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 ఆరవ పాఠం                     سداسالدرس ال
కలిమయే తౌహీద్ నిబంధనలు1/3     1/3 وحيدكلمة الت شروط  
 ఈ పవిత్ర వచనం యొక్క నిబంధనలు ఏడున్నాయి. ఏ కొరత లేకండా, ఏ దానిని వయతిరేకంచకండా 
వాటనిాటినీ పాటిస్తేనే వాస్ేవంగా క్లియమే తౌహీద్ (లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్) పఠంచినట్లు. 
1- ఇల్మ్ (జ్ఞానం): 'అల్లుహ్ తపప వేరే ఆరాధయనీయుడు లేడు, ఇతరుల ఆరాధన వయరథము, తుచఛము' అని 
తెలుసుకనా వయకే వాస్ేవంగా దాని భావానిా తెలుసుకనా జ్ఞాని. అల్లుహ్ ఆదేశం చదవండి: {తెలుసుకో! 
ఆరాధనకు నిజమైన అర్హుడు అల్లహా్ తప్ప మరెవడూ లేడు}. (ముహమమద్ 47:19). 
ఇంకా ప్రవక్ే స్లుల్లుహు అలైహి వస్లుం ఇల్ల సెలవిచ్చారు: “ఆరాధనకు నిజమైన అర్హుడు అల్లహా్ తప్ప 
మరెవడూ లేడు” అని తెలుసుకొని మరణించినవార్హ స్వరగములో చేర్హదుర్హ”. (ముస్ుం 26). 
2- యఖీన్ (నమ్కం): ఏ స్ందేహం లేకండా మనశ్శంతి క్లిగే పూర్తే నమమక్ంతో, గాఢ విశ్ాస్ంతో ఈ 
పవిత్ర వచనం పఠంచ్చలి. అల్లుహ్ ఆదేశం: {అల్లాహ్ ను, ఆయన ప్రవక్తను (దృఢింగా) విశ్వసించి, తర్హవాత 
ఎల్లింటి స్ిందేహానికి తావీయకుిండా ఉననవారే నిజమైన విశ్వవసులు}. (సూర హుజురాత్ 49:15). 
ప్రవక్ే స్లుల్లుహు అలైహి వస్లుం ఇల్ల సెలవిచ్చారని అబూ హురైరా రజియల్లుహు అన్హు ఉలేుఖంచ్చరు:  
“ఆరాధనకు నిజమైన అర్హుడు అలాలహ్ తప్ప మరెవడూ లేడు” మర్తయు “నేన్హ అల్లుహ్ యొక్క ప్రవక్ేనని” 
సాక్ష్యమిచ్చాచ్చన్నాన్హ. ఎవరు ఏల్లంటి స్ందేహం లేకండా ఈ రండు సాక్ష్యయలతో అల్లుహ్ న్హ 
క్లుసుకంటాడో అతడు స్ారగంలో ప్రవేశిసాేడు". (ముస్ుం 27). 
3- ఖుబూల్మ (సమ్తంచుట): ఈ పవిత్ర వచనం దాారా రుజువయ్యయ విషయాలనిాటినీ మనసావాచ్చ 
స్మమతించ్చలి. అల్లుహ్ మర్తయు ప్రవక్ే స్లుల్లుహు అలైహి వస్లుం తెలిపిన విషయాలనిాటినీ విశాస్ంచ్చలి. 
వాటిని అంగీక్ర్తంచ్చలి, వాటిలో ఏ ఒక్క దానిని విస్మర్తంచకూడదు. అల్లుహ్ ఇదే ఆదేశమిచ్చాడు:  
{తన ప్రభువు తరఫున అవతరింప్జేయబడిన దానిని ప్రవక్త విశ్వసించార్హ. దానిని విశ్వవసులు కూడా 
విశ్వసించార్హ. వారింతా అల్లహా్ ను, ఆయన దూతలను, ఆయన గ్రింథాలను, ఆయన ప్రవక్తలనూ 
విశ్వసించార్హ. “మేము ఆయన ప్రవక్తల మధయ ఎల్లింటి విచక్షణను, భేదభావాన్నన పాటిించము” (అని వార్హ 
చెబుతార్హ). “మేము విన్ననము. విధేయులిం అయ్యయము. మా ప్రభూ! మేము న్న క్షమాభిక్షను అరిసుతన్ననము. 
క్డకు మేము మరలి రావలసింది న్న వదదకే” అని అింటార్హ.}. (బఖర 2: 285).  
 ధరమ శ్స్న్నలన్హ, హదుులన్హ ఆక్షేపించ్చట, లేక్ వాటిని నమమక్పోవుట స్మమతించ్చటక వయతిరేక్ం. 
ఉదాహరణకుః కొందరు దంగ మర్తయు వయబిచ్చరునిపై విధంచిన హదుులన్హ లేక్ బహుభారయతాం, ఆసుేల 
పంపక్ం ల్లంటి తదితర విషయాలన్హ ఆక్షేపిసాేరు, నమమరు. (అయితే ఇల్లంటి వారు అల్లుహ్ యొక్క ఈ 
ఆదేశం వినలేదా, చదవలేదా?): {అల్లాహ్, ఆయన ప్రవక్త ఏ విషయములోనైన్న ఒక్ తీర్హప చేసనప్పపడు 
విశ్వవస అయిన ఏ ప్పర్హషునికి, విశ్వవసురాలైన ఏ స్త్రీకి, తమ యొక్క ఆ విషయింలో స్వయింగా మళ్ళీ ఒక్ 
నిరణయిం తీసుకునే హకుక లేదు}. (అహ్ జాబ్ 33: 36). 


