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امثال
کتاب کا مقصد

ذیل1 میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال قلم بند ہیں۔
2 اِن سے تُو حکمت اور تربیت حاصل کرے گا، بصیرت کے الفاظ

سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، 3 اور دانائی دلانے والی تربیت، راستی،
انصاف اور دیانت داری اپنائے گا۔ 4 یہ امثال سادہ لوح ہوشیاریکو اور
نوجوان کو علم اور تمیز سکھاتی ہیں۔ 5 جو دانا ہے وہ سن کر اپنے علم میں
اضافہ دارسمجھجوکرے، راہنمائیوہہے کرنے تب6لے۔سیکھفنکا
وہ امثال اور دانشتمثیلیں، مندوں کی باتیں اور اُن معمےکے سمجھ گا۔لے

حکمت7 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ربہم خوفکا صرفمانیں۔
حکمتاحمق تربیتاور کو حقیر جانتے ہیں۔

غلط ساتھیوں سے خبردار
میرے8 بیٹے، باپاپنے تربیتکی کے تابع رہ، اور اپنی ماں کی ہدایت

مسترد نہ کر۔ 9 کیونکہ تیرےیہ سر پر کشدل سہرا اور تیرے گلے میں
گلوبند ہیں۔ میرے10 بیٹے، جب خطاکار تجھے پُھسلانے کی کوشش
کریں تو اُن کے پیچھے نہ ہو لے۔ 11 اُن باتکی نہ مان جب وہ کہیں، آ،”
ہمارے !چلساتھ میںتاکہم بیٹھ قتلکوکسیکر کریں، کسیبلاوجہ
لگائیں۔گھاتکیبےقصور اُنہیںہم12 پاتال طرحکی زندہ نگل لیں، اُنہیں
موت کے گڑھے میں اُترنے والوں کی ایکطرح ہڑپدم کر لیں۔ ہم13
ہر قسم کی قیمتی حاصلچیز کریں گے، اپنے گھروں لُوٹکو مالکے سے
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بھر لیں گے۔ جرأتآ،14 کر شریکمیںہمکے ہو لُوٹہمجا، کا تمام مال
برابر تقسیم کریں “گے۔

میرے15 بیٹے، اُن کے ساتھ مت جانا، اپنا پاؤں اُن کی راہوں پر رکھنے
روکسے لینا۔ 16 کیونکہ اُن کے پاؤں غلط کام کے پیچھے دوڑتے، خون
بہانے کے لئے بھاگتے ہیں۔ چڑیجب17 مار اپنا جال لگا کر اُس پر پرندوں
کو پھانسنے کے لئے روٹی ٹکڑےکے بکھیر دیتا ہے تو پرندوں کی نظر میں یہ
بےمقصد ہے۔ 18 لوگیہ ایکبھی پھنسدن جائیں تاکجبگے۔ میں
بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، جب دوسروں گھاتکی
لگاتے ہیں تو اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ 19 یہی اُن سب کا
انجام ہے جو ناروا نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ناجائز نفع اپنے مالـک کی
جان چھین لیتا ہے۔

حکمت کی پکار
حکمت20 گلی میں زور سے آواز دیتی، چوکوں میں بلند آواز سے پکارتی

ہے۔ سبجہاں21 سے یادہ ز شور شرابہ ہے وہاں وہ چلّاچلّا کر بولتی،
شہر کے دروازوں پر ہی اپنی تقریر کرتی ہے، 22 اے” سادہ لوح لوگو، تم
تککب اپنی سادہ لوحی سے محبت رکھو گے؟ مذاق اُڑانے والے کب
تک اپنے مذاق لطفسے اُٹھائیں گے، احمق تککب علم نفرتسے کریں
گے؟ 23 آؤ، میری سرزنش پر دھیان دو۔ تب مَیں اپنی روح کا چشمہ تم پر
پھوٹنے دوں گی، تمہیں اپنی باتیں سناؤں گی۔

مَیںجبلیکن24 نے دیآواز تو تم نے انکار مَیںجبکیا، نے اپنا ہاتھ
طرفتمہاری بڑھایا تو کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ 25 تم میرےنے کسی
کیمشورے پروا نہ نزدیکتمہارےملامتمیریکی، نہیںقبولقابِل تھی۔
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26 اِس لئے جب تم پر آفت آئے گی تو مَیں قہقہہ لگاؤں گی، جب تم ہول
مصیبتناک پھنسمیں جاؤ گے تو تمہارا مذاق اُڑاؤں گی۔ وقتاُس27 تم
پر ناکدہشت آندھی پڑےٹوٹ آفتگی، طوفان کی طرح تم پر آئے گی،
اور مصیبتتم تکلیفاور سیلابکے ڈوبمیں جاؤ گے۔ تب28 وہ مجھے
آواز دیں لیکنگے، مَیں اُن کی نہیں سنوں گی، وہ مجھے ڈھونڈیں گے پر پائیں
گے نہیں۔

کیونکہ29 وہ علم نفرتسے کر ربکے ماننےخوفکا لئےکے تیار نہیں
تھے۔ 30 میرا مشورہ اُنہیں قبول نہیں تھا بلـکہ وہ میری سرزنشہر کو حقیر
وہابچنانچہ31تھے۔جانتے چلنچالاپنے پھلکا کھائیں، منصوبوںاپنے
کی فصل کھا کھا کر سیر ہو جائیں۔

32 صحیحکیونکہ راہ سے دُور ہونے کا عمل لوحسادہ کو مار ڈالتا ہے،
اور احمقوں کی بےپروائی اُنہیں تباہ کرتی ہے۔ لیکن33 جو میری سنے وہ
سکون بسےسے گا، مصیبتناکہول اُسے پریشان کرےنہیں “گی۔

2
حکمت اہمیتکی

میرے1 بیٹے، باتمیری قبول کر میرےکے احکام اپنے دل محفوظمیں
رکھ۔ 2 اپنا حکمتکان پر دھر، اپنا سمجھدل مائلطرفکی کر۔ بصیرت3
کے لئے آواز دے، چلّا مانگ۔سمجھکر اُسے4 تلاشیوں کر یا چاندیگو
اُسہو، کھوجیوںکا لگا یا گو پوشیدہ ہو۔خزانہ 5 اگر تُو تجھےتوکرےایسا
سمجھکیخوفکےرب اورگیآئے الله حاصلعرفانکا گا۔ہو کیونکہ6
اُسیکرتا،عطاحکمتہیرب وہ7ہے۔نکلتیسمجھاورعرفانسےمنہکے
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سیدھی راہ پر چلنے والوں کو کامیابی فراہم کرتا اور بےالزام زندگی گزارنے
والوں کی ڈھال بنا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ وہ انصاف پسندوں کی راہوں کی
پہرا داری کرتا جہاںہے۔ بھی اُس کے ایمان دار چلتے ہیں وہاں وہ اُن کی
حفاظت کرتا ہے۔

تب9 تجھے راستی، انصاف، دیانت داری اور ہر اچھی راہ کی سمجھ
آئے گی۔ 10 تیرےکیونکہ دل میں حکمت داخل ہو جائے گی، اور علم
و عرفان تیری جان کو پیارا ہو جائے گا۔ 11 تمیز تیری حفاظت اور سمجھ
گی۔کرےچوکیداریتیری غلطتجھےحکمت12 راہ اور کج باتیںرَو کرنے
والے سے بچائے رکھے گی۔ لوگایسے13 سیدھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں
تاریکتاکہ راستوں پر چلیں، بُریوہ14 ہوخوشسےکرنےحرکتیں جاتے
ہیں، غلط کام کی کج رَوی دیکھ کر جشن مناتے ہیں۔ 15 اُن کی راہیں
ٹیڑھی ہیں، اور وہ جہاں بھی چلیں آوارہ پھرتے ہیں۔

حکمت16 تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے، اُس اجنبی عورت سے
جو باتیںچپڑیِچکنی کرتی، 17 جو اپنے ساتھیجیون ترککو کر کے اپنے
خدا کا عہد بھول جاتی ہے۔ 18 کیونکہ اُس کے گھر میں داخل ہونے
کا انجام موت، اُس کی راہوں کی منزِل مقصود پاتال ہے۔ 19 جو بھی اُس
پاسکے جائے واپسوہ نہیں آئے گا، وہ راہوںبخشزندگی پر دوبارہ نہیں
پہنچے گا۔

20 چنانچہ اچھے لوگوں کی راہ پر چل پھر، دےدھیان تیرےکہ قدم
راست بازوں کے راستے پر رہیں۔ 21 سیدھیکیونکہ راہ پر چلنے ملـکوالے
میں آباد ہوں گے، آخرکار بےالزام ہی اُس میں باقی رہیں گے۔ 22 لیکن
ملـکبےدین مٹسے جائیں گے، اور بےوفاؤں کو اُکھاڑ ملـککر سے
خارج کر دیا جائے گا۔
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3
الله خوفکے حکمتاور برکتکی

میرے1 بیٹے، میری ہدایت مت بھولنا۔ میرے احکام تیرے دل میں
محفوظ رہیں۔ 2 کیونکہ اِن ہی سے تیری زندگی کے دنوں اور سالوں میں
اضافہ ہو گا اور تیری خوش حالی بڑھے گی۔ شفقت3 اور وفا تیرا دامن نہ
اُنہیںچھوڑیں۔ اپنے گلے سے باندھنا، اپنے دل کی تختی پر کندہ کرنا۔ تب4
تجھے الله اور انسان کے منے سا مہربانی قبولیتاور حاصل ہو گی۔

پرربسےدلپورے5 بھروسا اوررکھ، عقلاپنی پر تکیہ نہ جہاں6کر۔
بھی تُو چلے صرف اُسی کو جان لے، پھر وہ خود تیری راہوں کو ہموار
کرے گا۔ 7 اپنے آپ دانشکو مند مت سمجھنا بلـکہ رب کا خوف مان
کر بُرائی سے دُور رہ۔ اِس8 سے تیرا صحتبدن پائے گا اور تیری ہڈیاں تر و
تازہ ہو جائیں گی۔ ملـکیتاپنی9 اور اپنی تمام پیداوار پہلےکے پھل ربسے
کا احترام کر، 10 تیرےپھر گودام اناج سے بھر جائیں گے تیرےاور برتن
َمے چھلـکسے اُٹھیں گے۔

میرے11 بیٹے، رب کی تربیت کو رد نہ کر، جب وہ تجھے ڈانٹے تو
رنجیدہ نہ ہو۔ 12 کیونکہ ربجو کو پیارا ہے اُس کی وہ تادیب کرتا ہے،
باپطرحجس اُس بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے جو اُسے پسند ہے۔

دولتحقیقی
مبارک13 ہے وہ جو حکمت پاتا ہے، جسے سمجھ حاصل ہوتی ہے۔

یادہکہیںسےچاندیحکمتکیونکہ14 ز اورہے،سودمند اُس سونےسے
سے کہیں یادہ ز قیمتی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حکمت15 موتیوں سے
یادہ نفیسز تیرےہے، تمام خزانے اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 16 اُس
کے ہنے د ہاتھ میں عمر درازیکی اور بائیں ہاتھ دولتمیں عزتاور ہے۔
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اُس17 اُسگوار،خوشراہیںکی تمامکے پُرامنراستے ہیں۔ اُسجو18 کا
دامن پکڑ اُسلے کے لئے وہ زندگی مبارکہے۔درختکا وہہے اُسجو
سے لپٹا رہے۔ حکمتنےرب19 وسیلےکے زمینہیسے کی بنیاد رکھی،
سمجھ یعےکے ذر ہی آسمان کو مضبوطی سے لگایا۔ اُس20 عرفانکے سے
ہی گہرائیوں کا پانی پھوٹ نکلا اور آسمان سے ٹپکشبنم کر زمین پر پڑتی
ہے۔

میرے21 بیٹے، دانائی اور تمیز اُنہیںاوررکھمحفوظپاساپنے اپنی نظر سے
دُور نہ ہونے دے۔ 22 اُن تیریسے جان تر و تازہ اور تیرا گلا آراستہ رہے
گا۔ تب23 تُو محفوظوقتچلتے گا،رہے اور تیرا پاؤں ٹھوکر نہیں گا۔کھائے
24 تُو پاؤں پھیلا کر سو سکے گا، کوئی صدمہ تجھے نہیں پہنچے گا بلـکہ تُو
لیٹ گہریکر نیند سوئے گا۔ آفتناگہاں25 متسے ڈرنا، نہ اُس تباہی
سے جو بےدین پر غالب آتی ہے، 26 کیونکہ رب پر تیرا اعتماد ہے، وہی
تیرے پاؤں پھنسکو جانے محفوظسے رکھے گا۔

دوسروں کی مدد کرنے نصیحتکی
27 مندضرورتکوئیاگر اورہو تُو اُس مددکی اُستوسکےکر ساتھکے

بھلائی کرنے سے انکار نہ کر۔ 28 اگر تُو آج دےکچھ سکے تو اپنے پڑوسی
متسے کہنا، کل” آنا تو مَیں آپ کو دےکچھ دوں “گا۔ 29 جو پڑوسی
تیرےبےفکر ساتھ رہتا ہے اُس بُرےخلافکے منصوبے مت باندھنا۔
جس30 نے تجھے نقصان نہیں پہنچایا عدالت میں اُس پر بےبنیاد الزام نہ
لگانا۔

نہ31 ظالم سے حسد کر، نہ اُس کی کوئی راہ اختیار کر۔ 32 بُریکیونکہ
راہ پر چلنے والے گھنربسے کھاتا سیدھیجبکہہے راہ پر والوںچلنے کو
وہ اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے۔ بےدین33 کے گھر ربپر لعنتکی آتی
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راستجبکہ باز کے گھر کو برکتوہ دیتا ہے۔ مذاق34 اُڑانے والوں کا
وہ مذاق اُڑاتا، لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ دانش35 مند میراث میں
عزت پائیں گے جبکہ احمق نصیبکے میں شرمندگی ہو گی۔

4
باپ نصیحتکی

اے1 بیٹو، باپ کی نصیحت سنو، دھیان دو تاکہ تم سیکھ کر سمجھ
حاصل کر سکو۔ مَیں2 تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں، اِس لئے میری ہدایت
ترککو نہ کرو۔ مَیں3 ابھی باپاپنے کے نازکمیںگھر لڑکا تھا، اپنی ماں
کا واحد بچہ، 4 باپمیرےتو مجھےنے دےتعلیم کر پورے”کہا، دل الفاظمیرےسے اپنا لے اور میرےوقتہر احکام پر عمل
کر تو تُو جیتا رہے گا۔ حکمت5 حاصل کر، سمجھ اپنا !لے یہ متچیزیں
بھولنا، میرے منہ کے الفاظ سے دُور نہ ہونا۔ ترکحکمت6 نہ کر تو وہ
تجھے محفوظ رکھے گی۔ اُس محبتسے رکھ تو وہ تیری دیکھ کرےبھال
گی۔ اِسحکمت7 ہوتیشروعسے کہہے حکمتتُو اپنا حاصلسمجھلے۔
کرنے کے لئے باقی تمام ملـکیت قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔ 8 اُسے عزیز
رکھ تو وہ تجھے کرےسرفراز گی، اُسے گلے لگا تو وہ تجھے عزت بخشے
گی۔ تب9 تیرےوہ سر کو سہرےصورتخوب سے آراستہ کرے گی
اور تجھے شاندار تاج نوازےسے “گی۔

میرے10 بیٹے، میری !سن میری باتیں اپنا لے تو تیری عمر دراز ہو گی۔
مَیں11 حکمتتجھے کی راہ پر چلنے ہدایتکی دیتا، تجھے سیدھی راہوں پر
پھرنے دیتا ہوں۔ جب12 تُو چلے گا تیرےتو قدموں بھیکسیکو چیز سے
روکا نہیں جائے گا، اور وقتدوڑتے تُو ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ تربیت13
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کا دامن تھامے !رہ اُسے نہ چھوڑ بلـکہ محفوظ رکھ، کیونکہ تیریوہ ہے۔زندگی
راہکیبےدینوں14 پر قدم نہ شریروںرکھ، راستےکے جا۔متپر اُس15

اُسکر،گریزسے پر نہسفر کر بلـکہ اُس سے کترا کیونکہ16جا۔نکلآگےکر
جب تک اُن سے بُرا کام سرزد نہ ہو جائے وہ سو ہی نہیں سکتے، جب
اُنہوںتک کسینے کو ٹھوکر کھلا خاککر میں ملا نہ دیا ہو وہ نیند سے
محروم ہتے ر ہیں۔ وہ17 روٹیکیبےدینی کھاتے اور ظلم کی َمے پیتے ہیں۔
لیکن18 راست باز کی راہ طلوِع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے جو دن
کے تکعروج بڑھتی رہتی ہے۔ 19 اِس کے مقابلے میں بےدین کا راستہ
گہری یکی تار کی مانند ہے، اُنہیں پتا ہی نہیں چلتا کسکہ چیز سے ٹھوکر
کھا کر گر گئے ہیں۔

میرے20 بیٹے، میری باتوں پر دھیان دے، میرے الفاظ پر کان دھر۔
اُنہیں21 اپنی نظر اوجھلسے نہ بلـکہدےہونے اپنے محفوظمیںدل رکھ۔
22 کیونکہ جو یہ باتیں اپنائیں وہ زندگی پورےاور جسم کے لئے شفا پاتے
ہیں۔ 23 تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل حفاظتکی کر، کیونکہ یہی زندگی
کا سرچشمہ ہے۔ 24 اپنے منہ جھوٹسے اور اپنے ہونٹوں سے کج گوئی
کر۔دُور تیریکہدےدھیان25 آنکھیں سیدھا دیکھیں،طرفکیآگے کہ
تیری نظر اُس راستے پر لـگی رہے جو سیدھا ہے۔ 26 اپنے پاؤں کا راستہ چلنے
کے قابل بنا دے، دےدھیان کہ تیری راہیں مضبوط ہیں۔ 27 نہ دائیں،
نہ طرفبائیں مُڑ بلـکہ اپنے پاؤں غلطکو قدم اُٹھانے سے باز رکھ۔

5
زناکاری سے خبردار
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میرے1 بیٹے، حکمتمیری پر دھیان میریدے، سمجھ کی باتوں پر کان

دھر۔ 2 پھر تُو تمیز کا دامن تھامے رہے گا، اور تیرے ہونٹ علم و عرفان
محفوظ رکھیں گے۔ 3 کیونکہ عورتزناکار ہونٹوںکے سے شہد ٹپکتا ہے،
اُس کی باتیں تیل کی طرح ِچکنی چپڑی ہوتی ہیں۔ 4 لیکن انجام میں وہ
زہر کڑویجیسی اور دو دھاری تلوار جیسی تیز ثابت ہوتی ہے۔ اُس5 کے
اُترتے،طرفکیموتپاؤں اُس پاتالقدمکے جانبکی ھتے بڑ ہیں۔جاتے
اُس6 کے راستے کبھی اِدھر کبھی اُدھر پھرتے ہیں تاکہ تُو زندگی کی راہ پر
توجہ دےنہ اور اُس کی آوارگی کو جان نہ لے۔

