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  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم 
ଖୁତବା ଜୁମା ୦୭ ଡ଼େିସମର ୨୦୧୮ର ସାରାଂଶ  

ାନ- ମସଜି  ବୟତୁ  ଫୁତୁ ,ମଡ  ଲ ନ 

ଆଁହଜ଼ରତ୍ ସ.ଅ  ସେବା  ତଥା ପଦମଯ ାଦା ସଂପନ ବଦ  ସାହାବା ହଜ଼ରତ୍ ଉେବୖଦ୍ ନ୍ େଜ଼ୖଦ୍ 
ଅନସାରୀ, ହଜର଼ତ୍ ଜ଼ା ଦ୍ ନ୍ ହ ମ୍ ଅଲ୍ ଅଶ୍ଜଇ, ହଜର଼ତ୍ େଜ଼ୖଦ୍ ନ୍ ଖ ାବ୍, ହଜର଼ତ୍ ଉବାଦାହ୍ 

ନ୍ ଖଶ଼୍ଖାଶ୍, ହଜର଼ତ୍ ଅ ୁ ଲାଃ ନ୍ ଜଦ୍ ଏବଂ ହଜ଼ରତ୍ ହା ସ୍ ନ୍ ଅସ୍ ନ୍ ମୁଆଜ୍ ର.ଅ  ଶାସ 
ବ କ, ହୃଦୟଦା  ଏବଂ ମନମୁ କର ଚ ା । 

