بچوں کی پرورش ،نگہداشت ،تعلیم و تربیت
By Irshad Mahmood – Director, Global Right Path

لے یہ اشد ضروری ہے کہ انکو دیکھو قرآنی
بچوں کی پرورش ،نگہداشت ،تعلیم و تربیت اور اصالح کے ٗ
ٓدم سے پہلے سے لیکر ابتک کا ہے اور اس
آنکھ کی نظر مگر
ٗ
کھالو حالل نوالہ ۔ ابلیس کا تجربہ حضرت ا ؑ
جاے ۔ جبکہ ہللا
میں قیامت تک اضافہ ہوتا رہے گا اور اسکی پوری کوشش ہے کہ بنی نو انسان کو تباہ کیا
ٗ
لے پے درپے انبی ٗا بھیجے اور آخر میں محمد ﷺ
لے اور انسانوں کی ہدایت کے ٗ
نے شیطان سے حفاظت کے ٗ
ٓے گا اور دعوت و تبلیغ
کو بھیجا اور قرآن کو محفوظ کرلیا ۔ اب انکے بعد قیامت تک کو ٗی پیغمبر یا نبی نہیں ا ٗ
کی زمہ داری زندہ و حاظر اولی ٗاوں پر ڈال دی جو دور حاضر کو سمجھتے ہیں ،اسکی مناسبت سے قرآن سے
لے پیسے نہیں لیتے اور ہماری یہ زمہ داری ہے کہ ہم اسے ہی زندہ و
اسکا حل بتاتے ہیں اور اس کام کے ٗ
حاظر اولی ٗا کو تالش کرکے ان کا ساتھ دیں او انکے تبلیغ کے کام کو آگے بڑھا ٗیں اور ثوابدارین حاصل کریں ۔
جاے اور
لے اشد ضروری ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس سے بچنے کا پورا احتمام کیا
ٗ
یہ ہم سبھوں کے ٗ
جاے جو بال معافضہ قرآن سے آج کے دور حاضر کے مطابق ہدیت دیتے
سچے و نیک اولیا کا پورا ساتھ دیا
ٗ
ہوں ۔
ہللا تو بچے بڑے نصیب والوں کو دیتا ہے خواہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں اور ساتھ ساتھ آزما ٗیش بھی شروع ہوجاتی
ہے ۔ جیوں ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے ماں میں ایک ن ٗی تبدیلی آجاتی ہے ۔ پھر اسے کھانے پینے میں
لے
بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے تکہ آنے والے کی صحت اچھی رہے ۔ ہللا کا حکم ہے کہ آنے والے کے ٗ
دعا بھی کریں لیکن دعاء بغیر دوا کے کام نہیں کرتی ۔ اگر ایک بچہ قرآن حفظ کرنے کی الکھ دعاء کرتا ہے
لیکن کھی قرآن کھول کر نہیں پڑھتا تو وہ کبھی حافظ قرآن نہیں بن سکتا ۔
گھر کا ماحول
لے یہ اشد ضروری ہے کہ گھر کا ماحول صحیح ہو
 Monkey See Monkey DOبچوں کی پرورش کے ٗ
بچے جیسا آپکو کرتے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں ۔ آپ بہتریں مثالی ماں باپ بن کر دیکھا ٗیں ۔ اگر آپکے
گھر میں ماں ،باپ ،بھا ٗی و بہن اور آپکے بیوی و بچے سب ہنسی خوشی ملکر ہتے ہوں تو آپکے بچے بھی
بچوں سے کو ٗی امید نہ
ایسا ہی سیکھیں گے اور آپکے بوڑھے ہونے پر آپ کا سہارا بنیں گے ورنہ آپ اپنے ٗ
رکھے گا ۔ جو ٗبو گے وہی کاٹو گے ،ہللا نے ایسا ہی نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ ببول کے کانٹے ٗبوگے تو آپ کو آم
ٗ
یا سیب نہیں ملنیں گے ۔ بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ لوگ آپ کہ بچوں کی اچھی مثال دیں
