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1‑nji bap

Kserks patyşa meýlis guraýar
1 Bu wa ka Kserks pa ty şa nyň döw rün de 

bo lup ge çip di. Kserks Hin dis tan bi len Efi-

opi ýa nyň ara ly gyn da ky bir ýüz ýig ri mi 
ýe di we la ýatyň üs tün den şa lyk sür ýär-
di. 2  Şol dö wür de Kserks pa ty şa Su za 
ga la syn da ky tag tyn da otu ryp, ýurt da 
şa lyk sür ýär di. 3 Pa ty şa ly gy nyň üçün ji 
ýyl yn da ol özü niň äh li beg le ri hem köşk 

Ester
Giriş

Es ter ki ta byn da ýa hu dy la ryň Pu-
rym baý ra my nyň şan ly se ne le riň 
ha ta ry na go şul ma gy na se bäp bo lan 
wa ka lar be ýan edil ýär. Alym la ryň 
çak la ma la ry na gö rä, bu ta ry hy wa ka-
lar Ýa hu da ýur du nyň Pars şa ly gy na 
de giş li bo lan döw rün de, bu şa ly gyň 
b. e. öň 331-nji ýyl da be ýik ser ker de 
Is gen der Zül kar neý niň ta ra pyn dan 
ba sy lyp alyn ma gyň öňü sy ra syn da 
bo lup geç ýär.

Ýa hu dy lar Pars şa ly gyn da ga ty az 
san ly dy lar. Şo nuň üçin-de, olar duş-
man la ry na baş tu tan lyk ed ýän Ha man 
ta ra pyn dan ýok edil me how py as tyn-
da ýa şa ýar dy lar. Ýa hu dy Mor de kaý 
öz gyz ly gy Es ter bi len ki ta byň baş 
gah ry man la ry dyr. Es ter öz gö zel li gi 
we oňat gy lyk-hä si ýet le ri bi len Pars 
pa ty şa sy nyň mer he me ti ni ga za nyp, şa 

aýa ly bol ýar. Pa ty şa nyň aýal la ry nyň 
köp bo lan dy gy na ga ra maz dan, Es ter 
onuň iň söý gü li aýa ly dy. Es ter köşk de 
ýü pek ge ýip, bal iý se-de, öz hal ky-
nyň howp as tyn da ýa şa ýan dy gy ny 
unut ma ýar. Ol elin de ba ry ny edip, 
öz hal ky ny duş man la ry nyň hi le-pi-
rim le rin den ha las ed ýär.

Ki tap Hu da ýyň ady ny ag za maz dan, 
Oňa do ga-di leg edil mez den, ýa hu dy 
hal ky nyň duş man la ryn dan ha las bol-
şu ny be ýan et mek bi len, Mu kad des 
Ýaz gy la ryň beý le ki ki tap la ryn dan 
ta pa wut lan ýar. Em ma Hu da ýyň ady 
gö nü den-gö ni ag zal ma sa-da, ýa hu dy 
Mor de kaý we onuň gyz ly gy Es ter Hu-
da ýyň buý ru gy ny ber jaý edip, agyz 
bek le di ler. Şeý dip, olar tu tuş ys ra ýyl 
hal ky üçin agyz bek le mä we per ýa da 
de giş li ka da-ka nun la ry di kelt di ler.
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emel dar la ry üçin meý lis gu ra dy. Meý li se 
Par syň we Ma da ýyň har by ýol baş çy la ry, 
han-beg le ri we we la ýat la ryň hä kim le ri 
gat naş dy lar. 4 Ol ýüz seg sen gün läp pa-
ty şa ly gy nyň eg sil mez baý lyk la ry ny, öz 
be lent mer te be si ni we şöh ra ty ny gör kez di.

5 Şol gün ler ge çen den soň, Su za ga la-
syn da baý-ga ryp diý män bü tin halk üçin 
köş güň how lu syn da ky bag da pa ty şa ýe di 
gün läp meý lis gu ra dy. 6  How ly ak we 
ma wy reňk li per de ler bi len be ze len di, 
olar al gyr my zy we ne pis zy gyr ýüp-
lük bi len mer mer sü tün ler dä ki kü müş 
hal ka jyk la ra ber ki di len di. Al tyn-kü-
müş den ýa sa lan kür sü ler sa dap, mer mer 
we beý le ki gym mat ba ha daş lar bi len 
na gyş la nan ýan ýo da da goý lan dy. 7 Şol 
ýe re ge len adam la ra bi ri-bi rin den üýt-
ge şik bo lan al tyn py ýa la lar da pa ty şa nyň 
baý ly gy na la ýyk şa şe ra byn dan bo le lin-
lik de be ril di. 8  Şe rap diý seň bol dy. Pa ty şa 
myh man la ra is le dik le ri çe şe ra by sa hy lyk 
bi len ber mek li gi öz hyz mat kär le ri ne 
bu ýur dy. 9 Şa aýa ly Waş ty hem Kserks 
pa ty şa nyň köş gün de aýal lar üçin meý-
lis gu ra dy.

Şa aýaly Waşty Kserks patyşanyň 
buýrugyna boýun egmeýär

10‑11 Meý li siň ýe din ji gü ni şe rap dan 
ser hoş bo lan Kserks pa ty şa şa aýa ly 
Waş ty nyň ba şy na şa lyk tä ji ni geý di rip, 
ony öz hu zu ry na ge tir mek le ri ni köşk de 
hyz mat ed ýän ýe di ag ta sy na: Me hu ma na, 
Biz ta, Har bo na, Big ta, Abag ta, Ze ta ra 
we Kar ka sa bu ýur dy. Ol bü tin hal ka 
we beg le re onuň gö zel li gi ni gör kez-
mek is le di, çün ki ol gör me geý aýal dy. 
12  Pa ty şa nyň ag ta la ry onuň buý ru gy ny 
şa aýa ly Waş ta ýe ti ren le rin de, ol pa-
ty şa nyň hu zu ry na bar mak dan bo ýun 
ga çyr dy. Mu ňa pa ty şa nyň ga ty ga ha ry 
ge lip, onuň kal byn da ga zap ody low la dy.

