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 حکمت

 سلیمان کے حکمت ...واسدومور کی کتاب

 :محبت راستبازی، تم میں سے جو زمین کے ہو {1:1}

 ایک اچھا )دل( کے ساتھ اور سادگی سے خداوند کا خیال

 دل اسے حاصل ہے ۔

 وہ ان کی جو اس کی آزمایش نہ پایا جائے گا ۔ {1:2}

 اور اپنے آپ کو ایسے اسے نہیں داسٹروسٹ کے طور پر میل پر ۔

 کج خیاالت کو خدا کی طرف سے الگ الگ کرنے کے لئے: اور ان {1:3}

 جب اس کی کوشش کی ہے، طاقت، ٹھٹھاباز نادانوں کا قرضدار ہوں ۔

 کی روح میں عناد پر مبنی حکمت نہیں داخل ہوں گے ۔ {1:4}

 ار سے موضوع ہے کہ جسم میں رہتے ہیں ۔اور نہ ہی ُگناہ کے اِعتب

 کے لئے روح القدس کے نظم و ضبط کے فریب، بھاگ جائیں گے اور {1:5}

 جو بے سمجھ ہیں خیالوں سے ہٹائیں اور

 جب گا نہ رہیں میں ناراستی سے آتا ہے ۔

اور نہ چھوڑنا ہوگا  حکمت کے لئے ایک محبت کرنے والی روح ہے ۔ {1:6}

 ایک

 گستاخ: خدا اپنے ُگردے کی گواہی دی ہے ۔ اپنے الفاظ کے

 اور اس کے دل کے ایک حقیقی تماشائی اور اُس کی زبان سننے ۔



 کے لئے خداوند کی روح دنیا رکھتا: اور یہ کہ {1:7}

 جو تمام چیزوں کونتانیت آواز کی پہچان ہے ۔

 لہذا جو بدکار باتیں کہتا {1:8}

 وہ چھپ نہیں سکتا: جب یہ پناشیٹہ، انتقام، نہ کرے

 اس کی طرف سے ہؤا ۔

 تحقیقات کے لئے کی مشورت میں بنایا جائے گا {1:9}

 ِدین: اور اپنے الفاظ کی آواز سے آئے گا

 خداوند اس شریر کے کاموں کا ظہور ہے ۔

 اس لئے حسد کا کان سب کچھ سنتا: اور {1:10}

 رہتےہیں کے شور میں چھپا نہیں ہے ۔

 لٰہذا جو چپکے سے ہوشیار رہنا {1:11}

 اور اپنی زبان کو غیبت گو: کے لیے الحاصل ۔

 جو ِخدمت مفت کرے گا کا لفظ نہیں ہے تو خفیہ: اور

 کہ بالیت منہ میں روح نہیں ہے ۔

 آپ کی زندگی کی سی ُگمراہی میں نہ موت مانگیں: اور پل {1:12}

 ام کے ساتھ تباہی پر نہیں کے آپاپنے ک

 ہاتھ ۔

 کے لئے خدا نے موت سے نہیں: وہ نہ تو خوشی ہے {1:13}

 زندہ کی تباہی میں ۔

 اس لئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا کیا اپنے {1:14}

 اور ہونے کی وجہ: دنیا کا تندرست ۔ تھے



 ان اور نہ بادشاہی میں تباہی کا کوئی زہر ہے ۔

 :وت کیزمین پر م

 (:صداقت کی الزوال ہے) {1:15}

 لیکن ِدین مرد اپنے اعمال اور الفاظ کے ساتھ {1:16}

 اسے ان سے کہتے ہیں: جب وہ ہے کرنے کے لئے سوچا کے لئے اپنے

 دوست، وہ کر فنا اور عہد کے ساتھ

 یہ، کیونکہ وہ اس کے ساتھ حصہ لینے کے الئق ہیں ۔

 ِدین کے لئے، خود کے ساتھ مناظرہ نے کہا {2:1}

 مگر کماحقہ نہیں، ہماری زندگی مختصر اور سست، اور میں موت ہے

 ایک آدمی کا کوئی مداوا ہے: نہ کوئی آدمی وہاں تھا

 قبر سے واپس جانے کا مشہور ہے ۔

 ہم پیدا ہوتے ہیں اس لئے ہر ایڈونچر: اور ہم ہو جائیں گے {2:2}

 کبھی نہیں گیا تھا: میں سانس کے لئے ہمارے گویا بعد ہم

 نتھنوں ہے دھواں اور کے چلنے میں ایک چھوٹی سی چنگاری ہمارے

 :دل

 جس بجھایا جا رہی، ہمارے جسم پر متوجہ ہونگے {2:3}

 کر دیا، اور ہماری روح کو نرم ہوا کے طور پر رہیں گی

 اور ہمارے نام کو وقت اور کوئی بھول جائے گا {2:4}

 ان ہمارے کاموں کے ذکر اور ہماری زندگی میں ہو گاانس

 بادل کے عکس کے طور پر ٹل جائیں گے اور ہوں گے

 ایک دھند جو دور کے بیم کے ساتھ کارفرما ہے، کے طور پر منتشر ہوگئے



 سورج، اور گرمی کے ساتھ اُسکی پر قابو پایا ۔

 ہمارے وقت کے لئے ایک بہت سایہ اس بدلتی جاتی ہے ۔ {2:5}

 اور ہمارے کے اختتام کے بعد ہے کوئی واپسی: روزہ ہے پر مہر لگا دی ہے،

 تاکہ پھر کوئی آدمی آتا ہے ۔

 آتے پس، آؤ ہم سے لطف اندوز اچھی چیزیں جو {2:6}

 موجود ہیں: اور ہم جلد جیسی مخلوق میں کے طور پر استعمال کریں

 نوجوان ہے ۔

 ہمیں اپنے قیمتی شراب اور عطر کے ساتھ پُر کرے ۔ {2:7}

 اور ہم سے کوئی پھول موسم بہار کی جائے ۔

 طیبہ ہم خود اِس سے پہلے روسیبدس کے ساتھ رائٹ {2:8}

 :سوکھ جائے

 { طیبہ ہمارے2:9ہم میں سے کوئی بھی اس کا حصہ بغیر جانے }

 نازونعم: آئیے ٹوکن کے ہماری خوشی میں چھوڑ دو

 ہر جگہ: یہ ہمارے حصہ ہے اور یہ ہمارے بہت ہے ۔

 ہمیں غریب نیك و صالح شخص ہم پر نہ دیں ۔ {2:10}

 بیوہ کو معاف نہ کے قدیم سرمئی بالوں کا تو لحاظ کریں

 سال کی عمر کے ہیں ۔

 انصاف کا قانون ہو ہماری طاقت دیں: اس کے لئے {2:11}

 جو کمزور ہے قابل کچھ بھی نہیں ہو پایا جاتا ہے ۔

 لٰہذا ہمیں صادقوں کے لئے گھات ۔ {2:12}

 کیونکہ وہ اپنی باری کے لئے نہیں ہے، اور وہ کونٹرآری کے لیے پاک ہے



ہمارے اعمال: وہ ہمیں ہماری شریعت، جذبات مجروح کرنے کے ساتھ بغیر 

 مالمت کئے

 گس کے اوبجیکٹیٹہ ہماریاور ہماری ذلت کے ٹرانسگریسسان

 تعلیم ۔

 وہ ُخدا کی پہچان رکھنے پروفیسسیت: اور {2:13}

 وہ اپنے آپ کو خداوند کی اوالد رکھتا ہے ۔

 وہ ہر ہمارے تصورات کے لئے بنایا گیا ہے ۔ {2:14}

 وہ ہمارے پاس بھی دیکھ لئے دردناک ہے: اپنی زندگی کے لئے {2:15}

 ور فیشن کے اپنے طریقے ہیں ۔مردوں کی طرح کی نہیں ہے ایک ا

 ہم اس کے کوونٹیرفیاتس کے طور پر حقیر سمجھے جاتے ہیں: وہ {2:16}

 ہمارے راستے کی نجاست فرامکے بغل سے ابستانیٹہ: وہ پرونوونکیٹہ

 صرف برکت کے لیے کے خاتمے اور اس فخر کہ بناتا ہے

 خدا باپ ہے ۔

 اور ہم ثابت آئیے ہم دیکھیں تو ان کے الفاظ سچ ہو: {2:17}

 کیا اس کے آخر میں ہو گا ۔

 کے لئے صرف کوئی خدا کا بیٹا ہے تو وہ مدد کرے گا {2:18}

 اس، اور اسے اپنے دُشمنوں کے ہاتھ سے ُچھڑا ۔

 آئیے ہم داسپاٹیفولنیسس کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال اور {2:19}

 کہ ہم اپنے حلم جانو اور اپنے ثابت تشدد

 صبر ۔



اس کے ساتھ ایک شرمناک موت کی مذمت: کے لئے کی طرف  آئیے ہم {2:20}

 سے

 اپنے ہی کہا کہ اُس کا احترام کیا جائے ۔

 586حکمت صفحہ 

 :ایسی باتیں وہ تصور کیا اور فریب تھے {2:21}

 اپنی شرارت کے سبب انہیں اندھا کر دیا ہے ۔

 :ان نہیں ew اسرار خدا کا تعلق ہے تو وہ کن {2:22}

 نہ امید وہ راستبازی کی مزدوری کے لئے اور نہ ہی

 بے اِلزام جانوں کے بدلے پرکھی جاتی ہیں ۔

 خدا کے لیے الزوال اور بنایا ہو لئے انسان پیدا کیا {2:23}

 اس نے اپنے ہمیشگی کی شبیہ ہو ۔

 مگر ابلیس کے ذریعے حسد موت آئی {2:24}

 اتے ہیں ۔دنیا میں: اور وہ جس کے اس طرف کے قائل یہ پ

 کی روحوں کے ہاتھ میں صادق ہیں کی لیکن {3:1}

 خدا، اور وہاں کوئی عذاب ان ٹچ کریں ۔

 نادانوں کا قرضدار ہوں وہ مرنے کے لئے لگ رہا تھا کے نزدیک: اور {3:2}

 ان کی روانگی کے لئے مصیبت کیا جاتا ہے،

 اور اس کی ہم سے بقول تباہی ہو گا: لیکن {3:3}

 ں ۔وہ امن میں ہی

 کے لئے اگرچہ وہ ابھی تک مردوں کی نظر میں سزا دی جائے {3:4}

 ان کی اس امید کی بقا مکمل ہے ۔



 اور تھوڑا سا کہتےہوئے رہ کر وہ ہوں گے {3:5}

 بہت سے نوازا: خدا ان ثابت ہوا اور انہیں پایا

 خود کے لئے الئق ہے ۔

 ربھٹی میں سونے کے طور پر وہ ان کی کوشش کی ہے او {3:6}

 ان کو سوختنی قربانی کے طور پر کیا گیا ۔

 اور وہ چمکے گا، اپنے قہر کے وقت میں {3:7}

 اور جیسے چنگاریاں بھوسے میں سیر کریں ۔

 وہ قوموں کا اِنصاف اور ُحُکومت جتاتے ہیں {3:8}

 لوگوں پر اور اپنے رب کی ابد تک بادشاہی کرے گا ۔

 وہ جو اس کے توکل سمجھیں گے {3:9}

 :حقیقت: اور اس طرح محبت میں وفادار ہو جیسا کہ اس کے ساتھ نہ رہیں گے

 فضل اور رحمت ہے اُس کے اُن ُمقدّسوں اور وہ اس کے لئے دیکھ بھال ہے

 منتخب کرتے ہیں ۔

 لیکن ِدین کے مطابق سزا پائیں گے {3:10}

 جو صادق نظرانداز نے اپنے تخیل کو جال بخشی،،

 اور ُخداوند کو چھوڑا ۔

 جو حکمت اور نورٹورا کی تحقیر کرنے واال کے لئے، وہ ہے {3:11}

 دکھی اور ان کی اس امید بے ثبات، ہے وہ کھیت بےکار،

 :اور ان کے اعمال نکمے

 :اپنی بیویوں کو بے وقوف ہیں، اور ان کے بچوں کو شریر {3:12}



 پس مبارک ہے .ان کی اوالد پر لعنت فرمائى ہے {3:13}

 بانجھ کو جو بے داغ ہے جس نے نہ معلوم مجرم

 بستر: وہ پھل جانوں کی نگہبانی میں ہوگا ۔

 اور مبارک سرا ہے جو اپنے ہاتھوں سے {3:14}

 کوئی ناراستی نہ اُس شریروں کی باتوں میں گھومتا

 خدا کے خالف: نے اس سے کہا کا خاص تحفہ دیا جائے گا

 میراث ایمان اور مزید ُخداوند کی ہیکل میں

 اس کے ذہن کے لیے قابل قبول ہے ۔

 کے لئے بڑی عظمت واال ہے اچھا محنتوں کا پھل: اور {3:15}

 حکمت کی جڑ کبھی دور گریں گے ۔

 زانى مرد کے بچے جہاں وہ نہ کرے {3:16}

 ان کے کمال اور ایک بدکار بستر کی نسل کے لئے آئے

 اکھاڑنا ہوگا ۔

 گی دے تو بھی وہ ہوں گےکے لئے اگرچہ وہ لمبی زند {3:17}

 کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا: اور ان کی آخری عمر کے بغیر عزت حاصل ہو گی ۔

 یا وہ تیزی سے مر جائے تو وہ کوئی امید نہ ہو {3:18}

 مقدمے کی سماعت کے دن میں آرام ۔

 کے لئے انتہائی ناگفتہ بہ ہے بدکار کے اختتام {3:19}

 نسل ہے ۔

 :بہتر یہ کوئی اوالد نہیں ہے اور فضیلت ہے ہے {4:1}

 میں سے یادگاری الزوال ہے: کیونکہ اس نام سے جانا جاتا ہے



 خدا کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ۔

 اور {، آدمی مثال کے طور پر اس پر لو ۔2: جب یہ موجود ہے 4}

 جب یہ چال گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ: یہ تاج، ویاریٹہ اور

