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ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕದ ಅ ಾತ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಪಷಿರ್ ಾದ ಾಜ

ಆ ಾ್ಥನದ ಬಗೆ್ಗ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜನ
ಆ ಾ್ಥನದಜೀವನಮತು್ತ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳವಿವರ ಾದವಿವರಣೆಗಳು,
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಶಿರ್ ಾದ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಮುಂ ಾಳತ್ವದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಉಳಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ನಂಬು ಾ್ತರೆ. ಸ್ವತಃ
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ಸಮ ಾಲೀನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
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ಪಷಿರ್ ಾದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ I ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಕಥೆಯು, ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಪಷಿರ್ ಾ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿರುವ ಶೂಷನಲಿ್ಲರುವ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಚೀಟಿನ ಅಥ ಾ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲವನು್ನ ಾಖಲಿಸಲು

ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಯಿತು.
ಈ ಾಷಿರ್ಕ ಹಬ್ಬವು ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದ್ದನು್ನ
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ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಐಗುಪ್ತದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವರ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸದೃಶ ಾಗಿದೆ.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಮನುಷ ್ಯನ ಇಚೆ್ಛ ಂದಿಗಿನ ದೇವರ ಸಂವಹನವನು್ನ,

ಜ ಾಂಗೀಯ ಹಗೆತನದೊಂದಿಗಿನ ಆತನ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ, ಅ ಾಯದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾಯವನು್ನ ನೀಡುವ ಆತನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ
ಹಸ್ತವು ಆತನ ಜನರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಕಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. ಆತನು
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಜೀವನದಲಿ್ಲನ ಸಂದಭರ್ಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ್ದನು,
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರ ನಿ ಾರ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾ್ರಸಂಗಿಕ ಾಗಿ ತನ್ನ ದೈವಿಕ ೕಜನೆಗಳು ಮತು್ತ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲುಉಪ ೕಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ಎಸೆ್ತೕರಳಪುಸ್ತಕವುಪೂರೀಮ್
ಹಬ್ಬದ ಆಚಾರವನು್ನ ಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಈಗಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಪೂರೀಮ್ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದು ಾ್ತರೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ
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ಾಜಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಏರಿದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜ
1 ಾರತ ದಲುಗೊಂಡು ಕೂಷಿನ* ವರೆಗೂ ಇರುವ

ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾಲದಲಿ್ಲ

* 1:1 1:1 ಕೂಷಿನ ಅಥ ಾ ಐಥಿ ೕಪ್ಯ.
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ನಡೆದ ಚರಿತೆ್ರ. 2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾಜಸಿಂ ಾಸದಲಿ್ಲ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸರ ಾರರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾರದವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದನು. ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಪ್ರ ಾನರೂ ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥನದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 4ಅವನು ಅನೇಕ ದಿನ ಅಂದರೆ, ನೂರ ಎಂಭತು್ತ
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಘನ ಾದ ಾಜ್ಯದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಮ ಾಮಹಿಮೆಯವೈಭವದ ಪ್ರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು.
5 ಆ ನಂತರ ಅರಸನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಅರಮನೆಯ ತೋಟದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು. 6 ಆ ತೋಟದ ಆವರಣವು
ಬಿಳೀ ನೂಲಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ಧೂಮ್ರವಣರ್ವುಳ್ಳ
ಾರಿನ ಾರಗಳು ಮತು್ತ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಾದ
ಬೆಳಿ್ಳಯಉಂಗುರಇವುಗಳಿಂದಅಲಂಕೃತ ಾಗಿತು್ತ. ಜರ ಾರಿಕಸೂತಿ
ಾಕಿರುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಸು ಾಸನಗಳು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆಂಪು,
ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಮತು್ತ ಕಪು ್ಪ ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಅಮೃತಶಿಲೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ರಚಿತ ಾದ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಬಂ ಾರದ
ಾನ ಾತೆ್ರಗಳು ಾ ಾ ಆ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಾಜ ಾ್ರ ಾರಸದ
ಔತಣ ಕೂಟವು ಅರಸರ ಔ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿತು್ತ.
8 “ ಾನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡ ಾರದು”
ಎಂದು ಾಜಾ ಯಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾಜನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆ ಾತೆರ್ಯವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಅರಸನು ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ಪಟ್ಟದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ
9 ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯೂ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದಳು. 10 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ಾಜನು ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡಿ
ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ತನ್ನ ಾಣಿಯ
ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಜನರಿಗೂ, ಸರ ಾರರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವಕ ಾದ ಮೆಹೂ ಾನ್,
ಬಿಜೆ ಾ, ಹಬೋರ್ ಾ, ಬಿಗೆ ಾ, ಅಬಗೆ ಾ, ಜೇತರ್, ಕಕರ್ಸ್ ಎಂಬ
ಏಳು ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ†, 11 “ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು ಾಜಮುಕುಟವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಾಜಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವಳು ಅತಿ ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
12ಕಂಚುಕಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಾಜಾ ಗೆವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯು, “ಬರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. ಇದರಿಂದ ಅರಸನು ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು
ೌ ಾ್ರವೇಶವುಳ್ಳವ ಾದನು. 13 ವಿಧಿ ಾಯ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಅರಮನೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತು್ತ.
14 ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾನಿ್ನಧ್ಯ
ಸೇವಕರೂ ಮತು್ತ ಾಜಸ ಾಪ್ರ ಾನರೂ ಆಗಿದ್ದ ಕಷೆರ್ ಾ, ಶೇ ಾರ್,
ಅ ಾ್ಮ ಾ, ತಷೀರ್ಷ್,ಮೆರೆಸ್,ಮಸೆರ್ ಾ,ಮೆಮೂ ಾನ್ಎಂಬಏಳು
ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ದೇಶಗಳ ಾಜ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು.

