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 అల్ హందులిల్లహాి రబ్బిల్ ఆలమీన్, వస్సల్లతు 
వస్సల్లము అల్ల ఖుద్వతిస్ససలికీన్, వఅల్ల ఆలిహీ 
వస్హబ్బహీ అజ్మఈన్, అమ్మమబఅద్: 
 ఇది ఓ శిక్షణ పుస్తకం. ఇది మన 
స్మ్మజ్ములోని పిలాల శిక్షణ సా్సయిని 
పంచుటకు దోహద్పడుతుంది. అందుకు ఈ(1) 
తొలి చిరు పుస్తకంలో "స్ంతాన శిక్షణకై ప్రవకత 
పద్ధతిలోని సూచనలు" అనే శీర్షికను 
పందుపరుచుటయే స్హజ్ం. ఎందుకనగాః  
1. పిలాల, టీనేజ్రుల శిక్షణలో ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లంా కంటే ఉత్తమ పద్ధతి అవలంబ్బంచిన 
వారు స్రవమ్మనవాళిలో ఎవవరూ లేరు.  
2. మనం మన జీవిత్ స్రవ వయవహారాలో ాప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం ను అనుస్ర్షంచాలని 
అల్లహా్ ఆదేశం ఉంది. వాటిలో పిలాల, 

                                                        

1 మూడు చిరు పుస్తకాలను కలిపి ఒక పుస్తకంగ 
ముద్రంచబడుతుంది. అయితే వాటిలో ఈ 
చిరుపుస్తకం మొద్టిది. 
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టీనేజ్రుల (యుకతవయస్కుల) శిక్షణ 
అతిముఖ్యమైనది. అలా్లహ్ ఆదేశం: 

يَْن َكاَن ] َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اهللي أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِل

رَ َيْرُجو اهللَ    {21}األحزاب:[  َواليَْوَم اآلَخي

"నిశ్చయంగా అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తలో మీకు ఒక్ 
మంచి ఆదర్శం ఉంది; అల్లాహ్ పై, అంతిమ 
దినంపై నమమక్ం క్లిగి ఉననవారికి". (అహ్  జాబ్ 
33: 21). 
3. మనలో అనేక మంది త్మ స్ంతాన శిక్షణ 
విషయంలో ప్రవకత పద్ధతికి చాల్ల దూరంగ 
ఉన్నారు.  
4. మనలో అనేక మంది -ప్రతేయకంగ కొనిా 
విషయాలోా ప్రతేయకత్ కలిగి ఉనావారు- 
పాశ్చాతుయల సిద్ధంతాలను, విధాన్నలను 
ఆశారయకంగ, ఆద్రశవంత్మైనవిగ భావిస్కతన్నారు. 
అయితే ఆ సిద్ధంతాలోా, విధాన్నలోా అనేక 
విషయాల మూలం మన ప్రవకత పద్ధతిలో ఉనా 
విషయం వార్షకి తెలియదు.  
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1. విశ్వాసం పట్ల శ్రద్ధ 
 ఇది ప్రతి ముసిాం శిక్షకునిపై ఉనా తొలి 
బాధ్యత్. అల్లహా్ ఈ ఉదేేశయంతోనే స్ృష్టనిి 
స్ృష్టించాడు. అలా్లహ్ ఆదేశం చద్వండాః  

ييَْعبُُدوني ] نَّ َواإليْنَس إيَّلَّ ل [ َوَما َخلَْقُت اجلي

  {56}الذاريات:

"నేను జిన్ననతులను మరియు మానవులను ననున 
ఆరాధంచు టకే పుట్టంచాను". (జారియాత్ 51: 
56).  
 ఈ ఉదేేశయం నెరవేరుటకే ప్రవకతలు 
పంపబడ్డారు.  

ٍة َرُسوَّلا أَني اُْعبُُدوا اهللَ ] َوَلَقْد َبَعثْنَا ِفي ُكلِّ أُمَّ

يُبوا الطَّاُغوَت    {36}النحل:[ َواْجتَن

"మేము ప్రతి జాతిలోనూ ఒక్ ప్రవక్తను 
ప్రభవంపజేశాము. అతని ద్వారా అందరికీ ఇల్ల 
హెచ్చరిక్ చేశాము: 'అల్లాహ్ ను ఆరాధంచ్ండి. 
మిథ్యా దైవాల ఆరాధనకు దూర్ంగా ఉండండి". 
(నహ్ా 16: 36). 
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 పిలాల మర్షయు టీనేజ్రుల హృద్యాలు ఏ 
భాగస్సవమి లేని ఏకైక అల్లహా్ పటా అంకిత్ం 
అయి ఉండ్డలని ప్రవకత స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం 
చాల్ల కాంక్షంచేవారు. చిన్నార్ష అయిన ఇబ్నా 
అబాిస్ రజియలా్లహు అనుుకు ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం చేసిన ఉపదేశంలో ఈ విషయం 
స్పషింగ తెలుస్కతంది.  

يَذا )اْحَفظي اهللَ ََيَْفظَْك ، اْحَفظي اهللَ ََتيْدُه َُتَ  اَهَك ، إ

يَذا اْستََعنَْت فَاْستَعيْن بياهللي ، َسأَْلَت فَاْسأَلي   اهللَ ، َوإ

ي  ْف إ ة{}َتَعرَّ دَّ فَُك ِفي الشِّ  َيْعري
ي
َخاء َواْعلَْم أَنَّ  َليهي ِفي الرَّ

ْ َينَْفُعوَك   ََل
ٍ
ء ََشْ

ي َة َلْو اْجتََمَعْت َعََل أَْن َينَْفُعوَك ب اأْلُمَّ

 َقْد َكتَبَُه اهللُ َلَك ، َوَلْو اْجتََمُعوا َعََل أَْن 
ٍ
ء ََشْ

إيَّلَّ بي

يَّلَّ  وَك إ ْ َيُُضُّ  ََل
ٍ
ء ََشْ

وَك بي  َقْد َكتَبَُه اهللُ  َيُُضُّ
ٍ
ء ََشْ

بي

ُحُف   نَّ أَ وَ ، } َعَليَْك ، ُرفيَعتي اأْلَْقََلُم َوَجفَّتي الصُّ

 .{ ربي كَ الْ  عَ مَ  رَج فَ الْ  نَّ أَ وَ  بي الصَّ  عَ مَ  ْصَ النَّ 

"నీవు అల్లహా్ (ద్రమం)ను కాపాడు అల్లహా్ నినుా 
కాపాడతాడు. నీవు అల్లహా్ (ధ్రమం)ను కాపాడు 
నీవు అలా్ల హ్ ను నీ ముందు పందుతావు. 
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(అంటే ఎలవాేళలాో అత్ని స్హాయం నీ వంట 
ఉంటంది). [ఆనంద్ ఘడయలోా నీవు ఆయనిా 
జ్ఞాపకముంచుకో, ఆపద్ స్మయాలాో ఆయన 
నినుా జ్ఞాపకముంచుకుంటాడు] ఏదైన్న 
అడగవలసినపుపడు అలా్లహ్ తో మ్మత్రమే అడుగు. 
స్హాయం కోరవలసినపుపడు అలా్లహ్తో మ్మత్రమే 
స్హాయం కోరు. తెలుస్కకో! ప్రపంచవాస్కలంతా 
కలసి నీకేదైన్న ల్లభం చేగూరుాద్లచితే అల్లాహ్ 
వ్రాసి ఉంచినది త్పప ఏ ల్లభం చేగూరాలేరు. 
వారంతా కలసి నీకేదైన్న నషిం కలిగించాలన్నా 
అలా్లహ్ వ్రాసి ఉంచినది త్పప ఏ నషమిూ 
కలిగించలేరు. (విధి వ్రాత్ వ్రాసే) కలములు 
లేపబడ్డాయి. (ఇక ఏమీ వ్రాయవు). ఆ పత్రాలు 
ఎండపోయినవి (అంటే అందులో ఏ మ్మరుప 
కూడ్డ ఇక జ్రుగదు. [స్హనం వంటే స్హాయం 
ఉంటంది. కలిమితో పాటే లేమి ఉంటంది]". 
(తిర్షమజి, 2516. స్హీ ముస్ాద్ అహమద్ 1/308). 
 ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి వస్లాం ఈ విధ్ంగ 
పిలాల విశ్చవస్ం పటా శ్రద్ధ చూపేవారు. ఈ 
రోజులోా మనలోని అనేక మంది విశ్చవస్ం మరీ 
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అందులో విధివ్రాత్పై విశ్చవస్ం పటా మర్షయు 
స్రవ వయవహారాలు అల్లహా్ చేతులో ఉన్నాయనే 
ద్ని పట ా చాల్ల అశ్రద్ధగ ఉన్నారు. వారు దీని 
ప్రకారం త్మ స్ంతాన్ననికి శిక్షణ ఇవవడం లేదు.  
 

2. నమాజు పట్ల శ్రద్ధ 
 ప్రవకత ఇచిాన శిక్షణలో వచిాన ఒక గొపప 
సూచన ఇల్ల ఉందిాః 
نينَي  ََلةي َوُهْم أَْبنَاُء َسبْعي سي )ُمُروا أَْوََّلَدُكْم بيالصَّ

ُبوُهْم َعَليَْها َوُهْم أَْبنَاُء َعْْش(.  َواْْضي

"మీ పిలాలు ఏడు స్ంవత్సరాల వయస్కకు 
చేరుకునాపుపడు మీరు వార్షకి నమ్మజు గుర్షంచి 
ఆదేశించండ. పది స్ంవత్సరాలకు చేరు 
కునాపుపడు ద్ని గుర్షంచి వార్షని ద్ండంచండ". 
(అబూ ద్వూద్ 495).  
 ఈ నమ్మజు విషయంలో త్పప మరే 
విషయంలోనైన్న ద్ండంచే ఆదేశం ఏదైన్న 
హదీస్కలో ఉంద్? న్నకు తెలిసిన ప్రకారం లేదు. 
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ఇది నమ్మజు ప్రాముఖ్యత్ మర్షయు ద్ని పటా గల 
తాకీదు వలానే. ఈ ద్ండంచడం కూడ్డ 
పిలావాడు బ్నదిధగలవాడై (అంటే ఏడేళళవాడై) 
అత్నికి నమ్మజు ఆదేశమిచిాన త్రావత్ 1080 
రోజులకు వచిాంది. ఈ వయవధిలో స్కమ్మరు 
5400 స్సరుా నమ్మజు ఆదేశం మరీమరీ 
ఇవవడమే కాకుండ్డ పిలావాడు త్న 
త్లిాద్ండ్రులను అనేక స్సరాు నమ్మజు చేసూత 
ఉనాది చూసూత ఉంటాడు. 
 స్ంతానం చెడపోవడం గని, వారు 
అవిధేయులవడం గని, చదువే భాగయం 
కలగకపోవడం గని, వీటనిాటికి నమ్మజు 
చేయడం, చేయకపోవడం మర్షయు ద్నిని 
కాపాడడంతో నేరుగ  స్ంబంధ్ం కలిగి ఉనాది. 
స్ంతాన స్ద్వరతన మర్షయు వార్ష ఉనాత్ విద్యలో 
నమ్మజు ప్రభావంపై గనక శిక్షణపరమైన సంటిఫిక్ 
పర్షశోధ్న జ్ర్షగితే నమమశకయం కలిగే ఫలిత్ం 
వలువడుతుంది. స్ంపూరణ స్సఫల్లయనికి నమ్మజు 
స్ంబంధ్ం లోతుగ ఉంద్ని తెలుస్కతంది. 
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3. మందు జాగ్రత్త  
వైద్యమ కంటే మేలు 

 పిలాల మర్షయు టీనేజ్రుల పట ా ప్రవకత గర్ష 
శిక్షణ విధానంలో వైద్యము కంటే ముందు 
జ్ఞగ్రతేత ప్రధానంగ ఉండేది. అల్లహా్ ద్యతో 
ఇల్లంటి శిక్షణ స్ంతానం అపాయాలాో 
పడకుండ్డ ఉండటానికి పటిషఠమైన అడుాగ 
నిలుస్కతంది.  
 ఈ న్నటి శిక్షణలో మన స్పషమిైన త్పుప 
ఏమిటంటే మనం ముందు జ్ఞగ్రత్తను విడన్నడ 
అశ్రద్ధగ ఉంటాము, మరెపుపడైతే మన పిలలాు 
ఏదైన్న అపాయానికి గురవుతారో అపుపడు ద్ని 
చికిత్స కొరకు ప్రయత్ాం చేస్సతము.  
 ఈ స్ంద్రభంగ మనం, పదేళళ పిలలా 
గుర్షంచి "వార్ష పడకలను వేరుగ చేయండ" 
عِّ ] ُهْم ِفِّ اْلَمَضاجِّ ن َ  [అబూ ద్వూద్ 495 స్హీ َوفَ ر ُِّقوا بَ ي ْ
అని ప్రవకత స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం ఇచిాన 
ఆదేశ్చనిా పసిగటిగలం. అల్లగే ఓస్సర్ష ఫజ్లా బ్బన్ 
అబాిస్ అను ఓ నవయువకుడని ప్రవకత త్మ 
వనక వాహనముపై ఎకిుంచుకున్నారు. అకుడ 
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ఖ్స్అమియా వంశ్చనికి చెందిన ఓ స్త్రీ వచిా ఏదో 
ప్రశా ప్రవకతతో అడుగుతుంది. అపుపడు ఆ 
నవయువకుడు త్దేకంగ ఆమె వైపే 
చూస్కతన్నాడు. ఇది గమనించిన ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం వంటనే అత్ని ముఖానిా మరో 
వైపు మరలించారు. (బ్నఖారీ 1513). 
 ముందుజ్ఞగ్రత్తను విడన్నడుటలోని కొనిా 
రూపాలు ఇవి: ఏ కటిబాటా లేకుండ్డ 
కొడుకులు, కుమ్మరెతలు టీవీ ఛానళ్ళళ చూడడం. 
వాటిలో కొనిా ప్రోగ్రాములు తుచఛమైనవి అయితే 
మర్షకొనిా ఆలోచన, నడత్లో ఘోర ప్రమ్మద్లిా 
తెచిా పడతాయి. ఏ ఆటంకము లేకుండ్డ వారు 
ఇషిమునావార్షతో ఇంటరెాటిల ద్వరా 
స్ంబంధాలు ఏరపరుచు కొనుట. ఏల్లంటి 
పరవవేక్షణ, అప్రమత్తత్ లేకుండ్డ సెల్ ఫోనా 
ఉపయోగం. ఇల్లంటి పనులు విచాలవిడగ 
జ్రుగుతునాపుపడు ప్రవకత గర్ష ముందుజ్ఞగ్రత్త 
పద్ధతిని ఎకుడ అనుస్ర్షస్కతనాటా మనం? 
  ఈ పర్షకరాల ఉపయోగంలో వార్ష వయస్కస, 
వార్ష మ్మనసిక ఎదుగుద్లను గమనిసూత ఉండటం 
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చాల్ల అవస్రం. ఉద్హరణకుాః ఇంటరెాట్, 
కొడుకు లేద్ కూతుళళ బెడ్ రూంలోనే 
ఎందుకు? ఎల్లంటి పరవవేక్షణ లేకుండ్డ అనిా 
వేళలో ాఎందుకు ద్నిని వారు ఉపయోగించడం? 
అంద్ర్ష ద్ృష్టలిో ఉండే విధ్ంగ అది హాలులో 
ఎందుకు ఉంచరాదు? ద్నిని అంద్రూ ఎందుకు 
ఉపయోగించలేరు? త్ండ్రి మర్షయు త్లాికి 
కొడుకు మర్షయు కూతుళ్ళళ వాడే వాటి కోడ్ లు 
ఎందుకు తెలియకూడదు? అయితే త్లిదా్ండ్రులు 
ఉత్తమ పద్ధతిలో వార్షకి బోధించాక, (ఇంటరెాట్ 
ల్లభనషి్టలు వార్షకి తెలిపాక) పరయవేక్షణ 
జ్రపాలి.  
 

