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  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم 
ଖୁତବା ଜୁମା୧୪ ଡ଼େିସମର ୨୦୧୮ର ସାରାଂଶ  

ାନ- ମସଜି  ବୟତୁ  ଫୁତୁ ,ମଡ  ଲ ନ 

ଆଁହଜ଼ରତ୍ ସ.ଅ  ସେବା  ତଥା ପଦମଯ ାଦା ସଂପନ ବଦ  ସାହାବା ହଜ଼ରତ୍ ମୁସେ ହ୍ ନ୍ 
ଅସାସାହ୍ ର.ଅ  ଶାସ ବ କ, ହୃଦୟଦା  ଏବଂ ମନମୁ କର ଚ ା ।

 
ହଜ଼ରତ୍ ମସେ ହ୍ ର.ଅ ବଦର୍ ଯୁ  ସେମତ ଅନ  ସମ  ଯୁ େର ରସୁଲୁଲାଃ ସ.ଅ  ସ ତ ଶାମିଲ୍ 
େହାଇ େଲ ,େସ ଉ ାସୀନ ବ ି ର ଅ କାରୀ େଲ । ଅଲାଃତା  ତା  ବନର େଶଷ ପ ଣ କୁ 

ମ  ସାଫଲ  ମ ି ଼ତ କ େଲ ଏବଂ େସ େସ  ରକୁ ବଜାୟ ର େଲ । 
 ଅଲାଃତା  ସଗେର ତା ର ରକୁ ବୃ ି କ ଲ    

          ତଶହୁ , ତଉ ଼ ଏବଂ ସୁେର ଫାତହିାର ଆବୃ ି ପେର ହୁଜୁ଼ର ଅନୱ  ଅେୟଦହୁ ାଃହୁ ତାଆଲା ବନିେ ହି  ଅଜ଼ି  କହେିଲ : 
ଆଜ ିେଯଉଁ ସାହାବାମାନ ର ଚ ା  କରିବ ିେସ େହଉଛ  ିହଜ଼ର  ମସୁେ  ବନି ଅସାସା  ର.ଅ । ତା ର ନାମ ଅଓ  ଏବଂ 
ସାଂ ା ମସୁେ  ଲା । ତା  ମାତା  ନାମ ହଜ଼ର  ଉେ  ମସୁେ  ସଲମା ବି  ସଖ  ଲା । େସ ହଜ଼ର  ଅବୁ ବ  ର.  
ମାଉସୀ େଲ । ହଜ଼ର  ମସୁେ  ବଦ  ଯୁ  ସେମତ ଅନ  ସମ  ଯୁ େର ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ  ସହତି ଶାମି  େହାଇ େଲ । ବାସର 
୮ ମାସ ପେର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ହଜ଼ର  ଉେବଦୖା  ବି  ହାରି  ର.ଅ ୁ ୬୦ କମିା ଅନ  ଏକ ରିୱାୟତ ଅନୁଯାୟୀ ୮୦ ଜଣ 
ଅ ାେରାହୀ  ସହତି େ ରଣ କରି େଲ । ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ହଜ଼ର  ଉେବୖ  ବି  ହାରସି  ନମିେ  ଏକ ଧବଳ ବ ର ଜା ବା  ି

