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ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس)
ٰ
عیسی کی حکمت
ساراچ ،یا اککلیشیاسٹاکوس کے بیٹے
ایک غیر یقینی مصنف کی طرف سے کی گئی ایک افتتاحیہ
یہ یسوع کا بیٹا ساراکہ اور پوتا یسوع کے لئے تھا ۔
اس کے ساتھ اسی نام کی :اس شخص کو اس لیے رہتے تھے
ثانی الذکر اوقات کے بعد لوگوں کو اسیر ہو ،کیا گیا تھا ،اور
پھر ایک گھر بالیا اور سب نبیوں کے بعد تقریبا .اب
وہ خود واٹنسسیٹہ کے طور پر ،اپنے دادا یسوع ایک آدمی تھا ۔
بڑی کوشش اور ِحکمت کی باتیں عبرانیوں کا ،جو کیا تھا
نہ صرف بڑی حکمت واال مرد کی قبر اور مختصر جملے جمع کریں،
جو اس سے قبل کیا گیا تھا ،لیکن خود بھی کچھ کی گرج
اپنی ،اتنی سمجھ اور حکمت سے بھرا ہے ۔ جب کے طور پر
لہذا پہلی یسوع ،تقریبا ً اس کتاب کو چھوڑ کر ہالک ہو گئے ۔
کامل ،ساراچ ان کے بیٹے نے یہ اس لئے چھوڑ کے بعد اسے ملنے
اپنے بیٹے یسوع ،جو یہ میرے ہاتھ میں مال کر
یہ سب منظم ایک حجم میں مرتب کیا اور اسے کہتے ہیں
حکمت ،یہ دونوں نے اپنے نام کی طرف سے ،اپنے والد کی انٹوالنگ
نام ہے اور اس کے دادا کی ہے ۔ کی طرف سے ضروروی دلربا بہت

اس کے مطالعہ کے لئے ایک زیادہ محبت کرنے کی حکمت کے نام
کتاب ۔ پس یہ پرحکم اقوال ،تاریک جملوں کونتانیت،
اور تمثیلوں اور کی کچھ خاص طور پر قدیم متقی کہانیاں
وہ مرد جو خدا سے راضی ۔ بھی اس کی نماز اور گیت ۔ اس کے عالوہ،
کیا فوائد ُخدا اپنے لوگوں اور کیا وووچسفاد تھا
آفتوں نے اپنے دشمنوں پر ڈھیر لگایا تھا ۔ یہ یسوع کیا
سلیمان کی نقالی اور حکمت کے لئے کوئی کم مشہور تھا اور
دونوں جا بیشک صاحب بہت اچھا سیکھنے ،سیکھنے اور ایسا
بھی مشہور ہے ۔
افتتاحیہ ساراچ کے بیٹے عیسٰ ی کی حکمت کی ۔
جبکہ بہت سے اور بڑی باتیں ِلئے سپرد کیے گئے
ہم شریعت اور نبیوں کی طرف سے اور جو دوسروں کی طرف سے
ان اقدامات کے لئے جو چیزیں اسرائیل ہونا چاہئے تھا ،جس کے بعد
تعلیم اور حکمت کے لئے سراہا ۔ اور جنکا نہ صرف
قارئین کی ضروریات ضرور خود کو ،بلکہ اس لیے بھی دانا بن گیا
وہ سیکھنے کی خواہش جو ہیں ان کے نفع کے لئے کے قابل ہو
بغیر ،بولنے اور لکھنے کی طرف سے دونوں :میرے دادا
زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کتاب کے پڑھنے کے لئے دیا تھا جب یسوع نے
شریعت اور نبیوں اور ہمارے باپ دادا کی دیگر کتب اور
ان مہینوں میں اچھی قوت فیصلہ جمع کیا تھا ،بھی متوجہ ہوا
کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لئے متعلق لکھنے کے لئے اپنے آپ کو اور

حکمت ۔ نیت کے لئے کہ جو جو میں جاننے کے لئے ،مشتاق ہیں
اور ان چیزوں کے عادی ہیں ،میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے
قانون کے مطابق زندہ ہے ۔ پس مجھے آپ کے لیے شفاعت کرنے دیں
یہ احسان اور توجہ کے ساتھ ،جس میں رحم کو پڑھ سکتے ہیں اور
ہم کو جو ہم نے کچھ الفاظ کم پڑ آنے لگ سکتا ہے
کی تشریح کرنے میں کھینچی ۔ کیونکہ میں یہی کچھ گرج
عبرانی اور ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں ہے
ان میں ایک ہی قوت :اور نہ صرف یہ باتیں ،لیکن قانون
بذات خود ،اور نبیوں ،اور کتابوں کے باقی نہیں ہے
چھوٹے فرق ،جب وہ اپنے آپ میں بولی جاتی ہیں
زبان ہے ۔ کے لیے آٹھ اور تیسویں تاریخ میں آنے والے سال
یورگیٹس کچھ بادشاہ اور جاری تھا جب مصر،
وقت ،کوئی چھوٹا سا سیکھنے کی کتاب میں پایا :پس مجھے
یہ مجھے کچھ کوشش عطا کرنے کے لئے کے لئے سب سے ضروری خیال
اور یہ تشریح کرنے کی محنت ہے ۔ عظیم بیداری اور مہارت کا استعمال کرتے
ہوئے
کتاب کا خاتمہ اور اس کے لئے روانہ کرنے کے لئے اس جگہ میں
ان کے عالوہ ،جو ایک عجیب و غریب ملک میں جاننے کے لئے تیار ہیں
سے پہلے میں آداب شریعت کے بعد رہنے کے لئے تیار رہنا ۔
}{1:1تمام حکمت سے آکر کہا کہ خداوند اور اس کے ساتھ ہے ۔
ہمیشہ کے لیۓ.

}{1:2اور قطرے سمندر کی ریت شمار کر سکتے ہیں
بارش ،اور ہمیشگی کے دن؟
}{1:3جو آسمان کی بلندی کو تالش کر سکتے ہیں اور
زمین اور گہری اور حکمت کی وسعت؟
}{1:4حکمت سب چیزوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور
ازل سے دانائی کی سمجھ بوجھ ہے ۔
}{1:5خدا ٰ
تعالے کا کالم کا چشمہ ہے ۔
حکمت ۔ اور اُسکی ابدی احکام ہیں ۔
}{1:6جس نے حکمت کی جڑ کی طرف اتارا گیا؟ یا
کس نے جانا اس دانا پھرائے؟
[ }{1:7جنکے پاس نے حکمت کی پہچان گیا
ظاہِر؟ جو اس عظیم سمجھ لیا ہے
تجربہ؟]
}{1:8وہاں ایک ہے دانائی اور رہنا گذرتی ،خداوند
اس تخت پر بیٹھا ۔
}{1:9وہ اُس کو پیدا کیا اور اسے دیکھ اور اس ،گنے اور
اسے اپنے سب کاموں پر انڈیال ۔
}{1:10وہ اس نعمت اور اس کے مطابق ہر بشر کے ساتھ ہے
اس نے اسے محبت کرنے دیا ہے ۔
}{1:11عزت و جالل ،خداوند کا خوف ہے اور

خوشی ہے اور فخر کا تاج ہے ۔
}{1:12خداوند کا خوف ایک خوش دل بنا دیتا ہے اور
خوشی اور خرمی اور ایک طویل زندگی بخشتا ہے ۔
}{1:13جو ُخداوند سے ڈرتا ،یہ بھی اُسکے ساتھ جائے
آخر میں ،اور اس کی موت کا دن میں یگا ۔
{ :1خداوند کا خوف سے چودہ} ہے حکمت کا آغاز :اور
یہ پیٹ ہی میں کے ساتھ بنایا گیا ہے ۔
}{1:15وہ ابدی بُنیاد مردوں کے ساتھ بنوایا
اور وہ اپنی نسل کے ساتھ جاری رکھیں گے ۔
{ :1خداوند کا خوف کرنا  }16نہ بنیں یعنی حکمت ہے ،اور لبریز کرتا
اس پھل کے ساتھ مرد ۔
{1:پسندیدہ ،چیزوں کے ساتھ ان کے تمام گھر لبریز کرتا }17
اور اس اضافے کے ساتھ کھتّے ۔
}{1:18خداوند کا خوف حکمت کا ایک تاج ہے بنانا
امن اور کامل صحت کو خوب پھلے اور پھولے ۔ دونوں کے تحفے ہیں جن
خدا کی :اور یہ اپنے فخر ہے جو اس سے محبت انآلرگیٹہ ہے ۔
}{1:19حکمت راینیت کی مہارت اور علم کے نیچے
کھڑے سمجھنا اور اس کی عزت کے لئے ان کو بلند کرنے واال
اس کا روزہ رکھیں ۔
}{1:20خداوند کا خوف حکمت کی جڑ ہے اور
اُسکی شاخیں طویل عمر رہے ہیں ۔

}{1:21خداوند کے خوف کو دور گناہوں بُھوسے :اور کہاں
یہ موجود ہے ،اس دور میں غضب سنے ۔
}{1:22آشفتہ آدمی راستباز نہیں کر سکتا ۔ کے غلبے کے لئے
اس کی روش اس تباہی ہو گی ۔
}{1:23ایک وقت کے لئے ،اور اس کے بعد ایک مریض آدمی آنسو گا
خوشی اُس سے موسم بہار گا ۔
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}{1:24وہ ان الفاظ کو ایک وقت ہے اور کے لب کے لئے چھپائیں گے
بہت سے لوگ اپنی حکمت بیان کریگی ۔
صے کہانیاں ہیں
}{1:25کے خزانے میں سب علم کے ق ّ
حکمت :لیکن دینداری گنہگار کو نفرت ہے ۔
اگر تُو حکمت ،چاہیں تو { }1:26حکموں کو مانے،
اور خداوند تجھ سے اسے دے گا ۔
}{1:27اس لئے خداوند کا خوف حکمت اور تربیت ہے:
اور ایمان اور حلم ر اسکی خوشنودی ہیں ۔
جب تُو خداوند کا خوف نہیں { }1:28داسٹروسٹ
غریب :اور اس کے ساتھ ایک ڈبل دل سے نہیں آئے ۔
}{1:29ایک منافق مردوں کی نظر میں نہ ہو ،اور لے
اچھا خبردار کیا تُو ہی کہتا ہے ۔
نہیں ِسکھاتا بلند کرنا
تو گر ہوگی اور ایسا نہ ہو کہ {ِ }1:30

تیری جان پر ذلت اور پس خدا دریافت تیرا راز،
اور تیرے بیچ میں جماعت نیچے گرا دے،
کیونکہ تُو خداوند کے خوف کے حق میں نہیں تھا لیکن
تیرا دل فریب سے بھرا ہوا ہے ۔
}{2:1میرے بیٹے تُو خداوند کی خدمت کرنے کے لئے آئیں تو تیار تیرا
آزمایش کے لئے جان ۔
تیرے دل کو ہدایت اور مسلسل برداشت }2:2{ ،سیٹ اور
مصیبت کے وقت میں نہ جلدی کیجئیے
}{2:3کلیاوی نے اس سے کہا اور نہیں ،کہ تُو
جیتا تیری آخری سرے پر بڑھایا نہیں جاسکتا ۔
}{2:4جو کچھ الیا جاتا ہے تجھ پر لے دِلی،
اور تُو ایک پستی کو تبدیل کر دیا گیا ہے جب مریض ہو ۔
}{2:5کے لئے سونے کی کوشش کی ہے ،اور آگ میں قابل قبول مردوں میں
مصیبت کی بھٹی ۔
}{2:6مانتے اسے ،اور وہ گا میں تیرے مدد حکم چال
کماحقہ ،اور اس پر توکل ۔
}{2:7تُم جو خداوند کا خوف ،اپنی رحمت کے لئے انتظار کریں ۔ اور نہ جانا
ایک طرف ،تم گر نہ پڑے ۔
}{2:8تُم جو خداوند کا خوف ،اس کا خیال ۔ اور تمہارا اجر
ناکام ہو جائیں گے نہیں ۔
}{2:9اَے ُخداوند سے ڈرنے کی امید کے لئے اچھا اور کے لئے

ابدی خوشی اور رحمت ہے ۔
}{2:10نظر قدیم نسلوں ،اور دیکھیں ۔ کبھی کیا
ُخداوند میں سے کسی پر بھروسا اور شر مندہ ہُوئے تھے؟ یا کسی بھی ابادی کیا
اس کے خوف میں اور چھوڑا تھا؟ یا جسے وہ کبھی تحقیر کیا،
جو اس پر کہالتا؟
}{2:11خداوند کے لئے درد مندی اور رحم سے بھرا ہوا ہے ۔
تحمل اور بہت ذلیل اور گناہ ،معاف کرتا اور
مصیبت کے وقت میں گیا کو بچا لیتا ہے ۔
}{2:12پر افسوس خائف دل اور ہاتھ سے بیہوش ہو اور
وہ گنہگار جو دو طریقوں سے نکلتا ہے!
}{2:13جوفی ہے پر افسوس !وہ ایمان
نہیں ۔ پس انہوں نے دفاع کیا جائے گا نہیں ۔
}{2:14افسوس تم پر جو صبر کھو چکے ہیں !اور کیا
جب ُخداوند آپ مالحظہ کریں گے تم کو کیا کریں گے؟
{ :2وہ کہ خداوند کا خوف اُس کا کالم کی نافرمانی نہیں کرے گا  }15۔
اور وہ جو اس سے محبت اسکی رکھیں گے ۔
}{2:16کہ خداوند کا خوف ہے جو طلب کریں گے
 ،اس سے خوب اچھی طرح ۔ اور وہ جو اس سے محبت کرتے ہوں گے
اس قانون کے ساتھ بھرا ہوا ہے ۔
}{2:17کہ خداوند کا خوف ان کے دل سے تیار کریں گے
اور اپنی جانوں کو اپنے سامنے عاجزی،

}{2:18کہ ہم ُخداوند کے ہاتھوں میں پڑنا گا
اور مرد کے ہاتھ میں نہیں :جیسا اس کی شان ہے ،کہ یہی اپنی
رحمت ہے ۔
}{3:1مجھے تمہارا باپ ،اے بچوں ،سنتے اور اس کے بعد،
کہ تم محفوظ ہو سکتے ہیں ۔
}{3:2کے لئے خداوند باپ اعزاز دیا ہے
بچوں اور ماں کی حاکمیت کی بات کی تصدیق کی ہے
بیٹے پر ۔
}{3:3جو اپنے باپ کی عزت کرتا ایک کفارہ دیتا ہے
ان کے گناہوں کے لئے:
}{3:4جو اپنی ماں کی عزت کرتا ایک کے طور پر یہ ہے
خزانہ جمع کرتا ہے ۔
}{3:5جو اپنے باپ کی عزت کرتا اُس سے شادمانی کر یگا
اپنے بچے ۔ اور جب انہوں نے ان کی دعا کرتا ہے تو وہ ہو گا
سنا ہے ۔
}{3:6وہ ہے جو اپنے باپ کی عزت کرتا ایک لمبی زندگی ہوگی ۔
اور وہ جو خداوند کے لئے اطاعت گزار ہے ایک آرام کے لئے ہوں گے
اس کی ماں ہے ۔
}{3:7وہ ہے جو ُخداوند سے ڈرتا اپنے باپ کی عزت کرے گا اور
اس کے ماں باپ اپنے مالکوں کے طور سے خدمت کریں گے ۔
} ،{3:8غیرت کے نام اپنے باپ اور ماں دونوں لفظ میں اور

کام ایک نعمت ان سے تجھ پر آ سکتا ہے ۔
}{3:9باپ کی نعمت کے لئے گھروں استبالشیٹہ
بنی ۔ لیکن ماں کی لعنت رووٹیٹہ
بنیادیں ہیں ۔
}{3:10فخر نہ تیرے باپ کی ذلت میں کے لئے تیرا
باپ کے کاش کوئی شان تجھ سے ہے ۔
}{3:11اس کی عزت سے مرد کا جالل ہے
باپ ۔ اور کاش میں ایک ماں سے امتوں کی رسوائی ہے ۔
بچوں کو ۔
}{3:12میرے بیٹے عمر ،اور اُسے رنجیدہ تیرا باپ اُس میں مدد
نہیں جب تک وہ زندہ ہے ۔
}{3:13اور اپنے فہم ناکام ہو جائیں تو صبر کے ساتھ ہیں
اسے ۔ اور خواہ جب تو اپنی پُوری طاقت میں نہیں ہے ۔
}{3:14تیرے باپ کی حاجت نہ ہو گا
بھول گئے :اور یہ گا ہو شامل تیری تعمیر کرنے کے لئے گناہ کے بجائے
اپ ۔
}{3:15ہوگا تیری مصیبت کے دن میں
یاد کیا جاتا ہے ۔ تیرے گناہ بھی دور ،برف میں کے طور پر پگھل جائے
منصفانہ گرم موسم ۔
}{3:16ہے وہ جو اپنے والد کا پسند ایک گستاخ کے طور پر ۔ اور
جو اس کی ماں انگریٹہ پر لعنت فرمائى ہے :خدا کے ۔
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}{3:17میرے بیٹے کے ساتھ حلم ۔ میں تیرے کاروبار پر جانا لہذا
تو اس سے اس کی منظوری دے دی ہے محبوب ہو گا ۔
}{3:18بڑھ تو ،زیادہ فروتنی سے اپنے پڑوسی ہے اور
تو خداوند کے حضور کی نعمت حاصل کریگا ۔
سورما ہیں :لیکن
}{3:19بہت بلند جگہ اور ُ
اسرار حلیم سے ظاہر کی گئی ہیں ۔
}{3:20اس لئے خداوند کی طاقت بہت اچھا ہے ،اور وہ ہے
فروتن کا ایوارڈ دیا ۔
}{3:21جو تیرے لئے بہت مشکل ہیں نہیں چیزوں کی تالش
نہ تیری طاقت مندرجہ باال باتیں تالش کریں ۔
}{3:22مگر کیا ہے ،یہ سمجھتے ہیں کے ساتھ بعثت ح ُ
کم دِیا
ئیوبھا یہ تجھے تیرا کے ساتھ دیکھنے کے لئے کے لئے ضروری نہیں ہے
آنکھیں جو پوشیدگی میں ہے ۔
}{3:23غیر ضروری معامالت میں تجسس نہ ہو :مزید کے لئے
مردوں کو سمجھنے سے چیزیں تجھ سے ظاہر ہیں ۔
}{3:24اس لئے بہت سے لوگوں کی طرف سے اپنی بے رائے ۔ گمراہ ہوگئے
اور ایک بری شک ان عدالت منوحہ نے ۔
}{3:25آنکھوں کے بغیر تو روشنی چاہتے ہیں دینا :ککے نہیں
علم پس جو تُو نے نہیں ۔

}{3:26ایک ضدی دل برائی پر آخری؛ فاری گا اور وہ
اس خطرے سے محبت رکھتا ہے ان مہینوں میں ہالک ہونگے ۔
}{3:27ایک سخت دل کے ساتھ دکھ لے; بھری ہو گا
اور شریر آدمی گناہ پر گناہ ڈھیر لگائے گا ۔
}{3:28مغروروں کی سزا میں موجود ہے کوئی عالج نہیں ۔
شرارت کے پالنٹ کے لئے اس میں پاؤں جمانے میں کامیاب ہے ۔
}{3:29ہوشیار کا دِل ایک تمثیل ۔ کو سمجھ آئے گی
اور توجہ کے قابل کان ایک عقل مند انسان کی خواہش ہے ۔
}{3:30پانی بجھاؤ گے ایک شعلوں والی آگ ۔ خیرات دیتا ہے
گناہ کے کفّارہ کےلئے ۔
}{3:31اور وہ جو اچھا بدل جاتا ہے ریقواٹیت اس کا احساس ہے
جو لوگ آ سکتا ہے ۔ اور جب وہ گرتا تو وہ گا
ایک قیام کو تالش کریں ۔
}{4:1میرے بیٹے فریب نہیں غریبوں کو اپنی زندگی کے اور
طویل انتظار کرنے کے لئے ضرورت مندوں آنکھیں نہیں بنائیں ۔
}{4:2نہیں ایک بھوکا روح غمگین بنا ۔ نہ جالنا
ایک شخص اپنی مصیبت میں ۔
}{4:3نہیں مزید مصیبت آزردہ ہے ایک دل کو شامل کریں ۔ اور
جو ضرورت ہے نہ دینے کے لئے موخر کریں ۔
}{4:4نہ دعا مصیبت زدہ کو مسترد کیا ۔ نہ تو
ایک غریب آدمی سے منہ کی طرف پھیر ۔

تیری آنکھوں کا محتاجوں سے اور دے { }4:5باری دور نہیں
اسے کوئی تجھ پر لعنت کرنے کا موقع دیتے ۔
}{4:6کے لئے تو وہ اس کی روح کی تلخی میں تکفیر اس
نماز اُس نے دیا تھا کی سنی جائے گی ۔
}{4:7اپنے تئیں جماعت کی محبت حاصل اور بو ،لندن
تیرے سر کو ایک عظیم انسان ہے ۔
}{4:8طیبہ یہ صدمہ نہ کرو تجھ کو اپنا کان جھکا
غریب اور ِحلم کے ساتھ ایک دوستانہ جواب دے ۔
}{4:9اسے جو غلط کے ہاتھ سے رکھتا ہےاور پھسلنے دیتا کرا
ظالم ۔ اور جب تُو بیٹھے جوفی نہ ہو
عدالت ۔
}{4:10ہو جیسے باپ سے یتیم اور کی بجائے ایک
شوہر اپنی ماں سے کہا :تو تُو کے بیٹے کے طور پر ہو گا
سب سے زیادہ اعلی اور وہ تجھ سے زیادہ تیری ماں سے محبت کرے گا
بدلتا رہتا ہے ۔
}{4:11حکمت اس کے بچوں کو بلند کرنے واال اور ہولڈ کی باتوں سے چھپاتا
ہے
انہیں اس کے طالب ہیں ۔
{ :4جو اس سے محبت رکھتا ہے وہ زندگی سے محبت رکھتا ہے  }12۔ اور وہ
جو چاہتے ہیں
اس سویرے خوشی سے بھر دی جائے گی ۔

{ :4کہ اس کا روزہ رہتا جالل کا وارث ہوگا  }13۔ اور
جہاں کہیں وہ چلے جانا ،خداوند پر رحم کرے گا ۔
}{4:14اس کی خدمت کرنے والوں نے اس قدوس کی خدمت کرے ۔
اور جو اس سے محبت کرتا خداوند سے محبت کرتا ہوں ۔
}{4:15جو اُس کے ساتھ کان بخشتا ہے قوموں کا اِنصاف کریں گے:
اور جو اس سے اٹاندیٹہ محفوظ طریقے تانے گا ۔
}{4:16ایک انسان اپنے آپ کو اس سے کرتے ہیں تو وارث ہوگا
اس ۔ اور اپنی نسل اس کے قبضے میں رکھیں گے ۔
کیونکہ سب سے پہلے وہ کی طرف سے اس کے ساتھ چلیں گے { }4:17ٹیڑھا
طریقے ،اور خوف ال خوف اس پر اور اس پر عذاب
یہاں تک کہ وہ اپنی جان پر بھروسہ اور اس کی کوشش کریں اس نظم و ضبط
کے ساتھ،
اس قانون کی طرف سے ہے ۔
}{4:18تو وہ اُس سے سیدھے راستے واپس آ جائیں گے
اور اسے اور دکھائے اس کو سکون اس راز ہے ۔
}{4:19لیکن وہ غلط جاتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ ،اور دیں گے
اپنی تباہی کے لیے اس پر ۔
}{4:20کا موقع رکھنا اور شر سے ہوشیار رہنا ۔ اور
جب یہ جان کریگا شرمندہ نہ ہوں ۔
}{4:21کیونکہ شرم کی بات کہ گناہ کیا ۔ اور ہے
جو جالل اور فضل ہے شرم کی بات ہے ۔

}{4:22جان کے خالف کوئی شخص قبول کریں اور نہ جانے
کسی بھی انسان کے احترام کی وجہ سے تجھے گر ۔
}{4:23اور گریز ہے جب موقع کے لئے ،بات نہ کرنا
نیکی اور تیری حکمت اس کی خوبصورتی میں نہ چھپائیں ۔
}{4:24کی تقریر کی حکمت معلوم ہو گا اس لئے :اور
علم زبان کے کالم سے ۔
}{4:25ہرگز حق کے خالف بولتے ہیں لیکن اباشاد ہو
تیری جہالت کی غلطی کی ہے ۔
}{4:26تیرے گناہ؛ کا اقرار کر کے شرمندہ نہ ہوں اور مجبور نہیں
دریا کا کورس ہے ۔
}{4:27نہیں ٓجانتا کہ بیوقوف آدمی کے لئے ایک زیردست بنائیں ۔
نہ والے شخص کے قبول کرتے ہیں.
}{4:28گا موت اور ُخداوند سے کہا حق کے لئے جدوجہد
تیرے لئے کا مقابلہ ہے ۔
ضور تیری زبان اور تیرے اعمال فرض شناسی میں نہ ہو
}{4:29ح ُ
اور فرض شناسی سے ۔
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}{4:30شیر ببر تیرا گھر ہے اور نہ فرانٹاکک کے درمیان میں نہ ہو
تیرے بندوں کے ۔
}{4:31وصول کرنے کے لیے بڑھا ہو ہاتھ نہ جانے تیری اور

سنائے ادائی ۔
جب بند کر دیں تو ُ
}{5:1تیرے دل تیرا سامان پر سیٹ کریں ۔ اور میں نے کہیں نہیں،
میری زندگی کے لئے کافی ہے ۔
}{5:2نہیں تیرا ہی ذہن اور تیری قوت کی پیروی کریں
تیرے دل کی راہوں پر چلے ۔
}{5:3اور کہتے ہیں کہ نہیں ،جو کونٹرال نے مجھ کو میرے اعمال کے لئے
کرے گا؟
خداوند کے لئے تیرا غرور کا بدلہ ضرور کرے گا ۔
}{5:4کہتے ہیں کہ نہیں ،میں نے گناہ کیا ،اور کیا نقصان ہے
مجھ سے ہوا؟ کیونکہ ُخداوند کے تح ُّمل ہے ،وہ میں ہوگا
ہرگز تجھے جانے دیں ۔
}{5:5کفارہ ،بابت نہ شامل کرنے کے خوف کے بغیر
گناہ گناہ سے کہا:
}{5:6اور رحمت ہے بڑی؛ کہیں نہیں وہ پیکافید ہو جائے گا
میرے گناہوں کی کثرت کے لئے :رحمت اور قہر پہنچے
نے اس سے اور اس کے قہر کو گنہگاروں پر ریسٹیٹہ ۔
}{5:7بنا کوئی ُخداوند کی طرف ،اور بند نہیں ترریانگ
دن کے دن :کے لیے اچانک گے کہ خداوند کا قہر
نکال تو گا ہو کو تباہ کر دیا ،تیری سالمتی ہو آ اور
اِنتقام کے دِن میں فنا ہو جاتے ہیں ۔
}{5:8سیٹ نہ اپنے دل پر ناحق مال سامان کے لئے

وہ تیری مصیبت کے دن میں فائدہ نہ ہوگا نہیں ۔
}{5:9اڑانا ہر ہوا ہے اور میں نہیں جانے کے ساتھ نہ ہر
طریقہ :کے لیے تو گناہگار جو ایک ڈبل زبان ہے ۔
}{5:10تیری سمجھ میں؛ بھروسے ہو اور تیرے کہنے
ایک ہی ہو ۔
}{5:11سننے کے لیے؛ تیز رو ہو اور تیری زندگی مخلص ہو ۔ اور
صبر کے ساتھ جواب دیں ۔
اگر تجھے عقل ہے { }5:12اپنے پڑوسی سے جواب ۔
اگر نہیں تو ،اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ ۔
}{5:13عزت و شرم بات چیت میں ہے :اور کی زبان
آدمی اپنے زوال ہے ۔
}{5:14ایک مخبر نہیں کہالئے ،اور جھوٹ کے انتظار میں نہیں
تیری ُزبان :چور اور کوئی برا اور ناپاک شرم کی بات ہے
ڈبل زبان پر مذمت ۔
}{5:15ایک عظیم امر میں کسی چیز کی جاہل نہ ہو یا ایک
چھوٹی سی ۔
}{6:1ایک دوست کی بجائے دشمن نہ ہو ۔ کے لئے
[اس طرح] تُو ایک بیمار نام ،شرم ،وارث نہ دینا اور
مالمت :ایک گناہگار جو ایک ڈبل زبان نے بھی وہ ۔
}{6:2میں اپنے دل کی مشورت نہیں اپنے آپ کو بڑھانا ہے ۔
تیری روح ایک بیل کے طور پر [اکیلے جادہ ۔] چوڑ ہو نہ کہ

}{6:3تُو تیری پتیوں کو کھانے اور تیرے پھل سے محروم اور
اپنے تئیں خشک درخت کی طرح چھوڑ دو ۔
}{6:4ایک شریر روح جو یہ رکھتا ہے یوں ہی ہالک ہونگے اور
اسے اپنے دشمنوں کا ہنسنے ہنس دیں گے ۔
}{6:5میٹھی زبان دوستوں بڑھاؤں گا :اور ایک
فیرسپیکانگ زبان مہربان گریٹنگس اضافہ ہو جائے گا ۔
}{6:6بہت سے امن میں ہو :اس کے باوجود ایک ہیں
ایک ہزار کی صالح ۔
}{6:7تو بھی اگر تو ایک دوست کے ،اسے سب سے پہلے ثابت اور ہو
ضور ۔
اس کا کریڈٹ نہیں ح ُ
}{6:8بعض آدمی اپنے موقع کے لئے ،ایک دوست ہے اور
میں تیری مصیبت کے دن نہ رہیں گے ۔
}{6:9اور ایک دوست جنہوں دشمنی کے لئے کیا جا رہا ہے ۔
اور فساد تیری رسوائی دریافت کرے گا ۔
}{6:10پھر کچھ دوست میز پر ایک ساتھی ہے
اور میں تیری مصیبت کے دن نہیں رہے گی ۔
}{6:11مگر وہ کے طور پر رہ جائے گا اور گا تیری خوشحالی میں
تیرے بندوں پر جلی ہو ۔
}{6:12تو کم الیا جائے تو وہ تیرے خالف ہوں گے اور
خود سے اپنا منہ چھپا لونگا ۔

}{6:13تیرے دشمنوں سے الگ ہوکر اپنی احتیاط رکھنا
تیرے دوست کا ہے ۔
}{6:14فیتہفول دوست ایک مضبوط دفاع ہے :اور وہ جو
اس طرح ایک ایک خزانہ مل جاتی ہے مل جاتی ہے ۔
}{6:15کچھ ایک وفادار دوست اور اپنے تلنا
مہاراج انمول ہے ۔
}{6:16ایک وفادار دوست زندگی؛ کی دوا ہے ۔ اور وہ
جو ڈر ہے ُخداوند اسے پائیں گے ۔
}{6:17جو ُخداوند سے ڈرتا ان کی دوستی کی رہنمائی کرے گا
ہدایت :کے لیے ہے اسی طرح اپنے ہمسایہ بھی ہو ۔
}{6:18میرے بیٹے بٹور سے اپنی جوانی کی تعلیم :لہذا
تو تیری بڑھاپے تک حکمت حاصل کریگا ۔
}{6:19اس سے کہا کہ جوتنے اور بوتا ہے ،ایک کے طور پر آیا تھا
اور اس اچھے اورپاکیزہ پھل کے لئے انتظار کریں :کیونکہ تُو بہت میں دینا نہ
محنت
اس کے بارے میں کمزوروں لیکن تُو دائیں اس پھل کا کھانا
جلد ہی ۔
}{6:20وہ پڑھ کرنا بہت ناخوشگوار ہے :جو ہے
عقل کے بغیر اس کے ساتھ نہیں رہیں گے ۔
}{6:21وہ اس پر مقدمہ؛ کی ایک زبردست پتھر کے طور پر جھوٹ نہیں بول گا
اور وہ عورت اس سے باوجودان یہ طویل ہو گی ۔

}{6:22حکمت کے لئے اس کا نام کے مطابق ہے ،اور وہ ہے
بہت سے ظاہر نہیں ۔
}{6:23کان ،میرے بیٹے کو دیں ،میرا مشورہ حاصل کریں اور انکار
میری مشورت نہیں
}{6:24اور اپنے پاؤں میں اپنی بیڑیوں اور تیری گردن میں ڈال دیا
اس زنجیر ۔
}{6:25بو نیچے اپنے کندھے پر اُٹھا اور اسے اٹھا کر نہ ہو
اس قید سے رنجیدہ ہیں ۔
}{6:26اس سے کہا اپنے پورے دل کے ساتھ آئے اور اسے
تیری قُدرت کے ساتھ طریقے ہیں ۔
}{6:27تالش ،اور تالش ،اور وہ مشہور بنایا جائے گا
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تجھ سے کہا :اور جب تو اس کی پکڑ مل گیا تو اُسے ٓجانے نہ دے ۔
}{6:28پر گزشتہ تُو اپنے باقی ہے اور وہ اُسے پائیں گا
تیری خوشی کے لیے کر دی جائے گی ۔
}{6:29پھر اس بیڑیوں تجھ کو کے لئے ایک مضبوط دفاع ہو گا
اور ان زنجیروں کے جالل کا لباس ایک ہیں ۔
}{6:30کے لئے ایک سنہری زیور ،اور اس پر موجود ہے
بینڈ جامنی فیتے ہیں ۔
{ :6تُو تُو ڈال دیا اس صوف کا ایک جبہ عزت کے طور پر  }31اور

اس کے بارے میں تجھے خوشی کا ایک تاج کے طور پر کیا کرنا ۔
}{6:32میرے بیٹے تُو تو تو نے تعلیم دی جائے گا :اور اگر
تُو کریگا لگائیں عقل ،تو ہوشیار رہنا ۔
{6:اگر تو سننا ،تو وصول کرنا پسند }33
تفہیم :اور اگر تُو اپنا کان رکوع ،تو عقل مند ،ہوگا
}{6:34؛ بزرگوں کی کثرت میں کھڑے ہیں اور جدا
نے اس سے کہا کہ دانا ہے ۔
}{6:35ہر متقی مباحثہ ۔ سننے کے لیے آمادہ رہنا کر دے
تمثیلوں کی سمجھ بوجھ نہیں تیرے فرار ہیں ۔
}{6:36اور صاحب فہم سہب تو تجھے حاصل
سویرے اس ،اور طیبہ سے کہا تیرے پاؤں اس دروازہ کے اقدامات پہنتے ہیں ۔
}{6:37خداوند کے احکام پر جا تیرے دماغ دے
اور مسلسل اس کے احکام میں غور و فکر :وہ گا
تیرے دل کو قائم کرتے ہیں اور تجھ پر تیری حکمت دے مالک
خواہش ہے ۔
}{7:1کوئی برائی کرتے ہیں ،تو کوئی نقصان تیرے پاس آئیں ۔
}{7:2ظالموں سے نہ ہو اور بدکاری کی طرف پھیر
تجھ سے ہے ۔
}{7:3میرے بیٹے بونے نہیں کی فوررووس پر
ناراستی اور تُو ان سات ُگنا بدلہ کاٹے گا نہیں ۔
}{7:4طلب نہیں خداوند مبدا ،نہ کی

