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 آستر

 آستر کی کتاب

 اب احساروس، کے دنوں میں یُوں )یہ {1:1}

 احساروس سے ہندوستان تک جو بادشاہی کرتے رہے، [ہے]

 ایک سو سات اور پر بیس ایتھوپیا []

 ]کہ[ ان دنوں میں جب بادشاہ {1:2} (:صوبہ جات

 احساروس اس کی سلطنت کے تخت پر بیٹھا جس ]میں تھا[

 { اس کے دور حکومت کے تیسرے سال میں وہ1:3شوسحن محل، }

 قوت ان تمام سرداروں اور اپنے بندوں کے لئے عید بنا دیا ۔

 اور امرا کی فارس اور میڈیا، شرفا

 { جب دکھائے1:4صوبوں، ]اس کے سامنے رہا ہے[: }

 اس کی عزت اور جالل سلطنت کی دولت

 شاندار عظمت بہت دنوں ]بھی[ سو اور

 اور ان دنوں کی مدت ختم ہو گئی تھیں جب {1:5} اّسی دن ۔

 بادشاہ ایک ضیافت تمام لوگوں کو جو موجود تھے

 شوشان میں محل، عظیم اور چھوٹے، سات سے دونوں

 {1:6} دن، بادشاہ کے محل کے باغ کے صحن میں ۔

 ]جہاں تھے[ سفید، سبز اور نیلے رنگ، ]پردے،[ کونے کا پتھر بٹھایا

 فائن لینن اور جامنی کو چاندی کے حلقے اور ستونوں کی رسیوں سے کے ساتھ

 سنگ مرمر: بستر ]کے تھے[ سونے اور چاندی پر ایک

 چہکا سرخ، اور نیال، سفید اور سیاہ، سنگ مرمر کی ہے ۔

 اور وہ سونے )کے برتن میں پینا ]ان[ دی {1:7}

 برتن متنوع ایک سے دوسرے، ہونے کی( اور شاہی شراب میں

 اور {1:8} کثرت، بادشاہ کی حالت کے مطابق ہے ۔

 کوئی بھی مجبور کیا: کے لیے مطابق تھا ۔پینے کو قانون کے 

 پس بادشاہ اپنے گھر کے تمام افسران کے لیے مقرر کیا تھا،



 ان کے مطابق ہر انسان کی خوشی کہ کروں ۔

 بھی واشٹا ملکہ خواتین کے لئے ضیافت {1:9}

 رائل ]میں[ جو گھر ]بادشاہ احساروس سے تعلق رکھتے تھے[ ۔

 اہ کے دل میں تھانے ساتویں دن جب بادش {1:10}

 میری شراب کے ساتھ، وہ میہومان، بیزتا کا حکم دیا،

 حربون، باگٹہا، اور اباگٹہا، زیٹحر اور کارکیس،

 سات چامبرلینس میں اس پریسانسی کا انجام

 {11: ملکہ واشٹا النے کے لئے 1اہاسوروس بادشاہ، }

 سے پہلے بادشاہ لوگوں پر ظاہر کرنے تاج شاہی کے ساتھ

 ور اس کی خوبصورتی: وہ ]تھا[ نظر کرنے کے میلے کے لئے ۔امرا ا

 مگر ملکہ واشٹا سے انکار کر دیا بادشاہ کا آنا {1:12}

 ]اس[ چامبرلینس کی طرف سے حکم: پس تھا ۔

 بادشاہ بہت غضبناک اور اس کا قہر میں اسے جال دیا ۔

 تو جو جانتے تھے داناؤں کو، بادشاہ نے کہا کہ {1:13}

 اس کے لئے اتنے ][ بادشاہ کی طرح جو کی جانبدی ٹائمز )

 { اور اُس سے اگلے1:14قانون اور عدالت کو جانتے تھے: }

 کآرشانا، شیٹحر، اڈمیتھا، ترشاش، میقریس، [تھا]

 مآرسانا ]اور[ میموکن، فارس کے سات امرا اور

 جو بادشاہ کے چہرے کو دیکھا، ][ جو پہلے بیٹھا میڈیا

 ہم اس ملکہ سے کہا کیا کرے گا {1:15} (بادشاہی میں؛

 واشٹا قانون کے مطابق کیونکہ وہ نہیں انجام نہیں دیا ہے

 بادشاہ احساروس کی طرف سے چامبرلینس کا حکم؟

 اور میموکن نے جواب دیا کہ پہلے بادشاہ اور {1:16}

 امرا واشٹا ملکہ غلط کو بادشاہ ِکیا نہیں

 صرف, لیکن سب امرا کے پاس بھی، اور سب لوگوں کے لئے جو

 کے لئے {1:17} ]بادشاہ احساروس کے تمام صوبوں میں ہیں[ ۔

 ]اس[ فعل ملکہ کی بیرون ملک تمام عورتوں کے پاس آئے گا،

 تاکہ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے شوہروں کی تحقیر کرے گا جب