15 ಅವನು ಸಮು ೕಚಿತ ಾನವುಳ್ಳವ ಾದ ಇವರನು್ನ,
“ಕಂಚುಕಿಗಳಮು ಾಂತರತನಗುಂಟಾದ ಾಜಾ ಯನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದ ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಗೆ ನಿಯಮದಪ್ರ ಾರ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಮೆಮೂ ಾನನು ಅರಸನ ಮತು್ತ ಸರ ಾರರ ಮುಂದೆ,
“ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯ ಅಪ ಾಧವು ಅರಸನೊಬ್ಬನಿಗೇ ವಿರುದ್ಧ ಾದುದಲ್ಲ.
17 ಾಣಿಯ ನಡತೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿ ಅವರೂ ತಮ್ಮ
† 1:10 1:10 ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ ಕಂಚುಕಿಯರು - ಇವರು ನಪುಂಸಕ ಾಗಿಸಿದ
ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಾಜನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಏಳು ಕಂಚುಕಿಯರು ಆ ಾ್ಥನದ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅಂದರೆ “ವೈಯಕಿ್ತಕ ಸೇವಕ ಾಗಿ” ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಗಂಡಂದಿರ ಾತನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇದು ಾರಣ ಾಗಬಹುದು. ಅವರು ‘ಅರಸ ಾದಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು
ವಷಿ್ಟ ಾಣಿಯನು್ನ ಾಜಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ
ಆಕೆಯು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ’ ಅನು್ನವರು. 18 ಾಣಿಯ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ
ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ತಿರ ಾ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ಕೋಪವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು.
19 ಅರಸನು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ ವಷಿ್ಟಯು ಪುನಃ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ
ಾಜನು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲೇ ಾರದೆಂಬ ಾಜಾ ಯು ಪ್ರಕಟ ಾಗಿ
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ರ ಾ್ದಗದ ಾಗೆ ಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ
ಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಲಿ; ಅರಸನು ಆಕೆಯ ಪಟ್ಟವನು್ನ ಆಕೆಗಿಂತ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. 20 ಈ ಾಜನಿಣರ್ಯವು
ಬಹು ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಅವನ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೂ,
ಕನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ೌರವ
ಸಲಿ್ಲಸುವರು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 21ಈ ಾತುಅರಸನಿಗೂ,ಅವನ
ಸರ ಾರರಿಗೂಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋರಿ ಾಗಅರಸನುಮೆಮೂ ಾನನ
ಾತಿನಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 22 ಅವನು, “ಪ್ರತಿ ಂದು

ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಪುರುಷನೇ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸ್ವಜನರ ಾಷೆಯೇ ಉಪ ೕಗ ಾಗಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಈ ಪತ್ರಗಳು
ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

2
ಪಟ್ಟದ ಾಣಿ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರಳು

1 ಇ ಾದನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಕೋಪವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ವಷಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಆಕೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
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ಾಡಿದ ತೀಪರ್ನೂ್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ
ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಪರಿ ಾರದವರು ಅರಸನಿಗೆ,
“ಅರಸನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸುಂದರಿಯ ಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಬೇಕು. 3ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ
ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು; ಅವರು ಸುಂದರಿಯ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯ ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿ, ಅಂತಃಪುರದ ಾಲಕನೂ ಾಜಕಂಚುಕಿಯೂ ಆದ
ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ಲೇಪನ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಹಂಚಲಿ. 4 ಅರಸನು ಾವ
ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವನೋ ಆ ಕನೆ್ಯಯು ವಷಿ್ಟಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಾಣಿ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರಸನು ಅವರ
ಅಭಿ ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 5 ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕೀಷನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಶಿಮಿ್ಗೕಯ ಮ್ಮಗನೂ, ಾಯೀರನ ಮಗನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. 6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ
ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಕೀನನೊಡನೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು. 7 ಇವನು ಎಸೆ್ತೕರ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹದೆ ಾ್ಸ ಎಂಬ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅ ಾಥ ಾದ
ಮಗಳನು್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಂದಿನಿಂದ ಪುತಿ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಕೆಯು ರೂಪವತಿಯೂ ಾವಣ್ಯವತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದಳು. 8 ಅರಸನ ನಿಣರ್ಯವೂ, ಆ ಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ತರು ಾಯ ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರು ಅನೇ ಾನೇಕ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ
ಎಸೆ್ತೕರಳೂ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂತಃಪುರ ಾಲಕ ಾದ ಹೇಗೈಯ
ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದಳು. 9 ಹೇಗೈಯು ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ತನ್ನ
ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಆಕೆಗೋಸ ್ಕರ ತಕ್ಕ ಲೇಪನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಭೋಜನವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದನು. ಅವನು ಆಕೆಗೊಸ್ಕರ ಏಳು ಮಂದಿ
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ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದಆರಿಸಿಕೊಂಡುಆಕೆಯನೂ್ನಮತು್ತ
ಆಕೆಯಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಅಂತಃಪುರದಉತ್ತಮ ಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
10 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾನು ಇಂಥ ಜ ಾಂಗದವಳು, ಇಂಥ ಕುಲದವಳು
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ದೆರ್ಕೈಯು ಹೀಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 11 ಅವನು ಆಕೆಯ ೕಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆ
ಮುಂದೆಏನು ಾಡಬೇಕುಎಂದುವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಅಂತಃಪುರದ ಾ್ರ ಾರದ ಮುಂದೆ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಕನೆ್ಯಯರ
ಲೇಪನ ಾಲವು ಪೂರೈಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಂಧರಸಪ್ರ ೕಗದಲಿ್ಲ ಆರು
ತಿಂಗಳೂ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಾಂತಿವಧರ್ಕದ್ರವ್ಯಗಳ ಪ್ರ ೕಗದಲಿ್ಲ
ಆರು ತಿಂಳಗಳೂ ಅಂತು ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ಈ
ಾಲ ಮುಗಿದನಂತರ ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ
ತನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯು ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಸರದಿ ಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ ಆಕೆಯು ಅಂತಃಪುರದಿಂದ
ಅರಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಏನು
ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 14 ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಾಯಂ ಾಲ
ಹೋದವಳುಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅರಸನಉಪಪತಿ್ನಯರ ಾಲಕ ಾದ
ಶವಷ್ಗಜನೆಂಬ ಾಜಕಂಚುಕಿಯ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡನೆಯ
ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರುವಳು. ಅರಸನು ಅವಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
ಕರೆಯಿಸಿದ ಹೊರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೂ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವ
ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
15ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೆರ್ಕೈಯ ದತು್ತಪುತಿ್ರಯೂ

ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗಳೂ ಆದ ಎಸೆ್ತೕರಳ
ಸರದಿ ಬಂ ಾಗ, ಅಂತಃಪುರ ಾಲಕ ಾದ ಹೇಗೈ ಎಂಬ
ಾಜಕಂಚುಕಿಯು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಆಕೆ ಬೇರೇನೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.
16ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಪುಷ ್ಯ ಾಸದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ
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ಾಜಗೃಹಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 17 ಅರಸನು ಎ ಾ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದನು. ಎ ಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಅವನ ದಯೆಗೂ, ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಾತ್ರ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಾಜ
ಮುಕುಟವನು್ನ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ, ಆಕೆಯನು್ನ ವಷಿ್ಟಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಾಣಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 18 ಅವನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಔತಣ
ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ*, ಾಜರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉ ಾರ ಾಗಿ
ಾನಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

ದೆರ್ಕೈಯು ಾಜಕಂಟಕರ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಬಯಲು ಾಡಿದು್ದ
19 ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಸೇರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ದೆರ್ಕೈಯು ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

20 ಎಸೆ್ತೕರ ಾದರೋ ದೆರ್ಕೈಯ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಹೇಗೋ ಾಗೆ ಆಗಲೂ ಅವನ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ
ಾನು ಇಂಥ ಕುಲದವಳು, ಇಂಥ ಜ ಾಂಗದವಳು ಎಂಬುದನು್ನ
ಾರಿಗೂ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 21ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೆರ್ಕೈಯು

ಅರಮನೆಯ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರು ಾಜಕಂಚುಕಿಯರು ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತಬೇಕೆಂದು ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದ್ದರು. 22 ಈ ಸಂಗತಿಯು ದೆರ್ಕೈಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವನು

ಅದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. 23ಈ ವಿಷಯವು
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅದು ನಿಜವೆಂದು ಾಬೀ ಾದುದರಿಂದ
ಆ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಗತಿಯು ಾಜನ
ದಿನಚರಿಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಯಿತು.
* 2:18 2:18 ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥ ಾ ರಜಾದಿನಗಳು
ಅಥ ಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿ ೕಚನೆ.



ಎಸೆ್ತೕರಳು 3:1 ix ಎಸೆ್ತೕರಳು 3:7

3
ಪ್ರ ಾನಮಂತಿ್ರ ಾದ ಾ ಾನನು

1 ಇ ಾದನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಅ ಾಗನ
ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾನನನು್ನ
ಪದವಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಆ ಾ್ಥನದ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 2 ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಾನನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದರೆ
ದೆರ್ಕೈಯು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

3ಅರಮನೆಯ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ದೆರ್ಕೈಗೆ, “ನೀನು ಾಜಾ ಯನು್ನ
ಮೀರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ದೆರ್ಕೈಯು ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆನು್ನವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಾಗೂ
ಾನವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಅವನಹಟ
ಾಗುವುದೇನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನು್ನ
ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾಜಾ
5 ದೆರ್ಕೈಯು ತನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿದ ಾ ಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ಅವನು
ದೆರ್ಕೈ ಬ್ಬನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈಯೆತು್ತವುದು ಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿ,