 قت کے طور پر، ٹریومفیٹہ نے جیت کے لیے کوشش کر مال کرشف

 بے داغ انعامات ۔

 بلکہ بے ِدین مولٹاپلیانگ جھول نہ کرے {4:3}

 بیچارا پر چسپاں نہ عام سے گہری لے rooting ترقی اور نہ کوئی

 تیز بنیاد ہے ۔

ی ابھ کے لئے اگرچہ وہ ایک وقت کے لئے؛ شاخوں میں پھلنے پھولنے {4:4}

 تک

 آخری کھڑے ہوئے نہیں، وہ ہوا سے ہالئی جائیں گی اور

 ہواؤں کی طاقت کے ذریعے وہ اکھاڑنا ہوگا ۔

 بےجا شاخیں گا ہو اِس ِلئے توڑی گئِیں ان {4:5}

 پھل نکمے، کھانا، جی ہاں، کے لئے کچھ بھی نہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ۔

 فرزند کی غیر قانونی بستر پیدا ہو {4:6}

 اپنے مقدمے میں اپنے والدین کے خالف شرارت کا گواہ ہے ۔

 مگر صادق کے موت کی روک تھام کی جا {4:7}

 ابھی تک وہ باقی لوگوں سے ہو گا ۔

 کے لئے باعزت عمر جو مخاطب میں نہیں ہے {4:8}

 .وقت، اور نہ ہی اس کی لمبائی سالوں کی تعداد کی طرف سے ناپا جاتا ہے

 { مگر حکمت ہے اور ایک4:9}سرمئی بال آدمیوں، 



 پاک زندگی بڑھاپا ہے ۔

 وہ خدا سے راضی اور اُس کے محبوب تھا: تا کہ {4:10}

 ِدیوان خانہ میں گنہگاروں کو اس کا ترجمہ کیا تھا ۔

 ہاں جلد تھا وہ لے، ایسا نہ ہو کہ جو {4:11}

 شرارت اپنے فہم بدل جائے یا فریب بھالنا

 اس کی روح ہے ۔

 کی شرارت کی دلفریب چھیڑ چھاڑ {4:12}

 اور مدن کی آوارگی وہ چیزیں جو ایماندار ہیں ۔

 سادہ ذہن کو کمزور ہے ۔

 وہ کامل ایک مختصر پورا وقت میں، ایک {4:13}

 :طویل وقت

 اس لئے اپنی روح رب راضی: پس وہ اُسنے {4:14}

 اس شریر میں سے لے جانے کے لئے ۔

 ا، اور اسے نہ تو سمجھ نہیں،یہ لوگوں کو دیکھ {4:15}

 انہوں نے رکھے اس کو اپنے فضل و رحمت ہے ان کے ذہن میں،

 اپنے مقدسوں اور اس کے ساتھ اس نے اپنے منتخب کیا سے احترام فرمائے ۔

 اس طرح مردہ ہے کہ صادق کی مذمت کرے گا {4:16}

 اور وہ نوجوان کہ جلد ہی کامل ہے خبیث جن رہتے ہیں ۔

 اور بڑھاپے کی بدکار ہے ۔بہت سے سال 

 داناوں کے آخر میں دیکھیں گے، اور وہ گا نہیں {4:17}

 کیا اس کی مشورت میں خدا نے اس کا قصد کر ِلیا سمجھنے،



 اور کیا ختم کرنے کے لئے خداوند نے اس کی حفاظت میں مقرر کئے ۔

 حکمت 587صفحہ 

 لیکن خدا کرے { ۔18: وہ اس کو دیکھ کر خواہ 4}

 نسنے ہنستے: اور وہ لوگ ایک پست حالی ہوں گےانہیں ہ

 الش ہے اور مردوں میں آمدورفت کے درمیان کی رسوائی ہے ۔

 وہ ان کو توڑنا اور انہیں نیچے گرا دے {4:19}

 اور وہ ہال کرے جو وہ الجواب ۔ ہوں گے

 اور وہ بالکل رکھی جائے گی ان کی جانب سے فاؤنڈیشن ۔

 اور ان یاد گاری ہالک ہونگے ۔ برباد اور غم میں ہو ۔

 اور جب انہوں نے ان کے گناہوں کے اکاؤنٹس کو ڈاال {4:20}

 وہ خوف کے ساتھ آئے گا: اور اپنی بدکاریاں گا

 انہیں اپنے چہرے کو اس بات پر قائل ہے ۔

 پھر عظیم میں راستباز کھڑے ہو جاؤ گے {5:1}

 چہرہ ہے جیسے کہ متاثرہ قبل اس نے اس کی دلیری اور

 اپنی محنتوں کا کوئی اکاؤنٹ بنا دیا ۔

 {، وہ گھبرا کے ساتھ ہوں گے2: جب وہ یہ دیکھتے ہیں 5}

 بھیانک خوف اور اس کی ندرت پر حیران ہوں گے

 وہ سب سے آگے اب تک نجات کے لئے دیکھا ۔

 ا کراہنااور وہ توبہ اور اس کے لئے دکھ ک {5:3}

 روح بھی کہیں خود کے اندر اندر یہ تھا وہ، جسے ہم

 :بعض اوقات ندامت اور مالمت کی ایک کہاوت میں تھا



ہم مورکھون اپنی زندگی پاگل پن اور اس کے ختم کرنے کے لئے شامل  {5:4}

 تھیں

 :کہیں بے عزت ہو

 کس طرح اس نے خدا کے فرزندوں میں گنا ہے، {5:5}

 !یان اپنے بہت ہےاور مقدسوں کے درم

 لہذا ہم حق کے راستہ سے خطا ہُوئی اور {5:6}

 صداقت کی روشنی ہمارے پاس جلوہ گر ہؤا ہے نہیں اور

 سورج راستبازی کا ہم پر نہیں اٹھا ۔

 ہم خود راہ میں شرارت تھکا اور {5:7}

 تباہی: جی ہاں، ہم صحراؤں سے چلے گئے ہیں جہاں وہاں

 اوند کی راہ جہاں ہم نہیں ہیںکوئی طریقہ نہیں تھا: کہ خد

 یہ کہا جاتا ہے ۔

 یا کیا اُس نے { ہمیں فائدہ؟8: کیا فخر نے 5}

 ہمارے واؤنٹانگ کے ساتھ دولت ہمیں لے آیا؟

 وہ سب چیزیں ہیں گزر ایک سایہ کی طرح، اور {5:9}

 جو اُسنے ایک پوسٹ کے طور پر کی طرف سے ہے ۔

 ل نکل کر کی لہروں پراور ایک جہاز کے طور پر جو نک {5:10}

 پانی، جو اس نکلتی ہے تو اُس کی کھوج نہیں ہو سکتا

 ، نہ تو من لہروں میں کیل کے پایا ۔

 یا جب ہوا کے ذریعے، وہاں ایک پرندہ اُڑان ہے کے طور پر {5:11}

 کوئی نشانی مل کے لئے اس طرح کی ہیں مگر روشنی ہوا کیا ہے



 اپنے پروں کے سٹروک کے ساتھ مارا پیٹا گیا اور علیحدگی کے ساتھ

 متشدد شور اور ان کی حرکت کا گزرا ہے، کے ذریعے اور

 ان مہینوں میں اس کے بعد وہ کہاں چال گیا کوئی نشانی موجود ہے ۔

 یا جب ایک تیر ایک نشان پر گولی مار دی ہے کے طور پر کی طرح یہ {5:12}

 ہوا، یا جو فوری طور پر آکر جمع ہوگئے پھر

 :تاکہ ایک آدمی جہاں اس کے ذریعے چال گیا معلوم نہیں کر سکتے

 جونہی ہم تھے ہم میں انداز پسند بھی {5:13}

پیدا ہوئے، ہماری ختم کرنے کے لئے اپنی طرف متوجہ کرنے لگے، اور نیکی 

 کی کا کوئی نشان نہیں تھا

 پنی شرارت میں فنا ہو گئے ۔لیکن ہماری ا دکھا دے ۔

 { پھونکا ہے5:14اسی طرح جو خاک گوڈلی کی امید ہے }

 دور کارفرما ہے ایک پتلی جھاگ کی طرح دور ہوا کے ساتھ ۔

 یہاں سے پراگندہ ہے دھوئیں کے طور پر پسند طوفان کے ساتھ ۔

 اور کے طور پر اس کے ساتھ ایک آندھی اور بدلتی جاتی

 یٹہ لیکن ایک دن کی یاد ہے ۔ایک مہمان ہے کہ ترر

 ان کا اجر لیکن صادق ابد ۔ الئیو {5:15}

 خداوند کے ساتھ بھی ہے اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ سب سے زیادہ ہے ۔

