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एस्तरको पसु्तक
1 अहासरूसको राजकाजको िदनमा ितनले भारतदे ख कूशसम्म १२७ ान्तमािथ

राज्य गरे । 2 ती िदनमा राजा अहासरूस शशूनको िकल्लामा अव स् थत आफ्नो
राजकीय िसहंासनमा बसे । 3 आफ्नो शासनकालको ते ो वषर्मा ितनले आफ्ना
सबै अिधकारी र सवेकहरूलाई एउटा भोज िदए । फारसी तथा मादी सनेा,
कुलीनहरू र ान् तका गभनर्रहरू ितनको उप स्थितमा िथए । 4 ितनले एक
सय असी िदनसम्म आफ्नो राज्यको वभैवशाली धनदौलत र आफ्नो महान ्ताको
मिहमाको रवाफ दखेाए । 5 यी िदन समाप् त भएपिछ राजाले सात िदनसम्म
अक भोज िदए । यो शशूनको िकल्लामा भएका सबभैन्दा ठुलादे ख सानासम्म
सबै मािनसका लािग िथयो । यो भोज राजदरबारको बगैचँाको चोकमा िदइएको
िथयो । 6 बगैचँाको चोकलाई सतुी कपडाका सतेा र िनला, रा री बाटेका सतुी
र बजैनीका डोरीहरूले िसङ्गा रएको िथयो र ती िसङ्गमरमरका खम्बाहरूमा
भएका चाँदीका गोलच हरूमा बाँिधएका िथए । त्यहाँ ब ु ा बनाइएका राता,
सतेा, िसङ्गमरमर र अन्य मलू्यवान ्पत्थरहरू छािपएको रङ्गीचङ्गी अ पटेीमा
सनु र चाँदीका बस् ने सोफहरू िथए । 7 सनुका कचौराहरूमा दाखम बाँिडयो ।
त्यके कचौरा िविशष् ट िथयो र राजाको उदारताको कारणले धरैे राजकीय दाखम

बाँिडएको िथयो । 8 “जबरजस्ती ग रनहुुदँनै” भन् ने आदशेको ख्याल गद दाखम
बाँिडएको िथयो , िकनिक यसरी नै राजाले हरेक मािनसको इच्छामतुािबक गनर्
आफ्नो दरबारका सबै अिधकारीलाई आदशे िदएका िथए । 9 रानी वश्तीले पिन
राजा अहासरूसको दरबारमा स् ीहरूलाई एउटा भोज िदइन ् । 10 सातौँ िदनमा
जब राजाको हृदय दाखम को कारणले सन् न भएको िथयो, तब ितनले महूमान,
िबज्था, हब ना, िबग्ता, अबगथा, जथेरे र ककार्स (यी सात जना अिधकारीहरूले
राजाको साम ु सवेा गथ) लाई, 11 रानी वश्तीलाई उनको राजकीय िशरपचे पिहरेर
आफ् नो साम ु ल्याउने हुकुम गरे । ितनले मािनसहरू र अिधकारीहरूलाई उनको
सौन्दयर् दखेाउन चाहन्थ,े िकनिक उनको चहेरा असाध्य सनु्दर िथयो । 12 तर
अिधकारीहरू ारा ल् याइएको राजाको आदशे मानरे आउनलाई रानी वश्तीले इन्कार
ग रन ् । तब राजा सार् है रसाए । आफूिभ ै ितनी रसले ु भए । 13 त्यसलैे
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राजाले ब ु मानी भनी िचिनएका मािनसहरू जसले प र स्थितलाई बझुकेा िथए,
ितनीहरूिसत सल्लाह लए (िकनिक काननु र न्यायमा पोख्तहरू सबिैसत सल्लाह
लने राजाको चलन िथयो) । 14 फारस र मादीका सात जना राजकुमार अथार्त ्

कशना, शथेार, अद ्माथा, तश श, मरेेस, मसना र ममकूान राजाका निजकका
मािनसहरू िथए । ितनीहरू राजाकहाँ जान सक्थ,े र ितनीहरू राज्यमा उच् चतम
पदहरूमा िथए । 15 राजाले सोध,े “अिधकारीहरू ारा रानी वश्तीकहाँ लिगएको
राजा अहासरूसको आदशेलाई नमानकेी हुनाले काननुको आदशेअनसुार उनलाई के
ग रनपुछर् ?” 16 राजा र अिधकारीहरूका साम ु ममकूानले भन,े “रानी वश्तीले
राजाको िवरु मा मा होइन तर राजा अहासरूसका सबै ान्तका सारा अिधकारीहरू
र सारा मािनसहरूको िवरु मा पिन गलत गन ुर्भएको छ । 17 रानीको यो िवषय
सारा स् ीहरूलाई थाहा हुनछे । यस कुराले ितनीहरूलाई आ-आफ्ना पितलाई
तचु्छ व् यवहार गन बनाउनछे । ितनीहरूले भन् नछेन,् 'राजा अहासरूसले रानी
वश्तीलाई उहाँको साम ु ल्याइयोस ् भनी हुकुम गन ुर्भयो, तर उनले इन्कार ग रन ्
।' 18 आजको िदन समाप् त नहुदँै रानीको यस िवषयलाई सनु् ने फारस र मादीका
कुलीन स् ीहरूले राजाका सबै अिधकारीलाई उही कुरा भन् नछेन ् । धरैे अनादर
र ोध पदैा हुनछे । 19 राजालाई यस कुराले खसुी लाग् छ भन,े वश्ती अबदे ख
उहाँको साम ु नआऊन ्भनी उहाँबाट एउटा राजकीय आदशे होस,् र यसलाई र गनर्
नसिकने फारसी र मादीहरूको काननुमा ले खयोस ्। राजाले उनीभन्दा अझै असल
स् ीलाई उनको स् थानमा रानीको दजार् िदइयोस ्। 20जब राजाको िवशाल राज्यभ र
उहाँको आदशेको घोषणा ग रन्छ, तब ठुलादे ख साना सबै जनाको पत् नीले आ-
आफ्ना पितलाई आदर गनछन ्।” 21 यस सल्लाहबाट राजा र ितनका कु लनहरू
खसुी भए, र ममकूानले स्ताव गरेझै ँ राजाले गरे । 22 ितनले सारा राजकीय ान्तमा
हरेक दशेमा आ-आफ्नो लिपअनसुार र हरेक जाितको आ-आफ्नो भाषाअनसुार
ितनीहरूलाई िच ीहरू पठाए । हरेक परुुष आफ्नो घरानाको मा लक हुनपुछर् भनी
ितनले आज्ञा िदए । सा ाज्यको हरेक जाितको भाषामा यो आदशे िदइएको िथयो ।

