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పంచమి వనం 
తల్లి దండ్రు ల విధేయత 

 స్తాార్యయలోల ఓ కారయం దానికి స్రిస్మానం మరో కారయం లేదు. దాని 
గురించ్చ నేను ఏ కోణం నుండి ఆరంభంచ్చ ఏ కోణంలో అంతం చేయాలో 
నా మ దోయడం లేదు. అదో స్తాారయం, అల్లలహ్ తన ఏకతవం తర్యవత 
దాని ఆదేశలు ఇచాిడు. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص కూడా దాని గురించ్చ చాల్ల 
ప్రోతసహించారు. పండితలు, ఉపనాయస్కులు, వకూలు దాని గురించ్చ చాల్ల 
చెపాిరు. అల్లలహ్ ఆదేశం తర్యవత ఇక నేనేమి చెపిగలనుుః 

ا َيبْلَُغنا ل نَْد َ ] َدْين  إ ْحَساًنا إ ما
َِبَ  َوَقََض َربَُّك أََلا َتْعبُُدوا إ َلا إ يااُه َوب الَوال 

الك 

يًَم  ا َوُقْل ََلََُم َقْوًَل َكر  ََّلُُهَا فَََّل َتُقْل ََلََُم أُف  َوََل َتنَْهْرُُهَ
َواْخف ْض  ، أََحُدُُهَا أَْو ك 

 َوُقْل َرب  اْرََحُْهََم َكََم َربايَا ي  َصغ ًْيا
َْحَة  َن الرا

ل  م  َربُُّكْم أَْللَُم ب ََم  ، ََلََُم َجنَاَح الذُّ

اب نَي َغُفوًراِف   َْلَوا
ُه َكاَن ل  نَي َفإ نا

ُكْم إ ْن َتُكوُنوا َصاحل     {.62-69}اْلِساء[. ُنُفوس 

]నీ ప్రభువు ఇల్ల నిరణయిం చేశ్వడుిః మీరు కేవ్లిం ఆయనను తపు 
మరెవ్ారినీ ఆరాధించకిండి. తలీిదిండ్రులతో మించితనింతో 
వ్యవ్హరిించిండి. ఒకవేళ మీ వ్దద వ్యరిలో ఒకరుగాని ఇదదరుగాని 
ముసలివ్యరై ఉింటే, వ్యరిముిందు విసుగాు "ఛీ" అని కూడా అనకిండి. 
వ్యరిని కసరుకుింటూ సమాధానిం ఇవ్ాకిండి. వ్యరితో మరాయదగా 
మాటాీడిండి. మృదుతామూ, దయాభావ్మూ కలిగి వ్యరిముిందు 
వినమ్రులై ఉిండిండి. ఇల్ల ప్రారాిసూు ఉిండిండి. ప్రభూ! వ్యరిపై కరుణ 
జూప్ప, బాలయింలో వ్యరు ననుా కారుణయింతో, వ్యతసలయింతో 
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పోషించినటుీ. మీ హృదయాలలో ఉనాది ఏమిటో మీ ప్రభువుకు 
బాగా తెలుసు. మీరు గనక మించివ్యరుగా నడుచుకుింటే తమ 
తప్పులను గ్రహిించి ద్వసయవైఖరి వైప్పనకు మరలివ్చేు వ్యరిందరినీ 
ఆయన మనిాసాుడు  [  (బనీ ఇస్రాఈల్ 17: 23-25). 
 ప్రవకూ చెప్పిన తర్యవత నేను చెపిడానికి ఏమి మిగిలి ఉంటందిుః 