େଲ । ଯାହାକୁ ହଜ଼ର  ମସୁେ  ବି  ଅସାସା  ର.ଅ ଧାରଣ କରି େଲ । େସହ ି ସରୟିା (େଯଉଁ ଯୁ େର ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ 
ସମ ିଳତି େହାଇ ନ େଲ) ର ଅଥ ଲା େଯ, କୁେରୖଶର ବ ବସାୟୀ ଦଳ ବା େଗା ୀକୁ ପଥେର ଅବେରାଧ କରାଯାଉ । କୁେରୖଶର  
େଗା ୀର ଅମି  ଅଥା  େନତା ବା ଅ  ଅବୁ ସୁଫିୟା  ଲା। େସହ ିବ ବସାୟୀ େଗା ୀେର ାୟ ୨୦୦ ଜଣ େଲାକ େଲ । 
ସାହାବା ର ସଂ ଦାୟ ରାବି ଼ ନାମକ ପାବତ ା ଳେର େସହ ି କୁଫାରର ବା ଦଳ ସହତି ମହୁଁାମହୁ େହାଇ େଲ । ସୁତାରାଂ ଏହ ି
ବ ବସାୟୀ େଗା ୀ େକବଳ ବ ବସାୟୀ ଜନିଷି ବ େର ସ ତି ନ ଲା ବରଂ ଯୁ  ସର ାମ ସହତି ସ ତି ଲା ଏବଂ େସମାନ ର 
େଯଉଁ ଆମଦାନୀ ଲା (ଅଥା  ଯୁ ୍  ସର ାମ ସବୁ) ତାହା ପୁଣି ମସୁଲମାନମାନ  ବରୁି େର ଯୁ େର ବ ବହୃତ େହାଇଥାଆ ା। 
କାରଣ ଘଟଣା ମରୁ ଏହା ଜଣାପେଡ଼ େଯ, କୁଫାର ର େସହ ିବ ବସାୟୀ େଗା ୀ ମସୁଲମାନମାନ  ଉପେର ଆ ମଣ କରିବା ପାଇଁ 
ସଂପୂ ରୂେପ ୁତ େଲ । େସ ଯାହା େହଉ ପେଛ େଯେତେବେଳ ଏହ ି ସାହାବାମାେନ େସହ ି ରାବି ଼ ନାମକ ାନକୁ ଗେଲ 
େସେତେବେଳ ଉଭୟ ପ  ମ େର ତୀର ଚାଳନା େହବା ବ ତୀତ ଅନ  େକୗଣସି ଯୁ  େହାଇ ନ ଲା ଏବଂ ଯୁ  ପାଇଁ ତ  ଧାଡ଼ ି
ମ  େହାଇ ନ ଲା । ଇତ ବସରେର ହଜ଼ର  ମକ଼ିଦା  ବି  ଅସୱ  ର.ଅ ଏବଂ ହଜ଼ର  ଉଏନା ବି  ଗଜ଼ୱା୍  ର.ଅ ସୁେଯାଗ ପାଇ 
େସହ ି ମୁଶରକିନିମାନ  ସଂ ଦାୟରୁ ଖସି ଆସ ି ମୁସଲମାନମାନ  ସହତି ସ ିଳିତ େହାଇ େଲ । କାରଣ ଏହ ି ଦୁଇଜଣ 
ସାହାବାମାେନ ଇସଲା  ଧମ ହଣ କରସିାରି େଲ । କୁଫାରମାନ  ଉପେର ମସୁଲମାନମାନ ର ଏେତ ଆତ  ଜାତ େହଲା 
ଯାହାଫଳେର କ ି େସହ ି କୁଫାରମାେନ ଆତ ିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ େହାଇ େସଠାରୁ ତ ାବ ନ ଏବଂ ପଳାୟନ କେଲ ଏବଂ 
ମସୁଲମାନମାେନ ମ  ତା ର ଆଉ ପିଛା କେଲ ନାହ  । କାରଣ ମସୁଲମାନମାନ ର ଯୁ  କରିବାର େକୗଣସି ଉେ ଶ  ନ ଲା । 
ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ େଖୖବ  ଯୁ  ଅବସରେର ହଜ଼ର  ମୁସେ  ଏବଂ ଇବେନ ଇଲୟା  ର.ଅ ୁ  ୫୦ ୱସ ଼ (ଏକ କାରର ମାପକ) 
ଶସ  ଦାନ କରି େଲ । ତା ର ବେିୟାଗ ୫୬ ବଷ ବୟସେର ାୟ ୩୪ ହଜିରୀେର ହଜ଼ର  ଉମ  ର.ଅ  ଲାଫ  ଶାସନ 
କାଳେର େହାଇ ଲା ଏବଂ ତା  ସମ େର ଏହା ମ  କୁହାଯାଏ େଯ, େସ ହଜ଼ର  ଅଲୀ ର.ଅ  ଲାଫ  ଶାସନ କାଳ ପଯ  
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ଜୀବତି େଲ ଏବଂ ହଜ଼ର  ଅଲୀ ର.ଅ  ସହତି ସେଫୖ  ଯୁ େର ଶାମି  େହାଇ େଲ ଏବଂ େସହ ିବଷେର ଅଥା  ୩୪ ହଜିରୀେର 
ତା ର ବେିୟାଗ େହାଇ ଲା । 

ହଜ଼ର  ମସୁେ  େସହ ି ବ ି େଲ ଯାହା ର ଦାନାପାଣରି ବ ବ ା ହଜ଼ର  ଅବୁବ ର ର.ଅ କରି େଲ । କି ୁ  
େଯେତେବେଳ ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  ଉପେର ଲା ନ ଲଗାଯାଇ ଲା ଏବଂ ଲା ନକାରୀ  ମ େର ହଜ଼ରତ ମସୁେ  ର.ଅ ମ  
ଶାମି  େହାଇଯାଇ େଲ େସେତେବେଳ ହଜ଼ର  ଅବୁ ବ  ର.ଅ ଶପଥ କରିେଲ େଯ, େସ ଆଉ ତା ର ଅଥା  ମସୁେ  
ର.ଅ ର ଆଉ ଭରଣ େପାଷଣ କରେିବ ନାହ । ଏହାକୁ େକ  କରି ଅ ାଃତାଲା କୁରଆେନ କରିମେର ଏହ ିଆୟ  ଅବତୀ  କେଲ ; 
‘‘ୱଲା ୟାତଲି ଉଲୁ  ଫଜ଼ଲି ମିନକୁ  ୱ  ସାଆତ ିଅଇଁ ୟୁତୁ ଉଲି  କୁରବା ୱ  ମସାକନିା ୱ  ମହୁାଜରିିନା ଫି ସବଲିି ାଃହ ିୱ  
ୟାଫୁ ୱ  ୟସଫହୁ ଅଲା ତୁହ ି ୁନା  ଅଇଁ ୟଗଫିରୁ ାଃହୁ ଲକୁ   ୱ ାଃହୁ ଗଫୁରୁ  ରହି  ।’’  (ଅ  ନୁ  -23) 
‘‘ଅଥା  ତୁମମାନ  ମ ରୁ (ଧମ ଓ ସଂସାରେର) େ  ଓ  ବ ିମାେନ ଶପଥ କର ୁ  ନାହ େଯ, ନଜି ନକିଟ ସଂପକୀୟ ଓ ଦରି  
ଏବଂ ଅ ାଃ  ଉେ ଶ େର ବାସକାରୀମାନ ୁ  ସାହାଯ  କରେିବ ନାହ; ଏବଂ େସମାନ ୁ  ମା କରିବା ଓ ମାଜନା କରିବା ଉଚି ; 
କ’ଣ ତୁେମମାେନ ଇ ା କରୁନାହଁ େଯ, ଅ ାଃତାଲା ତୁମମାନ  େଦାଷତଟକୁି ମାଜନା କର ୁ  ? ଏବଂ ଅ ାଃତାଲା ଅତ  ମାଶଳୀଳ 
ଓ ସଦା କରୁଣାମୟ ।’’ 