7 میرےچنانچہ بیٹو، میری سنو میرےاور منہ کی باتوں سے دُور نہ ہو
اپنے8جاؤ۔ اُسراستے دُورسے اُسرکھ، قریبکےدروازےکےگھرکے
بھی نہ جا۔ 9 ایسا نہ ہو کہ تُو اَورکسیطاقتاپنی کے لئے اورکرےصَرف
اپنے سال ظالم کے لئے ضائع کرے۔ 10 ایسا نہ ہو پردیسیکہ ملـکیتتیری
سے سیر ہو جائیں، کہ جو کچھ تُو مشقتمحنتنے حاصلسے کیا کسیوہ
اَور کے میںگھر آئے۔ آخرکارتب11 تیرا بدن جائیںگھلگوشتاور گے،
اور تُو آہیں بھر بھر کر کہے12 مَیںہائے،”گا، تربیتکیوںنے نفرتسے
میرےکی، دل نے سرزنشکیوں کو حقیر جانا؟ ہدایت13 کرنے والوں
کی مَیں نے نہ سنی، اپنے اُستادوں کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ جماعت14 کے
درمیان ہی ہتے ر ہوئے مجھ پر آفتایسی آئی کہ مَیں تباہی کے تکدہانے
پہنچ گیا “ہوں۔

15 اپنے حوضہی کا پانی اور اپنے ہی کنوئیں سے پھوٹنے والا پانی پی
لے۔ 16 مناسبکیا میںگلیوںچشمےتیرےکہہے تیریاور ندیاں چوکوں
میں بہہ نکلیں؟ 17 جو پانی تیرا اپنا ہے وہ تکتجھ محدود رہے، اجنبی اُس
شریکمیں نہ ہو جائے۔ 18 تیرا مبارکچشمہ ہو۔ ہاں، اپنی بیوی سے
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خوش رہ۔ 19 وہی تیری من موہن ہرنی اور دل ُبا ر *غزال ہے۔ اُسی کا
پیار تجھے تر و تازہ اُسیکرے، محبتکی تجھے مستہمیشہ رکھے۔

20 میرے بیٹے، تُو اجنبی عورت سے کیوں مست ہو جائے، کسی
دوسرے کی بیوی سے لپٹکیوں جائے؟ خیال21 رکھ، انسان کی راہیں
رب کو صاف دکھائی دیتی ہیں، جہاں بھی وہ چلے اُس پر وہ توجہ دیتا
ہے۔ بےدین22 کی اپنی ہی حرکتیں اُسے پھنسا دیتی ہیں، وہ اپنے ہی گناہ
کے رّسوں میں جکڑا رہتا ہے۔ 23 تربیتوہ کی کمی سببکے ہلاکسے
ہو جائے گا، اپنی بڑی حماقت کے باعث ڈگمگاتے ہوئے اپنے انجام کو
پہنچے گا۔

6
ضمانت دینے، کاہلی جھوٹاور سے خبردار

میرے1 بیٹے، کیا تُو اپنے پڑوسی کا ضامن بنا ہے؟ کیا تُو نے ہاتھ ملا کر
وعدہ کیا ہے کہ مَیں دوسرےکسی کا ذمہ دار ٹھہروں گا؟ 2 کیا تُو اپنے
وعدے سے بندھا ہوا، اپنے منہ الفاظکے سے پھنسا ہوا ہے؟ 3 ایسا کرنے
سے تُو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اِس لئے اپنی جان کو چھڑانے
کے لئے اُس کے منے سا اوندھے منہ ہو کر اُسے سماجتمنتاپنی تنگسے
کر۔ اپنی4 آنکھوں کو سونے نہ دے، اپنے پپوٹوں کو اونگھنے جبدےنہ
تک تُو اِس ذمہ داری سے فارغ نہ ہو جائے۔ طرحجس5 غزال شکاری
کے ہاتھ سے اور پرندہ چڑی مار کے ہاتھ چھوٹسے جاتا ہے اُسی طرح
کوششسرتوڑ کر تاکہ تیری چھوٹجان جائے۔
* 5:19 :غزال لفظی پہاڑی:ترجمہ بکری۔
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کاہل،اے6 چیونٹی پاسکے جا کر اُس راہوںکی پر غور !کر اُس کے

نمونے حکمتسے سیکھ لے۔ 7 اُس پر نہ سردار، نہ افسر یا حکمران مقرر
ہے، توبھی8 وہ گرمیوں میں سردیوں کے لئے کھانے کا ذخیرہ کر رکھتی،
فصل کے دنوں میں خوب خوراک اکٹھی کرتی ہے۔ اے9 کاہل، تُو
تککبمزید یا سو رہے اُٹھےجاگکبگا، گا؟ 10 تُو کہتا مجھے”ہے،
تھوڑی دیر سونے دے، تھوڑی دیر اونگھنے دے، تھوڑی دیر ہاتھ پر ہاتھ
دھرے تاکہدےبیٹھنے آرام “سکوں۔کر لیکن11 غربتہیجلدخبردار،
راہزن طرحکی تجھ پر آئے مفلسیگی، ہتھیار لیسسے ڈاکو طرحکی تجھ
پڑےٹوٹپر گی۔

بدمعاش12 اور طرحکسکمینہ پہچانا جاتا وہہے؟ منہ جھوٹمیں لئے
پھرتا ہے، 13 اپنی آنکھوں، پاؤں اور اُنگلیوں سے اشارہ کر کے تجھے فریب
میںجالکے پھنسانے کوششکی کرتا ہے۔ اُس14 کجیمیںدلکے ہے،
اور وہ بُرےوقتہر منصوبے ھنے باند میں لگا رہتا جہاںہے۔ بھی جائے
جھگڑےوہاں چھڑ جاتے ہیں۔ لیکن15 شخصایسے پر اچانک ہی آفت
آئے ایکگی۔ ہی لمحے میں پاشوہ پاش ہو جائے گا۔ تب اُس کا علاج
ناممکن ہو گا۔

چیزوںچھرب16 نفرتسے ساتبلـکہ چیزوں گھنسے کھاتا ہے،
17 وہ آنکھیں جو غرور سے دیکھتی ہیں، وہ زبان جھوٹجو بولتی ہے،

وہ ہاتھ جو بےگناہوں کو قتل کرتے ہیں، 18 وہ دل بُرےجو منصوبے
باندھتا ہے، وہ پاؤں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے بھاگتے ہیں،
19 وہ گواہ جو عدالت میں جھوٹ بولتا اور وہ جو بھائیوں میں جھگڑا پیدا
کرتا ہے۔

زنا کرنے سے خبردار
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میرے20 بیٹے، اپنے باپ کے حکم سے لپٹا رہ، اور اپنی ماں کی ہدایت

نظرانداز نہ کر۔ اُنہیں21 یوں اپنے دل کے ساتھ باندھے رکھ کہ کبھی دُور
نہ ہو جائیں۔ اُنہیں ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال لے۔ 22 چلتے وقت وہ
تیری راہنمائی کریں، آرام وقتکرتے تیری پہرا داری کریں، وقتجاگتے
تجھ سے ہم کلام ہوں۔ 23 باپکیونکہ کا حکم چراغ اور ماں کی ہدایت
روشنی ہے، تربیت کی ڈانٹ ڈپٹ زندگی بخش راہ ہے۔ 24 یوں تُو بدکار
بیویزناکارکیدوسرےاورعورت باتوںچپڑیِچکنیکی محفوظسے رہے
گا۔ میںدل25 اُس ُحسنکے کا لالچ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ پلـکوہ مار مار
کر تجھے پکڑ لے۔ 26 کیونکہ گو کسبی آدمی کو اُس کے پیسے سے محروم
کرتی کیدوسرےلیکنہے، بیویزناکار اُس کی قیمتی جان کا ہے۔کرتیشکار

27 کیا انسان اپنی میںجھولی یوںآگبھڑکتی اُٹھا کر پھر سکتا اُسکہہے
کپڑےکے نہ جلیں؟ 28 یا کیا کوئی دہکتے کوئلوں پر یوں پھر سکتا ہے کہ
اُس کے ُجھلسپاؤں نہ جائیں؟ اِسی29 طرح جو دوسرےکسی کی بیوی
سے ہم بستر ہو جائے اُس کا انجام بُرا ہے، جو دوسرےبھی بیویکی کو
چھیڑے اُسے سزا ملے گی۔ 30 بھوکجو مارےکے اپنا پیٹ بھرنے کے
لئے کرےچوری لوگاُسے حد سے یادہ ز حقیر نہیں جانتے، 31 حالانکہ
مالہوئےکئےچوریاُسے ساتکو واپسگُنا کرنا اُساورہے کیگھرکے
دولت جاتی رہے گی۔ لیکن32 جو دوسرےکسی کی بیوی کے ساتھ زنا
تباہکوجاناپنیجوہے۔بےعقلوہکرے کرنا وہیچاہے ایسا ہے۔کرتا
33 اُس کی پٹائی اور بےعزتی کی جائے گی، اور اُس کی شرمندگی کبھی
نہیں مٹے گی۔ 34 کیونکہ غیرتشوہر کھا کر طیشاور میں آ کر بےرحمی
بدلہسے گا۔لے نہ35 وہ کوئی معاوضہ کرےقبول گا، رشوتنہ لے گا،
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خواہ کتنی یادہ ز کیوں نہ ہو۔
7

بیویبےوفا
میرے1 الفاظمیرےبیٹے، پیرویکی میرےکر، احکام اپنے محفوظاندر

رکھ۔ میرے2 احکام کے تابع رہ تو جیتا رہے گا۔ اپنی آنکھ کی پُتلی کی
ہدایتمیریطرح کر۔حفاظتکی اُنہیں3 اپنی اُنگلی ساتھکے باندھ، اپنے
تختیکیدل پر بہنمیریتُو”کہہ،سےحکمت4کر۔کندہ “ہے، اور سمجھ
میریتُو”سے، قریبی رشتے دار “ہے۔ تجھےیہی5 عورتزناکار محفوظسے
رکھیں بیویاُسکیدوسرےگی، اپنیجوسے باتوںچپڑیِچکنی تجھےسے
پُھسلانے کوششکی کرتی ہے۔

ایک6 دن مَیں نے اپنے گھر کی *کھڑکی میں سے باہر جھانکا 7 تو کیا
ہوںدیکھتا وہاںکہ کچھ لوحسادہ ہیں۔کھڑےنوجوان اُن میں ایکسے
جوانبےعقل نظر آیا۔ 8 وہ گلی میں سے گزر کر عورتزناکار کے کونے
طرفکی ٹہلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اُس راستے پر آ گیا عورتجو کے تکگھر
لے جاتا ہے۔ 9 شام کا دُھندلکا تھا، دن ڈھلنے اور رات کا اندھیرا چھانے
لگا تھا۔ عورتایکتب10 کسبی لباسکا پہنے ہوئے چالاکی اُسسے سے
ملنے آئی۔ 11 یہ عورت اِتنی بےلگام اور خودسر ہے کہ اُس کے پاؤں اُس
نہیںمیںگھرکے گلیوہکبھی12ٹکتے۔ ہوتیمیںچوکوںکبھیمیں، ہے،
ہر کونے پر تاکوہ میں بیٹھی رہتی ہے۔

اُساب13 نوجواننے کو پکڑ کر اُسے بوسہ دیا۔ بےحیا نظر اُس پر ڈال
کر اُس نے کہا، 14 مجھے” سلامتی کی قربانیاں پیش کرنی تھیں، اور آج
* 7:6 گھر کی :کھڑکی لفظی :ترجمہ گھر کی کھڑکی کے جنگلے۔
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ہی مَیں نے اپنی مَنتیں پوری کیں۔ 15 اِس لئے مَیں نکل کر تجھ سے ملنے
آئی، مَیں نے تیرا پتا کیا اباور تُو مجھے مل گیا ہے۔ مَیں16 نے اپنے بستر پر
مصر کے رنگین کمبل بچھائے، اُس17 پر مُر، عود اور دارچینی کی خوشبو
چھڑکی ہے۔ 18 آؤ، ہم محبتتکصبح کا پیالہ تکتہہ پی لیں، ہم عشق
بازی لطفسے اندوز !ہوں 19 کیونکہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، وہ لمبے
سفر کے لئے روانہ ہوا ہے۔ 20 بٹوےوہ میں پیسے ڈال کر چلا گیا ہے اور
پورے واپستکچاند نہیں آئے “گا۔

ایسی21 باتیں کرتے عورتکرتے نوجواننے دےترغیبکو کر اپنی
ِچکنی چپڑی باتوں سے ورغلایا۔ نوجوان22 سیدھا اُس کے پیچھے یوں ہو لیا
بَیلطرحجس ذبح ہونے کے لئے جاتا یا اُچھلہرن پھندےکر پھنسمیں
جاتا ہے۔ 23 ایککیونکہ وقت آئے گا کہ تیر اُس کا دل چیر ڈالے گا۔
لیکن فی الحال اُس کی حالت اُس یا چڑ کی مانند ہے جو اُڑ کر جال میں آ
جاتی اور تکخیال نہیں کرتی میریکہ میںخطرےجان ہے۔

24 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو، میرے منہ کی باتوں پر دھیان !دو
25 تیرا دل بھٹک کر اُس طرف رُخ نہ کرے جہاں زناکار عورت پھرتی
ہے، ایسا نہ ہو کہ تُو آوارہ ہو اُسکر میںراہوںکی اُلجھ جائے۔ کیونکہ26
اُن کی بڑیتعداد جنہیںہے اُس نے گرا موتکر گھاٹکے اُتارا اُسہے،
نے متعدد لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اُس27 کا گھر پاتال کا راستہ ہے جو
لوگوں موتکو کی یوں تککوٹھڑ پہنچاتا ہے۔

8
حکمت دعوتکی اور وعدہ

!سنو1 آوازحکمتکیا نہیں دیتی؟ اونچیسمجھہاں، آواز اعلانسے کرتی
ہے۔ 2 وہ بلندیوں پر کھڑی اُسہے، جگہ جہاں تمام دوسرےایکراستے
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سے ملتے ہیں۔ 3 شہر دروازوںکے پر لوگجہاں نکلتے اور داخل ہوتے ہیں
حکمتوہاں زوردار آواز سے پکارتی ہے،

4 اے” مردو، مَیں تم ہی کو پکارتی ہوں، تمام انسانوں کو آواز ہوں۔دیتی
اے5 سادہ لوحو، ہوشیاری سیکھ اے!لو احمقو، سمجھ اپنا !لو
6 سنو، کیونکہ مَیں شرافت کی باتیں کرتی ہوں، میرےاور ہونٹ سچائی

پیش کرتے ہیں۔
7 میرا منہ سچ بولتا ہے، میرےکیونکہ ہونٹ بےدینی گھنسے ہیں۔کھاتے
8 جو بھی میرےبات منہ سے نکلے وہ راست ایکہے، بھی پیچ دار یا

ٹیڑھی نہیں ہے۔
سمجھ9 دار جانتا ہے میریکہ باتیں درستسب ہیں، علم رکھنے والے

کو معلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں۔
چاندی10 کی جگہ میری تربیت اور خالص سونے کے بجائے علم و

عرفان اپنا لو۔
11 کیونکہ حکمت موتیوں سے کہیں بہتر ہے، کوئی بھی خزانہ اُس کا

مقابلہ نہیں کر سکتا۔
مَیں12 ہوشیاریہوںحکمتجو ساتھکے بستی ہوں، اور مَیں تمیز کا علم

رکھتی ہوں۔
13 ربجو خوفکا مانتا ہے وہ بُرائی نفرتسے کرتا مجھےہے۔ غرور،

تکبر، غلط چال چلن اور ٹیڑھی باتوں نفرتسے ہے۔
پاسمیرے14 اچھا مشورہ اور کامیابی ہے۔ میرا دوسرا نام سمجھ ہے،

اور قوتمجھے حاصل ہے۔
میرے15 وسیلے سے بادشاہ سلطنت اور حکمران راست فیصلے ہیں۔کرتے
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یعےمیرے16 رئیسذر اور شرفا بلـکہ تمام ہیں۔کرتےحکومتمنصفعادل
17 جو مجھے پیار کرتے ہیں اُنہیں مَیں پیار کرتی ہوں، اور جو مجھے

ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں۔
عزتپاسمیرے18 و دولت، شاندار مال اور راستی ہے۔
19 میرا پھل سونے خالصبلـکہ سونے کہیںسے بہتر میریہے، پیداوار

چاندیخالص سبقتپر رکھتی ہے۔
مَیں20 راستی کی راہ پر ہی چلتی ہوں، وہیں انصافجہاں ہے۔
21 جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اُنہیں مَیں میراث میں دولت مہیا کرتی

ہوں۔ اُن کے بھرےگودام ہتے ر ہیں۔
حکمت کا تخلیق میں حصہ

تخلیقربجب22 کا عملسلسلہ میں لایا تو پہلے اُس مجھےنے ہی بنایا۔
قدیم زمانے میں مَیں اُس کے دیگر کاموں پہلےسے ہی وجود میں آئی۔

مجھے23 ازل سے مقرر کیا گیا، ابتدا ہی جبسے دنیا ابھی پیدا نہیں تھی۔ہوئی
24 نہ سمندر کی گہرائیاں، کثرتنہ سے پھوٹنے والے چشمے جبتھے

مَیں نے جنم لیا۔
25 نہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے تھے، نہ یاں پہاڑ تھیں جب مَیں پیدا

ہوئی۔
26 اُس وقت الله نے نہ زمین، نہ اُس کے میدان، اور نہ دنیا کے پہلے

ڈھیلے بنائے تھے۔
اُسجب27 نے آسمان کو اُس کی جگہ پر لگایا اور سمندر کی گہرائیوں

پر زمین کا علاقہ مقرر کیا تو مَیں ساتھ تھی۔
اُسجب28 آسماننے پر بادلوں اور گہرائیوں میں سرچشموں کا انتظام

مضبوط کیا تو مَیں ساتھ تھی۔
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اُسجب29 نے سمندر کی حدیں مقرر کیں اور حکم دیا کہ پانی اُن سے

تجاوز نہ اُسجبکرے، زمیننے کی بنیادیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں
30 تو مَیں ماہر کاری گر حیثیتکی سے اُس کے ساتھ تھی۔ روز بہ روز

لطفمَیں باعثکا تھی، وقتہر اُس کے رنگحضور رلیاں مناتی رہی۔
مَیں31 اُس کی زمین کی سطح رنگپر رلیاں مناتی اور انسان لطفسے

اندوز ہوتی رہی۔
32 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو راہوںمیری پر چلتے ہیں۔
تربیتمیری33 مان دانشکر مند بن جاؤ، اُسے متنظرانداز کرنا۔
مبارک34 ہے وہ جو میری سنے، جو روز بہ روز میرے دروازے پر

چوکس کھڑا رہے، چوکھٹمیریروزانہ پر حاضر رہے۔
35 کیونکہ جو مجھے پائے وہ زندگی رباور منظوریکی پاتا ہے۔
لیکن36 جو مجھے پانے سے قاصر رہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو

بھی مجھ کرےنفرتسے پیاریموتاُسے “ہے۔
9

حکمت ضیافتکی
نےحکمت1 اپنا گھر تعمیر کر اپنےکے لئے تراشستونسات لئے ہیں۔
2 اپنے جانوروں کو ذبح کرنے اور اپنی َمے تیار کرنے کے بعد اُس نے

اپنی میز بچھائی ہے۔ اب3 اُس نے اپنی نوکرانیوں کو بھیجا ہے، اور خود
بھی لوگوں کو شہر کی بلندیوں ضیافتسے کرنے دعوتکی دیتی ہے،

لوحسادہجو”4 لوگوںناسمجھ“آئے۔پاسمیرےوہہے، کہتیوہسے
ہے، آؤ،”5 میری روٹی کھاؤ، وہ َمے پیو جو مَیں نے تیار کر رکھی ہے۔
اپنی6 راہوںلوحسادہ بازسے آؤ تو جیتے رہو راہکیسمجھگے، “پڑو۔چلپر
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7 لعنجو طعن کرنے والے کو اُسدےتعلیم کی اپنی رُسوائی ہو جائے
گی، اور جو بےدین کو ڈانٹے اُسے نقصان پہنچے گا۔ لعن8 طعن کرنے
والے کی ملامت نہ کر ورنہ وہ تجھ سے نفرت کرے گا۔ دانش مند کی
ملامت کر تو وہ تجھ کرےمحبتسے گا۔ دانش9 مند دےہدایتکو تو
اُس حکمتکی مزید بڑھے راستگی، باز کو دےتعلیم تو وہ اپنے علم میں
کرےاضافہ گا۔

رب10 ماننےخوفکا ہوتیشروعحکمتہیسے قدوسہے، خدا کو
جاننے سے ہی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ مجھ11 سے تیریہی عمر کے دنوں
اور سالوں میں اضافہ ہو گا۔ 12 اگر تُو دانش مند ہو تو خود اِس سے فائدہ
اُٹھائے گا، اگر لعن طعن کرنے والا ہو تو تجھے ہی اِس کا نقصان جھیلنا
پڑے گا۔

حماقت بی بی ضیافتکی
حماقت13 بی بی بےلگام اور ناسمجھ وہہے، نہیںکچھ جانتی۔ اُس14 کا

گھر شہر کی بلندی پر واقع دروازےہے۔ پاسکے کرسی پر بیٹھی 15 وہ
گزرنے والوں کو جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں اونچی آواز سے دعوت دیتی
ہے، جو”16 سادہ لوح ہے پاسمیرےوہ “آئے۔

جو ناسمجھ ہیں اُن سے وہ کہتی ہے، 17 چوری” کا پانی میٹھا اور
پوشیدگی میں کھائی گئی روٹی لذیذ ہوتی “ہے۔

لیکن18 اُنہیں معلوم نہیں حماقتکہ بی بی کے گھر صرفمیں مُردوں
کی روحیں بستی ہیں، کہ اُس مہمانکے پاتال کی گہرائیوں میں ہتے ر ہیں۔

10
سلیمان ہدایاتبھریحکمتکی

ذیل1 میں سلیمان کی امثال قلم بند ہیں۔
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بخشزندگی باتیں
دانش مند بیٹا باپاپنے خوشیکو دلاتا احمقجبکہ بیٹا اپنی ماں دُکھکو

پہنچاتا ہے۔
2 خزانوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ بےدین یقوں طر سے جمع ہو گئے

ہوں، موتبازیراستلیکن سے بچائے رکھتی ہے۔
رب3 راست باز کو بھوکے مرنے نہیں دیتا، لیکن بےدینوں کا لالچ

روک دیتا ہے۔
ڈھیلے4 غربتہاتھ اور محنتی دولتہاتھ طرفکی لے جاتے ہیں۔
جمعفصلمیںگرمیوںجو5 کرتا منددانشوہہے بیٹا فصلجوجبکہہے

کی کٹائی وقتکے یا سو رہتا ہے وہ والدین کے لئے شرم باعثکا ہے۔
راست6 باز کا سر برکت کے تاج سے آراستہ رہتا ہے جبکہ بےدینوں

کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔
راستلوگ7 باز کو یاد کر مبارکاُسےکے کہتے لیکنہیں، بےدین کا

نام سڑ مٹکر جائے گا۔
8 جو دل دانشسے مند ہے وہ احکام قبول کرتا لیکنہے، بکواسی تباہ

ہو جائے گا۔
چلنچالکاجس9 بےالزام سکونوہہے زندگیسے گزارتا لیکنہے،

جو ٹیڑھا راستہ کرےاختیار اُسے پکڑا جائے گا۔
آنکھ10 مارنے والا دُکھ پہنچاتا ہے، اور بکواسی تباہ ہو جائے گا۔
راست11 باز کا منہ زندگی کا سرچشمہ لیکنہے، منہکےبےدین پر ظلم

کا پردہ پڑا رہتا ہے۔
رہتیچھیڑتیجھگڑےنفرت12 پرخطاؤںتماممحبتجبکہ دیتیڈالپردہ

ہے۔
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سمجھ13 دار کے ہونٹوں پر حکمت پائی جاتی ہے، لیکن ناسمجھ صرف

ڈنڈے کا پیغام سمجھتا ہے۔
دانش14 مند اپنا محفوظعلم رکھتے ہیں، لیکن احمق کا منہ جلد ہی تباہی

طرفکی لے جاتا ہے۔
15 امیر دولتکی قلعہ بند شہر میںجسہے محفوظوہ ہے غریبجبکہ

غربتکی اُس کی تباہی باعثکا ہے۔
16 جو راستکچھ باز کما لیتا ہے وہ زندگی کا باعث ہے، لیکن بےدین

اپنی روزی گناہ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔
17 تربیتجو کرےقبول وہ دوسروں کو زندگی کی راہ پر لاتا ہے، جو

نصیحت کرےنظرانداز وہ دوسروں صحیحکو راہ سے دُور لے جاتا ہے۔
18 جو اپنی نفرت چھپائے رکھے جھوٹوہ بولتا ہے، جو دوسروں کے

بارے میں غلط خبریں پھیلائے وہ احمق ہے۔
بہتجہاں19 باتیں کی جاتی ہیں وہاں گناہ بھی آ موجود ہوتا ہے، جو

اپنی زبان کو قابو میں رکھے دانشوہ مند ہے۔
راست20 باز کی زبان چاندیعمدہ ہے جبکہ بےدین دلکے کی قدرکوئی نہیں۔
راست21 باز کی زبان بہتوں کی پرورش کرتی *ہے، لیکن احمق اپنی

بےعقلی ہلاکباعثکے ہو جاتے ہیں۔
دولتبرکتکیرب22 باعثکا ہماریہے، میںاِسمشقتمحنتاپنی

اضافہ نہیں کرتی۔
احمق23 غلط کام سے اپنا دل بہلاتا، لیکن سمجھ دار حکمت لطفسے

اندوز ہوتا ہے۔
جس24 چیز سے دہشتبےدین کھاتا ہے وہی اُس پر آئے گی، لیکن

راست باز کی آرزو پوری ہو جائے گی۔
* 10:21 راست باز زبانکی بہتوں پرورشکی کرتی :ہے لفظی راست:ترجمہ باز بہتوںہونٹکے
کو چَراتے ہیں۔
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طوفانجب25 آتے ہیں تو بےدین کا نام و نشان مٹ جاتا راستجبکہ

باز تکہمیشہ قائم رہتا ہے۔
دانتطرحجس26 سرکے سے اور آنکھیں دھوئیں تنگسے آ جاتی ہیں

اُسی طرح تنگوہ آ جاتا ہے ُسستجو آدمی سے کام کرواتا ہے۔
27 ربجو خوفکا مانے اُس کی زندگی کے دنوں میں اضافہ ہوتا ہے

جبکہ بےدین کی وقتزندگی پہلےسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔
راست28 باز آخرکار خوشی منائیں گے، کیونکہ اُن کی اُمید بر آئے گی۔

لیکن بےدینوں کی اُمید جاتی رہے گی۔
رب29 کی راہ بےالزام شخص کے لئے پناہ گاہ، لیکن بدکار کے لئے

تباہی باعثکا ہے۔
راست30 باز ڈانواںکبھی نہیںڈول ہو لیکنگا، ملـکبےدین میں آباد

نہیں رہیں گے۔
راست31 باز کا حکمتمنہ کا پھل لاتا رہتا لیکنہے، کج گو زبان کو

کاٹ ڈالا جائے گا۔
بازراست32 ہونٹکے ہیںجانتے اللهکہ کو کیا پسند بےدینلیکنہے،

کا منہ ٹیڑھی باتیں ہی جانتا ہے۔
11

غلطرب1 ترازو گھنسے کھاتا صحیحوہہے، ترازو ہی خوشسے ہوتا
ہے۔

جہاں2 تکبر ہے وہاں بدنامی بھی قریب ہی رہتی ہے، لیکن جو حلیم
اُسہے دامنکے حکمتمیں رہتی ہے۔

سیدھی3 راہ پر چلنے والوں کی دیانت داری اُن کی راہنمائی کرتی جبکہ
بےوفاؤں نمککی حرامی اُنہیں تباہ کرتی ہے۔
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غضب4 دولتدنکے کا کوئی فائدہ نہیں بازیراستجبکہ لوگوں کی

جان کو چھڑاتی ہے۔
بازیراستکیبےالزام5 اُس کا راستہ ہموار بنا دیتی ہے بےدینجبکہ

بُریکی حرکتیں اُسے گرا دیتی ہیں۔
6 سیدھی راہ پر چلنے والوں کی راست بازی اُنہیں چھڑا دیتی جبکہ

بےوفاؤں کا لالچ اُنہیں پھنسا دیتا ہے۔
7 دم توڑتے وقت بےدین کی ساری اُمید جاتی رہتی دولتجسہے،

کی توقع اُس نے کی وہ جاتی رہتی ہے۔
راست8 باز کی جان مصیبت چھوٹسے جاتی ہے، اور اُس کی پھنسبےدینجگہ جاتا ہے۔
9 کافر اپنے منہ سے اپنے پڑوسی کو تباہ کرتا راستلیکنہے، بازوں کا

علم اُنہیں چھڑاتا ہے۔
راستجب10 ہوںکامیابباز تو پورا جشنشہر مناتا بےدینجبہے،

ہلاک ہوں تو خوشی نعرےکے بلند ہو جاتے ہیں۔
11 سیدھی راہ پر چلنے والوں کی برکت سے شہر ترقی کرتا ہے، لیکن

بےدین کے منہ سے وہ مسمار ہو جاتا ہے۔
12 ناسمجھ آدمی اپنے پڑوسی کو حقیر جانتا ہے جبکہ سمجھ دار آدمی

خاموش رہتا ہے۔
تہمت13 لگانے والا دوسروں کے فاشراز کرتا لیکنہے، قابِل اعتماد

شخص وہ بھید پوشیدہ رکھتا ہے جو اُس کے سپرد کیا گیا ہو۔
قیادتجہاں14 کمیکی قوموہاںہے تنزلکا یقینی مشیروںجہاںہے،

کثرتکی وہاںہے قوم یابفتح رہے گی۔
15 جو اجنبی کا ضامن ہو جائے ًاُسے یقینا نقصان پہنچے گا، جو ضامن

بننے سے کرےانکار محفوظوہ رہے گا۔
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عزتعورتنیک16 سے اور ظالم دولتآدمی سے لپٹے ہتے ر ہیں۔
شفیق17 کا اچھا سلوک اُسی کے لئے فائدہ مند ہے جبکہ ظالم کا بُرا

اُسیسلوک کے لئے نقصان دہ ہے۔
18 جو کچھ بےدین کماتا ہے وہ فریب دہ ہے، لیکن جو راستی کا بیج

بوئے اُس کا اجر یقینی ہے۔
راست19 بازی کا پھل زندگی ہے جبکہ بُرائی کے پیچھے بھاگنے والے کا

موتانجام ہے۔
رب20 کج دلوں سے گھن کھاتا ہے، وہ بےالزام راہ پر چلنے والوں ہی

خوشسے ہوتا ہے۔
21 یقین کرو، بدکار سزا سے نہیں بچے گا جبکہ راست بازوں کے فرزند

چھوٹ جائیں گے۔
تھوتھنیکیسؤرطرحجس22 میں سونے چھلاکا کھٹکتا طرحاُسیہے

عورتصورتخوب بےتمیزیکی کھٹکتی ہے۔
بازوںراستالله23 کی آرزو چیزوںاچھی پوریسے کرتا لیکنہے، اُس

بےدینوںغضبکا کی اُمید پر نازل ہوتا ہے۔
ایک24 آدمی میںدولتکی اضافہ ہوتا فیاضوہگوہے، دلی سے تقسیم

کرتا دوسرےہے۔ کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے، گو وہ حد سے یادہ ز
کنجوس ہے۔

فیاض25 خوشدل حال رہے گا، جو دوسروں کو تر و کرےتازہ وہ
خود تازہ دم رہے گا۔

لوگ26 گندم کے ذخیرہ اندوز لعنتپر بھیجتے ہیں، لیکن جو گندم کو
بازار میں آنے دیتا اُسہے سرکے برکتپر آتی ہے۔
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27 جو بھلائی تلاشکی میں رہے وہ الله کی منظوری چاہتا ہے، لیکن

جو بُرائی کی تلاش میں رہے وہ خود بُرائی پھندےکے میں پھنس جائے
گا۔

دولتاپنیجو28 پر وہرکھےبھروسا ہرےبازراستلیکنگا،جائےگر
بھرے پتوں کی طرح پھلیں پھولیں گے۔

29 جو اپنے گھر میں بڑ گڑ پیدا کرے وہ میراث میں ہَوا ہی پائے گا۔
دانشاحمق مند کا نوکر بنے گا۔

راست30 باز کا پھل زندگی کا درخت ہے، اور دانش مند آدمی جانیں
جیتتا ہے۔

راست31 باز زمینکو پر ہی اجر ملتا ہے۔ تو پھر بےدین اور گناہ گار سزا
کیوں نہ پائیں؟

12
جسے1 علم عرفانو پیارا تربیتاُسےہے پیاریبھی نصیحتجسےہے،

نفرتسے ہے وہ بےعقل ہے۔
اچھےرب2 آدمی خوشسے ہوتا ہے جبکہ سازشوہ کرنے والے قصوروارکو ٹھہراتا ہے۔
انسان3 بےدینی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا راستجبکہ باز کی جڑیں

اُکھاڑی نہیں جا سکتیں۔
بیویُسگھڑ4 اپنے شوہر تاجکا لیکنہے، جو رُسوائیکیشوہر باعثکا

ہے وہ اُس کی ہڈیوں سڑاہٹمیں کی مانند ہے۔
راست5 باز کے خیالات منصفانہ ہیں جبکہ بےدینوں کے فریبمنصوبے دہ ہیں۔
لوگوںالفاظکےبےدینوں6 قتلکو میںتاککیکرنے ہتے ہیںر جبکہ

سیدھی راہ پر چلنے والوں کی باتیں لوگوں کو چھڑا لیتی ہیں۔
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بےدینوں7 خاککو میں یوں ملایا جاتا ہے کہ اُن کا نام و تکنشان

نہیں رہتا، راستلیکن باز کا گھر قائم رہتا ہے۔
کسی8 کی جتنی عقل و سمجھ ہے اُتنا لوگہی اُس یفکی تعر کرتے

ہیں، جسلیکن ذہنکے میں فتور ہے اُسے حقیر جانا جاتا ہے۔
نچلے9 طبقے کا جو آدمی اپنی ذمہ یاں دار ادا کرتا ہے وہ اُس آدمی سے

کہیں بہتر ہے جو نخرہ بگھارتا ہے گو اُس پاسکے روٹی بھی نہیں ہے۔
راست10 باز مویشیاپنے بھیکا خیال کرتا بےدینجبکہہے دلکا ظالم

ہی ظالم ہے۔
11 جو اپنی زمین کی کھیتی کرےباڑی اُس پاسکے کثرت کا کھانا

ہو گا، لیکن جو فضول چیزوں پیچھےکے پڑ جائے وہ ناسمجھ ہے۔
بےدین12 دوسروں کو جال میں پھنسانے سے اپنا دل بہلاتا لیکنہے،

راست باز کی جڑ پھل دار ہوتی ہے۔
13 شریر اپنی غلط باتوں کے جال میں اُلجھ جاتا راستجبکہ باز مصیبت

سے بچ جاتا ہے۔
انسان14 اپنے منہ پھلکے خوبسے سیر ہو جاتا ہے، اور جو کام اُس

ہاتھوںکے نے کیا اُس کا اجر اُسے ضرور ملے گا۔
15 احمق کی نظر میں اُس کی اپنی راہ ٹھیک ہے، لیکن دانش مند

دوسروں مشورےکے پر دھیان دیتا ہے۔
ایکاحمق16 دم اپنی ناراضی کا اظہار کرتا ہے، لیکن دانا اپنی بدنامی

چھپائے رکھتا ہے۔
دیانت17 دار گواہ کھلے طور پر سچائی بیان کرتا ہے جبکہ جھوٹا گواہ

دھوکا ہی پیشدھوکا کرتا ہے۔
18 گپیں ہانکنے والے کی باتیں تلوار کی طرح زخمی کر دیتی ہیں جبکہ

دانش مند کی زبان شفا دیتی ہے۔
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ہونٹسچے19 تکہمیشہ قائم ہتے ر ہیں جبکہ جھوٹی ایکزبان ہی لمحے

کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔
20 بُرے منصوبے ھنے باند والے کا دل دھوکے سے بھرا رہتا جبکہ

سلامتی مشورےکے دینے والے کا خوشیدل سے چھلکتا ہے۔
راستآفتبھیکوئی21 باز پر نہیں آئے گی تکلیفدُکھجبکہ بےدینوں

کا دامن کبھی چھوڑےنہیں گی۔
رب22 فریب دہ ہونٹوں سے گھن کھاتا ہے، لیکن جو وفاداری سے

زندگی گزارتے ہیں اُن سے خوشوہ ہوتا ہے۔
سمجھ23 دار اپنا علم چھپائے رکھتا جبکہ احمق اپنے دل حماقتکی بلند

آواز سبسے پیشکو کرتا ہے۔
ہاتھکےجس24 ہیںمحنتی ہاتھکےجسلیکنگا،کرےحکومتوہ

ڈھیلے ہیں اُسے بیگار میں کام پڑےکرنا گا۔
میںدلکےجس25 پریشانی ہے وہ دبا رہتا لیکنہے، بھیکوئی اچھی

بات اُسے خوشی دلاتی ہے۔
راست26 باز اپنی چراگاہ معلوم کر لیتا لیکنہے، کیبےدینوں راہ اُنہیں

آوارہ پھرنے دیتی ہے۔
27 ڈھیلا آدمی اپنا شکار نہیں پکڑ سکتا جبکہ کثرتشخصمحنتی کا مال

حاصل کر لیتا ہے۔
28 راستی کی راہ میں زندگی لیکنہے، غلط تکموتراہ پہنچاتی ہے۔

13
دانش1 مند بیٹا اپنے باپ تربیتکی قبول کرتا ہے، لیکن طعنہ زن پروا

ہی نہیں کرتا اگر کوئی اُسے ڈانٹے۔



امثال 13:2 xxvii امثال 13:12
انسان2 اپنے منہ پھلاچھےکے خوبسے سیر ہو جاتا لیکنہے، بےوفا

