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ایوب
ایوب کی داریدین

ایکمیںعُوضملـِک1 آدمیبےالزام رہتا جستھا ایوبنامکا تھا۔ وہ
سیدھی راہ پر چلتا، الله کا خوف مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا تھا۔ اُس2
بیٹےساتکے بیٹیاںتیناور پیدا اُسساتھساتھ3ہوئیں۔ مویشیمالبہتکے
:تھے 7,000 یاں، بکر بھیڑ 3,000 اونٹ، بَیلوں کی 500 یاں جوڑ اور 500
گدھیاں۔ اُس کے بےشمار نوکر نوکرانیاں بھی تھے۔ غرض مشرق کے تمام
باشندوں میں اِس آدمی سبحیثیتکی بڑیسے تھی۔

4 اُس کے بیٹوں کا دستور تھا کہ باری باری اپنے گھروں میں ضیافت
کریں۔ اِس کے لئے وہ اپنی تین بہنوں کو بھی اپنے ساتھ کھانے اور پینے
دعوتکی دیتے تھے۔ 5 ہر ضیافتجبدفعہ دنکے تکاختتام پہنچتے تو
ایوب اپنے بچوں کو بُلا کر اُنہیں پاک صاف کر دیتا اور صبح سویرے اُٹھ
کر ایکہر کے لئے بھسم ہونے ایکایکوالی پیشقربانی کرتا۔ کیونکہ
وہ کہتا تھا، ہو” سکتا میرےہے بچوں نے گناہ کر دلکے میں الله لعنتپر
کی “ہو۔ ایوبچنانچہ ضیافتہر کے بعد ایسا ہی کرتا تھا۔

ایوب کے کردار پر الزام
6 ایک دن *فرشتے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے آئے۔

ابلیس بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ رب7 نے ابلیس سے پوچھا، تُو”
* 1:6 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔
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کہاں سے آیا ابلیس“ہے؟ جوابنے مَیں”دیا، دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا
پھرتا “رہا۔

رب8 بولا، کیا” تُو نے میرے بندے ایوب پر توجہ دی؟ دنیا میں اُس
جیسا کوئی اَور نہیں۔ کیونکہ وہ بےالزام سیدھیوہہے، راہ پر چلتا، الله کا
خوف مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا “ہے۔

ابلیس9 ربنے جوابکو دیا، لیکنبےشک،” ایوبکیا یوں ہی الله
خوفکا مانتا ہے؟ 10 تُو نے تو اُس اُسکے، کے گھرانے اورکے اُس کی
تمام ملـکیت کے ارد گرد حفاظتی باڑ لگائی ہے۔ اور جو کچھ اُس کے ہاتھ
نے کیا اُس پر تُو برکتنے نتیجےدی، میں اُس یاںکی بکر بھیڑ اور گائےبَیل
پورے ملـک میں پھیل گئے ہیں۔ لیکن11 وہ کیا کرے گا اگر تُو اپنا ہاتھ
ذرا بڑھا کر سب کچھ تباہ کرے جو اُسے حاصل ہے۔ تب وہ تیرے منہ پر
ہی تجھ کرےلعنتپر “گا۔

رب12 نے ابلیس سے کہا، ٹھیک” ہے، جو کچھ بھی اُس کا ہے وہ
تیرے ہاتھ میں لیکنہے۔ اُس بدنکے کو ہاتھ نہ ربابلیس“لگانا۔ کے
حضور سے چلا گیا۔

ایوبدنایک13 معمولبیٹیاںبیٹےکے ضیافتمطابقکے کر تھے۔رہے
بھائیبڑےوہ میںگھرکے کھانا کھا اوررہے پیَمے اچانک14تھے۔رہے
ایک ایوبقاصد پہنچپاسکے کر کہنے چلاہلمیںکھیتبَیل”لگا، رہے
تھے اور گدھیاں ساتھ والی زمین پر چر رہی تھیں 15 کہ سبا کے لوگوں نے
ہم پر حملہ کر کچھسبکے چھین لیا۔ اُنہوں نے تمام ملازموں کو تلوار سے
مار صرفڈالا، مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

16 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا ایککہ اَور پہنچاجسقاصد نے اطلاع
الله”دی، آسماننےآگکی سے گر یوںتمامکیآپکر بکر بھیڑ ملازموںاور
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کو بھسم کر صرفدیا۔ مَیں آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔
17 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا کہ تیسرا قاصد پہنچا۔ وہ بولا، بابل” کے

میںگروہوںتیننےکسدیوں تقسیم ہو اونٹوںہمارےکر پر حملہ کیا سباور
لیا۔چھینکچھ تمام ملازموں اُنہوںکو تلوارنے مارسے مَیںصرفڈالا، ہی
آپ کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

باتابھیوہ18 ہیکر رہا تھا کہ قاصدچوتھا پہنچا۔ اُس آپ”کہا،نے
بیٹےکے بیٹیاں بڑےاپنے بھائی کے میںگھر کھانا کھا اوررہے َمے پی رہے
تھے 19 اچانککہ یگستان ر جانبکی ایکسے زوردار آندھی آئی جو گھر
کے چاروں کونوں سے یوں ٹکرائی کہ وہ جوانوں پر گر پڑا۔ سب کے سب
ہلاک ہو مَیںصرفگئے۔ آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

سنکچھسبیہ20 ایوبکر اُٹھا۔ لباساپنا پھاڑ کر اُس نے اپنے سر کے
بال منڈوائے۔ پھر اُس نے زمین پر گر کر اوندھے منہ رب کو سجدہ کیا۔
21 وہ مَیں”بولا، میںحالتننگی ماں پیٹکے نکلاسے اور میںحالتننگی
کوچ کر جاؤں ربگا۔ نے ربدیا، نے ربلیا، کا مبارکنام “!ہو

22 اِس سارے معاملے میں ایوب نے نہ گناہ کیا، نہ الله کے بارے میں
کفر بکا۔

2
ایوب پر بیماری کا حملہ

ایک1 دن *فرشتے دوبارہ اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے
آئے۔ ابلیس بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ رب2 نے ابلیس سے تُو”پوچھا، کہاں سے آیا ابلیس“ہے؟ نے جواب دیا، مَیں” دنیا میں اِدھر اُدھر
گھومتا پھرتا “رہا۔ کیا”بولا،رب3 تُو ایوببندےمیرےنے پر توجہ دی؟
* 2:1 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔
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زمین پر اُس جیسا کوئی اَور نہیں۔ وہ بےالزام ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا،
الله خوفکا مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا تکابھیہے۔ وہ اپنے بےالزام
کردار پر قائم ہے حالانکہ تُو نے مجھے اُسے بلاوجہ تباہ کرنے پر “اُکسایا۔

ابلیس4 جوابنے دیا، کھال” کا بدلہ کھال ہی ہوتا !ہے انسان اپنی
جان کو بچانے کے لئے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے۔ لیکن5 وہ کیا کرے
گا اگر تُو اپنا ہاتھ ذرا بڑھا کر اُس کا †جسم چھو تبدے؟ تیرےوہ منہ پر
ہی تجھ کرےلعنتپر “گا۔

رب6 ابلیسنے سے کہا، ٹھیک” ہے، تیرےوہ ہاتھ میں لیکنہے۔
اُس کی جان کو مت “چھیڑنا۔ ابلیس7 رب کے حضور سے چلا گیا اور
ایوب کو ستانے لگا۔ چاند سے لے کر تلوے تک ایوب کے پورے جسم
پر بدترین قسم کے پھوڑے نکل آئے۔ تب8 ایوب راکھ میں بیٹھ گیا اور
ٹھیکرے سے اپنی ِجلد کو کھرچنے لگا۔

9 اُس کی بیوی بولی، کیا” تُو اب تک اپنے بےالزام کردار پر قائم ہے؟
الله لعنتپر کر دمکے “!دےچھوڑ لیکن10 اُس جوابنے تُو”دیا، احمق
باتیںسیکیعورت اللهہے۔رہیکر بھلائیسےطرفکی تو قبولہم کرتے
ہیں، تو مناسبکیا نہیں اُسکہ ہاتھکے قبولبھیمصیبتسے اِس“کریں؟
سارے معاملے ایوبمیں نے اپنے منہ سے گناہ نہ کیا۔

ایوب کے دوستتین
ایوب11 کے تین دوست تھے۔ اُن کے نام اِلی فز تیمانی، بِلدد سوخی اور

ضوفر نعماتی تھے۔ جب اُنہیں اطلاع ملی کہ ایوب پر یہ تمام آفت آ گئی ہے
تو ہر ایک اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اُنہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اکٹھے
† 2:5 :جسم لفظی پوستگوشت:ترجمہ اور ہڈیاں۔
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افسوس کرنے ایوباور کو تسلی دینے جائیں گے۔ اُنہوںجب12 نے دُور
سے اپنی نظر اُٹھا کر ایوب کو دیکھا تو اُس کی اِتنی بُری حالت تھی کہ وہ
پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تب وہ زار و قطار رونے لـگے۔ اپنے کپڑے پھاڑ کر
اُنہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی۔ 13 پھر وہ اُس کے ساتھ زمین پر بیٹھ
دنساتگئے۔ راتساتاور حالتاِسیوہ میں پورےاِسرہے۔ عرصے
میں اُنہوں ایوبنے ایکسے باتبھی نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ
وہ شدید درد کا شکار ہے۔

3
ایوب کی آہ و زاری

ایوبتب1 بول اُٹھا اور اپنے دنجنم لعنتپر کرنے لگا۔ اُس2 نے کہا،
3 وہ” دن مٹ جائے جب مَیں نے جنم لیا، وہ رات جس نے پیٹ’کہا، میں لڑکا پیدا ہوا ‘!ہے 4 وہ دن اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، ایک

کرن بھی اُسے روشن نہ کرے۔ الله بھی جو بلندیوں پر ہے اُس کا خیال نہ
کرے۔ 5 یکی تار اور گھنا اندھیرا اُس پر قبضہ کرے، کالے کالے بادل
اُس پر چھائے رہیں، ہاں وہ روشنی سے محروم ہو دہشتسختکر زدہ ہو
جائے۔ 6 گھنا اندھیرا راتاُس کو چھین مَیںجبلے ماں پیٹکے میں
پیدا ہوا۔ اُسے نہ مہینےکسینہسال، میںدنوںکے شمار کیا راتوہ7جائے۔
بانجھ خوشیمیںاُسرہے، نعرہکا نہ لگایا دنوںجو8جائے۔ لعنتپر بھیجتے
اور یاتان لِو اژدہے میںتحریککو لانے قابلکے راتاُسوہیہیںہوتے
پر لعنت کریں۔ اُس9 رات کے دُھندلـکے میں ٹمٹمانے والے ستارے بجھ
جائیں، فجر کا انتظار کرنا بےفائدہ ہی رہے بلـکہ وہ رات طلوِع صبح کی
*پلـکیں بھی نہ دیکھے۔ 10 کیونکہ اُس نے میری ماں کو مجھے جنم دینے
* 3:9 :پلـکیں پلـکوں سے مراد پہلی کرنیں ہے۔
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سے نہ روکا، ورنہ یہ میریمصیبتتمام آنکھوں سے چھپی رہتی۔
مَیں11 پیدائش کے وقت کیوں مر نہ گیا، ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت

جان کیوں دےنہ دی؟ ماں12 کے گھٹنوں نے خوشمجھے آمدید کیوں
کہا، اُس کی چھاتیوں مجھےنے دودھ کیوں پلایا؟ 13 اگر یہ نہ ہوتا تو اِس
وقت مَیں سکون سے لیٹا رہتا، آرام سے یا سو ہوتا۔ مَیں14 اُن ہی کے ساتھ
ہوتا جو پہلے بادشاہ اور دنیا کے مشیر تھے، جنہوں نے کھنڈرات از سرِ نو
تعمیر کئے۔ مَیں15 اُن کے ساتھ ہوتا جو پہلے حکمران تھے اور اپنے گھروں
کو چاندیسونے سے بھر لیتے تھے۔ مجھے16 ضائع ہو جانے والے بچے کی
طرح کیوں نہ زمین میں دبا دیا گیا؟ مجھے اُس بچے کی طرح کیوں نہ دفنایا
گیا جس نے کبھی روشنی نہ دیکھی؟ 17 اُس جگہ بےدین اپنی بےلگام
حرکتوں سے باز آتے اور وہ آرام کرتے ہیں جو تگ و دَو کرتے کرتے
تھک گئے تھے۔ وہاں18 قیدی اطمینان سے ہتے ر ہیں، اُنہیں اُس ظالم کی
آواز نہیں سننی پڑتی جو اُنہیں جیتے جی ہانکتا رہا۔ اُس19 جگہ چھوٹے اور
سببڑے برابر ہوتے ہیں، غلام مالـکاپنے سے آزاد رہتا ہے۔

20 الله مصیبت زدوں کو روشنی اور شکستہ دلوں کو زندگی کیوں عطا
کرتا ہے؟ 21 وہ موتتو کے انتظار میں ہتے ر ہیں لیکن بےفائدہ۔ وہ کھود
کھود کر اُسے تلاشیوں کرتے کسیطرحجسہیں پوشیدہ خزانے کو۔
22 اگر اُنہیں نصیبقبر ہو تو وہ باغ باغ ہو کر جشن مناتے ہیں۔ 23 الله اُس
کیوںزندہکو نظروںکیجسرکھتا اوجھلراستہسے ہو گیا جساورہے
اُسطرفچاروںکے باڑنے لگائی ہے۔ 24 مجھےجبکیونکہ روٹی کھانی
ہے تو ہائے ہائے کرتا میریہوں، آہیں پانی کی طرح منہ پھوٹسے نکلتی
ہیں۔ مَیںسےچیزجس25 ڈرتا تھا مجھوہ پر خوفمَیںسےجسآئی، کھاتا
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تھا اُس سے میرا واسطہ پڑا۔ 26 نہ مجھے اطمینان ہوا، نہ سکون یا آرام بلـکہ
مجھ پر غالببےچینی “آئی۔

4
اِلی فز :اعتراضکا انسان الله کے راستحضور نہیں ٹھہر سکتا

1 یہ کچھ سن کر اِلی فز تیمانی جوابنے دیا،
کیا”2 تجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تُو تو یہ برداشت نہیں کر

سکتا۔ لیکن دوسری طرف کون اپنے الفاظ روک سکتا ہے؟ 3 ذرا سوچ
لے، تُو نے خود بہتوں کو تربیت دی، کئی لوگوں کے تھکے ماندے
ہاتھوں کو تقویت دی ہے۔ 4 تیرے الفاظ نے ٹھوکر کھانے والے کو
دوبارہ کھڑا کیا، ڈگمگاتے ہوئے گھٹنے تُو نے مضبوط کئے۔ لیکن5 اب
جب مصیبت تجھ پر آ گئی تو تُو اُسے برداشت نہیں کر سکتا، اب جب خود
اُس کی زد میں آ گیا تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 6 کیا تیرا اعتماد
اِس پر منحصر نہیں ہے کہ تُو الله خوفکا تیریمانے، اُمید اِس پر نہیں کہ
تُو بےالزام راہوں پر چلے؟

سوچ7 لے، کیا کبھی کوئی بےگناہ ہلاک ہوا ہے؟ ہرگز !نہیں جو
سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ کبھی رُوئے زمین پر مٹسے نہیں گئے۔ جہاں8
تک مَیں نے دیکھا، جو ناانصافی کا ہل چلائے اور نقصان کا بیج بوئے
وہ اِس فصلکی کاٹتا ہے۔ لوگایسے9 الله پھونکایککی سے تباہ، اُس
قہرکے ہلاکسےجھونکےایککے ہو 10ہیں۔جاتے ببر دہاڑیںکیشیر
خاموش ہو گئیں، جوان شیر کے دانت جھڑ گئے ہیں۔ 11 شکار نہ ملنے کی
وجہ سے ہلاکشیر ہو جاتا اور شیرنی بچےکے پراگندہ ہو جاتے ہیں۔

ایک12 بار ایک بات چوری چھپے میرے پاس پہنچی، اُس کے چند
الفاظ میرے کان تک پہنچ گئے۔ رات13 کو ایسی یائیں رو پیش آئیں جو
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اُس وقت دیکھی جاتی ہیں جب انسان گہری نیند یا سو ہوتا ہے۔ اِن سے
مَیں پریشان کن خیالات میں مبتلا ہوا۔ 14 مجھ پر دہشت اور تھرتھراہٹ
غالب آئی، میری تمام ہڈیاں لرز اُٹھیں۔ 15 پھر میرے چہرے کے منے سا
سے ہَوا کا جھونکا گزر گیا میرےاور تمام کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ ایک16
میرےہستی منے مَیںجسےہوئیکھڑیسا پہچان نہ ایکسکا، میریشکل
آنکھوں کے منے سا دکھائی دی۔ خاموشی تھی، پھر ایک آواز نے فرمایا،
17 کیا’ انسان الله کے حضور راست باز ٹھہر سکتا ہے، کیا انسان اپنے خالق
منےکے ٹھہرصافپاکسا اللهدیکھ،18‘ہے؟سکتا پرخادموںاپنے بھروسا
نہیں کرتا، اپنے فرشتوں کو وہ احمق ٹھہراتا ہے۔ 19 تو پھر وہ انسان پر کیوں
بھروسا رکھے جو مٹی کے گھر میں رہتا، ایسے مکان میں جس کی بنیاد
خاک پر رکھیہی گئی اُسےہے۔ پتنگے طرحکی کچلا جاتا ہے۔ صبح20
کو وہ زندہ ہے لیکن شام تک پاش پاش ہو جاتا، ابد تک ہلاک ہو جاتا
اورہے، بھیکوئی نہیںدھیان دیتا۔ اُس21 خیمےکے کے ڈھیلےرسّے کرو
تو حاصلحکمتوہ کئے بغیر انتقال کر جاتا ہے۔

5
الله تادیبکی تسلیم کر

آوازبےشک1 لیکندے، گا؟دےجوابکون !نہیںکوئی مُقّدسین
میں سے طرفکیکستُو رجوع کر سکتا ہے؟ 2 کیونکہ احمق کی رنجیدگی
اُسے مار ڈالتی، سادہ لوح کی سرگرمی موتاُسے گھاٹکے اُتار دیتی ہے۔
مَیں3 نے ایکخود احمق کو جڑ پکڑتے دیکھا، لیکن مَیں ًنے فورا ہی اُس
کے گھر پر لعنت بھیجی۔ اُس4 کے فرزند نجات سے دُور ہتے۔ ر اُنہیں شہر
دروازےکے میں روندا جاتا اورہے، بچانے والا کوئی نہیں۔ 5 بھوکے اُس
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کی فصل کھا جاتے، کانٹےدار باڑوں میں محفوظ مال بھی چھین لیتے ہیں۔
پیاسے افراد ہانپتے ہوئے اُس کی دولت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ 6 کیونکہ
بُرائی خاک سے نہیں نکلتی اور دُکھ درد مٹی سے نہیں پھوٹتا 7 بلـکہ انسان
خود اِس کا باعث ہے، دُکھ درد اُس کی وراثت میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ
اِتنا یقینی ہے جتنا یہ آگکہ کی یاں چنگار اوپر طرفکی اُڑتی ہیں۔

لیکن8 تیریمَیںاگر جگہ ہوتا تو الله یافتسے در اُسےکرتا، ہی اپنا معاملہ
وہی9کرتا۔پیش اِتنے کامعظیم کرتا کوئیکہہے اُن پہنچنہیںتکتہہکی
سکتا، معجزےاِتنے اُنہیںکوئیکہ نہیںگن سکتا۔ وہی10 زمینرُوئے کو
بارش عطا کرتا، کھلے میدان پر پانی برسا دیتا ہے۔ پست11 حالوں کو وہ
سرفراز کرتا اور ماتم کرنے والوں کو اُٹھا کر محفوظ مقام پر رکھ دیتا ہے۔
12 وہ چالاکوں کے منصوبے توڑ دیتا ہے تاکہ اُن کے ہاتھ ناکام رہیں۔
13 وہ دانش مندوں کو اُن کی اپنی چالاکی کے پھندے میں پھنسا دیتا ہے
تو ہوشیاروں اچانکسازشیںکی ہی ختم ہو ہیں۔جاتی دن14 وقتکے اُن
پر اندھیرا چھا جاتا، اور دوپہر کے وقت بھی وہ ٹٹول ٹٹول کر پھرتے ہیں۔
15 مندوںضرورتالله کو اُن کے منہ کی تلوار زبردستاور قبضےکے سے
بچا لیتا ہے۔ یوں16 پست حالوں کو اُمید دی جاتی اور ناانصافی کا منہ بند
کیا جاتا ہے۔

مبارک17 ہے وہ انسان جس کی ملامت الله کرتا !ہے چنانچہ قادرِ
مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان۔ 18 کیونکہ وہ زخمی کرتا لیکن مرہم
پٹی بھی لگا دیتا ہے، وہ ضرب لگاتا لیکن اپنے ہاتھوں سے شفا بھی بخشتا
ہے۔ 19 وہ تجھے چھ مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور اگر اِس کے بعد بھی
کوئی آئے تو تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ 20 اگر پڑےکال تو وہ دےفدیہ
کر تجھے موت سے بچائے گا، جنگ میں تجھے تلوار کی زد میں آنے نہیں
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گا۔دے 21 تُو زبان کوڑوںکے محفوظسے رہے گا، جباور تباہی آئے
تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ 22 تُو تباہی اور کال کی ہنسی اُڑائے
گا، زمین کے وحشی جانوروں سے خوف نہیں کھائے گا۔ 23 کیونکہ تیرا
میدانکھلے پتھروںکے اِسگا،ہوعہدساتھکے لئے اُس جانورجنگلیکے
تیرے ساتھ سلامتی زندگیسے گزاریں گے۔ 24 تُو جان لے گا کہ تیرا خیمہ
محفوظ ہے۔ جب تُو اپنے گھر کا معائنہ کرے تو معلوم ہو گا کہ کچھ گم
نہیں ہوا۔ 25 تُو دیکھے گا تیریکہ اولاد بڑھتی تیرےگی،جائے زمینفرزند
پر گھاس کی طرح پھیلتے جائیں گے۔ 26 تُو وقت پر جمع شدہ پُولوں کی طرح
عمر رسیدہ ہو کر قبر اُترےمیں گا۔

ہم27 نے تحقیق کر کے معلوم کیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ چنانچہ ہماری
بات سن کر اُسے اپنا “!لے

6
ایوب ثابت:جوابکا کرو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے

ایوبتب1 دےجوابنے کر کہا،
میریکاش”2 رنجیدگی وزنکا کیا مصیبتمیریاورسکےجا ترازو میں

تولی جا !سکے 3 کیونکہ وہ سمندر ریتکی سے یادہ ز بھاری ہو گئی ہے۔
اِسی لئے میری باتیں بےتُکی سی لـگ رہی ہیں۔ 4 کیونکہ قادرِ مطلق کے
تیر مجھ میں گڑ گئے ہیں، میری روح اُن کا زہر پی رہی ہے۔ ہاں، الله کے
ناکہول صفخلافمیرےحملے آرا ہیں۔ 5 کیا جنگلی گدھا ڈھینچوں
ڈھینچوں کرتا یابدستگھاساُسےجبہے ہو؟ یا بَیلکیا ڈکراتا جبہے
اُسے ہو؟حاصلچارا 6 کیا پھیکا نمککھانا کے بغیر کھایا جاتا، انڈےیا کی
میں*سفیدی ذائقہ ہے؟ ایسی7 چیز مَیںکو بھیچھوتا خوراکایسینہیں،
* 6:6 انڈے :سفیدیکی یا خطمی کا رس۔
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مجھےسے گھن ہی آتی ہے۔
8 کاش میری گزارش پوری ہو جائے، الله میری آرزو پوری !کرے

کاش9 وہ مجھے کچل دینے کے لئے تیار ہو جائے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے
ہلاک کرے۔ 10 پھر مجھے کم از کم تسلی ہوتی بلـکہ مَیں مستقل درد کے
مارے پیچ تابو کھانے کے باوجود خوشی مناتا کہ مَیں قدوسنے خدا
فرمانوںکے کا انکار نہیں کیا۔

میری11 اِتنی طاقت نہیں کہ مزید انتظار کروں، میرا کیا اچھا انجام ہے
کہ صبر کروں؟ 12 کیا مَیں پتھروں جیسا طاقت ور ہوں؟ کیا میرا جسم پیتل
مضبوطجیسا ہے؟ نہیں،13 مجھ سے ہر سہارا چھین لیا گیا ساتھمیرےہے،
سلوکایسا ہوا ہے کہ کامیابی کا امکان ہی نہیں رہا۔

