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หนนังสสือเอสเธอรร
บทนนน: แมม้หนนังสสือเอสเธอรร์ไมม่ไดม้บนนั ททึกเหตตุการณร์เกกกี่ยวกนับงานกม่อสรม้างเหลม่านนันั้นใน
เยรรูซาเลล็ม มนันกล็อยรูม่ในชม่วงเวลาเดกยวกนันในอดกตจนักรวรรดดิบาบดิโลนซทึงกี่ ขณะนนันั้นคสือจนักรวรรดดิมเก ดกย
เปอรร์เซกย บางทม่านใหม้หนนังสสือเลม่มนกนั้อยรูม่ในสมนัยเดกยวกนับการสรม้างพระวดิหารขทึนั้นใหมม่ ทม่านอสืกี่นๆกล็ใหม้
มนันอยรูม่ใกลม้เคกยงกนับตอนทกกี่เอสราไปถทึงในเยรรูซาเลล็มแลม้วจรดิงๆ ไมม่วม่ากรณกใดเหตตุการณร์ตม่างๆโดย
รวมกล็เกดิดขทึนนั้ ในเปอรร์เซกยและอยรูม่ในชม่วงเวลาเดกยวกนับงานกม่อสรม้างฟสืนนั้ ฟรูในหนนังสสือเอสรา กตุญแจทกกี่
ไขสรูม่สมนัยของมนันอยรูม่ทกกี่การตนัดสดินใจวม่าอาหสตุเอรนัสเปล็นผรูม้ใด ปนัญหากล็คสือวม่า คคาวม่าอาหสตุเอรนัสเปล็นชสืกี่อ
ตคาแหนม่งมากกวม่าเปล็นชสืกี่อคน (คลม้ายกนับซกซารร์ในสมนัยของโรม) นนักประวนัตดิศาสตรร์สมนัยหลนังๆ
ยอมรนับวม่าบตุคคลผรูม้นคกนั้ สือ เซอรร์ซกส แมม้หนนังสสือเลม่มนกมนั้ กชสืกี่อเรกยกวม่าเอสเธอรร์ กล็นม่าสงสนัยวม่าเธอเขกยนเอง
หรสือไมม่ (ไมม่มกคคากลม่าวอม้างในหนนังสสือเลม่มนกนั้วม่าเธอเปล็นคนเขกยน) ทม่านอสืนกี่ ๆกล็คดิดวม่าอาจถรูกเขกยนขทึนนั้
โดยโมรเดคนัย และบางทม่านกล็เสนอวม่าเปล็นเอสราดม้วยซคนั้า ดรูเหมสือนวม่าโมรเดคนัยนม่าจะใชม่ผรูม้เขกยน
หนนังสสือเลม่มนกมนั้ ากทกกี่สตุด
หนนังสสือเลม่มนกนั้มคก วามผดิดปกตดิธรรมดาในหลายๆเรสือกี่ ง ประการแรก ไมม่มกการเอม่ยถทึงพระเจม้า
หรสือพระนามแบบตม่างๆของพระองคร์ในพระคนัมภกรเร์ ดดิมเลย ดม้วยเหตตุนกนั้ยดิวบางคนจทึงสงสนัยวม่า
หนนังสสือเลม่มนกนั้คอสื พระคนัมภกรร์หรสือไมม่ อยม่างไรกล็ตามพระหนัตถร์ทกกี่ไมม่ปรากฏแกม่ตาของพระเจม้าในการ
ทรงจนัดเตรกยมกล็เดม่นชนัดเหลสือเกดินจนเหล็นไดม้ชดนั วม่ามนันเปล็นมาจากพระเจม้า ซซที่งใหม้ภาพประกอบหลนัก
การของโรม 8:28 อยม่างแทม้จรดิง หนนังสสือเลม่มนกนั้ยงนั แสดงใหม้เหล็นการปกปม้องและการพดิทนักษร์รนักษา
ของพระเจม้าทกกี่มกตม่อประชาชนของพระองคร์ดวม้ ย
ฉากหลนังของหนนังสสือเลม่มนกอนั้ ยรูภม่ ายในมกเดกยเปอรร์เซกยและพวกยดิวทกกี่กระจนัดกระจายอยรูม่ทกกี่นนนักี่
จากการตกเปล็นเชลยยนังบาบดิโลน พวกยดิวทกกี่เอาใจใสม่สดิกี่งตม่างๆของพระเจม้าสม่วนใหญม่ไดม้กลนับมาแลม้ว
เพสือกี่ เรดิกี่มงานกม่อสรม้างพระวดิหารขทึนนั้ ใหมม่ คนทกกี่เหลสือกล็เรดิมกี่ รรูม้สทึกสบายกนับการอยรูม่ในจนักรวรรดดิ
เปอรร์เซกยแลม้ว ดรูเหมสือนวม่าโมรเดคนัยเปล็นยดิวประเภทนนันั้น แมม้เขาอาจไมม่มคก วามปรารถนาทกกี่จะกลนับ

ไปยนังเยรรูซาเลล็ม กระนนันั้นเขากล็ยนังเปล็นยดิวคนหนทึงกี่ อยรูม่เหมสือนเดดิมและหวงแหนมรดกตกทอดของตน
แมม้อาจเปล็นแบบลนับๆกล็ตาม เราไดม้เหล็นถทึงธรรมเนกยมปฏดิบนัตดิในสนังคมของเปอรร์เซกยสมนัยโบราณ เรา
ควรเขม้าใจวม่าเหตตุการณร์ตม่างๆในหนนังสสือเอสเธอรร์ถรูกนคาเสนอจากมตุมมองของวนัฒนธรรมทางสนังคม
แบบเปอรร์เซกย มกการหยม่ารม้าง นางสนมซทึกี่งมกมากจนกลายเปล็นฮาเรล็มและการแตม่งงานใหมม่ สดิกี่งเหลม่า
นกไนั้ มม่ควรเปล็นหลนักเกณฑร์สคาหรนับการแตม่งงานตามพระคนัมภกรร์ ตรงกนันขม้ามธรรมเนกยมปฏดิบนัตดิของ
กษนัตรดิยร์แหม่งเปอรร์เซกยถรูกเลม่าในเชดิงประวนัตดิศาสตรร์เทม่านนันั้น
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 1: ขณะทกกี่หนนังสสือเลม่มนกคนั้ ม่อยๆเปดิดเผยเรสืกี่องราว ฉากหลนังกล็เรดิกี่ม
ปรากฏชนัดทกกี่วม่าอาหสตุเอรนัสจรดิงๆแลม้วหยม่าภรรยาของตนเพราะเหตตุความไมม่นบนอบเชสืกี่อฟนัง
อสธ 1:1-2

อยยมยู่ าในรรัชสมรัยของอาหสส เอรรัส (อาหสส เอรรัสผยผู้ทรงครอบครอง

ตรัตั้งแตยู่ประเทศออินเดดียถถึงประเทศเอธอิโอเปดีย เหนนือหนถึนึ่งรผู้อยยดีสนึ่ อิบเจจ็ดมณฑลนรันตั้ ) 2 ในสมรัยทดีนึ่
กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสประทรับบนบรัลลรังกย์แหยู่งราชอาณาจรักรของพระองคย์ในสส สาปราสาท ฉทำกหลนัง
คสือจนักรวรรดธิเปอรรเซภียภทำยใตข้กษนัตรธิยรองครหนซที่งนทำมวตทำอทำหสรุเอรนัส นภีที่นตทำจะใชตเซอรรซภีส สรุสทำปรทำสทำท
ทภีวที่ ทำต นภีรคสือพระรทำชวนังฤดดูหนทำวของบรรดทำกษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซภีย สรุสทำ (หรสือชดูชทำน) นภีรตร งนั อยดูใต น
อธิหรต ทำนททำงทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ในเอลทำมในปนัจจรุบนนั ขอบเขตของจนักรวรรดธิเปอรรเซภียอนันกวข้ทำง
ใหญตไพศทำลถดูกหมทำยเหตรุไวข้วทำต แผตขยทำยตนัรงแตตอธินเดภียททำงทธิศตะวนันออกไปจนถซงเอธธิโอเปภียททำงทธิศ
ตะวนันตก ขณะนนัรนมภีมณฑลภทำยใตข้กทำรปกครองของพวกเขทำมทำกกวตทำทภีที่มภีในสมนัยของดทำรธิอนัสคน
มภีเดภียถซงเจจ็ดมณฑล ดดู ดทำเนภียล 6:1
อสธ 1:3-8

ในปดีทดีนึ่สามแหยู่งรรัชกาลของพระองคย์ พระองคย์พระราชทานการ

เลดีตั้ยงแกยู่เจผู้านาย และบรรดาขผู้าราชการของพระองคย์ นายทรัพนายกองทรัพแหยู่งเปอรย์เซดียและมดีเดดีย
และขสนนางกรับผยผู้วยู่าราชการมณฑลเฝผู้าอยยตยู่ ยู่อพระพรักตรย์พระองคย์ 4 ขณะทดีนึ่พระองคย์ทรงแสดงราช
สมบรัตอิแหยู่งราชอาณาจรักรอรันรสยู่งเรนืองของพระองคย์ ทรัตั้งความโอยู่อยู่าตระการอรันรสยู่งโรจนย์ของพระองคย์
อยยเยู่ ปจ็นเวลาหลายวรัน ถถึงหนถึนึ่งรผู้อยแปดสอิบวรัน 5 เมนืนึ่อวรันเหลยู่านดีตั้ผยู่านพผู้นไปแลผู้ว กษรัตรอิยทย์ รงจรัดการ

เลดีตั้ยงแกยู่บรรดาประชาชนผยอผู้ ยยใยู่ นสส สาปราสาท ทรัตั้งผยผู้ใหญยู่ผผู้นย ผู้อย นานเจจ็ดวรันในลานอสทยานแหยู่ง
สสานรักพระราชวรังของกษรัตรอิยย์ 6 มดีผผู้ามยู่านฝผู้ายสดีขาวและสดีมยู่วงคลสตั้า มดีสายปยู่านและเชนือกขนแกะสดี
มยู่วงคลผู้องหยู่วงเงอินและเสาหอินอยู่อน ทรัตั้งเตดียงทองคสาและเงอินบนพนืตั้นลาดปยนฝรังหอินแดง หอินอยู่อน
มสกดา และหอินอยู่อนสดีดสา 7 เครนืนึ่องดนืนึ่มกจ็ใสยู่ถผู้วยทองคสาสยู่งใหผู้ (เปจ็นถผู้วยหลากชนอิด) และเหลผู้าองสยู่น
ของราชสสานรักมากมายตามพระทรัยกวผู้างขวางของกษรัตรอิยย์ 8 การดนืนึ่มกจ็กระทสากรันตามกฎหมายทดีนึ่
ไมยู่มดีการบรังครับ เพราะกษรัตรอิยย์ทรงมดีพระกระแสรรับสรันึ่งไปยรังพนรักงานทรัตั้งปวงวยู่า ใหผู้ท สกคนทสาไดผู้
ตามใจปรารถนา
ในปภีทสภีที่ ทำมแหตงรนัชกทำลของเขทำ เซอรรซภีสตนัรงใจทภีที่จะเฉลธิมฉลองควทำมยธิงที่ ใหญตแหตงอทำณทำจนักร
ของตน เขทำจนัดงทำนเลภีรยงใหข้ไมตเพภียงสททำหรนับบรรดทำเจข้ทำขรุนมดูลนทำยแหตงอทำณทำจนักรนนัรนเทตทำนนัรนแตต
สททำหรนับประชทำชนทภีที่สรุสทำดข้วย งทำนเลภีรยงอนันหลนังนภีรกธินเวลทำเจจ็ดวนัน แมข้ 180 วนันถดูกใชข้ไปกนับกทำรจนัด
เตรภียมสททำหรนับงทำนเลภีรยงนนัรนกจ็ตทำม ควทำมโอตอตทำตระกทำรตทำของสททำนนักพระรทำชวนังแหตงเปอรรเซภียถดูก
พรรณนทำไวข้ดนังนภีร: “มภีผข้ทำมตทำนฝข้ทำยสภีขทำวและสภีมตวงคลทรทำ มภีสทำยปตทำนและเชสือกขนแกะสภีมตวงคลข้องหตวง
เงธินและเสทำหธินอตอน ทนัรงเตภียงทองคททำและเงธินบนพสืรนลทำดปดูนฝนังหธินแดง หธินอตอน มรุกดทำ และหธิน
อตอนสภีดททำ” มภีหมทำยเหตรุเกภีที่ยวกนับกทำรดสืที่มซซที่งเกธิดขซรนทภีที่งทำนเลภีรยงนภีรดวข้ ย ดดูเหมสือนวตทำกทำรดสืมที่ จนเมทำเปจ็น
ลนักษณะเดตนหลนักอยตทำงหนซที่งของกทำรเลภีรยงอนันใหญตโตนภีร ควทำมหรดูหรทำของกทำรเลภีรยงนภีรถดูกหมทำยเหตรุไวข้
ในเรสือที่ งถข้วยทองคททำทภีที่ใชข้สททำหรนับกทำรดสืมที่ ควทำมหมทำยของกทำรดสืมที่ ทภีที่ “กระทททำกนันตทำมกฎหมทำยทภีที่ไมตมภี
กทำรบนังคนับ” อทำจหมทำยควทำมวตทำผดูข้คนสทำมทำรถดสืที่มนข้อยหรสือมทำกเทตทำใดกจ็ไดข้ตทำมทภีที่พวกเขทำอยทำก ไมตมภี
กทำรจททำกนัดใดๆเลย ควทำมคธิดดนังกลตทำวถดูกขยทำยควทำมเพธิที่มเตธิมในควทำมเหจ็นทภีที่วทำต “ใหข้ทรุกคนทททำไดข้
ตทำมใจปรทำรถนทำ” ดนังนนัรนกทำรเลภีรยงใหญตโตทภีที่จดนั ขซรนโดยเซอรรซภีสนภีรจซงเสสืที่อมทรทำมลงจนกลทำย
เปจ็นกทำรดสืมที่ สรุรทำจนหนัวรทำนทรทำ
อสธ 1:9-12