ورنہ تو اکسر یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ ہللا کی پناہ اسے شیطان بچوں سے ۔ انٹرنٹ پر بہت سے
ایسے ویڈو دیکھنے کو ملتی ہے جو بچوں کو تمیزدار بنانے میں مدد دے اور اسمیں سے ایک سوپر نینی ہے
لے نیچے کچھ یوٹیوب ویڈیو کلپس کے لنکس ہیں ،اسے
ضرور اسے دی
کھے گا ۔ بچوں کی طربیت کے ٗ
ٗ
پہنچاے گا ۔
کھے گا اور دوسروں تک بھی
دی
ٗ
ٗ
Supernanny The Amouri Family
https://www.youtube.com/watch?v=IiW26M7wIjA
Deathbed Theory | Qasim Ali Shah | Urdu/Hindi | WaqasNasir
https://www.youtube.com/watch?v=qWuBYJ6Xljk
Supernanny Ball Family
https://www.youtube.com/watch?v=SxFy3Tv-A3M
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The Truth about Death and Dying- By Qasim Ali Shah (In Urdu/Hindi)
https://www.youtube.com/watch?v=fCPGpH94iso
The Agate Family - Supernanny UK FULL EPISODE
https://www.youtube.com/watch?v=qTqOxPllObI
Doubt In Husband and Wife Relationship- By Qasim Ali Shah (In Urdu/Hindi)
2016
https://www.youtube.com/watch?v=HUbMl8mNOGc
3Yr Old Wets Himself On Purpose - Mckinney Family Part 2 Full Episode |
Supernanny USA
https://www.youtube.com/watch?v=QPCR6yc7Ey0
Who is not beneficial to mankind, is removed | Allama Syed Abdullah Tariq
https://www.youtube.com/watch?v=bOtQhD4e0pM
Waqat | جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔۔۔ وقت کی قیمت کیا
ہے
https://www.youtube.com/watch?v=rRXdHfwOEeI
Realize Your Love to Family | Qasim Ali Shah | Urdu/Hindi | WaqasNasir
https://www.youtube.com/watch?v=jEsBevnfAag
How to Improve Your Child's Behavior -By Qasim Ali Shah (In Urdu/Hindi)
https://www.youtube.com/watch?v=RiJ5ohzQBuI
Parenting Advice: Tip to Help Your Child to be Confident -By Qasim Ali Shah
(In Urdu/Hindi) 2016
https://www.youtube.com/watch?v=ZrEK8lhXoS8
The Porter Family - Supernanny UK FULL EPISODE
https://www.youtube.com/watch?v=63s427W_Vdc
Jab Tu Paida Hua Kitna Majboor Tha- Value of Parents- Hafiz Kamran Qadri
https://www.youtube.com/watch?v=hBputKAOPtE
MUST WATCH IMPORTANCE OF PARENTS | VALUE OF FATHER AND
MOTHER IN OUR LIFE
https://www.youtube.com/watch?v=drLN6HPsXaA
Respect your parents - powerful reminder - by Ustad Nouman Ali Khan
https://www.youtube.com/watch?v=ZSS3RcVtvBw
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PARENTS VALUE IN LIFE
https://www.youtube.com/watch?v=m7A9eJlXr0c
)Valentines Day: By Sister Farhat Hashmi (Urdu
https://www.youtube.com/watch?v=2MIRsJStD38
لے آپ بالکل شروع سے ہے پوری توجہ سے اسکی پرورش
