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نوحہ
ویران و سنسان

1 !افسوسہائے، یروشلم بیٹی کتنی تنہا بیٹھی ہے، اُسگو میں پہلے اِتنی
رونق تھی۔ پہلےجو اقوام میں اّول درجہ تھیرکھتی وہ بیوہ بن گئی جوہے،
ممالـکپہلے کی رانی تھی وہ غلامی میں آ گئی ہے۔

رات2 کو وہ رو رو کر گزارتی ہے، اُس کے گال آنسوؤں سے تر ہتے ر
عاشقوںہیں۔ میں نہیںکوئیسے رہا جو اُسے تسلی کےسبدوستدے۔
سب بےوفا ہو کر اُس دشمنکے بن گئے ہیں۔

پہلے3 بھی یہوداہ بیٹی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، پہلے بھی اُسے
مزدوریسخت کرنی پڑی۔ لیکن اب وہ جلاوطن ہو کر دیگر اقوام کے بیچ
میں رہتی ابہے، اُسے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں سکون سے
رہ سکے۔ کیونکہ جب وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھی تو دشمن نے اُس کا
تعاقب کر کے اُسے گھیر لیا۔

صیون4 کی راہیں ماتم زدہ ہیں، کیونکہ کوئی عید منانے کے لئے نہیں
آتا۔ شہر ویراندروازےتمامکے اُسہیں۔سنسانو آہیںامامکے بھر رہے،
اُس کی یاں کنوار غم کھا رہی ہیں اور اُسے خود شدید تلخی محسوس ہو
رہی ہے۔

اُس5 بنمالـکمخالفکے اُسگئے، رہسےسکوندشمنکے ہیں۔رہے
ربکیونکہ نے شہر کو اُس کے متعدد گناہوں کا دےاجر کر اُسے دُکھ
پہنچایا ہے۔ اُس کے فرزند دشمن کے آگے آگے چل کر جلاوطن ہو ہیں۔گئے
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6 صیون بیٹی کی تمام شان و شوکت جاتی رہی ہے۔ اُس کے بزرگ

چراگاہ نہ پانے والے ہرن ہیں جو تھکتے تھکتے یوں شکار کے آگے آگے
بھاگتے ہیں۔

جباب7 یروشلم مصیبت زدہ اور بےوطن ہے تو اُسے وہ قیمتی چیزیں
یاد آتی ہیں جو اُسے قدیم زمانے حاصلہیسے تھیں۔ اُسجبکیونکہ کی
قوم دشمن کے ہاتھ میں آئی تو کوئی نہیں تھا جو اُس کی مدد کرتا بلـکہ اُس
مخالفکے تماشا دوڑےدیکھنے آئے، وہ اُس کی تباہی خوشسے ہو ہنسکر پڑے۔

8 یروشلم بیٹی سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے، اِسی لئے وہ لعن طعن کا
نشانہ بن گئی ہے۔ جو پہلے اُس کی عزت کرتے تھے وہ سب اُسے حقیر
جانتے ہیں، کیونکہ اُنہوں نے اُس کی برہنگی دیکھی ابہے۔ وہ آہیں بھر
بھر کر اپنا منہ طرفدوسری پھیر لیتی ہے۔

9 گو اُس کے دامن میں بہت گندگی تھی، توبھی اُس نے اپنے انجام کا
نہتکخیال ابکیا۔ اورہے،گئیگرسےدھڑاموہ نہیںکوئی اُسےجوہے
تسلی دے۔ اے” رب، میری مصیبت کا لحاظ !کر کیونکہ دشمن شیخی
مار رہا “ہے۔

10 جو کچھ بھی یروشلم کو پیارا تھا اُس پر دشمن نے ہاتھ ڈالا ہے۔ حتٰی
اُسےکہ دیکھنا پڑا کہ غیراقوام اُس داخلمیںمقدِسکے ہو رہے ہیں، گو
تُو ایسےنے لوگوں کو جماعتاپنی شریکمیں ہونے سے منع کیا تھا۔

باشندےتمام11 آہیں بھر بھر کر روٹی تلاشکی میں ہتے ر ہیں۔ ایکہر
کھانے کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پانے کے لئے قیمتبیشاپنی بیچچیزیں رہا
ہے۔ ذہن ایکمیں ہی خیال ہے کہ اپنی جان کو کسی نہ کسی طرح
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بچائے۔ اے” رب، مجھ پر نظر ڈال کر دےدھیان کہ میری کتنی تذلیل
ہوئی ہے۔

