
หนา 1063เอสเธอร
พระราชินีวัชที

ไมเชื่อฟงกษัตริย

1อยู มาในรัชสมัยของอาหสุ-
เอรัส (อาหสุเอรัสผูทรง

ครอบครองตั้ งแตประเทศอิน-
เดียถึงประเทศเอธิโอเปย เหนือ
หนึ่งรอยย่ีสิบเจ็ดมณฑลนั้น)
2 ในสมัยที่ กษัตริยอาหสุ เอรัส
ประทับบนบัลลังกแหงราชอา-
ณาจั กรของพระองค ในสุ สา
ปราสาท
3ในปที่สามแหงรัชกาลของพระ
องค พระองคพระราชทานการ
เลี้ยงแกเจานาย และบรรดาขา
ราชการของพระองค นายทัพ
นายกองทัพแห งเปอร เซียและ
มีเดีย และขุนนางกับผู วาราช
การมณฑลเฝาอยูตอพระพักตร
พระองค
4ขณะที่ พระองคทรงแสดงราช
สมบัติแหงราชอาณาจักรอันรุ ง
เรืองของพระองค ทั้ งความโอ
อาตระการอันรุ งโรจนของพระ
องคอยู เปนเวลาหลายวัน ถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
5 เมื่อวันเหลานี้ ผานพนไปแลว
กษั ตริ ย ทรงจั ดการเลี้ ยงแก
บรรดาประชาชนผู อยู ในสุ สา
ปราสาท ทั้ งผู ใหญผูนอย
นานเจ็ดวันในลานอุทยานแหง
สํานักพระราชวังของกษัตริย

6มีผามานฝายสีขาวและสีมวง
คล้ํามีสายปานและเชือกขนแกะ
สีมวงคลองหวงเงินและเสาหิน
ออน ทั้งเตียงทองคําและเงินบน
พ้ืนลาดปูนฝงหินแดง หินออน
มุกดา และหินออนสีดํา
7 เครื่ องดื่ มก็ใสถวยทองคําสง
ให (เปนถวยหลากชนิด) และ
เหลาองุนของราชสํานักมากมาย
ตามพระทั ยก ว า งขวางของ
กษัตริย
8การดื่ มก็ กระทํากั นตามกฎ
หมายที่ ไมมีการบังคับ เพราะ
กษัตริยทรงมีพระกระแสรับสั่ ง
ไปยังพนักงานทั้งปวงวา ใหทุก
คนทําไดตามใจปรารถนา
9พระราชินี วัชทีก็พระราชทาน
การเลี้ยงแกสตรีในราชสํานักซึ่ง
เปนของกษัตริยอาหสุเอรัสดวย
10ณ วันที่ เจ็ดเมื่อพระทัยของ
กษัตริ ย ร่ื นเริ งด วยเหล าองุ น
พระองค ทรงบั ญชาเมหุ มาน
บิสธา ฮารโบนา บิกธาและอา-
บักธา เศธาร และคารคาส ขันที
ทั้งเจ็ดผูปรนนิบัติตอพระพักตร
กษัตริยอาหสุเอรัส
11 ใหไปเชิญพระราชินีวัชทีสวม
มงกุฎมาเฝากษัตริย เพ่ือจะให
ประชาชนและเจ านายของพระ
องคไดชมสงาราศีโฉมของพระ
นาง เพราะพระนางงามนัก

(1) อสร 4:6; 6:14 (2) 2 ซมอ 7:1; 1 พกษ 1:46 (3) ปฐก 40:20 (4) สดด 76:1-4
(5) 2 พศด 7:8-9 (6) อพย 26:1, 31-32 (7) 1 พกษ 10:21 (8) ยรม 35:8; 51:7
(9) อสธ 5:4, 8 (10) ปฐก 43:34; วนฉ 16:25 (11) สภษ 16:9; 23:29-33; มก 6:21
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หนา 1064
12 แตพระราชินีวัชทีทรงปฏิเสธ
ไมมาตามพระบัญชาของกษัตริย
ที่รับสั่งไปกับขันที เมื่อเปนเชน
นี้ กษัตริยทรงเดือดดาล และ
พระพิโรธของพระองค ระอุอยู
ในพระอุระ
13 ฝ ายกษัตริ ย จึ งตรั สกั บคน
ที่ มี ป ญญาผู ทราบกาลเทศะ
(เพราะนี่ เปนวิธีดําเนินการของ
กษัตริยตอบรรดาผูที่ เจนจัดใน
กฎหมายและการพิพากษา
14 ผูที่รองพระองคคือ คารเช-
นา เชธาร อัดมาธา ทารชิช เม-
เรส มารเสนา และเมมูคาน เจา
นายทั้ งเจ็ดของเปอรเซียและมี-
เดีย ผูเคยเขาเฝากษัตริย และ
นั่งกอนในราชอาณาจักร)
15 วา "ตามกฎหมายจะตอง
กระทําอะไรตอพระราชินี วัชที
เพราะว าพระนางมิ ได ปฏิ บัติ
ตามพระบั ญชาของกษั ตริ ย
อาหสุเอรัสซึ่งรับสั่งไปกับขันที"
16 เมมูคานจึงทูลตอพระพักตร
กษัตริยและเจ านายทั้ งปวงว า
"พระราชินีวัชทีไดทรงกระทําผิด
มิใชตอกษัตริยเทานั้ น แตตอ
เจานายทั้ งปวงและประชาชนทั้ง
ปวงผู อยู ในมณฑลทั้ งสิ้ นของ
กษัตริยอาหสุเอรัส
17 เพราะสิ่ งที่ พระราชิ นี ทรง
กระทํานี้ จะเปนที่ทราบแกสตรี
ทั้งปวง ทําใหเขามองดูสามีของ

เขาดวยความประมาท เพราะเขา
จะพูดวา `กษัตริยอาหสุเอรัสมี
พระบัญชาใหนําพระราชินีวัชที
มาตอพระพักตรพระองค แต
พระนางไมเสด็จมา'
18 ในวันนี้ทีเดียวเจานายผูหญิง
แหงเปอรเซียและมีเดียซึ่งไดยิน
ถึงสิ่ งที่ พระราชินีทรงกระทํานี้
ก็ จะเลาให เจ านายทั้ งปวงของ
กษัตริย รู ทั่ วกัน ทําใหมีความ
ประมาทและความโกรธขึ้นเปน
อันมาก
19 ถาเปนที่พอพระทัยกษัตริย
ขอใหมีพระราชโองการจากพระ
องค และใหบันทึกไวในกฎ
หมายของคนเปอร เซียและคน
มีเดีย อยางที่ คืนคําไมไดวา
`วัชทีจะเขาเฝากษัตริยอาหสุเอ-
รัสอีกไมได' และขอกษัตริย
ประทานตําแหนงราชินีใหแกผู
อื่นที่ดีกวาพระนาง
20 ดังนั้นเมื่อกษัตริยทรงประ-
กาศกฤษฎีกา ตลอดพระราช
อาณาจักรของพระองค (อัน
กวางใหญอยางย่ิงนั้น) สตรีทั้ง
ปวงจะตองใหเกียรติสามีของตน
ไมวาสูงหรือต่ํา"
21 คําทูลแนะนํานี้เปนที่พอพระ
ทัยกษัตริยและเจานาย กษัตริย
จึงทรงกระทําตามที่ เมมูคานทูล
เสนอ
22 พระองคทรงมีพระอักษรไป

เอสเธอร 1

(12) ปฐก 3:16; อฟ 5:22 (13) ยรม 10:7 (14) 2 พกษ 25:19 (15) อสธ 6:6
(16) กจ 18:14; 25:10 (17) 2 ซมอ 6:16; อฟ 5:33 (19) อสธ 1:21; 3:9; 8:5, 8
(20) พบญ 17:13; 21:21; อฟ 5:33 (21) อสธ 1:19; 2:4 (22) อสธ 3:12; 8:9
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หนา 1065
ทั่วราชมณฑลของกษัตริย ถึงทุก
มณฑลตามอั กขระของมณฑล
นั้น และถึงทุกชาติตามภาษา
ของเขา ใหชายทุกคนเปนเจา
เปนนายในเรือนของตน และให
ประกาศกฤษฎี กานี้ ตามภาษา
ของแตละชนชาติ