พระราชอินดีวชรั ทดีกจ็พระราชทานการเลดีตั้ยงแกยู่สตรดีในราชสสานรักซถึงนึ่ เปจ็น

ของกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสดผู้วย 10 ณ วรันทดีนึ่เจจ็ดเมนืนึ่อพระทรัยของกษรัตรอิยย์รนืนึ่นเรอิงดผู้วยเหลผู้าองสยู่น พระองคย์
ทรงบรัญชาเมหสมาน บอิสธา ฮารโบนา บอิกธาและอาบรักธา เศธารย์ และคารคาส ขรันทดีทรัตั้งเจจ็ดผยผู้
ปรนนอิบตรั อิตยู่อพระพรักตรย์กษรัตรอิยย์อาหสส เอรรัส 11 ใหผู้ไปเชอิญพระราชอินดีวชรั ทดีสวมมงกสฎมาเฝผู้ากษรัตรอิยย์

เพนืนึ่อจะใหผู้ประชาชนและเจผู้านายของพระองคย์ไดผู้ชมสงยู่าราศดีโฉมของพระนาง เพราะพระนางงาม
นรัก 12 แตยู่พระราชอินวดี รัชทดีทรงปฏอิเสธไมยู่มาตามพระบรัญชาของกษรัตรอิยทย์ ดีนึ่รรับสรันึ่งไปกรับขรันทดี เมนืนึ่อ
เปจ็นเชยู่นนดีตั้กษรัตรอิยย์ทรงเดนือดดาล และพระพอิโรธของพระองคย์ระอสอยยใยู่ นพระอสระ
ขณะเดภียวกนันพระรทำชธินใภี นขณะนนัรนซซงที่ เปจ็นหญธิงคนหนซที่งนทำมวตทำวนัชทภีกใจ็ หข้ควทำมบนันเทธิงแกต
เหลตทำสตรภีเชตนกนัน ขณะทภีที่วนันทภีที่เจจ็ดของกทำรเลภีรยงในรทำชสททำนนักนนัรนใกลข้สร ธินสรุดลง และขณะทภีที่กษนัตรธิยร
“รสืนที่ เรธิงดข้วยเหลข้ทำองรุตน” (นนันที่ คสือ เมทำไดข้ทภีที่) เขทำกจ็ใชข้คนไปตทำมพระรทำชธินภีของตนใหข้มทำ เจตนทำของ
เขทำกจ็คสือ “เพสือที่ จะใหข้ประชทำชนและเจข้ทำนทำยของพระองครไดข้ชมสงตทำรทำศภีโฉมของพระนทำง เพรทำะ
พระนทำงงทำมนนัก” เรทำอทำจสรรุปไดข้วทำต กษนัตรธิยรในสภทำพมซนเมทำคงมภีควทำมคธิดทภีที่ไมตคตอยเหมทำะสมนนักใน
กทำรโชวรตนัวภรรยทำของตนตตอหนข้ทำผดูข้ชมทภีที่กทำท ลนังเมทำ เหจ็นไดข้ชนัดวตทำนทำงรดูสข้ ซกไดข้ถซงเรสืที่องนนัรนและไมตยอม
มทำ พอทรทำบเรสืที่อง “กษนัตรธิยรทรงเดสือดดทำล และพระพธิโรธของพระองครระอรุอยดูใต นพระอรุระ”
อสธ 1:13-18

ฝยู่ายกษรัตรอิยย์จถึงตรรัสกรับคนทดีนึ่มดีปรัญญาผยผู้ทราบกาลเทศะ (เพราะนดีนึ่

เปจ็นวอิธดดี สาเนอินการของกษรัตรอิยย์ตยู่อบรรดาผยทผู้ ดีนึ่เจนจรัดในกฎหมายและการพอิพากษา 14 ผยผู้ทดีนึ่รอง
พระองคย์คนือ คารเชนา เชธารย์ อรัดมาธา ทารชอิช เมเรส มารเสนา และเมมยคาน เจผู้านายทรัตั้งเจจ็ดของ
เปอรย์เซดียและมดีเดดีย ผยเผู้ คยเขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์ และนรันึ่งกยู่อนในราชอาณาจรักร) 15 วยู่า "ตามกฎหมายจะ
ตผู้องกระทสาอะไรตยู่อพระราชอินวดี รัชทดี เพราะวยู่าพระนางมอิไดผู้ปฏอิบรัตอิตามพระบรัญชาของกษรัตรอิยอย์ าห
สส เอรรัสซถึงนึ่ รรับสรังนึ่ ไปกรับขรันทดี" 16 เมมยคานจถึงทยลตยู่อพระพรักตรย์กษรัตรอิยแย์ ละเจผู้านายทรัตั้งปวงวยู่า "พระ
ราชอินดีวชรั ทดีไดผู้ทรงกระทสาผอิดมอิใชยู่ตยู่อกษรัตรอิยย์เทยู่านรัตั้น แตยู่ตยู่อเจผู้านายทรัตั้งปวงและประชาชนทรัตั้งปวงผยผู้
อยยใยู่ นมณฑลทรัตั้งสอิตั้นของกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส 17 เพราะสอินึ่งทดีนึ่พระราชอินทดี รงกระทสานดีตั้จะเปจ็นทดีนึ่ทราบ
แกยู่สตรดีทรัตั้งปวง ทสาใหผู้เขามองดยสามดีของเขาดผู้วยความประมาท เพราะเขาจะพยดวยู่า `กษรัตรอิยอย์ าหสส
เอรรัสมดีพระบรัญชาใหผู้นสาพระราชอินดีวชรั ทดีมาตยู่อพระพรักตรย์พระองคย์ แตยู่พระนางไมยู่เสดจ็จมา' 18 ใน
วรันนดีตั้ทดีเดดียวเจผู้านายผยผู้หญอิงแหยู่งเปอรย์เซดียและมดีเดดียซถึนึ่งไดผู้ยอินถถึงสอินึ่งทดีนึ่พระราชอินทดี รงกระทสานดีตั้ กจ็จะ
เลยู่าใหผู้เจผู้านายทรัตั้งปวงของกษรัตรอิยรย์ ผู้ทย รันึ่วกรัน ทสาใหผู้มดีความประมาทและความโกรธขถึตั้นเปจ็นอรันมาก

กษนัตรธิยรซงซที่ รดูข้สซกอนับอทำยขทำยหนข้ทำตตอหนข้ทำคนอสืนที่ เพรทำะภรรยทำของตนจซงแสวงหทำคททำปรซกษทำ
วตทำตนควรกระทททำอยตทำงไร เขทำไดข้รนับคททำแนะนททำวตทำภรรยทำของเขทำไมตเพภียงทททำผธิดตตอเขทำเทตทำนนัรน แตตทททำ
ผธิดตตอผดูข้ชทำยทนัรงปวงแหตงอทำณทำจนักรนนัรนดข้วย พวกเขทำยกเหตรุผลวตทำเมสืที่อพวกผดูข้หญธิงแหตงอทำณทำจนักร
ทรทำบเรสืที่องควทำมไมตนบนอบเชสืที่อฟนังของพระรทำชธินภี พวกนทำงกจ็จะเรธิที่มไมตนบนอบเชสืที่อฟนังตตอสทำมภีของ
พวกนทำงเหมสือนกนัน
อสธ 1:19-22

ถผู้าเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ ขอใหผู้มดีพระราชโองการจากพระองคย์

และใหผู้บรันทถึกไวผู้ในกฎหมายของคนเปอรย์เซดียและคนมดีเดดีย อยยู่างทดีนึ่คนืนคสาไมยู่ไดผู้วยู่า `วรัชทดีจะเขผู้าเฝผู้า
กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสอดีกไมยู่ไดผู้' และขอกษรัตรอิยปย์ ระทานตสาแหนยู่งราชอินใดี หผู้แกยู่ผผู้อย นนืนึ่ ทดีนึ่ดดีกวยู่าพระนาง 20
ดรังนรัตั้นเมนืนึ่อกษรัตรอิยย์ทรงประกาศกฤษฎดีกา ตลอดพระราชอาณาจรักรของพระองคย์ (อรันกวผู้างใหญยู่
อยยู่างยอินึ่งนรัตั้น) สตรดีทรัตั้งปวงจะตผู้องใหผู้เกดียรตอิสามดีของตน ไมยู่วยู่าสย งหรนือตสนึ่า" 21 คสาทยลแนะนสานดีตั้เปจ็นทดีนึ่
พอพระทรัยกษรัตรอิยแย์ ละเจผู้านาย กษรัตรอิยย์จถึงทรงกระทสาตามทดีนึ่เมมยคานทยลเสนอ 22 พระองคย์ทรงมดี
พระอรักษรไปทรันึ่วราชมณฑลของกษรัตรอิยย์ ถถึงทสกมณฑลตามอรักขระของมณฑลนรัตั้น และถถึงทสกชาตอิ
ตามภาษาของเขา ใหผู้ชายทสกคนเปจ็นเจผู้าเปจ็นนายในเรนือนของตน และใหผู้ประกาศกฤษฎดีกานดีตั้ตาม
ภาษาของแตยู่ละชนชาตอิ
ดนังนนัรนบรรดทำทภีที่ปรซกษทำของกษนัตรธิยจร ซงแนะนททำเขทำใหข้ออกคททำบนัญชทำฉบนับหนซที่งซซงที่ เทตทำกนับ
เปจ็นกทำรหยตทำนทำงวนัชทภี พวกเขทำแนะนททำอภีกวตทำคททำบนัญชทำนภีรควรถดูกประกทำศไปทนัวที่ อทำณทำจนักรนนัรนเพสือที่
เปจ็นคททำเตสือนถซงสตรภีคนอสืที่นๆเกลสือกวตทำพวกนทำงจะกบฏตตอสทำมภีของตนเชตนกนัน ขข้อสรรุปเรสือที่ งควทำม
เปจ็นผดูข้นททำของสทำมภีในบข้ทำนเปจ็นสธิที่งทภีที่ถดูกตข้อง สต วนเรสือที่ งอสืนที่ ๆทภีที่เหลสือในเรสือที่ งนภีรเปจ็นสธิที่งทภีที่ผธิด
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 2: สองเรสือกี่ งสคาคนัญถรูกบนันททึกไวม้ในบททกกี่ 2: (1) เอสเธอรร์ถรูกเลสือก
ใหม้เปล็นพระราชดินกในขม้อ 1-20 และ (2) โมรเดคนัยคม้นพบแผนปองรม้ายกษนัตรดิยร์ในขม้อ 21-23
อสธ 2:1-4

ภายหลรังเหตสการณย์เหลยู่านดีตั้ เมนืนึ่อพระพอิโรธของกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส

สงบลง พระองคย์ทรงระลถึกถถึงวรัชทดีและสอินึ่งทดีนึ่พระนางทรงกระทสา และกฤษฎดีกาทดีนึ่พระองคย์ทรงออก

