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ಎಸೆ್ತೕರಳು

ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು ಾಜಾ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ.

ಹಿಂದೂ ಾ್ಥನದಿಂದ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ತನಕ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2ಅವನ ಾಜ್ಯದ ಾಜ ಾನಿ
ನಗರ ಾಗಿದ್ದ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಅರಸನು
ಾಜ್ಯ ಾಳುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಮೇದ್ಯ.
ಪಶಿರ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಪ್ರ ಾನರೂ ಔತಣದಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 4 ಔತಣ ಸ ಾರಂಭವು ನೂರೆಂಭತು್ತ
ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ವೈಭವವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. 5 ಆ ನೂರೆಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದ
ಬಳಿಕ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಮತೆ್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಔತಣವನು್ನ ಒಂದು
ಾರದ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇದು ಅರಮನೆಯ ಒಳ
ಉ ಾ್ಯನವನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕೆ್ಕ ಶೂಷನ್ ನಗರದಿಂದ ಗಣ್ಯರು,
ಾ ಾನ್ಯರು ಎಂಬಭೇದ ಾವವಿಲ್ಲದೆಎಲ್ಲರೂಆಮಂತಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು.

6 ಆ ಒಳ ಉ ಾ್ಯನವನವು ಬಿಳಿ ಮತು ನೀಲಿಬಣ್ಣಗಳ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ
ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಳಿ ಮತು್ತ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ
ಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಉಂಗುರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ
ಕಂಬಗಳಿಗೆ ತೂಗು ಾಕಿದ್ದರು. ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ
ಮುತು್ತ ಚಿಪು ್ಪ, ರತ್ನಶಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತ ಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ್ದ ಆಸನಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 7 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ



ಎಸೆ್ತೕರಳು 1:8 ii ಎಸೆ್ತೕರಳು 1:15

ಬಂ ಾರದ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು.
ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜನ
ಔ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾ್ರ ಾರಸವು ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ.
8 ತಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಾಜಾ ಾಗಿತು್ತ. ಾಜಸೇವಕರು ಆ
ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು.

9 ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಳು.

10-11 ಔತಣದ ಏಳನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಾ್ರ ಾರಸ
ಕುಡಿದು ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ತನ್ನ ಆ ಾ್ಥನ ಕಂಚುಕಿಯ ಾದ
ಮೆಹೂ ಾನ್, ಬಿಜ ಾ, ಹಬೋರ್ ಾ, ಬಿಗೆ ಾ, ಅಬಗೆ ಾ,
ಜೀತರ್, ಕಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಜಮುಕುಟವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಕರೆತರಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

12 ಆ ಾ್ಥನಸೇವಕರು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಗೆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ
ಆಕೆಯು ಬರಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಾಜನು
ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾದನು. 13-14 ಾನೂನು ಮತು್ತ ದಂಡನೆಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಪರಿಣಿತ ಾಗಿದ್ದ ಮಂತಿ್ರಗಳ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವುದು ಾಜನ
ಾಡಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಜನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಇವರು ಾಜನಿಗೆ
ನಿಕಟವತಿರ್ಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ ಕಷೆರ್ ಾ, ಶೇ ಾರ್,
ಅ ಾ್ಮ ಾ, ತಷಿರ್ಷ್, ಮೆರೆಸ್, ಮಸೆರ್ ಾ, ಮೆಮೂ ಾನ್ ಎಂಬ ಏಳು
ಮಂದಿ ಮೇದ್ಯ, ಾರಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು. 15 “ಆ ಾ್ಥನ
ಸೇವಕರಮೂಲಕಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾಜಾ ಯನು್ನ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು
ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. ಇಂ ಾ ತಪಿ್ಪಗೆ ಾವ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು?”
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ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
16 ಇತರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಆಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಮೆಮೂ ಾನ್

ಎದು್ದನಿಂತು, “ ಾಣಿ ವಷಿ್ಟಯು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದಳು. ಇದು ಾಜನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಾಯಕರಿಗೂ
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ:
ಾಣಿಯು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕೇಳಿ ಾವೂ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ,
‘ ಾಜ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

18 “ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರು
ಸಹ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿ ಈ ಹೊತು್ತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಸಹ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯ ನಡತೆಯಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾಜನ ಮುಖ್ಯ
ಾಯಕರುಗ ಡನೆ ಅದೇರೀತಿ ವತಿರ್ಸುವರು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಅ ೌರವವೂ ಕೋಪವೂ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ
ಏನೆಂದರೆ, ಅರಸನು ಒಂದು ಾಜಾ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು.
ಆ ಆ ಯು ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಜ ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಾಜ ಾಸನಗಳು
ಎಂದಿಗೂ ಬದ ಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಾಜಾ ಯು ಏನೆಂದರೆ, ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಣಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇ ಕೂಡದು.
ಾತ್ರವಲ್ಲ ಾಜನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಆಕೆಗಿಂತ

ಉತ್ತಮ ಾದ ಇನೊ್ನ ಾ್ಬಕೆಗೆ ಕೊಡಲಿ. 20 ಈ ಾಜ ಾಸನವು
ವಿ ಾಲ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಎ ಾ್ಲ
ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೂ ಕನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.”
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21 ಅರಸನೂ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಈ ಸಲಹೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನು
ಮೆಮೂ ಾನ್ ಹೇಳಿದ ಾಗೆ ಾಡಿದನು. 22 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು
ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ, ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಅವರವರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ರ ಾನಿಸಿದನು. ಅವರವರ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸು ತನ್ನ ಸಂ ಾರವನು್ನ
ಆಳಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

