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ভূিমকা
সম� �শংসা আ�াহর। আমরা আ�াহর �শংসা কির, তাঁর সাহাযয্ চাই। আমরা তাঁর মাগেফরাত (ক্ষমা) ও েহদায়া
(পথিনেদর্শন) কামনা কির। আমরা আমােদর নফেসর অিন� ও খারাপ আমেলর কুফল েথেক আ�াহর কােছ আ�য় �াথর্না
কির। আিম সাক্ষয্ িদি� েয আ�াহ ছাড়া েকান মাবুদ েনিতিন এক ও অি�তীয় এবং হযরত মুহা�দ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম) আ�াহর ে�িরত রাসূল। আ�াহ বেলন:
“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা �কৃত ভীিত সহকাের আ�াহেক ভয় কেরা। এবং অবশয্ই মুসলমান না হেয় মৃতুয্বরণ কে না।”
(সুরা আেল ইমরান, আয়াত ১০২)
“েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকতর্ার ইবাদত কের, িযিন েতামািদগেক এবং েতামােদর পূববর তর্ীেদর সৃি�
কেরেছন।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২১)
“েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনকতর্ােক ভয়কেরা, িযিন েতামােদর এক বয্ি েথেক সৃি� কেরেছন এবং িযিন তার
েথেক তার �ীেক সৃি� কেরেছন, আর িব�ার কেরেছন তােদর দজন েথেক অগিণত নারী ও পুরুষ। আর আ�াহেক ভয় েরা
যার নােম েতামরা এেক অপেরর কােছ েকান িকছু েচেয় থােকা। এবং আৎমীয়পিরজনেদর বয্াপােরসতকর্ত অবল�ন কেরা।
িন�য়ই আ�াহ েতামােদর বয্াপাের সেচতন আেছন” (সুরা আন-িনসা, আয়াত ১)
“েহ মুিমনগণ! আ�াহেক ভয় কেরা এবং সিঠক কথা বেলা। িতিন েতামােদর আমল সংেশাধন করেবন এবং গুনাসমূহ ক্ষম
করেবন। েয েকউ আ�াহ ও রাসুেলর আনুগতয্কের েস অবশয্ই মহা সাফলয্ অজর্ন কর” (সুরা আল-আহযাব, আয়াত ৭০৭১)
সবচাইেত িনভুর্ল ওসিঠক িকতাব হেলা আ�াহর িকতাব। আর সেবর্াৎতম আদ হেলা হযরত মুহা�দ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম) এর আদশর্। সবচাইেত খারা হেলা িবদআত (�ীেন নতুন িকছু উ�াবন), আর �েতয্ক িবদআত হেলা পথ��তা।
ি�য় মুসিলম ভাই ও েবােনরা, আপনােদর েজেন রাখা �েয়াজন েয, গুনা করার সােথ সােথ ক্ষমা চাওয়া ও আ�াহর কাে
তাওবা করা ফরজ। তাওবা আ�াহর রা�ায় চলা মানুেষর অনুসরণীয় পথ, মুিমেনর রসদ। এটা দুিয়া ও আিখরােত সাফেলয্র
বড় পুঁিজ। আ�িরক তাওবার মাধয্েই েকবল আিখরােত নাজাত ও পুর�ার িমলেব। তাওবাই আ�াহর স�ি� লাভ ও তাঁর
অস�ি� েথেক বাঁচার একমা� উপায়। তাওবা পাপরাশী মুেছ েদয়, ভুল �িট েঢেক রােখ, মানুেষর হৃদয়ও মনেক সিঠক পথ
েদখায়। এ কারেণ সলেফ সােলহীনরা িনয়িমত ভাল আমল করা সে�ও অ� ঘুমােতন, েভাের আ�াহর কােছ ক্ষমা চাইেতন
তারা জানেতন েয তােদর আমেলর আরও উ�িত করার সুেযাগ আেছ। এজনয্ই তােদর একজন বেলিছেল, “আমােদর
তাওবা আেরা তাওবা দাবী কের।” আেরকজন বেলিছেলন, “অিভন�ন তােক েয শুধুমা� আ�াহর স�ি�র জনযএকিট সিঠক
পদেক্ষপ িনেত েপের।”
এই িছল তােদর জীবন। পরবতর্ী যুেগর েলােকরা কামনা বাসনার িপছেন ছুটেলা। তারা ক্ষণ�ায়ী এই দুিনয়ার েমা েহ ডু
েগেলা, তােদর কােছ আেখরাত হেয় েগেলা মূলয্হীন।তারা িদেন রােত গুনা করেত লাগেলা, িক� উপলি� করেলা না েয
আ�াহ মহা �তাপশালী ও িনর�ুশ ক্ষমতার অিধকারীেয বয্ি� পরম ক্ষমতাবান ও দয়ামেয়র কােছ তাওবা কের না ত
জনয্ েতা বয্থর্তা ও িবফলতাই অিনবাযর্ হেয় 
সুতরাং েহ আ�াহর বা�ারা, আসুন আমরা গবর্, অহংকার, িহংসা, ঘৃণা ও আৎম�সাদ ইতয্ািদ েথেক মু� হেয় েখালা ও
পির�ার মন িনেয় আ�াহর িদেক বারবার িফের আিস, যােত কের আমরা দুিনয়া ও আিখরােত সফলতা অজর্ন করেত পাি
এই বইেত আিম তাওবা, তার গুণাগ, শতর ও �াসংিগক িবষয় িনেয় আেলাচনা করেবা। যিদ আিম সিঠক বিল, তেব তা
আ�াহর রহমত। আর ভুল-�াি�র দায়ভার একা�ই আমার আর শয়তােনর। �েতয্ক অিভশ� শয়তােনর কাছ েথেক আিম
আ�াহর আ�য় চাই। েহ আ�াহ, আমার এই �েচ�ােক শুধুমা� আপনার স�ি�র জনয্ কবুলরুন এর রচিয়তােক আপিন
ক্ষমা করুন। আই সবর্শিমান।
-
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তাওবা এর আক্ষি অথর
আল-কামুস (িবখয্াত আরিব অিভধান) অনুযায়ী, তাওবা শে�র মােনগুনা েথেক িফের আসা। এই শ� বযবহার করা হয়
যখন বা�াহ গুনা করার পর তার রেবর িদেক িফের আেস।
আল হািলিম (রঃ) বেলন, এর (তাওবা) ধরণ হেলা এমন, েযন বা�াহ আ�াহর কাছ েথেক (গুনা করার মাধয্েম) পািলেয়
িগেয়িছল এবং আবার তার �ভুর কােছ িফের এেসেছ। (আল িমনহাজ ফী শয়াবুল ঈমান : ৩/২১)
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তাওবার �েয়াজনীয়তা ও তার গণাগু
আপনােদর জানা �েয়াজন, অতীত ও বতর্মােনর সম� আেলমগ সবর্স�িত�েম এই িবষেয় একত েয, েছাট বড় সম�
গুনা েথেক সােথ সােথ তাওবা করা ওয়ািজব। আ�াহর নািযলকৃত বাণীেত এর �মাণ পাওয়া যায়:
“েহ মুিমনগণ! েতামরা আ�াহর সামেন তাওবা কেরা যােত েতামরা সফলকাম হেত পােরা।” (সুরা আন-নুর আয়াত ৩১)
“েহ মুিমনগণ! েতামরা আ�াহ তাআলার কােছ তাওবা কেরা, আ�িরক তাওবা।” (সুরা আত-তাহিরম, আয়াত ৮)
“আর েতামরা িনেজেদর পালনকতর্ার কােছ ক্ষমা �াথর কেরা। অতঃপর তাঁরই �িত মেনািনেবশ কেরা। তাহেল িতিন
েতামােদরেক িনিদর্� সময় পযর্�ৎকৃ� জীবেনাপকরণ দান করেবন।” (সুরা হুদ, আয়াত৩)
“িতিন তাঁর বা�ােদর তাওবা কবুল কেরন, গুনাসমূহ মাজর্না কেরন এবং েতামােদর কৃত িবষয় স�েকর িতিন স�ূণ্র অবগত
আেছন।” (সুরা আশ-শুরা, আয়াত২৫)
“অতঃপর েয �ীয় অতয্াচােরর প তাওবা কের এবং সংেশািধত হয়, িন�য়ই আ�াহ তার তাওবা কবুল কেরন। িন�য়ই আ�াহ
ক্ষমাশীল, দয়াল” (সুরা আল-মািয়দা, আয়াত ৩৯)
“তারা েকন আ�াহর কােছ তাওবা কের না, ক্ষমা �াথর্না  না? আ�াহ েতা ক্ষমাশীল, দয়া।” (সুরা আল-মািয়দা, আয়াত
৭৪)
“িক� যারা তাওবা কের িব�াস �াপন কের এবং সৎ কমর্ কের, আ�াহ তােদর গুনােক ভােলা আমল �ারা পিরবতর্ন কের
েদেবন। আ�াহ ক্ষমাশীল, পরম দয়া।” (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭০)
আ�াহর রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম)এই িবষেয় অসংখয্ হাদীসবণর্ন কেরেছন। ত�েধয্কেয়কিট িন�রু:
আবু হুরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন েয, “আ�াহর শপথ! আিম
�িতিদন সৎতুরবাের েবিশ আ�াহর কােছ ক্ষমা চাই ও তাওবা কি” (সহীহ বুখারী)
আ�ার ইবেন ইয়াসার েথেক বিণর্ হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন েয, “েহ মানুেষরা!
েতামরা আ�াহর কােছ তাওবা কেরা এবং ক্ষমা চাও। েকননা আিম �িতিদন এক বার আ�াহর কােছ ক্ষমা চা” (সহীহ
মুসিলম)
আবু মুসা আল-আশয়ারী (রাঃ) েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন েয, “আ�াহ
রােতর েবলা তাঁর রহমেতর হাত �সািরত কেরন যােত িদেনর গুনাগার বা�ােদর ক্ষমা করেত পােরন। আবার িতিন িদেন
েবলা তাঁর রহমেতর হাত �সািরত কেরন যােত রােতর গুনাগার বা�ােদর ক্ষমা করেত পােরন। এইভােব িতিন ক্ষমা ক
থাকেবন যতকণ না সূযর পি�ম িদক েথেক উিদত হয় (েকয়ামেতর সময় ঘিনেয় আেস)।” (সহীহ মুসিলম)।
আবু হুরায়রা (রা) েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) বেলেছন েয, “সূযর পি�ম িদক
েথেক উিদত হবার আগ পযর্� েয বয্ি�ই তাওবা করেব, আ�াহ তােকই ক্ষমা কর” (সহীহ মুসিলম)
ইবেন আ�াস (রাঃ) ও আনাস ইবেন মািলক (রাঃ) েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলেছন েয, “আদম স�ােনর যিদ পাহাড় পিরমাণ েসানাও থােক তবুও েস আেরা চায়। এমন িক কবের েপৗঁছার আগ পযর্�
তার েপট স�� হয় না। িক� আ�াহ তােকই ক্ষমা কেরন েয তাওবা কে” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম)
আনাস ইবেন মািলক (রাঃ) েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন েয, “আ�াহর
েকান বা�াহ যখন তাঁর িদেক িফের আেস এবং তাওবা কের, আ�াহ তখন েসই মুসািফেরর চাইেতও েবশী খুশী হন, েয তার
উট হািরেয় েফেলেছ। উেটর উপর িছল তার খাদয-পানীয়-স�ল। তখন েসই মুসািফর সব আশা হািরেয় হতাশ হেয় একিট
গােছর ছায়ায় ঘুিমেয় পেড়। ঘুম েথেক েজেগ েস েদেখ, তার উট তার সামেন দাঁিড়েয় আেছ। আনে�র আিতশেযয্ েস তখন বেল
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উেঠ, েহ আ�াহ আপিন আমার েগালাম, আিম আপনার মািলক (এই েলাকিট েয পিরমাণ খুিশ হয়, বা�াহ তাওবা করেল আ�াহ
তার চাইেতও েবিশ খুিশ হন)।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম)
আ�ু�াহ ইবেন ওমর েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন েয, “মৃতুযশযয্ায় উপনীত
হবার আগ পযর্� আ�াহতাঁর বা�ার তাওবা কবুল কেরন”।

তাওবা স�েকর্সলেফ সােলহীনেদর ব�বয:
এক বয্ি� আ�ু�াহ ইবেন মাসু (রাঃ) েক এমন একিট পাপ স�েকর্ িজে�স করেলা, যা েস করেত েচেিছল (িক�
কেরিন)। িতিন েলাকিট েথেক মুখ িফিরেয় িনেলন। আবার যখন িফরেলন তখন তার েচােখ পািন গিড়েয় পড়িছল। িতিন
বলেলন, “েবেহশেতর আটিট দরজা আেছ যার �িতিট েখালা হয় এবং ব� করা হয় শুধুমা� তাওবার দরজা ছাড়া। একজন
েফেরশতা এই দরজা পাহারা িদে�ন যােত তা ব� না হয়। সুতরাং তাওবা কর, হতাশ হেয়া না।”
তালাক ইবেন হাবীব (রঃ) বেলন, “একজন বা�াহ কখেনাই আ�াহর হক (অিধকার) পিরপুণর ভােব আদায় করেত পাের না।
তাই েতামরা সকাল স�য্া আ�াহর কােছ তাওবা কর”
সাঈদ ইবেন মুসাইিয়যব (রঃ) আল-েকারআেনর আয়াত “যিদ েতামরা সৎ হও, তেব িতিন তাওবাকারীেদর জনয্ ক্ষমা।”
(সুরা আল-ইসরা, আয়াত ২৫) উে�খ করেতন এমন বয্ি স�েকর্ েয পাপ কের এরপর তাওবা কের এরপর আবার পাপ
কের এবং আবােরা তাওবা কের।
মুজািহদ (রঃ) বেলন, “েয বয্াি�সকাল-স�য্/িদেন রােত আ�াহর কােছ তাওবা কের না েস যােলমেদর (অনয্ায়কারীেদ)
অ�ভুর্�”
েলাকমান (আলাইিহস সালাম) তাঁর েছেলেক বেলিছেলন, “বৎস! তাওবা করেত েদির কেরা না। কারণ মৃতুয েয েকান মুহুেতর্
এেস েযেত পাের।”
আ�ু�াহ ইবেন হাবীব (রঃ) বেলন, “�িতবার েগানােহর সময় আ�াহর েয ে�াধ, তুিম কখেনাই তা সহয্ করেত পারে না।
তাই সকাল স�য্া তাওবা কর”
ফুযাইল ইবেন আয়ায (রঃ) িজহােদ যাওয়ার আেগ মুজািহদীনেদর বলেতন, “তাওবার উপের অটল থােকা। এিট েতামােক
এমন িজিনস েথেক রক্ষা করেব যা েথেক েতামার তেলায়ার েতামােক রক্ষা করেত পারে”
হাসান (রঃ) বলেতন “েহ আদম স�ােনরা, গিড়মিস কেরা না। আজই েতামােদর িদন, আগামীকাল নয়। আিম এমন সব
মানুেষর সােথ িমেশিছ যারা অথর্ স�েদর চাইেত িনেজেদরজীবন িনেয় েবশী িচি�ত িছেলন।”
এই িছল তাওবা স�েকর্ আমােদরপূবরসুরীেদর অনুভূিত। তাঁরা বুঝেত পারেতন েয যিদ েকান বয্ি� পুিজ িবিনেয়াগ কের লাভ
ছাড়া তার পুেরাটাই খুইেয় বেস, তেব েশাক করা ছাড়া তার উপায় থাকেব না। ত�প আমােদর এই জীবন মুলয্বান
িনঃ�ােসর েযাগফল। এিট আমােদর িবিনেয়াগকৃত পুিঁ জর মেতা যা লাভ িহেসেব জা�াত এেন িদেব। িকভােব তাওবা ছাড়া
েকান মানুষ এই িবিনেয়ােগর অপচয় করেত পাের?
