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एस्तरको
पसु्तक

रानी वस्तीले राजाको हुकम मािननन
1 अहासरूसको समयमा यो कुरा घट ्यो यी अहासरू िथए जसले भारत वषर्दखेी

लएर इिथयोिपया सम्मका 127 दशेहरू मािथ शासन गथ। 2 ती िदनहरूमा
अहासरू राजाले साद िजल्लमा शासन गथ।

3आफ्नो शासनकालको ते ो वषर्मा, राज्यमा भ बडाई अिन ितनीिधकोलाई
ठूलो भोज िदन ऐ यर्का दशर्न गदार् ितनले आफ्ना सबै अिधकारीहरू अिन
सवेकहरू फारसी अिन मादी सनेापितहरू, कुलीनहरू 4 अिन आफ्ना अिधनका
दशेबाट आएर अिधकारीहरूका िन म्त 180 िदनसम्म भोजको आयोजन गरे।

5 अिन त्यो उत्सव परुा भयो राजाले शशूनमा भटे्न सिकने सबै धनी एवं
गरीब मािनसहरूका िन म्त राजमहलसगंै बारेको बगौंचामा सातिदनसम्म भोजको
आयोजन गरे। त्यहाँ िमहीन सतुी व का हातले बनुकेा जाली बनावटका व ।
6 नीला अिन सतेा सतुीका पदार्हरूको घरेामा मलमलको डोरी अिन बजैनी लगुा,
चाँदीका खामाहरू सगंमर्मरको ढुङ्गाहरू िथए। तलमािथ ब ु ा बनाईएका राता सतेा
मोती अिन मलु्यावान पत्थर लाएको अिन चाँदीका आराम-आसनहरू रा खएका
िथए। 7 दाखरस सनुका कचौराहरूमा िथए। कचौरा िविभन्न कारका िथए। अिन
त्यहाँ धरैे राजकीय दाखरस िथयो, िकनभने राजा धरैे दयाल ू िथए। 8 पये वस्त ु
चरु िथयो त्यके पाहुनाले जित इच्छा गछर् त्यित िपउन िदन ु भनी राजाले आफ्ना

सवेकहरूलाई आदशे गरेका िथए।
9 त्यसै समयमा रानी वश्तीले ीहरूका िन म्त एक भोजको आयोजना राजा

अहासरूस को राजमहलमा ग रन।
10-11 भोजको सातौ िदनमा जब राजा दाखरसको नशामा चरू िथए उनले

यहूमान, िबज्ता, हब ना, िबग्ता,अबगता, जतेरे अिन ककर् स, सात जना, नपुसंकहरू
जसले राजा अहासरूसको सवेा गथ रानी वश्तीलाई राजकीय मकुुट लगाएर उनको
अिघ ल्याउन ु भने उनले रानीको सनु्दरता मािनसहरू अिन अिधकारीहरूलाई
दखेाउन चाहन्थे िकनभने ितनी अत्यन्तै सनु्दरी िथइन।्
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12 राजाले नपुशंकहरूलाई आज्ञा गरे। तापिन, रानी वश्तीले आउँन अस्वीकार
ग रन।् यसकारण राजा एक्दमै ोिधत भए। 13 यसकारण राजाले उनका ज्ञानी
मािनसहरूसगं भन,े जो िनयमिवचार श का िवषयमा एक्दमै चतरु िथए, राजाले
यी कुराहरू साधारण रूपलेसोध।े 14यी सात जना कशर्ना, शतेार,अद ्माता, तश श,
मरेेश, भर्सना अिन ममकूान, ज्ञानी अिधकारीहरू राजाका अत्यन्तै निजक िथए यी
फारस र मादीका अिधकारीहरूको राजािसत पहुचँ िथयो अिन ितनीहरूले राज्यमा
शासन चलाउथँ।े 15 राजाले ितनीहरूलाई भन।े “िनयम, अनसुार रानी वश्तीलाई
के गन? िकनभने राजाले अहासरूस नपसुकहरू, माफर् त जे आदशे िदए त्यो रानीले
पालन ग रनन?्”

16 अिन ममकूानले राजा अिन अधीकारीहरूको समक्ष भन,े “रानी वश्तीले
राजा ित मा होइन सबै अिधकारीहरू अिन राजा अहासरूसका दशेहरूमा ब े
सबै मािनसहरू ित अनादर गरेकीछन।् 17 िकनिक रानी को अनादर सबै ीहरूमा
पगुकेोछ, िक ितनीहरूले पिन खलु्लम खलु्ला आफ्ना पितहरूलाई ितरस्कार गनर्
सक्छन।् हरेक ीहरूले भन्नछे।” जब राजा अहासरूसले रानी वश्तीलाई ितनको
समक्ष आउनु भने तर ितनी आइनन।्

18 “आज, रानीले के ग रन ् फारस र मादी अिधकारीहरूका प ीहरूले सनुे
अिन ितनीहरूले आफ्ना पितहरूिसत, राजाका अिधकारीहरूले त्यही वहार गरे
ितनीहरूमा धरैे अपमान र ोध हुनछे।

19 “यिद राजालाई रा ो लाग्छ भन,े उहाँबाट आदशे जारी होस ्अिन यसलाई
फारस र मादीहरूको वस्थाको, िनयममा ले खयोस।् यसको उलघंन नहोस।्
आज्ञाप ले यो घोषणागन ुर्पछर् िक वश्ती फे र पिन राजा अहासरूसको अिघ
आउनहुुदँनै। ितनको रानीको अिधकार पिन अन्य ीलाई िदन ु पछर्। जो ितनी भन्दा
सनु्दर िछन।् 20 राजाले जे हुकुम िदन्छन ्िवशाल राज्यले सनु्नछे अिन सामािजक
स्तरमा ठूला या सानाका प ीहरूले सम्मान गनछन।्”

21अिन यो सल्लाह राजा अिन अिधकारीहरूको नजरमा असल ठािनयो। अिन
राजाले ममकूानको सल्लाहलाई स्वीकार गरे। 22अिन राजाले समस्त दशेहरूलाई
ितनीहरूको भाषा र ितनीहरूको बो ल अनसुार लाई उसको घरको
शासक हुनलाई, ितनीहरूलाई आफ्ना मािनसहरू कै भाषामा जाहरेगरेर प हरू
पठाए।
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2
एस्तरलाई रानी बनाईयो