เอสเธอรรับตําแหนง
เปนพระราชินี

2ภายหลั งเหตุการณเหลานี้
เมื่ อพระพิโรธของกษัตริย

อาหสุเอรัสสงบลง พระองคทรง
ระลึกถึงวัชทีและสิ่ งที่ พระนาง
ทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่พระ
องคทรงออกเรื่องพระนาง
2ขาราชการของกษัตริยผูปรน-
นิบัติพระองคอยู จึงทูลวา "ขอ
ทรงใหหาหญิ งพรหมจารี สาว
สวยมาถวายกษัตริย
3และขอกษัตริยทรงแตงตั้ งเจา
หนาที่ ทุกมณฑลแหงราชอาณา
จักรของพระองค เพ่ือใหคน
เหลานี้รวบรวมหญิงสาวพรหม-
จารีงดงามทั้ งหลายมายังฮาเร็ม
ในสุสาปราสาท ใหอยูในอารัก-
ขาของเฮกั ยข าราชบริ พารใน
พระราชสํานักของกษัตริย ผู
ดูแลสตรี และขอประทานเครื่อง
ชําระล างและประเทืองผิวสํา-
หรับหญิงเหลานั้น
4 และขอให ห ญิ งส าวคนที่
กษัตริยพอพระทัยได เปนพระ

ราชินีแทนวัชที" ขอนี้พอพระทัย
กษัตริย พระองคจึงทรงกระทํา
ตามนั้น
5 ยังมียิวคนหนึ่งในสุสาปราสาท
ชื่อโมรเดคัย บุตรชายยาอีร ผู
เปนบุตรชายชิเมอี ผู เปนบุตร
ชายคีช คนเบนยามิน
6 ผูถูกกวาดตอนจากเยรูซาเล็ม
ในหมู เชลยที่ ถูกกวาดตอนไป
พรอมกับเยโคนิยาหกษัตริยของ
ยูดาห ผู ซึ่ งเนบูคัดเนสซาร
กษัตริ ย ของบาบิ โลนได กวาด
ตอนไปนั้น
7ทานไดเลี้ ยงดูฮาดาชาห คือ
เอสเธอร บุตรสาวลุ งของท าน
เพราะเธอไมมีพอแม สาวคนนี้
รูปงามและนาดู เมื่อบิดามารดา
ของเธอสิ้นชีวิตแลว โมรเดคัยก็
รับเธอมาเลี้ยงเปนบุตรสาว
8ตอมา เมื่ อพระบัญชาของ
กษัตริยและกฤษฎีกาของพระ
องคประกาศออกไป และเมื่ อ
เขารวบรวมหญิงสาวเปนอันมาก
เขามาในสุสาปราสาทใหอยูภาย
ใตอารักขาของเฮกัย เอสเธอรก็
ถูกนําเขามาไวในราชสํานักภาย
ใตอารักขาของเฮกัยผูดูแลสตรี
9หญิงนั้ นเปนที่ พอใจเขาและ
เธอก็ เป นที่ โปรดปรานแก เขา
เขาจึงรีบจัดหาเครื่ องประเทือง
ผิว และสวนของเธอใหเธอ
พรอมกับสาวใชที่ คัดเลือกแลว

เอสเธอร 1, 2

(1) อสธ 1:12-21; ดนล 6:14-18 (2) อสธ 1:10, 14; 6:14 (3) อสธ 1:1-2; 2:8, 12
(4) 2 ซมอ 13:4-6; 16:21-23 (5) 1 ซมอ 9:1; 2 ซมอ 16:5 (6) 2 พกษ 24:6, 14-15
(7) ปฐก 48:5; อสธ 1:11; 2:15 (8) อสธ 2:3 (9) ปฐก 39:21; 1 พกษ 8:50; อสร 7:6
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หนา 1066
เจ็ดคนจากราชสํานัก แลวก็
เลื่ อนเธอและสาวใชของเธอข้ึน
ไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็ม
10 เอสเธอรมิ ไดบอกใหทราบ
ถึงชาติและญาติของเธอ เพราะ
โมรเดคัยกําชับเธอไมใหใครรู
11 ทุ กๆวั นโมรเดคั ยเดิ นมา
หนาลานของฮาเร็ม เพ่ือฟงขาว
เอสเธอรเปนอยางไร และมีอะ-
ไรเกิดข้ึนแกเธอ
12 เมื่ อถึงเวรที่ สาวๆทุกคนจะ
เข าไปเฝ ากษัตริ ย อาหสุ เอรั ส
หลั งจากได เตรียมตัวตามระ-
เบียบของหญิงสิบสองเดือนแลว
(และนี่ เป นเวลาปกติ สําหรั บ
ประเทืองผิว คือชโลมกายหญิง
ดวยน้ํามันกํายานหกเดือน และ
หกเดื อนด วยเครื่ องเทศและ
น้ํามันประเทืองผิวผูหญิง)
13 เมื่ อสาวๆทุ กคนจะเข าไป
เฝากษัตริยอยางนี้ เธอจะตอง
การเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังราช
สํานัก ก็เอาไปได
14 เธอเขาไปเฝาเวลาเย็น และ
ในเวลาเช าเธอกลับออกมาใน
ฮาเร็มที่ สองในอารักขาของชา-
อัชกาสขันทีของกษัตริย ผู ดูแล
นางหาม เธอไมไดเขาไปเฝา
กษัตริยอีก นอกจากกษัตริยจะ
พอพระทัยในเธอ และทรงเรียก
ชื่อเธอใหเขาเฝา
15 บัดนี้ เมื่อถึงเวรของเอสเธอร

บุตรสาวของอาบีฮาอิล ลุงของ
โมรเดคัยผูซึ่งรับเธอไวเปนบุตร
สาว จะเขาเฝากษัตริย เธอมิได
ขอสิ่ งใด นอกจากสิ่ งที่ เฮกัยขา
ราชสํานักของกษัตริยผูดูแลพวก
สตรีแนะนํา ฝายเอสเธอรไดรับ
ความโปรดปรานในสายตาของ
ทุกคนที่ไดพบเห็น
16 เมื่ อเขาพาเอสเธอร เข าไป
เฝ ากษัตริยอาหสุ เอรัสในพระ
ราชสํานัก ในเดือนสิบซึ่ งเปน
เดือนเทเบทในปที่ เจ็ดแห งรัช
กาลของพระองค
17 กษัตริยทรงรักเอสเธอร ย่ิ ง
กวาบรรดาหญิงทั้งปวงนั้น และ
เธอได รับพระกรุณาและความ
โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองคมากกวาหญิงพรหมจารี
ทั้งสิ้น พระองคจึงทรงสวมพระ
มงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรง
ตั้ งเธอให เป นพระราชิ นี แทน
วัชที
18 แล วกษั ตริ ย พระราชทาน
การเลี้ยงใหญแกเจานายและขา
ราชการทั้ งปวงของพระองค
เปนการเลี้ ยงของพระนางเอส-
เธอร พระองคทรงอนุมัติใหงด
สวยแกมณฑลทั้ งปวง และพระ
ราชทานของกํานัล ดวยพระทัย
กวางขวางของกษัตริย
19 เมื่อเขารวบรวมหญิงพรหม-
จารีมาครั้ งที่สอง โมรเดคัยนั่ ง

