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எஸ்தர்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தத்தன் ஆச ரியர் யூதனாயும்

ெபர்ச யாஇராஜ்ஜியத்தன்அரண்மைனயன்
காரியங்கைள அறந்தவனாயும்
இருந்தான். அரண்மைனயன் காரியங்கள்,
பாரம்பரியங்கள், ந கழ்ச்ச கைள தன்
கண்களால் கண்டவனால் எழுதப்பட்டது.
ெசருபாேபல்தைலைமயல்யூதா ேதசத்த ற்கு
தரும்ப வந்தவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது
என்று ேவத வல்லுனர்கள் நம்புக றார்கள்.
ச லர் ெமார்ெதகாய் தான் இதன் ஆச ரியர்
என்கறார்கள். ச லர் மற்றவர்கள் என்று
ெசால்க றார்கள்.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 464 க்கும் 331 கமு.

க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. இந்த
சரித்த ர கைத ெபர்ச யாவன் இராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவன்காலத்தல்.
தைலநகரமான சூசானின்

அரண்மைனயல்நடந்தது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
பூரிம் பண்டிைகஆரம்பமானக்காரணத்ைத

யூத ஜனங்கள் அறந்துக் ெகாள்ள
இந்த எஸ்தர் புத்தகம் எழுதப்பட்டது.



ii

எக ப்தலிருந்து இஸ்ரேவலர்கள்
எப்படி மீட்பு அைடந்தார்கேளா அேத
மாத ரி இந்த பண்டிைக யூதர்களின்
அழிவலிருந்து இரட்ச க்கப்பட்டைதக்
குற த்து ஞாபகப்படுத்தப்பட வருடம்ேதாறும்
ெகாண்டாடப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேதவன் மனிதர்களின் ச த்தத்ைத

மாற்ற , ெவறுப்புகைள ெநாறுக்க ,
ஆபத்துக்காலத்தல் மனிதர்கள் மத்தயல்
க ரிைய ெசய்து உதுவுகறார் என்பைத
காட்டுக றது. தம்முைடய ஜனங்கள்
மத்தயல் ேதவன் க ரிைய ெசய்க றார்
என்று காண்பக்க றது. தம்முைடய
ெதய்வீக த ட்டங்கைள நைறேவற்ற
மனிதனுைடய தீர்மானங்கைளயும்,
ெசயல்கைளயும் உபேயாகப்படுத்துவது
ேபால் எஸ்தரின் வாழ்க்ைக சூழ்நைலகைள
உபேயாகப்படுத்த க்ெகாண்டார்.
பூரிம் பண்டிைக ஸ்தாப க்கப்பட்டைத
எஸ்தர் புத்தகம் பதவு ெசய்க றது.
இன்ைறய காலத்தலும் யூதர்கள் பூரிம்
பண்டிைக நாட்களில் எஸ்தர் புத்தகத்ைத
வாச க்க றார்கள்.

ைமயக்கருத்து
மாறாட்டம்/ தவறானேபாக்கு
ெபாருளடக்கம்
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1எஸ்தர்இராணியாகெதரிந்ெதடுக்கப்படுக றாள்
— 1:1-2:23

2 ேதவ ஜனங்களுக்கு வந்த ேபராபத்து —
3:1-15

3 எஸ்தரும் ெமார்ெதகாயும் எடுத்த
நடவடிக்ைககள்— 4:1-5:14

4 மரண ஆபத்தலிருந்து யூதர்களுக்கு
வடுதைல— 6:1-10:3

ராணியாக யவஸ்த பதவயழத்தல்
1 இந்தய ேதசம் முதல் கூஷ்

*ேதசம்வைரயுள்ள 127 நாடுகைளயும்
அரசாட்ச ெசய்த அகாஸ்ேவருவன்
நாட்களிேல சம்பவ த்ததாவது: 2 ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவரு சூசான் அரண்மைனயல்
இருக்கற தன்னுைடய ராஜ்ஜியத்தன்
சங்காசனத்தன்ேமல் அமர்ந்தருந்தான்.
3 அவனுைடய அரசாட்ச யன் மூன்றாம்
வருடத்த ேல தன்னுைடய அதகாரிகளுக்கும்
ேவைலக்காரர்களுக்கும் வருந்தளித்தான்;
அப்ெபாழுது ெபர்ச யா ேமதயா
ேதசங்களிலுள்ள மகத்தானவர்களும்,
நாடுகளின் ஆளுனர்களும், ப ரபுக்களும்,
அவனுைடய சமுகத்தல் வந்தருந்தார்கள்.
4 அவன் தன்னுைடய ராஜ்ஜியத்தன்
மகைமயான ஐசுவரியத்ைதயும்,
தன்னுைடய மகத்துவத்தன் மகைமயான
ெபருைமகைளயும் 180 நாட்கள்வைரயும்

* அத்த யாயம் 1:1 1:1 எத்த ேயாப்ப யா
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காண்பத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
5 அந்த நாட்கள் முடிந்தேபாது, ராஜா
சூசான் அரண்மைனயல் வந்தருந்த
ெபரிேயார்முதல்ச ற ேயார்வைரயுள்ளஎல்லா
மக்களுக்கும் ராஜ அரண்மைனையச்ேசர்ந்த
சங்காரத்ேதாட்டத்தலுள்ள மண்டபத்தல்
ஏழு நாட்கள் வருந்தளித்தான். 6 அங்ேக
ெவண்கலத் தூண்களின்ேமேல உள்ள
ெவள்ளி வைளயங்களில் ெமல்லிய
நூலும் சவப்பு நூலுமான கயறுகளால்
ெவள்ைளயும் பச்ைசயும் இளநீலமுமாகய
ெதாங்குதைரகள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது;
சவப்பும் நீலமும் ெவள்ைளயும் கறுப்புமான
கற்கள் பத த்தருந்த தளவரிைசயன்ேமல்
ெபாற்சரிைகயும் ெவள்ளிச்சரிைகயுமான
ெமத்ைதகள் ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
7 ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட பலவத
பாத்த ரங்களிேல பானம் ெகாடுக்கப்பட்டது;
முதல்தரமான த ராட்ைசரசம் ராஜாவன்
ெகாைடத்தன்ைமக்கு ஏற்றவாறு
பரிபூரணமாகப் பரிமாறப்பட்டது.
8 அவரவருைடய மனதன்படிேய ெசய்யலாம்
என்று ராஜா தன்னுைடய அரண்மைனயன்
ெபரிய மனிதர்களுக்ெகல்லாம்
கட்டைளய ட்டிருந்தபடியால், முைறப்படி
குடித்தார்கள்;ஒருவனும்கட்டாயப்படுத்தவல்ைல.
9 ராணியாக ய வஸ்தயும் ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவன் அரண்மைனயேல
ெபண்களுக்குஒருவருந்தளித்தாள். 10ஏழாம்
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நாளிேல ராஜா த ராட்ைசரசத்தனால்
சந்ேதாஷமாக இருக்கும்ேபாது,
ேபரழகயாயருந்த ராணியாக ய வஸ்தயன்
அழைக மக்களுக்கும் அதகாரிகளுக்கும்
காண்பப்பதற்காக, ராஜக ரீடம்
அணிந்தவளாக, அவைளத் தனக்கு
முன்பாக அைழத்துவரேவண்டுெமன்று,
11 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவன்
சமுகத்தல் பணிவைட ெசய்க ற
ெமகுமான், பஸ்தா, அற்ேபானா, ப க்தா,
அபக்தா, ேசதார், கர்காஸ் என்னும் ஏழு
ப ரதானிகளுக்கும்† ராஜா கட்டைளய ட்டான்.
12 ஆனாலும் ப ரதானிகள் மூலமாய்
ராஜா ெசால்லியனுப்பன கட்டைளக்கு
ராணியாக ய வஸ்த வரமாட்ேடன் என்றாள்;
அப்ெபாழுது ராஜா கடுங்ேகாபமைடந்து,
தனக்குள்ேள எரிச்சல் அைடந்தான்.
13 அந்த சமயத்தல் ராஜசமுகத்தல்
இருக்கறவர்களும்,ராஜ்ஜியத்தன்முதன்ைம
ஆசனங்களில் உட்காருக றவர்களுமான
கர்ேஷனா, ேசதார், அத்மாதா, தர்ஷீஸ்,
ேமேரஸ், மர்ேசனா, ெமமுகான் என்னும்
ெபர்ச யர்கள் ேமதயர்களுைடய ஏழு
ப ரபுக்களும் அவன் அருகல் இருந்தார்கள்.
14 ராஜா ந யாயப்ப ரமாணத்ைதயும்
ராஜநீதையயும் அற ந்தவர்களிடம்