2
1 यी कुरापिछ जब राजा अहासरूसको रस मर् यो ितनले वश्ती र उनले गरेकी

कुराको बारेमा सोचे । ितनले उनको िवरु मा िनकालकेो आदशेको बारेमा पिन सोचे
। 2 तब राजाको सवेा गन जवान मािनसहरूले ितनलाई भन,े “राजाको लािग सनु्दरी
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कन्या यवुतीहरूको खोजी गन काम होस ् । 3 राजाले शशूनको िकल्लाको स् ी-
घरमा सबै सनु्दरी कन्या यवुतीहरू ल्याउनलाई आफ्नो राज्यका सारा ान्तहरूमा
अिधकारीहरू िनय ु गन काम होस ्। ितनीहरूलाई स् ीहरूको िन रक्षक राजाका
अिधकारी हगेकेो हरेचाहमा रा खयोस,् र ितनले उनीहरूलाई आफ् ना िसङ्गारका
सामानहरू उपलब्ध गराऊन ्। 4 राजालाई खसुी पान यवुतीचािहं वश्तीको स ामा
रानी होऊन ् ।” राजालाई यो सल्लाह मन पर् यो, र ितनले त्यसै गरे । 5 शशूनको
िकल्लामा कोही एक जना यहूदी िथए जसको नाउँ मोदर्कै िथयो जो याईरका छोरा,
िशमीका नाित र कीशका पनाित बने्यामीन कुलका िथए । 6 ितनी यहूदाका राजा
यहोयाकीनसगँै यरूशलमेबाट िनवार्सनमा लिगनहेरूमध्ये एक जना िथए जसलाई
बिेबलोनका राजा नबकूदनसेरले कैद गरेर लगकेा िथए । 7 ितनले हदस्सा अथार्त ्
आफ्ना काकाकी छोरी एस्तरको हरेचाह गद िथए, िकनिक उनका बबुाआमा
िथएनन ् । यी यवुतीको चहेरा सनु्दर िथयो, र हदेार् रा ी दे ख न् थन ् । मोदर्कैले
उनलाई आफ्नै छोरीको रूपमा लएका िथए । 8 जब राजाको आदशे र उद को
घोषणा ग रयो, तब धरैे जना यवुतीहरू शशूनको िकल्लामा ल्याइए । ितनीहरूलाई
हगेकेो हरेचाहमा रा खयो । एस्तर पिन राजदरबारमा लिगइन र् स् ीहरूको िन रक्षक
हगेकेो हरेचाहमा रा खइन ्। 9 यी यवुतीले ितनलाई खसुी पा रन,् र उनले ितनको
िनगाह पाइन ्। ितनले तरुुन्तै उनको लािग िसङ्गारका सामानहरू र उनको खानाको
िहस्सा उपलब्ध गराए । ितनले उनको लािग राजदरबारका सात जना सिेवका
तोिकिदए, र ितनले उनी र उनका सिेवकाहरूलाई स् ी-घरको सबभैन्दा रा ो ठाउँमा
सारे । 10 एस्तरको मािनसहरू र उनका नातदेारहरू को िथए भनरे उनले कसलैाई
भनकेी िथइनन,् िकनिक मोदर्कैले त्यो नबताउन उनलाई िनदशन िदएका िथए ।
11 एस्तरको अवस्था र उनलाई के ग रन्छ भनी जान् न हरेक िदन मोदर्कै स् ी-
घरको बािहरप चोकमा ओहोर-दोहोर गथ । 12 स् ीहरूका लािग तोिकएको
ावधानअनसुार, छ मिहनासम्म मरूर्को तले दलरे र छ मिहनासम्म अ रसाथै

िसङ्गारका सामानहरूले िसङ्गा रएर हरेक कन् याले बाहृ मिहनासम् म सनु् दरतामा
ध् यान िदएपिछ — त् यके स् ीको राजा अहासरूसकहाँ जाने पालो आउँथ्यो —
13 एक जना यवुती राजाकहाँ जाँदा, स् ी-घरबाट ितनलाई जे लएर जाने इच्छा
हुन् थ् यो त् यो ितनलाई राजदरबारमा लान िदइन्थ्यो । 14 साँझमा ितनी िभ जा न् थन,्
र भो लपल् ट िबहान ितनी दो ो स् ी-घरमा फकर आउँिथन,् र फकर आएकाहरू
उपपत् नीहरूका िन रक्षक राजाका अिधकारी शाश्गजको अधीनमा रहन् थे । राजाले
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ितनलाई मन पराएर फे र ितनलाई नबोलाएसम्म ितनी फे र राजाकहाँ फकर
जानछैनन ् । 15 जब राजाकहाँ जाने एस्तरको पालो आयो, (मोदर्कैका काका
अबीहलेकी छोरी, जसलाई ितनले आफ्नै छोरी बनाएका िथए) स् ीहरूका िनरक्षक
राजाका अिधकारी हगेले े िदएका सल्लाहबाहके उनले कुनै कुनै थोक मािगनन ् ।
एस्तरलाई दखे् ने सबै जनाबाट उनले िनगाह पाइन ्। 16 अहासरूसको सातौँ वषर्को
दसौँ मिहना अथार्त त्बेते मिहनामा एस्तरलाई राजाको राजकीय बासस्थानमा लिगयो
। 17 राजाले अन्य कुनै स् ीलाई भन्दा एस्तरलाई बढी मन पराए, र अन्य सबै
कन्याहरूले भन्दा बढी उनले स्वीकृित र िनगाह पाए । त्यसलैे ितनले उनको िशरमा
राजकीय िशरपचे पिहराइिदए, र वश्तीको साटो उनलाई रानी बनाए । 18 राजाले
आफ्ना सबै अिधकारी र सवेकहरूलाई एउटा ठुलो, “एस्तरको भोज” भोज िदए
र ितनले ान्तहरूलाई कर छुट िदए । ितनले राजकीय उदारतासिहत उपहारहरू
पिन िदए । 19 अब दो ो पटक कन्याहरू भलेा भइरहकेा समयमा मोदर्कै राजाको
मलू ारमा बिसरहकेा िथए । 20 मोदर्कैले एस्तरलाई िनदशन िदएअनसुार उनले
आफ्नो जाित र आफ्ना नातदेारहरूको बारेमा कसलैाई भनकेी िथइनन ्। मोदर्कैले
उनलाई हुकार्उदँाको बलेामा झै ँ उनले ितनको सल्लाहलाई िनरन् तर मािनन ्। 21 ती
िदनमा मोदर्कै राजाको मलू ारमा बिसरहदँा राजाका दईु जना ारपाल अिधकारीहरू
िबग्थाना र तरेेश रसाए, अिन ितनीहरूले राजा अहासरूसको हािन गनर् खोजे ।
22 मोदर्कैले यो कुरो थाहा पाएपिछ ितनले रानी एस्तरलाई बताए, अिन रानीले
मोदर्कैको नाउँ लएर राजालाई बताइन ्। 23 त्यो सचुनको अनसुन्धान भयो र पु ष् ट
भयो, अिन दवुै जनालाई फाँसीको सजाए िदएर काठमा झणु् ाइयो । यो कुरोलाई
राजाको उप स्थितमा इितहासको पसु्तकमा ले खयो ।