4. ఆవేద్న వెలిబుచ్చే 
అవకాశమిచ్చేట్ 

 ఓ రోజు ఏ కొడుకైన్న త్న త్ండ్రి వద్కేు వచిా 
"మతుత సేవించుటకు, డ్రగ్సస ఉపయోగించుటకు 
లేద్ వయభిచారం చేయుటకు -అల్లాహ్ 
మనంద్ర్షని వీటి నుండ కాపాడుగక!- న్నకు 
అనుమతివవండ అని త్ండ్రిని అడుగుతే, 
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స్మ్మధానం ఏముంటంద్ని భావిస్సతరు? 
స్సమ్మనయంగ ఇల్లంటి దురాలోచనగల 
కొడుకులు స్పషింగ ఎనాడూ త్మ త్ండ్రులతో 
స్లహా తీస్కకోరు, త్మ సేాహితుల వైపే 
మరలుతారు. వారు వార్ష అలప అనుభవం, 
త్కుువ జ్ఞానం వలా చెడుకే స్హాయపడతారు. 
కాని ఇల్లంటి ప్రశా ఎదురైన చోట ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం వేరే పద్ధతి 
అనుస్ర్షంచారు. అబూ ఉమ్మమ రజియల్లాహు 
అనుు ఉలేఖాంచారు: ఒక యువకుడు ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం వద్ేకు వచిా ప్రవకాత! 
న్నకు వయభిచర్షంచే అనుమతివవండ అని 
అడగడు. ద్నికి అకుడునా ప్రజ్లు అత్డా 
గదిేంచి చీవాటా పటాిరు. కాని ప్రవకత అన్నారుాః 
అత్డా న్న ద్గగర్షకి తీస్కకురండ. అత్డు ద్గగర్షకి 
వచాాక, కూరోామన్నారు. అత్డు కూరుాన్నాడు. 
అపుపడు ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
అడగరుాః "నీవడగిన విషయం నీ త్లిాతో జ్ర్షగితే 
నీవు ఇషిపడతావా?" లేదు, అలా్లహ్ స్సక్షగ! 
నేను మీ కొరకు అర్షపతులయేయ భాగయం అల్లహా్ 
న్నకు ప్రస్సదించు గక! అని అత్డన్నాడు. 
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అపుపడు ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
"ప్రజ్లు కూడ్డ త్మ త్లుాలతో ఈ వయవహారం 
ఇషిపడరు" అని చెపిప "నీ చెలిా, నీ కూతురు, నీ 
మేనత్త, నీ పినత్లుాలతో ఈ వయవహారం 
ఇషిపడతావా" అని అడగరు. ఆ యువకుడు 
అదే స్మ్మధానం పలికాడు. అపుపడు ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం త్మ (శుభ) హస్తం 
అత్ని మీద్ పటిి ఇల్ల దుఆ ఇచాారుాః 

ْن َفْرَجهُ  ْر َقْلبَُه َوَحصِّ ْر َذْنبَُه َوَطهِّ  اللَُّهمَّ اْغفي

"అల్లాహ్! ఇత్ని పాపాలిా మనిాంచు. ఇత్ని 
హృద్యానిా శుద్ధ పరచు. ఇత్ని మరామనిా 
(మ్మన్ననిా) కాపాడు". (అహమద్ 5/256, బైహఖీ 
షుఅబ్ 5415లో, స్హీహా 370) 
 ఇకుడ గమనించండ, ప్రవకత యువకుని 
ఆలోచన విధాన్ననిా ఎల్ల మలిాంచారో, అత్ను 
ఆలోచించలేని కోణాలను ఎల్ల స్పషి పర్షచారో. 
మ్మటాాడ, త్న ఆవేద్న వళిబ్నచేా సేవఛ్ఛ ప్రవకత 
ఇస్సతరనా నమమకం అత్నికి ఉనాందుకే స్ృషి్టలో 
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అతి పర్షశుదుధలైన వార్షతోనే ఈ ప్రశా అడుగుటకు 
ధైరయం చేశ్చడు.  
 దీనికి భినాంగ ఒక త్ండ్రి నవయువకుడైన 
త్న 16 స్ం. కొడుకును ఇంటి నుండ త్ర్షమి 
వేశ్చడు. దీనికి కారణం: ఇంటికి ఆలస్యంగ 
ఎందుకు వచాావని ఒకస్సర్ష త్న త్ండ్రి అడగిన 
ప్రశాకు 'నేను స్వత్ంత్ృడని' అనా ఒకు పద్ం 
పలికే ధైరయం అత్డు చేశ్చడు. త్ండ్రి ఇంటి 
నుండ గంటివేసినందుకు త్న బంధువుల వద్ేకు 
వళిళ కొదిే రోజులు గడపాడు. ఆ త్రావత్ త్ండ్రి 
కొడుకుల మధ్య స్ంధి కుదిర్షంది. అయితే త్ండ్రి 
కొడుకుల మధ్య స్పషిమైన స్ంభాషణపై నిలబడే 
ప్రేమపూరవకమైన స్ంబంధ్ం చెడపోయిన 
త్రావత్. ఓ రకంగ కొడుకు త్పుప చేశ్చడు. కాని 
త్ండ్రి త్పుప ద్నికంటే పద్దేి.  
 ఈ రోజులోా స్ంతానంతో స్ంభాష్టంచే, 
మ్మటాాడే మర్షయు వార్ష ఆవేద్నలు, 
అవస్రాలను (ప్రేమపూరవకంగ) వినే అవస్రం 
చాల్ల ఉంది. కాని అది ప్రవకత ముహమమద్ 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం పద్ధతి ప్రకారం, ద్ని 
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ఓ కోణానిా పైన తెలుపడం జ్ర్షగింది. ఫిర్ఔన్ 
పద్ధతి ప్రకారం కాదు. వాడన్నాడుాః ]న్నకు 
స్ముచిత్ంగ తోచిన స్లహానే మీకు ఇస్కతన్నాను. 
స్క్రమైన మ్మరగం వైపునకే నేను మిమమలిా 
నడుపుతున్నాను[. (మోమిన్ 40: 29). ఈ 
పద్ధతి ద్వరా పిలాలపై ఒతితడ వేసేత వారు ద్నిా 
ఒపుపకోరు.  
 

5. సమంజసమైన మంద్లింపు 
 మంద్లింపు విషయంలో ప్రజ్లు 
హెచుాత్గుగలకు గురయేయ వార్షతో పాట 
మధ్యరకమైన వారు కొంద్రున్నారు. కొంద్రు 
అతిగ ప్రేమించి వార్షని ఏ మ్మత్రం 
మంద్లించరు. ఇది ఓ రకమైన నిరాక్షయం. ఇది 
స్వయమైన విధానం కాదు. ఇంకొంద్రు ప్రతీ చినా 
పద్ే ద్నిపై గటిిగ మంద్లిస్సతరు. ఇది కూడ్డ 
మెచుాకోద్గిన విధానం కాదు. మధ్యరకమైన 
విధానమే ప్రవకతవార్ష విధానం.  
 నవయువకుల త్పిపద్లపై ప్రవకతగరు 
మందిలించేవారు, అయితే ఆ మంద్లింపు 
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హెచుాత్గుగలకు అతీత్ంగ మధ్యరకంగ ఉండేది. 
అది ఎలాపుపడూ ఒకే రకంగ ఉండేది కాదు. 
త్పుప, ద్ని అపాయ పర్షమ్మణానిా బటిి మ్మరేది. 
త్పుప చేసినవాడు తెలిసి కావాలని చేశ్చడ్డ? లేద్ 
చేసి పశ్చాతాతపం పడ్డాడ్డ? తెలియక చేశ్చడ్డ? 
తెలిసి చేశ్చడ్డ? ఇల్లంటి ఇంకెన్నా రకాలుగ 
ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం నవయువకుల 
శిక్షణలో శ్రద్ధ వహించే వారు. ఇల్లంటి ఓ 
మంద్లింపు ముఆజ్ల బ్బన్ జ్బల్ రజియల్లాహు 
అనుుతో జ్ర్షగింది. అత్ను ఓ యువకుడు. ఒక 
మసిిదులో స్సమూహిక నమ్మజు చేయించే 
ఇమ్మం కూడ్డను. ఒకస్సర్ష చాల్ల దీరఘంగ 
నమ్మజు చేయించారు. అపుపడు ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం ఇల్ల అన్నారుాః 
"జ్న్ననిా చికుులోా పడవేసి ధ్రమం పటా వార్షకి 
వగట కలిగించ ద్లిచావా?" (బ్నఖార్ష 705, 
ముసిాం 6106). అత్ను చేసిన త్పుపపై 
ఊరోులేదు. అల్ల అని అత్ని త్పుపకు మించి 
మంద్లించలేదు.  
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 ఒకోుస్సర్ష ఆయన స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
మౌనం వహించి, ముఖ్వరాస్కసపై కోపం వయకతం 
చేసి స్ర్షపుచుాకునేవారు. ఇల్లంటి ఓ ఘటన 
మ్మత్ృమూర్షత ఆయిష్ట రజియయలా్లహు అన్ను 
ఉలేాఖంచారుాః ఆమె చిత్రాలునా ఓ దిండు ఖ్రీదు 
చేశ్చరు. ప్రవకత ద్నిా చూసి గడప పైనే 
ఆగిపోయారు. లోనికి ప్రవేశించలేదు. నేను 
ఆయన ముఖ్ంలో అయిషి ఛాయలిా గమనించి, 
"ప్రవకాత! అల్లహా్, ఆయన ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం వైపునకు మరలుతున్నాను. న్నతో 
జ్ర్షగిన త్పేపమిటి? అని అడగను. ద్నికి ప్రవకత 
"ఈ దిండు స్ంగతేమిటి?" అని మంద్లించారు... 
(బ్నఖార్ష 2105, ముసిాం 2107). 
 దీనికి భినాంగ ఒకుస్సర్ష ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం ఉస్సమ్మ బ్బన్ జైద్ ను చాల్ల 
గటిిగ మంద్లించారు. ద్నికి కారణం 
ఏమిటంటే; మఖి్జమియా వంశ్చనికి చెందిన ఒక 
స్త్రీ దంగత్నం చేసింది, ద్నికి శిక్షగ ఆమె 
చేతులు నర్షకేయబడకుండ్డ కొంద్రు 
ఉస్సమ్మను సిఫారస్క చేయుటకై ప్రవకత వద్కేు 
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పంపారు. అత్ను వళిళ అల్లహా్ నిరణయించిన 
హదుేల విషయంలో సిఫారస్క చేశ్చడు అపుపడు 
ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం "అల్లాహ్ 
హదుేలోా ఒకద్ని గుర్షంచా నీవు సిఫారస్క 
చేసేది" (ఇల్ల కాజ్ఞలదు) అని గటిిగ 
మంద్లించారు. 
 

6. ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మస్థైర్యం 
నేర్పుట్ 

 పిలాల మర్షయు టీనేజ్రుల ఆత్మసెథారయం 
బలహీనపడనద్ని మనం మొరపటికునాపుపడు 
లేద్ పాశ్చాతుయల పిలాలు ఆత్మ సెథారయం మర్షయు 
త్మ భావాలను వయకతపర్షచే శకిత కలిగి ఉండడం 
మర్షయు మనలోని ఎకుువ పిలాలోా ఈ 
అతిముఖ్య గుణం క్షీణంచి పోవడంలో అంచన 
వేసినపుపడు ప్రవకతగర్ష శిక్షణశ్చలకు మరలుట 
మనపై విధిగ ఉంది, అకుడ ఈ రోగనికి వైద్యం 
క్రియాత్మకంగ జ్రుగుతుంది.  
 మన పిలాలోా ఆత్మసెథారయం జ్నించాలంటే వారు 
స్వయంగ వార్షని గౌరవించుకోవాలి మర్షయు 
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వారు ముఖుయలు అనా బావం వార్షలో కలగలి. 
కాని వారు ద్నిా ఎల్ల గ్రహించగలరు? 
ఎందుకంటే మనం వార్షకి ఓ ప్రాముఖ్యత్, 
గౌరవం ఇస్కతన్నామని అనేక స్ంద్రాభలోా వయకత 
పరచము. 
 వారు త్మ స్వంత్ భావాలను వయకతం చేసే 
అనుమతి మనం ఇస్సతమ్మ? ఎనుాకునే సేవచఛ 
వార్షకి ప్రస్సదిస్సతమ్మ? వార్షకి ప్రతేయకించిన 
విషయాలోా వార్ష అనుమతి కోరుతామ్మ? లేద్ 
గదిేంచి, చినాచూపు చూచి, వార్ష ఇషిం, 
కోర్షకలను అణచి, వార్ష -ప్రతేయక విషయాలాో- 
వార్ష అనుమతిని పటిించుకోకుండ్డ 
ప్రవర్షతస్సతమ్మ? మనలోని అనేకుల వద్ే ఇదే 
ప్రవరతన చెల్లమణ ఉంది. కొంద్రు పర్షశోధ్కులు 
దీనికి "న్నరుమూయించే ప్రవరతన" అని పేరు 
పటాిరు. 
 ఒకస్సర్ష ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
వద్ేకు ఓ పాలపాత్ర వచిాంది ఆయన పాలు 
త్రాగరు, అపుపడు ఆయన కుడ ప్రకున 
పిలావాడున్నాడు, ఎడమ ప్రకున పద్ేవారున్నారు, 
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ప్రవకత స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం అబాియిని 
ఉదేేశించి "ఈ పాత్ర న్న ఎడమ ప్రకు ఉనావార్షకి 
ఇవవడ్డనికి నీవు అనుమతిస్సతవా" అని అడగరు. 
అందుకు అబాియి 'లేదు, అల్లహా్ స్సక్షగ! మీ 
నుండ పందే న్నవంతు భాగంలో ఇత్రులకు 
ప్రాధానయత్'నివవను అని చెపాపడు. అపుపడు ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం ఆ పాత్ర అత్ని చేతిలో 
పటేిశ్చరు. (బ్నఖార్ష, ముసిాం).  
 ఈ స్ంఘటనలో; పిలాలాో స్వయ గౌరవానిా 
పంచుటకు, వారు ముఖుయలు అనా భావన 
కలిగించుటకు శిక్షణ స్ంబంధ్మైన న్నలుగు 
సూచనలున్నాయి.  
1. పిలావాడు ప్రవకతకు అతి స్మీపములో 
కూరుాండే స్సానం ఎల్ల పంద్డు? అది కూడ్డ 
గొపప శ్రేషుఠలైనవార్ష కుడ ప్రకున. మర్ష అందులో 
పద్ేలూ ఉన్నారు.  
2. స్వయం త్రాగిన త్రావత్ అత్నికి వచిాన 
హకుు నుండ అత్ను తొలిగి పోవుటకు ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం చినా పిలావాడతో 
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అనుమతి కోరుతున్నారంటే అత్నిలో ఎంత్ ఆత్మ 
సెథారయం పరగవచుా. అయిన్న ఇది ఏమంతా 
గంభీరయమైన, ముఖ్య స్మస్య అని? (కాని ప్రవకత 
ఎంత్ శ్రద్ధ చూపారో చూడండ).  
3. ప్రవకత అడగిన ద్నిని తిరస్ుర్షంచి, ద్నికి 
అనుకూలమైన స్సకు/కారణం చెపపగలిగడంటే, 
ప్రవకతగర్ష శిక్షణశ్చలలో పిలలాకు ఎంత్టి 
ఆత్మసెథారయం లభించిందో గమనించండ.  
4. శిక్షణ విషయంలో క్రియ, మ్మట కంటే 
స్ంపూరణంగ ఉంటంది. అందుకే ఉలేాఖ్కుడు 
చెపాపడుాః ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం ఆ 
పాత్ర అత్ని చేతిలో పటేిశ్చరు. అంటే ఆ 
పాలపాత్ర అత్నికి ఇసూత అత్డు చెపిపన 
నిద్రశన్ననిా మెచుాకుంటూ అత్నికి గౌరవం 
ప్రస్సదిస్కతనాటా అత్ను గ్రహించే విధ్ంగ ప్రవకత 
అత్ని చేతిలో ఆ పాత్ర పటాిరు.  
 ప్రవకత స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం 
శిక్షణశ్చలలో నవయువకులకు వార్ష ప్రాముఖ్యత్ 
మర్షయు వార్ష గౌరవం వార్షకి తెలియజేయడం 
వరకే స్ర్షపుచుాకోకుండ్డ, ప్రయోగత్మకంగ 
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వార్ష శకితకి త్గిన కొనిా బాధ్యత్లు వార్షకి 
అపపజెపిప వార్ష ఆత్మసెథారాయనిా పంచేవారు.  
 ఇదిగో, ఇత్ను ముఆజ్ల బ్బన్ జ్బల్ 
రజియల్లాహు అనుు; ఈ యువకుడు ప్రజ్లకు 
నమ్మజు చేయించేవాడు. ఎందుకనగ ఈ పని 
ఇత్ని శకితకి త్గినదైయుండెను.  
 ఇత్ను ఉస్సమ్మ బ్బన్ జైద్ ఒక సన్నయనికే 
అధిపతిగ నిరణయించబడ్డాడు. అందులో పద్ ేపద్ే 
స్హాబాలు (ప్రవకత స్హచరులు)న్నారు. అపపటికి 
అత్ని వయస్క 17 స్ంవత్సరాలు ద్టలేదు. 
ఎందుకు? అత్ని ఆత్మసెథారయం పరగలని, త్ద్వరా 
స్మ్మజ్ము అత్నితో ప్రయోజ్నం పంద్లని. 
వీర్షద్రే్షకంటే ముందు అలీ బ్బన్ అబీ తాలిబ్ ప్రవకత 
వలస్ వళ్ళళ రాత్రి ఆయన పడకపై పడుకుంటాడు. 
అది ఓ పద్ ే బాధ్యత్, అందులో ధైరయతాయగల 
అవస్రముంటంది.  
 కాని ఈ రోజులోా మనలోని అనేకులు త్మ 
స్ంతానంపై నమమకం కలిగి ఉండరు. కనీస్ం ఏ 
చినా బాధ్యత్ కూడ్డ వార్షకి అపపజెపపరు. 
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7. సద్ార్తన నేర్పుట్ 
 పిలాలకు అనుభవాలు త్కుువ ఉంటాయి 
గనక ఉపదేశ అవస్రం ఎకుువ ఉంటంది. 
మంచి బోధ్న, శిక్షణకై ఎవరు ముంద్డుగు 
వేస్సతరో వారే హృద్యం మర్షయు మదిలో 
స్సానం పందుతారు. అందుకే పిలాల శిక్షణ 
విషయంలో ప్రవకత ముందుగ చరయ తీస్కకొని 
వార్షకి ఉత్తమ నడవడక, మంచి స్భయత్ 
స్ంస్సురాలు నేరేపవారు.  
 ఉద్హరణకుాః హస్న్ బ్బన్ అలీ చినాగ 
ఉనాపుపడే, ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
అత్నికి ఇల్ల బోధ్చేశ్చరుాః "నినుా స్ందేహంలో 
పడవేసేద్నిా వద్లి స్ందేహం లేని ద్నిా 
ఎనుాకో, స్త్యంలో త్ృపిత, నెమమది ఉంది. 
మర్షయు అబద్ధంలో అనుమ్మనం". (తిర్షమజి 
2518. అల్లినీ దీనిని స్హీ అని చెపాపరు). 
హస్న్ రజియలా్లహు అనుు ద్నిని మంచిగ 
జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నారు. ఎందుకనగ త్న 
చినాత్నంలోనే అది త్న మదిలో న్నటకుంది.  
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 అల్లగే ఇబ్నా ఉమర్ చినాత్నంలోనే ఈ 
పలుకులు ప్రవకత న్నట విన్నారుాః "నీవు 
ప్రపంచంలో విదేశీయుని లేద్ ప్రయాణకుని 
మ్మదిర్షగ జీవించు. (బ్నఖార్ష 6416).  
 ఉమర్ బ్బన్ అబీ స్లమ అనే బాలుడు 
భోజ్నం చేస్కతనాపుపడు పళళంలో అత్ని చేయి 
తిరుగుతునాది చూసి "ఓ బాలుడ్డ! అల్లహా్ 
న్నమంతో (భోజ్నం ఆరంభించు), కుడ చేతోత 
తిను మర్షయు పళళంలో నీ ద్గగర ఉనాదే తిను" 
అని ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం హిత్వు 
చేశ్చరు. (బ్నఖార్ష 5376, ముసిాం 2022). 
 చాల్ల బాధ్కరమైన విషయమేమంటే? 
కొంద్రు త్లిాద్ండ్రులు త్మ స్ంతాన్ననికి ఉత్తమ 
నడవడక మర్షయు శిక్షణ అస్లే బోధించరు. 
వార్షద్ేరు త్మ కొడుకును అత్ని సేాహితులతో 
కఠినంగ, కరుశంగ ప్రవర్షతసూత చూస్సతరు 
అయిన్న ఏమీ చెపపరు. లేద్ అత్డా ఒంటర్షగ, 
దూరదూరంగ ఉండటం చూస్సతరు కాని ఏమీ 
బోధించరు. ఇంకా ఇల్లంటి ప్రవరతనలు ఎన్నా 
ఉంటాయి, వాటికి స్ంబంధించిన స్ర్షయైన 
సూచనలు, చికిత్స చాల్ల అవస్రం. 
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8. సద్ార్తనులకు బహుమానం 
 పిలాలు ఉత్తమ స్భయత్, స్ంస్సుర బోధ్న 
చేయబడ, ద్నికి అనుగుణంగ స్ద్వరతన 
పాటించి, మంచి నడవడక అవలంభించినపుపడు 
మర్షంత్ ప్రోత్సహించి, ఏదైన్న ప్రతిఫలం త్పపక 
ఇవావలి. అది కనీస్ం వార్షని ప్రశంసించడం, వార్ష 
కొరకు మంచి దుఆ ఇవవడం అయిన్న స్రే.  
 ఇబ్నా అబాిస్  రజియల్లాహు అనుు త్న 
చినాత్నంలో ఓస్సర్ష ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాం వద్ే రాత్రి గడపిన స్ంఘటన ఇల్ల 
తెలిపారు. ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి వస్లాం 
మరుగుదడాకి వళ్ళళరు. ఆయన వుజూ 
చేస్కకోవటం కోస్ం నేను నీళ్ళళ పటాిను. ప్రవకత 
(మరుగుదడా నుండ బైటికి వచిా) ఈ నీళ్ళళ 
ఎవరు పటాిరు? అని అడగరు. పటిినవార్ష 
గుర్షంచి ఆయనకు తెలిసిన వంటనే "అల్లహా్! 
ఇత్నికి ధ్రమ అవగహన మర్షయు ఖుర్ఆన్ 
వాయఖాయనజ్ఞానం ప్రస్సదించు" అని దీవించారు. 
ఈ బాలుడు చేసిన ఓ మంచిత్న్ననికి 
ప్రతిఫలంగ, అత్ను పాటించిన స్ద్వరతనకు 
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బదులుగ ఈ గొపప దుఆ లభించింది. (బ్నఖారీ 
143, ముసిాం 2477) 
 అల్లగే జ్అఫర్ బ్బన్ అబీ తాలిబ్ లో ఉనా 
ఉత్తమ నడవడకను గుర్షంచి ప్రశంసిసూత ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం ఓస్సర్ష ఇల్ల అన్నారుాః 
"రూపంలో మర్షయు నైతిక స్వభావంలో నీవు 
న్నకు పోలి ఉన్నావు". (బ్నఖార్ష 2699). 
 ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి వస్లాం, 
యువకుడైన ముఆజ్ల బ్బన్ జ్బల్ లో, (ప్రవకత) 
స్ంప్రద్యాల పటా అధిక శ్రద్ధ చూపడం, 
ఎకుువగ ఆయన స్మక్షంలో కూరుాండటం 
ల్లంటి ఉత్తమ పద్ధతి చూసి అత్డా ప్రశంసిసూత 
రెండు స్సరుా అన్నారుాః "ముఆజ్ల! నేను అల్లహా్ 
కొరకై నినుా ప్రేమిస్కతన్నాను". (అబూ ద్వూద్ 
1522. అల్లినీ స్హీ అన్నా). ప్రవకతగర్ష ఈ 
ప్రోతాసహం వలా మఆజ్ల పై ఎంత్ గొపప ప్రభావం 
పడ ఉంటంది?.  
 మనలో అనేకులు త్మ కొడుకులను మంచి 
పనులు చేసూత, మర్షయు ఉత్తమ నడవడక 
పాటిసూత చూసి, వార్షని ప్రశంసించరు. అది ఓ 



28 

 

సంతాన శిక్షణ  
 

 

స్సమ్మనయ విషయమే కద్ అని భ్రమపడతారు. 
కాని అవే మంచిత్న్నలు అత్నిలో లేనపుపడు 
చీవాటా పడతారు. ఉద్హరణకుాః పద్ేలను 
గౌరవించడం, చదువులో ముందుగ ఉండడం, 
నమ్మజులను పాబందీగ పాటించడం, స్త్యం, 
అమ్మనతు (అపపగింత్)లను పాటించడం 
ల్లంటివి వగైరా.  
 

9. పిలలలిి ప్రేమిస్తతన్నిమని 
తెలియజేయుట్ 

1. ప్రేమిస్తతన్ననమని వారికి తెలియజేయాలి 
 త్లిాద్ండ్రుల నుండ లేద్ స్ంరక్షకుల నుండ 
ప్రేమ, అపాయయత్ మర్షయు అంగీకారం ఉనాటా 
పిలాలకు తెలిసియుండుట అతిముఖ్య అవస్రాలాో 
లెకిుంచబడుతుంది. ఈ విషయం వార్షకి 
తెలియనిచో వార్షలో మ్మనసికంగ చాల్ల లోట 
ఏరపడుతుంది. ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
పిలాల ఈ అవస్రానిా చాల్ల వరకు తీరేావారు. 
స్హీ బ్నఖార్షలో ఉంది: ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి 
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వస్లాం హస్న్ బ్బన్ అలీని త్మ వడలో తీస్కకొని 
ఇల్ల అన్నారుాః "అలా్లహ్! నేను ఇత్డా 
ప్రేమిస్కతన్నాను. నీవు కూడ్డ ఇత్డా ప్రేమించు 
మర్షయు ఇత్డా ప్రేమించేవార్షని కూడ్డ నీవు 
ప్రేమించు". (బ్నఖారీ 5884) 
 ఒకస్సర్ష అఖ్ రఅ బ్బన్ హాబ్బస్ రజియల్లాహు 
అనుు వచాాడు, అపుపడు ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం హస్న్ మర్షయు హుసనులతో 
ముద్ేడుతున్నారు. ఇది చూసిన అఖ్ రఅ 'మీరు 
మీ పిలాలను ముద్ేడుతారా? న్నకు పది మంది 
స్ంతానం, నేను ఎపుపడు ఏ ఒకుడని ముద్ేడ 
లేదు' అని అన్నాడు. ద్నికి ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం ఇల్ల స్మ్మధానమిచాారుాః "నీ 
హృద్యంలో నుండ అలా్లహ్ కరుణను తీసి వేసేత 
నేనేమైన్న చేయగలన్న?". (బ్నఖార్ష 5997). 
 ప్రవకత ఎంత్టి వివేకులైన శిక్షకులో 
గమనించండ; అఖ్ రఅ బ్బన్ హాబ్బస్ ప్రశాకు 
స్మ్మధానం ఆశారయంతో ఇచాారు. అది ద్ని 
జ్వాబ్న కంటే ఉత్తమం మర్షయు స్ంపూరణంగ 
ఉంది. ద్ని స్సరాంశం ఏమిటంటేాః చిన్నారుల 
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పటా కారుణయభావం చూపని మర్షయు వార్షకి 
ప్రేమభావం తెలియజేయని వార్షలో కారుణయ 
గుణం లేనటా. చిన్నారులతో మస్లుకొనేటపుపడు 
ఈ కారుణయం కోలోపయే వార్షని ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం ఇల్ల హెచార్షంచారు. "మ్మ 
చిన్నారుల పటా కరుణభావంతో మెలగనివారు 
మ్మలోని వారు కారు". (అబూ ద్వూద్ 4943 
స్హీ).  
 ప్రవకత గర్ష పసిబాబ్న ఇబ్రాహీం ఈ లోకానిా 
వీడెటపుపడు ఈ కారుణయమే ఆయనుా కనీాటిలో 
ముంచింది. అపుపడు ఆయన స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాం ఇల్ల అన్నారుాః "నిశాయంగ కళ్ళళ 
అశ్రుపూర్షతాలవుతాయి. మనస్కస కూడ్డ 
బాధ్పడుతుంది. అయితే మ్మ ప్రభువుకు 
ప్రీతికరమైన మ్మటలే న్న న్నట వలువడుతాయి. 
ఇబ్రాహీమ్మ! నీ ఎడబాట మమమలిా 
శోకస్ముద్రంలో ముంచివేసింది". (బ్నఖార్ష 1303). 
 "వీర్షద్రేు ఈ లోకంలో న్నకు రెండు 
పుష్టపలు" అని ప్రవకత స్లాల్లహాు అలైహి వస్లాం 
హస్న్, హుసన్ ల గుర్షంచి చెపిపనపుపడు వారు 
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విని మ్మనసికంగ, శిక్షణపరంగ ఎంత్ స్ంతోషం 
కలిగి ఉండవచుారు?. (బ్నఖార్ష 3753). 
 దీనికి భినాంగ కొంద్రు ఎంత్టి ఓరవలేని 
మనస్తత్వం మర్షయు శిక్షణపరంగ త్పుపడు 
మ్మరాగనికి ఒడగడతారు; స్ంతానం పటా గల 
ప్రేమను వార్షకి తెలియజేయడం, వార్షతో ఉండే 
వాత్సల్లయనిా వలాడంచడం మ్మనుకుంటారు, ఏ 
భ్రమతో అంటే; దీనివలా వారు చెడపోతారని 
లేద్ వార్షని పురుషులుగ తీర్షాదిద్ేడ్డనికి 
మర్షయు వార్ష జీవిత్ స్ంసిద్ధత్కు స్ర్షయైన 
విధానం కాదు అని.  
2. వారితో ఆటల్లడడం, వారి హృదయా- 
లకు చేరువవడం  
 ఈ విషయంలోని శ్రద్ధ వలానే ఓస్సర్ష ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం ముసిాములకు నమ్మజు 
చేయిసూత స్జ్ఞే నుండ చాల్ల ఆలస్యంగ లేశ్చరు. 
ఎందుకో తెలుస్స?  
 ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం స్జే్ఞలో 
ఉనాపుపడు ఒక పసిబాలుడు అంటే హస్న్ బ్బన్ 
అలీ రజియల్లాహు అనుు ప్రవకత స్లలా్లాహు 
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అలైహి వస్లాం వీపుపై కూరుాన్నాడు. ఈ 
స్ంద్రభంలో ప్రవకత ఆ బాలుని స్ంతోషంలో 
అడుా కలిగించద్లచలేదు. (అందుకే చాల్ల 
దీరఘంగ స్జ్ఞే చేశ్చరు). నమ్మజు ముగించిన 
త్రావత్ త్మ స్హచరులతో ఇల్ల చెపాపరుాః 
"(నేను దీరఘమైన స్జ్ఞే ఎందుకు చేశ్చనంటే) న్న 
కొడుకు న్నపై కూరుాన్నాడు అత్ని కోర్షక తీరక 
ముందే లేవడం న్నకు ఇషిం లేకపోయింది". 
(నిస్సయి 1141, స్హీ). 
 ఒక ప్రశా: ఇల్లంటి స్ంఘటన ఈ రోజులాో 
మన మసిిదులోనాి ఏ ఒకు ఇమ్మముతోనైన్న 
జ్ర్షగితే ఎల్ల ఉంటంది? పసిబాలుని పటా ప్రవకత 
శ్రద్ధ చూపుతూ దీరఘంగ స్జ్ఞే చేసినటా అత్ను 
గనక చేసేత మన ముకతదీలు ఎల్ల ప్రవర్షతస్సతరు?.  
 ఇది పిలాలతో ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాం వార్ష పర్షసిాతి. నమ్మజులో ఉండ పిలాల 
పటా ఇంత్ శ్రద్ధ చూపేవారు, వేరే స్ంద్రాభలాో 
పిలాలతో హాస్యమ్మడే వారు, ఆటల్లడే వారంటే 
ఏమిటాశారయం?. "ఒకస్సర్ష ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం ఒక అబాియితో ఆడుతూ త్మ 
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న్నలుక బైటికి తీశ్చరు. ద్ని ఎర్రపు భాగనిా ఆ 
అబాియి చూశ్చడు". (స్హీహా అల్లినీ 70).  
 ఒకోుస్సర్ష పిలాలోా కొంద్ర్షతో ఇల్ల 
చెపేపవారుాః "ఎవరు న్న వైపు ముందుగ 
పరుగతుతకు వస్సతరో వార్షకి ఇదిస్సతను". 
(అహమద్). ఇల్ల పిలాలతో ఆటల్లడుతూ 
ఉండడంలో శిక్షణపరంగ మంచి ప్రభావం 
ఉంటంది. ఎవరు వార్షతో పర్షహాస్సల్లడుతూ, 
ప్రేమ పూరవకంగ ఉంటారో వార్ష పటా పిలాలు 
ఎకుువ ద్గగర అవుతారు. వార్ష మ్మట వినాంత్ 
మరెవర్ష మ్మట వినరు.  
 

