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వచనము 1 

అహష్వేరోషు దినములలో జరిగిన చర్ాల వివర్ము; హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషు దేశము 
వర్కు నూట ఇరువది యేడు సింస్థనాములను అహష్వేరోషు ఏలెను. 

నెహెమ్యా 10:30; నెహెమ్యా 12:1-26; 1 దినవృత్ేింతములు 23:1; 1 దినవృత్ేింతములు 
26:32; నెహెమ్యా 9:2;  

వచనము 2 

ఆ కాలమిందు రాజైన అహష్వేరోషు షూషను కోటలో నుిండి రాజాపరిపాలన చేయుచిండగా 

నెహెమ్యా 10:34; నెహెమ్యా 13:14; నెహెమ్యా 13:22; కీర్ేనలు 25:7; కీర్ేనలు 26:8; కీర్ేనలు 
26:9; కీర్ేనలు 106:4; లూకా 23:42; ఆదికాిండము 8:1; లేవీయకాిండము 1:7; 
లేవీయకాిండము 6:12; దిేతీయోపదేశకాిండము 26:2; 2 రాజులు 20:3; 2 దినవృత్ేింతములు 
31:5; నెహెమ్యా 5:19; కీర్ేనలు 26:11; కీర్ేనలు 112:6; యెషయా 38:3; యిరిియా 15:15; 
2 తిమోతి 1:16; హెబ్రీయులకు 6:10;  

వచనము 3 

తన యేలుబడి యిందు మూడవ సింవత్ర్మున తన అధిపతులకిందరికిని స్తవకులకును విిందు 
చేయిించెను. పార్సీక దేశము యొకకయు మ్యదా దేశము యొకకయు పరాక్రమశాలులును ఘనులును 

సింస్థనాాధిపతులును అతని సనిిధినుిండగా 

ఎజ్రా 6:14; ఎజ్రా 4:6; దానియేలు 9:1; ఎస్తేరు 8:9; యెషయా 18:1; యెషయా 37:9; 
దానియేలు 6:1; ఎజ్రా 2:1; ఎజ్రా 5:8; నెహెమ్యా 1:3; ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 4:3; ఎస్తేరు 9:20; 
ఎస్తేరు 9:30; ఎస్తేరు 10:1; దానియేలు 3:1; అపోసేలుల కార్ాములు 23:34;  

వచనము 4 

అతడు తన మహమగల రాజాముయొకక ఐశేర్ా ప్రభావములను, తన మహత్ాతిశయ ఘనతలను 
అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపర్చెను. 
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2 సమూయేలు 7:1; 1 రాజులు 1:46; దానియేలు 4:4; ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 3:15; ఎస్తేరు 4:16; 
ఎస్తేరు 9:12-15; నెహెమ్యా 1:1; దానియేలు 8:2; నిర్గమకాిండము 1:1; ఎజ్రా 4:9; ఎస్తేరు 2:5; 
ఎస్తేరు 8:14; మతేయి 14:6;  

వచనము 5 

ఆ దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను కోటలోనుని అలుులకేమి ఘనులకేమి 
జనులకిందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవర్ణములో ఏడు దినములు విిందు చేయిించెను. 

ఎస్తేరు 2:18; ఆదికాిండము 40:20; 1 రాజులు 3:15; దానియేలు 5:1; మ్యరుక 6:21; ఎస్తేరు 
1:14; ఎజ్రా 1:2; యెషయా 21:2; యిరిియా 51:11; దానియేలు 5:28; దానియేలు 8:20; 
దానియేలు 3:2; దానియేలు 3:3; దానియేలు 6:1; దానియేలు 6:6; దానియేలు 6:7; ఆదికాిండము 
21:8; 1 సమూయేలు 25:36; 2 సమూయేలు 3:20; ఎజ్రా 2:1; ఎస్తేరు 3:7; యిరిియా 
51:28; దానియేలు 8:3; లూకా 7:25; 1 యోహాను 2:16;  

వచనము 6 

అకకడ ధవళ ధూమ్ర వర్ణములుగల అవిసెనార్తో చేయబడిన త్రాళలతో చలువరాతి సేింభములమీద 
ఉించబడిన విండి కముిలకు తగిలించిన తెలుపును ఊదార్ింగును కలసిన తెర్లు వ్రేలాడుచిండెను. 

మరియు ఎరుపు తెలుపు పసుపు నలుపు అయిన చలువరాళ్లల పర్చిన నేలమీద విండి 
బింగారుమయమైన జలత్రుగల పరుపులుిండెను. 

యెషయా 39:2; యెహెజ్కకలు 28:5; దానియేలు 4:30; కీర్ేనలు 76:1-4; కీర్ేనలు 145:5; 
కీర్ేనలు 145:12; కీర్ేనలు 145:13; దానియేలు 2:37-44; దానియేలు 7:9-14; మతేయి 4:8; 
మతేయి 6:13; రోమీయులకు 9:23; ఎఫెసీయులకు 1:18; కొలొస్యులకు 1:27; ప్రకటన 
4:11; 1 దినవృత్ేింతములు 29:11; 1 దినవృత్ేింతములు 29:12; 1 దినవృత్ేింతములు 
29:25; యోబు 40:10; కీర్ేనలు 21:5; కీర్ేనలు 45:3; కీర్ేనలు 93:1; దానియేలు 4:36; 
దానియేలు 5:18; 2 పేతురు 1:16; 2 పేతురు 1:17; ఎస్తేరు 5:11; అపోసేలుల కార్ాములు 
25:23; 1 దెస్లోనీకయులకు 2:6;  
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వచనము 7 

అచచట కూడినవారికి వివిధమైన బింగారు పాత్రలతో పానమిచచచ, రాజు సితాికి తగినట్టుగా రాజు 
ద్రాక్షార్సమును దాసులు అధికముగా పోసిరి. 

2 దినవృత్ేింతములు 7:8; 2 దినవృత్ేింతములు 7:9; 2 దినవృత్ేింతములు 30:21-25; 2 
రాజులు 23:2; మ్యరుక 6:39;  

వచనము 8 

ఆ విిందు పానము ఆజ్ఞనాుస్థర్ముగా జరుగుటనుబట్టు యెవరును బలవింతము చేయలేదు; ఎవడు 
కోరినట్టుగా వానికి పెటువలెనని తన కోట పనివారికి రాజు ఆజానిచిచ యుిండెను. 

నిర్గమకాిండము 26:1; నిర్గమకాిండము 26:31; నిర్గమకాిండము 26:32; నిర్గమకాిండము 
26:36; నిర్గమకాిండము 26:37; ఎస్తేరు 8:15; ఎస్తేరు 7:8; యెహెజ్కకలు 23:41; ఆమోసు 2:8; 
ఆమోసు 6:4; మ్యరుక 6:39;  

వచనము 9 

రాణియైన వష్తే కూడ రాజైన అహష్వేరోషు కోటలో స్త్రీలకు ఒక విిందు చేయిించెను. 
1 రాజులు 10:21; 2 దినవృత్ేింతములు 9:20; దానియేలు 5:2-4; నాాయాధిపతులు 14:10; 2 
రాజులు 7:15;  

వచనము 10 

ఏడవ దినమిందు రాజు ద్రాక్షార్సము త్రాగి సింతోషముగా నునిపుుడు, కూడివచిచన జనమునకును, 
అధిపతులకును రాణియైన వష్తేయొకక సిందర్ామును కనుపర్చవలెనని రాజ కిరీటము 

ధరిించకొనిన ఆమెను తన సనిిధికి పిలుచకొని వచచనట్టల 
యిరిియా 35:8; యిరిియా 51:7; హబకూకకు 2:15; హబకూకకు 2:16; యోహాను 2:8; ఎజ్రా 
2:1;  

వచనము 11 
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రాజైన అహష్వేరోషు ఎదుట ఉపచార్ము చేయు మెహూమ్యను బిజ్ఞే హరోోనా బిగాే అబగాే జ్కతరు 
కర్కసు అను ఏడుగురు నపుింసకులకు ఆజ్ఞపాిించెను. ఆమె సిందర్ావతి. 

ఎస్తేరు 5:4; ఎస్తేరు 5:8;  
వచనము 12 

రాణియైన వష్తే నపుింసకులచేత ఇయాబడిన రాజ్ఞజ ాప్రకార్ము వచచటకు ఒపుకపోగా రాజు మిగుల 
కోపగిించెను, అతని కోపము ర్గులుకొనెను. 

ఆదికాిండము 43:34; నాాయాధిపతులు 16:25; 1 సమూయేలు 25:36; 1 సమూయేలు 25:37; 
2 సమూయేలు 13:28; స్థమెతలు 20:1; ప్రసింగి 7:2-4; ప్రసింగి 10:19; ఎఫెసీయులకు 5:18; 
ఎఫెసీయులకు 5:19; ఎస్తేరు 7:9; దానియేలు 1:3-5; దానియేలు 1:18; దానియేలు 1:19; 
ఆదికాిండము 37:36; నాాయాధిపతులు 19:6; రూతు 3:7; 2 రాజులు 9:32; ఎస్తేరు 2:2; ఎస్తేరు 
4:5; మతేయి 14:6; మ్యరుక 6:22;  

వచనము 13 

విధిని రాజాధర్ిమును ఎరిగిన వార్ిందరిచేత రాజు ప్రతి సింగతి పరిషకరిించకొనువాడు గనుక 

స్థమెతలు 16:9; స్థమెతలు 23:29-33; మ్యరుక 6:21; మ్యరుక 6:22; 1 సమూయేలు 25:3; 2 
సమూయేలు 14:25; స్థమెతలు 31:30; ఎజ్రా 2:1; ఎస్తేరు 2:7; ఎస్తేరు 5:1; లూకా 7:25;  

వచనము 14 

అతడు కాలజ్ఞనాులను చూచి రాణియైన వష్తే రాజైన అహష్వేరోషు అను నేను నపుింసకులచేత ఇచిచన 
ఆజా ప్రకార్ము చేయకపోయినిందున ఆమెకు విధినిబట్టు చేయవలసినదేమని వారి నడిగెను. 

ఆదికాిండము 3:16; ఎఫెసీయులకు 5:22; ఎఫెసీయులకు 5:24; 1 పేతురు 3:1; స్థమెతలు 
19:12; స్థమెతలు 20:2; దానియేలు 2:12; దానియేలు 3:13; దానియేలు 3:19; నహూము 
1:6; ప్రకటన 6:16; ప్రకటన 6:17; నిర్గమకాిండము 32:19; నిర్గమకాిండము 32:22; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 29:20; కీర్ేనలు 74:1; కీర్ేనలు 79:5; ఆదికాిండము 44:18; 2 
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సమూయేలు 14:29; ఎస్తేరు 2:1; ఎస్తేరు 3:5; ఎస్తేరు 4:4; ఎస్తేరు 4:5; ఎస్తేరు 7:7; స్థమెతలు 
31:30;  

వచనము 15 

అతని సనిిధిని ఉిండి రాజు ముఖమును చూచచ, రాజామిందు ప్రథమ పీఠములమీద కూరుచిండు 
పార్సీకుల యొకకయు మ్యదీయుల యొకకయు ఏడుగురు ప్రధ్యనులు ఎవర్నగా కరెనెా షెత్రు 

అదాిత్ తరీషెు మెరెను మరె్నా మెమూకాను అనువారు. 
యిరిియా 10:7; దానియేలు 2:2; దానియేలు 2:12; దానియేలు 2:27; దానియేలు 4:6; 
దానియేలు 4:7; దానియేలు 5:7; మతేయి 2:1; 1 దినవృత్ేింతములు 12:32; మతేయి 16:3; 
దానియేలు 2:21;  

వచనము 16 

మెమూకాను రాజు ఎదుటను ప్రధ్యనుల యెదుటను ఈలాగు ప్రతుాతేర్మిచెచను రాణియైన వష్తే రాజు 
ఎడల మ్యత్రము కాదు, రాజైన అహష్వేరోషు యొకక సకల సింస్థనాములలోనుిండు 

అధిపతులిందరియెడలను జనులిందరియెడలను నేర్సురాాలాయెను. 
ఎజ్రా 7:14; 2 రాజులు 25:19; మతేయి 18:10; ప్రకటన 22:4; ఎస్తేరు 1:3; ఎస్తేరు 2:2; 
ఎస్తేరు 3:1; ఎస్తేరు 8:1; యిరిియా 52:25;  

వచనము 17 

ఏలయనగా రాజైన అహష్వేరోషు తన రాణియైన వష్తేని తన సనిిధికి పిలుచకొని రావలెనని 
ఆజ్ఞపాిింపగా ఆమె రాలేదను సింగతి బయలుపడగానే స్త్రీలిందరు దాని విని, ముఖము ఎదుటనే తమ 

పురుషులను తిర్స్థకర్ము చేయుదురు. 
ఎస్తేరు 6:6;  

వచనము 18 
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మరియు పార్సీకుల యొకకయు మ్యదీయుల యొకకయు నాయకపతుిలు రాణి చేసినదాని 
సమ్యచార్ము విని, రాణి పలకినట్టల ఈ దినమిందు రాజుయొకక అధిపతులిందరితో పలుకుదురు. 

దీనివలన బహు తిర్స్థకర్మును కోపమును పుట్టును. 
అపోసేలుల కార్ాములు 18:14; అపోసేలుల కార్ాములు 25:10; 1 కొరిిందీయులకు 6:7; 1 
కొరిిందీయులకు 6:8; 1 రాజులు 12:14; ఎఫెసీయులకు 5:22; 1 పేతురు 3:1;  

వచనము 19 

రాజునకు సమితి ఆయెనా వష్తే రాజైన అహష్వేరోషు సనిిధికి ఇకను రాకూడదని తమయొదదనుిండి 
యొక రాజ్ఞజ ాపుటువలెను. అది తపుకుిండునట్టల పార్సీకుల యొకకయు మ్యదీయుల యొకకయు 
నాాయము చొపుున నియమిింపవలెను. మరియు వష్తేకింటె యోగుారాలని రాణినిగా త్ము 

చేయవలెను. 
2 సమూయేలు 6:16; ఎఫెసీయులకు 5:33; 1 కొరిిందీయులకు 14:34;  

వచనము 20 

మరియు రాజు చేయు నిర్ణయము విస్థేర్మైన తమ రాజామిందింతట ప్రకట్టించినయెడల, ఘనురాలు 
గాని అలుురాలుగాని స్త్రీలిందరు తమ పురుషులను సనాినిించదుర్ని చెపెును. 

నాాయాధిపతులు 5:29; 1 రాజులు 11:3;  
వచనము 21 

ఈ సింగతి రాజునకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉిండెను గనుక అతడు మెమూకాను మ్యట 
ప్రకార్ము చేసెను. 