َم أَْنُفُه ُثما َرغ َم أَْنُفهُ ) 
َم أَْنُفُه ُثما َرغ 

َمْن ) :َقاَل ؟ َمْن َيا َرُسوَل الل :ق يَل  (َرغ 

اةَ  ََم ُثما ََلْ َيْدُخْل اْْلَن َليْه 
ا أَْو ك   أََحَدُُهَ

نَْد اْلك َِب   (.أَْدَرَ  َوال َدْيه  ل 

"వాడి ముకుాకి మనుి తగల! వాడి ముకుాకి మనుి తగల! వాడి 
ముకుాకి మనుి తగల!" అని మూడుస్తరుల ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص శప్పంచారు. ప్రవకాూ! 
వాడెవడు? అని లుమడగాగ, "ఎవడైతే తన తలిలదండ్రులోల ఇదదరినీ లేదా 
ఒకారిని వారి వృదాపాయంలో పొంది కూడా స్వరగంలో ప్రవేశించలేక 
పోయాడో" అని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص స్మాధానమిచాిరు. (ముస్లం 2551). 
 మన ఆపద ఏమిటంటే? తలిలదండ్రుల స్తవ వృక్షం తందరగా 
ఫలిసుూందనిది, దాని ఫల్లలు అతి చేరువుగా ఉంటాయనిది 
మరచ్చపోతాము. మనిష్ట ఆ ఫల్లనిి ఇహ్ంలోనే తన కళ్తుర్య 
చూడగలుగుతాడు. అంతకంటే గపిగా తన కరకు పరంలో స్మ- 
కూరిబడుతంది. అయితే ప్రపంచ్చక ఉపద్రవాలు మన ఈ నమమకానిి 
ఎందుకు వముమ చేసుూనాియి? చ్చవరికి మన తలిలదండ్రుల స్తవ 
చేయకుండా చేస్తసుూనాియి? ఉపకారం చేయలేని, లేదా ఉపకారం చేస్న 
వారికి ప్రతయపకారం చేయలేని జీవతం అతి చెడా జీవతం. తలిలదండ్రులతో 
స్త్రిరవరూన వారి పటల ఉపకారం కంటే వలువ గలది, స్మానమనది 
మరేదైనా ఉంటందా? 
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 అల్లలహ్ దయ తర్యవత తలిలదండ్రుల స్తవయే జీవతంలో స్తఫలయ 
రహ్స్యం. అనేక ఆపదల నుండి రక్షణ. దానితో మనసుసలు తృప్పూ 
చెందుతాయి. హ్ృదయాలు వకస్స్తూయి. వారి స్తవలో ఉండేవాడు 
అదృష్కటనిి, తన ధన, ప్రణ, స్ంతానంలో శుభానిి తన కళ్తలర్య 
చూస్తూడు.  
 చెవ మొగిగ, హ్ృదయాంతరంతో ఈ హ్దీసు వని మరచ్చపోకుండా 
ఉండు, అందులో ఉని స్తాార్యయల పటల మరియు వాటి ఫలం ఎల్ల 
ఉంటందో గమనించుుః  

ْوَن أََخَذُهْم اْلَْطَُر فَأََوْوا إ ََل َغاٍر ِف  َجبٍَل فَانَْهطاْت َلََل فَم  ) بَيْنَََم ثَََّلثَُة نََفٍر َيتََمشا

ْن اْْلَ 
ْم َصْخَرٌة م  ه  ْم فََقاَل بَْعُحُهْم ل بَْعٍض انْظُُروا أَْلََمًَل َغار  بَل  فَانْطَبََقْت َللَيْه 

َا َلَعلا اللَ  ًَة لل  فَاْدُلوا اللَ تََعاََل ِّب   َيْفُرُجَها َلنُْكْم فََقاَل أََحُدُهْم َلم لْتُُموَها َصاحل 

ْم اللاُهما إ ناُه َكاَن ل  َوال َدان  َشيَْخان  َكب َْيان  وَ  َغاٌر أَْرَلى َللَيْه  بْيٌَة ص  اْمَرأَِت  َول  ص 

يا َوأَناُه نَأَى ِب  َذاَت 
َديا فََسَقيْتُُهََم قَبَْل بَن 

ْم َحلَبُْت فَبََدأُْت ب َوال  فَإ َذا أََرْحُت َللَيْه 

 َحتاى أَْمَسيُْت فََوَجْدُِتََُم َقْد نَاَما فََهلَبُْت 
َجُر فَلَْم آت  َكََم ُكنُْت أَْحلُُ   َيْوٍم الشا

ََم َوأَْكَرُه أَْن  ََم أَْكَرُه أَْن أُوق ظَُهََم م ْن نَْوم ه  ه  ََّلب  فَُقْمُت ل نَْد ُرُءوس  ئُْت ب احْل  فَج 

نَْد َقَدَميا فَلَْم َيَزْل َذل َك َدأِْب  َوَدأَِّْبُْم 
بْيَُة يَتََحاَغْوَن ل  بْيََة قَبْلَُهََم َوالص  َي الص 

أَْسق 

نَْها حَ  َك فَافُْرْج َلنَا م  تاى َطلََع اْلَفْجُر فَإ ْن ُكنَْت تَْعلَُم أ َي  فََعلُْت َذل َك ابْت َغاَء َوْجه 

