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آستر
اخسویرس جشن مناتا ہے

اخسویرس1 بادشاہ کی سلطنت بھارت سے لے کر ایتھوپیا تک 127
صوبوں پر مشتمل تھی۔ واقعاتجن2 کا ذکر ہے وہ وقتاُس جبہوئے
سوسنوہ شہر قلعےکے حکومتسے کرتا تھا۔ حکومتاپنی3 تیسرےکے
سال میں اُس نے اپنے تمام بزرگوں اور افسروں ضیافتکی فارسکی۔ اور
مادی کے فوجی افسر اور صوبوں کے شرفا شریکسبرئیساور ہوئے۔
شہنشاہ4 دولتزبردستکیسلطنتاپنیتکدن180پورےنے اور اپنی
قوت کی شان شوکتو کا مظاہرہ کیا۔

5 اِس کے بعد اُس نے سوسن کے قلعے میں ہنے ر والے تمام لوگوں کی
چھوٹے سے لے ضیافتتکبڑےکر کی۔ یہ ساتجشن تکدن شاہی
باغ صحنکے میں منایا گیا۔ *مرمر6 ستونوںکے درمیانکے کتان کے سفید
پردےقیمتیکےرنگقرمزیاور لٹکائے تھے،گئے اور ارغوانیاورسفیدوہ
یوںکیرنگ ڈور یعےکے چاندیلـگےمیںستونوںذر چھلوںکے ساتھکے
بندھے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لئے سونے اور چاندی کے صوفے پچی
کاری کے فرشایسے پر رکھے ہوئے جستھے میں مرمر کے علاوہ مزید
تین قیمتی پتھر استعمال ہوئے تھے۔ 7 َمے سونے پیالوںکے میں پلائی گئی۔
ہر پیالہ فرق اور لاثانی تھا، اور بادشاہ کی فیاضی کے مطابق شاہی َمے کی
تھی۔کثرت جیجتنیکوئیہر8 پیچاہے سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے حکم
دیا تھا کہ ساقی مہمانوں کی پوریخواہشہر کریں۔
* 1:6 :مرمر لفظی :ترجمہ سنِگ ۔alabasterجراحت،
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وشتی ملـکہ کی برطرفی
9 اِس دوران وشتی ملـکہ نے محل کے اندر خواتین کی ضیافت کی۔

10 ساتویں دن جب بادشاہ کا دل َمے پی پی کر بہل گیا تھا تو اُس نے اُن
سات خواجہ سراؤں کو بُلایا جو خاص اُس کی خدمت کرتے تھے۔ اُن
کے نام مہومان، بِزّتا، بونا، خر بِگتا، ابگتا، زِتار اور کرکس تھے۔ 11 اُس نے
حکم دیا، وشتی” ملـکہ کو تاجشاہی پہنا میرےکر حضور لے آؤ تاکہ شرفا
اور باقی مہمانوں کو اُس خوبکی صورتی معلوم ہو “جائے۔ کیونکہ وشتی
صورتخوبنہایت تھی۔ لیکن12 جب خواجہ سرا ملـکہ پاسکے گئے تو
اُس نے آنے سے انکار کر دیا۔

یہ سن کر آگبادشاہ بگولا ہو گیا اور13 داناؤں باتسے کی اوقاتجو
کے عالِم تھے، کیونکہ دستور یہ تھا کہ بادشاہ قانونی معاملوں میں علما سے
مشورہ کرے۔ ِموں14 عال کے نام کارشینا، ِستار، ادماتا، ترسیس، مرس،
مرِسنا اور مموکان فارستھے۔ مادیاور ساتیہکے آزادیشرفا سے بادشاہ
کے حضور آ سکتے تھے سلطنتاور سبمیں سے اعلٰی عُہدہ رکھتے تھے۔

اخسویرس15 نے پوچھا، قانون” لحاظکے سے وشتی ملـکہ ساتھکے کیا
سلوک کیا جائے؟ کیونکہ اُس نے خواجہ سراؤں کے ہا تھ بھیجے ہوئے
شاہی حکم کو نہیں “مانا۔

مموکان16 نے بادشاہ اور دیگر شرفا کی موجودگی جوابمیں وشتی”دیا،
ملـکہ نے اِس سے نہ صرف بادشاہ کا بلـکہ اُس کے تمام شرفا اور سلطنت
کے تمام صوبوں میں ہنے ر والی قوموں کا بھی گناہ کیا ہے۔ 17 کیونکہ جو
کچھ اُس نے کیا ہے وہ تمام خواتین کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے
شوہروں کو حقیر جان کر کہیں گی، گو’ بادشاہ نے وشتی ملـکہ کو اپنے
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حضور آنے کا حکم دیا توبھی اُس نے اُس کے حضور آنے سے انکار ‘کیا۔
آج18 فارسہی مادیاور کے شرفا یاںکی بیو ملـکہ کی باتیہ سن کر اپنے
شوہروں سے ایسا سلوکہی کریں گی۔ تب ہم ذلت اور غصے کے جال
میں اُلجھ جائیں گے۔ 19 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ اعلان کریں کہ وشتی
ملـکہ کو پھر اخسویرسکبھی بادشاہ آنےحضورکے اجازتکی نہیں۔ اور
لازم ہے کہ یہ فارساعلان اور مادی کے قوانین میں درج کیا جائے تاکہ
اُسے منسوخ نہ کیا جا سکے۔ پھر بادشاہ کسی اَور کو ملـکہ کا عُہدہ دیں،
ایسی عورت کو جو یادہ ز لائق ہو۔ جب20 اعلان پوری سلطنت میں کیا
جائے گا تو تمام عورتیں اپنے کریںعزتکیشوہروں گی، خواہ وہ چھوٹے
ہوں یا “بڑے۔

21 یہ بات بادشاہ اور اُس کے شرفا کو پسند آئی۔ مموکان مشورےکے
مطابقکے اخسویرس22 سلطنتنے کے تمام صوبوں خطمیں بھیجے۔ ہر
صوبے اُسکو کے اپنے طرزِ تحریر میں اور ہر قوم اُسکو کی اپنی زبان میں
خط مل گیا کہ ہر مرد اپنے گھر کا سرپرست ہے اور کہ ہر خاندان میں
شوہر کی زبان بولی جائے۔