 اعلی ہے ۔

 لٰہذا وہ ایک شاندار سلطنت پائیں گے {5:16}

 اور خداوند کا ہاتھ سے ایک خوبصورت تاج: کے لیے اس کے ساتھ

 کور ان پر اور ان کے بازو کے ساتھ وہ کرے گا ۔ دائیں ہاتھ وہ



 ان کی حفاظت ہے ۔

 وہ اُسے اپنے حسد مکمل لے گا کے لئے {5:17}

 زرہ بکتر اور مخلوقات اپنے انتقام کے لئے ہتھیار بنا

 اس کے دشمن ہیں ۔

 وہ ایک ِسینہ بند کے طور پر صداقت پر نہ کر دے اور {5:18}

 یصلہ ہے ۔ایک ہیلمیٹ کی بجائے حقیقی ف

 وہ تقدس مآب کے لیے ایک مضبوط ڈھال لے گا ۔ {5:19}

 اپنے سخت غضب وہ تلوار کے لئے، تیز کرنا ہوگا اور {5:20}

 دنیا اُس کے ساتھ نادان کے خالف لڑیں گے ۔

 پھر دائیں ایمانگ تونڈربولٹس جائیں گے {5:21}

 اور بادلوں سے ایک اچھی طرح فرامکے بغل بو نکلے چلے، بیرون ملک ۔

 وہ نشان کی پرواز کرے گا ۔

 اور قہر سے بھر ہایلسٹناس ڈاال جائے گا کے طور پر {5:22}

 ایک پتھر بو، اور سمندر کا پانی کے خالف قہر ہوگا

 ان اور سیالب ظالمانہ انہیں ڈوب جائے ۔

 ہو گاہاں، آندھی ان کے خالف اٹھ کھڑا  {5:23}

 اسی طرح انہیں ایک طوفان دور پھونکیں اور: پس بدکاری کرے گا

 رکھ پوری زمین ضائع اور بیمار نمٹنے کا تختہ الٹنے ہونگے

 تختوں کی زبردست ہے ۔

 جانیں، لٰہذا تم سالطین اور سمجھ لے ۔ اے سن {6:1}

 تُم جو زمین کی انتہا کے جج ہو ۔



 پر کان، تم میں سے جو لوگ حکومت اور میں فخر {6:2}

 اقوام کی کثرت ہے ۔

 طاقت کے لئے تم خداوند و خودمختاری دی گئی ہے {6:3}

 جو وہ اپنے کاموں کی کوشش اور تالشی تعاٰلے سے،

 آپ پھرائے ۔

 وزراء اپنی سلطنت کے کیا جا رہا کیونکہ تمہارا ہے {6:4}

 قانون رکھا نہ کے بعد چلے گئے کماحقہ، قاضی رہا اور نہ ہی

 خدا کی مصلحت ۔

 مانیں اور جلد وہ تم پر آئے گا: کے لیے ایک {6:5}

 تیز عدالت ہو ان پر جو اونچی جگہوں میں ہو ۔

 اس لئے رحمت جلد ہی ِمال معاف کر دے گا: لیکن {6:6}

 نہایت زبردست ُسورما تھے ُچن عذاب میں رہیں گے ۔

 کوئی نہ ڈرناکو جو رب سارے ہے  {6:7}

 انسان، نہ وہ کسی بھی انسان کے خوف میں کھڑا ہو گا

 عظمت: وہ بھی چھوٹے اور عظیم بنا دیا اور فکر

 سب کے لئے یکساں ہے ۔

 مگر سخت آزمائش پر زبردست آئے گا ۔ {6:8}

 پس اے بادشاہوں، کیا کہتا ہوں، کہ تم آپ سے کہا {6:9}

 تاکہ حکمت سیکھنے اور دور گر نہیں ۔

 مآب َکیسی پاکیزگی رکھنے انصاف کیا جائے گا اس لئے {6:10}

 پاک: اور وہ جو اس طرح کی باتوں کا پتہ چال ہے کیا ملے گا



 جواب دینے کے لئے ۔

 اس واسطے میری باتوں پر آپ کی شفقت سیٹ کریں ۔ {6:11}

 588حکمت صفحہ 

 ان کی خواہش اور تم ہدایت کی جائے گی ۔

 واال ہے اور کبھی مرجھانے: جی ہاں،حکمت بڑی عظمت  {6:12}

 وہ آسانی سے ان کی جو اس سے محبت کرتا ہے، اور جیسا کے پایا جاتا ہے

 اس کی تالش ہے ۔

 {13وہ ان پریوانٹیت کہ اُس میں بنانے کی خواہش  :6}

 خود سب سے پہلے ان سے کہا جاتا ہے ۔

 جو اس ابتدائی طالب کوئی بہت اچھا ہو گا {6:14}

 محنت: انہوں نے اپنے دروازے پر اپنی نشست پائے گا ۔

 { اس لئے اس پر کا کمال ہے15: سوچنے کے لئے 6}

 حکمت: اور جو کوئی اس کے لیے جاگتا تیزی سے ہو گا

 کی دیکھ بھال کے بغیر ۔

 { کے الئق ہیں6:16اس لئے وہ جاتا ہے جیسے کہ حصول کے بارے میں }

 ے خیر مقدم میل پر اوراس نے خود ان کے طریقوں میں س

 ان میں ہر ایک خیال پُوچھے ۔

 اس کی بہت صحیح شروع کی تمنا ہے {6:17}

 اور احتیاط کے نظم و ضبط کی محبت ہے ۔ نظم و ضبط ۔

 اور دے اور محبت ہے اس کے قوانین؛ کا رکھنا {6:18}

 اس قانون سے کہا خبردار بقا کی ضمانت ہے ۔



 :اور جامہ خدا ہمارے قریب ہے {6:19}

 لہذا حکمت کی خواہش ہے کے لئے ایک {6:20}

 مملکت ہے ۔

 {21آپ کی خوشی میں پھر تختوں اور سکیپریس، اے میں ہو تو  :6}

 تم عزت حکمت کہ تُم بادشاہی ہو، لوگوں کے بادشاہ

 ابد ہے ۔

 جہاں تک حکمت، کیا وہ ہے اور کس طرح وہ اگ آئے {6:22}

 آپ کو بتائیں گے، اور آپ سے اسرار نہیں چھپاتے: لیکن میں

 اس کے باہر اس جنم کے آغاز سے طلب کریں گے اور

 اس کی پہچان روشنی میں ال کر پار کرے گا نہیں

 حق ہے ۔

 اس طرح کے لئے ایک نہ حسد؛ استعمال کے ساتھ جاؤں گا {6:23}

 آدمی کوئی رفاقت حکمت کے ساتھ ہوگا ۔

 نا کی کثرت کی بھالئی ہے ۔لیکن دا {6:24}

 دنیا: ایک عقلمند بادشاہ لوگوں کی پاسداری ہے ۔

 پس میرے الفاظ کے ذریعے تعلیم حاصل کریں {6:25}

 اور آپ یہ نیکی کریں گے ۔

 میں بھی ایک فانی انسان، اسی طرح سب کے لیے ہوں اور {7:1}

 اس کی ان اوالد کے زمین کے سب سے پہلے بنایا گیا ہے،

 ہو میری ماں کے پیٹ ہی میں آیا تھا {7:2}

 دس ماہ، خون میں بقدر ہونے کے وقت میں گوشت،



 کی نسل کا آدمی ہے اور خوشی کے ساتھ نیند آئی ۔

 اور جب میں پیدا ہوا تھا، میں عام ہوا میں کھینچ {7:3}

 اور جس کی فطرت کی طرح ہے، جو زمین پر گر گیا اور سب سے پہلے

 باقی سب کی طرح آواز میں گرج، رو رہی تھی ۔

 میں پہلوٹا کپڑے اور اس کے ساتھ میں دودھ تھا {7:4}

 پرواہ نہیں کرتا ۔

 ہے اس لئے کوئی بادشاہ ہے جو کسی بھی دوسرے شروع کی تھی {7:5}

 پیدائش ۔

 تمام مردوں کے لئے ایک داخلی زندگی، اور اس طرح میں ہے ۔ {7:6}

 .باہر جا رہا ہے

 میں دعا اور فہم دے دیا گیا {7:7}

 مجھے: میں خدا پر بالیا اور دانائی کی روح سے میرے پاس آئے ۔

 میں اس کو سکیپریس اور تختوں، اس سے پہلے ترجیح دی اور {7:8}

 دولت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مکرم ۔

 نہ کے مقابلے میں مجھے اس کے پاس کوئی قیمتی پتھر، {7:9}

 ب سونے کے حق میں اسے ایک چھوٹا سا ریت کے طور پر، اورکیونکہ س

 چاندی اس سے پہلے مٹی کے طور پر شمار کیا جائے گا ۔

میں اسے صحت اور خوبصورتی کے اوپر سے محبت کی، اور دکھانے  {7:10}

 کا انتخاب کیا

 اس کے بجائے روشنی ہے: روشنی کے لئے جو آتا اس سے

 کبھی نہیں جائیگا ۔



 ام اچھی چیزیں مجھے اس کے ساتھ اکٹھے اورتم {7:11}

 بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں ہے ۔

 اور حکمت ہے کیونکہ میں ان میں سب سے خوش ہوئے {7:12}

 ان سے پہلے: اور میں اس کی ماں نہ پہچانا کہ

 ان ہے ۔

 جانفشانی سیکھا، اور اس بات چیت {7:13}

 کتھے: میں اپنی دولت سے چھپا نہیں ہے ۔

 :وہ ایک خزانہ ہے جو زوال مردوں سے کہا ہے {7:14}

 جو کہ استعمال ہو چکا تھا خدا کے دوست ہونے کی وجہ

 کے تحفے جو سے سیکھنے کے لئے سراہا ۔

 خدا نے دی مجھے چاہتا ہوں، اور طرح سے بات کرنا {7:15}

 چیزیں ہیں کہ مجھ کو ہے کے طور پر حاملہ: کیونکہ

 ل مند پر غور کرتا ہے ۔یہ جو حکمت سے نکل کر اور عق

 تمام کے لئے اس کے ہاتھ میں ہیں ہم اور ہمارے الفاظ ۔ {7:16}

 حکمت بھی، اور علم کی کاریگری ہیں ۔

 نے مجھے کچھ علم دیا ہے اس لئے {7:17}

 باتیں دنیا کس طرح بنایا تھا، معلوم کرنا کہ ہیں، یعنی

 :اور عناصر میں سے آپریشن

 :کے آغاز، ختم ہونے، اور دی ٹائمز کے بیچ {7:18}

 سورج کا پلٹنا اور حکومت کی تبدیلی کی

 :موسم



 :سال اور ستاروں کا سائز سرکٹس {7:19}

 جیسی فطرت کے جز کے جاندار مخلوقات اور فوریس کی {7:20}

 جنگلی جانور: ہواؤں اور ریاسنانگس کا تشدد

 :مرد: نعمتیں کے پودے اور جڑوں کے فضائل

 اور ایسی تمام باتیں بطور راز یا ظاہر ہیں ۔ {7:21}

 ان میں جانتا ہوں ۔

 جو سب چیزوں کا کارکن ہے، حکمت کے لئے {7:22}

 مجھے تعلیم دی: کے لیے اس میں ہے ایک افہام و تفہیم کی روح پاک، ایک

 دہ, واضح, بے داغ, سادہ، نہیںصرف، کئی گنا، کسبی کا لباس پہنےتھی, زن

 نقصان، بات ہے اچھی جلد اور محبت کے ساتھ مشروط جو

 سکتا لیٹٹید ہو، نیکی کے لئے تیار رہیں،

 قسم کے مرد، صبر، یقین، مفت کی دیکھ بھال سے، {7:23}

 تمام اختیار تھا، سب چیزوں کی نگرانی کر رہا اور گزر رہی

 کسبی کا لباس پہنےتھی، روحوں ۔سب سمجھ بوجھ، خالص، اور زیادہ تر 

 حکمت کسی حرکت کے مقابلے میں زیادہ چلتی ہے: وہ {7:24}

 ذریعے کرتا ہے بدلتی اور اس سبب سے سب چیزوں کے

 صفائی ۔

 وہ ُخدا کی قوت کا دم ہے اور ایک {7:25}

 خالص اثر: مطلق کے جالل سے بہہ رہی

 ۔ لہذا کوئی ناپاک چیز نہیں اس میں گر کر سکتے ہیں

 حکمت 589صفحہ 



 وہ ابدی روشنی کی چمک ہے {7:26}

 خدا کی قدرت اور کی تصویر نرمل آئینے

 اس طرح کی نیکی ۔

 اور ایک کیا جا رہا، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں: اور {7:27}

 خود میں باقی ہے، وہ سب کچھ نیا ہے: اور سب میں

 عمر مقدس روحوں میں داخل وہ ان کے دوست بنا دیتا ہے

 خدا ہے اور نبی ہے ۔

 کے لئے خدا کے سوا کسی کو اس کے ساتھ رہتا عزیز رکھتا ہے {7:28}

 حکمت ہے ۔

 وہ سورج سے بھی، اور اوپر زیادہ خوبصورت ہے {7:29}

 ستاروں کی تمام ترتیب: روشنی کے ساتھ مقابلے میں جا رہا، وہ ہے

 اس سے پہلے پایا ۔

 ن نائب گا نہیںکے لئے آئے گا رات کے بعد: لیک {7:30}

 غالب حکمت کے خالف ہے ۔

 :حکمت ایک سرے سے دوسرے کو نہایت ریاچیٹہ {8:1}

 اور ہونٹوں وہ تمام چیزوں کا حکم کرتا ہے ۔

 میں نے محبت اور میری جوانی سے اُسے خارج کی کوشش میں {8:2}

 اس میری شریک حیات بنانے کے لئے چاہتے تھے اور میں اس کا عاشق تھا

 خوبصورتی ۔

 کہ وہ خدا کے ساتھ واقف ہے، وہ مگنافیت {8:3}

 اس امرا: جی ہاں، ُخداوند کی سب چیزیں خود اس سے محبت ہے ۔



 وہ علم کے اسرار کو جانتے ہے {8:4}

 خدا، اور اپنے کاموں کا عاشق ہے ۔

 اگر دولت پر قبضہ کرنے کی اس زندگی میں ضرورت ہو ۔ {8:5}

 ہے، جو سب کچھ کرتا؟ کیا حکمت سے زیادہ امیر

 جو سب کی ایک سے زیادہ ہے اور دانائی کام کرتے ہیں تو ۔ {8:6}

 اس سے زیادہ شاطر دُرستی؟

 اور ایک آدمی نے راستبازی سے محبت کرتا ہوں تو اپنے کھیت ہیں {8:7}

 فضائل: وہ سکھائے کیونکہ میانہ روی اور دانائی، انصاف

اور استقالل کی الزوال داستان: جو ایسی چیزیں ہیں، این کچھ بھی نہیں کر 

 سکتے ہیں جیسا کہ

 ان کی زندگی میں زیادہ منافع بخش ہے ۔

 ایک آدمی زیادہ تجربہ چاہے وہ جانتا ہے تو {8:8}

 باتیں پرانی، اور الل کیا آنا ہے کونجیکریت: وہ

 بغیر کر سکتے ہیںسبٹالٹیس خطابات کو جانتا ہے، اور ڈارک جو

 سزائیں: وہ نشانوں اور عجییب کاموں اور واقعات فوریسیت

 موسم اور اوقات کی ۔

 لہذا میں نے اسے میرے ساتھ رہنے کے لئے لینے کو ازلی {8:9}

 مجھے یہ جان کر کہ وہ ایک صالح اچھی چیزوں کا ہو گا،

 اور غم و فکر میں ایک سکون ہے ۔

 ائی ہوئی قیمت میں ہو گیاس کی خاطر میری ٹھہر {8:10}

 بھیڑ اور ان بزرگوں کے ساتھ عزت اگرچہ نوجوان ہوں ۔



 میں ایک فوری غرور کی عدالت میں پائے جائیں {8:11}

 اور بڑے آدمیوں کی نظر میں پسند ہو گا ۔

 وہ رہنا گا جب میں اپنی زبان کو قابو، میرے {8:12}

 :کان دے گاتفریح، اور جب میں کہتا ہوں، وہ میرے پاس اچھا 

 میں بہت سی باتیں کروں تو وہ ان کے منہ پر ہاتھ رکّھیں گے ۔

 میں حاصل کرے گا اس کا مطلب اس کی طرف سے موریوور {8:13}

 بقا اور مجھے ایک ابدی میموریل کے پیچھے چھوڑیں

 کہ میرے پیچھے آتے ہیں ۔

 میں لوگوں کی ترتیب میں کھڑا کرے گا اور قوموں کو ہوگا {8:14}

 رے پاس کے تابع ہو ۔می

 خوفناک ظالم ہوگا ڈر، جب وہ کرتے ہیں لیکن {8:15}

 میں بھیڑ میں، اچھا ملے گا اور مجھ سے سنتا ہوں ۔

 جنگ میں بہادر ۔

 { گھر، میں آرام پاؤ گے16: بعد میں میری میں آیا ہوں 8}

 اور خود اس کے ساتھ: اس گفتگو میں کوئی تلخی ۔ ِکیُونکہ اُس

 اس کے ساتھ رہنے کے لئے کوئی غم، لیکن طرب و خوشی ہے ۔

 اب جب میں سمجھا جاتا ہے ان باتوں میں خود اور {8:17}

 انہیں میرے دل میں کس طرح غور کیا کہ اُس کی اتحادی ہو

 حکمت کی بقا ہے ۔

 اور اور یہ عظیم خوشی ہے کو اس دوستی ۔ {8:18}

 اور میں اپنے ہاتھوں کے کاموں میں المحدود دولت ہیں ۔



 اور میں بات چیت کرتے ہوئے ورزش اس دانائی کے ساتھ کانفرنس کی ۔

میں لینے کے لئے کس طرح تالش کے بارے  اس کے ساتھ ایک اچھی رپورٹ ۔

 میں چال گیا

 اسے میرے لئے ۔

 میں ایک ذہین بچہ تھا اور ایک اچھا روح تھی ۔ {8:19}

 بلکہ اچھا رہا ہاں، میں ایک جسم میں آیا {8:20}

 بے داغ ہے ۔

 اس کے باوجود جب میں مجھے نہ کرسکا کہ معلوم کیا {8:21}

 اور جو تھا سوائے خدا نے مجھے دیا ورنہ اُس کو حاصل کریں ۔

 میں ایک نکتہ جس کا تحفہ بھی جاننا حکمت کی وہ تھی ۔

 ے تمام کے ساتھخداوند سے دعا کی، اور اس سے، اور میر

 میں نے کہا کہ دل

 اے خدا میرے باپ دادا، اور رب کی رحمت، جو تونے {9:1}

 تیرے کہنے سے سب کچھ بنا دیا،

 اور تیری حکمت کے ذریعے انسان کو حکم دیا کہ وہ {9:2}

 جو تُو نے مخلوق پر حکومت جتاتے ہیں چاہیے

 بنا دیا،

 اور مساوات کے مطابق دنیا کا حکم اور {9:3}

 :راستبازی اور عدالت ایک سیدھا دل کے ساتھ سرانجام دیں

 اور مجھے حکمت کی طرف سے اپنے تخت پر بیٹھتا دے ۔ {9:4}

 :مجھے نہ تیری اوالد میں سے مسترد کر دیا



 میں تیرا بندہ اور تیری لَونڈی کا بیٹا ہوں کے لئے ایک {9:5}

 رکمزور شخص، اور ایک مختصر وقت کے لئے بھی نوجوان او

 عدالت اور قوانین کی سمجھ بوجھ ہے ۔

 کے لئے اگرچہ ایک آدمی کبھی میں بہت سے کامل ہو {9:6}

 بچے آدمیوں سے ابھی تک تیری حکمت اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ گا

