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എേസ്ഥർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േപര ്ഷ്യന് സിംഹാസനത്തിനു പരിചിതനായ
ഒരു യഹൂദനായിരിക്കാം ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
രചന നിര് വ്വഹിച്ചിട്ട ള്ളത്. അരമനയിെല ജീവിത
രീതികെളക്കുറിച്ച ള്ള വ്യക്തമായ വിവരണവും
പുസ്തകത്തിെല മറ്റ സംഭവവികാസങ്ങള ം
കൂട്ടിവായിച്ചാല ് എഴുത്തുകാരന്
ഇതിനു ദൃക്സക്ഷിയായിരുന്നിരിക്കാം
െസരുബാേബലിെനാപ്പം മടങ്ങിവന്ന
യഹൂദനായിരുന്ന എഴുത്തുകാരന്
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ജനത്തിനു േവണ്ടിയാണ്
ഇത് എഴുതിയെതന്നാണ് പണ്ഡിത മതം
െമാര ്േദഖായി ആയിരിക്കാം എന്നും
തനിക്ക് ലഭിച്ച ്രപശംസെയക്കുറിച്ച ള്ള
പരാമര് ശങ്ങള ്െകാണ്ട് ഒരുപെക്ഷ മെറ്റാരു
സമകാലികന് ആയിരിക്കാം എന്നും ചിലര ്
വാദിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 464-331.
ആഹ്ശ്വേരശ് ഒന്നാമെന്റ കാലത്ത് േപര ്ഷ്യന ്
സാ്രമാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ശൂശനില ്
വച്ചായിരുന്നുഈസംഭവം നടക്കുന്നത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈ പുസ്തകം പുരീം െപരുന്നാളിെന്റ
ഉത്ഭവ ചരി്രതം വിവരിച്ച യഹൂദര ്ക്ക് േവണ്ടി
എഴുതെപ്പട്ടതാണ.് യഹൂദ ജനതക്കുേവണ്ടി
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ൈദവം ഒരുക്കിയ വിടുതലിെന്റഓര് മ്മപുതുക്കല ്
ആണ് ഈ െപരുന്നാള ് ഈജിപ്തില ് നിന്നും
വിടുവിക്കെപ്പട്ടതിനുസമാനമാണത.്

ഉേദ്ദശം
മനുഷ്യ ഹിതേത്താടുള്ള ൈദവത്തിെന്റ
്രപതികരണം, വംശീയമായ മുന് വിധികേളാട്
കര് ത്താവിനുള്ള െവറുപ്പ ം, ്രപതിസന്ധികെള
തരണം െചയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം നല്കുവാന ്
ൈദവത്തിനുള്ള അധികാരെത്തയും
െവളിെപ്പടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം. കര ്ത്താവിെന്റ കരങ്ങള ്
ൈദവജനത്തിേന്മല ് ്രപവര ്ത്തന നിരതമാണ.്
എസ്േതറിെന്റ ജീവിതാനുഭവങ്ങെള
ഉപേയാഗിച്ചതുേപാെല ൈദവം തെന്റ
ഉേദ്ദശ്യങ്ങള ം ദിവ്യപദ്ധതികള ം
പൂര ്ത്തീകരിക്കുവാന ് മനുഷ്യെന്റ
തീരുമാനങ്ങെളയും ്രപവത്തനങ്ങെളയും
ഉപേയാഗിക്കുന്നു. പൂരിം െപരുന്നാളിെന്റ
ഉത്ഭവ േരഖയാണിത്. ഇന്നും പൂരിം ദിനത്തില ്
യഹൂദന്മാര ് എേസ്ഥറിെന്റ പുസ്തകം
വായിക്കുന്നു.
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സംരക്ഷണം
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1 അഹേശ്വേരാശിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
*ഹിന്ദുേദശം മുതൽ †കൂശ ്വെര നൂറ്റിരുപേത്തഴ്
(127) സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാണിരുന്നു 2 ആ
കാലത്ത് അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ് ശൂശൻ
രാജധാനിയിൽ തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ 3 ഭരണത്തിെന്റ മൂന്നാം വർഷം
തെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും
ഒരു വിരുന്ന് െകാടുത്തു; പാർസ്യയിെലയും
േമദ്യയിെലയും േസനാധിപന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
സംസ്ഥാനാധിപന്മാരും‡ അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 അങ്ങെന അവൻ തെന്റ
രാജകീയമഹത്വത്തിെന്റ ഐശ്വര്യവും,
തെന്റ മഹിമാധിക്യത്തിെന്റ ്രപതാപവും
കുേറനാൾ, നൂെറ്റൺപത് (180) ദിവസം
്രപദർശിപ്പിച്ച . 5ആ നാള കൾ കഴിഞ്ഞേശഷം,
രാജാവ് ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ കൂടിയിരുന്ന
വലിയവരും െചറിയവരുമായ സകലജനത്തിനും
രാജധാനിയുെട ഉദ്യാന്രപാകാരത്തിൽ വച്ച്
ഏഴു ദിവസം വിരുന്ന് നൽകി. 6 അവിെട
െവൺകൽ തൂണുകളിേന്മൽ, ശണനൂലും
ധൂ്രമനൂലുംെകാണ്ടുള്ള ചരടുകൾെകാണ്ട,്
െവള്ളയും പച്ചയും നീലയുമായ തിരശ്ശീലകൾ,
െവള്ളിവളയങ്ങളിൽ തൂക്കിയിരുന്നു; ചുവന്നതും
െവളത്തതും മഞ്ഞയും കറുത്തതുമായ
മർമ്മരക്കല്ല് പാകിയിരുന്ന തളത്തിൽ
െപാൻകസവും െവള്ളിക്കസവുമുള്ള െമത്തകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7വിവിധആകൃതിയിലുള്ളസ്വർണ്ണ

* 1. 1 ഹിന്ദുേദശം - ഇന്ത്യ † 1. 1 കൂശ് - ഇേപ്പാൾ എേത്യാപ്യ
‡ 1. 3 സംസ്ഥാനാധിപന്മാർ -സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നവർ
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പാ്രതങ്ങളിലായിരുന്നു അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ
െകാടുത്തത്; രാജപദവിക്ക് േയാജിച്ചവിധം
രാജവീഞ്ഞ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 8എന്നാൽ
രാജാവ് തെന്റ രാജധാനിവിചാരകന്മാേരാട:്
“ആെരയും നിർബ്ബന്ധിക്കരുത;് ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട മനസ്സ േപാെല െചയ്തുെകാള്ളെട്ട”
എന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും
ഇഷ്ടംേപാെല കുടിച്ച . 9 രാജ്ഞിയായ
വസ്ഥിയും അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
രാജധാനിയിൽ വച്ച് സ്്രതീകൾക്ക് ഒരു
വിരുന്ന് നൽകി. 10 ഏഴാം ദിവസം വീഞ്ഞ്
കുടിച്ച് സന്തുഷ്ടനായേപ്പാൾ അഹേശ്വേരാശ ്
രാജാവ്: െമഹൂമാൻ, ബിസ്ഥാ, ഹർേബ്ബാനാ,
ബിഗ്ദ്ധാ, അബഗ്ദ്ധാ, േസഥർ, കർക്കസ്
എന്നിങ്ങെന രാജധാനിയിൽ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന
11 ഏഴ് ഷണ്ഡന്മാേരാട്§ ജനങ്ങൾക്കും
്രപഭുക്കന്മാർക്കും വസ്ഥിരാജ്ഞിയുെട സൗന്ദര്യം
കാണിേക്കണ്ടതിന് അവെള രാജകിരീടം ധരിപ്പിച്ച്
രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച ;
അവൾ സുന്ദരിയായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ
ഷണ്ഡന്മാർ മുേഖന അയച്ച രാജകല്പന
എതിർത്ത് വസ്ഥിരാജ്ഞി െചല്ലാതിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് രാജാവ് ഏറ്റവും േകാപിച്ച ;
അവെന്റ േകാപംഅവെന്റഉള്ളിൽജ്വലിച്ച . 13ആ
സമയത്ത് രാജമുഖം കാണുന്നവരും രാജ്യത്ത്
്രപധാനസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ
െകർശനാ, േശഥാർ, അദ്മാഥാ, തർശീശ,്
§ 1. 11 ഏഴ് ഷണ്ഡന്മാേരാട് ഷണ്ഡന് മാര ്-ഇവര് വരിയുടക്കെപ്പട്ട
പുരുഷന്മാര ് ആയിരുന്നു. ഈ ഏഴു ഷണ്ഡന ്മാര ് പള്ളിയറ
വിചാരകന്മാരായി േസവനം െചയ്തുേപാന്നു