بادشاہ تخت عزت ہے ۔
}{7:5نہیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور سطر بندی ۔ اور فخر سے نہیں
تیری حکمت کے بادشاہ سے پہلے ۔
}{7:6طلب جج لے جانے کے لئے کے قابل نہیں رہا ،نہ کیا جائے
بدکاری کی سزا دیتا ۔ کسی بھی وقت سے تو ڈرو ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے
ایک ٹھوکر تیری بھالئی کی راہ ہے ۔
}{7:7اوففاند ایک شہر کی کثرت کے خالف نہیں اور پھر
تُو اپنے آپ کو لوگوں میں ڈال دینا نہیں ہے ۔
}{7:8ایک گناہ دوسرے پر نہ باندھنا ۔ کے لئے ایک میں تُو
مجرم سزا سے بچ نہ ہو ۔
}{7:9کہتے ہیں کہ خدا کی کثرت پر نظر نہ آئے گا میری
اوبالٹانس ،اور جب میں خدا کی سب سے زیادہ اعلی پیش کرتے ہیں ،وہ کریں
گے
اسے قبول کریں ۔
}{7:10تو کو ئی نہیں جوفی تو تیری دعا کرے
اور خیرات نہ دینے کے لئے نظر انداز کر دیں ۔
}{7:11اس کی تلخی میں ہنسنے کا کوئی ہنسی
روح :کیونکہ جو ہے کرتا ہے اور ایک ہے ۔
}{7:12نہیں تیرے بھائی کے خالف جھوٹ ایجاد ۔ نہ کروں
اپنے دوست کو پسند ہے ۔

}{7:13کسی بھی طرح کے جھوٹ کا بنانے کے لئے استعمال کریں :اپنی
مرضی کے لیے
اُسے اچھا نہیں ہے ۔
}{7:14بزرگوں کی ایک جماعت میں نہیں بہت سے الفاظ استعمال اور
کچھ خاص نہیں جب بکواس کریں تو موڑوں ۔
}{7:15نفرت نہیں بھاری کام ،نہ تو پالنے جو
سب سے اعلی مقرر کیا ہے ۔
}{7:16کی بھیڑ میں نہیں اپنے تئیں نمبر
گنہگاروں ،لیکن یاد رکھیں کہ غضب دیر تک ٹھہرے نہ کی جائے گا ۔
}{7:17فروتنی سے اپنے تئیں بہت :انتقام کے لئے
آگ ِدین ہے اور کیڑے ۔
}{7:18نہیں دوست کسی بھی نیکی کے لئے ہرگز نہیں تبدیل کریں ۔
نہ تو ایک دیانتدار بھائی ندیو کے سونے کے لئے ہے ۔
}{7:19بھالنا نہیں دانا اور نیک عورت :اس فضل کے لئے
سونے کے اوپر ہے ۔
واقعی ،بندہ کام کرتا ہے جبکہ { }7:20اسے مانگنا نہیں
بدی ہے ۔ اور نہ ہی وہ مزدور جو اپنے آپ کو تیرے لئے بالکل بیسٹوویٹہ ۔
}{7:21جان اچھا بندہ سے محبت کرتا ہوں ،اور اس کو فریب دے
آزادی کی نہیں ۔
}{7:22تیرے چوپایوں؟ ایک نظر ان کے لئے ہے :اور اگر وہ
اپنے منافع کے لئے ہو ،انہیں تیرے ساتھ رکھیں ۔

}{7:23تو بچے؟ ان کی ہدایت اور رکوع
اپنی گردن ان نوجوانوں سے ہے ۔
}{7:24تو بیٹیاں؟ ان کے جسم کے کسی بات کی پرواہ ہے،
اور نہ اپنے آپ کو ان کی طرف خوش مزاج ۔
}{7:25تیری بیٹی سے شادی اور تو تیرے ہی ہوگا
کوئی وزنی کام انجام نہیں دیا :لیکن اس سے ایک شخص کو دے
افہام و تفہیم ہے ۔
}{7:26تیرے بیوی کے بعد عقل؟ ترک نہ:
لیکن نہیں ٓجانتا کہ ایک روشنی عورت کو دے ۔
}{7:27تیرے پورے دل کے ساتھ اپنے باپ کی عزت اور بھول جائیں
نہ غم تیری ماں کا ہے ۔
}{7:28یاد رکھنا کہ تُو ان کے پَیدا تھا اور
کس طرح تو ان چیزوں کو کہ وہ جزا کرسکتا ہے
تیرے لئے کیا ہے؟
}{7:29ساری جان سے خداوند کا خوف اور اس کی تعظیم کرنا
کاہن ہے ۔
}{7:30کہ تیری ساری طاقت کے ساتھ ،اس سے محبت اور
نہ اُس کے خادِم کو چھوڑ ۔
}{7:31خداوند کا خوف اور کاہن کی عزت ہے ۔ اور اسے دے
اس حصہ کے طور پر یہ ہے تیرے حکم دیا باری ،اور
قربانی اور کندھوں کی بخشش کرے اور

پاکیزگی اور پاک کے پہلے پھل کی قربانی کے لیے
چیزیں ۔
}{7:32اور غریبوں سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا کہ تیرا
نعمت کامل نہیں ہو سکتا ۔
}{7:33ایک تحفہ فضل رہنے والے؛ ہر شخص کی نظر میں ہے ۔
اور مردوں کے لئے اسے حراست میں لے لیے نہیں ۔
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}{7:34ان کے ساتھ جو رونے اور ماتم نہیں ہو کرنے میں ناکام
ان کے ساتھ جو ماتم کریں ۔
}{7:35بیماروں کو مالحظہ کرنے کے لئے سست نہ ہو :اس لئے کہ دیں گے
تیرے محبوب ہو ۔
}{7:36جو کچھ تُو ہاتھ میں دِینا ،یاد رکھیں
آخر اور تُو کبھی کمی دینا ۔
}{8:1سٹراوی ایک زبردست آدمی کے ساتھ نہیں ' تو گر ایسا نہ ہو کہ اس میں
ہاتھ ۔
}{8:2ایک دولتمند آدمی ، at variance withایسا نہ ہو کہ نہ وہ
تیرے اوورویاگہ :سونا بہت سے تباہ ہو نے کے لئے اور
بادشاہوں کے دلوں سے منحرف ہو گیا ۔
}{8:3سٹراوی کے ساتھ نہیں ایک آدمی جس کی زبان ،بھرا ہوا ہے اور
ڈھیر لکڑی اس آگ پر نہیں ۔
}{8:4مذاق نہیں ایک بدتمیز انسان کے ساتھ ،نہ تیرے باپ دادا

داسگرید ہے ۔
}{8:5مالمت نہیں ایک آدمی جو شخص گناہ سے ،لیکن
یاد رہے کہ ہم تمام سزا کے الئِق ہے ۔
}{8:6ذلت نہیں ایک آدمی اُسکے بُڑھاپے میں :یہاں تک کہ بعض
ہم میں سے پرانے موم ہے ۔
}{8:7خوشی پر مردہ ،تیرا سب سے بڑا دشمن نہیں لیکن
یاد رکھیں کہ ہم سب مرجائیں ۔
}{8:8دیسپاسی نہیں دانا ،لیکن کی بحث میں آگاہ ہونا
اپنے تئیں اپنے امثال کے ساتھ :کیونکہ تُو ان کا سیکھنا
ہدایت ہے اور آسانی کے ساتھ بڑے آدمی کی خدمت کرنے کا طریقہ ہے ۔
}{8:9مس نہ بزرگوں کی بحث :ان کے لئے بھی
ان کے باپ دادا اور ان کا پتہ چال تُو سیکھنا
تفہیم ،اور ریقواریت کی ضرورت ہے کے طور پر جواب دینے کے لئے ۔
جالنے کے وہ گنہگار نہیں انگاروں کا ایسا نہ ہو کہ تُو جالیا جائے{ }8:10
اس آگ کے شعلہ کے ساتھ ۔
}{8:11اُٹھ نہیں [غصہ میں] کی موجودگی میں ایک
برا شخص وہ گھات اَیسا نہ ہو کہ میں تجھے گماشتے تیرا
الفاظ
}{8:12قرض نہیں نے اس سے کہا کہ اپنے سے زیادہ زور آور ہے کے لئے
تو تُو اُس الندیسٹ ،لیکن ضائع شمار.
}{8:13تیری قُدرت کے اوپر ضامن نہ ہو :اور اگر تُو جا

ضامن ،اسے ادا کرنے لے دیکھ بھال ۔
}{8:14جائیں نہ کہ قانون جج ۔ اس لئے انہوں نے کے لئے فیصلہ فرمائے گا
اس سے اس كى عزت کے مطابق ہے ۔
}{8:15ویسے ایک جلی ساتھی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ سفر نہ وہ
تجھ سے دردناک بن گیا :اس نے اس کے مطابق کام کرے گا
اپنی مرضی اور تُو اُس کے ساتھ اپنی حمایت کے ذریعے ہالک ہو گا ۔
}{8:16ایک ناراض آدمی اور اس کے ساتھ نہیں جانا کے ساتھ نہ سٹراوی
ایک تنہا جگہ :وہ خون ہے کے طور پر میں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے
اور
جہاں کوئی مدد ،کیا وہ تجھے تختہ الٹنے گا ۔
}{8:17مشورہ نہیں احمق کے ساتھ ۔ اس لئے کہ وہ مشورہ پر عمل نہیں کر
سکتا ۔
}{8:18ایک اجنبی سے پہلے کوئی خفیہ بات کرتے ہیں ۔ کیونکہ تُو
کیا وہ نکال دے گا نہیں جانتا ۔
ایسا نہ ہو کہ وہ دینداری { }8:19تیرا دل ہر ایک کو ،نہ کھول
تجھے ایک تیز موڑ کے ساتھ ۔
}{9:1تیری ہم آغوش بیوی پر حسد نہ ہو اور
اسے ایک بری سبق کے خالف اپنے تئیں نہیں پڑھاتے ہیں ۔
}{9:2اس کے پاؤں پر سیٹ کرنے کے لیے ایک عورت سے جان نہیں دے
اپنے مال ہے ۔
}{9:3پورا ایک کسبی کے ساتھ نہیں تو گر اس پھندے میں نہ پڑے ۔

}{9:4کا استعمال زیادہ سے زیادہ نہیں ہے کہ عورت کی کمپنی ایک
گلوکارہ ،ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی کوششوں سے لے جایا جائے ۔
}{9:5میں جو تو نہ ان لوگوں کی طرف سے گر نہ ایک نوکرانی ،پر
وہ چیزیں جو اس میں قیمتی ہیں ۔
}{9:6نہیں تیری ٓجان کسبیوں کہ تُو نہ کھو دے ۔
تیری میراث ہے ۔
}{9:7نظر کے بارے میں تجھے نہیں گول شہر کی گلیوں میں،
تو تنہا میں اُسکی جگہ نہ گھومتے ہیں ۔
}{9:8موڑ ایک خوبصورت عورت سے آنکھ اور
نہ کسی کی خوبصورتی پر نظر ۔ اکثر لوگوں کے لئے کیا گیا ہے
ایک عورت کی خوبصورتی کی طرف سے رکھ ۔ ہیریواٹہ محبت ہے
طور پر آگ بھڑکے ۔
کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ بیٹھو نیچے کے ساتھ نہیں { }9:9بیٹھو
تیری گود میں اس کے ساتھ اور نہ تیرے زر اس میں خرچ کرتے ہیں
شراب ۔ اپنے دل کی طرف مائل نہ اُس کے ساتھ اور اتنیthrough
تُو گر تباہی میں تیری خواہش ہے ۔
}{9:10ایک پرانے دوست نہ چھوڑ ۔ کے لئے نیا نہیں ہے
اس کے لیے جس کا موازنہ :نئی مے کے طور پر؛ ایک نیا دوست ہے جب یہ
ہے
عمر تو اس خوشی کے ساتھ پینے دینا ۔
}{9:11حسد ایک گنہگار کے جالل سے نہیں :تو جانتا

کیا اس کا اختتام نہیں ہوگا ۔
}{9:12نعمتوں کی چیز ہے کہ دِین ہے نہیں میں
خوشی میں ۔ مگر یاد رہے وہ مجرم سزا سے بچ نہیں جائیں گے
اپنی قبر سے کہا ۔
}{9:13تیرے وہ آدمی ہے جو کو قتل کرنے کا اختیار تو دور کی بات کریں ۔
پس تو موت کا خوف شک دینا نہیں :اور اگر تو آئے
وہ دور تیری زندگی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ،بناؤ نہ
اس وقت :یاد پھندے بیچ میں ہوجا
اور یہ تو شہر کی باٹلیمانتس پر اکر ۔
}{9:14کے قریب تو کرسکتا ہے جیسا لگتا ہے اپنے پڑوسی پر ،اور
داناوں کے ساتھ سے رجوع کریں ۔
}{9:15دے داناوں کے ساتھ جائے اور تیری گفتگو تیری
شریعت میں مواصالت کے سب سے اعلی کی ۔
}{9:16اور کھانے اور پینے تیرے ساتھ صرف آدمیوں کو چھوڑ دے کر دے
تیرے فخر کرنا خداوند کے خوف میں ہو ۔
}{9:17کا کام ہوگا ہوا جو ہاتھ کے لئے
سراہا :اور عقلمند حکمران عوام اپنی تقریر کے لئے ۔
}{9:18ایک بیمار زبان سے ایک شخص اپنے شہر میں؛ خطرناک ہے ۔ اور
وہ اپنی بات چیت میں رش ہے سے عداوت رکھیں گے ۔
}{10:1ایک دانا جج اپنی قوم کو ہدایت کرے گا ۔ اور
حکومت ایک ہوشیار آدمی کا بھی حکم دیا ہے ۔

{ :10دو} لوگوں کے جج خود ہے ،تو اپنے ہیں ۔
افسران ۔ اور کس طرح کا آدمی اس شہر کے حاکم ہے،
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اس طرح وہ سب اُس کے باشندے ہیں ۔
}{10:3ایک نادان بادشاہ اپنی قوم دونوں کو ہالک کردیتا ۔ لیکن ذریعے
دانائی میں شہر ہو گئے ہیں ان میں سے ہو گا
آباد ہے ۔
}{10:4کی طاقت زمین کے خداوند کے ہاتھ میں ہے،
اور میں مقررہ وقت وہ سیٹ کیے گے اس کے اوپر ایک منافع بخش ہے ۔
انسان کی خوشحالی { }10:5خدا کے ہاتھ میں ہے :اور
فقیہ کی اس شخص پر وہ اس كى عزت قربان کر دیں ۔
}{10:6ریچھ اپنے پڑوسی کے لئے نفرت کے لئے ہر غلط نہیں ۔
اور شترو طرز عمل کی طرف سے ہرگز نہیں ۔
}{10:7فخر خدا اور انسان سے پہلے مکروہ ہیں :اور دونوں کی طرف سے
ایک ارتکاب گناہ کرتا ہے ۔
}{10:8بدکار رابطوں ،زخمی ،کی وجہ سے اور
دولت کی طرف سے فریب تھا ،بادشاہی سے ترجمہ کیا ہے
دوسرے لوگ ۔
}{10:9کیوں زمین اور راکھ پر فخر ہے؟ ایک سے زیادہ نہیں ہے
ایک اللچی انسان سے زیادہ بُری چیز :اس لئے ایسے شخص کو اتاریں
فروخت کے لئے اپنی جان نہیں ۔ کیونکہ وہ جیتا جبکہ وہ ہے

دور اپنے بھائِی ہے ۔
}{10:10فزیشن آف ایک لمبی بیماری ۔ نالیاں کاٹتا ہے ۔ اور وہ
جو آج کل ایک بادشاہ ایک دن مرنا ہے ۔
}{10:11جب ایک آدمی مر گیا ہے تو وہ آہستہ کے وارث ہونگے
چیزوں ،جانوروں اور کیڑے ۔
}{10:12ایک الگ رہتا ہے جب فخر کا آغاز ہے
خدا سے اور اس کا دل اپنے خالق سے دور کر دیا گیا ہے ۔
}{10:13جس کا آغاز گناہ ،اور وہ فخر ہے
اس نفرت کو ڈالیں گے :اور پس خداوند
ان پر عجیب و غریب مصائب لے آئے ،اور ان کا خاتمہ کر دیا
بالکل ۔
}{10:14خداوند پر فخر کے تختوں کے نیچے ڈال دیا ہے
اَے اُمرا اور ان کی جگہ میں حلیم اپ سیٹ ہے ۔
}{10:15کہ خداوند مغروروں کی جڑوں کو باندھا ہے
اقوام ،اور اپنی جگہ پر نصب کرتا ہے ۔
}{10:16کہ ُخداوند قوموں ،ملکوں کا تختہ پلٹ دیا اور
انہیں زمین کی بنیادوں کو تباہ کر دیا ۔
}{10:17اس دور ان میں سے کچھ لے کر ان کو تباہ کر دیا
اور زمین پر سے ختم کرنے کے لئے اپنی یادگار بنا دیا ۔
}{10:18فخر تھا نہیں ہوئی کے لئے مرد نہ آشفتہ غصہ
ان کے لئے جو عورت سے پیدا ہوتے ہیں ۔

{10:وہ جو ُخداوند سے ڈرتے ہیں اثبات کریں کہ بیج اور وہ }19
اس محبت نے اسے ایک باعزت پالنٹ :وہ کہ نہیں
قانون داشونوورابلی بیج ہیں ۔ وہ جو حد سے تجاوز
احکام ایک دیسیوابلی کی نسل میں سے ہیں ۔
}{10:20بھائیوں میں جو سردار ہے وہ باعزت ۔ ہے لہذا
وہ جو اس کی آنکھوں میں ُخداوند سے ڈرتے ہیں ۔
}{10:21کے حاصل کرنے سے پہلے خداوند کا خوف کرتا ہے
اتھارٹی :لیکن ناہمواری اور فخر ہے ضائع اُسکی ۔
}{10:22خواہ وہ امیر ،بلند و باال یا غریب ،شان ہے
خداوند کا خوف ہے ۔
{ :10یہ نہیں کہالنے غریب تحقیر کے  }23کہ انسان نے
فہم ۔ نہ وہ ایک مجرم کی بڑائی کے لئے آسان ہے
آدمی ہے ۔
}{10:24عظیم انسانوں ،ججوں اور پوٹینتٹیس ،گا ہو
پر رکھ دیا ۔ ابھی تک ان میں سے کوئی بھی وہ اس سے بڑا ہے جو
ُخداوند سے ڈرتا ہے ۔
}{10:25نے اس نوکر سے جو دانا ہے گے ہیں
ب علم نہ پھیریں گے اور
مفت خدمت کرتے ہیں :صاح ِ
وہ جب اصالح جائے ۔
}{10:26نہ ہو اوورواسی میں اپنے کاروبار ۔ اور فخر
نہ اپنے تئیں تیری مصیبت کے وقت میں ۔

}{10:27جو کسان محنت کرتا ،قہر آلودہ اور سب میں بہتر ہے
چیزیں ،جو لیاقت اور فراخ روٹی سے زیادہ ہے ۔
}{10:28میرے بیٹے جان حلم میں تسبیح اور دیں
اسکی عزت کے مطابق عزت ہے ۔
}{10:29جو گی کا جواز جو اپنے گناہ
جان؟ جو کرے گا عزت جو اپنے ڈھنکے اپنے
زندگی؟
}{10:30غریب آدمی اس کی مہارت کے لئے عزت ہے اور
دولتمند آدمی اپنی مال و دولت کے لیے عزت ہے ۔
}{10:31جو غربت میں دیا ہے وہ کتنا زیادہ
دولت میں؟ اور وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت میں داشونرابلی ہے
مزید میں غربت؟
}{11:1حکمت کی کم ہے جو سر اس کی اپ سنبھالتا
سند عطا کی ،اور اس کے بڑے آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر دیتا ہے ۔
}{11:2کومماند ایک انسان اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں ۔ نہ سے نفرت
ایک آدمی اپنی آنکھوں کے لیے ۔
}{11:3مکھی مکھی جیسی چھوٹی سی کے درمیان ہے ۔ لیکن اس کا پھل ہے
میٹھی چیزوں کی سربراہ ہیں ۔
نہیں پر تیرے لباس اور پوشاک }11:4{ ،فخر اور بلند کرنا
اپنے اس دن کی عزت نہیںُ :خداوند کے کاموں کے لئے
حیرت انگیز ہیں اور اس کے کام آدمیوں کے درمیان پوشیدہ ہیں ۔

}{11:5بہت سے بادشاہوں زمین پر بیٹھا ہے ۔ اور
جو کبھی نہیں سوچا تھا تاج پہنا ہے ۔
سورما تھے ُچن بہت ذلیل و رسوا کیا گیا ہے ۔
}{11:6بہت زبردست ُ
اور عزت دوسرے مردوں کے ہاتھ میں حوالہ ہے ۔
اس سے پہلے کہ تو حق کا معائنہ نہیں تونے { }11:7کا الزام:
سب سے پہلے سمجھنا ،اور پھر مالمت ۔
اس سے پہلے کہ تو اس وجہ سے نہیں سنی { }11:8کا جواب:
نہ مرد اُنکے بیچ میں مداخلت ہے ۔
}{11:9سٹراوی میں نہیں ایک معاملہ جو تیرے نہیں کریگا ۔ اور
نہ عدالت میں گنہگاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ۔
}{11:10میرے بیٹے کے ساتھ نہیں بہت سے معامالت دخل دینا :کیونکہ اگر
تُو بہت دخل دینا ،تُو بے گناہ نہیں ہو گا ۔ اور اگر تُو
بعد تو حاصل کرنے نہیں دینا ،پیروی کریں تو نہ بچ دینا
بھاگنے کی طرف سے ہے ۔
}{11:11وہاں ہے ایک کسان محنت کرتا اور درد ،اور
جلدی کرتا ہے اور اتنا زیادہ پیچھے ہے ۔
}{11:12پھر ،ایک اور ہے جو سست ہے اور کی ضرورت ہے
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مدد چاہنے کی صالحیت اور غربت کے مکمل کی ۔ ابھی تک کی نظر
ُخداوند اُس پر بھالئی کے لئے نظر کی اور اسے اپنے سے سیٹ اپ
پستی،

}{11:13اور بد حالی ۔ سے اس کے سر کی طرف اُٹھایا ۔ پس جس کی بہت سی
اس نے اس سے سب پر امن ہے
}{11:14خوش حالی اور مصیبت ،زندگی اور موت ،غربت
اور دولتُ ،خداوند کی ہے ۔
}{11:15حکمت ،علم اور ادراک
قانون ،خداوند کی ہیں :محبت اور نیک کاموں کی راہ میں ہیں
اس سے ۔
}{11:16نقص اور تاریکی نے ان کے ساتھ شروع
گنہگاروں کے ساتھ :اور برائی ان کے ساتھ جو فخر پرانے موم گا
ان مہینوں میں ۔
}{11:17خداوند کا تحفہ دِین کے ساتھ ،باقی
اور اُس کا کرم خوشحالی ہمیشہ کے لئے التا ہے ۔
}{11:18موجود ہے کہ واایٹہ امیر کی طرف سے اپنے پرہیزگاری قائم رکھو
اور
کوئی چی چبھانا ،اور یہ اپنے اجر کا حصہ:
}{11:19وہ فرماتا ہے کہ جبکہ میں آرام مل گیا ہے اور اب گا
مسلسل میرے مال کا کھانا ۔ جانتا ہے اور ابھی تک نہیں کیا
وقت اُس پر آئے گا ،اور وہ الزم
دوسروں کی باتوں اور مر جائے ۔
}{11:20تیرے عہد میں فرمایا ہو اور واقف ہو
ان مہینوں میں ،اور اپنا سارا کام کاج میں پرانے موم ہے ۔

}{11:21تعجب نہ؛ گنہگاروں کے اعمال لیکن میں پر اعتماد
خداوند ،اور تیری اُس محنت میں رہیں :اس میں ایک آسان کام ہے ۔
ایک غریب آدمی کو بھرپور بنانے پر اچانک خداوند کے نزدیک ہے ۔
}{11:22کا اجر میں ُخداوند کی برکت ہے
متقی ،اور اچانک اس نے اپنی نعمت کو پھلنے پھولنے بناتا ہے ۔
}{11:23کا کہنا ہے کہ نہیں ،کیا منافع ہے وہاں میری خدمت کی؟ اور
کیا اچھی باتیں بعد میں ہونگی؟
}{11:24پھر ،کا کہنا ہے کہ نہیں ،مجھے کافی ہے اور بہت سے لوگ اُس پر
قبضہ
چیزیں ،اور کیا برائی کیا لوگ؟
}{11:25خوشحالی کے دن میں ایک سہو کی ہے
مصیبت :اور ُمصیبت کے دن میں نہیں ہے
خوشحالی کی یاد ہے ۔
}{11:26اس کے دِن میں ُخداوند کے ِلئے ایک آسان بات ہے
موت ایک ایک اُسکی راہوں کے مطابق بدلہ دے ۔
}{11:27ایک گھنٹے کی مصیبت بھول آدمی بنا دیتا ہے ۔
رضا :اور اس کے آخر میں اُس کے اعمال دریافت نہیں ہو گا ۔
}{11:28فیصلہ کوئی مرنے سے پہلے مبارک :ایک آدمی کے لئے
اس کی اوالد میں جانا ہو گا ۔
}{11:29ال نہیں ہر شخص تیرے گھر میں :کے لیے
دھوکے باز شخص کئی ٹرینوں نے ۔

}{11:30اسی طرح ایک تیتر کے طور پر لے لیا [رکھا اور] ایک پنجرے میں
تو
مغروروں کا دل ہے ۔ اور جیسے ایک جاسوس کے طور پر ،جاگتا اس لئے
تیرا زوال:
}{11:31میں اور برائی میں اچھا کرخت
اور الئق چیزوں میں تعریف تجھ پر الزام رک ّھیں گے ۔
}{11:32آگ کی ایک چنگاری کے انگاروں کا ڈھیر پر بھڑکا ہے :اور ایک
گنہگار آدمی کو خون کرنے کے لئے اٹھا لیتا ہے ۔
}{11:33خبردار فتنہ انگیز صاحب ،اسے پچھتانا
شرارت ۔ وہ ایسا نہ ہو کہ تجھ پر ایک دائمی دھبا ہے ۔
}{11:34تیرے گھر میں ایک اجنبی وصول کریں اور وہ کریں گے
تیرے آرہی ہے اور تجھے تیرے سے ہی کریں ۔
{ :12تُو جب نیکی  }1جانتے ہیں کہ جن سے تُو بھال
۔ تو تُو اپنے فوائد کے لئے کا شکریہ ادا کیا ہو گا ۔
}{12:2متقی آدمی کو اچھا کیا اور تُو اُسے پائیں گا ایک
دستر ۔ اور اگر اس سے نہیں ،ابھی تک سے جو سب سے بلند ہے ۔
}{12:3وہاں ہمیشہ ہے کوئی اچھا آئے اسے کر سکتے ہیں
برائی میں ہے ،نہ اس پر قبضہ کر لیا جو کوئی خیرات دیتا ہے ۔
}{12:4دے متقی انسان اور مدد نہیں وہ گنہگار ہے ۔
{ :12فروتن ہے  }5کیا اُس سے بھی مگر دے ہو

دِین :واپس تیری روٹی منعقد کرتے ہیں ،اور یہ اُس سے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ
دے
وہ کسی طرح کافر ہوجاؤ تجھے اس طرح[ :ورنہ] تُو حاصل کرنا
دو مرتبہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ برائی کو اچھائی تُو نے کیا ہے تُو
اس کے پاس ہے ۔
}{12:6سب سے زیادہ اعلی گنہگاروں سے نفرت رکھتا ہے اور ادا کرے گا
بے دینوں سے انتقام لینا اور ان کے خالف عمل کرتا
زبردست دن کے عذاب کی ۔
}{12:7بھالئی سے دیتے اور مدد نہ گناہگار ہے ۔
}{12:8دوست خوشحالی میں جانا نہیں جا سکتا :اور ایک
دشمن مصیبت میں پوشیدہ ہو سکتا ہے ۔
}{12:9خوشحالی میں سے ایک شخص دشمن ناراض ہو جائے گا:
لیکن اس مصیبت میں بھی ایک دوست سے روانہ ہوگی ۔
}{12:10کبھی ٹرسٹ تیرا دشمن :کی مانند لوہے کو روسٹیت،
پس اپنی شرارت ہے ۔
}{12:11اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو عاجز اور کروچانگ ،اس کے باوجود
جانے
لے نیکی پر عمل اور اس سے ہوشیار رہنا ،اور تو پاس ہوگا
اس کے طور پر اگر تُو ایک لوکانگگالسس مسح رفیق کو دے دیا اور تُو
اپنی زنگ یکسر دور سے وائپ ہوگیا ہے نہ کہ جانتے ہیں ۔
ایسا نہ ہو کہ جب وہ ہے }12:12{ ،تجھ سے نہ کھڑا

تجھے تیری جگہ وہ کھڑے ہو ۔ نہ لے بیٹھے
تیرے دہنے ہاتھ پر انہوں نہ لینے کے لئے تیرا تخت ،اور میں تو
آخر میرے لفظوں کو یاد رکھیں اور تھورا چوٹ ہو ۔
}{12:13جو اس کے ساتھ لٹکا ہے منتری پاٹی گے ایک
سانپ ،یا کسی جنگلی جانوروں کے نزدیک پہنچا تو جیسے؟
{12:ایک جو ایک گنہگار کے لئے ہے اور کے ساتھ ناپاک ہو تا }14
اس میں ان گناہوں کو جو پاتی جائے گا؟
{12:تھوڑی دیر کے لئے وہ گا رہیں تجھ سے ،لیکن اگر تُو }15
گر کرنے کے لئے شروع ,وہ دیر نہ کرے گا ۔
}{12:16دشمن ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ ،لیکن باتیں کرتا ہے
اس کے دل نے کس طرح تجھ کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا نلکا :وہ کریں گے
اس کی آنکھوں کے ساتھ رونے ،لیکن وہ موقع ملے تو وہ نہیں ہوں گے
خون سے مطمئن ہے ۔
}{12:17اگر تجھ پر مصیبت آئے تو تو نے اُسے پائیں گا
وہاں سب سے پہلے ۔ اور اگرچہ میں نے تیری مدد ظاہر کرتے تو بھی وہ کرے
تجھ کو کمزور ہے ۔
{ :12وہ گا ہال اپنے  }18سر اور ہاتھ ،تالیوں اور
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بہت کچھ سرگوشی اور اس کا چہرہ تبدیل کریں ۔
}{13:1پچ کو چھوئے تھورا سے آلودہ ہو گا ۔
اور وہ جو متکبر آدمی کے ساتھ اُس کی طرح ہوگا

اس کے پاس ہے ۔
}{13:2تیری قُدرت تُو جبکہ اوپر نہیں اپنے آپ پر بوجھ
باوجود ۔ اور ایک جو ہے کے ساتھ کوئی شراکت ہے اور
اپنے سے زیادہ امیر :کس طرح کی کیتلی اور مٹی پر اتفاق
ایک ساتھ مل کر برتن؟ اگر ایک کے خالف دیگر ،یہ مارا جائے
توڑی جائیگی ۔
}{13:3اس امیر آدمی نے کیا غلط ،اور ابھی تک وہ
اسکے تریٹینیت :غریبوں پر ظلم کیا ہے اور وہ رعیت چاہیے
بھی ہے ۔
}{13:4اگر تُو ہو اس کے نفع کے لئے ،وہ تیرے استعمال کریں گے :لیکن اگر
تو کچھ بھی نہیں ہے ،ہللا تجھے كریگا.
{ :13تو کوئی چیز ہے تو  ،}5وہ گی بسر تیرے ساتھ :جی ہاں،
وہ تیرے ننگی کر دے گا ،اور اس کا معذرت نہیں ہوگی ۔
}{13:6اگر وہ ہے کی ضرورت ہے تجھے ،وہ تجھے دھوکہ کرے گا اور
تجھ پر مسکراتے ہیں ،اور تیری امید میں ڈال دیں ۔ وہ تیرے بولے گا
منصفانہ ،اور کہتے ہیں کہ ،کیا وانٹیسٹ تو؟
}{13:7اور وہ ہے جب تک وہ تجھے ان کھانوں کی طرف سے شرمندہ گا
تجھے خشک دو بار یا تین بار میرا ،اور آخر میں وہ ہنسیں گے ننگی
تیرے ہنسنے کے بعد جب وہ تجھے دیکھتا تو وہ كریگا
تجھ کو اور تیرے پر سر ہال ۔
تُو رکھ الئی اور ہو نہ کہ { }13:8خبردار رہو

تیرے جولالٹی میں نیچے ہے ۔
}{13:9تو زبردست کی دعوت دی جائے تو میں دستبردار
اپنے آپ کو ،اور اتنا ہی زیادہ وہ تجھ کو دعوت دیں گے ۔
}{13:10دبائیں تو اس پر نہ تو واپس؛ ڈاال جائے تا نہ ہو کہ
ایسا نہ ہو تو بھول گئے ہو کہ دور ،برداشت نہیں ۔
}{13:11پر اثر اس سے بات چیت میں برابر نہیں بنے اور
نہ ان کے بہت سے الفاظ کا خیال :کے لئے زیادہ سے زیادہ رابطے کے ساتھ
وہ تجھے آزمایش کریں گے اور تجھ پر مسکرا ملے گا تیری
راز:
}{13:12مگر ظالمانہ گے تیری باتوں کو اور نہ
اسپیئر تجھے کیا نقصان پہنچائیں ،اور تجھے قید خانہ میں ڈال دیں ۔
}{13:13عمل ،اور تُو میں اکر اس لئے اچھا ،خبردار
تیرے کا تختہ الٹ کا خطرہ :جب تو نے یہ باتیں سنتا
میں تیری نیند کی درخواست کی ۔
}{13:14خداوند تیرے تمام زندگی سے محبت اور اسے کال کریں
تیری نجات ہے ۔
}{13:15ہر حیوان اپنی پسند سے محبت رکھتا ہے اور ہر شخص سے محبت
رکھتا ہے
اپنے پڑوسی ہے ۔
}{13:16تمام گوشت قسم ،اور ایک شخص کے مطابق کونسورٹیت
اس طرح سے جدا کرے گا ۔

}{13:17بھیڑیا برہ کے ساتھ کیا ِکیا؟ لہذا
متقی کے ساتھ گناہگار ہے ۔
}{13:18کیا مناسبت لگڑبھگا کے درمیان ہے اور ایک
کتا؟ اور کیا امن میں امیر اور غریب کے درمیان؟
}{13:19جیسے جنگلی گدھے میں شیر کا شکار ہے ۔
بیابان :تو امیر غریب کو کھانا ۔
}{13:20مغروروں عاجزی سے نفرت کے طور پر :تو امیر ابھاور کرتا ہے
غریب ہے ۔
}{13:21پڑنا شروع ایک دولتمند آدمی اس کے منعقد ہوتی ہے
دوستوں :لیکن نیچے جا رہا ایک غریب آدمی کو اس کی طرف سے ہٹا دیا ہے
دوستوں ۔
}{13:22ایک دولتمند آدمی گر ہے تو وہ بہت مددگار ہے ۔
وہ نہ ہونے والی باتیں کہتا اور ابھی تک مردوں کا جواز
اس :مسکین ڈھیر ہو گئی اور ابھی تک وہ اسے بھی؛ جھڑکا وہ
باتیں ٹھیک طریقے سے ،اور کوئی جگہ ہو سکتی ہے ۔
}{13:23جب ایک دولتمند آدمی کہتا ہے ،ہر شخص اپنے رہتا
زبان اور ،نظر ،کیا وہ کہتی ہے ،وہ اس کو بادلوں تسبیح:
لیکن اگر غریب آدمی بولتے ہیں ،وہ کہتے ہیں ،کیا ساتھی یہ ہے؟ اور
اگر وہ ٹھوکر کھاتے ،وہ اس کا تختہ الٹنے میں مدد ملے گی ۔
}{13:24دولت نے اس سے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں ،اچھے ہیں اور
غربت دِین کے ُمنہ میں بدی ہے ۔

