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 دمحم ظفرهللا

گو کہ ہم اپنے آبائی گاوں کوٹلی لو ہاراں مغربی ميں بہت کم رہے پر جب بهی يادوں کی پٹاری کهلتی 
اسکی ايک ہی وجہ ذہن ميں آتی ہے کہ گاوں ميں سبهی اپنے  ہے گاوں اچک کر سامنے آجاتا ہے۔

تهے تو وه بهی بس اپنے ہی تهے۔  نتهے اور ہميں تو کبهی کبهی يہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے کوی دشم
ہماری کوٹلی کی يادوں ميں دشمنيوں کا کوئی گزر نہيں پر چونکہ يہ ايک انسانوں کی بستی تهی اور 

ئی نہ کوئی بات تو ہوہی جاتی ہے۔ تو ٹهيک ہے جهگڑے بهی ہوتے تهے کو ميں انسانی بستيوں
  ول بهال جاتا تها۔  ياں بهی ہوتی تِهيں پر يوں کہ ايک آده دن ميں سب بهئلڑا

تهيں اور آپس کی مقابلے  اہر ہے کہ رنجشيںخاندانی دشمنياں ہمارے گاوں ميں کم ہی تهيں، ظپرانی 
اس کی وجہ شايد يہ تهی کہ کوٹلی  بازياں بهی تهيں پروه جسے دشمنی کہيں کم ہی نظر آتی تهی۔

سبهی لوہار تهے ۔ يہاں تک کہ جن تر دو ہی برادريوں کے لوگ رہتے تهے اور لوہاراں ميں زياده 
لوگوں کو غير لوہار گردانا جاتا تها وه بهی بڑے ٹهسے سے لوہارا کام کرتے تهے اور لوہار کہالتے 

ہر کہ در کوٹلی لوہاراں رفت لوہار ک رفت نمک شد کی طرح متهے بس يہ کہہ ليں کہ ہرکہ در کان ن
۔شد  

يعنی ميرے پردادا کی اوالد ميں سارے احمدی تهے، ہمارے خانداں يہاں ايک چهوٹا سا فرق ہے کہ  
ہی احمدی ہونے کی وجہ سے پرجب مختلف تو ہم تهے اس وجہ سے ہم کو ذرا مختلف گردانا جاتا تها۔

 ۔ پر بهلے دن تهے ابهیہم بهائی اسکول جانے لگے تو نتائج کی وجہ سے کچه دلچسپ بهی ہو گئے

مديت ں سيکها تها اس لئے اکثر دلچسپی کا اظہار ہم سے احلوگوں نے عقيدے کے نام پر بير رکهنا نہي
پهر بهی ہم سے کرکے کيا جاتا تها۔ اور سچی بات يہ ہے ہميں کچه آتا واتا تو تها نہيں پر پر اعتراض

جيسا بهی بن پڑتا تها کچه سلسلے کی کتابوں سے پڑه کر کچه سوچ کر بحث مباحثہ کی رسم کو 
 نبهاتے ہی رہتے تهے۔

تهی کہ اگر ہميں کسی نے  ،اور ہمارا خيال ہے کہ يہ بات ہمارے گاوں سے خاص ،بات بهیپهر يہ 
کسی مسئلے پر گهير ليا تو کوی نہ کوی ہماری مدد کو يہ کہتے ہوئے آجاتا کہ اس بچے سے الجهنے 

جان چهڑاتے کبهی ہم اکيلے ہی پهنس جاتے تهے اور يہ کہہ کر کی بجائے کسی بڑے سے بات کرو۔
کچه ذرا خير تو ايسی ہی باتوں کے پيش نظر ہم نے يہ فيصلہ کيا کہ  کہ سوچ کر بتاوں گا۔ تهے

تا کہ  جا سکيں، کہ جو موقعے کی مناسبت سے پيش کئے تيار کرنا چاہئيں سے دالئل" معياری"
  ۔درميان ميں سوچ کا دوره نہ پڑ جائے

يک يہ تهی کہ موقعے کی مناسبت بہت سوچ بچار کے بعد جو چند ايک چيزيں سوچيں ان ميں سے ا
معامالت کو ذرا دير کو عقيدے کے  ديکهيں" يا " درخت اپنے پهل سے پہچانا جاتا ہے"سے کہوں 