เอสเธอร 2

(10) อสธ 3:8; 4:13-14 (11) ปฐก 37:14; 1 ซมอ 17:18 (12) สภษ 7:17; พซม 3:6
(14) ปฐก 34:19; พบญ 21:14 (15) อสธ 2:7; พซม 6:9; 8:10 (16) อสธ 2:1, 3; 7:8
(17) 1 ซมอ 2:8; อสธ 4:14 (18) ปฐก 29:22; วนฉ 14:10-17 (19) อสธ 2:3-4, 21
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อยูที่ประตูของกษัตริย
20 ฝายพระนางเอสเธอรนั้ นมิ
ไดทรงใหใครทราบถึงพระญาติ
หรือชนชาติ ของพระนางดั งที่
โมร เดคั ยกํ าชั บพระนาง ไว
เพราะพระนางเอสเธอรทรงทํา
ตามคําสั่ งของโมรเดคัย เชน
เดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนาง
มา
โมรเดคัยชวยชีวิตของกษัตริย
21 ในครั้ งนั้ นเมื่ อโมรเดคัยนั่ ง
อยูที่ประตูของกษัตริย บิกธาน
และเทเรช ขันทีสองคนของ
กษัตริย ผู เฝาธรณีประตู มี
ความโกรธและหาชองที่จะประ-
ทุษรายกษัตริยอาหสุเอรัส
22 เ ร่ื องนี้ รู ถึ งโมรเดคั ยและ
ท านก็ ทู ลพระราชิ นี เอสเธอร
พระนาง เอส เธอร กราบทู ล
กษัตริยในนามของโมรเดคัย
23 เมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้วา
เปนความจริงแลว กษัตริยก็ทรง
ใหแขวนสองคนนั้นเสียที่ตนไม
และบันทึ กเร่ื องไว ในหนั งสื อ
พ งศ า วด า รต อพร ะ พั ก ตร
กษัตริย

ฮามานวางแผนราย
ท่ีจะทําลายคนยิวท้ังปวง

3ภายหลั งเหตุการณ เหล านี้
กษัตริยอาหสุเอรัสทรงเลื่อน

ยศฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา
คนอากัก กษัตริยทรงเลื่อนทาน

และทรงตั้ งเก าอี้ ของท านไว
เหนือกวาของเจานายทั้ งปวงที่
อยูกับพระองค
2บรรดาขาราชการของกษัตริย
ซึ่งอยูที่ประตูของกษัตริยก็กราบ
ลงแสดงความเคารพตอฮามาน
เพราะกษั ตริ ย ทรงบั ญชาให
แสดงความเคารพตอท านเชน
นั้น แตโมรเดคัยมิไดกราบหรือ
แสดงความเคารพ
3ขาราชการของกษัตริยซึ่งอยูที่
ประตูของกษัตริยจึงพูดกับโมร-
เดคัยวา "ทําไมทานละเมิดพระ
บัญชาของกษัตริย"
4อยูมาเมื่ อเขาทั้ งหลายพูดกับ
ทานวันแลววันเลา และทานไม
ฟงเขา เขาก็ไปเรียนฮามานเพื่อ
จะดูวาถอยคําของโมรเดคัยจะ
ชนะหรือไม เพราะทานบอกเขา
วาทานเปนยิว
5 เมื่อฮามานเห็นวาโมรเดคัยไม
กราบลงหรือแสดงความเคารพ
ตอทาน ฮามานก็เดือดดาล
6แต ท านเห็ นว าเป นการเสี ย
เกียรติที่ จะจับกุมโมรเดคัยคน
เดียว เพราะมีคนเรียนทานให
ทราบถึ งชนชาติ ของโมรเดคั ย
ฮามานจึงหาชองที่ จะทําลายยิว
ทั้งหมด คือชนชาติของโมรเด-
คัยทั่วราชอาณาจักรของอาหสุ-
เอรัส
7ในเดือนแรกซึ่ งเปนเดือนนิ-

เอสเธอร 2, 3

(20) อสธ 2:10 (21) 2 ซมอ 4:5-6; 16:11 (22) ปญจ 10:20 (23) ปฐก 40:19, 22
(1) กดว 24:7; 1 ซมอ 15:8 (2) ปฐก 41:43 (3) อพย 1:17 (4) ปฐก 39:10; อสร 1:3
(5) ปฐก 4:5-6; อสธ 1:12; 3:2 (6) สดด 83:4; วว 12:12 (7) นหม 2:1; อสธ 1:3
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สานป ที่ สิ บสองแห ง รั ชกาล
กษัตริยอาหสุเอรัส เขาพากัน
ทอดเปอร คือสลาก ตอหนา
ฮามานเพ่ือหาวัน และเพ่ือหา
เดือน ไดเดือนที่สิบสอง คือเปน
เดือนอาดาร
8แลวฮามานทูลกษัตริยอาหสุ-
เอรัสวา "มีชนชาติหนึ่งกระจาย
อยูทั่ว และแยกกันอยูทามกลาง
ชนชาติ ทั้ งหลายในมณฑลทั้ ง
หลายแห งราชอาณาจั กรของ
พระองค กฎหมายของเขาผิด
กับกฎหมายของชนชาติอื่ นทั้ ง
สิ้น และพวกนี้ไมรักษากฎหมาย
ของกษัตริย การที่ กษัตริยทรง
ปลอยเขาไวนี้ ไม บั งเกิ ดประ-
โยชนแกพระองค
9ถ าเปนที่ พอพระทัยกษัตริ ย
ขอทรงออกกฤษฎีกาใหทําลาย
ลางเขาเสียเถิด และขาพระองค
จะถวายเงินหนึ่งหมื่นตะลันตใส
มือบรรดาผู ที่ ดู แลพระราชกิจ
ของกษัตริย เพ่ือเขาจะไดใส
ในพระคลังของกษัตริย"
10 กษัตริยจึงถอดพระธํามรงค
ตราออกจากพระหัตถของพระ
องค มอบแก ฮามานบุ ตรชาย
ฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรูของ
พวกยิว
11 และกษัตริยตรัสกับฮามาน
วา "เรามอบเงินนั้นใหแกทาน
และมอบประชาชนแกทานดวย

เพ่ือจะทําแกเขาตามที่ทานเห็น
ดี"
12 แลวทรงเรียกราชอาลักษณ
เขามาในวันที่ สิบสามเดือนตน
ให เขียนกฤษฎีกาตามที่ ฮามาน
บัญชาไวทุกประการ สงไปยัง
สมุหเทศาภิบาลของกษัตริยและ
ของเจาเมืองมณฑลทั้ งปวงและ
ถึ งเจ านายแห งชนชาติ ทั้ งปวง
ถึ งทุ กมณฑลเป นอั กขระของ
มณฑลนั้น และถึงชนทุกชาติ
เปนภาษาของเขา เขียนในพระ
นามของกษัตริยอาหสุเอรัสและ
ประทั บตราด วยพระธํามรงค
ของกษัตริย
13 ใหคนเดินขาวจดหมายเหลา
นี้ไปถึงมณฑลของกษัตริยทั้งสิ้น
สั่ งใหทําลาย สังหารและทําให
ยิวทั้งปวงพินาศไป ทั้งหนุมและ
แก เด็กและผูหญิงในวันเดียว
กัน คือวันที่สิบสามเดือนที่ สิบ
สองซึ่งเปนเดือนอาดาร และให
ริบเอาขาวของของเขาไปหมด
14 ให ออกสําเนาเอกสารนั้ น
เปนกฤษฎีกาในทุกมณฑล นํา
ไปป าวร องให ชนชาติ ทั้ งปวง
พรอมเพ่ือวันนั้น
15 บรรดาคนเดิ นข าวก็ รี บไป
ตามพระบัญชาของกษัตริย และ
ออกกฤษฎีกานั้นในสุสาปราสาท
กษัตริยก็ประทับดื่ มกับฮามาน
สวนชาวนครสุสาพากันงุนงง

เอสเธอร 3

(8) ลนต 26:33; พบญ 4:27; 30:3; 32:26; นหม 1:8 (9) ปฐก 23:16; มธ 18:24
(10) ปฐก 41:42; อสธ 7:6 (11) สดด 73:7; ยรม 26:14 (12) 1 พกษ 21:8; อสธ 8:9
(13) 2 พศด 30:6; อสธ 8:10, 14 (14) อสธ 8:13-14 (15) สภษ 1:16; 4:16; ฮชย 7:5
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พวกยิวถือ
อดอาหาร

