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 بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
ଖୁତବା ଜୁମା ୧୦ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୦ର ସାରାଂଶ 

ାନ- ମସଜି  ମୁବାରକ ଇସଲାମାବା  େଟଲେଫାଡ( େିଟ ) 

ଆଁହଜ଼ରତ୍ ସ.ଅ  ସେବା  ତଥା ପଦମଯ ାଦା ସଂପନ ବଦ  ସାହା  ହଜର଼ତ୍ ସାଆଦ୍ ନ୍ 
ଉବାଦା 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 ଖୁତବାେର ୱକେଫ ଜଦଦିର ନୂତନ ବଷର େଘାଷଣା ସହତି ମଁୁ େଯଉଁ େଦଶମାନ ର େପାଜ଼ଶିନ ସଂପକେର 
କହି ଲି । ଉ  ଖୁତବାେର ମଁୁ କହି ଲି େଯ, ୟୁ.େକର ଜମାଅତେର ୱକ଼େଫ ଜଦଦିର ଚା ା ଆଦାୟ ଦୃ ିରୁ ଇସଲାମାବାଦର 
ଜମାଅତ ଥମ ାନ ଅ କାର କରି ଲା। କି ୁ  ପେର ଏହ ିକଥା ନଜରକୁ ଆସି ଲା େଯ, େସହ ିସମୀ ାଟ ିଭୁଲ ଲା। ଥମ 

ାନ ଅ କାର କରି ବା ଜମାଅତ େହଉଛ,ି ଓଲଡ଼ରଶା ଏବଂ ତିୀୟ ାନ ଅ କାର କରି ବା ଜମାଅତ େହଉଛ ିଇସଲାମାବାଦା, 
ସୁତରାଂ ଏହ ିତଟ ିମାଜନାର ଆବଶ କତା ଲା। କାରଣ ତାହାକୁ ହ ମଁୁ ସବ ଥେମ ବ ନା କରିବାକୁ ମନ  କଲି। ଓଲଡ଼ରଶାର 
ଜମାଅତ ମାଶାଅ ାଃ ଖୁ  ବଳଦିାନ େଦଉଛ  ି ଏବଂ ବେିଶଷ କର ିଓଲଡ଼ରଶାର ସଦର ଲଜନା ତଥା ଅନ ାନ  ମହଳିାମାେନ 
େକଉଁଭଳ ିଭାବେର ଅସାଧାରଣ ବଳଦିାନ େଦଇଛ  ି। େସମାନ ର ଏହ ିତ ାଗମଳୂକ ମେନାଭାବ ଅତ  ଉଦାହରଣୀୟ ଅେଟ 
। ଅ ାଃତାଲା େସମାନ  ଧନଜୀବନେର ବରକ  ଅବତୀ  କର ୁ  । ଆମି  । ଗତ ଖୁତବାେର ସାମାନ  ରୂେପ ମଁୁ ଦରି  
ବ ିମାନ ର ଓ ଦରି  ରା ମାନ େର ବସବାସ କରୁ ବା େଲାକମାନ ର ବଳଦିାନ ତଥା ତ ାଗ ସଂପକେର େକେତକ 
ଘଟଣାମାନ ବ ନା କରି ଲି । ତାହା ଏଇ ପାଇଁ େଯ,  ଧନୀକ ବ ିମାନ  ମ େର ବ ିଏହ ିେଚତନା ବା େବାଧଟ ିଉେ କ 
େହଉ ଏବଂ େସମାେନ ମ  ତ ାଗର ଆ ାକୁ ହୃଦୟ ମ କର ୁ  । ଅନ ଥା ଅ ାଃତାଲା  କୃପାରୁ େସହ ିବକିଶତି ରା ମାନ େର 
ଏଭଳ ିଅେନକ େଲାକ ରହଛି  ିେଯଉଁମାେନ ସାଂସାରିକ ଆବଶ କତାକୁ ପଛେର ପକାଇ ତ ାଗ େଦଉଅଛ  ି। ବ ମାନ ଆଜରି 
ଖତୁବାର େଯଉଁ ସ  ରହଛି ି ମଁ ୁ େସହ ି ସ  ଆଡ଼କୁ େଫରୁଛ ିଏବଂ ତାହା େହଉଛ ି ବଦରୀ ସାହାବାମାନ ର ଚ ା । ଗତ 
ଖତୁବାର ପୂବ ଖୁତବାେର ହଜର  ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ  ଚ ା ଚାଲି ଲା ଏବଂ ତା  ସଂପକେର ଆଉ େକେତକ କଥା 
ରହଯିାଇ ଲା । େତଣୁ ଆଜ ି ତାହାର ଆେଲାଚନା କର ି ାମାଣକି ସୂ  ମା ମେର ହ ବ ନା କରିବ ି । କି ୁ  ଏଠାେର ମ  
େଗାଟଏି ତଟଯିୁ  ମାଣର ସଂେଶାଧନ କରିବାର ଆବଶ କତା ଅନୁମିତ େହଉଛ ିଯାହାକ ିଗତ ଖତୁବାେର ମଁୁ ବ ନା କରି ଲି। 
୨୭ ଡ଼େିସମରର ଖତୁବାେର ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ପରଚିୟେର ଏହା ବ ନା େହାଇ ଲା େଯ, ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ 
ହଜ଼ରତ ସାଆ  ଏବଂ ତଲି  ବି  ଉେମୖର ର.ଅ  ମ େର େମୖ ିକ ସଂପକ ାପନ କରି େଲ । ଯିଏ ମ ାରୁ ବାସ କରି 
