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 بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
ଖତୁବା ଜୁମା ୨୭ ଡ଼େିସମର ୨୦୧୯ର ସାରାଂଶ 

ାନ- ମସଜି  େବତୁୖ  ଫୁତୁ  ଲ ନ( େିଟ ) 

ଆଁହଜ଼ରତ୍ ସ.ଅ  ସେବା  ତଥା ପଦମଯ ାଦା ସଂପନ ବଦ  ସାହା  ହଜର଼ତ୍ ସାଆଦ୍ ନ୍ 
ଅବାଦା ର.ଅ  ପଶଂସ ୟ , ଶାସ ବ କ ଏବଂ ମନମୁ କର ଚ ା । 

          ତଶହୁ , ତଉ ଼ ଏବଂ ସୁରଃ ଫାତହିାର ଆବୃ ି ଅେ  ହୁଜୁ଼ର ଅନୱର ଅେୟଦହୁ ାଃହୁ ତାଆଲା ବନିେ ହି  
ଅଜ଼ି  କହେିଲ : ଗତ ଖତୁବାେର ହଜର  ସାଆ  ବି  ଅବାଦା ର.ଅ  ଚ ା ଚାଲି ଲା ସୁତରାଂ ମୁଁ ଆଜ ି ତା  
ସଂପକେର ଆଉକଛି ିତଥ  ଚ ା କରିବ ି। ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଅବାଦା ର.ଅ େବଅୖେତ ଅକ଼ବା ସାନୟିା ଅବସରେର 
୧୨ ଜଣ େଘାଷକମାନ  ମ ରୁ ଅନ ତମ େଲ । େସ ଖଜ଼ରଜ ସଂ ଦାୟର ବନୁ ସାଆଦା ବଂଶୀୟ େଲ ଏବଂ 
ଖଜ଼ର  ସଂ ଦାୟର ଉଦାର, ସ ାନତି ତଥା ତି ିତ ବ ି େଲ ଏବଂ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ପବି  ଶାସନକାଳେର 
ଜେଣ ତି ିତ ବ ି େଲ । ଏପରକି ିଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ର ଅକାଳ ବେିୟାଗ ପେର ଲାଫ  ନମିେ  ତା  ନାମ 
ମ  େକେତକ ଅନସାରମାେନ ଉପ ାପିତ କରି େଲ । ତା ର ବେିୟାଗ ହଜ଼ରତ ଉମ  ର.ଅ  ଶାସନ କାଳେର 
େହାଇ ଲା ।  
 େଯେତେବେଳ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଅବାଦା, ମନୁଜ଼ର ବି  ଅ  ଏବଂ ଅବୁ ଦୁଜାନା ଇସଲା  ଧମେର ଦୀ ିତ 
େହେଲ େସେତେବେଳ ଏ ଦୁେହଁ ନଜି ସଂ ଦାୟର ମୂ ଗୁଡ଼କୁି ଭା ି  ପକାଇେଲ । ମଦନିା ବାସ ସମୟେର 
େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ବନୁ ସାଆଦାର ଘରଗୁଡ଼କି ସମୀପରୁ ଅତି ମ କେଲ େସେତେବେଳ ସାଆ  ବି  
ଅବାଦା ର.ଅ ଓ ହଜ଼ରତ ମନୁଜ଼  ବି  ଅ  ଏବଂ ଅବୁ ଦୁଜାନା କହେିଲ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ାଗତ 
କର ୁ  । କାରଣ ଆମ ପାଖେର ସ ାନ, ତି ା, ଯଶ, ଧନ, ଶ ି ଏବଂ ସାମଥ  ରହଛି ି । ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  
ଉବାଦା ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! େମା ଜାତେିର ଏପରି େକହ ିବ ି ନାହ ଯାହା ପାଖେର େମା ଠାରୁ ଅ କ 
ଖଜୁରୀର  ଉଦ ାନ ବ ଏବଂ ଆ କ କୂପ ବ । ତ  ସହତି ଧ  ସ ,ି ଶ ି ଏବଂ ଆ ପତ  ମ  ବ । 