یہاںاے12 سے گزرنے والو، کیا نزدیکتمہارےکچھسبیہ بےمعنی
غورہے؟ سوچسے لو، جو ایذا برداشتمجھے کرنی پڑتی ہے کیا وہ کہیں اَور
پائی جاتی ہے؟ ہرگز !نہیں یہ رب طرفکی سے اُسیہے، غضبسختکا
مجھ پر نازل ہوا ہے۔

بلندیوں13 سے اُس میرینے ہڈیوں آگپر نازل کر کے اُنہیں کچل دیا۔
اُس میرےنے پاؤں کے منے سا جال بچھا کر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ اُسی نے
مجھے ویران و سنسان کر کے ہمیشہ کے لئے بیمار کر دیا۔

14 میرے جرائم کا جوا بھاری ہے۔ رب کے ہاتھ نے اُنہیں ایک
دوسرے کے ساتھ جوڑ کر میری گردن پر رکھ دیا۔ اب میری طاقت ختم
ربہے، مجھےنے اُن ہی کے حوالے کر دیا جن کا مقابلہ مَیں کر نہیںہی
سکتا۔

رب15 نے میرے درمیان کے تمام سورماؤں کو رد کر دیا، اُس نے
جلوسخلافمیرے نکلوایا جوانوںمیرےجو پاشپاشکو ہاں،کرے۔
رب نے کنواری یہوداہ بیٹی کو انگور کا رس لنے نکا کے حوض میں
پھینک کر کچل ڈالا۔

16 اِس لئے مَیں رو رہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہتے ر ہیں۔
قریبکیونکہ نہیںکوئی ہے مجھےجو دےتسلی میریکر جان کو تر و تازہ
میرےکرے۔ بچے تباہ ہیں، کیونکہ غالبدشمن آ گیا “ہے۔

صیون17 بیٹی اپنے ہاتھ پھیلاتی لیکنہے، کوئی نہیں ہے جو اُسے تسلی
کےربدے۔ حکم یعقوبپر پڑوسیکے اُس بندشمنکے ہیں۔گئے یروشلم
اُن کے درمیان گھنونی چیز بن گئی ہے۔
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بجانبحقرب”18 ہے، مَیںکیونکہ اُس کلامکے ہوئی۔سرکشسے

اے تمام اقوام، !سنو میری ایذا پر غور !کرو میرے نوجوان اور یاں کنوار
جلاوطن ہو گئے ہیں۔

19 مَیں نے اپنے عاشقوں کو بُلایا، لیکن اُنہوں نے بےوفا ہو کر مجھے
ترک کر میرےابدیا۔ امام بزرگاور اپنی جان بچانے کے لئے خوراک
ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر ہلاکمیں ہو گئے ہیں۔

تنگمیریرب،اے20 دستی پر !دےدھیان باطن میں تڑپمَیں رہی
ہوں، تیزیدلمیرا دھڑکسے رہا اِسہے، لئے مَیںکہ اِتنی یادہ سرکشز
ہوں۔رہی باہر میںگلی تلوار محرومسےبچوںمجھےنے دیا،کر اندرکےگھر
میرےموت پیچھے پڑی ہے۔

آہیںمیری21 تو تکلوگوں پہنچتی لیکنہیں، مجھےکوئی تسلی دینے کے
لئے نہیں آتا۔ اِس کے میرےبجائے تمام مصیبتمیریدشمن بارےکے میں
سن بغلیںکر بجا ہیں۔رہے ہیںخوشوہ کہ تُو ساتھمیرےنے سلوکایسا
کیا اےہے۔ رب، وہ دن جسدےآنے کا اعلان تُو نے کیا ہے تاکہ وہ
بھی میری طرح مصیبتکی پھنسمیں جائیں۔

22 اُن کی تمام بُری تیرےحرکتیں منے سا آئیں۔ اُن نپٹیوںسے جسلے
طرح تُو گناہوںمیرےنے نپٹسےمجھمیںجوابکے لیا آہیںکیونکہہے۔
بھرتے بھرتے میرا دل نڈھال ہو گیا “ہے۔

2
رب کا غضب یروشلم پر نازل ہوا ہے

1 ہائے، رب کا قہر کالے بادلوں کی طرح صیون بیٹی پر چھا گیا !ہے
اسرائیل کی جو شان و شوکت پہلے آسمان کی طرح بلند تھی اُسے الله نے
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خاک میں ملا دیا جبہے۔ اُس غضبکا نازل ہوا تو اُس نے اپنے گھر
کا بھی خیال نہ کیا، گو وہ اُس پاؤںکے کی چوکی ہے۔