 ا حکم دیااس کے مطابق ہو گا، بادشاہ احساروس واشٹ

 ملکہ نے اس سے پہلے الیا جائے لیکن وہ نہیں آئے ۔



 ]الکیوسی[ فارس اور میڈیا کی عورتوں کے کہے {1:18}

 آج جو بھی سنا، یہ تمام بادشاہ کے سردار،

 اس طرح ]وہاں آئینگے اور[ بہت زیادہ ملکہ کا کام ہے ۔

 جاتے ہو { وہاں1:19براہ مہربانی کسی بادشاہ، } توہین اور قہر ہوگا ۔

 ایک شاہی حکم سے، اور اس کے درمیان لکھا ہو

 فارسیوں اور عیالمی، یہ نہ ہو کہ کے قوانین

 ، کہ بادشاہ احساروس سے پہلے کوئی اور آ واشٹا رہے تھے ۔

 اور بادشاہ ہے اس شاہی اسٹیٹ دُوسرے کو دے دے

 اور جب جس بادشاہ کا فیصلہ {1:20} اس سے بہتر ہے ۔

 سلطنت بھر میں شائع کیا جائے گا گاوہ بنا سب اپنی 

 )کیونکہ وہ بڑی ہے،( کی بیویاں اپنے شوہروں کی دے گا

 اور اس کہاوت {1:21} عزت، دونوں کے لئے بڑی بڑی اور چھوٹی سی ۔

 اور بادشاہ کے مطابق کیا راضی بادشاہ اور امرا ۔

 { وہ سب میں خطوط بھیجا1:22کالم کے میموکن: }

 ق بادشاہ کے صوبےمیں ہر صوبے کے مطاب

 اُسکی اور ہر امت کے لئے لکھنے کے بعد ان کی زبان،

 ہر ایک قاعدہ اپنے گھر، اور یہ کہ میں رکھنی چاہیے کہ

 ]اسے[ کی زبان کے مطابق شائع ہونا چاہئے ہر

 لوگ ہیں ۔

 ان باتوں کے بعد جب بادشاہ کا غضب {2:1}

 احساروس شرُق تھی، وہ واشٹا، اور کیا یاد آیا

 پھر {2:2} وہ کیا تھا، اور کیا اس کے خالف حکم جاری کیا تھا ۔

 یعنی بادشاہ کے نوکروں نے کہا کہ وہاں دے

 { اور2:3ہو منصفانہ نوجوان کنواریاں کی کوشش کے لئے بادشاہ: }

 بادشاہ اپنی مملکت کے تمام صوبوں میں افسران مقرر،

 ہیں کہوہ تمام منصفانہ نوجوان کنواریاں سے جمع کر سکتے 

 شوشان پیلس، عورتوں کے گھر سے

 ہاگی کی تحویل بادشاہ کی چیمبرلین، کیپر کی

 :اور ان چیزوں کو تزکیہ دیا جائے دیں ]ان خواتین ۔

 اور جو بادشاہ پلیسیٹہ میڈن ہو رانی {2:4} [



 اور آپ نے ۔ اور یہ بات بادشاہ خوش ۔ واشٹا کی بجائے ۔

 تا ہے ۔

 یں ایک مخصوص تھا ۔]اب[ شوشان اس محل م {2:5}

 یہودی، ]مردکی، یائئیر، ابن آدم کا بیٹا تھا[ جس کا نام کی

 جس میں کیا گیا تھا {2:6} گھرانا، کش، ایک بانجاماٹی کا بیٹا ۔

 یروشلم سے دور تھا اسیری کے ساتھ عمل درآمد ہو

 ہوا کے ساتھ یہوداہ کے جیکونیاہ بادشاہ بندھوایا جن

 بندھوایا تھا ۔ بابل کے بادشاہ نبوکد نضر

 اور وہ حداسہ اپ الیا کہ ]ہے،[ آستر، اس {2:7}

 چچا کی بیٹی: وہ نہ باپ ہے نہ ماں تھی اور

 جسے مردکی، جب ]تھا[ مالزمہ منصفانہ اور خوبصورت ۔

 اس کے والد اور ماں مر گئے تھے، ان کی اپنی بیٹی کے لئے کیا تھا ۔

 تو یُوں ہؤا کہ جب بادشاہ کا حکم {2:8}

 ے فتوے سنا تھا اور جب کئی حوروں تھےاپن

 جمع کی پرورش کا محل میں شوشان سے کہا

 ہیگاا کہ آستر بھی بادشاہ کے گھر سے الیا گیا تھا،

 اور {2:9} ہیگاا، خواتین کی کیپر کی تحویل کے لئے ۔

 میڈن عنہ، اور وہ اس کی مہربانی حاصل کی ۔

 تھ دےاور وہ جلد اس اپنی چیزیں طہارت کے لئے کے سا

 اسے اور سات حوروں کا تعلق ایسی باتیں ]جو

 اسی حالت میں[ کہالنے اسے بادشاہ کے گھر سے نکال دی جائے: اور وہ

 سب سے بہترین ]جگہ[ کے پاس اپنے اور نوکرانیوں کو ترجیح دی

 آستر نہیں دکھایا تھا اسے {2:10} عورتوں کا گھر ہے ۔

لوگوں اور نہ ہی اس کے قرابت داروں: مردکی لڑكى كے الزام عائد کیا تھا اس 

 لئے

 اور چلتا رہا مردکی {2:11} وہ نہیں ]اسے[ پکڑلیں

 ہر دن خواتین کے گھر علم کے عدالت کے سامنے

 آستر کیسے کیا، اور کیا اس کے بن جائے ۔

 {12جب ہر مالزمہ کی طرف جانا آیا اب  :2}

 ہا تھا کے بعد بادشاہ احساروس،،وہ بارہ ماہ ر



 عورتوں کے اس طرح کے مطابق )کے لئے تو تھے

 ان پرافکاٹانس کا، ]کو عقل،[ چھ ہؤا

 ماہ ُمر کے تیل اور مٹھاس کے ساتھ چھ ماہ

 [] عود اور اس کے ساتھ ساتھ کے طہارت کے لئے

 تو اس طرح آئے ]ہر[ لونڈی {2:13} (خواتین؛

 عورت اس کے ساتھ جانے دیا گیا جو کچھ وہ مطلوبہ بادشاہ ۔

 بادشاہ کے گھر عورتوں کا گھر سے باہر ۔

 وہ چال گیا شام میں اور دوسرے دن وہ {2:14}

 عورتوں کی پرورش کے دوسرے گھر میں واپس آیا

 کی شااشگاز، بادشاہ کی چیمبرلین، جس نے رکھا

 والدہ کی الڈلی: وہ بادشاہ سے زیادہ نہیں سوائے میں آیا ۔

 ہ نے اس میں بہت خوش اور وہ نام سے کہتے تھے ۔بادشا

 اب جب کے آستر کی بیٹی {2:15}

 اباحال مردکی، کے چچا جو اس نے اس کے لئے لیا تھا

 580آستر )یونانی( صفحہ 

 بیٹی، بادشاہ، وہ ضرورت جانے کے لئے آیا تھا '