1 यी घटनाहरू पिछ राजा अहासरूसको ोध शान्त भयो। ितनले वश्तीलाई
सम्झे अिन ितनले के ग रन,् ितनको सम्बन्धमा राजाले के आदशे िदए त्यो सम्झ।े
2 उनका सवेकहरू जसले उनको सवेा गथ भन,े “राजाका िन म्त रा ी केटीहरू
खोज। 3 अिन आफ्ना राज्यका सबै ान्तहरूमा राजाले अिधकारीहरू िनय ु
गरून।् अिन ितनीहरूले सबै रा ी तरूणीहरू भलेा पारून ्र शशूान िजल्लाको नारी-
कक्ष जनु नपुसंक होगई नारी-गहृको रखवाला हो उसको सरंक्षणमा ल्याउन।् उसले
ितनीहरूलाई गृांर सवेा िदनछे। 4 अिन यी जवान ीहरू मध्य जसलाई राजाले
मनपराउने छन ् उनले वश्ती को स्थानमा शासन गन िछन।्” यो िवचार राजालाई
असल लाग्यो अिन त्यसै गरे।

5 शशूनको राजधानीमा एक जना यहूदी मािनस िथए। उसको नाउँ मोदर्कै
िथयो। ितनी याइरका छोरा, िशमीका नाित, िबन्यामीनका कीशका छोरा िथए।
ितनी, यहूदाका राजा यकोन्याह मध्य दशे िनष्कासनहुनहेरु सिहतका एक जनाका
सन्तान िथए। 6 यो बाबले का राज नबकूदनसेर ारा ग रएको दशे िनकाला िथयो।
7 मोदर्कैकी एकजना भितजी िथई जसको नाउँ हदस्सा िथयो। उसको आमा-
बाब ु म रसकेका िथए। मोदर्कैले उसलाई धमर्-पु ीको रूपमा हण गरेको िथयो।
हदस्सालाई एस्तर पिन भ न्नथ्यो। एस्तरको शारी रक गठन अिन अनहुार सनु्दर
िथयो।

8जब राजाको सन्दशे अिन उद सिुनयो तब अनके जवान ीहरूलाई राजधानी
शशूनमा, हगेकेोमा भलेा ग रंदै िथयो, एस्तरलाई पिन राजमहलमा लिगयो अिन
अन्तपरुको रखवाला हगेकेो िनगरािनमा रा खयो। 9अिन हगेले े त्यो केटी एस्तरलाई
मन परायो अिन उसले उसको कृपा ा गछ। यसकारण उसले एस्तरलाई तत्कालै

गृांर सवेा तथा राजमहलबाट भोजन र सात जना नोकन हरू वस्था गय तब
उसको नोकन हरू र उसलाई हगेले े सब भन्दा रा ो नारी-गहृमा साय । 10 एस्तरले
आफ्ना मािनसहरू वा आफ्ना पखुार्हरू को बारेमा केही बो लनन ् िकन भने यस
िवषयमा बोल्न मोदर्कैले ितनलाई िनषधे गरेका िथए। 11 त्यके िदन मोदर्कै
अन्तपरुको आगँनको अघाडी, पछाडी िहिँडरहन्थे जसमा िक एस्तर को बारेमा
ितनलाई के भईरहछे, त्यो उसले थाहा पाउन सक्नछेन।्
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12 त्यके कन्याहरू राजा अहासरूसको अिघ जाने समय आउँछ, ीहरू बा
महीना सम्म िसङ्गार प ार मा रहन ु पथ्य ीहरूले छ महीना सगु न्धत तले
लाउथँे अिन छ महीना उ र अन्य सौन्दयर्का साम ीले िसङ्गा रन्थ।े 13 त्यसपिछ
मा जवान ीहरू राजाकहाँ जान सक्थ।े माँग ग रएका हरेक कुरा राजमहलको
अन्तपरुबाट उनीहरूलाई लन िदइनथ्यो। 14 साँझमा ितनी राजा कहाँ जान ु पछर्
अिन िवहान अक ीहरूको िनवासस्थान शाश्गजको िजम्मामा नपुशंक राजाका
दासीहरूको रक्षक कहाँ फकर जान्थ।े जब सम्म राजाले ितनीलाई आउन ु भनरे नाउँ
ारा बोलाउँदनै िथए। ितनी फे र पिन राजा कहाँ जान ु पदन िथयो।
15 एस्तर अबीहलेको छोरी िथइन,् ितनी ितनका काका मोदर्कैकी धमर्प ु ी

िथइन।् जब एस्तरको राजा कहाँ जाने पालो आयो। ितनल,े राजाका नपुसंक,
ीहरूका अिभभावक हगेलेे ितनलाई गनुर् भनकेा सल्लाह बाहके अरू केही पिन

ग रनन ् दे हेरू सबलैे एस्तरलाई खबूै मन पराए। 16 यसथर् राजा अहासरूसको
शासनका सातौं वषर् को दशौं महीना, हो तबेतेको महीना-मा राजमहलमा राजाकोमा
एस्तरलाई लिगयो। अिन राजाले एस्तरलाई अन्य सबै ीहरूलाई भन्दा बढ्ता मन
पराए।

17 अिन अन्य सबै कन्याहरूलाई भन्दा राजाले ितनलाई मन पराए। यसथर्
राजाले राजमकुुट एस्तरको िशरमा लगाइिदए अिन ितनले वश्तीको स्थानमा
एस्तरलाई रानीको रूपमा शासन गन अिधकार िथए। 18यसथर् राजाले ठूलो भोजको
आयोजना गरे आफ्ना सबै अिधकारीहरू अिन सवेकहरूको िन म्त भोज गरे। अिन
ितनले सबै ान्तहरूमा त्यस िदनलाई िवदाको िदन घोषण गरे अिन ितनले एक
राजाले मा िदन सक्ने उपहारहरू दान गरे।

मोदर्कैलाई द ु योजनाको जानकारी
19 कन्या केटीहरूलाई भलेा ग रएको यो दो ो पटक िथयो। अिन मोदर्कै

राजाको ारमा बसकेा िथए। 20 एस्तरले अझ पिन आफ्ना मािनसहरूको अथवा
आफ्नो वशंको िवषयमा मोदर्कैले आदशे िदए अनसुार अरूलाई भनकेी िथइनन।्
अिन उसको िनगरानीमा हुदँा जस्तै ितनले मोदर्कैको आज्ञा पालन ग रन।्