ତୁ ରେର ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ କହେିଲ, େହ ଅବୁ ସାବି  ! େସହ ିଓଟକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ । କାରଣ େସ ଈ ର  ନକିଟରୁ 
ନଯିୁ  ଅେଟ, େସ ଇ ାେର ଯିବ ।  
 ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ଏବଂ ତଲି  ବି  ଉେମରୖ ର.ଅ  ମ େର େମୖ କି ସଂପକ ର ା କରି େଲ 
। ଯିଏ ମ ାରୁ ବାସ କରି ମଦନିା ଆସି େଲ । କୁହାଯାଏ େଯ, ୱସ ଏବଂ ଖଜ଼ର  ସଂ ଦାୟେର ଏପର ିେକୗଣସ ି
ଗହୃ ନାହ ଯହେର ଚାରିଜଣ ବ ି ନରି ର ରୂେପ ଉଦାର ବ ି ରୂେପ ପରିଚତି େହାଇଛ  ି। ଅଥାତ ୱଲି , ପନୁ  
ତା  ପୁ  ଅବାଦା, ପନୁ  ତା  ପୁ  ସାଆଦ, ପୁନ  ତା  ପୁ  େକ଼ୖ  ର.ଅ । ସୁତରାଂ େଯେତେବେଳ ରସଲୁୁ ାଃ 
ମଦନିାକୁ ଗମନ କେଲ େସେତେବେଳ ସାଆ  ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  େସବାେର େଦନୖକି ଏକ ବଡ଼ ପା  
ପଠାଉ େଲ । ଯହେର ମାଂସ ଏବଂ ସୁରି  ଅଥା  ରୁଟରି ଖ ମାନ ମାଂସ ବ ନେର ମି ଣ କର ି ୁତ 
େହାଇ ଲା। େତେବ େସ ବହୁଳ ମା ାର ମାଂସ ବ ନ ହ େ ରଣ କରୁ େଲ । ସତୁରାଂ ସାଆଦ ର.ଅ ର ପା  
ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ  ସେମତ ତା  ପବି  ୀ ମାନ  ଘେର ଦ ିଣ କରୁ ଲା ବା ଘରୂି ବୁଲୁ ଲା । ହଜ଼ରତ େଜ଼ଦୖ 
ର.ଅ କହ  ିଯ, ଆେମମାେନ ବନୁ ମାଲିକ ବି  ନ ାର  ଘେର ରହୁ ଲୁ, ଆମମାନ  ମ ରୁ  ତନି ିଜଣ କମିା ଚାରି 
ଜଣ େଲଖାଏଁ ବ ି େତ କ ରା େର ରସଲୁୁ ାଃ ସ.ଅ  େସବାେର ପାଳ ିକରି େଭାଜନ େନଇ ଉପ ିତ େହଉ ଲୁ । 
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ଏପଯ କ ି ରସଲୁୁ ାଃ ସ.ଅ ୭ ମାସ ପଯ  ଅୟୁବ ଅନସାରୀ ର.ଅ  ଘେର ନବିାସ ହଣ କରି େଲ । ଏହ ି
ଦନିମାନ େର ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ଏବଂ ହଜ଼଼ରତ ଅସ  ବି  ଜ଼ରାରା  ପା  େତ କ ଦନି ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ  
େସବାକୁ ଆସୁ ଲା ଏବଂ ତହେର େକେବବ ିଅନୁପ ିତ ିଅଥାତ ବଳିମ ପରିଲ ିତ େହଉନ ଲା । ହଜ଼ରତ େଜ଼ଦୖ କହ  ି
େଯ, ହଜ଼ରତ ଅୟୁବ େମାେତ କହେିଲ େଯ, େଗାଟଏି ରାତେିର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଉବାଦା ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  
େସବାେର ଏକ ପା  େ ରଣ କେଲ, ଯହେର ତୁେଫୖଶ  ଲା । ଏହା େଝାଳର ଏକ କସିମ ଅେଟ । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ 
ତାହାକୁ େପଟ ପୁରୀ ପାନ କେଲ । ଏହା ବ ତୀତ ଅଥା  ପୂବରୁ େସ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ୁ େକେବ େହେଲ ଏପରି େପଟ ପୁର ି
ପାନ କରୁ ବାର େଦ  ନ େଲ । ପନୁ  ଆେମମାେନ ମ  ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ନମିେ  ଏହ ି କାରର େଝାଳ ୁତ 
କରୁ ଲୁ ।  
 ହଜ଼ରତ ଅନ  ର.ଅ  ାରା ବ ନା କରାଯାଏ େଯ, ଏକଦା ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା 
ର.ଅ  ାରେର ପହ  ିଅ  ସଲାମ ୁଅେଲୖକୁ  ୱ ରହମତୁ ାଃହ ିୱ ବରକାତୁହୁ କହେିଲ । ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ର.ଅ ୀଣ 

