ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤٰﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ଖୁତବା ଜୁ ମା ୦୮ େଫବୃ ୟାରୀ ୨୦୧୯ର ସାରାଂଶ
ାନ- ମସଜି ବୟତୁ ଫୁ ତୁ ,ମଡ ଲ ନ

ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ସେବା ତଥା ପଦମଯ ାଦା ସଂପ ବଦରୀ ସାହାବାମାନ ର
ବି ାସବ କ, ହୃ ଦୟ ାବୀ ଓ ମନୁ କର ଚ ା ।
ତଶହୁ , ତଉ ଼ ଏବଂ ସୁେର ଫାତିହାର ଆବୃ ି ପେର ହୁ ଜ଼ୁ ର ଅନୱ ଅେୟଦହୁ ାଃହୁ ତାଆଲା ବିନେ ହି
ଅଜ଼ ି କହିେଲ : ଆଜି େଯଉଁ ସାହାବାମାନ ର ମଁୁ ଚ ା କରିବ ି ତନ ରୁ ଥମ ସାହାବି ଯାହା ନାମ େହଲା
ବି ଅଜ଼ରଅ ର.ଅ । େସ ଔସର ବନୁ ଅନସାର ସଂ ଦାୟଭୁ

ହଜ଼ର ଅବୁ ମଲି

େଲ । ତା ୁ ବଦ ଏବଂ

ଓେହା ଯୁ େର ଅଂଶ ହଣ କରିବାର େସୗଭାଗ ଅଜନ େହାଇ ଲା।
ଅନ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର
ଖଜ଼ର ସଂ ଦାୟଭୁ
ସହିତ ଶାମି

ଅନ

ବି ମୁଆ ଼ ଅନସାରୀ ର.ଅ । େସ ବନୁ ନ ା

ଶାଖାର

େଲ । େ ବଦ ଏବଂ ଓେହା ଯୁ ସେମତ ଅନ ସମ ଯୁ େର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ

େଲ ଏବଂ େବ’ଏେର ମଉନା ଠାେର ବୀର ଗତି ା କରି େଲ ।

ପରବ ୀ େଯଉଁ ସାହାବି ର ଚ ା େହବ େସ େହଉଛ ି ହଜ଼ର ଅବୁ େଶୖ ଉେବୖ ବି ସାବି ର.ଅ । େସ
େଲ । ଉେବୖ ବି ସାବି ର.ଅ ହଜ଼ର ହସା ବି ସାବି

ବନୁ ଅଦି ଶାଖା ଅ ଗତ ଖଜ଼ର ସଂ ଦାୟଭୁ

ଏବଂ ହଜ଼ର ଔ ବି ସାବିତ ର ାତା େଲ । େସ ବଦ ଏବଂ ଓେହା ଯୁ େର ଶାମି େହାଇ େଲ ଏବଂ
ତା ର େଦହା େବ’ଏେର ମଉନାର ଘଟଣା ଦିନ େହାଇ ଲା ।
ପରବ ୀ ଚ ା ହଜ଼ର
ନାମେର ସି

ଅବୁ ବୁ ରଦା

ବି ନିୟା

ର.ଅ

ଅେଟ । େସ ତା ର ସା ା ଅବୁ ବୁ ରଦା

େଲ । ତା ନାମ ହାନି ଲା । ହଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ର.ଅ ବରାଅ ବି ଆଜ଼ ି ର.ଅ ର ମାମଁୁ

