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ఎసేత్రు
గంథకర
రచయిత ఎవరో తెలియదు. అయితే ఇతడు పారశీక రాజాసాథ్ నం

గురించి బాగా పరిచయం ఉనన్ యూదుడు. రాజాసాథ్ నం లోని
జీవన విధానం, సంపదాయాల గురించిన వరణ్నలు, ఈ గంథంలోని
సంభవాలు మొద న వాటిని బటిట్ చూసేత్ ఒక పతయ్కష్ సా ఈ
పుసత్కం రాసినటుట్ అరధ్మవుతునన్ది. జెరుబాబ్బెలు నాయకతవ్ంలో
తిరిగి వచిచ్న శేషపజను ఉదేద్శించి ఇతడు ఈ పుసత్కం రాశాడని
పండితులు ఊహిసుత్ నాన్రు. అయితే పుసత్కంలో అతనిన్ గురించి
గొపప్గా రాయడం వేరొక వయ్కి రాశాడనే అభిపాయం కలిగిసుత్ నన్ది.
అతని కాలంలో వయసులో చినన్వాడెవరో రాసి ఉండవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 465 - 358
పారసీక రాజు జెరిజిస్ పరిపాలన కాలంలో రచన జరిగింది.

పారసీక రాజధాని షూషను కోటలోఈ సంగతులనీన్ జరిగాయి.
సీవ్కర
చీటల్ పండగ లేక పూరీము ఎలా మొద నదీ యూదులకు

తెలియలని ఈ పుసత్కం రాయడం జరిగింది. పూరీము పండగ
యూదులను దేవుడు ర ంచిన విధానానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకోవడానికి
జరుపుకుంటారు. ఇది ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి ఇశాయేలు పజల
విడుదల వంటిదే.

పయోజనం
మానవ సంకలాప్నికీ వ సంకలాప్నికీ మధయ్ జరిగి ఘరష్ణను

చూపించడమే ఈ పుసత్కం ఉదేద్శం. జాతి పర న దేవ్షం
అంటే దేవునికి అసహయ్ం. పమాద సమయాలోల్ ఆయన తన
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పజలకు జాఞ్ నమిచిచ్ సహాయం చేసాత్ డు. తన పజల జీవితాలోల్
ఆయన హసత్ం కనిపిసూత్ ఉంటుంది. మనుషులందరి నిరణ్యాలనూ
చరయ్లనూ ఉపయోగించుకుని తన చితత్నుసారంగా, తన పథకాలను
ఉదేద్శాలను ఆయన నెరవేరుచ్కుంటాడు. ఎసేత్రు గంథం పూరీము
పండగ ఉనికిలోకి వచిచ్న నానిన్ తెలియజేసుత్ నన్ది. నేటికీ
యూదులుపూరీము సమయంలో ఎసేత్రు గంథం చదువుకుంటారు.

ముఖాయ్ంశం
జాతి అంతరించి పోకుండా కాపుదల.

విభాగాలు
1. ఎసేత్రు రాణి కావడం— 1:1-2:23
2. దేవుని పజయూదులకు వాటిలిల్న పమాదం— 3:1-15
3. ఎసేత్రు,మొరేద్ తీసుకునన్ చరయ్లు— 4:1-5:14
4.యూదులకు రకష్ణ— 6:1-10:3

వషి రాణి పతనం
1 ఇండియా నుండి ఇతియోపియా* వరకూ గల 127

సంసాథ్ నాలను పరిపాలించిన అహషేవ్రోషు కాలంలో జరిగిన
విషయాలు ఇవి. 2 ఆ కాలంలో అహషేవ్రోషు రాజు షూషను
కోటలో నుండి పరిపాలన సాగిసుత్ నాన్డు. 3 తన పరిపాలన
మూడో సంవతస్రంలో అతడు తన అధిపతులకు, సేవకులకు
విందు చేశాడు. పరిష్యా, మాదీయ శూరులూ రాజవంశికులూ
సంసాథ్ నాల అధిపతులూ అతని సముఖంలో ఉనాన్రు. 4 అతడు
తనమహిమగల రాజయ్ భవ ఐశవ్రాయ్లనూ, తన విశిషట్త తాలూకు
ఘనత పతిషట్లనూ చాలా రోజులపాటు, అంటే 180 రోజులపాటు
వారి ఎదుట పదరిశ్ంచాడు.

5 ఆ రోజులు గడిచిన తరువాత రాజు ఏడు రోజుల పాటు విందు
ఏరాప్టు చేయించాడు. అదిషూషను కోటలోఉనన్వారందరికీ,అంటే
గొపప్వారుమొదలుకుని కొదిద్ వారి వరకూఅందరికీ. అదిరాజభవనం
* 1:1 1:1 ఇతియోపియాఆరోజులో కూషు దేశం
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ఆవరణంలోని ఉదాయ్నవనంలో జరిగింది. 6 ఆ ఉదాయ్నవనం
ఆవరణలో పాలరాతి సత్ంభాలకు ఉనన్ వెండి రింగులకు ముదురు
కెంపురంగునారతాళ ళ్ఉనాన్యి. ఆతాళల్కు తెలుపు,నేరేడువరాణ్ ల
తెరలు వేలాడుతునాన్యి. వేరు వేరు రంగుల పాల రాయి పరచిన
నేలమీద జలతారు కపిప్ ఉనన్ వెండి బంగారు తలాప్లు ఉనాన్యి.

7 అతిథులకు బంగారు పాతలోల్ తాగేందుకు పోశారు. పతి పాతా
దేనికదే వేరుగా ఉంది. రాజు ఇషట్ంగా దా రసానిన్ ధారాళంగా
పోయించాడు. 8 ఆ విందు పానం “ఎవరికీ ఎలాంటి నిరబ్ంధమూ
లేదు” అనన్ రాజాజఞ్ పకారం జరిగింది. ఏ అతిథి కోరినటుట్ అతనికి
చెయాయ్లని రాజు ముందుగానే తన అంతఃపుర సేవకులకు ఆజఞ్
ఇచాచ్డు. 9 వషి రాణి కూడా అహషేవ్రోషు రాజ భవనంలో సీలకు
విందు చేసింది.

10 ఏడో రోజున రాజు దా రసం సేవించి ఉలాల్ సంగా మతెత్కిక్
ఉనన్ సమయంలో తన ముందు సేవాధరమ్ం జరిగించే మెహ మాను,
బిజాత్ , హరోబ్నా, బిగా, అబగా, జేతరు, కరక్సు అనే ఏడుగురు
నపుంసకులకు ఒక ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 11 అకక్డ సమావేశ న
పజానీకానికి, అధిపతులకు వషి రాణి తన అందానిన్ పదరిశ్ంచాలని,
ఆమె రాజ కిరీటం ధరించుకుని తన సనిన్ధికి రావాలని చెపిప్
పంపాడు. ఆమెఅసమానసౌందరయ్ రాశి.