 کچھ بھی نہیں کیا ہیگاا لیکن بادشاہ کی چیمبرلین، کیپر

 اور آستر میں مقبولیت حاصل کی ر کیا ہے ۔عورتوں کا مقر

 {16آستر تھا تا  :2} جو اس پر نظر کرم کی نظر ان سب کا ہے ۔

 بادشاہ احساروس نے شاہی میں دسویں گھر میں لیا ۔

 مہینے کے جس سال ]ٹیبیٹہ، مہینہ میں ساتویں ہے[

 اور آستر بادشاہ سے محبت سب سے بڑھ کر {2:17} ان کا دور حکومت ہے ۔

 مزید sight خواتین اور وہ فضل حاصل کی اور اپنی نعمت

 تاکہ وہ شاہی تاج اس پر سیٹ کریں تمام کنواریاں سے ۔

 پھر {2:18} سر اور واشٹا کی بجائے اس کی ملکہ بنایا ۔

 ان تمام سرداروں اور ان کے پاس ایک عظیم ضیافت بادشاہ

 کے لیے بنا دیااور وہ ایک کی رہائی  نوکروں کو ]بھی[ آستر کی عید ۔

 بادشاہ کی حالت کے مطابق اِنعام ِدئے ۔ صوبوں اور

 اور جب کنواریاں تھے اکٹھے {2:19}

 {2:20} دوسری بار پھر مردکی بادشاہ کے دروازے میں بیٹھ گیا ۔



 کے طور نہ دکھائے اس کے قرابت داروں اور نہ ہی اس افراد ]لیکن[ آستر تھا ۔

 پر

 : کے واسطے حکم آستر کیامردکی نے الزام عائد کیا اس

 مردکی، کے طور پر جب وہ اس کے ساتھ پرورش کی طرح ہے ۔

 ان دنوں کے دوران مردکی کے بادشاہ کے بیٹھا {2:21}

 ، بادشاہ کی چامبرلینس، ٹیریش، اور باگٹحن میں سے دو کا دروازہ

 وہ لوگ جو دروازہ رکھا، ناراض تھے اور کی کوشش کرنے

 اور بات کرتا تھا {2:22} تھ ہے ۔بادشاہ احساروس پر ہا

 اور مردکی جو یہ ملکہ آستر سے کو بتایا کہ کے لئے جانا ۔

 آستر اس کے بادشاہ ][ مردکی کے نام میں تصدیق شدہ ہے ۔

 اور تحقیقات کی بات کی گئی تو یہ تھا {2:23}

 پس وہ دونوں ایک درخت پر پھانسی دے دی گئی: اور یہ پایا ۔

 واریخ کی کتاب میں لکھا گیا تھا ۔بادشاہ کے سامنے ت

 کے بعد یہ باتیں بادشاہ نے احساروس کو فروغ دینے {3:1}

 ہامان ہاممادیتھا اگاگاٹی کے بیٹے اور اعلی

 اس، اور سب سے بڑھ کر ان کی نشست امرا سیٹ کریں کہ ]کے ساتھ تھے[

 اور تمام بادشاہ کے بندے، اس ]میں گئے[ {3:2} اسے ۔

 بادشاہ کا دروازہ، جھکا اور ہامان کی ریورانسید: سلطان کا تھا

 لیکن مردکی جھکا نہیں، تو اس کی بابت حکم دیا تھا ۔

 پھر بادشاہ کے بندے، {3:3} اور نہ ہی ]اسے[ کیا احترام ہے ۔

 جس ]بادشاہ کا دروازہ میں[ نے کہا کہ مردکی سے کیوں

 اب یہ {3:4} تو بادشاہ کے ُحکم ٹرانسگریسسٹ؟

 ہؤا کہ جب اُنہوں نے اُسے اور اُس سے کہا ہر روز

 نہیں ان سے کہا کہ وہ ہامان کو دیکھنے کے لئے، کو بتایا کہ ُسنی

 چاہے معامالت مردکی کے ساتھ کھڑے رہیں گے: وہ کہا کرتے تھے

 جب کہ ہامان دیکھا {3:5} ان میں وہ ]ایک یہودی بھی تھے کہ[ ۔

 نہ ہی اس کا تو لحاظ کریں کیا، پھر تھا ۔ مردکی جھکا نہیں اور

 اور وہ حقیر نے سوچا کہ جان دینا {3:6} قہر سے بھر ہامان ۔

 اس لئے وہ اسے خبردی تھی مردکی پر ہی کا ہاتھ ہے ۔

 اہل مردکی: پس ہامان نے سب کو تباہ کرنے کی کوشش کی



 یہودی اس ]بھر کی ساری بادشاہی تھے[

 ہے ۔ احساروس، مردکی ]بھی[ اہل

 پہلے مہینہ میں جو ]، ودن، مہینے میں ہے[ {3:7}

 بارہویں سال کے بادشاہ احساروس، وہ پور، ڈال دیا کہ ]ہے[

 ہامان اور ماہ تک دن دن سے پہلے بہت

 ]کے لئے ]مہینہ[ بارہویں[ مہینے جو ]، ماہ ادہر ہے[ ۔

 اور ہامان بادشاہ احساروس سے کہا، میں نے کہا وہاں ہے ایک {3:8}

 بعض لوگ تتر بتر ہوجاتے اور پراگندہ کے درمیان

 اور ان کے قوانین لوگ تیری سلطنت کے تمام صوبوں میں ۔

 نہ رکھے وہ بادشاہ کے ]تمام لوگوں سے متنوع ہیں[ ۔

 قوانین: پس یہ ]ہے[ انہیں شکار کرنے نہیں بادشاہ کے نفع کے لئے ۔

 وہ تحریر کرے{ یہ ہو کہ 3:9اگر تو براہ مہربانی کسی بادشاہ، }

 کو تباہ کر دیا: اور چاندی کے دس ہزار توڑے ادا کروں گا

 ہاتھ کی ہیں جن کو النے کے لئے تجارت، کا الزام ہے

 اور بادشاہ اپنے لیا {3:10} ]اسے[ بادشاہ کی ٹریاسوریس میں ہے ۔

 اس کے ہاتھ سے حلقہ اور اس کا بیٹا ہامان سے دے دیا

 اور {3:11} ہاممادیتھا اگاگاٹی یہودیوں کی دشمن ہے ۔

 بادشاہ ہامان سے کہا چاندی تجھ کو دیا ہے

لوگوں کو بھی، ان کے ساتھ اس کے طور پر کیا کرنا تیرے لئے اچھے حکیم 

 ہے ۔

 پھر بادشاہ کے فقیہ پر تیرہویں کہتے تھے ۔ {3:12}

 پہلے مہینہ کے دن اور وہاں سب کے مطابق لکھا گیا تھا

 اس ہامان سے بادشاہ کے ساتھیوں کو حکم دیا تھا،

 اور حاکموں کے لئے کہ ]ہر صوبے، اور کرنے کے لئے تھے[

 ہر امت کے مطابق ہر صوبے کے حکمران

 اُسکی، اور ]کے لئے[ ہر قوم اپنی زبان کے بعد تحریر ۔

 پر یہ لکھا، اور تھا بادشاہ احساروس کے نام

اور خطوط کی طرف سے بھیجے گئے  {3:13} بادشاہ کی انگوٹی کے ساتھ ۔

 تھے

 تمام بادشاہ کے صوبوں، کو قتل کرنے، کو تباہ کرنے میں اور کو خطوط



 فنا کے لیے تمام یہودیوں، نوجوان اور بوڑھے، بچوں کی وجہ سے

 کی پراور عورتوں کو، ایک دن میں، ]بھی[ ]دن[ تیرہویں 

 بارہویں مہینے جو ]ادہر، مہینہ ہے[ اور ]کے لئے[

 لکھنے کی نقل {3:14} ان میں سے لُوٹ لیے رکھ ۔

 ہر صوبے میں دی جائے کے لئے ایک حکم کا تھا ۔

