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 فہرست

  مقدمہ :
  گھروالوں کو بيدار کرنے کے ليے چند ضروری ہدايات:

  اسکا راه حل کيا ہو سکتا ہے؟
  پہلی فصل : شادی!ايک مشکل مسئلہ

  ۔ شريک حيات کے انتخاب ميں مشکالت کا سامنا ۔١
  شرے کا ايک بڑا الميہ ہے ۔فصل دوم : شاديوں کی تعداد ميں کمی واقع ہونا انسانی معا

  فصل سوم: ناجائز تعلقات کی فراہمی شاديوں ميں قلت کی ايک اہم علت ہے ۔
  فحاشی اور بدنام اڈوں کے نتائج

  ارم : وه وزنجيريں جس نے جوانوں کے ہاتھ پيروں کو جکڑ ليا ہےفصل چہ
  اہم نکتہ:

  فصل پنجم : شادی شده زندگی کے سات سخت موانع
  کا م لينے والے والدين چھٹی فصل : سختی سے

  فصل ہفتم : شريک حيات کا انتخاب کون کريگا: جوان يا والدين ؟
  ٓ◌ٓ◌ٓ◌ٓاٹھويں فصل : شعلہ ور عشق

  ايک پر خطر اور نہايت سخت راستہ جوانوں کی زندگی ميں
  عشق کے شاعرانہ پردے ميں:
  نويں فصل: عشق کے خطرے

  عشق کا پہال خطره:
  دسويں فصل : باغی عشق :

  گيارہويں فصل: عشق اور خواب و خياالت
  عشق اور تخيالت :

  ات :عشق اور توقع
  عشق اور بدلہ :

  بارہويں فصل : تجارتی شادياں:
  تيرہويں فصل : ہوا وہوس کی شادياں

  
  کا دوسراحصہ: جنسی انحرفاتکتاب 

  پہلی فصل : جوان اور جنسی کجروی
  پہال خط

  دوسرا خط :
  تيسرا خط

  دوسری فصل:جنسی انحرفات کے مہلک نتائج
  استمناء کے نقصانات:

  استمناء پر قابو نہيں پايا جاسکتا
  يسری فصل :جنسی مشکالت ميں ايک بڑی غلط فہمیت

  اس بيماری سے بچنے کے دستورات اور طريقے ۔
  پہال قدم:

  چوتھی فصل :دس قوانين
  مصمم ،راسخ اور ناقابل عدول اراده

  ۔ ہرطرح کی مصنوعی تحريک سے پرہيز کرنا ۔١
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  ۔اپنے پورے وقت کو مختصر کامونسے منظم کرنا٢
  ۔ ورزش کی طرف خاص توجہ ٣
  ۔ايک عادت کو دوسری عادت کا جانشين ہونا چاہيے ۔۴
  ۔ ہر حال ميں تنہائی سے پرہيز ۔۵
  ۔ پہلی فرصت ميں شادی ۔۶
  ۔اپنے نفس کو تلقين اور ارادے کی تقويت ۔٧
  ۔ مکمل پرہيز٨
  ۔ عام قوت اور کھانے کی طاقت٩
  ۔ ايمان اور عقيدے کی طاقت کا سہارا١٠

 قارئين کے فيصلوں کے چند نمونے

 

 

  

  كتاب:جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل 
  مصنف آيت هللا ناصر مکارم شيرازی 

  مقدمہ :
  

  گھروالوں کو بيدار کرنے کے ليے چند ضروری ہدايات: 

والدين غفلت کی نيند سوئے ہوئے ہيں ،اور جوان بچے جنکے ليے زندگی کے سانحات يقينی اور مسلم ہيں، بے اعتنائی 
اور ال پرواہی کا شکار ہيں، يا يوں کہا جائے مشکالت کی وحشت کو دور کرنے کی بجائے اسے بھال دينا زياده بہتر 

مشکالت کے مقابلہ ميں صبر و اننظار کی راه اختيار کرتے سمجھتے ہيں ۔ اوريا ڈپلوميٹک سياست کی اصطالح ميں 
  ہيں ۔

ايسے حاالت ميں ہزاروں بے گناه نو جوان اس ال پرواہی ، بے اعتنائی اور جہالت کی بلی چڑھ جاتے ہيں ۔ حيرت 
قدکرتے ہيں انگيز بات يہ ہے کہ دنيا بھر ميں پورے سال ہزاروں ادارے ، سيمينار ، کانفرنس اور ان جيسے اجتماع منع

تاکہ سمندروں کی تہونميں موجود معادن کا پتہ لگاسکيں ۔ مختلف جانوروں ، سمندروں، ہواؤں ، طوفانوں کے رخ ، 
رات کے وقت تابيده ہونے والےے کيڑے مکوڑے اور ان جيسی چيزوں پر تو غور و فکر کی جاتی ہے اور دنيا بھر 

تو بحث و مباحثہ کرتے ہيں ليکن جس موضوع پر گفتگو  کے دانشور حضرات جمع ہو کر اسطرح کے موضوعات پر
ہونی چاہےے وه بہت ہی کم اور معمولی ہے ۔ جبکہ جوانوں سے متعلق مسائل پر بحثيں جو کہ اس وقت بہت مبتال بہ 
اور غير معمولی اہميت کی حامل ہيں اور دنيا والوں کے ليے قيمتی ذخيره کی حيثيت رکھتی ہيں زير بحث نہيں الئی 

  اتيں ۔ج

  اسکا راه حل کيا ہو سکتا ہے؟ 
ہماری اج کی دنيا پر عقل و منطق کا حکم کار فرما نہيں ہوتاہے، حقيقت اور اساس کو شمار ميں نہيں اليا جاتا ۔شايد 

سانحات کے راستوں اور مشکالت کو سرے سے ذاتی ،جذباتی ، دل بہالؤ اور محض ايک سطحی ظاہری اور معاشرتی
ا جاتا ہے ۔ورنہ اس اہم بحث کو اس درجہ نظر انداز نہ کيا جاتا اورصاحبان علم کی الپرواہی ،والدين کی اسباب قرار دي

اہم ذمہ داری کے آڑے نہيں آتی ، انہيں چاہےے کہ وه اپنے اس فريضہ کو فراموش نہ کريں ، فارسی کی مثل ہے کہ 
  انکو بھی رحم نہ آئے ۔اگر بچہ پر دائی کو رحم نہيں آتا اسکا مطلب يہ نہيں ہے کہ م

آج کے جوانوں کے ليے مشکالت کی بھرمار ميں جو اہميت جنسی مسائل کی ہے وه کسی اور کو حاصل نہيں ہے ۔ اور
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نہايت ہی افسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ زندگی کی اس تيز رفتاری ، علم اور خصوصی دورات 
نوں کی ترقی، جوان لڑکے لڑکيوں کے قدم کی لغزشيں، ايسے حاالت ميں يہ کی تحصيل ميں وقت کی طوالت ، خاندا

  مسائل مزيد پيچيده اور سخت ہو گئے ہيں ۔
ہم نے ا س کتاب ميں صريحی اور واضح طور پر ان مشکالت کو بيان کيا ہے اور راه حل کی نشاندہی بھی کی ہے ۔ 

بحث نہينال نا چاہےے( جنکا کوئی حل نہيں ہے ) ليکن  جبکہ بغض لوگوں کا يہ خيال ہے کہ اس طرح کے مسائل زير
ہم نے ثابت کيا ہے کہ ايسا ہزگز نہيں اور اگر سبھی والدين اور جوان ان مسائل کے حل کرنے پر کمربستہ ہوجائيں تو 

  منزل دور نہيں ہے ۔
ميں مستقل بحثيں اور اسکے عالج اور رکاوٹ کے بارے “ جنسی کج رويوں ” ہم نے اس کتاب ميں ضمنی طور پر 

پيش کی ہيں ۔ جسکے مطالعہ سے يقينا تمام جوان افراد وافرمقدار ميں معلومات حاصل کرسکتے ہيں ، اور اس مشکل و
ميں طبع ہوچکی ہيں ۔ ليکن بعض لوگوں “ نسل جوان ” بال سے نجات حاصل کرسکتے ہيں ۔ حاالنکہ يہ بحثيں رسالہ 

و طباعت کے دفتر ميں بھيجے گئے ) تجديد نظر اور تکملہ کے ساتھ اس کی درخواست اور اصرار پر ( وه خطوط ج
کتاب ميں ذکر کی گئی ہيں ۔ ہم خدا وند کريم کی بارگاه ميندعا گو ہيں اور آرزو کرتے ہيں کہ سبھی جوان اس کتاب کے 

 دستور ات اور اصول سے فائده حاصل کرکے زندگی کے ان حساس مسائل کو حل کريں ۔

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

  پہلی فصل : شادی!ايک مشکل مسئلہ
  

  ۔ شريک حيات کے انتخاب ميں مشکالت کا سامنا ۔١

  سبھی جوان ان مشکالت سے دوچار ہوتے ہيں ۔
جيسا کہ ہم يہ بات جانتے ہيں کہ ان آخری سالوں ميں شاديوں کی تعداد ميں بہت کمی واقع ہوئی ہے ۔اور مقابلہ ميں شادی 

کرنے کے سن و سال ميں بہت زياده اضافہ ہوگياہے ،خصوصا بڑے شہر اور متمدن شہر وں ميں رہنے والے افراد اس بال 
زياده عمر ميں ہوتی ہيں کہ جوان اپنے تمام جوش و خروش اور تازگی کو گواں کازياده شکار ہيں ۔يہاں تک کہ شادياں اتنی 

  بيٹھتا ہے اور شادی کا مناسب و بہتر ين وقت جاچکا ہوتا ہے ۔
  شادی کی تاخيرکے بہت سے اسباب وعلل ہيں، مندرجہ ذيل چار اسباب خاص اہميت کے حامل ہيں ۔

  ۔ پڑھائی کی مدت کا طوالنی ہونا ۔١
  علقات يا روابط کا آسانی سے فراہم ہو جانا ۔۔ناجائز ت٢
  ۔ دلخواه ضرورتوں اور شادی کے سنگين اخراجات کا فراہم نہ ہونا ۔٣
  ۔ لڑکے لڑکيوں کا ايک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا ۔۴

  
  ہم اس مقام پر ابتدائی دو قسميں جو زياده اہميت رکھتی ہينانہيں زير بحث الئيں گے ۔

راد نے ان خطير اسباب پر غور و فکر کرنے اور ايسے خطرناک اسباب سے مقابلہ کرنے کی معاشرے کے بعض بزرگ اف
بجائے جبری طور پر شادی کی پيشکس کی ہے ۔گويا غير شادی شده افراد کے ليے ايک مالی جرمانہ رکھا جائے اور 

مختلف اداروں ميں جوانوں کوايک جوانوں کو زبردستی شادی کرکے ان کو لباس خانوادگی پہنے پر مجبورکر ديا جائے ۔يا 
خاص عمر کی شرط کے ساتھ نوکری دی جائے اور انہيں اس مشکل سے نجات دالئی جائے ۔ يا کوئی سنگين سرزنش اور 

  سزا ايسے جوانوں کے ليے مقرر کی جائے ۔
  يح ہيں؟۔بعض جوانوں نے ہم سے يہ سوال کيا ہے کہ کيا آپ کی رائے ميں اس طرح کے اقدامات اور کوششيں صح
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سے مراد اگر جوانوں کو اداروں ميں مالزمت نہ دينے وغيره کے ذريعہ “ زبردستی شادی ” ہماری رائے کے مطابق 
مجبور کيا جائے تو شايد يہ عمل وقتی طور پر تو کسی حد تک اثر انداز، ليکن يہ طريقہ اس مسئلہ کا بنيادی راه حل نہيں ہو 

ک مصيبت معاشره کو الحق ہو رہی ہے اسکا خاتمہ کرسکے ۔ بلکہ بہت ممکن ہے سکتا کہ شادی ميں کمی جو ايک خطرنا
  غير مطلوب عکس العمل کا سامنا کرنا پڑ جائے ۔

يہ دو کلمہ ايک دوسرے کے ليے متضاد ہيں ۔ اور يہ دونوں ايک جگہ جمع نہيں ہو سکتے “ اجبار ” شادی اور ” اصل ميں 
  دوستی اور محبت کی ہے ( جو ناممکن ہے )۔ ، ازدواج اجباری کی مثال زبردستی والی

ازدواج (کے حقيقی معنی) جسم و روح کا ايک ايسا رابطہ ہے جو ايک مشترک زندگی کو سعادت و سکون کے ساتھ ايک 
اٹوٹ بندھن ميں باندھتا ہے ۔ اسی ليے ضروری ہے کہ ازدواج ايسے حاالت ميں ہو کہ جہاں کامال آزادی کا ماحول اور کسی

ی زوروز بردستی نہ پائی جاتی ہو ، يہی وجہ ہے کہ اسالم نے ہر اس شادی يا نکاح کا مردود و باطل قرارديا ہے جو قسم ک
  طرفين کی رضايت کے بغير وجود ميں آئے ۔

شادی فوجی مالزمت کی طرح نہيں ہے کہ مثال کسی کو قانون کے حکم سے فوجی کيمپ ميں لے جا کر اسے خاص کنٹرول
  ی فنون سيکھنے کی ترغيب دالئی جائے ۔کے ساتھ نظام

تعجب کا مقام يہ ہے کہ اہل فن حضرات موجوده مشکالت کی اساس و بنياد کی معرفت کے بغير کوشش کرتے ہيں کہ ان 
  تمام مشکالت کو جو معاشرتی برائيوں کا نتيجہ ہے دور کريں ۔

ہےے کہ ان فروع کی جڑوں تک پہنچيں اور انہيں ميری نظر ميں ان بحثوں کے بجائے اگرچہ قابل عمل بھی ہوں ہميں چا
  اس طرح جال ديا جائے کہ ايسی غير طبيعی و غير منطقی مشکالت معاشرے ميں کبھی جنم ليں ۔

اس ليے ضروری ہے کہ ان چاروں مسائل پر گفتگو کی جائے جو ہمارے معاشرے مينيقينا اور مطلقا ازدواج کی کمی کے 
  سبب بنتے ہيں ۔
  دی ميں پہلی اوربڑی مشکل پڑھائی کی مدت کا طويل ہونا ہے :جوانوں کی شا

اگرچہ يہ بات محتاج بيان نہيں ہے کہ ہر آدمی فقط تحصيل علم ہی کی وجہ سے شادی شده زندگی سے فرارکرتاہے، بلکہ 
ی چھوڑ ے بہت سے جوان ايسے بھی ہيں کہ جو تحصيل علم سے فارغ ہو چکے ہيں ، پھر بھی غير شادی شده ہيں يا پڑھائ

  ہوئے زمانہ گزر گيا مگر شادی نہيں کی ہے ۔
ليکن اس بات کا بھی انکار نہيں کيا جا سکتا کہ پڑھائی کی طويل مدت بھی بہت سے جوانوں کے ليے شادی ميں رکاوٹ بنی

  ہوئی ہے ۔
ئی سے آزاد ہونے کے سال يا کچھ کم ہوتی ہے لہذا اس دور ميں ايک جوان کو پڑھا ١٨پڑھائی کی مدت ہر فن ميں تقريبا 

سال کی عمر درکار ہے (فارسی کا محاوره ہے جوانی مفيد جستجو و تالش کا نام ہے ) اس وقت اگر ہم لفظ  ٢۵ليے تقريبا 
  جوانی کا صحيح اور واقعی معنی اسکے ليے استعمال کريں تو

  
( عمر کا حصہ )بچا ہے اسکی ( صحيح نہ ہوگا)گويا وه جوانی کا بہترين حصہ چھوڑ چکا ہے اور اب جو اسکے پاس 

حيثيت ايسی ہے جيسے ايک صفحہ ميں حاشيہ کی حيثيت ہوتی ہے ۔ اور ابھی آگے چل کر اس طالب علم کو اگر پڑھائی کی 
  سال ہو جائيگی۔ ٣۵تکميل کے ليے تخصص کرناہے تو اسکی عمر تقريبا 

قوف کيا جائے (خواه پڑھائی کی تکميل ميں کتنا ہی اب سوال يہ پيدا ہوتاہے کہ کيا شادی کو پڑھائی کے مکمل ہونے تک مو
  وقت کيوں نہ لگ جائے )

  
يا اس رابطہ( کہ جب تک پڑھائی مکمل نہ ہو شادی نہيں کرنا چاہےے) کو ختم کرديا جائے اور جوانوں کو اس ناقبل 

  برداشت شرط سے آزاد کر ديا جائے ؟
  

  نا ہے ۔(اور شادی کر دی جائے ) جيسا کہ بعض دانشوروں کا کہ
دوسری جہت سے اگر آپ غور کريں تو معلوم ہوگا کہ ہر جوان طالب علم کے اخراجات ہوتے ہينوه صرف خرچ کرنا جانتا 
ہے اور اخراجات کی اسے ضرورت بھی ہوتی ہے جبکہ ابھی وه کمانے کی حالت ميں نہيں اور نہ ہی اسکی کوئی آمدنی کا 

  ی کيسے کر سکتا ہے اور اس سنگين کمر شکن بار کو کيسے اٹھا سکتاہے ۔؟ذريعہ ہوتا ہے بھال ايسے عالم ميں وه شاد
ميری نظر ميں اگر ہم ايک لمحے کے ليے آزادانہ تفکر کريں تو اس مسئلہ کا حل اس قدر مشکل نہيں ہے اس پر روشنی 

  ڈالی جا سکتی اسکا حل يہ ہے کہ
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و پہنچ جائيں تو اپنے والدين ، دوستوں اور ہمدرد افراد : جوانوں کو چاہےے کہ پڑھائی کے دوران جب ايک مناسب عمر ک

کے مشورے کے ساتھ اپنے ليے شريک حيات منتخب کريں اور ابتداء ميں ايک جائز رشتہ قائم کرليں (عقد نکاح اور مذہبی 
اخراجات  و قانونی مراسم کے ساتھ )کہ جسکے ليے بہت زياده تشريفات اور انتظامات کی ضرورت نہ ہو اور غير معمولی

نہ کرنے پڑيں ۔ تاکہ لڑکا اور لڑکی يہ بات جان ليں کہ انکا ايک دوسرے سے جائز رشتہ ہے اور وه آئنده ايک دوسرے کے
شريک حيات ہونے والے ہيں ۔ اور امکانات کے فراہم ہوتے ہی پہلی فرصت ميں شادی و رخصتی کے بقيہ مراسم سادگی 

جائيں ۔ اس طريقہ کار کا پہال فائده يہ ہوگا کہ جوانوں کو روحانی سکون و اور عزت و احترام کے ساتھ مکمل کرلےے 
اطمئنان حاصل ہوجائيگا ۔ اس کے نتيجہ ميں ان کی زندگی ميں ايک خاص روشنی پيدا ہوجائيگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ يہ عمل 

والے سے نقصان پہنچاتے ان کی وحشتناک شيطانی وسوسوں سے جو ايک غير شادی شده جوان کوآئنده کی زندگی کے ح
  ہيں نجات دہنده ثابت ہوگا ۔

ٍ◌ اور يہ طريقہ جوانوں کو بہت سی اخالقی کجرويوں سے محفوظ رکھ سکتاہے اور شادی کے امکانات فراہم ہونے کے بعد
 جو وقت ہم سفر کی تالش ميں صرف ہوتا ہے اسکی بچت کرتاہے ۔ نجات اور آزادگی کے ساتھ انکی زندگی کو ايک فطری
مسير پر گامزن ہونے ميں مددگار ثابت ہوگا ۔اس طرح کا عمل اکثر جوانوں کے ليے ممکن ہے اگرجوانوں کے ساتھ انکے 
والدين فکر و تامل سے کا م ليں اور خود جوان بھی فکر سليم کے ساتھ عمل کريں ۔ اگر يہ طريقہ معاشرے اور مجتمع ميں 

ديگر بہت سے مسائل جو جوانوں سے تعلق رکھتے ہيں خودبخود آسان ہو صحيح طريقے سے عملی دنيا ميں قدم رکھلے تو 
  جائينگے ۔

مختصر يہ کہ اس شرعی نطريقے (عقد نکاح) اور لڑکی لڑکے کے اس جائز رشتہ کی برقراری سے نوجوانوں کو اپنی 
ک ايسا زمانہ ہے کہ جو کچھ جنسی ضرورتوں کے پورا کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے ۔اس ليے کہ يہ نام زد کا زمانہ اي

شادی شده زندگی کی بہت سی خصوصيات کو اپنے دامن ميں لےئے ہوئے ہے ۔ اور کسی حد تک جوانوں کی جنسی 
  ضرورتوں کا بھی جبران کرتاہے ۔( اسبات کی شرح محتاح بيان نہيں ہے )

ہے جبکہ اس عمل سے لڑکے اور اس طريقے سے جوانوں کو جنسی کجرويوں اور فحاشيت کی گندگی سے بچايا جا سکتا
اور لڑکی کے اہل خانہ زياده اضافی اخراجات سے بھی بچے رہتے ہيں، بچے پيداہونے اور اسکے سبب اثر انداز ہونے 

  والی مشکالت سے بھی محفوظ ره سکتے ہيں ۔
  

و جائيں، ليکن دوسرا راستہ جوانوں کی پڑھائی کے ايام ميں وہی راستہ ہے کہ شادی کے اقدامات رخصتی سميت مکمل ہ
خاص روش کو اختيار کيا جائے جو ٓاج کے دور ميں بہت عام ہے ( اوربہت سے طريقے اسميں شرعی اعتبار سے جائز 

بھی ہيں) وه يہ کہ نطفے کے انعقاد سے پرہيز کيا جائے ( اگرچہ شادی کا ہدف اور ثمر بچہ ہی ہوتاہے )کيونکہ ان ايام ميں 
لب علم برداشت نہيں کر سکتا جو کہ اسکی پڑھائی کی تکميل ميں مشکل ايجاد کرتے اس طرح کے اخراجات ايک جوان طا

ہيں ۔ ليکن يہ تمام بحث اس صورت ميں نفغ بخش ہوگی کہ جب شادی کی رسم و رسومات بے ہوده ،احمقانہ اور 
  کمرتوڑدينے والے اخراجات سے خالی اور سادگی سے انجام دی جائيں ۔

خود جوان سعادت مندی و خوش بختی کے طلبگار ہيں تو انکے ليے يہ بہترين راستہ ہے ۔ پڑھائی در حقيقت اگر والدين اور 
کی تکميل کا انتظار اور اسکے بعد اچھی مالزمت يا کاروبار کا انتظام،گاڑی کا بندوبست، دوسرے وسائل خانہ اور شادی 

ار کا نتيجہ جوانوں کی ٓالودگی اور ہزار وں انحرافات کے نا قابل برداشت اخراجات کا انتظام وغيره ان تمام چيزوں کے انتظ
برس کے قريب ہو جاتی ہے جو سرکاری اعتبار سے انسان  ۴٠يا  ٣۵کے سوا کچھ اور نہيں نکلتا جب تک جوان کی عمر 

ی کی ريٹائرمينٹ عمر ہوتی ہے اس طرح کی شادياں سو فی صد روحانی اور حقيقی معنی ميں ناکام اور غير طبيعی ہوجات
ہيں ۔اسلئے کہ اس طرح کی شادی انسانيت اور اسکی ضرورتوں کے ساتھ کوئی ہم ٓاہنگی نہيں رکھتی ہيں،اور نہ ہی شادی 

 کے اصلی اور معين ہدف کو پورا کرتی ہيں ۔

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل
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  فصل دوم : شاديوں کی تعداد ميں کمی واقع ہونا انسانی معاشرے کا ايک بڑا الميہ ہے ۔ 
شادی کی قلت اور جوانوں کا شادی شده زندگی کی طرف رغبت نہ کرنا اسکے مقابلہ ميں مجرد زندگی کو ترجيح دينا، جبکہ
ايسی شئی کو زندگی کا نام دينا مناسب نہيں ہے ۔ يہ عالم انسانيت کے ليے ايک بڑا الميہ ہے جبکہ اس کے عالوه بہت سے 

  اس صدی کے انسانوں کو گھيرے ہوئے ہے ۔منقی ٓاثار اس تيز رفتار زندگی کے ساتھ 
شادی کی قلت ففط اس ليے الميہ نہيں ہے کہ يہ نسل يا کثرت اوالد پر کنٹرول کاسبب ہے اور حال حاضر ميں دنيا کثرت 

جمعيت کی شکارہے ۔اور ٓانے والے چند سالوں ميں دنيا اقليت کی شکار ہو جائيگی۔( جبکہ کثرت جمعيت غير صنعتی 
مکمل طور پر کنٹرول ہو چکی ہے) اس ليے قلت ازدواج پريشانی کا سبب بنی ہوئی ہے ۔ بلکہ برائی کا بدتر مقامممالک ميں 

يہ ہے کہ مجرد افراد اجتماعی يا معاشرتی ذمہ داريوں ميں بہت پيچھے ہو گئے ہيں ۔ انکا رابطہ تمام معاشروں سے منقطع 
راں فضا ميں کوئی غير وزنی شئے سرگرداں پھرتی ہے ۔اس طرح کے ہوگيا ہے اور انکا حال ايسا ہوگيا کہ جيسے بے ک

افراد ممکن ہے کہ ايک معمولی چيز مٹی يا پانی سے اپنے رابطہ کو توڑ ڈاليں اور فوری طور پر کسی دوسرے نقطہ کی 
گی سے چشم طرف پرواز کر جائيں يا يوں کہا جائے کہ غصہ و غضب کے عالم ميناپنی زندگی کو خيرباد کہ ديناور زند

  پوشی اختيار کرليں ۔
خودکشی کی کثرت اس حقيقت کو اچھی طرح واضح کر ديتی ہے کہ خودکشی کرنے والے ميں غير شادی شده افراد کی 

نسبت شادی شده افراد سے ہميشہ زياده رہی ہے ۔ اگر ٓاپ غور و فکر کريں تو دنيا ميں جرائم کو انجام دينے والے افراداکثر 
غير شادی شده ہوتے ہيں يا اسکے مثل ہوتے ہيں در اصل شادی شده زندگی انسان کو اپنی ذات کو ترجيح دينے و بيشتر يا تو 

اور نفسا نفسی کی بيماری سے چھٹکارا دالتی ہے اور اسکے اپنے ايک چھوٹے معاشرے (فيملی ) کی وجہ سے ذمہ داری 
  ے محفوظ رکھتی ہے ۔کا احساس دالتی ہے ۔ اس طرح اسکو ہر خطرناک و غلط ارادوں س

ذمہ داری کا احساس اور معاشرے سے مربوط نہ ہونا يہ بھی برائی کا ايک دوسرا رخ ہے،جس ميں سب سے اہم انسان کا 
اپنی تمام قوت و طاقت کو استعمال اور انہيں جمع نہيں کر پانا ہے جسکے نتيجے مينوه اپنی زندگی کی ترقی سے محروم ره 

  جاتاہے ۔
ہے جو کنوارے يا غير شادی شده افراد کی زندگی کو سست بناتی ہے اور بے اعتنائی کے ساتھ ساتھ  يہ ہی وه موضوع

اسکی زندگی کے وسائل کی فراہمی اور اپنی سمجھ بوجھ کے استعمال سے فراہم شده امکانات کی حفاظت سے روکتی ہے 
ی گزرے اسے سختی کا احساس نہيں ہوتا ۔چنانچہ زندگی چالنے کے ليے وه بھی ايک فرد کی جسکی زندگی جس طرح بھ

  نہ ہی اس کے تمام قوا کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے ۔
يہ ہی سبب ہے کہ بہت سے جوان جو مجردی کے زمانے ميں اپنی زندگی تک نہيں چال پاتے اور ہميشہ دوسروں کے 

ا ہے ليکن شادی شده زندگی کے شروع سہارے زندگی گزارتے ہيں اور معاشرے ميں انہيں سست اور معذور شمار کيا جات
ہوتے ہی انکا شمار مستقل مزاج ،قوت مند، حوصلہ مند ، اوربافہم افراد ميں ہونے لگتاہے ۔ يہ سب ذمہ داری کے احساس کا 

  نتيجہ ہے ۔
کی اسالمی روايات ميں بھی اس بات کی طرف زور ديا گيا ہے اور ( رزق شريک حيات کے ساتھ ہوتا ہے )شايد اسی فکر 