3
1 यी कुरापिछ राजा अहासरूसले अगागी हम्मदाताका छोरा हामानलाई बढुवा

गरे, र ितनीिसत भएका सबै अिधकारीभन्दा ितनको अिधकारको पद मािथ रा खिदए
। 2 राजाको ढोकामा भएका सबै सवेकले हामानको साम ु घ ुडँा टेक् न ु र लम्पसार
परेर दण् डवत ्गन ुर् भन् ने आदशे राजाबाट भएको िथयो । तर मोदर्कैले न घडँा टेके,
न लम्पसार परे । 3 तब राजाको ढोकामा बस् ने राजाका सवेकहरूले मोदर्कैलाई
भन,े “राजाको आज्ञालाई तपाईं िकन अटेर गन ुर्हुन् छ ?” 4 ितनीहरूले िदन ितिदन
ितनीिसत उही कुरा गरे तापिन ितनले उनीहरूका इच् छाको बवेास्ता गरे । त्यसलैे



3:5 v एस्तर 3:15

मोदर्कैको बारेमा त्यस्तै रहन्छ िक रहदँनै भनी ितनीहरूले त्यो कुरा हामानलाई बताए
िकनिक मोदर्कै यहूदी िथए भनी उनले ितनीहरूलाई भनकेा िथए । 5 हामानको साम ु
मोदर्कैले घ ुडँा नटेकेको र निनहुरेको कुरा जब हामानले दखे,े तब ितनी रसले चरू
भए । 6 मोदर्कैलाई मा मान ुर्पछर् भन् ने िवचारलाई ितनले टेरेनन ्िकनिक मोदर्कैका
मािनसहरू को िथए भनी राजाका सवेकहरूले ितनलाई बताएका िथए । हामानले
अहासरूसको सम्पणूर् राज्यमा भएका सारा यहूदी अथार्त ्मोदर्कैको जाितलाई सखाप
पानर् चाहन्थे । 7 राजा अहासरूसको बा ौँ वषर्को पिहलो मिहनामा (जनु नीसान
मिहना हो) िदन र मिहनाको छनोट गनर् हामानको साम ु परु अथार्त ् िच ा हा लयो ।
िच ा बा ौँ मिहनामा (जनु अदार मिहना हो) नपरेसम्म ितनीहरूले िच ा हा लरहे
। 8 तब हामानले राजा अहासरूसलाई भन,े “एउटा कोही मािनसहरू छन ् जनु
हजरुको राज्यका सारा ान्तिभर छ रएर रहकेा छन ् । ितनीहरूको वस्था अरू
मािनसहरूको भन्दा फरक छ, र ितनीहरूले राजाको वस्था पालन गदनन ् ।
त्यसलैे ितनीहरूलाई छोिडिदन ु राजाको लािग उिचत होइन । 9 राजालाई खसुी
लागमेा ितनीहरूलाई मान आदशे िदनहुोस,् र यो काम गन राजाका कमर्चारीहरूका
िन म्त म राजकोषमा जम्मा गनर् ितन लाख िकलो चाँदी िदनछुे ।” 10 तब राजाले
आफ्नो हातबाट छाप-औठँी िनकाले र यहूदीहरूका श ु अगागी हम्मदाताका छोरा
हामानलाई त् यो िदए । 11 राजाले हामानलाई भन,े “ितमी र ित ा मािनसहरूलाई
रुिपया-ँपसैा िफतार् िदइएको म हनेछु । ितमीलाई इच्छा छ त् यही त् यसले गर ।”
12 तब पिहलो मिहनाको ते ौँ िदनमा राजाका सिचवहरूलाई बोलाइयो, र हामानको
आदशे समावशे गन गरी एउटा उद लखेरे राजा ान्तीय गभनर्रहरू, सबै ान्तका
अिधकारीहरू, िविभन् न जाितका सबै गभनर्रहरू, सबजैाितका अिधकारीहरूलाई
हरेक ान् तमा ितनीहरूको आफ्नै लिप र हरेक जाितको आफ्नै भाषामा पठाइयो ।
यसलाई राजा अहासरूसको नाउमँा ले खएको र त्यसलाई ितनको औठँी ारा छाप
लगाइएको िथयो । 13बा ौँ मिहना (जनु अदार मिहना हो)को ते ौँ िदनमा यवुादे ख
व ृ सम्म, बालबा लका र मिहला सबै यहूदीलाई एकै िदनमा नामटे पानर्, मानर् र नाश
गनर् अिन ितनीहरूका धन-सम्पि खोस् न राजाका सारा ान्तमा प वाहकहरू ारा
िच ीहरू पठाइए । 14 हरेक ान्तमा उक् त िच ीको एक ितलाई काननु बनाइयो
। ितनीहरू त्यही िदन तयार हुनपुछर् भनरे हरेक ान्तमा सबै मािनसलाई जानकारी
गराइयो । 15 राजाको आदशेलाई िवतरण गनर् प वाहकहरू हता रए गए । शशूनको
िकल्लािभ पिन उद बाँिडयो । राजा र हामान िपउनलाई बस,े तर शशून सहरमा
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भने हलचल म च् चयो ।