 تمام لوگوں، جو کہ ان کے خالف تیار ہو جانا چاہیے سے شائع

ہر چال خطوط کی طرف سے پہنچنے میں جلدی کی جا رہی با {3:15} اس دن ۔

 گیا

 بادشاہ کے حکم اور فرمان کے شوشان میں دی گئی

 مگر، لیکن اور بادشاہ اور ہامان پینے کو بیٹھے ۔ .محل کے

 شہر شوسحن گھبرا گیا تھا ۔

 جب مردکی سب کچھ جو ہوا تھا معلوم کیا، {4:1}

 مردکی اپنے کپڑے پھاڑ کر راکھ کے ساتھ ٹاٹ پر ڈال دیا،

 نکال اور ایک بلند آواز سے پکارا اور شہر کے بیچ میں باہر

 اور بھی بادشاہ کا آیا {4:2} اور ایک تلخ پکار ۔

 دروازہ: کیونکہ کوئی بھی بادشاہ کے دروازے کے ساتھ پہنے داخل ہے

 اور جہاں جہاں ہر صوبے میں {4:3} ٹاٹ ۔

 ] بادشاہ کے حکم اور اپنے فتوے آئے، ]موجود تھا ۔

 عظیم یہودی، روزے اور رونے میں سوگ،

 اور بہت سے لوگ ٹاٹ اور خاک میں رکھ ۔ اور روئیں ۔

 تو آستر کی نوکرانیوں اور اس کے چامبرلینس آئے اور {4:4}

 اور پھر ملکہ نہایت رنجیدہ تھا ۔ ]اسے[ کو بتایا کہ اسے ۔

 وہ پوشاک مردکی کپڑے پہننا اور اس لے جانے کے لئے روانہ

 پھر {4:5} اس سے ٹاٹ: لیکن وہ ]اسے[ نہیں ملی ۔

 ہاتکہ کے لئے آستر کہا جاتا ]ایک[ کے بادشاہ کی چامبرلینس،

 جسے وہ اس پر میں شرکت کے لئے مقرر کیا تھا اور اس نے ایک

 مردکی، یہ جاننے کے لیے حکم ]گیا تھا،[ اور کیوں

 تو ہاٹاکہ مردکی سے نکال {4:6} یہ ]گیا تھا[ ۔

 {4:7} جس ]بادشاہ سے پہلے کا تھا[ گیٹ کی گلی ۔شہر، 

 اور سب نے اس سے کہا ہوا تھا كہ اسے مردکی بتایا،



 اور پیسے کی رقم کے اس ہامان سے وعدہ کیا تھا

 یہودیوں کے لیے ان کو تباہ کرنے، بادشاہ کا ٹریاسوریس سے ادا کرتے ہیں ۔

 بھی وہ اس کی تحریر کی نقل ۔ {4:8}

 ں ان سے تباہ کرنے کے لئے دیا گیاجس نے شوشان می

 ]اسے[ آستر، اور ]اسے[ اس سے اعالن کرنے اور چارج کرنے کے لئے

 جو وہ دعا کرنے کے لئے بادشاہ سے کہا، جانا چاہیئے

 اُس سے، اور لوگوں کے لئے اس کے سامنے درخواست بنانے کے لئے ۔

 اور ہاتکہ آئے اور آستر کی باتیں {4:9}

 مردکی ۔

 ھر آستر باتیں ہاتکہ، اور بخشاپ {4:10}

 تمام بادشاہ کے {4:11} حکم مردکی سے کہا ۔

 بندوں اور بادشاہ کے صوبوں کے عوام جانتے ہیں،

 جو کوئی، چاہے مرد یا عورت سے آے گا

 اندرونی صحن میں بادشاہ، جو نہیں کہا جاتا ہے، ]ہے[ ایک

 س کا قانونسوائے موت کے، جس کے لیے اس طرح کے ڈالنے کے لئے ا []

 بادشاہ گا منعقد سنہری عصا ہے، کہ وہ رہ سکتے ہیں: لیکن

 میں بادشاہ سے کہا یہ تیس آنے دیا گیا ہے ۔

 اور وہ مردکی آستر کے الفاظ کو بتایا ۔ {4:12} دن ۔

 مردکی پھر حکم دیا کہ آستر، جواب دینے لگتا ہے کہ {4:13}

 ں فرار کرنانہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کہ تو بادشاہ کے گھر می

 اور اگر تُو بالکل کنارہ {4:14} سب سے زیادہ یہودی ۔

 ]تیرے امن اس وقت اس وقت[ گا وہاں توسیع اور

 لیکن تُو ایک اور جگہ سے رہائی اٹھ یہودیوں کو ۔

 اور تیرے باپ کے گھر کو تباہ کر دیا جائے گا: اور کون جانتا ہے

 چاہے بادشاہی کے لئے کے طور پر ]اس طرح[ ایک بار تجھ

 یہ؟

 ]وہ[ ]یہ مردکی لوٹے تو آستر اٹھی {4:15}

 { جانا، جو ہیں سب یہودی جمع4:16جواب،[ }

 شوشان اور تم میرے اور نہ کھاؤ روزہ میں موجود نہ

 آستر )یونانی( 581صفحہ 



 تین دن، رات یا دن پیتے: میں بھی اور میری حوروں گا

 اور تو بادشاہ کے پاس جاؤں گا جس ]ہے[ اسی طرح روزہ ۔

 تو {4:17} قانون کے مطابق نہیں: میں ہالک ہوتے تو میں ہالک ہو ۔

 مردکی چال گیا، اور یہ کہ آستر کے مطابق کیا

 نے حکم دیا تھا ۔

 اب تیسرے دن پر، کہ آستر یُوں {5:1}

 میں کھڑے تھے ]ملبوسات[ ]اسے[ شاہی پر رکھ کر کے اندرونی عدالت

 بادشاہ کا گھر، بادشاہ کے گھر کے سامنے: اور بادشاہ

 خالف پر شاہی ایوان میں شاہی تخت پر بیٹھا

 اور بادشاہ کو دیکھ کر یہ تو تھا {5:2} گھر کا دروازہ ہے ۔

 ملکہ آستر ]کہ[ وہ حاصل کی عدالت میں کھڑے ہوئے

 اُسکی نظر میں احسان: اور بادشاہ آستر سے منعقد

 پس آستر کے قریب افراد نے شرکت لڈن سکیپٹرا کہ ]اس کے ہاتھ میں تھی[ ۔گو

 کی،

 تو بادشاہ نے کہا {5:3} اور عصا کے اوپر سے چھوا ۔

 اور کیا ]ہے[ تیری نے اُس سے کہا کیا تو چاہتا، ملکہ آستر؟

 تو بھی تجھے کے نصف کو دیا جائے گا درخواست؟

 یا کہ ]یہ لگتے تو[ اچھااور آستر نے جواب د {5:4} مملکت ہے ۔

 بادشاہ، بادشاہ اور ہامان سے کہا آج کے دن آنے دیں ۔

 پھر {5:5} ضیافت، جو میں نے اس کے لئے تیار کر رکھی ہے ۔

بادشاہ نے کہا، ہامان جلدی کہ وہ کے طور پر کر سکتے ہیں بنانے کے لئے 

 سبب

 بادشاہ اور ہامان پس آستر کہا ۔

 ضیافت کہ آستر تیار کیے تھے ۔

 اور بادشاہ سے کہا آستر کی ضیافت میں کہا {5:6}

 اور تجھ کو دی جائے گی ۔ ، کیا ]تیری درخواست ہے[ شراب؟

 یہاں تک کہ آدھی سلطنت کے لیے یہ اور کیا ]تیری درخواست ہے[ ۔

 ا کہ،پھر آستر نے جواب دیا، اور کہ {5:7} کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے گا ۔

