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واعظ
دنیاویہر چیز باطل ہے

واعظمیںذیل1 الفاظکے قلم بند اُسہیں، داؤدجوکے کا بیٹا اور یروشلم
میں بادشاہ ہے،

واعظ2 فرماتا ہے، باطل” ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل
باطلہی “!ہے سورج3 تلے مشقتمحنتجو کرےانسان اُس کا کیا فائدہ
ہے؟ کچھ !نہیں پشتایک4 آتی اور دوسری جاتی ہے، لیکن زمین ہمیشہ
تک قائم رہتی ہے۔ سورج5 طلوع غروباور ہو جاتا ہے، سُرعتپھر سے
اُسی چلاواپسجگہ جاتا طلوعدوبارہسےجہاںہے 6ہے۔ہوتا جنوبہَوا
طرفکی چلتی، پھر مُڑ کر شمال طرفکی چلنے لـگتی ہے۔ یوں کاٹچکر
کاٹ کر وہ بار بار نقطہ آغاز واپسپر آتی ہے۔ تمام7 یا در سمندر میں جا ملتے
ہیں، توبھی سمندر سطحکی وہی رہتی ہے، کیونکہ یاؤں در کا پانی مسلسل
اُن سرچشموں واپسپاسکے آتا جہاںہے سے بہہ نکلا ہے۔ انسان8 باتیں
کرتے تھککرتے جاتا بیانکچھسےطورصحیحاورہے نہیں آنکھسکتا۔کر
کبھی اِتنا نہیں دیکھتی کبھیکان“ہے۔کافیکرو،بساب”کہے،کہ اِتنا
نہیں سنتا کہ اَور نہ سننا چاہے۔ 9 جو پیشکچھ آیا وہی پیشدوبارہ آئے
گا، جو کچھ کیا گیا وہی دوبارہ کیا جائے سورجگا۔ تلے کوئی باتبھی نئی
نہیں۔ 10 کیا باتکوئی جسہے بارےکے میں کہا جا سکے، دیکھو،”
یہ نئی ؟“ہے ہرگز نہیں، یہ بھی ہم بہتسے دیر پہلے ہی موجود تھی۔ 11 جو
پہلے زندہ تھے اُنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو آنے والے ہیں اُنہیں بھی وہ
یاد نہیں کریں گے جو اُن کے بعد آئیں گے۔
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حاصلحکمت کرنا باطل ہے
مَیں12 واعظجو ہوں یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ مَیں13 اپنینے

پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ جو کچھ آسمان تلے کیا جاتا ہے اُس کی
حکمت کے یعے تفتیشذر و تحقیق کروں۔ یہ کام ناگوار ہے گو الله نے
خود انسان کو اِس مشقتمحنتمیں کرنے کی دیداریذمہ ہے۔

مَیں14 تمامنے کاموں کا ملاحظہ کیا تلےسورججو ہوتے ہیں، تو نتیجہ
یہ نکلا سبکہ کچھ باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ 15 جو پیچ دار
ہے وہ سیدھا نہیں ہو کمیکیجسسکتا، ہے اُسے گنا نہیں جا سکتا۔

16 مَیں نے دل میں کہا، حکمت” میں مَیں نے اِتنا اضافہ کیا اور اِتنی
ترقی کی کہ اُن سب سبقتسے لے گیا جو مجھ سے پہلے یروشلم پر حکومت
کرتے میرےتھے۔ دل بہتنے حکمت اور علم اپنا لیا “ہے۔ مَیں17 نے
پوریاپنی اِسطاقتذہنی پر لگائی سمجھوں،حکمتکہ نیز دیوانگیمجھےکہ
اور حماقت کی سمجھ بھی آئے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ہَوا کو
پکڑنے کے برابر ہے۔ 18 کیونکہ بہتحکمتجہاں وہاںہے رنجیدگی بھی
بہت ہے۔ جو علم و عرفان میں اضافہ کرے، وہ دُکھ میں اضافہ کرتا ہے۔

2
دنیا کی باطلخوشیاں ہیں

1 مَیں نے اپنے آپ سے کہا، آ،” خوشی کو آزما کر اچھی چیزوں کا
تجربہ لیکن“!کر یہ بھی باطل ہی نکلا۔ مَیں2 بولا، ہنسنا” بےہودہ ہے،
اور خوشی سے کیا حاصل ہوتا “ہے؟ مَیں3 نے دل میں اپنا جسم َمے سے
تر و تازہ کرنے حماقتاور اپنانے یقےکے طر ڈھونڈ نکالے۔ اِس پیچھےکے
بھی حکمتمیری معلوم کرنے کوششکی تھی، کیونکہ مَیں دیکھنا چاہتا
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تھا تکجبکہ انسان آسمان تلے جیتا رہے اُس کے لئے کیا کچھ کرنا ہے۔مفید
مَیں4 انجامکامبڑےبڑےنے دیئے، اپنے لئے مکان تعمیر تاکستانکئے،

باغمتعدد5لگائے، پارکاور لگا کر قسممختلفمیںاُن پھلکے درختدار
لگائے۔ 6 پھلنے لنے پھو والے جنگل کی آب پاشی کے لئے مَیں نے تالاب
بنوائے۔ 7 مَیں نے غلام اور لونڈیاں خرید لیں۔ ایسے غلام بھی بہت تھے
جو میںگھر پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اُتنے گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ ملیں جتنی
مجھ سے پہلے یروشلم میں کسی حاصلکو نہ تھیں۔ مَیں8 نے اپنے لئے سونا
چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں مَیںکئے۔جمعخزانےکے گلوکارنے مرد
و خواتین حاصل کئے، ساتھ کثرتساتھ ایسیکی چیزیں جن سے انسان اپنا
دل بہلاتا ہے۔

یوں9 مَیں بہتنے ترقی کر کے سباُن حاصلسبقتپر کی مجھجو سے
پہلے یروشلم تھے۔میں اور میںدلمیرےحکمتمیریمیںکامہر قائم رہی۔
10 میریبھیکچھجو آنکھیں تھیںچاہتی وہ مَیں نے اُن کے لئے مہیا کیا، مَیں
نے اپنے دل سے کسی بھی خوشی کا انکار نہ میرےکیا۔ دل میرےنے
ہر کام لطفسے اُٹھایا، اور یہ میری مشقتمحنتتمام کا اجر رہا۔

11 لیکن جب مَیں نے اپنے ہاتھوں کے تمام کاموں کا جائزہ لیا، اُس
محنت مشقت کا جو مَیں نے کی تھی تو نتیجہ یہی نکلا سبکہ کچھ باطل
اور ہَوا پکڑنےکو برابرکے بھیکسیتلےسورجہے۔ کام نہیںفائدہکا ہوتا۔

سب ایککا ہی انجام ہے
12 پھر مَیں حکمت، بےہودگی اور حماقت پر غور کرنے لگا۔ مَیں نے