10. సంతానం మధ్య న్నయయం 
 స్ంతానం పటా త్లిదా్ండ్రుల వయవహారంలో 
వయతాయస్ం వల ా వారు అతి తొంద్రగ 
ప్రభావితులవుతారు. అనేక స్ంద్రాభలోా సోద్రుల 
మధ్య కపట, దేవష్టల పర్షసిాతులు 
అలుముకోడ్డనికి మూలకారణం త్లిాద్ండ్రులు 
వార్ష మధ్య న్నయయం చేయకపోవటమే. 
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 త్లిాద్ండ్రుల ప్రేమను కోలపయారనా అధిక 
భయం మర్షయు ఆ ప్రేమ స్ంతానంలో ఎవరో 
ఒకర్షవైపునకే మరలుట వలా మిగిత్ స్ంతానంలో 
అత్ని గుర్షంచి శత్రుత్వ గుణం జ్నిస్కతంది. ప్రవకత 
యూస్కఫ్ అలైహిస్సల్లం సోద్రులు ఇల్లంటి 
త్పుపడు భావానికే గురై, వార్ష త్ండ్రి యూఖ్జబ్ 
అలైహిస్సల్లం, యూస్కఫ్ (అలైహిస్సల్లం)కే 
వార్షపై అధికయత్ ఇస్కతన్నాడని భ్రమ చెంద్రు, 
అందుకే ఇల్ల అన్నారుాః  

نَّا َونَْحُن ] يينَا مي يََل أَب إيْذ َقاُلوا َليُوُسُف َوأَُخوُه أََحبُّ إ

  {8}يوسف:[ ُعْصبَةٌ 

]వాస్తవానికి మనదొక్ పెదద బలగమైనపపట్కీ 
యూస్తఫ్, అతని సంత సోదరుడూ ఇదదరూ 
అంటే మన తండ్రికి, మన అందరిక్ంటే ఎకుకవ 
ప్రేమ (ఇష్టం)[. (యూసుఫ్ 12: 8). 
 ఈ దుష్టభవనయే త్మ సోద్రుడైన 
యూస్కఫ్ పటా వార్ష దౌరిన్నయనికి 
కారణమయియంది. అదే విషయం ఖుర్ఆనులో 
ఇల్ల ప్రస్సతవించబడందిాః  
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ا ََيُْل َلُكْم وَ ]   [ْجُه أَبييُكمْ اقْتُلُوا يُوُسَف أَوي اطَْرُحوُه أَْرضا

]యూస్తఫ్ ను చ్ంపెయాండి లేద్వ అతణ్ణి 
ఎక్కడైన్న పార్ వెయాండి, మీ తండ్రి ధ్యాస్ 
కేవలం మీపైనే ఉండందుకు  [ . 
 దీని వనక వార్ష ఉదేేశం ఒకటే, అదేమిటంటే; 
యూస్కఫ్ వీడ పోయాక వారు వార్ష త్ండ్రి 
ప్రేమను, శ్రద్ధను పందుతారని.  
 ఒక త్ండ్రి స్వయంగ చెపిపన స్ంఘటన ఇదిాః 
అత్ను త్న ఇద్ేర్ష కుమ్మరులతో ఇంటి బైటికి ఓ 
ఎడ్డర్ష ప్రదేశంలో వళ్ళళడు. అకుడ వారు ఒక 
దీరఘ సీర్షయల్ ఫిల్మ వీక్షసూత ఆనందోత్సవాలోా 
గడపారు. ఆ మధ్యలో అత్ని ఎనిమిది 
స్ంవత్సరాల చినా కుమ్మరుడు నిద్రపోయాడు. 
అందుకు త్ండ్రి త్ను ధ్ర్షంచి ఉనా కోట తీసి 
అత్ని మీద్ కపాపడు. ఆ స్మ్మవేశం స్మ్మపతమైన 
త్రావత్ చినా కుమ్మరుడని ఎతుతకొని బండలో 
కూరుాన్నాడు. ఇంటికి తిర్షగి వళ్తత ద్ర్షలో 
త్ండ్రి త్న 12 స్ంవత్సరాల కొడుకుతో అత్ని 
అమూరాతలోచన మర్షయు మౌన్ననిా చూసి, 
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"ఇపపటి వరకు చూసిన ఫిల్మ తో ఏ ప్రయోజ్నం 
పంద్వు? అని అడగడు. ద్నికి కొడుకు 
"ఫిల్మ చూసూత చూసూత నేను కూడ్డ 
పడుకుంటే, న్నపై కూడ్డ మీరు మీ కోట్ 
కపుపతారా? ననుా కూడ్డ ఎతుతకొని బండలో 
పడుకోబెడతారా? అని త్ను అడగిన ప్రశాకు ఏ 
స్ంబంధ్ం లేని ప్రశా కొడుకు అడగినందుకు 
త్ండ్రి ఆశారయపడ్డాడు.  
 అందుకే ఒకస్సర్ష నౌమ్మన్ బ్బన్ బషీర్ 
రజియల్లాహు అనుు ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి 
వస్లాం వద్ేకు వచిా తాను త్న కొడుకుకు ఇచిాన 
ఓ బహుమ్మన్ననికి ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి 
వస్లాం స్సక్షయంగ ఉండ్డలని కోరాడు. "నీ 
స్ంతానంలో ప్రతి ఒకుర్షకీ ఇల్లంటి 
బహుమ్మనమే ఇచాావా?" అని ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం అడగి, మళ్ళళ చెపాపరుాః "మీ 
స్ంతాన విషయంలో అల్లహా్ కు భయపడండ, 
మీ స్ంతానం మధ్య న్నయయం పాటించండ". 
మరో ఉలాేఖ్నంలో ఉందిాః "అన్నయయ విషయాలాో 
నేను స్సక్షుడా కాను". (బఖార్ష 2587, 2650). 



37 

 

సంతాన శిక్షణ  
 

 

11. క్రియాత్మక ఆద్ర్శంతో 
కూడిన శిక్షణ 

 ఏ విషయాలు ఆచర్షంచాలని పిలావానితో 
చెపపబడుతుందో, అవి అత్నికి ఆద్రశంగ ఉనా 
వార్షలో ఆచరణ రూపం ద్లిా ఉనాది అత్ను 
చూచుట చాల్ల ముఖ్యం. ప్రతేయకంగ 
త్లిాద్ండ్రులు మర్షయు శిక్షకులాో. 
 నిశాయంగ ఆద్రశవంత్మైన శిక్షణ 
ప్రవకతగర్ష పిలలా మర్షయు టీనేజ్రుల శిక్షణలో 
అతి ముఖ్య భాగం. ప్రవకతగర్ష జీవిత్ కారాయలాో 
ప్రతీది మన కొరకు ఆద్రశమే. చద్వండ అల్లాహ్ 
ఆదేశం సూరతుల్ అహ్ జ్ఞబ్ (33:21)లో 

 [ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اهللي أُْسَوٌة َحَسنَةٌ ]

]నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ప్రవక్తలో మీకు ఒక్ మంచి 
ఆదర్శం ఉంది  [ .  
 ప్రవకతగర్ష ఈ చర్షత్ర గోపయంగ, ఎవర్షకి 
తెలియకుండ్డ ఏదో కొంద్ర్ష ప్రతేయకులకు తెలిసే 
విధ్ంగ లేకుండనది. బహిరంగంగ అంద్ర్షకి 
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తెలిసినటేా ఉండెను. పినాలు, పద్ేలు అంద్ర్షకీ 
తెలిసి యుండెను. 
 ఇది ఎంత్ స్ంపూరణమైన శిక్షణ గమనించండ. 
ఇబ్నా అబాిస్ అనే బాలుడు త్నకు ఆద్రశనకరత 
అయిన ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం వద్ే ఒక 
రాత్రి గడుపుతాడు. "స్గం రాత్రి గడసిన 
త్రావత్ ప్రవకత మేలుకొని వుజూ చేసి త్హజుిద్ 
నమ్మజు చేయునది" చూశ్చడు. (బ్నఖార్ష).  
 ఇల్లంటి క్రియాత్మక స్ంఘటనే పిలాలకు 
అల్లహా్ పటా స్వచఛత్, భయభీతి, త్హజుది్ 
నమ్మజు ద్వరా దైవ స్నిాధానం పందే శిక్షణ 
ఇస్కతంది. వేరుగ శిక్షకుడు ప్రోత్సహకరమైన 
మ్మటలు చెపేప అవస్రమే ఉండదు.  
 నేటి కాలంలో ఆద్రశనకరతలు, ప్రసిదిధ చెందిన 
వయకుతలు; సినీ తారలు, క్రీడ్డకారులు 
అయిపోయారు. వాస్తవానికి వారు ఈ కొత్త 
త్రానికి, వార్ష శిక్షణకు మర్షయు వార్షకి 
కావలసిన విలువలకు ఏ మ్మత్రం అరుులు కారు. 
అంతెందుకు వార్ష క్రియాత్మక వయవహారం ఈ 
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విలువలకు, వాటి వైపు ఆహావన్ననికి స్యిత్ం 
తోడపడదు. అందుకే ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాం గర్ష ఆద్రశన్నల అవస్రం చాల్ల ఉంది. 
వాటిని టీనేజ్రుల ముందు ఆకరశవంత్మైన 
పర్షపూరణ పద్ధతిలో పటిాలి. అది వార్ష 
పంచేద్రయాలకు అబ్నినటా ఉండ్డలి. వారు ఏ 
కాలంలో జీవిస్కతన్నారో ద్నికి అనుగుణంగ 
ఉండ్డలి. వాటికి తోడుగ శిక్షకుల ఆద్రశం 
ఉండ్డలి.  
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 అల్ హందు లిల్లహాి రబ్బిల్ ఆలమీన్, 
వస్సల్లతు వస్సల్లము అలర్ రహమతిల్ ముహ్ 
ద్తి వనిాఅమతిల్ ముస్ ద్తి నబ్బయియన్న 
ముహమమదివ్ వ అల్ల ఆలిహీ వస్హబ్బహీ 
అజ్మఈన్. అమ్మమ బఅద్: 
 స్ంతాన శిక్షణ స్కలభత్రమైన, 
లక్షయరహిత్మైన పని కాదు, ప్రతి ఒకురు ఏ 
విద్యజ్ఞానం లేకుండ్డ ద్నిని పాటించటానికి. 
అది నిరే్షషి ప్రమ్మణాలతో, ధార్షమక నియమ్మలతో 
కూడన కిాషిమైన పని. అంతే కాదు స్ంతానం 
మేళళను స్సధించుటకు, వార్ష జ్ఞానేంద్రయాల 
పరుగుద్ల, దినదిన్ననికి వార్ష మన్నసిాతిని 
పంచుటకు మర్షయు వార్ష నుండ చెడు అనే 
అపాయానిా దూరం చేయుటకు వయకితగత్ 
ప్రయతాాలు, భావన్నపూరణమైన అంత్రేృష్టి చాల్ల 
అవస్రం.  
 కొంద్రు శిక్షణ విషయంలో తాత్ముతాతత్ల 
గుడా మ్మరాగనిా అనుస్ర్షసూత వంశపరమైన 
వారస్త్వంలో పందిన ఒకే ఒక స్సలిడ్ 
(నిశాలమైన) పద్ేతిని అవలంబ్బస్కతనాది 
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చూస్కతన్నాము. అందువలా శిక్షణ విషయంలో 
చాల్ల పరపాటా జ్రుగుతున్నాయి. దీనికి 
ప్రభావితులవుతునాది మన స్ంతానం. అందుకే 
వార్షలో ఎన్నా దుష్పపరవరతనలు, చెడు అలవాటా 
జ్నిస్కతన్నాయి. వాటిని కుటంబాలు మర్షయు 
స్మ్మజ్ఞలు భర్షంచలేక పోతున్నాయి.  
 ఈ చిరుపుస్తకంలో కొనిా ముఖ్యమైన 
పరపాటాను ప్రస్సతవిసూత వాటి స్ర్షయైన 
నివారణపద్ధతి కూడ్డ చూపే ప్రయత్ాం చేస్సతను. 
అల్లహా్ అంద్ర్షకి స్ద్భగయం ప్రస్సదించుగక.  
 

1- శిక్షణ పట్ల నిర్బాధ్యత్ 
 కొంద్రు త్లిాద్ండ్రులు స్ంతానం శిక్షణలో 
ఏ మ్మత్రం శ్రద్ధ వహించరు. త్మ స్ంతానం పటా 
ఏ చినా బాధ్యత్ వహించకుండ్డ వదిలేస్సతరు. 
వారు అటాే పరుగుతూ పోతారు. స్ంతానం పటా 
ఉనా వార్ష బాధ్యత్ కూడు, గూడు, బటి కంటే 
మించినది లేద్ని భావిస్సతరు. మర్ష అల్లహా్ ఈ 
ఆదేశ్చనిా మరచిపోతారు.  
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ا] يَن آََمنُوا ُقوا أَنُْفَسُكْم َوأَْهلييُكْم َنارا َا الَّذي  [ َيا أَُّيُّ

]వశాాస్తల్లరా! మీరు మిమమలిన మీ భార్ాపిలాలిన 
నర్కాగిన నుండి ర్క్షంచుకండి[. (తహ్రీమ్ 66: 6).  