          ତଶହୁ , ତଉ ଼ ଏବଂ ସୁେର ଫାତହିାର ଆବୃ ି ପେର ହୁଜୁ଼ର ଅନୱ  ଅେୟଦହୁ ାଃହୁ ତାଆଲା ବନିେ ହି  ଅଜ଼ି  କହେିଲ 
: ଆଜ ିେଯଉଁ ସାହାବାମାନ ର ଚ ା େହବ ତନ ରୁ ଥମ େହଉଛ  ିହଜ଼ର  ଉେବୖ  ବି  େଜ଼ୖ  ଅନସାରୀ ର.ଅ । େସ ବନୁ 
ଉଜଲା  ସଂ ଦାୟଭୁ  େଲ ଏବଂ ବଦ  ଯୁ , ଓେହା  ଯୁ େର େସ ଶାମି  େହାଇ େଲ । ହଜ଼ର  ମୁଆ ଼ ବି  ରଫାଅ୍ ନଜି 
ପିତା ଠୁ ବ ନା କର  ିେଯ, ମଁୁ ନଜିର ଭାଇ ହଜ଼ର  ଖ ା  ବି  ରାେଫ  ସହଯା ୀଭାେବ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ  ସହତି ଏକ ରୁଗଣ 
ତଥା ଦୁବଳ ଓଟ ଉପେର ଆେରାହଣ େହାଇ ବଦର ଅଭିମେୁଖ ବାହାରି ଲୁ । ଆମ ସହତି ଉେବୖ  ବି  େଜ଼ୖ  ମ  େଲ । 
େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ବରି  ନାମକ ଏକ ାନେର ପହ ଲୁି, ଯାହାକି େରାହା ନାମକ ( ାନ) ଠାରୁ ପଛେର ଅବ ିତ । 
େସେତେବେଳ ଆମର ଓଟଟ ିେସଠାେର ବସପିଡ଼ଲିା । ମଁ ୁ ାଥନା କଲି େଯ, େହ ଅ ାଃତାଲା ! ଆେମମାେନ ଆପଣ  ଉେ ଶ େର 
ମାନସିକ କରୁଛୁ େଯ, ଯଦ ିଆେମମାେନ ମଦନିା ଠାେର ପହ ଯିାଉ େତେବ ଆେମମାେନ ଏହ ିଓଟଟକୁି ବଳ ି(ଉ ଗ) କରିେଦବୁ । 
ଉେ ଖ କରାଯାଏ େଯ, ଆେମମାେନ ଏହପିରି ଅବ ାେର ଲୁ କ ି ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଆମ ନକିଟରୁ ଅତି ମ କେଲ ଏବଂ ହୁଜ଼ୁ  
ସ.ଅ ର ଆଗମନ ଆମ ଗହଣକୁ େହଲା । ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ଆମମାନ ୁ  ଶ କେଲ େଯ, ତୁମ ଦୁଇଜଣ ର କ’ଣ େହାଇଛ ି ? 
େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ୁ ସଂପୂ  କଥା ବଷିୟେର କହଲୁି । େତେବ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଆମ ପାଖେର ରହେିଲ, ୱଜୁ଼ 
(େ ାଳନ) କେଲ ଏବଂ ଅଇଁଠା ପାଣେିର ନଜିର ଲାଳ ପକାଇେଲ ଏବଂ ପୁନ  ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ  ଆେଦଶ େମ ଆେମମାେନ ଓଟର 
ମହୁଁ େଖାଲିେଦଲୁ । ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ଓଟର ମହୁଁେର କଛି ିପାଣି ପକାଇେଲ ଏବଂ ପେର ପେର ତାହାର ମୁ  ଉପେର, କା  ଉପେର, କୁଦ 
ବା ଢପି ଉପେର, ତାହାର ପିଠ ିଉପେର ଏବଂ କଛି ିପାଣି ତାହାର ଲା  ଉପେର ପକାଇେଲ । ପୁନ  ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ାଥନା କେଲ 
େଯ, େହ ଅ ାଃ ତୁେ  ରାେଫ ଏବଂ ଖ ାଦ ୁ ଏହ ିଓଟ ଉପେର ଆେରାହଣ କର ି(ଅଥା  ବସାଇ) େନଇଯାଅ । ପୁନ  େସ କହ ି 
େଯ, ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ତ’ େସଠାରୁ ାନ କେଲ ଏବଂ େସହପିର ି ଆେମମାେନ ମ  େସଠାରୁ ବାହାର ି ପଡ଼ଲୁି । ଏପଯ କି 
ଆେମମାେନ ରସୁଲୁ ାଃ ସ. ୁ  ମୁନସ  ନାମକ ାନର ାର ିକ ପଥେର େଭଟଲୁି । ଆମର ଓଟଟ ିଦଳର ସବା େର ରହି ଲା । 
େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଆମମାନ ୁ  େଦ େଲ େସେତେବେଳ େସ ିତହାସ  କାଶ କେଲ । ଆେମ ଚାଲି ଲୁ ଏପଯ  କି 
ବଦ  ଠାେର ପହ  ିଗଲୁ ଏବଂ ବଦରରୁ େଫରବିା ସମୟେର ଆମର ଓଟ ମସୁ ି ନାମକ ାନେର ବସି ପଡ଼ଲିା । େସେତେବେଳ େମା 
ଭାଇ େସହ ିଓଟଟକୁି େଜବ  କରପିକାଇେଲ ଏବଂ ତାହାର ମାଂସ ସଦକ଼ା (ଦାନ) କରେିଦେଲ । ହୁଜୁ଼  ଅନୱ  କହେିଲ େଯ, ଏହ ି
ଘଟଣାେର ହଜ଼ର  ଉେବୖ  ବି  େଜ଼ୖ  ଅନସାରୀ ମ  ସଂପୃ  େଲ ।  
 ହଜ଼ର  ଜ଼ାହ ି  ବି  ହରା  ଅ  ଅଶଜୟି ନାମକ ଜେଣ ସାହାବ ି େଲ । େସ ମ  ବଦରୀ ସାହାବ ିଅଟ  ି। େସ ଅସଜାଅ୍ 
ସଂ ଦାୟଭୁ  େଲ । ବଦ  ଯୁ େର େସ ହୁଜୁ଼  ସ.  ସହତି ଶାମି  େହାଇ େଲ । ହଜ଼ର  ଅନ  ବନି ମାଲିକ ଠୁ ବ ନା 
କରଯାଏ େଯ, ଆଦବିାସୀମାନ  ମ େର ଜେଣ ବ ି ଲା ଯାହା  ନାମ ଜ଼ାହ ି  ଲା । େସ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ  ପାଇଁ 
ଗିରଜିନମାନ  ଠାରୁ ଉପହାର ବା େଭଟ ିଆଣୁ େଲ ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଯିବାକୁ ଲାଗୁ େଲ େସେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ 
ମ  ହଜ଼ର  ଜ଼ାହରି ର.ଅ ୁ  ଅେନକ ଧନର  େଦଇ ବଦିା କରୁ େଲ । ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ କହୁ େଲ େଯ, ଜ଼ାହ ି  ଆମ ମ ରୁ ଜେଣ 
ବଶିି  ବ ି ଅଟ  ି। ଆଁହଜ଼ର  ତା ୁ  ବହୁତ ଭଲ ପାଉ େଲ । ହଜ଼ର  ଜ଼ାହ ି  ଜେଣ ସାଧାରଣ ମଖୁମ ଳର ଅ କାରୀ େଲ । 
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ଏକଦା ଏପର ିେହଲା େଯ, ହଜ଼ର  ଜ଼ାହ ି  ବଜାରେର ନଜିର କଛି ିଜନିଷି ବ  ବି ି କରୁ େଲ । େସେତେବେଳ ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ତା  
ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ପଛ ପଟୁ ତା ୁ  ନିଜର ଛାତ ି ସହତି ଆଲି ନ (ବା କୁ ାଇ େନେଲ) କରିେନେଲ । ଅନ  ଏକ ରିୱାୟତ 
ଅନୁଯାୟୀ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ପଛ ପଟୁ ଆସ ିଜ଼ାହ ି  ର. ର ଆ  ଉପେର ହାତ ର େଦେଲ । ହଜ଼ର  ଜ଼ାହ ି  ର.ଅ ହୁଜ଼ୁ  ସ. ୁ  
େଦ ପାରୁ ନ େଲ େତଣୁ େସ ପଚାରେିଲ କଏି ? େମାେତ ଛାଡ଼ ିଦଅି ! କି ୁ  େଯେତେବେଳ େସ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ 
େତେବ େସ ଜାଣପିାରେିଲ େଯ, ଏ  ତ’ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ଅଟ  ି। ଅତଃ େସ ନଜିର ଅ ାକୁ ନବୀ କରି  ସ.  ପବି  ଛାତ ିସହତି 
ମିଶାଇ େଦେଲ । ଆଁହଜ଼ର  ହାସ ା ଦ ଢ େର କହେିଲ କଏି ଏହ ିଦାସକୁ କଣିିବ । ହଜ଼ର  ଜ଼ାହ ି  କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ 
ସ.ଅ େତେବ ଆପଣ େମାେତ କଣିି ତରି ବ ାପାର କରେିବ ? ତୁ ରେର କହେିଲ େଯ, ଅ ାଃତାଲା  ନକିଟେର ତୁେମ େମା 
ପାଇଁ େକୗଣସ ି ତରି ବ ାପାର ନୁେହ ଁ। ବରଂ ବହୁତ ଅମଲୂ  ସଂପଦ ଅଟ ।  

