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Күндү ааҕааччылар!

Бии би ли йэ Эр гэ Кэс Ты лын өс сө ик ки кэрэ-бэлиэ ки ни гэ тэ са ха лыы аан маҥ най 
тыл баас та нан биир гэ тах сы бы ты нан эһи ги ни ис сү рэхпит тэн эҕэр дэ лии бин!

Үс ты һыын ча кэ ри ҥэ сыл ана раа өт тү гэр оло рон аас пыт хо һуун бэ йэ лээх Руфь уон на 
Эс фирь сыр дык мөссүөннэрэ, үтүө кэн быһыылара-майгылара ман тан ыла са ха но руо-
ту гар эмиэ бас тыҥ хо лобур буо луох та ра. Ама рах са наа лаах Руфь, эл бэх та ҥа ра лаах 
Моав дой ду тун олох тоо ҕо, Из ра иль га ийэ хо ту нун ба ты һан кэ лэн дьиҥ нээх Та ҥа-
ра ны итэ ҕэ йэр. Ки ни аата-суола Айыы То йон Иис ус Хрис тос төрүччүтүгэр киир бит. 
От тон Пер сия ыраах таа ҕы ты гар эр гэ тах сы быт ту лаа йах дьэ би риэй кыы һа Эс фирь, 
өлө рүн да кэ рэ й бэк кэ, тө рөө бүт но руо тун бу ка тын наах тык ими ри эс тэр дьылҕаттан 
быы һыыр. Би һи ги би лиҥҥи уус тук кэм ми ти гэр Руфьтаах Эс фирь мөссүөннэрэ өс сө 
ор дук чаҕылыйа сыр даан, бү түн аан дой ду дьах тал ларын эр дэ ри гэр, дьиэ кэр гэт тэ-
ри гэр бэ рин ии лээх буо ла р га, ки ни лэ ри ди риҥ ник тап тыыр га, бар дьоҥ ҥо ис сү рэх тэн 
туһалыырга ыҥырал лар.

Көнө-көрсүө май гы лаах Руфь уоба ра һын би һи рээн, ону тө рөө бүт но руо ту гар 
арыйаа ры, ки ни ту һу нан ки ни гэ ни 2004 с. са ха норуодунай су ру йаач чы та Д.К. Сив-
цев-Суо рун Омол лоон тылбаастаабыта. Онон Руфь ту һу нан кэп сээн са ха лыы тыл-
баа һын Дмитрий Кононович но руо ту гар хаал лар быт тиһэх алгы һа диэн этиэххэ сөп.

Бу ытык ки ни гэ күн си рин көр ө рүн ту һу гар ба ры күүс тэ рин ууран ту ран үлэ лээ бит 
тыл баасчыт тар га, эрэдээктэрдэргэ, Бии би ли йэ тыл баа һын Мос ку ба таа ҕы Инсти ту-
тугар бар ҕа мах тал буол лун!

Эһиэ хэ бу ка ба ры гы ты гар Та ҥа ра алгы һа тос хой уох тун.

 Дьо куус кай уон на Лен с кэй ар хиепис коба Ро ман
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INT 

ААН ТЫЛ

Күндү ааҕааччы!

Эн Эргэ Кэс Тылга киирсэр «Руфь кинигэтин» уонна «Эсфирь кинигэтин» ту-
тан олороҕун. Эргэ Кэс Тыл Саҥа Кэс Тылы кытта бииргэ Биибилийэ диэн аат-
танар. Улуу Биибилийэ үйэлэр тухары аан дойду дьонун саамай ааҕар кинигэтэ 
буолар. Эргэ Кэс Тылга сир-халлаан, киһи аймах айыллыыта, Таҥара ураты со-
ругу сүктэрбит дьэбириэй норуотун уонна кинилэрдиин алтыспыт атын норуот-
тар олохторо-дьаһахтара, духуобунай суоллара-иистэрэ кэпсэнэр.

Биибилийэ бу икки дьоҕус гынан баран уһулуччулаах кинигэтигэр дьахталлар 
сүрүн оруоллаахтар. Моав омук сириттэн төрүттээх Руфь Израилы судьуйалар 
салайалларын саҕана, дойду биир саамай уустук, кыһалҕалаах кэрдиис кэмигэр, 
олорон ааспыт. Израиллыын ыаллаһа сытар Моав дьоно Израиль кыр өстөөхтөрө 
этилэр, онон кинилэр удьуордара Израиль норуотугар киирсэр бырааптара суо-
ҕа. Ол үрдүнэн Руфь Израиль киһитигэр эргэ тахсар уонна, эрэ өлбүтүн кэннэ, 
кини тулаайахсыйбыт ийэтин көрөр-истэр. Руфь ийэ хотунун чороҥ соҕотох-
туу хаалларан кэбиспэт, өссө хаалларыахтааҕар кини дойдутугар кэлсэн, Израиль 
дьоно итэҕэйэр Таҥаратын ис сүрэҕиттэн ылынар.

Кинигэ сүрүн тиэмэтэ – дьадаҥы урууну-аймаҕы толуйан ылыы. Таҥара мууда-
рай дьайыытынан, Вооз диэн биллэр-көстөр, дьон-сэргэ ытыктыыр киһитэ, 
Ноеминь уонна Руфь аймахтара, кинилэр тустарыгар кыһаллар-мүһэллэр. Ки-
ни урууларын сирин-уотун атыылаһан баран, Ноеминь огдообо кийиитин ойох 
ылар, быстыбыт уустарын удьуорун салгыыр. Онон Моав кыыһа Руфь, Воозка 
эргэ тахсан, Израиль биир бастыҥ ыалын дьоллоох ийэтэ буолар. Кинигэ бүтэ-
һик баһыгар баар төрүччүттэн көстөрүнэн, Руфь – Израиль улуу ыраахтааҕытын 
Давид хос эбэтэ. Ол аата кини – Иисус Христос төрүт өбүгэлэриттэн биирдэстэрэ 
(Мф 1:5 көр). Онон Таҥараны ис сүрэҕиттэн итэҕэйэр, Айыы Тойон ытык ты-
лын толорор киһи туох омуктан төрүттээҕэ оруола суох. (Манна даҕатан эттэххэ, 
Руфь кинигэтигэр Таҥара «Яхве», ол аата «Кини баар» эбэтэр «Кини олоҕу 
биэрэр» диэн суолталаах ытык аата улахан буукубаларынан «АЙЫЫ ТОЙОН» 
диэн бэриллэр. Онтон атын суолтатыгар «Айыы Тойон» диэн көрүҥэ туттуллар.)

Эсфирь кинигэтигэр Персия-Мидия импиэрийэтигэр олорбут дьэбириэй но-
руота имири эстэр дьылҕаттан хайдах быыһаммытын туһунан кэпсэнэр. Ол са-
ҕана, биһиги эрабыт иннинээҕи V-с ү., Персия-Мидия импиэрийэтэ Индият-
тан Эфиопияҕа диэри тайаан сытар сири барытын бас билэрэ. Персия дьоно 
Вавилон импиэрийэтин сэриилээн ылан баран (б.э.и. 539 с.), билиэн ылбыт 
дьэбириэйдэрэ төрөөбүт сирдэригэр-уоттарыгар төннөллөрүн көҥүллээбиттэр. 
Ол эрээри билиэн кэлбит үгүс дьон төннүбэккэ, туора дойдуга олоро хаалбыттар. 



Ки ни лэр тэн со рох то ро импэрээтэр ды ба рыа һы гар ула хан са бы дыал лаах дьон 
буол бут тар.

Дьэ би риэй дэр итэ ҕэл лэ рэ да, үйэ лээх үгэ с тэ рэ да атын омук тар үгэстэриттэн 
чыҥ ха аты на. Омос көр дөх хө, ити кэм ҥэ өлө рөр гө уу рул лу бут дьэ би риэй но-
руо та хай дах да быы һа нар кыа ҕа суо ҕа: ки ни лэ ри олоч чу ими ри эһэн кэ би һэр 
ыйаа ҕы саа рыс ты ба ик кис ту таах ки һи тэ, саа май үр дүк со ло лоох Аман та һаар-
быт. Ол гы нан ба ран булугас өйдөөх хор сун сарыысса Эс фирь хаан-уруу но-
руо тун итин ник аан ал дьар ха й тан бы ы һаан ылар. Ки ни уода һын наах өс төөх хө 
аһа ҕас тык утарыласпакка, маҥ най эрин Ар та ксеркс ыраах таа ҕы ны мын дыр дык 
бэ йэ ти гэр тар дар. Ити быһаарыылаах кэм ҥэ Эс фирь гэ ки ни ни оҕо тун кур дук 
иип пит мууда рай өй дөөх уба йа Мар до хей кө мө лө һөр.

Дьик ти тэ баар, бу бы лыр гы дьэ би риэй ты лы нан су рул лу бут ки ни гэ ҕэ Та ҥа ра 
биир дэ да ах тыл лы бат. Онон ааҕаач чы Пер сия ыраах таа ҕы тын ды ба рыа һын оло-
ҕут тан су рул лу бут умсугутуулаах сэһэни аа ҕа оло рор кур дук сананыан сөп. Ол 
гы нан ба ран ман на кэп сэ нэр быһыы-майгы дьаалатынан бии тэр ки һи ба ҕа ты нан 
са лал лан үтүө тү мүк тэ нэр буол ба тах. Би һи ги Та ҥа ра ны ахтыбатахпыт да иһин, 
Ки ни ки һи ай мах оло ҕор бил ли бэ ти нэн ди риҥ ник дьа йа, сабыдыаллыы ту рар.

Дьэ би риэй дьоно-сэргэтэ Эсфирьдээх Мар до хей си тис пит ха һан да ум нул лу бат 
кэрэ-бэлиэ кыайыыларын күн бү гүҥ ҥэ диэ ри бэ лиэ тиир, Пу рим бы раа һын ньы-
гын хас сыл аайы үөрүү лээх тик ылар. Бу дьо ро кэм ҥэ бу ка ба ры биир гэ түм сэн 
Эс фирь ки ни гэ тин ааҕал лар, Та ҥа ра ны ай хал лы ыл лар.

Ааҕаач чы Эр гэ Кэс Тыл бу кы ракый ки ни гэ лэ рин кыт та билсэн ба ран, сал гыы 
Бии би лийэ ни бү түн нүү түн ааҕар га дьулуһуо диэн би һи ги эрэ нэ са ныы быт.

Бии би ли йэ тыл баа һын Мос ку ба таа ҕы Ин с ти ту та тыл баас бө лө ҕөр уон на бу 
ки ни гэ тах са ры гар кө мө лөс пүт дьоҥ ҥо ба ры ла ры гар ис тиҥ мах та лын этэр.

Ки ни гэ эле к трон най барыйаанын Бии би ли йэ тыл баа һын Ин с ти ту тун саай-
тыттан булуохха сөп (ibt.org.ru).

Би и би ли йэ тыл ба а һын Мос ку ба та а ҕы Ин с ти ту та 



Руфь кинигэтэ

Иһинээҕитэ
Ели ме лех дьиэ кэр гэ нэ Моав ка кө һөр (1:1-5) 

Ное минь уон на ки ни ик ки омук ки йиит тэ рэ (1:6-22) 

Руфьтаах Вооз (2:1-23) 

Куу му на ҕа көр сү һүү (3:1-18) 

Руфь Вооз ка эр гэ тах сар (4:1-12) 

Да вид ыраах таа ҕы тө рүч чү тэ (4:13-22) 
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Ели ме лех дьиэ кэр гэ нэ Моав ка кө һөр

11 Өр дөөҥ ҥү тэ, Из ра илы су дьу йа лар са ла йал ла рын са ҕа на, дой ду га ула хан 
сут ту ран, биир ки һи ойо ҕун уон на ик ки уолун кыт та Иудея Виф леем куо-

ра тыт тан Моав си ри гэр кө һөн бар бы та. 2 Ол ки һи аата Ели ме лех, ойо ҕун аата 
Ное минь, от тон уолат та рын аат та ра Мах лон, Хи ле он диэн нэ рэ. Ки ни лэр Иудея 
Виф леем куо ра ты гар баар Еф ра фа аҕа тын ууһут тан тө рүт тээх тэ рэ.

Дьэ, онон Ели ме лех дьиэ кэр гэ нэ Моав си ри гэр тии йэн олох суй бу та. 3 Он но 
олор дох то ру на Ели ме лех өлөн, Ное минь ик ки уолун кыт та аҥаар дас хаал бы та. 
4 Уолат тар Моав кыр гыт та рын ойох ыл быт та ра. Биир ки йиит аата Ор фа, от-
тон ик кис Руфь диэн этэ. Ол сир гэ уон ча сыл олор бут та рын кэн нэ, 5 аны Мах-
лон наах Хи ле он өл бүт тэ рэ. Ити кур дук Ное минь уолат та рыт тан да, эрит тэн да 
ытыс сот ту бу та.