† அத்த யாயம் 1:11 1:11 இவர்கள் வைதயடிக்கப்பட்ட
ஆண்கள், இராஜா மாளிைகயல் இராணிகைள பாதுகாக்க
நயமிக்கப்பட்டஅத காரிகள்
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ேபசுவது தனக்கு வழக்கமானபடியால்,
காலாகால ெசயல்பாடுகைள அறந்த
பண்டிதர்கைள ேநாக்க : 15 ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவரு அதகாரிகளின்
மூலமாகச் ெசால்லியனுப்பன
கட்டைளயன்படி ராணியாக ய வஸ்த
ெசய்யாமற்ேபானதனால், ேதசத்தன்
சட்டப்படி அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்ன என்று ேகட்டான். 16 அப்ெபாழுது
ெமமுகான் ராஜாவற்கும் ப ரபுக்களுக்கும்
முன்ேன மறுெமாழியாக: ராணியாக ய
வஸ்த ராஜாவற்கு மட்டும் அல்ல,
ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவனுைடய எல்லா
நாடுகளிலுமுள்ள எல்லாப ரபுக்களுக்கும்
எல்லா மக்களுக்குங்கூட அநயாயம்
ெசய்தாள். 17 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு
ராணியாக ய வஸ்தையத் தமக்கு முன்பாக
அைழத்துவரச் ெசான்னேபாது, அவள்
வரமாட்ேடன் என்றுெசான்னெசய்த எல்லாப்
ெபண்களுக்கும் ெதரியவந்தால், அவர்களும்
தங்களுைடய கணவன்கைளத் தங்களுைடய
பார்ைவயல் அற்பமாக நைனப்பார்கள்.
18 இன்ைறயதனேம ெபர்ச யாவலும்
ேமதயாவலுமுள்ள ப ரபுக்களின் ெபண்கள்
ராணியன் ெசய்தையக் ேகட்கும்ேபாது,
ராஜாவன் ப ரபுக்களுக்ெகல்லாம் அப்படிேய
ெசால்லுவார்கள்; மிகுந்த அசட்ைடயும்
எரிச்சலும் வைளயும். 19 ராஜாவற்கு
வருப்பமாக இருந்தால், வஸ்த இனி
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ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருவுக்கு முன்பாக
வரக்கூடாது என்றும், அவளுைடய
ராஜேமன்ைமைய அவைளவட ச றந்த
மற்ெறாரு ெபண்ணுக்கு ராஜா
ெகாடுப்பாராக என்றும், அவரால் ஒரு
ராஜகட்டைள அனுப்ப , அது மீறப்படாதபடி,
ெபர்ச யாவுக்கும் ேமதயாவுக்கும் உரிய
ேதசத்தன் சட்டத்தலும் எழுதப்படேவண்டும்.
20 இப்படி ராஜா முடிெவடுத்த காரியம் தமது
ராஜ்ஜியெமங்கும் ேகட்கப்படும்ேபாது,
ெபரிேயார்முதல் ச ற ேயார்வைரயுள்ள
எல்லாப் ெபண்களும் தங்கள் கணவன்கைள
மத ப்பார்கள் என்றான். 21 இந்த வார்த்ைத
ராஜாவற்கும் ப ரபுக்களுக்கும் நலமாகத்
ேதான்றயதால், ராஜா ெமமுகானுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்து, 22 எந்த
கணவனும் தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தாேன
அதகாரியாக இருக்கேவண்டும் என்றும்,
இைத அந்தந்த மக்களுைடய ெமாழிய ேல
அறவக்கப்பட ேவண்டும் என்றும், அந்தந்த
நாட்டில் வழங்குகற ெசாந்த எழுத்தலும்,
அந்தந்த ேதசத்தல் ேபசுக ற ெமாழிகளிலும்,
ராஜாவன் எல்லா நாடுகளுக்கும் கட்டைள
எழுத அனுப்பனான்.

அத்த யாயம் 2

எஸ்தர் ராணியாக நயமிக்கப்படுதல்
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1 இைவகளுக்குப்பன்பு, ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவன் ேகாபம் தணிந்தேபாது,
அவன் வஸ்தையயும் அவள் ெசய்தைதயும்
அவைளக்குறத்துத் தீர்மானிக்கப்பட்டைதயும்
நைனத்தான். 2 அப்ெபாழுது ராஜாவற்குப்
பணிவைட ெசய்க ற அவனுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க :
அழகாக இருக்க ற கன்னிப்ெபண்கைள
ராஜாவுக்காகத் ேதடேவண்டும். 3 அதற்காக
ராஜா தம்முைடய ராஜ்ஜியத்தன்
நாடுகளிெலல்லாம் ெபாறுப்பாளர்கைள
ைவக்கேவண்டும்; இவர்கள் அழகாக
இருக்க ற எல்லா கன்னிப்ெபண்கைளயும்
ஒன்றுகூட்டி, சூசான் அரண்மைனயல்
இருக்கறகன்னிமாடத்த ற்குஅைழத்துவந்து,
ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற ராஜாவன்
அதகாரியாக ய ேயகாயனிடம்
ஒப்புவக்கேவண்டும்; அவர்களுைடய
அலங்கரிப்புக்கு ேவண்டியைவகள்
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.
4 அப்ெபாழுது ராஜாவன் கண்களுக்குப்
ப ரியமான கன்னி, வஸ்தக்கு பதலாகப்
பட்டத்து ராணியாகேவண்டும் என்றார்கள்;
இந்த வார்த்ைத ராஜாவற்கு நலமாகத்
ேதான்றயபடியால்அப்படிேயெசய்தான்.

5 அப்ெபாழுது சூசான் அரண்மைனயேல
ெபன்யமீனியனாகய கீசன் மகன்
சீேமயனுைடய மகனாகய யாவீரின்
மகன் ெமார்ெதகாய் என்னும் ெபயருள்ள
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ஒரு யூதன் இருந்தான். 6 அவன்
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
யூதாவன் ராஜாவாகய எெகானியாைவப்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபாக றேபாது,
அவேனாடு எருசேலமிலிருந்து ப டித்து
ெகாண்டுேபாகப்பட்டவர்களில் ஒருவனாக
இருந்தான். 7 அவன் தன்னுைடய
ச றய தகப்பனின் மகளாகய எஸ்தர்
என்னும் அத்சாைள வளர்த்தான்;
அவளுக்குத் தாய்தகப்பன் இல்ைல; அந்தப்
ெபண் அழகும் வரும்பத்தக்கவளுமாக
இருந்தாள்; அவளுைடய தகப்பனும்,
தாயும் மரணமைடந்தேபாது, ெமார்ெதகாய்
அவைளத் தன்னுைடய மகளாக
எடுத்துக்ெகாண்டான். 8 ராஜாவன்
கட்டைளயும் தீர்மானமும் ப ரபலமாக ,
அேநக ெபண்கள் கூட்டப்பட்டு,
சூசான் அரண்மைனயலுள்ள
ேயகாயனிடத்தல் ஒப்புவக்கப்படுக றேபாது,
எஸ்தரும் ராஜாவன் அரண்மைனக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாகப்பட்டு,
ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற ேயகாயனிடம்
ஒப்புவக்கப்பட்டாள். 9 அந்தப் ெபண்
அவனுைடய பார்ைவக்கு நன்றாக
இருந்ததால், அவளுக்கு அவனுைடய
கண்களிேல தயவு கைடத்தது;
ஆைகயால் அவளுைடய அலங்கரிப்புக்கு
ேவண்டியைவகைளயும், அவளுக்குத்
ேதைவயான மற்றைவகைளயும் அவளுக்குக்
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ெகாடுக்கவும், ராஜ அரண்மைனயல்
இருக்கற ஏழு பணிப்ெபண்கைள அவளுக்கு
நயமித்து கன்னிமாடத்தல் ச றந்த ஒரு
இடத்த ேல அவைளயும் அவளுைடய
பணிப்ெபண்கைளயும் ைவத்தான்.
10 எஸ்தேரா தன்னுைடய மக்கைளயும்,
தன்னுைடய உறவனர்கைளயும்
அறவக்காமல் இருந்தாள்; ெமார்ெதகாய்
அைதத் ெதரிவ க்கேவண்டாெமன்று
அவளுக்குக் கற்ப த்தருந்தான்.
11 எஸ்தருைடய சுகெசய்தையயும்
அவளுக்கு நடக்கும் காரியத்ைதயும் அறய
ெமார்ெதகாய் தனந்ேதாறும் கன்னிமாடத்து
முற்றத்த ற்கு முன்பாக உலாவுவான்.
12 ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ஆறுமாதங்கள்
ெவள்ைளப்ேபாளத் ைதலத்தனாலும்,
ஆறுமாதங்கள் வாசைனப்ெபாருட்களாலும்,
ெபண்களுக்குரியமற்றஅலங்கரிப்புகளினாலும்
அலங்கரிக்கப்படுக ற நாட்கள்
நைறேவற , இப்படியாக ெபண்களின்
முைறயன்படி பன்னிரண்டு மாதங்களாகச்
ெசய்துமுடித்தபன்பு, ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவனிடம் வர, அவளவளுைடய
முைற வருகறேபாது, 13 இப்படி
அலங்கரிக்கப்பட்ட ெபண் ராஜாவ டம்
ேபாவாள்; கன்னிமாடத்தலிருந்து தன்ேனாடு
ராஜ அரண்மைனக்குப் ேபாக, அவள் தனக்கு
ேவண்டுெமன்று ேகட்பைவகைள எல்லாம்
அவளுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். 14 மாைலயல்
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அவள் உள்ேள ேபாய், காைலயல்,
ப டித்த ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற
ராஜாவன் அதகாரியாக ய சாஸ்காசுைடய
ெபாறுப்பல் இருக்கற ெபண்களின்
இரண்டாம் மாடத்த ற்குத் தரும்பவருவாள்;
ராஜா தன்ைன வரும்ப ப் ெபயர்ெசால்லி
அைழக்கும்வைர அவள் ஒருேபாதும்
ராஜாவ டம் ேபாகக்கூடாது. 15 ெமார்ெதகாய்
தனக்கு மகளாய் ஏற்றுக்ெகாண்டவளும்,
அவனுைடய ச றய தகப்பனாகய
அபயாேயலின் மகளுமான எஸ்தர்
ராஜாவ டம் ேபாவதற்கு முைற வந்தேபாது,
அவள் ெபண்கைளக் காவல்காக்க ற
ராஜாவன் அதகாரியாக ய ேயகாய்
நயமித்த காரியத்ைதத் தவ ர ேவெறான்றும்
ேகட்கவல்ைல; எஸ்தருக்குத் தன்ைனக்
காண்கற எல்ேலாருைடய கண்களிலும்
தயவு கைடத்தது. 16 அப்படிேய எஸ்தர்
ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு அரசாளுகற
ஏழாம் வருடம் ேதேபத் மாதமாக ய பத்தாம்
மாதத்த ேல அரண்மைனக்கு ராஜாவ டம்
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகப்பட்டாள்.
17 ராஜா எல்லாப் ெபண்கைளயும்வ ட
எஸ்தர்ேமல் அன்புைவத்தான்; எல்லா
கன்னிப்ெபண்கைளயும்வ ட அவளுக்கு
ராஜாவற்கு முன்பாக அத க தயவும்
இரக்கமும் கைடத்தது; ஆைகயால் ராஜா
ராஜக ரீடத்ைத அவளுைடய தைலயன்ேமல்
ைவத்து, அவைள வஸ்தயன் இடத்தல்
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பட்டத்து ராணியாக்கனான். 18 அப்ெபாழுது
ராஜா தன்னுைடய எல்லாப் ப ரபுக்களுக்கும்
ேவைலக்காரர்களுக்கும், எஸ்தரினிமித்தம்
ஒரு ெபரிய வருந்துெசய்து, நாடுகளுக்கும்
கரிசைனேயாடு வரிவலக்கு உண்டாக்க ,
தன்னுைடய ெகாைடத்தன்ைமக்கு ஏற்றவாறு
ெவகுமானங்கைளக்ெகாடுத்தான்.

