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एक सनु्दर� केट� जसको नाउँ एस्तर �थइन।् 
जब �तनका आमा अ�न बाबु मरे तब मोदर्कैले 
�तनलाई आफ्नै छोर�जस्तै गर� पालेका �थए। 
एस्तरले मोदर्कैलाई असल छोर�झ�  
आ�ाकार�  
भई इज्जत  
ग�थर्न।्    



एस्तर फारसमा  
बिस्थन।् तर �तनी फारसी �थइनन।् उनी  
यहूद� �थइन।् �तनका �पता पुखार्हरू फारसमा 
लड़ाईको कैद� भएर आएका �थए। एस्तरको 
समयमा धेरै यहूद�हरू फारसमा बस्थे। 



फारसका राजाले सबै  
ससंारका रानीहरूको  

ला�ग ठूलो  
भोज राखे। ती  
पुरूशले स्त्रीबाट 

 अलग गर� खाए  
जोहरूले रानी  
वष्तीसगं प�न  

खाइरहेका 
 �थए। 



रानी वष्तीलाई 
राजक�य 
�षरपेच लाएर 
आफ्नो सौन्दयर् 
देखाउन 
राजाबाट हुकुम 
गरे तर रानी 
वष्तीले इन्कार 
ग�रन।् 



सबै स्त्रीहरूले 
आफ्ना प�तहरूको 
आदर गनुर्पछर्। 
राजाले वष्तीबाट 
�षरपेच खो�सने 
एउटा कानून पा�रत 
गरे। त्यहाँदे�ख 
�तनी रानी भइनन।् 



नयाँ रानी  
बनाउनलाई खोजी  
गरे। सबै सनु्दर� 
स्त्रीहरूमध्ये  
राजाले एस्तरलाई आफ्नो 
पत्नी  
बनाउन छाने। उनले 
राजक�य  
�षरपेच उनको �षरमा राखे। 
एस्तरले राजालाई �तनी 
यहूद� हो भनी  
भ�ननन ्अ�न �तनका 
मोदर्कैले  

    



एस्तरको खबर सनु्न  
मोदर्कैले राजघरको  
अ�घ धेरै                   समय �बताउँथे।  

एक�दन दइु चाकरहरूले  
राजालाई मान� शड़यन्त्र  
ग�ररहेको खबर सनेु।  

राजाको जीवन बचाउन  
मोदर्कैले राजालाई चेताउनी  

पठाए। ती चाकरहरू  
मा�रए अ�न मोदर्कैको  
नाउँ राजाको पुस्तकमा  

                    अ�भलेख ग�रए। 



दोस्रो पदमा रहेका एक व्यिक्त हामान 
�थए। जब हामान नजीकबाट जान्थे  
तब सबैले उनलाई �नहुरेर दण्डवत  
गथ�। सबैले-एक जना बाहेक।  
यहूद� भएको नाताले मोदर्कैले चा�हँ  
िजउँदो परमेष्वरलाई मात्र दण्डवत  
गथ�। 



हामानले मोदर्कैलाई घणृा गथ� अ�न �तनले 
उसलाई साथ ैसबै फारसमा भएका यहूद�लाई 
मान� �नणर्य गरे। कस्तो डरलाग्दो! दशु्ट 
हामानले राजालाई राज्यमा  
भएका सबै यहूद�हरूलाई  
मानुर्पछर् भनी कानून  
बनाउन लगाए। 



    त्यो एउटा 
भयानक    कानून 
�थयो। यहूद�   अ�न 
फारस दवुै मौन भए।   तर 
याद गर� �क परमेष्वरले  
  एस्तरलाई रानी बनाए। 
अ�न उनी एक   
  यहूद� �थइन।् के �तनले 
आफ्नो गुप्त  
  कुरा राजाबाट लकुाउन 
सके? अथवा  
  के �तनले मानर् जो�खम 
उठाउन सके  
    

  