ଏହ ି ଆୟ  ଅବତୀ  େହବା ପେର ହଜ଼ର  ଅବୁବ  ର.ଅ ମସୁେ  ର.ଅ ର ଭରଣ େପାଷଣ ପୁନବାର ଜାରି 
କେରଇ େଲ ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଅ ାଃତାଲା ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ର ନେି ାଷତା ସଂପକୀୟ ଆୟତ କୁରାେନ କରିମେର 
ଅବତୀ  କେଲ େସେତେବେଳ ଲା ନକାରୀ ୁ  ଶା ି ମ  ଦଆିଯାଇ ଲା । େକେତକ ରିୱାୟତ ଅନୁଯାୟୀ େଯଉଁ ସାହାବମାେନ 
ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  ଉପେର ଲା ନ ଲଗାଇ େଲ େସହ ି ସାବାମାନ ୁ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ଚାବୁକ ଦ  ଦଆିଯାଇ ଲା ଏବଂ  
ହଜ଼ର  ମସୁେ  ମ  େସହ ିଦ ତି ଏବଂ ଲା ନକରୀ ସାହାବାମାନ  ମ େର ଅ ଭୁ  େଲ । 

ବୁଖାରୀର ବ ନା ଅନୁଯାୟୀ ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ଉଫ ଼ ଘଟଣାର ବି ୃତ ବବିରଣୀ ସଂପକେର ଏହା ଉେ ଖ କର  ିେଯ, 
ଏକ ଯୁ କାଳୀନ ସମୟେର ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ନଜିର ୀମାନ  ମ େର େଗାଳା ପକାଇେଲ । ହଜ଼ର  ଆଏଶା ବ ନା କର  ିେଯ, 
େସହ ିେଗାଳାେର େମାର ନଁା ବାହାରଲିା ଏବଂ େସହ ିଯୁ େର ମଁ ୁ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ  ସା େର ଯାଇ ଲି । େସେତେବେଳ ପରଦାର 
ଆେଦଶ ଅ ାଃତାଲା  ତରଫରୁ ଅବତୀ  େହାଇସାରି ଲା । େମାେତ ଓଟର େସହ ିପାଲି ିେର ବସାଇ ଦଆିଯାଉ ଲା ଏବଂ ପୁନ  
େସହ ପାଲି ି  ସହତି ମଁ ୁତଳକୁ ଓ ାଉ ଲି  । ଆେମମାେନ ଏହପିରି ଭାେବ ଯା ା କରଚିାଲି ଲୁ । େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ 
ନଜିର ଯୁ ରୁ ନବୃି  େହେଲ ଏବଂ ଆମପାଖକୁ ତ ାବ ନ କେଲ ଏବଂ ଆେମ େସେତେବେଳ ମଦନିାର ନକିଟବ ୀ ାନେର ଲୁ କ ି
ଏକଦା ରା େର ଆମମାନ ୁ  େସଠାରୁ ାନ କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ । େତଣୁ େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ାନ କରିବା 
ପାଇଁ େଘାଷଣା କେଲ େସେତେବେଳ ମଁୁ ସାଧନ ଅଥା  େଶୗଚାଦ ିକରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ଲିି ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସାଧନ 
କରି ନଜିର ଓଟ ପାଲି ି  ନକିଟକୁ େଫରଲିି େସେତେବେଳ ମଁୁ ଏହା ଅବେଲାକନ ଏବଂ ଅନୁ ାନ କଲି େଯ, େମା େବକରୁ ଜ଼ଫାରର 
ବହୁମଲୂ  ର  ମାଣିକର ହାର ଖସି ପଡି ଲା । େସେତେବେଳ ମଁୁ େମା ହାରକୁ େଖାଜବିା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ଲିି ଏବଂ େସହ ିହାରର 
ସ ାନେର େମାର କଛି ିସମୟ ଅତବିାହତି େହାଇଯାଇ ଲା । େସହ ିସମୟେର େଯଉଁ େସବକମାେନ ଆସେିଲ େଯାଉଁମାେନକ ିେମାର 
ଓଟଟକୁି ୁତ କରୁ େଲ । େସମାେନ ଆସି େସହ ିପାଲି ି କୁ ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ଓଟ ଉପେର ର  େଦେଲ, େଯଉଁ ପାଲି ିେର ମଁୁ 
ଆେରାହଣ େହାଇ ବସୁ ଲି । ତାହା ଶୂନ  ପଡ଼ି ଲା ଏବଂ େସମାେନ ଏହା ଭାବେିଲ େଯ, ମଁୁ େସହ ିପାଲି ି ଭିତେର ବସଛି ି। କାରଣ 
େସ ସମୟେର େମା ଶରୀର ଓଜନ ଖୁ  କ  ଲା । େତଣୁ େସମାେନ ଓଟଟକୁି ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ଓଟକୁ ଚାଲିବାକୁ ନେି ଶ େଦେଲ  
ଏବଂ ଏହା ସହତି େସମାେନ ୟଂ ମ  ଚାଲିବାକୁ ଆର  କରେିଦେଲ ଏବଂ େଯେତେବେଳ ସମ  େସୖନ ବାହୀନୀ େସଠାରୁ ାନ 
କରଗିଲା ଏବଂ ମଁୁ େମାର େସହ ିହାରଟକୁି ମ  େଖାଜ ିପାଇଗଲି । େସତେବେଳ ମଁୁ େମାର ଶବିରିକୁ ଗଲି େସଠ ିମଁୁ କ’ଣ େଦଖଛୁ ି? 
େଯ, େସଠାେର ଆଉ େକହ ିବ ିନ େଲ । ସୁତରାଂ ମଁୁ େମାର େସହ ିପୂବ ଶବିରିକୁ ଅଥା  େସହ ି ାନକୁ ଗଲି େଯଉଁଠାେର ମଁୁ ଲି 
ଏବଂ ମଁ ୁ ଏହା ଭାବଲିି େଯ, ଯଦ ି େସମାେନ େମାେତ ପାଲି ିେର ନ ପାଇେବ େତେବ େସମାେନ େସହ ି ପୂବବ ୀ ାନକୁ େଫରି 
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ଆସେିବ । ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ଉେ ଖ କର  ି େଯ, ମଁୁ େସହ ି ାନେର ବସି ଲି କ ି େସହ ି ମହୂୁ େର େମାେତ ନଦି ଆସଗିଲା 
ଅଥା  ମଁୁ େଶାଇ ପଡ଼ଲିି । ସଫୱା  ବନ ିମଅୁ  ସଲମ ିଜ଼କୱାନ ିେବାଲି ଜେଣ ସାହାବ ିସବଦା େସୖନ ର ପେଛ ପେଛ ଚାଲୁ େଲ । 
େସ େସୖନ  ପେଛପେଛ ଏଇ ପାଇଁ ରହୁ େଲ େଯ, େସ ଏହା ନରିୀ ଣ କରୁ େଲ େଯ, େଯପରି େକୗଣସି ଜନିଷି ଛାଡ଼ ିନଯାଉ ବା 
ଏମିତ ି କଛି ି ଜନଷି ନାହ ତ ଯାହା ପଛେର ରହଯିାଇଛ ି । ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ବ ନା କର  ିେଯ, େସ ସକାେଳ େମାର ଶବିର 
ପାଖକୁ ଆସିେଲ ଏବଂ ମନୁଷ  ପର ିେଶାଇ ବା ଅ ି  ସ ାକୁ େଦ େଲ ଏବଂ ଇ ା ଲି ାଃ ପଢେିଲ । ତା ର ଇ ା ଲି ାଃ ପଢବିାରୁ 
ମଁ ୁଉଠ ିପଡ଼ଲିି । େସ ନଜିର ଓଟଟକୁି େମା ନକିଟକୁ ଆଣିେଲ, ଓଟକୁ ବସାଇେଲ । ମଁୁ ତାହା ଉପେର ଆେରାହଣ େହାଇଗଲି ଏବଂ େସ 
ତାହାର ଦଉଡ଼କୁି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼େିଲ । ଏପଯ କ ି ଆେମମାେନ େସୖନ ଦଳେର େସେତେବେଳ ପହ ଲୁି େଯେତେବେଳ କ ି
େଲାକମାେନ ି ହର ସମୟେର ବି ାମ କରିବା ପାଇଁ ଶବିରି ମ େର ଉପ ିତ େଲ । ଏହାପେର େଯଉଁ ବ ିକୁ ମରିବାର ଲା େସ 
ମତୁୃ  ା  କଲା । ଅଥା  ଏହ ିକଥାକୁ େକ  କରି େକେତକ େଲାକମାେନ ମଥ ା ଲା ନ ଲଗାଇବାକୁ ଆର  କରିେଦେଲ । ଏହ ି
ଲା ନକାରୀ ସଂ ାପକର ନାମ ଅ ୁ ାଃ ବି  ଅବ ିସୁଲୁ  ଲା । ଆେମମାେନ ମଦନିେର ପହ ଲୁି । ମଁୁ େସଠାେର ଦୀଘ ଏକ ମାସ 
ପଯ  େରାଗେର ପିଡ଼ୀତ ରହଲିି । େଲାକମାେନ ଲା ନକାରୀ ବ ିମାନ ର କଥାକୁ େକ କରି ଚ ା କରୁଥାଆ  ିଏବଂ େମାର ଏହ ି
େରାଗେର ପିଡ଼ୀତ ବା ଅବ ାେର େମା ମନେର େଯଉଁ ସେ ହ ଜାତ ବା ଉ  େହଉ ଲା ତାହା ଲା େଯ, ମଁ ୁେରାଗେର ପିଡ଼ୀତ 