 کچھ بھی نہیں سمجھا ہے ۔

 تو مجھے تیری امت کا ایک بادشاہ ہو رہ اور {9:7}

 :تیرے بیٹے اور بیٹیاں کے ایک جج نہیں

 تو مجھ پر ایک مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا تونے {9:8}

 تیرے مقدس پہاڑ اور شہر میں ایک مذبح میں تو

 بس جائے، مقدس خیمہ کے، جو ایک مشابہت

 شروع سے تیار کی ہے ۔

 اور حکمت تھا تیرے ساتھ: جو جانتا ہے تیرا {9:9}

 کام کرتا ہے، اور جب موجود تھا تو دنیا، دستکاری اور

 یرے کرم کی نظر میں قابل قبول تھا جانتے تھے اور میں حق تیراکیا ت

 احکام ۔

 اے بھیجیں اور تیرے مقدس آسمان میں سے اُسے خارج {9:10}

 تخت حاضر ہوکر اس کے ساتھ محنت ہو تیرے جالل،

 مجھ سے اور میں تجھ سے محظوظ کیا معلوم ۔

 وہ جانتا اور سب باتوں کو سمجھتا اور {9:11}

 اپنے کاموں میں دینداری کی قیادت اور مجھ میں محفوظ کریںوہ مجھے 



 590حکمت صفحہ 

 اس کی طاقت ہے ۔

 تو میرے اعمال قابل قبول ہو گا، اور اس وقت میں {9:12}

 تیرے لوگوں کا عادالنہ انصاف اور بیٹھنے کے الئق ہو میری

 والد کی نشست ہے ۔

 ے ہیں کے لئےوہ کون شخص ہے جو کی مصلحت معلوم کر سکت {9:13}

 یا جو خداوند کی مرضی کیا سوچتے ہیں؟ خدا؟

 مارٹل مردوں کے خیاالت بدنصیب، ہیں اور {9:14}

 ہمارے آالت مگر غیر یقینی ہیں ۔

 کے فانی جسم روح کے نیچے پریسیٹہ {9:15}

 اور خاکی خیمہ کے نیچے من ویاگہیٹہ کہ

 بہت سی چیزوں پر موسیٹہ ۔

 اور شاید ہی ہم الل چیزوں پر جو ہیں لگتا ہیں {9:16}

 زمین پر اور محنت کے ساتھ ہم باتیں تالش کرسکتا ہوں

 ہمارے سامنے: ہیں جنہوں نے آسمان میں جو باتیں لیکن

 ڈھونڈ نکاال؟

 اور تیری مصلحت جو، تو سوا جانا {9:17}

 حکمت دیں، اور اوپر سے تیری روح القدس؟

 راہیں جو زمین پر بھی رہتے تھے اس لئےتو ان کی  {9:18}

 اصالحات تھے، اور مردوں کو باتیں سکھائے تھے

 تجھے پسند آئے اور حکمت سے محفوظ تھے ۔



 وہ دنیا کا پہال تشکیل دی باپ محفوظ، {10:1}

 جو ہی پیدا کیا تھا اور اس کے اس موسم خزاں سے نکال الئے،

 اور نے تمام چیزوں پر حکومت کرنے کا اختیار دے دیا ہے ۔ {10:2}

 مگر جب بدکار اُس میں سے دور {10:3}

 اس کا قہر غیض و غضب میں گلیلی لکین اُس نے

 اس کے بھائی کو قتل کر دیا ۔

 جس کے لئے زمین کے ساتھ غرق ہونے کی وجہ سے {10:4}

 ورس کی ہدایت کیسیالب، حکمت پھر یہ غیر متزلزل ایمان اور ک

 چھوٹے قدر کی لکڑی کا ایک ٹکڑا میں صادق ہیں ۔

 موریوور، ان شریر سازش میں قوموں کو {10:5}

 ، وہ صادقوں کے نکل پایا شرمندہ ہونے اور

 اس خدا سے بے اِلزام محفوظ، اور اسے مضبوط رکھا

 اس ٹینڈر پر ترس کے خالف ان کے بیٹے ہیں ۔

 ، جنی{6: جب ِدین ہالک ہُوئے 10}

 نیك و صالح شخص جو آگ جس پر گر سے فرار ہو گیا

 پانچ شہروں کا ۔

 جن کی شرارت کی آج تک فضلہ بھی ۔ {10:7}

 زمین اس کے سموکت ایک گواہی ہے اور اثر پھل پودوں

 جو کمال کے لئے آئے: نمک کا ُستون کھڑا ہے اور ایک

 ایک مرد جو بااِیمان روح کی یادگار ہے ۔

 کے لئے نہ حکمت کے سلسلے میں، وہ گٹ یہی نہیں {10:8}



 مگر، لیکن نقصان, کہ وہ جو اچھی باتوں کا نہیں جانتے تھے ۔

 بھی ان کے پیچھے ایک یادگار کی دنیا کو چھوڑا ان

 حماقت: تا کہ جس میں وہ گناہ کیا ہے وہ ان چیزوں میں

 پس جتنا چھپ نہیں سکتی نہیں ۔

 ے وہ بات پہنچا دیلیک حکمت درد س {10:9}

 اس پر میں نے شرکت کی ۔

 جب صادق فرار سے ان کے بھائی کا قہر {10:10}

 وہ صحیح راستے میں دکھائے اوربعد میں اس مملکت کا

 خدا نے اس سے علم پاک چیزوں میں اسے بنا دیا

 دولت سے ماال مال اس میں سفر کرتا ہے، اور ان کی محنتوں کا پھل پھیلتا گیا ۔

 کو یعنی اُس ظلم کے اللچ میں وہ {10:11}

 اس کی طرف سے کھڑے تھے، اور اسے مالدار بن گئے ۔

 وہ اسے ان کے دشمنوں سے دفاع کیا اور رکھا {10:12}

 اسے محفوظ ہیں جن کو میں انتظار رکھ سے اور ایک زخم تنازعہ میں

 کہ وہ اس نیکی سے واقف ہو جاؤ وہ اسے فتح دیا ۔

 ۔سب سے زیادہ مضبوط ہے 

 جب صادق کو بیچ دیا، وہ اُسے چھوڑ {10:13}

 نہیں، لیکن اُسے گناہ سے نجات بخشی: وہ اُس کے ساتھ چال گیا

 گڑھے میں

 اور اس قید میں نہیں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ اسے لے گئے {10:14}

 وہ بادشاہی کا عصا اور ان لوگوں کے خالف یہ توانائی



 اس ظلم: جہاں والوں نے اس کا الزام لگایا تھا وہ

 نے انہیں جھوٹے، اور دائمی جالل بخشا ۔

 وہ نیك و صالح لوگوں کو نجات بخشی اور بے اِلزام {10:15}

 بیج اترانے قوم سے ۔

 وہ کا بندہ کی روح میں داخل {10:16}

 رب ہے اور عجیب کام اور نشان میں خوفناک بادشاہوں کی مخالفت ہے ۔

 پیش کی گئی صادق کے لئے ایک اجر کے ان {10:17}

 محنتوں، ان میں ایک عجیب طرح کی رہنمائی اور سے کہا تھا ۔

ان کے دن اور ایک رات میں ستارے کی روشنی کی طرف سے ایک احاطہ 

 کرتا کے لئے

 موسم ۔

 ذریعے بحیرہ احمر کو لے آئے، اور ان کی قیادت ان کے {10:18}

 :زیادہ سے زیادہ پانی کے ذریعے

 مگر وہ ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا، اور ان کو {10:19}

 گہراؤ کے نچلے حصے سے باہر ہے ۔

 لٰہذا صادق ِدین، لُوٹا اور {10:20}

 magnified اَے ُخداوند تیرے پاک نام کی تعریف کی اور ایک ساتھ

 نا ہاتھ ان کے لئے جنگ کرنے کی سزا دی جائے ۔اپ

 حکمت گونگا کے منہ کھول کے لئے اور {10:21}

 بول سکتے زبانوں کے ان میں سے فصیح بنا دیا ۔

 وہ ان کے اعمال پاک کے ہاتھ میں ترقی کی ۔ {11:1}



 نبی ۔

 وہ بیابان تھا نہ گئے {11:2}

 آباد اور مقامات میں جہاں وہاں عام نہیں خیمے

 طریقہ ہے ۔

 وہ ان کے دشمنوں کے خالف کھڑے ہوئے، اور تھے {11:3}

 ان کے مخالفین کا بدلہ لے لیا ۔

 {، وہ کہا تجھ پر اور4: جب وہ بھوکا تھا 11}

 پانی ان سخت چٹان، اور اپنی پیاس سے نکال دیا گیا تھا

 سخت پتھر میں سے قوانچاد تھا ۔

 منوں کو سزا دی گئی،کے لئے کی طرف سے جو کچھ ان کے دش {11:5}

 اسی کی طرف سے وہ ان کی ضرورت میں فائدہ ہوا تھا ۔

 کے لئے کی بجائے ایک دائمی بہتے دریا کی مصیبت {11:6}

 ناپاک خون کے ساتھ

 اس حکم کی صریح تنبیہ کے لیے، {11:7}

 مالپ شیرخوار مارے گئے ہیں، تو ان سے تونے

 :ایک مطلب ہے جو وہ نہیں امید کی طرف سے پانی کی کثرت

 { دیکآلرانگ پھر تو کس طرح مرتا11:8اس پیاس کی طرف سے }

 اپنے مخالفین کو سزا دی ۔

 جب وہ ہی سہی چالیا گیا بلکہ رحمت میں {11:9}

 حکمت 591صفحہ 

 کہتےہوئے، وہ کس طرح ِدین میں غضب کا قاضی تھے جانتے تھے



 اور اذیت سے صرف ایک اور انداز میں تارسٹانگ ۔

یہ تُو نے بھیجا تھا اور نصیحت کی کوشش کرتے ہیں کے طور پر  {11:10}

 ایک

 باپ: لیکن دوسرے، ایک شدید بادشاہ کے طور پر تو مذمت کیا

 اور سزا دی جائے ۔

 چاہے وہ غائب ہے یا موجود تھے، وہ تھے {11:11}

 االکی دکھ پاتے ہیں ۔

 اس لئے ایک ڈبل غم ان پر چڑھ آئے اور ایک {11:12}

 .گزشتہ باتوں کے ذکر کے لئے کراہنا

 جب انہوں نے اپنی سزاؤں کی طرف سے سنا کے لئے {11:13}

 دوسرا فائدہ ہوا ہو وہ خداوند کا کچھ احساس کا اظہار ہوتا ہے ۔

 جسے وہ حقارت کے ساتھ احترام کے لیے جب وہ {11:14}

 سے نکل کر جب میں باہر نکال تھاکافی عرصہ پہلے 

 شیرخوار، اس کے آخر میں جب انہوں نے دیکھا کیا آیا،

 وہ پسند ہیں ۔

 مگر ان کی شرارت کے نادان آالت کے لئے {11:15}

 لکین وہ سانپوں کے باطل سجدہ کیا فریب ہستی

 وجہ اور پست حالی جانداروں کی ایک جماعت برسایا

 کے لئے ۔ کجرو جانوروں کی ان پر انتقام

 ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے ہیں، کہ آمادہ آدمی {11:16}