ମଦନିାକୁ ଆସି େଲ ଏବଂ ଇବେନ ଇସହାକ଼  ଅନୁଯାୟୀ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଏବଂ ହଜ଼ରତ 
ଅବୁଜ଼ର ଗଫାରି ର.ଅ  ମ େର େମୖ ିକ ସଂପକ ାପନ କରି େଲ । କି ୁ  େକେତକ ୁ  ତହେର ମତା ରର ଅବକାଶ ରହଛି ି। 
େସ ଯାହାେହଉ ନା କାହକ ି ତାହା ଏପରି ନୁେହଁ । େମୖ କି ସଂପକର ଏହ ି ଚ ା କୃତେର ହଜ଼ରତ ମନୁଜ଼ର ବି  ଅ  ବି  
ହୁେନସୖ  ସଂପକେର ଲା। େଯଉଁ ପୁ କରୁ ଏହ ି ମାଣଗୁଡ଼କି ଆହୃତ େହାଇ ଲା, େସଠାେର ଏମାନ  ସହତି ହଜ଼ରତ ସାଆ  
ବି  ଉବାଦା ର.ଅ  ଚ ା ମ  ରହି ଲା । େତଣୁ ରସି  େସ  ଆଡ଼ୁ ଭୁଲବଶତଃ ଏହ ିବାକ ଗୁଡ଼କି ହଜ଼ରତ ସାଆଦ ର.ଅ  
ସହତି ବ ନା କରି ଦଆିଯାଇଛ ି । ଅପର ପ େର ହଜ଼ରତ ମୁନଜ଼ର ବି  ଅ  ଚ ାେର େମୖ କି ସଂପକର ଏହ ି ଚ ା 
ଆେଲାଚତି େହାଇଛ ିଏବଂ ଗତ ବଷର ାର େର ଅଥାତ ୨୫ ଜାନୁୟାରୀର ଖତୁବାେର ମଁୁ ଏହ ିବି ୃତ ଆେଲାଚନାକୁ ବ ନା 
କରସିାରଛି ି। େସ ଯାହାେହଉ ନା କାହକ ିକହବିାକୁ ଗେଲ ତାହା ମା  ଏକ ସଂେଶାଧନ ଲା ଏବଂ ଆଗକୁ େଯଉଁ ଚ ା ଚାଲିଛ ି
ତାହା ଏପର ିଅେଟ େଯ, େଯେତେବେଳ ଖ ଼ ଯୁ  ଘଟି ଲା େସେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଉେୟୖନା ବି  ହସନ ୁ  ମଦନିାର 
ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଖଜୁରୀ େଦବାକୁ ଚି ା କରି େଲ ଏବଂ ତାହା ଏହ ି ସ ାନୁଯାୟୀ ଲା େଯ, ଗତ଼ଫାନର ସଂ ଦାୟ େଯଉଁ 
େଲାକମାେନ େସମାନ  ସହଯା ୀ େଲ େସମାେନ ଅନ  େଲାକମାନ ୁ  ଛାଡ଼ ିଏମାନ ୁ  େଲଉଟାଇ େନଇ ଯାଆ ୁ , ଆଁହଜ଼ରତ 
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ସ.ଅ େକବଳ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ମୁଆ ଼ ଏବଂ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ  ଠାରୁ ହ ପରାମଶ େଲାଡ଼ି େଲ । ଉ  
ଘଟଣାର ବି ୃତ ବବିରଣୀ ଖ କ଼ ଯୁ ର ପରି ିତେିର ହଜ଼ରତ ମିଜା ବଶୀ  ଅହମଦ ସାହାବ ଏହପିରି ଭାେବ ଉେ ଖ 
କରଅିଛ ,ି- ଏହ ିଦନି ମସୁଲମାନମାନ  ପାଇଁ ଅତ  ଦୁଃଖଦ, କ  ଏବଂ ଚି ାଜନକ ତଥା ବପିଦପୂ  ଲା ଏବଂ େଘରାଉ 
କାଳ େମ ଦୀଘ େହବାକୁ ଲାଗି ଲା। ମସୁଲମାନମାନ ର ଶ ି ଦୁବଳ େହବାକୁ ଲାଗି ଲା ଏବଂ ଏପରି ଅନୁମତି େହଉ ଲା 
େଯପରି େସମାନ  ହୃଦୟ ବି ାସ ଓ ନି ା ାରା ପରପୂି  ଲା। କି ୁ  ଶରୀର ବ ୁବାଦୀ ନୟିମାନୁଯାୟୀ ହ ପରିଚାଳତି 
େହଉ ଲା। ଅଥାତ େଘରାଉର ଅବ  ଦୀଘ େହବା କାରଣରୁ ା  ମ  ଲା, ସଠି  ରୂେପ କହବିାକୁ ଗେଲ ଖାଦ  ସାମ ୀ ମ  
ଗୁଜୁରାଣ େମ ାଇବାକୁ ଯେଥ  ନ ଲା। େତଣୁ ଏହ ି କାରଣରୁ ଧୀେର ଧୀେର ା  ସା କୁ ଦୁବଳତା ମ  ସୃ ି େହବାକୁ 
ଲାଗି ଲା ଏବଂ ତାହା ଶରୀରର ାକୃତକି ଭାବ ଅେଟ । େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ େସହ ିପରି ିତକୁି େଦ େଲ 
