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एस्तेर

एस्तेरच्या पुस्तकाचे अज्ञात लेखक सवार्त जास्त यहदूी शाही
पारसी न्यायालयांशी पिरिचत होते. न्यायालयीन जीवन आिण
परंपरांसह तसेच पुस्तकात घडलेल्या घटनांचे तपशीलवार वणर्न,
पर्त्यक्षदशी र् लेखकाकडे िनदश करतात. िवद्वानांचे असे मानने
आहे की जरुब्बाबेलच्या काळात यहदूाला परतलेल्या बाकीच्या
लोकांसाठी ते यहदूी िलखाण होते. काही जणांनी मदर्खय
स्वतः लेखक असल्याचे सुचिवलेले आहे, तथािप या मजकूरात
सापडलेल्या गुणधमार्नंी असे सुचवले आहे की दुसरा व्यक्ती,
कदािचत त्यांच्या लहान समकालीनांपैकी एक लेखक होता.

साधारण इ. प.ू 464 - 331.
ही कथा पारसी अहश्वेरोशच्या कारिकदी र्च्या दरम्यान,

मुख्यतः शसूा राजाच्या राजवाड ात, पारसी सामर्ाज्य
राजधानी या िठकाणी घडते.

एस्तेरचे पुस्तक भरपरू िकंवा पुरीम या उत्सवाचे मळू िलखाण
करण्यासाठी यहदूी लोकांच्या िलखाणासाठी िलिहण्यात आले
होते. हा वािषर्क सण िमसरामधील गुलामिगरीतनू सुटकेसाठी,
यहदूी लोकांच्या स्मरणोत्सव साजरा केला जातो.

या पुस्तकाच्या उदे्दशाने मनुष्याच्या इच्छेनुसार देवाने
त्याच्याशी संवाद साधणे, त्यांच्या वांिशक पवूर्गर्हांचा दे्वष
करणे, धोक्याच्या वेळी बौदि्धक मदत देणे आिण मदत करणे
दशर्िवणे हे आहे. देवाचा हात आपल्या लोकांच्या जीवनात
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कायर्रत आहे. त्याने एस्तेरच्या जीवनातील पिरिस्थतीचा
उपयोग केला, कारण तो त्याच्या दैवी योजना आिण उदे्दशांसाठी
उपदेश करून सवर् मानवांच्या िनणर्य व कृती वापरतो. एस्तेरच्या
पुस्तकात पुरीम आिण यहदू्यांच्या मेजवानीची संस्था नोंद आहे
आिणआजही यहदूी पुरीमच्या वेळी एस्तेर वाचतात.

संरक्षण
रूपरेषा
1. एस्तेर राणी बनते — 1:1-2:23
2. देवाच्या यहदू्यांना धोका — 3:1-15
3. एस्तेर आिण मदर्खय कारवाई करतात — 4:1-5:14
4. यहदू्यांची सुटका — 6:1-10:3

1 अहश्वेरोश राजाच्या कारिकदी र्त (अहश्वेरोश राजा भारत
देशापासनू कूश *देशापयर्ंतच्या एकशे स ावीस पर्ांतांवर राज्य
करत होता), 2 असे झाले की, त्या िदवसात शशून या
राजवाड ातील राजासनावर राजा अहश्वेरोश बसला होता.

3 आपल्या कारिकदी र्च्या ितसर्या वषी र्, त्याने आपले सवर्
पर्धान आिण सेवक यांना मेजवानी िदली. पारस आिण
माद्य या पर्ांतांमधले सैन्यािधकारी आिण सरदार त्याच्यासमोर
उपिस्थत होते. 4 त्यांना त्याने पुष्कळ िदवस म्हणजे एकशेऐंशी
िदवसपयर्ंत आपल्या वैभवी राज्याची संप ी आिण आपल्या
महान पर्तापाचे वैभव त्याने सवार्नंा दाखिवले.

5 जेव्हा ते िदवस संपले, तेव्हा राजानेसात िदवसपयर्ंत मेजवानी
िदली. शशून राजवाडयातील सवर् लोकांस, लहानापासनू
थोरांपयर्ंत होती, ती राजाच्या राजवाड ातील बागेच्या अंगणात

* 1:1
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होती. 6 बागेच्या अंगणात तलम सुताचे पांढरे व जांभळे
शोभेचे पडदे टांगले होते. हे पडदे पांढर्या जांभळया दोर्यांनी
रुप्याच्याकड ांमध्येअडकवनू संगमरवरी स्तंभालालावले होते.
तेथील मंचक सोन्यारुप्याचे असनू तांबड ा, पांढर्या व काळ्या
संगमरवरी पाषाणांच्या आिण इतर रंगीत मलू्यवान खड ांच्या
नक्षीदार फरशीवर ठेवले होते.

7 सोन्याच्या पेल्यांतनू पेयपदाथर् वाढले जात होते. पर्त्येक
पेला अिव्दतीय असा होता आिण राजाच्या उदारपणापर्माणे
राजकीय दर्ाक्षरस पुष्कळच होता. 8 हे िपणे िनयमानुसार होते.
कोणी कोणाला आगर्ह करीत नसे. पर्त्येक आमंितर्ताच्या
इच्छेपर्माणे करावे अशी राजाने आपल्या राजमहालातील सवर्
सेवकांना आज्ञा केली होती.

9 वश्ती राणीनेही राजा अहश्वेरोश याच्या राजमहालातील
िस्तर्यांना मेजवानी िदली. 10 मेजवानीच्या सातव्या िदवशी
राजा अहश्वेरोश दर्ाक्षरस प्याल्याने उल्हासीत मनःिस्थतीत
होता. तेव्हा आपल्या सेवा करत असलेल्या महमूान, िबजथा,
हरबोना, िबगथा, अवगथा, जेथर आिण कखर्स, या सात
खोजांना †आज्ञा केली की, 11 वश्ती राणीला राजमुकुट घालनू
आपल्याकडे आणावे. आपले सवर् अिधकारी व सरदार
यांच्यासमोर ितची संुदरता दाखवावी अशी त्याची इच्छा होती.
कारण ितचा चेहरा अित आकषर्क होता.

12 पण त्या सेवकांनी जेव्हा राणी वश्तीला राजाची ही आज्ञा
सांिगतली तेव्हा ितने येण्यास नकार िदला. तेव्हा राजा फार
संतापला; त्याचा क्रोधाग्नी भडकला.

13 तेव्हा काळ जाणणार्या सुज्ञ मनुष्यांना राजाने म्हटले,
कारण कायदाआिण न्याय जाणणारे अशा सवार्ंच्यासंबंधी सल्ला
घ्यायची राजाची पर्था होती. 14 आता त्यास जवळची होती
† 1:10 , परंतु ते राजेशाही दरबारात अत्यंत महत्वाचे
अिधकारी होते. या सात षंढांनी कंचुकी (खाजगी कारभारी) म्हणनू काम केले
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त्यांची नावे कशर्ना, शेथार, अदमाथा, ताशी र्श, मेरेस, मसर्ना
ममुखान. हे सातजण पारस आिण माद्य मधले अत्यंत महत्वाचे
अिधकारी होते. राजाला भेटण्याचा त्यांना िवशेषािधकार होता.
राज्यातले ते सवार्त उच्च पदावरील अिधकारी होते. 15 राजाने
त्यांना िवचारले “राणी वश्तीवर कायकायदेशीर कारवाई करावी?
कारण ितने अहश्वेरोश राजाची जी आज्ञा खोजांमाफर् त िदली
होती ितचे उल्लंघन केले आहे.”