 گناہ، اسی کی طرف سے بھی اس کی سزا پائیں گے ۔



 تیرے عظیم کے لئے، جو بنائے عالم {11:17}

 مطلوب صورت بغیر مادہ ان میں بھیجنے کا مطلب ہے کہ نہیں

 ایک بھیڑ ریچھ یا سخت ببر )شیر(

 یا نامعلوم جنگلی جانوروں، غیظ و غضب کے، نو مکمل {11:18}

 تخلیق، ایک آتشی بخاری یا ناپاک قرابتداروں باہر سانس لینا

 بکھرے ہوئے دھوئیں، یا خوفناک سپآرکالس کے باہر فائرنگ کے ان

 :آنکھیں

 نہ صرف نقصان ان طباق شروع ہو سکتا ہے {11:19}

 لکل فنا ان ۔بیک وقت، لیکن بھی بھیانک نظر با

 ہاں، اور ان کے بغیر وہ گر ہو سکتا ہے {11:20}

 نیچے ایک دھماکے سے انتقام کے ظلم و ستم کیا جا رہا، اور

 تیری قُدرت کا سانس کے ذریعے پراگندہ: مگر تُو

 سب باتوں کی پیمائش اور نمبر اور وزن میں کا حکم دیا ہے ۔

 { بار11:21سکتا ہے }کیونکہ تُو ِدکھائے تیرے عظیم طاقت بالکل کر

 اور جو تیرا کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب تُو کہے گا ۔

 بازو؟

 تیرے سامنے ساری دنیا کے لیے ہے کہ تھوڑا سا اناج {11:22}

 کے توازن، جی ہاں، جیسا کہ صبح کا ایک قطرہ د

 زمین پر گرتا ہے ۔

 کیونکہ تُو کر سکتا ہے لیکن تیری رحمت تمام ۔ {11:23}

 سب چیزیں، اور مردوں کے گناہوں پر کیونکہ وانکیسٹ وہ



 ترمیم کرنی چاہیے ۔

 اس لئے تو ہیں سب کچھ عزیز رکھتا، اور {11:24}

 کچھ بھی نہیں ہے جو تُو مندروں: کبھی نہیں کے لئے ایکا

 تُو ہے بنا کسی چیز تو تُو اس سے عداوت تھوڑے ۔

شت کرنی پڑتی تھیں، اگر یہ اور کس طرح کسی چیز کر سکتا ہے بردا {11:25}

 تھا

 یا گیا محفوظ نہیں تو تجھ سے کہا؟ تیری مرضی نہیں کیا؟

 لیکن تُو سپاریسٹ سب: وہ تیرا، اے خداوند، ہیں {11:26}

 تُو جانوں کا عاشق ہے ۔

 تیرے لئے غیرفانی روح سب باتوں میں ہے ۔ {12:1}

 لہذا چاسٹینیسٹ تو ان سے بہت کم اور بہت کم {12:2}

 کہ ٹھوکر اور انہیں انہیں ڈالنے کی طرف سے وآرنیسٹ

 جس میں انہوں نے گناہ کیا ہے، اس کو چھوڑ کر یاد اپنی

 شرارت وہ تجھ پر اے خداوند پر یقین کر سکتے ہیں ۔

 اس کے ہاتھوں تباہ کرنے کے لئے تیری مرضی تھی اس لئے ہماری {12:3}

 باپ کی،دونوں ان پرانے باشندوں تیری مقدس سرزمین کے 

 جسے تُو حٹیدسٹ کے لئے سب سے زیادہ برا کام انجام دے رہے {12:4}

 اپنی جادوگری سے بیچتی ہے اور شریر کی قربانی کی ۔

 اور بھی بچوں کے ان کی بی رحم قاتلوں {12:5}

 اور انسان کے جسم کی دیوووررس اور خون کی،

 ان کاہنوں کے بیچ میں سے اپنی {12:6}



 ور والدین، جو اپنے آپ کے ساتھ ہالک ہو گئےمشرکانہ کے عملے ا

 :ہاتھ جانوں کی مدد سے محروم

 کہ ُملک جو تُو سب سے بڑھ اسٹیمادسٹ {12:7}

 دوسرے، ہو سکتا ہے حاصل سے ُخدا کے الئِق کالونی ۔

 نیورٹہیلیسس بھی ان تو سپآرادسٹ مردوں کے طور پر، اور {12:8}

 بان کے اطوار برسایابھڑ، انہیں تباہ کرنے کے لئے اپنے میز

 بہت کم اور کم کی طرف سے ہے ۔

 نہیں کہ تُو ِدین النے میں ناکام تھا {12:9}

 صادق جنگ میں، یا ان کو تباہ کرنے کے ہاتھ کے نیچے

 :ایک بار ظالمانہ جانداروں کے ساتھ، یا ایک خراب لفظ کے ساتھ پر

 دے رہا ہے مگر بہت کم کی طرف سے ان پر تیرے احکام سرانجام {12:10}

 اور ذرا، تو تونے انہیں توبہ کے نہ ہونے کی جگہ

 جاہل تھے کہ وہ شرارتی کی ایک نسل اور وہ اپنی

 بغض تھا پالے ہوں ان میں اور ان کا خیال کریں گے

 کبھی نہیں تبدیل کر دیا جائے ۔

 یہ وہ لعنت کی اُوالد بیج شروع؛ سے تھا {12:11}

 نہ تو کوئی خوف ان کے لئے معافی دے کیا

 جو باتیں وہ بتادی ۔

 یا جو جو کہے گا کے لئے، تو کیا ِکیا؟ {12:12}

 یا جو تیرے لئے الزام عائد کرے گا تیرا فیصلہ جلد نہیں ٹوٹتی؟

 یا کون کرے گا جسے تو نے جو فنا ہو جاتے، اقوام؟



 آ تجھ کے لئے ریوانگاد کے لئے کھڑا ہونا

 رد؟بدکار م

 کے لئے نہ تو کوئی معبود مگر تو کہ رہتی ہے {12:13}

 جس کے لئے سب کو تو تیرے حق نہیں ہے کہ جس چیز کا تجھے دکھا دے

 انراگہٹ ہے ۔

 بادشاہ نہ کرے یا اس کے چہرے کو مرتب کرنے کے قابل ہو {12:14}

 تیرے لئے جسے تو سزا تو کسی کے خالف ہے ۔

 یسا کہ اپنے پڑوسینجات تو تُو نیک ہے ج {12:15}

 تُو نے سب ِچیزیں اً اوردیریسٹ: اس خوشگوار نہیں سوچ رہے

جو ہو کے لئے مستحق نہیں ہے اس کی مذمت کرنے کے لئے تیری قُدرت کے 

 ساتھ

 سزا دی ۔

 تیری قُدرت راستبازی کا آغاز ہے ۔ {12:16}

 کیونکہ تُو سب کا رب ہے، تیرے کرنے دیتا ہے

 حکیم سب سے کہا ۔

 جب مرد ہے کہ تو ایمان نہیں الئیں گے کے لئے کی ایک {12:17}

 پوری طاقت، تو کونسا نشان دکھاتا ہے تیری طاقت اور ان کے درمیان جو

 تو کرے کہ ان کی دلیری کی ظاہر ہے ۔

 لیکن تُو تیری قُدرت میں ڈھونڈیں کے ساتھ ہی {12:18}

 تامساوات، اور ہمارے عظیم نعمت کے ساتھ اوردیریسٹ: تو جی

 جب تُو طاقت استعمال کریں ۔



 592حکمت صفحہ 

 لیکن ایسے کام کی طرف سے تو اپنے لوگوں نے تعلیم دی {12:19}

 جو صادق رحیم ہونی چاہئیں، اور پردرخت تیرا

 کہ تُو توبہ کے لئے گاویسٹ ایک اچھی امید کی اوالد

 گناہ ہے ۔

 اور اگر تُو کے دشمنوں کی سزا کیا تیرا {12:20}

 بچوں اور مغضوب بندوں کا بیان اس طرح سے موت

 تد انہیں وقت اور جگہ، جس دے، وہ

 :ان کے بغض سے نہیں ہوسکتا ہو سکتا ہے

 کے ساتھ کس طرح عظیم نگہبانی تو فیصلہ کیا {12:21}

 جن کے باپ دادا سے کہا تُو نے حلف، اپنے بیٹوں، اور

 اچھا وعدوں کا عہد کیے؟

 ہمیں تنبِیہ کرتا تو لہذا، جبکہ تُو {12:22}

 ہمارے دشمنوں کو ایک ہزار گنا زیادہ، کو سکوورگسٹ

 ہم جب جب ہم احتیاط سے کا سوچنا چاہئے کہ تیرا

 گودنیسس، اور جب ہم خود کو پرکھا ہیں، ہمیں ۔

 رحمت کے لیے دیکھیں ۔

 اس کے واسطے، جبکہ مرد رندانہ رہ رہے ہیں {12:23}

 ے ساتھ عذاب میں ہےایسے فریب، تو انہیں اپنے آپ ک

 مکروہات ۔

 اس لئے وہ بہت دور کی گمراہی، راہوں میں بے راہ ہو گئے {12:24}



 اور ان معبودوں کے لیے منعقد کیے جن جانداروں کے درمیان بھی

 ان کے دشمنوں،، بچوں کے طور پر فریب نہ تھے

 سمجھ نہیں ۔

 لہذا ان سے کہا بچوں کو بغیر اختالف {12:25}

 وجہ سے ان سے مذاق کرنے کے ایک عدالت برسایا ۔استعمال کی 

 مگر وہ جو اس کی طرف سے اصالحات کرے گا نہیں {12:26}

 گا جس میں وہ داللید ان کے ساتھ، تصحیح محسوس کرتے ہیں ایک

 عدالت کی خدا کے الئق ہے ۔

 کے لئے, دیکھو, کے لئے جو کچھ وہ، جب گرودگاد {12:27}

 وہ، یعنی وہ جن کو وہ کرنے کے لئے سوچا قید کی سزا سنائی تھی

 وہ یہ دیکھ کر ]اب[ ان میں سزا دی جا رہی، معبود ہو ۔

 وہ اسے سچے خدا کو تسلیم کیا جس سے پہلے

 وہ معلوم نہ ہو سکی: پس انتہا پسند آیا

 ان پر سزا ہے ۔

 کو ہیں{ یقینا بے فائِدہ ہیں تمام مردوں 13:1فطرت کی طرف سے }

 خدا کی جاہل اور اچھی باتوں سے نہ باہر سکی کہ

 دیکھا جاتا ہے جو ہے اسے جانتا ہوں: نہ کی اعمال پر غور کر

 وہ وارکمسٹیر اس بات کا اعتراف کیا تھا ۔

 لیکن آگ یا ہوا یا تیز ہوا، تصور یا {13:2}

 ستارے، یا تشدد آمیز پانی یا کے روشنی کے دائرے

 الگو ہوتے ہیں آسمان ۔ معبود ہے جو دنیا پر



 تو وہ بہت خوش کیا جا رہا جس خوبصورتی کے ساتھ لیا {13:3}

 اسے بتائیں کہ خداوند کتنا بہتر ان کے معبود ۔

 ان کا ہے: کیونکہ پہلی خوبصورتی کے مصنف نے انہیں پیدا کیا ہے ۔

 لیکن اگر وہ اپنی طاقت پر حیران ہوئے اور {13:4}

 فضیلت، بس انہیں سمجھنا ان کی طرف سے، کتنی زور آور وہ

 جو انہیں کی جاتی ہے ۔

 کے لئے عظمت اور مخلوق کی خوبصورتی کی طرف {13:5}

 پروپورٹاونبل ان کے بنانے والے کو دیکھا ہے ۔

 مگر ابھی تک کے لئے وہ مالمت کے الئق کم: کے لیے {13:6}

 کرنے کے لئے مشتاق وہ شاید، خدا کی تالش آچکیں اور تالش

 اسے ۔

 اپنے کاموں میں واقف ہونے کے لیے وہ اسے تالش کریں {13:7}

 جانفشانی، اور ان کے نزدیک ایمان: کیونکہ باتیں ہیں

 خوبصورت جو دیکھا جاتا ہے ۔

 ہووبیٹ نہ وہ خوشنود ی ہیں ۔ {13:8}

 کے لئے اگر وہ بہت سی چیزوں کو معلوم کرنے کے قابل تھے کہ وہ {13:9}

 کس طرح کیا وہ نہیں جلد پتہ میں دنیا کا مقصد سکا ۔

 اُسکی ُخداوند؟

 مگر دکھی وہ ہیں، اور مردہ چیزوں میں ہے ان {13:10}

 امید ہے، جو ان معبودوں سے مردوں کے کام ہیں جن کو کال کریں

 ندی کو دکھا دے آرٹ میں، اور ریسیمبالنسس کیہاتھ، سونے اور چا



 جانداروں، یا کچھ کے لئے ایک قدیم کے کام کو اچھا پتھر

 ہاتھ ۔

 {11اب کے بعد وہ ایک بڑھئی کہ درمیان لکڑی, فیلیٹہ  :13}

sawn مقصد کے لیے پورا درخت کے نیچے اور تمام اتار لیا 

 ، غمِگین ِکیاسکلفولل راؤنڈ کے بارے میں کی چھال اور پاکیزگی

 اور ایک برتن اُسکی انسان کی زندگی؛ کی خدمت کے لئے موزوں بنا دیا

 اور فضلہ کپڑے پہننے کے لئے اپنے کام کے خرچ کے بعد {13:12}

 اس گوشت نے سیر خود ۔

 اور ان لوگوں کے درمیان بہت فضلہ لے جو {13:13}

ے استعمال کرن ایک ٹیڑھی ٹکڑا کی لکڑی کی چوبیں اور کی مکمل ہونے نہیں

 کے لئے خدمات سر انجام دیں

 گرہوں، جب اس کے اور کچھ نہیں تھا یہ ہوشیا کھدی ہوئی ہے

 کرتے ہیں، اور یہ اپنے فہم کی مہارت کی طرف سے قائم کی اور

 یہ ایک مرد کی تصویر کی شکل ۔

 یا اسے یہ بچھانے کے کچھ پست حالی حیوان کی طرح بنا دیا {13:14}

 اتھ، اور سرخ، دھوکا اس پینٹ کے ساتھ اورورمالیون کے س

 ہر جگہ ان مہینوں میں ڈھکنے ۔

 اور جب وہ اس کے لئے ایک آسان کمرہ بنایا تھا {13:15}

 :یہ ایک ریت کی دیوار میں سیٹ کریں اور اسے تیزی کے ساتھ لوہے بنا دیا

 اس لئے وہ اس کے لئے فراہم کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے نہ کہ، {13:16}

