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కలిమయే తౌహీద్ భావం                     وحيدمعىن كلمة الت  

 ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ ఇస్లాం యొక్క పునాది. ఇస్లాంలో దీని స్ానాం చాలా గొప్పది. ఇది ఇస్లాం స్తాంభాలలో 
మొదటిది. విశ్వాస్ భాగాలలో ఉననతమైనది. ఈ వచనానిన హృదయపూర్ాక్ాంగా ప్ఠాంచి, దీని అర్ాభావానిన తెలుసుకొని, 
దీని ప్రకార్ాం ఆచరాంచడాంపైనే స్త్కకర్యాల అాంగీకార్ాం ఆధార్ప్డి ఉాంది. (దీనినే క్లిమయే తౌహీద్ అాంటారు). 
  దీని వాస్తవ భావాం: “ఆరాధనకు నిజమైన అర్హుడు అలాలహ్ తప్ప మరెవడూ లేడు”. అాంటే అదిాతీయుడు, 
ఏకైకుడైన అలాలహ్ నే ఆర్యధాంచాలి, ఇతరుల ఆర్యధన వదలుకోవాలి. ఇది కాక్ ‘అలాలహ్ తప్ప స్ృష్టిక్ర్త ఎవడు లేడు’, 
‘అలాలహ్ తప్ప శూనాము నాండి ఉనికిలోకి తెచ్చే శకిత గలవాడెవడు లేడు’. ‘విశాాంలో అలాలహ్ తప్ప మరేమి లేదు’ అనే 
భావాలు (‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ యొక్క అర్ాాం) కావు. 
ఇందులో రెండు ‘ర్హకున్లల’ (మౌలికవిషయాలు) ఉన్నాయి: 
(1) తిరస్కరించుట: ఇది 'లాఇలాహ' అనన ప్దాంలో ఉాంది. అనగా ఉలూహియాత్ (ఈశార్తాాం)ని ప్రతి వసుతవు 
నాండి తిర్స్కరాంచుట. అాంటే ఆర్యధనకు నిజమైన అరుుడు ఎవాడూ లేడని నముుట. 
(2) అింగీకరించుట: ఇది 'ఇలలలాలహ్' అనన ప్దాంలో ఉాంది. అనగా ఉలూహియాత్ (ఆర్యధనల)కు అర్ుతగల 
అదిాతీయుడు అలాలహ్ మాత్రమేనని, ఆయనకు భాగస్ాముడెవడూ లేడని నముుట.  
 అాందుకే అలాలహ్ న వదలి ఇతరులన ఆర్యధాంచడాం స్రయైనది కాదు. అలాగే ఆర్యధనలోని ఏ ఒక్క భాగానిన 
కూడా అలాలహ్ తప్ప ఇతరులకు చ్చయుట యోగాాం లేదు.  
 ఏ వాకిత ఈ వాస్తవ భావానిన తెలుసుకొని ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ ప్ఠస్తడో, దాని ప్రకార్ాం ఆచరస్తడో, 
బహుదైవార్యధనన తిర్స్కరాంచి, అలాలహ్ ఏక్తామున దృఢ నముక్ాంతో విశాసిస్తడో అతడే వాస్తవ ముసిలాం (విధేయుడు). 
 ఇలాాంటి దృఢమైన విశ్వాస్ాం మరయు దాని బాధాతలన గ్రహిాంచక్నే ఆచరాంచువాడు మునాఫిఖ్ (క్ప్టవిశ్వాసి).  
 దీనికి వాతిరేక్ాంగా ష్టర్కక పై ఉననవాడు, దానిని నోటితో ప్లికినా ముష్రిక్, కాఫిర్క అవుత్కడు.  
కలిమయే తౌహీద్ ఘనత                     وحيدفضل كلمة الت  
 ఈ స్దాచన ఘనతలు, లాభాలు చాలా ఉనానయి. వాటిలో కొనిన ఇవి: 
1- తౌహీద్ గల వాకిత నర్క్ శిక్షకు గుర అయినా, అతన అాందులో శ్వశాతాంగా ఉాండకుాండా ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ 
అడుుప్డుతాంది. ప్రవక్త స్లలలాలహు అలైహి వస్లలాం తెలిపారు:  ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ పఠించిన వ్యక్తి హృదయింలో 
జొనన గింజింత విశ్వాసమున్నన నరకిం నిండి వెలిక్త వ్స్తిడు. ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ చదివిన వ్యక్తి హృదయింలో 
గోదుమ గింజింత విశ్వాసమున్నన నరకిం నిండి వెలిక్త వ్స్తిడు. అలాగే ఎవ్రు ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ చదివాడో అతని 
మనస్సులో ఇస్సమింత / రవ్ాింత విశ్వాసమున్నన అతనూ నరకిం నిండి వెలిక్త వ్స్తిడు". (బుఖారి 44, ముస్లిం 193). 
2- అలాలహ్ మానవులన, జినానతలన ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ కొర్కే పుటిిాంచాడు. అలాలహ్ ఇలా తెలిపాడు: {నేన 
మానవుల్న జిన్ననతుల్న కేవ్ల్ిం ననన ఆరాధించుటకే సృష్టించాన}. (సూరె జారియాత్ 51: 56) 
 ఈ ఆయతలో ‘యఅబుదూన్’ అనన ప్దానికి అర్ాాం: ఆర్యధాంచుట అాంటే ఆర్యధనలో అలాలహ్ ఏక్త్కానిన పాటిాంచుట. 
3- అలాలహ్ ప్రవక్తలన ప్ాంపినది, గ్రాంథాలన అవతరాంప్జేసినది దీని ప్రచార్ాం కొర్కే. అలాలహ్ ఆదేశాం పై శ్రదధ 
వహిాంచాండి: {మేము నీకు పూరాిం ఏ ప్రవ్కిన పింపిన్న, అతనిక్త వ్హీ ద్వారా 'నేన తపప వేరు నిజ ఆరాధ్యయడు మరొకడు 
లేడు, కనక మీరు ననన మాత్రమే ఆరాధించిండి' అనే విషయానిన తెలియజేశ్వము}. (అింబియా 21: 25). 
4- ప్రవక్తల ప్రచార్ ఆర్ాంభాం ఇదే (‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’). ప్రతి ప్రవక్త తమ జాతి వారకి ఇదే పిలుపునిచాేడు. 
చదవాండి అలాలహ్ ఆదేశాం: {న్న జాతి ప్రజలారా! మీరు అలాలహ్ నే ఆరాధించిండి. ఆయన తపప వేరే నిజ ఆరాధ్యయడు 
మీకు లేడు}.  (సూరె ఆరాఫ్ 7: 73). 