เรนืนึ่องพระนาง 2 ขผู้าราชการของกษรัตรอิยผย์ ปผู้ย รนนอิบรัตอิพระองคย์อยยจยู่ ถึงทยลวยู่า "ขอทรงใหผู้หาหญอิง
พรหมจารดีสาวสวยมาถวายกษรัตรอิยย์ 3 และขอกษรัตรอิยย์ทรงแตยู่งตรัตั้งเจผู้าหนผู้าทดีนึ่ทสกมณฑลแหยู่งราช
อาณาจรักรของพระองคย์ เพนืนึ่อใหผู้คนเหลยู่านดีตั้รวบรวมหญอิงสาวพรหมจารดีงดงามทรัตั้งหลายมายรัง
ฮาเรจ็มในสส สาปราสาท ใหผู้อยยใยู่ นอารรักขาของเฮกรัยขผู้าราชบรอิพารในพระราชสสานรักของกษรัตรอิยย์ ผยผู้
ดยแลสตรดี และขอประทานเครนืนึ่องชสาระลผู้างและประเทนืองผอิวสสาหรรับหญอิงเหลยู่านรัตั้น 4 และขอใหผู้
หญอิงสาวคนทดีนึ่กษรัตรอิยพย์ อพระทรัยไดผู้เปจ็นพระราชอินดีแทนวรัชทดี " ขผู้อนดีตั้พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ พระองคย์
จถึงทรงกระทสาตามนรัตั้น
หลนังจทำกฝรุตนเรธิที่มหทำยคลรุงข้ และวนัชทภีถดูกถอดจทำกตททำแหนตงพระรทำชธินแภี ลข้ว เหลตทำทภีที่ปรซกษทำของ
เซอรรซภีสจซงคธิดแผนกทำรหนซงที่ ขซรนมทำ พวกเขทำเสนอแนะวตทำ “ขอทรงใหข้หทำหญธิงพรหมจทำรภีสทำวสวยมทำ
ถวทำยกษนัตรธิยร” ตข้องมภีกทำรสต งขตทำวไปทนัวที่ อทำณทำจนักรเพสือที่ แสวงหทำสทำวพรหมจทำรภีสวยๆมทำยนังสรุสทำปรทำ
สทำทและใหข้อยดูภต ทำยใตข้กทำรดดูแลของ “เฮกนัยขข้ทำรทำชบรธิพทำรในพระรทำชสททำนนักของกษนัตรธิยร ผดูข้ดดูแลสตรภี”
นนันที่ อทำจเทภียบไดข้กบนั ฮทำเรจ็มสททำหรนับกษนัตรธิยร เครสือที่ งสททำอทำงและสบดูตสททำหรนับกทำรชททำระลข้ทำง สรุขอนทำมนัย
และกทำรประทธินโฉมจะตข้องถดูกจนัดหทำใหข้หญธิงสทำวแตตละคนเหลตทำนภีร ครนัรงพบหญธิงสทำวคนหนซที่งทภีที่
กษนัตรธิยพร อพระทนัยเปจ็นพธิเศษ เธอกจ็จะไดข้เปจ็นพระรทำชธินภี เซอรรซภีสชอบควทำมคธิดนภีรและแผนกทำรดนัง
กลตทำวกจ็ถดูกนททำไปปฏธิบนัตธิ
อสธ 2:5-7

ยรังมดียอิวคนหนถึนึ่งในสส สาปราสาทชนืนึ่อโมรเดครัย บสตรชายยาอดีรย์ ผยผู้เปจ็น

บสตรชายชอิเมอดี ผยผู้เปจ็นบสตรชายคดีช คนเบนยามอิน 6 ผยถผู้ ยกกวาดตผู้อนจากเยรยซาเลจ็มในหมยยู่เชลยทดีนึ่ถยก
กวาดตผู้อนไปพรผู้อมกรับเยโคนอิยาหย์กษรัตรอิยย์ของยยดาหย์ ผยซผู้ ถึนึ่งเนบยคดรั เนสซารย์กษรัตรอิยขย์ องบาบอิโลนไดผู้
กวาดตผู้อนไปนรัตั้น 7 ทยู่านไดผู้เลดีตั้ยงดยฮาดาชาหย์คนือเอสเธอรย์บสตรสาวลสงของทยู่าน เพราะเธอไมยู่มดีพยู่อแมยู่
สาวคนนดีตั้รยปงามและนยู่าดย เมนืนึ่อบอิดามารดาของเธอสอิตั้นชดีวอิตแลผู้ว โมรเดครัยกจ็รรับเธอมาเลดีตั้ยงเปจ็นบสตร
สาว
ขณะเดภียวกนันในสรุสทำปรทำสทำทมภียธิวคนหนซที่งนทำมวตทำโมรเดคนัย แมข้บทำงทตทำนคธิดวตทำนภีที่เปจ็น
โมรเดคนัยคนเดภียวกนับทภีที่ถดูกเอตยถซงในเอสรทำ 2:2 หรสือเนหะมภียร 7:7 ซซที่งไมตนตทำจะเปจ็นไปไดข้ ไมตวทำต กรณภี

ใด เขทำกจ็เปจ็นคนเบนยทำมธิน ลดูกหลทำนของคภีช ครอบครนัวของเขทำพรข้อมกนับคนอสืนที่ ๆอภีกมทำกมทำยของ
แผตนดธินยดูดทำหร- เบนยทำมธินถดูกพทำไปในกทำรจนับเปจ็นเชลยระลอกทภีที่สองไปยนังบทำบธิโลน ลรุงของเขทำ
กตอนตทำยมภีบรุตรสทำวคนหนซที่ง ประเพณภีของยธิวกลตทำววตทำชทำยผดูข้นร ภีตทำยกตอนเอสเธอรรเกธิดและมทำรดทำของ
เธอตทำยตอนคลอดบรุตร ดนังนนัรนโมรเดคนัยจซง ‘รนับเลภีรยง’ เดจ็กสทำวผดูข้นร ภีซซที่งมภีชอสืที่ เปจ็นภทำษทำยธิววตทำฮทำดทำชทำหร
ชสืที่อภทำษทำเปอรรเซภียของเธอคสือ เอสเธอรร ในภทำษทำฮภีบรดู ฮาดาชาหร์ มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ตข้นนทรทำมนันเขภียว’
มภีกทำรคทำดเดทำตตทำงๆนทำนทำเกภีที่ยวกนับวตทำ ‘เอสเธอรร’ มภีควทำมหมทำยวตทำอะไรในภทำษทำเปอรรเซภีย แมข้ดดู
เหมสือนวตทำมนันมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ตข้นนทรทำมนันเขภียว’ เชตนกนัน ซซที่งเปจ็นตข้นไมข้มภีดอกทภีมที่ ภีกลธิที่นหอม ทตทำ
นอสืนที่ ๆกจ็เสนอแนะวตทำชสืที่อนภีรมคภี วทำมหมทำยวตทำ ‘ดวงดทำว’ โมรเดคนัยจซงเลภีรยงดดูเอสเธอรรเดจ็กสทำวกททำพรข้ทำผดูข้
นภีรจนโต นอกจทำกนภีรมภีหมทำยเหตรุดข้วยวตทำเธอ “รดูปงทำมและนตทำดดู”
อสธ 2:8-11

ตยู่อมาเมนืนึ่อพระบรัญชาของกษรัตรอิยแย์ ละกฤษฎดีกาของพระองคย์

ประกาศออกไป และเมนืนึ่อเขารวบรวมหญอิงสาวเปจ็นอรันมากเขผู้ามาในสส สาปราสาทใหผู้อยยภยู่ ายใตผู้
อารรักขาของเฮกรัย เอสเธอรย์กถจ็ ยกนสาเขผู้ามาไวผู้ในราชสสานรักภายใตผู้อารรักขาของเฮกรัยผยผู้ดยแลสตรดี
9 หญอิงนรัตั้นเปจ็นทดีนึ่พอใจเขาและเธอกจ็เปจ็นทดีนึ่โปรดปรานแกยู่เขา เขาจถึงรดีบจรัดหาเครนืนึ่องประเทนืองผอิว
และสยู่วนของเธอใหผู้เธอ พรผู้อมกรับสาวใชผู้ทดีนึ่ครัดเลนือกแลผู้วเจจ็ดคนจากราชสสานรัก แลผู้วกจ็เลนืนึ่อนเธอและ
สาวใชผู้ของเธอขถึตั้นไปยรังสถานทดีนึ่ทดีนึ่ดดีทดีนึ่สสดในฮาเรจ็ม 10 เอสเธอรย์มอิไดผู้บอกใหผู้ทราบถถึงชาตอิและญาตอิ
ของเธอ เพราะโมรเดครัยกสาชรับเธอไมยู่ใหผู้ใครรยผู้ 11 ทสกๆวรันโมรเดครัยเดอินมาหนผู้าลานของฮาเรจ็ม เพนืนึ่อ
ฟรังขยู่าวเอสเธอรย์เปจ็นอยยู่างไร และมดีอะไรเกอิดขถึตั้นแกยู่เธอ
ขณะทภีที่สทำวสวยทนัรงหลทำยถดูกหทำตนัวมทำใหข้กษนัตรธิยร เอสเธอรรกถจ็ ดูกพทำมทำยนังพระรทำชวนัง มภี
หมทำยเหตรุไวข้วทำต เธอเปจ็นทภีที่พอใจผดูข้ดดูแลสตรภีและไดข้รนับควทำมกรรุณทำจทำกเขทำ หญธิงสทำวแตตละคนเหลตทำนภีร
ไดข้รนับสธิที่งของหลทำยอยตทำงซซที่งเปจ็น “เครสือที่ งประเทสืองผธิว” นภีหที่ มทำยถซงกทำรประทธินโฉมดข้วยเครสือที่ ง
สททำอทำง เธอยนังไดข้รนับสทำวใชข้เจจ็ดคนเพสืที่อชตวยเหลสือเธอในกทำรเตรภียมตนัวเธอดข้วย ผดูข้ดดูแล ‘ฮทำเรจ็ม’ นภีรจซง
ใหข้เอสเธอรรอยดูใต นสถทำนทภีๆที่ ดภีทภีที่สรุดในเรสือนของเหลตทำสตรภีนร นัน อยตทำงไรกจ็ตทำมเอสเธอรรมธิไดข้เปธิดเผยวตทำ
เธอเปจ็นคนยธิวตทำมทภีที่ไดข้รนับคททำกททำชนับจทำกโมรเดคนัย ดดูเหมสือนวตทำมภีแนวคธิดตตอตข้ทำนยธิวในอทำณทำจนักร

ขณะนนัรนซซที่งกลทำยเปจ็นเรสืที่องเปธิดเผยพรข้อมกนับฮทำมทำน ขณะเดภียวกนันโมรเดคนัยกจ็คอยเฝข้ทำดดูเอสเธอรรทรุก
วนัน “เพสืที่อฟนังขตทำวเอสเธอรรเปจ็นอยตทำงไร และมภีอะไรเกธิดขซรนแกตเธอ”
อสธ 2:12-14

เมนืนึ่อถถึงเวรทดีนึ่สาวๆทสกคนจะเขผู้าไปเฝผู้ากษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส หลรังจาก

ไดผู้เตรดียมตรัวตามระเบดียบของหญอิงสอิบสองเดนือนแลผู้ว (และนดีเนึ่ ปจ็นเวลาปกตอิสสาหรรับประเทนืองผอิว คนือ
ชโลมกายหญอิงดผู้วยนสตั้ามรันกสายานหกเดนือน และหกเดนือนดผู้วยเครนืนึ่องเทศและนสตั้ามรันประเทนืองผอิวผยผู้
หญอิง) 13 เมนืนึ่อสาวๆทสกคนจะเขผู้าไปเฝผู้ากษรัตรอิยอย์ ยยู่างนดีตั้ เธอจะตผู้องการเอาอะไรจากฮาเรจ็มไปยรังราช
สสานรัก กจ็เอาไปไดผู้ 14 เธอเขผู้าไปเฝผู้าเวลาเยจ็น และในเวลาเชผู้าเธอกลรับออกมาในฮาเรจ็มทดีนึ่สองใน
อารรักขาของชาอรัชกาสขรันทดีของกษรัตรอิยผย์ ผู้ดย ยแลนางหผู้าม เธอไมยู่ไดผู้เขผู้าไปเฝผู้ากษรัตรอิยย์อดีก นอกจาก
กษรัตรอิยย์จะพอพระทรัยในเธอ และทรงเรดียกชนือนึ่ เธอใหผู้เขผู้าเฝผู้า
มภีกทำรใหข้รทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับวตทำหญธิงสทำวเหลตทำนภีรถดูกกนักตนัวไวข้เปจ็นเวลทำหนซที่งปภีเพสือที่ ดดูวทำต พวก
เธอเปจ็นหญธิงพรหมจทำรภีแนตๆ พวกเธอแตตละคนไดข้รนับเครสือที่ งประทธินผธิวหลทำยอยตทำงเพสืที่อเพธิมที่ ควทำม
งทำมตทำมธรรมชทำตธิของพวกเธอใหข้มทำกยธิงที่ ขซรน จทำกนนัรนพวกเธอแตตละคนกจ็ถดูกสต งไปเฝข้ทำกษนัตรธิยรใน
ตอนเยจ็นเพสืที่อคข้ทำงคสืนกนับเขทำ จทำกนนัรนพวกเธอกจ็ถดูกสต งไปยนัง “ฮทำเรจ็มทภีสที่ อง” เรสือนทภีที่วทำต นภีรจรธิงๆแลข้วมภี
ไวข้สททำหรนับเหลตทำนทำงสนม หทำกกษนัตรธิยรไมตไดข้เรภียกตนัวเธอ เขทำกจ็ไมตรบนั เธออภีกตตอไป
อสธ 2:15-18