14 جو اپنے دوست پر مہربانی کرنے سے انکار کرے وہ الله کا خوف
ترک کرتا ہے۔ میرے15 بھائیوں نے وادی کی اُن ندیوں جیسی بےوفائی
کی ہے برساتجو کے موسم میں اپنے کناروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ اُس16
وقت وہ برف سے بھر کر گدلی ہو جاتی ہیں، لیکن17 عروج تک پہنچتے
ہی وہ سوکھ جاتی، تپتی گرمی میں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ 18 تب قافلے
اپنی راہوں سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ پانی مل جائے، لیکن بےفائدہ۔ وہ
یگستان پہنچمیںر کر تباہ ہو 19ہیں۔جاتے تیما قافلےکے اِس پانی تلاشکی
میں ہتے، ر سبا کے سفر کرنے والے تاجر اُس پر اُمید رکھتے ہیں، لیکن20
بےسود۔ جس پر اُنہوں نے اعتماد کیا وہ اُنہیں مایوس کر دیتا ہے۔ جب
وہاں پہنچتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔

21 تم بھی اِتنے ہی بےکار ثابت ہوئے ہو۔ تم ہول ناک بات دیکھ کر
دہشت زدہ ہو گئے ہو۔ 22 کیا مَیں نے کہا، مجھے’ تحفہ دے دو، اپنی
دولت میں میریسے رشوتخاطر دو، دشمنمجھے23 ہاتھکے سے چھڑاؤ،
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دےفدیہ کر ظالم قبضےکے سے ؟‘بچاؤ
ہدایتصافمجھے24 دو تو مَیں مان خاموشکر ہو جاؤں مجھےگا۔ بتاؤ

کہ کس بات میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سیدھی25 راہ کی باتیں کتنی
تکلیف دہ ہو سکتی !ہیں لیکن تمہاری ملامت سے مجھے کس قسم کی
تربیت حاصل ہو گی؟ 26 کیا تم سمجھتے ہو کہ خالی الفاظ معاملے کو حل
کریں گے، گو مایوسیتم میں مبتلا آدمی باتکی نظرانداز کرتے ہو؟ 27 کیا
تم یتیم کے لئے بھی قرعہ لتے، ڈا دوستاپنے کے لئے بھی سودابازی کرتے
ہو؟

لیکن28 اب خود فیصلہ کرو، مجھ پر نظر ڈال کر سوچ لو۔ الله کی قَسم،
تمہارےمَیں برُو جھوٹرُو نہیں بولتا۔ اپنی29 غلطی تسلیم کرو تاکہ ناانصافی
نہ ہو۔ اپنی مانغلطی لو، حقمَیںتکابکیونکہ پر ہوں۔ 30 زبانمیریکیا
جھوٹ بولتی ہے؟ کیا مَیں فریب دہ باتیں پہچان نہیں سکتا؟

7
الله مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟

1 انسان دنیا میں سخت خدمت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جیتے جی وہ
مزدور کی سی زندگی گزارتا ہے۔ 2 غلام کی طرح وہ شام کے سائے کا
آرزومند ہوتا، مزدور کی طرح مزدوری کے انتظار میں رہتا ہے۔ مجھے3
بھی مہینےبےمعنی نصیبراتیںکیمصیبتاور ہیں۔ہوئی بسترجب4 لیٹپر
جاتا تو ہوںسوچتا اُٹھکبکہ سکتا لیکنہوں؟ لگتا کبھیراتکہہے ختم
نہیں ہو گی، اور مَیں تکفجر بےچینی کروٹیںسے بدلتا رہتا ہوں۔ میرے5
جسم کی ہر کیڑےجگہ اور کھرنڈ پھیل گئے ہیں، میری سکڑی ہوئی ِجلد
پیپمیں پڑ گئی ہے۔ دنمیرے6 جولاہے *نالکی کہیںسے یادہ تیزیز
* 7:6 جولاہے کی :نال شٹل۔
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سے گزر گئے ہیں۔ وہ اپنے پہنچتکانجام گئے ہیں، دھاگا ختم ہو گیا ہے۔
الله،اے7 خیال رکھ میریکہ زندگی دم بھر کی ہی میری!ہے آنکھیں

آئندہ کبھی خوش حالی نہیں دیکھیں گی۔ 8 جو مجھے اِس وقت دیکھے وہ
آئندہ مجھے نہیں دیکھے گا۔ تُو میری طرف دیکھے گا، لیکن مَیں ہوں گا
نہیں۔ بادلطرحجس9 اوجھل ہو کر ختم ہو جاتا اُسیہے طرح پاتال میں
اُترنے والا واپس نہیں آتا۔ 10 وہ دوبارہ اپنے گھر واپس نہیں آئے گا، اور
اُس کا مقام اُسے نہیں جانتا۔

11 چنانچہ مَیں وہ کچھ روک نہیں سکتا جو میرے منہ سے نکلنا چاہتا
ہے۔ مَیں رنجیدہ حالت میں بات کروں گا، اپنے دل کی تلخی کا اظہار
کر کے آہ و زاری کروں گا۔ اے12 الله، کیا مَیں سمندر یا سمندری اژدہا
ہوں کہ تُو نے مجھے نظربند کر رکھا ہے؟ جب13 مَیں کہتا ہوں، میرا’
بستر مجھے تسلی دے، سونے سے میرا غم ہلکا ہو ‘جائے 14 تو تُو مجھے ہول
ناک خوابوں ہمتسے ہارنے دیتا، یاؤں رو دہشتمجھےسے ہے۔کھلاتا
میری15 اِتنی حالتبُری ہو گئی ہے کہ سوچتا کاشہوں، کوئی میرا گلا
گھونٹ کر مجھے مار ڈالے، کاش مَیں زندہ نہ رہوں بلـکہ دم چھوڑوں۔
مَیں16 زندگینے کو رد کر دیا مَیںابہے، یادہ ز تکدیر زندہ نہیں رہوں
گا۔ مجھے چھوڑ، میرےکیونکہ دن دم بھر کے ہی ہیں۔

انسان17 کیا ہے کہ تُو اُس کی اِتنی قدر کرے، اُس پر اِتنا دھیان دے؟
18 وہ اِتنا اہم تو نہیں ہے کہ تُو ہر صبح اُس کا معائنہ کرے، ہر لمحہ اُس
کی جانچ پڑتال کرے۔ 19 کیا تُو مجھے تکنے سے کبھی نہیں باز آئے گا؟ کیا تُو
مجھے اِتنا بھیسکون دےنہیں گا پلکہ بھر کے لئے تھوک نگلوں؟ اے20
انسان کے پہرے دار، اگر مجھ سے غلطی ہوئی بھی تو اِس سے مَیں نے تیرا
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کیا نقصان کیا؟ تُو نے مجھے اپنے غضب کا نشانہ کیوں بنایا؟ مَیں تیرے لئے
بوجھ کیوں بن گیا ہوں؟ 21 تُو میرا جرم معاف کیوں نہیں کرتا، میرا قصور
نہیںکیوںدرگزر کرتا؟ خاکمَیںہیجلدکیونکہ گا۔جاؤںہو اگر تُو مجھے
تلاش کرےبھی تو نہیں ملوں گا، کیونکہ مَیں ہوں گا “نہیں۔

8
بِلدد :جوابکا اپنے گناہ سے توبہ !کر

تب1 بِلدد سوخی دےجوابنے کر کہا،
2 تُو” کب تک اِس قسم کی باتیں کرے گا؟ کب تک تیرے منہ سے

آندھی کے جھونکے نکلیں گے؟ 3 کیا الله انصاف کا خون کر سکتا، کیا قادرِ
مطلق راستی کو آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ تیرے4 بیٹوں نے اُس کا گناہ کیا
ہے، اِس لئے اُس نے اُنہیں اُن کے جرم کے قبضے میں چھوڑ دیا۔ اب5
تیرے لئے لازم ہے کہ تُو الله طالبکا ہو اور قادرِ مطلق سے التجا کرے،
6 کہ تُو پاک ہو اور سیدھی راہ پر چلے۔ پھر وہ اب بھی تیری خاطر جوش
میں آ کر تیری راست بازی کی سکونت گاہ کو بحال کرے گا۔ تب7 تیرا
مستقبل نہایت عظیم ہو گا، خواہ تیری ابتدائی حالت کتنی پست کیوں نہ
ہو۔

نسلگزشتہ8 سے پوچھذرا اُسلے، پر جودےدھیان اُن باپکے دادا
نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا۔ 9 کیونکہ ہم خود کل ہی پیدا ہوئے اور
کچھ نہیں جانتے، زمین پر ہمارے دن سائے جیسے عارضی ہیں۔ لیکن10
یہ تجھے دےتعلیم باتکر بتا سکتے ہیں، یہ تجھے اپنے دل میں جمع شدہ علم
پیش کر سکتے ہیں۔ 11 کیا آبی نرسل وہاں اُگتا ہے جہاں دلدل نہیں؟ کیا
سرکنڈا وہاں پھلتا پھولتا ہے جہاں پانی نہیں؟ اُس12 کی کونپلیں ابھی نکل
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رہی ہیں اور اُسے توڑا نہیں گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو باقی یالی ہر پہلےسے ہی
سوکھ جاتا ہے۔ 13 یہ ہے اُن کا انجام جو الله کو بھول جاتے ہیں، اِسی
طرح بےدین کی اُمید جاتی رہتی ہے۔ جس14 پر وہ اعتماد کرتا ہے وہ
نہایت نازکہی پرجسہے، اُس کا بھروسا ہے مکڑیوہ کے جالے جیسا
کمزور ہے۔ وہجب15 جالے ٹیکپر لگائے تو کھڑا نہیں جبرہتا، اُسے
پکڑ لے تو قائم نہیں رہتا۔

چاروںکونپلیںکیاُسہے۔مانندکیبیلشادابمیںدھوپبےدین16
پھیلطرف جاتی، اُس17 جڑیںکی پتھر کے ڈھیر پر چھا کر اُن جاتیٹکمیں
ہیں۔ لیکن18 اگر اُسے اُکھاڑا جائے تو جس جگہ پہلے اُگ رہی تھی وہ
اُس کا انکار کر کہےکے گی، مَیں’ کبھیتجھےنے بھیدیکھا ‘نہیں۔ یہ19
ہے اُس کی راہ کی نام نہاد !خوشی جہاں پہلے تھا وہاں دیگر پودے زمین
پھوٹسے نکلیں گے۔

20ً یقینا الله بےالزام آدمی کو مسترد نہیں ًکرتا، یقینا وہ شریر آدمی کے
ہاتھ مضبوط نہیں کرتا۔ 21 وہ ایک بار پھر تجھے ایسی خوشی بخشے گا کہ
تُو ہنس اُٹھے گا اور شادمانی کے نعرے لگائے گا۔ 22 جو تجھ سے نفرت
ہیںکرتے وہ شرم ملبّسسے جائیںہو نیستخیمےکےبےدینوںاورگے،
و نابود ہوں “گے۔

9
ایوب ثالث:جوابکا کے بغیر راستمَیں باز نہیں ٹھہر سکتا

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
خوبمَیں”2 ہوںجانتا لیکنہے۔درستباتتیریکہ الله حضورکے

راستطرحکسانسان باز ٹھہر 3ہے؟سکتا اگر میںعدالتوہ الله ساتھکے



ایوب 9:4 xvi ایوب 9:16

لڑنا چاہے تو اُس کے ہزار سوالات پر ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے
گا۔ 4 الله کا دانشدل مند اور اُس قدرتکی عظیم کونہے۔ کبھی اُس
بحثسے مباحثہ کر کامیابکے رہا ہے؟

5 الله پہاڑوں کو کھسکا دیتا ہے، اور اُنہیں پتا ہی نہیں چلتا۔ وہ غصے
میں آ کر اُنہیں ُلٹا ا دیتا ہے۔ 6 وہ زمین کو ہلا دیتا ہے تو وہ لرز کر اپنی جگہ
ہٹسے جاتی ہے، اُس بنیادیکے کانپستون اُٹھتے ہیں۔ 7 وہ سورج کو
حکم دیتا توہے نہیںطلوع ستاروںہوتا، پر مُہر لگاتا توہے اُن دمکچمککی
بند ہو جاتی ہے۔

8 الله ہی آسمان کو خیمے کی طرح تان دیتا، وہی سمندری اژدہے کی
پیٹھ پاؤںکو کچلتلے دیتا ہے۔ وہی9 دُِب اکبر، پروینخوشہجوزے، اور
جنوبی ستاروں کے جھرمٹوں کا خالق ہے۔ 10 وہ اِتنے عظیم کام کرتا ہے
کہ کوئی اُن کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اِتنے معجزے کرتا ہے کہ کوئی
اُنہیں نہیںگن سکتا۔ میرےوہجب11 منے سا گزرےسے تو مَیں اُسے نہیں
دیکھتا، جب وہ میرے قریب سے پھرے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ 12 اگر
وہ چھینکچھ لے تو کون اُسے روکے اُسکونگا؟ کہےسے گا، تُو’ کیا کر
رہا ‘ہے؟ 13 الله تو اپنا غضب نازل کرنے سے باز نہیں آتا۔ اُس کے رُعب
رہبتلے اژدہے کے مددگار دبکبھی گئے۔

14 تو پھر مَیں کس طرح اُسے جواب دوں، کس طرح اُس سے بات
کرنے الفاظمناسبکے چن لوں؟ 15 اگر مَیں حق پر ہوتا بھی تو اپنا دفاع نہ
کر سکتا۔ مخالفاِس مَیںسے التجا کرنے کے علاوہ اَور کچھ نہیں کر سکتا۔
16 اگر وہ میری چیخوں کا جواب دیتا بھی تو مجھے یقین نہ آتا کہ وہ میری
بات پر دےدھیان گا۔
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تھوڑی17 سی غلطی کے جواب میں وہ مجھے پاش پاش کرتا، بلاوجہ

مجھے بار بار زخمی ہے۔کرتا بھیسانسمجھےوہ18 نہیں لینے دیتا کڑوےبلـکہ
زہر سے سیر کر دیتا ہے۔ جہاں19 طاقت کی بات ہے تو وہی قوی ہے،
انصافجہاں باتکی ہے تو کون اُسے پیشی کے لئے بُلا سکتا ہے؟ 20 گو
مَیں توبھیہوںبےگناہ میرا اپنا منہ مجھے قصوروار ٹھہرائے گا، بےالزامگو
ہوں توبھی وہ مجھے مجرم دےقرار گا۔

21 جو کچھ بھی ہو، مَیں بےالزام !ہوں مَیں اپنی جان کی پروا ہی نہیں
کرتا، اپنی زندگی حقیر جانتا ہوں۔ 22 ایکخیر، باتہی اِسہے، لئے مَیں
کہتا ہوں، الله’ بےالزام اور بےدین دونوں کو ہی ہلاک کر دیتا ‘ہے۔
اچانککبھیجب23 آفتکوئی انسان موتکو اُتارےگھاٹکے تو الله
بےگناہ کی پریشانی پر ہنستا ہے۔ 24 اگر کوئی ملـک بےدین کے حوالے
کیا جائے تو الله اُس قاضیوںکے کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اگر یہ اُس کی
طرف نہیںسے تو طرفکیکسپھر سے ہے؟

میرے25 دن دوڑنے والے آدمی سے کہیں یادہ ز تیزی سے بیت گئے،
خوشی دیکھے بغیر بھاگ نکلے ہیں۔ 26 وہ سرکنڈے کے بحری جہازوں
کی طرح گزر گئے ہیں، اُس عقاب کی طرح جو اپنے شکار پر جھپٹا مارتا
ہے۔ 27 اگر مَیں کہوں، آؤ’ مَیں اپنی آہیں بھول جاؤں، اپنے چہرے کی
اُداسی دُور کر خوشیکے کا اظہار ‘کروں 28 تو پھر بھی مَیں اُن تکالیفتمام
سے ڈرتا ہوں جو مجھے برداشت کرنی ہیں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ تُو
مجھے بےگناہ نہیں ٹھہراتا۔

29 جو کچھ بھی ہو مجھے قصوروار ہی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اِس کا کیا
فائدہ کہ مَیں تگبےمعنی و دَو مصروفمیں رہوں؟ 30 گو مَیں صابن سے
لوںنہا اور اپنے *سوڈےہاتھ لوںدھوسے تاہم31 تُو مجھے کیگڑھے کیچڑ
* 9:30 :سوڈے :مطلبلفظی قلیاب، لائی (lye)۔
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میں یوں دھنسنے دیتا ہے مجھےکہ اپنے کپڑوں گھنسے آتی ہے۔
32 الله تو مجھ جیسا انسان نہیں کہ مَیں جواب میں اُس سے کہوں، آؤ’

ہم عدالت میں جا کر ایک دوسرے کا مقابلہ ‘کریں۔ کاش33 ہمارے
ثالثدرمیان ہو دونوںہمجو پر ہاتھ رکھے، 34 میریجو پیٹھ پر سے الله کا
ڈنڈا ہٹائے تاکہ اُس دہشتمجھےخوفکا زدہ نہ کرے۔ مَیںتب35 الله
خوفسے کھائے بغیر بولتا، فطریکیونکہ طور پر مَیں ایسا نہیں ہوں۔

10
مجھے اپنی جان گھنسے آتی ہے

مجھے1 اپنی جان آتیگھنسے آزادیمَیںہے۔ سے آہ زاریو کروں گا،
کھلے طور پر اپنا دلی غم بیان کروں گا۔ مَیں2 الله سے کہوں گا کہ مجھے
مجرم نہ ٹھہرا بلـکہ بتا کہ تیرا مجھ پر کیا الزام ہے۔ 3 کیا تُو ظلم کر کے مجھے
رد کرنے میں محسوسخوشی کرتا ہے تیرےحالانکہ اپنے ہی ہاتھوں نے
مجھے بنایا؟ ساتھساتھ تُو منصوبوںکےبےدینوں پر منظوریاپنی کا نور چمکاتا
ہے۔ کیا یہ تجھے اچھا لگتا ہے؟ 4 کیا تیری آنکھیں انسانی ہیں؟ کیا تُو صرف
انسان سیکی نظر سے دیکھتا ہے؟ 5 تیرےکیا دن فانیسالاور انسان جیسے
ہیں؟محدود !نہیںہرگز تو6 پھر ضرورتکیا کہہے تلاشکیقصورمیرےتُو
میرےاور گناہ تحقیقکی کرتا رہے؟ 7 تُو تو جانتا ہے مَیںکہ ہوںبےقصور
اور تیرےکہ ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔

تیرے8 اپنے ہاتھوں نے مجھے تشکیل دے کر بنایا۔ اور اب تُو نے مُڑ
کر مجھے تباہ کر دیا ہے۔ 9 ذرا اِس کا خیال رکھ کہ تُو نے مجھے مٹی سے
اببنایا۔ تُو مجھے تبدیلمیںخاکدوبارہ کر رہا ہے۔ 10 تُو نے مجھےخود
دودھ ُنڈیلطرحکی ا کر پنیر کی طرح جمنے دیا۔ 11 تُو ہی مجھےنے ِجلد اور
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گوشت پوست سے ملبّس کیا، ہڈیوں اور نسوں سے تیار کیا۔ 12 تُو ہی نے
مجھے زندگی اور اپنی مہربانی سے نوازا، اور تیری دیکھ بھال نے میری روح
محفوظکو رکھا۔

لیکن13 ایک بات تُو نے اپنے دل میں چھپائے رکھی، ہاں مجھے تیرا
ارادہ معلوم ہو گیا ہے۔ 14 وہ یہ ہے کہ اگر’ ایوب گناہ کرے تو مَیں اُس
کی پہرا داری کروں گا۔ مَیں اُسے اُس کے قصور بَریسے نہیں کروں ‘گا۔

15 اگر مَیں قصوروار ہوں تو مجھ پر !افسوس اور اگر مَیں بےگناہ بھی
ہوں تاہم مَیں اپنا سر اُٹھانے نہیںجرأتکی کرتا، مَیںکیونکہ شرم کھا کھا
کر سیر ہو گیا ہوں۔ مجھے خوب مصیبت پلائی گئی ہے۔ 16 اور اگر مَیں
بھیکھڑا جاؤںہو تو تُو ببر شیر طرحکی میرا شکار کرتا اور مجھ پر دوبارہ اپنی
معجزانہ قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ 17 تُو میرے خلاف نئے گواہوں کو
کھڑا کرتا اور مجھ پر اپنے غضب میں اضافہ کرتا ہے، تیرے لشکر صف در
مجھصف پر حملہ ہیں۔کرتے 18 تُو ماںمیریمجھے پیٹکے نکالکیوںسے
لایا؟ بہتر ہوتا وقتاُسیمَیںکہ مر جاتا کسیاور کو نظر نہ آتا۔ یوں19 ہوتا
زندہکبھیمَیںجیسا نہہی تھا، مجھے ماںسیدھا پیٹکے میںقبرسے پہنچایا
جاتا۔ 20 میرےکیا تھوڑےدن نہیں ہیں؟ مجھے تنہا !چھوڑ مجھ سے اپنا منہ
پھیر لے تاکہ مَیں ایکچند لمحوں کے لئے خوش ہو سکوں، 21 کیونکہ جلد
ہی مجھے کوچ کر کے وہاں جانا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اُس
ملـک میںجسمیں یکی تار اور گھنے سائے ہتے ر ہیں۔ ملـکوہ22 اندھیرا
ہی اندھیرا اور کالا ہی کالا اُسہے، میں گھنے سائے اور بےترتیبی ہے۔
وہاں روشنی بھی اندھیرا ہی “ہے۔

11
ضوفر :جوابکا توبہ کر
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1 پھر ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
کیا”2 اِن تمام باتوں نہیںجوابکا دینا ہئے؟ چا کیا یہ آدمی اپنی باتوںخالی

کی بنا پر راستہی ٹھہرےباز گا؟ 3 کیا تیری بےمعنی باتیں لوگوں کے منہ
یوں بند یں کر گی کہ تُو آزادی سے لعن طعن کرتا جائے اور کوئی تجھے
شرمندہ نہ کر سکے؟ 4 الله سے تُو کہتا ہے، میری’ پاکتعلیم تیریاورہے،
نظر میں صافپاکمَیں ‘ہوں۔

کاش5 الله خود تیرے ساتھ ہم کلام ہو، وہ اپنے ہونٹوں کو کھول
کر تجھ سے بات !کرے کاش6 وہ تیرے لئے حکمت کے بھید کھولے،
کیونکہ وہ انسان کی سمجھ کے نزدیک معجزے سے ہیں۔ تب تُو جان لیتا
کہ تیرےالله گناہ کا کافی حصہ درگزر کر رہا ہے۔

7 کیا تُو الله کا راز کھول سکتا ہے؟ کیا تُو قادرِ مطلق کے کامل علم تک
پہنچ سکتا ہے؟ 8 وہ تو آسمان سے بلند ہے، چنانچہ تُو کیا کر سکتا ہے؟ وہ
پاتال سے گہرا ہے، چنانچہ تُو کیا جان سکتا ہے؟ اُس9 کی لمبائی زمین سے
بڑی اور چوڑائی سمندر سے یادہ ز ہے۔

10 اگر وہ کہیں سے گزر کر کسی کو گرفتار کرے یا عدالت میں اُس
کا حساب کرے تو کون اُسے روکے گا؟ 11 کیونکہ وہ فریب دہ آدمیوں
جانکو لیتا بھیجبہے، اُسے بُرائی نظر آئے تو وہ اُس دھیانخوبپر دیتا
ہے۔ سمجھطرحکسآدمیخالیسےعقل12 پا یہہے؟سکتا اُتنا ناممکنہی
ہے جتنا یہ کہ جنگلی گدھے انسانسے پیدا ہو۔