4เมื่ อ โมรเดคั ยทราบทุ ก
อย างที่ ได กระทําไปแล ว

โมรเดคัยก็ฉีกเสื้อของตน สวม
ผากระสอบและใส ข้ี เถา และ
ออกไปกลางนคร คร่ําครวญ
ดวยเสียงดังอยางขมข่ืน
2ทานข้ึ นไปอยู ตรงหนาประตู
ของกษัตริย เพราะไมมีผู ใด
ที่ สวมผากระสอบเขาประตูของ
กษัตริยได
3และในทุกมณฑลที่พระบัญชา
ของกษัตริ ย และกฤษฎีกาของ
พระองคไปถึง ก็มีการไวทุกข
อยางใหญหลวงทามกลางพวก
ยิว ดวยการอดอาหาร รองไห
และคร่ําครวญ และคนเปนอัน
มากนอนในผากระสอบและมีข้ี
เถา
4 เมื่ อสาวใชและขันทีของพระ
นางเอสเธอรมาทูลพระนาง พระ
ราชินีก็เปนทุกขในพระทัยย่ิงนัก
พระนางทรงสงเสื้ อผาไปใหแก
โมรเดคัย เพ่ือทานจะไดถอดผา
กระสอบของทานออกเสีย แต
ทานไมยอมรับผานั้น
5แลวพระนางเอสเธอร มีพระ
เสาวนี ย เรี ยกฮาธาคขั นที คน
หนึ่งของกษัตริย ผูซึ่ งพระองค
ทรงแตงตั้ งใหปรนนิบัติ พระ
นางตรั สสั่ งให ไปหาโมรเดคั ย

เพ่ือจะทรงทราบวา เร่ืองอะไร
และทําอยางนั้นทําไม
6ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัยที่
ถนนในนคร ขางหนาประตูของ
กษัตริย
7 โมรเดคัยก็ เลาเร่ื องทั้ งสิ้ นที่
เกิดแกทาน และจํานวนเงินถูก
ต องที่ ฮามานสั ญญาถวายแก
พระคลั งของกษัตริ ย เ พ่ื อการ
ทําลายพวกยิว
8โมรเดคัยยังไดใหสําเนากฤษ-
ฎีกาเขียนที่ ออกในสุสาสั่ งให
ทําลายเขาทั้ งหลายเพ่ื อนําไป
แสดงแกพระนางเอสเธอร อธิ-
บายเรื่องใหพระนาง และกําชับ
ใหพระนางเขาเฝากษัตริย เพ่ือ
ทูลออนวอนพระองค และวิง
วอนพระองคเพ่ือเห็นแกชนชาติ
ของพระนาง
9ฮาธาคก็ กลั บไปทู ลพระนาง
เอสเธอรถึ งสิ่ งที่ โมรเดคั ยได
บอกไว
10 แลวพระนางเอสเธอรก็บอก
ฮาธาคใหสงขาวไปใหโมรเดคัย
วา
11 "ข าราชการของกษัตริยทั้ ง
สิ้นและประชาชนในบรรดามณ-
ฑลของกษัตริยทราบอยู วา ถา
ชายหรื อหญิ งคนใดเข าเฝ า
กษัตริ ยภายในพระลานชั้ นใน
โดยมิไดทรงเรียก ก็มีกฎหมาย
อยูขอเดียวเหมือนกันหมด ให

เอสเธอร 4

(1) 2 ซมอ 1:11; อสธ 3:8-13; โยบ 1:20 (3) 1 ซมอ 4:13-14; 11:4; อสธ 1:1; 3:12
(4) 1 ซมอ 8:15; 2 พกษ 9:32; อสธ 1:12 (5) อสธ 1:10, 12; รม 12:15; 1 คร 12:26
(7) อสธ 3:2-15 (8) อสธ 3:14-15; โยบ 9:15 (11) อสธ 5:1-2; 8:4; ดนล 2:9
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ลงโทษถึงตาย เวนเสียแตผูซึ่ ง
กษัตริ ย ย่ื นธารพระกรทองคํา
ออกรับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู ได
สวนฉันกษัตริยก็มิไดตรัสเรียก
ใหเขาเฝามาสามสิบวันแลว"
12 เขาทั้ งหลายก็มาบอกโมร-
เดคัยถึงสิ่ งที่ พระนางเอสเธอร
ตรัสนั้น
13 โมรเดคัยจึงบอกเขาใหกลับ
ไปทูลตอบพระนางเอสเธอรวา
"อยาคิดวาเธออยู ในราชสํานัก
จะรอดพนไดดี กว าพวกยิวทั้ ง
ปวง
14 เพราะถาเธอเงียบอยูในเวลา
นี้ ความชวยเหลือและการชวย
ใหพนจะมาถึงพวกยิวจากที่ อื่น
แตเธอและวงศวานบิดาของเธอ
จะพินาศ ที่ จริงเธอมารับตํา-
แหนงราชินีก็เพ่ือยามวิกฤตเชน
นี้ก็เปนไดนะ ใครจะรู"
15 แลวเอสเธอรตรัสบอกเขาให
ไปบอกโมรเดคัยวา
16 "ไปเถิด ใหรวบรวมพวกยิว
ทั้ งสิ้ นที่หาพบในสุสา และถือ
อดอาหารเพ่ือฉัน อยารับประ-
ทาน อยาดื่ มสามวันกลางคืน
หรือกลางวัน ฉันและสาวใชของ
ฉันจะอดอาหารอย างทานดวย
แลวฉันจะเขาเฝากษัตริยแมวา
เปนการฝาฝนกฎหมาย ถาฉัน
พินาศ ฉันก็พินาศ"
17 โมรเดคั ยก็ ไปกระทําทุ ก

อยางตามที่พระนางเอสเธอรรับ
สั่งแกทาน

พระราชินีเอสเธอร
กลาอุทธรณ
ถึงกษัตริย

5อยู มาในวันที่ สามพระนาง
เอสเธอรทรงฉลองพระองค

และประทับยืนที่ ในลานชั้ นใน
ของพระราชสํานัก ตรงขามกับ
ท องพระโรงใหญ ของกษัตริ ย
กษัตริยประทับบนราชบัลลั งก
ภายในพระราชวัง ตรงขามทาง
เขาพระราชวัง
2 เมื่อกษัตริยทอดพระเนตรเห็น
พระราชินี เอสเธอรประทับยืน
อยูในพระลาน พระนางก็เปนที่
โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค พระองคจึงทรงย่ืน
ธารพระกรทองคําซึ่ งอยู ในพระ
หั ตถ ของพระองคแกพระนาง
เอสเธอร พระนางเอสเธอรก็
เสด็จเขามาแตะยอดธารพระกร
3กษั ตริ ย ตรั สกั บพระนางว า
"พระราชินีเอสเธอร เร่ืองอะไร
กัน พระนางตองการสิ่งใด ก็จะ
ประทานใหแกพระนางถึงครึ่ ง
ราชอาณาจักรของเรา"
4และพระนางเอสเธอร ทู ลว า
"ถ าเป นที่ พอพระทั ยกษัตริ ย
ขอกษัตริ ย เสด็ จมาพร อมกั บ
ฮามานในวั นนี้ ถึ งการเลี้ ยงที่
หม อมฉั นเตรี ยมไว เ พ่ื อพระ