ବା ସମୟେର େଯଉଁ ଦୟା ନବୀ କରି  ସ.ଅ  ଠାେର େଦ ବାକୁ ପାଉ ଲି େସହପିରି ଦୟାର ଦଶନ ଆପଣ ସ.ଅ  ଠାରୁ ଆଉ 
େଦ ବାକୁ ପାଇଲି ନାହ । ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ େକବଳ ଭିତରକୁ ଆସୁ େଲ ଏବଂ ଅସସଲାମ ୁଅେଲୖକୁ  କହୁ େଲ ଏବଂ ଅନ  ମା ମେର 

ା ାବ ା ସଂପକେର ଏହା ପଚାରି େସ ବୁଝୁ େଲ େଯ, ତା ର (ଆଏଶା ର.ଅ ର) ବ ମାନ ା ାବ ା କପିର ିରହଛି ି। ମଁୁ ଏହ ି
ଲା ନ ସଂପକେର ସଂପୂ  ଅ  ଲି । ଏକଦା ରା େର ମଁ ୁଏବଂ ଉେ  ମସୁେ  ବନି  ଅବ ିରହ  ଉଭେୟ ଯାଉ ଲୁ କ ିେସହ ି
ସମୟେର ତା ର ଓଢଣା ପାଦେର ଅଟକ ିଯିବାରୁ େସ ଝୁ ି ତେଳ ପଡଗିେଲ ଏବଂ କହେିଲ ମୁସେ  ହତଭାଗ  େହାଇଯାଉ । ମଁ ୁ
ତାକୁ କହଲିି େଯ, ତୁେମ େକେତ ମ  କଥା କହଅିଛ । କ’ଣ ତୁେମ ଏଭଳ ିବ ି ୁ  ମ  େବାଲି କହୁଛ ଯିଏକ ିବଦ  ଯୁ େର ଉପ ିତ 