دلکے میں ظلم کا لالچ رہتا ہے۔
3 جو اپنی زبان قابو میں رکھے وہ اپنی زندگی محفوظ رکھتا ہے، جو اپنی

زبان کو بےلگام دےچھوڑ وہ تباہ ہو جائے گا۔
کاہل4 آدمی لالچ کرتا ہے، لیکن اُسے کچھ نہیں ملتا جبکہ شخصمحنتی

کی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔
راست5 باز جھوٹ نفرتسے کرتا ہے، لیکن بےدین شرم اور رُسوائی

باعثکا ہے۔
6 راستی بےالزام کی حفاظت کرتی جبکہ بےدینی گناہ گار کو تباہ کر

دیتی ہے۔
لوگکچھ7 امیر روپکا بھر کر پھرتے ہیں گو غریب دوسرےہیں۔

غریب روپکا بھر کر پھرتے ہیں گو امیر ترین ہیں۔
کبھی8 امیر اپنیکو جان چھڑانے لئےکے ایسا تاوان دینا پڑتا تمامکہہے

دولت جاتی رہتی لیکنہے، غریب کی جان اِس قسم کی دھمکی سے بچی
رہتی ہے۔

راست9 باز کی روشنی چمکتی *رہتی جبکہ بےدین کا چراغ بجھ جاتا
ہے۔

مغروروں10 میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے دانشجبکہ مشورےصلاحمند
مطابقکے ہی چلتے ہیں۔

جلدبازی11 حاصلسے دولتشدہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو
رفتہ رفتہ اپنا مال کرےجمع وہ اُسے بڑھاتا رہے گا۔

12 جو وقتاُمید پر پوری نہ ہو جائے وہ دل کو بیمار کر دیتی لیکنہے،
جو آرزو پوری ہو جائے وہ زندگی درختکا ہے۔
* 13:9 چمکتی :رہتی لفظی :ترجمہ خوشی مناتی۔
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13 جو اچھی ہدایت کو حقیر جانے اُسے نقصان پہنچے گا، لیکن جو

حکم مانے اُسے اجر ملے گا۔
دانش14 مند کی ہدایت زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان مہلـککو

پھندوں سے بچائے رکھتی ہے۔
اچھی15 منظوریسمجھ کرتیعطا لیکنہے، کیبےوفا ابدیراہ تباہی

باعثکا ہے۔
ذہین16 ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن احمق تمام نظروں کے منے سا

ہی حماقتاپنی نمائشکی کرتا ہے۔
پھنسمیںمصیبتقاصدبےدین17 جاتا وفادارجبکہ قاصد شفا ہے۔باعثکا
18 تربیتجو کی پروا کرےنہ اُسے غربت اور شرمندگی حاصل ہو گی،

لیکن دوسرےجو نصیحتکی مان جائے اُس کا احترام کیا جائے گا۔
19 جو آرزو پوری ہو جائے وہ دل کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن احمق

بُرائی سے یغ در کرنے گھنسے کھاتا ہے۔
مندوںدانشجو20 منددانشخودوہچلےساتھکے ہو لیکنگا،جائے

جو احمقوں کے ساتھ چلے اُسے نقصان پہنچے گا۔
مصیبت21 گناہ گار کا پیچھا کرتی ہے راستجبکہ بازوں کا حالیخوشاجر ہے۔
نیک22 آدمی کے بیٹے اور پوتے اُس میراثکی پائیں لیکنگے، گناہ گار

راستدولتکی باز کے لئے محفوظ رکھی جائے گی۔
غریب23 کا کھیت کثرت کی فصلیں مہیا کر سکتا ہے، لیکن جہاں

انصاف نہیں کچھسبوہاں چھین لیا جاتا ہے۔
24 جو اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا وہ اُس نفرتسے کرتا ہے۔ جو اُس

محبتسے رکھے وقتوہ پر اُس تربیتکی کرتا ہے۔



امثال 13:25 xxix امثال 14:11
بازراست25 بھرجی کر کھانا بےدینلیکنہے،کھاتا خالیپیٹکا ہے۔رہتا

14
حکمت1 بی بی اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، لیکن حماقت بی بی اپنے ہی

ہاتھوں سے اُسے ڈھا دیتی ہے۔
2 سیدھیجو راہ پر چلتا وہہے الله خوفکا مانتا لیکنہے، غلطجو راہ

پر چلتا ہے وہ اُسے حقیر جانتا ہے۔
احمق3 کی باتوں سے وہ ڈنڈا نکلتا ہے جو اُسے اُس کے تکبر کی سزا دیتا

دانشلیکنہے، مند ہونٹکے اُسے محفوظ رکھتے ہیں۔
4 جہاں بَیل نہیں وہاں چرنی خالی رہتی ہے، بَیل کی طاقت ہی سے

کثرت کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔
وفادار5 نہیںجھوٹگواہ بولتا، لیکن جھوٹے گواہ منہکے جھوٹسے

نکلتا ہے۔
6 طعنہ زن حکمت کو ڈھونڈتا ہے، لیکن بےفائدہ۔ سمجھ دار کے علم

میں آسانی سے اضافہ ہوتا ہے۔
احمق7 سے دُور رہ، کیونکہ تُو اُس کی باتوں میں علم نہیں پائے گا۔
ذہین8 حکمتکی اِس میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی راہ پر چلے،

لیکن احمق حماقتکی سراسر دھوکا ہی ہے۔
احمق9 اپنے قصور کا مذاق اُڑاتے ہیں، لیکن سیدھی راہ پر چلنے والے

رب کو منظور ہیں۔
10 ہر دل کی اپنی ہی تلخی ہوتی واقفوہیصرفسےجسہے ہے،

اور اُس خوشیکی میں بھی کوئی شریکاَور نہیں ہو سکتا۔
بےدین11 کا گھر تباہ ہو جائے گا، لیکن سیدھی راہ پر چلنے والے کا

خیمہ پھلے پھولے گا۔



امثال 14:12 xxx امثال 14:23
ایسی12 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے ٹھیکمیں تو لـگتی ہے گو اُس کا

موتانجام ہے۔
دل13 بھیوقتہنستے رنجیدہ ہو سکتا اختتامکےخوشیاورہے، پر دُکھ

ہی باقی رہ جاتا ہے۔
جس14 کا دل بےوفا ہے وہ جی بھر کر اپنے چال چلن کا کڑوا پھل

کھائے گا نیکجبکہ آدمی اپنے اعمال کے میٹھے پھل سے سیر ہو جائے
گا۔

15 سادہ لوح ایکہر باتکی مان لیتا ہے جبکہ ذہین آدمی اپنا ہر قدم
سوچ سمجھ کر اُٹھاتا ہے۔

منددانش16 ڈرتے غلطڈرتے یغسےکام در کرتا احمقلیکنہے، خود
اعتماد ہے ایکاور دم مشتعل ہو جاتا ہے۔

17 غصیلا آدمی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، اور لوگ شخصسازشی سے
نفرت کرتے ہیں۔

18 سادہ لوح میراث میں حماقت پاتا ہے جبکہ ذہین آدمی کا سر علم کے
تاج سے آراستہ رہتا ہے۔

19 شریروں کو نیکوں کے منے سا جھکنا پڑے گا، اور بےدینوں کو
راست باز دروازےکے پر اوندھے منہ پڑےہونا گا۔

غریب20 کے ہم سائے بھی اُس نفرتسے کرتے ہیں جبکہ امیر کے
دوستبےشمار ہوتے ہیں۔

21 جو اپنے پڑوسی کو حقیر جانے وہ گناہ کرتا مبارکہے۔ ہے وہ جو
ضرورت مند ترسپر کھاتا ہے۔

بُرے22 منصوبے ھنے باند والے سب آوارہ پھرتے ہیں۔ لیکن اچھے
منصوبے ھنے باند شفقتوالے اور وفا پائیں گے۔

مشقتمحنت23 میںکرنے ہمیشہ فائدہ ہوتا باتیںخالیجبکہہے، کرنے
غریبلوگسے ہو جاتے ہیں۔



امثال 14:24 xxxi امثال 15:1
دانش24 مندوں کا اجر دولت کا تاج ہے جبکہ احمقوں کا اجر حماقت

ہی ہے۔
25 سچا گواہ جانیں بچاتا ہے جبکہ جھوٹا فریبگواہ دہ ہے۔
26 ربجو خوفکا مانے اُس محفوظپاسکے قلعہ میںجسہے اُس

کی اولاد بھی پناہ لے سکتی ہے۔
رب27 خوفکا زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان مہلـککو پھندوں

سے بچائے رکھتا ہے۔
28 جتنی آبادی ملـک میں ہے اُتنی ہی بادشاہ کی شان و شوکت ہے۔

رعایا کی کمی حکمران تنزلکے باعثکا ہے۔
تحمل29 کرنے والا بڑی سمجھ داری مالـککا لیکنہے، غصیلا آدمی

حماقتاپنی کا اظہار کرتا ہے۔
30 پُرسکون دل جسم کو زندگی دلاتا جبکہ حسد ہڈیوں کو گلنے دیتا

ہے۔
31 پستجو حال پر کرےظلم وہ اُس خالقکے کی تحقیر کرتا ہے جبکہ

ضرورتجو مند ترسپر کھائے وہ الله کا احترام کرتا ہے۔
بُرائیکیبےدین32 دیتیملامیںخاکاُسے راستلیکنہے، باز مرتے

وقت بھی الله میں پناہ لیتا ہے۔
حکمت33 سمجھ دار کے دل میں آرام کرتی ہے، اور وہ احمقوں کے

درمیان بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔
راستی34 سے ہر قوم سرفراز ہوتی ہے جبکہ گناہ اُمّتیںسے رُسوا ہو ہیں۔جاتی
35 بادشاہ دانش مند ملازم سے خوش ہوتا ہے، لیکن ناکشرم کام

کرنے والا ملازم اُس غصےکے کا نشانہ بن جاتا ہے۔
15

جوابنرم1 غصہ ٹھنڈا کرتا، طیشباتتُرشلیکن دلاتی ہے۔
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دانش2 مندوں کی زبان علم و عرفان پھیلاتی ہے جبکہ احمق کا منہ

حماقت کا زور سے اُبلنے والا چشمہ ہے۔
رب3 کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں، بُرےوہ اور بھلے سب پر دیتیدھیان ہیں۔
زباننرم4 زندگی درختکا فریبجبکہہے زباندہ دلشکستہ دیتیکر

ہے۔
احمق5 باپاپنے تربیتکی کو حقیر جانتا لیکنہے، نصیحتجو مانے

دانشوہ مند ہے۔
راست6 باز میںگھرکے بڑا خزانہ ہوتا لیکنہے، حاصلبےدینکچھجو

کرتا ہے وہ تباہی باعثکا ہے۔
دانش7 مندوں کے ہونٹ علم و عرفان کا بیج بکھیر دیتے ہیں، لیکن

احمقوں کا دل ایسا نہیں کرتا۔
رب8 بےدینوں کی قربانی سے گھن کھاتا، لیکن سیدھی راہ پر چلنے

والوں کی دعا خوشسے ہوتا ہے۔
کیبےدینرب9 راہ گھنسے لیکنکھاتا، راستی کا پیچھا کرنے والے

سے پیار کرتا ہے۔
10 صحیحجو راہ اُسکرےترککو تادیبسختکی کی جائے گی، جو

نصیحت کرےنفرتسے وہ مر جائے گا۔
پاتال11 اور عالِم ارواح رب صافکو نظر آتے ہیں۔ تو پھر انسانوں کے

دل اُسے کیوں صافنہ دکھائی دیں؟
12 طعنہ زن کو دوسروں نصیحتکی پسند نہیں آتی، اِس لئے دانشوہ

مندوں پاسکے نہیں جاتا۔
خوشدلکاجس13 اُسہے کا چہرہ ِکھلا رہتا جسلیکنہے، کا

دل پریشان ہے اُس روحکی شکستہ رہتی ہے۔
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سمجھ14 دار کا دل علم و عرفان تلاشکی میں رہتا، لیکن حماقتاحمق

کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے۔
مصیبت15 زدہ تمامکے بُرےدن ہیں، جسلیکن خوشدلکا وہہے

روزانہ جشن مناتا ہے۔
16 جو غریب رب کا خوف مانتا ہے اُس کا حال اُس کروڑپتی سے

کہیں بہتر ہے بڑیجو بےچینی سے زندگی گزارتا ہے۔
17 جہاں محبت ہے وہاں سبزی کا سالن بہت ہے، جہاں نفرت ہے

وہاں بچھڑےتازےموٹے ضیافتکی بھی بےفائدہ ہے۔
18 غصیلا جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا جبکہ تحمل کرنے والا لوگوں کے

غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔
کاہل19 کا راستہ کانٹےدار باڑ کی مانند ہے، لیکن دیانت داروں کی

راہ سڑکپکی ہی ہے۔
دانش20 مند بیٹا باپاپنے کے لئے خوشی باعثکا لیکنہے، احمق اپنی

ماں کو حقیر جانتا ہے۔
21 ناسمجھ آدمی حماقت سے لطف اندوز ہوتا، لیکن سمجھ دار آدمی

سیدھی راہ پر چلتا ہے۔
جہاں22 صلاح مشورہ نہیں ہوتا وہاں منصوبے ناکام رہ جاتے ہیں،

بہتجہاں سے مشیر ہوتے ہیں وہاں کامیابی ہوتی ہے۔
23 انسان موزوں جواب دینے خوشسے ہو جاتا ہے، وقت پر مناسب

بات کتنی اچھی ہوتی ہے۔
زندگی24 کی راہ چڑھتی رہتی ہے تاکہ سمجھ دار اُس پر چلتے پاتالہوئے

میں اُترنے سے بچ جائے۔
رب25 متکبر کا گھر ڈھا دیتا، لیکن بیوہ کی زمین کی حدود محفوظ

رکھتا ہے۔
بُرےرب26 منصوبوں سے گھن کھاتا ہے، اور مہربان الفاظ اُس کے

پاکنزدیک ہیں۔
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27 جو ناجائز نفع کمائے وہ اپنے گھر پر آفت لاتا ہے، لیکن رشوتجو

نفرتسے رکھے وہ جیتا رہے گا۔
راست28 باز سمجھسوچدلکا جوابکر دیتا لیکنہے، بےدین کا منہ

زور سے اُبلنے والا چشمہ بُریسےجسہے باتیں نکلتی رہتی ہیں۔
بےدینوںرب29 سے دُور رہتا، راستلیکن باز کی دعا سنتا ہے۔
چمکتی30 آنکھیں دل خوشیکو دلاتی ہیں، اچھی پورےخبر جسم کو

تر و تازہ کر دیتی ہے۔
31 جو نصیحتبخشزندگی پر دےدھیان دانشوہ مندوں درمیانکے

کرےسکونتہی گا۔
32 تربیتجو کی پروا کرےنہ وہ آپاپنے کو حقیر جانتا لیکنہے، جو

نصیحت پر دےدھیان اُس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔
تربیتوہہیخوفکارب33 حکمتانسانسےجسہے ہے۔سیکھتا

پہلے فروتنی اپنا لے، کیونکہ عزتیہی پانے کا پہلا قدم ہے۔
16

1 انسان دل میں منصوبے باندھتا ہے، لیکن زبان کا جواب رب کی
طرف سے آتا ہے۔

انسان2 کی نظر میں اُس کی تمام صافپاکراہیں ہیں، لیکن رب ہی
روحوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔

3 جو کچھ بھی تُو کرنا چاہے اُسے رب کے سپرد کر۔ تب ہی تیرے
کامیابمنصوبے ہوں گے۔

رب4 کچھسبنے اپنے ہی پورےمقاصد کرنے کے لئے بنایا ہے۔ وہ
دن بھی پہلے سے مقرر بےدینجبہے آفتپر آئے گی۔

رب5 ہر مغرور دل گھنسے کھاتا ًہے۔ یقینا وہ سزا سے نہیں بچے گا۔
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وفاداریاورشفقت6 گناہ کا دیتیکفارہ ربہیں۔ ماننےخوفکا سے

انسان بُرائی سے دُور رہتا ہے۔
7 انسانکسیرباگر راہوںکی ہوخوشسے تو وہ اُس دشمنوںکے کو

بھی اُس صلحسے کرانے دیتا ہے۔
انصاف8 سے تھوڑا بہت کمانا ناانصافی سے بہت دولت جمع کرنے سے

کہیں بہتر ہے۔
انسان9 اپنے دل میں منصوبے باندھتا رہتا ربلیکنہے، ہی مقرر کرتا

ہے کہ وہ کسآخرکار راہ پر چل پڑے۔
10 بادشاہ کے ہونٹ یا گو الٰہی فیصلے پیش کرتے ہیں، اُس کا منہ

عدالت وقتکرتے بےوفا نہیں ہوتا۔
درسترب11 ترازو مالـککا ہے، اُسی نے تمام باٹوں کا انتظام قائم

کیا۔
12 بادشاہ بےدینی سے گھن کھاتا ہے، کیونکہ اُس کا تخت راست

بازی کی بنیاد پر مضبوط رہتا ہے۔
13 راستبادشاہ باز ہونٹوں خوشسے ہوتا باتصافاور کرنے محبتسےوالے رکھتا ہے۔
14 بادشاہ کا موتغصہ پیشکا خیمہ دانشلیکنہے، مند اُسے ٹھنڈا

کرنے یقےکے طر جانتا ہے۔
15 جب بادشاہ کا چہرہ ِکھل اُٹھے تو مطلب زندگی ہے۔ اُس کی

منظوری موسِم بہار کے تر و تازہ کرنے والے بادل کی مانند ہے۔
حکمت16 کا حصول سونے سے کہیں بہتر اور سمجھ پانا چاندی سے

کہیں بڑھ کر ہے۔
دیانت17 دار مضبوطکی بُرےراہ کام سے دُور رہتی ہے، جو اپنی راہ

کی پہرا کرےداری وہ اپنی جان بچائے رکھتا ہے۔
تباہی18 سے پہلے غرور اور گرنے پہلےسے تکبر آتا ہے۔
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19 فروتنی سے ضرورت مندوں کے درمیان بسنا گھمنڈیوں کے لُوٹے
ہوئے مال شریکمیں ہونے کہیںسے بہتر ہے۔

کلامجو20 پر حالخوشوہدےدھیان ہو مبارکگا، وہہے ربجو
پر بھروسا رکھے۔

21 دانشسےدلجو مند اُسےہے سمجھ دار قرار دیا جاتا اورہے، میٹھے
الفاظ تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔

فہم22 مالـکاپنے کے لئے زندگی کا سرچشمہ لیکنہے، احمق کی اپنی
حماقتہی اُسے سزا دیتی ہے۔

دانش23 مند سمجھدلکا باتیںکی زبان پر لاتا اور تعلیم دینے میں ہونٹوں
کا سہارا بنتا ہے۔