2
ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಾಣಿ ಾಗಿ ಾಡಿದು್ದ

1 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದನಂತರ ಅರಸನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯಿತು.
ಆಗ ವಷಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆಕೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಅವಳಿಂ ಾಗಿ ಾನು
ಹೊರಡಿಸಿದ ಾಜಾ ಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 2 ಆಗ
ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರು ಈ ಸಲಹೆಕೊಟ್ಟರು: “ ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ
ರೂಪವತಿಯ ಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. 3 ಾಜನು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಂತ್ಯದಲೂ್ಲ ಾಯಕರುಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಲಿ. ಆ ಾಯಕರು ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ
ಶೂಷನ್ ಾಜ ಾನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾಜನ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಇರಿಸಲಿ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ
ಾಜನ ಕಂಚುಕಿ ಹೇಗೈಯ ಪರಿ ಾಲನೆಯಲಿ್ಲರಲಿ. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ
ೌಂದಯರ್ವಧರ್ಕಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡಲಿ. 4ಅನಂತರ ಾಜನಿಗೆಇಷ್ಟ ಾದ
ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ವಷಿ್ಟಯ ಬದ ಾಗಿ ಾಣಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸಲಹೆ ಾಜನಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

5ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಹೂದ್ಯನಿದ್ದನು. ಇವನು ಾಯೀರನ ಮಗನೂ
ಕೀಷನ ಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದು್ದ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯೇ
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ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಾಬಿಲೋನಿನಅರಸ ಾದನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನೊಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆಇವನೂಇದ್ದನು. 7ಇವನಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಾದ ಹದೆ ಾ್ಸ ಎಂಬ ಕನಿ್ನಕೆ ಇದ್ದಳು. ಈಕೆ
ತಂದೆಯೂ ಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಂದಿನಿಂದ ಈಕೆಯನು್ನ ದೆರ್ಕೈಯು ತನ್ನ
ಮಗಳ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಹದೆ ಾ್ಸಳನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ತುಂ ಾ ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದ
ಈಕೆ ಆಕಷರ್ಕ ಾಗಿದ್ದಳು.

8 ಾಜಾ ಯು ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಅನೇಕ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದಳು. ಎಸೆ್ತೕರಳನೂ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದು
ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಹೇಗೈ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆಕೆ ಅವನ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದಳು. ಆಕೆಗೆ
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯ
ಊಟೋಪಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ೌಂದಯರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಲೇಪನ
ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇ ಾದ
ಬಳಿಕ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಅಂತಃಪುರದ
ಉತ್ತಮ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿದನು. 10 ಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯಳು ಎಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಂಶ,
ಮನೆತನದ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೂ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ದೆರ್ಕೈ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾರಿಗೂ ಹೇಳ ಾರದೆಂದೂ

ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ್ದನು. 11 ಪ್ರತಿದಿನ ದೆರ್ಕೈ ಅಂತಃಪುರದ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಗಿ ಾ್ದಳೆಂದೂ
ಅವಳಿಗೆಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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12 ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ಯವ ದಲು ಆಕೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ತಿಂಗಳು ಾಲ ೌಂದ ೕರ್ ಾಸನದ ವಿಧಿಕ್ರಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿರಬೇಕು. ಆರುತಿಂಗಳ ಾಲ ರಕ್ತಬೋಳದ ಎಣೆ್ಣಯ
ಅಭ್ಯಂಜನದಿಂದಲೂ ನಂತರದ ಆರುತಿಂಗಳು ಾಂತಿವಧರ್ಕ
ಲೇಪನ, ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳಿಂದ ಆಕೆಯು ೌಂದಯರ್ದ ಆರೈಕೆ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ

ಆಕೆಗೆ ಏನುಬೇಕೋ ಅದನು್ನ ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ.
14 ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕನೆ್ಯಯು ಾಜನಿ ಾಸವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಳು. ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಜನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಅಂತಃಪುರದ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಾಜನ ಕಂಚುಕಿ
ಶವಷ್ಗಜನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವಳು. ಶವಷ್ಗಜನು ಾಜನ
ಉಪಪತಿ್ನಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜನು ಆಕೆಯ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಕರೆ ಾಗ ಾತ್ರವೇ ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಳು.
ಕರೆಯದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಳು.