ఎస్తేరు 1:21; ఎస్తేరు 3:9; ఎస్తేరు 8:5; ఎస్తేరు 8:8; దానియేలు 6:8-15; దానియేలు 6:17; 1 
సమూయేలు 15:28; 1 రాజులు 3:28; 1 రాజులు 2:32; నెహెమ్యా 2:5; ఎస్తేరు 4:11; 
దానియేలు 6:12;  

వచనము 22 
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ప్రతి పురుషుడు తన యిింట్టలో అధికారిగా నుిండవలెననియు, ప్రతి పురుషుడు తన సేభాష 
ననుసరిించి తన యిింట్టవారితో మ్యటలాడవలెననియు ఆజా ఇచిచ, ప్రతి సింస్థనామునకు దాని వ్రాత 
ప్రకార్ముగాను, ప్రతి జనమునకు దాని భాష ప్రకార్ముగాను రాజు తన సకలమైన సింస్థనాములకు 

దానినిగూరిచన త్కీదులు పింపిించెను. 
దిేతీయోపదేశకాిండము 17:13; దిేతీయోపదేశకాిండము 21:21; ఎఫెసీయులకు 5:33; 
కొలొస్యులకు 3:18; 1 పేతురు 3:1-7; ఆదికాిండము 3:16; ఎఫెసీయులకు 5:22; 1 తిమోతి 
2:11;   
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వచనము 1 

ఈ సింగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు యొకక ఆగ్రహము చలాలరినపుుడు అతడు వష్తేని ఆమె 
చేసినదానిని ఆమెకు నిర్ణయిింపబడినదానిని తలించగా 

ఎస్తేరు 1:19; ఎస్తేరు 2:4; ఆదికాిండము 41:37; ఆదికాిండము 45:16; యెహోషువ 22:30; 2 
సమూయేలు 17:4;  

వచనము 2 

యౌవనులగు రాజు పరిచార్కులు ఇటలనిరి అిందమైన కనాకలను రాజుకొర్కు వదకనగును, 
ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 8:9; దానియేలు 3:29; దానియేలు 4:1; ఎఫెసీయులకు 5:22-24; 1 
తిమోతి 2:12; తీతుకు 2:4; తీతుకు 2:5; ఎస్తేరు 3:12; లూకా 16:8; అపోసేలుల కార్ాములు 
2:5-11; 1 కొరిిందీయులకు 14:19; 1 కొరిిందీయులకు 14:20; ఎజ్రా 5:8; ఎస్తేరు 9:20;  

వచనము 3 

అిందునిమితేము సిందర్ావతులైన కనాకలిందరిని సమకూరిచ షూషను కోట అింతఃపుర్మునకు చేరిచ 
స్త్రీలకు కాపరియగు రాజుయొకక నపుింసకుడగు హేగే వశమునకు అపుగిించనట్టల రాజు తన 
రాజాము యొకక సింస్థనాములనిిట్టలో పరిచార్కులను నియమిించనుగాక. శుదికిొర్కు 

సుగింధద్రవాములను వారికిచిచన తరువాత 

దానియేలు 6:14-18; ఎస్తేరు 1:12-21; ఎస్తేరు 2:16;  
వచనము 4 

రాజు ఆ కనాకలలో దేనియిందు ఇషుపడునో ఆమె వష్తేకి బదులుగా రాణియగును. ఈ మ్యట 
రాజునకు అనుకూలమ్యయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగిించెను. 

ఎస్తేరు 1:10; ఎస్తేరు 1:14; ఎస్తేరు 6:14; ఆదికాిండము 12:14; 1 రాజులు 1:2; ఆదికాిండము 
12:15; 1 రాజులు 1:3; 1 రాజులు 12:14;  

వచనము 5 
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షూషను కోటలో బెనాామీనీయుడగు కీషునకు పుట్టున ష్తమీ కుమ్యరుడగు యాయీరు వింశసుడాైన 
మొరెదకై అను ఒక యూదుడుిండెను. 

ఎస్తేరు 1:1; ఎస్తేరు 1:2; ఎస్తేరు 2:8; ఎస్తేరు 2:12-14; యెషయా 3:18-23; ఎజ్రా 4:9; ఎస్తేరు 
2:5; ఎస్తేరు 2:9; ఎస్తేరు 2:16; ఎస్తేరు 2:19; ఎస్తేరు 8:14;  

వచనము 6 

బబులోను రాజైన నెబుకదెిజరు యూదా రాజైన యెకోనాాను పట్టుకొని పోయినపుుడు ఇతడు 
యెకోనాాతో కూడ యెరూషలేము నుిండి చెర్పటుబడిన వారిలో ఒకడు. 

మతేయి 20:16; మతేయి 22:14; ఎస్తేరు 1:21; ఎస్తేరు 3:9; ఎస్తేరు 3:10; 2 సమూయేలు 
13:4-6; 2 సమూయేలు 16:21-23; 2 సమూయేలు 17:4; మతేయి 14:6; ఆదికాిండము 
45:16; 1 రాజులు 1:3; ఎస్తేరు 2:19; ఎస్తేరు 8:5;  

వచనము 7 

తన పినతిండ్రి కుమ్యరెేయైన హదస్థ్ అను ఎస్తేరు తలతిండ్రులు లేనిదై యుిండగా అతడామెను 
పెించకొనెను. ఆమె అిందమైన రూపమును సుిందర్ ముఖమును గలదై యుిండెను. ఆమె 
తలదిండ్రులు మర్ణము పిందిన తరువాత మొరెదకై ఆమెను తన కుమ్యరెేగా సీేకరిించెను. 

ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 1:2; ఎస్తేరు 5:1; ఎస్తేరు 3:2-6; ఎస్తేరు 10:3; 1 సమూయేలు 9:1; 2 
సమూయేలు 16:5;  

వచనము 8 

రాజ్ఞజయాు అతని నిర్ణయమును ప్రచర్ము చేయబడి కనాకలు అనేకులు షూషను కోటకు 
పోగుచేయబడి హేగే వశమునకు అపుగిింపబడగా, ఎస్తేరును రాజుయొకక నగరునకు తేబడి, స్త్రీలను 

కాయు హేగే వశమునకు అపుగిింపబడెను. 
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2 రాజులు 24:6; 2 రాజులు 24:14; 2 రాజులు 24:15; 2 దినవృత్ేింతములు 36:9; 2 
దినవృత్ేింతములు 36:10; 2 దినవృత్ేింతములు 36:20; యిరిియా 22:24; యిరిియా 
22:28; యిరిియా 24:1;  

వచనము 9 

ఆ చినిది అతని దృష్తుకి ఇింపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపిందెను; కాబట్టు ఆమె పరిమళ 
క్రియలకొర్కైన వసుేవులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదార్ాములను, రాజు ఇింట్టలోనుిండి ఆమెకు 
ఇయాదగిన యేడుగురు ఆడుపిలలలను అతడు ఆమెకు తేర్గా ఏర్ుర్చి ఆమెను ఆమె చెలకతెేలను 

అింతఃపుర్ములో అతి శ్రేషఠమైన సాలమిందుించెను. 
ఎఫెసీయులకు 6:4; దానియేలు 1:6; దానియేలు 1:7; ఎస్తేరు 2:15; యిరిియా 32:7-12; ఎస్తేరు 
1:11; ఆదికాిండము 48:5; 2 కొరిిందీయులకు 6:18; 1 యోహాను 3:1; ఎస్తేరు 2:10; ఎస్తేరు 
4:14; ఎస్తేరు 8:1; యోబు 29:16;  

వచనము 10 

మొరెదకై నీ జ్ఞతిని నీ వింశమును కనుపర్చకూడదని ఎస్తేరునకు ఆజ్ఞపాిించి యుిండెను గనుక ఆమె 
తెలుపలేదు. 

ఎస్తేరు 2:3; దానియేలు 8:2;  
వచనము 11 

ఎస్తేరు ఏలాగుిండెనో అదియు, ఆమెకేమి సింభవిించనో అదియు తెలసికొనుటకై అింతఃపుర్ము 
యొకక ఆవర్ణము ఎదుట ప్రతిదినము మొరెదకై తిరుగులాడుచిండెను. 

ఆదికాిండము 39:21; 1 రాజులు 8:50; ఎజ్రా 7:6; నెహెమ్యా 2:8; కీర్ేనలు 106:46; స్థమెతలు 
16:7; దానియేలు 1:9; అపోసేలుల కార్ాములు 7:10; ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 2:12; ఆదికాిండము 
12:15;  

వచనము 12 
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ఆరుమ్యసములు గోపర్స తైలముతోను, ఆరు మ్యసములు సుగింధవర్గములతోను, స్త్రీల పరిమళ 
క్రియలకొర్కైన మరి వేరు పదార్ాములతోను స్త్రీలు పరిమళ క్రియలు ముగిించి రాజునొదదకు పోవువారు 
పిండ్రిండు మ్యసములైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు నొదదకు వళ్లలటకు ఒకొకకక చినిదానికి వింతు 
వచిచనపుుడు ఒకొకక చినిది రాజునొదదకు ఆ విధముగా పోవుచిండెను, ఏమనగా ఆ తీరున వారు 

పరిమళ క్రియలు చేయుకాలము సింపూర్ణమగుచిండెను. 
ఎస్తేరు 3:8; ఎస్తేరు 4:13; ఎస్తేరు 4:14; ఎస్తేరు 7:4; మతేయి 10:16; ఎస్తేరు 2:7; ఎస్తేరు 
2:20; ఎఫెసీయులకు 6:1; హెబ్రీయులకు 3:4;  

వచనము 13 

మరియు అింతఃపుర్ములోనుిండి రాజు ఇింట్టలోనికి వళలవలసిన సమయమిందు ఆమె యేమేమి 
కోరునో అది అట్టు స్త్రీకి ఇయాబడుట కదుద. 

ఎస్తేరు 2:13; ఎస్తేరు 2:14; ఆదికాిండము 37:14; 1 సమూయేలు 17:18; అపోసేలుల 
కార్ాములు 15:36;  

వచనము 14 

స్థయింత్రమిందు ఆమె లోపలకి వళ్లల మరుదినము ఉపపతుిలను కాయు రాజుయొకక షిండుడైన 
షయషగజు అను అతని వశములోనుని రెిండవ అింతఃపుర్మునకు తిరిగివచచను. ఆమె యిందు రాజు 

సింతోష్తించి ఆమెను పేరుపెట్టు పిలచితేనే గాని ఆమె రాజునొదదకు మర్ల వళలకుిండెను. 
1 దెస్లోనీకయులకు 4:4; 1 దెస్లోనీకయులకు 4:5; స్థమెతలు 7:17; పర్మగీతము 3:6; 
యెషయా 57:9; లూకా 7:37; లూకా 7:38; ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 2:9; యెహెజ్కకలు 23:40;  

వచనము 15 

మొరెదకై తన కుమ్యరెేగా సీేకరిించకొనిన తన పినతిండ్రియైన అబీహాయిలు కుమ్యరెేయగు ఎస్తేరు 
రాజునొదదకు వళ్లలటకు వింతు వచిచనపుుడు స్త్రీలను కాయు రాజుయొకక షిండుడైన హేగే నిర్ణయిించిన 
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అలింకార్ముగాక ఆమె మరి ఏమియు కోర్లేదు. ఎస్తేరును చూచిన వార్ిందరికి ఆమెయిందు 
దయపుటెును. 

ఎస్తేరు 2:11;  
వచనము 16 

ఈ ప్రకార్ము ఎస్తేరు రాజైన అహష్వేరోషు ఏలుబడియిందు ఏడవ సింవత్ర్మున టెబేతు అను 
పదియవ నెలలో రాజ నగరులోనికి అతనియొదదకు పోగా 

ఎస్తేరు 4:11; ఆదికాిండము 34:19; దిేతీయోపదేశకాిండము 21:14; యెషయా 62:4; యెషయా 
62:5; యెషయా 43:1; యెషయా 45:4; నాాయాధిపతులు 19:1; ఎస్తేరు 2:11;  

వచనము 17 

స్త్రీలిందరికింటె రాజు ఎస్తేరును ప్రేమిించెను, కనాలిందరికింటె ఆమె అతనివలన దయాదాక్షిణాములు 
పిందెను. అతడు రాజాకిరీటమును ఆమె తలమీద ఉించి ఆమెను వష్తేకి బదులుగా రాణిగా 

నియమిించెను. 
ఎస్తేరు 2:7; పర్మగీతము 6:9; పర్మగీతము 8:10; అపోసేలుల కార్ాములు 7:10; 2 రాజులు 
9:32; ఎస్తేరు 4:14; ఎస్తేరు 8:1;  

వచనము 18 

అపుుడు రాజు తన అధిపతులకిందరికిని స్తవకులకిందరికిని ఎస్తేరు విషయమై యొక గొపు విిందు 
చేయిించి, సింస్థనాములలో సెలవుదినము ప్రకట్టించి రాజు సితాికి తగినట్టుగా బహుమతులు 

ఇపిుించెను. 
ఎస్తేరు 8:9; ఎస్తేరు 2:1; ఎస్తేరు 2:3; ఎజ్రా 7:8; ఎజ్రా 10:9; ఎస్తేరు 3:7; యిరిియా 39:1;  

వచనము 19 

రెిండవమ్యరు కనాకలు కూర్చబడినపుుడు మొరెదకై రాజు గుమిములో కూరుచని యుిండెను. 
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ఎస్తేరు 4:14; 1 సమూయేలు 2:8; కీర్ేనలు 75:6; కీర్ేనలు 75:7; కీర్ేనలు 113:7; కీర్ేనలు 
113:8; యెహెజ్కకలు 17:24; లూకా 1:48-52; ఆదికాిండము 33:8; 2 రాజులు 11:12; ఎస్తేరు 
8:5; యెహెజ్కకలు 16:11;  

వచనము 20 

ఎస్తేరు మొరెదకై యొకక పోషణమిందుని కాలమున చేసినట్టుగానే ఇపుుడును అతని మ్యటకు ఆమె 
లోబడుచిండెను గనుక మొరెదకై తనకు ఆజ్ఞపాిించిన ప్రకార్ము ఎస్తేరు తన జ్ఞతినైనను తన 

వింశమునైనను తెలయజ్కయక యుిండెను. 
ఎస్తేరు 1:3-5; ఆదికాిండము 29:22; నాాయాధిపతులు 14:10-17; పర్మగీతము 3:11; 
పర్మగీతము 5:1; మతేయి 22:2; లూకా 14:8; ప్రకటన 19:9; ఎస్తేరు 9:22; 1 సమూయేలు 
25:8; నెహెమ్యా 8:11; ప్రకటన 11:10; మతేయి 14:6; మ్యరుక 6:21; ఎఫెసీయులకు 4:8;  

వచనము 21 

ఆ దినములలో మొరెదకై రాజు గుమిములో కూరుచని యుిండగా రాజుయొకక యిదదరు షిండులైన 
బిగాేను తెరెషు అను దాేర్పాలకులు కోపగ్రసుేలై రాజైన అహష్వేరోషును చింపుటకు ఆలోచిించకొని 

యుిండిరి. 
ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 2:4; ఎస్తేరు 2:21; ఎస్తేరు 3:2; ఎస్తేరు 3:3; ఎస్తేరు 5:13; ఎస్తేరు 6:12; 
దానియేలు 2:49;  

వచనము 22 

ఈ సింగతి మొరెదకైకి తెలయబడినిందున అతడు దానిని రాణియైన ఎస్తేరుతో చెపెును. ఎస్తేరు మొరెదకై 
యొకక పేర్ట రాజునకు దాని తెలయజ్కసెను. 

ఎస్తేరు 2:10; ఎఫెసీయులకు 6:1-3; ఎస్తేరు 4:8;  
వచనము 23 
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ఈ సింగతినిగూరిచ విచార్ణకాగా అది నిజమ్యయెను. అిందుచేత వారిదదరును ఒక చెట్టుకు ఉరి 
తీయిింపబడిరి. ఇది రాజు ఎదుటనే రాజాసమ్యచార్ గ్రింథమిందు వ్రాయబడెను. 