େଲ । େସ କହଲିା ଆେଲା ନେିଦାଷିଣୀ ଝଅି କ’ଣ ତୁେମ ଶୁଣ ିନାହଁ ଯାହା େଲାକମାେନ ମିଥ ାେରାପ ଲଗାଇଛ  ି। େସେତେବେଳ 
େସ େମାେତ େସହ ିଲା ନ ଲଗାଇ ବା ବ ି  ବଷିୟେର ଶଣୁାଇଲା େଯ, ଏହ ିଲା ନ ତୁମ ଉପେର ଆେରାପଣ କରାଯାଇଛ ି। ମଁୁ 
େରାଗରୁ କଛି ିସୁ  େହାଇ ଲି କ ିଏବଂ କଛି ି ଦୁବଳତା ମ  ଲା । ଏହ ିକଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାେ  େମାର େରାଗ ପୁନ  ବଢଗିଲା । 
େଯେତେବେଳ ମଁ ୁଘରକୁ େଫରଲିି େସେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ େମା ନକିଟକୁ ଆସିେଲ ଏବଂ ଅସଲାମ ୁଅେଲୖକୁ   କହେିଲ ଏବଂ 
ପଚାରି ବୁଝେିଲ େଯ, ବ ମାନ ତୁେମ େକମତି ଅଛ ? ମଁୁ ଉ େର େଦଲି େଯ, େମାେତ ନଜିର ଅଭିଭାବକ  ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତ ି

ଦାନ କର ୁ  । ସୁତରାଂ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ େମାେତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ି ଦାନ କେଲ । େଯେତେବେଳ ମଁୁ ନଜିର ଅଭିଭାବକ  
ନକିଟକୁ ଆସିଲି େସେତେବେଳ ମଁୁ େମା ମାତା ୁ  ଶ କଲି େଯ, େଲାକମାେନ ଏ କ’ଣ କଥା କହୁଛ  ି ? େମା ମାତା ୀ ଉ େର 
େଦେଲ େଯ, ଏହ ିକଥାକୁ ନ ଭାବ ିନଜିକୁ ଆଉ ଜ ାଳ ଭିତେର େବଶ କରାଅ ନାହ । ଅ ାଃତାଲା  ଶପଥ େନଇ କହୁଛ ିେଯ, 
ଏପରି ବହୁ କମଥର ପାଇଁ ଘଟଛି ିେଯ, ଜେଣ ବ ି ନକିଟେର ଏପର ିଜେଣ ସୁ ର ୀ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ କ ିେସ ଆ ାଣ େ ମ 
କେର ଏବଂ େସହ ି ୀର ଶଉତୁଣୀମାେନ ମ  ଥାଆ  ିଏବଂ ପୁଣି ଏପର ି ୀ ବଷିୟେର େଲାକମାେନ ଏଣୁେତଣ ୁବରୁି ୀୟ କଥା ମ  
କାହକ ିକରିେବ ନାହ ? ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ବ ନା କର  ିେଯ, ମଁ ୁେସହ ିରାତ ିେସହପିର ିହ ବେିତଇଲି େଯ,ସକାଳ ପଯ  େମା 
ଆ ରୁ ଲୁହ ଝରିବା ବ  େହଲା ନାହ । େମାେତ ସାରା ରାତ ିନଦି େହଲା ନାହ ଓ ମଁୁ େକବଳ କା ୁ  ଲି । େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସକାେଳ 
ଉଠଲିି େସେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଅଲୀ ବି  ଅବ ିତାଲି  ଏବଂ ଉସାମା ବନି େଜ଼ୖ  ର.ଅ ୁ  ଏଇ ପାଇଁ ଡ଼କାଇେଲ େଯ,େସହ ି
ଦୁହ  ଠାରୁ ନଜି ୀ  ସମ େର ପରାମଶ ବା ମତାମତ େନଇପାରିେବ ବା େଲାଡ଼ପିାରେିବ । ଉସାମା ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େହ 
ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ! ଆଏଶା ର.ଅ ଆପଣ ର ୀ ଅଟ  ିଏବଂ ଆେମମାେନ ଈ ର  ଶପଥ କରି କହୁଛୁ େଯ, ଆେମମାେନ ହଜ଼ର  
ଆଏଶା ର.ଅ  ଠାେର ଭଲଗୁଣ ଏବଂ ପୁଣ  ବ ତୀତ ଅନ  େକୗଣସି ଅବଗୁଣ ସଂପକେର କଛି ି ଶୁଣି ନାହଁୁ  ବା େଦ  ନାହଁୁ  । ତା  
ଠାେର େକୗଣସି ଦୁବଳତା େଦ  ନାହଁୁ  । କି ୁ  ଅଲୀ ଇବେନ ତାଲି  କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ! ଅ ାଃତାଲା ତ’ ଆପଣ  
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ପାଇଁ କଛି ିବ ିଅଭାବ ଅସୁବଧିା ର  ନାହା  ି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ  ମହଳିାମାେନ ମ  ରହଛି  ି(ତା ୁ  ପଚାର ୁ )। ହଜ଼ର  ଅଲୀ ର.ଅ 
ଏହା ମ  କହେିଲ େଯ, ଆଏଶା ର.ଅ  ଦାସୀକୁ ପଚାର ି ବୁଝ ୁ  େଯ, ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  ଭାବ କପିରି ଅେଟ ? ଏହା ଶୁଣି 
ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ବରରିା  ର.ଅ ୁ  ଡ଼କାଇେଲ । ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ବରରିା  କ’ଣ ତୁେମ ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  େ େର 
ଏପରି େକୗଣସି ଦୁବଳତା େଦ ଛ କ ିଯାହାକ ି ତୁମକୁ ସେ ହେର ପକାଇପାରିବ । ବରରିା  ର.ଅ କହେିଲ ମଁୁ ଆେଦ  ତା  ଠାେର 
ଏପରି େକୗଣସ ି ମ ଗୁଣ ବା ଦୁବଳତା େଦ  ନାହ । ମଁୁ େସହ ି ଅଣାକାର ଅ ାଃତାଲା  ଅ ି ର ଶପଥ କର ି କହୁଛ ି େଯ, ଯିଏ 
ଆପଣ ୁ  ସତ ର ସହତି ଧରାପୃ କୁ େ ରଣ କରିଛ  ିେଯ, ମଁ ୁହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ଠାେର େକୗଣସି ଦୁବଳତା, ମ ଗୁଣ େଦ  
ନାହ।  