12వషిరాణి నపుంసకులు వినిపించినరాజాజఞ్ పకారం రావడానికి
ఒపుప్కోలేదు. రాజుకు చాలా కోపం వచిచ్ంది. ఆగహంతో
రగిలి పోయాడు. 13 కాబటిట్ జాఞ్ నులుగా పేరు పొందిన వారితో
కాలం పోకడలను ఎరిగిన వారితో అతడు సంపదించాడు. చటట్ం,
రాజయ్ధరమ్ం తెలిసిన వారి సలహా తీసుకోవడం రాజుకు వాడుక.
14 కరెష్నా, షెతారు,అదామ్తా,తరీష్షు,మెరెను,మరెస్నా,మెమూకాను
అనే ఏడుగురు అతనికి సనిన్హితంగా ఉండిన వారు. వీరికి రాజు
ఎపుప్డూ అందుబాటులో ఉంటాడు. రాజయ్ంలో అతుయ్నన్త అధికార
సాథ్ నాలోల్ ఉనన్ పారసీకుల, మాదీయుల ఏడుగురు పధానులు వీరే.
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15రాజు “రా నఅహషేవ్రోషు అనే నేను నపుంసకులదావ్రాపంపిన
ఆజఞ్కు వషి రాణి లోబడ లేదు కాబటిట్ చటట్ పరిధిలో ఆమెను ఏమి
చేయాలి?” అనివారిని అడిగాడు.

16 మెమూకాను రాజు ఎదుటా పధానుల ఎదుటా ఇలా
జవాబిచాచ్డు. “వషి రాణి రాజుకు వయ్తిరేకంగా మాతమే
కాదు, రా న అహషేవ్రోషు పాలనలోని సంసాథ్ నాలనిన్టిలోని
అధిపతులందరికీ, పజలందరికీ వయ్తిరేకంగా తపుప్ చేసింది.
17సీలందరికీ ఈ విషయం తెలుసుత్ ంది. వారంతా తమపురుషులను
చులకన చేసాత్ రు. ఎలాగంటే, ‘అహషేవ్రోషు రాజు తన రాణి వషిని
తన సనిన్ధికి పిలుచుకు రావాలని ఆజాఞ్ పిసేత్ ఆమెరాలేదు’అంటారు.
18పారసీక,మాదీయఅధిపతుల భారయ్లు రాణి చేసినది విని, రాణి
పలికినటేట్ ఈరోజురాజుఅధిపతులందరితోపలుకుతారు. దీనివలన
చాలాతిరసాక్రం, కోపం కలుగుతాయి.

19 రాజుగారికి అంగీకారం అయితే రా న అహషేవ్రోషు
సమకష్ంలోకి వషి రాణి ఇక ఎనన్డూ రాకూడదని మీరు ఆజఞ్
ఇవావ్లి. ఈ శాసనం సాథ్ నంలో మరొకటి ఎనన్టికీ రాకుండేలా
పారసీకుల, మాదీయుల చటట్ పకారం దానిన్ రాయాలి. రాజు వషి
కంటే యోగుయ్రాలికి రాణి పదవి ఇవావ్లి. 20 రాజు చేసే నిరణ్యం
విశాల న మీ రాజయ్మంతటా పకటించినటట్యితే,ఘనురాలు గానీ
అలుప్రాలు గానీ సీలందరూ తమపురుషులను గౌరవిసాత్ రు.”

21 ఈ సలహా రాజుకీ అధికారులకీ నచిచ్ంది. కాబటిట్ అతడు
మెమూకానుమాట పకారం చేశాడు. 22పతి మగ వాడు తన ఇంటోల్
అధికారిగాఉండాలనిశాసించాడు. పతిరాజ సంసాథ్ నానికిదానిరాత
లిపి పకారం, పతి జాతికీ దాని భాష పకారం ఆదేశాలు వెళాళ్యి.
ఈ శాసనం సామాజయ్ం అంతటా రాజు వివిధ పజల భాషలోల్ రాసి
పంపించాడు.
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2
ఎసేత్రు రాణిగా ఎంపిక

1 ఈ విషయాలు జరిగి అహషేవ్రోషు రాజు కోపం చలాల్ రిన
తరవాత అతడు వషిని గురించీ ఆమె చేసిన పని గురించీ
ఆలోచించాడు. ఆమెకు వయ్తిరేకంగా తాను చేసిన తీరుప్ను గురించి
కూడా ఆలోచించాడు.

2 రాజు కొలువులో ఉండే యువకులు ఇలా అనాన్రు. “రాజు
కోసం అంద న కనయ్లను వెదకాలి. 3 లావణయ్వతు న
కనయ్లను సమకూరచ్డం కోసం రాజు తన పరిపాలన కింద ఉనన్
సంసాథ్ నాలనిన్టిలో అధికారులను నియమించాలి. అలా తీసుకు
వచిచ్న కనయ్లను షూషనురాజభవనంలోనిరాణివాసంపరయ్వేకష్కుడు
హేగే ఆధీనంలో ఉంచాలి. అతడు వారికి సౌందరయ్ సాధనాలను
ఇవావ్లి. 4 ఆ కనయ్లోల్ ఎవరు రాజుకు నచుచ్తారో ఆమె వషికి
బదులుగా రాణి అవుతుంది.” ఈమాట రాజుకు నచిచ్ంది. అతడు
అ విధంగా చేశాడు.

5 షూషను కోటలో బెనాయ్మీను గోతం వా న కీషుకు పుటిట్న
షిమీ కొడుకు, యాయీరు వంశికుడు అయిన మొరెద్ అనే ఒక
యూదుడుండేవాడు. 6 బబులోను రాజు నెబుకదెన్జరు యూదా
రా నయెకొనాయ్ను బందీగా కొనిపోయినపుప్డు ఇతడు యెకోనాయ్తో
బాటు యెరూషలేము నుండి చెరకు వచిచ్న వాడు. 7 అతడు తన
బాబాయి కూతురు ఎసేత్రు అనే మారు పేరు గల హదసాస్ అనే
అమామ్యిని చేరదీసి పెంచుకునాన్డు. ఆమెకు తలిల్దండులు లేరు.
ఆమె సౌందరయ్వతి. చూడ చకక్ని ముఖవరచ్సుస్ గలది. ఆమె
తలిదండులు చనిపోయాక మొరెద్ ఆమెను తన సొంత కూతురుగా
చూసుకోసాగాడు.

8రాజ శాసనం, ఆజఞ్ పకటించడం అయిన తరువాత చాలామంది
కనయ్లను తెచిచ్ షూషను కోటలో ఉంచారు. వారినందరినీ హేగే
పరయ్వేకష్ణలో ఉంచారు. ఎసేత్రును కూడా అంతఃపురానికి తెచిచ్
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సీల సంరకష్ణ చూసుకునే హేగే వశంలో ఉంచారు. 9 ఆ యువతి
అంటే అతనికి చాలా ఇషట్ం కలిగింది. అందువలన అతడు ఆమె
న దయ చూపించాడు. అతడు ఆమెకు సౌందరయ్ సాధనాలను,
భోజనపదారాధ్ లను ఏరప్రచాడు. రాజుగారి దివాణంలో నుంచి
ఏడుగురు ఆడపిలల్లను ఆమెకు చెలికతెత్లుగా ఏరాప్టు చేశాడు.
ఆమెను, ఆమె చెలికతెత్లను రాణివాసంలో అతి శేషఠ్ న సథ్లం లో
ఉంచాడు.

10తనబంధువులెవరోతనజాతిఏమిటోఆమెఎవరికీ చెపప్లేదు.
ఎందుకంటే అలా తెలపవదద్ని మొరెద్ ఆమెకు ఆజాఞ్ పించాడు.
11 ఎసేత్రు యోగ మాలు కనుకోక్వడానికీ ఆమెకేమి జరుగుతునన్దో
తెలుసుకుంటూ ఉండడానికీ మొరెద్ అంతఃపురం ఆవరణం బయట
అనుదినం తిరుగులాడుతూ ఉండేవాడు.

