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ﺳﮯ ﺑﻼوﺟﮧ ﺧﻮف آﻧﮯ ﻟﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﮯ ﺟﺎﻧﻮر ،ﮐﯿﮍے ﻣﻮڑے،
ﻧﺎواﻗﻒ ﻟﻮگ ،ﺑﺎدل ﮐ ﮔﺮج ،اﻧﺪﮬﯿﺮا ﯾﺎﮨﻮاﺋ ﺟﺎز ﮐ آواز وﻏﯿﺮہ۔
ﮐﭽﮫ ﺑﭽﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻧﻔﺴﯿﺎﺗ ﻋﺎرﺿﮯ اس ﺣﺪ ﺗ ﺑﮍھ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ
وہ ﺑﺎﻟﻞ ﺑﺰدل ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﺣﺘ ﮐﮧ اﻧﮭﯿﮟ ﻧﯿﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﺧﻮف آﻧﮯ
ﻟﺘﺎ ﮨﮯ اور ڈراؤﻧﮯ ﺧﻮاب ان ﮐ ﻧﯿﻨﺪ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﺪاﺧﻠﺖ ﮐﺮﺗﮯ

رﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔اﺳﻮل ﺳﮯ ڈر اور ﺧﻮف ﺑﮭ اس ﮐ اﯾ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ۔
ﺑﭽﮧ اﺳﻮل ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮔﮭﺒﺮاﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ اﺳﺎﺗﺬہ اور اﺳﻮل
ﮐﮯ دوﺳﺮے ﺑﭽﻮں ﺳﮯ ﺧﻮف ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﯾﺴ ﺻﻮرت
ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺣﻮﺻﻠﮧ اﻓﺰاﺋ ،ﭘﯿﺎر و ﻣﺤﺒﺖ ،اﻧﻌﺎم و اﮐﺮام دے ﮐﺮ اﺳﻮل
ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ وﻗﺖ ﮔﺰارﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﺿﺎ ﻣﻨﺪ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ڈراؤﻧﮯ ﺧﻮاب دﯾﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﻧﯿﻨﺪ ﮐﻢ آﺗ ﮨﮯ۔ وہ ﺑﺎر ﺑﺎر
ﺟﺎگ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﺎ ﺳﻮﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮍﺑﮍاﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﻧﯿﻨﺪ ﺳﮯ ﺑﯿﺪار
ﮨﻮﮐﺮ روﻧﮯ ﻟﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ ادﮬﺮ اُدﮬﺮ ﺟﮧ ﺑﺪﻟﺘﮯ ﯿﮟ۔ ان ﮐ
ﻧﯿﻨﺪ ﭘﺮﺳﻮن ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺗ ،ﺑﻠﮧ وہ ﮐﺮوﭨﯿﮟ ﺑﺪﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ اور ﺑﮯ
آرام دﮐﮭﺎﺋ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ زﯾﺎدہ ﺗﺮ اﭼﺎﻧ ﺻﺪﻣﮧ ،ڈر و ﺧﻮف ﭘﺮ ﻣﺒﻨ
واﻗﻌﺎت ﭘﯿﺶ آﻧﮯ ﯾﺎ ﻧﯿﻨﺪ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ڈراؤﻧ ﮐﺎﻧﯿﺎں ﺳﻨﻨﮯ ،ﺑﺎر ﺑﺎر
ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺷﻨ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺳﮯ ﺟﺪاﺋ ﯾﺎ ﻣﺎرﭘﯿﭧ وﻏﯿﺮہ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺑﭽﮧ
رات ﮐﻮ ﺳﻮﺗﮯ ﻣﯿﮟ ڈرﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﯾﺴﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺣﻮﺻﻠﮧ دﯾﻨﮯ اور
ﯾﻘﯿﻦ دﺎﻧ ﮐﺮواﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوہ اﺳﮯ اﭘﻨ ذات ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺤﺎل ﮐﺮﻧﮯ
ﻣﯿﮟ ﻣﺪد دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ اﮔﺮ ﻣﺎں ﺑﭽﮯ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻼﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﺘﺮ
ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ذﮨﻦ ﺳﮯ ڈر اور ﺧﻮف ﮐﻮ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐ ﺮ ﻣﻤﻦ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐ ﺟﺎﺋﮯ۔
دوﺳﺮے ﺑﻦ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں اور ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭽﻮں ﺳﮯ ﺣﺴﺪ ﮐﺎ ﭘﯿﺪا