একজন মানুেষর েযৗবন ও বাধর্কয্, সমৃি� ও দাির, সবর্াব�ায় তাবা করা জরুরী। ইমামইবনুল কাইেয়য্ (রঃ) বেলন,
“তাওবার ে�শন হেলা একজন মুসািফেরর �থম ে�শন, মােঝর ে�শন ও েশেষর ে�শন। মৃতুয্র আগ পযর্� তাওবা তাে
েছেড় যায় না। যিদ েস অনয্ েকান ে�শেন যায় তেব এই (তাওবর) ে�শনও তার সােথ সােথ যায়। তাওবা বা�ার শুরু
েশষ।” আ�াহ বেলন, “মুিমনগণ, েতামরা সবাই আ�াহর সামেন তাওবা কর, যােত েতামরা সফলকাম হেত পার।”(সুরা আননুর, আয়াত ৩১)
এই আয়াতিট একিট মাদানী সুরার অংশ, যা অবতীণর হয় রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া) ও মুিমনগণ ঈমান,
িহজরত ও সবেরর কিঠন পরীক্ েদয়ার পর। এত িকছুর পেরও আ�াহ তােদর সফলতার জনয্ তাওবেক শতর্ বািনেয়েছন
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আ�িরক তাওবা ও তার পূব্
র শত
আ�াহ বেলন, “মুিমনগণ! েতামরা আ�াহ তাআলার কােছ তাওবা কেরা, আ�িরক তাওবা।” (সুরা আত-তাহিরম, আয়াত ৮)
ইবেন কাসীর (রঃ) বেলন, “এর মােন হেলা এমন সৎ ও দৃঢ় তাওবা যা আেগর পাপরািশেক মুেছ েদয় এবং তাওবাকারীর
মেন এমন অনুভুিতর জ� েদয় যা ভিবষয্েততােক গুনা েথেক দূের রােখ।” (তাফসীর ইবেন কাসীর: ৪/৩৯১)
আেলমেদর মেত আ�িরক তাওবা হেলা:

িনেজেক তাৎকিণকভােব গুনা েথেক িবরত রাখা, ভিবষয্েত আরগুণাের পুনরাবৃিৎত না করার অংগীকার করা এবং অতীেত
কৃত গুণেহর জনয্ আ�িরক অনুেশাচনা করা। আর যিদ কােরা অিধকার ক্� হেয় থােক, তেব তার �াপয্ (অথর্, স�দ
িমিটেয় েদয়া।
িনে� আ�িরক তাওবা স�েকর্ িবখয্াত কেয়কজসলেফ সেলহীনেদর উ�ৃিত েদয়া হেলা:
আ�ু�াহ ইবেন মাসুদ (রাঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা গুণাের িদেক আর না েফরা, েযমন কের দুধ গাভীর ওলােন
আর িফের যায় না।”
সাঈদ ইবেন যুবাইর (রাঃ) বেলন, “তাওবা কবুল হবার শতর্ িতনি: তাওবা কবুল না হবার আশংকা, কবুল হবার আশা এবং
(আ�াহর) আনুগেতয্র আকা�া”
হাসান (রঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা পাপেক ঘৃণা করেত ভালবাসা এবং যখনই তা মেন পেড় সােথ সােথ আ�াহর
কােছ ক্ষমা চাওয়”
সাঈদ ইবেন জুবােয়র (রঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা এমন যার মাধয্েম মানুষিনেজেক সদুপেদশ েদ।”
কালবী (রঃ) বেলন, “আ�িরক তাওবা হেলা মন েথেক আনুেশাচনা করা, িজ�ার মাধয্েম ক্ষমা চাওয়া, পাপ  করা এবং
আর কখেনা িনি�তভােব গুণাের িদেক িফের না যাওয়া।”
কুরিয (রঃ) বেলন, “তাওবার উপাদান চারিট। িজ�ার মাধয্েম ক্ষমা চাওয়া, শরীর েথেক পাপ মুেছ েফলা, পুনরগুনা না
করার সংক� করা এবং অসৎ স� পিরতয্াগ রা।”
ফুজাইল (রঃ) বেলন, “এিট হেলা িনেজর গুনােক এমন ভােব েচােখর সামেন রাখা, েযমন কের েকান বয্ি� তােক সারািদন
েদখেত পায়।” (অথর্াৎ সব সময় িনেজরগুণােহ জনয্ লি�ত থাকা
আন-নববী (রঃ) বেলন, “�িতিট পাপ েথেক তাওবা করা ফরজ। যিদ এিট মানুেষর অিধকার স�িকর্ত না হ তেব এর শতর্
িতনিট - পুেরাপুিরভােব গুনা পিরতয্াগ করা, আেক্ষপ ও আনুেশাচনা েবাধ  এবং পুনরায় গুনা না করার সংক� করা।
এই িতনিটর েকান একিট উপাদান না থাকেল তাওবা কবুল হেব না।” (িরয়াদুস সািলহীন ১৭)
যিদ এিট েকান মানুেষর অিধকার স�িকর্ত হয় তেব অিতির� চতুথ্র আেরকিট শতর্ আেছ, অনয্ মানুেষর �াপয্ িফিরেয় েদ
(যিদ তা অথর্স�িকর্ত হয়) অথবা মা চাওয়ার মাধয্েম তার অিধকার ে�র দায় েথেক িনেজেক মু� করা।
সুতরাং েহ আ�াহর বা�ারা, আপনারা েদখেতই পাে�ন �েতয্েকরই জীবনটােক ভালভােব কােজ লাগােনা উিচত, েশষ
িবচােরর িদনেক �রণ করা উিচত। “যারা িশক্ষাহন করেত চায় ও শুকিরয়া আদায় করেত চায়, তােদর জনয্ আিম িদন
রাতেক সৃি� কেরিছ পিরবতর্নশীলরুে” (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬২)
হাসান (রঃ) এই আয়াত স�েকর্ বেল, “েয রােত িনেজেক সংেশাধন করেত বয্থর্ হেলা, র জনয্ িদন আেস। আর েযিদেন
িনেজেক সংেশাধন করেত বয্থর্ হেলা, র জনয্ রাত আেস” িতিন আেরা বেলন, “এেককিট িদন মানুষেক ডােক এবং বেল,
‘েহ মানুেষরা! আিম একিট নতুন িদন। আজেকর িদেন যা করা হেব আিম তার �াক্ষ’”
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ঈসা (আলাইিহস সালাম) বেলন, “িদন ও রাত হেলা স�েদর গুদা, িস�ুক। েখয়াল েরেখা তুিম তােত িক রাখেছা। রাত ও
িদনেক সিঠকভােব কােজ লাগাও।”
এই হেলা আ�িরক তাওবা স�েকর্ আেলমেদর ব�বয্। গভরভােব ভাবুন, েদখুন তা কতটা কিঠন। েসিট অজর্ন করার েচ�া
করুন

তাওবা
নীেচ িকছু মানুেষর ঘটনা ঊে�খ করা হেলা যারা আ�িরকভােব তাওবা কেরেছন এবং দুিনয় ও আিখরােত সফলতা অজর্ন
কেরেছন:
আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) েথেক বিণর্ত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন েয, “েতামােদর
পূবরযুেগ একজন মানুষ িছল েয িনরা��ইিট খুন করেলা এবং তাওবা করেত চাইেলা। তাই েস ঐ এলাকার সবেচেয় বড়
আেলেমর কােছ েগেলা। তােক িজে�স করেলা তাওবা করার েকান সুেযাগ আেছ িকনা। েসই আেলম জবাব িদেলন, না েনই।
েলাকিট তখন েসই আেলমেকও হতয্া কের একশত পূণর করেলা। এরপর েলাকিট আেরকজন আেলেমর কােছ েগেল িতিন
তােক বলেলন এই এলাকা েছেড় অনয্ আেরিট এলাকায় েযেত েযখােন মানুষ আ�াহর ইবাদত করেছ। েস তখন যা�া শরু
করেলা। িক� গ�েবয্ েপৗছার আেগ মাঝপেথ তার মৃতুয্ হয়। তখন রহমতআর গজেবর েফেরশতারা তােক িনেয় িবতেকর্
জিড়েয় পড়েলন। রহমেতর েফেরশতারা বলেলন, েস তাওবা কেরেছ এবং ঐ শহেরর িদেক যা�া কেরেছ। গজেবর
েফেরশতারা বলেলন, েস তার সারা জীবেন েকান ভাল কাজ কেরিন। তখন মানুেষর েচহারায় একজন েফেরশতা এেলন এবং
তােদর বলেলন দুই জায়গার দুর� মাপেত। তারমাপেলন। েদখা েগেলা েস তার বািড়র চাইেত তার নতুন গ�েবয্ িদেক
অিধকতর িনকটবতর্ী। তখন রহমেতর েফরশতারাতার রুহিনেয় েগেলন।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলম)
একই হাদীেসর আেরকিট বণর্নয় আেছ, আ�াহ তার গ�েবয্র িকটবতর্ী জিমনেক আেদশ িদেলন কােছ আসার জনয্ আ
অনয্ অংশেক বলেলন দূের সের যাওয়ার জনয্এরপর তারা েমেপ েদখেলন, েস িছল তার (নতুন) গ�েবয্র িদেক এক হাত
েবশী এিগেয়। তােক মাফ কের েদয়া হেলা।
ইমরান ইবেন হুসাইন(রাঃ) েথেক বিণর্ হেয়েছ েয, একবার জুহাইনা েগাে�র এক মিহলা রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম) এর কােছ এেলা। েস িছল বয্িভচােররকারেণ গভর্বতী। েস বলেল, “েহ আ�াহর রাসূল! আিম এমন একিট পাপ
কেরিছ যার জনয্ আমার উপর ইসলামী শিরয়েত হদ (শাি�) �েযাজয্। সুতরাং আপিন আমােক শাি� িদন।” রাসূল
(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) তার অিভভাবকেক বলেলন তার যৎন িনেত এবং বা�া �সব করার পর তােক িনেয়
আসেত। তার অিভভাবক তাই করেলন। তখন রাসূল (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) েসই মিহলার কাপড় শ� কের
বাঁধেলন এবং তার উপর হদ কােয়ম করেলন। এরপর রাসূল (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) েসই মিহলার জানাজা
পড়েলন।
হজরত ওমর (রাঃ) িজে�স করেলন, “আপিন একজন বয্িভচারী মিহলার জানাজা পড়েছন”
রাসূল�
ু াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, “তার তাওবা এত খাঁিট িছল েয তা যিদ মিদনার সৎতুরজন মানুেষর মােঝ
ভাগ কের েদয়া হেতা, তবুও তা যেথ� হেতা। েস িনেজেক আ�াহর জনয্ সেপ িদেয়িছল। তুিম িক তর চাইেত উৎতম আর
কাউেক পােব?”
