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எஸ்தரின்
சரித்த ரம்

வஸ்த ராணி அரசனுக்கு கீழ்ப்படிய
மறுக்க றாள்
௧ அகாஸ்ேவரு அரசனாக இருந்த

காலத்தல் இது நைடெபற்றது. அகாஸ்ேவரு
இந்தயா முதல் எத்த ேயாப்ப யா வைரயுள்ள
127 நாடுகைள ஆண்டான். ௨ அரசன்
அகாஸ்ேவரு சூசான் என்ற தைலநகரில்
சங்காசனத்தலிருந்துஅரசாண்டான்.
௩ அகாஸ்ேவருவன், மூன்றாவது

ஆட்சயாண்டில், அவன் தனது
அதகாரிகளுக்கும், ப ரபுக்களுக்கும் வருந்து
ெகாடுத்தான். பைட அத காரிகளும்,
ெபர்ச யா மற்றும் ேமதயாவலுள்ள
முக்கய தைலவர்களும் அங்ேக
இருந்தனர். ௪ வருந்தானது 180
நாட்களுக்குத் ெதாடர்ந்தன. அந்தக்
காலம் முழுவதும் அகாஸ்ேவரு அரசன்
தனது இராஜ்யத்தன் ெசல்வச் ச றப்ைபக்
காட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
ஒவ்ெவாருவரிடமும் தன் அரண்மைனயன்
கம்பீரமான அழைகயும், ெசல்வத்ைதயும்
காட்டிக் ெகாண்டிருந்தான். ௫ அந்த 180
நாட்களும் முடிந்தேபாது. அகாஸ்ேவரு



எஸ்தர் ௧:௬ ii எஸ்தர் ௧:௯

அரசன் இன்ெனாரு வருந்ைத ஏழு
நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெகாடுத்தான். அந்த
வருந்து அரண்மைன ேதாட்டத்த ற்குள்ேள
நைடெபற்றது. சூசான் தைலநகரத்தல்
உள்ள அைனத்து முக்கயமானவர்களும்,
முக்கயமற்றவர்களும்அைழக்கப்பட்டிருந்தனார்.
௬ அந்த உள்ேதாட்டத்தல் அைறையச்
சுற்ற ெவள்ைளயும், நீலமுமான ெமல்லிய
தைரகள் ெதாங்கன. அத்ெதாங்கல்கள்
ெவண்கலத் தூண்களிேல, ெவள்ளி
வைளயங்களில், ெமல்லிய நூலும், சவப்பு
நூலுமான கயறுகளால் கட்டப்பட்டிருந்தன.
அங்ேக ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும்
ெசய்யப்பட்ட இருக்ைககள் இருந்தன.
அைவ சவப்பும், நீலமும், ெவள்ைளயும்,
கறுப்புமான கற்கள் பத த்தருந்த
தளவரிைசயன் ேமல் ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
௭ ெபாற்கண்ணங்களில் த ராட்ைசரசம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு கண்ணமும்
வத்தயாசமாக இருந்தது! அங்ேக முதல்
தரமான த ராட்ைசரசம் அரசர்களுக்கு ஏற்ற
வைகயல் தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
௮ அரசன் தனது ேவைலக்காரர்களுக்கு
ஒரு கட்டைள இட்டிருந்தான். ஒவ்ெவாரு
வருந்தாளியும் அவரது வருப்பம்ேபால்
த ராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்கட்டும் என்று
ெசால்லியருந்தான். த ராட்ைசரசம்
பரிமாறுபவன்அரசனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தான்.
௯ அரசனது அரண்மைனயல் இராணி
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வஸ்தயும் ெபண்களுக்கு ஒரு வருந்து
ெகாடுத்தாள்.
௧௦-௧௧ வருந்தன் ஏழாவது நாளில்,

அகாஸ்ேவரு அரசன் த ராட்ைச ரசத்தால்
உச்சப் ேபாைதயல் இருந்தான். அவன்
ஏழு ப ரதானிகளுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
அந்த ப ரதானிகள், ெமகுமான், பஸ்தா,
அற்ேபானா, ப க்தா,அபக்தா, ேசதார், கர்காஸ்
ஆக ேயார். அவன்இந்த ஏழுேபரிடம்இராணி
வஸ்தைய இராஜக ரீடம் அணிவ த்து
அைழத்துவருமாறு கட்டைளய ட்டான். அவள்
அழைக முக்கயமான ஜனங்களுக்கும்,
தைலவர்களுக்கும் காட்டேவண்டும் என்று
அரசன் வரும்பனான். ஏெனன்றால் அவள்
மிகவும்அழகாகஇருந்தாள்.
௧௨ ஆனால், அந்த ேவைலக்காரர்கள்

ேபாய் இராணி வஸ்தய டம் அரசனின்
கட்டைளையச் ெசான்னதும் அவள்
வரமறுத்தாள். அதனால் அரசன் மிகவும்
ேகாபம்ெகாண்டான். ௧௩-௧௪ சட்டம் மற்றும்
தண்டைனையப்பற்றய ஆேலாசைனகைள
ேதர்ந்தவர்களிடம் ேகட்பது ராஜாவன்
வழக்கம். எனேவ, அரசன் அகாஸ்ேவரு
சட்டங்கைளப் புரிந்துெகாண்ட ஞானிகளிடம்
ேபசனான். அந்த ஞானிகள் அரசனுக்கு
ெநருக்கமானவர்களாக இருந்தனர்.
அவர்களின் ெபயர்கள் வருமாறு: கர்ேஷனா,
ேசதார், அத்மாதா, தர்ஷீஸ், ேமேரஸ்,
மர்ேசனா, ெமமுகான் ஆக ேயார். இவர்கள்
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ெபர்ச யா மற்றும் ேமதயாவலுள்ள ஏழு
முக்கயமான அதகாரிகள். அவர்களுக்கு
அரசைனப் பார்க்கச் ச றப்பு சலுைககள்
உண்டு. அவர்கள் அரசாங்கத்தல் உயர்
அத காரிகளாக இருந்தனர். ௧௫ அரசன்
அவர்களிடம், “இராணி வஸ்தைய என்ன
ெசய்யலாம் என்று சட்டம்கூறுகறது? அரசன்
அகாஸ்ேவருவன் கட்டைளைய ப ரதானிகள்
ெகாண்டுேபானேபாது அதற்கு அவள்
அடிபணியவல்ைல” என்றுெசான்னான்.
௧௬ ப றகு, ெமமுகான் மற்ற அத காரிகள்

கவனித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயல்,
“இராணி வஸ்த தவறு ெசய்தாள்.
அவள் அரசனுக்கு எத ராகவும், எல்லா
தைலவர்களுக்கு எத ராகவும், அகாஸ்ேவரு
அரசனது அரசாட்ச யல் உள்ள எல்லா
ஜனங்களுக்கு எத ராகவும் தவறு ெசய்தாள்.
௧௭ மற்ற எல்லாப் ெபண்களும் இராணி
வஸ்த ெசய்தைத ேகள்வப்படுவார்கள்.
ப றகு அவர்கள் தம் கணவர்களுக்கு
அடிபணிவைத நறுத்துவார்கள். அவர்கள்
தம் கணவர்களிடம், ‘அரசன் அகாஸ்ேவரு
இராணி வஸ்தைய அைழத்து வருமாறு
கட்டைளய ட்டான். ஆனால் அவள் வர
மறுத்துவ ட்டாள்’ என்பார்கள்.
௧௮ “இன்ைறக்கு ெபர்ச யா மற்றும்

ேமதயாவலுள்ள தைலவர்களின்
மைனவகளும் இராணி ெசய்தைதக்
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ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள். அப்ெபண்களும்
இராணியன்ெசயலால்தூண்டப்படுவார்கள்.
அப்ெபண்களும் அரசனது முக்கய
தைலவர்களுக்கு அவ்வாேற ெசய்வார்கள்.
அதனால் மிகுதயான மத ப்பன்ைமயும்
ேகாபமும்ப றக்கும்.
௧௯ “எனேவ அரசனுக்கு வருப்பமானால்,

நான் ஒரு கருத்ைதக் கூறுக ேறன். அரசன்
ஒரு அரச கட்டைளையக் ெகாடுக்கலாம்.
அது ெபரிச யா மற்றும் ேமதயாவற்குச்
சட்டமாக எழுதப்படலாம். ெபர்ச யா மற்றும்
ேமதயாவன் சட்டங்கள் மாற்ற முடியாதைவ.
வஸ்த மீணடும் அரசன் அகாஸ்ேவருவுக்கு
முன்னால் வரக்கூடாது என்பதுதான்
அரச கட்டைளயாக இருக்கேவண்டும்.
அேதாடு அரசன் அவைளவடச் ச றந்த
ெபண்ணுக்கு இராணியன் உயர் இடத்ைதக்
ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௦ ப றகு அரசனது
கட்டைள அவனது ெபரிய நாடு முழுவதும்
அறவக்கப்படும்ேபாது, ெபரிேயார் முதல்
ச ற ேயார் வைரயுள்ள எல்லாப் ெபண்களும்
தம் கணவர்கைள மத ப்பார்கள்” என்று பதல்
ெசான்னான்.
௨௧ அரசனும் அவனுைடய முக்கய

அதகாரிகளும் இந்த ஆேலாசைனயால்
ெபரிதும் மக ழ்ந்தனர். எனேவ
அகாஸ்ேவரு அரசன் ெமமுகானின்
ஆேலாசைனயன்படிச் ெசய்தான். ௨௨அரசன்
அகாஸ்ேவரு தனது அரசலுள்ள அைனத்து
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பகுத களுக்கும்கடிதம்அனுப்பனான். அவன்
அக்கடிதங்கைள ஒவ்ெவாரு பகுத க்கும்
அதன் ெசாந்த ெமாழிய ேலேய எழுத
அனுப்பனான். அவன் அக்கடிதங்கைள
ஒவ்ெவாருநாட்டிற்கும்அதன்ெமாழிய ேலேய
எழுத அனுப்பனான். அக்கடிதங்கள்
ஒவ்ெவாரு மனிதனின் ெமாழியலும்
அறவக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாருவனும் தன்
குடும்பத்ைதஆள்பவனாகஇருக்கேவண்டும்.