}{13:25ایک انسان کے دل میں اس کا چہرہ ،کہانگیٹہ
چاہے وہ اچھا ہے یا برا کے لئے ہو :خوش دل دیتا ہے ایک
بشاش چہرہ ہے ۔
}{13:26ایک بشاش چہرہ ایک دل کی نشانی ہے کہ
میں تیزی سے ترقی کی ہے ۔ اور تمثیلوں سے باہر تالش ہے ایک
من کی سخت محنت ۔
}{14:1مبارک ہے وہ آدمی جو اس کے ساتھ لٹک سی جاتی ہے نہیں ہے
منہ اور گناہوں کی کثرت کے ساتھ چوٹ نہیں ہے ۔
}{14:2مبارک ہے وہ جس کا ضمیر کے پاس نہیں ہے
نے اسے اور جو اس امید میں سے گر نہیں ہے کی مذمت کی
خداوند ہے ۔
}{14:3دولت ایک بخیل کے لئے زیبا نہیں ہیں :اور کیا
ایک حاسد شخص کے پیسے کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟
}{14:4وہ ہے جو اپنی جان دیفراؤدانگ کی طرف سے جمع کرتا
دوسروں کے لیے جو اپنا مال خرچ مفسدانہ گے جمع کرتا ہے ۔
}{14:5وہ ہے جو اپنے آپ کو ،جن کے لیے جائے گا کے لئے برا ہے وہ ہو
اچھا ہے؟ انہوں نے اپنے سامان میں خوشی کا لے نہیں گا ۔
}{14:6وہاں کوئی بھی جو اپنے آپ کو حسد کرتی وہ اس سے بھی بدتر ہے ۔
اور یہ اپنی بدی کا دستر ہے ۔
}{14:7اور اگر وہ بھالئی ،وہ کرئے یہ رہا ۔ اور
آخرکار اپنی شرارت قرار دے گا ۔

}{14:8وہ حاسد شخص ایک شریر نظر ہے ۔ وہ سنے
دور اس کا سامنا کرنا پڑے ،اور مردوں کی تحقیر کرنے واال ۔
}{14:9ایک اللچی انسان کی آنکھ اس کے ساتھ مطمئن نہیں ہے
حصہ ۔ اور شریروں کی بدی کو اس کی روح ہے ۔
}[{14:10اس] روٹی ایک شریر آنکھ حسد کرتی ہے ،اور وہ ہے ایک
اس جدول پر بخیل ۔
}{14:11میرے بیٹے تیرے صالحیت نیکی کرنے کے مطابق
اپنے پڑوسی اور خداوند کی وجہ سے نذر کی قربانی دے ۔
}{14:12کہ موت یاد آنے میں دیر تک نہیں رہے گا
اور قبر کے عہد نے تجھ سے کہا کہ نہیں ۔
}{14:13ہیں اچھائی اپنے دوست سے کہا تو موت سے پہلے پہلے ،اور
اپنی صالحیت کے مطابق تیرے ہاتھ بڑھاو اور کو دیدو ۔
}{14:14نہیں ٓجانتا کہ ایک اچھا دن فریب اور نہ جانے
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ایک اچھی خواہش کا حصہ تجھے اوورپاسس ۔
}{14:15تو تیرے ٹراواالس ں کو چھوڑ نہ دینا؟
اور بہت سے تقسیم کیا جائے کے لئے تیری محنتوں؟
}{14:16دے ،اور لے لو ،اور مقدس جان سے مانیں ۔ ہے
کوئی قبر میں نعمتیں کی متالشی ہے ۔
}{14:17تمام جسم ایک کپڑے کے طور پر پرانی واایٹہ :کے لئے

شروع ہی سے عہد ہے کہ تُو نے مارا جائے گا ۔
}{14:18جیسا کہ سبز پتیوں پر ایک گھنے درخت کے کچھ گر،
اور کچھ ہو جانا ۔ گوشت اور خون کو بھی ایک کی نسل تو ہے
کا خاتمہ ہو ،اور دوسرے میں آئے پیدا ہوا ہے ۔
}{14:19ہر کام میں روٹیٹہ اور دور کردیتی اور
کارکن اُسکی کفارہ کے لئے پہنچایا جائے گا ۔
}ُ {14:20مبارک ہے وہ آدمی جو اچھی باتیں غور و فکر
حکمت ،اور جو پاک چیزوں میں ان کی طرف سے ریاسونیت
افہام و تفہیم ہے ۔ ا ہے ۔
}{14:21وہ اپنے دل میں اس طریقے کا خیال رکھتاہے
بھی اس راز میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ۔
}{14:22اس کے بعد ٹراکیٹہ ایک کے طور پر جانا ،اور میں گھات
اس کے طریقے ۔
}{14:23جو میں اپنے  windowsمیں پریٹہ بھی کرے گا
سنے ۔
اس کے دروازے پر ُ
}{14:24جو اپنے گھر کے قریب رہتے ہیں اور جاڑوں بھی کرے گا
ایک پن اس کی دیواروں میں جکڑنا ہے ۔
{ :14وہ اس پچ گا  }25نزدیک پہنچے اُسکے پاس ڈیرے اور کرے گا
جہاں اچھی چیزیں ہیں ،ایک ٹھہرنے کی جگہ میں ٹکنے کی جگہ ہے ۔
}{14:26وہ اس کے نیچے پناہ ،اس کی اوالد کو کھڑا کرے گا اور
ان شاخوں کے تحت لیٹیں گے ۔

}{14:27اس کی طرف سے وہ گرمی سے ،اور اس میں تحفظ حاصل رہے گا
وہ رہنے جالل کرے گا ۔
}{15:1جو ُخداوند سے ڈرتا گا تووہ اچھی ہے اور وہ جو
اُس شریعت کا علم اسے حاصل کرے گا ۔
}{15:2اور ایک ماں کے طور پر کرے گا وہ اس کے استقبال اور وصول کریں
اسے ایک بیوی کے طور پر ایک کنواری سے شادی کی ۔
}{15:3افہام و تفہیم کی روٹی کے ساتھ وہ فیڈ گا
اسے اور اس حکمت کا پانی پینے کے لئے دیتے ہیں ۔
}{15:4وہ اس پر ٹھہر جائے گا اور نہ ہوں گے
منتقل ہو گیا ۔ اور اس پر بھروسہ کرے گا ،اور ہرگز شرمندہ نہ ہوگا ۔
}{15:5وہ اسے اپنے ہمسایوں کے اوپر ،اور میں بھی کرے گا
بیچ کی جماعت نے اس کے منہ کھول دے گا ۔
}{15:6وہ خوشی خوشی ہے اور وہ تاج پا لے گی
۔ میں آجاؤں گا وہ ایک ابدی نام کے وارث
}{15:7لیکن نادان مرد اس سے حاصل نہ ہوگا اور
گنہگار اس نہ دیکھو گے ۔
}{15:8وہ فخر ،اور مرد جو جھوٹے ہیں تو دور کی بات ہے
اسے یاد نہیں کر سکتا ۔
}{15:9تعریف اس کے لئے ایک گنہگار کے منہ میں مناسب نہیں ہے
اسے خداوند کا بھیجا نہیں گیا تھا ۔

}{15:10کی تعریف میں حکمت ،گرج جائے گا اور
رب اس سے فائدہ ہوگا ۔
}{15:11کہتے ہیں تو اس میں گر پڑا وہ ُخداوند کے ذریعے نہیں ہے
دور :تو ان چیزوں کو کہ وہ عداوت رکھتا ہے نہ کے ۔
}{15:12کہتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے مجھے خطا کا پُتال پیدا کردیا ہے ویسا :وہ
گناہ آلودہ آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔
}{15:13کہ خداوند سے عداوت رکھتا ہے تمام نفرت ۔ اور وہ جو
خوف خدا سے محبت نہیں ہے ۔
}{15:14وہ خود ابتدا سے ہی انسان کو راست بنایا اور
اس کو اپنے وکیل کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ۔
{ ،:15احکام ،رکھنے کے لئے اگر تو چاہے تو  }15اور کرنے کے لئے
قابل قبول ایمانداری کا مظاہرہ کریں ۔
}{15:16وہ آگ اور پانی تیرے سامنے سیٹ ہے :بڑھا
باہر سے کہا کہ تُو اپنا ہاتھ ۔
{ :15قبل اس کے کہ انسان کی زندگی اور موت ہے  }17۔ اور خواہ اس
الکیٹہ دیا جائے گا ۔
}{15:18اس لئے خداوند کی حکمت بہت اچھا ہے ،اور وہ ہے
طاقت میں زور آور اور تمام چیزوں کی نگاہ:
}{15:19اور اُسکی آنکھیں اُن پر جو اُس اور اُس سے ڈرتے ہیں ۔
انسان کا ہر کام جانتا ہے ۔

}{15:20وہ کوئی شرارت ،ایسا کرنے کا حکم دیا ہے
نہ اس گناہ کرنے کے لئے کسی بھی آدمی کا الئسنس دیا ہے ۔
}{16:1خواہش نہیں نکمے بچوں کی کثرت،
نہ میں دِین بیٹے نعمتوں ۔
}{16:2اگرچہ وہ ضرب ،ان میں نہیں سوائے خوش
خداوند کا خوف اُن کے ساتھ رہے ۔
}{16:3پر اعتماد کیا تو ان کی زندگی ،نہ احترام میں ان
بھیڑ :ایک ہی ہے؛ ایک ہزار سے زیادہ بہتر ہے اور
بچوں سے ان کے لئے ہے ،بغیر مر کرنے سے بہتر ہے
دِین ہے ۔
}{16:4جس کے ایک طرف سے شہر تفہیم گا کیونکہ
دوبارہ بھرا جا :لیکن شریروں کی قرابت داروں کو جلد ہوگا
ویران ہو جاتے ہیں ۔
}{16:5بہت سی ایسی باتیں میں میرے ساتھ آنکھوں دیکھا ہے اور
سن ۔
ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے کان ُ
}{16:6میں جماعت دِین کا ایک آگ ہوگی
بھڑکے ۔ اور میں ایک سرکش قوم غضب کو آگ پر مقرر کیا گیا ہے ۔
}{16:7وہ پیکافید جو گرے پرانی رفائیم کی طرف ،نہیں تھا
دور کی قوت ان حماقت میں ۔
}{16:8نہ چھوڑا وہ جگہ جہاں بہت بود،
لیکن ان کے لیے فخر کے ساتھ سے نفرت کرتے ہیں ۔

}{16:9وہ نہیں لوگ ہالکت ،کا پاتید
ان کے گناہوں میں لے لیا:
}{16:10اور نہ ہی جو چھ الکھ تو پیادے،
ان کے دلوں کی سختی میں جمع ہیں ۔
}{16:11اور اگر وہاں کے درمیان ایک گردن کش ہو
لوگ ،یہ ہے چمتکار تو وہ فرار سزا :رحم کے لئے اور
غضب اس کے ساتھ ہیں ۔ وہ معاف کرنے اور ڈالوں کے لیے زبردست ہے
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ناپسندیدگی کا اظہار ہے ۔
}{16:12رحمت بہت اچھا ہے ,کے طور پر تو اپنی تصحیح بھی ہے :وہ
ایک شخص اپنے اعمال کے مطابق حکم کرتا ہے؟
}{16:13گناہگار اس غنیمت کے ساتھ فرار نہیں کرے گا :اور
صبر کا متقی ہوگا نہ ہو عاجز ہے ۔
}{16:14رحمت کے ہر کام کے لیے راہ دے :کے لیے ہر
انسان اپنے اعمال کے مطابق پائیں گے ۔
}{16:15رب سخت فرعون جو وہ نہیں کرنا چاہئے
جو اپنے طاقتور کاموں کو معلوم ہو جائے اسے جانتا ہوں
دنیا ہے ۔
}{16:16اپنی رحمت ظاہر خلق ۔ کے لئے ہے ۔ اور وہ
اس کی روشنی ایک اڑیل کے ساتھ تاریکی سے الگ ہے ۔

}{16:17کہتے ہیں کہ نہ تو میں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے چھپا
لونگا:
کسی بھی میرے اوپر سے یاد رکھیں گے؟ نہ ٹھہروں گا
بہت سے لوگوں کے درمیان یاد کیا :میری جان اس بات کے لئے
اس طرح ایک المحدود تعداد میں مخلوق کے درمیان؟
}{16:18دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان
گہرے ،اور زمین اور جو ان مہینوں میں ہے ،ہوگا
جب وہ کا دورہ کریں گے منتقل ہو گیا ۔
}{16:19پہاڑ بھی اور زمین کی بنیادیں
جب ُخداوند اُن پر دیکھتا ہے ،کپکپی سے ہل جائے ۔
}{16:20کوئی دل ان باتوں پر موافق خیال کر سکتے ہیں:
اور جو اس طریقے کو حاملہ کرنے کے قابل ہے؟
{ :16یہ ہے کہ ایک آندھی جو کوئی آدمی دیکھ سکتے ہیں  :}21کے لیے
اپنے کاموں کا زیادہ تر حصہ پوشیدہ ہیں ۔
{گنتی  16باب  }22کون اپنے انصاف کے اعمال بیان کر سکتے ہیں؟ یا جو
انہیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنے عہد کے فاصلہ اور مقدمے کی سماعت ہے ۔
تمام چیزوں کے آخر میں ہے ۔
}{16:23وہ بے عقل پر غور کریں گے
لغو باتیں :اور بیوقوف آدمی قریش فوللیس نلکا ہے ۔
}{16:24کے بیٹے کی طرف سے سنو ،اور علم ،معلومات حاصل کریں
اور میری باتوں سے اپنے دل کو نشان زد کریں ۔

{16:میں نے تعلیم کے وزن میں بتاتا ہوں اور اعالن }25
اپنے علم بالکل ٹھیک ہے ۔
}ُ {16:26خداوند کے کاموں سے عدالت میں کیا جاتا ہے
آغاز :اور اس نے انہیں اس وقت سے وہ ضائع کیا
اسکے حصے ۔
{ :16وہ اپنے کو آراستہ  }27ہمیشہ کے لئے اور اس کے ہاتھ میں کام کرتا ہے
۔
تمام نسلوں سے کہا ان کے سربراہ رہے ہیں :وہ نہ تو
محنت ،نہ ہاریں ہیں ،نہ ان کے اعمال سے جنگ بندی ۔
}{16:28ان میں سے کوئی بھی دوسرے ہاندریٹہ ،اور اُن کو
کبھی اپنے کالم کی نافرمانی ہے ۔
}{16:29اس کے بعد جو زمین پر خداوند کو دیکھا اور
یہ اپنی نعمتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے ۔
}{16:30زندہ اجسام کی ہر طرح سے اس نے چھا گئی ۔
اُس کے چہرے ۔ اور وہ اس میں دوبارہ واپس ہو جائے ۔
}{17:1کہ خداوند زمین کے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ہو گئے
اس میں پھر ۔
}{17:2وہ ان چند دنوں اور ایک مختصر وقت دیا اور
ان چیزوں پر ان مہینوں میں اقتدار بھی ۔
}{17:3وہ انہیں طاقت سے خود کی طرف سے ودیعت اور
ان کے مطابق اس کے بت بنا دیا،

}{17:4اور ہر بشر پر اِنسان کا ڈر کر اور دِیا ۔
اسے جانوروں اور پرندوں پر حکومت جتاتے ہیں ۔
}{17:5وہ کے پانچ آپریشنز کے استعمال سے ملی ہے
اَے ُخداوند اور چھٹے جگہ میں نے انہیں دی
فہم ،اور ساتویں تقریر ،ایک تعبیر کرنے واال میں
اُسکی کوگاٹیٹانس ۔
}{17:6مصلحت ،اور زبان ،آنکھیں ،کان اور دل،
انہوں نے ان کو سمجھنے کے لئے ۔
}{17:7وہ ساتھ ساتھ ان کے علم سے بھرا ہوا
افہام و تفہیم اور ظاہر بھی کردیا ان نیک و بد ہے ۔
}{17:8وہ اس کی آنکھ پر کہ انہوں نے شاید ان کے دل سے سیٹ کریں
دکھا دے انہیں اس کام کی عظمت ہے ۔
}{17:9اس نے انہیں اپنے عجیب کاموں کے سبب میں فخر کرنا دی
کبھی ،وہ اپنے کاموں کے ساتھ افہام و تفہیم کا اعالن ہو سکتا ہے ۔
}{17:10اور برگزیدوں کو اُس کے پاک نام تعریف کریگا ۔
}{17:11اس کے عالوہ اس نے انہیں علم اور شریعت دی
میراث کے لئے زندگی کی ۔
}{17:12وہ ان کے ساتھ ایک ابدی عہد بنایا اور
نے انہیں اپنے احکام ۔
}{17:13اس کے جالل کی شان ان کی آنکھوں نے دیکھا اور ان
کان اپنے جالل آواز سنی ۔

}{17:14اور ان سے کہا ،سب سے خبردار رہو
ناراستی ۔ اور تو ہر انسان کا حکم دیا
اپنے پڑوسی کی بابت ہے ۔
}{17:15ان طریقوں سے کبھی بھی اس کے سامنے ہیں اور نہیں کی جائے گے
ان کی آنکھوں سے چھپا دیا ۔
}{17:16ہر ایک آدمی اپنے نوجوانوں سے بدی ۔ دی جاتی ہے نہ تو
وہ خود کو گداز دل پتھریلی بنا سکا کے لئے ۔
}{17:17کے لئے پورے قوموں کی تقسیم میں
وہ ہر لوگوں پر حاکم مقرر زمین ۔ لیکن اسرائیل کی ہے
کیونکہ خدوند کا حصہ:
}{17:18جسے اپنے پہلوٹھے ہونے کی وجہ سے وہ نراشیٹہ
نظم و ضبط ،اور اسے اپنی محبت کی روشنی دے نہیں ہے
اس کو چھوڑ ۔
}{17:19لہذا ان کے سب اعمال ہیں آفتاب سے پہلے
اسے اور اس کی آنکھیں مسلسل ان راہوں پر لگی ہیں ۔
}{17:20ان کے ناراست اعمال میں سے کوئی بھی سے چھپ گئی ہیں
اُسے ،لیکن ان کے سب گناہوں کو خداوند کے حضور ہے
}{17:21مگر مہربان ہو اور اپنے جان کر خداوند
کاریگری نہ چھوڑ دیا اور نہ ہی ان کو چھوڑ دیا ،لیکن چھوڑا
ان ہے ۔

}{17:22ایک شخص سے بھیک ہے اُسے اور اُس کے ساتھ ایک پتھر پر کندہ
کے طور پر
انسان کے اچھے اعمال کی آنکھ ،ایپل کے طور پر رکھیں گے اور
توبہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے ۔
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}{17:23وہ اٹھ کر اور انہیں بدلہ دے گا بعد ازاں اور
ان کے دستر ان کے سروں پر پیش کرتے ہیں ۔
}{17:24مگر ان کے لئے جو توبہ اس نے انہیں عطا
واپسی اور صبر میں ناکام ہو گئی ہیں جن کو نصیحت ۔
}{17:25واپس خداوند کے لئے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے
اس کا سامنا کرنا پڑے اور کم ٹھوکر سے پہلے تیری دعا ۔
}{17:26پھر اعلی پر گھوم کر سے
بدکاری :اس لئے وہ تجھے اندھیرے سے روشنی کی طرف ہینکہ
صحت اور سے نفرت ہے تو نفرت زور شور ہے ۔
}{17:27جو قبر میں سب سے زیادہ ہائی تعریف کرے گا
ان کی بجائے جو رہتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہو؟
}{17:28تشکر فانی مردوں میں سے ،سے بطور
جو نہیں ہے :زندہ اور دل میں آواز کی تعریف کرے گا
خداوند ہے ۔
}{17:29کیسے بڑے خداوند کی شفقت ہے ہماری
خدا اور اس درد مندی سے کہا جیسے کہ میں اُس کی طرف رجوع

تقدس مآب!
}{17:30اس لئے تمام چیزیں مردوں میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ابن آدم
انسان کی الزوال نہیں ۔
}{17:31جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے؟ ابھی تک روشنی
اُسکی چوکتا ۔ اور گوشت اور خون کے اعر کرے گا ۔
{ :17وہ آسمان کی بلندی کی طاقت ویویٹہ  }32۔
اور زمین اور راکھ لیکن تمام مرد ہیں ۔
}{18:1وہ کیا ہمیشہ کے لئے جو عیش و عشرت میں سب چیزیں پیدا
عام ۔
}{18:2خداوند صرف نیک ہے ،اور نہیں ہے
وہ ،لیکن
}{18:3جو دنیا میں اس کی ہتھیلی گوورنیت
ہاتھ تھا اور سب کچھ اس کی مرضی اطاعت :وہ سب کا بادشاہ ہے
اپنی قدرت کی طرف سے بیہودہ سے پاک چیزیں ان کے درمیان تقسیم ہے ۔
}{18:4جس کے لئے اس کا اعالن کرنے دیا وہ ُمختار
کام کرتا ہے ?اور جو اپنی بلند و باال اعمال انجام دئے پائیں گے؟
}{18:5کی طاقت اس کی عظمت کے گن گا؟ اور
وہ بھی اپنی رحمتوں کو کہے گا؟
}{18:6وہاں خداوند سے تعلق ہے
کچھ بھی نہیں لے لیا جائے ان سے نہ کوئی چیز ڈال ہو سکتا ہے

ان سے کہا کہ نہ تو ان کے میدان میں پایا جا سکتا ۔
}{18:7جب ایک شخص ِکیا ،اور پھر وہ بیگاننیٹہ ۔ اور
جب وہ چال گیا ،پھر وہ مشکوک ہو گا ۔
}{18:8کیا آدمی ہے اور جہاں کیا رہی وہ؟ ان کیا ہے
اچھا ،اور کیا اس کے شر ہے؟
}{18:9ایک آدمی کی تعداد کے دنوں میں سب سے زیادہ ہیں ایک
سو سال ہے ۔
}{18:10سمندر ،اور ایک گراولسٹونی سے پانی کا ایک قطرہ بطور
ریت کے مقابلے میں ۔ ایک ہزار سال قبل تک سو رہے ہیں
ہمیشگی کا دن ہے ۔
}ٰ {18:11لہذا خدا کے مریض ان کے ساتھ ہے اور ہے
نے اپنی رحمت ان پر ۔
}{18:12وہ دیکھا اور بری؛ ہو اپنا انجام معلوم کیا
پس وہ اس دردمندی زیادہ ہوتا ۔
}{18:13اپنے پڑوسی کی طرف؛ انسان کی رحمت ہے مگر ،لیکن
خداوند کی رحمت تمام جسم پر ہے :وہ ٹھٹھاباز ،اور
نورٹوریٹہ ،اور سکھائے اور پھر اپنے ایک چرواہے کے طور پر التا ہے
گلہ ہے ۔
{18:وہ ان پر رحم نظم و ضبط کو موصول ہونے والے }14
اور جو اُس کے فیصلے کے بعد بھی جانفشانی کرتے ۔
}{18:15میرے بیٹے کھوٹ نہیں تیرے اعمال صالحہ ،نہ استعمال کریں

جب تُو کسی چیز گاویسٹ غیر آرام دہ الفاظ ۔
}{18:16نہیں اوس اسسواج گرمی گے؟ تو ایک لفظ ہے
ایک تحفہ سے بہتر ہے ۔
}{18:17دیکھو ایک لفظ ایک تحفہ سے بہتر نہیں ہے؟ لیکن دونوں ہی ہیں
حکیم آدمی کے ساتھ ہے ۔
}{18:18احمق چورالشل ،مالمت کرے گا اور ایک تحفہ
رشک آنکھیں کردیتی ہے ۔
}{18:19تو بات کرتے ہیں ،اور فیساکک کا استعمال پہلے جاننا یا کبھی
تو بیمار ہے ۔
}{18:20عدالت کی جانچ پڑتال کرنے سے قبل اپنے آپ کو ،اور دن میں
یھ دنیا تو رحمت حاصل کریگا ۔
}{18:21فروتنی سے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ تو بیمار ہے ،اور میں
گناہ دِکھائے توبہ کا وقت ہے ۔
}{18:22تجھ کو تیرے عہد میں حق ادا کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو
وقت اور راستباز نہیں موت تک وہ احمقوں سے ُخوش ہے ۔
}{18:23تو موڑوں تیار کرنے سے پہلے اپنے تئیں ۔ اور نہ ہو
ایک کے طور پر جو خداوند جائے ۔
}{18:24سوچتے کہ آخر ،غضب پر اور
جب وہ اس کے چہرے کی طرف پھیر انتقام کا وقت ہے ۔
}{18:25کے وقت کو یاد کریں جب تُو کافی ہے،
بھوک :اور جب تُو دَولتمند ہے ،غربت پر سوچنے اور

کی ضرورت ہے ۔
}{18:26سے صبح تک شام کا وقت ہے
تبدیل کر دیا گیا ہے ،اور تمام چیزوں کو خداوند کے حضور جلد ہی ہوتی ہیں ۔
}{18:27ایک عقل مند آدمی ہر بات میں ،اور میں خوف ہوگا
دن کے گنہگار وہ جرم کی خبر دار کرے گا :لیکن احمق نہیں کرے گا
وقت کا مشاہدہ ہے ۔
}{18:28حکمت ،افہام و تفہیم کا ہر آدمی جانتا ہے
اور حمد کہ اس سے مل گیا اُس سے دے گا ۔
}{18:29جو اقوال میں افہام و تفہیم کی تھیں
بھی اپنے آپ کو دانا بن گیا ،اور شاندار نکال ڈاال
تمثیلوں ۔
}{18:30اپنی خواہشوں کے نہ جائیں ،لیکن اپنے تئیں گریز سے
تیرے شہوات سے باز رکھا ۔
{18:اگر تُو جان جو اسے پسند خواہشات گاویسٹ }31
وہ تجھے تیرے د ُشمنوں کو ایک آلگہنگسٹوک بنائیں گی کہ
تیرے مضر ہے ۔
}{18:32نہ خوشی میں زیادہ سے زیادہ رکھو ،نہ ہو
پانکا کو اُسکی کری ۔
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}{18:33نہ کئے جائیں فقیر پر بانقویٹانگ کی طرف سے
مستعار لینا ،جب تیرا کچھ بھی نہیں میں تیرے بٹوے :تو

اپنی زندگی کے لئے گھات دینا اور پر بات کی جائے ۔
{ :19ایک کمزوروں  }1آدمی ہے جو ایک شرابی کے لئے دی جاتی ہے
امیر نہیں ہوگا :وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کونٹیمنیت گا
بہت کم اور کم کی طرف سے گر ۔
}{19:2شراب اور عورتوں کو عقل دے گا
دور گر :اور جو کسبیوں سے چمٹ گئے ہیں وہ بن جائے گا
ڈھیٹ ہے ۔
}{19:3پروانوں اور کیڑے اس میراث کا ہوگا اور ایک
دلیر آدمی لے لیا جائے گا ۔
ضور ہے { }19:4وہ الگہٹمانڈد ہے ۔ اور
کریڈٹ دینے کے ح ُ
جو اپنی جان کے خالف ہیں کسی کو ٹھوکر ۔
}{19:5جو شرارت میں خوشی کو ہمراہ لیا ہو گا
کی مذمت کی :لیکن جو لطف کا ان کی زندگی کروونیت ۔
}{19:6جو اس کی زبان پر حکومت کر سکتے ہیں کے بغیر زندہ رہے گا
فساد ۔ اور بکواس سے نفرت ہے وہ کم برا ہوگا ۔
}{19:7ریہیرسی دوسرے سے نہیں کہ جس سے کہا جاتا ہے
تیرا اور تیری سے بھی بدتر کبھی فاری دینا ۔
}{19:8خواہ وہ دوست یا دشمن ہو ،دوسرے کی بات کرتے ہیں
لوگوں کی جان ۔ اور اگر تُو جرم بغیر کرسکتا ہے ،ان کا انکشاف
نہیں ہے ۔
}{19:9وہ سن اور تیرے مشاہدہ کیا ،اور جب وقت

آیا وہ تیرے نفرت کرے گا ۔
تو تو ایک لفظ سنی { }19:10یہ تیرے ساتھ کرے ۔ اور
جلی ہو ،یہ تجھے نہ پھٹ جائے گا ۔
}{19:11میں ایک عورت کے طور پر ایک لفظ کے ساتھ ایک احمق ہے
ایک بچے کی محنت ہے ۔
}{19:12تو جو انسان کی ران میں اَیسا ایک تیر کے طور پر ہے ایک
wordاحمق کے پیٹ کے اندر ہے ۔
}{19:13ایک دوست نصیحت ،یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس پر کام نہیں کیا:
اور انہوں نے ایسا کیا ہے تو ،وہ کام یہ نہیں ہے ۔
}{19:14تیرے دوست نصیحت ،ہو سکتا ہے وہ نہیں کہتا ۔
اس :اور اس سے ،کہ وہ تو بات یہ نہیں پھر ۔
}{19:15ایک دوست کی نصیحت :کئی بار یہ ایک بہتان ہے
اور نہ ہر کہانی پر یقین رکھتے ہیں ۔
}{19:16وہاں اپنی تقریر میں ،مثال مگر نہیں ہے
اس کے دل سے ۔ اور کون ہے وہ جو اس کے ساتھ گناہ نہیں کیا ہے
زبان؟
اس سے پہلے تو دھمکی { }19:17اپنے پڑوسی سے نصیحت
اسے ۔ اور غصہ نہیں ہونے دے جگہ سب سے زیادہ کے قوانین
اعلی ہے ۔
}{19:18خداوند کا خوف ہو کے لئے پہال قدم ہے ۔

][قبول نہیں ،اور حکمت کو اپنی محبت مجرم ٹھہرایئگا ۔
}{19:19کے حکموں کی پہچان
زندگی کی تعلیم ہے :اور وہ جو کام یہ کرتے ہیں
براہ مہربانی اس بقا کا درخت کا پھل پائے گا ۔
}{19:20تمام حکمت؛ خداوند کا خوف ہے اور سب میں
حکمت کو شریعت اور علم کی کارکردگی ہے
اس اومناپوٹینسی کی ۔
}{19:21اگر ایک نوکر اپنے آقا کو کہتے ہیں ،میں کے طور پر ایسا کرے گا
نہیں
تجھے پلیسیٹہ ۔ اس کے بعد وہ کرتے ہیں اگرچہ اس نے اسے انگریٹہ
جو اُسے نراشیٹہ ۔
}{19:22شرارت کا علم حکمت نہیں ہے ۔
میں سے کسی کو نہ تو گنہگار دانائی کی مصلحت وقت ۔
}{19:23وہاں ہے ایک شرارت ،اور اسی طرح ایک
نفرت ۔ اور میں حکمت کے خواہش مند احمق ہے ۔
}{19:24جو چھوٹے فہم اور ڈرتا
خدا ،زیادہ سے زیادہ حکمت ہے ایک سے زیادہ بہتر ہے اور
سب سے زیادہ اعلی کی شرع ہے ۔
}{19:25وہاں ایک شاندار فریب ہے ،اور یہی ہے
ظالم ۔ اور وہ شخص جو شخص ایک طرف عدالت بنانے کے لئے ہے
ظاہر ہو ۔ اور ایک عقل مند آدمی ہے جو عدالت میں ان کو راستباز ٹھہراتا ہے ۔

}{19:26وہاں شریر آدمی جو اس کو خال میں لٹکاتا ہے ۔
افسوس کی بات ہے سر ۔ لیکن باطن اس فریب کا بھرا ہوا ہے،
}{19:27اس کا چہرہ نیچے ڈال کر رہا اور گویا
انہوں نے نہیں سنا :جہاں وہ جانا نہیں ہے ،وہ تیرے کریں گے ایک
شرارت تو آگاہ ہو اس سے پہلے ۔
}{19:28اور اقتدار کی چاہتے ہیں کے لئے اس سے روکا جائے تو
جب وہ موقع پاتا حضرات ،ابھی تک دُوں گا ۔
}{19:29ایک آدمی اپنی نظر اور ایک کی طرف سے یہ معلوم ہوسکتا ہے
اُس کے چہرہ کی طرف سے بُرو جب تُو میٹیسٹ
اسے ۔
}{19:30ایک انسان کے لباس ،اور حد سے زیادہ ہنسی ،اور چلن،
ظاہر کیا ہے ۔
}{20:1وہاں ہے ایک تنبیہ ہے کہ زیبا نہیں ہے :پھر کچھ
صاحب اپنی زبان رہتا اور دانا ہے ۔
}{20:2یہ ہر ،ناراض ہو کے مقابلے کے لئے بہتر ہے ۔
خفیہ طور :اور وہ جو اپنی غلطی کا اقرار سنبھالی نہیں جائیں گے
نقصان سے ۔
}{20:3کتنا اچھا ہے یہ ،تو ،ظاہر کو مالمت ہے جب
توبہ !کیونکہ تُو زوجیت گناہ تو فرار کرنا ۔
}{20:4ایک کنواری؛ دیفلوور کے لئے ایک سرا کی ہوس ہے لہذا
عدالت کو تشدد سے یکوٹیت رکھتا ہے ۔

}{20:5وہاں ایک خاموشی کی نگہبانی کرتا ہے اور پایا جاتا ہے ہے ۔
دانا :اور دوسرے بہت بکواس کی طرف سے نفرت انگیز ہوجاتا ہے ۔
کیونکہ اس کے پاس نہیں { }20:6بعض صاحب اپنی زبان رہتا
جواب :اور بعض خاموشی ،اپنے وقت پر عمل کرے ۔
جب تک وہ دیکھ لیں { }20:7ایک عقل مند آدمی اس کی زبان منعقد کرے گا
موقع :لیکن ایک بکواسی اور احمق کوئی وقت یگا ہو گا ۔
}{20:8وہ ہے جو بہت سے الفاظ کا درست بیان کرتی سے نفرت کرتے ہوں
گے ۔ اور
وہ جو خود کو اتھارٹی ان مہینوں میں لیتا ہے سے عداوت رکھیں گے ۔
}{20:9وہاں بدچلن جس برائی میں اچھی کامیابی ہے ۔
کام ہے ۔ اور جو شخص جھڑنے کا ایک فائدہ ہے ۔
}{20:10وہاں ایک تحفہ ہے جو تجھے نفع نہیں کرے گا ہے ۔ اور وہاں
جس کا دستر ڈبل ہے ایک تحفہ ہے ۔
}{20:11وہاں ایک ذلت جالل کی وجہ سے ہے ۔ اور
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ہے کہ اپ اس کے سر کو پستی سے سنبھالتا ہے ۔
}{20:12موجود ہے کہ تھوڑا سا ,کے لئے بہت لگاتی اور
ریپاییٹہ یہ سات ُگنا ۔
}{20:13ایک عقل مند آدمی ان باتوں کی طرف سے اس محبوب بنا دیتا ہے:
لیکن احمقوں کی گریسس انڈیال جائے ۔
}{20:14احمق کا تحفہ تجھے کوئی بھالئی کیا کریں گے جب