13 Ka nu ny we hö küm çy ka ry ly şy oňat 
bil ýän adam lar dan mas la hat so ra mak 
adat bo lan soň, pa ty şa şol döw ri oňat bil-
ýän akyl dar lar dan mas la hat so ra dy. 14 Olar 
pa ty şa nyň iň ýa kyn adam la ry, onuň ýö-
ri te mas la hat çy la ry, Par syň we Ma da ýyň 
ýe di be gi: Kar şe na, Şe tar, Ad ma ta, Tar şyş, 
Me res, Mar se na hem-de Me mu kan da gy-
lar dy. Olar pa ty şa nyň hu zu ryn da iň be ýik 
we zi pe le ri eýe le di ler. 15 Pa ty şa olar dan: 
«Kserks pa ty şa nyň ag ta la ry ar ka ly be ren 
tab şy ry gy ny ýe ri ne ýe tir män di gi üçin, 
şa aýa ly Waş ta ka nu na gö rä nä hi li çä re 
gör me li?» di ýip so ra dy. 16  Soň ra Me mu-
kan pa ty şa nyň we beg le riň öňün de şeý le 
diý di: «Şa aýa ly Waş ty di ňe pa ty şa gar şy 
däl-de, eý sem pa ty şa Kserk siň äh li we-
la ýat la ryn da ky hem me han-beg le re we 
hal ka gar şy ga ba hat iş et di. 17 Çün ki şa 
aýa lyň bu he re ke ti ni äh li aýal lar eşi der ler, 
şun luk da, olar hem öz är le ri ni kem si dip, 
ola ra ýig renç bi len se re dip baş lar lar. Olar: 

„Kserks pa ty şa şa aýa ly Waş ty nyň öz hu-
zu ry na ge ti ril me gi ni bu ýur dy, em ma ol 
pa ty şa nyň hu zu ry na bar mak dan bo ýun 
ga çyr dy“ di ýer ler. 18  Hut şol gü nüň özün-
de şa aýa lyň bu he re ke ti ni eşi den Pars we 
Ma daý beg le ri niň aýal la ry pa ty şa nyň 
beg le ri ne gu lak as maz lar. Bu olar da ýig-
renç, ga har-ga zap dö re der. 19 Eger pa ty şa 
oň la sa, goý, ol bir per man çy kar syn. Şa 
aýa ly Waş ty mun dan beý läk Kserks pa-
ty şa nyň hu zu ry na bar ma ly däl dir diý lip, 
pars la ryň we ma daý la ryň ka nun la ry na 
gi ri zil sin we üýt ge dil me sin. Şeý le hem, 
goý, pa ty şa Waş ty nyň şa aýal lyk de re je-
si ni on dan go wu rak baş ga bi ri ne ber sin. 
20 Şeý dip, pa ty şa nyň çy ka ran per ma ny 
onuň bü tin pa ty şa ly gyn da yg lan edil se, 
ba ýu-ga ryp äh li aýal lar öz är le ri ne hor-
mat go ýar lar». 21 Bu mas la hat pa ty şa nyň 
hem-de onuň beg le ri niň göw nün den tur-
dy we pa ty şa edil Me mu ka nyň aý dy şy 
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a 2:6 Ýe kon ýa – bu at 2Pat 24 we 25-de Ýe ho ýa kyn di ýip duş gel ýär.

ýa ly hem et di. 22 Ol her bir er kek öz öýü ne 
ho ja ýyn bol sun di ýip, her hal ka öz di lin de 
yg lan edip, özü niň bü tin pa ty şa ly gyn da ky 
we la ýat la ra her si niň öz ýa zu wyn da, öz 
di lin de hat lar ýol la dy.

2‑nji bap

Ester şa aýaly bolýar
1 Şu wa ka lar dan soň Kserks pa ty şa nyň 

ga ha ry ýa ty şyp, ol şa aýa ly Waş ty, onuň 
eden işi hem-de oňa gar şy çy ka ry lan 
per man ba ra da pi kir len di. 2  On soň pa-
ty şa nyň emel dar la ry oňa şeý le tekl ip 
et di ler: «Goý, pa ty şa üçin gör me geý, 
ýaş, boý gyz la ry tap syn lar. 3 Ola ry Su za 
ga la syn da ýer le şen ha rem ha na ge tirt-
mek üçin, pa ty şa öz pa ty şa ly gyn da ky 
bü tin we la ýat lar da syn çy la ry bel le sin. 
Olar pa ty şa nyň aýal la ra sak çy lyk ed ýän 
ag ta sy He ga ýyň gö zeg çi li gi as tyn da go-
ýul syn lar; ola ra owa dan lyk se ren jam la ry 
be ril sin. 4  Pa ty şa nyň göw nü ne ýa ran 
gyz la ryň bi ri şa aýa ly Waş ty nyň de re-
gi ne şa aýa ly bol sun». Bu tekl ip pa ty şa 
ýa rap, ol ola ryň aý dy şy ýa ly hem et di.

5  Su za ga la syn da Mor de kaý at ly bir 
ýa hu dy bar dy. Ol ben ýa min ti re sin den 
bo lan Ki şiň çow lu gy, Şim gi niň ag ty-
gy, Ýa ýy ryň og lu dy. 6  Ýa hu da pa ty şa sy 
Ýe kon ýa a bi len bir lik de Kiş hem Iýe ru-
sa lim den Ba by la ýe sir edi lip di. Ola ry 
Ba byl pa ty sa sy Ne bu kad ne sar ýe sir edip 
äki dip di. 7 Mor de kaý ka ka sy nyň do ga ny-
nyň gy zy Ha das sa ny, ýag ny Es te ri özi 
ter bi ýe läp ke ma la ge ti rip di, çün ki ol gy-
zyň eje si-de, ka ka sy-da ýok dy. Ol sy rat ly, 
gör me geý boý gyz dy. Onuň eje si, ka ka sy 
ölen den soň, Mor de kaý ony özü ne gyz ly-
ga alyp dy. 8  Şeý dip, pa ty şa nyň tab şy ry gy 
we per ma ny yg lan edi lip, bir to par boý 

gyz lar Su za ga la sy na ge ti ri lip, He ga ýyň 
gö zeg çi li gi as tyn da go ýul dy. Es ter hem 
pa ty şa nyň köş gü ne ge ti ri lip, aýal la ra 
sak çy lyk ed ýän He ga ýyň gö zeg çi li gi ne 
be ril di. 9 Bu gyz He ga ýyň göw nün den 
tu rup, onuň mer he me ti ni ga zan dy. Ol 
des si ne Es te ri owa dan lyk se ren jam la ry 
hem-de iý mit den ýet dik paý bi len üp jün 
edip, pa ty şa nyň köş gün den ýe di ke ni zi 
saý lap, ony ke niz ler bi len bi le ha rem-
ha na nyň iň oňat ýe ri ne ge çir di. 10 Es ter 
öz mil le ti we maş ga la sy ba ra da hiç zat 
aýt ma dy, çün ki Mor de kaý bu ba ra da dil 
ýar maz ly gy oňa tab şy ryp dy. 11 Es te riň 
hal-ýag da ýy ny we oňa nä me bol ýa ny ny 
bil mek üçin, Mor de kaý her gün ha rem-
ha na nyň how lu sy nyň öňün de gez me lär di.

12  Pa ty şa nyň hu zu ry na bar maz dan 
öň, aýal lar düz gü ni bo ýun ça gyz on 
iki aý lyk ti mar be riş döw rü ni geç me-
li di. Bu dö wür de gyz la ra al ty aý mür 
ýa gy bi len, al ty aý hem atyr lar hem-de 
owa dan lyk se ren jam la ry bi len ti mar 
be ril ýär di. 13 Boý gyz pa ty şa nyň hu zu-
ry na gi den de, oňa ha rem ha na dan özi 
bi len äkit mä ge so ran za dy ny be rer di ler. 
14  Ol gyz ag şam pa ty şa nyň ýa ny na gi dip, 
er te si pa ty şa nyň gyr nak aýal la ry na se-
red ýän ag ta sy Şa gaş ga zyň gö zeg çi li gi 
as tyn da ky ikin ji ha rem ha na gaý dyp 
ge ler di. Pa ty şa nyň göw nü ne ýa rap, pa-
ty şa ady ny tu tup ça gyr ýan ça, ol iki lenç 
pa ty şa nyň hu zu ry na bar maz dy.