2
نئی ملـکہ تلاشکی

بعد1 جبمیں بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ملـکہ اُسے دوبارہ یاد آنے
لـگی۔ جو کچھ وشتی نے کیا تھا اور جو فیصلہ اُس بارےکے میں ہوا تھا وہ
بھی اُس ذہنکے میں گھومتا رہا۔ 2 پھر اُس ملازموںکے پیشخیالنے
کیا، کیوں” نہ پوری سلطنت میں شہنشاہ کے لئے صورتخوب یاں کنوار
تلاش کی جائیں؟ 3 بادشاہ سلطنتاپنی کے ہر صوبے میں افسر مقرر کریں
جو یاںصورتخوبیہ چنکنوار سوسنکر قلعےکے زنانکے میںخانے
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لائیں۔ اُنہیں زنان خانے کے انچارج ہیجا خواجہ سرا کی نگرانی دےمیں
دیا جائے اور اُن خوبکی صورتی بڑھانے کے لئے رنگ نکھارنے کا ہر
یقہضروری استعمالطر کیا پھر4جائے۔ لڑکیجو بادشاہ یادہسےسبکو ز
پسند آئے وہ وشتی کی جگہ ملـکہ بن “جائے۔

یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا، اور اُس نے ایسا ہی کیا۔
5 اُس وقت سوسن کے قلعے میں بن یمین کے قبیلے ایککا یہودی رہتا

جستھا کا نام مردکی بن یائیر بن ِسمعی قیسبن تھا۔ مردکی6 کا خاندان اُن
اسرائیلیوں میں شامل تھا جن بابلکو کا بادشاہ نبوکدنضر یہوداہ کے بادشاہ
یاکین *یہو کے ساتھ جلاوطن کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 7 مردکی کے
چچا صورتخوبنہایتایککی بیٹی بنام ہدّساہ تھی جو آستر بھی کہلاتی
تھی۔ اُس کے والدین کے مرنے پر مردکی نے اُسے لے کر اپنی بیٹی کی
حیثیت پالسے لیا تھا۔

جب8 بادشاہ کا حکم صادر ہوا تو بہت سی لڑکیوں کو سوسن کے قلعے
میں لا کر زنان خانے کے انچارج ہیجا کے سپرد کر دیا گیا۔ آستر بھی اُن
لڑکیوں میں شامل تھی۔ 9 وہ ہیجا کو پسند آئی بلـکہ اُسے اُس کی خاص
مہربانی حاصل ہوئی۔ خواجہ سرا نے جلدی جلدی بناؤ سنگار کا سلسلہ
شروع کیا، کھانے پینے کا مناسب انتظام کروایا اور شاہی محل کی سات
چنیدہ نوکرانیاں آستر کے حوالے کر رہائشدیں۔ کے لئے آستر اور اُس کی
لڑکیوں کو زنان خانے سبکے کمرےاچھےسے دیئے گئے۔

10 آستر نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ مَیں یہودی عورت ہوں، کیونکہ
مردکی نے اُسے حکم دیا تھا کہ اِس بارےکے میں خاموش رہے۔ 11 ہر
* 2:6 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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دن مردکی زنان خانے صحنکے سے گزرتا تاکہ آستر کے حال کا کرےپتا
اور یہ کہ اُس کے ساتھ کیاکیا ہو رہا ہے۔

اخسویرس12-13 بادشاہ سے ملنے پہلےسے کنواریہر کو بارہ مہینوں کا
مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، چھ ماہ مُر کے تیل سے اور چھ ماہ بلسان کے
تیل رنگاور نکھارنے کے دیگر یقوں طر جبسے۔ اُسے بادشاہ کے محل
میں جانا تھا تو زنان خانے کی بھیجو چیز وہ اپنے ساتھ لینا چاہتی اُسے دی
جاتی۔

14 شام کے وقت وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اُسے صبح کے وقت
دوسرے زنان خانے میں لایا جاتا جہاں بادشاہ کی داشتائیں شعشجز
خواجہ سرا کی نگرانی میں رہتی تھیں۔ اِس کے بعد وہ پھر کبھی بادشاہ کے
پاس نہ آتی۔ اِسیصرفاُسے صورت واپسمیں لایا جاتا کہ وہ بادشاہ کو
خاص پسند آتی اور وہ اُس کا نام لے کر اُسے بُلاتا۔

آستر ملـکہ بن جاتی ہے
15 ہوتے ہوتے آستر بنت ابی خیل کی باری آئی ابی) خیل مردکی

کاچچا تھا، اور مردکی نے اُس کی بیٹی کو پالـکلے بنا لیا جب۔(تھا آستر
پوچھاسے گیا زنانآپکہ کیخانے ہیںچاہتیجانالےساتھاپنےچیزیںکیا
تو اُس وہصرفنے کچھ لے لیا جو ہیجا خواجہ سرا اُسنے کے لئے چنا۔
جساور نے بھی اُسے دیکھا اُس نے اُسے سراہا۔ 16 چنانچہ اُسے بادشاہ
دسویںکےسالساتویںکےحکومتکی مہینے اخسویرسمیںطیبتبنام کے
پاس محل میں لایا گیا۔

17 بادشاہ کو آستر دوسری لڑکیوں کی نسبت کہیں یادہ ز پیاری لـگی۔
دیگر تمام یوں کنوار نسبتکی اُسے اُس قبولیتخاصکی اور مہربانی حاصل
ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے اُس کے سر پر تاج رکھ کر اُسے وشتی کی جگہ
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ملـکہ بنا دیا۔ اِس18 موقع کی خوشی میں اُس نے آستر کے اعزاز میں بڑی
ضیافت کی۔ تمام شرفا اور افسروں دیدعوتکو گئی۔ ساتھ ساتھ صوبوں
میں کچھ ٹیکسوں کی معافی کا اعلان کیا گیا اور فیاضی سے تحفے تقسیم کئے
گئے۔

مردکی بادشاہ کو بچاتا ہے
یوںجب19 کنوار ایککو بار پھر جمع کیا گیا تو مردکی شاہی صحن کے

دروازے میں بیٹھا †تھا۔ 20 آستر کسیتکابنے نہیںکو بتایا تھا مَیںکہ
یہودی ہوں، مردکیکیونکہ یہنے بتانے منعسے کیا تھا۔ پہلے جبطرحکی
وہ اُس کے گھر میں رہتی ابتھی بھی آستر اُس کی باتہر مانتی تھی۔

