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എേസ്ഥർ

വസ്ഥിരാജ്ഞിസ്ഥാന്രഭഷ്ടയാകുന്നു
1 ഇന്ത്യമുതൽ കൂശ*് വെരയുള്ള
നൂറ്റിയിരുപത്തിേയഴു ്രപവിശ്യകള ം ഭരിച്ചിരുന്ന
അഹേശ്വേരാശിെന്റ കാലത്ത് ഇ്രപകാരം
സംഭവിച്ച : 2 ആ കാലത്ത് ശൂശൻ
രാജധാനിയിെല സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു
ഭരിച്ചിരുന്ന അഹേശ്വേരാശ് 3 തെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ മൂന്നാംവർഷത്തിൽ, തെന്റ എല്ലാ
്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും ഒരു
വിരുന്നു നൽകി. പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും
ൈസന്യാധിപന്മാരും ്രപവിശ്യയുെട അധിപന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരുംസന്നിഹിതരായിരുന്നു.

4 അേദ്ദഹം തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ സമ്പത്തും
തെന്റ ്രപതാപത്തിെന്റയും മഹത്ത്വത്തിെന്റയും
ഗാംഭീര്യവും നൂറ്റിെയൺപതു ദിവസംമുഴുവനും
്രപദർശിപ്പിച്ച . 5 ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം,
ശൂശൻ രാജധാനിയിലുണ്ടായിരുന്ന
െചറിയവർമുതൽ വലിയവർവെരയുള്ള എല്ലാ
ജനങ്ങൾക്കും രാജെകാട്ടാരത്തിെല ഉദ്യാനത്തിൽ
ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു വിരുന്നും നൽകി.
6 ഉദ്യാനത്തിൽ െവള്ള, നീല എന്നീ വർണങ്ങളിൽ
ചണംെകാണ്ടുള്ള തുണികൾ തൂക്കിയിരുന്നു.
െവള്ളയും ഊതനിറത്തിലുമുള്ള ചണനൂലുകൾ
മാർബിൾത്തൂണുകളിലുള്ള െവള്ളിവളയങ്ങളിൽ
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ബന്ധിച്ചിരുന്നു. അമൃതശില, മാർബിൾ,
മുത്തുച്ചിപ്പി, മറ്റ വിലപിടിപ്പ ള്ള കല്ല കൾ
എന്നിവ പതിച്ച തളത്തിൽ സ്വർണക്കസവും
െവള്ളിക്കസവും ഉള്ള കിടക്കകൾ
വിരിച്ചിരുന്നു. 7 വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള
സ്വർണച്ചഷകങ്ങളിലാണ് വീഞ്ഞു വിളമ്പിയത്.
രാജകീയ വീഞ്ഞ് ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.
അത് രാജാവിെന്റ ഔദാര്യമനുസരിച്ച് വിളമ്പി.
8 രാജകൽപ്പന്രപകാരം, അതിഥികൾക്ക്
അവരവരുെട ഇഷ്ടംേപാെല കുടിക്കാൻ
അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാരുത്തരുെടയും
ഇഷ്ടമനുസരിച്ച വിളമ്പുന്നതിനു രാജാവ്
വീഞ്ഞു വിളമ്പുന്ന കാര്യസ്ഥർക്കു നിർേദശം
െകാടുക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.

9അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിെല
സ്്രതീകൾക്ക് വസ്ഥിരാജ്ഞിയും ഒരു വിരുന്നു
നൽകി.

10 ഏഴാംദിവസം അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ്
വീഞ്ഞുകുടിച്ച് മത്തുപിടിച്ചേപ്പാൾ, തെന്ന
േസവിച്ച ഏഴു ഷണ്ഡന്മാരായ െമഹൂമാൻ,
ബിസ്ഥാ, ഹർേബാനാ, ബിഗ്ദ്ധാ, അബഗ്ദ്ധാ,
േസഥർ, കർക്കസ് എന്നിവെര വിളിച്ച്,
11 “വസ്ഥിരാജ്ഞിെയകിരീടം ധരിപ്പിച്ച്,ജനങ്ങള ം
്രപഭുക്കന്മാരുംഅവെരകാേണണ്ടതിന് ഇവിേടക്ക്
ആനയിക്കുക” എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . അവർ
കാഴ്ചയ്ക്ക്അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു. 12എന്നാൽ
ഷണ്ഡന്മാർ അറിയിച്ച കൽപ്പന്രപകാരം
വരുന്നതിന് വസ്ഥിരാജ്ഞി വിസമ്മതിച്ച .
അേപ്പാൾ രാജാവ് േരാഷാകുലനായി,
േകാപംെകാണ്ടുവിറച്ച .
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13 നീതിന്യായകാര്യങ്ങൾ രാജാവ്
വിദഗ്ദ്ധരുമായി കൂടിയാേലാചിക്കുക
പതിവായിരുന്നു, അതുെകാണ്ട്
കാലഗതികെളക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമുള്ള
ജ്ഞാനികള ം 14 രാജാവിേനാട് ഏറ്റവും
അടുപ്പമുള്ളവരും ആ രാജ്യത്തിൽ ്രപധാന
സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരും രാജസന്നിധിയിേലക്കു
്രപേത്യക ്രപേവശനാനുമതിയുള്ളവരും
പാർസ്യയിലും േമദ്യയിലും ഉള്ള ഏഴു
്രപഭുക്കന്മാരുമായെകർശനാ, േശഥാർ,അദ്മാഥാ,
തർശീശ,് േമെരസ,് മർെസനാ, െമമൂഖാൻ
എന്നിവേരാട് രാജാവ് സംസാരിച്ച .

15 “നിയമാനുസരണം വസ്ഥിരാജ്ഞിേയാട്
എന്താണു െചേയ്യണ്ടത?്” രാജാവു
േചാദിച്ച ; “ഷണ്ഡന്മാർ മുേഖന അറിയിച്ച
അഹേശ്വേരാശിെന്റ കൽപ്പന അവർ
അനുസരിച്ചില്ല.”

16 അേപ്പാൾ െമമൂഖാൻ രാജാവിെന്റയും
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സന്നിധിയിൽ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: “വസ്ഥിരാജ്ഞി രാജാവിേനാടുമാ്രതമല്ല,
അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ ്രപവിശ്യകളിലുള്ള
സകലജനങ്ങേളാടും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
െതറ്റ െചയ്തിരിക്കുന്നു. 17 രാജ്ഞിയുെട
ഈ ്രപവൃത്തി സകലസ്്രതീകള ം അറിയും.
അങ്ങെന അവർ ഭർത്താക്കന്മാെര നിന്ദിച്ച,്
‘അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് വസ്ഥിരാജ്ഞിെയ
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ച .
എന്നാൽ അവർ അനുസരിച്ചില്ല’ എന്നു പറയും.
18 ഈ ദിവസംതെന്ന രാജ്ഞിയുെട ്രപവൃത്തി
േകട്ടറിയുന്ന പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും
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്രപഭുക്കന്മാരുെട പത്നികള ം രാജാവിെന്റ
എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാേരാടും ഇങ്ങെനതെന്ന
െചയ്യ ം. അനാദരവിനും അപസ്വരത്തിനും
അന്തമില്ലാതാകും.

19 “അതിനാൽ രാജാവിനു ഹിതെമങ്കിൽ,
വസ്ഥിരാജ്ഞി ഇനിേമലിൽ അഹേശ്വേരാശ്
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ ്രപേവശിക്കരുെതന്ന്
ഒരു രാജകൽപ്പന പുറെപ്പടുവിക്കെട്ട, അത്
പാർസ്യയിെലയും േമദ്യയിെലയും നിയമങ്ങളിൽ
മാറ്റെപ്പടാത്തവിധം എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പടെട്ട.
കൂടാെത രാജാവ് അവള െട രാജ്ഞിസ്ഥാനം
അവെളക്കാൾ ഉത്തമയായ മറ്റാർെക്കങ്കിലും
നൽകെട്ട. 20 അങ്ങെന രാജശാസന
അതിവിശാലമായ രാജ്യെമമ്പാടും വിളംബരം
െചയ്തുകഴിയുേമ്പാൾ െചറിയവൾമുതൽ
വലിയവൾവെര എല്ലാ സ്്രതീകള ം തങ്ങള െട
ഭർത്താക്കന്മാെരബഹുമാനിക്കും.”