বুরাইদা ইবেন খুসাইব (রঃ) েথেক বিণর্ হেয়েছ েয, মাইজ ইবেন মািলক (রাঃ) রাসুল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর
কােছ এেলন এবং বলেলন, “েহ আ�াহর রাসূল! আিম িনেজর উপর যুলুম কেরিছ। আিম বয্িভচার কেরিছ আমােক (শাি�
িদেয়) পিব� করুন” রাসূল (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) তাঁেক �তয্াখয্ান করেিতিন পর পর িতন িদন এেলন। রাসূল
(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম) একিট গতর্ খুেড় তােক েসখােন দাঁড়ােত বলেলন। িতিন দাঁড়ােল তাঁেক পাথর েমের হতয্া
করা হেলা। েলােকরা তাঁর স�েকর্ দু ধরেণর মতামত িদেত লাগেলা। একদেলর মেত, িতিন �ংস হেয় েগেছন আর তার
গুনা তাঁর ভাল কাজগুেলােক ন� কের িদেয়েছ অনয্ দেলর মেত তার চাইেত খাঁিট তাওবা আর কােরা হেত পাের না।
8

রাসূল�
ু াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন, “তাঁর তাওবা এেতাটাই খাঁিট িছল েয তা যিদ েগাটা জািতর মােঝ ভাগ
কের েদয়া হত তবুও তা তােদর জনয্ যেথ� েতা।”
সুতরাং, েহ আ�াহর বা�ারা! আপনারা েদখেতই পারেছন িকভােব খাঁিট তাওবা িবশাল পুর�ার িনেয় আেস। তাই সকাল
স�য্া আমেদর আ�াহর রহমত লােভর িদেক মেনােযাগী হওয়া উিচৎ।
েশেষর দুিট ঘটনা স�েক ইমাম ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “একজন তাওবাকারী বা�াহ বারংবার আৎম�ািেত েভােগ, কারণ
েস িনেজর গুণােহ মমর্ বুঝেত পাের। েদখুন এই মানষগুেলা িক রকমঅনুেশাচনায় ভুেগিছেলন েয িনেজেদর �িত অসে�াষ
�কাশ কের মৃতুযেক কবুল কের িনেয়িছেলন।”
হয্া, তাঁরা জানেতন েয, শাি� গুনােক মুেছ েদয়। তাই তারা পরকােলর শাি�র জনয্ অেপক্ষা না কের দুিনয়ােতই িনেজ
শু� কের িনেয়িছেলন
ইবনুল কাইিয়যম (রঃ) বেলন, “যিদ েতামরা তাওবাকারী বা�াহ েদখেত চাইেত তেব েদখেত েপেত আ�াহর বাণী ‘েতামরা
আ�াহ তাআলার কােছ তাওবা কেরা, আ�িরক তাওবা’ শেন েশষ রােত তার েচাখ আ�াহর কােছ ক্ষমা েচেয় েচে য় �া
েতামরা আেরা েদখেত েপেত তার খাওয়া-দাওয়া খুবই সামানয্, েস েশােক ভারা�া�। তার শরীর �মাগত েরাজা রাখার
কারেণ দুবর্ল, পা দ নামােজ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় �া�। েস হেতা শারীিরক ও আধয্ািৎমকভােিনঃেশিষত।”
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আ�িরক তাওবার উপকািরতা
আ�িরকভােব তাওবা করার অেনক উপকািরতা আেছ। সলেফ সােলহীনরা েস স�েকর্ িব�ািরতভােব িলেখ েগেছন ইমাম
রাগীব ইসফাহানী (রঃ) িকছু �েয়াজনীয় উপকািরতার কথা উে�খ কেরেছন। েসগুেলা হেলা
১। এিট ভুলগুেলােক েঢেক েদয়। এিট মানুেষর অ�ের শয়তােনর �েবশপথগুেলাে িচি�ত কের। এিট তাওবাকারী
বা�ােক খারাপ আমেলর বয্াপাে আেরা েবিশ সতকর্ কের।
২। তাওবাকারী বা�াহ হয় িব�ত ও ভীত। েস তার �ভুর দরবাের িবনীত ও ন� হেয় ধরনা েদয়।
৩। তাওবাকারী বা�াহ জীবেনর ভাল ও ম� িদক স�েকর ধারণা পায়, েস জীবেনর িমি� ও েতঁেতা দুই�াদই েপেয়েছ।
এভােব েস অনয্গুনাগারেদর �িত সহানুভুিতশীল হেয় থােক, তােদরেক েছাট কের েদেখ না।
ইমাম ইবনুল কাইিয়মও (রঃ) িকছু উপকােরর কথা আেলাচনা কেরেছন:
১। আ�াহর েচােখ সবচাইেত মহৎ ও ি�য় ইবাদত হেলা তাওবা। িতিন তােদর ভালবােসন যারা তাওবা কের। েকননা
িতিন তাঁর সৃি�েক ভালবােসন। িতিন তােদর গুণাের মাধয্েম পরীক্ষা কেরন যােত কের তাওবার পর তােদর উ
তাঁর রহমত ও ভালবাসার বৃি� বষরণ করেত পােরন।
২। তাওবার এমন মযর্াদা আেছ যা আর অন েকান ইবাদেতর মেধয্ েনই। একারেণই বা�াহ তাওবা করেল আ�াহ েসই
পিথেকর চাইেত েবশী খুশী হন েয মরুভুিমেত তর হারােনা বাহন খুঁেজ েপেয়েছ। আ�াহর এই স�ি� তাওবাকারীর
অ�ের গভীর �ভাব েফেল। আর তাই তাওবাকারী তার তাওবার মাধয্েমআ�াহর সবেচেয় ি�য় বা�ােদর অ�ভুর�
হেয় যান।
৩। তাওবা মহান আ�াহর সামেন িবনয় ও অসহায়ে�র অনুভুিত িনেয় আেস যা আর েকান ইবাদােতর মাধয্েম সহেজ
পাওয়া যায় না।
৪। আ�াহ তাঁর বা�ােদর সব চাইেত িনকটবতর্ হন যখন তারা ভ� হৃদেয় থাে। তাওবাকারী বা�াহ অেনক েবিশ
ইবাদত কের। েকননা িব�ত েবাধ ও শাি�র ভেয় তার হৃদয় ভরা�া� থােক। মুসা (আলাইিহস সালাম) আ�াহেক
িজে�স কেরিছেলন েকাথায় তাঁেক পাওয়া যােব। আ�াহ উৎতর িদেয়িছেল, েসই সব েলােকর মােঝ যােদর অ�র
তাঁর ভেয় ভারা�া�। এ কারেণই িতন ে�ণীর েলােকর েদায়া কবুল হয়, কারণ তারা ভ� হৃদেয়রহয়। তারা হেলা
গুনাগার, মুসািফর এবং েরাজাদার বয্ি�
৫। গুনা েথেক তাওবা করা একজন বা�ার জনয্ অনয্ েয েকা ইবাদেতর চাইেত েবিশ উপকাির হেত পাের। এ
কারেণই সলেফ সােলহীনরা বেলেছন, “কখেনা কখেনা একজন বা�াহ পাপ কের (এরপর িবনয়ী হেয় তাওবা কের)
এবং জা�ােত �েবশ কের। আবার কখেনা কখেনা একজন বা�াহ েনক কাজ কের (এরপর অহংকারী হেয় যায়) এবং
জাহা�ােম �েবশ কের।
৬। আ�াহর বাণী: িক� যারা তাওবা কের, িব�াস �াপন কের এবং সৎ কমর্ কের, আ�াহ তােদর গুনােক ভােলা আমল
�ারা পিরবতর্ন কের েদেবন। আ�াহ ক্ষমাশীল, পরম দয়। (সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৭০)
যারা তাওবা কের, আ�াহর উপর ঈমান রােখ এবং েনক কাজ কের, তােদর জনয্ এটা অতয্� আনে�
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, এই আয়াত নািজল হবার পর রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম যতটা খুশী হেয়িছেলন
এতটা খুিশ হেত আিম রাসূলেক (সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম) আর কখেনা েদিখিন। “িতিন আপনােক পির�ার িবজয় দান
কেরেছন” এই আয়াত নািজল হবার পেরও রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম অতয্� খুশী হেয়িছেল।
আ�াহ িকভােব পাপেক ভাল আমেল বদেল েদন এই বয্াপােরআেলমেদর মােঝ মতপাথর্কয্ আে
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ইবেন আ�াস (রাঃ) এবং তাঁর অনুসারীরা বেলন, আ�াহ ম� আমলেক ভাল আমেল রুপা�র কের েদন িশরকেক ঈমােন,
বয্িভচােক সৎচিরে�, িমথয্াবাদীতাে সতয্বাদীতায়,অিব��তােক িব��তায় পিরবতর্ন কের েদন
সাইদ ইবেন মুসাইিয়যব (রঃ) বেলন, আ�াহ িকয়ামেতর িদন তাওবাকারীর খারাপ কাজেক ভাল কােজ বদেল িদেবন। তাওবা
িনেজই একিট েনক কাজ। তাই গুনাগার তার পাপেক ভাল কােজ রুপা�র কের
েশখ শাখমী রু�িক (রঃ) বেলন, তাওবা হেলা �েতয্কগুনা েথেক আ�াহর িদেক িফের আসা। আ�াহ বেলন “িতিন পাপ
ক্ষমাকারী ও তাওবা কবকারী।” (সুরা আল-মুিমন, আয়াত ৩)
আ�াহ বা�ার িদেক তাঁর িবশাল রহমত িনেয় এিগেয় আেসন, “আিম অতয্� ক্ষমাশীল, দয়।” (সুরা আল-িহজর, আয়াত
৪৯)
তাওবা েনক আমল বাড়ায়। আর (তাওবািবহীন) পাপ ইবাদত েথেক দূের েঠেল েদয়। বলা হেয় থােক, �মাগত পাপ মানুেষর
অ�রেক শ� ও কলুিষত কের েদয়। এমন িক, এিট মানুষেক কুফরী (আ�াহেক অ�ীকার) করার িদেক (নাউযুিব�াহ) িকংবা
অনয্ েকান বড় গুণাের িদেক িনেয় যায়। িনেজর কৃতকেমর্র জনয্ তী� অনুেশাচনা ও আ�াহর কা ক্ষমা চাওয়া ছাড়
গুনাহগাের আর েকান অবল�ন েনই।
বলা হেয় থােক, যিদ েকান মানুষ তাহা�ুেদ (রােতর নামােজ) না দাঁড়ােত পাের তেব বুঝেত হেব পাপ এবং ভুল �িট তার
উপর েচেপ বেসেছ। সুতরাং তাওবা হেলা অ�র েথেক অনুেশাচনা করা, গুনা েথেক িনেজেক িবরত রাখা, মনেক আনুগেতয্র
�িশক্ েদয়া এবং আর কখেনা গুনা না করার দৃঢ় সংক� করা।
তাওবাকারীর িতনিট িজিনস মেন রাখা উিচত:
১। গুনােহর তী�অনুেশাচনা।
২। গুণােহ কারেণ ভয়াবহ আযাব।
৩। এগুেলার িবপরীেত বা�ার অসহায়।
যারা েরােদর তাপ িকংবা িপপড়ার কামড় সহয্ করেত পাে না, তারা িক কের জাহা�ােমর আগুন, েলাহার হাতুিড় িদেয়
েফেরশতােদর আঘাত, উেটর মত বড় সােপর কামড় িকংবা গাধার মত আকােরর িব�ুর দংশন সহয্ করেব আমরা আ�াহর
কােছ তাঁর ে�াধ ও শাি� েথেক ক্ষমা চাই। যারা এই ষয়গেলা �রেণ রাখেব তােদর পেক্ষই েকবল আ�িরক তাওবা কর
স�ব। আ�াহ তাঁর অসীম রহমেত তার জনয্ তা সহজ কের িদেবন
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তাওবার সময়
আ�াহ তাওবার সময় িনধর্াণ কের িদেয়েছন। িতিন বেলন, “অবশয্ আ�াহ তােদর তাওবা কবুল করেবন, যারা ভুল বশতঃ
ম� কাজ কের, অতঃপর অনিতিবলে� তাওবা কের। এরাই হেলা েসই সব েলাক যােদরেক আ�াহ ক্ষমা কের েদন। আ�া
মহা�ানী, সবজা�া।” (সুরা আন-িনসা, আয়াত ১৭)
মুজািহদ (রঃ) বেলন, “েজেন বা না েজেন েয বয্ি�ইগুনা কের, গুনা তয্গ করার আগ পযর্� েসমুখর থােক।”
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, “তার গুনা তার অ�তার অংশ।”
হাসান বসরী (রঃ) বেলন, “‘..অনিতিবলে� তাওবা কের..’ মােন হেলা মৃতুয্র আেগই”
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, “এর মােন হেলা অসু�তার আেগ।”
ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “অিধকাংশ আেলমেদর মেত ‘অনিতিবলে�’ মােন হেলা মৃতুয্র আেগ, েকননা মৃতুয্ খুব িনকেট এব
�ত হেয় থােক।”
এই আয়াত েথেক এটা পির�ার, আ�াহ শরীের �াণ থাকা পযর্� তাওবা কবু কেরন। আ�ু�াহ ইবেন ওমর (রাঃ) বেলন,
“রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ‘মৃতযু শযয্ায় উপনীত হবার আগ পযর্� আ�াহ বা�ার তাওবা কবু
কেরন।’”
এ কারেণই ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “এই আয়ােতর িনেদর্শন হেলা এই েয অসু� হবার আেগই গুনাগােরর তাওবা করা
উিচৎ, যােত েস আল-েকারআেনর িনেদর্িশ পেথ ভুলগুেলােক েনক আমল �ারা েশাধরােত পাের”
তদুপির সু� অব�ায় তাওবা করা হেলা সু� েদেহ দান করার নয্ায়(েযখােন অি�ম মুহুেতর্র দাবী বা চাপ �েয়াগরা হয়
না)। মৃতুয্শযয্ায় তাওবা ক হেলা মৃতুযশযয্ায় দান করারনয্া যখন আর েকান উপায় থােক না। দুেটাঅব�া (সু�াব�া ও
মৃতুযকালীন সময়) কখেনা এক হেত পাের না।
আলী (রাঃ) বেলন, “বা�ােক িনঃ�াস েদয়া হেয়েছ যােত মালাকুল মাওত (মৃতুয্র েফেরশত) চেল আসার আগ পযর্ তাওবা
করেত পাের। মালাকুল মাওত চেল এেল আর েকান সময় েদয়া হয় না, তাওবাও কবুল করা হয় না।”
ইবেন ওমর (রাঃ) বেলন, “মালাকুল মাওত চেল আসার আগ পযর্� তাওবা করার সুেযাগ থেক।”
েহ আ�াহর বা�ারা, একজন মানুষ দুিনয়ার �িতআস� থাকেল েস তার জীবেনর অৈবধ আরাম-আেয়শ ও েভাগ-িবলাস
েথেক িনেজেক দূের রােখ না। আর শয়তান মৃতুয্ চেল আসার আগ পযর্� তােক তাওবা েথেক দূের সির রােখ, গিড়মিস
করায়। যখন মৃতুয্যণা এেস পেড় তখন েস অনুেশাচনা কের, িনেজর িবলে�র জনয্ আেক্ষপ ক েস আবার জীবন িফের
েপেত চায় তাওবা ও েনক আমল করার জনয্ িক� তখন এগুেলা েকান কােজ আে না। আ�াহ আমােদর এই অব�া স�েকর
সতকর্কেরেছন।
“েতামরা েতামােদর পালনকতর্ার অিভমুখী হও এবং তার আ�াবহ হও েতামােদর কােছ আযাব আসার পূেবর। এরপর েতামােদর
সাহাযয্ করা হে না। েতামােদর �িত অবতীণর উৎতম িবষেয়র অনুসণ কেরা েতামােদর কােছ আযাব আসার আেগই। যােত
েকউ না বেল, আিম আ�াহর �িত কতর্েবয্ েহলা কেরিছ। আর আিম িছলাম ঠা�া-িব�পকারীেদর অ�ভু্�। অথবা যােত না
র
বেল, আ�াহ যিদ আমােক পথ �দশর্ন করেতন তেব আিম অবশয্ই পরেহযগারেদর একজন হতাম। আযাব �তয্ক্ষ করার
যােত না বেল, যিদ েকানরুেপ একবার িফে েযেত পাির, তেব আিম সৎকমর্পরায় হেয় যােবা।” (সুরা আয-যুমার, আয়াত
৫৪-৫৮)
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আ�াহ আেরা বেলন, “যখন তােদর কােরা কােছ মৃতযু ্ আে তখন েস বেল, েহ আমােদর পালনকতর্া! আমেক পুনরায়
(দুিনয়ােত) ে�ণ করুন যােত আিম সৎকমর্ করেত পাি যা আিম কিরিন। কখনই নয়, এ েতা তার একিট কথার কথা মা�।
তােদর সামেন পদর্া আেছ পুনরুৎথান িদবস পয” (সুরা আল-মুিমনূন, আয়াত ৯৯-১০০)
“তােদর ও তােদর বাসনার মােঝ অ�রাল হেয় আেছ।” (সুরা সাবা, আয়াত ৫৪)
ওমর ইবেন আ�ুল আিযয (রঃ) বেলন, “যখন তারা (মৃতুয্র সময়) তাওবা করেত চাইেব তখন(তাওবা ও তােদর মােঝ)
একিট পদর্া টািনেয় েদয়া হেব”
হাসান (রঃ) বেলন, “েহ আ�াহর বা�ারা! আ�াহেক ভয় কেরা। দুি িজিনস েযন একই সময় েতামার কােছ এেস না পেড় মৃতুয্ যনা এবং জীবন হারােনার েবদনা।”
ইবেন সা�াক (রঃ) বেলন, যখন তুিম (দুিনয়ার ফুিতর ও েঘােরর মােঝ থােকা তখন মৃতুয্ আসার আে মৃতুযয�না ও ক�েক
ভয় কেরা। েকউ জােননা তুিম িক েদখেব আর িকেসর স�ুখীন হেব।
ইয়াহইয়া ইবেন মুয়াজ (রঃ) বেলন, “দুিনয় হেলা শয়তােনর মদ। েয বযি� এেত আস� হেয় যায়, মৃতুয্এেল েস তার হুশ
িফের পায় আর অনয্ানয্ অভাগােদর সা আফেসাস করেত থােক।”
ইবেন রজব (রঃ) বেলন, “মৃত বয্ি�রা েসই সমেয়র কথা েভেব আেক্ষপ করেত থােক েয সময় তারা েকান তাওবাও
কেরিন, েনক আমলও কেরিন।”
