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ӘСТӘР
Падишаһ Аһашверошниң чоң зияпити

1 1 Һиндистандин тартип Һәбәшстанға сәлтәнәт қилип бир йүз йигирмә 
йәттә вилайәткә падишаһ болған Ахашверош тоғрисида зикир қилинип, 

мәзкур Ахашверошниң күнлиридә вәқә болдики,  2 Ахашверошниң өзи Шушан 
ордисида өз падишаһлиқ тәхтидә олтарғинида,  3 у өзи сәлтәнитиниң үчинчи 
йилида һәммә әмир билән хизмәткарлири үчүн бир зияпәт қилди. Парс 
билән Медияниң қошун сәрдарлири келип, вилайәтләрниң улуқлири билән 
әмирлири униң алдиға һазир болған еди.  4 У вақит у өзи узун муддәткичә 
уларға өз падишаһлиқ шан-шәрипи билән дөлитини көрситип, өз улуқ 
дәбдәбисиниң шәвкитини бир йүз сәксән күнгичә ашкарә қилип турди.  5 Бу 
күнләр тамам болғанда падишаһ өзи Шушан ордисидики чоң-кичик һәммә 
хәлиққә падишаһлиқ ординиң беғидики һойлида йәттә күнгичә зияпәт 
қилди.  6 Андаки есилған пәрдиләр болса ақ, йешил вә асман рәңлик болуп, 
нәпис канаплиқ билән сөсүн йиплардин чигилип, күмүч һалқилиридин 
өткүзүлүп, мәрмәр тешидин ясалған түврүкләргә бағланған еди. Қаштеши 
билән ақ мәрмәртин, гөһәрдәк пақиридиған таш билән қара мәрмәртин 
ясалған мәйданда алтун вә күмүчтин етилгән раһәт курсилири қоюлған 
еди.  7 Ичкүлүк болса бир-биригә охшимиған алтун пиялиләрдә кәлтүрүлүп, 
шаһанә шарабниң өзи падишаһқа яриша тола еди.  8 Амма шараб ичишниң 
қаидиси бойичә һеч киши зорланмайтти, чүнки падишаһ өзи ордисиниң 
чоңлириға һөкүм қилип: «Һәр бириниң хаһишиға мувапиқ қилиңлар» 
дәп ейтқан еди.  9 Мәликә Ваштиму Ахашверош падишаһниң падишаһлиқ 
ордисида хотунлар үчүн бир зияпәт қилди.  

Мәликә Ваштидин мәликә мәртивиси елиниду

10 Йәттиничи күни Ахашверош падишаһниң көңли шарабтин хуш болғинида 
у өзи өз һузурида хизмәт қилип турған Мәһуман, Бизта, Харбона, Бигта, Абагта, 
Зетар вә Каркас дегән йәттә мәһримигә буйруп:  11 «Мәликә Ваштини шаһанә 
таҗ кийдүрүп, хәлиқ билән әмирләргә униң гүзәлликини көрсәтмәк үчүн 
падишаһниң алдиға елип келиңлар» дәп һөкүм қилди. Чүнки мәликиниң 
өзи көрүнүшкә чирайлиқ еди.  12 Лекин мәликә Вашти болса мәһрәмләрниң 
васитиси билән падишаһниң һөкүмини тапсиму, кәлгили унимиди. Буниң 
үчүн падишаһ тола хапа болуп, ғәзипи өрләп кәтти.  13 Падишаһниң бир иши 
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болса қанун билән адаләт билгүчиләрниң һәммисидин сорайдиған адити 
болғач падишаһ өзи заманниң аламәтлирини билидиған данишмәнләрдин 
соал қилип,  14 Парс билән Медияниң йәттә әмри болуп падишаһниң йүзини 
көрүп падишаһниң алдида биринчи орунда олтирип униңға йеқин болуп 
турған Каршна, Шетар, Адмата, Таршиш, Мәрәс, Марсина вә Мәмокан 
дегәнләргә мәслиһәт селип:  15 «Мәликә Вашти болса Ахашверош падишаһниң 
өз мәһрәмләрниң васитиси билән әвәткән һөкүмини тутмиғини үчүн қанунға 
мувапиқ униңға немә қилишлиқ лазим болиду?» дәп сориди.  16 У вақит 
Мәмоканниң өзи падишаһ билән әмирләрниң алдида җавап бәрдики: «Мәликә 
Вашти болса ялғуз падишаһқа әмәс, бәлки һәммә әмирләргә, шундақла 
Ахашверош падишаһниң һәммә вилайәтлиридики хәлиқниң һәммисигә 
гуна қилди.  17 Чүнки мәликиниң қилған ишни һәммә хотунларниң арисида 
мәшһур болуп: ‹ Ахашверош падишаһ өз : «Мәликә Ваштини алдимға елип 
келиңлар» дәп буйруғинида у кәлгили унимиди› дәп хәвәр йейилса, уларниң 
өз әрлирини хар көрүшигә сәвәб болса керәк.  18 Дәрвәқә бу күн Парс билән 
Медияниң әмирлириниң хотунлири мәликиниң қилған ишини аңлап қелип, 
падишаһниң һәммә әмирлириниң алдида охшаш сөзлигили башлиса, бу иштин 
тола һақарәт билән хапилиқ чиқиду.  19 Әгәр падишаһқа яхши көрүнсә, у өзи бир 
падишаһлиқ һөкүмни чиқартип, Ваштиниң өзи Ахашверош падишаһниң йүз 
алдида йәнә кәлмәй, униң мәликә мәртивиси болса униңдин яхширақ болған 
башқисиға берилсун дәп, елан қилип, бу һөкүм янмисун дәп, уни Парс билән 
Медияниң қанунлириға мувапиқ яздурсун.  20 Падишаһниң бу чиқиридиған 
һөкүм униң чоң мәмликитиниң һәр йеридә мәшһур болғанда һәммә хотунлар, 
хаһи чоң, хаһи кичик болсун өз әрлиригә лайиқ иззәт беридиған болиду» 
деди.  21 Бу сөз падишаһ билән әмирләргә хуш кәлди. Униң үчүн падишаһ өзи 
Мәмоканниң ейтқандәк қилип:  22 «Һәр бир әр киши өз өйиниң хоҗиси болуп, 
өзи халиғинидәк буюрсун» дәп падишаһлиқниң һәммә вилайәтлиригә һөкүм 
берип, һәр бир вилайәткә униң өз йезиқида, һәр бир хәлиққә униң өз тилида 
буйруқ чиқарди.  