15  Es ter Mor de ka ýyň gyz ly gy, onuň 
ka ka sy nyň do ga ny Aby ha ýy lyň gy zy dy. 
Pa ty şa nyň hu zu ry na bar mak no ba ty ýe-
ten de, ol pa ty şa nyň aýal la ra gö zeg çi lik 
ed ýän ag ta sy He ga ýyň aý dan la ryn dan 
baş ga hiç zat so ra ma dy. Es ter özü ni 
gö ren le riň ba ry nyň göw nün den tur dy. 
16  Es ter Kserk siň pa ty şa ly gy nyň ýe din ji 
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a 3:7 Adar aýy nyň on üçü ne – bu 7-nji mart dyr.

ýy ly nyň onun jy aýy bo lan Te bet aýyn da 
pa ty şa nyň hu zu ry na äki dil di. 17 Äh li aýal
la ryň için den pa ty şa Es te ri saý la dy. Ol 
pa ty şa nyň na za ryn da beý le ki gyz la ryň 
äh li sin den köp mer he met we mä hir ga zan-
dy. Şeý dip, ol Es te riň ba şy na şa lyk tä ji ni 
geý di rip, ony şa aýa ly Waş ty nyň ýe ri ne 
öz şa aýa ly et di. 18  Soň ra pa ty şa Es te riň 
ha ty ra sy na özü niň äh li beg le ri hem-de 
köşk emel dar la ry üçin meý lis gu ra dy. Ol 
äh li we la ýat la ra dynç lyk ber di, hem me-
le re sa hy lyk bi len sow gat-ser paý lar et di.

Mordekaý patyşanyň 
janyny halas edýär

19 Boý gyz lar ikin ji ge zek bir ýe re top-
la ny lan da, Mor de kaý köşk emel da ry dy. 
20 Es ter Mor de ka ýyň tab şy ry şy ýa ly özü-
niň maş ga la sy we mil le ti ha kyn da ola ra 
hiç zat aýt man dy, çün ki ol Mor de ka-
ýyň tab şy ryk la ry ny özü niň ter bi ýe le nen 
wag tyn da ky sy ýa ly ýe ri ne ýe tir ýär di. 
21 Mor de ka ýyň köşk emel da ry bo lup iş le-
ýän döw rün de pa ty şa nyň ga py sak la ýan 
ag ta la ry Big tan we Te reş ga har la nyp, 
Kserks pa ty şa ny öl dür me gi ýü rek le ri ne 
düw dü ler. 22  Mor de kaý mu ny bi lip, şa 
aýa ly Es te re ha bar ber di. Es ter hem mu ny 
Mor de ka ýyň adyn dan pa ty şa ha bar ber di. 
23 Bu iş bar la ny lyp, mu nuň, ha ky kat dan-da, 
şeý le di gi ne göz ýe ti ri len den soň, ola ryň 
iki si-de dar dan asyl dy. Bu wa ka pa ty şa nyň 
hu zu ryn da ky ýyl ýaz gy la ry na ýa zyl dy.

3‑nji bap

Haman ýahudylary ýok 
etmegiň küýüne düşýär

1 Şu wa ka lar dan soň Kserks pa ty şa 
agak ti re sin den bo lan Ham me da ta nyň 

og ly Ha ma nyň we zi pe si ni beý gel dip, ony 
öz ýa nyn da ky emel dar la ryň äh li sin den 
ýo kar da goý dy. 2  Pa ty şa nyň köş gün dä-
ki äh li köşk emel dar la ry dy za çö küp, 
Ha ma na tag zym et di ler, çün ki pa ty şa 
ola ra şeý le tab şy ryk be rip di. Em ma 
Mor de kaý oňa dy za çö küp, tag zym et-
mek den bo ýun tow la dy. 3 Pa ty şa nyň köşk 
emel dar la ry Mor de kaý dan: «Sen nä me 
üçin pa ty şa nyň tab şy ry gy ny ýe ri ne ýe-
tir mek den bo ýun tow la ýar syň?» di ýip 
so ra dy lar. 4  Olar Mor de ka ýa bu ba ra da 
ir gin siz aýt sa lar-da, ol bu la ra gu lak 
as maz dy. Mor de ka ýyň bu he re ke ti ne 
Ha ma nyň ta ka dy nyň ýet jek di gi ni ýa-da 
ýet me jek di gi ni bil mek üçin, köşk emel-
dar la ry mu ny Ha ma na ha bar ber di ler, 
çün ki Mor de kaý ola ra özü niň ýa hu dy dy-
gy ba ra da aý dyp dy. 5 Mor de ka ýyň dy za 
çö küp, özü ne tag zym et me ýän di gi ni 
gö ren de, Ha man ga har-ga zap dan dol dy. 
6  Em ma Ha ma na di ňe Mor de ka ýyň özü-
ne el gat mak lyk ýe ter lik däl di. Şeý le lik de, 
Mor de ka ýyň haý sy halk dan dy gy ny 
oňa mä lim eden le rin den soň, Ha man 
Kserk siň bü tin pa ty şa ly gyn da ky äh li 
ýa hu dy la ry, Mor de ka ýyň tu tuş hal ky ny 
ýok et me giň kü ýü ne düş di.

7 Kserks pa ty şa nyň şa ly gy nyň on ikin ji 
ýy ly nyň bi rin ji aýy bo lan Ni san aýyn da, 
şu dil düw şü giň ama la aşy ryl jak aýy ny 
we gü nü ni bil mek lik üçin, olar Ha ma nyň 
öňün de pur, ýag ny bi je at dy lar. Bi je on 
ikin ji aý bo lan Adar aýy nyň on üçü ne a 
düş di. 8  Soň ra Ha man Kserks pa ty şa 
şeý le diý di: «Si ziň pa ty şa ly gy ňy zyň äh-
li we la ýat la ryn da ky halk la ryň ara sy na 
ýaý ran, ýö ne olar dan aý ry ýa şa ýan bir 
halk bar. Ola ryň ka nun la ry-da beý le ki 
halk la ryň ky dan üýt ge şik. Mun dan baş-
ga-da, olar pa ty şa nyň ka nun la ry ny ber jaý 
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a 3:9 On ýe di müň bat man – ýew reý çe on müň kik kar. Bu takm. 340 ton na deň dir.

et me ýär ler. Ola ra beý le za da ýol ber-
mek lik pa ty şa nyň bäh bi di ne däl. 9 Eger 
pa ty şa oň la sa, goý, ola ryň ýok edil me gi 
ba ra da bir per man ýa zyl syn. Pa ty şa nyň 
ha zy na la ry na goý mak üçin, men pa ty şa-
nyň ha zy na dar la ry nyň eli ne on ýe di müň 
bat man a kü müş be re rin». 10 Şeý le lik de, 
pa ty şa bar ma gyn da ky mö hür ýü zü gi ni 
çy ka ryp, Ham me da ta nyň og ly, ýa hu dy-
la ryň duş ma ny, agak ti re sin den bo lan 
Ha ma nyň eli ne ber di. 11 Pa ty şa Ha ma na: 
«Kü müş-de, halk-da se niň yg ty ýa ry ňa 
be ril ýär, ola ra is lä ni ňi et» diý di.