4
1 जब मोदर्कैले यी सबै कुरा थाहा पाए, तब ितनले आफ्ना लगुा च्याते अिन

भाङ् ा र खरानी लगाए । ितनी सहरको िबचमा गए, र ठुलो सोरले कराए, र िवलाप
गरे । 2 ितनी राजाको ढोकासम्म मा गए िकनिक कसलैाई पिन भाङ् ा लगाएर
त्यसबाट जान अनमुित िथएन । 3 राजाको हुकुम र आदशे पगुकेो हरेक ान्तमा
यहूदीहरूका माझमा उपवास, रुवाबासी र िवलासगँै ठुलो शोक िथयो । ितनीहरूमध्ये
धरैे जानलेभाङ् ा लगाए, र खरानीमा बसे । 4जब एस्तरका यवुतीहरू र सिेवकाहरू
आएर उनलाई त् यो कुरा बताए, तब रानी ठुलो शोकमा डुिबन ् । उनले मोदर्कैको
लािग पोशाकहरू पठाइन ्(तािक ितनले भाङ् ा फुकालनू)्, तर ितनले ती स्वीकार
गरेनन ।् 5 तब एस्तरको सवेा गनर् खटाइएका राजाका अिधकारीहरूमध्ये हताकलाई
ितनले बोलाइन ्। के भएको िथयो र यसको अथर् के हो भनी जान् न उनले ितनलाई
मोदर्कैकहाँ पठाइन ्। 6 त्यसलैे हताक राजाको ढोकाको साम ु सहरको खलुा चोकमा
मोदर्कैकहाँ गए । 7मोदर्कैको जीवनमा आइपरेका सबै कुरा, र यहूदीहरूलाई मानर्का
लािग हामानले राज्यकोषमा िदने ितज्ञा गरेका सम्पणूर् चाँदीको मा ाबारे ितनले
हताकलाई िववरण िदए । 8 यहूदीहरूको िवनाशको िन म्त शशूनमा जारी ग रएको
उद को नक् कल पिन ितनले हताकलाई िदए । हताकले यो एस्तरलाई दखेाउन
सकून,् अिन राजाको िनगाहा ाप् त गनर्लाई गएर िब न् त चढाउने र आफ्नो जाितको
पक्षमा उहाँलाई याचना गन िजम् मवेारी ितनले उनलाई िदन सकून ्भनरे ितनले यसो
गरे । 9 त्यसलैे हताक गए र मोदर्कैले ितनलाई भनकेा कुरा एस्तरलाई बताए । 10तब
एस्तरले हताकिसत कुरा ग रन,् र ितनलाई मोदर्कैकहाँ फकर जान आज्ञा िदइन ्।
11 उनले भिनन,् “राजाका सबै अिधकारी र राजाका ान्तहरूका मािनसहरूलाई
थाहा छ, िक राजाको नबोलाइकन कुनै परुुष वा स् ी िभ ी दरबारमा वशे गर् यो
भन,े त्यसको लािग एउटा मा काननु छः कुनै व् य बाँचोस ्भनरे राजाले आफ्नो
सनुको राजदण्ड पसान ुर्भएन भने त्यो मा रने छ । म आफैलाई पिन राजाकहाँ
नबोलाइएको ितस िदन भइसक्यो ।” 12 त्यसलैे हताकले एस्तरको कुरा मोदर्कैलाई
बताए । 13 मोदर्कैले यो सन्दशे पठाए, “ितमी राजदरबारमा भएकी हुनाले अरू सबै
यहूदीमध्ये ितमीचािहं बाँच्ने ौ भनी ितमीले नसोचे हुन् छ । 14 यस बलेा ितमी
चपु लाग्यौ भन,े यहूदीहरूका िन म्त सहायता र छुटकारा अरू ठाउँबाट आउनछे,
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तर ितमी र ित ो िपताको प रवार नष् ट हुनछे । यस्तै समयको लािग नै ितमी यो
राजकीय पदमा पगुकेी हुन सक् छ् यौ भनी कसलाई थाहा छ ?” 15 तब एस्तरले
मोदर्कैलाई यो सन्दशे पठाइन,् 16 “जानहुोस,् र मरेो िन म्त उपवास बस् न शशूनमा
बस् ने सबै यहूदीलाई भलेा गन ुर्होस ्। ितन िदन र ितन रातसम्म केही नखानहुोस,् न
त केही िपउनहुोस ्। मरेा यवुतीहरू र म पिन त्यसरी नै उपवास बस् नछेौँ । त्यसपिछ
काननुको िवरु मा भए तापिन म राजाकहाँ जानछुे, र मरेो नाश हुन्छ भने पिन होस ्
।” 17 मोदर्कै गए, र ितनले एस्तरले भनझेै ँ सबै गरे ।