 అలీ బ్బన్ తాలిబ్ రజియల్లహాు అనుు చెపాపరు: 
వార్షకి విద్య నేరపండ మంచి శిక్షణ ఇవవండ.  
 అల్లగే వారు (త్ండ్రులు) ప్రవకత స్లాల్లహాు 
అలైహి వస్లాం ఈ ఆదేశ్చనిా మరచిపోతారుాః  

يهي َفاإْليَماُم َراٍع َوُهَو )ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسئُوٌل َعْن  يَّت
َرعي

ُجُل ِفي أَْهليهي َراٍع َوُهَو  يهي َوالرَّ يَّت
َمْسئُوٌل َعْن َرعي

َها َراعييٌَة  يَّتيهي َواِلَْْرأَُة ِفي َبيْتي َزْوجي
َمْسئُوٌل َعْن َرعي

يَّتيَها(
َي َمْسئُوَلٌة َعْن َرعي  َوهي

"మీలో ప్రతి ఒకుడు బాధుయడు, అత్ని 
బాధ్యత్లో ఉనాద్ని గుర్షంచి అత్డు 
ప్రశిాంచబడుతాడు. న్నయకుడు (త్న ప్రజ్లకు) 
బాధుయడు, అత్ని బాధ్యత్ గుర్షంచి అత్డా 
ప్రశిాంచబడుతుంది. భరత త్నింట్లా బాధుయడు 
అత్ని బాధ్యత్లో ఉనాద్ని గుర్షంచి అత్డా 
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ప్రశిాంచడం జ్రుగుతుంది. భారయ త్న భరత 
ఇంట్లా భాధుయరాలు. ఆమె బాధ్యత్లో ఉనాద్ని 
గుర్షంచి ఆమెను ప్రశిాంచడం జ్రుగుతుంది. 
(బ్నఖార్ష 2409, ముసిాం 1829). 
 ఇమ్మం ఇబ్నాల్ ఖ్యియమ్ ఇల్ల అన్నారుాః 
ఎవరు త్న స్ంతాన్ననికి ల్లభద్యకమైన విద్య 
నేరపకుండ్డ వదిలేశ్చడో అత్డు వార్ష పటా మహా 
చెడు, కీడు చేసినవాడవుతాడు. స్ంతానంలో 
అలవడే చెడు అలవాటా ఎకుువశ్చత్ం త్ండ్రుల 
వలానే అలవడతాయి. అది వారు, వార్ష పటా 
అవలంబ్బంచే అశ్రద్ధ మర్షయు ధార్షమక విధులను, 
స్కనాతులను వార్షకి నేరపకపోవడం వలానే. వార్ష 
చినాత్నంలో వార్షని వృధాగ వదిలేశ్చరు. 
అందుకు వారు పర్షగి పద్ేగయిన త్రావత్ 
స్వయానికే గని లేద్ త్మ త్ండ్రులకేగని ఏ 
ల్లభం చేకూరాలేకపోయారు. వీర్ష స్ంగతి ఎల్ల 
ఉంటంద్ంటేాః త్నయుని అవిధేయత్ 
భర్షంచలేక ఒక త్ండ్రి అత్డా గటిిగ 
మంద్లించాడు. అపుపడు అత్డన్నాడుాః న్నన్నా! 
మీరు న్న చినాత్నంలో చేసిన ద్ని ఫలిత్మే 
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ఇపుపడు మీరు పందుతున్నారు. న్న 
చినాత్నంలో మీరు ననుా వృధా చేశ్చరు. ఇపుపడు 
మీరు ముస్లివారయాయక నేను మిమమలిా 
వదిలేశ్చను. (తొహ్  ఫతుల్ మౌదూద్ 229). 
 

2- త్ండ్రుల ఆధిపత్యం 
 ఈ త్పుప మొద్టి త్పుపకు వయతిరేకమైనది. 
కొంద్రు త్ండ్రులు త్మ స్ంతానం యొకు స్రవ 
చేషిలపై త్మదే ఆధికారం నడవాలని 
ప్రయతిాస్సతరు. ఇల్ల వారు (త్ండ్రులు) వార్ష 
(స్ంతానం) వయకితతావనిా మటిిలో కలుపతారు. 
త్మ ఆలోచనలో వచిాన ఆదేశ్చలిస్సతరు. ద్నికి 
వారు (స్ంతానం) గుడాగ వాటిని పాటించుట 
త్పప మరొక ప్రస్కేత ఉండకూడద్ని భావిస్సతరు. 
నిశాయంగ దీని వల ాఎన్నా అవాంఛ్నీయ చేషలిు 
ఉద్భవిస్సతయిాః 
1. బలహీన వయకితతావనికి గుర్ష అవడం. 
ఆత్మవిశ్చవస్ం లోపించడం.  
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2. విముఖ్త్ భావం, పిర్షకిత్నం మర్షయు 
అనవస్రపు లజి్ఞ గుణం చోట చేస్కకొనుట.  
3. వింతైన, కొత్త విషయాలు కనుకుునే 
యోగయత్ నశించిపోవుట.  
4. యుకతవయస్కసకు చేర్షన త్రావత్ చెడపోయే 
అవకాశం, అపుపడు అత్డు బేడలలో బందీగ 
ఉండ విడుద్లైనటా ఫీల్ అవుతాడు. అందుకు 
అనిా రకాల హదుేలను అతిక్రమించే ప్రయత్ాం 
చేస్సతడు. అవి ధ్రమపరమైనవి అయిన్న స్రే.  
5- మ్మనసిక మర్షయు శ్చరీరక రోగలకు 
గుర్షఅవుతాడు.  
 పిలాలకు వార్ష స్వంత్ విషయాలోా కొంత్ 
పాటి స్వత్ంత్రం ఇవావలని నిశాయంగ ఉత్తమ 
శిక్షణ హామీ ఇస్కతంది. అది ఏవైన్న నిరణయాలు 
తీస్కకొనుటకైన్న, త్మ కోర్షకను 
వలిబ్నచుాటకైన్న, బాధ్యత్ వహించుటకైన్న. 
ఇవనిాయూ స్వయమైన పద్ధతితో, ఉత్తమ స్భయత్ 
తో ఉండేటటా త్ండ్రులు త్మ స్ంతాన మదిలో 
న్నటాలి.  
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3-వైర్పద్ధయ ఆద్ర్శం 
 మొద్టిస్సర్షగ పిలాలపై త్లాిద్ండ్రుల ప్రభావమే 
పడుతుంది. అత్ని గుణాలు, అలవాటాలో వీర్ష 
ఛాయనే పడుతుంది. త్లిాద్ండ్రులు స్ద్వరతన, 
ఉత్తమ నడవడక కలవారైతే పిలాలు కూడ్డ 
స్దుగణాలు నేరుాకుంటారు. వారు చెపేపదకటి 
చేసేది మరొకటైతే పిలాలపై ద్ని చెడు ప్రభావం 
పడుతుంది.  
 వైరుద్ధయంలో మరొకటిాః త్ండ్రి స్త్యత్ 
గుర్షంచి త్న స్ంతాన్ననికి చెపిప స్వయంగ 
అబద్ధం పలుకుతే లేద్ అత్ను అమ్మనతు 
గుర్షంచి ఆదేశించి స్వయంగ దంగత్నం చేసేత, 
లేద్ వాగనే్ననికి కటిబడ ఉండ్డలని బోధించి, 
తానే వాగేన భంగం చేసేత, లేద్ మంచిత్నం 
మర్షయు స్ంబంధాలిా పంచుకోవాలని బోధించి 
అత్డే త్న త్లిాద్ండ్రుల పటా అవిధేయుడైతే, 
లేద్ నమ్మజు గుర్షంచి ఆదేశించి స్వయంగ 
నమ్మజు వదులుతూ ఉంటే, లేద్ 
పోగత్రాగరాద్ని హితువు చెపిప స్వయంగ 
ధూమపానం చేసేత, ఇల్లంటి వైరుద్ధయం వలన 
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శిక్షకుడు త్న పిలాల ద్ృష్టిలో చులకన 
అయిపోతాడు. అత్ని మ్మటకు వారు ఏ మ్మత్రం 
విలువనివవరు. అలా్లహ్ అదేశం ఇల్ల ఉందిాః  
ِّ َوتَنَْسْوَن أَْنُفَسُكْم َوأَنْتُْم  ]أََتأُْمُروَن النَّاَس بيالبي

  {44}البقرة: وَن الكيتَاَب أََفََل تَْعقيُلوَن[َتتْلُ 

]ఏమిట్, మీరు మంచిపనులు చేయమని 
ఇతరులకైతే హితబోధ చేస్తతరు. కాని మిమమలిన 
మీరు మర్చి పోతారు. మీరు గ్రంథపారాయణం 
కూడా చేస్తతన్ననరు. అయిన్న మీరు బుదిిని 
బొతితగా ప్రయోగించ్రేమిట్[. (బఖ్ర 2: 44). 
 

4- కఠినత్ాం 
 త్ండ్రులు త్మ స్ంతానం పట ాకరుణ, ప్రేమ 
మర్షయు మెత్క వైఖ్ర్ష అవలంభించాలి. 
చిన్నారుల పట ాప్రవకత పద్ధతి ఇదే. అబూ హురైరా 
రజియల్లాహు అనుు ఉలేాఖంచారుాః ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం హస్న్ బ్బన్ అలీని 
ముద్ేడ్డరు. అపుపడు అకుడ అఖ్  రఅ బ్బన్ 
హార్షస్ ఉన్నారు. ఈ విషయం చూసి 
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అత్డన్నాడుాః న్నకు పది మంది స్ంతానం, కాని 
నేను ఇంత్వరకు ఏ ఒకుర్షనీ ముద్ధడలేదు. 
అపుపడు ప్రవకత స్లాలా్లహు అలైహి వస్లాం అత్ని 
వైపు చూసూత ఇల్ల అన్నారుాః  

 )َمْن ََّل َيْرَحْم ََّل ُيْرَحْم(. 

"కరుణంచనివారు కరుణంపబడరు". (బ్నఖార్ష 5997). 
 ఆయిష్ట రజియల్లహాు అన్ను ఉలేాఖంచారుాః 
పలెాటూర్ష అరబ్నిలు కొంద్రు ప్రవకత స్లాల్లహాు 
అలైహి వస్లాం వద్ేకు వచాారు. "మీరు మీ పిలలా 
ను ముద్ేడుతారా?" అని అడగరు. "అవును" 
అని ప్రవకత స్మ్మధానమిచాారు. వారన్నారుాః 
"కాని మేము అల్లహా్ స్సక్షగ! ముదే్డము". 
అపుపడు ప్రవకత స్లాల్లహాు అలైహి వస్లాం అన్నారుాః 

ْن ُقُلوبيُكْم(. ْْحََة مي  )أََو أَْمليُك إيْن َكاَن اهللُ َنَزَع الرَّ

 "అల్లాహ్ మీ హృద్యాలోా నుండ కరుణ 
తీసేసేత నేనేమి చేయ గలుగుతాను". (బ్నఖార్ష 
5998, ముసిాం 2317). 
 శిక్షంచేటపుపడు కఠినత్వం మర్షయు 
కరుశత్వం పాటించటం అనేది తికమక వేసే 
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ఆలోచనలు పుటిిస్సతయి. అందువలా వారు 
త్మనుతామే అదుపులో పటికోలేరు. ఇక 
ఇత్రులను అదుపులో పటేి ప్రస్కేత రాదు.  
 వనకటి కాలంలో ఉనా (ఆలోచన ఏమిటంటే) 
కఠినత్వం, గటిిగ కొటిడం వలానే పిలాలో ా శకిత, 
బలం, పురుషత్వం ల్లంటివి పరుగుతాయి, 
బాధ్యత్ వహించే శకిత వస్కతంది, ఆత్మవిశ్చవస్ం 
కలుగుతుంది అని. అయితే ఈ ఆలోచన త్పుప 
అని రుజువైపోయింది. ఎందుకనగ కఠినత్వం 
అనేది పిలలాో ా వయద్భర్షత్మైన మ్మనసిక ఒతితడకి 
ద్ర్ష తీస్కతంది. అది వాళళను త్లబ్బరుస్కత్నం, 
శత్రుత్వం లోనికి నెటతిుంది. వార్ష మ్మనసిక 
వికాస్సని (Mental Maturity)కి అడాు 
పడుతుంది. ఎలాపుపడూ వార్షలో హీనత్వం, 
త్కుువ సా్సయి మర్షయు అగౌరవ భావం 
కలుగజేస్కతంది.  
 ఏ మ్మత్రం శిక్షంచనేవదుే అని కూడ్డ దీని 
భావం కాదు. ఎపుపడైన్న ఒకు స్సర్ష శిక్షంచాలి. 
అయితే ఈ శిక్ష అనేది కరుణ, కటాక్షాల 
హదుేలకు మించి ఉండకూడదు.  
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5- చెడును చూసి నిర్లక్షయం 
చ్చయడం 

 ఎల్లగైతే కఠినత్వం మంచి విషయం కాదో, 
ద్నిని ఖ్ండంచడం జ్ర్షగిందో. అల్లగే చెడును 
చూసి అశ్రద్ధ వహించడం కూడ్డ మంచి 
విషయం కాదు. అనేక మంది త్ండ్రులు ఈ 
త్పుపకు గుర్ష అవుతారు. వార్ష స్సకు ఏమిటంటే 
వారు ఇంకా చిన్నారులే కద్, పద్ేగయిన త్రావత్ 
ఈ చెడులను వారే వదులుకుంటారు. ఇది 
స్ర్షయైన మ్మట కాదు. ఎందుకనగ ఎవరైన్న 
పసిత్నంలో ఓ అలవాటకు బానిస్యాయక పర్షగి 
పద్ేయాయక ద్నిా వదులుకోవడం అత్నికి కషింగ 
ఉంటంది. ఇబ్నాల్ ఖ్యియం రహిమహుల్లహా్ 
ఇల్ల చెపాపరు: ఎంద్రో త్ండ్రులు త్మ 
స్ంతాన్ననిా త్మ కారిపుముకులను అటాే 
వదిలేసి, వార్ష శిక్షణ మ్మనుకొని, వార్ష వాంఛ్లు 
తీరుాకొనుటకు దోహద్పడ వార్ష ఇహపరాలను 
పాడు చేస్కతన్నారు. వార్షని గౌరవపరుస్కతన్నాము 
అనాది వార్ష భ్రమ, అస్లు వారు వార్షని 
అవమ్మనపరుస్కతన్నారు. కనికరం చూపుతున్నాము 
అనాది వార్ష భ్రమ అస్లు వారు వార్షపై దౌరినయం 
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చేసూత వార్షని దూరం చేస్కతన్నారు. చివర్షకి త్మ 
స్ంతానం నుండ ఏ ల్లభం కూడ్డ 
పంద్లేకపోతారు. అంతే కాదు ఇల్ల చేసి వారు 
ఇహపరాల మేళ్ళళ స్సధించకుండ్డ చేస్కతన్నారు. 
త్నయుళళలో ఉనా చెడును గనక నీవు 
చూసినట్థాతే అది ఎకుువశ్చత్ం త్ండ్రుల నుండ 
సోకినదే అని నీకు తెలుస్కతంది. (తుహ్ ఫతుల్ 
మౌదూద్).  
 నిరాక్షాయలోా అతి గొపపది; పిలాలను నమ్మజు 
చేయమని, ద్ని పటా శ్రద్ధ వహించమని 
ప్రోత్సహించకపోవడం. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చెపాపరుాః 

ُبوُهْم   ينَي َواْْضي ن يَسبْعي سي ََلةي ل )ُمُروا أَْبنَاَءُكْم بيالصَّ

) عي ُقوا َبيْنَُهْم ِفي اِلََْضاجي ينَي َوفَرِّ ن يَعْْشي سي  َعَليَْها ل

"మీ పిలాలు ఏడు స్ంవత్సరాల వయస్కసకు 
చేర్షనపుపడు మీరు వార్షకి నమ్మజు గుర్షంచి 
ఆదేశించండ. వారు పది స్ంవత్సరాలకు 
చేర్షనపుపడు వార్షని ద్ండంచండ. వార్ష పడకలను 
వేరు చేయండ". (అహమద్, అబూ ద్వూద్ 
495. అల్లినీ దీనిని హస్న్ అని అన్నారు). 
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 త్నయులు నిద్రపోతునాది లేద్ 
ఆడుకుంటనాది చూసూత (వార్షకేమీ 
చెపపకుండ్డ) త్ండ్రి నమ్మజు కొరకు వళిళపోవుట 
చాల్ల త్పుప విషయం. అలా్లహ్ యొకు ఈ 
ఆదేశం చద్వండాః 

ْ َعَليَْها] ََلةي َواْصطَبي   {132}طه:[ َوأُْمْر أَْهَلَك بيالصَّ

]నీ కుటంబ స్భ్యాలను నమాజు చెయాండి అని 
ఆజాాపించు స్ాయంగా నీవు కూడ ద్వనిని 
పాట్ంచు[. (తాహా 20:132). 