12 ఆరు నెలల పాటు గోపరస లంతో, ఆరు నెలల పాటు
వివిధ సుగంధ దవాయ్లతో, మొతత్ం పనెన్ండు నెలలు సౌందరయ్
పోషణ పకియ పూరి చేసుకోవాలి అనేది ఆ సీలకు నియమించిన
విధి. అపుప్డు రాజు దగగ్రికి పోయే వంతు ఒకొక్కక్ అమామ్యికీ
వసుత్ ంది. 13 రాణివాసం నుండి రాజు మందిరానికి వెళేళ్ సమయం
వచిచ్నపుప్డుఒకొక్కక్అమామ్యికిఆమెఏదికోరుకుంటేఅదిఇసాత్ రు.

14 సాయంతం వేళ ఆమె లోపలికి వెళిల్ మరునాడు ఉదయం
రెండవ రాణివాసానికి తిరిగి వచేచ్ది. అదంతా రాజు ఉంపుడుగతెత్ల
బాగోగులు చూసే షయషగ్జు అనే రాజోదోయ్గి పరయ్వేకష్ణలో ఉండేది.
రాజుకు ఆమె బాగా నచిచ్ అతడు ఆమెను పిలిపించుకుంటే తపప్
ఆమెరాజు దగగ్రికి ఇక వెళల్కూడదు.

15 మొరెద్ తన సవ్ంత కూతురుగా చూసుకుంటునన్ అతని
బాబాయి అబీహాయిలు కూతురు అయిన ఎసేత్రుకు రాజు దగగ్రికి
వెళళ్డానికి వంతు వచిచ్ంది. సీల పరయ్వేకష్కు న రాజోదోయ్గి హేగే
నిరణ్యించిన అలంకారం తపప్ ఆమె మరి ఏమీ కోరలేదు. ఎసేత్రును
చూసిన వారందరికీ ఆమె అంటే ఇషట్ం కలిగింది.
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16ఆ విధంగా అహషేవ్రోషు రాజు పరిపాలనలో ఏడో సంవతస్రం
టెబేతు అనే పదో నెలలో ఎసేత్రు రాజ మందిరంలో అతని దగగ్రికి
పోయింది. 17సీలందరికంటేరాజుఎసేత్రును ఎకుక్వగాపేమించాడు.
కనయ్లందరి కంటే అతనికి ఎసేత్రు అంటే ఇషట్ం, ఆకాంకష్ కలిగాయి.
అతడు రాజయ్కిరీటానిన్ ఆమె తల మీద ఉంచి ఆమెను వషికి
బదులుగా రాణిగా నియమించాడు.

18 అపుప్డు రాజు తన అధికారులందరికి, సేవకులందరికి ఎసేత్రు
విషయ గొపప్విందు చేయించాడు. సంసాథ్ నాలనిన్టిలో సెలవు
పకటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్ గా బహ మతులు ఇపిప్ంచాడు.

అహషేవ్రోషు రాజు కుట
19రెండవసారి కనయ్లను సమకూరిచ్నపుప్డుమొరెద్ రాజుభవనం

దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 20 ఎసేత్రు మొరెద్ పోషణలో ఉనన్
కాలంలో చేసినటేట్ ఇపుప్డు కూడా అతనిమాటకు లోబడుతూ ఉంది.
అందువలనమొరెద్ తనకు ఆజాఞ్ పించినటేట్ ఎసేత్రు తన జాతి ఏమిటో
తన వంశమేమిటో ఎవరికీ చెపప్లేదు.

21 ఆ రోజులోల్ మొరెద్ రాజ భవన దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనన్
సమయంలోరాజుగారికొలువులోఉనన్ ఇదద్రు నపుంసకులు బిగాను,
తెరెషు అనే దావ్రపాలకులు అహషేవ్రోషు రాజు కోపంతో అతనిని
చంపాలని కుట పనాన్రు. 22 ఈ సంగతి మొరెద్ కి తెలిసి అతడు
దానిన్ ఎసేత్రురాణితో చెపాప్డు. ఎసేత్రు మొరెద్ పేరున దానిన్ రాజుకు
తెలియజేసింది. 23ఈ సంగతిని గూరిచ్ విచారణ జరిపినపుప్డు అది
నిజమని తేలింది. అందువలల్ వారిదద్రినీ ఒక చెటుట్ కు ఉరి తీశారు.
రాజు సమకష్ంలోఈ వివరం రాజయ్ వృతాత్ ంత గంథంలో రాశారు.

3
యూదుల హామాను కుట

1ఈవిషయాలు జరిగాక అహషేవ్రోషు రాజుహమెమ్దాతాకొడుకు,
అగగు వంశం వాడు అయిన హామానుకు పదోనన్తి కలిగించి, అతని
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అధికార హోదాను తన దగగ్రునన్ అధిపతులందరికంటే ఎకుక్వగా
చేశాడు. 2కాబటిట్ రాజ భవన దావ్రం దగగ్ర ఉండే రాజోదోయ్గులంతా
రాజాజఞ్ పకారం మోకాళల్ ని హామానుకు నమసక్రించారు. మొరెద్
మాతం అలా వంగలేదు, సాషాట్ ంగ పడలేదు. 3రాజు భవన దావ్రం
దగగ్ర ఉండేవారంతా అతనితో “నువువ్ రాజాజఞ్ పాటించవేమిటి?”
అనిఅడిగేవారు. 4వారు పదే పదేఅలాఅడిగినాఅతడువారిమాట
చెవిని బెటట్లేదు. తాను యూదుడిననీ ఆ కారణంగా తాను ఆ పని
చేయలేననీ అతడు వారితో చెపాప్డు. అందుకని అతడు ఆమాట
నిలిచి ఉంటాడో లేదో చూదాద్ ం అని వారు హామానుకు ఈ విషయం
తెలియజేశారు.

5మొరెద్ తనముందుమోకరించక పోవడం, వంగి నమసక్రించక
పోవడం చూసి హామాను మండిపడాడ్ డు. 6 అతడు, మొరెద్ జాతి
పజలు ఎవరో తెలుసుకుని “మొరెద్ ని మాతమే చంపితే అందులో
గొపప్తనం ఏముంది?” అనుకునాన్డు. ఎందుకంటే అహషేవ్రోషు
రాజయ్మంతటా ఉనన్ మొరెద్ జాతి పజ న యూదులనందరినీ
తుడిచి పెటేట్యాలని అతడు అనుకునాన్డు. 7రా న అహషేవ్రోషు
పరిపాలనపనెన్ండోసంవతస్రంలోనీసానుఅనేమొదటినెలలోవారు
హామాను ఎదుట “పూరు” అంటే చీటిని రోజు రోజుకీ నెల నెలకీ
వేశారు. చివరికి అదారు అనే పనెన్ండో నెల ఎంపిక అయింది.