Ное минь уон на ки ни ик ки омук ки йиит тэ рэ
6 АЙЫЫ ТО ЙОН но руо ту гар кө мө лө һөн бур дук биэр бит су ра ҕын ис тэн, Ное-

минь ик ки ки йии тин кыт та дой ду ту гар төн нөр буол бу та. 7 Ное минь айаҥ ҥа 
ту рум му та, ки йиит тэ рэ эмиэ бар сы быт та ра. Иудея лыыр суо лу нан иһэн, 8 Ное-
минь ки ни лэр гэ эп пи тэ: «Кэ бис, эһи ги дьиэ ҕи ти гэр, хаан-уруу дьоҥ ҥу ту гар 
төн нүҥ. Өл бүт эрги ти гэр уон на миэ хэ урут хай дах ама рах тык сы һыан нас пык-
кы тый да, АЙЫЫ ТО ЙОН эһиэ хэ эмиэ ол кур дук сы һыан нас тын. 9 АЙЫЫ ТО-
ЙОН эһиэ хэ, са ҥа эр дэ нэн, дьиэлээх-уоттаах, дьоллоох-соргулаах буо лар гы ты-
гар кө мө лөс түн». Итиэн нэ бы ра һаай да һан, ик киэн нэ рин уураан ыл бы та.

Ки йиит тэ рэ ма ры лач чы ытаһа-ытаһа: 10 «Суох, би һи ги эйи гин ниин эн дьоҥ-
ҥор бар са быт!» – дэс пит тэ рэ.

11 «Кыр гыт та рыам, төн нүҥ, – диэ би тэ Ное минь. – Мии гин кыт та то ҕо бар-
са ҕы тый? Ол мин аны кэ лэн эһи ги ни ойох ылар уолат та ры тө рө түөм үһү дуо?* 
12 Төн нүҥ, кыр гыт та рыам, мин кы рый дым, аны эр гэ тах сар кыа ҕым суох. Арай 
миэ хэ эрэл кыы ма өс сө да баар диэн, бу киэ һэ эр гэ тах сан уолат та ры тө рө төр 
буо луум. 13 Ама эһи ги ол уолат тар улаа тал ларын кэ тэ һиэх хит этэ дуо? Эбэ тэр 
тиэ тэй бэк кэ, ки ни лэ ри кэ тэ һэн эр гэ тах сы бак ка хаа лыа эти гит дуу? Кэ бис, 
кыр гыт та рыам, АЙЫЫ ТО ЙОН уор да йан мии гин ута ры тур да, онон мин эһи ги-
ни олус аһы на бын».

14 Ки йиит тэ рэ ити ни ис тэн, эмиэ ытас пы ты нан бар быт та ра. Он тон Ор фа 
ийэ хо ту нун кыт та бы рас тыыла һан, ки ни ни уураан ыл бы та, Руфь буол ла ҕы на 
дьо ну гар төт тө рү ба рар тан кык кы рач чы ак каас та нан кэ бис пи тэ.

* 1:11 Ол мин аны кэ лэн эһи ги ни ойох ылар уолат та ры тө рө түөм үһү дуо? – Бы лыр Из ра иль га 
ини-биилэртэн биир дэс тэ рэ уол оҕо ну хаал лар бак ка өл бүт буол ла ҕы на, ки ни биир гэ тө рөө бүт 
уба йа эбэ тэр ини тэ ол ки һи ог доо бо тун ойох ылыах таа ҕа. Оч чо ҕо ки ни лэр бас та кы уол оҕо ло ро 
өл бүт ки һи оҕо ту нан ааҕыл ла ра, онон бо куон ньук аата Из ра иль га сүп пэ тэ.
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15 Ное минь ки йии тигэр: «Көр, бэр гэ ниҥ дьонугар-сэргэтигэр, та ҥа ра ла ры гар 
төн нөр буол ла, эн эмиэ ки ни ни кыт та ба рыс», – диэ би тэ.

16 Руфь ийэ хо ту ну гар эп пи тэ: «Мии гин эйи гин бы ра ҕан ба рар га, дой ду бар 
төн нөр гө кү һэ йи мэ. Эн хан на ба ра ҕын да, мин эмиэ он но ба рыам. Эн хан на 
хаа ла ҕын да, мин эмиэ он но хаа лыам. Онон эн но руо туҥ мин но руо тум буо луо, 
эн Та ҥа раҥ мин Та ҥа рам буо луо. 17 Эн хан на өлө ҕүн да, мин эмиэ он но өлүөм, 
ат ты гар кө мүл лүөм. АЙЫЫ ТО ЙОН мии гин хай дах да дьа рый дын, би һи ги ни 
өлөр өлүү эрэ араа рыа ҕа». 18 Руфь бар сар га би гэ тик са нам мы тын кө рөн, Ное-
минь сал гыы аат тыы са таа ба та ҕа.

19 Онон ик киэн биир гэ айан наан Виф леем ҥэ тии йэн кэл бит тэ рэ. Ки ни лэр кэ-
лии лэ рэ куо рак ка ула хан ай мал ҕа ны та һаар бы та. Дьах тал лар: «Айы быын, ама 
ити Ное минь буо луо дуо?» – дэ һэл лэ рэ.

20 Ное минь дьах тал лар га этэ рэ: «Сү дү Күүс тээх* миэ хэ ыар аһыы ны ам сат-
та. Аны эһи ги мии гин Ное минь диэ мэҥ, Ма ра** диэҥ. 21 Урут ман тан ба рар бар 
миэ хэ туох ба ры та баа ра, от тон би ли гин АЙЫЫ ТО ЙОН мии гин ку раа нах тө-
нүн нэр дэ. АЙЫЫ ТО ЙОН эрэ йи эҥээр би нэн тэл лэр дэ, Сү дү Күүс тээх ыар кы-
һал ҕа ны миэ хэ бил лэр дэ. Ха йаан аны мии гин Ное минь диэн аат тыах хы тый?»

22 Ити кур дук Ное минь Моав си рит тэн дой ду ту гар Моав кыы һа ки йии ти нээн 
Руфь туун биир гэ кэл бит тэ рэ. Ки ни лэр Виф леем ҥэ кэ лэл лэ ри гэр нэ чи миэн бы-
һыы та са ҥа са ҕа ла нан эрэ рэ.

Руфьтаах Вооз

21 Ное минь эрин ай ма ҕа, дьоҥҥо-сэргэҕэ олус ытык та нар, эмиэ Ели ме лех 
аҕа тын ууһут тан тө рүт тээх Вооз диэн ки һи баа ра.

2 Биир дэ Моав кыы һа Руфь ийэ хо ту нут тан: «Мин баа һы на ҕа ба ран, кө-
ҥүл лүүр буол лах та ры на, тох ту бут куо ла һы ити гэс тиэх пин сөп дуо?» – диэн 
ыйып пы та.

«Чэ ба ра сы рыт, тоо йуом», – диэ би тэ Ное минь. 3 Руфь бур дук бы һаач чы ла ры 
ба ты һа сыл дьан, ки ни лэр тү һэр бит куо лас та рын хо муй бу та. Баа һы на Ели ме лех 
аҕа тын ууһут тан тө рүт тээх Вооз киэ нэ буо лан биэр би тэ. 4 Өс сө ити күн Виф-
леем тэн Вооз бэ йэ ти нэн тии йэн кэл би тэ.
* 1:20 Сү дү Күүс тээх – дьэ би риэй дии «Шад дай». Та ҥа ра аат та рыт тан биир дэс тэ рэ.
** 1:20 Ное минь... Ма ра – дьэ би риэй ты лы гар Ное минь диэн аат «ис киир бэх», от тон Ма ра диэн 
аат «аһыы-кутуу» диэн суол та лаах тар.
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«АЙЫЫ ТО ЙОН эһи гин ниин биир гэ буол лун!» – диэ би тэ ки ни бур дук бы-
һаач чы ла ры гар.

«АЙЫЫ ТО ЙОН эйи гин ал ҕаа тын!» – дэс пит тэ рэ ана рааҥ ҥы дьон.
5 Вооз бур дук бы һаач чы ла ры са ла йар үлэ һи тит тэн: «Ити ха йа ла рын эдэр кыы-

һа сыл дьа рый?» – диэн ыйып пы та.
6 «Моав си рит тэн Ное ми ны кыт та кэл си бит кыыс, – диэ би тэ үлэ һит тэр то-

йон но ро. – 7 Бы һаач чы лар хаал лар быт куо лас та рын ити гэс тиэх пин сөп дуо 
диэн көр дөс пү тэ. Ха ра сар сыар дат тан бач чааҥ ҥа диэ ри олох сын ньам мак ка 
сыл дьар».

8 Вооз Руфь ка эп пи тэ: «Тоо йуом, иһит. Эн атын баа һы на ҕа хо му йа ба ры ма, 
ман тан хал ба ры йыма. Мин ча ҕар кыр гыт тар бын кыт та биир гэ сы рыт. 9 Бы-
һаач чы лар хан на үлэ лиил лэ рин кө рө сыл дьан кыр гыт та ры ба ты һан ис. Мин 
дьом мор эт тим, эйи гин ата ҕас тыах та ра суо ҕа. Утат тах хы на, ол ча ҕар дарым то-
ло ру уу куп пут куп суун на рыт тан иһээр».

10 Ма ны ис тээт Руфь сө һүр гэс тии түс пү тэ уон на сир гэ диэ ри сү гү рүйэн ба ран: 
«Эн то ҕо мин тус пар кы һал ла ҕын, ман нык үтүө түк сы һыан на һа ҕын? Мин туо-
ра омук пун эбээт», – диэ би тэ.

11 Вооз ки ниэ хэ эп пи тэ: «Эриҥ өл бү түн кэн нэ ийэ хо туҥ ҥар хай дах ама рах тык 
сы һыан нас пык кын миэ хэ кэп сээ бит тэ рэ. Аҕа лаах ийэ ҕин, тө рөө бүт дой ду гун 
хаал ла ран, урут тө рүт бил бэт дьоҥ ҥор кэл си бик кин. 12 Ити үтүө ҕүн эйиэ хэ АЙЫЫ 
ТО ЙОН тө лүөх түн, Из ра иль Та ҥа ра та, АЙЫЫ ТО ЙОН, эйиэ хэ, Ки ни кы на тын 
ан ны гар дурда-хахха көр дө һөн кэл би тиҥ иһин, то ло ру ман ньа биэ риэх тин».

13 «То йо нуом, эн үтүө сы һыаҥ ҥын сү тэр бэ тэр бин! – диэ би тэ Руфь. – Олус да 
са наа бын кө төх түҥ, ку лук кун, мии гин, уос кут туҥ! Мин, дьи ҥэр, эн биир да 
ча ҕар дьах тар гар тэҥ нэс пэп пин».

14 Кү нүс кү омур ҕан са ҕа лам мы та. Вооз: «Руфь, ман на кэ лэн аһаа, бу ук суус-
ка ки лиэп кин ум ньаа», – диэ би тэ. Руфь бур дук бы һаач чы лар ат ты ла ры гар 
олор бу та. Вооз ки ниэ хэ ыһаа ры лам мыт туо раах бур дук биэр би тэ. Руфь тото-
хана аһаа бы та, биэр бит ас та рыт тан өс сө ор до рум му та. 15 Он тон эмиэ куо лас 
хо му йа бар бы та. Ки ни бар бы тын кэн нэ, Вооз үлэ һит тэ ри гэр эп пи тэ: «Түү-
тэх тэр быыс та рыт тан да ити гэс тээ тэ ҕи нэ, туох да диэ мээ риҥ. 16 Бур дук бы-
һар гы ты гар со ру йан куо лас кы тын тү һэ рэ сыл дьыҥ. Ыл лын, эһи ги ки ни ни 
са ҥа ры маҥ».

17 Руфь баа һы на ҕа тох ту бут куо ла һы киэ һээҥ ҥэ диэ ри хо му йан ба ран, он тун 
кэ лии гэ сын ньы бы та – эфа* кэ ри ҥэ нэ чи миэн буол бу та. 18 Руфь куо рак ка төн-
нү бү тэ. Тө һө нү хо муй бу тун ийэ хо ту ну гар көр дөр бү тэ уон на кү нүс кү омур ҕа-
ныт тан ор до рум мут аһын биэр би тэ.

19 «Ха йа бү гүн хан на ити гэс тээ тиҥ? Хан на үлэ лээ тиҥ? – диэн ыйып пы та ийэ 
хо ту на. – Эйиэ хэ үтүө нү оҥор бут ки һиэ хэ ал гыс буол лун!»

* 2:17 Эфа – бы һа хо лоон 11 кии лэ.
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Руфь ха йа ла рын си ри гэр сыл дьы бы тын кэп сээн ба ран: «Ол баа һы на лаах ки-
һим Вооз диэн», – диэ би тэ.

20 «АЙЫЫ ТО ЙОН ки ни ни ал гыах тын! – Ное минь са ҥа ал лай бы та. – АЙЫЫ 
ТО ЙОН тыын наах ха да, өл бүк кэ да үтүө сы һыа нын ула рып пат эбит. Ол ки һи 
би һиэ хэ кө мө лө һөр кыах таах чу гас уруу бут ээ».

21 Руфь эп пи тэ: «Өс сө саа май үчү гэ йэ баар, ки ни бур дук бы һыы та бү түөр диэ-
ри үлэ һит тэр бин кыт та биир гэ сы рыт диир».

22 Ное минь ки йии тигэр: «Тоо йуом, эн ки ни ча ҕар кыр гыт та рын кыт та биир гэ 
сыл дьа рыҥ ор дук эбит, – диэ би тэ, – Атын баа һы на ҕа бар дах хы на ата ҕас та-
ныаҥ».

