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ESTHER 

Ang Aklat ni Esther 

{1:1} ngayon ito ay nangyari noong mga araw ni Assuero, (ito 

[ay] Assuero na naghari, mula India hanggang sa 

Ethiopia, [sa] mga isang daan at pitong at ikadalawampu 

lalawigan:) {1:2} [na] sa mga araw na ito, kapag ang hari 

Nakaupo si Assuero sa luklukan ng kanyang kaharian, kung saan 
[ay] sa 

Susan ang palasyo, {1:3} sa ikatlong taon ng kanyang paghahari, 
siya 

gumawa ng isang piging sa lahat ng kaniyang mga prinsipe at ng 
kanyang mga lingkod; ang kapangyarihan 

ng Persia at Media, ang maharlika at ang mga prinsipe ng mga 

ang mga lalawigan, [na] bago siya: {1:4} nang kaniyang ipinakita 
ang 

ang mga kayamanan ng kaniyang maluwalhating kaharian at 
ang karangalan ng kanyang 

marilag na kadakilaan maraming araw, [kahit] isang daang at 

walong pung araw. {1:5} at kapag expire na ang mga araw na 
ito, 

ang hari ay gumawa ng isang piging sa lahat ng tao na naroroon 

sa Susan sa palasyo, kapwa sa malaki at maliit, pitong 

ang mga araw, sa looban ng halamanan ng palasyo ng 
hari; {1:6} 

[Kung saan ay] puti, berde, at asul, [isinasabit sa,] na nakatali 



may lubid ng pinong linen at lilang singsing na pilak at mga 
haligi 

marmol: sa kama [ay] ginto at pilak, sa isang 

aspalto ng pula, at bughaw, at puti, at itim, marmol. 

{1:7} at sila ang nagbigay sa [kanila] ng inumin sa mga sisidlang 
ginto, (ang 

pagiging iba-iba ng isa mula sa isa pa, ang mga sisidlan) at alak 
ng hari o reyna sa 

kasaganaan, ayon sa estado ng hari. {1:8} at ang 

pag-inom [ay] ayon sa kautusan; wala nang pinilit: para sa 

kaya ay naghirang ng hari sa lahat ng mga pinuno ng kanyang 
bahay, 

na dapat nilang gawin ayon sa kasiyahan ng bawat tao. 

{1:9} din Vashti ang reyna ay ginawa sa isang piging para sa mga 
kababaihan 

[sa] makaharing bahay na [kabilang] sa Haring Assuero. 

{1:10} sa ikapitong araw, kapag ang puso ng hari ay 

maligaya na alak, inutusan niya Mehuman, Biztha, 

Harbona, Bigtha, at Abagtha, Zethar, at Carcas, ang 

pitong chamberlains na naglingkod sa harapan ng 

Assuero ang hari, {1:11} upang dalhin ang Vashti ng reyna 

sa hari ng royal ang korona, upang ipakita sa mga tao 

at ng mga prinsipe sa kanyang kagandahan: para siya [ay] patas 
upang tumingin. 

{1:12} kundi ang reyna Vashti ay tumangging pumarito sa ng 
hari 
utos ng [kanyang] chamberlains: kaya nga, ang 

nasunog ang hari ay napoot, at ang kanyang galit sa kanya. 



{1:13} at pagkatapos ay sinabi ng hari sa mga Pantas na lalake, 
alam na 

ang panahon, (para sa mga ito [ay] ng hari na paraan tungo sa 
lahat ng na 

Alam ng mga batas at kahatulan: {1:14} at ang susunod sa 
kanya 

[ay] Carshena, Shethar, Admatha, Tarsis, Meres, 

Marsena, [at] Memucan, ang pitong prinsipe sa Persia at 

Media, na kung saan ay nakita ng hari ang mukha, [at] na kung 
saan ay nakaupo sa unang 

sa kaharian;) {1:15} kung ano ang gagawin natin sa reyna 

Vashti ayon sa batas, dahil hindi niya maisagawa ang 

utos ng ang Haring Assuero ng ang chamberlains? 

{1:16} at Memucan ay sumagot sa hari at sa 

mga prinsipe, Vashti ng reyna ang hindi dapat na gumawa ng 
mali sa hari 
lamang, ngunit din sa lahat ng mga prinsipe, at sa lahat ng tao 
na 

[ay] sa lahat ng mga lalawigan ng ng haring Assuero. {1:17} para 
sa 

[ito] gawa ng reyna ay paroroon sa ibang bansa sa lahat ng mga 
kababaihan, 

upang ang ay kanilang hinahamak ang kanilang mga asawa sa 
kanilang mga mata, kapag 

ito ay iniulat, ang Haring Assuero ay inutusan ng Vashti 

ang reyna na dalhin harapan niya, pero hindi siya dumating. 

{1:18} [gayon] ay sasabihin ang ladies ng Persia at Media 

ang araw na ito sa lahat ng hari ng mga prinsipe, na narinig ng 
mga 



gawa ng reyna. Gayon [may magsisilitaw] sobra 

paghamak at galit. {1:19} kung mangyaring ito ng hari, ay may 
pumunta 

isang makaharing kautusan mula sa kanya, at ito ay nakasulat 
sa 

ang mga batas ng mga taga Persia at mga Medo, upang hindi ito 
maging 

Binago, na Vashti lumapit wala nang harapan ng haring 
Assuero; 

at hayaan ang hari na ibigay ang kanyang maharlikang estate sa 
isa 't isa na 

mas mahusay kaysa sa siya. {1:20} at kapag utos ng hari ang na 

siya ay gumawa ng ay nai-publish sa buong lahat ng kanyang 
imperyo, 

(sapagkat ito ay dakila,) lahat ang mga asawa ay magbibigay sa 
kanilang mga asawa 

karangalan, kapwa malaki at maliit. {1:21} at ang kasabihan 

nasiyahan ang hari at mga prinsipe; at ang hari ginawa ayon 

sa salita ni Memucan: {1:22} sapagkat siya ay nagpadala ng 
liham ang lahat ng mga 

mga lalawigan ng mga hari, sa bawat lalawigan ayon sa mga 

pagsulat niyon, at sa bawat tao alinsunod sa kanilang wika, 

na bawat tao ay dapat pasanin ng mga panuntunan sa kanyang 
sariling bahay, at na 

[ito] dapat inilathala ayon sa mga wika ng bawat 

ang mga tao. 