ଏକ ଅବସରେର ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, େତ କ ସହରୀ ବ ିର େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ଗାଉଁଲି ସଂପକୀୟ ବ ି ଜେଣ 
ଥାଏ ଏବଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ  ସ ାନ ର ମ  ଜେଣ ଗାଉଁଲି ସଂପକୀୟ ଜ଼ାହ ି  ବି  ହରାମ ଅଟ  ି। ପରବ ୀ ସମୟେର ହଜ଼ର  
ଜ଼ାହ ି  ର.ଅ କୁଫାେର ାନା ରିତ େହାଇ ଯାଇ େଲ ।  

ପରବ ୀ େଯଉଁ ସାହାବି ର ଚ ା େହବ ତା  ନାମ େହଉଛ ି ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ବି  ଖ ା  ର.ଅ । େସ ହଜ଼ର  ଉମ  
ର.ଅ ର ବଡ଼ ଭାଇ େଲ ଏବଂ ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ  ଇସଲା  ଧମେର ଦୀ ିତ େହବା ପୂବରୁ େସ ଇସଲା  ଧମେର ଦୀ ିତ 
େହାଇସାରି େଲ । େସ ାର ିକ ବାସକାରୀ  ମ େର ଅ ଭୁ  େଲ । େସ ବଦ , ଓେହା , ଖ ଼ ଏବଂ ହୁେଦବୖୟିା ଯୁ େର 
ଏବଂ େସହପିର ିେବଅୖେତ ରିଜ଼ୱା  ସେମତ ଅନ  ସମ  ଯୁ େର ହୁଜ଼ୁ  ସ.ଅ  ସହତି ଶାମି  େହାଇ େଲ । ହୁଜ଼ୁ  ସ.ଅ େଜ଼ୖ  
ବି  ଖ ା  ଏବଂ ହଜ଼ର  ମାଅ  ବି  ଅଦି  ମ େର େମୖ କି ସଂପକ ାପନ କରି େଲ । ଏହ ିଦୁଇ ଜଣ ସାହାବ ିୟମାମା ଯୁ େର 
ବୀରଗତ ି ା  କରି େଲ । ଓେହା  ଯୁ  ଦନି ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ର.ଅ ୁ ଅ ାଃତାଲା ର ଶପଥ େଦଇ କହେିଲ 
େଯ, େମାର େଲୗହ କବଚଟକୁି ପି  ିପକାଅ ! ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ର.ଅ କଛି ିସମୟ ପାଇଁ େସହ ିେଲୗହ କବଚଟକୁି ପି  ିପୁନ  ଓ ାଇ 
େଦେଲ । େଯେତେବେଳ ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ର. ୁ  େଲୗହ କବଚ ଓ ାଇବାର କାରଣ ପଚାରେିଲ େସେତେବେଳ 
ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ର.ଅ ଉ େର େଦେଲ େଯ, ମଁ ୁ ମ  ଏହ ି ଶାହଦତର ଅଭିଳାଷୀ େଯଉଁ ଶାହାଦ  ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କାମନା 
କରୁଛ  ିବା ଅେପ ାରତ ଅଛ  ି। ସୁତରାଂ ଏ ଦୁେହଁ େସହ ିେଲୗହ କବଚକୁ ଓ ାଇ େଦେଲ ।  

ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ବି  ଖ ା  ର.ଅ ଠୁ ବ ନା କରାଯାଏ େଯ, ହ ତୁ  ୱିଦା ଅବସରେର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ନଜି 
ଅଧୀନେର ବା ଦାସମାନ ର ଯ  ନଅି ୁ , ନଜି ଅଧୀନେର ବା ଦାସମାନ ର ଯ  ନଅି ୁ  । େସମାନ ୁ  େସହ ିଖାଦ ରୁ 
ଖୁଆ ୁ  େଯଉଁ ଖାଦ  ତୁେମମାେନ ଖାଉଛ ଏବଂ ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ବ  ବା େପାଷାକ ପି ୁଛ ବା ପରଧିାନ କର େସହପିରି େପାଷାକ 
ତା ୁ  ମ  ପରଧିାନ କରିବା ପାଇଁ ଦଅି । ଯଦ ିେସମାେନ ଏପରି େକୗଣସି େଦାଷ ବା ଭୁ  କରି ଦଅି  ିଯାହାକ ି ମାେଯାଗ  ନୁେହଁ । 
େତେବ େହ ଈ ର ର ଭ ମାେନ େସ ପରିେ ୀେର ତୁେମମାେନ େସମାନ ୁ ବି ି କରିଦଅି ଏବଂ େସମାନ ୁ  ଶା ି ବା ଦ  ଦଅି 
ନାହ । ୟମାମା ଯୁ େର େଯେତେବେଳ ମସୁଲମାନମାେନ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ େସେତେବେଳ ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ବି  ଖ ାବ 
ର.ଅ ଉ  ରେର ାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ, େହ ଅ ାଃ ! ମଁୁ ତୁମ ନକିଟେର ନଜି ସାଥୀମାନ ର ପଳାୟନ କରିବା େଯାଗଁ ୁ