طرف اشاره کيا گيا ہے ۔لہذا ايسے غير شادی شده جوانوں کواگر خانہ بدوش ( ، خيموں ميں رہنے والے ) سے تشبيہ دی 
جائے تو غلط نہ ہوگا کہ يہ لوگ کسی بھی سر زميں کو ٓا باد نہيں کرتے کيونکہ انہيں بہت ہی جلدی کسی دوسری جگہ کوچ 

ے سے يہ لوگ بہت ہی ال پرواہی سے کا م ليتے ہيں-ن نہيں چھوڑتے ہيں ۔ اس حوالکر جانا ہوتا ہے ۔اور يہ اپنی کوئی پہچا
  ۔

اخالقی نقطہ نظر سے غير شادی شده شخص انسان کامل نہيں کہاليا جا سکتاہے، کيونکہ بہت سے اخالقی صفات جيسے 
ونکے ساتھ مشترک زندگی کے وفاداری،درگزر،جوانمردی ا، محبت ،قربانی ، حق شناسی، ايک گھريلو اور شوہرو بيوی بچ

عالوه بڑی تعداد ميں مشاہدے ميں نہيں ٓاسکتے ہيں ۔ لہذا جو افراد ايسی زندگی سے دور ہيں وه ان صفات کے مکمل معانی 
  و مفہوم نہيں سمجھ سکتے ہيں ۔

کو دعوت  يہ بات درست ہے کہ ايک شادی شده مشترک زندگی کے قبول کرنے کا مطلب بہت سی ذمہ داريوں اور مشکالت
  دينا ہے ليکن سوال يہ ہے کہ کيا کوئی انسان مشکالت اور ذمہ داريوں سے مقابلہ کيئے بغير کامل ہو سکتاہے ؟

انسانی جسم و روح کی طبيعی و فطری ضرورت اور تقاضوں پر مشتمل مسائل کی جواب دہی اور ان کی عدم جواب دہی 
ی ايک مستقل باب کی حامل ہے ۔ ان واقعی اور غير قابل انکار کی صورت ميں پيش آنے والے فکری و جسمانی نا رسائ
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باتوں کے مد نظر اگر شادی نہ کرنے کا رواج بڑھتا رہے تو اسے ايک عظيم سماجی بحران اور فاجعہ کا نام ديا جا سکتا 
  ہے اور ايسی تغبير مےنکوئی مبالغہ نہيں ہے ۔

تاريک راہوں اور عظيم مشکالت کی موجودگی ميں ہمارے جوانوں کو ليکن اس راه ميں ايک سوال يہ پيدا ہوتاہے کہ ايسی 
اس فطری اور معاشرتی فريضہ کو پورا کرنے کے ليے کيا کرنا ہوگا؟ اس تيز رفتار زندگی ، اس کی تمام مشکالت ، زندگی

کاوٹوں کی مانند بہت سی کی بيجا اميديں، والدين اور جوانوں کا اختالف نظر ، تعليم کی بڑھتی ہوئی مدت ، رستم کی سات ر
رکاوٹيں،روزگار کی پريشانياں اور لوگوں کا ايک دوسرے سے بھروسے کا ختم ہو جانا ،کيا ان حاالت ميں جوان اس مقدس 

  اور عظيم فريضے کو سر وقت انجام دے سکتاہيں؟
ے کی اس عظيم مشکل يہی وه مسائل ہيں جن کو دقيق طريقے سے زير بحث النا چاہےے، اس ليے کہ اس کے بغير معاشر

  ۔--- کا بنيادی حل نا ممکن ہے
قابل غور نکتہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے يہ ہيکہ شادی اور اسکے سبب پيدا ہونے والی پريشانيوں کے موجد 

  خود ہم اور ہمارا معاشره ہے جبکہ اس معاشرے کے معنی سوائے ہمارے وجود کے کچھ اور نہيں ہے ۔
ازل نہيں ہوئی اور نہ ہی بطن زمين سے آشکار ہوئی ہيں بلکہ يہ ہم ہی جن کے سبب يہ وجوج ميں يہ مشکالت آسمان سے ن

آئی ہيں، ہمارے غلط فيصلے ،غلط محاسبات اور ہمارا غلط رسوم و آداب کا شکار ہونا ،اندھی تقليد کرنا اس کا باعث بنتی 
  ہيں ۔

الت کا خاتمہ کرسکتے ہيں ، اور نئے سرے سے پالننگ کريں لہذا اگر ہم محکم ارادے کے ساتھ مقابلہ کريں تو ان مشک
جواوہام و خياالت اور غلط پےروی سے ہٹ کر حقيقت و واقعيت اور زندگی کے اصلی اور اساسی مفہوم پر مبنی ہو ۔اور 

  نہيں ہے ۔اس کام کے ليے ايسا نہيں ہے کہ راستے بند ہو ٓاج بھی راستے کھلے ہوئے ہيں، اور ايسا کرنا نا ممکن بھی 

   فصل سوم: ناجائز تعلقات کی فراہمی شاديوں ميں قلت کی ايک اہم علت ہے ۔
در حقيقت موجوده زندگی ايک فطری اور حقيقی زندگی سے بالکل الگ ہو چکی ہے جسکی ايک مثال شاديوں ميں شدت کے

  ہے ۔ساتھ کمی کا واقع ہونا ہے ۔اور جوانوں کا غير شادی شده زندگی کو ترجيح دينا 
جيسا کہ ہم پہلے ذکر کرچکے ہيں شاديوں کی کمی اور مجرد زندگی کی زيادتی بشری نسل پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ
ا زندگی کو ايک عجيب رخ ديتی ہے جہاں انسان کسی ذمہ داری کا احساس نہينکر تاہے ، سماج سے قطع تعلق ہو جاتا ہے 

  اہے ۔ يہ بشری معاشرے کے ليے ايک عظيم الميہ ہے ۔،اور مجتمع و ماحول سے ال پرواه ہوجات
اگر ہم ان اخالقی فسادات اور برائيوں کو جو اکثر غير شادی شده افراد کو الحق ہوتی ہيں اس بحث ميں شامل کرتے ہيں تو 

  اس مسئلہ کی شکل مزيد واضح ہوجاتی ہے ۔
رف مبذول کرانا چاہتے ہيں کہ وه کون سے عوامل ہيں فی الحال قاری کتاب کی توجہ کو اس مسئلہ کے بنيادی اسباب کی ط

  جو اس خطرناک اجتماعی وبال کا سبب بنتے ہيں ۔
اگرچہ يہ بات درست ہے کہ يہ حاالت اور مشکالت کسی ايک يا دو علت کی ايجاد نہيں ہيں ليکن بہت سی حقيقی علتيں ايسی 

  ت جوانوں نا جائز تعلقات کی فراہمی ہے ۔ہيں جنکی اہميت دوسری علتوں کہيں زياده ہيں، جنميں ايک عل
اس ليے ايک طرف جوانوں کو ايسے تعلقات کا ٓاسانی سے فراہم ہو جانا ، اور عورتوں کا ٓاسانی سے فراہم ہو جانا ہے 
جسکی وجہ سے عورت جوانوں کی نظر ميں ايک ذليل و خوار اور کم قيمت يا کبھی کبھی مفت شئی سمجھی جاتی ہے 

  آسانی سے حاصل کرسکتے ہيں ۔جسکو وه بڑی 
اس طرح عورت کی جو قيمت و عزت اور وقار سابق معاشرے ميں پايا جاتا تھا جو جوانوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور

  جوانوں کو اس کے حاصل کرنے ميں غير معمولی کوشش اور قربانی درکار ہوتی تھی وه سب کچھ ختم ہو گيا ہے ۔
نگی نے موجوده دور ميں ابتذال اور فحاشی کو بڑھا ديا ہے اگر يہ عمل ابتداء ميں ہوسبازوں عورتوں کی بڑھتی ہوئی برہ

کی توجہ جذب کرنے کی خاطر رہا ہو تو آخر ميں يہ ان کی فحاشی اور ان کی قدر و قيمت ميں کمی کا سبب بنی ہے اور يہ 
  ان کے ہدف اور توقع کے منافی ثابت ہوتاہے ۔

ک ،مقدس عشق پرانے زمانے ميں ديکھے جاتے تھے جو نکاح و عقد کے مقدمے کا محکم رشتہ يہی وجہ ہے کہ جيسے پا
بنتے تھے آج کے زمانے ميں اس کے کوئی اثرات باقی نہيں ره گئے ،اسلےے کہ انسان ہميشہ اس چيز سے عشق کرتاہے 

سان کا عشق کرنا کوئی معنی نہيں کہ جو آسانی سے اسکی دسترس ميں نہ آسکتی ہو ۔اور ايک سستی اور بيکار چيز سے ان
  رکھتاہے ۔

  ۺۺ
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ايک طرف بہت سے گستاخ و بے لگام افراد يہ کہتے ہيں کہ کيا ضرورت ہے کہ ايک عورت کے حصول کے ليے مرد 
ہزاروں شرائط اور شادی جيسی ذمہ داريوں کے بار کے نيچے آئے جبکہ بغير کسی شرائط و ذمہ داريوں کے بہت سی 

  اسکتی ہيں ۔!عورتيں حاصل کی ج
سے لوگ ان غلط نتائج سے ناواقف ہيں جو جنسی و اخالقی کجرويوں کے سبب حاصل ہوتے ہيں ، شادی اور -چونکہ ای

عورت انکی نگاه ميں ايک جنسی خواہش پورا کرنے کا آلہ ہے شادی اور ايسے تمام شرائط و ذمہ داريونکو ايک احمقانہ 
  پنی پوری زندگی يا زندگی کا بہترين حصہ بغير شادی کے گزار ديتے ہيں ۔عمل تصور کرتے ہيں اس ليے ايسے افراد ا

مندجہ باال حقائق (ناجائز تعلقات کا آسانی سے فراہم ہوجانا)کی بنياد پر شاديوں ميں قلت کی وجوہات مکمل طور پر واضح ہو
طرح کی آزادی زياده پائی جاتی ہے  جاتی ہيں ۔يہی سبب ہے چونکہ مغربی معاشرے ميں کوئی قيد و بند نہيں ہے ، اور اس

لہذا شاديوں کی قلت بھی زياده ہو گئی ہے ۔ اگر کوئی شادی ہوتی بھی ہے تو عمردراز ہوجانے کے بعد جبکہ زياده عمر ميں
کی ہوئی شادی بے لطف ہوتی ہے اور زياده دنوں تک نہيں چل پاتی ہے، اور غالبا معمولی سے بہانے اور ہنسی ہنسی ميں 

  اتی ہے ۔ٹوٹ ج

  فحاشی اور بدنام اڈوں کے نتائج
مذکوره بيان کے عالوه يہ حقيقت بھی قابل بيان ہے کہ اس طرح کا ہر معاشره جو مجرد زندگی کو شادی شده زندگی پر 

 ترجيح ديتاہے اپنے پہلو ميں ايک گنده اور سڑا ہو ا زخم ليے ہوئے ہے( جسے ہم زنا و فحاشی کا اڈه نام دے سکتے ہيں )،
  جو شاديوں ميں قلت کی ايک اہم علت ہے اور ساتھ ساتھ (شريف )خاندانوں کی عزت و آبرو خاک ميں مال ديتی ہے ۔
اس طرح کے گندے اور گھناونے اڈے آج ہر غير سالم معاشرے کے پہلو ميں پائے جاتے ہيں جوثابت کرتے ہيں کہ 

  معاشرے کا مزاج سالم نہيں ہے ۔
قط اس حوالے سے قابل مذمت نہيں ہيں کہ يہاں سے فساد اور ظاہری و باطنی بيمارياں پھيلتی زناکاری کے يہ بدنام اڈے ف

ہيں يا يہ اڈے شاديوں ميں قلت اور جوانوں کے غير شادی شده ہنے کا سبب بنتے ہيں، بلکہ ہر مسئلہ اپنے مقام پر مستقل 
  بحث اور غور و فکر چاہتاہے ۔

  کا کاروبار کرتی ہيں ايسی عورتيں اس بحث کا ايک اہم و دقيق موضوع ہيں ۔وه عورتيں جو ان اڈوں پر جسم فروشی 
جن حضرات نے اس موضوع کا دقيق مطالعہ کيا ہے اور اپنی وسيع تحقيق کے ساتھ کتابيں لکھی ہيں وه اس حقيقت کا 

  م مثال ہيں ۔اعتراف کرتے ہيں کہ ايس جسم فروش خواتين قرون وسطی کی ايک دردناک و وحشتناک غالمی کی مجس
ايسی مطرود و پست مانده اور بے چاره عورتيں جو ہميشہ سر سے پير تک ادھار اور قرض ميں گرفتار رہتی ہيں اور دن و 
رات ايک شمع کی مانند سلگتی رہتی ہيں تاکہ غير مردوں کی ھوا و ہوس و لذت کو پورا کرسکيناور دنيا والوں کے چھوڑے

کو سونپ ديتی ہيں جبکہ انکے مرنے کے بعد انھيں کوئی سپرد خاک کرنے واال بھی  ہوئے معاشرے کے حوالے اپنے آپ
  نہيں ملتاہے ۔

کون سی عقل و منطق اس بات کو تسليم کرسکتی ہے کہ جس عصرميں غالمی کے خاتمہ کا دعوی کيا جاتاہے اسی زمانے 
  نکی آزادی کے ليے قدم نہ بڑھائے ۔؟ميں معاشرے کے پہلو ميں بہت سے بے چاره غالم پائے جاتے ہيں اور کوئی ا

ليکن افسوس کا مقام يہ ہيکہ اس دلسوز غالمی کو آج کے بہت سے بدبخت معاشرے نے عمال رسمی بنا ديا ہے، اس ليے کہ 
وه عورتيں جو اس معاشرے کی گندی دلدل ميں پہنسی ہيں ہوسکتاہے وه اسی غير شرعی اور ناجائز تعلقات کا نتيجہ ہوں جو

رجہ ان بدنام اڈوں تک الئی گئی ہوں ۔ايسی بعض عوتوں کی کہانياں جو کتابوں ميں ذکر کی گئی ہيں يقينا بہت ہی درجہ بد
دردناک ووحشتناک حادثات کا سبب ہيں، جو معاشرے کی پيشانی پر ايک بد نما داغ ہے مقام تاسف يہ ہيکہ ان مسائل کو بہت 

  کمی سے زير بحث اليا جاتا ہے ۔
  

ں کو پامال اور بربادہونے سے بچانے کے ليے! شاديوں ميں قلت کی تيزی کو روکنے کے ليے! اور ان بے نوا لہذا خاندانو
غالموں کی آزادی کے ليے ہميں چاہےے کہ اس بے لگام جنسی آزادی اور ناجائز تعلقات کی فراہمی پرروک لگائيں اور 

  کريں ورنہ يہ کام نا ممکن ہے ۔کنٹرول کريں ، اس عمل کے ليے ايک صحيح اور منظم سسٹم تيار 
پيارے جوانوں ! مندرجہ باال حقائق کی روشنی ميں خود اپنی اور اپنے دوستوں کی حفاظت ميں دقت سے کام ليں اور 

  گمراہی اور فريب دينے والے افراد جواس طرح کی نا پاک آزادی کی طرف کھينچتے ہيں، ان سے اجتناب کريں ۔
اور برائی کے اڈوں کو معاشرے کی ضرورت سمجھتے ہيں اور اس کے ذريعے برائی کو ختم وه لوگ جو ان حاالت ،بدنام 

کرنا چاہتے ہيناور ايسے نا مناسب عمل کو خاندانوں کی حفاظت اور جوانوں کی سالمتی کا نام ديتے ہيں وه يقينا بڑی بھول 
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  کا شکار ہيں ۔
ومعاشرے ميں پھيال رہی ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی بيماريوں کوکيا ايسی بدبودار کيچڑ کا وجود جو بہت سے اخالقی فساد ک

بھی پھيال رہا ہے اور اسی وجہ سے اسکو معاشرے سے الگ بھی رکھا جاتا ہے ۔ اور اس قيد خانے کے گرد بلند 
حول کسی چارديواری بنا دينا کيا اس برائی کو گھرانوں ميں پھيلنے اور سرايت کرنے سے روک سکتاہے؟ آيا ايسا گندا ما

 سماج

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

  فصل چہارم : وه وزنجيريں جس نے جوانوں کے ہاتھ پيروں کو جکڑ ليا ہے 
صحيح ہے کہ ہماری شادی کے مناسب اور طبيعی وقت کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گيا ،ليکن ہمارے پاس گھر ہونے 
کی صورت ميں ہم شادی کيسے کرسکتے ہيں؟ ابھی ہمارا اپنا گھر بھی نہيں ہے ابھی اپنی گاڑی بھی نہيں ہے ، ابھی اچھی 

يسے بھی نہيں جوشادی کے سنگين اخراجات ،اور دلہن اور رشتہ آمدنی واال کام بھی ہمارے پاس نہيں،ابھی بے شمار پ
داروں کے ليے ہدايا اور سوغات کے ليے ضروری ہوں ۔ ابھی تک بڑی مناسب اور آبرومند جگہ بھی نہيں ديکھی 

  جسمينشادی کا پروگرام منعقد ہو سکے، ابھی ۔۔ ابھی۔۔!
يے ايک آئيڈيئل شوہر اچھی آمدنی واال ،اچھے اور آبرومند کام ہم اپنی بيٹی کی شادی کيسے کر ديں جبکہ ابھی تک اسکے ل

واال، اچھی پوسٹ واال ، اچھے گھر واال،اچھی پر سانلٹی واال، اچھی فيملی واال، رشتہ نہيں آيا، حاالنکہ رشتے آتے ہيں مگر 
کا بھی انتظام نہيں کيا  ايک دو شرطيں اسميں نہيں پائی جاتی ہيں ۔اسکے عالوه ابھی تک ہم نے اسکے ليے ضروری جہيز

جيسے گھر کا سامان ،فرش،صوفا،فريج،واشنگ مشين،کھانوں کے برتن کے مختلف سيٹ ،استری ،اليکٹرک جھاڑو، کيڑے 
  سينے کی مشين وغيره اور جہيز کے دوسرے بعض سامان فراہم نہيں ہو سکے ہيں ۔

کچھ اور نہيں ملنے واال ہے ! کيا کريں کہ  اگر ہم اس حال ميں اپنی بےٹی کی شادی کريں تو سوائے آبروريزی کے
معاشرے نے يہ چيزيں ہم پر بار کر دی ہيں،کيا کيا جائے ہمارے گرد کی سخت و پريشان کن شرطيں جيسے کچھ کرنے 

  نہيں ديتی ہيں ۔
ب سے اس طرح کا درد دل يا صحيح عذر اوربنی اسرائيل جيسے بہانے جو بہت سے جوان لڑکے لڑکياناور والدين کی جان

  بيان ہوئے ہےں ، جو شادی کے امور ميں اقدام ميں مانع ہوتے ہيں ۔
عقلمندی کہتی ہے : زندگی کے دو حصے ہوتے ہيں پہال آدھا حصہ دوسرے آدھے حصے کی اميد ميں اور دوسرا آدھا 

مفہوم مزيد  حصہ پہلے آدھے حصے کے افسوس ميں گزر تا ہے ۔ اميد کے بجائے خواب اگر لفظ خواب استعمال کريں تو
واضح ہو جاتاہے ، کہ زندگی کا پہال آدھا حصہ دوسرے آدھے حصے کے خواب ميں گزر جاتاہے اور دوسرا آدھا پہلے 

آدھے حصے کے افسوس ميں تلف ہو جاتاہے اور اس کی بہترين مثال ہمارے جوانوں کی شاديوں کا مسئلہ ہے جنکی پہلی 
اب ميں گزر جاتی ہے اور باقی آدھی زندگی اسکے افسوس ميں برباد آدھی عمر بہترين شريک حيات کی تالش اور خو

  ہوجاتی ہے ۔
بہرحال ان جوانوں اور والدين سے گذارش ہے ان حاالت اور قيد و بند کی زنجيروں کو پيدا کرنے کا ذمہ دار سوائے 

زنجيروں کو اپنے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خود کے کوئی اور نہيں ہے ، تم نے خود ہی ان حاالت و شرائط اور قيد و بند کی 
  ميں ڈاال ہے ۔

خود تم نے ہی شادی شده زندگی کے ليے اس طرح کا ايک کھوکال اور خيالی مفہوم ايجاد کر ليا ہے ۔اور اپنے ليے خيالی، 
  واقعی خوش بختی اور سعاد ت مندی کی راہيں بند کر لی ہيں ۔

ه ہرگز تم کو منزل تک نہيں پہنچا سکتی ، اس ليے تمام تجربوں اور اپنی خوش نصيبی کی جو راہيں تم نے ہموار کی ہيں و
  تحقيقات نے اس حقيقت کو ثابت کيا ہے ۔

رقيبوں کی نظر بد ، ايک دوسرے کی اندھی تقليد ، غير اہم امور کا اہم بنانا، يہ گمراه کرنے والے نظريات اور يہ نہ پوری 
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حقيقتيں ہيں کہ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پيروں ميں بھاری زنجيريں ڈال دی ہونے والی آرزوئيں، اور جھوٹے خواب يہ ہی وه 
  ہيں ، جو تم کو ايک جوان کے اہم کام سے روکتی ہيں ۔

اے ميرے عزيز جوانوں اور والدين! اگر تم لوگ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے پيروں ميں پڑی ان زنجيروں کو نکال دو 
ڑ ڈالو تو اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ تم نے روحانی طور پر کتنی عظيم آزادی اور ان گمراه کرنے والے بتوں کو تو

  حاصل کر لی ہے اور اپنی زندگی کو کس درجہ خوش نصيب اور سعادتمند بنا ليا ہے ۔
سچ تو يہ ہے کہ آپ نے کسے يکھا ہے جس نے آغاز جوانی ميں ہی ُگر اور زندگی کے آسائش و آرام کی تمام اشياء فراہم 

ر لی ہوں ۔ جو آپ کے ہم سفر کے بارے ميں يہ توقع رکھتے ہيں ۔ تمام لوگ اپنی زندگی کی ابتداء سے سفر سے شروع ک
کرتے ہيں، ہاں جو لوگ خاندانی اور موروثی صاحب ثروت و مال ہيں ، ممکن ان کے ساتھ ايسا نہ ہواہو۔البتہ چونکہ وه لوگ

پہنچے ہيں وه چاہے خوشی کے ساتھ يہ بات کہوں يا افسوس کے ساتھ ان  جو خود غالبا اپنی محنت سے اس منزل تک نہيں
  مال و ثروت کی حفاظت پر قادر نہيں ہوتے ۔

  اپنے کاموں کو آسان جانو! جيسے ہی شادی کے ليے ساده اور عاقالنہ شرائط فراہم ہو جائيں فوری اقدام کرديں ۔
ر شادی کرنا حتی اگرتعجب نہ کريں تو زمان تحصيلی کے ساتھ ( ہماری نظر ميں نہايت ساده اور بے جا انتظامات کے بغي

پڑھائی کے دوران ) بھی نہايت سازگار ثابت ہوتی ہے ۔ بشرطيکہ دونوں فريق شادی کے صحيح معنی سے آشنا ہوں، اور 
جہ فراہم اس بات کو بھی محسوس کرتے ہوں کہ دنيا ہر چيز کی خلقت تدريجی ہے ، اور زندگی کے شرائط بھی درجہ بدر

  ہوتے ہيں اور آرزوئيں بھی امکانات کے مطابق ہوں ۔
وه جوان افراد جو ان بے جا انتظامات اور خوابوں کے پورا کرنے ميں سرگرداں رہتے ہيں ايسے جوان شادی کے اہم اور 

عنی کو اصلی مسئلہ کو فراموش کرديتے ہيں، اور وه دو انسانوں کا ايک دوسرے کو درک کرنا ، زندگی کے صحيح م
  سمجھنا اور اس بنياد پر عشق و محبت کی گره لگاناہے ۔

اگر يہ دو اصلی رکن يعنی يہ دو انسان صحيح طريقے سے ايک دوسرے کو درک کرليں تو باقی تمام چيزوں کی کوئی 
ں کوئی خوشحيثيت نہيں ره جاتی ہے ۔ اور اگر ايک دوسرے کا ادراک نہ کرسکيں تو باقی تمام چيزيں بھی ان کی زندگی مي

  بختی نہيں ال سکتی ہيں ۔
يہ ہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب کے دستورات اور قوانين کے مطابق شادی ميں سوائے دو عاقل انسانوں کے جو ايک 

مشترک زندگی کے خواہشمند ہيں کوئی اور شرط ضروری نہيں ہے ۔ ليکن افسوس کا مقام يہ ہيکہ اس قدر سادے مسئلہ پر 
  ہے؟۔آج کيسا وقت آگيا 

  اہم نکتہ:
  علوم دينيہ کے طالب کی نہايت ساده زندگی آج کے جوانوں کے ليے ايک نمونہ عمل ہے < توجہ فرمائيں>

فی صد طالب تحصيل< پڑھائی> کے دوران شادی کے اقدامات کرتے ہيں جبکہ درسی پروگرام يا  ٩٩حوزه علميہ کے 
ت ہوتا ہے جوکہ طالب کے پورے وقت کو مشغول رکھتاہے ۔ کالسوں کا شيڈيول سبھی حوزات علميہ ميں نہايت ہی سخ

چونکہ زندگی کی بنياد اس ماحول ميں الہام اور اسالمی دستورات کے مطابق اور سادگی کے ساتھ ہوتی ہے ۔ مختصر خرچ 
ی چھٹی کےجو حوزه علميہ کے بيت المال سے انہيں ديا جاتاہے يا بعض طالب کھيتی باڑی يا معمولی کا م جو وه گرميوں ک

زمانے ميں کرتے ہيں اسکے ذريعہ اپنی زندگی کو نہايت ہی سادگی اور پاکيزگی کے ساتھ چالتے ہيں بجائے اسکے کہ غير
شادی شده زندگی کے بد ترين نتائج سے سامنا کريں ۔ لہذااس حوالے حوزه علميہ کے طالب آرام و سکون اور خوش بختی کا

  مکمل احساس حاصل کرليتے ہيں ۔

   فصل پنجم : شادی شده زندگی کے سات سخت موانع
ايسے ہيں جنہيں ہم زندگی کا نام ديتے ہيں جبکہ انسے پرہيز کرناضروری ہے ۔ بہت سی ايسی مشکالت جنہيں ہم  بہت سے

 يہ سمجھتے ہيں کہ تقدير نے ہميں اس ميں پھنسا ديا ہے ، جبکہ اس مشکل کے جال کو ہم نے خود بنا ہے ۔ ہماری زندگی
کی اکثر مشکالت اعتراضات کرنا ، بہانے کرنا، ضد کرنا،سب ہماری انہيں قبول نہ کرنے کے نتيجے کے طور پر ظاہر 

  ہوتی ہيں، خود حقيقی و واقعی مشکل کے مقالبہ نہيں ۔
 ايرانی افسانوں کے ہيرو < رستم> کے بارے ميں کہا جاتاہے کہ ملک کے ان بعض حصوں کو تسخيرفتح اور تسخير کرنا

  چاہا جسے اس وقت تک کوئی نہيں کر سکا ۔
اس نے اس خطے کے قلب تک پہنچنے ميں سات بڑی رکاوٹوں کا جنميں ہر ايک دوسرے سے زياده قوی اور وحشتناک 
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تھی مقابلہ کيا، کبھی سفيد ديو اور کبھی جن و بھوت کی شکل والے اژدھے اور کبھی خطرناک جادوگروں کا سامنا کرکے 
رت اور بے مثل بہادری سے سب کو پيچھے چھوڑ ديا يہاں تک کہ ساتوں مرحلوں کو طے کرکے کاميابی اپنی ہمت و مہا

  کو گلے لگا ليا، جسکو ايران کے رزميہ شاعر فردوسی نے اپنے شاہنامے ميں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پيش کيا ہے ۔
رانہ مجسمہ ہے جو مشکالت کی زيادتی کاميابی ويہ افسانہ انسانوں کی زندگی ميں آنے والی مشکالت کے انبار کا ايک شاع

  کامرانی کے راستوں کی نشاندہی اور مشکالت پر غلبہ حاصل کرنے کی طرف اشاره کرتاہے ۔
آج کے معاشرے ميں شادی کا مسئلہ اور اس کی مشکالت کا مقابلہ کرنا ، رستم کے سات موانع کے مقابلہ سے ذرا بھی ميل 