اے13 ایوب، اپنا پورےدل دھیان سے الله مائلطرفکی کر اور اپنے
ہاتھ اُس طرفکی !اُٹھا 14 تیرےاگر ہاتھ گناہ ملوثمیں ہوں تو اُسے دُور
کر اور اپنے خیمے میں بُرائی بسنے نہ !دے تب15 تُو بےالزام حالت میں
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اپنا چہرہ اُٹھا سکے گا، تُو مضبوطی سے کھڑا رہے گا ڈرےاور گا نہیں۔
16 تُو اپنا دُکھ درد بھول جائے گا، اور سیلابگزرےصرفوہ طرحکی
یاد رہے گا۔ تیری17 زندگی دوپہر کی طرح چمک دار، تیری یکی تار صبح
کی مانند روشن ہو جائے گی۔ 18 چونکہ اُمید ہو گی اِس لئے تُو محفوظ ہو
گا اور سلامتی سے لیٹ جائے گا۔ 19 تُو آرام کرے گا، اور کوئی تجھے
دہشت زدہ نہیں کرے گا بلـکہ بہت لوگ تیری نظرِ عنایت حاصل کرنے
کی کوشش کریں گے۔ لیکن20 بےدینوں کی آنکھیں ناکام ہو جائیں گی،
اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اُن کی مایوساُمید کن ہو *“گی۔

12
ایوب :جوابکا مَیں مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
لگتا”2 ہے کہ تم ہی دانشواحد مند ہو، تمہارےحکمتکہ ساتھ ہی

مر جائے گی۔ لیکن3 مجھے سمجھ اِسہے، ناتے سے مَیں تم سے ادنیٰ نہیں
ہوں۔ ویسے بھی ایسیکون باتیں نہیں جانتا؟ مَیں4 تو اپنے دوستوں کے لئے
مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں، جسمَیں کی دعائیں الله سنتا تھا۔ ہاں، مَیں جو
بےگناہ اور ہوںبےالزام دوسروں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا !ہوں 5 جو
سکون سے زندگی گزارتا ہے وہ مصیبت زدہ کو حقیر جانتا ہے۔ وہ کہتا
ہے، آؤ،’ ہم اُسے ٹھوکر پاؤںکےجسماریں لـگےڈگمگانے ‘ہیں۔ غارت6
گروں کے خیموں میں آرام و سکون ہے، اور الله کو طیش دلانے والے
حفاظت سے ہتے ر ہیں، گو وہ الله کے ہاتھ میں ہیں۔
* 11:20 اُن کی مایوساُمید کن ہو :گی یا اُن کی واحد اُمید اِس میں ہو گی کہ دم چھوڑیں۔
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7 تاہم تم کہتے ہو کہ جانوروں سے پوچھ لے تو وہ تجھے صحیح بات

پرندوںگے۔سکھائیں سے پتا کر تو وہ دیںجوابدرستتجھے گے۔ زمین8
باتسے کر تو وہ تجھے دےتعلیم گی، بلـکہ سمندر مچھلیاںکی بھی تجھے اِس
کا مفہوم سنائیں گی۔ 9 اِن میں سے ایک بھی نہیں جو نہ جانتا ہو کہ رب
ہاتھکے کچھسبیہنے کیا ہے۔ اُسی10 ہاتھکے میں ہر جاندار کی جان،
تمام انسانوں کا دم ہے۔ کان11 تو الفاظ کی یوں جانچ پڑتال کرتا ہے جس
میںکھانوںزبانطرح امتیاز ہے۔کرتی حکمتاور12 میںاُن پائی جاتی ہے
جو عمر رسیدہ ہیں، سمجھ متعدد دن گزرنے کے بعد ہی آتی ہے۔

حکمت13 اور قدرت الله کی ہے، وہی مصلحت اور سمجھ کا مالـک
ہے۔ 14 جو کچھ وہ ڈھا دے وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو گا، جسے وہ گرفتار
کرے اُسے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ جب15 وہ پانی روکے تو کال پڑتا ہے،
اُسےجب چھوڑےکھلا تو ملـکوہ میں تباہی مچا دیتا ہے۔

اُس16 قوتپاسکے اور دانائی بھٹکنےہے۔ اور بھٹکانے دونوںوالا ہی
اُس مشیروں17ہیں۔میںہاتھکے پاؤںننگےوہکو ہے،جاتالےساتھاپنے
قاضیوں کو احمق ثابت کرتا ہے۔ 18 وہ بادشاہوں کا پٹکا کھول کر اُن کی
کمروں میں رّسا باندھتا ہے۔ اماموں19 کو وہ ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے جاتا
مضبوطیہے، کھڑےسے آدمیوں کو تباہ کرتا ہے۔ 20 قابِل اعتماد افراد
سے وہ لنے بو کی قابلیت اور بزرگوں سے امتیاز کرنے کی لیاقت چھین لیتا
ہے۔ 21 وہ شرفا پر اپنی حقارت کا اظہار کر کے زورآوروں کا پٹکا کھول
دیتا ہے۔

اندھیرےوہ22 پوشیدہکے کھولبھید دیتا یکیگہریاور تار روشنیکو
میں لاتا ہے۔ 23 وہ قوموں کو بڑا بھی بناتا اور تباہ بھی کرتا ہے، اُمّتوں کو
منتشر بھی کرتا اور اُن قیادتکی بھی کرتا ہے۔ 24 ملـکوہ راہنماؤںکے
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عقلکو محرومسے کر اُنہیںکے ایسے بیابان میں آوارہ پھرنے دیتا جہاںہے
راستہ ہی نہیں۔ 25 تب وہ اندھیرے میں روشنی کے بغیر ٹٹول ٹٹول کر
متے ہیں۔گھو الله اُنہیںہی بھٹکنےطرحکیشرابیوںدُھتمیںنشے ہے۔دیتا

13
1 یہ سب کچھ مَیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سن کر

سمجھ لیا ہے۔ 2 علم لحاظکے تمہارےمَیںسے برابر اِسہوں۔ ناتے مَیںسے
تم سے کم نہیں ہوں۔ لیکن3 مَیں قادرِ مطلق سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں،
الله کے ساتھ ہی مباحثہ کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔

4 جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم سب فریب دہ لیپ لگانے والے اور
بےکار ڈاکٹر ہو۔ کاش5 تم خاموشسراسر ہتے !ر ایسا کرنے تمہاریسے
حکمت کہیں یادہ ز ظاہر ہوتی۔ 6 مباحثے میں ذرا میرا موقف سنو، عدالت
بیاناتمیرےمیں پر غور !کرو

7 کیا تم الله کی خاطر کج پیشباتیںرَو ہو،کرتے اُسیکیا جھوٹخاطرکی
لتے بو ہو؟ 8 کیا تم اُس داریجانبکی کرنا ہتے چا ہو، الله کے حق میں لڑنا
ہتے چا ہو؟ سوچ9 لو، اگر تمہاریوہ کرےجانچ تو باتتمہاریکیا بنے گی؟
کیا تم یوںاُسے انسانطرحجسہوسکتےدےدھوکا کو دھوکا دیا ہے؟جاتا

10 اگر تم طورخفیہ داریجانببھیپر دکھاؤ تو تمہیںوہ سختضرور سزا
11گا۔دے کیا اُس گا؟کرےنہیںزدہخوفتمہیںرُعبکا کیا اُستم سے
نہیںدہشتسخت کھاؤ گے؟ 12 پھر یادکیکہاوتوںجن تم دلاتے ہتے ر ہو
وہ راکھ ثابتامثالکی ہوں گی، پتا چلے گا تمہاریکہ باتیں مٹی ہیں۔الفاظکے

خاموش13 ہو کر مجھ سے باز !آؤ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے،
باتمَیں کرنا چاہتا ہوں۔ مَیں14 آپاپنے میںخطرےکو لنے ڈا کے لئے



ایوب 13:15 xxiv ایوب 13:27

تیار ہوں، مَیں اپنی جان پر کھیلوں گا۔ 15 شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ کوئی
بات نہیں، میریکیونکہ اُمید جاتی رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو مَیں اُسی کے
منے سا اپنی راہوں کا دفاع کروں گا۔ 16 اور اِس میں مَیں پناہ لیتا ہوں کہ
بےدین اُس کے حضور آنے جرأتکی نہیں کرتا۔

17 دھیان سے میرے الفاظ سنو، اپنے کان میرے بیانات پر دھرو۔
18 تمہیں پتا چلے گا کہ مَیں نے احتیاط اور ترتیب سے اپنا معاملہ تیار کیا
ہے۔ مجھے صاف معلوم ہے کہ مَیں حق پر !ہوں 19 اگر کوئی مجھے مجرم
ثابت کر سکے تو مَیں چپ ہو جاؤں گا، دم چھوڑنے تک خاموش رہوں
گا۔

ایوب مایوسیکی میں دعا
اے20 الله، میری صرف دو درخواستیں منظور کر تاکہ مجھے تجھ سے

ضرورتکیجانےچھپ نہ ہو۔ پہلے،21 اپنا ہاتھ مجھ دُورسے کر تاکہ تیرا
زدہدہشتمجھےخوف نہ کرے۔ اِسدوسرے،22 مجھےبعدکے بُلا تاکہ
جوابمَیں دوں، یا مجھے پہلے لنے دےبو اور تُو ہی اِس جوابکا دے۔

مجھ23 سے کتنے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں؟ مجھ پر میرا جرم اور میرا گناہ
ظاہر !کر 24 تُو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے کیوں رکھتا ہے؟ تُو مجھے کیوں
اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ 25 کیا تُو ہَوا جھونکوںکے کے اُڑائے ہوئے پتے کو
دہشت کھلانا خشکچاہتا، بھوسے تعاقبکا کرنا چاہتا ہے؟

یہ26 تیرا ہی فیصلہ ہے مَیںکہ تلخ تجربوں سے تیریگزروں، مرضیہی
ہے کہ مَیں اپنی جوانی کے گناہوں کی سزا *پاؤں۔ 27 تُو میرے پاؤں کو
کاٹھ ٹھونکمیں میریکر تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ہے۔ میرےتُو ہر
* 13:26 سزا :پاؤں لفظی :ترجمہ میراثسزا میں پاؤں۔
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نقِشایک قدم پر دھیان دیتا ہے، 28 مَیںگو َمے مشکپھٹیگھسیکی اور
کیڑوں خرابکا کیا لباسہوا ہوں۔

14
عورت1 سے پیدا ہوا انسان چند ایک دن زندہ رہتا ہے، اور اُس کی

زندگی بھریسےبےچینی رہتی ہے۔ پھول2 طرحکی وہ لمحوںچند کے لئے
پھوٹ نکلتا، پھر مُرجھا جاتا ہے۔ سائے کی طرح وہ تھوڑی دیر کے بعد
اوجھل ہو جاتا اور قائم نہیں رہتا۔ 3 کیا تُو واقعی ایک ایسی مخلوق کا اِتنے
غور سے معائنہ کرنا چاہتا ہے؟ مَیں کون ہوں کہ تُو مجھے پیشی کے لئے
اپنے حضور لائے؟

ناپاککون4 چیز صافپاککو کر سکتا کوئیہے؟ !نہیں انسان5 کی
عمر تو مقرر ہوئی ہے، اُس مہینوںکے کی تعداد تجھے معلوم ہے، کیونکہ تُو
ہی نے اُس کے دنوں کی وہ حد باندھی ہے جس سے آگے وہ بڑھ نہیں
سکتا۔ 6 چنانچہ اپنی نگاہ اُس سے پھیر لے اور اُسے چھوڑ دے تاکہ وہ
مزدور طرحکی تھوڑےاپنے دنوں سے کچھ مزہ لے سکے۔

7 اگر درخت کو کاٹا جائے تو اُسے تھوڑی بہت اُمید باقی رہتی ہے،
کیونکہ عین ممکن ہے کہ مُڈھ سے کونپلیں پھوٹ نکلیں اور اُس کی نئی
پرانیجڑیںکیاُسبےشک8جائیں۔اُگتیشاخیں اُساورجائیںہو مُڈھکا
مٹی میں ختم ہونے لـگے، لیکن9 پانی کی خوشبو سونگھتے ہی وہ کونپلیں
لنے نکا لـگے گا، اور پنیری سیکی ٹہنیاں اُس سے پھوٹنے لـگیں گی۔

لیکن10 انسان فرق ہے۔ مرتے وقت اُس کی ہر طرح کی طاقت جاتی
رہتی ہے، دم وقتچھوڑتے اُس کا نام و تکنشان نہیں رہتا۔ 11 وہ اُس
جھیل کی مانند جسہے کا پانی اوجھل ہو جائے، اُس ندی کی مانند جو
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سکڑ خشککر ہو جائے۔ وفات12 پانے والے کا یہی حال ہے۔ لیٹوہ
جاتا اور کبھی نہیں اُٹھے آسمانتکجبگا۔ قائم ہے نہ اُٹھےجاگوہ گا،
نہ اُسے جگایا جائے گا۔

کاش13 تُو مجھے پاتال میں چھپا دیتا، مجھے وہاں اُس وقت تک پوشیدہ
رکھتا جب تک تیرا قہر ٹھنڈا نہ ہو !جاتا کاش تُو ایک وقت مقرر کرے
جب تُو میرا دوبارہ خیال کرے گا۔ 14 کیونکہ) اگر انسان مر
توجائے کیا وہ دوبارہ زندہ ہو (گا؟جائے مَیںپھر تمامکےخدمتسختاپنی
دن برداشت کرتا، اُس وقت تک انتظار کرتا جب تک میری سبک دوشی
نہ ہو جاتی۔ تب15 تُو مجھے آواز دیتا اور جوابمَیں دیتا، تُو اپنے ہاتھوں کے
کام کا آرزومند ہوتا۔ بھیوقتاُس16 میرےتُو ہر قدم کا شمار لیکنکرتا،
نہ صرف اِس مقصد سے کہ میرے گناہوں پر دھیان دے۔ 17 تُو میرے
تھیلےجرائم باندھمیں اُسکر پر مُہر لگا میریدیتا، غلطیہر دیتا۔ڈھانککو

لیکن18 !افسوس جس طرح پہاڑ گر کر ُچور ُچور ہو جاتا اور چٹان
کھسک جاتی ہے، طرحجس19 بہتا پانی پتھر کو رگڑ رگڑ کر ختم کرتا اور
سیلاب مٹی کو بہا لے جاتا اُسیہے طرح تُو انسان کی خاکاُمید میں ملا
دیتا ہے۔ 20 تُو مکمل طور پر اُس غالبپر آ جاتا تو کوچوہ کر جاتا ہے، تُو اُس
کا چہرہ بگاڑ کر اُسے فارغ کر دیتا ہے۔ 21 اگر اُس بچوںکے کو سرفراز کیا
جائے تو اُسے پتا نہیں چلتا، اگر اُنہیں پست کیا جائے تو یہ بھی اُس کے علم
میں نہیں آتا۔ 22 صرفوہ اپنے ہی جسم کا محسوسدرد کرتا اور اپنے لئے
ہی ماتم کرتا “ہے۔

15
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اِلی فز ایوب:جوابکا بککفر رہا ہے
تب1 اِلی فز تیمانی دےجوابنے کر کہا،
دانشکیا”2 مند میںجوابکو پیشخیالاتبےہودہ چاہئیں؟کرنے

کیا اُسے اپنا پیٹ تپتی مشرقی ہَوا سے بھرنا ہئے؟ چا 3 کیا مناسب ہے کہ وہ
بحثفضول مباحثہ ایسیکرے، کرےباتیں جو بےفائدہ ہیں؟ ہرگز !نہیں

لیکن4 تیرا یہ رو اِس سے کہیں بُرا ہے۔ تُو الله کا خوف چھوڑ کر اُس
کے حضور غور و خوض کرنے کا فرض حقیر جانتا ہے۔ 5 تیرا قصور ہی
تیرے منہ کو ایسی باتیں کرنے کی تحریک دے رہا ہے، اِسی لئے تُو نے
زبانکیچالاکوں اپنا لی ہے۔ تجھےمجھے6 قصوروار ٹھہرانے ضرورتکی
نہیں،ہی کیونکہ تیرا اپنا مجرمتجھےمنہہی ٹھہراتا تیرےہے، ہونٹہیاپنے
خلافتیرے گواہی دیتے ہیں۔

7 کیا تُو سب سے پہلے پیدا ہوا انسان ہے؟ کیا تُو نے پہاڑوں سے پہلے ہی
جنم لیا؟ جب8 الله کی مجلس منعقد ہو جائے تو کیا تُو بھی اُن کی باتیں سنتا
ہے؟ تجھےصرفکیا حاصلحکمتہی ہے؟ 9 تُو کیا جانتا ہے جو ہم نہیں
جانتے؟ تجھے کس بات کی سمجھ آئی ہے جس کا علم ہم نہیں رکھتے؟
ہمارے10 درمیان بھی عمر رسیدہ بزرگ ہیں، ایسے آدمی جو تیرے والد
بھیسے بوڑھے ہیں۔

اے11 ایوب، کیا تیری نظر میں الله کی تسلی دینے والی باتوں کی کوئی
اہمیت نہیں؟ کیا تُو اِس کی قدر نہیں کر سکتا کہ نرمی سے تجھ سے بات کی
جا رہی ہے؟ تیرے12 دل جذباتکے تجھے یوں اُڑا کر کیوں لے جائیں،
تیری آنکھیں کیوں اِتنی چمک اُٹھیں 13 کہ آخرکار تُو اپنا غصہ الله پر اُتار کر
ایسی باتیں اپنے منہ اُگلسے دے؟

14 بھلا انسان کیا ہے کہ پاک صاف ٹھہرے؟ عورت سے پیدا ہوئی
مخلوق کیا ہے کہ راست باز ثابت ہو؟ کچھ بھی !نہیں 15 الله تو اپنے مُقّدس
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خادموں پر بھی بھروسا نہیں رکھتا، بلـکہ آسمان بھی اُس کی نظر میں پاک
نہیں ہے۔ 16 تو پھر وہ انسان پر بھروسا کیوں رکھے جو قابِل گھن اور بگڑا
ہوا ہے، جو بُرائی کو پانی کی طرح پی لیتا ہے۔

باتمیری17 کچھتجھےمَیںسن، سنانا تجھےمَیںہوں۔چاہتا بیانکچھوہ
کروں گا جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے، 18 وہ کچھ دانشجو مندوں پیشنے کیا
اور جو اُنہیں اپنے باپ دادا سے ملا تھا۔ اُن سے کچھ چھپایا نہیں گیا تھا۔
19 باپ) دادا سے مراد وہ واحد لوگ ہیں جنہیں اُس وقت ملـک دیا
جبگیا کوئی بھی پردیسی اُن میں نہیں پھرتا ۔(تھا

20 وہ کہتے تھے، بےدین اپنے تمام دن ڈر مارےکے تڑپتا رہتا، اور جتنے
بھی سال ظالم کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں اُتنے ہی سال وہ پیچ و تاب
کھاتا رہتا ہے۔ دہشت21 ناک آوازیں اُس کے کانوں میں گونجتی رہتی
ہیں، اور امن و امان کے وقت ہی تباہی مچانے والا اُس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔
اندھیرےاُسے22 سے بچنے کی اُمید ہی نہیں، کیونکہ اُسے تلوار کے لئے تیار
رکھا گیا ہے۔

23 وہ مارا مارا پھرتا ہے، آخرکار وہ گِدھوں کی خوراک بنے گا۔ اُسے
خود علم ہے کہ یکی تار کا دن قریب ہی ہے۔ 24 تنگی اور مصیبت اُسے
دہشت حملہکھلاتی، آور بادشاہ اُسطرحکی غالبپر آتی ہیں۔ اور25 وجہ
کیا یہہے؟ اُسکہ نے اپنا ہاتھ الله خلافکے اُٹھایا، قادرِ مطلق کے منے سا
تکبر دکھایا ہے۔ اپنی26 موٹی ڈھالمضبوطاور کی پناہ میں اکڑ کر تیزیوہ
سے الله پر حملہ کرتا ہے۔

27 وقتاِسگو اُس کا چربیچہرہ سے چمکتا اور اُس کی کمر موٹی ہے،
لیکن28 آئندہ وہ تباہ بسےمیںشہروںشدہ میںمکانوںایسےگا، کےسبجو
چھوڑے ہیںہوئے اور ہیجلدجو پتھر کے بنڈھیر جائیں گے۔ وہ29 امیر
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نہیں ہو گا، اُس کی دولت قائم نہیں رہے گی، اُس کی جائیداد ملـک میں
پھیلی نہیں رہے گی۔

یکیوہ30 تار دےمُرجھانےکوکونپلوںکیاُسشعلہگا۔بچےنہیںسے
گا، اور الله اُسے اپنے منہ پھونکایککی سے اُڑا کر تباہ گا۔دےکر وہ31
دھوکے پر بھروسا نہ کرے، ورنہ بھٹکوہ جائے گا اور اُس کا اجر دھوکا
ہی ہو گا۔ وقت32 پہلےسے ہی اُسے اِس کا پورا معاوضہ ملے گا، اُس کی
کونپل کبھی نہیں پھلے پھولے گی۔

33 وہ انگور کی اُس بیل کی مانند ہو جسگا پھلکا حالتکچی میں ہی
گر زیتونجائے، پھولتمامکےجسمانندکیدرختاُسکے جائیں۔جھڑ
34 کیونکہ بےدینوں کا جتھا بنجر رہے گا، اور آگ رشوت خوروں کے
گی۔کرےبھسمکوخیموں 35 اُن پاؤںکے بھاریسےدرددُکھ ہو جاتے،
اور وہ بُرائی کو جنم دیتے ہیں۔ اُن پیٹکا دھوکا ہی پیدا کرتا “ہے۔

16
ایوب :جوابکا مَیں ہوںبےگناہ

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
2 اِس” طرح کی مَیں نے بہت سی باتیں سنی ہیں، تمہاری تسلی صرف

دُکھ درد کا باعث ہے۔ 3 کیا تمہاری لفاظی کبھی ختم نہیں ہو گی؟ تجھے
کیا چیز بےچین کر رہی ہے کہ تُو مجھے جواب دینے پر مجبور ہے؟ 4 اگر
مَیں تمہاری جگہ ہوتا تو مَیں بھی تمہاری جیسی باتیں کر سکتا۔ پھر مَیں بھی
تمہارے خلاف پُرالفاظ تقریریں پیش کر کے توبہ توبہ کہہ سکتا۔ لیکن5
مَیں ایسا نہ کرتا۔ مَیں تمہیں اپنی باتوں سے تقویت دیتا، افسوس کے اظہار



ایوب 16:6 xxx ایوب 16:19

تمہیںسے تسکین دیتا۔ ساتھمیرےلیکن6 نہیںسلوکایسا ہو رہا۔ اگر مَیں
بولوں تو مجھے سکون نہیں ملتا، رہوںچپاگر تو میرا درد دُور نہیں ہوتا۔

لیکن7 اب الله نے مجھے تھکا دیا ہے، اُس نے میرے پورے گھرانے
کو تباہ کر دیا ہے۔ 8 اُس نے مجھے سکڑنے دیا ہے، اور یہ بات میرے
خلاف گواہ بن گئی ہے۔ میری دُبلی پتلی حالت کھڑی ہو کر میرے
خلاف گواہی دیتی ہے۔ 9 الله مجھےغضبکا پھاڑ رہا ہے، وہ میرا دشمن
اور میرا مخالف بن گیا ہے جو میرے خلاف دانت پیس پیس کر مجھے
اپنی آنکھوں سے چھید رہا *ہے۔ لوگ10 گلا پھاڑ کر میرا مذاق اُڑاتے،
گالمیرے پر تھپڑ مار میریکر بےعزتی میرےسبکےسبہیں۔کرتے
خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ 11 الله نے مجھے شریروں کے حوالے کر دیا،
میںچنگلکےبےدینوںمجھے پھنسا دیا ہے۔ زندگیسےسکونمَیں12 گزار
رہا تھا کہ اُس پاشپاشمجھےنے کر دیا، مجھے گلے سے پکڑ کر زمین پر پٹخ
دیا۔ اُس مجھےنے اپنا نشانہ بنا لیا، 13 پھر اُس تیراندازوںکے مجھےنے گھیر
لیا۔ اُس نے بےرحمی سے میرے گُردوں کو چیر ڈالا، میرا پِت زمین پر
ُنڈیل ا دیا۔ بار14 بار میریوہ بندیقلعہ میں رخنہ ڈالتا رہا، پہلوان طرحکی
مجھ پر حملہ کرتا رہا۔

مَیں15 نے ٹانکے لگا کر اپنی ِجلد کے ساتھ ٹاٹ کا لباس جوڑ لیا ہے،
اپنی شان خاکشوکتو میں ملائی ہے۔ 16 رو رو کر میرا چہرہ سوج گیا
پلـکوںمیریہے، پر گھنا اندھیرا چھا گیا ہے۔ لیکن17 وجہ کیا میرےہے؟
ہاتھ تو ظلم بَریسے میریرہے، صافپاکدعا رہی ہے۔