ெமார்ெதகாய் சத த்த ட்டத்ைதஅறதல்
19 இரண்டாம்முைற கன்னிைககள்

ேசர்க்கப்படும்ேபாது, ெமார்ெதகாய்
ராஜாவன் அரண்மைன வாசலில்
உட்கார்ந்தருந்தான். 20 எஸ்தர்
ெமார்ெதகாய் தனக்குக் கற்ப த்தருந்தபடி,
தன்னுைடய உறவனர்கைளயும் தன்னுைடய
மக்கைளயும் ெதரிவ க்காதருந்தாள்;
எஸ்தர் ெமார்ெதகாய டம் வளரும்ேபாது
அவனுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு
நடந்ததுேபால, இப்ெபாழுதும் அவனுைடய
ெசால்ைலக்ேகட்டு நடந்துவந்தாள்.
21 அந்த நாட்களில் ெமார்ெதகாய்
ராஜாவன் அரண்மைன வாசலில்
உட்கார்ந்தருக்க றேபாது, வாசல்காக்க ற
ராஜாவன் இரண்டு வாசல் காவலாளிகள்
ப க்தானாவும் ேதேரசும் கடுங்ேகாபத்துடன்,
ராஜாவாகய அகாஸ்ேவருக்கு தீங்குெசய்ய
வாய்ப்ைபத் ேதடினார்கள். 22இந்தக் காரியம்
ெமார்ெதகாய்க்குத் ெதரியவந்ததால்,
அவன் அைத ராணியாக ய எஸ்தருக்கு
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அறவத்தான்; எஸ்தர் ெமார்ெதகாயன்
ெபயரால் அைத ராஜாவற்குச் ெசான்னாள்.
23 அந்தக் காரியம் வ சாரிக்கப்படுக றேபாது,
அது உண்ைமெயன்று காணப்பட்டது;
ஆைகயால் அவர்கள் இருவரும் மரத்த ேல
தூக்க ப்ேபாடப்பட்டார்கள்; இது ராஜ
சமுகத்த ேல நாளாகமப்புத்தகத்த ேல
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
ஆமான்யூதர்கைளஅழிக்க சத ெசய்தல்

1 இைவகளுக்குப்பன்பு, ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவரு அம்ெமதாத்தாவன்
மகனாகய ஆமான் என்னும் ஆகாகயைன
ேமன்ைமப்படுத்த , தன்னிடத்தலிருக்கற
எல்லா ப ரபுக்களுக்கும் ேமலாக
அவனுைடய அதகாரத்தன் ஆசனத்ைத
உயர்த்தைவத்தான். 2ஆைகயால் ராஜாவன்
அரண்மைன வாசலில் இருக்கற ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாரும் ஆமானுக்கு
முன்பாகமுழங்காலிட்டுவணங்கவந்தார்கள்;
அவனுக்கு இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்
என்று ராஜா கட்டைளய ட்டிருந்தான்;
ஆனாலும் ெமார்ெதகாய் அவனுக்கு
முன்பாக முழங்காலிடவுமில்ைல,
வணங்கவுமில்ைல. 3அப்ெபாழுது ராஜாவன்
அரண்மைன வாசலில் இருக்கற ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்கள் ெமார்ெதகாையப் பார்த்து:
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நீ ராஜாவன் கட்டைளைய மீறுகறது என்ன
என்று ேகட்டார்கள். 4 இப்படி அவர்கள்
நாளுக்குநாள் அவனிடம் ெசால்லியும்,
அவன் தங்களுைடய வார்த்ைதையக்
ேகட்காதேபாது, தான் யூதன் என்று அவன்
அவர்களுக்கு அறவத்தருந்தபடியால்,
ெமார்ெதகாயன் ெசாற்கள் நைலநற்குேமா
என்று பார்ப்பதற்கு, அைத ஆமானுக்கு
அறவத்தார்கள். 5 ஆமான் ெமார்ெதகாய்
தனக்கு முன்பாக முழங்காலிட்டு
வணங்காதைதக் கண்டேபாது, கடுங்ேகாபம்
நைறந்தவனானான். 6 ஆனாலும்
ெமார்ெதகாைய மட்டும் ெகால்லுவது
அவனுக்கு அற்பமான காரியமாக இருந்தது;
ெமார்ெதகாயன் மக்கள் இன்னாெரன்று
ஆமானுக்கு அறவக்கப்பட்டிருந்தபடியால்,
அகாஸ்ேவருவன் ராஜ்ஜியெமங்கும்
இருக்கற ெமார்ெதகாயன் மக்களாகய
யூதர்கைளெயல்லாம் அழிக்க அவன்
த ட்டம் தீட்டினான். 7 ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவன் பன்னிரண்டாம் வருட
ஆட்சயன் ந சான் மாதமாக ய முதலாம்
மாதத்த ேல ஆமானுக்கு முன்பாகப் பூர்
என்னப்பட்ட சீட்டு (யூதர்கைள அழிக்கும்
த ட்டத்த ற்கா) எந்த நாள் எந்த மாதம் என்று
அறயப் ேபாடப்பட்டது, ஆதார் (ஏப்ரல்)
மாதமான பன்னிரண்டாம் மாதத்தன்ேமல்
சீட்டு வழுந்தது. 8 அப்ெபாழுது ஆமான்
அகாஸ்ேவரு ராஜாைவ ேநாக்க : உம்முைடய
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ராஜ்ஜியத்தன் எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள
மக்களுக்குள்ேள ஒருவத மக்கள் ச தற
பரவயருக்க றார்கள்; அவர்களுைடய
வழக்கங்கள் எல்லா மக்களுைடய
வழக்கங்களுக்கும் வத்தயாசமாக
இருக்க றது; அவர்கள் ராஜாவன்
சட்டங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளுவதல்ைல;
ஆைகயால் அவர்கைள இப்படி
வ ட்டிருக்க றது ராஜாவற்கு நயாயமல்ல.
9 ராஜாவற்கு வருப்பமிருந்தால்,
அவர்கைள அழிக்கேவண்டுெமன்று எழுத
அனுப்பேவண்டியது; அப்ெபாழுது நான்
ராஜாவன் கருவூலத்தல் ெகாண்டுவந்து
ெசலுத்த பத்தாய ரம் தாலந்து ெவள்ளிைய
எண்ணி ராஜாவன் காரியத்தல்
ெபாறுப்பாய் உள்ளவனுைடய ைகயல்
ெகாடுப்ேபன் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
ராஜா தன்னுைடய ைகயலிருக்கற
தன்னுைடய ேமாத ரத்ைதக் கழற்ற , அைத
ஆகாகயனான அம்ெமதாத்தாவன் மகனும்
யூதர்களின் எத ரியுமாக ய ஆமானிடம்
ெகாடுத்து, 11 ஆமாைன ேநாக்க : அந்த
ெவள்ளிைய நீ ைவத்துக்ெகாள்; அந்த
மக்களுக்கு உன்னுைடய வருப்பப்படி
ெசய்யலாம் என்றான். 12 முதலாம்
மாதம் பதமூன்றாந்ேததய ேல, ராஜாவன்
எழுத்தர்கள் அைழக்கப்பட்டார்கள்;
ஆமான் கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ராஜாவன்
அதகாரிகளுக்கும், ஒவ்ெவாரு நாட்டின்ேமல்
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ைவக்கப்பட்டிருந்த துைரகளுக்கும், எல்லா
வைகயான மக்களின் ப ரபுக்களுக்கும்,
அந்தந்த நாட்டில் வழங்கும் எழுத்தலும்,
அந்தந்த ஜாதயார் ேபசும் ெமாழிகளிலும்
எழுதப்பட்டது; ராஜாவாகயஅகாஸ்ேவருவன்
ெபயரால் அது எழுதப்பட்டு, ராஜாவன்
ேமாத ரத்தனால் முத்தைர ேபாடப்பட்டது.
13 ஆதார் மாதமான பன்னிரண்டாம்
மாதம் பதமூன்றாந் ேததயாகய ஒேர
நாளில் ச ற ேயார் ெபரிேயார் குழந்ைதகள்
ெபண்கள் ஆகய எல்லா யூதர்கைளயும்
ெகான்று அழிக்கவும், அவர்கைள
ெநாறுக்கவும், தபால்காரர்கள் ைகயல்
ராஜாவன் நாடுகளுக்ெகல்லாம் கட்டைளகள்
அனுப்பப்பட்டது. 14 அந்த நாளுக்கு
ஆயத்தப்பட்டிருக்கேவண்டும் என்று எல்லா
மக்களுக்கும் கூற அறவப்பதற்காகக்
ெகாடுக்கப்பட்ட கட்டைளயன் நகல்
இதுேவ, இது ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும்
ெதரியப்படுத்தப்பட்டது. 15 அந்த
தபால்காரர்கள் ராஜாவன் உத்த ரவனால்
வைரவாகப் புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
அந்தக் கட்டைள சூசான் அரண்மைனயல்
பறந்தது. ராஜாவும் ஆமானும் குடிக்கும்படி
உட்கார்ந்தார்கள்;சூசான்நகரம் கலங்கயது.

