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మాఫీ చేయిాంచుకోవాలి. ఒకవేళ్ అతని ్రునామ తెలియక, లేదా 
సాధయమైనాంత వర్కు వెతిక్తనపాటకీ అతడిా పాం్లేకపోతే, లేదా ధన 
పరిమాణాం గురుో లేకుాంటే, ఏదైనా ఒక పరిమాణాం నిర్ణయిాంచుకొని అతని 
తర్ఫున దానాం చేయాలి.  
2- శరీర్ సాంబాంధిత మకుుుః శరీర్కాంగా ఎవరిపైనైనా ఏదైనా దౌర్జనయాం 
చేసి ఉాంటే, దౌర్జనయపరుడు పీడితునిక్త లాంగిపోవాలి. అతడు తన మకుు 
ఈ క్రాంది మూడు ప్ధతులోా ఏదో ఒక ర్కాంగా తీసుకోవచుచి ుః 
ఒకటుః (ప్రయశిచి తాంగా, దౌర్జనయ ప్రమాణాంలో) ఏదైనా ధనాం కోర్- 
వచుచి . రాండవదిుః దౌర్జనయ ప్రమాణాంలో ప్రతీకార్ాం తీసుకోవచుచి . 
మూడవదిుః మాఫీ చేయవచుచి . ఒకవేళ్ మకుుగల్ వయక్తో తెలియకుాంటే 
అతని తర్ఫున దానాం చేయాలి. అతని కొర్కు దుఆ చేయాలి.  
3- మానమర్యయ్ మకుుుః బది ఎనోా ర్కాలుగా ఉాంటాందిుః పరోక్షాంగా 
నిాందిాంచుట, ఏదైనా అపనిాం్ మోప్పట, చాడీలు చెప్పాట, కల్సిఉనావారి 
మధయ విభేదాలు సృషిటాం్ వారిని విడదీయుట వగైర్య. ఈ ర్కాంగా 
ఎవరినైనా బాధిాం్ ఉాంటే, అతని వ్దకకు వెళ్ళు మనిాాంప్ప కోరుకోవాలి. 
శకాోనుసార్ాం వారిక్త చేసిన కీడుకు బదులుగా మేలు చేయాలి. వారి 
కొర్కు దుఆ చేయాలి.  