5
1 ितन िदनपिछ एस्तरले आफ्नो राजकीय पोशाक पिह रन,् र राजदरबारको साम ु

रहकेो चोकमा खडा हुन गइन ्। राजाचािह ँ राजदरबारको राजकीय िसहंासनमा बसरे
मलू ढोकातफर् हे ररहकेा िथए । 2जब राजाले एस्तरलाई चोकमा खडा भएको दखे,े
तब ितनका नजरमा उनले स् वीकृित पाइन ् । ितनले आफ्नो हातमा भएको सनुको
राजदण्ड उनीितर पसारे । त्यसलैे एस्तर निजक गइन ् र राजदण्डको टुप्पोलाई
छोइन ् । 3 तब राजाले उनलाई भन,े “रानी एस्तर, ितमी के चाहन् ौ ? ित ो
अनरुोध के छ ? मरेो आधा राज्यसम्म पिन म ितमीलाई िदनछुे ।” 4 एस्तरले
भिनन,् “राजालाई खसुी लागमेा मलैे हजरुको िन म्त तयार पारेको भोजमा हजरु र
हामानको सवारी होस ्।” 5 तब राजाले भन,े “एस्तरले भनकेी कुरा गनर् हामानलाई
झ ै ल्याओ ।” त्यसलैे राजा र हामान एस्तरले तयार पारेको भोजमा गए । 6भोजमा
दाखम ट याइँदा राजाले एस्तरलाई भन,े “ित ो िबन्ती के हो ? त्यो ितमीलाई
िदइनछे । ित ो अनरुोध के हो ? ितमीलाई आधा राज्यसम्म पिन िदइनछे ।”
7 एस्तरले जवाफ िदइन,् “मरेो िबन्ती र मरेो अनरुोध यही हो, 8 मलैे राजाको
द ृ ष् टमा िनगाह ाप् त गरेकी छु भने र राजालाई मरेो िबन्ती परुा गनर् र मरेो अनरुोधलाई
आदर गनर् खसुी लाग्यो भने मलै े हजरुको िन म्त भोली तयार गन भोजमा राजा र
हामानको सवारी होस,्अिन म राजाको को जवाफ िदनछुे ।” 9 त्यस िदन हामान
आन न्दत र हृदयमा सन् न भएर गए । तर जब हामानले राजाको ढोकामा मोदर्कैलाई
न खडा भएको न त ितनको साम ु डरले थरथर काँपकेो दखे,े तब ितनी मोदर्कैको
िवरु मा रसले चरु भए । 10 तापिन हामानले आफैलाई िनयन् ण गरी आफ्नो
घर लागे । ितनले आफ्ना िम हरूलाई खबर पठाए र आफ्नी पत् नी जरेेशसिहत
ितनीहरूलाई एकसाथ भलेा गरे । 11 हामानले ितनीहरूलाई आफ्नो धनदौलतको
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रवाफ, आफ् ना धरैे जना छोराहरू, राजाले ितनलाई िदएका सबै पदोन् नित अिन
राजाका सबै अिधकारी र सवेकहरूभन्दा बढी ितनको गित कसरी भयो भनरे बयान
िदए । 12 हामानले भन,े “रानी एस्तरले तयार पान ुर्भएको भोजमा उहाँले राजासगँै
आउन मबाहके अरू कसलैाई िनमन् णा िदनभुएन । भोली पिन उहाँले राजासगँै
मलाई िनमन् णा िदनभुएको छ । 13 तर मलैे मोदर्कैलाई राजाको ढोकामा बिसरहकेो
दखेसेम्म मरेा लािग यी सबै कुराले कुनै अथर् राख् दनै ।” 14 तर ितनकी पत् नी
जरेेशले हामान र ितनका सबै िम हरूलाई भिनन,् “ितनीहरूले प च् चस िमटर अग् लो
एउटा फाँसीको काठ बनाऊन ।् िबहान मोदर्कैलाई त्यसमा झणु् ाउन राजािसत कुरा
गन ुर्होस ् । तब आन न्दत भएर राजासगँै भोजमा जानहुोस ् ।” हामानलाई यो कुरा
मन पर् यो, र ितनले एउटा फाँसीको काठ बनाउन लगाए ।

6
1 त्यस रात राजा सतु् न सकेनन ् । ितनले सवेकहरूलाई आफ्नो राज् यकालका

घटनाहरूको िववरणहरू ल्याउन हुकुम गरे, र राजाको साम ु चक सोरमा ित पिढयो
। 2 वशे ारको पहरा िदने राजाका दईु जना अिधकारी िबग्थाना र तरेेशले राजा
अहासरूसलाई हािन गन कोिसस गरेका कुरा मोदर्कैले जानकरी गराएका िथए
भनी त् यहाँ ले खएको पाइयो । 3 राजाले सोध,े “यसो गरेका हुनाले मोदर्कैलाई
सम्मान वा पद िदन के ग रयो त ?” तब राजाको सवेा गन जवान मािनसहरूले
जवाफ िदए, “ितनको लािग केही ग रएन ।” 4 राजाले भन,े “चोकमा को छ
?” अब हामानचािहं भखर्रै आफूले तयार गरेको फाँसीको काठमा मोदर्कैलाई
झणु् ाउन भनी राजािसत िबन्ती गनर् राजदरबारको बािहर चोकमा आइपगुकेा िथए
। 5 राजाका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हामान चोकमा उिभरहकेा छन ्।” राजाले
भन,े “ितनी िभ आऊन ्।” 6 जब हामान िभ आए, तब राजाले ितनलाई सोध,े
“राजाले सम्मान िदन इच्छा गरेको मािनसलाई के ग रनपुछर् ?” हामानले आफ्नो
हृदयमा भन,े “मबाहके अरू कसलाई राजाले सम्मान िदने इच्छा गन ुर्हुन्छ र ?”
7 हामानले राजालाई भन,े “जनु मािनसलाई राजाले सम्मान िदन इच्छा गन ुर्भएको
छ, 8 राजाकीय पोशाक, राजाले पिह रनभुएको वस् अिन राजाले सवार गन ुर्भएको
िशरमा राजकीय िचन्ह लगाइएको घोडा ल् याइयोस ् । 9 तब त्यो पोशाक र घोडा
राजाका सबभैन्दा माननीय अिधकारीहरूमध्ये एक जनालाई िदइयोस ् । राजाले
सम्मान गनर् खोज्नभुएको मािनसलाई ितनीहरूले त्यो पोशाक पिहराऊन,् र ितनलाई
घोडामा सवार गराएर सहरका सडकहरू घमुाऊन ्। ितनीहरूले ितनको साम ु घोषणा
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गरून,् 'राजाले सम्मान गन इच्छा गन ुर्भएको मािनसलाई यसै ग रन्छ' ।” 10 तब
राजाले हामानलाई भन,े “िछटो गर, ितमीले भनझेै ँ पोशाक र घोडा लएर आऊ,
अिन राजाको ढाकामा बस् ने यहूदी मोदर्कैलाई यसै गर । ितमीले भनकेा एउटै कुरा
गनर् पिन नचकु ।” 11 तब हामानले पोशाक र घोडा ल् याए । ितनले मोदर्कैलाई
उक् त पोशाक लगाइिदए, र ितनलाई घोडामा सवार गराएर सहरका सडकहरूमा
घमुाए । ितनको साम ु ितनले घोषणा गरे, “राजाले सम्मान गनर् इच्छा गन ुर्भएको
मािनसलाई यसै ग रन्छ ।” 12 मोदर्कै राजाको ढोकामा फक । तर हामानचािहं
िशर ढाकेर शोक गद हतार गरी आफ्नो घरमा गए । 13 हामानले आफूमािथ
आइपरेका सबै कुरा आफ्नी पत् नी जरेेश र आफ्ना सबै िम हरूलाई बताए । तब
ब ु को िन म्त कह लएका ितनका मािनसहरू र ितनकी पत् नी जरेेशले ितनलाई
भन,े “मोदर्कै जसको सामनु् ने तपाईंको पतनको सरुु भएको छ, त्यो यहूदी हो भने
तपाईंले त्यसलाई परािजत गनर् सक् नहुुनछैेन, तर िनश् चय नै त्यसको साम ु तपाईं
पतन हुनछे ।” 14 ितनीहरू ितनीिसत कुराकानी ग ररहदँा राजाका अिधकारीहरू
आइपगुे । एस्तरले तयार पारेको भोजमा लजैान ितनीहरूले हामानलाई हतार गरे ।