 స్ంగీత్ం మర్షయు పాటలు వినుట నుండ 
వార్షని వార్షంచాలి. దుస్కతలోా, అలవాటాలో 
అవిశ్చవస్కల పోలికల నుండ వార్షంచాలి. ధ్ర్షనిపై 
అలాకలోలా్లనిా స్ృష్టించే, స్ంస్ురణను చేపటిని 
పేరుగల ప్రసిదుధల నుండ వార్షని దూరం 
ఉంచాలి. వీటనిాటిలో త్ండ్రి త్మ స్ంతానంతో 
ప్రేమపూరవకమైన స్ంబంధ్ంతో పాట 
మెత్కవైఖ్ర్ష, ద్యాగుణం అవలంభించాలి. 
స్కనిాత్ంగ, ఒపిపంచగల పద్ధతిలో మ్మటాాడ్డలి.  
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6-యధాపూర్ా సైితిపై వద్లట్ం 
 శిక్షణలోని త్పుపలాో ఒకటి యధాపూరవ 
పర్షసితాిని వద్లి పాత్రకమైన పద్ధతినే 
అవలంభించుట. కాల్లనికి త్గిన నూత్న 
విషయాలిా విడన్నడుట. ఉద్హరణకు కొంద్రు 
శిక్షణ ఇచేావారు ఈతాడుట, బాణము విడుచుట 
మర్షయు గుఱ్ఱపు స్సవర్ష నేరుపట పటా మంచి శ్రద్ధ 
చూపుతారు మర్ష ఈ కాల్లనికి అవస్రమైన ఇత్ర 
నైపుణాయలను వదిలేస్సతరు. ఉద్హరణకుాః 
కంపూయటర్ శిక్షణ, అత్యవస్రమైన ఇత్ర భాషలు, 
ప్రస్ంగం, రచన పద్ధతులు నేరాపలి. త్మ రక్షణ 
(సెల్్ డఫెన్స)కు పనికొచేా ఆధునిక ఆటలాో 
ఏదైన్న మంచి ఆటలో నైపుణయం ఉండేటా 
చేయాలి. శిక్షణ ఇచేావారు వార్ష (శిక్షతుల) ఈ 
శకిత స్సమరాయాలను పంచుతూ ఉండుటకు 
ఎకుువ శ్రద్ధ చూపాలి. లేనిచో వారు త్మ తోటి 
వాళళతో వనకే ఉండపోతారు. అందువలా వార్షలో 
నూయనతాభావం జ్నిస్కతంది. జీవిత్ వవవహారాలాో 
వార్షకంటే ముందుకు వళిళపోయిన వార్ష 
తోటివాళళకు దూరదూరంగ ఉంటంటారు.  
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7-త్పుును ఒపుుకోకపోవడం 
 త్న పిలావాని త్పుపలేకున్నా అత్డా శిక్షంచి 
అత్నిపై అన్నయయం చేసిన త్ండ్రి మనలో లేడ్డ? 
 త్న పిలావాడు నిరోేష్ట అయిన్న అత్నిపై 
నింద్మోపిన త్ండ్రి మనలో లేడ్డ? 
 అబద్ధపు చాడీలను నమిమ త్న కొడుకును 
కొటిిన త్ండ్రి మనలో లేడ్డ? 
 అవును, నేను న్న కొడుకు పటా త్పుప చేశ్చను 
అని త్రావత్ త్ండ్రి తెలుస్కకుంటాడు. కాని త్న 
స్ంతానం ముందు త్న పశ్చాతాతప భావం వయకత 
పరచడు, అస్సలు త్న త్పుపనే ఒపుపకోడు. 
బహుశ్చ అత్ని స్ంతాన్ననికి ఏ హకూు, 
గౌరవం, మరాయద్ మర్షయు వాటి భావాలు లేవు 
కావచుా అత్ని ద్ృష్టిలో? 
 నిశాయంగ ఇది అస్వయమైన పద్ధతి. ఇది 
పిలాల మనస్కసలో గరవం, అహంకారం మర్షయు 
త్పుపడు అభిప్రాయంపైన పక్షపాత్ం ల్లంటి 
దురుగణాలను జ్నిస్కతంది. త్పుపలో ఉండ కూడ్డ 
త్లబ్బరుస్కత్నం వహించే గుణాలు పుటిిస్సతయి.  
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 ఒకవేళ త్ండ్రి త్న కొడుకు ముందు 
పశ్చాతాతప భావం వయకతపర్షసేత, ఇది చాల్ల మంచి 
పద్ధతి. ఇల్ల శిక్షకుడు త్నతో జ్ర్షగిన త్పుపను ఓ 
స్సనుకూల ప్రవరతలో మ్మరాగలడు, దీని వలా 
పిలాలోా మంచి ప్రభావం కలిగి, ధ్రమం మర్షయు 
స్త్యం పటా అణకువ, త్పుప జ్ర్షగితే ఒపుపకునే 
భావం, ఇత్రుల పటా మనిాంపు వైఖ్ర్ష త్దిత్ర 
గుణాలు పుడుతాయి.  
 

8- వయక్తతగత్ంగా నిర్ణయాలు 
తీస్తకోవడం 

 త్ండ్రియే త్నింట్లా బాధుయడు, వార్ష 
వయవహారాలు చూసేవాడు మర్షయు వార్ష గుర్షంచి 
అత్నితోనే విచార్షంచడం జ్రుగుతుంది. ఇల్ల 
అని ఇంట్లా ఉనావార్షతో స్ంప్రదించకుండ్డ, ప్రతి 
విషయంలో తానే ఒంటర్షగ నిరణయాలు 
తీస్కకోవడం కూడ్డ స్ర్ష కాదు. దీని వలా పిలలా 
మధ్య ఒకర్షపై మరొకరు పత్తనం నడపించాలనా 
బ్నదిధ పుడుతుంది. పద్వేాళ్ళళ చినావాళళపై 
చేయిజేస్కకుంటారు. వార్షని అణచి ఉంచే 
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ప్రయత్ాం చేస్సతరు. ఎల్లగైతే వార్ష త్ండ్రి 
నిరణయాలు తీస్కకోవడంలో వార్షతో 
ప్రవర్షతస్కతన్నాడో. 
  సెలవు రోజున త్న భారయపిలాలిా త్న కారులో 
పార్ు తీస్కకెళ్ళా ఒక వయకిత న్నకు ఇచాట 
గురుతకొచాాడు. అత్డు వార్షని ఎట 
తీస్కకెళ్ళతన్నాడో వార్షకేమీ తెలియదు. వార్షలో ఏ 
ఒకుడైన్న (న్నన్నా ఎకుడకి వళ్ళతున్నారు? అని) 
అడగితే, పాపం! వారు పార్ు పోవడ్డనికి ఎంతో 
స్ంతోషంతో ఎదురు చూస్కతనా ఆ సెలవు రోజు 
'వనకిు మళిళంచి ఇంటికి తీస్కకెళ్ళతను' అనా 
బెదిర్షంపులతో శిక్షంచేవాడు.  
 ఆ త్ండ్రి త్న స్ంతాన్ననిా ద్గగర్షకి 
పిలుచుకొని ఎట వళ్ళత బాగుంటంద్ని వార్షతో 
స్లహా తీస్కకుంటే ఉత్తమం కాద్? ఇల్ల చేసేత 
అత్డు ఏమి నషిపోతాడు? కాని కొంద్రు 
ఇత్రులను అణచి ఉంచడం, వార్షని ఏ మ్మత్రం 
ఖాత్రు చేయకుండ్డ, వార్షపై త్మ పత్తనం 
చూపడమే మేలు అని అనుకుంటంటారు.  
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9- ప్రత్యయకత్లను 
గౌర్వించకపోవడం 

 ప్రతేయకత్లకు స్ంబంధించిన గౌరవం మన 
పిలాలకు నేర్షపంచడం ఎంతైన్న అవస్రం. ద్ని 
వలా వారు వార్ష వయకితగత్ వయవహారాలు మర్షయు 
ఇత్రుల వయకితగత్ వయవహారాల మధ్యగల 
వయతాయస్సనిా క్షుణణంగ తెలుస్కకోగలుగుతారు.  
 విశ్రంతి తీస్కకునే స్మయాలాో మర్షయు 
ఇత్రులతో కలవడం ఇషిం లేని స్మయాలాో 
మనం మన స్ంతాన్ననికి మర్షయు మన సేవలో 
ఉనావార్షకి మన గదిలోకి ప్రవేశించే ముందు 
అనుమతి తీస్కకోవాలనే విషయం త్పపనిస్ర్షగ 
నేరాపలని ఖుర్ఆన్ మనకు బోధించింది.  
 అందుకే త్లిాద్ండ్రులు -ప్రతేయకంగ త్లిా- 
ఇత్రుల ప్రతేయకత్ల గుర్షంచి వాటి హదులే 
గుర్షంచి త్మ స్ంతాన్ననికి తెలుపాలి. ఇత్రులకు 
ప్రతేయకించబడన స్లాం లేక గదిలో వారు 
అనుమతి లేనిదే ప్రవేశించరాదు. మూయబడ 
ఉనా ఏ వస్కతవును తెరువరాదు. అది ఏ ఇంటి 
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త్లుపైన్న, ఫ్రిజ్ల అయిన్న, పుస్తకం, ఆఫీస్క, పటి్ 
ల్లంటిదేదైన్న ఎపపడ నుండ పడ ఉన్నా స్రే.  
 కొనిా ఇళళలోా ప్రతేయకత్ల గౌరవం అనేది 
నశించిపోయింది. అందువలా స్ంతానం 
అరాచకత్వం, క్రూరత్వ వాత్వరణంలో 
పరుగుతూ ఇత్రుల హకుులను నెరవేరాకుండ్డ 
దౌరిన్నయనికి పాలపడుతున్నారు.  
 అందుకు త్ండ్రులు ముందు త్మ స్ంతానం 
యొకు ప్రతేయకత్లను గౌరవించాలి. వార్ష గదిలో 
ప్రవేశించే ముందు త్లుపు త్టాిలి. వార్ష 
రహస్సయలను ద్చి ఉంచాలి. ఏదైన్న చినా త్పుప 
జ్ర్షగితే వంటనే వార్షని నిందించకుండ్డ ద్నిా 
స్పషిపరచకుండ్డ ఉండ్డలి, మనిాంచాలి. ఇల్ల 
త్ండ్రులు చేశ్చరంటే ఇత్రుల ప్రతేయకత్ల గుర్షంచి 
వార్షకి నేరపడంలో స్ఫలులైనటేా.  
 

10- దూర్దూర్ంగా ఉంచడం 
 పద్ేల స్మ్మవేశంలో త్మ స్ంతానం 
పాల్గగనటానిా కొంద్రు త్ండ్రులు ఒక నూయనత్, 



60 

 

సంతాన శిక్షణ  
 

 

లోపంగ భావిస్సతరు. ఎపుపడు వారు పద్లే 
స్మక్షంలో రావాలనుకుంటారో వార్షని నెటేిసూత, 
చివాటా పడుతూ, దూరం చేసూత ఉంటారు.  
 నిస్సందేహంగ ఒకోుస్సర్ష పిలావాడని పద్లే 
స్మ్మవేశంలో కూరోానివావలి. అత్డు వార్షతో 
నేరుాకుంటాడు. వార్ష అనుభవాలను సేకర్షస్సతడు. 
బ్నఖార్ష (5620), ముసిాం (2030)లో వచిాన 
ఉలేాఖ్నం ప్రకారం ప్రవకత స్లలా్లాహు అలైహి 
వస్లాం వద్ేకు ఓ త్రాగే పద్రాం వచిాంది. 
ఆయన అందులో నుండ త్రాగరు. అపుపడు 
ఆయన కుడ ప్రకున పిలావాడున్నాడు. ఎడమ 
ప్రకున పద్మేనుషులున్నారు. ప్రవకత స్లలా్లాహు 
అలైహి వస్లాం పిలావాడనుదేేశించిాః "ఇటవైపున 
ఉనా పద్ేలకు ఇవవడ్డనికి నీవు అనుమతిస్సతవా" 
అని అడగరు. అందుకు ఆ పసివాడు 'అల్లహా్ 
స్సక్షగ! ఓ ప్రవకాత, మీ నుండ లభించే న్న 
వంతులో నేను ఇత్రులకు ప్రధానయత్ నివవను' 
అని చెపాపడు. అందుకు ప్రవకత ఆ పాత్ర అత్ని 
చేతిలో పటేిశ్చరు. 
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 ఆయన స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం ఎంత్టి 
గొపప మ్మరగద్ర్షశ, ఉత్తమ శిక్షకులు, మర్షయు 
మంచి విధ్ంగ నేరేపవారు. ప్రతి కాలం మర్షయు 
స్ాలంలో ప్రతి వయస్కసవారు ఆయన నుండ 
నేరుాకోగలరు. ఇస్సామీయ దైవ విధానం పిలాలను 
పద్ేల స్మ్మవేశంలో, వారునా మసిిదులో,ా 
వార్షతో ప్రయాణానికి, వారు పోగు అయేయ చోట 
పాల్గగనడ్డనిా నివార్షంచదు. వారు పాల్గగని వార్ష 
అనుభవాలను నేరుాకుంటారు. వార్షతో పనులాో 
పాల్గగంటారు. బాధ్యత్ గుణాలిా అనవయించు 
కుంటారు.  
 చిన్నారులను పద్ేలతో  వేరుంచడం అనేది 
అవాంఛ్నీయ విధానం, మర్షయు కారయ శూనయ 
పద్ధతి. ఇల్ల చిన్నారులను పరస్పరం ఒకర్షకొకరు 
కలసినటా వదిలేసేత, వారు అలార్ష, చిలార్ష పనులు 
నేరుాకుంటూ, షైతాన్ వార్షని త్న చికుులో 
పడవేస్కకుంటాడు, అందువలా వారు చెడు 
నేరుాకుంటారు. ద్నికి బదులు పద్ేలతో ఉంటే 
గొపప విషయాలు, అనుభవాలు నేరుా కుంటారు.  
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 అల్ హందు లిల్లాహి వహ్ ద్హ్, వస్సల్లతు 
వస్సల్లము అల్ల మలా్ల నబ్బయయ బఅద్హ్, 
అమ్మమబఅద్: 
 నిశాయంగ స్ంతాన శిక్షణ ఒక కళ 
మర్షయు ఒక నైపుణయం. అతి త్కుువ మంది 
ఇందులో పర్షపూరుణలుగ తేలుతారు. ఈ 
విషయంలో ఎన్నా పుస్తకాలు వ్రాయబడా్డయి. 
అందులో కొనిా స్ంక్షపతమైతే మర్షకొనిా విపులంగ 
ఉన్నాయి. వాటిలోని కొనిాంటి స్సరాంశం మీ 
ముందు ఉంచద్లిచాను. ల్లభద్యకమైన 
అనుభవాలతో వాటిని క్రమబదీధకర్షంచాను. త్మ 
చిన్నారులకు ఉత్తమ శిక్షణ ఇవవద్లచిన 
త్ండ్రులు మర్షయు శిక్షకులు ఇల్లంటి 
విషయాల అవస్రం లేకుండ్డ ఉండలేరు.  
 

విశ్వాసం 
1- నీవు నీ స్ంతాన్ననికి కలిమయే తౌహీద్ 
(ఏకత్వ వచనం: ల్ల ఇల్లహ ఇలాల్లహా్) మర్షయు 
అందులో ఉనా అంగీకారం మర్షయు నిరాకారం 
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నేరుప. "ల్లఇల్లహ"లో నిరాకారం ఉంది. అంటే 
అల్లహా్ త్పప స్మస్తములో నుండ 
'ఉలూహియత్' (ఆరాధ్న హకుు)ను 
నిరాకర్షంచుట. "ఇలాల్లహా్" లో అంగీకారం 
ఉంది, అంటే అల్లాహ్ ఏకైకుడు మ్మత్రమే 
ఆరాధ్నలకు అరుుడు అని నముమట.  
2- మనమెందుకు పుటిించబడ్డామో? ఈ 
ఆయతు ఆధారంగ వార్షకి నేర్షపంచు.  