େଲ । େସ େବୖଅେତ ଅକ଼ବା ସାନିୟାେର ଶାମି

ସେମତ ଅନ ସମ ଯୁ େର େସ ହୁ ଜ଼ୁ େର ସ.ଅ

େହାଇ େଲ । ଏହା ବ ତୀତ ବଦ , ଓେହା , ଖ କ଼ ଯୁ

ସହିତ ଶାମି

େଲ । ମ ା ବିଜୟ ଦିନ ବନୁ ହାରିସାର ଜା

ହଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ର.ଅ ପାଖେର ଲା । ହଜ଼ର ଅବୁ ଅବ ର.ଅ ଏବଂ ହଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ର.ଅ
େଯେତେବେଳ ଇସଲା ଧମ ହଣ କରି େଲ େସେତେବେଳ ଏ ଦୁ େହଁ ବନୁ ହାରିସାର ମୂ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଭା ି
େଦଇ େଲ । ହଜ଼ର ଅବୁ ଅମାମା ର.ଅ ଠାରୁ ବ ନା କରଯାଏ େଯ, େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ବଦ
ଯୁ ପାଇଁ ବଦ ଅଭିମୁେଖ ଯିବାକୁ ଇ ା କାଶ କେଲ େସେତେବେଳ ହଜ଼ର ଅବୁ ଅମାମା ମ ଆଁହଜ଼ର
ସ.ଅ

ସହିତ ଯିବାପାଇଁ

ୁ ତ େହାଇଗେଲ । ଏହା େଦ ତା

କହିେଲ େଯ, ତୁ େମ ନିଜ ମାତା

ମାମଁୁ ହଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ବି ନିୟା ର.ଅ

େସବା କରିବା ନିମେ ରହିଯାଅ । େସେତେବେଳ ତା

ମାତା ଅସୁ

େଲ ।

ହଜ଼ର ଅବୁ ଅମାମା ର.ଅ କହିେଲ େଯ, େସ ଆପଣ ର ମ ଭଉଣୀ ଅଟ ି େତଣୁ ଆପଣ ରହି ଯାଆ ୁ ।
େଯେତେବେଳ ଏହି ଘଟଣାଟି ହୁ ଜ଼ୁ ସ.ଅ ସ ୁଖେର ଚ ା କରାଗଲା େସେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ହଜ଼ର
ଅବୁ ଅମାମା ର.ଅ ୁ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ ଅଥା ପୁ କୁ ଏବଂ ହଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ର.ଅ େସୖନ ଦଳ
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ସା େର ଗେଲ । େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଯୁ ରୁ େଫରିେଲ େସେତେବେଳ ହଜ଼ର ଅବୁ ଅମାମା ମାତା
ବିେୟାଗ େହାଇସାରି ଲା । ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ତା ମାତା ର ନମାେଜ଼ ଜନାଜ଼ାଃ ପେଢଇେଲ ।
ଓେହା ଯୁ
ସ.

ପାଖେର

ଦିନ ମୁସଲମାନମାନ

ଲା ଏବଂ ଅନ ଟି ହଜ଼ର

ପାଖେର େକବଳ ଦୁ ଇଟି ଅ
ଅବୁ ବୁ ରଦା

ହଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ର.ଅ ହଜ଼ର ଅଲୀ ର.ଅ

ର.ଅ

ଲା । େଗାଟିଏ େଘାଡ଼ା ରସୁଲୁ ାଃ

ପାଖେର, ଯାହାର ନାମ ମୁଲାେଫ

ସହିତ ସମ ଯୁ େର ଶାମି

ଲା ।

େଲ । ତା ର ମୃତୁ ହଜ଼ର

ମୁଆୱିଆ ର ଶାସନକାଳର ାର େର େହାଇ ଲା । ହଜ଼ର ବରାଅ ବି ଆଜ଼ବ
ି
ଠାରୁ ବ ନା କରଯାଏ େଯ,
ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଇଦୁ ଅଜ଼ହ
ି ା ଦିନ ନମା ଼ ପେର ଆମମାନ ୁ ସେମା ତ
ି କରି କହିେଲ େଯ, ଯିଏ ଆମମାନ ପରି
ନମା ଼ ପ଼େଢ ଏବଂ ଆମମାନ କୁ ବାନି (ପଶୁ ବଳି) ପରି କୁ ବାନି କେର ଏବଂ ସଠି କୁ ବାନି କେର ଏବଂ ଯିଏ
ନମା ଼ ପୂବରୁ କୁ ବାନି କରିନଏ
ି େତେବ େସହି ବ ିର କୁ ବାନି େକବଳ େସହି େଛଳିର ମାଂସ ା ି ପାଇଁ େହାଇଥାଏ,
ଅଥା େସହି ବ ିର କୁ ବାନି ହଣୀୟ ନୁ େହଁ । ତୁ ରେର ଅବୁ ବୁ ରଦା ବି ନିୟା ର.ଅ ଛିଡ଼ା େହେଲ ଏବଂ
କହିେଲ େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ! ମଁୁ ତ’ ନମାଜ଼ ପାଇଁ ବାହାରିବା ପୂବରୁ ହ କୁ ବାନି କରିେଦଇଅଛି ଏବଂ ମଁୁ ଏହା ଭାବୁ
ଲି େଯ, ଆଜିର ସଦ ତମ ଦିବସଟି େକବଳ ଆପିଆର ହ ଦିବସ ଅେଟ । େସଇ ପାଇଁ ମଁୁ ଶୀ କଲି ଏବଂ ନିେଜ