௨
எஸ்தர்,இராணிஆகறாள்
௧அகாஸ்ேவரு அரசன் தன்னுைடய ேகாபம்

தணிந்த ப றகு, வஸ்த ெசய்தருந்தைத
நைனத்துப் பார்த்தான். அவன் அவைளப்
பற்றய கட்டைளைய நைனத்துப்
பார்த்தான். ௨ ப றகு அரசனின் தனிப்பட்ட
ேவைலக்காரர்களுக்குஒருகருத்துஇருந்தது.
அவர்கள், “அரசனுக்கு அழகான இளம்
கன்னிகைளத் ேதட ேவண்டும். ௩ அரசன்
தனது அரசன் ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ஒரு
தைலவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
ப றகு, ஒவ்ெவாரு தைலவனும், ஒவ்ெவாரு
அழகான இளம் கன்னிப் ெபண்ைண
சூசான் தைலநகரத்த ற்கு அைழத்துக்
ெகாண்டு வரேவண்டும். அப்ெபண்கள்
அரசனின் ெபண்கள் எனும் குழுவற்குள்
ேசர்க்கேவண்டும். அவர்கள் ேயகாயன்
வசத்தல் ஒப்புவக்கப்பட ேவண்டும்.



எஸ்தர்௨:௪ vii எஸ்தர்௨:௮

அவன் அரசனின் ப ரதானி. அவேன
ெபண்களுக்கான அதகாரி. ப றகு
அவர்களுக்கு அலங்காரப் ெபாருட்கைளக்
ெகாடுக்கேவண்டும். ௪ ப றகு அரசனின்
கண்களுக்கு ஏற்றப் ெபண் வஸ்தக்குப்
பதலாகப் பட்டத்து ராணியாகேவண்டும்”
என்றார்கள். அரசனும் இந்தக் கருத்ைத
வரும்பனான். எனேவ, அதைன
ஒத்துக்ெகாண்டான்.
௫ இப்ெபாழுது அங்ேக ெமார்ெதகாய்

என்னும் ெபயருள்ள ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலுள்ள யூதன் ஒருவன்
இருந்தான். அவன் யாவீரின் மகன். யாவீர்,
கீசன் மகன். ெமார்ெதகாய், தைலநகரான
சூசானில் இருந்தான். ௬ ெமார்ெதகாய்
பாப ேலான் அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சாரால்
எருசேலமிலிருந்து சைற ப டிக்கப்பட்டவன்.
அவன் யூத அரசனான எெகானியாைவச்
சைறப டித்தேபாது அக்குழுவல் இருந்தவன்.
௭ ெமார்ெதகாய டம் அவனது சறய தகப்பன்
மகளாகய அத்சாள் இருந்தாள். அவளுக்கு
தந்ைதேயாஅல்லதுதாேயாஇல்ைல. எனேவ
ெமார்ெதகாய்அவைளக் கவனித்துவந்தான்.
அவளது தந்ைதயும், தாயும் மரித்தேபாது,
அவன் அவைள மகளாகத் தத்ெதடுத்தான்.
அத்சாள், எஸ்தர் என்றும் அைழக்கப்பட்டாள்.
எஸ்தருக்கு அழகான முகமும், பார்ப்பதற்கு
ரூபவதயாகவும்இருந்தாள்.
௮ அரசனது கட்டைளைய ேகட்டேபாது பல
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ெபண்கள் தைலநகரமான சூசானுக்குக்
ெகாண்டு வரப்பட்டனர். அப்ெபண்கள்
ேயகாயன் ெபாறுப்பல் வ டப்பட்டனர்.
எஸ்தரும் அவர்களுள் ஒருத்த எஸ்தர்
அரசனின் அரண்மைனக்கு அைழத்து
ெசல்லப்பட்டு ேயகாயன் ெபாறுப்பல்
வ டப்பட்டாள். ேயகா, அரசனது ெபண்களின்
ெபாறுப்ைப ஏற்றருந்தான். ௯ ேயகாவுக்கு
எஸ்தைரப் ப டித்தது. அவள் அவனது
வருப்பத்த ற்குரியவளானாள். எனேவ
ேயகா வைரவாக எஸ்தருக்கு அலங்கார
ெபாருட்கைளயும், ச றப்பான உணைவயும்
ெகாடுத்தான். அரண்மைனயலிருந்து ேயகா
ஏழு தாத ப் ெபண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து
எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்தான். அரசனது
ெபண்கள் வாழ்க ற ச றப்பான இடத்த ற்கு
எஸ்தைரயும், அவளது ஏழு தாத ப்
ெபண்கைளயும் இருக்கச் ெசய்தான்.
௧௦ எஸ்தர் யாரிடமும் தான் யூதகுலத்ைதச்
ேசர்ந்தவள் என்று ெசால்லவல்ைல. அவள்
யாரிடமும் தனது குடும்பப் பன்னணிைய
பற்ற ச் ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால்,
ெமார்ெதகாய் அவ்வாறு ெசால்லக் கூடாது
என்று ெசால்லியருந்தான். ௧௧ ஒவ்ெவாரு
நாளும் அரசனது ெபண்கள் இருக்கும்
இடத்த ற்கு அருகல் ெமார்ெதகாய் உலாவ
வந்தான். எஸ்தர் எப்படி இருக்க றாள்?
அவளுக்கு என்ன நடக்க றது? என்பைத
அற ந்துக்ெகாள்ளேவ அவன் அவ்வாறு
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ெசய்தான்.
௧௨ அரசன் அகாஸ்ேவருவன் முன்

ேபாவதற்கு முன்னால், ஒரு ெபண்
ெசய்யேவண்டியது இதுதான். அவள்
பன்னிரண்டு மாதங்கள் அழகு ச க க்ைச
ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும். அதாவது, ஆறு
மாதங்கள்ெவள்ைளப்ேபாளத்ைதலத்தாலும்,
ஆறு மாதம் சுகந்தவர்க்கங்களினாலும்
பலவைக அலங்காரங்களாலும் அழகு
ெசய்யப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ௧௩ஒரு ெபண்
இப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டு, அரசனிடம்
ேபாவாள். கன்னிமாடத்தலிருந்து
தன்னுடன் அரசனின் அரண்மைனக்கு
ேபாக தனக்கு ேவண்டுெமன்று ேகட்டைவ
எல்லாம் ெகாடுக்கப்படும். ௧௪ மாைலயல்,
அப்ெபண் அரசனின் அரண்மைனக்குச்
ெசல்லேவண்டும். காைலயல் அவள்
இன்ெனாரு பகுத க்குத் தரும்பேவண்டும்.
ப றகு, அவள் சாஸ்காசுைடய ெபாறுப்பல்
ைவக்கப்படுவாள். சாஸ்காஸ் அரசனுைடய
ப ரதானி. அவன் அரசனது ஆைசப்
ெபண்களின் அதகாரி. அரசன் வரும்ப
அைழத்தால் தவ ர எந்த ஒரு ெபண்ணும்
மீண்டும் அரசனிடம் ெசல்லக் கூடாது. ப றகு
அரசன் அவளது ேபைரச் ெசால்லி தரும்ப
வரும்படிஅைழக்கலாம்.
௧௫ எஸ்தருக்கு அரசனிடம் ேபாக

ேவண்டியமுைற வந்தேபாது, அவள் எைதயும்
ேகட்கவல்ைல. அவள் ேயகா தன்னிடம்
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எைத எடுத்துச் ெசல்லேவண்டும் என்று
கூறனாேனா அவற்ைற மட்டும் ேகட்டாள்.
அவன் அரசனின் ப ரதானி. அரசனது
ெபண்களின் ெபாறுப்பானஅதகாரி. (எஸ்தர்
ெமார்ெதகாயன் வளர்ப்பு மகள். அவனது
சறய தகப்பனான அபயாேயலின் மகள்)
எஸ்தைரப் பார்க்க ற ஒவ்ெவாருவரும்
அவைளவரும்பனார்கள். ௧௬எனேவ, எஸ்தர்
அரண்மைனக்கு அரசன் அகாஸ்ேவருவ டம்
அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டாள். இது, அவனது
ஏழாம் ஆட்சயாண்டில் ேதேபத் மாதமாக ய
பத்தாம் மாதத்தல்ந கழ்ந்தது.
௧௭ அரசன், மற்றப் ெபண்கைள வட

எஸ்தைர மிகுதயாக ேநச த்தான். அவனுக்கு
அவைளப் ப டித்துப்ேபானது. அவள் மற்ற
ெபண்கைளவட அவைள மிகுதயாக
ஏற்றுக்ெகாண்டான். எனேவ, அகாஸ்ேவரு
அரசன் எஸ்தரின் தைலயல் க ரீடத்ைத
அணிவ த்து வஸ்தயன் இடத்தல் அவைளப்
புதய அரச யாகச் ெசய்தான். ௧௮ அரசன்
எஸ்தருக்காக ஒரு ெபரிய வருந்ைதக்
ெகாடுத்தான். இது அவனது முக்கய
தைலவர்களுக்கும், அதகாரிகளுக்குமாக
இருந்தது. எல்லா நாடுகளுக்கும்
அவன் அன்று வடுமுைற வழங்கனான்.
அவன் ஜனங்களுக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால், அவன் ஒரு
தாராளமானகுணமுைடயஅரசன்.
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ெமார்ெதகாய் ஒரு தீய த ட்டத்ைதப் பற்ற
அறக றான்
௧௯ ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசலுக்கு