21 രാജാവിനും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഈ
ഉപേദശം േബാധിച്ച . രാജാവ് െമമൂഖാൻ
നിർേദശിച്ചതുേപാെല െചയ്തു. 22 ഓേരാ
പുരുഷനും സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിച്ച്, തെന്റ
ഭവനത്തിൽ നാഥനായിരിക്കണെമന്നു തെന്റ
രാജ്യെമമ്പാടും, ഓേരാ ്രപവിശ്യയിലും അതതു
േദശെത്ത ലിപിയിലും ഓേരാ മനുഷ്യർക്കും
അവരവരുെട ഭാഷയിലും രാജാവ് കൽപ്പന
െകാടുത്തയച്ച .

2
എേസ്ഥരിെന രാജ്ഞിയാക്കുന്നു
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1 പിന്നീട,് അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
േകാപം ശമിച്ചേപ്പാൾ വസ്ഥിെയയും അവള െട
്രപവൃത്തിെയയും തെന്റ ഉത്തരവുകെളയുംപറ്റി
അേദ്ദഹം ഓർത്തു. 2 അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ
സ്വകാര്യേസവകർ, “രാജാവിനുേവണ്ടി
സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ കന്യകമാെര
അേന്വഷിക്കെട്ട” എന്ന് നിർേദശിച്ച .
3 അേദ്ദഹം തുടർന്നു, “ശൂശൻ രാജധാനിയിെല
അന്തഃപുരത്തിേലക്കു സുന്ദരികളായ
കന്യകമാെര െകാണ്ടുവരാൻ രാജാവ് തെന്റ
എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിലും അധികാരികെള
നിയമിക്കെട്ട. അവർ രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും
അന്തഃപുരപാലകനുമായ േഹഗായിയുെട
സംരക്ഷണയിൽ കഴിയെട്ട; അവിെട അവർക്കു
സൗന്ദര്യവർധിതശു്രശൂഷയും നൽകെട്ട.
4 അതിനുേശഷം രാജാവിെന ്രപസാദിപ്പിക്കുന്ന
യുവതി, വസ്ഥിക്കു പകരം രാജ്ഞിയാകെട്ട.”
ഈ ഉപേദശം രാജാവിനു േബാധിച്ച ; അേദ്ദഹം
അങ്ങെനെചയ്തു.

5 ആ സമയത്തു ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
െമാർെദഖായി എന്ന ഒരു െയഹൂദനുണ്ടായിരുന്നു.
െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരനായ കീശിെന്റ
മകനായ ശിെമയിയുെട മകനായ
യായീരിെന്റ മകനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
6 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
െജറുശേലമിൽനിന്ന് െയെഖാന്യാവ*്
എന്ന െയഹൂദാരാജാവിേനാെടാപ്പം
്രപവാസികളാക്കിെക്കാണ്ടുവന്നവരുെട

* 2:6 െയേഹായാഖീൻ, െയെഖാന്യാവ്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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കൂട്ടത്തിൽ ഇേദ്ദഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
7 െമാർെദഖായിക്ക് ഹദസ്സാ എന്നേപരിൽ
ഒരു പിതൃസേഹാദരപു്രതി ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ
ഇേദ്ദഹമായിരുന്നു അവെള വളർത്തിയത്.
എേസ്ഥർ എന്നും േപരുള്ള അവൾ സുന്ദരിയും
സുമുഖിയുമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കള െട
മരണേശഷം െമാർെദഖായി അവെള സ്വന്തം
മകളായിസ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

8 രാജകൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചതിനുേശഷം
അേനകം യുവതികെള ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
െകാണ്ടുവരികയും േഹഗായിയുെട ചുമതലയിൽ
പാർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. എേസ്ഥരിെനയും
രാജെകാട്ടാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന്
അന്തഃപുരത്തിെന്റ ചുമതലയുള്ള േഹഗായിയുെട
ചുമതലയിൽ ആക്കി. 9 അവെള
േഹഗായിക്ക് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ; ഇവേളാ, അയാള െട
്രപീതി പിടിച്ച പറ്റി. ഉടൻതെന്ന അയാൾ
അവൾക്ക് സൗന്ദര്യവർധിതശു്രശൂഷയ്ക്കു
േവണ്ടുന്ന ്രപേത്യക ഭക്ഷണവിഹിതവും
രാജെകാട്ടാരത്തിൽനിന്ന് െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
ഏഴു ദാസിമാെരയും നൽകി. അവർക്കു
താമസിക്കുന്നതിന് അന്തഃപുരത്തിെല ഏറ്റവും
നല്ലഇടവും നൽകി.

10 െമാർെദഖായി വിലക്കിയിരുന്നതിനാൽ
എേസ്ഥർ തെന്റ പൗരത്വവും പാരമ്പര്യവും
െവളിെപ്പടുത്തിയില്ല. 11എല്ലാ ദിവസവുംഅേദ്ദഹം
അന്തഃപുരാങ്കണത്തിൽ നടന്നുെകാണ്ട് എേസ്ഥർ
എങ്ങെന കഴിയുെന്നന്നും അവൾക്ക് എന്ത്
സംഭവിക്കുെന്നന്നുംഅേന്വഷിച്ചിരുന്നു.
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12 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ
ഒരു യുവതി ആനീതയാകുന്നതിനു മുമ്പായി
അവൾ ആറുമാസം മീറൈത്തലവും†
േശഷമുള്ള ആറുമാസം സുഗന്ധവർഗവും
മറ്റ സൗന്ദര്യവർധകവസ്തുക്കള ംെകാണ്ട്
സ്്രതീകൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള പ്രന്തണ്ടു
മാസെത്ത സൗന്ദര്യവർധനയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ
പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടണമായിരുന്നു. 13രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽ െചല്ലാൻ ഓേരാരുത്തർക്കും
അവസരം വരുേമ്പാൾ, ഓേരാ യുവതിയും
രാജസന്നിധിയിൽ ഇ്രപകാരമായിരിക്കും
േപാകുന്നത:് അന്തഃപുരത്തിൽനിന്ന്
രാജെകാട്ടാരത്തിേലക്ക് ഏെതാരു സാധനവും
െകാണ്ടുേപാകാൻ േഹഗായി അവെള
അനുവദിച്ചിരുന്നു. 14 ൈവകുേന്നരം
അവൾ െചല്ല കയും രാവിെല രണ്ടാമെത്ത
അന്തഃപുരത്തിേലക്ക,് രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും
െവപ്പാട്ടികള െട പാലകനുമായശായാശ്ഗാസിെന്റ
ചുമതലയിലുള്ള മെറ്റാരിടേത്തക്ക് മടങ്ങുകയും
െചയ്യ ം. രാജാവിന് അവേളാട് ഇഷ്ടം
േതാന്നുകയും അവെള േപർെചാല്ലി
വിളിക്കുകയും െചയ്താലല്ലാെത പിന്നീട് അവൾ
രാജസന്നിധിയിൽഎത്തിയിരുന്നില്ല.

15 രാജസന്നിധിയിൽ െചല്ലാൻ തെന്റ
പിതൃസേഹാദരനായ അബീഹയീലിെന്റ മകള ം
െമാർെദഖായി തനിക്കു മകളായും സ്വീകരിച്ച
എേസ്ഥരിെന്റഅവസരംവന്നേപ്പാൾ, രാജാവിെന്റ
ഷണ്ഡനും അന്തഃപുരവിചാരകനുമായ

† 2:12 അതായത്,നറുമ്പശ
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േഹഗായി നിർേദശിച്ചതല്ലാെത മെറ്റാന്നുംതെന്ന
അവൾ ആവശ്യെപ്പട്ടില്ല. എേസ്ഥർ തെന്ന
കണ്ടവരുെടെയല്ലാം ്രപീതി േനടിയിരുന്നു.
16 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
ഏഴാംവർഷം, പത്താംമാസമായ േതേബത്ത്
മാസത്തിൽ എേസ്ഥർ അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
ആനയിക്കെപ്പട്ട .

17 രാജാവ് മറ്റ സ്്രതീകെളക്കാൾ
അധികം എേസ്ഥരിൽ ആകൃഷ്ടനായി; മറ്റ
കന്യകമാെരക്കാൾ അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപീതിയും അംഗീകാരവും സമ്പാദിച്ച .
അതിനാൽ അേദ്ദഹം അവെള രാജകിരീടം
അണിയിച്ച് വസ്ഥിക്കു പകരം രാജ്ഞിയാക്കി.
18 രാജാവ് തെന്റ സകല്രപഭുക്കന്മാർക്കും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും എേസ്ഥരിെന്റേപരിൽ
വിരുന്നു നൽകി. അേദ്ദഹം ്രപവിശ്യകളിെലല്ലാം
അവധി നൽകുകയും, രാജാവിെന്റ
ഔദാര്യമനുസരിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം
െചയ്യ കയും െചയ്തു.