ଖାଇଲି ଓ ନିଜର ପରିବାର ତଥା ପେଡାଶୀମାନ ୁ ମ ଖୁଆଇଲି । ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ କହିେଲ ଏହି େଛଳିଟ ି େକବଳ
ମାଂସ ପାଇଁ ହ େଜବା େହାଇଛି । ଏହା ତୁ ମର କୁ ବାନି ନୁ େହଁ । ତୁ ରେର ହୁ ଜ଼ର ଅବୁ ବୁ ରଦା ର.ଅ କହିେଲ
େଯ, େମା ପାଖେର େଗାଟିଏ ବଷର ଯୁବ ପଶୁ ଅଥା େଛଳିର ମାଇ ଛୁ ଆମାେନ ରହିଛ ି ଏବଂ େସହି ଦୁ ଇଟି ମାଇ
େଛଳି ଛୁ ଆ େବ

ବଳି

ଓ ଅଥା ହୃ ପୁ

ଅଟ ି । ଏହିପରି ମେନ େହଉଛ ି େଯପରିକ ି େସମାେନ େଗାଟିଏ

ବଷର େଛଳି । କି ୁ େସମାେନ ଦୁ ଇଟି େଛଳି ଠାରୁ ଅେପ ାକୃ ତ ହୃ ପୁ ଅଟ ି । ଯଦି ମଁୁ େସହି ଦୁ ଇ େଛଳି
ଛୁ ଆକୁ କୁ ବାନି କରିଦଏ
ି େତେବ ଏହା େମା ତରଫରୁ କ’ଣ ଯେଥ େହବ କି ? ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ କହିେଲ େଯ, ହଁ
କରିଦଅ
ି । କି ୁ ତୁ ମ ପେର ଆଉ କାହାପାଇଁ ଏମିତ ି କରିବା
ତୁ ମପାଇଁ ହ ଯୁଜ ଅେଟ ।

ହୁ ଜ଼ୁ େର ଅନୱ କହିେଲ େଯ, ପୁନ

ଯୁଜ େହବ ନାହ । ଅଥା ଏହି ଅନୁ ମତି େକବଳ

ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର ଅସ ବି ୟଜ଼ ି ର.ଅ ।

େସ ଅନସାର ସଂ ଦାୟ ଅ ଗତ ଖଜ଼ର ଶାଖାର ବନୁ ଜ଼ରି ଼ ସଂ ଦାୟଭୁ
ଯୁ େର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ

େଲ । ପୁନ

ସହିତ ଶାମି

େଲ । େସ ବଦ ଏବଂ ଓେହା

ଆଉ ଜେଣ ବଦରୀ େସହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର ତମି

ବି ୟା ଅନସାରୀ ର.ଅ । େସ ବଦ ଏବଂ ଓେହା ଯୁ େର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ସହିତ ଶାମି େହାଇ େଲ ।

ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି ର ଆେଲାଚନା େହବ େସ େହଉଛ ି ହଜ଼ର ଔ ବି ସାବି ବି ମୁନଜ଼ ର.ଅ ।

େସ ମ ଜେଣ ଅନସାରୀ ସାହିବ ି େଲ । େସହି ସୁ ସି ସାହାବି ହଜ଼ର ଶ ା ବି ଔ ର.ଅ ର ପିତା େଲ
। େସ େବୖଅେତ ଅକ଼ବା ସାନିୟାେର ଶାମି