بچوں کی پرورش ،نگہداشت ،تعلیم و تربیت کے ٗ
ے بغیر کیونکہ بچوں کو بگرنے میں دیر نہیں لگتی اور ہللا کا حکم ہے
میں لگ جا ٗیں بغیر کو ٗی لمحہ ضایع کی ٗ
بچاو ۔ ایک بار بچے پٹری سے اتر جا ٗیں تو واپس
کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے ٗ
لے پوری کوشش
لے اسکی دین و دنیا دونوں مستقبل کے ٗ
صحیح راستے پر النا پہاڑ بن جاتا ہے ۔ بچوں کے ٗ
لے اسکی آمد
لے آپ کو دن رات سخت محنت کی ضرورت ہے ۔ پرندے بھی اپنے بچوں کے ٗ
کریں جسکے ٗ
لے اسکے ماں باپ دونوں مل کر
لے گھونسلے بناتے ہیں ،پھر اسکی پرورش کے ٗ
سے پہلے ہی اسکے ٗ
اسکی پوری پرورش کرتے ہیں ۔
ے لوری سناتی ہیں ،میری یہ ادنہ سی گزارش ہے کہ اسمیں بھی
اکثر ما ٗیں اپنے بچوں کو سالنیں کے لی ٗ
جاے مثال کے طور پر نیچے پیش ہے ۔
جاے اور اسالمی نشہید سنا ٗی
اسالمی تعلیمات کا خاص خیال رکھا
ٗ
ٗ
ہللا ہللا ہللا ہو ال إله إال ہو ۔ ہللا سب سے بڑا ہے ۔ ہللا بہت بڑا ہے ۔ ہللا سب سے اچھا ہے ۔ ہللا بہت اچھا ہے ۔
پہال کلمہ طیب ۔ طیب معنی پاک ۔ اال ِإ ٰلها ِإ اال ہللا م اح ام ٌد ارسول ہللا ۔ ہللا کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہیں ۔
حضرت محمد ﷺ ہللا کے رسول ہیں ۔
اس دنیا کا بنیادی حل قرآن کے زریع بین االقوامی معاشی نظام کا درست کرنے پر ہے جو امت ابراھیم کے مل
کر کام کرنے سے ہے ممکن ہے ۔ ایک مشین یا روبوٹ ہزاروں انسان کو بےروزگار کردیتی ہے مگر میں نے
آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جو کسی ایک مشین یا روبوٹ کو بےروزگار کردے ۔ اگر ہمیں بین االقوامی
لے یہ بحد ضروری ہے
معاشی نظام کا کچھ پتہ نہ ہو تو ہم بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرسکتے ۔ ہمارے ٗ
کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان پوری قوت کے ساتھ کھلی رکھیں تکہ ہمیں پتہ ہو کہ اپنے بچوں کو کس طرح
جاے ۔
دین و دنیا دونوں میں کس طرح کامیاب بنایا
ٗ
قرآن کا پیغام ہے کہ محنت میں عظمت ہے جسکو اس امت ابراھیم نے بھالیا ہوا ہے ۔ جب حضرت عیس ٰؑی
لے صرف چند آیتیں
معجزاتی طور پر بغیر باپ کے حضرت مری ؑم کے بتن سے پیدا
ٗ
ہوے تو ہللا نے غزا کے ٗ
پڑھنے کو نہیں کہا بلکہ کھجور کے درخت کو ہالنے کو کہا تاکہ محنت کرنے پر کھجور ملیں گے مفت میں
ٓگے ۔ چین نی بھی کمال کر
چند آیتوں کے پڑھنے پر نہیں ۔ مغرب نے بے پناہ محنت کی اور دنیا پر غالب ا ٗ
دکھایا اور آج بچے بچے کہتے پھرتے ہیں کہ ہللا نے ہم سب کو بنایا باقی سب چین نے بنایا ۔ آج ساری دنیا
ہوے
چین کی قرض دار ہے ۔ اپنے بچوں کو سخت محنت کرنے کی طرف انکی خوب حوصلہ افزا ٗی کرتے
ٗ
جاے ۔ ہر بچے کا ڈی این اے الگ
راغب کریں ساتھ میں یہ خیال بھی رہے کہ انگلی اتنی نہ کھیچیں کہ ٹوٹ
ٗ
جاے اور انکی خوب حوصلہ افزا ٗی ۔
ہوتا ہے ۔ بچوں کے حیصیت و قابلیت کے مطابق ان پر بوچھ ڈاال