شہدخالصالفاظمہربان24 ہیں، لئےکےجانوہ جسمپورےاورشیریں
کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔

ایسی25 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں ٹھیکتو لـگتی ہے گو اُس کا
موتانجام ہے۔

مزدور26 پیٹخالیکا اُسے کام کرنے پر مجبور اُسکرتا، بھوککی اُسے
ہانکتی رہتی ہے۔

27 شریر ید کُر ید کُر کر غلط کام نکال لیتا، اُس کے ہونٹوں پر ُجھلسانے
آگوالی رہتی ہے۔

28 کج رَو جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا، تہمتاور لگانے والا دلی دوستوں
میں بھی رخنہ ڈالتا ہے۔

29 ظالم اپنے پڑوسی کو ورغلا غلطکر راہ پر لے جاتا ہے۔
30 جو آنکھ مارے وہ غلط منصوبے باندھ رہا ہے، جو اپنے ہونٹ

چبائے غلطوہ کام کرنے پر تُلا ہوا ہے۔
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31 سفید بال ایک شاندار تاج ہیں جو راست باز زندگی گزارنے سے

حاصل ہوتے ہیں۔
تحمل32 کرنے والا سبقتسےسورمے لیتا جوہے، آپاپنے کو قابو میں

رکھے وہ شہر شکستکو دینے والے سے برتر ہے۔
33 انسان تو قرعہ ڈالتا ہے، لیکن اُس کا ہر فیصلہ رب کی طرف ہے۔سے

17
میںگھرجس1 روٹی باسیکا ٹکڑا سکون ساتھکے کھایا جائے وہ اُس

گھر سے کہیں بہتر ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہے، خواہ اُس میں کتنی
ضیافتشاندار کیوں نہ ہو رہی ہو۔

سمجھ2 دار مالـکملازم کے اُس بیٹے پر قابو پائے گا جو شرم باعثکا
ملـکیتموروثیمیںبھائیوںجباورہے، تقسیم توجائےکی بھیاُسے حصہ
ملے گا۔

3 میںکٹھالیچاندیسونا پگھلا جاتیکیصافپاککر ربلیکنہے،
دلہی کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔

4 بدکار شریر ہونٹوں پر دھیان اور دھوکے باز تباہ کن زبان پر توجہ ہے۔دیتا
5 جو غریب کا مذاق اُڑائے وہ اُس کے خالق کی تحقیر کرتا ہے، جو

دوسرے مصیبتکی دیکھ خوشکر ہو جائے وہ سزا سے نہیں بچے گا۔
6 پوتے بوڑھوں کا تاج اور والدین اپنے بچوں کے یور ز ہیں۔
احمق7 کے لئے بڑی بڑی باتیں کرنا موزوں نہیں، لیکن شریف ہونٹوں پر

فریب کہیں یادہ غیرمناسبز ہے۔
رشوت8 دینے والے کی نظر میں رشوت جادو کی مانند ہے۔ جس

دروازے پر بھی کھٹکھٹائے وہ کھل جاتا ہے۔
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9 دوسرےجو کی غلطی کو کرےدرگزر وہ محبت کو فروغ دیتا ہے،

لیکن ماضیجو غلطیاںکی دہراتا رہے وہ قریبی دوستوں نفاقمیں پیدا ہے۔کرتا
10 اگر سمجھ دار کو ڈانٹا جائے تو وہ خوب سیکھ لیتا ہے، لیکن اگر

احمق کو َسو بار مارا جائے توبھی وہ اِتنا نہیں سیکھتا۔
11 شریر سرکشی پر تُلا رہتا ہے، لیکن اُس خلافکے ظالم قاصد بھیجا

جائے گا۔
12 جو احمق اپنی حماقت میں اُلجھا ہوا ہو اُس سے یغ در کر، کیونکہ اُس

سے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ تیرا اُس ریچھنی سے جسپڑےواسطہ بچےکے
اُس سے چھین لئے گئے ہوں۔

13 جو بھلائی عوضکے کرےبُرائی اُس کے گھر سے بُرائی کبھی دُور
نہیں ہو گی۔

14 لڑائی جھگڑا چھیڑنا بند میں رخنہ لنے ڈا کے برابر ہے۔ اِس سے پہلے
کہ بازیمقدمہ شروع ہو اُس سے باز آ۔

15 جو بےدین کو بےقصور اور راست باز کو مجرم ٹھہرائے اُس سے
گھنرب کھاتا ہے۔

احمق16 کے ہاتھ میں پیسوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا حکمتوہ خرید سکتا
ہے جبکہ اُس میں عقل نہیں؟ ہرگز !نہیں

پڑوسی17 وہ ہے جو محبتوقتہر رکھتا بھائیہے، وہ ہے مصیبتجو
میں سہارا دینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔

ملاہاتھجو18 کر پڑوسیاپنے ہونےضامنکا ناسمجھوہکرےوعدہکا
ہے۔

19 جو جھگڑےلڑائی محبتسے رکھے وہ گناہ محبتسے رکھتا ہے، جو
اپنا دروازہ یادہسےحد ز بڑا بنائے وہ تباہی داخلکو دعوتکیہونے ہے۔دیتا
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جس20 کا دل ٹیڑھا ہے وہ خوش حالی نہیں پائے گا، اور جس کی

چالاکزبان ہے مصیبتوہ میں اُلجھ جائے گا۔
احمقہاںکےجس21 بیٹا پیدا ہو جائے اُسے دُکھ پہنچتا اورہے، عقل

سے خالی باپبیٹا کے لئے خوشی باعثکا نہیں ہوتا۔
خوش22 باش دل پورے جسم کو شفا دیتا ہے، لیکن شکستہ روح

ہڈیوں خشککو کر دیتی ہے۔
23 بےدین چپکے سے رشوت لے کر انصاف کی راہوں کو بگاڑ ہے۔دیتا
اپنیدارسمجھ24 نظر منےکے نظریںکیاحمقلیکنہے،رکھتاحکمتسا

دنیا کی تکانتہا آوارہ پھرتی ہیں۔
احمق25 بیٹا باپ کے لئے رنج کا باعث اور ماں کے لئے تلخی کا سبب

ہے۔
پربےقصور26 جرمانہ غلطلگانا شریفاورہے، داریدیانتکیاُسکو

سببکے کوڑےسے لگانا بُرا ہے۔
27 جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ علم و عرفان مالـککا ہے، جو

ٹھنڈے دل کرےباتسے وہ سمجھ دار ہے۔
28 اگر احمق خاموش رہے تو وہ بھی دانش مند لگتا تکجبہے۔ وہ

بات لوگکرےنہ اُسے سمجھ دار قرار دیتے ہیں۔
18

الـگسےدوسروںجو1 ہو وہجائے اپنے ذاتی پورےمقاصد کرنا چاہتا
اور سمجھ کی باتہر پر جھگڑنے لگتا ہے۔

2 احمق سمجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا بلـکہ صرف اپنے دل کی باتیں
دوسروں پر ظاہر کرنے سے۔

3 جہاں بےدین آئے وہاں حقارت بھی آ موجود ہوتی، اور جہاں
رُسوائی ہو وہاں طعنہ زنی بھی ہوتی ہے۔
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انسان4 کے الفاظ گہرا پانی ہیں، حکمت کا سرچشمہ بہتی ہوئی ہے۔ندی
بےدین5 داریجانبکی کر راستکے باز کا حق مارنا غلط ہے۔
احمق6 ہونٹکے لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اُس کا منہ زور سے پٹائی

کا مطالبہ کرتا ہے۔
احمق7 کا منہ اُس کی تباہی باعثکا اُسہے، ہونٹکے ایسا پھندا ہیں

میںجس اُس کی اپنی جان اُلجھ جاتی ہے۔
تہمت8 لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے لقموںکے کی مانند ہیں، وہ

دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔
9 جو اپنے کام میں ذرا بھی ڈھیلا ہو جائے، اُسے یاد رہے ڈھیلےکہ پن

کا بھائی تباہی ہے۔
رب10 کا نام مضبوط بُرج جسہے میں راست باز بھاگ کر محفوظ

رہتا ہے۔
11 امیر سمجھتا ہے کہ میری دولت میرا قلعہ بند شہر اور میری اونچی

چاردیواری میںجسہے محفوظمَیں ہوں۔
12 تباہ ہونے سے پہلے انسان کا دل مغرور ہو جاتا عزتہے، ملنے سے

پہلے لازم ہے کہ وہ فروتن ہو جائے۔
دوسرے13 کی بات سننے سے پہلے جواب دینا حماقت ہے۔ جو ایسا

کرے اُس کی رُسوائی ہو جائے گی۔
بیمار14 انسانوقتہوتے پرورشکیجسمروحکی کرتی لیکنہے، اگر

روح شکستہ ہو تو پھر کون اُس کو دےسہارا گا؟
سمجھ15 دار دلکا علم اپناتا دانشاور مند عرفانکانکا کھوجکا لگاتا

رہتا ہے۔
16 تحفہ راستہ کھول کر دینے والے کو تکبڑوں پہنچا دیتا ہے۔
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17 جو عدالت میں پہلے اپنا موقف پیش کرے وہ اُس وقت تک حق

بجانب لگتا تکجبہے دوسرا یق فر منے سا آ کر اُس کی باتہر کی تحقیق
نہ کرے۔

18 قرعہ لنے ڈا جھگڑےسے ختم ہو جاتے اور بڑوں دوسرےایککا
سے لڑنے کا خطرہ دُور ہو جاتا ہے۔

بھائیجس19 ایککو مایوسدفعہ کر دیا جائے اُسے جیتدوبارہ لینا
قلعہ بند شہر پر فتح پانے سے یادہ ز دشوار حلجھگڑےہے۔ کرنا بُرج کے
کنڈے توڑنے کی طرح مشکل ہے۔

20 انسان اپنے منہ کے پھل سے سیر ہو جائے گا، وہ اپنے ہونٹوں کی
پیداوار کو جی بھر کر کھائے گا۔

زبان21 کا زندگی موتاور پر اختیار ہے، جو اُسے کرےپیار وہ اُس کا
پھل بھی کھائے گا۔

22 جسے بیوی ملی اُسے اچھی نعمت ملی، اور اُسے رب کی منظوری
حاصل ہوئی۔

غریب23 منت کرتے کرتے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، لیکن امیر کا
سختجواب ہوتا ہے۔

24 دوستکئی تجھے تباہ کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو تجھ سے
بھائی سے یادہ ز لپٹے ہتے ر ہیں۔

19
1 جو غریب بےالزام زندگی گزارے وہ ٹیڑھی باتیں کرنے والے احمق

سے کہیں بہتر ہے۔
2 اگر علم ساتھ نہ ہو تو سرگرمی کا کوئی فائدہ نہیں۔ غلطجلدباز راہ پر آتا

رہتا ہے۔
3 گو انسان کی اپنی حماقت اُسے بھٹکا دیتی ہے توبھی اُس کا دل رب

ناراضسے ہوتا ہے۔
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دولت4 مند کے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن غریب کا ایک

دوست بھی اُس الـگسے ہو جاتا ہے۔
5 جھوٹا گواہ سزا نہیںسے بچے گا، اُسدےگواہیجھوٹیجو جانکی

نہیں چھوٹے گی۔
بڑےلوگمتعدد6 آدمی کی خوشامد کرتے ہیں، اور ایکہر اُس آدمی

دوستکا ہے تحفےجو دیتا ہے۔
غریب7 تمامکے بھائی اُس نفرتسے کرتے ہیں، تو پھر اُس دوستکے

اُس سے کیوں دُور نہ رہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے اُن کا پیچھا کرتا ہے،
لیکن غائبوہ ہو جاتے ہیں۔

8 جو حکمت اپنا لے وہ اپنی جان سے محبت رکھتا ہے، جو سمجھ کی
کرےپرورش اُسے کامیابی ہو گی۔

9 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جھوٹی گواہی دینے والا تباہ ہو
جائے گا۔

احمق10 کے لئے عیش و عشرت سے زندگی گزارنا موزوں نہیں، لیکن
غلام کی حکمرانوں حکومتپر کہیں یادہ غیرمناسبز ہے۔

انسان11 حکمتکی اُسے تحمل سکھاتی اورہے، دوسروں کے جرائم سے
درگزر کرنا اُس کا فخر ہے۔

12 بادشاہ جوانطیشکا ببر شیر دہاڑوںکی کی مانند ہے جبکہ اُس کی
گھاسمنظوری پر شبنم طرحکی تر و تازہ کرتی ہے۔

احمق13 بیٹا باپ کی تباہی اور جھگڑالو بیوی مسلسل ٹپکنے والی ہے۔چھت
14 موروثی گھر اور ملـکیت باپ دادا کی طرف سے ملتی ہے، لیکن

سمجھ رببیویدار طرفکی سے ہے۔
ُسست15 ہونے سے انسان گہری نیند سو جاتا لیکنہے، شخصڈھیلا

مرےبھوکے گا۔
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16 جو وفاداری سے حکم پر کرےعمل وہ اپنی جان محفوظ رکھتا ہے،

لیکن جو اپنی راہوں کی پروا کرےنہ وہ مر جائے گا۔
17 غریبجو پر کرےمہربانی ربوہ کو اُدھار دیتا وہیہے، اُسے اجر

دے گا۔
جب18 تک اُمید کی کرن باقی ہو اپنے بیٹے کی تادیب کر، لیکن اِتنے

جوش میں نہ آ کہ وہ مر جائے۔
19 جو حد سے یادہ ز طیش میں آئے اُسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ اُسے

بچانے متکوششکی کر ورنہ اُس طیشکا اَور بڑھے گا۔
20 اچھا مشورہ اپنا تربیتاور قبول کر تاکہ دانشآئندہ مند ہو۔
انسان21 دل میں متعدد منصوبے باندھتا رہتا ہے، لیکن رب کا ارادہ

ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔
انسان22 کا لالچ اُس کی رُسوائی باعثکا دروغغریباورہے، سےگو

بہتر ہے۔
رب23 خوفکا زندگی کا منبع ہے۔ ترسخدا آدمی سیر ہو کر سکون

سے سو جاتا مصیبتاور محفوظسے رہتا ہے۔
کاہل24 اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈال کر اُسے منہ تک نہیں لا

سکتا۔
25 طعنہ زن کو مار تو لوحسادہ سبق سیکھے گا، سمجھ دار ڈانٹکو تو

اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
26 جو باپاپنے پر کرےظلم اور اپنی ماں کو دےنکال وہ والدین کے

لئے شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔
میرے27 تربیتبیٹے، پر دھیان دینے سے باز نہ آ، ورنہ تُو علم و عرفان کی

راہ بھٹکسے جائے گا۔
28 شریر گواہ انصاف کا مذاق اُڑاتا ہے، اور بےدین کا منہ آفت کی

خبریں پھیلاتا ہے۔



امثال 19:29 xliv امثال 20:12
29 طعنہ زن کے لئے سزا اور احمق کی پیٹھ کے لئے کوڑا تیار ہے۔

20
1 َمے طعنہ زن باپکا اور شراب شور شرابہ کی ماں ہے۔ جو یہ پی پی

کر ڈگمگانے لـگے دانشوہ مند نہیں۔
2 بادشاہ کا قہر جوان ببر شیر کی دہاڑوں کی مانند ہے، جو طیشاُسے

دلائے وہ اپنی جان پر کھیلتا ہے۔
3 لڑائی جھگڑے سے باز رہنا عزت کا ُطرۂ امتیاز ہے جبکہ ہر احمق

جھگڑنے کے لئے تیار رہتا ہے۔
کاہل4 وقت پر ہل نہیں چلاتا، چنانچہ جب وہ فصل پکتے وقت اپنے

کھیت پر کرےنگاہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔
انسان5 کے دل کا گہرےمنصوبہ پانی کی مانند ہے، لیکن سمجھ دار

آدمی اُسے نکال کر عمل میں لاتا ہے۔
بہت6 لوگسے وفاداریاپنی پر فخر کرتے لیکنہیں، قابِل شخصاعتماد

کہاں پایا جاتا ہے؟
7 راستجو باز بےالزام گزارےزندگی اُس کی مبارکاولاد ہے۔
بادشاہجب8 عدالتتخِت پر بیٹھ جائے تو وہ اپنی آنکھوں کچھسبسے

چھان کر طرفایکباتغلطہر کر لیتا ہے۔
کون9 کہہ سکتا ہے، مَیں” نے اپنے دل صافپاککو کر رکھا ہے،

مَیں اپنے گناہ پاکسے ہو گیا ؟“ہوں
باٹغلط10 اور غلط پیمائش، رب دونوں گھنسے کھاتا ہے۔
11 لڑکے کا کردار اُس سلوککے سے معلوم ہوتا اِسہے۔ سے پتا چلتا

ہے کہ اُس کا چال پاکچلن راستاور ہے یا نہیں۔
12 سننے کانوالے اور دیکھنے والی آنکھیں دونوں ربہی بنائینے ہیں۔



امثال 20:13 xlv امثال 20:23
13 نیند کو پیار نہ کر ورنہ غریب ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں کو کھلا

رکھ تو جی بھر کر کھانا کھائے گا۔
گاہک14 دکاندار سے کہتا ہے، یہ” ناقصکیسی چیز لیکن“!ہے پھر

جا کر دوسروں کے منے سا سودےاپنے پر شیخی مارتا ہے۔
15 سونا کثرتاور کے موتی پائے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھ دار ہونٹ

اُن سے کہیں یادہ ز قیمتی ہیں۔
ضمانت16 کا واپسلباسوہ نہ کر کسیجو پردیسینے کا ضامن بن کر

دیا ہے۔ اگر وہ اجنبی کا ضامن ہو تو اُس ضمانت پر ضرور قبضہ کر جو اُس
دینے تھی۔

17 دھوکے سے حاصل کی ہوئی روٹی آدمی کو میٹھی لـگتی ہے، لیکن
اُس کا انجام کنکروں سے بھرا منہ ہے۔

18 منصوبے صلاح مشورے سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جنگ
کرنے پہلےسے دوسروں ہدایاتکی پر دھیان دے۔

19 اگر تُو بہتان لگانے والے ہمکو راز بنائے تو وہ اِدھر اُدھر پھر باتکر
پھیلائے گا۔ چنانچہ باتونی سے گریز کر۔

20 جو باپاپنے یا ماں پر کرےلعنت اُس کا چراغ اندھیرےگھنے میں
بجھ جائے گا۔

21 میراثجو شروع جلدیبڑیمیں ملسے جائے وہ آخر برکتمیں کا
باعث نہیں ہو گی۔

مت22 کہنا، مَیں” غلط کام کا انتقام لوں رب“گا۔ کے انتظار میں رہ
تو تیریوہی کرےمدد گا۔

باٹوںجھوٹےرب23 گھنسے کھاتا غلطاورہے، ترازو اُسے اچھا نہیں
لگتا۔



امثال 20:24 xlvi امثال 21:5
رب24 ایکہر قدمکے مقرر کرتا توہے۔ پھر طرحکسانسان اپنی راہ