ରେର କହେିଲ ୱା ଅେଲୖକୁମୁ  ସଲାମ ୁୱ ରହମତୁ ାଃହ ିୱ ବରକାତୁହୁ । ଯାହାକି ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ୁ  ଶୁଭିଲା ନାହ 
। ଏପଯ  କ ିନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ତନି ିଥର ସଲା  କେଲ ଏବଂ ସାଆ  ର.ଅ େସହପିର ିତନି ିଥର ଉ ର େଦେଲ । 
ଯାହାକ ି ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ୁ ଶୁଭିଲା ନାହ । ସୁତରାଂ ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ େଫରିଗେଲ । ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ର.ଅ 
ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ପଛେର ଗେଲ ଏବଂ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! ସ.ଅ େମାର ମାତା ପିତା ଆପଣ  ଉପେର 
ଉ ଗ ହୁଅ ୁ  । ଆପଣ େଯେତଥର ସଲାମ କେଲ ମଁ ୁଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାହାର ଉ ର ମ  େଦଲି କି ୁ  ତାହା ଆପଣ ୁ 
ଶୁଭି ନାହ । ମଁ ୁଚାହଁୁ ଲି େଯ, ଆପଣ ର ଶା  ିଏବଂ ବରକତର ଦୁଆ ଅ କରୁ ଅ କ  ପରିମାଣେର ା  କରିବାେର 
ସାଉଁଟ ିେନବ ି। ସତୁରାଂ େସ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୁ ନଜି ଘରକୁ େନଇଗେଲ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ କଶିମି  ଉପ ାପନ କେଲ 
। ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ତାହାକୁ େସବନ କରବିା ପେର ସାଆଦ ର.ଅ  ସପ େର ାଥନ କରି କହେିଲ େଯ, ତୁମ ାରା 

ୁତ େହାଇ ବା େଭାଜନ ସବଦା ପୁଣ ବାନ ବ ିମାେନ ହ ଖାଆ ୁ  ଏବଂ ତୁମ ଉପେର ଈ ର ଦୂତମାନ ର କୃପା 
ବୃ ି ଅବତୀ  େହଉଥାଉ ଏବଂ ତ ପାଳନକାରୀମାେନ ତୁମ ଘେର ହ ନଜିର ତ େଖାଲ ୁ  ।  
 ବି ାନ ଇବେନ ସରି ବ ନା କର ି େଯ, େଯେତେବେଳ ସଫାବାସୀମାେନ ସ ା ଯାପନ କରୁ େଲ 
େସେତେବେଳ େସମାେନ ଖାଦ  ଖଆୁଇବା ନମିେ  ଏମାନ  ମ ରୁ େକୗଣସି େଗାଟଏି େଲାକକୁ କମିା ଦୁଇ ଜଣ ୁ 
ନଜି ସା େର େନଇ ଯାଉ େଲ । ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ମ  ସଫାବାସୀ  ମ ରୁ ୮୦ ଜଣ ବ ି ୁ  
େଭାଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ନଜି ସା େର େନଇ ଯାଉ େଲ । 

ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ର ମଦନିା ଆଗମନ କରିବାର ଏକ ବଷ ପେର ସିଫର ମାସେର ଅବୱା ଯୁ  ପାଇଁ 
ବାହାରି େଲ । ଅବୱା ମଦନିା ଠାରୁ ମ ାର ଜାତୀୟ ରାଜପାଥ ନକିଟବ ୀ ଜୁହଫା ଠାରୁ ୨୩ ମାଇଲ ଦୂରେର ଅବ ିତ 
ଅେଟ । ଏହ ିଠାେର ହ ଆଁହଜର଼ତ ସ.ଅ  ମାତା ହଜ଼ରତ ଆେମନା  କବର ଅବ ିତ । ଇତ ବସରେର ରସୁଲୁ ାଃ 
ସ.ଅ ମଦନିାେର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ୁ ନଜିର ଉ ରା କାରୀ ବା ଅମୀର ରୂେପ ନଯିୁ  କରି େଲ । 
ଅବୱା ଯୁ ର ଅନ  ନାମ ୱଦାନ ଯୁ  ଭାେବ ମ  ବ ନା କରାଯାଏ ।  