ََمَء فََفَرَج ا نَْها السا
ََمءَ للُ فُْرَجًة نََرى م  نَْها السا

نَْها فُْرَجًة فََرأَْوا م    .( م 

"ముగుగరు వయకుూలు నడచ్చ వెళ్ళూండగా దారిలో వరషం కురిస్ంది. అందుకు 
వారు ఒక కండ గుహ్లోకి వెళ్తురు. అంతలోనే ఒక బండర్యయి గుహ్ 
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ముఖదావరం మీద వచ్చిపడింది. వారు బైటికి వెళ్ుకుండా దారి 
మూతపడింది. అపుిడు వారు పరస్ిరం ఇల్ల అనుకునాిరుుః 'అల్లలహ్ 
కర మ ప్రతేయకంగా చేసుకుని స్తారమల లో ఒకదాని ఆధారంగా అల్లలహ్  

తో దుఆ చేయండి. బహుశా అల్లలహ్ మన కరకు స్ంది ఏరిరుస్తూడు. 
అపుిడు వారిలో ఒకడు ఇల్ల అనాిడుుః ఓ అల్లలహ్! నాకు తలిలదండ్రి, 
భారయ ప్పలలలు ఉండే వారు. నేను లుకలు కాస్తూ వారిని పోష్టంచేవాడిని. 
స్తయంకాలం వేళ్ ఇంటికి తిరిగచ్చిన తర్యవత నేను పాలు ప్పతికి 
మొటటమొదట నా తలిలదండ్రులకు ఇచేివాడిని. ప్పలవాళ్ుకంటే ముందు 
వారికి త్రాగించేవాడిని. ఒక రోజు నేను (పశువులకు) చెటలలుత కోస్ం 
చాల్ల దూరం వెళ్ళుపోయాను. ఇంటికి చేరుకునే స్రికి ర్యత్రయింది. 
అపిటి మ వారు నిద్రపోయారు. ప్రతి రోజు పాలు ప్పతి మ వధంగా ప్పతికి 
పాల పాత్ర తీసుకని వారి వదదకు వచ్చి వారి తల్లపున నిలబడాాను. వారిని 
నిద్ర నుండి లుల్కాలపటం భావయం కాదనుకునాిను. వారికంటే ముందు 
ప్పలలలకు త్రాగించడం కూడా నాకు ఇషటం అనిప్పంచ లేదు. ప్పలలలు నా 
కాళ్ు దగగర ఆకలితో తలలడిలిలపోతూ ఏడవస్తగారు. (అయినా నేను నా 
తలిలదండ్రులకు నిద్రా భంగం కలిగించలేదు). వారు పడుకునే ఉనాిరు. 
నేను కూడా తెలలవారే దాకా అల్లగే వారి ముందు నిలుినాిను. అల్లలహ్! 
నేనీ పని  మవలం నీ ప్రస్నిత కోస్ం చేశాను. అది నీకూ తెలుసు. 
అందుచేత మా గుహ్లో నుంచ్చ లుము ఆకాశానిి చూడ గలిగే అంత 
స్ందు చెయియ. అపుిడే అల్లలహ్ ఓ స్ందు చేశాడు. అందులో నుండి 
వారు ఆకాశానిి చూడగలిగారు". (ముస్లం 2743, బ్దఖారి 2215). ఈ 
వధంగా మిగితా ఇదదరు వారు చేసుకుని స్తారమల ఆధారంగా దుఆ 
చేశారు. అల్లలహ్ స్తనిిధయం పొందగోర్యరు. చ్చవరికి అల్లలహ్ వారిని ఆ 
ఆపద నుండి వెలికి తీశాడు. వారందరూ గుహ్ నుండి బైటికి వచేిశారు.  
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 ఓ రకంగా మృతయవువాత పడి జీవం పొందారు. నామరూపాలేల- 
కుండా నాశనమయేయవారు మోక్షం పొందారు. నిశియంగా ఇదీ 
పుణయఫలం. స్తాారయ స్తఫలయం.  
 ఇదీ పుణయఫలం. స్తాారయ స్తఫలయం: తలిలదండ్రుల పటల 
వధేయతగలవాడా! నీ స్తాారయఫలం నీవు నీ స్ంతానంలో చూస్తూవు. 
వారు సుగుణవంతలై, నినుి ప్రేమించేవారై, వారి తలిల పటల ప్రేమ 
వాతసలయంతో మెలుగుతారు. నీవు చేసుకుని పుణాయనికి ఫలితం నీకు 
ఇహ్ంలోనూ ఉంది. పరంలోనూ ఉంది.  
 ఇక తలిలదండ్రుల పటల అవధేయతకు పాలిడేవాడు -అల్లలహ్ కరకు 
చెపిండి- ఏమి స్ంపాదిస్తూడు?  మవలం దురభరమన జీవతం, 
బిగుసుకుపోతని హ్ృదయం, ఉపాధ వషయంలో అపశకునాలు, తన 
స్ంతానం నుండి ధూతాారం. తలిలదండ్రుల పటల కింన హ్ృదయులుగా 