رب2 بےرحمینے یعقوبسے کی آبادیوں کو مٹا ڈالا، قہر میں یہوداہ
بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ اُس نے یہوداہ کی سلطنت اور بزرگوں کو
خاک میں ملا کر اُن کی بےحرمتی کی ہے۔

ناکغضب3 ہو کر اُس اسرائیلنے طاقتپوریکی ختم کر دی۔ پھر
قریبدشمنجب آیا تو اُس نے اپنے ہنے د ہاتھ کو اسرائیل کی مدد کرنے
روکسے لیا۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ شعلہ آگزن بن گیا جس یعقوبنے
میں پھیلطرفچاروں کچھسبکر بھسم کر دیا۔

4 اپنی کمان کو تان کر وہ اپنے ہنے د ہاتھ سے تیر چلانے کے لئے اُٹھا۔
دشمن کی طرح اُس کچھسبنے جو من موہن موتتھا گھاٹکے اُتارا۔
صیون بیٹی کا خیمہ اُس کے قہر کے بھڑکتے کوئلوں سے بھر گیا۔

اسرائیلنےرب5 دشمنکا بنسا ملـککر اُسکو محلوںکے اور قلعوں
سمیت تباہ کر دیا اُسیہے۔ ہاتھوںکے یہوداہ بیٹی کی آہ زاریو میں اضافہ
ہوتا گیا۔

اُس6 نے اپنی سکونت گاہ کو باغ کی جھونپڑی کی طرح گرا دیا، اُسی
مقام بربادکو کر اُسقومجہاںدیا ملنےسے لئےکے کےربتھی۔ہوتیجمع
ہاتھوں یوں ہوا ابکہ صیون کی عیدوں اور سبتوں کی یاد ہی نہیں رہی۔
اُس کے شدید قہر نے بادشاہ اور امام دونوں کو رد کر دیا ہے۔

اپنی7 قربان گاہ اور مقدِس کو مسترد کر ربکے نے یروشلم محلوںکے
کی دیواریں دشمن کے حوالے کر ربتبدیں۔ کے گھر میں بھی عید کے
دن کا سا شور مچ گیا۔
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فیصلہنےرب8 کیا بیٹیصیونکہ فصیلکی کو گرا دیا اُسجائے۔ نے

فیتے سے دیواروں ناپناپکو کر اپنے ہاتھ کو نہ کچھسبتکجبروکا
تباہ نہ ہو گیا۔ تب قلعہ بندی کے پُشتے اور فصیل ماتم کرتے کرتے ضائع ہو
گئے۔

9 شہر کے دروازے زمین میں دھنس گئے، اُن کے کنڈے ٹوٹ کر
بےکار ہو گئے۔ یروشلم کے بادشاہ اور راہنما دیگر اقوام میں جلاوطن ہو
گئے ہیں۔ اب نہ شریعت رہی، نہ صیون کے نبیوں کو رب کی یا رو ہے۔ملتی

صیون10 بیٹی بزرگکے خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ ٹاٹ کے
لباس اوڑھ کر اُنہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈال لی ہے۔ یروشلم کی
یاں کنوار بھی اپنے سروں کو بیٹھیجھکائے ہیں۔

میری11 آنکھیں رو رو تھککر گئی ہیں، شدید درد میرےنے دل کو
بےحال کر دیا میریکیونکہہے۔ نیستقوم ہو شہرہے۔گئی چوکوںکے
بچےمیں میںحالتپژمُردہ پھر ہیں،رہے کھاغشبچےشیرخوار ہیں۔رہے
یہ دیکھ کر میرا پھٹکلیجا رہا ہے۔

12 اپنی ماں سے وہ پوچھتے ہیں، روٹی” اور َمے کہاں “ہے؟ لیکن
بےفائدہ۔ موتوہ گھاٹکے اُترنے آدمیوںزخمیوالے چوکوںطرحکی
میں بھوکے مر رہے ہیں، اُن کی جان ماں کی گود میں ہی نکل رہی ہے۔

اے13 یروشلم بیٹی، سےکسمَیں تیرا موازنہ کر تیریکے حوصلہ افزائی
صیونکنواریاےکروں؟ بیٹی، سےکسمَیں تیرا مقابلہ کر تجھےکے تسلی
دوں؟ کیونکہ تجھے سمندر جیسا وسیع نقصان پہنچا ہے۔ کون تجھے شفا
دے سکتا ہے؟
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تیرے14 نبیوں نے تجھے جھوٹی اور بےکار یائیں پیشرو کیں۔ اُنہوں

نے تیرا تجھقصور پر ظاہر نہ کیا، اُنہیںحالانکہ کرنا ہئے چا تھا تاکہ تُو اِس سزا
سے بچ جاتی۔ اِس کے بجائے اُنہوں جھوٹتجھےنے فریباور پیغاماتدہ
سنائے۔