21 त्यसबलेा, जब मोदर्कै राजाको मलुढोकामा िथए। िबग्थाना अिन तरेेश-
राजाका दईु मलुढोका सरुक्षाकम हरू असन्त ु भए। अिन ितनीहरूले राजा
अहासरूसलाई मान षड ्यन् गरे। 22 अिन मोदर्कैलाई त्यो षड ्यन् थाहा भयो,
अिन उसले त्यो कुरा रानी एस्तरलाई भन।े अिन एस्तरले त्यो कुरा राजालाई
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भिनन,् मोदर्कैलाई, सचुना िदएकोमा येिददं।ै 23 त्यो कुराको छानबीन ग रयो त्यो
सत्य पाइयो र ती दईुलाई रूखमा झणु्ड ्याइयो। अिन यो घट्ना राजको इितहासमा
ले खयो।

3
यहूदीहरूलाई नाश गन हामानको योजना

1 यी घटनाहरू पिछ राजा अहासरूसले अगामी हम्मदाताको छोरा हामानलाई
पदोन्नित दान गरे। ितनले उसलाई उसको समयमा भएका सबै अिधकारीहरूको
िजम्मामा रा खिदए। 2 अिन राजाको ारमा भएका समस्त सवेकहरूले झकेुर
हामानलाई ा दखेाऊँथ,े िकनभने ितनीहरूलाई त्यसो गन ुर् भनी राजाले आदशे
िदएका िथए। तर मोदर्कैले झकेुर ा गरेनन।् 3 अिन राजाको ारमा भएका
सवेकहरूले मोदर्कैलाई भन,े “िकन ितमी राजाको आदशे भङ्ग गछ ?”

4जब ितनीहरूले िदनै िपच्छे ितनलाई भने तर ितनले ितनीहरूलाई उ र िदएनन।्
तब ितनीहरूले मोदर्कैको िचयो गनर् हामानलाई भने िकनभने उसले हा ाकुरा मान्छन ्
मान्दनै मोदर्कैलाई ितनी एक यहूदी हो भनरे ितनीहरूलाई भनकेा िथए। 5 अिन
हामानलाई मोदर्कैले झकेुर ा नगरेको दखेे यसथर् हामान ोधले भ रए। 6 जब
उसले मोदर्कैको रा यता चाल पायो उसले मोदर्कैलाई मा मानर् सतं ु िथएन।
हामानले अहासरूसका समस्त यहूदीहरूलाई न गनर् चाहन्थ्यो िकनभने ितनीहरू
मोदकैको मािनसहरू िथए।

7 राजा अहासरूसको शासनकालको बा ौ वषर्को पिहलो मिहनामा हामान
को क्षमता ितनीहरूले “परु” अथार्त िच ा गरे। यहूदीहरूको िवनाशको िन म्त
िनि चत िदन अिन मिहना तोक्नका िन म्त चयन ग रएको बा ौ महीना, अदारको
मिहना िथयो। 8 अिन हामानले राजालाई भन,े “तपाईंको राज्यको त्यके ान्तमा
मािनसहरू माझ एक थ रका मािनसहरू छ रएका अिन छु ीएका छन।् अिन
ितनीहरूको दस्तरु सबै मािनसहरूको दस्तरु भन्दा िभन्नछै। ितनीहरू राजाको
िनयमहरू मान्दनैन,् राजालाई त्यो कुरा अशयै भयो।

9“यिद यसले राजालाई सन्न पाछर् भने आदशे ले खयोस ्िक ितनीहरूलाई न
ग रयोस।् अिन म 10,000 चाँदीका टु ाहरू राजाको भण्डारमा सहयोग िदनछुे
जनु रकम ती आज्ञा पालन गनहरूलाई इनाम िदन।ु”
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10 यसथर् राजाले आफ्नो हातबाट मु ीको राजमोहर औंठी िनकाले अिन ितनले
त्यो हामान,अगागी हम्मदाताका छोरा, यहूदीहरूका श लुाई िदए। 11अिन राजाले
हामानलाई भन,े “ितमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यिहगर तर चाँदी चािह आफूसगं
राख।”

12यसथर् राजाका लखेापालहरू लाई पिहलो महीनाको ते ौ िदनमा बोलाए अिन
त्यके दशेका राज्यपालहरूलाई, र त्यक दशेका अिधकारीहरूलाई लिप अिन

भाषा अनसुार हामानले आदशे गरे मतुािबक ले खयो। त्यसलाई राजाको नामावाली
मा ले खयो अिन त्यसलाई राजाकै राजमोहर लगाइएको िथयो।

13 अिन राजाका दतुहरू ारा सबै आदशेहरू राज- दशेहरूमा पठाइयो िक सबै
यहूदीहरू जवान अिन व ृ , केटाकेटी अिन ीहरूलाई बा ौ महीना, अदारको
महीनाको ते ौ िदनमा आज्ञा ग रयोस ् अिन एकै िदनमा मा रयोस ् र नाम िनशान
मे ाइयोस।् अिन ितनीहरूका सर-सामानहरूलाई य ु मा नास ग रयोस।्

14 आदशेको एक-एक ित वस्थाको रूपमा त्यके दशेमा पठाइयोस ् सबै
मािनसहरूलाई भिनयोस ्जस ारा त्यसिदन ितनीहरू तयार रहनछेन।् 15 समाचार
वाहकहरू राजाको आदशे लएर हता रएर गए। आदशे शशूनको िजल्ल महलमा
घोषणा ग रएको िथयो। राजा र हामान मद िपउन बसे तर शशून शहरमा हलचल
भयो।

4
मोदर्कैले एस्तरलाई सहायता गनर् राजी भए

1 मोदर्कैले त्यहाँ भएका सबै घटनाहरू थाहा पाए। यसथर् मोदर्कैले आफ्ना
व हरू च्याते अिन भाङ्गारा लगाएर आफैं मािथ खरानी छिकर् ए। त्यस पिछ ितनी
शहरको बीचमा गए अिन क मा जोडले रोए। 2 तब ितनी राजा ाराको अिघ गए।
तर उनी िभ गएनन ् िकनभने भाङ्गारा लगाएर कोही पिन राजाको ारािभ जान ु
हुदँनै िथयो। 3 अिन हरेक ान्तमा जब राजाको आदशे पगु्यो, त्यहाँका यहूदीहरू
बीचमा अफसोस, रूबावासी र िवलाप भयो। ितनीहरू धरैेजनाले शोक व लगाए
अिन िशरमािथ खरानी छिकर् ए।