େସେତେବେଳ େସ ଅନସାରମାନ ର ଧନାଡ  ବ ି ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ମୁଆ ଼ ଏବଂ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ୁ  ଡ଼କାଇ 
େସମାନ  ସହତି ପରି ିତ ିସଂପକେର ଆେଲାଚନା କରି େସମାନ ୁ  ପରି ିତ ିସଂପକେର ଅବଗତ କରାଇେଲ ଏବଂ େସମାନ  
ଠାରୁ ପରାମଶ େଲାଡ଼େିଲ େଯ, ଏଭଳ ିପରି ିତେିର ଆମମାନ ୁ  କ’ଣ କରିବା ଉଚତି ? ଯଦ ିତୁେମମାେନ ଚାହଁ େତେବ ଏହା ମ  
େହାଇପାରିବ େଯ, ଗତଫାନର ସଂ ଦାୟକୁ ମଦନିାର ରାଜ ରୁ କଛି ିଅଂଶ େଦଇ ଏହ ିଯୁ କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦଆିଯାଇପାରିବ । ସାଆ  
ବି  ମୁଆଜ଼ ଏବଂ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଏକ ର େହାଇ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! ଯଦ ି ଆପଣ ସ.ଅ ୁ  ଏ 
ସଂ ା େର େକୗଣସ ି ଐଶୀବାଣୀ େହାଇଛ ି େତେବ ଆେମମାେନ ଆପଣ ସ.ଅ  ଆଗେର ନତ ମ କ କରୁଛୁ, େତେବ ଏଭଳ ି
ପରି ିତେିର ଆପଣ ନଃିସେ ହ ଆନ ତି େହାଇ ଏହ ି ାବ ଅନୁଯାୟୀ ପଦେ ପ ହଣ କର ୁ। ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, 
େମାେତ ଏ ସଂ ା େର େକୗଣସି ଐଶୀବାଣୀ େହାଇ ନାହ । ମଁ ୁତ’ େକବଳ ଆପଣମାନ ର ଦୁଃଖ ଯ ଣା କାରଣରୁ ପରାମଶ 
ବି  ଅନୁଯାୟୀ ପଚାରୁଛ ି। ଉପେରା  ଦୁଇ ସାହାବାମାେନ ଉ ର େଦେଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! େତେବ ଆମର ପରାମଶ 
ଏହକି ି େଯ, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ମୂ  ଉପାସକ ବା ଅବ ାେର େକେବ େହେଲ େକୗଣସ ି ଶତକୁ କଛି ି େଦଇ ନାହଁୁ  
େସେତେବେଳ ବ ମାନ ମସୁଲମାନ େହାଇ କପିର ି ବା କାହକ ି େଦବୁ ? ୱ ାଃ ଅଥାତ ଈ ର  ଶପଥ କର ି କହୁଛୁ େଯ, 
ଆେମମାେନ େସମାନ ୁ  ତରବାରୀର ଦାଢ ବ ତୀତ ଆଉ କଛି ିେଦବୁ ନାହ । ଯଦଓି ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଆନସାରମାନ  େଯାଗଁୁ ହ 
ଚି ତି େଲ । େଯଁଉମାେନ ମଦନିାର କୃତ ବାସି ା ଲା ଏବଂ ାୟତଃ ଏହ ିପରାମଶେର ହୁଜ଼ୁର ସ.ଅ ର କୃତ ଉେ ଶ  
େକବଳ ଏହା ହ ରହି ଲା େଯ, ଅନସାରମାନ ର ମାନସିକ ଅବ ା ସଂପକେର ଆକଳନ କରାଯାଉ । କାରଣ େସମାେନ ଏହ ି
ବପିଦପୂ  ପରି ିତେିର ଚି ତି ତ’ ନୁହ  ି? ଏବଂ ଯଦ ିବ ିେସମାେନ ଚି ତି ଅଟ  ିେତେବ େସମାନ ୁ  ଉ ାହତି କରାଯାଉ । 
ଏଇ ପାଇଁ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ସ  ଚି ର ସହତି େସମାନ  ପରାମଶକୁ ହଣ କେଲ ଏବଂ ପୁନ  ଯୁ  ମ  ଜାରି ରହଲିା ।  
      ଖ କ଼ ଯୁ  ଅବସରେର ଅବୁ ସୁଫିୟା  ଏହ ିେଯାଜନା କଲା େଯ, ବନୁ ନୁ ାରର ଇହୁଦୀ ଧନୀକ ବ ି ହୁଇ ବି  ଅଖତବକୁ 
ଏହ ିନେି ଶ େଦଲା େଯ, େସ ରା ର ଅ କାରେର ବନୁ କ଼ୁେରୖଜ଼ାର ଦୁଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଏବଂ େସମାନ  ଧନାଡ଼  ବ ି କାଆ  