െമാർെദഖായി ഒരു ഗൂഢാേലാചന
കണ്ടുപിടിക്കുന്നു

19 കന്യകമാർ രണ്ടാംതവണ
ഒരുമിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ െമാർെദഖായി
രാജകവാടത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
20 എന്നാൽ എേസ്ഥർ, െചറുപ്പത്തിൽ
െമാർെദഖായിയുെട കൽപ്പനകൾ
പിൻതുടർന്നതുേപാെല തുടർന്നും
അനുസരിച്ചതുെകാണ്ട,് െമാർെദഖായിയുെട
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നിർേദശാനുസരണം തെന്റ പൗരത്വവും
പാരമ്പര്യവും രഹസ്യമാക്കിസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

21 െമാർെദഖായി രാജകവാടത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
വാതിൽകാവൽക്കാരുമായ ബിഗ്ദ്ധാനും
േതേരശും അേദ്ദഹേത്താടുള്ള േകാപംനിമിത്തം
അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെനഅപായെപ്പടുത്താൻ
ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. 22 െമാർെദഖായി ഈ
െകണി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട,് ആ വിവരം അേദ്ദഹം
എേസ്ഥർരാജ്ഞിെയ അറിയിച്ച . അവൾ
അതു െമാർെദഖായിയുെടേപരിൽ രാജാവിെന
അറിയിക്കുകയും െചയ്തു. 23 ഈ വിവരം
അേന്വഷിച്ച് സത്യെമന്ന് േബാധ്യെപ്പട്ടതിനാൽ
ആ രണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും കഴുമരത്തിൽ
തൂക്കിെക്കാന്നു. ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം
രാജാവിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽത്തെന്ന
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽഎഴുതിേച്ചർത്തിരുന്നു.

3
െയഹൂദെര നശിപ്പിക്കാൻ ഹാമാെന്റ

ഗൂഢാേലാചന
1ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുേശഷം അഹേശ്വേരാശ്
രാജാവ് ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ
ഹാമാെന മറ്റ് എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും
ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ച .
2 രാജകവാടത്തിലുള്ള രാജാവിെന്റ എല്ലാ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും രാജകൽപ്പന്രപകാരം ഹാമാെന
വണങ്ങി നമസ്കരിച്ച വന്നു. എന്നാൽ
െമാർെദഖായി അേദ്ദഹെത്ത വണങ്ങുകേയാ
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.
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3 അേപ്പാൾ രാജകവാടത്തിലുള്ള രാജാവിെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ െമാർെദഖായിേയാട്, “നീ
രാജകൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തെതന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 4 ദിനം്രപതി അവർ ഇേതപ്പറ്റി
സംസാരിെച്ചങ്കിലും അേദ്ദഹം അ്രപകാരം
െചയ്യന്നതിനു വിസമ്മതിച്ച . അതിനാൽ
െമാർെദഖായിയുെട ്രപവൃത്തി അനുവദനീയേമാ
എന്ന് അവർ ഹാമാേനാടു േചാദിച്ച . കാരണം,
താൻഒരു െയഹൂദെനന്ന്അേദ്ദഹംപറഞ്ഞിരുന്നു.

5 െമാർെദഖായി തെന്ന വണങ്ങുകേയാ
ആദരിക്കുകേയാ െചയ്യന്നിെല്ലന്നു കണ്ടിട്ട്
ഹാമാൻ േകാപാകുലനായി. 6 എങ്കിലും
െമാർെദഖായിയുെട ജനം ഏെതന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ, െമാർെദഖായിെയമാ്രതം
െകാല്ല ന്നതിെന അേദ്ദഹം പുച്ഛിച്ച .
പകരം, അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
രാജ്യത്താകമാനമുള്ളവരും െമാർെദഖായിയുെട
ജനവുമായ എല്ലാ െയഹൂദെരയും
വധിക്കുന്നതിനുള്ളമാർഗംഹാമാൻഅേന്വഷിച്ച .

7 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
പ്രന്തണ്ടാംവർഷത്തിൽ ആദ്യമാസമായ
നീസാൻമാസം ഒരു ്രപേത്യക മാസവും
അതിെല ഒരു ദിവസവും െതരെഞ്ഞടുക്കാൻ
ഹാമാെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽ നറുക്കിട്ട —േപർഷ്യൻ
ഭാഷയിൽ ഇതിന് പൂര,് എന്നു വിളിക്കുന്നു—
പ്രന്തണ്ടാംമാസമായ ആദാർമാസത്തിനു
നറുക്കുവീണു*.

8 അേപ്പാൾ ഹാമാൻ അഹേശ്വേരാശ്

* 3:7 ചി.ൈക.്രപ. നറുക്കുവീണുഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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രാജാവിേനാട,് “അങ്ങയുെട രാജ്യെത്ത
എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിലും ജനങ്ങള െട ഇടയിൽ
ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട,് അവർ
മറ്റള്ള എല്ലാവരിൽനിന്നും തങ്ങെളത്തെന്ന
അകറ്റിനിർത്തുന്നവരാണ.് അവരുെട
നിയമങ്ങൾ മറ്റള്ള എല്ലാ ജനങ്ങള േടതിൽനിന്നു
വിഭിന്നമാണ്. അവർ രാജകൽപ്പനകൾ
്രപമാണിക്കുന്നതുമില്ല; അവർക്ക് അഭയം
െകാടുക്കുന്നത് രാജതാത്പര്യങ്ങൾക്കു
നല്ലതുമല്ല. 9 രാജാവിനു ്രപസാദെമങ്കിൽഅവെര
നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചാലും.
ഈ വ്യവഹാരം നടപ്പാക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി
ഞാൻ പതിനായിരം താലന്ത്† രാജഭണ്ഡാരത്തിൽ
നിേക്ഷപിക്കുന്നതിനു ഭരണാധിപന്മാെര
ഏൽപ്പിക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 അേപ്പാൾ രാജാവ് തെന്റ മു്രദേമാതിരം
വിരലിൽനിന്നൂരി െയഹൂദരുെട ശ്രതുവായ
ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ ഹാമാനു
െകാടുത്തു. 11 രാജാവ് ഹാമാേനാട,് “ആ
ജനേത്താട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു െചയ്യ ക;
ആ തുകയും നിെന്റ ൈകയിലിരിക്കെട്ട” എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 പിന്നീട് ആദ്യമാസത്തിെന്റ
പതിമ്മൂന്നാംദിവസം ഹാമാൻ എല്ലാ
േലഖകെരയും വിളിച്ച വരുത്തി. അവർ
രാജ്രപതിനിധികൾക്കും, വിവിധ ്രപവിശ്യകളിെല
േദശാധിപതിമാർക്കും, ജനതകള െട
്രപഭുക്കന്മാർക്കും ഉള്ളഹാമാെന്റകൽപ്പനഓേരാ
സംസ്ഥാനത്തിെന്റ ലിപിയിലും ഓേരാ ജനതയുെട

† 3:9 ഏക. 375 ടൺ.
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ഭാഷയിലും എഴുതി. ഇവ അഹേശ്വേരാശ്
രാജാവിെന്റേപരിൽ എഴുതി മു്രദേമാതിരത്താൽ
മു്രദ ഇട്ട . 13 പ്രന്തണ്ടാംമാസമായ
ആദാർമാസം പതിമ്മൂന്നാംതീയതിതെന്ന
സകല െയഹൂദെരയും—യുവാക്കെളയും
വൃദ്ധെരയും സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും—
നശിപ്പിക്കാനും െകാല്ല ന്നതിനും അവരുെട
വസ്തുവകകൾ െകാള്ളയിടുന്നതിനും
സേന്ദശവാഹകരുെട ൈകവശം രാജാവിെന്റ
എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിേലക്കും എഴുത്തുകൾഅയച്ച .
14 സകലജനവിഭാഗങ്ങള ം അറിേയണ്ടതിനും
ആ ദിവസത്തിനുേവണ്ടി ഒരുേങ്ങണ്ടതിനും
കൽപ്പനയുെട പകർപ്പ് എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിലും ഒരു
നിയമമായിത്തെന്ന ്രപസിദ്ധമാക്കി.