4 दासीहरू अिन नपुशंक जसले एस्तरको सवेा गथ ितनी कहाँ गए अिन
मोदर्कैलाई के भिहरहछे ितनलाई भने तब रानी ाकुल भइन।् अिन ितनले
मोदर्कैलाई व हरू पठाइन ्उनले बोराको व हटाउन चािहन। तर ितनले व हरू
स्वीकार गरेनन।् 5 तब एस्तरलले राज-नपुसंक हताकलाई बोलाइन,् जसलाई
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राजाले ितनको सवेामा िनय ु गरेका िथए, अिन एस्तरले उसलाई मोदर्कै कहाँ
के हुदँछै भिन बझु्नकेो िन म्त पठाईन।् 6अिन हताक मोदर्कै कहाँ गए शहर चोकमा
जो राजाको ारअिघ िथयो। 7 मोदर्कैले घटेका सबै घटनाहरू उसलाई भने अिन
ितनको को बारेमा जो यहूदाहरूको सकंार को िन म्त राज-कोषबाट िदइने छ भिन
हामानलभेनकेो कुरापिन भन।े 8शशूनमा ितनीहरूको ससं्कार गन ुर् भिन जाहरे गरेको

वस्था ले खएको एक ित लिप एस्तरलाई दखेाइ िदन ु अिन राजा कहाँ जान ु र
राजाको कृपा ा गन ूर् अिन आफ्ना मािनसहरूका िन म्त ितनी िसत िनवदेन गन ुर्भिन
िनदशन िदए।

9 यसथर् हताक गए अिन मोदर्कैले भनकेा कुरा उसले एस्तरलाई सनुाए।
10 तब एस्तर ले हताकलाई ितमीले मोदर्कैलाई भन्न ु भनी िनदश ग रन।्

11 “राजाका सबै सवेकहरू र राज- ान्तका मािनसहरूले यो जाननु िक कुनै पिन
परुूष वा ी राजाले नबोलाई राजाको आगँनमा िभ जान्छ त्यसको एउटै िनयम
छ ‘मतृ्य’ु। अनमुित लएर वशे गन मा बाँच्छ जसलाई राजाले आफ्ना सनुौला
राज दण्ड फैलाउछँन।् अिन मलाई गएको तीस िदन दे ख राजा कहाँ जानलाई
बोलाइएको छैन।”

12-13जब ितनीहरूले मोदर्कैलाई एस्तरले भनकेा कुरा सनुाए। तब मोदर्कैले यो
जवाफ एस्तरलाई पठाए “ितमी स्वयलंे यो नसोच िक राजाको दरवारमा बस्छु भनरे
सबै यहूदीहरू मध्ये ितमी उम्कने ौ। 14 तर यिद यसवलेामा ितमी चपुलागरे बस्यौ
भने यहूदीहरूले कही न कही बाट छुटकारा पाउनछेन।् तर ितमी र ित ा िपताका
घर* न हुनछेन।् अिन कसले जान्दछ शायद यस्तो समयमा ितमीलाई राज्यको
उच्च पद िदइएको छ?”

15-16 तब एस्तरले मोदर्कैलाई भनी पठाइन ्“जाऊ, शशूनमा भे एजित सबै
यहूदीहरू भलेा गर अिन मरेो िन म्त उपवासबस। ितमीहरूले तीन िदन तीन रात सम्म
कुनै कुरा खान ु वा िपउन ु हुदँनै। अिन म र मरेा सिेवकाहरूले पिन यसरी नै उपवास
ब छेौ। तब यो िनयमको िवरू मा भए म राजा भएकहाँ जानछुे। मलाई माछर्न ्भनें
मनछु।”

17 यसथर् मोदर्कै आफ्नो बाटो लागे अिन एस्तरले ितनलाई िनदश िदएका सबै
कुरा गरे।
* 4:14: “ ,” अथवा “दाज्य-ूभाइ, काका, मामा, काकी,
वा भाउज”ू वा “निजकको सािहनो।”
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5
राजासगं एस्तरको कुरा-कानी

1अिन ते ो िदनमा एस्तर आफै राजकीय व पिह रन ्र गए राजमहलको अिघ
आगनमँा उिभईन।् राजा िसहंासनमािथ वशे ार ितर फकर बसकेा िथए। 2 जब
राजाले रानी एस्तरलाई आगँनमा उिभरहकेी दखेे राजा उनलाई दखेरे खशुी भए।
यसकारण राजाले आफ्नो हातमा भएको सनुौलो राजदण्ड ितनी तफर् फैलाए अिन
एस्तर निजक आइन ्अिन ितनले राजदण्डको टुप्पो छोइन।्

3 तब राजाले ितनलाई भन,े “रानी एस्तर, ितमी कस्तो छौ? ितमी के इच्छा
गछ ? आधा राज्यसम्म भए पिन ितमीलाई िदइनछुे।”

4अिन एस्तरले भिनन,् “यिद तपाईंलाई असल लाग्छ भने मलै े तपाईंको िन म्त
तयार गरेको भोजमा आउन ु होस ्अिन हामानलाई पिन ल्याउन ु होस।्”

5 राजाले आदशे िदए, “हामानलाई िछटो बोलाऊ जसमा िक एस्तरले भनकेो
कुरा हामीहरूले गनर् सकौ।”

अिन राजा र हामान एस्तरले आयोजन गरेको भोजमा गए। 6 राजाले दाखरस
िपउँदै गदार् एस्तरलाई भन।े “ितमीले के माग्ने इच्छा गछ ? जो केही ितमीले
माग्छेऊ त्यो िदइने छ। अिन ितमी जे पिन माग्न चाहान् ौ यिद यो आधा राज्य नै
हो भने पिन यो ितमीलाई िदइने छ।”

7 अिन एस्तरले उ र िदइन,् “मरेो िनवदेन अिन मलैे खोजकेो कुरा यस्तोछ।
8 यिद राजाले मलाई मन पराउन ु हुन्छ भने यिद राजाले भो लको मरेो िनवदेनलाई
इज्जत गनर् चाहन ु हुन्छ र मरेो िवन्ती असल लाग्छ भने राजा अिन हामान मलैे िदने
भोजमा आइिदन ु होस ्अिन भो ल राजाले भन्न ु भएको को उ र िदनछुे।”

हामान मोदर्कैसगं रसाए
9 त्यस िदन हामान खशुी अिन सन्त ु भएर गए। तर जब हामानले मोदर्कैलाई