 تو میں نے پایا ہے {5:8} میری درخواست اور میری درخواست ]ہے؛[

 بادشاہ کے حضور کی نعمت اور تو براہ مہربانی کسی کو بادشاہ



 میری درخواست دینے اور میری درخواست کو انجام دینے کے لیے بادشاہ دے

 اور ہامان کو ضیافت ہے اس کے لئے تیار کرے گا

 کل کروں گا ۔ جیسا بادشاہ ان، اور میں

 پھر نکل ہامان اس دن شادمانی اور اس کے ساتھ ایک {5:9}

 خوش دل: لیکن جب ہامان نے دیکھا مردکی کے بادشاہ کی

گیٹ، وہ کھڑے نہیں، اور نہ ہی اسے کے لئے منتقل کر دیا، انہوں نے پوری کی 

 تھی کہ

 اس کے باوجود ہامان {5:10} مردکی کے خالف غصہ ہے ۔

 یگا: اور جب وہ آیا وہ گھر بھیجا اوراپنے آپ کو د

 اور {5:11} اپنے دوستوں اور زیریش اس کی بیوی کے لئے کہا جاتا ہے ۔

 ہامان کو بتایا کہ انہیں اپنی مال و دولت کے جالل کی اور

 اس کی اوالد اور سب ]کچھ[ کی بھیڑ میں

 بادشاہ نے، اور کس طرح وہ اس اعلی درجے کی تھی کو فروغ دیا تھا

 ہامان {5:12} پر کے حاکم اور بادشاہ کے بندے ہیں ۔او

 اس کے عالوہ نے کہا، جی ہاں، ملکہ آستر آئے کوئی کرنے کی اجازت دی

 ساتھ بادشاہ ضیافت ہے جو انہوں نے تیار کیا تھا لیکن

 اور کل میں اُس کے ساتھ کے ساتھ بھی مدعو ہوں خود ۔

نہیں، جب تک کے طور پر  مگر یہ سب کچھ مجھے کچھ بھی {5:13} بادشاہ ۔

 میں اثر ہو سکتا

 مردکی یہودی بادشاہ کے دروازے پر بیٹھ کر دیکھیں ۔

 پھر زیریش اپنی بیوی اور اپنے سب دوستوں سے کہا کہ {5:14}

 اس پچاس ہاتھ بلند کی، اور ایک پھانسی دیں

 کل مردکی ہو سکتا ہے بادشاہ سے تو کہہ

 اس پر پھانسی دے دی گئی: پھر تو جا کر ُکریوی بادشاہ کے ساتھ

 اور اس کی وجہ سے اور وہ چیز ہامان راضی ۔ ضیافت ۔

 بنے، پھانسی ہے ۔

 اس رات بادشاہ نہیں کر سکا نیند، اور وہ {6:1}

 تواریخ کے ریکارڈ کی کتاب النے کا حکم دیا ۔

 یہ پایا جاتا تھا اور {6:2} اور وہ بادشاہ سے پہلے پڑھتے تھے ۔

 لکھے، مردکی باگٹحن اور ٹیریش، کو بتایا تھا کہ دو



 بادشاہ کی چامبرلینس، دروازے کے داروغوں سے جو

 اور {6:3} بادشاہ احساروس پر ہاتھ رکھ کے کرنے کی کوشش کی ۔

 بادشاہ نے کہا، کیا عزت اور وقار نے گیا کیا کیا کرنا

 ر نے کہا کہپھر بادشاہ کے نوک اس کے لئے مردکی؟

 اُس کی خدمت کرتی تھیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے کیا جاتا ہے ۔