ن رستم والی قدرت و شجاعت اور ساتوں رکاوٹيں پيچھے چھوڑ دينے واال حوصلہ نہيں رکھتے نہيں کھاتا، اگرچہ سب جوا
ہيں ، يا آج کے جوانوں ميں ايسا عزم و اراده سرے سے نابود ہے ۔جيسا کہ ہم پہلے بھی اسبات کی طرف اشاره کر چکے 

ہے اور اس طرح اسنے ايک نقصان  ہيں کہ شادی کے مسئلہ نے بڑی حد تک اپنی اصلی اور فطری صورت متغير کر لی
  پہنچانے واال اورزحمتيں دينے واال پيکر اختيار کر ليا ہے ۔

جوانوں اور والدين کے تمام تر نالے فرياد اور شکايتيں يہ ہی ہيں کہ شادی کے اخراجات ناقابل برداشت ہيں شادی کی اس 
ہ کی اساس ان تمام بد بختی اور پريشانيوں سے ہٹ متغير صورت کی طرف سب کا اشاره ہوتا ہے بنيادی طور پر اس مسئل

  کر پاکيزگی اور تقدس پر اسطوار ہے ۔
موجوده حاالت بہت سے افراد کے ليے شاد ی سونے کی ايسی کان سے سونا نکالناہے جو اس قدر مخلوط اور آلوده ہے کہ 

ر آلوده ہے وه اس کی مثال شادی ميں اس ميں سے زحمت کرکے سونا نکالنا ہی سودمند نہيں ہے ۔يہ مواد جو مخلوط او
ديکھنا، دکھانا خيالی مثال ، شان و شوکت ، غلط آداب و رسوم ، ہوس بازی ، کسب ، افتخار ، و خيالی عزت و آبرو حاصل 

  کرنا ہے ۔
شادی کے مسئلے نے مشکالت کے اس انبار ميں اپنے اصلی چہرے کو پوری طرح مسخ کر ليا ہے اور ايک جنگلی جن و 

  ت اور خوفناک صورت اختيار کر لی ہے جسکا سامنا کرنا ہر ايک کے بس کی بات نہيں ہے ۔بھو
اور سب سے بدترحال يہ ہے کہ کم لوگ ايسے ہيں جو شجاعت کے ساتھ ان خرافات اور بيہوده باتوں کا مقابلہ کرتے ہيں ۔ 

گ پرانوں کے مقابلہ ميں کمزور و نا تواں پڑھے لکھے لوگ ان حاالت ميں جاہلوں سے بد تر نظر آتے ہيں، اور آج کے لو
  ہيں ۔

اکثر افراد اس طرح کی غلط دليليں پيش کرکے خوش ہوجاتے ہيں کہ < آخر انسان زندگی ميں کتنی بار شادی کرتاہے کہ 
لی اسے سادگی سے انجام ديا جائے ؟ ہميں چھوڑ دو تاکہ ہم اپنی آخری آرزوئينپوری کر ليں اور اپنی دلی خواہشات کو عم

  جامہ پہنا ليں!
وه اس بات سے غافل رہتے ہيں کہ کہ يہ غلط استدالل بقيہ تمام جوانوں اور خود ان کی سعادتمندی اور خوش نصيبی کی راه 

  ميں کتنی بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے ۔
طے جوانوں کو چاہےے کہ جوانمردی کے ساتھ سات رکاوٹوں کا سامنا کرنے والے رستم کی طرح اس لمبے راستے کو 

اور يہ  کريں اور اس طرح کے جادوئی طلسم کو توڑ ڈاليں ۔ اگر آپ حيران نہ ہوں اس راستے کی بھی سات رکاوٹيں ہيں
  مندجہ ذيل ہيں:

  
  ۔ ال محدود اميديں اور خواب لڑکيوں کی لڑکوں سے اور لڑکوں کی لڑکيوں سے اميدےں اور ماں باپ کی دونوں سے ۔١

  
  ر دوستوں کی طرف سے بے وجہ مشکالت پيداہونا ۔۔ ماں باپ اور رشتہ داروں او٢

  
  ۔ بڑی مقدار ميں مہر کا ہونا جو کمر توڑ ثابت ہوتاہے ۔٣

  
۔ شادی کے مراسم کے ليے بے جا انتظامات جو ہزاروں گنا شادی کے پہلے اور بعد ميں کئےے جاتے ہيں ، اور جو ۴

  خطرناک چشمک کا باعث ہوتے ہيں ۔
  
  ور ہم شان ہونے ميں بے جا اعتراضات۔۔ دو خاندانوں کے کفو ا۵

  
  ۔ حد سے زياده عشق جو کنٹرول سے باہر ہو اور جسکا کوئی حساب و کتاب نہ ہو۔۶
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  ۔ ايک دوسرے کے ليے حد سے سوا غلط فہمياں پيدا ہونا ، ايک دوسرے پر آئنده زندگی کے ليے اعتماد کا نہ ہونا ۔٧

  
تے ہيں تو پتہ چلتاہے کہ اکثر مشکالت کا شادی کے مسئلہ سے کوئی ربطجب ہم ان ساتوں مشکالت کے بارے ميں غور کر

  نہيں ہے جو بھی ہے وه اسکے حواشی اور بے وجہ چيزوں سے ہے ۔
يا اصطالح ميں ايک دوسرے کا کفو ہونا يہ مسئلہ قابل بحث ہے اس موضوع کو بہت سے لوگ شادی ميں “ ہم رتبہ ہونا”

ہيں جبکہ اس ميں تحريف سے کام ليا گيا ہے اور حقيقت سے اسکا کوئی تعلق نہيں  رکاوٹ کا ايک بڑا سبب تصور کرتے
  ہے ۔

 ٣٠ايک جوان جو خود بيان کرتا ہے : کہ وه ايک تيل کمپنی ميں انجينيئر ہے اور اسکی تنحواه بھی کافی اچھی ہے، عمر 
فرياد کر رہا تھا ۔ اسکا بيان ہے: کسی بھی سال ہو چکی ہے مگر ابھی تک شادی کرنے ميں کامياب نہيں ہو سکا ، شکايت و 

خاندان کی لڑکی سے شادی نہيں کی جا سکتی ہے ضروری ہے کہ ايک ايسا خاندان تالش کيا جائے جو الئق احترام صاحب 
شخصيت اور ميرے ہم رتبہ ہو، ليکن جب بھی کسی ايسے خاندان کا پتہ چلتاہے اور ہم شادی کی بات شروع کرتے ہيں تو 

ور اسکے شرائط اور اخراجات کی فہرست اتنی طويل ہوجاتی ہے کہ جسکا حساب الکڑونک دماغ کے عالوه کوئی شادی ا
  اور نہيں کر سکتاہے ۔

ميں نے اس جوان سے کہا کہ تمہاری مراد الئق احترام ، باشخصيت ہم رتبہ خاندان سے کيا ہے ؟ کيا اس سے مراد پڑھا 
سے ايسے خاندانوں سے واقف ہوں جنکے يہاں پڑھی لکھی گريجويٹ لڑکياں ہيں لکھا صاحب علم خاندان ہے ؟ ميں بہت 

اور وه شادی کرنے کے ليے بھی تيار ہيں ۔ اگر تمہاری مراد اس سے عالی صفات اور اخالقی اقدار والے خاندان ہينيا جسمی
يں ہے ، غريب و نادار ضرور ہيں اور بدنی امتيازات رکھنے والے خاندان ہيں تو اس طرح کے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہ

  ليکن اصيل اور نجيب ہونے ميں کوئی کمی نہيں ہے ۔
ليکن ميں سمجھتاہوں کہ تمہاری مراد ان ميں سے کوئی بھی نہيں ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہاری مراد ايسے خاندان سے 

باپ مالدار ،ثروتمند ،گاڑی بنگلہ ، ہيکہ لڑکی کے چچا زاد بھائی يہاں وہاں کے مينيجر اور رئيس کل ہوں ، اسکے ماں 
  زرق و برق زندگی رکھنے والے ہوں ۔ کيا تمہارا مطلب يہ نہيں ہے؟ ميں نے ديکھا کہ اسکا مطلب يہ ہی تھا ۔

ميں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی اس زندگی ميں اتنی بڑی خطا کا ارتکاب کيا ہے کہ صاحب شخصيت کا مطلب ان امور 
بنا ليا ہے نہ يہ کہ انسانی حقيقت کے اعتبار سے صاحب شخصيت ہو اسلئے ضروری ہے تم اسی ميں صاحب شخصيت ہونا

  طرح د تکارو عذاب سے دو چار رہو۔
اس مسئلہ کا غلط مفہوم اس زمانے ميں “ہم رتبہ ہونا ” غور طلب نکتہ يہ ہے کہ اسالمی روايات ميں آپ ديکھتے ہيں کہ

کے ساتھ رائج تھا جسکا پوری قوت کے ساتھ اسالم نے مقابلہ کيا اور اس غلط معاشرے اور قبيلوں کے درميان اس شدت 
مفہوم کا خاتمہ کيا، اور ايمان کی بنياد پر عوام کے مردوں اور عورتوں، لڑکے اور لڑکيوں کو ايک دوسرے کا کفو يا ہم 

  رتبہ قرار ديا ۔
مومن کا ہم رتبہ مومن ہی ہو سکتا ہے ۔ہر صاحب “ ومنالمئو من کفوء المئ” اسالمی روايات ميں ہم يہ ہی پڑھتے ہيں کہ 

  ايمان چاہے وه کسی بھی خاندان، قبيلے ، قو م اور طبقے سے تعلق رکھتا ہو وه دوسرے مومن کا ہم رتبہ ہوتا ہے ۔
زندگی سےاس بنياد پر ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ اگر ان توھمات کا خاتمہ کر ديا جائے جو طبقاتی معاشرے ميں فرقہ وارانيت 

تعلق رکھتے ہيں اور ساتھ ساتھ دونوں فريق شادی کی بنياد انسانی اقدار اور عقل و منطق پر اسطوار کريں بغير کسی اللچ 
کے مثال لڑکی کے چچا زاد بھائی فالں پوسٹ پرہيں يا وه لوگ صاحب ثروت ہيں ،گاڑی بنگلے والے ہيں وغيره وغيره ۔ تو 

 حل ہو جائينگے اور شادی کی بقيہ مشکالت بھی اسی کے مانند ہيں ۔ يقينا يہ تمام مشاکل خود بخود

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل
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  چھٹی فصل : سختی سے کا م لينے والے والدين 
  اس طرح کے والدين اپنے عزيزبچوں کے مستقبل کو خطرے ميں ڈالتے ہيں ۔

اکثر خود غرض والدين جو اپنی جوانی ميں بہت سے رنج و غم اور پريشانيوں کا سامنا کر چکے ہيں اسکے با وجود وه 
جوانوں کے دلوں ميں جنسی شہوتوں کے برپا ہونے والے طوفان کے سوالوں کا صحيح جواب نہيں دے پاتے ہيں ۔ لڑکے 

  کام ليتے ہينيا بے مہری سے کا م ليتے ہيں ۔لڑکيوں کی شادی کے حوالے سے والدين حد درجہ سختی سے 
يہ بے مہری اور سختی دونوں کی ايک ہی اساس ہے جہاں سے يہ جنم ليتے ہيں کبھی کبھی يہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ 

ايک سال اور پانچ سال کی تاخير انکی نظر ميں ايک ساده عمل اور قليل مدت عرصہ شمار ہوتا ہے!< ٹھيک ہے اگر اس 
ہيں تو اگلے سال انشاء هللا ، يا ابھی نہيں ہوا تو اگلے کچھ سالوں ميں ہو جائے گا، ابھی دير نہيں ہوئی ہے! > جبکہ يہ سال ن

لوگ اس بات سے غافل ہيں کہ ايک سال تو دور کبھی کبھی ايک مہينے کی تاخير حساس موقعوں پر جوانی کے نتائج کو 
نے ماضی کو کيوں ياد نہيں کرتے ، کيوں اتنی جلدی جوانی کے طوفان و شور متغير کر سکتی ہے ۔ خدا جانے يہ والدين اپ

  کو جو شادی سے پہلے بپا ہوتا تھا بھال ديا ہے ۔ کيوں خود کو اپنے جوانوں کی جگہ فرض نہيں کرتے ہيں ۔؟
ہوجانا وغيره اس حقيقت  جوانوں کا خاندان کی چار ديواری سے فرار ہونا ، اور انکا خودکشی کرنا، گمراه ہوجانا اور بيمار

سے عدم توجہی کا ايک سبب ہے ۔ اگر بحث کا عنوان جوانوں کی پرہيزگاری، پاکدامنی اور با ايمان ہونا ہوتا تو ہمارا بيان 
  انکے بارے ميں مزيد ہو جاتا ۔

ور عاقبت بينی والدين کی سہل انگاری يا کوتاہی اس طرح کے افراد کے ليے ظلم سے بڑھ کر ہے اور حقيقت و واقعيت ا
  سے دور ہے ۔

جبکہ والدين اپنے جوانوں کے جنسی بحران و طغيان کی حالت سے بخوبی واقف ہوتے ہيں ليکن شادی کی مشکالت اور 
اسکی ذمہ دارياں انکو يہ سب جان بوجھ کر بھال دينے پر آماده کر ديتی ہيں، اور انکو يقين دالتی ہيں کہ ابھی انکے پاس 

  کافی وقت ہے !۔
  نی جلدی بازی کی کيا ضرورت ہے ؟!۔۔۔۔ات

  ابھی تو انکے منہ سے دودھ کی بو بھی نہيں گئی !
  ابھی تو يہ بچے ہيں شادی کے کيا معنی ؟!

  ابھی ابھی ۔
ابھی کہنا جسکا نتيجہ ايسا دردناک ہو سکتا ہے کہ تمام عمر والدين کا دامن اس سے نہيں چھوٹ سکتا ہے “ ابھی ” ليکن يہ 

  ايسے موڑ پر کہ اسکے جبران کرنے کا کوئی راستہ نہيں ره جائيگا ۔اور وه بھی 
اپنے جوانوں کے شريک حيات کی تالش ميں والدين بہت سختی سے کام ليتے اور بہت بے بنياد شرائط اور قيود اور کبھی 

جاتی ہے  کبھی مضحکہ خيز شرطيں انکی شادی کے ليے معين کر تے ہيں يہاں تک کہ وسواس کی حدوں تک بات چلی
  ۔شايد انہيں اسباب کی وجہ سے شادی کی ضرورت کا احساس ختم ہو جاتاہے ۔

اس ليے کہ انسان اگر کسی چيز کی ضرورت کا احساس کرتا ہے تو اسکی شرطوں کو کم اور سبک کرديتاہے ۔ اور چشم 
کسی چيز کی ضرورت کا احساس پوشی ، در گذر، مدد يہ تمام ارادوں اور بحثوں کی بنياد ہے ۔ اسکے برعکس اگر انسان 

  نہ کرے تو يہ شئی انسان کو مشکل پسند بنا ديتی ہے اور اسکی طرف مائل ہونے سے روک ديتی ہے ۔
ميں نے ايک مقالے ميں پڑھا ہے کچھ سخت اور وسواسی قسم کے لوگ گاڑی خريدتے وقت اسکو سونگھتے ہيں جيسے 

ڑی خريدنے ميں ناک سے کام ليتے ہيں تو پھر واضح ہے کہ اپنے گوشت يا سبزی کو سونگھا جاتا ہے ايسے لوگ جب گا
  بچوں کے رشتے کی تالش ميں کيا کيا نہ کرتے ہونگے ۔

دلچسپ بات يہ ہيکہ اسطرح کے شکی والدين اپنے آپ کو گھڑے ميں گرا ديتے ہيں اور انکو اسکا سرے سے احساس بھی 
  نہيں ہوپاتا ہے ۔

وه افراد جو دھوکے باز اور خودنما ہوتے ہيں چال بازی اور چاپلوسی وغيره کے ذريعے شايد اسکی نفسياتی وجہ يہ ہو کہ 
اور خود کو سبز باغ ميں دکھا کر شکی لوگوں کے دلوں ميں جگہ بنا ليتے ہيں ۔ ورنہ يہ کام ايک شريف اور عام انسان سے 

  نا ممکن ہے اور وه ہرگز کسی کو اپنی طرف اس طرح جذب نہيں کرتا ہے ۔
ح ہے کہ شريک حيات کے انتخاب ميں يقينا دقت سے کام ليا جائے کيونکہ شريک حيات کا انتخاب پوری زندگی کے صحي

  < کچھ دن استعمال کيا اور پھينک ديا >۔ ليے ہوتا ہے
  ميں بڑا فرق ہے ۔“ سختی و وسواس ”اور “ دقت ” ليکن 

کی تحقيقات بھی اس کی تائيد کرتی ہے تو بغير کسی تردد  اگر مد مقابل شريک حيات آپکے ليے مناسب ہے اور با خبر افراد
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  کے آپکو قدم آگے بڑھانا چاہےے، هللا کی مدد کے خواہاں رہيں ، اطمئنان رکھيں اسکا نتيجہ آپکے ليے بہتر ثابت ہوگا ۔
ے جوانوں کی اسالمی دستورات و عقل اور دانشمند افراد کے بڑی تعداد ميں تجربات والدين کو وصيت کرتے ہيں کہ اپن

شادی کے امور ميں عجلت سے کام ليں، بے مہری اور بيجا سختيوں سے اجتناب کريں ۔ سختيوں کے نتيجے ميں پيدا ہونے 
  والے خطرات کو معمولی شمار نہ کريناور اپنے عزيز جوانوں کے مستقبل کو خطرے ميں نہ ڈاليں ۔

طاقتور ہوتی ہيں کہ ان کے بارے ميں اگر ال پرواہی اور تساہلی اسبات کو ياد رکھيں کہ جوانوں کی جنسی خواہشات اس قدر 
سے کام ليا تو کوئی بھی خطرناک حادثہ پيش آسکتا ہے ۔پوری تاريخ انسانيت اور انسان کی روزمره کی زندگی اسبات کی 

رخطره نہيں گواه ہے کہ جنسی خواہشات سے پيدا ہونے والے خطرات اتنے زياده ہوتے ہيں کہ اسکی برابری کوئی او
  کرسکتا ۔يقينا يہ مسئلہ ہر چيز سے زياده مہم اور اساسی ہوتا ہے ۔

  فصل ہفتم : شريک حيات کا انتخاب کون کريگا: جوان يا والدين ؟ 
  يہ ميری پسند ہے اور يہ ميرے والدين کی پسند!

  قصہ اس طرح ذکر تھا:يہ واقعہ بھی بڑا حيرت انگيز ہے ، جسکی مثاليں کم نہيں ہيں ، ايک اخبار ميں يہ 
اٹھاره سالہ ايک دلہن عقد سے چند منٹ پہلے شادی کا لباس اتارتی ہے اور مردانہ لباس زيب تن کرکے کمرے کی کھڑکی 

سے صحن خانہ ميں کود کر فرار کر جاتی ہے اور نارمک نامی(تہران ميں ايک سڑک کا نام نارمک ہے) حمام پہنچ کر 
اور غش کھاکر گر جاتی ہے ۔ کچھ دير بعد وہاں کے لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے ہيں اساپنے ہاتھ کی رگ کاٹ ليتی ہے 

  کو اسپتال ميں داخل کراتے ہيں اور اس کو موت سے نجات دالتے ہيں ۔
  يہ لڑکی موت سے نجات پانے کے بعد اپنی زندگی کا ماجرا پليس کے سامنے اس طرح بيان کرتی ہے :

پڑھتی تھی اور ايک جوان کے ساتھ ميرا رشتہ ہوگيا تھا ، جسکا انتخاب ميں نے خودکيا  پچھلے سال ميں ہائی اسکول ميں
تھا ۔ پچھلے سال ايک دن ميں اخبار پڑھ رہی تھی کہ اچانک ميری نظر ميرے ہونے والے شريک حيات کی تصوير پر پڑی 

  يا تھا ،۔کہ جسے نارمک کے ايک سپاہی دستے نے سونے چاندی کی چوری کے جرم ميں گرفتار ک
يقين نہ کرتے ہوئے ميں نے اس کے گھر فون سے رابطہ کيا، تحقيق کے بعد پتہ چال کہ يہ واقعہ صحيح ہے،اور وه چوروں

  کے ايک گروه کے ساتھ چوری کرنے جاتا تھااور اب جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وه سب چوری کا مال ہے!
اس دعويدار کمپنی کے ايک بڑے سرپرست سے رابطہ کيا تو پتہ  اگر چہ ميں اس تحقيق سے قانع نہ ہوئی ، اور ميں نے

  چال کہ يہ سب کچھ جھوٹ تھا اور اس کمپنی کے لوگ کسی ايسے شخص کو اصال نہيں جانتے ہيں!
يہاں تک کہ ايک مہينے قبل ميرے والد کے دوست ميرے لئے ايک چاليس سالہ ثروت مند جوان کا رشتہ لے کر ٓائے،جسکی

  ی مينفوت ہو گئی تھی ۔بيوی نزديک ہ
ميں کسی بھی صورت ميں اس رشتہ پر راضی نہيں تھی اور کئی مرتبہ ميں نے اپنی رائے بھی بيان کی ، ليکن کوئی بھی 
ميری بات سننے کو تيار نہيں تھا، ميرے والد اس طرح اس رشتے پر اصرار کرتے رہے ۔ اور ديکھتے ہی ديکھتے ميری 

نا شروع ہوگئے اور نوبت شادی تک پہنچ گئی اور اس وقت ميرے پاس شادی کی محفل سے شادی کے دعوت نامہ تقسيم ہو
  فرار اور اسکے بعد خود کشی کے عالوه کوئی راستہ نہ تھا ۔

مسئلہ يہ ہے کہ آيا جوانوں کی شادی کے فيصلے والدين ، اہل خانہ اور خاندان کے بزرگوں کے اختيار ميں ہونا چاہيے يا يہ 
جوانوں کے ميالن اور رجحان کے حوالے کر ديا جائے اور کسی دوسرے کی کوئی مداخلت اس ميں شامل نہ حساس مسئلہ 

ہو ۔اس مقام پر دو نظريات پائے جاتے ہينجومکمل طور پر ايک دوسرے کے مخالف ہيں، اور طرفين ميں سے ہر ايک کے 
  پاس منطقی دليليں موجود ہيں ۔

  ٓاشنائی حاصل کريں گے اسکے بعد صحيح راه حل تالش کرينگے ۔سب سے پہلے ہم فريقين کی دليلونسے 
جوانوں کے ايک گروه کا بيان ہے : ہماری يہ بات سمجھ ميں نہيں ٓاتی ہے کہ ماں باپ يہ کيوں چاہتے ہيں کہ ہماری شريک 

  حيات کا انتخاب وه خود کريں،جبکہ شريک حيات کا انتخاب خود انسان کا حق ہے ۔
ں لڑکی، والدين کی نظر ميں ايک حور ہے ليکن اگر ہم اسے پسند نہيں کرتے تو وه ہمارے ليے ايک مثال کے طور پر فال

  جنگلی چڑيل سے بھی بد تر ہے ۔
ماہرين نفسيات، محققين کی تحقيق اور تجربات کا خالصہ يہی ہے کہ اکثر و بيشتر طالق کے اسباب وه شادياں ہيں جو کم 

  ے مينہوتی ہيں ۔عمری اوروالدين کی پسند کے نتيج
اصولی طور پر کوئی بھی عزت دار انسان يہ کبھی نہينچاہے گا کی اسکی اوالد ميں کوئی لڑکا ےا لڑکی گھر بار چھوڑکر 

فرار ہو جائے يا خود کشی کر لے ۔ يہ جو کچھ ہوتا ہے سر پرستوں کی کوتاہيوں اور غلطيوں کا نتيجہ ہے اسکی مثاليں 
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  تعداد ميں ديکھی جا سکتی ہيں ۔جرائد اور اخبارات ميں بڑی 
بالفرض ايک زمانے ميں لڑکے لڑکياں سمجھ بوجھ نہيں رکھتے تھے اپنی مصلحتوں کی شناخت پر قادر نہيں تھے ، ليکن 

  ٓاج کا دور اس زمانے سے مختلف ہے ۔
ر ہم ٓاہنگ نہينہے اصل ميں بنيادی طور پر والدين کے سوچنے سمجھنے کا طريقہ قديمی ہے ، ٓاج کے زمانے سے انکی فک

  اسی وجہ سے والدين ٓاج کے جوانوں کے امتيازات کو درک نہيں کر پاتے ۔
مختصر يہ کہ والدين کو چاہيے کہ کلی طور پر خود کو ان مسائل سے عليحده کر ليناور جوانوں کے ذوق ، ابتکار ، اور 

  فکر کے لئے ميدان کھال چھوڑ ديں ۔
  ليکن والدين کہتے ہيں:

اپنے وقت کا افالطون اور بو علی سينا بھی ہو، ٓاغاز جوانی ميں نا پختہ ہی ہوتا ہے،دوسرے لفظوں مينيہ کہا انسان اگر 
جائے کہ جوان، ضرورت سے زياده خوش فہم اوربہت جلد يقين کرليتے ہيں، اور نفسياتی پاکيزگی کی خاطر وه ظاہری 

ه اس بات سے بے خبر ہوتے ہيں کہ ان جھوٹے حسين خوبيوں اور جھوٹے حسين چہروں کے فريب ميں ٓا جاتے ہيں و
  چہروں کے پيچھے کيسی ہولناک اور بدنما صورتيں پوشيده ہيں ۔

بہت سے منحرف افراد ايسے ہيں ، جنہوں نے جوان لڑکے لڑکيوں کو جال ميں پھنسانے کے ليے حيرت انگيز عاشقانہ ادبی 
ا ء ميں خود کو ان کے حوالے کر ديتے ہيں اور پھر بہت ہی جلدی جملے ياد کر لئے ہيں اور نہايت ہی ہوشياری سے ابتد

شيطانی ہنر مندی کے ذريعے پرکھ ليتے ہيں کہ انکے دل ميں کيسے جگہ بنائی جائے قدماء کا محاوره ہے :(اول خودش را 
  جا کند بعدا ببين چہ ھا می کند )۔ پہلے اپنے لئے جگہ بناؤ پھر ديکھو کيا نہيں کر سکتے ۔

انسان جو سوچتا ہے اس کے برخالف ”س کے بعد بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نظر نہيں آتا پھر ا
  ۔“ہوتا ہے 

جوان چاہے کتنا بھی ہوشياراور با فہم کيوں نہ ہو آخر کار اس راستے پر چلنے کے لئے اسکی راہنمائی ضروری ہوتی ہے 
ر ر ہا ہے، جو لوگ اس راستے سے گزرے ہيں وه بھی تائيد کريں گے کہ راہنما کا اس ليے کہ يہ راستہ وه پہلی بار طے ک

ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے ۔ گويا مراحل طے کرنے کے لئے خضر کا ساتھ ضروری ہے ، اس لئے کہ راستہ اتنا 
  تاريک ہے کہ گمراہی کا خطره ہر موڑ پر موجود ہے ، اس سے ڈرنا ہی چاہيے ۔

بچوں کے دشمن ہيں! جو انکی زندگی کے اہم ترين مصالح کو نظر انداز کرديں! وه اپنے بچوں کو اپنی جان  کيا والدين اپنے
  سے بھی زياده عزيز رکھتے ہيں،يہی وجہ ہے کہ وقت پڑنے پر اپنی جان بچوں پر نچھاور کر ديتے ہيں ۔

از ديکھے ہيناور ايک مشترک زندگی کے والدين کتنے بھی جاہل اور بے خبر ہوں پھربھی انہوں نے دنيا کے نشيب وفر
امتيازات جو ٓائنده زندگی ميں اثر انداز ہوتے ہيناس سے بخوبی ٓاشنا ہيں، وہم وخيال سے حقيقت کو تشخيص دينے کی قدرت 

  رکھتے ہيں ۔
اپنی اوالد  اور تمام باتوں سے قطع نظر اخالقی نقطہ نگاه سے بھی يہ عمل بہت ہی دل خراش اور تلخ ہے کہ والدين جن کو

