گھر کی ملکہ کون ۔ ساس یا بہو
By Irshad Mahmood - Director, Siraat-al-Mustaqeem Dawah Centre

اکثر بہویں چاہتی ہیں کہ پہلے روز سے ہی گھر کی ملکہ بن جایں اور اس بات سے بالکل
بےخبر ہوتی ہیں کہ کل کو انھوں نے بھی کسی کی ساس بننا ہوتا ہے ۔ انکے اپنے بچے بھی
پھر وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ۔ ملکہ کی کرسی کی
کھینچا تانی میں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے اور اس کا بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور
انکی پڑھائ کا بیڑا غرق ہوجاتا ہے ۔
آج کے شدید مہنگای کے دور میں اکثر مردوں کا بیوی کو الگ گھر لیکر دینا تقریبا ناممکن ہے
۔ اسالم دین فطرت ہے اور ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور اگر انمیں سے ایک
یا دونوں بوڑھے ہو جایں تو انھیں اف بھی نہ کریں ۔ دراصل جب یہ بہت بوڑھے ہو جایں تو یہ
انکا حق ہے کہ وہ بادشاہ اور ملکہ بن کر رہیں ۔ گلی کے کتوں کے آگے بھی لوگ روٹی
ڈالدیتے ہیں مگر یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے نہ جانے ہماری کامیابی کے کتنے خواب
دیکھے ہونگے اور کیا کیا جتن کیے ہونگے یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم خود اپنے
بچوں کے ماں یا باپ بنتے ہیں ۔
کبھی بھی کسی کا تحفہ نہ لوٹایں اس سے انکی دلشکنی ہوتی ہے اور خاص کر اپنے والدیں
کے تحفے کبھی بھی واپس نہ کریں خواہ وہ ادنا سا ہی کیوں نہ ہو ۔ اگر آپ کا تحفہ کوی آپ کو
لوٹاے تو آپ کو کیسا لگے گا ۔
بہویں صبر سے کام لیں اور ساس سے انکی ملکہ کی گدی نہ چھینیں ،انشا ٓ ہللا کل کو انکا بھی
وقت آیگا اور وہ بھی گھر کی ملکہ بنیں گی ۔
ایسی عورت ہللا کی پکڑ سے ڈرے ۔ عین یہ بھی ممکن ہے کہ اسکے بھی بیٹے ہوں اور اسکی
بھی بہو آے اور پھر یہ تاریخ دہراے ۔ یا ہللا کی کوی اور پکڑ ہو اور پیروں تلے زمین کھسکتی
نظر آے اور کوی پرسان حال نہ ہو کیونکہ ہللا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے ۔
والدین اپنی بیٹیوں کو قرآن سے نصیحت کریں اس سے پیشتر کہ ہللا کی گرفت آجاے ۔ بھائ بھی
اپنی بہنوں کو قرآن سے نصیحت کریں ۔
ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی بہو کبھی بیٹی بن سکتی ہے ۔ سب لوگ میانہ روی
اختیار کرین مل کر خوشی خوشی رہیں اور ثوابداریں حاصل کریں ۔
آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایں اور ثواب داریں
حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
خواتیں اپنے شوہر سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ہر کام کرسکیں گے ۔ اگر وہ گھر کے سارے کام کرنے لگیں تو یقینا انکے باہر کے کام میں فرق پڑ ے گا
جس سے انکی ترقی کے امکانات بہت کم ہوجاتے ہیں اور کبھی تو مالزمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے ۔ خواتیں ملکہ برتانیہ بننے کی کوشش نہ کریں ۔
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