سوچا، جو آدمی بادشاہ وفاتکی تختپر نشین ہو گا وہ کرےکیا گا؟ وہی
کچھ جو پہلے بھی کیا جا چکا !ہے
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مَیں13 نے دیکھا اندھیرےروشنیطرحجسکہ بہترسے طرحاُسیہے

حکمت حماقت سے بہتر ہے۔ دانش14 مند کے سر میں آنکھیں ہیں جبکہ
اندھیرےاحمق ہی میں چلتا ہے۔ لیکن مَیں نے یہ بھی جان لیا کہ دونوں
ایککا ہی انجام ہے۔ مَیں15 میںدلنے احمق”کہا، کا سا انجام میرا بھی
ہو گا۔ تو پھر اِتنی یادہ حاصلحکمتز کرنے کا کیا فائدہ یہہے؟ بھی باطل
“ہے۔ 16 احمقکیونکہ دانشطرحکی مند یادکی بھی نہیںتکہمیشہ رہے
گی۔ آنے مٹیادکیسبمیںدنوںوالے احمقگی۔جائے دانشطرحکی
مند کو بھی مرنا ہی !ہے

17 یوں سوچتے سوچتے مَیں زندگی سے نفرت کرنے لگا۔ جو بھی کام
سورج تلے کیا جاتا ہے وہ مجھے بُرا لگا، کیونکہ سب کچھ باطل اور ہَوا کو
پکڑنے کے برابر ہے۔ سورج18 تلے مَیں نے جو کچھ بھی مشقتمحنت سے
حاصل کیا تھا اُس سے مجھے نفرت ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ اُس
کے لئے چھوڑنا میرےجوہے میریبعد جگہ آئے گا۔ اور19 کیا معلوم کہ
دانشوہ مند یا احمق ہو گا؟ لیکن جو بھی ہو، وہ اُن تمام چیزوں مالـککا
ہو گا جو حاصل کرنے کے لئے مَیں نے سورج تلے اپنی پوری طاقت اور
صَرفحکمت کی ہے۔ یہ بھی باطل ہے۔

تب20 میرا دل مایوس ہو کر ہمت ہارنے لگا، کیونکہ جو بھی محنت
مشقت مَیں نے سورج تلے کی تھی وہ بےکار سی لـگی۔ 21 کیونکہ خواہ
انسان اپنا کام حکمت، علم مہارتاور کیوںسے نہ کرے، آخرکار سباُسے
کسیکچھ کے لئے چھوڑنا جسہے نے اُس کے لئے ایک اُنگلی بھی نہیں
ہلائی۔ یہ بھی باطل اور بڑی مصیبت ہے۔ 22 کیونکہ آخر میں انسان کے
لئے کیا کچھ قائم رہتا ہے، جبکہ اُس نے سورج تلے اِتنی محنت مشقت اور
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کوششوں کے ساتھ سب کچھ حاصل کر لیا ہے؟ 23 اُس کے تمام دن دُکھ
اور رنجیدگی بھرےسے ہتے ر راتہیں، کو بھی اُس کا دل آرام نہیں پاتا۔
یہ بھی باطل ہی ہے۔

انسان24 کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کھائے پیئے اور اپنی
محنت مشقت کے پھل سے لطف اندوز ہو۔ لیکن مَیں نے یہ بھی جان لیا
کہ الله ہی یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ 25 کیونکہ اُس کے بغیر کون کھا
خوشکر ہو سکتا ہے؟ کوئی !نہیں 26 جو انسان الله کو منظور ہو اُسے وہ
حکمت، علم و عرفان اور خوشی عطا کرتا ہے، لیکن گناہ گار کو وہ جمع
کرنے اور ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے تاکہ بعد میں یہ دولت الله
باطلبھییہجائے۔کیحوالےکےشخصمنظورکو اور ہَوا کو پکڑنے کے
برابر ہے۔

3
باتہر کا وقتاپنا ہے

ہر1 آسمانہوتی،گھڑیاپنیکیچیز تلے معاملےہر کا وقتاپنا ہوتا ہے،
2 جنم لینے اور مرنے کا،
پودا لگانے اور اُکھاڑنے کا،
3 مار دینے اور شفا دینے کا،
ڈھا دینے اور تعمیر کرنے کا،
4 رونے اور ہنسنے کا،
آہیں بھرنے رقصاور کرنے کا،
5 پتھر پھینکنے اور پتھر جمع کرنے کا،
گلے ملنے اور اِس سے باز ہنے ر کا،
تلاش6 کرنے اور کھو دینے کا،
محفوظ رکھنے اور پھینکنے کا،
7 پھاڑنے اور سی کر جوڑنے کا،
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خاموش ہنے ر اور لنے بو کا،
8 پیار کرنے نفرتاور کرنے کا،
جنگ لڑنے اور سلامتی سے زندگی گزارنے کا،
9 چنانچہ کیا فائدہ ہے کہ کام کرنے مشقتمحنتوالا کرے؟
مَیں10 نے تکلیفوہ دہ کام کاج دیکھا جو الله انساننے کے سپرد کیا

تاکہ وہ اُس میں اُلجھا رہے۔ اُس11 نے ہر چیز یوںکو بنایا ہے کہ وہ اپنے
وقت کے لئے خوب صورت اور مناسب ہو۔ اُس نے انسان کے دل میں
جاودانی بھی ڈالی ہے، گو وہ شروع سے لے کر تکآخر اُس کام کی تہہ
تک نہیں پہنچ سکتا جو الله نے کیا ہے۔ مَیں12 نے جان لیا کہ انسان کے
لئے اِس سے بہتر نہیںکچھ خوشوہکہہے اوررہے جیتے زندگیجی کا مزہ
لے۔ 13 کیونکہ اگر کوئی کھائے پیئے اور مشقتمحنتتمام ساتھکے ساتھ
حالخوش بھی ہو تو یہ الله بخششکی ہے۔

مجھے14 سمجھ آئی کہ جو کچھ کرےالله وہ تکابد قائم رہے گا۔ اُس
میں نہ اضافہ ہو سکتا کمی۔نہہے الله اِسکچھسبیہ لئے کرتا انسانکہہے
اُس خوفکا مانے۔ 15 جو حال پیشمیں آ رہا ہے وہ ماضی پیشمیں آ
چکا ہے، اور جو مستقبل پیشمیں آئے گا وہ پیشبھی آ چکا ہے۔ ہاں،
جو کچھ گزر چکا ہے اُسے الله واپسدوبارہ لاتا ہے۔

انسان فانی ہے
مَیں16 تلےسورجنے مزید کرنیعدالتجہاںدیکھا، ناانصافیوہاںہے

انصافجہاںہے، کرنا وہاںہے ہے۔بےدینی لیکن17 میںدلمَیں الله”بولا، راست باز اور بےدین دونوں کرےعدالتکی گا، کیونکہ ہر معاملے
اور کام کا وقتاپنا ہوتا “ہے۔
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18 مَیں نے یہ بھی سوچا، تکجہاں” انسانوں کا تعلق ہے الله اُن کی

جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اُنہیں پتا چلے کہ وہ جانوروں کی مانند ہیں۔
19 کیونکہ انسان و حیوان کا ایک ہی انجام ہے۔ دونوں دم چھوڑتے،
دونوں ایکمیں سا دم اِسہے، لئے انسان حیوانکو نسبتکی یادہ ز فائدہ
حاصل نہیں باطلکچھسبہوتا۔ ہی ہے۔ ایککچھسب20 ہی جگہ چلا
جاتا سبہے، خاککچھ سے بنا ہے اور سب کچھ خاکدوبارہ میں مل
یقینکون21گا۔جائے کہہسے سکتا انسانکہہے روحکی اوپر طرفکی
جاتی اور حیوان روحکی نیچے زمین میں اُترتی “ہے؟

مَیںغرض22 نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے
کہ وہ اپنے کاموں خوشمیں رہے، یہی اُس نصیبکے میں ہے۔ کیونکہ
اُسےکون وہ دیکھنے قابلکے بنائے گا اُسجو پیشبعدکے آئے کوئیگا؟
!نہیں

4
مُردوں کا حال بہتر ہے

مَیں1 ایکنے بار پھر نظر ڈالی تو مجھے وہ تمام ظلم نظر آیا جو سورج تلے
ہوتا ہے۔ مظلوموں کے آنسو بہتے ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
ظالم اُن سے یادتی ز کرتے ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ 2 یہ
دیکھ کر مَیں نے مُردوں مبارککو کہا، حالانکہ وہ عرصے وفاتسے پا
مَیںتھے۔چکے حالوہ”کہا،نے لوگوںزندہکے ہیں۔مبارککہیںسے
لیکن3 اِن سے یادہ مبارکز وہ ہے تکابجو وجود میں نہیں جسآیا،
نے وہ تمام بُرائیاں نہیں دیکھیں سورججو تلے ہوتی “ہیں۔

غربت میں سکون بہتر ہے
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مَیں4 نے یہ بھی دیکھا لوگسبکہ اِس لئے مشقتمحنت مہارتاور

سے کام کرتے ہیں دوسرےایککہ سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بھی باطل
اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ طرفایک5 تو احمق ہاتھ پر دھرےہاتھ
بیٹھنے باعثکے آپاپنے کو تکتباہی پہنچاتا ہے۔ طرفدوسریلیکن6
اگر مٹھیکوئی روزیبھر کما سکونکر ساتھکے زندگی سکےگزار تو یہ اِس
سے بہتر ہے دونوںکہ مٹھیاں محنتسرتوڑ اور ہَوا کو پکڑنے کی کوششوں
کے بعد ہی بھریں۔

تنہائی نسبتکی مل کر رہنا بہتر ہے
مَیں7 نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا جو باطل ہے۔ ایک8 آدمی اکیلا

تھا۔ہی نہ اُس کے بیٹا تھا، نہ بھائی۔ وہ مشقتمحنتبےحد کرتا لیکنرہا،
اُس کی آنکھیں کبھی اپنی دولت سے مطمئن نہ تھیں۔ سوال یہ رہا، مَیں”
اِتنی لئےکےکسکوششسرتوڑ کر رہا مَیںہوں؟ اپنی جان زندگیکو کے
مزے لینے سے کیوں محروم رکھ رہا “ہوں؟ یہ بھی باطل اور ناگوار معاملہ
ہے۔

ایکدو9 سے بہتر ہیں، اُنہیںکیونکہ اپنے کاجکام کا اچھا اجر ملے گا۔
10 ایکاگر گر جائے تو اُس کا ساتھی اُسے دوبارہ کرےکھڑا گا۔ لیکن
اُس پر افسوس جو گر جائے اور کوئی ساتھی نہ ہو جو اُسے دوبارہ کھڑا
کرے۔ 11 نیز، جب دو سردیوں کے موسم میں مل کر بستر پر لیٹ جائیں تو
وہ گرم ہتے ر ہیں۔ جو تنہا ہے کسوہ طرح گرم ہو جائے گا؟ ایک12
شخص پر قابو پایا جا سکتا ہے جبکہ دو مل کر اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تین
یوں لڑ والی جلدیرسّی نہیںسے ٹوٹتی۔

قوم قبولیتکی فضول ہے
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13 جو لڑکا غریب دانشلیکن مند ہے وہ بزرگاُس لیکن احمق بادشاہ

کہیںسے بہتر تنبیہجوہے ماننے انکارسے کرے۔ کیونکہ14 وہگو بوڑھے
بادشاہ کی حکومت کے دوران غربت میں پیدا ہوا تھا توبھی وہ جیل سے
نکل کر بادشاہ بن گیا۔ لیکن15 پھر مَیں نے دیکھا کہ سورج تلے لوگتمام
ایک اَور لڑکے کے پیچھے ہو لئے جسے پہلے کی جگہ تخت نشین ہونا تھا۔
16 اُن تمام لوگوں کی انتہا نہیں تھی جن کی قیادت وہ کرتا تھا۔ توبھی جو
بعد میں آئیں گے وہ اُس خوشسے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو
پکڑنے کے برابر ہے۔

5
الله خوفکا ماننا

1 الله کے گھر میں وقتجاتے اپنے قدموں کا خیال رکھ اور سننے کے
لئے تیار رہ۔ یہ احمقوں کی قربانیوں سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتے
ہی نہیں غلطکہ کام کر رہے ہیں۔

2 لنے بو میں جلدبازی نہ کر، تیرا دل الله کے حضور کچھ بیان کرنے میں
جلدی نہ کرے۔ الله آسمان پر ہے جبکہ تُو زمین پر ہی ہے۔ لہٰذا بہتر ہے
کہ تُو کم باتیں کرے۔ 3 یادہسےحدطرحجسکیونکہ مشقتمحنتز سے
خواب آنے لـگتے اُسیہیں بہتطرح باتیں کرنے آدمیسے حماقتکی ظاہر
ہوتی ہے۔

4 اگر تُو الله کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے میں دیر مت کر۔
وہ احمقوں خوشسے نہیں ہوتا، چنانچہ اپنی مَنت پوری کر۔ مَنت5 نہ ماننا
مَنت مان کر اُسے پورا نہ کرنے سے بہتر ہے۔

6 اپنے منہ کو اجازت نہ دے کہ وہ تجھے گناہ میں پھنسائے، اور الله
کے پیغمبر کے منے سا نہ کہہ، مجھ” سے غیرارادی غلطی ہوئی “ہے۔ کیا
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ضرورت ہے کہ الله تیری بات ناراضسے ہو کر تیری محنت کا کام تباہ
کرے؟