ବି  ଅସ  ସହତି ମିଶ ିବନୁ କ଼ୁେରୖଜ଼ାକୁ ନଜି ସହତି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଉଦ ମ କରୁ । ସୁତରାଂ ହୁଇ ବି  ଅଖତ  ସୁେଯାଗ ପାଇ 
କାଆବର ଘେର ପହ ଲିା । ାର ିକ ପଯ ାୟେର ତ’ କାଆ  େସମାନ  କଥା ଶଣୁିବାକୁ ଅ ୀକାର କରେିଲ ଏବଂ କହେିଲ େଯ, 
ମହୁ  ସ.ଅ  ସହ ଆମର ଚୁ ି େହାଇଛ ି ଏବଂ ମହୁ ଦ ସ.ଅ ସବଦା ଅତ  ବି ସନୀୟ େହାଇ ନଜିର ଉ  ଚୁ ି ର ା 
କରିଆସିଛ  ି। େତଣୁ ମଁୁ ତା  ସହତି ବି ାସଘାତକତା କରପିାରିବ ିନାହ । କି ୁ  ହୁଇ ତାକୁ ଏପରି ଶ ାମଳମୟ ଉଦ ାନ େଦଖାଇ 
ଓ ଇସଲାମର ଶୀ ାତଶିୀ  ଂସର ଏଭଳ ିଭରସା େଦଲା େଯ, ପରେିଶଷେର େସ ରାଜ ିେହାଇଗଲା। ସୁତରାଂ େଯେତେବେଳ 
ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୁ  ବନୁ କ଼ୁେରୖଜ଼ାର ଉ  ବି ାସଘାତକତା ସଂପକେର ାତ େହଲା େସେତେବେଳ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ଥମତଃ ଗୁ  
ଭାବେର ଜୁ଼େବରୖ ବି  ଅ  ଅୱା  ର.ଅ ୁ  ପରି ିତ ିସଂପକେର ପଚାରି ବୁଝବିା ପାଇଁ େ ରଣ କେଲ । ପୁନ  ନୟିମାନୁସାେର 
ଔ  ସଂ ଦାୟ ଏବଂ ଖଜ଼ର  ସଂ ଦାୟର ଧନାଡ  ବ ି ସାଆ  ବି  ମୁଆ ଼ ଏବଂ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଓ ଅନ  
େକେତକ ଭାବଶାଳୀ ସାହାବାମାନ ର ଏକ ତନିି ମ ଳ ରୂପ ବନୁ କ଼ୁେରୖଜ଼ା ସଂ ଦାୟ ଆଡ଼କୁ େ ରଣ କେଲ । 
େଯେତେବେଳ ଏହ ି ସାହାବାମାେନ ନଗରେର ପହ େିଲ ଏବଂ େସମାନ ର ମୁ ଆ କାଆ  ବି  ଅସଦ ନକିଟେର ପହ େିଲ 
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େସେତେବେଳ େସହ ିହତଭାଗ  େସମାନ ୁ  ଅତ  ଅହ ାରପୂ  ଢ େର ସା ା  କଲା ଏବଂ ଉ  ସଂ ଦାୟର େଲାକମାେନ 
ଉତ ି  େହାଇ କହେିଲ ଯାଅ ତୁେମମାେନ ଚାଲିଯାଅ ! ମୁହ  (ସ.ଅ) ଓ ଆମମାନ  ମ େର େକୗଣସ ିଚୁ ି େହାଇ ନାହ । 
ଏହ ିଶ  ଶୁଣି ସାହାବାମାନ ର େସହ ି ତନିି ମ ଳ େସଠାରୁ ଉଠ ିଚାଲିଆସେିଲ ଏବଂ ସାଆ  ବି  ମୁଆ ଼ ଓ ସାଆ  ବି  
ଉବାଦା ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  େସବାେର ଉପ ିତ େହାଇ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ୁ  ପରି ିତ ିସଂପକେର ସୂଚନା େଦେଲ ।  

ବନୁ କ଼ୁେରୖଜ଼ା ଯୁ  ଅବସରେର ହଜ଼ର  ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଅେନକ ଓଟ ଉପେର ଖଜୁରୀ ଲଦ ିରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ 
ଓ ମସୁଲମାନମାନ  ପାଇଁ େ ରଣ କେଲ। ଯାହାକି େସହ ି ସମ  ସାହାବା ତଥା ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ର ଖାଦ  ଲା । 
େସେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ଖଜୁରୀ ଖାଦ ଟ ିଅତ  ଉ ମ େଭାଜନ ଅେଟ ।  

ମ ା ବଜିୟ ଅବସରେର େଯେତେବେଳ େସୖନ  ଦଳ ମ ା ଆଡ଼କୁ ଅ ସର େହଲା େସେତେବେଳ ରସୁ  କରୀ  