ମା ାଥୀ ଅେଟ । ଅଥା  ମେୁସୖଲମା କ ଼ ା  ଓ ମହୁକ  େଜ଼ୖ  ବି  ତୁେଫୖ  େଯଉଁ କାମ କରଛି  ି। େସହ ି କାଯ ରୁ ମଁୁ ତୁମ 
ନକିଟେର ନଜିର ନେି ାଷତା କଟ ବା ବ  କରୁଅଛ ି। ପୁନ  େସ ଜାଟକୁି ଦୃଢଭାେବ ଧରି ଶତମାନ  ଧାଡ଼େିର ଅ ସର େହାଇ 
ନଜି ତରବାରୀର ଦ ତା ଦଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । ଏପଯ  କ ିେସ ଶହୀ  େହାଇଗେଲ । େଯେତେବେଳ ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ର.ଅ 
ଶହୀ  େହାଇଗେଲ େସେତେବେଳ ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ କହେିଲ, ଅ ାଃତାଲା େଜ଼ୖ  ର.ଅ ଉପେର କୃପା ଅବତୀ  କର ୁ  । େମାର 
ଭାଇ ଦୁଇଟ ିପୁଣ େର େମା ଠାରୁ ଆେଗଇ ଯାଇଛ ି। ଅଥା  ଇସଲା  ଧମ ହଣ କରିବାେର ଏବଂ ଅନ ଟ ିେହଉଛ ିେମା ପୂବରୁ େସ 
ଶହୀେଦ େହାଇଗେଲ । ଏକ ବ ନାେର ଏହା ମ  ଉେ ଖ ରହଛି ିେଯ, ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ମୁତ ି  ବି  ନୱିରାହକୁ ତା ଭାଇର 

ତୃେିର େଶାକଗୀତ କହୁ ବାର ଶଣୁିେଲ । େତଣୁ ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ କହେିଲ େଯ, ଯଦ ି ମଁ ୁ ବ ି ତୁମ ପର ି ଭଲ କବତିାଟଏି 
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କହପିାରୁଥାଆ  ିେତେବ ମଁୁ େମା ଭାଇ େଜ଼ଦୖ  ୃତ ିଉେ ଶ େର ମ  ଏହପିରି କବତିା କହଥିାଆ  ିେଯପର ିତୁେମ ନଜି ଭାଇ ପାଇଁ 
କହଛି । େତଣୁ ମତୁ ି  ବି  ନୱିରା  ଉ ର େଦେଲ େଯ, ଯଦ ିେମା ଭାଇ ବ ିଏହପିରି ସଂସାରରୁ ବାହୁଡ଼ ିଯାଇଥାଆ ା େଯପରି 
ତୁମର ଭାଇ ସଂସାରରୁ ବାହୁଡ଼ ିଯାଇଛ ି। େତେବ େସ ପରେି ାେର ମୁଁ େକେବେହେଲ ଦୁଃ ତ େହାଇ ନଥାଆ  ି। ତୁ ରେର 
ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ କହେିଲ େଯ, ଆଜ ିପଯ  େକୗଣସ ି ବ ି େକେବ େହେଲ େମା ସହତି ଏପରି େଶାକ (ବ ) କରି ନାହ 
େଯପରି ତୁେମ େଶାକ (ବ ) କରଅିଛ ।  

ଏହ ିଘଟଣାର ଆଉ ଏକ ବି ୃତ ବବିରଣୀ ରୱିାୟତେର େଦ ବାକୁ ମେିଳ ଏବଂ ତାହା େହଉଛ ିେଯ, ହଜ଼ର  ଉମ  ହଜ଼ର  
ମତୁ ି  ବି  ନୱିରା  ର.ଅ ଠୁ ବ ନା କରିଛ  ିେଯ, ତୁେମ ନଜି ଭାଇକୁ ହରାଇ ବାରୁ େକେତ ଦୁଃ ତ ? େସ ନଜିର େଗାଟଏି 
ଚ ୁ ଆଡ଼କୁ ଇ ିତ କରି କହେିଲ େଯ, େମାର ଏହ ିଆ ଟ ିେସହ ିଦୁଃଖ (କ ) େଯାଗଁୁ ହ ନ  େହାଇଯାଇଛ ି। ମଁୁ େମାର େସହ ିଭଲ 
ଚ ୁ ସହତି ଏେତ ନ କଲି େଯ, େମାର ନ  େହାଇଯାଇ ବା ଚ ୁ ମ  ଅଶ େବାହବିାେର େସହ ିଭଲ ଚ କୁୁ ସହାୟକ େହାଇ ଲା 
। ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ କହେିଲ େଯ, ଏହା ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖ ଦାୟକ, ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ େଦଲାଭଳି ଘଟଣାଟ ି ଲା େଯ, େକୗଣସି 
ବ ି ନଜିର ମତୁୃ  ା  କରି ବା ପରିଜନ ବ ି ପାଇଁ ମ  ଏେତ ନ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପରି କାଶ କରି ନ ବ । ପୁନ  ହଜ଼ର  
ଉମ  ର.ଅ କହେିଲ େଯ, ଅ ାଃତାଲା େଜ଼ୖ  ବି  ଖ ା  ର.ଅ  ଉପେର ସେଦବୖ କୃପା ଅବତୀ  କର ୁ  େଯ, ଯଦ ି ମଁୁ ଏପରି 
କବତିା କହବିାର ସାମଥ  ରଖ  ିେତେବ ମଁ ୁମ  େଜ଼ୖ  ର.ଅ  ବେିୟାଗ ପେର ତା  ପାଇଁ ଏହପିରି ନ କରିଥାଆ  ି। େଯପରିକି 
ତୁେମ ନଜି ଭାଇଁ ପାଇଁ ନ କରୁଅଛ । ହଜ଼ର  ମତୁ ି  ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େହ ଅମରୁି  ମେୁମନି  ! ଯଦ ିେମାର ଭାଇ ୟମାମା 
ଯୁ  ଦନି ଏହପିରି ଶହୀ  େହାଇଯାଏ େଯପରି ତୁମର ଭାଇ ଶହୀ  େହାଇଛ  ି। େତେବ ମଁୁ େକେବେହେଲ ତା  ବେିୟାଗେର ଅଶ 
ଏବଂ ନ କରୁ  ନଥାଆ  ି। ଏହ ିକଥା ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ  ମନ ଭିତେର ଏକ ଗଭୀର ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ ି କଲା ଏବଂ ତା ୁ  
ନଜିର େଜ ା  ାତା  ବେିୟାଗ ବଷିୟେର ଏକ କାରର ଆ ି ମଳିଲିା । ତଥାପି ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ନଜିର ାତା ୁ  
ହରାଇ ବାରୁ େସ ବହୁତ ଦୁଃ ତ େଲ । େସ କହୁ େଲ େଯ, େଯେତେବେଳ ାତଃେବଳା ପୂବ ଦଗିରୁ ପବନ ବେହ େସେତେବେଳ 
େମା ନକିଟକୁ ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ବି  ଖ ାବ ର. ର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ସୁଗ  େସହ ିପବନେର ବହ ିଚାଲି ଆସଥିାଏ।  

ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ବି  ଖ ା  ର.ଅ ୁ  ଅବୁ ମରିୟ  ଅ  ହନଫି ଶହୀ  କରି ଲା । ଏକଦା ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ଅବୁ 
ମରୟିମ ୁ ଶ କେଲ େଯ, କ’ଣ ତୁେମ ହ େମା ାତା ୁ  ଶହୀ  କରି ଲ ? େସେତେବେଳ େସ ମସୁଲମାନ ଧମେର ଦୀ ିତ 
େହାଇସାରି େଲ । େସେତେବେଳ େସ ଉ ର େଦଲା େଯ, େହ ଅମରୁି  ମେୁମନି  ! ଅ ାଃତାଲା ହଜ଼ର  େଜ଼ୖ  ର.ଅ ୁ  େମାରି 
ହ େର ହ ସ ାନ େଦଇ େଲ ଏବଂ ଅ ାଃତାଲା କ’ଣ େମାେତ ଅସ ାନତି କେଲ ନାହ କ ି? ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ଅବୁ ମରୟିମ ୁ  
କହେିଲ େଯ, ତୁମ ମତେର େସହ ିଦନି ଅଥା  ୟମାମା ଯୁ  ଦନି ମୁସଲମାନମାେନ ତୁମର େକେତ ଜଣ େଲାକ ୁ  ବଧ କରି େଲ । 
ଅବୁ ମରୟି  ଉ ର େଦେଲ େଯ, ୧୪୦୦ରୁ ଉ  େଲାକ ୁ  । ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ଏହା ଶଣୁି କହେିଲ େଯ, ତାହା େକେତ 
ଦୁଃଖଦାୟକ ବଧ ଲା େଯ, ଏମାେନ ଏପରି ହତଭାଗ  ବ ତ ତଥା ହତତି େଲାକ େଲ େଯଉଁମାେନକ ିମସୁଲମାନମାନ  ହ େର 
ବ ତ େହାଇ େଲ । ଅବୁ ମରୟି  କହଲିା େଯ, ସକଳ ଶଂସା େକବଳ ଅ ାଃତାଲା  ପାଇଁ ହ ଉ ି  ଯିଏକ ିେମାେତ ଜୀବତି 
ର େଲ । ଏପଯ  ିକ ି ମଁୁ ଏହ ିଇସଲା  ଧମ ଆଡ଼କୁ ଆନତ େହାଇ ତ ାବ ନ କଲି । ଅ ାଃତାଲା ଯିଏକ ିଇସଲା  ଧମକୁ 
ନଜିର ବା ାବହ (ନବୀ) ତଥା ମୁସଲମାନମାନ  ପାଇଁ ପସ  କରି େଲ । ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ ଅବୁ ମରମିୟମ  ଏହ ିକଥାକୁ ଶୁଣି 
ଅତ  ଆନ ତି େହେଲ । ପରବ ୀ ପଯ ାୟେର ଅବୁ ମରିୟ  ବସରାର କ଼ାଜ଼ ିରୂେପ ନଯିୁ  େହାଇ େଲ ।  

ପରବ ୀ େଯଉଁ ସାହାବି ର ଚ ା େହବ ତା  ନାମ େହଲା ହଜ଼ର  ଉବାଦା  ବି  ଖଶ଼୍ଖାଶ୍  ର.ଅ । େସ ହଜ଼ର  
ମୁଯ ଼ଜ଼  ବି  ଜ଼ୟିାଦ  ଦାଦା  ପୁ  େଲ । ହଜ଼ର  ଉବାଦା  ବି  ଖଶ଼୍ଖାଶ୍  ବଦ  ଯୁ େର ଶାମି  େଲ । େସ େକ଼ୖ  ବି  
ସାଏବ ୁ  ବଦ  ଯୁ େର ବ ୀ କରି େଲ । ହଜ଼ର  ଉବାଦା  ବି  ଖଶ଼୍ଖାଶ୍  ଓେହା  ଯୁ  ଦନି ଶହୀ  େହାଇ େଲ । ତା ୁ  
ନୁମା  ବି  ମାଲି  ଏବଂ ହଜ଼ର  ମୁଯ ଼ଜ଼ର ବି  ଜ଼ୟିାଦ  ସହତି େଗାଟଏି କବରେର କବର ଦଆିଯାଇ ଲା । 
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ପରବ ୀ ସାହାବ ିେହଉଛ  ିହଜ଼ର  ଅବଦୁ ାଃ ବି  ଜ  । ତା  ପିତା  ନାମ ଜ  ବି  େକ଼ୖ  ଲା । ତା ର ସାଂ ା ଅବୁ 
ୱହ  ଲା । େସ ବନୁ ସଲମା ସଂ ଦାୟଭୁ  େଲ । େତଣୁ େସହ ିସଂ ଦାୟଟ ିଅନସାର ର ସଂ ଦାୟ ଲା । େସ ମୁଆ ଼ ବି  
ଜବ  ର.ଅ  ମାତା  ପଟୁ ମ  ତା ର ଭାଇ େଲ । େସ ବଦ  ଏବଂ ଓେହା  ଯୁ େର ଶାମି  େହାଇ େଲ ।  