7 جہاں بہت خواب دیکھے جاتے ہیں وہاں فضول باتیں اور بےشمار
الفاظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ الله !مانخوفکا

ظالموں کا ظلم
8 کیا تجھے میںصوبے لوگایسے نظر آتے ہیں غریبوںجو پر ظلم کرتے،

اُن کا حق مارتے اور اُنہیں انصاف سے محروم رکھتے ہیں؟ تعجب نہ کر،
سرکاریایککیونکہ دوسرےملازم کی نگہبانی کرتا ہے، اور اُن پر مزید
ملازم مقرر ہوتے ہیں۔ 9 ملـکچنانچہ کے لئے ہر لحاظ سے فائدہ اِس
میں ہے کہ ایسا بادشاہ اُس پر کرےحکومت جو کاشت کاری کی فکر
کرتا ہے۔

خوشدولت حالی ضمانتکی دےنہیں سکتی
جسے10 پیارےپیسے ہوں وہ کبھی مطمئن نہیں ہو گا، خواہ اُس کے

پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ زردوستجو ہو وہ کبھی آسودہ نہیں
ہو گا، خواہ اُس پاسکے کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو۔ یہ بھی باطل ہی
ہے۔ 11 مالجتنا میں اضافہ ہو اُتنا ہی اُن کی تعداد بڑھتی ہے جو اُسے کھا
جاتے ہیں۔ اُس مالـککے کو اُس کا کیا فائدہ ہے سوائے اِس کے کہ
وہ اُسے دیکھ دیکھ کر مزہ لے؟ 12 کام کاج کرنے والے کی نیند میٹھی
ہوتی ہے، خواہ اُس نے کم یا یادہ ز کھانا کھایا ہو، لیکن امیر کی دولت
اُسے سونے نہیں دیتی۔

مجھے13 سورج ایکتلے نہایت بُری بات نظر آئی۔ دولتجو کسی نے
اپنے لئے محفوظ رکھی وہ اُس کے لئے نقصان باعثکا بن گئی۔ 14 کیونکہ
جب یہ دولت مصیبتکسی باعثکے تباہ ہو گئی اور آدمی کے ہاں بیٹا
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پیدا ہوا تو اُس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ماں15 پیٹکے سے نکلتے وقت
وہ ننگا تھا، اور اِسی طرح کوچ کر کے چلا بھی جائے گا۔ اُس محنتکی
کا پھلکوئی نہیں ہو گا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔

16 یہ بھی بہت بُری بات ہے جسکہ طرح انسان آیا اُسی طرح کوچ
کر کے چلا بھی جاتا ہے۔ اُسے کیا فائدہ ہوا ہے کہ اُس نے ہَوا کے لئے
ہو؟کیمشقتمحنت 17 وہجیجیتے یکیدنہر تار میں کھانا ہوئےکھاتے
گزارتا، زندگی بھر بڑیوہ بیماریرنجیدگی، اور غصے میں مبتلا رہتا ہے۔

تب18 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اچھا اور مناسب ہے کہ وہ
دنجتنے الله اُسےنے ہیںدیئے کھائے پیئے تلےسورجاور مشقتمحنتاپنی
پھلکے کا مزہ لے، کیونکہ یہی اُس نصیبکے میں ہے۔ 19 جبکیونکہ
الله شخصکسی مالکو و متاع عطا کر کے اُسے اِس قابل بنائے کہ اُس کا
مزہ لے سکے، اپنا نصیب قبول کر سکے اور محنت مشقت کے ساتھ ساتھ
بھیخوش ہو سکے تو یہ الله بخششکی ہے۔ شخصایسے20 کو زندگی کے
دنوں پر غور خوضو کرنے کا کم وقتہی ملتا ہے، کیونکہ الله اُسے دل
میں خوشی دلا مصروفکر رکھتا ہے۔

6
مجھے1 سورج ایکتلے اَور باتبُری نظر آئی جو انسان کو اپنے بوجھ تلے

دبائے رکھتی ہے۔
2 الله کسی آدمی کو مال و متاع اور عزت عطا کرتا غرضہے۔ اُس

کے پاس سب کچھ ہے جو اُس کا دل چاہے۔ لیکن الله اُسے اِن چیزوں
لطفسے اُٹھانے نہیں دیتا بلـکہ کوئی اجنبی اُس کا مزہ لیتا ہے۔ یہ باطل
ایکاور بڑی مصیبت ہے۔ 3 ہو سکتا ہے کسیکہ آدمی کے َسو بچے پیدا
ہوں اور وہ عمر رسیدہ بھی ہو لیکنجائے، خواہ وہ کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو
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جائے، اگر حالیخوشاپنی کا مزہ نہ اورسکےلے رسوماتصحیحآخرکار
ساتھکے دفنایا نہ توجائے اِس کا کیا فائدہ؟ مَیں ہوںکہتا نسبتکیاُسکہ
ماں پیٹکے میں ضائع ہو گئے بچے کا حال بہتر ہے۔ ایسےبےشک4 بچے
کا آنا بےمعنی ہے، اور اندھیرےوہ میں ہی کوچ کر کے چلا جاتا بلـکہ
اُس کا اندھیرےتکنام میں چھپا رہتا ہے۔ لیکن5 گو اُس نے نہ کبھی
سورج دیکھا، نہ اُسے کبھی معلوم ہوا ایسیکہ چیز ہے تاہم اُسے مذکورہ
آدمی سے کہیں یادہ ز آرام و حاصلسکون ہے۔ 6 اور اگر وہ دو ہزار سال
تک جیتا رہے، لیکن اپنی خوش حالی لطفسے اندوز نہ ہو سکے تو کیا
فائدہ سبہے؟ کو ایکتو ہی جگہ جانا ہے۔

انسان7 کی مشقتمحنتتمام کا یہ مقصد پیٹکہہے بھر توبھیجائے،
اُس بھوککی کبھی نہیں مٹتی۔ دانش8 مند کو کیا حاصل جسہے کے
باعث وہ احمق سے برتر ہے؟ اِس کا کیا فائدہ ہے کہ غریب آدمی زندوں
کے ساتھ سلوکمناسب کرنے کا فن سیکھ لے؟ 9 دُوردراز چیزوں کے
آرزومند ہنے نسبتکیر بہتر یہ انسانکہہے اُن لطفسےچیزوں اُٹھائے جو
آنکھوں کے منے سا ہی ہیں۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔

الله کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
10 جو کچھ بھی پیش آتا ہے اُس کا نام پہلے ہی رکھا گیا ہے، جو بھی

انسان میںوجود آتا پہلےوہہے ہی معلوم تھا۔ بھیکوئی انسان اُس کا مقابلہ
نہیں کر سکتا جو اُس طاقتسے ور ہے۔ 11 کیونکہ جتنی بھی باتیں انسان
کرے اُتنا ہی یادہ ز معلوم ہو گا کہ باطل ہیں۔ انسان کے لئے اِس کا کیا
فائدہ؟

