আিম তাওবা করেত চাই িক! শষ পব – পাপ কের ফলেল িক করেবা ?
আিম তাওবা করেত চাই িক! শষ পব – পাপ কের ফলেল িক করেবা? আপিন হয়েতা বলেত পােরন,
যখন আমার ারা পাপ হেয় যােব তখন িকভােব ত তাওবা করেত পাির? এমন কান কাজ রেয়েছ িক যা
পাপ করার সােথ সােথই করেত পাির? উর: পাপ থেক িবরত হেয়ই িট কাজ করেত হেব: এক:
অঃকরেণর কাজ হেলা অনত
ু  হওয়া এবং এই বেল দঢৃ ় সংক নয়া য, এ ধরেণর কাজ আর করেবা
না। এিট হেব মূলত আাহর ভেয়র ফেল। ই: অতের কাজ িবিভ কােরর নকীর কাজ করার
মাধেম। এর মেধ অনতম হেলা তাওবার নামায। এর দলীল হেলা: হযরত আবু বকর রািযআা তা’আলা
আন হেত বিণত িতিন বেলন আিম রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাামেক বলেত েনিছ, কান মানষু
পাপ করার পর যিদ পিবতা অজন কের, অতঃপর নামায পেড় এরপর আাহর িনকট মা াথনা কের,
তাহেল আাহ তােক মা কের দেবন। (আসহাবস
ু সনু ান, সহীহ আারগীব ওয়াারহীব ১/২৮৪) অতঃপর
িতিন এ আয়াত পাঠ কেরন: “যারা অীল কাজ করার পর অথবা িনেজেদর িত জল
ু মু করার পর আাহেক
রণ কের এরপর িনেজেদর পােপর জন মা াথনা কের, আর আাহ বতীত নাহ সমূহ মা করেত
কউ সম নয় এবং তারা িনেজেদর কৃতকেমর উপর অটল থােক না এবং তারা (নােহর বা পােপর উপর
অটল থাকার ভীষণ পিরণাম) জােন।” (সূরা আেল-ইমরান: ১৩৫) অনান সহীহ বণনায় এেসেছ এই
’রাকােতর ণাবলীর কথা যা নাহ মােফর কারণ হেব তার সংি িববরণ: (১) য কউ স
ু রভােব অযু
কের তার সগীরা নাহ মাফ কের দয়া হয় (কননা অযু করেল ধৗত অতের সগীরা পাপ পািনর সােথ
অথবা পািনর শষ িবুর সােথ ঝের পেড)় আর উমভােব অযু হেলা: থেম িবসিমাহ বেল  করা এবং
শেষ এ ’আ করা: আশহা আা ইলাহা ইাা ওয়াহদা লা শারীকালা ওয়া আশহা আা মহু াাদান
আব ওয়া রাসল
ু ু ” “আিম সা িদিচছ য, আাহ বতীত কান সত মাবদু নই। িতিন একক তাঁর কান
শরীক নই এবং আিম আেরা সা িদি য, মহু াদ তাঁর বাা ও রাসূল। হ আাহ! আমােক
তাওবাকারীেদর এবং পিবতা অজনকারী বািেদর অভু কন। হ আাহ! আপনার িতর সােথই
আিম আপনার শংসা করিছ। আিম সা িদি য, আপিন বতীত কান সত মাবদু নই। আিম আপনার
িনকট মা াথনা করিছ এবং আপনার িনকট তাওবা করিছ।” (২) এেত মেন মেন কান কথা বলা যােব
না। (৩) এেত একাতা ও িবনয়ীভাব আনেত হেব। (৪) এরপর মা াথনা করেত হেব। পূেবা কােজর
ফলাফল: (ক) পূেবর সম নাহ মা কের দয়া হেব। (খ) জাাত অবধািরত হেয় যােব। (সহীহ
আততারগীব ১/৯৪-৯৫) (গ) বশী বশী নকী ও সৎকম করা। আপিন সহীহ হাদীেস উিিখত এই
উদাহরণিট ভালভােব িচা কের দখনু ! রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম বেলেছন: “ঐ বির
উদাহরণ হেলা, য খারাপ কাজ কের স সই বির মত যার গােয় খবু আেটাসােটা লৗহবম চাপান আেছ
যা তােক চেপ ধের রেখেছ, অতঃপর স একিট নক কাজ করেল একিট আংটা খেু ল গল, অতঃপর
আেরকিট নক কাজ করেল আেরকিট আংটা খেু ল গল, এভােব সব খেু ল মািটেত পেড় যায়”। (মস
ু নােদ
আহমাদ, তাবারানী) সত
ু রাং নকী পাপীেক নােহর বীখানা থেক ম
ু কের তােক আনগু েতর শ
ময়দােন বর কের িনেয় আেস। িয় ভাই! িনেচর ঘটনা আপনােক িবষয়িট আেরা পিরার কের িদেব।

হযরত ইবেন মাসউদ রািযআা তা’আলা আন হেত বিণত। িতিন বেলন, এক বি রাসূল
ু াহ সাাা
আলাইিহ ওয়া সাােমর িনকট এেস বেল, হ আাহর রাসূল! আিম এক মিহলােক বাগােনর িভতর একাকী
পেয় সব িকছইু কেরিছ িক সহবাস কিরিন। চমু া খেয়িছ, তােক চেপ ধেরিছ, এছাডা় আর িকছ ু কিরিন।
এখন আপিন আমার বাপাের যা ইা করেত পােরন। নবী করীম সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম তােক িকছ ু
বলেলন না, সত
ু রাং লাকিট চেল গল। অতঃপর হযরত উমর রািযআা তা’আলা আন বেলন, আাহ
লাকিটর অবা গাপন রেখিছেলন যিদ স িনেজর কথা গাপন রাখত। তখন রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ
ওয়া সাাম চাখ তুেল তাকােলন এবং বলেলন, ওেক আমার কােছ িনেয় এেসা। যখন তােক ডেক িনেয়
আসা হেলা তখন তােক এ আয়াত পাঠ কের নােলন: “আপিন নামাজ িতা কন িদেনর ই াে এবং
রােতর একিট অংেশ। িনয়ই নকী নাহেক িমিটেয় দয়। এিট হেলা উপেদশ, উপেদশ হণকারীেদর
জন।” (সূরা দ: ১১৪) ময়ু ায রািযআা তা’আলা আন বেলন, অপর বণনায় এেসেছ হযরত উমার
থেক িতিন বলেলন: হ আাহর রাসল
ু ! এিট িক তার একার জন না সকল মানেু ষর জন? তখন িতিন
বলেলন, বরং সম মানেু ষর জন। (মস
ু িলম)

