இந்து முதல்
எத்தியயோப்பிய வரை
கி .மு . 550-இல் பெர்சிய ெடைத்தளெதி ஒருவர் மேதியடையும் இடைத்து வலிடே ேிக்க நாைாக
உருவாக்க முயன்றார். மநபுகாத்மநச்சார் தடலடேயில் ொெிமலான் சாம்ைாஜ்யம் வலிடே ேிகுந்ததாய் இருந்த
நாட்கள் அடவ. மேதிய பெர்சிய கூட்ைைி அடேந்து ொெிமலானிய சாம்ைாஜ்யத்டத முந்திக் பகாண்டு மெைைசாக
வலிடேயடைடயத் பதாைங்கியது. பதாைர் பவற்றி பெற்ற இக்கூட்ைைி இந்தியாவின் வைெகுதிடயயும்
டகப்ெற்றியது.
பெர்சியா

அைச

வரிடசயில்

அகாஸ்மவருவின்

ைாஜ்யொைம்

வந்தது.

இந்த

அகாஸ்மவருவின்

ஆட்சிக்காலம் கி.மு. 486 முதல் கி.மு . 465 வடை என்று மவத ஆைாய்ச்சியாளர் கூறுகின்றனர். இந்து மதசம் முதல்
எத்திமயாப்ெியா வடை உள்ள 127 நாடுகடள ஆட்சி பசய்தார் என்று 1:1ல் வாசிக்கிமறாம் .

"இந்து யதசம் முதல் எத்தியயோப்பியோ யதசம் வரைக்கும் உள்ள நூற்றிருப்பயதழு நோடுகரளயும் அைசோண்ட
அகோஸ்யவருவின் நோட்களியே சம்பவித்ததோவது." - எஸ்தர் 1:1

இந்த அகாஸ்மவரு ைாஜா தான் எஸ்தடை ைாைியாக்கியவர். எஸ்தர் சரித்தைப் புத்தகத்டத யாவரும்
அறிந்திருப்ெீர்கள் சந்மதகேில்டல. இந்து மதசம் என்று நாம் மேமல உள்ள வசனத்தில் வாசிக்கிமறாமே, அது நாம்
வசிக்கும் நம் தாய்நாைாம் இந்தியாமவதான். உலகில் எத்தடனமயா நாடுகள் இருப்ெினும் நம் நாைான
'இந்தியா'வின் பெயர் மவதத்தில் இைம் பெற்றிருப்ெது பெருேகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயமே.
சூசான்

என்ெது

பெர்சிய

அைசர்களின்

குளிர்கால

அைண்ேடனயாக

இருந்தது.

பெர்சிய

மெைைசு

வலிடேயடைந்த மொது ொெிமலானிய சாம்ைாஜ்யம் வழ்ச்சியடைந்து
ீ
விட்ைது. மநபுகாத் மநச்சார் கண்ை
கனவின்ெடி பொன்னான தடல ொெிமலானிய சாம்ைாஜ்யத்டதயும் அதன் ைாஜாவாகிய மநபுகாத் மநச்சாடையும்
குறிக்கும். ோர்பும் புயமும் பவள்ளியாலானது என்று கண்ை அவர் கனவு, மேதிய சாம்ைாஜ்யத்டதயும் குறிக்கிறது.
இது மநபுகாத் மநச்சாரின் கனவுக்கு தானிமயல் தந்த விளக்கம்... (தானிமயல் 2-ம் அதிகாைம்) ஆம். கர்த்தர்
வைப்மொகிறடத முன்னறிவித்தர் என்ெமத சரியாகும்.
ொெிமலானிய சாம்ைாஜ்யம் வழ்ச்சியடைந்து
ீ
மவத வார்த்டத உறுதிப்ெடும்ெடி மேதிய பெர்சிய சாம்ைாஜ்யம்
வலிடேயடைய இப்பொழுது அகாஸ்மவரு என்ெவமை இப்மெைைசின் ைாஜா! ஒன்று இைண்ைல்ல, 127 நாடுகடள
அைசாண்ை மெைைசன் தான் அகாஸ்மவரு.
இந்த பெர்சியர்களின் ஆட்சிகாலம் கி.மு. 550 முதல் 330 வடை என்று சரித்திைம் கூறுகிறது. சிறந்த அஞ்சல்
மசடவக்கு புகழ் பெற்றவர்கள் இந்த பெர்சியர்களாம். 14கல் பதாடலவுக்கு ஒருமுடற அஞ்சல் நிடலயங்கள்
இருந்தன். சுோர் ெத்து நாட்களுக்குள் ஒரு அைசாடை மதசத்தின் எல்லா இைங்கடளயும் பசன்றடையுோம்.
அழகான அைண்ேடன, அருடேயான அைசியல் அடேப்புக்கு பசாந்தோனவர்கமள பெர்சியர்கள். நாட்டில் சிறந்த
நீதிேன்ற அடேப்பு இருந்தது. பெர்சியர் டகப்ெற்றும் நாடுகளில் ேதப் பொதுடேடயக் கடைப்ெிடிக்க முயன்றனர்
என்று சரித்திைக் குறிப்பு ஒன்று கூறுகிறது.

இந்த

பெர்சிய

ைாஜ்யத்தில்

மகாமைஸ்

ைாஜா,

அகாஸ்மவரு

என்ற

அைசர்கள்

மெைைசர்களாய்

பொறுப்மெற்றாலும் மெைைசர்கடளயும் மசர்த்து ஆளுடக பசய்ததமதா நம் மதவாதி மதவனாம். கர்த்தாதி
கர்த்தைாம். ைாஜாதி ைாஜாவாம்.
ஆம்; ஆளுடக காத்தருடையது என்ெடத விளக்கமவ இப்புத்தகம். கர்த்தரின் ஆளுடகயினால் கிடைக்கும்
மெைாசிர்வாதங்கள் ெிைம்ேிக்க டவக்கும். ேனடதக் குளிைப் ெண்ணும், வாய்திறந்து 'ேகிடே உேக்கன்மறா' என்று
கர்த்தடை துதிக்கச் பசய்யும் .
"மகிரம உமக்கன்யறோ
மோட்சிரம உமக்கன்யறோ
துதியும் கனமும் ஸ்யதோத்திைமும்
தூயவர் உமக்கன்யறோ !