8అపుప్డు హామాను అహషేవ్రోషుతో ఇలా చెపాప్డు. “మీరాజయ్
సంసాథ్ నాలనిన్ంటిలో ఒక జాతి పజలు అకక్డకక్డా నివసిసుత్ నాన్రు.
వారి చటాట్ లు ఇతర పజల చటాట్ లకు వయ్తిరేకం. వారు రాజాజఞ్లు
పాటించరు. కాబటిట్ వారిని ఉండనివవ్డం రాజుకు శేయసక్రం కాదు.
9రాజుకుఅంగీకార తేవారినివధించడానికిఆజఞ్ ఇవవ్ండి. నేనుఈ
రాచకారాయ్నిన్ జరిగించే వారికి ఇర వేల మణుగుల వెండిని తూచి
రాజు గారి ఖజానాలో ఉంచుతాను.” 10రాజు తన రాజముదిక తీసి
దానిన్ హమెమ్దాతా కొడుకు, అగగు వంశీకుడు అయిన హామానుకు
ఇచాచ్డు. ఇతడుయూదులకు శతువు. 11 “ఆ వెండి నీకు, నీవారికీ
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ఇచేచ్ ఏరాప్టు చేసాత్ ను. దానితోనువువ్ ఏది అనుకుంటే అది చెయియ్”
అనాన్డు.

12 మొదటి నెల పదమూడో రోజున రాజుగారి లేఖికులను
పిలిపించారు. హామాను ఆజాఞ్ పించిన పకారం, రాజు నియమించిన
సంసాథ్ నాల అధికారులకు, వివిధ సంసాథ్ నాల పాలకులకు,
వివిధ పజల అధికారులకు, పజలందరి ఉనన్ కారయ్నిరావ్హక
అధిపతులకు వారి వారి లిపి పకారం, వివిధ పజల భాషలోల్ రాసి
పంపాలని ఆజఞ్ అయింది. రా న అహషేవ్రోషు పేరట ఆ లేఖికులు
తాకీదులు రాశారు. వాటి రాజముద వేశారు.

13 అదారు అనే పనెన్ండో నెల పదమూడో రోజున యువత
మొదలుకుని వృదుధ్ ల వరకూ, పిలల్లు, సీలు అనే తేడా లేకుండా
యూదులందరినీ ఒకక్ రోజే చంపి సమూల నాశనం చేసి వారి
సొముమ్ కొలల్గొటాట్ లని ఆజఞ్ రాసి ఉనన్ రాజపతాలను అంచెల వారీగా
వారాహరులు రాజయ్ సంసాథ్ నాలనిన్టికీ తీసుకు పోయారు.

14 ఆ రోజు కోసం అందరూ సిదధ్ంగా ఉండాలని తెలిపే ఆ
ఆజఞ్ తాలూకు పతులు అనిన్ సంసాథ్ నాల పజలందరికీ అందజేశారు.
15వారాహరులు రాజాజఞ్ను చేరవేయడానికి చురుకుగా బయలుదేరి
వెళాల్ రు. ఈఆజఞ్ షూషను కోటలో కూడా పకటించారు.
రాజు,హామాను విందుకు కూరుచ్నాన్రు. షూషను పటట్ణం అంతా

గందరగోళంగా ఉంది.

4
మొరెద్ ఎసేత్రును సహాయం కోరడం

1జరిగినదంతామొరెద్ వినాన్డు. అతడు తన బటట్లు చింపుకుని
గోనెపటట్ వేసుకుని బూడిద పోసుకునాన్డు. నగరం నడిబొడుడ్ కు
వెళిల్ మహా శోకంతో విలపించాడు. 2 అతడు రాజ భవన దావ్రం
వరకూ మాతమే వచాచ్డు. ఎందుకంటే గోనె కటుట్ కునన్ వాడు రాజు
దావ్రం గుండా పవేశించకూడదు అనే ఆజఞ్ ఉంది. 3 రాజాజఞ్,
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శాసనం అందిన సంసాథ్ నాలనిన్టిలోఅకక్డియూదులంతా దుఃఖంలో
మునిగిపోయి ఉపవాసం ఉంటూ గొపప్ శోకంతో, రోదనతో ఉనాన్రు.
చాలామందిగోనెకటుట్ కునిబూడిదపోసుకునిపడిఉనాన్రు. 4ఎసేత్రు
దాసీలు, ఆమె దగగ్రునన్ నపుంసకులు వచిచ్ జరిగిన సంగతి ఆమెకు
తెలియజేశారు. రాణికి చాలా దిగులు కలిగింది. మొరెద్ కటుట్ కునన్
గోనెపటట్ను తీసివేయమని ఆజఞ్ ఇచిచ్, అతడు కటుట్ కోవడానికి బటట్లు
పంపించిందిగానీ అతడు వాటిని తీసుకోలేదు.

5 అపుప్డు ఎసేత్రు తనను సేవించడానికి రాజు నియమించిన
నపుంసకులోల్ హతాకు అనే వాణిణ్ పిలిచి ఏమి జరిగిందో అదంతా
ఎందుకో తెలుసుకుని రమమ్ని పంపింది. 6 హతాకు రాజదావ్రం
ఎదురుగా ఉనన్ పటట్ణ కూడలిలోమొరెద్ దగగ్రికి వచాచ్డు. 7మొరెద్
తనకు జరిగినదంతా అతనికి వివరించాడు. హామాను యూదులను
నాశనం చేయడానికి రాజు ఖజానాకు తూచి ఇసాత్ నని చెపిప్న సొముమ్
మొతత్ం ఇంతఅనిఅతనికితెలిపాడు. 8ఎసేత్రుకు చూపించడంకోసం
యూదుల ఊచకోత షూషనులో విడుదల చేసిన ఆజఞ్ పతిని కూడా
అతనికి ఇచాచ్డు. ఆమె తన జాతి పజల పకష్ంగా రాజు సముఖానికి
వెళిల్ అతనికి విజఞ్పిత్ చేసే బాధయ్త తీసుకోవాలని చెపాప్డు.

9 అపుప్డు హతాకు వెళిల్ మొరెద్ చెపిప్నదంతా ఎసేత్రుకు
తెలియజేశాడు. 10అపుప్డు ఎసేత్రు మొరెద్ తో చెపప్మని హతాకుతో
ఇలా చెపిప్ పంపింది. 11 “పిలుపు రాకుండా పురుషుడు గానీ సీ
గానీ రాజు గారి అంతఃపురం లోకి అడుగు పెడితే చటట్ పకారం ఆ
మనిషికి శికష్మరణమే. రాజుతనబంగారు రాజ దండానిన్ ఎవరి పు
చాపుతాడో ఆ వయ్కి మాతమే బతుకుతాడు. ఈ కఠిన న ఆజఞ్
రాజసేవకులందరికీ రాజ సంసాథ్ నాలోల్ ని వారందరికీ తెలుసు. ము
రోజులుగా రాజు సముఖానికి వెళళ్డానికి నాకు పిలుపు రాలేదు.”

12 హతాకు ఎసేత్రు మాటలు మొరెద్ కి తెలిపాడు. 13 మొరెద్
ఎసేత్రుకు ఇలా కబురంపాడు. “రాజ భవనంలో ఉనన్ంత మాతాన
ఇతర యూదులకు భినన్ంగా నువువ్ తపిప్ంచుకుంటావనుకోవదుద్ .
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14 నువువ్ ఈ సమయంలో ఏమీ మాటాల్ డక పోతే యూదులకు
సహాయం, విడుదల వేరొక దికుక్నుండి వసుత్ ంది. అయితే నువూవ్
నీ తండి వంశమూ నశిసాత్ రు. నువొవ్కవేళ ఇలాటితరుణం కోసమేఈ
రాజరికానికి వచాచ్వేమోఎవరికి తెలుసు?”

