
তাওবার মাধ্যমম গুনাহ মাফ হমে যাে 
 

আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাহ ওয়া ফাযাকাতুু। 

আউমু হফল্লাহ হভন আ-াইতাহনয যাজিভ। হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ। 

আ-ারাতু ওয়া আ-ারাভু 'আরা যাুহরনা ভুাম্মাহদন াহয়িদীর আউয়াহরনা ওয়ার আহিযীন। 

ভাদাদ ইয়া যাুর আল্লা,্ ভাদাদ ইয়া াদাহত আাফী যাুর আল্লা,্ভাদাদ ইয়া ভাাইহিনা, 

শইি আব্দলু্লা দাহিস্তানী, শইি ভুাম্মাদ নাহমভ আর-াক্কানী, দাসু্তয। 

তাহযকাতুনা শাফা, ওয়ার িাইরু হপ িাহভয়া। 

 আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  ুযা পাহত-শত আভাদদয িনি হক্ষা হদদফ আভাদদয হফত্র  

নাফী আাাঃ  শক ফদরনাঃ  

 

رَ  ُ َما تَقَدهَم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخه  ِليَْغِفَر لََك اَّلله
  

“হরয়ািহপযা রাকাল্লাু ভা তাকাদ্দাভা হভন মানহফকা ওয়া ভা তা’আিায”  আুযা পাহতাঃ২ । হতহন 

নাফী আআরাইহ ারাভ  এয ফিাাদয ফদরন, “শতাভায অতীত এফং বহফলিত া ক্ষভা কযা আদে”। 

 

এটি আভাদদয িনি একটি হক্ষণীয় হফলয় শমদতু আভাদদয হফত্র নাফী আাাঃ  হনষ্পা। কর  

নাফী-যাুরিণ হনষ্পা এফং উনাযা িুনা কদযন না। উনাদদয িুনা শনই। ভানফিাহতয িুনা আদে,  

শ শমই শাক না শকন। নাফীিণ োা  আয ফাযই বূর আদে। ভানুদলযা িানা এফং অিানা িুনা  

থাকদত াদয। আল্লা ্  আআমমা ওয়া িাল্লা  শকন এভনটি ফদরদেনককাযণ ভানুদলয অতীদতয িুনাভূ 

ভাপ কদয শদয়া য় মহদ তাযা তাওফা কদয এফং ক্ষভা চায়। বহফলিদতয িুনা ক্ষভা কযা য় না তাওফা  

কযা ফিতীত। ভানুলদদয একিা হদনও কাদি না বূর না কদয। তাই আভাদদয উহচত অহফযত তাওফা কযা  

এফং ক্ষভা চাওয়া।  

 

 িুনা য়। মহদ তুহভ তাওফা কয এফং ক্ষভা শিা োঁি তাদর আল্লা ্ শিুদরা ক্ষভা কদয শদদফন।  

হকনু্ত মহদ তুহভ ক্ষভা না চাও, তুহভ নাফী আাাঃ  এয ভত নও, ুধুভাত্র শতাভায অতীদতয ািুদরায ক্ষভা  

য় এফং আিাভীদত শম ািুদরা ঘিদফ তা শথদক তুহভ ফা োঁচদত াযদফ না। আভাদদয হফত্র নাফী আাাঃ  

ফদরদেন, “শতাভাদদয উহচত হদদন কভদক্ষ ৭০ ফায আস্তািহপরুল্লা ফরা”। মহদ তুহভ ফর, “আহভ না  

শিদন িতকার কত িুনা কদযহে। শিুদরায ক্ষভা রাদবয িনি ৭০ ফায আস্তািহপরুল্লা ফরহে”,  

আল্লা ্ শতাভাদক ক্ষভা কযদফন।  

 

 শপদযতাযা অদক্ষা কদয। ডানহদদকয শপদযতা তাৎক্ষহণকবাদফ হরদি শপদর হকনু্ত ফাভহদদকয 

িন অদক্ষা কদয এই ফদর, “এই ভানুলটি িুনা কদযদে। অদক্ষা কহয।“ তাওফায দযিা শিারা আদে। 

তাযা যাত ম যন্ত অদক্ষা কদয এই ফদর, “আভযা হরিফ না মতক্ষণ না শ তাওফা কদয”, এফং কদয়ক  



ঘন্টা অদক্ষা কদয। তাযদযও মহদ শ তাওফা না কদয তিন তা হরহফদ্ধ কযা য়।  

 

 অতএফ, আভাদদয প্রদয়ািন প্রহতহদন অহফযত তাওফা কদয মাওয়া িুনা হরহিত ফায আদিই।  

তদফ, অন্তত ৭০ ফায আদফদন কযদত দফ ক্ষভা রাদবয িনি। “আস্তািহপরুল্লা আর-আহমভ” অথফা  

“আস্তািহপরুল্লা, আস্তািহপরুল্লা” ফরদত াদযা। ওই ািুদরা শতাভায উয শথদক হযদয় শপরা  

দফ, ওই শফাঝািুদরা উটিদয় শনয়া দফ এফং আহিযাদতয িনি শিুদরায হকেুই ফাকী থাকদফ না। আল্লা ্  

আভাদদয ফাইদক ভাপ কদয হদন ইনাআল্লা ্।  

 

 ওয়া হভনাল্লা আত-তাওহপক। আর-পাহতা।  

 

ামযাত শইি ভুাম্মাদ শভদভত আহদর  

২৮ হডদম্বায ২০১৬ / ২৮ যাহফউর আউয়ার ১৪৩৮ 

পািায নাভাম, আকফাফা দাযিা।            