அத்த யாயம் 4
ெமார்ெதகாய்எஸ்தைரஉதவ ெசய்யும்படி
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வற்புறுத்துதல்
1 நடந்த எல்லாவற்ைறயும் ெமார்ெதகாய்

அற ந்தேபாது, ெமார்ெதகாய் தன்னுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்து, சணலாைட அணிந்து,
சாம்பல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, நகரத்தன்
நடுேவ புறப்பட்டுப்ேபாய், துயரமுள்ள
உரத்த சத்தத்துடன் அலறக்ெகாண்டு,
2 ராஜாவன் அரண்மைன வாசல்வைர
வந்தான்; சணலாைட அணிந்தவனாக
ராஜாவன் அரண்மைன வாசலுக்குள்
நுைழய ஒருவனுக்கும் அனுமத இல்ைல.
3 ராஜாவன் உத்த ரவும் அவனுைடய
கட்டைளயும் ேபாய்ச்ேசர்ந்த ஒவ்ெவாரு
நாட்டிலும் யூதர்களுள்ள பகுத களில்
ெபரிய துக்கமும், உபவாசமும், அழுைகயும்,
புலம்பலும் உண்டாக , அேநகர் சணலாைட
அணிந்து சாம்பலில் க டந்தார்கள்.
4 அப்ெபாழுது எஸ்தரின் இளம்ெபண்களும்,
அவளுைடய பணிவைடக்காரர்களும்
ேபாய், அைத அவளுக்கு அறவத்தார்கள்;
அதனாேல ராணி மிகவும் துக்கப்பட்டு,
ெமார்ெதகாய் உடுத்தயருந்த
சணலாைடைய எடுத்துப்ேபாட்டு,
அவனுக்கு அணிந்துெகாள்ள ஆைடகைள
அனுப்பனாள்; அவேனா அைவகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருந்தான்.
5 அப்ெபாழுது எஸ்தர் தன்னுைடய
பணிவைடக்ெகன்று ராஜாவனால்
நயமித்தருந்த அவனுைடய அதகாரிகளில்
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ஒருவனாகய ஆத்தாைக அைழத்து: காரியம்
என்ன? அதன் காரணம் என்ன? என்று
அறயும்படி, ெமார்ெதகாயனிடம் வ சாரிக்க
அவனுக்குக் கட்டைளய ட்டாள். 6 அப்படிேய
ஆத்தாகு ராஜாவன் அரண்மைன வாசலுக்கு
முன்னான பட்டணத்து வீதயல் இருக்கற
ெமார்ெதகாய டம் புறப்பட்டுப்ேபானான்.
7 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் தனக்குச்
சம்பவத்த எல்லாவற்ைறப்பற்றயும்,
யூதர்கைள அழிக்கும்படி ஆமான் ராஜாவன்
கருவூலத்தற்கு எண்ணிக்ெகாடுப்ேபன்
என்று ெசான்ன பணத்ெதாைகையப்
பற்றயும் அவனுக்கு அறவத்ததும்
அல்லாமல், 8 யூதர்கைள அழிக்கும்படி
சூசானில் ப றந்த கட்டைளயன்
நகைலயும் அவனிடம் ெகாடுத்து,
அைத எஸ்தருக்குக் காண்பத்துத்
ெதரியப்படுத்தவும், அவள் ைதரியமாக
ராஜாவ டம் ேபாய், அவனிடம் தன்னுைடய
மக்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்யவும்
மன்றாடவும் ேவண்டுெமன்று அவளுக்குச்
ெசால்லச்ெசான்னான். 9 ஆத்தாகு
வந்து, ெமார்ெதகாயன் வார்த்ைதகைள
எஸ்தருக்கு அறவத்தான். 10 அப்ெபாழுது
எஸ்தர் ஆத்தாக டம் ெமார்ெதகாய்க்குச்
ெசால்லியனுப்பனது: 11 யாராவது
அைழக்கப்படாமல், உள்முற்றத்தல்
ராஜாவ டம் வந்தால், ஆணாக இருந்தாலும்
ெபண்ணாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள்
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பைழக்கும்படி அவர்களுக்கு ேநராக ராஜா
ெபாற்ெசங்ேகாைல நீட்டினாெலாழிய
மற்றப்படி சாகேவண்டும் என்கற ஒரு
சட்டமுண்டு, இது ராஜாவன் எல்லா
ேவைலக்காரர்களுக்கும், ராஜாவுைடய
நாடுகளிலுள்ள எல்லா மக்களுக்கும்
ெதரியும்; நான் இந்த முப்பது நாட்களாக
ராஜாவ டம் வரவைழக்கப்படவல்ைல
என்று ெசால்லச்ெசான்னாள். 12 எஸ்தரின்
வார்த்ைதகைள ெமார்ெதகாய்க்குத்
ெதரிவ த்தார்கள். 13 ெமார்ெதகாய்
எஸ்தருக்குத் தரும்பச் ெசால்லச்ெசான்னது:
நீ ராஜாவன் அரண்மைனயல்
இருக்கறதனால், மற்ற யூதர்கள்
தப்ப முடியாமல் இருக்கும்ேபாது, நீ
தப்புவாெயன்று உன்னுைடய மனத ேல
நைனவுெகாள்ளாேத. 14 நீ இந்தக்
காலத்த ேல மவுனமாக இருந்தால்,
யூதருக்கு உதவயும் வடுதைலயும்
ேவெறாரு இடத்தலிருந்து எழும்பும்,
அப்ெபாழுது நீயும் உன்னுைடய
தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள்;
நீ இப்படிப்பட்ட காலத்த ற்கு உதவயாக
இருக்கும்படி உனக்கு ராஜேமன்ைம
கைடத்தருக்கலாேம, யாருக்குத் ெதரியும்,
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 15அப்ெபாழுது
எஸ்தர் ெமார்ெதகாய்க்கு மறுபடியும்
ெசால்லச்ெசான்னது: 16 நீர் ேபாய்,
சூசானில் இருக்க ற யூதர்கைளெயல்லாம்
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கூடிவரச்ெசய்து, மூன்று நாட்கள் இரவும்
பகலும் சாப்ப டாமலும் குடிக்காமலுமிருந்து,
எனக்காக உபவாசம் இருங்கள்; நானும்
என்னுைடய பணிவைடப்ெபண்களும்
உபவாசம் இருப்ேபாம்; இப்படிேய
சட்டத்ைத மீற , ராஜாவ டம் ேபாேவன்;
நான் ெசத்தாலும் சாக ேறன் என்று
ெசால்லச்ெசான்னாள். 17 அப்ெபாழுது
ெமார்ெதகாய் புறப்பட்டுப்ேபாய், எஸ்தர்
தனக்குச்ெசான்னபடிெயல்லாம்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 5
ராஜாவ டம் எஸ்தரின் ேவண்டுதல்