23 Руфь нэ чи миэн уон на сэ лиэ һи нэй бы һыы та бү түөр диэ ри Вооз ча ҕар кыр-
гыт та рын кыт та биир гэ сыл дьан, баа һы на ҕа хаал быт бур дук куо ла һын ити гэс-
тээ би тэ. Ити кэм ҥэ Руфь ийэ хо ту ну нуун биир гэ оло ро ро.

Куу му на ҕа көр сү һүү

31 Биир дэ Ное минь ки йии тигэр Руфь ка эп пи тэ: «Тоо йуом, мин эйиэ хэ 
дурда-хахха буо лар үчү гэй эрэ бил ки һи ни бу луох пун ба ҕа ра бын. 2 Бу киэ-

һэ куу му на ҕа би һи ги уруу бут Вооз (эн ки ни ча ҕар кыр гыт та ры ныын биир-
гэ сыл дьы бы тыҥ) нэ чи миэ нин кө тү тэр. 3 Суунан-тараанан, үчү гэй та ҥас кын 
таҥ нан куу му на ҕа тиий. Ол гы нан ба ран, аһаан бү түөр диэ ри, ки ниэ хэ көс-
тү мэ. 4 Уту йа бар бы тын кэн нэ, хан на сып пы тын би лэн ба ран чу га һаар уон на 
бү рү нэ сы тар та ҥа һын сэ гэ тэн, ат ты гар сы таар. Сал гыы ту гу гы ныах таах хын 
бэ йэ тэ этиэ ҕэ».

5 Руфь ийэ хо ту ну гар: «Сөп, эн эп пик кин ба ры тын то ло руом», – диэ би тэ. 
6 Итиэн нэ куу му на ҕа ба ран, хо ту на ту гу эп пи тин то лор бу та.

7 Вооз дуо һу йа аһаан-сиэн, би нэ ги рээт ары гы тын иһэн ба ран, өрө һө лөм мүт 
туо раах бур дук кы тыы ты гар сы тан уту йан хаал бы та. Ити кэм ҥэ Руфь тыаһа-
ууһа суох тии йэн, Вооз бү рүм мүт та ҥа һын сэ гэ тэн, ат ты гар сып пы та. 8 Түүн 
үөһүн са ҕа на ки һи эмис кэ уһук тан кэ лэн эр гил лэн көр бү тэ – арай ат ты гар 
дьах тар сы та ра.

9 «Ким ҥи ний?» – диэн ыйып пы та Вооз.
«Ку лу туҥ Руфь, – диэ би тэ дьах тар. – Бу ка диэн, ку лук кун, мии гин, кы на тыҥ 

ан ны гар кил лэр. Эн миэ хэ кө мө лө һүөх тээх уруум эбик кин».
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10 «АЙЫЫ ТО ЙОН эйи гин ал гыах тын, тоо йуом! – диэ би тэ Вооз. – Эн урук-
ку гу наа ҕар өс сө үчү гэ йи оҥор дуҥ – эдэр ки һи ни, дьа да ҥы ны да, баа йы да, 
көр дүү бар батыҥ. 11 Онон, тоо йуом, кут та ны ма, эн ту гу көр дөс пүк күн ба ры тын 
то ло руом. Эн үтүө са наа лаах хын куо рат дьо но ба ры би лэл лэр. 12 Кыр дьык, мин 
эһиэ хэ кө мө лө һүөх тээх уруу гут буо ла бын, ол гы нан ба ран эһи ги мии гин нээ-
ҕэр өс сө ор дук чу гас атын биир уруу лаах хыт. 13 Чэ бу түүн ман на утуй. Он тон 
сар сын ол ки һи бы раа бын ту һа нар га сө бү лэ нэр буол ла ҕы на, ту һан нын, от тон 
кө мө лө һүөн ба ҕар ба та ҕы на, АЙЫЫ ТО ЙОН ин ни гэр этэ бин, эйиэ хэ мин кө мө-
лө һүөм. Утуй, сар сыар да буо луо ыраах».

14 Руфь сар сыар дааҥ ҥа диэ ри ки ни лиин атах та һан уту йан ба ран, бэрт эр дэ, 
ким да ки ни лэ ри кө рө или ги нэ, ту ра ох су бу та. Вооз: «Куу му на ҕа дьах тар кэ лэ 
сыл дьы бы тын ким да бил бэ тэ ор дук», – дии са наа быта.

15 «На кыай ка ҕын ман на аҕа лан то һуй эрэ», – диэ би тэ ки ни. Руфь на кыай ка-
тын то һу йан биэр би ти гэр Вооз ал та мээ рэй* нэ чи миэ ни куп пу та. Итиэн нэ ону 
Руфь ка сан ны гар сүк тэ рэн ба ран, бэ йэ тэ куо рак ка бар бы та.

16 Руфь ийэ хо ту ну гар тии йэн кэл би тэ. Хо ту на: «Ха йа, тоо йуом, тө һө бэр кэ сы-
рыт тыҥ?» – дии түс пү тэ.

Вооз хай дах сы һыан нас пы тын кэп сээн ба ран, Руфь: 17 «Бу ки ни, ийэ хо туҥ ҥар 
ку раа нах төн нү мэ диэн, миэ хэ ал та мээ рэй нэ чи миэ ни биэ рэн ыыт та», – диэ-
би тэ.

18 Ное минь эп пи тэ: «Би ли гин, тоо йуом, кэ тэс. Ити ба ры та хай дах тү мүк тэ нэ рэ 
со то ру бил лиэ. Ол ки һи са ҕа лаа бы тын бү тэ рэ или ги нэ уос ку йуо суо ҕа».

Руфь Воозка эргэ тахсар

41 Вооз дьон-сэргэ то ҕуо ру һар си ри гэр куо рат ол буо рун ааны гар тии йэн олор-
бу та. Арай көр бү тэ, би ли ки ни Руфь ка кэп сээ бит уруу ла ра ки һи ааһан эрэ-

рэ. Вооз ки ни ни: «Кэ лэн, ман на ат ты бар олор», – диэн ыҥыр бы та. Ки һи кэ лэн 
ки ни ат ты гар олор бу та.

2 Вооз аны куо рат аҕа ба һы лык та рыт тан уон ки һи ни ыҥы ран ылан: «Кэ лэн 
ман на оло руҥ», – диэ би тэ. Аҕа ба һы лык тар кэ лэн ат ты гар олор бут та ра. 3 Дьэ 
онуо ха Вооз уруу ту гар эп пи тэ: «Ное минь Моав си рит тэн кэ лэн ба ран, убай-
быт Ели ме лех си рин атыы лыыр буол бут. 4 Ити ни мин эйиэ хэ этиэх тээх пин дии 

* 3:15 Ал та мээ рэй – 22 кии лэ кэ ри ҥэ.
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са ныы бын. Эн ити си ри би ли гин, бу оло рооч чу лар уон на куо рат аҕа ба һы лык-
та ра кө рөн олор дох то ру на, ки нит тэн атыы ла һан ылыах хын сөп. Ба ҕа рар буол-
лах хы на атыы лас, ба ҕар бат буол лах хы на миэ хэ эт. Мин ону би лиэх тус таах пын. 
Ити си ри бас та кы нан атыы ла һар бы раап таах эн буо ла ҕын, мин эн кэн ни гит тэн 
ик кис пин».

«Мин атыы ла һа бын», – диэн хар дар бы та ки һи.
5 Вооз ки ниэ хэ эп пи тэ: «Эн ити си ри Ное минь тан атыы ла һар буол лах хы на, 

Руфь диэн аат таах Моав кыы һын, өл бүт ки һи ог доо бо тун, ойох ылыах таах хын. 
Оч чо ҕо бо куон ньук сирэ-уота дьо ну гар хаа лар».*

6 «Суох, мин хай дах да атыы ла һар кыа ҕым суох эбит, – диэ би тэ уруу ла ра ки-
һи. – Ыл лым да, бэ йэм эс тии һи бин. Атыы ла һар бы раа бы эн ту һан, мин ылар 
кыа ҕым суох».

7 Из ра иль бы лыр гы үгэ һи нэн, атыы ла һар бы раа бын атын ки һиэ хэ биэ рэр ки-
һи, илии ох сус пу тун би гэр гэ тэн, ата ҕын та ҥа һын ус тан ылан, ол илии ох су һар 
ки һи ти гэр биэ рэ рэ. Из ра иль дьо но ылсар-бэрсэр кэп сэ тии лэ рин итин ник би-
гэр гэ тэл лэ рэ.

8 Уруу ла ра ки һи: «Эн атыы лас», – диэн ба ран ата ҕын та ҥа һын ус тан, Вооз ка 
биэр би тэ.

9 Вооз, ат ты гар оло рор аҕа ба һы лык тар га уон на он но баар дьоҥ ҥо ба ры ла ры-
гар ту һаа йан, эп пи тэ: «Би ли гин эһи ги туо һу буо ла ҕыт: мин Ное минь тан Ели ме-
лех, Хи ле он уон на Мах лон бас би лии лэ рин ба ры тын атыы ла һан ыла бын. 10 Ону 
кыт та Мах лон Моав тан тө рүт тээх Руфь диэн ог доо бо тун, бо куон ньук удьуор да-
ра нэ һи лиэс ти бэ ҕэ тик сэл лэ рин уон на би һи ги куо рак ка ки ни ууһа быс ты ба тын 
ту һу гар, ойох ыла бын. Ма ныа ха эһи ги туо һу буо ла ҕыт».

11 Куо рат ааны наа ҕы бо луос сак ка баар дьон уон на аҕа ба һы лык тар: «Би һи-
ги туо һу буо ла быт! – диэн хар дар быт та ра. – АЙЫЫ ТО ЙОН эн дьиэ ҕэр кил лэ-
рэр ойох хун Из ра иль дьиэтин-уотун тэ рий си бит Ра хил лаах Лия ҕа хо лоон ноох 
оҥор дун! Еф ра фа аҕа тын ууһу гар байан-тайан олор, Виф леем үр дү нэн ал бан 
аатыр, суон су ра ҕыр! 12 АЙЫЫ ТО ЙОН эйиэ хэ ити эдэр дьах тар тан оҕо биэ рэн, 
эн дьиэҥ-уотуҥ Фа марь Иуда ҕа тө рөп пүт Фа ре һын дьиэтигэр-уотугар хо лоон-
ноох буо луох тун!»**

Да вид ыраах таа ҕы тө рүч чү тэ
13 Вооз Руфь туун хол бо һон, ки ни ни дьиэ тигэр кил лэр би тэ. АЙЫЫ ТО ЙОН 

оҕо биэ рэн, Руфь уол оҕо ну тө рөп пү тэ. 14 Дьах тал лар Ное миҥ ҥа этэл лэ рэ: 
«Эйи гин оҕолоох-уруулаах оҥор бут АЙЫЫ ТО ЙОҤ ҤО ай хал буол лун! Сиэ-

* 4:5 Оч чо ҕо бо куон ньук сирэ-уота дьо ну гар хаа лар. – Өл бүт ки һи си рин атыы ла һар саа май чу гас 
уруу та ки ни ог доо бо тун ойох ылыах таа ҕа. Бо куон ньук оҕо ту нан ааҕыл лар бас та кы уол улаа-
тан ба ран, өл бүт аҕа тын си рин төт тө рү атыы ла һан ылар бы раап та на ра. От тон үбү лүөй дээх сыл 
үүн нэ ҕи нэ ки ни ити си ри бос хо ылыан сө бө (Лев 25:24-28).
** 4:12 Төрүттэнии (Бытие) кинигэтин 29, 38 түһүмэхтэрин көр.



ниҥ Из ра иль га ал бан аатыр дын! 15 Уол чаан күүс кэр күүс эбиэ, кыр дьар саас кар 
көрүө-истиэ. Эйи гин тап тыыр, сэт тэ да уол лаа ҕар ор дук кө мө лө һөр ки йии тиҥ 
ки ни ни тө рөт тө эбээт!»

16 Ное минь оҕо ну көрөрө-истэрэ, өрүү кө тө ҕө сыл дьа ра. 17 Ол иһин ыал ла ра дьах-
тал лар: «Дьэ Ное минь уол лам мыт!» – дэ һэл лэ рэ. Дьах тал лар оҕо ну Овид диэн 
аат таа быт та ра. Бу оҕот тон кэ лин Да вид ыраах таа ҕы аҕа та Иес сей тө рөө бү тэ.

18 Онон Да вид Фа рес тан са ҕа ла нар тө рүч чү тэ ман нык:

Фа рес тан Ес ром тө рөө бү тэ,
19 Ес ром тан Арам, Арам тан Ами на дав,
20 Ами на дав тан Наас сон, Наас сон тан Сал мон,
21 Сал мон тан* Вооз, Вооз тан Овид,
22 Овид тан Иес сей, от тон Иес сей тэн Да вид тө рөө бүт тэ рэ.

* 4:21Салмон– «Сал ма» диэн аат атын кө рү ҥэ.
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Ыраах таа ҕы улуу ма лаа һы на

11 Бу тү бэл тэ Ахашверош* ыраах таа ҕы – би ли Ин ди ят тан Эфио пия ҕа ** тии-
йэ сүүс сүүр бэ сэт тэ уоба ла һы са лай быт Ахашверош – кэ ми гэр буол бу та. 