ایک21 دن جب مردکی شاہی صحن کے دروازے میں بیٹھا تھا تو دو
خواجہ سرا بنام بِگتان ترشاور میںغصے آ اخسویرسکر قتلکو کرنے کی
سازشیں کر نے لـگے۔ دونوں شاہی کمروں پہرےکے دار تھے۔ مردکی22
کو پتا چلا تو اُس نے آستر کو خبر جسپہنچائی نے مردکی کا نام لے کر
بادشاہ کو اطلاع دی۔ معاملے23 تفتیشکی کی گئی تو ثابتدرست ہوا،
ملازموںدونوںاور یہگئی۔دیدےپھانسیکو واقعہ بادشاہ موجودگیکی
میں اُس کتاب میں درج کیا جسگیا میں روزانہ اُس حکومتکی کے اہم
واقعات لـکھے جاتے تھے۔

3
یہودیہامان قوم ہلاککو کرنا چاہتا ہے

کچھ1 دیر کے بعد بادشاہ نے ہامان بن ہمّداتا اجاجی کو سرفراز کر کے
دربار میں سب سے اعلٰی عُہدہ دیا۔ جب2 کبھی ہامان آ موجود ہوتا تو
† 2:19 میںدروازےکےصحنشاہی بیٹھا :تھا میںدروازےکےصحنشاہی شاہی انتظامیہ تھی،
اِس لئے عین ممکن ہے کہ مردکی شاہی ملازم ہو۔
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شاہی صحن دروازےکے کے تمام شاہی افسر منہ کے جھکبل جاتے،
کیونکہ بادشاہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن مردکی ایسا نہیں کرتا
تھا۔

3 یہ دیکھ کر دیگر شاہی ملازموں نے اُس سے پوچھا، آپ” بادشاہ کے
حکم ورزیخلافکی کیوں کر رہے “ہیں؟

اُس4 جوابنے دیا، مَیں” تو یہودی “ہوں۔ روز بہ دوسرےروز اُسے
سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار اُنہوں نے ہامان کو اطلاع دی،
کیونکہ وہ دیکھنا ہتے چا تھے کہ کیا وہ مردکی جوابکا کرےقبول گا نہیں۔یا

ہامانجب5 نے خود دیکھا کہ میرےمردکی منے سا منہ کے بل نہیں
جھکتا تو آگوہ بگولا ہو گیا۔ ًوہ6 فورا مردکی قتلکو کرنے منصوبےکے
بنانے لگا۔ لیکن یہ اُس کے لئے کافی نہیں تھا۔ چونکہ اُسے بتایا گیا تھا کہ
مردکی یہودی ہے اِس لئے وہ فارسی سلطنت میں ہنے ر والے تمام یہودیوں
ہلاککو کر نے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔

7 چنانچہ اخسویرس بادشاہ کی حکومت کے ویں12 سال کے پہلے
مہینے *نیسان میں ہامان کی موجودگی میں قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ لنے ڈا سے
ہامان یہودیوں کو قتل کرنے کی سب مبارکسے تاریخ معلوم کرنا چاہتا
تھا۔ قرعہ) کے لئے ‘پور’ کہا جاتا (تھا۔ اِس یقے طر سے ویں12 مہینے
ادار †دنواں13کا نکلا۔ ہامانتب8 نے بادشاہ باتسے کی، آپ” کی
ایکمیںصوبوںتمامکےسلطنت ہوئیبکھریقوم آپاپنےجوہے کو دیگر
قوموں الـگسے رکھتی اُسہے۔ دوسریقوانینکے تمام قوموں مختلفسے
ہیں، اور اُس کے افراد بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے۔ مناسب نہیں کہ
بادشاہ اُنہیں برداشت !کریں
* 3:7 پہلے مہینے :نیسان یل اپر تا مئی۔ † 3:7 ویں12 مہینے ادار :دنواں13کا 7 مارچ،
م۔ق473
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9 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اعلان کریں کہ اِس قوم ہلاککو کر دیا

جائے۔ تب مَیں شاہی خزانوں میں 3,35,000 کلو گرام چاندی جمع کرا
دوں “گا۔

10 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی اُتاری جو شاہی مُہر لگانے کے
لئے استعمال ہوتی تھی اور اُسے یہودیوں کے دشمن ہامان بن ہمّداتا اجاجی
دےکو کر 11 کہا، چاندی” اور قوم آپ ہی کی ہیں، اُس کے ساتھ وہ
کچھ کریں آپجو کو اچھا “لـگے۔

پہلے12 مہینے کے ویں13 ‡دن ہامان نے شاہی محرّروں کو بُلایا تاکہ
وہ اُس کی تمام ہدایات کے مطابق خط لـکھ کر بادشاہ کے گورنروں،
صوبوں کے دیگر حاکموں اور تمام قوموں کے بزرگوں کو بھیجیں۔ یہ خط
ہر قوم کے اپنے طرزِ تحریر اور اپنی زبان میں قلم بند ہوئے۔ اُنہیں بادشاہ کا
نام لے کر لـکھا گیا، پھر شاہی انگوٹھی کی مُہر اُن پر لگائی گئی۔ اُن میں ذیل
کا اعلان کیا گیا۔

13 ایک” ہی دن میں تمام یہودیوں کو ہلاک اور پورے طور پر تباہ
کرنا ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، بچے ہوں یا عورتیں۔ ساتھ ساتھ اُن
ملـکیتکی بھی ضبط کر لی “جائے۔ اِس کے لئے ویں12 مہینے ادار کا
§دنواں13 مقرر کیا گیا۔

یہ اعلان تیز رَو قاصدوں کے یعے سلطنتذر کے تمام صوبوں میں پہنچایا
گیا 14 تاکہ اُس کی تصدیق قانونی طور پر کی جائے اور تمام قومیں مقررہ دن
کے لئے تیار ہوں۔

15 بادشاہ کے حکم پر قاصد نکلے۔چل یہ اعلان سوسن قلعےکے میں بھی
کیا گیا۔ پھر بادشاہ اور ہامان کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے۔ لیکن پورے
‡ 3:12 پہلے مہینے :دنویں13کے 17 یل۔ اپر § 3:13 ویں12 مہینے ادار واں13کا
:دن 7 مارچ۔



آستر 4:1 ix آستر 4:8

شہر میں ہل چل مچ گئی۔
4

مردکی آستر سے مدد مانگتا ہے
جب1 مردکی کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے تو اُس رنجشنے سے اپنے