ఉండేవారు గనక అల్లలహ్ వైపునకు మరలకుంటే వారికి శాపలు 
పడుతంది. తలిలదండ్రులపై చేతలు లేపేవారు గనక అల్లలహ్  తో స్వచఛమన 
తౌబా చేయకుంటే వనాశనానికి గురవుతారు. కరాశనోరు గలవారు గనక 
అల్లలహ్ తో క్షమాభక్ష కోరుకోకుంటే నాశనమయిపోతారు.  
 అతడిి వాని తలిల ఎంతో బలహీనతకు గురి అయి పెంచ్చ పోష్టంచ్చంది. 
తన రకూం (పాలుగా) అతనికి త్రాగించ్చంది. తన మాంస్ం, ఎముకలను 
(కరిగించ్చ) అతనికి ఆహారమిచ్చింది. అతడు బలపడుతూ ఉంటే తాను 
బలహీనపడుతండేది. అతడు హాయిగా నిద్రిసుూంటే తాను లుల్కాని 
ఉండేది. అతనికి చ్చని ఆపద ఎదురైనా ఆమె కళ్ుకు చీకటి 
క్రముమకునిటలయేయది. అతను చ్చరునవవతే ఆమె ముందు జీవతమంతా 
చ్చరునవువలనిప్పంచేది. అతని సుఖం కోస్ం తాను రుచ్చకరమన వాటిని 
వదిలేస్తది. రుచ్చకరమన ఆహార్యలు, ఆనందకరమన త్రాగుపదార్యిలు 
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అతనికి ఇవవడానికి ప్రధానయత ఇచేిదామె. అతడు చ్చనోిడు గనక 
జోకడుతూ ఉండేది కాని అతనిలో ఆమె పెదద ఆశలు చూస్తది. శరీరం 
బలపడాాక, యుకూవయసుసకు చేర్యక, నాలుక చకాచకా మాటలడాం 
మొదలెటాటక అతను కోరిన స్త్రీతో పెళ్ళు చేయించ్చంది. అతని స్ంతోషంతో 
తాను స్ంతోషపడింది. అతనికంటే ఎకుావ ఆనందపడింది. కాని... 
 ప్రియ సోదర్య! ట్టలిఫోన్ మోగుతూ నా చెవులు గిలులమనాియి... 
ఇదేమిటి? బంగురుపోయిన, ఏడుపుతో కూడిన ఓ శబదం వంట- 
నాిను... అస్ిమ రోగి గురక ల్లంటి శబదం... హ్ృదయవదారక- మయిన 
ఏడుపు స్వరం... అది ఒక ముస్లి తలిల గంత, ఆమె తన కడుకు 
అవధేయత యొకా వయధాభరితమన స్ంఘటన నాకు ఇల్ల 
వనిప్పంచస్తగిందిుః అతని తండ్రి గుండె ఆగిపోయి చనిపోయాడు. 
సుమారు పది స్ంవతసర్యల ఒక అబాాయి (అతని తముమడు) నా వెంట 
ఉనాిడు. నేను ఎనోి దీరఘ కాలపు రోగాలకు గురయి ఉనాిను. అతడు తన 
భారయతో మీదంతసుూలో ఉనాిడు. అతడు ఎపుిడు క్రందికి దిగి, నా దగగరి 
నుండి దాటినా ననుి కించపరుస్తూ, అవమానపరుస్తూ, 
దూష్టంచుకుంట్య వెళ్తూడు. అతని అనాథ్ తముమడు ఎపుిడైనా అతని 
కడుకుతో కటాలడితే మరీ చెపిర్యని వధంగా అతని తముమడిి 
కడుతాడు. అస్లే నేను ఒక రోగిని, పైగా వృదుార్యలిని నేనెల్ల 
ఎదురోాగలుగుతాను. అంతే కాదు; తన రండు చేతలతో తన తముమడిి 
పటటకుంటాడు. అతని కడుకు కాళ్ళు, చేతలతో మనసుస తీర్య 
అలస్పోయేంత వరకు కడుతాడు. ఇల్ల తన తముమని పటల సభ్రాత్రం, 
జ్జలి, దయ చూపే బదులు దౌర్యభగయ, నిరభంధ, దురభర స్ితి రుచ్చ 
చూప్పస్తూ వదలుతనాిడు. అంతే కాదు ఒకోాస్తరి ననుి చూడవదదని 
తన ముఖం కపుికుంట్య వెళ్తూడు. కఠోరంగా 'నీవు నా తలేల కావు' అని 
అంటాడు. ఈ మాట వెన మ ఎల్లంటి పదాలు వెళ్తూయంటే... ఎవరి 
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మనసుసలోనైనా కనీస్ కారుణయం, కటాక్షం ఉనాి అనలేడు. ఇంకా వాడు 
ఇల్ల చేస్తూడు, అల్ల చేస్తూడు... 
 ఇల్లంటి వయదాభరితమన మాటలు మన సురక్షిత స్మాజం లో 
వంటానని నేనెపుిడూ అనుకోలేదు. కాని చాల్ల అరుదు, మరియు 