เอสเธอร 4, 5

(13) สภษ 24:10-12; มธ 16:24-25 (14) ปฐก 22:14; กดว 23:22-24; พบญ 32:26
(16) 2 พศด 20:3; อสธ 5:1 (1) อสธ 1:11; 4:16; 8:15 (2) ปฐก 32:28; นหม 1:11
(3) 1 พกษ 2:20; 1 พกษ 3:5 (4) ปฐก 27:25; 32:20; อสธ 5:8 (5) อสธ 6:14
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องค"
5กษัตริยจึงตรัสวา "ใหฮามาน
รีบมา เพ่ือทานจะไดกระทําตาม
ที่ พระนางเอสเธอรปรารถนา"
กษัตริยจึงเสด็จไปในการเลี้ ยง
กับฮามานซึ่ งพระนางเอสเธอร
ไดทรงเตรียมไว
6ขณะอยู ที่ การเลี้ ยงเหลาองุ น
กษัตริยตรัสกับเอสเธอรวา "คํา
รองขอของพระนางวากระไร เรา
จะให แลวคําทูลขอของพระนาง
วากระไร แมจะถึงครึ่ งราชอา-
ณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ"
7พระนางเอสเธอรทูลวา "คํา
รองขอของหมอมฉันและคําทูล
ขอของหมอมฉัน คือ
8ถาหมอมฉันเปนที่โปรดปราน
ในสายพระเนตรของกษัตริยและ
เป นที่ พอพระทั ยกษัตริยที่ จะ
ประทานตามคํ าร องขอของ
หมอมฉัน และใหคําทูลขอของ
หมอมฉันสําเร็จนี้ ขอกษัตริย
เสด็จมาพรอมกับฮามานในการ
เลี้ ยงซึ่ งหมอมฉันจะเตรียมไว
สําหรับเขาทั้ งหลาย และพรุ ง
นี้ หม อมฉั นจะกระทําตามที่
กษัตริยตรัสนั้น"
9 วันนั้นฮามานก็ออกไปดวยใจ
ชื่ นบานและยินดี แตเมื่ อฮา-
มานเห็นโมรเดคัยที่ ประตูของ
กษัตริย ไมยืนข้ึนหรือตัวสั่ น
อยูตอหนาทาน ทานก็เดือดดาล

ตอโมรเดคัย
10 ถึงอยางนั้นก็ดี ฮามานก็อด
กลั้นไว กลับไปบาน ใชใหคนไป
ตามบรรดาเพื่ อนของตนและ
เศเรชภรรยาของตน
11 ฮามานพรรณนาถึงความโอ
โถงแหงความมั่งมีของทาน จํา-
นวนบุตรของทาน และเกียรติ-
ยศทั้งสิ้นซึ่งกษัตริยพระราชทาน
แกทาน และถึงเร่ืองวากษัตริย
ได เลื่ อนท านข้ึ นเหนือเจ านาย
และขาราชการของกษัตริยอยาง
ไร
12 แลวฮามานเสริมวา "แมพระ
ราชินีเอสเธอรก็มิไดทรงใหผูใด
ไปกั บกษัตริ ย ในการเลี้ ยงซึ่ ง
พระนางทรงจัดข้ึ นนอกจากตัว
ขา และพรุงนี้พระนางทรงเชิญ
ขากับกษัตริยอีก
13 แต สิ่ งเหล านี้ หาเปนประ-
โยชนแกขาไม ตราบใดที่ขาเห็น
โมรเดคัยคนยิวนั่ งอยู ที่ ประตู
ของกษัตริย"
14 เศเรชภรรยาของทาน และ
สหายทั้ งสิ้ นของทานจึงพูดกับ
ทานวา "ขอทําตะแลงแกงสูงหา
สิบศอก รุ งเชาก็ทูลกษัตริยให
แขวนโมรเดคัยเสียที่ นั่ น แลว
ก็ ไปกิ นเลี้ ยงอย างร า เริ งกั บ
กษัตริย" คําแนะนํานี้ เปนที่พอ
ใจฮามาน ทานจึงสั่ งใหทําตะ-
แลงแกง

เอสเธอร 5

(6) อสธ 5:3; 7:2; 9:12 (8) อสธ 6:1; สภษ 16:9 (9) โยบ 20:5; อมส 6:12-13
(10) ปฐก 43:30-31; 45:1; 2 ซมอ 13:22 (11) ปฐก 31:1; อสธ 1:4; โยบ 31:24-25
(12) โยบ 8:12-13; 20:5-8 (13) 1 พกษ 21:4-6; โยบ 15:20 (14) 2 ซมอ 13:3-5
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หนา 1072
ฮามานตองยกยองโมรเดคัย

6คืนวันนั้นกษัตริยบรรทมไม
หลับ และพระองคทรงบัญ-

ชาใหนําหนังสือบันทึกเหตุที่นา
จดจําคือพระราชพงศาวดารมา
เขาก็อานถวายกษัตริย
2พระองคทรงเห็ นเขี ยนไว ว า
โมรเดคัยได ทู ลเร่ื องบิกธานา
และเทเรชอยางไร คือเร่ืองขันที
สองคนของกษัตริ ย ผู เฝ าธรณี
ประตู หาชองจะปลงพระชนม
กษัตริยอาหสุเอรัส
3กษัตริยตรัสวา "ไดใหเกียรติ
และยศอะไรแกโมรเดคัยเพราะ
เร่ืองนี้บาง" ขาราชการของ
กษัตริยผูปรนนิบัติพระองคทูล
วา "ยังไมไดใหสิ่งใดพะยะคะ"
4กษัตริยตรัสวา "ใครอยูในลาน
บาน" ฝายฮามานพึ่ งเขามาถึง
พระลานชั้ นนอกแหงราชสํานัก
เพ่ือจะทูลกษัตริยเร่ืองเอาโมร-
เดคัยแขวนเสียที่ตะแลงแกงซึ่ ง
ทานไดเตรียมไวสําหรับทาน
5ขาราชการของกษัตริย จึ งทูล
พระองควา "ดูเถิด ฮามานกําลัง
ยืนอยูในพระลานพะยะคะ" และ
กษัตริยตรัสวา "ใหทานเขามา
นี่"
6ฮามานจึงเขามา กษัตริยตรัส
กับทานวา "หากกษัตริยมีพระ
ประสงคจะประทานเกียรติยศ
แกบุคคลผูใดแลว กษัตริยควร

จะทําแกเขาประการใด" และ
ฮามานรําพึงในใจวา "ผูใดเลาที่
กษัตริยพอพระทัยจะประทาน
เกียรติยศมากกวาขา"
7แล วฮามานจึ งทูลกษัตริย ว า
"เพ่ือใหเกียรติแกคนที่กษัตริย
พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ
นั้น
8 ขอนํ า ฉล องพร ะอ งค ซึ่ ง
กษัตริยทรง และมาซึ่ งกษัตริย
ทรง และมงกุฎซึ่ งพระองคทรง
สวมบนพระเศียร
9ขอทรงมอบฉลองพระองคและ
มาในมือของเจานายผูใหญย่ิงที่
สุดคนหนึ่ งของกษัตริย ขอให
แตงคนที่ กษัตริยพอพระทัยจะ
ประทานเกียรติยศ และขอให
ชายนั้ นข้ึ นนั่ งหลั งม าไปตาม
ถนนของกรุง และปาวรองไป
ขางหนาเขาวา `ผูที่กษัตริยพอ
พระทัยจะประทานเกียรติยศก็
เปนเชนนี้แหละ'"
10 กษัตริยจึงตรัสกับฮามานวา
"รีบเขาเถอะ เอาเสื้ อและมา
อยางที่ทานวา แลวใหเกียรติแก
โมรเดคั ยคนยิวซึ่ งนั่ งที่ ประตู
ของกษัตริย อยาเวนสิ่งใดที่ทาน
กลาวมานั้นเลย"
11 ฮามานจึงนําฉลองพระองค
กับมาและตกแตงโมรเดคัย และ
ใหทานข้ึนมาไปตามถนนในกรุง
ปาวรองหนาทานวา "ผูที่

เอสเธอร 6

(1) ปฐก 22:14; 1 ซมอ 23:26-27 (2) อสธ 2:21 (3) วนฉ 1:12-13; 1 ซมอ 17:25
(4) ปญจ 9:10; อสธ 4:11 (6) สดด 35:27; อสย 42:1 (8) 1 ซมอ 18:4; 1 พกษ 1:33
(9) ปฐก 41:43; 1 พกษ 1:33-34 (10) 2 พกษ 10:10; ดนล 4:37 (11) อสร 6:13
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กษัตริยพอพระทัยจะประทาน
เกียรติยศก็เปนเชนนี้แหละ"
12 แล วโมรเดคั ยก็ กลั บมายั ง
ประตูของกษัตริย แตฮามานรีบ
กลับไปบานของทาน คลุมศีรษะ
และคร่ําครวญ
13 และฮามานเลาทุกสิ่ งที่อุบัติ
แกทานใหเศเรชภรรยาของทาน
และสหายทั้ งหลายของทานฟง
คนฉลาดของท านและเศเรช
ภรรยาของทานจึงวา "ถาทาน
เร่ิ มลมลงตอหนาโมรเดคัยซึ่ ง
เปนเชื้ อสายของยิว ทานจะไม
ชนะเขา แตจะลมลงตอหนาเขา
แน"
14 ขณะเมื่ อเขาทั้ งหลายกําลั ง
พูดกับทานอยู ขันทีของกษัตริย
ก็มาถึ งรีบนําฮามานไปยั งการ
เลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอรทรงจัด
นั้น