ييَْعبُُدوني ] نَّ َواإليْنَس إيَّلَّ ل [ َوَما َخلَْقُت اجلي

  {56}الذاريات:

]నేను జిన్ననతులను మరియు మానవులను 
కేవలం ననున ఆరాధంచుటకే పుట్టంచాను[. 
(జారియాత్ 51: 56). 
"ఆరాధ్న" యొకు భావానిా విపులంగ 
నచాజెపుప.  
3- అల్లహా్ పేరు వింటేనే ఓ భయంకరమైన 
భావన వార్ష మదిలో కుదిరే విధ్ంగ 
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మ్మటిమ్మటికి నరకం, అల్లహా్ కోపం, శిక్ష, 
విపతుత గుర్షంచి బెదిర్షంచకు.  
4- అల్లహా్ నే అధికంగ ప్రేమిస్కతనావాడగ 
వార్షని త్యారు చేయి. ఎందుకనగ? ఆయనే 
మనలిా పుటిించాడు, మనకు ఉపాధి ఇచాాడు, 
తినిపించాడు, త్రాగించాడు, ధ్ర్షంపజేశ్చడు, 
ఆయనకు భకుతలుగ మెదులుకునే విధ్ంగ 
చేశ్చడు.  
5- ఏకాంత్ంలో త్పుప చేయుట నుండ 
వార్షంచు. ఎందుకనగ అల్లహా్ అనిా సిాతులాో 
వార్షని గమనిస్కతన్నాడు.  
6- అల్లహా్ పేరుగల జిక్ర్ (స్మరణలు) వార్ష 
ముందు అధికంగ చేయి. ఉద్ాః 
తినేత్రాగేటపుపడు, లోనికి, బయటికి 
వళ్ళళటపుపడు బ్బసిమలా్లహ్ అని. బోజ్నం చేసిన 
త్రావత్ అల్ హందులిల్లాహ్ అని. ఆశారయం 
కలిగినపుపడు స్కబ్ హానలా్లహ్ అని. ఇంకా 
ఇల్లంటి జిక్ర్.  
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7- వార్షలో ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం 
ప్రేమ కుదిర్షంచు. ఆయన స్లాల్లాహు అలైహి 
వస్లాం స్దుగణాలు నేర్షపంచి, వార్ష ముందు 
ఆయన చర్షత్ర తెలిపి, ఆయన పేరు 
వచిానపుపడల్లా ఆయనపై ద్రూద్ చదివి.  
8- వార్ష మనస్కసలో విధివ్రాత్పై నమమకం 
పటిషఠంగ న్నట. అంటే అలా్లహ్ త్లచినదే 
అవుతుంది. అలా్లహ్ త్లచనిది కానేకాదు. 
9- వార్షకి విశ్చవస్ ఆరు మూలసూత్రాలు నేరుప.  
10- విశ్చవస్సనికి స్ంబంధించిన కొనిా ప్రశాలు 
వార్ష ముందుంచు. ఉద్ాః నీ ప్రభువు ఎవరు? నీ 
ధ్రమమేది? నీ ప్రవకత ఎవరు? అలా్లహ్ మనలిా 
ఎందుకు పుటిించాడు? మనకు ఉపాధి, తిను 
త్రాగు పద్రాాలు మర్షయు స్వస్ాత్ 
ప్రస్సదించువారు ఎవరు? తౌహీద్ యొకు 
రకాలు ఏమిటి? ష్టర్ు, కుఫ్ర్, నిఫాఖ్ 
అంటేమిటి? ముష్రిక్, కాఫిర్, మున్నఫిఖుల 
పరయవస్సనం ఏమిటి? త్దిత్ర... 
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ఆర్బధ్న 
11- వార్షకి ఇస్సాం యొకు ఐదు 
మూలసూత్రాలు నేరుప. 
12- వార్షకి నమ్మజు అలవాట చేయించు. 
(ప్రవకత ఆదేశం:) "మీ స్ంతానం వయస్కస ఏడు 
స్ంవత్సరాలు పూర్షత అయితే వార్షకి నమ్మజు 
గుర్షంచి ఆదేశించండ. వార్ష వయస్కస పది 
స్ంవత్సరాలు పూర్షత అయిన త్రావత్ నమ్మజు 
విషయంలో వార్షని ద్ండంచండ".  
13- నీవు మసిిదుకు వళ్తత నీ కూమ్మరుడా 
వంట తీస్కకెళ్ళళ. వుజూ ఎల్ల చెయాయలో అత్నికి 
నేర్షపంచు.  
14- అత్నికి మసిిదులో పాటించవలసిన 
పద్ధతులు, మసిది్ గౌరవం, పవిత్రత్ 
తెలియజేయి.  
15- ఉపవాస్ం అలవాట చేయించు. చివర్షకి 
అత్ను పద్ేగయాయక ద్నికి అలవాట పడ 
ఉండుటకు.  



68 

 

సంతాన శిక్షణ  
 

 

16- స్సధ్యమైనంత్ వరకు ఖుర్ఆన్, హదీస్ 
మర్షయు స్మయ స్ంద్రభ స్మరణలు (అజ్ఞుర్) 
కంఠస్తం చేయించుటకు ప్రోత్సహించు. 
17- వారు ఖుర్ఆన్ కంఠస్తం చేస్కతన్నా కొదిే 
వార్షకి ఏదైన్న బహుమ్మనం ఇసూత ఉండు. 
ఇబ్రాహీం బ్బన్ అద్ హమ్ చెపాపడుాః న్న త్ండ్రి 
న్నతో ఇల్ల చెపాపరుాః "పుత్రుడ్డ! నీవు ప్రవకత 
హదీస్కలు కంఠస్తం చేయి. నీవు కంఠస్తం చేసే 
ప్రతి హదీస్కకు బదులుగ ఒక దిరుమ్ ఇస్సతను". 
ఈ విధ్ంగ నేను హదీస్కలు కంఠస్తం చేశ్చను.  
18- ఖుర్ఆన్ పేరు వింట్నే శిక్షగ భావించి, 
ఖుర్ఆన్ కంఠస్సతనిా అస్హియంచుకునే విధ్ంగ 
కంఠస్తం మర్షయు పారాయణం చేయమని 
అధికంగ ఒతితడ చేయకు.  
19- నీవు నీ స్ంతాన్ననికి ఒక ఆద్రశం అని 
తెలుస్కకో. నీవు ఆరాధ్నలోా అలస్త్వం పాటిసేత, 
లేద్ ఎంతో ఇబిందిగ పాటిసేత ద్ని ప్రభావం 
వార్షపై పడుతుంది. వారు కూడ్డ ఎంతో కషింగ 
ద్నిని పాటిస్సతరు లేద్ ద్ని నుండ పార్షపోయే 
ప్రయత్ాం చేస్సతరు. 
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20- వార్షకి ద్నధ్రామలు చేసే అలవాట 
చేయించు. అదెల్ల అంటే ఒకోుస్సర్ష వారు 
చూస్కతండగ నీవు ఏదైన్న ద్నం చేయి. లేద్ 
వార్షకి ఏదైన్న ఇచిా ఎవరైన్న బీద్వానికి లేద్ 
పేద్వానికి ద్నం చేయమని చెపుప. దీనికంటే 
మరీ ఉత్తమమేమిటంటే వారు స్వయంగ జ్మ 
చేస్కకుంటనా డబ్నిలో నుండ ద్నం 
చేయాలని ప్రోత్సహించు.  
 

ప్రవర్తన 
21- నీ కొడుకు స్త్యవంతుడు కావాలని నీవు 
కోరుకుంటే అత్నిలో భయానిా జ్నింపజేయకు.  
22- నీవు స్త్యమే పలుకుతూ ఉండు అపుపడు 
నీ కొడుకు నీతో స్త్యం నేరుాకుంటాడు.  
23- స్త్యం మర్షయు అమ్మనత్ (అపపగింత్, 
బాధ్యత్, విశవస్నీయత్)ల ఘనత్ను వివర్షంచు.  
24- అత్నికి తెలియకుండ్డనే అత్ని 
అమ్మనతును ఒకోుస్సర్ష పరీక్షంచు. 
25- ఓపిక అలవాట చేయించు. తొంద్రపాట  
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చేయకూడద్ని నచాజెపుప. ఉపవాస్ అభాయస్ం 
ద్వరా లేద్ ఓపిక మర్షయు నెమమదితో కూడన 
విషయాలపై అమలు ద్వరా ఇది స్ంభవం 
కావచుా.  
26- వార్ష మధ్య న్నయయం పాటించు. 
న్నయయగుణం వార్షకి నేరపడ్డనికి ఇదే 
అతిఉత్తమమైన పద్ధతి. 
27- వార్షకి ప్రాధానయత్ గుణం అలవాట 
చేయించు. అది క్రియారూపకంగనైన్న లేద్ 
ప్రాధానయత్ గుణం యొకు ఘనత్ను చాటే కొనిా 
స్ంఘటనలను ప్రస్సతవించి అయిన్న. 
28- మోస్ం, దంగత్నం మర్షయు అబద్ధల 
వలా కలిగే దుషపర్షణామ్మల గుర్షంచి వివర్షంచు.  
29- వారు ఏదైన్న స్ంద్రభంలో ధైరయం 
ప్రద్ర్షశసేత వార్షని ప్రశంసించి ఏదైన్న బహుమ్మనం 
ఇవువ. వాస్తవమైన మర్షయు అవస్రం ఉనా చోటే 
ధైరయం ప్రద్ర్షశంచాలని బోధించు.  
30- కఠినంగ ప్రవర్షతంచకు. ద్నివలా వార్షలో 
భయం, అబద్ధం మర్షయు పిర్షకిత్న్నలు చోట 
చేస్కకుంటాయి.  
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31- వార్షలో నమ్రత్, మెత్కవైఖ్ర్ష గుణాల 
ప్రేమతో పాట అహంకారానిా వద్లుకునే ప్రేమ 
కుదిర్షంచు. 
32- ఘనత్లోా వయతాయస్ం భయభీతి మర్షయు 
స్తాురాయల ద్వరా ఉంటంది త్పప వంశం, 
డబ్నిధ్నం వలా కాద్ని నేరుప.  
33- అన్నయయం, అతాయచారం యొకు 
పరయవస్సనం మహా చెడదా్ని, దౌరినయం అనేది 
దౌరినయపరులనే త్న పటిలో పటికుంటంద్ని 
మర్షయు నమమకద్రోహం అనేది విన్నశన్ననికి ద్ర్ష 
తీస్కతంద్ని తెలియజేయి.  
34- కొనిా విషయాలోా ఉనా వయతాయస్సనిా 
విడమర్షా చెపుప, బహుశ్చ వార్షకి తెలియకుండ్డ 
ఉండవచుా. ఉద్హరణకుాః ధైరయం, శౌరయం 
మర్షయు వర్రిస్సహస్ంలోని వయతాయస్ం. సిగుగ 
మర్షయు జ్ంకులోని వయతాయస్ం(2). వినయం, 

                                                        
2 త్పుప చేసినందువలా లేద్ లోపంవలా మనస్కసకు 
కలిగే జ్ంకును హయా అని అరబీలో షేమ్ అని 
ఇంగీాషులో అంటారు. చేయవలసిన పని 
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అణకువ మర్షయు పరాభవంలోని వయతాయస్ం. 
చాతురయం మర్షయు మోస్ంలోని వయతాయస్ం. 
35- ఇత్రులకు మేలు చేసే అలవాట వార్షకి 
చేయించు. అందుకై నీవు స్వయంగ నీ ఇంట్లా 
ఉత్తమముగ మెదులు, ఇత్రులకు మేలు చేసూత 
ఉండు. 
36- ఎపుపడూ వాగేనభంగం చేయకు. 
ప్రతేయకంగ నీ స్ంతానంతో. అందువలా వాగేనం 
నెరవేరేా ఘనత్ వార్షలో మంచిగ చోట చేస్క 
కుంటంది.  

 

సభ్యత్ సంస్కార్ం 
37- నీవు వార్షకి స్ల్లం చేయి.  
38- నీ మరమ ప్రదేశ్చల మీద్ వార్ష ద్ృష్టి 
పడకుండ్డ జ్ఞగ్రత్తగ ఉండు. 

                                                                  

చేయకుండ్డ సిగుగ పడుటను ఖ్జ్ల్ అని అరబీలో 
బాష్ ఫుల్ నెస్ అని ఇంగీషాులో అంటారు 
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39- నీ పరుగువార్షతో మంచి విధ్ంగ 
మెలుగు.  
40- వార్ష పటా ఉత్తమంగ ప్రవర్షతంచాలని వార్షకి 
నేరుప. మర్షయు వార్షని బాధించడంలో ఉనా 
నషిం గుర్షంచి తెలియజేయి.  
41- నీవు నీ త్లాద్ండ్రుల పటా స్ద్వరతన 
పాటించు. నీ బంధువులతో కలుసూత ఉండు. 
ఇల్లంటి స్ంద్రాభలోా నీ స్ంతాన్ననిా నీ వంట 
ఉంచుకో.  
42- ఇత్రులకు ఇబింది కలిగించని మంచి 
అలవాటా గల పిలాలను ప్రజ్లు మెచుాకుంటారని 
తెలియజేయి.  
43- వార్షకి ఒక పత్రం వ్రాసి పటి. అందులో 
కొనిా ఉత్తమ పద్ధతులు, హితోపదేశ్చలుండ్డలి.  
44- కొనిా పద్ధతులు మంచివి కావని 
తెలియజేసూత వాటి కారణం ఏమిట్ల 
స్పషిపరచు.  
45- వార్షతో కూరొాని వార్ష ముందు ప్రవకత 
స్లలా్లాహు అలైహి వస్లాం పద్ధతులోా ఏదో ఒక 
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పద్ధతి గుర్షంచి చదువుతూ ఉండు. వారు ద్ని 
ద్వరా ఎల్లంటి ప్రయోజ్నం పందుతున్నారో 
కనుకోు. ఒకోుస్సర్ష వార్షలో ఎవర్షతోనైన్న 
చదివించి నీవు వింటూ ఉండు.  
46- వార్షలో ఎవరైన్న ఏదైన్న త్పుప చేసేత అత్నికి 
ఒంటర్షగ నచాజెపుప. నలుగుర్ష ముందు అత్నిా 
ద్ండంచకు.  
47- స్సధ్యమైనంత్ వరకు శ్చపన్నరాేలు పటికు. 
48- వార్ష గదిలో ప్రవేశించేటపుపడు, ముందుగ 
వార్ష అనుమతి తీస్కకో, వార్షకి అనుమతి పద్ధతి 
నేరుపటకు ఇది ఉత్తమ మ్మరగం.  
49- నీవేదైన్న ఆదేశించినపుపడు తొలిమ్మటలోనే 
వారు అరాం చేస్కకుంటారని ఆశించకు. 
(ఒకోుస్సర్ష ఏదైన్న విషయం రెండు మూడు 
స్సరుా కూడ్డ చెపపవలసి వస్కతంది అల్లంటపుపడు 
ఓపికతో చెపుప): 

ْ َعَليَْها] ََلةي َواْصطَبي   {132}طه:[ َوأُْمْر أَْهَلَك بيالصَّ

]నీ కుటంబ స్భ్యాలను నమాజు చెయాండి అని  
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ఆజాాపించు. స్ాయంగా నీవు కూడా ద్వనిని 
పాట్ంచు[. (తాహా 20: 132). 
50- భోజ్నం చేసే ముందు బ్బసిమల్లాహ్ అని, 
చేసిన త్రావత్ అల్ హందులిల్లాహ్ అని వార్షకి 
వినబడే విధ్ంగ చద్వడం మరచిపోకు. 
51- వార్ష కొనిా త్పిపద్లను 
చూసిచూడనటాగ ఉండు. నీ మెద్డును వార్ష 
త్పిపద్లను భద్రపర్షచే సోిర్ రూంగ చేయకు.  
52- నీ నుండ ఏదైన్న త్పుప జ్ర్షగితే ద్నికి 
నిజ్మైన స్సకు చెపుపకో. 
53- నీవు విలక్షణం, ప్రతేయక విశిషిత్ 
గలవాడవని, నీవు ఇది చేయగలుగుతావని అత్డా 
ప్రోత్సహించు.  
54- వార్షకి ఓ ప్రతేయకత్ నీవు ప్రస్సదించు.  
55- అత్ని మ్మటను లేద్ పనిని అవహేళన 
చేయకు.  
56- అభినంద్న వాకాయలు, శుభకాంక్ష 
పద్లు, స్సవగత్ం, మరాయద్ పద్ధతులు నేరుప.  
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57- (పడమ్మరగం పటేివిధ్ంగ) ఎకుువగ 
గరాభం చేయకు.  
58- ఏదైన్న పని చేయించుకొనుటకు 
మ్మటిమ్మటికి డబ్నిల ఆశ చూపకు. అందువలా 
అత్ని వయకితత్వం దెబితింటంది.  
59- వార్షని నీ యొకు నెంబర్ వన్ 
సేాహితునిగ ఉంచు.  
 