سمجھ سکتا ہے؟
انسان25 اپنے لئے پھندا تیار کرتا جلدبازیوہجبہے مَنتسے مانتا اور

بعد میں مَنتہی کے نتائج پر غور کرنے لگتا ہے۔
دانش26 مند بادشاہ بےدینوں کو چھان چھان کر اُڑا لیتا ہے، ہاں وہ

ہنے گا کا آلہ ہی اُن پر سے گزرنے دیتا ہے۔
27 آدم زاد کی روح رب کا چراغ ہے جو انسان کے باطن کی تکتہہ

کچھسب کی تحقیق کرتا ہے۔
شفقت28 اور وفا بادشاہ محفوظکو رکھتی شفقتہیں، سے وہ تختاپنا

مستحکم کر لیتا ہے۔
نوجوانوں29 کا فخر اُن طاقتکی اور بزرگوں کی شان اُن کے سفید ہیں۔بال
زخم30 اور چوٹیں بُرائی کو دُور کر دیتی ہیں، ضربیں باطن کی تکتہہ

صافکچھسب کر دیتی ہیں۔
21

بادشاہ1 ربدلکا ہاتھکے میں نہر کی مانند وہہے۔ جدھر اُسچاہے
کا رُخ پھیر دیتا ہے۔

2 ہر آدمی کی راہ اُس کی اپنی نظر ٹھیکمیں لـگتی لیکنہے، رب ہی
دلوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔

بازیراست3 انصافاور ربکرنا کو ذبح قربانیوںکی کہیںسے یادہ ز
پسند ہے۔

4 مغرور آنکھیں اور متکبر دل جو بےدینوں کا چراغ ہیں گناہ ہیں۔
5 محنتی شخص کے منصوبے نفع کا باعث ہیں، لیکن جلدبازی غربت

تک پہنچا دیتی ہے۔



امثال 21:6 xlvii امثال 21:17
فریب6 زباندہ جمعسے کیا ہوا خزانہ بکھر جانے والا دھواں مہلـکاور

پھندا ہے۔
بےدینوں7 کا گھسیٹاُنہیںہیظلم جاتالےکر انصافوہکیونکہہے،

کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
کیقصوروار8 پیچراہ دار سیدھیشخصپاکجبکہہے راہ پر ہے۔چلتا
9 جھگڑالو بیوی کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر کی نسبت چھت کے

کسی کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔
10 بےدین غلط کام کرنے کے لالچ میں رہتا ہے اور اپنے کسی بھی

پڑوسی ترسپر نہیں کھاتا۔
11 طعنہ زن پر جرمانہ لگا تو سادہ لوح سبق سیکھے گا، دانش مند کو

دےتعلیم تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔
12 الله راستجو ہے بےدین کے گھر کو دھیان میں رکھتا ہے، بےدینوہی خاککو میں ملا دیتا ہے۔
13 جو کان میں اُنگلی ڈال کر غریب کی مدد کے لئے چیخیں نہیں سنتا

وہ ایکبھی دن مارےچیخیں گا، اور اُس کی بھی سنی نہیں جائے گی۔
14 پوشیدگی میں صلہ دینے دوسرےسے کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، کسی

جیبکی گرم کرنے سے اُس طیشسختکا دُور ہو جاتا ہے۔
15 جب انصاف کیا جائے تو راست باز خوش ہو جاتا، لیکن بدکار

دہشت کھانے لگتا ہے۔
16 جو سمجھ کی راہ بھٹکسے جائے ایکوہ دن مُردوں کی جماعت

میں کرےآرام گا۔
17 عیشجو و عشرت کی زندگی پسند کرے وہ غریب ہو جائے گا،

جسے َمے اور تیل پیارا ہو وہ امیر نہیں ہو جائے گا۔



امثال 21:18 xlviii امثال 21:30
بازراستجب18 فدیہکا دینا دیاکوبےدینتوہے دیانتاورگا،جائے

دار کی جگہ بےوفا کو دیا جائے گا۔
19 جھگڑالو تنگاور کرنے بیویوالی ساتھکے بسنے نسبتکی یگستان ر

میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔
دانش20 مند کے گھر میں عمدہ خزانہ اور تیل ہوتا لیکنہے، احمق اپنا

سارا ہڑپمال کر لیتا ہے۔
انصافجو21 شفقتاور تعاقبکا کرتا راستیزندگی،وہرہے عزتاور

پائے گا۔
منددانش22 طاقتآدمی فوجیوںور شہرکے پر حملہ کر وہکے بندیقلعہ

ڈھا دیتا جسہے پر اُن کا پورا اعتماد تھا۔
23 جو اپنے منہ اور زبان کی پہرا کرےداری وہ اپنی جان مصیبتکو

سے بچائے رکھتا ہے۔
24 مغرور اور گھمنڈی کا نام طعنہ’ ‘زن ہے، ہر کام وہ بےحد تکبر

کے ساتھ کرتا ہے۔
کاہل25 کا لالچ اُسے موت گھاٹکے اُتار دیتا ہے، کیونکہ اُس کے

ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
لالچی26 پورا دن لالچ کرتا رہتا راستلیکنہے، فیاضباز دلی سے دیتا

ہے۔
قربانیکیبےدینوں27 قابِل گھن خاصہے، بُرےاُسےجبکر مقصد

پیشسے کیا جائے۔
28 جھوٹا گواہ تباہ ہو جائے گا، لیکن دوسرےجو کی دھیان سے سنے

اُس باتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔
آدمیبےدین29 گستاخ انداز پیشسے آتا لیکنہے، سیدھی راہ پر چلنے

والا سوچ سمجھ کر اپنی راہ پر چلتا ہے۔
کسی30 کی بھی حکمت، سمجھ یا ربمنصوبہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔



امثال 21:31 xlix امثال 22:11
گھوڑے31 جنگکو کے دن کے لئے تیار تو کیا جاتا ہے، لیکن فتح

رب ہاتھکے میں ہے۔
22

نیک1 نام دولتبڑی سے قیمتی، اور منظورِ نظر ہونا چاندیسونے سے
بہتر ہے۔

2 امیر دوسرےایکغریباور سے ملتے جلتے ربہیں، سباُن ہے۔خالقکا
ذہین3 آدمی خطرہ پہلے بھانپسے چھپکر جاتا ہے، جبکہ سادہ لوح

آگے بڑھ کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔
فروتنی4 رباور خوفکا ماننے کا پھل دولت، احترام اور زندگی ہے۔
میںراہکیبےدین5 پھندےاورکانٹے ہیں۔ہوتے محفوظجاناپنیجو

رکھنا چاہے وہ اُن سے دُور رہتا ہے۔
6 چھوٹے بچے کی صحیح راہ پر چلنے تربیتکی کر تو وہ بوڑھا ہو کر بھی

اُس سے نہیں ہٹے گا۔
7 امیر غریب پر حکومت کرتا، قرضاور قرضدار خواہ کا غلام ہوتا

ہے۔
8 جو ناانصافی کا بیج بوئے وہ آفت کی فصل کاٹے گا، تب اُس کی

یادتی ز کی ٹوٹلاٹھی جائے گی۔
فیاض9 دل برکتکو ملے گی، کیونکہ وہ پست حال کو اپنے کھانے

شریکمیں کرتا ہے۔
10 طعنہ زن کو دےبھگا تو لڑائی جھگڑا گھر سے نکل جائے گا، تُو تُو

مَیں مَیں کرنےبےعزتیکیدوسرےایکاور سلسلہکا ختم ہو گا۔جائے
11 جو دل کی پاکیزگی کو کرےپیار اور مہربان زبان مالـککا ہو وہ

بادشاہ دوستکا بنے گا۔



امثال 22:12 l امثال 22:23
آنکھیںکیرب12 علم بھالدیکھکیعرفانو کرتی لیکنہیں، وہ بےوفا

کی باتوں کو تباہ ہونے دیتا ہے۔
کاہل13 کہتا ہے، گلی” میں شیر ہے، اگر باہر جاؤں تو مجھے کسی

میںچوک پھاڑ کھائے “گا۔
14 زناکار عورت کا منہ گہرا گڑھا جسہے۔ ناراضربسے ہو وہ

اُس میں گر جاتا ہے۔
بچے15 دلکے حماقتمیں ٹکتی تربیتلیکنہے، چھڑیکی اُسے دیتیبھگا ہے۔
حالپستایک16 پر ظلم کرتا دولتتاکہہے پائے، دوسرا امیر تحفےکو

دیتا لیکنہے غریب ہو جاتا ہے۔
دانش مندوں کی 30 کہاوتیں

17 کان لگا کر داناؤں کی باتوں پر دھیان دے، دل سے میری تعلیم اپنا
!لے 18 کیونکہ اچھا ہے کہ تُو اُنہیں اپنے دل میں محفوظ رکھے، وہ سب
تیرے ہونٹوں پر رہیں۔مستعد مَیںآج19 تجھےہاںتجھے، ہی دےتعلیم رہا
ہوں تاکہ تیرا بھروسا رب پر رہے۔ مَیں20 تیرےنے لئے 30 کہاوتیں قلم
بند کی ایسیہیں، باتیں جو مشوروں اور علم بھریسے ہوئی ہیں۔ 21 کیونکہ
مَیں تجھے سچائی کی قابِل اعتماد باتیں سکھانا چاہتا ہوں تاکہ تُو اُنہیں قابِل
جنہوںسکےدےجواباعتماد تجھےنے بھیجا ہے۔

-۱-
حالپست22 اِسکو لئے لُوٹنہ کہ حالپستوہ مصیبتہے، زدہ کو

عدالت میں مت کچلنا۔ 23 کیونکہ رب خود اُن کا دفاع کر کے اُنہیں لُوٹ
لے گا جو لُوٹاُنہیں رہے ہیں۔

-۲-
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شخصغصیلے24 دوستکا نہ بن، نہ اُس یادہسے تعلقز رکھ جلدیجو

آگسے بگولا ہو جاتا ہے۔ 25 ایسا نہ ہو کہ تُو اُس چلنچالکا اپنا کر اپنی
جان کے لئے پھندا لگائے۔

-۳-
کبھی26 ہاتھ ملا کر وعدہ نہ کر کہ دوسرےمَیں کے قرضے کا ضامن

ہوں گا۔ قرض27 دار کے پیسے واپس نہ کرنے پر اگر تُو بھی پیسے ادا نہ
کر سکے تو تیری چارپائی تیرےبھی نیچے سے چھین لی جائے گی۔

-۴-
زمین28 کی جو تیرےحدود باپ دادا نے مقرر کیں اُنہیں آگے پیچھے

مت کرنا۔
-۵-

29 کیا تجھے ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اپنے کام میں ماہر ہے؟ وہ نچلے
طبقے لوگوںکے خدمتکی کرےنہیں گا بلـکہ بادشاہوں کی۔

23
-۶-

1 اگر شریکمیںکھانےکےحکمرانکسیتُو ہو جائے دھیانخوبتو
دے کہ تُو کس کے حضور ہے۔ 2 اگر تُو پیٹو ہو تو اپنے گلے پر چھری
رکھ۔ 3 اُس کی عمدہ چیزوں کا لالچ مت کر، کیونکہ یہ کھانا فریب دہ
ہے۔

-۷-
طاقتپوریاپنی4 امیر بننے نہصَرفمیں ایسیحکمتاپنیکر، کوششوں

سے متضائع کر۔ ایک5 دولتنظر پر ڈال تو وہ اوجھل ہو جاتی ہے، اور
پَر لگا عقابکر طرحکی آسمان طرفکی اُڑ جاتی ہے۔

-۸-
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6 جلنے والے کی روٹی مت کھا، اُس کے لذیذ کھانوں کا لالچ نہ کر۔

7 کیونکہ یہ گلے میں بال کی طرح ہو گا۔ وہ تجھ سے کہے گا، کھاؤ،”
“!پیو لیکن اُس کا تیرےدل ساتھ نہیں ہے۔ 8 جو لقمہ تُو نے کھا لیا اُس
تجھےسے قَے آئے گی، تیریاور اُس سے دوستانہ باتیں ضائع ہو جائیں گی۔

-۹-
احمق9 باتسے نہ کر، کیونکہ دانشتیریوہ مند باتیں حقیر جانے گا۔
-۱۰-

زمین10 کی جو حدود قدیم زمانے میں مقرر ہوئیں اُنہیں آگے پیچھے مت
کرنا، اور یتیموں کھیتوںکے پر قبضہ نہ کر۔ 11 کیونکہ اُن کا چھڑانے والا
قوی ہے، وہ اُن میںحقکے لڑےخلافتیرےخود گا۔

-۱۱-
12 اپنا تربیتدل کے حوالے کر اور اپنے کان علم کی باتوں پر لگا۔
-۱۲-

13 بچے کو تربیت سے محروم نہ رکھ، چھڑی سے اُسے سزا دینے سے
وہ مرےنہیں گا۔ چھڑی14 سے اُسے دےسزا تو اُس کی موتجان سے
چھوٹ جائے گی۔

-۱۳-
میرے15 بیٹے، اگر تیرا دل دانش مند ہو تو میرا دل بھی خوش ہو گا۔

مَیں16 اندر مناؤںخوشیاندرہی دیانتہونٹتیرےجبگا باتیںدار یں کر
گے۔

-۱۴-
17 تیرا دل گناہ گاروں کو دیکھ کر کُڑھتا نہ رہے پورےبلـکہ ربدن

خوفکا رکھنے میں سرگرم رہے۔ 18 تیریکیونکہ اُمید جاتی نہیں رہے گی
بلـکہ تیرا ًمستقبل یقینا اچھا ہو گا۔
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-۱۵-
میرے19 بیٹے، سن کر دانش مند ہو جا اور صحیح راہ پر اپنے دل کی

راہنمائی کر۔ 20 شرابی اور پیٹو سے یغ در کر، 21 کیونکہ شرابی اور پیٹو
غریب ہو جائیں گے، اور کاہلی چیتھڑےاُنہیں پہنائے گی۔

-۱۶-
22 اپنے باپ کی جسسن نے تجھے پیدا کیا، اور اپنی ماں کو حقیر نہ

بوڑھیجبجان ہو جائے۔
23 سچائی خرید لے اور کبھی فروخت نہ کر، اُس میں شامل حکمت،

تربیت اور سمجھ اپنا لے۔
راست24 باز خوشیبڑیباپکا مناتا دانشاورہے، مند بیٹے کا والد اُس

لطفسے اندوز ہوتا ہے۔
25 چنانچہ اپنے باپماں کے لئے خوشی باعثکا ہو، ایسی زندگی گزار

تیریکہ ماں جشن منا سکے۔
-۱۷-

میرے26 بیٹے، اپنا میرےدل حوالے تیریکر، میریآنکھیں راہیں پسند
کریں۔ 27 کیونکہ کسبی گہرا گڑھا اور زناکار عورت تنگ کنواں ہے،
28 ڈاکو کی طرح تاکوہ لگائے بیٹھ کر مردوں میں بےوفاؤں کا اضافہ
کرتی ہے۔

-۱۸-
کون29 آہیں بھرتا ہے؟ کون ہائے ہائے کرتا اور جھگڑےلڑائی میں

ملوث رہتا کسہے؟ کو بلاوجہ چوٹیں لـگتی، کس کی آنکھیں دُھندلی
سی رہتی ہیں؟ 30 وہ جو رات تکگئے َمے پینے اور مسالے دار َمے سے
مزہ لینے میں مصروف رہتا ہے۔ 31 َمے کو تکتا نہ رہ، خواہ اُس کا سرخ
رنگ خوبکتنی صورتی سے پیالے میں کیوں نہ چمکے، خواہ بڑےاُسے
مزے کیوںسے نہ پیا جائے۔ انجام32 کار وہ سانپتجھے طرحکی کاٹے
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ناگگی، طرحکی ڈسے گی۔ تیری33 عجیبآنکھیں غریبو منظر دیکھیں
گی اور تیرا دل بےتُکی باتیں ہکلائے گا۔ 34 تُو سمندر کے بیچ میں لیٹنے
والے کی مانند ہو گا، اُس جیسا جو مستول پر چڑھ کر لیٹ گیا ہو۔ 35 تُو
کہے گا، میری” پٹائی ہوئی لیکن محسوسدرد نہ ہوا، مجھے مارا گیا لیکن
معلوم نہ ہوا۔ مَیں جاگکب اُٹھوں گا تاکہ دوبارہ شراب طرفکی رُخ
کر “سکوں؟

24
-۱۹-

1 شریروں سے حسد نہ کر، نہ اُن سے صحبت رکھنے کی آرزو رکھ،
2 کیونکہ اُن کا دل ظلم کرنے پر تُلا رہتا ہے، اُن کے ہونٹ دوسروں کو
دُکھ پہنچاتے ہیں۔

-۲۰-
حکمت3 گھر کو تعمیر سمجھکرتی، مضبوطاُسے بنیاد پر کھڑا کر دیتی،

4 اور علم و عرفان اُس کمروںکے قیمتبیشکو اور من موہن چیزوں سے
بھر دیتا ہے۔

-۲۱-
دانش5 مند طاقتکو حاصل ہوتی اور علم رکھنے والے قوتکی بڑھتی

رہتی ہے، 6 جنگکیونکہ کرنے کے لئے ہدایت اور فتح پانے کے لئے
متعدد مشیروں ضرورتکی ہوتی ہے۔

-۲۲-
حکمت7 اِتنی بلند و بالا ہے احمقکہ اُسے پا نہیں بزرگجبسکتا۔ شہر

میںدروازےکے فیصلہ کرنے کے لئے جمع ہیںہوتے تو وہ نہیںکچھ کہہ
سکتا۔

-۲۳-
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بُرے8 منصوبے ھنے باند والا سازشی کہلاتا ہے۔ احمق9 کی چالاکیاں
گناہ ہیں، لوگاور طعنہ زن گھنسے کھاتے ہیں۔

-۲۴-
10 اگر تُو مصیبت کے دن ہمت ہار کر ڈھیلا ہو جائے تو تیری طاقت

جاتی رہے گی۔
-۲۵-

11 جنہیں موت کے حوالے کیا جا رہا ہے اُنہیں چھڑا، جو قصائی کی
طرف ڈگمگاتے ہوئے جا رہے ہیں اُنہیں روک دے۔ 12 شاید تُو ہمیں”کہے، تو اِس بارےکے میں علم نہیں لیکن“تھا۔ یقین جان، کیدلجو جانچ
پڑتال کرتا ہے وہ بات سمجھتا ہے، جو تیری جان کی دیکھ بھال کرتا ہے
اُسے معلوم ہے۔ وہ انسان کو اُس اعمالکے کا بدلہ دیتا ہے۔

-۲۶-
میرے13 بیٹے، شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، چھتے خالصکا شہد میٹھا

ہے۔ جان14 لے اِسیحکمتکہ تیریطرح جان کے لئے میٹھی ہے۔ اگر
تُو اُسے پائے تو تیری اُمید جاتی نہیں رہے گی بلـکہ تیرا مستقبل اچھا ہو گا۔

-۲۷-
راستبےدین،اے15 باز کے تاککیگھر متلگائے بیٹھنا، اُس کی

رہائش گاہ تباہ نہ کر۔ 16 کیونکہ راستگو باز سات بار گر جائے توبھی
ہر بار دوبارہ اُٹھ کھڑا ہو گا جبکہ ایکبےدین بار ٹھوکر کھا کر مصیبت
میں پھنسا رہے گا۔