اے18 میرےزمین، خون متکو میری!ڈھانپنا آہ زاریو کبھی آرام
کی جگہ نہ پائے بلـکہ گونجتی رہے۔ اب19 بھی میرا گواہ آسمان پر ہے،
* 16:9 اپنی آنکھوں سے چھید رہا :ہے لفظی :ترجمہ اپنی خلافمیرےآنکھیں تیز کرتا ہے۔
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میرے حق میں گواہی دینے والا بلندیوں پر ہے۔ میری20 آہ و زاری میرا
ترجمان مَیںہے، سےبےخوابی الله کے انتظار میں رہتا ہوں۔ میری21 آہیں
الله کے منے سا فانی انسان باتمیںحقکے کریں گی، اُس طرحجسطرح
کوئی دوستاپنے باتمیںحقکے کرے۔ 22 تھوڑےکیونکہ ہی سالوں
کے بعد مَیں اُس راستے پر روانہ ہو جاؤں واپسسےجسگا نہیں آؤں گا۔

17
الله سے التجا

میری1 روح شکستہ ہو گئی، میرے دن بجھ گئے ہیں۔ قبرستان ہی
میرے انتظار میں ہے۔ میرے2 مذاقطرفچاروں مذاقہی سنائی دیتا،
میری آنکھیں لوگوں کا ہٹ دھرم یہ رو دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہیں۔
3 اے الله، میری ضمانت میرے اپنے ہاتھوں سے قبول فرما، کیونکہ اَور
کوئی نہیں جو اُسے دے۔ 4 اُن ذہنوںکے کو تُو نے بند کر دیا، اِس لئے تُو
اُن عزتسے نہیں پائے گا۔ 5 وہ اُس آدمی کی مانند ہیں جو اپنے دوستوں
کو ضیافت کی دعوت دے، حالانکہ اُس کے اپنے بچے بھوکے مر رہے
ہوں۔

الله6 مذاقمجھےنے یوںکا نشانہ بنایا مَیںکہہے قوموں عبرتمیں انگیز
مثال بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ میرے منہ پر تھوکتے ہیں۔ میری7
آنکھیں غم کھا کھا کر دُھندلا گئی میرےہیں، اعضا تکیہاں سوکھ گئے
کہ سایہ ہی رہ گیا ہے۔ 8 یہ دیکھ کر سیدھی راہ پر چلنے والوں کے رونگٹے
ہوکھڑے اورجاتے مشتعلخلافکےبےدینوںبےگناہ ہو ہیں۔جاتے
راست9 باز اپنی راہ پر قائم ہتے، ر پاکہاتھکےجناور ہیں تقویتوہ پاتے
ہیں۔ لیکن10 جہاں تک تم سب کا تعلق ہے، آؤ دوبارہ مجھ پر حملہ !کرو
مجھے تم ایکمیں بھی دانا آدمی نہیں ملے گا۔
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میرے11 دن گزر گئے ہیں۔ میرے وہ منصوبے اور دل کی آرزوئیں

خاک میں مل گئی ہیں 12 جن سے رات دن میں بدل گئی اور روشنی
اندھیرے کو دُور کر کے قریب آئی تھی۔ 13 اگر مَیں صرف اِتنی ہی اُمید
رکھوں کہ پاتال میرا گھر ہو گا تو یہ کیسی اُمید ہو گی؟ اگر مَیں اپنا بستر
یکی تار میں بچھا کر 14 قبر سے کہوں، تُو’ میرا باپ ‘ہے اور کیڑے میریاے’سے، میریاےامی، ‘بہن 15 تو پھر یہ کیسی اُمید ہو کہےکونگی؟
گا، تیرےمجھے’ لئے اُمید نظر آتی ؟‘ہے میریتب16 میرےاُمید پاتالساتھ
اُترےمیں گی، اور ہم مل خاککر دھنسمیں جائیں “گے۔

18

:بِلدد الله بےدینوں کو سزا دیتا ہے
بِلدد1 سوخی دےجوابنے کر کہا،
ایسیتککبتُو”2 کرےباتیں گا؟ اِن سے باز آ میںہوشکر ہیتب!آ

باتصحیحہم گے۔سکیںکر 3 تُو ہمیں ڈنگر احمقجیسے کیوں سمجھتا ہے؟
4 گو تُو آگ بگولا ہو کر اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، لیکن کیا تیرے باعث
زمین کو ویران ہونا ہئے چا اور چٹانوں کو اپنی جگہ سے کھسکنا ہئے؟ چا
ہرگز !نہیں

5ً یقینا بےدین کا چراغ بجھ جائے گا، اُس کی آگ کا شعلہ آئندہ نہیں
چمکے گا۔ اُس6 خیمےکے میں روشنی اندھیرا ہو جائے گی، اُس کے اوپر
بجھشمعکی گی۔جائے اُس7 کے لمبے رُکرُکقدم کر بڑھیںآگے اورگے،
اُس کا اپنا منصوبہ اُسے دےپٹخ گا۔
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8 اُس کے اپنے پاؤں اُسے جال میں پھنسا دیتے ہیں، وہ دام پر ہی چلتا

پھرتا ہے۔ 9 پھندا اُس کی ایڑی پکڑ لیتا، کمند اُسے جکڑ لیتی ہے۔ 10 اُسے
پھنسانے کا رّسا زمین میں چھپا ہوا ہے، راستے میں پھندا بچھا ہے۔

گھراسےچیزوںایسیوہ11 رہتا بہقدماُسےجوہے کھلاتیدہشتقدم
اور اُس ناککی میں دم کرتی ہیں۔ آفت12 ہڑپاُسے کر لینا چاہتی ہے،
تباہی تیار کھڑی ہے تاکہ اُسے وقتگرتے ہی پکڑ لے۔ بیماری13 اُس کی
ِجلد کو کھا موتجاتی، کا پہلوٹھا اُس کے اعضا نگلکو لیتا ہے۔ اُسے14
اُس خیمےکے حفاظتکی چھینسے لیا جاتا گھسیٹاور دہشتوںکر کے
بادشاہ کے منے سا لایا جاتا ہے۔

اُس15 کے خیمے میں آگ بستی، اُس کے گھر پر گندھک بکھر جاتی
ہے۔ نیچے16 اُس کی جڑیں سوکھ جاتی، اوپر اُس کی شاخیں مُرجھا جاتی
ہیں۔ زمین17 پر اُسسے کی جاتیمٹیاد بھیکہیںہے، اُس کا نام و نشان
نہیں رہتا۔

18 اُسے روشنی سے یکی تار میں دھکیلا جاتا، دنیا سے بھگا کر خارج کیا
جاتا ہے۔ قوم19 میں اُس کی نہ اولاد نہ نسل رہے گی، پہلےجہاں رہتا تھا
وہاں نہیںکوئی بچے گا۔ اُس20 کا انجام دیکھ مغربکر باشندوںکے کے
رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور مشرق کے باشندے دہشت زدہ ہو جاتے
ہیں۔ 21 یہی ہے بےدین کے گھر کا انجام، اُسی کے مقام کا جو الله کو
نہیں “جانتا۔

19
:ایوب مَیں جانتا ہوں کہ نجاتمیرا دہندہ زندہ ہے

ایوبتب1 جوابنے میں کہا،
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2 تم” کب تک مجھ پر تشدد کرنا ہتے چا ہو، کب تک مجھے الفاظ سے

ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہتے چا ہو؟ اب3 تم نے دس بار مجھے ملامت کی ہے،
تم نے شرم کئے میرےبغیر ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ 4 اگر باتیہ صحیح بھی
ہو غلطمَیںکہ راہ پر آ گیا ہوں تو مجھے ہی اِس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ لیکن5
چونکہ تم مجھ پر اپنی سبقت دکھانا ہتے چا اور میری رُسوائی مجھے ڈانٹنے کے
لئے استعمال کر رہے ہو 6 تو پھر جان لو، الله غلطمجھےخودنے راہ پر لا کر
اپنے دام سے گھیر لیا ہے۔

7 گو مَیں چیخ کر کہوں، مجھ’ پر ظلم ہو رہا ‘ہے، لیکن جواب کوئی
نہیں ملتا۔ گو مَیں مدد کے لئے پکاروں، لیکن انصاف نہیں پاتا۔ اُس8 نے
میرے راستے ایسیمیں کھڑیدیوار دیکر مَیںکہ گزر نہیں سکتا، اُس نے
میری راہوں پر اندھیرا ہی چھا جانے دیا ہے۔ اُس9 نے میری عزت مجھ
چھینسے میرےکر سر تاجسے اُتار دیا ہے۔ طرفچاروں10 اُسسے نے
مجھے ڈھا دیا تو مَیں تباہ اُسہوا۔ اُمیدمیرینے طرحکیدرختکو سےجڑ
اُکھاڑ دیا ہے۔ اُس11 کا قہر میرے خلاف بھڑک اُٹھا ہے، اور وہ مجھے
اپنے دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔ اُس12 کے دستے مل کر مجھ پر حملہ کرنے
آئے ہیں۔ اُنہوں نے میری فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگایا ہے تاکہ اُس
میں رخنہ ڈالیں۔ اُنہوں نے چاروں طرف سے میرے خیمے کا محاصرہ ہے۔کیا

میرے13 بھائیوں کو اُس نے مجھ سے دُور کر دیا، اور میرے جاننے
والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا ہے۔ میرے14 رشتے داروں نے مجھے
ترک کر دیا، میرے قریبی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میرے15 دامن
گیر اور نوکرانیاں مجھے اجنبی سمجھتے ہیں۔ اُن کی نظر میں مَیں اجنبی ہوں۔
مَیں16 اپنے نوکر کو بُلاتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا۔ گو مَیں اپنے منہ سے
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اُس سے التجا کروں توبھی وہ نہیں آتا۔
میریبیویمیری17 جان کھاتیگھنسے میرےہے، بھائیسگے مجھے

مکروہ سمجھتے ہیں۔ 18 یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے
ہیں۔ اگر مَیں اُٹھنے کی کوشش کروں تو وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے
ہیں۔ میرے19 دلی دوست مجھے کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو
پیارےمجھے تھے مخالفمیرےوہ ہو گئے ہیں۔ میری20 ِجلد سکڑ میریکر
ہڈیوں کے ساتھ جا لـگی موتمَیںہے۔ بالسے بال بچ گیا *ہوں۔

میرے21 دوستو، مجھ ترسپر کھاؤ، مجھ ترسپر کھاؤ۔ کیونکہ الله ہی
کے ہاتھ نے مجھے مارا ہے۔ 22 تم کیوں الله کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے
ہو، کیوں گوشتمیرا کھا کھا کر سیر نہیں ہوتے؟

میریکاش23 باتیں قلم بند ہو کاش!جائیں وہ یادگار پر کندہ کی جائیں،
24 لوہے کی چھینی اور سیسے سے ہمیشہ کے لئے پتھر نقشمیں کی !جائیں
لیکن25 مَیں جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے اور آخرکار میرے
حق میں زمین پر کھڑا ہو جائے گا، 26 گو میری ِجلد یوں اُتاری بھی گئی
میریلیکنہو۔ آرزو میںجسمکہہے اللهہوئےہوتے کہ27دیکھوں،کو
مَیں اُسےہیخود دیکھوں، نہ اجنبیکہ بلـکہ اپنی آنکھوںہی اُسسے پر نگاہ
کروں۔ اِس آرزو شدتکی سے میرا دل تباہ ہو رہا ہے۔

28 تم ہو،کہتے ایوبسےسختیکتنیہم’ یںتعاقبکا کر ‘گے اور مسئلے’
کی جڑ تو اُسی میں پنہاں ‘ہے۔ لیکن29 تمہیں خود تلوار سے ڈرنا ہئے، چا
کیونکہ تمہارا تلوارغصہ کی سزا لائقکے تمہیںہے، جاننا ہئے چا عدالتکہ
آنے والی “ہے۔
* 19:20 بال بال بچ گیا مبہممطلب:ہوں سا لفظیہے۔ دانتوںمیرے:ترجمہ کی ِجلد ہی بچ گئی
ہے۔
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20
غلط:ضوفر کام کی منصفانہ دیسزا جائے گی

تب1 ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
2 خیالاتمضطربمیرےیقیناً” اور احساساتوہ میرےجو اندر سے

اُبھر جوابمجھےہیںرہے دینے پر مجبور کر ہیں۔رہے نصیحتایسیمجھے3
پڑیسننی میریجو بےعزتی باعثکا تھی، لیکن میری سمجھ جوابمجھے
دینے دےتحریککی رہی ہے۔

4 کیا تجھے معلوم نہیں کہ قدیم زمانے سے جبیعنی انسانسے کو زمین
پر رکھا گیا 5 شریر کا فتح مند نعرہ عارضی اور بےدین خوشیکی پل بھر کی
ثابت ہوئی ہے؟ 6 گو اُس کا قد و قامت آسمان تک پہنچے اور اُس کا سر
بادلوں کو چھوئے تاہم7 وہ اپنے فضلے تکابدطرحکی تباہ ہو گا۔جائے
جنہوں نے اُسے پہلے دیکھا تھا وہ پوچھیں گے، اب’ وہ کہاں ‘ہے؟

طرحکیخوابوہ8 اُڑ جاتا اور آئندہ نہیںکہیں پایا جائے گا، راتاُسے
کی یا رو کی طرح بُھلا دیا جاتا ہے۔ جس9 آنکھ نے اُسے دیکھا وہ اُسے
اُسگی۔دیکھےنہیںکبھیآئندہ کا اُسدوبارہگھر کا کرےنہیںمشاہدہ
گا۔ اُس10 اولادکی غریبوںکو بھیکسے پڑےمانگنی اُسگی، کے اپنے
ہاتھوں واپسدولتکو پڑےدینی گی۔ جوانی11 طاقتجسکی اُسسے
کی بھریہڈیاں ہیں وہ اُس کے ساتھ خاکہی میں مل جائے گی۔

بُرائی12 بےدین کے منہ میں میٹھی ہے۔ وہ اُسے اپنی زبان تلے چھپائے
رکھتا، اُسے13 محفوظ رکھ کر جانے نہیں دیتا۔ لیکن14 اُس خوراککی
پیٹ میں آ خرابکر ہو جاتی سانپبلـکہ کا زہر بن جاتی ہے۔ 15 دولتجو
اُس نے نگل لی اُسے وہ اُگل دے گا، الله ہی یہ چیزیں اُس کے پیٹ سے
خارج کرے گا۔ 16 اُس نے سانپ کا زہر چوس لیا، اور سانپ ہی کی
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زبان اُسے مار ڈالے گی۔ 17 وہ ندیوں لطفسے اندوز نہیں ہو گا، شہد اور
بالائی کی نہروں سے مزہ نہیں لے گا۔ 18 جو کچھ اُس نے حاصل کیا اُسے
وہ ہضم کرےنہیں گا بلـکہ سب کرےواپسکچھ گا۔ دولتجو اُس نے
اپنے کاروبار سے کمائی اُس سے وہ لطف نہیں اُٹھائے گا۔ 19 کیونکہ اُس
نے پست حالوں پر ظلم کر کے اُنہیں ترک کیا ہے، اُس نے ایسے گھروں
کو چھین لیا ہے جنہیں اُس نے تعمیر نہیں کیا تھا۔ 20 اُس نے پیٹ میں
محسوسسکونکبھی نہیں کیا بلـکہ جو بھیکچھ چاہتا تھا اُسے بچنے نہیں دیا۔
جب21 وہ کھانا کھاتا ہے تو کچھ نہیں بچتا، اِس لئے اُس کی خوش حالی
قائم نہیں رہے گی۔ جوں22 ہی اُسے کثرت کی چیزیں حاصل ہوں گی وہ
مصیبت میں پھنس جائے گا۔ تب دُکھ درد کا پورا زور اُس پر آئے گا۔
کاش23 الله بےدین پیٹکا بھر کر اپنا بھڑکتا قہر اُس پر نازل کاشکرے،
وہ غضباپنا اُس پر برسائے۔

24 گو وہ لوہے کے ہتھیار سے بھاگ جائے، لیکن پیتل کا تیر اُسے
چیر ڈالے گا۔ جب25 وہ اُسے اپنی پیٹھ سے نکالے تو تیر کی نوک اُس
کے کلیجے میں سے نکلے گی۔ اُسے دہشت ناک واقعات پیش آئیں گے۔
گہری26 یکی تار اُس کے خزانوں تاککی میں بیٹھی رہے آگایسیگی۔
جو انسانوں نے نہیں لگائی اُسے بھسم کرے گی۔ اُس کے خیمے کے جتنے
لوگ اُنہیںنکلےبچ وہ گی۔جائےکھا آسمان27 اُسے مجرم ٹھہرائے زمینگا،
اُس لئےکےدینےگواہیخلافکے اُسسیلاب28گی۔جائےہوکھڑی
کا گھر اُڑا لے جائے غضبگا، شدتدنکے سے بہتا ہوا پانی اُس پر سے
یہ29گا۔گزرے وہہے اجر جسےوراثتوہگا،دےکوبےدینوںاللهجو
الله نے اُن کے لئے مقرر کی “ہے۔
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21
بہت:ایوب دفعہ بےدینوں کو سزا نہیں ملتی

1 ایوبپھر جوابنے میں کہا،
دھیان”2 الفاظمیرےسے !سنو یہی کرنے سے مجھے تسلی !دو جب3

مَیںتک پیشباتاپنی نہ کروں برداشتمجھے کرو، اِس کے بعد اگر چاہو
تو میرا مذاق اُڑاؤ۔ 4 کیا مَیں کسی انسان سے احتجاج کر رہا ہوں؟ ہرگز
!نہیں تو پھر کیا عجب کہ میری روح اِتنی تنگ آ گئی ہے۔ مجھ5 پر نظر ڈالو
تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور تم حیرانی سے اپنا ہاتھ منہ پر
رکھو گے۔

یادخیالوہمجھےکبھیجب6 آتا پیشمَیںجوہے کرنا مَیںتوہوںچاہتا
دہشت زدہ ہو جاتا ہوں، میرے جسم پر تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔
خیال7 یہ ہے کیوںبےدینکہ جیتے ہتے ر ہیں؟ صرفنہ وہ عمر رسیدہ ہو
جاتے بلـکہ اُن طاقتکی بڑھتی رہتی ہے۔

8 اُن کے بچے اُن کے منے سا قائم ہو جاتے، اُن کی اولاد اُن کی آنکھوں
کے منے سا مضبوط ہو جاتی ہے۔ 9 اُن کے گھر محفوظ ہیں۔ نہ کوئی چیز
اُنہیں ڈراتی، نہ الله کی سزا اُن پر نازل ہوتی ہے۔ 10 اُن کا سانڈ نسل بڑھانے
میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اُن کی وقتگائے پر جنم دیتی، اور اُس بچےکے
کبھی ضائع نہیں ہوتے۔

11 وہ اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لئے بھیجتے ہیں تو وہ یوں بھیڑبکر کے
یوڑ ر کی طرح گھر سے نکلتے ہیں۔ اُن کے لڑکے کودتے پھاندتے نظر آتے
ہیں۔ 12 وہ دف اور سرود بجا کر گیت گاتے اور بانسری کی یلی سُر آواز
نکال کر اپنا دل بہلاتے ہیں۔ 13 اُن کی حالخوشزندگی رہتی ہے، وہ ہر
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دن سے پورا لطف اُٹھاتے اور آخرکار بڑے سکون سے پاتال میں اُتر ہیں۔جاتے
14 اور یہ وہ لوگ ہیں جو الله سے کہتے ہیں، ہم’ سے دُور ہو جا، ہم

تیری راہوں کو جاننا نہیں ہتے۔ چا 15 قادرِ مطلق کون ہے کہ ہم اُس کی
خدمت کریں؟ اُس سے دعا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو ‘گا؟ 16 کیا اُن کی
حالیخوش اُن کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی؟ کیا منصوبےکےبےدینوں الله
سے دُور نہیں ہتے؟ ر

17 ایسا لگتا ہے کہ بےدینوں کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ کیا اُن پر کبھی
مصیبت آتی ہے؟ کیا الله کبھی قہر میں آ کر اُن پر وہ تباہی نازل کرتا ہے
جو اُن مناسبکا ہے؟حصہ 18 کیا ہَوا اُنہیںکبھیجھونکےکے بھوسے کی
طرح اور آندھی کبھی اُنہیں تُوڑی طرحکی اُڑا لے جاتی ہے؟ افسوس، ایسا
نہیں ہوتا۔ شاید19 تم کہو، الله’ اُنہیں سزا دینے کے بجائے اُن بچوںکے کو
سزا دے ‘گا۔ لیکن مَیں کہتا ہوں کہ اُسے باپ کو ہی سزا دینی ہئے چا
تاکہ وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ خوب جان لے۔ اُس20 کی اپنی ہی آنکھیں
اُس کی تباہی دیکھیں، وہ خود قادرِ مطلق کے غضب کا پیالہ پی لے۔
21 جبکیونکہ اُس کی زندگی کے مقررہ دن تکاختتام پہنچیں تو اُسے کیا
پروا ہو گی میرےکہ بعد گھر والوں کے ساتھ کیا ہو گا۔

لیکن22 کون الله کو علم سکھا سکتا ہے؟ وہ تو بلندیوں پر ہنے ر والوں کی
عدالتبھی وفاتشخصایک23ہے۔کرتا درستتنخوبوقتپاتے ہوتا
ہے۔ جیتے جی وہ بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکا۔ 24 اُس
کے برتن دودھ سے بھرے رہے، اُس کی ہڈیوں کا ُگودا تر و تازہ رہا۔
25 شخصدوسرا حالتشکستہ میں مر جاتا ہے اور اُسے خوشکبھی حالی
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نصیبلطفکا نہیں ہوا۔ ملدونوںاب26 پڑےمیںخاککر ہتے ر ہیں،
کیڑےدونوں مکوڑوں سے ڈھانپے ہتے ر ہیں۔

27 سنو، خیالاتتمہارےمَیں اور اُن سازشوں واقفسے ہوں جن سے
تم مجھ پر ظلم کرنا ہتے چا ہو۔ 28 کیونکہ تم کہتے ہو، رئیس’ کا گھر کہاں
ہے؟ وہ خیمہ کدھر گیا جس میں بےدین بستے تھے؟ وہ اپنے گناہوں کے
سبب ہیسے تباہ ہو گئے ‘ہیں۔ لیکن29 اُن پوچھسے لو جو اِدھر اُدھر سفر
کرتے ہتے ر ہیں۔ تمہیں اُن کی گواہی تسلیم کرنی ہئے چا 30 کہ آفت کے
دن شریر سلامتصحیحکو چھوڑا جاتا ہے، غضبکہ دنکے اُسے رِہائی
ملتی ہے۔

کون31 اُس کے برُو رُو اُس کے چال چلن کی ملامت کرتا، کون اُسے
اُس کے غلط کام کا مناسب اجر دیتا ہے؟ لوگ32 اُس کے جنازے میں
شریک ہو کر اُسے قبر تک لے جاتے ہیں۔ اُس کی قبر پر چوکیدار لگایا
جاتا ہے۔ وادی33 کی مٹی کے ڈھیلے اُسے میٹھے لـگتے جنازےہیں۔ کے
پیچھےپیچھے تمام اُسدنیا، آگےآگےکے ہجومگنتاَن چنانچہ34ہے۔چلتا تم
باتوںعبثمجھے دےتسلیکیوںسے تمہاریمیںجوابوںتمہارےہو؟رہے
بےوفائی ہی نظر آتی “ہے۔

22
اِلی ایوب:فز شریر ہے

1 پھر اِلی فز تیمانی دےجوابنے کر کہا،
کیا”2 الله انسان سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اُس کے لئے دانش

مند فائدےبھی باعثکا نہیں۔ 3 اگر تُو راست باز ہو بھی تو کیا وہ اِس سے
اپنے لئے نفع اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اگر تُو بےالزام زندگی گزارے تو کیا
اُسے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ 4 الله تیریتجھے ترسخدا زندگی سببکے سے
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ملامت نہیں کر رہا۔ یہ نہ سوچ کہ اِسیوہ لئے عدالت میں تجھ جوابسے
طلب کر ہے۔رہا نہیں،5 بڑیتیریوجہ تیرےبدکاری، لامحدود گناہ ہیں۔