2 Ол са ҕа на саа рыс ты ба тын бү рүс түө лү гэр Су зы бө ҕөр гө тү нүү лээх куо ра ты гар 
оло рор Ахашверош ыраах таа ҕы 3 са лай бы тын үһүс сы лы гар ба ры үр дүк со ло-
лоох то ру гар, чу гас үлэ һит тэ ри гэр анаан ма лаа һын тэ рий би тэ. Пер сия, Ми дия 
сэ рии тин то йот то ро, дьон-сэргэ үр дү кү ара ҥа та уон на уоба лас са ла йаач чы ла-
ра тии йэн кэл бит тэ ри гэр 4 ыраах таа ҕы ки ни лэр гэ кил биэн нээх саа рыс ты ба-
тын баайын-дуолун, сү дү бэ йэ тин килэйбит-халайбыт мааны-далбар оло ҕун 
сүүс аҕыс уон кү нү бы һа көр дөр бү тэ. 5 Он тон ити күн нэр аас пыт та рын кэн нэ, 
ыраах таа ҕы аны Су зы бө ҕөр гө тү нүү лээх куо ра ты гар баар но руок ка бүт түү нү-
гэр, баайга-дьадаҥыга ба ры ты гар, ды ба рыа һын саа ды гар сэт тэ күн нээх ма лаа-
һы ны тэ рий би тэ. 6 Он но үрүҥ кө мүс туо рай даах мы раа мар ос туол ба лар га тар-
дыл лы быт кө ҕө рүм тү йэн көс төр ха ра ҥа кы һыл быа ҕа күн дү лүөн та ҥа һы, хал-
лаан күө ҕэ ча раас түү быыс та ры ыйаа быт та ра; өт тү гэс тээн сы тан аһыыр на мы-
һах кэ тит ол бох то ро кы һыл уон на үрүҥ кө мүс эти лэр, от тон муос та ла ра ха ра ҥа 
кы һыл өҥ нөөх ха йа таа һа,*** мы раа мар, чөм чүүк уон на да атын араас өҥ нөөх 
күн дү таас этэ. 7 Иһэр утах та рын эҥин-эгэлгэ бэ йэ лээх кы һыл кө мүс иһит тэр гэ 
ку тан биэ рэл лэ рэ; ыраах таа ҕы дэ лэй дик күн дү лүүр буо лан, иһэр дэр ары гы та 
үрү йэ лии ус ту бу та. 8 Ары гы ны ыал дьыт тар га хан нык да хаач ча ҕа суох иһэр дэр 
ту һу нан дьа һал бэ рил ли би тэ; ыраах таа ҕы ды ба рыас олоҕун-дьаһаҕын са лай та-
рар үлэ һит тэ ри гэр ба ры ла ры гар итин ник со руй бут буо лан, кэл бит дьон ары гы-
ны тө һө ба ҕа рар иһиэх тэ рин сө бө.

9 Ас тинь**** са рыыс са эмиэ Ахашверош ыраах таа ҕы ды ба рыа һы гар дьах тал-
лар га анаан тус па ма лаа һын тэ рий би тэ.

Ас тинь са рыыс са үүрүл лэр
10 Ма лаа һын сэт тис кү нү гэр ары гыт тан са наа та көн ньүөр бүт ыраах таа ҕы ки-

ниэ хэ үлэ лиир Ме гум ан, Биз фа, Хар бо на, Биг фа, Аваг фа, Зе фар уон на Кар кас 
диэн аат таах сэт тэ ат та кы ны ыҥы ран ылан, 11 хо руо на лаах Ас тинь са рыыс са ны 
ки ниэ хэ аҕа лал ла ры гар со руй бу та. Са рыыс са олус кы ра һыа бай этэ, ол иһин 

* 1:1 Ахашверош – былыргы дьэбириэйдии тиэкискэ маннык. Былыргы гректии, славянныы 
уонна нууччалыы Синодальнай тылбаастарга «Артаксеркс». 
** 1:1 Эфиопия– бы лыр гы дьэ би риэй дии тиэ кис кэ «Куш». 
*** 1:6 Хараҥакыһылөҥнөөххайатааһа– пор фир, бул каан эс тии тит тэн үөс кээ бит ха ра ҥа кы һыл 
өҥ нөөх таас.
**** 1:9 Астинь– бы лыр гы дьэ би риэй дии тиэ кис кэ «Ваш ти». 
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ыраах таа ҕы баар дьоҥ ҥо уон на үр дүк со ло лоох то ру гар ки ни кэ рэ дьү һү нүн көр-
дө рүөн ба ҕар бы та. 12 Ол эрээ ри Ас тинь са рыыс са, ат та кы лар ыраах таа ҕы дьа-
һа лын тиэр ди бит тэ ри гэр, он но ба рар тан кык кы рач чы ак каас та нан кэ бис пи тэ. 
Ыраах таа ҕы он тон ула хан нык кыы һы ран, уора-кылына ор гу йан, 13 ту һаан наах 
кэм ҥэ сөп төөх бы һаа рыы ны са таан ылы нар кыах таах мын дыр өй дөөх дьо нун 
ыҥы ран ыл бы та (ки ни со куо ну уон на бы раа бы би лэр дьон нуун өрүү сү бэ лэ һэр 
үгэс тээ ҕэ. 14 Ити кэм ҥэ ки ниэ хэ Пер сия, Ми дия үр дүк со ло лоох сэт тэ ки һи тэ – 
Кар ше на, Ше фар, Ад ма фа, Фар сис, Ме рес, Мар се на уон на Ме му хан – ор дук 
чу гас та ра, онон ки ни лэр ыраах таа ҕы га кии рэр бы раап таах, ки ни ат ты гар оло-
рор кыах таах, саа рыс ты ба ту мус тут тар ту таах дьо но эти лэр).

15 Ыраах таа ҕы ки ни лэр тэн: «Ахашверош ыраах таа ҕы ат та кы ла ры нан ил дьит-
тээ би тин ылым ма тах Ас тинь са рыыс са ны со куон ха ра ҕы нан хай дах дьүүл лүөх-
хэ сө бүй?» – диэн ыйып пы та.

16 Онуо ха Ме му хан ыраах таа ҕы га уон на үр дүк со ло лоох тор го эп пи тэ: «Ас тинь 
са рыыс са ыраах таа ҕы ин ни гэр эрэ буол бак ка, Ахашверош ыраах таа ҕы бас би-
лэр ба ры уоба лас та рын үр дүк со ло лоох то рун, туох баар но руот та рын ба ры ла рын 
ин ни лэ ри гэр эмиэ бу руй даах. 17 Дьах тал лар бу ка ба ры, са рыыс са ити бы һыы-
тын би лэн, эр дэ рин ытык таа бат буо луох та ра, «Ас тинь са рыыс са бэл Ахашверош 
ыраах таа ҕы ыҥыр тар бы ты гар бар ба та ҕа» дэ һиэх тэ рэ. 18 Пер сия, Ми дия биллэр-
көстөр дьах тал ла ра са рыыс са ити бы һыы тын ис ти бит тэр, онон ити ту һу нан 
күн бү гүн ыраах таа ҕы үр дүк со ло лоох то ру гар кэп сээн биэ риэх тэ рэ тур да ҕа, дьэ 
оч чо ҕо саат-суут, иирээн ти мэ ҕэ тө лө тар дыл лыа ҕа. 19 Ыраах таа ҕы ма ны сөп 
диир буол ла ҕы на, ки ни кө түл лү бэт ыйаа ҕа тах сан, Пер сия, Ми дия со куон на-
ры гар су рул луох тус таах: Ас тинь аны Ахашверош ыраах таа ҕы ха ра ҕар көс түө 
суох таах. Онон ыраах таа ҕы ки ни тээ ҕэр ор дук, атын дьах та ры са рыыс са оҥор-
дун. 20 Ыраах таа ҕы та һаар быт ыйаа ҕын бү түн киэҥ саа рыс ты ба ус тун иһи тин-
нэр дэх тэ ри нэ, дьах тал лар дьа да ҥы тыт тан баа йы гар тии йэ бу ка ба ры эр дэ рин 
ытык тыыр буо луох та ра».

21 Бу этии ни ыраах таа ҕы да, ки ни үр дүк со ло лоох то ро да би һи рии ис ти бит-
тэ рэ. Онон ыраах таа ҕы, Ме му хан сү бэ тин ылы нан, 22 ил дьи тин бас би лэр си-
ри гэр ба ры ты гар, хас биир дии уоба лас олох тоох то рун суругунан-бичигинэн, 
хас биир дии но руот тө рөө бүт ты лы нан су руй та ран ыып пы та. Онон ба ры омук 
ты лы нан ба ры ты нан: «Эр ки һи дьиэтигэр-уотугар то йон буо луох таах», – диэн 
иһи тин нэр бит тэ рэ.
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Эс фирь са рыыс са буо луу та

21 Ахашверош ыраах таа ҕы кэ лин, уора-кылына уҕа ры йан да ба ран, Ас тинь 
хай дах бы һыы лам мы тын, онуо ха туох бы һаа рыы ны ылым мыт та рын эр ги тэ 

са ныы сыл дьы бы та. 2 Биир дэ чу гас үлэ һит тэ рэ ки ниэ хэ эп пит тэ рэ: «Ыраах таа-
ҕы га кэ рэ дьү һүн нээх эдэр кыр гыт та ры көр дөө түн нэр. 3 Ыраах таа ҕы, саа рыс-
ты ба тын хас уоба ла һын аайы эрэл лээх дьо нун анаан, кэ рэ дьү һүн нээх кыр-
гыт та ры ба ры ла рын Су зы бө ҕөр гө тү нүү лээх куо ра ты гар, ды ба рыас ка дьах тал-
лар оло рор аҥаар да ры гар, мус тар дын. Кыр гыт та ры ыраах таа ҕы ат та кы ты гар, 
дьах тал лары ха ра был лыыр Ге гай кө рүү тү гэр тут та ран ба ран, ки ни лэр гэ эт-
тэ рин сот тол ло ру гар дыр гыл сыт таах эҥин-эгэлгэ арыы ны биэр дин нэр. 4 Дьэ 
он но ыраах таа ҕы сө бү лүү көр бүт кыы һа Ас тинь он ну гар са рыыс са буол лун». 
Ыраах таа ҕы, бу сү бэ ни би һи рии ис тэн, ба ры тын, ити эп пит тэ рин кур дук, 
оҥор бу та.

5 Ол са ҕа на Су зы бө ҕөр гө тү нүү лээх куо ра ты гар Ве ни амин ууһут тан тө рүт тээх 
Кис уолун Се мей сиэ нэ, Иаир уола Мар до хей диэн иудей оло ро ро. 6 Урут Ва ви-
лон ыраах таа ҕы та На ву хо до но сор, Иудея ыраах таа ҕы тын Иехо ния ны уон на да 
атын дьо ну Иеру са лим тан үүрэн ба ра ры гар, Мар до хе йы эмиэ ки ни лэ ри кыт та 
биир гэ ил дьэ бар бы та. 7 Мар до хей тө гү рүк ту лаа йах Га дас са ны,* атын ааты нан 
Эс фи ри, аба ҕа тын кыы һын, иитэ рэ. Кыыс дьу лу гу рас кө нө уҥуох таа ҕа, олус кэ-
рэ дьү һүн нээ ҕэ. Ки ни ни, аҕа лаах ийэ тэ өл бүт тэ рин кэн нэ, Мар до хей бэ йэ ти гэр 
ылан тө рөп пүт оҕо тун кур дук көрөн-харайан иип пи тэ. 8 Дьэ онон, ыйаах тах-
сан ыраах таа ҕы дьа һа ла бил лэ рил ли би ти гэр Су зы бө ҕөр гө тү нүү лээх куо ра ты-
гар эл бэх кыы һы хо му йан аҕа лан, Ге гай көрүүтүгэр-истиитигэр тут тар быт та ра. 
Эс фирь эмиэ ды ба рыас ка ылыл лан, дьах тал лар ха ра был ла рын Ге гай кө рүү тү гэр 
киир би тэ. 9 Ат та кы кыы һы кэ рэх сии кө рөн, ки ниэ хэ сы лаас тык сы һыан нас пы-
та, дыр гыл сыт таах эгэл гэ арыы нан, бэ рил лэр аһынан-үөлүнэн ха рыы та суох 
хаач чый бы та. Итиэн нэ ды ба рыас та лыы ча ҕар да рыт тан сэт тэ кыы һы ки ниэ хэ 
биэ рэн ба ран, Эс фи ри ол ча ҕар кыр гыт та ры ныын дьах тал лар дьиэ лэ рин бас-
тыҥ аҥаа ры гар кө һөр бү тэ. 10 Эс фирь буол ла ҕы на, Мар до хей эр дэт тэн сэ рэп пит 
буо лан, хан нык омук тан тө рүт тээ ҕин, туох дьоннооҕун-уруулааҕын ки миэ хэ 
да кэп сээ бэт этэ. 11 От тон Мар до хей, Эс фирь тө һө бэр кэ сыл дьа рын, ки ниэ хэ 
хай дах сы һыан на һал ла рын би лээ ри, дьах тал лар оло рор дьиэ лэ рин тиэр гэ ни гэр 
күн нэ тэ кэ лэ ту ра ра.