శ్వరీర్క నిర్బమణం 
60- వార్ష ఆట కొరకు స్ర్షపడు స్మయం 
వార్షకివువ.  
61- వార్ష కొరకు ప్రయోజ్నకరమై 
క్రీడ్డస్సమ్మనులు తెచిాపటి. 
62- కొనిా ఆటలు స్వయంగ వారే ఎనుాకునే 
సేవచఛ వార్షకివువ. 
63- వార్షకి ఈతాడుట, పరుగతుతట ల్లంటి 
శకితని పంచే కొనిా ఆటలు నేరుప.  
64- కొనిా ఆటలోా కొనిా స్ంద్రాభలాో నీ 
కొడుకు నీపై గలుపు పందే అవకాశమివువ. 
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65- ఆచి తూచి మంచి ఆహారం వార్షకివువ.  
66- వార్ష తిండ విషయంలో స్మయపాలన 
పాటించు.  
67- తిండ విషయంలో వార్షని 
మితిమీర్షనత్నం, అతాయశ గుణాల నుండ 
హెచార్షంచు.  
68- తినేటపుపడు వార్ష ఒకోు త్పుపను 
లెకిుంచే ప్రయత్ాం చేయకు. (మంచి విధ్ంగ 
నచాజెపుప). 
69- వారు ఇషిపడే రుచుల వంటకాలు చేసే, 
చేయించే ప్రయత్ాం చేయి.  
 

మానసిక నిర్బమణం 
70- వారు చెపేప మ్మట నిశబేంగ విను. ఒకోు 
పద్ం పటా శ్రద్ధ వహించు.  
71- వార్ష ఇబిందులను వారే స్వయంగ 
ఎదురుకొని వాటి నుండ బైటికి రానివువ, పోతే 
వారు గ్రహించకుండ్డ త్గిన స్హాయం కూడ్డ 
వార్షకి అందించు. 
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72- వార్షని గౌరవించు, వారు ఏదైన్న మంచి 
కారయం చేసేత ధ్నయవాద్ం తెలుపు.  
73- ఏ మ్మటలోనైన్న ప్రమ్మణం చేసే సిాతికి 
తీస్కకురాకు, నీవు ప్రమ్మణం చేయకుండ్డ 
చెపిపన్న నేను నీ మ్మటను నముమతాను అని 
ధైరయం ఇవువ.  
74- హెచార్షకలు, బెదిర్షంపుల పద్లకు 
దూరంగ ఉండు.  
75- వారు చాల్ల చెడావాళ్ళళ, మూరుులు అరాం 
చేస్కకోరు అనా భ్రమలో ఉండకు.  
76- వారు ఎకుువ ప్రశాలు వేస్కతంటే వార్షని 
కస్రుకోకుండ్డ, స్ంక్షపతంగ మర్షయు నమేమ 
విధ్ంగ ప్రతి ప్రశాకు స్మ్మధానం ఇచేా 
ప్రయత్ాం చేయి.  
77- ఒకోుస్సర్ష వార్షని కౌగలించుకొని వార్ష 
పటా ప్రేమ, అపాయయత్ చూపు.  
78- కొనిా విషయాలో ా వార్ష స్లహా అడగి, 
వార్ష స్లహా ప్రకారం అమలు చేయి. 
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79- ఏవైన్న నిరణయాలు తీస్కకునే విషయంలో 
కొంత్పాటి సేవచఛ వార్షకిస్కతనాటా గ్రహింపనివువ.  
 

స్కమాజిక నిర్బమణం 
80- వేస్విలో (విద్యరుాల కొరకు) ఏరాపటయేయ 
ప్రతేయక శిబ్బరాలోా వార్ష పేరు వ్రాయించి, 
అందులో పాల్గగనే సేవచఛనివువ. (అందులో ఇసా్సం 
ధ్రామనికి వయతిరేకమైన విషయాలు ఉంటే 
పాలోగనివవకు). ఖుర్ఆన్ కంఠస్తం కొరకు 
ప్రతేయకించబడన కాాస్ లో చేర్షపంచు. జి.కే. 
పోటీలోా మర్షయు స్కుట్ లో పాల్గగనె అవకాశం 
కలగజేయి.  
81- అతిథుల ఆతిథ్యం స్వయంగ వార్షనే 
చేయనివువ, అది చాయ్, కాఫీ, ఫలహారాలు 
ఇవవడమైన్న స్రే.  
82- నీవు నీ సేాహితులతో ఉనాపుపడు నీ 
కొడుకు మీ వద్కేు వసేత నీవు అత్నికి స్సవగత్ం 
పలుకు.  
83- మసిిదులో అన్నథ్ల మర్షయు విత్ంతువుల 
స్ంక్షేమం ల్లంటి ఏవైన్న స్సమ్మజిక కారయక్రమం 
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జ్రుగుతే అత్డా అందులో పాల్గగనే 
అవకాశమివువ. 
84- కషిపడ పని చేయడం మర్షయు 
క్రయవిక్రయాల, ధ్రమ స్మమత్మైన మ్మరాగల 
ద్వరా స్ంపాదించే పద్ధతులు నేరుప.  
85- ఇత్రుల ఇబిందులను గ్రహించి వాటిని 
(త్న శకాతనుస్సరం) త్గిగంచే ప్రయత్ాం చేయడం 
నేరుప.  
86- అల్ల అని లోకమంత్టి దిగులు త్నే 
మోస్కకునే వానిగ కూడ్డ చేయకు.  
87- నీ స్సమ్మజిక సేవల ఫలం అత్డు చూసే 
అవకాశం కలిపంచు. 
88- కొనిా పనులు పూర్షత చేస్కకొని రా అని నీ 
కుమ్మరుడా పంపు, ఇంకా నీవు అత్డా 
నముమతున్నావని గ్రహించనివువ.  
89- అత్డకి స్వయంగ తానే త్న సేాహితుడని 
ఎనుాకునే సేవచఛనివువ. నీవు ఇషిపడేవార్షలో ఏ 
ఒకర్షనైన్న త్న సేాహితునిగ ఎనుాకోనివువ. కాని 
నీవు తెలిసితెలియనటాగ నటించు.  
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ఆరోగయకర్మైన నిర్బమణం 
90- వార్ష ఆరోగయం పటా శ్రద్ధ వహించు. 
91- ఏ వయస్కలో ఏ టీకాలు ఇపిపంచాలో 
అందులో అశ్రద్ధ వహించకు.  
92- ఏ మందు ఏ పర్షమ్మణంలో ఇవావలో అంతే 
ఇవువ. నీ ఇషిముతో ఎకుువగ ఇవవకు.  
93- వార్షపై ధార్షమక దుఆలు చద్వడం 
మరువకు.  
94- వార్షని రాత్రి తొంద్రగ పడుకోబెటిి 
ప్రొదుేన తొంద్రగ మేల్గులుపు.  
95- తానే స్వయంగ త్న శరీరం, పళ్ళళ 
మర్షయు బటిలు శుభ్ర పరుచుకునే అలవాట 
చేయించు.  
96- ఏదైన్న రోగం ముదిరే వరకు వేచి 
ఉండకు.  
97- అంటవాయదుల నుండ నీ స్ంతాన్ననిా 
దూరంగ ఉంచు.  
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98- వార్షలో ఎవర్షకైన్న ఏదైన్న భయంకరమైన 
వాయది సోకితే అది అత్నికి తెలియనివవకు.  
99- అల్లహా్ వైపునకు మరలి ఆయనేా వేడుకో. 
స్రవ రోగల నివారణ ఆయన చేతులోానే ఉంది.  
 

సంసాృతి మరియు విద్యపర్మైన 
శిక్షణ 

100- వార్షకి కొనిా పడుపుకథ్లు తెలియజేయి.  
101- త్న అభిప్రాయానిా తెలుపుతూ ఏదైన్న 
వాయస్ం వ్రాయమని కోరు.  
102- అత్ను వ్రాసేది నీవు ఎలాపుపడూ చదువు.  
103- వాయకరణ, లేద్ భాష్ట పరమైన ప్రతి 
త్పుప వద్ే ఆగి మంద్లించకు.  
104- చదువుకొనుటకు తానే స్వయంగ ఏదైన్న 
పుస్తకం లేద్ కథ్లు ఎనుాకోనివువ. 
105- చదువుతూ ఉండమని ప్రోత్సహించు.  
106- ఏదైన్న చద్వడంలో నీవు వార్షతో 
పాల్గగను.  
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107- చురుకుత్న్ననిా పంచే కొనిా ఆటలు, 
క్రీడ్డ స్సమ్మనులు తెచిాపటి.  
108- అత్డు ఎపుపడూ త్న చదువులో 
విజ్యం స్సధించాలని ప్రోత్సహిసూత ఉండు. 
109- త్న చదువులో ముందుకు వళ్ళళ ద్ర్షలో 
వచేా అంత్రాయాలను అధిగమించేవానిగ 
అత్డా త్యారు చేయి.  
110- పూర్షవకుల మర్షయు ప్రస్కతత్ కవుల కొనిా 
మంచి కవితావలు మర్షయు వార్ష వివేకవంత్మైన 
విషయాలను జ్ఞాపకం చేస్కకోమని 
ప్రోత్సహించు.  
111- అరబీ (మర్షయు త్న మ్మత్ృ) భాషలోని 
కొనిా స్సమెత్లు కూడ్డ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని 
ప్రోత్సహించు.  
112- ప్రస్ంగం మర్షయు (ఎటవంటి స్సాన, 
స్ంద్రభంలోనైన్న) స్ంభాష్టంచే కళ (పద్ధతి) 
నేరుప.  
113- అత్నికి స్ంవాద్న మర్షయు ఒపిపంచే కళ 
(పద్ధతులను) నేరుప. 
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114- వయకితగత్ యోగయత్లను, స్సమరాాయలను 
పంచే కాాస్ లలో పాలోగనివువ.  
115- మ్మత్ృ భాషే కాకుండ్డ చాల్ల 
ప్రాచురయమైన వేరే భాష కూడ్డ స్ంపూరణంగ 
నేరుాకొనుటకు ప్రోత్సహించు.  
 

సత్ఫలిత్ం, దుష్ఫలిత్ం 
116- ఒకోుస్సర్ష శిక్షా మర్షయు ప్రతిఫల్లల 
పద్ధతి అనుస్ర్షంచు.  
117- ప్రతిఫలమైన్న లేద్ శిక్ష అయిన్న 
ఎలాపుపడూ ఇవవకు.  
118- ఎలాపుపడూ డబ్ని రూపంలోనే కాకుండ్డ 
వేరేవరు రకాల బహుమ్మన్నలిసూత ఉండు. అది 
ఎటైన్న టూర్/ ప్రయాణం గని, లేద్ 
కంపూయటర్ ఆట గని, లేద్ గిఫుి గని లేద్ 
ఫ్రండ్ తో కలసి బైటికి వళళడ్డనికి అనుమతి గని 
కావచుా.  
119- అల్లగే శిక్ష కూడ్డ వివిధ్ రకాలాో 
ఉండ్డలి. కేవలం కొటిడం ఒకటే నీ ద్ృషి్టలో 
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ప్రధానంగ ఉండకూడదు. ఆగ్రహంతో కూడన 
ద్ృష్టి కావచుా, గదిేంచటం కావచుా, కొంత్ సేపు 
వరకు మ్మటాాడ కుండ్డ ఉండడం కావచుా, 
రోజువార్షగ ఇచేా ఏదైన్న ప్రతేయక వస్కతవు 
ఇవవకుండ్డ ఉండడం కావచుా లేద్ సెలవు రోజు 
పారుు లేద్ మరే విన్నద్నికైన్న వళళడం 
మ్మనుకొనుట కావచుా.  
120- త్పుపను తిర్షగి చేయకుండ్డ ఉంచగలిగే 
శిక్ష స్రైన శిక్ష.  
121- ప్రవకత స్లాల్లాహు అలైహి వస్లాం త్మ 
సేవకుడని ఒకుస్సరైన్న కొటిలేద్నా విషయం 
గురుతంచుకో.  
122- తొలిస్సరే శిక్ష విధించకు.  
123- శిక్షంచడంలో కఠినత్వం వహించకు.  
124- శిక్షంచినపుపడు ఎందుకని శిక్షంచావో 
ద్ని కారణం విశదీకర్షంచు.  
125- నీవు శిక్షంచి ఆనందిస్కతన్నావనా భావన 
రానివవకు. లేద్ మనస్కలో అత్ని గుర్షంచి 
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ఏదైన్న కపటం ఉంచుకున్నావని కూడ్డ అరాం 
కానివవకు.  
126- ప్రజ్ల ముందు కొటికు అల్లగే కోపంగ 
ఉనాపుపడు కొటికు. 
127- అత్ని ముఖ్ం మీద్ కొటికు. మర్షయు 
అవస్త, నొపిప కాకూడద్ంటే అవస్రం కంటే 
ఎకుువ కొటికు. 
128- కొటినని వాగేనం చేసిన త్రావత్ మళ్ళళ 
కొటికు. ఇల్ల వారు నీ మీద్ నమమకానిా 
కోలోపతారు.  
129- నీవు శిక్షస్కతనాది అత్ని మేలు కొరకే అని 
గ్రహింపజేయి. మర్షయు నీ పటా గల ప్రేమే 
ఒకోుస్సర్ష ఈ సిాతి తెపిపస్కతంద్ని నచాజెపుప.  
130- శిక్ష అనేది నినుా బాధించుటకు కాదు 
నీవు ఉత్తమ శిక్షణ పందుటకు మ్మత్రమే అని 
తెలియజేయి.  
అల్లహా్ మనంద్ర్షకీ స్న్నమరగం, స్ద్భగయం 
ప్రస్సదించుగక. ప్రవకత పై అనేకానేక కరుణ, 
శ్చంతులు కుర్షయింప జేయుగక 
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విషయసూచిక్ 

 

3 స్ంతాన శిక్షణకై ప్రవకత ... సూచనలు 
5 1. విశ్చవస్ం పట ాశ్రద్ధ 
8 2. నమ్మజు పటా శ్రద్ధ 
10 3. ముందు జ్ఞగ్రత్త వైద్యం కంటే మేలు 
12 4. ఆవేద్న వలిబ్నచేా అవకాశమిచుాట 
16 5. స్మంజ్స్మైన మంద్లింపు 
19 6. ఆత్మవిశ్చవస్ం, ఆత్మసెథారయం నేరుపట 
24 7. స్ద్వరతన నేరుపట 
26 8. స్ద్వరతనులకు బహుమ్మనం 
28 9. ప్రేమిస్కతన్నామని పిలాలకు చెపపండ 
33 10. స్ంతానం మధ్య న్నయయం 
37 11. క్రియాత్మక ఆద్రశంతో శిక్షణ 
40 స్ంతాన శిక్షణలో జ్ర్షగే పరపాటా 
42 1- శిక్షణ పటా నిరాిధ్యత్ 
45 2- త్ండ్రుల ఆధిపత్యం 
47 3- వైరుద్ేయ ఆద్రశం 
48 4- కఠినత్వం 
51 5- చెడును చూసి నిరాక్షయం చేయడం 
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54 6- యధాపూరవ పర్షసిాతిని వద్లటం 
55 7- త్పుపను ఒపుపకోకపోవడం 
56 8- వయకితగత్ంగ నిరణయాలు తీస్కకోవడం 
58 9- ప్రతేయకత్లను గౌరవించకపోవడం 
59 10- దూరదూరంగ ఉంచడం 
62 స్ంతాన శిక్షణలో 130 మ్మరాగలు 
63 విశ్చవస్ం 
67 ఆరాధ్న 
69 ప్రవరతన 
72 స్భయత్ స్ంస్సురం 
76 శ్చరీరక నిరామణం 
77 మ్మనసిక నిరామణం 
79 స్సమ్మజిక నిరామణం 
81 ఆరోగయకరమైన నిరామణం 
82 స్ంస్ుృతి మర్షయు విద్యపరమైన శిక్షణ 
84 స్త్్లిత్ం, దుష్లిత్ం 
 