کی زندگی پر پورا حق ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی تمام توانائی اورخوشياناپنی اوالد کی راه ميں قربان کر دی ہوں ،انکو اس 
موضوع سے بالکل الگ کر دےا جائے، ايسا حساس موضوع جو والدين کی ٓائنده زندگی ميں موثر ہے، اور ان کے پاک و 

ل کر ديا جائے، اورصرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کی فکر ميں ہو !اور والدين کی پاکيزه احساسات کو سرے سے پاما
مرضی کے بغير اپنے شريک حيات کا انتخاب کرليں،اور اس کے اوپر والدين کے جو احسانات ہيں ان کو بھول جائے ، يہ 

  کام کسی بھی طرح انسانی قوانين سے سازگار نہيں ہے ۔
لدين اور جوانوں کے دونوں نظريات ميں سے کوئی بھی مکمل طريقہ سے جامع اور مانع ليکن ہمارے عقيدے کے مطابق وا

  نہيں ہے ۔
نہ والدين کو حق ہے کہ وه اپنی نظر کے مطابق شريک حيات کا انتخاب کرکے جوانونکو شادی پر مجبور کريں، اور نہ 

  جوانونکے لئے مناسب ہے کہ اس اہم کام کو اکيلے انجام ديں ۔
راستہ يہ ہے کہ باہمی کوشش ، غور و فکر، اور ٓاپسی مشورت سے اس اہم عمل کو انجام ديا جائے ۔ والدين کو  بلکہ صحيح

اس حقيقت کی طرف توجہ کرنا چاہئے کہ شريک حيات کا انتخاب صرف منطق و استدالل سے نہيں ہوتا، بلکہ اس انتخاب 
افراد کا ذوق ايک جيسا نہيں ہوتا ہے حتی دو حقيقی بھائيوں کا  کا حقيقی محرک ذوق ہوتا ہے ۔ اوريہ بات مسلم ہے کہ تمام

  ذوق بھی مختلف ہوتا ہے ۔
ايسا بہت کم ہوتا ہے کہ زبردستی شادی پايدار ثابت ہو ، ٓاخر کار اسکا نتيجہ جدائی ہی ہوتا ہے چاہے جلدی ہوجائے يا دير 

کہ جب والدين جوانونکے لئے شريک حيات کے  سے وجود ميں ٓائے، اورسب سے بدتر اور خطرناک مقام وه ہوتا ہے
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  انتخاب ميں اپنے ذاتی مصالح اور مفاد ات کو معيار بناليں ، اس طرح کے والدين بہت گمراه ہوتے ہيں ۔
دوسری طرف جوانوں کو بھی يہ بات جاننا چاہے کہ اکثر جوانی ميں عشق کا طوفان انسان کی ٓانکھوں پر پرده ڈال ديتا ہے 

اس کو پنے محبوب کی اچھائی کے سوا کچھ نظر نہيں ٓاتا اوروه اسکے تمام عيوب کو فراموش کر ديتا ہے، اور اس وقت 
  لہذا اس امر ميں اپنے ہمدرد والدين ، مطلع دوست واحباب سے فکری مدد حاصل کريں ۔

ثات ميں والدين ،دوست اسکے عالوه جوان چاہے کتنے ہی قوی اور طاقتور کيوں نہ ہوں پھربھی زندگی کے طوفان اور حاد
  اور رشتہ داروں کی مدد سے مستغنی نہيں ہيں ۔

اگر جوان اس مہم سے والدين کو عليحده کرديں تو پھر بعد ميں ٓانے والی مشکالت ميں انکی مدد اور حمايت حاصل نہيں کر 
  سکتا ، جبکہ ان کے اعتماد اور بھروسہ کا حاصل کرناجوانوں کے لئے بہت ضروری ہے ۔

ی نقطہ نگاه سے بھی جوانوں کا فريضہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس امر ميں دلسوز والدين کو محبت کے ساتھ اپنے اخالق
ہمراه لے کر چليں،اس لئے کہ اسالمی دستورات ميں بھی اس باہمی کوشش کو بڑے خوبصورت انداز ميں پيش کيا گيا ہے، 

کے لئے سب سے پہلے خود لڑکی سے رضايت حاصل کی  خصوصا کنواری لڑکی کے بارے ميں حکم ديا گيا کہ شادی
جائے اس کے بعد اسکے سر پرستوں کی موافقت لی جائے ۔ البتہ ايسے موارد کم ملتے ہيں جن ميں والدين اپنی اوالد کی 
مصلحت کے برخالف اپنے فوائد کو مد نظر رکھ کر اپنے بچوں کی شادی کرتے ہيں،جواسالمی قوانين سے مستثنی ہيں ۔ 

سی طرح ايسے موار دبھی کم ہيں جن ميں شادی اوالد کی مصلحت کے مد نظر ہو اور والدين اس پر معترض ہوں، ان ميں ا
 سے کوئی ايک نظريہ بھی معتبر نہيں ہے اور ايسے موارد ميں ان کی پيروی کرنا الزم نہيں ہے ۔

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

  ٓ◌ٓ◌ٓ◌ٓاٹھويں فصل : شعلہ ور عشق
  

  جوانوں کی زندگی ميں ايک پر خطر اور نہايت سخت راستہ

عشق کی عظمت ومنزلت يا عشق کے جنون اوراس کی بيماری کے متعلق بہت زياده بحثيں ہوئی ہيناور شايد بہت کم ايسے 
  الفاظ ہيں جن کے متعلق اتنی کثرت سے مختلف و متناقض ، تعبيرات بيان ہوئی ہيں ۔

ندگی کا تاج اور دائمی خوش چنانچہ بعض مصفين اس کی اہميت کو بہت بلند و باال سمجھتے ہوئے کہتے ہيں : عشق ز
  نصيبی کا نام ہے ۔(جرمن دانشمندگوئٹا )

  کے بقول : عشق معمار عالم ہے ۔“ ہزيہ ” 
نے عشق کی معجز نمائی کے اثر کو بيان کيا ہے اور اس کا عقيده ہے : عشق روح کو قوی اورانسان کو زده دل “توماس ”

  رکھتا ہے ۔
گے بڑھ گيااور ان کا عقيده ہے: دنيا کی ہر حرکات و سکنات کے پيچھے ايک مشرقی فالسفہ کا ايک گروه اس سے بھی آ

  قسم کا عشق کار فرماہے ۔ حتٰی اجرام فلکی کی حرکات بھی اسی عشق کا سبب ہيں ۔
ليکن اگر اس لفظ کے معنی کو مزيد وسيع کر ديا جائے يعنی اگر اس سے ہر قسم کی کشش اور غير معمولی جاذبيت مراد 

  و ان کے اقوال کی تائيد ضروری ہو جاتی ہے ۔لی جائے ت
ان بہترين تعبيرات اور توضيحات کے مقابلے ميں دوسرے مصنفين اور فالسفہ نے عشق پر سخت حملے کئے ہيں اورعشق 

  پر بہت سی تہمتيں لگا دی ہيں ۔اور عشق کو ايک بيماری اور نفرت انگيز حقير شی شمارکيا ہے ۔
يان ہے : عشق کی مثال دق ، کينسر اوربائے گٹھيا جيسی طوالنی بيماری کی طرح ہے، جسايک معروف مشرقی مورخ کا ب

  سے عاقل انسان کوفرار کرنا چاہئے!
  کسی زبان کا محاوره ہے : عشق کی مثال شيمپين شراب کی ہے ۔
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و تحقير جوفلکيات ميں بہت معروف ہے اس نے عشق کے حوالے سے خود ک“ کوپرنيک” دوسرے دانشمند افراد جيسے
کرتے ہوئے بڑی احتياط کے ساتھ کہا : عشق اگر ايک قسم کا جنون نہيں ہے تو حد اقل ايک ناتواں مغز کا نچوڑ ضرور ہے

  ۔
ٓاخر کار بعض افراد جيسے کاراليل نے بھی عشق پر اس طرح حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عشق فقط ايک قسم کا جنون 

  ہے ۔ نہيں ہے بلکہ کئی قسم کے جنون کا مرکب
اس طرح کی متناقض تفسير کو کسی ايک واقعہ پر حمل نہيں کرنا چاہيے در حقيقت يہ اختالف يا تناقض تبصره کرنے والوں

  کے زاويہ نظر کا اختالف ہے ۔
اسکا مطلب يہ ہے کہ ہر لکھنے واال عشق کے بہت سے چہروں ميں فقط ايک چہرے کو اپنی زندگی ميں زياده ديکھتا ہے 

زير بحث التا ہے لہذا اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا : اگر عشق سے مراد دو انسانوں يا کلی طور پر دو  اور اسی کو
موجود کے درميان ايک غير معمولی قوی کشش اور جاذبيت ہو جو ايک عظيم ہدف کے ليے ہو ، تواس سے اچھی اور کيا 

  بات ہوسکتی ہے؟!
اسکی راه ميں ٓانے والی ہر رکاوٹ کو وه اپنے قبضے ميں لے ليتا ہے، اور  کيونکہ اس ابتکار کی قوت اس قدر ہوتی ہے کہ

  اپنے ہدف کے راستے ميں ٓانے والی تمام مشکالت کو پيچھے چھوڑ ديتا ہے ۔
عشق کی جو اتنی مدح سرائی کی گئی ہے وه اسکی خالقيت اور بے نظير قوت و قدرت کی وجہ سے ہے، جيسا کہ ہم 

  دبی، معماری اورفنی شاہکا ر اسی کشش اور جاذبيت کی قوت کا نتيجہ ہيں ۔جانتے ہيں کہ بہت سے ا
ليکن اگر عشق سے مراد ايسی کشش اور جاذبيت کی قوت ہو جو دو انسانوں کو گناه ، ٓالودگی اور فحشاء کی طرف لے 

ا داغ اس قدر رنگين ہيں جائے ، تو اس حالت ميں عشق کی مذمت ميں جو کچھ کہا گيا ہے وه کم ہے، کيونکہ کہ اسکے بدنم
  جنکا صاف کرنا ٓاسان نہيں ہے ۔

اگر اس کشش و جاذبيت سے مراد ديوانہ کرنے واال ہو جس کے ذريعہ کلی طور پرعقل خراب اور بے کار ہوجائے اور 
  اسکی وجہ سے انسان ہر طرح کے جنون آميز کام کرنے لگے،تو عشق کی جتنی بھی تحقير کی جائے بجا ہے ۔

عشق سے مربوط مسائل ميں اچھائی اور برائی کے درميان صرف ايک بوسہ ” کے بقول : “ اسٹينڈل”دانشمند فرانسيسی 
  (چومنے)کا فاصل ہے !

مختلف نظريوں کے مطابق عشق کا خالصہ يہ ہے کہ عشق کے مختلف چہرے ہيں اس بنياد پر اس کی تعريف اور برائی 
  دونوں بجا ہيں ۔

  عشق کے شاعرانہ پردے ميں:
اس مقام پر قابل توجہ موضوع جو پاکيزه جوانوں کے لئے بہت ضروری ہے وه يہ ہے کہ ٓاج کے دور ميں کون سا جرم اور 

تباه کاری ايسی نہيں ہے جومقدس عشق کے نام پر انجام نہيں دی جاتی، ٓاج ہر عيب کرنے واال، ہوا و ہوس کا پرستار خود 
  کو سچا عاشق کہتا ہوا نظر ٓاتا ہے ۔

وکے باز ديو صفت جنکا ہدف صرف اپنی حيوانی شہوتوں کا پورا کرنے کے عالوه کچھ نہيں ہوتا ہے، يہ لوگ عشق ہر دھ
کے پردے ميں شاعرانہ انداز کی مدد سے اپنے اس شيطانی رذيل مقصد کو عملی جامہ پہناتے ہيں، شايد يہی وجہ ہے کہ 

يں تب انکے چہرے سے گويا پرده اٹھتا ہے اور تمام کئے ايسے لوگ جب اپنے اس شيطانی مقصد ميں کامياب ہو جاتے ہ
وعدے اور وعيد کو بھول جاتے ہيں ، بالکل اسی طرح جيسے پانی سے بھرے ہوئے ايک برتن کو الٹ ديا جاتا ہے اور اس 

خالی ميں کوئی قطره باقی نہيں ره جاتا ، اسی طرح انکا دل محبت و عاطفت اور ہزاروں محبت کے کئے ہوئے وعدوں سے 
  ہو جاتا ہے ۔

  ايسی صورت ميں معشوق، دل شکستہ اور پشيمان ہو جاتا ہے اور اسکی دنيا ميں غم و اندوه چھا جاتا ہے ۔
جوانوں کو چاہيے بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ ايسے جھوٹے عشق کے دعويداروں سے ٓاگاه رہيں، اس لئے کہ اس طرح کے 

کوئی سرمايا نہيں ہوتا ، اورظاہری عشق سے بھرے ہوئے دل ايک فريب کاروں کے پاس جھوٹ اور دھوکے کے عالوه 
وقت ميں کئی جگہ گروی ڈال ديتے ہيں ، اور دھوکا دھڑی اورفريب کاری کے ذريعے اپنے کو سچا عاشق ثابت کرتے ہيں ۔

س حد تک پہنچ توجہ رہے ٓاج کے دور ميں بہت سے لوگ اس لباس ميں نظر ٓاتے ہيں يہ ہی وه لوگ ہيں جو بے حيائی کی ا
جاتے ہيں کہ ايک جھوٹ و فريب سے بھرے خط کو قل کرکے کئی لڑکيوں کو ايک ساتھ بھيجتے ہيں اور ہر جگہ عشق 

  کے پاکيزه لباس کو زيب تن کرکے دھوکا ديتے ہيں ۔ اور اس عشق کے نام پر ہزاروں جرم کا ارتکاب کرتے ہيں ۔
بھی ہوشياری سے کام ليں ، اس زمانے ميں مختلف قسم کے جال عشق کے نامنہ فقط لڑکيوں کو ٓاگاه رہنا چاہيے بلکہ لڑکے 
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  سے بچھے ہوئے ہيں ايسے جال کہ جس ميں پھنسنے کے بعد اس سے رہا ئی بہت مشکل ہوجاتی ہے ۔
  اس لئے کہ ايک لمحے کی غفلت يا بيجا خوش بينی کا جبران ممکن ہے تمام عمر ادا نہ ہو سکے ۔

محبت کی کمی کا شکار رہے ہيں اور محروميت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے وه بہت جلدان عشق خصوصا ايسے افراد جو 
و محبت کے اظہار ميں تسليم ہوجاتے ہيں،اور يہی محروميت فريب اور دھوکا کھانے کا سبب بن جاتی ہے، اس طرح کے 

  افراد کو دوسروں کی نسبت زياده احتياط سے کام لينا چاہئے ۔
کے عنوان سے ضروری اور مہم مطالب پيش کئے جائيں گے جو اس بحث کا “ ميں عشق کے خطرے”ٓانے والی بحث 
  تکملہ ہونگے ۔

   نويں فصل: عشق کے خطرے
غير معمولی طاقتور کشش اور جاذبيت کے ہينجو ايک پاکيزه ہدف تک ” کے معنی “ عشق ” جيسا کہ ہم بيان کر چکے ہيں 

  روح انسانی کی بلندترين تجلی اور خلقت کا ايک عظيم شاہکار ہے ۔ پہنچنے کا سبب بنتی ہے ۔ ساتھ ساتھ
يقينا اگر شادی کی بنياد پاکيزه محبت اور عشق پر رکھی جائے تو وه ہميشہ محکم ، مستحکم ، نقائص سے خالی ، ثمرات 

  سے پر ، قابل اطمئنان اور ٓارام ده ثابت ہوتی ہے ۔
بالکل مختلف ہے ۔جو غير معمولی طور پر ظاہرا ٓاتشيں اور جالنے واال ہوتاليکن يہ سب جھوٹے اور دھوکے باز عشق سے 

ہے! يہ زود گزر ہوس اور نا جائز شہوت کے برخالف ہے جس ميں انسان دوسری تمام چيزوں کو بھال ديتا ہے اور پاک و 
  مقدس عشق کے بجائے دوسری چيزوں ميں گرفتار ہو جاتا ہے ۔

و محبت ميں بھی عظيم خطرات کا سامنا ہوتا ہے جس سے ہر گز بے توجہ نہيں ہونا چاہيے  حالنکہ ان پاک اور واقعی عشق
  ۔

  عشق کا پہال خطره:
عام طور پر ايک عام محبت شديد وابستگی کے عالوه عيوب اور نقائص پر پرده ڈالنے کا کام بھی کرتی ہے، مثال کے طور 

ری نفرت کی نظر رکھتا ہے، عشق کرنے کے بعد انسان کلی طور پر پر ہر انسان اپنی دو ٓانکھوں ميں ايک رضا اور دوس
نفرت کی نظر کو بالکل بند کر ليتا ہے يہاں تک کہ معشوق کے بد ترين عيوب کو عجيب و غريب توضيح اور حسن کی 

  بہترين تعجب آور باتوں سے تعبير کرتا ہے ۔
و اسکا شديد عکس العمل سامنے ٓاتا ہے اور اسکی طرف يہاں تک کہ اگر کوئی ايسے عاشقوں کو نصيحت بھی کرنا چاہے ت

سے دل ميں کينہ پيدا کر ليتے ہيں اور خود يہ سمجھنے لگتے ہيں کہ نصيحت کرنے واال انکے ساتھ دشمنی ، حسد اور تنگ 
  نظری سے کام لے رہا ہے لہذا اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے پر ٓاماده ہو جاتے ہيں ۔

ق کی سخت تاريکی ميں سر گرداں ہو گئے ہيں وه معموال خود ميں يہ تصور کرتے ہيں کہ انہوں اس طرح کے افراد جو عش
نے اس عشق کے سائے ميں ايسی چيز کو درک کر ليا ہے ، جس سے دنيا کے تمام انسان محروم ہيں ، اگر کوئی انہيں 

نہ ہونے کا نتيجہ ہے ، فارسی کا مقولہنصيحت کرتا ہے تو وه سمجھتے ہيں کہ يہ نصيحت اسکی العلمی اور صحيح ادراک 
  ۔“اگر مجنوں کی ٓانکھ سے ديکھا جائے تو ليلی ميں کوئی برائی نہيں مل سکتی”ہے 

  ايسے عاشق کو نصيحت کرنا بے سود ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی خود نصيحت ايک خطره بن جاتی ہے ۔
جاتے ہيں اور اچانک تمام پردے ہٹ جاتے ہيں اور ليکن عام طور پر اس طرح کے عشق جنسی ٓاميزش کے بعد خاموش ہو 

عاشق کی حقيقت شناس نظر کام کرنا شروع کر ديتی ہے اس وقت گويا يہ بے قرار عاشق ايک عميق لذت اور طويل نيند 
  سے بيدار ہوتا ہے اس وقت وه سمجھتا ہے کہ اس نے اب خيالی دنيا سے نکل کر عالم حقيقی ميں قدم رکھا ہے ۔

ميں عشق کی تمام اہميت اور قيمت ختم ہو جاتی ہے اور ہر چيز نئے رنگ ميں نظر ٓاتی ہے، ہر وه چيز جو سابقاسکی نظر 
  ميں اس کو بدنما اور داغ دار معلوم ہوتی تھی اچھی لگتی ہے ۔

ں اس کی روح ايسے موقع پر شرمندگی اور ندامت کے نا قابل بيان سائے اسے گھير ليتے ہيں اور تاريکی کی مانند پريشانيا
  کو بے چين اور وحشت زده کر ديتی ہيں ۔

کبھی کبھی ان دو حالتوں کے درميان ، فاصلہ اتنا طويل ہو جاتا ہے کہ اسکی تمام زندگی اسی ميندفن ہو جاتی ہے اور ٓاخر 
  کار وه پريشانی اور وحشت سے تنگ ٓاکر خود کشی اختيار کر ليتا ہے ۔

دامن چھڑانا ٓاسان کام نہيں ہے، اور بے قرار عاشق اور اسکے جيسے دوسرے تمام اگر چہ ايسے حاالت اورمشکالت سے 
  دوست، عشق کے تمام صفحات کو محو کر ديتے ہيں تاکہ انکی زندگی کے دفتر ميں عشق کا کوئی گذر تک نہ ہو۔
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يکہ يہ لوگ ان حاالت يہی وجہ ہے کہ کوئی بھی عقلی اور منطقی دليل انکے لئے کار مند ثابت نہيں ہوتی ہيں، چہ جائ
مينتمام لوگوں سے الگ سوچتے ہيں لہذا اس بنا پر انکی اور دوسروں کی دنيا ميں فاصلہ اس قدر زياده ہو جاتا ہے کہ 

اصولی طور پر جو زبان ان کے اور دوسروں کے درميان افہام و تفہيم کے لئے مشترک ہوتی ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا 
  ہے ۔

ے ہوتا ہے کہ کہ ايسے افراد صرف عشق کی زبان سمجھتے ہيں اوربقيہ لوگ عقل اور منطق کی زبان اس قدر فاصلہ اس لئ
  سنتے اور بولتے ہيں ۔

ايسے افراد سے وابسطہ دوست و احباب جن کو اپنے دوست کی خطا اور غلطی کاعلم ہے ،کو نفسياتی طريقہ اور بہت ہی 
ور غير مستقيم طريقہ سے مسائل کو ان کے سامنے واضح کرنا چاہئے،اسہوشياری کے ساتھ ان کے اندر نفوذ کرنا چاہئے ا

بات کا خيال کرتے ہوئے کہ ان کو احساس نہ ہوسکے اور ان کے زخم مزيد تازه نہ ہوں ۔ان کی حقيقت ، اعتراضات اوران 
خودسے عشق کی غلطی کی غلط فہميوں کو سواليہ انداز ميں سمجھائيں ،اور ايسا کام کريں جس سے يہ ديوانہ عاشق جو 

ميں مبتال ہواہے ، آہستہ آہستہ اپنے پيروں اس گمراه وادی سے واپس آجائے ، اور اس طرح تصور کرے کہ اس نے کسی 
کی مدد کے بغير حقيقت کو درک کيا ہے اور اپنی مرضی سے اس راستے سے پلٹا ہے ،اورکسی نے اسکی راه نمائی 

  نہينکی ہے ۔
حاالت ميں بھی خود کو اس خطرے سے محفوظ رکھينتاکہ ان کا شکار نہ ہو سکيں کيونکہ اس کا تمام جوانوں کو چاہيے عام

شکار ہونے کے بعد انسان کا ذہن بند ہوجاتاہے اور عقل و منطق اپنا اثر کھو ديتی ہے لہذا ايسے مواقع پر ان کی مدد کر کے
  انہيں اس سے نجات دالنا چاہيے ۔
ن کرتے رہيں، اور ہميشہ دانشمند افراد اور صاحبان عقل و فہم اور تجربہ کار لوگوں کی جوانوں کو چاہےے کہ خود تلقي

  نصيحتوں پر عمل پيرا رہيناور مشکالت سے نپٹنے کے لئے ان افراد کا سہارا ليں ۔
نہوں ايسی منزل پر پہونچے ہوئے عاشقوں کے ساتھ معمولی ہمدردی ، ان کے محبوب کی تعريف اور ان کايہ اعتراف کہ ا

نے انتخاب ميں مکمل خطا نہيں کی ہے انہيں اپنی طرف جذب کر سکتا ہے ايسے ميں جوان اس نصيحت کرنے والے کی 
  بات پر توجہ دے سکتا ہے ۔

قابل توجہ بات يہ ہے کہ ايسے افراد کی تحقير اور سرزنش کرنا منفی اثرات کا سبب بنتا ہے لہذا اس عمل سے شدت سے 
کے عالوه يہ بات انصاف کے خالف بھی ہے کہ ايسے لوگ جو پہلے ہی سے گمراہی اور خطرے اجتناب کيا جائے ، اس

 ميں ہيں انہيں مزيد مالمت اور سرزنش کی سزا دی جائے ۔

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

   دسويں فصل : باغی عشق :
  عشق ابتداء ہی سے باغی اور خونی رہا ہے ۔

  عشق کی بغاوت ہميشہ مورخين اور شعراء کے درميان مشہور رہی ہے ۔
عشق (خصوصا اگر ديوانگی کے ساتھ ہو (اگرچہ عشق ميں شدت نہ ہو تو شايد اسکو عشق کانام نہ دياجائے)کی کوئی حد 

  اور قيد نہيں ہے ۔
  عشق ،معاشرے کی حديں توڑ ديتا ہے ۔
  اخالقی مسائل کا کھلواڑ بنا ديتا ہے ۔

  مصلحت کے تقاضوں اور وعظ و نصيحت کی کبھی موافقت نہيں کرتا ۔
جب عشق ايک دروازے سے داخل ہوتا ہے تو عقل دوسرے دروازے سے نکل جاتی ”اسی وجہ سے کہا جاتاہے :  شايد
  ۔“ہے

کی گفتگو اور ان دونوں کا ايک دوسرے کی ضد ہونا کوئی نيا مسئلہ نہيں ہے بلکہ اس کا ذکر ادبی ٓاثار“ عقل”اور “ عشق ”
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  ميں بھی ملتاہے ۔
ر کا مسافر انگلينڈکا معروف فلسفی بھی عشق پر حملہ کرتا ہے اور اسکو ايک قسم کا جنوناگر ہم مشاہده کريں تو اسی رہگذ

  يا کئی قسم کے جنون کا مرکب شمار کرتا ہے ۔
اگر عشق کو صحيح اور جائز ہدف کے لئے ايک طاقتور عامل اور اخالق کی صورت ميں ديکھا جائے تواس کی عظمت 

  اور کمال قابل انکار نہيں ہے ۔
راستے پر چلتے ہوئے قدماء نے عشق کو رسوائی سے تعبير کيا ہے، شکستہ دل عاشقوں کی ال تعداد کہانياں انکی اسی 

  رسوائی کو بيان کرتی ہيں، جو ٓاج بھی اور پرانے زمانے کے لوگوں کی زبانوں پر موجود رہی ہيں ۔
  رح بيان کيا ہے:يہاں تک کہ شيريں زبان شاعر فروغی بسطامی نے اس کو اپنے شعر ميں اس ط

  
  رسوای عالمی شدم از شور عاشقی !
  ترسم خدا نہ کرده کہ رسوا کنم تورا!