16ममुखानाने राजा व अिधकार्यांसमक्ष म्हटले, वश्ती राणीने
केवळअहश्वेरोश राजािवरूद्ध चुकीचे केले नाही, पणराज्यातील
सवर् सरदार व अहश्वेरोश राजाच्या पर्ांतातील सवर् पर्जेिवरूद्ध
केले आहे. 17 राणी वश्ती अशी वागली हे सवर् िस्तर्यांना
समजेल. तेव्हा त्यांनाआपल्या पतीलंा तुच्छमानण्यास तेकारण
होईल. त्या म्हणतील, अहश्वेरोश राजाने राणीला आपल्यापुढे
आणण्याची आज्ञा केली पण ितने नकार िदला. 18 राणीचे कृत्य
आजच पारस आिण माद्य इथल्या अिधकार्यांच्या िस्तर्यांच्या
कानावर गेलेआहे. त्या िस्तर्याही मग राजाच्या अिधकार्यांशी
तसेच वागतील. त्यातनू अनादर आिण संताप होईल.

19जर राजाची मजी र् असल्यास, राजाने एक राजकीय फमार्न
काढावे आिण त्यामध्ये काही फेरबदल होऊ नये म्हणनू पारसी
आिण माद्य यांच्या कायद्यात ते िलहनू ठेवावे. राजाज्ञा अशी
असेल की, वश्तीने पुन्हा कधीही राजा अहश्वेरोशच्या समोर
येऊ नये. तसेच ितच्यापेक्षा जी कोणी चांगली असेल ितला
राजाने पट्टराणी करावे. 20 जेव्हा राजाच्या या िवशाल
सामर्ाज्यात ही आज्ञा एकदा जाहीर झाली की, सवर् िस्तर्या
आपापल्या पतीशी आदराने वागतील. लहानापासनू थोरापयर्ंत
सवार्ंच्या िस्तर्या आपल्या पतीचंा मान ठेवतील.

21 या सल्ल्याने राजा आिण त्याचा अिधकारी वगर् आनंदीत
झाला. ममुखानची सचूना राजा अहश्वेरोशने अंमलात
आणली. 22 राजाच्या सवर् पर्ांतात, पर्त्येक पर्ांताकडे त्याच्या
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त्याच्या िलपीपर्माणे व पर्त्येक राष्ट्राकडे त्याच्या त्याच्या
भाषेपर्माणे त्याने पतरे् पाठवली की, पर्त्येक पुरुषाने आपल्या
घरात स ा चालवावी, हाआदेश राज्यातील पर्त्येक लोकांच्या
भाषेत देण्यात आला होता.

2

1 या गोष्टी झाल्यानंतर, राजा अहश्वेरोशचा राग शमला,
त्याने वश्तीची आिण ितने जे काय केले त्याचा िवचार केला.
ितच्यािवरूद्ध िदलेल्या आदेशाचािह त्याने िवचार केला. 2 तेव्हा
राजाच्या सेवेतील तरुण सेवक त्यास म्हणाले की, राजासाठी
तरुण, संुदर कुमारीचंा शोध घ्यावा.

3 आपल्या राज्यातील पर्त्येक पर्ांतातनू राजाने एकेक
अिधकारी नेमावा, त्या अिधकार्यांनी सवर् सुरेख व संुदर
कुमारीकांना शशून राजवाड ात अंत:पुरात ठेवावे. तेथे राजाचा
अिधकारी हेगे, याच्या िनगराणीखाली स्तर्ीयांना त्यांच्या
ताब्यात द्यावे आिण त्याने त्यांना त्यांची सौंदयर् पर्साधने
द्यावीत. 4 त्यांच्यामधनू मग जी तरुण कन्या राजाला पसंत
पडेल ितला वश्तीच्या जागी राणीपद िमळावे. राजाला ही
सचूना आवडली आिण त्याने ती मान्य केली.

5 बन्यामीनाच्या घराण्यातील मदर्खय नावाचा एक यहदूी
शशून शहरात होता. तो याईराचा पुतर् आिण याईर िशमईचा
पुतर् आिण िशमई कीश याचा पुतर् होता. 6 बाबेलचा राजा
नबुखदने्स्सर याने यहदूाचा राजा यखन्या याच्याबरोबर जे लोक
पकडून नेले होते त्यांच्यामध्ये यालाही यरूशलेमेहनू पकडून
नेले होते.

7तोआपल्या चुलत्याची कन्या हदस्सा, म्हणजे एस्तेर, िहची
काळजी घेत असे. कारण ितला आईवडील नव्हते. मदर्खयाने
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ितलाआपली स्वतःचीकन्यामाननू वाढवले होते. तीतरुण स्तर्ी
संुदर बांध्याची आिण अितशय रुपवती होती.

8 जेव्हा राजाची आज्ञा लोकांपयर्ंत पोचल्यावर, पुष्कळ
मुलीनंा शशून राजवाड ात आणनू हेगेच्या देखभालीखाली
ठेवण्यात आले. त्या मुलीमंध्ये एस्तेरही होती. हेगे राजाच्या
जनानखान्याचा पर्मुख होता. 9 त्यास ती तरुणी आवडली
आिण ितच्यावर त्याची कृपादृष्टी झाली. त्याने ितला ताबडतोब
सौंदयर्पर्साधने पुरवली आिण ितच्या अन्नाचा भाग िदला.
त्याने राजाच्या राजवाड ातील सात दासी नेमनू ितला िदल्या
आिण ितला व ितच्या सात तरुण दासीनंा त्याने अंत:पुरातील
उ म जागा राहण्यास िदली.

10मदर्खयाने बजावल्यामुळे एस्तेरने आपल्या लोकांिवषयी व
नातलगांिवषयी कोणालाही सांिगतले नव्हते. 11 आिण एस्तेर
कशी आहे व ितचे काय होणार हे जाणनू घेण्यासाठी मदर्खय
पर्त्येक िदवशी अंतःपुराच्या अंगणासमोर फेर्या घालीत असे.

12 िस्तर्यांसाठी केलेल्या िनयमापर्माणे, बारा मिहने
झाल्यावर, अहश्वेरोश राजाकडे जाण्याची पाळी एकेका
तरुणीला येत असे. ितला बारा मिहने सौंदयो र्पचार घ्यावे
लागत. त्यापैकी सहा मिहने गंधरसाच्या तेलाचे तर सहा
मिहने संुगधी दर्व्ये आिण पर्साधने यांचे उपचार होत असत.
13आिण राजाकडेजायच्या वेळीअशी पध्दतहोती, अंत:पुरातनू
राजमंिदरात जाण्यासाठी जे काही ती मागे ते ितला िमळत असे.