దౌర్యభగయం అంతే... బహుశా అతడు తన అలక్షయం నుండి లుల్కాంటాడు 
అని ఆమెకు నచిజెపిగలిగాను. వెంటనే అందిుః వదుద, వదుద, మీరు 
మాటాలడకండి, ననుి అతడి తముమనిి మరింత బాధ పెడతాడేమోనని 
భయం అనిప్పసుూంది. అతని ముందు, అతని బలం, శకిూ ముందు నాదేం 
నడుసుూంది. అపుిడు నేను చెపాినుుః అయితే అతని గురించ్చ కోరుటలో 
 మసు పెడతాను. ఇది వని వెంటనే గంతెతూకుంట్య ఇల్ల అనస్తగిందిుః 
' మస్త!! నా కంటి చలువను గురించ్చ నేను ఫిర్యయదు చేయాల్ల? నా 
చేతలతో పెంచ్చనవాని మీద  మసు పెటాటల్ల? నేను అతనికి పాలు పటటలేదా? 
అతడు నా ప్రియకుమారుడు, అతడు నా జీవతపు చ్చవరి ఆశ, అతనికి 
ఏదైనా అవమానం జరుగుతే నాకిషటలునా? నేను అతని స్మస్య 
కరుణామయుడు, కృపాస్తగరుని ముందు పెడతాను. ఆయనే అతనికి 
స్నామరగం చూపుతాడు, అతని పరిస్ితి బాగుజేస్తూడు.  
 అపుిడు నాకరిమయింది; ఇదో గాయపడిన దీరఘ నిశావస్ము. 
(ఎవరికైనా చెపుికని) ఊప్పర్యడుటకు, భారం దించుకనుటకు ఓ 
ప్రయతిం ఆమె చేస్ంది.  
 ల్లఇల్లహ్ ఇలలల్లలహ్!! తలిల గుండె ఎంతైనా ప్రేమ, కరుణతో నిండి 
ఉని గుండె. జ్జలి హ్ృదయం.  
 ప్రియుల్లర్య! ఆ తర్యవత తెలిస్ంది; అతడు చాల్ల దుస్ితికి 
గురయాయడు, అతని నర్యలు బిగుసుకుపోయేవ అని. అవును ఇందులో 
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ఏల్లంటి ఆశిరయం లేదు. అతడు ఆనందకరమన స్తాారయ తోట 
(తలిలదండ్రుల వధేయత) దారి నుండి తప్పిపోయాడు. దానికి బదులుగా 
దౌర్యభగయ యడారి అవధేయత మదానానిి కోరి ఈ పరిస్ితి 
తెచుికునాిడు (అందులో కటటమిటాటడుతనాిడు).  
 మనం ఇతరులతో గుణపాఠం నేరుికోవాలి. ఇతరలతో గుణ పాఠం 
నేరుికుని వాడే భాగయవంతడు. 

*  *  * 
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