15 ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ
ಆಕೆ ಏನನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಏನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾಜನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ
ಾಜಕಂಚುಕಿ ಹೇಗೈನನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದಳು. (ಎಸೆ್ತೕರಳು
ದೆರ್ಕೈಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಭೀಹೈಲನ ಮಗಳೂ ತನ್ನ ಾಕು ಮಗಳೂ

ಆಗಿದ್ದಳು.) ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮೆಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಹೀಗೆ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗ ಾದ ಟೀಬೇತ್ ಾಸದಲಿ್ಲ
ಾಜನ ಏಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಾಜನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಳು.
17 ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆಕೆಅವನಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದಳು. ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ
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ಅವಳನು್ನ ಾತ್ರ ಾಜನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಾಜ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ
ವಷಿ್ಟಯ ಬದ ಾಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಣಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
18 ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಾಜನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಾಯಕರನೂ್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿ,
ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸದ ರಜೆಯನು್ನ ೕಷಿಸಿದನು; ಮತು್ತ
ಜನರಿಗೆಉ ಾರ ಾಗಿ ಾನಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಾಜಹತೆ್ಯಯ ಒಳಸಂಚನು್ನ ದೆರ್ಕೈ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದು್ದ
19 ಕನೆ್ಯಯರು ಎರಡನೇ ಾರಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡು ಾಗ ದೆರ್ಕೈಯು

ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 20 ದೆರ್ಕೈ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶದ
ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಾಗಲಿ ಾರಿಗೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಕೆ ಹೇಗೆ ದೆರ್ಕೈ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ೕ ಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು.

21 ದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಳಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ದೆರ್ಕೈಗೆ
ಈ ವಿಷಯ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಎಸೆ್ತೕರ್
ಾಣಿಯು ಇದನು್ನ ಕೊಡಲೇ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ,
ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬವನು ಈ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನಗೆ

ತಿಳಿಸಿದನು ಎಂಬ ಾಗಿಯೂ ಅರಸನಿಗೆ ವರದಿ ಾಡಿದಳು.
23 ಕೂಡಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ದೆರ್ಕೈಯು ಹೇಳಿದ
ವಿಷಯವು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಆ ಎರಡು ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಿದರು. ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾಜನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜ ಾಲ ವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
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3
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ಾ ಾನನ ಸಂಚು

1 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಾಜ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಾ ಾನನನು್ನ
ೌರವಿಸಿದನು. ಾ ಾನನು ಹಮೆ್ಮ ಾತನೆಂಬವನ ಮಗನು.
ಇವನು ಅ ಾಗನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನು
ಾ ಾನನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ನೇಮಿಸಿ ಬೇರೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತ
ವಿಶೇಷ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು. 2 ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು ಾಜಾ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ದೆರ್ಕೈ ಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಇಲ್ಲ ೌರವಿಸಲೂ

ಇಲ್ಲ. 3 ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು,
“ ದೆರ್ಕೈ, ಅರಸನ ಆ ಯಪ್ರ ಾರ ಾ ಾನನಿಗೆ ನೀನು ಏಕೆ ಬಗಿ್ಗ
ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

4 ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೆರ್ಕೈಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು
ಾ ಾನನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ೌರವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೆರ್ಕೈಗೆ
ಾ ಾನನು ಾಡುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಾದಿದ್ದರು. ದೆರ್ಕೈ
ಅವರಿಗೆ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 5 ದೆರ್ಕೈ
ತನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳದಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ೌರವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ
ಾ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ದೆರ್ಕೈ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಕೇವಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಾತ್ರವೇ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಉ ಾಯವನು್ನ
ಹೂಡಿದನು.

7ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ದಲನೆ
ತಿಂಗ ಾದ ನೀ ಾನ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ದಿವಸ ಾ್ಕಗಿ
ಾ ಾನನು ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಆಗಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗ ಾದಆ ಾರ್
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ಾಸವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. (ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕುವದಕೆ್ಕ
“ಪೂರ್” ಎಂದು ಅನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.) 8 ಾ ಾನನು ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗದವರು ಹಬಿ್ಬರು ಾ್ತರೆ.
ಇವರು ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅವರ
ನೀತಿರೀತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು
ಾಜನ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.

9“ ಾಜನೇ,ನೀನು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಾದರೆನನ್ನ ಸಲಹೆಏನೆಂದರೆ,ಆ
ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. ಾನು ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಾಜ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕುವೆನು. ಆ ಹಣವನು್ನ
ಆ ಾಯರ್ ಾಡುವ ಜನರ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ ವಿನಿ ೕಗಿಸಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾ ಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾ ಾನನು ಅ ಾಗನ
ವಂಶದವ ಾದಹಮೆ್ಮ ಾತನಮಗನು. ಈ ಾ ಾನನುಯೆಹೂದ್ಯರ
ಕಡುವೈರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 11 ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹಣವು
ನಿನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಇರಲಿ. ಆ ಜನರನು್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಾಗೆ
ಾಡಬಹುದು”ಅಂದನು.
12 ದಲನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು
ಾಜಲೇಖಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾ ಾನನ ಆ ಯನು್ನ
ಆ ಾ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಾಜನ ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ,
ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಜ ಾಂಗದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಅದಕೆ್ಕ ಾಜನ
ಮುದೆ್ರಯನೊ್ನತ್ತ ಾಯಿತು.