15 രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ച് സേന്ദശവാഹകർ
അതിേവഗം പുറെപ്പട്ട ; കൽപ്പന ശൂശൻ
രാജധാനിയിലും ്രപസിദ്ധമാക്കി. രാജാവും
ഹാമാനും മദ്യപിക്കാൻ ഇരുന്നു;എന്നാൽ ശൂശൻ
പട്ടണംപരി്രഭാന്തമായി.

4
െമാർെദഖായി എേസ്ഥരിേനാട്

സഹായത്തിനായിഅേപക്ഷിക്കുന്നു
1 ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ െമാർെദഖായി
തെന്റ വസ്്രതംകീറി ചാക്കുശീല ധരിച്ച് ചാരം
പൂശി കഠിന ദുഃഖേത്താെട നിലവിളിച്ച െകാണ്ട്
പട്ടണത്തിേലക്കു െചന്നു. 2 എന്നാൽ
അേദ്ദഹം രാജകവാടംവെരമാ്രതം േപായി;
കാരണം ചാക്കുശീല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു
രാജെകാട്ടാരത്തിെന്റ കവാടം കടക്കാൻ
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അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. 3 വിളംബരവും
രാജകൽപ്പനയും ലഭിച്ച എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിലും
ഉള്ള െയഹൂദർ വളെര സങ്കടെപ്പട്ട ; അവർ
ഉപവസിക്കുകയും കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുകയും
െചയ്തു. വളെരേപ്പർ ചാക്കുശീല ധരിച്ച്
ചാരത്തിൽകിടന്നു.

4 എേസ്ഥർരാജ്ഞിയുെട േതാഴിമാരും
ഷണ്ഡന്മാരും വന്നു െമാർെദഖായിെയക്കുറിച്ച
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ വ്യാകുലെപ്പട്ട . അവൾ
അേദ്ദഹത്തിനു ചാക്കുവസ്്രതത്തിനു പകരം
ധരിക്കാൻ വസ്്രതം െകാടുത്തുവിട്ട ; എന്നാൽ
അേദ്ദഹം അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. 5 അേപ്പാൾ
എേസ്ഥർ, രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡനും തെന്ന
ശു്രശൂഷിക്കാൻ നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവനുമായ
ഹഥാക്കിെന വിളിപ്പിച്ച് െമാർെദഖായിെയ
അലട്ട ന്ന സംഗതി എെന്തന്നും അേദ്ദഹം
വിലപിക്കുന്നത് എന്തിെനന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ
കൽപ്പനെകാടുത്തു.

6 ഹഥാക്ക് രാജകവാടത്തിൽ പട്ടണത്തിെല
വിശാലസ്ഥലത്ത് െമാർെദഖായിയുെട
അടുെത്തത്തി. 7 െമാർെദഖായി
തനിക്കു സംഭവിച്ച സകലതും െയഹൂദെര
നശിപ്പിക്കാൻ ഹാമാൻ രാജഭണ്ഡാരത്തിേലക്കു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത തുകയുെട കാര്യവും
അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ച . 8 െമാർെദഖായി,
യഹൂദെര നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശൂശനിൽ
്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ കൽപ്പനയുെട പകർപ്പ ം
ഹഥാക്കിന് െകാടുത്തു. തുടർന്നു െമാർെദഖായി
എേസ്ഥരിെന ഈ പകർപ്പ കാണിച്ച് കാര്യങ്ങൾ
അവൾക്കു വിവരിച്ച െകാടുക്കുകയും
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അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന് അവള െട
ജനത്തിനുേവണ്ടി യാചിച്ച് അേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യണെമന്നു പറഞ്ഞു.

9 ഹഥാക്ക് തിരിെകെച്ചന്ന് െമാർെദഖായി
പറഞ്ഞെതാെക്കയും എേസ്ഥരിെന അറിയിച്ച .
10 അേപ്പാൾ എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിെയ
അറിയിക്കാൻ ഹഥാക്കിേനാട് ഇങ്ങെന
നിർേദശിച്ച : 11 “രാജാവിെന്റ എല്ലാ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും ്രപവിശ്യകളിെല
ജനങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന നിയമം
എെന്തന്നാൽ: ആണായാലും െപണ്ണായാലും
വിളിക്കെപ്പടാെത ആെരങ്കിലും രാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ അകെത്ത അങ്കണത്തിൽ
്രപേവശിച്ചാൽ അവർ മരിക്കണം. രാജാവ് തെന്റ
തങ്കെച്ചേങ്കാൽ നീട്ടിയാലല്ലാെത അയാള െട
ജീവൻ രക്ഷെപ്പടുകയില്ല. ഈ മുപ്പതു
ദിവസത്തിനകമായി രാജാവ്എെന്നവിളിച്ചിട്ടില്ല.”

12 എേസ്ഥരിെന്റ വാക്കുകൾ
െമാർെദഖായിെയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ,
13 അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന മറുപടിെകാടുത്തു:
“നീ രാജെകാട്ടാരത്തിലായതിനാൽ
എല്ലാ െയഹൂദരിൽനിന്നും നീമാ്രതം
രക്ഷെപ്പടുെമന്ന് കരുേതണ്ട. 14 ഈ സമയം
നീ മിണ്ടാെതയിരുന്നാൽ െയഹൂദർക്കുള്ള
ആശ്വാസവും േമാചനവും മെറ്റവിെടനിെന്നങ്കിലും
വരും; എന്നാൽ നീയും നിെന്റ പിതൃഭവനവും
നശിക്കും. ഇങ്ങെനെയാരു കാലേത്തക്കാകാം
നീ രാജകീയ സ്ഥാനത്തു വന്നിരിക്കുന്നത—്
ആർക്കറിയാം!”

15 എേസ്ഥർ െമാർെദഖായിക്ക് ഇങ്ങെന
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മറുപടി നൽകി: 16 “േപായി ശൂശനിലുള്ള എല്ലാ
െയഹൂദെരയും ഒരുമിച്ച കൂട്ടി എനിക്കുേവണ്ടി
ഉപവസിക്കുക. മൂന്നുദിവസം, രാ്രതിയും പകലും,
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും അരുത.് ഞാനും
എെന്റ ദാസികള ം നിങ്ങെളേപ്പാെല ഉപവസിക്കും.
ഇതു െചയ്തേശഷം നിയമത്തിെനതിെരങ്കിലും
ഞാൻ രാജസന്നിധിയിൽ േപാകും. ഞാൻ
നശിക്കുെന്നങ്കിൽനശിക്കെട്ട.”

17 െമാർെദഖായി തിരിെകേപ്പായി എേസ്ഥർ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്തു.

5
രാജാവിേനാടുള്ളഎേസ്ഥരിെന്റഅഭ്യർഥന

1 മൂന്നാംദിവസം എേസ്ഥർ രാജവസ്്രതങ്ങൾ
അണിഞ്ഞ് െകാട്ടാരത്തിെന്റ അകെത്ത
അങ്കണത്തിൽ രാജഗൃഹത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
നിന്നു. രാജാവ് രാജധാനിയിൽ രാജഗൃഹത്തിെന്റ
വാതിലിന് അഭിമുഖമായി സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 എേസ്ഥർരാജ്ഞി
അങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട്
അവേളാട് കൃപേതാന്നി തെന്റ തങ്കെച്ചേങ്കാൽ
അവള െടേനേര നീട്ടി. എേസ്ഥർ അടുത്തുെചന്ന്
െചേങ്കാലിെന്റഅ്രഗം െതാട്ട .

3 രാജാവ് അവേളാടു േചാദിച്ച :
“എേസ്ഥർരാജ്ഞീ, എന്താണു കാര്യം?
എന്താണു നിെന്റ യാചന? രാജ്യത്തിെന്റ
പകുതിയാെണങ്കിൽേപാലും ഞാൻ നിനക്കു
നൽകാം.”

4 എേസ്ഥർ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“തിരുഹിതെമങ്കിൽ, രാജാവിനുേവണ്ടി ഞാൻ
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ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് ഇന്ന് അങ്ങു
ഹാമാേനാെടാപ്പം വരണം.”