15అపుప్డు ఎసేత్రుమొరెద్ కి ఇలాచెపిప్ పంపింది. 16“షూషనులో
ఉనన్ యూదులందరినీ సమకూరిచ్ నాకోసం ఉపవాసముండేలా
చెయియ్. మూడు రోజులు ఏమీ తినవదుద్ , తాగవదుద్ . నేనూ నా
దాసీలు కూడా ఉపవాసం ఉంటాము. చటట్వయ్తిరేకం అయినపప్టికీ
నేను రాజు దగగ్రికి వెళాత్ ను. నేను నశిసేత్ నశిసాత్ ను.”

17మొరెద్ వెళిల్ ఎసేత్రు తనకు చెపిప్నదంతా చేశాడు.

5
రాజుకు ఎసేత్రు వినన్పం

1 మూడో రోజున ఎసేత్రు రాణివసాలు ధరించుకుని రాజభవనం
ఆవరణంలో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలబడింది. రాజనగరు దావ్రానికి
ఎదురుగా ఉనన్ ఆవరణంలో రాజు తన సింహాసనం మీద కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. 2 ఎసేత్రురాణి ఆవరణంలో నిలబడి ఉండడం రాజు
చూశాడు. అతనికి ఆమె ఇషట్ం పుటిట్ంది. రాజు తన చేతిలోని
బంగారపురాజ దండానిన్ ఎసేత్రు పుచాపాడు. ఎసేత్రు దగగ్రికి వచిచ్
దండం కొనను తాకింది.

3రాజు “రాణి నఎసేత్రూ,నీకేమికావాలి? నీమనవిఏమిటి? అరథ్
రాజయ్ం కోరినా సరే, నీకు ఇచేచ్సాత్ ను” అనాన్డు. 4 అపుప్డు ఎసేత్రు
“రాజుకు సమంజసం అనిపిసేత్ నేను రాజుకోసం ఏరాప్టు చేయించిన
విందుకురా నమీరూహామానూఈరోజురావాలనినాకోరిక”అంది.
5 అపుప్డు రాజు “ఎసేత్రు అడిగిన పకారం జరిగేలా హామానును
కూడా తవ్రగా తెండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. రాజు, హామాను ఎసేత్రు
చేయించిన విందుకు వచాచ్రు.
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6 విందులో దా రసం పోసుత్ ండగా రాజు ఎసేత్రుతో “నీ కోరిక
ఏమిటి? దానిన్ తీరుసాత్ ను. నీ మనవి ఏమిటి? అరథ్ రాజయ్ నా
సరే, నీకు ఇసాత్ ను” అని చెపాప్డు. 7 ఎసేత్రు ఇలా బదులు ఇచిచ్ంది
“రా నమీకు నా అనుగహం కలిగితే,నామనవి పకారం చేయడం
రా నమీకు అనుకూల తే, 8రా నమీరూ హామానూ రేపు కూడా
మీకోసం నేను చేయించబోయేవిందుకు రావాలి. మీపశన్కు జవాబు
అపుప్డు ఇసాత్ ను.”

మొరెద్ ను చంపించడానికి హామాను ఏరాప్టు
9 ఆ రోజు హామాను సంతోషంగా ఉలాల్ సంగా బయలుదేరాడు.

రాజు భవన దావ్రం దగగ్ర ఉనన్మొరెద్ తనను చూసి లేచి నిలబడక
పోవడం, అసలు ఎలాటి భయం చూపకపోవడం చూసిమొరెద్ మీద
మండిపడాడ్ డు. 10అయితే అతడు కోపం అణచుకుని ఇంటికి పోయి
తన సేన్హితులను తన భారయ్ జెరెషును పిలిపించాడు. 11 తన
ఐశవ్రయ్ భవాల గురించి, తనకునన్ చాలామంది కొడుకుల గురించి,
రాజు తనని రాజోదోయ్గులందరి కంటే, రాజసేవకులందరి కంటే ఎలా
ఉనన్త సాథ్ యిలోఉంచాడోవారికి వివరించాడు.

12 ఇంకా అతడు “ఎసేత్రు రాణి తాను చేయించిన విందుకు
రాజును ననున్ తపప్ మరి ఎవరినీ పిలవ లేదు. రేపు కూడా రాజుతో
కలిసి విందుకు రమమ్ని నాకు ఆహావ్నం అందింది” అని చెపాప్డు.
13 “అయితే యూదు న మొరెద్ రాజభవన దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని
ఉండడం నేను చూసుత్ నన్ంత కాలం ఈ పదవి అంతటి వలనా నాకు
పయోజనమేముంది?” అని అతడు అనాన్డు.

14 అతని భారయ్ జెరెషు, అతని సేన్హితులందరూ “50 మూరల
ఎతుత్ నన్ఉరికొయయ్ఒకటిచేయించు. దానిమీదమొరెద్ నిఉరితీసేలా
రేపు రాజుకు మనవి చెయియ్. ఆ న సంతోషంగా రాజుతో కలిసి
విందుకు పోవచుచ్” అని అతనితో చెపాప్రు. ఈ సంగతి హామానుకు
సముచితంగాతోచింది. అతడుఉరికొయయ్ఒకటిసిదధ్ంచేయించాడు.
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6
మొరెద్ కు సతక్రం

1ఆరాతిరాజుకు నిదపటట్లేదు. అతడుతనపరిపాలనవిశేషాలు
రాసి ఉండే గంథం తీసుకు రమమ్ని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వారు తెచిచ్ దానిన్
రాజుకు చదివి వినిపించారు. 2దావ్రపాలకులు బిగాను, తెరెషు అనే
ఇదద్రు నపుంసకులు రా నఅహషేవ్రోషును చంపడానికి కుట పనిన్న
సంగతిమొరెద్ బయట పెటిట్ తెలియజేసినటుట్ అందులో రాసి ఉంది.

3 రాజు ఆ సంగతి విని “మరి దీని కోసం మొరెద్ కి సనామ్నంగా,
గురింపుగా ఏ నా చేశామా?” అని అడిగాడు. రాజు సేవకులు
“అతనికేమీ చేయలేదు” అని జవాబిచాచ్రు. 4 అపుప్డు
“ఆవరణంలో ఉనన్ది ఎవరు?” అని రాజు అడిగాడు. అపప్టికి
హామాను తాను చేయించిన ఉరి కొయయ్ మీద మొరెద్ ని ఉరి
తీయించడానికి రాజు అనుమతి అడగడానికి రాజ భవంతి
ఆవరణంలోకి వచిచ్ ఉనాన్డు. 5రాజ సేవకులు “అయాయ్,హామాను
ఆవరణంలో నిలబడి ఉనాన్డు” అని రాజుతో చెపాప్రు. రాజు
“అతనిన్ రానియయ్ండి” అనాన్డు. హామాను లోపలికి వచాచ్డు.