ఎస్తేరు 6:2; 2 సమూయేలు 4:5; 2 సమూయేలు 4:6; 2 సమూయేలు 16:11; 1 రాజులు 
15:25-27; 1 రాజులు 16:9; 2 రాజులు 9:22-24; 2 రాజులు 12:20; 2 రాజులు 21:23; 
కీర్ేనలు 144:10; 2 రాజులు 9:32; ఎస్తేరు 2:19; ఎస్తేరు 3:2; ఎస్తేరు 7:9; దానియేలు 2:49;   
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వచనము 1 

ఈ సింగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు హమెిదాత్ కుమ్యరుడును అగాగీయుడునగు 
హామ్యనును ఘనపర్చి వాని హెచిచించి, వాని పీఠమును తన దగగర్ నుని అధిపతులిందరికింటె 

ఎతుేగా నుించెను. 
ప్రసింగి 10:20; అపోసేలుల కార్ాములు 23:12-22; ఎస్తేరు 6:1; ఎస్తేరు 6:2; రోమీయులకు 
11:33; ఫిలపీుయులకు 2:4;  

వచనము 2 

కాబట్టు రాజు గుమిమున నుని రాజస్తవకులిందరును రాజ్ఞజ్ఞనాుస్థర్ముగా మోకాళ్లలని 
హామ్యనునకు నమసకరిించిరి. మొరెదకై వింగకయు నమస్థకర్ము చేయకయు నుిండగా 

ఎస్తేరు 5:14; ఎస్తేరు 7:10; ఆదికాిండము 40:19; ఆదికాిండము 40:22; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 21:22; దిేతీయోపదేశకాిండము 21:23; యెహోషువ 8:29; ఎస్తేరు 
6:1; ఎస్తేరు 6:2; మలాకీ 3:16; యెహోషువ 10:26; ఎస్తేరు 10:2;  

వచనము 3 

రాజు గుమిముననుని రాజస్తవకులు నీవు రాజ్ఞజనాు ఎిందుకు మీరుచనాివని మొరెదకైని అడిగిరి. 
ఎస్తేరు 7:6; కీర్ేనలు 12:8; స్థమెతలు 29:2; సింఖ్యాకాిండము 24:7; 1 సమూయేలు 15:8; 1 
సమూయేలు 15:33; ఎస్తేరు 1:14; ఆదికాిండము 41:40; ఆదికాిండము 41:55; ఎజ్రా 7:14; 
దానియేలు 6:2; సింఖ్యాకాిండము 24:20; దిేతీయోపదేశకాిండము 25:19; ఎస్తేరు 3:2; ఎస్తేరు 
5:11; ఎస్తేరు 9:10; కీర్ేనలు 49:16; కీర్ేనలు 73:6; స్థమెతలు 26:1; ప్రసింగి 10:6; 
దానియేలు 5:7;  

వచనము 4 
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ఈ ప్రకార్ము వారు ప్రతిదినము అతనితో చెపుుచ వచిచనను అతడు వారి మ్యట చెవిని బెటుకపోయెను 
గనుక వారు మొరెదకై యొకక మ్యటలు సిరా్పడునో లేదో చూతమని దాని హామ్యనునకు తెలపిరి. 
ఏలయనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజ్ఞలనని వారితో చెపిుయుిండెను. 

ఎస్తేరు 2:19; ఎస్తేరు 2:21; ఆదికాిండము 41:43; ఫిలపీుయులకు 2:10; ఎస్తేరు 3:1; ఎస్తేరు 
3:5; నిర్గమకాిండము 17:14; నిర్గమకాిండము 17:16; దిేతీయోపదేశకాిండము 25:19; 1 
సమూయేలు 15:3; కీర్ేనలు 15:4; 1 రాజులు 1:31; ఎస్తేరు 2:5; ఎస్తేరు 3:3; ఎస్తేరు 4:7; 
ఎస్తేరు 5:9; ఎస్తేరు 6:6; ఎస్తేరు 9:3; ఎస్తేరు 10:3; కీర్ేనలు 49:18; స్థమెతలు 14:20; 
దానియేలు 2:49; మ్యరుక 15:19;  

వచనము 5 

మొరెదకై వింగకయు నమసకరిింపకయు నుిండుట హామ్యను చూచినపుుడు బహుగా కోపగిించి 

ఎస్తేరు 3:2; నిర్గమకాిండము 1:17; మతేయి 15:2; మతేయి 15:3; ఎస్తేరు 2:19; ఎస్తేరు 6:6;  
వచనము 6 

మొరెదకై ప్రాణము మ్యత్రము తీయుట సేలుకార్ామని యెించి, మొరెదకై యొకక జనులు ఎవరైనది 
తెలసికొని, అహష్వేరోషు యొకక రాజామిందింతటనుిండు మొరెదకై సేజనులగు యూదులనిందరిని 

సింహరిించటకు ఆలోచిించెను. 
ఆదికాిండము 39:10; దానియేలు 3:8; దానియేలు 3:9; దానియేలు 6:13; ఎజ్రా 1:3; దానియేలు 
3:12; దానియేలు 3:16-18; దానియేలు 3:23-30; దానియేలు 6:20-28; యోనా 1:9; 
నిర్గమకాిండము 3:6;  

వచనము 7 

రాజైన అహష్వేరోషు యొకక యేలుబడియిందు పిండ్రిండవ సింవత్ర్మున నీస్థను మ్యసమున, 
అనగా, ప్రథమ మ్యసమున వారు హామ్యను ఎదుట పూరు, అనగా చీట్టని దినదినమునకును 

నెలనెలకును అదారు అను పిండ్రిండవ నెలవర్కు వేయుచ వచిచరి. 
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ఎస్తేరు 3:2; ఎస్తేరు 5:9; ఎస్తేరు 1:12; ఆదికాిండము 4:5; ఆదికాిండము 4:6; యోబు 5:2; 
స్థమెతలు 12:16; స్థమెతలు 19:19; స్థమెతలు 21:24; స్థమెతలు 27:3; స్థమెతలు 27:4; 
దానియేలు 3:19; 1 సమూయేలు 18:8; ఎజ్రా 4:15; ఎస్తేరు 9:24; కీర్ేనలు 73:6; స్థమెతలు 
16:18; ప్రసింగి 7:9; దానియేలు 3:13; మతేయి 5:22;  

వచనము 8 

అింతట హామ్యను అహష్వేరోషుతో చెపిునదేమనగా మీ రాజా సింస్థనాములనిిట్టయిందుిండు 
జనులలో ఒక జ్ఞతివారు చెదరియునాిరు; వారి విధులు సకలజనుల విధులకు వేరుగా ఉనివి; వారు 
రాజుయొకక ఆజాలను గైకొనువారు కారు; కాబట్టు వారిని ఉిండనిచచట రాజునకు ప్రయోజనకర్ము 

కాదు. 
కీర్ేనలు 83:4; ప్రకటన 12:12; 1 సమూయేలు 22:16; 1 సమూయేలు 23:10; కీర్ేనలు 12:8; 
కీర్ేనలు 37:12; కీర్ేనలు 73:6; కీర్ేనలు 94:20; కీర్ేనలు 124:3; స్థమెతలు 14:17; 
స్థమెతలు 21:24; స్థమెతలు 24:2; స్థమెతలు 27:3; స్థమెతలు 28:15; ప్రసింగి 7:9; 
యిరిియా 33:24; దానియేలు 3:8; దానియేలు 3:13; మతేయి 5:22; అపోసేలుల కార్ాములు 
12:4;  

వచనము 9 

రాజునకు సమితియైతే వారు హతము చేయబడునట్టలను, నేను ఆ పనిచేయువారికి ఇరువదివేల 
మణుగుల విండిని రాజుయొకక ఖజ్ఞనాలో ఉించటకు తూచి అపుగిించనట్టలను, చటుము 

పుట్టుించమనగా 

నెహెమ్యా 2:1; ఎస్తేరు 1:3; ఎస్తేరు 2:16; ఎస్తేరు 9:24-26; స్థమెతలు 16:33; యెహెజ్కకలు 
21:21; యెహెజ్కకలు 21:22; మతేయి 27:35; ఎస్తేరు 9:1; ఎస్తేరు 9:5; ఎస్తేరు 9:17-19; 
ఎస్తేరు 9:21; ఎజ్రా 6:15; నిర్గమకాిండము 12:2; స్థమెతలు 24:2; యోనా 1:7; మ్యరుక 6:21; 
అపోసేలుల కార్ాములు 12:4;  
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వచనము 10 

రాజు తనచేతి ఉింగర్ము తీసి దానిని హమెిదాత్ కుమ్యరుడైన అగాగీయుడగు హామ్యనున కిచిచ 
లేవీయకాిండము 26:33; దిేతీయోపదేశకాిండము 4:27; దిేతీయోపదేశకాిండము 30:3; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 32:26; నెహెమ్యా 1:8; యిరిియా 50:17; యెహెజ్కకలు 6:8; 
యెహెజ్కకలు 11:16; జెకరాా 7:14; యోహాను 7:35; యాకోబు 1:1; 1 పేతురు 1:1; ఎజ్రా 
4:12-15; అపోసేలుల కార్ాములు 16:20; అపోసేలుల కార్ాములు 16:21; అపోసేలుల 
కార్ాములు 17:6; అపోసేలుల కార్ాములు 17:7; అపోసేలుల కార్ాములు 24:5; అపోసేలుల 
కార్ాములు 28:22; సింఖ్యాకాిండము 23:9; ఎజ్రా 4:22; ఎస్తేరు 2:10; ఎస్తేరు 4:1; ఎస్తేరు 
5:14; ఎస్తేరు 6:4; ఎస్తేరు 8:3; యోబు 24:22; కీర్ేనలు 74:8; స్థమెతలు 11:11; యిరిియా 
48:2; యిరిియా 48:42; దానియేలు 3:8; దానియేలు 3:12; దానియేలు 6:5; దానియేలు 6:13; 
మీకా 2:1; అపోసేలుల కార్ాములు 9:2; అపోసేలుల కార్ాములు 25:7; ఎఫెసీయులకు 2:14; 1 
దెస్లోనీకయులకు 2:15;  

వచనము 11 

ఆ విండి నీ కియాబడియునిది; నీ దృష్తుకి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జనులకు చేయునట్టలగా వారును 
నీకు అపుగిింపబడి యునాిర్ని రాజు సెలవిచెచను. ఈ హామ్యను యూదులకు శత్రువు. 

ఆదికాిండము 23:16; మతేయి 18:24; ఎజ్రా 4:22; ఎస్తేరు 1:19; ఎస్తేరు 2:4; ఎస్తేరు 7:4; 
యోబు 18:8; కీర్ేనలు 74:8; యిరిియా 32:9; దానియేలు 3:8; అపోసేలుల కార్ాములు 16:20; 
అపోసేలుల కార్ాములు 25:15; హెబ్రీయులకు 3:4;  

వచనము 12 

మొదట్ట నెల పదమూడవ దినమిందు రాజుయొకక వ్రాతగాిండ్రు పిలువబడిరి; హామ్యను ఆజ్ఞపాిించిన 
ప్రకార్ము అింతయు ఆ యా సింస్థనాములమీద నుించబడిన రాజుయొకక అధిపతులకును 
అధికారులకును, ఆ యా సింస్థనాములలోని జనములమీద నుించబడిన అధిపతులకును 
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అధికారులకును, వారి వారి లపినిబట్టుయు, ఆ యా జనముల భాషనుబట్టుయు, రాజైన అహష్వేరోషు 
పేర్ట ఆ వ్రాతగాిండ్రచేత త్కీదులు వ్రాయిింపబడి రాజు ఉింగర్ముచేత ముద్రింపబడెను. 

ఎస్తేరు 8:2; ఎస్తేరు 8:8; ఆదికాిండము 41:42; ఎస్తేరు 7:6; ఎస్తేరు 2:4; స్థమెతలు 18:13; 
యెషయా 10:1; లూకా 15:22; యాకోబు 2:2;  

వచనము 13 

అదారు అను పిండ్రిండవ నెల పదమూడవ దినమిందు యౌవనులనేమి వృదుిలనేమి శిశువులనేమి 
స్త్రీలనేమి యూదులనిందరిని ఒకకదినమిందే బొతిేగా నిరూిలము చేసి వారి సొముి కొలలపుచచకొమిని 

త్కీదులు అించెవారిచేత రాజా సింస్థనాములనిిట్టకిని పింపబడెను. 
కీర్ేనలు 73:7; యిరిియా 26:14; యిరిియా 40:4; లూకా 23:25;  

వచనము 14 

మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిదపిడవలెనను ఆ ఆజకాు ఒక ప్రతి ప్రబలింపబడినదై ప్రతి 
సింస్థనాములోనుని సమసే జనులకు ఇయాబడుటకు పింపబడెను. 

ఎస్తేరు 8:9-17; ఎస్తేరు 1:22; ఎస్తేరు 8:9; ఎస్తేరు 9:27; 1 రాజులు 21:8; దానియేలు 6:8; 
దానియేలు 6:12; దానియేలు 6:15; ఎస్తేరు 8:2; ఎస్తేరు 8:8; ఎస్తేరు 8:10; ఆదికాిండము 
41:42; 2 దినవృత్ేింతములు 30:5; ఎస్తేరు 4:3; ఎస్తేరు 8:5; ఎస్తేరు 9:3; ఎస్తేరు 9:17; 
ఎస్తేరు 9:20; ఎస్తేరు 9:22; కీర్ేనలు 124:3; దానియేలు 2:13; దానియేలు 3:3; దానియేలు 
3:10; దానియేలు 4:1; దానియేలు 6:25; కొలొస్యులకు 2:14;  

వచనము 15 

అించెవారు రాజ్ఞజచాేత తేర్పెటుబడి బయలువళ్లలరి. ఆ యాజ ాషూషను కోటలో ఇయాబడెను, దాని 
విని షూషను పటుణము కలతపడెను. అింతట రాజును హామ్యనును విిందుకు కూరుచిండిరి. 

ఎస్తేరు 8:10; ఎస్తేరు 8:14; 2 దినవృత్ేింతములు 30:6; యోబు 9:25; యిరిియా 51:31; 
రోమీయులకు 3:15; 1 సమూయేలు 15:3; 1 సమూయేలు 22:19; ఎస్తేరు 8:12-14; యాకోబు 
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2:13; ఎస్తేరు 8:11; ఎస్తేరు 9:10; యెషయా 10:6; 2 దినవృత్ేింతములు 30:10; ఎజ్రా 6:15; 
ఎస్తేరు 7:4; ఎస్తేరు 8:5; ఎస్తేరు 8:9; ఎస్తేరు 9:22; కీర్ేనలు 124:3; యిరిియా 25:10; 
విలాపవాకాములు 2:21; దానియేలు 3:3; అపోసేలుల కార్ాములు 12:4;   
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వచనము 1 

జరిగినదింతయు తెలయగానే మొరెదకై తన బటులు చిింపుకొని గోనెపటులు వేసికొని బూడిదె పోసికొని 
పటుణము మధాకు బయలువళ్లల మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

ఎస్తేరు 8:13; ఎస్తేరు 8:14; ఎజ్రా 6:12; ఎస్తేరు 4:8;  
వచనము 2 

రాజు గుమిము ఎదుట్టకి వచెచను; గోనె కట్టుకొనినవాడు రాజు గుమిమున ప్రవేశిింపకూడదని ఆజ ా
కలదు. 