کپڑوں کو پھاڑ ٹاٹکر لباسکا پہن لیا اور سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر وہ نکل
کر بلند آواز سے یہ گر و زاری کرتے کرتے شہر میں سے گزرا۔ 2 وہ شاہی
صحن تکدروازےکے پہنچ گیا لیکن داخل نہ ہوا، کیونکہ کپڑےماتمی
پہن کر داخل ہونے اجازتکی نہیں تھی۔ سلطنت3 کے تمام صوبوں میں
جہاںجہاں بادشاہ اعلانکا پہنچا خوبیہودیوہاں ماتم کرنے اور روزہ
رکھ کر رونے اور یہ گر زاریو کرنے بہتلـگے۔ ٹاٹلوگسے لباسکا
پہن کر راکھ لیٹمیں گئے۔

آسترجب4 نوکرانیوںکی اور سراؤںخواجہ نے آ تودیاطلاعاُسےکر وہ
سخت گھبرا گئی۔ اُس نے مردکی کپڑےکو بھیج دیئے جو وہ اپنے ماتمی
کپڑوں کے بدلے پہن لیکنلے، اُس نے اُنہیں قبول نہ کیا۔ تب5 آستر نے
ہتاک خواجہ سرا کو مردکی پاسکے بھیجا تاکہ وہ کرےمعلوم کہ کیا
ہوا ہے، مردکی ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ) ہتاکنے
کو آستر خدمتکی کرنے کی دیداریذمہ (تھی۔

ہتاک6 شاہی صحن دروازےکے سے نکل کر مردکی پاسکے آیا جو
ساتھتکاب تھا۔میںچوکوالے مردکی7 ہاماناُسےنے کا پورا منصوبہ
سنا کر یہ بھی بتایا کہ ہامان نے یہودیوں ہلاککو کرنے کے لئے شاہی
خزانے کو کتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اِس8 کے علاوہ مردکی نے
خواجہ سرا کو اُس شاہی فرمان کی دیکاپی جو سوسن میں صادر ہوا تھا
اور جس میں یہودیوں کو نیست و نابود کر نے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اُس
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گزارشنے کی، یہ” اعلان آستر کو دکھا کر اُنہیں تمام حالات سے باخبر
کر دیں۔ اُنہیں ہدایت دیں کہ بادشاہ کے جائیںحضور اور اُس سے التجا کر
کے اپنی قوم سفارشکی “کریں۔

واپسہتاک9 آیا اور مردکی کی باتوں کی خبر دی۔ 10 یہ سن کر آستر
اُسےنے دوبارہ مردکی پاسکے بھیجا تاکہ اُسے بتائے، بادشاہ”11 تمامکے
ملازم بلـکہ صوبوں باشندےتمامکے ہیںجانتے کہ بھیجو بُلائے بغیر محل
کے اندرونی صحن میں بادشاہ پاسکے آئے اُسے سزائے موت دی جائے
گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ صرفوہ میںصورتاِس بچ جائے گا کہ
بادشاہ سونے کا اپنا اُسعصا باتبڑھائے۔طرفکی یہ بھی بادشاہکہہے
کو مجھے بُلائے دن30 ہو گئے “ہیں۔

12 آستر کا پیغام سن کر مردکی13 واپسجوابنے بھیجا، یہ” نہ سوچنا
کہ مَیں شاہی محل میں رہتی ہوں، اِس لئے گو دیگر تمام ہلاکیہودی ہو
جائیں مَیں بچ جاؤں گی۔ 14 اگر آپ اِس خاموشوقت رہیں گی تو یہودی
کہیں اَور سے رِہائی اور چھٹکارا پا لیں گے آپجبکہ اور آپ باپکے کا
ہلاکگھرانا ہو جائیں گے۔ کیا پتا ہے، شاید آپ اِسی لئے ملـکہ بن گئی
ہیں کہ ایسے موقع پر یہودیوں کی مدد “کریں۔

15 آستر نے مردکی کو جواب بھیجا، 16 ٹھیک” ہے، پھر جائیں اور
سوسن میں ہنے ر والے تمام یہودیوں کو جمع میرےکریں۔ لئے روزہ رکھ
کر تین دن اور تین رات نہ کچھ کھائیں، نہ پئیں۔ مَیں بھی اپنی نوکرانیوں کے
ساتھ مل کر روزہ رکھوں گی۔ اِس کے بعد بادشاہ پاسکے جاؤں گی، گو
یہ قانون خلافکے ہے۔ اگر مرنا ہے تو مر ہی جاؤں “گی۔

تب17 مردکی چلا گیا اور ویسا ہی کیا جیسا آستر نے اُسے ہدایت تھی۔کی
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5
آستر بادشاہ اور ہامان دعوتکو دیتی ہے

دنتیسرے1 آستر ملـکہ اپنا لباسشاہی پہنے محلہوئے صحناندرونیکے
ہوئی۔داخلمیں ہالاُسصحنیہ منےکے سا تختمیںجستھا لگا تھا۔ اُس
وقت دروازےبادشاہ مقابلکے تختاپنے پر بیٹھا تھا۔ 2 آستر میںصحنکو
دیکھکھڑی کر خوشوہ ہوا اور سونے شاہیکے عصا اُسکو طرفکی
بڑھا دیا۔ تب آستر قریب آئی اور عصا سرےکے کو چھو دیا۔ 3 بادشاہ نے
اُس سے پوچھا، آستر” ملـکہ، کیا بات ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مَیں اُسے
دینے کے لئے تیار ہوں، سلطنتخواہ کا آدھا کیوںحصہ نہ “!ہو

4 آستر مَیں”دیا،جوابنے آجنے لئےکے یاںکیضیافت تیار ہیں۔کی
اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ ہامان کو اپنے ساتھ لے کر اُس شرکتمیں
“کریں۔

5 بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، جلدی” !کرو ہامان کو بُلاؤ
تاکہ ہم آستر پوریخواہشکی کر “سکیں۔ چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر
کی تیار شدہ ضیافت شریکمیں ہوئے۔ 6 َمے پی پی کر بادشاہ نے آستر
سے مجھےاب”پوچھا، آپبتائیں، کیا چاہتی ہیں؟ آپوہ کو دیا جائے گا۔
پیشدرخواستاپنی کریں، سلطنتمَیںکیونکہ کے آدھے آپتکحصے
کو دینے کے لئے تیار “ہوں۔