ପରବ ୀ େଯଉଁ ସାହାବି ର ଚ ା େହବ େସ େହଉଛ  ି ହଜ଼ର  ହାରି  ବି  ଅ  ବି  ମୁଆ ଼ ର.ଅ । େସ ଅ  
ସଂ ଦାୟର ଅ  େଲ ଏବଂ ହଜ଼ର  ସାଆ  ବି  ମୁଆଜ଼  ପୁତୁରା େଲ । େସ ବଦ  ଏବଂ ଓେହା  ଯୁ େର ଶାମି  
େହାଇ େଲ । ତା  ସଂ ା େର ଏହା ଉେ ଖ ରହଛି ିେଯ, େସ ୨୮ ବଷ ବୟସେର ବଦ  ଯୁ େର ଶହୀ  େହାଇ େଲ । କି ୁ  
ଅନ  େକେତକ ବବିରଣୀରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ବା ଜଣାପେଡ଼ େଯ, େସ ଓେହା  ଯୁ େର ଶହୀ  େହାଇ ନ େଲ । ହଜ଼ର  ହାରସି  
ବଷିୟେର ବ ନା କରଯାଏ େଯ, େସ େସହ ି ବ ିମାନ  ମ େର ଅ ଭୁ  େଲ େଯଉଁମାେନ କାଆ  ବି  ଅଶରଫ ୁ ହତ ା 
କରି େଲ ଏବଂ େସହ ିଆ ମଣ ସମୟେର ତା  ପାଦେର ତ ଲାଗିବାରୁ ର  ରତି େହବାକୁ ଲାଗିଲା । େସ ନଜିର ସାଥୀମାନ  
ତରବାରୀର ମନୁ ଅଥା  ଅ ଭାଗ େଯାଗଁୁ ତା  େହାଇ େଲ । େତଣ ୁତା ର ସାଥୀମାେନ ତା ୁ  େସଠାରୁ ଉ ାର କରି ଯଥାଶୀ  
ମଦନିାକୁ ଆଣି େଲ ଏବଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ  େସବା ତଥା ସ ଖୁେର ଉପ ିତ େହାଇ େଲ । ସୁତରାଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ହାରି  ବି  
ଅସ  ତେର ନଜିର ପବି  େଛପ ବା ଲାଳ େଲପନ କରି େଲ ଏବଂ ଏହା ପେର ଆଉ ତା ୁ  କ  ସହ  କରବିାକୁ ପଡ଼ ିନ ଲା ।  

ହୁଜୁ଼  ଅନୱ  କହେିଲ େଯ, ଏହ ିଘଟଣାର ସଂପୂ  ବବିରଣୀ ସଂପକେର ଯାହା ହଜ଼ର  ମିଜ଼ା ବଶୀ  ଅହମ  ସାେହ  
ଉେ ଖ କରଛି  ିତାହା ସଂପକେର ମଁୁ ଆେଲାଚନା କରିବ ି। ହଜ଼ର  କାଆ  ର.ଅ ୁ ଏହ ିମଯ ାଦା ବା ଖ ାତ ି ା  େହାଇ ଲା େଯ, 
ଆରବର ସମ  ଇହୁଦୀମାେନ ତା ୁ  ନଜିର ଅ  ରୂେପ ୀକାର କରୁ େଲ । କି ୁ  ଚାରି ିକ ଦୃ ିେକାଣରୁ େସ ଜେଣ ମ  ଓ ଖଳ 
ବ ି ଲା । ଗୁ  ଚା  (େକୗଶଳୀ) ଏବଂ ଷଡ଼ଯ  କରବିାେର େସ ସି  ହ  େଲ । େଯେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ମଦନିାକୁ 