ସିର  ଖାତମୁ  ନବୀୟଈନେର ହଜ଼ରତ ସାହାବଜ଼ାଦା ମିଜା ବଶୀର ଅହମଦ ସାେହବ ୱଦାନ ଯୁ  ସଂପକେର 
ବ ନା କରି ଉେ ଖ କର ି େଯ, ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ୱେହାଦ ଯୁ , ଖ ଼ ଯୁ  ସେମତ ଅନ  ସମ  
ଯୁ େର ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ  ସହତି ଶାମିଲ େଲ । ଏକ କିମଦ ୀେର ଏହା ମ  ଉେ ଖ ରହଛି ିେଯ, ବଦର ଯୁ  ଦନି 
ଅନସାରମାନ  ଜା ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ  ପାଖେର ରହି ଲା ।  
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ବଦ  ଯୁ  େବେଳ ାନ ସମୟେର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  େସବାେର 
ଉପ ିତ େହାଇ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୁ ଅଜ଼  ନାମକ ଏକ ଖଡ଼ଗ ଉପହାର ରୂପ େଦଇ େଲ । ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ  
ପାଖେର ୭ଟ ିସା  ୁବା େଲୗହ େପାଷାକ ଲା। ତନ ରୁ େଗାଟଏି ସା  ୁବା େଲୗହ େପାଷାକର ନାମ ଜ଼ାତୁ  ଫୁଜୁ଼  

ଲା । ଯାହାକୁ ହଜ଼ରତା ଉବାଦା ର.ଅ ରସୁ  କରୀମ ସ.ଅ  େସବାେର େ ରଣ କରି େଲ । ଏହା େସହ ିେଲୗହ 
େପାଷାକ ଲା ଯାହାକୁ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଅବୁ ଶା  ନାମକ ଇହୁଦୀ  ବ ି ପାଖରୁ ୩୦ ସାଅ, ଜଅ ବଦଳେର ଏକ ବଷ 
ଅବ  ପାଇଁ ବ କ ରୂେପ ରେଖଇ େଲ । ହଜ଼ରତ ଇବେନ ଅବବ଼ାସ ର.ଅ  ଠାରୁ ବ ନା କରାଯାଏ େଯ, ନବୀ 
କରୀମ ସ.ଅ  ଜା ହଜ଼ରତ ଅଲୀ ର.ଅ  ପାଖେର ରହୁ ଲା ଏବଂ ଅନସାରମାନ ର ଜା ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  
ଅବାଦା ର.ଅ ପାଖେର ରହୁ ଲା ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଘମାଷାନ ଯୁ  େହଉ ଲା େସେତେବେଳ ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ 
ଅନସାରମାନ  ଜା ତେଳ ବରିାଜତି େହଉ େଲ ବା ବରିାଜମାନ ରହୁ େଲ । 

ହଜ଼ରତ ଉସସାମା ବି  େଜ଼ଦୖ ର.ଅ  ଠାରୁ ବ ନା କରାଯାଏ େଯ, ରସୁଲ କରୀମ ସ.ଅ ଏକ ଗଧ ଉପେର 
ଆେରାହଣ େହାଇ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ  େରାଗୀ ପରିଦଶନ ନମିେ  ଯାଇ େଲ । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ଏଭଳ ି
ଏକ ସଭା ପାଖରୁ ଅତି ମ କେଲ େଯଉଁ ସଭାେର ଅବଦୁ ାଃ ବି  ଉେବ ୖବି  ସୁଲୁଲ ନାମକ ଜେଣ ବ ି ଲା ଯିଏ କ ି
ଅଦ ପି ବା ବ ମାନ ସୁ ା ମସୁଲମାନ େହାଇନ ଲା । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ  ବାହନ କାରଣରୁ େଯେତେବେଳ ଧୂଳ ିଉଡ଼ବିାକୁ 
ଲାଗିଲା େସେତେବେଳ ଅବଦୁ ାଃ ବି  ଉେବ ୖ ବି  ସୁଲୁଲ ଚଦର ସାହାଯ େର ନଜିର ନାକକୁ େଘାଡାଇ କହବିାକୁ 
ଲାଗିଲା େଯ, ଆମ ପାଖେର ଧୂଳ ି ଉଡ଼ାଅ ନାହ । ରସୁଲ କରୀମ ସ.ଅ େସମାନ ୁ  ଅ  ସଲାମୁ ଅେଲୖକୁମ ୱ 
ରହମତୁ ାଃହ ିୱ ବରକାତୁହୁ କହେିଲ ଏବଂ ଗଧ ଉପରୁ ଓ ାଇେଲ । ହୁଜ଼ୁର ସ.ଅ େସମାନ ୁ ଅ ାଃତାଲା  ନକିଟକୁ 
ଆମ ତି କେଲ ଏବଂ କୁରଆନ ପଢ ିଶୁେଣଇେଲ । ଅବଦୁ ାଃ ବି  ଉେବ ୖବି  ସୁଲୁ  କହଲିା େଯ, ଆମର ିସଭାକୁ 
ଆସି ଆମକୁ ଆଉ କ  ଦଅି ନାହ । ନଜିର ଲ  ଳକୁ େଫରିଯାଅ । େଯ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ଯାଇ ଶୁଣାଅ । 
ହଜ଼ରତ ଅବଦୁ ାଃ ବି  ରୱାହା ର.ଅ ମ  େସଠାେର ବସି େଲ । ଏହା ଶୁଣି େସ କହେିଲ େଯ, ନା େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! 
ଆପଣ ଏହପିରି ସଭାେର ହ ଆସି ଆମକୁ କୁରଆନ ପଢ ିଶୁଣା ୁ  । ଉ  କଥାକୁ େକ  କରି ମସୁଲମାନ ମୂ  ପୂଜକ 
ଏବଂ ଇହୁଦୀମାେନ ପର ର ତ ିବ  ବଦିପ କେଲ । େସମାେନ ପର ର ଉପେର ଆ ମଣ କରିବାର ମ  ଯେଥ  
ଆଶ ା ରହ ଲା । କି ୁ  ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ େସମାନ  ଭିତେର ରହି ବା ଯୁ ପୂ  ମେନାଭାବକୁ ଅବଦମିତ 
କରିେଦଇ େଲ । ପନୁ  ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ  ପାଖକୁ ଆସିେଲ ଏବଂ ତା ୁ  ସଂପୂ  କଥା 
ସଂପକେର ଅବଗତ କରାଇେଲ । ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଉବାଦା ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! ଆପଣ ତାକୁ 