{2:1} pagkatapos ng mga bagay na ito, kapag ang poot ng hari 

Maglubag ang Assuero, naalala niya ang mga Vashti, at kung 
ano ang 



ginawa niya, at kung ano ay nagpahayag laban sa kanya. {2:2} 
pagkatapos 

Sinabi ng mga lingkod ng hari na nagsisipaglingkod sa kaniya, 
huwag 

maging patas kabataang dalaga naghanap para sa mga hari: 
{2:3} at hayaan ang 

naghirang ng mga hari ang mga pinuno sa lahat ng probinsya ng 
kanyang mga kaharian, 

na maaaring sama-samang tipunin nila ang lahat ng 
makatarungang kabataang dalaga kay 

Susan sa palasyo, sa bahay ng mga babae sa mga 

pag-iingat ng Hege ang hari ng chamberlain, tagabantay ng mga 

babae; at hayaan ang mga bagay na kanilang sapagkat ibibigay 
ng pagdalisay [kanila: 

] {2:4} at ang pagkadalaga na ikinalulugod ng hari ay reyna 

sa halip na Vashti. At ang bagay na ikinasiya ng mga hari; at 
ginawa niya 

kaya. 

{2:5} [ngayon] sa Susan sa palasyo doon ay isang tiyak na 

Judio, na nagngangalang [ay] si Mardocheo, na anak ni Jair, ang 
anak ng 

Shimei, anak ni Kis, isang Benjamite; {2:6} na naging 

dinala ang layo mula sa Jerusalem kasama ang pagkabihag na 
mayroon 

naging natangay sa Jeconiah hari ng Juda, na 

Si Nabucodonosor sa hari ng Babilonia ay natangay. 

{2:7} at dinala siya sa Hadassah, na [ay], Esther, kanyang 

anak na babae ni Tito: sapagka 't siya ay walang ama ni ina, at 

ang maid na [ay] patas at maganda; Sino si Mardocheo, nang 



kanyang Ama at ina ay mamatay, kinuha para sa kanyang 
sariling anak na babae. 

{2:8} kaya iyon ay nangyari, na nang utos ng hari 

at narinig ang kanyang mga utos, at nang maraming mga alilang 
babae 

tinipon sa Susan sa mga palasyo, na sa kustodiya ng 

Hegai, na si Esther ay nagdala rin sa sambahayan ng hari, 

sa pag-iingat ni Hegai, tagabantay ng mga babae. {2:9} at 

ang pagkadalaga ay nalulugod sa kanya, at siya ay nagtamo ng 
kabaitan sa kanya; 

at ibinigay niya sa kaagad niyang bagay para sa pagpapadalisay, 
sa 

gayong bagay na tulad ng pag-aari niya, at ang pitong mga 
alilang babae, na 

ay] meet na ibibigay sa kanya, mula sa bahay ng hari: at siya 

Preferred niya at Maid sa ang pinakamahusay na [lugar] ng mga 

bahay ng mga babae. {2:10} Esther ay hindi ipinakita niya 

tao o ng kanyang mga kaanak: sapagka 't si Mardocheo ay 
sisingilin sa kanya na 

dapat siya ang hindi pakita [ito]. {2:11} at Mordecai na naglakad 

bawat araw sa harapan ng hukuman ng women's bahay, 
malaman 

Paano ginawa ni Esther, at kung ano ang dapat maging sa 
kanya. 

{2:12} ngayon nang buksan ang bawat maid ay dumating upang 
pumunta 

si Haring Assuero, matapos na siya ng mga labindalawang 
buwan, 

ayon sa pamamaraan ng mga babae, (sapagkat gayon ang mga 



ang mga araw ng kanilang purifications naisagawa, [sa 
pagpapatawa,] anim 

buwan ng langis ng mira, at anim na buwan na may matamis 

kamangyan, at sa [ibang] mga bagay para sa paglilinis ng mga 

babae;) {2:13} Pagkatapos ganito dumating [bawat] 
pagkadalaga sa mga 

hari; kung anuman ang hiniling niya ay bigay sa kanya na 
sumama sa kanya 

sa bahay ng mga babae sa sambahayan ng hari. 

{2:14} sa gabi na pinuntahan niya, at kinabukasan siya 

bumalik sa ikalawang bahay ng mga babae, na ang pag-iingat 

ng Shaashgaz, ang hari ng chamberlain, na iningatan ang 

kalunya: siya ay nagtungo sa hari walang higit pa, maliban sa 

hari ay nalulugod sa kanya, at na siya ay tinawag sa pangalang. 

{2:15} Ngayon kapag turn ni Esther, ang anak na babae ng 

Abihail ang tiyo ni Mardocheo, ang kumuha sa kanya para sa 
kanyang 
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anak na babae, ay darating upang pumunta ang hari, kailangan 
niya 

pawang anong Hegai ang hari ng chamberlain, mga tanod 

ng mga babae, hinirang. At Esther ay nagtamo ng lingap sa mga 

paningin ng lahat na tumingin sa kanya. {2:16} kaya si Esther 

Kinuha sa Haring Assuero sa kanyang bahay sa maharlika sa 
mga ikasampung bahagi 

buwan, aling [ay] buwan Tebeth, sa ikapitong taon ng 

kanyang paghahari. {2:17} at minahal ng hari si Esther nang 
higit sa lahat ang 



babae, at siya ay nagtamo ng biyaya at lingap sa kanyang 
sipatin nang higit pa 

kaysa sa lahat ng mga dalaga; kaya na siya ay itakda ang 
maharlikang putong sa kanya 

ulo, at ginawa ang kanyang reyna sa halip na Vashti. {2:18} 
pagkatapos 

ang hari ay gumawa ng malaking piging sa lahat ng kaniyang 
mga prinsipe at ang kanyang 

lingkod, [kahit] ni Esther kapistahan; at ginawa niya ang isang 
release na ang 

mga probinsya, at nagbigay ng mga kaloob, ayon sa estado ng 
hari. 

{2:19} at kapag ang mga dalaga ay tinipon sa 

sa ikalawang pagkakataon, pagkatapos ni Mardocheo na 
nakaupo sa pintuang-daan ng hari. {2:20} 

Si Esther ay hindi [pa] ipinakita niyang lahi ni sa kanya ng mga 
tao; bilang 

Si Mardocheo ay sisingilin sa kanya: sapagkat si Esther ay sa 
kautusan 

ni Mardocheo, tulad nang siya ay pinalaki sa kanya. 