Әстәр мәликә болиду

2 1 Бир вақиттин кейин Ахашверош падишаһниң ғәзипи йенип пәсләнгәндә 
Ваштиниң өзи билән униң қилғинини яд қилип, униң тоғрисида 

тохтитилған һөкүмни хатирисиға кәлтүрди.  2 У вақит падишаһниң алдида 
хизмәт қилған ғуламлири келип, униңға сөзләп: ‹ Падишаһ үчүн чирайлиқ 
яш қизлар издәлсун.  3 Падишаһ өзи мәмликитиниң һәммә вилайәтләрдә 
вәкилләр тохтитип қойсун. Булар болса һәммә чирайлиқ яш қизларни йиғип, 
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Шушан ордисидики һәрәмсарайға кәлтүрүп, падишаһниң хотунлардин хәвәр 
алидиған мәһрими Һегайға тошутуп бәрсун. Анда уларға лазимлиқ упа-
әңликләр берилсун.  4 Қайси қиз падишаһниң көзигә чирайлиқ көрүнсә, бу өзи 
Ваштиниң орнида мәликә болсун» деди. Бу сөз болса падишаһқа хуш кәлгәч 
шундақ қилди.  
5 У вақит Шушан ордисида өзи Бәнямин қәбилисидин болуп, Мордикай дәп 
атилип, Яир бән-Шимий бән-Қисниң оғли болған бир йәһудий адәм бар 
еди.  6 Бу адәм болса Бабил падишаһи Нәбукәднәсәрниң өзи әсир қилип елип 
кәткән Йәһуда падишаһи Йәконя билән биллә Йерусалимдин әсир қилинип 
кәлтүрүлгән адәмләрниң арисида кәлтүрүлгән еди.  7 У өзи тағисиниң Әстәр 
дәп аталған қизи Һадассәни ата-аниси йоқ дәп, беқивалған еди. Бу қиз болса 
келишкән болуп, көрүнүшкә чирайлиқ еди. Униң ата-аниси өлүп кәткәндә 
Мордикай уни өзигә қиз қилип беқивалған еди.  8 Амма падишаһниң һөкүми 
чиқип буйруқи аңланғинида нурғун қизлар йиғилип, Шушан ордисиға 
кәлтүрүлүп Һегайға тапшурулса, Әстәрму падишаһниң өйигә кәлтүрүлүп, 
хотунларни сақлайдиған Һегайға тапшурулған еди.  9 Бу қиз болса униңға 
ярап кетип униң алдида илтипат тапқач у өзи алдирап униңға лазимлиқ 
упа-әңликләр билән йегүлүкни берип, илғанған йәттә дедәкни падишаһниң 
өйидин кәлтүрүп, униңға қошуп, уни дедәклири билән қетип, һәрәмсарайниң 
һәммидин яхши җайиға елип қойди.  10 Лекин Әстәр болса Мордикайниң өзи 
униңға җекиләп: «Буниң тоғрисида дәп бәрмигин» дегини үчүн өз хәлқи 
билән ханиданини дәп бәрмигән еди.  
11 Мордикайниң өзи Әстәрниң һал-әһвалини биләй дәп, һәр күни һәрәмсарайниң 
һойлисиға келип айлинип йүрәтти.  12 Хотунлар тоғрисида тохтитилған 
рәсимгә мувапиқ һәр қиз он икки ай ичидә өзини тәйярлиғандин кейин, һәр 
бири өз нөвити кәлгәндә Ахашверош падишаһниң қешиға кирәтти. Чүнки 
уларниң тәйярлинидиған вақти шунчә болуп, алтә ай мурмәкки йеғи сугашқа 
кетип, йәнә алтә ай хушбуй әтир вә хотунларниң бәдинини пакизлайдиған 
башка буюмларни тәңшәшкә кетәтти.  13 Бу тәриқидә бир қиз падишаһниң 
өйигә киргәндә һәрәмсарайдин падишаһниң өйигә һәрнемә елип беришни 
халиса, униңға бериләтти.  14 Қиз өзи ахшими берип әтиси йенип кәлсә, башқа 
һәрәмсарайға елип берилип падишаһниң мәһрими болуп кенизәкләрни 
сақлайдиған Шаашгазниң қолиға тапшурулуп, падишаһ уни хуш көрүп исмини 
тутуп йәнә қичқармиса, һечқайсиси падишаһниң қешиға иккинчи кирәлмәйтти.  
15 Мордикайниң тағиси Абихайилниң қизи болуп Мордикай уни өзигә қиз қилип 
алған Әстәрниң нөвити йетип, падишаһниң қешиға киридиған вақти кәлгәндә 
бу өзи падишаһниң хотунларни сақлайдиған мәһрими Һегайниң ейтқинидин 
башқа һечнемини тәләп қилмиди. Әстәр болса уни көргән һәммә кишиниң 
нәзиридә илтипат тапатти.  16 Бу тәриқидә Әстәр өзи падишаһниң сәлтәнитиниң 
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йәттиничи йили онинчи ай болған Тебәт айида Ахашверош падишаһниң 
ордисиға униң қешиға кәлтүрүлди.  17 Падишаһ болса Әстәрни башқа һәммә 
хотунлардин яхши көргәч бу өзи униң алдида башқа һәммә қизлардин зиядә 
илтипат тапти. Шундақки, у өзи униң бешиға шаһанә таҗни кийдүрүп, уни 
Ваштиниң орнида мәликә қилип қойди.  18 Андин кейин падишаһ өзи һәммә 
әмир билән хизмәткарлири үчүн Әстәрниң иззити болсун дәп, чоң бир зияпәт 
қилип, вилайәтлириниң баҗ-алванини кемәйтип, шаһанә тәриқидә инамлар 
үләштүрди.  