5 അേപ്പാൾ രാജാവ്, “എേസ്ഥർ
പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യന്നതിനായി ഹാമാെന
ഉടൻതെന്നവരുത്താൻ”കൽപ്പിച്ച .
അങ്ങെന രാജാവും ഹാമാനും എേസ്ഥർ
ഒരുക്കിയ വിരുന്നിൽ പെങ്കടുത്തു. 6 അവർ
വീഞ്ഞുകുടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ രാജാവ്
വീണ്ടും എേസ്ഥരിേനാട:് “എന്താണു നിെന്റ
അേപക്ഷ? അത് നിനക്കു നൽകും.
എന്താണു നിെന്റ യാചന? രാജ്യത്തിെന്റ
പകുതിേയാളമായാൽേപാലും നിനക്കു ലഭിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

7 എേസ്ഥർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “എെന്റ
അേപക്ഷയും യാചനയും ഇതാണ്: 8 രാജാവിന്
എേന്നാട് ്രപീതിയുെണ്ടങ്കിൽ,എെന്റഅേപക്ഷയും
അഭ്യർഥനയും സാധിച്ച തരാൻ തിരുവുള്ളം
ഉെണ്ടങ്കിൽ,രാജാവുംഹാമാനുംഞാൻഒരുക്കുന്ന
വിരുന്നിനു നാെളയുംവരണം. അേപ്പാൾ ഞാൻ
രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതിനു മറുപടി നൽകാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.
ഹാമാെന്റ േകാപം െമാർെദഖായിെക്കതിേര

9 ഹാമാൻ അന്ന് ആനന്ദേത്താെട
ഉല്ലസിച്ച െകാണ്ടു മടങ്ങിേപ്പായി. എന്നാൽ
െമാർെദഖായി രാജകവാടത്തിൽ തെന്റ
സമീപത്തിൽ എഴുേന്നൽക്കാെതയും തെന്ന
ഭയെപ്പടാെതയും ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റഉള്ളിൽെമാർെദഖായിെക്കതിേര
േകാപം നിറഞ്ഞു. 10 എങ്കിലും ഹാമാൻ
ആത്മനിയ്രന്തണംപാലിച്ച വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങി.
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സ്േനഹിതെരയും തെന്റ ഭാര്യയായ
േസെരശിെനയും വിളിച്ച വരുത്തി. 11 ഹാമാൻ
തെന്റ ധനമഹിമയും പു്രതബഹുത്വവും രാജാവു
തെന്ന ആദരിച്ച മറ്റ ്രപഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽനിന്നും ഉയർത്തിയതും
അവേരാടു വിവരിച്ച . 12 അേദ്ദഹം തുടർന്നു,
“അതുമാ്രതമല്ല, രാജാവിേനാെടാപ്പം വിരുന്നിന്
എേസ്ഥർരാജ്ഞി ക്ഷണിച്ച ഏക വ്യക്തിയും
ഞാനാണ്. നാെളയും രാജാവിേനാെടാപ്പം
െചല്ലാൻ എെന്നക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. 13എന്നാൽ
െയഹൂദനായ െമാർെദഖായി രാജകവാടത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നതു കാണുന്നിടേത്താളം ഇെതാന്നും
എനിക്കുതൃപ്തി നൽകുന്നില്ല.”

14 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ
േസെരശും സകലസ്േനഹിതരും അേദ്ദഹേത്താട,്
“അൻപതുമുഴം* ഉയരമുള്ള ഒരു
തൂക്കുമരം ഉണ്ടാക്കി, രാവിെല െചന്ന്
െമാർെദഖായിെയ അതിേന്മൽ തൂക്കാൻ
രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിക്ക. അതിനുേശഷം
സേന്താഷേത്താെടരാജാവിേനാെടാപ്പംവിരുന്നിനു
േപാകുക.” ഈ ഉപേദശം ഹാമാനു േബാധിച്ച ;
അവൻതൂക്കുമരം പണിയിച്ച .

6
െമാർെദഖായിആദരിക്കെപ്പടുന്നു

1 അന്നുരാ്രതി രാജാവിന് ഉറങ്ങാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല, അതുെകാണ്ടു തനിക്കു
വായിച്ച േകൾേക്കണ്ടതിനു തെന്റ

* 5:14 ഏക. 23 മീ.
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വാഴ്ചക്കാലെത്ത സംഭവങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ
ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകം െകാണ്ടുവരാൻ
കൽപ്പനെകാടുത്തു. 2 അതിൽ രാജാവിെന്റ
രണ്ടു േസവകരും വാതിൽകാവൽക്കാരുമായ
ബിഗ്ദ്ധാനയും േതേരശും അഹേശ്വേരാശ്
രാജാവിെന വധിക്കാൻ ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയതും െമാർെദഖായി അതു
െവളിവാക്കിയതും േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു.

3 അേപ്പാൾ രാജാവു േചാദിച്ച : “ഇതിന്
എന്തു ബഹുമതിയും അംഗീകാരവുമാണ് നാം
െമാർെദഖായിക്ക് നൽകിയത?്”

“ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല,” എന്നു ഭൃത്യന്മാർ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

4 “പുറെത്തഅങ്കണത്തിൽആരുണ്ട?്” രാജാവു
േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ െമാർെദഖായിക്കായി
ഒരുക്കിയ തൂക്കുമരത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത
തൂക്കണെമന്ന് അേപക്ഷിക്കാൻ ഹാമാൻ
അങ്കണത്തിനു പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

5 “ഹാമാൻ അങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു,”
രാജഭൃത്യന്മാർഅറിയിച്ച .

“അവെന അകേത്തക്കു െകാണ്ടുവരിക,”
രാജാവ് കൽപ്പിച്ച .

6 ഹാമാൻ അകത്തു ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ
രാജാവ് അവേനാട്, “രാജാവ് ആദരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എന്താണ്
െചയ്തുെകാടുേക്കണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“എെന്നയല്ലാെത മറ്റാെരയാണ് രാജാവ്
ആദരിക്കാൻആ്രഗഹിക്കുന്നത?്” എന്ന് ഹാമാൻ
ഉള്ളിൽ കരുതി. 7അതിനാൽ അവൻ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: “രാജാവ് ആദരിക്കാൻആ്രഗഹിക്കുന്ന
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മനുഷ്യനുേവണ്ടി, 8 രാജാവ് ധരിക്കുന്ന
രാജവസ്്രതവും രാജാവ് സഞ്ചരിക്കുന്ന
കുതിരയും രാജശിരസ്സിൽ െവക്കുന്ന കിരീടവും
െകാണ്ടുവരെട്ട. 9 വസ്്രതവും കുതിരയും
രാജാവിെന്റ േ്രശഷ്ഠന്മാരായ ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
ഒരുവെന ഏൽപ്പിക്കണം. രാജാവ് ആദരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന മനുഷ്യെന രാജവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്
കുതിരപ്പ റത്തു കയറ്റി, ‘രാജാവ് ആദരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന മനുഷ്യേനാട് ഇങ്ങെന
െചയ്യന്നു!’ എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
പട്ടണവീഥികളിലൂെടആനയിക്കണം.”

10 രാജാവ് ഹാമാേനാടു കൽപ്പിച്ച : “േവഗം
നീ േപായി, പറഞ്ഞതുേപാെല രാജവസ്്രതവും
കുതിരയും െകാണ്ടുവന്ന് രാജകവാടത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന െമാർെദഖായി എന്ന െയഹൂദന്
ഇെതല്ലാം െചയ്യ ക. നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കുറവും
വരുത്തരുത.്”

11 അങ്ങെന ഹാമാൻ രാജവസ്്രതവും
കുതിരയും െകാണ്ടുവന്ന,് െമാർെദഖായിെയ
വസ്്രതം അണിയിച്ച് കുതിരപ്പ റത്തു കയറ്റി
പട്ടണവീഥികളിലൂെട ആനയിച്ച് ഇങ്ങെന
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “രാജാവ് ആദരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നമനുഷ്യേനാട് ഇങ്ങെന െചയ്യന്നു!”

12പിന്നീട് െമാർെദഖായി രാജകവാടത്തിേലക്കു
മടങ്ങി. ഹാമാനാകെട്ട വിലപിച്ച,് തലമൂടി
വീട്ടിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 13 തനിക്കു
സംഭവിച്ചെതാെക്കയും ഭാര്യയായ
േസെരശിെനയും സകലസ്േനഹിതെരയും
അറിയിച്ച .
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അവെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കള ം ഭാര്യയായ
േസെരശുംഅവേനാട്: “െമാർെദഖായിയുെടമുമ്പിൽ
നിെന്റ പതനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം
െയഹൂദാവംശത്തിൽെപ്പട്ടവനാകുകയാൽ
നിനക്ക് അേദ്ദഹത്തിെനതിേര നിൽക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ നീ
വീണുേപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അവർ
അവേനാട്സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
രാജാവിെന്റ ഷണ്ഡന്മാർ വന്ന് എേസ്ഥർ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിനു സംബന്ധിക്കാൻ
ഹാമാെനതിടുക്കത്തിൽവിളിച്ച െകാണ്ടുേപായി.