  
  عشق کے شوق ميں پوری دنيا ميں رسوا ہو گيا خدا سے ڈرتا ہوں کہ کہيں تجھے رسوا نہ کردوں

نفسياتی حالت  اس مقام پر ہم اس موضوع کے کچھ خاص نفسياتی اسباب اور عوامل کی طرف اشاره کرينگے اور عشق کی
  کے سرچشمہ کو تالش کريں گے:

عشق ٓاگ کی مانند سلگانے واال ہوتا ہے اور عاشق کے مکمل وجود کو ايک شعلہ بنا ديتا ہے اور اسکے پورے وجود کو 
اپنے رنگ ميں رنگ ليتا ہے گويا اس کے وجود کی تمام تر قوتوں کو ايک قوت ميں تبديل کر ديتا ہے اور اس قوت کا نام 

  ق ہے ۔عش
حقيقت ميں عشق کی قدرت نمائی کا راز يہی ہے کہ ايک تو خود اسکی عمومی قوت ، دوسرے ان تمام قوتوں کا متمرکز 

ہوجانا ہے ۔انسان کی مختلف قوتيں جيسے قوت عقالئی ،قوت عاطفی، قوت غريزی جوانسان کے وجود ميں ہوتی ہيں، ايک 
طرح ہے اور ضرورت کے مطابق مختلف زمينوں سے انکو بہايا جاتا  بڑی نہر سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی نہروں کی

ہے ، يہ بات بديہی ہے کہ اگر ہم ان تمام چھوٹی نہروں کو ايک ساتھ ايک نہر ميں چالديں تو بقيہ ساری زمينيں خشک ہو 
  جائيں گی اور ايک نہر ميں پانی کی زيادتی سے طغيانی پيدا ہو جائے گی ۔

عاشق کو سوائے اپنے محبوب کے کسی چيز کا احساس اور فکر نہيں ہوتی ہے ۔ اسکی خواہش  اسی طرح ايک دل شکستہ
يہی ہوتی ہے کہ ہر نشست ، ہر محفل ميں اس کے محبوب کا تذکره رہے وه اپنے وجود کے ہر ذرے ميں اپنے محبوب کا 

کو اس کے محبوب سے مرتبط متالشی رہتا ہے اور ہر حادثے کی ہر ايک معمولی مناسبت بھی عشق کی قوت سے اس 
کرتی ہے ۔ ہوا کا ہر جھونکا، باد نسيم کا چلنا، نہر کی لہريں، درختوں کے پتوں کی حرکت ، پرندوں کا پھڑ پھڑانا، لوگوں 

  کی رفت و ٓامد وغيره ان سب ميں وه اپنے معشوق کو ديکھتا اور سنتا ہے ۔
ئے کہ عشق اس منزل پر کسی بھی کنٹرول يا قيد و بند کو ايک عاشق کے خطرناک مراحل يہاں سے شروع ہوتے ہيں اس ل

قبول نہيں کرتا ، اور عاشق کا وجود ايک ايسے شہر کی مانند ہوجاتا ہے جسکے سامنے شہر کو تباه و برباد کرنے والے 
م کر دے ۔ دشمن کے سپاہی ہوں اور اس کے اپنے پاس دفاع کا کوئی سامان نہ ہو ، اور وه شہر خود کو انکے سامنے تسلي

  اسی طرح عاشق اپنے پورے وجود کو عشق کے سامنے تسليم کر ديتا ہے ۔
  ايسے موقع پر اس کی گردن ميں پھندا ڈالتا ہے اوراس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، چاہے وه جگہ کعبہ ہويا دير ہو ۔

ف راہنمائی نہ کرے تو وه کچھ بھیاس موقع پر اگر اس کا کوئی ہم درد دوست نہ ہو اورکوئی اس کی صحيح راستے کی طر
کر سکتا ہے، کيونکہ اس کے لئے وصال معشوق کے عالوه دنيا کی ہرچيز ہيچ ہے ۔بدنامی ،خوش نامی ، گناه، پاکيزگی سب
اس کے لئے برابر ہے ۔ نہ وه اپنے کل کے بارے ميں سوچتا ہے اور نہ ہی اپنی اور اپنے دوست و احباب کی عزت و ٓابرو 

  رتا ہے، اور نہ ہی کسی رسوم و قيود کا خيال کرتا ہے چاہے وه معاشرتی ہوں يا اخالقی۔کی پروا ک
اگر چہ وه اس عالم ميں غلط اراده نہيں رکھتا بلکہ وه خود اپنے ٓاپ سے بے خبر ہوکرسر گرداں ادھر ادھر کشاں کشاں رہتا 

  ہے ۔ اور اپنی زندگی کا تمام سرمايہ اس معاملہ ميں گنوا ديتا ہے ۔
اور جب اس کو ہوش آتا ہے (اور ہوس سے لپٹے ہوئے عشق ميں ہمبستری کے بعد يہ ہوش آتا ہے) تو سب کچھ کھو جانے 

  اور غلطياں انجام دينے کی وجہ سے رنج و غم کا ايک طوفان اس کے اندربپا ہو جاتا ہے ۔
بہت دير ہو چکی ہوتی ہے اور وقت ماضی کی وحشتناک ندامت اس کے دل و دماغ پر بوجھ بن جاتی ہے ليکن اس وقت تک

  ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے ۔
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ممکن ہے کوئی جرم انجام دينے کے بعدکسی قيد خانہ ميں يہ ندامت اور بيداری آئے ،يا معاشرے سے رابطہ منقطع ، يا گھر
گناه کے مراکز سے  اور والدين کی زندگی سے فرار ہونے کے بعد دور کسی گوشہ تنہائی ميں وقوع پذير ہو ، ےا فساد ،

  نکلنے کے بعد کسی برائی اور نشے وغيره کا شکار ہونے کے بعد سمجھ ميں آئے ۔
جوانوں کو چاہيے کہ ان خطروں سے ہميشہ ٓاگاه رہيں جنکے مقدمات ظاہرا بہت ساده ہوتے ہيں اور ممکن ہے ايک معمولی 

ه ہونا چاہيے،کيونکہ ابتدا ميں اس کو کنٹرول کرنا نظر سے يہ مقدمات شروع ہو جائيں اس لئے پہلے ہی مرحلے سے ٓاگا
  ٓاسان ہے اور خود کو بچايا جا سکتا ہے ورنہ دير ہوچکی ہوتی ہے ۔

بہترين کاموں کا انتخاب کريں ، اپنے وقت کو تعليم اور ورزش جيسے کاموں ميں مصروف رکھيں، اور مورد نظر فرد کو 
ے جو اس طرح کی مشکالت ميں مبتال ہيں کناره کشی کرليں، ان مسائل بھول جائيں، غافل اور منحرف دوست و احباب س

  کے بارے ميں غور و فکر سے کام ليں ۔
جوانوں کو چاہيے جو خال ايک پاک اور مقدس عشق کے لئے ان کے دلوں ميں پايا جاتا ہے اسے اپنے ٓانے والے شريک 

ظاہرا مقدس صورت ميں رونمائی کرتا ہے اس سے شدت حيات کے ليے محفوظ رکھيں ۔اور ہوا و ہوس سے ٓالوده عشق جو 
  سے اجتناب کريں ۔

دوستوں کا فريضہ بھی ايسے حاالت ميں مزيد سنگين ہو جاتا ہے، انہيں چاہيے کہ اپنے دوستوں کو بہترين طريقے سے 
اد کہہ کر چلی دوستانہ انداز ميں اس غفلت سے بيدار کريں قبل اس کے کہ نصيحت قبول کرنے کی صالحيت انہيں خيرب

  جائے ۔

   گيارہويں فصل: عشق اور خواب و خياالت
بہت سے لوگوں کے فرار، ايک دوسرے سے جدائی اور خود کشی کرنے کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ ان کے گذشتہ عاشقانہ 

  خياالت ، ان کی حقيقی زندگی سے مطابقت نہيں کرتے ۔
ير مقدس عشق ميں گرفتار نہ ہو جائے،اوراس کے نہ چاہتے ہوئے ہر جوان ہميشہ اس خطرے کی زد پر رہتا ہے کہ کہيں غ

  تمام چيزيں حتی وه خود اور شايد اس کے بعض قريب اور دور کے رشتہ دار بھی اس خطرے ميں پڑ جاتے ہيں
يا اس بنياد پر ہر جوان اور والدين کو اس خطرے سے ٓاگاه کرنا چاہئے تاکہ جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنے کا انتظام ک

  جاسکے ۔
تمام پودوں کے بر خالف عشق بہت تيزی سے نشو و نما کرتا ہے منٹوں ميں سالوں کا کام کرتا ہے جيسا کہ ہم بيان کر 

چکے ہيں کہ کبھی کبھی ان کے اندر ايک نظر ايسا بيج بو ديتی ہے جو بہت طاقتور درخت کی صورت ميں رونما ہوتا ہے 
ميں خاص استعدکے مالک ہيں ۔جی ہاں صرف ايک لمحہ اور ايک نظر ميں يہ خصوصا ان افراد کے لئے جو اس موضوع 

  سب کام ہوجاتا ہے ۔
عشق کی يہ خاص کيفيت، نفسياتی واقعہ کو وجود ميں النے کا سبب بنتی ہے کہ اس موضوع کا زياده سے زياده مطالعہ کيا 

حث کو جو عشق کے خطروں کے بارے ميں جائے اور اسکے خطروں کو مکمل طور پر اہميت دی جائے ۔ اب ہم گزشتہ ب
  تھی ٓاگے بڑھاتے ہوئے عشق کے ديگر خطروں کو زير بحث الئيں گے ۔

  عشق اور تخيالت :
  عشق خياالت کوبہت تيزی سے بھڑکاتاہے

تاريخ کے حوالہ سے عشق اور تخيالت کے درميان رابطہ بہت قديمی ہے، اس کے جال ميں گرفتار لوگ ہميشہ ايک خواب 
  الم ميں زندگی بسر کرتے ہيں جسکی ہر شئی اس دنيا سے مختلف ہے ۔کے ع

اس دنيا کے پيمانے ہماری دنيا سے الگ ہيناس عالم کے شاہکار اس طرح کے ہيں جو خود ان کے بقول فقط ديکھے 
اشقوں کی جاسکتے ہيں بيان نہيں کئے جا سکتے ۔ بہر حال جو الفاظ اس معمولی زندگی کے لئے بنائے گئے ہيں ان سے ع

  زندگی کی توصيف نہيں کی جا سکتی۔
غزليہ شاعروں کے حيرت انگيز تخيالت اور ان کے دلچسپ اشعار کی لطافت غالبا اسی عشق حقيقی يا مجازی تخيالت کی 
مرہون منت ہيں ۔ اس لئے جب خستہ دل عاشق اس تخيالتی دنيا ميں اتر جاتے ہيں تو خيال کرتے ہيں کہ وه لمحہ کتنا حسين 

وگا جب وصال يار نصيب ہوگا ؟ اسکی ٓامد پر زمين و ٓاسمان اور ستارے جھوم اٹھيں گے ، اس وقت انکے نزديک ايک ہ
  خوشی ، مسرت اور نشاط کا عالم اور ناقابل وصف لذت کا سما ٓاشکار ہوجاتا ہے ۔

ہت کم اثرات کا مشاہده کرتے ليکن جب انکا وصال اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور وه اپنے خواب وخياالت کی بانسبت ب
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  ہيں يعنی ہر چيز فطری يا حد واقعی سے کچھ بلند ہوتی ہے ۔
اس وقت وه سراپا وحشت زده ہو جاتے ہيں اور رنج و غم کا عالم عشق کی ديوانگی کے بجائے ان کے دل ميں گھٹن پيدا کر 

تے ہيں ۔کبھی وه سمجھتے ہيں کہ انکو فريب ديا ديتا ہے ۔ ايسے عالم ميں وه اپنے ٓاپ کو فردی طور پر نا کام محسوس کر
  گيا ہے ، يا خيال کرتے ہيں کہ مخفيانہ طور پر انکے رقيبوں اور حاسدوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے ۔

بھال جس چيز کا تصور اس قدر دل انگيز ہو اس کا حقيقی وجود اس قدر بے روح، کم قيمت اور کم رنگ کيسے ہو سکتاہے 
  ؟

ايسی ہی ہے جيسے لوگ کسی بورڈ پردور سے خوبصورت نقاشی ديکھيں اور وه نہايت ہی خوبصورت اور  اس کی حالت
 دل کش معلوم ہو ليکن جب اس کے قريب پہنچيں تو ايک ساده تحرير اور کچھ معمولی رنگوں کے عالوه کچھ نظر نہيں آتا ۔

ے، ان کے تخيالت اور واقعيت ميں کتنا بڑا فاصلہ ہوتا يہی وه مقام ہے جہاں عشق کا رد عمل اپنی شدت کی نشان دہی کرتاہ
  ہے، جسکا نتيجہ فرار ، جدائی ، خود کشی ےا کوئی دوسرا شديد عمل ہوتا ہے ۔

  عشق اور توقعات :
دل جلے عاشق عام طور پر اپنے محبوب کے معاملے ميں بے حد عفو و بخشش سے کام ليتے ہيں يا اگر زياده معاف کرنے 

  ہيں کيا ہوتاپھر اس کے ليے ٓاماده رہتے ہيں ۔کا مظاہره ن
جب عشق کی گرمی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو عاشق محبوب کی طرف سے عجيب و غريب توقعات کا منتظر ہو جاتا ہے، جب 
يہ انتظار کسی منزل تک پہنچنے واال نہيں ہوتا تو شکوے اور شکايتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے نتيجہ ميں آئنده 

  زندگی جہنم بن جاتی ہے ۔ کی

  عشق اور بدلہ :
عشق کے خطروں ميں ايک بڑا خطره يہ ہوتا ہے ،جب عاشق وصال محبوب اور مقصد کی رسائی سے مايوس ہو جاتا ہے 

  تو اسکے ما فی الضمير ميں انتقام کا جذبہ بيدار ہو جاتا ہے ۔
ه درد ناک قتل سرزد ہوئے ہيناور مقتول کوئی دوسرا نہيں گزشتہ تاريخ اس بات کی شاہد ہے کہ عاشقوں کے ہاتھوں بے پنا

  ہوتا بلکہ انکا کل کا محبوب ہی ہوتا ہے ۔
  نفسياتی اعتبار سے اس کی وجہ روشن ہے :

يہ سرکش عشق اپنی عظيم طاقت و قوت کے باوجود جب تک اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کی ذرا بھی اميد ہوتی ہے يہ 
م بنائے رکھتا ہے ۔ليکن جب مکمل مايوسی کا ماحول پيدا ہوجاتا ہے تو يہ عظيم طاقت عاشق کو اسکے محبوب کا غال

خاموش نہيں بيٹھ پاتی اور شديد انتقام ميں تبديل ہوجاتی ہے (بعينہ جيسے ايک توپ اگر اسکے سامنے کوئی مانع ٓاجائے تو 
بوب کے درميان ٓانے والی ہر چيز کو ہيچ پيچھے کی طرف پھٹ جاتی ہے ) اور جس طرح وصال کی اميد ميں اپنے اور مح

شمار کرتا تھا ہر مشکل کا مقابلہ کرتا تھا ٹھيک اسی طرح نااميدی کی صورت ميں انتقام کی راه ميں کسی چيز کی پروا نہيں
ا کرتا ۔وه اس وقت تک ٓارام سے نہيں بيٹھتا جب تک اپنے کام کا عکس العمل نہ ديکھ لے،اور اگر خود ميں کسی قدرت ک

احساس نہيں کرتاتو خود کشی کرنے کی سوچ ميں پڑ جاتا ہے ،جسکی بہت سی مثاليں موجود ہيں، اور اس طرح وه يا اپنے 
  محبوب سے يا پھر خود سے انتقام لينے کی سوچ ميں پڑجاتا ہے ۔

 می ہوتاہے ۔يہ تمام باتيں عشق کی ديوانگی اور اس کی ہوس ٓالوده خواہشات کے نمونے ہيں جنکا انجام صرف ناکا

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

   بارہويں فصل : تجارتی شادياں:
اس دور کے جوانوں کے لئے شادی سخت ترين اورنہايت ہی پيچيده مسئلہ بن گياہے ، عشق اور اس کے خطروں کے بارے 

  ميں ہم بيان کرچکے ہيں ، اب گزشتہ اہم بحث کی طرف پلٹتے ہيں ۔
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اگر تعجب نہ کريں تو شادی کی بہت سی قسميں ہينجيسے تجارتی شادی، ہوا و ہوس کی شادی ، کاغذی شادی اور ديگر بہت 
  سی اقسام وغيره۔

  ان ميں سے ہر قسم کی کچھ عالمتيں ہيں جسکی بنياد پر اسکی پہچان کی جا سکتی ہے ۔
اورجائداد وغيره کی شرطيں، اور شيربہا کے نام پربے  تجارتی شاديوں کی عالمت ،مہر اور جہيز کی زيادتی ،گھر ،زمين

شماررقم کا مطالبہ (جبکہ شريعت اسالمی ميں شير بہا کی کوئی سند نہيں ہے، ےا دوسرے عنوان کے تحت پيسوں کا مطالبہ
  ، گويا تجارتی شاديوں ميں ثروت اور سرمايہ کاتبادلہ معيار ہوتا ہے ۔

  ۔ ثروت مرئی١
  ۔ ثروت نامرئی٢

مرئی: يعنی مرد اور عورت کے مال کا دقيق حساب ،اوران لوگوں کاسرمايہ جواس سے وابستہ ہيں جيسے والدين  ثروت
  يابھائی يعنی اگر ان کا انتقال ہوجائے گا تو ان کاسارا مال ياکچھ حصہ دلہن يا داماد کو ملے گا !

جہ ميں داماد اور دلہن ميراث کے انتظار ميں تجارتی شاديوں ميں اس پوری ثروت کا حساب و کتاب ہوتا ہے ، جس کے نتي
  اپنے رشتہ داروں کے مرنے کے دن گنتے رہتے ہيں ۔

نا مرئی ثروت ، دولہا يا دلہن کے دور و نزديک کے رشتہ داروں کے عہدويں ہوتے ہيں جس کے ذريعہ وه اپنا معاشرتی 
پر استعمال کرتے ہيں جس کو معاشره ميں اپنی راستہ ہموار کرتے ہيں اور اس طرح وه ان کے عہدوں کو پارٹی کے طور 

  ترقی سمجھتے ہيں ۔
اس نامرئی ثروت کے ذريعہ دونوں طرف سے کسی ايک رستہ دار کو کوئی عہده يا کام وغيره مل جاتا ہے جس کی اہميت 

ح کے رشتہ کبھی کبھی ظاہری سرمايہ سے زياده ہوتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ معاملہ کے بعد دلہن اور داماد اس طر
داروں کی زندگی کی دعاء کرتے رہتے ہيں تاکہ ان کے ذريعہ آنے والے خطرات سے محفوظ رہيں اور ضرورت پڑنے پر 

  ان کی طرقی کے لئے زمينہ فراہم ہو جائے ۔
ائے شايد يہ بيان کرنے کی ضرورت نہيں ہے کہ اس قسم کی شاديوں کا معياريہ نہيں ہوتا ہے کہ طرفين ميں انسانی صفات پ

جاتے ہيں يا نہيں، يہ لوگ پڑھے لکھے ہيں يا نہيں بلکہ ان کی تمام بحث مرئی اور نا مرئی سرمايہ داری اور پيسہ پر ہوتی 
  ہے خصوصا دلہن کے پيسہ پر ان کی نظر لگی رہتی ہے ۔

ح بيچ ديا جاتا تجارتی شادی ميں عورت کی شخصيت اس قدر پامال ہوتی ہے کہ اس کو سامان اور پيسہ کے معاملہ کی طر
ہے ۔ افسو س کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ا س طرح کی شاديانہمارے ٓاج کے معاشرے ميں بہت عام ہو چکی ہيں ۔اور بہت 

  سے والدين ،جوان اوران کے وفادار رشتہ دار اس طرح کی شاديوں کی حمايت کرتے ہيں ۔
برائی بد،بختی اور پريشانی ہے ،اس لئے کہ اس طرح اس طرح کی شادی ميں صرف ايک دو برائی نہيں ہے بلکہ يہ سرا پا

کی شاديانس وقت تک قائم رہتی ہينجب تک وه اسباب موجود رہتے ہيں جن کی وجہ سے يہ رشتہ قائم ہوا ہے ، اگر مرد اور 
ے عورت ايک دوسرے سے بے نياز ہو جائيں يا مال کے لين دين کے مسئلہ ميں بات بگڑ جائے فور يہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہ

۔اس طرح کی مثاليں بہت ديکھنے ميں ٓاتی ہيں اس طرح کے مرد اپنی بيويوں کو اس طرح چھوڑ ديتے ہيں جس طرح پھل 
  کو رس نکالنے کے بعد پھينک ديتے ہيں

کيونکہ پاکيزه عشق، ازدواجی زندگی کی بقا کا سبب ہوتا ہے وه ان کی زندگی ميں کوئی معنی نہيں رکھتا ،وه جب بھی ايک 
  کو ديکھتے ہيں اسی طرح ديکھتے ہيں جيسے ايک مہنگی کار يا ڈيلکس فليٹ کی طرف ديکھا جاتا ہے ۔دوسرے 

ايسی عورتوں کی توقعات اپنے جہيزاور گھر والوناور رشتہ داروں کے مال ،دولت امکانات اور ثروت کی طرح حد سے 
  ی ہيں ۔سوا ہوتی ہيں، اور اس طرح کی توقعات اس رشتہ کی بقا کی سخت دشمن ہوت

اس طرح کی شاديوں کے عام ہونے کی وجہ سے بہت سے جوان لڑکے، لڑکيوناور انکے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ 
کرنے کے لئے جھوٹ اور حيرت انگيز دھوکے،جيسے عمده گاڑی اور گھرکا مالک ہونے کے کا سہارا لينا پڑتا ہے ، لہذا 

ان ميں ايک ستاره بھی نہيں ہے ، اور اس وقت لڑائی جھگڑے اور مارپيٹ شادی ہو نے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ساتوں ٓاسم
  کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ۔

ہمارے مذہب کی تعليمات ميں اس طرح کی شاديوں کی شدت سے مخالفت کی گئی ہے، ہمارے مذہب کے راہنماؤ ں نے اس 
يادتی کو شادی کی بد بختی سے تعبير کيا مال کی خاطر شادی کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے ۔اسی طرح مہر کی ز

ہے، اور اپنے بيٹے بيٹيوں کی شادياں بہت ہی معمولی مہر کے ساتھ ان افراد کے ساتھ کی ہيں جنکے پاس مادی سرامايہ کم 
  اور معنوی سرمايہ زياده تھا،تاکہ ان کا يہ عمل دنيا والوں کے لئے عبرت بن جائے ۔

جو لوگ حسن کے لئے شادی کرتے ہيں وه اپنے مقصد ميں کامياب نہيں ہوتے ،اور  ”پيغمبر اکرم (ص) فرماتے ہيں : 
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جوافراد مال کے لئے شادی کرتے ہيں خدا ان کو ان کے حال پر چھوڑ ديتا ہے ( اوراس سے اپنے لطف وکرم کا سلسلہ 
ور پاکيزه عورتوں سے شادی کريں منقطع کرليتا ہے) ۔ لہذ شادی کا معيار پاکيزگی اور ايمان کو قرار ديں ، صاحب ايمان ا

  ۔)۶صفحة  ٣۔(وسائل الشيعہ جلد 

   تيرہويں فصل : ہوا وہوس کی شادياں
  کی شادی ايک خطرناک عنصر بن گئی ہيں ۔“ ہوا وہوس”اس دور ميں 

  ہيں ۔ ہوا و ہو س کو جائز جنسی لذتوں سے مخلوط نہيں کرنا چاہئے کيونکہ جائز لذات ، فطری شاديوں کاپيش خيمہ ہوتی
اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ تمام جوان شادی ميں جنسی لذت کو تالش کرتے ہيں ، فطرت اور خلقت کے تقاضوں کو مد 

  نظررکھتے ہوئے انسان ميں يہ فطرت عطا کی گئی ہے اور يہ انسان کا حق بھی ہے ۔
  ليکن ہو او ہواس سے باالتر شی ہے ۔

ہے جس ميں بے ہوده عادت ، غلط مقصد اور شيطان “ ہوا و ہوس”ہ سلسلہ کانام خام خياالت، غلط محاسبات اور غير عاقالن
  و حيوان کی شيطنت مخلوط ہوتی ہے ۔

  ہوس کی اساس زودگزر قيمت ، بچکانہ يا نا معقول چيز پر ہوتی ہے ۔
ضامن نہايت کمزور  جو شادياں ہوس کی بنياد پرقائم ہوتی ہيں ان ميں جدائی بہت جلدی ہوتی ہے، اس لئے کہ انکی بقا کی

  چيز ہوتی ہے جيسے پانی پر ايک حباب يا اسمان کی بجلی !
  ہوا و ہوس کی شاديوں کی بہت سی عالمتيں ہيں ۔
  ہوا و ہوس کے مجلے اس سے بھرے ہوئے ہيں ۔

ر لوگ۔اس طرح کی شاديوں کے نمونے کبھی سينيما کی فلمينہوتی ہيں، کبھی شادياں اور طالق پڑھنے والے توکبھی پيشہ و
يہ لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہيں کہ يہ تاجر لوگ اپنی تجارت اور کام کو چمکانے کے لئے روزانہ ايک نيا کام انجام 

ديتے ہيں تاکہ اس کا نام سب کی زبان پر آجائے ، اسی وجہ سے وه لوگ مجبور ہيں کہ ايک روز شادی کريں اور دوسرے 
ں اور تفصيالت بازار کے اخباروں اور مجلوں کی زينت بن جائيناور ان کے کام روز طالق ديدينتاکہ اس جدائی کی تصويري

  اور تجارت ميں رونق پيدا ہوجائے ۔
اس بات کو بھی سمجھنا چاہيے کہ سينيما کے چہرے اصلی چہرے نہيں بلکہ يہ کريم وغےره سے ميکپ کئے ہوئے بناوٹی 

  چہرے ہيں، ان چہروں ميں دوسری قسم کے چہرے ہيں ۔
کن ہوا و ہوس کے پرستار نادان افراد ان تمام چہروں کو اصلی سمجھ بيٹھتے ہيں اور اپنی زندگی کی بنياد کو اس طرح لي

کے سراب اور پانی کے حباب پر رکھتے ہيں اور ان اپنی زود گذر ہوس کو پورا کرنے کے لئے ان کے حصول ميں خود 
  د بھی در بدر ہوتے ہيں اور دوسروں کو بھی دربدرکرتے ہيں ۔کو اور دوسروں کو ہزاروں مشکالت ميں ڈالتے ہيں، خو

ہوا وہوس کے لئے ہونے والی شاديوں کی دوسری مثال بعض و ه مواقع ہوتے ہيں جہاں پر کوئی کسی کا کردار ادا کرنا 
  چاہتا ہے مثال کسی ورزش کو ديکھتے ہوئے ايک طرح کے احساس کا اظہار کرنا وغيره۔

 

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

  کتاب کا دوسراحصہ: جنسی انحرفات

  

  پہلی فصل : جوان اور جنسی کجروی 
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  ہر طرف دردناک فرياد بلند ہيں! ہم جانتے ہيں کہ جوانی ٓاشفتگی کے زمانے ميں جنسی طبيعت سے مخصوص ہوتی ہے،
جنسی سرشت کی اگر صحيح طريقے سے راہنمائی نہ کی جائے توجوانوں کی خوش نصيبی اور سعادت مندی کو اپنی شديد 

  ضربت سے منہدم کر ديتی ہے، اور ان کے مقدر کوچور چورکر ديتی ہے ۔
نبوغ کوجو ممکن ہے ان کی خدا دصالحيتوں کو جو ابھی ابھی کلی کی مانند ہيننيست و نابود کرديتی ہے، ان کے ابتکار اور
  ٓانے والے وقت ميں ان کے لئے يا معاشرے کے لئے سر چشمہ افتخاربن جائے،بے کار بنا ديتی ہے ۔

اس راه ميں قربان ہونے والے جوانوں کی تعداد کم نہيں ہے ۔اسی طرح جو افراد اس خواب سے بيدار ہونے کے بعد اپنی 
ں، بڑی تعداد ميں موجود ہيں ۔ بہت سے ايسے بھی ہيں جو عدم رہنمائی روح ميں دردناک افسوس و ندامت کا احساس لئے ہي

  کے سبب ٓانے والے نقصانات کا جبران زندگی بھر نہيں کر سکيں گے ۔
اب تک اس راه ميں قربان ہونے والے افراد کے بے شمار خطوط ہم تک پہنچے ہيں جن کے ذريعے اس وحشتناک راز سے 

  سے ہم بھی اس خطرناک موضوع کو زير بحث ال رہے ہيں ۔ پرده اٹھ گيا ہے ، اور اسی وجہ
ان خطوط ميں لکھنے والوں نے نا قابل بيان اسرار اور دردناک واقعيت کا پرده فاش کياہے، اور اپنی نجات اور راه حل کا 

  مطالبہ کيا ہے ۔
کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ حقيقت يہ ہے کہ ہم بھی اس قدر اس خطرے کی اہميت سے ٓاگاه نہيں تھے ،ليکن معلومات 

اپنی توان اورکوشش بھر جوانوں کو اس خطرے سے ٓاگاه کريں، اور ان کو اس خطرے کے اصلی اسباب کی طرف متوجہ 
  کريں ۔ ہم هللا سے دعا گو ہيں کہ وه ہميں اور جوانوں کو اس امر ميں اپنی مدد سے محروم نہ رکھے ۔

  ينہ پيش کرتے ہيں :ابتداء ميں ان خطوط کو ٓاپ کے سامنے بع

  پہال خط
...چونکہ جناب عالی نے اپنے بيان ميں جوانوں کو ياد دہانی کرائی ہے کہ وه اپنی مختلف مشکالت کی تشريح کريں، لہذا ” 

  ميں اس خط کو بھيجنے ميں عجلت کر رہا ہوں:
کے حوالے سے ہيں ،ممکن ہے يہ  ...جس پريشانی کی وجہ سے مينہميشہ غم زده رہتا ہوں در حقيقت وه جنسی اور شہوات

  مجھے جلدی ہی ہالک کر ڈاليں ۔ ميں اپنی مشکالت کی وضاحت پيش کرتاہوں :
سال ہے اور ميں ايک جوان طالب علم ہوں ، جب سے ميں نے بلوغ کی منزل ميں قدم رکھا ہے ، صحيح  ٢٣ميری عمر 

وی کا شکار ہوگيا ہوں ، اور سات سال سے اس کو تربيت کے نہ ہونے اور ال علمی کی وجہ سے ايک قسم کی جنسی کج ر
  مسلسل انجام دے رہا ہوں!