آپ يہ ديکهيں کہ احمديوں کا کردار کيا ہے۔ احمدی صوم وصالت کے پابند، " ايک طرف چهوڑيں
جماعت پيدا کر سکتا ہے؟ يہ خيال تو اور با کردار لوگ ہيں۔ کيا ايک مفتری ايسے لوگوں کی  ديانتدار



خوب استعمال کيا۔ اس کا  ، اور بعد کو گاوں سے باہربهی،بہت اچها تها اورہم نے اس کو گاوں ميں
بات لوگوں کو سوچنےپر مجبور کرديتی تهی، پر اس کو گاوں ميں استعمال  يہ فائده يہ تها کہ

باحت تهی۔کچه ق ميںکرنے  

اقف حال کے سامنے يہ بات کہہ دی تو وه کہے گا کہ مياں تم اپنے دادا قباحت يہ تهی کہ اگر کسی و 
کے ايک گهر کے ايک ايسے حصے ميں رہتے ہو جس ميں گايوں بهينسوں کے لئے نانديں لگی ہيں۔ 

سے پڑهتی ہے  د سے آمدنی پر پلتی ہے وه تو ٹهاٹاکی اوالد جو تمہارے دادا کی جائد تمہارے تاياوں
اور تم گهر کی روٹی چالنے کے لئے اسکول سے آکر يا اسکول سے ناغہ کرکے ادهر ادهر کے کام 

نتدار ہوتے تو تمہيں يوں تنگ نہ ہونا پڑتا۔ا احمدی اتنے ہی دي سارے۔ اگرکرتے رہتے ہو  

ی يہکوشش  يہ ايک ايسا کڑوا سچ تها جو کہ ہم کسی کی زبان سے سننا نہيں چاہتے تهے۔ اس لئے
دليل نہ دهرائی جائے۔ پر ايک روز چوک ہو گئی۔ کرتے تهے کہ کسی واقف حال کے سامنے يہ 

بوچڑ اس لئے کہ ان ہمارے گاوں ميں ايک دکاندار تهے، عام طور پر انکو صديقا بوچڑ کہا جاتا تها۔ 
کی دکان اور قرضوں کے لين دين ميں بہت  کے قصاب تهے۔ ان کے باوا نے پرچونکے بڑے، بڑے 

نام کمايا تها يہ خود منيا ری کی دکان کرتے تهے۔ ابا سے انکی واقفيت ہونے کی وجہ سے ہم انکی 
۔اور ان کو الال جی کہتے تهے عزت کرتے تهے  

ے تهے۔ يقينا ہمارا خيال ہی رکهتے تهے، اور اکثر ہميں مذہبی مباحث ميں الجهائے رکهتبهی  الالجی 
جاتے آتے، کارخانے جاتے آتے انکی دکان کے آگے سے  کہ اسکول  انکی دکان ايسی جگہ تهی۔ 

گهڑے کی مچهلی تهے کہ جب وه فارغ ہوں اور ہم کو گهر تو گويا ہم ان کے لئے  ہوکر گزرنا پڑتا تها
انکا طريقہء واردات يہ تها کہ چهوٹتے ايک سوال داغ  ۔ کی طرف جاتا ديکهيں تو اشاره کر کے بالليں

 ديا۔ 

هی کہہ کا کيا قصہ تها ۔ جب ہم  سب بيان کرچکے اور يہ ب ۔ دمحمی بيگمهئی وهمثال کے طور پر کہ ب
بهی دہرا چکے تو  کہ پيشگوئی ميں وعيد تهی اور حضرت يونس عليہ السالم کی قوم کا قصہچکے 

۔فرمايا کہ يہ تو ميں سن چکا ہوں کوئی نئی بات بتاو   

کو پيشاب بہت آتا تها اوردوران سر انکو اعتراض ہوا کہ حضرت مسيح موعود عليہ السالم  ايک بار 
کی وجہ سے آپ نے خود خيال ظاہر کيا کہ شايد مراق ہے۔ ظاہر ہے کہ پيشاب کی کثرت ميں پاکيزگی 
 کا خيال رکهنا محال ہوتا ہے اور بغير پاکيزگی کے نبوت کيا؟ اور ظاہر ہے کہ مراقی کی بات کا