12  Bi rin ji aýyň on üçü ne pa ty şa nyň mür-
ze le ri ça gy ryl dy. Ha ma nyň tab şy ry gy 
bo ýun ça pa ty şa nyň äh li we la ýat lar da ky 
hö küm dar la ry na we hä kim le ri ne, bü tin 
hal kyň beg le ri ne, her we la ýa ta öz ýa-
zu wyn da, her hal ka öz di lin de per man 
ýa zyl dy. Per man pa ty şa nyň adyn dan 
ýa zy lyp, onuň ýü zü gi bi len mö hür le nil-
di. 13 On ikin ji aý bo lan Adar aýy nyň on 
üçü ne ýa hu dy la ryň ulu dan ki çä ba ry ny: 
aýal la ry we ça ga la ry bir gün de gy ryp, 
bü tin leý ýok edip, äh li mal-mülk le ri ni 
ba syp al mak lyk ba ra da äh li we la ýat la ra 
ça par lar dan elin hat lar ibe ril di. 14  Şol 
gün üçin ta ýyn bo lar ýa ly, bu per ma-
nyň nus ga sy her bir we la ýat da per man 
hök mün de çy ka ry lyp, bü tin hal ka yg lan 
edil me li di. 15 Ça par lar pa ty şa nyň buý ru-
gy bi len gys sag ly ýo la düş dü ler. Per man 
Su za ga la syn da çy ka ryl dy. Pa ty şa bi len 
Ha man iç mä ge otur dy lar. Su za da we lin 
al jy raň ňy lyk dy.

4‑nji bap

Mordekaý Esterden kömek soraýar
1 Mor de kaý bo lup ge çen äh li zat lar 

ha kyn da eşi den de, ýa ka sy ny ýyr typ, 

jul geý nip, ba şyn dan kül so wur dy we 
şä he riň or ta sy na çy kyp, da dy-per ýat 
et di. 2  Ol pa ty şa köş gü niň der we ze si ne 
çen li gel di, çün ki jul geý nen adam der-
we ze den içe ri gir me li däl di. 3 Pa ty şa nyň 
tab şy ry gy ny we per ma ny ny eşi den äh li 
we la ýat lar da ky ýa hu dy lar agyz bek-
läp, ag la şyp, da dy-per ýat bi len uly ýas 
tut du lar. Ola ryň kö pü si jul geý nip, kül 
üs tün de otur dy lar.

4  Es te riň ke niz le ri we ag ta la ry ge-
lip, mu ny oňa ha bar be ren le rin de, şa 
aýa ly uly gaý ga bat dy. Ol Mor de ka ýa 
ju luň de re gi ne ge ýer ýa ly egin baş iber-
di, em ma ol ola ry ka bul et me di. 5 Soň ra 
Es ter öz hyz ma tyn da dur ýan pa ty şa nyň 
ag ta la ryn dan bi ri bo lan Ha ta gy ça gy-
ryp, oňa Mor de ka ýyň ýa ny na ba ryp, 
nä me le riň bol ýan dy gy ny we se bä bi niň 
nä me di gi ni bil mek li gi tab şyr dy. 6  Ha tak 
pa ty şa nyň der we ze si niň öňün dä ki şä her 
meý dan ça sy na, Mor de ka ýyň ýa ny na 
git di. 7 Mor de kaý oňa özi bi len bo lup 
ge çen zat la ryň ba ry sy ba ra da hem-de 
ýa hu dy la ry ýok et mek üçin Ha ma nyň 
pa ty şa nyň ha zy na sy na goý ma gy wa da 
be ren küm şü niň muk da ry na çen li aý dyp 
ber di. 8  Şeý le hem, Mor de kaý öz le ri ni 
der bi-da gyn et mek ba ra da ky Su za da 
çy ka ry lan per ma nyň ýa zuw nus ga sy-
ny Es te re gör ke zip, dü şün dir me gi üçin 
Ha ta ga ber di. Ol Es te re pa ty şa nyň hu-
zu ry na ba ryp, on dan öz hal ky na re him 
et me gi ni so rap, öz adam la ry üçin oňa 
ýal bar ma gy ny tab şyr mak ly gy Ha tak-
dan ha ýyş et di. 9 Ha tak Es te riň ýa ny na 
gi dip, Mor de ka ýyň äh li tab şy ryk la ry ny 
oňa aýt dy. 10  Soň ra Es ter Ha tak bi len 
gep le şip, on dan Mor de ka ýa şeý le ha bar 
iber di: 11 «Er kek di gi ne ýa-da aýal dy-
gy na ga ra maz dan, pa ty şa nyň ýa ny na 
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ça ky lyk syz ge len adam ba bat da bir ka-
nun bar – ölüm, di ňe pa ty şa nyň al tyn 
ha sa sy ny uza dan ada my di ri gal ýar. Pa-
ty şa nyň äh li köşk emel dar la ry we onuň 
äh li we la ýat la ryn da ky adam la ry mu ny 
bil ýär ler. Men otuz gün bä ri pa ty şa nyň 
ýa ny na ça gy ry la mok». 12  Olar Es te riň 
söz le ri ni Mor de ka ýa aýt dy lar. 13 Mor
de kaý hem Es te re olar dan şeý le jo gap 
iber di: «Pa ty şa nyň köş gün de bo la nyň 
üçin bar ýa hu dy la ryň için den ýe ke özüň 
aman ga la ryn öýt me. 14 Çün ki sen şu nuň 
ýa ly pur sat da üm süm otur saň, on da 
ýa hu dy lar baş ga ýer den ýar dam ta pyp, 
ha las bo lar lar, ýö ne sen we se niň ka kaň 
maş ga la sy he läk bo lar. Bel ki, sen şu nuň 
ýa ly pur sat lar üçin şa aýa ly bo lan syň!» 
15  Soň ra Es ter Mor de ka ýa şeý le jo gap 
be riň diý di: 16  «Bar, Su za da ky äh li ýa hu-
dy la ry ýyg na, me niň üçin agyz bek läň, 
üç gi je-gün diz läp iý mäň, iç mäň. Men 
we me niň ke niz le rim-de siz ýa ly agyz 
bek lä ris. Şon dan soň ka nun dan çyk ýan 
hem bol sam, pa ty şa nyň ýa ny na gi de rin. 
Goý, öl sem öle ýin». 17 Soň ra Mor de kaý 
gi dip, hem me za dy Es te riň tab şy ry şy 
ýa ly et di.

