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એસ્તેર
લેખક
એસ્તેરના ુસ્તકનો અજ્ઞાત લેખક સંભ વત ર તે ઇરાનના

રાજદરબાર સાથે ૂબ જ પ ર ચત એવી યહૂદ ક્ત હતી. દરબાર ું
જીવન તથા પરપરાઓ અને સાથેસાથે ુસ્તકમાં બનતી ઘટનાઓના
વગતવાર વણર્નો એક નજરે જોનાર સાક્ષી એવા લેખક તરફ ઇશારો
કરે છે. વદ્વાનો માને છે કે ઝરુબ્બાબેલની આગેવાની હેઠળ યહૂ દયા
પાછા ફરેલા શેષ લોકો માટે લખતો તે એક યહૂદ ક્ત હતો. જો
કે લખાણમાં જોવા મળતી તેની પ્રશંસાઓ ૂચવે છે કે કોઈ બીજી

ક્ત, કદાચને તેની કોઈ જુવાન સમકા લન ક્ત લેખક હતી તો
પણ કેટલાક લોકોએ ૂચ ું છે કે મોદખાય પોતે લેખક હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 464 થી 331 વચ્ચેનો છે.
આ વાતાર્ ઇરાનના રાજા પહેલા આતાર્હશાસ્તાના રા કાળ

દરમ્યાન ુ ત્વે ુસામાંના રાજાના મહેલમાં બને છે કે જે ઇરાનના
સામ્રા ું પાટનગર હ ુ.ં

વાંચકવગર્
એસ્તેર ું ુસ્તક ુર મ એટલે કે ચઠ્ઠ ઓના પવર્ની શરૂઆત નોંધવા

માટે યહૂદ લોકોને લખા ું હ ું. આવા ષક પવર્, મસરની ુલામીમાંથી
તેમના છૂટકારાની જમે, ઈ રનો યહૂદ લોકો માટેનો બચાવ સ્મરણ કરે
છે.

હે ુ
આ ુસ્તકનો હે ુ ઈ રનો મ ુષ્યની ઇચ્છા સાથેનો વહાર,જા ત

આધા રત ૂવર્ગ્રહ તરફની તેમની નફરત તથા જોખમોના સમયમાં
ુ દ્ધ અને મદદ આપવા ું તેમ ું સામથ્યર્ બતાવવાનો છે. ઈ રનો

હાથ તેમના લોકોના જીવનોમાં કાયર્રત છે. જમે તેઓ બધા જ
મ ુષ્યોના નણર્યો તથા વહારોનો ઉપયોગ કરે છે તેમ, તેમણે
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એસ્તેરના જીવનના સંજોગોનો ઉપયોગ પોતાની ઈ ર ય યોજનાઓ
તથા હે ુઓને ઈ ર ય ર તે પાર પાડવા કય . એસ્તેર ું ુસ્તક ુર મ
પવર્ના પ્રારભને નોંધે છે અને યહૂદ ઓઆજે પણ ુર મના પવર્ દરમ્યાન
તેને વાંચે છે.

ુદ્રાલેખ
સાચવણી

રૂપરેખા
1. એસ્તેર રાણી બને છે— 1:1-2:23
2. ઈ રના યહૂદ લોકો માટે જોખમ— 3:1-15
3. એસ્તેર અને મોદખાયની કાયર્વાહ — 4:1-5:14
4. યહૂદ ઓનો છૂટકારો— 6:1-10:3

આહા ેરોશે આપેલી મજબાની
1અહા ેરોશ રાજાજેભારત દેશથી કૂશ* ુધીનાએકસોસ ાવીસ

પ્રાંતો પર રાજ કરતો હતો તેના સમયમાં એ ું બન્ ું કે, 2 રાજા
અહા ેરોશ ૂસાના મહેલમાં પોતાના સહાસન પર બરાજમાન હતો
તે દર મયાન.

3 તેની કાર કદ ને ત્રીજે વષ તેણે પોતાના સવર્ સરદારો અને તેના
સેવકોને મજબાની આપી. ત્યારે ઇરાન તથા માદાયના અમલદારો,
પ્રાંતોના અમીર ઉમરાવો તથા સરદારો તેની સમક્ષ ઉપ ત હતા.
4 ત્યારથી તેણે પોતાના વ ાત રા ું ગૌરવ અને પોતાના
મહાપ્રતાપનો વૈભવ સતત એકસો એંશી દવસ પ્રદ શત કયાર્.

5 એ દવસો પછ રાજાએ ૂસાના મહેલમાં જઓે હાજર હતા
તે નાનામોટાં સવર્ લોકોને, સાત દવસ ુધી મહેલના બાગના ચોકમાં
મજબાની આપી. 6 ત્યાં સફેદ, ૂરા તથા જાં ુડ રગના વ ના
પડદા ચાંદ ની કડ ઓવાળા તથા આરસપહાણના સ્તંભો સાથે જાં ુડ
તથા બાર ક શણની ૂતળ વડે બાંધવામાં આ ા હતા. સોનાચાંદ ના
પલંગો લાલ, ધોળા, પીળા તથા કાળાં આરસપહાણની ફરસબંધી પર
સજાવેલા હતા.
* 1:1 1:1 ઈ થયો પયા
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7 તેઓને પીવા માટેના પ્યાલા સોનાના હતા. એ પ્યાલા વ શ
પ્રકારના હતા. અને રાજાની ઉદારતા પ્રમાણે ત્યાં ુષ્કળ પ્રમાણમાં
મદ રા હતો. 8 તે માપસર પીવામાં આવતો હતો, જોકે કોઈને પીવા
માટે દબાણ કર શકા ું ન હ ુ.ં કેમ કે રાજાએ પોતાના મહેલના સવર્
કારભાર ઓને હુકમ કય હતો કે, “તમારે પ્રત્યેક માણસની મરજી
પ્રમાણે મદ રા પીરસવો.”

વાશ્તી રાણીએ રાજાના હુકમનો અનાદર કય
9 રાજાની રાણી વાશ્તીએ પણ અહા ેરોશ રાજાના રાજમહેલમાં

ભ મજબાની આપી. 10 સાતમે દવસે જયારે રાજા દ્રાક્ષારસમાં
મ હતો ત્યારે તેણે મહૂમાન, બઝથા, હાબ ના, બગ્થા, અબાગ્થા,
ઝેથાર અને કાકાર્સ એ સાત ખોજા† જઓે તેના હજૂ રયા ચાકર હતા,
તેઓને આજ્ઞા કર 11 “વાશ્તી રાણીને રાજ ુગટ પહેરાવીને તે ું સૌંદયર્
લોકો તથા સરદારો સમક્ષ પ્રદ શત કરવા માટે માર સમક્ષ હાજર કરો.
તે દેખાવમાં ૂબ રૂપાળ હતી.

12 પણ રાજાએ પોતાના ખોજાઓની મારફતે જે આજ્ઞા કર હતી
તે પ્રમાણે રાજાની સમક્ષ ઉપ ત થવાની વાશ્તી રાણીએ ચોખ્ખી ના
પાડ દ ધી. આથી રાજાએટલો બધો ઉગ્ર થયો કે તે ક્રોધથી તપી ગયો.