1 மூன்றாம் நாளிேல எஸ்தர் ராஜஉைட
அணிந்துெகாண்டு, ராஜ அரண்மைனயன்
உள்முற்றத்தல், ராஜா இருக்கும்
இடத்த ற்கு எத ராக வந்து நன்றாள்;
ராஜா அரண்மைனவாசலுக்கு எத ரான
ெகாலுமண்டபத்தல் சங்காசனத்த ேல
அமர்ந்தருந்தான். 2 ராஜா ராணியாக ய
எஸ்தர்முற்றத்தல்ந ற்க றைதக்கண்டேபாது,
அவளுக்கு அவனுைடய கண்களில்
தயவு கைடத்ததால், ராஜா தன்னுைடய
ைகயலிருக்கற ெபாற் ெசங்ேகாைல
எஸ்தரிடம் நீட்டினான்; அப்ெபாழுது
எஸ்தர் அருேக வந்து ெசங்ேகாலின்
நுனிையத் ெதாட்டாள். 3 ராஜா அவைள
ேநாக்க : எஸ்தர் ராணிேய, உனக்கு
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என்ன ேவண்டும்? நீ ேகட்க ற மன்றாட்டு
என்ன? நீ ராஜ்ஜியத்தல் பாதையக்
ேகட்டாலும், உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்
என்றான். 4அப்ெபாழுது எஸ்தர்: ராஜாவற்கு
வருப்பமானால், நான் தங்களுக்குச் ெசய்த
வருந்த ற்கு ராஜாவும்ஆமானும்இன்ைறக்கு
வரேவண்டும் என்றாள். 5 அப்ெபாழுது
ராஜா எஸ்தர் ெசான்னபடிேய ெசய்ய,
ஆமாைன வைரவாக வரும்படி ெசால்லி,
எஸ்தர் ெசய்த வருந்த ற்கு ராஜாவும்
ஆமானும் வந்தார்கள். 6 வருந்த ேல
த ராட்ைசரசம் பரிமாறப்படும்ேபாது,
ராஜா எஸ்தைரப் பார்த்து: உன்னுைடய
ேவண்டுதல் என்ன? அது உனக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; நீ ேகட்க றது என்ன?
நீ ராஜ்ஜியத்தல் பாதையக் ேகட்டாலும்
கைடக்கும் என்றான். 7 அதற்கு எஸ்தர்
மறுெமாழியாக: 8 ராஜாவன் கண்களில்
எனக்குக் கருைப கைடத்து, என்னுைடய
ேவண்டுதைலக் கட்டைளய டவும்,
என்னுைடய வண்ணப்பத்தன்படி
ெசய்யவும், ராஜாவற்குச் வருப்பமாக
இருந்தால், ராஜாவும் ஆமானும் நான்
இன்னும் தங்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாக ற
வருந்த ற்கு வரேவண்டும் என்பேத
என்னுைடய ேவண்டுதலும் என்னுைடய
வண்ணப்பமுமாக இருக்க றது; நாைளக்கு
ராஜாவன்ெசாற்படிெசய்ேவன்என்றாள்.
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ெமார்ெதகாய்க்கு எத ராக ஆமானின்
கடுங்ேகாபம்

9 அன்ைறயதனம் ஆமான் சந்ேதாஷமும்
மனமகழ்ச்ச யுடனும் புறப்பட்டான்;
ஆனாலும் ராஜாவன் அரண்மைன
வாசலில் இருக்கற ெமார்ெதகாய் தனக்கு
முன்பு எழுந்தருக்காமலும் அைசயாமலும்
இருக்கறைத ஆமான் கண்டேபாது,
அவன் ெமார்ெதகாயன்ேமல் கடுங்ேகாபம்
அைடந்தவனானான். 10 ஆனாலும் ஆமான்
அைத அடக்க க்ெகாண்டு, தன்னுைடய
வீட்டிற்குவந்து,தன்னுைடயநண்பர்கைளயும்
தன்னுைடய மைனவயாகய ச ேரைஷயும்
அைழத்து, 11 தன்னுைடய ஐசுவரியத்தன்
மகைமையயும், தன்னுைடய பள்ைளகளின்
எண்ணிக்ைகையயும், ராஜா தன்ைனப்
ெபரியவனாக்க , தன்ைனப் ப ரபுக்கள்ேமலும்
ராஜாவன் ேவைலக்காரர்கள்ேமலும்
உயர்த்தன எல்லாவற்ைறயும் ஆமான்
அவர்களுக்கு வவரித்துச் ெசான்னான்.
12 பன்னும் ஆமான்: ராணியாக ய எஸ்தரும்
தான் ெசய்த வருந்த ற்கு ராஜாவுடன்
என்ைனத்தவ ர ேவெறாருவைரயும்
அைழக்கவல்ைல; நாைளக்கும் ராஜாவுடன்
நான்வருந்த ற்குஅைழக்கப்பட்டிருக்க ேறன்.
13ஆனாலும் அந்த யூதனாகய ெமார்ெதகாய்
ராஜாவன் அரண்மைனவாசலில்
உட்கார்ந்தருக்க றைத நான் காணும்ேபாது
அைவெயல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமில்ைல
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என்றான். 14 அப்ெபாழுது அவனுைடய
மைனவயாகய ச ேரஷ ம் அவனுைடய
நண்பர்கள் எல்ேலாரும் அவைனப்
பார்த்து: ஐம்பது முழ உயரமான ஒரு
தூக்குமரம் ெசய்யப்படேவண்டும்; அத ேல
ெமார்ெதகாையத் தூக்க ப்ேபாடும்படி
நாைளயதனம் நீர் ராஜாவற்குச்
ெசால்லேவண்டும்; பன்பு சந்ேதாஷமாக
ராஜாவுடன் வருந்த ற்குப் ேபாகலாம்
என்றார்கள்; இந்தக் காரியம் ஆமானுக்கு
நன்றாகத் ெதரிந்ததால் தூக்குமரத்ைதச்
ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 6
ெமார்ெதகாய்ெகளரவக்கப்படுதல்

1 அந்த இரவல் ராஜாவற்கு தூக்கம்
வராததனால், அவனுைடய ராஜ்ஜியத்தன்
ந கழ்வுகள் எழுதயருக்க ற பதவு
புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவரச்ெசான்னான்;
அது ராஜசமுகத்தல் வாச க்கப்பட்டது.
2 அப்ெபாழுது வாசற் காவலாளர்களில்
ராஜாவன் இரண்டு அதகாரிகளாகய
ப க்தானாவும் ேதேரசும், ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவுக்கு தீங்கு ெசய்ய
நைனத்த ெசய்தைய ெமார்ெதகாய்
அறவத்தான் என்று எழுதயருக்க றது
வாச க்கப்பட்டது. 3 அப்ெபாழுது ராஜா:
இதற்காக ெமார்ெதகாய்க்கு கனமும்
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ேமன்ைமயும் ெசய்யப்பட்டதா என்று
ேகட்டான். அதற்கு ராஜாவற்கு பணிவைட
ெசய்க ற ேவைலக்காரர்கள்: அவனுக்கு
ஒன்றும் ெசய்யப்படவல்ைல என்று
ெசான்னார்கள். 4 ஆமான் தான் ெசய்த
தூக்குமரத்த ேல ெமார்ெதகாையத்
தூக்க ப்ேபாடேவண்டுெமன்று, ராஜாவ டம்
ேபசும்படி ராஜஅரண்மைனயன்
ெவளிமுற்றத்த ேல வந்தருந்தான்.
அப்ெபாழுது ராஜா: முற்றத்தலிருக்கறது
யார் என்று ேகட்டான். 5 ராஜாவன்
ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க : இேதா,
ஆமான்முற்றத்த ேலந ற்க றான்என்றார்கள்;
ராஜா: அவன் உள்ேள வரட்டும் என்றான்.
6ஆமான்உள்ேளவந்தேபாது, ராஜாஅவைன
ேநாக்க : ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற
மனிதனுக்கு என்ன ெசய்யப்படேவண்டும்
என்று ேகட்டான்; அதற்கு ஆமான்,
என்ைனத்தவ ர, யாைர ராஜா கனப்படுத்த
வரும்புவார் என்று தன்னுைடய மனத ேல
நைனத்து, 7 ராஜாைவ ேநாக்க : ராஜா
கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதனுக்கு
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால், 8 ராஜா
அணிந்துெகாள்ளுகற ராஜஉைடயும்,
ராஜா ஏறுகற குதைரயும், அவருைடய
தைலய ேல சூட்டப்படும் ராஜக ரீடமும்
ெகாண்டுவரப்படேவண்டும். 9 அந்த
ஆைடயும் குதைரயும் ராஜாவுைடய
முக்கய ப ரபுக்களில் ஒருவனுைடய
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ைகய ேல ெகாடுக்கப்படேவண்டும்;
ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற
மனிதைன அலங்கரித்தபன்பு, அவைனக்
குதைரயன்ேமல் ஏற்ற , நகரவீதயல்
உலாவும்படிச் ெசய்து, ராஜா கனப்படுத்த
வரும்புக ற மனிதனுக்கு இப்படிேய
ெசய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாகக்
கூறப்படேவண்டும் என்றான். 10அப்ெபாழுது
ராஜா ஆமாைன ேநாக்க : சீக்க ரமாக நீ
ெசான்னபடி ஆைடையயும் குதைரையயும்
ெகாண்டுேபாய், ராஜ அரண்மைனயன்
வாசலில் உட்கார்ந்தருக்க ற யூதனாகய
ெமார்ெதகாய்க்கு அந்தப்படிேய ெசய்;
நீ ெசான்ன எல்லாவற்றலும் ஒன்றும்
தவறாதபடி பார் என்றான். 11 அப்படிேய
ஆமான் ஆைடையயும் குதைரையயும்
ெகாண்டுேபாய், ெமார்ெதகாைய
அலங்கரித்து, அவைனக் குதைரயன்ேமல்
ஏற்ற , நகரவீதயல் உலாவரும்படிச்ெசய்து,
ராஜா கனப்படுத்த வரும்புக ற மனிதனுக்கு
இப்படிேய ெசய்யப்படும் என்று அவனுக்கு
முன்பாகக்கூறனான். 12பன்புெமார்ெதகாய்
ராஜாவன் அரண்மைனவாசலுக்குத்
தரும்ப வந்தான்; ஆமாேனா துக்கப்பட்டு
முக்காடிட்டுக்ெகாண்டு தன்னுைடய வீட்டிற்கு
வைரவாகப்ேபானான். 13 ஆமான் தனக்கு
ேநர்ந்த எல்லாவற்ைறயும் தன்னுைடய
மைனவயாகய ச ேரஷ க்கும் தன்னுைடய
நண்பர்கள் எல்ேலாருக்கும் அறவத்தேபாது,
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அவனுைடய ஆேலாசைனக்காரர்களும்
அவனுைடய மைனவயாகய ச ேரஷ ம்
அவைனப் பார்த்து: ெமார்ெதகாய்க்கு
முன்பாக நீர் தாழ்ந்துேபாகத் துவங்கனீர்;
அவன் யூத குலமாக இருந்தால்,
நீர் அவைன ேமற்ெகாள்ளாமல்
அவனுக்கு முன்பாகத் தாழ்ந்துேபாவது
ந ச்சயம் என்றார்கள். 14 அவர்கள்
இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
ராஜாவன் அதகாரிகள் வந்து, எஸ்தர்
ெசய்த வருந்த ற்கு வர ஆமாைனத்
துரிதப்படுத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 7
ஆமான்தூக்க ப்ேபாடப்படுதல்