ବାସ କେଲ େସେତେବେଳ କାଆ  ବି  ଅଶର  ଅନ  ଇହୁଦମିାନ  ସହତି ମିଶ ିଏକ ଚୁ ିେର ଅଂଶ ହଣ କରି ଲା । ଯାହାକି 
ଅତ  ବେି ାହା କ ନୀତ ିଏବଂ ଉପ ବୀ ନୀତ ି ଲା । ବଦ  ଯୁ  ପେର େସ ମ ା ଗଲା ଏବଂ ନଜିର ି  ତଥା ମଧରୁ ବଚନ 
ବଳେର େସ କୁେରୖଶମାନ ର ମନକୁ ଜଣିି ମସୁଲମାନମାନ  ବରୁି େର ତହିଂିସାର ଅ ୀ ଳତି କରି ଲା । େସହପିରି େସ ଅନ  
ସଂ ଦାୟ ୁ  ମସୁଲମାନମାନ  ବରୁି େର େରାଚତି ବା ବ ାଇ ଲା ଏବଂ ମସୁଲମାନ ମହଳିାମାନ  ତ ି ଅତ  ଅ ୀଳ 
େଶୖଳୀେର େସମାନ ର ଚ ା କରୁ ଲା । ଏପଯ କ ିଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ  ବଂଶୀୟ ଅ ଭୁ  ମହଳିାମାନ ୁ ମ  ଏହ ିଅ ୀଳ ତଥା 
ଦୂରାଚାରୀ କବତିାର ଶରବ  େହବାକୁ ପଡି ଲା ଏବଂ େସ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ୁ ହତ ା କରିବାର ଷଡ଼ଯ  ଏବଂ େଯାଜନା ମ  ୁତ 
କରସିାରି ଲା । େଯେତେବେଳ ଏହ ିଦୂରାଚାରୀର ପାପ ଚରମ ସୀମାକୁ ଲଂଘି ଯାଇ ଲା ଅଥା  କାଆବ  ବରୁି େର ବଚନ ଭ , 
ବେି ାହ, ଯୁ  କରିବା ପାଇଁ ବ ାଇବା, ବି ାସଘାତକତା, ଚପଳାମୀ, ଅ ୀଳ ଭାଷାର େୟାଗ ଏବଂ ହତ ାର ଷଡ଼ଯ  ଆଦ ି
େଦାଷ ସବୁ ମାଣତି େହାଇ ସାରିବା ପେର େସ େଦାଷୀ ସାବ  େହଲା । େସେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ଯିଏକ ି ମଦନିାର 
ଅ ପତ ିତଥା ଉ ା କାରୀ େଲ ଏହ ିନ ାୟ େଦେଲ େଯ, କାଆ୍ ବି  ଅଶର  ନଜିର କୁକୃତ  େଯାଗଁୁ ୱାଜବୁି  କତ  (ଅଥା  ବଧ 
େଯାଗ ) ଅେଟ ଏବଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ନଜିର ସାହାବମିାନ ୁ  ଏହ ିନେି ଶେଦେଲ େଯ, ଏହ ିଦୂରାଚାରୀ ବ ିକୁ ଗୁ  ରୂେପ ବଧ 
କର ି ଦଆିଯାଉ । ସୁତରାଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ଏହ ି କାଯ  ପାଇଁ ଅ  ସଂ ଦାୟର ଜେଣ ନି ାବା  ବ ି ତଥା ସାହାବ ି ହଜ଼ର  
ମହମହ  ବି  ମୁସ ମା ୁ  ଦାୟୀ  ହ ା ରିତ କରି େଲ । 

େଯେତେବେଳ କାଆବର ବଧ ସଂପକତ ଖବର ଚତୁଦଗେର ଚାରତି େହାଇଗଲା େସେତେବେଳ ଇହୁଦମିାେନ ଆେ ାଶ 
ତଥା ଉତ  େହାଇଗେଲ । ପରବ ୀ ଦନି ତା ର ଏକ ତନିି  ଦଳ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ  ନକିଟକୁ ଉପ ିତ େହାଇ ଅଭିେଯାଗ କଲା 
େଯ, ଆମର ଅ  କାଆ  ବି  ଅଶରଫ ୁ ବନିା େଦାଷେର ହତ ା କରଦଆିଯାଇଛ ି। େତେବ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ େସମାନ ର ଏହ ି
ଅଭିେଯାଗକୁ ଶଣୁି ଏହା କହେିଲ ନାହ େଯ, ମଁୁ ଏହା ସଂପକେର କଛି ିଜାଣି ନାହ ବା ଏପରି େକୗଣସି କଥା ଘଟ ିନାହ େବାଲି ମ ବ  
େଦେଲ । ତାହା ନୁେହଁ । ବରଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, କ’ଣ ତୁେମମାେନ ଏ ସଂପକେର କଛି ିଜାଣଛି କ ିବା ତୁମମାନ ୁ  କଛି ି
ଜଣା ଅଛ ିେଯ, କାଆ  େକଉଁ େକଉଁ େଦାଷଗୁଡ଼କି କରିଅଛ ି? ପୁନ  ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ କାଆବର ବଚନ ଭ , ବେି ାହ, ଯୁ  କରିବା 
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ପାଇଁ ବ ାଇବା, ବି ାସଘାତକତା, ଚପଳାମୀ, ଅ ୀଳ ଭାଷାର େୟାଗ ଏବଂ ହତ ାର ଷଡ଼ଯ  ଆଦ ିକାଯ ନୁ ାନ ସଂପକେର 
ମେନପକାଇେଲ । ଯାହାକୁ େସହ ିଇହୁଦମିାେନ ଶୁଣି ନରୁି ର େହାଇଗେଲ । େସମାନ ୁ  ଜଣାପଡ଼ଲିା (ଅଥା  େସମାେନ ଜାଣି େଲ) 
େଯ, ହଁ କଥାଟ ିତ’ ସଂପୂ  ବା ବ ଓ ସତ ଅେଟ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣତ,ି ଶା ି ହ େହବା ଉଚି  ।  

ହଜ଼ର  ମିଜ଼ା ବଶୀ  ଅହମ  ସାେହ  ଉେ ଖ କର  ି େଯ, ପା ାତ  ଐତହିାସିକମାେନ ଏହ ି ଆପ ି ତଥା ଅଭିେଯାଗ 
କର  ିେଯ, ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ଏକ େବଆଇନ ତଥା ବି  ବରୁି ୀୟ ହତ ା କରାଇଛ  ିଏବଂ ଯାହାକ ିସଂପୂ  ରୂେପ ଭୁ  ଅେଟ । 