എേസ്ഥർ 1:14 v എേസ്ഥർ 1:19

േമെരസ,് മർെസനാ, െമമൂഖാൻ എന്നിങ്ങെന
പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും ഏഴ്
്രപഭുക്കന്മാർ അവേനാട് അടുത്ത്
ഇരിക്കയായിരുന്നു. 14 രാജ്യധർമ്മത്തിലും
ന്യായത്തിലും പരിജ്ഞാനികളായ എല്ലാവേരാടും
ആേലാചിക്കുക പതിവായിരുന്നതിനാൽ
*കാലജ്ഞന്മാരായ ആ വിദ്വാന്മാേരാട്
രാജാവ്: 15 “ഷണ്ഡന്മാർമുഖാന്തരം
അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ് അയച്ച കല്പന
വസ്ഥിരാജ്ഞി അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ
രാജ്യധർമ്മ്രപകാരം അവേളാട്
െചേയ്യണ്ടത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച .
16 അതിന് െമമൂഖാൻ രാജാവിേനാടും
്രപഭുക്കന്മാേരാടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“വസ്ഥിരാജ്ഞി രാജാവിേനാടുമാ്രതമല്ല,
അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റസർവ്വസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള
സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും ജാതികേളാടും
അന്യായം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 17 രാജ്ഞിയുെട
ഈ ്രപവൃത്തി സകലസ്്രതീകള ം അറിയും;
അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ് വസ്ഥിരാജ്ഞിെയ
തെന്റ മുമ്പാെക െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ െചന്നില്ലേല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ
തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാെര നിന്ദിക്കും.
18 ഇന്ന് തേന്ന രാജ്ഞിയുെട ്രപവൃത്തി േകട്ട
പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും ്രപഭുപത്നിമാർ
രാജാവിെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും അങ്ങെന
തേന്ന പറയും; ഇങ്ങെന നിന്ദയും നീരസവും
വർദ്ധിക്കും. 19 രാജാവിന് സമ്മതെമങ്കിൽ

* 1. 14 കാലജ്ഞന്മാർ - േജ്യാതിശാസ്്രതജ്ഞൻ,
ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലങ്ങെളക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ
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വസ്ഥി ഇനി അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ വരരുത് എന്ന് തിരുമുമ്പിൽനിന്ന്
ഒരു രാജകല്പന പുറെപ്പടുവിക്കയും അതിന് മാറ്റം
വരാതിരിക്കുവാൻപാർസ്യരുെടയും േമദ്യരുെടയും
രാജ്യധർമ്മത്തിൽ എഴുതിക്കയും രാജാവ്
അവള െട രാജ്ഞിസ്ഥാനം അവെളക്കാൾ
നല്ലവളായ മെറ്റാരുവൾക്ക് െകാടുക്കുകയും
േവണം. 20 രാജാവ് കല്പിക്കുന്ന വിധി
രാജ്യെത്തല്ലാടവും (അത് മഹാരാജ്യമേല്ലാ)
പരസ്യമാകുേമ്പാൾസകലഭാര്യമാരുംവലിയവേരാ
െചറിയവേരാ ആയ തങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാെര
ബഹുമാനിക്കും. 21 ഈ വാക്ക് രാജാവിനും
്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഇഷ്ടെപ്പട്ട ; രാജാവ്
െമമൂഖാെന്റ വാക്കുേപാെല െചയ്തു. 22 ഏത്
പുരുഷനുംതെന്റവീട്ടിൽകർത്തവ്യംനടത്തുകയും
സ്വഭാഷ സംസാരിക്കയും േവണെമന്ന് രാജാവ്
തെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും ഓേരാ
സംസ്ഥാനേത്തക്ക് അതിെന്റ അക്ഷരത്തിലും
ഓേരാ ജാതിക്ക് അവരുെട ഭാഷയിലും എഴുത്ത്
അയച്ച .

2
1അതിന് െറേശഷംഅഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
േകാപം ശമിച്ചേപ്പാൾ അവൻ വസ്ഥിെയയും
അവൾ െചയ്തതിെനയുംഅവെളക്കുറിച്ച് കല്പിച്ച
വിധിെയയും ഓർത്തു. 2അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
േസവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞത:് “രാജാവിന്
േവണ്ടി സൗന്ദര്യമുള്ളയുവതികളായ കന്യകമാെര
അേന്വഷിക്കെട്ട; 3 രാജാവ് രാജ്യത്തിെല
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര
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നിയമിേക്കണം; അവർ സൗന്ദര്യമുള്ള
യുവതികളായ എല്ലാകന്യകമാെരയും
ഒരുമിച്ച കൂട്ടി ശൂശൻരാജധാനിയിെല
അന്തഃപുരത്തിൽ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും
അന്തഃപുരപാലകനുമായ േഹഗായിയുെട
വിചാരണയിൽ ഏല്പിക്കുകയും അവർക്ക്
ശുദ്ധീകരണത്തിന് േവണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ
െകാടുക്കുകയും െചയ്യെട്ട. 4രാജാവിന് ഇഷ്ടെപ്പട്ട
യുവതി വസ്ഥിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയായിരിക്കെട്ട”.
ഈ കാര്യം രാജാവിന് ഇഷ്ടമായി; അവൻ
അങ്ങെനതേന്നെചയ്തു.