14 संध्याकाळी ती राजाकडे जाई आिण सकाळी ती दुसर्या
अंतःपुरात परत येत असे. ितथे शाशगज नावाच्या खोजाच्या
हवाली केले जाई. शाशगज हा राजाच्या उपपत्नीची देखरेख
करणारा खोजा होता. राजाला जी कन्या पसंत पडेल ितला
तो नांव घेऊन बोलावत असे. एरवी या मुली पुन्हा राजाकडे
जात नसत. 15 आता एस्तेरची राजाकडे जायची पाळी आली
तेव्हा िस्तर्यांचा रक्षक राजाचा खोजा हेगे याने जे ितला
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देण्याचे ठरिवले होते त्याहनू अिधक काही मागनू घेतले नाही.
(मदर्खयाचा चुलता अबीहाईल याची कन्या िजला मदर्खयाने
कन्या मानले होते) आता ज्या कोणी एस्तेरला पाहीले त्या
सवार्चंी कृपादृष्टी ितच्यावर झाली.

16 तेव्हा अहश्वेरोश राजाच्या महालात एस्तेरची रवानगी
झाली. तो राजाच्या कारिकदी र्च्या सातव्या वषार्तला दहावा
म्हणजे तेबेथ मिहना होता.

17 इतर सवर् मुलीपेंक्षा राजाने एस्तेरवर अिधक पर्ीती केली.
आिण इतर सवर् कुमारीहनू ितजवर त्याची मजी र् बसली व
ितच्यावर कृपादृष्टी झाली. तेव्हा राजा अहश्वेरोशने एस्तेरच्या
मस्तकावर राजमुकुट घालनू वश्तीच्या जागी ितला राणी केले.
18आपले सवर् पर्मुख अिधकारी सेवक यांना राजाने एस्तेरसाठी
मोठी मेजवानी िदली. सवर् पर्ांतांमध्ये त्याने लोकांस कर माफी
जाहीर केली. आपल्या उदारपणापर्माणे त्याने लोकांस बक्षीसे
िदली.

19 आता सवर् मुली दुसर्यांदा एकतर् जमल्या तेव्हा मदर्खय
राजद्वारी बसला होता. 20एस्तेरनेआपलेलोकवनातलगािवषयी
कोणाला कळू िदले नव्हते. कारण मदर्खयाने ितला तसे बजावले
होते. तो ितचा सांभाळ करत असताना ती त्याचे ऐकत असे
तशीच ती अजनूही त्याच्या आजे्ञत होती. 21 मदर्खय राजद्वारी
बसलेला असताना, िबग्थान व तेरेश पर्वेशद्वारातील राजाचे
अिधकारी, राजावरील रागाने, राजा अहश्वेरोशला मारून
टाकण्याचा कट करु लागले.

22 पण मदर्खयाला त्यांचा बेत कळल्यामुळे त्याने राणी
एस्तेरला खबर िदली. राणी एस्तेरने मदर्खयाला या कटाचा
सुगावा लागला असे राजाला सांिगतले. 23 मग या बातमीचा
तपास करण्यात आला आिण खबर खरी असल्याचे आढळून
आले आिण त्या दोघा पुरुषांना फाशी देण्यात आले आिण या
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सवर् गोष्टी राजासमक्ष राजांच्या इितहासाच्या गरं्थात नोंदवनू
ठेवण्यात आल्या.

3

1या सवर् घडामोडी झाल्यानंतर अहश्वेरोश राजाने हम्मदाथा
अगागी याचा पुतर् हामान ह्याला बढती देऊन गौरव केला.
त्याच्याबरोबरच्या सवर् अिधकार्यांपेक्षा वरचे आसन त्यास
िदले. 2 राजाच्या आजे्ञनुसार राजद्वारावरील राजाचे सवर् सेवक
हामानाला नमन व मुजरा करून मान देऊ लागले. पण मदर्खय
त्यास नमन िकंवा मुजरा करीत नसे.

3 तेव्हा पर्वेशद्वारावरील राजाच्या इतर सेवकांनी मदर्खयाला
िवचारले, “राजाची आज्ञा तू का पाळत नाहीस?” 4 राजाचे सेवक
त्यास दररोज हेच िवचारू लागले तरी त्याने मुजरा करायची
राजाज्ञा पाळली नाहीच. तेव्हा असे झाले की, मदर्खयाचे हे करणे
चालेल िकंवा नाही हे पाहावे म्हणनू त्यांनी हामानाला सांिगतले;
आपण यहदूी असल्याचे त्याने या सेवकांना सांिगतले होते.

5 जेव्हा मग मदर्खयआपल्याला नमन व मुजरा करत नाही हे
हामानाने पािहले तेव्हा तो संतापला. 6 पण फक्त मदर्खयाला
िजवे मारणे त्यास अपमानकारक वाटले. कारण मदर्खयाचे
लोक कोण होते, ते त्यांनी हामानाला सांिगतले होते, म्हणनू
अहश्वेरोशाच्या राज्यातल्या सवर्च्या सवर् यहदूी लोकांस कसे
मारता येईल याचा िवचार तो करु लागला.

7 अहश्वेरोश राजाच्या कारकीदी र्च्या बाराव्या वषी र्च्या
पिहल्या मिहन्यामध्ये*, हामानाने िवशेष िदवस आिण मिहना
िनवडण्यासाठी िचठ्ठ ा †टाकल्या, त्या िचठ्ठ ा ते रोज व

* 3:7 † 3:7 “ ”
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पर्त्येक मिहन्यांमध्ये टाकत होते त्यानुसार अदार हा बारावा
मिहना त्यांनी िनवडला.

8 मग हामान राजा अहश्वेरोशकडे येऊन म्हणाला, राजा
अहश्वेरोश, तुझ्या सामर्ाज्यातसवर् पर्ांतांमध्ये िविशष्ट गटाचे
लोक िवखरलेले व पांगलेलेआहेत. इतरांपेक्षा त्यांचे कायदे वेगळे
आहेत. िशवाय ते राजाचे कायदे पाळत नाहीत. म्हणनू त्यांना
राज्यात राहू देणे राजाच्या िहताचे नाही. 9 “जर राजाची मजी र्
असल्यास, या लोकांचा संहार करण्याची आज्ञा द्यावी आिण दहा
हजार िकक्कार‡ रुपे राजाच्या खिजन्यात आणावे, म्हणनू मी ते
तोलनू राजाचे काम पाहणार्यांच्या हातांत देतो.”

10 तेव्हा राजाने आपली राजमुदर्ा बोटातनू काढून यहदू्यांचा
शतर्ू हम्मदाथा अगागी याचा पुतर् हामानाला िदली. 11 राजाने
हामानास म्हटले, “तुला चांदी िदली आहे व लोकही िदले आहेत;
तुला बरे वाटेल तसे त्यांचे करावे.”