-۲۸-
17 اگر تیرا دشمن گر جائے نہخوشتو ہو، اگر وہ ٹھوکر کھائے تو تیرا دل

جشن نہ منائے۔ 18 ایسا نہ ہو ربکہ یہ دیکھ کر تیرا یہ رو پسند کرےنہ
اور اپنا غصہ دشمن پر اُتارنے سے باز آئے۔

-۲۹-
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19 بدکاروں کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو جا، بےدینوں کے باعث کُڑھتا
نہ رہ۔ 20 کیونکہ شریروں کا کوئی مستقبل نہیں، بےدینوں کا چراغ بجھ
جائے گا۔

-۳۰-
میرے21 رببیٹے، اور بادشاہ خوفکا مان، اور سرکشوں شریکمیں

نہ ہو۔ 22 اچانککیونکہ ہی اُن آفتپر آئے کسیگی، کو پتا نہیںہی چلے
دونوںجبگا اُن پر حملہ کر اُنہیںکے تباہ کر دیں گے۔

دانش مندوں کی مزید کہاوتیں
ذیل23 دانشمیں مندوں کی مزید کہاوتیں قلم بند ہیں۔
عدالت میں جانب داری دکھانا بُری بات ہے۔ 24 جو قصوروار سے

کہے، تُو” بےقصور “ہے اُس پر قومیں لعنت بھیجیں گی، اُس سرزنشکی
اُمّتیں یں کر گی۔ لیکن25 جو قصوروار کو مجرم ٹھہرائے حالخوشوہ ہو
گا، کثرتاُسے برکتکی ملے گی۔

26 دوستجوابسچا کے بوسے کی مانند ہے۔
پہلے27 باہر کا کام مکمل کر کے اپنے کھیتوں کو تیار کر، پھر ہی اپنا

گھر تعمیر کر۔
بلاوجہ28 پڑوسیاپنے یادے۔متگواہیخلافکے کیا تُو ہونٹوںاپنے

سے دھوکا دینا چاہتا ہے؟
مت29 کہنا، طرحجس” اُس میرےنے ساتھ کیا اُسی طرح مَیں اُس

کے ساتھ کروں گا، مَیں اُس کے ہر فعل جوابمناسبکا دوں “گا۔
ایک30 دن مَیں ُسست اور ناسمجھ آدمی کھیتکے اور انگور کے باغ

میں سے گزرا۔ 31 ہر جگہ کانٹےدار یاں جھاڑ پھیلی ہوئی تھیں، خود رَو
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پودے پوری زمین پر چھا گئے تھے۔ اُس کی چاردیواری بھی گر گئی تھی۔
32 یہ دیکھ کر مَیں دلنے دھیانسے دیا اور سبق سیکھ لیا،

33 اگر تُو تھوڑیمجھے”کہے، دیر تھوڑیدے،سونے دیر اونگھنے دے،
تھوڑی دیر ہاتھ پر دھرےہاتھ دےبیٹھنے تاکہ مَیں آرام کر “سکوں 34 تو
خبردار، جلد غربتہی راہزن طرحکی تجھ پر آئے مفلسیگی، ہتھیار سے
لیس ڈاکو طرحکی تجھ پر پڑےآ گی۔

25
سلیمان کی مزید کہاوتیں

ذیل1 میں سلیمان کی مزید کہاوتیں درج ہیں جنہیں یہوداہ کے بادشاہ
ِحزقیاہ لوگوںکے نے جمع کیا۔

2 الله کا جلال اِس میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ پوشیدہ رکھتا ہے،
بادشاہ کا جلال اِس میں کہ وہ معاملے کی تحقیق کرتا ہے۔

3 آسمانجتنا بلند اور گہریزمین اُتناہے بادشاہوںہی دلکے کھوجکا
نہیں لگایا جا سکتا۔

چاندی4 مَیلسے دُور کرو تو برتنسنار بنانے کامیابمیں ہو جائے گا،
بےدین5 کو بادشاہ کے دُورسےحضور کرو تو اُس تختکا راستی کی بنیاد
پر قائم رہے گا۔

6 بادشاہ کے حضور آپاپنے پر فخر نہ کر، عزتنہ کی اُس جگہ پر کھڑا
ہو جا بزرگوںجو لئےکے اِس7ہے۔مخصوص پہلےسے کہ شرفا منےکے سا
ہی تیری بےعزتی ہو جائے بہتر ہے کہ تُو پیچھے کھڑا ہو جا اور بعد میں
کوئی تجھ سے کہے، یہاں” منے سا آ “جائیں۔
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جو کچھ تیری آنکھوں نے دیکھا اُسے عدالت میں پیش کرنے میں
جلدبازی8 نہ کر، کیونکہ تُو کرےکیا گا اگر تیرا تیرےپڑوسی معاملے کو
جھٹلا کر تجھے شرمندہ کرے؟

عدالت9 میں اپنے پڑوسی سے لڑتے وقت وہ بات بیان نہ کر جو کسی
پوشیدگینے تیرےمیں سپرد کی، 10 ایسا نہ ہو کہ سننے تیریوالا بےعزتی
تیریتبکرے۔ بدنامی کبھی نہیں مٹے گی۔

وقت11 پر موزوں بات چاندی کے برتن میں سونے سیبکے کی مانند
ہے۔ دانش12 مند نصیحتکی قبول کرنے والے کے لئے سونے کی بالی
خالصاور سونے کے گلوبند کی مانند ہے۔

13 قابِل اعتماد قاصد بھیجنے والے کے لئے فصل کاٹتے وقت برف کی
ٹھنڈک جیسا ہے، اِس طرح وہ مالـکاپنے کی جان کو تر و تازہ کر دیتا
ہے۔

14 جو شیخی مار کر تحفوں کا وعدہ کرے لیکن کچھ نہ دے وہ اُن
طوفانی بادلوں کی مانند ہے جو برسے بغیر گزر جاتے ہیں۔

حکمران15 تحملکو قائلسے کیا جا سکتا، اور نرم زبان ہڈیاں توڑنے کے
قابل ہے۔

16 اگر شہد مل جائے تو ضرورت سے یادہ ز مت کھا، حد سے یادہ ز
کھانے تجھےسے قَے آئے گی۔

17 اپنے پڑوسی کے گھر میں بار بار جانے سے اپنے قدموں کو روک،
ورنہ تنگوہ آ کر تجھ نفرتسے کرنے لـگے گا۔

18 جو اپنے پڑوسی خلافکے جھوٹی دےگواہی وہ ہتھوڑے، تلوار
اور تیز تیر جیسا نقصان دہ ہے۔

مصیبت19 وقتکے بےوفا پر اعتبار خرابکرنا دانت یا ڈگمگاتے پاؤں
کی تکلیفطرح دہ ہے۔



امثال 25:20 lix امثال 26:4

20 دُکھتے دل کے لئے گیت گانا اُتنا ہی غیرموزوں ہے جتنا سردیوں کے
موسم قمیصمیں اُتارنا سوڈےیا پر سرکہ ڈالنا۔

21 اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اُسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو پانی پلا۔
کیونکہ22 ایسا اُستُوسےکرنے سرکے پر کوئلوںہوئےجلتے کا لگائےڈھیر
گا، رباور تجھے دےاجر گا۔

طرحجس23 بادلکالے لانے والی بارشہَوا پیدا کرتی اُسیہے طرح
باتونی کی چپکے سے کی گئی باتوں سے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔

24 بیویجھگڑالو کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر چھتنسبتکی کے
کسی کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

25 ملـکدُوردراز خبریخوشکی پیاسے گلے میں ٹھنڈا پانی ہے۔
26 راستجو باز بےدین کے منے سا ڈگمگانے لـگے، وہ گدلا چشمہ اور

آلودہ کنواں ہے۔
27 یادہ ز شہد کھانا اچھا نہیں، اور نہ ہی یادہ ز عزتاپنی کی فکر کرنا۔
جو28 آپاپنے پر قابو نہ پا اُسوہسکے شہر مانندکی فصیلکیجسہے

دیڈھا گئی ہے۔
26

احمق1 عزتکی کرنا اُتنا ہی غیرموزوں ہے جتنا موسِم گرما برفمیں یا
فصل وقتکاٹتے بارش۔

2 بلاوجہ بھیجی ہوئی لعنت پھڑپھڑاتی یا چڑ یا اُڑتی ہوئی ابابیل کی طرح
اوجھل ہو کر بےاثر رہ جاتی ہے۔

گھوڑے3 کو چھڑی سے، گدھے کو لگام سے اور احمق کی پیٹھ کو
لاٹھی تربیتسے دے۔

احمقجب4 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے نہ دے، ورنہ تُو اُسی کے
برابر ہو جائے گا۔
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جب5 احمق احمقانہ باتیں کرے تو اُسے جواب دے، ورنہ وہ اپنی نظر

دانشمیں ٹھہرےمند گا۔
6 جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجے وہ اُس کی مانند ہے جو اپنے پاؤں پر

کلہاڑی مار کر آپاپنے سے یادتی ز کرتا *ہے۔
احمق7 کے منہ حکمتمیں باتکی مفلوج بےحرکتکی لٹکتی ٹانگوں

کی طرح بےکار ہے۔
احمق8 کا احترام کرنا فلاخن کے ساتھ پتھر ھنے باند کے برابر ہے۔
احمق9 کے منہ حکمتمیں باتکی نشے دُھتمیں شرابی کے ہاتھ میں

جھاڑیکانٹےدار کی مانند ہے۔
احمقجو10 یا گزرنےکسیہر والے کامکو پر لگائے زخمیکوسبوہ

کرنے والے تیرانداز کی مانند ہے۔
11 جو احمق حماقتاپنی دہرائے وہ اپنی قَے واپسپاسکے آنے والے

ُکتے کی مانند ہے۔
12 کیا دکھائیکوئی دیتا جوہے آپاپنے دانشکو مند سمجھتا اُسہے؟

نسبتکی احمق کے سدھرنے کی یادہ ز اُمید ہے۔
کاہل13 کہتا ہے، راستے” میں شیر ہے، ہاں چوکوں میں شیر پھر رہا

“!ہے
طرحجس14 دروازہ قبضے پر گھومتا اُسیہے طرح کاہل اپنے بستر پر

کروٹیں بدلتا ہے۔
کاہلجب15 اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں دےڈال تو وہ اِتنا ُسست

ہے کہ اُسے واپستکمنہ نہیں لا سکتا۔
کاہل16 اپنی نظر حکمتمیں جوابسے دینے ساتوالے آدمیوں سے

کہیں یادہ دانشز مند ہے۔
* 26:6 یادتی ز کرتا :ہے لفظی :ترجمہ یادتی ز کا پیالہ پیتا ہے۔
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17 جو وقتگزرتے دوسروں جھگڑےکے کرےمداخلتمیں وہ اُس

آدمی کی مانند ہے جو ُکتے کو کانوں سے پکڑ لے۔
18-19 جو اپنے پڑوسی کو فریب دے کر بعد میں کہے، مَیں” صرف

مذاق کر رہا “تھا وہ اُس دیوانے کی مانند ہے لوگوںجو پر جلتے ہوئے اور
مہلـک تیر برساتا ہے۔

لـکڑی20 کے ختم ہونے آگپر بجھ جاتی تہمتہے، لگانے والے کے
چلے جانے پر جھگڑا بند ہو جاتا ہے۔

انگاروں21 میں کوئلے آگاور میں لـکڑی ڈال بھڑکآگتو اُٹھے گی۔
جھگڑالو کو کہیں بھی کھڑا کر لوگتو مشتعل ہو جائیں گے۔

تہمت22 لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے کے لقموں جیسی ہیں، وہ
دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔

23 جلنے والے ہونٹ اور شریر دل مٹی کے اُس برتن کی مانند ہیں جسے
چمک دار بنایا گیا ہو۔

نفرت24 کرنے والا اپنے ہونٹوں سے اپنا روپاصلی چھپا لیتا لیکنہے،
اُس کا دل فریب سے بھرا رہتا ہے۔ جب25 وہ مہربان کرےباتیں تو اُس
پر یقین نہ کر، کیونکہ اُس کے دل میں سات مکروہ باتیں ہیں۔ 26 گو اُس
نفرتکی فی فریبالحال چھپیسے ایکلیکنرہے، اُسدن غلطکا کردار
جماعتپوری کے منے سا ظاہر ہو جائے گا۔

دوسروںجو27 پھنسانےکو لئےکے میںاُسوہکھودےگڑھا خود گر
جائے گا، جو پتھر لُڑھکا کر دوسروں پر پھینکنا چاہے اُس پر ہی واپسپتھر
لُڑھک آئے گا۔

زبانجھوٹی28 اُن نفرتسے کرتی دیتیکچلوہجنہیںہے خوشامدہے،
کرنے والا منہ تباہی مچا دیتا ہے۔
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27
اُس1 پر شیخی نہ مار جو تُو کرےکل تجھےگا، کیا معلوم کلکہ دنکا

کیا کچھ کرےفراہم گا؟
2 تیرا اپنا منہ اور اپنے ہونٹ تیری یف تعر نہ یں کر بلـکہ وہ جو تجھ سے

واقف بھی نہ ہو۔
3 پتھر بھاری اور ریت وزنی ہے، لیکن جو احمق کرےتنگتجھے وہ

یادہ ز ناقابِل برداشت ہے۔
4 غصہ ظالم ہوتا اور طیش سیلاب کی طرح انسان پر آ جاتا ہے، لیکن

کون حسد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
ملامتکھلی5 چھپی محبتہوئی سے بہتر ہے۔
پیار6 ضربیںکیوالےکرنے وفا ثبوتکا نفرتلیکنہیں، والےکرنے

کے متعدد بوسوں سے خبردار رہ۔
7 جو سیر ہے وہ شہد کو بھی پاؤں تلے روند دیتا ہے، لیکن بھوکے کو

کڑوی چیزیں بھی میٹھی لـگتی ہیں۔
آدمیجو8 اپنے نکلسےگھر کر مارا پھرےمارا پرندےاُسوہ مانندکی

ہے جو اپنے گھونسلے بھاگسے کر کبھی اِدھر کبھی اُدھر پھڑپھڑاتا رہتا
ہے۔

9 تیل اور بخور دل کو خوش کرتے ہیں، لیکن دوست اپنے اچھے
مشوروں خوشیسے دلاتا ہے۔

10 اپنے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑ، نہ اپنے ذاتی دوستوں کو نہ اپنے
باپ کے دوستوں کو۔ تب تجھے مصیبت کے دن اپنے بھائی سے مدد نہیں
پڑےمانگنی گی۔ قریبکیونکہ پڑوسیکا دُور کے بھائی سے بہتر ہے۔

میرے11 دانشبیٹے، مند بن میرےکر دل خوشکو کر تاکہ مَیں اپنے
حقیر جاننے والے سکوں۔دےجوابکو
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ذہین12 آدمی پہلےخطرہ بھانپسے چھپکر جاتا ہے، جبکہ لوحسادہ

آگے بڑھ کر اُس لپیٹکی میں آ جاتا ہے۔
ضمانت13 کا واپسلباسوہ نہ کر کسیجو پردیسینے کا ضامن بن کر

دیا ہے۔ اگر وہ عورتاجنبی کا ضامن ہو تو اُس ضمانت پر ضرور قبضہ کر
جو اُس دینے تھی۔

14 جو سویرےصبح بلند آواز سے اپنے پڑوسی کو دےبرکت اُس کی
لعنتبرکت ٹھہرائی جائے گی۔

15 جھگڑالو بیوی بارشموسلادھار باعثکے مسلسل ٹپکنے والی چھت
کی مانند ہے۔ اُسے16 روکنا ہَوا کو روکنے یا تیل کو پکڑنے کے برابر ہے۔

17 لوہا لوہے کو اور انسان انسان ذہنکے کو تیز کرتا ہے۔
جو18 انجـیر اُسوہکرےبھالدیکھکیدرختکے پھلکا گا،کھائے

جو اپنے مالـک کی وفاداری سے کرےخدمت اُس کا احترام کیا جائے
گا۔

چہرےپانیطرحجس19 منعکسکو کرتا انسانطرحاُسیہے دلکا
انسان منعکسکو کرتا ہے۔

20 موتنہ اور نہ پاتال کبھی سیر ہوتے ہیں، نہ انسان کی آنکھیں۔
21 سونا چاندیاور میںکٹھالی پگھلا صافپاککر لیکنکر، انسان کا

کردار اِس سے معلوم کر لوگکہ اُس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔
22 اگر احمق کو اناج کی طرح اُوکھلی اور موسل سے کوٹا بھی جائے

توبھی اُس حماقتکی دُور نہیں ہو جائے گی۔
احتیاط23 اپنیسے یوں بکر بھیڑ حالتکی پر دھیان دے، اپنے یوڑوں ر پر

خوب توجہ دے۔ 24 کیونکہ کوئی بھی دولت تکہمیشہ قائم نہیں رہتی،
کوئی بھی تاج نسل در نسل برقرار نہیں رہتا۔ کھلے25 میدان میں گھاس
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کاٹ کر جمع کر تاکہ نئی گھاس اُگ سکے، چارا پہاڑوں سے بھی اکٹھا
کر۔ تب26 تُو بھیڑوں کی اُون کپڑےسے بنا سکے گا، بکروں کی فروخت
سے کھیت خرید سکے گا، 27 اور یاں بکر اِتنا دودھ دیں گی کہ تیرے،
تیرے خاندان تیرےاور نوکر چاکروں کے لئے کافی ہو گا۔

28
1 بےدین فرار ہو جاتا ہے حالانکہ تعاقب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا،

راستلیکن باز آپاپنے کو جوان ببر شیر محفوظطرحکی سمجھتا ہے۔
ملـک2 خطاکاریکی سببکے اُسسے حکومتکی یگانگتکی قائم

نہیں رہے گی، لیکن سمجھ دار اور دانش مند آدمی اُسے بڑی تکدیر قائم
رکھے گا۔

3 غریبوںغریبجو پر کرےظلم وہ اُس بارشموسلادھار کی مانند ہے
سیلابجو لا کر فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔

شریعتنےجس4 ترککو کیا وہ بےدین تعریفکی کرتا لیکنہے،
شریعتجو کے تابع رہتا ہے وہ اُس مخالفتکی کرتا ہے۔

5 انصافشریر نہیں ربلیکنسمجھتے، کچھسبطالبکے ہیں۔سمجھتے
زندگیبےالزام6 گزارنے ٹیڑھیغریبوالا راہوں پر چلنے والے امیر سے

بہتر ہے۔
7 شریعتجو کی کرےپیروی وہ سمجھ دار بیٹا ہے، لیکن عیاشوں کا

ساتھی باپاپنے کی بےعزتی کرتا ہے۔
8 جو اپنی دولت ناجائز سود سے بڑھائے وہ اُسے کسی اَور کے لئے جمع

کر رہا شخصایسےہے، کے لئے جو غریبوں پر کرےرحم گا۔
9 جو اپنے کان میں اُنگلی ڈالے تاکہ شریعت کی باتیں نہ سنے اُس کی