6 “రాజు ఎవరి నా గొపప్ చేసి సతక్రించాలనుకుంటే ఏమి
చేయాలి?” అనిరాజుఅతనిన్అడిగాడు. హామాను “ననున్గాకరాజు
మరి ఇంకెవరిని గొపప్ చేయాలనుకుంటాడు?” అని తనలో తాను
అనుకుని రాజుతో ఇలా అనాన్డు, 7 “రాజు సతక్రించాలని కోరిన
వాడికి ఇలా చెయాయ్లి. 8 రాజు ధరించుకునే రాజవసాలను, రాజు
ఎకేక్ గురానిన్,రాజుతన తల పెటుట్ కునే రాజకిరీటానిన్ తేవాలి. 9ఆ
వసాలనూ ఆ గురానీన్రాజు ఉనన్తాధికారులోల్ ఒకడికి అపప్గించాలి.
రాజు గొపప్ చేయాలని కోరుకునన్ వయ్కికి ఆ వసాలు తొడిగి ఆ గురం
మీద అతణిణ్ ఎకిక్ంచి రాజవీధిలో ఊరేగిసూత్ ‘రాజు గొపప్ చేయాలని
కోరిన వాడికి ఈ విధంగా చేసాత్ రు’ అని అతని ముందు నడుసూత్
చాటించాలి.”
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10 వెంటనే రాజు “అయితే తొందరగా వెళిల్ నువువ్ చెపిప్నటేట్ ఆ
వసాలనూ ఆ గురానీన్ తీసుకుని రాజ దావ్రం దగగ్ర కూరుచ్ని ఉనన్
యూదు న మొరెద్ కి ఆ విధంగా చెయియ్. నువువ్ చెపిప్న వాటిలో
ఏదీ తకుక్వ కానియయ్కుండా అంతా చెయియ్” అని హామానుకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 11హామాను ఆ వసాలను, గురానీన్ తెచిచ్ మొరెద్ కి
ఆ బటట్లు తొడిగి ఆ గురం మీద అతనిన్ కూరోచ్బెటిట్ రాజ వీధిలో
నడిపిసూత్ “రాజు గొపప్ చేయాలని కోరే వాడికి ఇలా జరుగుతుంది”
అని అతనిముందర నడుసూత్ చాటించాడు.

12 తరువాత మొరెద్ రాజు దావ్రం దగగ్రికి తిరిగి వచాచ్డు.
హామాను మాతం తల గుడడ్ కపుప్కుని హతాశు గబగబా ఇంటికి
వెళిల్ పోయాడు. 13హామాను తనకు పటిట్న గతి తనభారయ్ జెరెషుకు,
తన సేన్హితులందరికీ చెపాప్డు. అతని దగగ్ర ఉనన్ జాఞ్ నులు, అతని
భారయ్ జెరెషు “ఎవరి ఎదుట నీవు పడిపోవడం మొదలయిందో ఆ
మొరెద్ యూదు జాతివా తే గనక అతనిన్ నీవు ఓడించలేవు. అతని
చేతులోల్ నీకు పతనం తపప్దు” అని అతనితో అనాన్రు.

14 వారు ఇంకా మాటాల్ డుతూ ఉండగానే రాజుగారి ఉదోయ్గులు
వచిచ్ ఎసేత్రు ఏరాప్టు చేసిన విందుకు రమమ్ని హామానును తొందర
పెటాట్ రు.

7
హామాను పతనం

1 రాజు, హామాను రెండవ రోజు ఎసేత్రు రాణి దగగ్రికి విందుకు
వచాచ్రు. 2 రాజు “ఎసేత్రు రాణీ, నీ వినన్పం ఏమిటి? అది
నెరవేరుసాత్ ను. నీమనవిఏమిటి? అరథ్ రాజయ్ నాసరేనీకు ఇసాత్ ను”
అనిదా రసం పోసూత్ ఉండగా ఎసేత్రుతో అనాన్డు.

3 అపుప్డు ఎసేత్రు రాణి ఇలా జవాబిచిచ్ంది “రాజా, నీ
అనుగహానికి నేను నోచుకుంటేరాజు నతమకు అంగీకారం అయితే,
నా పాణం నిలిచేలా చేయండి. ఇదే నా నివేదన. నా జాతి పజల
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పాణాల విషయంలో కూడా నేను వేడుకుంటునాన్ను. 4 నేను,
నా జాతి పజలు, సమూల నాశనానికి, సంహారానికి, తుడిచి పెటిట్
వేయడానికి అముమ్డుబోయాము. మేమంతా ఆడ,మగబానిసలుగా
అముమ్డుబోయినటెతే నేను నోరు విపేప్దానిన్ కాదు. ఎందుకంటే ఆ
మాతం ఇబబ్ందికిరాజు నమీకుబాధ ఇవవ్డంభావయ్ం కాదు గదా.”

5అందుకు రా న అహషేవ్రోషు “వాడెవడు? ఈపని చేయడానికి
సాహసించిన వాడెకక్డ?” అని ఎసేత్రు రాణిని అడిగాడు. 6 ఎసేత్రు
“మా విరోధి అయిన ఆ శతువు, దుషుట్ న ఈ హామానే” అంది.
అపుప్డు రాజు, రాణిముందు హమానుకు ముచెచ్మటలు పోశాయి.
7 రాజు పటట్రాని కోపంతో దా రసం విందును విడిచి చరచరా
అంతఃపురం తోటలోకి వెళాళ్డు. అయితే రాజు తనను సరవ్నాశనం
చేసే ఆలోచన చేసుత్ నాన్డని హమాను భయపడాడ్ డు. అతడు తన
పాణాలు కాపాడమని ఎసేత్రు రాణినిపాధేయపడసాగాడు.

8 అంతఃపురం తోటలోనుండి దా రసం విందు సథ్లానికి రాజు
తిరిగి వచిచ్ ఎసేత్రు కూరుచ్నన్ తలప్ం మీద హామాను పడి ఉండడం
చూశాడు. “వీడు నా ఇంటోల్ నేను చూసుత్ ండగానేరాణిని బలాతాక్రం
చేసాత్ డా?” అనాన్డు. ఆ మాట రాజు నోట రాగానే నికులు
హామాను ముఖానికి ముసుకు వేశారు. 9 రాజు సముఖంలో
ఉనన్ అధికారులోల్ హరోబ్నా అనే వాడు “అయాయ్, రాజు పాణాలు
కాపాడేందుకు మాటాల్ డినమొరెద్ ని ఉరి తీయాలని ఈహామాను 50
మూరల ఎతుత్ నన్ ఉరి కొయయ్ ఒకటి చేయించాడు. అది హామాను
ఇంటి దగగ్ర ఉంది” అని చెపాప్డు. వెంటనే రాజు “దానిమీద వీడిని
ఉరి తీయండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

10 ఆ విధంగా హామాను మొరెద్ కోసం సిదధ్ం చేసిన ఉరి కొయయ్
మీద వాళ ళ్ అతడినే ఉరి తీశారు. అపుప్డు రాజు ఆగహం
చలాల్ రింది.

8
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అతి ఉనన్త నసాథ్ నానిన్ రాజుమొరెద్ కి అపప్గించడం
1ఆరోజుఅహషేవ్రోషు రాజుయూదుల శతువుహామాను ఇంటిని

ఎసేత్రు రాణికి ఇచేచ్శాడు. మొరెద్ తో తన బంధుతవ్ం గురించి ఎసేత్రు
రాజుకు తెలియజేసింది. 2అతడురాజుసనిన్ధికి వచిచ్నపుప్డు రాజు
హామానుచేతిలోనుండితీసుకునన్ తనఉంగరానిన్మొరెద్ కి ఇచాచ్డు.
ఎసేత్రుమొరెద్ ని హామాను ఇంటి అధికారిగా ఉంచింది.