બાદશાહ ફરમાન અને વાશ્તીને સજા
13તેથી રાજાએસમયો પારખનાર જ્ઞાનીઓને ૂ ુ.ં કેમ કે તે સમયે

નયમ તથા રૂઢ જાણનાર સવર્ને ૂછવાનો રાજાનો રવાજ હતો. 14હવે
જઓે રાજાની ૂબ જ નકટ હતા તેઓ કાશર્ના, શેથાર આદમાથા,
તાશ શ, મેરેસ, માસર્ના, અને મ ૂખાન હતા. તેઓ સાત ઇરાનના
અને માદાયના સરદારો હતા. તેઓ રાજાની હજૂરમાં આવજા કર
શકતા હતા, અને રા માં પ્રથમ હરોળની બેઠકોના હકદાર હતા.
15અહા ેરોશ રાજાએ ૂ ું “કાયદા પ્રમાણે વાશ્તી રાણીનેઆપણે ું
કર ુ?ં કેમ કે તેણે ખોજાઓમારફતેઆપેલી માર આજ્ઞાનીઅવગણના
કર છે.”
† 1:10 1:10 પૌરુષહ ન ુરુષો જઓે મહત્વ ૂણર્ અ ધકાર ઓ હતા.
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16પછ રાજાઅને તેના સરદારો સમક્ષમ ૂખાને જણા ું કે, “વાશ્તી
રાણીએ કેવળઅહા ેરોશ રાજાની વરુદ્ધજ ન હ પર ુ રા ના સવર્
પ્રાંતોના સવર્ સરદારો તથા તમામ લોકો વરુદ્ધ પણ અપરાધ કય છે.
17જો રાણીએ કરે ું આ વતર્ન સવર્ ીઓમાં જાહેર થશે, તો સવર્ત્ર
એવી વાત પ્રસર જશે કે, ‘અહા ેરોશ રાજાએ વાશ્તી રાણીને પોતાની
સમક્ષઆવવાની આજ્ઞા કર પણ તે આવી ન હ.’ એથી દેશની ીઓ
પોતાના પ તઓને ુચ્છકારપાત્ર ગણશ.ે 18 જો ઇરાન તથા માદ ના
સરદારોની ીઓએ રાણીના આ કૃત્ય વષે સાંભ ું હશે તો તેઓ
પણ પોતાના પ તઓને એવા જ ગણશે. અને તેથી ુષ્કળ તરસ્કાર
તથા ક્રોધ ઉત્પ થશે.

19 જો રાજાની સંમ ત હોય તો એક કડક બાદશાહ ફરમાન
બહાર પાડવામાં આવે અને તે બદલાય ન હ માટે ઇરાન તથા માદ ના
કાયદાઓમાં તે નોધા ું જોઈએ કે, ‘વાશ્તીએ હવે પછ અહા ેરોશ
રાજાની હજૂરમાં કદ નઆવ ું.’ અને રાજાએ તે ું રાણીપદ તેના કરતાં
કોઈ સાર રાણીનેઆપ ુ.ં 20 રાજાજે હુકમ કરશે તે જયારે તેનાઆખા
સામ્રા માંજાહેર થશે, ત્યારે સવર્ ીઓપોતાના પ તઓને પછ ભલે
તે નાના હોય કે મોટા પણ તેઓને માન આપશે.”

21એ સલાહ રાજા તથા તેના સરદારોને સાર લાગી. તેથી રાજાએ
મ ૂખાનના કહેવા પ્રમાણે ક ુર્. 22 રાજાએ તેના સવર્ પ્રાંતોમાં દરેક
પ્રાંતની લ પ પ્રમાણે તથા દરેક દેશની ભાષા પ્રમાણે પત્રો મોકલ્યા કે,
પ્રત્યેક ુરુષ પોતાના ઘરમાં અ ધકાર ચલાવે.” અને એ હુકમ તે પોતાના
લોકોની ભાષામાં જાહેર કરે.

2
એસ્તેર રાણીપદે

1જયારે અહા ેરોશ રાજાનો ક્રોધ શમી ગયો, ત્યારે વાશ્તી રાણીએ
જે ક ુ હ ું તે અને તેની વરુદ્ધ જે હુકમ જાહેર કરવામાં આ ો હતો
તે તેને યાદ આ ાં. 2 ત્યારે રાજાની ખજમત કરનારા તેના માણસોએ
ક ું, “રાજાને સારુ ુંદર જુવાન કુમા રકાઓની શોધ કરવી.

3રાજાએપોતાના રા ના દરેક પ્રાંતોમાંઆકામને માટેઅમલદારોને
નીમવા જોઈએ. તેઓ સવર્ સૌંદયર્વાન જુવાન કુમા રકાઓને પસંદ
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કર ને ૂસાના મહેલના જનાનખાનામાં રાજાના ખોજા હેગેના હવાલામાં
હાજર કરે. અને તેઓને જોઈએ એવાં ુંગધી દ્ર ો ૂરા પાડવામાં
આવે. 4 તેઓમાંની જે કન્યા રાજાને સૌથી વ ુ પસંદ પડે તે કુમા રકાને
વાશ્તીને ાને રાણીપદ આપવામાં આવે.” આ સલાહ રાજાને ગમી,
તેણે તરત જઆ યોજનાનો અમલ કય .

5 મોદખાય નામનો એક યહૂદ ૂસાના મહેલમાં રહેતો હતો. તે
ક શના ુત્ર શમઈના ુત્ર યાઈરનો ુત્ર હતો. તે બન્યામીની હતો.
6 બા બલનો રાજા ન ૂખાદનેસ્સાર યહૂ દયાના રાજા યકોન્યાની સાથે
યરુશાલેમથી જે બંદ વાનોને લઈ ગયો હતો તેમાંનો તે પણ એક હતો.

7મોદખાયે પોતાના કાકાની દ કર હદાસ્સા એટલે એસ્તેરને ઉછેર ને
મોટ કર હતી. કેમ કે તેને માતા પતા નહોતાં. કુમા રકા એસ્તેર ુંદર
ક્રાં તની તથા સ્વરૂપવાન હતી. તેનાં માતા પતાના ૃત્ ુ પછ મોદખાયે
તેને પોતાની દ કર તર કે અપનાવી લીધી હતી.

8 રાજાનો હુકમ તથા ઠરાવ બહાર પડ્યા પછ ઘણી કુમા રકાઓને
ૂસાના મહેલમાં લાવીને હેગેના હવાલામાં સોંપવામાં આવી હતી.

એસ્તેરને પણ રાજાના મહેલમાં હેગે ખોજાના હવાલામાં સોંપવામાં
આવી. 9 તે કુમા રકા તેને પસંદ પડ . તેથી તેના પર તેની મહેરબાની
થઈ. તેણે એસ્તેર માટે તરત જ તેને જોઈએ તેવાં ુંગધીદ્ર ો, ઉતમ
ભોજન તથા તેના મોભા પ્રમાણે સાત દાસીઓ પણઆપી, ઉપરાંત તેને
અને તેની દાસીઓને રાજાના જનાનખાનામાં સહુથી ઉતમ ખંડો પણ
આપ્યા.

10 એસ્તેરે પોતાની જાત તથા ગોત્ર કે વંશની ખબર પડવા દ ધી
ન હ; કારણ કે મોદખાયે તેને તેમ કરવાની ના પાડ હતી. 11એસ્તેરની
શી હાલત છે અને તે ું ું થશે એ જાણવા માટે મોદખાય પ્ર ત દન
જનાનખાનાના આંગણા સામે આવજા કરતો હતો.

12 ીઓની ર ત પ્રમાણે દરેક કુમા રકાઓની માવજત બાર માસ
ુધી કરાતી હતી. તેઓને તૈયાર કરવાના દવસો આ પ્રમાણે ૂરા

થતાં એટલે છ માસ બોળના તેલથી અને છ માસ ુગંધી પદાથ વડે
તથા ીઓને પાવન કરનાર પદાથ થી કાળજી લઈ કન્યાઓને તૈયાર
કરવામાં આવતી. પછ અહા ેરોશ રાજાની હજૂરમાં જવાનો તેનો



એસ્તેર 2:13 vi એસ્તેર 2:21

વારો આવતો, 13 ત્યારે નયમ એવો હતો કે જનાનખાનામાંથી રાજાના
મહેલમાં જતી વખતે તે જે કઈ માગે તે તેને આપવામાં આવે.