அடுத்து, ெபண்கள் இரண்டாவது
முைற கூடியேபாது உட்கார்ந்தருந்தான்.
௨௦ எஸ்தர் தான் யூதகுலத்ைத ேசர்ந்தவள்
என்பைத அதுவைர இரகச யமாக
ைவத்தருந்தாள். அவள் தனது
குடும்பத்ைதப் பற்ற யாரிடமும் கூறவல்ைல.
அவ்வாறு ெசய்யும்படி ெமார்ெதகாய்
அவளுக்குச் ெசால்லியருந்தான். அவள்
ெமார்ெதகாய்க்குக்கீழ்ப்படிந்தாள்.
௨௧ ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசைல

அடுத்துஉட்கார்ந்தருந்தேபாது,இதுநடந்தது.
ப க்தான், ேதேரசு எனும் இரண்டு அரசனது
வாசல் காவல் அதகாரிகள் அரசன் மீது
ேகாபங்ெகாண்டனர். அவர்கள் அரசன்
அகாஸ்ேவருைவ ெகால்ல சத த் த ட்டமிட
ஆரம்ப த்தனர். ௨௨ ஆனால், ெமார்ெதகாய்
அவர்களது த ட்டத்ைத அற ந்துக்ெகாண்டு
எஸ்தர் அரச ய டம் கூறனான். ப றகு, அரச
எஸ்தர்அதைனஅரசனிடம்கூறனாள். அவள்
இத்தீய த ட்டத்ைத அற ந்து ெசான்னவன்
ெமார்ெதகாய் என்றும் கூறனாள்.
௨௩ ப றகு இந்த காரியம் ேசாத க்கப்பட்டது.
ெமார்ெதகாய் ெசான்னது உண்ைமெயன
அறயப்பட்டது. அரசைனக் ெகால்ல
சத த்த ட்டமிட்ட இரு காவலர்களும் கம்பத்தல்
தூக்கலிடப்பட்டனர். இைவ அைனத்தும்
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அரசனுக்கு முன்பாக அரசனது வரலாற்றுப்
புத்தகத்தல்எழுத ைவக்கப்பட்டது.

௩
யூதர்கைள அழிப்பதற்கான ஆமானின்

த ட்டம்
௧ இைவ நகழ்ந்த ப றகு, அகாஸ்ேவரு

அரசன் ஆமாைனக் ெகௗரவத்தான்.
ஆமான், அம்ெமதாத்தாவன் மகன். இவன்
ஆகாகயன். அரசன் ஆமானுக்குப் பதவ
உயர்வு ெகாடுத்து மற்ற அத காரிகைளவ ட
உயர் அத காரியாகச் ெசய்தான். ௨அரசனின்
வாசலில் உள்ள அைனத்து அதகாரிகளும்,
ஆமானுக்குப் பணிந்து வணங்க
மரியாைதச் ெசய்தனர். அவ்வாறுதான்
ெசய்யேவண்டும் என்று அரசன்
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்தான்.
ஆனால் ெமார்ெதகாய் அவனுக்குப் பணிந்து
மரியாைதஅளிக்க மறுத்துவ ட்டான். ௩ப றகு,
அரச வாசலில் உள்ள அரசனின் அதகாரிகள்
அவனிடம், “நீ ஏன் அரச கட்டைளபடி
ஆமானுக்குப் பணிந்து கீழ்ப்படிவதல்ைல?”
என்றுேகட்டனர்.
௪ நாளுக்கு நாள் அந்த அரச அத காரிகள்

ெமார்ெதகாய டம் ேபசனார்கள். ஆனால்
ெமார்ெதகாய் கட்டைளயன்படி ஆமாைன
வணங்க மறுத்துவ ட்டான். எனேவ, அந்த
அத காரிகள் இைதப்பற்ற ஆமானிடம்
ெசான்னார்கள். ஆமான், ெமார்ெதகாய்
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வஷயத்தல் என்ன ெசய்யப் ேபாக றான்
என்பைத அறய அவர்கள் வரும்பனார்கள்.
ெமார்ெதகாய் அவர்களிடம் நான் ஒரு
யூதன் என்று ெசால்லியருந்தான்.
௫ ெமார்ெதகாய் தனக்கு பணிந்து
வணங்குவதல்ைல என்பைதயும்,
மரியாைத ெகாடுப்பதல்ைல என்பைதயும்,
ஆமான் அறந்தேபாது அவன் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டான். ௬ ெமார்ெதகாய் ஒரு
யூதன் என்பைத ஆமான் அறந்தருந்தான்.
ஆனால் அவன் ெமார்ெதகாைய மட்டும்
ெகான்றுவடுவதல் தருப்தயைடயவல்ைல.
ஆமான், ெமார்ெதகாயன் ஆட்கைளயும்,
அகாஸ்ேவருவன் இராஜ்ஜியம்
முழுவதுமுள்ள யூதர்கைளயும் அழிக்க ஒரு
வழிேவண்டும்என்றுவரும்பனான்.

௭ அகாஸ்ேவருவன் பன்னிரண்டாவது
ஆட்சயாண்டின் முதல் மாதமான ந சானில்
ஆமான்ஒரு ச றப்பு மாதத்ைதயும், நாைளயும்
சீட்டு குலுக்க எடுத்தான். பன்னிரண்டாவது
மாதமான ஆதார் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது.
(அக்காலத்தல் சீட்டுக் குலுக்கல் “பூர்”
என்று அைழக்கப்பட்டது). ௮ ப றகு, ஆமான்
அகாஸ்ேவரு அரசனிடம் வந்தான். அவன்,
“அகாஸ்ேவரு அரேச, உமது ஆட்சயலுள்ள
நாடுகளில் எல்லாம் ஒருவத ஜனங்கள்
ச தற க்க டக்க றார்கள். அவர்கள் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைளத் தனிேய



எஸ்தர்௩:௯ xiv எஸ்தர்௩:௧௨

ப ரித்து ைவத்துள்ளனர். அவர்களது
பழக்கவழக்கங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து
ேவறுபட்டதாக உள்ளன. அவர்கள் அரசனது
சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கள்
உமது அரசாட்ச யல் வாழ அனுமத ப்பது
அரசனாகயஉமக்குநல்லதல்ல.
௯ “இது அரசனுக்கு வருப்பமானதாக

இருந்தால், நான் ஒரு கருத்து ெசால்க ேறன்.
அந்த ஜனங்கைள அழிப்பதற்கு எனக்கு ஒரு
கட்டைளெகாடும். நான் 10,000 ெவள்ளிக்
காசுகைள அரசனின் ெபாக்கஷதாரரிடம்
ெசலுத்தவடுக ேறன். அப்பணத்ைத
இவ்ேவைலையச் ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.
௧௦ எனேவ, அரசன் தனது வ ரலில் உள்ள

முத்தைர ேமாத ரத்ைதக் கழற்ற ஆமானிடம்
ெகாடுத்தான். ஆமான் ஆகாகயனான
அம்ெமதாத்தாவன் மகன். ஆமான்
யூதர்களின் எத ரி. ௧௧ ப றகு அரசன்
ஆமானிடம், “பணத்ைத ைவத்துக்ெகாள்.
அந்தஜனங்கைளஎன்னெசய்யேவண்டுேமா
அதைனச்ெசய்” என்றான்.
௧௨ ப றகு முதல் மாதத்தன் 13வது நாள்

அரசனின் ெசயலாளர்கள் அைனவரும்
அைழக்கப்பட்டனர். ஒவ்ெவாரு
மாகாணத்தல் உள்ள ெமாழிகளில்
ஆமானின் கட்டைளகைள எழுதனார்கள்.
அவர்கள்அரசனது நாட்டுஅத காரிகளுக்கும்,
பல்ேவறு மாகாண ஆளுநர்களுக்கும்,
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பல்வைக ஜனங்களின் தைலவர்களுக்கும்
எழுதனார்கள். அரசன் அகாஸ்ேவருவன்
அதகாரத்தன்படியும், அவனது ெசாந்த
ேமாத ரத்தன் முத்தைரய ட்டும் அவர்கள்
கடிதம் எழுதனார்கள்.
௧௩ தூதுவர்கள் அரசனது அைனத்து

மாகாணங்களுக்கும் கடிதங்கைளக்
ெகாண்டுெசன்றனர். அக்கடிதத்தல்யூதர்கள்
அைனவைரயும் முழுைமயாக அழிக்கவும்,
ெகால்லவும் அரசனது கட்டைள இருந்தது.
அதாவது இைளஞர்கள், முதயவர்கள்,
ெபண்கள், சறுபள்ைளகள் அைனவைரயும்
அழிக்க ேவண்டும். ஒேர நாளில் யூதர்கள்
அைனவைரயும் ெகால்லேவண்டும் என்று
கட்டைள இருந்தது. அந்நாளும் ஆதார்
எனும் பன்னிரண்டாவது மாதத்தன் 13வது
நாளாக இருக்கேவண்டும். யூதர்களுக்குரிய
உடைமகைள எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றும்கட்டைளஇருந்தது.
௧௪ கடிதத்தன் ஒரு ப ரத

சட்டமாக்கப்படுவதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டு,
அவனது ஆட்ச க்குள்ளிருந்த அைனத்து
மாகாணங்களிலும் சட்டமாக்கப்பட்டது.
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் இது
அறவக்கப்பட்டது. ப றகு அந்நாளுக்காக
ஜனங்கள் அைனவரும் தயாராக
இருப்பார்கள். ௧௫ அரசனது கட்டைளேயாடு
தூதுவர்கள் வைரந்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அந்த கட்டைள தைலநகரமான சூசானில்
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ெகாடுக்கப்பட்டது. அரசனும், ஆமானும்
குடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால்
சூசான்நகரம்குழம்ப க்ெகாண்டிருந்தது.

