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لے خفیہ رکھا گیا ہے
لے اور لوگوں کی اصلح کے ٴ
شوہر و بیوی کا نام بدنامی سے بچنے کے ٴ

۔۔۔ شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کا غصہ پھٹ پڑا ۔
۔۔۔ بیوی غصہ میں ۔ سارا دن کہاں رہے؟ آفس میں پتہ كیا ،وہاں بھی نہیں پہنچے! معاملہ کیا
ہے؟
۔۔۔ شوہر ۔ وہ-وہ  ...میں
۔۔۔ بیوی ڈانٹتے ہوے ۔ پتی کی هكالهٹ پر جھلالتے ہوئے بیوی پھر برسی ،بولتے نہیں؟ کہاں
چلے گئے تھے یہ گندا بکس اور کپڑوں کی پوٹلی کس کی اٹھا الئے؟
۔۔۔ شوہر بہت نرمی سے ۔ وہ میں ماں کو النے گاؤں چال گیا تھا ۔ پتی تھوڑی ہمت کر کے بوال ۔
۔۔۔ بیوی پٹھتے ہوے ۔ کیا کہا؟ آپ ماں کو یہاں لے آئے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ تمہارے بھائیوں
مرگے ہیں ؟
ی
کے پاس انہیں کیا تکلیف ہے ؟ کیا تمہارے بھا ٴ
ٴ
۔۔۔ چراغ پا تھی بیوی ۔ اس نے پاس کھڑی پھٹی سفید ساڑی سے آنکھیں تصور کو شکست
بیمار بوڑهی کی طرف دیکھا تک نہیں ۔
۔۔۔ شوہر دبی زبان میں ۔ انہیں میرے بھائیوں کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا تم سمجھ کیوں نہیں
رہی ۔
۔۔۔ بیوی شدید غصہ میں ۔ کیوں ،یہاں کوئی قارون کا خزانہ رکھا ہے؟ تمہاری سات ہزار روپللي
کی تنخواہ میں بچوں کی پڑهائی اور گھر خرچ کا کس طرح چال رہی ہوں ،میں ہی جانتی ہوں ۔
۔۔۔ شوہر سخت لحجہ میں ۔ اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گی ۔
ہوے ۔ میں کہتی ہوں ،انہیں اسی وقت واپس چھوڑ کر آؤ .ورنہ میں اس
۔۔۔ بیوی دهمکی دیتے
ٴ
گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی اور ان مہا رانی جی کو بھی یہاں آتے ذرا سی بھی شرم
نہیں آئی؟
۔۔۔ یہ کہہ کر بیوی نے بوڑهی عورت کی طرف دیکھا ،تو پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی
۔۔۔ بیوی جھیپتے ہوئے بولی ۔ ماں ،تم
۔۔۔ بیوی کی ماں ۔ ہاں بیٹی! تمہارے بھائی اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا .داماد جی
کو فون كیا تو یہ مجھے یہاں لے آئے ۔

بیوی ۔ بیوی نے چہکتی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی ۔ آپ بھی بڑے وہ ہو،
ڈارلنگ! پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میری ماں کو النے گئے تھے؟
۔۔۔ ماں تو ماں ہوتی ہے! کیا میری ،کیا تیری؟
اکثر عورتیں سسرال کی ہزاروں برایاں کرتی ہیں ساس اور نند کو جوتی کی نوک پر رکھنے کی
سواے انکے جن کو ہللا کا خوف ہو اور ہللا سے قیامت میں ملنے کا یقین ہو ۔
کوشش کرتی ہیں
ٴ
وہ سسرال کو پہلے ترجیح دیتی ہیں اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرتی ہیں ۔
اکثر مرد تو ساس کو قبول کرلیتے ہیں مگر عورت نہیں ۔ ماں ہزار غلطی کرے ہزار خون کے
بعد بھی معاف لیکن اگر ساس ایک معمولی بھی غلطی کرے تو آسمان سر پہ اٹھالیتی ہے ۔ ساس
اگر بوڑهی ،لنگڑی و لولھی ہو پھر بھی اس سے برابری کا مقابلہ کرتی ہے جو کہ بڑا ظلم اور
نا انصافی ہے ۔ جس عورت نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر پڑها لکھا کر تمہارے حوالے کیا ہو
اسے ہی اس کے گھر میں گھر بے گھر ۔ ہللا نا انصاف کو پسند نہیں کرتا ۔
اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اسکی بیٹی سسرال جاکر راج کرے ۔ نوکر چاکر خدمت کے
لیے ہر وقت ہاتھ باندهے کھڑے رہیں ۔ ساس سسر اور نند بھی اس کی بیٹی سے ڈر کر رہیں ۔
مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسکے گھر بھی کسی کی الڈلی نے آنا ہوتا ہے ۔ یہ ایسا کیسے
ممکن ہے کہ دوسروں کی بیٹی تو انسے ڈرکر اور انکی نوکرانی بن کر رہیں مگر انکی بیٹی
سسرال جاکر راج کرے اور یہ کہاں کا انصاف ہے ۔ انکا بیٹا تو بہو کے لیے کچھ نہ کرے مگر
ہوجاے ۔ ایسے ماں باپ ہللا
داماد انکی بیٹی پے قربان رہے اور راتوں کی نیند بھی داماد پر حرام
ٗ
کے قہر سے ڈریں ۔ وہ اپنی بیٹی کو غلط تعلیم دیکر جہنم میں ڈهکیل رہے ہوتے ہیں اور خد
بھی انھوں نے جہنم میں جانا ہوتا ہے کیونہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک عورت چار مردوں کو
جاے اگر انہوں نے اس عورت
یعنی کہ باپ یا بھا ٗی یا شوہر یا بیٹے کو اپنے ساتھ جہنم میں لی ٗ
کو قرآن سے نصیحت نہیں کی ہے تو۔
ایسی عورت ہللا کی پکڑ سے ڈرے ۔ عین یہ بھی ممکن ہے کہ اسکے بھی بیٹے ہوں اور اسکی
دہراے ۔ یا ہللا کی کو ٗی اور پکڑ ہو اور پیروں تلے زمین کھسکتی
ٓے اور پھر یہ تاریخ
ٗ
بھی بہو ا ٗ
ٓے اور کو ٗی پرسان حال نہ ہو کیونکہ ہللا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے ۔
نظ ر ا ٗ
ٓجاے ۔
۔۔۔ والدین اپنی بیٹی کو قرآن سے نصیحت کریں اس سے پیشتر کہ ہللا کی گرفت ا ٗ
۔۔۔ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی بہو کبھی بیٹی بن سکتی ہے ۔ سبلوگ میانہروی
اختیار کرین مل کر خوشی خوشی رہیں اور ثوابداریں حاصل کریں ۔
آپ سبھی سے گزارش ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایں اور ثواب داریں
حاصل کریں ۔ شکریہ ۔
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