12 त्यानंतर पिहल्या मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी राजाच्या
लेखकांना बोलावले. राजाचे पर्ितिनधी, पर्त्येक पर्ांताचे सुभे
व सगळ्या लोकांचे सरदार यांस त्यांनी हामानाच्या आजे्ञपर्माणे
पर्त्येक पर्ांताच्या िलपीत व पर्त्येक जातीच्या लोकांच्या
भाषेत िलहनू पाठिवण्यात आली. राजा अहश्वेरोशच्या नावाने
त्यांनी ते िलिहलेआिण त्यावर राजाची मोहर केली. 13जासुदांनी
ही पतरे् राजाच्या सवर् पर्ांतात नेऊन िदली. एकाच िदवशी
म्हणजेअदारमिहन्याच्या, बाराव्या मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी
तरुण व वृध्द माणसे, िस्तर्या, मुले अशा सवर् यहदू्यांचा नाश
करावा, त्यांना ठार करावे व त्यांचा नायनाट करावा. त्यांची सवर्
मालम ा लुटून घ्यावी म्हणनू िलहनू पाठवले.

14हाआदेशअसलेल्या पतर्ाची पर्त कायदा म्हणनू पर्त्येक
पर्ांतातनू हा कायदा लागू होणार होता आिण राज्यातल्या
‡ 3:9 34,000 िकलोगर्ाम
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सवर् लोकांस तो कळवण्यात आला, जेणेकरून त्या िदवशी सवर्
लोकांनी तयार असावे. 15 राजाच्या हुकूमानुसार सवर् जासदू
तातडीने िनघाले. शशून राजावाड ातनू हा हुकूम िनघाला. राजा
आिण हामान पेयपान करायला बसले पण शशून नगर मातर्
गोंधळून गेले.

4

1 जे झाले ते सवर् मदर्खयाला समजले, तेव्हा त्याने आपली
वस्तरे् फाडली आिण गोणताटाची वस्तरे् पिरधान करून
डोक्याला राख फासली. तो बाहेर नगरामध्ये आिण मोठयाने
आक्रोश करत आिण दुःखाने रडत िनघाला. 2 पण तो फक्त
राजाच्या पर्वेश द्वारापयर्ंतच पोचू शकला, कारण गोणताटाची
वस्तरे् घातलेल्या कोणालाही राजद्वारातनू आत जाण्यास मनाई
होती. 3 राजाचा हुकूम ज्या ज्या पर्ांतात पोचला तेथे तेथे
यहदू्यांमध्ये शोककळा पसरली आिण ते आक्रोश करु लागले.
उपवास करून आिण मोठयाने ते आकांत करु लागले. डोक्यात
राख घालनू आिण गोणताटाची वस्तरे् घालनू बहुतेक यहदूी
राखेत पडून रािहले.

4 जेव्हा एस्तेरच्या दासी आिण ितचे सेवक खोजे ितच्याकडे
आले आिण त्यांनी ितला मदर्खयािवषयी सांिगतले, तेव्हा राणी
एस्तेर अितशय दु:खी आिण नाराज झाली. गोणताटाच्या
ऐवजी घालायला ितने मदर्खयाकडे वसरे् पाठवली, पण त्याने
ती िस्वकारली नाहीत. 5 एस्तेरने मग हथाकाला बोलावले, हा
ितच्या सेवेसाठी िनवडलेला राजाच्या खोजांपैकी एकजण होता.
हे काय व कशासाठी आहे हे समजावे म्हणनू मदर्खयाकडे जाऊन
चौकशी करण्याची ितने त्यासआज्ञा िदली.
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6 तेव्हा राजद्वारासमोरच्या नगरातल्या मोकळया जागेत
मदर्खय होता ितथे हथाक गेला. 7 मदर्खयाने मग त्यास जे
घडले ते सवर् सांिगतले. यहदू्यांचा वध करण्याबद्दल राजाच्या
खिजन्यात नेमकी िकती चांदी जमा करायचे हामानाने वचन
िदले आहे ते ही त्याने हथाकला सांिगतले. 8 यहदू्यांच्या
वधाची आज्ञा शशून नगरात िदली होती त्या राजाजे्ञची पर्तही
ितला दाखवण्यासाठी िदली. एस्तेरने राजाकडे जाऊन आपल्या
लोकांसाठी दयेची याचना व िवनंती करावी ही जबाबदारी त्याने
ितच्यावर सोपवली.

9 म्हणनू हथाकाने एस्तेरकडे येऊन ितला, मदर्खयाने जे
सांिगतले ते सवर् कळवले. 10 मग मदर्खयासाठी एस्तेरने
हथाकाजवळ िनरोप िदलाः 11 ती म्हणाली, “मदर्खय, राजाचे
सवर् अिधकारी आिण राजाच्या पर्देशातील सवर् लोक हे जाणनू
आहेतकी न बोलावताजो राजाकडेजाईल त्या व्यक्तीसाठी मग
तो पुरुष असो की स्तर्ी, राजाचा एकच कायदा आहेः तो म्हणजे
मृत्यदंूड. मातर् राजाने आपला सुवणर् राजदंड त्या व्यक्तीपुढे
केल्यास हा कायदा अंमलात आणला जात नाही. राजाच्या
तेवढ ा कृतीने त्या मनुष्यास जीवदान िमळते. आिण मला तर
राजाकडून गेल्या तीस िदवसात बोलावणे आलेले नाही.” 12मग
एस्तेरचा हा िनरोप मदर्खयाला िमळाला.

13 मदर्खयाला ितचा िनरोप िमळाल्यावर त्याने एस्तेरला
आपले उ र पाठवले. “राजमहालात राहतेस म्हणनू तू यहदूी
लोकांतनू सुरिक्षत सुटशील असे समजू नकोस. 14तू आ ा गप्प
बसलीस तर यहदू्यांना दुसर्या िठकाणाहनू सुटका आिण मुक्ती
िमळेल, पण तुझाआिण तुझ्या िपत्याच्या घराण्याचा मातर् नाश
होईल. कोणी सांगावे, या अशा काळासाठीच कदािचत तुझी
राणी म्हणनू िनवड झाली असेल.”

15 तेव्हा एस्तेरने मदर्खयाला हे उ र पाठवले: 16 “जा,
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शशूनमधल्या सवर् यहदू्यांना एकतर् घेऊन ये आिण माझ्यासाठी
सवर्जण उपास करा. तीन िदवस आिण तीन रातर् काहीही खाऊ
िपऊ नका. मी तुमच्यासारखाच उपास करीन, तसेच माझ्या
दासीदेखील करतील. आत जाणे िनयमापर्माणे नसतानाही मी
तशीच राजाकडे जाईन. मग मी मरण पावले तर मरण पावले.”
17 तेव्हा मदर्खय िनघनू गेला आिण एस्तेरने त्यास जे करायला
सांिगतले तसे त्याने केले.