తౌబా విధానాలు 

 పాపాలోా కొనిా మహాఘోర్మైన పాపాలునాాయి. వాటక్త 
పాల్ాడినవారు ఎల్ల తౌబా చేయాలి అనా విషయమే క్రాంది భాగాంలో 
తెలుసుకోబ్నతునాాము. అయితే చాల్ల శ్ర్ధగా చ్వాండి, బతరుల్కు 
ప్రయోజనాం కల్గజేయాండి.  
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1- మాంతకుని తౌబాుః ఉదేధశపూర్వకాంగా ఎవరినైనా చాంప్న వయక్తోపై 
మూడు ర్కాల్ మకుులుాంటాయి.  
ఒకట: అల్లాహ్ కు సాంబాంధిాం్న మకుుుః అాంటే సతయమైన తౌబా 
చేయాలి. బాందులో పైన తెలిప్న మూడు/నాలుగు నిబాంధనలు వసాోయి.  
రాండవది: మతుని వార్సుల్ మకుుుః మాంతకుడు వారిక్త లాంగిపోవాలి. 
వారు బతడి నుాండి మూడిటోా ఏదైనా ఒక ర్కాంగా తమ మకుు 
తీసుకుాంటారు. A: ప్రయశిచి తాంగా అతని నుాండి ధనాం తీసుకుాంటారు. 
లేదా B: అతడిా చాంప్ ప్రతీకార్ాం తీరుచి కుాంటారు. లేదా C: అతడిా 
మనిాాం్ వ్లుతారు.  
మూడవది: మతుని మకుుుః ఈ మకుు అతనిక్త బమలోకాంలో బవవర్యదు. 
అాందుకని మాంతకుడు తన తౌబాలో సతయవాంతుడై, తనకు తాను 
మతునివార్సుల్కు అపాగిసేో, అల్లాహ్ అతని ఆ అపర్యధానిా మనిాసాోడు. 
మతునిక్త ప్రళ్యదినాన మేలైన ప్రతిఫల్ాం నొసాంగుతాడు.  
2- వడీ ాతిేన, తీసుకుేన వారి తౌబాుః వడీ ాతీసుకొనుట, తినుట నిషి్ధాం అని 
తెలిసిన తర్యవత, తౌబా చేయు వయక్తో, వడీా తీసుకోవడాం మరియు తినడాం 
మానుకోవాలి. బక ఎప్పాడూ తీసుకోకుాండా, తినకుాండా ఉాండడానిక్త ్ృఢ 
సాంకల్ాాం చేసుకోవాలి. బాంతకు ముాందు ఏదైతే తినాాడో, తీసుకునాాడో అది 
గురుోకు వ్చి నప్పాడు 'ఛీ' అని సిగుగ చెాందాలి. ఈ విషయాలిా 
పాటాం్నప్పాడే అతని తౌబా నిజమగును. అతను వడీా దావర్య 
సాంపాదిాం్న ధనాం గురిాం్ పాండితుల్ మధయ భేదాభిప్రయాలునావి. 
అయితే ష్చఖుల్ బసాాాం బబ్నా తైమియా, ష్చఖ్ అబ్నదకర్ ర్హామ్  ిన్  సఅదీ 
మరియు బబ్నా ఉసైమీ్  ర్హిమహుముల్లహా్ బల్ల చెపాారుుః  
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 తౌబా చేయటానిక్త ముాందు తీసుకునా వడీా అతనిదే అయి 
యుాంటాంది. అతను దానిని తన ఏ అవసర్యల్కైనా సరే ఉపయోగిాంచ 
వచుచి ను. అాందులో ఏల్లాంట అభయాంతర్ాం లేదు. ఏ వడీా సొముమ వచేచి ది 
ఉాందో దానిని తీసుకోకుాండా అసలు సొముమ మాత్రమే తీసుకోవాలి. దీనిక్త 
ఆధార్ాం అల్లాహ్ యొకు ఈ ఆదేశాం:  

                                              

                     :{503}البقرة  

]అల్లాహ్ వాాపార్యనిన ధ్రమ్మమతం (హల్లల్) చేశ్వడు, వడ్డనీి నిషిదధం 
(హర్యం) చేశ్వడు. కనుక తన ప్రభువు యొక్ ఈ హితబోధ్ అందిన 
వాకి,ా ఇక ముందు వడ్డ ీతినడం తాజిస్తా, పూరాం జరిగిందేదో జరిగింది, 
దాని పరిష్క్రం అల్లాహ్ చూసుకుంటాడు[. (బఖర 2: 275). 

సతయమై న తౌబా 

 చెడును వదులుకుేనవారు సామానయాంగా ఏదైనా కార్ణాంగాేన 
వదులుకుాంటారు. కాని తన తౌబా అాంగీకరిాంచబడాలి అని కాాంక్షాంచే 
వయక్తో, అల్లాహ్ ప్రసనాత పాందుటకు మాత్రమే తౌబా చేయుట తపానిసరి.  
 ఎవరైనా తన పాపాం, తన ప్రఖాయతిలో మరియు ఉదోయగాంలో అడుా 
పడుతుాం్నా భయాంతో పాపానిా విడనాడితే అది తౌబా అనబడదు.  
 ఎవరు తన ఆరోగయాం చెడిపోతుాం్ని లేదా (ఏయిడ్సస) ల్లాంట వాయదిక్త 
గురి కావల్సి వసుోాం్నా భయాంతో ఏదైనా దుష్చచి షటను వదులుకుాంటే 
అది తౌబా అనబడదు.  
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