राजाको ारमा दखेे अिन मोदकै इज्जत गनर् हामानको अिघ िनउरीएनन ्तब हामान
मोदर्कै ित सा ै ोिधत भए। 10 तर हामानले स्वयलंाई रोके अिन आफ्नो घरतफर्
लाग।े ितनले आफ्ना साथीहरू अिन प ी जरेेशलाई बोलाए। 11हामानले उसका धरैे
छोरा-छोरीहरूसगं राजाले ितनलाई सम्मन गरेको बताए राजाले ितनलाई राजाका
समस्त अिधकारीहरू अिन सवेकहरू मािथल्लो ओहोदामा राखकेो धाक लगाए।
12 हामानले भन,े “रानी एस्तरले राजाको िन म्त िदएको भोजमा मलाई बाहके अरू
कसलैाई पिन िनम्तो ग रनन।् अिन भो ल पिन मलाई राजािसत ितनीकहाँ जान
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बोलाएको छ। 13 तर यी सबै मरेो िन म्त ठूलो कुरा होईनन।् हरेक समय त्यो यहूदी
मोदर्कैलाई राजाको ारमा बसकेे दखे्छु।”

14 तब ितनकी प ी अिन ितनका सबै िम हरूले ितनलाई भने एउटा 75 फीट
अग्लो फाँसी बनाऊ। अिन राजालाई िवहान भन, “मोदर्कैलाई त्यसमा झणु्डयाउन ु
होस।् त्यसपिछ खशुीिसत राजासगं भोजमा जानहुोस।्”

त्यो िवचार हामानलाई उ म लाग्यो अिन ितनले फाँसी बनाए।

6
मोदर्कैको इज्जत

1 त्यो रात राजालाई िनन् ै लागने। ितनले आफ्ना सवेकहरूलाई दफतरको
लखे पसु्तक आफू कहाँ ल्याउन ु भने अिन त्यो राजालाई पढरे सनुाइयो। जब
िबग्ताना अिन तरेेश। 2 सघंारका रखवालाहरू मध्ये दइुजना राज अिधकारीहरूले
राजा अहासरूसको िवरू कसरी षड ्यन् गरे त्यसबारे मोदर्कैले गरेको सबै कुराको
िववरणमा राजाले सनु।े

3 तब राजाले भन,े “यसका िन म्त मोदर्कैलाई हामीले के सम्मान अिन शसंा
िदयौं?”

अिन जवान मािनसहरू जो राजाका सवेामा िथए ितनीहरूले भन,े “हामीले
ितनका िन म्त केिह गरेनौं। अिन राजाले भने त्यहाँ आगँनमा को छ?”

4 अिन हामान राज महलको बािहरी आगन ँ मा आउँदै िथए, आफूले बनाएको
फाँसीमा मोदर्कैलाई झणु्ड ्याउन ु भनी राजालाई भन्नका िन म्त। 5 त्यो जवान,
राजाको सवेकले भन,े “हामान आगँनमा उिभरहकेोछ।”

अिन राजाले भन,े “उसलाई यहाँ आउन दऊे।”
6 हामान आए। अिन राजाले ितनलाई भन,े “राजाले सम्मान गनर् चाहने

लाई के गन ुर्पछर्?”
अिन हामानले सोच,े “राजाले कसलाई म भन्दा अिधक सम्मान गनर्

चाहन्छन?्”
7 त्यसथर् हामानले राजालाई भन,े “राजाले जसलाई सम्मान गनर् चाहन ु हुन्छ,

त्यस मािनसका िन म्त यसो गन ुर्होस।् 8 त्यस मािनस को िन म्त राजा स्वयलंे लाउन ु
भएको राज-व अिन एउटा घोडा जस मािथ राजा चढन ु भएको छ। ितनलाई िदन ु
होस।् 9अिन उसको िशरमा एक राज-मकुुट रा खिदनहुोस।् राज-व र र घोडालाई
राजाका एक कुलीन अिधकारीको िनगरारीमा रा खयोस।् राजाले एक कुलीन
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अिधकारीको िनगरारीमा रा खयोस।् राजाले जसलाई सम्मान गनर् चाहन ु हुन्छ
त्यस मािनसलाई ितनीहरू ारा व पिहराउन िदनहुोस अिन ितनीहरू ारा ितनलाई
घोडामा चठाएर शहरको चौरमा परेड गराइयोस।् अिन ितनको अिघ ितनीहरू,
त्यस मािनसलाई यसै ग रने छ, ‘जसलाई राजाले सम्मान गनर् चाहन ु हुनछे भिन
कराउन।्’ ”

10 तब राजाले हामानलाई भन,े “चाँडो, ितमीले अिहले भने झै व अिन घोडा
लऊे राजाको ारमा ब े यहूदी मोदर्कैको िन म्त ती कुराहरू ग रदऊे। ितमीले भनकेा
कुनै पिन कुरा गनर् नचकु।”

11 यसथर् हामानले व अिन घोडा तयार पारे ितनले मोदर्कैलाई व पिहराई
िदए। र ितनलाई शहरका चोक अिन सडकमा परी मा गराए मोदर्कैको अिघ-अिघ
कराए, “त्यस मािनसलाई यसै ग रनछे जसलाई राजाले सम्मान गनर् चाहन ु हुन्छ।”

12 त्यस पिछ मोदर्कै राजाको ारामा फिकर् ए तर हामान आफ्नो घर तफर् कुदे
अिन लाजले आफ्नो िशर लकुाए। 13 तब हामानले आफ्नी प ी जरेेशलाई अिन
आफ्ना साथीहरूलाई त्यहाँ भएको हरेक कुराको िववरण सनुाए। अिन उसका ज्ञानी
साथीहरू र उसकी प ी जरेेशले उसलाई भन,े “ित ो पतन जन्म-जात यहूदी मोदकै
समक्ष शरुू भयो त्यसकारण ितमी उसको िवरू खडा हुन सक्दनैौ साँचनैै ितमी
उसको अिघ पतन हुनछेौ अिन न हुनछेौ।”

14 ितनीहरू ितनीसगँ कुरा ग ररहकेो बलेा राजाका मािनसहरू आइपगु।े
ितनीहरूले हामानलाई एस्तरले दान गरेको भोजमा लग।े

7
हामानलाई झणु् ाइयो

1 यसकारण राजा र हामान रानी एस्तर को भोजमा गए। 2 दो ो िदनमा जब
राजाले दाखरस िपउँदै िथए उनले एस्तरलाई भन,े “ितमी जे पिन िनवदेन गछ ,
रानी एस्तर गर, त्यो ितमीलाई दान ग रनछे। ितमी जे चाहन्छौ, आधा राज्य पिन
ित ो लािग िदइन्छ, भन ित ो िवन्ती के छ?”