{2:21} sa mga araw na yaon, habang nakaupo si Mardocheo ng 
hari 
ng gate, dalawa sa chamberlains ng mga hari, Bigthan at 
Teresh, ng 

yaong mga tanod-pinto, napoot, at hinangad na pagbuhatan 

kamay sa ang Haring Assuero. {2:22} at ang mga bagay na ito ay 

kilala na si Mardocheo, na nagsabi kay Esther ang reyna; at 

Si Esther ay sertipikado ng hari [nito] sa pangalan ni 
Mardocheo. 



{2:23} at nang ginawang pagtatanong ng mga bagay na ito, ito 
ay 

natagpuan out; anupa 't sila ay kapwa ibinitin sa isang punong 
kahoy: at ito 

ay nakasulat sa Aklat ng mga Cronica bago ang hari. 

{3:1} pagkatapos ng mga bagay na ito ni Haring Assuero 
itaguyod 

Aman ang anak ng Hammedatha ang Agagite, at advanced 

kanya, at magtakda ng kanyang upuan sa lahat ng mga prinsipe 
na [ang] kasama 

kanya. {3:2} at mga tagapaglingkod sa lahat ng hari, na [ay] sa 
mga 

pintuang-daan ng hari, yumuko, at pagpitaganan ang Aman: 
para sa mga hari na 

kaya iniutos hinggil sa kanya. Ngunit si Mardocheo na yumukod 
hindi, 

o ginawa sa [kanya] ang pagpipitagan. {3:3} Pagkatapos ay ang 
hari ng alipin, 

aling [ay] nasa pintuang-daan ng hari, sinabi kay Mardocheo, 
bakit 

transgressest ka ng utos ng hari? {3:4} ngayon ito 

nangyari, nang sila ay nangusap araw-araw sa kanya, at siya 

hindi nakinig sa kanila, na sinabi nila kay Aman, na makita 

kung matatagalan ni Mardocheo na bagay: sapagka 't sinabi 
niya sa 

kanila na niya [ay] isang Judio. {3:5} at nang makita na ng Aman 

Si Mardocheo na yumukod hindi, ni ay binibigyang-galang siya, 
pagkatapos ay 

Aman ng galit. {3:6} at naisip niya ang mapanlibak na mag-ipon 



kamay kay Mardocheo na lamang; sapagkat sila ay ipinakita 
niya ang 

ang mga tao ni Mardocheo: kaya nga Aman ay naghangad na 
wasakin ang lahat ng 

ang mga Judio na [ay] sa buong ang buong kaharian ng 

Assuero, [kahit] sa mga tao ni Mordecai. 

{3:7} sa unang buwan, na [ay] sa buwan ng Nisan, ang 

ikalabindalawang taon ng haring Assuero, itinapon nila ang 
Hood, na [ay], ang 

pulutong, bago Aman mula sa araw na araw, at mula sa buwan 
na 

buwan, [na] sa panlabindalawa [buwan,] na [ay,] buwan ng 
Adar. 

Sinabi ng {3:8} at ni Aman sa Haring Assuero, mayroong isang 

ilang mga tao ay nagkalat sa paligid at nakasabog sa gitna ng 

ang mga tao sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian; at 
ang kanilang mga batas 

[ay] magkakaibang mula sa lahat ng tao; ni hindi panatilihin nila 
ang hari 
batas: kaya nga ito [ay] hindi para sa kapakinabangan ng hari 
upang magdusa sa kanila. 

{3:9} kung mangyaring ito ng hari, ipaalam ito ay isinulat upang 
sila ay 

nawasak: at ako ang magbabayad ng sampung libong talento ng 
pilak na ang 

ang mga kamay ng yaong mga tungkulin ng mga negosyo, 
magdala 

[ito] sa mga haring treasuries. {3:10} at ang hari ay kinuha sa 
kanyang 



singsing mula sa kanyang kamay, at ibinigay ito kay Aman ang 
anak ng 

Hammedatha ang Agagite, ang mga Judio kaaway. {3:11} at ang 

Sinabi ng hari kay Aman, ang pilak [ay] ibinigay sa iyo, ang 

tao rin, gawin mo sa kanila ang makabubuti ito para sa iyo. 

{3:12} pagkatapos ay eskriba ng hari na tinawag sa mga 
Panlabingtatlo 

araw ng unang buwan, at may nakasulat ayon sa lahat ng 

iniutos na ni Aman kay tinyente ng hari, 

at ang mga gobernador na [ay] sa bawat lalawigan, at sa 

mga pinuno ng bawat tao sa bawat lalawigan ayon sa mga 

pagsulat ng niyon, at [sa] bawat tao alinsunod sa kanilang wika; 

pangalan ng haring Assuero ay ito isinulat, at nabuklod 

sa singsing ng hari. {3:13} at ang mga sulat ay ipinadala ng 

ang mga post sa mga lalawigan ng lahat ng hari, upang lipulin, 
patayin, at sa 

dahilan upang masawi, lahat ng mga Judio, kapwa bata at 
matanda, maliliit na bata 

at ang mga kababaihan, sa isang araw, [kahit] sa ang 
panglabintatlo [araw] ng 

ikalabindalawang buwan, [ay] na kung saan ang mga buwan ng 
Adar, at [na dalhin] 

nasamsam sa mga ito para sa mga biktima. {3:14} ang kopya ng 
pagsusulat 

para sa isang utos na ibinigay sa bawat lalawigan ay 

inilathala sa lahat ng mga tao, na dapat silang maging handa 
laban sa 

nang araw na iyon. {3:15} ang mga post ay lumabas, na pinabilis 
ng mga 



utos ng hari, at ang utos ay ibinigay sa Susan 

sa palasyo. At ang hari at si Aman ay naupo upang 
inumin; Subalit ang 

ang lungsod ay nangatitilihan Susan. 