اب15 تیرے پاس سے گزرنے والے تالی بجا کر آوازے کستے ہیں۔
یروشلم بیٹی کو دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے توبہ’ ‘توبہ کہتے ہیں، کیا” یہ
وہ شہر ہے جو تکمیِل’ ‘ُحسن اور تمام’ دنیا ‘خوشیکی کہلاتا “تھا؟

تیرے16 تمام دشمن منہ پسار کر تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ
آوازے کستے اور دانت پیستے ہوئے کہتے ہیں، ہم” نے ہڑپاُسے کر لیا
لو،ہے۔ وہ دن آ گیا انتظارکےجسہے میں ہم رہے۔ آخرکار پہنچوہ گیا،
آخرکار ہم نے اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھ لیا “ہے۔

پوریمرضیاپنینےرباب17 اُسابہے۔کی کچھسبنے پورا کیا
ہے بڑیجو دیر سے فرماتا آیا ہے۔ بےرحمی سے اُس نے خاکتجھے میں
ملا اُسیدیا۔ نے ہونے دیا تجھدشمنکہ پر شادیانہ بجاتا، تیرےکہ مخالفوں
طاقتکی تجھ غالبپر آ گئی ہے۔

18 لوگوں کے دل رب کو پکارتے ہیں۔ اے صیون بیٹی کی فصیل،
تیرے آنسو راتدن بہتے ندیبہتے بن جائیں۔ نہ اِس سے باز آ، نہ اپنی آنکھوں
کو رونے سے !دےرُکنے

19 راتاُٹھ، کے ہر پہر کی ابتدا میں آہ زاریو !کر اپنے دل کی باتہر
پانی کی ربطرح کے حضور ُنڈیل ا دے۔ اپنے ہاتھوں کو اُس طرفکی
اُٹھا کر اپنے بچوں کی جانوں کے لئے التجا کر جو اِس وقت گلی گلی میں
بھوکے مر رہے ہیں۔
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دھیانرب،اے20 دیکھسے کہ تُو سےکسنے سلوکایسا کیا ہے۔
کیا یہ عورتیں پیٹاپنے کا پھل، اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ ربکیا کے
مقدِس میں ہی امام اور نبی کو مار ڈالا جائے؟

21 لڑکوں اور بزرگوں کی لاشیں مل کر گلیوں میں پڑی ہیں۔ میرے
جوان لڑکے لڑکیاں تلوار کی زد میں آ کر گر گئے ہیں۔ جب تیرا غضب نازل
ہوا تو تُو نے اُنہیں مار ڈالا، بےرحمی موتاُنہیںسے گھاٹکے اُتار دیا۔

22 جن سے مَیں دہشت کھاتا تھا اُنہیں تُو نے بُلایا۔ جس طرح بڑی
عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے ہیں اُسی طرح دشمن چاروں
طرف سے مجھ پر ٹوٹ ربجبپڑے۔ غضبکا نازل ہوا تو نہ کوئی بچا،
نہ باقیکوئی مَیںجنہیںگیا۔رہ پالانے اور میرےجو زیرِ نگرانی پروان چڑھے
اُنہیں دشمن ہلاکنے کر دیا۔

3
مصیبت میں رب کی مہربانی پر اُمید

1 ہائے، مجھے کتنا دُکھ اُٹھانا !پڑا اور یہ سب کچھ اِس لئے ہو رہا ہے
کہ رب کا غضب مجھ پر نازل ہوا ہے، اُسی کی لاٹھی مجھے تربیت رہیدے ہے۔

اُس2 ہانکہانکمجھےنے کر یکی تار میں چلنے دیا، کہیں بھی روشنی
نظر نہیں آئی۔

3 روزانہ وہ بار بار اپنا خلافمیرےہاتھ اُٹھاتا رہتا ہے۔
اُس4 اورجسممیرےنے ِجلد ہڈیوںمیریدیا،سڑنےکو توڑکو ڈالا۔
مجھے5 گھیر کر اُس نے زہر مصیبتسختاور کی میرےدیوار ارد گرد

کھڑی کر دی۔
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اُس6 نے مجھے یکی تار میں اببسایا۔ مَیں اُن کی مانند ہوں بڑیجو سےدیر قبر پڑےمیں ہیں۔
اُس7 پیتلمجھےنے میںزنجـیروںبھاریکی جکڑ اردمیرےکر ایسیگرد