جب6 تیرے بھائیوں نے تجھ سے قرض لیا تو تُو نے بلاوجہ وہ چیزیں
اپنا لی ہوں گی جو اُنہوں نے تجھے ضمانت کے طور پر دی تھیں، تُو نے
اُنہیں اُن کپڑوںکے سے محروم کر دیا ہو گا۔ 7 تُو نے تھکے ماندوں کو پانی
پلانے سے اور بھوکے مرنے والوں کو کھانا کھلانے سے انکار کیا ہو گا۔
بےشک8 تیرا یہ رو اِس خیال پر مبنی تھا کہ پورا ملـک طاقت وروں کی
ملـکیت ہے، لوگبڑےصرفکہ اُس میں رہ سکتے ہیں۔ 9 تُو نے بیواؤں
ہاتھخالیکو موڑ دیا ہو یتیموںگا، پاشپاشطاقتکی کی گی۔ہو اِسی10
لئے تُو پھندوں سے گھرا رہتا ہے، اچانک ہی تجھے دہشت ناک واقعات
ڈراتے ہیں۔ یہی11 وجہ تجھکہہے پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہہے تُو دیکھ
نہیں سکتا، سیلابکہ تجھےنے ڈبو دیا ہے۔

12 کیا الله آسمان کی بلندیوں پر نہیں ہوتا؟ وہ تو ستاروں پر نظر ڈالتا ہے،
خواہ وہ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔ توبھی13 تُو کہتا ہے، الله’ کیا جانتا
ہے؟ کیا وہ بادلوںکالے میں دیکھسے عدالتکر کر سکتا ہے؟ 14 وہ گھنے
بادلوں میں چھپا رہتا ہے، اِس لئے جب وہ آسمان کے گنبد پر چلتا ہے تو
اُسے کچھ نظر نہیں ‘آتا۔ 15 کیا تُو اُس قدیم راہ سے باز نہیں آئے گا جس پر
بدکار چلتے رہے ہیں؟ 16 وہ تو اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی سکڑ گئے، اُن
سیلاببنیادیںکی ہیسے اُڑا لی گئیں۔ اُنہوں17 اللهنے کہا،سے سےہم’
دُور ہو ‘جا، اور قادرِ’ مطلق ہمارے لئے کیا کچھ کر سکتا ‘ہے؟ لیکن18
الله ہی نے اُن کے گھروں کو بھرپور خوش حالی سے نوازا، گو بےدینوں
کے بُرے منصوبے اُس سے دُور ہی دُور ہتے ر ہیں۔ راست19 باز اُن کی
تباہی دیکھ کر خوش ہوئے، بےقصوروں نے اُن کی ہنسی اُڑا کر کہا،
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20 لو،’ یہ دیکھو، اُن کی مٹطرحکسجائیداد گئی، اُن کسدولتکی
طرح بھسم ہو گئی ‘!ہے

ایوب،اے21 الله صلحسے کر حاصلسلامتیکے ہیتبکر، خوشتُو
حالی پائے گا۔ 22 الله کے منہ ہدایتکی اپنا لے، اُس کے فرمان اپنے دل
رکھ۔محفوظمیں 23 اگر تُو مطلققادرِ واپسپاسکے آئے بحالتو ہو جائے
گا، تیرےاور خیمے بدیسے دُور ہی رہے گی۔ 24 سونے خاککو کے
برابر، اوفیر خالصکا وادیسونا پتھرکے برابرکے سمجھ لے تو25 مطلققادرِ
خود تیرا سونا ہو گا، تیرےوہی لئے چاندی کا ڈھیر ہو گا۔ تب26 تُو قادرِ
مطلق لطفسے اندوز ہو گا اور الله کے حضور اپنا سر اُٹھا سکے گا۔ 27 تُو
اُس سے التجا کرے گا تو وہ تیری سنے گا اور تُو اپنی مَنتیں بڑھا سکے گا۔
28 بھیکچھجو تُو کرنے کا ارادہ رکھے اُس میں تجھے کامیابی ہو تیریگی،
راہوں پر روشنی چمکے گی۔ 29 کیونکہ شیخیجو بگھارتا اُسےہے پستالله
کرتا جبکہ جو پست حال ہے اُسے وہ نجات دیتا ہے۔ 30 وہ بےقصور کو
چھڑاتا ہے، چنانچہ تیرےاگر پاکہاتھ ہوں تو وہ تجھے چھڑائے “گا۔

23
مَیںکاش:ایوب الله کو کہیں پاتا

ایوب1 جوابنے میں کہا،
بےشک”2 آج میری شکایت سرکشی کا اظہار ہے، حالانکہ مَیں اپنی

آہوں پر قابو پانے کوششکی کر رہا ہوں۔
مَیںکاش3 اُسے پانے کا علم رکھوں تاکہ اُس سکونتکی پہنچتکگاہ

سکوں۔ 4 پھر مَیں اپنا معاملہ ترتیب وار اُس کے منے سا پیش کرتا، مَیں اپنا
منہ دلائل سے بھر لیتا۔ مجھےتب5 اُس جوابوںکے کا پتا چلتا، مَیں اُس کے
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بیانات پر غور کر سکتا۔ 6 کیا وہ اپنی قوتعظیم مجھ سے لڑنے صَرفپر کرتا؟
ہرگز !نہیں ًوہ یقینا مجھ پر توجہ دیتا۔ 7 اگر مَیں وہاں اُس کے حضور آ سکتا تو
دیانت دار آدمی کی طرح اُس کے ساتھ مقدمہ لڑتا۔ تب مَیں ہمیشہ کے لئے
منصفاپنے سے بچ !نکلتا

لیکن8 افسوس، اگر مَیں مشرق کی طرف جاؤں تو وہ وہاں نہیں ہوتا،
مغرب جانبکی بڑھوں تو وہاں بھی نہیں ملتا۔ شمال9 میں اُسے ڈھونڈوں تو
وہ دکھائی نہیں دیتا، جنوب کی طرف رُخ کروں تو وہاں بھی پوشیدہ رہتا
ہے۔ 10 کیونکہ میریوہ راہ کو جانتا ہے۔ اگر وہ میری جانچ پڑتال کرتا تو
مَیں خالص سونا ثابت ہوتا۔ میرے11 قدم اُس کی راہ میں رہے ہیں، مَیں
راہ سے نہ بائیں، نہ طرفدائیں ہٹا بلـکہ سیدھا اُس پر چلتا رہا۔ مَیں12 اُس
ہونٹوںکے فرمانکے سے باز نہیں آیا بلـکہ اپنے دل میں ہی اُس کے منہ کی
باتیں محفوظ رکھی ہیں۔

13 اگر وہ روکاُسےکونتوکرےفیصلہ سکتا بھیکچھجوہے؟ وہ کرنا
میںعملاُسےچاہے لاتا ہے۔ 14 بھیجو منصوبہ اُس میرےنے لئے باندھا
اُسے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اور اُس کے ذہن میں مزید بہت سے ایسے
منصوبے ہیں۔ اِسی15 لئے مَیں اُس کے حضور دہشت زدہ ہوں۔ جب
بھی مَیں اِن باتوں پر دھیان دوں تو اُس سے ڈرتا ہوں۔ 16 الله نے خود مجھے
کیا،دلشکستہ نہکیونکہ17ہے۔کھلائیدہشتمجھےنےہیمطلققادرِ
مَیں یکی تار سے تباہ ہو رہا ہوں، نہ اِس لئے کہ اندھیرےگھنے میرےنے
چہرے ڈھانپکو دیا ہے۔

24
زمین پر کتنی ناانصافی پائی جاتی ہے
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1 قادرِ مطلق عدالت کے اوقات کیوں نہیں مقرر کرتا؟ جو اُسے جانتے

ہیں وہ ایسے دن کیوں نہیں دیکھتے؟ 2 بےدین اپنی زمینوں کی حدود کو
آگے پیچھے کرتے اور دوسروں کے یوڑ ر لُوٹ کر اپنی چراگاہوں میں لے
جاتے ہیں۔ 3 وہ یتیموں کا گدھا ہانک کر لے جاتے اور اِس شرط پر
بیوہ قرضکو دیتے ہیں کہ وہ اُنہیں ضمانت کے طور پر اپنا بَیل دے۔ 4 وہ
ضرورت مندوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں، چنانچہ ملـک کے غریبوں کو
چھپسراسر جانا پڑتا ہے۔

ضرورت5 مند بیابان میں جنگلی گدھوں کی طرح کام کرنے کے لئے
نکلتے خوراکہیں۔ کا کھوج لگا لگا کر وہ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے ہیں
بلـکہ یگستان ر ہی اُنہیں اُن کے بچوں کے لئے کھانا مہیا کرتا ہے۔ 6 جو
کھیت اُن کے اپنے نہیں ہیں اُن میں وہ فصل کاٹتے ہیں، اور بےدینوں کے
انگور باغوںکے میں جا کر وہ دو چار انگور چن لیتے ہیں فصلجو چننے کے
بعد باقی رہ گئے تھے۔ کپڑوں7 محرومسے رہ کر راتوہ کو حالتبرہنہ میں
گزارتے ہیں۔ سردی میں اُن کے پاس کمبل تک نہیں ہوتا۔ پہاڑوں8 کی
بارش سے بھیگوہ جاتے اور پناہ گاہ نہ ہونے باعثکے پتھروں ساتھکے
لپٹ جاتے ہیں۔

بےدین9 باپ سے محروم بچے کو ماں کی گود سے چھین لیتے ہیں بلـکہ
اِس شرط پر مصیبت زدہ کو قرض دیتے ہیں کہ وہ اُنہیں ضمانت کے طور
پر اپنا شیرخوار بچہ دے۔ غریب10 برہنہ حالت میں اور کپڑے پہنے بغیر
پھرتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہوئے پُولے اُٹھائے چلتے ہیں۔ زیتون11 کے
بےدینوںدرختجو لگائےصفدرصفنے تھے اُن غریبدرمیانکے
زیتون کا تیل لتے نکا ہیں۔ پیاسی حالت میں وہ شریروں کے حوضوں میں
انگور پاؤںکو کچلتلے اُسکر رسکا لتے نکا ہیں۔ شہر12 والوںمرنےسے
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کی آہیں نکلتی ہیں اور زخمی لوگ مدد کے لئے چیختے چلّاتے ہیں۔ اِس
کے باوجود الله کسی بھیکو مجرم نہیں ٹھہراتا۔

یہ13 بےدین اُن میں ہیںسے جو نور سرکشسے ہو گئے ہیں۔ نہ وہ اُس
کی راہوں واقفسے ہیں، نہ اُن میں ہتے ر ہیں۔ قاتلسویرےصبح14 اُٹھتا
ہے مصیبتتاکہ زدہ ضرورتاور مند قتلکو راتکرے۔ کو چور چکر
کاٹتا ہے۔ 15 زناکار کی آنکھیں شام کے دُھندلـکے کے انتظار میں رہتی
ہیں، یہ سوچ کر کہ اُس وقت مَیں کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ نکلتے وقت
وہ اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ 16 ڈاکو اندھیرے میں گھروں میں نقب
لگاتے جبکہ دن کے وقت وہ چھپ کر اپنے پیچھے کنڈی لگا لیتے ہیں۔ نور
کو وہ نہیں۔ہیجانتے یکیگہری17 تار ہی اُن ہوتیصبحکی کیونکہہے،
اُن کی اندھیرےگھنے کی دہشتوں سے دوستی ہو گئی ہے۔

لیکن18 بےدین پانی کی سطح پر جھاگ ہیں، ملـک میں اُن کا حصہ
ملعون ہے اور اُن کے انگور کے باغوں کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا۔
19 جس طرح کال اور ُجھلستی گرمی برف کا پانی چھین لیتی ہیں اُسی
طرح پاتال گناہ گاروں کو چھین لیتا ہے۔ ماں20 کا رِحم اُنہیں بھول جاتا،
کیڑا چوساُنہیں لیتا اور اُن کی یاد جاتی رہتی ًہے۔ یقینا لـکڑیبےدینی کی
ٹوٹطرح جاتی ہے۔ عورتبانجھبےدین21 پر ظلم اور بیواؤں بدسلوکیسے
کرتے ہیں، لیکن22 الله زبردستوں کو اپنی قدرت سے گھسیٹ کر لے
جاتا مضبوطیوہہے۔ بھیکھڑےسے توبھیہوں یقینکوئی نہیں کہ زندہ
رہیں گے۔ 23 الله اُنہیں حفاظت سے آرام کرنے دیتا ہے، لیکن اُس کی
آنکھیں اُن کی راہوں کی پہرا داری کرتی رہتی ہیں۔ 24 لمحہ بھر کے لئے وہ
سرفراز ہوتے، لیکن پھر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ خاکاُنہیں میں ملا
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کر سب کی طرح جمع کیا جاتا ہے، وہ گندم کی کٹی ہوئی بالوں کی طرح
مُرجھا جاتے ہیں۔

25 کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر متفقکوئی نہیں تو کرےثابتوہ مَیںکہ غلطی
پر ہوں، وہ دکھائے میرےکہ دلائل باطل “ہیں۔

25
:بِلدد الله کے منے سا راستکوئی باز نہیں ٹھہر سکتا

1 پھر بِلدد سوخی دےجوابنے کر کہا،
الله”2 ناکدہشتحکومتکی ہے۔ وہی اپنی بلندیوں پر سلامتی قائم

رکھتا ہے۔ 3 کیا کوئی اُس دستوںکے کی تعداد گن سکتا اُسہے؟ کا نور
کس پر نہیں چمکتا؟ 4 تو پھر انسان الله کے منے راستطرحکسسا باز ٹھہر
سکتا ہے؟ جو عورت سے پیدا ہوا وہ کس طرح پاک صاف ثابت ہو سکتا
ہے؟ 5 اُس کی نظر میں نہ چاند پُرنور ہے، نہ ستارے پاک ہیں۔ 6 تو پھر
انسان کس طرح پاک ٹھہر سکتا ہے جو کیڑا ہی ہے؟ آدم زاد تو مکوڑا
ہی “ہے۔

26
:ایوب تُو نے مجھے کتنے مشورےاچھے دیئے !ہیں

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
واہ”2 !واہجی تُو نے اُسےخوبکیا سہارا دیا خوبکیاہے،بےبسجو

اُس بازو کو مضبوط کر دیا جو بےطاقت !ہے 3 تُو نے اُسے کتنے اچھے
مشورے دیئے حکمتجو محرومسے اپنیہے، سمجھ کی باتیںگہریکتنی
اُس پر ظاہر ہیں۔کی 4 تُو مددکیکسنے یہسے پیشکچھ کیا کسہے؟
تیرینے روح میں وہ باتیں ڈالیں تیرےجو منہ نکلسے آئی ہیں؟
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کون الله عظمتکی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟
5 الله کے منے سا وہ تمام مُردہ ارواح جو پانی اور اُس میں ہنے ر والوں کے

نیچے بستی ہیں ڈر کے مارے تڑپ اُٹھتی ہیں۔ 6 ہاں، اُس کے منے سا پاتال
برہنہ اور اُس کی بےنقابگہرائیاں ہیں۔

7 الله ہی نے شمال کو ویران و سنسان جگہ کے اوپر تان لیا، اُسی نے
زمین کو یوں لگا دیا کہ وہ کسی چیز سے لٹکی ہوئی نہیں ہے۔ 8 اُس نے
اپنے بادلوں میں لپیٹپانی لیا، لیکن وہ بوجھ تلے نہ پھٹے۔ اُس9 نے تختاپنا
نظروں سے چھپا کر بادلاپنا اُس پر اُس10دیا۔جانےچھا پانینے سطحکی
پر دائرہ بنایا جو روشنی اندھیرےاور درمیانکے حد بن گیا۔

آسمان11 کے ستون لرز اُٹھے۔ اُس کی دھمکی پر دہشتوہ زدہ ہوئے۔
قدرتاپنی12 اللهسے سمندرنے کو تھما دیا، رہبسےحکمتاپنی اژدہے
ٹکڑےٹکڑےکو دیا۔کر اُس13 روحکے آسماننے کیا،صافکو اُس کے
ہاتھ فرارنے ہونے سانپوالے ڈالا۔چھیدکو لیکن14 ایسے کام اُس کی
راہوں کے کنارے پر ہی کئے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہم اُس کے بارے میں
سنتے ہیں وہ دھیمی دھیمی آواز سے ہمارے کان تک پہنچتا ہے۔ تو پھر
کون اُس قدرتکی کی کڑکتی آواز سمجھ سکتا “ہے؟

27
مَیں ہوںبےقصور

1 ایوبپھر نے باتاپنی جاری رکھی،
2 الله” کی حیات کی قَسم جس نے میرا انصاف کرنے سے انکار کیا،

قادرِ مطلق کی قَسم جس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے، میرے3 جیتے
جی، ہاں جب تک الله کا دم میری ناک میں ہے میرے4 ہونٹ جھوٹ



ایوب 27:5 xlviii ایوب 27:17

بولیںنہیں زبانمیریگے، بیاندھوکا کبھیمَیں5گی۔کرےنہیں نہیںتسلیم
کروں گا مَیںہے۔درستباتتمہاریکہ ہوںبےالزام اور مرتے تکدم
اِس ُلٹکے ا نہیں کہوں گا۔ مَیں6 اصرار کرتا ہوں راستکہ باز ہوں اور
اِس سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ میرا دل میرے کسی بھی دن کے بارے
میں ملامتمجھے نہیں کرتا۔

7 الله کرے کہ میرے دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو
بےدینوں کے ساتھ کیا جائے گا، کہ میرے مخالف کا وہ انجام ہو جو
بدکاروں کو پیش آئے گا۔ 8 کیونکہ اُس وقت شریر کی کیا اُمید رہے گی
جب اُسے اِس زندگی سے منقطع کیا جائے گا، جب الله اُس کی جان اُس
سے طلب کرے گا؟ 9 کیا الله اُس کی چیخیں سنے گا جب وہ مصیبت میں
پھنس کر مدد کے لئے پکارے گا؟ 10 یا کیا وہ قادرِ مطلق لطفسے اندوز
ہو گا اور وقتہر الله پکارےکو گا؟

مَیںاب11 تمہیں الله قدرتکی بارےکے میں تعلیم دوں گا، قادرِ مطلق
کا ارادہ تم نہیںسے چھپاؤں گا۔ 12 دیکھو، سبتم اِسنے کا مشاہدہ کیا
ہے۔ تو پھر اِس قسم کی باطل باتیں کیوں کرتے ہو؟

بےدین زندہ نہیں رہے گا
بےدین13 الله سے کیا اجر پائے گا، ظالم کو قادرِ مطلق سے میراث میں

کیا ملے گا؟ 14 گو اُس کے بچے متعدد ہوں، لیکن آخرکار وہ تلوار کی زد
میں آئیں گے۔ اُس کی اولاد بھوکی رہے گی۔ 15 جو بچ جائیں اُنہیں مہلـک
بیماری سے قبر میں پہنچایا جائے گا، اور اُن بیوائیںکی ماتم نہیں پائیںکر گی۔
بےشک16 وہ خاک کی طرح چاندی کا ڈھیر لگائے اور مٹی کی طرح
نفیس کپڑوں کا تودہ اکٹھا کرے، 17 لیکن جو کپڑے وہ جمع کرے
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راستاُنہیں باز پہن لے گا، اور چاندیجو وہ کرےاکٹھی اُسے بےقصور
تقسیم کرے گا۔ 18 جو گھر بےدین بنا لے وہ گھونسلے کی مانند ہے،
اُس عارضی جھونپڑی کی مانند جو چوکیدار اپنے لئے بنا لیتا ہے۔ 19 وہ
حالتامیر میں سو جاتا آخریلیکنہے، اپنیجبدفعہ۔ آنکھیں کھول لیتا
تو تمام دولت جاتی رہی ہے۔ اُس20 پر واقعاتناکہول ٹوٹسیلابکا
پڑتا، اُسے رات کے وقت آندھی چھین لیتی ہے۔ 21 مشرقی لُو اُسے اُڑا لے
جاتی، اُسے اُٹھا کر اُس کے مقام سے دُور پھینک دیتی ہے۔ بےرحمی22
وہسے اُس پر یوں جھپٹا مارتی رہتی ہے اُسےکہ بار بار بھاگنا پڑتا ہے۔ 23 وہ
تالیاں بجا حقارتاپنیکر اظہارکا اپنیکرتی، آوازےسےجگہ ہے۔کستی

28
کہاںحکمت پائی جاتی ہے؟

1ً چاندییقینا کانیںکی ہوتی ہیں ایسیاور جہاںجگہیں خالصسونا کیا
جاتا ہے۔ 2 لوہا زمین سے نکالا جاتا لوگاور پتھر پگھلا کر تانبا بنا لیتے ہیں۔
اندھیرےانسان3 کو ختم کر زمینکے کچیتکجگہوںگہریگہریکی
دھات کھوجکا لگاتا خواہہے، وہ اندھیرےکتنے کیوںمیں نہ ہو۔ ایک4
اجنبی قوم سرنگ لگاتی ہے۔ جب رّسوں سے لٹکے ہوئے کام کرتے اور
انسانوں سے دُور کان میں متے جھو ہیں تو زمین پر گزرنے والوں کو اُن کی
یاد ہی نہیں رہتی۔ زمین5 سطحکی خوراکپر پیدا ہوتی ہے جبکہ اُس کی
تبدیلیوںگہرائیاں لـگیآگمیںاُسجیسےہیںجاتیہو ہو۔ پتھروں6 سے
سنِگ لاجورد نکالا جاتا میںجسہے سونے بھیذرےکے پائے ہیں۔جاتے

7 یہ ایسے راستے ہیں جو کوئی بھی شکاری پرندہ نہیں جانتا، جو کسی
بھی باز نہیںنے دیکھا۔ جنگل8 رُعبکے دار جانوروں میں بھیکوئیسے
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اِن راہوں پر نہیں چلا، کسی بھی ببر شیر نے اِن پر قدم نہیں رکھا۔ انسان9
چقماقسنِگ پر ہاتھ لگا کر پہاڑوں کو جڑ سے ُلٹا ا دیتا ہے۔ 10 وہ پتھر میں
سرنگ لگا کر ہر قسم کی قیمتی چیز دیکھ لیتا اور11 زمین دوز ندیوں کو بند
کر کے پوشیدہ چیزیں روشنی میں لاتا ہے۔

12 لیکن حکمت کہاں پائی جاتی ہے، سمجھ کہاں سے ملتی ہے؟
انسان13 تکاُس جانے والی راہ نہیں جانتا، کیونکہ اُسے میںحیاتملـِک
پایا نہیں جاتا۔ 14 سمندر کہتا ہے، پاسمیرےحکمت’ نہیں ‘ہے، اور اُس
کی گہرائیاں بیان کرتی ہیں، یہاں’ بھی نہیں ‘ہے۔

15 حکمت کو نہ خالص سونے، نہ چاندی سے خریدا جا سکتا ہے۔
16 اُسے پانے کے لئے نہ اوفیر کا سونا، قیمتبیشنہ عقیِق *احمر یا سنِگ
†لاجورد کافی ہیں۔ 17 سونا اور شیشہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ وہ
سونے یوراتکے ز ملعوضکے سکتی ہے۔ اُس18 نسبتکی مونگا اور
بلور کی کیا قدر حکمتہے؟ بھریسے تھیلی موتیوں سے کہیں یادہ ز قیمتی
ہے۔ 19 ایتھوپیا کا ‡زبرجد اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خالصاُسے سونے
کے لئے خریدا نہیں جا سکتا۔

حکمت20 کہاں سے آتی، سمجھ کہاں سے مل سکتی ہے؟ 21 وہ تمام
جانداروں سے پوشیدہ رہتی بلـکہ پرندوں سے بھی چھپی رہتی ہے۔ پاتال22
اُسموتاور بارےکے میں کہتے ہیں، ہم’ اُسنے بارےکے صرفمیں
افواہیں سنی ‘ہیں۔

لیکن23 الله اُس تک جانے والی راہ کو جانتا ہے، اُسے معلوم ہے کہ
اُسیکیونکہ24ہے۔سکتیملکہاں آسماندیکھا،تکحدودکیزمیننے
سبتلے کچھ پر نظر ڈالی 25 تاکہ ہَوا کا وزن کرےمقرر اور پانی پیمائشکی
* 28:16 عقیِق :احمر carnelian † 28:16 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
‡ 28:19 :زبرجد peridot
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اُسی26کرے۔متعینحدودکیاُسکےکر بارشنے لئےکے جاریفرمان
کیا اور بادل کی کڑکتی بجلی کے لئے راستہ تیار کیا۔ اُسی27 وقت اُس نے
حکمت کو دیکھ کر اُس کی جانچ پڑتال کی۔ اُس نے اُسے قائم بھی کیا اور
اُس کی تہہ تک تحقیق بھی کی۔ انسان28 سے اُس نے کہا، سنو،’ الله کا
خوف ماننا حکمتہی اور بُرائی سے دُور رہنا ہی سمجھ “۔‘ہے