ওমর ইবেন আ�ুল আিযয (রঃ) বেলন, “েসই বয্াি অবশয্ই ক্ষি হেয়েছ েয (তাওবা করেত বয্থর্ হওয়ার ফ)
আ�াহর রহমত েথেক েবিরেয় িগেয়েছ। এভােব েস আসমান ও জমীেনর সমান �শ� জা�াত েথেক িনেজেক বি�ত করেলা।
েস িচর�ায়ী েনয়ামেতর িবিনমেয় ক্ষেকর েভাগ-িবলাস, িবপুল পিরমাণ েনয়ামেতর িবিনমেয় তু� পিরমাণ িকেন িনল।”
ইবেন জাওযী (রঃ) বেলন, “অিভন�ন তােক েয তাওবার �ারা িনেজর গুনাগুেলােক মুেছ েফেলা, আ�াহর কােছ িফের
যাবার আেগ িনেজর ভুলগুেলােক সংেশাধন কের িেলা এবং অস�ব হেয় উঠার আেগ স�বপর িজিনেসর িপছেন ছুটেলা।”
(তাবিসরাহ: ১/২৬)
িতিন (রঃ) আেরা বেলন, “তুিম িক এমন কাউেক েদেখছ েয দুিনয়ার েচারাবািলেত আটেক যায়িন? এমন কাউেক িক েদেখছ
েয অসু� হয়িন? এমন জীবন িক েদেখছ মৃতুয্ এেস যােক েশষ কেরেদয়িন? এই পৃিথবী েধাঁকা েদয়, েঠিকেয় রােখ। এখােন
আন� মে�র িদেক িনেয় যায়। েয দুিনয়ারেমােহ আকৃ� হয়, দুিনয়া তােক �স কের। যারা এর েথেক লাভ েপেত চায়,
দুিনয়া তােদর ক্ষিত কেরিনয়া �তয্াশী যারা উ�াস কের, এিট একিদন তােদর কাঁদােব। তারা একিদন (মৃতুয্র আেগ
আফেসাস করেব তােদর পদ�লেনর জনয্, েয সময় তারা দুিনয়ােক পাওয়ার জনয্ কত ক� কেরিছল। ভয়, আতংক
আশংকা তােদর কাবু কের েফলেব। তারা অ�ত একিট ঘ�া হেলও েবঁেচ থাকেত চাইেব।”
হাসান বসরী (রঃ) বেলন, “েহ আদম স�ােনরা তাওবা করার চাইেত পাপ বজর্ন করা অেনক সহজ”
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তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার লকণ
ি�য় মুসিলম ভাই ও েবােনরা, ইমাম ইবনুল কাইিয়যম (রঃ) তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার অেনকগেলা লকেণর কথা
উে�খ কেরেছন। ত�েধয্ কেয়কিট িন�রু
তাওবা কবুল হওয়ার লকণ:
১। বা�ােক তাওবার পর আেগর চাইেত ভাল হেত হেব। এর মােন হেলা, তাওবাকারী বয্ি�র েদখা উিত তার েনক
আমল েবেড়েছ িক না এবং বদ আমল বা গণােহর পিরমান কেমেছ িক না।
২। মেন সবসময় আ�াহর ভয় থাকা উিচৎ। আ�াহর রাগ স�েকর্ েসিনি�� হেব না।
৩। তােক সব সময় ভয় ও অনুেশাচনা সহ সতকর্ থাকেত হে।
৪। তােক আেরা েবশী িবনয়ী হেত হেব। িনেজেক তু� ও অধম মেন কের আ�াহর কােছ িবনীত ভােব েদায়া করেত হেব,
‘েহ আ�াহ! আপনার ই�েতর নােম িনেজেক তু� �ান কের বলিছ, আপিন আমার উপর রহমত করুন। আপনার
শি�মৎতা ও আমার দুবর্লতা, আপনার িবৎত আর আমার দা �রন কের আপনার কােছ চাইিছ। আপনার সামেন
এই অপরাধী মাথা নত করিছ। আিম ছাড়াও আপনার আেরা অেনক বা�াহ আেছ। িক� আমার রব, আমার �ভুেতা
েকবলই আপিন। আপিন ছাড়া আমার যাওয়ার েকান জায়গা েনই, েনই েকান আ�য়। আিম আপনার কােছ িনঃ�
িভক্ষুেকর মত হাত েপেতিছ। আিম কাকুিত িমনিত করিছ েযমন কের একজদীন-হীন অসহায় মানুষ কাকুিত িমনিত
কের। আিম একজন ভয়াতর্ ও দুদর�� বা�ার মত চাইিছ। আিম তার মত কের আপনার কােছ কামনা করিছ
েযভােব েকান বয্ি� িনেজেক আপনার কােছসঁেপ েদয়, েযমন কের েকউ আপনার জনয্ িনেজর মান মযর্াদা তগ
কের। আিম আপনার কােছ চাই েসই বা�ার মেতা েয কা�াকািট কের আপনার কােছ িনেজেক সমপর্ কেরেছ।’
এগুেল হেলা তাওবা কবুল হওয়ার লকণ।

তাওবা কবুল না হওয়ার লকণ:
১। তাওবাকারীর সংেশাধেন দুবর্লত পাপ কােজর আন� তার মেন পেড় যায় এবং তার মন তােত ডুেব যায়।
২। তাওবাকারী িনেজর তাওবা কবুল হবার িবষেয় এেতাটাই িনি�ত হেয় যায় েয েস মেন কের তার গুনা মাফ কের
েদয়া হেয়েছ।
৩। েচােখ পািন আেস না, গুণাের শাি�র কথা ভুেল যায়, মন শ� হেয় যায়।
৪। তাওবাকারী িনেজর েনক আমল বাড়ােনার েকান েচ�া কের না।
আমােদর মেন রাখা উিচৎ েয, আমােদর সবসময় ভুল হয়, আমরা িনয়িমত গুনা কির। তাই িনয়িমত তাওবার মাধয্েম
আমােদর এ েথেক িনেজেদরেক মু� রাখা উিচৎ, েযমন কের েনাংরা েকান গেতর্ পেড় েগেল েকান মানুষ েসখান েথেক উেঠ
িনেজেক ধুেয় পির�ার কের েনয়। রাসূল�
ু াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, ‘যিদ েতামরা অপরাধ না কেরা তেব
আ�াহ েসই সব মানুষেদরেক েতামােদর �লািভিষ� করেবন, যারা পাপ কের এবং আ�াহর কােছ আ�িরকভােব ক্ষমা চায়
তখন আ�াহ তােদর ক্ষমা কের েদ”
ইবেন রজব (রঃ) এই হাদীেসর বয্খয্ায় বেল “মােঝ মােঝ মানুষেক ভুিলেয় েদয়ার িপছেন আ�াহর িকছু কারণ আেছ। েসিট
হেলা, এেত কের তারা িনেজেদর তু�, েছাট মেন কের এবং অযািচত গবর্ অহংকার পিরতয্া কের। গবরভের ইবাদত করার
চাইেত এটা আ�াহর কােছ েবশী ি�য়।”
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হাসান বসরী (রঃ) বেলন, “মােঝ মােঝ বা�াহ এমন অপরাধ কের যা েস কখেনাই েভােল না। তখন এর �ািন েথেক েস
অেনক েবশী ভীত থােক যতকণ না জা�ােত �েবশ কের।”
গনােহর অ�িনর্িহতসুফল:
ইবনুল কাইিয়য্ম(রঃ) গনােহর অ�িনর্িহ েবশ িকছু সুফেলর কথা উে�খ কেরেছন। তার িলিখত বই ‘মাদািরজুল সািলিকন’
(১/২৩৫) ও ‘িমফতাহু দাির সাদা’ (২/১৮৪) েথেক িকছু উ�ৃিত িনেচ েদয়া হেলা:
১। বা�াহ আ�াহর অপিরসীম শি�মৎতার কথা মেন করেব এট েবাঝার জনয্ েয, তর পাপ আ�াহর হুকুেমই হেয়েছ
২। বা�াহ বুঝেত পারেব েয একমা� আ�াহই িনখুঁত ও �িটমু�। আর েস িনতা�ই পরমুখােপক্ষী ও দুবর্ল স
৩। বা�াহ আ�াহর কােছ কৃত� থাকেব েয িতিন তার েদাষ েগাপন েরেখেছন, �কাশ কেরনিন। অথচ িতিন সবর্�� ও
অসীম শি�র অিধকারী। এটা তাঁর মহানুভবতা ও উদারতার �মাণ।
৪। বা�াহ তার তাওবা ও ওযর কবুল করায় আ�াহর মহ� ও অসীম ৈধযর্শীলতাঅনুধাবন করেত পারেব। িতিন তাঁর
নয্য়িবচােরর আেলােক বা�াহ ও তার গুণােহ িবচার করেত পারেতন। আর েসটা হত অতয্� মমরি�ক।
৫। বা�াহ তার েনক আমেলর েক্ষে� আ�াহর সাহাযয্ ও িনরাপৎতা অনুভব ক আেলমরা তাওফীেকর লােভর (অথর্াৎ
েকবলমা� আ�াহই কােরা েনক িনয়যতেক েনক আমেল পিরণত করেত পােরন) উপর খুব েবশী েজার িদেয়েছন। এ
জনয্বা�াহ সকল কােজ আ�াহর উপর িনভর্রকরেব, িনেজর শি� সামেথর্র উপর নয়।
৬। বা�ার জানা উিচৎ আ�াহ তার িবরুে তাঁর �মাণ স�� কেরেছন, বা�াহ বলেতও পারেব না েকন বা িকভােব তা
হেয়েছ। েস যা কের থােক তা আ�াহর মাধয্েমই কের থােক। আ�াহ তর েবশীরভাগ গুনাই উে�খ না কের মাফ
কের েদন।
৭। যখন বা�াহ এই িবষয়গেলা বুঝেত পারেব, তখন তার শ�েদর িবরুে� েস �ত �িতেশাধ পরাণ হেব না। েস
আ�াহর দৃ�া� অনুসরণ কের অনয্েদর �িটগুেলা মাফ কের েব ও তােদর �িত দয়ালু হেব, েযমন কের আ�াহ
তার এতসব অপরাধ থাকা সে�ও তার �িত দয়ালু ও ক্ষমাশী
৮। যখন বা�াহ তার িনেজর দুবর্লতা ও আ�াহর মহানুভবতা েখয়াল করেব, তখন তার কােছ আ�াহর সম� উদারতা
হেয় উঠেব মহান। শুধুমা�এই উপকািরতাই সম� স�েদর চাইেতও যেথ� হেব।
৯। বা�াহ অেনয্র েদাষ�িট অে�ষের চাইেত িনেজর ভুল-�াি�, গুনা েশাধরােনা িনেয় েবিশ িচি�ত থাকেব।

সুবহানা�াহ! এই যিদ হয় গুনা করার পের উপকািরতা, তেব েনক আমেলর উপকািরতা না জািন কত হেব!
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তাওবাকারীেদর ে�ণীিবভাগ
তাওবাকারীেদর মুলত দইিট ে�ণীিবভাগ আেছ। এক পক হেলা যারা আ�িরকতার সােথ তাওবা কের, অনয্ প হেলা যারা
আ�িরকতা িনেয় কের না। �েতয্েরই িবেবচনা করা উিচৎ তার অব�ান েকান ে�ণীেত।
সংকে�র উপর িভিৎত কের ইমাম গাযাল (রঃ) তাওবাকারীেদর কেয়কিট ভােগ ভাগ কেরেছন। তার সারসংেক্ িন�রুপ

১ম ে�ণীঃ
েয বয্ি� তর তাওবার উপর মৃতুয্র আগ পযর্� দৃঢ় থােক, র গুণােহ �লন ঘটায় না এবং েযসব েক্ষে� েকান মােষর
িনয়�ণ থােক না এমন সব েক্ষ� ছাড়া অনয্ানয্ েক্ষতনভােব ঐ গুনা করার ই�া েপাষণ কের না। এটা হেলা
ধারাবািহক ও িনয়িমত তাওবা। যারা এিট করেত পাের তারা েসই সব মানুেষর অ�ভুর্ যারা েনক আমেলর িপছেন েছােট।
এই তাওবােক বেল আ�িরক ও খাঁিট তাওবা আর তাওবাকারীর হৃদয়েক বেল শা� আৎমা।
“েহ �শা� আৎমা, তুিম েতামার পালনকতর্ার িনকট স�� ও সে�াষভাজন হেয় িফের যাও। অপর আমার েনক বা�ােদর
অ�ভু্� হেয় যাও। এবং আমার জা�ােত �েবশ 
র
েরা।” (সুরা আল-ফজর, আয়াত ৩০)

২য় ে�ণীঃ
এমন তাওবাকারী েয তার তাওবার েকে� আ�িরক এবং কবীরা গুনা েথেক েবঁেচ থােক। িক� মােঝ মােঝ অিন�া থাকা
সে�ও পিরি�িতর কারেণ গুণােহ মেধয্ জিড়েয়পেড়। যখিন েস গুনা কের, তখিন িনেজর মনেক িতর�ার কের, ভুেলর জনয্
দ� হয়। এিট হেলা িতর�ারকারী বা সমােলাচক আৎমা, েকননা এিট সব সময় িনেজেক ভুেলর জনয্ িতর�ার কের। এ
ধরেণর তাওবাকারী আ�াহর কাছ েথেক খুিশর খবর েপেয়েছ।
“যারা বড় বড় গুনা ও অ�ীল কাজ েথেক িবরত থােক, েছাট খাট অপরাধ করেলও িন�য় আপনার পালনকতর্র ক্ষমা সুদ
িব�ৃত” (সুরা আন-নাজম, আয়াত ৩২)
অিধকাংশ আেলেমর মেত সগীরা গুনা হেলা হারাম িজিনেসর িদেক তাকােনার মত।

৩য় ে�ণীঃ
এমন বা�াহ েয তাওবা কের এবং তদানুসাের িনয়িমত কাজ কের, তেব মােঝ মােঝ তী� আেবগ বা লালসার বশবতর্ী হেয়
গুনা কের বেস। িক� েস জীবেনর অনয্ান েক্ষে� আনুগতয্ বজায় রােখ এেমােটর উপর গুনা েথেক দূের থােক। েস
সাবর্িণক তাওবার মাধয্েম িনেজর আৎমার যৎন । এই আৎমা তর কােজর জনয্ দায়ী এব এজনয্ তােক জববিদিহ করেত
হেব। “আশা করা যায় আ�াহ তােদর উপর ক্ষমাশ হেবন।” (সুরা আত-তাওবা, আয়াত ১০২)
আশংকা আেছ, এই বয্ি� হয়েতা তওবা করার আেগ মারা যােব। তাই তার এ বয্াপাে সতকর্ থাকা উিচ এবং তার তাওবার
উপের অটল থাকা উিচৎ।
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৪থর্ে�ণীঃ
এমন বয্ি� েযএকবার তাওবা কের িক� আসি�র কারেণ পুনরায় গণােহর মােঝ জিড়েয় পেড়। িক� এরপর তার জনয্
অনুেশাচনাও েবাধ কের না, তাওবাও কের না। এ বয্ি� েসই সব েলােকর অ�ভুর্� যারগুণাের িভতের ডুেব থােক। তােদর
অ�র িনয়িমত তােদরেক গুণাের িদেক েটেন িনেয় যায়। এভােব তােদর মৃতুয্ কিঠন েকানপিরণিত িনেয় আসেত পাের।
যিদ েস তাওিহেদর উপর মারা যায়, তেব হয়েতা েদাযেখর আজাব েভাগ করার পর তােক মুি� েদয়া হেত পাের। এমন িক
অজানা েকান কারেণ তােক স�ূণ্ মাফও কের েদয়া হেত পাের। িক� এম
র
ক্ষমাউপর আশা কের বেস থাকা েমােটও
েযৗি�ক নয়।
িকছু েলাক আেছ যারা বেল আ�াহর ক্ষমা ও দয়া অস। যিদ েকউ এেদর বেল, “আ�াহ যিদ এত মহান ও উদার হেয়
থােকন তেব েকন েতামরা িনেজেদর ঘের বেস থােকা না এবং আ�াহর জনয্ অেপক্ষেরা না েয িতিন েতামােদর ভরন
েপাষেণর বয্ব�া কের িদেব?” তারা তখন মুখ িফিরেয় বেল, “ভরন েপাষণ শুধু উপাজর্েনর মাধয্েমই পাওয়া ”। তােদর
দািবর �িতউৎতের একই ভােব এই কথাই বলা উিচত“মুি� িমলেত পাের তাকওয়ার মাধয্ে, েকবল মা� আ�াহর রহমেতর
উপর ভরসা কের থাকার মাধয্েম নয়
সুতরাং েহ আ�াহর বা�ারা, েভেব েদখুন আপিন েকান ে�ণীর অ�ভুর্�। আ�াহ বেলন, “অতঃপর আিম আমার বা�ােদর
মােঝ মেনানীতেদরেক িকতাব দান কেরিছ। তােদর েকউ িনেজেদর �িত যুলমু কারী, েকউ মধয্প�া অবলনকারী আবার তােদর
েকউ েকউ কলয্াের পেথ অ�গামী। এটাই মহান আ�াহর অনু�হ।” (সুরা আল-ফািতর, আয়াত ৩২)
ইমাম কুরতুবী (রঃ) এই আয়ােতর একিট বয্খয্াে সমথর্ন কেরেছ, “যারা েছাট গুনা কের তারা যােলম। যারা দুিনয়া ও
আেখরােতর �াপয্ িমিটেয় েদ তারা মধয্প�। আর যারা ভাল কােজর িপছেন েদৗঁড়ায় তারা সব চাইেত এিগেয়।”
তাই আমােদর িদেন রােত সবর্াব�ায় তাওবা করা উিচৎ, যােত আমরা যােলমেদর অ�ভুর্� হেয় না পিড় “যারা এেহন কাজ
েথেক তাওবা কের না তারাই যােলম।” (সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত১১)
মুজািহদ (রঃ) বেলন, “যারা সকাল স�য্া তাওবা কে না তারাই যােলম।”
আমােদর সলেফ সােলহীনেদর চির� এমন িছল েয তারা আ�াহর ক্ষমা পাওয়ার উপর িনভর্র করেতন, যিদও তারা ির
সােথ আ�াহর ইবাদত করেতন। তারা িনেজেদর কােজর উপর িনভর্র করেতন ন।
একজন ইবাদতকারী এত েবশী ইবাদত করেতন েয তার বুেকর পাঁজর েদখা েযত। একজন তােক বলেলা, “আ�াহর দয়া
অসীম।” িতিন উৎর িদেলন, “িঠক বেলেছন, যিদ তাঁর দয়া অসীম না হেতা তেব আমােদরেক আমােদর ইবাদেতর জনয্
�ংস কের িদেতন, গুণােহ কথা েতা বাদই িদলাম।”
হুজাইফা ইবেন কাতাদ (রঃ) বেলন, “যিদ েকউ আমােক কসম কের বেল, আ�াহর শপথ! আপনার আমল েতা িকয়ামত
িদবেস অিব�াসীেদর মেতা।” আিম তােক বলতাম তার শপথ সিঠক, তােক এর জনয্ কাফফারা িদেত হে না।
সলেফ সােলহীনরা তােদর আমল স�েকর্ কখন উ�াশা েপাষণ করেতন না, তারা যতই আ�াহর ইবাদত করুন না েন।
রাসূল�
ু াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম সারারাত েজেগ নামাজ পড়েতন, অেনক সময় তাঁর পা গেলা ফুেল েযেতা। যখন
তােক িজে�স করা হেলা আ�াহ তাঁর পুবর্পর সব গুনা মাফ কের েদয়ার পরও েকন িতিন এইরুপ কেরন, িতিন বলেতন,
“আিম িক শুকিরয়া আদায়কার বা�াহ হেবা না?”