5

1 ितसर्या िदवशी एस्तेरने आपली राजवस्तरे् पिरधान केली
आिण ती राजमहालाच्याआतल्या भागात जाऊन उभी रािहली.
राजमंिदरात घराच्या दरवाजासमोर राजा िसंहासनावर बसला
होता. 2 त्यामुळे राजाने एस्तेर राणी चौकात उभी रािहलेली
पािहली. तेव्हा ितच्यावर त्याची कृपादृष्टी झाली. आपल्या
हातातला सोन्याचा राजदंड त्याने ितच्या िदशेने पुढे केला. तेव्हा
एस्तेरने जवळजाऊन राजदंडाच्या दुसर्या टोकाला स्पशर् केला.

3 मग राजाने ितला िवचारले, “एस्तेर राणी तुला काय
पािहजे? तुझी िवनंती काय आहे? अगदी अध्यार् राज्याएवढी
तुझी मागणी असली तरी ती िमळेल.” 4 एस्तेर म्हणाली,
“महाराजांच्या मजी र्स आले तर मी आज आपल्यासाठी भोजन
तयार केले आहे. त्यास राजाने हामानास घेऊन यावे.”

5 तेव्हा राजा म्हणाला, “हामानाला ताबडतोब घेऊन या
म्हणजेआम्हास एस्तेरच्या म्हणण्यापर्माणे जाता येईल.” राजा
आिण हामान मग एस्तेरने तयार केलेल्या भोजनास गेले. 6 ते
दर्ाक्षरस घेत असताना पुन्हा राजाने एस्तेरला िवचारले “तुझी
िवनंती कायआहे? ते तुला िमळेल. तुझी मागणी कायआहे? ती
अध्यार् राज्याएवढी असली तरीसुध्दा ती मान्य होईल.”
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7 एस्तेरने उ र िदले, “माझे मागणे आिण माझी िवनंती हीच
आहे की, 8 जर महाराजाची माझ्यावर कृपादृष्टी झाली असेल
तर राजा आिण हामान यांनी उद्याही यावे. उद्या मी राजासाठी
आिणहामानासाठीआणखी एक मेजवानी देईनआिणमग राजाने
म्हटल्यापर्माणे मला जे काय मागायचे ते मी उद्या मागेन.”

9 हामान त्यािदवशी अितशय आनंदात आिण चांगल्या
मन:िस्थतीत िनघाला. पण राजवाड ाच्या दरवाजाजवळ
आपणास पाहनू मदर्खय उठला नाही की थरथर कांपला नाही,
हे हामानाने पािहले तेव्हा त्यास त्याचा अितशय संताप आला.
10तरीहीआपल्या रागालाआवर घालनू हामान घरीआला. मग
आपले िमतर् आिण त्याची पत्नी जेरेश यांना त्याने बोलावले.
11आपल्या ऐश्वयार्ची बढाई मारायला हामानाने सुरुवात केली
आिणआपली पुतर्संतती, राजाने केलेले आपले अनेक पर्कारचे
सन्मान, राजाने आपल्याला िदलेले सवो र्च्च अिधकाराचे स्थान
या सगळ्यांची तो बढाई मारु लागला.

12 हामान म्हणाला, “एवढेच नाहीतर एस्तेर राणीने आज
िदलेल्या मेजवानीला राजाबरोबर माझ्यािशवाय कोणालाच
बोलावले नाही. आिण पुन्हा उद्याही राणीने मला राजाबरोबर
बोलावले आहे. 13 पण तो यहदूी मदर्खय जोपयर्ंत राजद्वाराशी
बसलेला पाहतआहे तोपयर्ंत हे सवर् व्यथर् आहे.”

14मगहामानाची पत्नी जेरेशआिण त्याचे सगळे िमतर् त्यास
म्हणाले, “त्याला फाशी देण्यासाठी एक खांब उभारायला सांग,
तो पन्नास हात उंच असावा. मग सकाळी राजाला त्यावर
मदर्खयाला फाशी द्यायला सांग. त्यानंतर राजाबरोबर खुशाल
मेजवानीलाजा म्हणजे तुलाआनंद होईल.” हामानाला ही गोष्ट
आवडली म्हणनू त्याने फाशीचा खांब करून घेतला.

6
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1 त्या रातर्ी राजाची झोप उडाली. तेव्हा त्याने एका
सेवकाला इितहासाचा गरं्थ आणण्याची आज्ञा केली आिण मग
राजापुढे मोठ ाने वाचण्यात आला. 2 राजा अहश्वेरोशाला
राजद्वारावर पहारा करणार्या िबग्थान आिण तेरेश या दोन
सेवकांनी राजाचा वध करण्याचा कट रचला होता त्याच्यािवषयी
मदर्खयाने सांिगतले होते अशी नोंद होती. 3 त्यावर राजाने
िवचारले, “मदर्खयाचा त्याबद्दल सन्मान व गौरव कसा केला
गेला?” तेव्हा सेवक राजाला म्हणाले, “त्याच्यासाठी काहीच
केले गेले नाही.”

4 राजा म्हणाला “चौकात कोण आहे?” हामान तर आपण जो
खांब मदर्खयाला फाशी देण्यासाठी तयार केला होता ते राजाला
सांगण्यास राजाच्या घराच्या बाहेरच्या अंगणात आला होता.
5 राजाचे सेवक त्यास म्हणाले, “हामान अंगणात उभा आहे”
तेव्हा राजा म्हणाला, “त्याला आत घेऊन या.” 6 हामान आत
आला तेव्हा राजाने त्यास िवचारले, ज्याचा राजाने सन्मानकरावा
असे राजाच्या मजी र्स आल्यास त्या मनुष्यासाठी काय करावे?
हामानाने मनातल्या मनात िवचार केला, “माझ्यापेक्षा कोणाचा
अिधक मान करावा म्हणनू राजाच्या मजी र्स येणार?”

7 तेव्हा हामान राजाला म्हणाला, “राजाला ज्याचा सन्मान
करायचा आहे त्याच्यासाठी हे करावे, 8 राजाने स्वतः पिरधान
केलेले राजवसरे् आणावे. राजा ज्या घोड ावर बसतो तो
घोडाही आणावा. राजाच्या मस्तकी ठेवतात तो राजमुकुट
आणावा. 9 मग राजाच्या एखाद्या महत्वाच्या अिधकार्याच्या
हाती राजवसरे् आिण घोडा या गोष्टी सोपवाव्यात. राजाला
ज्याचा सन्मान करायचाआहे त्याच्या अंगावर या अिधकार्याने
ती वसरे् घालावीत आिण त्यास घोड ावर बसवनू नगरातील
रस्त्यावर िफरवावे. या अिधकार्याने त्या व्यक्तीला पुढे घेऊन
नेताना घोिषत करावे की राजाला ज्याचा सन्मान करायचा
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असतो त्याच्यासाठी असे केले जाते.”
10 मग राजा हामानाला म्हणाला, तू बोलला त्यापर्माणे

“लवकर वस्तर् आिण घोडा घेऊन मदर्खय यहदूी
राजद्वाराजवळच बसलेला आहे त्याचे तसेच कर. जे सवर् तू
बोलला आहेस त्यातले काही एक राहू देऊ नकोस.” 11 मग
हामानाने वस्तर् आिण घोडा घेऊन मदर्खयाला ते वस्तर्
घालनू त्यास घोड ावर बसवनू नगरातील रस्त्यातनू िफरवले.
त्याच्यापुढे चालनू त्याने घोषणा िदली, “राजाला ज्याचा सन्मान
करण्यासआवडते त्या मनुष्यासाठी असे केले जाते.”

