
 مال کا عالج

 دمحم ظفرهللا

ير منہ غگڑے مردے اکهيڑنا کوئی اچهی بات نہيں گنی جاتی۔ پر جب آدمی بڈها پهونس ہو جائے اور ب
ا رہتا ہے کل ہو جائے تو پرانی يادوں کو کريدتميں دانت اور بغير پيٹ ميں آنت کے زندگی کرنا مش

بهی اپنی صورت دکها ديتے ہيں۔ اگر انکی اور ان پرانی يادوں کے ساته ساته کبهی کبهی گڑے مردے 
تو سونے پر  آ جائے ری بهی کوئی نصيحت آموز جهرجه ديکهنے سےکهوپڑی  بے آنکه بے بال کی

 سہاگہ کا کام ديتی ہے۔ 

کہ مال کا جلوس  ،ٹوٹر پر ،ئی جب ہم لوگوں کو يہ بتا رہے تهےايسی ہی ايک جهرجهری ہم کو آتو 
ايسے ميں ہميں جٹا ياد آگيا۔ جٹا، کوٹلی لوہاران  ی کی بهالئی ممکن نہيں۔نکالے بغير پاکستان ميں کس

ته تها۔ نام تو اسکا ہميں تب بهی پتا نہيں تها پر اميں ہائی سکول ميں ہمارا کالس فيلو تها، يا ہمارے س
چونکہ اسکا گهر ہمارے ايک جگری دوست کے گهر کے پاس تها ہميں اسکا کچه پتا تها۔ ايک روز 

ہ جٹے کے چچا کو پاگل کتے نے کاٹ ليا ہے۔ پهر يہ سنا کہ اس کے پير صاحب نے اس کو خدا سنا ک
 پر بهروسہ کرتے ہوئے ٹيکے نہ لگوانے کا مشوره ديا ہے۔ 

بات آئی گئی ہو گئی کہ روز لوگوں کو کتے کاٹتے ہيں اور کتا جب کاٹتا ہے تو اس پر پاگل کتے کا 
هر دهماکہ ہوا۔ پتا چال کہ جٹے کے چچا کی طبيعت خراب ہو گئی پر چند دن بعد پ-ہی گمان ہوتا ہے

ہے۔ ہم بهی ديکهنے گئے۔ ان صاحب نے خود کو ايک کمرے ميں بند کرليا تها اور باقی دنيا کا رابطہ 
ان سے لوہے کی سالخوں والی ايک کهڑکی کے ذريعے سے تها۔ جب جٹے کے چچا کی طبيعت 

صاحب کو بال بهيجا۔ اور کہا کہ صاحب اب چل چالو کا وقت ہے خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے پير 
کو هللا پر اتنا بهروسہ ميں دست بوسی کی کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ پير صاحب 

 نہيں تها۔ اسی حيص بيص ميں جٹے کے چچا ملک عدم کو روانہ ہوئے اور پير صاحب اپنے گاوں کو۔ 

 بهول ہی چکے تهے کہ ايک خبر ديکهی جس کا لب لباب يہ تها کہ قريب قريبہم بهی اس واقعے کو  

پاکستانی مال حضرات نے پوليو کے ٹيکےکو حالل قرار دے ديا جبکہ وه اسے پہلے حرام قرار دے 
کو شش کہ  یئی۔ اور وه انکچکے تهے۔ اسی وقت جٹے کے چچا کی کی صورت آنکهوں ميں پهر گ

نے کا موقعہ مل جائے۔ پهر خيال آيا کہ ہو نہ ہو جٹے کے چچا کسی طرح پير صاحب کے ہاته چوم
چاہتے تهے کہ ہاته چومنے کے بہانے پير صاحب کے ہاته پر کاٹ کهائيں تاکہ اپنی جان جانے کا 
 کچه بدلہ تو لے سکيں۔

سالم کرتا ہوں ميں اس بزرگ کی روح کو، ايسا کارگر عالج سوچا تها کہ اگر وه کامياب ہو جاتے تو 
از کم ہمارے عالقے ميں پيروں کا جنازه اٹه جاتا، چليں اس پير کا ہی سہی۔ خير جو ہوا سو ہوا۔  کم

اسی چيز کو ہم پاکستان ميں آجکل کے حاالت پر چسپاں کر کے ديکهتے ہيں کہ جٹے کے چچا کے 
ں طرح طرح کے پيروں اور مالوطريق عالج کو کس طرح نافذ کيا جا سکتا ہے۔ آجکل پاکستان ميں 

کے بل بوتے پر لوگوں کو مرعوب کئے رہتے ہيں اور اپنی من مانی " علم"کا زور ہے۔ وه اپنے 



کرتے رہتے ہيں۔ اور ان کا علم چند رٹی رٹائی دعاوں اور رٹے رٹاے خطبوں کے سوا کچه نہين ہوتا 
يں۔جس کے بل پر وه ان پڑه لوگوں کے خدابن بيٹهتے ہيں اور من مانے فتوے جاری کرتے رہتے ہ  

جرثوموں سے ان کے فتووں کا شکار زياده تر وه لوگ ہوتے ہيں جو کہ ہر سال الکهوں کی تعداد ميں 
امراض کا شکار ہوتے ہيں۔ ان امراض کا اکثر اوقات عالج ان حفاظتی تدبيروں ميں ہوتا  پهيلنے والے

اور ہمارے  ہے۔ ی ہيں۔ پوليو بهی ايک ايسا ہی مرضکہ ويکسين کے ٹيکے لگا کر کی جاتوہے ج
نتيجہ يہ کہ  مولويوں اور پيروں کے زير اثر بہت سے لوگ اس حفاظتی تدبير پر توجہ نہيں ديتے۔

تهوں مرنے والے بچوں اپوليو کے ہاتهوں اپاہج ہونے والے اور خسره اور ديگر موذی امراض کے ہ
کوئی دکه يا کی قطاريں لگ جاتی ہيں۔ اس کا عالج تو يہی لگتا ہے کہ اگر مولوی کے فتوے سے 

 نقصان پہنچا ہے تو ويسا ہی نقصان اور دکه اس مولوی کو پہنچاو۔ 

ی جسے کچه دنيا کا بهی پتا ہو۔ بهال ايک مسيتڑ يہاں يہ بات بهی ياد رکهنے کے الئق ہے کہ مولوی وہ
مولوی کس کام کا جسے قال قال کے سوا کسی چيز کا پتا ہی نہ ہو؟ اور جو آج ايک فتوی دے کو کل 

کے اسے بدل دے؟ ہميں مولوی چاہئيں ايسے جو پرانے زمانے ميں تهے۔ مسجد ميں   و مارا کہته
نمازيں بهی پڑهاتے تهے اور روٹی کمانے کے لئے حکمت کرتے تهے يا حرفت و تجارت ميں 
مشغول رہتے تهے۔ اور کچه نہيں تو ايسے مدرسے چالتے تهے جن ميں کہ علوم حاضره لوگوں کو 

هے۔ يہاں يہ ہے کہ جو علوم حاضره سے جتنا بے بہره ہو اتنا ہی بڑا مولوی۔ تو اپنی سکهائے جاتے ت
حکومت سے کہو کہ ہميں پڑہے لکهے مولوی چاہئيں۔ جو کہ متعدی امراض کے موسم ميں حکومت 

     کے کام ميں ممد ہوں نہ کہ حارج۔

   