େଲ । େସ ବଦ , ଓେହା ଯୁ େର ହୁ ଜ଼ୁ

ସ.ଅ

ସହିତ ଶାମି

େହାଇ େଲ । ହଜ଼ର ହସା ବି ସାବି ର.ଅ ଯିଏକି ସି କବି େଲ ଏବଂ ଉେବୖ ବି ସାବି ତା ର ଭାଇ
େଲ । େସ ଓେହା ଯୁ େର ବୀରଗତି ା କରି େଲ । ପୁନ

ବି ଖନସାଅ୍ ର.ଅ । େସ ବନୁ ଗନ

ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର ସାବି

ବି ଅଦିଇ ବି ନ ାର ସଂ ଦାୟଭୁ

େଲ । ତା ୁ ବଦ

ଯୁ େର

ଶାମି େହବାର େସୗଭାଗ ଅଜନ େହାଇ ଲା । ତା ସମ େର େକବଳ ଏତିକି ହ ସୂଚନା ା େହାଇପାରିଛ ି ।
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ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର ଔ ବି ଅ -ସାମି ର.ଅ । େସ ହଜ଼ର ଉବାଦା ବି ସାମି
ାତା େଲ । ହଜ଼ର ଔ

ର.ଅ ର

ବଦ , ଓେହା ଏବଂ ଅନ ସମ

ଯୁ େର ହୁ ଜ଼ୁ

ସ.ଅ

ସହ ଶାମି

େହାଇ େଲ । ହଜ଼ର ଔ ବି ସାମି ଏବଂ ଶ ା ବି ଔ ଅନସାରୀ ର.ଅ େବୖତୁ ମକଦ ଠାେର ନିବାସ
ାପନ କରି େଲ । ତା ର ମୃତୁ ଫି ଲି ି

ମାଟିର ରମଲା ନାମକ ଏକ ାନେର ୩୪ ହିଜରୀେର େହାଇ ଲା ।

େସେତେବେଳ ତା ର ବୟସ ାୟ ୭୨ ବଷ ଲା ।
ତା’ପେର ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି ର ଆେଲାଚନା େହବ, ତା
ର.ଅ । େସ ବନୁ ମଖଜ଼ ୁ ମ

ଅରକ଼

ହଣକାରୀ

ମ େର ଅନ ତମ

େସେତେବେଳ ତା

ସଂ ଦାୟଭୁ

େଲ । େକେତକ

ନାମ େହଲା ହଜ଼ର

େଲ । େସ

ଅରକ଼

ାଥମିକ ବି ାସକାରୀ

ନିକଟେର େଯେତେବେଳ େସ ଇମା

ବି

ଅବି

ଓ ଇସଲା
ଆଣିେଲ

ପୂବରୁ ୧୧ ଜଣ ବ ି ଇସଲା ଧମେର ଦୀ ିତ େହାଇସାରି େଲ । େକେତକ ବ ି କହ ି

େଯ, େସ ସ ମ ାନେର ଇସଲା ଧମ ହଣ କରି େଲ । ହଜ଼ର ଉରୱତା ବି ଜ଼ ୁ େବୖ ର.ଅ ବ ନା କର ି
େଯ, ହଜ଼ର ଅରକ଼ , ହଜ଼ର ଅବୁ ଉେବୖଦା ବି ଅ ଜରା ଏବଂ ହଜ଼ର ଉସମା ବି ମଜ଼ଉ
ଏକ ଭାେବ ଓ ଏକ ସମୟେର ହ ବି ାସ ଆଣି େଲ । ହଜ଼ର

ଅରକ଼

ର.ଅ

େଗାଟିଏ ଗୃହ ମ ା ଠାରୁ

ବହିେଦଶେର, ସଫା ନାମକ ଗୁ ା ନିକଟେର ଅବ ିତ ଲା । ଯାହାକି ଇତିହାସେର ଦାେର ଅରକ଼ମ ନାମେର ହ

ଖ ାତ । ଏହି ଗୃହେର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧମ ହଣକାରୀମାେନ ଉପାସନା କରୁ େଲ । ଏହିଠାେର ହ