3अिन रानी एस्तरले जवाफ िदइन,् “यिद तपाईंले मलाई मन पराउन ु हुन्छ भन,े
मलाई मरेो जीवन िदनहुोस यो मरेो िनवदेन हो। 4 िकनभने म र मरेा मािनसहरू िवनाश
हुन मा रन र ध्वशं ग रन बिेचएका छौं। यिद हामी कमरा स्वरूप मा बिेचएको
भए म शान्त हुने िथएँ। म यस्तो तचु्छतामा राजालाई झन्झट िदने िथईंन होला। म
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चपुचाप भए पिन हुनिेथयो िकनभने यस्तो अथर् दासत्व सच्चाईले राजाले राजालाई
द ु खत नबनाएको भए पिन हुने िथयो।”

5अिन राजा अहासरूसले झकर रानी एस्तरलाई भन,े “यो को हो अिन त्यो कहाँ
बस्छ जसले यस्तो कुरा गन भिन सोच्न सक्छ?”

6 अिन एस्तरले भिनन,् “त्यो अिभन मान्छे, हा ो श ु यो द ु हामान हो।”
हामान, राजा अिन रानी समक्ष भयिभत भए। 7 अिन राजा ोधले उठे ितनी

दाखरस छाडरे भोजबाट राजमहलको वाटीका मा गए। अिन हामान रानीसगँ आफ्नो
ाणको िभक्षा माग्न उिभए, िकनभने ितनले सोंचे राजाको दण्ड ठूलो हुनछे। 8 तब

राजा बगैंचाबाट भोजन कोठामा फिकर् दै िथए अिन ितनले हामानलाई एस्तर रानी
प ल्टरहकेो सोफामा लिडरहकेा दखे।े राजाले रसाएर भन,े “म घरमा भएकै बलेामा
तैंले रानीलाई आ मण ग ररहछेस।्”

जब ती वचनहरू राजाको मखुबाट िन स्कए राजाका नोकरहरूले हामानलाई
बन्दी बनाए। 9 तब हब ना, राजाको समक्ष सवेा गन एक जना नपुसंकले भन,े
“राजालाई सावधान गराउनमेािनस मोदर्कैको िन म्त हामानले बनाएको 75 फीट
अग्लो फाँसी हामानको छत ्मा खडा छ।”

राजाले भन,े “त्यसलाई त्यो फाँसीमा भणु्डयाऊ।”
10 यसरी ितनीहरूले हामानलाई त्यही फाँसीमा झणु्डयाए जो ितनले मोदर्कैको

िन म्त बनाएका िथए। अिन राजाको ोध शान्त भयो।

8
यहूदी जातीलाई सहायता गन राजाको आदशे

1 त्यस समयमा राजा अहासरूसले रानी एस्तरलाई यहूदीहरूको श ुहामानको घर
दान गरे। अिन मोदर्कै राजाको समक्ष गए िकनभने एस्तरले राजालाई मोदर्कैिसत

उसको के सम्बन्ध िथयो बताएकी िथई। (सम्बन्धको अथर् मोदर्कैले एस्तरलाई
धमर् प ु ी रूपमा स्वीकार गरेको िथयो।) 2 तब राजाले औठी फुकालरे जो ितनले
हामानकोबाट िफतार् लएका िथए। अिन ितनले त्यो मोदर्कैलाई िदए। तब एस्तरले
मोदर्कैलाई हामानको घरको िजम्मा िदइन।्

3 अिन एस्तरले राजाको पाउमा झकेुर रूँदै भिनन ्अगागी हामानको कुआदशे
हटाइिदन राजासगं अनरुोध ग रन ्हामानले जो षड ्यन् यहूदीहरूको िवरू रचकेा
िथए।
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4 अिन राजाले आफ्नो राजदण्ड एस्तर तफर् फैलाए यसथर् एस्तर राजाको समक्ष
उिभइन।् 5 र ितनले भिनन,् “यिद राजालाई असल लाग्छ र मलाई मन पराउन ु हुन्छ
भने मरेो िवन्तीलाई स्वीकार ग रिदन ु हुन्छ अगागी हम्मादाताको छोरा हामान ारा
ले खएका ती षड ्यन् का प हरू पल्टाउनका िन म्त एक आदशे ले खयोस ् ती
प हरू जो हामानले राजाका समस्त दशेहरूमा भएका यहूदीहरूको अ स्तत्व
मटेाउनको िन म्त लखेकेा िथए। 6 िकनभने यिद मलैे मरेा मािनसहरूले भोग्न ु पन
त्यो यातना दे ु पय भने म कसरी सहन सक्छु! अिन यिद मलैे मरेा कुलको िवनाश
दे ु पय भने कसरी सहन?ु”

7 अिन राजा अहासरूसले रानी एस्तर र यहूदी मोदर्कैलाई भन,े “मलैे हामानको
घर एस्तरलाई िदएको छु। अिन ितनीहरूले हामानलाई फाँसीमा झणु्डयाएकाछन।्
हामानले यहूदीहरूलाई मान यास गरेका िथए। 8 अब राजाको अिधकार ारा
यहूदीहरूको सम्बन्धमा ितमीहरूलाई जे असललाग्छ, ितमीहरू त्यो लखे। त्यसपिछ
त्यसलाई राजाको औठी ारा लाल मोहर लगाई बन्द गर। अिन राजाको नाउमँा
लखेरे राजाको औं ठ ारा मोहर बन्द ग रएको आदशेलाई उल्टाउन सिकदनै।”

9 यसथर् त्यित बलेा ते ो मिहमाको तइेसौं िदन, िसवानी मिहनामा राजिकय
लखेापालहरूलाई बोलाए अिन मोदर्कैले भारतवषर् दे ख कुरादशे सम्मका 127
ान्तका शासक, राज्यपाल तथा न्यायपालहरूलाई िदइएको नयाँ आदशेहरू

ितनीहरूको त्यके जाितको लिप, भाषा अिन यहूदीहरूको आफ्नो भाषा र लिपमा
लखेाईयो। 10अिन मोदर्कैले राजाको नाउमँा आदशे लखेे र त्यसलाई राजाबाट लाल
मोहर लगाई बन्द गरे अिन घोडामा चढाएर प हरू पठाइिदए ियनीहरू राजिकय
घोडाहरू िथए।