Мордикай бир сүйқәстни паш қилиду

19 Иккинчи мәртивә қизлар шундақ йиғилғинида Мордикайниң өзи 
падишаһниң дәрвазисида олтарған еди.  20 Лекин Әстәр болса Мордикай 
униңға җекиләп ейтқинидәк өз хәлқи билән ханидани тоғрисида дәп 
бәрмигән еди. Чүнки Әстәр өзи Мордикайниң буйруқини униң қешида 
пәрвиш тапқан күнләрдә тутуп кәлгәндәк тутатти.  21 Күнләрдә бир 
күн Мордикай падишаһниң дәрвазисида шундақ олтарса, падишаһниң 
дәрвазисини сақлайдиған мәһрәмләрниң ичидин Бигтан билән Тәрәш дегән 
икки киши бузулуп, Ахашверош падишаһниң үстигә қол көтәрмәкчи болди.  
22 Амма Мордикай бу иштин хәвәр тепип, мәликә Әстәргә дәп қойса, Әстәр 
өзи Мордикайниң намида буни падишаһқа дәп қойди.  23 Бу иш тоғрисида 
тәптиш қилинса, вәқә раст чиқип қелип, бу икки киши яғачқа есилип кәтти. 
Бу вәқә болса падишаһниң алдидики тарих китапиға йезилди.  

Һаман йәһудийларни өлтүрүш сүйиқәсти

3 1 Бир вақиттин кейин Ахашверош падишаһниң өзи агагий болған 
Һаммәдатаниң оғли Һаманни чоң қилип, егиз мәртивигә чиқирип, өз 

алдидики һәммә әмирләрниң үстидә униңға җай бәрди.  2 Падишаһниң 
дәрвазисида туруп, падишаһниң хизмәткарлири болғанларниң һәммиси 
падишаһ өзи буйруғинидәк Һаманға тиз пүкүп тазим қилатти. Лекин 
Мордикай болса, хаһи тиз пүкмәй, хаһи тазимму қилмайтти.  3 Буни көргәндә 
падишаһниң дәрвазисида туруп, падишаһниң хизмәткарлири болғанларниң 
өзи Мордикайға: «Немишкә падишаһниң һөкүмини сундурисән?» дәп ейтти.  
4 Улар һәр күни униңға шундақ сөзләп турсиму, у қулақ салмиди. Буниң үчүн 
улар, Мордикайниң гепи ақамду яки ақмамду дәп көрмәк үчүн буни Һаманға 
дәп қойди. Чүнки Мордикайниң өзи: «Мән йәһудий екәнмән» дәп уларға дәп 
бәргән еди.  
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5 Һаман өзи: «Мордикай маңа хаһи тиз пүкмәй, хаһи тазимму қилмайду» 
дәп көргинидә аччиқтин толуп кәтти.  6 Лекин у ялғуз Мордикайниң өзигә 
қол көтиришни кичик көрүп, Мордикайниң хәлқи тоғрисида хәвәр тапқач 
Һаманниң өзи Ахашверош падишаһниң барчә мәмликитидә олтарғулуқ болуп 
Мордикайниң хәлқи болған йәһудийларни йоқатқили қәстлиди.  7 Ахашверош 
падишаһниң сәлтәнитиниң он иккинчи йили Нисан дәп аталған авалқи 
айниң өзидә Һаманниң алдида һәр бир күн билән һәр бир ай үчүн Адар дегән 
он иккинчи айға тоғра чүшкичилик Пур дегән чәк ташланди.  8 Андин Һаман 
өзи Ахашверош падишаһниң қешиға берип: «Мана сениң мәмликитиңниң 
һәммә вилайәтлиридики хәлиқләрниң арисида йейилип терилип кәткән бир 
хәлиқ бардур. Униң рәсимлири болса өзгә хәлиқләрниңкидин башқа болуп, 
өзиму падишаһниң қанунлирини тутмайду. Униң үчүн уларни қоюп қоюш 
падишаһқа яхши болмайду.  9 Әгәр падишаһқа хуш көрүнсә, уларни һалак 
қилмақ үчүн һөкүм намә йезилсун. Мән болсам, он миң талант күмүчни 
тартип, падишаһниң хәзинисигә берилсун дәп, хәзиничиләргә тапшурай» 
деди.  10 У вақит падишаһ өз қолидин мөһүр үзүкини чиқиривелип, буни 
йәһудийларға дүшмән болуп агагий болған Һаммәдатаниң оғли Һаманниң 
өзигә бәрди.  11 Берип, падишаһ өзи Һаманға: «У күмүч болса өзәңгә қелип, бу 
хәлиққиму өзәң халиғиниңни қилғин» деди.  
12 Бу сәвәбтин авалқи айниң он үчинчи күнидә падишаһниң катиплири 
қичқирилип, Һаманниң халиғиничә бир һөкүмнамә яздурулуп, падишаһниң 
әмирлириниң өзи билән башқа-башқа вилайәтләрниң валийлириға вә 
башқа хәлиқләрниң һакимлириға һәр бир вилайәткә униң өз йезиқида, 
һәр бир хәлиққә униң өз тилида пүтүлүп әвәтилди. Бу һөкүмнаминиң өзи 
падишаһниң намида пүтүлүп, униңға падишаһниң мөһүр үзүки бесилған 
еди.  13 Андин кейин жүгүридиған әлчиләрниң қолидин падишаһниң һәммә 
вилайәтлиригә хәт әвәтилип: «Һәммә йәһудийлар өлтүрүлүп, хаһи яш хаһи 
қери болсун, хаһи кичик бала хаһи хотун болсун, Адар дегән он иккинчи 
айниң он үчинчи күни бир күн ичидә һалак қилинип, уларниң маллири 
болса олҗа қилинип елинсун» дәп һөкүм қилинди.  14 У күн үчүн тәйяр 
туруңлар дәп, һәр бир вилайәттә елан қилмақ үчүн мәзкур һөкүм-наминиң 
бирдин-бирдин нусха һәр бир хәлиққә әвәтилди.  15 Йүгүридиған әлчиләр 
болса бу һөкүм Шушан ордисида чиқирилған Һаман падишаһниң һөкүми 
билән шитик чиқип кәтти. У вақит падишаһ билән Һаманниң өзи шараб 
ичишкили олтарди. Лекин Шушан шәһири чоң тәшвишкә чүшүп қалди.  
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Әстәрниң қарари