14સાંજે તે મહેલમાં જતી અને સવારે બીજાજનાનખાનામાં રાજાનો
ખોજો શાશ્ગાઝજે ઉપપત્નીઓનો રક્ષકહતો, તેની દેખરેખ હેઠળપાછ
આવતી. અને રાજા તેનાથી સં ુ થઈને તેના નામથી તેને બોલાવે તે
સવાય તે ફર થી કદ રાજા પાસે જઈ શકતી ન હતી.
15હવે મોદખાયે પોતાના કાકા અ બહાઈલની ુત્રી એસ્તેરને પોતાની

દ કર કર લીધી હતી, તેનો રાજા પાસે અંદર જવાનો ક્રમઆ ો ત્યારે
એસ્તેરે રાજાના ખોજા તથા ીરક્ષક હેગેએ જે ઠરા ું હ ું તે સવાય
બીજુ કઈપણ માગ્ ું ન હ. જઓેએ એસ્તેરને જોઈ તે સવર્એ તેની
પ્રશંસા કર .

16એસ્તેરને અહા ેરોશ રાજાની કાર કદ ના સાતમા વષર્ના દસમા
મ હનામાં એટલે કે ટેબેથ મ હનામાં રાજમહેલમાં લઈ જવામાં આવી.

17 રાજાએ સવર્ ીઓ કરતાં એસ્તેર પર વધારે પ્રેમ દશાર્ ો. તેણે
એસ્તેર પર સવર્ કુમા રકાઓકરતાં વધારે કૃપા તથા મહેરબાની બતાવીને
તેને શરે ુવણર્ ુગટ ૂ ો. અને વાશ્તી રાણીને ાને તેને રાણી તર કે
સ્વીકાર . 18 ત્યાર પછ રાજાએ એસ્તેરના માનમાં પોતાના સરદારો
અને સેવકોને મોટ મજબાનીઆપી. વળ તેણે બધાં પ્રાંતોમાં તે દવસ
તહેવાર તર કે પાળવાનો હુકમ કય . અને રાજાને શોભે એવી બ ક્ષસો*
આપી.

મોદખાય રાજાનો જીવ બચાવે છે
19 ત્યાર બાદ ારે બીજીવાર કુમા રકાઓને એક ત્રત કરવામાં

આવી તે સમયે મોદખાય રાજાના દરવાજામાં બેઠો હતો. 20મોદખાયની
ૂચના પ્રમાણે એસ્તેરે પોતાની જાત તથા ગોત્ર કોઈને જણા ાં

નહોતાં. એસ્તેર મોદખાયના ઘરમાં રહેતી હતી ત્યારની જમે આ
વેળાએ પણ તે તેની આજ્ઞા ું પાલન કરતી હતી. 21 મોદખાય રાજાના
પ્રવેશદ્વારની બાજુમાં બેઠો હતો. તે દર મયાન રાજાના દ્વારપાળોમાંના†
બે અ ધકાર ઓ બગ્થાન અને તેરેશ ુસ્સે થઈને અહા ેરોશ રાજાની
હત્યા કરવા ું ષડ્યંત્ર રચ્ ું હ ુ.ં

* 2:18 2:18જાહેર રાજાઅથવા કર માફ કર ું † 2:21 2:21 રાજમહલનાં દ્વારપાળો
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22મોદખાયને તેની ખબર પડ . એટલે તેણે આઅંગે એસ્તેર રાણીને
વાત કર અને એસ્તેરે મોદખાયને નામે તે બાબત રાજાને જણાવી.
23 તપાસ કરતાં તે વાત સાચી નીકળ તેથી તે બ ેને ફાંસી આપવામાં
આવી. આ બધી વાતોની નોંધ રાજાની પાસે રખાતા કાળ ૃ ાંતના
ુસ્તકમાં કરવામાં આવી.

3
યહૂદ ઓનો ૂરો નાશ કરવાની હામાનની યોજના

1 તે પછ અહા ેરોશ રાજાએ અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાનને
ઊંચી પદવીએ બઢતી આપી. તેણે તેની બેઠક સવર્ અમલદારોથી
ઊંચી રાખી. 2 રાજાની આજ્ઞાથી રાજાના બધા સેવકો રાજાના દરવાજે
નમસ્કાર કર ને હામાનને માન આપતા, કેમ કે રાજાએ તેના વષે એવી
આજ્ઞા કર હતી. પર ુ મોદખાય નમસ્કાર કરતો ન હતો. અને માન પણ
આપતો ન હતો.

3 તેથી દરવાજે રહેલા રાજાના સેવકોએ મોદખાયને ૂ ુ,ં “ ું શા
માટે રાજાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરે છે?” 4 તેઓ દરરોજ તેને ૂછયા
કરતા હતા પણ તે તેઓની વાત સાંભળતો નહોતો. ત્યારે એમ થ ું કે તે
મોદખાયની આવી વતર્ ૂંક સહન કરે છે કે કેમ તે જોવા સારુ તેઓએ
આબાબત હામાનને કહ દ ધી. કેમ કે તેણે તેઓને ક ું હ ું કે’ હુ યહૂદ
છુ.

5 ારે હામાને જો ું કે, મોદખાય મને નમસ્કાર કરતો નથી અને મને
માન પણ આપતો નથી ત્યારે તે ૂબ જ ક્રોધે ભરાયો. 6 પણ એકલા
મોદખાય પર હાથ નાખવો એ વચાર તેને યોગ્ય લાગ્યો ન હ કેમ કે
મોદખાય કઈ જાતનો છે તે તેઓએ તેને જણા ું હ ુ.ં તેથી હામાને
અહા ેરોશના આખા રા માંના સવર્ યહૂદ ઓનો,એટલે મોદખાયની
આખી કોમનો વનાશ કરવા વષે વચા .ુ

7 અહા ેરોશ રાજાના બારમા વષર્ના પહેલા મ હનામાં એટલે કે
નીસાન*મ હનામાં પ્ર ત દનઅને પ્ર તમ હનાને માટે હામાનની હાજર માં

* 3:7 3:7 હ ૂઓના પહેલા મ હના
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ચઠ્ઠ ઓ નાંખી. બારમો મ હનો એટલે કે અદાર મ હનો અને તેરમા
દવસ પર ચઠ્ઠ પડ †.
8 ત્યારે હામાને અહા ેરોશ રાજાને ક ું, “આપના રા ના બધા

પ્રાંતોના લોકોમાં પસરેલી તથા વખરાયેલી એક પ્રજા છે. બીજા બધા
લોકો કરતાં તેઓના ર ત રવાજો જુદા છે અને તેઓ આપના એટલે
રાજાના કાયદા પણ પાળતા નથી. તેથી તેઓને જીવતા રહેવા દેવા તે
તમારા હતમાં નથી.” 9 માટે જો આપને યોગ્ય લાગે તો એમનો નાશ
કરવાની આજ્ઞા ફરમાવો અને રાજાના ખજાનચીઓના હાથમાં હુ દસ
હજાર તાલંત ચાંદ રાજભંડારમાં લઈ જવા માટે આપીશ.”

10 એ સાંભળ ને રાજાએ પોતાના હાથમાંથી રાજ ુદ્રા કાઢ ને
યહૂદ ઓના શ ુ અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાનને તે આપી.
11 રાજાએ હામાનને ક ું કે, “તારુ ચાંદ તથા તે લોક પણ તને સ્વાધીન
કરવામાં આ ાં છે, તને જમે ઠ ક લાગે તેમ કર.”

