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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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 ఎవరైతే దాంగతనాం చేసే శక్తో లేనాందుకు, పోలీసు, లేదా 
కాపల్లదారుని భయానిక్త దాంగతనాం మానుకుాంటే అది తౌబా కాదు.  
 డబ్ను లేనాందుకు మతుో సేవిాంచడాం, మాధకద్రవాయలు వాడటాం 
మానుకుాంటే అది తౌబా అనబడదు.  
 తన మనస్తారిోగా కాకుాండా, వేరే ఏదైనా కార్ణాం వల్ా, 
ఉదామర్ణకు తప్పా చేసే శక్తో లేనాందుకు తప్పా చేయకుాంటే అది తౌబా 
అనబడదు.  
 తౌబా చేయు వయక్తో మొ్ట తప్పా యొకు చెడును గోచరిాంచాలి. 
ఉదామర్ణకుుః సవచఛమైన తౌబా చేసే వయక్తో, జిరిగిన ఆ తప్పాను తల్్ 
తృప్ో చెాం్డాం, సాంతోషిాంచడాం అసాంభవాం, లేక భవిషయతుోలో తిరిగి 
చేయాల్ని కాాంక్షాంచడాం కూడా అసాంభవాం.  
 అదే విధాంగా ఏ చెడు నుాండి తౌబా చేశడో, ఆ చెడుకు తోడాడే 
సాధనాల్నిాటకీ దూర్ాంగా ఉాండడాం తపానిసరి. ఉదామర్ణకుుః మతుో 
సేవిాంచడాం, సినిమాలు చూడడాం నిషి్ధాం అని తెలిసిన తర్యవత, వాట 
నుాండి తౌబా చేసిన వయక్తో మతుో మరియు సినిమాల్కు సాంబాంధిాం్న 
పరికర్యల్నిాటక్త దూర్ాంగా ఉాండాలి. అవి ఉనా ప్రాంతాంలో వెళ్ు కూడదు. 
సేాహితులోా వాటక్త బానిస అయినవారి నుాండి దూర్ాం ఉాండాలి.  
 అేనక మాంది చెడు పనుల్కు అల్వాట పడేది చెడు సేాహితుల్ 
దావర్యేన. అయితే బకుడ చెడు సేాహితుల్ను వ్లుకోవడాం కషటాంగా 
ఏర్ాడినప్పాడు ప్రళ్యదినానిా గురుోకు తెచుచి కోవాలి. బకుడి దుషిమత్రులు 
అకుడ పర్సార్ాం శత్రువుల్వుతారు, శప్ాంచుకుాంటారు. (చూడాండి 
స్తర్ జుఖ్రుఫ్ 43: 67:  ُء ِخَّلا

َ َمئِذُ ُاْلأ مُأُيَوأ ه  َُُبعأض  وُ ُِِلَعأض  َُُعد  تاِقيَُُإِّلا أم  ال ُఆ రోజు 
(ప్రాణ్) మిత్రులు కూడా ఒకరికొకరు  శత్రువులై పోతారు - అయితే దైవభకి ా
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పర్యయణులు మాత్రం అల్ల ప్రవరింాచరు). అాందుకే తౌబా చేసిన వయక్తో తన 
పాత సేాహితుల్ను, సతాుర్యయల్ వైప్పనకు ఆహావనిాంచే ప్రయతాాం 
చేయాలి. అల్ల చేయలేకపోతే వారిక్త దూర్ాంగాేన ఉాండాలి.  
 తౌబా చేసిన వారిలో కొాం్రు తన పాత మిత్రుల్ను సతాుర్యాం 
వైప్పనకు ప్లిచే సాకుతో మళ్ళు వారితోేన కల్సిపోవటానిక్త షైతా్  
ప్రేరేప్సాోడు. సవయాంగా వారు కొతోగా సతాుర్య మార్యగనిా అవల్ాంినాంచారు 
గనక, తమ మిత్రుల్పై మాం్ ప్రభావాం చూపలేకపోతారు. బల్ల బది పాత 
పాపానిక్త పాల్ాడడానిక్త కార్ణాం అవుతుాంది. అాందుకు అతను వారిక్త 
బదులుగా మాం్ మిత్రులిా ఎనుాకోవాలి. వారు అతని మాం్కై 
తోడాడతారు, సనామర్గాంపై ఉాండడానిక్త బల్లనిాసాోరు.  
తౌబా చేయుటక్క సహాయపడే విషయాలు 

1- సాంకల్ాశుదిధ, సవచఛత అల్లాహ్ కొర్కే ఉాండాలి:- పాపాం వ్ల్డానిక్త 
బది ప్రయోజనకర్మైన ఆధార్ాం. దాసుడు తన ప్రభువు కొర్కే ్తోశుదిధ 
చూప్నప్పాడు, పశచి తాోపపడి, క్షమాభిక్షలో సతయవాంతుడైనప్పాడు 
అల్లాహ్ ఆ విషయాంలో అతనిక్త సహాయపడతాడు. తౌబా చేయడానిక్త 
అతడిా అడాగిాంచే వాటని అతని నుాండి దూర్ాంగా ఉాంచుతాడు.  
2- మనుసుసను నిర్ుాంధిాంచుటుః- ఒక వయక్తో పాపాం చేయకుాండా తన 
మనసుసను నిర్ుాంధిాంచాడాంటే అల్లాహ్ అతనిక్త సహాయపడతాడు. 
అల్లాహ్ ఆదేశాం చ్వాండిుః  

                                             

  {51}العنكبوت:

]మా కొరకు తీవ్ర ప్రయతనం చేస్తవారికి మేము మా మార్యాల్ను 
చూపుతాము[. (అనకబూత్ 29: 69). 
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