আিম তাওবা করেত চাই িক! পব-১
আিম তাওবা করেত চাই িক! পব-১ সম শংসা একমা আাহর জন। আমরা তাঁর শংসা করিছ এবং
তাঁরই কােছ সাহায চাি। আাহ তা’আলা যােক হদায়াত দান কেরন তােক কউ পথ করেত পােরনা।
আর িতিন যােক পথ কেরন তােক কউ পথ দখােত পাের না। আিম সা িদি য, আাহ বতীত
কান সত ইলাহ নই। িতিন একক এবং তাঁর কান শরীক নই এবং আিম আরও সা িদি য, মহু াদ
সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম তাঁর বাা ও রাসূল। অতঃপর: মহান আাহ সম মিু মনেদরেক তাওবা
করার িনেদশ িদেয়েছন। িতিন বেলন: “হ মিু মনগণ! তামরা সকেল আাহর পােন তাওবা (তাবতন)
কর, িনয় তামরা সফলকাম হেব।” (আননূর: ৩১) িতিন তাঁর বাােদরেক তাওবাকারী ও অতাচারী
িহেসেব ভাগ কেরেছন। এখােন ত ৃতীয় কান ভাগ নই। মহান আাহ বেলন: “যারা তাওবা করেব না, তারাই
অতাচারী।” (আলজরু াত: ১১) আর এখন এমন এক সময় এেসেছ যােত মানষু আাহর ীন থেক দূের
সের গেছ এবং পাপাচার বাপকতা লাভ করেছ ও িবপযয় ছিডে় য় পেডে় ছ। অবা এমন হেয়েছ য, এ থেক
কউই বাঁচেত পারেছ না আাহর িবেশষ রহমত ছাডা় । আাহর িবেশষ ইা এই য, িতিন তাঁর নূরেক
অবশই পূণতা দান করেবন, যার ফেল অেনক লাকই তােদর গাফলতী ও তা থেক জেগ উেঠেছ। তারা
বঝ
ু েত পেরেছ য, তারা আাহর হেকর বাপাের কাপণ কেরেছ, তার অবাধতার জন অনত
ু , যার ফেল
তারা তাওবার িদেক এিগেয় এেসেছ। অনরা এই িবষা জীবেনর বাপাের িবত হেয় উেঠেছ। তারা পথ
খঁজ
ু েছ অকার থেক আেলার িদেক বর হেয় আসার জন। িক তােদর সামেন বাধা হেয় উেঠেছ িকছ ু
িতবকতা যা তােদর মােঝ ও তাওবার মােঝ বাধা হেয় দাঁডা় ে। এসব িতবকতার মেধ িকছ ু হেলা
মেনর মেধ, আর িকছ ু হেলা তার চতুপােশ। আিম এ পিু কা রচনা কেরিছ এ আশা কের য, এসব িবষয়
় করার উেেশ। এ
পিরার করা ও এর কুম  কের বণনা করার লে এবং শয়তানেক িবতািডত
িনবে একিট ভূিমকা থাকেব নাহেক তুান করার ভয়াবহতা সেক, এরপর তাওবার শতাবলীর বাখা
ও তার মানিসক িচিকৎসা সেক। এরপর থাকেব তাওবা সেক ফাওয়া, দলীল মাণসহ কুরআন,
হাদীস এবং আহলল
ু ইলেমর অিভমত। পিরেশেষ থাকেব একিট উপসংহার। আাহর িনকট ’আ কির, িতিন
যন আমােক এবং আমার ভাই-বানেদরেক এ থেক নিসহত ও উম দাওয়াত হণ করার তাওফীক দান
কেরন এবং আমােদর সকেলর তাওবা কবল
ু কেরন।