 اب اور بادشاہ نے کہا، جو ]عدالت میں ہے[ ۔ {6:4}

 ہامان کے بادشاہ کی ظاہری عدالت میں آ گیا

 گھر مردکی پھانسی سے بادشاہ کے پاس بات کرنے کے لیے،

 اور بادشاہ کے {6:5} تھا ۔وہ پھانسی کہ وہ اس کے لئے تیار رہتا 

 نوکروں نے اس سے کہا کہ دیکھ نے کہا کہ ہامان قائم

 { تو ہامان آنے دو6:6بادشاہ نے کہا، اس کٹ } ئیوبھا میسال میٹھے میٹھے

 اور بادشاہ نے کہا کہ نے اس سے کہا، کیا کیا جائے گا آیا ہے ۔

 اب جسے عزت بادشاہ روشیں اُس شخص کے پاس؟

 اہ گا اپنے دل میں سوچا ۔ہامان سے بادش

 اور {6:7} خوشی سے زیادہ اپنے آپ کو عزت کرنا؟

 ہامان نے جواب دیا کہ بادشاہ، کہ اس شخص کے جسے بادشاہ

 { طیبہ شاہی لباس الیا جائے6:8عزت کے لئے روشیں }

 جو بادشاہ ]پہننے کے لئے کیونکہ پیتے ہوئے[ اور گھوڑے جو بادشاہ

 :ہے جس میں اس کے سر پر قائم ہے پر، رادیٹہ اور تاج شاہی

 اور یہ ملبوسات اور گھوڑے کو ڈیلیور کرنے دیں {6:9}

 جو وہ بادشاہ کی سب سے بلند و باال امرا میں سے ایک کے ہاتھ

 وہ شخص ارری ]آفتابے[ ِجس بادشاہ کو عزت سے خوش

 گھوڑے کی پیٹھ پر اور شہر کی سڑک کے ذریعے لے کر،

 اور اس کے سامنے اس طرح اس مرد کے پاس ہو گا

 پھر بادشاہ {6:10} جس بادشاہ عزت روشیں ہیں ۔

 ہامان کو کہنے لگے کہ ہینکیونکہ ]اور[ ملبوسات لے دے اور

 جیسا تو نے فرمایا، گھوڑے کی، اور اسی طرح مردکی کو کرتے ہیں

 جو بادشاہ کے دروازے پر بیٹھا یہودی: کی ناکام نہ ہو جو

 پھر لیا ہامان ملبوسات اور {6:11} و بولی جاتی ہے ۔ت

 گھوڑے، اور مردکی ملبس اور اُس الیا



 شہر کی سڑک کے ذریعے گھوڑے اور ساختہ

 اس کے سامنے اس طرح اس شخص کے پاس ہو جائے گی جسے

 بادشاہ کی عزت روشیں ہیں ۔

 مگر، لیکن اور مردکی آگئے پھر بادشاہ کا دروازہ ہے ۔ {6:12}

 م اور اس کے سر ہے اپنے گھر ہامان بُھس پا کرمات

 اور ہامان کو بتایا کہ زیریش اپنی بیوی اور اپنے سب {6:13} .احاطہ کرتا ہے

 پھر اس نے کہا کہ دوست سب ]کچھ[ جو تھا اورہم نے اسے ۔

 عقل مند اور اُسکی بیوی اُس، تو ]جائیں[ مردکی کی زیریش

 یہودیوں نے کی نسل،جس سے تُو گر کرنا شروع کر دیا تو 

 تو غالب کرنا نہیں، بلکہ گر ضرور دینا

اور جبکہ وہ ابھی تک کے ساتھ بات چیت کرتے  {6:14} اس کے سامنے ہے ۔

 ہوئے تھے

 اس بادشاہ کے چامبرلینس آئے، اور النے بُھس پا کر

 ہامان سے ضیافت کہ آستر تیار کیے تھے ۔

 ہے ۔تو بادشاہ اور ہامان کے ساتھ ضیافت  {7:1}

 بادشاہ پھر آستر سے کہا ۔ {7:2} ملکہ آستر ہے ۔

 دُوسرے ِدن پر ضیافت کے برابر مے دینا کیا ]ہے[ تیری

 اور تجھ کو دی جائے گی: اور پٹیشن، ملکہ آستر؟

 اور یہ، ]بھی[ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جائے گا کیا ]تیری درخواست ہے[ ۔

 پھر آستر ملکہ {7:3} آدھی سلطنت ۔

 جواب دیا اور کہا کہ اگر میں تیرے کرم کی نظر میں، اے انعام مل گیا ہے

 بادشاہ، اور براہ مہربانی کسی بادشاہ تو مجھ پر دیا جائے میری زندگی میری

 { کے لئے ہم ہیں7:4پٹیشن اور میرے لوگوں کو میری درخواست پر: }

بیچا، مجھے اور میری قوم کو تباہ کر دیا جائے، کے قتل کرنے کے لیے، اور 

 کرنے کے لئے

 لیکن اگر ہم غالم کے لئے فروخت کیا گیا تھا اور فنا ہو جاتے ہیں ۔

 بیچو، میں رکھا میری زبان اگرچہ دشمن

 بادشاہ کا نقصان تلنا نہیں کر سکا ۔

 کہاتو بادشاہ احساروس نے جواب دیا اور  {7:5}

 آستر رانی، کون ہے وہ، اور وہ اس جرات کہاں ہے



اور آستر نے کہا  {7:6} ایسا کرنے کے لئے اس کے دل میں فرض کر لینا ہے؟

 کہ

 پھر ہامان مخالف اور دشمن ]ہے[ اس ہامان شریر ۔

 بادشاہ اور ملکہ پہلے ڈر تھا ۔

 اور ضیافت میں شراب سے پیدا ہونے والے بادشاہ {7:7}

 اپنے سخت غضب محل باغ میں: اور ہامان کھڑا تھا]چلے گئے[ 

اس  ;اپنی زندگی کے لئے درخواست کی ملکہ آستر کے لئے بنانے کے لئے باال

 کے لئے

 بدی کے خالف اس کی طرف سے بادشاہ کا تعین دیکھا کہ ۔

 پھر بادشاہ محل باغ میں سے لوٹ آئے {7:8}

 اور ہامان گر تھا اس جگہ شراب کی ضیافت کی ۔

 پھر بادشاہ نے کہا تر پر پڑا آستر ]گیا تھا[ ۔بس

 طور وہ میرے گھر میں آگے بھی ملکہ پر مجبور کریں گے؟

 لفظ بادشاہ کے منہ سے باہر چلے گئے، وہ ہامان کا احاطہ کرتا ہے

 اور حربونہ، چامبرلینس میں سے ایک نے کہا کہ {7:9} کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

 ی پچاس تعیر دیکھوبادشاہ کے سامنے بھی، پھانس

 582آستر )یونانی( صفحہ 

 جس کو ہامان وہ مردکی جو بولی جاتی تھی، کیا تھی

 پھر بادشاہ کے لئے اچھا ہامان کے گھر میں کھڑا رہتا ہے ۔

 {10وہ ہامان پھانسی دے دی گئی تاکہ  :7} .بادشاہ نے کہا، اسے اس پر پھانسی

 پھر تھا ۔ پھانسی پر کہ وہ مردکی کے لیے تیار کیے تھے ۔

 بادشاہ کا غضب پیکافید ہے ۔

 اس دن گھر احساروس دے بادشاہ تھا ۔ {8:1}

 اور ملکہ آستر سے ہامان یہودیوں کے دشمن کی ۔

 آستر کے لئے جو انہوں نے بتائی تھی مردکی بادشاہ کے سامنے آیا ہے ۔

 اور بادشاہ کو اس ِرنگ آف لیا جو {8:2} ]اس سے کہا تھا[ ۔

 اور وہ ہامان سے لیا تھا، اور اس سے مردکی دی ۔

 آستر مردکی ہامان کے گھرانے پر سیٹ کریں ۔

 اور آستر نے ابھی تک پھر پہلے بادشاہ اور گر گیا {8:3}

 نیچے اس کے قدموں پر، اور اس کو چھوڑ دینا کے آنسو کے ساتھ منت



 شر اور اس کے آلہ کہ وہہامان اگاگاٹی کے 

 تو بادشاہ منعقد {8:4} یہودیوں کے خالف وضع کیا تھا ۔

 پس آستر اٹھ کر کھڑا ہوا سنہری عصا آستر کی طرف ۔

 { سے پہلے کہا ہے، تو براہ مہربانی کسی بادشاہ، اور اگر8:5بادشاہ، }

 میں احسان کو بینا اور چیز میں پایا ہے ]ٹھیک ہے[

دشاہ اور میں ]جائیں[ اس کی آنکھوں میں فرحت بخش دے اس سے پہلے کہ یہ با

 ہو

 معکوس عمل میں لکھا خطوط کا بیٹا ہامان کی طرف سے وضع کیا

 ہاممادیتھا اگاگاٹی، جو اس کو تباہ کرنے

 { کے لئے کس طرح8:6یہودی جو ]ہیں[ تمام بادشاہ کے صوبوں میں: }

ے کے لئے برداشت کر میں نے میری قوم کے پاس آئے گا کہ برائی کو دیکھن

 سکتے ہیں؟

یا کس طرح میں میرے ِرشتہ داروں کی تباہی کو دیکھ کر برداشت کر سکتے 

 ہیں؟

 پھر آستر سے بادشاہ احساروس نے کہا کہ ملکہ {8:7}

 اور مردکی کو یہودی، دیکھو میں آستر دیا ہے

 ہامان اور اس پر لٹکے ہیں گھر

 {8:8} پھانسی، کیونکہ انہوں نے یہودیوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ۔

 لکھتا تم بھی اسے ُچن کے طور پر، یہودیوں کے لئے آپ بادشاہ کے میں

 نام اور ]اسے[ بادشاہ کی انگوٹی کے ساتھ میل مہر: لکھنے کے لئے

 جس میں بادشاہ کا نام لکھا ہے اور مہر کے ساتھ

 پھر گئے {8:9} عکوس کریں کر سکتے ہیں ۔بادشاہ کا رنگ، کوئی شخص م

 بادشاہ کے فقیہ کے تیسرے مہینے میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ ]ہے[