اور ابھی تک اس خانہ خراب بال ميں گرفتار ہوں اس کو ترک کرنے کی ہرچند کوشش کی مگر کامياب نہ ہو سکا ۔اس کے 
ميری ٓانکھيں ضعيف  نقصانات جو ميننے کتابوں ميں پڑھے ہيں اس کے عالوه اپنے جسم ميں بھی محسوس کر رہا ہوں ،

ہوچکی ہيں ، اعصاب کی کمزوری ، خون کی کمی ِ ، جسم مينکمزوری و لرزه ، اور افسردگی نے مجھے بے چاره بنا ديا 
  ہے!

ايک زمانے ميں مجھ ميں کافی قابليت پائی جاتی تھی، پڑھائی کرتا تھا ، ليکن اس وقت ميری قابليت کم ہو چکی ہے، مطالب 
  رک نہيں کر پاتا ہوں ، ليکن زور زبردستی سے پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہوں...کو صحيح طريقے سے د

جس وقت ميں قلم اٹھاتا ہوں لکھنے کی طاقت نہيں ہوتی ٓاخر کار قلم کو رکھ ديتا ہوں يہاں تک کہ جب ہاتھوں ميں کچھ طاقت
  ٓاتی ہے تو دوباره لکھتا ہوں!

  وجدان ہميشہ مجھے سرزنش کرتاہے ۔مجھ ميں ايمان کا ضعف بھی بڑھ گياہے ميرا 
بے بس ہو کرکسی گوشہ ميں بيٹھ جاتا ہوں ديرتک روتا ہوں ٓانکھيں سرخ ہوجاتی ہيں، ليکن مجھ بيچاره اور بدبخت کوکوئی 

  مددگار نہيں ملتا !!!
  نہيں کرتا ؟شايد آپ يہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جب ميں اس کے نقصانات کا مشاہده کر رہا ہوں تو اس کو ترک کيوں 

اس کا جواب بھی ميرے پاس ہے !ٓاج اس کا چھوڑنا ميرے لئے( تقريبا)محال ہو گيا ہے، اس لئے کہ جب اس شہوت ميں 
تحريک ہوتی ہے تو قوت اراده مجھ سے سلب ہو جاتی ہے،اور جب سب کچھ ہوچکا ہوتا ہے تو پھر صرف رونا اور ٓانسو 

  بہانا ہوتاہے!...
رتا ہوں اور ائمہ (عليہم السالم) کی درگاه ميں توسل کرتا ہوں ... ليکن جس قدر بھی التماس اور دعا کبھی ميں خدا سے دعا ک

  کرتا ہوں اتنا ہی اس کا نتيجہ کم ہوتا ہے ۔
کبھی ميں سوچتا ہوں خدا اور ائمہ اطہار مجھ جيسے ناپاک افراد کی طرف بالکل توجہ نہيں کرتے ؟! ... مجھ جيسے بے 
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در بے چاره ہيں کہ اپنا درد دل اپنے کسی عزيز سے بھی بيان نہيں کر سکتے ، ٓاخر ہم کس کا دامن پکڑيں!سہارا لوگ اس ق
  ؟

ميرے صبر کا جام لبريز ہو چکا ہے ، جان لبوں پر ٓاچکی ہے ۔خدا را مجھ پر رحم فرمائيں، راه نجات کی ہدايت فرمائيں،اگر
ع فرمائيں،يقينا آپ جانتے ہيں کہ اگر ميں آپ کی قدر دانی کروں تو آپ طبی طريقے ٓاپ کی نظر ميں ہيں تو بھی مجھے مطل

  “کو اس کی ضرورت نہيں ہے ، معاشره کو آپ کی قدردانی کرنا چاہئے ،بے شک خدا ٓاپ کو اجر دينے واال ہے ۔

  دوسرا خط :
لئے ہم آپ کے شکر گزار ہيں... جوانوں کی راہنمائی کے لئے جس مقدس جہاد کا جناب عالی نے ٓاغاز کيا ہے اس کے” ... 

جيسا کہ ميرے لئے واضح ہے کہ بہت سی لکھنے والوں (اگر ان کو لکھنے واال کہا جائے)کے برخالف جناب عالی کے 
  نوشتہ جات، جوانوں کے لئے خوش بختی کا ايک عظيم سامان ہيں ۔

ے دوران ميرا شمار کالس کے ممتازشاگردوںسال ہے اور ميں ايک جوان طالب علم ہوں ،پڑھائی ک ١٧بہر حال ميری عمر 
ميں ہوتا تھا، ليکن جيسے ہی ميں بلوغ کی منزل تک پہنچا کچھ خاص اسباب کی وجہ سے پر ٓاشوب جال ميں پھنس گياجنہيں

  ٓاپ اچھی طرح جانتے ہيں ۔
  ں ۔اگرچہ يہ مشکل تنہا ميری نہيں ہے ميرے بہت سے ہم عمر بھی اس مصيبت ميں گرفتار ہو گئے ہي

ہائی اسکول کے پہلے سال ميں اس کجروی کا شکار ہو گيا اور ان چار سالوں ميں ميری تمام فکری صالحيتيں ختم ہو گئيں ،
ميں بارہا اس عمل سے توبہ کرچکا ہوں ليکن روز بروز ميرے نفس کا ضعف بڑھتا رہا ۔اور اب ميں خود محسوس کرتا ہوں

اور ميرے اعصاب ايک خلل سے دوچار ہو گئے ہيں ، يہاں تک کہ ميری کہ ميرے جسم کے بہترين حصے جيسے دل ، 
قوت ارادی بھی حد سے زياده خير باد کہہ چکی ہے،مجھے اپنے ٓاپ ميں حقارت کا احساس ہميشہ رہتاہے،ميں نے بات چيت

  -- ھی نہيں جاتا ہوں!کرنا بہت کم کر ديا ہے، ورزش بھی نہيں کرسکتا،يہاں تک کہ رشتہ داروں کے يہاں مہمانداری ميں ب
ميں يہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ميرآاينده بہت اچھا نہيں ہوگ...اس قدر قوت ارادی کھو چکا ہوں کہ اس عمل کا ترک 

  کرنا ميرے لئے مشکل ہو گيا ہے ۔
  اس کی وجہ کيا ہے ؟

  اده ہيں ۔اس کی وجہ يہ ہے کہ برہنہ عورتوں کی تصويريں ميرے ہم عمر ساتھيوں کے پاس بہت زي
  مفسد اور سيکسی فلميں ديکھنا ہمارا کام ہے ،اور فضول کتابينبہت کم قيمت ميں ہميں مل جاتی ہيں ۔

  خدا کے واسطے ہماری راہنمائی فرمائيے کہ کس طرح ہم اس دردناک بال سے ٓازاد ی حاصل کريں؟!...

  تيسرا خط
  ہيں؟......کيا ٓاپ جوانوں کے حاالت اور ہمارے درد دل سے واقف ” 
  

 کيا ٓاپ جانتے ہيں کہ بہت سے جوان بہت بڑی مجرمانہ حرکت انجام ديتے ہيں اور خاص قسم کی کجروی کا شکار ہيں؟...۔
کچھ دن پہلے ميں يزد شہر کے ثريای نامی سڑک سے گذر رہا تھا کہ اچانک ميری نظر ايک جوان پر پڑی جس کی عمر 

وه انکھوں سے اندھا تھا، اس کے ہاتھ اس کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ ميں سال تھی ، اس کا جسم بے حس اور ٢۵تقريبا 
  تھااور سڑک پر جا رہا تھا،۔

ميں اپنی سائيکل سے اترا اور اس کے بھائی سے ميں نے اس کے متعلق سوال کيا کيونکہ ميں اس کے بھائی سے پہلے 
  را بھائی ہے، يہ سن کر ميں حيرت ميں پڑگی...۔سے ٓاشنا تھا ، ميں نے سوال کيا يہ کون ہے؟ اس نے جواب ديا کہ مي

ميننے اس سے سوال کيا ٓاپ کے بھائی کی يہ حالت کيسے ہوئی ؟ اس نے کہا کہ بيس سال تک اس ميں کوئی برائی نہيں 
تھی، ليکن ايک جنسی برائی کی عادت سے چند سال پہلے اس کی آنکھوں کی روشنی تک چلی گئی ، مگر اب بھی يہ اپنی 

  ادت سے باز نہيں اتا ....اس ع
جناب عالی کی خدمت ميں گزارش ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو جوانوں کو اس نقصان سے بچنے کا راه حل بيان کريں ۔اور 

  ہميں اس نجاست سے بچنے کے لئے کيا کرنا چاہيے ۔
ر ضروری مطالب کو مختلف شہرونسے ٓانے والے يہ چند خطوط تھے جن سے ہم نے لکھنے والوں کے نام اور کچھ غي

  حذف کرکے ٓاپ کے سامنے پيش کيا ہے ۔
اور ٓائينہ ہيں ۔ “زنده نشانياں”يہ خطوط اور ان کے جيسے دوسرے خطوط ہمارے جوانوں کے حاالت اور ان کے مستقبل کی
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يں ہيں بہت زياده يقينا اس کاان کار نہيں کيا جا سکتا کہ پاکيزه افرادجو کسی بھی غير اخالقی بيماری يا کجروی کا شکار نہ
  ہيں ليکن ساتھ ساتھ قربان ہونے والے جوانوں کی تعداد بھی کچھ کم نہيں ہے ۔

اگر ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس کا تماشا ديکھتے رہے تو وه وقت دور نہيں ہے کہ پاکيزه افراد بھی اس نجاست ميں 
ی طور پر ہاتھ سے نکل جائيں اور اسی طرح ناتواں ، قابلملوث ہوجائيں اور جو لوگ اس ميں ملوث ہو چکے ہيں وه بھی کل

  رحم ، شکست خورده ،اور بے نواں افراد ايک مجرم کی صورت اختيار کرليں ۔
ليکن ہميں اميد ہے اگر جوان چاہيں تو اس بال سے نجات پيدا کرسکتے ہيں ، اور پاکيزه افراد مزيد مراقبت کے ذريعہ خود 

  سے محفوظ رکھ سکتے ہيں ۔کو ہر قسم کی جنسی کجروی 
ہمارا دل ان قربان ہونے والے افرادکی فرياد سے لرز تاہے اور ان کے قلم کی نوک جو گريہ وزاری کے ساتھ مدد کی 

  فريادکرتی ہے اس سے ہر انسان کے دل ميں ايک خراش پيداہوجاتی ہے ۔
ہوئی کتابوں، سيکسی فلموں ،شہوت انگيز  ہمارے زمانے کی بد بختی يہی ہے کہ ٓاج کی غلط تربيت نے فساد سے بھری

تصاوير اور اس طرح کے دوسرے وسائل کے ذريعہ جوانوں کے جنسی مسئلہ کو بڑے خطرناک مرحلے تک پہنچا ديا ہے 
۔ٓازادی کے نام کو غلط استعمال کرکے اس مسئلے کو زياده عام کرديا ہے،اگر اس کے مقابلہ ميں باقاعده جہاد نہ کيا گيا 

  جوانوں کا مستقبل بد بختی اور موت سے دوچار ہوجائے ہوجائے گا ۔تويقينا 
اگرچہ ہم سمجھتے ہيں کہ اس راه ميں قربان ہونے والے افراد جن کا ذکر اوپرخطوط ميں کيا جا چکا ہے ، (اگرچہ اس کو 

م کی مانند ہيں جو بہت ابھی قربانی نہيں کہا جاسکتاہے)اور اس کے عالوه جن کو ٓاپ خود ديکھ چکے ہيں يہ خود ايک معل
  چيزيں دوسروں کو سکھا سکتے ہيں ۔

ليکن اس موضوع کی اہميت کے سبب ضروری ہے کہ اس بارے ميں گفتگو کی جائے ،اور جوانونکی زندگی ميں اس 
  راستے کے کانٹوں سے سب کو ٓاگاه اور راه حل کی وضاحت کی جائے ۔

ور بحث کی دعوت ديتے ہيں ، اوراطمنان دالتے ہيں کہ اگر اپنے دل ہم ٓاپ سب دوستوں کو اس سلسلے ميں دقيق مطالعہ ا
کو ہمارے سپرد کريں اور جوکچھ ہم ٓاپ کے سپرد کريں ، فوراس کو عمل ميں الئينتو يقينا ہر طرح کے خطروں سے رہائی 

 مل جائيگی ۔

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

   دوسری فصل:جنسی انحرفات کے مہلک نتائج
  جن مسائل سے جوان روبر ہوتے ہيں ان ميں سے يہ ايک اہم مسئلہ ہے ۔
  غير آلوده افراد کے لئے محفوظ رہنے کا راستہ اور آلوده افراد کا عالج

  
گزشتہ بحث ميں کچھ زنده مثالوں سے واضح ہوگيا کہ کس طرح جنسی انحرفات اور غلط عادتينجوانونکو ناتوان ،پس مانده 

  اور بيمار بناديتی ہے اوران کو جنون اور ہالکت کی منزل تک پہنچا ديتی ہے ۔
ر بہت سے بے ہدف سے تعبير کرتے ہيں ، او“زمانے کے سيکسی مسائل”افسو س ہمارے دورميں بعض لوگ اس کو

لکھنے والے کوشش کرتے ہيں کہ اس مسئلہ کو ايک معمولی اور غير مہم مسئلہ شمار کريں اورکبھی کبھی بعض منحرف 
  افراد کو خوش کرنے کے لئے اس کو جوانی کی ايک ضرورت شمار کرتے ہيں!!

صل کرنے کاذريعہ بنا تے ہيں، اور ايک جيسا کہ ہم اورٓاپ جانتے ہيں کہ بعض افراد اس کو اپنانے اور ناجائز پيسہ حا
دلچپ جنسی موضوع اور ہيجان ٓاور تصويريں تيار کرنے کے لئے زمين وٓاسمان ايک کرديتے ہيں اور کسی چيز کی پروا 

  نہيں کرتے ہيں ۔
(خواتين ) کے نام سے نشرہوتاہے، لکھنے والے کے بقول ايک خبر جس نے “ زنان”مثال کے طور پر ايک رسالہ جو 

ورے يوروپ ميں ہل چل پيدا کر دی تھی(اور ممکن ہے اس کے اثرات جلد ہی دوسرے بر اعظم تک پہنچ جائيں)اس ميں پ
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  لکھا تھا کہ ايک خاتون نے کسی رسالے ميں اعالن کيا کہ وه اپنے شوہر کے لئے ايک معشوقہ کی تالش ميں ہے!!
کرنے والوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہيں ) اپنے رسالے کی تبليغ يہ افراد اس طرح کی خبرکو(جو خود ان کی يا ان کے ساتھ کام

اوراس کو شہرت دينے کے لئے نشر کرتے ہيں ۔اس طرح کی خبرکے نشر ہونے سے معاشرے کو سوائے ننگ و عار اور 
  فساد کے کچھ نہيں ملتا ہے ۔

ر اطباء بھی اس جنسی سيالب کو يہ بد بختی صرف اسی ميں منحصر نہيں ہے بلکہ بعض ماہر نفسيات، ماہر سماجيات او
  فطری اور بے ضرر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہيں ۔

اور بعض لوگ جو اس کے غلط اور خطرناک نتائج کے تو قائل ہيں ليکن اس کی وضاحت اس طريقہ سے کرتے ہيں جس 
  سے مسئلہ کے حل اور مبتال افراد کی مدد کے بجائے گمراہی ميں اضافہ ہو جاتاہے ۔

اسباب و علل نے جنسی بے راه روی کو اس قدر پيچيده ، دردناک اور وحشتناک بناديا ہے کہ اس کی جڑوں کو ان تمام 
  اکھاڑنا اتنا ٓاسان نہيں ہے اس کے لئے وقت ، بجٹ اور دقيق پالننگ کی ضرورت ہے ۔

  استمناء کے نقصانات:
ت اور گمراہی کے پردوں کوجو ان کے حساس جوانوں کو چاہيے کہ اپنے ہوش وہواس اور عقل و خرد کے ذريعہ جہال

حقائق پر پڑے ہوئے ہيں، اتار ڈاليں ۔ حقائق ، اور وه مطالب جو انسان کو گمراه اوراس کی فکر کو بے کار بناديتے ہيں، 
درک کرنے سے فرار نہ کريں ، بلکہ غور و فکر سے کام ليں،حساس حقائق کو سمجھيں اور دو دو چار کی طرح والے 

  و درک کريں اور اس بے راه روی کے مہلک انجام کو خود اپنی انکھوں سے مشاہده کريں ۔مسائل ک
ہم اس مقام پر سب سے پہلے ڈاکٹر، محققين اوران افراد کے کے ثبوت پيش کريں گے جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ 

ی اور معاشرتی اسباب کا تجزيہ و اس طرح کے مسائل کی تحقيق ميں صرف کيا ہے ۔ اس کے بعد جنسی کجروی کے نفسيات
  تحليل ،پھر اس عادت سے مقابلے کی راه بيان کريں گے ۔

کے نقصانات کے بارے ميں کچھ دوسرے ڈاکٹرونکے بيانات “ استمناء”ايک معروف ڈاکٹر اپنی کتاب ميں اس مہلک عادت 
ايک جوان کو ديکھا جو پندره سال کی  کا کہنا ہے کہ ميننے“ہوفمان”کی تحريروں کی تشريح کرتے ہوئے نقل کرتا ہے : 

  سال کی عمر تک وه اس پر باقی رہا ۔ ٢٣عمر سے اس بری عادت کا شکار ہوگيا تھا اور 
وه جسمانی ضعف کا اس درجہ دو چار ہوا کہ جب بھی وه کتاب پڑھنا چاہتا تھا اس کی ٓانکھوں کے سامنے اندھيرا چھا جاتا 

کی حالت ايک سرسام والے مريض جيسی ہوجاتی تھی ،جس طرح ايک مست ٓادمی  اور سر ميں درد ہو جاتا تھا،اور اس
  سرگرداں رہتا ہے،اس کی ٓانکھوں کی پتلی غير معمولی پھيل گئی تھی،اس کی ٓانکھوں ميں شديد درد ہوتا تھا ۔

يسٹم سے مربوطعام طور سے تناسلی س” ) کے مشاہدے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہيں Huotchinsonڈاکٹر ہوچين سن ( 
بيمارياں استمناء کی وجہ سے وجود ميں ٓاتی ہيں ، اور ٓانکھ کے اندورنی سياه اور دوسرے پردوں کی بيمارياں بھی اسی کا 

  ۔(غور کريں)“نتيجہ ہوتی ہيں
  مذکوره ڈاکٹر مزيد اضافہ کرتے ہوئے کہتاہے:

تم اور ان کے اصلی رنگ کو زايل کرديتی ہے اور اس اس بری عادت کا پہال نتيجہ يہ ہے کہ ٓانکھوں کی قوت شفافيت کو خ
طرح وه مرجھاجاتی ہيں، اس کے عادی لوگونکے يہاں ابتدا مينذکاوت نابود ہو جاتی ہے ان کی صورت سے گرفتاری کی 

حالت ظاہر ہوتی ہے،ٓانکھوں ميں نيلے رنگ کے حلقے پڑجاتے ہيں ۔ اس کے بعد ان کے اعضاء ميں سستی پيدا ہونا شروع 
  ہوجاتی ہے ۔

حافظہ کا کم ہونا، اشتہا کا نہ ہونا ، قوت ہاضمہ خراب ہوجانا، سانس لينے ميں تنگی ہونا، ناقابل بيان مزاج اور اخالق ميں 
تغير اورکينہ پيدا ہونا،رنج اور کدورت پيدا ہونا، ہميشہ گوشہ نشينی اور تنہائی کی فکر يہ سب پريشانياں جنسی کجروی ميں 

  نتيجہ ہيں ۔ مبتال ہونے کا 
يہ ڈاکٹر اپنی کتاب ميں دوسرے مقام پر اس بات کا اضافہ کرتا ہے کہ يہ عمل خون کی کمی ،جسمانی اور نفسانی قوتوں کے

ضايع ہونے،سرميندرد،کانوں کی بيماری،کمر کا درد ،سانس لينے ميں مشکالت،قوت حافظہ کی کمی ، جسم کے نحيف 
دن ميں کلی طور پر قدرت کے نہ ہونے کا سبب بنتا ہے ۔اور حواس خمسہ سے ہونے،کمزوری اور سستی مختصر يہ کہ ب

  نزديکی رابطہ ہونے کی وجہ سے خصوصا ٓانکھ اور کان پر زياده اثر انداز ہوتا ہے ۔
اس جنسی غلط عادت سے جسم کی قوت ، بيماری کے مقابلے ميں ضعيف ہوجاتی ہے جيساکہ مذکوره ڈاکٹر اس بات کی 

  تائيد کرتاہے:
جو افراد اس مذموم عادت کا شکار ہيں اگر کسی بڑی بيماری کا شکار ہوجائيں تو پھر وه آسانی سے اپنے ٓاپ کو موت کے” 
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  “چنگل سے نہيں بچا پاتے ہيں ۔
  اس کے بعد ايک لکھنے والے کے قول کو نقل کرتاہے:

ق ہوگئی تھی، بيمارہونے کے بعد چھٹے دن ايک جوان اس عادت ميں گرفتارہوگيا تھا ، اس کو بخار کی ايک بيماری الح” 
جبکہ وه مکمل طريقہ سے کمزور ہوگيا تھا،ليکن اپنی اس عادت سے باز نہيں ٓايا اور ٓاخر کار وحشتناک موت نے اس کو 

  “!گلے لگا ليا
دے رہا تھا ايک شخص جو اس منحوس عمل کا عادی تھا اور مسلسل اس کو انجا م :” اور وه اس واقعہ کو بھی نقل کرتا ہے 

،وه ٓاہستہ ٓاہستہ اپنے حواس ميں شديد ضعف محسوس کرنے لگا يہاں تک کہ اس عمل نے اس کو اس قدر نحيف والغر بنا 
ديا کہ اس کی پنڈليوں اور رانوں کا تمام گوشت ختم ہو گيا ،اور کمر درد سے ہميشہ تڑپتا تھا ليکن وه اپنے اس عمل سے باز 

سم پر فالج کا اثر ہو گيا اور چھ مہينے بستر پر اپنی موت سے لڑتا رہا اور ٓاخر کار موت کی نہيں آيايہاں تک کہ اس کے ج
  “ !ٓاغوش ميں ہميشہ کے لئے سو گيا

اس عمل کی عادت خصوصا ان فراد کے لئے جن کے جسم ميں کو ئی زخم، يا ان کا کوئی اوپريشن ہوا ہو بہت ہی خطرناک 
  ہوتی ہے ۔

کٹر کے بقول ،اس طرح کے جنسی انحرفات، ميڈيکل اور مذہبی نقطہ نظر سے قابل نفرين ہيں اور مختصر يہ کہ اسی ماہرڈا
  انسان کے وجود کی بربادی اور نابودی کا موجب ہے اور ساتھ ساتھ روح کو بھی متزلزل بنا ديتی ہے ۔

  استمناء پر قابو نہيں پايا جاسکتا
  کہيں زياده ہيں جنہيں بيان کيا گيا ہے ۔بہر حال اس جنسی بے راه روی کے نقصانات اس سے 

اس کا ايک ہولناک خطره يہ ہے کہ اس عمل کی عادت پرکسی بھی طرح کنٹرول نہيں کيا جا سکتا، اس کی زيادتی انسا ن 
کے ارادے کوہر روز ضعيف تر بنادےتی ہے، اور افراط کی عجيب و غريب صورت پيدا ہو جاتی ہے تمام حديں ٹوٹ جاتی 

  ہيں ۔
بات صحيح ہے کہ جنسی امور ميں ہر قسم کی زيادتی چاہے وه جايز طريقہ (شادی کے ذريعے) ہی سے کيوں نہ ہوبہت يہ 

سے خطرات کا پيش خيمہ ہو سکتی ہے ۔ليکن اس کو فطری اور غير فطری طريقہ سے حاصل کرنے ميں بہت بڑافرق ہے 
ی طريقہ سے حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط درکار ہوتے (جس کا بيان بعد ميں ٓائيگا) اس لئے کہ اس کو جايز اور فطر

ہيں اوروه ہر حال ميں ممکن نہيں ہوتے ، ليکن اس منحوس عادت کو کسی خاص شرائط کی ضرورت نہيں ہوتی ہے لہذا اس
  عادت ميں مبتال افراد کی زندگی ميں ايک خطرناک شگاف ڈال ديتی ہے اوراس ميں اپنی جڑيں جما ديتی ہے ۔

باال حقائق اور اس مسئلہ کی عظيم اہميت کو مد نظر رکھتے ہوئے جوانوں کے جسمانی ، فکری ،اخالقی ،اجتماعی ،مذکوره 
اور مذہبی اقدار کی حفاظت کی خاطر دقت کے ساتھ ان طريقوں کو اپنايا جائے جو ہم اس خطرناک عمل سے محفوظ رہنے 

  کے لئے ذکر کر رہے ہيں ۔
اس با ت کو ياد رکھيں کہ اس عادت کو ترک کرنے کے لئے ابھی بھی دير نہيں ہوئی ، بلکہ ہر اس عمل ميں مبتال افراد بھی

چيز سے پہلے س کے ترک کا مصمم اراده کر ليں اس کے بعد غورسے ہمارے بتائے ہوئے دستورات (جن کا ذکر ٓانے 
ل کرنے سے اس عادت کا ترک کرنا والے صفحات ميں کريں گے) پر عمل پيرا ہوجائيں ، اور يقينا ان دستورات پر عم

 مشکل نہيں ہوگا ۔

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

   تيسری فصل :جنسی مشکالت ميں ايک بڑی غلط فہمی
  ميں چاہتا ہوں کہ خون کے ٓانسوں روؤں چونکہ انکھوں ميں اشک خشک ہو گئے؟” 

  ميں چاہتا ہوں کہ فرياد کروں ليکن سينے سے ٓاه نہيں نکلتی !
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چاہتا ہوں کہ غور و فکر کروں، مگر کس چيز کے بارے ميں ؟ کون سی بدبختی کے بارے ميں؟کس بيہودگی کے بارے 

  ميں؟
  کيا سوچنے سمجھنے واال دماغ ان سختيوں کے مقابلے ميں اپنی جگہ باقی ره سکتا ہے ۔

ہر چيز سے نفرت کرنے واال، اور اس  الچارو اکيال، سرگرداں، پريشان، اپنے حال ومستقبل سے ڈرا ہواہوں،ہر ٓادمی اور
  بدنام اور نجس ماحول سے ٓالوده !!

اکيس سالہ جوان ہوں ،حساس ترين دس سال صرف اکيلے گذار چکا ہوں، زندگی کی سختياں اور معاشرے کا بد نما چہرا 
  مجھے ہميشہ تکليف پہنچاتا ہے...