5എന്നാൽ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ യായീരിെന്റ
മകൻ െമാർെദഖായി എന്ന് േപരുള്ള െയഹൂദൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. യായീർ െബന്യാമീന്യനായ
കീശിെന്റ മകനായ ശിെമയിയുെട
മകനായിരുന്നു. 6 ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദാ രാജാവായ
െയെഖാന്യാേവാടുകൂെട പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായിരുന്ന ്രപവാസികള െട കൂട്ടത്തിൽ
െമാർെദഖായിയും െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. 7 അവൻ തെന്റ
ചിറ്റപ്പെന്റ മകളായ എേസ്ഥർ എന്ന ഹദസ്സയ്ക്ക്
അമ്മയപ്പന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവെള
വളർത്തിയിരുന്നു. ഈ യുവതി രൂപവതിയും
സുന്ദരിയും ആയിരുന്നു; അവള െട അപ്പനും
അമ്മയും മരിച്ചേശഷം െമാർെദഖായി അവെള
തെന്റ മകളായി സ്വീകരിച്ച . 8 രാജാവിെന്റ
കല്പനയും വിധിയും പരസ്യമായേപ്പാൾ
അേനകം യുവതികെള ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
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േഹഗായിയുെടവിചാരണയിൽഏല്പിച്ചകൂട്ടത്തിൽ
എേസ്ഥരിെനയും െകാണ്ടുവന്നു. 9ആയുവതിെയ
അവന് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ; അവേളാടു താൽപര്യം
േതാന്നി; അവൻ അവള െട ശുദ്ധീകരണത്തിന്
ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കെളയും ഭക്ഷണെത്തയും
രാജധാനിയിൽനിന്നു െകാടുക്കണ്ടിയ
ഏഴ് ബാല്യക്കാരത്തികെളയും അവൾക്ക്
േവഗത്തിൽ െകാടുത്തു; അവെളയും അവള െട
ബാല്യക്കാരത്തികെളയും അന്തഃപുരത്തിെല
ഉത്തമമായ സ്ഥലത്ത് ആക്കി. 10 എേസ്ഥർ
തെന്റ ജാതിയും കുലവും അറിയിച്ചില്ല;
അത് അറിയിക്കരുത് എന്ന് െമാർേദ്ദഖായി
അവേളാട് കല്പിച്ചിരുന്നു. 11 എന്നാൽ
എേസ്ഥരിെന്റ സുഖവർത്തമാനവും അവൾക്ക്
എെന്തല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും
അറിേയണ്ടതിന് െമാർെദഖായി ദിവസം്രപതി
അന്തഃപുരത്തിെന്റ മുറ്റത്തിന് മുമ്പാെക
നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 ഓേരാ യുവതിയും
പ്രന്തണ്ട് മാസം സ്്രതീജനത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള
ശുദ്ധീകരണം നിയമ്രപകാരം െചയ്തു
കഴിഞ്ഞേശഷം, അതായത് ആറ് മാസം
മൂർൈതലവും ആറുമാസം സുഗന്ധവർഗ്ഗവും
സ്്രതീകൾക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള
മറ്റ വസ്തുക്കള ംെകാണ്ട് അവരുെട
ശുദ്ധീകരണകാലം തികയും-ഓേരാരുത്തർക്കും
അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
െചല്ല വാനുള്ള തവണ വരുേമ്പാൾ 13 ഓേരാ
യുവതിയും രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ല ം;
അന്തഃപുരത്തിൽനിന്ന് രാജധാനിവെര
തേന്നാടുകൂെട െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന്
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അവൾ േചാദിക്കുന്ന സകലവും അവൾക്ക്
െകാടുക്കും. 14 സന്ധ്യാസമയത്ത് അവൾ
െചല്ല കയും ്രപഭാതകാലത്ത് രാജാവിെന്റ
ഷണ്ഡനായ, െവപ്പാട്ടികള െട പാലകനായ,
ശയസ്ഗസിെന്റ വിചാരണയിലുള്ള രണ്ടാമെത്ത
അന്തഃപുരത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െചയ്യ ം; രാജാവിന് അവേളാട് ഇഷ്ടം േതാന്നിയിട്ട്
അവെള േപർ പറഞ്ഞു വിളിച്ചല്ലാെത പിെന്ന
അവൾക്ക് രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല. 15 എന്നാൽ െമാർെദഖായി തനിക്ക്
മകളായിെട്ടടുത്തിരുന്ന അവെന്റ ചിറ്റപ്പൻ
അബീഹയീലിെന്റ മകളായ എേസ്ഥരിന്
രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ല വാനുള്ള തവണ
വന്നേപ്പാൾ അവൾ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും
അന്തഃപുരപാലകനുമായ േഹഗായി പറഞ്ഞത്
മാ്രതമല്ലാെത മെറ്റാന്നും േചാദിച്ചില്ല. എന്നാൽ
എേസ്ഥരിെന കണ്ട എല്ലാവർക്കും അവേളാട്
ഇഷ്ടം േതാന്നി. 16 അങ്ങെന എേസ്ഥരിെന
അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ ഏഴാം
ആണ്ട് േതേബത്ത് മാസമായപത്താം മാസത്തിൽ
രാജധാനിയിൽ അവെന്റ അടുക്കേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്നു. 17 രാജാവ് എേസ്ഥരിെന
സകലസ്്രതീകെളക്കാള ം അധികം സ്േനഹിച്ച ;
സകലകന്യകമാരിലും അധികം കൃപയും
ദയയും അവേളാടു േതാന്നിയിട്ട് അവൻ
രാജകിരീടം അവള െട തലയിൽ വച്ച് അവെള
വസ്ഥിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയാക്കി. 18 രാജാവ്
തെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും
“എേസ്ഥരിെന്റ വിരുന്ന”് എന്ന ഒരു വലിയ
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വിരുന്ന് നൽകി; അവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു
വിേമാചനവും കല്പിച്ച ; രാജപദവിക്കനുസരിച്ച്
സമ്മാനങ്ങള ം െകാടുത്തു*. 19 രണ്ടാം
്രപാവശ്യം കന്യകമാെര വിളിച്ച കൂട്ടിയേപ്പാൾ
െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 20 െമാർെദഖായി
കല്പിച്ചതുേപാെല എേസ്ഥർ തെന്റ കുലവും
ജാതിയും അറിയിക്കാെതയിരുന്നു; എേസ്ഥർ
െമാർെദഖായിയുെട അടുക്കൽ വളർന്നേപ്പാൾ
ആയിരുന്നതുേപാെല പിെന്നയും അവെന്റ
കല്പന അനുസരിച്ച േപാന്നു. 21ആ കാലത്ത്,
െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ, െകാട്ടാരകാവല്ക്കാരിൽ
രാജാവിെന്റ രണ്ടു ഷണ്ഡന്മാരായ ബിഗ്ദ്ധാനും
േതെരശും േകാപിച്ച് അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന
കേയ്യറ്റം െചയ്യ വാൻ അവസരം അേന്വഷിച്ച .
22 െമാർെദഖായി ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ്
എേസ്ഥർരാജ്ഞിക്കു അറിവുെകാടുത്തു;
എേസ്ഥർ അത് െമാർെദഖായിയുെട നാമത്തിൽ
രാജാവിെന അറിയിച്ച . 23 അേന്വഷണം
െചയ്തേപ്പാൾ കാര്യം സത്യെമന്ന് അറിഞ്ഞ്
അവെര രണ്ടുേപെരയും കഴുമരത്തിേന്മൽ
തൂക്കിക്കളഞ്ഞു; ഇത് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ
ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിെവച്ച .

3
1 അതിനുേശഷം അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ്

* 2. 18 വിേമാചനവും കല്പിച്ച ; രാജപദവിക്കനുസരിച്ച്
സമ്മാനങ്ങള ം െകാടുത്തു െപാതു അവധി, നികുതി ഇളവ്
ഇവഅനുവദിച്ച
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ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ
ഹാമാന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉന്നതപദവിയും
െകാടുത്ത്, അവന് തേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുന്ന
സകല്രപഭുക്കന്മാെരക്കാള ം ഉയർന്ന സ്ഥാനം
ലഭിച്ച . 2 രാജാവിെന്റ വാതില് ക്കെല
രാജഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും ഹാമാെന
കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച ; രാജാവ് അവെന
സംബന്ധിച്ച് അങ്ങെന കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും െമാർെദഖായി അവെന കുമ്പിട്ടില്ല,
നമസ്കരിച്ചതുമില്ല. 3 അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
വാതില ്ക്കെലരാജഭൃത്യന്മാർ െമാർെദഖായിേയാട്
“നീ രാജകല്പന ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന്
േചാദിച്ച . 4 അവർ ഇങ്ങെന ദിവസം്രപതി
െമാർെദഖായിേയാട് പറഞ്ഞിട്ട ം അവൻ
അവരുെട വാക്ക് േകൾക്കാതിരുന്നതിനാൽ
െമാർെദഖായിയുെട െപരുമാറ്റം ഇതുേപാെല
തുടരുേമാ എന്ന് അറിേയണ്ടതിന് അവർ
അത് ഹാമാേനാട് അറിയിച്ച ; താൻ
െയഹൂദൻ എന്ന് െമാർെദഖായി അവേരാട്
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. 5 െമാർെദഖായി
തെന്ന കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നിെല്ലന്ന്
കണ്ടിട്ട് ഹാമാൻ േകാപംെകാണ്ട് നിറഞ്ഞു.
6 എന്നാൽ െമാർെദഖായിെയ മാ്രതം കേയ്യറ്റം
െചയ്യന്നത് അവന് പുച്ഛമായി േതാന്നി;
െമാർെദഖായിയുെട ജാതി ഏെതന്ന് അവന്
അറിവ് കിട്ടീട്ട ണ്ടായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
അഹേശ്വേരാശിെന്റ രാജ്യെത്തല്ലാടവും
ഉള്ള, െമാർെദഖായിയുെട ജാതിക്കാരായ
െയഹൂദന്മാെരെയാെക്കയും നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
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ഹാമാൻ അവസരം അേന്വഷിച്ച .
7 അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
പ്രന്തണ്ടാം വർഷത്തിൽ നീസാൻ* മാസമായ
ഒന്നാം മാസംമുതൽ ആദാർ എന്ന പ്രന്തണ്ടാം
മാസംവെരയുള്ള ഓേരാ ദിവസെത്തയും
ഓേരാ മാസെത്തയും കുറിച്ച് ഹാമാെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച് പൂര്† എന്ന ചീട്ടിട്ട േനാക്കി. 8 പിെന്ന
ഹാമാൻ അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിേനാട്: “നിെന്റ
രാജ്യത്തിെല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ജാതികള െട
ഇടയിൽ ഒരു ജാതി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു;
അവരുെട ന്യായ്രപമാണങ്ങൾ മറ്റള്ള
ജാതികള േടതിൽനിന്നും വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവർ രാജാവിെന്റ ്രപമാണങ്ങെള
അനുസരിക്കുന്നതുമില്ല; അതുെകാണ്ട്
അവെര അങ്ങെന വിടുന്നത് രാജാവിന്
േയാഗ്യമല്ല. 9 രാജാവിന് സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ
അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സേന്ദശം
എഴുതി അയേക്കണം; എന്നാൽ ഞാൻ
കാര്യവിചാരകന്മാരുെട കയ്യിൽ പതിനായിരം
(10,000) താലന്ത് െവള്ളി രാജാവിെന്റ
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാടുത്തയയ്ക്കാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അേപ്പാൾ രാജാവ് തെന്റ
േമാതിരം കയ്യിൽനിന്ന് ഊരി ആഗാഗ്യനായ
ഹെമ്മദാഥയുെട മകനായി െയഹൂദന്മാരുെട
ശ്രതുവായ ഹാമാന് െകാടുത്തു. 11 രാജാവ്
ഹാമാേനാട്: “ഞാൻ ആ െവള്ളിയും ആ