کس12 کو معلوم ہے کہ تھوڑےاُن اور بےکار دنوں کے دوران جو
سائے طرحکی گزر جاتے ہیں انسان کے لئے کیا کچھ فائدہ مند کونہے؟
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اُسے بتا سکتا اُسکہہے چلےکے جانے تلےسورجپر کیا پیشکچھ آئے گا؟

7
اچھا کیا ہے؟

1 اچھا نام خوشبودار تیل سے اور موت کا پیدائشدن کے دن سے بہتر
ہے۔

ضیافت2 کرنے والوں کے گھر میں جانے نسبتکی ماتم کرنے والوں
کے گھر میں جانا بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان کا انجام موت ہی ہے۔ جو
زندہ ہیں وہ اِس بات پر خوب دھیان دیں۔ دُکھ3 ہنسی سے بہتر ہے، اُترا
ہوا دلچہرہ بہتریکی باعثکا ہے۔ دانش4 مند دلکا ماتم والوںکرنے
کے میںگھر ٹھہرتا احمقجبکہ عیشدلکا عشرتو والوںکرنے کے گھر
ٹکمیں جاتا ہے۔

احمقوں5 گیتکے سننے دانشنسبتکی مند جھڑکیوںکی پر دھیان دینا
بہتر ہے۔ احمق6 کے قہقہے دیگچی تلے چٹخنے والے کانٹوں آگکی کی
مانند ہیں۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

7 ناروا دانشنفع مند کو احمق بنا رشوتدیتا، دل کو بگاڑ دیتی ہے۔
معاملےکسی8 کا انجام اُس کی ابتدا سے بہتر ہے، صبر کرنا مغرور ہونے

سے بہتر ہے۔
9 غصہ کرنے میں جلدی نہ کر، کیونکہ غصہ احمقوں کی گود میں ہی

آرام کرتا ہے۔
یہ10 نہ پوچھ نسبتکیآجکہ پرانا زمانہ تھا،کیوںبہتر حکمتیہکیونکہ

باتکی نہیں۔
11 حکمتاگر کے میراثعلاوہ ملـکیتمیں بھی مل جائے تو یہ اچھی

بات ہے، یہ اُن کے لئے سودمند ہے جو سورج دیکھتے ہیں۔ 12 کیونکہ
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حکمت پیسوں کی طرح پناہ دیتی حکمتلیکنہے، خاصکا فائدہ یہ ہے
کہ وہ مالـکاپنے کی جان بچائے رکھتی ہے۔

13 الله کے کام کا ملاحظہ کر۔ جو کچھ اُس پیچنے دار بنایا کون اُسے
سلجھا سکتا ہے؟

خوشی14 کے خوشدن ہو، لیکن مصیبت کے دن خیال رکھ کہ الله
نے یہ دن بھی بنایا اور وہ بھی اِس لئے کہ انسان اپنے مستقبل بارےکے
میں کچھ معلوم نہ کر سکے۔

انتہاپسندوں سے یغ در کر
زندگیعبثاپنی15 مَیںدورانکے باتیںدونے طرفایکہیں۔دیکھی

راست باز اپنی راست بازی کے باوجود تباہ ہو جاتا جبکہ دوسری طرف
بےدین اپنی بےدینی کے باوجود عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔ 16 نہ حد سے
یادہ ز راست بازی دکھا، نہ حد سے یادہ ز دانش مندی۔ اپنے آپ کو تباہ
کرنے کی ضرورتکیا ہے؟ نہ17 حد سے یادہ ز بےدینی، نہ حد سے یادہ ز
پہلےسےوقتمقررہدکھا۔حماقت کیمرنے 18ہے؟ضرورتکیا اچھا ہے
کہ تُو باتیہ تھامے رکھے اور دوسری بھی نہ چھوڑے۔ جو الله خوفکا
مانے وہ دونوں خطروں سے بچ نکلے گا۔

دانشحکمت19 مند کو شہر حکمرانوںدسکے سے یادہ طاقتز ور بنا
دیتی ہے۔ 20 دنیا میں کوئی بھی انسان اِتنا راست باز نہیں کہ ہمیشہ اچھا
کرےکام اور کبھی گناہ نہ کرے۔

لوگوں21 کی باتہر پر دھیان نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تُو نوکر لعنتکی بھی
سن لے جو وہ تجھ پر کرتا ہے۔ 22 کیونکہ دل میں تُو جانتا ہے کہ تُو نے
خود متعدد بار دوسروں لعنتپر بھیجی ہے۔

دانشکون مند ہے؟
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حکمت23 یعےکے ذر مَیں نے اِن تمام باتوں کی پڑتالجانچ مَیںکی۔ دانشمَیں”بولا، مند بننا چاہتا “ہوں، لیکن حکمت مجھ سے دُور رہی۔ 24 جو

کچھ موجود ہے وہ دُور اور نہایت گہرا ہے۔ کون اُس کی تکتہہ پہنچ
سکتا ہے؟ 25 چنانچہ مَیں رُخ بدل کر پورے دھیان سے اِس کی تحقیق و
تفتیش کرنے لگا حکمتکہ مختلفاور باتوں کے صحیح نتائج کیا ہیں۔ نیز،
مَیں بےدینی حماقتکی اور بےہودگی کی دیوانگی معلوم کرنا چاہتا تھا۔

مجھے26 معلوم ہوا موتکہ تلخکہیںسے عورتوہ ہے جو پھندا ہے،
جس کا دل جال اور ہاتھ زنجـیریں ہیں۔ جو آدمی الله کو منظور ہو وہ بچ
نکلے گا، لیکن گناہ گار اُس جالکے میں اُلجھ جائے گا۔

واعظ27 فرماتا ہے، یہ” سب کچھ مجھے معلوم مَیںجبہوا مختلفنے
دوسرےایکباتیں کے منسلـکساتھ کیں تاکہ صحیح تکنتائج پہنچوں۔
لیکن28 جسے مَیں ڈھونڈتا رہا وہ نہ ملا۔ ہزار افراد میں سے صرفمجھے
ایک دیانتہی دار مرد ملا، ایکلیکن بھی دیانت عورت*دار نہیں۔

صرفمجھے29 اِتنا ہی معلوم ہوا کہ گو الله نے انسانوں کو دیانت دار
بنایا، لیکن وہ کئی قسم کی چالاکیاں ڈھونڈ لتے نکا “ہیں۔

8
دانشکون1 مند کی مانند باتوںکونہے؟ صحیحکی تشریح کرنے کا علم

رکھتا انسانحکمتہے؟ کا روشنچہرہ اور اُس کے منہ سختکا انداز نرم
کر دیتی ہے۔

حکمران کا اختیار
* 7:28 دیانت :دار دیانت’ ‘دار اضافہ ہے آیتتاکہ کا ًجو مطلبغالبا صافوہہے ہو جائے۔



