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 మొదటి పాఠం              الدرس األول
తౌహీద్, దాని రకాలు      التوحيد وأنواعه 

 

 తౌహీద్ అంటే విధిగా, ప్రత్యేకంగా అలా్లహ్ కొరకు చేయబడే ప్రతి ఇబాదత్ (ఆరాధన)లో అలా్లహ్ ను 
అద్వితీయునిగా నమ్మడం.  
 అలా్లహ్ ఇచ్చిన ఆదేశాలాో ఇద్వ చాల్ల గొప్పద్వ. చదవండి: {చెప్పు: ఆయన అల్లాహ్! (నిజమైన 
ఆరాధ్యుడు) ఒక్కడు}. (ఇఖా్లస్ 51: 56). మ్రో చోట ఇల్ల ఆదేశంచాడు: {నేను మానవులను, 
జిన్నాతులను కేవలం ననుా ఆరాధంచుటకే ప్పట్టంచాను}. (సూరె జారియాత్ 51: 56). మ్రో చోట 
ఇల్ల ఆదేశంచాడు: {కేవలం అల్లాహ్ నే ఆరాధంచండి, ఆయనతో పాటు ఎవరినీ సాట్ క్ల్ుంచక్ండి}. 
(సూరె నిసా 4: 36) 
తౌహీద్ మూడు రకాలు: (1)  రుబూబియత్, (2) ఉలూహియత్, (3) అస్మమ వ సిఫాత్. 
(1) తౌహీదె రుబూబియత్: అంటే: సృషి్ట, దాని నిరిహణలో అద్వితీయుడు కేవలం అలా్లహ్ 
మాత్రమేనని, ఇంకా ఆయనే పోషకుడని, జీవనమరణ ప్రధాత అని, భూమాేకాశాల అధికారం కేవలం ఆయన 
చేతిలోనే ఉననదని నమ్మడం. అలా్లహ్ ఆదేశాలు చదవండి: {అల్లాహ్  గాకండా ఆకాశం నుంచి, భూమి 
నుంచి మీక ఉపాధని సమకూర్చే వేర్చ సృష్టటక్ర్త కూడా ఎవడైన్న ఉన్నాడా? ఆయన తప్ు నిజ 
ఆరాధ్యుడెవడూలేడు. మరి మీరు (ఆయన వైప్ప నుండి) ఎటు తిరిగిపోతున్నారు?}. (ఫాతిర్ 35: 3). 
మ్రో ఆదేశం: {ఎవని చేతిలో సమసత లోక్పాలన గలదో ఆ అల్లాహ్ చాల్ల శుభాలు గలవాడు, ఆయన 
సర్వముపై సంపూర్ణ శక్తత గలవాడు}. (ముల్కక 67: 1). అలా్లహ్ యొకక ఈ అధికారం విశిమ్ంతటిలో ఉంద్వ. 
అతను అందులో తనిషి్టనుస్మరం మారుప చేస్తూ ఉంటాడు.  
 ఈ విశాిననంతటిని నడుపువాడు, ఏ భాగస్మిమి లేకుండా వాటిలో మారుపలు చేయు వాడు ఏకైక అలా్లహ్  

యేనని విశిసించుట విధిగా ఉంద్వ. అలా్లహ్ ఇల్ల ఆదేశంచాడు: {వినండి! సృష్టటంచుట, ఆజాాపంచుట 
ఆయన ప్నే. సర్వ లోక్ములక పోషకడగు అల్లాహ్ ఎంతో శుభదాయకడు}. (ఆరాఫ్ 7: 54).  
 తౌహీద్ యొకక ఈ రకం అంటే అలా్లహ్ యే ప్రభువు, సృషి్టకరూ, నిరిహకుడు అనన విషయం 
తిరసకరంచ్చనవారు చాల్ల అరుదు. వారు బాహేంగా తిరసకరంచ్చనా, వార అంతరాతమ మ్టుకు దానిన 
ఒప్పుకుంటుంద్వ.  ఈ ఆయతును గమ్నించండి: {నిజానిక్త వారి మనస్సులు (సత్యునిా) నమిినప్ుట్కీ 
అన్నుయం, అహంకార్ంతో వారు దానిని తర్సకరించారు}. (నమ్ల ా27:14).  
  తౌహీద్ యొకక ఈ ఒకక రకం “రుబూబియత్”ను నమిమనంత మాత్రాన ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు. 
ప్రవకూ కాలంలోని ముష్రికులు ఈ తౌహీదును నమేమవారు కాని అద్వ వారకి ఏ ల్లభానినవిలేదు. ఖుర్ఆన్ స్మక్ష్యం 
చూడండి: {భూమాుకాశాలను ఎవరు సృష్టటంచార్ని, సూర్ుచంద్రుల్ా ఎవరు అదుప్పలో ఉంచగల్గార్ని 
నీవు అడిగితే, అల్లాహ్ యేనని వారు తప్ుకండా అంటారు. అల్లంటప్పుడు వారు ఎల్ల 
మోసపోతున్నారు?}. (అన్ క్బూత్ 29:61). 
 అందుకే తౌహీద్ యొకక ఇతర రకాలను నమ్మడం, విశిసించడం తప్పనిసర.  