స్థమెతలు 1:16; స్థమెతలు 4:16; హోష్వయ 7:5; ఆమోసు 6:6; యోహాను 16:20; ప్రకటన 
11:10; ఎస్తేరు 4:16; ఎస్తేరు 8:15; స్థమెతలు 29:2; ఆదికాిండము 37:25; నిర్గమకాిండము 
1:1; నాాయాధిపతులు 16:25; 2 రాజులు 9:34; 2 దినవృత్ేింతములు 30:10; ఎజ్రా 6:12; 
ఎజ్రా 7:13; ఎస్తేరు 1:2; ఎస్తేరు 4:8; ఎస్తేరు 5:4; ఎస్తేరు 5:14; ఎస్తేరు 7:1; ఎస్తేరు 8:14; 
ఎస్తేరు 9:6; ఎస్తేరు 9:29; స్థమెతలు 19:10; స్థమెతలు 31:4; యెషయా 22:5; యెహెజ్కకలు 
21:10; దానియేలు 8:2;  

వచనము 3 

రాజుయొకక ఆజయాు శాసనమును ఏ సింస్థనామునకు వచెచనో అకకడనుని యూదులు 
ఉపవాసముిండి మహా దుఃఖములోను ఏడుులోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, ఆనేకులు గోనెను 

బూడిదెను వేసికొని పడియుిండిరి. 
ఎస్తేరు 3:8-13; 2 సమూయేలు 1:11; యోబు 1:20; యోనా 3:4-9; అపోసేలుల కార్ాములు 
14:14; ఎస్తేరు 4:3; యెహోషువ 7:6; 2 సమూయేలు 13:19; యోబు 2:8; యోబు 42:6; 
యెషయా 58:5; యెహెజ్కకలు 27:30; దానియేలు 9:3; యోనా 3:6; మతేయి 11:21; 
ఆదికాిండము 27:34; యెషయా 15:4; యెషయా 22:4; యెహెజ్కకలు 21:6; యెహెజ్కకలు 
27:31; మీకా 1:8; జెఫనాా 1:14; ప్రకటన 18:17-19; ఆదికాిండము 37:34; ఆదికాిండము 
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41:14; నిర్గమకాిండము 33:4; 1 రాజులు 20:31; 2 రాజులు 19:1; ఎస్తేరు 8:16; యోబు 
2:12; కీర్ేనలు 77:2; యెషయా 61:3; ప్రకటన 11:3;  

వచనము 4 

ఎస్తేరు యొకక పనికతెేలును ఆమెదగగర్నుని షిండులును వచిచ జరిగినదాని ఆమెకు తెలయజ్కయగా 
రాణి గొపు మనోవిచార్ము కలదై మొరెదకై కట్టుకొనియుని గోనెపటును తీసివేయుమని ఆజా ఇచిచ, 

కట్టుించకొనుటకై అతనియొదదకు వస్త్రములు పింపెనుగాని అతడు వాట్టని తీసికొనలేదు. 
ఆదికాిండము 50:4; లూకా 7:25; ప్రకటన 11:3;  

వచనము 5 

అపుుడు ఎస్తేరు తనుి కనిపెట్టుయుిండుటకు రాజు నియమిించిన షిండులలో హత్కు అను ఒకని 
పిలచి అది ఏమియైనది, ఎిందుకైనది తెలసికొనుటకు మొరెదకైయొదదకు వళ్లలమని ఆజ ానిచెచను. 

ఎస్తేరు 1:1; ఎస్తేరు 3:12; 1 సమూయేలు 4:13; 1 సమూయేలు 4:14; 1 సమూయేలు 11:4; 
యెషయా 22:4; యెషయా 22:12; యెషయా 37:1-3; మతేయి 13:42; మతేయి 22:13; 
మతేయి 25:30; యెషయా 58:5; దానియేలు 9:3; నెహెమ్యా 9:1; ఎస్తేరు 4:1; ఎస్తేరు 4:6; 
ఎస్తేరు 9:31;  

వచనము 6 

హత్కు రాజు గుమిము ఎదుటనుని పటుణపు వీధిలో నుిండు మొరెదకైయొదదకు పోగా 

ఎస్తేరు 1:12; 1 సమూయేలు 8:15; 2 రాజులు 9:32; యెషయా 56:3; అపోసేలుల కార్ాములు 
8:27; ఆదికాిండము 37:35; కీర్ేనలు 77:2; యిరిియా 31:15; 2 రాజులు 25:29; స్థమెతలు 
31:26;  

వచనము 7 

మొరెదకై తనకు సింభవిించినదింతయు, యూదులను నాశనము చేయుటకుగాను హామ్యను వారినిబట్టు 
రాజు ఖజ్ఞనాకు తూచి యిచెచదనని చెపిున సొముి మొతేము ఇింత యనియును అతనికి తెలపి 
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ఎస్తేరు 1:10; ఎస్తేరు 1:12; రోమీయులకు 12:15; 1 కొరిిందీయులకు 12:26; ఫిలపీుయులకు 
2:4; హెబ్రీయులకు 4:15; 1 రాజులు 21:5; మలాకీ 3:16;  

వచనము 8 

వారిని సింహరిించటకై షూషనులో ఇయాబడిన ఆజ ాప్రతిని ఎస్తేరునకు చూసి తెలుపుమనియు, ఆమె 
తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమిందు వినిపము చేయుటకై అతనియొదదకు 
పోవలెనని చెపుుమనియు దాని నతనికిచెచను. హత్కు వచిచ మొరెదకై యొకక మ్యటలను ఎస్తేరుతో 

చెపెును. 
ఎస్తేరు 4:3; ఎస్తేరు 7:2; ఎస్తేరు 9:12; స్థమెతలు 26:1;  

వచనము 9 

అింతట ఎస్తేరు మొరెదకైతో చెపుుమని హత్కునకు సెలవిచిచనదేమనగా 

ఎస్తేరు 3:2-15; ఎస్తేరు 7:4; స్థమెతలు 12:6;  
వచనము 10 

పిలువబడక పురుషుడే గాని స్త్రీయే గాని రాజు 

ఎస్తేరు 3:14; ఎస్తేరు 3:15; ఎస్తేరు 2:20; 1 తిమోతి 6:13; 1 తిమోతి 6:17; యోబు 9:15; 
స్థమెతలు 16:14; స్థమెతలు 16:15; ప్రసింగి 10:4; అపోసేలుల కార్ాములు 12:20; ఎస్తేరు 
7:3; ఎస్తేరు 7:4; ఎస్తేరు 8:6; నెహెమ్యా 2:3-5; స్థమెతలు 21:1; యిరిియా 38:26; 
ఎఫెసీయులకు 6:18;  

వచనము 11 

యొకక అింతర్గృహమున ప్రవేశిించినయెడల బ్రదుకునట్టలగా రాజు తన బింగార్పు దిండమును 
ఎవరితట్టు చాపునో వారు తపు ప్రతివాడు సింహరిింపబడునని కఠినమైన ఆజ ాకలదని 

రాజస్తవకులకిందరికిని అతని సింస్థనాములలోనుని జనులకిందరికిని తెలస్తయునిది. నేట్టకి ముపుది 
దినములనుిండి రాజునొదదకు ప్రవేశిించటకు నేను పిలువబడలేదని చెపుుమనెను. 
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స్థమెతలు 26:1;  
వచనము 12 

వారు ఎస్తేరు యొకక మ్యటలు మొరెదకైకి తెలుపగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 13 

మొరెదకై ఎస్తేరుతో ఇట్టల ప్రతుాతేర్మిచిచ రాజనగరులో ఉనిింతమ్యత్రముచేత యూదులిందరికింటె నీవు 
తపిుించకొిందువని నీ మనసు్లొ తలించకొనవదుద; 

ఎస్తేరు 5:1; దానియేలు 2:9; ఎస్తేరు 5:2; ఎస్తేరు 8:4; ఎస్తేరు 1:19; ఎస్తేరు 2:14; 1 పేతురు 
3:7; ఆదికాిండము 18:30; 1 దినవృత్ేింతములు 21:13; నెహెమ్యా 2:20; ఎస్తేరు 6:4; యోబు 
31:34; మ్యరుక 8:35;  

వచనము 14 

నీవు ఈ సమయమిందు ఏమియు మ్యటలాడక మౌనముగానునియెడల యూదులకు సహాయమును 
విడుదలయు మరియొక దికుకనుిండి వచచను గాని, నీవును నీ తిండ్రి యిింట్టవారును నశిించదురు. 
నీవు ఈ సమయమునుబట్టుయే రాజామునకు వచిచతివేమో ఆలోచిించకొనుమని చెపుుమనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 15 

అపుుడు ఎస్తేరు మొరెదకైతో మర్ల ఇటలనెను. 
స్థమెతలు 24:10-12; మతేయి 16:24; మతేయి 16:25; యోహాను 12:25; ఫిలపీుయులకు 
2:30; హెబ్రీయులకు 12:3; ఎస్తేరు 2:10; స్థమెతలు 31:8; ప్రసింగి 3:7;  

వచనము 16 

నీవు పోయి షూషనునిందు కనబడిన యూదులనిందరిని సమ్యజమిందిర్మునకు సమకూరిచ, నా 
నిమితేము ఉపవాసముిండి మూడు దినములు అనిపానములు చేయకుిండుడి; నేనును నా పని 
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కతెేలును కూడ ఉపవాసముిందుము; ప్రవేశిించట నాాయ వాతిరికేముగా నునిను నేను రాజునొదదకు 
ప్రవేశిించదును; నేను నశిించిన నశిించెదను. 

ఆదికాిండము 22:14; సింఖ్యాకాిండము 23:22-24; దిేతీయోపదేశకాిండము 32:26; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 32:27; దిేతీయోపదేశకాిండము 32:36; 1 సమూయేలు 12:22; 
యెషయా 54:17; యిరిియా 30:11; యిరిియా 33:24-26; యిరిియా 46:28; ఆమోసు 9:8; 
ఆమోసు 9:9; మతేయి 16:18; మతేయి 24:22; ఎజ్రా 9:9; యోబు 9:18; ఎస్తేరు 2:7; ఎస్తేరు 
2:15; నాాయాధిపతులు 14:15-18; నాాయాధిపతులు 15:6; ఆదికాిండము 45:4-8; యెషయా 
45:1-5; యెషయా 49:23; అపోసేలుల కార్ాములు 7:20-25; 1 సమూయేలు 17:29; 2 
రాజులు 19:3; నెహెమ్యా 6:11; 2 సమూయేలు 5:12; 1 దినవృత్ేింతములు 14:2; ఎస్తేరు 
2:10; ఎస్తేరు 2:17; యోబు 31:34; స్థమెతలు 17:17; ప్రసింగి 3:7; యెషయా 22:23; 
యిరిియా 26:16; హబకూకకు 1:13; మతేయి 16:25; రోమీయులకు 9:17;  

వచనము 17 

అట్టవలెనే మొరెదకై బయలుదేరి ఎస్తేరు తనకు ఆజ్ఞపాిించిన యింతట్ట ప్రకార్ముగా జరిగిించెను. 
దానియేలు 2:18;   
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వచనము 1 

మూడవ దినమిందు ఎస్తేరు రాజభూషణములు ధరిించకొని, రాజునగరు యొకక ఆవర్ణములో రాజు 
సనిిధికి వళ్లల నిలచెను. రాజనగరు దాేర్మునకు ఎదురుగానుని రాజ్ఞవర్ణములో తన 

రాజ్ఞసనముమీద రాజు కూరుచనియుిండెను. 
2 దినవృత్ేింతములు 20:3; యెషయా 22:12; యోవేలు 1:14; యోవేలు 1:15; యోవేలు 
2:12-17; యోనా 3:4-9; ఎస్తేరు 5:1; మతేయి 12:40; అపోసేలుల కార్ాములు 9:9; 
అపోసేలుల కార్ాములు 27:33; ఆదికాిండము 18:19; యెహోషువ 24:15; అపోసేలుల 
కార్ాములు 10:7; ఆదికాిండము 43:14; 1 సమూయేలు 19:5; 2 సమూయేలు 10:12; లూకా 
9:24; అపోసేలుల కార్ాములు 20:24; అపోసేలుల కార్ాములు 21:13; రోమీయులకు 16:4; 
ఫిలపీుయులకు 2:30; ఆదికాిండము 43:11; నాాయాధిపతులు 5:18; నాాయాధిపతులు 9:17; 1 
సమూయేలు 30:12; 2 సమూయేలు 1:2; 2 సమూయేలు 12:16; 1 రాజులు 20:31; 2 రాజులు 
7:4; 1 దినవృత్ేింతములు 21:13; 2 దినవృత్ేింతములు 31:1; ఎజ్రా 8:23; నెహెమ్యా 9:1; 
ఎస్తేరు 1:2; ఎస్తేరు 3:15; ఎస్తేరు 8:16; ఎస్తేరు 9:31; స్థమెతలు 29:26; యెషయా 58:5; 
యిరిియా 36:9; దానియేలు 9:3; యోనా 1:6; జెఫనాా 2:1; మతేయి 6:16; మతేయి 16:25; 
లూకా 4:2; 1 పేతురు 4:19;  

వచనము 2 

రాణియైన ఎస్తేరు ఆవర్ణములో నిలువబడి యుిండుట రాజు చూడగా ఆమెయిందు అతనికి దయ 
పుటెును. రాజు తనచేతిలోనుిండు బింగార్పు దిండమును ఎస్తేరుతట్టు చాపగా ఎస్తేరు దగగర్కు వచిచ 

దిండము యొకక కొన ముటెును. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 3 
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రాజు రాణియైన ఎస్తేరూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిట్ట? రాజాములో సగము మట్టుకు 
నీకనుగ్రహించెదనని ఆమెతో చెపుగా 

ఎస్తేరు 4:16; మతేయి 27:64; ఎస్తేరు 1:11; ఎస్తేరు 8:15; మతేయి 10:16; మతేయి 11:8; 1 
పేతురు 3:3-5; ఎస్తేరు 4:11; ఎస్తేరు 6:4; 1 రాజులు 10:18-20; లూకా 22:30; ప్రకటన 
3:21; ఆదికాిండము 22:4; ఆదికాిండము 24:22; ఆదికాిండము 41:14; రూతు 3:3; 2 
సమూయేలు 1:2; 1 రాజులు 22:10; ఎస్తేరు 2:5; స్థమెతలు 31:22; లూకా 7:25; 1 తిమోతి 
2:9;  

వచనము 4 

ఎస్తేరు రాజునకు యుకేముగా తోచినయెడల నేను రాజుకొర్కు సిదమిు చేయిించిన విిందునకు 
రాజవైన త్మును హామ్యనును నేడు రావలెనని కోరుచనాినని ప్రతుాతేర్మిచెచను. 

ఆదికాిండము 32:28; నెహెమ్యా 1:11; కీర్ేనలు 116:1; స్థమెతలు 21:1; అపోసేలుల 
కార్ాములు 7:10; అపోసేలుల కార్ాములు 10:4; ఎస్తేరు 4:11; ఎస్తేరు 8:4; సింఖ్యాకాిండము 
32:5; కీర్ేనలు 69:13; యిరిియా 38:10;  

వచనము 5 

ఎస్తేరు మ్యట ప్రకార్ముగా జరుగునట్టల హామ్యను చేయవలయునని తేర్పెట్టుమని రాజు సెలవియాగా 
రాజును హామ్యనును ఎస్తేరు చేయిించిన విిందునకు వచిచరి. 

ఎస్తేరు 5:6; ఎస్తేరు 7:2; ఎస్తేరు 9:12; 1 రాజులు 2:20; 1 రాజులు 3:5; మతేయి 20:20-22; 
లూకా 18:41; ఎస్తేరు 5:6; మ్యరుక 6:23; నెహెమ్యా 2:4; మతేయి 14:7; మతేయి 20:21; 
అపోసేలుల కార్ాములు 23:19;  

వచనము 6 
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రాజు ద్రాక్షార్సపు విిందుకు కూరుచిండి ఎస్తేరును చూచి నీ కోరిక యేమిట్ట? అది 
నీకనుగ్రహింపబడును, నీ మనవి యేమిట్ట? అది రాజాములో సగముమట్టుకైనను చేయబడు నని 

చెపుగా 

ఎస్తేరు 5:8; స్థమెతలు 29:11; ఎస్తేరు 5:8; ఎస్తేరు 3:15; ఆదికాిండము 27:25; ఆదికాిండము 
32:20; కీర్ేనలు 112:5; 1 కొరిిందీయులకు 14:20; ఎజ్రా 6:11; ఎస్తేరు 1:9;  

వచనము 7 

ఎస్తేరు ఈలాగు ప్రతుాతేర్మిచెచను రాజవైన తమ దృష్తుకి నాయెడల దయకలగి నా మనవి చొపుునను 
నా కోరికచొపుునను జరిగిించట రాజవైన తమకు అనుకూలమైతే 

ఎస్తేరు 6:14;  
వచనము 8 

రాజవైన త్మును హామ్యనును మీ నిమితేము నేను చేయిింపబోవు విిందునకు రావలెను. రాజవైన 
త్ము చెపిునట్టల రేపట్ట దినమున నేను చేయుదును; ఇదే నా మనవియు నా కోరికయు ననెను. 