{4:1} Kapag si Mardocheo ay pinaghihinalaang sa ang lahat ay 
naganap, 

Si Mardocheo hinapak ang kaniyang mga suot, at isinuot ang 
mga damit na magaspang sa abo, 

at lumabas sa gitna ng lungsod, at sumigaw sa isang malakas 

at ang mapait na daing; {4:2} at ay kahit na sa harap ng hari 
pintuan: sapagka 't wala nang [ay] makapasok sa pintuang-daan 
ng hari na nadaramitan ng 

magagaspang na kayo. {4:3} at sa bawat lalawigan, kung saan 
ang 

utos ng hari at ang kanyang mga utos ay, [nagkaroon] 

malaking pagdadalamhati ng mga Judio, at pag-aayuno, at 
pagtangis, 

at panaghoy; at marami ay nakahimlay sa damit na magaspang 
at abo. 

{4:4} kaya ni Esther Maid at ang kanyang chamberlains ay 
dumating at 

sinabi [ito] sa kanya. Pagkatapos ay reyna lubhang nalungkot; at 

nagpadala siya ng mga pangpalit na bihisan at damitan si 
Mardocheo na kitlin ang kanyang 

magagaspang na kayo mula sa kanya: ngunit hindi niya 
tinanggap ang mga [ito]. {4:5} pagkatapos 

tinatawag na si Esther para sa mga Hatach, [isang] ng ang 
Haring chamberlains, 



kanino siya ay hinirang na dumalo sa kanya, at nagbigay sa 
kanya ng isang 

utos na si Mardocheo, na alam ng mga ito [ay], at kung bakit 

ito [ay]. {4:6} kaya Hatach ay nagtungo kay Mardocheo sa mga 

kalsada ng lungsod, na kung aling [ay] bago ang hari ng 
gate. {4:7} 

At sinabi sa kanya ng lahat ng nangyari sa kanya, si Mardocheo 

at ang sum ng pera ng Aman na ipinangako sa 

magbayad sa treasuries ng hari ng mga Judio, upang lipulin sila. 

{4:8} din niya ay binigyan siya ng mga kopya ng pagsusulat ng 
mga 

utos na ibinigay sa Susan na sirain ang mga ito, upang pakita 

[ito] kay Esther, at upang ipahayag ang mga [ito] sa kaniya, at 
upang singilin ang 

kanya na siya ay nararapat na magtungo hari, upang gumawa 
ng mga hinaing 

sa kaniya, at upang gumawa ng kahilingan sa harapan niya para 
sa kanyang mga tao. 

{4:9} at Hatach ay dumating at sinabi ni Esther sa mga salita ng 

Si Mardocheo. 

{4:10} muli si Esther ay nagsalita sa Hatach, at binigyan siya ng 

utos kay Mardocheo; {4:11} lahat ng hari 
lingkod, at ang mga tao sa mga lalawigan ng hari, malaman, 

ang sinumang, lalaki man o babae, ay lumapit sa 

ang mga hari sa loob ng patyo, ay hindi na tinatawag, [may] isa 

batas ng kanyang upang ilagay sa [kanya] na kamatayan, 
maliban sa mga naturang kanino ang 

hari 'y mananatiling ang ginintuang setro, na siya ay mabuhay: 
ngunit 



Hindi ako natawag na lumapit hari ito ikatatlumpu 

araw. {4:12} at sinabi nila na ang mga salita ni Mordecai Esther. 

{4:13} Pagkatapos ni Mardocheo na inutusang sagutin ni Esther, 
palagay 

hindi kasama sa iyong sarili na ikaw ay makatakas sa bahay ng 
hari, 

higit sa lahat ng mga Judio. {4:14} sapagkat kung tuluyang 
iniingatan 

iyong kapayapaan sa oras na ito, [pagkatapos] ay may 
kakayahang umunlad at 

kaligtasan ay bumangon na ang mga Judio mula sa ibang 
lugar; Subalit ikaw 

at wawasakin ang bahay ng iyong Ama: at sinong nakakaalam 
na 

Kung ikaw naparito ka baga upang ang kaharian para sa [bagay] 
bilang 

ito? 

{4:15} pagkatapos Esther ay inatasan sa kanila bumalik si 
Mardocheo [ito 

sagot,] {4:16} pumunta, sama-samang tipunin ang lahat ng 
Judio na 

naroon sa Susan, at mabilis na kayo para sa akin, at hindi 
kumain ni 
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uminom ng tatlong araw, gabi o araw: ako din at ang aking mga 
alilang babae 

mabilis din; at kaya ako pupunta mga hari, aling [ay] 

hindi ayon sa kautusan: at kung ako ay masawi, ay masasawi 
ako. {4:17} kaya 



Si Mardocheo ay nagpunta ang kanyang paraan, at ginawa ang 
ayon sa lahat na si Esther 

ipinag-utos sa kanya. 

{5:1} ngayon ito ay nangyari sa ikatlong araw, na si Esther 

ilagay sa [kanyang] royal [kasuotan], at tumayo sa loob ng 
patyo ng 

bahay ng hari, nasa tapat ng bahay ng hari: at ang hari 

nakaupo sa kanyang maharlikang trono sa maharlikang bahay, 
sa laban ang 

pintuan ng bahay. {5:2} at nagkagayon, nang makita ng hari 

Si Esther na reina na nakatayo sa looban, na nakuha niya 

lingap sa kaniyang paningin: at inilawit ng hari kay Esther ang 

ginintuang setro na [ay] sa kanyang mga kamay. Kaya papalapit 
si Esther, 

at hinipo ang itaas ng ang cetro. {5:3} magkagayo 'y sinabi ng 
hari 
sa kaniya, ano ang nais ninyong, Reyna Esther? at anong [ay] 
inyong 

kahilingan? kahit ibibigay sa iyo na ang kalahati ng mga 

kaharian. {5:4} at Esther ay sinagot, kung [mukhang] mabuti 
ang hari, ipaalam ang hari at si Aman na darating ang araw na 
ito sa 

ang piging na naihanda ko para sa kanya. {5:5} pagkatapos ng 

Sinabi ng hari, Aman dahilan para magmadali, na maaari niyang 
gawin bilang 

Sinabi ni Esther. Kaya ang hari at si Aman ay na ang 

salu-salo na na inihanda ni Esther. 

{5:6} at sinabi ng hari kay Esther sa piging ng 



alak, [ay] kung ano ang iyong petisyon? at ito ay ipagkakaloob 
sa iyo: 

at [ay] kung ano ang iyong kahilingan? kahit na ang kalahati ng 
kaharian ito 

ay isasagawa. {5:7} at sumagot ni Esther, at sinabi, 

Aking pagsusumamo at aking kahilingan [ay]; {5:8} kung 
magkaroon ng nakasumpong ako ng 

lingap sa paningin ng hari, at kung mangyaring ito sa hari na 

ipagkaloob ang aking kahilingan, at upang magsagawa ng mga 
kahilingan ko, hayaan ang hari 

at Aman pumunta sa salu-salo na aking ihahanda para sa 

kanila, gagawin natin bukas habang ang hari ay nagsabi. 