௪
ெமார்ெதகாய் உதவக்காக எஸ்தைர

தூண்டுகறான்
௧நடந்தஅைனத்ைதயும்ெமார்ெதகாய்
ேகள்வப்பட்டான். யூதர்களுக்கு எத ரான

அரசனது கட்டைளையக் ேகட்டதும் அவன்
தனது ஆைடையக் க ழித்தான். துக்கத்த ற்கு
அைடயாளமான ஆைடைய அணிந்து
தைலயல் சாம்பைல ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
ப றகு அவன் நகரத்த ற்குள் உரத்தக்குரலில்
அழுதவண்ணம் ெசன்றான். ௨ ஆனால்
ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசல் வைரதான்
ேபானான். துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய
அணிந்தருந்த எவைரயும் வாசலில்
நுைழய அனுமதக்கமாட்டார்கள். ௩ எல்லா
நாடுகளிலும் அரசனது கட்டைள ேபாய்ச்
ேசர்ந்தது. அதனால்யூதர்களிடம்அழுைகயும்,
துக்கமும், அதகரித்தன. அவர்கள்
உரத்த அழுைகயுடன் உபவாசத்ைத
கைடப்ப டித்தனர். பல யூதர்கள்
துக்கத்த ற்கான ஆைடைய அணிந்தும்
தைலகளில் சாம்பைலப் ேபாட்டுக்ெகாண்டும்
தைரயல்வழுந்துக டந்தனர்.
௪ எஸ்தரின் ெபண் ேவைலக்காரிகளும்,

ப ரதானிகளும் வந்து அவளிடம்



எஸ்தர்௪:௫ xvii எஸ்தர்௪:௮

ெமார்ெதகாையப் பற்ற ச் ெசான்னார்கள்.
அது எஸ்தர் அரசையக் கலங்கவும்
துக்கப்படவும் ைவத்தது. அவள் அவனுக்கு
துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய எடுத்துவ ட்டு
அணிந்துெகாள்ள ேவறு ஆைடகைளக்
ெகாடுத்து அனுப்பனாள். ஆனால் அவன்
அந்த ஆைடகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
௫ ப றகு, எஸ்தர் ஆத்தாைக அைழத்தாள்.
ஆத்தாகு அரசனின் ப ரதானிகளுள்ஒருவன்.
அவன் அவளுக்கு ேசைவச் ெசய்வதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். ெமார்ெதகாைய
அழைவத்து துக்கப்படுத்தயது எதுெவன
அறந்து வரும்படி அவள் அவனுக்கு
கட்டைளய ட்டாள். ௬ எனேவ, அவன்
ெவளிேய ேபாய் வாசலுக்கு முன்னால்
தறந்த ெவளியல் ெமார்ெதகாய் இருக்கும்
இடத்ைதஅைடந்தான். ௭ப றகு,ெமார்ெதகாய்
ஆத்தாக டம் அவனுக்கு ஏற்பட்டைதப்பற்ற
ெசான்னான். அேதாடு அவன் ஆத்தாக டம்
ஆமான்யூதர்கைளக்ெகால்வதற்குஎவ்வளவு
பணம் அரசன் ெபாக்கஷ சாைலக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்துள்ளான்
என்பைதயும் ெசான்னான். ௮ ெமார்ெதகாய்
ஆத்தாக டம் யூதர்கைளக் ெகால்வதற்குரிய
அரசனது கட்டைளப் ப ரத கைளயும்
ெகாடுத்தான். அக்கட்டைள சூசான்
தைலநகரம் முழுவதும் ேபாயருந்தது.
அவன் ஆத்தாக டம், அதைன எஸ்தருக்குக்
காட்டி எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லும்படி
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கூறனான். எஸ்தர் அரசனிடம் ெசன்று,
அரசனிடம் ெமார்ெதகாய்க்கும், அவளது
ஜனங்களுக்கும் இரக்கம் காட்டிக் காக்குமாறு
ேவண்டிக்ெகாள்ளச்ெசான்னான்.
௯ஆத்தாகு எஸ்தரிடம் ேபாய் ெமார்ெதகாய்

ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்ெசான்னான்.
௧௦ ப றகு எஸ்தர் ஆத்தாக டம்,

ெமார்ெதகாய டம் ெசால்லுமாறு
ெசால்லியனுப்பனது இதுேவ:
௧௧ “ெமார்ெதகாய் அரசனின் தைலவர்கள்
அைனவரும் அரசனது நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்கள்அைனவரும்இதைனஅறவார்கள்.
அரசனிடம் ஒரு சட்டம் உள்ளது. அதாவது,
ஒருஆேணா, ெபண்ேணாஅைழக்கப்படாமல்
அரசனிடம் ேபாகக்கூடாது. ேபானால், அவன்
மரணத்தற்குள்ளாவான். அந்த ஆள் மீது
அரசனது ெபாற் ெசங்ேகால் நீட்டப்பட்டால்
ஒழிய அவன் அச்சட்டத்தலிருந்து
தப்பமுடியாது. அரசன் அவ்வாறு ெசய்தால்,
ப றகு அவனது உய ர் காப்பாற்றப்படும்.
30 நாட்களாக நான் அரசைனப் ேபாய்
பார்க்க அைழக்கப்படவல்ைல” என்று
ெசால்லச்ெசான்னாள்.
௧௨-௧௩எஸ்தரின்ெசய்த ெமார்ெதகாய்க்குக்

ெகாடுக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய் அவளது
ெசய்தையப் படித்து வ ட்டு, அவன்
அவளுக்குப் பதல் அனுப்பனான். அதல்,
“எஸ்தர், நீ அரசனது அரண் மைனயல்
வாழ்வதால் யூத ெபண்ணாகய நீ
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மட்டும் தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று
நைனக்காேத. ௧௪ நீ இப்ேபாது அைமதயாக
இருந்தால், யூதர்களுக்கான உதவயும்
வடுதைலயும் ேவறு இடத்தலிருந்து
வரும், ஆனால் நீயும் உனது தந்ைதயன்
குடும்பமும் அழியும். யாருக்குத் ெதரியும்?
ஒருேவைள நீ இப்படிப்பட்ட காலத்தல்
உதவுவதற்காகேவ இராணியாகத்
ேதாந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்” என்று
எழுதயருந்தான்.

௧௫-௧௬ ப றகு, எஸ்தர் ெமார்ெதகாய்க்கு
இந்த பதைல அனுப்பனாள்: “ெமார்ெதகாய்
சூசானிலுள்ள எல்லா யூதர்கைளயும்
ஒன்றுேசர்த்து எனக்காக உபவாசம்
இருங்கள். மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும்
உண்ணாமலும் குடிக்காமலும் இருங்கள்.
நானும் உங்கைளப் ேபான்ேற உபவாசம்
இருப்ேபன். என் ேவைலக்காரப் ெபண்களும்
உபவாசம் இருப்பார்கள். நான் உபவாசம்
இருந்த ப றகுஅரசனிடம் ெசல்ேவன். அரசன்
அைழக்காமல் ேபாவது என்பது சட்டத்த ற்கு
எத ரானது என்றுஎனக்குத் ெதரியும். ஆனால்
நான் எவ்வாறாகலும் ெசய்ேவன். நான்
மரித்தால்மரிக்க ேறன்.”

௧௭ எனேவ ெமார்ெதகாய் ெவளிேய
ேபானான். அவன் எஸ்தர் ெசான்னபடி
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்தான்.
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௫
எஸ்தர்அரசனிடம் ேபசுக றாள்
௧ மூன்றாவது நாள், எஸ்தர் அவளுக்குரிய

அரச உைடகைள அணிந்துக்ெகாண்டாள்.
ப றகு, அவள் அரசனது அரண்மைன
உட்பகுத க்குள் ேபாய் நன்றாள்.
அப்பகுத அரசனது சைபக்கு முன்னால்
இருந்தது. அரசன் தனது சங்காசனத்தல்
உட்கார்ந்தருந்தான். அவன் அரண்மைன
வாசலுக்கு எத ரான ெகாலுமண்டபத்தல்
இருந்தான். ௨ ப றகு, அரசன் எஸ்தர் அரச
முற்றத்தல் ந ற்பைதப் பார்த்தான். அவன்
அவைளப் பார்த்தேபாது மக ழ்ச்சைடந்தான்.
அதனால் அவன் அவைள ேநாக்க தனது
ைகயலுள்ள ெசங்ேகாைல நீட்டினான்.
எனேவ, எஸ்தர் அந்த அைறக்குள் ெசன்று
அரசன் அருகல் ேபானாள். ப றகு அவள்
அரசனது ெபாற் ெசங்ேகாலின் முைனையத்
ெதாட்டாள்.
௩ ப றகு அரசன், “எஸ்தர் அரச ேய, நீ

வரும்புக றது என்ன? நீ என்னிடம் என்ன
ேவண்டுெமன ேகட்க றாய்? நீ என்ன
ேகட்டாலும் நான் உனக்குத் தருேவன். எனது
பாத இராஜ்யம் ேகட்டாலும் தருேவன்”
என்றான்.
௪ அதற்கு எஸ்தர், “நான் உங்களுக்கும்

ஆமானுக்கும் ஒரு வருந்து ஏற்பாடு
ெசய்தருக்க ேறன். இன்றுஅந்த வருந்துக்கு
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நீங்களும் ஆமானும் வரமுடியுமா?” என்று
ேகட்டாள்.
௫ ப றகு அரசன், “ஆமாைன வைரவாக

அைழத்து வா. எனேவ எஸ்தர் என்ன
ேகட்க றாேளா, அதன்படிச் ெசய்ேவாம்”
என்றான்.
எனேவ, அரசனும், ஆமானும்

எஸ்தர் தயார் ெசய்த வருந்துக்குப்
ேபானார்கள். ௬ அவர்கள் த ராட்ைசரசம்
குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அரசன்
மீண்டும் எஸ்தரிடம், “இப்ேபாது எஸ்தேர,
என்னிடம் நீ என்ன ேகட்க வருப்புக றாய்.?
நான்அதைனஉனக்குெகாடுப்ேபன். நீஎன்ன
வரும்புக றாய்? நீ என்ன வரும்பனாலும்
அதைன நான் உனக்குக் ெகாடுப்ேபன். நான்
எனது பாத இராஜ்யம்வைர ெகாடுப்ேபன்.”
என்றான். ௭ எஸ்தர், “இது தான் நான்
உம்மிடம் ேகட்க வரும்பயது. ௮ அரசன்,
எனக்கு ஆதரவு ெகாடுத்தால், அரசன்
என்னிடம் தயவாக இருந்தால், அரசனும்
ஆமானும் நாைளயும் வரேவண்டும். நாைள
அரசனுக்கும், ஆமானுக்கும் இன்ெனாரு
வருந்து ஏற்பாடு ெசய்ேவன். அப்ெபாழுது,
நான் உண்ைமயல் என்ன வரும்புக ேறன்
என்றுெசால்ேவன்” எனப்பதலுைரத்தாள்.