परमेष्वरले एस्तरलाई एउटा चतुर �वचार �दए। 
�तनले राजा अ�न हामानलाई भोजमा �नमन्त्रणा 
�दए। त्यहाँ राजाले �तनलाई जे प�न माग्न 
सक्छ� भनी भने। ‘‘भोल�, राजा अ�न हामानलाई 
भोजमा बोलाऊ ...’’ भनेर एस्तरले भ�नन।् 
त्यसप�छ �तनलाई के चा�हन्छ  
सो �तनले  
 
 
 
 
                    राजालाई भ�नन।् 



यस ैबीचमा, हामानले 
मोदर्कैलाई फाँसी �दनको 
ला�ग एउटा काठको 
साधन तयार गरे। 



त्यो रात राजा सतु्नै 
सकेन। न्यायको अ�भलेख 
पढ़दा उसले देख्छ �क 
मोदर्कैले उसको जीवन 
बचाउनको ला�ग क�हल्यै 
प�न पुरिश्कृत भएन।् 



अक� �बहानी, राजाले 
हामानलाई सोधे, ‘‘राजाले 
सम्मान �दन इच्छा गरेका 
मा�नसलाई के गनुर्पछर्?’’ 
हामान खषुी भएका �थए। 
राजाले मलाई न ैसम्मान 
 �दने रहेछ भनी बुझ।े  



हामान मोदर्कैलाई फाँसीमा 
झुण्ड्याउन भनी राजालाई 
अनुम�त माँग्न आएका �थए। 
फाँसीको काठ प�हल ैतयार �थयो 
र उसले पखर्न सके।  



उतेिजतले, हामानले उसको प्रस्ताव 
पो� थाले। ‘‘राजाको पोषाक अ�न 
�षरपेच ती मा�नसलाई लगाइओस।्’’ 
‘‘राजाको घोड़ामा�थ बसाइओस।् 



राज�कय राजकुमारलाई सबैले हेन� 
गर� सबै षहरमा त्यस मा�नसलाई  
�हड़ाइओस।्’’ ‘‘�छटोगर�, यहूद� 
मोदर्कैको �निम्त गर,’’ भनी राजाले  
 हामानलाई आ�ा गरे। 



हामानले मोदर्कैलाई आदरको साथ 
सबै षहरमा डोरî◌ाएर �हड़î◌ो भनेर 
तपा�ले सोच्नुभएको छ? उसले 
मोदर्कैलाई प�हलेको भन्दा अझ धेरै 
 घणृा गनर् लागे। 



‘‘मौदर्कै चाँड़नैै अरू 
यहूद�हरू सगंसगैं मन�छन ्
भनी एक �ण,’’ हामानले 
सोचे। 



त्यसप�छ, राजा र हामान रानी 
एस्तर�सत भोजन गनर् गए। 
‘‘�तम्रो के �बन्ती छ?’’  
भनी राजाले सोधे। उसले  
आफ्नो प्र�त�ा भलेुका  
�थएनन।् हामानको सबै  
दशु्ट शड़यन्त्रको �वशयमा  
राजालाई रानी एस्तरले  
बताइ�दए। ‘‘उसलाई  
झुण्ड्याऊ’’ भनी  
राजाले भने। 



त्यसप�छ राजाले यहूद�हरूलाई र�ा गनर्  
अक� एउटा कानून पा�रत गरे। �तनीहरू  
बाचे अ�न मोदर्कै दोस्रो पदको हा�कम  
ब�नए र सबै यहूद�हरू आनिन्दत भएर  
एकाअकार्लाई  
उपहारहरू  
�दए।   
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t  
k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  

agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 
 

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 
h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ 

k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 
lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q 

o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / 
:ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] . olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL 

u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf ug'{x'g]5 . clg pxf“ ltdLleq 
cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 



olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL  
ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 

Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] 
lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / clxn] k]ml/ hLljt 
x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] 

hLjgdf cfpg'xf];\ / d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] 
clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g ;j"“m . 
tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] 

lglDt lhpg dnfO{ ;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ .  
o"xGgf #M!^ 
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