5‑nji bap

Ester patyşany we Hamany 
meýlise çagyrýar

1 Üçü len ji gü ni Es ter özü niň şa ly-
ba sy ny ge ýip, pa ty şa köş gü niň iç ki 
ota gyn da, pa ty şa nyň tag ty ýer le şen 
ota gy nyň gar şy syn da dur dy. Pa ty şa 
köş güň ag zyn da ky otag da öz şa lyk tag-
tyn da otyr dy. 2  Pa ty şa şa aýa ly Es te riň 
iç ki otag da du ra ny ny gö ren de, Es ter 
pa ty şa nyň na za ryn da mer he met ga-
zan dy. Pa ty şa elin dä ki al tyn ha sa sy ny 
Es te re ta rap uzat dy. Soň ra Es ter oňa 
go laý ba ryp, ha sa nyň uju na eli ni de gir di. 

3 Pa ty şa oňa: «Şa aýa ly Es ter, sa ňa nä me 
ge rek? Nä me is le giň bar? Pa ty şa lygy-
myň ýa ry sy hem bol sa, ol sa ňa ber ler» 
diý di. 4  Es ter oňa: «Eger pa ty şa oň la sa, 
şa we Ha man şu gün me niň pa ty şa üçin 
gu ran meý li si me gel sin ler» di ýip jo gap 
ber di. 5 Soň ra pa ty şa: «Es te riň is le gi ni 
bi tir mek üçin, Ha ma ny tiz ge ti riň» diý di. 
Şeý le lik de, pa ty şa we Ha man Es te riň 
gu ran meý li si ne gel di ler. 6  Şe rap içip 
otyr ka lar, pa ty şa Es te re: «Nä me di le-
giň bar? Ol sa ňa ber ler. Nä me is le giň 
bar? Pa ty şa lygy myň ýa ry sy hem bol sa 
ber ler» diý di. 7 Es ter: «Me niň di le gim, 
is le gim şu dur: 8  „Eger men pa ty şa nyň 
göw nün den tu ran bol sam, pa ty şa di le-
gi mi bi ti rip, is le gi mi ýe ri ne ýe tir me gi 
oň la sa, pa ty şa bi len Ha man er tir me niň 
olar üçin gur jak meý li si me gel sin ler. 
Men er tir pa ty şa nyň so ra gy na jo gap 
be re rin“» diý di.

Haman Mordekaýy öldürmegiň 
küýüne düşýär

9 Şol gün Ha man şa dy ýan, göw nü-
hoş bo lup çy kyp gaýt dy. Em ma pa ty şa 
köş gü niň der we ze sin de, Mor de ka ýyň 
özün den he der edip, ýe rin den tur man dy-
gy ny gö ren de, Ha man Mor de ka ýa gar şy 
ga har-ga zap dan dol dy. 10 Mu ňa ga ra maz-
dan, Ha man özü ni sak lap, öýü ne gaýt dy. 
Ol öýü ne dost la ry ny ça gy ryp, aýa ly 
Ze re şiň hem ola ra go şul ma gy ny so ra dy. 
11 Ha man ola ra öz um ma syz baý lyk la ry-
ny, nä çe og lu nyň bar dy gy ny, pa ty şa nyň 
özü niň we zi pe si ni beý gel dip, beý le ki 
beg ler den we köşk emel dar la ryn dan ýo-
kar da go ýup, eden hez zet-hor mat la ry ny 
sa nap ber di. 12  Ha man gür rü ňi niň üs tü ni 
ýe ti rip şeý le diý di: «Hat da şa aýa ly Es ter 
hem öz gu ran meý li si ne pa ty şa bi len bir-
lik de men den baş ga hiç ki mi ça gyr ma dy. 
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Men er tir hem pa ty şa bi len bir lik de onuň 
meý li si ne ça gy ryl dym. 13 Ýö ne pa ty şa-
nyň köş gü niň der we ze sin de otur ýan 
Mor de kaý ýa hu dy ny gö re nim de, bu 
zat la ryň hem me si pu ja çyk ýar». 14 Soň ra 
aýa ly Ze reş we äh li dost la ry oňa: «Be-
ýik li gi el li tir sek bo lan bir dar aga jy ny 
taý ýar la syn lar. Er tir pa ty şa aýt, goý, ol 
şol dar aga jyn dan Mor de ka ýy as dyr syn. 
Soň ra şat la nyp, pa ty şa bi len bi le meý li se 
git» diý di ler. Bu pi kir Ha ma na ýa ra dy. 
Ol dar aga jy ny taý ýar lat dy.

6‑njy bap

Patyşa Mordekaýa hezzet-hormat  
edýär

1  Şol gi je pa ty şa nyň gö zü ne uky 
gel män, ol köş güň ýyl ýaz gy la ry ny ge-
tir me gi bu ýur dy. Ony pa ty şa nyň öňün de 
oka dy lar. 2  On dan pa ty şa nyň ga py sak-
la ýan ag ta la ry Big ta na bi len Te re şiň 
Kserks pa ty şa nyň ja ny na kast et mek ni-
ýet le ri niň bar dy gy ba ra da Mor de ka ýyň 
aý dan zat la ry ha kyn da ky ýaz gy ta pyl dy. 
3 Pa ty şa: «Mu nuň üçin Mor de ka ýa nä me 
hez zet-hor mat edil di?» diý di. Pa ty şa nyň 
emel dar la ry: «Oňa hiç zat edil me di» diý-
di ler. 4 Pa ty şa: «How lu da kim bar?» di ýip 
so ra dy. Edil şol wagt Mor de kaý üçin 
taý ýar la nan dar aga jyn dan ony as dyr-
mak ba ra da pa ty şa bi len gep leş mek üçin, 
Ha man köş güň daş ky how lu sy na gi rip di. 
5  Pa ty şa nyň emel dar la ry oňa: «How lu-
da Ha man bar» diý di ler. Pa ty şa: «Goý, 
ol içe ri gir sin» diý di. 6  Şeý dip, Ha man 
içe ri gir di. Pa ty şa on dan: «Pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my na 
nä me edil se, go wy bo lar?» di ýip so ra-
dy. Ha man öz için den: «Pa ty şa men den 
baş ga ki mi şeý le hor mat la syn?» di ýip 
pi kir len di. 7‑9 Ha man pa ty şa: «Pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my na, 

pa ty şa nyň ge ýen şa ly bas la ry, pa ty şa-
nyň mü nen, da ba ra ly şaý-sep ler bi len 
be ze len aty ge ti ri lip, şa ly bas la ry we aty 
pa ty şa nyň iň at ly-ab raý ly beg le rin den 
bi ri niň eli ne be ril sin; goý, ol pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my ny 
ge ýin dir sin, goý, ol ony ata mün dü rip, 
şä he riň açyk meý dan ça syn da jar çe kip: 

„Pa ty şa nyň aý ra tyn hor mat la mak is le ýän 
ada my na şeý le edil ýär“ di ýip aý la syn» 
diý di. 10 Soň ra pa ty şa Ha ma na: «Des si-
ne şa ly bas la ry ny we aty al-da, pa ty şa 
köş gü niň der we ze sin de otur ýan Mor-
de kaý ýa hu dy ny edil aý dy şyň ýa ly et. 
Ýaň ky aý dan la ry ňyň ýe ke je si-de kem 
bol ma syn» diý di. 11 Şeý le lik de, Ha man 
şa ly bas la ry ny we aty alyp, Mor de ka ýy 
ge ýin di rip, ony ata mün dü rip, şä he riň 
meý dan ça syn da jar çe kip: «Pa ty şa nyň 
aý ra tyn hor mat la mak is le ýän ada my na 
şeý le edil ýär» di ýip aý la dy.