11 राजाले हरेक शहरमा भएका यहूदीहरूका िन म्त जे अनमुित िदए मोदर्कैले
त्यही लखे।े

यहूदीहरूको साथ भलेा हुने अिन आफ्नो जीवनको रक्षा गन। जसले
ितनीहरूलाई, ितनीहरूका केटा-केटीहरू अिन ितनीहरूका पि हरू लाई आ मण
गन कुनै पिन मािनस वा दशेका कुनै पिन सिैनकलाई न गन, अिन नाम िनशान
मटेाइिदने अनमुित िदए राजाले ितनीहरूका श कुा सामान लटु्ने ितनीहरूलाई
अनमुित िदए।

12 राजा अहासरूसका समस्त दशेमा बा ौ महीनाको, अदारको महीनाको ते ौ
यो लाग ु ग रन ु पन िथयो। 13 हरेक दशेलाई आदशेको एक एक ित िनयमको
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ित लपी िदन ु पन िथयो। मािनसहरूलाई घोषणा गन ुर् पथ्य । 14 यसथर्, त्यसिदन
यहूदीहरू आफ्ना श हुरू मािथ बद्ला लनलाई तयार रहन ु पथ्य । राज-अ
सवारहरू राजाको आदशे अनसुार सबै तयार िथए। वस्था पिन शशूनको ासाद
िजल्लामा कािशत ग रयो।

15 मोदर्कैले नीलो अिन सतेो व ले बनाएको राजव , पिहरेर, एक िवशाल
सनुौला मकुुट र सतेो सतूीव अिन बजैिन व पिहरेर मोदर्कै राजाको उप स्थबाट
गए। अिन शशून शहरका मािनस कराए र खशुी मनाए। 16 यहूदीहरूले त्यहाँ हर्ष
आनन्द र अित नै खशुी मनाएका िथए।

17 अिन हरेक दशेमा, हरेक शहरमा, अिन हरेक स्थानमा जहाँ राजाका
आदशे अिन वस्था सिुनए यहूदीहरूका िन म्त आनन्द मनाए अिन एक भोजको
आयोजना गरी िवदा गरे। अिन त्यो भिूमका हरेक मािनसहरू यहूदी हुनथाले िकनभने
यहूदीहरूको डर ितनीहरूमािथ परेको िथयो।

9
यहूदीहरूको िबजय

1 बा ौ महीना (अथार्त आदरको महीना) को ते ौ िदनमा राजाको आदशे
कायार् न्वनन ्गन िदन आइपगु्यो त्यसिदन ितनीहरूमािथ यहूदीका श हुरूले भतु्व
हािसल गन िदनिथयो, त्यसलाई उल्टाइयो जब यहूदीहरूले आफूलाई िवरोध गनहरू
मािथ भतु्व हाँिसल गरे। 2 राजा अहासरूसको सवै ान्तहरूलाई हार गनर् आफ्ना
शहरहरूमा भलेा भए। अिन ितनीहरूलाई चोट पयुार्उनहेरूको िवरू य ु गनर् भलेा
भए। कसलैे ितनीहरूलाई बाधा िदएनन।् िकनभने ितनीहरू िसत भयिभत िथए।
3अिन ान्तहरूका समस्त अिधकारीहरू, हािकमहरू र राज्यपालहरू अिन ती सबै
जसले राजाको िन म्त काम गथ। यहूदीहरूलाई सहयोग गरेका िथए। 4 ितनीहरू
मोदर्कैिसत डराएका िथए। िकनभने मोदर्कै राजा महलमा एक मखु्य िथए,
अिन समस्त ान्तमा ितनको भाव अनभुव ग रएको िथयो िकनभने मोदर्कैका धरैे
भन्दा धरैे श शाली मािनसहरू िथए।

5 तब यहूदीहरूले ितनीहरूका श लुाई मारेर न ग रिदए, ितनलाई ितनीहरूको
तरवारहरूले न गरे। अिन ितनीहरूको िवरोध गनहरूिसत ितनीहरूलाई जे
इच्छा लाग्छ त्यही गरे। 6 अिन शशूनको ासाद िजल्लामा यहूदीहरूले 500
मािनसहरूलाई मारे। 7 ितनीहरूले पशर्न्दाता, दल्पोन, अस्पाता, 8 पोराता अदल्या,
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अरीदाता, 9 पमर्श्ता, अरीश,ै अरीदै अिन बजैाता। 10 हम्मदाताका छोरा,
यहूदीहरूका श ु हामानका दशजना छोराहरूलाई पिन मारे। तर ितनीहरूले कुनै
सर-सामान लटेुनन।्

11 त्यस समयमा शशूनको साद िजल्लामा मारीएका मािनसहरूको सखं्या
राजालाई बताइयो। 12 अिन राजाले रानी एस्तरलाई भन,े “शशूनको साद
िजल्लामा यहूदीहरूले दशजना हामानको छोराहरू लगाएत 500 जना
मािनसहरूलाई मारे। राजाका अन्य ान्तहरूमा ितनीहरूले के गरे ितमी सनु्न
चाहन्छौ? जे सकैु ितमी माग्छौ त्यो मञ्जरू ग रनछे। अिन ितमीले अरूनै कुराहरू
चाहे पिन त्यो परूा ग रनछे।”

13 अिन एस्तरले भिनन,् “यिद राजालाई असल लाग्छ भने शशूनमाब े
यहूदीहरूलाई आज ितनीहरूले जे गरे भोली फेरी त्यसै गन अनमुित िदनहुोस ्अिन
हामानका दशजना छोराहरूलाई फाँसीमा झणु्डयाइयोस।्”

14 फे र एस्तरले भने अनसुार-राजाले त्यसै गन आदशे िदन ु भयो, अिन शशूनमा
िवधान घोषणा ग रयो। ितनीहरूले हामानका दशजना छोराहरूलाई झणु्डयाइिदए।
15 अिन शशूनमा भएका यहूदीहरू फेरी भलेा भए आदात महीनाको चौधौं िदनमा
शशूनमा ितनीहरूले 300 जना मािनसहरूलाई मारे। तर ितनीहरूले कुनै लटु-पाट
गरेनन।्

