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اور اس بات سے بالکل  ںیملکہ بن جا یگھر ک یکہ پہلے روز سے ہ ںیہ یچاہت ںیاکثر بہو
 یساس بننا ہوتا ہے ۔ انکے اپنے بچے بھ یک یکس یکہ کل کو انھوں نے بھ ںیہ یبےخبر ہوت

 یک یکرس ی۔ ملکہ ک ںیرہے ہوتے ہ کھیکو د نیجو اپنے والد ںیرہے ہوتے ہ کھیس یھر وہپ
کا سارا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے اور اس کا بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور  گھر ںیم یتان نچایکھ
غرق ہوجاتا ہے ۔ ڑایپڑھائ کا ب یانک   

 

ناممکن ہے  با  یتقر ناید کریکو الگ گھر ل یویاکثر مردوں کا ب ںیکے دور م ی  مہنگا دیکے شد آج
 کیسے ا ںیاور اگر انم ںیخدمت کر یک نیہے کہ والد تاید میتعل ںیہے اور ہم فطرت نی۔ اسالم د

 ہیتو  ںی  بہت بوڑھے ہو جا ہی۔ دراصل جب  ںینہ کر یاف بھ ںیتو انھ ںی  دونوں بوڑھے ہو جا ای
 یلوگ روٹ یکے کتوں کے آگے بھ ی۔ گل ںیانکا حق ہے کہ وہ بادشاہ اور ملکہ بن کر رہ

کے کتنے خواب  یابیکام یہمارجنہوں نے نہ جانے  ںیتو ہمارے ماں باپ ہ ہیمگر  ںیہ تےیڈالد
خود اپنے  ہماس وقت پتہ چلتا ہے جب  ںیہم ہیہونگے  ےیجتن ک ایک ایہونگے اور ک کھےید
۔ ںیباپ بنتے ہ ایکے ماں  وںبچ   

 

 ںیہے اور خاص کر اپنے والد یہوت یدلشکن یکناس سے ا ںیلوٹا کا تحفہ نہ یکس یبھ یکبھ
آپ کو  ی  نہ ہو ۔ اگر آپ کا تحفہ کو وںیک یخواہ وہ ادنا سا ہ ںیواپس نہ کر یبھ یکے تحفے کبھ

لگے گا ۔ سایلوٹاے  تو آپ کو ک   
 

 یانکا بھ انشآ ہللا کل کو ں،ینینہ چھ یگد یملکہ ک یاور ساس سے انک ںیصبر سے کام ل ںیبہو
۔ یگ ںیملکہ بن یگھر ک یاور وہ بھ گایوقت آ   

 

 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 ی  کو یہللا ک ایدہراے  ۔  خیتار ہیبہو آے  اور پھر  یبھ
ہے ۔ یسخت ہوت یپکڑ بڑ یہللا ک ونکہیپرسان حال نہ ہو ک ی  ر آے  اور کوظن  
 

 یبھائ بھ گرفت آجاے  ۔ یکہ ہللا ک شتریاس سے پ ںیکر حتیکو قرآن سے نص وںیٹیب یاپن نیوالد
۔ ںیکر حتیبہنوں کو قرآن سے نص یاپن   

 

 یرو انہیلوگ م ہے ۔ سب یبن سکت یٹیب یبہو کبھ یاور نہ ہ یبن سکت ںیماں نہ یساس کبھ
۔ ںیحاصل کر ںیاور ثوابدار 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  

ے گا ڑ فرق پ ںیانکے باہر کے کام م نایقیتو  ںیگگے ۔ اگر وہ گھر کے سارے کام کرنے ل ںیکہ وہ ہر کام کرسک ںینہ رکھع توق ہیاپنے شوہر سے  ںیخوات
۔ ںیکوشش نہ کر یبننے ک ہیملکہ برتان ںیخوات ہاتھ دھونا پڑتا ہے ۔ یتو مالزمت سے بھ یاور کبھ ںیکے امکانات بہت کم ہوجاتے ہ یترق یجس سے انک  
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