7
1 त्यसलैे राजा र हामान रानी एस्तरिसत भोजन गनर् गए । 2 यो दो ो िदनमा,

ितनीहरूले दाखम बाँड् दै गदार् राजाले एस्तरलाई सोध,े “रानी एस्तर, ित ी िबन्ती
के हो ? ितमीलाई त् यो िदइनछे । ित ो अनरुोध के हो ? आधा राज्यसम्म पिन
ितमीलाई िदइनछे ।” 3 तर रानी एस्तरले जवाफ िदइन,् “हे महाराज, मलैे हजरुको
नजरमा िनगाह पाएकी छु र हजरुलाई खसुी लाग्छ भन,े मरेो जीवन मलाई नै िदइयोस ्
। मरेो िबन्ती यही नै हो, र मरेो जाितको लािग पिन यसै ग रयोस ् भनी म िबन्ती
गछुर् । 4 िकनिक म र मरेो मािनसहरू नाश पा रन, मा रन र नामटे पा रन बिेचएका
छौँ । हामी दास-दासीको रूपमा मा दासत्वमा बिेचएका भए म चपु रहन्थे ँ िकनिक
त्यस्तो दःुखले मा त महाराजालाई बाधा िदन ु न्यासङ्गत हुदँनै ।” 5 तब राजा
अहासरूसले रानी एस्तरलाई सोध,े “त्यो को हो ? यस्तो कुरा गनर् आफ्नो हृदय भरेर
बस् ने त्यो कहाँ छ ? 6 एस्तरले जवाई िदइन,् “त्यो िवरोधी, श ु यही दषु् ट
हामान हो ।” तब हामान राजा र रानीको साम ु डरले थरथर काँपे । 7 राजा भोजमा
दाखम िपइरहकेो अवस्थाबाट रसले चरु भएर उठे, र राजमहलको बगैचँामा
गए, तर हामानचािहं रानी एस्तरबाट आफ्नो जीवनको िभग माग् न त्यहीँ बसे ।
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राजाले ितनको िवरु मा िवप ी ल्याउदँै िथए भनी ितनले दखेे । 8 तब राजमहलको
बगैचँाबाट दाखम बाँिडएको कोठामा राजा फकर आए । हामानचािहं भखर्रै एस्तर
बिसरहकेो सोफाको छेउमा पसारो परेका िथए । राजाले भन,े “के मरैे उप स्थित मरैे
घरमा त्यसले रानीलाई बलात् कार गनर् खोज् छ ?” राजाको मखुबाट यो वाक्य बािहर
िनस्कनिेबि कै अिधकारीहरूले हामानको अनहुार छोपे । 9 तब राजाको सवेा गन
एक जना अिधकारी हब नाले भन,े “हामानको घरको छेउमा प च् चस िमटर लामो
एउटा फाँसीको काठ खडा छ । महाराजाको ज्यान जोगाइदन बोल्ने मोदर्कैको
िन म्त त्यसले त् यो तयार पारेको हो ।” राजाले भन,े “त्यसलाई त् यसमैा झणु् ाओ
।” 10 त्यसलैे ितनीहरूले हामानले मोदर्कै को िन म्त तयार पारेको फाँसीको काठमा
उसलैाई झणु् ाए । तब राजाको रस मर् यो ।

8
1 त्यस िदन राजा अहासरूसले रानी एस्तरलाई यहूदीहरूका श ु हामानको

सम्पि िदए, र मोदर्कैले राजाको साम ुसवेा गनर् थाले िकनिक कसरी मोदर्कै उनीिसत
सम्ब न्धत िथए भनी एस्तरले राजालाई बताएकी िथइन ् । 2 राजाले हामानबाट
लएको आफ्नो छाप-औठँी िनकालरे मोदर्कैलाई िदए । एस्तरले मोदर्कैलाई

हामानको जिमनको िजम्मा िदइन ् । 3 तब एस्तरले फे र राजािसत कुरा ग रन ्
। उनले भइँुितर िशर झकुाइन,् र अगागी हामानले यहूदीहरूको िवरु मा रचकेो
षडयन् ,खराब योजनालाई र ग रिदन उनले रुँद ै राजालाई िबन्ती ग रन ।् 4 राजाले
एस्तरितर सनुको राजदण्ड पसारे, तब उनी उ ठन ् र राजाको साम ु खडा भइन ् ।
5 उनले भिनन,् “राजालाई खसुी लागमेा, र मलैे हजरुको नजरमा िनगाह पाएकी
छु भन,े राजाको साम ु यो कुरो ठक लाग् छ भन,े र हजरुको नजरमा मलैे हजरुलाई
खशुी पानर् सकेकी छु भन,े अगागी हम्मदाताको छोरा हामान ारा राजाका सबै
ान्तमा भएका यहूदीहरूलाई नष् ट पानर् भनी ले खएका िच ीहरू र गनर् एउटा

आदशे ले खयोस ्। 6 िकनिक मरेो जाितमािथ आइपन िवप ी दखे् दा म कसरी सहन
सक्छु ? मरेा नातदेारहरूको िवनाश हने कुरा मलैे कसरी सहन सक्छु ?” 7 राजा
अहासरूसले रानी एस्तर र यहूदी मोदर्कैलाई भन,े “हरे, मलैे एस्तरलाई हामानको
घर िदएको छु, र ितनीहरूले त्यसलाई फाँसीको काठमा झणु् ाएका छन ् िकनिक
त्यसले यहूदीहरूलाई आ मण गनर् खोज्दै िथयो । 8 राजाको नाउमँा यहूदीहरूको
पक्षमा अक आदशे लखेे र त्यसमा राजाको औठँीले छाप लगाओ । िकनिक पिहले
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नै राजाको नाउमँा ले खएको आदशे जसमा राजाको औठँीको छाप लागकेो छ, त्यो
र हुन सक्दनै ।” 9 तब ते ो मिहना अथार्त ्सीवान मिहनाको तइेसौँ िदनमा राजाका
सिचवहरूलाई बोलाइयो । यहूदीहरूको सम्बन्धमा मोदर्कैले िदएका सबै आदशेलाई
समावशे गद एउटा आदशे ले खयो । भारतदे ख कूश दशेसम् मका एक सय स ाइस
ान्तका गभनर्रहरू, स् थानीय गभनर्रहरू र अिधकारीहरूलाई हरेक ान्तलाई आ-