บรัดนดีตั้เมนืนึ่อถถึงเวรของเอสเธอรย์ บสตรสาวของอาบดีฮาออิล ลสงของ

โมรเดครัยผยผู้ซถึนึ่งรรับเธอไวผู้เปจ็นบสตรสาว จะเขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์ เธอมอิไดผู้ขอสอิงนึ่ ใด นอกจากสอิงนึ่ ทดีนึ่เฮกรัยขผู้าราช
สสานรักของกษรัตรอิยผย์ ผู้ดย ยแลพวกสตรดีแนะนสา ฝยู่ายเอสเธอรย์ไดผู้รรับความโปรดปรานในสายตาของทสก
คนทดีนึ่ไดผู้พบเหจ็น 16 เมนืนึ่อเขาพาเอสเธอรย์เขผู้าไปเฝผู้ากษรัตรอิยย์อาหสส เอรรัสในพระราชสสานรัก ในเดนือนสอิบ
ซถึงนึ่ เปจ็นเดนือนเทเบทในปดีทดีนึ่เจจ็ดแหยู่งรรัชกาลของพระองคย์ 17 กษรัตรอิยทย์ รงรรักเอสเธอรย์ยอินึ่งกวยู่าบรรดา
หญอิงทรัตั้งปวงนรัตั้น และเธอไดผู้รรับพระกรสณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคย์
มากกวยู่าหญอิงพรหมจารดีทรัตั้งสอิตั้น พระองคย์จถึงทรงสวมพระมงกสฎบนศดีรษะของเธอ และทรงตรัตั้งเธอ
ใหผู้เปจ็นพระราชอินแดี ทนวรัชทดี 18 แลผู้วกษรัตรอิยย์พระราชทานการเลดีตั้ยงใหญยู่แกยู่เจผู้านายและขผู้าราชการ

ทรัตั้งปวงของพระองคย์ เปจ็นการเลดียตั้ งของพระนางเอสเธอรย์ พระองคย์ทรงอนสมรัตอิใหผู้งดสยู่วยแกยู่มณฑล
ทรัตั้งปวง และพระราชทานของกสานรัล ดผู้วยพระทรัยกวผู้างขวางของกษรัตรอิยย์
ครทำวนภีรถงซ ตทำของเอสเธอรรแลข้ว มภีหมทำยเหตรุไวข้วทำต ในปภีทภีที่เจจ็ดแหตงรนัชกทำลของกษนัตรธิยร (เวลทำ
จซงผตทำนไปแลข้วสภีที่ปภีนนับตนัรงแตตเหตรุกทำรณรเรสืที่องนทำงวนัชทภี) มภีหมทำยเหตรุไวข้วทำต แมข้เอสเธอรรมธิไดข้ขอสธิที่งใด
เวข้นแตตเครสือที่ งประทธินโฉมพสืรนๆ เธอกจ็ “ไดข้รนับควทำมโปรดปรทำนในสทำยตทำของทรุกคนทภีที่ไดข้พบเหจ็น”
กษนัตรธิยรกตจ็ ะลซงในควทำมงทำมของเอสเธอรรและรนักเธอมทำกกวตทำสตรภีทร นังปวง เขทำจซงตนัรงเธอเปจ็นรทำชธินภี
ของเขทำ นภีตที่ ทำมมทำดข้วยกทำรเลภีรยงใหญตแกตเจข้ทำนทำยและขข้ทำรทำชกทำรแหตงรทำชอทำณทำจนักรนนัรน นอกจทำกนภีรยนัง
มภีกทำรประกทำศใหข้เปจ็นวนันหยรุดประจททำชทำตธิดข้วย คททำวตทำ งดสม่วย (rest) ในขข้อ 18 มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำร
หยรุดพนัก’ เชตนในวนันหยรุดหรสืออทำจเปจ็นกทำรงดกทำรเกจ็บภทำษภีเพภียงชตวงสนัรนๆเพสืที่อเปจ็นเกภียรตธิแกตเอสเธอรร
ไมตวทำต กรณภีใด มภีกทำรเฉลธิมฉลองใหญตเพสือที่ เอสเธอรร
อสธ 2:19-20

เมนืนึ่อเขารวบรวมหญอิงพรหมจารดีมาครรัตั้งทดีนึ่สอง โมรเดครัยนรันึ่งอยยทยู่ ดีนึ่

ประตยของกษรัตรอิยย์ 20 ฝยู่ายพระนางเอสเธอรย์นรัตั้นมอิไดผู้ทรงใหผู้ใครทราบถถึงพระญาตอิหรนือชนชาตอิ
ของพระนางดรังทดีนึ่โมรเดครัยกสาชรับพระนางไวผู้ เพราะพระนางเอสเธอรย์ทรงทสาตามคสาสรันึ่งของ
โมรเดครัย เชยู่นเดดียวกรับเมนืนึ่อเขาเลดีตั้ยงดยพระนางมา
กทำรรวบรวมหญธิงพรหมจทำรภีเปจ็นครนัรงทภีที่สองอทำจหมทำยถซงกทำรรวบรวมหญธิงสทำวมทำใหข้
กษนัตรธิยร แมข้เอสเธอรรเปจ็นคนบรธิสรุทธธิธในดข้ทำนศภีลธรรม เหจ็นไดข้ชดนั วตทำเซอรรซภีสไมตเปจ็นคนเชตนนนัรน
นอกจทำกนภีรกทำรกระทททำตตทำงๆของเขทำกจ็เหจ็นไดข้ชนัดวตทำเปจ็นเรสือที่ งทภียที่ อมรนับไดข้ททำงสนังคมสททำหรนับกษนัตรธิยร
มภีหมทำยเหตรุดข้วยวตทำขณะนนัรนโมรเดคนัย “นนังที่ อยดูทต ภีที่ประตดูของกษนัตรธิยร” นภีที่หมทำยถซงตททำแหนตงหนซงที่
ทภีที่ประกอบดข้วยสธิทธธิอททำนทำจของพระรทำชสททำนนัก อทำจในฐทำนะขข้ทำรทำชกทำรคนหนซที่งในพระรทำชสททำนนัก
เขทำอทำจไดข้รนับกทำรเลสืที่อนตททำแหนตงเชตนนนัรนเพรทำะอธิทธธิพลของเอสเธอรรกเจ็ ปจ็นไดข้ ถซงกระนนัรนเอสเธอรรกจ็
มธิไดข้เปธิดเผยเทสือกเถทำเหลตทำกอของเธอวตทำเปจ็นหญธิงชทำวยธิว เธอยนังเชสืที่อฟนังโมรเดคนัย ‘พตอเลภีรยง’ ของเธอ
อยดูเต หมสือนเดธิม

อสธ 2:21-23

ในครรัตั้งนรัตั้นเมนืนึ่อโมรเดครัยนรันึ่งอยยทยู่ ดีนึ่ประตยของกษรัตรอิยย์ บอิกธานและ

เทเรช ขรันทดีสองคนของกษรัตรอิยย์ ผยเผู้ ฝผู้าธรณดีประตย มดีความโกรธและหาชยู่องทดีนึ่จะประทสษรผู้ายกษรัตรอิยย์
อาหสส เอรรัส 22 เรนืนึ่องนดีตั้รผู้ถย ถึงโมรเดครัยและทยู่านกจ็ท ยลพระราชอินเดี อสเธอรย์ พระนางเอสเธอรย์กราบทยล
กษรัตรอิยใย์ นนามของโมรเดครัย 23 เมนืนึ่อมดีการสอบสวนเรนืนึ่องนดีตั้วยู่าเปจ็นความจรอิงแลผู้ว กษรัตรอิยกย์ จ็ทรงใหผู้
แขวนสองคนนรัตั้นเสดียทดีนึ่ตผู้นไมผู้ และบรันทถึกเรนืนึ่องไวผู้ในหนรังสนือพงศาวดารตยู่อพระพรักตรย์กษรัตรอิยย์
ขณะเดภียวกนันขข้ทำรทำชกทำรสองคนแหตงรทำชสททำนนัก (บธิกธทำนและเทเรช) กจ็คธิดแผนลข้มลข้ทำง
กษนัตรธิยร โมรเดคนัยทรทำบถซงแผนกทำรสมคบคธิดของพวกเขทำและรทำยงทำนเรสืที่องนภีร ตตอเอสเธอรร หลนังจทำก
กทำรสสืบสวนเรสือที่ งรทำว กจ็พบวตทำมนันเปจ็นควทำมจรธิง ผดูข้สมคบคธิดทนัรงสองคนจซงถดูกแขวนคอ เหตรุกทำรณรนร ภี
จซงถดูกบนันทซกไวข้ในหนนังสสือพงศทำวดทำรของกษนัตรธิยร
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 3: บทถนัดไปนกบนั้ นันททึกแผนรม้ายของฮามานทกกี่จะกคาจนัดพวกยดิว บทนกนั้
แบม่งยม่อยไดม้ดนังนกนั้: (1) แผนรม้ายของฮามานเพสือกี่ ทคาลายพวกยดิวในขม้อ 1-6 และ (2) เขาไดม้กฤษฎกกา
เพสือกี่ ทคาลายพวกเขาในขม้อ 7-15
อสธ 3:1-3

ภายหลรังเหตสการณย์เหลยู่านดีตั้กษรัตรอิยย์อาหสส เอรรัสทรงเลนืนึ่อนยศฮามาน

บสตรชายฮรัมเมดาธา คนอากรัก กษรัตรอิยย์ทรงเลนืนึ่อนทยู่านและทรงตรัตั้งเกผู้าอดีตั้ของทยู่านไวผู้เหนนือกวยู่าของเจผู้า
นายทรัตั้งปวงทดีนึ่อยยยู่กรับพระองคย์ 2 บรรดาขผู้าราชการของกษรัตรอิยซย์ ถึนึ่งอยยทยู่ ดีนึ่ประตยของกษรัตรอิยกย์ จ็กราบลง
แสดงความเคารพตยู่อฮามาน เพราะกษรัตรอิยย์ทรงบรัญชาใหผู้แสดงความเคารพตยู่อทยู่านเชยู่นนรันตั้ แตยู่
โมรเดครัยมอิไดผู้กราบหรนือแสดงความเคารพ 3 ขผู้าราชการของกษรัตรอิยซย์ ถึนึ่งอยยทยู่ ดีนึ่ประตยของกษรัตรอิยจย์ ถึง
พยดกรับโมรเดครัยวยู่า "ทสาไมทยู่านละเมอิดพระบรัญชาของกษรัตรอิยย์"
พอเหตรุกทำรณรตตทำงๆผตทำนไป อยตทำงนข้อยอภีกหข้ทำปภีตตอมทำ (ดดูขข้อ 7) กษนัตรธิยรกเจ็ ลสืที่อนยศขข้ทำรทำชกทำร
ประจททำรทำชสททำนนักคนหนซที่งนทำมวตทำฮทำมทำน ซซที่งมภีตททำแหนตงเทภียบไดข้กบนั นทำยกรนัฐมนตรภีแหตงรทำช
อทำณทำจนักรนนัรน เขทำมภีตททำแหนตงสดูงกวตทำขข้ทำรทำชกทำรคนใดยกเวข้นกษนัตรธิยร ขข้ทำรทำชกทำรคนอสืที่นๆทนัรงปวงและ
เหลตทำผดูข้รนับใชข้จซงกข้มกรทำบลงแสดงควทำมเคทำรพตตอฮทำมทำน มนันเปจ็นธรรมเนภียมในเปอรรเซภียทภีที่จะใหข้

เกภียรตธิขข้ทำรทำชกทำรระดนับสดูงเชตนนนัรนในฐทำนะเทพเจข้ทำองครหนซงที่ กษนัตรธิยจร ซงสนังที่ คนทนัรงปวงใหข้กมข้ กรทำบ
ลงตตอฮทำมทำน อยตทำงไรกจ็ตทำม โมรเดคนัยไมตยอมกข้มลงหรสือแสดงควทำมเคทำรพตตอฮทำมทำน เรทำอทำจสรรุป
ไดข้วทำต ทภีที่โมรเดคนัยไมตยอมทททำเชตนนนัรนกจ็เปจ็นเพรทำะจธิตสททำนซกผธิดชอบของเขทำทภีที่วทำต มนรุษยรควรกข้มกรทำบ
พระเจข้ทำเทตทำนนัรน ขข้ทำรทำชบรธิพทำรคนอสืที่นๆของกษนัตรธิยรจซงถทำมโมรเดคนัยวตทำทททำไมเขทำถซงไมตเชสืที่อฟนังคททำ
บนัญชทำนภีรของกษนัตรธิยร
อสธ 3:4-5

อยยมยู่ าเมนืนึ่อเขาทรัตั้งหลายพยดกรับทยู่านวรันแลผู้ววรันเลยู่า และทยู่านไมยู่ฟรังเขา

เขากจ็ไปเรดียนฮามานเพนืนึ่อจะดยวยู่าถผู้อยคสาของโมรเดครัยจะชนะหรนือไมยู่ เพราะทยู่านบอกเขาวยู่าทยู่าน
เปจ็นยอิว 5 เมนืนึ่อฮามานเหจ็นวยู่าโมรเดครัยไมยู่กราบลงหรนือแสดงความเคารพตยู่อทยู่าน ฮามานกจ็
เดนือดดาล ขข้ทำรทำชกทำรคนอสืนที่ ๆพดูดกนับโมรเดคนัยทรุกวนันเกภีที่ยวกนับเรสืที่องนภีร แตตเขทำกจ็ไมตยอมกข้มกรทำบ ดนัง
นนัรนพวกเขทำจซงบอกฮทำมทำนถซงเรสือที่ งนนัรนเพสืที่อดดูวทำต โมรเดคนัยจะยนังไมตยอมตตอไปหรสือไมต มภีหมทำยเหตรุไวข้
วตทำพอถซงตอนนภีรเขทำไดข้เปธิดเผยตนแลข้ววตทำเขทำเปจ็นยธิว เมสือที่ ฮทำมทำนเหจ็นวตทำโมรเดคนัยไมตยอมกข้มกรทำบ
หรสือแสดงควทำมเคทำรพเขทำ เขทำจซง “เดสือดดทำล”
อสธ 3:6-7