 اس کے لئے ایک تصویر ہے، جانتے ہیں کہ یہ خود مدد کرنے سے قاصر تھا ۔



 :اور مدد کی ضرورت ہے

 پھر بنا دیتا ہے وہ نماز اپنے سامان کے لئے اپنی بیوی کے لئے {13:17}

 اور بچوں، اور جس نے اس سے بات کرنے کے لیے شرمندگی نہیں ہے

 کوئی زندگی نہیں ۔

 وہ کہتا ہے کہ پر صحت کمزور ہے جس کے لئے: کے لیے {13:18}

 عاجزانہ امداد کے لیے بیسیچیٹہ زندگی جو مردہ ہے تو دعا کرتی ۔

 کہ جس کی مدد کے لیے کم از کم کا مطلب ہے: اور ایک اچھے سفر کے لئے

 :وہ جو ایک فٹ آگے سیٹ نہیں کر سکتا کہ مانگے

کرنے کے لئے, اور اچھی کامیابی کے  اور حاصل کرنے اور حاصل {13:19}

 لئے

اس کے ہاتھوں کی جو سب سے زیادہ ناکام ہے اس سے ایسا کرنے کی 

 صالحیت مانگے

 کسی بھی کام کے لیے ۔

{14:1} Again, ایک جہاز کے لئے، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور تقریباً کرنا 

 ٹکڑا پر کہتا ہے قہر بپا کرتی ہوئی لہروں کے ذریعے منتقل، لکڑی کا ایک

 اسے وہ سوار کے برتن سے زیادہ خراب ہے ۔

 اس لئے سچ نفع کی خواہش کہ، وضع کیا اور {14:2}

 درستی یہ اس کی مہارت کی طرف سے تعمیر کیا ہے ۔

 تیرے پروویڈنس، اے باپ، لیکن یہ گوورنیت: کے لئے {14:3}

 ا تونےتو سمندر، اور میں ایک محفوظ راستہ میں ایک طریقہ بنا دی

 موجیں ہیں ۔



 سناتا ہے جو سب خطرے سے بچا سکتا ہے: جی ہاں، {14:4}

 اگرچہ ایک شخص سمندر آرٹ کے بغیر چلے گئے ۔

 نیورٹہیلیسس نذر کو نہیں اس کے اعمال {14:5}

 تیری حکمت خالی ہونا چاہئے، اور پس مردوں کا ارتکاب کرتے

 ڑاان کی زندگی لکڑی، اور خراب گزر کا ایک چھوٹا ٹک

 حکمت 593صفحہ 

 سمندر ایک کمزور برتن میں محفوظ نہیں ہیں ۔

 کے لئے پرانی میں بھی، جب وقت فخر ضخام {14:6}

 ہالک ہُوئے، تیرے ہاتھ کی طرف سے حکومت کو دنیا کی امید

ایک کمزور برتن میں فرار ہو گئے، اور سب کے بائیں جانب کی ایک نسل کی 

 عمر

 نسل ہے ۔

 مبارک لکڑی جس صداقت ہے {14:7}

 آتا ہے ۔

 مگر یہ کہ لعنت ہے جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہے، کے طور پر {14:8}

 اور یہ، اس کے عالوہ یہ، جس نے یہ کیا کے طور پر: وہ، کیونکہ وہ یہ ہیں ۔

 فانی ہونے کی وجہ یہ خدا کہا جاتا تھا ۔

 اس لئے ِدین اور اپنے ِدینی دونوں یکساں ہیں {14:9}

 خدا کے لئے نفرت انگیز ہے ۔

 اس لئے بنایا گیا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کی سزا پائیں گے {14:10}

 اس کے ساتھ اسے بنا دیا ہے ۔



 لہذا غیر قوموں کے بت پر بھی {14:11}

 وہاں ایک عمرہ ہوگا: کیونکہ خدا کی مخلوق میں

 گئے ایک نفرت اور سٹومبالنگبلوکس کے لئےوہ بن 

 روحوں کی مردوں اور پاؤں کا نادانوں کا قرضدار ہُوں کے لئے پھندا ہے ۔

 کے لئے بتوں کی مشقوں کا آغاز تھا ۔ {14:12}

 روحانی حرامکاری اور ان کی ایجاد

 زندگی کی کرپشن ہے ۔

 نہ تھے وہ شروع ہی سے، نہ {14:13}

 ے ۔وہ ہمیشہ کے لئے ہوں گ

 اس لئے مردوں کی بے جالل کی طرف سے ان میں داخل {14:14}

 دنیا، اور اس لئے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا ۔

 ایک باپ کے لئے متاثرہ ناہنگامی ماتم کے ساتھ {14:15}

 جب انہوں نے جلد ہی چھین لیا اس کے بچے کی شبیہ بنایا ہے،

 پر دیا،اب اسے پھر ایک مردہ شخص تھا جو ایک خدا کے طور 

 اور وہ لوگ جو اس کے تحت تقریبات تھے نجات بخشی اور

 قربانیاں ہیں ۔

 لٰہذا میں عمل کا وقت ایک ِدین کے اپنی مرضی کے مطابق {14:16}

 شدید اضافہ ہو چکا تھا ایک قانون کی طرح رکھا اور کھدا تصاویر کے تھے

 بادشاہوں کے احکام کی طرف سے سجدہ کیا ۔

 جن مردوں کی موجودگی میں، کی عزت نہ کر سکا {14:17}

 کیونکہ وہ دور دور رہتے تھے، وہ جعلی اپنے لے گئے



 منہ سے اب تک، اور ایک بادشاہ کا ایک نقش جس کیا

 وہ، ختم کرنے کے لئے دیا کہ اس کی طرف سے ان کی مستعدی وہ

 د ہے ۔ہو سکتا ہے غائب تھا ُخوشامد کرتے, کے طور پر اگر وہ موجو

 بھی ہوا جو کی واحد کوشش تھی {14:18}

 جاہل کو مزید توہم کوچ کرنے میں مدد ملے ۔

 وہ شاید میں سے ایک کو خوش کرنے کے لیے تیار {14:19}

 اتھارٹی، اپنے تمام پتے گروہ در گروہ بنانے پر مجبور کر دیا

 بہترین فیشن ہے ۔

 للوراداور اتنی کثرت کے فضل و کرم کی طرف سے ا {14:20}

 کام، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا تھا جو ایک خدا کے لیے اب لے لیکن

 ایوارڈ دیا ۔

 اور اس دنیا کو دھوکہ دینے کے لئے ایک موقع تھا ۔ {14:21}

 مردوں کے لئے مصیبت یا ظلم، خدمت، سے منسوب کیا

 پتھر اور ناگفتنی نام سٹاکس ۔

 اس کے عالوہ یہ ان کے لئے کافی نہیں تھا کہ وہ {14:22}

 لیکن ان رہتے تھے جبکہ خدا کے علم میں جائےاور ۔

 جہالت، وہ اتنی عظیم آفتوں کہا جاتا کے جنگ عظیم

 وہ امن ۔

 کی حالت میں وہ قربانیاں، میں اپنے بچوں کو قتل کیا {14:23}

 وموں کے عجیب و غریباستعمال شدہ خفیہ تقریبات، یا بنایا کہ غیرق

 الہی کی تدفین ۔



 وہ نہ تو زندگی اور نہ ہی شادی اب رکھا {14:24}

 بے داغ: لیکن ایک اور ٹریتروسلی کو قتل کیا یا تو ایک یا

 اس زنا سے رنجیدہ ہیں ۔

 {25تا کہ میں سب آدمیوں کے بغیر ہو ُمسلط تھے  :14}

 استثنا خون، خطاء، چوری اور ظاہرداری،

 کرپشن، بدکاری، تم میں جھگڑا، پرجوری،

 پاکپاز مردوں کی داسقویٹانگ، اچھا کی سہو {14:26}

 روحوں کی کیس، قسم، میں فساد کی تبدیلی بدل جاتا ہے،

 شادی، زنا، اور لطف اندوز بیشرم ناپاکی ۔

 نام ظاہر نہ کرنے کے بتوں کی عبادت ہے {14:27}

 ئی کی ہے ۔آغاز، سبب اور اختتام، ہر طرح کی برا

 کے لئے یا تو وہ جب وہ خوش ہونگے تو پاگل ہیں یا {14:28}

 جھوٹ، نبوت یا ناحق رہتے ہیں، ورنہ ہلکے فورسویار

 اپنے آپ کو ۔

 کے لئے ان کے اعتماد میں ان بتوں کے جو کیا ہے، ہے یہاں تک کہ {14:29}

رنے ں ہو کوہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہی کوئی زندگی نہیں ۔

 نظر

 چوٹ لگی ہے ۔

 مگر دونوں وجوہات کو گے وہ ہو منصفانہ سلوک کیا جائے {14:30}

 سزا: دونوں کو وہ بھی نہیں خدا کا خیال تھا کہ دے

 بتوں سے کہا خبردار اور فریب میں، بھی ناحق سے حلف دیسپاسانگ



 تقدس مآب ۔

 یہ جن کی طرف سے ان کی طاقت نہیں ہے اس لئے وہ {14:31}

 قسم: لیکن یہ پناشیٹہ صرف انتقام گنہگاروں کی ہے

 ہمیشہ جرم بے ِدین ہے ۔

 لیکن تُو اَے ُخدا، حکیم اور حقیقی آرٹ، {15:1}

 تحمل، اور رحمت تمام چیزوں کا حکم دینے میں،

 :ہم خطا کرے تو ہم تیری ہیں تیری قُدرت جاننے واال {15:2}

 تے ہیں گناہ کریں گے نہیں ۔لیکن ہم، یہ جانتے ہوئے کہ ہم تیرے گنے جا

کے لئے تجھ کو جاننے کے لئے کامل صداقت ہے: سواالت کا جواب  {15:3}

 ہاں،

 جانتے ہیں تیری قُدرت بقا کی جڑ ہے ۔

 کے لئے نہ تو مردوں کا فتنہ انگیز ایجاد کیا ۔ {15:4}

 ہمیں نہ ابلق رنگ کے طرح طرح کے ساتھ ایک تصویر کو دھوکہ

 پینٹر کی حیثییت محنت ۔

 آنکھوں کے سامنے اُس کے بعد خواہش کو احمقوں طباق ورغالتا {15:5}

 اور وہ ایک مردہ تصویر کی شکل کی خواہش تو جو نہیں ہے

 سانس ۔

 دونوں وہ انہیں میں سے کہ ان کی خواہش انہیں بنانے {15:6}

ے والوں اور وہ ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں بری چیزوں سے محبت کرن

 اور

 ایسی باتوں پر بھروسہ کرنے کے الئق ہیں ۔



 کمہار کے لئے نرم زمین ٹیمپیرانگ، فاشاونیت {15:7}

 ہماری خدمت کے لیے بہت محنت کے ساتھ ہر برتن: جی ہاں, کے

 اسی مٹی نے دونوں برتن ہے جو صاف کے لئے خدمت بنا دیتا ہے

ت کے لئے اس کے استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح بھی سب جیسے خدم

 برعکس: لیکن

 یا تو قسم کا استعمال کیا ہے، کمہار اپنے آپ کو منصف ہے ۔

 اور اپنے کھیت مستانہ روزگار، وہ بناتا ہے ایک {15:8}

 عبث ُخدا ایک ہی مٹی کے بھی وہ جو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا تھا

 اپنے آپ کو زمین والے اور تھوڑی دیر کے بعد کے اندر

باہر کرنے میں ِمل جاتا ہے جس نے جن میں سائینسدان تھا اپنی  ایک ہی، جب

 زندگی

 594حکمت صفحہ 

 کا مطالبہ کیا جائے گا ۔

 تو اس کی دیکھ بھال بھی ہے، وہ ہو گا نہیں {15:9}

زیادہ سے زیادہ محنت، اور نہ ہی ان کی زندگی مختصر ہے: لیکن پہلوان ایکسل 

 کے لئے

 اور پسند کرنے اندیاوریٹہ گولڈسماٹہس اور سالورسماٹہس،

 پیتل، کارکنوں اور اسے بنانے کے لئے اپنے جالل کرلے

 جعلی چیزیں ۔

 اس کے دل کی راکھ ہے، اس اُمید کے مقابلے میں زیادہ پست حالی ہے {15:10}

 :زمین پر اور اس کی زندگی کا مٹی سے کم قدر

 انتے تھےباندھی ہے جیسے وہ اپنے بنانے والے، اور نہ اسے ج {15:11}



 کہ اس میں ایک زیر عمل روح کو متاثر کیا اور پھونکی ایک

 زندگی روح ہے ۔

 لیکن وہ ہماری زندگی ایک مشغلہ ہے اور ہمارا وقت شمار کیا ۔ {15:12}

 یہاں ایک مارکیٹ کے لیے حاصل: کے لیے، کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں مل رہا ہو

 ہر طرح اگرچہ اس کی برائی کا ذریعہ ثابت ہو ۔

 اس شخص کے لئے جو زمینی مادے کی کرتا ہے ھو {15:13}

 برتن کھدا تصاویر، جانتا ہے اور خود کو ٹھوکر

 سب سے بڑھ کر دوسروں ۔

 اور تمام دشمنوں کی تیرے لوگوں، جو ایمان والوں کے {15:14}

 تابعداری میں سب سے زیادہ بے وقوف ہیں اور زیادہ سے زیادہ بدنصیب ہیں

 ۔ ویڈیو babes بہت

 وہ بننا قوموں کے تمام بت َسَمجھا {15:15}

 معبود: جو نہ دیکھنے کی آنکھیں اور نہ ہی روئى کرنے کے استعمال کی ہے

سانس نہ ُسننے کے کان نہ ہاتھوں کی انگلیوں سے نمٹنے کے لئے اپنی طرف 

 متوجہ؛

 اور ان کے پاؤں جہاں تک جانے کے لئے سست ہیں ۔

 ان، اور وہ آدمی جو اپنے ادھار لئے {15:16}

 روح شکل ان کی مالک: لیکن کوئی آدمی کسی دیوتا کی طرح کر سکتے ہیں

 اپنے آپ سے کہا ۔

 فانی ہونے کے لئے، ایک مردہ چیز کے ساتھ وہ کام کرتا {15:17}

 شریر کا ہاتھ: وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بہتر ہے جو



 کہ وہ ایک مرتبہ وہ کبھی نہیں بلکہ رہتے تھے ۔انہوں نے وورشاپپیٹہ: جب

 ہاں، وہ بھی جو ہیں وہ جاندار سجدہ کیا {15:18}

سب سے زیادہ نفرت: ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہونے کے لئے، کچھ 