ହଜ଼ର ଉମ ର.ଅ ଇସଲା ଧମ ହଣ କରି େଲ ।
ଦାେର ଅରକ଼ମର ମହ ସଂପକେର ହୁ ଜ଼ୁ େର ଅନୱ ଅ.ବ.ଅ କହିେଲ େଯ, ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ମନେର
ଏହା ଚି ାଧାରାଟି ଉେ କ େହଲା େଯ, ମ ାେର ଏକ ଚାରିକ େକ
ାପନ କରାଯାଉ, େଯଉଁଠାେର
ମୁସଲମାନମାେନ େକୗଣସି ବାଧାବି ର ସ ଖ
ୁ ୀନ ନେହାଇ ଏକ େହାଇ ନମା ଼ ପଢି ପାରିେବ ଏବଂ ଶା ି ଓ
େଧୖଯ ର ସହିତ ତଥା ନୀରବତାର ସହ ନିୟମିତ ଇସଲାମର ଚାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଅଭି ାୟ ପାଇଁ ହୁ ଜ଼ୁ
ସ.ଅ ଜେଣ ନବ ଇସଲା ଧମାବଲମୀ ହଜ଼ର ଅରକ଼ ର.ଅ ର ଗୃହକୁ ପସ କରିେଲ ଯାହାକି ସଫା ଗୁ ାର

ବ େର ଅବ ିତ ଲା । ଏହା ପରଠାରୁ ସମ ମୁସଲମାନମାେନ ଏହିଠାେର ହ ଏକ ତ
ି େହାଇ ନମା ଼ ପଢୁ େଲ

। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗୃହ ଇତିହାସେର ଏକ ଗରୁ ପୂ ଭୂମିକା ନିବାହ କରିଆସିଛ ି ଏବଂ ଦାରୁ ଇସଲା ନାମେର
ବିଖ ାତ ।
ମଦିନାକୁ
ବି ସହ

ର.ଅ

ବାସ କଲାପେର ହୁ ଜ଼ୁ

ସ.ଅ ହଜ଼ର ଅରକ

ର.ଅ ଓ ହଜ଼ର ଅବୁ ତଲହା େଜ଼ ୖ

ମ େର େମୖ କ
ି ସଂପକ ାପନ କରି େଲ । ହଜ଼ର ଅରକ଼

ସେମତ ଅନ ସମ ଯୁ େର ହୁ ଜ଼ୁ
ଶାମି

ଅକର

ସ.ଅ

େହାଇ େଲ । ତା ର େଦହା

େହାଇ ଲା । ହଜ଼ର ଅରକ଼

ସହିତ ଶାମି

େହାଇ େଲ । େସ ହିଲଫୁ

ଫୁ ଜ଼ୁ ଲର ଚୁ ିେର ମ

୫୩ ହିଜରୀେର େହାଇ ଲା । େସେତେବେଳ ତା ୁ ୮୩ ବଷ ବୟସ

ର.ଅ ଏକ ଇ ାପ କରି େଲ େଯ, ତା ର ନମାେଜ଼ ଯନାଜ଼ାଃ ହଜ଼ର ସାଆ

ବି ଅବି ୱ ାସ ପଢା ୁ । ଯିଏକି େସେତେବେଳ ଅକ଼ ି ଼ ନାମକ ାନେର ଅ
େଲ । ସୁତରାଂ ସାଆ ବି ଅବି ୱ ାସ

ଯାଇ ଲା ଏବଂ ଜ ତୁ

ର.ଅ ବଦ , ଓେହା ଯୁ

ିତ େଲ ଓ େସଠିକାର ନିବାସୀ

ଆସିବା ପେର ହ ହଜ଼ର ଅରକ଼ ର.ଅ ର ନମାେଜ଼ ଯନାଜ଼ାଃ ପଢା

ବକ଼ି ଠାେର ତା ୁ କବର ଦିଆଯାଇ ଲା । ଏକଦା ହଜ଼ର ଅରକ଼ ର.ଅ ନମା ଼ ପଢିବା
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ନିୟ ଅବ ାେର ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ଠାରୁ େବୖତୁ ମକଦ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଚାହେଲ । ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ
କହିେଲ େମାର ଏହି ମସଜି (ମଦିନାର ମସଜିଦେର ନମାଜ଼ ପାଠ କରିବା)ର େଗାଟିଏ ନମା ଼ ଅନ ସହ
ମସଜିଦର ନମା ଼ ପାଠ କରିବା ଠାରୁ ମ
େଦଇ େଲ ।