ఎస్తేరు 5:3; ఎస్తేరు 7:2; ఎస్తేరు 9:12; నెహెమ్యా 2:4; కీర్ేనలు 69:13; మతేయి 14:7; మ్యరుక 
6:23;  

వచనము 9 

ఆ దినమిందు హామ్యను సింతోష్తించి మనోలాలసము గలవాడై బయలువళ్లల, రాజుగుమిముననుిండు 
మొరెదకై తనుి చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనిిందున మొరెదకైమీద బహుగా 

కోపగిించెను. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 10 

అయితే హామ్యను కోపము అణచకొని తన యిింట్టకిపోయి తనస్తిహతులను తన భార్ాయైన జెరెషును 
పిలపిించి 
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ఎస్తేరు 6:1-13; స్థమెతలు 16:9; నెహెమ్యా 2:5; ఎస్తేరు 1:9; ఎస్తేరు 5:4; ఎస్తేరు 6:14; ఎస్తేరు 
7:1; స్థమెతలు 31:26; ఆమోసు 6:7;  

వచనము 11 

తనకు కలగిన గొపు ఐశేర్ామునుగూరిచయు, చాలామింది పిలలలు తనకుిండుటనుగూరిచయు, రాజు 
తనుి ఘనపర్చి రాజు క్రిిందనుిండు అధిపతులమీదను స్తవకులమీదను తనుి ఏలాగున పెదదగాచేసెనో 

దానినిగూరిచయు వారితో మ్యటలాడెను. 
యోబు 20:5; ఆమోసు 6:12; ఆమోసు 6:13; లూకా 6:25; యోహాను 16:20; యాకోబు 4:9; 
ఎస్తేరు 3:2; కీర్ేనలు 15:4; మతేయి 10:28; ఎస్తేరు 3:5; 1 రాజులు 21:4; యోబు 31:31; 
కీర్ేనలు 27:3; దానియేలు 3:13; దానియేలు 3:16-19; మతేయి 2:16; అపోసేలుల కార్ాములు 
7:54; 1 రాజులు 21:6; కీర్ేనలు 73:6; యోనా 4:6;  

వచనము 12 

మరియు అతడు రాణియైన ఎస్తేరు త్ను చేయిించిన విిందునకు రాజును ననుి తపు మరి యెవనిని 
పిలపిించలేదు, రేపట్ట దినమున కూడ రాజుతో కలసి విిందునకు ర్మిని నాకు సెలవైనదని 

తెలయజ్కసెను. 
ఆదికాిండము 43:30; ఆదికాిండము 43:31; ఆదికాిండము 45:1; 2 సమూయేలు 13:22; 2 
సమూయేలు 13:23; ప్రసింగి 7:9; ఎస్తేరు 6:13; 2 సమూయేలు 13:3; స్థమెతలు 14:20; 
మలాకీ 3:15;  

వచనము 13 

అయితే యూదుడైన మొరెదకై రాజుగుమిమున కూరుచనియుిండుట నేను చూచనింత కాలము ఆ పదవి 
అింతట్టవలన నాకు ప్రయోజనమేమియు లేదని అతడు చెపుగా 

ఎస్తేరు 1:4; ఆదికాిండము 31:1; యోబు 31:24; యోబు 31:25; కీర్ేనలు 49:6; కీర్ేనలు 
49:16; కీర్ేనలు 49:17; యెషయా 10:8; యిరిియా 9:23; యిరిియా 9:24; దానియేలు 
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4:30; మ్యరుక 10:24; లూకా 12:19; లూకా 12:20; 1 తిమోతి 6:17; ఎస్తేరు 9:7-10; ఎస్తేరు 
9:12; ఎస్తేరు 9:13; యోబు 27:14; యోబు 27:15; హోష్వయ 9:13; హోష్వయ 9:14; ఎస్తేరు 
3:1; సింఖ్యాకాిండము 22:17; ఎస్తేరు 6:6; ఎస్తేరు 9:10; యోబు 1:2; యోబు 20:5; కీర్ేనలు 
37:35; కీర్ేనలు 49:20; కీర్ేనలు 94:3; స్థమెతలు 14:20; ప్రసింగి 6:3; యెషయా 16:14; 
ఆమోసు 6:9; మతేయి 4:8; లూకా 4:6; 1 దెస్లోనీకయులకు 2:6;  

వచనము 14 

అతని భార్ాయైన జెరెషును అతని స్తిహతులిందరును ఏబది మూర్ల ఎతుేగల యొక ఉరికొయా 
చేయిించము; దాని మీద మొరెదకై ఉరితీయిింపబడునట్టల రేపు నీవు రాజుతో మనవి చేయుము; 

తరువాత నీవు సింతోషముగా రాజుతో కూడ విిందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిురి. ఈ సింగతి 
హామ్యనునకు యుకేముగా కనబడినిందున అతడు ఉరికొయా యొకట్ట సిదమిు చేయిించెను. 

యోబు 8:12; యోబు 8:13; యోబు 20:5-8; కీర్ేనలు 37:35; కీర్ేనలు 37:36; స్థమెతలు 
7:22; స్థమెతలు 7:23; స్థమెతలు 27:1; లూకా 21:34; లూకా 21:35; 1 దెస్లోనీకయులకు 
5:3; కీర్ేనలు 94:3; యెషయా 21:4; ఆమోసు 6:7;   
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వచనము 1 

ఆ రాత్రి నిద్రపటుక పోయినిందున రాజాపు సమ్యచార్ గ్రింథము తెమిని రాజు ఆజ ాఇయాగా అది 
రాజు ఎదుట చదివి వినిపిింపబడెను. 

1 రాజులు 21:4-6; యోబు 15:20; యోబు 18:4; ప్రసింగి 1:2; ప్రసింగి 1:14; ఫిలపీుయులకు 
4:11; ఫిలపీుయులకు 4:12; 2 సమూయేలు 13:4; 1 రాజులు 20:43; ఎస్తేరు 2:19;  

వచనము 2 

దాేర్పాలకులైన బిగాేను తెరెషు అను రాజుయొకక యిదదరు నపుింసకులు రాజైన అహష్వేరోషును 
చింపయతిిించిన సింగతి మొరెదకై తెలపినట్టు అిందులో వ్రాయబడి యుిండెను. 

2 సమూయేలు 13:3-5; 1 రాజులు 21:7; 1 రాజులు 21:25; 2 దినవృత్ేింతములు 22:3; 2 
దినవృత్ేింతములు 22:4; మ్యరుక 6:19-24; ఎస్తేరు 7:9; ఎస్తేరు 3:8-15; ఎస్తేరు 6:4; ఎస్తేరు 
3:15; 1 రాజులు 21:7; ఆమోసు 6:4-6; ప్రకటన 11:10; 2 సమూయేలు 16:21-23; 2 
సమూయేలు 17:1-4; మ్యరుక 14:10; మ్యరుక 14:11; అపోసేలుల కార్ాములు 23:14; 
అపోసేలుల కార్ాములు 23:15; రోమీయులకు 1:32; ఎస్తేరు 7:10; కీర్ేనలు 7:13-16; కీర్ేనలు 
9:15; కీర్ేనలు 37:14; కీర్ేనలు 37:32; స్థమెతలు 1:18; స్థమెతలు 4:16; రోమీయులకు 
3:15; ఆదికాిండము 45:16; 2 సమూయేలు 13:4; 2 సమూయేలు 17:4; 2 రాజులు 8:5; 
ఎస్తేరు 2:23; ఎస్తేరు 6:14; కీర్ేనలు 36:4; కీర్ేనలు 140:9; కీర్ేనలు 146:9; యెషయా 
51:13; మీకా 2:1;  

వచనము 3 

రాజు ఆ సింగతి విని ఇిందు నిమితేము మొరెదకైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత యేదైనను చేయబడెనా 
అని యడుగగా రాజు స్తవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని ప్రతుాతేర్ మిచిచరి. 

ఎస్తేరు 5:8; ఆదికాిండము 22:14; 1 సమూయేలు 23:26; 1 సమూయేలు 23:27; యెషయా 
41:17; రోమీయులకు 11:33; దానియేలు 2:1; దానియేలు 6:18; ఎస్తేరు 2:23; మలాకీ 3:16; 
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ఆదికాిండము 40:1; ఆదికాిండము 40:5; ఆదికాిండము 41:1; రూతు 2:3; 1 సమూయేలు 
26:12; 1 రాజులు 14:19; ఎస్తేరు 2:22; ఎస్తేరు 10:2; కీర్ేనలు 77:4; ప్రసింగి 2:23;  

వచనము 4 

అపుుడు ఆవర్ణములో ఎవరో యునాిర్ని రాజు చెపెును. అపుట్టకి హామ్యను త్ను చేయిించిన 
ఉరికొయామీద మొరెదకైని ఉరితీయిింప సెలవిమిని రాజుతో మనవి చేయుటకై రాజనగరు యొకక 

ఆవర్ణములోనికి వచిచయుిండెను. 
ఎస్తేరు 2:21; రూతు 2:3; ఎస్తేరు 2:22; ఎస్తేరు 2:23; ఎస్తేరు 7:9; ప్రసింగి 9:15;  

వచనము 5 

రాజ స్తవకులు ఏలనవాడా చితేగిించము, హామ్యను ఆవర్ణములో నిలువబడియునాిడని రాజుతో 
చెపుగా రాజు అతని రానియుాడని సెలవిచిచనిందున హామ్యను లోపలకి వచెచను. 

నాాయాధిపతులు 1:12; నాాయాధిపతులు 1:13; 1 సమూయేలు 17:25; 1 సమూయేలు 17:26; 
1 దినవృత్ేింతములు 11:6; దానియేలు 5:7; దానియేలు 5:16; దానియేలు 5:29; అపోసేలుల 
కార్ాములు 28:8-10; ఆదికాిండము 40:23; కీర్ేనలు 118:8; కీర్ేనలు 118:9; ప్రసింగి 9:15; 
1 దినవృత్ేింతములు 19:2;  

వచనము 6 

రాజు ఘనపర్చ నపేక్షిించవానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా హామ్యను ననుి గాక మరి 
ఎవరిని రాజు ఘనపర్చ నపేక్షిించనని తనలో త్ననుకొని రాజుతో ఇటలనెను 

స్థమెతలు 3:27; స్థమెతలు 3:28; ప్రసింగి 9:10; ఎస్తేరు 4:11; ఎస్తేరు 5:1; ఎస్తేరు 3:8-11; 
ఎస్తేరు 5:14; ఎస్తేరు 7:9; యోబు 5:13; కీర్ేనలు 2:4; కీర్ేనలు 33:19; కీర్ేనలు 36:4;  

వచనము 7 

రాజు ఘనపర్చ నపేక్షిించవానికి చేయ తగినదేమనగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 
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వచనము 8 

రాజు ధరిించకొను రాజవస్త్రములను రాజు ఎకుక గుఱ్ఱమును రాజు తన తలమీద ఉించకొను 
రాజకీరీటమును ఒకడు తీసికొని రాగా 

కీర్ేనలు 35:27; యెషయా 42:1; యెషయా 62:4; యెషయా 62:5; యిరిియా 32:41; మతేయి 
3:17; యోహాను 5:23; ఎస్తేరు 3:2; ఎస్తేరు 3:3; ఎస్తేరు 5:11; స్థమెతలు 1:32; స్థమెతలు 
16:18; స్థమెతలు 18:12; స్థమెతలు 30:13; ఓబధ్యా 1:3; 1 రాజులు 1:33; ఎస్తేరు 1:15; 
కీర్ేనలు 94:3; లూకా 14:9; లూకా 16:3;  

వచనము 9 

ఘనులైన రాజుయొకక అధిపతులలో ఒకడు ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును పట్టుకొని, రాజు ఘనపర్చ 
నపేక్షిించవానికి ఆ వస్త్రములను ధరిింపజ్కసి ఆ గుఱ్ఱముమీద అతనిని ఎకికించి రాజవీధిలో అతని 
నడిపిించచ రాజు ఘనపర్చ నపేక్షిించవానికి ఈప్రకార్ముగా చేయతగునని అతని ముిందర్ 

చాట్టింపవలెను. 
ఎస్తేరు 6:9; ఎస్తేరు 6:11; ఆదికాిండము 41:42;  

వచనము 10 

అిందుకు రాజు నీవు చెపిునప్రకార్మే శీఘ్రముగా ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, రాజు 
గుమిమునొదద కూరుచనియుని యూదుడైన మొరెదకైకి ఆలాగుననే చేయుము; నీవు చెపిునదానిలో 

ఒకట్టయు విడువక అింతయు చేయుమని హామ్యనునకు ఆజ ాఇచెచను. 
1 సమూయేలు 18:4; లూకా 15:22; 1 రాజులు 1:33; ఆదికాిండము 41:43; 1 రాజులు 
22:10; 2 రాజులు 11:12; ఎస్తేరు 8:15;  

వచనము 11 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎసే్తరు 

Page 42 of 67 

ఆ ప్రకార్మే హామ్యను ఆ వస్త్రములను ఆ గుఱ్ఱమును తీసికొని, మొరెదకైకి ఆ వస్త్రములను ధరిింపజ్కసి ఆ 
గుఱ్ఱము మీద అతనిని ఎకికించి రాజవీధిలో అతని నడిపిించచ, రాజు ఘనపర్చ నపేక్షిించవానికి 

ఈ ప్రకార్ము చేయతగునని అతని ముిందర్ చాట్టించెను. 
ఆదికాిండము 41:43; 1 రాజులు 1:33; 1 రాజులు 1:34; జెకరాా 9:9; 1 సమూయేలు 18:4; 1 
రాజులు 22:10; ఎస్తేరు 6:7; యిరిియా 43:12;  

వచనము 12 

తరువాత మొరెదకై రాజు గుమిమునొదదకు వచెచను; అయితే హామ్యను తల కపుుకొని దుఃఖించచ తన 
యిింట్టకి తేర్గా వళ్లలపోయెను. 

దానియేలు 4:37; లూకా 14:11; ప్రకటన 18:7; 2 రాజులు 10:10;  
వచనము 13 

హామ్యను తనకు సింభవిించినదింతయు తన భార్ాయైన జెరెషుకును తన స్తిహతులకిందరికిని 
తెలుపగా, అతనియొదదనుని జ్ఞనాులును అతని భార్ాయైన జెరెషును ఎవనిచేత నీకు అధికార్నషుము 
కలుగుచనిదో ఆ మొరెదకై యూదుల వింశపువాడైనయెడల అతనిమీద నీకు జయము కలుగదు, 

అతనిచేత అవశాముగా చెడిపోదువని ఆతనితో అనిరి. 
ఎజ్రా 6:13; యెషయా 60:14; లూకా 1:52; ప్రకటన 3:9; ఎస్తేరు 8:15; ఎస్తేరు 9:3; 2 
రాజులు 8:5; ఎస్తేరు 6:7; కీర్ేనలు 112:10;  

వచనము 14 

వారు ఇింక మ్యటలాడుచిండగా రాజుయొకక నపుింసకులు వచిచ ఎస్తేరు చేయిించిన విిందునకు 
ర్మిని హామ్యనును తేర్పెట్టురి. 