12 Soň ra Mor de kaý ýe ne-de do la nyp pa-
ty şa nyň der we ze si ne gel di. Ýö ne Ha man 
ýas tu tup, ýü zü ni bü räp, tiz öýü ne gaýt dy. 
13 Ha man baş dan ge çi ren wa ka la ry nyň 
ba ry ny aýa ly Ze re şe we äh li dost la ry na 
gür rüň ber di. Soň ra onuň dost la ry we 
aýa ly Ze reş oňa: «Öňün de ab raý dan 
dü şen Mor de ka ýyň ýa hu dy lar dan bol sa, 
on da sen on dan üs tün bo lup bil mer siň, 
sen hök man ýeň ler siň» diý di ler.

14  Olar Ha man bi len gep le şip otyr ka-
lar, pa ty şa nyň ag ta la ry ge lip, Ha ma ny 
gys sag ly Es te riň gu ran meý li si ne alyp 
git di ler.

7‑nji bap

Haman öldürilýär
1 Şeý dip, pa ty şa bi len Ha man şa aýa ly 

Es te riň gu ran meý li si ne git di ler. 2  Meý
li siň ikin ji gü ni şe rap içip otyr ka lar, 
pa ty şa ýe ne-de Es te re ýüz le nip: «Şa 
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a 7:4 Çün ki gam-gus sa myz bi len pa ty şa ny bi yn ja lyk edip bol maz – ýa-da ýö ne pa ty şa 
ýet jek zy ýa nyň öwe zi ni hiç bir duş man do lup bil mez.

aýa ly Es ter, se niň nä me di le giň bar? Ol 
sa ňa ber ler. Nä me is le giň bar? Pa ty şa-
lygy myň ýa ry sy hem bol sa, ol ýe ri ne 
ýe ti ri ler» diý di. 3 Şa aýa ly Es ter şeý le 
jo gap ber di: «Eý, pa ty şa hym, eger men 
se niň göw nüň den tu ran bol sam, eger 
pa ty şa oň la sa, me niň di le gim bo ýun ça 
ja nym, is le gim bo ýun ça-da hal kym 
be ril sin. 4  Çün ki men we me niň hal-
kym gyr lyp, bü tin leý ýok edil mek üçin 
sa tyl dyk. Eger biz di ňe bir gul-gyr nak 
edil mek üçin sa ty lan bol sa dyk, on da men 
se si mi çy kar maz dym, çün ki gam-gus-
sa myz bi len pa ty şa ny bi yn ja lyk edip 
bol maz a». 5 Kserks pa ty şa şa aýa ly Es-
ter den: «Beý le iş et mä ge ýü rek eden 
adam kim? Ol ni re de?» di ýip so ra dy. 
6  Es ter: «Bi ziň ga nym duş ma ny myz, ine, 
şu za lym Ha man dyr!» diý di. Ha man 
pa ty şa bi len şa aýa ly Es te riň öňün de 
ga ty gork dy. 7 Pa ty şa ga za ba mü nüp, 
meý lis den çy kyp, köşk ba gy na ta rap 
çy kyp gaýt dy. Ha man şa aýa ly Es ter den 
öz ja ny ny di le jek bo lup şol ýer de gal dy, 
çün ki ol pa ty şa nyň özü ni öl dür mek ka-
ra ry na ge len di gi ni gö rüp dur dy. 8  Pa ty şa 
köşk ba gyn dan meý lis ha na do la nyp 
ge len de, Ha man Es te riň ýap la nyp otu-
ran çar pa ýa sy na özü ni ok lap dy. Pa ty şa: 
«Ol hut me niň öýüm de, me niň gö zü miň 
al nyn da şa aýa ly ny zor la jak bol ýar my?» 
diý di. Bu söz pa ty şa nyň ag zyn dan çy kan 
ba dy na, pa ty şa nyň ag ta la ry Ha ma nyň 
ýü zü ni bü re di ler. 9 Ol pa ty şa nyň hyz ma-
tyn da ky ag ta la ryň bi ri bo lan Har bo na 
şeý le diý di: «Pa ty şa nyň ja ny ny ha las 
eden Mor de ka ýy as mak üçin Ha ma nyň 
taý ýar lan be ýik li gi el li tir sek bo lan dar 
aga jy onuň öýün de dur». Pa ty şa: «Şol 
dar aga jyn dan onuň özü ni asyň» diý di. 

10 Şeý dip, olar Ha ma nyň Mor de kaý üçin 
taý ýar lan dar aga jyn dan onuň özü ni 
as dy lar. Şon dan soň pa ty şa nyň ga ha-
ry ýa tyş dy.

8‑nji bap

Ýahudylara duşmanlaryna garşy 
söweşmäge rugsat berilýär

1 Hut şol gü nüň özün de Kserks pa ty şa 
ýa hu dy la ryň duş ma ny bo lan Ha ma nyň 
em lä gi ni şa aýa ly Es te re ber di. Mor de kaý 
hem pa ty şa nyň hu zu ry na gel di, çün ki 
Es ter onuň öz ga ryn da şy dy gy ba ra da pa-
ty şa aý dyp dy. 2  Pa ty şa Ha man dan yzy na 
alan mö hür ýü zü gi ni çy ka ryp, Mor de-
ka ýa ber di. Es ter Mor de ka ýy Ha ma nyň 
bü tin ho ja ly gy nyň üs tün den baş tu tan 
edip goý dy. 3 Es ter ýe ne-de pa ty şa nyň 
aýa gy na ýy ky lyp, ag lap, oňa ýal ba ryp, 
on dan agak ti re sin den bo lan Ha ma nyň 
ýa hu dy la ra gar şy gu ran wag şy çy lyk ly 
hi le si ni ýa tyr ma gy ny so ra dy. 4  Pa ty şa 
Es te re al tyn ha sa sy ny uzat dy. 5 Es ter hem 
ýe rin den tu rup, pa ty şa nyň hu zu ryn da 
dur dy. Ol şeý le diý di: «Eger pa ty şa nyň 
göw nü ne ýa ra sa, eger men pa ty şa nyň 
na za ryn da mer he met ga za nan bol sam, 
bu işi pa ty şa oň la sa, eger men onuň göw-
nün den tu ran bol sam, goý, on da per man 
ýa zyl syn. Şol per man da agak ti re sin den 
bo lan Ham me da ta nyň og ly Ha ma nyň 
pa ty şa nyň äh li we la ýat la ryn da ky ýa hu-
dy la ry ýok et mek üçin hi le gär lik bi len 
ýa zan hat la ry ýa ty ryl ýar di ýip ýa zyl syn. 
6  Çün ki men hal ky myň ba şy na gel jek 
be la nä dip çy da ýyn? Ga ryn daş la ry-
myň ýok edil me gi ne nä dip çy da ýyn?» 
7 Soň ra Kserks pa ty şa şa aýa ly Es te re 
we ýa hu dy Mor de ka ýa şeý le diý di: «Ine, 
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a 8:9 Si wan aýy nyň ýig ri mi üçü ne – bu 25-nji iýun dyr.