4 1 Мордикайниң өзи һәммә болған вәқәни билгәндә өз кийимлирини 
житип, палас кийип күлгә пучилинип, шәһәрниң оттурисиға берип, 

наһайити қаттиқ аваз билән пәряд қилип,  2 падишаһниң дәрвазисиға йетип 
берип, палас кийгән һеч бир киши падишаһниң дәрвазисидин кирәлмәслики 
үчүн дәвазисиниң алдида тохтап қалди.  3 Падишаһниң һөкүми билән 
пәрмани қайси вилайәткә йәтсә, анда йәһудийларниң арисида чоң пәряд 
чиқип, роза тутуш билән йиға-налә пәйда болуп, толиси палас кийип күлдә 
олтарди.  
4 Әстәрниң дедәклири билән мәһрәмлири кирип, буниң тоғрисида униңға 
хәвәр бәрсә, мәликиниң өзи тола ғәмкин болуп, Мордикайниң палисини 
салдуруветип униңға кийдүрмәк үчүн кийимләр чиқарди. Амма у қобул 
қилғили унимиди.  5 У вақит Әстәрниң өзи падишаһ өз мәһрәмлириниң 
ичидин униң хизмитигә қоюп қойған Һатак дегән кишини қичқирип, униң 
өзигә җекиләп: «Немә болди, немишкә мундақ қилисән?» дәп Мордикайдин 
сориғили әвәтти.  6 Һатак чиқип, падишаһниң дәрвазисиниң алдидики 
шәһәр мәйданиға Мордикайниң қешиға кәлсә,  7 Мордикайниң өзи өзигә 
йәткән хапилиқни униңға дәп берип, Һаманниң өзи йәһудийларни һалак 
қилиш үчүн падишаһниң хәзинисигә тартип бәргили вәдә қилған күмүч 
тоғрисида ейтип берип,  8 йәһудийларни һалак қилиш үчүн Шушанда 
чиқирилған һөкүм-наминиң бир нусхисиниму униңға берип: «Буни Әстәргә 
көрсәткин. У өзи падишаһниң қешиға кирип, униңға ялвуруп, өз хәлқи үчүн 
униңдин рәһим тилисун» деди.  9 Һатак берип, Мордикайниң ейтқинини 
Әстәргә дәп бәрди.  10 У дәп бәрсә, Әстәр Һатакка буйруп, Мордикай үчүн 
униңға гәп җекиләп:  11 «‹ Падишаһниң һәммә хизмәткарлириниң өзи билән 
падишаһниң вилайәтлиридики хәлиқләргә мәлумдурки, хаһи әр, хаһи хотун 
қайси бир киши қичқирилмай, өзичә ичкирки ордиға падишаһниң қешиға 
кирсә, падишаһниң өзи: «Бу тирик қалсун» дәп, униңға алтун һасисини 
узатмай қойса, мундақ киши қанунға мувапиқ шәксиз өлтүриду. Мән болсам, 
оттуз күн болди техи қичқирилмидим› дәп ейтқин» деди.  12 Әстәрниң сөзи 
Мордикайға дәп берилсә,  13 Мордикайниң өзи уларға сөзләп: «Силәр Әстәргә: 
‹ Сән болсаң ялғуз мән йәһудийларниң ичидин падишаһниң өйидә олтирип 
қутулуп қалармәнмикин дәп, көңлүңдә хиял қилмиғин.  14 Һели сән шүк 
турсаң, ниҗат билән халаслиқ башқа тәрәптин йәһудийларға келип қалса 
керәк. Лекин сән өз ханиданиң билән қошулуп һалак қилинисән. Еһтималки 
сән шу вақитниң иши үчүн мәликилик мәртивисигә йәткән болсаң керәк› 
дәп ейтқин» деди.  15 Шуни аңлап, Әстәр Мордикайға җавап чиқирип:  16 «Сән 
берип, Шушандики һәммә йәһудийларни йиғип, үч күнгичә йемәй-ичмәй 
кечә-күндүз мән үчүн роза тутуңлар. Мәнму өз дедәклирим билән қошулуп 
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шундақ роза тутуп, андин кейин мән қанунға зит болсиму, падишаһниң 
қешиға кирәй. Әгәр мән өлүп кәтсәм, өлүп кетәй» дәп ейтқузди.  17 У вақит 
Мордикай чиқип, Әстәрниң һәммә ейтқини беҗа кәлтүрди.  

Әстәр падишаһ вә Һаманни зияпәткә тәклип қилиду

5 1 Үчинчи күни Әстәр шаһанә кийим кийип, падишаһ өзи шаһанә ордисида 
ординиң ишикиниң уттурида өз падишаһлиқ тәхтидә олтарғинида 