ﮨﻮﻧﺎ اﯾ ﻋﺎم ﻧﻔﺴﯿﺎﺗ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮨﮯ۔ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﮍے ﺑﭽﮯ اس ﮐﺎ زﯾﺎدہ
ﺷﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﯿﮟ۔ اﯾﺴﮯ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ اﺣﺘﯿﺎط ﮐ ﺿﺮورت ﮨﻮﺗ ﮨﮯ۔
اﯾﺴﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﯿﺎر و ﻣﺤﺒﺖ اور ﺗﻮﺟﮧ ﻣﯿﮟ اﺿﺎﻓﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺰا دﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮﯾﮟ۔ اﻧﮭﯿﮟ ان
ﮐ اﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ اﺣﺴﺎس دﻻﺋﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﺣﺴﺪ ﮐﮯ ﺟﺬﺑﮯ ﮐﻮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮﯾﮟ۔ذﮨﻨ ﺻﺪﻣﻮں ،واﻟﺪﯾﻦ ﮐ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮧ ،ﺑﭽﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺳﻠﻮک ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺑﺎر ﺑﺎر ﻏﺼﮧ ﯾﺎ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺑﭽﻮں
ﻣﯿﮟ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺘﺮی اور اﺣﺴﺎسِ ﻋﺪم ﺗﺤﻔﻆ ﺟﻨﻢ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ،ان ﮐﺎ اﭘﻨ
ذات ﭘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﮨ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻇﺎر وہ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ۔ﺑﭽﮯ ﮐ زﺑﺎن ﻣﯿﮟ ﻟﻨﺖ آﺳﺘ ﮨﮯ ،وہ
دوﺳﺮوں ﺳﮯ اﻟ ﺗﮭﻠ رﮨﻨﮯ ﮐﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺟﻨﺒ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮔﮭﺒﺮاﺗﺎ ﮨﮯ ،ﮐﺴ ﻧﺌﮯ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﺎﺗﮫ ڈاﻟﻨﮯ

ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻤﺰور ﮨﻮﺟﺎﺗ ﮨﮯ۔
واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺠﮫ داری ﺳﮯ اﭘﻨﮯ روﯾﮯ ﭘﺮ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺴﺎوی ﺳﻠﻮک روا رﮐﮭﯿﮟ اور اﻧﮭﯿﮟ اﻧﻔﺮادی ﺗﻮﺟﮧ
دﯾﺘﮯ رﯿﮟ۔ ان ﮐ ﺟﺎﺋﺰ ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﯾﮟ ،ان ﻣﯿﮟ ﺧﻮد
اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻮ اﺑﮭﺎرﯾﮟ اور ان ﮐ ﺣﻮﺻﻠﮧ اﻓﺰاﺋ ﮐﺮﺗﮯ رﯿﮟ۔ﮐﭽﮫ
ﺑﭽﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﻤﺎﺟ ﯾﺎ ﺟﺬﺑﺎﺗ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻮں ﮐﺎ ردﻋﻤﻞ ﻏﺼﮯ ﮐ ﺷﻞ
ﻣﯿﮟ اُﺟﺎﮔﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور وہ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺎت ﭘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﺼﮯ ﮐﺎ
اﻇﺎر ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ۔ دوﺳﺮے ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﻣﺎرﺗﮯ ﯿﮟ۔ ﺑﺮﺗﻦ ﺗﻮڑﺗﮯ
ﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﺎر ﮐﺮدﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ اﻟﭧ ﭘﻠﭧ
ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﻮ ﭘﮭﺎڑ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ واﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻮ ﺳﺨﺘ ﻧﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺑﻠﮧ ان ﺳﮯ ﭘﯿﺎر و ﻣﺤﺒﺖ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ
آﺋﯿﮟ ،اور ان ﮐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﮐﮯ راہ راﺳﺖ ﭘﺮ ﻻﻧﮯ ﮐ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ۔