واعظ 8:2 xvi واعظ 8:10

مَیں2 کہتا ہوں، بادشاہ کے حکم پر چل، کیونکہ تُو نے الله کے منے سا
حلف اُٹھایا ہے۔ 3 بادشاہ کے حضور سے دُور ہونے میں جلدبازی نہ کر۔
بُرےکسی معاملے میں مبتلا نہ ہو جا، کیونکہ اُسی کی مرضی چلتی ہے۔
4 بادشاہ کے فرمان کے پیچھے اُس کا اختیار ہے، اِس لئے کون اُس سے
پوچھے، تُو” کیا کر رہا “ہے؟ 5 جو اُس کے حکم پر چلے اُس بُرےکسیکا
معاملے سے واسطہ پڑےنہیں گا، دانشکیونکہ مند دل مناسب وقت اور
انصاف کی راہ جانتا ہے۔

6 کیونکہ ہر معاملے کے لئے وقتمناسب انصافاور کی راہ ہوتی ہے۔
لیکن مصیبت انسان کو دبائے رکھتی ہے، 7 کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ
مستقبل کیسا ہو گا۔ کوئی اُسے یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ 8 کوئی بھی انسان
ہَوا کو بند رکھنے قابلکے کسیطرحاِسی*نہیں۔ بھیکو موتاپنی دنکا
مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا یہ کہ فوجیوں جنگکو
دورانکے فارغ نہیں کیا جاتا اور بےدینبےدینی کو نہیں بچاتی۔

مَیں9 نے سبیہ کچھ پورےجبدیکھا دل سے اُن تمام باتوں پر دھیان
دیا تلےسورججو ہوتی دوسرےآدمیایکوقتاِسجہاںہیں، نقصانکو
پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔

دنیا میں ناانصافی
مَیںپھر10 نے دیکھا ساتھکےعزتکوبےدینوںکہ گیا۔دفنایا لوگیہ

مقدِس پاسکے آتے !تھےجاتے لیکن راستجو باز تھے اُن یادکی میںشہر
مٹ گئی۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔
* 8:8 کوئی بھی انسان ہَوا کو بند رکھنے کے قابل ایک:نہیں اَور ممکنہ :ترجمہ کوئی بھی انسان
اپنی جان کو نکلنے سے روکنہیں سکتا۔
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مجرموں11 کو جلدی سے سزا نہیں دی جاتی، اِس لئے لوگوں کے دل

بُرے کام کرنے منصوبوںکے سے بھر جاتے ہیں۔ 12 گناہ گار سے َسو گناہ
سرزد ہوتے ہیں، توبھی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔
بےشک مَیں یہ بھی جانتا ہوں کہ ترسخدا لوگوں کی خیر ہو گی، اُن

کی جو الله چہرےکے سے ڈرتے ہیں۔ بےدین13 کی خیر نہیں ہو گی،
کیونکہ وہ الله خوفکا نہیں مانتا۔ اُس کی زندگی کے دن یادہ ز نہیں بلـکہ
سائے جیسے عارضی ہوں گے۔ ایکتوبھی14 اَور بات دنیا پیشمیں آتی
ہے باطلجو راستہے، بازوں کو وہ سزا ملتی ہے بےدینوںجو کو ملنی
ہئے، چا اور بےدینوں کو وہ اجر ملتا ہے راستجو بازوں کو ملنا ہئے۔ چا
یہ دیکھ کر مَیں بولا، یہ” بھی باطل ہی “ہے۔

15 چنانچہ مَیں خوشینے تعریفکی کی، کیونکہ سورج تلے انسان کے
لئے اِس سے بہتر نہیںکچھ وہکہہے کھائے پیئے محنتپھررہے۔خوشاور
مشقت خوشیوقتکرتے اُتنے اُسدنہی ساتھکے گیرہے جتنے الله نے
سورج تلے اُس کے لئے مقرر کئے ہیں۔

جو کچھ الله کرتا ہے وہ ناقابِل فہم ہے
مَیں16 نے اپنی پوری طاقتذہنی اِس پر لگائی حکمتکہ جان لوں اور

زمین پر انسان محنتوںکی کا معائنہ کر ایسیلوں، محنتیں کہ اُسے راتدن نیند
نہیں آتی۔ تب17 مَیں نے الله کا سارا کام دیکھ کر جان لیا کہ انسان اُس
تمام کام کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا جو سورج تلے ہوتا ہے۔ خواہ وہ اُس
کی کتنی تحقیق کیوں کرےنہ توبھی وہ تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا
ہے دانشکوئی مند دعوٰی کرے، مجھے” اِس کی پوری سمجھ آئی “ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔
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9
1 اِن تمام باتوں پر مَیں کیا۔غورسےدلنے اِن کے معائنے بعدکے مَیں نے

نتیجہ نکالا راستکہ باز اور دانش مند اور جو کچھ وہ کریں الله کے ہاتھ
میں ہیں۔ محبتخواہ ہو خواہ نفرت، اِس بھیکی انسانسمجھ نہیںکو آتی،
دونوں کی جڑیں اُس سے پہلے ماضی میں ہیں۔ سب2 نصیبکے ایکمیں
انجامہی راستہے، باز اور نیککے،بےدین اور بد پاککے، ناپاکاور
کے، پیشقربانیاں کرنے والے کے اور اُس کے جو کچھ پیشنہیں کرتا۔
شخصاچھے اور گناہ گار ایککا ہی انجام حلفہے، اُٹھانے والے اور
اِس سے ڈر کر گریز کرنے والے ایککی ہی منزل ہے۔

تلےسورج3 مصیبتیہیکیکامہر ایکہرکہہے ایکمیںنصیبکے
انجامہی انسانہے۔ کا ملاحظہ اُسکر۔ بُرائیدلکا سے بھرا رہتا بلـکہ عمر
بھر اُس میںدلکے رہتیبےہودگی لیکنہے۔ آخرکار اُسے مُردوں میں ہی
جا ملنا ہے۔

4 تکابجو زندوں شریکمیں ہے اُسے اُمید ہے۔ کیونکہ زندہ ُکتے
کا حال مُردہ شیر سے بہتر ہے۔ 5 کم از کم جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ
مریںہم مُردےلیکنگے۔ نہیںکچھ اُنہیںجانتے، مزید کوئی اجر نہیں ملنا
ہے۔ اُن یادیںکی ہیں۔جاتیمٹبھی 6 اُن کی نفرتمحبت، سبغیرتاور
بڑیکچھ دیر بھیکبھیوہابہے۔رہیجاتیسے اُن میںکاموں نہیںحصہ
لیں گے سورججو تلے ہوتے ہیں۔