шаһанә ординиң ичкирки һойлисиға кирип, шаһанә ордисиниң уттурида 
туруп қалди.  2 Падишаһ мәликә Әстәрниң һойлида турғинини көрүп, 
мәликә униң нәзиридә илтипат тапқач өз қолдики алтун һасини Әстәрниң 
тәрипигә узатти. Узатса, Әстәр йеқин берип, һасиниң учиға қол тәккүзди.  
3 Падишаһ униң өзигә: «Әй мәликә, Әстәр тәлипиң немә екән? Немә халайсән? 
Мәмликәтниң йерими болсиму, саңа бериләтти» дәп ейтти.  4 Әстәр җавап 
берип: «Әгәр падишаһқа хуш көрүнсә, падишаһ билән Һаман мениң падишаһ 
үчүн тәйяр қилған зияпитимгә кәлсун» деди.  
5 У вақит падишаһ өзи: «Әстәрниң хаһишини беҗа кәлтүрмәк үчүн алдирап 
Һаманни елип келиңлар» дәп буйруди. Бу тәриқидә падишаһ билән 
Һаманниң өзи Әстәрниң тәйяр қилған зияпитигә барди.  6 Улар шарабни 
ичкәндә падишаһ өзи Әстәргә: «Әрзиң немидур сән дәп бәрсәң, саңа берилиду. 
Тәлипиң немә екән? Әгәр мәмликәтниң йерими болсиму, саңа бериләтти» 
деди.  7 Әстәр җавап берип: «Әрз билән илтимасим шудурки,  8 әгәр мән 
падишаһниң нәзиридә илтипат тепип, падишаһ мениң илтимасимға мақул 
болуп, тәлипимни беҗа кәлтүргили халиса, падишаһ билән Һаман мән 
уларниң өзигә тәйяр қилған йәнә бир зияпәткә кәлсун. Ундақ қилса, мән әтә 
падишаһ буйруғинидәк қилай» деди.  
9 У күн Һаманниң өзи хуш болуп, хатирҗәмлик билән кәтти. Лекин 
Мордикайни падишаһниң дәрвазисида көрүп, униң өзи үчүн мидирлимай 
олтирип, йәрдин қопмиғиниға қариса, Һаман өзи Мордикайға аччиқланди.  
10 Һәр қандақ болса, өзини тохтитип өйигә берип, андин киши әвәтип, 
достлириниң өзи билән Зәрәш дегән өз хотунини кәлтүрди.  11 Кәлтүрүп, 
Һаман уларға өз дөләт билән шан-шәрипи вә өз балилириниң толилиқи 
тоғрисида гәп қилип: «Падишаһ мени һәр ишниң ичидә башқа әмирләрниң 
өзи билән шаһи хизмәткарларниң үстигә җай бәрди» дәп падишаһ униңға 
бәргән һәммә чоңлуқ тоғрисида сөз қилғили турди.  12 Буниңдин башқа Һаман 
йәнә сөз қилип: «Мана мәликә Әстәр болса өзи тәйяр қилған зияпәткә мәндин 
башқа һеч кимни падишаһ билән қошуп қичқармиди. Әтиму мени падишаһ 
билән барғили қичқарди.  13 Лекин қачанғичә у йәһудий болған Мордикайниң 
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өзиниң падишаһниң дәрвазисида олтарғинини көрсәм, буниң һәммиси 
билән рази болмай туримән» деди.  14 Шуни десә, униң хотуни Зәрәш билән 
өз достлириниң һәммиси униңға сөз қилип: «Сән егизлики әллик гәз болған 
бир дарни қадитип қоюп, Мордикай униңға есилсун дәп, әтә падишаһқа әрз 
қилғин. Андин сән хушлуқ билән падишаһқа қошулуп, зияпәткә баралайсән» 
деди. Бу сөз Һаманниң өзигә хуш келип дарни қадитип қойди.  

Мордикайға икрам қилиниду

6 1 У кечиси падишаһниң уйқаси кәлмигәч у өзи тарих китапини елип 
кәлдүрсә, бу униң алдида оқулди.  2 Оқулса: «Падишаһниң мәһрәмлиридин 

болуп дәрвазини сақлайдиған Бигтан билән Тәрәш дегән икки киши 
Ахашверош падишаһниң үстигә қол көтәргили қәстлиди» дәп Мордикайниң 
ейтип бәргән хәвириниң өзи чиқип қалди.  3 У вақит падишаһ соал қилип: 
«Буниң үчүн Мордикайниң өзигә немә инам-икрам берилди?» дәп сориди. 
Падишаһниң өз хизмитидә турған адәмлири: «Униң өзигә һечнемә тәгмиди» 
дәп җавап бәрди.  4 У вақит падишаһ: «Һазир һойлида бирким барму?» дәп 
сориди. У һаман Һаман өзи қадатқан дарға Мордикайни астурувәткили 
падишаһқа әрз қилай дәп, ординиң ташқириқи һойлисиға кирип турған еди.  
5 Буниң үчүн падишаһниң хизмәткарлири униңға җавап берип: «Һойлида 
Һаман туриду» дәп ейтса, падишаһ: «Уни қешимға киргүзгин» деди.  
6 Һаман кирсә, падишаһ униңдин соал қилип: «Падишаһ икрам қилғили халиған 
кишиниң өзигә немә қилиш лазим келиду?» дәп сориди. Һаман өз көңлидә: 
«Падишаһ болса мәндин башқа кимгә икрам қилғили халайтти» дәп хиял қилди.  
7 Буниң үчүн Һаман өзи падишаһқа җавап берип: «Падишаһ бир кишигә икрам 
қилғили халиған болса,  8 падишаһ өзи кийгән шаһанә либас билән падишаһ 
өзи минип бешиға шаһанә отуғат қисилған бир атни кәлтүрүп,  9 либас билән 
атниң өзи падишаһниң һәммидин улуқ әмирлириниң биригә тапшурулсун. Бу 
либасниң өзини падишаһ икрам қилғили халиған кишигә кийдүрүп, уни атқа 
миндүрүп, шәһәрниң часисини айландуруп: ‹ Падишаһ икрам қилғили халиған 
кишигә шундақ қилиниду› дәп униң алдида җақиратсун» дәп ейтти.  10 Шуни 
десә, падишаһ Һаманға: «Сән алдирап өзәңниң ейтқинидәк либас билән атни 
елип берип, падишаһниң дәрвазисида олтарған Мордикайға шундақ қилип 
ейтқиниңдин һечнемини кам қилмиғин» дәп буйруди.  
11 У вақит Һаманниң өзи либас билән атни елип, либасни Мордикайға 
кийдүрүп, атқа миндүрүп, шәһәрниң часисини айландуруп: «Падишаһ 
икрам қилғили халиған кишигә мундақ қилиниду» дәп униң алдида 
җақириди.  12 Андин Мордикай падишаһниң дәрвазисиға йенип кәлди. Лекин 
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Һаман өзи һәсирәткә толуп, бешини йөгәп илдам өйигә кәтти.  13 Андин 
Һаман өз хотуни Зәрәшниң өзи билән өз достлириниң һәммисигә өзигә 
кәлгән вәқәни дәп бәрсә, униң данишмәнлири билән өз хотуни Зәрәшниң өзи 
униңға сөзләп: «Сән униң алдида пәслигили башлиған Мордикай дегән киши 
йәһудий нәслидин болған болса, сән униңға ғалиб болалмай, бәлки шәксиз 
униң алдида пәсләп кетисән» деди.  14 Улар гәплишип турса, падишаһниң 
мәһрәмлири келип, Әстәрниң тәйяр қилған зияпитигә елип бармақ үчүн 
Һаманни алдиратти.  