ٗ
ہمارے پاس سب سے بہتریں ہدایت کی کتاب قرآن موجود ہے مگر پھر بھی آج کے مسلمان ناکام و نمراد ہیں ۔
اسکی بنیادی وجہ قرآن کے پیغام سے کوسوں دور ہیں ۔ قرآن سے ہدایت لینے کا مطلب پوری کتاب سے نہ کہ
صرف چند ایک آیت سے ۔ قرآن میں ہے کہ ہللا اور رسول کی بات پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے جسکا یہ مطلب
جاے ۔ قرآن
جاے اور صرف حدیث پر عمل کیا
ہرگز نہیں کہ اب قرآن کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک طرف رکھدیا
ٗ
ٗ
کی ہر ایک آیت سمجھکر پڑھنا اور اسپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے ۔ قرآن تین میں کا ایک ہے یعنی کہ ہللا
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کا کالم محمدﷺ کی حدیث کیونکہ یہ انکے منہ مبارک سے ہم تک پہنچی اور سنت رسول بھی ہے چیونکہ اس
پر انھوں نے صد فیصد عمل کرکے دیکھایا ۔ قرآن صد فیصد مستند ہے مگر حدیث میں جابجا ضعیف حدیثیں
باالے طاق رکھکر حدیث اور
موجود ہیں ۔ آج نام نہاد مسلمانوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ بھی قرآن کو
ٗ
گے ہیں ۔ آج تو
دوسری حکایات و قصے کہانیوں کے پیچھے
پڑگے ہیں اور شرک و بدت میں انتہا کو پہنچ ٗ
ٗ
لوگ ان کو سب سے بڑا عالم مفتی و مفکرسمجھتے ہیں جسکی سب سے بڑی داڑھی اور چغہ ہو ۔ حاالں کہ
قرآن و سنت کا پیغام کچھ اور ہے ۔ محمد ﷺ نے کسی بھی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا بلکہ ہللا نے انھیں
خاص طور پر چنا تھا ۔ غزوہ خندق میں محمد ﷺ نے واحد اقلیت حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل
لے چنا مگر آج ہم کسی اقلیت کو گھانس نہیں ڈالنے دیتے بلکہ
کیا اور انکو ہی اس کام کی سربراہی کے ٗ
انھیں دیوار سے لگا کر رکھتے ہیں ۔ ہر شعبہ میں خاص خاص عہدے پے فا ٗیض لوگوں کو دیکھیں وہ ضرور
ساے میں پروان چڑھے ہونگے ۔ چند خاص
کسی خاص طبقے سے طعلق رکھتے ہونگے اور کسی خاص کے
ٗ
اشرفی طبقہ پوری قوم کو الو بنارہا ہوگا اور دعوہ سچے عاشقان رسول کا کررہا ہوگا ۔
بچوں کو جھوٹ کی طربیت کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ۔ جب ہم اپنے بچوں سے کہتے
کہ باہر جو دستک دے رہا ہے اس سے کہدو کو ابو ابھی گھر پر نہیں ہیں ،یہ دراصل بچوں کو جھٹ کی
طربیت دینا ہے ۔ آج کا نام نہاد مسلمان جھوٹ بول کر ،چوری کر کے ،ڈاکہ ڈال کر اور دوسروں کا حق چھین
ہوجاے گی حاالں کہ قرآن کا پیخام بلکل مختلف ہے ۔ قرآن
کر سمجھتا ہے کہ قیامت میں محمد ﷺ کی شفارش
ٗ
نے تو انھیں کافر ،منافق و مشرک کہا ہے اور اس کی پہچان بتا ٗی ہے کہ وہ اس دنیا میں بے حد ذلیل و خار
دے جا ٗیں گے ۔
لے جہنم میں ڈال ٗ
ہونگے اور آخرت میں سخت رسواکن عزاب ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ٗ