3 ఎసేత్రు రాజు పాదాల పడి వినన్పం చేసూత్ “అగగు వంశీకుడు
హామాను చేసిన కీడును, అతడు యూదులకు విరోధంగా తలపెటిట్న
కారాయ్నిన్ రదుద్ చేయండి” అని కనీన్టితో అతణిణ్ వేడుకుంది. 4రాజు
తన బంగారు రాజ దండానిన్ ఎసేత్రు పు చాపాడు. 5 ఎసేత్రు రాజు
ముందు నిలబడి “రా నమీకు అంగీకారం అయితే,మీఅనుగహం
నా ఉంటే,ఈ సంగతిమీకు సమంజసంగా అనిపిసేత్, నేనంటేమీకు
ఇషట్ తే, హమెమ్దాతా కొడుకు, అగగు వంశీకుడు అయిన హామాను
రాయించిన శాసనాలు అమలు కాకుండావాటి రదుద్ కు ఆజఞ్ ఇవవ్ండి.
6నా సవ్జనం మీదికి రాబోతునన్ కీడును, నా వంశ నాశనానిన్ చూసి
నేనెలా సహించ గలను” అనిమనవి చేసింది.

7 అహషేవ్రోషు రాజు రాణి అయిన ఎసేత్రుకు, మొరెద్ కి ఇలా
చెపాప్డు. “హామాను ఇంటిని ఎసేత్రుకు ఇచాచ్ను. అతడు
యూదులను హతమారచ్డానికి పయతిన్ంచినందు వలల్ అతడు
ఉరికొయయ్ మీద వేలాడి చనిపోయాడు. 8 అయితే రాజు పేరున
రాసి రాజ ముదిక వేసిన శాసనానిన్ మానవ మాతుడెవరూ
మారచ్లేడు. కాబటిట్ మీకిషట్ నటుట్ మీరు రాజు న నా పేర
యూదులకు అనుకూలంగా వేరొక శాసనం రాయించి రాజ ముదికతో
ముదించండి.”

9 సీవాను అనే మూడో నెలలో ఇర మూడో రోజున రాజుగారి
లేఖికులను పిలిచారు. మొరెద్ ఆజాఞ్ పించినటుట్ యూదులకు,
ఇండియా నుండి ఇతియోపియా వరకూ విసత్రించిన 127
సంసాథ్ నాలోల్ ని అధిపతులకు, అధికారులకు, వివిధ సంసాథ్ నాలకు
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వాటి లిపిలో, వాటి భాషలోల్ శాసనాలు రాశారు. 10 మొరెద్
అహషేవ్రోషు పేర శాసనాలు రాయించి రాజముదికతో ముదించాడు.
గురాల , అంటే రాచకారాయ్లకు వినియోగించే మేలు జాతి
అశావ్ల అంచెలుగా పయాణించే వారాహరులతో ఆ శాసనాలను
పంపించాడు. 11 “రా న అహషేవ్రోషు సంసాథ్ నాలనిన్టిలో ఒకక్
రోజునే అంటే అదారు అనే పనెన్ండో నెల పదమూడో తేదీన
అనిన్ పటట్ణాలోల్ నివసించే యూదులు సమకూడాలి. తమ
పాణాలు కాపాడుకొనేందుకు అనిన్ చోటాల్ తమకు విరోధు న
వారి నికులందరిని, బాలలను, సీలను కూడా, హతం చేసి,
సరవ్నాశనం చెయాయ్లి. 12 వారి సొతుత్ అంతటినీ కొలల్గొటాట్ లి,
అని రాజుయూదులకు ఆజాఞ్ పించాడు” అనిదానిలోరాశారు.

13ఈ శాసనాల పతులు రాయించి అనిన్ సంసాథ్ నాల పజానీకానికి
పంపించాలని, యూదులు తమ శతువుల పగ తీరుచ్కొనేందుకు
ఒకానొక రోజున సిదధ్ంగా ఉండాలనీ ఆజఞ్ జారీ అయింది. 14 రాచ
కారాయ్ల కోసం వినియోగించే మేలుజాతి అశావ్ల అంచె
వారాహరులు రాజాజఞ్ పొంది అతివేగంగా బయలుదేరారు. ఆ
తాకీదును షూషను కోటలో కూడా ఇచాచ్రు.

యూదుల విజయం
15అపుప్డు మొరెద్ నేరేడు, తెలుపు వరాణ్ లు గల రాజవసం, పెదద్

సవ్రణ్ కిరీటం, శేషఠ్ న నారతో చేసిన ఊదా రంగు బటట్లు ధరించి
రాజు సముఖం నుండి బయలుదేరాడు. ఈ కారణంగా షూషను
నగరంలో సంబరం కలిగింది. 16 యూదులకు మం, సంతోషం,
ఘనత కలిగాయి. 17రాజు చేసిన తీరామ్నం, అతని చటట్ం అందిన
పతి సంసాథ్ నంలో పతి పటట్ణంలో యూదులకు ఆనందం, సంతోషం
కలిగాయి. వారంతా పండగ చేసుకునాన్రు. అందరికీ యూదులంటే
భయం వేసింది. కాబటిట్ చాలామందియూదులయాయ్రు.
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9
1 అదారు అనే పనెన్ండో నెల పదమూడో తేదీన రాజాజఞ్,

రాజశాసనం అమలు చేసే సమయం వచిచ్ంది. శతువులు
యూదులను లొంగ దీసుకోవాలని ఆలోచించిన రోజున కథ అడడ్ం
తిరిగింది. తమను దేవ్షించిన వారి యూదులు తామే పటుట్
బిగించారు.

2 యూదులు అహషేవ్రోషు పాలనలో ఉనన్ సంసాథ్ నాలనిన్టిలో
ఉనన్ పటట్ణాలోల్ తమకు కీడు తలపెటిట్న వారిని హతమారచ్డానికి
సమకూడారు. ఎవరూ వారి ముందు నిలవలేకపోయారు. అనిన్
జాతుల పజలకూ వారంటే భయం పటుట్ కుంది. 3మొరెద్ ని గూరిచ్న
భయంతో సంసాథ్ నాధీశులు, అధికారులు, రాచ కారాయ్లు చూసుకునే
వారుయూదులకు తోడప్డాడ్ రు.

4 మొరెద్ , రాజు ఆసాథ్ నంలో గొపప్వాడయాయ్డు. ఈ మొరెద్
అంతకంతకూ పసిదుధ్ డు కావడం వలల్ అతని కీరి సంసాథ్ నాలనిన్టిలో
వాయ్పించింది. 5 యూదులు తమ శతువులందరి నా దాడి చేసి
కతిత్వాతహతమారిచ్,నాశనంగావించితమఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తమను
దేవ్షించినవారికి చేశారు. 6ఒకక్ షూషను కోటలోనేయూదులు 500
మందిని చంపివేశారు.