7 آستر جوابنے دیا، درخواستمیری” اور آرزو یہ ہے، 8 اگر بادشاہ
مجھ پوریدرخواستاورگزارشمیریاُنہیںاورہوںخوشسے کرنا منظور
ہو تو ایککلوہ بار پھر ہامان کریںشرکتمیںضیافتایکساتھکے جو
آپمَیں کے لئے تیار کروں۔ پھر مَیں بادشاہ جوابکو دوں “گی۔

مردکی قتلکو کرنے کے لئے ہامان کی یاں تیار
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نکلاسےمحلہامانجبدناُس9 تو وہ اورخوشبڑا لیکنتھا۔دلزندہ

پھر اُس کی نظر مردکی پر پڑ گئی صحنشاہیجو دروازےکے پاسکے بیٹھا
تھا۔ نہ وہ کھڑا ہوا، نہ ہامان دیکھکو گیا۔کانپکر لالہامان پیلا ہو گیا،
لیکن10 آپاپنے پر قابو رکھ کر وہ چلا گیا۔

گھر پہنچ کر وہ اپنے دوستوں اور اپنی بیوی زرِش کو پاساپنے بُلا کر
11 اُن کے منے سا دولتزبردستاپنی اور متعدد بیٹوں پر شیخی مارنے لگا۔
اُس نے اُنہیں سارےاُن موقعوں فہرستکی سنائی جن پر بادشاہ نے اُس
عزتکی کی تھی اور فخر کیا کہ بادشاہ نے مجھے تمام باقی شرفا اور افسروں
سے یادہ ز اونچا عُہدہ دیا ہے۔ ہامان12 نے کہا، صرفنہ” یہ، بلـکہ آج
آستر ملـکہ ضیافتایسینے میںجسکی بادشاہ کے صرفعلاوہ مَیں ہی
شریک تھا۔ اور مجھے ملـکہ کلسے کے لئے دعوتبھی ملی ہے کہ بادشاہ
کے ساتھ ضیافت میں شرکت کروں۔ 13 لیکن جب تک مردکی یہودی
شاہی محل کے صحن کے دروازے پر بیٹھا نظر آتا ہے مَیں چین کا سانس
نہیں لوں “گا۔

14 اُس کی بیوی زرِش اور باقی عزیزوں نے مشورہ دیا، سولی” بنوائیں
ہو۔فٹ75اونچائیکیجس پھر سویرےصبحکل بادشاہ پاسکے جا کر
گزارش کریں کہ مردکی کو اُس سے لٹکایا جائے۔ اِس کے بعد آپ تسلی
سے بادشاہ کے ساتھ جا ضیافتکر مزےکے لے سکتے “ہیں۔ یہ منصوبہ
ہامان کو اچھا لگا، اور اُس نے سولی تیار کروائی۔

6
بادشاہ مردکی عزتکی کرتا ہے

راتاُس1 بادشاہ کو نیند نہ آئی، اِس لئے اُس نے حکم دیا کہ کتابوہ
لائی میںجسجائے حکومتروزانہ واقعاتاہمکے لـکھے جاتے ہیں۔
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میںاُس سے پڑھا تو2گیا اِس بھیکا ذکر ہوا مردکیکہ بادشاہطرحکسنے
کو دونوں خواجہ سراؤں بِگتانا اور ترش کے ہاتھ سے بچایا تھا، کہ جب
کمروںشاہی داروںپہرےاِنکے اخسویرسنے قتلکو سازشکیکرنے
بادشاہنےمردکیتوکی واقعہیہجب3تھی۔دیاطلاعکو پڑھا گیا تو بادشاہ
نے پوچھا، اِس” عوضکے مردکی کو کیا اعزاز دیا “گیا؟ ملازموں نے
جواب دیا، کچھ” بھی نہیں دیا “گیا۔

اُسی4 لمحے ہامان محل کے بیرونی صحن میں آ پہنچا تھا تاکہ بادشاہ سے
مردکی لٹکانےسےسولیاُسکو مانگےاجازتکی اُسجو اُسنے لئےکے
بنوائی تھی۔ بادشاہ نے سوال کیا، باہر” صحن میں کون “ہے؟ ملازموں5
جوابنے دیا، ہامان” “ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، اُسے” اندر آنے “دو۔

ہامان6 داخل ہوا تو بادشاہ نے اُس سے پوچھا، اُس” آدمی کے لئے کیا
کِیا جسجائے کی بادشاہ خاص عزت کرنا “چاہے؟ ہامان نے وہ”سوچا، میری ہی بات کر رہا !ہے کیونکہ میری نسبت کون جسہے کی
بادشاہ یادہ عزتز کرنا چاہتا “ہے؟ چنانچہ7 اُس جوابنے دیا، جس”
آدمی کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہیں 8 اُس کے لئے شاہی لباس چنا
جائے جو بادشاہ خود پہن چکے ایکہوں۔ گھوڑا بھی لایا جسجائے
کا سر سجاوٹشاہی سے سجا ہوا ہو جساور پر بادشاہ خود سوار ہو چکے
ہوں۔ 9 لباسیہ اور گھوڑا بادشاہ کے اعلٰی ترین افسروں میں ایکسے کے
سپرد کیا جائے۔ وہی اُس شخص کو جس کی بادشاہ خاص عزت کرنا
ہتے چا کپڑےہیں پہنائے اور گھوڑےاُسے پر بٹھا کر شہر میںچوککے
سے گزارے۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے آگے چل کر اعلان کرے، یہی’
اُس کے ساتھ کیا جاتا عزتکیجسہے بادشاہ کرنا ہتے چا “۔‘ہیں

اخسویرس10 نے ہامان سے کہا، پھر” جلدی کریں، مردکی یہودی
صحنشاہی دروازےکے پاسکے بیٹھا لباسشاہیہے۔ اور گھوڑا منگوا
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کر اُس کے ساتھ ایسا سلوکہی کریں۔ جو بھی کرنے کا آپمشورہ نے
دیا وہی کچھ کریں، اور دھیان دیں کہ اِس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ
“!ہو

11 ہامان کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ شاہی لباس کو چن کر اُس نے اُسے
مردکی کو پہنا دیا۔ پھر اُسے بادشاہ کے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اُس نے
اُسے شہر چوککے میں سے گزارا۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے آگے چل
کر اعلان کرتا رہا، یہی” شخصاُس کے ساتھ کیا جاتا عزتکیجسہے
بادشاہ کرنا چاہتا “ہے۔ 12 پھر مردکی شاہی صحن دروازےکے پاسکے
واپس آیا۔