کا مطالعہ کر رہا تھا اچانک بغير کسی ارادے کے ايک خراب مجھے نہيں معلوم کہ کيا ہوا،چند سال قبل جب ميں ايک کتاب 
جنسی عادت سے ٓاشنا ہوگيا ، وه وقت تو گذر گيا مگر کسی نے مجھے نہيں بتايا کہ جوانی کا وقت کس قدر حساس اور خطر

ے اند ر کے ناک ہوتا ہے؟ برہنہ عورتوں اور لڑکيوں کی تصويرينجو شہوت اور ہوس کی ٓاگ ميں جل رہی ہوتی تھيں مير
  ہيجان سے دامن گير ہوتی تھيں ۔

جی ہاں ميں اس کا عادی ہوچکا ہوں، جسمانی اور روحانی طور پر بيمار ہوگياہوں ، اور جنون کی منزلوں ميں قدم رکھ چکا 
  ہوں ، اس قدر پريشان ہوں جسکا تصور بھی نہيں تھا ۔

و نالے جو ٓاپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہيں تنہا ميرے ٓ◌ٓاپ سے معذرت خواه ہوں کہ خط کو طول دے رہا ہوں،يہ فرياد 
  نہيں ہيں بلکہ مجھ جيسے بہت سے جوان ہيں جو اس منزل سے گذر رہے ہيں، اور ميری طرح بے يار و مددگار ہيں ۔

يہ بات بھی ذکر کر دوں کہ جوانی کے سولہويں اور سترہويں سال کے درميان ميں دو بار خود کشی کرنے کی کوشش کر 
ہوں،ليکن مجھ بے سہارا کو مرنے بھی نہيں ديا جاتا ،! اس وقت ميں بہت زياده ناتواں ہو چکا ہوں، بہت معذرت کے  چکا

؟ اس وقت ميں ہالکت --ساتھ يہ بيان کررہاہوں کہ کچھ دنوں سے غير ارادی طور پر مجھ سے کچھ قطرات.... نکلتے ہيں ...
  کا ايک پہلو مجھے نابودی کی طرف لے جارہا ہے ! ....۔کے طوفان ميں ادھر ادھر سرگرداں ہوں شايداس 

ميری ٓاپ سے گذارش ہے کہ مجھے اس سے نجات ديديجئے، اميدہے کہ جلداز جلد جواب مرحمت فرمائيں گے،اگر چاہيں 
 ميں اس کا جواب دے سکتے ہيں ،ہم ٓاپ جيسے پاکدل راہنمااور اس مجلہ“ نسل جوان”تو پوسٹ کے ذريعہ يا اپنے مجلہ 

ميں کام کرنے والوں کی ترقی کے لئے دعا کرتے ہيں جو ميری اور مجھ جيسے دوسرے آلوده افراد کی حفاظت کيلئے اس 
  مجلہ کو نشر کررہے ہيں ۔

  
  س ۔ ب ۔ مشہد

  
  اہم مسئلہ يہاں ہے

پ کے رنج و غم سے بھرا ہوا ايک دوسرا خط جوايک جوان کی پريشانی اور معاشرے کے غمگين پہلو سے متعلق تھاآ 
  سامنے ذکر کيا جس ميں لکھنے والے کے نام کی صرحت سے گريز کيا گيا ۔

)کے خطرناک اور ناہنجار عادت کے بارے ميں گفتگواور اس سے مقابلہ کرنے کے Masturdationيا (“ استمناء”اب ہم 
  يں ۔طريقہ کو بتاتے ہيں، ممکن ہے ہم اس خطرناک سيالب کو کسی حد تک روکنے ميں کامياب ہو جائ

اس حساس مسئلے ميں ايک غلط فہمی يہ ہے کہ بعض ڈاکٹران متخصص افراد کے مقابلے ميں جنہوں نے اپنی زندگی کے 
کافی سال اس کے مطالعہ ميں صرف کر ڈالے ہيں اور اس گندی عادت کے بارے ميں اپنی کتابوں ميں کافی کچھ تحرير کيا 

ہميں :” ہ فرماچکے ہيں) اس طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہيں کہ (جسکی مثاليں گذشتہ بحثوں ميں قاری عزيز مالحظ
ميڈيکل ميں اس عمل کا کوئی نقصان نہيں مال،ليکن اس کے غلط اور مہلک ٓاثار سے اگر ڈرايا جائے تو ممکن ہے اس ميں 

  “کچھ نامطلوب ٓاثار پيدا ہو جائيں!
  ص فرق نہيں ہے ۔کبھی کہتے ہيں : اس عمل ميں اور جنسی معاشرت ميں کوئی خا

بغير مطالعہ کے سبب وجود ميں ٓانے والے نظريات ہی ہيں جنکی وجہ سے بہت سے جوان اس نجس عادت کا شکار ہو گئے
  ہيں ۔

  اس نظريہ کا جواب دوسرے با خبر ڈاکٹر اس طرح ديتے ہيں:
اور اس بيماری ميں مبتال افراد کےيہ افراد اس مسئلہ کے بنيادی نکتہ سے بے خبر ہوتے ہيں: بے شمار مشاہدات کی گواہی 

اعترافات کی بناء پر يہ عمل انسان کی عادت ميں داخل ہوجاتاہے ، جس کا انجام ہالکت ہوتا ہے ، جس سے ٓاسانی سے دامن 
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  نہيں بچايا جا سکتا ۔
خطره ساتھ ساتھ ممکن ہے کوئی نشہ ٓاور ماده ايک بار استعمال کرنے سے نقصان نہ پہنچائے ليکن اس کی عادت ہونے کا 

  ہوتا ہے، ايسی عادت کہ جو انسان کی ہر چيز کو فنا کے گھاٹ اتار ديتی ہے ۔
جيسا کہ ہم ذکر کر چکے ہيں کہ اس موضوع کے ماہرين افراد کی تحريروں کے مطابق يہ منحوس عمل انسان کو اس کا 

  عادی بنا ديتا ہے، جس سے جوانوں کوپرہيز کرنا چاہيے ۔ (توجہ کريں)
نکتہ : اس موضوع ميں اس بات کا اضافہ کرنا مناسب ہوگا کہ اس عمل ميں ٓالوده ہونے کے لئے وسائل کی فراہمی دوسر

بہت ٓاسان ہے ، در حقيقت وسائل کی ضرورت ہی نہيں ہے ،ہر حال ميں اس کو انجام ديا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی حد 
سال (جنسی تحريک کے طوفان کا زمانہ) تک کے جوانوں کو ٢٠ے س ١۶بھی معين نہيں ہے ۔الميہ يہ ہے کہ يہ بيماری 

بہت جلد اپنی زد ميں لے ليتی ہے،اور ايک عادت کی صورت اختيار کر ليتی ہے، حاالنکہ جنسی مباشرت اس کی طرح 
  ساده نہيں ہوتی ہے، چونکہ شوہر اور بيوی خاص امکانات کے بغير اس کو انجام نہيں دے سکتے ۔

ااور اس مسئلے کے “ اس بيماری کے عادی ہونے ” ماری کے نقصانات کو کم شمار کرتے ہيں وه يقينا جو افراد اس بي
  دوسرے حاالت و جوانب سے ٓاشنا نہيں ہيں ۔

ورنہ اس قدر حساس حقيقت کا انکار کيونکر ممکن ہے،جبکہ اس بيماری ميں مبتال جوان ہالکت ،جنون ، کلی طور پر مفلوج 
تک پہنچ چکے ہيں اور اپنی ہر چيز اس کی وجہ سے گنواں دی ہے ۔کيا ان حساس مشاہدات کاانکار کيا  اور ناتوانی ، کی حد

  جا سکتا ہے ؟!
حاالنکہ اکثر مريضوں کاکہنا ہے کہ ہم اس عادت کے نقصانات، اور ضررسے ہر گز ٓاشنا نہ تھے ، اس لئے ان کونصيحت 

  کرنے کا مسئلہ بھی منتفی ہے ۔

  نے کے دستورات اور طريقے ۔اس بيماری سے بچ
ان حقائق کی وضاحت کے بعد، اب ہم تمام جوانوں کی توجہات کو مندرجہ ذيل نکات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہينکہ 

کس طرح اس عادت ميں مبتال ہونے سے محفوظ رہا جائے ۔اور اگر خدا نخواستہ اس ميں مبتال ہو گئے ہيں تو کس ا طرح 
  ے ۔سے اس کا عالج کيا جائ

  پہال قدم:
اس بيماری ميں مبتال افراد پہلے مرحلہ ميں اس بات کو ذہن نشين کر ليں کہ يہ بيماری اپنے تمام مہلک ٓاثار کے باوجود 

عالج کے قابل ہے، ڈاکٹروں اور اس ميں مبتال افراد کے بقول ،اگر صحيح طريقے سے عمل کيا جائے تو تمام غلط عادتوں 
  طور پر چھوڑا جا سکتا ہے ۔ کی طرح اس کو بھی يقينی

اس بات کی طرف توجہ رہے کہ اس کی وجہ سے جو برے آثار پيدا ہوجاتے ہيں وه بہت جلد ختم ہوجاتے ہيں کيونکہ 
جوانوں کی طاقت اور نشاط ، گذشتہ پريشانيوں کو ختم کرديتی ہے ( ميں يہ نہيں کہہ رہاہوں کہ سب کو ختم کرديتی ہيں 

تم کرديتی ہے) اور جس طرح سے بچوں اور جوانوں کے جسم کے زخم بہت جلد ختم ہوجاتے ہيں ليکن اکثر مشکالت کو خ
  اسی طرح اس برے عمل کے اثرات بھی بيدار ہونے کے بعد ختم ہوجائيں گے ۔

ی کا اس بيماری ميں مبتال جوان اگر اپنی کاميابی کے بارے ميں مايوسی يا ترديد کا شکار ہيں تويقينا وه ايک بڑی غلط فہم
  شکار ہيں چونکہ مايوسی اور ترديد ان کی کاميابی کی راه ميں ايک عظيم سد راه ہے ۔

اس بنا پر سب سے پہال اور ضروری مسئلہ يہ ہے کہ جوان اس بات پر يقين اور بھروسہ رکھيں کہ اس بری عادت کا ترک 
  ۔کرنا ممکن ہے اور اس کے تمام خطرناک نتائج سے رہائی پانا محال نہيں ہے 

اب جبکہ آپ نے پہال قدم اٹھا ليا ہے اور کامل ايمان اور اميد کے ساتھ اس کاعالج کرنے کی طرف بڑھ گئے ہيں تو پھر 
  پہلے عالج اور قانون پرعمل کرنے کے لئے تيار ہوجائيں ۔

  اس قدر مہم جس کا تصور نا ممکن ہے
ہلے محکم اراده در کارہوتا ہے ،يعنی بہت ہی ۔ تمام ڈاکٹر اس بات کے قائل ہيں کہ ہر عادت کے ترک کرنے سے پ٢

  مضبوط ،يقينی اور محکم اراده ۔
ممکن ہے ٓاپ اس موضوع کو ساده اور معمولی موضوع شمار کريں ، حاالنکہ ہماری نظر ميں يہ اس درجہ مہم اور موثر 

  ہے جسکا تصور نہيں کيا جاسکتا ہے ۔
سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس عمل کے تمام نقصانات اور خطر  اس عمل کے ترک کرنے کا محکم اراده اس طرح کيا جا
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ناک نتائج اور ضرر جنہيں ہم نے گذشتہ بحث ميں ذکر کيا ہے،کئی بار دہرائيں،اور اس عمل کے تمام خطيرنتائج جو 
انسان ميں جو ہر ”مبتالاورعادی افراد کے منتظر ہيں ان کو اپنی نظر ميں مجسم بنا ئيں ، اورغير معمولی انسانی قدرت 

  کو مد نظر رکھتے ہوئے صميمانہ اور مستحکم اراده کريں ۔“ پوشيده ہے
ہم ميں محکم ارادے کی توانائی نہيں ہے ارادے ” ہم جانتے ہيں کہ اس بيماری ميں مبتال بعض جوان اعتراض کريں گے کہ 

ا مگر پھر بھی ارادے چکنا چور ہوکی قدرت ہم سے سلب ہو چکی ہے، اورہم نے اس کو ترک کرنے کے لئے بارہا اراده کي
  “ !گئے 

  ہم ٓاپ کے اعتراض کو اچھی طرح سمجھتے ہيں ليکن ٓاپ ہمارے جواب کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کريں ۔
کيا تم نے کبھی اپنے والدين ، بھائی بہن يا کسی دوسرے محترم شخص :” ہم اعتراض کرنے والوں سے سوال کرتے ہيں 

  کو انجام دينے کی جرئت کی ہے ؟؟۔۔ کے رو برو اس عمل
  حتما تمہارا جواب منفی ہوگا ۔

  ميں ٓاپ سے سوال کرتا ہوں کيوں ؟
  ٓاپ کہيں گے :چونکہ يہ عمل شرمناک ہے!

گويا ٓاپ کہنا يہ چاہتے ہيں کہ ٓاپ نے يہ صميمانہ اراده کر ليا ہے کہ اس شرمناک عمل کو ان کے سامنے انجام نہيں ديں گے
  !۔

ابت ہوتا ہے کہ جس طرح ٓاپ خود کو اس عمل کے مقابلے ميں بے اراده اور بے اختيار سمجھتے ہيں ويسے نہيں اس سے ث
 ہيں، اگر ٓاپ بے اختيار اورفاقد االراده ہوتے تو ان کے سامنے اس عمل کو انجام دينے ميں کوئی شرم محسوس نہ کرتے !۔

کو جس طرح اس مقام پر استعمال کرتے ہيں ہر موقع پر استعمال  جوانوں کو چاہيے کہ اپنے اس عظيم اراده اور اختيار
  کريں ۔ يہ سرمايہ تمہارے وجود ميں پايا جاتاہے اس سے فائده کيوں نہيں اٹھاتے ؟۔

اس بات کو بھی ياد رکھيں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور تمہارے تمام کامو ں پر اس کی نظر رہتی ہے ، تم ہر جگہ اس 
  ، کيا يہ مناسب ہے کہ ايسے پروردگار کے سامنے اس زشت عمل کو انجام دياجائے ؟!کے حضور ميں ہو 

دلچسپ بات يہ کہ اسالم کے عظيم راہنما امام جعفر صادق (عليہ السالم) کی خدمت ميں ايک شخص عرض کرتاہے: فالں 
اور اس ميں اس کا اپنا شخص بيچاره ايک جنسی کجروی کا شکار ہوگيا ہے(اس عادت کے عالوه کسی دوسری کجروی ) 

  کوئی اراده نہيں ہے !
ٓاپ نے غصہ کے عالم ميں فرمايا: کيسی بات کرتے ہو ؟ کيا وه شخص اس عمل کو لوگوں کے سامنے انجام دے سکتا ہے 

  ؟!
  اس نے عرض کيا : نہيں ۔

  ٓاپ نے فرمايا: اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اس کے اپنے ارادے اور اختيار سے ہے ۔
ہم ان لوگوں سے صاف طور پر “ ہم نے بارہا صميمانہ اراده کيا مگر وه ٹوٹ جاتا ہے”عض افراد کا کہنا ہے : جيسا کہ ب

کہتے ہيں اراده کے ٹوٹنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ارادے کے تمام اثرات ، انسان کے وجودسے ختم ہو چکے ہيں ،بلکہ يہی
ں ايک ايسا اثر چھوڑتا ہے جو ٓاخری پختہ ارادے کو گزشتہ ارادے سےٹوٹا ہو اراده انسان کے دل اور روح کی گہرائيوں مي

  محکم بنا تا ہے ( غور کريں ) ۔
  ٓاپ کے لئے ايک مثال پيش کرتا ہوں:

بسا اوقات انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے پيروں کے سہارے ايک پہاڑ پر چڑھ جائے يا گاڑی کے ذريعے کسی اونچائی 
دوسری مرتبہ ميں کبھی کبھی دسويں مرتبہ مينبھی کامياب نہيں ہو پاتا ، ليکن اخری بار  سے گذر جائے ممکن ہے پہلی يا

ميں وه کامياب ہو جاتا ہے اور اس سے گذر جاتاہے ، اس کے معنی يہ نہيں ہيں کہ پہلی بار ميں اس نے کچھ نہيں کيا بلکہ 
گيا ليکن اس نے جانے ان جانے ميں ايک حد  ہر دفعہ اس کے عبور کرنے ميں اس نے دشوار قدم اٹھائے اور پيچھے ره

  تک ٓامادگی کو سيکھا اور اس کو محفوظ کيا ،جس کے نتيجہ ميں وه بااآلخر کامياب ہو گيا ۔
مرتبہ  ۵دانشمند حضرات کا کہنا ہے کہ ايک شعر يا نثر کے کچھ حصے کے حفظ کرنے مينممکن ہے پہلی بار اس کو 

بار دہرانا  ۵چھ وقفہ کے بعد اس کوبھول جائے ،ليکن اب دوباره ياد کرنے کے لئے دہرانا ضروری ہو ، اور ممکن ہے ک
مرتبہ دہرانا کافی ہو ۔يعنی ياد کرنے کے گذشتہ کچھ اثرات انسان کی روح ميں باقی ره  ٣ضروری نہيں ہے ،ممکن ہے 

 سے مربوط تمام مسائل اسی طرح ہيں ۔گئے تھے، جسکی وجہ سے دوسری مرتبہ ياد کرنا ٓاسان ہوگيا تھا ۔ لہذا انسانی روح 
اس لئے اگر ٓاپ نے اب تک دس بار بھی اراده کرکے اس کو توڑ ڈاال ہے پھر بھی اس عادت کو ترک کرنے کے لئے ايک 
قوی ،پختہ اور مستحکم اراده کرنے کے لئے تيار ہو جائيں اور اپنی تمام معنوی توانائی (مخصوصا ايمان کی طاقت) کو جمع
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صاحبان ” کاميابی کو حاصل کر ليں ،اور اپنے عظيم الشان راہنما علی(ع) کے اس فرمان کو ہميشہ ياد رکھيں کہکرکے اس 
  “ايمان ايک پہاڑ کی مانندمستحکم اور ارادے ميں استقامت رکھنے والے ہوتے ہيں ۔

 ۔ اب جب کہ ٓاپ پختہ اراده کر چکے ہيں ٓانے والے بقيہ دستورات پر دقت کے ساتھ عمل کريں

 

 جوانوں کے جنسی مسائل اور ان کا حل

 

  

  چوتھی فصل :دس قوانين
) جس کو کبھی کبھی تاريخی  Masturdation“ (استمناء”جيسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں کہ جنسی کجروی مخصوصا 

بھی کہا جاتا ہے ۔ حاالنکہ يہ نا قابل انکار ہے اس لئے کہ يہ بہت جلد انسان کو اپنا “ اونانيسم ” افسانے کے تناسب سے 
اتی ہينجس کی وجہ سے انسان ايک دن ميں کئی بار اس کا ارتکاب کرنےعادی بناليتاہے ، اور اس کی جڑيں اس قدر پھيل ج

لگتا ہے ۔يہاں تک کہ بعض مبتال افراد نے خود اعتراف کيا ہے کہ کبھی کبھی وه اس منزل تک پہنچ جاتے ہيں کہ بغير کسی
  عمل کے محض تصور اور فکر سے مخصوص خطرات ان کے جسم سے خارج ہو جاتے ہيں ۔

ہيں خطرناک اس عادت کے مقابلے ميں نا اميدی اور مايوسی ہے ، اس لئے کہ نا اميدی اس بيماری ميں ليکن اس سے ک
مبتال افرادکی کاميابی کے لئے ايک سد راه بن جاتی ہے ، اور غير معمولی نامطلوب نفسياتی عکس العمل ان کے وجود ميں 

  پيدا کرديتی ہے ۔
ے ميں کامياب اور اس کے تمام اثرات کو اپنے وجود سے نکالنا چاہتے ہيں ہر اس ميں مبتال افراد اگر اس عادت کے مقابل

  گز اس فکر کو ذہن ميں نہ ٓانے ديں کہ يہ بيماری يا اس کے اثرات ٓاخری عمرتک دامن گير رہيں گے ۔
مقابلے  مختصر يہ کہ نہايت ہوشياری اور پختہ ارادے کے ساتھ ٓانے والے دستورات پر عمل کرتے ہوئے اس عادت سے

  کے لئے کھڑے ہو جائيں ۔
جو لوگ اس عادت کے چنگل سے نجات پا گئے ہيں انہيں اپنی پاکيزگی کی قدرکرنا چاہيے ،اور اس کی حفاظت کا خاص 

خيال رکھيں ۔اور اس راه کے ہر شيطانی وسوسہ سے ہوشيار رہيں،اور اپنی تقدير کو کسی بھی قيمت پر گمراه افراد يا 
  کريں ۔ معاشرے کے سپرد نہ

جيسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کا اشاره کر چکے ہيں کہ ہر قسم کی غلط عادت منجملہ خطرناک جنسی مشکالت کا مقابلہ 
صميمانہ اور مستحکم اراده ہے ۔ايسا فوالدی اور محکم اراده“ اميد اور کاميابی کا اطمنان رکھنے کے ساتھ”کرنے کی شرط 

  پر ہو ۔ جسکا تکيہ ايمان ،شرافت اور وجدان

  مصمم ،راسخ اور ناقابل عدول اراده
ٓاخر کار اگر يہ عزم و اراده کسی خاص اسباب کی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے تو پھر نئے سرے سے ايک نہ ٹوٹنے واال اور 

وں راسخ ارادے کی بنياد ڈاليں اور اسی اميد اور ايمان کے ساتھ اپنے ارادے کی تجديد کريں ۔ اس لئے کہ ان شکستہ اراد
  کے باقی ره جانے والے اثرات جس وقت جمع ہوجائيں گے اپنی تاثير ضرور دکھائيں گے ۔

مسلم طور پر اگر يہ مصمم ارادے ٹوٹنے سے ره جائيں تو بہت جلد اس بدترين عادت کے تمام منفی ٓاثار انسان کے جسم و 
  روح سے نکل جائيں گے ۔

طہ بر قرار کرليں اور اپنے پورے وجوداور اس کے ہر ذره کے ساتھ اس يہ امر بديہی ہے کہ اگر يہ لوگ اپنے خدا سے راب
  سے مدد کا مطالبہ کريں، اس کے لطف کی اميد کريں يقينا ايمان کے سائے ميں بہت جلد نتيجہ حاصل کر سکتے ہيں ۔

  اب جب کہ ان مراحل کو طے کر ليا ہے ، مندرجہ ذيل امور کا دقت سے استعمال کريں ۔
بعض افراد کی نگاه ميں بہت سادے ہوں ليکن ان پر عمل کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے اثرات معجزے کی شايد يہ امور 
  مانند ہيں ۔

  ۔ ہرطرح کی مصنوعی تحريک سے پرہيز کرنا ۔١
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اگر جوان اس انتظار ميں ہيں کہ ہر شب سنيما يا ٹی وی کے سامنے بيٹھ کر شہوت سے بھر ی سيکسی فلميں ديکھيں ، اور 
ر روز اپنے مہم وقت کا کچھ حصہ عشقيہ ناول پڑھنے اور گمراه کرنے والے رسالو ں ميں شہوت انگيز تصويريں ہ

ديکھنے ميں صرف کريں اور گلی کوچوں مينبرہنہ عورتوں اورلڑکيونپر نگاه ڈاليں اور ان تمام کاموں کے ساتھ کسی طرح 
  ی ہے ۔کی برائی سے دوچار نہ ہوں ! يہ يقينا ايک بڑی غلط فہم

اس طرح کی مصنوعی تحريکات جن کی کوئی ضرورت بھی نہيں ہے ، جوانوں کو ان کی زندگی کے بنيادی مسائل سے 
  جداکر ديتی ہے اورشدت اور طغيانی کے ساتھ جنسی مسائل کی طرف کھينچ ليتی ہيں ۔

جاتی ہے جو اس کے نامطلوب دن رات بے چينی کی حالت اور دائمی غصہ کی کيفيت ان کے تمام وجود پر سايہ فگن ہو 
  ٓاثار ہيں ۔

کو برباد اوران کے اعصاب ( پٹھے اور رگوں “ يعنی جوانی کے دور ”يہ دائمی تحريکات ان کی زندگی کے بہترين حصہ 
  ) کوخراب کر ديتی ہيں ۔

تناب کريں ، تمام جوان! خصوصا وه افراد جو جنسی عادتوں کا شکارہيں انہيں چاہيے کہ شدت کے ساتھ ان امور سے اج
فيلميں نہ ديکھنے ،اور اس طرح کے ناولوں کو مت پڑھيں، اورچوری چھپے ايسے عمل انجام دينے سے پرہيز کريں، اپنی 

  فکر کو اس طرح برباد نہ کريں اور اپنے طاقتور اعصاب کو دائمی ہيجان سے ضعيف نہ بنائيں ۔
صحيح و سالم سرگرميوں ميں مصروف رکھيں،اپنے دوستوں اس مسئلہ ميں کامياب رہنے کے لئے اپنے تمام خالی وقت کو 

  کی مدد سے صحيح پالننگ کے ساتھ اپنے اوقات کو منظم کريں ۔
  يہ سرگرمياں اختيار کی جاسکتی ہيں:

  جسمانی رياضت کرينچاہے اکيلے يا کسی گروه کے ساتھ۔
  تازی اور ٓازاد ہوا ميں چہل قدمی کريں ۔

  ہ کريں ۔اچھی اور مفيد کتابوں کا مطالع
  گھر ميں پھلواريوں کی ديکھ بھال يا کلی طور پر کھيتی باڑی کے کام انجام ديں ۔

  اپنے روز مره کے کاموں کو خود انجام ديں ۔
  اشعار کی جمع ٓاوری ۔

  تصويروں اور ٹکٹ کا جمع کرنا اور اس جيسے دوسرے امورکو انجام دينا ۔
  ں شرکت کرنا ۔مختلف انجمنوں اور علمی يا اخالقی کانفرسوں مي

  ۔اپنے پورے وقت کو مختصر کامونسے منظم کرنا٢
جوانوں کو چاہيے کہ حتمی طور پر اپنے تمام شب و روز کے اوقات کو اس طرح منظم کريں کہ ايک گھنٹہ بھی بيکار اور 

  پروگرام سے خالی نہ ہو۔
ر تفريح اور ورزش بھی کرنا چاہتے ہو تو وه ہم يہ نہيں کہتے کہ صرف پڑھائی کرتے رہو يا مسلسل کام کرتے رہو بلکہ اگ

  بھی پروگرام کے تحت ہونا چاہيے،ايک گھنٹہ بھی پروگرام سے خالی نہ رہنے پائے ۔
ممکن ہے کہ کوئی جوان بے کار ہو اور کام تالش کررہا ہو۔ليکن اسی حالت ميں اپنے دن رات کے خالی وقت کا پروگرام 

  ہو ، آرام ہو يا کوئی دوسری سرگرمی۔ بنائيں ،چاہے وه تفريح ہو يا مطالعہ
ہاں اگر جوان اپنے وقت کو پروگرام کے تحت کچھ زياده منظم کرليں اس طرح کہ ايک لمحہ کے لئے بھی ان کی فکر بے 
کار نہ رہے تو زياده بہتر ہوگا ،اس لئے کہ فکر کا مصروف رہنا اس عادت بد کو ترک کرنے ميں زياده فائدے مند ثابت ہوگا

  ۔
ثر ديکھا گيا ہے کہ سيگريٹ کے عادی لوگ چھٹی کے دنوں ميں کام کے ايام کی بانسبت زياده سگريٹ پيتے ہيں ، يہ فرقاک

اسی اثر کا نتيجہ ہے جو فکر اور اعصاب کو مثبت کاموں ميں مصروف کرنے کے ذريعہ نامعقول اور نقصان ده کاموں 
  سے روکتاہے ۔

ں ميں گرفتار لوگ اگر اپنے تمام وقت کو ايک منظم پروگرام کے تحت مشغول نہ خالصہ کالم يہ ہے کہ غلط جنسی عادتو
کريں تواس عادت کو ٓاسانی سے دور نہيں کر سکتے ہيں ۔اس طرح کے پروگرام کی تشکيل يقينی طور پر اس عادت کو 

د مند ثابت ہوتی ہے ۔ترک کرنے اور اس کے سبب پيدا ہونے والی اکژ مشکالت کے دور کرنے کے لئے نہايت موثر اورسو

  ۔ ورزش کی طرف خاص توجہ ٣
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يہ بات معروف ہے کہ ورزش کرنے والے افراد کو جنسی امور سے لگاؤ بہت کم ہوتا ہے ، اس لئے کہ ورزش ، بدن اور 
فکرکی طاقت کو بڑی مقدار ميں اپنے آپ سے مخصوص کر ليتی ہے ، اور فطری طور پر دوسرے باقی مسائل ميں کم ہو 

  ہے ۔ جاتی
اس بنياد پر جنسی تحريکات کے طوفان کومسدود کرنے کے لئے جوانوں کو ورزش کے وسيع اور متنوع پروگرام کا 

  انتخاب کرنا چاہيے ۔
اس بری عادت کے شکار غالبا کناره کش ، گوشہ نشين، غير متحرک اور خاموش افراد ہوتے ہيں ،اور يہی کناره کشی اور 