แตยู่ทยู่านเหจ็นวยู่าเปจ็นการเสดียเกดียรตอิทดีนึ่จะจรับกสมโมรเดครัยคนเดดียว

เพราะมดีคนเรดียนทยู่านใหผู้ทราบถถึงชนชาตอิของโมรเดครัย ฮามานจถึงหาชยู่องทดีนึ่จะทสาลายยอิวทรัตั้งหมด
คนือชนชาตอิของโมรเดครัยทรันึ่วราชอาณาจรักรของอาหสส เอรรัส 7 ในเดนือนแรกซถึงนึ่ เปจ็นเดนือนนอิสานปดีทดีนึ่
สอิบสองแหยู่งรรัชกาลกษรัตรอิยย์อาหสส เอรรัส เขาพากรันทอดเปอรย์ คนือสลาก ตยู่อหนผู้าฮามานเพนืนึ่อหาวรัน
และเพนืนึ่อหาเดนือน ไดผู้เดนือนทดีนึ่สบอิ สอง คนือเปจ็นเดนือนอาดารย์
ควทำมเกลภียดชนังและควทำมอยทำกแกข้แคข้นของฮทำมทำนกจ็มมภี ทำกเสภียจนเขทำหทำททำงทภีที่จะทททำ
มทำกกวตทำระบทำยควทำมโกรธของตนตตอโมรเดคนัย พอทรทำบวตทำเขทำเปจ็นยธิว ฮทำมทำนกจ็คธิดหทำวธิธภีทภีที่จะ
“ทททำลทำยยธิวทนัรงหมด คสือชนชทำตธิของโมรเดคนัยทนัวที่ รทำชอทำณทำจนักรของอทำหสรุเอรนัส” ดนังนนัรนฮทำมทำนและ
เหลตทำสหทำยของเขทำจซงทอดฉลทำกเพสืที่อดดูวทำต เดสือนไหนคสือเดสือนทภีที่ ‘เฮงทภีที่สรุด’ ทภีที่จะจนัดกทำรกนับพวกยธิว
(มนันคงคลข้ทำยกนับกทำรทอดลดูกเตต๋ทำ) เวลทำถดูกหมทำยเหตรุไวข้วทำต เปจ็นปภีทภีที่สธิบสองของกษนัตรธิยร ในกทำรทอด

ฉลทำกของพวกเขทำ พวกเขทำจซงตนัดสธินใจวตทำเดสือนทภีที่สธิบสองจะเปจ็นเดสือนทภีที่จะกระทททำตทำมแผนกทำร
ของพวกเขทำ (มนันยนังเปจ็นเดสือนแรกของปภีในขณะนนัรน)
อสธ 3:8-11

แลผู้วฮามานทยลกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสวยู่า "มดีชนชาตอิหนถึนึ่งกระจายอยยยู่

ทรันึ่ว และแยกกรันอยยทยู่ ยู่ามกลางชนชาตอิทรัตั้งหลายในมณฑลทรัตั้งหลายแหยู่งราชอาณาจรักรของพระองคย์
กฎหมายของเขาผอิดกรับกฎหมายของชนชาตอิอนืนึ่นทรัตั้งสอิตั้น และพวกนดีตั้ไมยู่รรักษากฎหมายของกษรัตรอิยย์
การทดีนึ่กษรัตรอิยย์ทรงปลยู่อยเขาไวผู้นดีตั้ไมยู่บรังเกอิดประโยชนย์แกยู่พระองคย์ 9 ถผู้าเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ ขอ
ทรงออกกฤษฎดีกาใหผู้ทสาลายลผู้างเขาเสดียเถอิด และขผู้าพระองคย์จะถวายเงอินหนถึนึ่งหมนืนึ่นตะลรันตย์ใสยู่มนือ
บรรดาผยทผู้ ดีนึ่ดยแลพระราชกอิจของกษรัตรอิยย์ เพนืนึ่อเขาจะไดผู้ใสยู่ในพระคลรังของกษรัตรอิยย์ " 10 กษรัตรอิยย์จถึง
ถอดพระธสามรงคย์ตราออกจากพระหรัตถย์ของพระองคย์มอบแกยู่ฮามานบสตรชายฮรัมเมดาธา คนอากรัก
ศรัตรยของพวกยอิว 11 และกษรัตรอิยย์ตรรัสกรับฮามานวยู่า "เรามอบเงอินนรัตั้นใหผู้แกยู่ทยู่าน และมอบ
ประชาชนแกยู่ทยู่านดผู้วย เพนืนึ่อจะทสาแกยู่เขาตามทดีนึ่ทยู่านเหจ็นดดี "
ฮทำมทำนจซงเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรธิยรและกลตทำวหทำชนชทำตธิยธิว แมข้พวกเขทำไมตไดข้ถดูกระบรุแบบเฉพทำะ
เจทำะจงวตทำเปจ็นยธิว กษนัตรธิยรกรจ็ วดูข้ ทำต ฮทำมทำนกททำลนังพดูดถซงคนพวกไหนอยดูต เหมสือนทภีที่ซทำตทำนชอบทททำเปจ็น
ประจททำ และมนันคสือผดูข้กลตทำวโทษพวกพภีที่นข้อง ฮทำมทำนบธิดเบสือนควทำมจรธิงและนททำเสนอพวกยธิววตทำเปจ็น
คนชนัวที่ รข้ทำยและเปจ็นภนัยตตออทำณทำจนักร เขทำจซงเสนอตตอกษนัตรธิยรใหข้ทททำลทำยชนชทำตธิยธิวเสภีย เขทำยนังสนัญญทำ
ดข้วยวตทำจะจตทำยเงธินแกตกษนัตรธิยรทภีที่ยอมยรุงต ยทำกในกทำรทททำลทำยพวกยธิว (นนันที่ คสือ เพสืที่อชดเชยเงธินภทำษภีของ
กษนัตรธิยรทจภีที่ ะขทำดหทำยไป)
กษนัตรธิยรจงซ ตกลงตทำมนนัรนและใหข้แหวนของตนแกตฮทำมทำน นภีอที่ ทำจเปจ็นกทำรอนรุญทำตใหข้เขทำ
ประทนับแหวนตรทำ (ลทำยเซจ็น) ของกษนัตรธิยรลงบนตรทำประทนับขภีรผร งซ ของเอกสทำรเหลตทำนนัรนทภีที่จะถดูกสต ง
ไปทนัวที่ รทำชอทำณทำจนักร นอกจทำกนภีรกษนัตรธิยรยนังไมตยอมรนับเงธินทภีฮที่ ทำมทำนเสนอมทำเพสืที่อชดเชยเงธินรทำยไดข้ทภีที่
จะขทำดหทำยไปของเขทำดข้วย หรสือไมตกคจ็ สืนเงธินนนัรนใหข้แกตฮทำมทำน
อสธ 3:12-13

แลผู้วทรงเรดียกราชอาลรักษณย์เขผู้ามาในวรันทดีนึ่สบอิ สามเดนือนตผู้น ใหผู้

เขดียนกฤษฎดีกาตามทดีนึ่ฮามานบรัญชาไวผู้ทสกประการ สยู่งไปยรังสมสหเทศาภอิบาลของกษรัตรอิยแย์ ละของ

เจผู้าเมนืองมณฑลทรัตั้งปวงและถถึงเจผู้านายแหยู่งชนชาตอิทรัตั้งปวง ถถึงทสกมณฑลเปจ็นอรักขระของมณฑล
นรันตั้ และถถึงชนทสกชาตอิเปจ็นภาษาของเขา เขดียนในพระนามของกษรัตรอิยย์อาหสส เอรรัส และประทรับ
ตราดผู้วยพระธสามรงคย์ของกษรัตรอิยย์ 13 ใหผู้คนเดอินขยู่าวจดหมายเหลยู่านดีตั้ไปถถึงมณฑลของกษรัตรอิยทย์ รัตั้ง
สอินตั้ สรังนึ่ ใหผู้ทสาลาย สรังหารและทสาใหผู้ยวอิ ทรัตั้งปวงพอินาศไป ทรัตั้งหนสยู่มและแกยู่ เดจ็กและผยผู้หญอิงในวรัน
เดดียวกรัน คนือวรันทดีนึ่สบอิ สามเดนือนทดีนึ่สอิบสองซถึนึ่งเปจ็นเดนือนอาดารย์ และใหผู้รอิบเอาขผู้าวของของเขาไปหมด
ดนังนนัรนในวนันทภีที่สธิบสทำมเดสือนตข้นของปภีนร นัน (เทภียบไดข้กบนั เดสือนเมษทำยนในปนัจจรุบนัน) คททำสนังที่ กจ็
ถดูกสต งไปยนังขข้ทำรทำชกทำรและเจข้ทำเมสืองทรุกคนของทรุกมณฑลแหตงจนักรวรรดธิเปอรรเซภียในนทำมของ
กษนัตรธิยร ดข้วย มนันถดูกประกทำศอยตทำงเปจ็นททำงกทำรวตทำในวนันทภีที่สธิบสทำมเดสือนทภีที่สธิบสองของปภีนร นัน (เดสือน
มภีนทำคมในปนัจจรุบนัน) มภีคททำสนังที่ ตตทำงๆใหข้ “ทททำลทำย สนังหทำรและทททำใหข้ยธิวทนัรงปวงพธินทำศไป ทนัรงหนรุตมและ
แกต เดจ็กและผดูข้หญธิงในวนันเดภียวกนัน ... และใหข้รธิบเอทำขข้ทำวของของเขทำไปหมด” ชนชทำตธิยธิวจะตข้องถดูก
ทททำลทำยใหข้สรธินซทำกและขข้ทำวของของพวกเขทำถดูกรธิบในวนันเดภียว นนันที่ คสือวนันทภีที่สธิบสทำมของเดสือนสรุดทข้ทำย
ของปภีนร นนั
อสธ 3:14-15

ใหผู้ออกสสาเนาเอกสารนรันตั้ เปจ็นกฤษฎดีกาในทสกมณฑล นสาไปปยู่าวรผู้อง

ใหผู้ชนชาตอิทรัตั้งปวงพรผู้อมเพนืนึ่อวรันนรันตั้ 15 บรรดาคนเดอินขยู่าวกจ็รบดี ไปตามพระบรัญชาของกษรัตรอิยย์
และออกกฤษฎดีกานรัตั้นในสส สาปราสาท กษรัตรอิยย์กจ็ประทรับดนืมนึ่ กรับฮามาน สยู่วนชาวนครสส สาพากรัน
งสนงง
เอกสทำรเหลตทำนภีรถดูกทททำสททำเนทำและแจกจตทำยไปทนัวที่ อทำณทำจนักร โดยสนังที่ จนักรวรรดธินร นันใหข้เตรภียม
พรข้อมทภีที่จะกระทททำตทำมคททำสนังที่ เหลตทำนนัรนในวนันทภีที่กทำท หนด ดนังนนัรน “กษนัตรธิยรกปจ็ ระทนับดสืที่มกนับฮทำมทำน สต วน
ชทำวนครสรุสทำพทำกนันงรุนงง” บทำงทภีฮทำมทำนอทำจเตรภียมงทำนเลภีรยงหนซงที่ ไวข้เพสือที่ เฉลธิมฉลองกนับกษนัตรธิยร
อยตทำงไรกจ็ตทำมเกธิดควทำมสนับสนงรุนงงในนครสรุสทำ ชทำวนครนนัรนรดูวข้ ทำต มภียวธิ จททำนวนมทำกทภีที่ดททำรงตททำแหนตง
สดูงๆ พวกเขทำอทำจประหลทำดใจดข้วยกนับควทำมปตทำเถสืที่อนของกฤษฎภีกทำนภีร นอกจทำกนภีรเรทำอทำจสนันนธิษฐทำน
ไดข้วทำต แมข้กษนัตรธิยรไมตทรทำบเรสือที่ งเทสือกเถทำเหลตทำกอของเอสเธอรร คนในนครนนัรนกจ็ทรทำบวตทำใครเปจ็นคน
เลภีรยงดดูเธอจนเตธิบโต

*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 4: กฤษฎกกาทกกี่สนักี่งใหม้ทคาลายพวกยดิวถรูกออกแลม้ว โมรเดคนัยเรดิมกี่ ไวม้
ทตุกขร์และขอใหม้เอสเธอรร์เขม้าแทรกแซงเพสืกี่อชนชาตดิของเธอ แมม้ปฏดิเสธในตอนแรก เธอกล็ตนันั้งใจทกกี่จะ
เสกกี่ยงชกวดิตของตนในการเขม้าเฝม้ากษนัตรดิยร์เพสืกี่อพวกเขา บทนกนั้แบม่งยม่อยไดม้ดนังนกนั้ : (1) พวกยดิวครคกี่าครวญ
เรสือกี่ งวดิกฤตดิของตนในขม้อ 1-4 และ (2) เอสเธอรร์ยอมเสกกี่ยงทกกี่จะอม้อนวอนเผสืกี่อชนชาตดิของเธอในขม้อ
5-17
อสธ 4:1-4