7
ഹാമാെന്റ മരണം

1 രാജാവും ഹാമാനും എേസ്ഥർരാജ്ഞി
ഒരുക്കിയ വിരുന്നിനു െചന്നു. 2 രണ്ടാംദിവസം
അവർ വീഞ്ഞുകുടിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
രാജാവ് എേസ്ഥരിേനാട് വീണ്ടും േചാദിച്ച ,
“എേസ്ഥർരാജ്ഞീ, എന്താണ് നിെന്റ അേപക്ഷ?
അതുനിനക്കുനൽകാം.എന്താണ്നിെന്റയാചന?
രാജ്യത്തിെന്റ പകുതിേയാളമായാൽേപാലും
അതു നിനക്കു ലഭിക്കും.”

3 അേപ്പാൾ എേസ്ഥർരാജ്ഞി ഉത്തരം
പറഞ്ഞു: “രാജാേവ, അേങ്ങക്ക്
എേന്നാട് ്രപീതിയുെണ്ടങ്കിൽ, രാജാവിന്
തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ, എെന്റ അേപക്ഷയാൽ
എെന്റ ജീവെനയും എെന്റ യാചനയാൽ എെന്റ
ജനെത്തയും എനിക്കു നൽകണേമ. 4 കാരണം
നശിപ്പിച്ച,് െകാല്ലെപ്പട്ട,് ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടാനായി
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എെന്നയും എെന്റ ജനെത്തയും ഇതാ
വിറ്റിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങെള ദാസീദാസന്മാരായി
വിറ്റിരുെന്നങ്കിൽേപാലും ഞാൻ മിണ്ടാെത
ഇരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അതുേപാലും
മഹാരാജാവിെന ശല്യെപ്പടുത്താൻ മതിയായ
കാരണംആകുമായിരുന്നില്ല.”

5അഹേശ്വേരാശ്രാജാവ്എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടു
േചാദിച്ച : “ആരാണ്അവൻ? ഇങ്ങെനഒരുകാര്യം
െചയ്യാൻൈധര്യെപ്പട്ടവൻഎവിെട?”

6എേസ്ഥർപറഞ്ഞു: “ൈവരിയും ശ്രതുവും!ഈ
ദുഷ്ടനായഹാമാൻതെന്ന!”
അേപ്പാൾ ഹാമാൻ രാജാവിെന്റയും
രാജ്ഞിയുെടയും മുമ്പിൽ ഭയന്നുവിറച്ച .
7 രാജാവ് േ്രകാധേത്താെട വീഞ്ഞുവിരുന്നു
നിർത്തി െകാട്ടാരത്തിെന്റ ഉദ്യാനത്തിേലക്കു
േപായി. എന്നാൽ രാജാവ്, തനിക്ക് അനർഥം
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
ഹാമാൻ എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടു തെന്റ ജീവൻ
ഇരന്നുവാങ്ങാൻഅവിെട നിന്നു.

8 രാജാവ് ഉദ്യാനത്തിൽനിന്ന് വിരുന്നുശാലയിൽ
മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾഹാമാൻഎേസ്ഥർഇരുന്ന
മഞ്ചത്തിേലക്കുവീണുകിടക്കുകയായിരുന്നു.
അേപ്പാൾരാജാവ്, “എെന്റെകാട്ടാരത്തിൽെവച്ച്
എെന്റസാമീപ്യത്തിൽരാജ്ഞിെയബലാൽക്കാരം
െചയ്യാൻഇവൻമുതിരുേന്നാ”എന്നു േചാദിച്ച .
രാജാവ് ഈ വാക്ക് സംസാരിച്ച ഉടൻ
അവർ ഹാമാെന്റ മുഖം മൂടി. 9 രാജാവിെന്റ
ഷണ്ഡന്മാരിെലാരാളായ ഹർേബാനാ, “ഹാമാെന്റ
വീട്ടിൽഅൻപതുമുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു തൂക്കുമരം
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ഉണ്ട്. രാജാവിെന്റ നന്മയ്ക്കായി സംസാരിച്ച
െമാർെദഖായിക്കുേവണ്ടി ഹാമാൻ നിർമിച്ചതാണ്
അത്”എന്നു േബാധിപ്പിച്ച .

“അവെന അതിൽത്തെന്ന തൂക്കുക,” രാജാവു
കൽപ്പിച്ച . 10അങ്ങെന െമാർെദഖായിക്കുേവണ്ടി
താൻ നിർമിച്ച തൂക്കുമരത്തിൽത്തെന്ന അവർ
ഹാമാെനതൂക്കി; രാജാവിെന്റ േകാപവും ശമിച്ച .

8
െയഹൂദന്മാർക്കനുകൂലമായ രാജാവിെന്റ

വിളംബരം
1 അന്നുതെന്ന അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ്
െയഹൂദന്മാരുെട ശ്രതുവായ ഹാമാെന്റ
വസ്തുവകകൾ എേസ്ഥർ രാജ്ഞിക്കു നൽകി.
െമാർെദഖായിയുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധം
എേസ്ഥർരാജ്ഞി രാജാവിെന അറിയിച്ചതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു രാജസന്നിധിയിൽ ്രപേവശനം
ലഭിച്ച . 2 രാജാവ് ഹാമാനിൽനിന്ന് തിരിെക
വാങ്ങിയ മു്രദേമാതിരം െമാർെദഖായിക്കു
സമ്മാനിച്ച . എേസ്ഥർ അേദ്ദഹെത്ത ഹാമാെന്റ
വസ്തുവകകൾെക്കല്ലാംഅധികാരിയാക്കി.

3 എേസ്ഥർ വീണ്ടും രാജാവിെന്റ
കാൽക്കൽവീണ് കരഞ്ഞു യാചിച്ച .
ആഗാഗ്യനായ ഹാമാൻ െയഹൂദർെക്കതിേര
ആസൂ്രതണംെചയ്തത്രന്തംഅവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന്
അവൾ അേപക്ഷിച്ച . 4 രാജാവ് തെന്റ
തങ്കെച്ചേങ്കാൽ എേസ്ഥരിനുേനേര നീട്ടി; അവൾ
എഴുേന്നറ്റ് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു.
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5എേസ്ഥർരാജാവിേനാടുപറഞ്ഞു: “രാജാവിനു
തിരുവുള്ളമുണ്ടായി, ഇക്കാര്യം ശരിെയന്നു
േബാധ്യെപ്പടുകയുംഎേന്നാടു ്രപിയംേതാന്നുകയും
െചയ്യ െന്നങ്കിൽ, രാജാവിെന്റ ്രപവിശ്യകളിലുള്ള
സകല െയഹൂദെരയും സംഹരിക്കാൻ
ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട മകൻ ഹാമാൻ
എഴുതിയ നിയമത്തിനു വിേരാധമായി രാജാവ്
ഒരു കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചാലും. 6 ഒരു ദുരന്തം
എെന്റജനെത്തമൂടുന്നത്ഞാൻഎങ്ങെനകണ്ടു
സഹിക്കും?എെന്റകുടുംബത്തിെന്റനാശംഞാൻ
എങ്ങെനകണ്ടുസഹിക്കും?”

7അഹേശ്വേരാശ്രാജാവ്എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാടും
െമാർെദഖായി എന്ന െയഹൂദേനാടും പറഞ്ഞു,
“ഹാമാൻ െയഹൂദെര ആ്രകമിച്ചതിനാൽ
അവെന്റ വീട് ഞാൻ എേസ്ഥരിനു
നൽകി. അവെന അവൻതെന്ന ഒരുക്കിയ
തൂക്കുമരത്തിേലറ്റ കയും െചയ്തു. 8 ഇനി
രാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ െയഹൂദർക്ക്
അനുകൂലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമെമന്നു
േതാന്നുന്ന മെറ്റാരു കൽപ്പന എഴുതിെക്കാള്ള ക.
അതിൽ രാജാവിെന്റ മു്രദേമാതിരത്താൽ
മു്രദയിടുക. രാജാവിെന്റ നാമത്തിൽ എഴുതി
രാജാവിെന്റ മു്രദേമാതിരത്താൽ മു്രദയിടെപ്പട്ട
ഒരു കൽപ്പനയും റദ്ദാക്കാവുന്നതല്ല.”