12 ત્યાર બાદ પહેલા મ હનાને તેરમે દવસે રાજાના મંત્રીઓને
બોલાવવામાં આ ા; અને હામાને જે સવર્ આજ્ઞાઓ આપી તે પ્રમાણે
રાજાના અમલદારો પર, દરેક પ્રાંતના ૂબાઓ પર, તથા દરેક પ્રજાના
સરદારો પર, અથાર્ત્ દરેક પ્રાંતની લ પમાં અને દરેક પ્રાંતની ભાષા
પ્રમાણે લખવામાં આ ું; અને અહા ેરોશ રાજાને નામે તે હુકમો
લખાયા અને રાજાની ુ દ્રકાથી તેના પર મહોર મારવામાં આવી.
13 સંદેશાવાહકો મારફત એ પત્રો રાજાના બધાં પ્રાંતોમાં મોકલવામાં
આ ા કે, એક જ દવસે એટલે કે બારમા માસ અદાર માસની તેરમી
તાર ખે બધા જ યહૂદ ઓનો જુવાન, ૃદ્ધો, બાળકો અને ીઓનો
વનાશ કરવો. કતલ કર ને તેઓને માર નાખવાં અને તેઓની
માલ મલકત ૂંટ લેવી.

14 આ હુકમ બધા પ્રાંતોમાં જાહેર થાય માટે તેની નકલ સવર્
પ્રજાઓમાં પ્રગટ કરવામાં આવી કે તેઓ તે દવસને માટે તૈયાર થઈ
રહે. 15સંદેશાવાહકો રાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે તરત જ રવાના થયા. તે
હુકમ ૂસાના મહેલમાં જાહેર થયો. રાજા તથા હામાન દ્રાક્ષારસ પીવાને
બેઠા; પણ ૂસા નગરમાં ગભરાટ અને તરખાટ મચી ર ો.
† 3:7 3:7 માર નાખવા માટેનો યોગ્ય દવસ અને મ હનો શોધવા
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4
મોદખાય એસ્તેરની મદદ માગે છે

1 ારે મોદખાયે જે બ ું થ ું તે જાણ્ ું ત્યારે દઃુખના માયાર્ તેણે
પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં, શર રે રાખ ચોળ ને ટાટ પહે ુ. પછ નગરમાં
નીકળ પડ્યો અને ઊંચા સાદે દઃુખથી પોક ૂક ને રડ્યો. 2 તે છેક
રાજાના મહેલના દરવાજા આગળ આ ો ટાટ પહેર ને દરવાજામાં
પ્રવેશવાની પરવાનગી કોઈને ન હતી. 3 ાં ાં રાજાની આજ્ઞા તથા
ફરમાનજાહેર કરવામાંઆ ાં તે બધા પ્રાંતોમાં યહૂદ ઓમાં મોટો શોક,
ઉપવાસ, વલાપ તથા કલ્પાંત પ્રસર ર ા.ં અને ઘણાં તો ટાટ તથા રાખ
પાથર ને તેમાં ૂઈ ર ા.ં

4 ારે એસ્તેરની દાસીઓએ તથા ખોજાઓએ આવીને તેને
મોદખાય વષે ક ું, ત્યારે રાણીએ ૂબગમગીની થઈ. મોદખાય પોતાના
અંગ પરથી ટાટ કાઢ ને બીજાં વસ્રો પહેરે તે માટે એસ્તેરે વ ો મોકલી
આપ્યા.ં પર ુ તેણે તે પહેયા ન હ. 5 રાજાના ખોજાઓમાંનો હથાક
નામે એક જણ હતો. તેને રાણીની ખજમતમાં રહેવા માટે નીમ્યો હતો.
એસ્તેરે તેને બોલાવીને ક ું, મોદખાય પાસે જઈને ખબર કાઢ કે શી
બાબત છે? આ ું કરવા ું કારણ ું છે?

6હથાક નીકળ ને રાજાના દરવાજાસામેના નગરના ચોકમાં મોદખાય
પાસે ગયો. 7 અને મોદખાયે તેની સાથે ું બન્ ું હ ું તે તથા
હામાને યહૂદ ઓનો નાશ કરવા માટે રા ની તજોર માં જે નાણાં
આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તેનો ચો સ આંકડો પણ તેને બરાબર
કહ સંભળા ો. 8 વળ તેઓનો નાશ કરવાનો હુકમ ૂસામાં કરવામાં
આ ો હતો, તેની નકલ મોદખાયે તેને આપી કે, હથાક એસ્તેરને તે
બતાવે. અને તેને કહ સંભળાવ.ે અને એસ્તેરને વીનવે કે રાજાની સમક્ષ
જઈને તે પોતાના લોકોને માટે કાલાવાલા કર ને રૂબરૂ અરજ કરે.

9પછ હથાકેઆવીને મોદખાયે જે કહે ું હ ું. તે એસ્તેરને જણા ું.
10 ત્યારે એસ્તેરે હથાક સાથે વાત કર ને મોદખાય પર સંદેશો મોકલ્યો.
11 તેણે ક ું કે, “રાજાના સવર્ સેવકો તથા રાજાના પ્રાંતોના બધા જ
લોકો જાણે છે કે, કોઈ ી કે ુરુષ વગર પરવાનગીથી અંદરનાં ચોકમાં
રાજાની પાસે જાય તે વષે એક જ કાયદો છે કે, તેને ૃત્ ુની સજા
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કરવામાંઆવે, સવાય કે રાજા તે ક્ત સામે પોતાનો સોનાનો રાજદડ
ધરે તે જ જીવતો રહે. પણ મને તો આ ત્રીસ દવસથી રાજાની સમક્ષ
જવા ું તેડુ મ ું નથી.” 12 એસ્તેરનો સંદેશો તેણે જઈને મોદખાયને
કહ સંભળા ો.

13 ત્યારે મોદખાયે હથાકને ક ું, “તારે એસ્તેરને એવો પ્રત્ ુ ર
આપવો કે સવર્ યહૂદ ઓકરતાં તને રાજમહેલમાં બચવાનો વધારે સંભવ
છે. એ ું તારે પોતાના મનમાં માન ું ન હ. 14 જો ું આ સમયે મૌન
રહ શ તો યહૂદ ઓ માટે બચાવ અને મદદ બીજી કોઈ ર તે ચો સ
મળશે. પર ુ તારો તથા તારા પતાના કુટુબનો નાશ થશે. વળ તને
રાણીપદ પ્રાપ્ત થ ું છે તે આવા જ સમયને માટે ન હ હોય એ કોણ
જાણે છે?’ ”

15 ત્યારે એસ્તેરે તેને ક ું કે, તારે મોદખાયને એવો જવાબ આપવો
કે, 16 “જા, ૂસામાં જટેલા યહૂદ ઓ છે તે સવર્ને ભેગા કર. અને તમે
સવર્આજે મારે માટે ઉપવાસ કરો. ત્રણ દવસ ુધી રાત્રે કે દવસે તમારે
કોઈએ ખા ુંપી ું ન હ; હુ અને માર દાસીઓ પણએજ ર તે ઉપવાસ
કર ું. જો કે એ નયમ વરુદ્ધ હોવા છતાં હુ રાજાની સમક્ષ જઈશ.
જો મારો નાશ થાય, તો ભલે થાય.” 17 ત્યારે મોદખાય પોતાને રસ્તે
ગયો અને એસ્તેરે તેને જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તેણે ક ુર્.