আ�ুর রাহমান ইবেন হামরাজ আল হারাজ (রঃ) বেলন, “েতামার িনেজর েভতেরর সব খারাপ িদকগেলা খুঁেজ েদখ।
�েতয্েক তার িনেজর �রুেপ পুনরুি�বীত করা হেব। যার িভতের সধরেণর পাপ আেছ তােক সব ধরেণর েলােকর সােথ
রাখা হেব।” তারপর িতিন িনেজর সমােলাচনা কের বেলন, “একজন েঘাষক আগামী িদন েঘাষনা করেব ‘অমুক অমুক
গুনাগার েলােকরা, দাঁড়াও!’ সুতরাং েহ আরাজ তুিমও দাঁড়ােব তােদর সােথ। তখন আেরকিট েঘাষনা েদয়া হেব ‘অমুক
অমুক গুনাগার েলােকরা, দাঁড়াও!’ সুতরাং আবার েহ আরাজ তুিম তােদর সােথ দাঁড়ােব। আিম েদখেত পাি� এভােব তুিম
সব দেলর সােথই দাঁড়ােব।”
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তাওবার িকছু িনয়ম
তাওবার িকছু গুরপূণর িনয়ম আেছ। আমরা অতয্ �াসংিগক িকছু িনয়ম উে�খ করেবা ইনশাআ�াহ।
ইবনুল কাইিয়য্ম(রঃ) বেলন,
১। তাওবা করেত গিড়মিস না করা।
গুনা করার সােথ সােথ তাওবা করা ফরজ। যিদ েকউ তাওবা করেত েদির কের তেব েস তার জনয্ দায়ী হে। যিদ েস পের
তাওবা কের, তেব তাওবা করেত েদির করার জনয্ আলাদা কের তাওবা করেত হেব
২। একিট গুনা েথেক তাওবা করা, অনয্িট েথেক ন – এমন েযন না হয়।
একিট গুনা েথেক তাওবা সিঠক ও খাঁিট হেব না, যিদ েদখা যায় একই রকম আেরকিট গুণাে েস িল�। িক� যিদ, েয গুনা
েথেক তাওবা করা হে�, অনয গুনািট একই রকেমর না হয় তাহেল তার তাওবা সিঠক ও খাঁিট বেল ধরা হেব।
উদাহরণ�রুপ, যিদ েকউমদ েথেক তাওবা না কের সুদ খাওয়া েথেক তাওবা কের, তাহেল তার সুদ সং�া� তাওবা সিঠক
ধরা হেব। িক� েকউ যিদ হািশশ (এক ধরেনর মাদক) �হণ েথেক তাওবা কের িক� মদ পান চািলেয় যায়, তাহেল তার এই
তাওবা সিঠক হেব না। েযমন েকান বয্ি� এক মিহলার সােথ বয্িভচার েথেক তাওবকরেলা, অনয্ মিহলর সােথ বয্িভচার
েথেক করেলা না। তাহেল বা�েব এিট েকান তাওবাই হেলা না।
৩। তাওবাকৃত গুণােহ িদেক িফের না যাওয়া।
েকউ েকউ বেলন তাওবা কবুেলর পূবরশতর হেলা েযই গুনা েথেক তাওবা করা হে� তা আর না করা। িক� েবশীরভাগ
আেলমরা বেলন যিদ েকান বা�াহ িনেজেক গুনা েথেক দূের রােখ, অনুেশাচনা কের, েসই গুণােহ পুনরাবৃিৎ না করার
সংক� কের তাহেল তাওবা ৈবধ এবং ইনশাআ�াহ তা কবুল করা হেব। আবার গুণাের িদেক িফের আসেলও তার আেগর
তাওবা অৈবধ হেব না, যিদও তােক পুনরায় তাওবা করেত হেব।
শাইখ রু�ািক(রঃ) বেলন,
৪। “আিম তাওবা কিরিন কারণ আিম জানতাম আিম আবার গুণাের িদেক িফের যাব” এমন ধারণা হেলা শয়তােনর
�েরাচণা। েকউ জােন না তার মৃতুয কখন হেব। তাওবার আেগও েকউ মারা েযেত পাের। বা�ার কাজ হেলা তাওবা করা।
আ�াহ তাঁর অসীম রহমেত তােক হয়েতা গুনা তয্াগ করার দৃঢ়তা দান করেব। যিদ েকউ আবার গুনা কেরও বেস, তবুও
অ�ত েস �েচ�া চািলেয়িছল এবং তাওবার মাধয্েমপূেবরর গুনা েথেক িনেজর অপিব�তা মুেছ েফেলিছল। তাওবাকারী সব
সময় েকান না েকান উপকািরতা পায়। যিদ আ�াহ তার গুনা মাফ কেরন, তাহেল েবাঝা যােব িতিন তােক খুবই পছ�
কেরন।
“িন�য় আ�াহ তাওবাকারী এবং অপিব�তা েথেক যারা েবঁেচ থােক তােদর খুবই পছ� কেরন।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত
২২২)
আমােদর জনয্ উৎতম দৃ� হেলা আিদ িপতা আদম (আঃ), িযিন জা�ােত একিটমা� ভুল করার পেরও িনয়িমত েবশী েবশী
তাওবা কেরেছন। আমরা অসংখয্ ভুল �াি� কির,গুনা কির। আমােদর উিচৎ িনয়িমত তাওবা কের যাওয়া এবং আ�াহর
উপর আ�া না হারােনা।
৫। তাওবার পর করণীয়।
তাওবার পর একজন মানুেষর আেরা েবশী িবনয়ী ও আ�াহর ভেয় ভীত থাকা উিচত। তার আৎিব�াসী হওয়া উিচৎ নয়।
আ�াহ তার তাওবা কবুল কের িদেয়েছন এমন ধারণাও মেন েপাষণ করা উিচৎ নয়। এিট আেরক ধরেণর অহংকার, যা
িনেজই একিট গুনা। ইবেন হাওয়ারী (রঃ) বেলন, একজন বা�াহ েকান গুণাের জনয্ তাওবাএবং েস গুণাের জনয্ এত
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েবশী অনুেশাচনা কের েয, েস তার এই অনুেশাচনার ও মমরপীড়ার ফেল জা�ােত �েবশ কের। তখন শয়তান আফেসাস করেত
থােক েকন েস েলাকিটেক শুরুেত কুম�না িদেয়িছ
৬। যখন অেনয্র অিধকার ক� হয় তখন ক্ষিত�� বয্ি�েক জানাও তাওবার অ�ভু্
র ।
হানািফ, শােফয়ী ও মােলিক মাযহােবর মতানুসাের ক্ষিত�� বয্ি� ক্ষিতর বয্াপা জানােনা �েয়াজন। তাঁরা রাসুেলর
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম)এই হািদসিট উে�খ কেরন “েয বয্ি� তর েকান ভাইেয়র স�দ বা স�ােনর ক্ষিত ক,
তার অবশয্ তার কােছ ক্ষ চাওয়া উিচৎ েসই িদনিট চেল আসার আেগ েযিদন িবিনমেয়র একমা� মাধয্ম হেব েনক আমল
ও বদ আমল।”
সাধারণত গুনা দুইিট েকর সমি� – একিট হেলা আ�াহর হক, অনযিট বা�ার হক। আ�াহর হেকর েক্ষে� আ�াহর কাে
তাওবা করেত হেব। আর বা�ার হেকর েক্ষে� তাওবার পাশাপািশ সংি�� বা�ার কােছ ক্ষমা চাইেত  এই জনয্খুেনর
েক্ষে� তাওবপূণরতা পােব না যতক্ না িনহত বয্ি�র উৎতরাধীকারেেক ক্ষমা অথবা �িতেশ, এই দুেয়র েকান একিট
েবেছ েনয়ার সুেযাগ েদয়া হেব।
ইবেন তাইিময়য্াহ (রঃ) বেলন, “ক্ষিত�� বয্ি�েক জানােনা বাধয্তামুলক নয়। একজন মানুষ এিট ছাড়াও তাওবা ক
পাের। কারণ গুণােহ �দশর্নী কের েকান লাভ েনই এেত েকবল ক্ষিত আর িব�লাই বাড়েব যা ইসলােম হারাম। তেব যিদ
েকউ কােরা স�ানহািন কের বা গীবত কের, তাহেল অনয্ েকান সময় তার �শংসা করেত হেব”
৭। তাওবাকারী িক তার পূেবরকার পযর্ােয়রঈমান িফের পায়?
েকউ েকউ বেলন, েস গণােহর আেগকার ঈমােনর অব�ায় িফের যায় না। তােক তার আেগর ঈমান িফের েপেত হেল তার
পিরেবশ ৈতির করেত হয়।
অনয্ানয্রােলন েস পূেবরর অব�ায় িফের আেস, কারণ তাওবার �ারা তার গুনা এমন ভােব মাফ হেয় যায় েযন েস আেদৗ
েকান গুনা কেরিন।
ইবেন তাইিময়য্া (রঃ) বেলন, “িবষয়িট আেপিকক। েকউ হয়েতা তার আেগর মােন িফের েযেত পাের, েকউ হয়েতা তার
চাইেত উ�ত মােন েপৗঁেছ যায়।” এর বয্খয্া একিট গ� বলা েযেত পাের।
এক মুসািফর শাি�পূণরভােব এবং সিঠক গতীেত পথ চলেছ। েস িকছুক্ েদৗড়ায়, িকছুক্ হাঁেট, িকছুক্ পথ চেল আবার
িকছুক্ িব�াম েনয়। পিথমেধয্ ে একিট মরুদয্ েদখেত েপল েযখােন একজন পিথেকর মন মেতা পির�ার পািন, পযর্া�
ছায়া ও িব�ােমর ভাল বয্ব� আেছ। তখন েসই পিথক িগেয় উঠেলা েসখােন। হটাৎ একদল ডাকাত এেস তােক আ�মণ
কের বি� করেলা। েস তার জীবনহািনর আশংকা করেত লাগেলা এবং আফেসাস করেত লাগেলা িঠকমত গ�েবয্ েপৗছেত না
পারায়। এরপর যখন েস ঘুিমেয় িছল তখন তার বাবা তােক উ�ার করেলন এবং বলেলন, েতামার সফর চািলেয় যাও।
এইসব শ�েদর েথেক সাবধান থােকা। এরা েতামােক হামলা করার জনয্ওত েপেত আেছ। যিদ তুিম সাবধান থােকা, তেব
তুিম তােদর িশকার হেব না। আর যিদ অসাবধান হও, তেব তুিম এর ফল েভাগ করেব।
যিদ েস মুসািফর বুি�মান হয়, তেব েস সতকর্তা অবল�ন করেব এবং আেগর চাইে আেরা ভালভােব সফর করেব। েশষ
পযর্� েস তর গ�েবয্ আেগর চাইেত আেরা ঝােমলাম�ভােব ও �ত েপৗঁছােব। িক� যিদ েস সাবধান না হয়, শ�েদর সােথ
তার েমাকােবলার কথা ভুেল যায়, তাহেল পিরণিতেত তার �াপয্ ফলেভাগ করেব।
৮। তাওবার �কারেভদ।
ইবেন তাইিময়য্াহ(রঃ) বেলন, “তাওবা দুই �কার। ফরজ ও মু�াহাব। ফরজ তাওবা করা হয় যখন েকান ফরজ ছুেট যায় বা
হারাম কাজ করা হয়। আর মু�াহাব তাওবা করা হয় যখন েকান মু�াহাব আমল েছেড় েদয়া হয় বা মাকরুহ কাজ করা হয়
েয যথাযথ ভােব �থম তাওবা কের েস মাঝাির মােনর পরেহযগার। আর েয উভয় ধরেণর তাওবা কের েস আ�াহর
িনকটবতর্ী ওঅ�গামীেদর অ�ভুর্�। আর যারা েকানধরেণর তাওবাই কের না তারা হেলা যােলম।
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তাওবার সাহাযয্কারী উপাদা
১। বা�ােক আ�াহর শি�মৎত ও ক্ষমতা বুঝেত হেব। িতিন ই�া করেল তােক শাি� িদেত পােরন। এঅনুভিূ ত বা�ােক
সােথ সােথ তাওবা করেত সাহাযয্ করেব। এজনযসলেফ সােলহীনেদর একজন বেলিছেলন, “েকমন গুনা কেরছ েসিট না
েদেখ বরং েদেখা কার িবরুে তুিম গুনা কেরছ।” আ�াহ বেলন,
“েতামােদর িক হেলা েয েতামরা আ�াহর ে��� আশা করেছা না, অথচ িতিন েতামােদর সৃি� কেরেছন।” (সুরা নুহ, আয়াত
১৩-১৪)
২। বা�ার উিচৎ মৃতুয্ ও মৃতুর য�ণার কথা �রণ করা। তার ক�না করা উিচৎ কতটা িনস� আর একাকী হেব তার কবর!