وہاں کبھی بھی ادھر کا مال ادھر نہیں ہو گا اور کو ٗی ہیرا پھیری نہیں ہوگی ۔ جو جہنم پیں گیا ہمیشہ ہمیشہ
لے گیا ۔ منافق پڑھتے قرآن ہیں لیکن عمل کچھ اور کرتے
لے گیا اور جو جنت پیں گیا ہمیشہ ہمیشہ کے ٗ
کے ٗ
ہیں ۔
آج رشتوں کی بھی پہچان ختم ہو گ ٗی ہے ۔ نفسہ نفسی کا عالم ہے ۔ کہیں پردہ و حجاب کے بہانے بھی رشتے
توڑے جارہے ہیں تو کہیں اسٹیٹس اشرفیہ تبقہ سگے رشتہ داروں کو غریب ہونے کی وجہ کر ۔ حجاب کا
مقصد حیا کا قایم کرنا اور پہچاننا ہے کہ یہ عزت دار ہیں اور ان میں ہللا کا خوف ہے ۔ جبکہ نقاب اس کے
بلکل مختلف ہے یعنی کہ چھپانا جیسا کہ ڈاکو یا دہشتگرد اپنے آپ کو چھپاتا ہے ۔ مسلمہ خواتین کے لیے
ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈاکو یا دہشتگرد سے بالکل مختلف رکھیں یعنی کہ چہرہ اور ہاتھ کھال ہو ۔ نقاب
والی خاتون اور ڈاکو یا دہشتگرد کی تصویر بھی خود دیکھیں اور ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کہیں وہ
دہشتگردوں کو نقاب کے روپ میں پناہ تو نہیں دیرہی ہیں ۔ عورتوں کہ نقاب لگانے سے یہ پہچاننا مشکل ہو
جاتا ہے کہ پردہ کے پیچھے کون ہے ڈاکو یا دہشتگرد یا ہللا سے ڈرنےوالی اور عزت دار مسلمہ ۔ مومن مرد
اور مومن عورتیں اولیا ہیں کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برا ٗی سے روکتے ہیں لیکن آج تو سالم
کرنا بھی جرم بن گیا ہے ۔
سچے عاشقان رسول وہ ہیں جو لبادے سے یا ظاہری دکھاوے سے نہیں بلکہ قول و فعل/عمل سے پہچانے
ؑ
جاتے ہیں اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیتے – آج اگر اندھے و بہرے اور جاہل و جزباتی قوم کو
کوی آیت بتای جاتی ہے تو یہ ہزاروں سوال کردیتے ہیں ،کفر کا فتوا لگا کر مارنے اور مرنے پر تل
قرآن کی ؑ
سنای جایں تو مزے لیکر سنتے ہیں  -اس اندھی و بہری اور جاہل
جاتے ہیں جبکہ اگر دوسرے قصے کہانیاں
ؑ
و جزباتی قوم کا ہللا ہی حافظ ہے – سنیں تمہارے ایک غلط فیصلے سے انڈیا کے تیس کڑور مسلمان خطرے
میں پڑسکتے ہیں جو اس کے عالوہ ہیں جو اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں بستے ہیں – پہلے ان سب
کو امیگریشن دیں پھر بات کریں – آج کی گلوبل دنیا پیار کی زبان سمجھتی ہے نفرت کی نہیں -
جاے ۔ مشرق وسطہ تو
آج خدشہ لگتا ہے کہ کہیں حالکو خان یا چنگیز خان کی تاریخ پھر سے نہ دہرا ٗی
ٗ
ویسے بھی کھنڈر ہو ہی چکا ہے اور صدیوں سے خون کی دریا اب تک بہتی ہی جارہی ہے ۔ آج یہ قوم اتنی
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کاہل و سست ہو گ ٗی ہے کہ ہر کام خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کچڑا اٹھانے کا ہو یا کو ٗی بڑا کام سڑک ،ریل،
لے لوگ باہر سے آرہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کل وزیر آعظم و صدر بھی
جہاز ،بجلی غرض ہر چیز کے ٗ