زندگی مزےکے !لے
چنانچہ7 جا کر اپنا اپنیکھا،ساتھکےخوشیکھانا َمے پی،سےدلیزندہ

کیونکہ الله کافی دیر تیرےسے کاموں خوشسے ہے۔ کپڑےتیرے8 ہر
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وقت *سفید ہوں، تیرا سر تیل سے محروم نہ رہے۔ 9 اپنے جیون ساتھی کے
ساتھ تجھےجو پیارا زندگیہے مزےکے لیتا تلےسورجرہ۔ باطلکی زندگی
کے جتنے دن الله نے بخشتجھے دیئے ہیں اُنہیں اِسی طرح !گزار کیونکہ
زندگی میں اور سورج تلے مشقتمحنتتیری میں یہی نصیبتیرےکچھ میں
ہے۔ جس10 کام کو بھی ہاتھ لگائے اُسے پورے جوش و خروش سے
کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تُو جا رہا ہے نہ کوئی کام ہے، نہ منصوبہ، نہ
علم اور نہ حکمت۔

دنیا حکمتمیں کی قدر نہیں کی جاتی
مَیں11 نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا۔ یقینی بات نہیں کہ مقابلے میں

سےسب تیز دوڑنے جیتوالا جائے، پہلوانمیںجنگکہ فتح پائے، کہ
دانش مند خوراککو حاصل ہو، کہ سمجھ دار دولتکو ملے یا کہ عالِم
منظوری پائے۔ سبنہیں، کچھ موقع اور اتفاق پر منحصر ہوتا ہے۔ 12 نیز،
کوئی بھی انسان نہیں جانتا مصیبتکہ اُسکبوقتکا پر آئے جسگا۔
طرح مچھلیاں ظالم جال میں اُلجھ جاتی پھندےپرندےیا پھنسمیں جاتے
اُسیہیں مصیبتانسانطرح پھنسمیں جاتا اچانکمصیبتہے۔ ہی اُس
پر آ جاتی ہے۔

سورج13 تلے مَیں نے حکمت ایککی اَور مثال دیکھی جو مجھے اہم
لـگی۔

کوئیکہیں14 چھوٹا شہر تھوڑےمیںجستھا افرادسے بستے ایکتھے۔
ایکدن طاقت ور بادشاہ اُس سے لڑنے آیا۔ اُس نے اُس کا محاصرہ کیا
اور اِس مقصد سے اُس کے ارد بڑےبڑےگرد کھڑےبُرج کئے۔ 15 شہر
* 9:8 :سفید یعنی خوشی منانے کے کپڑے۔
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ایکمیں آدمی رہتا تھا دانشجو مند البتہ غریب تھا۔ شخصاِس نے اپنی
حکمت سے شہر کو بچا لیا۔ لیکن بعد میں کسی نے بھی غریب کو یاد نہ
کیا۔ 16 یہ دیکھ کر مَیں بولا، طاقتحکمت” سے بہتر “ہے، لیکن غریب
باتوںکیاُسبھیکوئیہے۔جاتیجانیحقیرحکمتکی دیتا۔نہیںدھیانپر
دانش17 مند کی جو باتیں آرام سے سنی جائیں وہ احمقوں کے درمیان ہنے ر
والے حکمران کے اعلاناتزوردار سے کہیں بہتر ہیں۔ جنگحکمت18
ہتھیاروںکے سے بہتر ایکلیکنہے، ہی گناہ بہتگار کچھ جو اچھا ہے
تباہ کرتا ہے۔

10
ہدایاتمختلف

مری1 ہوئی مکھیاں خوشبودار تیل خراب کرتی ہیں، اور حکمت اور
عزت نسبتکی تھوڑی حماقتسی کا یادہ ز اثر ہوتا ہے۔

دانش2 مند کا دل صحیح راہ چن لیتا ہے جبکہ احمق کا دل غلط راہ پر
آ جاتا ہے۔ 3 راستے پر وقتچلتے بھی احمق سمجھ سے خالی جسہے، سے
بھی ملے اُسے بتاتا ہے کہ بےوقوفوہ *ہے۔

4 اگر حکمران تجھ ناراضسے ہو جائے تو اپنی متجگہ چھوڑ، کیونکہ
پُرسکون یہ رو بڑی بڑی غلطیاں دُور کر دیتا ہے۔

5 مجھے سورج تلے ایک ایسی بُری بات نظر آئی جو اکثر حکمرانوں سے
سرزد ہوتی ہے۔ 6 احمق کو بڑے عُہدوں پر فائز کیا جاتا ہے جبکہ امیر
چھوٹے عُہدوں پر ہی ہتے ر ہیں۔ مَیں7 نے غلاموں گھوڑےکو پر سوار
اور حکمرانوں کو غلاموں طرحکی پیدل چلتے دیکھا ہے۔

8 جو کھودےگڑھا وہ خود اُس میں گر سکتا ہے، جو دیوار دےگرا
ہو سکتا ہے کہ سانپ اُسے ڈسے۔ 9 جو کان سے پتھر نکالے اُسے چوٹ
* 10:3 بےوقوفوہ :ہے عبرانی ذومعنی ہے۔ مطلبدوسرا ہوںبےوقوفمَیں ہو سکتا ہے۔
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لـگ سکتی ہے، لـکڑیجو چیر ڈالے وہ زخمی ہو جانے خطرےکے ہے۔میں
10 کلہاڑیاگر ُکند ہو اور کوئی اُسے تیز کرےنہ تو یادہ طاقتز درکار

ہے۔ لہٰذا حکمت کو صحیح طور سے عمل میں لا، تب ہی کامیابی حاصل
ہو گی۔

11 اگر اِس پہلےسے کہ سانپسپیرا پر قابو پائے وہ اُسے ڈسے تو پھر سپیرا
ہونے کا کیا فائدہ؟

دانش12 مند اپنے منہ کی باتوں سے دوسروں کی مہربانی حاصل کرتا
لیکنہے، احمق کے اپنے ہونٹہی ہڑپاُسے کر لیتے ہیں۔ اُس13 کا بیان
باتوںاحمقانہ شروعسے سےبےوقوفیوںخطرناکاور ختم ہے۔ہوتا 14 ایسا
باتیںشخص نہیںبازسےکرنے آتا، مستقبلانسانگو نہیںکچھمیںبارےکے
اُسےکونجانتا۔ بتا سکتا اُسکہہے بعدکے کیا کچھ ہو گا؟ احمق15 کا کام
اُسے تھکا دیتا ہے، اور وہ شہر کا راستہ بھی نہیں جانتا۔

16 ملـکاُس پر افسوس جس کا بادشاہ بچہ ہے اور جس بزرگکے
کرنےضیافتہیصبح لـگتے مبارک17ہیں۔ بادشاہکاجسملـکوہہے
شریف نہیںدُھتمیںنشےبزرگکےجساورہے ہتے ر وقتمناسببلـکہ
پر اور نظم و ضبط ساتھکے کھانا کھاتے ہیں۔