ଏହା ଶୁଣି ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ସାହାବାମାନ ୁ  ସେମା ତି କରି କହେିଲ େଯ, ଏପରି ବ ିକୁ କଏି ସ ାଳବି ଯିଏ କ ିେମା ୀ 
ଉପେର ଲା ନ ଲଗାଇ େମାେତ କ  େଦଇଛ ି । ମଁୁ ଈ ର ର ଶପଥ େନଇ କହୁଛ ିେଯ, ମଁୁ ନଜି ୀ ଠାେର ପୁଣ  ଛଡ଼ା ଅନ  
େକୗଣସ ିକଥା େମାେତ ଜଣା ନାହ । ଏହା ଶୁଣି ହଜ଼ର  ସାଆ  ବି  ମୁଆ ଼ ଛଡ଼ିା େହେଲ ଏବଂ େସ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! 
ମଁ ୁ ଈ ର  ଶପଥ କର ି କହୁଛ ି େଯ, ମଁୁ େସହ ି ବ ି ଠାରୁ ଯିଏ କ ି ଆପଣ  ୀ  ଉପେର ଏଭଳ ି ଲା ନ ଲଗାଇଛ ି ତାହାର 

ତେିଶାଧ େନବ ି। େତଣୁ ଯଦ ିେସହ ିବ ି ଓ  ସଂ ଦାୟର େହାଇଥାଏ  େତେବ ମଁୁ ତାହାର ଚୁ ତ କରିବ ିଏବଂ ଯଦ ିେସ ଆମର 
ଭାଇ  ମ ରୁ ଖଜ଼ର  ସଂ ଦାୟର େହାଇଥାଉ ନା କାହକ ିେତେବ ଆପଣ ସ.ଅ ଆମକୁ ଯାହା ଆେଦଶ େଦେବ ତାହା ଆେମ ପାଳନ 
କରିବୁ । ଏହା ଶୁଣ ିଖଜ଼ର  ସଂ ଦାୟର ସାଆ  ବି  ଉବାଦା  େବାଲି ଜେଣ ବ ି େଲ େସ ଛଡ଼ିା େହାଇ କହେିଲ । ତୁେମ ଭୁ  
କହଛି ! ଈ ର ର ଶପଥ ! ତୁେମ େସହ ିବ ିକୁ ମାରିବ ନାହ ଓ ନା ତୁେମ ଏପରି କରପିାରିବ । ଏହ ିବଚ ାକୁ େକ  କରି ଉଭୟ 
ସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ ଉତ ି  ବା ଉତ  େହାଇଗେଲ ଏବଂ ପର ର ମ େର ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆର  କରେିଦେଲ । ସୁତରାଂ 
ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଉଭୟ େଗା ୀ ୁ  ବୁଝାସୁଝା କରି କଥାଟାକୁ ସଜାଡ଼େିଲ । ଏପଯ  କ ିହୁଜ଼ୁ  ସ.ଅ ନୀରବ େହାଇଗେଲ । ହଜ଼ର  
ଆଏଶା ର.ଅ ବ ନା କର  ିେଯ, ମଁୁ  ସାରା ଦନି କା ୁ ଲି େହେଲ ନା େମାର ଲୁହ ଥମ ୁ ଲା ନା େମାେତ ନଦି େହଉ ଲା । େମାର 
ପିତା ମାତା େମା ନକିଟକୁ ଚାଲି ଆସେିଲ । ଆେମମାେନ େସହ ିଅବ ାେର ଲୁ କ ିରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଭିତରକୁ େବଶ କେଲ ଏବଂ 
ବସି ପଡ଼େିଲ । େଯଉଁ ଦନିରୁ େମା ଉପେର ଲା ନ ଲଗାଯାଇ ଲା େସ ଦନି ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ େମା ପାଖେର ବସି ନ େଲ । େସ ଏକ ମାସ 
ପଯ  ଅେପ ାରତ ରହେିଲ େଯ, କାେଳ େମା ସଂ ା େର କଛି ିୱହ ି (ଐଶବିାଣୀ)  ଅବତୀ  େହବ । େହେଲ େମା ସଂ ା େର 
େକୗଣସ ିଐଶିବାଣୀ ଅବତୀ  େହଲା ନାହ । ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ବ ନା କର  ିେଯ, ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ତଶହୁ  ପଢେିଲ ଏବଂ କହେିଲ 
େଯ, ଆଏଶା ! ମଁୁ ତୁମ ସମ େର ଏହ ିକଥା ଶୁଣଛି ିଏବଂ େମା ନକିଟକୁ ଏହ ିସମାଦ ପହ ଛି ି। ସୁତରାଂ ଯଦ ିତୁେମ ନେି ାଷ ଅଛ 
େତେବ ଅ ାଃତାଲା ନି ିତ ତୁମର ନେି ାଷେର ଖଲାସ କରେିଦେବ ଏବଂ ଯଦ ି ତୁେମ େଦାଷୀ ଏବଂ ତୁମ ାରା େକୗଣସି 
େଦାଷଦୁବଳତା େହାଇଯାଇଛ ି େତେବ ତୁେମ ଅ ାଃତାଲା  ଠାରୁ ମା ଭି ା କର ଏବଂ ତା ରି ସ ୁଖେର ତୁେମ େତୗବା ( ମା 