13 ಾಜಾ ಯನು್ನ ಹೊತ್ತ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡನೇ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು ಆ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ
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ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನದೆ ಕೊಂದು ಅವರ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

14ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಆ
ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.
15 ಾಜನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರು ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚದರಿದರು. ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಗರದಲೂ್ಲ ಆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾಯಿತು. ಅರಸನೂ ಾ ಾನನೂ
ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಲು ಕುಳಿತರು. ಆದರೆ ಾಜ ಾನಿಯಲಿ್ಲನ ಜನರು
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

4
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಸ ಾಯ ಾಡಲು ದೆರ್ಕೈಯ ಒ ಾ್ತಯ

1 ನಡೆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದೆರ್ಕೈ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಜಾ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ ನಗರ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದನು. 2 ಅವನು
ಶೋಕವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಾರಣ ಅರಮನೆಯ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ತನಕ ಾತ್ರವೇ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
ಅರಮನೆಯ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಾರೂ
ಹೋಗುವ ಾಗಿಲ್ಲ. 3 ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲೂ್ಲ ಾಜನ
ಆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಕೂ ಾಟವೂ ದುಃಖವೂ
ತುಂಬಿತು. ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ರೋಧಿಸಿದರು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಬೂದಿ
ಸುರಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು.
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4 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸೇವಕಿಯರು ಮತು್ತ ಕಂಚುಕಿಯರು ದೆರ್ಕೈ
ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಎಸೆ್ತೕರ್
ಾಣಿಗೆ ತುಂ ಾ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ದುಃಖವೂ ಆಯಿತು. ಆಕೆ
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಲು ಹೇಳಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹ ಾಕನನು್ನ
ಬರಹೇಳಿದಳು. ಹ ಾಕನು ಾಜಕಂಚುಕಿ ಾಗಿದು್ದ ಎಸೆ್ತೕರ್
ಾಣಿಯ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದನು. ಹ ಾಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ
ದೆರ್ಕೈಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಾಯಿತು; ಅವನು ಾತ ಾ್ಕಗಿ

ದುಃಖತಪ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದಳು. 6 ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲು ಎದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಹ ಾಕನು ಸಂಧಿಸಿ ಾಗ 7 ದೆರ್ಕೈ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು. ಮತು್ತ ಾ ಾನನು ಾಜನಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಆ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದದ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಹಣದ ಸರಿ ಾದ ತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುವಅರಸನಆ ಾಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಹ ಾಕನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಆ ಾಪತ್ರವನು್ನ ಶೂಷನ್ ನಗರದ
ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಹ ಾಕನು ಆ ಪ್ರತಿಯನು್ನ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೆರ್ಕೈ
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ. ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತನಗೂಆಕೆಯಜನರಿಗೂದಯೆತೋರಿಸಲು ಅರಸನೊಡನೆ
ಬೇಡಲಿ ಎಂದು ಹ ಾಕನೊಡನೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಹ ಾಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ದೆರ್ಕೈ
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

10 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹ ಾಕನಿಗೆ, “ ದೆರ್ಕೈ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: 11 ದೆರ್ಕೈ, ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ,
ಾಜನು ಕರೆಯದೆ ಾ ಾದರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ
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ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಶಿ ಎಂಬುದು. ಾಜನು ತನ್ನ
ಬಂ ಾರದ ದಂಡನು್ನ ಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವನೋ ಅವನು
ಮರಣಶಿ ಯಿಂದ ಾ ಾಗುವನು. ಈಗ ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದು
ಮೂವತು್ತ ದಿವಸಗ ಾದವು.”

12-13 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸಂದೇಶವು ದೆರ್ಕೈಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಅದಕು ್ಕತ್ತರ ಾಗಿ ದೆರ್ಕೈ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಎಸೆ್ತೕರಳೇ,
ನೀನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಾಮೂಹಿಕ ಹತೆ್ಯಯಿಂದ ಾ ಾಗುವೆ ಎಂದು
ನೆನೆಸಬೇಡ. 14ನೀನುಈಗಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಸ ಾಯವೂ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವೂ ಬೇರೆ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವವು. ಆದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಾಣಿ ಾಗಿ ಆಯೆ್ಕ ಾದದು್ದ ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ೕ ಎಂದು
ಾರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯ?”
15-16ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳುಈಉತ್ತರವನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು:

“ ದೆರ್ಕೈ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನನ ಾಗಿಉಪ ಾಸವಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಮೂರು
ದಿನ ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ಊಟ ಾಡಲೂ ಾರದು ಕುಡಿಯಲೂ ಾರದು.
ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಉಪ ಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನನ್ನ
ಸೇವಕಿಯರೂಉಪ ಾಸ ಾಡುವರು. ಾವುಉಪ ಾಸ ಾಡಿದ
ಬಳಿಕ ಾನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ಆತನು ಕರೆಯದೆ
ಾನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಾ್ಯಯ ಾಹಿರ. ಆದರೂ ಾನು
ಹೋಗುವೆನು, ಾನು ಾಯಬೇ ಾದರೆ ಾಯುವೆನು.”

17 ದೆರ್ಕೈ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಾಡಿದನು.

5
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಜನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದು್ದ
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1 ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ
ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಒ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಅದು
ಾಜ ದ ಾರ್ರಿನ ಮುಂದೆ ಇತು್ತ. ಾಜನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ,
ಪ್ರಜೆಗಳುಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಾಗಿಲಿಗೆಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 2ಅರಸನು
ಒ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜದಂಡವನು್ನ ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದನು. ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಒ ಾಂಗಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಜನ
ಬಳಿ ಹೋದಳು ಮತು್ತ ಾಜದಂಡದ ತುದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟದಳು.