ெமார்ெதகாய்மீதுஆமானின் ேகாபம்
௯ அவனது வீட்ைடவ ட்டு ஆமான் மிகவும்

மக ழ்ச்ச ேயாடு ெசன்றான். அவன் நல்ல
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மனநைலயல் இருந்தான். ஆனால்
அவன் ெமார்ெதகாைய அரசனது வாசலில்
பார்த்ததும் அவனுக்கு ெமார்ெதகாய் மீது
ேகாபம் வந்தது. ஆமான் ெமார்ெதகாய் மீது
மிகுந்த ேகாபமைடந்தான். ஏெனன்றால்,
அவன் ஆமான் நடந்து வரும்ேபாது எவ்வத
மரியாைதையயும்தரவல்ைல. ெமார்ெதகாய்
ஆமாைனக் கண்டு பயப்படவல்ைல. அது
அவைன ேமலும் ேகாபத்த ற்குள்ளாக்க ற்று.
௧௦ ஆனால் ஆமான் தனது ேகாபத்ைதக்
அடக்க க்ெகாண்டு வீட்டிற்குப் ேபானான்.
ப றகு ஆமான் தனது நண்பர்கைளயும்,
மைனவ ச ேரைஷயும் அைழத்தான்.
௧௧ தான் எவ்வளவு ெசல்வமுைடயவன்
என்ற ெபருைமேயாடு ேபச ஆரம்ப த்தான்.
அவன் தனது பல மகன்கைளப் பற்றயும்
அரசன் எவ்வழியல் எல்லாம் தன்ைன
ெபருைமபடுத்துக்க றான் என்பைதப்
பற்றயும் ெபருைமேயாடு ேபசனான். மற்ற
அத காரிகைளவ ட தன்ைன எவ்வளவு
உயர்ந்த பதவயல் ைவத்தருக்க றான்
என்பைதயும் ெபருைமேயாடு ேபசனான்.
௧௨ ஆமான், “அதுமட்டுமல்ல, அரச எஸ்தர்
அரசனுக்குக் ெகாடுத்த வருந்தல் என்ைன
மட்டுேம அைழத்தருந்தாள். அவள் நாைள
மீண்டும் வருந்துக்கு வருமாறு அைழத்தாள்.
௧௩ ஆனால் இைவ யாவும் என்ைன
மகழ்ச்ச யைடய ெசய்யவல்ைல. அந்த
யூதனான ெமார்ெதகாய் அரசனின் வாசலில்
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உட்கார்ந்தருப்பைதக் காணும்ேபாது
உண்ைமயல் எனக்கு மக ழ்ச்ச இல்ைல”
என்றுெசான்னான்.
௧௪ ப றகு ஆமானின் மைனவ ச ேரஷ்

மற்றும் நண்பர்கள் ஒரு கருத்ைதச்
ெசான்னார்கள். அவர்கள், “யாராவது
ஒருவைர அவைனத் தூக்கலிட கம்பம் கட்டச்
ெசால். அதைன 75 அடி உயரமுள்ளதாகச்
ெசய். ப றகு, காைலயல் ெமார்ெதகாைய
அதல் தூக்கல் ேபாடுமாறு அரசைன
ேகள். ப றகு, அரசேனாடு வருந்துக்குப்
ேபா. அப்ேபாது உன்னால் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருக்கமுடியும்” என்றனர்.
ஆமான் இக்கருத்ைத வரும்பனான்.

எனேவ, அவன் சலரிடம் தூக்கு மரக் கம்பம்
ெசய்யுமாறுகட்டைளய ட்டான்.

௬
ெமார்ெதகாய்ெகௗரவக்கப்படுக றான்
௧ அேத இரவல், அரசனால் தூங்க

முடியவல்ைல. எனேவ, அவன்
ஒரு ேவைலக்காரனிடம் வரலாற்று
புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவந்து வாச க்கும்படி
கட்டைளய ட்டான். (அரசர்களது வரலாற்று
புத்தகத்தல் அரசர்களின் ஆட்சயல்
நைடெபற்றவற்றன் பட்டியல் இருந்தது.)
௨ ேவைலக்காரன் அரசனிடம் அைத
வாச த்தான். அவன்அரசன்அகாஸ்ேவருைவ
ெகால்வதற்கான தீய த ட்டத்ைதயும்
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வாச த்தான். அது ெமார்ெதகாய்
கண்டுபடித்த ப க்தானா மற்றும் ேதேரசன்
த ட்டமாகும். அந்த இரண்டு ேபரும் அரசனது
வாசல் கதைவ காக்க ற அத காரிகள்.
அவர்கள்அரசைனக்ெகால்லேவண்டும்எனத்
த ட்டம் ேபாட்டனர். ஆனால் ெமார்ெதகாய்
அத்த ட்டத்ைதப்பற்ற அற ந்து அதைன
யாேரா ஒருவரிடம் ெசான்னான்.
௩ அதற்கு அரசன், “என்ன சறப்பும்,

ெபருைமயும் இதற்காக ெமார்ெதகாய்க்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது?” என்றேகட்டான்.
ேவைலக்காரர்கள் அரசனிடம்,

“ெமார்ெதகாய்க்குஎதுவும்ெசய்யப்படவல்ைல”
என்றனர்.
௪ அப்ேபாது, அரசனது அரண்மைனயல்

ெவளிப் பகுதயல் ஆமான் நுைழந்தான்
அவன் தான் கட்டிய தூக்கு மரத்தல்
ெமார்ெதகாய்ையத்தூக்கல் ேபாடுவதற்காக
அரசைனக் ேகட்க வந்தான். அவன்
முற்றத்தல் வரும்ேபாது அரசன், “இப்ேபாது
முற்றத்தல் யார் இருக்க றார்கள்?”
என்று ேகட்டான். ௫ அரசனது
ேவைலக்காரர்கள் “முற்றத்தல் ஆமான்
நன்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்” என்றார்கள்.
எனேவ அரசன், “அவைன அைழத்து

வாருங்கள்” என்றான்.
௬ ஆமான் உள்ேள வந்தேபாது,

அரசன் அவனிடம், “ஆமான், அரசன்
ெபருைமப்படுத்த வரும்புக ற ஒருவனுக்கு
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என்ன ெசய்யலாம்?” என்று ேகள்வக்
ேகட்டான்.
ஆமான் தனக்குள் இப்படியாக

நைனத்துக் ெகாண்டான், “என்ைனவட
அத கமாக ெபருைமப்படுத்தும்படி அரசன்
வரும்புக றவன் யாராக இருக்க முடியும்?
அரசன் என்ைன ெபருைமப் படுத்துவைதப்
பற்ற ேயஎன்றுஉறுதயாக நைனத்தான்.”
௭ ஆைகயால், ஆமான் அரசனுக்கு,

“அரசன் ெபருைமப்படுத்தேவண்டும் என
வரும்புக றவனுக்கு இதைனச் ெசய்யும்.
௮ அரசன் அணிக ற உயர்ந்த ஆைடையக்
ெகாண்டுவாருங்கள். அரசன் ஏற ச்
ெசல்க ற குதைரையயும் ெகாண்டு
வாருங்கள். அவர் தைலயல் ைவக்கற
அரசமுடிையயும் ெகாண்டு வாருங்கள்.
௯ ப றகு அந்த ஆைடையயும், குதைரையயும்
அரசனது முக்கயமான தைலவனின்
ைகயல் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். அரசன்
ெபருைமப்படுத்த வரும்புக ற மனிதைன
அலங்கரித்து குதைரயன் ேமேலற்ற நகர
வீதயல் உலா வரும்படி வ டேவண்டும்.
அரசனின் முக்கய தைலவன் அந்த
மனிதைன குதைர மீது நகர வீதயல்
அைழத்து வரும்ேபாது, ‘இதுேபாலேவ
அரசன் ெபருைமப்படுத்த வரும்புக றவன்
நடத்தப்படேவண்டும் என்று அறவக்க
ேவண்டும்’ ” என்றபதல்ெசான்னான்.
௧௦ அரசன் ஆமானிடம், “ேவகமாகப்
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ேபா” என கட்டைளய ட்டு, “ஆைடையயும்,
குதைரையயும் ெகாண்டுவா. இதைன நீ
ெசான்னபடி யூதனான ெமார்ெதகாய்க்குச்
ெசய். ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசலருகல்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றான். நீ
ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும் ெசய்”
என்றான்.
௧௧ எனேவ ஆமான் ஆைடையயும்,

குதைரையயும் எடுத்தான். ஆைடைய
ெமார்ெதகாய்க்கு அணிவத்தான். ப றகு
அவைன குதைரயல் உட்கார ைவத்து நகர
வீத களில் உலாெகாண்டுேபானான். ஆமான்
ெமார்ெதகாய்பற்ற , “இதுேபால்தான்அரசன்
ெபருைமப்படுத்த வரும்புக ற மனிதன்
நடத்தப்பட ேவண்டும்” என்றுஅறவத்தான்.
௧௨ ப றகு ெமார்ெதகாய் அரசனது

வாசலுக்குத் தரும்ப ப்ேபானான். ஆனால்
ஆமான் வீட்டிற்கு வைரவாகப் ேபானான்.
அவன் தன் தைலைய மூடிக்ெகாண்டான்.
ஏெனன்றால், அவன் சஞ்சலமும்
அவமானமும் அைடந்தான். ௧௩ ப றகு
ஆமான் தன் மைனவ ச ேரைஷயடமும்
நண்பர்கள் அைனவரிடமும் தனக்கு
ஏற்பட்டைதெயல்லாம் ெசான்னான்.
ஆமானின் மைனவயும், ஆட்களும்
அவனுக்கு ஆேலாசைனச் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள், “ெமார்ெதகாய் யூதனாக இருப்பன்
நீ ெவல்ல முடியாது. நீ ஏற்ெகனேவ
வீழ்ச்ச யைடய ஆரம்ப த்துவ ட்டாய்.
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உறுதயாக நீஅழிக்கப்படுவாய்” என்றனர்.
௧௪ இவ்வாறு அவர்கள் ஆமானுடன்

ேபச க் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அரசனின்
ப ரதானிகள்ஆமானின்வீட்டிற்குவந்தார்கள்.
எஸ்தர் ஏற்பாடு ெசய்த வருந்துக்கு வரும்படி
ஆமாைனஅவர்கள்வைரவுபடுத்தனார்கள்.