12 एवढे झाल्यावर मदर्खय राजद्वाराशी परतला. पण हामान
आपले तोंड झाकून शोक करीत घाईने घरी गेला. 13 आपली
पत्नी जेरेश आिण आपले सगळे िमतर् यांना त्याने जे जे
झाले ते सगळे सांिगतले, हामानाची पत्नी आिण त्यास सल्ला
देणारे बुद्धीमान िमतर् त्यास म्हणाले “मदर्खय यहदूी असेल तर
त्याच्यावर तुमचे वचर्स्व होणे शक्य नाही. पण त्याच्यापुढे
तुमचा अध:पात खचीतच होणार.” 14 हे सगळे त्याच्याशी
बोलत असतानाच राजाचे खोजे आले. एस्तेरने तयार केलेल्या
मेजवानीला हामानासआणायला त्यांनी घाई केली.

7

1 तेव्हा राजा आिण हामान राणी एस्तेरकडे मेजवानीला गेले.
2 मेजवानीच्या या दुसर्या िदवशी, ते दर्ाक्षरस घेत असताना,
राजाने पुन्हा एस्तेरला िवचारले, एस्तेर राणी, “तुझी िवनंती काय
आहे? ती मान्य केली जाईल. तुझी मागणी काय आहे? ती
अध्यार् राज्याएवढी असली तरी ती मान्य करण्यांत येईल.”

3 तेव्हा एस्तेर राणी म्हणाली, “राजा, माझ्यावर आपली
कृपादृष्टी झाली असनू आपली मजी र् असेल तर मला व माझ्या
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लोकांसही िजवदान द्यावे. एवढेच माझे मागणे आहे. 4 कारण,
आमचा नाश होण्यासाठी, मारले जाण्यासाठी व नाहीसे व्हावे
यासाठी मी आिण माझे लोक िवकले गेलो आहोत. आमची
नुसती गुलाम म्हणनू िवक्री झाली असती तरी मी गप्प रािहले
असते. तरी त्या शतर्ूला राजाची हानी भरून देऊ शकले
नसते.” 5 तेव्हा राजा अहश्वेरोशाने राणी एस्तेरला िवचारले,
“असे तुमच्या बाबतीत धाडस करणारा मनुष्य कोण व तो कोठे
आहे?”

6 एस्तेर म्हणाली, “तो आपल्या समोरच आहे. हाच तो दृष्ट
हामान आमचा शतर्ू!” तेव्हा राजा आिण राणीसमोर हामान
भयभीत झाला. 7 राजाला अितशय संताप आला. दर्ाक्षरस
तसाच टाकून तो उठलाआिण बाहेर राजबागेत गेला, पण हामान
आपले पर्ाण वाचवण्याची याचना करत आत राणी एस्तेरजवळ
उभा रािहला. राजाने आपले वाईट करण्याचे ठरवले आहे असे
त्याने पािहले.

8 मग जेथे दर्ाक्षरस िदला गेला होता त्या दालनामध्ये,
राजा बागेतनू येऊन उभा रािहला मेजवानीच्या, ज्या आसनावर
एस्तेर बसली होती त्यावर हामानाला पडताना राजाने पािहले.
तेव्हा संतापनू राजा म्हणाला, “मी घरात असतानाच राणीवर
जबरदस्ती करणारआहेस की काय?” राजा असे म्हणाल्याबरोबर
सेवकआतआलेआिण त्यांनी हामानाचे तोंड झाकले.

9 नंतर हरबोना नावाचा राजाच्या सेवकातील एक अिधकारी,
म्हणाला “ज्या मदर्खयाने राजाचे रक्षण करण्यासाठी खबर िदली
होती त्याच्यासाठी हामानाच्या घराजवळ पन्नास हात उंचीचा
खांब उभारलाआहे.” राजा म्हणाला “त्याचखांबावर त्यासफाशी
द्या.” 10 तेव्हा मदर्खयासाठी उभारलेल्या खांबावर हामानाला
फाशी देण्यात आली. मग राजाचा क्रोध शमला.

8
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1 त्याच िदवशी अहश्वेरोश राजाने यहदू्यांचा शतर्ू असलेल्या
हामानाच्या मालकीची सवर् मालम ा राणी एस्तेरला िदली.
आिण मदर्खय राजाकडे आला कारण त्याचे एस्तेरशी काय नाते
आहे ते ितने राजाला सांिगतले. 2 राजाला आपली मुदर्ा
हामानाकडून परत िमळाली होती. ती आपल्या बोटातनू काढून
राजाने मदर्खयाला िदली. मग एस्तेरने मदर्खयाला हामानाच्या
मालम ेचा पर्मुख नेमले.

3 एस्तेर मग राजाशी पुन्हा बोलली. ती त्याच्या पाया पडून
रडू लागली. अगागी हामानाने यहदू्यांचा नायनाट करण्याची
आखलेली दुष्ट योजना राजाने रद्द करावी म्हणनू त्यास िवनंती
करु लागली. 4 मग राजाने आपला सोन्याचा राजदंड एस्तेरपुढे
केला; एस्तेर उठली आिण राजापुढे उभी रािहली.

5 ती म्हणाली, “जर राजाच्या मजी र्स आल्यास,आिण मजवर
तुमची कृपादृष्टी झाली असल्यास, जर राजाला ही गोष्ट योग्य
वाटली आिण त्यांच्या दृष्टीने मी त्यास आवडले तर हम्मदाथा
अगागी याचा पुतर् हामान याने सवर् पर्ांतातील यहदू्यांचा
नायनाट करण्याचे पाठवलेले पतरे् रद्द करणारा आदेश िलहावा.
6कारण माझ्या लोकांवर आलेली आप ी पाहनू मी कशी सहन
करू? माझ्या नातेवाईकांचा नाश मी कसा सहन करू शकेन?”

7 राजा अहश्वेरोशाने राणी एस्तेर आिण मदर्खय यहदूी यांना
उ र िदले. राजा त्यांना म्हणाला, “हे, पहा, हामानयहदू्यांिवरुध्द
होता म्हणनू त्याची मालम ा मी एस्तेरला िदली आिण माझ्या
िशपायांनी त्यास फाशी िदले आहे. कारण तो यहदू्यांवर हल्ला
करणार होता. 8 आता राजाच्या नावाने यहदू्यांिवषयी दुसरा
आदेश िलहा आिण मग त्या हुकमावर राजाची मोहर उमटवा.
कारण राजाच्या नावाने िलिहलेले लेख आिण त्यावर झालेली
राजाची मोहर कोणालाही रद्द करता येत नाही.”
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9 राजाच्या लेखकांना ताबडतोब बोलवण्यात आले, ितसर्या
म्हणजे िशवान मिहन्याच्या तेिवसाव्या िदवशी हे झाले.
सवर् यहदूी आिण भारतापासनू कूशपयर्ंतच्या एकशेंस ावीस
पर्ांतांमधील अिधपती, अिधकारी आिण सरदार यांना उदे्दशनू
मदर्खयाने िदलेले यहदूयांिवषयी असलेले सवर् आदेश त्या
लेखकांनी िलहनू काढले. पर्त्येक पर्ांताच्या भाषेत ते
िलिहण्यात आले. पर्त्येक भािषक गटाच्या भाषेत त्यांचा
अनुवाद करण्यात आला. यहदू्यांच्या भाषेत आिण त्यांच्या
िलपीत ते आदेश िलिहले गेले.