3 “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ, ಾವುದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾದಿಸುತ್ತದೆ?
ನನ್ನನು್ನ ಏನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವಿ? ಕೇಳು, ಾನು ನಿನಗೆ ಅಧರ್
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಾಜನು ಅಂದನು.
4 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ ಾನು ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೂ, ಾ ಾನನೂ ಬರಬೇಕು ಎಂದು
ವಿನಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು.

5ಆಗಅರಸನು, “ ಾ ಾನನನು್ನ ಬೇಗನೇ ಕರೆಯಿಸಿರಿ,ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾವು ಾಡುವೆವು”ಅಂದನು.

ಾಗೆ ಅರಸನೂ ಾ ಾನನೂ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 6 ಅವರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ತಿರಿಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಏನು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ? ಏನೂ ಬೇ ಾದರೂ ಕೇಳು. ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೇಳು ಏನುಬೇಕು? ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಾನು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವೇನೆಂದರೆ: 8 ಾಜನು
ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಾದರೆ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೊಡಲು
ಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದರೆ, ಾಳೆ ಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಔತಣ
ಸ ಾರಂಭವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೂ ಾ ಾನನೂ
ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನನಗೇನುಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆನು”ಅಂದಳು.
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ದೆರ್ಕೈ ಮೇಲೆ ಾ ಾನನ ರೋಷ
9 ಾ ಾನನು ಹಷರ್ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಾಜ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ

ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಆದರೆ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಾ ಾನನ ಕೋಪ ಉಕಿ್ಕ ಬಂತು.
ಾಕೆಂದರೆ ದೆರ್ಕೈ ಾ ಾನನಿಗೆ ಾವ ೌರವವನೂ್ನ

ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಾ ಾನನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೇರುವಂತೆ ಾಡಿತು. 10 ಆದರೆ ಾ ಾನನು ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಜೆರೆಷಳನೂ್ನ ಕರೆದು
11 ತನ್ನ ಸಂಪತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಕೊಚಿ್ಚಗೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ತನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿ ಇತರ

ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 “ಅಷೆ್ಟೕ
ಅಲ್ಲ” ಾ ಾನನು ಮುಂದುವರಿಸು ಾ್ತ, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು
ಅರಸನೊಡನೆ ನನೊ್ನಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಕರೆದು ಔತಣ ಾಡಿಸಿದಳು.
ಾಳೆಯ ಔತಣ ಸ ಾರಂಭಕೂ್ಕ ಅರಸನೊಡನೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಿಗಿ
ಬರಲು ಆಮಂತಿ್ರಸಿರು ಾ್ತಳೆ. 13 ಆದರೆ ಾನು ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾ ಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಜೆರೆಷಳೂಮತು್ತ ಅವನ
ಮಿತ್ರವೃಂದದವರೂ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಲಹೆಯನಿ್ನತ್ತರು. “ಒಂದು
ಗಲು್ಲ ಮರವನು್ನ ನೆಡಿಸು. ಅದು ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರಲಿ. ಾಳೆ
ಮುಂಜಾನೆ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ
ತೆಗೆದುಕೋ. ಅನಂತರ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಔತಣ ಸ ಾರಂಭಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷಪಡು.”
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು. ಕೂಡಲೇ

ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
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6
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದು್ದ

1 ಆ ಾತಿ್ರ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದಿ್ರಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕರೆದು ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತರಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ
ಅದನು್ನ ಓದಿಸಿದನು. (ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅರಸರ ಾಜ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಲಿಖಿತ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.) 2 ಆ ಸೇವಕನು ಾಜನಿಗೆ
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಓದು ಾ್ತ ಹೋದನು. ಾಜನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಒಳಸಂಚಿನ
ವಿಚಾರವನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾಜನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಾಗ
ದೆರ್ಕೈಗೆ ಅದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಬೇರೆಯವರ

ಮು ಾಂತರ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
3 ಇದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸನು, “ ದೆರ್ಕೈ ಹೀಗೆ ಾಡಿದುದಕೆ್ಕ
ಾವ ೌರವ ಮತು್ತ ಬಹು ಾನಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು?” ಎಂದು

ವಿಚಾರಿಸಿದನು. “ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೇವಕರು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

4 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನು ಹೊ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ಾನು ತ ಾರಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಗಲು್ಲಕಂಬದಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ
ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಲು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅರಸನು ಹೊ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ “ಈಗ ಾನೇ ಾರು ಬಂದರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ 5ಸೇವಕರು, “ ಾ ಾನನು ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

“ಸರಿ, ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 ಾ ಾನನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡು ಾಗ ಅರಸನು,

“ ಾ ಾನನೇ, ಅರಸನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಫಸು ಾಗ
ಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾ ಾನನು, “ಅರಸನು ೌರವಿಸುವವನು ನನಗಿಂತ

ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಾರಿರಬಹುದು? ಅವನು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಾಗಿಯೇ
ನೆನಸುತಿ್ತರಬಹುದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು
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7 ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ೌರವಿಸಬೇ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. 8 ಅರಸನು ಧರಿಸಿದ ಾಜ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ತರಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ ಾಜನು
ಸ ಾರಿ ಾಡಿರುವ ಕುದುರೆಯನು್ನ ತರಿಸು. ಸೇವಕರು ಅದರ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಾಜನ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನು್ನ ಇಡಲಿ. 9 ಅನಂತರ
ಅರಸನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೂ
ಕುದುರೆಗೂ ಜ ಾ ಾ್ದರನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರಿ. ಾಜನು ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾಕಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಾಡಿಸು ಾ್ತ, ‘ ಾಜನು ೌರವಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ

ಆಗುವುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 “ಈಗಲೇ,” ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ ಆ ಕೊಟು್ಟ

“ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಜನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೆರ್ಕೈಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರ ಾರವೆ ಾಡು. ದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಸಲಹೆಯಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡು”ಅಂದನು.
11 ಾ ಾನನು ಉಡುಪನೂ್ನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೆರ್ಕೈಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಗರದ

ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, “ಅರಸನು
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವದು” ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

12 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ದೆರ್ಕೈ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಆದರೆ ಹ ಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವಸರವಸರ ಾಗಿ
ನಡೆದನು. ಾಚಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೆರೆಷಳಿಗೂ ಮತು್ತ ತನಗೆ
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ಸಲಹೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಮಿತ್ರವೃಂದದವರಿಗೂ ನಡೆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ದೆರ್ಕೈಯುಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಜಯಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ನೀನು ಸೋಲುತಿ್ತರುವಿ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ಾಶ ಾಗುವಿ.”

14 ಅವರು ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಬಂದರು.

7
ಾ ಾನನು ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು

1 ಅರಸನೂ ಾ ಾನನೂ ಾಣಿಯ ಅರಮನೆಗೆ ಔತಣ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋದರು. 2 ಈ ಔತಣ ಸ ಾರಂಭದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಂದು
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಾ್ರ ಾರಸ ಸೇವನೆ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ತಿರಿಗಿ ಾಜನು ತನ್ನ
ಾಣಿಯನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊ. ಾನು ಕೊಡುವೆನು; ಅಧರ್ ಾಜ್ಯ ಬೇ ಾದರೂ ಾನು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

3 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು, “ ಾಜನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಾದರೆ ದಯ ಾಡಿ ಾನು ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡು.
ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸು. ಇದೇ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹ. 4 ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು, ನನ್ನ ಜನರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು, ಾಶ ಾಗಲು, ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗಲು ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಬರೇ ಗು ಾಮ ಾಗಿ
ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ್ತದೆ್ದ. ಾಕೆಂದರೆಅದು ಾಜನನು್ನ

ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
5 ಆಗ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ “ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಾರು
ಾಡಿದರು? ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇಂ ಾ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಾರಿಗೆ

ಧೈಯರ್ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6ಎಸೆ್ತೕರಳುಉತ್ತರಿಸು ಾ್ತ, “ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ

ಕೆಟ್ಟ ಾ ಾನನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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ಆಗ ಾ ಾನನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದನು. 7 ಅರಸನು
ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾಗಿ, ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ
ಹೂತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಾ ಾನನು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯನು್ನ
ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಾಜನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿ ಾಯಿತು. 8 ಅರಸನು
ಹೂತೋಟದಿಂದಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೋಣೆ ಳಗೆಬಂ ಾಗ ಾ ಾನನು
ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿದ್ದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯ ಆಸನದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅರಸನು ಸಿಟು್ಟ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ, “ನನ್ನ
ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರು ಬಂದು
ಾ ಾನನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಹಬೋರ್ನ
ಎಂಬ ಕಂಚುಕಿಯು, “ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೋಸ ್ಕರ
ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಚನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದವನೇ ದೆರ್ಕೈ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಜನು, “ ಾ ಾನನನು್ನ ಅದೇ ಗಲು್ಲಮರಕೆ್ಕ

ತೂಗು ಾಕಿರಿ” ಎಂದನು.
10 ದೆರ್ಕೈಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದ ಗಲು್ಲಮರಕೆ್ಕ ಸೇವಕರು
ಾ ಾನನನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿದರು. ಅನಂತರ ಾಜನ ಸಿಟು್ಟ
ಇಳಿಯಿತು.

8
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವ ಾಜಾ

1 ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾಜ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವೈರಿ ಾದ ಾ ಾನನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಅರಸನಿಗೆ, “ ದೆರ್ಕೈ ತನ್ನ
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ಸೋದರಣ್ಣ ಾಗ ಬೇಕು” ಎಂದಳು. ನಂತರ ದೆರ್ಕೈಯು
ಅರಸನನು್ನ ಾಣಲು ಬಂದನು. 2 ಾ ಾನನಿಂದ ತಿರಿಗಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಾಜನು ದೆರ್ಕೈಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಾ ಾನನ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತವನು್ನ
ದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಳು.
3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ತಿರುಗಿ ಾಜನನು್ನ ಾ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.

ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನ ಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದಳು.
ಅವಳು ಾ ಾನನ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಯನು್ನ ರದು್ದ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅ ಾಗನ ವಂಶಿಕ ಾದ ಾ ಾನನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು.

4 ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಜದಂಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾಗ
ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಾಜನಿಗೆದು ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 5 ಆಕೆ
ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವು ಾದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಾಜನ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾ ಾನನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆ ಯನು್ನ
ರದು್ದ ಾಡಲು ನೀವು ಇನೊ್ನಂದು ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು.
6ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗುವುದ ಾ್ನಗಲಿ
ನನ್ನ ಕುಟಂಬವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಾಜನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದಳು.