دیواریں کھڑی جنکیں مَیںسے نکل نہیں سکتا۔
8 خواہ مَیں مدد کے لئے کتنی چیخیں کیوں نہ ماروں وہ میری التجائیں

اپنے حضور پہنچنے نہیں دیتا۔
جہاں9 بھی مَیں چلنا چاہوں وہاں اُس نے تراشے پتھروں کی مضبوط

دیوار روکمجھےسے میرےلیا۔ تمام راستے بھول بُھلیاں بن گئے ہیں۔
10 الله ریچھ کی طرح میری گھات میں بیٹھ گیا، ببر شیر کی طرح میری

تاک چھپلگائے گیا۔
11 اُس نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، پھر مجھے پھاڑ کر بےسہارا

چھوڑ دیا۔
اپنی12 کمان کو تان کر اُس مجھےنے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔
اُس13 تیروںکے میرےنے گُردوں کو چیر ڈالا۔
مَیں14 اپنی پوری قوم کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ پورےوہ دن

اپنے گیتوں میں مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔
الله15 مجھےکیا،سیرسےزہرکڑوےمجھےنے تلخیناگوار کا پیالہ پلایا۔
16 اُس میرےنے دانتوں کو بجری چبانے دی، مجھے کچل خاککر

میں ملا دیا۔
میری17 جان چھینسکونسے لیا ابگیا، حالیخوشمَیں کا مزہ بھول

ہی گیا ہوں۔
18 چنانچہ مَیں بولا، میری” شان اور رب پر سے میری اُمید جاتی “ہے۔رہی
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تکلیفمیری19 دہ اور حالتبےوطن کا کڑوےخیال زہر کی ہے۔مانند
20 توبھی میری جان کو اُس کی یاد آتی رہتی ہے، سوچتے سوچتے وہ

میرے دباندر جاتی ہے۔
لیکن21 باتایکمجھے کی اُمید رہی ہے، اور یہی مَیں بار بار ذہن میں

لاتا ہوں،
مہربانیکیرب22 ہے نیستہمکہ و نابود نہیں ہوئے۔ کیونکہ اُس کی

شفقت کبھی ختم نہیں ہوتی
23 بلـکہ ہر صبح از سرِ نو ہم چمکپر اُٹھتی میرےاےہے۔ آقا، تیری

وفاداری عظیم ہے۔
کہتیجانمیری24 رب”ہے، میرا موروثی اِسہے،حصہ لئے مَیں اُس

کے انتظار میں رہوں “گی۔
25 ربکیونکہ اُن پر مہربان ہے جو اُس پر اُمید رکھ کر اُس ہتےطالبکے ر ہیں۔
26 چنانچہ اچھا ہے کہ ہم خاموشی ربسے نجاتکی کے انتظار رہیں۔میں
27 اچھا ہے انسانکہ جوانی میں الله کا جوا اُٹھائے پھرے۔
اُسجواجب28 گردنکی پر رکھا جائے تو تنہائیسےچپکےوہ میں بیٹھ

جائے۔
29 خاکوہ میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید تکابھی اُمید ہو۔
30 وہ مارنے والے کو اپنا پیشگال کرے، چپکے سے ہر طرح کی

برداشترُسوائی کرے۔
31 ربکیونکہ انسان کو تکہمیشہ رد نہیں کرتا۔
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32 اُس کی شفقت اِتنی عظیم ہے کہ گو وہ کبھی انسان کو دُکھ
پہنچائے توبھی وہ آخرکار اُس پر دوبارہ رحم کرتا ہے۔

33 کیونکہ وہ انسان کو دبانے اور غم پہنچانے محسوسخوشیمیں نہیں
کرتا۔

ملـک34 میں تمام قیدیوں کو پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے۔
35 الله تعالیٰ کے دیکھتے دیکھتے انسان کی حق تلفی کی جا رہی ہے،
لوگوںمیںعدالت36 حقکا مارا جا رہا ربلیکنہے۔ کچھسبیہکو

نظر آتا ہے۔
کون37 کچھ کروا سکتا ہے رباگر نے اِس کا حکم نہ دیا ہو؟
آفتیں38 اللهدونوںچیزیںاچھیاور تعالیٰ فرمانکے پر ہیں۔آتیمیںوجود
39 تو پھر انسانوں میں سے کون اپنے گناہوں کی سزا پانے پر شکایت