ମା କରି ଦଅି ୁ  ଏବଂ ତା କଥା ଉପେର ଆେଦ  ଗୁରୁ  ଦଅି ୁ  ନାହ । ଏହ ି ବ ୀ ବାସି ାମାେନ ତ’ ଏହା ନି ି 
େନଇ େଲ େଯ, ଅବଦୁ ାଃ ବି  ଉେବ ୖବି  ସୁଲୁଲକୁ ନଜିର ଅ ପତ ିବେନଇେବ କି ୁ  େଯେତେବେଳ ଅ ାଃତାଲା 
ଉ  କଥାକୁ ଅ ାହ  କରିେଦେଲ େସେତେବେଳ େସ ୟଂ ଇଷାର ଦାବାନଳେର ଭ ୀଭୂତ େହାଇଗଲା । ଏହ ି
କାରଣରୁ େସ ଏପରି ଜଘନ  ଅପରାଧ କରିଛ ିଯାହାକ ିଆପଣ ସ.ଅ େଦ ଛ  ି। ଏହା ଶଣିୁ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ତାକୁ 
ଅଣେଦଖା କେଲ ଏବଂ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ଏବଂ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ର ସହଚରମାେନ ମୂ  ପୂଜ଼କ ଏବଂ ପୁ କଧାରୀ 
ଧମାବଲମୀମାନ  ସହତି ସବଦା ଅଣେଦଖା ବା ମାମଳୂକ ନୀତ ି ଅବଲମନ କରୁ େଲ ଏବଂ ତା  ାରା 
ଦଆିଯାଉ ବା ସମ  ପୀଡ଼ା, ଦୁଃଖ ଯ ଣାର ବପିରୀତେର େଧଯୖ  ଦଶନ କରୁ େଲ ।  

