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షషి్ఠ వనం 
సంతాన సంరక్షన 

 ఈ తోట దారి చాల్ల పొడుగాగ మరియు కష్కటలతో కూడి ఉంది. 
అయినా అందులో ఓ అలంకరణ, అందం ఉంది. దాని దూరం అలస్ట, 
ఆయాస్తనికి గురి చేసుూంది. కాని దాని పరయవస్తనం చాల్ల మంచ్చది, 
ప్రశంస్నీయమనది. స్ంతానం పచిని చ్చని చ్చని మొకాల ల్లంటి వారు, 
వాటికి నీవు స్దవరూన అనే నీటితో స్తగు చేస్ ఉంటే. అందమన పూలు, 
వారికి నీవు మంచ్చ శిక్షణ ఇచ్చి ఉంటే. మెరుసుూని ఇళ్ళు, వశావస్ 
కాంతితో ప్రకాశించ్చ ఉంటే. వారి శిక్షణ మారగంలో ఓప్పక వహించు, 
అపుిడు నీవు నీ కళ్ుకు చలువగల, నీ మనసుసను స్ంతోషపెటేట 
స్మయం చూస్తూవు. వారి ఒకాస్తరి స్తఫలయం నీవు అనేక స్తరుల భరించ్చన 
కష్కటలిి మరిప్పసుూంది. వారి ఒక స్ంవతసరపు వజయం నీవు స్ంవతసర్యల 
తరబడి చేస్న జ్జగార్యలను మరిప్పసుూంది. వారి చ్చనితనంలో వారి 
గురించ్చ నీవు కంత శ్రమపడడం, వారు పెరిగిన తర్యవత మంచ్చ అదృషట 
ఫల్లనిిసుూంది. వారి దైనందిక స్తాల్ పాఠాలు (హోంవరుాలు), వారి 
శిక్షణ, వారి ఆరోగయం అనిిట్లల నీవు శ్రదా చూపు. నీవు నీ హ్ృదయం, 
దేహ్ంతో వారితో ఉండు. ఏదైనా కారణం వలల నీ అస్ితవంతో నీవు 
వారితో ఉండలేకపోతే కనీస్ం నీ మనసుస, దుఆలతో. వారు నీ మెడలో 
నాయస్ం అని వషయం తెలుసుకో. వారి పటల ఏల్లంటి అశ్రదా పాటించకు. 
ప్రవకూ ఆదేశానిి గమనించుుః  

 ه(يت  ل  رَ  نْ لَ  وٌل مُ ْس )ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم مَ 
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"మీలో ప్రతి ఒకాడు బాధ్యయడు, అతని బాధయతలో ఉనిదాని గురించ్చ 
అతనితో ప్రశిింపబడును". (బ్దఖారి).  
 కనిి స్ంవతసర్యల స్ంరక్షణ మరియు శ్రదాతో పుషివంతమన, 
ఫలవంతమన జీవతం లభసుూంది. కనేిళ్ళు నీవు స్హ్నం వహించావంటే 
దాని ఫలితంగా వారు నీ ముందుకు వచ్చినపిటికీ లోకమంత ఆనందంతో 
నిండిపోయినటల నీవు చూస్తూవు. అపిటికీ వారిలో ఒకడు ఇంజనీరింగ్ లో 
నైపుణ్యయడయి ఉంటాడు. లేదా గపి డాకటర్ అయి ఉంటాడు. లేదా ఏదైనా 
పనిలో మంచ్చ నేరుి గలవాడు (లేదా మాయనుఫ్తకిరర్ గా) అయి ఉంటాడు. 
లేదా ఆదరశవంతమన ఉపాధాయయుడవుతాడు. లేదా సభాగయవంతడైన 
బోధకుడవుతాడు. వీటనిిటితో పాట వారు నీ పటల లులు చేస్తూ 
ఉంటారు. మరీ నీవు వారి స్ంస్తారం మరియు ధరమనిషఠతతో 
స్ంతోషపడుతూ ఉంటావు. ఇంతకంటే ఐహిక అలంకారం ఇం మమి 
కావాలి. ఇది రహామన్ దాసుల దుఆల ఫలితం: 

َة أَْلنُيٍ َواْجَعْلنَا ] نَا ُقرا
ياات  نَا َوُذر 

ْن أَْزَواج  يَن َيُقوُلوَن َربانَا َهْ  َلنَا م 
َوالاذ 

نَي إ َماًما   {72فرقان:}ال[ ل ْلُمتاق 

]వ్యరు ఇల్ల ప్రారాిసూు ఉింటారుిః మా ప్రభూ! మాకు మా భారయల 
ద్వారానూ మా సింతానిం ద్వారానూ కనుాల చలీదనానిా 
ప్రసాదిించు, మమమలిా భయభకుులు కలవ్యరికి ఇమాములుగా 
చేయు[. (ఫుర్యనా్ 25: 74). 
 మంచ్చ శిక్షణ తోట దావర్య నీవు ఏరుకునే ఫలం ఇంతే కాదు; నీవు 
చనిపోయిన తర్యవత నీ స్ంతానం దుఆలు కూడా నీకు ప్రయోజనకరంగా 
ఉంటాయి. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  
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 لمٍ و ل  ، أَ يةٍ ار  َج  قةٍ دَ ن َص : إَلّ م  َّلٍث ن ثَ إَلّ م   هُ لُ مَ لَ  عَ طَ انقَ  اْلنسانُ  اَت ا مَ ذَ إ  )

 (هُ و لَ دلُ يَ  ٍح ال  َص  دٍ لَ و وَ أَ  ه،  ب   عُ فَ نتَ يُ 

"మనిష్ట చనిపోయినపుిడు అతని ఆచరణలు అంతమవుతాయి. కాని 
మూడు రకాల ఆచరణలు ఇంకా కనస్తగుతూనే ఉంటాయి. (1) స్దఖ 
జ్జరియ (సుదీరఘ కాలం వరకు ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉండే 
స్తాారయం) (2) ప్రయోజనకరమయిన వదాయజ్జఞనం. (3) అతనికై 
ప్రరిించే ఉతూమ స్ంతానం. (ముస్లం). 
 దాని ఫలం అల్లలహ్ దయతో స్వరగంలో ఉనిత స్తినం రూపం లో 
కూడా నీకు ప్రపూమవుతంది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

 فَيَُقوُل َيا َرب  أَناى ل  إ نا اللَ )
اة  ال ح  ِف  اْْلَن  الصا

ْلَعبْد 
َرَجَة ل  َفُع الدا  َلزا َوَجلا َلَْيْ

َ  َلَك  ه  فَيَُقوُل ب اْست ْغَفار  َوَلد   (َهذ 

"అల్లలహ్ స్వరగంలో పుణయపురుషునికి ఒక స్తినం పెంచుతాడు. 
అతడంటాడుుః ప్రభూ! ఏ కారణంగా నాకిది ప్రపూమయింది? అపుిడు 
అల్లలహ్ అంటాడుుః నీ స్ంతానం నీ పాపాల క్షమాభక్ష కోరుతనిందు 
వలల". (అహ్మద్, దీని స్నద్ హ్స్న్).  
 శిక్షణ శిబిరం దాని ఛాయ ఎంత అందమనది! ! అందు మ మంచ్చ కృష్ట 
చేస్తూ దానిపై నిలకడగా ఉండు. అపుిడే నీవు అందమన ఫల్లలు 
పొందగలుగుతావు.  

*  *  * 
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