7 హమెమ్దాతా కొడుకు, యూదుల శతువు అయిన హామాను
పదిమంది కొడుకులు పరష్ందాతా, 8 దలోప్ను, అసాప్తా, పోరాతా,
9అదలాయ్,అరీదాతా, పరమ్షా, 10అరీ ,అరీ , జాతా,అనేవారిని
మటుట్ బెటాట్ రు. అయితేవారు కొలల్ సొముమ్ దోచుకోలేదు. 11ఆ రోజున
షూషను కోటలో హత న వారి లెకక్ రాజుకు చెపాప్రు. 12 రాజు
ఎసేత్రు రాణితో “యూదులు షూషను కోటలోనే 500 మందిని,
హామాను కొడుకులు 10మందిని సమూలనాశనం చేశారు. మిగిలిన
రాజ సంసాథ్ నాలోల్ వారు ఏమి చేసి ఉంటారో. ఇపుప్డు నీ మనవి
ఏమిటి? దాని పకారం చేసాత్ ను. నీవు కోరేది ఏమిటి? అది నీకిసాత్ ను”
అనాన్డు.
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13 ఎసేత్రు “రా న మీకు సమమ్త తే ఈ రోజు జరిగినటేట్
షూషనులో ఉనన్ యూదులు రేపు కూడా చేయడానికి, హామాను
పదిమంది కొడుకుల దేహాలను కొయయ్మీద వేలాడదీయడానికీ
అనుమతి పసాదించండి” అంది. 14 “అలా చేయవచుచ్” అని
రాజు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. షూషనులో ఈ ఆజఞ్ను చాటించారు. హామాను
పదిమంది కొడుకులను వేలాడదీశారు. 15 అదారు నెల పదాన్లుగో
తేదీన షూషనులోని యూదులు సమకూడి పటట్ణంలో మూడు
వందల మంది పురుషులను చంపేశారు. అయితే వారు దోపుడు
సొముమ్ పటుట్ కోలేదు. 16 రాజ సంసాథ్ నాలోల్ ని తకిక్న యూదులు
సమకూడి, తమ పాణాలు కాపాడుకునేందుకు పూనుకుని అదారు
నెల పదమూడో తేదీన తమ విరోధులోల్ 75 వేల మందిని చంపేసి,
తమ పగవారి మూలంగా బాధ లేకుండా నెమమ్ది పొందారు. అయితే
వారు కూడా ఆసుత్ లు కొలల్గొటట్ లేదు.

17ఆదారునెలపదమూడు,పదాన్లుగుతేదీలనాటికివారుఆపని
చాలించి ఆ రోజు విందువినోదాలు చేసుకునాన్రు.

పూరీము పండుగ సాథ్ పన
18 షూషనులో ఉనన్ యూదులు ఆ నెలలో పదమూడవ,

పదాన్లుగవ తేదీలోల్ గుంపు గూడారు. పదిహేనో తేదీన వారు
విశాంతిగా ఉండి, విందు చేసుకుని సంతోషించారు. 19 కాబటిట్
పలెల్లోల్ కాపురముండి గామీణ పదేశాలోల్ ఉండే యూదులు అదారు
నెల పదాన్లుగో తేదీన విందు వినోదాలోల్ ఉంటూ ఒకరికొకరు
ఆహారపదారాథ్ లు పంపించుకునాన్రు.

20 మొరెద్ ఈ విషయాల గురించి రా న అహషేవ్రోషు
సంసాథ్ నాలనిన్టికీ దగగ్రలో గానీ, దూరంలో గానీ నివసిసుత్ నన్
యూదులందరికీ ఉతత్రాలు రాసి పంపించాడు. 21 యూదులు
పతి సంవతస్రం అదారు నెలలో పదాన్లుగు, పదిహేనవ తేదీలోల్
పండగ చేసుకోవాలని నిరణ్యించాడు. 22తమ శతువులబారి నుండి
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విడుదల, వారి దుఃఖానికి బదులు సంతోషం వచిచ్న రోజు అదేననీ,
విందు వినోదాలు చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు కానుకలు పంపుకుని,
పేదలకు సహాయం చేయాలని నియమించాడు. 23 అపుప్డు
యూదులు తాము మొదలు పెటిట్న దానిన్ కొనసాగిసూత్ మొరెద్
తమకు రాసిన పకారం చేసాత్ మని అంగీకరించారు.

24 యూదుల శతువు, హమెమ్దాతా కొడుకు, అగగు వంశికుడు
అయిన హామాను యూదులను మటుట్ బెటాట్ లనీ, వారిని చంపి
సమూల నాశనం చెయాయ్లనీపూరు, అంటే చీటి వేయించాడు గదా.
25 అయితే ఈ సంగతి రాజు దృషిట్కి వచాచ్క హామాను యూదులకు
విరోధంగా చేసిన కుటను అతని తల మీదికే వచేచ్లా చేసి, వాడిని,
వాడి కొడుకులను ఉరికొయయ్మీద వేలాడ దీసేలా ఆజఞ్ జారీ చేశాడు.

26ఆవిధంగాఆరోజులకుపూరు అనేమాటనుబటిట్ పూరీము అని
పేరు వచిచ్ంది. ఈఆజఞ్లోరాసినవాటినిబటిట్ తాముచూసిన,తమకు
దాపురించిన వాటనిన్టిని బటిట్ 27 యూదులు ఈ రెండు రోజులను
గూరిచ్ ఆజఞ్ అందినటేట్ ఏటేటా నియమించిన రోజులోల్ ఉతస్వం
చేసుకుంటామని ఒపప్ందం చేసుకునాన్రు. ఈ పండగ రోజులను
తరతరాలు పతి కుటుంబంలో పతి సంసాథ్ నంలో పతి పటట్ణంలో
జాఞ్ పకారథ్ంగా ఆచరిసాత్ మని నిశచ్యించుకునాన్రు. 28పూరీము అనే
ఈ పండగని యూదులు తపప్క ఆచరించాలని, తమ సంతానం
మరిచ్పోకుండేలా దీనిన్ కొనసాగించాలని, తామూ, తమ సంతానం
నమమ్కంగా దీనిన్ పాటించాలని కటుట్ బాటు చేసుకునాన్రు.

29 అపుప్డు పూరీమును గూరిచ్ రాసిన ఈ రెండో ఆజఞ్ను
ధృవీకరించడానికి అబీహాయిలు కుమారె, రాణి అయిన
ఎసేత్రు, యూదు న మొరెద్ అధికార పూరవ్కంగా రాసి
పంపారు. 30 అహషేవ్రోషు సామాజయ్ంలోని 127 సంసాథ్ నాలోల్ ని
యూదులందరికీ ఉతత్రాలు వెళాళ్యి. 31 యూదు న మొరెద్ ,
ఎసేత్రు రాణి పూరీము పండగ రోజులను నిరాధ్ రిసూత్ ఆ ఉతత్రాలు
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రాశారు. యూదులంతా తామూ, తమ సంతతీ ఆ విధంగానే
ఉపవాస, విలాప దినాలను పాటించేబాధయ్త తీసుకునాన్రు.

32ఈవిధంగా ఎసేత్రు రాణి ఆజఞ్ చేతఈపూరీము సంపదాయానిన్
నిరాధ్ రించి వాటిని గంథంలో రాశారు.

10
మొరెద్ గొపప్తనం

1రా న అహషేవ్రోషు తన రాజయ్ం మీదా సముద తీర పాంతాల
మీదా పనున్ విధించాడు. 2 అతని బలపభావాల మూలంగా
కలిగిన విజయాల గురించీ, రాజుమొరెద్ ని గొపప్ పదవులోల్ ఉంచిన
కారణంగా మొరెద్ ఎంత ఘనత పొందాడో ఆ విషయాల గురించీ
మాదీయుల, పారసీకుల రాజయ్ సమాచార గంథంలో రాశారు.
3 యూదు న మొరెద్ అహషేవ్రోషు రాజు తరువాతి సాథ్ నంలో
ఉనాన్డు. అతడు యూదులోల్ గొపప్వాడుగా తన జాతి వారి మధయ్
పఖాయ్తి గాంచిన వాడయాయ్డు. అతడు తన పజల మానిన్
పటిట్ంచుకొంటూ తనవారందరితో శాంతిపూరవ్కంగా మాటాల్ డుతూ
ఉండేవాడు.
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