یہ تُو نے کی ۔ نہ ابھی تک اپنی ضرورت کے لیے حاسد :کے لیے
وہ بہت سی چیزوں کے لئے ایک حاصل کرنے کے لئے دیکھتا ہے ۔
}{20:15وہ کم ہی دیتا ہے اور بہت کچھ؛ بغیر مالمت کئے وہ کھولتا
اس کے منہ ایک مؤذن کی طرح ۔ آج وہ قرض اور کل ہوگا
اس سے پوچھیں یہ دوبارہ :اس طرح ایک خدا اور انسان کی عداوت ہے ۔
}{20:16احمق کہتا ہے ،میں کوئی دوست ہیں ،مجھے کوئی احسان ہے
سب اپنے اعمال صالحہ کے لئے ہیں اور وہ جو میری روٹی کھا برائی بولتے
ہیں
مجھ سے ۔
}{20:17کتنی دفعہ ،اور اپنے سے کتنے وہ کرنا ہو گا
ہنسنے !کیونکہ وہ ہدایت نہیں جانتا یہ کیا کرنا ہے ۔ اور یہ ہے
ایک سب اُس کے طور پر اگر انہوں نے یہ نہیں تھا ۔
{ :20ایک رہگزر پر سلپ  }18پرچی کرنے سے بہتر ہے
زبان کے ساتھ :تو شریروں کے زوال آئے گا
جلد ۔
}{20:19کے منہ میں ایک انسیاسونابلی کہانی ہمیشہ رہے گا
نادان کی ۔
}{20:20ایک دانا سزا ہو گا جب مسترد کر دیا یہ آتا ہے
احمق کے منہ سے ۔ کیونکہ وہ اس حق میں نہیں بولے گا موسم ۔
}{20:21موجود ہے جس کے ذریعے گنہگار سے روکا ہے
چاہتے ہیں :اور جب وہ باقی لیتا ہے تو وہ گھبرا نہ ہوگا ۔

}{20:22وہاں جو اپنی جان کے ذریعے دونوں کو ہالک کردیتا ہے ۔
الج ،اور افراد کے قبول کرنے کی طرف سے حفاظت کرتی
اپنے آپ کو ۔
حیا نے ان کو پروماسیت { }20:23وہاں یہ ہے
دوست ،اور اسے اس کا دشمن کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ۔
آدمی کو ناپاک دھبا ہے ،ابھی تک یہ مسلسل ہے
}{20:24ایک جھوٹ اور ایک ِ
امی کے منہ میں ۔
}{20:25ایک چور کو عادی ہے ایک آدمی سے بہتر ہے
جھوٹ نہیں بول :مگر ان دونوں کے ورثے کی تباہی ہے ۔
}{20:26طبیعت کا جھوٹا داشونرابلی ،ہے اور اس
شرم کی بات کبھی اُس کے ساتھ ہے ۔
}{20:27ایک عقل مند آدمی خود کو عزت کے ساتھ فروغ گا
ان کے الفاظ :اور وہ فہم بہت کریں گے
مرد ۔
{20:جو اپنی زمین میں کاشتکاری اس ڈھیر میں اضافہ کروں گا }:28
اور جو بڑے آدمیوں کے پلیسیٹہ بدکرداروں کے لئے معافی حاصل کرے گا ۔
}{20:29تحائف اور تحائف ،دانشمند کی آنکھوں کے اندھے اور
اس کے منہ کو جو اس نے ہر نہیں کر سکتے روک.
}{20:30حکمت پوشیدہ ہے ،اور اس میں بخل کرنے لگے ہے خزانہ
کر کیا فائدہ ان میں دونوں ہے؟

}{20:31سے بہتر ہے جو ایک شخص سے اپنی حمایت چراتا ہے کہ
اپنی حکمت چراتا ہے ۔
}{20:32ضروری صبر ا رب کی تالش میں ہے
اس سے بہتر کہ اس کی زندگی ایک گائیڈ کے بغیر پہنچاتا ۔
}{21:1میرے بیٹے نے تو گناہ کیا تونے؟ ایسا نہیں ہے ،لیکن پوچھنا
اپنے سابقہ گناہوں کی معافی ۔
}{21:2فلی گناہ سانپ کا چہرہ فرامکے بغل سے :کیونکہ اگر
تو بھی اس کے قریب آئے ،اسے تجھے کاٹتے گا :کے دانت ہیں
ایک شیر کے دانتوں کے طور پر انسانوں کی ارواح قتل ۔
}{21:3تمام بدکاری کی سزا دیتا ہے ایک دو ادگاد کے طور پر تلوار ،زخم
وہریوف شفا نہیں ہو سکتا ۔
}{21:4ڈرانا اور غلط دولت ضائع جائے گا :اس طرح
فخر مرد کے گھر ویران کیا جائے گا ۔
{21:5} Aنماز سے باہر ایک غریب آدمی کے منہ سے ریاچیٹہ
خدا کے کان ،اور اُس کی عدالت آئے گا جلد.
میں اس وی کے { }21:6وہ مالمت ہو کرنے سے نفرت ہے
گنہگار :لیکن جو ُخداوند سے ڈرتا ہے وہ اس سے توبہ کرے گا
دل ہے ۔
}{21:7ایک فصیح آدمی اب تک جانا جاتا ہے اور اس کے قریب ۔ لیکن ایک
آدمی
افہام و تفہیم کی جب وہ مثال جانتا ہے ۔

}{21:8وہ ہے جو اپنے گھر کے دوسرے مردوں کی رقم کے ساتھ
مانند ہے جو اپنے آپ کو اس کی قبر کے پتھر جمع کرتا ہے
دفن ہے ۔
}{21:9کی طرح گھسیٹنا شریروں کی جماعت ہے ۔
ایک ساتھ مل کر لپیٹ :اور ان کے خاتمے کے لیے آگ کا شعلہ ہے ۔
ان کو تباہ.
}{21:10گنہگاروں کا راستہ سادہ پتھروں سے بنا ہے لیکن
آخر میں اُسکی جہنم کا گڑھا ہے ۔
}{21:11لگیگا ُخداوند کی ش َِری َعت کی نگہبانی کرنے واال
اُسکی تفہیم :اور جو کے خوف کا کمال
خداوند حکمت ہے ۔
}{21:12جو عقلمند نہیں ہے نہ پڑھا یا جائے گا :ہے لیکن
ایک حکمت جو تلخی کو بڑھاتا ہے ۔
}{21:13ایک عقل مند انسان کی پہچان کی طرح معمور ہوگا ایک
سیالب :اور زندگی کا ایک خالص فوارہ کی طرح اپنی مصلحت ہے ۔
}{21:14احمق کے اندرونی حصے میں ایک ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہیں
اور وہ کوئی علم نہیں وہ کے طور پر جب تک زندہ منعقد کرے گا ۔
{21:اگر ایک ہوشیار آدمی ایک دانا لفظ ،وہ مرضی سن }15
یہ جتاتے ہیں اور اس سے کہا کا اضافہ :لیکن جتنی ایک نہیں کی
یہ تفہیم سنتا ،یہ اس داسپلیسیٹہ اور وہ یہ ہے
اس کی پیٹھ پیچھے ۔

}{21:16ایک بوجھ کی طرح طرح ہے احمق کی بات کر رہے:
مگر فضل داناوں کے لب میں پائے جائیں ۔
}{21:17وہ میں دانش مند کے ُمنہ پر پوچھ گچھ
جماعت اور اُسکی باتوں کو اپنے دل میں غور و فکر کریں گے ۔
}{21:18ایک مکان جو تباہ کیا جاتا ہے تو واجب حکمت کے لئے ایک
احمق :اور نادانوں کا قرضدار ہوں کے بارے میں علم کے بغیر بات کے طور پر
ہے ۔
احساس ہے ۔
}{21:19احمقوں سے تعلیم ہے پر پاؤں بیڑیوں کے طور پر اور
دائیں جانب ماناکالس کی طرح ہے ۔
}{21:20احمق اپنی آواز سے ہنسنا ۔ اپ سنبھالتا لیکن ایک
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دانا آدمی سکارکا ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہے ۔
}{21:21سیکھنے کا ایک زیور کے طور پر ایک دانا آدمی سے کہا ہے
سونا ،اور ایک کڑا اُس کے دائیں بازو کی طرح ہے ۔
}{21:22بیوقوف آدمی کے پاؤں جلد ہی اپنے [ہمسایہ میں کے] ہے
گھر :لیکن ایک شخص کا تجربہ اس کے شرمندہ ہے ۔
}{21:23احمق میں دروازہ کے گھر میں جھانکنا گا :لیکن
وہ جو اچھی طرح کی آبیاری ہے بغیر کھڑے ہوں گے ۔
سنے کو کسی انسان کی جہالت ہے ۔
}{21:24یہ دروازہ پر ُ
لیکن ایک عقل مند آدمی ذلت کے ساتھ رنجیدہ ہو جائے گا ۔

}{21:25بہودہ کے لب پر ایسی باتیں کہہ جائے گا
ان سے نہیں ملنا :جیسا کہ اس طرح کی باتیں لیکن
افہام و تفہیم میں توازن تھا ہیں ۔
}{21:26احمقوں کے دل ان کے منہ میں ہے :لیکن
داناوں کی زبان سے ان کے دل میں ہے ۔
}{21:27دِین شیطان لعنت تو انہوں نے اس لعنت
اپنی روح ۔
}{21:28ایک مخبر نے اپنی جان کو ناپاک کرتا اور نفرت کرتے ہیں
جہاں کہیں قائم رہتا ہے ۔
}{22:1ایک سست آدمی ناپاک پتھر سے کہ مقابلے میں ہے اور
ہر ایک نے اسے باہر اپنی ذلت کے لئے بنا ہوا سسکارنا گا ۔
}{22:2ایک سست آدمی کی خباثت کے مقابلے میں ہے ایک
کھاد :یہ لیتا ہے اپ ہر آدمی اپنا ہاتھ ہالوں گا ۔
}{22:3ایک اوالنورٹور شخص اپنے باپ کی ذلت ہے
اس سے اسے :اور [بے وقوف] بیٹی اپنے نقصان کے لئے پیدا ہوا ہے ۔
}{22:4ایک عقل مند بیٹی کو میراث کو الئیں گے
شوہر :مگر جو َعیش و داشونیسٹل اس کے والد کا ہے
آؤں ۔
}{22:5وہ بولڈ ہے کہ دونوں اپنے والد ڈھنکے اور
اس کے شوہر ،لیکن وہ دونوں اس کو حقارت کرے گا ۔
}{22:6ایک کہانی [ہے کے طور پر] موسم سے کواڑے سوگ میں:

لیکن پٹیاں اور حکمت کی تصحیح کبھی وقت سے باہر ہیں ۔
}{22:7جو احمق سکھائے کہ گلویٹہ ایک کے طور پر ہے ایک
پوٹشارد مل کر ،اور وہ اس کے واکیٹہ ایک آواز سے
نیند ۔
}{22:8وہ ہے جو ایک کہانی ِستاروں کو احمق کے لئے ایک میں باتیں کرتا ہے
ایک
جھپکی :جب اپنی کہانی ،وہ کہے گا ،انھوں نے کیا ہے
کوئی فرق ہے؟
}{22:9اگر بچے ُگذارنا اور ہے آمادہ،
وہ قبح اپنے والدین کا پردہ ہے ۔
}{22:10بچوں ،ڈھیٹ حقارت کے ذریعے کیا جا رہا بلکہ اور
نورٹورا کے چاہتے ہیں ان کے قرابت داروں کے اُمراء داغ ہے ۔
}{22:11وہ روشنی کھو دیا ہے اس لئے مردوں کے لئے رونے :اور
اس لئے وہ فہم فراخ احمق کے لئے رونے :چھوٹی بنائیں
وہ راحت ہے مردوں کے لیے رو :لیکن احمق کی زندگی
موت سے بھی بدتر ہے ۔
}{22:12سات دن کیا مرد اس کے لئے جو ماتم مردہ ہے ۔
لیکن احمق اور ایک بے دینوں کے لئے ان کی زندگی کی ُکل عمر آدمی ہیں ۔
}{22:13احمق کے ساتھ زیادہ بات نہیں ،اور اس کے نہیں کہ پاس جانا
سمجھ نہیں ہے :ایسا نہ ہو کہ تُو اُس کی خبر دار
مصیبت اور تُو کبھی اپنے فولریس کے ساتھ ناپاک ہو گا:

اُس سے کبھی جدا اور آرام کی تالش اور کبھی نہیں ہو
پاگل پن کے ساتھ لرزان ہے ۔
}{22:14کیا قیادت سے زیادہ سنگین ہے؟ اور کیا نام ہے
احمق لیکن اُسکی؟
}{22:15ریت ،اور نمک اور لوہے کے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لئے
آسان ہے
ریچھ ،افہام و تفہیم کے بغیر ایک انسان سے زیادہ ہے ۔
}{22:16لکڑی وھی اور مل کر ایک عمارت میں جانے والے
کے ساتھ مالتے ہوئے کھولے جا سکتا :تا ہے دل شکر گذاری کیا کرو
ہمارا مشورہ صالح کی طرف سے کوئی وقت ڈر جائینگے ۔
}{22:17ایک دل کی سوچ سمجھ پر آباد
ایک گیلری ،نگارخانہ کی دیوار پر ایک خوبصورت پلیسٹرانگ کے طور پر ہے
۔
}{22:18ایک ٹیلے پر مقرر پاالس کھڑے کبھی نہیں کرے گا
ہوا کے خالف :چنانچہ ایک خوفزدہ دل کے تخیل میں ایک
احمق کسی خوف کے خالف کھڑا نہیں کر سکتا ۔
}{22:19جو آنکھ پراککیت آنسو گر کر دے گا:
اور وہ جو پراککیٹہ دل سے دیتا ہے اسے
علم ہے ۔
}{22:20جو ایک پتھر پر پرندے بھی ان فراییٹہ
دور :اور جو اس کے دوست بغیر مالمت کئے دوستی کو توڑ ڈالتی ہے ۔

}{22:21حاالنکہ تو ڈریوسٹ ابھی تک اپنے دوست پر تلوار
مایوسی نہیں :ہو سکتے ہیں اس لئے ایک [نعمت ۔] پر واپس آ
{22:اگر تو اپنے دوست کے خالف اپنا منہ کھول دِئے }22
مت ڈرو ۔ کے لئے ایک مفاہمت ہو سکتے ہیں :کے عالوہ
سرزنش ،یا غرور یا کے راز کو منکشف یا ایک
جھوٹا زخم :ان چیزوں کے لئے ہر دوست گا
برگشتہ ہو جائیں ۔
}{22:23اپنے پڑوسی اپنی غربت میں وفادار ہو کہ
تُو جیتا شادمان میں اپنی خوشحالی :بھروسے سے رھیں
اس نے اپنی تکلیف کے وقت میں تاکہ تُو بِینا ہو جائے وارث کے ساتھ
اس میں اپنا ورثہ :ایک مطلب کے لئے اسٹیٹ نہیں ہمیشہ رہنا ہے
کونٹیمناد :نہ ہی نادان کیا جا سکتا ہے کہ امیر
ستائش ہے ۔
}{22:24بخاری اور دھواں بھٹی کے طور پر آگے
آگ سے پہلے ۔ اس سے پہلے خون یا كافر كا پڑھایا ۔
}{22:25میں ایک دوست ۔ کے دفاع کو شرمندہ نہ ہوں گا نہ تو
میں خود اس سے چھپا لونگا ۔
}{22:26اور کوئی برائی مجھ سے اس کی طرف سے ہو تو ہر
ایک یہ سنتا اس سے خبردار کرے گا ۔
}{22:27میرے منہ کے سامنے ایک گھڑی مقرر کرے گا اور ایک
بیت الحکمت میں اچانک نہیں کی طرف سے گر میرے ہونٹوں پر مہر لگا دیں

ان ،اور میری زبان میرے کو تباہ نہیں کہ؟
}{23:1اے خداوند ،باپ اور میری ساری زندگی کے گورنر،
مجھے نہیں ان کونسلوں وغیرہ کو چھوڑ دو ،اور مجھے ان کی طرف سے گر
نہ کرے ۔
}{23:2جو سیٹ کیے گے سکوورگاس میری سوچوں پر ،اور
میرے دل پر حکمت کے نظم و ضبط؟ کہ وہ مجھے معاف
اس لئے کہ میرا اگنورانسس ،اور یہ نہیں میرے گناہوں کی طرف سے نہیں
گزرنا:
}{23:3ایسا نہ ہو کہ میرے اگنورانسس میں اضافہ ،اور میرے گناہوں
میری ہالکت کے لئے بھرے اور میں میرے سے پہلے گر
مخالفین اور میرا دُشمن مجھ پر ،جس کی امید کی خوشی
تیری رحمت تو دور کی بات ہے ۔
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}{23:4اے خداوند ،باپ اور خدا میری زندگی کے مجھ کو دے نہ کوئی
پرود نظر ,لیکن تیرے بندوں سے دور ہمیشہ بند ایک
مغرور ذہن ہے ۔
}{23:5مالئکہ مقربین مجھے بے امیدوں اور
مدن اور تُو تُو پکڑا اسے اپ مشتاق ہے
ہمیشہ تیری خدمت کے لئے ہے ۔
}{23:6طیبہ طمع کے پیٹ نہیں اور نہ ہی ہوس کے
گوشت میری پکڑ لے ۔ اور نہ مجھ پر تیرا بندہ میں دے

ایک شوخ ذہن ہے ۔
}{23:7سنو ،اے بیٹو ،منہ کی نظم:
اس کی نگہبانی کرنے واال لبوں میں کبھی نہیں کیا جائے گا ۔
}{23:8گناہگار ہوگا باقی نہ ہو اپنی حماقت میں :دونوں
بری اسپیکر اور مغروروں اس طرح گریں گے ۔
}{23:9اککوسٹاوم قسم کے لئے اپنا منہ نہیں ۔ نہ استعمال کریں
قدوس کے نام سے اپنے آپ کو ۔
}{23:10کے لئے ایک نوکر ہے جو مسلسل مارا پیٹا گیا ہے کے طور پر کرے
گا ۔
ایک نیلے مارک کے بغیر نہیں کیا :تو وہ جو ُجھوٹی قسم کھاتا اور نامیٹہ
خدا مسلسل پرجالل نہ ہوگا ۔
}{23:11ایک آدمی ہے جو زیادہ سے زیادہ قسم افسون گر گر بھر دی جائے گی
بدی کے ساتھ اور طاعون کبھی ان سے برگشتہ ہو جائیں گے
گھر :اگر وہ ِکسی کو ٹھوکر ک ِھالئے تو اس کے گناہ اس پر ہوگا :اور اگر وہ
اپنے گناہ نہیں اس بات کا اعتراف وہ ایک ڈبل جرم بنا دیتا ہے :اور اگر
وہ قسم بے فائدہ ،وہ بے گناہ ہے ،لیکن اس کے گھر نہ ہو گا
مصائب کی مکمل ہو گا ۔
}{23:12وہاں کے بارے میں موت کے ساتھ کمربستہ ہے کہ ایک لفظ ہے:
خدا گرانٹ جو یہ یعقوب کا ورثہ میں نہ پایا جائے ۔ کے لئے
ایسی تمام باتیں تو دور کی بات متقی ہوگا ،اور اُن کو
ان کے گناہوں میں نہیں لوٹنا ہے ۔

}{23:13کا استعمال فضول قسم ،نہ تیرا ُمنہ کے لئے
گناہ کی بات ہے ۔
}{23:14تیرے باپ اور تیری ماں ،یاد ہے جب تو
بڑے آدمیوں کے درمیان بیٹھے ہیں ۔ ان کے سامنے سے غافل نہ ہو اور
تُو اپنی اپنی مرضی کی طرف سے احمق ہو ،اور جو چاہتے ہیں تاکہ تُو
پیدا نہ مرتا ،اور لعنت وہ تیری والدت کا دن ہے ۔
}{23:15وہ آدمی جو برا الفاظ کی عادی ہے
کبھی اپنی زندگی کے تمام دنوں میں اصالحات ہو جائے گا ۔
}{23:16مردوں کے دو قسم گناہ بڑھ جائیں ،اور تیسری گا
قہر ال :ایک گرم ،شہوت انگیز ذہنی طور پر جالنے آگ ہے ،یہ کبھی نہیں ہو گا
یہاں تک کہ اسے فنا ہو قوانچاد :ایک حرامکار اپنے بدن میں
یہاں تک کہ وہ ایک آگ بھڑکے نے گوشت کبھی نہیں رہے گا ۔
}{23:17تمام روٹی میٹھی ایک وہوریمونگر کے لئے ہے ،وہ گا نہیں
یہاں تک کہ وہ مر جائے چھوڑ دیں ۔
}{23:18اس میں اس طرح کہہ ہؤیے زخم ایک آدمی
دل جو مجھے دیکھتا؟ میں اندھیرے کے ساتھ گھیر رہا ہوں،
مجھے دیواروں کا احاطہ کرتا ہے اور کوئی جسم مجھے دیکھتا ۔ کیا ضرورت
ہے مجھے
خوف؟ سب سے اعلی میرے گناہوں کو یاد کرے گا نہیں:
}{23:19اس طرح ایک آدمی صرف مردوں کی آنکھیں ڈرتا اور
خداوند کی آنکھیں دس ہزار مرتبہ ہے کہ نہیں جانتا

تمام طریقوں کو دیکھ کر آفتاب سے زیادہ روشن کی اور
سب سے زیادہ خفیہ حصوں پر غور کر رہی ہے ۔
}{23:20وہ سب کچھ جانتے تھے باوجودان کبھی وہ پیدا کیے گئے تھے ۔ لہذا
وہ کامل تھے اس کے بعد بھی وہ ان سب پر نظر ڈالی ۔
}{23:21کی گلیوں میں اس شخص کو سزا دی جائے گی
شہر ،اور جہاں وہ سسپیکٹیت نہ وہ کرے گئی ہو ۔
}{23:22اس طرح یہ بھی کہ نابکار بیوی کے ساتھ جائیں گے
اس کے شوہر ،اور دوسرے کی طرف سے ایک وارث میں التا ہے ۔
}{23:23پہلی ،وہ سب سے زیادہ کی شریعت نافرمانی ہے
اعلی ۔ اور دوسری بات ،وہ اپنے آپ کے خالف کیا ہے
شوہر ۔ اور سوم یہ کہ انہوں نے زنا میں اس کسبی ادا کیا ہے،
اور دوسرے مرد کی طرف سے چڑھی بچے ۔
}{23:24وہ جماعت میں الیا جائے گا
اور تحقیقات کی اوالد بنایا جائے ۔
}{23:25اپنے بچوں اور اس کی شاخیں جڑ ڈالے نہیں
کوئی پھل ہوگا ۔
{ :23وہ لعنت ہو کرنے کے لیے ،اس کی میموری بتائیں گے  }26اور اس
رسوائی ِمٹا جائے گا نہیں ۔
}{23:27اور وہ باقی ہے کہ جان لیں گے
وہاں خداوند اور اس کا خوف ہے سے بہتر کچھ نہیں
کچھ لے کے مقابلے كیمیكل احکام سے کہا خبردار

مالک ہے ۔
}{23:28یہ بڑے جالل کے ُخداوند پر عمل کرنا اور رہنا ہے
اس کے طویل زندگی ہے ۔
}{24:1حکمت خود کی تعریف اور میں فخر کریگا
ان لوگوں کے بیچ ۔
}{24:2میں سب سے اعلی کی جماعت گا وہ
اپنا منہ کھول اور اس کی قدرت کے سامنے پائیں ۔
}{24:3میں سب سے بلند ہے ،کے منہ سے نکل آیا اور
زمین ایک بادل کے طور پر احاطہ کرتا ہے.
}{24:4میں اونچی جگہوں میں رہتے تھے ،اور میں اپنے تخت ہے ایک
ابر آلود ستون ہے ۔
}{24:5میں ہی آسمان کے سرکٹ گھیر اور
گہراؤ کے نچلے حصے میں چلے گئے ۔
}{24:6میں سمندر کی لہروں اور ساری زمین میں ،اور میں
ہر قوم اور قوم میں ایک قبضہ کیا گیا ۔
}{24:7ان سب کے ساتھ میں باقی کی کوشش کی :اور جس کا میں
وراثت میں رہیں گے؟
}{24:8تمام چیزوں کا خالق نے مجھے دی تو ایک
حکم ،اور جس نے مجھے کیا میرے خیمہ کی وجہ سے
آرام اور کہا ،یعقوب اور تیرا ہو تیرے مکان سے
اسرائیل میں وراثت ہے ۔

}{24:9وہ مجھ سے اس سے قبل پیدا کیا
دنیا ،اور میں کبھی ناکام ہو جائیں گے ۔
}{24:10میں خدمات سر انجام دیں اس سے پہلے مقدس خیمہ میں اور تو
میں صیون میں قائم کیا گیا تھا ۔
}{24:11الکیوسی پیارے شہر میں انہوں نے مجھے آرام دیا اور
یروشلم میں میری قوت تھی ۔
}{24:12اور میں جڑ ایک باعزت لوگوں میں بھی میں نے لیا
ُخداوند کی وراثت کا حصہ ہے ۔
}{24:13میں البنوس اور کے طور پر ایک دیودار کی طرح بلند تھا ایک
سائپرس درخت حرمون تک کے پہاڑوں پر ۔
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}{24:14میں ایک کھجور کے درخت میں En-سوسی اور کے طور پر کی طرح
بلند تھا ۔
ایک منصفانہ زیتون کے درخت ایک خوشگوار قطعہ میں بطور یریحو میں ایک
گالب پالنٹ،
اور پانی کی طرف سے ایک طیارہ درخت طور پر پرورش پائی ۔
}{24:15میں ایک میٹھی خوشبو دار چینی کی طرح دی اور
سب سے بہترین کی طرح ایک خوشگوار باس سونپ دی اسپالیتھوس ،اور میں
سلیمانی اور میٹھی سالجیت طور پر
ُمر ،گالبانم ،اور ُ
دوآن کے خیمہ میں لبان ۔
}{24:16میں بڑھا ٹورپانٹانا کے درخت کے طور پر میری

شا اور میری عزت کی شاخیں ہیں اور
فضل ہے ۔
}{24:17انگور الیا جیسا کہ میں نے خوشگوار خوشبو ،اور
میرے پھول عزت اور دولت کا پھل ہیں ۔
{ :24میں منصفانہ محبت اور خوف کی ماں ہوں  }18اور
علم اور مقدس امید :پس ،ابدی ،جا رہا ہوں
جو اُس کے نام کر رہے ہیں سب میرے بچوں کو دی جاتی ہے ۔
}{24:19میرے پاس تم سب کو میرے کا مشتاق ہو اور
تم میری پھل کے ساتھ بھریں ۔
}{24:20میری یادگار كیمیكل شہد سے میٹھا ہے اور
میری میراث ُکندن سے زیادہ ہے ۔
{24:مجھے کھانے ابھی بھوک لگی اور وہ ہو گا }21
کہ پینے مجھے ابھی تک بھوکا ہو گا ۔
}{24:22جو مجھ اوبییٹہ کبھی ،جائیں گے
اور وہ جو میری طرف سے کام کمی نہ کرے گا ۔
}{24:23یہ سب کچھ کتاب کے عہد کے ہیں ۔
موسی کو حکم دیا کہ
تعالے بھی شریعت نے
ُخدا
ٰ
ٰ
میراث کے لئے اجتماعات یعقوب ۔
}{24:24جو ُخداوند میں مضبوط ہو بیہوش نہیں کہ وہ کر سکتے ہیں
سننا :اس لئے کہ خداوند قادر مطلق خدا ہے ۔
آپ ،تصدیق کریں اُسکی بات ُ
اکیلے ،اور اس کے عالوہ کوئی دیگر منجی ہے ۔

{24:وہ تمام چیزیں فیسون کے طور پر اپنی حکمت سے لبریز کرتا }25
اور نیا پھل کے دور میں دریائے دجلہ کے طور پر ۔
}{24:26وہ کی طرح بھرے کرنے کی تفہیم حاصل کرتا ہے
فرات اور فصل کے دور میں اردن کے طور پر ۔
}{24:27وہ علم کی تعلیم کے طور پر ظاہر کرتا ہے
روشنی ،اور گیون ونٹیج کے دور میں کے طور پر ۔
}{24:28پہال آدمی اسے بالکل نہیں جانتے :نہیں
آخری اُسے خارج نہیں پائیں گے ۔
}{24:29اس لئے اپنے خیاالت سمندر اور اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں
پروفووندر سے بہت گہرے طالب علموں مشاورت دیتے ہیں ۔
}{24:30میں بھی ایک بروک کے طور پر ایک دریا سے کے طور پر آیا اور
ایک
دمے کے ایک باغ میں ۔
}{24:31میں نے کہا ،میں اپنے بہترین باغ کے سیراب کرے گا اور پانی گا
کثرت میرے باغ بستر :اور دیکھو میری بروک بن گیا ایک
دریا اور میرے دریا سمندر بن گئے ۔
}{24:32میں ابھی تک وہ صبح کی طرح چمک کے لئے تعلیم کر دے گا
اور اپنی روشنی د ُور بھیجتا گا ۔
}{24:33میں ابھی تک تعلیم کے طور پر نبوت ،باہر ڈالوں گا اور
یہ تمام عمر کے لئے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں ۔
}{24:34دیکھ کہ میں خود اپنے لئے ،صرف میں کھینچی ہے نہیں

بلکہ ان تمام کے لئے جو حکمت ہیں ۔
}{25:1میں بیاوٹیفید تھا اور کھڑے تین باتوں میں
دونوں خدا اور آدمیوں کے سامنے خوبصورت :بھائیوں کی وحدانیت
محبت ہمسایوں ،ایک مرد اور ایک بیوی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق
کرتا ہوں ۔
}{25:2تین قسم کے آدمیوں کے میری جان سے عداوت رکھتا ہے ،اور میں ہوں
ان کی زندگی پر بہت رنجیدہ :کہ فخر کی بات ہے ،ایک غریب آدمی ایک
امیر آدمی ہے ایک جھوٹا ہے ،اور ایک بوڑھا زانی اس دواٹیٹہ ۔
{اگر تُو کچھ بھی نہیں تیری جوانی میں کیسے جمع کیا تونے }25:3
تو تیری عمر میں کوئی چیز دریافت کرسکتا ہے؟
}{25:4اے فیصلہ گرے کے لئے ایک چیز ہے کس طرح خوبصورت بال،
اور قدیم مردوں کو مصلحت معلوم کرنے کے لئے!
}{25:5اے کس طرح زیبا ہے پرانے مردوں کی حکمت اور
افہام و تفہیم اور عزت کے مردوں کے لیے مشورہ ہے ۔
}{25:6پرانے مردوں کا تاج زیادہ سے زیادہ تجربہ ہے اور
خوف خدا کی شان ہے ۔
}{25:7وہاں نو چیزیں جو مجھے میرے کان میں قاضی رہا ہے کیا
دل خوش رہنا ہے اور دسویں میں میری زبان کے ساتھ باتیں بیان کرتا ہے:
ایک شخص جو اپنے بچوں کی خوشی ہے ۔ اور وہ دیکھنا جو عیش و عشرت
اس کا دشمن کے زوال کے:
}{25:8اچھی طرح اس کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے

افہام و تفہیم ،اور جس نے نہیں ڈھیر ہو گئی اس کی زبان کے ساتھ،
اور جو شخص خود سے بھی زیادہ بندہ اورغالم نے نہیں خدمت:
ٹھیک ہے { }25:9جو دانائی ،اور وہ جو مل جائے ہے
جو سنیں گے کے کان انہیں میں کہتا ہے:
}{25: 10کس طرح عظیم اے وہ جو حکمت کو پاتا ہے !ابھی تک ہے
وہاں جو ُخداوند سے ڈرتا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ۔
}{25:11لیکن رب کی محبت بدلتی سب چیزوں کے لئے
روشنی :جو اسے رہتا جہاں اُس کی مانند ہوگی؟
}{25:12خداوند کے خوف کے اپنی محبت کا آغاز ہے:
اور ایمان اس کے پاس کلیاوانگ کا آغاز ہے ۔
}[{25:13مجھے دے] کوئی بال ہے ،لیکن دل کی:
اور کوئی شرارت ہے بلکہ عورت کی شرارت ۔
}{25:14اور کسی مصیبت ،لیکن ان سے مصیبت
کہ مجھے نفرت :اور کسی بھی انتقام بلکہ دشمنوں کی انتقام ۔
}{25:15وہاں کوئی سر سانپ کے سر کے اوپر ہے ۔ اور
کوئی قہر غضب دشمن کے اوپر ہے ۔
}{25:16میں بلکہ ایک شیر اور ایک ڈریگن کے ساتھ مقابلے میں سکونت تھی
گھر کے ساتھ ایک شریر عورت رکھنے کے لئے ۔
}{25:17شرارت عورت کے چہرے چانگیٹہ،
اور اس کے چہرہ ٹاٹ کی طرح دآرکینیت ۔

}{25:18اس کے شوہر کو اپنے ہمسایوں کے درمیان بیٹھا رہے گا ۔ اور
جب وہ سنتا یہ سخت تھکی گا ۔
}{25:19تمام شرارت ہے شرارت کے لئے تھوڑا سا ایک
عورت :اس پر گر وہ گنہگار کا حصہ ہوں ۔
}{25:20ایک سینڈی سے چڑھ چڑھنے کے پاؤں سے ہے
عمر رسیدہ ،تو مکمل خاموش آدمی کو الفاظ کی بیوی ہے ۔
}{25:21ٹھوکر نہیں ایک عورت ہے اور خواہش کی خوبصورتی میں
نہ لذت کے لئے ۔
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}{25:22ایک عورت کا بھرا ہوا ہے تو وہ اس کے شوہر کو برقرار رکھنے
غصہ ،دلیری ،اور زیادہ سے زیادہ رسوائی ہے ۔
}{25:23شریر عورت کی ہمت اباٹیت ،بناتا ہے ایک
بھاری چہرہ اور ایک زخمی دل :ایک عورت ہے جو کرے گا
ہاتھ کا آرام سے نہیں اپنے شوہر مصیبت میں کمزور بنا دیتا ہے اور
سست گھٹنوں ۔
}{25:24اس عورت کا گناہ ،کا آغاز آئے اور
اس کے ذریعے ہم سب مرجائیں ۔
}{25:25کوئی عبارت ۔ پانی دے نہ تو ایک شریر
بیرون ملک کدال کی عورت آزادی ۔
{اگر وہ جانے کے طور پر نہیں تو بھی  }25:26اس کی ہے ،اس کی کاٹ
تیرے جسم سے دور اور اسے ایک بل طالق دے اور اسے اپنے

جاتے ہیں ۔
}ُ {26:1مبارک ہے وہ آدمی جس کے لئے ایک نیک بیوی
ان دنوں کی تعداد ڈبل ہو گا ۔
}{26:2ایک نیک عورت اپنے شوہر ،اور وہ آتا ۔
اپنی زندگی میں امن کے سال پورا پورا کروں گا ۔
}{26:3ایک اچھی بیوی ایک اچھی حصہ ،جو ہوگی ہے ۔
کہ خداوند کا خوف ان کے حصے میں دی گئی ہے ۔
}{26:4خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ،وہ ایک اچھا ہو تو ہو
دِل ُخداوند کی طرف سے وہ ہر وقت کے ساتھ ُخوش ایک
بشاش چہرہ ہے ۔
}{26:5ہو تین چیزیں جو میرے دل ڈرتا ہے ۔ اور
کے لئے چوتھی میں تھا نہایت ڈر :ایک شہر کا بہتان
ایک ساتھ مل کر ایک سرکش بھیڑ ،اور ایک جھوٹ کا اجتماع
الزام :یہ سب موت سے بھی بدتر ہیں ۔
}{26:6لیکن ایک عورت ہے جو دل اور غم سے غم ہے
ایک اور خاتون اور زبان کا غیور
جو سب کے ساتھ کومموناکاٹیت ۔
}{26:7ایک بری بیوی ہے جوا سیر ہل :وہ جو
اُس نے دبا رکھیں اس کے طور پر اگرچہ وہ ایک بچھو منعقد ہوتی ہے ۔
}{26:8ایک مست عورت اور بیرون ملک ایک گادار
عظیم غصہ ،اور وہ اپنی شرم نہیں ڈھانپ دے گا ۔