1 ராணியாக ய எஸ்தருடன் வருந்து
உண்ண, ராஜாவும் ஆமானும் வந்தேபாது,
2 இரண்டாம் நாள் வருந்தல் த ராட்ைசரசம்
பரிமாறப்படும்ேபாது, ராஜா எஸ்தைர
ேநாக்க : எஸ்தர் ராணிேய, உன்னுைடய
ேவண்டுதல் என்ன? அது உனக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்; நீ ேகட்க ற மன்றாட்டு
என்ன? நீ ராஜ்ஜியத்தல் பாதையக்
ேகட்டாலும் கைடக்கும் என்றான்.
3 அப்ெபாழுது ராணியாகய எஸ்தர்
மறுெமாழியாக: ராஜாேவ, உம்முைடய
கண்களில் எனக்குக் கருைப கைடத்து,
ராஜாவற்கு வருப்பமாக இருந்தால்
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என்னுைடய ேவண்டுதலுக்கு என்னுைடய
ஜீவனும், என்னுைடய மன்றாட்டுக்கு
என்னுைடய மக்களும் எனக்குக்
கட்டைளய டப்படுவதாக. 4 எங்கைள
அழித்துக் ெகால்லும்படி நானும்
என்னுைடய மக்களும் வற்கப்பட்ேடாம்;
ஆண்களும், ெபண்களும் அடிைமகளாக
வற்கப்பட்டுப்ேபானாலும் நான் மவுனமாக
இருப்ேபன்; இப்ெபாழுேதா ராஜாவற்கு
உண்டாகும் நஷ்டத்த ற்கு அந்த
எத ரி உத்த ரவாதம் பண்ணமுடியாது
என்றாள். 5 அப்ெபாழுது ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவரு மறுெமாழியாக, ராணியாக ய
எஸ்தைர ேநாக்க : இப்படிச் ெசய்யத்
துணிகரங்ெகாண்டவன் யார்? அவன்
எங்ேக? என்றான். 6 அதற்கு எஸ்தர்:
எத ரியும் பைகவனுமாகய அந்த மனிதன்
இந்த ெபால்லாத ஆமான்தான் என்றாள்;
அப்ெபாழுது ராஜாவற்கும் ராணிக்கும்
முன்பாக ஆமான் த கலைடந்தான்.
7 ராஜா கடுங்ேகாபத்ேதாடு த ராட்ைசரசப்
பந்தையவ ட்டு எழுந்து, அரண்மைனத்
ேதாட்டத்த ற்குப் ேபானான்; ராஜாவனால்
தனக்கு ஆபத்து ந ர்ணயக்கப்பட்டெதன்று
ஆமான் கண்டு, ராணியாக ய
எஸ்தரிடம் தன்னுைடய உயருக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்ய எழுந்து நன்றான்.
8 ராஜா அரண்மைனத் ேதாட்டத்தலிருந்து
த ராட்ைசரசம் பரிமாறப்பட்ட இடத்த ற்குத்
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தரும்ப வரும்ேபாது, எஸ்தர்
உட்கார்ந்தருக்க ற ெமத்ைதயன்ேமல்
ஆமான் வழுந்துக டந்தான்; அப்ெபாழுது
ராஜா: நான் அரண்மைனயல்
இருக்கும்ேபாேத என்னுைடய
கண்முன்ேன இவன் ராணிைய பலவந்தம்
ெசய்யேவண்டுெமன்று இருக்கறாேனா
என்றான்; இந்த வார்த்ைத ராஜாவன்
வாயலிருந்து வந்தவுடேன ஆமானின்
முகத்ைத மூடினார்கள். 9 அப்ெபாழுது
ராஜசமுகத்தல் இருக்கற அத காரிகளில்
அற்ேபானா என்னும் ஒருவன்: இேதா,
ராஜாவன் நன்ைமக்காகப் ேபசன
ெமார்ெதகாய்க்குஆமான்ெசய்வத்த ஐம்பது
முழ உயரமான தூக்குமரம் ஆமானுைடய
வீட்டின் அருகல் நடப்பட்டிருக்க றது
என்றான்; அப்ெபாழுது ராஜா: அத ேல
அவைனத் தூக்க ப்ேபாடுங்கள் என்றான்.
10 அப்படிேய ஆமான் ெமார்ெதகாய்க்கு
ஆயத்தம்ெசய்ததூக்குமரத்தல்ஆமாைனேய
தூக்க ப்ேபாட்டார்கள்;அப்ெபாழுதுராஜாவன்
ேகாபம் தணிந்தது.