29
میریکاش زندگی پہلے کی طرح ہو

ایوب1 نے باتاپنی جاری رکھ کر کہا،
مَیںکاش”2 ماضیدوبارہ کے وہ دن گزار اللهجبسکوں میری دیکھ

بھال کرتا تھا، جب3 اُس کی شمع میرے سر کے اوپر چمکتی رہی اور مَیں
اُس کی روشنی مددکی اندھیرےسے میں چلتا تھا۔ میریوقتاُس4 جوانی
عروج پر تھی اور میرا خیمہ الله کے میںسائے رہتا تھا۔ 5 قادرِ میرےمطلق
ساتھ تھا، اور مَیں اپنے بیٹوں سے گھرا رہتا تھا۔ کثرت6 میرےباعثکے
ہتےدھوئےسےدہیقدم پھوٹندیاںکیتیلسےچٹاناورر تھیں۔نکلتیکر

مَیںکبھیجب7 شہر دروازےکے نکلسے میںچوککر کرسیاپنی پر
بیٹھ جاتا 8 تو جوان آدمی مجھے دیکھ کر ہٹپیچھے چھپکر بزرگجاتے،
اُٹھ کھڑےکر ہتے، ر رئیس9 لنے بو سے باز آ کر منہ پر ہاتھ رکھتے، 10 شرفا
کی دبآواز جاتی اور اُن کی زبان تالو چپکسے جاتی تھی۔

جس11 کان نے میری باتیں سنیں اُس نے مجھے مبارک کہا، جس
آنکھ نے مجھے دیکھا اُس میرےنے حق میں گواہی دی۔ 12 کیونکہ جو
میںمصیبت آ کر آواز دیتا اُسے مَیں بچاتا، بےسہارا یتیم کو چھٹکارا دیتا تھا۔
13 تباہ ہونے والے مجھے برکت دیتے تھے۔ میرے باعث بیواؤں کے دلوں
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سے خوشی کے نعرے اُبھر آتے تھے۔ 14 مَیں راست بازی سے ملبّس اور
بازیراست مجھ سے ملبّس رہتی انصافتھی، میرا چوغہ اور پگڑی تھا۔

اندھوں15 کے لئے مَیں آنکھیں، لنگڑوں کے لئے پاؤں بنا رہتا تھا۔ مَیں16
غریبوں باپکا تھا، کبھیجباور اجنبی کو مقدمہ لڑنا پڑا تو مَیں غور سے
اُس کے معاملے کا معائنہ کرتا تھا تاکہ اُس کا حق مارا نہ جائے۔ مَیں17
بےدیننے کا جبڑا توڑ کر اُس دانتوںکے میں سے شکار چھڑایا۔

وقتاُس18 خیالمیرا تھا، مَیں’ اپنے ہی پاؤںوفاتمیںگھر سیمرغگا،
طرحکی اپنی زندگی دنوںکے میں اضافہ کروں گا۔ میری19 جڑیں تکپانی
پھیلی اور میری اوسشاخیں سے تر رہیں گی۔ عزتمیری20 وقتہر تازہ
رہے گی، میرےاور ہاتھ کی کمان کو نئی تقویت ملتی رہے ‘گی۔

میریلوگ21 سن خاموشیکر میرےسے مشوروں کے انتظار میں ہتے ر
تھے۔ باتمیرے22 کرنے پر میںجوابوہ کچھ نہ کہتے الفاظمیرےبلـکہ
سیہلـکی باندیبوندا طرحکی اُن پر ٹپکتے ہتے۔ ر شدتانسانطرحجس23
بارشسے انتظارکے میں رہتا میرےوہطرحاُسیہے انتظار میں ہتے تھے۔ر
وہ منہ پسار کر بہار بارشکی الفاظمیرےطرحکی جذبکو کر لیتے تھے۔
مَیںجب24 اُن باتسے وقتکرتے مسکراتا تو اُنہیں یقین نہیں آتا تھا، میری
اُن پر مہربانی اُن نہایتنزدیککے قیمتی تھی۔ مَیں25 اُن کی راہ اُن کے لئے
چن کر اُن کی قیادت کرتا، اُن کے درمیان یوں بستا تھا جس طرح بادشاہ
دستوںاپنے مَیںدرمیان۔کے اُس مانندکی تھا جو ماتم والوںکرنے تسلیکو
دیتا ہے۔

30
مجھے رد کیا گیا ہے
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1 لیکن اب وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، حالانکہ اُن کی عمر مجھ سے کم

ہے اور مَیں اُن کے باپوں کو اپنی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کرنے والے
ُکتوں کے ساتھ کام پر لگانے کے بھی لائق نہیں سمجھتا تھا۔ میرے2 لئے
اُن کے ہاتھوں کی مدد کا کیا فائدہ تھا؟ اُن کی پوری طاقت تو جاتی رہی
تھی۔ خوراک3 کی کمی اور شدید بھوک کے مارے وہ خشک زمین کی
تھوڑی بہت پیداوار کتر کتر کر کھاتے ہیں۔ وقتہر وہ تباہی اور ویرانی
میںدامنکے ہتے ر ہیں۔ یوںوہ4 جھاڑ خطمیسے پھلکا توڑ کر کھاتے،
یوں *جھاڑ کی آگجڑیں تاپنے کے لئے اکٹھی کرتے ہیں۔ اُنہیں5 آبادیوں
سے خارج کیا گیا ہے، اور لوگ چور’ ‘چور چلّا کر اُنہیں بھگا دیتے ہیں۔
اُنہیں6 گھاٹیوں کی ڈھلانوں پر بسنا پڑتا، وہ زمین غاروںکے میں اور پتھروں
کے درمیان ہی ہتے ر ہیں۔ یوں7 جھاڑ کے درمیان وہ آوازیں دیتے اور مل
اونٹکر کٹاروں دبکتلے جاتے ہیں۔ 8 اِن کمینے اور بےنام لوگوں کو مار
مار ملـککر سے بھگا دیا گیا ہے۔

9 اباور مَیں اِن ہی کا نشانہ بن گیا ہوں۔ اپنے گیتوں میں وہ میرا مذاق
اُڑاتے ہیں، میری بُری حالت اُن کے لئے مضحکہ خیز مثال بن گئی ہے۔
10 وہ گھن کھا کر مجھ سے دُور ہتے ر اور میرے منہ پر تھوکنے سے نہیں
رُکتے۔ 11 چونکہ الله نے میری کمان کی تانت کھول کر میری رُسوائی کی
اِسہے، لئے میریوہ موجودگی میں بےلگام ہو گئے ہیں۔ میرے12 ہنے د
ہاتھ کھڑےہجوم ہو مجھےکر ٹھوکر کھلاتے فصیلمیریاور ساتھکے مٹی
کے ڈھیر لگاتے ہیں تاکہ اُس میں رخنہ ڈال کر مجھے تباہ کریں۔ 13 وہ
میری قلعہ بندیاں ڈھا کر مجھے خاک میں ملانے میں کامیاب ہو جاتے
ہیں۔ کسی اَور کی مدد درکار ہی نہیں۔ 14 وہ رخنے میں داخل ہوتے اور
* 30:4 یوں :جھاڑ یعنی جھاڑی بنام broom،سینک قسم کی جھاڑی جس کے پھول زرد
ہوتے ہیں۔
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جوق در جوق تباہ شدہ فصیل میں سے گزر کر آگے ھتے بڑ ہیں۔ ہول15
ناک واقعات میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ تیز ہَوا کی طرح
میرے وقار کو اُڑا لے جا رہے ہیں۔ میری سلامتی بادل کی طرح اوجھل
ہو گئی ہے۔

میریاباور16 نکلجان رہی مصیبتمَیںہے، دنوںکے کے قابو میں
آ گیا ہوں۔ رات17 کو میری ہڈیوں کو چھیدا جاتا ہے، کترنے والا درد
مجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ 18 الله بڑے زور سے میرا کپڑا پکڑ کر گریبان کی
طرح مجھے اپنی سخت گرفت میں رکھتا ہے۔ 19 اُس نے مجھے کیچڑ میں
پھینک دیا ہے، اور دیکھنے میں خاکمَیں اور مٹی ہی بن گیا ہوں۔ مَیں20
تجھے پکارتا، لیکن تُو جواب نہیں دیتا۔ مَیں کھڑا ہو جاتا، لیکن تُو مجھے
گھورتا ہی رہتا ہے۔ 21 میرےتُو ساتھ بدلسلوکاپنا کر مجھ پر ظلم کرنے
لگا، اپنے ہاتھ پورےکے زور سے مجھے ستانے لگا ہے۔ 22 تُو مجھے اُڑا کر
ہَوا پر سوار ہونے دیتا، گرجتے طوفان میں گھلنے دیتا ہے۔ 23 ابہاں، مَیں
جانتا ہوں کہ تُو مجھے موت کے حوالے کرے گا، اُس گھر میں پہنچائے
گا ایکجہاں دن تمام جاندار جمع ہو جاتے ہیں۔

24ً یقینا مَیں بھیکبھینے اپنا ضرورتکسیہاتھ مند خلافکے نہیں
اُسجباُٹھایا کاکسیجببلـکہ25دی۔آوازمیںمصیبتاپنینے حالبُرا
تھا تو مَیں دردیہم سے رونے لگا، غریبوں حالتکی دیکھ کر میرا دل غم
کھانے لگا۔ 26 تاہم مجھ پر مصیبت آئی، اگرچہ مَیں بھلائی کی اُمید رکھ
سکتا تھا۔ مجھ پر گھنا اندھیرا چھا گیا، حالانکہ مَیں روشنی کی توقع کر سکتا
مضطربکچھسباندرمیرے27تھا۔ نہیںآرامکبھیاورہے کر سکتا، میرا
واسطہ تکلیف دہ دنوں سے پڑتا ہے۔ مَیں28 ماتمی لباس میں پھرتا ہوں اور
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مجھےکوئی تسلی نہیں دیتا، حالانکہ جماعتمَیں کھڑےمیں ہو کر مدد کے
لئے آواز دیتا ہوں۔ مَیں29 گیدڑوں کا بھائی اور عقابی ُلّوؤں ا کا ساتھی بن
گیا ہوں۔ میری30 ِجلد کالی ہو میریگئی، ہڈیاں تپتی گرمی سببکے سے
ُجھلس گئی ہیں۔ اب31 میرا سرود صرف ماتم کرنے اور میری بانسری
صرف رونے والوں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

31
:باتآخریمیری مَیں ہوںبےگناہ

مَیں1 نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھا ہے۔ تو پھر کسیطرحکسمَیں
کنواری پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ 2 کیونکہ انسان کو آسمان پر ہنے ر والے خدا
کی طرف سے کیا نصیب ہے، اُسے بلندیوں پر بسنے والے قادرِ مطلق سے کیا
وراثت پانا ہے؟ 3 کیا ایسا نہیں ہے شخصناراستکہ کے لئے آفت اور بدکار
کے لئے تباہی مقرر ہے؟ میری4 راہیں تو الله کو نظر آتی ہیں، وہ میرا ہر
قدم گن لیتا ہے۔

5 نہ مَیں کبھی دھوکے سے چلا، نہ میرے پاؤں نے کبھی فریب دینے
کے لئے پُھرتی کی۔ اگر اِس میں ذرا شکبھی ہو 6 تو الله انصافمجھے کے
تولمیںترازو میریاللهلے، کرے۔معلومحالتبےالزام 7 میرےاگر قدم
صحیح راہ ہٹسے میریگئے، میرےآنکھیں دل غلطکو راہ پر گئیںلے یا
داغہاتھمیرے دار ہوئے تو8 پھر بیججو مَیں نے یا بو اُس کی پیداوار کوئی
اَور کھائے، جو فصلیں مَیں نے لگائیں اُنہیں اُکھاڑا جائے۔

9 اگر میرا عورتکسیدل سے تعلقاتناجائز رکھنے پر اُکسایا گیا اور مَیں
اِس مقصد سے اپنے پڑوسی کے دروازے پر تاک لگائے بیٹھا 10 تو پھر الله
کرے بیویمیریکہ کسی اَور آدمی کی گندم پیسے، کہ کوئی اَور اُس پر
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جھک جائے۔ 11 کیونکہ ایسی حرکت ناکشرم ہوتی، ایسا جرم سزا کے
لائق ہوتا ہے۔ ایسے12 گناہ بھسمکچھسبتکپاتالآگکی کر دیتی ہے۔
اگر وہ مجھ سے سرزد ہوتا تو میری تمام فصل تکجڑوں راکھ کر دیتا۔

13 اگر میرا نوکر نوکرانیوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور مَیں نے اُن کا حق مارا
تو14 مَیں میںعدالتاللهجبکروںکیا پوچھمیریوہجبجائے؟ہوکھڑا
مَیںتوکرےگچھ اُسے ماںمیریمجھےنےجسکیونکہ15دوں؟جوابکیا
کے پیٹ میں بنایا اُس نے اُنہیں بھی بنایا۔ ایک ہی نے اُنہیں بھی اور مجھے
بھی رِحم میں تشکیل دیا۔

16 کیا مَیں نے پست حالوں کی یات ضرور پوری کرنے سے انکار کیا یا
بیوہ کی آنکھوں کو بجھنے دیا؟ ہرگز !نہیں 17 کیا مَیں نے اپنی روٹی اکیلے ہی
کھائی اور یتیم اُسکو شریکمیں نہ کیا؟ 18 ہرگز نہیں، بلـکہ اپنی جوانی سے
لے مَیںکر اُسنے باپکا بن کر اُس پرورشکی کی، پیدائشاپنی سے ہی
بیوہ کی راہنمائی کی۔ جب19 کبھی مَیں نے دیکھا کہ کوئی کپڑوں کی
کمی کے باعث ہلاک ہو رہا ہے، کہ کسی غریب کے پاس کمبل تک
نہیں 20 تو مَیں نے اُسے اپنی بھیڑوں کی دیاُونکچھ تاکہ وہ گرم ہو سکے۔
ایسے لوگ مجھے دعا دیتے تھے۔ مَیں21 نے کبھی بھی یتیموں کے خلاف
ہاتھ نہیں اُٹھایا، بھیوقتاُس شہرجبنہیں میںدروازےکے بزرگبیٹھے
میرے حق میں تھے۔ 22 اگر ایسا نہ تھا تو الله کرے کہ میرا شانہ کندھے
نکلسے کر گر جائے، کہ میرا بازو جوڑ سے پھاڑا !جائے ایسی23 حرکتیں
میرے لئے ناممکن تھیں، کیونکہ اگر مَیں ایسا کرتا تو مَیں الله سے دہشت
کھاتا رہتا، مَیں اُس سے ڈر مارےکے قائم نہ رہ سکتا۔

24 کیا مَیں نے سونے پر اپنا پورا بھروسا رکھا یا خالص سونے سے تجھ’کہا، پر ہی میرا اعتماد ؟‘ہے ہرگز !نہیں 25 کیا مَیں اِس لئے خوش تھا کہ
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میری دولت یادہ ز ہے اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے؟ ہرگز
!نہیں 26 کیا سورج کی چمک دمک اور چاند کی پُروقار روِش دیکھ کر
میرے27 دل کو کبھی چپکے سے غلط راہ پر لایا گیا؟ کیا مَیں نے کبھی
اُن کا احترام *کیا؟ 28 ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی سزا لائقکے جرم ہے۔ اگر
مَیں ایسا کرتا تو بلندیوں پر ہنے ر والے خدا کا انکار کرتا۔

29 کیا مَیں خوشکبھی مجھجبہوا نفرتسے کرنے والا تباہ ہوا؟ کیا
مَیں باغ باغ اُسجبہوا مصیبتپر آئی؟ ہرگز !نہیں مَیں30 نے اپنے منہ کو
اجازت نہ دی کہ گناہ کر اُسکے کی جان لعنتپر بھیجے۔ 31 میرےبلـکہ
خیمے کے آدمیوں کو تسلیم کرنا پڑا، کوئی’ نہیں ہے ایوبجو گوشتکے
سے سیر نہ ‘ہوا۔ اجنبی32 کو باہر گلی راتمیں گزارنی نہیں پڑتی تھی بلـکہ
میرا دروازہ مسافروں کے لئے کھلا رہتا تھا۔ 33 کیا مَیں نے کبھی آدم کی
طرح اپنا گناہ چھپا کر اپنا قصور دل میں پوشیدہ رکھا، اِس34 لئے کہ ہجوم
سے ڈرتا اور اپنے رشتے داروں سے دہشت کھاتا تھا؟ ہرگز !نہیں مَیں نے
بھیکبھی ایسا کام نہ باعثکےجسکیا مجھے ڈر چپمارےکے رہنا پڑتا
اور گھر نکلسے نہیں سکتا تھا۔

کاش35 میریکوئی !سنے دیکھو، یہاں باتمیری خطدستمیرےپر
ابہیں، قادرِ مخالفمیرےکاشدے۔جوابمجھےمطلق لـکھ مجھےکر
الزاماتوہ بتائیں جو اُنہوں نے مجھ پر لگائے !ہیں 36 الزاماتاگر کا کاغذ
ملتا تو مَیں اُسے اُٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا، پگڑیاُسے طرحکی اپنے سر پر
باندھ لیتا۔ مَیں37 الله کو اپنے قدموں کا دےکتابحسابپورا رئیسکر
طرحکی اُس قریبکے پہنچتا۔

38 کیا میری زمین نے مدد کے لئے پکار کر مجھ پر الزام لگایا ہے؟ کیا اُس
* 31:27 احترام :کیا لفظی :ترجمہ ہاتھ سے اُنہیں بوسہ دیا۔
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یاںکی یگھار سببمیرےر ملسے کر پڑیرو ہیں؟ 39 کیا مَیں اُسنے کی
پیداوار اجر دیئے بغیر اُسکھائی، مشقتمحنتپر والوںکرنے کے لئے آہیں
بھرنے کا باعث بن گیا؟ ہرگز !نہیں 40 اگر مَیں اِس میں قصوروار ٹھہروں تو
گندم کے بجائے خاردار یاں جھاڑ اور َجو کے بجائے †دھتورا “اُگے۔ یوں
ایوب کی باتیں اختتام پہنچکو گئیں۔

32
چوتھے ساتھی ِلیہو ا کی تقریر

تب1 مذکورہ تینوں ایوبآدمی جوابکو دینے سے باز آئے، کیونکہ وہ
تکاب سمجھتا تھا راستمَیںکہ باز ہوں۔ یہ2 دیکھ کر اِلیہو برکیلبن غصے
ہو گیا۔ بوز شہر کے ہنے ر والے اِس آدمی کا خاندان رام تھا۔ ایک طرف
تو وہ ایوب سے خفا تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو الله کے منے سا راست باز
ٹھہراتا تھا۔ طرفدوسری3 وہ تینوں دوستوں سے ناراضبھی تھا، کیونکہ
نہ وہ ایوب کو صحیح جواب دے سکے، نہ ثابت کر سکے کہ مجرم ہے۔
4 اِلیہو نے اب تک ایوب سے بات نہیں کی تھی۔ جب تک دوسروں نے
پوریبات نہیں کی تھی خاموشوہ رہا، کیونکہ بزرگوہ تھے۔ ابلیکن5
اُسجب نے دیکھا تینوںکہ آدمی مزید دےنہیںجوابکوئی سکتے تو وہ
بھڑک اُٹھا 6 جواباور میں مَیں”کہا، کم عمر ہوں جبکہ آپ سب عمر رسیدہ ہیں، اِس لئے مَیں کچھ
شرمیلا تھا، آپمَیں اپنیکو رائے بتانے سے ڈرتا تھا۔ مَیں7 سوچا،نے چلو
وہ بولیں جن کے یادہ ز گزرےدن ہیں، وہ تعلیم دیں جنہیں متعدد سالوں کا
تجربہ حاصل ہے۔
† 31:40 ایک:دھتورا بدبودار پودا۔
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8 لیکن جو روح انسان میں ہے یعنی جو دم قادرِ مطلق نے اُس میں

پھونک دیا وہی انسان کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ 9 نہ صرف بوڑھے لوگ
دانش مند ہیں، نہ صرف وہ انصاف سمجھتے ہیں جن کے بال سفید ہیں۔
10 چنانچہ مَیں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا میری بات سنیں، مجھے بھی اپنی
پیشرائے کرنے دیجئے۔

آپمَیں11 الفاظکے انتظارکے میں تلاشجوابموزوںآپجبرہا۔
کر تھےرہے تو آپمَیں دانشکی مند باتوں پر غور کرتا رہا۔ مَیں12 آپنے
پر پوری توجہ دی، آپلیکن میں سے ایوبکوئی ثابتغلطکو نہ کر سکا،
کوئی اُس کے دلائل کا مناسب جواب نہ دے پایا۔ اب13 ایسا نہ ہو کہ
آپ کہیں، ہم’ نے ایوب میں حکمت پائی ہے، انسان اُسے شکست دے
کر بھگا نہیں سکتا صرفبلـکہ الله ‘ہی۔ 14 ایوبکیونکہ نے دلائلاپنے کی
ترتیب سے میرا مقابلہ نہیں کیا، جباور جوابمَیں دوں گا آپتو کی باتیں
نہیں دہراؤں گا۔

آپ15 گھبرا کر جواب دینے سے باز آئے ہیں، اب آپ کچھ نہیں کہہ
سکتے۔ 16 کیا مَیں مزید انتظار کروں، خاموشآپگو ہو گئے رُکآپہیں،
کر مزید جواب نہیں دے سکتے؟ 17 مَیں بھی جواب دینے میں حصہ لینا
چاہتا ہوں، مَیں بھی اپنی پیشرائے کروں گا۔ 18 میرےکیونکہ اندر سے
چھلـکالفاظ رہے میریہیں، میرےروح اندر مجھے مجبور کر رہی ہے۔

مَیںمیںحقیقت19 اندر نئیاُسسے ہوںمانندکیَمے گئیرکھیبندجو
نئیمَیںہو، پھٹنےطرحکیمشکوںنئیہوئیبھریسےَمے مجھے20ہوں۔کو
بولنا ہے تاکہ آرام پاؤں، لازم ہی ہے کہ مَیں اپنے ہونٹوں کو کھول کر
جواب دوں۔ 21ً یقینا نہ مَیں کسی کی جانب داری، نہ کسی کی چاپلوسی
کروں گا۔ 22 کیونکہ مَیں خوشامد کر ہی نہیں سکتا، ورنہ میرا خالق مجھے
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جلد ہی اُڑا لے جائے گا۔
33

الله کئی یقوں طر انسانسے سے ہم کلام ہوتا ہے
میریایوب،اے1 تقریر میریسنیں، تمام باتوں پر !دھریںکان مَیںاب2

اپنا منہ کھول دیتا ہوں، میری زبان بولتی ہے۔ میرے3 الفاظ سیدھی راہ
پر چلنے والے دل سے اُبھر آتے میرےہیں، دیانتہونٹ داری سے وہ کچھ
بیان ہیںکرتے مَیںجو ہوں۔جانتا الله4 روحکے مجھےنے بنایا، مطلققادرِ
کے دم مجھےنے زندگی بخشی۔

5 ہوںقابلاِسآپاگر دیںجوابمجھےتو اور اپنی ترتیبباتیں پیشسے
کر کے میرا مقابلہ کریں۔ 6 الله کی نظر میں مَیں تو آپ کے برابر ہوں، مجھے
بھی مٹی سے لے کر تشکیل دیا گیا ہے۔ 7 چنانچہ آپمجھے کے لئے دہشت
باعثکا نہیں ہونا ہئے، آپسےطرفمیریچا بھاریپر بوجھ نہیں گا۔آئے

میرےنےآپ8 ہیسنتے آپبلـکہکہا کانوںمیرےتکابھیالفاظکے
میں گونج رہے ہیں، 9 مَیں’ پاک ہوں، مجھ سے جرم سرزد نہیں ہوا، مَیں
بےگناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ 10 توبھی الله مجھ سے جھگڑنے کے
مواقع ڈھونڈتا اور مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ 11 وہ میرے پاؤں کو کاٹھ
میں ڈال میریکر تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ‘ہے۔