ಇವನು ಯೆಹೂದ ಜ ಾಂಗದವನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ದೆರ್ಕೈಯ ಬಂಧುಬಳಗದವರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನ
ಮುಂದೆ ಶುಭ ಾಸವು ಮತು್ತ ಶುಭದಿನವು ಾವುದೆಂದು
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ* “ಪೂರ್” ಅಂದರೆ ಚೀಟನು್ನ ಾಕಿದರು.
ಚೀಟುಹನೆ್ನರಡನೆಯತಿಂಗ ಾದಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದಹದಿಮೂರನೆಯ
ದಿನಕೆ್ಕ ಬಿತು್ತ. 8 ಾ ಾನನು ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವಿರುತ್ತದೆ;
ಅದು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ನಿಯಮಗಳು
ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅರಸನ ನಿಯಮಗಳನ್ನಂತೂ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಅರಸನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. 9 ಅರಸನ
ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಯು ಹೊರಡಲಿ;
ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಾಜಭಂ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ †ತೂಕ ಾಡಿಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10ಆಗಅರಸನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂಯೆಹೂದ್ಯರ
ದೆ್ವೕಷಿಯೂ ಆದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 11 ಅರಸನು
ಾ ಾನನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಆ ಬೆಳಿ್ಳ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ; ನೀನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಏನು ಬೇ ಾದರೂ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಲೇಖಕರು ಕೂಡಿಬರಬೇಕು ಎಂದುಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಾ ಾನನ ಆ ಾನು ಾರ ಉಪ ಾಜರಿಗೂ, ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ, ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಬರೆದರು. ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಬರಹದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಆ ಪತ್ರಗಳು ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದ್ದವು; ಅವುಗಳಿಗೆ

* 3:7 3:7 ಶುಭ ಾಸವು ಮತು್ತ ಶುಭದಿನವು ಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರಿ ಾದದಿನಮತು್ತ ತಿಂಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು.
† 3:9 3:9 ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ 3,400 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ. 13 ಪತ್ರಗಳು ಅಂಚೆಯವರ
ಮು ಾಂತರ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಸಂ ಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ, “ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ
ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗರು,
ಹಿರಿಯರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನೋಡದೆ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಸಂಹರಿಸಿರಿ, ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿರಿ. ಅವರ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿರಿ”ಎಂದೂಬರೆದಿತು್ತ. 14ಅದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
“ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಹೊರಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ
ಾಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 15 ಈ ನಿಣರ್ಯವು ಶೂಷನ್ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟ ಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚೆಯವರು ಾಜಾ ಯ ಮೇರೆಗೆ
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅರಸ ಾದರೋ ಾ ಾನನನೊಡನೆ
ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅತ್ತ ಶೂಷನ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಳಮಳಉಂಟಾಯಿತು.

4
ಾಜಾ ಯನಿಮಿತ್ತಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟು

1 ದೆರ್ಕೈಯು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಾಗ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯನು್ನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಮ ಾದುಃಖದಿಂದ ಗೋ ಾಡಿದನು. 2 ಗೋಣಿತಟು್ಟ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡವರು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ಬಂದನು. 3 ಾವ ಾವ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸನ
ಆ ಯೂ ಮತು್ತ ನಿಣರ್ಯವೂ ಪ್ರಕಟ ಾದ ೕ ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಮ ಾದುಃಖವೂ, ಉಪ ಾಸ, ರೋದನೆ ಮತು್ತ
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ಪ್ರ ಾಪಗಳೂ ಉಂಟಾದವು. ಅನೇಕರು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಾಸಿ
ಬೂದಿ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸ ಾಯ ಾಚಿಸಿದ ದೆರ್ಕೈ

4 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸೇವಕಿಯರೂ ಕಂಚುಕಿಗಳೂ ಾಣಿ ಾದ
ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಆಕೆಯು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು ದೆರ್ಕೈಗೆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆಕೆ ಅರಸನಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಹ ಾಕನೆಂಬ ಾಜ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ನೀನು ದೆರ್ಕೈಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನು
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು.
6 ಹ ಾಕನು ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ
ಬಯಲಿಗೆ ದೆರ್ಕೈಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋದನು. 7 ದೆರ್ಕೈಯು ತನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ, ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಾಜಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹಣ
ಇಷೆ್ಟಂಬುದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾದ ಾಜ ಾಸನದ
ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, “ಇದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿವಿವರಿಸು;
ಮತು್ತ ಆಕೆಯು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ
ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಹ ಾಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ದೆರ್ಕೈಯ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 10 ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ದೆರ್ಕೈಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 11 “ಅರಸನು
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಹೊರತು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಳಗಣ
ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವವರು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗುವರು
ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಿಯಮವು ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಿಗುಂಟು.
ಾರ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುವಣರ್ದಂಡವನು್ನ ಚಾಚುವನೋ
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ಅವರು ಾತ್ರ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯುವರು ಎಂಬುದು ಅರಸನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಗೊತು್ತ. ನನಗಂತೂ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಮಂತ್ರಣ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು.
12 ಹ ಾಕನು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಾತುಗಳನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
13 ಅವನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾದರೂ
ಾನೊಬ್ಬಳು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಯುವೆನು ಎಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 14 ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದು್ದಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ
ಕಡೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯವೂ, ವಿ ೕಚನೆಯೂ
ಉಂಟಾ ಾವು; ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಡನೆ
ಾಶ ಾಗುವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇಂಥ ಸಂದಭರ್ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂದಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಾಜ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿನ್ನವಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿ
15 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ದೆರ್ಕೈಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲ

ಸಿಕು ್ಕವ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸು; 16 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಉಪ ಾಸ ಾಡಿರಿ; ಅದರಂತೆ ಾನೂ ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೊಡನೆ
ಉಪ ಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ಅನಂತರ ಾನು ವಿಧಿಮೀರಿ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು, ಸತ್ತರೆ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು.
17 ದೆರ್ಕೈ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು.