େ ୟ ର ଅେଟ । ଏହା ଶୁଣି େସ ନିଜର ଇ ାକୁ ପରିବ ନ କରି

ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର ବ ବ ବିନ ଅ ର.ଅ । େସ ବନୁ ସାଆଦା ବି କାଆ ବି

ଖଜ଼ର ସଂ ଦାୟଭୁ
େଲ । ବଦ ଯୁ ବ ତୀତ େସ ୱେହା ଯୁ େର ମ ଶାମି େହାଇ େଲ । ଆଁଜ଼ର
ସ.ଅ ହଜ଼ର ବ ବ ଏବଂ ଅଦିଇ ବି ଅଦିଇ ନାମକ ଦୁ ଇ ସାହିବ ି ୁ ଶତପ ର ଗତିବ ି ଉପେର ନଜର ର ବା
ଓ ତଥ ସଂ ହ କରିବା ନିମେ ବଦ ଆଡ଼କୁ େ ରଣ କରି େଲ ଏବଂ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ, େସମାେନ

ଯଥାଶୀ ସୂଚନା ଆଣି ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ୁ ଦାନ କର ୁ । ହଜ଼ର ବ ବ ଏବଂ ହଜ଼ର ଅଦିଇ ବି ଗୁବା
ଦୁ େହଁ େଯେତେବେଳ ବଦ ାନେର ପହ େି ଲ େସେତେବେଳ େସମାେନ ଏକ ୁ ପ ନିକଟେର ନିଜର ଓଟକୁ ବସାଇ
ନିଜର ଜଳ ଥଳୀ େନଇ କୂ ପରୁ ପାଣି ଭରିେଲ ଏବଂ ଜଳପାନ କେଲ । ଏହି ସମୟେର େସମାେନ ଦୁ ଇଜଣ ମହିଳା ୁ

କଥା କହୁ ବାର ଶୁଣିେଲ େଯ, େସମାେନ ଏକ ଅଜଣା ଦଳର ଆଗମନ ସଂପକେର କଥାବା ା େହଉ େଲ । େସ
ଯାହାେହଉ େସହି ଦୁ ଇଜଣ ସାହାବିମାେନ େସଠାରୁ େଫରି ଆସିେଲ ଏବଂ ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ୁ େସହି ଦୁ ଇ ମହିଳା
ସଂପକେର ସୂଚନା େଦେଲ େଯ, େସହି ଦୁ ଇଜଣ ମହିଳାମାେନ ଏକ ଦଳର ଆଗମନ ବିଷୟେର କଥାବା ା
େହଉ େଲ ।

ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର
ସଂ ଦାୟଭୁ

ସାଆଲବା ବି

ଅନସାରୀ ର.ଅ । େସ ବନୁ ନ ା

ଅ

େଲ । ତା ମାତା ନାମ କବଶା ଲା ଯିଏକି ଜେଣ ସୁ ତି ିତ କବି ହଜ଼ର ହସା ବି ସାବି

ର.ଅ ର ଭଉଣୀ େଲ । ହଜ଼ର ସାଆଲବା ର.ଅ ବଦ ଯୁ

ସେମତ ଅନ ସମ

ସହଯା ୀ ଭାେବ ଶାମିଲ େହାଇ େଲ । େସ େସହି ସାହାବାମାନ

ଯୁ େର ହୁ ଜ଼ୁ

ମ େର ଅ ଭୁ

େଲ େଯଉଁମାେନ ବନୁ

ସଲମାର ତିମୂ ମାନ ଖ ବିଖ କରି େଦଇ େଲ । ତା ର େଦହା ହଜ଼ର ଉସମା ର.ଅ
କାଳେର ମଦିନା ଠାେର େହାଇ ଲା ।
ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି ଯାହା