16अिन बाँकी अन्य यहूदीहरू, जो राजाका दशेहरूमा बस्थ,ेआफ्नो िजवनको
सरुक्षा गनर्, श हुरूबाट िव ाम पाउन, आफ्ना िवरोधीहरू जम्मा 75,000 लाई
मानर्का िन म्त एकि त भएका िथए। तर ितनीहरूले केही लटु-पाट गरेनन।् 17 यो
घटना दशेहरूमा अदार महीना को ते ौ िदनमा घ ो अिन चौधौं िदनमा ितनीहरूले
िव ाम लए। अिन ितनीहरूले त्यस िदन भोज अिन समारोहको िदन तलु्याए।

परूीमको उत्सव
18 तर यहूदीहरू जो शशूनमा िथए ितनीहरू मिहनाको तरेौं अिन चौधौं िदनमा

स्वयलंाई रक्षा गनर् एक ीत भएका िथए। त्यसपिछ ितनीहरूले पन्धौं िदनमा िव ाम
गरे त्यसलाई भोज अिन उत्सवको िदन तलु्याए।

19 यसले गदार् बस्तीितर शहरहरूमा ब े यहूदीहरूले अदार मिहनाको चौधौं
िदनलाई समारोह अिन भोजको हर्िषत िदन तलु्याए अिन हरेकले उपहारहरूको
आदान- दान गरे।



9:20 xv एस्तर 9:30

20अिन मोदर्कैले यी घटनाहरूको िवषयमा लखेे अिन ितनले राजा अहासरूसका
सबै दशेहरू निजक वा टाढा ब े सबै यहूदीहरूलाई प पठाए। 21 ितनले
ितनीहरूका िन म्त अदार मिहनाको चौधौं अिन पन् ौं िदनलाई वष िपच्छे िवदाको
रूपमा पालन गन दशर्-रेखा स्थायी गन ुर् भनी प मा लखे।े 22 यी िवदाहरूलाई त्यो
िदन िवदाको रूपमा अलग ग रयो जब यहूदीहरूले आफ्ना श हुरूबाट िव ामपाए,
त्यो महीना ितनीहरूको शोकबाट खशुीको समारोहमा प रव र्न भयो अिन त्यो िदन
ितनीहरूको रूवाई खशुीयालीको िदनमा प रवर्तनभयो। यी िदनहरूलाई भोज अिन
समारोहको िदन, उपहार आदन- दान गन िदन, अिन गरीबहरूलाई दान गन िदन
तलु्यउन अलग ग रयो।

23 यसथर् ितनीहरूले भखर्रै शरुू गरेको िवदाको िदनलाई मोदर्कैले जे गन ुर् भिन
ितनीहरूलाई लखेरे िदएका िथए, त्यही रूपले मनाउन यहूदीहरू सहमत भए।

24 अगामी हम्मादाताका छोरा, समस्त यहूदीहरूका श ु हामानले यहूदीहरूको
अ स्तत्व मटेाउने षड ्यन् गरेका िथए। अिन ितनले “परुीम” अथार्त िच ा पिन
गरेका िथए, ितनीहरूलाई ध म्किदन र ितनीहरू को अ स्तत्व मटेाऊन।् 25 तर जब
एस्तर राजाको समक्ष गइन।् ितनले भन,े “त्यो ले खए को जस्तै ितनले यहूदीहरू
ित योजना गरेका नरा ो काम ितनी ितनै ग रयोस ् अिन ितनीहरूले ितनका

छोराहरूलाई फाँसीमा झणु्डयाओस।्”
26-27 त्यसथर् मािनसहरूले ती िदनहरूलाई “परूीम” भने “परूीम” नाउकँो

कारण िकनभने मोदर्कैले पठाएको प हरूमा भएका दशर्-रेखा, यस घटनासगं
सम्ब न्ध िथए। ितनीले दखेे र ितनीहरूमािथ ायके घटयो त्यस कारण यहूदीहरूले
आफू स्वयंमका िन म्त अिन आफ्ना कुलहरूका िन म्त र ितनीहरूका समस्त
सन्तानहरूका िन म्त अिन जो जित ितनीहरूिसत िमल्छन ् िवदाको दशर्-
रेखालाई अिभ पिु गरे र स्वीकार गरे। त्यके वषर् िनधार् रत समयमा वस्था ारा
तोिकएका यी दइु िदन िवदा मनाउन कोही पिन चकु्न ु पाउने छैनन।् 28 यो िदन
त्यके ान्त, त्यके शहरभ र त्यके वशं तथा पसु्ताले सम्झना गछर्न अिन

मनाउछँन।् यी दईु िदन मनाउन ु किहल्यै पिन रोिकन ु हुदँनै। यी दईु िवशषे िदनको
महत्व यहूदीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई भन्न िबराउन ु हुदँनै।्

29 तब अबीहलेकी अिन यहूदी मोदर्कैकी छोरी रानी एस्तरले परूीमको िवषयमा
पणूर् अिधकार सिहत दे ो प ले खन।् 30 अब मोदर्कैले सबै यहूदीहरूलाई जो
राजा अहासरूसका 127 ान्तहरूमा बस्थे शा न्त र सरुक्षाको बधाई प हरू पठाए।
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31 मोदर्कैले ती िवदाको िन म्त उिचत समय तय गनर्का िन म्त प हरू पठाएका
िथए। जसरी यहूदी मोदर्कै अिन एस्तरले ितनीहरूमािथ गणु लगाएका िथए। जसरी
ितनीहरूले ितनीहरू स्वयमंािथ र ितनीहरू का सन्तानहरू मािथ उपवास ब े अिन
खबुै िवलाप गन िनदशन िदएका िथए। 32अिन एस्तरको वचनले परूीमा उत्सवको
दशर्-रेखा िनधार् रत गय अिन ती पसु्तकमा ले खए।

10
मोदर्कैलाई इज्जत गरे

1 त्यसपिछ राजा अहासरूसले भिुम र समु उपकुल मािथ ितरो लगाए।
अिन हरेक श शाली र महान कमर् राजा अहासरूसले गरे। 2 अिन मोदर्कैका
महानकायर्को िववरण, जसलाई राजाले पदोन्नित दान गरेका िथए ती मिेदया अिन
फारसका राजाहरूका इितहासमा ले खएका छन।् साँच्चै यहूदी अिन मोदर्कै राजा
अहासरूसका दो ो राजा िथए। 3 ितनी भावशाली अिन ितनलाई सबै यहूदीहरू
खबुै मन पराएका िथए। ितनी आफ्ना मािनसहरूको कल्याण चाहन्थे अिन
आफ्ना सबै सन्तानहरूका िन म्त शा न्तको सनं्दशे दान गनर् चाहन्थ।े
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