men Ha ma nyň em lä gi ni Es te re ber dim. 
Onuň özü ni hem dar dan as dyr dym, çün-
ki ol ýa hu dy la ra el gal dyr dy. 8  Siz-de 
ýa hu dy lar hak da nä mä ni ma kul bil se ňiz, 
ony pa ty şa nyň adyn dan ýa zyň-da, pa-
ty şa nyň ýü zü gi bi len mö hür läň; çün ki 
pa ty şa nyň adyn dan ýa zy lyp, pa ty şa nyň 
ýü zü gi bi len mö hür le nen per ma ny hiç 
kim ýa ty ryp bil mez». 9 Üçün ji aý bo lan 
Si wan aýy nyň ýig ri mi üçü ne a pa ty şa-
nyň mür ze le ri ça gy ryl dy. Mor de ka ýyň 
äh li tab şy ryk la ry bo ýun ça ýa hu dy la ra, 
Hin dis tan dan Efi opi ýa çen li bo lan ara-
lyk da ky ýüz ýig ri mi ýe di we la ýatyň 
hö küm dar la ry na, hä kim le ri ne, beg le-
ri ne, her we la ýa ta öz ýa zu wyn da, her 
hal ka öz di lin de, şeý le hem ýa hu dy la ra 
öz di lin de we öz ýa zu wyn da per man 
ýa zyl dy. 10 Mor de kaý ony Kserks pa ty-
şa nyň adyn dan ýa zyp, pa ty şa nyň ýü zü gi 
bi len mö hür ba syp, hat la ry pa ty şa üçin 
ýö ri te se ýis le nen, onuň hyz ma tyn da ky 
ýyl dam at la ra at la nan ça par lar dan ýol-
la dy. 11 Pa ty şa şu hat la ryň üs ti bi len äh li 
şä her ler dä ki ýa hu dy la ra ýyg na ny şyp, 
öz le ri ni go ra ma ga rug sat ber di. Eger-de 
is len dik hal kyň ýa-da we la ýatyň ýa rag ly 
to par la ry ola ryň ça ga la ry na, aýal la ry-
na hü jüm edip, mal-mülk le ri ni ta laý sa, 
ýa hu dy la ryň ola ry gy ryp, bü tin leý ýok 
et mä ge ha ky bar dy. 12  Mu ny şeý le et mek 
üçin Kserks pa ty şa nyň bü tin we la ýat la-
ryn da ýa hu dy lar üçin bir gün – on ikin ji 
aý bo lan Adar aýy nyň on üçi gü ni bel-
le nil di. 13 Äh li ýa zy lan zat la ryň nus ga sy 
her bir we la ýat da per man hök mün de 
çy ka ry lyp, bü tin hal ka yg lan edil me li di. 
Ýa hu dy lar şol gün öz duş man la ryn dan 
öç al ma ga taý ýar lyk ly bol ma ly dy lar. 
14  Şeý dip, ça par lar pa ty şa nyň buý ru gy 
bi len onuň hyz ma tyn da ky ýyl dam at la ra 

at la nyp, at la ry ny ýü zin sa lyp, gys sag-
ly git di ler. Bu per man Su za ga la syn da 
çy ka ryl dy. 15 Ma wy hem ak reňk dä ki şa 
ly bas ly, ba şy uly al tyn jy ga ly we ne pis 
zy gyr ma ta dan do ka lan gyr my zy don-
ly Mor de kaý pa ty şa nyň hu zu ryn dan 
gaýt dy. Mu ňa Su za da ky lar gy gy ry şyp 
şat lan dy lar. 16  Bu ýa hu dy lar üçin bagt 
hem şat lyk, be genç hem hor mat dy. 17 Her 
we la ýat da, her şä her de, pa ty şa nyň tab-
şy ry gy nyň, per ma ny nyň gow şan äh li 
ýe rin de ýa hu dy lar şat la nyp, be ge nip, 
toý-me ý lis, baý ram et di ler. Ýa hu dy lar-
dan gor ku la ry na ýur duň halk la ry nyň 
kö pü si ýa hu dy la ra go şul dy lar.

9‑njy bap

Ýahudylar duşmanlaryny 
derbi-dagyn edýärler

1 On ikin ji aý bo lan Adar aýy nyň on 
üçü ne pa ty şa nyň tab şy ry gy we per ma ny 
ama la aşy ryl ma ly dy. Hut şol gün ýa hu-
dy la ryň duş man la ry ola ry ýok et me gi 
ýü rek le ri ne dü wüp di ler, ýö ne şol gün 
olar däl-de, ýa hu dy lar öz duş man la ryn-
dan üs tün çyk dy lar. 2  Ýa hu dy lar öz le ri ne 
zy ýan ýe tir mek is le ýän le re gaý ta wul 
ber mek üçin, Kserks pa ty şa nyň äh li 
we la ýat la ryn da, öz şä her le rin de ýyg nan-
dy lar. Hiç kim ola ryň gar şy sy na du rup 
bil me di, çün ki äh li adam la ryň üs tü ne 
ýa hu dy lar ta ra pyn dan gor ky how py aba-
nyp dy. 3 We la ýat la ryň äh li han-beg le ri, 
hö küm dar la ry, hä kim le ri hem-de pa ty-
şa nyň iş do lan dy ry jy la ry Mor de kaý dan 
gor ku la ry na ýa hu dy la ra ýar dam et di ler. 
4  Mor de ka ýyň köşk dä ki mer te be si, at-

-ab ra ýy gün sa ýyn ar typ, şöh ra ty äh li 
we la ýat la ra dol dy. 5  Şeý dip, ýa hu dy lar 
äh li duş man la ry ny gy lyç dan ge çir di ler, 
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öl dür di ler, ýok et di ler. Öz le ri ni ýig ren-
ýän le re is lä ni ni et di ler. 6  Ýa hu dy lar Su za 
ga la syn da bäş ýüz ada my öl dü rip, bü-
tin leý ýok et di ler. 7‑10  Şeý le hem, olar 
ýa hu dy la ryň duş ma ny bo lan Ham-
me da ta nyň og ly Ha ma nyň on og lu ny: 
Par şan da ta ny, Dal po ny, As pa ta ny, Po ra-
ta ny, Adal ýa ny, Ary da ta ny, Par maş ta ny, 
Ary sa ýy, Ari da ýy, Waý za ta ny öl dür di ler, 
em ma olar ol ja el ur ma dy lar. 11 Hut şol 
gü nüň özün de Su za ga la syn da öl dü ri-
len le riň sa ny ba ra da pa ty şa mag lu mat 
ber di ler. 12  Pa ty şa şa aýa ly Es te re şeý le 
diý di: «Ýa hu dy lar Su za ga la syn da bäş 
ýüz ada my hem-de Ha ma nyň on og lu ny 
öl dü rip dir ler. Kim bil ýär, olar pa ty şa nyň 
beý le ki we la ýat la ryn da, gör, nä me ler 
eden dir ler! In di nä me di le giň bar? Ol 
sa ňa ber ler. Ýe ne nä me is le giň bar? Ol 
ýe ri ne ýe ti ri ler». 13 Es ter: «Eger pa ty şa 
mu ny oň la sa, Su za da ky ýa hu dy la ra şu 
gün ki per ma ny er tir hem ýe ri ne ýe tir mä-
ge rug sat et sin. Ha ma nyň on og ly dar dan 
asyl syn» diý di. 14  Şeý dip, pa ty şa mu nuň 
şeý le edil me gi ne buý ruk ber di. Su za da 
per man çy ka ry lyp, Ha ma nyň on og ly 
dar dan asyl dy. 15 Adar aýy nyň on dör dü ne 
Su za da ky ýa hu dy lar ýyg na ny şyp, Su za-
da üç ýüz ada my öl dür di ler, ýö ne olar 
ol ja el ur ma dy lar. 16  Pa ty şa nyň beý le ki 
we la ýat la ryn da ky äh li ýa hu dy lar hem 
öz jan la ry ny go ra mak üçin ýyg na ny şyp, 
öz duş man la ryn dan ha las bol du lar, öz le-
ri niň duş man la ryn dan ýet miş bäş müň 
ada my öl dür di ler, ýö ne olar ol ja el ur ma-
dy lar. 17 Bu wa ka Adar aýy nyň on üçü ne 
bol dy. On dör dün ji gü ni olar dynç alyp, 
şol gün toý-me ý lis gu rup şat lan dy lar.