ఎస్తేరు 2:19; 1 సమూయేలు 3:15; కీర్ేనలు 131:1; కీర్ేనలు 131:2; 2 సమూయేలు 17:23; 
1 రాజులు 20:43; 1 రాజులు 21:4; 2 దినవృత్ేింతములు 26:20; యోబు 20:5; ఎస్తేరు 7:8; 
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2 సమూయేలు 15:30; యోబు 9:24; యిరిియా 14:3; యిరిియా 14:4; లేవీయకాిండము 
21:10; 1 రాజులు 21:6; 2 రాజులు 8:5; కీర్ేనలు 112:10; అపోసేలుల కార్ాములు 12:19;   
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వచనము 1 

రాజును హామ్యనును రాణియైన ఎస్తేరునొదదకు విిందునకు రాగా 

ఎస్తేరు 5:10-14; ఆదికాిండము 41:8; దానియేలు 2:12; ఆదికాిండము 40:19; 1 సమూయేలు 
28:19; 1 సమూయేలు 28:20; యోబు 15:24; దానియేలు 5:26-28; జెకరాా 12:2; జెకరాా 
12:3; యోబు 16:2; స్థమెతలు 28:18; హోష్వయ 14:9; 2 సమూయేలు 3:1; 2 సమూయేలు 
13:3; 1 రాజులు 13:21; 1 రాజులు 20:43; యోబు 18:8; కీర్ేనలు 129:5;  

వచనము 2 

రాజు ఎస్తేరు రాణీ, నీ విజ్ఞపాన మేమిట్ట? అది నీకనుగ్రహింపబడును, నీ మనవి యేమిట్ట? 
రాజాములో సగముమట్టుకైనను నీకనుగ్రహించెదనని రెిండవనాడు ద్రాక్షార్సపు విిందులో ఎస్తేరుతో 

అనెను. 
ఎస్తేరు 5:8; ఎస్తేరు 5:14; దిేతీయోపదేశకాిండము 32:35; దిేతీయోపదేశకాిండము 32:36; 
ఎస్తేరు 2:2; ఎస్తేరు 5:5; ఎస్తేరు 7:9;  

వచనము 3 

అపుుడు రాణియైన ఎస్తేరు ఈలాగు ప్రతుాతేర్మిచెచను రాజ్ఞ, నీ దృష్తుకి నేను 
దయపిందినదాననైనయెడల రాజవైన తమకు సమితియైతే, నా విజ్ఞపాననుబట్టు నా ప్రాణమును, నా 

మనవినిబట్టు నా జనులును, నా కనుగ్రహింపబడుదురు గాక. 
ఎస్తేరు 3:15; ఎస్తేరు 5:8; ఆమోసు 6:7;  

వచనము 4 

సింహరిింపబడుటకును, హతము చేయబడి నశిించటకును, నేనును నా జనులును కూడ 
అమిబడినవార్ము. మేము దాసులముగాను దాసురాిండ్రముగాను అమిబడినయెడల నేను 
మౌనముగా నుిందును; ఏలయనగా మ్య విరోధిని తపిుించకొనుటకై మేము రాజవగు తమరిని 

శ్రమపర్చట యుకేముకాదు. 
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ఎస్తేరు 5:6; యోహాను 16:24; 1 రాజులు 1:16; నెహెమ్యా 2:4; ఎస్తేరు 4:6; ఎస్తేరు 5:3; 
ఎస్తేరు 9:12; కీర్ేనలు 69:13; ఆమోసు 6:7; మతేయి 14:7; మ్యరుక 6:23; అపోసేలుల 
కార్ాములు 23:19;  

వచనము 5 

అిందుకు రాజైన అహష్వేరోషు ఈ కార్ాము చేయుటకు తన మనసు్ ధృఢపర్చకొనివాడెవడు? 
వాడేడి? అని రాణియగు ఎస్తేరు నడుగగా 

ఎస్తేరు 7:7; 1 రాజులు 20:31; 2 రాజులు 1:13; యోబు 2:4; యిరిియా 38:26; ఎస్తేరు 4:8; 
కీర్ేనలు 122:6-9; ఎజ్రా 4:22; నెహెమ్యా 2:5; ఎస్తేరు 8:5; స్థమెతలు 11:5; స్థమెతలు 
31:26;  

వచనము 6 

ఎస్తేరు మ్య విరోధియగు ఆ పగవాడు దుషుుడైన యీ హామ్యనే అనెను. అింతట హామ్యను రాజు 
ఎదుటను రాణి యెదుటను భయాక్రింతుడాయెను. 

ఎస్తేరు 3:9; ఎస్తేరు 4:7; ఎస్తేరు 4:8; దిేతీయోపదేశకాిండము 28:68; 1 సమూయేలు 22:23; 
ఎస్తేరు 3:13; ఎస్తేరు 8:11; కీర్ేనలు 44:22; కీర్ేనలు 44:23; ఆదికాిండము 37:26-28; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 28:68; యెహోషువ 9:23; నెహెమ్యా 5:5; యోవేలు 3:6; ఆమోసు 2:6; 
ఎస్తేరు 7:6; ఎస్తేరు 3:9; ఎజ్రా 4:22; ఎస్తేరు 2:10; ఎస్తేరు 8:3; ఎస్తేరు 8:6; ఎస్తేరు 9:10; 
యోబు 2:4; స్థమెతలు 12:6; ప్రసింగి 3:7; యెషయా 50:1; యిరిియా 25:10; యిరిియా 
38:9; దానియేలు 6:2;  

వచనము 7 

రాజు ఆగ్రహమొింది ద్రాక్షార్సపు విిందును విడిచి నగరు వనమునకు పోయెను. అయితే రాజు తనకు 
ఏదో హానిచేయ నుదేదశిించెనని హామ్యను తెలసికొని, రాణియైన ఎస్తేరు ఎదుట తన ప్రాణముకొర్కు 

వినిపము చేయుటకై నిలచెను. 
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ఆదికాిండము 27:33; యోబు 9:24; అపోసేలుల కార్ాములు 5:3; ఎస్తేరు 9:25; యోబు 18:8; 
స్థమెతలు 14:17; యోహాను 13:25;  

వచనము 8 

నగరువనములోనుిండి ద్రాక్షార్సపు విిందుసలామునకు రాజు తిరిగి రాగా ఎస్తేరు కూరుచిండియుని 
శయామీద హామ్యను బడియుిండుట చూచి వీడు ఇింట్టలో నా సముఖము ఎదుటనే రాణిని 

బలవింతము చేయునా? అని చెపెును; ఆ మ్యట రాజు నోట రాగానే బింట్టలు హామ్యను ముఖమునకు 
ముసుకు వేసిరి. 

1 సమూయేలు 24:13; కీర్ేనలు 27:2; కీర్ేనలు 139:19-22; స్థమెతలు 24:24; స్థమెతలు 
24:25; ప్రసింగి 5:8; 1 కొరిిందీయులకు 5:13; 2 దెస్లోనీకయులకు 2:8; నెహెమ్యా 6:16; 
యోబు 15:21; యోబు 15:22; యోబు 18:5-12; కీర్ేనలు 73:5-9; కీర్ేనలు 73:17-20; 
స్థమెతలు 16:14; యెషయా 21:4; దానియేలు 5:5; దానియేలు 5:6; 2 దినవృత్ేింతములు 
24:7; 2 దినవృత్ేింతములు 28:22; ఎస్తేరు 3:1; ఎస్తేరు 3:10; ఎస్తేరు 7:4; ఎస్తేరు 9:10; 
కీర్ేనలు 13:2; కీర్ేనలు 94:3; స్థమెతలు 14:17; దానియేలు 8:2; 1 పేతురు 5:8;  

వచనము 9 

రాజుముిందర్ నుిండు షిండులలో హరోోనా అనునొకడు ఏలనవాడా చితేగిించము, రాజు 
మేలుకొర్కు మ్యటలాడిన మొరెదకైని ఉరితీయుటకు హామ్యను చేయిించిన యేబది మూర్ల యెతుేగల 
ఉరికొయా హామ్యను ఇింట్టయొదద నాటబడి యునిదనగా రాజు దానిమీద వాని ఉరితీయుడని ఆజ ా

ఇచెచను. 
ఎస్తేరు 1:12; స్థమెతలు 14:19; యెషయా 60:14; ప్రకటన 3:9; 1 సమూయేలు 20:7; 1 
సమూయేలు 20:9; 1 సమూయేలు 25:17; కీర్ేనలు 112:10; స్థమెతలు 19:12; దానియేలు 
3:19; ఎస్తేరు 7:3; పర్మగీతము 2:4;  

వచనము 10 
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కాగా హామ్యను మొరెదకైకి సిదిముచేసిన ఉరి కొయామీద వారు అతనినే ఉరితీసిరి. అపుుడు రాజు 
యొకక ఆగ్రహము చలాలరెను. 

ఎస్తేరు 1:6; యెషయా 49:23; ఎస్తేరు 6:12; యోబు 9:24; యెషయా 22:17; 2 సమూయేలు 
13:14; యోబు 40:13; స్థమెతలు 10:6; స్థమెతలు 14:19; స్థమెతలు 19:12; ఆమోసు 6:7;   
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వచనము 1 

ఆ దినమున రాజైన అహష్వేరోషు యూదులకు శత్రువుడైన హామ్యను ఇింట్టని రాణియైన 
ఎస్తేరునకిచెచను ఎస్తేరు మొరెదకై తనకు ఏమికావలెనో రాజునకు తెలయజ్కసినమీదట అతడు రాజు 

సనిిధికి రాగా 

ఎస్తేరు 1:10; ఎస్తేరు 6:14; 2 రాజులు 9:32; ఎస్తేరు 5:14; యోబు 27:20-23; కీర్ేనలు 
7:15; కీర్ేనలు 7:16; కీర్ేనలు 35:8; కీర్ేనలు 141:10; స్థమెతలు 11:5; స్థమెతలు 11:6; 
ఎస్తేరు 2:21-23; ఎస్తేరు 6:2; ఎస్తేరు 9:25; 1 సమూయేలు 17:51; కీర్ేనలు 7:15; కీర్ేనలు 
7:16; కీర్ేనలు 9:15; కీర్ేనలు 9:16; కీర్ేనలు 35:8; కీర్ేనలు 37:35; కీర్ేనలు 37:36; కీర్ేనలు 
73:19; స్థమెతలు 11:5; స్థమెతలు 11:6; దానియేలు 6:7; దానియేలు 6:24; సింఖ్యాకాిండము 
22:17; సింఖ్యాకాిండము 24:20; సింఖ్యాకాిండము 25:4; యెహోషువ 10:26; ఎస్తేరు 6:4; 
కీర్ేనలు 37:15; స్థమెతలు 11:8;  

వచనము 2 

రాజు హామ్యనుచేతిలోనుిండి తీసికొనిన తన ఉింగర్మును మొరెదకైకి ఇచెచను. ఎస్తేరు మొరెదకైని 
హామ్యను ఇింట్టమీద అధికారిగా ఉించెను. 

నాాయాధిపతులు 15:7; యెహెజ్కకలు 5:13; జెకరాా 6:8; సింఖ్యాకాిండము 24:20; 
సింఖ్యాకాిండము 25:4; దిేతీయోపదేశకాిండము 25:19; యెహోషువ 8:29; యెహోషువ 10:26; 
1 సమూయేలు 17:51; 1 సమూయేలు 25:39; 1 రాజులు 21:19; ఎజ్రా 6:11; ఎస్తేరు 2:23; 
ఎస్తేరు 5:14; ఎస్తేరు 8:7; యోబు 5:13; యోబు 18:8; యోబు 20:5; కీర్ేనలు 5:10; కీర్ేనలు 
7:15; కీర్ేనలు 35:8; కీర్ేనలు 37:10; కీర్ేనలు 37:15; కీర్ేనలు 49:20; కీర్ేనలు 94:3; 
కీర్ేనలు 94:23; కీర్ేనలు 140:9; కీర్ేనలు 141:10; కీర్ేనలు 146:9; స్థమెతలు 1:18; 
స్థమెతలు 11:8; స్థమెతలు 11:27; స్థమెతలు 16:18; స్థమెతలు 24:16; స్థమెతలు 25:5; 
స్థమెతలు 26:27; ప్రసింగి 6:3; ప్రసింగి 10:8; యెషయా 51:13; యిరిియా 34:17; 
దానియేలు 6:24; యోవేలు 3:7; లూకా 6:38; 1 కొరిిందీయులకు 3:19; గలతీయులకు 3:13;  
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వచనము 3 

మరియు ఎస్తేరు రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామ్యను 
చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధముగా తలించిన యోచనను వార్పార్చడని కనీిళలతో అతని 

వేడుకొనగా 

యోబు 27:16; యోబు 27:17; కీర్ేనలు 39:6; కీర్ేనలు 49:6-13; స్థమెతలు 13:22; 
స్థమెతలు 28:8; ప్రసింగి 2:18; ప్రసింగి 2:19; లూకా 12:20; ఎస్తేరు 1:14; ఎస్తేరు 2:7; 
ఎస్తేరు 2:15; ఆదికాిండము 31:9; ఎస్తేరు 8:7; ఎస్తేరు 9:25; కీర్ేనలు 37:10; యెషయా 
49:23;  

వచనము 4 

రాజు బింగారు దిండమును ఎస్తేరుతట్టు చాపెను. ఎస్తేరు లేచి రాజు ఎదుట నిలచి 

ఎస్తేరు 3:10; ఆదికాిండము 41:42; యెషయా 22:19-22; లూకా 15:22; 2 సమూయేలు 9:7-
10; కీర్ేనలు 37:34; ప్రసింగి 2:18; ప్రసింగి 2:19-26; ప్రసింగి 5:13; ప్రసింగి 5:14; 
దానియేలు 2:48; ఆదికాిండము 31:9; ఎస్తేరు 3:12; యెషయా 22:21; లూకా 12:20; 
యాకోబు 2:2;  

వచనము 5 

రాజవైన తమకు సమితియైనయెడలను, తమ దృష్తుకి నేను దయపిందినదాననై రాజవైన తమ 
యెదుట ఈ సింగతి యుకేముగా తోచినయెడలను, తమ దృష్తుకి నేను ఇింపైన దాననైనయెడలను, 
రాజవైన తమ సకల సింస్థనాములలో నుిండు యూదులను నాశనము చేయవలెనని హమెిదాత్ 
కుమ్యరుడైన అగాగీయుడగు హామ్యను వ్రాయిించిన త్కీదులచొపుున జరుగకుిండునట్టల వాట్టని 

ర్దుదచేయుటకు ఆజ ాఇయుాడి. 
1 సమూయేలు 25:24; 2 రాజులు 4:27; యెషయా 38:2; హోష్వయ 12:4; హెబ్రీయులకు 5:7; 
ఎస్తేరు 3:8-15; ఎస్తేరు 7:4; స్థమెతలు 31:26; యెహెజ్కకలు 11:2; దానియేలు 6:8;  
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వచనము 6 

నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వింశము యొకక నాశనమును చూచి నేను ఏలాగు 
సహింపగలనని మనవిచేయగా 

ఎస్తేరు 4:11; ఎస్తేరు 5:2;  
వచనము 7 

రాజైన అహష్వేరోషు రాణియైన ఎస్తేరునకును యూదుడైన మొరెదకైకిని ఈలాగు సెలవిచెచను హామ్యను 
ఇింట్టని ఎస్తేరున కిచిచయునాిను; అతడు యూదులను హతము చేయుటకు ప్రయతిిించినిందున 

అతడు ఉరికొయామీద ఉరితీయబడెను. 
ఎస్తేరు 7:3; నిర్గమకాిండము 33:13; నిర్గమకాిండము 33:16; 1 సమూయేలు 20:29; ఎస్తేరు 
2:4; ఎస్తేరు 2:17; ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 3:13; 1 దినవృత్ేింతములు 13:4; నెహెమ్యా 2:5; 
ఎస్తేరు 1:19; ఎస్తేరు 8:8; ఎస్తేరు 9:3; స్థమెతలు 18:13;  

వచనము 8 

అయితే రాజుపేర్ట వ్రాయబడి రాజు ఉింగర్ముతో ముద్రింపబడిన త్కీదును ఏ మ్యనవుడును 
మ్యర్చజ్ఞలడు; కాగా మీకిషుమైనట్టల మీరు రాజునైన నా పేర్ట యూదుల పక్షమున త్కీదు వ్రాయిించి 

రాజు ఉింగర్ముతో దాని ముద్రించడి. 
ఆదికాిండము 44:34; యిరిియా 4:19; యిరిియా 9:1; లూకా 19:41; లూకా 19:42; 
రోమీయులకు 9:2; రోమీయులకు 9:3; రోమీయులకు 10:1; ఎస్తేరు 7:4; నెహెమ్యా 2:3; 
ఆదికాిండము 21:16; యెహోషువ 2:12; యెహోషువ 2:18; ఎస్తేరు 4:8; యిరిియా 39:6;  

వచనము 9 

సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమిందు రాజుయొకక వ్రాతగాిండ్రు పిలువబడిరి; 
మొరెదకై ఆజ్ఞపాిించిన ప్రకార్మింతయు యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషు 
దేశమువర్కు వాాపిించియుని నూట ఇరువది యేడు సింస్థనాములలో నుని అధిపతులకును 
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అధికారులకును, ఆ యా సింస్థనాములకును దాని దాని వ్రాతనుబట్టుయు దాని దాని భాషనుబట్టుయు 
త్కీదులు వ్రాయబడెను. 