کرے؟
40 آؤ، ہم اپنے چال چلن کا جائزہ لیں، اُسے اچھی طرح جانچ کر رب

واپسپاسکے آئیں۔
ہم41 اپنے دل کو ہاتھوں سمیت آسمان طرفکی مائل کریں جہاں الله

ہے۔
42 ہم اقرار کریں، ہم” بےوفا ہو سرکشکر ہو گئے ہیں، اور تُو نے

معافہمیں نہیں کیا۔
43 تُو اپنے قہر پردےکے کے پیچھے چھپ کر ہمارا تعاقب کرنے لگا،

بےرحمی ہمیںسے مارتا گیا۔
44 تُو بادل میں یوں چھپ گیا ہے کہ کوئی بھی دعا تکتجھ نہیں پہنچ

سکتی۔
45 تُو نے ہمیں اقوام درمیانکے کرکٹُکوڑا بنا دیا۔
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ہمارے46 تمام دشمن ہمیں طعنے دیتے ہیں۔
دہشت47 اور نصیبہمارےگڑھے میں ہیں، ہم دھڑام سے گر کر تباہ

ہو گئے “ہیں۔
48 آنسو میری آنکھوں ٹپکٹپکسے کر ندیاں بن گئے ہیں، مَیں اِس لئے

رو رہا ہوں میریکہ قوم تباہ ہو گئی ہے۔
میرے49 آنسو رُک نہیں سکتے بلـکہ جاریتکوقتاُس رہیں گے
آسمانربتکجب50 جھانکسے کر مجھ پر دھیان نہ دے۔
51 اپنے شہر عورتوںکی دشمنسے سلوککا دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو

رہا ہے۔
52 جو بلاوجہ میرے دشمن ہیں اُنہوں پرندےنے کی طرح میرا شکار

کیا۔
اُنہوں53 نے مجھے جان سے مارنے کے لئے گڑھے میں ڈال کر مجھ پر

پھینکپتھر دیئے۔
سیلاب54 مجھ پر آیا، اور میرا سر پانی میں ڈوب گیا۔ مَیں بولا، میری”

زندگی کا کٹدھاگا گیا “ہے۔
مَیںجبرب،اے55 گڑھے میںگہرائیوںکی تھا تو مَیں تیرےنے نام

کو پکارا۔
مَیں56 نے التجا کی، اپنا” کان بند نہ رکھ بلـکہ میری آہیں اور چیخیں

“!سن اور تُو میرینے سنی۔
مَیںجب57 تجھےنے پکارا تو تُو قریبنے آ کر نہخوف”فرمایا، “کھا۔
رب،اے58 عدالتتُو میرےمیں میںحق مقدمہ لڑا، بلـکہ تُو میرینے

جان کا عوضانہ بھی دیا۔
اے59 رب، جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تجھے صاف نظر آتا ہے۔ اب میرا

انصاف !کر
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60 تُو نے اُن کی تمام کینہ پروری پر توجہ دی ہے۔ جتنی بھی سازشیں
اُنہوں خلافمیرےنے کی ہیں اُن سے واقفتُو ہے۔

اے61 رب، اُن کی لعن طعن، اُن کے میرے خلاف تمام منصوبے
تیرے پہنچتککان گئے ہیں۔

مخالفمیرےکچھجو62 پھسپھساتےخلافمیرےدنپورا اور بڑبڑاتے
ہیں اُس سے خوبتُو آشنا ہے۔

دیکھ63 کہ یہ کیا کرتے !ہیں خواہ بیٹھے کھڑےیا ہوں، وقتہر وہ
اپنے گیتوں میں مجھے اپنے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔

اے64 رب، اُنہیں اُن کی حرکتوں مناسبکا !دےاجر
65 اُن کے ذہنوں کو ُکند لعنتتیریکر، اُن پر !پڑےآ
66 اُن پر اپنا نازلغضبپورا تکجب!کر تیرےوہ آسمان کے نیچے سے

غائب نہ ہو جائیں اُن تعاقبکا کرتا !رہ
4

یروشلم کی مصیبت
1 ہائے، سونے آبکی تابو نہ خالصرہی، سونا بھی ماند پڑ گیا ہے۔

مقدِس کے جواہر تمام گلیوں پڑےبکھرےمیں ہیں۔
2 پہلے تو صیون کے گراں قدر فرزند خالص سونے جیسے قیمتی تھے،

ابلیکن وہ یا گو مٹی برتنکے سمجھے جاتے ہیں جو عام کمہار نے ہیں۔بنائے
3 گو گیدڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری قوم

یگستان ر میں ہنے ر والے عقابی ُلّو ا جیسی ظالم ہو گئی ہے۔
4 شیرخوار بچے کی زبان پیاس کے مارے تالو سے چپک گئی ہے۔

بھوکبچےچھوٹے مارےکے روٹی مانگتے لیکنہیں، کھلانے والا نہیںکوئی ہے۔
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5 جو پہلے لذیذ کھانا کھاتے تھے وہ اب گلیوں میں تباہ ہو رہے ہیں۔