10 मदर्खयाने राजा अहश्वेरोशाच्या नावाने पतरे् िलहनू
त्यावर राजाची मोहर करून ती राजाच्या तबेल्यात वाढलेल्या
सरकारी वेगवान घोडे, यांच्या स्वारांबरोबर पाठवले. 11 राजाने
त्या पतर्ात सवर् नगरातील यहदू्यांनी एकतर् जमावे आिण
स्वसंरक्षणासाठी उभे रहावे; त्यांना जे लोक व पर्ांत उपदर्व
करतील, त्यांच्या सवर् सैन्याचा, िस्तर्यांचा, मुलांचाही नाश
करावा व त्यांना ठार मारावे व त्यांना नाहीसे करावे, त्यांची
लटू करून घ्यावी. 12 अहश्वेरोश राजाच्या सवर् पर्ांतांत
एकाच िदवशी, बाराव्या मिहन्याच्या म्हणजे अदार मिहन्याच्या,
तेराव्या िदवशी यहदू्यांवर कारवाई करायची असे ठरले होते.

13 जो लेख हुकूम म्हणनू पर्त्येक पर्ांतात द्यायचा होता
त्याची पर्त सवर् लोकांस जाहीर झाली, की यहदू्यांनी त्या िदवशी
शतर्ूचा सडू उगवण्यासाठी तयार रहावे. 14राजाच्या घोड ांवर
स्वार होऊनजासदू तातडीने िनघाले. ते वेळ न गमावता जायला
िनघाले. राजाचा हाच आदेश शशून राजधानीतही िदला गेला.

15 मदर्खय राजाकडून िनघाला. त्याने राजाकडचा िवशेष
पोषाख घातला होता. त्याची वस्तरे् िनळया आिण पांढर्या
रंगाची होती. मोठा सोन्याचा मुकुट त्याने घातला होता. तलम
सणाचा जांभळा झगा त्याने वर चढवला होता. शशून नगरामध्ये
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आनंदाने जयघोष करण्यात आला. 16 यहदू्यांच्या दृष्टीने ती
पवर्णी होती. त्यामुळे त्यािदवशी जल्लोषाचे वातावरण होते.
17 ज्या पर्ांतात आिण ज्या नगरात राजाची आज्ञा पोहोचली
ितथे यहदू्यांमध्येआनंदझालाआिण त्यांनी भोजनसमारंभ करून
शुभिदन म्हणनू पाळला. त्या देशाचे बरेच लोकही यहदूी झाले.
कारण त्यांना यहदू्यांची भीती वाटू लागली.

9

1 आता बाराव्या मिहन्याच्या म्हणजे अदार मिहन्याच्या
तेराव्या िदवशी लोकांस राजाच्या आजे्ञचे व हुकूमाचे पालन
करायचे होते, यहदू्यांच्या शतरं्ूनी त्यांच्यावर वरचढ होण्याची
आशा धरली होती पण त्याच्या उलट झाले, जे यहदू्यांचा दे्वष
करत होते त्या शतरं्ूपेक्षा यहदूी आता वरचढ झाले होते.
2 आपल्याला नेस्तनाबतू करु पाहणार्या लोकांचा जोरदार
पर्ितकार करता यावा म्हणनू राजा अहश्वेरोशच्या राज्यातील
सवर् िठकाणचे यहदूीआपआपल्या नगरात एकतर्आले. त्यामुळे
त्यांच्या िवरोधात जायची कोणामध्येच ताकद नव्हती म्हणनू
यहदू्यांना ते लोक घाबरले.

3 िशवाय, सवर् पर्ांतामधले अिधकारी, अिधपती, सरदार,
आिण राजाचे कारभारी यांनी यहदू्यांना सहाय्य केले, कारण ते
सगळे मदर्खयाला घाबरत होते. 4मदर्खय राजवाड ातील मोठा
व्यक्तीअसनू त्याची िकती र्राज्यातीलसवार्पयर्ंत पोहचली होती,
मदर्खयाचे सामथ्यर् उ रो र वाढत गेले. 5 यहदू्यांनी आपल्या
सवर् शतरं्ूचा पाडाव केला. तलवार चालवनू त्यांनी शतर्ूला
ठार केले व शतरं्ूचा िवध्वंस केला. आपला ितरस्कार करणार्या
शतर्ूचा आपल्या इच्छेपर्माणे समाचार घेतला.
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6शशून या राजधानीच्या शहरात यहदू्यांनी पाचशेजणांचा वध
करून धुव्वा उडवला. 7 िशवाय त्यांनी पुढील लोकांस ठार केले.
पशर्न्दाथा, दलफोन, अस्पाथा, 8 पोराथा, अदल्या, अरीदाथा,
9 पमर्श्ता, अरीसई, अरीदय, वैजाथा, 10 हे हामानाचे दहा पुतर्
होते. हम्मदाथाचा पुतर् हामान यहदू्यांचा शतर्ू होता. यहदू्यांनी
या सवार्नंा ठार केले खरे, पण त्यांची मालम ा लुटली नाही.

11तटबंदीअसलेल्याशशूनमध्ये, त्यािदवशी िकतीजणमारले
गेले ते राजाला सांगण्यात आले. 12 तेव्हा राजा एस्तेर राणीला
म्हणाला, “हामानाच्या दहा पुतर्ासहीत यहदू्यांनी शशूनमध्ये
पाचशे लोकांस मारले. आता राजाच्या इतर पर्ांतांत काय करावे
अशी तुझी इच्छा आहे? तुझी काय िवनंती आहे? ती मान्य
करण्यात येईल. तुझी काय मागणी आहे? ती तुझ्यासाठी मान्य
करण्यात येईल.”

13 एस्तेर म्हणाली, “राजाची मजी र् असेल तर शशूनमध्ये
यहदू्यांना आजच्यासारखेच उद्या करु द्यावे आिण हामानाच्या
दहा पुतर्ांचे देहही खांबावर टांगावे.” 14 तेव्हा राजाने तशीआज्ञा
िदली. शशूनमध्ये तोच कायदा दुसर्या िदवशीही चालू रािहला.
हामानाच्या दहा मुलांना टांगले गेले.

15 अदार मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी शशूनमधील यहदूी
एकतर् जमले आिण त्यांनी शशूनमधल्या तीनशे जणांना िजवे
मारले पण त्यांच्या संप ीची लटू केली नाही.