आफ्नो लिपअनसुार र हरेक जाितलाई आफ्नै भाषामा र यहूदीहरूलाई पिन आफ्नै
लिप र भाषामा एउटा ल खत आदशे ले खयो । 10 मोदर्कैले राजा अहासरूसको

नाउमँा त् यो लखेे र त्यसमा राजाको छाप-औठँीले छाप लगाए । राजको सवेामा
योग ग रने िछटो कुद् ने घोडाहरूमा सवार गराएर प वाहकहरू ारा ितनले ती

िच ीहरू पठाए । 11 हरेक सहरमा भएका यहूदीहरूलाई एकसाथ भलेा हुन र
आ-आफ्नो जीवनको रक्षाको िन म् त सगं ठत हुन, अिन ितनीहरू, बालबा लका,
र स् ीहरूलाई आ मण गन कुनै पिन जाित वा ान्तका सशस् मािनसहरूलाई
नाश गनर्, मानर् र नामटे पानर् अिन ितनीहरूका धनदौलत लटु्न राजाले ितनीहरूलाई
अनमुित िदए । 12 बा ौँ मिहना वा अदार मिहनाको ते ौँ िदनमा राजा अहासरूसका
सबै ान्तमा यसलाई कायार्न्वयन ग रनपुथ्य । 13 यो आदशेको एक ित नक् कल
काननुको रूपमा जारी भयो र सबै मािनसकहाँ सावर्जिनक रूपमा सचूना टाँिसयो ।
त्यस िदन आफ्ना श हुरूमािथ बदला लन यहूदीहरू तयार रहनपुथ्य । 14 त्यसलैे
प वाहकहरू राजाको सवेामा योग ग रने राजकीय घोडाहरूमा सवार भए ।
ितनीहरू िढलो नगरी गए । राजाको आदशेलाई शशून स्थत राजदरबारबाट पिन जारी
ग रयो । 15 तब मोदर्कैले िनलो र सतेो राजकीय पोशाकहरू पिह रए अिन सनुको
ठुलो मकुुट पिह रए र, मलमलको बजैनी वस् लगाए र राजाको उप स्थितबाट
गए, अिन शशून सहरले जयजयकार गर् यो र आनन्द मनायो । 16 यहूदीहरू खसुी
र सन् न भए अिन ितनीहरूका िन म्त आनन्द र सम्मानको िदन भयो । 17 राजाको
आदशे पगुकेो हरेक ान्त र सहरमा यहूदीहरूका माझमा खसुी र आनन्द अिन भोज
र िबदाको िदन भयो । दशेमा अरू िविवध जाितका धरैे मािनसहरू यहूदी भए िकनिक
ितनीहरूमािथ यहूदीहरूको डर परेको िथयो ।

9
1 बा ौँ मिहना अथार्त ्अदार मिहनाको ते ौँ िदनमा राजाको काननु र आदशेलाई

कायार्न्वयन गन िदन, यहूदीहरूका श हुरूले ितनीहरूमािथ श जमाउनलाई
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आशा गरेको िदन जब आयो, प रणाम उल् टो भयो । यहूदीहरूले आफूलाई घणृा
गनहरूमािथ श पाए । 2 यहूदीहरूमािथ िवप ी ल्याउन कोिसस गनहरूलाई
आ मण गनर् राजा अहासरूसका सबै ान्तभ र नै ितनीहरूका आ-आफ्ना सहरहरूमा
ितनीहरू भलेा । ितनीहरूको िवरु मा कोही खडा हुन सकेन, िकनिक सबै
मािनसमािथ ितनीहरूको डर परेको िथयो । 3 सबै ान्तका अिधकारीहरू, ान्तीय
गभनर्रहरू, सथानीय गभनर्रहरू र राजाका शासकहरूले यहूदीहरूलाई मदत गरे
िकनिक ितनीहरूमािथ मोदर्कैको डर परेको िथयो । 4 मोदर्कै राजदरबारमा महान ्
मािनस िथए, अिन ितनको ख्याित सबै ान्तभ र फै लयो िकनिक यी मािनस मोदर्कै
झनझन महान ् बन्दै िथए । 5 यहूदीहरूले आफ्ना श हुरूलाई तरवारले आ मण
गरेर मारे र िवनाश गरे अिन आफूलाई घणृा गनहरूलाई आफ्नो इच्छाअनसुार
गरे । 6 शशूनको िकल्लामा मा ै यहूदीहरूले पाँच सय जना मािनसलाई मारेर
नष् ट पारे । 7 ितनीहरूले पशर्न् दाता, दल् फोन, अस् पाता, 8 पोराता, अद लया,
अरीदाता, 9 पमर्शता,अरीश,ैअरीदै र बजैाता, 10 र हम्मदाताको छोरा यहूदीहरूका
श ु हामानका दस जना छोरालाई मारे । तर ितनीहरूले कुनै कुरा पिन लटेुर
लएनन ् । 11 त्यो िदन शशूनको िकल्लामा मा रएकाहरूको सङ्ख्याको िववरण