5
એસ્તેર રાજાને તથા હામાનને મજબાની માટે નોતરે છે

1 ત્રીજા દવસે એસ્તેર રાજપોશાક પહેર ને રાજાના ખંડની સામે
મહેલની અંદરના ચોકમાં જઈને ઊભી રહ . એ વખતે રાજા
રાજમહેલના પ્રવેશદ્વારઆગળ પોતાના સહાસન પર બરાજલેો હતો.
2તેણે રાણી એસ્તેરને દરબારમાં ઊભેલી જોઈઅને રાજાની રહેમનજર
તેના પર થવાથી પોતાનો હાથમાંનો સોનાનો રાજદડ તેણે એસ્તેર સામે
ધય એટલે એસ્તેરે આવીને રાજદડ સ્પશર્ કય .

3 રાજાએ તેને ૂ ું, “એસ્તેર રાણી, તાર શી ઇચ્છા છે? તાર શી
અરજ છે? ું અડ ું રાજય માગશે તો પણ તે તને આપવામાં આવશે.”
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4એસ્તેરે રાજાને ક ું કે, “આપને યોગ્ય લાગે તો મેં જે મજબાની તૈયાર
કર છે તેમાં આપ હામાન સાથે આજે પધારો.”

5 ત્યારે રાજાએ ક ું કે, “હામાનને તાક દ કરો કે એસ્તેરના કહેવા
ુજબતે હાજરથાય.” પછ જે મજબાનીએસ્તેરે તૈયાર કર હતી તેમાં

રાજા તથા હામાનઆ ા. 6 દ્રાક્ષારસ પીતી વેળાએ રાજાએએસ્તેરને
ક ું, “એસ્તેર રાણી, તાર શી અરજ છે? તે પ્રમાણે તને આપવામાં
આવશ.ે તાર શી વનંતી છે? જો અધાર્ રા ુધી ું માગશે તે હુ તે
મંજૂર કર શ.”

7 ત્યારે એસ્તેરે પ્રત્ ુ રઆપ્યો, “માર અરજ તથા માર વનંતીઆ
છે. 8જોઆપની મારા પર કૃપાદ્ર હોય,અને જોઆપને માર અરજ
પ્રમાણે બ ક્ષસ આપવાની તથા માર વનંતી ફળ ૂત કરવાની ઇચ્છા
હોય તો રાજા અને હામાન જે મજબાની હુ તેઓને સારુઆવતી કાલે
તૈયાર કરુ તેમાં આવ,ે ત્યારે હુ રાજાના પ્ર ોના જવાબઆપીશ.”

મોદખાય ું કાસળ કાઢવા ું હામાન ું કાવતરુ
9 ત્યારે તે દવસે હામાન હરખાતો તથાઆનંદ કરતો બહાર નીક ો.

ત્યારે હામાને મોદખાયને રાજાના દરવાજામાં બેઠેલો જોયો, પણ તેને
જોઈને મોદખાય ઊભો થયો ન હ કે ગભરાયો પણ ન હ, તેથી હામાન
મોદખાય પર ક્રોધે ભરાયો. 10 તેમ છતાં હામાન ુસ્સા પર કા ૂ
રાખી ઘરે પાછો આ ો અને તેની પત્ની ઝેરેશ તથા તેના મત્રોને ભેગા
કયાર્. 11 તેઓની સમક્ષ પોતાની ુષ્કળ સ ૃ દ્ધ, પોતાનાં સંતાનોની
વશાળ સં ા, કેવી ર તે રાજાએ તે ું સન્માન ક ુ અને તેને બીજાબધાં
આગેવાનોથી ઊંચી પદવી આપી હામાને કહ સંભળા ુ.ં

12 વળ હામાને ક ું: એસ્તેર રાણીએ જે મજબાની તૈયાર કર
હતી તેમાં મારા અને રાજા સવાય બીજા કોઈને પણ આમંત્રણ આપ્ ું
નહો ું અને આવતી કાલે પણ તેણે મને રાજા સાથે મજબાની માટે
આમંત્રણ આપ્ ું છે. 13 પર ુ ાં ુધી પેલા યહૂદ મોદખાયને હુ
રાજાના દરવાજા આગળ બેઠેલો જોઉં છુ ત્યાં ુધી આ સવર્ મને કશા
કામ ું નથી.”
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14 ત્યારે તેની પત્ની ઝેરેશ તથા તેના સવર્ મત્રોએ તેને સલાહઆપી,
“પચાસ ટ ઊંચી એક ફાંસી તૈયાર કરાવ અને સવારે રાજાને કહે
કે મોદખાયને તે પર ફાંસી દેવી અને પછ ું આનંદથી રાજા સાથે
મજબાની માણજ.ે” આ સલાહ હામાનને પસંદ પડ અને તેઓના
કહેવા પ્રમાણે તેણે ફાંસી ઊભી કરાવી.

6
રાજા મોદખાય ું બહુમાન કરે છે

1 તે રાત્રે રાજાને ઊંઘ આવી ન હ; તેથી તેણે કાળ ૃ ાંતોની નોંધ ું
ુસ્તક લાવવાનીઆજ્ઞા કર . અને રાજાનીઆગળતે વાંચવામાંઆ ું.

2તેમાં લખે ું હ ું કે, રાજાના દરવાનોમાંના બે ચોક દારો કે જઓેદ્ધારની
ચોક કરતા હતા, તે બગ્થાન અને તેરેશ જઓેએ અહા ેરોશ રાજા ું
ૂન કરવા ું કાવતરુ ઘ ું હ ું તે વષે મોદખાયે ખબર આપી હતી.

3આઉપરથી રાજાએ ૂ ું કે, “એને માટે મોદખાયને ું કઈ માન તથા
મોભો આપવામાં આ ાં છે? ત્યારે રાજાની હજૂરમાં જે દરબાર ઓ
હતા તેઓએ જણા ું કે, મોદખાયને કઈ જ આપવામાં આ ું નથી
કદર કરાઈ નથી.”

4તેથી રાજાએ ૂ ું, “આંગણામાં કોણ છે?” હવે જે ફાંસી હામાને
મોદખાયને માટે તૈયાર કરાવી હતી તે પર એને ફાંસી આપવા ું રાજાને
કહેવા માટે તે રાજમહેલના બહારના આંગણામાં આ ો હતો. 5 તેથી
રાજાના સેવકોએ તેને ક ું કે, ‘આંગણામાં હામાન ઊભો છે.’ રાજાએ
ક ું, ‘એનેઅંદરબોલાવો.” 6 “ત્યારે હામાનઅંદર ગયો. એટલે રાજાએ
તેને ૂ ું ‘જે માણસને માન આપવાની રાજાની ુશી હોય તેને માટે ું
કર ું જોઈએ?’ હવે હામાને મનમાં વચા ુ કે, મારા કરતાં બીજા કોને
રાજા માન આપવા વધારે ુશ થાય?”