ఎస్తేరు 8:1; స్థమెతలు 13:22; ఎస్తేరు 7:10; గలతీయులకు 3:13; ఆదికాిండము 49:28; 
కీర్ేనలు 14:5; యిరిియా 38:10;  

వచనము 10 

రాజైన అహష్వేరోషు పేర్ట త్కీదులు మొరెదకై వ్రాయిించి రాజు ఉింగర్ముతో ముద్రించి 
గుఱ్ఱములమీద, అనగా రాజనగరు పనికి పెించబడిన బీజ్ఞశేములమీద అించెగాిండ్ర నెకికించి ఆ 

త్కీదులను వారిచేత పింపెను. 
ఎస్తేరు 3:12; 1 రాజులు 21:8; ఎస్తేరు 8:5; ఎస్తేరు 1:19; దానియేలు 6:8; దానియేలు 6:12-
15; 2 తిమోతి 2:19; హెబ్రీయులకు 6:17; హెబ్రీయులకు 6:18; ఆదికాిండము 41:42; 2 
దినవృత్ేింతములు 30:5; ఎస్తేరు 3:10; దానియేలు 6:15; కొలొస్యులకు 2:14;  

వచనము 11 

రాజైన అహష్వేరోషు యొకక సింస్థనాములనిిట్టలో ఒకక దినమిందే, అనగా అదారు అను పిండ్రిండవ 
నెల పదమూడవ దినమిందే ప్రతి పటుణమునిందుిండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములు 
కాపాడుకొనుటకు ఆ యా ప్రదేశములలో నుిండి తమకు విరోధులగు జనుల సైనికులనిందరిని, 

శిశువులను స్త్రీలను కూడ, సింహరిించి హతముచేసి నిరూిలపర్చి 

ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 1:1; ఎస్తేరు 1:22; ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 3:13; దానియేలు 6:1; ఎస్తేరు 
1:22; ఎస్తేరు 3:12; 2 రాజులు 18:26; దానియేలు 4:1; 1 కొరిిందీయులకు 14:9-11; 
ఆదికాిండము 49:28; 2 దినవృత్ేింతములు 15:10; ఎజ్రా 2:1; ఎస్తేరు 2:16; ఎస్తేరు 9:3; 
ఎస్తేరు 9:17; ఎస్తేరు 9:20; ఎస్తేరు 9:30; ఎస్తేరు 10:1; దానియేలు 3:4; దానియేలు 6:25; 
అపోసేలుల కార్ాములు 23:34;  

వచనము 12 
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వారి వసుేవులను కొలలపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచెచనని దానియిందు వ్రాయబడెను. 
1 రాజులు 21:8; ప్రసింగి 8:4; దానియేలు 4:1; ఎస్తేరు 3:13; 2 దినవృత్ేింతములు 30:6; 
యోబు 9:25; యిరిియా 51:21; యెషయా 60:6; యెషయా 66:20; యిరిియా 2:23; 
ఆదికాిండము 24:61; ఆదికాిండము 41:42; 1 రాజులు 4:28; 1 రాజులు 10:25; 2 
దినవృత్ేింతములు 30:10; ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 9:29; యిరిియా 51:31; దానియేలు 6:8;  

వచనము 13 

మరియు ఈ త్కీదుకు ప్రతులు వ్రాయిించి ఆ యా సింస్థనాములలోని జనులకిందరికి 
పింపిించవలెననియు, యూదులు తమ శత్రువులమీద పగతీరుచకొనుటకు ఒకానొక దినమిందు 

సిదమిుగా ఉిండవలెననియు ఆజా ఇయాబడెను. 
ఎస్తేరు 9:2-16; కీర్ేనలు 37:14; కీర్ేనలు 37:15; కీర్ేనలు 68:3; కీర్ేనలు 137:8; కీర్ేనలు 
146:6-9; యెహెజ్కకలు 39:10; ఎస్తేరు 3:13; ఎస్తేరు 9:10; ఎస్తేరు 9:15; ఎస్తేరు 9:16; 
యెషయా 10:6; ఆదికాిండము 49:28; ఎస్తేరు 7:4; ఎస్తేరు 9:13; స్థమెతలు 25:5; యిరిియా 
25:10; యిరిియా 48:4;  

వచనము 14 

రాజనగరు పనికి పెించబడిన బీజ్ఞశేములమీద నెకికన అించెగాిండ్రు రాజు మ్యటవలన ప్రేరేపిింపబడి 
అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ త్కీదు షూషను కోటలో ఇయాబడెను. 

ఎస్తేరు 9:1; నిర్గమకాిండము 15:9; నిర్గమకాిండము 15:10; నాాయాధిపతులు 1:6; 
నాాయాధిపతులు 1:7; ఎస్తేరు 3:13-15; ఎజ్రా 6:15; యెషయా 3:21; అపోసేలుల కార్ాములు 
23:24;  

వచనము 15 
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అపుుడు మొరెదకై ఊదావర్ణమును తెలుపువర్ణమును గల రాజవస్త్రమును బింగార్పు పెదదకిరీటమును 
అవిసెనార్తో చేయబడిన ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములను ధరిించకొనినవాడై రాజు సముఖమునుిండి 

బయలుదేరెను; అిందునిమితేము షూషను పటుణము ఆనిందిించి సింతోషమొిందెను. 
నాాయాధిపతులు 16:28; కీర్ేనలు 37:14; కీర్ేనలు 37:15; కీర్ేనలు 68:23; కీర్ేనలు 92:10; 
కీర్ేనలు 92:11; కీర్ేనలు 149:6-9; లూకా 18:7; ప్రకటన 6:10; యెహోషువ 10:13; ఎస్తేరు 
3:14;  

వచనము 16 

మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనిందమును సింతుష్తుయు ఘనతయు కలగెను. 
1 సమూయేలు 21:8; ప్రసింగి 9:10; ఎస్తేరు 1:2; ఎస్తేరు 2:3; ఎస్తేరు 3:15; నెహెమ్యా 1:1; 
దానియేలు 8:2; ఆదికాిండము 24:61; 1 రాజులు 4:28; 1 రాజులు 10:25; 2 
దినవృత్ేింతములు 30:6; 2 దినవృత్ేింతములు 30:10; ఎజ్రా 6:12; ఎస్తేరు 3:13; ఎస్తేరు 
3:14; యోబు 9:25; యిరిియా 51:31;  

వచనము 17 

రాజు చేసిన తీరాినమును అతని చటుమును వచిచన ప్రతి సింస్థనామిందును ప్రతి పటుణమిందును 
యూదులకు ఆనిందమును సింతోషమును కలగెను, అది శుభదినమని విిందు చేసికొనిరి. మరియు 

దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలగెను కనుక అనేకులు యూదుల మతము 
అవలింబిించిరి. 

ఎస్తేరు 5:1; ఎస్తేరు 6:8; ఎస్తేరు 6:11; ఆదికాిండము 41:42; మతేయి 6:29; మతేయి 11:8; 
లూకా 16:19; ఎస్తేరు 1:6; నిర్గమకాిండము 25:4; నిర్గమకాిండము 39:27; ఎస్తేరు 3:15; 
స్థమెతలు 29:2; నాాయాధిపతులు 8:26; 2 రాజులు 25:29; ఎస్తేరు 10:2; కీర్ేనలు 67:2; 
కీర్ేనలు 107:41; స్థమెతలు 11:10; స్థమెతలు 28:12; స్థమెతలు 31:22; ప్రసింగి 9:8; 
యెషయా 22:21; యెషయా 61:3; దానియేలు 8:2; లూకా 7:25; ప్రకటన 3:4; ప్రకటన 4:4;   
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వచనము 1 

రాజు చేసిన తీరాినమును చటుమును నెర్వేరు కాలము వచిచనపుుడు అదారు అను పిండ్రిండవ నెల 
పదమూడవ దినమున యూదులను జయిింపగలుగుదుమని వారి పగవారు నిశచయిించకొనిన 

దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికార్ము నొిందినట్టల అగుపడెను. 
ఎస్తేరు 4:1-3; ఎస్తేరు 4:16; కీర్ేనలు 30:5-11; ఎస్తేరు 9:17; కీర్ేనలు 18:28; కీర్ేనలు 
97:11; స్థమెతలు 4:18; స్థమెతలు 4:19; స్థమెతలు 11:10; యెషయా 30:29; యెషయా 
30:30; యెషయా 35:10; కీర్ేనలు 34:5; కీర్ేనలు 118:27; యిరిియా 2:23; అపోసేలుల 
కార్ాములు 9:31;  

వచనము 2 

యూదులు రాజైన అహష్వేరోషు యొకక సింస్థనాములనిిట్టలో నుిండు పటుణములయిందు తమకు 
కీడు చేయవలెనని చూచినవారిని హతము చేయుటకు కూడుకొనిరి. వారినిగూరిచ సకలజనులకు 

భయము కలగినిందున ఎవరును వారి ముిందర్ నిలువలేకపోయిరి. 
ఎస్తేరు 9:17; ఎస్తేరు 9:19; ఎస్తేరు 9:22; 1 సమూయేలు 25:8; నెహెమ్యా 8:10; కీర్ేనలు 
18:43; జెకరాా 8:20-23; ఎస్తేరు 9:2; ఆదికాిండము 35:5; నిర్గమకాిండము 15:16; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 2:25; దిేతీయోపదేశకాిండము 11:25; యెహోషువ 9:11; ఎస్తేరు 
9:27; స్థమెతలు 28:28; యెషయా 14:1; యెషయా 45:14; యిరిియా 33:9; జెకరాా 8:19; 
జెకరాా 10:9; మతేయి 23:15; అపోసేలుల కార్ాములు 2:10; అపోసేలుల కార్ాములు 2:43; 
అపోసేలుల కార్ాములు 9:31; ప్రకటన 3:9;  

వచనము 3 

మొరెదకైనిగూరిచన భయము తమకు కలగినిందున సింస్థనాముల యొకక అధిపతులును అధికారులును 
ప్రభువులును రాజు పని నడిపిించవారును యూదులకు సహాయము చేసిరి. 
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ఎస్తేరు 3:7; ఎస్తేరు 3:13; ఎస్తేరు 8:12; అపోసేలుల కార్ాములు 12:11; 
దిేతీయోపదేశకాిండము 32:36; 2 సమూయేలు 22:41; కీర్ేనలు 30:11; యెషయా 14:1; 
యెషయా 14:2; యెషయా 60:14-16; ప్రకటన 11:18; ఆదికాిండము 49:28; ఎజ్రా 6:15; 
ఎస్తేరు 9:17; ఎస్తేరు 9:18; స్థమెతలు 11:11; ఫిలపీుయులకు 1:12;  

వచనము 4 

మొరెదకై రాజుయొకక నగరులో గొపువాడాయెను. ఈ మొరెదకై అనువాడు అింతకింతకు 
గొపువాడగుటచేత అతని కీరిే సింస్థనాములనిిట్టయిందు వాాపిించెను. 

ఎస్తేరు 9:10; ఎస్తేరు 9:16; ఎస్తేరు 8:11; దిేతీయోపదేశకాిండము 2:30; యెహోషువ 11:20; 
కీర్ేనలు 71:13; కీర్ేనలు 71:24; యెషయా 8:9; ఎస్తేరు 8:17; ఆదికాిండము 35:5; 
నిర్గమకాిండము 23:27; యెహోషువ 2:9; ఎస్తేరు 9:15;  

వచనము 5 

యూదులు తమ శత్రువులనిందరిని కతిేవాత హతముచేసి వారిని నాశనముచేసి మనసు్తీర్ తమ 
విరోధులకు చేసిరి. 

ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 8:9; ఎజ్రా 8:36; దానియేలు 3:2; దానియేలు 6:1; దానియేలు 6:2; ఎస్తేరు 
3:2-6; ఎస్తేరు 8:5; ఎస్తేరు 6:11;  

వచనము 6 

షూషను కోటయిందు యూదులు ఐదువిందలమిందిని చింపి నాశనము చేసిరి. 
కీర్ేనలు 18:43; యెహోషువ 6:27; 1 సమూయేలు 2:30; 1 దినవృత్ేింతములు 14:17; జెఫనాా 
3:19; మతేయి 4:24; 2 సమూయేలు 3:1; 1 దినవృత్ేింతములు 11:9; కీర్ేనలు 1:3; 
స్థమెతలు 4:18; యెషయా 9:7; నిర్గమకాిండము 11:3; 2 రాజులు 5:1; ఎస్తేరు 10:2; 
దానియేలు 8:8;  

వచనము 7 
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హమెిదాత్ కుమ్యరుడై యూదులకు శత్రువగు హామ్యను యొకక పదిమింది కుమ్యరులైన పర్ిెందాత్ 

కీర్ేనలు 18:34-40; కీర్ేనలు 18:47; కీర్ేనలు 18:48; కీర్ేనలు 20:7; కీర్ేనలు 20:8; కీర్ేనలు 
149:6-9; 2 దెస్లోనీకయులకు 1:6; యిరిియా 18:21; ఎస్తేరు 3:7; యోబు 27:14; కీర్ేనలు 
129:5; యెషయా 22:25;  

వచనము 8 

దలోును అస్థుత్ పోరాత్ 

ఎస్తేరు 3:15; స్థమెతలు 12:7;  
వచనము 9 

అదలాా అరీదాత్ పర్ిష్తే 
దిేతీయోపదేశకాిండము 25:19; ఎస్తేరు 5:11;  

వచనము 10 

అరీసై అరీదై వైజ్ఞత్ అను వారిని చింపిరి; అయితే కొలలసొముి వారు పట్టుకొనలేదు. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 11 

ఆ దినమున షూషను కోటయిందు చింపబడినవారి లెకక రాజునకు తెలయజెపుగా 

ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 12 

రాజు రాణియైన ఎస్తేరుతో యూదులు షూషను కోటయిందు ఐదువిందలమిందిని హామ్యను యొకక 
పదిమింది కుమ్యరులను బొతిేగా నాశనము చేసియునాిరు; రాజుయొకక కొదువ సింస్థనాములలో 
వారు ఏమిచేసి యుిందురో; ఇపుుడు నీ మనవి ఏమిట్ట? అది నీకనుగ్రహింపబడును, నీవు ఇింకను 

అడుగునదేమి? అది దయచేయబడునని సెలవియాగా 
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ఎస్తేరు 5:11; నిర్గమకాిండము 20:5; యోబు 18:18; యోబు 18:19; యోబు 27:13-15; 
కీర్ేనలు 21:10; కీర్ేనలు 109:12; కీర్ేనలు 109:13; ఎస్తేరు 3:1; ఎస్తేరు 7:4; ఎస్తేరు 7:6; 
నిర్గమకాిండము 17:16; ఎస్తేరు 9:15; ఎస్తేరు 9:16; ఎస్తేరు 8:11; ఆదికాిండము 14:23; 
రోమీయులకు 12:17; ఫిలపీుయులకు 4:8; ఆదికాిండము 34:27; 2 సమూయేలు 21:6; ఎస్తేరు 
3:13; ఎస్తేరు 9:2; ఎస్తేరు 9:24; దానియేలు 6:24; ఆమోసు 6:9;  

వచనము 13 

ఎస్తేరు రాజవైన తమకు సమితమైనయెడల ఈ దినము జరిగిన చొపుున షూషనునిందుని యూదులు 
రేపును చేయునట్టలగాను, హామ్యను యొకక పదిమింది కుమ్యరులు ఉరికొయామీద 

ఉరితీయిింపబడునట్టలగాను సెలవియుాడనెను. 
ఎస్తేరు 9:18; దానియేలు 8:2;  

వచనము 14 

ఆలాగు చేయవచచనని రాజు సెలవిచెచను. షూషనులో ఆజా ప్రకట్టింపబడెను; హామ్యను యొకక 
పదిమింది కుమ్యరులు ఉరితీయిింపబడిరి. 