ବଦର ଯୁ  ଅବସରେର େଯେତେବେଳ ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ସାହାବାମାନ  ଠାରୁ ପରାମଶ େଲାଡ଼େିଲ 
େସେତେବେଳ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ! ଆପଣ ଆମମାନ  ଠାରୁ 
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ପରାମଶ େଲାଡ଼ୁଛ ,ି ଆେମ େସହ ି ଅେଲୗକକି ଈ ର  ଅ ି ର ଶପଥ କର ି କହୁଛୁ ଯାହା  ହ  ବଳୟ ମ େର 
େମାର ାଣ ବାୟୁ ରହଛି ିଯଦ ିଆପଣ ଆମମାନ ୁ  ସମୁ  ବ େର ଅ  ନେି ପ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେବ େତେବ 
ଆେମମାେନ ନି ୟ ନଜିର ଅ ମାନ ୁ  ସମୂ େର ଫି ି  େଦବୁ । ବ ନାକାରୀ କହ  ି େଯ, ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ 
େଲାକମାନ ୁ  ଡ଼ାକେିଲ ଏବଂ େସମାେନ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏପରକି ିେସମାେନ ବଦ  ଯୁ  ଭୂମିେର ଅବତୀ  େହେଲ 
। ହଜ଼ରତ ଅନ  ର.ଅ  ଠାରୁ ବ ନା କରାଯାଏ େଯ, ବଦର ଯୁ  ଅବସରେର ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ଶତମାନ ର ନାମ େନଇ 
େନଇ କହେିଲ େଯ, ଅମକୁ ଶତ ଏଠାେର ପତତି େହବ ଏବଂ ଅମକୁ ଶତ େସଠାେର ପତତି େହବ । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ନଜିର 
ହ କୁ ଭୂମି ଉପେର ରଖୁ େଲ ଏବଂ କହୁ େଲ େଯ, ଶତ ଏଠାେର ନହିତ େହବ, ଶତ େସଠାେର ନହିତ େହବ । 
ବ ନାକାରୀ କହ  ିେଯ, ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ େଯଉଁଭଳ ିକହି େଲ େଯ, ଶତ ଏଠି ପଡ଼ ିନହିତ େହବ େସଠି ପଡ଼ ିନହିତ 
େହବ ଠି  େସହପିରି ହ ଶତମାେନ ନହିତ େହାଇ େଲ ଏବଂ ନଜି ାନରୁ ଟକିିଏ େହେଲ ବ ିବଚୁି ତ େହାଇନ େଲ । 

ହୁଜୁ଼ର ଅନୱର ଅ.ବ କହେିଲ : ୱେହାଦ ଯୁ  ପୂବରୁ େଗାଟଏି ଜୁ ା ଦନିର ସ ା ସମୟେର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ 
ବି  ମଆୁଜ଼, ହଜ଼ରତ ଉେସୖଦ ବି  ହୁେଜ଼ରୖ ଏବଂ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଉବାଦା ମସଜେିଦ ନବୱୀ ଠାେର ଅ  ଧାରଣ 
କରି ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ  ଦୁଆର ସ ଖୁେର ସକାଳ ପଯ  ସରୁ ା ଦାୟି େର ଜଗି ରହି େଲ । େଯେତେବେଳ 
ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୱେହାଦ ଯୁ  ପାଇଁ ମଦନିାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ େସେତେବେଳ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ମଆୁଜ଼ 
ଏବଂ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ଆେଗ ଆେଗ ଦଉଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ । ୱେହାଦ ଯୁ  
ଅବସରେର େଯଉଁ ସାହାବାମାେନ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ସହତି ଯୁ  ଭୂମିେର ଅଟଳ ଭାେବ ଦ ାୟମାନ େଲ ତନ ରୁ 
ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ମ  ଅନ ତମ େଲ । େଯେତେବେଳ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ୱେହାଦ ଯୁ ରୁ ମଦନିାରୁ 

ତ ାବ ନ କେଲ ଏବଂ ନଜି ଅ ରୁ ଓ ାଇେଲ େସେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ମଆୁଜ଼ ଏବଂ 
ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ର ସାହାର େନଇ ନଜି ଗହୃେର େବଶ କରି େଲ । ହଜ଼ରତ ଜାବରି ବି  
ଅବଦୁ ାଃ ର.ଅ ବ ନା କର  ି େଯ, ହ ଉ  ଅସ  ଯୁ େର ଆମମାନ ର ସାଧାରଣ ଆହାର ଖଜୁରୀ ଲା। 
ଇତ ବସରେର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ୩୦ଟ ିଓଟ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ୁତ କରି େଲ । ଯାହାକ ିହ ଉ  
ଅସ  ାନ ପଯ  ଆମ ପାଇଁ ଯେଥ  େହାଇ ଲା ।  