7એટલે હામાને રાજાને ક ું કે, “જે માણસને માનઆપવાની રાજાની
ુશી હોય, 8તેને માટે તો જે રાજપોશાક રાજાને પહેરવાનો રવાજ છે તે

તથા જે ઘોડા પર રાજાસવાર કરતા હોય ત,ેઅને જે રાજ ુગટ રાજાને
માથે ુકાય છે તે લાવવા. 9 પછ તે પોશાક અને તે ઘોડો રાજાના સૌથી
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વ ુ માનવંતા સરદારોમાંના એકના હાથમાં આપવા અને તે માણસને
એ પોશાક પહેરાવી અને તેને ઘોડા પર બેસાડ અને નગરમાં ફેરવે અને
તેનીઆગળએમ પોકાર કરવામાંઆવે કે,જનેે માનઆપવાની રાજાની
ુશી છે તે માણસને આ પ્રમાણે કરવામાં આવશે.”
10 ત્યારે રાજાએ હામાનને ક ું, “જલ્દ જા અને પોશાક અને ઘોડો

લઈ આવીને રાજમહેલના દરવાજે બેઠેલા યહૂદ મોદખાયને તેં ક ું તે
પ્રમાણે ું કર, ું જે બોલ્યો છે તે સઘળામાંથી કઈ જ રહ જ ું જોઈએ
ન હ. 11 ત્યારે હામાને તે પોશાક મોદખાયને પહેરા ો અને તેને ઘોડા પર
બેસાડ ને નગરના રસ્તે ફેરવીને તેની આગળ નેક પોકાર કે, “જનેે માન
આપવાની રાજાની ુશી છે તે માણસને એ પ્રમાણે કરવામાં આવશ.ે”

12 મોદખાય રાજાના મહેલને દરવાજે પાછો આ ો પણ હામાન
શોક કરતો પોતા ું મોં છુપાવીને જલદ થી ઘરે ચાલ્યો ગયો. 13 પછ
હામાને પોતાની પત્ની ઝેરેશને અને બધાં મત્રોને જે બન્ ું હ ું તે બ ું
કહ સંભળા ુ.ં ત્યારે તેની પત્ની ઝેરેશે અને તેના મત્રમંડળે તેને ક ું
“મોદખાય કે જનેી આગળ તાર પડતી થવા લાગી છે તે જો એક યહૂદ
વંશનો હોય, તો તેની વરુદ્ધ તારુ કઈ ચાલવા ું નથી, પણ તેનીઆગળ
ચો સ ું નાશ પામીશ.” 14 હજી તો તેઓ વાત કર ર ાં હતાં
એટલામાં રાજાના માણસો આવી પહોંચ્યા અને એસ્તેરે તૈયાર કરેલી
મજબાનીમાં હામાનને ઉતાવળે તેડ ગયા.

7
એસ્તેરની બીજી મજબાની,અને હામાન ું મોત

1 રાજા તથા હામાન એસ્તેર રાણીએ તૈયાર કરેલી મજબાનીમાં
આ ા. 2 બીજે દવસે પણ દ્રાક્ષારસ પીતી વખતે રાજાએ એસ્તેરને
ૂ ું; “એસ્તેર રાણી, તાર શી અરજ છે? તે તને આપવામાં આવશે;

તાર વનંતી શી છે? અધાર્ રા ુધી તે મંજૂર થશ.ે”
3 ત્યારે એસ્તેર રાણીએ ક ું, “હે રાજા જો મારા પર આપની

કૃપાદ્ર હોય અને જો આપની મરજી હોય, તો મને જીવતદાન આપો
એ માર અરજ છે અને મને મારા લોકઆપો તેઓને જીવતા રહેવા દો.
એટલી માર વનંતી છે. 4 કારણ કે અમે એટલે હુ તથા મારા લોક, માર
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નંખાવા માટે અને કતલ થઈ જવા માટે વેચાયાં છ એ જો અમને ફક્ત
ુલામ તથા ુલામડ ઓ તર કે વેચી દેવામાં આ ાં હોત તો મેં કઈ પણ

માગ્ ું ન હોત, પણ જે ખલેલ રાજાને થશે તેને સરખામણીમાં અમારુ
દઃુખ કઈ વસાતમાં નથી.” 5 ત્યારે અહા ેરોશ રાજાએએસ્તેર રાણીને
ૂ ું જણેે આ ું કરવાની હ મત ધર છે, તે કોણ છે અને તે ાં છે?”
6એસ્તેરે ક ું, “તે વેર તથા વરોધી તો આ દુ હામાન જ છે”આ

સાંભળ ને રાજા અને રાણીની સામે હામાન ગભરાયો. 7 રાજા પોતાના
ક્રોધમાં મદ્યપાન છોડ ને રાજમહેલના બગીચામાં ગયો. હામાન પોતાનો
જીવ બચાવવા એસ્તેર રાણીને વનંતી કરવા ઊભો ર ો. કેમ કે તે
સમજી ગયો હતો કે માર પાયમાલી કરવાનો રાજાએ ન ય કય છે.

8 ારે રાજા મહેલના બગીચામાં મદ્યપાન કરવાની જગ્યાએ પાછો
આ ો, ત્યારે જે પલંગ પર એસ્તેર ૂતી હતી તે પર હામાન પડ ર ો
હતો. રાજાએ ક ું “ ું મારા મહેલમાં મારા દેખતાં જ હામાન રાણી પર
બળાત્કાર કરશ?ે” રાજાના ુખમાંથી આ શ ો નીકળતાં જ રાજાના
સેવકોએ હામાનનો ચહેરો ઢાંક દ ધો.

9 જે ખોજાઓ રાજાની હજૂરમાં તે વખતે હાજર હતા, તેઓમાંના
એક, જે ું નામ હાબ ના હ ું તેને રાજાએ ક ું કે, “મોદખાય જણેે
રાજાની ઉ મ સેવા બજાવી છે તેને જ માટે પચાસ હાથ ઊંચી ફાંસી
હામાને તૈયાર કરાવી છે. તે તેના ઘરમાં ઊભી કરેલી છે. “હામાનને તેના
પર ફાંસી આપો.” 10 એટલે હામાનને પોતાને મોદખાયને માટે તૈયાર
કરેલી ફાંસી પર ચઢાવી દેવામાં આ ો. ત્યાર પછ રાજાનો ક્રોધ શમી
ગયો.

8
શાહ ફરમાનથી યહૂદ ઓ પોતાના દશુ્મનો પર સામા ત્રાટ ા

1 તે જ દવસે અહા ેરોશ રાજાએ એસ્તેર રાણીને યહૂદ ઓના
શ ુ હામાન ું ઘરબાર આપી દ ધા.ં અને એસ્તેરે યહૂદ મોદખાય સાથે
સગપણ જણા ું. એટલે મોદખાયને રાજા સમક્ષ તેંડવામાં આ ો.
2 રાજાએહામાન પાસેથી પાછ લીધેલી ુ દ્રકા કાઢ ને મોદખાયનેઆપી
અને એસ્તેરે મોદખાયને હામાનના ઘરબારનો કારભાર ઠરા ો.
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3 એસ્તેર રાણી ફર થી એકવાર રાજાના દરબારમાં આવી અને
રાજાના પગમાં પડ ને તેણે આંખમાં આં ુ સાથે અગાગી હામાને
યહૂદ ઓની વરુદ્ધ ઘડે ું કાવતરુ રદ કરવા કાલાવાલા કયાર્. 4 પછ
રાજાએ એસ્તેર તરફ સોનાનો રાજદડ ધય , એટલે તે ઊઠ ને રાજાની
સમક્ષ ઊભી રહ .

5 એસ્તરે ક ું, “જો આપની મરજી હોય અને જો આપની મારા
પર કૃપાદૃ હોય અને જો આ વચાર આપને સારો લાગે તો અને
આપની આંખોને હુ ગમતી હોઉં તો અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાને
યહૂદ ઓનો નાશ કરવાનો જે પત્ર રાજાના સવર્ પ્રાંતોમાં મોકલી આપ્યો
છે તેને રદ કરતો આદેશ તમે મોકલી આપો. 6 કેમ કે મારા લોકો પર
જે વપ આવી પડવાની છે તે મારાથી શી ર તે જોઈ શકાય? અથવા
મારા સગાંનો નાશ મારાથી શી ર તે જોઈ શકાય?”