}{26:9چھناال عورت کی اس میں معلوم ہوسکتا ہے
شوخ نظر اور پلکوں ۔
}{26:10اگر تیری بیٹی شرم ہو تو اسے تاکید ،رکھنے
وہ غلط استعمال اَیسا نہ ہو کہ خود نہایت آزادی کے ذریعے ۔
}{26:11واچ شوخ نظر پر :اور نہیں تو تعجب کرتے
تیرے خالف وہ چاہتے کرے ۔
}{26:12وہ پیاسا مسافر کے طور پر اپنا منہ کھول دے گا
جب وہ ایک چشمہ مل جاتی ہے اور ہر پانی پینا
اس کے قریب :ہر ہینج سے گا وہ نیچے بیٹھ کر اور اسے کھول
کے خالف ہر تیر ترکش ۔
}{26:13فضل کی بیوی اپنے شوہر ،روشیں اور
اپنی صوابدید اُسکی ہڈّیوں پھولنا کرے گا ۔
}{26:14ایک خاموش اور محبت کرنے والی عورت خداوند کا ایک تحفہ ہے ۔
اور کچھ بھی نہیں اتنی مالیت ایک ذہنی طور پر اچھی طرح سے ہے
ہدایت کی ہے ۔
}{26:15ایک شامیفید اور وفادار عورت ایک ڈبل ہے ۔
فضل اور اس براعظم کے ذہن قابل قدر نہیں ہو سکتا ۔
}{26:16اسے بلند آسمان میں؛ نکلتا ہے تو آفتاب لہذا
اپنے گھر کی ترتیب میں ایک بہت ہی اچھی بیوی کی خوبصورتی ہے ۔
}{26:17طور پر صاف روشنی پاک شمعدان پر ۔ لہذا
چہرے کی خوبصورتی میں آمادہ عمر ہے ۔

}{26:18سنہری ستونوں کے خانے ڈھالے پر ہیں
سن ۔ تو ایک مسلسل دل کے ساتھ منصفانہ پاؤں ہیں ۔
ُ
}{26:19میرے بیٹے رکھیں پھول تیرے عمر کی آواز ۔ اور
اپنی قوت کے لئے اجنبی ہوتے دے ۔
{جب تُو قبضے کی ثمر آور مال نے }26:20
تمام قطعہ کے ذریعے ،یہ اپنی نسل پر اعتماد کے ساتھ بونے
نیکی تیرے اسٹاک کی ۔
{تاکہ تیری نسل ہے جو تو لیاویسٹ ہو گا }26:21
 ،ان اچھی نسل کے ُچونکہ ُ
شکر کرونگا ۔
}{26:22ایک کسبی کے طور پر تھوک ٹھہریں گے ۔ لیکن ایک
شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لئے موت کے خالف ایک ٹاور ہے ۔
}{26:23ایک شریر عورت ایک حصہ کے طور پر دی جاتی ہے ایک
شریر آدمی :لیکن ایک متقی عورت جو ڈرتا دیتی ہے ۔
جو رب ہے ۔
}{26:24بیئمان عورت شرم کونٹیمنیت :لیکن ایک
دیانت دار عورت اپنے شوہر کا تو لحاظ کریں گے ۔
{26:25} Aبیشرم عورت ایک کتے کے طور پر شمار کیا جائے گا ۔
لیکن وہ شامیفید ہے کہ خداوند کا خوف کرے گا ۔
{26باب26آیت﴾} ایک عورت جو اپنے شوہر کی عزت کرتا ہوں گے
تمام عقلمند کا قاضی رہا ۔ لیکن وہ جو اُس نے اُس میں ڈھنکے
فخر کے تمام بے دینوں شمار کیا جائے گا ۔

}{26:27ایک بڑی آواز سے روتے ہوئے عورت اور ایک جھڑک دیتے کی
کوشش کی جائے گی
دشمنوں کو اُڑا کے لئے وقت نہ ہو ۔
}{26:28وہاں دو چیزیں جو میرے دل؛ رنجیدہ ہو اور
تیسرا مجھے غصہ کرتا ہے :ایک شخص جو غربت؛ رکھتا ہےاور پھسلنے دیتا
جنگ کے
اور عقل کو جو سیٹ ہیں کی طرف سے نہیں ۔ اور ایک وہ
صداقت سے گناہ کرنے کے لئے ِمل جاتا ہے ۔ اس طرح خداوند باردار
ایک ایک تلوار کے لئے ہیں ۔
}{26:29ایک تاجر بمشکل خود کرنے سے محفوظ رکھے گا
غلط ہے ۔ اور ایک بساطی گناہ سے آزاد نہیں ہو گا ۔
}{27:1بہت سے ایک چھوٹی سی بات کے لئے؛ گناہ کیا ہے اور وہ جو
طالب کی کثرت اس کی آنکھوں کو بند ہو جائے گا ۔
}{27:2کے طور پر روزہ کے جوانانگس کے درمیان ایک کیل اَیسا
پتھر ۔ پس گناہ چھڑی خرید و فروخت کے درمیان بند کرتا ہے ۔
}{27:3ایک آدمی رکھتے ہوں اپنے آپ کو جانفشانی کے خوف میں
خداوند ،اپنے گھر جلد ہی خطائیں رہیں گے ۔
}{27:4کے طور پر جب ایک ایک چھلنی سے فضلہ سافٹیت
باقی ۔ تو نجاست اس میں انسان کی بات کرتے ہیں ۔
}{27:5بھٹی کمہار کے برتن ہر ۔ لہذا
آدمی کا مقدمہ اس استدالل میں ہے ۔

}{27:6پھل دیکآلریٹہ درخت ہو اگر لباس پہن رکھا ہے ۔ لہذا
انسان کے دل میں ایک خیال سے ہرگز کالم نہیں ہے ۔
}{27:7تو اسے بولتے ہیں؛ سنتا اس سے پہلے کوئی شخص حمد کے لئے
یہ مردوں کا مقدمہ ہے ۔
صفحہ  617ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس)
{اگر تُو صداقت فوللوسٹ  ،}27:8تو حاصل کرنا
اس ،اور اس کے طور پر ایک شاندار طویل چوغہ ،پر ڈال دیں ۔
}{27:9پرندے اپنی طرح سے کہا؛ ریزورٹ گا حق کریں گے
میں اس کی مشق کرنے والوں کے پاس واپس جائیں ۔
}{27:10شیر صحبت میں شکار کے لئے؛ انتظار کر تو گناہ کے لیے
ان کہ بدکاروں ۔
}{27:11ایک متقی انسان کی بحث ہمیشہ کے ساتھ ہے
حکمت ۔ لیکن احمق چاند کے طور پر کہانگیٹہ ۔
}{27:12تو نادان کے درمیان ہے تو وقت کا مشاہدہ
لیکن مسلسل افہام و تفہیم کا مردوں کے درمیان ہو ۔
}{27:13احمقوں کی بحث ہے ناگوار ہے ،اور ان کا کھیل
مستی کا گناہ ہے ۔
}{27:14اس کی بات جو بہت ُجھوٹی قسم کھاتا ہے ۔
بالوں کو سیدھا کھڑا ۔ اور ان  brawlsاس کے کان ایک روک دے ۔
}{27:15فساد مغروروں کی ہے بلودشیڈانگ ،اور

اپنے نبی عمون دردناک کے لئے کان ہیں ۔
}{27:16جو راز آشکارا اپنے کریڈٹ کھوتا ۔ اور
دوست اس کے ذہن کو نہیں پائیں گے.
{ھے} تیرے دوست سے محبت اور اس کے پاس جائیں :لیکن اگر
تُو اپنے راز بیٹرایسٹ ،نہ اس کے بعد پیروی کریں ۔
}{27:18کے ایک آدمی کے طور پر اس کا دشمن؛ کر دیا تو نے
تُو اپنے پڑوسی سے محبت ہو گئی ۔
}{27:19جیسا ایک پرندہ تو اس کے ہاتھ سے نکل جانے کو روکے رہے
تُو اپنے پڑوسی سے کرے تو جا اور اسے دوبارہ حاصل نہیں کرنا
}{27:20پیروی کریں اس کے بعد کوئی زیادہ دور وہ زیادہ اہم ہے ۔ وہ
ایک یمار کے پھندے سے بچ گیا ہے ۔
}{27:21ایک زخم جہاں یہ اپ ۔ پابند ہو کر سکتے ہیں کے بعد
وہاں گالى ہو سکتے ہیں مصالحت :لیکن پکڑوانے واال
راز بغیر امید ہے ۔
{جو آنکھوں سے مارتا بدی کرتا  :}27:22اور
وہ جو اُسے جانتا ہے اس سے روانہ ہوگی ۔
{جب تُو موجود ہے  ،}27:23وہ گا بولتا ہے ہونٹوں ،اور
تیری باتیں معترف گا :لیکن آخرکار اس نے اینٹھنا گا
منہ اور تیری باتیں بدنام ہے ۔
{میں بہت سی باتیں ،لیکن کچھ اس طرح سے نفرت ہے  }27:24۔
اس لئے کہ خداوند نے اس سے نفرت کرے گا ۔

}{27:25جو بلندی پر ایک پتھر ہے یہ اس پر بھی
اپنا سر ۔ اور ایک فریب سٹروک زخم کرے گی ۔
}{27:26جو گڑھا نکالتا ان مہینوں میں جائینگے :اور وہ جو
اتاریں ان مہینوں میں ایک ٹریپ کیا جائے گا ۔
}{27:27اُس سے فساد انگیزی ،یہ اس پر گریں گے
اور اسے کہاں سے معلوم نہیں کرے گا اس سے آتا ہے ۔
}{27:28مذاق اور رسوائی د ُور ہیں فخر سے ۔ مگر ،لیکن
انتقام ،شیر ببر کی مانند ،ان کے لئے گھات گا ۔
}{27:29جو صادق کے زوال پر خوش ہوگا ۔
پھندے میں لے جایا جائے ۔ اور انہیں دکھ بھسم کر دیگی
اس سے پہلے وہ مر جائے ۔
}{27:30بغض اور غضب ،خواہ یہ مکروہات ۔ ہیں
اور گناہگار شخص نے ان دونوں کو ہو گا ۔
{اہم} وہ قُہار سے انتقام نہیں ملے گا کہ
رب ہے ،اور وہ یقینا اپنے گناہوں [میں ذکر ۔] رکھیں گے
}{28:2بخش اپنے پڑوسی سے بُر جو انہوں نے کیا ِکیا
تجھ سے تو تیرے گناہ بھی جب وہ معاف ہو جائیں گے تو
موڑوں ۔
}{28:3ایک انسان دوسرے کے خالف نفرت اٹھائے اور ہے
وہ خداوند کی طرف سے معافی طلب؟
}{28:4اس پر کوئی رحمت میں سے ایک مرد کی طرح ہے

خود :اور وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے؟
{تو جو گوشت لیکن ہے وہ نفرت ،جو گا پرورش }28:5
نصیحت کر ۔
اپنے گناہوں کی معافی کے لئے جان کر ِ
}{28:6تیرے اختتام یاد رکھتے ہو اور دشمنی ختم کرنے دیں ۔
[یاد] بدعنوانی اور موت ،اور میں رہیں
احکام ۔
}{28:7احکام یاد رکھتے ہو اور کوئی ریچھ
اپنے ہمسایہ سے حسد[ :یاد] کے عہد
سب سے زیادہ ،اور جہالت میں جھپکی ۔
}{28:8ابسٹاان سے جھگڑا ،تُو گھٹانا تیرا
گناہ :آشفتہ آدمی فساد ،جالنے گا کیونکہ
{سالم } Aو عاصی اِنسان دوست داسقویٹیت اور بناتا ہے
ان کے درمیان ان بحث کے کہ پر امن ہے ۔
}{28:10تو اس جلنے آگ کا معاملہ ہے ،بطور :اور طور پر ایک
انسان کی طاقت ہے ،تو اپنے سخت غضب؛ ہے اور اس کے مطابق
دولت اپنے غصہ اُٹھتا ۔ اور وہ جو جارہے ہیں
 ،جتنا وہ ِوکی ہو جائے گا چاہئیں ۔
ضور
ضور نزاع آگ دہکا :اور ایک ح ُ
}{28:11ایک ح ُ
خون کے اُسکا لڑائی ہے ۔
{اگر تُو چنگاری کو دھماکے سے اڑا دیا  ،}28:12یہ جالئے گا :تو تھوک تو
اس پر اسے قوانچاد جائے گا :اور یہ دونوں سے باہر آ تیرا

منہ ۔
}{28:13کے غماز اور دووبلیٹنگید پر لعنت :اس طرح کے لئے
بہت سے لوگ پر امن تھے تباہ کر دیا ہے ۔
}{28:14ایک غیبت گو زبان نے لرزان بہت ،اور
انہیں ملک سے دوسرے ملک کارفرما :مضبوط شہروں نے یہ
نکاال اور بڑے آدمیوں کے گھروں کا تختہ ہے ۔
}{28:15ایک غیبت گو زبان نیک نکالتا ہے
خواتین ،اور انہیں اپنی محنتوں سے محروم ہے ۔
}{28:16جو اس سے نڈر ہو کر اِطمینان کبھی آرام پائیں گے،
اور کبھی خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں ۔
}{28:17سٹروک وہم کے نشانات میں گوشت بنا دیتا ہے:
لیکن سٹروک زبان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالتی ہے ۔
}{28:18بہت سے تلوار کے کنارے گر :لیکن
نہیں بہت سے اسے زبان سے گر کے طور پر ۔
}{28:19جو زہر کے ذریعے کا دفاع کیا ہے وہ اچھی طرح ہے
اُسکی ۔ جو اُسکی جو۴ے ،نہ باپ رہا
میں اس بینڈ کا پابند ہے ۔
}{28:20اُسکی ُجوئے لوہے کا جوا ہے اور
ساراکہ (اککلیسااسٹاکوس) صفحہ 618
بینڈ ا ُسکے پیتل کے بینڈز ہیں ۔
}{28:21اُسکی موت ایک بری موت ہے ،قبر کے تھے

اس سے بہتر ہے ۔
}{28:22یہ قاعدہ ان پر جو خدا سے ڈرتے نہیں کرے گا
نہ وہ شعلہ کے ساتھ اُسکی جل جائیں گے ۔
}{28:23اس طرح خداوند کو چھوڑ کے طور پر اس میں گریں گے ۔ اور یہ
ان میں جالئے ،اور قوانچاد جا نہیں ۔ یہ بھیجا جائے گا
شیر ببر ،ان پر اور ان کے طور پر ایک چیتے کی نسل کو کھا جائے ۔
}{28:24کہ تُو باڑا تیرے ملکیت کے بارے میں ساتھ نظر
جھاڑیوں اور تیرے چاندی اور سونے کو باندھ
}{28:25اور تیری باتیں ایک ترازو میں توال کرو اور کرے کوئی
دروازہ اور بار اپنی زبان کے لئے ہے ۔
}{28:26خبردار رہو تو سالئیڈ نہیں اس کی طرف سے ،ایسا نہ ہو کہ تُو گر
سامنے
اُسی میں ہے ۔
}{29:1جو رحم كرنے واال ہے اپنے ہمسایہ سے قرض دے گا ۔
اور وہ جو اس کے ہاتھ کو طاقت بخشتا ہے
احکام ۔
}{29:2مین لینڈ کا وقت اس کی ضرورت اور تنخواہ میں اپنے پڑوسی کے لئے
تُو اپنے پڑوسی کے حق میں پھر موسم ۔
}{29:3تیرے کالم رکھنے اور معاملہ وثوق نے اس کے ساتھ اور
تو تیرے لئے ضروری بات ہے اور ہمیشہ حاصل کریگا ۔
}{29:4جب ایک چیز انہیں ادھار تھا بہت سے لوگ ،اس لئے بخشش

مل اور انہیں مصیبت کہ ان کی مدد کے لئے ڈال دیا ۔
}{29:5جب تک وہ ن ِعمت ِملی ہے ،وہ آدمی کا ہاتھ ۔ بوسہ لے گا
اور اپنے ہمسایہ کے پیسے کے لئے وہ سبماسسلی بولے گا :لیکن
جب وہ ادا ُکروں تو وہ دور دراز گے اور واپس آئیں
غم ،کے الفاظ اور شکایت کا وقت ہے ۔
}{29:6اگر وہ غالب ہو تو وہ بمشکل نصف کا حصہ پائے گا اور
وہ شمار کرے گا گویا اس نے یہ محسوس کیا تھا :اگر نہیں ،وہ محروم رکھا اور
اُسے
اس رقم سے ،اور انہوں نے مال اسے دشمن کے بغیر
سبب :وہ اُس کے ساتھ َجیسی اور مغرور ہے ۔ پاییٹہ اور اس کے لئے
عزت وہ اسے ذلت ادا کرے گا ۔
}{29:7بہت پس دوسرے کے لئے ادھار دینے سے انکار کردیا ہے
اپنا نقصان کے ڈر سے مردوں کے بیمار نمٹنے ۔
}{29:8ابھی تک ہے تو صبر کے ساتھ ایک آدمی غریب اسٹیٹ میں
اور نہ ظاہر کرنا اس رحمت تاخیر کی ۔
}{29:9کے حکم کے سبب ،غریبوں کی مدد اور
اس روگردانی نہیں اپنی غربت کی وجہ سے کریں ۔
}{29:10میں ہار تیرے روپے تیرے دوست اور تیرے بھائی کے لئے،
اور اسے زنگ ضائع ہو جائے کے لئے ایک پتھر کے نیچے نہیں ۔
}{29:11رکھ تیرا خزانہ کے مطابق
جو سب سے بلند ،اور اس کے حکموں پر تیرے پاس الئے

سونے سے زیادہ منافع زیادہ سے زیادہ ہے ۔
}{29:12کے آنے تک تیرے انبار میں خیرات :اور یہ گا
تجھ کو ہر مصیبت سے بچائے ۔
}{29:13یہ تیرے لئے بہتر تیرے دشمنوں کے خالف لڑیں گے
ایک زبردست شیلڈ اور مضبوط سپیئرز سے زیادہ ہے ۔
}{29:14ایک دیانت دار آدمی اپنے ہمسایہ کے لئے ضامن ہے :لیکن وہ
یعنی شوخ گا اس کو چھوڑ ۔
}{29:15فورگیٹ نہ تیری نَسل کے لئے وہ دوستی
اپنی زندگی تیرے لئے دیا ہے ۔
}{29:16وہ گنہگار اچھا اسٹیٹ کا تختہ الٹنے گا
ضامن:
}{29:17اور وہ جو ایک ناشکرا عقل ہے چھوڑ جائے گا
اس [میں خطرہ] جو اسے سپرد کی جاتی ہے ۔
}{29:18اُٹھایئگا نے ناکردہ اچھی اسٹیٹ کے کئی اور
ان کو سمندر کی ایک لہر کے طور پر ہل :پہلوانوں نے یہ کارفرما
اپنے گھروں سے تاکہ وہ عجیب و غریب کے درمیان گھومنے
اقوام ہیں ۔
}{29:19شریر احکام شکنی
دی الرڈ آف اُٹھایئگا میں گریں گے :اور جو اندرٹاکیٹہ
اور دیگر مردوں کے کاروبار کے نفع میں جا گریں گے نہ چلے وہ
مناسب ہے ۔

}{29:20مدد اپنے پڑوسی سے اپنی طاقت کے مطابق اور
تُو گر کہ نہ ہی میں ہوشیار رہنا ۔
}{29:21کے سربراہ بات زندگی کے لئے پانی اور روٹی ہے اور
لباس اور گھر کے روبرو بے پردہ ہوگئیں ۔
}{29:22ایک مطلب کاٹیج میں ایک غریب آدمی کی زندگی سے بہتر ہے،
کسی دوسرے شخص کے گھر میں نازک کرایہ سے زیادہ ہے ۔
}{29:23اسے کم یا زیادہ ،ہولڈ ہو تیرے مطمئن ،کہ تو
تیرے گھر کے ِلئے نہ سنیں ۔
}{29:24اس لئے اس کے گھر سے جانے کے لئے ایک بدتر زندگی ہے
گھر :جہاں تُو پردیسی ہے کے لئے ،تُو نہیں کھلی داریسٹ
تیرے منہ ۔
{تو تفریح ،اور عید اور کوئی نہیں کہ }29:25
شکریہ :اس کے عالوہ تو تلخ باتیں سن لے گا:
}{29:26نہ آئے تو غیر شخص ،ایک میز سے آراستہ کرنا اور کھانا کھالنا
مجھے اس کا جو تیرا تیار ہے ۔
}{29:27دے کی جگہ ،تو غیر ایک باعزت آدمی کو ۔
درج کرائی جائے گی میرے بھائی آیا اور مجھے میری ضرورت ہے
گھر.
}{29:28ان چیزوں کے ایک آدمی کو سخت ہیں ۔
فہم ۔ ہووسیروم کی سرزنش اور

حصص قرض کا ریپروچانگ ۔
}{30:1اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے پیٹ مینجا اسے بار بار محسوس کرنا
الٹھی ،انہوں نے آخر میں اس کی خوشی ہو ۔
}{30:2جو اپنے بیٹے کو چاسٹاسیٹہ خوشی اس میں ہوگا
اور اس کی جان پہچان میں شادمان ہوگا ۔
{دشمن وہ ہے جو اپنے بیٹے کو سکھائے ہوں گریویٹہ  :}30:3اور
اپنے دوستوں سے قبل انہوں نے اس سے ُخوش ہوگا ۔
}{30:4اگرچہ ان کے والد کی موت ،وہ ابھی تک وہ ہے گویا
مردہ نہیں :کیونکہ انہوں نے خود کی طرح کی ہے کہ اس کے پیچھے ایک نے
چھوڑ دیا ۔
{وہ ،وہ دیکھا اور اُس میں ُخوش رہتے تھے جبکہ تجھ} :اور
جب وہ مر گیا ،وہ غمگین نہ تھا ۔
}{30:6وہ اس کے پیچھے ایک اِنتقام لینے والے اپنے دشمنوں کے خالف چھوڑ
دیا،
اور وہ اپنے دوستوں کو مہربانی کابدلہ دے دے گا ۔
}{30: 7اُس پر جو اپنے بیٹے کے بہت زیادہ باندھیں گے
اس کے زخم ۔ اور ہر پکار پر اپنے بھائِی کو گھبرا دیا جائے گا ۔
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}{30:8ایک گھوڑا نہیں ٹوٹے ہوئے شوخ مناسب :اور ایک
بچے چھوڑدیا ضدی ہو جائے گا ۔
}{30:9تیرے بچے اور وہ تجھے ڈرائیگا کوکار:

اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تیرے آؤں کرنے دے گا ۔
}{30:10ہنسی اس کے ساتھ نہ تُو ہے نہ غم کے ساتھ
اس ،اور تُو کچکچانا اَیسا نہ ہو کہ تیرے دانت کے آخر میں ۔
}{30:11اسے اپنی جوانی میں کوئی آزادی دے اور نہ میں مسکرانا
اس فوللیس ۔
}{30:12بو وہ نوجوان اور شکست دی ہے جبکہ اس کی گردن کے نیچے
اس نے موم نہ ضدی وہ بچہ ہے جبکہ دونوں پر
تجھ سے سرکش ہو اور اتنا غم تیرے لیے ال
دل ہے ۔
}{30:13تیرے بیٹے کو سزا دینا اور اُسے محنت کرنے کے لیے ،ایسا نہ ہو کہ
اس
عیاش طرز عمل ایک ُجرم تجھ سے ہو ۔
}{30:14بہتر مسکین ،آواز اور مضبوط کی جا رہی ہے ۔
آئین ،ایک دولتمند آدمی ہے جو اس کے جسم میں سے ہے ۔
}{30:15صحت اور جسم کی اچھی اسٹیٹ سب سے بڑھ کر ہیں
سونا ہے اور ایک مضبوط جسم کے المحدود دولت کے اوپر ہے ۔
}{30:16وہاں کوئی دولت ایک آواز جسم کے اوپر ،اور نہیں ہے ۔
خوشی کو دل کی خوشی کے اوپر ۔
}{30:17مسلسل یا ایک تلخ زندگی سے بہتر موت ہے
بیماری ہے ۔
}{30:18کے آنے تک ایک منہ پر ڈاال دیالکاٹیس کے طور پر ہیں

میسساس کا گوشت کسی قبر پر سیٹ کریں ۔
}{30:19کیا اچھا بڑے بت کے پاس ہدیہ؟ کے لئے
نہ تو اسے کھانا بو کر سکتے ہیں :کے ظلم و ستم ہے رکھتا ہے
خداوند ہے ۔
}{30:20وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور دردزہ ،طور پر ایک
خوجہ کہ ایک کنواری امبراکیٹہ اور ساگہیٹہ ۔
}{30:21آؤں تیرے ذہن پر نہیں دیتا ،اور تکلیف میں ڈالنا
نہ اپنے آپ کو اپنی مصلحت میں ۔
}{30:22دل کی ہے انسان کی زندگی اور
ایک مرد کی خوشی اپنی عمر کی درازی ہے ۔
}{30:23تُو اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اور تیرے دل کو تسلی دے،
غم تجھ سے دور ہٹا :غم بہت ،مار دیا ہو اس لئے
اور کوئی منافع حاصل نہیں ہوتا ان مہینوں میں ۔
}{30:24پر رشک اور غضب حلق زندگی اور خبرداری
وقت سے قبل عمر التا ہے ۔
}{30:25ایک خوشگوار اور اچھا دل اس کی کسی بات کی پرواہ پڑے گا
گوشت اور خوراک ۔
کے لئے جسم ،مال کردیتی { }31:1کو دیکھ کر اور
اسکی دیکھ بھال دور نیند التی ہے ۔
}{31:2دیکھ کر دیکھ بھال جھپکی ،ایک زخم کے طور پر ایک آدمی نہیں دے
گا

بیماری نیند کو توڑ ڈالتی ہے،
}{31:3امیر نے بڑی محنت مال جمع
ایک دوسرے کے ساتھ ۔ اور جب وہ ریسٹیٹہ ،وہ اپنے دیالکاٹیس کے ساتھ بھری
ہوئی ہے ۔
}{31:4غریب کسان محنت کرتا میں اپنے غریب اسٹیٹ ۔ اور جب وہ
نابکار بند ،وہ اب بھی محتاج ہے ۔
}{31:5سونے سے محبت رکھتا ہے وہ نہیں ہو راستباز ٹھہرایا اور وہ
جو بدعنوانی وعزت کافی ہوگا اسکی ۔
{لھو} سونے کھنڈر اگرچہ بہت سے کیا گیا ہے اور ان
تباہی موجود تھا ۔
}{31:7یہ ایک ٹھوکر سے قربانی کرنے والوں کے پاس ہے
اور ہر احمق تھورا کیا جائے گا ۔
}{31:8کو برکت دی ہے کہ امیر جو عیب پایا جاتا ہے
اور سونے کے بعد نہیں جاتے ہے ۔
}{31:9کون ہے وہ؟ اور ہم نے اسے برکت پکار کر کہیں گے :کے لیے
حیرت انگیز باتیں انہوں نے اپنی قوم میں ِکیا ۔
}{31:10جو ِکیا گیا اس طرح کی کوشش کی ،اور کامل پایا؟
وہ جالل ۔ جو خطا ہو سکتا ہے ،اور نہیں ہے
گناہ کیا ہے؟ یا برائی ،اور اس پر کام نہیں ہے؟
}{31:11اس کا مال ہو گا قائم کیا ،اور
جماعت اس خیرات دے گا ۔

ت میز پر بیٹھ تو پر حریص نہیں ہو
}{31:12تو ایک نعم ِ
یہ ،اور زیادہ سے زیادہ گوشت اس پر کہتے ہیں کہ نہیں ۔
}{31:13یاد ہے کہ ایک شریر آنکھ ایک بری چیز ہے :اور
کیا زیادہ پیدا ہوتا ہے ایک آنکھ سے زیادہ شریر؟ پس یہ
ہر موقع پر ویپیٹہ ۔
}{31:14مسلسل اپنے ہاتھ میں نہیں جہاں جہاں یہ دیکھتا،
اور اس نے اس کے ساتھ نہیں ڈش میں نکاال ۔
}{31:15جج اپنے پڑوسی کی طرف سے اپنے تئیں نہیں :ہو
ہر مقام میں متفرد ہے ۔
}{31:16کھانا اس کے طور پر ایک آدمی جو چیزیں ہیں ہوجاتا ۔
تیرے سامنے رکھا ۔ اور نوٹ ،ایسا نہ ہو کہ تُو سے عداوت رکھیں کو کھا جائے
۔
}{31:17چھوڑیں آف پہلی آداب کی خاطر ۔ اور نہ ہو
انسٹیابلی ،ایسا نہ ہو کہ تُو ٹھوکر ۔
{تو تیرا بہت سے ،پہنچ کے درمیان بیٹھے }31:18
سب سے پہلے ہاتھ ۔
}{31:19ایک بہت چھوٹا سا آدمی اچھی طرح کی آبیاری کے لیے کافی ہے،
اور وہ اپنے بستر پر نہ اپنی ہوا مختصر فیٹچیٹہ ہے ۔
اعتدال پسند کھانے کے { }31:20آواز نیند آئے :اس گرکر
جلدی اور ان و اس کے ساتھ ہیں :درد کے دیکھ رہے ہیں ،لیکن
اور عتاب اور پیٹ کی تکلیف ایک انسٹیابلی کے ساتھ ہیں ۔

آدمی ہے ۔
}{31:21اور تو کھانے کے لئے مجبور کر دیا گیا ہے تو اٹھ کر جا
نکال ،قے ،اور تُو باقی ہی ہوگا ۔
}{31:22میرا بیٹا مجھے سن اور مجھے نہیں ،اور میں ناچیز جانتے
میں تجھ کو بتایا کہ آخری تو تالش کے طور پر دینا :تیرے سب کاموں میں
فوری ،ہو
تو وہاں کوئی بیماری تیرے پاس آئے گا ۔
}{31:23جو لبرل اسکے کھانے میں سے ہے ،مرد کہے
اچھی طرح اُس کی ۔ اور اپنی اچھی  housekeepingکی رپورٹ ہو جائے گا
خیال کیا جاتا ہے ۔
}{31:24مگر جو اس کے گوشت کا ایک سوم کے خالف
سارا شہر خبیث گا ۔ اور اُس کی گواہیوں
ناگگاردنیسس کا شک کیا جائے گا نہیں ۔
{کریں} دِکھائے تیری شجاعت میں شراب نہیں ۔ شراب کے لئے ہے
بہت سے لوگوں کو تباہ کر دیا ۔
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}{31:26بھٹی ہر کنارے کی طرف سے ڈِپنگ :تو ہے
فخر کے دل ڈرونکینیسس کی طرف سے شراب ۔
{ ُچرا} مے ایک مرد ،یہ پیا جائے تو زندگی کے طور پر جیسا کہ اچھا ہے
اعتدال :کیا زندگی پھر آدمی کو جو بغیر شراب ہے؟
اس کے لئے مرد کو خوش کرنے کے لئے بنایا گیا ہے ۔

}{31:28مے میزورابل نشے میں اور موسم میں التا ہے
خوشی کے دل اور ذہن کی پیشوائی کے:
}{31:29مگر شراب کا نشہ ہو ذیادتی کے ساتھ تلخی
غوغائی اور الجھ کے ساتھ عقل ہے ۔
}{31:30شرابی احمق وہ تک کے غصے کی فروانی
ٹھوکر :یہ قوت داماناشیٹہ اور زخم بنا دیتا ہے ۔
}{31:31مالمت نہ اپنے پڑوسی پر شراب ،اور
اس خوشی میں نہیں خواہ :دیسپاٹیفیل الفاظ نہیں ،دیدو
اور اس کے ساتھ اس [کے لئے پینے ].پر اکسا رہے پر نہیں دبائیں
{تو ماسٹر [کی عید ]،لفٹ نہ دی جائے تو }32:1
اپنے آپ کو باال ،لیکن ایک باقی کے طور پر ان کے درمیان ہو ۔ لے
محنتی ان کے لئے دیکھ بھال ،اور تو بیٹھیں ۔
}{32:2اور جب تُو تیری تمام دفتر نے کیا ِکیا تو تیرا
رکھیں ،تاکہ تُو بِینا ان سے خوش ہو جائے اور وصول ایک
تیرے بھی عید کا حکم دینے کے لیے تاج.
}{32:3تو اس فن کا بڑا یہ بات تجھ کو ہوجاتا ہے،
لیکن عدالت کے ساتھ آواز ۔ اور نہ کواڑے میں رکاوٹ بنتا ہے ۔
}{32:4انڈیلیں الفاظ باہر نہیں ہے جہاں ایک موسیقار اور
ظاہر نہیں نکال حکمت وقت سے باہر ہے ۔
}{32:5ایک کنسرٹ کواڑے میں شراب کے ایک ضیافت ہے کے طور پر ایک

لعل کی چھاپ سونے میں سیٹ ہے ۔
}{32:6ایک سونے کے کام میں ایک پتھر پر کندہ زمرد کی سیٹ کے طور پر
تو
کواڑے ساتھ لذیذ شراب گایا ہے ۔
{خاکی} بات ،جوان ،اگر تیری ہو :اور
لیکن شاید جب تُو دو مرتبہ سے پوچھا جاتا ہے ۔
}{32:8میں کومپریہیندینگ مختصر ،تیرا کالم کرے
چند باتیں ۔ ایک کے طور پر جو جانتا ہے اور ابھی تک اس رہتا ہو
زبان ہے ۔
}{32:9تو بڑے آدمیوں کے درمیان ہے تو نہیں ٓجانتا کہ بنائیں
ان کے ساتھ برابر اور جب قدیم آدمی کی جگہ میں ہیں ،استعمال نہ کریں
بہت سے الفاظ ہیں ۔
{اس سے پہلے کہ رعد کی بجلی وہاں  }32:10۔ اور اس سے قبل ایک
شامیفید شخص احسان جاؤ گے ۔
}{32:11سویرے اٹھ کر اور آخری نہ ہو ۔ لیکن تجھے حاصل
تاخیر کے بغیر گھر ۔
}{32:12وہاں تیرا مشغلہ لے لو ،اور کیا تو چاہتا ہے:
بلکہ گناہ پر فخر ہے تقریر سے نہیں ۔
}{32:13اور یہ باتیں کہ تجھ کو کیا برکت کے لئے
اور تجھے اپنی اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ بھرا ہے ۔
}{32:14جو ڈرتا ہوں کہ خداوند نے اس کو ملے گا

نظم و ضبط ۔ اور اس کے ابتدائی طالب انعام پائیں گے ۔
{وہ قانون کا طالب تھورا بھر دی جائے گی }:32:15
لیکن گستاخانہ گیاکہ ناراض نہ ہو جائے گا ۔
}{32:16وہ جو ُخداوند سے ڈرتے عدالت پائیں گے اور
انصاف کے طور پر ایک روشنی جالنے ہونگے ۔
}{32:17ایک گنہگار آدمی مالمت نہیں ہو گا ،لیکن ملکر ایک
اس کی مرضی کے مطابق کیجیے ۔
}{32:18ایک شخص کی مشورت  ۱۶لوگ سو سکتے ہو جائے گا ۔ لیکن ایک
عجیب و غریب اور مغرور شخص خوف کے ساتھ داونٹید نہیں ہے جب بھی
اپنے آپ کو وہ صالح کے بغیر ِکیا ۔
}{32:19کیا مشورہ؛ بغیر کچھ بھی نہیں اور جب تُو
ایک بار کیا ,توبہ نہیں ہے ۔
}{32:20جانے کا ایک طریقہ میں نہیں میں تو گر جیتا ،اور
نہیں میں پتھروں سے ٹھوکر کھاتے ہیں ۔
}{32:21میں ایک سادہ طریقہ پر اعتماد نہیں کیا ۔
}{32:22اور اپنے بچوں کے ہوشیار رہنا ۔
}{32:23خود تیری جان؛ ہر نیک کام میں پر اعتماد اس کے لیے ہے
احکام کا رکھنا ۔
}{32:24جو خداوند میں ایمان التا لیتا لحاظ
حکم ۔ اور جو آزما فاری کبھی نہیں کرے گا
سے بھی بدتر ہے ۔