அத்த யாயம் 8
யூதர்களுக்கான ராஜாவன்கட்டைள

1 அன்ைறயதனம் அகாஸ்ேவரு ராஜா
யூதர்களின் வ ேராத யாக இருந்த ஆமானின்
வீட்ைட ராணியாக ய எஸ்தருக்குக்
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ெகாடுத்தான்; ெமார்ெதகாய் ராஜாவற்கு
முன்பாக வந்தான்; அவன் தனக்கு இன்ன
உறவு என்று எஸ்தர் அறவத்தருந்தாள்.
2 ராஜா ஆமானின் ைகயலிருந்து வாங்கய
தம்முைடய ேமாத ரத்ைத எடுத்து, அைத
ெமார்ெதகாய்க்குக் ெகாடுத்தான்; எஸ்தர்
ெமார்ெதகாைய ஆமானின் அரண்மைனக்கு
அதகாரியாக ைவத்தாள். 3 பன்னும் எஸ்தர்
ராஜாவ டம் ேபச , அவனுைடய பாதங்களில்
வழுந்து அழுது, ஆகாகயனான ஆமானின்
தீவைனையயும் அவன் யூதர்களுக்கு
வேராதம்ெசய்யேயாச த்தேயாசைனையயும்
மாற்ற அவனிடம் வண்ணப்பம் ெசய்தாள்.
4 அப்ெபாழுது ராஜா ெபாற்ெசங்ேகாைல
எஸ்தருக்கு நீட்டினான்; எஸ்தர் எழுந்து
ராஜாவற்கு முன்பாக நன்று: 5 ராஜாவற்கு
வருப்பமாயருந்துஅவர்சமுகத்தல்எனக்குக்
கருைப கைடத்து, ராஜாவற்கு முன்பாக
நான் ெசால்லும் வார்த்ைத சரிெயன்று
காணப்பட்டு, அவருைடய கண்களுக்கு
நான் ப ரியமாக இருந்தால், ராஜாவன்
நாடுகளிெலல்லாம் இருக்க ற யூதர்கைள
அழிக்கேவண்டும் என்று அம்ெமதாத்தாவன்
மகனாகய ஆமான் என்னும் ஆகாகயன்
தீய எண்ணத்ேதாடு எழுதன கட்டைளகள்
ெசல்லாமல் ேபாகச்ெசய்யும்படி எழுத
அனுப்பப்படேவண்டும். 6 என்னுைடய
மக்களின்ேமல் வரும் தீங்ைக நான்
எப்படிப் பார்க்கமுடியும்? என்னுைடய
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உறவனர்களுக்குவரும்அழிைவநான்எப்படி
சக க்கமுடியும்? என்றாள். 7 அப்ெபாழுது
அகாஸ்ேவரு ராஜா ராணியாக ய
எஸ்தைரயும் யூதனாகய ெமார்ெதகாையயும்
ேநாக்க : இேதா, ஆமானின் வீட்ைட
எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்ேதன்; அவன்
யூதர்கைள தாக்க துணிந்தபடியால் அவைன
மரத்த ேலதூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 8இப்ேபாதும்
உங்களுக்கு வருப்பமானபடி நீங்கள்
ராஜாவன் ெபயரால் யூதர்களுக்காக
எழுத ராஜாவன் ேமாத ரத்தால் முத்தைர
ேபாடுங்கள்; ராஜாவன் ெபயரால்
எழுதப்பட்டு, ராஜாவன் ேமாத ரத்தால்
முத்தைர ேபாடப்பட்டைதச் ெசல்லாமல்
ேபாகச்ெசய்ய ஒருவராலும் முடியாது
என்றான். 9 சீவான் மாதம் என்னும்
மூன்றாம் மாதம் இருபத்துமூன்றாம்
ேதத ேல ராஜாவன் எழுத்தர்கள்
அைழக்கப்பட்டார்கள்; ெமார்ெதகாய்
கற்ப த்தபடிெயல்லாம் யூதர்களுக்கும்
இந்தய ேதசம்முதல் எத்த ேயாப்ப யா
ேதசம் வைரயுள்ள நூற்றருபத்ேதழு
நாடுகளின் ேதசாத பத களுக்கும்,
அதபத களுக்கும், அதகாரிகளுக்கும்,
அந்தந்த ேதசத்தல் ேபசுக ற ெமாழிகளிலும்,
அந்தந்த ஜாதயார் ேபசும் ெமாழியலும்,
யூதர்களுக்கும் அவர்களுைடய ேதசத்தல்
ேபசுக ற ெமாழிகளிலும் அவர்களுைடய
ெசாந்த ெமாழிகளிலும் எழுதப்பட்டது.
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10 அந்தக் கட்டைளகள் அகாஸ்ேவரு
ராஜாவன் ெபயரால் எழுதப்பட்டு,
ராஜாவன் ேமாத ரத்தால் முத்தைர
ேபாடப்பட்டபன்பு, குதைரகள்ேமலும்
ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேமலும்,
ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும் ேவகமாக
ஓடுகற குதைரகள் ேமல்ஏற ப்ேபாக ற
தபால்காரர்கள் ைகயல் அனுப்பப்பட்டது.
11 அைவகளில், அகாஸ்ேவரு ராஜாவுைடய
எல்லா நாடுகளிலும் ஆதார் மாதம் என்கற
பன்னிரண்டாம் மாதம் பதன்மூன்றாம்
ேததயாகய அந்த ஒேர நாளிேல,
12 அந்தந்த நாடுகளில் இருக்க ற யூதர்கள்
ஒன்றாகச் ேசர்ந்து, தங்களுைடய
உயைரக் காப்பாற்றவும், தங்கைள
வேராத க்கும் எத ரிகளாகய மக்களும்,
ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களுமான
எல்ேலாைரயும், அவர்களுைடய
குழந்ைதகைளயும், ெபண்கைளயும்
ெகான்று அழிக்கவும், அவர்களுைடய
உைடைமகைளக் ெகாள்ைளய டவும், ராஜா
யூதர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார் என்று
எழுதயருந்தது. 13 யூதர்கள் தங்களுைடய
பைகவர்கைளப் பழிவாங்கும்படி நயமித்த
அன்ைறயதனத்தல் ஆயத்தமாக
இருக்கேவண்டும் என்று அந்தந்த
நாட்டிலுள்ள எல்லா மக்களுக்கும்
கூறப்படுக றதற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்ட
கட்டைளயன் நகல் இதுேவ; இது
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ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ப ரபலப்படுத்தப்பட்டது.
14 அப்படிேய ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேமலும்,
ேகாேவறு கழுைதகள்ேமலும்
ஏறன தபால்காரர்கள் ராஜாவன்
வார்த்ைதயால் ஏவப்பட்டு, வைரவாக
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; அந்தக் கட்டைள
சூசான் அரண்மைனயல் ெகாடுக்கப்பட்டது.
15 அப்ெபாழுது ெமார்ெதகாய் இளநீலமும்
ெவள்ைளயுமான ராஜஉைடயும், ெபரிய
ெபாற்க ரீடமும், பட்டும் இரத்தாம்பரமும்
அணிந்தவனாக ராஜாவ டத்தலிருந்து
புறப்பட்டான்; சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து
மக ழ்ந்தருந்தது. 16 இவ்வதமாக
யூதர்களுக்கு ெவளிச்சமும், மக ழ்ச்ச யும்,
களிப்பும், கனமும் உண்டானது. 17 ராஜாவன்
வார்த்ைதயும் அவனுைடய கட்டைளயும்
ேபாய்ச்ேசர்ந்த எல்லா நாடுகளிலும், எல்லாப்
பட்டணங்களிலும், யூதர்களுக்குள்ேள
அது மகழ்ச்ச யும், களிப்பும், வருந்துண்டு
ெகாண்டாடும் நல்ல நாளுமாக இருந்தது;
யூதர்களுக்குப் பயப்படுக ற பயம் ேதசத்து
மக்கைளப் ப டித்ததால், அவர்களில் அேநகர்
யூதமார்க்கத்தல்இைணந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 9
யூதர்களின்ெவற்ற

1 ராஜாவன் வார்த்ைதயன்படியும்
அவனுைடய கட்டைளயன்படியும்
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ெசய்யப்படுக றதற்கு, ஆதார் மாதம்
என்கற பன்னிரண்டாம் மாதம்
பதன்மூன்றாந்ேததய ேல, யூதர்களின்
பைகவர்கள் அவர்கைள ேமற்ெகாள்ளலாம்
என்று நம்பனார்கேள; அந்த நாளிேல,
யூதர்களானவர்கள் தங்கள் பைகவர்கைள
ேமற்ெகாள்ளும்படிக் காரியம் மாறுதலாக
முடிந்தது. 2 யூதர்கள் அகாஸ்ேவரு
ராஜாவன் எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள
பட்டணங்களிேல தங்களுக்கு தீங்ைக
ெகாண்டுவர முயற்ச ெசய்தவர்கள்ேமல்
ைகேபாடக் கூடிக்ெகாண்டார்கள்; ஒருவரும்
அவர்களுக்கு முன்பாக ந ற்கமுடியாமல்
இருந்தது; அவர்கைளப்பற்ற எல்லா
மக்களுக்கும் பயமுண்டாயற்று. 3நாடுகளின்
எல்லா அத காரிகளும், ஆளுநர்களும்,
ப ரபுக்களும், ராஜாவன் ந ர்வாக களும்,
யூதர்களுக்குத் துைணயாக நன்றார்கள்;
ெமார்ெதகாயனால் உண்டான பயம்
அவர்கைளப் ப டித்தது. 4 ெமார்ெதகாய்
ராஜாவன் அரண்மைனயல் ெபரியவனாக
இருந்தான்; அவனுைடய புகழ் எல்லா
நாடுகளிலும் ப ரபலமானது; இந்த
ெமார்ெதகாய் என்பவன் ேமன்ேமலும்
ெபரியவன் ஆனான். 5 அப்படிேய யூதர்கள்
தங்களுைடய வ ேராத கைளெயல்லாம்
பட்டயத்தால் ெவட்டிக்ெகான்று அழித்து,
தங்களுக்கு வருப்பமானபடி தங்கள்
பைகவர்களுக்குச் ெசய்தார்கள். 6 யூதர்கள்
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சூசான் அரண்மைனயலும் ஐந்நூறுேபைரக்
ெகான்று அழித்துப்ேபாட்டார்கள்.
7 அம்ெமதாத்தாவன் மகனாகய ஆமான்
என்னும் யூதர்களுைடய எத ரியன்
மகன்களான பர்சான்தாத்தா, தல்ேபான்,
அஸ்பாதா, 8 ெபாராதா, அதலியா,
அரிதாத்தா, 9 பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய்,
வாய்சாதா ஆகய பத்துப்ேபைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 10 ஆனாலும்
அவர்கள் ெகாள்ைளய டவல்ைல.
11 அன்ைறயதனம் சூசான் அரண்மைனயல்
ெகான்றுேபாடப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக
ராஜாவற்கு முன்பாக ெகாண்டுவரப்பட்டது.
12அப்ெபாழுது ராஜா, ராணியாக ய எஸ்தைர
ேநாக்க : யூதர்கள் சூசான் அரண்மைனயல்
ஐந்நூறுேபைரயும் ஆமானின் பத்து
மகன்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள்;
ராஜாவன் மற்ற நாடுகளிலும் என்ன
ெசய்தருப்பார்கேளா, இப்ேபாதும்
உன்னுைடய ேவண்டுதல் என்ன? அது
உனக்குக் கட்டைளய டப்படும்; உன்னுைடய
மன்றாட்டு என்ன? அதன்படி ெசய்யப்படும்
என்றான். 13 அப்ெபாழுது எஸ்தர்:
ராஜாவற்கு வருப்பமாக இருந்தால்,
இன்ைறயநாளின் கட்டைளயன்படிேய
சூசானிலிருக்க ற யூதர்கள் நாைளக்கும்
ெசய்யவும், ஆமானின் பத்து மகன்களின்
உடைலயும் தூக்குமரத்தல் தூக்க ப்ேபாடவும்
உத்த ரவ டேவண்டும் என்றாள். 14 அப்படிேய
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ெசய்யும்படி ராஜா உத்த ரவு ெகாடுத்தான்;
அதற்கு சூசானிேல கட்டைள பறந்தது;
ஆமானின் பத்து மகன்களுைடய
உடல்கைளயும் தூக்க ப்ேபாட்டார்கள்.
15 சூசானில் இருக்க ற யூதர்கள் ஆதார்
மாதத்தன் பதனான்காம்ேததயலும்
கூடிச்ேசர்ந்து, சூசானில் முந்நூறுேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ஆனாலும்
ெகாள்ைளயடிக்கத் தங்களுைடய ைகைய
நீட்டவல்ைல. 16 ராஜாவன் நாடுகளிலுள்ள
மற்ற யூதர்கள் தங்களுைடய உயைரப்
பாதுகாக்கவும், தங்கள் பைகவர்களுக்கு
வலக இைளப்பாறுதல் அைடயவும்
ஒன்றாகச்ேசர்ந்து, தங்களுைடய
எத ரிகளில் எழுபத்ைதயாய ரம்ேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள்; ஆனாலும்
ெகாள்ைளயடிக்கத் தங்களுைடய ைகைய
நீட்டவல்ைல. 17 ஆதார் மாதத்தன்
பதமூன்றாம்ேததய ேல இப்படிச் ெசய்து,
பதனான்காம்ேததய ேலஇைளப்பாற ,அைத
வருந்துண்டு சந்ேதாஷப்படுக ற பண்டிைக
நாளாக்கனார்கள்.