9 മൂന്നാംമാസമായ സീവാൻ മാസം
ഇരുപത്തിമൂന്നാംതീയതി രാജാവിെന്റ േലഖകെര
എല്ലാം വിളിച്ച വരുത്തി. ഇന്ത്യമുതൽ കൂശ്
വെര വ്യാപിച്ച കിടക്കുന്ന 127 ്രപവിശ്യകളിെല
സകല െയഹൂദർക്കും രാജ്രപതിനിധികൾക്കും
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േദശാധിപതികൾക്കും ജനത്തിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാർക്കുംേവണ്ടി െമാർെദഖായി
നിർേദശിച്ചെതാെക്കയും അവർ എഴുതി.
കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ
ലിപിയിലും ഓേരാ ജനതയുെട ഭാഷയിലും
െയഹൂദർക്ക് അവരുേടതായ ലിപിയിലും ആണ്
എഴുതിയത.് 10 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
നാമത്തിൽ എഴുതിയതും മു്രദേമാതിരത്താൽ
മു്രദ െചയ്യെപ്പട്ടതുമായ കൽപ്പനകള മായി
രാജാവിനുേവണ്ടി വളർത്തിയിരുന്ന േവഗമുള്ള
കുതിരകള െട പുറത്ത് സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച .

11 ഈ കൽപ്പനയാൽ, എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിലുമുള്ള െയഹൂദർക്ക്
സ്വയസംരക്ഷണയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടുന്നതിനും
അവെരയും അവരുെട സ്്രതീകെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ആ്രകമിക്കാൻ ഏതു
ജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ്രപവിശ്യയിൽനിന്നും
വരുന്ന എല്ലാ ൈസന്യെത്തയും െകാന്നു
നശിപ്പിച്ച് ഉന്മൂലനംെചയ്യാനും ശ്രതുക്കെള
െകാള്ളയടിക്കാനുമുള്ള അനുമതി ലഭിച്ച .
12 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ എല്ലാ
്രപവിശ്യകളിലും പ്രന്തണ്ടാംമാസമായ
ആദാർമാസം പതിമ്മൂന്നാംതീയതിയായിരുന്നു
െയഹൂദർക്ക് ഇതു െചയ്യാൻ അനുവാദം.
13 ആ ദിവസം െയഹൂദർ തങ്ങള െട
ശ്രതുക്കെള േനരിടാൻ തയ്യാറായിരിേക്കണ്ടതിനു
കൽപ്പനയുെട ഒരു പകർപ്പ് ഒരു
നിയമമായിത്തെന്ന എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിലും എല്ലാ
ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി.



എേസ്ഥർ 8:14 xxv എേസ്ഥർ 9:1

14 അങ്ങെന, സേന്ദശവാഹകർ
രാജകൽപ്പനയാൽ നിർബന്ധിതരായി
രാജാവിെന്റ കുതിരകള െട പുറത്ത് കയറി
അതിേവഗം പുറെപ്പട്ട . കൽപ്പന ശൂശൻ
രാജധാനിയിലും ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തി.
െയഹൂദരുെട ജേയാത്സവം

15 െമാർെദഖായി നീലയും െവള്ളയും നിറങ്ങൾ
ഉള്ള രാജവസ്്രതവും വലിയ സ്വർണക്കിരീടവും
മൃദുലചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള ഊതവർണ
നിലയങ്കിയും ധരിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . ശൂശൻ പട്ടണം ആനന്ദത്താൽ
ആേഘാഷിച്ചാർത്തു. 16 െയഹൂദർക്ക് അത്
സേന്താഷത്തിെന്റയും ആഹ്ലാദത്തിെന്റയും
ആനന്ദത്തിെന്റയും അഭിമാനത്തിെന്റയും
സമയമായിരുന്നു. 17 എല്ലാ ്രപവിശ്യയിലും
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും രാജകൽപ്പന ലഭിച്ച
എല്ലായിടത്തുംെയഹൂദർക്കിടയിൽസേന്താഷവും
ആനന്ദവും ഉണ്ടായി. അവിെട വിരുന്നും
ആേഘാഷവും ഉണ്ടായി. െയഹൂദെരക്കുറിച്ച ള്ള
ഭയംനിമിത്തം ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള
അേനകരും െയഹൂദരായിത്തീർന്നു.

9
1 പ്രന്തണ്ടാംമാസമായ ആദാർമാസം
പതിമ്മൂന്നാംതീയതി രാജാവിെന്റ കൽപ്പന
നടപ്പാേക്കണ്ടിയിരുന്നു. ഈ ദിവസം
െയഹൂദെര കീഴടക്കാൻ അവരുെട
ശ്രതുക്കൾ ആ്രഗഹിച്ചിരുെന്നങ്കിലും
സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞു. െയഹൂദർക്കു
തങ്ങള െട ശ്രതുക്കള െടേമൽ ആധിപത്യം



എേസ്ഥർ 9:2 xxvi എേസ്ഥർ 9:11

ലഭിച്ച . 2 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ
്രപവിശ്യകളിെല എല്ലാ െയഹൂദരും അവരുെട
പട്ടണങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടി അവരുെട
പതനം ആ്രഗഹിച്ചവെര ആ്രകമിക്കാൻ
തയ്യാെറടുത്തു. സകലജനവിഭാഗങ്ങള ം അവെര
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽആർക്കുംഅവർക്കുേനേര
നിൽക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല. 3െമാർെദഖായിേയാടുള്ള
ഭയംനിമിത്തം ്രപവിശ്യകളിെല എല്ലാ
്രപഭുക്കന്മാരും, രാജ്രപതിനിധികള ം
േദശാധിപതികള ം ഭരണാധിപന്മാരും
െയഹൂദെര സഹായിച്ച . 4 െമാർെദഖായി
െകാട്ടാരത്തിൽ ്രപമുഖനായിരുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി എല്ലാ ്രപവിശ്യകളിലും
വ്യാപിക്കുകയും അേദ്ദഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ
അധികാരമുള്ളവനായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

5 െയഹൂദർ തങ്ങള െട ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം
വാളാൽ െകാന്നു. അവർ തങ്ങെള
െവറുത്തവേരാെടല്ലാം തങ്ങൾക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ളതുേപാെലെയാെക്കയും ്രപവർത്തിച്ച .
6 ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ െയഹൂദർ അഞ്ഞൂറു
പുരുഷന്മാെര െകാല്ല കയും നശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 7 പർശൻദാഥാ, ദല്േഫാൻ,
അസ്പാഥാ 8 േപാറാഥാ, അദല്യാ, അരീദാഥാ,
9പർമസ്ഥാ,അരീസായി,അരീദായി, വെയസാഥാ
10 എന്നിങ്ങെന െയഹൂദരുെട ശ്രതുവും
ഹെമ്മദാഥയുെട മകനുമായ ഹാമാെന്റ
പത്തുമക്കെളയും അവർ െകാന്നു. എന്നാൽ
അവർെകാള്ളമുതലിൽ െതാട്ടേതയില്ല.

11 ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
എണ്ണം അന്നുതെന്ന രാജാവിെന അറിയിച്ച .
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12 രാജാവ് എേസ്ഥർരാജ്ഞിേയാട:് “െയഹൂദർ
ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ അഞ്ഞൂറുേപെരയും
ഹാമാെന്റ പത്തുപു്രതന്മാെരയും െകാെന്നാടുക്കി
അവെര നശിപ്പിച്ച . രാജാവിെന്റ മറ്റള്ള
്രപവിശ്യകളിൽ അവർ എന്തു െചയ്തിരിക്കും?
ഇനിയും നിെന്റ അേപക്ഷ എന്താണ?് അത്
നിനക്കു ലഭിക്കും. എന്താണ് ഇനിയും നിെന്റ
ആ്രഗഹം? അതും നിനക്ക് നൽകാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

13 അേപ്പാൾ എേസ്ഥർ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“രാജാവിനു തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ ശൂശനിലുള്ള
െയഹൂദന്മാർക്ക് ഇന്നെത്തകൽപ്പനഅനുസരിച്ച്
നാെളയും ്രപവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം
െകാടുക്കേണ. ഹാമാെന്റ പത്തുമക്കെളയും
തൂക്കിേലറ്റ കയും െചയ്യണേമ.”