5
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನನೂ್ನ ಾ ಾನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದು್ದ

1 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಜವಸ್ತ ್ರಭೂಷಿತ ಾಗಿ
ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಣ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾಜಮಂದಿರದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಳು. ಅರಸನು ಆಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 2 ಅವನು
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ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುವಣರ್ದಂಡವನು್ನ
ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. 3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ದಂಡದ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆಗ ಅರಸನು
ಆಕೆಗೆ, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ
ಾವುದು? ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”

ಅಂದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ಒಪು ್ಪವು ಾದರೆ
ಾನು ಈಹೊತು್ತ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿರುವ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಾ ಾನನೊಡನೆ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದಳು.

5ಕೂಡಲೆಅರಸನು, “ಎಸೆ್ತೕರಳವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಾ ಾನನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು.
6 ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡು ಾಗ ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ವಿ ಾಪನೆ ಾವುದು ಹೇಳು; ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ನೀನು
ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿಯೇ, ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು” ಅಂದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಾನು ಕೇಳುವುದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ
ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೂ್ಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ 8 ಾನು
ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಾಳೆಯೂ ಾ ಾನನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ; ಆಗ ಅರಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡುವೆನು.* ಇದೇ ನನ್ನ ಮನವಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಾ ಾನ
9 ಆ ದಿನ ಾ ಾನನು ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ

ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ದೆರ್ಕೈಯು ತನಗೆ ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ
ಮುಂದೆ ಏಳದೆ ಅರಮನೆಯ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
* 5:8 5:8ಆಗಅರಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅಥ ಾ ಆಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳುವೆನು ಅಥ ಾ ಆಗ ಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸುವೆನು.
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ಕಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಭರಿತ ಾದನು. 10 ಆದರೂ ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತರನೂ್ನ,
ಪತಿ್ನ ಾದ ಜೆರೆಷಳನೂ್ನ ಕರೆದನು. 11 ಅವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ
ಘನೈಶ್ವಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಪುತ್ರ ಾ ಾತಿಶಯವನೂ್ನ, ಅರಸನು ತನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ಸರ ಾರರಿಗಿಂತ, ಾಜಸೇವಕರಿಗಿಂತ ತನಗೇ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾ್ಥನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸಿ, 12 “ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸೆ್ತೕರ್
ಾಣಿಯು ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಅರಸನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಹೊರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ನರನೂ್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾಳೆಯೂ ಅರಸನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದಳೆ. 13ಆದರೂ ದೆರ್ಕೈ

ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಕುಳಿತಿರುವವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಜೆರೆಷಳೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಆಪ್ತರೂ, “ಐವತು್ತ ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಗಲು್ಲಗಂಬವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿ ಾಳೆ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇತು ಾಕಿಸಬೇಕು; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಸನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಾ ಾನನು ಈ ಾತಿಗೆಮೆಚಿ್ಚ ಗಲು್ಲಗಂಬವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದನು.

6
ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದ ಅರಸನು

1 ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದೆ್ರಬರಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಪೂವರ್ ಘಟನೆಗಳ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತರಲು ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಾ ಾಯಣ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್
ಾಜನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಬಿಗೆ ಾನ್ ಮತು್ತ
ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರೂ ಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಯೂ ಅದು ದೆರ್ಕೈ ಮು ಾಂತರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ
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ಸಂಗತಿಯೂಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿತು್ತ. 3ಆಗಅರಸನು, “ಇದ ಾ್ಕಗಿ
ದೆರ್ಕೈಗೆ ಾವ ಾ್ಥನ ಾನಗಳು ದೊರಕಿದವು?” ಎಂದು

ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗಅವನ ಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವಕ ಾದಪರಿ ಾರದವರು, “ಏನೂ
ದೊರಕಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅರಸನು, “ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಾ ಾನನು ಾನು

ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದ ಗಲಿ್ಲಗೆ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೇತು ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗಣ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನು. 5 ಆಗ ಾಜಸೇವಕರು, “ಇಗೋ,
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನಿರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. ಆಗ
ಅರಸನು, “ಅವನು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ” ಅಂದನು. 6 ಾ ಾನನು
ಬಂ ಾಗ, “ಅರಸನು ಾರ ಾ್ನದರು ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು, “ಅರಸನು
ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ನರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವನು”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾರ ಾ್ನದರೂ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಾನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಜ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರಿ ಾಡುವ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ತರಿಸಬೇಕು. 9 ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾದ
ಅರಸನ ಸರ ಾರರಲೊ್ಲಬ್ಬನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಅರಸನು
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಾಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅವನನು್ನ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತ ಅವನ
ಮುಂದೆ, ‘ಅರಸನು ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವಿಸುವ
ರೀತಿಯು ಇದೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಾಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ದೆರ್ಕೈ
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ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೆ ಾಗೆಯೇ ಾಡು; ನೀನು ಹೇಳಿದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
11 ಾ ಾನನು ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಭೂಷಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಡಿಸಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ, “ಅರಸನು
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದೇ”
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಾಡಿಸಿದನು.

12 ದೆರ್ಕೈಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾ ಾನ ಾದರೋ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಜೆರೆಷಳ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಆಪ್ತರ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. 13ಆಗ
ಅವನ ಪಂಡಿತರೂ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವನ
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತೋ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಯೆಹೂದ ಸಂ ಾನದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಗೆಲ್ಲ ಾರಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ
ಬಿದು್ದ ಾ ಾಗುವಿ” ಅಂದರು. 14 ಅವರು ಇನೂ್ನ ಅವನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಾಡಿಸಿರುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬೇಗ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾ ಾನನನು್ನ

ಕರೆದೊಯ್ದರು.

7
ಾ ಾನನ ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಯನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದ ಎಸೆ್ತೕರ್

ಾಣಿ
1 ಅರಸನು ಾ ಾನನೊಡನೆ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಮನೆಗೆ ಔತಣ ಾ್ಕಗಿ

ಬಂದನು. 2 ಅವನು ಈ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ರ ಾರಸ
ಾನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಅರಸನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ ಾವುದು ಹೇಳು;ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ನೀನು
ನನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿಯೇ, ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು,
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“ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಸಮ್ಮತಿಸುವು ಾದರೆ ನನ್ನ
ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜ ಾಂಗವನೂ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು. 4 ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂದು ಸಂಹರಿಸಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವ ಾಗೆ
ಾವು ಾರಲ್ಪಟೆ್ಟವು. ಾವು ಸೇವಕ ಸೇವಕಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಗು ಾಮರಂತೆ ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜನನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವುದು ೕಗ ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು*”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 5 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರ್
ಾಣಿಯನು್ನ, “ಇಂಥ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ ಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಟ್ಟವನು ಾವನು?
ಅವನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಹಗೆ ಾರನು ಮತು್ತ ಶತು್ರವು ಈ ದುಷ್ಟ
ಾ ಾನನೇ” ಎಂದಳು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನನು ಾಣಿಯ
ಮುಂದೆ ಭಯಭೀತ ಾದನು. 7 ಅರಸನು ೌ ಾ್ರವೇಶ ಾಗಿ
ಾ್ರ ಾರಸ ಾನ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟದು್ದ ಅರಮನೆಯ ತೋಟಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಾ ಾನ ಾದರೋ ಅರಸನಿಂದ ತನಗೆ ಕೇಡು
ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಹತಿ್ತರ ತನ್ನ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಬಿನ್ನಹ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
8 ಅರಸನು ಅರಮನೆಯ ತೋಟದಿಂದ ಾನು ಾ್ರ ಾರಸ
ಾನ ಾಡಿದ ಗೃಹಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ
ಸು ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಾ ಾನನು ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು, “ಇವನು ಾಣಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿರು ಾ್ತನೋ?” ಅಂದನು. ಅರಸನ ಾಯಿಂದ
ಈ ಾತು ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಸೇವಕರು ಾ ಾನನ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಮುಸುಕು ಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಾ ಾನನಿ ಾದ ಗಲು್ಲ ಶಿ

* 7:4 7:4ಆ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜನನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವುದು ೕಗ ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು
ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು ಅರಸನಿಗೆಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನು್ನ ಶತು್ರವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡ ಾರನು.
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9 ಆಗ ಅರಸನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಚುಕಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಹಬೋರ್ನನು, “ಅರಸನ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದ ದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೇತು ಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇವನು ಐವತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಗಲು್ಲ ಕಂಬವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ ಾ ಾದರೆ ಾ ಾನನು್ನ ಅದಕೆ್ಕೕ ನೇತು ಾಕಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಾ ಾನನನು್ನ ದೆರ್ಕೈ ಾಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದ್ದ ಗಲು್ಲಗಂಬಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅರಸನ ಕೋಪವೂ
ಶಮನ ಾಯಿತು.

8
ದೆರ್ಕೈಗೆ ದೊರೆತ ಾ ಾನನ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರ

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವೈರಿ ಾದ ಾ ಾನನ ಮನೆಯನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಕೆಯು ದೆರ್ಕೈಗೂ ತನಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 2 ಆಗ ಅರಸನು ಾನು ಾ ಾನನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ
ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು; ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಾ ಾನನಮನೆಯಆಡಳಿತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು.
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಾಜ ಾಸನವನು್ನ