ସ.ଅ ହଜ଼ରତ ଅବ଼ବାସ ୁ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ, ସଡ଼କର ଏକ େକାଣେର ଅବୁ ସୁଫିୟାନ ଏବଂ ତାହାର ସାଥୀ ୁ  େନଇ ଛଡ଼ିା 
େହାଇଯାଅ । ଯ ାରା େସମାେନ ଇସଲାମୀୟ େସୖନ  ଦଳ ଓ ତାହାର ଆେ ା ଗୀ ୁ  େଦ  ପାରେିବ । େସୖନ  ଦଳ ପେର 
େସୖନ  ଦଳ ଅତି ମ କରୁ ଲା, େସତକିେିବେଳ ଅଶଜାଅ ସଂ ଦାୟର େସୖନ ଦଳର ଅତି ମ ଇସଲାମର େ ମ ଓ ତାହା ପାଇଁ 
ଆ ବଳଦିାନ େଦବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଉ ାହ େସମାନ  ମଖୁମ ଳରୁ କାଶ  ଲା ତାହା େସମାନ  େ ାଗାନରୁ ଅନୁମତି 
େହଉ ଲା । ଅବୁ ସୁଫିୟାନ କହଲିା ଅବବା  ! ଏ କଏି ? ଅବବାସ କହେିଲ ଏ େହଉଛ ିଅଶଜାଅ ସଂ ଦାୟ । ଅବୁ ସୁଫିୟାନ 
ଆ ଯ ଚକତି େହାଇ ଅବବା  ମଖୁକୁ ଚାହେଲ ଏବଂ କହେିଲ ସମ  ଆରବେର ଏହା ଠୁ ବଳ ିଅନ  େକହ ିମହୁ ଦ ସ.ଅ  
ଶତ ନ ଲା। ଅବବା  କହେିଲ େଯ, ଏହା ଅ ାଃତାଲା  କୃପା ଅଟଇ େଯ, େଯେତେବେଳ ଅ ାଃତାଲା ଚାହେଲ 
େସେତେବେଳ େସମାନ  ହୃଦୟେର ଇସଲାମର େ ମାନୁରାଗ ବସା ବା ଗିଲା । ସବେଶଷେର ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ବାସକାରୀ ଓ 
ଅନସାରମାନ ର େସୖନ ଦଳକୁ ଧର ି ଅତି ମ କେଲ । େସମାନ  ସଂଖ ା ୨୦୦୦ ଲା ଏବଂ ଆପାଦ ମ କ େଲୗହ 
କବଚେର ବା ଅ ାଣେର ଲୁଚ ିରହି େଲ । ହଜ଼ରତ ଉମର ର.ଅ େସମାନ ର ଧାଡ଼ଗୁିଡ଼କୁି ସଳଖ କରଚିାଲି େଲ ଏବଂ 
କହୁ େଲ େଯ, ପାଦକୁ ଏପରି ସ ାଳ ି ଚାଲ େଯପରିକ ି ଧାଡ଼ରି ଦୂରତା ସମାନ ରହୁ ବ । ଇସଲାମର େସହ ି
ଆେ ା ଗୀମାନ ର ଉ ାହ, ଦୃଢ ସଂକ , ଆକାଂ ା ଉ ୀପନା ତଥା ଉନାଦନା େସମାନ  ମୁଖମ ଳରୁ ବାରି 
େହାଇପଡ଼ୁ ଲା। େଯେତେବେଳ ଅବୁ ସୁଫିୟା  େସମାନ ୁ  େଦ ଲା େସେତେବେଳ ତାହାର ହୃଦୟ େଦାେହାଲି ଗଲା । େସ 
ପଚାରଲିା ଅବବା  ଏମାେନ କଏି ? ଅବୁ ସୁଫିୟାନ ଉ ର େଦଲା େଯ,ଏହ ିେସୖନ ଦଳର ମୁକାବଲିା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରେର 
କାହା ପାଖେର ଶ ି ତଥା ସାହସ ରହଛି ି ? ପୁନ  େସ ଅବବାସ ୁ  ସେମା ତି କରି କହଲିା େଯ, ତୁମ ଭାଇର ପୁ  ଆଜ ି
ପୃ ବୀର ସବବୃହ  ଶାସକ େହାଇଯାଇଛ ି। ଅବବା  ର.ଅ କହେିଲ ଏେବବ ିେତା ହୃଦୟର ଆ  େଖାଲି ନାହ । ଏହା ଶାସକ  
ନୁେହଁ ଏହା ତ’ ନବୁୱ  (ଅବତାର  ) ଅେଟ । ଅବୁ ସୁଫିୟାନ କହଲିା ହଁ ହଁ େସହ ିନବୁୱ  ହ େହଉ । େଯେତେବେଳ ଏହ ି
େସୖନ ଦଳ ଅବୁ ସୁଫିୟାନ ନକିଟରୁ ଅତି ମ କରୁ ଲା େସେତେବେଳ ଅନସାରର କମା ର ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ଅବୁ 
ସୁଫିୟାନକୁ େଦ  କହେିଲ ଆଜ ି ଅ ାଃତାଲା ଆମମାନ  ପାଇଁ ମ ାେର େବଶ କରିବା, ତରବାରୀର ଶ ି ସାହାଯ େର 
େବଧୖ କରେିଦଇଛ  ି । ଆଜ ି କୁେରୖଶୀୟ ଜାତକୁି ତରି ତୃ କରଦିଆିଯିବ । େଯେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଅବୁ ସୁଫିୟାନ 
ନକିଟରୁ ଅତି ମ କେଲ େସେତେବେଳ ଅବୁ ସୁଫିୟାନ ଉ  ରେର କହଲିା େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଆପଣ ନଜି ଜାତକୁି 