ନାମ େହଲା ହଜ଼ର

ସାଆଲବା ବି

ଗନ

ସ.ଅ ର

ଲାଫ ଶାସନ

ର.ଅ । ତା

ମାତା

ନାମ

ଜୁ େହୖରତା ବିନ େକ଼ୖ ର.ଅ ଲା । େସ ଅନସାରର ବନୁ ସଲମା ସଂ ଦାଭୁ
େଲ । ହଜ଼ର ସାଆଲବା ର.ଅ
େସହି ୭୦ଜଣ ସାହାବିମାନ ମ େର ଅ ଭୁ
େଲ ଯିଏକି େବୖଅେତ ଅକ଼ବା ସାନିୟାେର ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ

ପବି ହ େର େବୖଅ (ଦୀ ା ହଣ) କରି େଲ । େସ ବଦ , ଓେହା ଏବଂ ଖ କ଼ ଯୁ େର ଶାମି େହାଇ େଲ
। ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି ଯାହା

ନାମ େହଲା ହଜ଼ର ଜାବି ବି ଖାଲି ର.ଅ । େସ ବନୁ ଦିନା ସଂ ଦାୟଭୁ

େଲ । ହଜ଼ର ଜାବି ବି ଖାଲି ର.ଅ ବଦ ଓ ଓେହା ଯୁ େର ଶାମି

ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର
ସଂ ଦାୟଭୁ
ପୁନ
ଶରି

ହାରି

ବି

ନୁ ମା

େହାଇ େଲ । ପୁନ

ବି ଉେମୖୟା ଅନସାରୀ ର.ଅ । େସ ଅନସା

ଆଉଜେଣ

େଗା ୀର ଔ

େଲ । େସ ବଦ , ଓେହା ଯୁ େର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ସହିତ ଶାମି େହାଇ େଲ ।

ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହାରି

ଲା ଏବଂ ପିତା

ନାମ ଅନ

ବି

ଅନ

ଅନସାରୀ ର.ଅ । ତା

ବି ରାେଫ ଲା । େସ ଔ
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ମାତା

େଗା ୀର ବନୁ ଅେ ଅଶହ

ନାମ ଉେ
ଶାଖାଭୁ

େଲ । େସ ବଦ ଏବଂ ଓେହା ଯୁ େର ଶାମି େହାଇ େଲ ଏବଂ ଓେହା ଯୁ େର ହ ତା ୁ ବୀରଗତି ା

େହାଇ ଲା । ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର
(ସଂ ଦାୟର) େଗା ୀର ବନୁ େଜ଼ ୖ ଶାଖାଭୁ

ହରି

ବି

େଜ଼ ୖ

େଲ । େସ ନିଜର ାତା ଅ ୁ ାଃ

େହାଇ େଲ, ଯାହା ୁ କି ଅଜ଼ା (ପଙ ି) ସଂପକେର ଦିବ
େହାଇ େଲ ।

ଅନସାରୀ ର.ଅ େସ ଖଜ଼ର
ସହିତ ବଦ ଯୁ େର ଶାମି

ପ େହାଇ ଲା । େସ ଓେହା ଯୁ େର ମ ଶାମି

େସହିପରି ଆଉ ଜେଣ ସାହାବି େହଉଛ ି ହଜ଼ର ହାରି ବି ଅସମା ର.ଅ । େସ ଅନସା େଗା ୀର ବନୁ

ନ ା ସଂ ଦାୟଭୁ

େଲ ଏବଂ େବ’ଏେର ମଉନା ଦିନ େସ ବୀରଗତି ା କରି େଲ । ଆଁହଜ଼ର ସ.ଅ ହାରି

ଓ ହଜ଼ର ସୁେହୖ ବି ସନା ର.ଅ
ର.ଅ ବଦ

ଯୁ

ମ େର େମୖ କ
ି ସଂପକ ାପନ କରି େଲ । ହଜ଼ର ହାରି ବି ଅସମା

ଲଢିବା ପାଇଁ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ

ସହିତ ବାହାରି େଲ । େଯେତେବେଳ େସ ଅ -ରୁ ନାମକ

ପ େର ଆଉ ଅ କ ଯା ା କରିବାକୁ ସାମଥ ନ ଲା । ସୁତରାଂ

ାନେର ପହ ି େଲ େସେତେବେଳ ତା

ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ତା ୁ ମଦିନାକୁ େଫରାଇ େଦଇ େଲ । କି ୁ ତା ର ଉ ାହକୁ େଦ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ତା ୁ ବଦ
ଯୁ େର ଶାମି