* 3. 7 നീസാൻ മാര ്ച്ച് മദ്ധ്യം മുതല് ഏ്രപില ്മദ്ധ്യം വെര † 3.
7 പൂര് തെന്റഗൂഢാേലാചനനിവര് ത്തിക്കുവാന ്േവണ്ടിയുള്ളതക്ക
ദിവസവും മാസവുംകണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് പൂര്എന്നചീട്ട് ഇട്ടത്
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ജാതിെയയും നിനക്ക് ദാനം െചയ്യന്നു;
ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്തുെകാൾക”എന്ന് പറഞ്ഞു.
12 അങ്ങെന ഒന്നാം മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി
രാജാവിെന്റ എഴുത്തുകാെര വിളിച്ച ; ഹാമാൻ
കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ രാജ്രപതിനിധികൾക്കും
ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിെല േദശാധിപധികൾക്കും,
ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഓേരാ
സംസ്ഥാനത്തിേലക്ക് അവരുെട അക്ഷരത്തിലും
ഓേരാ ജനത്തിനും അവരുെട ഭാഷയിലും
എഴുതി; അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ
അെതഴുതി രാജേമാതിരംെകാണ്ട് മു്രദ ഇട്ട .
13ആദാർമാസമായപ്രന്തണ്ടാംമാസംപതിമൂന്നാം
തീയതി,സകലെയഹൂദന്മാെരയുംആബാലവൃദ്ധം
കുഞ്ഞുങ്ങെളയുംസ്്രതീകെളയും കൂെട നശിപ്പിച്ച്
െകാന്നുമുടിക്കുകയും അവരുെട വസ്തുവക
െകാള്ളയിടുകയും െചേയ്യണെമന്ന് രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്കും സേന്ദശവാഹകർ
വഴി എഴുത്ത് അയച്ച . 14 അന്നേത്തക്ക്
ഒരുങ്ങിയിരിക്കണെമന്ന് സകലജാതികൾക്കും
പരസ്യം െചേയ്യണ്ടതിന് െകാടുത്ത എഴുത്തിെന്റ
പകർപ്പ് ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി.
15 സേന്ദശവാഹകർ രാജകല്പന അനുസരിച്ച്
ഉടെന പുറെപ്പട്ട േപായി; ശൂശൻ രാജധാനിയിലും
ആ കല്പന പരസ്യം െചയ്തു; രാജാവും
ഹാമാനും മദ്യപിക്കുവാൻ ഇരുന്നു; ശൂശൻപട്ടണം
അസ്വസ്ഥമായി.

4
1 സംഭവിച്ചെതല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ
െമാർെദഖായി വസ്്രതം കീറി രട്ട ടുത്ത് െവണ്ണീർ
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വാരി ഇട്ട െകാണ്ട് പട്ടണത്തിെന്റ നടുവിൽ
െചന്ന് വളെര േവദനേയാെട അത്യ ച്ചത്തിൽ
നിലവിളിച്ച . 2അവൻ രാജാവിെന്റ പടിവാതിൽ
വെര വന്നു: എന്നാൽ രട്ട ടുത്തുെകാണ്ട്
ആർക്കും രാജാവിെന്റ പടിവാതിലിനകത്ത്
്രപേവശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.
3 രാജാവിെന്റ കല്പനയും വിളംബരവും െചന്ന
ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തും െയഹൂദന്മാരുെട
ഇടയിൽ മഹാദുഃഖവും ഉപവാസവും കരച്ചിലും
വിലാപവും ഉണ്ടായി;പലരും രട്ട ടുത്ത് െവണ്ണീറിൽ
കിടന്നു. 4 എേസ്ഥറിെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികള ം
ഷണ്ഡന്മാരും അത് രാജ്ഞിെയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ അത്യന്തം വ്യസനിച്ച് െമാർെദഖായിയുെട
രട്ട് നീക്കി അവെന ഉടുപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവന് വസ്്രതം െകാടുത്തയച്ച ; എന്നാൽ
അവൻ വാങ്ങിയില്ല. 5 അേപ്പാൾ എേസ്ഥർ
തെന്റ ശു്രശൂഷയ്ക്ക് രാജാവ് നിയമിച്ചിരുന്ന
ഷണ്ഡന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഹഥാക്കിെന
വിളിച്ച , ഈ സംഭവിച്ചെതല്ലാം എെന്തന്നും
അതിെന്റ കാരണം എെന്തന്നും അറിേയണ്ടതിന്
െമാർെദഖായിയുെട അടുക്കൽ േപായിവരുവാൻ
അവന് കല്പന െകാടുത്തു. 6അങ്ങെന ഹഥാക്ക്
രാജാവിെന്റ പടിവാതിലിന് മുമ്പിൽ പട്ടണത്തിെന്റ
വിശാലസ്ഥലത്ത് െമാർെദഖായിയുെട അടുക്കൽ
െചന്നു. 7 െമാർെദഖായി തനിക്ക് സംഭവിച്ചതും
െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിക്കുവാൻ ഹാമാൻ
രാജഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാടുക്കാെമന്ന്
വാഗ്ദാനം െചയ്തപണംഎ്രതഎന്നുംഅവേനാട്
അറിയിച്ച . 8 അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
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ശൂശനിൽ പരസ്യമാക്കിയിരുന്ന കല്പനയുെട
പകർപ്പ് െമാർെദഖായി അവെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തു. ഇത് എേസ്ഥറിെന കാണിച്ച് വിവരം
അറിയിക്കുവാനും അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ
െചന്ന് തെന്റ ജനത്തിന് േവണ്ടി അേപക്ഷയും
യാചനയും അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവേളാട്
ആജ്ഞാപിക്കുവാനും പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
ഹഥാക്ക് െചന്ന് െമാർെദഖായിയുെട വാക്ക്
എേസ്ഥറിെന അറിയിച്ച . 10 എേസ്ഥർ
െമാർെദഖായിേയാട് െചന്ന് പറയുവാൻ
ഹഥാക്കിന് ഇ്രപകാരം കല്പന െകാടുത്തു:
11 “ഏെതാരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ
വിളിക്കെപ്പടാെത രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ െചന്നാൽ
ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന് രാജാവ്
െപാൻെചേങ്കാൽ അയാള െട േനെര നീട്ടണം.
അെല്ലങ്കിൽ അയാെള െകാേല്ലണെമന്ന് ഒരു
നിയമം ഉെണ്ടന്ന് രാജാവിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരും
രാജാവിെന്റ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല ജനവും
അറിയുന്നു; എന്നാൽ എെന്ന ഈ മുപ്പത്
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല വാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല”. 12അവർ എേസ്ഥറിെന്റ
വാക്ക് െമാർെദഖായിേയാട് അറിയിച്ച .
13 െമാർെദഖായി എേസ്ഥറിേനാട് ഇ്രപകാരം
മറുപടി പറയുവാൻ കല്പിച്ച : “നീ രാജധാനിയിൽ
ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ െയഹൂദന്മാരിലുംവച്ച്
രക്ഷെപടാെമന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത.് 14 നീ ഈ
സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ െയഹൂദന്മാർക്ക്
മെറ്റാരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആശ്വാസവും വിടുതലും
ഉണ്ടാകും; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ പിതൃഭവനവും
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നശിച്ച േപാകും; ഇങ്ങെനയുേള്ളാരു
അവസരത്തിനായിരിക്കും നീ രാജസ്ഥാനത്ത്
വന്നിരിക്കുന്നെതന്ന് ആർക്ക് അറിയാം”
15 അതിന് എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിേയാട്
മറുപടി പറയുവാൻ ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച . 16 “നീ
െചന്ന് ശൂശനിൽ ഉള്ള എല്ലാ െയഹൂദന്മാെരയും
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി: നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം രാവും
പകലും തിന്നുകേയാ കുടിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത എനിക്ക് േവണ്ടി ഉപവസിപ്പിൻ;
ഞാനും എെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികള ം
അങ്ങെന തേന്ന ഉപവസിക്കും; പിെന്ന ഞാൻ
നിയമ്രപകാരമെല്ലങ്കിലും രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ം; ഞാൻ നശിക്കുന്നു എങ്കിൽ നശിക്കെട്ട”.
17 അങ്ങെന െമാർെദഖായി െചന്ന് എേസ്ഥർ
കല്പിച്ചതുേപാെലഎല്ലാം െചയ്തു.