பூரிம் ெகாண்டாடப்படுதல்
18 சூசானிலுள்ள யூதர்கேளா, அந்த

மாதத்தன் பதமூன்றாந்ேததயலும்
பதனான்காம்ேததயலும் ஏகமாகக்கூடி,
பதைனந்தாந்ேததயல் இைளப்பாற ,
அைத வருந்துண்டு சந்ேதாஷப்படுக ற
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பண்டிைக நாளாக்கனார்கள். 19 ஆதலால்
மதல்களில்லாத ஊர்களில் குடியருக்க ற
நாட்டுப்புறத்தாரான யூதர்கள் ஆதார்
மாதத்தன் பதனான்காம்ேததையச்
சந்ேதாஷமும், வருந்துண்கற பூரிப்புமான
நாளும், ஒருவருக்ெகாருவர் பரிசுகைள
அனுப்புக ற நாளுமாக்கனார்கள்.

20 ெமார்ெதகாய் இந்தக் காரியங்கைள
எழுத , சமீபத்தலும் தூரத்தலும்
இருக்கற அகாஸ்ேவரு ராஜாவன்
எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள எல்லா
யூதர்களுக்கும் கடிதங்கைள அனுப்ப ,
21 ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஆதார் மாதத்தன்
பதனான்காம் பதைனந்தாந்ேதத கைள,
யூதர்கள் தங்களுைடய பைகவர்களுக்கு
வலக இைளப்பாறுதல் அைடந்த
நாட்களாகவும், அவர்களுைடய சஞ்சலம்
சந்ேதாஷமாகவும், அவர்களுைடய
துக்கம் மக ழ்ச்ச யாகவும் மாறன
மாதமாகவும் அநுசரித்து, 22 அந்நாட்களில்
வருந்துண்டு சந்ேதாஷம்ெகாண்டாடவும்,
ஒருவருக்ெகாருவர் பரிசுகைள
அனுப்பவும், எளியவர்களுக்குத் தானதர்மம்
ெசய்யவும்ேவண்டும் என்று த ட்டம்
ெசய்தான். 23அப்ெபாழுது யூதர்கள் தாங்கள்
ெசய்யத்துவங்கயபடியும் ெமார்ெதகாய்
தங்களுக்கு எழுதனபடியும் ெசய்யச்
சம்மத த்தார்கள். 24 அம்ெமதாத்தாவன்
மகனாகய ஆமான் என்னும் ஆகாகயன்,
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யூதர்களுக்ெகல்லாம் எத ரியாக இருந்து
யூதர்கைள அழிக்க நைனத்து, அவர்கைள
அழிக்கவும், ஒடுக்கவும் பூர் என்னப்பட்ட
சீட்ைடப் ேபாட ெசய்தான். 25 ஆனாலும்
எஸ்தர், ராஜாவற்கு முன்பாகப்ேபாய்,
யூதர்களுக்கு வேராதமாக அவன்
நைனத்த அவனுைடய ெபால்லாத
ேயாசைன அவனுைடய தைலயன்ேமல்
தரும்பும்படி கட்டைளய ட்டதால், அவைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் மரத்த ேல
தூக்க ப்ேபாட்டார்கள். 26 ஆைகயால்
அந்த நாட்கள் பூர் என்னும் ெபயரால்
பூரீம் என்னப்பட்டது; அவன் அந்த
கடிதத்தல் எழுதயருந்த எல்லா
வார்த்ைதகளினாலும், தாங்கேள இந்த
வஷயத்தல் அனுபவத்தைவகளினாலும்,
தங்களுக்கு சம்பவத்தைவகளினாலும்,
27 யூதர்கள் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டு,
அந்த இரண்டு நாட்கைளக்குறத்து
எழுதயருக்க றபடிேய, அைவகைள
ஒவ்ெவாரு வருடமும், அைவகளின்
சரியான காலத்தல் ெகாண்டாடாமல்
இருப்பதல்ைல என்பைதயும், 28 இந்த
நாட்கள் எல்லாத் தைலமுைறகளிலும்,
வம்சங்களிலும், ேதசங்களிலும்,
ஊர்களிலும் நைனவுகூறப்பட்டு
ெகாண்டாடப்படேவண்டும் என்பைதயும்,
இந்தப் பூரீம் என்னும் பண்டிைக நாட்கள்
யூதர்களுக்குள்ேள தவற ப்ேபாகாமலும்,
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அைவகைள நைனவுகூருதல்
தங்களுைடய சந்ததயனர்களுக்குள்ேள
ஒழிந்துேபாகாமலும் இருக்கேவண்டும்
என்பைதயும், தங்கள்ேமலும், தங்களுைடய
சந்ததயனர்கள்ேமலும், தங்களுைடய
மார்க்கத்தல் அைமயப்ேபாக ற மற்ற
எல்ேலார்ேமலும் கடனாக நயமித்துக்
ெகாண்டார்கள். 29 பூரிைமக்குற த்து
எழுதயருக்க ற இந்த இரண்டாம் கடிதத்ைத
உறுத ப்படுத்தும்படி, அபயாேயலின்
மகளாகய எஸ்தர் என்னும் ராணியும்,
யூதனாகய ெமார்ெதகாயும், பன்னும் மகா
உறுதயாக எழுதனார்கள். 30 யூதனாகய
ெமார்ெதகாயும், ராணியாக ய எஸ்தரும்
யூதர்களுக்கு உறுதெசய்ததும், அவர்கள்
உபவாசத்ேதாடும் அலறுதேலாடும்
அனுசரிப்ேபாம் என்று தங்கள்ேமலும்
தங்கள் சந்ததயனர்ேமலும் கடனாக
நயமித்துக்ெகாண்டதுமான, பூரீம்
என்னப்பட்ட இந்த நாட்கள் அைவகளின்
சரியான காலங்களில் அனுசரிக்கப்படும்
காரியத்ைத உறுதயாக்க, 31 அவன்
அகாஸ்ேவருவன் ராஜ்ஜியத்தலுள்ள
நூற்றருபத்ேதழு நாடுகளிலும் இருக்க ற
எல்லா யூதர்களுக்கும் சமாதானமும்
உண்ைமயுமான வார்த்ைதகைளயுைடய
கடிதங்கைள அனுப்பனான். 32 இப்படிேய
எஸ்தரின் கட்டைளயானது பூரீம்
நாட்கைளப்பற்றன இந்த சம்பவங்கைள
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உறுத ப்படுத்தனது; அது ஒரு புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டது.

அத்த யாயம் 10
ெமார்ெதகாயன்ேமன்ைம

1 ராஜாவாகய அகாஸ்ேவரு
ேதசத்தன்ேமலும், மத்தய தைரக்
கடலிலுள்ள தீவுகளின்ேமலும், வரிைய
ஏற்படுத்தனான். 2 பலமும் வல்லைமயுமான
அவனுைடய எல்லா ெசயல்களும், ராஜா
ெபரியவனாக்கன ெமார்ெதகாயனுைடய
ேமன்ைமயன் மகத்துவமும், ேமதயா
ெபர்ச யா ராஜாக்களின் நாளாகம
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
3 யூதனாகய ெமார்ெதகாய் ராஜாவாகய
அகாஸ்ேவருவுக்கு இரண்டாவதாக
இருந்தவனும், யூதர்களுக்குள் ெபரியவனும்,
தன்னுைடய த ரளான சேகாதரர்களுக்குப்
ப ரியமானவனுமாக இருந்ததும் அன்ற
தன்னுைடய மக்களுைடய நன்ைமையத்ேதடி,
தன்னுைடய மக்களுக்ெகல்லாம்
சமாதானமுண்டாகப் ேபசுக றவனுமாக
இருந்தான்.
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