ರದು್ದ ಾಡಿದ ದೆರ್ಕೈ
3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಪುನಃ ಅರಸನನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ಅಳು ಾ್ತ, “ಅ ಾಗನ
ವಂಶದವ ಾದ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾನಿ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಪಸಿದ
ದುಷ್ಟ ೕಜನೆಗಳನು್ನ, ಅ ಾಯಗಳನು್ನ ನಿ ಾರಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದಳು. 4 ಅರಸನು ಸುವಣರ್ ಾಜದಂಡವನು್ನ
ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಳು. 5 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವನಿಗೆ, “ಅರಸನು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ, ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ಾನು ಹೇಳುವ ಾತು
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ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸುವು ಾದರೆ, ಅರಸನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ, ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನು ಆದ ಾ ಾನನು
ಬರೆಯಿಸಿದ ಪತ್ರವನು್ನ ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾಪತ್ರವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 6 ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಕುಲ ಾಶನವನು್ನ
ನೋಡು ಾ್ತ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದಳು.
7 ಆಗ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ಾಣಿ ಾದ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೆರ್ಕೈಗೂ, “ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಿಸಿ, ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಾನ ಾಡಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ, ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಾಜಮುದೆ್ರಯಿರುವ ಲೇಖನವನು್ನ ಾರೂ
ರದು್ದ ಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿತೋರುವುದನು್ನ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನೀವೂ ಬರೆಯಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಾಜಲೇಖಕರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು
ಬಂದು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಜೇಷ್ಠ ಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ದೆರ್ಕೈಯ ಆ ಾನು ಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಾರತ ದಲುಗೊಂಡು ಕೂಷಿನ ವರೆಗೂ ಇರುವ ನೂರ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಉಪ ಾಜರಿಗೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. ಆ ಪತ್ರಗಳು
ಆ ಾ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಬರಹದಲಿ್ಲಯೂ, ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಲಿಖಿತ ಾದವು.
10 ದೆರ್ಕೈಯು ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ
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ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಕಿ, *ಅರಮನೆಯ ಅ ಾ್ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ
ಬೆಳೆದಂಥ, ಅರಸನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ವೇಗ ಾಗಿ
ಓಡುವಂಥ ಕುದುರೆಗಳ ಮು ಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಆ
ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸನು, “ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ,
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 12 ತಮ್ಮ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ
ಎದು್ದ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಯುಧಗ ಡನೆ ನೆರೆದು ಬರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳವರನೂ್ನ, ಸಂ ಾ್ಥನಗಳವರನೂ್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು
ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಾಗಿ ಕೊಂದು, ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.
13 ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಕು, ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಜವಿಧಿಯೆಂದು
ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ್ದನು. 14 ಈ ಾಜಾ ಯು ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾ ಾಗಲೇ ಅಂಚೆಯವರು ಅರಮನೆಯ
ಸ ಾರಿಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಹೊರಟರು.

15 ದೆರ್ಕೈ ಾದರೋ ನೀಲಿ ಮತು್ತ ಶುಭ್ರವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಂ ಾರದ ದೊಡ್ಡ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಾರಿನ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಾಜಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟನು. ಶೂಷನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಆಭರ್ಟವು
ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಅಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ,
ೌರವ, ಹಷರ್ಪ್ರ ಾವ ಮತು್ತ ತೇಜಸು್ಸಳ್ಳವ ಾದರು.

* 8:10 8:10 ಅಥ ಾ ಅರಮನೆಯ ಅ ಾ್ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಸ ಾರಿ ಾಡಬಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಹೆಸರುಗತೆ್ತ, ಕತೆ್ತ,ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಸ ಾರಿ ಾಡಬಲ್ಲ ಅಂಚೆಯವರ
ಮು ಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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17 ಾಜನಿಣರ್ಯ ಾಸನಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಶುಭದಿನ
ಉಂಟಾಯಿತು; ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ, ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ
ಭಕ್ಷ ್ಯಭೋಜನ ಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಅವರಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದರು.

9
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಮಹೋತ್ಸವ
ಾಡಿದು್ದ
1 ಅರಸನ ಆ ಾನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ

ತಿಂಗ ಾದ ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನವು ಬಂದಿತು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು
ಅವರ ವೈರಿಗಳು ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸಮಸ್ತ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ
ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂ ಾಗ ಾರಿಗೂ
ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು; ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ದೆರ್ಕೈಯ ಾ್ರಬಲ್ಯವು ಹೆಚಾ್ಚಗು ಾ್ತ ಬಂದ ಾಗೆ ಾ್ಲ, ಅವನ

ಸುದಿ್ದಯೂ ಸಕಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು. 4 ಸವರ್
ಸಂ ಾ್ಥ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಉಪ ಾಜರೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಇತರ ಾ ೕದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾದರು. 5 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದರು;
ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ ಾಡಿದರು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲೆ್ಲೕ ಐನೂರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು.
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7 ಹತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಪಷರ್ಂ ಾತ, ದಲೊ್ಫೕನ್, ಅ ಾ್ಪತ, 8 ೕ ಾತ,
ಆದಲ್ಯ, ಅರೀ ಾತ, 9 ಪಮರ್ಷ್ಟ, ಅರೀಸೈ, ಅರಿದೈ, ವೈಜಾತ
ಎಂಬುವವರಿದ್ದರು. 10 ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಷು್ಟ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ
ದಿನ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಹತ ಾದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಯಿತು. 12ಆಗ ಅರಸನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲೆ್ಲೕ ಐನೂರು ಜನರನೂ್ನ, ಾ ಾನನ ಹತು್ತ
ಮಂದಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ;ಉಳಿದ ಾಜಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ
ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಹತ ಾಗಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ವಿ ಾಪನೆ ಇನು್ನ
ಾವುದಿದ್ದರೂ ನೆರವೇರುವುದು, ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ

ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನ
ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಾಳೆಯೂಇಂದಿನ ಾಜಾ ಯಪ್ರ ಾರ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ
ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 14 ಆಗ ಅರಸನು ಾಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಕೂಡಲೆಈಸಂಬಂಧ ಾದ ಾಜಾ ಯುಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು ಮತು್ತ ಾ ಾನನ ಹತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಗಲಿ್ಲಗೆಏರಿಸ ಾಯಿತು. 15ಶೂಷನಿನಯೆಹೂದ್ಯರುಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನದಲೂ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಅಲಿ್ಲನಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದರು; ಆದರೆ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ.