16 त्यावेळी राजाच्या पर्ांतांमधले यहदूीदेखील आपल्या
संरक्षणासाठी एकतर् जमले आिण आपल्या शतर्ुपासनू त्यांना
िवसावा िमळाला. जे त्यांचा दे्वष करत होते त्या पंचाह र हजार
लोकांस त्यांनी ठार केले, पण त्यांनी ज्यांना ठार केले त्यांच्या
मालम ेला हात लावला नाही.
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17 अदार मिहन्याच्या तेराव्या िदवशी हे घडले चौदाव्या
िदवशी यहदू्यांनी िवशर्ांती घेतली आिण तो िदवस त्यांनी
आनंदोत्सवाचा व मेजवाणीचा ठरिवला. 18 परंतु शशूनमधील
यहदूीअदारमिहन्याच्या तेराव्याआिणचौदाव्या िदवशी एकतर्
आले होते. मग पंधराव्या िदवशी त्यांनी आराम केला. पंधरावा
िदवस त्यांनी मेजवाणीचा व आनंदोत्सवाचा ठरिवला. 19 म्हणनू
खेडोपाडी राहणारे जे यहदूी गावकूस नसलेल्या गावात राहतात
ते अदारच्या चतुदर्शीला पुरीम हा सण साजरा करतात. त्यांचा
सण चतुदर्शीला असतो. त्यािदवशी ते मेजवान्या देतात आिण
भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करतात.

20 मदर्खयाने जे घडले त्याची नोंद केली आिण त्याने राजा
अहश्वेरोशच्या पर्ांतातील जवळ व दरूच्या सवर् पर्ांतातील
यहदू्यांना पतरे् पाठवली, 21 दरवषी र् अदार मिहन्याचा चौदावा
आिण पंधरावा िदवसही अगत्याने पाळावा, 22 त्या िदवशी
यहदू्यांना आपल्या शतरं्ूपासनू िवसावा िमळाला म्हणनू
त्या िदवशी आनंदोत्सव साजरा करावा. या मिहन्यात
त्यांच्या शोकाचे रुपांतर आनंदात झाले. म्हणनू हा मिहनाही
उत्सवासारखासाजराकरावा. यामिहन्यात त्यांच्याआक्रोशाचे
रुपांतरआनंदोत्सवाच्या िदवसातझाले. मदर्खयाने सवर् यहदू्यांना
पतरे् िलिहली. सणासुदीचे िदवस म्हणनू त्याने हे िदवस त्यांना
साजरे करायला सांिगतले. त्या िदवशी त्यांनी मेजवान्या
द्याव्यात, भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करावी आिण गिरबांना
भेटवस्तू द्याव्यात.

23मदर्खयाने त्यांना िलिहले होते त्यापर्माणे यहदू्यांनी सुरवात
केली होती तो उत्सव त्यांनी पुढेही चालू ठेवला. 24हम्मदाथाचा
पुतर् अगागी हामान सवर् यहदू्यांचा शतर्ू होता. त्याने यहदू्यांचा
नायनाट करण्याचे कपटी कारस्थान रचले होते. यहदू्यांच्या
संहारासाठी त्याने िचठ्ठी टाकून िदवस ठरवला होता. 25 परंतु
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राजासमोर ही गोष्ट आली तेव्हा त्याने अशी िलखीत आज्ञा
काढली की, कपटी हामानाने यहदूी लोकांिवरूद्ध रचलेल्या
कारस्थानाचा दोष त्यांच्या माथी मारावाआिण त्यास व त्याच्या
पुतर्ांना फाशी देण्यात यावी. 26 यास्तव परू या शब्दावरून
“पुरीम” असे म्हणत, म्हणनू या िदवसास “पुरीम” नाव पडले.
कारण त्या पतर्ामध्ये िलिहलेल्या सवर् गोष्टी, त्यांनी पािहलेले
सवर् काहीआिण त्याच्याबाबतीत जे घडले होते त्यामुळे यहदू्यांनी
ही पर्था िस्वकारली. 27 यहदू्यांनी नवीन रीत व कतर्व्य
िस्वकारले. ही रीत आपल्यासाठी, आपल्या वंशजासाठी व जो
पर्त्येकजन त्यांना जोडलेले आहे तो. आपण हे दोन िदवस
पर्त्येक वषी र् साजरे करावेत. ते त्यांच्या िनयमानुसार आिण
पर्त्येकवषी र् त्याच वेळी साजरे करावे. 28 पर्त्येक िपढी आिण
पर्त्येक कुटंुब या िदवसाची आठवण ठेवते. सवर् पर्ांतांमध्ये
आिण सवर् नगरामध्ये हा िदवस साजरा केला जातो. पुरीमचे हे
िदवस साजरे करण्याची पर्था यहदूी कधीही सोडणार नाहीत.
यहदू्यांचे वंशजही हा सण नेहमी लक्षात ठेवतील. 29 मग
अबीहाईल ची कन्या राणी एस्तेर आिण यहदूी मदर्खय यांनी
पुरीमिवषयी एक फमार्न िलिहले. हे दुसरे पतर् ही पणूर्पणे
सत्य आहे हे िसध्द करण्यासाठी त्यांनी ते फमार्न राजाच्या पणूर्
अिधकारािनशी काढले. 30 राजा अहश्वेरोशाच्या राज्यातील
एकशेस ावीस पर्ांतांमधील समस्त यहदू्यांना मदर्खयाने पतरे्
िलिहली. त्यामध्ये शांतीची सत्य वचने होती. 31 पुरीम साजरा
करायला लोकांस सांगण्यासाठी मदर्खयाने ही पतरे् िलिहली.
आिणहा नवीनसण केव्हा साजरा करायचा हे ही त्याने सांिगतले.
यहदूी मदर्खय आिण राणी एस्तेर यांनी यहदू्यांसाठी आदेश
पाठवले होते. यहदू्यांमध्ये आिण त्यांच्या वंशजामध्ये हा दोन
िदवसाचा सण पक्का रुजावा म्हणनू त्या दोघांनी ही कृती केली.
इतर सणांच्या िदवशी जसे ते उपवास करूनआिणशोककरून तो
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सणआठवणीने पाळतात तसा हा सण त्यांनी इथनू पुढे पाळावा.
32 पुरीमचे िनयम एस्तेरच्या आजे्ञने ठरिवण्यात आले. आिण या
गोष्टीचंी लेखी नोंद गरं्थात झाली.

10
1 मग अहश्वेरोश राजाने देशावर व समुदर्ालगतच्या

लोकांवर कर बसवला. 2 त्याची सामथ्यार्ची व पराक्रमाची जी
कृत्ये, त्यांची आिण मदर्खयाचे महत्व, राजाने ज्यांना थोर केले
ते पारस आिण माद्य राजांच्या इितहासाच्या गरं्थात िलिहले
आहेत.

3 राजा अहश्वेरोशाच्या खालोखाल यहदूी मदर्खयाचे स्थान
होते. त्याचे यहदूी बांधव त्यास फार मान देत. कारण लोकांच्या
भल्यासाठी तो खपू मेहनत घेई. त्याच्या सवर् लोकांशी शांततेने
बोलत असे.
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