Һаман үстидики һөкүм

7 1 Бу тәриқидә падишаһ билән Һаман мәликә Әстәрниң зияпитигә кәлди.  
2 Шараб ичкинидә падишаһ өзи бу иккинчи күниму Әстәрдин сорап: 

«Әй мәликә Әстәр, тәлипиң немә екән? Немә халайсән? Әрзиң немидур? 
Мәмликәтниң йерими болсиму, саңа бериләтти» дәп ейтти.  3 Мәликә Әстәр 
җавап берип: «Әй падишаһ, әгәр мән сениң нәзириңдә илтипат тепип, бу иш 
падишаһқа яхши көрүнсә, илтимасим үчүн җеним қутулуп, әрзим үчүн хәлқим 
маңа берилсун.  4 Чүнки мениң өзәм билән хәлқим болса һалак қилинип, 
өлтүрүлүп, йоқитилип кетишкә сетилип кәттуқ. Әгәр биз ялғуз қул билән 
дедәк болушқа сетилип кәткән болсақ, мән шүк тураттим. Амма дүшмәнниң 
өзи болса падишаһқа йетидиған нуқсанға қариғанда һечнемә әмәс» деди.  5 У 
вақит Ахашверош падишаһ өзи мәликә Әстәрдин сорап: «Мундақ иш қилғили 
өз көңлидә җүрәт қилған кишиниң өзи ким болуп, нә йәрдидур?» дәп ейтти.  
6 Әстәр җавап берип: «Бу адавәтлик дүшмән болса бу яман Һаманниң өзидур» 
десә, Һаман өзи падишаһ билән мәликиниң алдида титрәп кәтти.  
7 У вақит падишаһ аччиқ билән қопуп, зияпәтханидин чиқип, ординиң беғиға 
кәтти. Амма Һаман болса: «Падишаһ маңа қарши яманлиқ қилғили қопти» 
дәп билгинидә Әстәр мәликидин өз җенини тилимәк үчүн йеқин барди.  
8 Лекин падишаһ ординиң беғидин йенип зияпәтханиға кәлсә, Әстәр олтарған 
кариватниң үстидә Һаманниң йиқилип ятқинини көрди. Көрсә, падишаһ 
өзи: «Әмди у өзи йәнә мән турған өйдә мәликини басқучилиқ қилғили 
халамду?» деди. Падишаһниң ағзидин бу сөз чиққан һаман улар Һаманниң 
йүзини йепип қойди.  9 У вақит падишаһниң қешидики мәһрәмләрдин 
болған Харбона дегән киши сөз қилип: «Мана падишаһниң пайдиси үчүн 
гәп қилған Мордикайни есивәтмәк үчүн Һаманниң өзи тәйяр қилдурған 
әллик гәзлик егиз дарму Һаманниң өйиниң алдида тикләклик туриду» 
десә, падишаһ һөкүм қилип: «Униңға униң өзини есиветиңлар» деди.  10 Бу 
тәриқидә Мордикай үчүн Һаманниң өзи растлиған дарға улар униң өзини 
есивәтти. Буниң билән падишаһниң аччиқи пәсләнди.  
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Падишаһниң йәһудийларни қоллаш үчүн чиқирилған һөкүми

8 1 У күни Ахашверош падишаһ өзи йәһудийларниң дүшмини Һаманниң 
өйини мәликә Әстәргә бәрди. Мордикай болса падишаһниң қешиға 