আ�াহ বেলন,
“�েতয্ক �ণীেক মৃতযু ্র �াদ হণ করেত হেব। আর েতামরা িকয়ামেতর িদন পিরপূণভ
র ােব বদলা �া� হেব।” (সুরা আেল
ইমরান, আয়াত ১৮৫)
“েকউ জােননা আগামীকাল েস িক উপাজর্ন করেব। েকউ টাও জােননা েকাথায় তার মরণ হেব।” (সুরা েলাকমান, আয়াত
৩৪)
মুজািহদ (রঃ) বেলন, “যখন আদম স�ানেক কবের রাখা হেব তখন কবর তােক বলেব, ‘েহ আদম স�ান, লানত েতামার
উপর! েকান িজিনস েতামােক আমার স�েকর্ ভুিলেয় েরেখিছ? তুিম িক জানেত না আিম হলাম েপাকা মাকড় ভিতর, িনস�
আর অ�কার ঘর। আিম েতামার জনয্ এসব িজিনসই ৈতির কের েরেখিছ। তুিম আমার জনয্ িক িত িনেয় এেসেছা?’”
ইবেন ওমর (রাঃ) বেলন, “সকােল তুিম আেরকিট স�য্া আর স�য্া তুিম আেরকিট সকাল পােব এমন আশা কেরা না।
অসু�তার আেগ সু�তােক, মৃতুয্র আেগ জীবেক গুরু� দা”
৩। বা�ার েজেন রাখা উিচৎ েয পরকােলর উে�েশয্ করা কােজর মাধয্েমউভয় জগেতর সাফলয্পাওয়া েযেত পাের। এই
পৃিথবী অ� িকছু মুহুতর্ মা�, যিনঃেশষ হেয় যােব।
“েহ মানুষ, েতামােদর রেবর সােথ সাক্ষােতর আগ পযর্� তাঁর স�ি�র জনয্ কিঠন পিরেরা।” (সুরা আল-ইনিশকাক,
আয়াত ৬)
“তােদর কােছ পািথরব জীবেনর ঊপমা বণর্ন করুন। ত হেলা পািনর নয্য়, যা আিম আকাশ েথেক নািযল কির। অতঃপর এর
সংিম�েণ সবুজ শয্ামল ভুিমজ লতাপাতা িনগর্ত । অতঃপর তা এমন শু� চণর িবচুণ্ হয় েয বাতােস উেড় যায়। আ�াহ 
র
সব
িকছুর উপর শি�মান।” (সুরা আল-কাহফ, আয়াত ৪৫)
“েহ মানুষ, িন�য়ই আ�াহর ওয়াদা সতয্, সুতরাং পািথর্ব জীবন েযন েতামােক �তণায় না েফেল। েসই �ব�ক (শয়তান)
েযন িকছুেতই আ�াহ স�েকর্েতামােদরেক েধাঁকা িদেত না পাের।” (সুরা আল-ফািতর, আয়াত ৫)
রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম)বেলেছন, “আ�াহর কােছ যিদ এই দিনয়ার মূলয একটা মািছর পাখার সমানও হেতা
তেব িতিন েকান কােফরেক এক েফাঁটা পািনও িদেতন না।” (সুনান িতরিমিজ)
িতিন (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম)আেরা বেলেছন, “পরকােলর তুলনায় দুিনয় হেলা এক েফাঁটা পািনর মত যা সাগের
আ�ুল ডুবােল েতামার একিট আ�ুেলর সােথ উেঠ আেস।” (সহীহ বুখাির ও সহীহ মুসিলম)
ইবেন আ�াস (রাঃ) বেলন, “িবচােরর িদন এই পৃিথবীেক একজন দাঁতহীন, কু�ী, বুেড়া মিহলার েচহারায় উপ�াপন করা
হেব। েস মানুেষর সামেন উপি�ত হেল মানুষ িজে�স করেব, েক এই মিহলা? তারা আ�াহর কােছ এই মিহলার সং�শর্
েথেক দূের থাকার �াথর্না করেব। তখন তােদর বলা েব, এই হেলা েসই দুিনয়া যার জনয্ েতামরা ঝগড়াঝািট করেতস�কর
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েভেঙ িদেত। এই হেলা েসই দুিনয়া যার জনয্ েতামরা এেক অপরেক িহংসা করেত, ঈষর্া করেত। এেক অপেরর সােথ �ণা
করেত।
েসই মিহলােক জাহা�ােম িনেক্ষপ করেল েস বল, েহ আমার �ভু! আমার অনুসারীরা েকাথায়? েকাথায় আমার েলাকজন?
আ�াহ তখন তার অনুসারী ও েলাকজনেক তার সােথ ছুেড় েফলার আেদশ িদেবন।”
৪। বা�ার েজেন রাখা উিচৎ, দুিনয়ােতহয়েতা েকান শাি� তাড়াতািড় েদয়া হেত পাের। তার জীবেনর সব িকংবা েকান একিট
সমসয্ হেলা তার গুণাের ফল।
“আ�াহ তােদর �িত অিবচার কেরনিন। বরং তারাই িনেজেদর �িত জুলমু কেরেছ।” (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৩৩)
ফুজাইল (রঃ) বেলন, “আিম যিদ আ�াহেক অমানয্কির, তার ফলাফল আমার গাধা আর চাকেরর উপর পড়েত েদিখ (অথর্াৎ
তারাও েসিদন আমােক মানয্ কে না)।”
ইবেন িসরীন (রঃ) বেলন, “িবশ বছর আেগ আিম একজন মানুষেক েছাট কেরিছলাম তােক ‘েহ দির� েলাক’ বেল, এজনয্
আ�াহ তারপর েথেক আমার উপর দাির�য িদেয়েছন।”
ফুজাইল (রঃ) বেলন, “একজন মানুেষর জামােত নামাজ ছুেট যায় অতীেত েকান পাপ করার কারেণ।”
কাব উল আহবার (রঃ) বেলন, “েদাযেখর মানুেষরা চরম আফেসাস েবাধ েথেক িনেজেদর হাত কাঁধ পযর্ েখেয় েফলেব,
অথচ েটরও পােব না (আফেসাস েবাধ এতটাই তী� হেব)।”
ইয়ািজদ আর রুকািস(রঃ) বেলন, “আিম িনেজেক েদাযেখর আগুেন েদখেত পাইএকিদেক আমােক েলাহার হাতুিড় িদেয়
মারা হে� অনয্িদেক আিমকাঁটা খাি� আর পুঁজ পান করিছ। আিম িনেজেক �� কির, তুিম িক চাও? আিম উৎতর েদই, আিম
যিদ েনক আমল করার জনয্ পৃিথবীেত িফের েযেত পারতাম আর এইশাি�র হাত েথেক বাঁচেত পারতাম। তার পর আিম
ক�না কির আিম েবেহে�র বাগােন েহেট েবড়াি�, েসখােন েরশমী কাপড় পের কুমারী হুরেদর সােথিমলিছ। আিম িনেজেক
�� কির, তুিম িক চাও? আিম উৎতর েদই, আিম চাই পৃিথবীেত িফের েযে, যােত আিম আেরা অেনক েবশী েনক আমল
করেত পাির আর িবিনমেয় এখােন আেরা অিধক পিরমােন েনয়ামত েপেত পাির।
এরপর আিম িনেজেক বিল, হায়! তুিম ক�রােজয্ ঘুের েবড়ে�া। সুতরাং িনেজর লক্ষয্ আর উে�শয্ বা�বায়েন কেরা।”
েহ আ�াহর বা�ারা, আমরা েঘােরর মেধয্ বাস করিছ। আসুন মরা তাওবা কির, অনুেশাচনা কির আর আ�াহর িদেক িফের
যাই।
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অতীত যুেগর কািহনী
আপিন যিদ অ�িতেরাধয্গনােহ েমাহ�� হেয় থােকন তেব এগুেলামেন রাখেবন:
১ - এক েলাক ই�াহীম আদােমর (রঃ) কােছ েগেলন এবং বলেলন, েহ আবু ইসহাক, আিম সীমালংঘন কেরিছ (পাপ করার
মাধয্েম। আমােক আপিন এমন একিট উপায় বেল িদন যােত আমার হৃদয় েই অনুযায়ী কাজ করেত পাের। ই�াহীম
বলেলন, পাঁচিট অভয্াস গেড় তলেব আর তার উপর অটল থাকেব। তাহেল েকান িকছু আর েতামার ক্ষিত করেত পার না
আর েকান (অনয্া) েভাগ-িবলাস েতামােক �ংস করেত পারেব না:
১। তুিম যিদ আ�াহেক অমানয্ করেত চাও তেব তাঁর েদয়া েকা িকছু তুিম েখেত পারেব না। েতামােক েয হাত খাওয়ায়
তােত তুিম িক কের কামড় বসােব?
২। তুিম যিদ আ�াহেক অমানয্ করেব তেব তাঁর মািলকানাধীন েকান জায়গায় তুিম থাকেত পারেব না। েকমন কের তুিম
তাঁর িজিনস েখেয় আর তাঁর দয়ায় েবঁেচ েথেক তাঁেক অমানয্করার ই�া েপাষণ করেত পােরা?
৩। তুিম যিদ এমন অকৃত�ই হও আর তাঁেক অমানয্ করেত চাও, তেব এমন েকান জায়গা খুেজ নাও েযখােন তুিম তা
েগাপেন করেত পারেব। েতামার গুনা করার �ধর্া হয় িক কের যখন িতিন েতামার সামেন উপি�ত
৪। যখন মালাকুল মাওত চেল আসেবন, তখন তুিম তাঁেক বল েতামার রুহকবজ করেত িকছুটা েদির করেত যােত তুিম
আ�িরক তাওবা কের িকছু েনক আমল কের িনেত পােরা। েফেরশতা েতামার আেবদন শুনেন না। বরং তখনই েতামার
রুহেক িনেয় যােবন। তাহেল িক কের তুিম পািলেয় যাওয়ার আশা কেছা?
৫। যখন জাহা�ােমর েফেরশতা েতামােক েদাযেখর িদেক িনেয় েযেত আেস, তাঁেক অনুসরণ কেরা না। িক� তুিম তােক
চাইেলও েঠকােত পারেব না। তাহেল তুিম েকমন কের িনেজেক বাঁচােনার আশা করেত পােরা?
েলাকিট বলেলা, যেথ� হেয়েছ ই�াহীম। আিম এখনই আ�িরক ভােব তাওবা করিছ। েলাকিট তাই করেলা এবং মৃতুয্র আগ
পযর্� ই�হীেমর (রঃ) সাহচেযর্ই িছল
২ - ফুজাইল ইবেন আয়াজ (রঃ) িছেলন একজন ডাকাত। িতিন গভীরভােব একজন তরণীর ে�েম পেড়িছেলন। একরােত
যখন িতিন েসই তরণীর ঘেরর েদয়াল েবেয় উঠিছেলন তখন িতিন শুনেত েপেলন, েকউ একজন সুরাআল-হাদীেদর এই
আয়াত েতলাওয়াত করেছন:
“যারা মুিমন তােদর জনয্ িক আ�াহর �েণ এবং েয সতয্ অবতণর্ হেয়েছ তর কারেণ হৃদয় িবগিলত হবার সম আেসিন?”