باہر کا ہوگا اور دفاع کا سربراہ بھی ۔ پھر ایک الل پانی کی دریا مشرق سے مغرب تک بہے گی ۔ آج ایک
ایسے زندہ شخص کی تالش ہے جس کے خیاالت تمام امت ابراہیم اور تمام بنی نو انسان کے لے ہیں اس سے
جاے ۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا پتہ چلے تو
جاے اور پانی سر سے اونچا ہو
پیشتر کہ بہت دیر ہو
ٗ
ٗ
اسکی نیک باتوں کو قرآن سے پرکھیں اور اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ضرور ضرور تمام لوگوں کو مطلع
کریں اور دکھی انسانیت کو بچانے میں سب مل جل کر کام کریں ۔
جاے ۔ جہاں جہاں جگہ
آج اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ چین کی ترقی کے راز پر تفصیل سے تحقیق کی
ٗ
لگاے جا ٗیں تکہ قوم کو بھوک و افالس سے نجات دال ٗی جا سکے ۔ چین
ملے پھل و سبزی کے درخت و پودے
ٗ
جاے تاکہ قوم کو ننگ سے بچایا جاسکے ۔ ہر مسجد میں قرآنی
کے ایک لباس کے نظام کو فورا ً الگو کیا
ٗ
جاے ۔ ہر مسجد میں مفت مارشل
عربی زبان کے عالوہ دور جدید کی بنیادی تعلیم مفت دینے کا احتمام کیا
ٗ
جاے تاکہ قوم کی صحت بھی باقی رہے ۔ بیٹیوں کو نہ پڑھانا امت
آڑٹس جوڈو کڑاٹے کی بنیادی تربیت دی
ٗ
ابرھیم کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور ایک طرح کی اجتماعی خودکشی ہے جسکا خمیازہ آج یہ امت بھگت رہی
رہنماوں نے جو بویا تھا آج ہم کاٹ رہے ہیں ۔ پیخام قرآن تو امت کے چال و
ہے ۔ ہمارے ماضی کہ قوم کے
ؑ
مالوں نے ظاہری لبادے کو اولیں ترجیح دے کر اس
ے ہے جبکہ ہمارے بیشتر گمراہ ؑ
چلن صحیح کرنے کے لی ٗ
امت کا جنازہ نکال دیا ہے ۔ جبتک ہم قوم کو بھوک و افالس سے نجات نہیں دالیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے
ے ہم سب ملکر قوم کے بچوں کا مستقبل قرآن کی روشنی میں سنوارتے ہیں ۔
گا کہ اصل مصلہ کہاں ہے ۔ آی ٗ
ہللا کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ
ہللا کی رحمت حاصل کرنے کے لے یہ بحد ضروری ہے کہ ہللا کے بتاے ہوے طریقے کے مطابق عمل کریں –
تالوت کا مطلب سمجھکر پڑھنا ہے
حاالنکہ تم تالوت کرتے رہتے ہو اور اتنا بھی نہی سمجھتے – کیا تم عقل سے کام نھیں لیتے – سورۃ البقرہ
آیت 44
ہللا سے دعا ً ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن سمجھکر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرماے – آمین –
اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلیے  ،اوروں کو بھی یہ پیغام پہنچایۓ اور ثواب داریں حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
Download it, print it, distribute it, forward it and share with others and get great reward from Allah, Inshaa Allah.
http://www.global-right-path.com/Ummah-Reformer/MR_Kids_Training_Guide_Urdu.pdf
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