لیکن اُداسہامان ہو جلدیکر سے اپنے گھر چلا گیا۔ شرم مارےکے
اُس منہنے پر ڈالکپڑا لیا تھا۔ اُس13 بیویاپنینے زرِش اور دوستوںاپنے
کچھسبکو سنایا جو اُس ساتھکے ہوا تھا۔ تب اُس مشیروںکے بیویاور
نے اُس سے کہا، آپ” کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ یہودیمردکی ہے
آپاور اُس کے منے شکستسا کھانے لـگے آپہیں۔ اُس کا مقابلہ نہیں
کر سکیں “گے۔

ابھیوہ14 اُس باتسے ہیکر تھےرہے کہ بادشاہ خواجہکے پہنچسرا
گئے اور اُسے لے جلدیجلدیکر آستر پاسکے ضیافتپہنچایا۔ تیار تھی۔

7
ہامان ستیاناسکا

1 چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر ملـکہ کی ضیافت میں شریک ہوئے۔
2 َمے پیتے وقت بادشاہ نے پہلے دن کی ابطرح بھی پوچھا، آستر” ملـکہ،
اب بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی درخواست



آستر 7:3 xv آستر 7:9

پیش کریں، کیونکہ مَیں سلطنت کے آدھے آپتکحصے کو دینے کے
لئے تیار “ہوں۔

3 ملـکہ جوابنے دیا، اگر” بادشاہ مجھ ہوںخوشسے اور اُنہیں میری
بات منظور ہو تو پوریگزارشمیری کریں میریکہ میریاور قوم کی جان
بچی رہے۔ 4 مجھےکیونکہ میریاور قوم کو اُن بیچہاتھکے ڈالا گیا جوہے
ہمیں تباہ ہلاکاور کر نیستکے و نابود کرنا ہتے چا ہیں۔ اگر ہم بِک کر
غلام اور لونڈیاں بن جاتے تو خاموشمَیں ایسیرہتی۔ مصیبتکوئی بادشاہ
تنگکو کرنے کے لئے کافی نہ “ہوتی۔

اخسویرسکرسنیہ5 آسترنے کرنےحرکتایسیکون”کیا،سوالسے
جرأتکی کرتا ہے؟ وہ کہاں “ہے؟ 6 آستر جوابنے دیا، ہمارا” دشمن
مخالفاور یہ شریر آدمی ہامان “!ہے

ہامانتب بادشاہ اور ملـکہ دہشتسے لگا۔کھانے آگبادشاہ7 بگولا
ہو کر ہوکھڑا گیا اور َمے میںباغکےمحلکرچھوڑکو پیچھےہامانلگا۔ٹہلنے
رہ کر آستر سے التجا کرنے لگا، میری” جان “بچائیں کیونکہ اُسے اندازہ ہو
گیا تھا کہ بادشاہ مجھےنے موتسزائے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

جب8 بادشاہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہامان اُس صوفے پر گر
گیا ہے جس پر آستر ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ بادشاہ گرجا، کیا” یہ آدمی
یہیں محل میرےمیں حضور ملـکہ دریعصمتکی کرنا چاہتا جوں“ہے؟
ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے ملازموں نے ہامان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔
9 بادشاہ کا خواجہ سرا بوناہ خر بول اُٹھا، ہامان” نے اپنے گھر قریبکے
سولی تیار کروائی ہے جس کی اونچائی فٹ75 ہے۔ وہ مردکی کے لئے
بنوائی گئی ہے، اُس شخص کے لئے جس نے بادشاہ کی جان “بچائی۔
بادشاہ نے حکم دیا، ہامان” کو اُس سے لٹکا “دو۔
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10 چنانچہ ہامان کو اُسی سولی سے لٹکا دیا گیا جو اُس نے مردکی کے

لئے بنوائی تھی۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔
8

اخسویرس یہودیوں کی مدد کرتا ہے
اخسویرسدناُسی1 نے آستر ملـکہ یہودیوںکو ہاماندشمنکے کا گھر

دیا۔دے پھر مردکی کو بادشاہ کے منے سا لایا گیا، کیونکہ آستر نے اُسے بتا
دیا تھا کہ وہ میرا رشتے دار ہے۔ 2 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی
اُتاری جو مُہر لگانے کے لئے استعمال ہوتی تھی اور جسے اُس نے ہامان
سے واپس لے لیا تھا۔ اب اُس نے اُسے مردکی کے حوالے کر دیا۔ اُس
وقت آستر نے اُسے ہامان ملـکیتکی کا نگران بھی بنا دیا۔

ایک3 بار پھر آستر بادشاہ کے منے سا گر گئی اور رو رو التماسکر کرنے
جو”لـگی، شریر ہامانمنصوبہ اجاجی یہودیوںنے باندھخلافکے لیا ہے
روکاُسے “دیں۔ 4 بادشاہ نے سونے کا اپنا عصا آستر کی طرف بڑھایا،
تو وہ اُٹھ کر اُس کے منے سا کھڑی ہو گئی۔ 5 اُس نے کہا، اگر” بادشاہ
باتکو اچھی اور مناسب لـگے، اگر مجھے اُن کی مہربانی حاصل ہو اور وہ
مجھ ہوںخوشسے تو وہ ہامان بن ہمّداتا اجاجی کے اُس فرمان منسوخکو
سلطنتمطابقکےجسکریں تمامکے میںصوبوں ہنے ر والے یہودیوں کو
ہلاک کرنا ہے۔ 6 میریاگر قوم اور پھنسمیںمصیبتنسل ہلاککر ہو
جائے تو مَیں برداشتطرحکسیہ کروں “گی؟

اخسویرستب7 نے آستر اور یہودیمردکی سے مَیں”کہا، نے آستر کو
ہامان کا دےگھر دیا۔ اُسے خود مَیں نے یہودیوں پر حملہ کرنے کی وجہ
ہے۔دیپھانسیسے لیکن8 فرمانبھیجو بادشاہ نامکے میں صادر ہوا ہے
جساور پر اُس کی انگوٹھی کی مُہر لـگی ہے اُسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔
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ایکآپلیکن اَور کام کر میرےہیں۔سکتے نام ایکمیں اَور جاریفرمان
جسکریں پر میری مُہر لـگی ہو۔ اُسے اپنی تسلی کے مطابق یوں لـکھیں کہ
محفوظیہودی ہو “جائیں۔