7 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ಮತು್ತ ದೆರ್ಕೈಗೆ,
“ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಾರಣ ಅವನನು್ನ
ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು; ಅವನ
ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟನು. 8 ಈಗ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಜಾ ಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಅಧಿ ಾರ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಸರಿತೋಚುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
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ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ ಆ ಆ ಯನು್ನ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರದೊಡನೆ
ಬರೆಯಿಸಿ, ಾಜನಉಂಗುರದಿಂದಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತರಿ. ಾಜಮುದೆ್ರಯುಳ್ಳ
ಾವ ಆ ಯೂ ರ ಾ್ದಗಕೂಡದು” ಎಂದನು.
9 ಕೂಡಲೇ ಾಜಲೇಖಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೆರ್ಕೈ

ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಾ ಾ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಿಸ ಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ
ತನಕ ಾಜ್ಯದ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯ ಾಲರಿಗೆ, ಜನ ಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಾ
ಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೇ ತಿಂಗ ಾದ ಸೀ ಾನ್ ಾಸದ
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸ ಾಯಿತು. 10 ಾಜನ
ಆ ಯಪ್ರ ಾರ ದೆರ್ಕೈ ಾಜ ಾಸನವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತಸಿ ಾಜನಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಅತ್ಯಂತ
ವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಾಹಕರಿಂದ
ಾಜ್ಯದಮೂಲೆಮೂಲೆಗೆ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
11 ಆ ಾಜಾ ಯು ಹೀಗಿತು್ತ: “ಪ್ರತಿ ಂದು ನಗರಗಳಲಿ್ಲರುವ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಅವರಿಗೆ
ಹಕಿ್ಕದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು, ಆಸಿ್ತ ಅಪಹರಿಸಲು ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ
ಎದುರಿಸಿ, ಕೊಂದು ಾಶ ಾಡುವ ಹಕು ್ಕ ಅವರಿಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕದೆ.”

12 ಹೀಗೆ ಾಡಲು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ
ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಯಿತು.
13ಈ ಾಜಾ ಯುದೇಶದ ಾಸನ ಾಯಿತು. ಮತು್ತ ಇದನು್ನ ಾಜ್ಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ ಾಯಿತು. ಾವ
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ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ಆ ಹೊರಡಿತೊ್ತೕ
ಆದಿವಸದಲಿ್ಲಯೆಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿಅವರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ತ ಾರಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ.
14 ಈ ಆ ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅರಸನು ಸಂದೇಶ
ಾಹಕರನು್ನ ಅವಸರಪಡಿಸಿದನು. ಮತು್ತ ಶೂಷನ್ ನಗರದಲೂ್ಲ
ಇದು ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು.

15 ಾಜಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ದೆರ್ಕೈ ಹೊರಟಾಗ, ಅರಸನು ಕೊಟ್ಟ
ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ದೆರ್ಕೈಯು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ನೀಲಿ
ಮತು್ತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಾಗಿತು್ತ. ಮತು್ತ ತಲೆಗೆ ಬಂ ಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ನೇರಳೇ ಬಣ್ಣದವಸ್ತ ್ರವೂಕೂ ಾಅವನಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸ ಾರಂಭವಿತು್ತ.
ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿ ಾಡಿದರು. 16ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ದಿನ
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಆದಿನಅವರಿಗೆ ಬಹಳಆನಂದ
ಮತು್ತ ಹಷರ್ದ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ.

17 ಾಜನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಸನವು
ತಲಪಿತೋಅಲ್ಲಲಿ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂಆನಂದದಿಂದನಲಿ ಾಡಿದರು.
ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ. ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಔತಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ
ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಭಿಗ ಾದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತುಂ ಾ ಹೆದರಿ ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.

9
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಜಯ

1 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈರಿಗಳು ಾಜಾ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಾ್ಕಗಿ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯು ಬದ ಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರ
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ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬ ಾಢ್ಯ ಾದರು. 2 ಾಜ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಬರುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ ಹೊಡೆ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
3 ಅಲ್ಲದೆ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಜ್ಯ ಾಲರು,
ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನೆರ ಾದರು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ದೆರ್ಕೈಗೆ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ್ದರು. ದಿನೇದಿನೇ ದೆರ್ಕೈ
ಬಲ ಾಲಿ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು.

5 ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾಡಿದರು; ತಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ತಮಗಿಷ್ಟ
ಬಂದಂತೆ ಾಡಿದರು. 6 ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲಯೇ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಐನೂರು ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹತಿಸಿದರು. 7 ಅವರು
ಹತಿಸಿದವ ಾರೆಂದರೆ: ಪಷರ್ಂ ಾತ, ದಲೊ್ಫೕನ್, ಅ ಾ್ಪತ,
8 ೕ ಾತ, ಅದಲ್ಯ, ಅರೀ ಾತ, 9 ಪಮರ್ಷ್ಟ, ಅರೀಸೈ, ಅರಿದೈ
ಮತು್ತ ವೈಜಾತ. 10ಇವರು ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಾ ಾನನು ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶತು್ರವೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಹತಿಸಿದು್ದ ಾತ್ರವೇ, ಹೊರತು
ಅವರ ಸೊತು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಎಂದು
ಅರಸನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಮತು್ತ ಾಣಿ ಾದ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾ ಾನನ ಹತು್ತ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿಸಿ ಐನೂರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇಕು? ನನಗೆ ಹೇಳು. ಾನು
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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13 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲಿ್ಲ ಾಳೆಯೂ
ಶೂಷನ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಲಿ ಮತು್ತ
ಾ ಾನನ ಆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲು್ಲಕಂಬದಲಿ್ಲ
ನೇ ಾಡಿಸಲಿ”ಅಂದಳು.