କୁଫାରମାନ ୁ  ବ  କରିବାର ଅନୁମତ ି ଦାନ କରେିଦଇଛ  ି କ ି ? ଅବକିା ଅନସାରର ମୁ ଆ ସାଆ  ଏବଂ ତା ର 
ସାଥୀମାେନ ଏପରି କହୁ େଲ । େସମାେନ ଉ  ରେର ଏହା କହେିଲ େଯ, ଆଜ ିଯୁ  ତ’ େହବ ଏବଂ ମ ାର ତି ା ମ  
ଆଜ ି ଆମକୁ ଯୁ ରୁ େରାକ ି ପାରିବ ନାହ ଏବଂ ଆେମ ଆଜ ି କୁେରୖଶମାନ ୁ  ତରି ତୃ କରି ଛାଡ଼ବୁି । େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ 
ଆପଣ ସଂସାରେର ସବୁଠୁ ପୁଣ ବା  ବ ି, ସବୁଠୁ ଦୟାବା  ବ ି ଏବଂ ପରିଜନମାନ  ସହତି ସବା କ ପୁଣ , ଉପକାର 
ଏବଂ ବନି ତା ଦଶନକାରୀ ବ ି ଅଟ  ି । ଆଜ ି ଆପଣ ନଜି ଜାତରି ଅନ ାୟ ଓ ଅତ ାଚାରକୁ ଭୁଲିେବନ ି କି ? ଅବୁ 
ସୁଫିୟାନର ଏହ ିଅଭିେଯାଗ ଏବଂ ଅନୁେରାଧକୁ ଶୁଣି ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ଅବୁ ସୁଫିୟା  ସଆ  ର.ଅ ଭୁଲ କହଛି  ି
। ଆଜ ିେହଉଛ ିଦୟାର ଦନି। ଆଜ ିଅ ାଃତାଲା କୁେରୖଶମାନ ୁ  ଏବଂ ଖାନା କାଆବାକୁ ସ ାନତି କରେିବ । ପୁନ  ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ 



[4] 
 

ଜେଣ ବ ିକୁ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ନକିଟକୁ େ ରଣ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ ନଜିର ଜା ନଜି ପୁ  େକ଼ସୖକୁ େଦଇ ଦଅି । କାରଣ 
େସ ତୁମ ାନେର ଅନସାରର େସୖନ ଦଳର କମା ର େହବ । ଏହପିର ିଭାେବ ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ମ ାବାସୀ ର ମନକୁ ର େଲ 
ଅଥାତ ଜୟ କେଲ ଏବଂ ଅନସାରମାନ ର ମନକୁ ମ  ଆଘାତ ପାଇବାରୁ ସୁର ିତ ର େଲ । ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ୁ  େକ଼ୖ  
ର.ଅ  ଉପେର ପୂ  ବି ାସ ଲା। କାରଣ େକ଼ୖ  ର.ଅ  ଭାବ ଅତ  ବନି , ବନିୟ ତଥା ଯୁବକ ପରି ଲା।  

ହୁେନୖ  ଯୁ  ଶୱା  ମାସ ୮ ହଜିରୀେର ମ ା ବଜିୟ ପେର ଘଟି ଲା। େସହ ି ଯୁ େର େଯଉଁ ଧନର  ା  େହଲା 
ତାହାକୁ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ବାସକାରୀ  ମ େର ବା ି େଦଇ େଲ । ଅନସାରମାେନ ନଜି ମନେର ଏହ ିକଥା ଅନୁଭବ କେଲ । 
ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  େସବାେର ଉପ ିତ େହେଲ ଏବଂ କହେିଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଏହ ି
ସଂ ଦାୟଟ ିନଜି ମନେର କଛି ିସମସ ାମଳୂକ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛ  ି। ଅଥାତ ଅନସାରମାେନ । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ ନଜିର 
ଜାତକୁି େସହ ି ପରି  ମ େର ଏକ ିତ କର । େଯେତେବେଳ ସମେ  ଏକ ିତ େହାଇଗେଲ େସେତେବେଳ ରସୁଲୁ ାଃ 
େସମାନ  ନକିଟକୁ ଆସିେଲ ଏବଂ ଅ ାଃତାଲା  ଶଂସା ଗାନ କରି କହେିଲ, େହ ଅନସାରମାନ ର ଦଳ ! ଘଟଣା କ’ଣ ? 