௭
ஆமான்தூக்கலிடப்படுக றான்
௧ எனேவ அரசனும், ஆமானும் அரச

எஸ்தேராடு வருந்து உண்ணச் ெசன்றனர்.
௨ ப றகு இரண்டாம் நாள் வருந்தல் அவர்கள்
த ராட்ைசரசம் குடிக்கும்ேபாது, அரசன்
மீண்டும்அரசய டம்ேகள்வ ேகட்டான். அவன்,
“எஸ்தர் அரச ேய, நீ என்னிடம் என்ன ேகட்க
வரும்புக றாய்? எைத ேவண்டுமானாலும்
ேகள். அது உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
உன்னுைடயவருப்பம் என்ன? எனது நாட்டில்
பாத ேவண்டுமானாலும் நான் உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன்” என்றான்.
௩ ப றகு, எஸ்தர் அரச , “அரேச, நீர்

என்ைன வரும்பனால், இது உமக்கு
வருப்பமானால் என்ைன வாழவடுங்கள்.
எனது ஜனங்கைளயும் வாழவடுங்கள்
என்று ேகட்க ேறன். அதுதான் உம்மிடம்
ேவண்டுக ேறன். ௪ ஏெனன்றால்,
நானும் எனது ஜனங்களும் அழியவும்,
ெகால்லப்படவும் வற்கப்பட்ேடாம்.
அடிைமகளாக வற்கப்பட்டால் கூட நான்
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ெமௗனமாக இருப்ேபன். ஏெனன்றால்
அது அரசைனத் துன்புறத்துகற ஒரு
ப ரச்சைனயாகஇருக்கமுடியாது” என்றாள்.
௫ ப றகு அரசன் அகாஸ்ேவரு எஸ்தர்

அரச ய டம், “இதைன உனக்குச் ெசய்தவன்
யார்? உனது ஜனங்களுக்கு இத்தைகய
ெகாடுைமையச் ெசய்ய துணிந்த மனிதன்
எங்ேகஇருக்க றான்?” என்றுேகட்டான்.
௬ எஸ்தர், “எங்களுக்கு எத ரானவன்

எங்கள் பைகவன் இந்த ெகட்ட ஆமான்தான்”
என்றாள்.
ப றகு, அரசன் மற்றும் அரச முன்னால்

ஆமான் தகல் அைடந்தான். ௭ அரசன்
மிகவும் ேகாபம் அைடந்தான். அவன்
எழுந்து த ராட்ைசரசம் வருந்ைதவ ட்டு,
ேதாட்டத்த ற்குள் ெசன்றான். ஆனால்
ஆமான் உள்ேள இருந்து எஸ்தர்
அரச ய டம் தன் உயைரக் காப்பாற்றுமாறு
ெகஞ்சனான். அவன் தன் உயருக்காக
மன்றாடினான். ஏெனன்றால், அவைனக்
ெகால்லுமாறு ஏற்ெகனேவ அரசன் முடிவுச்
ெசய்துவ ட்டைதஅவன்அறந்தான். ௮அரசன்
ேதாட்டத்தலிருந்து தரும்ப வருந்து
அைறக்குள்ேள நுைழயும்ேபாது, அரச
எஸ்தர் உட்கார்ந்தருக்க ற ெமத்ைதயல்
ஆமான் வழுந்து க டந்தான். அரசன்
மிகவும் ேகாபமான குரலில், “நான் இந்த
வீட்டில் இருக்கும்ேபாேத நீ அரசையத்
தாக்குக றாேயா?” எனக் ேகட்டான்.
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அரசன் இவ்வாறு ெசான்ன உடேனேய
ேவைலக்காரர்கள்வந்துஆமானின்முகத்ைத
மூடினார்கள். ௯ ப ரதானிகளில் ஒருவனான
அரசனுக்கு ேசைவச் ெசய்பவனின் ெபயர்
அற்ேபானா. அவன் அரசனிடம், “ஆமானின்
வீட்டின் அருகல் 75 அடி உயரத்தல் ஒரு
தூக்குமரம் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதல்
ெமார்ெதகாையத் தூக்கலிடேவண்டும்
என்ேற ஆமான் அைதக் கட்டினான்.
ெமார்ெதகாய் உமக்கு உதவ ச் ெசய்த
ஆள், உம்ைம ெகால்லத் த ட்டமிட்டத்
தீயர்வர்கைளப்பற்ற உமக்குச் ெசான்னவன்”
என்றான்.
அரசன், “ஆமாைனஅேத மரத்தல்தூக்கல்

ேபாடுங்கள்” என்றான்.
௧௦ எனேவ, அவர்கள் ஆமாைன அவன்

ெமார்ெதகாய்க்காக கட்டிய தூக்கு மரத்தல்
ேபாட்டனர். ப றகு அரசன் தன் ேகாபத்ைத
நறுத்தனான்.

௮
யூதர்களுக்கு உதவும்படியான அரசக்

கட்டைள
௧ அேத நாளில், அகாஸ்ேவரு அரசன்,

எஸ்தர் அரச ய டம் யூதரின் எத ரியாக இருந்த
ஆமானின் அத்தைன உடைமகைளயும்
ெகாடுத்தான். எஸ்தர், அரசனிடம்
ெமார்ெதகாய் தனது உறவனன் என்று
ெசான்னாள். ப றகுெமார்ெதகாய்அரசைனப்
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பார்க்க வந்தான். ௨அரசன்ஆமானிடமிருந்து
தனதுேமாத ரத்ைதவாங்க ைவத்தருந்தான்.
அவன் தன் வ ரலிலிருந்து ேமாத ரத்ைத
எடுத்து ெமார்ெதகாய டம் ெகாடுத்தான்.
ப றகு எஸ்தர், ஆமானுக்குச் ெசாந்தமான
அைனத்துக்கும் ெமார்ெதகாையப்
ெபாறுப்பாளியாக ந யமித்தாள்.
௩ ப றகு எஸ்தர் மீண்டும் அரசனிடம்

ேபசனாள். அவள் அரசனின் காலில்
வழுந்து, அழத்ெதாடங்கனாள். ஆகாகயான
ஆமானின் தீயத்த ட்டத்ைத நீக்கும்படி அவள்
மன்றாடினாள். ஆமான் யூதர்கைள அழிக்கத்
த ட்டமிட்டிருந்தான்.
௪ ப றகு அரசன் தனது ெபாற்ெசங்ேகாைல

எஸ்தரிடம் நீட்டினான். எஸ்தர் எழுந்துஅரசன்
முன்னாள் நன்றாள். ௫ ப றகு எஸ்தர்,
“அரேச, நீர் என்ைன வரும்புவதானால்,
உமக்கும் மக ழ்ச்ச யானால் எனக்காக
இதைனச் ெசய்யும். இது நல்ல ேயாசைன
என்று நீர் நைனத்தால் இதைனச்
ெசய்யும். அரசன் என்ேனாடு சந்ேதாஷமாக
இருக்க றதானால், ஆமான் அனுப்பய
கட்டைளைய வலக்கும்படி ஒரு கட்டைள
எழுத அனுப்பும். அரசனின் அைனத்து
நாடுகளிலும் உள்ள யூதர்கைள அழித்துவ ட
ேவண்டுெமன்று ஆகாகயானான ஆமான்
ஒரு த ட்டம் ைவத்து அைத நடத்த ட கட்டைள
அனுப்பனான். ௬ நான் அரசைர மன்றாடிக்
ேகட்க ேறன். ஏெனனில் என் ஜனங்களுக்கு
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இத்தைகய பயங்கரம் ஏற்படுவைத என்னால்
தாங்க க்ெகாள்ள முடியாது. எனது குடும்பம்
ெகால்லப்படுவைத என்னால் பார்க்க
முடியாது” என்றாள்.
௭ அகாஸ்ேவரு அரசன் எஸ்தர்

அரச க்கும், யூதனான ெமார்ெதகாய்க்கும்
பதல் ெசான்னான். அரசன், “ஆமான்
யூதர்களுக்கு எத ரியாக இருந்ததால்,
நான் அவனது ெசாத்துக்கைள
எஸ்தருக்கு ெகாடுத்தருக்க ேறன். என்
வீரர்கள் ஆமாைனத் தூக்கு மரத்தல்
ெதாங்கப்ேபாட்டனர். ௮இப்ெபாழுதுஅரசனது
அதகாரப்படி இன்ெனாரு கட்டைளைய
எழுதுங்கள். யூதர்களுக்கு உதவ எது
ச றப்பான வழியாகத் ேதான்றுகறேதா
அப்படி எழுத , அந்த கட்டைளைய அரசனது
சறப்பு ேமாத ரத்தல்முத்தைரயடு. அரசனது
அதகாரத்துடன் எழுதப்பட்டு அவனது
சறப்பு ேமாத ரம் முத்தைர ெபாற க்கப்பட்ட
எந்தக் கடிதமும் ரத்து ெசய்யப்படக் கூடாது”
என்றான்.
௯மிகவைரவாகஅரசனின்ெசயலாளர்கள்