14 ഇങ്ങെന െചയ്യണെമന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ച .
ശൂശനിൽ നൽകിയ കൽപ്പന്രപകാരം ഹാമാെന്റ
പു്രതന്മാെരയും തൂക്കിേലറ്റി. 15 ആദാർമാസം
പതിന്നാലാംതീയതി ശൂശനിലുള്ള െയഹൂദന്മാർ
ഒത്തുകൂടി ശൂശനിലുള്ള മുന്നൂറു പുരുഷന്മാെര
തൂക്കിേലറ്റി. എന്നാൽ അവർ െകാള്ളമുതലിൽ
ൈകെവച്ചില്ല.

16 ഇേതസമയം രാജാവിെന്റ ്രപവിശ്യകളിലുള്ള
ബാക്കി െയഹൂദരും സ്വയരക്ഷയ്ക്കും
ശ്രതുവിൽനിന്നുള്ള വിടുതലിനുമായി
ഒരുമിച്ച കൂടി. അവർ എഴുപത്തയ്യായിരംേപെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ
െകാള്ളമുതലിൽ ൈക െതാട്ടില്ല. 17 ഇത്
ആദാർമാസം പതിമ്മൂന്നാംതീയതി സംഭവിച്ച .
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പതിന്നാലാംതീയതി അവർ വി്രശമിച്ച ; അവർ
ആനന്ദേത്താെടവിരുന്നാേഘാഷിച്ച .

18ശൂശനിലുള്ളെയഹൂദർപതിമ്മൂന്നാംതീയതിയും
പതിന്നാലാംതീയതിയും ഒരുമിച്ച കൂടിയ േശഷം
പതിനഞ്ചാംതീയതിവി്രശമിച്ച .ആദിവസംഅവർ
ആനന്ദേത്താെടവിരുന്നാേഘാഷിച്ച .

19 അതുെകാണ്ടാണ് ്രഗാമീണരായ
െയഹൂദർ ആദാർമാസം പതിന്നാലാംതീയതി
ആനന്ദത്തിെന്റയും വിരുന്നിെന്റയും ദിനമായി
ആേഘാഷിക്കുകയും പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങൾ
ൈകമാറുകയും െചയ്യന്നത.്
പൂരീംസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു

20-21 വർഷംേതാറും ആദാർമാസം പതിന്നാലും
പതിനഞ്ചും തീയതികെള െയഹൂദർ
തങ്ങള െട ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് വിടുവിക്കെപ്പട്ട
ദിവസമായും തങ്ങള െട ദുഃഖം സേന്താഷമായും
വിലാപം ഉത്സവമായും തീർന്ന മാസമായും
െകാണ്ടാടണെമന്നും, അങ്ങെന ഈ ദിവസങ്ങൾ
ആേഘാഷത്തിെന്റയും വിരുന്നിെന്റയും
ദിവസങ്ങളായും പരസ്പരം േഭാജനസമ്മാനങ്ങൾ
ൈകമാറുന്നതിനും ദരി്രദർക്ക് ദാനധർമങ്ങൾ
െകാടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ദിവസങ്ങളായും
ആചരിക്കണെമന്നും നിർേദശിച്ച െകാണ്ട്
22 അടുത്തും അകെലയുമായി അഹേശ്വേരാശ്
രാജാവിെന്റ ്രപവിശ്യകളിലുള്ള സകല
െയഹൂദർക്കും െമാർെദഖായി കത്തുകളയച്ച .

23 അങ്ങെന െയഹൂദർ, തങ്ങൾ ആരംഭിച്ച
ആേഘാഷം തുടരാനും െമാർെദഖായി തങ്ങൾക്ക്
എഴുതിയതുേപാെല ്രപവർത്തിക്കാനും
തീരുമാനിച്ച . 24ആഗാഗ്യനായ ഹെമ്മദാഥയുെട
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മകനും െയഹൂദരുെട ശ്രതുവുമായ ഹാമാൻ
െയഹൂദർെക്കതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തുകയും
അവെര തകർക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന് നറുക്കിടുകയും െചയ്തു—
േപർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഇതിെന പൂര്,
എന്നു വിളിക്കുന്നു— 25 ഇതിെനക്കുറിച്ച്
രാജാവിന് അറിവുകിട്ടി.* അേപ്പാൾ ഹാമാൻ
െയഹൂദർെക്കതിേര ആേലാചിച്ച ദുഷ്ടത
അവെന്റ തലേമൽതെന്ന വേരണ്ടതിന്
അവെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
തൂക്കിേലറ്റ വാൻ രാജാവ് േരഖാമൂലം കൽപ്പന
പുറെപ്പടുവിച്ച . 26 ഈ കാരണത്താൽ
പൂര,് എന്ന വാക്കിേനാട് ബന്ധെപ്പടുത്തി
ഈ നാള കൾക്ക് പൂരീം എന്നു േപരുവിളിച്ച .
ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു
നിമിത്തവും അവർ കണ്ടതും അവർക്കു
സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങള ംനിമിത്തവും
27 തങ്ങള ം തങ്ങള െട പിൻഗാമികള ം,
തങ്ങേളാടു േചരുന്നവരും മുടക്കംകൂടാെത
വർഷംേതാറും നിർദിഷ്ടസമയത്ത് ഇവ
ആചരിക്കണെമന്ന് െയഹൂദർ തീരുമാനിച്ച റച്ച .
28 ഈ ദിവസങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി
എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ്രപവിശ്യകളിലും
പട്ടണങ്ങളിലും ഓർമിച്ച് ആചരിക്കണം.
പൂരീമിെന്റ ഈ ദിവസങ്ങൾ െയഹൂദരാൽ
ആേഘാഷിക്കെപ്പടാെതേപാകുകേയാ അവരുെട
തലമുറകളിൽനിന്ന് അവയുെട ഓർമ
ഇല്ലാതാകുകേയാ െചയ്യരുത.്

* 9:25 അഥവാ,എേസ്ഥർരാജാവിെന്റസന്നിധിയിൽവന്നേപ്പാൾ
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29 അബീഹയീലിെന്റ പു്രതിയായ
എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും െമാർെദഖായി എന്ന
െയഹൂദനും പൂരീം സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ടാമെത്ത
കത്ത് സർവാധികാരേത്താെട എഴുതി
അയച്ച . 30 അങ്ങെന െമാർെദഖായി
അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിെന്റ നൂറ്റിഇരുപത്തിേയഴു
സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള െയഹൂദർക്ക്
സമാധാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും
വചനങ്ങളായി, 31 െമാർെദഖായി എന്ന
െയഹൂദനും എേസ്ഥർരാജ്ഞിയും
െയഹൂദേരാട് ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതുേപാെലയും
ഉപവാസത്തിെന്റയും വിലാപത്തിെന്റയും
കാര്യത്തിൽതങ്ങൾക്കുംപിൻഗാമികൾക്കുംേവണ്ടിയും
അവർ ്രകമീകരിച്ചിരുന്നതുേപാെലയും
പൂരീമിെന്റ ദിവസങ്ങൾ നിർദിഷ്ടസമയത്ത്
ആചരിേക്കണ്ടതിന് കത്തുകളയച്ച . 32പൂരീമിെന്റ
ഈആചാരങ്ങൾഎേസ്ഥരിെന്റകൽപ്പന്രപകാരം
ഉറപ്പിച്ച്അവേരഖകളിൽേചർക്കുകയുംെചയ്തു.

10
െമാർെദഖായിയുെടബഹുമതി

1 അഹേശ്വേരാശ് രാജാവ് രാജ്യത്തുടനീളം
വിദൂരതീരങ്ങൾക്കും കരം ഏർെപ്പടുത്തി.
2 അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധികാരത്തിെന്റയും
ശക്തിയുെടയും എല്ലാ ്രപവൃത്തികള ം
െമാർെദഖായിക്കു നൽകിയ ബഹുമതിയുെട
കാര്യങ്ങള ം േമദ്യയിെലയും പാർസ്യയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 3 െമാർെദഖായി
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എന്ന െയഹൂദൻ അഹേശ്വേരാശ് രാജാവിനു
രണ്ടാമനും, െയഹൂദന്മാരുെട ഇടയിൽ ഉന്നതനും
തെന്റ വർഗക്കാരുെട ഇടയിൽ സമ്മതനും
ആയിരുന്നു. കാരണം അേദ്ദഹം തെന്റ
ജനത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കായിട്ട ്രപവർത്തിക്കയും,
അവരുെട അഭിവൃദ്ധിക്കായി നിലെകാള്ള കയും
െചയ്തു.
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