ଯାହା େମାେତ ତୁମ ଆଡ଼ୁ ପହ ୁଛ ିେଯ, ତୁେମମାେନ େମା ଉପେର ଏହ ିକଥା ସକାେଶ ୁ  ଅଛ େଯ, ତୁମମାନ ୁ  ଧନ ମଳିଲିା 
ନାହ । େହ ଅନସାରମାନ ର ଦଳ ! ତୁେମମାେନ ସଂସାରର ତୁ  ଧନ ଉପେର ଦୁଃ ତ ଅଛ କ ି? େହ ଅନସାରମାନ ର ଦଳ 
କ’ଣ ତୁେମମାେନ ଏହ ିକଥା ଉପେର ଖୁସି ନାହଁ େଯ, େଲାକମାେନ େଛଳ ିେମ ା ଓ ଓଟମାନ ୁ  େନଇ ଯିେବ ଏବଂ ତୁେମମାେନ 
ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ୁ  େନଇ ନଜି ଘରକୁ େଫରିବ । ପନୁ  ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ େସହ ି ଅ ି ର ଶପଥ କର ି କହୁଛ ି ଯାହା  
ଅେଲୗକକି ହ େର େମାର ାଣବାୟୁ ରହଛି ି । ଯଦ ି ବାସ ନ ହୁଅ ା େତେବ ମଁ ୁ ମ  ଅନସାରମାନ  ମ ରୁ ଜେଣ 
େହାଇଥାଆ  ି। େହ ଅ ାଃ ଅନସାର  ଉପେର ଦୟା ଅବତୀ  କର ଏବଂ େସମାନ  ସ ାନ  ଉପେର ମ  । ବ ନାକାରୀ 
କହ  ିେଯ, ଏହ ିକଥା ଶୁଣି ସମ  ଅନସାରମାେନ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । ଏପଯ କ ିେସମାନ ର ଦାଢ ିେସମାନ  ଅଶ 

ାରା ଭିଜ ିଗଲା ଏବଂ େସମାେନ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ, େହ ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ ଆପଣ ଯାହା କଛି ିବା ଛି  ିଆେମମାେନ ତାହା 
ଉପେର ରାଜ ିଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ହ ଆମମାନ  ପାଇଁ ଯେଥ  ଅଟ  ି।  

 ହ ତୁ  ୱିଦା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ମଦନିାରୁ ହ  ଳ ଅଭିମେୁଖ ଯା ା କର ିେସଠାେର ପହ େିଲ 
େସେତେବେଳ େସଠାେର ହୁଜ଼ୁର ସ.ଅ ର ଯାନ ହଜଯିାଇ ଲା। ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା େଯେତେବେଳ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ 
େସେତେବେଳ ନଜିର ସୁପୁ  େକ଼ୖ  ର.ଅ  ସା େର ଆସେିଲ, େସମାନ  ସହତି େଗାଟଏି ଓଟ ଲା । େସହ ିଓଟ ଉପେର 
େସମାେନ ଯା ା ପଥର ଖାଦ  ପଦାଥ ଲଦି େଲ । େସମାେନ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  େସବାେର ଉପ ିତ େହାଇ କହେିଲ େଯ, େହ 
ରସୁଲୁ ାଃ ଆେମମାନ ୁ ାତ ଅଛ ିେଯ, ଆପଣ ସ.ଅ ର ଜନିଷି ପ  ବା ବାହନ େକଉଁଆେଡ଼ ହଜ ିଯାଇଛ ି। େହଇ ନଅି ୁ  ତା’ 
ବଦଳେର ଆମମାନ  ତରଫରୁ ଏହ ିବାହନକୁ ହଣ କର ୁ  । ତୁ ରେର ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ଅ ାଃତାଲା ଉ  
ବାହନକୁ େମା ପାଖକୁ େନଇ ଆସଛି  ିଅଥା  େଫରାଇ େଦଇଛ  ିଅଥାତ େଯଁଉ ବାହନଟ ିହଜ଼ ିଯାଇ ଲା। ତୁେମମାେନ ନଜିର 
ବାହନକୁ େଫରାଇ େନଇଯାଅ, ଅ ାଃତାଲା ତୁମ ଦୁହ  େ େର ବରକ  ଦାନ କର ୁ  ।  

 ହଜ଼ରତ ଅବଦୁ ାଃ ବି  ଉମ  ର.ଅ  ବ ନା କର  ିେଯ, େଯେତେବେଳ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ େକୗଣସି 
ଏକ ଅଜଣା େରାଗେର ଆ ା  େହେଲ େସେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ର  ସ.ଅ ଅବଦୁ  ରହମାନ ବି  ଔ , ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଅବ ି
ୱ ା  ଏବଂ ହଜ଼ରତ ଅବଦୁ ାଃ ବି  ମସଉ  ର.ଅ ପରି ସାହାବାମାନ ୁ  ସା େର ଧରି ତା  େରାଗୀ ପରିଦଶନ ନମିେ  ଗେଲ 
। େଯେତେବେଳ ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ତା  ଘେର ପହ େିଲ େସେତେବେଳ େସମାନ ୁ  ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ୁ  େଘରି ବାର 
େଦ େଲ । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ କ’ଣ ତା ର ବେିୟାଗ େହାଇଯାଇିଛ ି? େସ କହେିଲ ନା େହ ରସୁଲୁ ାଃ ତା ର ମତୁୃ  ଘଟ ି