 ماہ ساوان، تین اور بیسویں ]دن[ اُس پر ۔

 اور یہ کہ تمام مردکی کے مطابق لکھا گیا

 یہودیوں کے نزدیک اور ساتھیوں کو حکم دیا اور

 اراکین پارلیمان اور صوبوں کے حکمران جس ]ہیں[ ہندوستان سے

 ایتھوپیا کے ایک سو بیس اور سات صوبوں کے پاس پاس

 ہر صوبے کی تحریر کے مطابق اُس اور اُس

 ہر قوم اپنی زبان کے بعد اور یہودیوں کے مطابق



 {8:10} اپنی تحریر کو اور اپنی زبان کے مطابق ہے ۔

 ساروس کے نام پر لکھ کر اس پر مہر لگا دیاور اس نے بادشاہ اح

بادشاہ کا رنگ اور گھوڑے کی پیٹھ، پر پوسٹ کی طرف سے بھیجے گئے 

 خطوط کے ساتھ

 :]اور[ خچر، اُونٹ، ]اور[ نوجوان ڈرومادآریس پر سوار

 جس میں بادشاہ یہودی جس ]تھے[ میں دی {8:11}

 ہر شہر اکٹھے کرنے کے لیے، اور کے لئے کھڑا ہونا

ن کی زندگی، کو تباہ کرنے، قتل کرنے اور ہالک کرنے کے لیے، سب کی وجہ ا

 سے

 طاقت لوگوں اور صوبہ ہے جو ان پر حملہ کرے گا،

 چھوٹوں اور خواتین، ]دونوں[ اور ]کے لئے[ ان کے مال کو لُوٹ

 { ایک دن بادشاہ کے تمام صوبوں میں پر8:12ایک شکار کے لئے، }

 ہویں کی پراحساروس، ]یعنی[ ]دن[ تیر

 نقل {8:13} بارہویں مہینے جو ]مہینے ادہر ہے[ ۔

 حکم دینے کے لئے لکھنے کی ہر

 سب لوگ، اور اس سے صوبہ شائع تھا یہودی

 خود پر بدلہ لینے کے لئے اس دن کے خالف تیار ہو جانا چاہیے

 {14]تو خطوط جو خچر پر سوار[  :8} ان کے دشمن ہیں ۔

 نے میں جلدی کی طرف سے شروع کر دیااونٹ نکل اور، ہونے پہنچ []

 اور تقدیر پر دیا گیا بادشاہ کا حکم ۔

 شوشان محل ہے ۔

 اور مردکی کے حضور سے باہر نکال {8:15}

 نیال اور سفید اور ایک عظیم شاہی لباس میں بادشاہ

 :تاج سونے اور کتانی اور ارغوانی رنگ کے لباس کے ساتھ

 {8:16} اور شوشان کے شہر میں ُخوش کر خوش ہو گیا ۔

 {8:17} یہودیوں نے روشنی، اور خوشی اور خوشی، اور عزت ہے ۔

 اور ہر صوبے اور ہر شہر میں، جہاں جہاں

 بادشاہ کے حکم اور اپنے فتوے آئے، یہودی خوشی تھی ۔

 اور بہت سے اور خوشی، عید اور ایک اچھا دن ہے ۔

 کیونکہ یہودیوں کے خوف سے گر یہودی اہل ملک بن گیا ۔



 ان پر ۔

 کے بارہویں مہینے میں اب جو ]، ادہر، مہینہ ہے[ {9:1}

 تیرہویں دن کی وہی، جب بادشاہ کے

 حکم اور اپنے فتوے کر کے نزدیک

 پھانسی کی سزا, دن یہودیوں کے دشمن کرنے کی امید میں

 یل کر دیا تھاطاقت ان کے اوپر ہے )اگرچہ یہ تبد

 (جو ان سے نفرت یہودی حکومت ان پر تھا کہ خالف،

 یہودی اپنے آپ کو ان کے شہروں میں اکٹھے {9:2}

 جان دینا بادشاہ احساروس، کے تمام صوبے بھر میں

 جیسے اپنے نقصان کی کوشش کی ہاتھ: اور کوئی نہ کر سکا

 ۔ اس لئے کہ ان کا خوف سب لوگوں پر گر گیا ان کا مقابلہ ۔

 اور تمام صوبوں کے حکمرانوں اور {9:3}

 ساتھیوں، اور اراکین پارلیمان اور بادشاہ کے افسران،

 کیونکہ مردکی کے خوف سے گر یہودیوں کی مدد کی ۔

 کے لئے ]تھا[ مردکی عظیم بادشاہ کے گھر میں، {9:4} ان ہے ۔

 اور ان کی شہرت تمام صوبے بھر میں نکلے: اس کے لئے

 اسی طرح {9:5} ظیم تر اور زیادہ پاتا ہے ۔انسان مردکی ع

 یہودیوں کو ان کے تمام دشمنوں کو تلوار سے سٹروک کے ساتھ مارا،

 اور ذبح اور تباہی، اور کیا وہ کرے گا کیا

 اور شوشان محل میں {9:6} وہ لوگ جو ان سے نفرت سے کہا ۔

 اور {9:7} یہودیوں کو قتل کیا اور پانچ سو آدمیوں کو تباہ کر دیا ۔

 { اور9:8پآرشندیتھا، اور دالپہاون اور اسپیٹہا، }

 { اور پآرماشت ۔9:9پوریتھا، اور ادالیا، اور ارادیتھا، }

 { دس بیٹے9:10اور آراساا، آراداا اور واجیزیتھا، }

 ہامان کی ہاممادیتھا، یہودیوں کے دشمن کے بیٹے،

 {9:11} لیکن اس کے لوٹ کا مال پر ڈاال وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ۔ کو قتل کیا وہ ۔

 اس دن میں شوشان مارے گئے ہیں جن کی تعداد

 محل بادشاہ کے سامنے الیا گیا ۔

 اور بادشاہ سے کہا آستر نے کہا کہ ملکہ، یہودی {9:12}

 قتل اور شوشان میں پانچ سو آدمیوں کو تباہ کر دیا ہے



 کیا بیٹے ۔محل اور ہامان کے دس 

 اب کیا ]تیری درخواست ہے[ ۔ بادشاہ کے صوبے کے باقی؟

 اور تجھے دی جائے گا: یا کیا ]مزید تیری درخواست ہے[ ۔

 تو کہا کہ آستر، تو براہ مہربانی کسی {9:13} اور یہ ایسا ہی کیا جائے گا ۔

 بادشاہ، اسے یہودیوں کو دی جائے جو ][ میں ہیں شوشان کو

 ی تقدیر سے مطابق کرےکل بھی اس روز ک

 اور {9:14} ہامان کے دس بیٹوں پر پھانسی پھانسی دے دی جائے ۔

 بادشاہ تو پھر کیا حکم دیا کہ: اور تقدیر تھی

 اور وہ ہامان کے دس بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی ۔ شوشان میں دی گئی ۔