5
1 മൂന്നാംദിവസം എേസ്ഥർ രാജവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാണ്ട് രാജധാനിയുെട അകെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ െചന്ന് രാജഗൃഹത്തിെന്റ േനെര
നിന്നു; രാജാവ് രാജധാനിയിൽ രാജഗൃഹത്തിെന്റ
വാതിലിന് േനെര തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 എേസ്ഥർരാജ്ഞി
്രപാകാരത്തിൽ നില്ക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടേപ്പാൾ
അവന് അവേളാട് കൃപ േതാന്നി തെന്റ കയ്യിൽ
ഇരുന്ന െപാൻെചേങ്കാൽ രാജാവ് എേസ്ഥറിെന്റ
േനെര നീട്ടി; എേസ്ഥർ അടുത്തുെചന്ന്
െചേങ്കാലിെന്റ അ്രഗം െതാട്ട . 3 രാജാവു
അവേളാട:് “എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയ, എന്ത്
േവണം? എന്താകുന്നു നിെന്റ അേപക്ഷ?
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രാജ്യത്തിൽ പകുതി േവണെമങ്കിലും നിനക്ക്
തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 അതിന് എേസ്ഥർ:
“രാജാവിന് തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നവിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും
ഇന്ന് വേരണം” എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 5 “എേസ്ഥർ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ വാൻ ഹാമാെന േവഗം
വരുത്തുവിൻ” എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന
രാജാവും ഹാമാനും എേസ്ഥർ ഒരുക്കിയ
വിരുന്നിന് െചന്നു.

6 വീഞ്ഞുവിരുന്നിൽ രാജാവ് എേസ്ഥറിേനാട്:
“നിെന്റ അേപക്ഷ എന്ത?് അത് നിനക്ക്
ലഭിക്കും; നിെന്റആ്രഗഹവും എന്ത?് രാജ്യത്തിൽ
പകുതി ആെണങ്കിലും അത് നിവർത്തിച്ച തരാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അതിന് എേസ്ഥർ: “എെന്റ
അേപക്ഷയും ആ്രഗഹവും ഇതാകുന്നു:
8 രാജാവിന് എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ
അേപക്ഷ നല്കുവാനും എെന്റ ആ്രഗഹം
സാധിച്ച തരുവാനും രാജാവിന് തിരുവുള്ളം
ഉെണ്ടങ്കിൽ രാജാവും ഹാമാനും ഞാൻ
ഇനിയും ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന് വേരണം;
ആ സമയത്ത് എെന്റ ആ്രഗഹം ഞാന ്
അങ്ങേയാടു അറിയിച്ച െകാള്ളാം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9 അന്ന് ഹാമാൻ സേന്താഷവും
ആനന്ദവുമുള്ളവനായി പുറെപ്പട്ട േപായി;
എന്നാൽ രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ
െമാർെദഖായി എഴുേന്നല്ക്കാെതയും
ഭയെപ്പടാെതയും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഹാമാന്
െമാർെദഖായിയുെട േനെര േകാപം ഉണ്ടായി.
10 എങ്കിലും ഹാമാൻ സ്വയം നിയ്രന്തിച്ച െകാണ്ട്
തെന്റ വീട്ടിൽെചന്ന് സ്േനഹിതന്മാെരയും
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ഭാര്യയായ േസെരശിെനയും വിളിപ്പിച്ച . 11ഹാമാൻ
അവേരാട് തെന്റ ധനസമ്പത്തും പു്രതസമ്പത്തും
രാജാവ് തനിക്കു നല്കിയ ഉന്നതപദവിയും
്രപഭുക്കന്മാർക്കും രാജഭൃത്യന്മാർക്കും മുകളിലായി
തെന്ന ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതും വിവരിച്ച
പറഞ്ഞു. 12 എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും താൻ
ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് എെന്നയല്ലാെത മറ്റാെരയും
രാജാവിേനാടുകൂെട െചല്ല വാൻ അനുവദിച്ചില്ല;
നാെളയും രാജാവിേനാടുകൂെട വിരുന്നിന്
െചല്ല വാൻ എെന്ന ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.
13 എങ്കിലും െയഹൂദനായ െമാർെദഖായി
രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നത്
കാണുേന്നടേത്താളം ഇെതാന്നുംെകാണ്ട്
എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയും ഇല്ല” എന്നും ഹാമാൻ
പറഞ്ഞു. 14അതിന് അവെന്റ ഭാര്യ േസെരശും
അവെന്റ സകലസ്േനഹിതന്മാരും അവേനാട്:
“അമ്പത് മുഴം* ഉയരമുള്ള ഒരു കഴുമരം
ഉണ്ടാക്കെട്ട; െമാർെദഖായിെയ അതിേന്മൽ
തൂക്കിെക്കാല്ല വാൻ നാെള രാവിെല നീ
രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിക്കണം; പിെന്ന നിനക്ക്
സേന്താഷമായി രാജാവിേനാടുകൂെട വിരുന്നിന്
േപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യം ഹാമാന്
േബാധിച്ച ;അവൻകഴുമരം ഉണ്ടാക്കിച്ച .

6
1 അന്ന് രാ്രതി രാജാവിന് ഉറക്കം
വരാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ
കുറിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം
െകാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച ; അത് രാജാവിെന
* 5. 14 1 മുഴം - 45 െസന്റ മീറ്റർ
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വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച ; 2 വാതിൽകാവല്ക്കാരായ
രാജാവിെന്റഷണ്ഡന്മാരിൽബിഗ്ദ്ധാനാ, േതെരശ്
എന്നീ രണ്ടുേപർ അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന
കേയ്യറ്റം െചയ്യ വാൻ ്രശമിച്ചിരുന്ന സംഗതി
െമാർെദഖായി അറിയിച്ച്രപകാരം അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 3 “ഇതിന്
േവണ്ടി െമാർെദഖായിക്ക് എന്ത് ബഹുമാനവും
പദവിയും െകാടുത്തു” എന്ന് രാജാവ്
േചാദിച്ച . “ഒന്നും െകാടുത്തിട്ടില്ല” എന്ന്
രാജാവിെന േസവിച്ച നിന്ന ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു.
4 “്രപാകാരത്തിൽ ആരുണ്ട”് എന്ന് രാജാവ്
േചാദിച്ച . എന്നാൽ ഹാമാൻ െമാർെദഖായിക്ക്
േവണ്ടി താൻ തയ്യാറാക്കിയ കഴുവിേന്മൽ
അവെന തൂക്കിെക്കാല്ല വാൻ രാജാവിേനാട്
അേപക്ഷിക്കുവാൻ രാജധാനിയുെട പുറത്ത്
്രപാകാരത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
5 രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട്: “ഹാമാൻ
്രപാകാരത്തിൽ നില്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
“അവൻ അകത്ത് വരെട്ട” എന്ന് രാജാവു
കല്പിച്ച . 6ഹാമാൻ അകത്ത് വന്നേപ്പാൾ രാജാവ്
അവേനാട്: “രാജാവു ബഹുമാനിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷന് എെന്തല്ലാമാണ്
െചയ്തു െകാടുക്കണ്ടത്” എന്ന് േചാദിച്ച .
എെന്നയല്ലാെത ആെര രാജാവ് അ്രത അധികം
ബഹുമാനിക്കുവാൻആ്രഗഹിക്കുംഎന്ന് ഹാമാൻ
ഉള്ള െകാണ്ട്വിചാരിച്ച . 7ഹാമാൻരാജാവിേനാട:്
“രാജാവ് ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
പുരുഷന് േവണ്ടി 8 രാജാവ് ധരിക്കുന്ന
രാജവസ്്രതവും രാജാവ് കയറുന്ന കുതിരയും
അവെന്റ തലയിൽ വയ്ക്കുന്ന രാജകിരീടവും
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െകാണ്ടുവരെട്ട. 9 വസ്്രതവും കുതിരയും
രാജാവിെന്റ അതിേ്രശഷ്ഠ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ഒരുവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കണം; രാജാവ്
ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷെന
ആ വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച് കുതിരപ്പ റത്ത് കയറ്റി
പട്ടണവീഥിയിൽ കൂെട െകാണ്ടുനടന്നു:
രാജാവ് ബഹുമാനിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
പുരുഷെന ഇങ്ങെന െചയ്യ ം എന്ന് അവെന്റ
മുമ്പിൽ വിളിച്ച പറേയണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 രാജാവ് ഹാമാേനാട:് “നീ േവഗം െചന്ന്
വസ്്രതവും കുതിരയും നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
െകാണ്ടുവന്ന് രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ
ഇരിക്കുന്ന െയഹൂദനായ െമാർെദഖായിക്ക്
അങ്ങെനെയാെക്കയും െചയ്ക; നീ പറഞ്ഞതിൽ
നിന്നും ഒന്നും കുറച്ച കളയരുത് എന്ന് കല്പിച്ച .
11 അേപ്പാൾ ഹാമാൻ വസ്്രതവും കുതിരയും
െകാണ്ടുവന്ന് െമാർെദഖായിെയവസ്്രതംധരിപ്പിച്ച്
കുതിരപ്പ റത്ത് കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽ കൂെട
െകാണ്ടുനടന്നു: “രാജാവ് ബഹുമാനിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന പുരുഷെന ഇങ്ങെന െചയ്യ ം”
എന്ന്അവെന്റമുമ്പിൽവിളിച്ച പറഞ്ഞു.