ବନୁ ନୁେଜ଼ରୖ ଯୁ  ରବଉି  ମାସ ୪ ହଜିରୀେର ଘଟି ଲା । ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ ୧୫ ଦନି ପଯ  
ଈହୁଦୀମାନ  ସଂ ଦାୟର ବନୁ ନୁେଜ଼ରୖ ଦୁଗଗୁଡ଼କୁି େଘରାଉ କରି େଲ । ଇତ ବସରେର େଯେତେବେଳ ମାେଲ 
ଗନମି  ଅଥାତ ଯୁ ରୁ ମଲୂ ବାନ ଧନ ର  ା  େହଲା େସେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ହଜ଼ରତ ସାବତି ବି  
େକ଼ସୖ ୁ  ଡ଼ାକ ି କହେିଲ େଯ, େମା ପାଖକୁ ନଜି ଜାତରି େଲାକମାନ ୁ ଡ଼ାକ । ସତୁରାଂ େସ ଓ  ଏବଂ ଖଜ଼ରଜ 
ସଂ ଦାୟକୁ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ପାଖକୁ ଡ଼ାକେିଲ । ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଅ ାଃତାଲା ର ମହମିା ଏବଂ ଶଂସା ଗାନ 
କେଲ । ପୁନଶ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଅନସାରମାନ ର େସହ ି ଉପକାରଗୁଡ଼କି ସଂପକେର ଆେଲାଚନା କେଲ ଯାହା 
େସମାେନ ବାସକାରୀ  ଉପେର କରି େଲ । ପୁନ  ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ଯଦ ିତୁେମ ଚାହଁ େତେବ ମଁ ୁବନୁ 
ନୁେଜ଼ରୖ ଯୁ ରୁ ା  ଧନ ର  ତୁମମାନ  ମ େର ଏବଂ ବାସକାରୀ  ମ େର ସମାନୁପାତକି ରୂେପ ବା ି େଦବ ି। 
ଏ ପରିେ ୀେର ବାସକାରୀମାେନ ପୂବପରି ତୁମମାନ  ଘେର ରହେିବ ଏବଂ ତୁମମାନ  ଧନ ସ ିେର ମ  
େସମାନ ର ଅ କାର ରହବି ଏବଂ ଯଦ ି ତୁେମ ଚାହଁୁଛ େତେବ ଏହ ିମାେଲ ଗନମିତକୁ ମଁ ୁ ବାସକାରୀ  ମ େର 
ବା ି େଦବ ି। ଯ ାରା େସମାେନ ତୁମ ଘରୁ ବାହାରିଯିେବ । ତୁ ରେର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ ଏବଂ 
ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ମଆୁଜ଼ ଉଭୟ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ! ଆପଣ ଏହ ିଧନର ଗୁଡ଼କୁି ବାସକାରୀ  
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ମ େର ବା ି ଦଅି ୁ  ଏବଂ େସମାେନ ଆମ ଘେର େସହପିରି ରହେିବ େଯପରି ପୂେବ ରହୁ େଲ ଏବଂ ଅନସାରମାେନ 
ଉ  ରେର କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ! ଆେମ ଆପଣ  କଥାେର ଏକମତ ଅଟୁ ଏବଂ ଆେମମାେନ 
ଆପଣ  ଆଗେର ନତ ମ କ େହଉଛୁ । ତୁ ରେର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ କହେିଲ, େହ ଭୁ ! ଅନସାର ଏବଂ 
ଅନସାର  ସ ାମାନ  ଉପେର ଦୟା ଅବତୀ  କର ।  

ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ର.ଅ  ମାତା ୀ ହଜ଼ରତ ହମରା  ବନି  ମସଉଦ ର ବେିୟାଗ ଏଭଳ ି ସମୟେର 
େହାଇ ଲା େଯେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ େଦୗମତୁ  ଜୁ  ଯୁ  ଅଭିମୂେଖ ଗମନ କରି େଲ । ଏହ ିଯୁ  ରବଉି  ମାସ 
୫ ହଜିରୀେର ଘଟି ଲା। େସହ ି ଯୁ େର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ର ପଦାତକି ବାହାନ ଚାଳକର 
ଭୂମିକା ହଣ କରି େଲ । ସାଆଦ ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୁ କହେିଲ େଯ, େମା ମାତା ର ବେିୟାଗ େହାଇଯାଇଛ ି
ଏବଂ ମଁ ୁଚାହଁୁଛ ିେଯ, ଆପଣ େମା ମାତା ର ନମାେଜ଼ ଯନାଜ଼ାଃ ପଢା ୁ  । ସତୁରାଂ ଯଦଓି ତା  ମାତା  ବେିୟାଗକୁ 
ଏକ ମାସ ପରୂି ଲା ଏହା ସେ  ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ତା  ମାତା ର ନମାେଜ଼ ଯନାଜ଼ାଃ ପେଢଇ େଲ । ହଜ଼ରତ ସଇ  
ବି  ମେୁସୖବ ର.ଅ ବ ନା କର  ିେଯ, ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ନବୀ କରୀମ ସ.ଅ େସବାେର ଉପ ିତ 
େହାଇ କହେିଲ େଯ, େମା ମାତା ୀ େକୗଣସି ଇ ାପ  କରିନ େଲ େତଣୁ ମଁ ୁତା  ତରଫରୁ ଯଦ ିଦାନଦ ିଣା ଦଏି 
େତେବ ତାହା ତା  ପାଇଁ କ’ଣ ଲାଭ ମାଣିତ େହବ ଅଥା  ତା ୁ  ଏହାର ଉପକାର ମିଳ ିପାରିବ କ ି? ତୁ ରେର 
ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ହଁ । ସାଆଦ ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଆପଣ  ଦୃ ିେର ଏମିତ ିେକଉଁ 
ଦାନଦ ିଣା ରହଛି ିଯାହାକ ିଆପଣ ୁ ିୟ େବାଲି ମେନ େହଉଛ ି। ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ ତୁେମ ଜଳ ପାନ କରାଅ । 

