
  

 

 

 

 

তাওবার দরজা 

আস-সালাম ুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু। 

আউযু হবল্লাহহ হমন আশ-শাইতাহনর রাজজম। 

হবসহমল্লাহহর রাহমাহনর রাহহম। 

আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুহলনা  

মুহাম্মাহদন সাহয়িদীল আউয়াহলনা ওয়াল আহিরীন। 

মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ,্ মাদাদ ইয়া সাদাহত আসহাবী রাসুল আল্লাহ,্ 

মাদাদ ইয়া মাশাইহিনা, দাসু্তর, মাদাদ ইয়া শশইি আব্দলু্লাহ দাহিস্তানী, 

শশইি মুহাম্মাদ নাহযম আল-হাক্কানী, মাদাদ। 

তাহরকাতুনা শসাহবাহ, ওয়াল িাইরু হি জাহময়াহ। 

 

   আল্লাহ ্  আআযযা ওয়া জাল্লা  মানু  সষ্টি  কেরেনন তােদর লূ ল করার জনি শযন হতহন তােদর 

  ক্ষমা করেত পােরন। এটাই মানু েক শিেরশতােদর শেেক আলাদা কের। শিেরশতারা হনষ্পাপ এবং 

  কিেনা িুনাহ কের না। তারা আল্লাহ ্র আজাল্লা জালালুহু   ইবাদাত কের এবং আল্লাহ ্র আজাাঃজাাঃ   

  সকল আেদশ মানি কের।  

 

   মানুে রা হয় শিেরশতােদর অনুকরণ করেব নাহয় শয়তানেদর। শয়তােনরা কিেনা ূােলা  

  হকনু কের না এবং আল্লাহ ্র আজাাঃজাাঃ  সােে হবেরাহ প্রদশ শন কের। শিেরশতারা শযমন ইবাদােত 

  এবং আল্লাহ ্র বাধ্িতায় োেক, শয়তােনরা িিক তার উলেটা। 

 

   যহদ মানুে রা আল্লাহ ্র বাধ্ি োেক তেব তারা শিেরশতােদর শেেকও উপের োেক কারণ  

  তােদর হনেজেদর নািসেক পরাজজত কের বাধ্ি োকেত হয়। আর যহদ মানুে রা আল্লাহ ্র অবাধ্ি হয় 

  এবং তােদর নািস অনুসরণ কের তাহেল তারা শয়তানেদর সােে োেক। আর মানু -শয়তােনরা           

   আআল্লাহ ্ না করুন  শয়তানেদর শেেকও িারাপ।  

 

   আল্লাহ ্  আজাাঃজাাঃ  মানু েক সষ্টি ই কেরেনন শযন তারা লূ ল কের। যহদ মানুে রা তােদর লূল 

  ধ্ের এবং শুধ্রায় তাহেল তারা দশিুন শবশী সাওয়াব পােব কারণ আল্লাহ ্  আজাাঃজাাঃ  ক্ষমা কের শদন 

  যিন তারা লূ ল শেেক হিের আেস। আল্লাহ ্  আজাাঃজাাঃ  মানু  সষ্টি  কেরেনন তােদর ক্ষমা করার জনি।  

  আল্লাহ ্  আজাাঃজাাঃ  মানু  সষ্টি  কের বেলেনন, "আমার কােন তাওবা কর। যারা িুনাহ কের তােদর  

  তাওবা করেত হেব শযন আহম তােদর মাি কের হদেত পাহর, শযন আহম তােদর আমার রাহমাত এবং 

  দয়ায় আবষ্টত করেত পাহর।"  

 

   যহদ তারা তাওবা না কের, তবুও হতহন শিেরশতােদর অেপক্ষা করান এবং তােদরেক িুনাহ 

  হলিেত শদন না। আল্লাহ ্  আজাাঃজাাঃ  শিেরশতােদর ৭-৮ ঘণ্টা অেপক্ষা করান অেবা একহদন পার  

  

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  হেত শদন। তারপেরও যহদ তারা তাওবা না কের তাহেল আল্লাহ ্ শিেরশতােদর িুনাহ হলিেত শদন।  

  অতএব, িুনাহ সােে সােেই হলিা হয় না। হকনু্ত যিন মানু  ূােলা কাজ কের তিন তা সােে সােেই 

  হলিা হয়, এমনহক দশিুণ বাহিেয় হলিা হয়।  

 

   তারা যিন িুনাহ কের তিন আল্লাহ ্ শিেরশতােদর অেপক্ষা করান কারণ হয়ত তারা লূ ল 

  বুঝেব এবং তাওবা করেব। যহদ তারা তাওবা না কের তাহেল অবেশে  একিট মাত্র িুনাহ হলিা হয় 

  যহদও ূােলা কাজ হলিা হয় একিটর জনি দশিট। 

 

   িুনাহ যহদ হলেিও শিলা হয়, তবুও মানুে র তাওবা করার অহধ্কার োেক জীবেনর শশ   

  পয শন্ত। হনশ্চয়ই আল্লাহ ্  আজাাঃজাাঃ  পেরও তােদর ক্ষমা কের শদন এমনহক তােদর িুনাহিুেলােক 

  ূােলা আমেল বদেল শদন।  

 

   আল্লাহ ্র আজাাঃজাাঃ  ক্ষমার এবং তাওবার দরজা শিালা আেন। হতহন বেলন, যিন সলয শ পজশ্চম  

  হদক শেেক উিেব তিন তাওবার দরজা বন্ধ হেব। হকনু্ত এিন শস দরজা শিালা আেন। যিন শতামরা 

  শকান িুনাহ কর, সােে সােে তাওবা কর। আমােদর প্রহতহদন তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া প্রেয়াজন 

  কারণ আমরা শজেন এবং না শজেন িুনাহ কহর।  

 

   এমনহক আমােদর পহবত্র নাবী আসাাঃ  বেলেনন শয হতহন হদেন ৭০ বার তাওবা কেরন। চল  

  আমরাও আমােদর পহবত্র নাবী আসাাঃ  এর এই উপেদশ এবং আেদশ মানি কহর। আমােদর িুনাহসমলহ 

  শযন মাি হেয় যায়, ইনশাআল্লাহ ্।  

 

  ওয়া হমনাল্লাহ আত-তাওহিক 

    

  আল-িাহতহা।  

 

          হাযরাত শশইি মুহাম্মাদ শমহেমত আহদল 

                          ৯ জানুয়ারী ২০১৬ / ২৯ রাহবউল আউয়াল ১৪৩৭   

             আকবাবা দারিাহ, িজর নামায। 

    