 بدتر ہیں

 دوسروں کی بہ نسبت ۔

 نہ ہو تو جتنا خوبصورت، وہ ہیں {15:19}

 تعریف کے بغیر چال گیا جانداروں کے حق میں مطلوبہ: لیکن وہ

 خدا اور اس نعمت کی ۔

 لہذا اس طرح کی طرف سے تھے وہ واجبی، سزا {16:1}

 اور جانداروں کی کثرت کی طرف سے عذاب ہے ۔

 نے کام جو سزا کی بجائے {16:2}

 تیرے ہی لوگوں سے تو ان کے لئے پریپآرادسٹ گوشت کی ایک

 :عجیب و غریب ذائقہ، اپنی اشتہا میں کمی کے لئے بھی بٹیریں

 اختتام کہ وہ، خوراک، قدرت کے لئے چاہتے {16:3}

 ان میں بھیجا ان جانداروں کی بدصورت نظر لوتہی جو، بھی

 مگر یہ قلت میں مبتال جو وہ ضرور خواہش کی ضرورت ہے ۔

 یا جا سکتا ہے ۔ایک مختصر وقفہ کے لئے، ایک عجیب ذوق میں شریک بنا

 اسے الزم، تھا جو ان پر ورزش {16:4}

 :ظلم محتاجی، جو وہ سے گریز نہیں کر سکا آنا چاہیے

 لیکن ان کے لیے یہ صرف نے کس طرح ان کے دشمنوں

 عذاب تھے ۔



 کے لئے جانوروں کی خوفناک جام آئے {16:5}

 ان پر اور وہ ٹیڑھی کی کاٹتا ہے کے ساتھ

 :ے لئے نہیں کبھی برداشت کرنی پڑتی تھیںسانپوں کی، تیرے غضب ک

 لیکن وہ ایک چھوٹا سا موسم کے لئے شورش زدہ تھے کہ {16:6}

 وہ، نجات کی عالمت ڈال کر نصیحت حاصل ہو سکتا ہے

 انہیں یاد تیری شریعت کے اس حکم میں ہے ۔

 جو اپنے آپ کو اس کی طرف کر دیا کے لئے محفوظ نہیں تھا {16:7}

 ے دیکھی لیکن تجھ کو منجی کے اس فن کی طرف سے کیوہ چیز جو اس ن

 تمام ۔

 اور یہ تو میں تیرے دشمنوں کا اقرار، دستکاری {16:8}

 :یہ تو ہے کہ جس سے ہر طرح کی برائی کہینگی

 ان ٹڈیوں اور مکھیوں کی باٹانگس کے لئے {16:9}

 قتل، کوئی بھی وہاں ان کی زندگی کے لئے کوئی عالج نہیں مال: کے لیے

 وہ اس طرح کی طرف سے سزا کے الئق تھے ۔

 تیرے بیٹے ہی دانت کے وانومووس نہیں بلکہ {16:10}

 ڈریگن پر قابو پا لیا: تیری رحمت نے کبھی ان کی طرف سے تھا اور

 ان کو اچھا کردیا ۔

 وہ چوٹ تھے کیونکہ، انہیں چاہیے کہ {16:11}

 اور تیزی سے تھے بچا لیا، جو نہ تیرے لفظوں کو یاد رکھیں ۔

 گہری سہو میں گرنے، وہ مسلسل ہو سکتا ہے

 تیرے احسان کا احساس ہے ۔



 یہ جڑی بوٹی نہ چونے کی استرکاری کرنا، موالفیانگ تھا {16:12}

 کہ بحال انہیں صحت کے لئے: تیرا کالم، اے خداوند، بلکہ جو

 تمام باتوں کا شافی ہے ۔

 اور موت کی طاقت جو تیرا: تُوکے لئے زندگی  {16:13}

 جہنم کے دروازے سے لییڈسٹ اور پھر گھسیٹتا ہے ۔

 ایک آدمی بیشک اس بغض کے ذریعے اُٹھتا: اور {16:14}

 نہ جان یہ باہر چال گیا ہے جب روح، ِمل جاتا ہے نہیں ۔

 کھڑے پھر مال ۔

 مگر یہ تیرے ہاتھ سے بچنے کے لیے ممکن نہیں ہے ۔ {16:15}

 ِدین، کہ میں تجھے جاننے سے انکار کیا، تھے {16:16}

 تیرے باُزو کی طاقت کی طرف سے لگوائے: عجیب و غریب بارشوں کے ساتھ

 شرکت کو سراہا ہے اور بارش، وہ ظلم و ستم، کہ وہ تو سکتی تھیں

 نہ اجتناب، اور آگ کے ذریعے وہ فنا ہو گئے ۔

 زیادہ تر ہے آگ تھی کے لئے، جس پر، کہیں تعجب کیا جا کرنے کے {16:17}

 تمام چیزوں قوانچیٹہ پانی سے جس میں زیادہ زور: کے لیے

 دنیا کے لئے صادق فاگہٹیت ۔

 کے لئے چند ساعات شعلہ تھا لیں گے تخفیف، کہ وہ {16:18}

 ان جانداروں کے خالف بھیجے گئے تھے کو جال نہ ہو

 لیکن خود کو دیکھیں اور جو سمجھتے ہو وہ ِدین کی بات ہے ۔

 خدا کے عدل کے ساتھ ظلم کے شکار تھے ۔

 اور یہ بھی بیچ میں جلنے اور وقت پر {16:19}



 پانی اوپر آگ، جو اس کے ہالک کرنے کی طاقت

 ایک ظالم ملک کے ثمرات ہیں ۔

 بجائے وہریوف تو فاددیسٹ اپنے لوگ {16:20}

 فرشتوں کی خوراک اور انہیں آسمان سے روٹی برسایا

 اپنی محنت کے بغیر، ہر انسان کے مشمول کے قابل تیار

 خوشی اور ہر ذوق سے اتفاق ہے ۔

 سے کہا تیرے مٹھاس قرار دیا تیرے رزق کے لئے {16:21}

 تیرے بچوں، اور بھوک کھانے والے کے لئے خدمت،

 خود کرنے کے لئے ہر شخص کی پسند پہچ ۔

 { لیکن برف اور آگ کو برداشت کیا، اور پگھال22باب  16}گنتی 

 نہیں، کہ وہ آداب میں جلتی اس آگ جان لیں اور

 بارش میں چمک کو دشمنوں کے پھل کو تباہ کیا ۔

 مگر یہ پھر بھی اپنی قوت کیا بھول گئے {16:23}

 حکمت 595صفحہ 

 صادق موٹا تازہ ہو سکتا ہے کہ ۔

 ا رہی مخلوقات کے لیے جو آرٹکہ تجھ کو کی {16:24}

 بنانے واال بدکار کے خالف اپنی طاقت کی فروانی

 کی طاقت اباٹیت benefit ان لوگوں کی سزا، اور اس کے لئے اس

 جیسے کہ تجھے ان پر بھروسہ رکھیں ۔

 اس لئے پھر بھی یہ سب میں تبدیل کردیا تھا ۔ {16:25}

 رمانبردار تھےفیشن، اور جو تمام نووراشیٹہ تیرے فضل کے ف



 :چیزیں، اُن کی خواہش ہے کہ ضرورت کے مطابق

 کہ تیری اوالد، اے خداوند، ِجسے تُو پیار کرتا، {16:26}

 شاید جانتے ہیں، یہ پھل کی بڑھتی ہوئی نہیں ہے کہ جو

 انسان نراشیٹہ: لیکن اس لئے کہ یہ تیرے لفظ جس کی حفاظت کرتا ہے

 ان کہ تجھے ان پر بھروسہ رکھیں ۔

 جو آگ سے تباہ نہیں تھا {16:27}

 :ایک چھوٹا سا سنبام کے ساتھ تاپنے لگا رہا، جلد ہی دور پگھال

 یہ معلوم ہو جائے کہ، ہم منع نہیں کرتے کہ {16:28}

سورج تجھ کو دینے کے لئے شکریہ، اور دائشپرانگ میں تجھ سے دعا کرتا ہے 

 ۔

 ر پر دورناشکرا کی امید سے جائیں گے کے لئے کے طو {16:29}

 موسم سرما ہوار کی فراسٹ اور نکمے کے طور پر دور کریں گے

 پانی ہے ۔

 عظیم ُمطلَق اور نہیں ہو سکتا {17:1}

 کا اظہار کیا: پس اننورٹور جانوں سے خطا ہُوئی ۔

 کے لئے جب بدکار مرد ظلم کرنے کے لئے سوچا ۔ {17:2}

 وہ اپنے گھروں میں قیدیوں بند کیا جا رہا پاک قوم ۔

 اندھیرے کی اور ایک طویل رات کی قید کے ساتھ مقید،

 ]بھی[ سے ابدی پروویڈنس جالوطن کردیا ۔

 کے لئے جبکہ وہ جھوٹ بولنا چاہیے ان کے راز میں چھپا دیا ۔ {17:3}

 گناہ، وہ ایک سیاہ برقعے سہو، زیادہ بکھرے ہوئے تھے



 ہولناکی ہونے حیران ہوکر ]عجیب[ سے پریشان

 ۔ اپپآراٹانس ہے

 اس لئے کہ ان منعقد کونے نہ رکھیں تاکہ {17:4}

 ان کے خوف سے: گر کر شور ]تک پانی[ لیکن

 ان کے بارے میں تھاہ لے کر ان سے کہا افسوس ناک خواب دکھائی

 بھاری کوونٹیننسس کے ساتھ ۔

 آگ کی کوئی قوت ہو دے انہیں روشنی: نہ تو {17:5}

 تاروں کی روشن آگ کی جو قَوموں کو برداشت کر سکے

 ہولناک رات ۔

 صرف انہیں دکھائی دئے کی آگ پر بھڑکا ۔ {17:6}

 خود بہت خوفناک: انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ گھبرا، انہوں نے سوچا کہ

 جو وہ حضور سے بھی بدتر ہو دیکھا

 نہیں دیکھا ۔

 ے وہ ڈال گیاکے طور پر فن ماگاک کا وہم کے لئ {17:7}

 نیچے، اور ان میں حکمت واؤنٹانگ کے ساتھ مالمت تھا

 ذلت ۔

 اس لئے کے وہ، جو ڈرائیو دور دیاجائیگا کرنے کا وعدہ کیا اور {17:8}

 مصیبتوں سے ایک بیمار روح بیمار تھے خود کو خوف

 الئق اڑاتے ہو ۔

 ابھی تک کے لئے اگرچہ کوئی سخت چیز انہیں خوف تھا ۔ {17:9}

 درندوں سے خوفزدہ ہونے کی وجہ جو سیر کرتے اور ہاسسانگ کی



 سانپوں کی،

 وہ انکار وہ ہوا، دیکھا کہ خوف کے مارے گئے {17:10}

 جس کا کوئی پہلو سے بچا جا سکتا ہے ۔

 شرارت کے لئے اس کی اپنی گواہی کی طرف سے مذمت کی {17:11}

 جا رہا ہے بہت ٹیمورووس ہے اور ضمیر کے ساتھ ہمیشہ سے دبایا

 دردناک حاالت فوریکاسٹت ۔

 خوف ایک کی غداری سوا اور کچھ نہیں ہے ۔ {17:12}

 سکوورس جن وجہ گذرانے ۔

 اور یہ توقع کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر، {17:13}

 جہالت کی وجہ سے جو نکالتا سے زیادہ کرلے

 عذاب ہے ۔

 لیکن وہ ایک ہی نیند اس رات کی نیند {17:14}

 یقت ناقابِل تھا اور جو ان پر چڑھ آئےجو درحق

 ناگزیر دوزخ کے نیچے سے نکل

 دیوہیکل اپپآراٹانس کے ساتھ کچھ بے قرار ہونگے تھے، {17:15}

 اور جزوی بیہوش ہو گیا، ان کے دل میں ناکامی ان: ایک اچانک کے لئے

 خوف، اور نہیں دیکھا کے لئے، ان پر چڑھ آئے ۔

 ں گر تاکید تھیتو پھر جو کوئی وہا {17:16}

 ، لوہے کی سالخوں کے بغیر ایک جیل میں بند رکھا جاتا،

 کہ وہ تھیں اس لئے آمد یا چرواہا {17:17}

 یا ایک مزدور کے خانے میں، وہ جاالتِکار برداشت کرنی پڑتی تھیں اور تھا



 اس ضرورت کو جس سے گریز نہیں کیا جا سکا: وہ تمام تھے

 تاریکی کی ایک زنجیر سے باندھا ۔

 یہ تھی کہ ایک وہاسٹالنگ ہوا، یا ایک شیریں {17:18}

 شور کے درمیان پھیلتے ہوئے شاخیں، یا ایک خوبصورت پرندے

 پانی کا بری طرح سے ہلی چل پڑنا،

 یا پتھر کی ایک خوفناک آواز ڈال، یا ایک {17:19}

 چل رہا ہے کہ جانوروں، اچٹ رہا ہے کے نہیں دیکھا جا سکتا یا ایک

 جنگلی جانوروں کی سب سے وحشیانہ، یا ایک ریبووندینگ کی آواز چنگھاڑنے

 یہ باتیں ان سے بنایا ۔ کھوکھلی پہاڑوں سے انہیں کسب کرسکے ۔

 بیہوشی کے لیے خوف ہے ۔

 ئے اوروتاب صاف روشنی کے ساتھ پوری دنیا کے ل {17:20}

 :کوئی بھی ان کی محنت میں روکا گیا

 ان صرف بچھا ہوا بھاری رات ایک اوور ایک {17:21}

 جس کے بعد ملنا چاہیے کہ تاریکی کی تصویر

 ان: مگر ابھی سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دردناک تھے

 تاریکی ۔

 نیورٹہیلیسس، تیرے مقدسوں کے ساتھ ایک بہت بڑا نور تھا {18:1}

 اظہار وہ سماعت اور ان کی شکل نظر نہیں آرہاجس کا 

 کیونکہ وہ بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا نہ وہ

 ان خوش شمار کیا ہے ۔

 مگر اس کے لیے وہ کیا کو ضرر نہ پہنچے ان اب، جن میں سے {18:2}



 اس سے پہلے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کیا، ان پر ظلم کیا گیا تھا اور