ఎస్తేరు 5:6; ఎస్తేరు 7:2; ఎస్తేరు 1:2; ఎస్తేరు 4:6; ఎస్తేరు 5:3; ఎస్తేరు 5:11; అపోసేలుల 
కార్ాములు 23:19;  

వచనము 15 

షూషనునిందుని యూదులు అదారు మ్యసమున పదు నాలుగవ దినమిందు కూడుకొని, 
షూషనునిందు మూడు విందలమిందిని చింపివేసిరి; అయితే వారు కొలలసొముి పట్టుకొనలేదు. 

ఎస్తేరు 8:11; దిేతీయోపదేశకాిండము 21:23; 2 సమూయేలు 21:6; 2 సమూయేలు 21:9; 
గలతీయులకు 3:13; ఎస్తేరు 5:11; ఎస్తేరు 9:15; ఎస్తేరు 9:18; ఎస్తేరు 9:25;  

వచనము 16 
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రాజు సింస్థనాములయిందుిండు తకికన యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములను ర్క్షిించకొనుటకై 
పూనుకొని అదారు మ్యసము పదమూడవ దినమిందు తమ విరోధులలో డెబోది యయిదువేల మిందిని 

చింపివేసి, తమ పగవారివలన బాధలేకుిండ నెమిదిపిందిరి; అయితే వారును కొలలసొముి 
పట్టుకొనలేదు. 

సింఖ్యాకాిండము 24:20; 2 సమూయేలు 21:6; ఎజ్రా 7:13; ఎస్తేరు 9:25; స్థమెతలు 12:7; 
ప్రసింగి 6:3; గలతీయులకు 3:13;  

వచనము 17 

పదునాలుగవ దినమిందును వారు నెమిదిపింది విిందు చేసికొనుచ సింతోషముగా నుిండిరి. 
ఎస్తేరు 9:2; ఎస్తేరు 9:13; ఎస్తేరు 8:11; కీర్ేనలు 118:7-12; ఎస్తేరు 9:10; ఎస్తేరు 9:16; 1 
దెస్లోనీకయులకు 5:22; హెబ్రీయులకు 13:5; ఆదికాిండము 14:23; ఎజ్రా 6:15; ఎస్తేరు 
9:18; ప్రసింగి 6:3; దానియేలు 8:2;  

వచనము 18 

షూషనునిందుని యూదులు ఆ మ్యసమిందు పదమూడవ దినమిందును పదునాలుగవ దినమిందును 
కూడుకొని పదునైదవ దినమిందు నెమిదిపింది విిందు చేసికొనుచ సింతోషముగా నుిండిరి. 

ఎస్తేరు 9:2; ఎస్తేరు 8:11; ఎస్తేరు 8:11; లేవీయకాిండము 26:7; లేవీయకాిండము 26:8; 
ఆదికాిండము 14:23; ఆదికాిండము 34:27; ఎస్తేరు 9:10; ఎస్తేరు 9:15;  

వచనము 19 

కాబట్టు ప్రాకార్ములు లేని ఊళలలో కాపుర్ముని గ్రామవాసులైన యూదులు అదారు మ్యసము 
పదునాలుగవ దినమిందు సింతోషముగా నుిండి అది విిందు చేయదగిన శుభదినమనుకొని 

ఒకరికొకరు బహుమ్యనములను పింపిించకొనుచ వచిచరి. 
ఎస్తేరు 9:1; ఎస్తేరు 9:18; ఎస్తేరు 9:21; ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 8:9; ఎజ్రా 6:15; ఎస్తేరు 3:7; 
ఎస్తేరు 8:16; ఎస్తేరు 8:17;  
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వచనము 20 

మొరెదకై యీ సింగతులనుగూరిచ రాజైన అహష్వేరోషు యొకక సింస్థనాములనిిట్టకి సమీపముననేమి 
దూర్ముననేమి నివసిించియుని యూదులకిందరికి పత్రికలను పింపి 

ఎస్తేరు 9:1; ఎస్తేరు 9:11; ఎస్తేరు 9:13; ఎస్తేరు 9:15; ఎస్తేరు 9:17;  
వచనము 21 

యూదులు తమ పగవారిచేత బాధపడక నెమిదిపిందిన దినములనియు, వారి దుఃఖము పోయి 
సింతోషము వచిచన నెల అనియు, వారు మూలుగట మ్యనిన శుభదినమనియు, ప్రతి సింవత్ర్ము 
అదారు నెల యొకక పదునాలుగవ దినమును పదునైదవ దినమును వారు ఆచరిించ కొనుచ 

ఎస్తేరు 9:22; ఎస్తేరు 8:17; దిేతీయోపదేశకాిండము 16:11; దిేతీయోపదేశకాిండము 16:14; 
నెహెమ్యా 8:10-12; కీర్ేనలు 118:11-16; లూకా 11:41; ప్రకటన 11:10; నాాయాధిపతులు 
5:7; 1 సమూయేలు 25:8; ఎజ్రా 6:15; ప్రసింగి 11:2;  

వచనము 22 

విిందు చేసికొనుచ సింతోషముగా నుిండి ఒకరికొకరు బహుమ్యనములను, దరిద్రులకు కానుకలను, 
పింపతగిన దినములనియు వారికి సిరా్పర్చెను. 

నిర్గమకాిండము 17:14; దిేతీయోపదేశకాిండము 31:19-22; 1 దినవృత్ేింతములు 16:12; 
కీర్ేనలు 124:1-3; కీర్ేనలు 145:4-12; 2 కొరిిందీయులకు 1:10; 2 కొరిిందీయులకు 1:11; 
ఎస్తేరు 1:1; ఎస్తేరు 1:22; ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 8:9; 2 దినవృత్ేింతములు 30:5; ఎస్తేరు 
9:26; ఎస్తేరు 9:29; యిరిియా 29:1;  

వచనము 23 

అపుుడు యూదులు త్ము ఆర్ింభించిన దానిని మొరెదకై తమకు వ్రాసిన ప్రకార్ముగా నెర్వేరుచదుమని 
యొపుుకొనిరి. 

2 దినవృత్ేింతములు 30:5; ఎజ్రా 6:15; ఎస్తేరు 3:7; ఎస్తేరు 9:17;  
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వచనము 24 

యూదులకు శత్రువగు హమెిదాత్ కుమ్యరుడైన అగాగీయుడగు హామ్యను యూదులను 
సింహరిింపదలచి వారిని నాశనపర్చి నిరూిలము చేయవలెనని, పూరు, అనగా చీట్ట 

వేయిించియుిండగా 

ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 3:13; నిర్గమకాిండము 13:3-8; కీర్ేనలు 103:2; యెషయా 12:1; 
యెషయా 12:2; యెషయా 14:3; కీర్ేనలు 30:11; మతేయి 5:4; యోహాను 16:20-22; ఎస్తేరు 
9:19; నెహెమ్యా 8:10-12; లూకా 11:41; అపోసేలుల కార్ాములు 2:44-46; గలతీయులకు 
2:10; నాాయాధిపతులు 3:11; ఎస్తేరు 2:18; ఎస్తేరు 8:17; యోబు 27:23; ప్రసింగి 11:2; 
యెషయా 61:3; యిరిియా 31:13; జెకరాా 8:19;  

వచనము 25 

ఎస్తేరు, రాజు ఎదుట్టకి వచిచన తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా తలపెట్టున 
చెడుయోచన తన తలమీదికే వచచనట్టలగా చేసి, వాడును వాని కుమ్యరులును ఉరికొయామీద 

ఉరితీయబడునట్టలగా ఆజ ావ్రాయిించి ఇచెచను. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 26 

కావున ఆ దినములు పూరు అను పేరునుబట్టు పూరీము అనబడెను. ఈ ఆజలాో వ్రాయబడిన 
మ్యటలనిిట్టనిబట్టుయు, ఈ సింగతినిబట్టుయు, త్ము చూచినదానినింతట్టనిబట్టుయు తమమీదికి 

వచిచనదానినిబట్టుయు 

ఎస్తేరు 9:10; ఎస్తేరు 3:5-13; ఎస్తేరు 3:7; 2 సమూయేలు 21:5; యెషయా 22:25;  
వచనము 27 

యూదులు ఈ రెిండు దినములనుగూరిచ వ్రాయబడిన ప్రకార్ముగా ప్రతి సింవత్ర్ము వాట్ట 
నియామక కాలమునుబట్టు వాట్టని ఆచరిించెదమనియు, ఈ దినములు తర్తర్ముగా ప్రతి 
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కుట్టింబములోను ప్రతి సింస్థనాములోను ప్రతి పటుణములోను జ్ఞపాకము చేయబడునట్టలగా 
ఆచరిించెదమనియు, 

ఎస్తేరు 9:13; ఎస్తేరు 9:14; ఎస్తేరు 7:5-10; ఎస్తేరు 8:1-14; కీర్ేనలు 7:16; కీర్ేనలు 109:17; 
కీర్ేనలు 109:18; కీర్ేనలు 140:9; కీర్ేనలు 141:10; మతేయి 21:44; నాాయాధిపతులు 9:24; 
2 సమూయేలు 21:5; ఎస్తేరు 7:9; యోబు 5:13; కీర్ేనలు 146:9; స్థమెతలు 11:16; స్థమెతలు 
19:21; యెషయా 22:25; దానియేలు 6:24; మీకా 2:1; లూకా 6:38;  

వచనము 28 

పూరీము అను ఈ దినములను యూదులు ఆచరిింపకయు, తమ సింతతివారు వాట్టని 
జ్ఞపాకముించకొనకయు మ్యనకుిండునట్టల నిర్ణయిించకొని, ఆ సింగతిని మర్చిపోకుిండునట్టల, 
తమమీదను, తమ సింతతివారి మీదను, తమతో కలసికొనిన వారిమీదను ఇది యొక బాధాతగా 

ఉిండునని ఒపుుకొనిరి. 
సింఖ్యాకాిండము 16:40; యెహెజ్కకలు 39:11; ఎస్తేరు 9:20;  

వచనము 29 

అపుుడు పూరీమునుగూరిచ వ్రాయబడిన యీ రెిండవ ఆజనాు దృఢపర్చటకు అబీహాయిలు 
కుమ్యరెేయును రాణియునైన ఎస్తేరును యూదుడైన మొరెదకైయును ఖిండితముగా వ్రాయిించిరి. 

దిేతీయోపదేశకాిండము 5:3; దిేతీయోపదేశకాిండము 29:14; దిేతీయోపదేశకాిండము 29:15; 
యెహోషువ 9:15; 1 సమూయేలు 30:25; 2 సమూయేలు 21:1; 2 సమూయేలు 21:2; ఎస్తేరు 
8:17; యెషయా 56:3; యెషయా 56:6; జెకరాా 2:11; జెకరాా 8:23; ఎస్తేరు 3:12; ఎస్తేరు 
9:31; కీర్ేనలు 78:7;  

వచనము 30 
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మరియు యూదుడైన మొరెదకైయును రాణియైన ఎస్తేరును యూదులకు నిర్ణయిించిన దానినిబట్టు వారు 
ఉపవాస విలాపకాలములు ఏర్ుర్చకొని, అది తమమీదను తమ వింశపువారిమీదను ఒక 

బాధాతయని యెించకొని వాట్టని జరిగిించెదమని యొపుుకొనిన ప్రకార్ముగా 

నిర్గమకాిండము 12:17; కీర్ేనలు 78:5-7; కీర్ేనలు 103:2; నిర్గమకాిండము 13:8; 
నిర్గమకాిండము 13:9; యెహోషువ 4:7; జెకరాా 6:14; కీర్ేనలు 78:6; కీర్ేనలు 78:7;  

వచనము 31 

ఈ పూరీము అను పిండుగ దినములను సిరా్పర్చటకు అతడు అహష్వేరోషుయొకక రాజామిందుిండు 
నూట ఇరువదియేడు సింస్థనాములలోనుని యూదులకిందరికి వారి క్షేమము కోరునట్టుయు, 

విశాేస్థర్వాములగునట్టుయు మ్యటలుగల పత్రికలు పింపెను. 
ఎస్తేరు 3:15; ఎస్తేరు 9:20; ఎస్తేరు 8:10;  

వచనము 32 

ఈలాగున ఎస్తేరుయొకక ఆజచాేత ఈ పూరీముయొకక సింగతులు సిరా్మై గ్రింథములో వ్రాయబడెను. 
ఎస్తేరు 1:1; ఎస్తేరు 8:9; యెషయా 39:8; జెకరాా 8:19; దిేతీయోపదేశకాిండము 2:26; 2 
రాజులు 20:19;   
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వచనము 1 

రాజైన అహష్వేరోషు రాజామును సముద్రదీేపములును పనుి చెలలింప నిర్ణయిించెను. 
ఎస్తేరు 9:27; ఎస్తేరు 4:3; ఎస్తేరు 4:16; యోనా 3:2-9;  

వచనము 2 

మొరెదకై యొకక బలమునుగూరిచయు, అతడు స్థమర్యాముచేత చేసిన కార్ాములనిిట్టనిగూరిచయు, 
రాజు అతనిని ఘనపర్చిన సింగతినిగూరిచయు మ్యదీయుల యొకకయు పార్సీకుల యొకకయు 

రాజాసమ్యచార్ గ్రింథమిందు వ్రాయబడియునిది. 
ఈ వచనమునకు రిఫరెన్స్ లు లేవు 

వచనము 3 

యూదుడైన మొరెదకై రాజైన అహష్వేరోషునకు ప్రధ్యనమింత్రిగా నుిండి, తనవార్ిందరితో 
సమ్యధ్యనముగా మ్యటలాడుచ, తన జనులయొకక క్షేమమును విచారిించవాడును యూదులలో 

గొపువాడునై తన దేశసుాలలో చాలామిందికి ఇషుుడుగా ఉిండెను. 
ఎస్తేరు 1:1; ఎస్తేరు 8:9; లూకా 2:1; ఆదికాిండము 10:5; కీర్ేనలు 72:10; యెషయా 24:15; 
దానియేలు 11:18;  
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