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ہے ایرکھا گ ہیخف ٴ اصلح کے لے یاور لوگوں ک ٴ سے بچنے کے لے یکا نام بدنام یویشوہر و ب  
 
 

کا غصہ پھٹ پڑا ۔ یویب  یداخل ہوتے ہ ںیکے گھر م شوہر  ۔۔۔ 
 

 ایپہنچے! معاملہ ک ںینہ یپتہ كیا، وہاں بھ ںیم۔ سارا دن کہاں رہے؟ آفس  ںیغصہ م یویب۔۔۔ 
 ہے؟

 

ںیوہ ... م-۔ وہ شوہر۔۔۔   
 

کہاں  ں؟یبولتے نہ ،یپھر برس یویهكالهٹ پر جھلالتے ہوئے ب یک ی۔  پت ڈانٹتے ہوے   یویب۔۔۔ 
اٹھا الئے؟ یکس ک یپوٹل یگندا بکس اور کپڑوں ک ہیچلے گئے تھے   

 

ہمت کر کے بوال ۔ یتھوڑ یتھا ۔ پت ایں چال گماں کو النے گاؤ ںی۔ وہ م سے یبہت نرم شوہر۔۔۔    
 

 وںیتمہارے بھائ ں؟یتمہ یآئ ںیلے آئے؟ شرم نہ ہاںیکہا؟ آپ ماں کو  ای۔ ک پٹھتے ہوے   یویب۔۔۔ 
؟ ںیہ ٴ مرگے یٴ تمہارے بھا ایک ؟ ہے فیتکل ایک ںیکے پاس انہ  

 

کست تصور کو ش ںیسے آنکھ یساڑ دیسف یپھٹ یاس نے پاس کھڑ ۔ یویب یپا تھ چراغ۔۔۔ 
۔ ںیتک نہ کھایطرف د یک یبوڑه ماریب   
 

 ںینہ وںیچھوڑا جا سکتا تم سمجھ ک ںیکے پاس نہ وںیبھائ رےیم ںی۔ انہ ںیزبان م یدب شوہر۔۔۔ 
۔ یرہ   

 

سات ہزار روپللي  یقارون کا خزانہ رکھا ہے؟ تمہار یکوئ ہاںی وں،ی۔ ک ںیغصہ م دیشد یویب۔۔۔ 
۔ ہوں یجانت یہ ںیہوں، م یکس طرح چال رہکا  اور گھر خرچ یپڑهائ یبچوں ک ںیتنخواہ م یک   

 

۔ یرہے گ یہمارے پاس ہ ہی۔ اب  ںیسخت لحجہ م شوہر۔۔۔    
 

اس  ںیوقت واپس چھوڑ کر آؤ. ورنہ م یاس ںیہوں، انہ یکہت ںی۔ م ٴ ہوے تےید یدهمک یویب۔۔۔ 
م شر یبھ یآتے ذرا س ہاںی یکو بھ یج یاور ان مہا ران یرہوں گ ںینہ یلمحہ بھ کیا ںیگھر م

؟یآئ ںینہ  
 

یسرک گئ یہ نیتو پاؤں تلے سے زم کھا،یطرف د یعورت ک ینے بوڑه یویکہہ کر ب ہی  ۔۔۔ 
 

ماں، تم۔  یہوئے بول پتےیجھ یویب۔۔۔   
 

 یداماد ج. اینے مجھے گھر سے نکال د یاور بھابھ ی! تمہارے بھائیٹی۔ ہاں ب ماں یک یویب۔۔۔ 
لے آئے ۔ ہاںیمجھے  ہیکو فون كیا تو   

 



بڑے وہ ہو،  ی۔ آپ بھ یاور  بول کھایطرف د ینظروں سے شوہر ک یچہکتنے  یویب۔  یویب
ماں کو النے گئے تھے؟ یریکہ م ایبتا ںینہ وںی! پہلے کڈارلنگ  

 

؟یریت ایک ،یریم ایہے! ک یتو ماں ہوت ماں۔۔۔   
 

 ینوک پر رکھنے ک یک یساس اور نند کو جوت ںیہ یکرت اںیہزاروں برا یسسرال ک ںیعورت اکثر
ہو ۔  نیقیملنے کا  ںیم متایجن کو ہللا کا خوف ہو اور ہللا سے قانکے  ٴ سواے ںیہ یکوشش کرت