அைழக்கப்பட்டனர். இது சீவான் என்னும்
மூன்றாவது மாதத்தன் 23வது நாளில்
நடந்தது அச்ெசயலாளர்கள் ெமார்ெதகாயன்
அைனத்து கட்டைளகைளயும் யூதர்கள்,
தைலவர்கள், ஆளுநர்கள், 127
மாகாணங்களில் உள்ள அதகாரிகள்
என அைனவருக்கும் எழுதனார்கள்.
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அம்மாகாணங்கள் இந்தயா முதல்
எத்த ேயாப்ப யாவைர இருந்தது. இந்த
கட்டைள ஒவ்ெவாரு மாகாணத்தன்
ெமாழியலும் எழுதப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு குழு
ஜனங்களின் ெமாழியலும் இந்த கட்டைள
ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டது. இந்த கட்டைள
யூதர்களின் ெசாந்த ெமாழியலும் ெசாந்த
எழுத்தலும் எழுதப்பட்டது. ௧௦ ெமார்ெதகாய்
அரசன் அகாஸ்ேவருவன் அதகாரத்தால்
கட்டைளகைள எழுதனான். ப றகு
அவன் அரசனது முத்தைர ேமாத ரத்தால்
கடிதங்கைள முத்தைரய ட்டான். ப றகு
தூதர்கைள குதைரகளின் ேமல்
அனுப்பனான். அவர்கள் அரசனுக்காக
வளர்க்கப்பட்ட குதைரகளில் ேவகமாக
ேபானார்கள்.
௧௧அரசனது கட்டைளகளாகக் கடிதங்களில்

ெசால்லப்பட்டைவ இதுதான்: ஒவ்ெவாரு
நகரங்களிலும் உள்ள யூதர்கள் அைனவரும்
கூடி ேசர்ந்து தம்ைமக் காப்பாற்ற க்
ெகாள்கன்ற உரிைமயுைடயவர்கள்.
அவர்களுக்கு தங்கைளேயா, தங்கள்
ெபண்கைளேயா, பள்ைளகைளேயா தாக்கும்
எத ரிகைளத் தாக்கேவா, ெகால்லேவா,
அழிக்கேவா உரிைம உண்டு. யூதர்களுக்கு
தங்கள் பைகவர்களின் ெசாத்ைத
அபகரிக்கேவா,அழிக்கேவாஉரிைமஉண்டு.
௧௨ இைதச் ெசய்வதற்காக

யூதர்களுக்கு பன்னிரண்டாவது
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மாதமான ஆதார் மாதத்தன் 13வது
நாள் நயமிக்கப்பட்டிருந்தது. யூதர்கள்
இதைன அகாஸ்ேவரு அரசனின்
இராஜ்யத்தன் எல்லாப் பகுத களிலும்
ெசய்ய அனுமதக்கப்பட்டனர். ௧௩ அரசனின்
கட்டைளப் ப ரத ஒன்று அனுப்பப்பட்டு அது
சட்டமாய ற்று. எல்லா மாகாணங்களிலும்
அது சட்டமானது. இராஜ்யத்தலுள்ள
எல்லா நாடுகளின் ஜனங்களுக்கும் இது
அறவக்கப்பட்டது. இது அறவக்கப்பட்டதால்
யூதர்கள் அந்த ச றப்பு நாளுக்காகத் தயாராக
இருந்தனர். யூதர்கள் தம் எத ரிகளுக்குத்
தருப்ப க் ெகாடுக்க அனுமதக்கப்பட்டனர்.
௧௪ தூதுவர்கள் அரசனது குதைரயல் மிக
ேவகமாகச் ெசன்றனர். அரசன் அவர்களிடம்
ேவகமாகச் ெசல்லும்படி கட்டைளய ட்டான்.
இந்த கட்டைள, தைலநகரமான சூசானிலும்
அறவக்கப்பட்டது.

௧௫ ெமார்ெதகாய் அரசைனவட்டு
ேபானான். அவன் அரசனிடமிருந்து ெபற்ற
ச றப்பான ஆைடைய அணிந்தருந்தான்.
அவனது ஆைட ெவண்ைமயும், நீலமுமாய்
இருந்தது. ெபரிய ெபாற் க ரீடமும், ச றந்த
பட்டும், இரத்தாம்பரமும் அணிந்தருந்தான்.
சூசானின் ச றப்பு வழா நைடெபற்றது.
ஜனங்கள் மிகவும் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தனர்.
௧௬ யூதர்களுக்குத் தனி மக ழ்ச்ச யுைடய
நாளாக இருந்தது. இது மிகுந்த
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மக ழ்ச்ச க்கும், சந்ேதாஷத்த ற்கும் உரிய
நாளாகஇருந்தது.
௧௭ அரசனது கட்டைள எந்ெதந்த

நாடுகளுக்ெகல்லாம் ெசன்றனேவா,
அங்ெகல்லாம் மக ழ்ச்ச யும், உற்சாகமும்
யூதர்களிைடேய ஏற்பட்டன. யூதர் வருந்துடன்
அதைனக் ெகாண்டாடினர். யூதர்களுக்குப்
பயந்ததனால் மற்ற குழுவலுள்ள
ஜனங்களும்யூதர்களாகனர்.

௯
யூதர்களுக்குெவற்ற
௧ ஆதார் என்னும் 12ஆம் மாதத்தன்

13வது நாள், ஜனங்கள் அரசனது
கட்டைளக்குக் கட்டுப்பட ேவண்டும்.
அன்றுதான் யூதர்களின் பைகவர்கள்
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க நம்பயருந்த
நாள். இப்ெபாழுது அந்த நைலமாற
யூதர்கள் தம்ைம ெவறுத்த பைகவர்கைளவ ட
பலமுள்ளவர்களானார்கள். ௨ யூதர்கள்
அகாஸ்ேவரு அரசனின் நாடுகளில்
எல்லாம் ஒன்று கூடினர். நம்ைம
அழிக்க நைனத்தவர்கைளத் தாக்க
ேபாதுமான பலமுைடயவர்களாயனர்.
எனேவ, அவர்களுக்கு எத ராக ந ற்க
எவருக்கும் பலமில்ைல. அந்த ஜனங்கள்
யூதர்களுக்குப் பயந்தனர். ௩ எல்லா
மாகாணங்களின் அதகாரிகளும்,
தைலவர்களும், ஆளுநர்களும், யூதர்களுக்கு
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உதவனார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள்
ெமார்ெதகாய்க்கும் பயந்தனர். ௪ அரசனது
அரண்மைனயல் ெமார்ெதகாய் மிக
முக்கயமான நபராகவ ட்டான். அரசனது
மாகாணங்களிலுள்ள அைனவரும்
அவனது ெபயைரயும், அவன் எவ்வளவு
முக்கயமானவன் என்பைதயும்
அற ந்தருந்தனர். ெமார்ெதகாய் ேமலும்
ேமலும்அதகாரம்உள்ளவன்ஆனான்.
௫யூதர்கள்தம்பைகவர்கள்அைனவைரயும்

ேதாற்கடித்தனர். அவர்கள் தம்
பைகவைரக் ெகான்று அழிக்க வாைளப்
பயன்படுத்தனார்கள். தம்ைம ெவறுத்த
ஜனங்கைளத் தம் வருப்பம்ேபால் யூதர்கள்
ெசய்தார்கள். ௬யூதர்கள்சூசான்தைலநகரில்
500 ேபைர ெகான்றழித்தார்கள். ௭ யூதர்கள்
கீழ்க்கண்டவர்கைளக் ெகான்றனர்:
பர்சர்ன்தாத்தா, தல்ேபான், அஸ்பாதா,
௮ ெபாராதா, அதலியா, அரிதாத்தா,
௯ பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய், வாய்சாதா,
௧௦ இவர்கள் ஆமானின் 10 மகன்கள்.
அம்ெமதாத்தாவன் மகனான ஆமான்
யூதர்களின் பைகவன். யூதர்கள்
இவர்கள் அைனவைரயும் ெகான்றனர்.
ஆனால் அவர்களது ெபாருட்கள் எைதயும்
ெகாள்ைளயடிக்கவல்ைல.
௧௧ தைலநகரமான சூசானில் எத்தைன

ேபர் ெகான்று அழிக்கப்பட்டனர் என்று
அரசன் ேகள்வப்பட்டான். ௧௨ எனேவ, அரசன்
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எஸ்தர் அரச ய டம், “யூதர்கள் சூசானில்
ஆமானின் 10 மகன்கைளயும் ேசர்த்து 500
ேபைர ெகான்றுள்ளனர். இப்ெபாழுது ேவறு
மாகாணங்களில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்று நீ வரும்புக றாய்? எனக்குச் ெசால்,
நான் அதைன நடத்துேவன். ெசால் நான்
அதைனச்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௧௩ எஸ்தர், “அரசருக்கு வருப்பமானால்,

சூசானில் யூதர்கள் இைதப்ேபான்ேற
நாைளயும் ெசய்ய அனுமத
ெகாடுக்கேவண்டும். ஆமானின் 10
மகன்களின்உடைலயும்தூக்கல்ெதாங்கவ ட
அனுமதக்க ேவண்டும்” என்றுேகட்டாள்.
௧௪ எனேவ, அரசன் அந்த கட்டைளையக்

ெகாடுத்தான். அந்தச் சட்டம் அடுத்த
நாளும் இருந்தது. அவர்கள் ஆமானின் 10
மகன்களின் உடல்கைள ெதாங்கவ ட்டனர்.
௧௫சூசானிலுள்ளயூதர்கள்ஆதார் மாதத்தன்
14வதுநாளில் ஒன்றுகூடினார்கள். அவர்கள்
சூசானில் 300 ேபைரக் ெகான்றனர். ஆனால்
அவர்கள்ெகாள்ைளஅடிக்கவல்ைல.
௧௬ அேத ேநரத்தல் ேவறு நாடுகளில்

வாழ்ந்த யூதர்களும் ஒன்று கூடினார்கள்.
அதனால் தம்ைமக் காத்துக்ெகாள்ளும்அளவு
பலமுள்ளவர்களாக இருந்தனர். எனேவ,
அவர்கள் பைகவர்கைளத் தாக்கமுடிந்தது.
யூதர்கள் தம் பைகவரான 75,000 ேபைரக்
ெகான்றனர். ஆனால் அவர்கள் ெகாள்ைள
அடிக்கவல்ைல. ௧௭ இது ஆதார் மாதத்தன்
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13வது நாளில் நைடெபற்றது, 14 வது நாள்
அவர்கள் ஓய்வு எடுத்தனர். யூதர்கள்
அந்நாைள மக ழ்ச்ச கரமான வடுமுைற
நாளாகஆக்கனார்கள்.