ہم نے جواب ميں دو زرد چادروں کی پيشگوی کا ذکر کيا اور ساته ہی کہہ ديا کہ مراق کا ۔ ؟اعتبار کيا
ان  شبہ مراق کا ثبوت نہيں ہوتا اور کہ بيماری کے باوجود صفائی کا خيال رکها ہی ہوگا تو نبوت ملی۔

 کا انداز وہی تها کہ ہاں يہ تو ہم نے سن رکها ہے۔

طور پر يہ رائے بهی پيش کردی کہ صاحب ايسے مريض آدمی نے جو ايک ہم نے اپنے خيال کے 
 سے کم نہيں۔ وه ايک معجزےطويل عرصے تک اسالم کے دفاع ميں مدلل اور مسکت کتب لکهيں 

ہمارے خيال ميں ايسے بطل جليل پر اعتراض کرنے کی بجائے اس کا ادب کرنا چاہئے اور خدا کا 



ی زمانہ ميں اسالم کے دفاع کے لئے ايک ايسے شخص کو شکر کرنا چاہئے کہ اس نے اس آخر
 بهيجا جس نے اپنی صحت کی پروا نہ کرتے ہوئے ايسے ايسے علمی کار ہائے نماياں انجام دئے۔

ديکه کر ہم نے ذارا سا پينترا بدال اور کہا کہ الال جی آپ تو خود اس بات کو بهی بے اثر جاتے 
لئے استخارے بهی کرتے رہتے ہيں ذرا اپنے لئے بهی  وظيفے وغيره کرتے رہتے اور لوگوں کے

استخاره کر ليں اور هللا تعالی سے پوچه ليں حضرت مرزا صاحب کی سچائی کے بارے ميں۔ اس پہ 
پوچهنا؟وه يوں گويا ہوئے کہ جس بات کا پتہ ہے کہ وه غلط ہے اس کے لئے خدا سے کيا   

اب يہ بات ايسی تهی کہ ہم ان کو الزام دے سکتے تهے کہ وه عالم کل ہونے کا دعوی رکهتے ہيں  
پراس کی بجائے ہميں يہ بات سوجهی کہ ان پر وه سوچا سمجها حربہ آزماتے ہيں۔ سو ہم نے وه 

کہا کہ کيا ايک ايسا قطعی طور پر غلط آدمی ايسی نيکوکار سوچے سمجهے فقرے دہرائے اور 
ت پيدا کرسکتا ہے؟ اس پر انکی آنکهوں ميں جو چمک پيدا ہوی اس نے ہميں احساس دال ديا کہ جماع

اب وہی ہوگا جس کا ڈر تها، يہ تو ابا کے پرانے جاننے والے ہيں پرانے حاالت بهی جانتے ہيں اور 
ر جانتے ہی ہونگے، اب يہ کہيں گے کہ اپنے گهر کی خبگاوں ہی ميں رہتے ہيں ہمارا حال بهی 

۔سناووت  

پتا نہيں کہ ان کی اس طرف توجہ نہيں ہوئی جس کا ہميں خوف تها يا يہ کہ انہوں نے اسی کو ذرا 
آگيا تها لہذا ايک زياده دآلزار جواب  هلپيٹ کر ہمارے منہ پر مارنے کی کوشش کی يا يہ کہ انکے ہات

کی بات کو کچه يوں دہرا ہم ان  انکا خدا۔ کتفا کرنے کی سوچی، اب وه جانيں اورانہوں اسی پر ا
گو کی ٹوکری پر ساری رات کلمہ پڑہتے رہو تو وه : مرد بد اطوار نے کہاس سکتے ہيں کہ۔۔۔ تس پہ ا

گالب کے پهولوں ميں نہيں بدل جائے گی۔ صبح تک   

ہمارا حال دکه اور خجالت سے خراب تها، دکه اس بات پر کہ ہمارے مذهب پر ايسا رکيک حملہ ہوا 
ال اس ر خواه جواب نہ بن پڑا تها۔ بہر حلت اس بات پر کہ ہم سے اس بات کا کوئی خاطتها اور خجا