لیکن12 آپ کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ الله انسان سے اعلٰی ہے۔
آپ13 اُس سے جھگڑ کر کیوں کہتے ہیں، وہ’ میری کسی بھی بات کا
جواب نہیں ؟‘دیتا شاید14 انسان کو الله نظر نہ آئے، لیکن وہ ضرور کبھی
اِس یقے، طر کبھی اُس یقے طر سے اُس سے ہم کلام ہوتا ہے۔

کبھی15 وہ خواب یا رات کی یا رو میں اُس سے بات کرتا ہے۔ جب
لوگ بستر پر لیٹ گہریکر نیند سو جاتے ہیں 16 تو الله اُن کے کان کھول
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کر اپنی نصیحتوں سے اُنہیں دہشت زدہ کر دیتا ہے۔ یوں17 وہ انسان کو
غلط کام کرنے اور مغرور ہونے سے باز رکھ کر 18 اُس کی جان گڑھے
میں اُترنے اور یائے موتدر کو عبور کرنے روکسے دیتا ہے۔

کبھی19 الله انسان کی بستر پر درد یعےکے تربیتذر کرتا تبہے۔ اُس
کی ہڈیوں میں لگاتار جنگ ہوتی ہے۔ 20 اُس کی جان کو خوراک سے
گھن آتی بلـکہ اُسے لذیذترین کھانے سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ 21 اُس کا
گوشت پوست سکڑ کر غائب ہو جاتا ہے جبکہ جو ہڈیاں پہلے چھپی ہوئی
تھیں وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ 22 اُس کی جان گڑھے کے قریب، اُس
کی ہلاکزندگی کرنے والوں نزدیککے پہنچتی ہے۔

لیکن23 اگر کوئی فرشتہ، ہزاروں میں سے ثالثکوئی اُس پاسکے ہو
جو انسان کو سیدھی راہ دکھائے 24 اور اُس پر ترس کھا کر کہے، اُسے’
گڑھے میں اُترنے سے چھڑا، مجھے فدیہ مل گیا ہے، اب25 اُس کا جسم
نسبتکیجوانی یادہ ز تر و تازہ ہو اورجائے وہ طاقتسیکیجوانیدوبارہ
تو26‘پائے پھر اللهشخصوہ سے اورگا،کرےالتجا الله اُس پر مہربان گا۔ہو
تب وہ بڑی خوشی سے الله کا چہرہ تکتا رہے گا۔ اِسی طرح الله انسان کی
بازیراست بحال کرتا ہے۔

27 ایسا شخص لوگوں کے منے سا گائے گا اور کہے گا، مَیں’ نے گناہ
کر کے سیدھی راہ ٹیڑھی میڑھی کر دی، اور مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔
لیکن28 اُس نے فدیہ دے کر میری جان کو موت کے گڑھے میں اُترنے
سے میریابچھڑایا۔ زندگی نور لطفسے اندوز ہو ‘گی۔

29 الله انسان کے ساتھ یہ سب کچھ دو چار مرتبہ کرتا ہے 30 تاکہ اُس
کی جان گڑھے واپسسے آئے اور وہ زندگی کے نور روشنسے ہو جائے۔

اے31 ایوب، دھیان سے میری بات سنیں، خاموش ہو جائیں تاکہ مَیں
بات کروں۔ 32 جوابآپاگر میں کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں۔ بولیں، کیونکہ
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آپمَیں راستکو باز ٹھہرانے کی آرزو رکھتا ہوں۔ لیکن33 آپاگر کچھ
بیان نہیں کر سکتے تو میری سنیں، چپ رہیں تاکہ مَیں آپ کو حکمت کی
تعلیم “دوں۔

34
الله ایکہر مناسبکو اجر دیتا ہے

1 پھر اِلیہو باتنے جاری رکھ کر کہا،
دانشاے”2 الفاظمیرےمندو، اے!سنیں ِمو، عال مجھ پر کان !دھریں

3 کیونکہ کان یوں الفاظ کی جانچ پڑتال کرتا ہے جس طرح زبان خوراک
کو چکھ لیتی ہے۔ 4 آئیں، ہم اپنے لئے وہ کچھ چن لیں جو درست ہے،
آپس میں جان لیں کہ کیا کچھ اچھا ہے۔ ایوب5 نے کہا ہے، گو’ مَیں
بےگناہ ہوں توبھی الله نے مجھے میرے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔
6 جو فیصلہ میرے بارے میں کیا گیا ہے اُسے مَیں جھوٹ قرار دیتا ہوں۔
مَیںگو توبھیہوںبےقصور تیر مجھےنے یوں زخمی کر دیا کہ اُس علاجکا
ممکن ہی ‘نہیں۔ اب7 مجھے بتائیں، کیا ایوبکوئی جیسا بُرا ہے؟ وہ تو کفر
باتیںکی پانی طرحکی پیتے، بدکاروں8 میںصحبتکی چلتے اور بےدینوں کے
ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ 9 کیونکہ وہ دعوٰی کرتے ہیں کہ الله سے
لطف اندوز ہونا انسان کے لئے بےفائدہ ہے۔

سمجھاےچنانچہ10 دار باتمیریمردو، !سنیں یہ کیسے ہو سکتا ہے
اللهکہ شریر کام یہکرے؟ تو ممکن نہیںہی کہ ناانصافیمطلققادرِ کرے۔
11ً یقینا انسانوہ اُسکو اعمالکے مناسبکا اُسکردےاجر پر کچھوہ لاتا
جسہے کا تقاضا اُس کا چال چلن کرتا ہے۔ 12ً یقینا الله حرکتیںبےدین
نہیں کرتا، قادرِ انصافمطلق کا نہیںخون کرتا۔ زمیننےکس13 کو الله
کے حوالے کسکیا؟ نے اُسے پوری دنیا پر اختیار دیا؟ کوئی !نہیں 14 اگر
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وہ کبھی ارادہ کرے کہ اپنی روح اور اپنا دم انسان سے واپس لے 15 تو
لوگتمام دم چھوڑ کر خاکدوبارہ ہو جائیں گے۔

ایوب،اے16 آپاگر سمجھکو توہے میریسنیں، باتوں پر دھیان دیں۔
17 جو انصاف سے نفرت کرے کیا وہ حکومت کر سکتا ہے؟ کیا آپ اُسے
مجرم ٹھہرانا ہتے ہیںچا راستجو باز اور قادرِ مطلق ہے، 18 جو بادشاہ سے
کہہ سکتا ہے، ‘!بدمعاشاے’ اور شرفا سے، ؟‘!بےدینواے’ 19 وہ تو نہ
رئیسوں داریجانبکی کرتا، عُہدےنہ داروں پستکو حالوں پر ترجیح
دیتا ہے، کیونکہ سب ہی کو اُس کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ 20 وہ پل بھر
میں، راتآدھی ہی مر جاتے ہیں۔ شرفا کو ہلایا جاتا ہے تو وہ کوچ کر
جاتے طاقتہیں، وروں کو بغیر تگکسی و دَو کے ہٹایا جاتا ہے۔

اللهکیونکہ21 انسانآنکھیںکی راہوںکی پر لـگی زادآدمہیں،رہتی ہرکا
قدم اُسے نظر آتا ہے۔ کہیں22 اِتنی یکی تار یا گھنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ بدکار
اور23سکے۔چھپمیںاُس انسانبھیکسیالله نہیںآگاہسےوقتاُسکو
کرتا جب اُسے الٰہی تخِت عدالت کے منے سا آنا ہے۔ 24 اُسے تحقیقات کی
ضرورت ہی نہیں بلـکہ وہ زورآوروں کو پاش پاش کر کے دوسروں کو اُن
کی جگہ کھڑا کر دیتا ہے۔ 25 وہ تو اُن کی حرکتوں واقفسے اورہے اُنہیں
رات یوںوقتکے تہہ و بالا کر سکتا ہے کہ ُچور ُچور ہو جائیں۔ 26 اُن کی
بےدینی کے جواب میں وہ اُنہیں سب کی نظروں کے منے سا پٹخ دیتا ہے۔
اُس27 پیرویکی سے ہٹنے اور اُس راہوںکی لحاظکا نہ کرنے کا یہی نتیجہ
ہے۔ 28 کیونکہ اُن کی حرکتوں کے باعث پست حالوں کی چیخیں الله کے
منے سا اور مصیبت زدوں کی التجائیں اُس کے کان تک پہنچیں۔ لیکن29
اگر بھیخاموشوہ رہے تو کون اُسے مجرم دےقرار سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے
چہرے کو چھپائے رکھے تو کون اُسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو قوم پر بلـکہ
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ہر فرد حکومتپر کرتا ہے 30 تاکہ حکومتشریر نہ کریں اور پھنسقوم نہ
جائے۔

31 بہتر اللهآپکہہے کہیں،سے غلطمجھے’ راہ پر لایا گیا آئندہہے، مَیں
دوبارہ بُرا کام نہیں کروں گا۔ 32 جو کچھ مجھے نظر نہیں آتا وہ مجھے سکھا،
مجھاگر ناانصافیسے ہوئی توہے آئندہ ایسا ‘گا۔کروںنہیں 33 کیا الله آپکو
کو وہ اجر دینا ہئے چا آپجو کی نظر مناسبمیں ہے، آپگو نے اُسے رد
کر دیا ہے؟ لازم ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں، نہ کہ مَیں۔ لیکن ذرا
وہ پیشکچھ کریں جو صحیحآپکچھ سمجھتے ہیں۔ سمجھ34 لوگدار بلـکہ
ہر دانش مند جو میری بات سنے فرمائے گا، 35 ایوب’ علم کے ساتھ بات
نہیں کر رہا، اُس کے الفاظ فہم سے خالی ہیں۔ کاش36 ایوب کی پوری
جانچ پڑتال کی جائے، کیونکہ وہ شریروں کے پیشجوابسے کرتا، 37 وہ
اپنے گناہ میں اضافہ کر کے ہمارے برُو رُو اپنے جرم پر شک ڈالتا اور الله پر
الزاماتمتعدد لگاتا “۔‘ہے

35
آپاپنے راستکو متباز ٹھہرانا

1 پھر اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
آپ”2 کہتے ہیں، مَیں’ الله سے یادہ ز راست باز ‘ہوں۔ کیا آپ یہ بات

درست سمجھتے ہیں 3 یا یہ کہ مجھے’ کیا فائدہ ہے، گناہ نہ کرنے سے مجھے
کیا نفع ہوتا ‘ہے؟ مَیں4 آپ کو اور ساتھی دوستوں کو اِس کا جواب ہوں۔بتاتا

اپنی5 آسماننگاہ اُٹھائیں،طرفکی بلندیوں بادلوںکے پر کریں۔غور 6 اگر
آپ نے گناہ کیا تو الله کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ آپگو متعددسے بھیجرائم
سرزد ہوئے ہوں تاہم وہ متاثر نہیں ہو گا۔ راست7 باز زندگی گزارنے سے
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آپ اُسے دےکیا سکتے آپہیں؟ ہاتھوںکے سے الله کو کیا حاصل ہو سکتا
!نہیںبھیکچھہے؟ انسانجنسہمکےآپ8 متاثرسےبےدینیکیآپہی
ہوتے ہیں، اور آدم زاد آپہی بازیراستکی سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

جب9 لوگوں پر سخت ظلم ہوتا ہے تو وہ چیختے چلّاتے اور بڑوں کی
یادتی ز کے باعث مدد کے لئے آواز دیتے ہیں۔ لیکن10 کوئی نہیں الله،’کہتا، میرا خالق کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو رات کے دوران نغمے عطا
کرتا، 11 جو ہمیں زمین پر چلنے والے جانوروں کی نسبت یادہ ز تعلیم دیتا،
ہمیں پرندوں سے یادہ ز دانش مند بناتا ‘ہے؟ 12 اُن کی چیخوں کے باوجود
جوابالله نہیں دیتا، کیونکہ گھمنڈیوہ بُرےاور ہیں۔

13ً یقینا الله ایسی باطل یاد فر نہیں سنتا، قادرِ مطلق اُس پر دھیان ہی نہیں
دیتا۔ 14 تو پھر آپوہ پر کیوں آپجبدےتوجہ دعوٰی کرتے ہیں، مَیں’
اُسے نہیں دیکھ ‘سکتا، اور میرا’ اُسمعاملہ منےکے تکابمَیںہے،ہیسا
اُس کا انتظار کر رہا ؟‘ہوں 15 وہ آپ کی کیوں سنے جب آپ کہتے الله’ہیں، کا غضب کبھی سزا نہیں دیتا، اُسے بُرائی کی پروا ہی ؟‘نہیں جب16
ایوب منہ کھولتا ہے تو بےمعنی باتیں نکلتی ہیں۔ جو متعدد الفاظ پیشوہ
کرتا ہے وہ علم سے خالی “ہیں۔

36
الله کتنا عظیم ہے

1 اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
2 تھوڑی” دیر کے لئے صبر کر کے مجھے اِس کی تشریح کرنے دیں،

کیونکہ مزید بہت کچھ ہے جو الله کے حق میں کہنا ہے۔ مَیں3 دُور دُور
تک پھروں گا تاکہ وہ علم حاصل کروں جس سے میرے خالق کی راستی
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ثابت ہو جائے۔ 4ً یقینا جو مَیںکچھ کہوں گا فریبوہ دہ نہیں ہو ایکگا۔
ایسا آپآدمی کے منے سا کھڑا دلیخلوصنےجسہے سے اپنا حاصلعلم
کیا ہے۔

5 گو الله عظیم قدرت کا مالـک ہے تاہم وہ خلوص دلوں کو رد نہیں
کرتا۔ 6 وہ بےدین کو یادہ ز دیر تک جینے نہیں دیتا، لیکن مصیبت زدوں
انصافکا کرتا ہے۔ 7 وہ اپنی آنکھوں راستکو بازوں سے نہیں پھیرتا بلـکہ
اُنہیں بادشاہوں کے تختساتھ نشین کر بلندیوںکے پر سرفراز کرتا ہے۔

8 پھر اگر اُنہیں زنجـیروں میں جکڑا جائے، اُنہیں مصیبت کے رّسوں میں
گرفتار کیا جائے 9 تو وہ اُن پر ظاہر کرتا ہے کہ اُن سے کیا کچھ سرزد ہوا
ہے، وہ اُنہیں اُن کے پیشجرائم کر کے اُنہیں دکھاتا ہے کہ اُن کا تکبر کا
یہ رو ہے۔ 10 وہ اُن کانوںکے تربیتکو کے لئے کھول کر اُنہیں حکم دیتا
اپنیکہہے ناانصافی بازسے آ واپسکر آؤ۔ 11 اگر مانوہ اُسکر خدمتکی
لـگیںکرنے تو پھر وہ میںحالیخوشدناپنےجیجیتے اور سکونسالاپنے
سے گزاریں گے۔ لیکن12 اگر نہ مانیں تو اُنہیں یائے در موت کو عبور کرنا
پڑے گا، وہ علم سے محروم رہ کر مر جائیں گے۔

اپنیبےدین13 آپاپنےسےحرکتوں پر ہیں۔لاتےغضبالٰہی الله اُنہیں
باندھ بھی لے، لیکن وہ مدد کے لئے نہیں پکارتے۔ 14 جوانی میں ہی اُن
کی جان نکل جاتی، اُن کی زندگی مُقّدس فرشتوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی
ہے۔ لیکن15 الله مصیبت زدہ کو اُس مصیبتکی یعےکے نجاتذر دیتا،
اُس پر ہونے والے ظلم معرفتکی اُس کا کان کھول دیتا ہے۔

16 وہ آپ کو بھی مصیبت کے منہ سے نکلنے کی ترغیب دلا کر ایک
ایسی کھلی جگہ پر لانا چاہتا رکاوٹجہاںہے نہیں آپجہاںہے، کی میز
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عمدہ کھانوں بھریسے رہے گی۔ لیکن17 عدالتآپوقتاِس کا وہ پیالہ
پی کر سیر ہو گئے ہیں جو بےدینوں کے نصیب میں ہے، اِس وقت عدالت
انصافاور آپنے کو گرفتسختاپنی میں لے لیا ہے۔ 18 خبردار کہ یہ
بات آپ کو کفر بکنے پر نہ اُکسائے، ایسا نہ ہو کہ تاوان کی بڑی رقم آپ
کو غلط راہ پر لے جائے۔ 19 کیا آپ کی دولت آپ کا دفاع کر کے آپ
کو مصیبت سے بچائے گی؟ یا کیا آپ کی سرتوڑ کوششیں یہ سرانجام دے
سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں رات20 کی آرزو نہ کریں، وقتاُس قومیںجبکی
جہاں بھی ہوں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ 21 خبردار رہیں کہ ناانصافی
کی طرف رجوع نہ کریں، کیونکہ آپ کو اِسی لئے مصیبت سے آزمایا جا
رہا ہے۔

22 الله قدرتاپنی میں سرفراز اُسکونہے۔ جیسا اُستاد ہے؟ کس23
مقررنے کیا راہکساُسےکہ پر چلنا کہہکونہے؟ سکتا ہے، تُو’ غلطنے
کام ؟‘کیا کوئی !نہیں اُس24 کے کام کی تمجید کرنا نہ بھولیں، اُس سارے
لوگوںکیجسکیکام نے میںگیتوںاپنے حمد و ثنا ہے۔کی شخصہر25
نے یہ کام دیکھ لیا، انسان نے دُور دُور سے اُس کا ملاحظہ کیا ہے۔

26 الله عظیم اورہے ہم اُسے نہیں اُسجانتے، سالوںکے کی تعداد معلوم
نہیں پانیوہکیونکہ27سکتے۔کر قطرےکے کھینچاوپر دُھندکر بارشسے
نکال لیتا بارشوہ28ہے، زمینبادلجو پر برسا بوچھاڑیںکیجساوردیتے
انسان پر پڑتی ہیں۔ سمجھکون29 سکتا طرحکسبادلکہہے چھا جاتے،
کہ الله کے مسکن سے بجلیاں کس طرح کڑکتی ہیں؟ 30 وہ اپنے ارد گرد
روشنی پھیلا کر سمندر کی سبتکجڑوں کچھ روشن کرتا ہے۔ یوں31 وہ
بادلوں قوموںسے پرورشکی کرتا، کثرتاُنہیں خوراککی مہیا کرتا ہے۔
32 وہ اپنی مٹھیوں کو بادل کی بجلیوں سے بھر کر حکم دیتا ہے کہ کیا چیز
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اپنا نشانہ بنائیں۔ اُس33 بادلوںکے کی گرجتی آواز اُس غضبکے اعلانکا
کرتی، ناانصافی پر اُس کے شدید قہر کو ظاہر کرتی ہے۔

37
یہ1 سوچ کر میرا دل لرز کر اپنی جگہ اُچھلسے پڑتا ہے۔ سنیں2 اور اُس

کی غضب ناک آواز پر غور کریں، اُس غُراتی آواز پر جو اُس کے منہ سے
نکلتی ہے۔ آسمان3 تلے ہر مقام پر بلـکہ زمین کی تکانتہا وہ اپنی بجلی چمکنے
دیتا ہے۔ اِس4 بعدکے کڑکتی آواز سنائی دیتی، الله رُعبکی دار آواز گرج
اُٹھتی اُسجباورہے۔ کی آواز سنائی دیتی توہے وہ بجلیوں نہیںکو روکتا۔

5 الله انوکھے یقے طر سے اپنی آواز گرجنے دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ایسے
عظیم کام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ 6 کیونکہ وہ برف کو
فرماتا ہے، زمین’ پر پڑ ‘جا اور بارشموسلادھار کو، اپنا’ پورا زور ‘دکھا۔
یوں7 وہ ہر انسان کو اُس کے گھر میں ہنے ر پر مجبور کرتا ہے تاکہ سب
جان لیں کہ الله کام مصروفمیں ہے۔ تب8 جنگلی جانور بھی اپنے بھٹوں
چھپمیں جاتے، اپنے گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔

طوفان9 اپنے کمرے سے نکل آتا، شمالی ہَوا ملـک میں ٹھنڈ پھیلا دیتی
پھونکالله10ہے۔ مارتا تو پانی منجمدتکدُوردُورسطحکیاُسجاتا،جم
ہو جاتی ہے۔ 11 الله بادلوں کو نمی سے بوجھل کر کے اُن کے یعے ذر دُور
تک اپنی بجلی چمکاتا ہے۔ اُس12 کی ہدایت پر وہ منڈلاتے ہوئے اُس کا
ہر تکتکمیلحکم پہنچاتے ہیں۔ یوں13 وہ اُنہیں لوگوں تربیتکی کرنے،
اپنی زمین برکتکو دینے یا شفقتاپنی دکھانے کے لئے بھیج دیتا ہے۔

باتاِسمیریایوب،اے14 پر دھیان رُکدیں، کر الله کے کاموںعظیم
پر غور کریں۔ 15 آپکیا کو معلوم ہے کہ الله اپنے کاموں ترتیبکیسےکو
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دیتا ہے، کہ وہ اپنے بادلوں سے طرحکسبجلی چمکنے دیتا ہے؟ 16 آپکیا
بادلوں نقلکی حرکتو جانتے ہیں؟ آپکیا کو اُس انوکھےکے کاموں کی
سمجھ آتی ہے جو کامل علم رکھتا ہے؟ جب17 زمین جنوبی لُو کی زد میں
آ کر چپ ہو جاتی اور آپ کے کپڑے تپنے لـگتے ہیں 18 تو کیا آپ الله کے
ساتھ مل کر آسمان کو ٹھونک ٹھونک کر پیتل کے آئینے کی مانند سخت بنا
سکتے ہیں؟ ہرگز !نہیں

ہمیں19 بتائیں کہ الله سے کیا !کہیں افسوس، اندھیرے کے باعث ہم
خیالاتاپنے ترتیبکو سکتے۔دےنہیں 20 اگر مَیں پیشباتاپنی کروں
تو کیا اُسے کچھ معلوم ہو جائے گا جس کا پہلے علم نہ تھا؟ کیا کوئی بھی
کچھ بیان کر سکتا ہے جو اُسے پہلے معلوم نہ ہو؟ کبھی !نہیں وقتایک21
دھوپ نظر نہیں آتی اور بادل زمین پر سایہ لتے ڈا ہیں، پھر ہَوا چلنے لـگتی اور
صافموسم ہو جاتا ہے۔ شمال22 قریبچمکسنہریسے آتی اور رُعبالله
دار شان شوکتو سے گھرا ہوا آ پہنچتا ہے۔ ہم23 تو قادرِ تکمطلق نہیں
پہنچ سکتے۔ اُس کی قدرت اعلٰی اور راستی زورآور ہے، وہ کبھی انصاف
کا خون نہیں کرتا۔ 24 اِس لئے آدم زاد اُس سے ڈرتے اور دل کے دانش
مند اُس خوفکا مانتے “ہیں۔

38

الله جوابکا
1 پھر الله خود ایوب سے ہم کلام ہوا۔ طوفان میں سے اُس نے اُسے

جواب دیا،
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یہ”2 کون سمجھجوہے باتیںخالیسے کرنے میرےسے منصوبے کے

مطلبصحیح پر پردہ ڈالتا ہے؟ مرد3 کی طرح کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے
سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم دے۔

4 تُو کہاں تھا جب مَیں نے زمین کی بنیاد رکھی؟ اگر تجھے اِس کا علم
ہو تو مجھے !بتا کس5 نے اُس کی لمبائی اور چوڑائی مقرر کی؟ کیا تجھے
معلوم ہے؟ کس نے ناپ کر اُس کی پیمائش کی؟ 6 اُس کے ستون کس
چیز پر لگائے گئے؟ کس نے اُس کے کونے کا بنیادی پتھر رکھا، 7 اُس
ملستارےکےصبحجبوقت شادیانہکر بجا تمامرہے، کےخوشیفرشتے
نعرے لگا رہے تھے؟

سمندرجب8 رِحم پھوٹسے نکلا دروازےنےکستو بند کر اُسکے
پر قابو پایا؟ 9 اُس وقت مَیں نے بادلوں کو اُس کا لباس بنایا اور اُسے گھنے
یوںمیںاندھیرے نوزادطرحجسلپیٹا میںپوتڑوںکو لپیٹا اُس10ہے۔جاتا
کی حدود مقرر کر کے مَیں نے اُسے روکنے کے دروازے اور کنڈے
لگائے۔ مَیں11 بولا، تجھے’ یہاں تک آنا ہے، اِس سے آگے نہ بڑھنا، تیری
رُعب دار لہروں کو یہیں رُکنا ‘ہے۔