12 െമാർെദഖായി രാജാവിെന്റ വാതില്ക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു. ഹാമാേനാ തലമൂടി
ദുഃഖിതനായി േവഗത്തിൽ വീട്ടിേലക്ക് േപായി.
13 തനിക്ക് സംഭവിച്ചെതല്ലാം ഹാമാൻ
ഭാര്യയായ േസെരശിേനാടും തെന്റ സകല
സ്േനഹിതന്മാേരാടും വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
അവെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരും അവെന്റ ഭാര്യ
േസെരശും അവേനാട്: “െമാർെദഖായിയുെട
മുമ്പിൽ നീ വീഴുവാൻ തുടങ്ങി; അവൻ
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െയഹൂദ്യവംശക്കാരനാകുന്നു എങ്കിൽ നീ
അവെന ജയിക്കയില്ല; അവേനാട് തീർച്ചയായും
േതാറ്റ േപാകുംഎന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അവർ
അവേനാട് സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാർ വന്ന് എേസ്ഥർ
ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് ഹാമാെന േവഗത്തിൽ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

7
1 അങ്ങെന രാജാവും ഹാമാനും
എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടുകൂെട വിരുന്ന്
കഴിക്കുവാൻ െചന്നു. 2 രണ്ടാം ദിവസവും
വീഞ്ഞുവിരുന്നിെന്റ സമയത്ത് രാജാവ്
എേസ്ഥറിേനാട്: “എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയ,
നിെന്റ അേപക്ഷ എന്ത?് അത് നിനക്ക്
ലഭിക്കും; നിെന്റ ആ്രഗഹം എന്ത?് രാജ്യത്തിൽ
പകുതി ആയാലും അത് സാധിച്ച തരാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അതിന് എേസ്ഥർരാജ്ഞി:
“രാജാേവ, എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ
രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ട് എെന്റ ജീവെനയും എെന്റ
ആ്രഗഹം ഓർത്ത് എെന്റ ജനെത്തയും
എനിക്ക് നല്േകണേമ. 4 ഞങ്ങെള നശിപ്പിച്ച്
െകാന്നുമുടിേക്കണ്ടതിന് എെന്നയും എെന്റ
ജനെത്തയും വിറ്റ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
എന്നാൽഞങ്ങെള ദാസീദാസന്മാരായി വിറ്റിരുന്നു
“രാജാവിെന്റ നഷ്ടം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടയ
ബുദ്ധിമുട്ടിെന ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല”എന്ന് ഉത്തരം
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പറഞ്ഞു*.
5 അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ് എേസ്ഥർ
രാജ്ഞിേയാട:് “അവൻ ആർ? ഇങ്ങെന
െചയ്യ വാൻ ്രശമിച്ചവൻ എവിെട” എന്ന്
േചാദിച്ച . 6 അതിന് എേസ്ഥർ: “ൈവരിയും
ശ്രതുവും ഈ ദുഷ്ടനായ ഹാമാൻ തെന്ന” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഹാമാൻ രാജാവിെന്റയും
രാജ്ഞിയുെടയും മുമ്പിൽ ഭയന്നു േപായി.
7 രാജാവ് േകാപേത്താെട വീഞ്ഞുവിരുന്ന് വിട്ട്
എഴുേന്നറ്റ് ഉദ്യാനത്തിേലക്ക് േപായി; എന്നാൽ
രാജാവ് തനിക്ക് േദാഷം നിശ്ചയിച്ച എന്ന്
കണ്ടിട്ട് ഹാമാൻ തെന്റ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി
എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയാട് അേപക്ഷിക്കുവാൻ
നിന്നു. 8 രാജാവ് ഉദ്യാനത്തിൽനിന്ന് വീണ്ടും
വീഞ്ഞുവിരുന്നുശാലയിേലക്ക് വന്നേപ്പാൾ
എേസ്ഥർ ഇരിക്കുന്ന െമത്തയുെട േമൽ
ഹാമാൻ വീണുകിടന്നിരുന്നു; അേപ്പാൾ രാജാവ്:
“ഇവൻ എെന്റ മുമ്പാെക അരമനയിൽവച്ച്
രാജ്ഞിെയ കേയ്യറ്റം െചയ്യ േമാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഈ വാക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞ ഉടെന അവർ
ഹാമാെന്റ മുഖം മൂടി. 9അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
ഷണ്ഡന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഹർേബ്ബാനാ
ഇതാ, രാജാവിെന്റ നന്മയ്ക്കായി സംസാരിച്ച
െമാർെദഖായിക്ക് ഹാമാൻ ഉണ്ടാക്കിയതായ
അമ്പത് മുഴം ഉയരമുള്ള കഴുമരം ഹാമാെന്റ
വീട്ടിൽ നില്ക്കുന്നു” എന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ
* 7. 4 രാജാവിെന്റ നഷ്ടം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടയ ബുദ്ധിമുട്ടിെന
ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ക്കുണ്ടായ
ബുദ്ധിമുട്ട് രാജവിനുണ്ടായ നഷ്ടവുമായി താരതമ്യം െചയ്യ വാന ്
കഴിയുന്നതല്ല
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േബാധിപ്പിച്ച ; “അതിേന്മൽ തേന്ന അവെന
തൂക്കിെക്കാല്ല വിൻ” എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച .
10 അവർ ഹാമാെന അവൻ െമാർെദഖായിക്ക്
േവണ്ടി നാട്ടിയിരുന്ന കഴുമരത്തിേന്മൽ തേന്ന
തൂക്കിെക്കാന്നു. അങ്ങെന രാജാവിെന്റ േ്രകാധം
ശമിച്ച .

8
1 അന്ന് അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ്
െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാെന്റ
വീട് എേസ്ഥർരാജ്ഞിക്ക് െകാടുത്തു;
െമാർെദഖായിക്ക് എേസ്ഥറിേനാടുള്ള ബന്ധം
എെന്തന്ന് എേസ്ഥർ അറിയിച്ചതുെകാണ്ട്
അവന് രാജസന്നിധിയിൽ ്രപേവശനം ലഭിച്ച .
2 രാജാവ് ഹാമാെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് എടുത്ത
തെന്റ േമാതിരം ഊരി െമാർെദഖായിക്ക്
െകാടുത്തു; എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിെയ
ഹാമാെന്റ വീടിന് േമൽവിചാരകനാക്കിവച്ച .
3എേസ്ഥർ പിെന്നയും രാജാവിേനാട് സംസാരിച്ച്
അവെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു, ആഗാഗ്യനായ
ഹാമാെന്റ ദുഷ്ടതയും അവൻ െയഹൂദന്മാർക്ക്
വിേരാധമായി നടത്തിയ ഗൂഢാേലാചനയും
നിഷ്ഫലമാക്കണെമന്ന് കരഞ്ഞ് അേപക്ഷിച്ച .
4 രാജാവ് െപാൻെചേങ്കാൽ എേസ്ഥറിെന്റ േനെര
നീട്ടി;എേസ്ഥർഎഴുേന്നറ്റ് രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: 5 “രാജാവിന്
തിരുവുള്ളമുണ്ടായി, എനിക്ക് കൃപ ലഭിച്ച്, കാര്യം
ന്യായെമന്ന് േതാന്നുകയും, അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ
്രപിയ ആയിരിക്കുകയും െചയ്യന്നുെവങ്കിൽ
രാജാവിെന്റ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും
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ഉള്ള െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിക്കണെമന്ന്
ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ ഹാമാൻ
എഴുതിയ ഉപായേലഖനങ്ങെള പൂർണ്ണമായി
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് കല്പനഅയക്കണേമ. 6എെന്റ
ജനത്തിന് വരുന്ന േദാഷവും എെന്റ വംശത്തിെന്റ
നാശവുംഞാൻഎങ്ങെനസഹിക്കും.