جو پہلے رنگارغوانی کے کپڑےشاندار پہنتے تھے کرکٹُکوڑےابوہ
پوٹلوٹمیں ہو رہے ہیں۔

میری6 قوم نسبتکیسدومسے کہیں یادہ ز سنگین گناہ سرزد ہوا ہے۔
اور سدوم کا قصور اِتنا سنگین تھا کہ ایکوہ ہی لمحے میں تباہ ہوا۔ کسی
مداخلتبھینے نہ کی۔

صیون7 رئیسکے کتنے شاندار !تھے ِجلد برف جیسی نکھری، دودھ
جیسی سفید تھی۔ رخسار مونگے کی طرح گلابی، شکل و صورت سنِگ
چمکجیسی*لاجورد دار تھی۔

8 لیکن اب وہ کوئلے جیسے کالے نظر آتے ہیں۔ جب گلیوں میں
متے ہیںگھو تو اُنہیں پہچانا نہیں جاتا۔ اُن کی ہڈیوں پر کی ِجلد سکڑ لـکڑیکر
کی طرح سوکھی ہوئی ہے۔

9 جو تلوار ہلاکسے ہوئے اُن کا حال اُن سے بہتر تھا جو بھوکے مر
گئے۔ کیونکہ کھیتوں خوراکسے نہ ملنے پر وہ گھلگھل کر مر گئے۔

میریجب10 قوم تباہ ہوئی تو اِتنا سخت کال پڑ گیا کہ نرم دل ماؤں نے
بھی اپنے بچوں کو پکا کر کھا لیا۔

نےرب11 اپنا صیونغضبپورا پر نازل کیا، اُسے اپنے شدید قہر کا نشانہ
بنایا۔ اُس نے یروشلم میں آگزبردستاِتنی لگائی کہ وہ تکبنیادوں بھسم
ہو گیا۔

اب12 دشمن یروشلم کے دروازوں میں داخل ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا
کے تمام بادشاہ بلـکہ لوگسب سمجھتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔
* 4:7 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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لیکن13 سبیہ کچھ اُس نبیوںکے اور اماموں سببکے سے ہوا جنہوں

نے شہر ہی راستمیں بازوں کی ریزیخوں کی۔
اب14 لوگیہی اندھوں گلیوںطرحکی میں ٹٹول ٹٹول کر پھرتے ہیں۔

وہ خون سے اِتنے آلودہ ہیں لوگسبکہ اُن کپڑوںکے سے لـگنے سے گریز
کرتے ہیں۔

15 اُنہیں دیکھ لوگکر گرجتے ہیں، ہٹو،” ناپاکتم !ہو بھاگ جاؤ،
دفع ہو جاؤ، ہمیں ہاتھ مت “!لگانا پھر جب وہ دیگر اقوام میں جا کر اِدھر
اُدھر پھرنے لـگتے ہیں تو وہاں لوگکے بھی کہتے ہیں کہ یہ مزید یہاں ٹھہریں۔نہ

رب16 اُنہیںخودنے منتشر کر ابدیا، سے وہ اُن کا خیال کرےنہیں
ابگا۔ نہ اماموں عزتکی ہوتی ہے، نہ بزرگوں پر مہربانی کی جاتی ہے۔

17 ہم چاروں طرف آنکھ دوڑاتے رہے، لیکن بےفائدہ، کوئی مدد
نہ ملی۔ دیکھتے دیکھتے ہماری نظر دُھندلا گئی۔ کیونکہ ہم اپنے بُرجوں
ایککھڑےپر ایسی قوم کے انتظار میں رہے جو ہماری مدد کر ہی نہیں
سکتی تھی۔

18 ہم اپنے چوکوں میں جا نہ سکے، کیونکہ وہاں دشمن تاکہماری
میں بیٹھا تھا۔ ہمارا خاتمہ قریب آیا، ہمارا وقتمقررہ اختتام پذیر ہوا، ہمارا
انجام آ پہنچا۔

آسمانطرحجس19 پر منڈلانے ایکعقابوالا دم شکار جھپٹپر پڑتا
اُسیہے طرح تعاقبہمارا کرنے والے ہم ٹوٹپر پڑے، اور وہ بھی کہیں
یادہ ز تیزی سے۔ وہ پہاڑوں ہمارےپر پیچھے پیچھے بھاگے اور یگستان ر میں
گھاتہماری میں رہے۔
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20 ہمارا بادشاہ بھی اُن پھنسمیںگڑھوںکے گیا۔ جانہماریجو تھا اور