เมนืนึ่อโมรเดครัยทราบทสกอยยู่างทดีนึ่ไดผู้กระทสาไปแลผู้ว โมรเดครัยกจ็ฉกดี เสนืตั้อ

ของตนสวมผผู้ากระสอบและใสยู่ขเดีตั้ ถผู้า และออกไปกลางนคร ครสนึ่าครวญดผู้วยเสดียงดรังอยยู่างขมขนืนึ่น
2 ทยู่านขถึตั้นไปอยยยู่ตรงหนผู้าประตยของกษรัตรอิยย์ เพราะไมยู่มดีผผู้ใย ดทดีนึ่สวมผผู้ากระสอบเขผู้าประตยของ
กษรัตรอิยย์ไดผู้ 3 และในทสกมณฑลทดีนึ่พระบรัญชาของกษรัตรอิยแย์ ละกฤษฎดีกาของพระองคย์ไปถถึง กจ็มดีการ
ไวผู้ทสกขย์อยยู่างใหญยู่หลวงทยู่ามกลางพวกยอิว ดผู้วยการอดอาหาร รผู้องไหผู้และครสนึ่าครวญ และคนเปจ็น
อรันมากนอนในผผู้ากระสอบและมดีขดีตั้เถผู้า 4 เมนืนึ่อสาวใชผู้และขรันทดีของพระนางเอสเธอรย์มาทยลพระนาง
พระราชอินดีกจ็เปจ็นทสกขย์ในพระทรัยยอิงนึ่ นรัก พระนางทรงสยู่งเสนืตั้อผผู้าไปใหผู้แกยู่โมรเดครัย เพนืนึ่อทยู่านจะไดผู้
ถอดผผู้ากระสอบของทยู่านออกเสดีย แตยู่ทยู่านไมยู่ยอมรรับผผู้านรัตั้น
เมสือที่ โมรเดคนัยไดข้ยธินเกภีที่ยวกนับกฤษฎภีกทำนนัรนทภีที่ฮทำมทำนเปจ็นตข้นคธิด เขทำกจ็เรธิที่มไวข้ทรุกขร เหมสือนทภีที่
พวกยธิวทททำเปจ็นธรรมเนภียมยทำมเศรข้ทำโศกเสภียใจอยตทำงมทำก เขทำฉภีกเสสืรอผข้ทำของตน สวมผข้ทำกระสอบใสต ขร ภี
เถข้ทำ และรข้องไหข้เสภียงดนังอยตทำงขมขสืที่น กทำรฉภีกเสสืรอผข้ทำพรข้อมกนับกทำรสวมผข้ทำกระสอบและใสต ขร ภีเถข้ทำเปจ็น
ธรรมเนภียมของชทำวตะวนันออกทภีที่แสดงถซงควทำมทรุกขรใจอยตทำงมทำก มนันเปจ็นเครสืที่องชตวยแสดงใหข้เหจ็น
ภทำพในกทำรสวมใสต เสสืรอผข้ทำเนสืรอหยทำบพรข้อมกนับขภีรเถข้ทำเพสืที่อเปจ็นสนัญลนักษณรอยตทำงหนซงที่ ของใจทภีที่ชอกชทรทำ
พวกยธิวไวข้ทรุกขรแบบเดภียวกนันทนัวที่ จนักรวรรดธิเปอรรเซภียเมสือที่ กฤษฎภีกทำนนัรนแพรต ออกไป มภีคนไป
บอกเอสเธอรรวทำต โมรเดคนัยกททำลนังทททำตนัวอยตทำงไร ดดูเหมสือนวตทำจทำกบรธิบททภีที่ตทำมมทำ เธอยนังไมตทรทำบเกภีที่ยว
กนับวธิกฤตธินร นัน เธอจซงสต งเสสืรอผข้ทำชรุดเหมทำะสมไปใหข้โมรเดคนัยเพสือที่ ใหข้เขทำใสต กลนับมทำยนังรทำชสททำนนัก เขทำ
ปฏธิเสธ

อสธ 4:5-9

แลผู้วพระนางเอสเธอรย์มดีพระเสาวนดียเย์ รดียกฮาธาคขรันทดีคนหนถึนึ่งของ

กษรัตรอิยย์ ผยผู้ซงถึนึ่ พระองคย์ทรงแตยู่งตรัตั้งใหผู้ปรนนอิบรัตอิ พระนางตรรัสสรันึ่งใหผู้ไปหาโมรเดครัย เพนืนึ่อจะทรง
ทราบวยู่า เรนืนึ่องอะไร และทสาอยยู่างนรัตั้นทสาไม 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดครัยทดีนึ่ถนนในนคร ขผู้างหนผู้า
ประตยของกษรัตรอิยย์ 7 โมรเดครัยกจ็เลยู่าเรนืนึ่องทรัตั้งสอิตั้นทดีนึ่เกอิดแกยู่ทยู่าน และจสานวนเงอินถยกตผู้องทดีนึ่ฮามาน
สรัญญาถวายแกยู่พระคลรังของกษรัตรอิยย์เพนืนึ่อการทสาลายพวกยอิว 8 โมรเดครัยยรังไดผู้ใหผู้สสาเนากฤษฎดีกา
เขดียนทดีนึ่ออกในสส สาสรังนึ่ ใหผู้ทสาลายเขาทรัตั้งหลายเพนืนึ่อนสาไปแสดงแกยู่พระนางเอสเธอรย์ อธอิบายเรนืนึ่องใหผู้
พระนาง และกสาชรับใหผู้พระนางเขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์ เพนืนึ่อทยลอผู้อนวอนพระองคย์ และวอิงวอนพระองคย์เพนืนึ่อ
เหจ็นแกยู่ชนชาตอิของพระนาง 9 ฮาธาคกจ็กลรับไปทยลพระนางเอสเธอรย์ถถึงสอิงนึ่ ทดีนึ่โมรเดครัยไดผู้บอกไวผู้
เอสเธอรรจงซ ใชข้มหทำดเลจ็กคนหนซที่งนทำมวตทำฮทำธทำคซซที่งไดข้รนับมอบหมทำยใหข้ดดูแลเธอไปหทำ
โมรเดคนัยเพสืที่อไปสอบถทำมวตทำเกธิดอะไรขซรน คททำทภีที่แปลวตทำ มหาดเลจ็ก (คารดิยคร์) ปกตธิแลข้วมนักแปลเปจ็น
‘ขนันทภี’ และมภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำผดูข้ทภีที่ถดูกตอนแลข้ว ฮทำธทำคเจอตนัวโมรเดคนัยซซงที่ บอกเขทำถซงทรุกสธิที่งทภีที่
ไดข้เกธิดขซรน มภีหมทำยเหตรุอภีกครนัรงวตทำฮทำมทำนไดข้สนัญญทำทภีที่จะชดเชยใหข้พระคลนังของกษนัตรธิยสร ททำหรนับเงธิน
รทำยไดข้ใดกจ็ตทำมทภีที่จนักรวรรดธิขทำดไปเพรทำะสดูญเสภียภทำษภีทภีที่เรภียกเกจ็บจทำกพวกยธิว โมรเดคนัยสต งสททำเนทำ
ของกฤษฎภีกทำนนัรนไปพรข้อมกนับฮทำธทำคเพสืที่อนททำไปมอบใหข้เอสเธอรรดข้วย เขทำยนังฝทำกบอกเธอดข้วยวตทำ
“ใหข้พระนทำงเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรธิยร เพสืที่อทดูลอข้อนวอนพระองคร และวธิงวอนพระองครเพสือที่ เหจ็นแกตชนชทำตธิของ
พระนทำง” ฮทำธทำคจซงกลนับไปหทำเอสเธอรรและเลตทำใหข้เธอฟนังวตทำโมรเดคนัยไดข้บอกอะไรเขทำบข้ทำง
อสธ 4:10-12

แลผู้วพระนางเอสเธอรย์กจ็บอกฮาธาคใหผู้สยู่งขยู่าวไปใหผู้โมรเดครัยวยู่า 11

"ขผู้าราชการของกษรัตรอิยย์ทรัตั้งสอินตั้ และประชาชนในบรรดามณฑลของกษรัตรอิยย์ทราบอยยวยู่ ยู่า ถผู้าชาย
หรนือหญอิงคนใดเขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์ภายในพระลานชรัตั้นในโดยมอิไดผู้ทรงเรดียก กจ็มดีกฎหมายอยยยู่ขอผู้ เดดียว
เหมนือนกรันหมด ใหผู้ลงโทษถถึงตาย เวผู้นเสดียแตยู่ผซผู้ย ถึนึ่งกษรัตรอิยย์ยนนืนึ่ ธารพระกรทองคสาออกรรับคนนรัตั้นจถึง
จะมดีชดีวอิตอยยไยู่ ดผู้ สยู่วนฉรันกษรัตรอิยกย์ จ็มอิไดผู้ตรรัสเรดียกใหผู้เขผู้าเฝผู้ามาสามสอิบวรันแลผู้ว " 12 เขาทรัตั้งหลายกจ็
มาบอกโมรเดครัยถถึงสอินึ่งทดีนึ่พระนางเอสเธอรย์ตรรัสนรัตั้น

เอสเธอรรฝทำกฮทำธทำคไปบอกโมรเดคนัย เธอหมทำยเหตรุวทำต แมข้แตตเธอเองกจ็ไมตสทำมทำรถเขข้ทำไปใน
พระลทำนชนัรนในของกษนัตรธิยรไดข้โดยไมตไดข้รนับเชธิญ หทำกไมตไดข้ถดูกเชสืรอเชธิญโดยธทำรพระกรของกษนัตรธิยร
โทษของกทำรทททำเชตนนนัรนกจ็คอสื ประหทำรชภีวธิต ยธิงที่ กวตทำนนัรนเธอบอกดข้วยวตทำกษนัตรธิยรไมตไดข้เรภียกเธอใหข้ไป
เขข้ทำเฝข้ทำมทำสทำมสธิบวนันแลข้ว ซซที่งบอกเปจ็นนนัยวตทำเธออทำจไมตไดข้ใกลข้ชธิดกนับกษนัตรธิยรเหมสือนทภีที่โมรเดคนัยคธิด
อสธ 4:13-14

โมรเดครัยจถึงบอกเขาใหผู้กลรับไปทยลตอบพระนางเอสเธอรย์วยู่า "อยยู่า

คอิดวยู่าเธออยยยู่ในราชสสานรักจะรอดพผู้นไดผู้ดดีกวยู่าพวกยอิวทรัตั้งปวง 14 เพราะถผู้าเธอเงดียบอยยยู่ในเวลานดีตั้
ความชยู่วยเหลนือและการชยู่วยใหผู้พผู้นจะมาถถึงพวกยอิวจากทดีนึ่อนืนึ่น แตยู่เธอและวงศย์วานบอิดาของเธอจะ
พอินาศ ทดีนึ่จรอิงเธอมารรับตสาแหนยู่งราชอินดีกจ็เพนืนึ่อยามวอิกฤตเชยู่นนดีตั้กจ็เปจ็นไดผู้นะ ใครจะรยผู้ "
โมรเดคนัยใชข้คนกลนับมทำบอกอภีกครนัรง เขทำเตสือนวตทำแมข้แตตเธอเองกจ็จะไมตรอดพข้นแผนกทำรฆตทำ
ลข้ทำงเผตทำพนันธรุรชทำวยธิว เขทำบอกเปจ็นนนัยวตทำแมข้หทำกเธอไมตเขข้ทำมทำชตวย กทำรชตวยใหข้พข้นสททำหรนับพวกยธิวกจ็
อทำจมทำโดยกทำรทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้ทำ แมข้เธอและญทำตธิของเธอจะถดูกทททำลทำยกจ็ตทำม จทำกนนัรน
โมรเดคนัยกลตทำวเสรธิมถข้อยคททำทภีที่เปจ็นลทำงวตทำ “ทภีที่จรธิงเธอมทำรนับตททำแหนตงรทำชธินภีกเจ็ พสืที่อยทำมวธิกฤตเชตนนภีรกจ็
เปจ็นไดข้นะ ใครจะรดูข้” แมข้ไมตเอตยพระนทำมพระเจข้ทำ โมรเดคนัยกจ็บอกเปจ็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำโดยกทำร
ทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้ทำ เธอไดข้กลทำยเปจ็นพระรทำชธินภีเพสือที่ วธิกฤตธินร ภี แนตทภีเดภียวพระเจข้ทำไดข้ทรงตนัรงเอส
เธอรรใหข้อยดูใต นตททำแหนตงทภีที่เธออยดูขต ณะนนัรนเพสืที่อจนัดเตรภียมกทำรชตวยใหข้พนข้ อนันนตทำอนัศจรรยร
อสธ 4:15-17