ତୁ ରେର ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ର.ଅ ଏକ କୂପ ଖନନ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ େଯ, ଏହ ିକୂପଟ ିେମା ମାତା ୀ  ୃତେିର 
ଖନନ େହାଇଛ ି(ବା ମାତା  ନାମେର ଉ ଗ କରୁଛ)ି ।  

ଅବୁ େତୟୖବ ଶମଶୁ  ହକ଼ ଅଜ଼ମିାବାଦ ି ନାମକ ଜେଣ ବି ାନ ବ ି ଅବୁ ଦାଉଦର ବ ାଖ ାେର ଉେ ଖ 
କରିଛ  ିେଯ, ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଏ େଯଉଁ କହଛି  ିେଯ, ସେବା ମ ସଦକ଼ା ଜଳପାନ କାଯ  ଅେଟ । ଏହାର କାରଣ 
ଏହା େଯ, େସହ ିକାଳେର ପାଣି ସହଜେର ଉପଲ  ନ ଲା । େତଣୁ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଜଳର ଦାନଦ ିଣାକୁ ଏଇ ପାଇଁ 
ସେବା ମ ବେିବଚତି କରିଛ  ିେଯ, ଏହା ଧାମକ ଏବଂ ସାଂସାରିକ େ େର ସବା କ ଲାଭଦାୟକ ଅେଟ । ବେିଶଷ 
କରି େସହଭିଳ ି ଉଷ େଦଶଗୁଡ଼କିେର େଯଉଁଠାେର ପାନୀୟ ଜଳର େଘାର ସମସ ା େଦଖା େଦଇଥାଏ । କାରଣ 
ମଦନିାେର ୀଷର ଚ ତା େଯାଗଁୁ ଏବଂ ସାବଜନୀନ ଆବଶ କତାକୁ ଦୃ ିେର ର  ଏବଂ ତା ସା କୁ ଜଳ ଖୁ  କ  
ପରିମାଣେର ଉପଲ  େହବା େଯାଗଁୁ ଜଳ ଅତ  ମଲୂ ବାନ ବେିବଚତି କରାଯାଉ ଲା ଏବଂ ଜଳର ମଲୂ  ତଥା 
ମହ କୁ ଆଜ ି ମ  ମେମ ମେମ ହୃଦୟ ମ କରାଯାଇପାରିବ । ଏ ପାଇଁ ସରକାର ମ  ସବଦା କହୁଛ ି େଯ, ଜଳ 
ସଂର ଣ କର ୁ  । ହଜ଼ରତ ଇବେନ ଅବ଼ବାସ ର.ଅ ବ ନା କର  ି େଯ, ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ବି  ଅବାଦା ର.ଅ 
ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୁ କହେିଲ େଯ, େମା ମାତା ୀ  ତରଫରୁ େମାର ଦାନଦ ିଣା କରିବା କ’ଣ େମା ମାତା ୁ  େକୗଣସି 
ଲାଭ େଦଇପାରିବ ? ତୁ ରେର ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ହଁ । ସାଆଦ ର.ଅ କହେିଲ େଯ, େମାର ମଖୁାରିଫ 
ନାମକ ଉଦ ାନ େମା ମାତା  ଉେ ଶ େର ମଁ ୁଦାନ ରୂପ େଦଉଛ ି। ହୁଜୁ଼ର ଅନୱର ଅ.ବ କହେିଲ େଯ, ବ ମାନ 
ତା ର ଚ ା ଜାରି ରହଛି ିଇନଶାଅ ାଃ ଆଗାମୀ ଖତୁବାେର ମ  ମଁ ୁତା  ସଂପକେର ବ ନା କରିବ ି।           

…………………………………. 
KHULASA KHUTBA JUMA HUZOOR ANWAR a.b.a 

27th DEC 2019 
 ………………. 