12 Хас биир дии кыыс, Ахашверош ыраах таа ҕы га кии рэр уоча ра та кэ лиэр 
диэ ри, дьах тал лар га олох том мут үгэ һи нэн, уон ик ки ый ту ха ры бэ лэм нэ нэ-
рэ: этин-сиинин маҥ най гы ал та ый мир ра арыы ты нан, он тон өс сө эмиэ ал-
та ый дьах тал лар эт тэ рин сот тор дыр гыл сыт таах арыы ла ры нан, эҥин-эгэлгэ 

* 2:7 Гадасса– «мирт» эбэ тэр «сүк тэр кыыс» диэн суол та лаах дьэ би риэй дии аат. От тон Эсфирь(Эс
тер) диэн ааты бы лыр гы перс омук «шта ра» (су лус) диэн ты лыт тан эбэ тэр Ва ви лон дьах тар та ҥа ра тын 
Иш тар аатыт тан үөс кээ бит буо луон сөп диэн са ба ҕа лыыл лар. 
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маас та ры нан сот то ро. 13 Ити кэн нит тэн ки ни ыраах таа ҕы га кии рэ рэ. Кыыс 
дьах тал лар дьиэ лэ рит тэн ыраах таа ҕы ды ба рыа һы гар ба ра ры гар ки ниэ хэ, ту гу 
көр дөө бү түн ба ры тын, биэ рэн ыытал ла ра. 14 Киэ һэ ки ни ды ба рыас ка кии рэ рэ, 
от тон сар сыар да дьах тал лар атын дьиэ лэ ри гэр, ыраах таа ҕы ат та кы та Шааз газ 
одьу луун на ры көрөр-истэр си ри гэр, тах са ра. Ити кэн нэ аны ыраах таа ҕы га кэл-
бэт этэ, арай ыраах таа ҕы бэ йэ тэ ки ни ни көр үөн ба ҕа ран аатын аат таан ыҥыр-
тар да ҕы на эрэ, кэ лиэн сө бө.

15 Дьэ он тон аны Мар до хей оҕо тун кур дук иип пит бал та, Мар до хей аба ҕа тын 
Абихаил кыы һа Эс фирь, ыраах таа ҕы га кии рэр кэ мэ тии йэн кэл би тэ. Кыыс ды-
ба рыас ка ба ра ры гар, ыраах таа ҕы ат та кы та, дьах тал лар ха ра был ла ра Ге гай сү бэ-
лээ би тит тэн аты ны ту гу да көр дөө бө тө ҕө. Эс фи ри ки һи ба ры та сө бү лүү кө рө рө.

16 Ахашверош ыраах таа ҕы са лай бы та сэт тис сы лын онус ыйы гар, те беф ый-
га, Эс фи ри ыраах таа ҕы ды ба рыа һы гар ыл быт та ра. 17 Ыраах таа ҕы ки ни ни атын 
хан нык да ойо ҕу наа ҕар күүс кэ тап таа бы та, кыр гыт тар тан ба ры ла рыт тан ор до-
рон са наа тын ки ниэ хэ уур бу та. Онон Эс фи ри, хо руо на кэ тэр дэн, Ас тинь он ну-
гар са рыыс са гым мы та. 18 Ити кэн нэ ыраах таа ҕы туох баар үр дүк со ло лоох то рун, 
чу гас үлэ һит тэ рин ба ры ла рын ыҥы ран, Эс фирь гэ анаан ма лаа һын тэ рий би тэ, 
ба ры уоба ла һы гар ба ры ты гар араас чэп чэ тии ни оҥор бу та, ыраах таа ҕы лыы сиэ-
дэ рэй бэ лэх тэ ри тү ҥэп пи тэ.

Мар до хей ыраах таа ҕы ны быы һыыр
19 Кыр гыт та ры ик кис тээн хо му йал ла рын са ҕа на, Мар до хей күн нэ тэ үлэ лиир 

си ри гэр, ыраах таа ҕы ды ба рыа һын ол буо рун аанын ат ты гар оло ро ро. 20 (Эс фирь 
буол ла ҕы на Мар до хей боп сор буо лан, туох дьоннооҕун-уруулааҕын ки миэ хэ да 
кэп сии или гэ.) Уба йын ты лын Эс фирь би ли гин да ҕа ны, ки ниэ хэ иитил лэ сыл-
дьан ис тэ рин кур дук, ис тэ рэ.

21 Ити күн нэр гэ Мар до хей ыраах таа ҕы ды ба рыа һын ол буо рун аанын ат ты гар 
олор до ҕу на ыраах таа ҕы ик ки ат та кы та, уту йар хо һун ха ра был ла ра Биг та на лаах 
Те реш Ахашверош ыраах таа ҕы га өһү рэн нэр, ки ни ни өлө рөр дүү куо мун нас-
пыт та ра. 22 Мар до хей ону би лэн Эс фирь са рыыс са ҕа кэп сээн биэр би тэ, от тон 
Эс фирь ба ры тын Мар до хей аатыт тан ыраах таа ҕы га тиэр ди битэ. 23 Дьыа ла ны 
чин чи йэн, чах чы тын бы һаа ран ба ран, куо мун наах та ры мас ос туол ба ҕа ыйаан 
кэ бис пит тэ рэ. Уон на ыраах таа ҕы кө рөн олор до ҕу на ити ту һу нан дой ду бэ лиэ 
тү гэн нэ рин үйэ ти тэр ки ни гэ ҕэ су руй бут та ра.
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Аман Мар до хей га уор да йар

31 Ити кэн нит тэн тө һө эрэ кэм буо лан ба ран Ахашверош ыраах таа ҕы Агаг* 
удьуо ра Ама даф уолун Ама ны, өрө ту тан, атын ба ры то йот то рут тан чор бо-

тон, бэ йэ тин ат ты гар саа май үр дүк ол бох хо олор ду бу та. 2 Ды ба рыас ол буо рун 
аанын ат ты гар үлэ лээх дьон бу ка ба ры Аман ин ни гэр сө һүр гэс тээн ту ран сир гэ 
тии йэ сү гү рү йэл лэ рэ – ыраах таа ҕы дьа һа ла он ну га. Арай Мар до хей эрэ Аман 
ин ни гэр сө һүр гэс тээ бэт, ки ни ата ҕар үҥ пэт этэ.

3 Ды ба рыас ол буо рун аанын ат ты гар баар үлэ һит тэр Мар до хе йы: «Ыраах таа-
ҕы дьа һа лын эн то ҕо кэ һэ ҕи ний?» – диэн сэ мэ лиил лэ рэ. 4 Итин ник күн аайы 
этэл лэ рэ да, Мар до хей ис ти бэт этэ. Дьэ ол иһин ки ни лэр, ты лын тө һө би гэ тик 
ту ту һа рын би лээ ри (ол дьоҥ ҥо иудей бын диэн этэн ту ра ра), ба ры тын Амаҥ ҥа 
кэп сээн биэр бит тэ рэ.

5 Аман, Мар до хей ки ни ин ни гэр сө һүр гэс тээ бэ тин, сир гэ ум са тү һэн сү гү рүй-
бэ тин иһин, ула хан нык өһү рэ са наа быта. 6 Ол эрээ ри Мар до хе йы эрэ өлө рө рү 
ту тах дии са наан, ки ни хан нык омук тан тө рүт тээ ҕин ис ти бит буо лан, Мар до-
хей но руо тун бүт түү нүн, Ахашверош саа рыс ты ба ты гар баар иудей да ры, ими ри 
эһэр гэ са нам мы та.

7 Ахашверош ыраах таа ҕы са лай бы та уон ик кис сы лын бас та кы ни сан ыйы гар, 
ити но руо ту суох оҥо рор го хан нык күн та бы гас таа ҕын би лээ ри, Аман кө рөн 
тур да ҕы на, хас биир дии кү нү, ыйы, уон ик кис адар ый га диэ ри ыйы тан «пур» – 
түө рэх, кэ бис пит тэ рэ.

Иудей да ры кыр гар ту һу нан ыйаах
8 Дьэ ити кэн нит тэн Аман Ахашверош ыраах таа ҕы га эп пи тэ: «Эн саа рыс ты-

баҥ ба ры уоба лас та ры нан тар ҕа нан оло рор эрээ ри, атын омук тар тан туо ра тут-
тар адьы нат таах но руот баар. Ол дьон со куо на ба ры но руот тар со куон на рыт тан 
чыҥ ха атын, өс сө аһа ра ба ран ки ни лэр ыраах таа ҕы со куон на рын то лор бот тор. 
Ыраах таа ҕы ону кыт та эйэ лэ һэ рэ та был лы бат. 9 Онон ки ни сөп төөх диир буол-
ла ҕы на, ол ому гу кыр ган кэ би һэр ту һу нан ыйаа ҕы та һаар дын, оч чо ҕо ыраах-
таа ҕы хаа һы на тын үлэ һит тэ рэ мии гит тэн уон ты һыын ча та лант** үрүҥ кө мү һү 
ылыах та ра».

10 Ыраах таа ҕы бэ чээт тээх би һи лэҕин тар ба ҕыт тан ус тан ылан Агаг удьуо ра 
Ама даф уолу гар, иудей дар өс төөх тө рү гэр Амаҥ ҥа биэр би тэ. 11 Ки ни Амаҥ ҥа: 
«Кө мүс күн бэ йэ ҕэр хаал лар, от тон ол ому гу хай дах гы на рыҥ кө ҥү лүҥ», – диэ-
би тэ.

* 3:1 Агаг– ама лик ыраах таа ҕы та, дьэ би риэй но руо тун кыр өс төө ҕө.
** 3:9 Талант– бы лыр гы дьэ би риэй дэр гэ 30 кии лэ ҕэ тэҥ нээх ыйаа һын мээ рэ йэ. 
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12 Дьэ, он тон маҥ най гы ый уон үһүс кү нү гэр ыраах таа ҕы су рук сут та рын ыҥы-
ран ылан ыйаах та һаар бы та. Чоп чу Аман дьа һай бы тын кур дук, туох баар ба һы-
лык тар га, ба ры уоба лас тар са ла йаач чы ла ры гар, ба ры но руот тар то йот то ру гар, 
уоба лас ах сын ки ни лэр суруктарынан-бичиктэринэн, хас биир дии но руок ка ол 
но руот ты лы нан ил дьит су ру йан ыып пыт та ра. Ыйаах Ахашверош ыраах таа ҕы 
аатыт тан су рул лан ба ран ки ни бэ чээ ти нэн би гэр гэ тил ли битэ. 13 Бы һый атах-
таах ил дьит тэр эдэриттэн-эмэниттэн, оҕотуттан-дьахтарыттан ту ту лу га суох 
иудей да ры бу ка ба ры ла рын биир күн, уон ик кис ый, ол аата адар ый, уон үһүс 
кү нү гэр ими ри эһэр, олох кыр ган кэ би һэр, төр дүт тэн суох оҥо рор, баайдарын-
дуолларын та лаан ылар ту һу нан дьа һал су ру гу ыраах таа ҕы бас би лэр си ри гэр 
ба ры ты гар тар ҕап пыт та ра. 14 Ол кү нү көр сөр гө ким ба ры та бэ лэм буо ла рын ту-
һу гар, со куон күү һүн ыл быт су ру гу ус тан ылан ба ры уоба лас ка, ба ры но руок-
ка иһи тин нэ риэх тус таах та ра. 15 Онон ки ни лэр ыраах таа ҕы дьа һа лы нан су һал 
айаҥ ҥа ту рум мут та ра. Ыйаа ҕы бө ҕөр гө тү нүү лээх Су зы куо рак ка дор гуч чу иһи-
тин нэр бит тэ рэ. Дьэ ол дьо ро кү нү бэ лиэ тээн, ыраах таа ҕы Аман ныын ик киэн 
ары гы ис пит тэ рэ. От тон Су зы куо рат айманан-сайманан бар бы та.

Мар до хей Эсфирь тэн кө мө көр дө һөр

41 Мар до хей ити ни би лэн, кэ тэ сыл дьар та ҥа һын ха йа тар дым мы та. Ки ни 
ку тур ҕан бэ лиэ ти гэр ку һа ҕан до рох хой та ҥа һы таҥ нан,* тө бө тү гэр кү лү 

кут тан ба ран, аһыйан-кутуйан, ма ры лач чы ытыы-ытыы куо рат ус тун бар бы та. 
2 Куһаҕан та ҥас таах ки һи ды ба рыас тиэр гэ ни гэр кии рэ рэ кө ҥүл лэм мэт буо лан, 
Мар до хей ыраах таа ҕы ды ба рыа һын ол буо рун ааны гар эрэ тиий би тэ. 3 Ыраах-
таа ҕы дьа һа лын ыйаа ҕа тиий бит уоба ла һы гар ба ры ты гар иудей дар ди риҥ ку-
тур ҕаҥ ҥа ыл ла ран, астан-үөлтэн ак каас та нан ту ран үҥэл лэ рэ, ис-истэриттэн 
энэ ли йэн ытаан-соҥоон ба рал ла ра; үгүс тэр куһаҕан та ҥа һы кэ тэн ба ран күл гэ 
сы тал ла ра.