การเลี้ยงของ
พระราชินีเอสเธอร

7กษัตริย จึงเสด็จกับฮามาน
ไปในการเลี้ยงกับพระราชินี

เอสเธอร
2ในวันที่สองเมื่ออยูที่การเลี้ยง
เหลาองุ นกษัตริยตรัสกับเอส-
เธอรอีกวา "พระราชินีเอสเธอร
คํารองขอของพระนางคืออะไร
และคําทู ลขอของพระนางคื อ
อะไร เราจะประทานให แมถึง
ครึ่ งราชอาณาจักรของเรา ก็จะ

สําเร็จ"
3พระราชินีเอสเธอรทูลตอบวา
"โอ ขาแตกษัตริย ถาหมอมฉัน
เป นที่ โปรดปรานในสายพระ
เนตรของพระองค และถาเปนที่
พอพระทัยกษัตริย ขอพระราช
ทานชี วิ ตของหม อมฉันให แก
หม อมฉั นตามคําร องขอของ
หมอมฉัน  และชีวิตของชนชาติ
ของหมอมฉันตามคําทูลขอของ
หมอมฉัน
4 เพราะพวกเราถูกขาย ทั้ ง
หมอมฉันและชนชาติของหมอม
ฉันใหถูกทําลาย ใหถูกสังหาร
และใหถูกลางผลาญ แตถาพวก
เราถูกขายเพียงใหเปนทาสชาย
และหญิง หมอมฉันก็จะอดกลั้น
สงบไว เพราะความทุกขยากของ
เราจะเปรียบกับผลเสียหายของ
กษัตริยนั้นก็ไมได"
5กษัตริยอาหสุเอรัสจึงตรัสกับ
พระราชินีเอสเธอรวา "ผูนั้นคือ
ใคร อยูที่ไหน จึงบังอาจคิดการ
กระทําเชนนี้"
6และพระนางเอสเธอร ทู ลว า
"คูอริและศัตรูคือฮามานคนโหด
รายผูนี้ เพคะ" ฮามานก็กลัวอยู
ตอพระพักตรกษัตริยและพระ
ราชินี
ฮามานถูกแขวนคอใหตาย

7กษัตริ ย ทรงลุ กข้ึ นจากการ
เลี้ ยงเหลาองุนดวยทรงพระพิ-

เอสเธอร 6, 7

(12) 1 ซมอ 3:15 (13) ปฐก 41:8; 1 ซมอ 28:19 (14) พบญ 32:35 (1) อสธ 3:15
(2) อสธ 5:6; ยน 16:24 (3) 1 พกษ 20:31; 2 พกษ 1:13 (4) พบญ 28:68
(5) ปฐก 27:33; โยบ 9:24 (6) 1 ซมอ 24:13; สดด 27:2 (7) อสธ 1:12; สภษ 14:19
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โรธ และเสด็จเขาไปในราชอุท-
ยาน แตฮามานยังอยูเพ่ือทูลขอ
ชี วิ ตจากพระราชิ นี เอสเธอร
เพราะท านเห็นว ากษัตริยทรง
มุงรายตอทานแลว
8 เมื่ อกษัตริ ย เสด็ จกลั บจาก
ราชอุทยานมายังที่ซึ่งมีการเลี้ยง
เหลาองุ น ฝายฮามานยังกราบ
อยู ที่พระแทนซึ่ งพระนางเอส-
เธอรประทับอยูนั้น กษัตริยตรัส
วา "เขายังจะขมขืนพระราชินีตอ
หน าต อตาเราในบ านของเรา
หรือ" พอพระวาทะหลุดจาก
พระโอษฐกษัตริย เขาก็มาคลุม
หนาฮามาน
9ฮารโบนาขันทีคนหนึ่ งทูลตอ
พระพักตรกษัตริยวา "ดูเถิด
ตะแลงแกงซึ่ งฮามานเตรียมไว
สําหรับโมรเดคัย ซึ่งรายงานชวย
พระชนมกษัตริย ก็ยังตั้ งอยูที่
บานของฮามาน สูงหาสิบศอก
พะยะคะ" กษัตริยตรัสวา
"แขวนมันบนนั้นแหละ"
10 เขาก็ แขวนฮามานบนตะ-
แลงแกงซึ่งทานไดเตรียมไวสํา-
หรับโมรเดคัย แลวพระพิโรธ
ของกษัตริยก็สงบลง

พวกยิวรับอนุญาต
แกแคนศัตรูท้ังหลายของเขา

8ในวันนั้นกษัตริยอาหสุเอรัส
พระราชทานวงศ วานของ

ฮามานศัตรูของพวกยิวแกพระ

ราชินีเอสเธอร โมรเดคัยก็เขา
เฝากษัตริย เพราะพระนางเอส-
เธอรไดทูลวาทานเปนอะไรกับ
พระนาง
2กษัตริย จึ งถอดพระธํามรงค
ตรา ซึ่งพระองคทรงเอามาจาก
ฮามาน พระราชทานใหโมรเด-
คัย พระนางเอสเธอรก็ทรงตั้ ง
โมรเดคัยเปนใหญเหนือวงศวาน
ของฮามาน
3แลวพระนางเอสเธอรกราบทูล
กษัตริยอีก พระนางกราบลงที่
พระบาทของพระองค และวิ ง
วอนพระองคด วยน้ําพระเนตร
ขอใหแผนการร ายของฮามาน
คนอากัก และการปองรายซึ่ ง
ทานไดคิดข้ึนตอพวกยิวนั้นพน
ไปเสีย
4กษัตริย จึงทรงย่ื นธารพระกร
ทองคําแก พระนางเอสเธอร
พระนางเอสเธอร ก็ทรงลุกข้ึ น
ประทับยืนเฝากษัตริย
5พระนางทูลวา "ถาเปนที่พอ
พระทัยกษัตริย และถาหมอม
ฉันเปนที่ โปรดปรานในสายพระ
เนตรของพระองค ถาสิ่ งนั้ น
เปนสิ่ งที่ ถูกตองตอพระพักตร
กษัตริย และหมอมฉันเปนที่พอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ
องค ขอทรงใหมีพระอักษรรับ
สั่ งใหกลับความในจดหมายซึ่ ง
ฮามาน คนอากัก บุตรชายฮัม-

เอสเธอร 7, 8

(8) อสธ 6:12; โยบ 9:24; อสย 22:17 (9) 2 พกษ 9:32; อสธ 1:10; 6:14; โยบ 27:20
(10) วนฉ 15:7; อสค 5:13 (1) โยบ 27:16-17; สดด 39:6 (2) ปฐก 41:42; อสธ 3:10
(3) 1 ซมอ 25:24; 2 พกษ 4:27 (4) อสธ 4:11; 5:2 (5) อพย 33:13; 1 ซมอ 20:29
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เมดาธาไดคิดข้ึน และเขียนเพ่ือ
ทําลายพวกยิวที่อยู ในมณฑลทั้ง
สิ้นของกษัตริย
6 เพราะหม อมฉันจะอดทนดู
ภัยพิบัติมาถึงชาติของหมอมฉัน
อยางไรได หมอมฉันจะทนดู
การทํ าล ายญาติ พ่ี น องของ
หมอมฉันอยางไรได"
7กษัตริยอาหสุเอรัสจึงตรัสกับ
พระราชินีเอสเธอรและแกโมร-
เดคัยคนยิววา "ดูเถิด เรามอบ
วงศวานของฮามานแกพระนาง
เอสเธอรแลว และเขาก็แขวนมัน
บนตะแลงแกง เพราะมันจะทํา
อันตรายแกพวกยิว
8ทานจะเขียนตามที่ทานพอใจ
เกี่ ยวกั บเรื่ องยิ วในนามของ
กษัตริย และประทับตราดวย
พระธํามรงค เพราะวากฤษฎีกา
ที่ เขียนในนามของกษัตริยและ
ประทับตราดวยพระธํามรงคจะ
เปลี่ยนกลับไมได"
9แลวพระองคทรงเรียกราชอา-
ลักษณเขามาในเวลานั้นในเดือน
ที่สามซึ่งเปนเดือนสิวัน ณ วันที่
ย่ีสิบสาม และใหเขียนกฤษฎีกา
ตามที่ โมรเดคัยบัญชาทุกอยาง
เกี่ ยวกับพวกยิว ถึงบรรดา
สมุหเทศาภิบาล และผู วาราช
การ และเจาหนาที่ ของมณฑล
ตั้งแตอินเดียถึงเอธิโอเปย รอย
ย่ีสิบเจ็ดมณฑล ไปถึงทุกมณฑล