(সুরা আল-হাদীদ, আয়াত ১৬)
ফুজাইল এই আয়াত �ারা এতই �ভািবত হেলন েয িতিন তখনই তাওবা করেলন এবং কাছাকািছ এক িনজর্ন জায়গায় রাত
কাটােলন। েসই রােত িতিন শুনেত েপেলন িকছুমুসািফর িচৎকার কের বলেছ, ‘সাবধান! সাবধান! সামেনই ফুজাইল আেছ।
েস েতামােদর সব িকছু লুট কের িনেয় যােব।’ ফুজাইল িচৎকার কের বলেলন, ‘ফুজাইল তাওবা কেরেছ।’ িতিন মুসািফরেদর
িনরাপদ সফেরর িন�য়তা িদেলন। ফুজাইল ইবেন আয়াজ হেয় েগেলন েহদােয়েতর পথ �দশর্ক। আজ তাঁর বাণী উে�খ
করা হয়।
৩ - এক দুঃ�� মহান দরেবশ মািলক বেন িদনার (রঃ) েক তাওবার িদেক িনেয় যায়। তাঁেক তাঁর তাওবার িপছেনর কারণ
স�েকর্ িজে�স করা হেল িতিন বেলন
আিম িছলাম পুিলেশর েলাক এবং মদয্পায়ী। আমার এক দাসী িছল েয আমার সােথ খুব ভাল আচণ করেতা। তার গেভর্
আমার এক েমেয় হয়, যার �িত আমার তী� অনুরাগ িছল। যখন েস হাঁটেত িশখেলা তখন তার �িত আমার ভালবাসা আেরা
েবেড় যায়। আিম যখন মদ েখেত েযতাম তখন েস এেস আমার মেদর �াস ধের টান িদত আর সব আমার কাপেড়র উপর
গিড়েয় পড়ত। আমার েমেয়র বয়স যখন দুই বছর, তখন েস মারা যায়। আিম অতয্� েভে� পড়লাম। েস বছর এক
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শু�বাের১৫ই শাবান এেলা। আিম নামায না পেড়ই মাতাল হেয় ঘুিমেয় পড়লাম। আিম �ে� েদখলাম িকয়ামত এেস েগেছ,
িশংগায় ফু েদয়া হেয়েছ, কবরগুেলার পুনরৎথন ঘেটেছ। আেরা েদখলাম মানুষেদর একি�ত করা হেলা। আিমও িছলাম
তােদর মােঝ। আিম আমার িপছেন িহস িহস শ� শুনেত েপলাম। ঘাড় ঘুিরেয় েদিখ একটা নীল কােলা িবশাল সাপ আমার
িদেক েতেড় আসেছ। আিম ভেয় আতংেক �াণপেণ েদৗড়ােত লাগলাম। আিম তখন একজন বুেড়া মানুেষর মুেখামুিখ হলাম।
তার পরেন িছল সু�র েপাষাক, গােয় সুগ�ী। আিম তােক সালাম িদেয় আমােক সাহাযয করেত বললাম। িতিন েকঁেদ উেঠ
বলেলন িতিন অেনক দবর্ আর সাপিট তার চাইেত অেনক েবিশ শি�শালী। িতিন আমােক বলেলন েদৗড়ােত। হয়েতা সামেন
এমন কাউেক পাব েয আমােক সাহাযয্ করেত পােব। আিম েদৗেড় একটা উচু জায়গায় েপৗঁেছ েগলাম। েখয়াল কের েদিখ
আিম আগুেনর পতযকার শীেষর্ বেস আিছ। আগুন েদেখ এতটা ভয় েপলােয আমার মেন হেলা আিম আগুেন �ায় পেড়ই
যাি�। তখন আিম একটা আওয়াজ শুনেত েপলম। েক েযন বলেছ, এখান েথেক চেল যাও। তুিম এখানকার নও। আিম েসই
িচৎকার শুেন িকছুটা �ি� েবাধ করলাম। আিম আেরা েদৗড়ােত লাগলাম। সাপিট তখন আমার পােয়র েগাড়ািলর সেথ িছল।
আিম েসই বুেড়ােক আবার েদখেত েপেয় আমােক সাহাযয করেত বললাম। িতিন পুনরায় একই জবাব িদেলন। এরপর িতিন
আমােক একিট পাহাড় েদিখেয় িদেলন। বলেলন, আিম েসখােন িনেজর িকছু স�য় েপেত পাির যা হয়েতা আমােক সাহাযয্
করেব। আিম পাহাড়টার িদেক তািকেয় েদখলাম, এিট বৃৎতাকার এবং রুপার ৈতির। পাহােড় িছল অেনকগুেলা িছ� কর
জানালা ও ঝুল� পদর্া। �িতিট জনালায় িছল দুইটা েসানার কপাট �িতটা কপাট েরশমী পদর্া িদেয় সাজেনা। আিম �ত
েসই পাহােড়র িদেক েদৗেড় েগলাম। একজন েফেরশতা বেল উঠেলন, পদর্ উঠাও। কপাট খুেল েদেখা। হয়েতা এখােন এই
দুদর্শা�� মানুষিটর েকান�য় আেছ যা তােক সাহাযয্ করেব। আিম তখনঅেনকগুেলা েছাট িশশুেেদখেত েপলাম যােদর
েচহারা জানালার ফাক িদেয় েছাট চাঁেদর মত উিক িদে�। তখন তােদর একজন বেল উঠল, েতামােদর িক হেলা? জলিদ
আেসা, তার শ� তােক �ায় ধের েফেলেছ। তারা এিগেয় এেলা এবং তােদর জানালার ফাঁক িদেয় উিক িদেয় তাকােলা।
তারা সংখয্ায় শত শত। আিম তখন আমার মৃত েমেয়িটর েচহারা েদখেত েপলাম। েস খন আমােক েদখেলা, তখন েস েকঁেদ
উেঠ বলেলা, েখাদার শপথ! উিন আমার বাবা। এরপর েস জানালা িদেয় এত �ত েবিরেয় নুেরর পুকেু র লাফ িদল, িঠক েযন
ধনুক েথেক েবর হওয়া তীর। তারপর েস আমার িদেক তার হাত বাড়ােলা। আিম তার হাত আকেড় ধের ঝুেল রইলাম। েস
তার আেরকিট হাত িদেয় সাপিটেক তািড়েয় িদল।
এরপর েস আমােক বসােলা। আমার েকােলর উপর বেস আমার দািড়েত হাত বুিলেয় বলেলা, ‘আ�া! যারা মুিমন তােদর
জনয্ িক আ�াহর �েণ এবং েয সতয্ অবতণর হেয়েছ তার কারেণ হৃদয় িবগিলত হবার সময় আেসি?’ আিম কাঁদেত শুর
করলাম। তােক িজে�স করলাম েস েকাথা েথেক েকারআন িশখেলা। েস বলেলা এখানকার িশশুরা পৃিথবীেত যাজানেতা তার
চাইেত েবশী জােন। আিম তখন আমার িপছেন আসা সাপিট স�েকর্ জানেত চাইলাম। েস জানােল, েসিট হেলা আমার খারাপ
আমল যা আমােক েদাযেখ িনেয় েযেতা। আিম তখন েসই বুেড়া েলাকিট স�েকর্ িজে�স করলাম। আমার েমেয় বলেলা, ে
হেলা আমার ভাল আমল যা এত দুবর্ল েয আমােক সাপিট েথেক রক্ষা করেত পা না।
আিম এরপর জানেত চাইলাম, তারা (িশশুরা)পাহােড়র িভতের িক করেছ? েস জানাল, এরা সবাই হেলা মুসিলমেদর মৃত
স�ান। এরা তােদর বাবা মােয়র সােথ েদখা হবার জনয্ অেপক্ষা করেছ। তারা িকয়ামেতর িদন তােদর বাবা মা জনয্
শাফায়াত করেব। মািলক বেলন, আিম আতংেক ঘুম েথেক েজেগ উঠলাম। আিম আমার মেদর সব েবাতল েভেঙ েফললাম
আর আ�াহর কােছ তাওবা করলাম। এই হে� আমার তাওবার কািহনী।
৪ - েসই একই বয্ি�মািলক ইবেন িদনার (রঃ) একবার বসরার রা�া িদেয় েহেট যাি�েলন। িতিন েদেখন এক রাজকীয়
সু�রী দাসী অেনক চাকর েবি�ত হেয় যাি�ল। মািলক তােক েডেক বলেলন,
“ও েহ দাসী, েতামার মিনব িক েতামােক িবি� করেব?”
“ও েহ বৃ� তুিম েকমন কের এটা বলেল?” েস জবাব িদেলা। মািলক আবার বলেলন, “েতামার মিনব িক েতামােক িবি�
করেব?” উৎতর েলা, “যিদ িতিন িবি� কেরন, তেব েতামার মত মানুেষরা িক িকনেব?”
েস বলেলা, “অবশয্ই! এমন িক েতামার চাইেত ভাল দােম”
এরপর েস েহেস তার অনুচরেদর বলেলা মািলকেক তার কামরায় িনেয় েযেত। িনেজর কেক্ষ এেস েস র �ভুেক এই ঘটনা
বলেলা। শুেন িতিনও হাসেলন এবং মািলকেক েদখেত চাইেলন। মািলকেক িভতের আনাহেলা। তােক েদেখ িতিন �ভািবত
হেলন।
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“তুিম িক চাও” মিনব িজে�স করেলা।
মািলক বলেলন, “েতামার দাসীেক আমার কােছ িবি� কেরা।”
“েতামার িক েকনার মত সামথর্য্ আে”
“তার দাম আমার কােছ দুটা পেচ যাওয়া েখজুেরর িবিচর চাইেত েবিশ নয়।” কেক্ষর সবাই অ�হািসেত েফেট পড়েল
�েতয্েক ি�েপর �ের বলেলা, “িক কের তার দাম এমন হেত পাের?”
মািলক বলেলন, “কারণ তার অেনক খুত আেছ।”
“আ�া িক তার খুত?”
“েস সুগি� না িদেল তার িন�াস দুগর্� ছড়ায়। দত না মাজেল তার দাঁত েথেক বােজ গ� আেস। চুল না আঁচড়ােল তার চুল
হেয় পেড় উকুন ভিতর্ আর এেলােমেলা। আ িকছু িদন েবঁেচ থাকেল েস হেয় পড়েব বুেড়া মিহলা। তার হােয়জ হয়, েস ��াব
পায়খানা কের। স�বত েস িনজ �ােথর্র জনয েতামােদর পছ� কের। এমনিক েস হয়েতা েতামােদর �িত িব��ও নয়। যিদ
েতামরা তার আেগ মারা যাও, েস েতামােদর মতই অনয একজনেক খুঁেজ েবর করেব।
েতামরা েতামােদর দাসীর জনয্ েযদাম চাইেছা তার চাইেতও স�ায় আিম এমন দাসী িকনেত পাির, েয পুেরা িবশু� কপুর্ের
ৈতির। েস যিদ েনানা, বােজ পািনেত তার থুথু েফেল তেব তা হেয় যােব িমি� পািন । েস যিদ মৃতেদর সােথ কথা বেল, তেব
তার িমি� আওয়ােজ মৃতরাও সাড়া িদেব। সূেযরর িদেক যিদ েস তার হাত বাড়ায়, সূযর তার উ�লতা হািরেয় েফলেব। যিদ েস
রােত আেস, রাত আেলায় ঝলমল করেব। তার েপাশাক আর অলংকার িনেয় যিদ েস িদগে�র মুেখামুিখ হত, তেব িদগ�
তার আেলায় েসেজ উঠেতা। েমশকা�র আর জাফরান িদেয় তার পিরচযর্া করা হ। তার েবেড় ওঠা বাগােন, তােক খাওয়ােনা
হয় তাসিনম (�েগর্র পািন)। েস কখেনাই তর মিনেবর �িত অবাধয্ হ না। েতামার �িত তার ভালবাসা সবসময় অটুট
থাকেব।
এই দুই দাসীর মেধয্ েকিট েবশী মুলয্ পাওয়ার অিধকারী” মািলক ইিত টানেলন।
“েসিট, যার বণর্ন তুিম িদেল।” মিনব �ীকার করেলন।
“তাহেল েজেন রাখ, তােক পাওয়া স�ব, তার কােছ যাওয়াও স�ব।”
“তার দাম কত? আ�াহ েতামার উপর রহম করুন”
“খুব স�া। রােতর িকছু অংশ বয্য়কেরা। আ�িরকতা িনেয় দুই রাকাত নাময আদায় কেরা। যখন িনেজর সামেন খাবার
আেস, তখন ক্ষুধাতর্ মানুেষর কথা ভােবা। অিতির� েভাজেনর আকেক েকারবানী কেরা (আর ক্ধাতর্েদর খাওয়াও)। রা�া
েথেক পাথর আর ময়লা সিরেয় েদও। বািক জীবন সামানয্ জীিবকার উপর কাটাও। এই িব�ৃিতর পৃিথবী সব দুি��া দূর
কেরা, যােত তুিম এই পৃিথবীেত একজন সংযমী মানুষ িহেসেব স�ান িনেয় বাঁচেত পােরা। আগামীকাল মযর্াদার গ�েবয
শাি�র সােথ যাও আর েবেহশেত বাস কেরা িচরকােলর জনয্”
মিনব তখন েসই দাসীর িদেক িফের বলেলন, “েহ দাসী তুিম িক শুেনছ আমােদর বুেড়া মানষিট িক বেলেছন?”
“হয্া,” েস জবাব িদল।
“েস িক সতয্ বেলেছ? নািক েস েনহােয়ত গ�ই বলেলা শুধ”
“না, িতিন িঠক বেলেছন। িতিন দয়ালু আর ভাল পরামশর্ িদেয়েছন”
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মিনব তখন েচঁিচেয় উঠেলা, “তাই যিদ হয় তেব তুিম আ�াহর ওয়াে� মু�, এই এই স�িৎত েতামার। আমার আেশপােশর
সব নওকেররা, েতামরা সবাই মু�। েতামরা এই সব স�দ িনেয় েযেত পার। আমার এই বািড় আর সবিকছু আ�াহর পেথ
দান কের িদলাম।” তারপর েস একিট পদর্ার কাপড় িছেড়দামী কাপড় বদেল তাই পের িনল।
তখন দাসীিট বলেলা, “েহ মিনব আপিন ছাড়া আমার েকান জীবন েনই। েসও তার দামী সাজস�া খুেল তার বদেল খুব
সাধারণ কাপড় পের তার মিনেবর সােথ েবর হেয় েগেলা। মািলক তােদরেক েবর হেত েদখেলন। িতিন এক পেথ েগেলন,
তারা অনয্ পেথ
৫ - সুলায়মান ইবেন খািলদ (রঃ) বেলন, এক বুিড় মিহলার এক পিরচািরকার কথা িহসাম ইবেন আ�ুল মািলেকর (দােমে�র
খিলফা/১০৫ িহজরী) কােছ উে�খ করা হেলা। এই তরণী তার েসৗ�যর্, উৎতম বয্বহােকারআন েতলাওয়াত ও কােবয্র
জনয্ িবখয্াত িছল। িহসাম কুফার গভনর্েরর কােছ িচিঠ িলেখ বলেলন, যতমই েহাক এই েমেয়িটেক �ত তার মািলেকর
কাছ েথেক িকেন িনেয় তার কােছ পািঠেয় িদেত। সােথ িতিন একজন নওকরও পািঠেয় িদেলন। গভনর্র যখন িচিঠিট েপেলন,
িতিন বুেড়া মিহলার জনয্ েলাক পাঠােলন। বুিড় ঐ তণীেক ২০০০ িদরহাম ও এমন একিট েখজুেরর বাগােনর িবিনমেয়
িবি� কের িদেলন, যােত �িত বছর পাঁচ শত িমসকাল েখজুর ধরেতা। গভনর্র েমেয়িটেক রাজকীয় েপাশাক পিরেয় িহসােমর
কােছ পািঠেয় িদেলন। িহসাম তােক িনেজর বাসা ও অেনকগুেলা চাকর িদেলন। িতিন তােক অেনক মুলয্ব অলংকার এবং
জমকােলা েপাশাকও উপহার িদেলন।
একিদন িহসাম যখন েমেয়িটর সােথ একটা অিভজাত সুগ�ী আর বািলশ েবি�ত বারা�ায় দাঁিড়েয় িছেলন, েমেয়িট তােক
িকছু চমক�দ গ� বলেলন আর িকছু কিবতা রচনা করেলন। হঠাৎ েসখােন সাহােযয্র জনয্ িচৎকােশানা েগেলা। িহসাম
বারা�া েথেক তািকেয় অেনক েলােকর একিট শবযা�া েদখেত েপেলন। েস শবযা�ার িপছেন িছল অেনক িবলাপকারী
মিহলা। এক িবলাপরত মিহলা িচৎকার কের বলিছল, হায়! েতামােক আজ কােঠর খািটয়ােত কের বহন করা হে�, েতামােক
মৃতেদর কােছ িনেয় যাওয়া হে�। িকছুকেণর মেধয্ েতামােক িনস� কবের েরেখ আসা হেব। অ�কেণর মেধয্ েতামার
িব�ােমর জায়গায় তুিম হেয় যােব আগ�ক। ওেহ, যােক আজ �ানা�িরত করা হে�। হায় যিদ আিম জানতাম, যারা েতামােক
বহন কের িনেয় যাে� তােদরেক িক তুিম বেলছ েতামােক তাড়াতািড় িনেয় েযেত। নািক তুিম তােদর িজে�স কেরছ,
েতামােক তারা েকাথায় িনেয় যাে�? নািক তুিম তােদর বেলছ েতামােক িফিরেয় িনেয় েযেত?