دعائیں بھی قابِل گھن ہیں۔
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10 جو سیدھی راہ پر چلنے والوں کو غلط راہ پر لائے وہ اپنے ہی گڑھے

میں گر جائے گا، لیکن میراثاچھیبےالزام پائیں گے۔
11 امیر آپاپنے دانشکو مند سمجھتا لیکنہے، سمجھمندضرورتجو

دار ہے وہ اُس کا اصلی کردار معلوم کر لیتا ہے۔
راستجب12 باز فتح یاب ہوں تو ملـک کی شان و شوکت بڑھ جاتی

بےدینجبلیکنہے، ہوںکھڑےاُٹھ چھپلوگتو جاتے ہیں۔
13 جو اپنے گناہ چھپائے وہ ناکام رہے گا، لیکن جو اُنہیں تسلیم کر کے

کرےترک وہ رحم پائے گا۔
مبارک14 ہے وہ جو ہر وقت رب خوفکا مانے، لیکن جو اپنا دل

کرےسخت مصیبتوہ پھنسمیں جائے گا۔
پست15 حال قوم پر حکومت کرنے والا بےدین غُراتے ہوئے ببر شیر

اور حملہ آور ریچھ کی مانند ہے۔
جہاں16 ناسمجھ حکمران ہے وہاں ظلم ہوتا ہے، لیکن غلطجسے نفع

نفرتسے ہو اُس کی عمر دراز ہو گی۔
کرےقتلکوکسیجو17 تکموتوہ اپنے قصور نیچےکے دبا ہوا مارا

پھرےمارا گا۔ شخصایسے کا سہارا نہ !بن
گزارےزندگیبےالزامجو18 وہ بچا لیکنگا،رہے ٹیڑھیجو راہ پر چلے

اچانکوہ ہی گر جائے گا۔
19 جو اپنی زمین کی کرےباڑیکھیتی وہ جی بھر کر روٹی کھائے گا،

لیکن چیزوںفضولجو پیچھےکے پڑ جائے غربتوہ سے سیر ہو گا۔جائے
20 قابِل اعتماد آدمی کو کثرت کی برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن جو

بھاگبھاگ دولتکر جمع کرنے مصروفمیں رہے وہ سزا نہیںسے بچے
گا۔
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جانب21 داری بُری بات ہے، لیکن انسان روٹی کا ٹکڑا حاصل کرنے
کے لئے مجرم بن جاتا ہے۔

بھاگبھاگلالچی22 دولتکر جمع کرتا ہے، اُسے معلوم ہی نہیں کہ
اِس کا انجام غربت ہی ہے۔

نصیحتآخرکار23 یادہسےوالےکرنےچاپلوسیوالادینے ز منظور ہوتا
ہے۔

24 جو باپاپنے یا ماں لُوٹکو کر کہے، یہ” جرم نہیں “ہے مہلـکوہ
قاتل کا شریِک کار ہوتا ہے۔

لالچی25 جھگڑوں کا منبع رہتا ہے، لیکن ربجو پر بھروسا رکھے وہ
حالخوش رہے گا۔

26 جو اپنے دل پر بھروسا رکھے بےوقوفوہ لیکنہے، حکمتجو کی
راہ پر چلے محفوظوہ رہے گا۔

غریبوں27 کو دینے ضرورتوالا مند نہیں ہو لیکنگا، جو اپنی آنکھیں
بند کر اُنہیںکے کرےنظرانداز اُس بہتپر لعنتیں آئیں گی۔

ہوںکھڑےاُٹھبےدینجب28 چھپلوگتو جاتے ہیں، جبلیکن
ہلاک ہو جائیں راستتو بازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔

29
1 جو متعدد نصیحتوں کے باوجود ہٹ دھرم رہے اچانکوہ ہی برباد

ہو جائے گا، اور شفا کا امکان ہی نہیں ہو گا۔
2 جب راست باز بہت ہیں تو قوم خوش ہوتی، لیکن جب بےدین

کرےحکومت تو قوم آہیں بھرتی ہے۔
3 جسے حکمت پیاری ہو وہ اپنے باپ کو خوشی دلاتا ہے، لیکن

کسبیوں کا ساتھی دولتاپنی اُڑا دیتا ہے۔
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انصافبادشاہ4 ملـکسے کو مستحکم لیکنکرتا، یادہسےحد ٹیکسز

لینے سے اُسے تباہ کرتا ہے۔
5 جو اپنے پڑوسی کی کرےچاپلوسی وہ اُس کے قدموں کے آگے جال

بچھاتا ہے۔
6 شریر جرم وقتکرتے آپاپنے کو پھنسا دیتا، راستلیکن باز خوشی

منا کر شادمان رہتا ہے۔
راست7 باز پست حالوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، لیکن بےدین

پروا ہی نہیں کرتا۔
8 طعنہ زن شہر میں افرا تفری مچا دیتے جبکہ دانش مند غصہ ٹھنڈا دیتےکر ہیں۔
دانشجب9 مند آدمی عدالت میں احمق لڑےسے تو طیشاحمق میں آ

جاتا یا قہقہہ لگاتا سکونہے، کا امکان ہی نہیں ہوتا۔
خوں10 خوار آدمی شخصبےالزام نفرتسے کرتا، لیکن سیدھی راہ پر

چلنے والا اُس بہتریکی چاہتا ہے۔
احمق11 اپنا پورا اُتارتا،غصہ منددانشلیکن روکاُسے کر قابو میں ہے۔رکھتا
12 جو جھوٹحکمران پر دےدھیان اُس کے تمام ملازم بےدین ہوں

گے۔
غریبجب13 اور ظالم ملاقاتکی ہوتی ہے تو دونوں کی آنکھوں کو

روشن کرنے ربوالا ہی ہے۔
14 جو بادشاہ دیانت داری ضرورتسے مند کی کرےعدالت اُس کا

تخت تکہمیشہ قائم رہے گا۔
چھڑی15 اور نصیحت حکمت پیدا کرتی ہیں۔ جسے بےلگام چھوڑا

جائے وہ اپنی ماں کے لئے شرمندگی باعثکا ہو گا۔
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بےدینجب16 پھلیں پھولیں تو گناہ بھی پھلتا پھولتا ہے، لیکن راست باز

اُن شکستکی کے گواہ ہوں گے۔
17 اپنے بیٹے تربیتکی کر تو وہ تجھے سکون اور خوشی دلائے گا۔
جہاں18 یا رو نہیں وہاں قوم بےلگام ہو جاتی مبارکلیکنہے، وہہے

شریعتجو کے تابع رہتا ہے۔
19 نوکر صرف الفاظ سے نہیں سدھرتا۔ اگر وہ بات سمجھے بھی توبھی

دھیان دےنہیں گا۔
20 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے جو بات کرنے میں جلدباز ہے؟ اُس کی

نسبت احمق کے سدھرنے کی یادہ ز اُمید ہے۔
21 جو غلام جوانی سے ناز نعمتو میں پل کر بگڑ جائے اُس کا بُرا انجام

ہو گا۔
آلودغضب22 جھگڑےآدمی چھیڑتا رہتا شخصغصیلےہے، متعددسے

گناہ سرزد ہوتے ہیں۔
23 تکبر مالـکاپنے پستکو دےکر گا عزتشخصفروتنجبکہ پائے

گا۔
24 جو چور ساتھیکا ہو وہ اپنی جان نفرتسے رکھتا ہے۔ اُسگو سے

حلف اُٹھوایا جائے چوریکہ بارےکے میں توبھیدےگواہی کچھ نہیں
بتاتا حلفبلـکہ لعنتکی کی زد میں آ جاتا ہے۔

25 جو انسان خوفسے کھائے پھندےوہ پھنسمیں جائے گا، لیکن
ربجو خوفکا مانے محفوظوہ رہے گا۔

لوگبہت26 حکمران کی منظوری طالبکے ہتے ر ہیں، لیکن انصاف
رب ہی طرفکی سے ملتا ہے۔

راست27 باز بدکار سے اور بےدین سیدھی راہ پر چلنے والے سے گھن
کھاتا ہے۔
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30
اجور کی کہاوتیں

ذیل1 میں اجور بن یاقہ کی کہاوتیں ہیں۔ وہ مّسا کا ہنے ر والا تھا۔ اُس
نے فرمایا،

اے الله، تھکمَیں گیا اےہوں، الله، تھکمَیں گیا ہوں، بسمیرےیہ
باتکی نہیں رہی۔ 2ً یقینا مَیں انسانوں سبمیں سے یادہ ز نادان ہوں، مجھے
انسان کی سمجھ حاصل نہیں۔ 3 نہ مَیں حکمتنے سیکھی، قدوسنہ خدا
بارےکے میں علم رکھتا ہوں۔

آسمانکون4 پر چڑھ واپسکر اُتر کسآیا؟ نے ہَوا کو اپنے ہاتھوں میں
جمع کسکیا؟ گہرےنے پانی کو چادر لپیٹمیں کسلیا؟ زمیننے کی
حدود کو اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا ہے؟ اُس کا نام کیا ہے، اُس کے بیٹے کا
کیا نام ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو تو مجھے !بتا

5 الله کی باتہر آزمودہ ہے، اُسجو میں پناہ اُسلے کے لئے وہ ہے۔ڈھال
اُس6 کی باتوں میں اضافہ مت کر، ورنہ وہ تجھے ڈانٹے گا اور تُو جھوٹا

ٹھہرے گا۔
اے7 رب، مَیں تجھ سے دو چیزیں مانگتا میرےہوں، مرنے سے پہلے

اِن سے انکار نہ کر۔ 8 پہلے، دروغ گوئی اور جھوٹ مجھ سے دُور رکھ۔
دوسرے، نہ غربت نہ دولت دےمجھے بلـکہ اُتنی ہی روٹی جتنی میرا حق
ہے، 9 ایسا نہ ہو کہ مَیں دولت کے باعث سیر ہو کر تیرا انکار کروں اور
کہوں، کونرب” “ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ مَیں غربت باعثکے چوری
کر کے اپنے خدا کے نام کی بےحرمتی کروں۔
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مالـک10 کے منے سا ملازم تہمتپر نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ لعنتپر

بھیجے اور تجھے اِس کا بُرا نتیجہ بھگتنا پڑے۔
ایسی11 نسل بھی ہے جو باپاپنے پر لعنت کرتی اور اپنی ماں برکتکو

نہیں دیتی۔
ایسی12 نسل بھی ہے جو اپنی نظر میں پاک صاف ہے، گو اُس کی

غلاظت دُور نہیں ہوئی۔
ایسی13 نسل بھی جسہے کی بڑےآنکھیں تکبر سے دیکھتی ہیں، جو

اپنی بڑےپلـکیں گھمنڈ سے مارتی ہے۔
ایسی14 نسل بھی جسہے دانتکے تلواریں جبڑےاور یاں چھر ہیں

تاکہ دنیا زدوںمصیبتکے کو کھا معاشرےجائیں، مندوںضرورتکے
ہڑپکو کر لیں۔

کیجونک15 بیٹیاںدو ہیں، چوسنے دوکے اعضا جو چیختے ہتے ر اَور”ہیں، دو، اَور “دو۔
تین چیزیں ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتیں بلـکہ چار ہیں جو کبھی نہیں

پاتال،16“ہے،کافیابکرو،بساب”کہتیں، بانجھ کا جسزمینرِحم،
پیاسکی کبھی نہیں بجھتی آگاور جو کبھی نہیں کہتی، بساب” کرو،
اب کافی “ہے۔

17 جو آنکھ باپ کا مذاق اُڑائے اور ماں کی ہدایت کو حقیر جانے
اُسے وادی کے کوّے اپنی چونچوں سے نکالیں گے اور گِدھ کے بچے کھا
جائیں گے۔

تین18 باتیں حیرتمجھے زدہ ہیںکرتی بلـکہ مجھےکیجنہیںچار سمجھ
نہیں آتی، آسمان19 بلندیوںکی کیعقابپر چٹانراہ، کیسانپپر راہ، سمندر
بیچکے میں جہاز کی راہ اور وہ راہ جو کنواریمرد ساتھکے چلتا ہے۔
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20 زناکار عورت کی یہ راہ ہے، وہ کھا لیتی اور پھر اپنا منہ پونچھ کر

کہتی ہے، مجھ” سے کوئی غلطی نہیں “ہوئی۔
زمین21 تین چیزوں سے لرز اُٹھتی ہے بلـکہ چار چیزیں برداشت نہیں کر

سکتی، 22 وہ غلام جو بادشاہ بن جائے، وہ احمق جو جی بھر کر کھانا کھا
سکے، 23 نفرتوہ شادیکیجسعورت*انگیز ہو جائے اور وہ نوکرانی
جو اپنی مالـکن ملـکیتکی پر قبضہ کرے۔

زمین24 کی نہایتمخلوقاتچار دانشہی مند ہیں حالانکہ ہیں۔چھوٹی
چیونٹیاں25 کمزور نسل ہیں لیکن گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے لئے
خوراک جمع کرتی ہیں، 26 ِبجُو کمزور نسل ہیں لیکن چٹانوں میں ہی اپنے
گھر بنا لیتے ہیں، ٹڈیوں27 کا بادشاہ نہیں ہوتا باندھپرےسبتاہم کر نکلتی
ہیں، چھپکلیاں28 گو ہاتھ پکڑیسے جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی
جاتی ہیں۔

29 تین بلـکہ چار جاندار پُروقار انداز میں چلتے ہیں۔ 30 پہلے، ببر شیر جو
جانوروں میں زورآور ہے اور کسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، 31 دوسرے،
مرغا جو اکڑ کر چلتا ہے، تیسرے، بکرا اور چوتھے اپنی فوج کے ساتھ چلنے
والا بادشاہ۔

32 اگر تُو مغرورنے ہو کیحماقتکر بُرےیا منصوبے باندھے تو اپنے منہ
پر ہاتھ رکھ خاموشکر ہو جا، 33 کیونکہ دودھ بلونے سے ناکمکھن،
کو †مروڑنے کسیاورخونسے غصہکو دلانے لڑائیسے جھگڑا پیدا ہے۔ہوتا

31
لموایل کی کہاوتیں

* 30:23 نفرت :انگیز لفظی نفرتسےجس:ترجمہ کی جاتی ہے۔ † 30:33 :مروڑنے
لفظی :ترجمہ دباؤ لنے۔ ڈا
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ذیل1 میں مّسا کے بادشاہ لموایل کی کہاوتیں ہیں۔ اُس ماںکی اُسےنے

یہ تعلیم دی،
میرےاے2 میرےبیٹے، پیٹ کے پھل، جو میری مَنتوں سے پیدا ہوا،

مَیں تجھے کیا بتاؤں؟ 3 اپنی پوری طاقت عورتوں پر ضائع نہ کر، اُن پر جو
بادشاہوں کی تباہی باعثکا ہیں۔

اے4 لموایل، بادشاہوں کے لئے َمے پینا مناسب نہیں، حکمرانوں کے
لئے شراب کی آرزو رکھنا موزوں نہیں۔ 5 ایسا نہ ہو کہ وہ پی پی کر قوانین
بھول جائیں اور تمام مظلوموں ماریں۔حقکا اُنہیںشراب6 پلا جو تباہ ہونے
والے ہیں، َمے اُنہیں پلا جو غم کھاتے ہیں، 7 ایسے ہی پی پی کر اپنی
غربت مصیبتاور بھول جائیں۔

8 اپنا منہ اُن کے لئے کھول جو بول نہیں سکتے، اُن کے حق میں جو
ضرورت مند ہیں۔ 9 اپنا منہ کھول انصافکر عدالتسے کر اور مصیبت
زدہ اور غریبوں محفوظحقوقکے رکھ۔

بیویُسگھڑ یفکی تعر
10 ُسگھڑ بیوی کون پا سکتا ہے؟ ایسی عورت موتیوں سے کہیں یادہ ز

بیش قیمت ہے۔ 11 اُس پر اُس کے شوہر کو پورا اعتماد ہے، اور وہ نفع
سے محروم نہیں رہے گا۔ 12 عمر بھر وہ اُسے نقصان نہیں پہنچائے گی بلـکہ
برکت باعثکا ہو گی۔

13 وہ اُون اور َسن چن کر بڑی محنت سے دھاگا بنا لیتی ہے۔ 14 تجارتی
جہازوں طرحکی وہ دُوردراز علاقوں سے اپنی روٹی لے آتی ہے۔

15 وہ پَو پھٹنے پہلےسے جاگہی اُٹھتی ہے تاکہ اپنے والوںگھر کے لئے
کھانا اور اپنی نوکرانیوں کے لئے اُن کا حصہ تیار کرے۔ سوچ16 بچار کے
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بعد کھیتوہ خرید لیتی، اپنے کمائے پیسوںہوئے سے انگور کا باغ لگا لیتی
ہے۔

طاقت17 سے کمربستہ ہو کر وہ اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔
18 وہ محسوس کرتی ہے، میرا” کاروبار فائدہ مند “ہے، اِس لئے اُس کا
چراغ رات کے وقت بھی نہیں بجھتا۔ 19 اُس کے ہاتھ ہر وقت اُون اور
کتان کاتنے میں مصروف ہتے ر ہیں۔ 20 وہ اپنی مٹھی مصیبت زدوں اور
غریبوں لئےکے کھول کر اُن ہے۔کرتیمددکی پڑےبرفجب21 تو اُسے
والوںگھر بارےکے میں کوئی ڈر نہیں، گرمسبکیونکہ کپڑےگرم پہنے
ہیں۔ہوئے 22 اپنے بستر لئےکے کمبلاچھےوہ بنا لیتی، اور باریکوہخود
کتان اور رنگارغوانی لباسکے پہنے پھرتی ہے۔

23 شہر کے دروازے میں بیٹھے ملـک کے بزرگ اُس کے شوہر سے
خوب واقف ہیں، اور جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ بھی شورٰی
شریکمیں ہوتا ہے۔

بیوی24 کپڑوں کی سلائی کر فروختاُنہیںکے کرتی ہے، سوداگر اُس
کے کمربند خرید لیتے ہیں۔

25 طاقتوہ اور وقار سے ملبّس رہتی ہنساور کر آنے والے دنوں کا
باتسےحکمتوہ26ہے۔کرتیسامنا اُساورکرتی، زبانکی شفیقپر تعلیم
رہتی ہے۔ 27 وہ ُسستی کی روٹی نہیں کھاتی بلـکہ اپنے گھر میں ہر معاملے
کی دیکھ بھال کرتی ہے۔

اُس28 کے کھڑےبیٹے ہو کر مبارکاُسے کہتے ہیں، اُس کا بھیشوہر
اُس کی یف تعر کر کے کہتا ہے، 29 بہت” سی عورتیں ُسگھڑ ثابت ہوئی
ہیں، لیکن تُو اُن سب سبقتپر رکھتی “!ہے

دل30 فریبی، دھوکا اور ُحسن پل بھر کا ہے، لیکن جو عورت الله کا
خوف مانے وہ قابِل یف تعر ہے۔ 31 اُسے اُس کی محنت کا اجر !دو شہر
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دروازوںکے میں اُس کے کام اُس ستائشکی !کریں
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