4 Эс фирь гэ ча ҕар кыр гыт та ра уон на ат та кыла ра кэ лэн, Мар до хей ту һу нан кэп-
сээ бит тэ рэ. Са рыыс са ула хан нык дьик си нэн, ку тур ҕан та ҥа һын он ну гар кэт-
тин диэн, Мар до хей га атын та ҥа һы ыып пы та да, ону ана рааҥ ҥы та ыл ба та ҕа. 

* 4:1 ...кутурҕанбэлиэтигэркуһаҕандороххойтаҥаһытаҥнан...–бы лыр дьэ би риэй дьо но, аньыы ла-
рын кэм си нэн, сы гын ньах эт тэ ри гэр тэ биэн түү түт тэн өрүл лү бүт ха тыы лаах, мара-сара та ҥа һы 
кэ тэн ба ран, ас тан ак каас та нан ту ран Та ҥа ра ҕа үҥэл лэ рэ.
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5 Онуо ха Эс фирь Га фа ҕы, ыраах таа ҕы ки ниэ хэ ча ҕа ры нан анаа быт ат та кы ла-
рыт тан биир дэс тэ рин, ыҥы ран ылан, Мар до хей туох тан, то ҕо итин ник ай мам-
мы тын бил лэ рэ ыып пы та.

6 Га фах тах сан ыраах таа ҕы ды ба рыа һын ол буо рун аанын ута ры ту рар куо-
рат бо луос са ты гар Мар до хей га тиий би тэ. 7 Дьэ он но Мар до хей туох быһыыга-
майгыга тү бэс пи тин, Аман иудей да ры кыр гал ла рын ту һу гар ыраах таа ҕы хаа-
һы на ты гар тө һө үрүҥ кө мү һү ыйаан биэ риэх буол бу тун ба ры тын ки ниэ хэ кэп-
сээн биэр би тэ. 8 Итиэн нэ ат та кы га дьа һал су ру гу, иудей да ры кыр гар ту һу нан 
Су зы га тах сы быт ыйаа ҕы, тут та ран ба ран, ити ни Эс фирь гэ көр дө рөн ту ран ба-
ры тын кэп сии ри гэр со руй бу та. Ону та һы нан ыраах таа ҕы га ба ран но руо туҥ ту-
һу гар көрдөс-ааттас диэн Эс фирь гэ ил дьит тээ би тэ.

9 Га фах хо ту ну гар төн нөн кэ лэн, Мар до хей ту гу эп пи тин тиэр ди битэ. 10 Онуо-
ха Эс фирь Га фа ҕы нан Мар до хей га ман нык ил дьит тээ би тэ: 11 «Ыраах таа ҕы чу-
гас үлэ һит тэ рэ да, ки ни бас би лэр си рин но руот та ра да ба ры би лэл лэр: ким да 
буол лун, эр ки һи да, дьах тар да, ыраах таа ҕы ис тиэр гэ ни гэр ыҥы рыы та суох 
киир дэ ҕи нэ, уураа ҕа биир – өлө рүү гэ уурул лар. Арай ыраах таа ҕы ол ки һи диэ-
ки кы һыл кө мүс то руос ка тын уун на ҕы на эрэ, ки ни тыын наах хаа лар. От тон 
мин ыраах таа ҕы га ыҥы рыл лы ба та ҕым ха йыы үйэ отут күн буол ла».

12 Эс фирь эп пи тин Мар до хей га тиэр ди бит тэ рэ. 13 Он но Мар до хей Эс фирь-
гэ ман нык хар дар бы та: «Иудей дар тан ба ры ла рыт тан мин эрэ ыраах таа ҕы ды-
ба рыа һы гар тыын наах ор дуом дии са наа ма. 14 Итин ник быһаарыылаах күҥ ҥэ 
саҥата-иҥэтэ суох хаал лах хы на, кө мө да, өрү һүл тэ да иудей дар га атын суо лу нан 
син биир кэ лиэ ҕэ, от тон эн туох баар уруулуун-аймахтыын ба ры өлүөх хүт. Ким 
би лэр, эн, ба ҕар, итин ник өлөр-тиллэр күҥ ҥэ ту һа лаа ры, са рыыс са буол бу туҥ 
буо лаа рай?»

15 Онуо ха Эс фирь Мар до хей га ман нык ил дьит тээ би тэ: 16 «Ба ран, Су зы га баар 
иудей да ры ба ры ла рын мус, уон на ба ры мин тус пар ас тан тут ту нан үс түүн нээх 
күн ту гу да аһаа маҥ да, иһи мэҥ да. Мин эмиэ ча ҕар кыр гыт тар бы ныын ту гу да 
аһыах пыт да, иһиэх пит да суо ҕа, он тон тө һө да со куо ну ута ры буол лар, ыраах-
таа ҕы га ба рыам. Өлөр буол лах пы на – өлүөм».

17 Мар до хей ба ран, Эс фирь ту гу эп пи тин ба ры тын то лор бу та.
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Эс фирь ыраах таа ҕыт тан көр дө һөр

51 Үһүс кү нү гэр Эс фирь, са рыыс са лыы таҥ нан, ды ба рыас ис ол буо ру гар ыраах-
таа ҕы дьиэ тин ин ни гэр кии рэн тур бу та. Ити кэм ҥэ ыраах таа ҕы ды ба рыас 

аанын ута ры бү рүс түө лү гэр оло ро ро.
2 Ки ни тиэр гэҥ ҥэ кэ лэн ту рар Эс фирь са рыыс са ны ис-иһиттэн ман ньы йа кө-

рөн, ту тан оло рор кы һыл кө мүс то руос ка тын ки ниэ хэ ута ры уум му та. Эс фирь 
чу га һаан кэ лэн, то руос ка уһу гун илии ти нэн таа рый бы та.

3 «Ха йа, Эс фирь са рыыс са, эн туох кы һал ҕа лаах кэл лиҥ? – диэн ыйып пы та 
ыраах таа ҕы. – Туох көр дө һүү лээх хи ний? Саа рыс ты бам аҥаа рын да көр дөө төх-
хү нэ, эйиэ хэ ба ры та бэ рил лиэ ҕэ».

4 Эс фирь эп пи тэ: «Күн ыраах таа ҕы, сө бү лэ һэр буол ла ҕы на, бү гүн мин ыраах-
таа ҕы га анаан тэ ри йэр ма лаа һым мар Ама ны кыт та биир гэ кэ лэ сы рыт тын».

5 «Ама ны түр гэн ник ыҥы ра ох суҥ! – диэ би тэ ыраах таа ҕы. – Эс фирь эп пи ти-
нэн буол лун!»

Онон ыраах таа ҕы Эс фирь бэ лэм нээ бит ма лаа һы ны гар Ама ны кыт та тии йэн 
кэл би тэ. 6 Ары гы иһэ олор дох то ру на, ки ни Эсфирь тэн: «Эн туох ха ба ҕа ра са-
ныы гы ный? – диэн ыйып пы та. – Ол ба ры та эйиэ хэ бэ рил лиэ. Онон туох көр-
дө һүү лээх хи ний? Ба ҕар, саа рыс ты бам аҥаа рын да ыйыт – ба ҕар бы тыҥ ба ры та 
туо луо».

7 «Мин көрдөһөбүн-ааттаһабын, – диэн хо руй даа бы та ки ниэ хэ Эс фирь, – 8 өс-
кө түн ыраах таа ҕы миэ хэ үтүө түк сы һыан на һан мин көр дө һөр бүн оҥо руон, мин 
аат та һар бын то ло руон ба ҕа рар буол ла ҕы на, сар сын Ама ны кыт та биир гэ кэ лэн, 
мин ки ни лэр гэ тэ ри йэр ма лаа һым мар сы рыт тын. Дьэ он но мин ыраах таа ҕы га 
этиэ ҕим».

Аман Мар до хе йы өлө рөр гө са на нар
9 Ити күн Аман ма лаа һын тан үөрэн-көтөн, са наа та ула хан нык көн ньүө рэн 

тах сы бы та. Ол иһэн ыраах таа ҕы ды ба рыа һын ол буо рун аанын ат ты гар үлэ лии 
оло рор Мар до хей ки ни ин ни гэр тур ба та ҕыт тан, ту руох таа ҕар дьө рү ымыт тан 
да көр бө тө ҕүт тэн ула хан нык кыы һыр бы та эрээ ри, 10 уор дай быт са наа тын кыа на 
тут ту бу та.

Дьиэ тигэр тии йэн до ҕот то рун уон на ойо ҕун Зе ре һы ыҥыр та ран ылан, 11 ки-
ни Аман, хай дах кур дук аатыран-сураҕыран, байан-тайан сыл дьа рын, эл бэх 
уолат тар даа ҕын, ыраах таа ҕы ки ни ни улуу ту тан, атын үр дүк со ло лоох то рут-
тан, чу гас үлэ һит тэ рит тэн өрө ту та рын – кэп сээн бар бы та. 12 «Аны ити ни та һы-
нан, – диэ би тэ Аман, – бэл Эс фирь са рыыс са ма лаа һын тэ ри йэн ба ран, он но 
ыраах таа ҕы ны кыт та атын ки ми да буол ба тах, мии гин ыҥыр да эбээт! Сар сын 
эмиэ ыраах таа ҕы ны кыт та ки ниэ хэ ба рар ыҥы рыы лаах пын. 13 Дьэ ол эрээ ри 
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ыраах таа ҕы ол буо рун ат ты гар ити Мар до хей иудей оло ро рун кө рө рүм ту ха ры 
мин бу үөрүүм кэ рэ гэй».

14 Онуо ха ойо ҕо Зе решь уон на до ҕот то ро бу ка ба ры сү бэ лээн, ки ниэ хэ эп пит-
тэ рэ: «Эн биэс уон то ҕо нох* үр дүк тээх ос туол ба ма һы бэ лэм нэт, итиэн нэ сар-
сыар да ыраах таа ҕы га тии йэн ол мас ка Мар до хе йы ыйаан кэ би һэ ри гэр көр дөс. 
Дьэ ол кэн нит тэн ыраах таа ҕы ны кыт та ма лаа һыҥ ҥа үөрэ-көтө ба рыс». Аман 
ити эп пит тэ рин сө бү лээн, ос туол ба ма һы ту руо рал ла ры гар дьа һай бы та.

Мар до хе йы чиэс тээ һин

61 Ити түүн ыраах таа ҕы көр бүт ха ра ҕын сим мэ тэ ҕэ. Уута кэл бэк кэ, Өй дө бүн-
ньүк ки ни гэ тин, атын нык эт тэх хэ, дой ду тун бэ лиэ тү гэн нэ рин үйэ ти тэр ки-

ни гэ тин, аҕал та ран, ки ниэ хэ ону ула хан нык дор гуч чу ааҕал ла ры гар дьа һай-
бы та. 2 Он но ки ни ик ки ат та кы та, уту йар хо һун ма на был ла ра Биг та на уон на 
Те реш, ыраах таа ҕы тыы ны гар ту ру нар га са нам мыт та рын Мар до хей тыл лаан 
биэр би тин ту һу нан эмиэ су рул лан сыл дьа ра. 3 Ыраах таа ҕы: «Мар до хей ити өҥө-
түн иһин туох эмэ чиэскэ-бочуокка тик си битэ этэ дуо?» – диэн ыйып пы та.

«Суох, туох ха да тик си бэ тэ ҕэ»,– диэ бит тэ рэ ки ни чу гас үлэ һит тэ рэ.
4 «Би ли гин тиэр гэҥ ҥэ ити ким баа рый?» – диэн ыйып пы та ыраах таа ҕы. Си ти 

кэм ҥэ ыраах таа ҕы дьиэ тин тас тиэр гэ ни гэр Аман кэ лэн ту ра ра. Ки ни ыраах-
таа ҕыт тан Мар до хе йы мин бэ лэм нэп пит ос туол ба бар ыйат диэн көр дө һөр са-
наа лаа ҕа.

5 Чу гас үлэ һит тэ рэ ыраах таа ҕы га: «Аман кэ лэн ту рар, тиэр гэҥ ҥэ баар», – диэ-
бит тэ рэ.

«Киир дин!» – диэн дьа һай бы та ыраах таа ҕы. 6 Итиэн нэ Аман киир би ти гэр ки-
нит тэн: «Ыраах таа ҕы чиэс тиэн ба ҕа рар ки һи ти гэр туох үчү гэ йи оҥо руох ха сө-
бүй?» – диэн ыйып пы та.