แลผู้วเอสเธอรย์ตรรัสบอกเขาใหผู้ไปบอกโมรเดครัยวยู่า 16 "ไปเถอิด ใหผู้

รวบรวมพวกยอิวทรัตั้งสอิตั้นทดีนึ่หาพบในสส สา และถนืออดอาหารเพนืนึ่อฉรัน อยยู่ารรับประทาน อยยู่าดนืนึ่มสามวรัน
กลางคนืนหรนือกลางวรัน ฉรันและสาวใชผู้ของฉรันจะอดอาหารอยยู่างทยู่านดผู้วย แลผู้วฉรันจะเขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์
แมผู้วยู่าเปจ็นการฝยู่าฝนืนกฎหมาย ถผู้าฉรันพอินาศ ฉรันกจ็พนอิ าศ" 17 โมรเดครัยกจ็ไปกระทสาทสกอยยู่างตามทดีนึ่
พระนางเอสเธอรย์รรับสรังนึ่ แกยู่ทยู่าน
เหจ็นไดข้ชดนั วตทำพอคธิดทบทวนดดูแลข้ว เอสเธอรรกเจ็ ปลภีที่ยนใจ เธอนททำเสนอแผนกทำรหนซที่งงตทำยๆ
สททำหรนับโมรเดคนัย แผนกทำรนนัรนคสือ ใหข้รวบรวมยธิวทนัรงปวงในสรุสทำเพสืที่ออดอทำหทำรเปจ็นเวลทำสทำมวนัน
กทำรอดอทำหทำรในพระคนัมภภีรปร กตธิแลข้วไมตไดข้ถดูกนธิยทำมไวข้อยตทำงเฉพทำะเจทำะจง อยตทำงไรกจ็ตทำมวธิกฤตธิ

ขณะนนัรนกจ็รข้ทำยแรงยธิงที่ นนักจนเธอสนังที่ พวกเขทำมธิใหข้รนับประททำนหรสือดสืที่มเปจ็นเวลทำสทำมวนัน คททำทภีที่แปลวตทำ
ดนืนึ่ม (ชาธาหร์) เชสืที่อมโยงกนับกทำรดสืที่มเหลข้ทำองรุตนและอทำจไมตไดข้บอกเปจ็นนนัยถซงกทำรดสืมที่ นทรทำ บตอยครนัรงกทำร
อดอทำหทำรของพวกยธิวคสือ กทำรปฏธิเสธอทำหทำรและเครสืที่องดสืที่มทภีถที่ ดูกจนัดเตรภียมไวข้แลข้ว โดยไมตรวมถซงนทรทำ
และขนมปนังแบบเรภียบงตทำยทภีสที่ รุด แมข้มธิไดข้ถดูกกลตทำวถซง ควทำมหมทำยโดยนนัยกจ็คสือวตทำพวกเขทำอธธิษฐทำน
ตตอพระเจข้ทำในชตวงสทำมวนันนนัรนเพสืที่อขอกทำรชตวยใหข้พนข้ ของพระองคร เหจ็นไดข้ชดนั วตทำเอสเธอรรไดข้รนับ
อนรุญทำตใหข้นททำหญธิงชทำวยธิวคนอสืที่นๆมทำเปจ็นสทำวใชข้ของเธอ พวกเธอกจ็จะถดูกสนังที่ ใหข้อดอทำหทำร (และ
อธธิษฐทำน) ดข้วย พอพวกเขทำอดอทำหทำรเสรจ็จ เธอกจ็จะไปเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรธิยรแมข้วทำต มนันผธิดกฎหมทำยกจ็ตทำม –
“ถข้ทำฉนันพธินทำศ ฉนันกจ็พนธิ ทำศ” ดดูเหมสือนเอสเธอรรเรธิที่มเขข้ทำใจแลข้ววตทำทททำไมเธอถซงอยดูใต นตททำแหนตงของเธอ
ขณะนนัรนและเตรภียมพรข้อมทภีที่จะเผชธิญเหตรุกทำรณรทภีที่เลวรข้ทำยทภีที่สรุดหทำกมนันเกธิดขซรนจรธิงๆ โมรเดคนัยจซงทททำ
ตทำมทภีที่เธอบอก
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 5: บทถนัดไปนกบนั้ นันททึกเรสืกี่องความกลม้าหาญของเอสเธอรร์ คคาขอตม่างๆ
ของเอสเธอรร์ทกกี่มกตม่อกษนัตรดิยใร์ นขม้อ 1-8 และ (2) ฮามานเตรกยมการแขวนคอโมรเดคนัยในขม้อ 9-14
อสธ 5:1-2

อยยมยู่ าในวรันทดีนึ่สามพระนางเอสเธอรย์ทรงฉลองพระองคย์ และ

ประทรับยนืนทดีนึ่ในลานชรัตั้นในของพระราชสสานรัก ตรงขผู้ามกรับทผู้องพระโรงใหญยู่ของกษรัตรอิยย์ กษรัตรอิยย์
ประทรับบนราชบรัลลรังกย์ภายในพระราชวรัง ตรงขผู้ามทางเขผู้าพระราชวรัง 2 เมนืนึ่อกษรัตรอิยทย์ อด
พระเนตรเหจ็นพระราชอินดีเอสเธอรย์ประทรับยนืนอยยใยู่ นพระลาน พระนางกจ็เปจ็นทดีนึ่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองคย์ พระองคย์จถึงทรงยนืนึ่นธารพระกรทองคสาซถึนึ่งอยยยู่ในพระหรัตถย์ของพระองคย์แกยู่
พระนางเอสเธอรย์ พระนางเอสเธอรย์กจ็เสดจ็จเขผู้ามาแตะยอดธารพระกร ในวนันทภีที่สทำมเอสเธอรรกจ็
เปลภีที่ยนจทำกชรุดอดอทำหทำรของเธอเปจ็นเครสือที่ งแตตงกทำยของพระรทำชธินแภี ละเขข้ทำไปในลทำนชนัรนในของ
กษนัตรธิยร เรทำอทำจสรรุปไดข้วทำต เธอยสืนในลนักษณะสงบเสงภีที่ยมและอตอนชมข้ทำยซซที่งแตะตข้องใจของกษนัตรธิยร
เขทำยสืนที่ ธทำรพระกรทองคททำของเขทำแกตเธออยตทำงกรรุณทำ เธอจซงเดธินเขข้ทำไปใกลข้อยตทำงถตอมใจพรข้อมกนับ
ควทำมสททำนซกบรุญครุณและควทำมเคทำรพโดยแตะยอดธทำรพระกร

อสธ 5:3-8

กษรัตรอิยย์ตรรัสกรับพระนางวยู่า "พระราชอินดีเอสเธอรย์ เรนืนึ่องอะไรกรัน

พระนางตผู้องการสอินึ่งใด กจ็จะประทานใหผู้แกยู่พระนางถถึงครถึนึ่งราชอาณาจรักรของเรา" 4 และพระนาง
เอสเธอรย์ทยลวยู่า "ถผู้าเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ ขอกษรัตรอิยเย์ สดจ็จมาพรผู้อมกรับฮามานในวรันนดีตั้ถถึงการ
เลดีตั้ยงทดีนึ่หมยู่อมฉรันเตรดียมไวผู้เพนืนึ่อพระองคย์" 5 กษรัตรอิยย์จถึงตรรัสวยู่า "ใหผู้ฮามานรดีบมา เพนืนึ่อทยู่านจะไดผู้
กระทสาตามทดีนึ่พระนางเอสเธอรย์ปรารถนา" กษรัตรอิยจย์ ถึงเสดจ็จไปในการเลดีตั้ยงกรับฮามานซถึนึ่งพระนาง
เอสเธอรย์ไดผู้ทรงเตรดียมไวผู้ 6 ขณะอยยทยู่ ดีนึ่การเลดีตั้ยงเหลผู้าองสยู่นกษรัตรอิยตย์ รรัสกรับเอสเธอรย์วยู่า "คสารผู้องขอ
ของพระนางวยู่ากระไร เราจะใหผู้ แลผู้วคสาทยลขอของพระนางวยู่ากระไร แมผู้จะถถึงครถึนึ่งราชอาณาจรักร
ของเรา กจ็จะสสาเรจ็จ" 7 พระนางเอสเธอรย์ทยลวยู่า "คสารผู้องขอของหมยู่อมฉรันและคสาทยลขอของหมยู่อม
ฉรัน คนือ 8 ถผู้าหมยู่อมฉรันเปจ็นทดีนึ่โปรดปรานในสายพระเนตรของกษรัตรอิยย์ และเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัย
กษรัตรอิยย์ทดีนึ่จะประทานตามคสารผู้องขอของหมยู่อมฉรัน และใหผู้คสาทยลขอของหมยู่อมฉรันสสาเรจ็จนดีตั้ ขอ
กษรัตรอิยย์เสดจ็จมาพรผู้อมกรับฮามานในการเลดีตั้ยงซถึนึ่งหมยู่อมฉรันจะเตรดียมไวผู้สสาหรรับเขาทรัตั้งหลาย และ
พรสยู่งนดีตั้หมยู่อมฉรันจะกระทสาตามทดีนึ่กษรัตรอิยย์ตรรัสนรัตั้น "
เหจ็นไดข้ชดนั วตทำเอสเธอรรคธิดมทำกตอนลตวงหนข้ทำแลข้ววตทำเธอมภีแผนจะทททำสธิที่งใด เธอเชธิญกษนัตรธิยร
และฮทำมทำนไปรต วมกทำรเลภีรยงทภีที่เธอไดข้จนัดเตรภียมไวข้แลข้วสททำหรนับวนันนนัรน กษนัตรธิยจร ซงใชข้คนไปตทำมฮทำ
มทำนใหข้มทำและทนัรงคดูตกมจ็ ทำยนังกทำรเลภีรยงของเอสเธอรร มนันไดข้ชสืที่อวตทำเปจ็นกทำรเลภีรยงเหลข้ทำองรุตนดข้วย นภีที่หมทำย
ถซงสตวนหลนังของกทำรเลภีรยงของคนเปอรรเซภียทภีมที่ ภีกทำรเสธิรรฟเหลข้ทำองรุตน กษนัตรธิยรดมสืที่ และเหจ็นไดข้ชนัดวตทำเรธิที่ม
‘ผตอนคลทำย’ เพรทำะเหตรุนร นัน เขทำดดูออกวตทำเอสเธอรรอยทำกไดข้อะไรบทำงอยตทำง ดนังนนัรนเขทำจซงถทำมวต
ทำ “คททำรข้องขอของพระนทำงวตทำกระไร เรทำจะใหข้ แลข้วคททำทดูลขอของพระนทำงวตทำกระไร แมข้จะถซงครซงที่
รทำชอทำณทำจนักรของเรทำ กจ็จะสททำเรจ็จ” นตทำแปลกทภีที่วทำต เอสเธอรรไมตยอมบอกเหตรุผลหลนักทภีที่เธออยทำกพบ
กษนัตรธิยร เปจ็นไปไดข้ไหมวตทำเธอเรธิที่มรดูสข้ ซกกลนัวขซรนมทำ หรสือเธอเขข้ทำใจกษนัตรธิยรดภีพอทภีจที่ ะปลตอยใหข้เขทำกลนับ
ไปคธิดเกภีที่ยวกนับควทำมปรทำรถนทำของเธอเองในคสืนนนัรน พระคนัมภภีรรไมตไดข้บตงบอกอะไร อยตทำงหลนังอทำจ
เปจ็นไปไดข้มทำกกวตทำ
เธอจซงเชธิญกษนัตรธิยแร ละฮทำมทำนใหข้มทำรต วมกทำรเลภีรยงอภีกงทำนในวนันถนัดไป ในกทำรเลภีรยงนนัรนเธอ
จะบอกกษนัตรธิยรถซงคททำขอของเธอ