 کے لئے کہ وہ دشمن ہو چکا تھا ۔ منت انہیں معاف کر

 کے بجائے وہریوف تو تونے ایک جالنے ستون ان {18:3}

 آگ دونوں نامعلوم سفر کا رہنما ہو اور ایک

 ان بود رکھنا بے ضرر سورج ہے ۔

 وہ کی روشنی سے محروم ہونے کے الئق تھے اور {18:4}

ے قید کئ جو تیرے بیٹوں، کی طرف سے بند کر رکھی تھی جو اندھیرے میں

 گئے

 جس سے کہا جاۓ، شریعت کا انکارروپٹ نور تھا

 دنیا ہے ۔

 ویڈیو مار ڈالنے کو babes اور جب وہ تھا مقرر {18:5}

 جو مقدسوں کی جا رہی باہر پھینک دیا اور محفوظ, کے لئے ایک بچہ

 ان کی ہر تو دور ٹوکیسٹ کی کثرت ان

 بچوں اور داسٹرویادسٹ ان تمام تر ایک زبردست پانی میں ہے ۔

 اس رات کی مصدقہ پہلے، ہمارے باپ دادا تھے کہ {18:6}

 کیا قسموں سے یقینا جانتے وہ دیا تھا

 596حکمت صفحہ 

 کریڈنسی، وہ بعد میں ہو سکتا ہے ۔

 تیرے لوگوں کے قبول کر لیا گیا تو دونوں نجات {18:7}

 صادق اور دشمنوں کی تباہی کا ہے ۔

 نمک کے لیے تو ہمارے مخالفین کو سزا کیا {18:8}



 کی طرف سے ایک ہی تو ہمارے ذریعہ سے جنکو تُو مرتا کہالتا ہے تسبیح کیا ۔

 پاکپاز مردوں کی نیك و صالح اوالد کے لئے کیا {18:9}

 پوشیدہ، اور ایک مقدس آئین کی منظوری کے ساتھ قربانی،

 ُمقدّسوں کی طرح یکساں اچھی میں شریک ہونا چاہئے اورکہ 

 بدی، باپ دادا اب باہر حمد کے گیت گاتے ہیں ۔

 وہاں دوسری جانب نرسنگا بلکہ ایک بیمار {18:10}

 دشمنوں اور ایک دردمند شور کی آواز کے مطابق ہے ۔

 پٹتی تھی بچوں کے لئے بیرون ملک لے گئے ۔

 د سزا دی گئیمالک اور نوکر کے بع {18:11}

 اور اس طرح بادشاہ کے طور پر، تو مشترکہ کا سامنا کرنا پڑا ایک انداز ۔

 شخص ہے ۔

 {12یہ سب مل کر بے شمار مردے کے ساتھ تھے لہذا  :18}

 زندہ دفن کے لئے کافی نہ تھے موت کی ایک قسم ۔

 ان: ایک لمحے میں ان میں سے اوراشرف اوالد تھا ۔

 کو تباہ کر دیا ۔

 کے لئے حاالنکہ انہیں کی طرف سے کسی چیز پر یقین نہ کریں گے {18:13}

 کی تباہی پر جادُو ایسا ہی کی وجہ ۔

 پہلوٹھا انہوں یہ لوگوں کے بیٹے نے تسلیم کیا

 خدا ہے ۔

 کے لئے جبکہ تمام چیزوں پر سکون خاموشی میں تھے اور {18:14}

 اس رات میں اس تیز رو کورس کے بیچ میں تھا،



 تیرے عظیم کالم آسمان سے نیچے کود {18:15}

تیرے شاہی تخت میں سے، ایک سخت آدمی کے بیچ میں سے جنگ کے طور 

 پر

 تباہی کی سر زمین کے،

 تیرے ریا حکم کے طور پر حاضر ایک {18:16}

 تیز تلوار اور اٹھ کر کھڑے ہونا سب کچھ موت کے ساتھ بھرا ہوا ۔

 زمین پر کھڑا تھا ۔ اور یہ آسمان کو چھوا، لیکن اسے

 پھر اچانک خوفناک خواب کا خواب {18:17}

 ان انلووکد پر آکر انہیں زخم اور دیاجائیگا گھبرا

 کے لئے ۔

 اور یہاں پھینک دیا اور دوسرے وہاں، نصف {18:18}

 مرے نے اس کی موت کا سبب ہے ۔

 فوریشاو خواب جو انہیں پریشان کیا تھا اس لئے {18:19}

 یہ، وہ فنا ہو جاتے اور معلوم نہیں وہ کیوں تھے اَیسا نہ ہو کہ

 میں مبتال ہے ۔

 ہاں، کی موت چکھنے صادق کو چھوا {18:20}

 بھی، اور وہاں ایک کی تباہی میں بھیڑ میں سے تھا ۔

 بیابان: مگر غضب تمنا نہ سہا ہے ۔

 اس کے لئے وہ بے اِلزام آدمی نے جلدی اور {18:21}

 اور اس کی ڈھال النے کرنے نکل کھڑا ہوا ۔ان کا دفاع 

 مناسب وزارت، یہاں تک کہ نماز اور کا کفّارہ



 لوبان، خود کے خالف قہر سیٹ اور تو الیا

 مصیبت یہ اعالن کر دیا کہ وہ اپنے بندہ کو ختم کرنا ہے ۔

 {22وہ رہاہوں، طاقت کے ساتھ نہیں پر قابو پا لیا تو  :18}

 طاقت کے، لیکن ایک لفظ کے ساتھ اس مغلوب جسم، اور نہ ہی اسلحہ کی

 جو سزا، قسموں اور عہدوں سے دلیلیں

 باپ دادا ۔

 جب مردوں میں اب کی طرف سے گر گئے تھے کے لئے {18:23}

 ایک دوسرے پر ڈھیروں کے درمیان کھڑے ہوئے، وہ ٹھہرے ہیں ۔

 غضب، اور زندوں کا راستہ جدا ۔

 کے لئے طویل چادر میں تھی ساری دنیا اور {18:24}

 پتھروں کی چار الئنوں میں باپ دادا کی شان تھی ۔

 کھدا ہے اور تیری عظمت دایڈیم اس کے سر پر ہے ۔

 یہ رہاہوں جگہ دی اور تھا {18:25}

 ان میں سے ڈر: یہ اتنا کہ وہ صرف کے چکھا تھا

 غضب ہے ۔

 ضب آیاپر غ جہاں ِدین، بغیر ان {19:1}

 آخر رحمت: وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا سامنے ۔

 کہ انہیں رخصت رخصت کرنے کے لئے دی جائے کہ کس طرح اور {19:2}

 .انہیں جلد رخصت، وہ توبہ کریں اور ان کا پیچھا

 کی حالت میں وہ ابھی تک سوگ بنانے اور تھے {19:3}

 مردوں کی قبروں پر ماتم، وہ دوسرے شامل ہیں



 آلہ، اور انہیں مفرور قرار پیچھا کیا جسے وہ نادان

 چلے جانے کے لیے شفاعت تھا ۔

 اس لئے مقدر، جنکا الئق تھے، نے شرکت کی {19:4}

 اس کے آخر تک انہیں اور بنایا ان کو چیزیں بھول جاتے کہ

 تھا پہلے ہی ہوا تھا، کہ وہ سزا پوری ہو سکتا ہے

 :جو ان کے عذاب کے لیے خواہش مند تھا

 :اور تیرے لوگوں کا ایک عمدہ طریقہ بتایا ہے گزر ہو سکتا ہے کہ {19:5}

 مگر وہ ایک عجیب و غریب موت تالش کر سکتے ہیں ۔

 مناسب قسم میں ساری مخلوقات کے لئے تھا ۔ {19:6}

 پھر از سر نو شکل خاص احکام کی خدمت

 تیری اوالد رکھا تاکہ کرنے پر اس نے کہا کو کیا گیا

 :بغیر نقصان

 اور یعنی بادل تھے لشکر گاہ کے طور پر ۔ {19:7}

اور اس سے  اس سے پہلے کہ خشک زمین دکھائی دیا، جہاں پانی کھڑا ہوا تھا ۔

 باہر

 اور تشدد سے باہر بحیرہ احمر بغیر ُرکاوٹ کا ایک طریقہ ۔

 :اسٹریم ایک سبز قطعہ

 وہریتھروگہ جو تھے سب لوگ چلے گئے {19:8}

 تیرے عجیب عجیب دیکھ کر تیرا ہاتھ کے ساتھ دفاع کیا

 عجیب کام کرتا ہے ۔

 وہ مفرور گھوڑے کی طرح اور اچھل گئے اس لئے پسند ہے ۔ {19:9}



 ، اے خداوند ایلنے ان کو چھڑاےا رفیق کو دے دیا، حمد نر برے ۔

 وہ اس کے باوجود کہ ان باتوں سے باخبر تھے {19:10}

 قیام کے دوران کس طرحکیا وہ غیر ملک میں 

 گراؤنڈ مکھیاں چوپائے کی بجائے نکالکر الیا اور کیسے

 دریا کی مچھلیوں کے بجائے مینڈک کی ایک جماعت نے پھینک دیا ۔

 مگر اس کے بعد ایک نئی نسل کے دیکھا {19:11}

 پرندوں، اپنی اشتہا میں کمی کے ساتھ قیادت کی جا رہی ہیں تو ان سے پوچھا

 نازک گوشت ۔

 بٹیریں ان سے کے لئے سمندر سے آئے اس لئے {19:12}

 ان قناعت ہے ۔

 اور سزاؤں پر گنہگار نہیں {19:13}

 سابق نشان آوازیں کی طاقت کی طرف سے بغیر: ان کے لئے

 دین کے مطابق اپنے شرارت کا سامنا کرنا پڑا،

 یہاں تک کہ وہ ایک زیادہ مشکل اور نفرت انگیز رویہ استعمال

 رف ۔اجنبی کی ط

 کے لئے سادامیس نہیں موصول ہوئی وہ لوگ، جن {19:14}

 وہ معلوم نہیں جب وہ آئے: لیکن یہ پر لے آیا ۔

 غالمی میں جو بھی ان کی مستحق تھی ۔

 حکمت 597صفحہ 

 اور نہ صرف بہت، مگر شاید کچھ عزت {19:15}

 وہ اجنبی نہ تھے کیونکہ ان میں سے تھے ہو گا



 :دوست

 مگر یہ بہت مہنگا ان میں مبتال جسے {19:16}

 وہ فیاسٹانگس کے ساتھ مال تھا اور پہلے ہی سے ہو گئے

 ان کے ساتھ ایک ہی قوانین میں شریک ہیں ۔

 اس لئے بھی اندھا پن کے ساتھ یہ تھے ۔ {19:17}

 :زدہ لوگوں، جیسا کہ صادق کے دروازے پر تھے

 ساتھ گھیر رہا، جب کے بارے میں خوفناک عظیم تاریکی کے

 ہر ایک نے اپنے دروازے سے گزرنے کی کوشش کی ۔

 کے عناصر کی طرف سے اپنے آپ کو میں تبدیل کر دیا گیا تھا {19:18}

 ہم آہنگی، کی ایک قسم کی طرح ایک عبرانی نوٹ کی تبدیلی کی طرح

 جو کر سکتے ہیں دھن، کا نام ابھی اور ہمیشہ آواز ۔

زوں کو کہ رہے ہیں کی طرف سے اچھی طرح کی آنکھوں کے سامنے ان چی

 سے سمجھا جا

 کیا جاتا ہے ۔

 زمینی چیزوں میں تبدیل کر دیا گیا کیونکہ گیال، اور {19:19}

 ان چیزوں میں پانی کم، اس سے قبل اب پر چال گیا

 زمین ہے ۔

 آگ پانی سے اس کو بھول جاتے تھے {19:20}

 نچانگ فطرت ہے ۔فضیلت کے مالک: اور پانی فورگت نے اپنے قا

 دوسری جانب شعلوں نہ گوشت ضائع کر دیں {19:21}

 اگرچہ وہ ان مہینوں میں چلے گئے فانی کی باتیں، رہنے والے ۔



 نہ پگھال وہ یخ قسم آسمانی گوشت تھا ۔

 فطرت کے پگھل کرنے کے لئے مناسب ہے ۔

 اس لئے ہر ایک بات میں، اے خداوند، بڑائی کیا تیرا {19:22}

 ور ان کی تسبیح نہ کیا تو ہلکے لحاظلوگوں ا

 ان: مگر ان کو ہر وقت اور جگہ میں مدد کیا ۔
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