Аман иһи гэр: «Ыраах таа ҕы мии гит тэн ура ты ама ки ми өрө ту туон ба ҕар-
быт үһүө», – дии са наа быта, 7 онон эп пи тэ: «Ыраах таа ҕы ки ми эрэ чиэстиэн-
бочуоттуон ба ҕа рар буол ла ҕы на, 8 ыраах таа ҕы таҥ нар та ҥа һын уон на ки ни 
мии нэр ми ҥэ тин, ба һы гар мэн ньиэс кэ тэр дэн, аҕал лын нар. 9 Ол та ҥа һы уон на 
аты ыраах таа ҕы биир саа май биллэр-көстөр үр дүк со ло лоох ки һи ти гэр тут тар-
дын нар, оч чо ҕо үр дүк со ло лоох ки һи, ыраах таа ҕы чиэс тиэн ба ҕа рар ки һи ти гэр 

* 5:14 Биэсуонтоҕонох– 23 миэ тэ рэ. 
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ол та ҥа һы та ҥын на ран ба ран, ки ни ни ак ка олор тун уон на куо рат бо луос са тын 
ус тун аты көн тө һүт тэн сиэ тэ сыл дьан: «Ыраах таа ҕы чиэстиэн-бочуоттуон ба ҕа-
рар ки һи тэ ман нык маа ны ла нар куо лу та!» – диэн бар дьон ор то ту гар дор ҕоон-
ноох тук иһи тин нэр дин».

10 Онуо ха ыраах таа ҕы Амаҥ ҥа: «Си би ли гин ити эп пит таҥаскын-сапкын, ак-
кын ылан, ды ба рыас ол буо рун аанын ат ты гар оло рор иудей Мар до хей га ити ни 
ба ры тын оҥор. Ба ры тын бэ йэҥ эп пи тиҥ кур дук гын, ту гу да ула ры ты ма!» – 
диэ би тэ. 11 Аман ыраах таа ҕы та ҥа һын уон на аты ылан ба ран, Мар до хе йы та-
ҥын на ран ак ка олор ду бу та уон на: «Ыраах таа ҕы чиэстиэн-бочуоттуон ба ҕа рар 
ки һи тэ ман нык маа ны ла нар куо лу та!» – диэн дор гуч чу саҥара-саҥара куо рат 
бо луос са тын ус тун аты көн тө һүт тэн сиэ тэ сыл дьы бы та.

12 Мар до хей ити кэн нит тэн үлэ ти гэр ыраах таа ҕы ды ба рыа һын ол буо рун ааны-
гар төн нү бү тэ, от тон Аман, кө ҕүс тү һэн, ха рыс хаа лан, саа тыт тан тө бө түн та ҥа-
һы нан бү рү нэн ба ран, бэрт тиэ тэли нэн дьиэ тигэр ба ран хаал бы та. 13 Дьиэ тигэр 
тии йэн туох буол бу тун ба ры тын ойо ҕор Зе реш ка уон на до ҕот то ру гар бу ка ба-
ры ла ры гар кэп сээн биэр би тэ. Онуо ха сү бэ һит тэ рэ уон на ойо ҕо Зе решь: «Ити эн 
ох тор гор быа-туһах буол бут Мар до хей төрдө-ууһа иудей буол ла ҕы на, эн ки ни ни 
кыай бак кын, онон ки ни ха ра ҕар сам на рыҥ эрэ хаал быт», – диэн хар дар быт та ра.

14 Ити ни этэн бү тэ да илик тэ ри нэ, ыраах таа ҕы ат та кыла ра бэрт тиэ тэли нэн 
тии йэн кэ лэн, Ама ны Эс фирь тэ рий бит ма лаа һы ны гар ил дьэ бар быт та ра.

Ама ны ыйаан өлө рөл лөр

71 Ыраах таа ҕы Ама ны кыт та Эс фирь са рыыс са ма лаа һы ны гар тии йэн кэл-
бит тэ рэ. 2 Эмиэ урук ку кур дук ары гы иһэ оло рон, ыраах таа ҕы Эсфирь тэн: 

«Эс фирь са рыыс са, эн ба ҕа рар ба ҕаҥ ту гуй? – диэн ыйып пы та. – Эн ту гу ба-
ҕар бык кын ба ры тын ылыа ҕыҥ. Онон туох көр дө һүү лээх хи ний? Мин эйиэ хэ 
саа рыс ты бам аҥаа рын да биэ рэ бин!»

3 «Оо, күн ыраах таа ҕы, өс кө түн эн миэ хэ үтүө сы һыан наах буол лах хы на, – 
диэ би тэ Эс фирь, – өс кө түн күн ыраах таа ҕы сөп төөх диир буол ла ҕы на, мии гин 
тыын наах хаал лар дын нар – мин ба ҕа рар ба ҕам он нук! Но руоп пун эс пэ тин-
нэр – мин көр дө һөр көр дө һүүм итин ник! 4 Мии гин но руоп пун кыт та атыы лаан 
ими ри эс тэ рэ, суох оҥор то ро, өлөртөрө-өһөртөрө биэр ди лэр. Өс кө түн би һи-
ги ни ку лут эр дьон, ку лут дьах тар оҥос тоо ру эрэ атыы лыыр га са нам мыт та ра 





42

эби тэ буол лар, мин өс сө ту гу да са ҥа ра ба рыам суо ҕа этэ. Он нук да үлү гэр ту-
һут тан ыраах таа ҕы ны сүп сү гүр дэр та был лыа суо ҕа этэ».

5 Ахашверош ыраах таа ҕы Эс фирь са рыыс сат тан: «Ол ха йа ла рай, хан на баар 
ки һи ний? Ким итин ник бы һыы ла нар га са нан на?» – диэн ыйып пы та.

6 «Ол – би һи ги ни абаа һы кө рөр хаан өс төөх! – диэ би тэ Эс фирь. – Бу оло рор 
ха ра дьай даах Аман!» Ити ни ис тэн, Аман ыраах таа ҕыт тан уон на са рыыс сат тан 
кут та нан, бү түн бэ йэ тэ тип-титирэс буо ла түс пү тэ.

7 Уор дай быт ыраах таа ҕы иһэ олор бут ары гы тын киэр ан ньаат ойон ту ран, ды-
ба рыа һын саа ды гар тах сан бар бы та. Аман буол ла ҕы на, ыраах таа ҕы ки ни дьыл-
ҕа тын ха йыы үйэ бы һаар бы тын кө рөн, Эс фирь са рыыс сат тан өлөр тө рү мэ диэн 
көр дө һөө рү, дьиэ ҕэ хаал бы та.

8 Ыраах таа ҕы ды ба рыас саа дыт тан ма лаа һын саа ла ты гар төн нөн кии рэн көр-
бү тэ, арай Аман Эс фирь ол бо ҕор сыс та тү һэн сө һүр гэс тээн ту ра ра. Ону кө рөн 
ыраах таа ҕы: «Көр эрэ, өс сө мин баар бар кыт та бэ йэ лээх бэ йэм дьиэм иһи гэр 
са рыыс са ны ата ҕас таа ры гым мыт буола-буола!» – диэн бар гый бы та.

Ыраах таа ҕы ити ни этиэ кэ рэх – Аман си рэ йин та ҥа һы нан са ба бү рүй бүт тэ-
рэ. 9 Онуо ха ыраах таа ҕы га үлэ лиир ат та кы лар тан биир дэс тэ рэ Хар бо на эп пи тэ: 
«Аман би ли ыраах таа ҕы ны үтүө ты лы нан быы һаа быт Мар до хе йы ыйа таа ры мас 
ос туол ба ны ту руор тар бы та. Ол биэс уон то ҕо нох үр дүк тээх ос туол ба ха йыы үйэ 
Аман дьиэ тин ин ни гэр ту рар».

«Он но бэ йэ тин ыйааҥ!» – диэн дьа һай бы та ыраах таа ҕы. 10 Ама ны та һаа ран 
би ли Мар до хей га бэ лэм нээ бит ос туол ба ты гар ыйаан кэ бис пит тэ рэ. Ыраах таа-
ҕы уора-кылына онуо ха эрэ уҕа рый бы та.

Эс фирь иудей да ры быы һыыр

81 Ол күн Ахашверош ыраах таа ҕы иудей дар өс төөх тө рүн Аман баайын-дуолун 
ба ры тын Эс фирь са рыыс са ҕа биэр би тэ. Он тон Мар до хей, Эс фирь ки ни ту-

һу нан уба йым диэн кэп сээ бит буо лан, ыраах таа ҕы ин ни гэр кэ лэн тур бу та. 
2 Ыраах таа ҕы Аман тан төт тө рү ыл быт бэ чээт тээх би һи лэҕин ус тан Мар до хей га 
биэр би тэ. Эс фирь буол ла ҕы на Мар до хе йы Аман бас би лэр сирин-уотун са ла-
йаач чы ты нан анаа бы та.

3 Со то ру Эс фирь ыраах таа ҕы га хат кэ лэн, ытыы-ытыы ки ни ата ҕар ум са нө-
рүй бү тэ уон на Агаг удьуо ра Аман ха ра са наа та, иудей да ры ута ры ту руо рум мут 
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со ру га туо ла рын туо рай дас диэн көрдөспүтэ-ааттаспыта. 4 Ыраах таа ҕы Эс фирь гэ 
кы һыл кө мүс то руос ка тын уум му ту гар Эс фирь ту ран, ки ни ин ни гэр кэ лэн, 5 эп-
пи тэ: «Өс кө түн ыраах таа ҕы сөп төөх диэ тэ ҕи нэ, итиэн нэ миэ хэ үтүө түк сы һыан-
на һан, бу дьыа ла ны кө рүү сиэр дээх суол диир, мии гин ылы нар буол ла ҕы на, Агаг 
удьуо рун Ама даф уола Аман ыраах таа ҕы бас би лэр си ри гэр ба ры ты гар иудей-
да ры эһээ ри то бу лан та һаар быт ыйаа ҕын кө түр тэ рэр дьа һал су рук су ру лун нун. 
6 Но руоп пар итин ник аан ал дьар хай ааҥ наан эрэ рин мин хай дах хол ку тук кө рөн 
оло руо муй? Аҕа ууһум эс тэ рин хай дах ту лу йан кө рөр кыах та ныа мый?»

7 Ахашверош ыраах таа ҕы Эс фирь са рыыс са ҕа уон на Мар до хей иудей га эп пи-
тэ: «Мин Аман баайын-дуолун ба ры тын Эс фирь гэ биэр би тим, от тон Ама ны 
бэ йэ тин, иудей да ры эһиэн ба ҕар бы тын иһин, мас ос туол ба ҕа ыйаа быт та ра. 
8 Би ли гин эһи ги иудей дар тус та ры нан биир тыын суол та лаах диэ бит ыйаах хы-
тын мин аап пыт тан су ру йан ба ран, он но мин бэ чээп пин ту руо руҥ. Ыраах таа ҕы 
аатыт тан су рул лан ки ни бэ чээ ти нэн би гэр гэ тил ли бит ыйаах кө түл лү бэт».

9 Онон үһүс ый, ол эбэ тэр си ван ый, сүүр бэ үһүс кү нү гэр ыраах таа ҕы су рук сут-
та ра ыҥы рыл лан, Мар до хей чоп чу ый бы ты нан, Ин ди ят тан Эфио пия ҕа диэ ри 
та йаан сы тар сүүс сүүр бэ сэт тэ уоба лас ба ры иудей да ры гар, ба һы лык та ры гар, 
то йот то ру гар уон на са ла йаач чы ла ры гар анаан са ҥа ыйаа ҕы су руй бут та ра. Ол 
дьа һал хас биир дии уоба лас олох тоох то рун суругунан-бичигинэн, хас биир-
дии но руот ты лы нан, от тон иудей дар га ки ни лэр бэ йэ лэ рин су рук та ры нан, 
тылларынан-өстөрүнэн су рул лу бу та. 10 Ахашверош аатыт тан су рул лан ки ни 
бэ чээт тээх би һи лэ ҕи нэн би гэр гэ тил ли бит ыйаа ҕы ыраах таа ҕы кө ньүү һү нэ тин 
бас тыҥ сүү рүк ат та рын миим мит ил дьит тэр тар ҕап пыт та ра.

11 Ыраах таа ҕы ыйаа ҕы нан куорат-куорат аайы иудей дар мус тан тыын на рын 
кө мүс кэ нэл лэ рэ – хас но руот, хас уоба лас ах сын иудей дар га са ба тү һэр сэ би лэ-
нии лээх күүс тэ ри, ки ни лэр ойох то рун, оҕо ло рун ими ри эһэл лэ рэ, өлөрөллөрө-
өһөрөллөрө, суох оҥо рол ло ро уон на өс төөх тө рүн баайдарын-дуолларын был-
дьаан ылал ла ра кө ҥүл лэм ми тэ. 12 Иудей дар Ахашверош ыраах таа ҕы бас би лэр 
си ри гэр ба ры ты гар итин ник кө мүс кэ нэр бол дьох тоох күн нэ рэ – уон ик кис ый, 
ол аата адар ый, уон үһүс кү нэ этэ. 13 Иудей дар ити күн өс төөх тө рүт тэн иэс тэ-
һэр гэ бэ лэм буо лал ла рын ту һу гар, со куон күү һүн ыл быт су ру гу ус тан ылан хас 
уоба лас ах сын ба ры но руот та рга иһи тин нэ риэх тус таах та ра.

14 Ил дьит тэр ыраах таа ҕы кө ньүү һү нэ ти гэр тур бут сүү рүк ат та ры мии нэн, сон-
но ту та ыраах таа ҕы со ру да ҕын то ло ро ыс тан нар быт та ра; ыйаах Су зы бө ҕөр гө-
тү нүү лээх куо ра ты гар дор гуч чу иһи тин нэ рил ли би тэ.