{5:9} pagkatapos nagtungo Aman masayang ang araw na iyon at 
may isang 

masasayang puso: ngunit nang makita ni Aman si Mardocheo sa 
ng hari 
ng gate, na siya ay tumayo hindi, ni lumipat para sa kanya, siya 
ay napuspos ng 

nangagalit laban si Mardocheo. {5:10} gayon pa man na Aman 

magpipigil sa kanyang sarili: at nang siya ay pauwi, nagpadala 
siya at 

tinatawag na para sa kanyang mga kaibigan, at Zeres kanyang 
asawa. {5:11} at 

Si Aman ay sinabi sa kanila ng kaluwalhatian ng kanyang mga 
kayamanan, at ang 

karamihan ng kanyang mga anak, at ang lahat [ng bagay] 
wherein ang 

hari ay itinaguyod siya, at kung paano siya ay sumulong na sa 
kanya 



sa itaas ng mga prinsipe at mga lingkod ng hari. {5:12} Aman 

Sinabi ng bukod pa rito, oo, si Esther, ang reyna ay hinayaang 
sinoman ang lumapit 

gamit ang hari sa mga piging na inihanda niya pero 

aking sarili; at sa kinabukasa 'y inanyayahan ko sa kaniya rin 
may mga 

hari. {5:13} pa pakikinabangan ang lahat ng ito sa akin, sa 
hangga 't ako 

Tingnan ang ni Mardocheo sa mga Judio na nakaupo sa 
pintuang-daan ng hari. 

Pagkatapos ay {5:14} na sabi ng Zeres ang kanyang asawa at 
lahat ng kanyang mga kaibigan sa 

Hayaan kanya, isang bitayan ng limampung siko mataas, at sa 

magsalita ka ng kinabukasan sa hari si Mardocheo ay maaaring 

ibinitin doon: pagkatapos ay pumunta ka merrily sa hari sa 

sa salu-salo. At ang mga bagay na ito ay ikinasiya ng Aman; at 
pinapangyari niyang magtayo ng 

ang bitayan na gagawin. 

{6:1} noong gabing iyon ay hindi mga hari na pagtulog, at siya 

inutusan na magdala ng mga aklat ng talaan ng mga Cronica; 

at mga binasa sa harap ng hari. {6:2} at ito ay natagpuan 

nakasulat, na sinabi ng Bigthana at Teresh, si Mardocheo 
dalawa 

ng ang hari chamberlains, ang mga bantay ng pintuan, na 

naghangad na pagbuhatan ng kamay ng haring Assuero. {6:3} at 
ang 

Sinabi ng hari, anong karangalan at kamahalan ang nagawa kay 

Ni Mardocheo para sa mga ito? Pagkatapos ay sinabi ng mga 
lingkod ng hari na 



naglingkod sa kanya, may ay walang nagawa para sa kanya. 

{6:4} at ang mga hari na sinabi, na [ay] sa hukuman? Ngayon 

Si Aman ay dumating sa mga panlabas na hukuman ng mga hari 
bahay, upang makipag-usap sa hari na kumapit si Mardocheo 
ang 

bitayan na inihanda niya para sa kanya. {6:5} at ng hari 
Sinabi ng lingkod sa kaniya, narito, nakatayo si Aman mga 

hukuman. At sinabi ng hari, siya ay pumarito. pa {6:6} kaya 
Aman 

dumating. At sinabi ng hari sa kaniya, ano ang gagawin 

sa mga tao na ang hari ay nalulugod sa karangalan? Ngayon 

Naisip ni Aman sa kanyang puso, na kung kanino ay hari 

malugod na gawin ang karangalan kaysa sa aking sarili? {6:7} at 

Aman sumagot sa hari, ang mga tao kung sino ang mga hari 

ay nalulugod na karangalan, {6:8} Let maisasakatuparan ng 
maharlikang kasuotan 

na hari [useth] na isusuot, at mga kabayo na hari 
aking ipinasiya sa, at ang putong royal na inilagay sa kanyang 
ulo: 

{6:9} at hayaan ang ganitong kasuotan at kabayo na maihatid sa 
mga 

kamay ng isa sa pinakamararangal na prinsipe ng hari, na sila ay 
maaaring 

array ng lalaki [dito] kanino ay nalulugod sa karangalan, ang 
hari 
at dalhin siya sa kabayo sa pamamagitan ng mga kalye ng 
lungsod, 

at ipahayag ang nauna sa kanya, ganito iyon ay mangyayari na 
ang mga tao 



Sino ang hari ay nalulugod na karangalan. {6:10} pagkatapos ng 
hari 
sinabi kay Aman, gumawa ng dalidali, [at] tumagal ang 
kasuotan at mga 

kabayo, tulad ng sinabi ninyo, at gawin ang gayon din naman 
kay Mardocheo ang 

Judio, na umuupo sa pintuang-daan ng hari: Hayaan wala 
mabigo ng lahat na 

sinabi mo. {6:11} Pagkatapos ay kinuha ni Aman ng kasuotan at 

ang mga kabayo, at nakaayos Mardocheo, at dinala siya 

kabayo sa pamamagitan ng mga kalye ng lungsod, at sinabing 

bago sa kanya, sa gayon iyon ay mangyayari sa mga tao kung 
sino ang 

hari ay nalulugod na karangalan. 

{6:12} at si Mardocheo ay bumalik sa pintuang-daan ng 
hari. Subalit ang 

Si Aman ay Dalidali sa kanyang bahay na pagdadalamhati, at 
ang pagkakaroon ng kanyang ulo 

sakop. {6:13} at Aman kay Zeres na kaniyang asawa at ang lahat 
ng kanyang 

kaibigan bawat [bagay] na nangyari sa kaniya. Pagkatapos ay 
sinabi sa kanyang 

mga Pantas at Zeres kanyang asawa sa kaniya, kung si 
Mardocheo [maging] ng 

ang mga binhi ng mga Judio, bago kung kanino ka mo sinimulan 
nilang mahulog, 

ikaw ay hindi mananaig laban sa kanya, ngunit ay tiyak na 
babagsak 

bago sa kanya. {6:14} at habang sila [ay] pa na nag-uusap sa 



kanya, ay chamberlains ng hari, at Dalidali upang dalhin 

Aman sa mga piging na inihanda ng Esther. 