Purym baýramçylygy
18  Su za da ky äh li ýa hu dy lar on üçün ji 

hem on dör dün ji gün le ri ýyg na ny şyp, on 

bä şin ji gü ni toý-me ý lis gu rup, şat la nyp, 
dynç al dy lar. 19 Şo nuň üçin oba lar da ýa şa-
ýan ýa hu dy lar Adar aýy nyň on dör dün ji 
gü nü ni şat lyk, toý-me ý lis, baý ram gü ni 
hök mün de bel läp, şol gün olar bi ri-bir-
le ri ne toý paý iber ýär ler. 20  Mor de kaý 
bu zat la ry ýa zyp, Kserks pa ty şa nyň 
ýa kyn da we uzak da ýer le şen we la ýat la-
ryn da ky äh li ýa hu dy la ra hat lar ýol la dy. 
21‑22  Her ýyl Adar aýy nyň on dör dün ji, 
on bä şin ji gün le ri ni ýa hu dy la ryň öz 
duş man la ryn dan ha las bo lan gün le ri 
hök mün de, öz le ri üçin gam gyn lyk dan 
şat ly ga, ýas dan to ýa öw rü len aý hök-
mün de bel le mek le ri ni ola ra tab şyr dy. 
Şol gün olar toý-me ý lis gu rap, şat la nyp, 
bi ri-bir le ri ne toý paý ibe ri şip, ga ryp-ga-
sar la ra sow gat lar iber me li di ler. 23 Şeý dip, 
ýa hu dy lar eý ýäm baş lan zat la ry ny edil 
Mor de ka ýyň öz le ri ne ýa zy şy ýa ly, ýe-
ri ne ýe tir me gi öz üst le ri ne al dy lar.

24  Äh li ýa hu dy la ryň ýirgrenip, agak 
ti re sin den bo lan Ham me da ta nyň og ly 
Ha man ýa hu dy la ry ýok et mek üçin, 
ola ra gar şy hi le gu rap dy, ola ryň ba-
ry ny he läk et mek üçin pur, ýag ny bi je 
atyp dy. 25  Ýö ne Es ter pa ty şa nyň hu-
zu ry na ba ran da, pa ty şa: «Ha ma nyň 
ýa hu dy la ra gar şy gu ran hi le si onuň 
öz ba şy na gel sin hem-de onuň özi we 
ogul la ry dar dan asyl syn» di ýip, ýaz-
ma ça per man çy kar dy. 26‑27 Şol se bäp li 
bu gün le ri «pur» sö zü ne gö rä, Pu rym 
di ýip at lan dyr dy lar. Şo nuň üçin şu hat-
da ýa zy lan äh li zat lar, gö ren hem-de 
baş la ry na ge len zat lar ze rar ly, ýa hu-
dy lar däp-des sur la ry di kelt mek li gi öz 
üst le ri ne al dy lar. Ola ryň ne sil le ri we 
ola ra go şu lan lar her ýyl bu iki gü ni 
ýa zy ly şy we bel le nen wag tyn da ky ýa ly 
edip yzy gi der li ge çir me li di ler. 28  Her 
bir maş ga la nyň gel jek ki ne sil le rin de, 
her bir we la ýat da, her bir şä her de şu 
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gün ler ýat la ny lyp, bel le nil me li di. Ýa-
hu dy la ryň ara syn da bu Pu rym gün le ri 
yzy gi der li bel le nil me li dir we şu gün ler 
ola ryň ne sil le ri niň ara syn da hem ýat-
dan çy ka ryl ma ly däl dir. 29 Aby ha ýy lyň 
gy zy şa aýa ly Es ter Mor de kaý ýa hu dy 
bi len Pu rym ha kyn da ky bu ikin ji ha ty 
do ly yg ty ýar ly lyk da tas syk lap ýaz dy lar. 
30  Kserk siň hö küm ed ýän ýüz ýig ri mi 
ýe di we la ýa tyn da ky äh li ýa hu dy la ra 
pa ra hat çy lyk ly we ynam ly söz ler bi len 
hat lar ýol la nyl dy. 31 Hat lar da Pu rym 
gün le ri ni öz bel le nen wag tyn da ge çir-
mek lik buý ruk be ril ýär di. Mor de kaý 
ýa hu dy bi len şa aýa ly Es te riň edil öz le ri 
we öz ne sil le ri üçin agyz bek le mä we 
per ýa da de giş li ka da-ka nun la ry di kel-
diş le ri ýa ly, olar in di ýa hu dy lar üçin 
ka da-ka nun la ry di kelt di ler. 32  Şa aýa-
ly Es te riň buý ru gy bo ýun ça, Pu rym 

gün le ri ne de giş li bo lan ka da-ka nun lar 
tas syk la ny lyp, ýaz ga ge çi ril di.

10‑njy bap

Mordekaýyň at-abraýy
1 Kserks pa ty şa ýur da we de ňiz ada-

la ry na sal gyt sal dy. 2  Pa ty şa nyň äh li 
güýç-kuw wa ty, Mor de ka ýy hor mat-
lap, onuň we zi pe si ni beý gel den di gi 
ha kyn da ky äh li wa ka lar Ma daý we 
Pars pa ty şa la ry nyň ýyl ýaz gy la ry na 
ýa zy lan dyr. 3 Çün ki Mor de kaý ýa hu dy 
we zi pe si ne gö rä, Kserks pa ty şa dan soň 
ikin ji be ýik adam dy. Onuň ýa hu dy la-
ryň ara syn da ky ab ra ýy ulu dy we ol öz 
ýa hu dy do gan la ry nyň kö pü si ta ra pyn-
dan sy la nyl ýar dy, çün ki ol öz hal ky nyň 
aba dan çy ly gy ug run da gö re şip, tu tuş 
hal ky na pa ra hat çy lyk ge ti ren adam dy. 
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