14 ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಾಜಾ ಯು
ಇನೊ್ನಂದು ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಮತು್ತ ಾ ಾನನ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಿದರು. 15ಶೂಷನ್ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನದಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿ ಆ ದಿವಸ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಹತಿಸಿದರೆ ಹೊರತು,
ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

16 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇತರ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಾವು ಬಲಹೊಂದುವಂತೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದು್ದ ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ
ಎಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಜನರು ಹತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಾರ್ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಈ ಾಯರ್ವು ನಡೆಯಿತು. ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರು
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ದಿವಸವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಸಂತಸದ ದಿನ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪೂರಿಮ್ಹಬ್ಬ
18 ಆ ಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ಮತು್ತ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಶೂಷನ್ ನಗರದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸವನು್ನ ಅವರು ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. 19 ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಾರ್

ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸವನು್ನ ಪೂರಿಮ್ ದಿವಸವ ಾ್ನಗಿ
ಆಚರಿಸಿದರು. ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸವು ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬ.
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ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಔತಣ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

20ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೆರ್ಕೈ ಬರೆದಿಟು್ಟ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ದೂರ ಮತು್ತ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿದನು. 21 ಅದರಲಿ್ಲ
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತೀ ವಷರ್ ಆ ಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೇ ಮತು್ತ ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಪೂರಿಮ್
ದಿವಸಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದನು.
22 ಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸದೆಬಡಿದರು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕದ ಬದ ಾಗಿ
ಸಂತಸವು ಒದಗಿಬಂತು. ಮತು್ತ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರ ರೋಧನವು
ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟಿ್ಟತು. ದೆರ್ಕೈಯು ಎ ಾ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಬರೆಯಿಸಿದನು.

23 ದೆರ್ಕೈ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಆ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದಉತ್ಸವವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಷಿರ್ಕೋತ್ಸವ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

24 ಅ ಾನನ ವಂಶದವ ಾದ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾನನುಸಮಸ್ತಯೆಹೂದ್ಯರಶತು್ರ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಹರಿಸಲು ಆತನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೂಡಿದನು;
ಮತು್ತ ಆ ನಿಧಿರ್ಷ್ಟ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಆ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ “ಪೂರ್” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಗೆ ಆ ಹಬ್ಬವು “ಪೂರಿಮ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

25 ಾ ಾನನ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಾಜನ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನ

ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಮರಣ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದಳು. ಾ ಾನನೂ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.



ಎಸೆ್ತೕರಳು 9:26-27 xxv ಎಸೆ್ತೕರಳು 9:31

26-27 ಚೀಟು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ, “ಪೂರಿಮ್” ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ “ಪೂರಿಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ದೆರ್ಕೈ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪತ್ರದ

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದಪ್ರತಿ ವಷರ್ಈಎರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ಕ್ರಮವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. 28 ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳವರು
ಮತು್ತ ಅವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ಈ ದಿನಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ವಷರ್
ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತಿ ಂದುಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಇಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ದಿನಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡುಪೂರಿಮ್ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತರೆ.

29 ಾಗೆ, ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದಿ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯು ಈ ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗೆ್ಗ ಒಂದು
ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಜನರು ಅವರ ಎರಡನೆಯ
ಪತ್ರವನು್ನ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವ ಾಗೆ ಾಜಮುದೆ್ರ ಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 30 ಅರಸನ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಆ ಹಬ್ಬವು
ಜನರು ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರ
ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು. 31 ಮತು್ತ
ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ ಎಂದೂ
ಬರೆದಿದ್ದನು. ಈಹಬ್ಬವನು್ನ ಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನೂ್ನ
ನಮೂದಿಸಿದನು. ಈ ಎರಡು ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳನು್ನ ತಮಗೂ
ತಮ್ಮ ಸಂ ಾನಗಳವರಿಗೂ ಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಯೆಹೂದಿ ಾದ
ದೆರ್ಕೈಯೂ ಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳೂಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ

ಹೊರಡಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ
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ಗೋ ಾಡುವಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಡುವರು.
32 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಈ ಆ ಯು ಅಧಿಕೃತ ಾಗಿದು್ದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

10
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದು್ದ

1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತದನು. ಅವನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಾಗೂ ದೂರದ
ಕ ಾವಳಿಯ ನಗರ ಾಸಿಗಳೂ, ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇ ಾಯಿತು.
2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಅರಸನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಮೇದ್ಯ, ಪಶಿರ್ಯ ಅರಸರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ. ಮತು್ತ ದೆರ್ಕೈ ಾಡಿದ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ
ಅರಸನು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
3 ಅರಸನ ನಂತರ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದಿ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯೇ
ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೇ
ಾ್ಥನವಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ತನ್ನ
ಜನರ ಒಳಿತಿ ಾಗಿ (ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ) ದೆರ್ಕೈ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಸಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು; ದೆರ್ಕೈ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತಂದನು.



xxvii
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