7 അേപ്പാൾ അഹേശ്വേരാശ ് രാജാവ്
എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടും െയഹൂദനായ
െമാർെദഖായിേയാടും കല്പിച്ചത്: “ഞാൻ
ഹാമാെന്റ വീട് എേസ്ഥറിന് െകാടുത്തുവേല്ലാ;
അവൻ െയഹൂദന്മാെര കേയ്യറ്റം
െചയ്യ വാൻ േപായതുെകാണ്ട് അവെന
കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിെക്കാന്നു. 8 നിങ്ങള െട
ഇഷ്ടംേപാെല നിങ്ങള ം രാജാവിെന്റ
നാമത്തിൽ െയഹൂദന്മാർക്കുേവണ്ടി കല്പന
എഴുതി രാജാവിെന്റ േമാതിരംെകാണ്ട്
മു്രദയിടുവിൻ; രാജനാമത്തിൽ എഴുതുകയും
രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിടുകയും
െചയ്ത േരഖ തള്ളിക്കളയുവാൻ ആർക്കും
സാധ്യമല്ല. 9 അങ്ങെന സീവാൻ മാസമായ
മൂന്നാം മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി
തേന്ന രാജാവിെന്റ എഴുത്തുകാെര
വിളിച്ച ; െമാർെദഖായി കല്പിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും അവർ െയഹൂദന്മാർക്ക്
ഹിന്ദുേദശം*മുതൽ കൂശ ്വെരയുള്ള
നൂറ്റിരുപേത്തഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിെല
രാജ്രപതിനിധികൾക്കും േദശാധിപതിമാർക്കും
സംസ്ഥാന്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഓേരാ

* 8. 9 ഹിന്ദുേദശം ഇന്ത്യ
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സംസ്ഥാനത്തിേലക്ക് അവരുെട അക്ഷരത്തിലും
ഓേരാ ജാതിക്കും അതത് ഭാഷയിലും
െയഹൂദന്മാർക്ക് അവരുെട അക്ഷരത്തിലും
ഭാഷയിലും എഴുതി. 10 അവൻ
അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റനാമത്തിൽഎഴുതിച്ച്
രാജേമാതിരംെകാണ്ടു മു്രദയിട്ട് േലഖനങ്ങൾ
രാജാവിെന്റ അശ്വഗണത്തിൽ വളർന്ന്
രാജാവിെന്റ േസവനത്തിനായി േവഗത്തില ്
ഓടുന്ന കുതിരയുെട† പുറത്ത് കയറി ഓടിക്കുന്ന
സേന്ദശവാഹകരുെട ൈകവശം െകാടുത്തയച്ച .
11അവയിൽ രാജാവ്അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആദാർ മാസമായ
പ്രന്തണ്ടാം മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി
തേന്ന, 12 ഓേരാ പട്ടണത്തിെല െയഹൂദന്മാർ
ഒന്നിച്ച കൂടി തങ്ങള െട ജീവരക്ഷയ്ക്ക്
േവണ്ടി െപാരുതി തങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കുവാൻ
വരുന്ന ജാതിയുെടയും സംസ്ഥാനത്തിെന്റയും
സകലൈസന്യെത്തയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
സ്്രതീകെളയും നശിപ്പിച്ച് െകാന്നുമുടിക്കുവാനും
അവരുെട സമ്പത്ത് െകാള്ളയിടുവാനും
െയഹൂദന്മാർക്ക് അധികാരം െകാടുത്തു.
13അന്ന് െയഹൂദന്മാർ തങ്ങള െട ശ്രതുക്കേളാടു
പകരം െചയ്യ വാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണെമന്നു
സകലജാതികൾക്കും പരസ്യം െചേയ്യണ്ടതിന്
െകാടുത്ത കല്പനയുെട പകർപ്പ് ഓേരാ
സംസ്ഥാനത്തിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. 14അങ്ങെന
സേന്ദശവാഹകർ രാജകീയതുരഗങ്ങള െട
പുറത്ത് കയറി രാജാവിെന്റ കല്പനയാൽ
നിർബന്ധിതരായി അതിേവഗം ഓടിച്ച േപായി.

† 8. 10 കുതിരയുെട തുരഗത്തിെന്റ
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ശൂശൻ രാജധാനിയിലും കല്പന പരസ്യം െചയ്തു.
15എന്നാൽ െമാർെദഖായി നീലയും ശു്രഭവുമായ
രാജവസ്്രതവും വലിയ െപാൻകിരീടവും
ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള രക്താംബരവും ധരിച്ച്
രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; ശൂശൻപട്ടണം
ആർത്ത് സേന്താഷിച്ച . 16 െയഹൂദന്മാർക്ക്
്രപകാശവും സേന്താഷവും ആനന്ദവും
ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി. 17 രാജാവിെന്റ
കല്പനയും വിളംബരവും െചെന്നത്തിയ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും
െയഹൂദന്മാർക്ക് ആനന്ദവും സേന്താഷവും
വിരുന്നും ഉത്സവവും ഉണ്ടായി; െയഹൂദന്മാെര
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ േദശെത്ത ജാതികൾ
പലരും െയഹൂദന്മാരായിത്തീർന്നു.

9
1 ആദാർ മാസമായ പ്രന്തണ്ടാം മാസം
പതിമൂന്നാം തീയതി രാജാവിെന്റ കല്പനയും
വിളംബരവും നിർവ്വഹിേക്കണ്ട സമയം അടുത്തു.
അേപ്പാൾ െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുക്കൾഅവരുെട
േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച .
എന്നാൽ േനെര മറിച്ച് െയഹൂദന്മാർ തങ്ങള െട
ൈവരികള െട േനെര ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ച . ആ
ദിവസത്തിൽ 2 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും െയഹൂദന്മാർ
തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ തങ്ങേളാട് േദാഷം
െചയ്യ വാൻ ഭാവിച്ചവെര കേയ്യറ്റം െചേയ്യണ്ടതിന്
ഒന്നിച്ച കൂടി; സകലജാതികൾക്കും
അവെര ഭയം ആയതിനാൽ ആർക്കും
അവേരാട് എതിർത്തുനിൽക്കുവാൻ
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കഴിഞ്ഞില്ല. 3 സകലസംസ്ഥാന്രപഭുക്കന്മാരും
രാജ്രപതിനിധികള ം േദശാധിപതികള ം
രാജാവിെന്റ ഭരണാധികള ം െമാർെദഖായിെയ
ഭയം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് െയഹൂദന്മാർക്ക്
സഹായം െചയ്തു. 4 െമാർെദഖായി
രാജധാനിയിൽ മഹാൻ ആയിരുന്നു;
െമാർെദഖായി എന്ന പുരുഷൻ േമല്ക്കുേമൽ
മഹാനായിത്തീർന്നതുെകാണ്ട് അവെന്റ കീർത്തി
സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരന്നു. 5െയഹൂദന്മാർ
തങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള ഒെക്കയും െവട്ടിെക്കാന്ന്
മുടിച്ച കളഞ്ഞു, തങ്ങെള െവറുത്തവേരാട്
തങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച .
6 ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ െയഹൂദന്മാർ
അഞ്ഞൂറുേപെര (500) െകാന്നു. 7 പർശൻദാഥാ,
ദൽേഫാൻ, അസ്പാഥാ, 8 േപാറാഥാ, അദല്യാ,
അരീദാഥാ, 9പർമ്മസ്ഥാ,അരീസായി,അരീദായി,
വെയസാഥാ എന്നിങ്ങെന ഹെമ്മദാഥയുെട
മകനായ െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാെന്റ
പത്ത് പു്രതന്മാെരയും അവർ െകാന്നുകളഞ്ഞു.
10 എന്നാൽ അവർ െകാള്ളയടിച്ചില്ല. 11 ശൂശൻ
രാജധാനിയിൽ അവർ െകാന്നവരുെട സംഖ്യ
അന്ന് തേന്ന രാജസന്നിധിയിൽ അറിയിച്ച .
12 അേപ്പാൾ രാജാവ് എേസ്ഥർ രാജ്ഞിേയാട:്
“െയഹൂദന്മാർ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
അഞ്ഞൂറുേപെരയും (500) ഹാമാെന്റ പത്ത്
പു്രതന്മാെരയും െകാന്നു; രാജാവിെന്റ മറ്റ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും
െചയ്തിരിക്കുക? ഇനിയും നിെന്റ അേപക്ഷ
എന്താണ?് അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും; ഇനിയും
നിെന്റആ്രഗഹംഎന്ത?്അത് നിവർത്തിച്ച തരാം”
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എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 അതിന് എേസ്ഥർ:
“രാജാവിന് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി ശൂശനിെല
െയഹൂദന്മാർ ഇന്നെത്ത കല്പനേപാെല നാെളയും
െചയ്യ വാൻ അനുവദിക്കുകയും ഹാമാെന്റ പത്ത്
പു്രതന്മാെരയും കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കുകയും
െചേയ്യണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന
െചയ്തുെകാള്ള വാൻ രാജാവ് കല്പിച്ച് ശൂശനിൽ
കല്പന പരസ്യമാക്കി;ഹാമാെന്റ പത്ത് പു്രതന്മാെര
അവർ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. 15 ശൂശനിെല
െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം പതിനാലാം
തീയതിയും ഒന്നിച്ച കൂടി ശൂശനിൽ മുന്നൂറുേപെര
െകാന്നു; എങ്കിലും കവർച്ച െചയ്തില്ല.
16 രാജാവിെന്റ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല േശഷം
െയഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം പതിമൂന്നാം തീയതി
ഒന്നിച്ച കൂടി തങ്ങള െട ജീവരക്ഷയ്ക്കായി
െപാരുതി, ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്
വി്രശമം ്രപാപിച്ച . അവർ തങ്ങള െട
ൈവരികളിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം േപെര
(75,000) െകാന്നുകളഞ്ഞു എങ്കിലും കവർച്ച
െചയ്തില്ല. 17ആമാസം പതിനാലാം തീയതിേയാ
അവർ വി്രശമിച്ച് വിരുന്നും സേന്താഷവുമുള്ള
ദിവസമായി അതിെന ആചരിച്ച . 18 ശൂശനിെല
െയഹൂദന്മാർ ആ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയും
പതിനാലാം തീയതിയും ഒന്നിച്ച കൂടി; പതിനഞ്ചാം
തീയതി അവർ വി്രശമിച്ച് അതിെന വിരുന്നും
സേന്താഷവുമുള്ള ദിവസമായിട്ട ആചരിച്ച .
19 അതുെകാണ്ട് മതിലില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർക്കുന്ന നാട്ട പുറങ്ങളിെല െയഹൂദന്മാർ
ആദാർമാസം പതിനാലാം തീയതി സേന്താഷവും
വിരുന്നും ഉള്ള ദിവസവും ഉത്സവദിനവും ആയിട്ട്
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ആചരിക്കുകയും തമ്മിൽതമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങൾ
െകാടുത്തയക്കുകയും െചയ്യന്നു.