12 کیا تُو صبحکبھینے کو حکم دیا یا اُسے طلوع ہونے کی دکھائیجگہ
13 تاکہ وہ زمین کے کناروں کو پکڑ کر بےدینوں کو اُس سے جھاڑ دے؟
اُس14 کی روشنی میں زمین یوں تشکیل پاتی طرحجسہے جسمٹی پر مُہر
لگائی جائے۔ سب کچھ رنگ دار لباس پہنے نظر آتا ہے۔ تب15 بےدینوں
کی روشنی روکی جاتی، اُن کا اُٹھایا ہوا بازو توڑا جاتا ہے۔

16 کیا تُو سمندر کے سرچشموں تک پہنچ کر اُس کی گہرائیوں میں
سے گزرا ہے؟ 17 کیا موت کے دروازے تجھ پر ظاہر ہوئے، تجھے گھنے
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اندھیرے دروازےکے نظر آئے ہیں؟ 18 کیا تجھے زمین وسیعکے میدانوں
پوریکی سمجھ آئی مجھےہے؟ بتا اگر سبیہ کچھ جانتا !ہے

روشنی19 تکمنبعکے لے جانے والا راستہ کہاں اندھیرےہے؟ کی
رہائش ہے؟کہاںگاہ 20 کیا تُو اُنہیں اُن تکمقاموںکے پہنچا کیاہے؟سکتا
تُو اُن کے تکگھروں لے جانے والی راہوں واقفسے ہے؟ بےشک21
تُو اِس کا علم رکھتا ہے، کیونکہ تُو اُس وقت جنم لے چکا تھا جب یہ پیدا
ہوئے۔ تُو تو قدیم زمانے سے ہی زندہ !ہے

22 کیا تُو پہنچتکوہاں گیا برفجہاںہے ہیں؟ہوتےجمعذخیرےکے
کیا تُو نے اولوں کے گوداموں کو دیکھ لیا ہے؟ مَیں23 اُنہیں مصیبت کے
وقت کے لئے محفوظ رکھتا ہوں، ایسے دنوں کے لئے جب لڑائی جنگاور
جائے۔چھڑ مجھے24 بتا، اُس طرحکستکجگہ پہنچنا روشنیجہاںہے
تقسیم ہوتی ہے، یا اُس مشرقیسےجہاںجگہ نکلہَوا زمینکر پر بکھر جاتی
ہے؟

بارشموسلادھارنےکس25 کے لئے راستہ اور طوفانگرجتے کے لئے
راہ بنائی 26 تاکہ انسان سے خالی زمین اور غیرآباد یگستان ر کی آب پاشی
ہو جائے، 27 تاکہ ویران و سنسان بیابان کی پیاس بجھ جائے اور اُس سے
یالی پھوٹہر نکلے؟ 28 بارشکیا باپکا کونہے؟ شبنم قطروںکے کا والد
ہے؟

ماںکسبرف29 پیٹکے سے پیدا ہوئی؟ جو پالا آسمان سے آ کر زمین
پر پڑتا اُسےنےکسہے جنم دیا؟ پانیجب30 پتھر سختطرحکی ہو جائے
بلـکہ گہرے سمندر کی سطح بھی جم جائے تو کون یہ سرانجام دیتا ہے؟
31 کیا تُو خوشہ پروین کو باندھ سکتا جوزےیا کی زنجـیروں کو کھول سکتا
ہے؟ 32 کیا تُو کروا سکتا ہے ستاروںکہ جھرمٹمختلفکے اُن کے مقررہ
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اوقات مطابقکے نکل آئیں؟ کیا تُو دُِب اکبر کی اُس قیادتسمیتبچوںکے
کرنے کے قابل ہے؟ 33 کیا تُو آسمان کے قوانین جانتا یا اُس کی زمین پر
حکومت متعین کرتا ہے؟

34 کیا جب تُو بلند آواز سے بادلوں کو حکم دے تو وہ تجھ پر موسلادھار
بارش برساتے ہیں؟ 35 کیا تُو بادل کی بجلی زمین پر بھیج سکتا ہے؟ کیا وہ
پاستیرے آ ہے،کہتیکر لئےکےخدمتمَیں’ نےکس36؟‘ہوںحاضر
مصر لقکے لق حکمتکو دی، مرغ کو سمجھ عطا کی؟ کوکس37 اِتنی
دانائی حاصل ہے کہ وہ بادلوں کو گن سکے؟ کون آسمان کے اِن گھڑوں
ُنڈیلوقتاُسکو ا سکتا مٹیجب38ہے ہوئےڈھالے سختطرحکیلوہے
ہو جائے اور دوسرےایکڈھیلے کے چپکساتھ جائیں؟ کوئی !نہیں

39 کیا تُو ہی شیرنی کے لئے شکار کرتا یا شیروں کو سیر کرتا ہے جب40
وہ اپنی چھپنے دبکمیںجگہوںکی جائیں یا میںجنگلگنجان تاککہیں
لگائے بیٹھے ہوں؟ کوّےکون41 خوراککو مہیا کرتا اُسجبہے کے
بھوکبچے باعثکے الله کو آواز دیں مارےمارےاور پھریں؟

39
1 کیا تجھے معلوم ہے کہ پہاڑی یوں بکر کے بچے کب پیدا ہوتے ہیں؟

جب ہرنی اپنا بچہ جنم دیتی ہے تو کیا تُو اِس کو ملاحظہ کرتا ہے؟ 2 کیا تُو
وہ مہینے گنتا رہتا ہے جب بچے ہرنیوں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تُو جانتا ہے
وقتکسکہ بچے جنم دیتی ہیں؟ اُس3 دن دبکوہ جاتی، بچے نکل آتے
اور دردِ زہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 اُن طاقتبچےکے ور ہو میدانکھلےکر میں
پھلتے لتے، پھو ایکپھر دن چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں واپسپاسکے نہیں
آتے۔
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جنگلینےکس5 گدھے کو کھلا چھوڑ اُسنےکسدیا؟ کے رسّے

کھول دیئے؟ مَیں6 ہی نے بیابان اُس کا گھر بنا دیا، مَیں ہی نے مقرر کیا
کہ بنجر زمین اُس رہائشکی گاہ ہو۔ وہ7 شہر کا شور شرابہ دیکھ ہنسکر
اُٹھتا، اور اُسے ہانکنے والے کی آواز سننی نہیں پڑتی۔ 8 وہ چرنے کے لئے
پہاڑی علاقے میں اِدھر اُدھر گھومتا اور یالی ہر کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

9 کیا جنگلی بَیل تیری خدمت کرنے کے لئے تیار ہو گا؟ کیا وہ کبھی
رات کو تیری چرنی کے پاس گزارے گا؟ 10 کیا تُو اُسے باندھ کر ہل چلا
سکتا ہے؟ کیا وہ وادی تیرےمیں پیچھے چل کر پھیرےسہاگا گا؟ 11 کیا تُو
اُس کی بڑی طاقت دیکھ کر اُس پر اعتماد کرے گا؟ کیا تُو اپنا سخت کام
اُس کے سپرد کرے گا؟ 12 کیا تُو بھروسا کر سکتا ہے کہ وہ تیرا اناج جمع
کر کے ہنے گا کی جگہ پر لے آئے؟ ہرگز !نہیں

13 ُشتر خوشیمرغ سے اپنے پَروں کو پھڑپھڑاتا لیکنہے۔ کیا اُس کا شاہ
پَر لق لق یا باز کے شاہ پَر کی مانند ہے؟ 14 وہ تو اپنے انڈے زمین پر اکیلے
چھوڑتا ہے، اور وہ مٹی ہی پر پکتے ہیں۔ 15 ُشتر مرغ کو تکخیال نہیں آتا
اُنہیںکوئیکہ پاؤں کچلتلے سکتا یا اُنہیںجانورجنگلیکوئی روند ہے۔سکتا
16 لگتا نہیں کہ اُس کے اپنے بچے ہیں، کیونکہ اُس کا اُن کے سلوکساتھ
سختاِتنا ہے۔ اگر اُس محنتکی ناکام نکلے تو اُسے پروا ہی نہیں، 17 کیونکہ
الله نے اُسے حکمت سے محروم رکھ کر اُسے سمجھ سے نہ نوازا۔ توبھی18
وہ اِتنی تیزی سے اُچھل کر بھاگ جاتا ہے کہ گھوڑے اور گھڑسوار کی
دوڑ دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔

19 کیا تُو گھوڑے کو اُس کی طاقت دے کر اُس کی گردن کو ایال
سے آراستہ کرتا ہے؟ 20 کیا تُو ہی اُسے ٹڈی کی طرح پھلانگنے دیتا ہے؟
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وہجب زور سے اپنے نتھنوں کو پُھلا کر آواز نکالتا ہے تو رُعبکتنا دار لگتا
!ہے 21 وادیوہ میں سُم مار مار کر طاقتاپنی خوشیکی مناتا، بھاگپھر
کر میداِن جنگ میں آ جاتا ہے۔ 22 وہ خوف کا مذاق اُڑاتا اور کسی سے
بھی نہیں ڈرتا، تلوار کے برُو رُو بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اُس23 کے اوپر ترکش
کھڑکھڑاتا، نیزہ اور شمشیر چمکتی ہے۔ 24 وہ بڑا شور مچا کر اِتنی تیزی اور
جوش خروشو دشمنسے پر حملہ کرتا ہے بِگلکہ وقتبجتے بھی روکا نہیں
بجےبِگلبھیجب25جاتا۔ ہنہناتاسےزوروہ اور میداِنسےہیدُور جنگ،
کمانڈروں کا شور جنگاور نعرےکے سونگھ لیتا ہے۔

26 کیا تیریباز حکمتہی یعےکے ذر ہَوا میں اُڑ کر اپنے پَروں جنوبکو
پھیلاجانبکی دیتا ہے؟ 27 تیرےعقابکیا ہی حکم پر بلندیوں پر منڈلاتا اور
جگہوںاونچیاونچی پر اپنا گھونسلا بنا لیتا ہے؟ چٹانوہ28 پر رہتا، اُس کے
ٹوٹے پھوٹے کناروں اور قلعہ بند جگہوں پر بسیرا کرتا ہے۔ وہاں29 سے وہ
اپنے شکار کا کھوج لگاتا ہے، اُس کی آنکھیں دُور تکدُور دیکھتی ہیں۔
اُس30 کے بچے خون کے لالچ میں ہتے، ر اور جہاں بھی لاش ہو وہاں وہ
حاضر ہوتا “ہے۔

40
ربایوب جوابکو دےنہیں سکتا

رب1 ایوبنے سے پوچھا،
ملامتکیا”2 کرنے عدالتوالا میں قادرِ مطلق سے جھگڑنا چاہتا ہے؟

الله سرزنشکی کرنے والا “!دےجواباُسے
ایوبتب3 دےجوابنے ربکر سے کہا،
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مَیں”4 تو نالائق ہوں، مَیں کس طرح تجھے جواب دوں؟ مَیں اپنے منہ

پر ہاتھ رکھ خاموشکر رہوں گا۔ ایک5 بار مَیں باتنے کی اور اِس کے
بعد ایکمزید دفعہ، ابلیکن سے جوابمَیں میں کچھ نہیں کہوں “گا۔

الله :جوابکا کیا میریتجھے قدرتجیسی حاصل ہے؟
تب6 الله طوفان میں ایوبسے سے ہم کلام ہوا،
مرد”7 کی طرح کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے سوال کروں اور تُو مجھے

تعلیم دے۔ 8 کیا تُو واقعی منسوخانصافمیرا کر مجھےکے مجرم ٹھہرانا چاہتا
ہے تاکہ خود راست باز ٹھہرے؟ 9 کیا تیرا بازو الله کے بازو جیسا زورآور
ہے؟ تیریکیا آواز اُس کی آواز ہے۔کڑکتیطرحکی آ،10 آپاپنے شانکو
و شوکت سے آراستہ کر، عزت و جلال سے ملبّس ہو !جا بیک11 وقت
اپنا شدید قہر مختلف جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر اُسے
میںخاک ملا دے۔ 12 ہر متکبر پر غور کر کے پستاُسے کر۔ بھیجہاں
بےدین ہو وہیں اُسے کچل دے۔ 13 سباُن کو مٹی میں چھپا اُنہیںدے،
رّسوں میں جکڑ کسیکر خفیہ جگہ گرفتار کر۔ یفتیریمَیںہیتب14 تعر
کر مانکے جاؤں گا کہ تیرا دہنا ہاتھ دےنجاتتجھے سکتا ہے۔

الله قدرتکی حکمتاور کی دو مثالیں
*بہیموت15 پر غور مَیںجسےکر خلقتجھےنے وقتکرتے بنایا اور جو

بَیل کی گھاسطرح کھاتا ہے۔ اُس16 کی کمر میں کتنی طاقت، اُس کے
پیٹ کے پٹھوں میں کتنی قوت ہے۔ 17 وہ اپنی دُم کو دیودار کے درخت
طرحکی لٹکنے دیتا اُسہے، کی رانوں کی نسیں مضبوطی دوسریایکسے
سے جُڑی ہوئی ہیں۔ اُس18 کی ہڈیاں پیتل کے سے پائپ، لوہے کے سے
* 40:15 سائنس:بہیموت دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔
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سریئے ہیں۔ 19 وہ الله کے کاموں میں سے اّول ہے، اُس کے خالق ہی
نے اُسے اُس کی تلوار دی۔ یاں20 پہاڑ اُسے اپنی پیشپیداوار کرتی، کھلے
میدان کے تمام جانور وہاں کھیلتے کودتے ہیں۔ 21 وہ کانٹےدار یوں جھاڑ
کے نیچے آرام کرتا، سرکنڈوں اور دلدل میں چھپا رہتا ہے۔ 22 خاردار
یاں جھاڑ اُس پر سایہ ڈالتی اور ندی کے سفیدہ کے درخت اُسے گھیرے
یاجب23ہیں۔رکھتے توکرےاختیارصورتکیسیلابدر بھاگتا۔نہیںوہ
گو یائے در یردن اُس کے منہ پر پھوٹ پڑے توبھی وہ اپنے آپ کو محفوظ
سمجھتا ہے۔ 24 کیا کوئی اُس کی آنکھوں میں اُنگلیاں ڈال کر اُسے پکڑ سکتا
میںپھندےاُسےاگرہے؟ بھیپکڑا توجائے کیا ناککیاُسکوئی چھیدکو
سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں

41
1 کیا تُو یاتان *لِو اژدہے کو مچھلی کے کانٹے سے پکڑ سکتا یا اُس کی زبان

کو رسّے سے باندھ سکتا ہے؟ 2 کیا تُو اُس کی ناک چھید کر اُس میں سے
رّسا گزار سکتا یا اُس چیرسےکانٹےکوجبڑےکے ہے؟سکتا 3 کیا کبھیوہ
تجھ سے بار بار مانگےرحم گا یا نرم الفاظنرم تیریسے کرےخوشامد گا؟
4 کیا وہ تیرےکبھی ساتھ کرےعہد گا کہ تُو اُسے اپنا غلام بنائے رکھے؟
!نہیںہرگز 5 کیا پرندےتُو اُسطرحکی کھیلساتھکے سکتا یا باندھاُسے کر
اپنی لڑکیوں دےکو سکتا ہے تاکہ وہ اُس کے ساتھ کھیلیں؟ 6 کیا سوداگر
کبھی اُس کا سودا کریں گے یا اُسے تاجروں میں تقسیم کریں گے؟ کبھی
!نہیں 7 کیا تُو اُس کی کھال کو بھالوں سے یا اُس کے سر کو ہارپونوں سے
* 41:1 یاتان سائنس:لِو دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔
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بھر سکتا ہے؟ ایک8 دفعہ اُسے ہاتھ لگایا تو یہ لڑائی تجھے ہمیشہ یاد رہے
گی، اور تُو آئندہ حرکتایسی کبھی کرےنہیں !گا

9ً یقینا اُس پر قابو پانے کی ہر اُمید فریب دہ ثابت ہو گی، کیونکہ اُسے
دیکھتے ہی انسان گر جاتا ہے۔ 10 کوئی اِتنا بےدھڑک نہیں ہے کہ اُسے
مشتعل کرے۔ تو پھر کون میرا سامنا کر سکتا ہے؟ مجھےنےکس11 کچھ
دیا ہے کہ مَیں اُس کا معاوضہ دوں۔ آسمان تلے ہر میریچیز ہی !ہے

مَیں12 تجھے اُس کے اعضا کے بیان سے محروم نہیں رکھوں گا، کہ وہ
کتنا بڑا، طاقت ور اور خوب صورت ہے۔ 13 کون اُس کی †کھال اُتار
سکتا، کون اُس کے زرہ بکتر کی دو تہوں کے اندر تک پہنچ سکتا ہے؟
کون14 اُس کے منہ کا دروازہ لنے کھو کی جرأت کرے؟ اُس کے ہول
ناک دانت دیکھ کر انسان کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ اُس15 کی
پیٹھ پر ایک دوسری سے خوب جُڑی ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔
وہ16 اِتنی مضبوطی دوسریایکسے لـگیسے ہیںہوتی کہ اُن درمیانکے
سے ہَوا بھی نہیں گزر سکتی، 17 بلـکہ یوں ایک دوسری سے چمٹی اور لپٹی
رہتی ہیں کہ ایکاُنہیں دوسری الـگسے نہیں کیا جا سکتا۔

مارےچھینکیںجب18 تو چمکبجلی اُٹھتی اُسہے۔ کی آنکھیں طلوِع
صبح کی پلـکوں کی مانند ہیں۔ 19 اُس کے منہ سے مشعلیں اور یاں چنگار
خارج ہوتی ہیں، 20 اُس کے نتھنوں سے دھواں یوں نکلتا ہے جس طرح
بھڑکتی اور آگدہکتی پر رکھی دیگگئی سے۔ مارےپھونکجب21 تو
دہککوئلے اُٹھتے اور اُس کے منہ شعلےسے نکلتے ہیں۔

22 اُس کی گردن میں اِتنی طاقت ہے کہ جہاں بھی جائے وہاں اُس
کے آگے آگے مایوسی پھیل جاتی ہے۔ اُس23 کے گوشت پوست کی تہیں
† 41:13 :کھال لفظی :ترجمہ بیرونی لباس۔
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دوسریایک جُڑیخوبسے ہوئی ہیں، وہ ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح
مضبوط بےلچکاور ہیں۔ اُس24 کا دل پتھر جیسا سخت، چکّی کے نچلے
پاٹ جیسا مستحکم ہے۔

جب25 اُٹھے تو زورآور ڈر جاتے اور دہشت کھا کر پیچھے ہٹ جاتے
ہیں۔ ہتھیاروں26 کا اُس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، خواہ کوئی تلوار، نیزے،
برچھی یا تیر سے اُس پر حملہ کیوں نہ کرے۔ 27 وہ لوہے کو بھوسا اور پیتل
لـکڑیسڑیگلیکو ہے۔سمجھتا 28 تیر اُسے نہیں بھگا اورسکتے، فلاخناگر
کے پتھر اُس پر چلاؤ تو اُن کا اثر بھوسے کے برابر ہے۔ 29 ڈنڈا اُسے تنکا
سا لگتا ہے، اور وہ شمشیر کا شور شرابہ سن کر ہنس اُٹھتا ہے۔ 30 اُس
کے پیٹ پر تیز ٹھیکرے سے لـگے ہیں، اور جس طرح اناج پر ہنے گا کا آلہ
چلایا جاتا اُسیہے طرح وہ کیچڑ پر چلتا ہے۔ سمندرجب31 گہرائیوںکی
میں گزرےسے تو پانی دیگاُبلتی طرحکی لنے َکھو لگتا ہے۔ وہ مرہم کے
مختلف اجزا ملاملاکو تیارکر سمندرطرحکیعطاروالےکرنے حرکتکو
میں لاتا ہے۔ 32 اپنے پیچھے وہ چمکتا دمکتا راستہ چھوڑتا ہے۔ تب لگتا ہے
کہ سمندر کی گہرائیوں کے سفید بال ہیں۔ 33 دنیا میں اُس جیسا کوئی
مخلوق نہیں، ایسا بنایا گیا ہے کہ کبھی نہ ڈرے۔ 34 جو بھی اعلٰی ہو اُس پر
وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ تمام رُعب دار جانوروں کا بادشاہ
“ہے۔

42
ایوب باتآخریکی

ایوبتب1 جوابنے ربمیں سے کہا،
2 مَیں” نے جان لیا ہے کہ تُو سب کچھ کر پاتا ہے، کہ تیرا کوئی بھی

منصوبہ نہیںروکا جا سکتا۔ 3 تُو نے فرمایا، یہ’ کون سمجھجوہے خالیسے
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باتیں کرنے سے میرے منصوبے کے صحیح مطلب پر پردہ ڈالتا ‘ہے؟ ً یقینا
مَیں نے ایسی باتیں بیان کیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، ایسی باتیں جو
اِتنی انوکھی ہیں کہ مَیں اُن کا علم رکھ ہی نہیں سکتا۔ 4 تُو نے فرمایا، سن’
میری بات تو مَیں بولوں گا۔ مَیں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم
‘دے۔ مَیںپہلے5 بارےتیرےنے صرفمیں سنا میریابلیکنتھا، اپنی
آنکھوں تجھےنے دیکھا ہے۔ اِس6 لئے مَیں اپنی باتیں مسترد کرتا، آپاپنے
خاکپر اور راکھ ڈال کر توبہ کرتا “ہوں۔

ایوب اپنے دوستوں شفاعتکی کرتا ہے
ایوب7 سے یہ تمام باتیں کہنے کے رببعد اِلی فز تیمانی سے ہم کلام مَیں”ہوا، تجھ سے اور تیرے دو دوستوں سے غصے ہوں، کیونکہ گو میرے

بندے ایوب نے میرے بارے میں درست باتیں کیں مگر تم نے ایسا نہیں
کیا۔ 8 ساتابچنانچہ جوان بَیل ساتاور مینڈھے لے بندےمیرےکر
ایوب پاسکے جاؤ اور اپنی خاطر بھسم ہونے والی پیشقربانی کرو۔ لازم
شفاعتتمہاریایوبکہہے مَیںورنہکرے، حماقتتمہاریتمہیں کا پورا
اجر دوں گا۔ لیکن اُس کی شفاعت پر مَیں تمہیں معاف کروں گا، کیونکہ
میرے بندے ایوب نے میرے بارے میں وہ کچھ بیان کیا جو صحیح ہے
جبکہ تم نے ایسا نہیں “کیا۔

9 اِلی فز تیمانی، بِلدد سوخی اور ضوفر نعماتی نے وہ کچھ کیا جو رب نے
اُنہیں کرنے کو کہا تھا ربتو ایوبنے کی سنی۔

10 اور جب ایوب نے دوستوں کی شفاعت کی تو رب نے اُسے اِتنی
دیبرکت کہ آخرکار اُسے پہلے نسبتکی ہوئی۔حاصلدولتدُگنی تب11
اُس کے تمام بھائی بہنیں اور پرانے جاننے والے اُس پاسکے آئے اور گھر
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میں اُس ساتھکے کھانا کھا کر آفتاُس افسوسپر کیا ایوبربجو پر لایا
تھا۔ ایکہر اُسےنے ایکاُسےکردےتسلی ِسکہ اور سونے ایککا چھلا
دیا۔دے

12 اب سے رب نے ایوب کو پہلے کی نسبت کہیں یادہ ز برکت
دی۔ اُسے 14,000 یاں، بکر 6,000 اونٹ، بَیلوں کی یاں1,000 جوڑ اور
نیز،13ہوئیں۔حاصلگدھیاں1,000 اُس بیٹےساتمزیدکے بیٹیاںتیناور
پیدا اُس14ہوئیں۔ بیٹیوںنے یہکے نام :رکھے پہلی نامکا دوسرییمیمہ، کا
قصیعہ تیسریاور کا قرن ہپّوک۔ ملـکتمام15 ایوبمیں بیٹیوںکی جیسی
صورتخوب خواتین پائی نہیں جاتی تھیں۔ ایوب نے اُنہیں میراثبھی میں
ملـکیت ملـکیتایسیدی، جو اُن بھائیوںکے درمیانکے ہی تھی۔

ایوب16 مزید 140 سال زندہ رہا، اِس لئے وہ اپنی اولاد کو چوتھی
تکپشت دیکھ سکا۔ 17 پھر وہ دراز زندگی سے آسودہ ہو انتقالکر کر گیا۔
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