ାଥନା) କର । କାରଣ େଯେତେବେଳ ଭ  ଈ ର  ନକିଟେର ନଜି େଦାଷଦୁବଳତାର ପରି କାଶ କରିଥାଏ େସେତେବେଳ 
ଅ ାଃତାଲା ମ  େସହ ିଭ  ଉପେର ଦୟା କର  ି। ସୁତରାଂ େଯେତେବେଳ ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ କଥା କହସିାରେିଲ େସେତେବେଳ ମୁଁ େମା 
ପିତା ୁ  କହଲିି େଯ, ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ୁ  େମା ତରଫରୁ ଏହ ିଉ ରଟ ିେଦଇ ଦଅି ୁ  (େଯ, ମଁୁ ନେି ାଷ ଅେଟ) । େସ କହେିଲ େଯ, ମଁୁ 
ଈ ର  ଶପଥ କରି କହୁଛ ିେଯ, ମଁୁ ଜାଣି ନାହ େଯ, ମଁୁ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ୁ  କ’ଣ କହବି ି? ପୁନ  ମଁୁ େମା ମାତା ୁ  କହଲିି । େସ ମ  
ଏହ ିଉ ରଟ ିେଦଇଛ  ି। ମଁୁ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ୁ  କହଲିି େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଯଦ ିମଁୁ ଆପଣ ୁ  କେହ େଯ, ମଁୁ ନେି ାଷ ଏବଂ 
ଅ ାଃତାଲା ମ  କୃତପ େର ଜାଣ  ିେଯ, ମଁୁ ସଂପୂ  ରୂେପ ନେି ାଷ । େତେବ ଆପଣ ସ.ଅ େମାେତ େସହ ିଘଟଣାେର ସତ  
େବାଲି ଜାଣେିବ ବା ବୁଝେିବ ନାହ । ଯଦ ିମଁୁ ଆପଣ  ନକିଟେର େକୗଣସି କଥା ୀକାର କରି ନଏି, ଯଦଚି ଅ ାଃତାଲା ଭଲଭାବେର 
ଜାଣ  ିେଯ, ମଁୁ ତହରୁ ମୁ  ଏବଂ ନେି ାଷ ଅେଟ େତେବ ଆପଣ ସ.ଅ େମାର େସହ ି େ ା ିମଳୂକ କଥାକୁ ସତ  େବାଲି ୀକାର 
କରେିନେବ । ଅ ାଃତାଲା  ଶପଥ କରି କହୁଛ ି େଯ, ମଁ ୁ ୟୁସୁ  ଅ.ସ  ପିତା  ବ ତୀତ ନଜିର ଏବଂ ଆପଣ ସ.ଅ ର ଏପର ି
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େକୗଣସ ି ଦୃ ା  େଦ ବାକୁ ପାଇ ନାହ । େସ ଅଥା  ୟିସୁ  ଅ.ସ  ପିତା କହି େଲ େଯ, ସବରୁନ୍ ଜମିଲୁନ୍ ୱଲାହୁ ମୁସତାଆନ ୍
ଅଥା  ତୁେମ େଧୗଯ  ଧର ଏବଂ େଧୗଯ  ଧରିବା ଅତ  ଭଲ ଅେଟ ଏବଂ ଅ ାଃତାଲା  ଠାରୁ ସାହାଯ  ଭି ା କରବିା ଦରକାର । 
ଏହାପେର ମଁୁ େଗାଟଏି ପା କୁ କେଡ଼ଇ େହାଇ ନଜିର ଶୟନ ଶଯ ାକୁ ଆସିଗଲି ଏବଂ ମଁୁ ଏହା ଆଶା କରୁ ଲି େଯ, ଅ ାଃତାଲା 
େମାେତ ନେି ାଷ େବାଲି ମାଣତି କରିେବ । ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ କହ  ିେଯ, ଅ ାଃତାଲା  ଶପଥ େନଇ କହୁଛ ି ! େଯ, ହୁଜୁ଼  
ସ.ଅ ବ ମାନ ବସିବା ାନରୁ ପଥୃକ େହାଇ ନ େଲକ ି େସହ ି ମହୂୁ େର ଆପଣ  ଉପେର ଐଶବିାଣୀ ଅବତୀ  େହଲା । 
େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ  ଠାରୁ ଏହ ିଐଶବିାଣୀର ଅବ ା ଦୂରୀଭୂତ େହଲା େସେତେବେଳ ହୁଜୁ଼  ସ.ଅ ସ ତି େହେଲ ଏବଂ 
ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ସବ ଥେମ ଏହା କହେିଲ େଯ, ଆଏଶା ତୁେମ ଅ ାଃତାଲା ୁ  ଧନ ବାଦ ାପନ କର ଏବଂ ତା ର କୃତ  ହୁଅ । କାରଣ 
ଅ ାଃତାଲା ତୁମ ନେି ାଷତାର ମାଣ େଦଇଛ  ି ଏବଂ ତୁମକୁ ଉ  ଲା ନରୁ ଖଲାସ ଦାନ କରଛି  ି । ହଜ଼ରତ ଆଏଶା ର.ଅ 
ବ ନା କର  ିେଯ, ଏହା ଶୁଣି େମାର ମାତା ୀ େମାେତ କହେିଲ, ଉଠ ! ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ  ନକିଟକୁ ଯାଅ । ମଁୁ କହଲିି ମଁୁ ଈ ର ର 
ଶପଥ କରି କହୁଛ ିେଯ, କଦାପି ନୁେହଁ ! ମଁୁ ତା  ପାଖକୁ ଉଠ ିଯାଇପାରିବ ିନାହ । ଅ ାଃତାଲା  ବ ତୀତ ମଁୁ ଅନ  କାହାରକୁି କୃତ  