เปนอักขระของมณฑลนั้น และ
ถึงชนทุกชาติ เปนภาษาของเขา
และถึงพวกยิวเปนอักขระและ
ในภาษาของเขา
10 และท านเขี ยนในพระนาม
ของกษั ตริ ย อาหสุ เอรั สและ
ประทั บตราพระธํามรงค ของ
กษัตริย และสงจดหมายนั้นไป
ทางผู เดินขาวข้ึนมาเร็ว และผู
ข่ีลอ อูฐและมาอาชาไนยหนุม
11 ตามจดหมายเหลานี้กษัตริย
ทรงอนุญาตใหพวกยิวผู อยู ใน
ทุกเมืองชุมนุมกันและปองกัน
ชีวิตของตน ใหทําลาย ใหสัง-
หารและใหล างผลาญกําลังพล
ใดๆของประชาชนหรือมณฑล
ใดๆซึ่งจะมาทําราย ทั้งเด็กและ
ผูหญิง และปลนเอาขาวของของ
เขา
12 ในวันเดียวตลอดทั่วทุกมณ-
ฑลของกษัตริยอาหสุเอรัส คือ
วันที่สิบสาม เดือนที่สิบสอง ซึ่ง
เปนเดือนอาดาร
13 สําเนาของหนังสือที่ เขียนนั้น
จะตองเปนกฤษฎีกาในทุกมณ-
ฑล และออกโดยการปาวรองแก
ชนชาติทั้ งปวง พวกยิวจะตอง
พรอมกันในวันนั้นแกแคนศัตรู
ของตน
14 คนเดินขาวซึ่ งข่ีลอกับอูฐจึง
รีบเรงขับไปตามพระบัญชาของ
กษัตริย  และกฤษฎีกานั้นออก

เอสเธอร 8

(6) ปฐก 44:34; ยรม 4:19 (7) อสธ 8:1; สภษ 13:22 (8) 1 พกษ 21:8; อสธ 3:12
(9) อสธ 1:1, 22; 3:12-13 (10) 1 พกษ 21:8; ปญจ 8:4 (11) อสธ 9:2; สดด 37:14
(12) อพย 15:9-10; วนฉ 1:6-7 (13) วนฉ 16:28; สดด 37:14-15 (14) 1 ซมอ 21:8
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ในสุสาปราสาท
15 เมื่อโมรเดคัยออกไปพนพระ
พักตรกษัตริย สวมฉลองพระ
องคสีฟาและสีขาว พรอมกับ
มงกุฎทองคําใหญและเสื้อคลุม
ผาปานเนื้อละเอียดสีมวง ฝาย
ชาวนครสุสาก็โหรองเปรมปรีดิ์
16พวกยิวมีความผองใส ความ
ยินดี ชื่นบานและเกียรติ
17 ทุกมณฑลทุกเมือง ไมวาที่
ใดที่พระบัญชาของกษัตริยและ
กฤษฎีกาของพระองคมาถึง ก็มี
ความยิ นดี และความชื่ นบาน
ทามกลางพวกยิว มีการเลี้ ยง
และวันรื่นเริง คนเปนอันมากมา
จากชนชาติของประเทศก็ประ-
กาศตัวเปนพวกยิว เพราะความ
กลัวพวกยิวมาครอบงําเขา

พวกยิวปองกันตนเองได

9ในเดื อนที่ สิ บสองซึ่ งเป น
เดือนอาดาร วันที่ สิบสาม

เดือนนั้น เมื่อจะปฏิบัติตามพระ
บัญชาของกษัตริยและกฤษฎีกา
ในวันนั้นเองที่ ศัตรูของพวกยิว
หวั งจะเป นใหญ เหนื อพวกยิว
(แตซึ่ งถูกเปลี่ยนไป เปนวันที่
พวกยิวไดความเปนใหญเหนือ
พวกที่เกลียดชังเขา)
2พวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดา
หั วเมื องตลอดทั่ วทุ กมณฑล
ของกษัตริยอาหสุเอรัส เพ่ือจะ
จับพวกที่หาชองทํารายเขา ไมมี

ผู ใดตอตานพวกเขาได เพราะ
ความกลัวเขาครอบงําเหนือชน
ชาติทั้งปวง
3บรรดาเจ านายทั้ งปวงของ
มณฑล และสมุหเทศาภิบาลและ
ผูวาราชการเมือง และเจาหนาที่
ราชการก็ชวยพวกยิวดวย เพราะ
ความกลัวโมรเดคัยครอบงําเขา
4 เหตุวาโมรเดคัยเปนใหญอยู
ในราชสํานักของกษัตริย และชื่อ
เสียงของทานเลื่องลือไปทั่วทุก
มณฑล เพราะชายที่ชื่อโมรเดคัย
นั้นมีอํานาจมากย่ิงข้ึนทุกที
5พวกยิวจึ งโจมตี ศัตรูทั้ งหมด
ของตนดวยฟนดาบ สังหาร
และทําลายเขา และทําแกผูที่
เกลียดชังเขาตามใจชอบ
6ในสุสาปราสาทพวกยิวไดสัง-
หารและทําลายลางเสียหารอย
คน
7 ไดสังหารปารชันดาธา และ
ดาลโฟน และอัสปาธา
8และโปราธา และอาดัลยา และ
อารีดาธา
9และปารมัชทา และอารีสัย
และอารีดัย และไวซาธา
10 คือเขาสังหารบุตรชายทั้ งสิบ
ของฮามาน บุตรชายฮัมเมดาธา
ศัตรูของพวกยิว แตเขามิได
ปลนขาวของ
11 ในวันนั้นจํานวนคนที่ ถูกฆา
ในสุสาปราสาทก็ ถูกนํามาราย

เอสเธอร 8, 9

(15) ปฐก 41:42 (16) อสธ 4:1-3, 16 (17) 1 ซมอ 25:8 (1) พบญ 32:36
(2) พบญ 2:30; ยชว 11:20 (3) อสธ 3:12; 8:9, 36 (4) ยชว 6:27; 1 ซมอ 2:30
(5) สดด 18:34-40, 47-48 (6) อสธ 3:15 (10) อพย 20:5; อสธ 5:11; โยบ 18:18
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งานตอเบ้ืองพระพักตรกษัตริย
12 กษัตริยจึงตรัสกับพระราชินี
เอสเธอรวา "พวกยิวไดสังหาร
และทําลายลางเสียหารอยคนใน
สุสาปราสาท รวมทั้งบุตรชายทั้ง
สิบคนของฮามานดวย แลวเขา
ได ทําอะไรกันบ างในมณฑลที่
เหลืออยู ของกษัตริยนั้ น บัดนี้
คํารองของพระนางคืออะไร เรา
จะประทานให คําทูลขอของพระ
นางมีอะไรอีกตอไปอีกบาง เรา
ก็จะกระทําตามนั้น"
13พระนางเอสเธอรทูลวา "ถา
เปนที่พอพระทัยกษัตริย ขอให
พวกยิวที่ อยู ในสุ สาได กระทํา
ตามกฤษฎี กาของวั นนี้ ในวั น
พรุงนี้อีก และขอใหแขวนบุตร
ชายทั้ งสิ บของฮามานบนตะ-
แลงแกง"
14 กษั ตริ ย ได ทรงบั ญชาให
กระทําเชนนั้น มีกฤษฎีกาออก
ในสุสา และบุตรชายทั้ งสิบ
คนของฮามานก็ถูกแขวน
15 พวกยิวที่ อยู ในสุสาชุ มนุม
กันในวันที่สิบสี่เดือนอาดารดวย
และได สั งหารสามร อยคนใน
สุสา แตเขามิไดริบขาวของ
16 ฝ ายพวกยิวอื่ นๆซึ่ งอยู ใน
มณฑลของกษัตริยก็ชุมนุมกัน
ปองกันชีวิต และพนศัตรูของ
เขา เขาสังหารผูที่ เกลียดชังเขา
เสียเจ็ดหมื่นหาพันคน แตเขา