16 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಾಜಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳ ಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಾ್ರಣ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಲಿಲ್ಲ.
17 ಇದು ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
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ಅವರು ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನವನು್ನ
ಉತ್ಸವಭೋಜನ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಯ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವನು್ನ ನಗರಗಳ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ ಶುಭದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ
ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಆದರೆ ಶೂಷನಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಹದಿಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನಗಳನು್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನವನು್ನ ಉತ್ಸವಭೋಜನ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ
ಆಚರಿಸಿದರು. 19 ಆದುದರಿಂದ ೌಳಿಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಯ
ಯೆಹೂದ್ಯರುಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನವನೂ್ನ ನಗರಗಳ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ ಶುಭದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ,
ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

ಪೂರೀಮ್ಹಬ್ಬ
20 ದರ್ಕೈಯು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೂ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳ
ಮು ಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು: 21 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ
ಫಾಲು್ಗಣ ಾಸದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಮತು್ತ ಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿನಗಳನು್ನ ಉತ್ಸವದಿನಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ
ಎಂದೆಣಿಸಬೇಕು. 22 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಶತು್ರಪೀಡೆ
ತಪಿ್ಪ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸಂ ಾಪವು
ಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು; ದುಃಖವು
ಹೋಗಿ ಸುಖ ಾಲವು ಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಾನಧಮರ್
ಾಡಬೇಕು. 23 ಅದರಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೆರ್ಕೈಯ
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ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿತ ಾದದ್ದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಉತ್ಸವವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಷಿರ್ಕೋತ್ಸವ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅ ಾಗನ ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮ ಾತನ ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾನನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿ ಾಳು ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪೂರ್
ಅಂದರೆ ಚೀಟನು್ನ ಾಕಿಸಿದನ ಾ್ಲ. 25 ಇದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ಬಂ ಾಗ ಅವನು, “ ಾ ಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕುತಂತ್ರವು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ;
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಾಕಬೇಕು” ಎಂದು ಪತ್ರದ
ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನಷೆ್ಟ. 26 ಆ “ಪೂರ್*” ಎಂಬ ಶಬ್ದದ
ಆ ಾರದಿಂದ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ “ಪೂರೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
27ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಪತ್ರದ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ
ಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 28 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾಸನದ ಪ್ರ ಾರ ನೇಮಿತ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಚರಿಸುವುದುತ ್ಮಂದಿಗೆಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವರಲಿ್ಲಯೂಮೀರ ಾರದ
ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಮಗ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಗೋತ್ರ ಸಂ ಾ್ಥನ ನಗರಗಳವರು ಈ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ನಿಂತುಹೋಗ ಾರದು. ಅದರ ಾಪಕವು
ಅವರ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗಲೇ ಾರದು ಎಂದೂ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗ ಾದ
ಎಸೆ್ತೕರ್ ಾಣಿಯು ಅಧಿ ಾರಯುಕ್ತ ಾಗಿ ಪೂರೀಮ್ ಸಂಬಂಧ ಾದ
ಆ ಎರಡನೆಯ ಾಸನವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯ ಸ ಾಯದಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಬರೆದಳು. 30 ಅವನು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಾಜ್ಯದ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು

* 9:26 9:26ಪೂರ್ಚೀಟು.
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ಸಂ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
31 ಆಕೆಯು ದ ಾಸತ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ಾತುಗಳಿಂದ ಆ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ,
“ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪ ಾಸಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಪದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರ ಈಪೂರೀಮ್ದಿನಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೆರ್ಕೈಯ ನಿರೂಪದಂತೆ ಪ್ರತಿವಷರ್
ತಪ್ಪದೆ ನೇಮಿತ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳು.
32 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಆ ಅಪ್ಪಣೆ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿತು. ಆ
ನಿರೂಪವುಅಪ್ಪಣೆಯು ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಲ್ಪಪಟಿ್ಟತು.

10
ದೆರ್ಕೈಯ ಹಿರಿಮೆ

1 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಾಜನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಗೂಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದಿ್ವೕಪಗಳಿಗೂ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು.
2ಅವನಬಲಪ್ರ ಾಪಯುಕ್ತ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳೂ,ಅವನಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ದೆರ್ಕೈಗೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಮೇದ್ಯ

ಮತು್ತ ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾಲ ವೃ ಾ್ತಂತಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
3 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ದೆರ್ಕೈ ಾದರೋ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ದಿ್ವತೀಯ ಾ್ಥನದವನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಸ ಾ್ಮನಿತನೂ, ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿ ಾತ್ರನೂ, ಸ್ವಜನರ
ಹಿತಚಿಂತಕನೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಕುಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಂತಿದೂತನೂ,
ಾ್ರಥರ್ ಾಪರನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
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