وقتاُسی9 بادشاہ کے محرّر بُلائے تیسرےگئے۔ مہینے سیوان واں23کا
تھا۔*دن اُنہوں مردکینے کی ہدایاتتمام فرمانمطابقکے لـکھ دیا جسے
یہودیوں اور صوبوں127تمام حاکموںگورنروں،کے اور رئیسوں کو بھیجنا
بھارتتھا۔ سے لے کر تکایتھوپیا یہ فرمان ہر صوبے کے اپنے طرزِ تحریر
اور ہر قوم کی اپنی زبان میں قلم بند تھا۔ یہودی قوم کو بھی اُس کے اپنے
طرزِ تحریر اور اُس کی اپنی زبان میں فرمان مل گیا۔ مردکی10 نے یہ فرمان
بادشاہ کے نام میں لـکھ کر اُس پر شاہی مُہر لگائی۔ پھر اُس نے اُسے شاہی
ڈاک تیزکے گھوڑوںرفتار پر قاصدوںسوار حوالےکے فرماندیا۔کر میں
لـکھا تھا،

11 بادشاہ” ہر شہر کے یہودیوں کو اپنے دفاع کے لئے جمع ہونے کی
اجازت دیتے ہیں۔ مختلفاگر قوموں اور صوبوں دشمنکے اُن پر حملہ کریں
تو یہودیوں کو اُنہیں بال بچوں سمیت تباہ کرنے ہلاکاور کر نیستکے و
نابود کرنے اجازتکی ہے۔ نیز، وہ اُن ملـکیتکی پرقبضہ کر سکتے ہیں۔
ایک12 ہی دن یعنی ویں12 مہینے ادار کے ویں13 †دن یہودیوں کو
بادشاہ کے تمام صوبوں میں یہ کچھ کرنے اجازتکی “ہے۔

13 ہر صوبے میں فرمان کی قانونی تصدیق کرنی تھی اور ہر قوم کو اِس
کی خبر پہنچانی تھی تاکہ مقررہ دن یہودی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے
لئے تیار ہوں۔ 14 بادشاہ کے حکم پر تیز رَو قاصد شاہی ڈاک کے بہترین
* 8:9 تیسرے مہینے سیوان کا واں23 :دن 25 جون۔ † 8:12 ویں12 مہینے ادار کے
:دنویں13 7 مارچ۔
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گھوڑوں پر سوار ہو فرمانپڑے۔چلکر اعلانکا سوسن قلعےکے میں بھی
ہوا۔

قرمزیمردکی15 اور رنگسفید کتاننفیسلباس،شاہیکا اور ارغوانی
رنگ کی چادر اور سر پر سونے کا بڑا تاج پہنے ہوئے محل سے نکلا۔ تب
سوسن نعرےباشندےکے لگا لگا خوشیکر منانے لـگے۔ یہودیوں16 کے
لئے آب و تاب، خوشی و شادمانی اور عزت و جلال کا زمانہ شروع ہوا۔
17 ہر صوبے اور ہر شہر میں جہاں بھی بادشاہ کا نیا فرمان پہنچ گیا، وہاں
یہودیوں خوشینے نعرےکے لگا لگا دوسرےایککر ضیافتکی کی اور
جشن منایا۔ اُس وقت دوسری قوموں کے بہت لوگسے یہودی بن گئے،
کیونکہ اُن پر یہودیوں خوفکا چھا گیا تھا۔

9
یہودی بدلہ لیتے ہیں

1 پھر ویں12 مہینے ادار کا واں13 *دن آ گیا جب بادشاہ کے فرمان
پر عمل کرنا تھا۔ دشمنوں نے اُس دن یہودیوں پر غالب آنے کی اُمید رکھی
تھی، لیکن اب اِس ُلٹکے ا ہوا، یہودی خود اُن پر غالب آئے جو اُن سے
نفرت رکھتے تھے۔ سلطنت2 کے تمام صوبوں میں وہ اپنے اپنے شہروں میں
جمع ہوئے تاکہ اُن پر کریںحملہ اُنہیںجو نقصان پہنچانا ہتے تھے۔چا کوئی اُن
کا مقابلہ نہ کر سکا، کیونکہ دیگر تمام قوموں لوگکے اُن سے ڈر گئے تھے۔
3 ساتھ ساتھ صوبوں کے شرفا، گورنروں، حاکموں اور دیگر شاہی افسروں
نے یہودیوں کی مدد کی، کیونکہ مردکی خوفکا اُن پر طاری ہو گیا تھا،
اور4 میںدربار اُس عُہدےاونچےکے اور اُس کے ھتے بڑ ہوئے اثر رسوخو
کی خبر تمام صوبوں میں پھیل گئی تھی۔
* 9:1 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ۔
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5 اُس دن یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو تلوار سے مار ڈالا اور ہلاک

کر نیستکے و نابود کر دیا۔ جو بھی اُن نفرتسے رکھتا تھا اُس کے ساتھ
اُنہوں نے جو جی سلوکچاہا کیا۔ سوسن6 کے قلعے میں اُنہوں نے 500
آدمیوں کو مار ڈالا، 7-10 نیز یہودیوں کے دشمن ہامان کے 10 بیٹوں کو
بھی۔ اُن کے نام پرشن داتا، دَلفون، اسپاتا، پوراتا، ادلیاہ، اریداتا، پرمشتا،
اریسی، ارِدی اور وَیزاتا تھے۔ لیکن یہودیوں نے اُن کا مال نہ لُوٹا۔

اُسی11 دن بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ سوسن کے قلعے میں کتنے
ہلاکافراد ہوئے تھے۔ اُستب12 نے آستر ملـکہ سے کہا، یہاںصرف”
سوسن کے قلعے میں یہودیوں نے ہامان کے 10 بیٹوں کے علاوہ 500
آدمیوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا ہے۔ تو پھر اُنہوں نے دیگر صوبوں میں
کیا نہکچھ کیا ہو مجھےاب!گا مزیدآپبتائیں، کیا ہیں؟چاہتی آپوہ کو دیا
جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست کریں، کیونکہ پوریوہ کی جائے “گی۔
13 آستر جوابنے اگر”دیا، بادشاہ کو منظور ہو تو سوسن یہودیوںکے کو
اجازت دی جائے کہ وہ آج کی طرح کل بھی اپنے دشمنوں پر حملہ کریں۔
اور ہامان کے بیٹوں10 کی لاشیں سولی سے لٹکائی “جائیں۔