ନାହ । େସ ଯାହାେହଉ ନା କାହକ ି ନବୀ କରୀ  ସ.ଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ର ଅବ ାକୁ ଅନୁ ାନ କରି କା  ି ପକାଇେଲ। 
େଯେତେବେଳ େଲାକାମାେନ ନବୀ କରୀ  ସ.ଅ ୁ କା ୁ  ବାର େଦ େଲ େସେତେବେଳ େସମାେନ ମ  କା ବିାକୁ ଲାଗିେଲ । 
ପୁନ  ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ଆେର ଶୁଣ ! େଦଖ େଯ, ଅ ାଃତାଲା େକେବେହେଲ ଚ ୁରୁ ଲୁହ ରତି େହବା େଯାଗଁୁ ଦ  
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ଦଅି  ିନାହ ଓ ନା ହୃଦୟ ଦୁଃ ତ େଲ ଶା ି ଦଅି  ି। ବରଂ ଅ ାଃତାଲା ଏହ ିକାରଣ େଯାଗଁୁ ଶା ି େଦେବ ଅଥବା ଦୟା ଦଶନ 
କରେିବ । ବରଂ ଅ ାଃତାଲା ଏ େଯାଗଁୁ ଶା ି େଦେବ କମିା ଦୟା ବା ମା ଦାନ କରେିବ । ହୁଜୁ଼ର ସ.ଅ ନଜିର ତୁ  ଆଡ଼କୁ 
ଇ ିତ କେଲ ଏବଂ କହେିଲ େଯ, ମତୃକକୁ ମ  ତାହାର ପରିବାରମାନ  ତା ଆଗେର ବଳିାପ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଢ େର 
େରାଦନ କରିବା େଯାଗଁୁ ହ ତାକୁ ଶା ି ଦଆିଯାଇଥାଏ । ସୁତରାଂ େନାହା ଅଥାତ ମତୃକ ବ ି ନକିଟେର ବଳିାପ ଏବଂ େରାଦନ 
କରିବା ଭୁ  ଅେଟ । 

ହଜ଼ରତ ଅବୁ ଉେସୖ  ର.ଅ  ଠାରୁ ବ ନା କରାଯାଏ େଯ, ନବୀ କରୀ  ସ.ଅ କହେିଲ େଯ, ସମ  ଅନସାରମାନ  
ଘର ଅେପ ା ସବେ  ଘର େହଉଛ ିବନୁ ନ ାର  ଘର । ପୁନ  ବନୁ ଅେ  ଅଶହ , ପୁନ  ବନୁ ହାରି  ବି  ଖଜ଼ର  
ପୁନ  ବନୁ ସାଆଦା ଏବଂ ଅନସାରର ସମ  ଘରମାନ େର ପୁଣ  ବଦିତି ରହଛି ି। ଏହା ଶୁଣ ିହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା 
କହେିଲ ମଁୁ ଭାବୁଛ ିେଯ, ରସୁଲୁ ାଃ ସ.ଅ େସମାନ ୁ  ଅମାମାନ  ଠାରୁ ଅ କ େ  େବାଲି ବେିବଚତି କରଛି  ି। ତୁ ରେର 
ତା ୁ  କୁହାଗଲା େଯ, ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ ଆପଣ ୁ ବ ିତ’ ଅେନକ ବ ି  ଉପେର େ ତର େବାଲି ବେିବଚତି କରଛି  ି। ହଶା  
ବି  ଉରୱା  ନଜି ପିତା  ଠାରୁ ବ ନା କର  ିେଯ, ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ସବଦା ଏହ ିଦୁଆ କରୁ େଲ େଯ, େହ ଅ ାଃ 
! େମାେତ ଶଂସନୀୟ କରି ଦଅି ୁ  ଏବଂ େମାେତ ତି ା ଏବଂ ସ ାନର ଅ କାରୀ କରି ଦଅି ୁ । 

ହଦସିର ଏକ ବ ନାନୁଯାୟୀ ଅଥାତ ମସନ  ଅହମ  ବି  ହମଲର େଯ, ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ବ ନା 
କର  ିେଯ, ନବୀ କରୀ  ସ.ଅ ତା ୁ  କହେିଲ େଯ, ତୁେମ ଅମକୁ ସଂ ଦାୟର ନରିୀ କ ହୁଅ । କି ୁ  େଦ ବ ଳୟ ଦବିସେର 
ତୁେମ ଏପର ିଅବ ାେର ନ ଆସ େଯ, ତୁମ କା  ଉପେର େକୗଣସ ିଯୁବ ଓଟକୁ ଲଦ ିଦଆିଯାଇ ବ ଏବଂ େସ ଳୟ ଦବିସେର 
ଚି ାର କରୁ ବ । ଅଥାତ ଉଚତି ନରିୀ ଣ କରିବାକୁ େହବ, ସଠି  ନ ାୟ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ େକୗଣସି କାରର 
ବି ାସଘାତକତା େଯପରି ତୁମ ାରା ସଂପାଦତି ନେହଉ । ହଜ଼ରତ ଉବାଦା ର.ଅ କହେିଲ େହ ରସୁଲୁ ାଃ ! ତାହାେହେଲ ଆପଣ 
ଏହ ି ଦାୟି ଟ ି ଅନ କୁ ହ ା ର କରି ଦଅି ୁ  । ଆଁହଜ଼ରତ ସ.ଅ  ଯୁଗେର ୬ ଜଣ ଅନସାର କୁରଆ  କରୀମ ଏକ ିତ 
କରି େଲ ଏବଂ େସମାନ  ମ ରୁ ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଅନ ତମ େଲ ବା ଅ ଭୁ  େଲ । ହଜ଼ରତ ମୁସେଲ  
ମଉ  ର.ଅ କହ  ି େଯ, ଅନସାରମାନ  ମ ରୁ କୁରଆନ କରୀମର େଯଁଉ ବଖି ାତ କ କାରୀ େଲ େସମାନ  ମ ରୁ 
ହଜ଼ରତ ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ ଅନ ତମ େଲ । ହୁଜୁ଼ର ଅନୱର ଅ.ବ କହେିଲ େଯ, ସାଆ  ବି  ଉବାଦା ର.ଅ  
ସଂପକେର ଆଉ ଟକିଏି କଥା ରହ ିଯାଇଛ ିଯାହାକୁ ଇନଶା ଅ ାଃ ଆଗାମୀ ଖୁତବାେର ବ ନା କରିବ ି।        
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