киргили рухсәт тапти, чүнки Әстәр өзиниң униң билән туққан болғинини 
ейтип бәргән еди.  2 Андин падишаһ өзи Һамандин тартивалған мөһүр 
үзүкини Мордикайға бәрди. Әстәр болса Мордикайниң өзини Һаманниң 
өйиниң үстигә қоюп қойди.  3 Андин кейин Әстәр падишаһниң алдида 
сөзләп, униң айиғиға йиқилип йиғлап: «Агагий болған Һаманниң яман 
мәслиһәти билән йәһудийларға қарши қилған тәдбири бекар қилинсун» 
дәп униңға ялвурди.  4 У вақит падишаһ алтун һасисини Әстәргә узатса, 
Әстәр қопуп, падишаһниң алдида туруп:  5 «Әгәр падишаһқа мақул болуп, 
өзәм униң алдида илтипат тепип, бу иш падишаһқа тоғра көрүнүп, мән 
униң амриқи болған болсам, агагий болған Һаммәдатаниң оғли Һаман өзи 
яздуруп: ‹ Падишаһниң һәммә вилайәтлиридики һәммә йәһудийларниң өзи 
өлтүрүлсун› дәп чиқарған һөкүм намилирини бузушқа бир һөкүм йезилсун.  
6 Чүнки мән болсам өз хәлқимгә тегидиған балани қандақ көрүлүп, өз 
җинсимға келидиған һалакәткә қандақ қариялаймән» деди.  7 У вақит 
Ахашверош падишаһниң өзи мәликә Әстәр билән йәһудий Мордикайниң 
өзигә сөзләп: «Мана мән өзәм Һаманниң өйини Әстәргә бәрдим. Униң өзи 
болса йәһудийларға қол көтәргини үчүн дарға есилип кәтти.  8 Лекин силәр 
иккиләңларму халиғиниңларни қилип, падишаһниң намида йәһудийлар 
тоғрисида хәт йезип, униңға падишаһниң мөһүр үзүкини бесиңлар, чүнки 
қайси бир хәт падишаһниң намида йезилип, униңға падишаһниң тирнақ 
мөһүри бесилған болса, бу өзи яндуралмайду» деди.  
9 Бу сәвәбтин дәрһал Сиван дегән үчинчи айниң йигирмә үчинчи күни 
падишаһниң катиплири қичқирилип, Мордикайниң халиғиничә бир һөкүм 
намә яздурулуп, Һиндистандин тартип Һәбәшстанғичә бир йүз йигирмә йәттә 
вилайәттики йәһудийларниң өзи билән сәрдарларға, валийларниң өзи билән 
әмирләргә әвәтилип, һәр бир вилайәткә униң өз йезиқида, һәр бир хәлиққә 
униң өз тилида йәһудийларғиму уларниң өз йезиқи билән өз тилида йезилип 
чиқирилди.  10 Мордикай өзи бу һөкүм-намини Ахашверош падишаһниң 
намида йезип, падишаһниң мөһүр үзүкини бесип, бу хәтләрниң өзини яхши 
нәсилдин болған шитик жүгүрүк атларға мингән әлчиләрниң қолидин 
әвәтти.  11 Мәзкур хәттә падишаһниң өзи шәһәр шәһәрдики йәһудийларға: 
«Силәр бир болуп, өз җениңларни қутқузмақ үчүн қаршилиқ қилип, силәргә 
һуҗум қилған һәр хәлиқ билән һәр вилайәтниң ичидики хәлиқләрни һалак 
қилип йоқитип, хотун, бала-җақилириниму қоймай өлтүрүп, маллирини 
таливелиңлар.  12 Бу иш өзи Ахашверош падишаһниң һәммә вилайәтлиридә 
Адар дегән он иккинчи айниң он үчинчи күни бир күн ичидә қилинсун» 
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дәп йезилған еди.  13 Мәзкур хәттики: «Йәһудийлар өз дүшмәнлиридин 
интиқам алмақ үчүн тайин күндә тәйяр турсун» дегән һөкүмниң өзи һәр 
бир вилайәттики һәммә хәлиққә елан қилинди.  14 Бу һөкүмниң өзи Шушан 
ордисида чиқирилған һаман әлчиләр падишаһниң хизмитидә ишлитидиған 
атларға минип, падишаһниң һөкүми билән чепип чиқип кәтти.  15 Лекин 
Мордикайниң өзи көк билән ақ рәңлик либасни кийип, чоң бир алтун таҗ 
билән таҗлинип нәпис канаплиқ ақ билән сөсүн тонға йөгинип, падишаһниң 
қешидин чиқип кәтсә, Шушан шәһири хушлуқтин қичқиришти.  16 Буниң 
билән йәһудийларға йоруқлуқ болуп, хушлуқ билән шатлиқ вә иззәт һасил 
болди.  17 Һәр қайси вилайәт билән шәһәргә падишаһниң һөкүми йетип, 
пәрмани аңланса, йәһудийларға хушлуқ билән шатлиқ болғач, һейт билән 
хушлуқниң күни несип болди. Жутниң хәлқидин тола киши йәһудий болуп 
кәтти, чүнки йәһудийларниң қорқунучиси уларниң үстигә чүшкән еди.  

Йәһудийлар өз дүшмәнлирини мәғлуп қилиду

9 1 Адар дегән он иккинчи айниң он үчинчи күни падишаһниң һөкүми 
билән пәрмани беҗа кәлтүрүлидиған болуп, йәһудийларниң 

дүшмәнлири уларниң астиға ғалиб болушқа көз тиккән күнниң өзидә 
иш тәтүргә айлинип кетип, йәһудийларниң өзи өз дүшмәнлириниң 
үстигә ғалиб болуп қалди.  2 У күнниң өзидә йәһудийлар йиғилип: «Бизгә 
яманлиқ йәткүзгили халиғанларниң өзигә қол көтирәйли» дәп Ахашверош 
падишаһниң һәммә вилайәтлиридики шәһәр-шәһәрдә җәм болди. Җәм болса, 
уларниң қорқунучиси һәммә хәлиқниң үстигә чүшкәч һеч ким уларниң 
алдида тохтиялмиди.  3 Вилайәтләрниң һәммә әмир билән сәрдарлири, 
валийларниң өзи билән падишаһниң әмәлдарлири болса Мордикайниң 
қорқунучиси уларниң үстигә чүшүп қалғач йәһудийларға ярдәм бәргили 
турди.  4 Чүнки Мордикайниң өзи падишаһниң ордисида чоңийип кетип, 
униң шөһрити һәммә вилайәтләргә йейилип кәткән еди. Чүнки бу Мордикай 
дегән кишиниң өзи өрләп кәткили турған еди.  5 Бу тәриқидә йәһудийлар 
һәммә дүшмәнлирини қилич биси билән уруп өлтүрүп, һалак қилип, яман 
көргән кишиләрниң үстигә халиғинини қилди.  6 Шушан ордисиниң өзидә 
йәһудийлар бәш йүз кишини өлтүрүп йоқитиветип,  7 Паршандата билән 
Далфон,  8 Аспата билән Пората, Адаля билән Аридата,  9 Пармашта билән 
Арисай, Аридай билән Вайзата дәп атилип,  10 йәһудийларниң дүшмини Һаман 
бән-Һаммәдатаниң оғуллири болған он кишиниму өлтүрүвәтти. Лекин улар 
булаң-талаңға қол узатмиди.  11 У күни Шушан ордисида өлтүрүлгәнләрниң 
саниниң хәвири падишаһқа берилсә,  12 падишаһ мәликә Әстәргә сөзләп: 
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«Йәһудийлар болса ялғуз Шушан ордисида бәш йүз кишини өлтүрүп һалак 
қилип, Һаманниң оғуллириниму йоқатқан болса, падишаһниң башқа 
шәһәрлиридә немә-немә қилған болса керәк? Әмди илтимасиң немидур? 
Дегиниң берилиду. Әрзиң немидур? Ейтқиниңдәк қилиниду» десә,  13 Әстәр 
җавап берип: «Әгәр падишаһқа яхши көрүнсә, бу күнки һөкүмгә мувапиқ 
әтә һәм қилишқа Шушандики йәһудийларға иҗазәт берилип, Һаманниң он 
оғлиниң өзиму дарға астурулсун» деди.  14 У вақит падишаһ шундақ қилишқа 
һөкүм бәрсә, бу һөкүмниң өзи Шушанда елан қилинип, Һаманниң он оғли 
есилип кәтти.  15 Шушандики йәһудийлар болса Адар айниң он төртиничи 
күни йиғилип, Шушанда үч йүз кишини өлтүрүвәтти, лекин булаң-талаңға 
қол узатмиди.  16 Падишаһниң вилайәтлиридики башқа йәһудийлар болса өз 
җенини қутқузмақ үчүн җәм болуп чиң туруп, өзини яман көргүчиләрдин 
йәтмиш бәш миң кишини өлтүрүп, дүшмәнлиридин арам тапти. Лекин улар 
булаң-талаңға қол узатмиди.  