الال جی آپ گو کی ٹوکری کا غلط استعمال کر رہے ہيں  وقت تو ہم نے يہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ
 اگر اسی گو کی ٹوکری کو کسی کياری ميں ڈال ديں اور کياری ميں گالب لگا ديں تو پهر ہی اميد کی

 جاسکتی ہے۔

خير الالجی نے ہماری وه بات بهی اپنے سابقہ طريق پر سنی ان سنی کردی اور ہم بهی جان بچی تو 
الکهوں پائے لوٹ کے بدهو گهر کو آئے کے مصداق دير ہونے کا بہانہ کر کے گهر کو چل دئے۔ بہر 

مرہم رکه ديتا ہے۔ حال يہ چوٹ ايسی نہيں تهی کہ آرام سے بهالئی جا سکتی، پر وقت ہر زخم پر   

اسی منا سبت سے مذهب کی طرف  ئے ہم بڈهے پهونس ہو گئے اورپهر يوں ہوا کہ سالہا سال گذر گ
تمام ذی روح اشياء کی  دنيا کیبلکہ  يعنی انسانوں کی کچه زياده ہی راغب ہو گئے تو ايک روز اپنی

حيثيت پر غور کرتے کرتے ميں اللے صديقے بوچڑ کے سوال کا جواب بس يہ سمجه ليں کہ پهدک 
کر سامنے آگيا کہ اگر وه گو کی ٹوکری خود سمجه کر، ساری رات نہيں، صرف ايک بار کلمہ پڑه 

يں گے۔ دے تو اس کے پاس سے ايسی مہک اٹهے گی کہ آپ گالبوں کی مہک کو بهول جائ  



بات کچه يوں ہے کہ قرآن کريم ميں اتنی بار انسان کو اسکی اوقات ياد دالئی گئی ہے کہ آدمی سوچنے 
پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اندر کی بات کيا ہے۔ اسی اندر کی بات کی کهوج ميں جب نکلے تو ہم نے يہ 

 اصل کرتے ہيں سے توانائی ح انخدا کی بنائی نعمتوں کو کها کر ،ديکها کہ جاندار، اور ہم انساں بهی

 اورباقی فضلے کی صورت ميں، اسی رب رحمان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت، نکال ديتے ہيں۔ 

ضروريات کو نکالنا کوئی  توانائی اور معدنی يں سے ہمارے لئےيہ ہے کہ ہم جو کهاتے ہيں اس مبات 
يں ايسے عرقوں کا انتظام کيا ہے ۔ اس کے لئے ہمارے بنانے والے نے ہمارے جسم ماتنا آسان نہيں

کے ذريعےسے، الگ  کيمياوی عملجو کہ ہماری خوراک سے ہماری توانائی کی ضروريات کو،
ملغوبے سے جسم اپنی مدد ديتے ہيں۔ جب معدے ميں بننے والے  ،معدے کی بهٹی ميں ،کرنے ميں

وجهتی ہے۔ضروريات چوس چکتا ہے تو پهر اس زايد بوجه سے چهٹکاره حاصل کرنے کی س  

اس ميں کيمياوی عمل کے نتيجے ميں ايسے غبار اور ايسے  پهريہ صرف زايد بوجه ہی نہيں ہوتا  
۔ اس بات کا ہميں کچه مواد پيدا ہو جاتے ہيں جو کہ جسم ميں ره کر نقصان کا باعث ہو سکتے ہيں

ہے اور ہماری اندازه فراغت حاصل کرتے وقت ہو سکتا ہے، بعض اوقات بو ناقابل برداشت ہوتی 
چهٹکارا حاصل کيا جائے ۔ اسی وجہ سے ايک  جلدپوری کو شش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس گند سے

عرصے سے جب بهی ہم کو موقعہ ملتا ہے ہم کہہ ديتے ہيں ہم انسان توهللا تعالی کی بنائی ہوئی 
 نعمتوں کو گند ميں بدلنے کی مشينيں ہيں۔

کہاں سے آجاتی ہے؟ تو ذرا غور  ں انسان کی اوقات کی باتاب سوال يہ بهی اٹه سکتا ہے کہ اس مي
ديکهيں کہ اسی فضلے سی نکال ہوا پانی تبخيروتقطير کے بعد زمين سے نکلتا ہے يا بادلوں سے  سے