7 ત્યારે અહા ેરોશ રાજાએ યહૂદ મોદખાય તથા એસ્તેર રાણીને
ક ું, “જુઓ, હામાનનાં ઘરબાર મેં એસ્તેરને સોંપ્યાં છે તથા તેને તેઓએ
ફાંસી પર લટકા ો છે, કેમ કે તેણે યહૂદ ઓનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કય
હતો. 8 તમને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે તમે યહૂદ ઓ પર રાજાના નામથી
લખાણ કરો અને રાજાની ુ દ્રકાથી તે ુ દ્રત કરો કેમ કે રાજાના નામથી
લખાયેલો તથા રાજાની ુ દ્રકાથી ુ દ્રત થયેલો લેખ કોઈથી રદ થતો
નથી.”

9 ત્યારે ત્રીજા મ હનાના એટલે સીવાન મ હનાના ત્રેવીસમા દવસે
રાજાના મંત્રીઓને બોલાવવામાં આ ા અને મોદખાયનીઆજ્ઞા પ્રમાણે
યહૂદ ઓને લગતો એક હુકમ ભારત દેશથી તે કૂશ ુધીના એકસો
સ ાવીશ પ્રાંતના ૂબાઓ, રા પાલો અને અમલદારોને તે પ્રાંતની
ભાષાઓમાં અને લ પમા,ં તેમ જ યહૂદ ઓની ભાષા અને લ પમાં
લખાવવામાં આ ો. 10 મોદખાયે આ હુકમ રાજાના નામે લખા ો.
અને રાજાની ુ દ્રકાથી ુ દ્રત કર ને ઘોડસેવાર ખે પયાઓની એટલે
રાજાની સેવામાં વપરાતા તથા રાજાની અ શાળાના ઘોડાઓ પર
સવાર કરતા સંદેશાવાહકો મારફતે સવર્ જગ્યાઓએ આ પત્રો મોકલી
આપવામાં આ ા. 11 એ પત્રોમાં રાજાએ પ્રત્યેક નગરના યહૂદ ઓ
તેઓએકત્ર થઈને પોતાના જીવના રક્ષણને માટે એટલે ુધી સામનો કરે
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કે જે લોક તથા પ્રાંત તેઓના પર હુમલો કરે તો કોઈ પણ પ્રાંતની સતાનો,
બાળકોનો તથા ીઓને માર નાખવાની તથા ૂંટ લેવાની પરવાનગી
આપવામાં આવી. 12આ હુકમ રાજાઅહા ેરોશના સવર્ પ્રાંતોમાં એક
જ દવસે એટલે કે બારમેં મ હને એટલે અદાર મ હનાના, તેરમા દવસે
અમલમાં આવવાનો હતો. 13 એ હુકમ સવર્ પ્રાંતોમાં પ્રગટ કરવામાં
આવે એટલા માટે તેની એક એક નકલ બધી પ્રજાઓમાં મોકલવામાં
આવી તે જ દવસે યહૂદ ઓએપોતાના શ ુઓ પર વેર વાળવાને તૈયાર
રહેવા ું હ ુ.ં 14 રાજાની સેવામાં વપરાતા ઘોડાઓ પર સવાર થયેલા
ખે પયાઓને રાજાની આજ્ઞાથી તાક દ કરવામાં આવી હતી તેથી તેઓ
જલ્દ ચાલી નીક ા. આ હુકમ ૂસાના મહેલમાં પણ પ્રગટ કરવામાં
આ ો.

15 મોદખાય ૂરા અને સફેદ રાજપોશાક તથા માથે મોટો સોનાનો
ુગટ ૂક અને બાર ક શણનો જાં ુડ રગનો ઝભ્ભો પહેર ને રાજાની

હજૂરમાંથી નીક ો. અને ૂસા નગરમાં હષર્નો પોકાર થઈ ર ો.
16 યહૂદ ઓએ ૂબ આનંદ અને ુશીથી ઉજવણી કર . અને
તેઓને માન પણ આપવામાં આ ું. 17 સવર્ નગર તથા સવર્ પ્રાંતોમાં
રાજાનો આદેશ પહોંચ્યો ત્યાં યહૂદ ઓમાં આનંદ ાપી ગયો અને
હષર્ પ્રદ શત કરવા માટે તે ઉત્સવનો દવસ બની ર ો અને તેઓએ
તે મહાઆનંદ ૂવર્ક ઊજ ો. ઘણાં લોકોએ પોતાને યહૂદ તર કે
ઓળખા ા કારણ કે તે લોકોને યહૂદ ઓનો ડર લાગ્યો.

9
યહૂદ ઓએ શ ુઓનો નાશ કય

1હવે બારમા મ હને એટલે કે અદાર મ હનાના, તેરમા દવસે રાજાનો
હુકમ અમલમાં આવવાનો હતો, તે દવસે તો યહૂદ ઓના શ ુઓને
તેઓ ઉપર સ ા મેળવાની આશા હતી. પણ તેથી ઉલટુ એ ું બન્ ું
કે યહૂદ ઓએ જ પોતાના વેર ઓ પર સ ા મેળવી. 2 તે દવસે
અહા ેરોશ રાજાના સવર્ પ્રાંતોમાં યહૂદ ઓ પોતપોતાનાં નગરોમાં
એકત્ર થયા,જથેી તેઓ ું ુકસાન કરવાની જે લોકો કો શશ કરતા હતા,
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તેઓના પર તેઓ હુમલો કરે. પણ તેઓની વરુદ્ધ કોઈઊ ું રહ શ ું
ન હ કારણ કે તે સવર્ લોકોને તેઓનો ભય લાગ્યો હતો.

3અને પ્રાંતોના બધાઅમલદારો, ૂબાઓ, રા પાલો,અને રાજાના
વહ વટકતાર્ઓએ યહૂદ ઓને મદદ કર ; કારણ કે તેઓ બધા હવે
મોદખાયથી બીતા હતા. 4 મોદખાય રાજાના મહેલમાં ઉચ્ચ પદ પર
નમાયેલો હતો. એની ક ત સવર્ પ્રાંતોમાં પ્રસર ગઈ હતી. તેની
સ ા દવસે દવસે વધતી ગઈ. 5 યહૂદ ઓએ પોતાના સવર્ શ ુઓનો
તલવારથી સંહાર કર ને તેઓનો નાશ કય અને પોતાના વરોધીઓસાથે
તેઓએ પોતાની મરજીમાં આવે તે ું વતર્ન ક ુર્.

6 ૂસાના મહેલમાં યહૂદ ઓએ પાંચસો માણસોને માર ને તેઓનો
નાશ કય . 7 વળ તેઓએ પાશાર્ન્દાથાન,ે દાલ્ફોનન,ે આસ્પાથાન,ે
8 પોરાથાન,ે અદાલ્યાન,ે અ રદાથાન,ે 9 પામાર્શતાને, અ રસાયને,
અ રદાયને તથા વાઈઝાથાન,ે 10એટલે યહૂદ ઓના શ ુ હામ્મદાથાના
ુત્ર હામાનનો દસે ુત્રોને માર ના ા; પણ ૂંટ પર તેઓએહાથ ના ો

ન હ.
11 ૂસામાં માર નાખવામાં આવેલા માણસોની સં ા તે જ દવસે

રાજાને જાહેર કરવામાં આવી. 12 રાજાએ એસ્તેર રાણીને ક ું,
“ ૂસાના મહેલમાં યહૂદ ઓએ પાંચસો માણસો અને હામાનના દસ
ુત્રોને માર ના ા છે, તો પછ તેઓએ રા ના બીજા પ્રાંતોમાં કોણ

જાણે ું ક ુ હશ?ે હવે તાર શી અરજ છે? તે પ્રમાણે તને બક્ષવામાં
આવશ.ે તાર બીજી શી વનંતી છે? તે પણ મંજૂર થશે.”