Пурим һейтиниң рәсимлири тохтитилиду

17 Бу иш болса Адар айниң он үчинчи күни вәқә болуп, он төртиничи 
күнниң өзидә улар раһәт елип, бу күнни зияпәт күни билән хушлуқ күни 
қилди.  18 Шушандики йәһудийлар болса он үчинчи билән он төртиничи күни 
йиғилип, он бәшинчи күнидә раһәт елип, бу күнниң өзини зияпәт күни билән 
хушлуқ күни қилип бекитти.  19 Униң үчүн сәһрадики сепилсиз шәһәрләрдә 
олтарақлиқ сәһралиқ йәһудийлар Адар айниң он төртиничи күнини хушлуқ 
билән зияпәт вә һейт күни дәп атап, бир-биригә һәдийә әвәтидиған күн қилип 
алди.  20 Мордикай болса бу вәқәләрни йезип, Ахашверош падишаһниң һәммә 
вилайәтлиридики йирақ-йеқин йәһудийларниң һәммисигә хәт әвәтип,  
21 җекиләп: «Һәр йили Адар айниң он төртиничи билән он бәшинчи күнидә 
һейт қилиңлар» дәп улар үчүн қанун тохтитип,  22 мәзкур күнләрниң өзидә 
йәһудийлар өз дүшмәнлиридин арам тепип, мәзкур ай ичидә уларниң ғеми 
хушлуққа айлинип, матәми һейт күнигә айланғач улар мәзкур күнләрни 
зияпәт күни билән хушлуқ күни дәп атап, бир-биригә һәдийә әвәтип, 
пеқирларға хәйр-сәдиқә беридиған күни қилишқа буйруди.  23 Йәһудийларниң 
өзи башлиған ишни Мордикайниң уларға пүткинидәк қилиш үчүн қобул 
тутти.  24 Чүнки һәммә йәһудийларға дүшмән болған агагий Һаман бән-
Һаммәдата болса йәһудийларға қарши уларни һалак қилмақ үчүн тәдбир 
қилип, уларни набут қилип йоқитивәтмәк үчүн Пур дегән чәкни ташлиған 
еди.  25 Амма бу иш падишаһқа йәткәндә у өзи хәт билән буйруқ чиқирип, 
Һаманниң өзи йәһудийларға қарши қилған яман тәдбири болса өз бешиға 
келип, униң өзи билән оғуллири дарға есилсун дәп буйруған еди.  26 Бу 
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сәвәбтин мәзкур күнләрниң өзи Пурниң исми билән Пурим дәп аталди. 
Мәзкур хәттә пүтүлгән гәплири бойичә, һәм шу һақтә өзлириниң көргән-
тартқиниға асасән  27 йәһудийларниң өзи буни қобул қилип, өз үстигә елип, 
өз нәсли билән өзигә қошулғанларниң һәммисиниң үстигә тохтитип, мәзкур 
икки күнни униң тоғрисида пүтүлгән һөкүмгә мувапиқ тайин вақтида 
йилдин йилға һейт қилип тутуп,  28 бу икки күн болса замандин заманға 
зикир қилинип, нәсилдин нәсилгә яд қилинип, вилайәт-вилайәт билән 
шәһәр-шәһәрдә сақлинип, Пурниң бу икки күниниң өзи йәһудийларниң 
ичидә йоқалмай туруп, униң хатириси уларниң нәслидин түгәп кәтмәслики 
үчүн вәдә қилишти.  29 Абихайилниң қизи мәликә Әстәр билән Мордикай 
йәһудийниң өзи Пуримни җари қилмақ үчүн иккинчи мәртивә қаттиқ 
һөкүм билән хәт язди.  30 Бу тәриқидә һәм хатирҗәмлик билән аманлиқниң 
гәплири бар хәтләрниң өзи Ахашверош падишаһниң бир йүз йигирмә йәттә 
вилайитидики йәһудийларниң һәммисигә әвәтилип,  31 Пуримниң бу икки 
күни болса йәһудий болған Мордикай билән мәликә Әстәрниң өзи уларниң 
үстигә тохтитип, йәһудийларму өз-өзи билән нәслиниң үстигә роза тутуш 
билән пәряд қилишни тохтитивалғиниға мувапиқ уларни тайин күнидә 
тутсун дәп буйрулди.  32 Әстәрниң буйруқи билән Пуримниң бу рәсимлири 
тохтитилип китапқа йезилди.  

Мордикайниң чоң нам-шөһрити

10 1 Ахашверош падишаһ болса йәр билән деңизниң араллириға алван 
қойди.  2 Униң күч-қуввитиниң һәммә иши йезилип, падишаһниң 

өзи Мордикайни қандақ чоңайтип мәртивигә чиқарғини тоғрисидики 
сөзму Медия билән Парс падишаһлириниң тарих китаплирида пүтүклүк 
туриду.  3 Чүнки Мордикай йәһудийниң өзи Ахашверош падишаһтин кейин 
иккинчи дәриҗә болуп, өзи хәлқиниң яхшилиқини издәп, өз нәслиниң 
һәммисиниң аманлиқи үчүн гәп қилғач йәһудийларниң арисида иззәт 
тепип, бурадәрлириниң арисида мәқбул болған еди.  