20 എല്ലാ വർഷവും ആദാർമാസം പതിനാലും
പതിനഞ്ചും തീയതി െയഹൂദന്മാർ തങ്ങള െട
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്
വി്രശമിച്ച ദിവസങ്ങളായിട്ട,് ദുഃഖം അവർക്ക്
സേന്താഷമായും, വിലാപം ഉത്സവമായും
തീർന്ന മാസമായിട്ട ം ആചരിേക്കണെമന്നും
21 അവെയ, വിരുന്നും സേന്താഷവുമുള്ള
നാള കള ം, തമ്മിൽതമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങള ം,
ദരി്രദന്മാർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങള ം െകാടുക്കുന്ന
നാള കള ം ആയിട്ട് ആചരിേക്കണെമന്നും
22അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവിെന്റസകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും
സമീപത്തും ദൂരത്തും ഉള്ള സകലെയഹൂദന്മാരും
്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും െമാർെദഖായി ഈ
കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അവർക്ക് എഴുത്ത്
അയച്ച . 23 അങ്ങെന െയഹൂദന്മാർ തങ്ങൾ
തുടങ്ങിയിരുന്നതും െമാർെദഖായി തങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയിരുന്നതുമായ കാര്യം ഒരു നിയമമായി
സ്വീകരിച്ച . 24 ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട
മകനായി എല്ലാ െയഹൂദന്മാരുെടയും ശ്രതുവായ
ഹാമാൻ െയഹൂദന്മാെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവരുെട േനെര ഉപായം ചിന്തിക്കയും
അവെര നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് “പൂര്” എന്ന
ചീട്ട ഇടുവിക്കയും 25 ഈ കാര്യം രാജാവിന്
അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ അവൻ െയഹൂദന്മാർക്ക്
വിേരാധമായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന ദുഷ്ടപദ്ധതി
അവെന്റ തലയിേലക്ക് തെന്ന തിരിയുവാനും
അങ്ങെനഹാമാെനയുംഅവെന്റപു്രതന്മാെരയും
കഴുമരത്തിേന്മൽ തൂക്കിക്കളയുവാനും രാജാവ്



എേസ്ഥർ 9:26 xxx എേസ്ഥർ 9:31

േരഖാമൂലം കല്പിക്കയും െചയ്തതുെകാണ്ട്
അവർ ആ നാള കൾക്ക് പൂര് എന്ന പദത്താൽ
പൂരീം എന്ന് േപർവിളിച്ച . 26ഈ എഴുത്തിെല
സകലവൃത്താന്തങ്ങള ം അവർ കണ്ടതും,
അവർക്ക് സംഭവിച്ചതും കാരണം 27 െയഹൂദന്മാർ
ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങെള അവയുെട ചട്ടവും
കാലവും അനുസരിച്ച എല്ലാ വർഷവും
മുടക്കംകൂടാെത ആചരിക്കത്തക്കവണ്ണവും
28 ഈ ദിവസങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി
സകലവംശങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
പട്ടണങ്ങളിലും ഓർക്കത്തക്കവണ്ണവും,
ഈ പൂരീംദിവസങ്ങൾ െയഹൂദന്മാരുെട
മേദ്ധ്യനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുേപാകേയാ അവയുെട
ഓർമ്മ തങ്ങള െട സന്തതിയിൽനിന്ന് വിട്ട്
േപാകേയാ െചയ്യാത്തവിധത്തിൽ തങ്ങൾക്കും
സന്തതികൾക്കും അവേരാട് േചരുവാനുള്ള
എല്ലാവർക്കും നിയമമായി സ്വീകരിച്ച .
29 പൂരീം സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ടാം േലഖനം
സ്ഥിരമാേക്കണ്ടതിന് അബീഹയീലിെന്റ
മകളായ എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും െയഹൂദനായ
െമാർെദഖായിയും സർവ്വാധികാരേത്താടുംകൂെട
എഴുത്ത് എഴുതി. 30 െയഹൂദനായ
െമാർെദഖായിയും എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും
അവർക്ക് ചട്ടമാക്കിയിരുന്നതുേപാെലയും,
അവർ തെന്ന തങ്ങള െട ഉപവാസത്തിെന്റയും
കരച്ചലിെന്റയും സംഗതികെള തങ്ങൾക്കും
സന്തതികൾക്കുംചട്ടമാക്കിയിരുന്നതുേപാെലയും,
ഈ പൂരീംദിവസങ്ങെള നിശ്ചിത സമയത്ത്
തെന്ന സ്ഥിരമാേക്കണ്ടതിന് 31 അവൻ
അഹേശ്വേരാശിെന്റ രാജ്യത്തിലുൾെപ്പട്ട
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നൂറ്റിരുപേത്തഴ് (127) സംസ്ഥാനങ്ങളിെല എല്ലാ
െയഹൂദന്മാർക്കും സമാധാനവും സത്യവുമായ
വാക്കുകേളാടുകൂടിഎഴുത്ത്അയച്ച . 32ഇങ്ങെന
എേസ്ഥറിെന്റ ആജ്ഞയാൽ പൂരീം സംബന്ധിച്ച
കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായി അത് പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിെവച്ച .

10
1 പിന്നീട് അഹേശ്വേരാശ ്രാജാവ് േദശത്തിനും
സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകൾക്കും ഒരു നികുതി
ഏർെപ്പടുത്തി. 2 അവെന്റ ബലത്തിെന്റയും
പരാ്രകമത്തിെന്റയും സകലവിവരങ്ങള ം രാജാവ്
െമാർെദഖായിെയ ഉയർത്തിയ ഉന്നതപദവിയുെട
വിവരവും േമദ്യയിെലയും പാർസ്യയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രതപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 3 െയഹൂദനായ
െമാർെദഖായി അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
രണ്ടാമനും െയഹൂദന്മാരിൽെവച്ച് മഹാനും
സേഹാദരസംഘത്തിന് സമ്മതനും
സ്വന്തജനത്തിന് ഗുണംെചയ്യന്നവനുംസമാധാനം
സംസാരിക്കുന്നവനുംആയിരുന്നു.
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