பூரீம்வழா
௧௮ சூசானிலுள்ள யூதர்கள் ஆதார்

மாதத்தன் 13 மற்றும் 14ஆம் நாட்களில்
ஒன்று கூடினார்கள். 15வது நாள் அவர்கள்
ஓய்ெவடுத்தனர். அவர்கள் 15வது நாைள
மக ழ்ச்ச கரமான வடுமுைறநாள் ஆக்கனர்.
௧௯ எனேவ, நகரங்களிலும் க ராமங்களிலும்
வாழ்ந்த யூதர்கள் 14வது நாைள பூரீம்
வழாவாகக் ெகாண்டாடினார்கள்.
அதைன மகழ்ச்ச கரமான வடுமுைறநாள்
ஆக்கனார்கள். அன்று வருந்தும்
ஒருவர்ெகாருவர் அன்பளிப்பும் ெகாடுத்து
மக ழ்ந்தனர்.
௨௦ ெமார்ெதகாய் ந கழ்ந்த

எல்லாவற்ைறயும் எழுதனான். ப றகு அவன்
அகாஸ்ேவரு அரசனின் மாகாணங்களில்
உள்ள அைனத்து யூதர்களுக்கும்
கடிதம் எழுதனான். அவன் அருகலும்
ெதாைலவலும் உள்ள அைனவருக்கும்
கடிதம் அனுப்பனான். ௨௧ ெமார்ெதகாய்
அதல் யூதர்கள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
ஆதார் மாதத்தன் 14 மற்றும் 15ஆம்
நாட்களில் பூரீம் வழாைவ ெகாண்டாடும்படி
எழுதனான். ௨௨ யூதர்கள் அந்நாட்கைளக்
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ெகாண்டாடினார்கள். ஏெனன்றால்,
அந்நாட்களில் அவர்கள் தம் பைகவர்கைள
அழித்தனர். அம்மாதத்தல் அவர்களின்
துயரெமல்லாம் மக ழ்ச்ச யாக மாறயதால்
அம்மாதத்ைதக் ெகாண்டாடினார்கள்.
இம்மாதத்தல் அவர்களது அழுைக மாற
குதூகலமாய் ெகாண்டாடும் மாதமாக
மாற ற்று. ெமார்ெதகாய் அைனத்து
யூதர்களுக்கும் கடிதம் எழுதனான். அவன்
அவர்களிடம் அந்நாைள மக ழ்ச்ச கரமான
வடுமுைறநாளாகெகாண்டாடச்ெசான்னான்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் வருந்தும்
அன்பளிப்பும் ெகாடுத்து, ஏைழகளுக்குப்
பரிசு ெகாடுத்து அந்த நாைள ெகாண்டாடச்
ெசான்னான்.
௨௩ எனேவ யூதர்கள் ெமார்ெதகாய்

எழுதயவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் ெதாடங்கய வழாைவ ெதாடர
ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
௨௪ அம்ெமதாத்தாவன் மகனான

ஆமான் என்னும் ஆகாகயன் யூதர்களின்
பைகவன். யூதர்கைள அழிக்க அவன்
ஒரு தீய த ட்டத்ைத ைவத்தருந்தான்.
அவன் யூதர்கைள அழிக்கும் நாைள
குலுக்கல் சீட்டு ேபாட்டு ேதர்ந்ெதடுத்து
ைவத்தருந்தான். அக்காலத்தல் குலுக்கல்
சீட்டானது “பூர்” என்று அைழக்கப்பட்டது.
எனேவ, வடுமுைறநாளும் “பூரீம்”
என அைழக்கப்பட்டது. ௨௫ ஆமான்
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அவற்ைறச் ெசய்தான். ஆனால்
எஸ்தர் அரசனிடம் ேபசச் ெசன்றாள்.
எனேவ, அவன் புதய கட்டைளகைள
அனுப்பனான். அந்த கட்டைளகள்ஆமானின்
த ட்டத்ைத அழித்தேதாடு, ஆமானுக்கும்
அவனது குடும்பத்த ற்கும், அேத தீைம
ஏற்படும்படியும் ஆயற்று. எனேவ, ஆமானும்
அவனது மகன்களும் தூக்கு மரத்தல்
ெதாங்கனார்கள்.
௨௬-௨௭ இப்ேபாது, குலுக்கல் சீட்டு

“பூரீம்” என்று அைழக்கப்பட்டது. எனேவ,
இந்த வடுமுைற நாளும் “பூரீம்” என்று
அைழக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய்
யூதர்களுக்கு கடிதம் எழுத இந்நாைளக்
ெகாண்டாடச் ெசான்னான். எனேவ,
யூதர்கள் ஆண்டில் இரண்டு நாைளக்
ெகாண்டாடும் வழக்கத்ைதக்ெகாண்டனர்.
௨௮ இது அவர்கள் தங்களுக்கு ேநர்ந்தைத
நைனவுப்படுத்துவதாக இருந்தது.
யூதர்களும் மற்ற ஜனங்களும் ேசர்ந்து
சரியான காலத்தல் சரியான முைறயல்
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் இரு நாட்கள்
ெகாண்டாடினார்கள். ஒவ்ெவாரு
தைலமுைறயல்ஒவ்ெவாருகுடும்பமும்இந்த
இரண்டு நாட்கைளயும் நைனவுபடுத்தனர்.
அவர்கள் இந்த வடுமுைறைய ஒவ்ெவாரு
மாகாணத்தலும், ஒவ்ெவாரு நகரிலும்
ெகாண்டாடினார்கள் யூதர்கள் என்ெறன்றும்
பூரீம் வழாைவக் ெகாண்டாடுவைத
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நறுத்தக் கூடாது. யூதர்களின் சந்தத களும்
எப்ெபாழுதும் இவ்வடுமுைறைய
நைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௨௯ எனேவ அபயாேயலின் மகளான

எஸ்தர் அரச யும், யூதனான ெமார்ெதகாயும்
பூரீம் பற்றய ஒரு அதகாரப் பூர்வமான
கடிதத்ைத எழுதனார்கள். இரண்டாவது
கடிதம் உண்ைமயானது என்பைத
நரூப க்க அரசனின் முழு அதகாரத்தேதாடு
கடிதம் எழுதனார்கள். ௩௦ எனேவ,
ெமார்ெதகாய் அகாஸ்ேவரு அரசனின்
127 மாகாணங்களுக்கும் கடிதம்
அனுப்பனான். அந்த வழா யூதர்களிடம்
சமாதானத்ைதயும், ஒருவர் மீது ஒருவருக்கு
நம்ப க்ைகையயும் உருவாக்கும் என்று
ெமார்ெதகாய் எழுதனான். ௩௧ெமார்ெதகாய்
யூதர்களுக்குப் பூரீம் வழாைவ ெகாண்டாட
ஆரம்ப க்கும்படி எழுதனான். எப்ெபாழுது
இப்புதய வடுமுைற நாைள ெகாண்டாட
ேவண்டும் என்றும் எழுதனான். யூதனான
ெமார்ெதகாயும் அரச யான எஸ்தரும்
யூதர்களுக்கு இக்கட்டைளைய இட்டனர்.
அவர்கள் இவ்வரு நாட்கைளயும் வடுமுைற
ெகாண்டாட்டமாக தங்களுக்கும், தங்கள்
சந்தத களுக்கும் எற்படுத்தேவண்டும்.
அவர்கள் மற்ற வடுமுைற நாட்களில்
உபவாசம் இருந்து, அழுது, நடந்த
தீைமகளுக்கு இரங்க நைனப்பதுேபான்று
இந்தஇருநாட்கைளயும்ெகாண்டாடுவார்கள்.



எஸ்தர்௯:௩௨ xli எஸ்தர் ௧௦:௩

௩௨ எஸ்தரின் கடிதம் பூரீம் வழாவன்
வதகைள அதகாரப் பூர்வமானதாக
ஆக்கற்று. இைவ ஒரு புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டன.

௧௦
ெமார்ெதகாய்ெகௗரவக்கப்டுக றான்
௧அகாஸ்ேவருஅரசன்ஜனங்கைளவரி
ெசலுத்தும்படி ெசய்தான். அவனது

இராஜ்யத்தலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
ெதாைல தூரத்தல் கடல் கடந்து வாழும்
ஜனங்களும், வரிெசலுத்த வந்தனர்.
௨ அரசன் அகாஸ்ேவரு ெசய்த அரும்ெபரும்
ெசயல்கள் ேமதயா மற்றும் ெபரிச யா
அரசர்களின் வரலாற்றுப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டன. அந்த வரலாற்றுப்
புத்தகங்களில் ெமார்ெதகாய் ெசய்தைவயும்
எழுதப்பட்டன. அரசன் ெமார்ெதகாையப்
ெபரிய மனிதனாக்கனான். ௩ யூதனான
ெமார்ெதகாய் அரசனுக்கு அடுத்த
இரண்டாவது முக்கய மனிதனானான்.
யூதர்களில் ெமார்ெதகாய் மிக முக்கய
மனிதன் ஆனான். அவைன மற்ற யூதர்கள்
மிகவும்மத த்தனர். அவர்கள்ெமார்ெதகாைய
மத த்தனர். ஏெனன்றால், அவன் தன்
ஜனங்களின் நன்ைமக்காக கடினமான
ேவைலகைளச் ெசய்தான். ெமார்ெதகாய்
அைனத்து யூதர்களுக்கும் சமாதானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தான்.
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