{7:1} kaya ang hari at si Aman ay salu-salo kasama ang 

Esther ang reyna. {7:2} at muli ay sinabi ng hari kay Esther 

sa ikalawang araw sa salu-salo ng alak, anong [ay] inyong 

petisyon, Reyna Esther? at ito ay ipagkakaloob sa iyo: at 

Ano ang [ay] mo ang iyong kahilingan? at ito 'y ginanap, [kahit] 
sa 

ang kalahati ng kaharian. {7:3} Pagkatapos Esther ang reyna 

Sinagot at sinabi, kung magkaroon ng nakasumpong ako ng 
lingap sa iyong paningin, Oh 

hari, at kung mangyaring ito ng hari, ipaalam sa aking buhay na 
ibibigay sa akin sa aking 

petisyon, at ang aking mga tao sa aking kahilingan: {7:4} para sa 
kami ay 

ibinebenta, ako at aking mga tao, maaaring mapahamak, 
mapatay, at sa 

masawi. Ngunit kung tayo ay nabenta sa pagkaalipin at 

bondwomen, may hawak ko aking dila, bagama 't kaaway 

hindi countervail ang pinsala ng hari. 

{7:5} at ang Haring Assuero ay sumagot at sinabi sa 

Si Esther, ang reyna, na siya, at kung saan ay siya, nagtangkang 
iyon 

palagay sa kaniyang puso na gawin ito? Sinabi ng {7:6} at 
Esther, ang 

kaaway at kaaway [ay] ito masama Aman. Pagkatapos ay Aman 

natakot bago ang hari at reyna. 

{7:7} at ang hari na lilitaw mula sa mga salu-salo ng alak sa 



kanyang poot [pumasok] sa mga halamanan ng palasyo: at si 
Aman ay tumayo 

up gumawa ng kahilingan para sa kanyang buhay kay Esther ang 
reyna; para sa mga niya 

Nakita na may masamang natutukoy laban sa kanya sa 
pamamagitan ng hari. 

{7:8} hari pagkatapos ay bumalik mula sa hardin ng palasyo sa 

ang lugar ng mga salu-salo ng alak; at bumagsak ang Aman 

sa kama kung saan sila Esther [ay]. Pagkatapos ay sinabi ng hari, 

Pipilitin niya ang reyna rin bago sa akin sa bahay? Bilang ang 

salita ang lumalabas sa bibig ng hari, sila ay sakop ng Aman 

mukha. {7:9} at na mga Harbonah, isa sa mga chamberlains, 
sinabi 
harapan ng hari, masdan din, ang bitayan limampung siko 
mataas, 
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na nilikha ni Aman para si Mardocheo, na nagsalita 

mabuti para sa hari, na nakatayo sa bahay ng 
Aman. Pagkatapos ng 

Sinabi ng hari, nakaumang sa kanya doon. {7:10} kaya ibinitin 
sila Aman 

sa bitayan na inihanda niya para sa mga si 
Mardocheo. Pagkatapos ay 

poot ng hari na nagpaawat. 

{8:1} sa araw na iyon ay ang Haring Assuero ay bigyan ng bahay 

ng mga kaaway sa Aman ng mga Judio kay Esther ang reyna. At 

Si Mardocheo sa hari; para sa Esther sinabi niya 

[ay] sa kanya. {8:2} at ang hari ay hinubad ang kanyang singsing, 
na kung saan 



siya Kinuha mula Aman, at ibinigay ito kay Mardocheo. At 

Si Esther ay nagtalaga ng mga Mardocheo sa bahay ng Aman. 

{8:3} at Esther ay nagsalita pa muli sa harapan ng mga hari, at 
bumagsak 

pababa sa Kanyang paanan, at ipinamamanhik sa kaniya ng luha 
para itago 

ang pilyo ng Aman ang Agagite, at ang kanyang kagamitan na 
siya 

bumalangkas laban sa mga Judio. {8:4} Pagkatapos ay inilawit 
ng hari 
ang gintong cetro tungo sa Esther. Kaya si Esther ay bumangon 
at tumayo 

harapan ng hari, {8:5}, at nagsabi, kung mangyaring ito ng hari, 
at kung 

Ako 'y nakasumpong sa kanyang paningin, at ang mga bagay na 
ito [tila] tama 

bago ang hari, at ako [ay] nakalulugod sa kanyang mga mata, 
hayaan ang mga ito ay 

nakasulat na baligtarin ang liham na ito ay bumalangkas ng 
Aman ang anak ng 

Hammedatha ang Agagite, na siya ay isinulat upang sirain ang 

Judio na [ay] sa mga lalawigan ng lahat ng hari: {8:6} para sa 
kung paano 

ako 'y makapagtitiis na makita ang kasamaan na ang sasapit sa 
aking mga tao? 

o paanong ako 'y makapagtitiis na makita ang paglipol sa aking 
kamaganakan? 

{8:7} at pagkatapos ay sinabi ni Haring Assuero si Esther ang 
reyna 



at kay Mardocheo Judio, masdan, naibigay ko na kay Esther ang 

sambahayan ni Aman, at siya ay ibinitin sila sa mga 

bitayan, dahil ibinuwis niya ang kanyang kamay sa mga 
Judio. {8:8} 

Isulat ninyo rin para sa mga Judio, na liketh mo, sa mga hari 

pangalan, at ang tatak [ito] sa singsing ng hari: para sa pagsulat 
ng mga 

na kung saan ay nakasulat sa pangalan ng hari, at tinatakan ng 
mga 

singsing ng hari, maaaring baligtarin ang sinoman. {8:9} noon 
ang mga 

hari ng eskriba na tinatawag noong panahong iyon sa ikatlong 
buwan, na [ay], 

ang buwan ng Sivan, sa tatlo at dalawampung [araw] niyon; 

at ito ay isinulat alinsunod sa lahat ng iyon ni Mardocheo 

Inutusan ng mga Judio, at ang tinyente, at ang 

deputies at pinuno sa mga lalawigan kung saan [ay] mula sa 
India 

sa Ethiopia, isang daan dalawampu at pitong probinsya, sa 

bawat lalawigan ayon sa pagsulat nito, at sa 

bawat tao alinsunod sa kanilang wika, at sa mga Judio ayon 

sa kanilang pagsusulat, at ayon sa kanilang wika. {8:10} 

At siya ay sumulat sa pangalan ng haring Assuero, at tinatakan 
ito 

kasama ng hari mga singsing, at mga liham na padala ni post 
nakasakay sa kabayo, 