राजालाई िदइयो । 12 राजाले रानी एस्तरलाई भन,े “यहूदीहरूले हामानका दस
छोरासिहत शशूनको िकल्लामा पाँच सय मािनसलाई मारेका छन ् । तब राजाका
बाँकी ान्तहरूमा ितनीहरूले झन ् के गरेका होलान ् ? अब ित ो िबन्ती के हो
? त् यो ितमीलाई िदइनछे । ित ो अनरुोध के हो ? त् यो ितमीलाई िदइनछे
।” 13 एस्तरले भिनन,् “राजालाई खसुी लागमेा शशूनमा भएका यहूदीहरूलाई
आजको आदशे भोलीको िन म्त पिन कायार्न्वयन गनर् अनमुित िदइयोस ्र हामानका
दसै जना छोराका लाशलाई फाँसीको काठमा झणु् ाइयोस ्।” 14 त्यसलैे राजाले
त्यसै ग रयोस ्भनी आज्ञा िदए । शशूनमा एउटा आदशे िनका लयो, र ितनीहरूले
हामानका दसै जना छोरालाई झणु् ाए । 15अदार मिहनाको चौधौँ िदनमा शशूनमा
भएका यहूदीहरू एकै ठाउँमा भलेा भए, र शशूनमा थप ितन सय जना मािनसलाई
मारे, तर ितनीहरूले लटुपाटमा हात हालनेन ्। 16 राजाका ान्तहरूमा भएका बाँकी
यहूदीहरू आफ् नो ज्यान जोगाउन एकै ठाउँमा भलेा भए, र ितनीहरूले आफ्ना
श हुरूबाट छुटकारा पाए, अिन आफूलाई घणृा गन पचह र हजार मािनसलाई
मारे, तर आफूले मारेका मिनसहरूका मलु् यवान थोकहरूमा भने ितनीहरूले आफ् ना
हात लगाएनन ्। 17 यो अदार मिहनाको ते ौँ िदनमा भएको िथयो । चौधौँ िदनमा
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ितनीहरूले िव ाम लए, र त्यस िदनलाई एउटा चाड र हषर्को िदन बनाए । 18 तर
शशूनमा भएका यहूदीहरूचािह ँ त े ौँ र चौधौँ िदनमा एकसाथ भलेा भए । पन् ौँ
िदनमा ितनीहरूले िव ाम गरे, र त्यस िदनलाई एउटा चाड र हषर्को िदन बनाए ।
19 त्यसकारण दगुर्म गाउहँरूितर घर बनाएका यहूदीहरूले अदार मिहनाको चौधौँ
िदनलाई हषर् र चाडको एउटा िदन अिन एक-अकार्लाई खानकुेराका उपहारहरू
पठाउने िदनको रूपमा मान्छन ् । 20 मोदर्कैले यी कुराहरूका िववरण गरे, अिन
राजा अहासरूसका टाढा र निजकका सबै ान्तमा भएका सबै यहूदीलाई िच ीहरू
पठाए, 21 जसमा हरेक वषर् अदार मिहनाको चौधौँ र पन् ौ िदनलाई ितनीहरूले
अिनवायर् मान् नपुन गराए । 22 यी िदनमा नै यहूदीहरूले आफ् ना श हुरूबाट
छुटकारा पाए, र यही मिहनामा नै ितनीहरूको दःुख आनन्दमा र शोक उत्सवमा
प रणत भएको िथयो । ित िदनलाई ितनीहरूले चाड र हषर्का िदनको रूपमा
मनाउनपुन अिन एक-अकार्लाई र ग रबहरूलाई खनकुेरा उपहार पठाउनपुन भनी
स् थािपत ग रयो । 23 त्यसलैे मोदर्कैले ितनीहरूलाई जे लखेकेा िथए त् यो गरेर
यहूदीहरूले थालनी गरेका उत्सवलाई ितनीहरूले िनरन्तरता िदए । 24 त्यस बलेा
सारा यहूदीका श ु अगागी हम्मदाताको छोरा हामानल,े यहूदीहरूलाई नष् ट गनर्
ितनीहरूको िवरु मा ष न् रचकेो िथयो, र ितनीहरूलाई िथचोिमचो गनर् र नाश
पानर् उसले ‘परु’ अथार्त ्िच ा हाल् यो । 25 तर जब त्यो कुरो राजाको साम ु पगु्यो, तब
यहूदीहरूको िवरु मा हामानले रचकेो दषु् ट योजना त्यसकै थाप्लोमा परोस ्अिन ऊ
र उसका छोराहरूलाई फाँसीको काठमा झणु् ाइयोस ्भनी राजाले िच ीहरू लखेरे
आदशे िदए । 26 त्यसकारण ितनीहरूले यी िदनलाई “परूीम” भने जनु “परू”
नामबाट आएको िथयो । यस प मा ले खएको र ितनीहरूले दखेकेा र ितनीहरूमािथ
आइपरेका हरेक कुराको कारणले गदार्, 27 यहूदीहरूले नयाँ चलन र कतर् लाई
स्वीकार गरे । यो चलन ितनीहरू, ितनीहरूका सन्तानहरू र ितनीहरूसगँ िमल्ने
हरेकको लािग िथयो । हरेक वषर् ितनीहरूले यी दईु िदनको उत्सव मनाउनपुन भयो
। हरेक वषर् उही समयमा ितनीहरूले िवशषे तवरले यो चाड मान् नपुन भयो । 28हरेक
पसु्ता, हरेक प रवार, हरेक ान्त र हरेक सहरमा यी िदनमा उत्सव मनाउनपुन र
पालन गन ुर्पन भयो । परूीमका यी िदनहरूलाई यहूदीहरूले किहल्यै निबस ूर्न ्भनरे
ितनीहरू र ितनका सन्तानहरूले िवश् वस्ततासाथ यो उत्सव मान् न किहल्यै पिन
छोड् दनैन ्। 29 अबीहलेकी छोरी रानी एस्तर र यहूदी मोदर्कैले परुा अिधकारसाथ
लखेे र परूीमको बारेमा यो दो ो िच ीले प ु ष् ट गरे । 30 यहूदीहरूको सरुक्षा र
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सत्यताको कामना गद िच ीहरू अहासरूसका राज्यका एक सय स ाइसवटै ान्तका
सबै यहूदीहरूकहाँ पठाइए । 31 यहूदी मोदर्कै र रानी एस्तरले यहूदीहरूलाई आज्ञा
िदएझै ँ ितनीहरूको तोिकएको समयमा परूीमका यी िदन मान् न िच ीहरूले िनश् चयता
िदए । यहूदीहरूले उपवास र िवलापको समयलाई स्वीकार गरेझै ँ ितनीहरूले आफू
र आफ्ना सन्तानहरूका लािग यस कतर् लाई पिन स्वीकार गरे । 32 एस्तरको
आज्ञाले परूीमको सम्बन्धमा यी िनयमहरूलाई पक् का गर् यो, र यसलाई पसु्तकमा
ले खयो ।

10
1 तब राजा अहासरूसले आफ्नो सा ाज्य र समु ी छेउका दशेहरूमा कर

लगाए । 2 ितनको श र ताकतका सबै ा प् तसाथै राजाले उच् च दजार्
िदएका मोदर्कैको महानताको पणूर् िववरण मादी र फारसका राजाहरूका इितहासको
पसु्तकमा ले खएका छन ्। 3 यहूदी मोदर्कै राजा अहासरूसको दो ो दजार्मा िथए ।
ितनी यहूदीहरूका िबचमा महान ्िथए, र ितनका धरैे जना यहूदी दाजभुाइका माझमा
लोकि य िथए, िकनिक ितनले आफ्नो जाितको भलाइ गरे र आफ्ना सबै मािनसको
शा न्तको पक्षमा बोले ।
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