بادشاہ14 دیاجازتنے تو میںسوسن اِس اعلانکا کیا ہامانتبگیا۔
کے 10 بیٹوں کو سولی سے لٹکا دیا گیا، 15 اور اگلے دن یعنی مہینے کے
†دنویں14 شہر یہودیکے دوبارہ جمع ہوئے۔ اِس بار اُنہوں 300نے
آدمیوں قتلکو کیا۔ لیکن اُنہوں کسینے کا مال نہ لُوٹا۔

سلطنت16-17 صوبوںکے کے باقی یہودی بھی مہینے کے ویں13 ‡دن
اپنے دفاع کے لئے جمع ہوئے تھے۔ اُنہوں نے 75,000 دشمنوں کو قتل
کیا لیکن کسی کا مال نہ لُوٹا تھا۔ اب وہ دوبارہ چین کا سانس لے کر
† 9:15 مہینے :دنویں14کے 8 مارچ۔ ‡ 9:16-17 مہینے :دنویں13کے 7 مارچ۔
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آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ اگلے دن اُنہوں نے ایک دوسرے کی
ضیافت کر کے خوشی کا بڑا جشن منایا۔ سوسن18 کے یہودیوں نے مہینے
ویں13کے جمعدنویں14اور ہو کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا تھا، اِس
لئے اُنہوں خوشیدنویں15نے کا بڑا منایا۔جشن یہی19 وجہ ہے کہ
دیہات اور شہروںکھلے میں ہنے ر ویں12تکآجیہودیوالے مہینے کے
ویں14 جشن§دن مناتے دوسرےایکہوئے ضیافتکی کرتے اور
دوسرےایک کو تحفے دیتے ہیں۔

عیدِ پوریم کی ابتدا
وقتاُسکچھجو20 ہوا تھا اُسے مردکی بندقلمنے اُسساتھساتھدیا۔کر

سلطنتفارسینے قریبیکے اور دُوردراز تمامکے میںصوبوں آباد یہودیوں
لـکھخطکو اُسمیںجن21دیئے اعلاننے ادارسالانہسےاب”کیا، مہینے
کے ویں14 اور ویں15 دن جشن منانا ہے۔ خوشی22 مناتے ہوئے
دوسرےایک ضیافتکی دوسرےایککرنا، کو تحفے دینا اور غریبوں
خیراتمیں تقسیم کرنا، کیونکہ دنوںاِن آپدورانکے کو دشمنوںاپنے سے
حاصلسکون ہوا آپہے، کا دُکھ ُسکھ میں آپاور کا ماتم شادمانی میں
بدل “گیا۔

مردکی23 کی ہدایاتاِن مطابقکے اِن دو دنوں جشنکا دستور بن گیا۔
عید24-26 کا نام ‘پوریم’ پڑ گیا، یہودیوںجبکیونکہ کا دشمن ہامان بن

ہمّداتا اجاجی سباُن ہلاککو کرنے کا منصوبہ باندھ رہا تھا تو اُس نے
یہودیوں کو مارنے سبکا مبارکسے دن معلوم کرنے کے لئے قرعہ ‘پور’بنام ڈال اخسویرسجبدیا۔ سبکو کچھ معلوم ہوا تو اُس نے حکم دیا
§ 9:19 ویں12 مہینے کے فروری:دنویں14 تا مارچ۔
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ہامانکہ کو وہ دیسزا یاںکیجسجائے تیار اُس یہودیوںنے کے لئے
کی تھیں۔ تب اُسے اُس پھانسیسمیتبیٹوںکے سے لٹکایا گیا۔

چونکہ یہودی اِس تجربے گزرےسے تھے اور مردکی نے ہدایت دی
تھی 27 اِس لئے وہ متفق ہوئے کہ ہم سالانہ اِسی وقت یہ دو دن عین
ہدایات کے مطابق منائیں گے۔ یہ دستور نہ صرف فرضہمارا ہے، بلـکہ
ہماری اولاد اور اُن غیریہودیوں کا بھی جو یہودی مذہب شریکمیں ہو
جائیں گے۔ 28 لازم ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ہر نسل اور ہر خاندان اُسے
یاد کر کے مناتا رہے، خواہ وہ کسی بھی صوبے یا شہر میں کیوں نہ ہو۔
ضروری ہے یہودیکہ پوریم کی عید منانے کا دستور کبھی نہ بھولیں، کہ
اُس کی یاد اُن کی اولاد میں کبھیسے مٹبھی نہ جائے۔

ملـکہ29 بنتآستر اورخیلابی یہودیمردکی پورےنے اختیار ساتھکے
پوریم کی عید بارےکے ایکمیں اَور لـکھخط دیا تاکہ اُس تصدیقکی ہو
جائے۔ سلطنتفارسیخطیہ30 میںصوبوں127کے آباد تمام یہودیوں کو
بھیجا گیا۔ کیسلامتی دعا اور وفاداریاپنی اظہارکا ملـکہ31بعدکےکرنے
اور مردکی اُنہیںنے ہدایتدوبارہ کی، ہمطرحجس” نے فرمایا ہے، یہ
ًعید لازما اوقاتمتعین کے عین مطابق منانی ہے۔ اِسے منانے کے لئے یوں
متفق ہو آپطرحجسجائیں نے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے روزہ رکھنے
اور ماتم کرنے کے دن مقرر کئے “ہیں۔ 32 اپنے اِس فرمان سے آستر نے
پوریم کی عید اور اُسے منانے قواعدکے تصدیقکی کی، اور یہ کتابتاریخی
میں درج کیا گیا۔

10
مردکی اپنی قوم کا سہارا بنا رہتا ہے
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بادشاہ1 سلطنتپورینے ممالـکتمامکے پر ٹیکستکعلاقوںساحلی

لگایا۔ اُس2 کی تمام زبردست کامیابیوں کا بیان شاہاِن’ مادی فارسو کی
‘تاریخ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ وہاں اِس کا بھی پورا ذکر ہے کہ اُس
نے مردکی عُہدےاونچےکسکو پر فائز کیا تھا۔ مردکی3 بادشاہ کے بعد
سلطنت سبکا سے اعلٰی افسر تھا۔ یہودیوں میں وہ معزز تھا، اور وہ اُس کی
بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بہبودی طالبکا رہتا اور تمام
یہودیوں باتمیںحقکے کرتا تھا۔
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