}{33:1کوئی برائی ہے جو ڈرتا رہتا ہو اس سے کہا جائے گا
ُخداوند !لیکن یہاں تک کہ فتنہ میں پھر وہ اسے نجات دالئے گا ۔
}{33:2ایک دانا آدمی نہیں کہ شریعت سے نفرت رکھتا ہے ۔ لیکن جو ہے وہ
ایک
منافق سرٹیفکیشن ایک طوفان کے ایک جہاز کے طور پر ہے ۔
}{33:3صاحب فہم شریعت میں جائینگے ۔ اور
شریعت نے اس سے ایک اوریکل کے طور پر وفادار ہے ۔
}{33:4کیا کہے اس لئے تیار کریں اور تو تُو تُو ہو سنا:
اور ہدایات کو باندھ لے اور تو جواب دیں ۔
}{33:5احمق کا دل ایک کآرٹوہیل کی طرح ہے ۔ اور اپنے
خیاالت کی طرح ایک رولنگ اکزلیٹری ہیں ۔
{اما} ایک سانڈ گھوڑا ہے ایک مذاق دوست کے طور پر ،انہوں نے
ہر ایک کو جو اس پر بیٹھا کے تحت نیاگہیت ۔
{کیوں کرتا ہے ایک دن ایکسل دوسرے سارے جب }33:7
اس سال میں ہر دن کی روشنی سورج کی ہے؟
}{33:8کی طرف سے وہ خداوند کی پہچان
ممتاز :اور وہ موسموں اور عیدوں سے تبدیل کردیا ۔
}{33:9بعض ان کی تو اعلی دن ٹھہرا اور
ان مقدس اور ان میں سے بعض نے اسے عام بنایا
دن ۔
}{33:10اور میدان سے تمام مرد ہیں اور آدم تھا

زمین کی تخلیق:
}{33:11میں خداوند نے تقسیم کیا ،انہیں زیادہ سے زیادہ علم
اور ان کے طریقے متنوع بنا دیا ہے ۔
}{33:12بعض ان کا وہ مبارک بلند اور اور
ان میں سے بعض وہ مقدس اور کے قریب اپنے آپ کو سیٹ کریں :لیکن کچھ
ان کی وہ لعنتی کم الیا اور سے باہر کر دیا
ان جگہوں پر ۔
}{33:13میں کمہار کو مٹی ہے جیسا کہ کے حوالے ،فیشن کو اس پر
اس کی رضا :تو آدمی نے ،کو دیا تھا اُس کے ہاتھ میں ہے ۔
ان کے لئے ُچن کے طور پر اسے بہترین پیش کرتے ہیں ۔
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}{33:14اچھا ہے سیٹ برائی اور موت کے خالف زندگی کے خالف :لہذا
متقی کے خالف گناہگار اور گنہگار کے خالف ہے
متقی ہے ۔
}{33:15تمام کاموں سے جو سب سے بلند پر ایسا نظر ۔ اور
دو اور دو ،ایک دوسرے کے خالف ہیں ۔
}{33:16میں ایک جو کے بعد جمع کرتا طور پر سب سے آخر تک جاگ
گراپیگتررس :نعمت میں بڑھوتری ،خداوند کی طرف سے
بٹورو انگور کی طرح ہے ۔
اور ٹقرید میرے حوض ایک
ُ
}{33:17جو میں نے نہیں خود کے لئے ،صرف کھینچی غور کریں لیکن
ان سب کے لئے جو سیکھنے کی کوشش کی ۔

}{33:18میرے ،اے سن تم لوگوں کا عظیم مردوں اور
سنے ۔
آپ کے کانوں کے ساتھ ،تم جماعت کے سرداروں کو ُ
}{33:19نہ تیرا بیٹا اور بیوی ،تیرے بھائی اور دوست ,دے
تجھ پر تو الویسٹ ہوئے اقتدار اور تیرا سامان کو نہ دے
دوسرے :یہ تیرے توبہ ،تو رعیت کے لیے ایک ہی تا نہ ہو کہ
پھر ۔
}{33:20تو الویسٹ کے طور پر طویل اور کے طور پر سانس تیرے میں نے
نہ اپنے آپ میں سے کسی کو ملے ۔
}{33:21بہتر یہ ہے تیری اوالد کو تالش کرنا چاہئے
تجھ سے جو تُو ان آداب کو اُسے کھڑے ہو جاؤ ۔
}{33:22تیرے سب کاموں میں اپنے آپ کو مبدا ۔ رکھیں
نہیں ایک داغ تیری عزت میں چھوڑ دیں ۔
}{33:23ایسے وقت جب تُو تیری عمر ختم کرنا اور
تیری زندگی کی تکمیل ،تیری میراث کی تقسیم ۔
}{33:24آئے ہیں کہ ،ایک چھڑی اور بوجھ ،گدھے کے لئے؛ ہیں اور
روٹی ،تصحیح اور بندہ کے لئے کام ہے ۔ .
{اگر تُو محنت کو اپنے بندہ  ،}33:25تو اُسے پائیں گا
باقی :لیکن اگر تُو اُسے خالی چھوڑ دیا تو وہ آزادی نہیں مانگیں گے ۔
}{33:26ایک جوڑی اور ایک کالر گردن رکوع :تو ہیں
عالمہ اور ایک خراب نوکر کے لئے عذاب ہے ۔
ٔ

}{33:27خالی ہو؛ نہ اس محنت کے لیے ،جو بھیجیں کے لئے
بیکاری بہت برا سکھائے ۔
}{33:28اسے اس کے لئے موزوں ہے کے طور پر کام کرنے کے لئے سیٹ
کریں :وہ نہ ہو تو
فرمانبردار ،مزید بھاری بیڑیوں پر ڈال دیا ۔
}{33:29لیکن کسی کی طرف ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور بغیر
صوابدید آپ سے کچھ نہیں ہے ۔
اگر تو ایک نوکر ہوں { }33:30کے طور پر تجھ سے ہو لے
خریدے گئے نے ۔
اپنے تئیں ،کیونکہ تُو نے اُسے ایک قِیمت سے ِ
{اگر تو اس کے ایک بھائی کے طور پر مانگنا ایک بندہ ہے }:33:31
کیونکہ تُو اپنی جان تک اُس کی ضرورت ہے جو تیرا :اگر تُو
چاہنا اس برائی اور وہ تجھ سے ،تو جس طرح چاہتا
اُسکی تالش میں جائیں؟
}{34:1بے عقل آدمی افہام و تفہیم کی امید عبث ہے ۔
اور غلط :اور خواب احمقوں کو اٹھالے ۔
}{34:2جو خواب رکھتا ہے کہ اسے اس طرح ہے ۔
ایک سایہ میں اور پیرو کے بعد ہوا ۔
}{34:3خوابوں کا تصور ایک گروہ در گروہ ہے ۔
یہاں تک کہ ایک چہرے کے لیے ایک چہرے کی شبیہ دوسرے چیز ۔
}{34:4کی ایک ناپاک چیز کیا کر سکتے ہیں کیا پاک؟ اور
اس چیز سے جس کیا سچائی سامنے آ سکتے ہیں باطل ہے؟

}{34:5غیبی ،اور سوتسایانگس ،اور خواب ہیں
الحاصل :اور دل ،محنت میں ایک عورت کی دل کے طور پر فانکیت ۔
{اگر وہ سے بھیجا نہیں  }34:6میں سب سے زیادہ اعلی تیرا
عمرہ ،نہ تیرا دل اُن پر سیٹ کریں ۔
}{34:7خواب ہے رکھ بہت ہے اور وہ ہے
جو ان پر بھروسہ ان میں ناکام ہو گئی ۔
}{34:8توریت گے مل جھوٹ کے بغیر کامل :اور
حکمت ایک وفادار کے منہ کو کمال ہے ۔
}{34:9ایک آدمی جو سفر کیا ہے بہت سی باتوں کو جانتا ہے ۔
اور جس کے زیادہ سے زیادہ تجربہ وہ حکمت بیان کریں گے ۔
}{34:10جس کا کوئی تجربہ نہیں ہیں وہ کچھ جانتا :لیکن وہ
جس نے سفر کیا دانائی سے بھرا ہوا ہے ۔
}{34:11میں سفر کیا تو میں نے بہت سی باتیں ۔ دیکھا اور میں
میں اظہار کر سکتے ہیں سے زیادہ سمجھتے ہیں ۔
}{34:12میں تھا ترس میں موت کا خطرہ :ابھی میں رہا تھا
ان باتوں کی وجہ سے نجات بخشی ۔
}{34:13ہیں جن کو خداوند کا خوف کی روح زندہ رہے گا ۔
اس لئے کہ ان کی اس امید میں کہ ان گیا کو بچا لیتا ہے ۔
{34:14جو ُخداوند سے ڈرتے ہو اور نہ ہی گے نہیں ڈرتا}
ڈر ۔ اس لئے کہ وہ اس کی امید ہے ۔

}{34:15مبارک ہے اس کی روح ہے جو ُخداوند سے ڈرتا ہے:
جس سے وہ غور کرتا ہے؟ اور کون اس کی طاقت ہے؟
}{34:16سے محبت کرتا ہوں ان پر خداوند کی آنکھیں ہیں
اُس نے اپنے قوی تحفظ اور مضبوط قیام ،دفاع ہے
گرمی اور نون ،ایک تحفظ میں سورج ایک کور سے
ٹھیس اور گرنے سے ایک مدد سے ۔
{وہ روح کو اٹھاتا اور آنکھوں کو زبردست  :}34:17وہ
صحت ،زندگی اور برکت دیتا ہے ۔
}{34:18جو ناحق مال ،ایک چیز کا سکرافکیٹہ
نذر کی قربانی مضحکہ خیز ہے ۔ اور ظالم مردوں کی نعمتوں کے ذریعہ نہیں
ہیں
قبول کر لیا ہے ۔
}{34:19جو سب سے بلند قربانیوں سے راضی نہیں ہے ۔
شریروں کی ۔ نہ اس کی طرف سے کثرت گناہ کے لئے پیکافید ہے
قربانیوں کا ۔
}{34:20جو التا ہے جو بھی سامان کی قربانی
غریب بھالئی کو ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے مارڈالے
آنکھیں ہیں ۔
}{34:21ضرورت مندوں کی روٹی ہے ان کی زندگی :وہ جو
اس دیفراودیٹہ اُسکی ایک انسان کا خون ہے ۔
}{34:22جو اپنے پڑوسی کی زندگی موقوف

اسے نہیں ۔ اور وہ جو مزدور اپنی مزدوری کا دیفراودیٹہ
ایک بلودشیڈر ہے ۔
}{34:23جب ایک عمارت اٹھاتا اور دوسرے پللیٹہ،
کیا فائدہ ان تو ہے لیکن محنت؟
}{34:24جب ایک دعا ،اور دوسرے لعنت ،جس کا
صوتی مرضی خداوند سنا؟
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}{34:25جو اپنے آپ کو واشیٹہ کے چھونے کے بعد وہ ایک
اگر وہ اسے دوبارہ ،کیا اپنے واشنگ ِسرے چھو الش،؟
}{34:26تو ہے اس شخص کے جو ان کے گناہوں کے لئے فاسٹیٹہ اور
پھر جاتا اور بھالئی ہی :جو اپنی نماز سنیں گے؟
یا کیا ان عاجزانہ اسے فائدہ کرتا ہے؟
}{35:1توریت کی نگہبانی کرنے واال اتنی قربانیاں التا ہے:
وہ جو حکم کو خبردار لیتا ہے ایک امن گذرانے
قربانی ہے ۔
}{35:2میدہ جو ایک گودرن کے ریقواٹیت گذرانے ۔
اور جو خیرات دیتا ہے الحمد سکرافکیٹہ ۔
}{35:3سے شرارت کے کسی چیز کے لئے فرحت بخش ہے ۔
ُخداوند !اور ناراستی کو ترک کرنے کے لئے ایک کفارہ ہے ۔
}{35:4تو خداوند کے حضور خالی دکھائی دینا نہیں ہے ۔

}{35:5تمام باتیں [کرنا ہیں] کے لئے کی وجہ سے
حکم ہے ۔
}{35:6صادق کا ہدیہ مذبح فربہی پیدا کرتی ہے،
اور سب سے زیادہ سے پہلے ہائی میٹھی خوشبو ہے ۔
}{35:7راستباز کی قربانی کے لیے قابل قبول ہے ۔ اور
یادگاری کبھی نہیں بھول جائے گا ۔
{کھا} دے رب ایک اچھا نظر سے اس كى عزت اور
تیرے ہاتھوں کی باری سے نہ اتارنا ۔
}{35:9میں سب تیرے تحفے دِکھائے بشاش چہرہ ہے ،اور
اپنی دہ یکی سے منسوب کرتے ہیں ۔
جیسا کہ انہوں نے { }35:10سے سب سے زیادہ اعلی دے مطابق
تیرے ماال مال ۔ اور تُو مال ہے کے طور پر ،ایک خوش مزاج کے ساتھ دے
آنکھ ۔
}{35:11کے لئے رب ریکومپانسیت ،اور تجھے دے گا
سات گنا زیادہ ہے ۔
}{35:12تحائف کے ساتھ؛ میں تحریف کرنے لگتا ہے کہ نہیں اس طرح اس
کے لئے
نہیں ملے گا :اور اعتماد نہیں بدکار کی قربانی ۔ کے لئے
جج خداوند ہے ،اور اس کے ساتھ برائی کا بدلہ ہے ۔
}{35:13وہ ایک غریب کے خالف کسی بھی شخص سے قبول نہیں کرے گا
انسان ،لیکن مظلوم کی دعا نہیں سنیں گے ۔

}{35:14وہ گا نہیں کی تحقیر کی دعا کرنا
یتیم ۔ بیوہ ،جب وہ اسے نکال دیتا ہے نہ
شکایت ہے ۔
}{35:15نہ آنسو بیوہ کے ڈھلکتے ہیں؟
اور ان کو التا ہے اسکے پیٹ اس پکار نے اس کے خالف نہیں ہے؟
}{35:16جو خداوند کیا رہی کے ساتھ قبول کیا جائے گا
احسان ،اور اس كى نماز بادلوں تک پہنچ جائے ۔
}{35:17کی نماز پیرکیٹہ بادلوں :اور
یہ تک آ نزدیک ،وہ تسلی؛ نہیں ہوں گے اور نہ کریں گے
یہاں تک کہ سب سے زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنا دیکھ ،روانہ نہ ہو،
اور عدل کا نفاذ ہے ۔
{اٹھائیگا} کے لئے رب نہیں ،رہے گی میں دیر نہ کرے گا
یہاں تک کہ وہ میں مارا ہے طاقتور مریض ان کی طرف ہو
دونیم بیرحم ہوگئے کی صلب اور ریپایاد انتقام
قوموں کے لئے ۔ انہوں نے لیا یہاں تک کہ دور کی کثرت
فخر کی بات ہے ،اور بدکار ۔ کا عصا ٹوٹ گئی
}{35:19وہ پیش کی گئی ہے یہاں تک کہ ہر ایک کو مطابق
اُس کے اعمال اور اعمال کے مطابق مردوں کے لئے ان
آالت ۔ وہ قاضی رہا ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کی راہ اور
انہیں اپنی رحمت سے ُخوش کرا دی ۔
}{35:20رحمت ہے مصیبت کے وقت میں بروقت قرار

بادلوں میں خشک سالی کے وقت بارش کی ۔
}{36:1پر اَے ُخداوند ُخدا سے رحم اور
ہمیں دیکھو:
}{36:2اور تیرا خوف کے طالب سب قوموں پر بھیجیں
نہ تیرے بعد ۔
}{36:3لفٹ تیرا دہنا ہاتھ عجیب و غریب ممالک کے خالف اور
انہیں تیری قُدرت نظر آئیں ۔
}{36:4تو ہم میں ان سے پہلے پاک تھا کے طور پر :تو ہو
تو ان میں ہم سے پہلے کا ُ
شکر کرونگا ۔
}{36:5اور جیسا کہ ہم نے تجھے معلوم ہو تجھ کو بتائیں
کہ کوئی معبود نہیں مگر صرف تُو ،اے خدا ہے ۔
}{36:6دِکھائے نیا کی عالمات ،اور دیگر عجیب عجیب کام کرے ۔
تیری قدرت اور تیری دائیں بازو ،کہ وہ روانہ کر سکتے ہیں کی تسبیح کیا کریں
تیرے بلند کام ہے ۔
}{36:7غضب کو بلند کر کے باہر غضب :لے
دور مدعی ،اور دشمن کو تباہ ۔
}{36:8کے سبب مختصر ،وقت یاد عہد ،اور
تیرے کاموں کا اعالن کریں ۔
}{36:9ہوں وہ جو اسکاپیٹہ کے غیظ و غضب سے فنا ہو
آگ ۔ اور وہ ہالک ہو جو لوگوں کو ستانا ۔

}{36:10میں سماٹی دونیم حکمرانوں کے سر
کافر جو ،سوا ہم کہتے ہیں کہ ۔
}{36:11یعقوب کے تمام قبیلوں کو جمع اور وارث
تو ان پر شروع فرامکے بغل ۔
}{36:12اے رب ہے جو لوگوں پر رحم
تیرے نام کی طرف سے اور اسرائیل کو جسے تُو نامی نے کہا
تیرا پہلوٹھا ہے ۔
}{36:13اے یروشلیم ،تیرے مقدس شہر رحم
اپنے آرام کی جگہ ہے ۔
}{36:14بھریں صیون تیرے فردوس استخارے کے ساتھ اور تیرے
لوگ تیرے جالل کے ساتھ:
}{36:15جو تُو دے کی گواہی
شروع سے قبضہ میں کر لیا اور نبیوں کو بلند کہ
تیرا نام میں کیا گیا ہے ۔
}{36:16تیرے لئے انتظار کریں اور دے والوں کو بدلہ تیرا
انبیاء دِیانتدار نِکلے ۔
}{36:17اَے ُخداوند اپنے بندوں کی دعا سن
ہارون کی نعمت تیرے لوگوں کے مطابق یہ سب
وہ جو زمین پر رہنے والوں کو معلوم ہو کہ تُو
ُخداوند سے جو ابدی ُخدا ہے ۔
}{36:18پیٹ سب گوشت پہنچانا چاہے تو بھی ایک گوشت ہے

دوسرے سے بہتر ہے ۔
}{36:19تالو ِشکار کی طرح طرح کی اقسام تسٹیت کے طور پر :لہذا
جھوٹے کی تقاریر کو سمجھنے کی ایک دل کرتا ہے ۔
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{36:20} Aکج دل نظر آؤں :لیکن ایک آدمی کے
تجربہ اُسے بدلہ جائے گا ۔
}{36:21ایک عورت ہر شخص ابھی تک ایک ہے حاصل کریں گے
بیٹی دوسرے سے بہتر ہے ۔
}{36:22کی خوبصورتی عورت کی حکمرانی کرنے جاؤں ۔
چہرہ ،اور ایک شخص سے محبت رکھتا ہے کچھ بہتر نہیں ۔
}{36:23تو وہاں کی شفقت ،حلم اور راحت میں ہو
ان کی زبان تو نہیں دوسرے آدمیوں کی طرح اپنے شوہر ۔
}{36:24جو بیوی حاصل کرتا ایک قبضہ بیگاننیت ایک
کی طرح اپنے آپ کو ،اور باقی کے ایک ستون سے مدد.
}{36:25جہاں کوئی ہینج ہے ،وہاں قبضہ ہے
ُلوٹا :اور جو کوئی بیوی کو اوپر نیچے آوارہ گا
ماتم ہے ۔
}{36:26جو اچھی طرح چور پر بھروسا کرے گا مقرر کیا ،جو
شہر سکاپپیٹہ؟ تاکہ [جو گے یقین ہے] ایک شخص جو
کوئی گھر سے ِزیادہ ,اور لودگیٹہ جہاں رات پکڑتی
اسے؟

}{37:1ہر دوست کہتا ہے کہ ،میں نے اس کے دوست بھی ہوں :ہے لیکن
نام میں صرف ایک دوست ہے جو ایک دوست ،۔
}{37:2اسے موت ،جب ایک ساتھی سے کہا غم نہیں اور
دوست کا دشمن ہو گیا ہے؟
}{37:3اے شریر تخیل ،کہاں لے جاؤں میں تُو
فریب کے ساتھ زمین کا احاطہ ہے؟
}{37:4وہاں رفیق ،جس میں آتا ہے ۔
ایک دوست کے ،لیکن مصیبت کے وقت میں خوشحالی ہو جائے گا
اس کے خالف ہے ۔
}{37:5وہاں رفیق ،جو اس کے دوست کے لئے مدد کرتا ہے ۔
پیٹ ،اور دشمن کے خالف ڈھال کر لیتا ہے ۔
}{37:6تیرے دوست تیرے دماغ میں نہ بھولیں اور نہ ہو
اپس اس کی تیری دولت میں ۔
}{37:7ہر صالح مشورہ؛ ٹللیٹہ لیکن ہے
کچھ اس کے لئے اپنے آپ کو کوونسللیٹہ ۔
}{37:8ایک صالح سے خبردار رہو اور پہلے پتہ
اُس کی ضرورت ہے ۔ اس لئے انہوں نے اپنے لئے نصیحت کرے گا ایسا نہ ہو
کہ وہ پھینک دیا
بہت کچھ تجھ پر
{دیتی} اور کہتے ہیں کہ میں تجھ سے تیری راہ میں اچھا ہے :اور
اس کے بعد انہوں نے کھڑا کیا لونگا دیکھنے کے لیے دوسری جانب،

تیرے ۔
}{37:10سے رجوع کریں جو تجھے سوسپیکٹیٹہ سے ایک ساتھ نہیں :اور
تیری مصلحت سے حسد جیسے تجھے چھپا ۔
}{37:11نہ اس کی بابت ایک عورت کے ساتھ مشورہ
جسے وہ حاسد ہے ۔ نہ کے معامالت میں بہت بزدل کے ساتھ
جنگ ۔ اور نہ ایکسچینج؛ کے بارے میں ایک تاجر کے ساتھ نہ اس کے ساتھ
ایک
خریدار کی فروخت ۔ اور نہ شكر ۔ حاسد شخص کے ساتھ
اور نہ بیرحم ہوگئے شخص شفقت ۔ چھونے کے ساتھ اور نہ ہی کے ساتھ
کسی بھی کام کے لئے سست ہے ۔ اور نہ ہی ایک سال کے لیے مزدور کے ساتھ
کام ختم ۔ اور نہ ایک خالی بندہ بہت سا کاروبار کے ساتھ:
نہیں یہ مصلحت کے کسی بھی معاملے میں سنو ۔
}{37:12لیکن مسلسل ایک متقی انسان کے ساتھ ہو جسے تُو
خداوند کے حکموں کو جانتا ہے جن،
من عقل کے مطابق ہے ،اور تجھ سے تو تُجھے دُکھ دینے گے
تو حاصل کرنا ہے ۔
}{37:13اور اپنے دل کے موقف کی مشورت :کے لیے
کوئی شخص اس سے زیادہ تجھ سے زیادہ وفادار ہے ۔
}{37:14آدمی کا ذہن کسی وقت صاحب کے ساتھ کرتی ہے ۔
سے زیادہ سات پہرے والے ہیں ،اس کے اوپر ایک بلند ٹاور میں بیٹھے ہیں ۔
}{37:15اور سب سے بڑھ کر اس دعا کو سب سے بلند ہے ،کہ وہ

تیری راہ حق میں رہنمائی کرے گا ۔
}{37:16طیبہ کی وجہ ہر انٹرپرای سے پہلے جانا اور
ہر عمل سے قبل نصیحت ۔
}{37:17کے چہرہ کی تبدیلی کی نشانی ہے
دل ہے ۔
}{37:18چار طرح چیزوں کا ظاہر ہو :نیک و بد ،زندگی
اور موت :لیکن زبان ان پر متواتر حکمران ہوتا ہے ۔
}{37:19موجود ہے جو دانا ہے اور بہت سے لوگ ،سکھائے اور
ابھی تک خود کو الحاصل ہے ۔
}{37:20وہاں ایک الفاظ ،میں اس پر حکمت ہے اور
نفرت کرتے ہیں :وہ ہر خوراک کی محروم ہو گا ۔
}{37:21فضل ،اس کے رب کی طرف سے دیا ہے نہیں
کیونکہ وہ کمال دانائی سے محروم ہے ۔
}{37:22دوسرے کے لیے اپنے آپ کو عقلمند ہے ۔ اور اس کے ثمرات
عقل اس کے منہ میں بہت قابل قدر ہیں ۔
}{37:23ایک عقل مند آدمی اپنی قوم انسٹروکٹیت ۔ اور پھل
اس کی تفہیم ناکام نہیں ۔
}{37:24ایک عقل مند آدمی نعمت سے بھر دی جائے گی ۔ اور تمام
وہ جو اسے دیکھتے خوش حساب کرے ۔
انسان کی زندگی کے ایام {ِ }37:25گنی نہیں جا سکتے ہیں:
لیکن اسرائیل کے بے شمار ہیں ۔

}{37:26ایک دانا آدمی اپنے لوگوں میں جالل کا وارث ہوگا،
اور اس کا نام ہمیشہ ہو گا ۔
}{37:27میرے بیٹے تیری روح تیرے زندگی میں ثابت ،اور کیا ہے مالحظہ
کریں
اس کے لئے بری اور اس سے کہا کہ نہیں ۔
}{37:28کے لئے سب کچھ سب لوگوں کے لیے منافع بخش نہیں ہیں
نہ ہر روح خوشی ہر ایک بات میں نے ۔
}{37:29کوئی لذیذ چیز میں انساٹاابلی نہیں ہو اور نہ بہت
اللچی کھانوں پر:
}{37:30بیماری ،قبرص میں گوشت التا اور
سرفیاٹانگ طیش میں بند ہو جائے گا ۔
}{37:31کی طرف سے سرفیاٹانگ ہے بہت سے لوگ ہالک ہُوئے ۔ لیکن انہوں
نے کہ
لیتا ہے خبردار پرالونگیٹہ ان کی زندگی ہے ۔
}{38:1اعزاز کے ساتھ عزت ایک ڈاکٹر نے اس کی وجہ سے
کے لئے استعمال کرتا ہے جس کا تم اس سے نہ ہو :کیونکہ خداوند
نے بنایا تھا ۔
}{38:2کے وہ سب سے زیادہ آتا ہے کی شفا ،اور وہ
بادشاہ کی عزت ۔
}{38:3طبیب سے مہارت سر نہ اُٹھا گا:
اور بڑے آدمیوں کی نظر میں وہ ستائش میں ہو گا ۔
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}{38:4کہ خداوند زمین سے باہر ادویات نے پیدا کیا ہے ۔
اور جو عقلمند ہے وہ ان سے نفرت نہ کرے گا ۔
}{38:5کی لکڑی کے ساتھ بنایا پانی میٹھا نہیں تھا کہ
اسکی فضیلت کو معلوم ہو جائے؟
}{38:6اور وہ مرد ہنر نے بخشی ہے
ان عجیب کاموں میں ایوارڈ دیا ۔
}{38:7ایسے کے ساتھ وہ [مرد] شفا ہے چھین لیتا
ان کا درد ہے ۔
}{38:8اس طرح کی ایک مٹھائی ۔ گندھی کو دیتا
اور اپنے کاموں کے کوئی آخر ہے ۔ اور اس سے پر امن ہے
تمام زمین
{اونان} میرے بیٹے ،میں تیری بیماری نہ ہو غافل :لیکن دعا
ُخداوند سے کہا اور وہ تیرے پورے کرے گا ۔
}{38:10سے گناہ چھوڑنے ،اور اپنے ہاتھ کماحقہ،
اور تمام شرارت سے تیرے دِل پاک ہے ۔
}{38:11دے ایک میٹھی خوشبو اور جرمانہ کی یاد گاری
آٹا ۔ اور ایک چربی قربانی نہ ہونے دے ۔
}{38:12پھر دے جگہ خداوند کے لئے ،ڈاکٹر
اس نے پیدا کیا ہے :تیری لیے تجھ سے نہیں جانا چاہیے
اس کی ضرورت ہے ۔

}{38:13وہاں ہے ایک وقت ان کے ہاتھ میں ہے جب اچھا
کامیابی ہے ۔
}{38:14وہ بھی خداوند سے دعا کرے گا اس لئے کہ وہ
کیا وہ آسانی کے لئے دے اور عالج کے لئے ترقی کرے گا
زندگی دراز ہے ۔
}{38:15جو وہ اپنے بنانے والے سے پہلے گناہ کرے میں پڑنا
ڈاکٹر کا ہاتھ ہے ۔
}{38:16میرے بیٹے دے ُمردوں پر گر آنسو اور
تو نے اپنے آپ کو عظیم نقصان برداشت رفیق کو دے دیا تو ماتم کرنے کے
لیے ،شروع ۔
اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ان کے جسم کا احاطہ اور
نہ دفن نظر انداز کر دیں ۔
}{38:17زار زار رونے اور عظیم ماوان بنا کر استعمال کریں
ماتم ،جیسا کہ وہ الئق ،ہے اور یہ کہ ایک دن یا دو ,ایسا نہ ہو کہ تُو
کی بدنامی ہو :اور پھر اپنے لئے تسلی تیرے
آؤں ۔
}{38:18کے لئے آؤں آتا موت اور آؤں
دل کی طاقت کو توڑ ڈالتی ہے ۔
}{38:19مصیبت میں بھی غم باقی :اور زندگی
غریبوں کے دل کی لعنت ہے ۔
}{38:20کوئی آؤں دل لے :یہ دور ،چالتے اور

آخری آخری رکن ہے ۔
}{38:21ہے اس لئے کوئی دوبارہ طرف بھول نہیں :،تُو
تُو نے اچھا نہیں کیا لیکن اپنے آپ کو چوٹ لگتی ہے ۔
}{38:22یاد میری رائے :تیرا بھی ہوں گے
ایسا ۔ کل میرے لئے اور تیرے دن کے لئے ۔
{مردوں میں ہے جب راحت }38:23 ،نے اس کا ذکر کرے ۔
باقی ۔ اور جب اس کی روح کو روانہ ہو تو اس کے لئے تسلی ہو
اس سے ۔
}{38:24ایک فاضل انسان کی حکمت سے پیدا ہوتا ہے
تفریح کے مواقع :وہ چھوٹا سا کاروبار ہے گا
دانا بن گیا ۔
{وہ جو ہل پر رکھکر رہتا حکمت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ،}38:25
اور جو جو بیل التی ہے پینا میں فخر
وہ کھیت ،اور جس بات کے بچھڑوں میں قبضہ کر لیا؟
}{38:26وہ تو اس کے ذہن کو فوررووس بنانے کے لئے بخشتا ہے ۔ اور ہے
محنتی کی گائیں چارا دینے کے لئے ۔
}{38:27لہذا ہر بڑھئی اور وورکمسٹیر ،کہ
شب و روز محنت میں شریک :اور وہ جو کاٹ اور سات مہروں ،قبر
اور مختلف قسم کے عظیم بنا کر اپنے آپ کو دینے کے لئے مستعد ہیں
جعلی امیجری ،اور کسی کام کی تکمیل کے لئے واچ:
}{38:28اہرن کی طرف سے بھی بیٹھے سمتھ اور

لوہے کے کام پر غور ,اپنے اِنسان بخاری کی آگ
گوشت ،اور انہوں نے بھٹی کی گرمی کے ساتھ فاگہٹیت :شور
ہتھوڑا اور نہائی کی کبھی اس کے کان اور اس کی آنکھوں میں ہے
ابھی تک وہ ایک ہی چیز کے پیٹرن پر دیکھیں ۔ وہ
ان کے کام کی تکمیل کے لیے اپنے ذہن کو اتاریں اور یہ پالش کے لیے جاگتا
بالکل:
}{38:29تو کمہار اپنے کام پر بیٹھے اور کی طرف ہے ۔
اس کے بارے میں چرخہ جو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ پر مقرر کیا گیا ہے اس کے
پاؤں کے ساتھ،
اپنے کام ہے اور اس کے سب کام تعداد کی طرف سے ہے ۔
{وہ اپنے بازو کے ساتھ مٹی خون کی طرح فاشاونیٹہ اور بوویٹہ }38:30
اس کے قدموں سے پہلے اپنی طاقت کے نیچے ۔ وہ قیادت کے لئے اپنے آپ کو
اپپلیت
اس کے اوپر ۔ اور وہ بھٹی کو صاف کرنے کے لئے مستعد ہے ۔
}{38:31یہ سب ٹرسٹ ان کے ہاتھ سے :اور ہر ایک کو ہے
ان کے کام میں دانا ہے ۔
}{38:32ان کے بغیر ایک شہر آباد ہو سکتا :اور
جہاں وہ ہی اونچ نیچ میں بسینگے نہیں:
}{38:33وہ نہ ہو کے لیے پوبالکک مصلحت میں ،کی کوشش کی ۔
اور نہ بیٹھو باجماعت ہائی :وہ بیٹھا رہے گا نہیں
ججوں کی سیٹ ،اور نہ ہی عدالت کی آیت سمجھ :وہ

عدل و انصاف کا اعالن نہیں کر سکتا ۔ اور وہ نہیں ہوں گے
پایا جہاں تمثیلوں بولی جاتی ہیں ۔
}{38:34لیکن وہ دنیا کی حالت کو برقرار رکھنے اور
[تمام] ان کی خواہش میں اپنے ہنر کا کام ہے ۔
}{39:1مگر جو اس کے ذہن میں سب سے زیادہ کے قوانین دیتا ہے
اعلی ،اور مراقبہ میں اُس پر قبضہ کر لیا ہے ،طلب کریں گے
باہر کی تمام قدیم حکمت اور قبضہ جائے
پیشن گوئی ۔
}{39:2وہ معروف مرد کی باتوں رکھیں گے:
صے کہانیاں ہیں جہاں وہ وہاں بھی ہو جائے گا ۔
اور کسبی کا لباس پہنےتھی ق ّ
}{39:3وہ قبر جملوں کے راز کو تالش کرے،
اور سیاہ تمثیلوں میں واقف ہو ۔
}{39:4وہ بڑے آدمیوں میں خدمات انجام دینے اور ظاہر
امرا سے پہلے :وہ عجیب و غریب ممالک کے ذریعے؛ سفر کرے گا کے لئے
وہ نیک و بد میں مردوں کی کوشش کی ہے ۔
}{39:5وہ خداوند کی ابتدائی ریزورٹ کے لئے اپنے دل دے گا
جو نے بنایا جائے گا سب سے اعلی سے پہلے دعا اور گا
نماز میں اپنا منہ کھول اور ان کے گناہوں کے لئے دعا کریں ۔
}{39:6عظیم ُخداوند چاہے تو اُس کے ساتھ بھر دی جائے گی
عقل کی ُروح :وہ دانا جملوں باہر ڈال دے
اور خداوند کے شکریہ میں ان کی دعا دیتے ہیں ۔