13 ત્યારે એસ્તેરે તેને ક ું કે, “જો રાજા આપની મરજી હોય તો
ૂસામાં જે યહૂદ ઓ છે તેઓને આજના હુકમ પ્રમાણે કાલે કરવા

દે ું જોઈએ અને હામાનના દસે ુત્રોને ફાંસીએ લટકાવવા જોઈએ.”
14 રાજાએ તે પ્રમાણે કરવાની આજ્ઞા આપી અને ૂસામાં એવો હુકમ
જાહેર કરવામાં આ ો. અને હામાનના દશે ુત્રોને તેઓએ ફાંસી પર
લટકા ા.

15 ૂસામાંના યહૂદ ઓ અદાર મ હનાને ચૌદમે દવસે પણ એકત્ર
થયા. તેઓએ ૂસામાં ત્રણસો માણસોને માર ના ા. પણ ૂંટ
પર તેઓએ હાથ ના ો ન હ. 16 રાજાના પ્રાંતોમાં વસતા બાક ના
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યહૂદ ઓ પણ પોતાનો બચાવ કરવા અને શ ુઓથી છુટકારો મેળવવા
માટે ભેગા થયા. પોતાના શ ુઓ પર તેઓએ વેર વા ું. તેઓએ
પંચોતેર હજારને માર ના ા. પણ ૂંટફાટ ચલાવી ન હ.

17અદાર મ હનાના તેરમા દવસે એ ું બન્ ુ:ં ચૌદમે દવસે તેઓએ
વશ્રાંતી લીધી. અને તેને મજબાનીના તથા આનંદના દવસ તર કે
ઊજ ો. 18 પણ ૂસામાંના યહૂદ ઓ અદાર મ હનાના તેરમા તથા
તેના ચૌદમા દવસે એકત્ર થયા. પંદરમીએ તેઓએ આરામ ભોગવીને
તેને મજબાનીના તથા આનંદના દવસ તર કે ઊજ ો. 19 આ
કારણથી જે ગ્રામ્ય યહૂદ ઓ કોટ વનાનાં ગામોમાં રહે છે, તેઓઅદાર
મહ નાના ચૌદમા દવસને ઉત્સવના દવસ તર કે અને એકબીજાને ભેટો
મોકલવાના દવસ તર કે ઊજવે છે.

ૂર મ પવર્ની ાપના
20મોદખાયે અહા ેરોશ રાજાના નજીકના તેમજ દૂરના પ્રાંતોના સવર્

યહૂદ ઓપર પત્રો મોકલ્યા. 21તેણે જણા ું કે,અદાર મ હનાને ચૌદમે
અને પંદરમે દવસે તમારે વરસોવરસ તહેવાર ઊજવવા. 22 કેમ કે તે
દવસોમાં યહૂદ ઓને તેઓના શ ુઓતરફથી નરાંત મળ હતી. અને તે
મ હનો તેઓને માટે દઃુખને બદલેઆનંદનો તથા શોકને બદલે હષર્નો થઈ
ગયો હતો. તમારે તે દવસોને મજબાનીના,આનંદના,એકબીજાને ભેટ
આપવાના તથા ગર બોને દાન આપવાના દવસો ગણવા. 23 તેઓએ
પોતે જે કરવા માં ું હ ું તથા મોદખાયે તેઓ ઉપર જે લ ું હ ું તે
પ્રમાણે કરવા ું યહૂદ ઓએ સ્વીકા .ુ 24 કેમ કે સવર્ યહૂદ ઓના શ ુ
અગાગી હામ્મદાથાના ુત્ર હામાને યહૂદ ઓનો નાશ કરવાની પેરવી કર
હતી. અને તેઓનો સંહાર કર ને તેઓનો વનાશ કરવા માટે ચઠ્ઠ ઓ
એટલે “ ૂર” નાખી હતી. 25 પર ુ ારે તે વાતની રાજાને ખબર પડ ,
ત્યારે તેણે પોતાના પત્રો દ્વારા આજ્ઞા કર કે, હામાને જે દુ યોજના
યહૂદ ઓ વરુદ્ધ યોજી હતી તેનો તેના કુટુબીઓ જ ભોગ બને અને
હામાનને તેના સંતાનો સાથે ફાંસીએ લટકાવવો જોઈએ.

26આકારણથી તેઓએએ દવસો ું ‘ ૂર’ ઉપરથી ૂર મ નામ પા ું
છે. એથી એ પત્રના સવર્ વચનોને લીધે તથા આ બાબત વષે જે
તેઓએ જો ું હ ું તથા તેઓ પર જે આવી પ ું હ ું, 27 તેને લીધે
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યહૂદ ઓએ પોતાના તરફથી, પોતાના વંશજો તરફથી અને યહૂદ ધમર્
પાળનારાઓ તરફથી પ્ર તવષર્ આ બે દવસો લેખ પ્રમાણે ઠરાવેલ
સમયે અને મોદખાયની ૂચના ુજબ અ ૂક ઊજવવા ું માન્ય રા ું.
28 એ દવસોને વંશપરપરાગત પ્રત્યેક કુટુબમાં, પ્રત્યેક પ્રાંતમાં, તથા
પ્રત્યેક નગરમાં ઊજ ા,ં જથેી એ ૂર મના દવસો યહૂદ ઓ દ્વારા
ઊજવવા ું બંધ ન થાય. અને તેઓના વંશજોમાંથી તેઓનો નાશ તથા
વસ્મરણ ન થાય. 29 ત્યાર બાદ ૂર મ વષે આ બીજો પત્ર મંજૂર થાય
માટે અ બહાઈલની ુત્રી એસ્તેર રાણીએ અને યહૂદ મોદખાયે સં ૂણર્
અ ધકારથી પત્ર લ ો.

30 મોદખાયે અહા ેરોશના રા ના એકસો સ ાવીસ પ્રાંતોમાંના
સવર્ યહૂદ ઓને સત્ય અને સલામતીના પ્રમાણ ૂત પત્રો મોકલ્યા. 31તે
પત્રો એ જાણવા માટે મોકલવામાં આ ા હતા કે ૂર મના દવસો
યહૂદ મોદખાય અને એસ્તેર રાણીએ આપેલા આદેશ પ્રમાણે અને
જમે તેઓએ પોતાને માટે તથા પોતાના સંતાનોને માટે ઉપવાસની તથા
પોતાના વલાપની બાબતમાં ઠરાવ કય હતો, તે પ્રમાણે ઠરાવેલ સમયે
પાળવાનો નયમ કાયમ કરવામાં આવે. 32એસ્તેરનીઆજ્ઞાથી ૂર મની
આ બાબતો કાયમ કરવામાં આવી. અને ુસ્તકમાં તેની નોંધ કરવામાં
આવી.

10
અહા ેરોશ અને મોદખાયની મહાનતા

1 અહા ેરોશ રાજાએ દેશ ઉપર તથા સ ુદ્રના ટા ુઓ ઉપર કર
ના ો. 2 તેના પરાક્રમના તથા તેના સામર્થ્યનાં સવર્ કૃત્યો તથા જે ઉચ્ચ
પદવીએ રાજાએ મોદખાયને ાન આપ્ ું હ ુ,ં તેની સં ૂણર્ મા હતી
ઇરાનના તથા માદાયના રાજાઓનાં કાળ ૃ ાંતોના ુસ્તકમાં લખેલી છે.

3 કેમ કે યહૂદ મોદખાય અહા ેરોશ રાજાથી બીજા દરજ્જાનો
તથા યહૂદ ઓમાં મહાન ુરુષ ગણાતો હતો. તે પોતાના દેશબં ુઓનો
માનીતો હતો, કારણ કે તે પોતાના લોકો ું હત જાળવતો હતો. અને
તેઓ વધારે સફળ થાય માટે યત્ન કરતો હતો.
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