ں شدت پيدا کرديتی ہے ۔ اگر يہ لوگ اس عالم سے باہر ٓاجائيں اور اپنی زندگی مينمزيد تحرک گوشہ نشينی ان کی بيماری مي
  پيدا کر ليں،يقينی طور پر ان کی حالت ميں بہتری پيدا ہو سکتی ہے اور اس عادت سے چھٹکارا مل سکتا ہے ۔

۔ مختلف اور مناسب ورزش ان  اس لئے کہ معموال ان لوگوں کے جسم ميں ضعف اوراعصاب کی کمزوری پائی جاتی ہے
  کے اعصاب کی تقويت کے لئے نہايت موثر ہے ۔

ان افراد کے پاس اپنی مشغوليت کے عالوه جتنا بھی اضافی اور خالی وقت پايا جاتا ہے اس کو کھيل کود، مختلف ورزش يا 
حاصل کر سکيں، اور ساتھ  کھلی فضا ميں چہل قدمی ميں سے مخصوص کرديں، تاکہ اپنی کھوئی ہوئی سالمتی کو دوباره

  ساتھ جسمانی اور فکری طاقت بھی اس حصہ سے مخصوص ہو جائے گی ۔
جس طرح حرکت اورورزش ان کے لئے فائده بخش ہے اسی طرح کناره کشی اور گہر ی فکربھی زہرکی طرح قاتل ہے 

  جس سے ہر قيمت پران کو دور رہنا ہے ۔
نما اثرات کا ضرور مشاہده کريں ۔دن بھر اس قدر ورزش کريں کہ  اس نصيحت کو فراموش مت کريں اور اس کے معجز

رات ميں جب بستر پر جائيں تو فورا گہری نيند کی ٓاغوش مينچلے جاؤ،اس طرح ٓاپ الحق ہونے والے خياالت و افکار کے 
  تمام شراور نقصانات سے محفوظ ہو جائيں گے ۔

  ۔۔ايک عادت کو دوسری عادت کا جانشين ہونا چاہيے ۴
ماہرين نفسيات کا کہنا ہے :بری عادت ترک کرنے کے لئے اچھی عادت کا تالش کرنا ضروری ہے تاکہ اس کو بری عادت 

  کا جانشين بنايا جا ئے ۔
مثال جو لوگ جوا کھيلنے کے عادی ہيں حاالنکہ وه اس کے تمام نقصانات سے بخوبی واقف ہوتے ہيں،اس کے باوجود وه 

ان کے بقول جب جوے کا وقت ہوتا ہے وه نہيں جانتے کہ کون سی طاقت ان کو ايک قيدی کی  اس کو نہيں چھوڑتے ہيں ،
طرح اس طرف لے جاتی ہے اور ان کا عقل و وجدان بھی اس صورت ميں اس کے محکوم ہو جاتے ہيں؟!اس طرح کے 

شی مقابلہ ) کا جانشين بنائيں افراد جو اس بری عادت کے شکار رہتے ہيں وه اپنے اس وقت کو مناسب کھيل (ايک سالم ورز
  تاکہ يہ اچھی عادت اس کی جگہ ٓاجائے ۔

گويا اس وقت ميں جو خاص طاقت اس عادت کی تحريک ميں پيدا ہوتی ہے اس کا رخ اس اچھی عادت کی طرف موڑ ديا 
  جائے ،اور اس کے نامطلوب رد عمل بھی سامنے نہ ٓانے پائيں ۔( غور کريں) ۔

ام ميں بھی عين اسی وقت جب اس کی تحريک جوانوں ميں پيداہوتی ہے ايسے پروگرام کو وقت جنسی غلط عادتوں کے مق
سے پہلے تالش اور اس پر عمل کيا جائے جيسے علمی اور ورزشی مقابلہ ،يا کوئی دلچسپ ورزش ، پہاڑوں پر گھومنا ، 

  دت کی جانشين بن جائيں ۔گھڑ سواری وغيره....ان کاموں کو اس قدر مسلسل انجام ديا جائے کہ يہ بری عا

  ۔ ہر حال ميں تنہائی سے پرہيز ۔۵
  ايسے افراد کو بغير کسی قيد و شرط کے تنہا رہنے سے پرہيز کرنا چاہيے ۔

ہرگز اکيلے نہ رہيں، گھر ميں بھی تنہا نہ رہيں، رات کو کمره ميں اکيلے نہ سوئيں، خلوت ميں مطالعہ کے لئے اکيلے نہ 
  جائيں ۔

  رف تنہائی کا احساس ہوتے ہی فورا وہاں سے باہر نکل جائيں ۔کسی جگہ پر ص
اس طرح کے لوگ اس نکتہ کو کبھی فراموش نہ کريں کہ جيسے ہی اپنے ٓاپ ميں گذشتہ عادت کی پہلی تحريک کو 
  محسوس کريں فورکسی دوسرے کام ميں مشغول ہو جائيں ۔ اگر چہ اس نکتہ کو فراموش کرنا بہت سخت کام ہے ۔

ن کی فکر ميں اس عادت کو پرورش دينے کے لئے تنہائی بہترين اور کامل راستہ ہے لہذا جو جوان بھی اپنی خوش ہر جوا
  بختی، سالمتی اور استمناء کے خطروں سے سالمتی کا خواہاں ہے اسے تنہائی سے پرہيز کرنا چاہيے ۔



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ۔ پہلی فرصت ميں شادی ۔۶
پہلی فرصت ميں شادی کريں ، يہاں تک کہ اگران کے پاس صرف رشتہ (البتہ ان افراد کے پاس اگر امکانات موجود ہيں تو

عقد شرعی کرنا زياده بہتر ہے)کرنے کے امکانات فراہم ہوں تو (ليک عقد شرعی جاری ہوگيا ہو) اس موقع کو ہاتھ سے نہ 
  جانے ديں ۔

ر رکھتی ہے ۔اگرہم توقعات کے دامن کو مختصر يہ کہ شادی اس جنسی بے راه روی سے مقابلہ کرنے کے لئے قابل ديد تاثي
چھوٹا اور بيجا تشريفات کو حذف کرليں تو شادی نہايت ہی ساده اور ٓاسان امر ہے ۔ ليکن افسوس کہ غلط رسم و رواج 

  اورغلط بندشوں نے ہر طبقے( پڑھے لکھے ا ور جاہل لوگوں )کے ہاتھ پيروں ميں زنجيريں ڈال دی ہيں ۔
دی کرنے سے ڈرتے ہيں ۔البتہ يہ وحشت مکمل طور پر بے بنياد ہے اس لئے کہ تمام قوانين بعض جوان عام طور پر شا

پرعمل پيرا ہونے سے غلط عادتيں بھی آسانی سے چھوٹ جاتی ہيں اور شادی کے تمام مراحل ميں بھی وه کامياب ہوجاتا 
  ہے ۔

  ۔اپنے نفس کو تلقين اور ارادے کی تقويت ۔٧
  ٓاگاه کرنايا سمجھانا) اس عادت سے مقابلہ کرنے ميں بہترين کردار ادا کرتی ہے ۔ يعنی خود کو“( تلقين ” 

اس عادت ميں مبتال افراد کو چاہيے کہ مسلسل خود کو تلقين کرتے رہيں کہ وه اس غلط عادت کے ترک کرنے پرمکمل طور
  پر قادر ہيں ۔

ريع اثر رکھتی ہے ، جيسا کہ ايک ماہر نفسيات(ڈاکٹر کيونکہ تلقين اس بيماری ميں مبتال افراد کے لئے بہت قوی اور س
ہر دن سکون “ اس تلقين کو مندرجہ ذيل صورت ميں چند روز تک مسلسل انجام ديں :” ويکٹور پوشہ فرانسی) کہتاہے 

ميں :”واطمئنان کی جگہ بيٹھ کر جب اس کاذہن ہر فکر سے خالی ہوتو اپنی فکر متمرکز کرکے ان جملوں کی تکرار کرے 
اس ساده تلقين کی تکرار انسان کی روح“!اس عادت کو اپنے سے مکمل طور پر دور کر سکتاہوں، ميں اس بات پرقادر ہوں 

کی تقويت اور اس عادت بلکہ ہر عادت کے چھوڑنے کے لئے عجيب و غريب تاثير رکھتی ہے( اگر ٓاپ چاہيں تو ٓازما 
  سکتے ہيں) ۔

تابوں کا مطالعہ کريں، کافی کتابيں جو شخصيت کے رشد وتحکيم اور ارادے کی اس کے عالوه ارادے کی تقويت کے لئے ک
تقويت کے موضوع پر لکھی گئی ہينموجود ہيں ۔جبکہ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہيں کہ وه تمام افراد جو اس عادت يا 

  ہے ۔“ مصمم اراده” ے پہال قدمہر بری عادت کے ترک کرنے ميں کامياب ہوئے ہيں ان کا اعتراف ہے کہ اس راه کا سب س

  ۔ مکمل پرہيز٨
اس عالج کے دوران گمراه اور اس بيماری ميں مبتال افرادکی معاشرت اور ہم نشينی سے کلی طور پر اجتناب کيا جائے 

 ،جيسے کسی وبا ميں مبتال افراد سے فرار کيا جاتا ہے ، اس کے عالوه اس عمل کے وحشتناک اور مہلک نتائج سے الپروا
  نہ رہيں ، اور وسوسہ پيدا کرنے والی باتوں کو ہر گز گوش گذار نہ کريں ۔

اس بيماری ميں مبتالغلط ساتھی اس راستہ کو جاری رکھنے کے لئے عجيب و غريب کردار ادا کرتے ہيں جو خود گناه کا 
انی ميں انکو شريک بنانے کی احساس نہيں کرتے بلکہ دوسروں کو اس بدبختی کا شکار کرنا چاہتے ہيں اور اپنی غمگين کہ

کوشش کرتے ہيں ۔اس لئے وه اس عمل کو ايک لطف اندوز اور بے ضرر عمل ثابت کرنے کی سعی کرتے ہيں ۔ليکن با 
  ہوش جوان ان کے بچھائے ہوئے شيطانی جال ميں کبھی نہيں پھنستے ۔

  ۔ عام قوت اور کھانے کی طاقت٩
عالوه جوانوں کو اس عادت سے جو ان کے اعصاب کی کمزوری کا سر چشمہ کامل اور سالم غذا، جسمانی طاقت دينے کے

  ہے يا خود اعصاب کی کمزوری کا سبب ہے، ايک عجيب تاثير عطا کرتی ہے ۔
ٹھنڈے پانی سے نہانا (موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے )اور اس کے بعد بدن کو توليے سے مساج دينا اس طرح کے افراد کی 

  بہت مدد کرتا ہے ۔
ی طرح ان کو چست لباس(جو مصنوعی تحريک کا باعث بنتے ہيں ) پہننے سے پر ہيز کرنا چاہيے ۔اس طرح کے لباس اس

اصولی طور پر جوانوں کو نقصان پہنچاتے ہيناور کبھی کبھی جسم کے فطری رشد و نمو کے لئے مضراور خطرناک ہوتے
  ۔ہيں ، اس کے عالوه وسوسہ اور تحريک جنسی کا سبب بنتے ہيں 
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  ۔ ايمان اور عقيدے کی طاقت کا سہارا١٠
ايمان اور عقيدے کی طاقت ايسے لوگوں کی بے حد معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے ۔اور ان کو اس عادت کے چنگل سے 

  چھٹکارا دالتی ہے ۔
تعال کے لطف کے اس طرح کے افراد اپنے ٓاپ کوبارگاه رب العزت ميں ذليل اور مردود شمار نہ کريں،بلکہ ہميشہ خداوند م

اميدوار رہيں، نماز کے وقت اور نماز کے بعد اپنے سر کو سجدے ميں رکھ کر اپنے مہربان اور معاف کرنے والے خالق 
کے ساتھ راز ونياز کريں ، اپنے مکمل قلبی انہماک اور اپنے وجود کے تمام ذرات کے ساتھ اس کی بارگاه مينتوسل کريناور

کريں ، يقين رکھيں اگرکوئی جوان اس طرح خدا کی بارگاه ميں استمداد کريں تو اس کی مدد اس بدبختی سے نجات کی دعا 
  ضرور شامل حال ہوگی ، اور زندگی کی اس جنگ ميں کاميابی ان کے قدم چوم لے گی ۔

اجازت اس کے عالوه ہر جگہ اور ہر حال ميں خدا کو حاضر و ناضر سمجھنا چاہئے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کی
  نہ ديں کہ اس کے سامنے غلط کام انجام نہ ديں ۔

ہميں يقين ہے کہ اگر اس بيماری ميں مبتال حضرات مذکوره قوانين پر دقت کے ساتھ ايک مہينہ تک عمل کريں تو منحرف 
  راستہ سے نجات حاصل کرليں گے ۔

  قارئين کے فيصلوں کے چند نمونے
اس کتاب کے حوالے سے ہميں بڑی تعدادميں جھنجوڑنے والے خطوط موصول ہوئے ، جسکا صرف ايک نمونہ بغير کسی 

  ردوبد ل کے قاريان کے سامنے پيش کر رہے ہيں ۔
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  ا ہے ۔خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے جوانوں کو پيدا کيا اور جس نے تمام انسانوں کو پاک پيدا کي

جيسا کہ ميں نے ٓاپ سے وعده کيا تھا ، بغير کسی تمہيد کے اپنی داستان ٓاپ کی خدمت ميں پيش کر رہا ہوں تاکہ جوانوں 
  کے لئے عبرت بن جائے ۔

سال کا جوان ہوں ، نو جوانی ميں قرٓان اور امام زمانہ(ع) سے نہايت لگاؤ رکھتا تھا اور ابھی بھی وه ہی صورت  ١٩ميں 
محرم پر نظر کرنے سے مجھے سخت نفرت تھی اوراس کوگناه عظيم سمجھتا تھا،کبھی غلط نگاه سے کسی کی ہے ،نا 

  طرف نہيں ديکھتا تھا ۔
جس وقت ميں نے بلوغ کی منزلوں ميں قدم رکھا اور کالج ميں داخل ہوا تو ميرے اندر تغير پيدا ہونا شروع ہو گيا ، اور 

کرنے لگا،اور مجھے راه راست سے منحرف کر ديا،يہاں تک کہ نامحرم کو ديکھنا  ٓاہستہ ٓاہستہ شيطان مجھ ميں سرايت
ميری عادت بن گئی،اور غلط دوستوں سے ٓاشنائی ہو گئی ، انہوں نے اس عادت سے جو چار سال سے ميرے دامن گير تھی 

قابل انکار پڑھائی کی کمی مجھمانوس بنا ديا، کالج کے پورے چار سال تک ميں نے اس گندی عادت کو جاری رکھا ، اور نا
ميں پيدا ہوگئی جس کو کامال محسوس کرتا تھا،حاالنکہ ہائی اسکول کے دوران ميں ممتاز طالب علموں ميں ہوتا تھا ،ليکن 

کالج ميں مجھے بار بار امتحان دينے پڑے ، چار سال تک ميں خدا سے دوراپنے ٓاپ سے غافل اور پستی ميں رہا ،يہاں تک 
سالوں ميں ميری تمام صالحيتينمن جملہ ميری صحت ختم ہوگئی ، اس عمل کے تمام اثرات مجھ ميں ظاہر ہو  کہ ان چار

  گئے ،جسمانی کمزوری،خون کی کمی ، حافظہ کا فقدان ، ہاتھوں ميں رعشہ، انکھوں کا کمزور ہوجانا وغيره ۔
ا کہ اس عمل سے نجات حاصل کرلوں ليکن ميریکالج کے چوتھے سال ميں غفلت کی نيند سے بيدار ہوا اور کوشش کرتا رہ

تمام کوششيں رايگان ہوجاتيں ،دو تين دن تو تحمل کرتا ليکن پھر واپس اسی عادت پر پلٹ ٓاتا ، اس سال گرميوں تک اس عمل
ئمہ، اور امام کو ترک کرنے کے لئے اپنی تمام تر کوششيں کرتا رہا ٓاخر کار ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ ٓايا،خداوند عالم ، ا

زادوں سے توسل کيا ،اذان سے پہلے قرٓان مجيد کی تالوت سنتا اور ٓانسو بہاتا ، اس وقت ميں خو ن کے ٓانسو بہاتا مگر 
  ميری ٓانکھوں کے ٓانسو خشک ہو چکے تھے ،کسی سے ميں اپنا درد دل بھی بيان نہيں کر سکتا تھا ۔

دن تک اس عمل کو انجام  ٣يا  ٢ے باتيں کرتا اور اس سے مدد طلب کرتا ، اس وقت ميں تالوت قرٓان کرتا اور اپنے خالق س
ديتا ليکن تيسرے روز پھر اسی عمل کو انجام ديتا اور اس کے بعد گريا و زاری کرتا ، اور حمام جاکر غسل کرتا ، پھر اس 

يتا تھا تو ميں کس قدر خوشی کو ترک کرنے کا مصمم اراده کرتا ،ليکن ٓاپ نہيں جانتے کہ جب ميں اس عمل کو چھوڑ د
  ---ہوتاتھا کہ گويا هللا نے ميرے تمام گناہوں کو بخش ديا ہے ! ليکن هللا شيطان پر لعنت کرے پھر

مختصر يہ کہ غروب سے پہلے قرٓان مجيد کی تالوت کو سنتا تھا اور ساتھ ساتھ گريہ و زاری کرتا اور هللا سے مدد طلب 
البہ کرتا ،اس کے بعد نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ هللا تمام جوانوں کو جو اس عمل کے عادی کرتا تھا اور اس کی پناه کا مط
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  ہيں اور من جملہ مجھ کو نجات عنايت فرما ۔
ميں اپنے دوستوں کو ديکھتا کہ کس درجہ ترقی کر رہے ہيں اور ايک ميں ہوں جو بالکل ان کے برعکس ہوں ،پستی کے 

) ميں شرکت کی اوراس ميں نا کام ہوا compationء کے متحانی مقابلہ (١٣٧٠نے سن راستوں کو طے کرتے ہوئے ميں
جس کی وجہ ميں اسی عادت کو سمجھتا ہوں ،اس دوران کبھی بھی هللا کا لطف ميرے شامل حال نہ ہوا،ٓاخر کار هللا نے 

جوانوں کے جنسی” ڑی جس کا نام ميرے حق ميں ايک مہربانی فرمائی کہ ايک دن الئبريری ميں ميری نظر ايک کتاب پر پ
تھا ۔ميننے اس کتاب کو خريد ليا ، يہ کتاب وہی کتاب نجات تھی جس نے مجھے ہالکت کی پستی “ مشکالت اور ان کا حل 

سے نجات عطا کردی ۔يہ ہی کتاب ہے جو اکثر جوانوں کو نجات يافتہ بناتی ہے، اگر جوان اس ميں بتائے ہوئے دستورات پر
قينا اس عمل کے ترک کرنے ميں حتمی کاميابی نصيب ہوگی ۔ميں اپنے خالق کا شکر گزار ہوں کہ اس نے عمل کرے توي

  اپنے لطف ميں مجھے شامل فرمايا اوريقينی ہالکت اور پستی سے مجھے نجات بخشی ہے ۔
عمل کيا اور  ميں نے کتاب کے تمام مطالب کو اچھی طرح پڑھا ہے اور اس ميں ذکر دس دستورات پر مکمل طريقے سے

اس کے ساتھ نماز کواول وقت ادا کرتا اور اس کے بعد هللا سے دعا کرتاکہ هللا تمام جوانوں کو اور مجھ کو اس عادت سے 
نجات عنايت کرے ۔اور ٓاية الکرسی کی ہر روز اس قدر تکرار کرتا تھا کہ جب بھی گناه کی فکر ذہن ميں ٓاتی فور ٓاية 

  اور اس کی حيرت کن تاثير کا مشاہده کرتا تھا ۔ الکرسی کی تالوت کرتا تھا،
اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسھم ، ذکروهللا ، فاستغفروا بھم ومن يغفر الذنوب اال هللا ، ولم يصروا علی ما ” ان دو ٓايتوں کو:
يشہ پڑھتا تھا جس کے نتيجےہم“ ان الذين اتقوا اذا مستھم طائف من الشيطان تذکروا فاذاھم مبصرون ” اور“ فعلوا وھم يعملون

  ميں کلی طور پر ميرے ذہن سے وه بدبختی والی فکر خارج ہوگئی، يہ دونوں ٓايتيں يقينا بہت موثر ہيں ۔
سب سے پہلے ميں نے پختہ اراده کيا کہ نامحرم عورتوں اور لڑکيوں پر نظر نہيں ڈالوں گا ، اس کے بعد ميننے اپنے پورے

اکہ مجھے عمل بد انجام دينے کے لئے بالکل فرصت نہ مل سکے وغيره۔جسکی مکمل تفصيل دن کا ايک پروگرام بنايا ت
ميں بيان کی گئی ہے ۔ پہلی بارميں نے اپنے يقين و ايمان کو قوی کيا “ جوانوں کے جنسی مشکالت اور ان کا حل ” کتاب 

۔ميں اس جملے پر جو اس کتاب کے ٓاخر اور خداوند متعال سے مدد کی درخواست کی جو کہ باقی تمام چيزوں سے مہم ہے 
ہميں يقين ہے کہ اگر اس بيماری ميں مبتال حضرات مذکوره قوانين پر دقت کے ” ميں ذکر کيا گيا ہے مکمل يقين رکھتا تھا ۔

  “ساتھ ايک مہينہ تک عمل کريں تو منحرف راستہ سے نجات حاصل کرليں گے ۔
د ٓاخر کار ميناس عمل کے ترک کرنے ميں کامياب ہو گيا،اور نجات پا گيا صمم اراده کرنے کے بع-مختصر يہ کہ کئی بار م

۔اور اب تک جب ميں اس خط کو تحرير کر رہا ہوں ،اس عمل کو چھوڑے ہوئے دو ماه ہو چکے ہيں ۔ٓاپ نہيں جانتے کہ 
ه دو رکعت نمازشکر جب ايک مہينہ ہو گيا تھا تو ميں کس قدر خوش تھا، ميں نے دورکعت نمازشکر پڑھی اورابھی تک و

مسلسل پڑھتا ہوں اور پنے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ اس احساس کو تمام جوانوں ميں پيدا کرے جو اس جنسی عادت 
  ميں مبتال ہيں (انشاء هللا) ۔

جو جوان اس عمل کو انجام ديتے ہيں اگر وه اس بات کو جان جاليں کہ يہ عمل کس قدر خطرناک اوراس کے نتائج کتنے 
بخت اور ہالک کرنے والے ہيں ،تو وه يقينا اس کو ترک کرنے کا مصمم اراده کرليں گے اور کتاب ميں بتائے گئے بد

  دستورات پر عمل کريں گے اوريقينا ايک مہنيے ميں اس عادت سے نجات پا جائيں گے ۔ انشاء هللا۔
ميں نے بدبختی اور پستی کی موت سے نجات دل چاہتا ہے کہ فرياد کروں اور تمام انسانوں کو پکار پکار کر کہوں کہ 

  حاصل کر لی ہے ۔
  دل چاہتا ہے کہ خون کے ٓانسونروؤں، ناکامی کے ٓانسوں نہيں بلکہ خوشی اور کاميابی کے ٓانسوں ۔

دل چاہتا ہے کہ گھر والوں سے بہت سی باتيں کروں اور ہنستا رہوں اس لئے کہ دو مہينے پہلے تک اس طرح کی ہنسی جو 
  نکلتی ہے کبھی ميرے لبوں پر نہيں ٓائی ۔اس وقت ميں بہت کم بات کرتا تھا ۔دل سے 

  خدايا تيرا شکر کہ تونے اپنے لطف سے بہره مند کيا جو بنده تجھ سے دور بھاگ رہا تھا ۔
  خدايا تيرا شکر کہ تونے مجھے حقيقت سے ٓاشنا کر ايا اورميری مدد کی کہ ميں حقيقت سے پيوستہ ہو جاؤں ۔

جوانوں! ملک کے مستقبل ساز جوانوں !کوشش کرو اگر پاک ہوتوہميشہ پاک رہو، اگر پاک نہيں ہو تو پاک ہو عزيز 
کا مطالعہ کرواور اس کے دستورات پر عمل کرو،يقين جانوں “ جوانوں کے جنسی مشکالت اور ان کا حل” جاؤ،اور کتاب 

پ کو مطمئن ہوناجا چاہيے کيونکہ ميری نجات کے ٓاخری کہ اگر ٓاپ اس عادت کا شکار ہينتو ضرورنجات پا ؤگے ۔اور آ 
لمحے ميں ميرے دل ميں ايک ايسی اميد پيدا ہوگئی تھی جس کی وجہ سے مجھے يقين ہو گيا تھا کہ مجھے نجات حاصل 

  ہوگی ۔
راده کرو اور عزيز جوانوں! اگر تم نے اراده کيا تھا کہ اس عمل کو چھوڑ دو گے اور پھر ناکام ہوگئے ،تودوباره پختہ ا
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کبھی بھی نااميد نہ ہوناکبھی يہ مت کہنا کہ اب وقت گذر گيا ہے ،اگر تم نے اس عمل کو بہت زياده انجام ديا ہے تو مکرر 
ارادے کی پختگی سے يقينا کامياب ہو جاؤگے ۔ مصمم ارادے کی اس وقت تک تجديد کرو جب تک اپنی کاميابی کو اپنی 

هللا، يقينا تم اپنی کاميابی کو اپنی آنکھونضرور ديکھو گے ، لہذا آئنده اراده کو مصمم ارادے آنکھوں سے نہ ديکھ لو ۔انشاء 
  کے ساتھ انجام دو ۔

(بہترين غلبہ بر نگرانيھا و نا“ پريشانيوں اور نا اميدی پرغلبہ کا بہترين راستہ ” اس کتاب کے ضمن ميں ايک دوسری کتاب 
  يدے مند ہے ۔ (انتشارات نسل جوانان) ۔اميديھا) کا مطالعہ کرنانہايت ہی فا

اوراے پاکيزه افراد! ٓاپ نے اس کتاب کولکھ کرخطرناک دلدل ميں پھنسے بہت سے جوانوں کو نجات عطا کی ہے اور نجات
دے رہے ہيں ، ہم جانتے ہيں کہ آپ کوہم جوانوں کے شکريہ کی ضرورت نہيں ہے ،کيونکہ آپ اپنی محنت اورہمت کا اجر 

  اوندعالم سے طلب کرو گے ۔اپنے خد
  خدايا ہم جوانوں کو اس عادت کے ترک کرنے ميں مدد فرما!تاکہ کامياب وکامران ہو جائيں ۔

خدايا ہم جوانوں کوہدايت فرما کہ ہم اپنی قدر و قيمت سے ٓاشنا ہو جائيں تاکہ اس طرح کے غلط کاموں کو انجام دينے سے 
  ور رہيں، اس لئے کہ ان کاموں سے ہم نہايت پستی ميں چلے جائيں گے ۔دور رہيں اور نامحرم پر نگاه کرنے سے د

خدايا ميں جانتا ہوں کہ اس عمل کے ارتکاب سے ميرا حافظہ اورفراست ضايع ہو گئی ہے ، ميرے گذشتہ حافظہ اور فراست
اور فراست واپس مل جائيگی کو واپس پلٹا دے !مجھے يقين ہے کہ اگر ميں تيری پناه ميں ٓاجاؤں تو ميراکھويا ہوا حافظہ 

  ۔لہذا اے ارحم الراحمين ميں تيری پناه ميں ٓانا چاہتا ہوں!
  خدا جن جوانوں نے اس عمل کو ترک کيا ہے، ان کی تو خود مدد فرماتا کہ گذشتہ نقصان کو پورا کرسکيں ۔

انسوز عمل ميں دوباره مبتال نہ ہوں خدايا ہمارے گذشتہ اعمال کی توبہ کو قبول فرما !اور ہماری مدد فرما کہ ہم پھر اس ج
۔اور ہر وه جوان جو ميری طرح اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو نجات عنايت فرما، چونکہ تمام امور تيرے 

  اختيار ميں ہيں ۔
دا پسند کامخدايا ! وه تمام افراد جو جوانوں کی راہنمائی کے کوشاں ہيں ان کی مدد فرما تاکہ وه مزيد بہتر طريقے سے اس خ

  کو انجام دے سکيں ، اوربہشت جاويداں ان کو نصيب فرما ۔
  

  خدايا شکر شکر شکرالکھ مرتبہ شکر
  خدا حافظ اور التماس دعا

 آپ کا مخلص

 

 