มิไดริบขาวของ
17 เหตุนี้ เกิดข้ึนในวันที่สิบสาม
เดือนอาดาร และในวันที่ สิบสี่
เขาหยุดพัก และกระทําวันนั้น
ใหเปนวันกินเลี้ยงและยินดี
18 แตพวกยิวที่อยูในสุสาชุมนุม
กันในวันที่ สิบสามและวันที่ สิบ
สี่ และหยุดพักในวันที่ สิบหา
ทําใหวันนั้นเปนวันกินเลี้ยงและ
ยินดี
19 เพราะฉะนั้ นพวกยิวในชน
บท ที่ อยูตามหัวเมืองที่ ไมมี
กําแพง ถือวันที่สิบสี่ของเดือน
อาดาร เป นวันแห งความยินดี
และกินเลี้ ยง และถือเปนวัน
ร่ืนเริง และเปนวันที่ เขาสงของ
ขวัญไปใหกันและกัน

เทศกาลเปอรริมเริ่มตน
20 และโมรเดคัยบันทึกเร่ื องนี้
และสงจดหมายไปยังพวกยิวทั้ ง
ปวงผู อยู ในมณฑลทั้ งปวงของ
กษัตริยอาหสุเอรัส ทั้งใกลและ
ไกล
21 ชักชวนเขาใหถือวันที่ สิบสี่
เดือนอาดาร และวันที่ สิบหา
เดือนเดียวกันทุกๆป
22 เปนวันที่พวกยิวพนจากศัตรู
ของเขา และเปนเดือนที่เปลี่ยน
ความโศกเศร าเปนความยินดี
และการคร่ําครวญเปนวันรื่นเริง
ใหแกเขา และใหเขาถือเปนวัน
กินเลี้ยงและวันยินดี เปนวันที่

เอสเธอร 9

(12) อสธ 5:6; 7:2 (13) พบญ 21:23; 2 ซมอ 21:6, 9; อสธ 8:11; กท 3:13
(15) อสธ 9:2, 13; สดด 118:7-12 (16) ลนต 26:7-8; อสธ 8:11 (18) อสธ 9:1, 11
(19) พบญ 16:11, 14; นหม 8:10-12 (20) อพย 17:14 (22) อพย 13:3-8
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สงของขวัญแกกันและกัน และ
ใหของขวัญแกคนจน
23พวกยิวจึงตกลงกระทําตามที่
เขาตั้ งตนแลว และตามที่ โมร-
เดคัยเขียนไปถึงเขา
24 เพราะฮามานบุตรชายฮัม-
เมดาธา คนอากัก ศัตรูของพวก
ยิวทั้งปวง ไดปองรายตอพวกยิว
เพ่ือทําลายเขา ไดทอดเปอร คือ
สลาก เพ่ือลางผลาญและทําลาย
เขา
25 แตเมื่อพระนางเอสเธอรเขา
เฝากษัตริย พระองคทรงบัญชา
เป นลายลั กษณอั กษรให แผน
การมุ งรายของทาน ซึ่ งทานได
คิดตอพวกยิวนั้น กลับตกลงบน
ศีรษะของทานเอง และใหตัว
ท านกั บบุ ตรชายของท านถู ก
แขวนบนตะแลงแกง
26 เพราะฉะนั้ นเขาจึ งเรียกวัน
เหลานี้วา เปอรริม ตามคําเปอร
ดังนั้น เพราะทุกอยางที่เขียนไว
ในจดหมายนี้ และเพราะสิ่ งที่
พวกยิวตองเผชิญในเรื่องนี้ และ
สิ่งที่อุบัติแกเขา
27 พวกยิวก็กําหนดและรับว า
ตัวเขาเอง เชื้อสายของเขา และ
บรรดาผูที่ เขาจารีตยิวจะถือสอง
วันนี้ดังที่เขียนไว และตามเวลา
ที่กําหนดไวทุกปมิไดขาด
28 และว าจะจดจํา วั นเหล านี้
และถือตลอดทุกชั่ วอายุ ทุก

ครอบครัว มณฑลและเมือง วัน
เทศกาลเปอรริมนี้จะไมเลิกถือ
ในทามกลางพวกยิว หรือการ
ระลึกถึงวันเหลานี้จะไมสิ้นลงใน
เชื้อสายของเขาเลย
29 แลวพระราชินีเอสเธอร ธิดา
ของอาบีฮาอิล กับโมรเดคัยคน
ยิว ก็เขียนเปนลายลักษณอักษร
รับรองจดหมายฉบั บที่ สองนี้
เร่ืองเทศกาลเปอรริม
30 ให ส งจดหมายไปถึ งยิวทั้ ง
ปวงในหนึ่ งรอยย่ีสิบเจ็ดมณฑล
ในราชอาณาจักรของอาหสุเอรัส
เปนคําที่ แทจริงใหอยู เย็นเปน
สุข
31 และใหถือวันเทศกาลเปอร-
ริมเหล านี้ ตามกําหนดฤดูกาล
ดังที่โมรเดคัยคนยิวและพระรา-
ชินี เอสเธอร มีพระเสาวนีย สั่ ง
พวกยิว และตามที่เขาตั้งไวสํา-
หรับตนเองและสําหรับเชื้ อสาย
ของเขาเกี่ ยวกับการอดอาหาร
และการรองทุกขของเขา
32พระบัญชาของพระนางเอส-
เธอร ตั้ งระเบียบการเทศกาล
เปอร ริ มไว และมี บันทึ กไว ใน
หนังสือ

โมรเดคัยไดรับ
ตําแหนงรองกษัตริย

10กษัตริยอาหสุเอรัสมีรับ
สั่ งให เก็ บบรรณาการ

ทั่ วราชอาณาจักรและตามเกาะ

เอสเธอร 9, 10

(24) อสธ 3:5-13 (25) อสธ 7:5-8:14 (26) กดว 16:40 (27) พบญ 5:3; 29:14-15
(28) อพย 12:17; 13:8-9 (29) อสธ 3:15; 9:20 (30) อสธ 1:1; 8:9; อสย 39:8
(31) อสธ 4:3, 16; 9:27 (1) ปฐก 10:5; อสธ 1:1; 8:9
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หนา 1079
ตางๆแหงทะเล
2พระราชกิจอันกอปรดวยพระ
ราชอํานาจและอานุภาพ กับ
เร่ืองราวละเอียดของยศศักดิ์อัน
สูงของโมรเดคัย ซึ่งกษัตริยทรง
เลื่อนทานข้ึน มิไดบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดารของกษัตริย
แหงมีเดียและเปอรเซียหรือ

3 เพราะโมรเดคั ยคนยิวมี ตํา-
แหน งรองกษัตริ ยอาหสุ เอรั ส
และทานเปนใหญทามกลางพวก
ยิว และเปนที่ ชอบพอของมวล
ญาติพ่ีนองของทาน เพราะทาน
แสวงหาความมั่ งค่ั งใหชนชาติ
ของทาน และพูดใหเกิดสันติสุข
แกเชื้อสายทั้งปวงของทาน

เอสเธอร 10

(2) 1 พกษ 11:41; 22:39
(3) ปฐก 41:44; 1 ซมอ 23:17; 2 พศด 28:7; ดนล 5:16, 29; รม 14:18
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