15 Мар до хей ды ба рыас тан ыраах таа ҕы кө ҕө рүм тү йэн көс төр ха ра ҥа кы һыл 
уон на ма ҥан өҥ нөөх маа ны таҥаһын-сабын таҥ нан, тө бө тү гэр ула хан кы-
һыл кө мүс мэн ньиэ һи кэ тэн, күн дү ма ҥан лүөн уон на кы һыл түү са бы нан 
өрүл лү бүт сон ноох тах сы бы та. Онон Су зы куо рак ка үөрүү-көтүү, өрө гөй бө-
ҕө өрө ор гу йа түс пү тэ. 16 Иудей дар га сыр дык ча ҕы лыч чы ты ган, дьол-үөрүү 
тос хо йон, көрдөөх-нардаах дьо ро кэм үүм мү тэ. 17 Ыраах таа ҕы дьа һа ла, ки ни 
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ыйаа ҕа тиий бит хас уоба ла һын, хас куо ра тын ах сын, иудей дар үөрэн-көтөн, 
өрөйөн-чөрөйөн, ма лаа һын тэ ри йэл лэ рэ, бы раа һын ньык оҥо рол ло ро. Бу дой ду 
но руот та рын үгүс дьо но эмиэ, ки ни лэр тэн кут та нан, бэ йэ лэ рин аны иудей-
дар быт дэ нэр буол бут та ра.

Өс төөх тө рү өһө рүү

91 Уон ик кис ый, атын нык эт тэх хэ, адар ый уон үһүс кү нү гэр ыраах таа ҕы 
ыйаа ҕа туо лар бол дьох тоох кэ мэ ти рээн кэл би тэ. Өс төөх төр ити күн иудей-

да ры хо тон өрө гөй дүөх пүт диэн эрэм мит тэ рэ эрээ ри, ба ры та түҥ нэ ри эр гий би-
тэ: иудей дар бэ йэ лэ рэ өс төөх тө рүн хоп пут та ра. 2 Ки ни лэр гэ уода һын наах суо лу 
оҥо руох та рын ба ҕар быт ха ра са наа лаах та ры сам на раа ры, иудей дар Ахашверош 
ыраах таа ҕы бас би лэр хас биир дии уоба ла һын ах сын түм сү бүт тэ рэ. Но руот тар 
бу ка ба ры ула хан нык сал лы быт буо лан нар, иудей да ры ким да ута ры ла һа бар ба-
та ҕа. 3 Уоба лас са ла йаач чы ла ра, ба һы лык тар, то йот тор уон на ыраах таа ҕы үлэ-
һит тэ рэ бу ка ба ры Мар до хей тан кут та нан, иудей да ры өйүүл лэ рэ. 4 Мар до хей ды-
ба рыас ка ула хан ыйаа һын наах ки һи буол бу та, ки ни суон су ра ҕа ба ры уоба ла һы 
ба ры тын ти ли йэ көп пү тэ. Күн тэн күн Мар до хей са бы дыа ла күү һү рэн иһэ рэ.

5 Онон иудей дар өс төөх тө рүн ба ры ла рын суох оҥо рон, кы лы һы нан кыр ган, 
өлөрөн-өһөрөн ими ри эс пит тэ рэ – ки ни лэ ри абаа һы кө рөөч чү лэ ри бу ка ба-
ры ла рын тал быт та ры нан дьа һай быт та ра. 6 Аҥаар дас Су зы га, бө ҕөр гө тү нүү лээх 
куо рак ка, иудей дар биэс сүүс ки һи ни өлөр бүт тэ рэ. 7 Олор ис тэ ри гэр Пар шан да-
фа, Дал фон, Ас фа фа, 8 По ра фа, Ада лья, Ари да фа, 9 Пар маш фа, Ари сай, Ари дай 
уон на Ва йе за фа – 10 иудей дар өс төөх тө рө Ама даф уолун Аман уон уолат та ра 
баал ла ра. Ол эрээ ри иудей дар ки ми да халыы-талыы бар ба тах та ра.

11 Су зы бө ҕөр гө тү нүү лээх куо ра ты гар тө һө ки һи ни өлөр бүт тэ рин ыраах таа ҕы-
га сол күн тиэр ди бит тэ рэ. 12 Ыраах таа ҕы Эс фирь са рыыс са ҕа эп пи тэ: «Су зы га 
иудей дар биэс сүүс ки һи ни, ол иһи гэр Аман уон уолун кыр ган өлөр бүт тэр. От-
тон саа рыс ты ба атын уоба лас та ры гар ту гу оҥор бут та ра эби тэ буол ла? Эн мии-
гит тэн өс сө туох көр дө һүү лээх хи ний? Мин эйиэ хэ ба ры тын биэ риэм. Онон өс-
сө ту гу көр дө һө ҕүн? Ол ба ры та туо луо».

13 «Ыраах таа ҕы сөп төөх диир буол ла ҕы на, – диэ би тэ ки ниэ хэ Эс фирь, – Су зы 
иудей да ра сар сын эмиэ бу бү гүҥ ҥү ыйаа ҕы то ло рол ло ро кө ҥүл лэн нин. От тон 
Аман уон уолун өлү гүн мас ос туол ба ҕа ыйаа тын нар».
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14 Онон ыраах таа ҕы дьа һа лы нан ки ни ыйаа ҕын Су зы куо рак ка иһи тин нэ рэн 
ба ран, Аман уон уолун өлү гүн ос туол ба ҕа ыйаан кэ бис пит тэ рэ. 15 Су зы га оло рор 
иудей дар хат түм сэн, адар ый уон төр дүс кү нү гэр куо рак ка өс сө үс сүүс ки һи ни 
өлөр бүт тэ рэ, ол гы нан ба ран ки ми да халыы-талыы бар ба тах та ра.

16 Ыраах таа ҕы бас би лэр си ри гэр ба ры ты гар атын иудей дар бэ йэ лэ рин кө мүс-
кэ нэн, өс төөх тө рүт тэн өрү һү нээ ри, эмиэ биир гэ түм сэн, сэт тэ уон биэс ты-
һыын ча өс төө ҕү өлөр бүт тэ рэ, ол гы нан ба ран эмиэ ки ми да халыы-талыы бар-
ба тах та ра. 17 Ити адар ый уон үһүс кү нү гэр буол бу та, от тон ый уон төр дүс кү нү-
гэр ки ни лэр бу ка ба ры сын ньам мыт та ра – иудей дар га ма лаа һын, үөрүү-көтүү 
дьо ро кү нэ үүм мү тэ.

18 Су зы иудей да ра ый уон үһүс, уон төр дүс күн нэ ри гэр ба ры биир гэ түм сү бүт-
тэ рэ, от тон уон бэ һис кү нү гэр сын ньам мыт та ра – ки ни лэр гэ эмиэ ма лаа һын, 
үөрүү-көтүү дьо ро кү нэ үүм мү тэ. 19 От тон дэ риэ би нэ олох тоох то ру гар, тыа си рин 
иудей да ры гар, үөрүү-көтүү, ма лаа һын, бы раа һын ньык адар ый уон төр дүс кү-
нү гэр тү бэс пи тэ. Дьон-сэргэ бу бы раа һын ньыгы бэ лиэ тээн, бэйэ-бэйэлэригэр 
кэ һии ыыты һар буол бут та ра.

Пу рим бы раа һын ньы га
20 Мар до хей ити ту һу нан ба ры тын су ру йан ба ран, ол су рук та рын Ахашверош 

ыраах таа ҕы саа рыс ты ба тын ба ры мун ну гар, ыраах уоба лас тар га да, чу гас эр гин 
да оло рор иудей дар га бу ка ба ры ла ры гар ыыта лаан, 21 ки ни лэр адар ый уон төр-
дүс, уон бэ һис күн нэ рин сыл ла та бэ лиэ тиил лэри гэр дьа һай бы та. 22 Ити күн нэр-
гэ иудей дар өс төөх тө рүт тэн быы һа нан, ку тур ҕан на ра үөрүү гэ, от тон ыта был-
ла ра бы раа һын ньык ка ку бу луй бу та. Онон Мар до хей бу ик ки күн ма лаа һын, 
үөрүү-көтүү дьо ро кэ мэ буол лун, дьон хар да ры та күн дү лэ һэн бэйэ-бэйэлэригэр 
кэ һии ыытыс тын нар, дьа да ҥы лар га бэ лэх биэр дин нэр диэн су руй бу та. 23 Ин ньэ 
гы нан Мар до хей иудей дар га су руй бу тун кур дук, бу бы раа һын ньык но руот үйэ-
лээх үгэ һи гэр ку бу луй бу та.

24 Агаг удьуо рун Ама даф уола Аман, ба ры иудей дар кыр өс төөх тө рө, иудей да ры 
ими ри со тор го со ру нан, ки ни лэ ри сам на ран төр дүт тэн эһээ ри, «пур» (түө рэх) 
бы рах пы та. 25 Ол гы нан ба ран Эс фирь ыраах таа ҕы га тиий би ти гэр ана рааҥ ҥы та 
ыйаах та һаа ран, Аман иудей да ры ута рар ха ра дьай даах со ру гун бэ йэ тин ута-
ры эр гип пи тэ: ки ни ни уолат та рын кыт та ос туол ба ҕа ыйаан кэ бис пит тэ рэ. 26 Ол 
иһин ити күн нэ ри «пур» диэн тыл тан та һаа ран, Пу рим диэн аат таа быт та ра.

Иудей дар ил дьит су рук ка уон на илэ ха рах та ры нан көр бүт, эттэринэн-
хааннарынан бил бит быһыыларыгар-майгыларыгар оло ҕу ран, 27 бэ йэ лэ ри гэр 
да, кэ нэ ҕэс ки удьуор да ры гар уон на ки ни лэр гэ хол бос пут атын да дьоҥ ҥо бу ка 
ба ры ла ры гар анаан ик ки кү нү, хай дах ыйыллыбытын-бигэргэммитин кур дук, 





сыл тан сыл кө түп пэк кэ бэ лиэ тиир үгэ һи ылы нан олох хо кил лэр бит тэ рэ. 28 Онон 
ити күн нэ ри уобалас-уобалас, куорат-куорат аайы хас биир дии кө лүө нэ, хас биир-
дии дьиэ кэр гэн ум ну бак ка бэ лиэ тиир буол бу та. Иудей дар Пу рим күн нэ рин ха-
һан да ум ну ба тын нар, ки ни лэр удьуор да ра эмиэ ити ту һу нан өрүү өйдүү-саныы 
сы рыт тын нар!

29 Аби хаил кыы һа Эс фирь са рыыс са бы лаа һын то ло ру ту һа нан, Мар до хей иуде-
йы кыт та биир гэ Пу рим бы раа һын ньы гын ту һу нан ин ни ки су рул лу бут ил дьит 
су ру гу би гэр гэп пи тэ. 30 Онон ити ил дьи ти, эйэ уон на кут тал суох буо луу тун ту һу-
нан ба ҕа са наа ла рын он но эбии кил лэ рэн ба ран, Ахашверош саа рыс ты ба тын сүүс 
сүүр бэ сэт тэ уоба ла һын иудей да ры гар бу ка ба ры ла ры гар ыып пыт та ра. 31 Дьэ ити 
кур дук Мар до хей иудей Эс фирь са рыыс са лыын уур бут уураах та ры нан итиэн нэ 
иудей дар бэ йэ лэ ри гэр уон на кэ нэ ҕэс ки ыч чат та ры гар анаан бы һаар быт та ры нан, 
ас тан тут ту нар ыта был кэ мэ олох том му тун кур дук, аны Пу рим күн нэ рин бы раа-
һын ньы га олох том му та. 32 Эс фирь дьа һал биэ рэн Пу рим бы раа һын ньы гын би гэр-
гэп пи тэ. Ол ту һу нан ба ры та ки ни гэ ҕэ* су рул лан ту рар.

Мар до хей кыа йыы та

101 От тон Ахашверош ыраах таа ҕы дой ду тун иһи нээ ҕи да, муо ра кы ты лы наа-
ҕы да уоба лас та ры гар са ҥа тү һээ ни кил лэр би тэ. 2 Ки ни ба ры кил биэн нээх, 

ал бан аат таах дьа йыы ла ра уон на ыраах таа ҕы Мар до хе йы хай дах кур дук му ҥу-
туур дук үр дэп пи тин ту һу нан кэп сээн Ми дия, Пер сия ыраах таа ҕы ла рын кэр диис 
кэм нэ рин үйэ ти тэр ки ни гэ ҕэ то ло ру су рул лу бу та.

3 Иудей Мар до хей Ахашверош ыраах таа ҕы кэн нит тэн су даа рыс ты ба ик кис ту-
таах то йо но буол бу та. Иудей дар улуу ки һи лэ рэ, аата-ахса бил ли бэт биир уус таах-
та рын тап та лын ыл быт Мар до хей, но руо ту гар үтүө нү оҥо рор го дьу лу һа ра, хаан-
уруу ому гун дьо нун бу ка ба ры ла рын кө мүс күү рэ.

* 9:32 ...кинигэҕэ...– ман на Эс фирь ки ни гэ тит тэн атын – Пу рим бы раа һын ньы га хай дах олох том-
му тун кэп сиир – ки ни гэ ту һу нан этил лэр. 
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