 ଏହାର ଉ ରେର ହଜ଼ର  ମିଜ଼ା ବଶୀ  ଅହମ  ସାେହ  ଉେ ଖ କର  ିେଯ, ସାଂ ତକି ଯଗୁେର ମାଜତ େବାଲାଉ ବା 
ରା ମାେନ ବେି ାହ, ବଚନ ଭ , ଯୁ  କରିବା ପାଇଁ ବ ାଇବା, ବି ାସଘାତକତା, ଚପଳାମୀ, ଅ ୀଳ ଭାଷାର େୟାଗ ଏବଂ 
ହତ ାର ଷଡ଼ଯ  ଆଦ ିକାଯ ନୁ ାନ ପାଇଁ େଦାଷୀକୁ େକବଳ କେଠାର ଶା ି ଦଅି  ିନାହ ବରଂ େସହ ିେଦାଷୀମାନ ୁ ଏଭଳ ିକାଯ  
ପାଇଁ ମତୁୃ ଦ  େଦଇଥାଆ  ି। ସୁତରାଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ର ଏଭଳ ିକାଯ  କରିବା କଛି ିେବଆଇନ, ଅସ ତ ବା ଭୁ  ନୁେହଁ ।  

    ହୁଜ଼ୁ  ଅନୱ  କହେିଲ େଯ, ପୁନ  ହତ ା ବା ବ  ସଂପକେର ତିୀୟ ଶଟ ିେହଲା େଯ, ତାହାକୁ ଅଥ  କାଆ  ବି  
ଅଶରଫକୁ ଗୁ ରୂେପ କାହକ ିବଧ କରାଗଲା ? େତେବ ଏ ସଂ ା େର େସ (ହଜ଼ର  ମିଜ଼ା ବଶୀ  ଅହମ  ସାେହ ) ଉେ ଖ 
କର  ିେଯ, ଏହା ମେନର ବା ଉଚି  େଯ, ଆରବେର େସ ସମୟେର େକୗଣସ ିନୟିମତି ରାଜତ  ନ ଲା । ଜେଣ ଶାସକ ତ’ ନଯିୁ  
େହଉ ଲା । କି ୁ  େତ କ ବ ି ଏବଂ େତ କ ସଂ ଦାୟ ାଧୀନ ଏବଂ ାୟ  ଲା । େତଣ ୁ ଏଭରି ପରି ିତେିର ଏପରି 
େକୗଣସି ନ ାୟାଳୟ ରହି ଲା କ ି? େଯଉଁଠ ିକାଆ  ସଂପକେର ମକଦମା ଦାଏ  କରି ନୟିମିତ ରୂେପ ବଧ ତଥା ହତ ାର ଆେଦଶ 
ଦଆି ଯାଇଥାଆ ା । ଇହୁଦମିାେନ ବି ାସଘାତକତା କରସିାରି େଲ । ସଲିମର ସଂ ଦାୟ ଏବଂ ଗତଫାନର ସଂ ଦାୟ ମଦନିାେର 
ଚେଢାଉ କରିବା ପାଇଁ େଯାଜନା ୁତ କରସିାରି େଲ । ଏହା ଛଡ଼ା ଏଭଳ ି ଘଡ଼ସି  ି ମହୂୁ େର ମସୁଲମାନମାନ  ପାଖେର 
କାଆବକୁ ବଧ କରିବା ବ ତୀତ ଆଉ ଅନ  େକୗଣସି ଉପାୟ ବା ବାଟ େଖାଲା ନ ଲା ଏବଂ ମସୁଲମାନମାେନ ଆ ର ାକୁ ଦୃ ିେର 
ର  ଏଭଳ ିପଦେ ପ ହଣ କରି େଲ । କାରଣ ଏହା ସଂପୂ  ଉଚି  େଯ, ଜେଣ ଉପ ବୀ ଏବଂ ଦୂରାଚୀରୀ ତଥା ପାପୀ ବ ି 
େଯାଗଁ ୁଶା  ି ାପିତ େହାଇ ବା ସହରୀ ନାଗରିକମାନ  ଜୀବନ ତ ିବପିଦ ସୃ ି ହୁଏ ଏବଂ େଦଶର ଶା  ିବ ାହତ ହୁଏ େତେବ 
ଏଭଳ ିପରି ିତେର େସହ ିଦୂରାଚାରୀର ବଧ େହାଇଯିବା େକୗଣସ ିପାପ ନୁେହଁ ।  

ସୁତରାଂ ୧୩୦୦ ବଷ ପେର ଇସଲା  ଉପେର ଆପ କିାରୀ ର ଏହ ି ଆପ ିଟ ି ପୁରାପୂରି ମଲୂ ହାନ, ଭି ିହୀନ ଏବଂ 
ନରିଥକ ଅେଟ । କାରଣ େସ ସମୟେର ତ’ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ର କଥା ଏବଂ ମାଣଗୁଡ଼କୁି ଶୁଣି ଇହୁଦମିାେନ ତ’ େକୗଣସ ିଆପ ି 
କରି ନ େଲ । ସୁତରାଂ ଅ ାଃତାଲା ସବଦା େସହ ିଉପ ବରୁ ମସୁଲମାନମାନ ୁ  ସୁର ିତ ରଖ ୁ  ଏବଂ ଏହ ିଯୁଗେର ଅ ାଃତାଲା  

ାରା େ ରିତ ପଥ ଦଶକ ଏବଂ ଯଗୁ ବ କ ଯିଏକ ିଧମର ପୁନରୁ ାର ପାଇଁ ଧରାବତରଣ େହାଇଛ  ି। ତା ୁ  ୀକାର କରିବାକୁ 
ଅ ାଃତାଲା ସମ  ମସୁଲମାନମାନ ୁ  ସାମଥ  ଦାନ କର ୁ  ।         

                          
…………………………………. 

KHULASA KHUTBA JUMA HUZOOR ANWAR a.b.a 
7th DEC 2018 

 ………………. 
 