େହାଇ ବା ସାହାବାମାନ

ମ େର ଅ ଭୁ

କରାଇ େଲ । େସ ଓେହା

ଯୁ େର ଶାମି

େହାଇ େଲ । େସହି ଓେହା ଯୁ ଦିନ େଯେତେବେଳ ସମ େଲାକମାେନ ବି ି େହାଇଯାଇ େଲ େସେତେବେଳ
େସ ପଦଚୁ ତ ନେହାଇ ନିଜ ାନେର ଅଟଳ ରହି େଲ ।

ହଜ଼ର ହାରି େବ’ଏେର ମଉନା ଘଟଣା ଦିନ ଶାମି
େଲ । େଯେତେବେଳ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ
ସାହାବାମାନ ୁ ଶହି କରିଦଆ
ି ଯାଇ ଲା େସେତେବେଳ େସ ହଜ଼ର ହାରି ବି ଅ ବି ଉେମୖୟା ଓଟକୁ

ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ େଲ । େଯେତେବେଳ େସ ଓଟ ଚରାଇ ନିଜର ଶିବର
ି ାନକୁ େଫରି େଲ େସେତେବେଳ େସ
ଏହା େଦ ବାକୁ ପାଇେଲ େଯ, େସଠାେର ପ ୀମାେନ ବସିଛ ି । ସୁତରାଂ େସ ଏହା ଭାବିେନେଲ େଯ, ତା ସମ

ସାଥୀମାେନ ଶହୀ େହାଇଯାଇଛ ି । ହଜ଼ର ହାରି ର.ଅ ହଜ଼ର ଅ ର.ଅ ୁ କହିେଲ େଯ, ଆପଣ ର ଏ
ଘଟଣା ସଂପକେର କ’ଣ ମତାମତ ରହିଛ ି ? ଅ ର.ଅ ଉ ର େଦେଲ େଯ, େମା ମତେର ଆେମ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ
ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏ ଘଟଣା ସଂପକେର ହୁ ଜ଼ୁ

ସ.ଅ ୁ ସୂଚତ
ି କରିେଦବା ଉଚି । ହଜ଼ର ହାରି କହିେଲ େଯ, ମଁୁ

ଏଠାରୁ ପଛଘୁ ା େଦବି ନାହ େଯଉଁଠି ମୁନଜ଼ ର.ଅ ୁ ଶହୀ କରାଯାଇଛି । ସୁତରାଂ େସ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ
ବଢିେଲ ପରିେଶଷେର ଲଢିଲଢି େସ ବୀରଗତି ା କରି େଲ ।
ହଜ଼ର ଅବଦୁ ାଃ ବି ଅବି ବକ ର.ଅ ବ ନା କର ି େଯ, ହାରି
ଶତମାନ

ପ ରୁ ନିର ର ଶର

ର.ଅ ର ଶାହାଦ (ବୀରଗତି)

ାରା ଆ ମଣ େଯାଗଁୁ େହାଇ ଲା । ଯାହାକି ତା

ଶରୀରକୁ ଶରବି

କରିପକାଇ ଲା, ଯାହାଫଳେର କି ଘଟଣା ଳେର ହ େସ ାଣ ତ ାଗ କରି ବୀରଗତି ା କରି େଲ ।
ଅ ାଃତାଲା େବୖକୁ େର ଉପେରା ସମ ସାହାବାମାନ ର ରକୁ ଉ ୀତ କର ୁ । (ଆମି )

KHULASA KHUTBA JUMA HUZOOR ANWAR a.b.a
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