[at] sakay ng mga kabayo, kamelyo, [at] kabataang 
dromedaries: 



{8:11} kung saan ang hari pinahintulutan ang mga Judio kung 
aling [mga] sa 

bawat lunsod upang sama-samang tipunin ang kanilang sarili, at 
panindigan 

kanilang mga buhay, upang lipulin, patayin at maging dahilan 
na mapahamak, lahat ng 

kapangyarihan ng mga tao at mga probinsya ay sugurin sa 
kanila, 

[parehong] mga bata at kababaihan, at [na dalhin] ang 
nasamsam sa mga ito 

para sa mga biktima, {8:12} sa isang araw sa lahat ng mga 
lalawigan ng hari 
Assuero, [alalaong baga 'y,] sa ang panglabintatlo [araw] ng 
mga 

ikalabindalawang buwan, [ay] na kung saan ang mga buwan ng 
Adar. {8:13} ang kopya 

ang pagsusulat para sa isang utos na ibinigay bawat 

lalawigan [ay] inilathala sa lahat ng tao, at na ang mga Judio 

dapat maging handa laban sa araw na iyon upang ipaghiganti 
ang kanilang mga sarili sa 

kanilang mga kaaway. {8:14} [kaya] ang mga post na sumakay 
sa karwahe 

[at] kamelyo ay lumabas, na pinabilis at nagpatuloy sa 

utos ng hari. At ang utos ay ibinigay sa 

Susan sa palasyo. 

{8:15} at si Mardocheo ay nagsilabas mula sa harapan ng mga 

hari sa maharlikang kasuotan ng asul at puti, at may isang 
dakilang 

putong na ginto, at may isang damit ng pinong linen at lilang: 



at ang lunsod ng Susan nagalak at natuwa. {8:16} ang 

Hudyo ay nagkaroon ng liwanag, at tuwa, at galak, at 
karangalan. {8:17} 

At sa bawat lalawigan, at sa bawa 't bayan, saan man sa 

utos ng hari at ang kanyang mga utos ay dumating, ang mga 
Judio ay kagalakan 

at kasayahan, isang pista at magandang araw. At marami sa 
mga 

ang mga tao ng lupain ay naging Judio; sapagkat ang takot sa 
mga Judio ay nahulog 

sa kanila. 

{9:1} ngayon sa ikalabindalawang buwan, na [ay,] buwan ng 
Adar, 

sa ikalabintatlong araw ng parehong, kailan ng hari 

kautusan at ang kanyang mga utos ay lumapit upang ilagay ang 
mga ito 

pagsasagawa, sa araw na ang mga kaaway ng mga Judio ay 
umasa na 

may kapangyarihan sa kanila, (bagama 't ito ay tumalikod ang 

sa halip, na ang mga Hudyo ay may paghahari sa kanila na 
napopoot sa kanila;) 

{9:2} ang mga Hudyo sama-samang tinipon ang kanilang sarili sa 
kanilang lungsod 

sa buong lahat ng mga lalawigan ng haring Assuero, ialay 

kamay tulad ng hinahangad ng kanilang sakit: at walang taong 
maaaring 

mapaglabanan ang mga ito; sapagkat ang takot sa mga ito ay 
nahulog sa lahat ng tao. 

{9:3} at lahat ng pinuno sa mga lalawigan, at ang 



tinyente, at ang mga deputies, at ang mga opisyal ng hari, 

nakatulong ang mga Judio; dahil sa takot ni Mardocheo ay 
nahulog 

kanila. {9:4} para Mardocheo [ay] dakilang sa bahay ng hari, 

at lumabas ang kanyang katanyagan sa lahat ng mga lalawigan: 
para sa mga ito 

ang tao ni Mardocheo naging higit at higit. {9:5} gayon ang 

Judio ay pinutol lahat ng kanilang mga kaaway kasama ang 
stroke ng tabak, 

at pagkatay, at pagkawasak, at ginawa kung ano ang gusto nila 

sa mga yaong napopoot sa kanila. {9:6} at sa Susan sa palasyo 

ang mga Judio ay pinatay at winasak ang limang daang 
tao. {9:7} at 

Parshandatha, at Dalphon, at Aspatha, {9:8} at 

Poratha, at Adalia, at Aridatha, {9:9} at Parmashta, 

at Arisai, at Aridai, at Vajezatha, {9:10} ng sampung anak na 
lalaki 

ng Aman ang anak ni Hammedatha, ang kaaway ng mga Judio, 

pinatay nila; Pero sa sa nasamsam na ito inilatag nila hindi ang 
kanilang mga kamay. {9:11} 

Sa araw na iyon ang bilang ng mga pinatay sa Susan 

ang palasyo ay dalhin sa harapan ng hari. 

{9:12} at sinabi ng hari kay Esther ang reyna, ang mga Hudyo 

pinatay at winasak ang limang daang tao sa Susan ang 

palasyo, at ang sampung anak na lalaki ni Aman; Ano ang 
nagawa nila 

ang natitirang bahagi ng probinsya ng hari? ngayon [ay] kung 
ano ang iyong petisyon? 



at ito ay ipagkakaloob sa iyo: o [ay] kung ano ang iyong 
kahilingan sa pa? 

at ito ay mangyayari. Pagkatapos ay {9:13} na sabi ng Esther, 
kung mangyaring ito ang 

hari, hayaan mo na ito ay nagpahintulot sa mga Judio na [ay] sa 
Susan upang 

gumawa ng bukas na rin ayon sa atas ng araw na ito, at hayaan 

Aman ng sampung anak na lalaki ay ibinigti sa mga 
bitayan. {9:14} at 

ang hari ay nag-utos sa kaya na gawin: at ang utos ay 

ibinigay sa Susan; at kanilang ibinigti Aman ng sampung anak na 
lalaki. 