ାପନ କରପିାରିବ ିନାହ । କାରଣ ଅ ାଃତାଲା ହ ଉ  ଐଶବିାଣୀ ଅବତୀ  କରି ଲି େଯ, େସହ ିେଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନ ଲା ନ, 
ବ  ବଦୃିପ ଲଗାଇଛ  ିତୁମମାନ  ମ ରୁ ହ େଗାଟଏି େଗା ୀ ଅଟ  ି। 

ହଜ଼ର  ମଜ଼ିା ବଶି  ଅହମ  ସାେହ  ସିର  ଖାତମୁ  ନବୟିିନେର ଏହ ି ଘଟଣାର ଚ ା କରଛି  ି । ତହେର େସ େଯଉଁ 
ଅତରିି  କଥା ଉେ ଖ କରଛି  ିତାହା ଏହପିରି େଯ, ବୁଖାରୀେର ଏହା ଉେ ଖ ଲା େଯ, ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ ବ ନା କର  ିେଯ, 
ମଁ ୁେସହ ିସାହାବରି ହାତ ଉପେର େଗାଡ଼ ର  ଓଟ ଉପେର ଚଢଲିି । କି ୁ  ଏଠାେର ଏହା ଉ ି ତ ରହଛି ିେଯ, େସ ଓଟର େଗାଡ଼ 
ଉପେର ନଜ଼ିର େଗାଡ଼ ର େଲ । କାରଣ ଓଟଟ ିହଠା  େଯପରି ଛଡ଼ିା େହାଇ ନଯାଉ । ସୁତରାଂ ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ େସହ ିଓଟ 
ଉପରକୁ ଚଢଗିେଲ ।  

ହଜ଼ର  ମୁସେଲ  ମଉ  ର.ଅ ଯିଏକ ିଏହ ିଘଟଣା ସଂପକେର ଅତରିି  କଥା ଉେ ଖ କରିଛ  ିତାହା ମଁୁ ଏଠାେର ଉେ ଖ 
କରେିଦଉଛ ିେଯ, ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  ବରୁି େର ଏେତ ର ଉେ ାଳନ େହଲା େଯ, େକେତକ ସାହାବାମାେନ ମ  ଅଜାଣତେର 
େସହ ିବେିରାଧକାରୀ  ମ େର ଶାମି  େହାଇଗେଲ । ତନ ରୁ ହସସା  ବି  ସାବି  ର.ଅ ମ  ଅନ ତମ । େସହପିର ିଅନ  ଜେଣ 
ମହଳିା ସାହାବୟିା  େହଉଛ  ିହଜ଼ରତ ହମିନା ବି  ହଜ  ର.ଅ । ଯିଏକ ିରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ  ଶାଳୀ େଲ । ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  
େସହ ି ଘଟଣାରୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି ଲା ଏବଂ େସ େସହ ି ଘଟଣା େଯାଗଁୁ େରାଗା  ମ  େହାଇପଡ଼ି େଲ ଏବଂ ପୁନ  
େଯେତେବେଳ ମୁନାଫିକନି  (କପଟ ବି ାସୀ) କଥାରୁ ପରିଚତି େହେଲ େସେତେବେଳ ତା ର େରାଗ ଅସାଧାରଣ ରୂେପ ଅଭିବୃ  ି
ମ  ଘଟି ଲା ।  

ହଜ଼ର  ମସୁେଲ  ମଉ  ର.ଅ େଗାଟଏି ଖତୁବାେର ଏହା ମ  ବ ନା କରିଛ  ି େଯ, ହଜ଼ର  ଆଏଶା ର.ଅ  ଉପେର 
ଲା ନ ଲଗାଇ ବା ତନିଜିଣ େଲାକ ୁ  ଚାବୁକ ( ାହାର) ଦ  ସହ  କରିବାକୁ ପଡ଼ି ଲା । ତନ ରୁ ହଜ଼ର  ହସସା  ବନି ସାବି  
ମ  ଅନ ତମ ଅଟ ି । ଅନ  ଜେଣ େହଉଛ  ିହଜ଼ର  ମସୁେ  ଯିଏ ହଜ଼ର  ଅବୁ ବ  ର.ଅ  (ଖାଲା ଜ଼ା ) ମାଉସୀ ପୁ  

େଲ ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ ମହଳିା େଲ । ଏହ ିତନି ିଜଣ ୁ  ଦ ିତ େହବାକୁ ପଡ଼ି ଲା । ସୁନ  ଅବ ିଦାଉଦେର ମ  ଏହ ିଶା ିର 
ଉେ ଖ ରହଛି ି। େସ ଯାହାେହଉ ନା କାହକ ିେକେତକ ବ ି  ନକିଟେର ଉପେରା  ତନିଜିଣ ବ ି ୁ  ଦ ିତ େହବାକୁ ପଡ଼ି ଲା 
ଏବଂ ଆଉ େକତକ  ନକିଟେର େସମାନ ୁ ଦ ିତ େହବାକୁ ପଡ଼ ି ନ ଲା । କୁ  ିଅ ାଃତାଲା େସହ ି ସାହାବମାନ ୁ  ମା ଦାନ 
କରି େଲ । କାରଣ େସମାେନ ବଦରୀ ସାହାବ ି େଲ ଏବଂ ତା ର ଅତ ିଉ  ପଦମଯ ାଦା ରହଛି ି। ଅ ାଃତାଲା ତା ର ଅ ମି 
ପରଣିତ ିଓ ଅ ମି ଯା ା ସୁଖମୟ କରି େଲ ଏବଂ େସମାନ ର େସହ ିମଯ ାଦାକୁ ଅ ୁ  ର େଲ । ଅ ାଃତାଲା ତା ର ଗେର 
ଦରଜା  ( ର) ବୃ ି କର ୁ  । (ଆମି ) KHULASA KHUTBA JUMA HUZOOR ANWAR a.b.a 

14th DEC 2018 
   ………………. 