۔ ںیہ یکرتکوشش  یگھر کو جنت بنانے کاپنے  اور ںیہ یتید حیسسرال کو پہلے ترج وہ    
 

کرے ہزار خون کے  ی۔ ماں ہزار غلط ںیمگر عورت نہ ںیہ تےیمرد تو ساس کو قبول کرل اکثر 
ہے ۔ ساس  یتیکرے تو آسمان سر پہ اٹھال یغلط یبھ یمعمول کیاگر ساس ا کنیمعاف ل یبعد بھ

ہے جو کہ بڑا ظلم اور  یکا مقابلہ کرت یاس سے برابر یہو پھر بھ یلولھو  یلنگڑ ،یبوڑه اگر
 وہ ایکو پال پوس کر پڑها لکھا کر تمہارے حوالے ک ٹےیاپنے بنے  عورت سجہے ۔  ینا انصاف
۔ کرتا ںیہللا نا انصاف کو پسند نہبے گھر ۔  گھر ںیماس کے گھر  یاسے ہ   

 

۔ نوکر چاکر خدمت کے سسرال جاکر راج کرے  یٹیب یہے کہ اسک یخواہش ہوت یک نیوالد اکثر
۔  ںیسے ڈر کر رہ یٹیب یاس ک ی۔ ساس سسر اور نند بھ ںیہر وقت ہاتھ باندهے کھڑے رہ ےیل

 سےیک سایا ہیہوتا ہے ۔  انے آن یالڈل یک یکس یکہ اسکے گھر بھ ںیمگر وہ بھول جاتے ہ
 یٹیب یمگر انک ںیہربن کر  ینوکران یتو انسے ڈرکر اور انک یٹیب یک وسروںممکن ہے کہ د

کچھ نہ کرے مگر  ےیتو بہو کے ل ٹایکہاں کا انصاف ہے ۔ انکا ب ہیسسرال جاکر راج کرے اور 
ماں باپ ہللا  سےیاماد پر حرام ہوجاٗے ۔ دا یبھ ندین یپے قربان رہے اور راتوں ک یٹیب یداماد انک

اور خد  ںیرہے ہوتے ہ لیڈهک ںیجہنم م کرید میکو غلط تعل یٹیب ی۔ وہ اپن ںیقہر سے ڈر ےک
عورت چار مردوں کو  کیممکن ہے کہ ا نیع ہی ونہیجانا ہوتا ہے ک ںیانھوں نے جہنم م یبھ
اگر انہوں نے اس عورت  جاےٗ یل ںیم مکو اپنے ساتھ جہن ٹےیب ایشوہر  ای یٗ بھا ایکہ باپ  یعنی

ہے تو۔ یک ںینہ حتیکو قرآن سے نص  
 

 یہوں اور اسک ٹےیب یممکن ہے کہ اسکے بھ یبھ ہی نی۔ ع پکڑ سے ڈرے یعورت ہللا ک یسیا
 یکھسکت نیتلے زم روںیاور پکڑ ہو اور پ یٗ کو یہللا ک ایدہراٗے ۔  خیتار ہیبہو اٗٓے اور پھر  یبھ
ہے ۔ یسخت ہوت یپکڑ بڑ یہللا ک ونکہیپرسان حال نہ ہو ک یٗ ر اٗٓے اور کوظن  
 

۔ گرفت آجاےٗ  یکہ ہللا ک شتریاس سے پ ںیکر حتیکو قرآن سے نص یٹیب یاپن نیوالد۔۔۔    
 

 یانہروی۔ سبلوگ م ہے یبن سکت یٹیب یبہو کبھ یاور نہ ہ یبن سکت ںیماں نہ یساس کبھ۔۔۔ 
۔ ںیحاصل کر ںیراور ثوابدا ںیرہ یخوش یمل کر خوش نیکر رایاخت  

 

 ںیثواب داراور  ںیلوگوں تک پہنچا ادہیسے ز ادہیز غامیپ ہیسے گزارش ہے کہ  یسبھ آپ
۔ ہیشکر۔  ںیحاصل کر  

 
Read Al-Quraan, the Miracle of Miracles and free from contradictions and errors 
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