18 ُسستجو ہے اُس کے گھر کے شہتیر جھکنے لـگتے جسہیں، کے
ہاتھ ڈھیلے ہیں اُس چھتکی سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔

ضیافت19 کرنے ہنسیسے خوشی اور َمے پینے سے زندہ دلی پیدا ہوتی
لیکنہے، پیسہ کچھسبہی مہیا کرتا ہے۔

خیالوں20 میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اپنے سونے کمرےکے میں
بھی امیر لعنتپر نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرےپرندہ الفاظ لے کر اُس
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پہنچائے۔تک
11

محبت کا فائدہ
اپنی1 روٹی پانی پھینکپر کر دےجانے تو متعدد دنوں بعدکے وہ تجھے

پھر مل جائے گی۔ 2 اپنی ملـکیت سات بلـکہ آٹھ مختلف کاموں میں لگا
دے، کیونکہ تجھے کیا معلوم کہ ملـک مصیبتکسکس سے دوچار
ہو گا۔

3 اگر بادل پانی بھرےسے ہوں تو زمین پر بارش ضرور ہو درختگی۔
جنوب یا شمال طرفکی گر جائے تو طرفاُسی پڑا رہے گا۔

4 جو ہر وقت ہَوا کا رُخ دیکھتا رہے وہ کبھی بیج نہیں بوئے گا۔ جو
بادلوں کو تکتا رہے وہ فصلکبھی کی کٹائی کرےنہیں گا۔

طرحجس5 نہ تجھے ہَوا کے چکر معلوم ہیں، نہ یہ ماںکہ پیٹکے میں
طرحکسبچہ تشکیل پاتا اُسیہے طرح تُو الله کا کام نہیں سمجھ سکتا، جو
عملکچھسب میں لاتا ہے۔

صبح6 وقتکے اپنا بیج بو اور شام کو بھی کام میں لگا رہ، کیونکہ کیا
معلوم کامکسکہ میں کامیابی ہو گی، اِس میں، اُس میں یا دونوں میں۔

اپنی جوانی لطفسے اندوز ہو
7 روشنی کتنی بھلی ہے، اور سورج آنکھوں کے لئے کتنا خوش گوار

ہے۔ 8 بھیجتنے انسانسال زندہ رہے اُتنے سال باشخوشوہ ساتھرہے۔
ساتھ اُسے یاد رہے تاریککہ دن بھی آنے والے ہیں، اور کہ اُن بڑیکی
تعداد ہو گی۔ جو کچھ آنے والا ہے وہ باطل ہی ہے۔

اے9 نوجوان، تکجب تُو جوان خوشہے رہ اور جوانی مزےکے
لیتا رہ۔ جو کچھ تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو پسند آئے وہ کر، لیکن
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یاد رہے کہ جو کچھ بھی کرےتُو اُس جوابکا الله تجھ کرےطلبسے
گا۔ چنانچہ10 دلاپنے رنجیدگیسے اور اپنے دُکھسےجسم درد دُور رکھ،
کیونکہ جوانی اور کالے بال دم بھر کے ہی ہیں۔

12
1 جوانی میں ہی اپنے خالق کو یاد رکھ، اِس سے پہلے مصیبتکہ کے

دن آئیں، وہ قریبسال آئیں جن بارےکے میں تُو کہے گا، یہ” مجھے پسند
“نہیں۔ 2 اُسے یاد رکھ اِس سے پہلے کہ تیرےروشنی لئے ختم ہو جائے،
سورج، چاند اندھیرےستارےاور ہو جائیں بارشاور کے بعد بادل لوٹ
آئیں۔ 3 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ گھر کے پہرے دار تھرتھرانے
لـگیں، طاقت ور آدمی ُکبڑے ہو جائیں، گندم پیسنے والی نوکرانیاں کم
ہونے کے باعث کام کرنا چھوڑ دیں اور کھڑکیوں میں سے دیکھنے والی
خواتین دُھندلا جائیں۔ 4 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ گلی میں پہنچانے
والا دروازہ بند ہو جائے اور چکّی کی آواز آہستہ ہو جبجائے۔ یاں چڑ
چہچہانے لـگیں گی تو تُو جاگ اُٹھے گا، لیکن تمام گیتوں کی آواز دبی
سی سنائی دے گی۔ 5 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ تُو اونچی جگہوں
اور گلیوں کے خطروں سے ڈرنے لـگے۔ گو بادام کا پھول کھل جائے،
ٹڈی بوجھ تلے دب جائے اور یر کر کا پھول پھوٹ نکلے، لیکن تُو کوچ کر
کے اپنے ابدی گھر میں چلا جائے گا، اور ماتم کرنے والے گلیوں میں
متے گھو پھریں گے۔

6 الله کو یاد رکھ، اِس سے پہلے چاندیکہ کا ٹوٹرّسا جائے، سونے
ٹکڑےٹکڑےبرتنکا ہو چشمےجائے، پاسکے پاشپاشگھڑا ہو جائے
اور کنوئیں کا پانی لنے نکا والا ٹوٹپہیہ کر اُس میں گر جائے۔ تیریتب7
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خاک دوبارہ اُس خاک میں مل جائے جسگی سے نکل آئی اور تیری
روح اُس خدا لوٹپاسکے جائے جسگی نے اُسے بخشا تھا۔

واعظ8 فرماتا ہے، باطل” ہی باطلکچھسب!باطل ہی باطل “!ہے
خاتمہ

دانش9 مند ہونے کے علاوہ واعظ قوم کو علم و عرفان کی تعلیم دیتا
رہا۔ اُس نے متعدد امثال کو صحیح وزن دے کر اُن کی جانچ پڑتال کی
اور اُنہیں ترتیب وار جمع کیا۔ واعظ10 کوششکی تھی مناسبکہ الفاظ
کرےاستعمال اور دیانت داری سچیسے باتیں لـکھے۔

دانش11 مندوں کے الفاظ آنکس کی مانند ہیں، ترتیب سے جمع شدہ
امثال لـکڑی میں مضبوطی سے ٹھونکی گئی کیلوں جیسی ہیں۔ یہ ایک ہی
گلہ بان دیکی ہوئی ہیں۔

میرے12 بیٹے، اِس کے علاوہ خبردار رہ۔ کتابیں لـکھنے کا سلسلہ کبھی
ختم نہیں ہو جائے گا، اور حد سے یادہ ز کتب بینی سے تھکجسم جاتا
ہے۔

13 آؤ، اختتام پر ہم تمام تعلیم کے خلاصے پر دھیان دیں۔ رب خوفکا
مان اور اُس احکامکے پیرویکی کر۔ یہ انسانہر ہے۔فرضکا کیونکہ14
الله ہر کام کو خواہ وہ چھپا ہی ہو، خواہ بُرا یا بھلا ہو عدالت میں لائے
گا۔
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