িহসাম কাঁদেত শুরু করেলন। িতিন তর আন� উপেভাগ তয্াগ কের বলেত লাগেলন,“মৃতুয্ আসেলই অেনক েশােক।”
ঘািদদ (েমেয়িট) বলেলা, “এই িবলাপকারী আমার হৃদয় েভে� িদেয়েছ”
িহসাম বলেলন, “এিট আসেলই মারাৎম িবষয়। িতিন তার চাকরেক ডাকেলন। তারপর বারা�া েথেক েনেম চেল েগেলন।
ঘািদদ তার েসাফায় শুেয় রইেলা। েই রােত েস �� েদখেলা েকউ একজন তার কােছ এেস তােক বলেছ,
“তুিম েতামার েসৗ�যর্ আর রুেপর েমাে ডুেব আেছা। তখন েতামার অব�া িক হেব, যখন িশ�ায় ফুঁ েদয়া হেব, যখন
মানুষেক পুনরু�ীিবত করা হেব আর তােদর কােজর জনয্ জবিদিহ করেত হেব?” ঘািদদ আতি�ত হেয় েজেগ উঠেলা।
িনেজেক শা� করার জনয্ িকছু পান করেলা। তারপর েস তর এক খােদমেক েডেক েগাসেলর আেয়াজন করেত বলেলা।
েগাসল েশেষ িনেজর অলংকার আর েপাষাক খুেল উেলর ৈতরী জালািবয়া পের েকামের িফতা িদেয় েবেধ িনেলা। তারপর
একিট কািঠর আগায় তার বয্াগ েবেধ িনেয় �ত িহসােমরঘের �েবশ করেলা। িহসাম তােক িচনেত পােরিন। “আিম ঘাদীদ,
েতামার দাসী”, েস জবাব িদেলা। “এক সতকর্কারী এেসিছল আমার কােছ, তর সাবধান বাণী আমােক নািড়েয় িদেয়েছ। তুিম
আমােক েভাগ কেরছ। এবার আমােক এই পৃিথবীর দাস� েথেক মুি� দাও।”
িহসাম বলেলন, “যারা আন� খুঁেজ েবড়ায় তােদর মােঝ আেছ অেনক ফারাক। তুিম েতামার আন� খুঁেজ েপেয়ছ। সুতরাং
তুিম আ�াহর ওয়াে� মু�। িক� তুিম েকাথায় যাওয়ার িচ�া করছ?”
“আিম আ�াহর ঘর িযয়ারত করেত চাই।”
“যাও,” িহসাম বলেলন, “েকউ েতামার পেথ বাঁধা হেয় দাঁড়ােব না।”
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েস তখন রাজধানী তয্াগ কের ম�ায় েপৗছাল। িদেনর েবলায় পািখর মেতা েস নীেড় আ�য় িনেতা, েরাজা রাখেতা। রাত এেল
কাবার চারিদেক তাওয়াফ কের বলেতা, “েহ আমার স�দ, তুিম আমার জীিবকা। আমার আশা ন� কেরা না, আমার
ই�াগুেলােক পূণর কেরা। আমার িফের যাওয়ােক সু�র কেরা। আর উদার হেয় আমােক পুর�ার দান কেরা।” েস অেনক
িবখয্াত হেয় েেলা আর এইভােব ইবাদাত করেত করেত মারা েগেলা। আ�াহ তার উপর রহম করুন
৬ - ই�াহীম ইবেন আদহােমর (রঃ) িশষয্ ই�হীম ইবেন বাসাহার (রঃ) বেলন, িতিন একবার ইবেন আদহামেক িজে�স
করেলন িকভােব িতিন আ�াহর �িত ঝুক
ঁ েলন। িতিন বেলন,
আমার বাবা িছেলন বালেখর (মধয্ খুরাসান) রাজা। আমরা িশকার করেত ভলবাসতাম। একিদন আিম আমার কুকুরেক িনেয়
েঘাড়ায় চেড় েবর হলাম। হঠাৎ কের আমার সামেন একটা িশয়াল বা খরেগাশ লািফেয় উঠেলা। তখন আিম আমার িপছন
েথেক একটা আওয়াজ শুনেত েপলাম,“তুিম এর জনয্ সৃি� হওিন, আর েতামােক এর জনয্ আেদশও েদয়া হয়িন (আনে�
জনয্ িশকার”। আিম আমার ডােন বােম তাকালাম, িক� কাউেক েদখেত েপলাম না। আিম শয়তানেক অিভশাপ িদলাম এবং
এিগেয় েগলাম। িক� তখন আিম আমার েঘাড়ােক আবার কাঁপেত েদখলাম এবং একই �ের একই কথা আবােরা শুনেত
েপলাম। আিম চারিদেক তাকালাম। িক� কাউেক েদখেত না েপেয় শয়তানেক অিভশাপ িদেয় আবােরা সামেন আগােত
চাইলাম। িক� আমার েঘাড়া আমােক েঝেড় েফলেত চাইেলা। তখন আিম শুনেত েপলামনীচ েথেক েকউ একজন আমার নাম
ধের ডাকেছ আর বলেছ, “েহ ই�াহীম! েতামােক এই জনয্ সৃি� করা হয়িন আর েতামােক এটা করেত আেদশও েদয়া হয়িন”
সুতরাং আিম থামলাম আর বুঝেত পারলাম আ�াহর পক্ষ েথেক একজ সতকর্কারী আমােক আমার েঘােরর জগৎ েথেক
জাগােত এেসেছন।
আিম শপথ িনলাম আজ েথেক আ�াহর েকান আেদশ অমানয্ রেবা না। আিম আমার পিরবােরর কােছ িফের েগলাম। আিম
আমার বাবার একজন রাখােলর কােছ েগলাম আর তার ল�া শাটর্ আর ক�েলর সােথ আমার েপাশাক বদল করলাম আিম
এরপর পবর্ত আর পতযকা েপিরেয় ইরােক িগেয় েপৗছলাম। েসখােন আিম িকছুিদন কাজ করলাম, িক� আিম আমার
উপাজর্েনর িবশু�তা িনেয় স�� হেত পািরি আিম একজন আেলমেক এ বয্াপাের িজে�স করেল িতিন আমেক বলেলন
িসিরয়ায় েযেত। তার কথামত আিম িসিরয়ার একিট শহের েপৗছলাম। শহরিটর নাম আল-মানসুরা। িক� এখােনও আিম
আমার উপাজর্ন িনেয় স�� হেত পািরিন। আেরকজন আেলম আমােক বলেলন তােস েযেত েযখােন কােজর ও হালাল
উপাজর্েনর সুেযগ আেছ। আিম েসখােন িগেয় সাগেরর পাের িগেয় বসলাম। একজন েলাক এেস আমােক তার বাগােনর
পাহারাদার িহেসেব কাজ করার জনয্ িনেয়াগ িদেলন। আি বহু বছর েসখােন একজন �ামযপাহারাদার িহেসেব রেয় েগলাম।
একিদন এক নওকর তার অেনক ব�ু বা�ব িনেয় বাগােন এেস আমােক ডাক িদেলা। আিম েসখােন েগেল আমােক বলেলা
বাগােনর সবেচেয় বড় আর উৎকৃ� ডািলম িনেয় আসেত। আিম সবেচেয় বড় ডািলম িনেয় েগলাম তােদর কােছ। েস একিট
েকেট েদখেলা এিট খুব টক। েস আমােক বলেলা, ‘পাহারাদার! তুিম এতিদন ধের আমােদর বাগােনর ফল খাে�া। অথচ তুিম
জােনা না েকানটা টক আর েকানটা ভাল?’ আিম তােক বললাম, ‘েযসব ফল আিম পাহার েদই, তার েকােনািটই আিম কখেনা
খাইিন।’ চাকরিট তার ব�ুেদর িদেক িফের বলেলা, ‘েতামরা শুেনছ েস িক বলেলা। �াহীম আদহাম তার জায়গায় হেল
এমনই বলেতন।’
চাকরিট চেল েগেলা এবং মসিজেদ িগেয় আমার কথা আেলাচনা করেলা। এক বয্ি� আমােক িচনেত পারেলা।পেরর িদন
েসই চাকরিট এক দল েলাক িনেয় েসই বাগােন এেলা। আিম গাছ পালার আড়ােল লুিকেয় েগলাম এবং যত �ত স�ব েস
এলাকা েছেড় পািলেয় েগলাম।
এভােব আমার আ�াহর পেথ যা�া শুরুেলা। আর এমিন কের আিম তারু তয্াগ কের মরুভুিমর িদেক পািড় জিমেয়ি
৭ - আ�ু�াহ ইবেন ফুজাইল (রঃ) বেলন, তাঁর ঘেরর জনয্ একজন িদনমজুেরর �েয়াজনহেলা। িতিন বাজাের িগেয় একিট
কম বয়সী েরাগা েছেলেক েদখেত েপেলন। েছেলিটর পরেন িছল উেলর েব� িদেয় বাঁধা একটা উেলর শাটর্। হােত একটা বড়
ঝুিড় আর দিড়। আ�ু�াহ তােক িজ�াসা করেলন, েস কাজ করেব িক না। েছেলিট এক িদরহাম ও এক দািনেকর িবিনমেয়
কাজ করেত রািজ হেলা। তেব েস শতর্ িদ, েযাহর ও আসেরর আজান হেল েস কাজ থািমেয় িদেব। আ�ু�াহ এেত রািজ
হেলন। িতিন েছেলিটেক বাসায় এেন িক কাজ করেত হেব তা েদিখেয় িদেলন। েছেলিট েকান কথা ছাড়া সু�রভােব কাজ কের
েগেলা। েযাহেরর আজান িদেল েস আ�ু�াহেক তার শেতর্র কথা মেন কিরেয় িদল আ�ু�াহ তােক েযেত বলেলন। েছেলিট
নামাজ পেড় িফের এেলা এবং আসর পযর্� কাজ করেলা। আবার আসেররসময় েস চেল েগেলা। তারপর িফের এেস িদন
েশষ হবার আগ পযর্� কাজ করেলা। আ�ু�াহ তর পাির�িমক িমিটেয় িদেল েস চেল েগেলা।
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িকছুিদন পর আবােরা আ�ু�াহর িকছু কাজ করার দরকার হেলা। তার �ী বলেলন আেগর েছেলিটেক িনেয় আসেত। কারণ েস
কােজ কেমর্ ভাল ও সৎ িছল। আ�ু�াহ েছেলিটেক অেনক খুঁেজও েপেলন না। েলাকজনেক িজ�াসা করেল তারা বলেলা,
েছেলিট িনস�তা ি�য়। েস শুধুমা� শিনবাের কাজ কের
আ�ু�াহ শিনবােরর জনয্ অেপক্ষা কের েছেলিটেক েপেলন। েছেলিট এশেতর্কাজ করেত রািজ হেলা। কাজ েশেষ আ�ু�াহ
তােক িকছু বাড়িত টাকা িদেত চাইেল েস অস�� হেয় চেল েযেত চাইেলা। আ�ু�াহ তার িপেছ িপেছ িগেয় তােক অনুেরাধ
করেলন অ�ত তার পাির�িমকটা িনেয় েযেত। েস তাই িনেয় চেল েগেলা।
িকছুিদন পর আ�ু�াহর েছেলিটেক আবােরা �েয়াজন হেলা। িতিন শিনবার পযর্� অেপক্ষা কের বাজাের েগেলন। িক� েসখা
িতিন তােক েপেলন না। একজন তােক বলেলা েছেলিট �িতিদন এক দািনক খরচ করেতা। িক� বতর্মােন েছেলিট অসু হেয়
পেড়েছ।
আ�ু�াহ েছেলিটর বাসায় েগেলন তােক েদখেত। েস একজন বুেড়া মিহলার ঘের থাকেতা। িতিন েদেখন, েছেলিট একিট ইেটর
উপর মাথা িদেয় শুেয় আেছ। আ�ু�াহ তােক � করেলন, ‘তুিম িক িকছু চাও?’ েছেলিট বলেলা, ‘হয্া যিদ তুিম রািজ থেকা।’
আ�ু�াহ সায় িদেলন।
েছেলিট বলেত থাকল, ‘যখন আিম মারা যাব, আমার দিড় িবি� কের িদও। আমার শাটর্ আর েব� ধুে আমার সােথ কবর
িদও। আমার শােটর্র পেকেট একটা আংিট পােব। খিলফা হারুনু র রািশদ এই ের এেল তুিম এমন এক জায়গায় দাঁড়ােব,
যােত িতিন েতামােক েদখেত পান। তারপর তার কােছ িগেয় তােক এই আংিট েদখােব। িক� এই সব িকছু করেব আমােক
কবর েদয়ার পর।’ আ�ু�াহ তােত রািজ হেলন।
েছেলিট মারা েগেল আ�ু�াহ তার কথামত সবই করেলন। খিলফা শহের এেল আ�ু�াহ তােক েদখেত েগেলন এবং জানােলন
তার কােছ িকছু গি�ত িজিনস আেছ। িতিন আংিটটা েদখােলন। খিলফা তােক তার ঘের আসেত বলেলন। আ�ু�াহ েসখােন
েগেল দরবােরর সবাইেক েবিরেয় েযেত বলা হেলা। এরপর খিলফা জানেত চাইেলন আ�ু�াহর পিরচয় িক আর েকাথা েথেক
িতিন এই আংিট েপেলন। আ�ু�াহ উভয় �ে�র জবাব িদেলন। খিলফা েসই েছেলিটর ল�া কািহনী শুেন এতেবিশকাঁদেত
লাগেলন েয তার জনয্ আ�ু�াহর খারাপ লাগেলা।‘েহ আিমরুল মুিমনী,’ আ�ু�াহ খিলফােক উে�শয্ কের বলেলন,‘এই
েছেলিট আপনার েক হয়?’
‘েস আমার েছেল।’ খিলফা আেক্ষপ কের বলেল
‘েস এমন হেয় েগেলা েকন?’
‘আিম খিলফা হবার আেগ তার জ� হয়। েস খুব ভালভােব েবেড় ওেঠ। েকারআন, িব�ান ও অনয্ানয্ িবষ েস সুিশিক্ষ
হেয় ওেঠ। যখন আিম খিলফা হই, েস চেল েগেলা। আমার পািথর্ব েকান ধন স�েদর �িত েকান �েক্ষপই করেলা না।
তার মােয়র খুবই ি�য় িছল। আিম তার মােক এই নীলকা�মণীর দামী আংিটিট িদলাম তােক েদয়ার জনয্। েস খুব অিন�া
সহকাের আংিটিট িনেয়িছল। তারপর তার মাও মারা েগেলা। আর এতিদন পর তুিম একমা� বয্ি� যার কােছ তর খবর
েপলাম। তুিম আজ রােত আমােক তার কবেরর কােছ িনেয় চেলা।’
আ�ু�াহ খিলফােক তার েছেলর কবেরর কােছ িনেয় েগেলন। খিলফা অেনকক্ ধের কাঁদেলন। িতিন েসখােন রইেলন েভার
পযর্�। িতি আ�ু�াহেক অনুেরাধ করেলন তার সােথ থাকেত যােত কের আ�ু�াহেক িনেয় রােত িতিন তার েছেলর কবেরর
কােছ েযেত পােরন। খিলফা বলার আগ পযর্� আ�ু�াহ জানেতন না েছেলিট খিলফা হারুনুর রশীেদস�ান।

“আ�িরক তাওবা” বইেয়র এখােনই সমাি�। একমা� আ�াহই ই�ােক কােজ পিরণত কেরন। একমা� তাঁর রহমেতই সব
ভাল কাজ স�� হয়।
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