ربجسے مسحنے کر چنکے لیا تھا اُسے بھی پکڑ لیا گیا، ہمگو نے سوچا
تھا کہ اُس کے سائے بسمیں کر اقوام محفوظدرمیانکے رہیں گے۔

ادوماے21 بےشکبیٹی، شادیانہ عُوضملـِکبےشک!بجا میں رہ
کر خوشی !منا لیکن خبردار، الله غضبکے کا پیالہ تجھے بھی پلایا جائے
تبگا۔ تُو اُسے پی پی مستکر ہو جائے گی اور نشے میں کپڑےاپنے اُتار
کر پھرےبرہنہ گی۔

صیوناے22 تیریبیٹی، سزا وقتکا پورا ہو گیا تجھےربسےابہے۔
قیدی بنا کر جلاوطن کرےنہیں گا۔ اےلیکن ادوم بیٹی، وہ تیرےتجھے
قصور کا پورا دےاجر گا، تیرےوہ گناہوں پر سے پردہ اُٹھا لے گا۔

5
اے رب، ہمیں اپنے حضور واپس !لا

اے1 رب، یاد کر کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ !ہوا غور کر کہ ہماری
کیسی رُسوائی ہوئی ہے۔

ہماری2 موروثی ملـکیت پردیسیوں کے حوالے کی ہمارےگئی، گھر
اجنبیوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔

3 ہم والدوں سے محروم ہو کر یتیم ہو گئے ہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی
غیرمحفوظطرح ہیں۔

خواہ4 پینے کا پانی ہو یا لـکڑی، ہر قیمتپوریکیچیز ادا پڑتیکرنی ہے،
حالانکہ یہ ہماری اپنی ہی چیزیں تھیں۔

5 ہمارا تعاقب کرنے ہمارےوالے سر پر چڑھ آئے ہیں، اور تھکہم
گئے ہیں۔ کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔
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ہم6 نے اپنے آپ کو مصر اور اسور کے حوالے کر دیا تاکہ روٹی مل

جائے اور بھوکے نہ مریں۔
باپہمارے7 دادا نے گناہ کیا، لیکن وہ کوچ کر گئے ابہیں۔ ہم ہی

اُن کی بھگتسزا رہے ہیں۔
8 غلام ہم پر حکومت کرتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اُن کے

ہاتھ سے بچائے۔
ہم9 اپنی جان ڈالمیںخطرےکو روزیکر کماتے ہیں، بیابانکیونکہ

میں تلوار تاکہماری میں بیٹھی رہتی ہے۔
بھوک10 مارےکے ہماری ِجلد تنور جیسی گرم ہو کر چُرمُر ہو گئی

ہے۔
11 صیون میں عورتوں کی عصمت دری، یہوداہ کے شہروں میں

یوں کنوار کی بےحرمتی ہوئی ہے۔
دشمن12 رئیسوںنے دےپھانسیکو بزرگوںکر کی کیبےعزتی ہے۔
نوجوانوں13 کو چکّی کا پاٹ اُٹھائے پھرنا ہے، لڑکے لـکڑی کے بوجھ

تلے ڈگمگا کر گر جاتے ہیں۔
بزرگاب14 شہر دروازےکے سے اور جوان اپنے سازوں سے باز ہتے ہیں۔ر
ہمارےخوشی15 دلوں سے جاتی رہی ہے، لوکہمارا ناچ آہ و زاری

میں بدل گیا ہے۔
ہمارےتاج16 سر پر سے گر گیا ہے۔ ہم پر افسوس، ہم سے گناہ سرزد

ہوا ہے۔
اِسی17 لئے ہمارا دل نڈھال ہو گیا، ہماری نظر دُھندلا گئی ہے۔
18 کیونکہ کوہِ صیون تباہ ہوا ہے، لومڑیاں اُس کی گلیوں میں ہیں۔پھرتی
اے19 رب، تیرا ابدیراج ہے، پشتتختتیرا پشتدر قائم رہتا ہے۔
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20 تُو ہمیں تکہمیشہ کیوں بھولنا چاہتا ہے؟ تُو نے ہمیں اِتنی تکدیر
ترککیوں کئے رکھا ہے؟

ہمیںرب،اے21 واپسپاساپنے لا تاکہ واپسہم آ بحالہمیںسکیں۔
کر تاکہ ہمارا حال پہلے کی طرح ہو۔

22 یا کیا تُو نے ہمیں حتمی طور پر مسترد کر دیا ہے؟ کیا تیرا ہم پر غصہ
حد سے یادہ ز بڑھ گیا ہے؟
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