 کے لئے جو شوشان میں جمع تھے یہودی {9:15}

 یں دن پر جمع ہوگئےخود بھی اس مہینے کے چودھو

 لیکن پر ادہر ہے اور سالو تین سو مردوں شوشان پر ہے ۔

 مگر دوسرے یہودیوں نے جو {9:16} شکار وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی ۔

 ،[جمع بادشاہ کے صوبوں میں گئے]

 اور ان کی زندگی کے لئے کھڑے ہوئے اور باقی ان کے دشمنوں سے تھا ۔

 ور پانچ ہزار، لیكن ان کو قتل کیااور ان کے دشمنوں کے ستر ا

 { پر تیرہویں پر رکھی ۔9:17نہ ان کے ہاتھوں شکار، }

 اور چودھویں دن کی ادہر مہینے کا دن ۔

 اسی طرح وہ آرام کیا اور یہ ایک ضیافت کے دن بنایا اور

 لیکن یہودی اس ]شوشان میں تھے[ {9:18} خوشی ہے ۔

 وغیرہ ایک ساتھ مل کر تیرہویں پر ]دن[ اُس کے ہاں جمع ہوگئے ۔

 اور اسی کے پندرہویں ]دن[ پر اُسکی چودھویں ۔

 وہ آرام کیا، اور یہ ایک ضیافت اور شادمانی کا دن بنا دیا ۔

 لہذا دیہات میں رہنے والوں کے یہودی {9:19}

 انوالل قصبوں، ادہر مہینے کے چودھویں دن بنا دیا

 ]کا دن[ خوشی اور ضیافت اور ایک اچھا دن ہے، اور اس کے

 پورشن ایک دوسرے کے لئے بھیج رہا ہے ۔

 اور مردکی لکھا اور خط بھیجے {9:20}

 تمام یہودیوں سے کہا کہ ]بادشاہ کے تمام صوبوں میں گئے[

 {21: ]یہ[ ازل سے 9اہاسوروس، ن اور دور، ]دونوں[ }



 ن میں دن کیکہ وہ چودھویں رکھنا چاہیے، ا

 ادہر مہینہ ہے اور اسی، ساالنہ کے پندرہویں دن ہے،

 جس میں یہودیوں کو آرام سے دن کے طور پر ان {9:22}

 آستر )یونانی( 583صفحہ 

 دشمنوں اور مہینے جو اُن سے تبدیل کر دیا گیا

 غم خوشی کے لئے اور ایک اچھا دن میں ماتم سے: کہ وہ

 بھیجنے کرنی چاہیے ان دنوں کی ضیافت اور خوشی اور

 اور {9:23} پورشن ایک دوسرے کے لیے، اور غریبوں کے لیے تحائف ۔

 یہودی وہ آغاز ہو چکا تھا جیسا کہ کرنا کیا

 کیونکہ ہامان {9:24} مردکی ان سے کہا لکھا تھا ۔

 ہاممادیتھا، اگاگاٹی، سب سے دشمن کا بیٹا

 وضع کیا اور تھا یہودیوں نے ان کو تباہ کرنے والے یہودیوں کے خالف

 پور، ڈال دیا کہ ]ہے،[ بہت، اُنکو فنا کر اور تباہ کرنے کے لئے

 مگر جب ]آستر[ بادشاہ کے سامنے آئے تو وہ {9:25} ان ۔

 خطوط کی طرف سے حکم دیا کہ اس شریر آلہ ہے، جو اس

 یہودیوں کے خالف وضع کیا، اس کے اپنے سر پر واپس کرنا چاہئے

 .وں پھانسی پر لٹکا جا چاہئےاور وہ اور اُسکے بیٹ

 پس وہ ان دنوں کہا جاتا پورام کے بعد {9:26}

 پس یہ خط کی سب باتوں کے لئے اور پور کا نام ہے ۔

 ]اس کا[ انہوں نے اس معاملے کے متعلق دیکھا تھا اور

 { یہودی راہب، اور9:27جو تھا آئے ان سے کہا کہ }

 ان پر اور اپنی نسل پر پر اور تمام جیسے لیا

 خود کو ان سے کہا میں شمولیت اختیار کی تو یہ کرنا چاہیے نہ ہوں جیسا کہ

 وہ اپنی تحریر کے مطابق ان دو دنوں کو نبھائیں گے،

 {9:28} اور ہر سال ان ]مقررہ کے مطابق[ وقت ۔

 ]کہ[ ]ہونا چاہئے[ ان دنوں کو یاد رکھا اور

 ہر نسل، ہر گھر، ہر صوبے بھر میں

 اور ان دنوں کے پورام ]کہ[ نہیں چاہیے اور ہر شہر میں ۔

 یہودیوں میں سے ناکام ہو جائیں، اور نہ ہی ان کی یادگار کو ہالک

 پھر آستر رانی کی بیٹی {9:29} ان کی نسل سے ہیں ۔



 اباحال، اور مردکی یہودی، پورے اختیار کے ساتھ لکھا،

 اور وہ بھیجے گئے {9:30} خط پورام کی تصدیق کرنے کے لیے ۔یہ دوسرا 

 یہودیوں کے نزدیک تمام، سو کو خطوط بیس اور

 سات صوبوں کی سلطنت کے احساروس، ]الفاظ کے ساتھ[

 {31: ان دنوں پورام کی تصدیق کے لئے 9امن اور حق، }

 ]مقرر[ ان وقتوں میں یہودی مردکی کے مطابق

 حكم دیا، اور وہ تھی اور ملکہ آستر تھا كا

 خود اپنے لئے اور ان کی نسل سے متعلق معامالت کے لیے حکم جاری کیا

 اور آستر کی تقدیر {9:32} تھی اور ان کی پکار سوائے ۔

 اور اس لکھا تھا اس طرح کے معامالت کی پورام کی تصدیق کی ہے ۔

 کتاب ۔

 اور بادشاہ احساروس خراج پر رکھی ۔ {10:1}

 اور تمام اعمال {10:2} .]سمندر کے ٹاپوزمین، اور ]

 اپنی طاقت اور اپنی قدرت اور اعالن

 بادشاہ نے اسے اعلی مردکی، اسی کی عظمت،

 وہ کی تواریخ کی کتاب میں نہیں لکھا ہیں

 مردکی یہودی کے لئے {10:3} میڈیا اور فارس کے بادشاہ؟

 [بڑی تھا اگلے بادشاہ احساروس سے کہا، اور یہودیوں کے درمیان]

 اور اپنے بھائیوں کی تالش میں، بھیڑ کے قبول کر لیا

 ان لوگوں کا ہے اور اُس کی نسل بولنے والے امن کی دولت ہے ۔
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