صفحہ  625ء ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس)
}{39:7وہ گے براہ راست ان کی مصلحت اور علم ،اور میں
اس راز نے غور و فکر کرے گا ۔
}{39:8وہ ُچنے گا بتائیں نکال جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے،
اور جو خداوند کے عہد کے قانون میں جالل گا ۔
}{39:9بہت سے لوگ اپنے فہم ۔ جتاتے گا اور تو
طویل کہ ابدی دنیا کے طور پر ،یہ ِمٹا جائے گا نہیں ۔ اس
یادگار دور کبھی نہ نکلیگا اور اس کا نام زندہ رہے گا
نسل در نسل ۔
}{39:10اقوام ُچنے گا نے اپنی حکمت اور
جماعت اس کی تعریف بیان کریگی ۔
{اگر وہ مر  ،}39:11وہ گا چھوڑ سے ایک بڑا نام ایک
ہزار :اور اگر وہ رہتے ہیں ,وہ یہ اضافہ کروں گا ۔
}{39:12ابھی تک میں نے مزید کہنا جو میں نے سوچا ہے
پر ۔ اس لئے کہ میں نے چاند پر مکمل طور پر بھرا ہوا ہوں ۔
سنو مجھ سے تم پاک بچوں ،اور نکال الئیگا
}{39:13کہنے لگا سب ُ
ایک گالب کا میدان بروک کی طرف سے بڑھتے ہوئے کے طور پر:
}{39:14اور لُبان کے طور پر راحت انگیز خوشبو دے تم اور
ایک سوسن کے طور پر پھلنے پھولنے ،ایک بو باہر بھیجتے ہیں اور ایک کا
گیت
حمدُ ،خداوند اپنے سب کاموں میں برکت دے ۔

}{39:15اس کا نام ہے ،اور ظاہر باہر اس کی تعریف کے ساتھ بڑائی
اپنے ہونٹوں کی اور بربط کے ساتھ اور اس کی تعریف میں گیت
اس طرح کے بعد کہیں:
}{39:16خداوند کے سب کام اچھے بہت ہیں،
اور جو کچھ وہ حکم دیتا میں ہونگی
موسم کی وجہ سے ہے ۔
}{39:17اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس واسطے ہے
کہ؟ اس لئے وقت آسان وہ سب کی کوشش کی ہو گی :میں
کھڑے پانی ایک ڈھیر کے طور پر ،اور میں اس کا حکم
اپنے الفاظ کے سامعین کا پانی منہ ۔
}{39:18اس کے حکم میں نے جو کچھ کیا جاتا ہے
اس پلیسیٹہ ۔ اور جب وہ محفوظ کریں گے تو کوئی نہیں ،روکتے ہیں کر سکتے
ہیں ۔
}{39:19تمام جسم کے اعمال ہیں اس کے سامنے اور
کچھ ان کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا ۔
}{39:20وہ ازل ازل دیکھتا ۔ اور
کچھ اس کے سامنے بہت اچھا نہیں ہے ۔
}{39:21ایک آدمی کی ضرورت ہے نہ کہیں ،یہ کیا ہے؟ اس واسطے ہے
کہ؟ اس لئے کہ وہ اپنے استعمال کے لئے سب چیزیں بنیں ۔
}{39:22اس نعمت خشک زمین ایک دریا کے طور پر احاطہ کرتا ہے اور
یہ ایک سیالب کو سیراب کرتی تھی ۔

}{39:23وہ پانی نمکینی میں بدل دیا ہے :تو
اپنا غضب قوموں کا وارث ہوگا ۔
}{39:24طور پر اسکی پاک سے کہا؛ سادہ ہیں اس لیے وہ ہیں
شریر سے سٹمبلنگبالککس ۔
}{39:25کے لئے اچھی اچھی ہیں باتوں سے پیدا
آغاز :گنہگار کے لئے اتنی بُری باتیں ۔
}{39:26کہ پرنسپل کتنی باتیں پوری استعمال انسان کے کے لئے
زندگی ہیں ،پانی ،آگ ،لوہے ،اور نمک ،گندم ،آٹا ،شہد
دودھ ،اور انگور ،اور تیل اور لباس کا خون ہے ۔
یہ سب باتیں { }39:27ہیں متقی کی نیکی کے لئے :ایسا کرنا
گنہگار وہ برائی میں دیے گئے ہیں ۔
}{39:28روحوں کو انتقام کے لئے بنائے گئے ہو
جو اپنے غصہ میں زخم سٹروک پر رکھ ۔ کے زمانے میں
انہوں نے اپنی افواج نکال ڈالیں اور غضب کو اطمینان دالنا تباہی
اس کا جو ان کو بنایا ۔
}{39:29آگ ،اور اولے ،قحط اور موت ،یہ سب
انتقام کے لئے نہیں بنائے گئے تھے ۔
}{39:30سانپوں اور بچھو ،جنگلی جانوروں کے دانت اور
شریروں کی ہالکت سکوت تلوار ۔
}{39:31وہ اس کا حکم ،اور وہ میں شادمان ہوگا
زمین پر تیار ہو گا جب کی ضرورت ہے ۔ اور جب ان

وقت آگیا ہے ،وہ اپنے لفظ گزرنے والے نہیں گا ۔
}{39:32لہذا شروع میں موقوف ہو گیا تھا ،سے اور
ان باتوں نے سوچا اور ان تحریری شکل میں چھوڑ دیا ۔
}{39:33خداوند کے سب کام اچھے ہیں :وہ گا
مقررہ میں ہر ضروری چیز دے موسم ۔
}{39:34تاکہ کوئی کہے کہ نہیں کر سکتا ،یہ اس سے بھی بدتر ہے:
کے لئے وقت میں وہ تمام بھی منظور ہو گا ۔
}{39:35اور پس ُخداوند کی حمد کرو پورے کے ساتھ
دل اور منہ اور رب کے نام کی برکت ہے ۔
}{40:1عظیم محنت ہر انسان کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک
بھاری جوڑی ہے پر بنی آدم ،اس دن سے کہ
وہ اپنی ماں کے پیٹ ہی دن تک نکل جائیں کہ وہ
سب باتوں کی ماں کو واپس جائیں ۔
}{40:2ان کے تخیل اور دن میں ہونے والی باتوں کی
اپنے خیاالت اور [وجہ] کے دل میں خوف کی موت[ ،مصیبت] ۔
}{40:3کہ اُس جالل کے تخت پر بیٹھا سے
اسے جو زمین اور راکھ میں عاجز ہے ۔
}{40:4اُس سے ارغوانی اور تاج ،ویاریٹہ سے
اس کے ساتھ ایک کپڑے قبا کمربستہ ہے ۔
}{40:5غصہ ،اور حسد ،مصیبت اور انقیٹنسس ،خوف کے
موت ،اور غصہ اور جھگڑا ،اور باقی پر اس کے دور میں

رات نیند بیڈ ،اپنے علم کو تبدیل کرسکتا ہے ۔
}{40:6تھوڑا سا یا کچھ بھی نہیں میرے آرام ہے اور اس کے بعد انہوں نے میں
ہے
واچ ،رکھنے کے ایک دن میں ،نیند میں پریشان
اس کے دل کی بصیرت کے طور پر اگر وہ ایک جنگ سے فرار ہو گئے تھے ۔
{سب ہے جب وہ اواکیٹہ اور جو مارویلیٹہ محفوظ}40:7 ،
خوف کچھ بھی نہیں تھا ۔
}[{40:8اس طرح باتیں پیش آتی] دونوں بشر سے انسان اور
حیوان ،اور جو گنہگاروں پر سات ُگنا بدلہ مزید ہے ۔
}{40:9موت ،اور قتل و غارت ،فساد اور تلوار،
آفتوں ،قحط ،مصیبت اور لعنت ۔
}{40:10یہ باتیں ہیں تخلیق کے لئے بدکار ،اور کے لئے
انکی خاطر سیالب آئے ۔
}{40:11سب چیزیں جو زمین کے ہیں گے بند
پھر زمین :اور جس کے پانی میں واپسی
سمندر ۔
}{40:12تمام رشوت اور ناانصافی ِمٹا جائے گا :لیکن
سچا معاملہ ہمیشہ کے لئے برداشت کرے گا وہ ۔
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سوکھا کی طرح ایک
}{40:13کا سامان کرے گا ہو ُ
دریا ،اور میں بڑی گرج کی طرح شور کے ساتھ رہیں گی

بارش ۔
{حاالنکہ وہ اس کے ہاتھ وہ خوشی منانا کھولتا  :}40:14لہذا
ظالموں کر آئے گا ۔
}{40:15دِین کے بچے جنیگی نہیں
بہت سی شاخیں ہیں :لیکن ایک سخت چٹان پر ناپاک اساس کے طور پر ہیں ۔
}{40:16پر ہر پانی اور بینک کی بڑھتی ہوئی گھاس
ایک دریا سے پہلے تمام گھاس نکاال جائے گا ۔
}{40:17سخاوت ہے ایک سب سے زیادہ نتیجہ خیز باغ کے طور پر ،اور
آمرزگاری کہ شفقت ابدی ہے ۔
}{40:18محنت اور انسان کو ہے کہ مواد کے ساتھ ہو،
زندگی ایک میٹھی ہے :لیکن جو ایک خزانہ سے ملکر ان کے اوپر ہے
دونوں ۔
}{40:19بچوں اور ایک شہر کی تعمیر جاری ایک
آدمی کا نام :مگر ایک بے اِلزام بیوی نے ان کے اوپر ِگنا جاتا ہے
دونوں ۔
}{40:20شراب اور کواڑے خوش دل :محبت کے سوا
حکمت کے ان مندرجہ باال دونوں ہے ۔
}{40:21پائپ اور عبرانی میٹھی گایا کریں:
لیکن ان مندرجہ باال دونوں ایک خوشگوار زبان ہے ۔
}{40:22تیری آنکھ کی نعمت اور خوبصورتی خواہِش :لیکن مزید
اس دوران دونوں مکئی سے زیادہ سبز ہے ۔

}{40:23ایک دوست اور ساتھی کبھی پورا کمی :لیکن
دونوں اوپر ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہے ۔
}{40:24بھائیوں اور مدد مصیبت کے وقت کے خالف ہیں :لیکن
خیرات ان دونوں سے زیادہ چھڑائے گا ۔
}{40:25سونے اور چاندی پاؤں یقین ہے کہ کھڑے ہو کر :لیکن
ان مندرجہ باال دونوں مصلحت مکرم ہے ۔
}{40:26دولت اور طاقت قلب کو اُٹھا :لیکن خوف
ان مندرجہ باال دونوں کا پروردگار ہے :خوف میں کمی نہیں ہے ۔
ُخداوند کے اِسکی مدد طلب نہ کرے ۔
}{40:27خداوند کا خوف ایک ثمر آور باغ ہے ،اور
اس سب سے بڑھ کر جالل کو چھپاتا ہے ۔
}{40:28میرے بیٹے کی قیادت نہیں ایک بھکاری کی زندگی کے ۔ کے لئے
بہتر یہ ہے کہ
مر کے بیگ سے ۔
}{40:29اس کی زندگی کہ دوسرے پر دیپاندیٹہ انسان کی
جدول ایک زندگی کے لئے شمار نہیں کیا جائے گا ۔ اس لئے وہ اپنے آپ کو
پوللوٹیت
دیگر مردوں کے گوشت کے ساتھ :لیکن ایک عقل مند آدمی اچھی طرح مرضی
کی آبیاری
اُسکی ہوشیار رہنا ۔
}{40:30بیگانگ شرم کے منہ میں میٹھی ہے:
لیکن اپنے پیٹ میں وہاں انہیں آگ ۔

}{41:1اے موت ،کتنی تلخ کی تجھ کو یاد ہے
ایک آدمی جو عیش و عشرت کے باقی لوگوں سے اپنا مال اُس آدمی پر جو
اس ایذا کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ،اور اس سب میں خوشحالی نے
چیزیں :جی ہاں ،تع ِلیم دینے والے ابھی تک گوشت حاصل کرنے کے لئے کے
قابل ہے!
}{41:2اے موت ،قابل قبول ضرورت مندوں سے تیری سزا ہے،
اور جس کی طاقت اُڑ جاتی ،جو اب میں آخری ہے
عمر ،اور تمام چیزوں کے ساتھ ،اور داسپااریٹہ ،اس کے لئے بے قرار ہونگے
ہے
اور صبر کو کھو دیا ہے!
}{41:3خوف نہیں کی سزا ،موت کی یاد ان
جو تجھ سے پہلے کیا گیا ہے اور اس کے بعد آئے ۔ اس کے لیے ہے
جملہ تمام جسم پر خداوند کا ہے ۔
}{41:4اور کیوں دُور رہتا ہے تو سب سے زیادہ کی رضا کے خالف
اعلی؟ ہے کوئی تحقیقات میں قبر ،چاہے تو
یا سو یا ایک ہزار سال دس ،رہ رہے ہیں ۔
}{41:5مکروہ بچوں ،گنہگاروں کے فرزند ہیں
اور وہ جو دِین کی رہائش گاہ میں واقف ہیں ۔
}{41:6گنہگاروں کی اوالد کی میراث جائیگی،
اور ان کی نسل ایک دائمی رسوائی ہوگا ۔
}{41:7بچوں کا ایک دِین باپ ،شکایت کرے گا

کیونکہ وہ اس کی خاطر مالمت نہیں ہو گا ۔
}{41:8پر افسوس تم سے جو ہیں ِجنکی ہو
ُخدا کی شریعت کو چھوڑا ہے !اور اگر تم میں اضافہ ،یہ
اپنے لیے تباہی ہو گی ۔
}{41:9اور اگر تم پیدا ہو ،تو تم ایک لعنت کرنے سے پیدا ہوں گے :اور
اگر تم مر ،لعنت آپ حصہ رہیں گے ۔
}{41:10جو زمین کے سب زمین پر دوبارہ ہو گا:
تاکہ بے دین ایک لعنت سے تباہی کے لیے جائیں گے ۔
}{41:11مردوں کا ماتم ہے ان کے جسم کے بارے میں :لیکن
گنہگاروں کا ایک بیمار نام ِمٹا جائے گا ۔
}{41:12تیرے نام؛ ہونا اس کے لیے جاری رکھیں گے
ایک ہزار عظیم خزانے سونے کے اوپر تیرے ساتھ ہے ۔
}{41:13ایک اچھی زندگی نے چند دن سے زیادہ نہیں :لیکن ایک اچھے نام
کہ شفقت ابدی ہے ۔
}{41:14میرے بچے رکھیں نظم و ضبط میں امن :کے لیے
حکمت پوشیدہ ہے ،اور جو نہیں دیکھا جاتا ہے ،ایک خزانہ کیا
منافع ان میں دونوں ہے؟
جو اپنی حماقت چراتا ہے { }41:15ایک آدمی سے بہتر ہے ایک
وہ آدمی جو اپنی حکمت چراتا ہے ۔
}{41:16لہذا میرے کالم کے مطابق شامیفید ہونا:
اس کے لئے تمام حیا برقرار رکھنے کے لئے اچھا نہیں ہے ۔ اور نہ ہے

یکبارگی میں ہر چیز کی منظوری دی ۔
}{41:17چھناال باپ کے سامنے شرمندہ ہونا اور
ماں :اور ایک شہزادے اور ایک زبردست آدمی؛ آگے جھوٹ کی
}{41:18کے جرم سے پہلے ایک جج اور حکمران ۔ کی
بدکاری ایک جماعت اور لوگوں کے سامنے ۔ ظالم نمٹنے کے
تیرا ساتھی اور دوست کے سامنے ۔
}{41:19اور چوری کی جگہ جہاں تُو
سوجرنیسٹ ،اور خدا اور اس کی حقیقت کے سلسلے میں
عہد ۔ اور تیرے کہنی پر گوشت کے ساتھ بیٹھیں کرنا؛ اور
دو اور لو کے لئے تمس ُخر کے ۔
سالم کی اور
}{41:20اور خاموشی سے پہلے تیرے َ
ایک کسبی پر تالش کرنے کے لئے ۔
}{41:21اور اپنا چہرہ تیری رشتہ؛ سے بھٹک کر دور جا یا
ایک حصہ یا ایک تحفہ لے جانے کے لئے ۔ یا دوسرے پر ٹکٹکی کے لئے
مرد کی بیوی ہے ۔
}{41:22یا اپنی مالزمہ کے ساتھ اووربعثی ہو اور نہ آئے
ان کے بستر کے قریب ۔ یا خطابات سے پہلے دوستوں ۔ سرزنش کی اور
اس کے بعد کہ تو دیا ہے ،مالمت نہیں ۔
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}{41:23یا اٹراٹانگ اور پھر جو بولنے والے کے جو
تو نے سن لی ۔ اور اس کے راز کو آشکار کی ہیں ۔

}{41:24تو تو واقعی شامیفید ہوگا اور نعمت ملے
سب لوگوں کے سامنے ہے ۔
}{42:1ان چیزوں کے تو شرمندہ نہ ہو ،اور قبول
اس طرح گناہ سے کوئی شخص:
}{42:2کے قانون کی سب سے زیادہ اعلی اور اپنے عہد ۔ اور
دِین کا جواز کو عدالت کی ۔
}{42:3کے حساب سے اپنے شراکت داروں اور مسافر ۔ یا کی
دوستوں کے ورثے کا تحفہ ۔
}{42:4صراحت باٹ ۔ و توازن کا یا حاصل کرنے
زیادہ سے زیادہ یا کم ۔
}{42:5اور کی تاجروں التعلق فروخت ۔ زیادہ سے زیادہ
بچوں کی تصحیح ۔ اور ایک برائی کی طرف بنانے کے لئے
خون کا بندہ ہے ۔
}{42:6ضروری رکھنا اچھا ہے جہاں ایک بری بیوی ہے ۔ اور
اپ ،جہاں بہت سے ہاتھ ہیں بند کر دیں ۔
}{42:7نجات سب چیزوں کے نمبر اور وزن میں ۔ اور ڈال دیا
کہ تُو گاویسٹ یا میں ریسیویسٹ تمام تحریری شکل میں ہے ۔
}{42:8نادان اور احمق ،مطلع شرمندہ نہ ہوں
اور جو ان کے ساتھ ہیں کونٹیندیت انتہائی عمر رسیدہ
نوجوان :اس طرح تو واقعی عالم ،اور سب سے منظور ہو گا
رہنے والے مرد ۔

}{42:9باپ واکیٹہ کی بیٹی ،جب کوئی شخص کے لئے
جانتا ہے ۔ اس کے لیے دیکھ بھال نیند چھین لیتا :جب وہ
وہ اَیسا اَیسا نہ ہو کہ دور پھول ان کی عمر کی جوان ہے ۔ اور
ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے عداوت ہونا چاہیے ،شادی ہونے کی وجہ:
}{42:10اس کی کوماری میں ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو جائے اور
بچے کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں مال ۔ اور ایک
ایسا نہ ہو کہ وہ خود ناشائستہ چاہیے ،شوہر ۔ اور جب وہ ہے
ایسا نہ ہو کہ وہ بانجھ ہو ،شادی کر لی ۔
}{42:11ایک یقینی گھڑی لطف اندوز بیشرم بیٹی پر رکھیں،
وہ تاکہ تجھے ایک آلگہنگسٹوک تیرے دشمنوں کے لیے اور ایک
المثل شہر اور لوگوں کے درمیان کی رسوائی میں اور
تیرے روبرو شرمندہ کرتے ہیں ۔
}{42:12نہیں ہر جسم کی خوبصورتی کو دیکھ اور میں نہ بیٹھ
خواتین کے بیچ ۔
}{42:13کے لئے سے گآرمانٹ میں آئے ایک کیڑا اور سے
خواتین کی شرارت ہے ۔
}{42:14بہتر ہے سختی سے آدمی کا ایک
ہمدرد عورت ،عورت کا ،جو رسوا کہتا ہوں
اور رسوائی ہے ۔
}{42:15میں اب یاد گا ُخداوند کے کاموں اور
چیزیں جو میں نے دیکھا ہے کا اعالن :خداوند کے الفاظ میں

فرماتا ہے ۔
}{42:16تمام چیزوں پر جو روشنی دیتا ہے سورج دیکھتا،
اور اُسکے کام ُخداوند کے جالل سے بھری ہوئی ہے ۔
}{42:17کہ خداوند کی طاقت کو مقدسوں کے دیا ہے نہیں
اپنے سب عجیب کاموں ،قرار دے دیا جو قادر مطلق خداوند
مضبوطی آباد ،کہ جو کچھ ہے کے لئے قائم کیا جا سکتا ہے
اُس کے جالل ۔
}{42:18کا طا ِلب گہرے اور دل ،اور
ان مکار آالت کا خیال رکھتاہےُ :خداوند سب جانتا ہے
جو ایک دوسرے سے معلوم ہوسکتا ہے ،اور دنیا کی نشانیوں پر اُس کی نگاہ
ہے ۔
}{42:19وہ ماضی کے لیے کے لیے ہیں جو باتیں دیکآلریٹہ
آ ،اور پوشیدہ چیزوں کے اقدامات ریوالیٹہ ۔
}{42:20اس کی فکر نہ اسکاپیٹہ ،نہ کوئی لفظ نہیں ہے
اس سے چھپی نہیں ہے ۔
}{42:21وہ اس کے بہترین اعمال سے آراستہ ہوتا ہے
حکمت اور وہ ازل کی دائمی ہے :اس سے کہا
سکتا ہو واسطہ ،نہ تو وہ کچھ بھی گھٹایا جائے کر سکتے ہیں ،اور وہ
کوئی صالح کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔
}{42:22اے اپنے سب کاموں کو پسندیدہ سے کیسے ہیں !اور یہ کہ ایک
انسان ایک چنگاری کو بھی دیکھ سکتے ہیں ۔

}{42:23ان سب چیزوں میں رہتے ہیں اور سب کے لئے ہمیشہ کے لئے رہیں
استعمال کرتا ہے ،اور وہ سب فرمانبردار ہیں ۔
}{42:24تمام چیزیں ڈبل ایک دوسرے کے خالف ہیں :اور اس نے
کچھ دائما ً ٹھہرایا ۔
}{42:25ایک چیز استبالشیٹہ اچھا ہے یا دوسرے :اور
جو اُس کے جالل کو دیکھ کر کے ساتھ بھر دی جائے گی؟
}{43:1کی بلندی ،واضح فلک ،شیخی
اپنا جالل دکھا دے کے ساتھ آسمان کی خوبصورتی ۔
}{43:2اسے ،دیکآلرانگ میں اس کی بڑھتی ہوئی کچا سورج ایک
عجیب ساز ،جو سب سے بلند کے کام:
}{43:3دوپہر میں یہ ملک ،اور جو کر سکتے ہیں پآرچیٹہ
جلتی گرمی رہیں؟
}{43:4ایک آدمی بھٹی اڑانے ہے گرمی کے کاموں میں لیکن
سورج پہاڑوں تین گنا زیادہ جلنے ۔ سانس لینا
باہر آتشی ُکہر اور روشن بیم ،آگے بھیج رہا ہے یہ
آنکھوں داممیٹہ ہے ۔
}{43:5عظیم کہ ُخداوند ہے ۔ اور اس پر
تعجیالً حکم ہے ۔
}{43:6نے چاند کے اس موسم میں بھی خدمات انجام دینے کے لیے ایک
اوقات کا اعالن ہے اور دنیا کی ایک عالمت ہے ۔

}{43:7سے چاند ایک روشنی عیدوں کی عالمت ہے کہ
اس کے کمال میں دیکریسیٹہ ۔
}{43:8مہینہ کہا جاتا ہے اس کا نام بعد میں اضافہ
حیرت میں اس تبدیل کرنے ،ہونے کا ایک ہتھیار
اوپر ،فلک آسمان میں چمکتے افواج ۔
}{43:9آسمان ،ستاروں کے جالل کی خوبصورتی ایک
گہنا خداوند کے سب سے زیادہ جگہوں میں روشنی دے ۔
}{43:10وہ گا قدوس کے حکم پر
ان کی ترتیب میں کھڑے ہیں ،اور کبھی ان گھڑیوں میں تھک کر رہ ۔
}{43:11نظر قوس قزح پر کہ الحمد ہلل اور
۔ بہت خوبصورت چمک میں اُسکی یہ ۔
}{43:12اسے جنت کے بارے میں ایک شاندار کے کے ساتھ کومپاسیٹہ
دائرہ ،اور سب سے اعلی کے ہاتھ بانڈید ہے یہ ۔
}{43:13اس کے حکم سے وہ برف گر بنا دیتا ہے
اپالسی ،اس کا انصاف کی بجلیاں تیزی برساتا اور ۔
ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس) صفحہ 628
}{43:14اس کے خزانے کھول رہے ہیں :اور بادل
پرندوں کے طور پر اڑ نکال ۔
}{43: 15اپنی عظیم قدرت کی طرف سے وہ بادلوں کی فرم بنا دیتا ہے
اور ہایلسٹناس چھوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں ۔

}{43:16پہاڑوں ہل ہیں اُسکی نظر میں ،اور اس پر
جنوبی ہوا چاھتی ہے ۔
}{43:17گرج کی زمین پر بنا دیتا ہے ۔
لڑکھڑانا :تو شمالی طوفان اور بگولے میں کرتا ہے :کے طور پر
پرندوں کی پرواز کی وہ بکھیرتا ہے برف اور گر نیچے
اُسکی ٹڈیوں کی روشنی کے طور پر ہے:
}{43:18آنکھ کو سفیدی کی خوبصورتی پر مارویلیٹہ
اُسکی اور دل کی بارش میں حیران ہے ۔
}{43:19کہرا بھی نمک کے طور پر وہ زمین پر ہے،
اور جمع ہو ہو گئے ،یہ تیز مفادات سب سے اوپر پر سوئے ۔
{جب سرد شمالی ہوا چاھتی }43:20 ،اور پانی
جمع ہو گئے ہے برف میں یہ ہر اجتماع پر وفا
پانی کے ساتھ مل کر اور کلوتیٹہ کے طور پر پانی کے ساتھ ایک
سینہ بند ہے ۔
{یہ پہاڑوں کو پہنچانا چاہے اور جلنے }43:21
بیابان اور آگ کے طور پر گھاس کردیتی ہے ۔
}{43:22ایک موجودہ عالج سب سے آنے والے ایک دھند ہے ۔
گرمی کے کاٹنے کے بعد آنے والے جلد ،ایک اوس ۔
}{43:23وہ گہرے ،اپپیسیٹہ اس مصلحت کی طرف سے اور
جزائر ان مہینوں میں لگانے ہیں ۔
}{43:24جو جھیل پر جہاز کے خطرے بتائیں

اُسکی ۔ اور ہم نے اسے اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو ہمیں تعجب کرتے
گیاکہ ۔
}{43:25کے لئے ان مہینوں میں ہو عجیب اور  wondrousکام کرتا ہے،
مختلف قسم کے تمام قسم کے جانوروں اور وہیل کو پیدا کیا ۔
}{43:26اس کی طرف سے خوشحال کامیابی ،ان کا انجام ہے
اور اپنے کالم کے ذریعہ سے سب ِچیزیں قائِم رہتی ہیں ۔
{ہم بہت بولتے ہیں اور ابھی تک مختصر آ }:43:27
اس واسطے مختصر یہ کہ وہ سب ہے ۔
{کس طرح ہم نے اس کی بڑائی کرنے کے قابل ہوگا }43:28؟ وہ ہے
اپنے سب کاموں کے اوپر بہت اچھا ہے.
}{43:29کہ خداوند ہے سخت اور بہت ہی عظیم اور
اس کی قدرت عجیب ہے ۔
{جب تم خداوند کی تمجید کریں  }43:30اسے بلند کرنا جتنا
تم کر سکتے ہیں ۔ اس لئے ابھی بھی وہ اب تک حد سے تجاوز کرے گا :اور
جب تم جھگڑتے
اسے اپنی تمام طاقت بڑائی اور بیزار نہ ہو ۔ تم کر سکتے ہیں اس لئے
نہیں اب تک کافی کیا جا سکتا ہے ۔
}{43:31جس نے دیکھا اس کو کہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے؟ اور
جیسا کہ وہ ہے جو اسے بڑائی کر سکتے ہیں؟
}{43:32ھیں لیکن ان سے بھی پردہ بڑے بڑے ماجرے ہو ،کے لیے
ہم اپنے کاموں میں سے چند ایک لیکن دیکھا ہے ۔

}{43:33خداوند کے لئے سب چیزیں بنیں ۔ اور کرنے کے لئے
متقی وہ دی حکمت ہے ۔
}{44:1ہمیں اب تعریف مشہور مردوں اور ہمارے باپ دادا دے
اس سے ہمیں ۔
}{44:2کہ خداوند عظیم شان ان کی طرف سے ظاہر ہے
شروع ہی سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے ۔
}{44:3جیسے قاعدہ ان سلطنتوں میں مردوں کو برداشت کیا تھا
صالح دینا ان کی طاقت کے لئے مشہور اپنے
سمجھنے اور پیشن گوئی کا اعالن:
}{44:4ان پھرائے ،اور کی طرف سے لوگوں کے رہنماؤں
اپنا علم سیکھنے کے لوگوں کے لئے ،عقل سے ملنے اور
ان ہدایات فصیح ہیں:
}{44:5جیسے موسیقی کے اشاروں کو پایا ،اور تالوت
قرآن مجید کی آیات تحریر:
ہوسکے رہنے کی صالحیت کے ساتھ سجایا گیا { }44:6امیر مرد
اپنے گھروں میں کہیں میں:
}{44:7تمام یہ نسل میں دیا گیا اور
ان اوقات کے جالل تھے ۔
}{44:8جس ایک نام کے پیچھے چھوڑ دیا ہے ان میں سے ہو
عمر بھر مطابق ہو سکتا ہے ۔
انہیں اپنی ُ

}{44:9اور کچھ بھی ہو ،جس نے کوئی یادگار ۔ جو
گویا وہ کبھی نہیں گیا تھا ،ہالک ہُوئے ہیں ۔ اور ہیں
گویا وہ پیدا نہ ہوتا ہو ۔ اور ان
بچوں کو ان کے بعد ۔
}{44:10لیکن یہ رحمدل آدمی تھے جن
راستبازی کو بھول نہیں کیا گیا ہے ۔
}{44:11ان کے بیج کے ساتھ مسلسل ایک اچھا رہے گا
میراث ،اور ان کے بچوں کے اندر عہد ہیں ۔
}{44:12ان نسل کا روزہ ،اور ان کے بچوں کے لئے قائم
انکی خاطر ۔
}{44:13ان نسل گا رہے ابد کے طور پر ،اور ان کی شان
ِمٹا جائے گا نہیں ۔
}{44:14ان کے جسم میں امن؛ دفن ہیں لیکن ان کے نام
آمدورفت زندہ ہے ۔
}{44:15لوگوں گا بتائیں کہ ان کی حکمت ،اور
جماعت دکھائے گا نے ان کی تعریف ۔
}{44:16حنوک رب راضی ،اور ترجمہ کیا تھا،
تمام نسلوں کے لئے توبہ کی مثال کیا جا رہا ہے ۔
}{44:17نوح کامل اور راستباز پایا گیا ۔ اس میں
وہ [دنیا کے لئے؛] ایکسچینج میں لے جایا گیا غضب کے وقت
پس وہ زمین سے باقی کے طور پر چھوڑ دیا گیا تھا جب

سیالب آئے ۔
}{44:18ایک ابدی عہد تھا کیا اس کے ساتھ جو
تو تمام بشر نہیں سیالب کے فنا کرنا چاہئے ۔
}{44:19ابراہیم تھا بہت سے لوگوں کا ایک عظیم باپ :میں
جالل کے مانند کوئی اُس سے تھا ۔
}{44:20جو شریعت کی جو سب سے بلند رکھا اور میں تھا ۔
اس کے ساتھ عہد :وہ عہد ۔ اپنے جسم میں قائم
اور جب انہوں نے ثابت کر دیا تھا ،وہ سچا پایا گیا ۔
}{44:21لہذا انہوں نے یقین دالیا اس قسم کی طرف سے ،کہ وہ
قوموں کو اپنی اوالد میں برکت دے گا اور وہ کریں گے
اس زمین کی مٹّی کے طور پر بڑھ جائیں اور اس کی نسل کے طور پر بھی
ستارے ،اور ان کے وارث سے سمندر سے سمندر ،اور
دریا سے اس ملک کے پاس ہے ۔
صفحہ  629ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس)
ِضحاق کے ساتھ انہوں نے اسی طرح [کے لئے قائم کیا تھا
}{44:22ا ؔ
آدمیوں کی نعمت اور
اُسکے باپ ؔابرہام کے سبب] سب ِ
عہد اور یہ یعقوب کے سر پر آرام کیا ۔ وہ
اسے اس نعمت میں تسلیم کیا ،اور اس ایک
ورثہ ،اور اپنے پورشن ۔ تقسیم بارہ قبیلوں کے درمیان
وہ ان میں حصہ تھا ۔
}{45:1اور وہ اس سے باہر ایک مہربان الئے آدمی ،جس

موسی کی نظر میں مال پیارا
نعمت تمام گوشت ،یہاں تک کہ
ٰ
خدا اور انسان کے جس یادگار مبارک ہے ۔
}{45:2نے اس کی طرح شاندار ُمقدّسوں اور
تا کہ اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی میں کھڑی اُس کا ُ
شکر کرونگا ۔
}{45:3کی طرف سے اس کے عجائبات کی وجہ سے ان کے الفاظ اور
اس بادشاہ کے نزدیک بڑی عظمت واال بنایا اور بخشا ایک
ان لوگوں کا ہے اور ظاہر بھی کردیا کے لئے حکم نے اس کا حصہ
جالل ۔
}{45:4وہ اسے ان کے فیتہفولیسس و حلم میں پاک،
اور اس سے تمام مردوں کا انتخاب کیا ہے ۔
}{45:5وہ اسے اس کی آواز سن کر بنایا اور اس کے الئے
گہری تاریکی میں ،میں نے اس سے پہلے اس کے حکموں پر عمل دیا
کا سامنا کرنا پڑتا ،شریعت کی زندگی اور علم ،تاکہ وہ بھی
یعقوب نے اپنے عہدوں اور اسرائیل کو سکھائیں احکام ۔
ؔ
{وہ ہارون بلند  ،}45:6ایک مقدس آدمی کی طرح اس سے بھی
اس کے بھائی کی الوی کے قبیلہ میں سے ہے ۔
}{45:7نے اس کے ساتھ ایک ابدی عہد اور
پجاری لوگوں نے اسے دیا ۔ وہ بیاوٹیفید
اس خوبصورت زیورات ،کے ساتھ اور اس کی پوشاک کے ساتھ
جالل ۔
{وہ اس پر کامل جالل ڈال  }45:8۔ اور مضبوط

اس امیر کپڑے ،ایک طویل لباس کے ساتھ پاجامے کے ساتھ
اور افُود ۔
}{45:9اور وہ انار کے ساتھ گھیر اور
کئی سنہرے گھنٹیوں کے ساتھ چاروں طرف اس کے بارے میں ،وہ وہاں جا
رہے تھے
ایک آواز ،اور جو میں نے سنا جا سکتا ہے کیا ایک شور ہو سکتا ہے
مقدس ،اپنی قوم کے بچوں کے لیے یادگاری کے لئے ۔
}{45:10ایک پاک کپڑا ریشم ،سونے اور نیلے رنگ کے ساتھ ساتھ
اور جامنی ،ایک ِسینہ بند کے ساتھ امبروادیری کے کام
عدالت اور اوریم اور تمیم ۔
سرخ رنگ کے کپڑوں ،ہوشیار کے کام کے ساتھ
}{45:11بٹی ہوئی ُ
درستی ،قیمتی پتھر کھدا جیسا کہ مہر لگا دیتا ہے اور میں سیٹ کے ساتھ
ایک تحریر کے ساتھ جوہری کے کام سونے ,کندہ کے لئے ایک
میموریل ،بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے بعد ۔
}{45:12وہ عمامہ پر سونے کا تاج جس میں سیٹ کریں
engravedمآب ،عزت کا ایک زیور ،ایک مہنگا تھا ۔
کام ،آنکھیں ،خوشنما اور خوبصورت کی خواہشات ہیں ۔
}{45:13اسے سے پہلے کوئی اس طرح تھے ،نہ تھا
کبھی کوئی اجنبی ان پر ،صرف اس کی اوالد اور ان کے سوا ڈال دیا
بچوں کے بچے سدا ۔
}{45:14ان کی قربانیوں کو بالکل فنا ہو گا ہر