برستا ہے ہم پر اور ہم اسی کو پيتے ہيں اور باقی کا فضلہ مختلف جانداروں کے اندر سے ہوتا ہوا 
اناج سبزيوں اور پهلوں کی صورت ميں ے ہماری ضرورت کی چيزيں کهاد بنتا ہے اور اس ميں س

آجاتی ہيں۔ ،پهر،ہمارے سامنے  

ارے ہاں ٹوکری والی بات تو ره ہی گئی۔ بات کچه يوں ہے کہ ہمارا خوراک سے توانائی حاصل 
و اور توانائی وغيره ہ ،خاصہ وقت ليتا ہے۔ يہ نہيں کہ کهايا پيا، گهرر سے مشين چلیکرنے کا عمل 

وه ہماری خوراک کے اجزاء ميں کيمياوی طور  گئی حاصل۔ جن چيزوں کی ہميں ضرورت ہوتی ہے
خاصی دير رکهنا پڑتا ہے پر مقفل ہوتی ہيں۔ ان کو نکالنے کے لئے خوراک کو معدے اور آنتوں ميں 

تی چل اور ہوں گويا ہمارے جسموں ميں پاخانہ بننے کا عمل ہمہ وقت جاری رہتا ہے تو پهر ہم سب
کيا ہوئے؟ اور جب ہم کلمہ پڑه ليں، سمجه کر، تو ہمارے کردار پهرتی گو کی ٹوکرياں نہ ہوئے تو 

يہ بات ميں اپنے پاس سے بنا  ميں جو تبديلی آئے گی اس کی مہک کون سے گالبوں سے کم ہوگی؟
"الہ االهللا دخل الجنۃمن قال ال " کرنہيں کہہ رہا ہمارے آقا وموال ملسو هيلع هللا ىلص نے ضمانت دی ہے کہ   

اس حديث کی تشہير پر حضرت عمر رضی هللا عنہ کو بجا طور پر اعتراض تها کہ يوں توہر کوئی 
جو دلوں کا حال هللا  کہکہہ دے گا کہ ہاں جی ال الہ اال هللا۔ پر هللا کے رسول کا کہا اپنی جگہ قائم ہے 

جانتا ہے جب ديکهتا ہے کہ اس کے ايک بندے نے صدق دل سے اسی کو اپنا معبود مان ليا ہے تو اس 
جنت ہے۔ تو گويا ہمارا اس بات پر فخر کہ احمدی  يہی ہماری اور کی رحمت جوش ميں آجاتی ہے،



ہونا يا کسی سلسلے لگتا ہے کہ کسی مذہب پر  اچهے ہوتے ہيں غلط تها، هللا تعالی ہميں معاف کرے۔
پسنديده وہی ہے  زياده هللا تعالی کے نزديک ،ہے دل کے اطمينان کے لئے  صرف ہونا سے منسلک

ورنہ ہم سب ہيں تو وہی ناں، معمولی معمولی سی منفعت کی خاطر لڑهک جانے   متقی ہے۔ زيادهجو
  والی ٹوکرياں۔

واضح کر دينا  ۔ ہم اچهی طرحباقی ہےتهی وه تو قريب قريب کہہ چکے پرايک وضاحت  بات جو کہنا
کہ ہمارا استاد چرکيں سے کوئی رشتہ جسمانی يا روحانی نہيں ۔ جسمانی اس لحاظ سے  چاہتے ہيں

کہہ کر " ميری امی آکهتی ہيں"، بچپن سے نہيں کہ ہم بڑے ہی مستند بلکہ مسٹنڈے قسم کے پنجابی ہيں
اور روحانی اس لحاظ  ہی سمجهين گے " ی ہيںميری امی کہت"توقع رکهتے آئے ہيں کہ لوگ اس سے 

ہاں اگر کوی  خواہش کر کے انکے کالم سے استفاده کرنے کی کوشش نہيں کی سے نہيں کہ کبهی
پاس سے گذر گيا تو سن ليا۔ گرجتا برستا بلبالتا دهڑدهڑاتاشعر انکا   .    

   ا

 

        