{9:15} para sa mga Judio na [ay] sa Susan nagtipon 

kanilang sarili na magkakasama sa ikalabing-apat na araw din 
ng buwan 

Adar, at pinatay sa tatlong daang kalalakihan sa Susan; Ngunit 
sa mga 

huli na inilatag nila hindi ang kanilang mga kamay. {9:16} kundi 
ang iba pang mga Hudyo na 

[ay] sa mga lalawigan ng hari na sama-samang tinipon ang 
kanilang sarili 

at tumayo para sa kanilang buhay, at nagkaroon ng pahinga 
mula sa kanilang mga kaaway, 

at pinatay ng kanilang mga kaaway ang Pitumpu at limang libo, 
ngunit sila 

sumaling hindi nila sa mga biktima, {9:17} sa ang panglabintatlo 

araw ng buwan ng Adar; at sa ikalabing apat na araw ng mga 

rin sila ay nagpahinga, at ginawang araw ng pagpapakabusog at 

Kasayahan. {9:18} ngunit ang mga Hudyo na [ay] sa Susan 



sama-samang nagtipon sa mga Panlabingtatlo [araw] niyon; at 
sa 

ang Panglabing-apat niyon; at sa ikalabinglima [araw] ng 
parehong 

sila ay nagpahinga, at ginawang araw ng pagpapakabusog at 
kasayahan. 

{9:19} Busa ang mga Judio ng mga nayon, na tumatahan sa mga 

unwalled ng mga bayan, na sila 'y inyong ginawa ang ikalabing 
apat na araw ng buwan ng Adar 

[panahon ng] kagalakan at pagpapakabusog, at maganda ang 
araw, at ng 

pagpapadala ng mga bahagi sa isa 't isa. 

{9:20} at si Mardocheo ay sumulat ng mga bagay na ito, at 
nagpadala ng mga liham 

sa lahat ng mga Judio na [ay] sa lahat ng mga lalawigan ng hari 

Assuero, [parehong] nigh at malayo, {9:21} upang pagtibayin 
ang mga [ito] 

sa kanila, na dapat nilang sundin ang Panlabing-apat araw ng 
mga 

buwan ng Adar, at ikalabinlimang araw ng ang parehong, taon-
taon, 

{9:22} bilang ang araw kung saan nagpapahinga ang mga Judio 
mula sa kanilang 
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mga kaaway, at ang buwan na kung saan ay tumalikod sa kanila 
mula sa 

kalungkutan sa kagalakan, at mula sa pagdadalamhati sa 
magandang araw: na sila 



dapat gumawa sa kanila sa araw ng pagpapakabusog at 
kagalakan, at sa pagpapadala ng 

bahagi ng isa 't isa, at ang mga regalo sa mga maralita. {9:23} at 

ang mga Hudyo na pinili niyang gawin nila ay nagsimula na, at 

Isinulat ni Mardocheo sa kanila; {9:24} dahil Aman 

ang anak ni Hammedatha, ang Agagite, ang kaaway ng lahat ng 

Judio, ay bumalangkas ng mga laban sa mga Judio na lipulin sila, 
at may 

itinapon ang Hood, na [ay], ang lote, para sunugin sa kanila, at 
upang sirain ang 

kanila; {9:25} ngunit nang [Esther] ay dumating sa harap ng 
hari, siya 

iniutos sa pamamagitan ng mga liham na kanyang masasama na 
aparato, na kanyang 

bumalangkas ng mga laban sa mga Judio, ay magbabalik sa 
kanyang sariling mga ulo, 

at na siya at ang kanyang mga anak na lalaki dapat ibinitin sa 
mga bitayan. 

{9:26} dahil dito tinawag nila ang mga araw na Purim matapos 
ang 

pangalan ng hood. Kaya nga, para sa lahat ng mga salita ng 
sulat na ito, at 

[ng iyon] na kanilang nakita hinggil sa bagay na ito, at 

dumating na sa kanila, {9:27} ang mga Judio na inorden, at 

Kinuha sa kanila, at sa kanilang mga binhi, at sa lahat ng yaong 

sumapi ang kanilang mga sarili sa kanila, kaya 't habang ito ay 
hindi mabibigo, na 

susundin nila ang mga dalawang araw ayon sa kanilang 
pagsusulat, 



at ayon sa kanilang [itinakdang] oras bawat taon; {9:28} 

At [na] mga araw na ito [dapat] naalala at iningatan 

sa bawat henerasyon, bawat pamilya, bawat lalawigan, 

at bawat lunsod; at [na] hindi dapat ang mga araw na ito ng 
Purim 

hindi mula sa mga Judio, ni ang alaala sa kanila ay masasawi 

mula sa kanilang mga binhi. {9:29} pagkatapos ni Esther ang 
reyna, ang mga anak na babae 

ni Abihail, at si Mardocheo sa mga Judio, na sumulat sa lahat ng 
awtoridad, 

upang kumpirmahin ang pangalawang liham ng Purim. {9:30} at 
nagpadala siya ng 

ang mga liham sa lahat ng mga Judio, na ang daang dalawampu 
at 

pitong Lalawigan ng kaharian ni Assuero, [sa] mga salita 

ng kapayapaan at katotohanan, {9:31} upang kumpirmahin ang 
mga araw na ito ng Purim 

sa panahon na kanilang [hinirang], ayon bilang si Mardocheo sa 
mga Judio 

at si Esther, ang reyna ay ipinag-utos sa kanila, at kapag sila ay 
may 

nag-utos para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga binhi, sa 
bagay na ito ng mga 

pagaayuno at kanilang mga daing. {9:32} at ang atas ni Esther 

kinumpirma ng mga bagay na ito ng Purim; at ito ay nakasulat 
mga 

aklat. 

{10:1} at ang Haring Assuero ay naglatag ng isang tribute sa 
mga 



lupain, at [sa] mga pulo ng dagat. {10:2} at ang mga gawa 

ng kanyang kapangyarihan at ng buo niyang lakas, at ang 
pahayag ng mga 

kadakilaan ni Mardocheo, kung saan ang hari ay nauna sa 
kanya, 

[ay] hindi nila isinulat sa Aklat ng Cronica ng mga 

mga hari ng Media at Persia? {10:3} para sa Mordecai Judio 

[ay] susunod kay Haring Assuero, at dakila sa mga Judio, 

at tinanggap ng karamihan ng kanyang mga kapatid, na 
naghahanap ng mga 

yaman ng kanyang mga tao, at nangusap ng kapayapaan sa 
lahat ng kanyang mga binhi. 
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