دن مسلسل دو مرتبہ ہے ۔
موسی اسے پاک نکاال اور اس کے ساتھ کیا
}{45:15
ٰ
پاک تیل :اس نے اس سے کہا ایک قیوم کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا
عہد اور اُس کی نسل کے لئے جب تک آسمانوں کے طور پر کرنا چاہئے
رہتے ہیں ،کہ وہ وزیر نے اس سے کہا اور سرانجام دیں ۔
کہانت کا دفتر اور لوگ اُس کے نام کو برکت دے ۔
}{45:16وہ اس کے سب آدمیوں سے زندہ کرنے کی پیشکش کی کا انتخاب کیا
قربانیاں خداوند ،خوشبو اور خوشبو ،کرنے کے لئے ایک
ان لوگوں کے لئے کفارہ دینے کے یادگار ہیں ۔
}{45:17نے اس سے کہا اپنے جامے دھوتے اور
احکام کہ وہ تعلیم کے قوانین میں اتھارٹی
یعقوب شہادتوں اور اسرائیل کو اپنے قوانین میں آگاہ کریں ۔
}{45:18اجنبی باطل منصوبہ باندھا ایک ساتھ مل کر اس کے خالف اور
اس کی بھی مردوں کو تھے بیابان میں تُلے بیٹھے
داتن کی اور اباراون کی طرف اور کور کی جماعت ۔
غصہ اور غضب کے ساتھ ۔
}{45:19یہ خداوند کو دیکھا اور اس نے خفا اور میں
اس کے خشمگین قہر تھے وہ فنا :اُس نے کیا
انہیں جالنے آگ کے شعلوں سے فنا کر ان پر عجیب کام ۔
}{45:20لیکن وہ ہارون زیادہ عزت بنا کر دی
اس میراث ،اور اس کے پاس ٹنے کی تقسیم

اضافہ ہوا ۔ خاص طور پر وہ روٹی میں کثرت تیار:
}{45:21وہ خداوند کی قربانیوں کے کھانے کے لئے جو
اس نے اسے اور اس کی نسل سے دی ہے ۔
}{45:22ہووبیٹ لوگوں کے ملک میں وہ نہیں تھی
میراث نہ تھی وہ کسی حصے کی لوگوں میں:
کیونکہ خداوند خود اپنے حصہ اور میراث ہے ۔
}{45:23تیسرے جالل میں پہانیس کا بیٹا الیعزر ،کی ہے ۔
کیونکہ وہ خداوند کے خوف میں جوش تھا اور کھڑے
حوصلہ دل کے ساتھ :جب لوگ گئے تھے
کمر اور بنایا مفاہمت اسرائیل کے لئے ۔
}{45:24لہذا وہاں امن بنا کے ایک عہد تھا ۔
اس کے ساتھ ،کہ وہ سردار اور مقدس کا ہونا چاہیے
اپنی قوم اور تاکہ وہ اور اُسکی نسل ہونا چاہئے
ہمیشہ کے لئے کہانت کی عظمت:
{45:25} Accordingعہد داؤد کے بیٹے کے ساتھ بنایا ۔
یشی ،یہوداہ کے قبیلہ کے جو بادشاہ کی میراث
صرف اپنی نسل کے لئے ہونا چاہئے :تو ہارون کی وراثت
اپنی اوالد میں سے بھی ہونا چاہئے ۔
}{45:26خدا آپ دے حکمت اپنے فیصلہ کے لیے آپ کے دل میں
لوگوں میں راستبازی کے ،کہ ان اچھی چیزوں نہ ہو
ختم کر دیا ہے ،اور جو اپنے جالل ہمیشہ کے لئے برداشت کر سکتے ہیں ۔

}{46:1ایک كھوپڑي کے بیٹے یسوع میں جنگیں ،والیانٹ تھا اور
موسی کے جانشین تھا جس کے مطابق
پیشن گوئی ،میں
ٰ
اس کا نام خدا کے برگزیدوں کے بچاؤ کے لئے عظیم بنا دیا تھا،
اور جو دشمنوں کی انتقام لینے کے خالف اُٹھے
ان ،جو وہ اپنی میراث میں اسرائیل قائم ہو سکتا ہے ۔
}{46:2کس طرح عظیم شان گٹ کہتا ہے کہ جب وہ اس کو لفٹ کیا
ہاتھ اور شہروں کے خالف اپنی تلوار سے پھیالیا ہے!
}{46:3جو اس سے پہلے تو کھڑا تھا اس کے لئے؟ کیونکہ خداوند
خود اپنے دشمنوں کے پاس الیا ۔
}{46:4نے سورج نہ جاؤ واپس اپنے مطلب کی طرف سے؟ اور نہیں تھا ۔
ایک دن دو کے طور پر جب تک؟
}{46:5اسے کہتے بلند ُخداوند جب
دشمنوں نے ہر طرف دبایا ۔ اور عظیم رب
اس نے سنا ۔
}{46:6اور ہاالسٹوناس نے بڑی قدرت کے ساتھ
بری طرح سے ہلی اور نزول قوموں کے زوال کے لیے جنگ
[بیت-ہوراون کے] نے ،جو مزاحمت کرنے والوں کو تباہ کر دیا
ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس) صفحہ  630ء
اقوام اپنی تمام قوت نہیں جانتے ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں لڑی
خداوند کی آنکھوں کے سامنے اور وہ ایک زبردست تھے ۔
موسی کے زمانے میں بھی وہ ایک کام رحمت کی کیا
}{46:7
ٰ

وہ اور یفنہ کا بیٹا جیفوننی ،جس میں ان کی مخالفت
جماعت ،اور گناہ سے لوگوں کو روکا جاتا اور
شریر چپکے اپپیاساد ۔
}{46:8اور پاؤں پر چھ الکھ افراد کا وہ
دو ان میں بھی ورثے کو النے کے لئے محفوظ تھے
اُس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ۔
}{46:9رب دی قوت بھی کالب ،جس
اس کے ساتھ اپنے بڑھاپے سے رہا :تاکہ وہ داخل
اونچے مقامات کے سرداروں نے اُس اور اُس کی نسل اس کے لئے حاصل کیا
تھا ایک
ورثہ:
}{46:10تمام بنی اسرائیل دیکھ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ
خداوند کی پیروی کرنے کے لئے اچھا ہے ۔
}{46:11اور ججوں میں سے ہر ایک کا نام کی طرف سے متعلق
جس کا دل نہ کسی کی پیروی ،اور نہ ہی سے روانہ ہوا
خداوند اپنے میموری سے برکت دے ۔
}{46:12ان ہڈیوں کو اپنی جگہ سے پھلنے پھولنے اور دے دیں ۔
جو دیا تھا ان کے نام پر جاری رکھا جائے
ان کی اوالد ۔
{االحقاف} سیموئیل ،خداوند کے حضور محبوب اپنے
اَے ُخداوند ایک بادشاہی اور زمیں امرا ان پر قائم

لوگ ہیں ۔
}{46:14وہ انصاف ُخداوند کی ش َِری َعت سے
جماعت اور خداوند ؔ
یعقوب احترام تھیں ۔
}{46:15وہ ایک سچے نبی پایا گیا اپنی وفاداری کی طرف سے
اور اپنے کالم کے ذریعہ سے وہ رویا میں دیانتدار ہونے کے لئے جانا جاتا تھا ۔
}{46:16اسے کہتے زبردست ُخداوند جب اس
دشمنوں نے پیش کیا جب اس پر ہر طرف دبایا
اس چوسنے کی عادت برہ ۔
}{46:17اور اور ُخداوند آسمان پر سے ،اور کے ساتھ گرجا ایک
بڑے شور اس کی آواز سنی جائے بنا دیا ۔
}{46:18اور وہ ٹیرانس کے سرداروں کو تباہ کر دیا اور
تمام شہزادے سییف فلستیوں ۔
}{46:19اور طویل نیند سے پہلے انہوں نے پروٹیسٹیٹانس بنایا
اور ُخداوند اپنے ممسوح کی نظر میں ،میں نہیں لیا ہے
کسی بھی آدمی کا سامان ،ایک جوتا طور پر اتنا :کوئی شخص پر الزام عائد کیا
تھا
اسے ۔
}{46:20اور اس کے بعد اس کی موت اس کی نبوت اور ظاہر بھی کردیا
بادشاہ اپنے ختم اور اُس کی آواز میں زمین سے انچے
لوگوں کی شرارت کر اِس نبوت ،۔
}{47:1اور اس گالب کے بعد اپ میں نبوت کے لیے ناتھن

ڈیوڈ کا وقت ہے ۔
}{47:2چربی امن کی قربانی سے دور لے لیا ہے
داؤد تو بنی اسرائیل سے منتخب کیا گیا ۔
}{47:3وہ کے طور پر شیر کے ساتھ بچوں کے ساتھ ،اور برداشت کے ساتھ ادا
کیا
یکسالہ برے کے طور پر ہے ۔
}{47:4کو قتل کیا اس نے ایک دیو نہیں وہ ابھی بلکہ نوجوان تھا؟
اور وہ رسوائی لوگوں سے لے کیا نہیں جب وہ
اس کے ہاتھ پتھر پھینک اور تھاپ کے ساتھ نیچے کی طرف اُٹھایا ۔
Goliathکا گھمنڈ؟
}{47:5وہ جو سب سے زیادہ اعلی ُخداوند پر کہا گیا ۔ اور وہ
اسے اپنے دائیں ہاتھ مار ڈالنے کو میں قوت بخشی زور آور
جنگجو اور سیٹ اپ اپنی قوم کا سینگ ۔
{تو لوگوں نے اسے دس ہزار آدمیوں کے ساتھ دیا }47:6
اور انہوں نے دیا کہ اس میں ُخداوند کی برکت کی تعریف کی
اس فخر کا تاج ہے ۔
}{47:7اس لئے اس نے ہر طرف دشمنوں کو تباہ کر دیا اور
کر فلستیوں اپنے مخالفین اور توڑ کر الیا
اپنے سینگ ٹُکڑے کر اس دن سے میں ۔
}{47:8اپنے سب کاموں میں انہوں نے اس قدوس سب سے زیادہ اعلی کی
تعریف کی

الفاظ کے جالل کے ساتھ ۔ اس کے پورے دل کے ساتھ وہ گیت گائے،
اور اُس نے دیا تھا ۔
}{47:9وہ سیٹ گلوکار بھی مذبح کے آگے کی طرف سے جو ان
آواز وہ ہوسکتا ہے میٹھی گایا کرتے اور روزانہ گانے
میں ان کے گانوں کی تعریف ۔
{ان عیدوں بیاوٹیفید اور ترتیب میں مرتب کریں }47:10
ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاک حمد آخر تک پختہ ٹائمز
نام اور ہیکل صبح سے آواز ہو سکتا ہے ۔
}{47:11کہ خداوند ان کے گناہوں پر لے اور اس کے سینگ بلند فرما دیا
ہمیشہ کے لئے :وہ بادشاہوں کا عہد اور ایک تخت بخشا
اسرائیل میں فخر ہے ۔
}{47:12اس کے بعد جی اٹھا ہے دانا بیٹا ہے ،اور ان کی خاطر وہ
عالمات میں رہتے تھے ۔
}{47:13سلیمان میں ایک وہ وقت بادشاہی اور تھا ۔
پر رکھ دیا ۔ خدا نے اس کے بارے میں سب خاموش گول بنایا اس لئے کہ وہ
تاکہ اُس کے نام ایک مکان کی تعمیر اور اپنی محفوظ پناہ گاہ تیار کریں
ہمیشہ کے لیۓ.
}{47:14ت ُو تیری جوانی اور ایک سیالب کے طور پر کس طرح عقلمند تھا
افہام و تفہیم کے ساتھ بھرا ہوا!
}{47:15تمام زمین ہو اور تیری جان کا احاطہ
بھرے اس تاریک تمثیلوں کے ساتھ ۔

}{47:16تیرا نام تک سے جزائر کے پاس گیا ۔ اور تیرے
امن تُو محبوب تھا ۔
}{47:17ممالک تجھ پر تیرے گانے کے لئے تعجب
اور امثال ،تمثیلوں اور تشریح ہے ۔
}{47:18خداوند خدا کے نام سے ،جو جاتا ہے ۔
خداوند اسرائیل کے خدا ،تُو طور پر تین اور کیا سونا جمع کیا
چاندی کی قیادت کے طور پر ضرب ہے ۔
}{47:19تو کیا سجدہ تیری کمر اور عورتوں کی طرف سے تیری
جسم تو تابعداری میں الیا تھا ۔
{تو تیری عزت کو داغ نے بھیجا تھا اور تیری نسل کو نجس }:47:20
تاکہ تُو ہمکو غضب تیرے بچوں پر تھا
تیری نادانی کے لیے رنجیدہ ہے ۔
{تو سلطنت تقسیم ،اور افرائیم کے ملک سے باہر }47:21
ایک سرکش بادشاہت پر حکومت کی ۔
}{47:22لیکن خداوند کبھی اس رحمت کو چھوڑ دیں گے،
اپنے کاموں سے کوئی ہالک نہ ہونگے ،وہ نہ تو ختم کرے گا
نسل اپنے برگزیدوں اور اُس کی نسل سے محبت رکھتا ہے
وہ لے گا نہیں :پس اس نے باقی دی
یعقوب سے کہا اور اُس سے نِکلتی جڑ ڈیوڈ سے کہا ۔
ؔ
صفحہ  631ساراکہ (اککلیسااسٹاکوس)
}{47:23اسی طرح سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ اور اپنے آرام کیا

انہوں نے چھوڑا اس کے پیچھے راوبوام ،بے وقوفی کی بھی نسل
افراد ،اور جو شخص بنا دیا کہ سمجھ نہیں تھی
دور کے لوگ اپنے وکیل کے ذریعے ۔ بھی تھا
جروبوام نیبات ،کے بیٹے جو اسرائیل کے لئے گناہ کی وجہ سے ،اور
افرائیم گناہ کا راستہ دکھایا ۔
}{47:24اور اپنے گناہوں کو نہایت ،بڑھ گئے تھے کہ
وہ ملک سے باہر دھکیل دیا گیا ۔
}{47:25اس لئے کہ وہ باہر تمام شرارت کی کوشش کی ،جب تک
انتقام ان پر چڑھ آئے ۔
}{48:1میں پھر ایلیاہ نبی آگ کے طور پر ،اور اس کو کھڑا ۔
کالم کی طرح ایک چراغ جال دیا ۔
}{48:2وہ سخت قحط سالی ان پر ،اور اس کی طرف سے الیا
جوش نے ان کی تعداد کچھ بھی گھٹایا ۔
}{48:3وہ آسمان کو بند کر دے خداوند کے کالم سے
اور نیچے آگ بھی تین بار کر دیا ۔
}{48:4اے ایلیاہ تھا تُو بساا تیرے نراال میں
اعمال !اور جس طرح تجھ سے فخر کر سکتے ہیں!
}{48:5جو موت اور اس سے ایک مردہ شخص کو بلند کیا
مردوں میں ،سب سے زیادہ کے کالم کی طرف سے کی جگہ سے جان
اعلی:
}{48:6جو ہمکو تباہی کے سالطین اور

ان کے بستر سے باعزت مرد:
}{48:7جو کاٹ گیا سینا میں خداوند کی مالمت اور
حورب میں انتقام کی عدالت:
}{48:8جو بدلہ لینے کے لئے اننوانٹدسٹ سالطین اور
اس کے بعد کامیاب ہونے کے لئے انبیاء:
}{48:9جو تھا اٹھائے ناواقف اور آگ میں میں ایک
آتشی گھوڑوں کے رتھ:
سنائی کے لئے ان اوقات میں کرنے کے لئے
}{48:10جو تھا ابھي ُ
ُخداوند کی عدالت کے قہر توڑی سے پہلے امن قائم کرنا
غصہ میں نکال ،اور باپ کے دل کو چالو کرنے کیلئے
یعقوب کے قبیلوں کو بحال کرنے کے لیے ۔
بیٹا اور ؔ
}{48:11مبارک ہیں وہ جو تجھ کو دیکھ کر محبت میں؛ سو گیا ہیں
بے شک ہم جئیں گے ۔
}{48:12یہ تھا کہ ایلیاہ جو کو یکساں بگولے سے ڈھکی ہوئی تھی:
اور الیشع اپنی روح کے ساتھ بھرا ہوا تھا :حالت میں وہ رہتے تھے وہ تھا
کسی حاکم کی موجودگی کے ساتھ منتقل نہیں کیا ،نہ کر سکا
کوئی اُسے قابُو لے آو.
}{48:13کوئی لفظ اس پر قابو پا سکے ۔ اور اس کی موت کے بعد
اس کی الش نبوت کی ۔
}{48:14وہ عجیب کام کو اپنی زندگی میں کیا اور اس کی موت پر تھے

اپنے کاموں عجیب ہے ۔
}{48:15کے لئے یہ سب لوگ توبہ نہیں ،نہ
چال گیا وہ ان کے گناہوں سے یہاں تک کہ وہ ُلوٹا تھے اور
ان کا ملک سے باہر لے گئے اور سب سے زیادہ بکھرے ہوئے تھے
زمین :باقی نہ رہی مگر ایک چھوٹی سی قوم اور حکمران میں ایک
داود کے گھرانے:
}{48:16جس کی بابت کچھ کیا اس کے لئے فرحت بخش تھا
خدا ،اور بعض گناہ زیادہ ہوتا ۔
}{48:17حزقیا اس شہر فورٹیفید اور پانی میں الیا
بیچ میں اُسکی :کھودا وہ لوہے کے ساتھ ہارڈ راک گروپ
اور پانی کے لئے بنایا ویلز ۔
}{48:18میں اس وقت سینحیرب آئے اور بھیجا
رابسیس ،اور سیون کے خالف اپنا ہاتھ اُٹھایا اور ڈینگ بھی مارتے
فخر ہے ۔
ان کے دل اور ہاتھ اور وہ { }48:19پھر کانپ گیا
محنت میں خواتین کے طور پر درد میں تھے ۔
}{48:20مگر وہ جو نہایت مہربان ،خداوند پر بالیا گیا
اور ان کے ہاتھ اس کی طرف سے پھیالیا :اور فوری طور پر
القدس آسمان سے سن رہے تھے ،اور ان کو نجات بخشی
وزارت کے ایسآی کی طرف سے ہے ۔
}{48:21وہ لشکر آشوریوں اور اس فرشتہ کا مارا

ان کو تباہ کر دیا ۔
}{48:22حزقیا کے لیے ایک ہی چیز جو راضی کیا تھا
ُخداوند اور ڈیوڈ اپنے باپ کی راہوں میں مضبوط تھا کے طور پر
ایسآی نبی جو عظیم اور اپنے ویژن میں وفادار تھا،
نے حکم دیا تھا ۔
}{48:23میں اس وقت سورج پیچھے چال گیا ،اور وہ
بادشاہ کی زندگی نے طول پکڑا ۔
}{48:24وہ ایک بہترین روح کی طرف سے دیکھا کیا آنا چاہیے
ہُوا آخری ،اور وہ انہیں اس ماتم میں تسلی
سیون ۔
}{48:25ظاہر کیا ہمیشہ کے لئے ایسا آنا چاہیے،
اور اخفائے راز یا کبھی وہ آیا ۔
{گےبڑھتے} یوسیاہ کے ذکر کی طرح ساخت ہے ۔
خوشبو جو گندھی کے فن کی طرف سے بنایا گیا ہے :یہ ہے
اور کواڑے کی ایک ضیافت میں سب کے منہ میں شہد کی طرح میٹھی
شراب ۔
}{49:2وہ خود راستی کی بدلی میں برتاؤ کیا
لوگوں اور بدکرداروں کے مکروہات چھین لیا ۔
}{49:3وہ ُخداوند کے لئے ،اور اس وقت میں اپنے دل کی ہدایت کی
دِین کی اس نے ہللا کی عبادت کیا ۔
}{49:4ڈیوڈ اور حزقیا اور یوسیاہ ,سوائے سب کے گئے

ناقص :اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ اعلی کی شریعت کو چھوڑ دیا ،یہاں تک
ی ُہوداہ کے بادشاہ ناکام ہو گیا ۔
}{49:5لہذا اس نے اپنی طاقت سے دوسروں کو دی اور
اپنے جالل کے لئے ایک عجیب و غریب قوم ۔
{وہ مقدِس کی منتخب کردہ شہر جل  }49:6اور
بنایا ہے کہ سڑکوں پر اُس کی نبوت کے مطابق
جرمیاس ہے ۔
}{49:7اس لئے وہ برائی جو تھا اس کے باوجود اسے بُرا
نبی پاک اپنی ماں کے پیٹ میں تاکہ وہ
باہر کی بیخ کنی اور دُکھ دینے اور تباہ ۔ اور وہ پیدا ہو سکتا ہے کہ
اس کے عالوہ اور پالنٹ ہے ۔
}{49:8اسے حزقی ایل جو جالل رویا دیکھی تھی جس
نے اس کے کروبی رتھ پر تھا ۔
}{49:9نے اس لئے ذکر کے تحت دشمنوں کی
پتہ کی بارش ہے ،اور ان میں سے جو حق کی ہدایت کی ۔
}{49:10اور بارہ انبیاء کی یادگار ہو
مبارک اور بس ان کی ہڈیاں دوبارہ اپنی جگہ سے بلند:
ساراکہ (اککلیسااسٹاکوس) صفحہ  632ء
اس لئے وہ یعقوب کو تسلی اور ان کی طرف سے یقین دالیا دیا
امید کرتا ہوں کہ
{کس طرح ہم زربابل بڑائی گے }49:11؟ وہ بھی تھا

ایک پتھر پر کندہ کے طور پر دائیں جانب:
}{49:12تو یسوع جوسیڈک کا بیٹا تھا :میں اپنے
وقت واقع ماال بار میں گھر اور سیٹ اپ کے لیے ایک پاک مقدس
ُخداوند جو ابدی جالل کے لیے تیار کیا گیا تھا ۔
{فرمان ہے} اور نیمیاس ،برگزیدوں کے درمیان تھا جس کا
کبرت بہت اچھا ہے ،جو ہمارے لئے تھے دیواروں اٹھایا
گر ،سیٹ اپ دروازے اور باریں اور اٹھائے ہمارے
پھر برباد ہوجائیں ۔
}{49:14لیکن زمین پر کوئی مرد کی طرح پیدا کیا تھا
حنوک ۔ اس لئے کہ وہ زمین سے لے جایا گیا ۔
}{49:15نہ یوسف کی طرح پیدا ہوئے ایک جوان تھا،
اس کے بھائی کے ایک گورنر ،لوگوں کا قیام جس کا
ہڈیوں کا رب سمجھا ۔
}{49:16سم اور سیٹھ اعزاز آدمیوں کے درمیان میں تھے
اور آدم علیہ السالم تو ہر جاندار مخلوق میں اوپر تھی ۔
}{50:1اونیاس ،یوحنا کا بیٹا شمعون سردار کاہن اس میں
زندگی پھر ،اور اس دن میں چھہ گھر مرمت کر دی گئی
مندر:
}{50:2اور اس کی بنیاد سے تعمیر کیا گیا تھا
ڈبل اونچائی ،اعلی قلعہ کی دیوار نے مندر کے بارے میں:
}{50:3اس دن میں پانی میں جا رہا ،حاصل کرنے کے لئے پھوڑا

گھیر سمندر کے طور پر ،پیتل کی پلیٹوں کے ساتھ احاطہ کرتا تھا:
}{50:4وہ لیا کہ یہ گر نہ ہیکل کی دیکھ بھال،
اور بیسیگانگ کے خالف شہر کی فورٹیفید:
}{50:5لوگوں کے بیچ میں بساا وقات تھا
ان پناہ گاہوں سے باہر آ رہا!
}{50:6وہ بادل کے بیچ میں صبح کا ستارہ کے طور پر تھا،
اور چاند پر مکمل طور پر:
{} ۵۰کی سب سے زیادہ مقدس پر چمکتے سورج کے طور پر
اعلی اور روشن بادلوں میں قوس قزح دینا روشنی کے طور پر:
}{50:8اور پھول کے موسم بہار میں گالب کی مانند
سال ،پانی کے دریاؤں کی طرف سے سوسن اور کی شاخیں
لبان درخت موسم گرما کے زمانے میں:
عود سوز میں ،اور ایک برتن کے طور پر خوشبو کے طور پر
{آگ اور نے ُ
}50:9
مارا پیٹا گیا سونے کے ہر طرح کے جواہِر سے سیٹ کریں:
}{50:10اور منصفانہ زیتون کے درخت ابھرتے ہوئے پتیا کے طور پر ,اور
کے طور پر
سائپرس درخت جو بادلوں کو بنتا جاتا ۔
{وہ عزت کے لباس پر ڈال دیا تھا اور جب }50:11
جب تک چلے گئے جو جالل کا کمال کے ساتھ پہنے
پاک مذبح ،وہ تقدس مآب کی عزت بنا ۔

{جب وہ ان حصوں میں کاہنوں سے نکال لیا }'50:12
ہاتھ سے اور وہ اپنے آپ کو مذبح کے چولہے کی طرف سے کھڑا تھا،
البنوس میں ایک نوجوان دیودار کے طور پر کے بارے میں ،میں گھیر ۔ اور
کھجور کے طور پر
درخت گھیر انہوں نے گول کے بارے میں ۔
}{50:13تو اپنے جالل میں ہارون کے سب بیٹوں کے تھے اور
ان کے ہاتھ میں سب سے پہلے ُخداوند کے اوبالٹانس
اسرائیل کی جماعت ہے ۔
}{50:14اور مذبح پر خدمت ختم کرنے کہ وہ
سب سے زیادہ اعلی مطلق کے ہدیہ کی زینت ہو،
}{50:15وہ پیالہ کرنے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر ڈاال
انگور کا خون ،اس کے پاؤں پر انڈیال
قربان گاہ ایک سویٹسمیالنگ سب کے سب سے اعلی بادشاہ مزہ ہے ۔
{الورید} پھر ہارون کے بیٹوں کو للکارتے تھے اور نرسنگا
چاندی نرسنگے رہا اور سنی جائے کے لئے ایک بڑے شور کے لیے ایک
اعلی ہے ۔
یاد سب سے
ٰ
}{50:17تو سب لوگ مل کر اُسنے اور گر گیا
نیچے زمین اپنے رب کی عبادت کریں ان کے چہروں پر
خدا تعالی نے ،جو سب سے بلند ہے ۔
}{50:18گلوکاروں کو بھی سراہا ان کی آواز کے ساتھ گایا
آوازوں کی عظیم قسم کے ساتھ کوئی میٹھی گایا بنا دیا گیا ۔

}{50:19اور لوگوں میں سب سے زیادہ خداوند ،منت
اعلی ،نماز اس کے سامنے کی طرف سے جو نہایت مہربان ،تک ہے
خداوند کا جشن کو ختم کیا گیا ،اور وہ اس کو ختم کر چکا
خدمت ہے ۔
}{50:20اس نے اتر کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا
دینے کے لیے بنی اسرائیل کی ساری جماعت
برکت خداوند ہونٹوں کے ساتھ اور اس کے نام سے شادمان رہے ۔
}{50:21اور وہ اپنے آپ کو عبادت نیچے جھکا
دوسرا وقت ،ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نعمت سے حاصل کریں
سب سے زیادہ بلند ہے ۔
}{50:22اب پس پر رحم کرے تم سب کا ُخدا جو
صرف بڑے حیرت خیز باتیں ہر جگہ جس کو بلند کرنے واال
ہمارے دن پیٹ سے اور ہمارے مطابق میکا
رحمت ہے ۔
}{50:23وہ عطا فرما ہمارے دل اور اس امن کی خوشی
ہمارے دن میں اسرائیل میں ہمیشہ کے لئے ہو سکتا ہے:
{وہ رحمت ہمارے ساتھ کی تصدیق کریں گے کہ  }50:24اور
ہمیں اس وقت حوالہ ہے!
}{50:25وہاں دو قوموں کی پناہ مانگتا ہوں جو میرے دل
یہانتک ،اور تیسرا کوئی قوم ہے:

}{50:26وہ جو پہاڑ سامریہ پر بیٹھے اور
وہ فلستیوں کے درمیان اور جو نادان کے رہنے والو
وہ لوگوں میں ؔمورہ کے رہنے والو ۔
}{50:27یروشلم کے ساراچ کے بیٹے عیسٰ ی یہی لکھا ہے
اس میں افہام و تفہیم کی تربیت کتاب اور
علم حکمت کو نکال ڈاال جو اس کے دل سے نکل ۔
}{50:28مبارک ہے وہ جو ان میں استعمال کیا جا ہے
کام ہے ۔ اور وہ جو ان میں اپنے دل پھیالدیتا ہے بن جائے
دانا ہے ۔
}{50:29وہ انہیں نہ تو وہ تمام چیزیں کرنے کے لئے مضبوط ہوں گے:
خداوند کی روشنی کے لیے جو حکمت دیتا ہے اسے پہنچاتا
متقی ہے ۔ حمد رب کے نام کی ہمیشہ کے لئے ہو ۔ آمین،
آمین ۔
ایک نماز کے یسوع مسیح ساراچ کے بیٹے ہیں ۔
}{51:1میں تجھے ،اے خداوند اور بادشاہ اور تعریف کا شکریہ ادا کرے گا
تجھے ،اے میرے منجی خدا :میں حمد تیرے نام دیتے ہیں:
}{51:2کیونکہ تُو میرا محافظ و مددگار ،اور ہے
میرا جسم اور کے لئے پھندا تباہی سے محفوظ
صفحہ  633ساراچ (اککلیشیاسٹاکوس)
طوفانی زبان ،اور جو جھوٹ ،فورج ہونٹ سے اور
میرے مخالفین کے خالف میرا مدد گار رہا ہے:

}{51:3اور مجھے ،بھیڑ کے مطابق چ ُھڑایا
وہ جو رحمتوں اور کے دانت سے تیرے نام کی عظمت کے
جو تھے مجھ کو کھا جائے کرنے کے لئے تیار اور کے ہاتھ سے باہر
جیسے میری جان کے بعد اور کئی گنا سے ڈھونڈنے لگے
مصیبتوں میں تھے ۔
}{51:4اور ہر طرف سے آگ کی ایشنوں سے
جو میں نہیں بھڑکے کی آگ کے بیچ ۔
}{51:5سے جہنم کے پیٹ کی گہرائی سے ایک
ناپاک زبان ،اور جھوٹی باتوں سے ۔
دعوی سے ایک بدکار کی طرف سے
}{51:6کے بادشاہ کو
ٰ
میری جان بھی موت سے کہا ،میری زندگی نزدیک زبان کے قریب تھا ۔
نیچے دوزخ کو ۔
}{51:7وہ مجھ پر ہر طرف کے گرد گھوم کر گیا
میری مدد کے لیے کوئی آدمی :میں مردوں کی اعانت کے لئے دیکھا لیکن
کوئی نہ تھا ۔
}{51:8پھر میں سمجھا ،اے خداوند ،تیری رحمت پر اور
عمر ،کس طرح تیرے اعمال تو انتظار کریں تجھ جیسے کہینگی،
اور دشمن کے ہاتھوں سے باہر نکے ۔
}{51:9پھر اٹھایا مجھے میری ِمنت زمین سے،
اور موت سے رہائی کے لئے دعا ہے ۔
}{51:10میں ُخداوند میرے آقا کا باپ کہا جاتا،

کہ وہ مجھے روز اور میری مصیبت میں چھوڑ گا نہیں
فخر کی بات ہے ،جب کے وقت کوئی مدد تھی ۔
{میں نے تیرے نام کا ُ
شکر مسلسل گا اور گائیں گے }51:11
ُ
شکر ُگذاری کے ساتھ کی تعریف ۔ اور تو میری دعا سنی گئی ۔
}{51:12تو ساویدسٹ مجھ سے تباہی ،اور
کہا مجھ سے بُرے وقت :پس میں دوں گا
شکریہ ،اور تیری تعریف اور برکت وہ نام اے خداوند ۔
{جب کہ میں ابھی تک جوان تھا ،یا کبھی میں بیرون ملک چلے گئے }51:13
میں
میری دُعا میں کھلے عام مطلوبہ حکمت ہے ۔
}{51:14میں اس کے لئے مقدس سے پہلے دعا اور طلب کریں گے
اُسے خارج کے خاتمے کے لیے بھی ۔
}{51:15بھی پھول تک انگور سے تیار ہوا ہے
اس میں میرا دل بہت خوش :میرا پاؤں کا صحیح راستہ سے چال گیا
میری جوانی اپ کی کوشش میں اس کے بعد.
}{51:16میں کان نیچے تھوڑا سا جھکا اور اسے ملی،
اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے.
}{51:17میں ان مہینوں میں فائدہ پہنچ سکتا تھا ،لہذا میں جالل سے منسوب
کرونگا
نے اس سے کہا کہ مجھے حکمت بخشتا ہے ۔
}{51:18اس لئے میں نے ،اور میں کے بعد سکوئر ازلی

شرمندہ نہ ہوگا ۔
نیکی کے بعد ;تو َمیں
ِ
}{51:19میری جان اس کے ساتھ اور میرے اعمال میں طرح ہے
میں بالکل درست تھا :میں نے اپنے اوپر آسمان کو ہاتھ
اور میری اگنورانسس اس کی پٹتی ہے ۔
}{51:20میں اس سے کہا میری جان کو ہدایت کی ہے ،اور میں اس میں پایا
صفائی :مجھے میرے دل سے اس کے ساتھ میں شمولیت اختیار کی تھی
آغاز ،پس فوریساکان نہ ٹھہروں گا ۔
}{51:21اس کے حصول میں میرا دل گھبرا گیا :لہذا
میں ایک اچھا قبضہ ملتی رہی ہے ۔
}{51:22کہ خداوند مجھے اپنے انعام کے لئے ایک زبان دی ہے،
اور میں اُس کی بہتی ستائش کرونگا ۔
}{51:23کے قریب ڈرا مجھ سے کہا ،تم جاہل اور میں تانے
سیکھنے کا گھر ہے ۔
}{51:24پس تم سست ہیں ،اور کیا کہتے ہیں کہ تم ان کے لیے
تمہاری روحوں کو دیکھ کر چیزیں بہت پیاسا ہوں؟
{میں نے اپنا منہ کھوال اور نے کہا کہ اس کے لئے خرید }51:25
پیسے کے بغیر خود ہی ہے ۔
}{51:26جوئے کے تحت اپنے گلے میں ڈال دیں اور اپنی جان دے
توقعات :وہ ہاتھ میں تالش کرنے کے لئے مشکل ہے ۔
}{51:27دیکھ اپنی آنکھوں کے ساتھ کس طرح ہے کہ میں تھوڑا سا
محنت اور مجھ سے زیادہ سے زیادہ آرام ِمال ۔

}{51:28رقم کی ایک بڑی رقم کے ساتھ تعلیم حاصل کریں اور حاصل کریں
اس کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سونا ۔
}{51:29اپنی رحمت سے ُخوش ،اور نہ اپنی جان دے ۔
شرم اس کی تعریف کی ۔
}{51:30کام سویرے ،اور وہ اس وقت میں آپ کے کام
آپ نے اپنے اجر دے
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