อสธ 5:9-14

วรันนรัตั้นฮามานกจ็ออกไปดผู้วยใจชนืนึ่นบานและยอินดดี แตยู่เมนืนึ่อฮามานเหจ็น

โมรเดครัยทดีนึ่ประตยของกษรัตรอิยย์ ไมยู่ยนืนขถึนตั้ หรนือตรัวสรันนึ่ อยยยู่ตยู่อหนผู้าทยู่าน ทยู่านกจ็เดนือดดาลตยู่อโมรเดครัย
10 ถถึงอยยู่างนรัตั้นกจ็ดดี ฮามานกจ็อดกลรันตั้ ไวผู้ กลรับไปบผู้าน ใชผู้ใหผู้คนไปตามบรรดาเพนืนึ่อนของตนและ
เศเรชภรรยาของตน 11 ฮามานพรรณนาถถึงความโอยู่โถงแหยู่งความมรันึ่งมดีของทยู่าน จสานวนบสตรของ
ทยู่าน และเกดียรตอิยศทรัตั้งสอิตั้นซถึงนึ่ กษรัตรอิยพย์ ระราชทานแกยู่ทยู่าน และถถึงเรนืนึ่องวยู่ากษรัตรอิยย์ไดผู้เลนืนึ่อนทยู่านขถึตั้น
เหนนือเจผู้านาย และขผู้าราชการของกษรัตรอิยอย์ ยยู่างไร 12 แลผู้วฮามานเสรอิมวยู่า "แมผู้พระราชอินดีเอสเธอรย์
กจ็มอิไดผู้ทรงใหผู้ผผู้ใย ดไปกรับกษรัตรอิยใย์ นการเลดีตั้ยงซถึนึ่งพระนางทรงจรัดขถึตั้นนอกจากตรัวขผู้า และพรสยู่งนดีตั้
พระนางทรงเชอิญขผู้ากรับกษรัตรอิยอย์ ดีก 13 แตยู่สอินึ่งเหลยู่านดีตั้หาเปจ็นประโยชนย์แกยู่ขผู้าไมยู่ ตราบใดทดีนึ่ขผู้าเหจ็น
โมรเดครัยคนยอิวนรันึ่งอยยยู่ทดีนึ่ประตยของกษรัตรอิยย์" 14 เศเรชภรรยาของทยู่าน และสหายทรัตั้งสอิตั้นของทยู่าน
จถึงพยดกรับทยู่านวยู่า "ขอทสาตะแลงแกงสย งหผู้าสอิบศอก รสยู่งเชผู้ากจ็ท ยลกษรัตรอิยใย์ หผู้แขวนโมรเดครัยเสดียทดีนึ่นรันึ่น
แลผู้วกจ็ไปกอินเลดีตั้ยงอยยู่างรยู่าเรอิงกรับกษรัตรอิยย์" คสาแนะนสานดีตั้เปจ็นทดีนึ่พอใจฮามาน ทยู่านจถึงสรันึ่งใหผู้ทสาตะแลง
แกง
ฮทำมทำนจซงมรุตงหนข้ทำกลนับบข้ทำน ระหวตทำงททำงเขทำกจ็สนังเกตเหจ็นอภีกแลข้ววตทำโมรเดคนัยยนังไมตยอม
แสดงควทำมเคทำรพตตอเขทำเหมสือนเดธิม แมข้วทำต เขทำตสืที่นเตข้นเกภีที่ยวกนับกทำรไดข้รนับเชธิญใหข้ไปรต วมรนับ
ประททำนอทำหทำรเยจ็นกนับกษนัตรธิยรและพระรทำชธินภี เขทำกจ็โมโหเรสือที่ งกทำรเมธินเฉยของโมรเดคนัย “ถซงอยตทำง
นนัรนกจ็ดภี ฮทำมทำนกจ็อดกลนัรนไวข้” กลนับไปบข้ทำน เรภียกเหลตทำมธิตรสหทำยและภรรยทำของเขทำใหข้มทำพรข้อม
หนข้ทำกนันและเลตทำใหข้พวกเขทำฟนังวตทำเกธิดอะไรขซรนวนันนนัรน เขทำเลตทำอยตทำงโอข้อวดถซงควทำมสททำเรจ็จทนัรงปวง
ของเขทำและกทำรทภีที่กษนัตรธิยรไดข้เลสืที่อนขนัรนเขทำ นอกจทำกนภีรเขทำอดไมตไดข้ทจภีที่ ะครุยโวเรสืที่องทภีที่วทำต เขทำเปจ็นคน
เดภียวเทตทำนนัรนทภีที่ไดข้รบนั เชธิญใหข้ไปรต วมรนับประททำนอทำหทำรเยจ็นกนับกษนัตรธิยรและพระรทำชธินภี ยธิงที่ กวตทำนนัรนเขทำ
ยนังไดข้รนับเชธิญใหข้ไปอภีกในวนันถนัดมทำดข้วย
กระนนัรนเขทำยอมรนับวตทำเขทำโมโหทภีที่ถดูกโมรเดคนัยชทำวยธิวเมธินแบบไมตเหจ็นหนัว ดนังนนัรนภรรยทำและ
เพสือที่ นๆของเขทำจซงยรุเขทำใหข้ทททำตะแลงแกงสดูงเพสืที่อแขวนโมรเดคนัยเสภียบนนนัรน ตะแลงแกงสดูงหข้ทำสธิบ
ศอกมภีไวข้เพสืที่อทรุกคนจะไดข้เหจ็นวตทำใครถดูกแขวนอยดูบต นนนัรน มนันคงมภีควทำมสดูงประมทำณเจจ็ดสธิบหข้ทำฟรุต

จทำกนนัรนเขทำจะไดข้ไปรต วมกทำรเลภีรยงนนัรนในวนันถนัดมทำอยม่างรม่าเรดิง ฮทำมทำนจซงสนังที่ ใหข้ทททำตะแลงแกงแบบ
นนัรนในชนัวที่ ขข้ทำมคสืน
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 6: แผนการของฮามานกคาลนังจะยม้อนกลนับมาทคารม้ายตนัวเขาเองแลม้ว
บทนกแนั้ บม่งยม่อยไดม้ดนังนกนั้: (1) พระเจม้าทรงชม่วยใหม้โมรเดคนัยไดม้รนับความโปรดปรานจากกษนัตรดิยร์ในขม้อ
1-3; (2) ฮามานตม้องจคาใจใหม้เกกยรตดิโมรเดคนัยในขม้อ 4-11 และ (3) ฮามานไดม้รนับคคาเตสือนใหม้ระวนัง
อนันตรายทกกี่ใกลม้เขม้ามาในขม้อ 12-14
อสธ 6:1-3

คนืนวรันนรันตั้ กษรัตรอิยบย์ รรทมไมยู่หลรับ และพระองคย์ทรงบรัญชาใหผู้นสา

หนรังสนือบรันทถึกเหตสทดีนึ่นยู่าจดจสาคนือพระราชพงศาวดารมา เขากจ็อยู่านถวายกษรัตรอิยย์ 2 พระองคย์ทรง
เหจ็นเขดียนไวผู้วยู่า โมรเดครัยไดผู้ทยลเรนืนึ่องบอิกธานาและเทเรชอยยู่างไร คนือเรนืนึ่องขรันทดีสองคนของกษรัตรอิยผย์ ผู้ย
เฝผู้าธรณดีประตย หาชยู่องจะปลงพระชนมย์กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส 3 กษรัตรอิยตย์ รรัสวยู่า "ไดผู้ใหผู้เกดียรตอิและยศ
อะไรแกยู่โมรเดครัยเพราะเรนืนึ่องนดีตั้บาผู้ ง" ขผู้าราชการของกษรัตรอิยผย์ ปผู้ย รนนอิบรัตอิพระองคย์ท ยลวยู่า "ยรังไมยู่ไดผู้
ใหผู้สอินึ่งใดพยู่ะยยู่ะคยู่ะ"
กทำรกระทททำกธิจอนันนตทำอนัศจรรยรของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนอภีกครนัรง คสืนนนัรนกษนัตรธิยรนอนไมต
หลนับ (นนันที่ ไมตใชตเหตรุบนังเอธิญแตตเปจ็นกทำรจนัดเตรภียมของพระเจข้ทำ) แทนทภีที่จะแสวงหทำควทำมสนรุกสนทำน
ประเภทอสืที่นๆ (เขทำมภีนทำงสนมและผดูข้ใหข้ควทำมบนันเทธิงประจททำรทำชสททำนนักเยอะแยะ) เขทำกลนับสนังที่ “ใหข้นททำ
หนนังสสือบนันทซกเหตรุทภีที่นตทำจดจททำคสือพระรทำชพงศทำวดทำรมทำ เขทำกจ็อตทำนถวทำยกษนัตรธิยร” (อภีกครนัรงทภีที่กทำรกระ
ทททำกธิจของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน) ขณะทภีที่บนันทซกเหตรุนร นันถดูกอตทำน เขทำกจ็นซกออกวตทำโมรเดคนัยไดข้ชตวย
ชภีวธิตของเขทำในกทำรรทำยงทำนเรสือที่ งกทำรคธิดกบฏของบธิกธทำนทำและเทเรช กษนัตรธิยรจงซ ถทำมวตทำ “ไดข้ใหข้
เกภียรตธิและยศอะไรแกตโมรเดคนัยเพรทำะเรสืที่องนภีรบข้ทำง” เขทำถดูกบอกวตทำยนังไมตไดข้กระทททำอะไรใหข้เลย (กทำร
จนัดเตรภียมของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนอภีกในกทำรทภีวที่ ทำต เนสืรอหทำทภีที่กลตทำวถซงโมรเดคนัยถดูกอตทำนพอดภี)
อสธ 6:4-5

กษรัตรอิยย์ตรรัสวยู่า "ใครอยยใยู่ นลานบผู้าน" ฝยู่ายฮามานพถึนึ่งเขผู้ามาถถึงพระ

ลานชรันตั้ นอกแหยู่งราชสสานรัก เพนืนึ่อจะทยลกษรัตรอิยย์เรนืนึ่องเอาโมรเดครัยแขวนเสดียทดีนึ่ตะแลงแกงซถึนึ่งทยู่านไดผู้

เตรดียมไวผู้สสาหรรับทยู่าน 5 ขผู้าราชการของกษรัตรอิยย์จถึงทยลพระองคย์วยู่า "ดยเถอิด ฮามานกสาลรังยนืนอยยใยู่ น
พระลานพยู่ะยยู่ะคยู่ะ" และกษรัตรอิยย์ตรรัสวยู่า "ใหผู้ทยู่านเขผู้ามานดีนึ่" ไมตชดนั เจนวตทำกลทำงคสืนไดข้ผทำต นพข้นไป
แลข้วและเปจ็นเวลทำเชข้ทำแลข้ว หรสือเวลทำขณะนนัรนยนังเปจ็นกลทำงดซกอยดูต บรธิบทดดูเหมสือนบตงชภีรวทำต ขณะนนัรน
เปจ็นเวลทำเชข้ทำแลข้ว ไมตวทำต กรณภีใดฮทำมทำนกจ็มทำถซงในลทำนชนัรนนอกของกษนัตรธิยเร พสืที่อขออนรุญทำตแขวนคอ
โมรเดคนัยบนตะแลงแกงทภีที่เขทำไดข้จนัดเตรภียมไวข้ในชนัวที่ ขข้ทำมคสืน เหจ็นไดข้ชนัดวตทำกษนัตรธิยรดดูออกวตทำใครบทำง
คนกททำลนังรอพบตนอยดูต และถทำมวตทำใครอยดูทต ภีที่นนันที่ เขทำถดูกบอกวตทำคนนนัรนคสือฮทำมทำน เขทำจซงเชธิญฮทำมทำน
เขข้ทำมทำขข้ทำงใน
อสธ 6:6-9

ฮามานจถึงเขผู้ามา กษรัตรอิยย์ตรรัสกรับทยู่านวยู่า "หากกษรัตรอิยย์มดีพระ

ประสงคย์จะประทานเกดียรตอิยศแกยู่บสคคลผยผู้ใดแลผู้ว กษรัตรอิยย์ควรจะทสาแกยู่เขาประการใด" และฮามาน
รสาพถึงในใจวยู่า "ผยใผู้ ดเลยู่าทดีนึ่กษรัตรอิยพย์ อพระทรัยจะประทานเกดียรตอิยศมากกวยู่าขผู้า " 7 แลผู้วฮามานจถึงทยล
กษรัตรอิยย์วายู่ "เพนืนึ่อใหผู้เกดียรตอิแกยู่คนทดีนึ่กษรัตรอิยพย์ อพระทรัยจะประทานเกดียรตอิยศนรันตั้ 8 ขอนสาฉลอง
พระองคย์ซถึนึ่งกษรัตรอิยทย์ รง และมผู้าซถึนึ่งกษรัตรอิยทย์ รง และมงกสฎซถึนึ่งพระองคย์ทรงสวมบนพระเศดียร
9 ขอทรงมอบฉลองพระองคย์และมผู้าในมนือของเจผู้านายผยผู้ใหญยู่ยงอินึ่ ทดีนึ่สส ดคนหนถึนึ่งของกษรัตรอิยย์ ขอใหผู้
แตยู่งคนทดีนึ่กษรัตรอิยย์พอพระทรัยจะประทานเกดียรตอิยศ และขอใหผู้ชายนรัตั้นขถึนตั้ นรันึ่งหลรังมผู้าไปตามถนน
ของกรสง และปยู่าวรผู้องไปขผู้างหนผู้าเขาวยู่า `ผยทผู้ ดีนึ่กษรัตรอิยพย์ อพระทรัยจะประทานเกดียรตอิยศกจ็เปจ็นเชยู่นนดีตั้
แหละ'"
กตอนฮทำมทำนจะไดข้พดูดอะไร กษนัตรธิยรกถจ็ ทำมเขทำวตทำควรทททำอะไรดภีแกตผดูข้ทภีที่กษนัตรธิยรประสงครจะใหข้
เกภียรตธิ ฮทำมทำนคธิดไปเองวตทำกษนัตรธิยรกทำท ลนังหมทำยถซงตน ดนังนนัรนเขทำจซงเสนอแนะเกภียรตธิยศสดูงสรุดทภีที่เขทำ
จะคธิดออก ภทำยใตข้ธรรมเนภียมและกฎหมทำยของเปอรรเซภีย กษนัตรธิยเร ทตทำนนัรนสวมใสต เสสืรอคลรุมสภีมตวง
แบบกษนัตรธิยไร ดข้ ยธิงที่ กวตทำนนัรน มข้ทำสทำยพนันธรุรดภีกถจ็ ดูกสงวนไวข้สททำหรนับกทำรใชข้งทำนของกษนัตรธิยรแตตเพภียงผดูข้
เดภียว กษนัตรธิยรเทตทำนนัรนสทำมทำรถขภีที่บนมข้ทำของกษนัตรธิยรไดข้ กทำรขภีที่บนมข้ทำนนัรนพรข้อมกนับสวมเครสือที่ งแตตงกทำย
ของกษนัตรธิยรกเจ็ ทภียบเทตทำกนับกทำรไดข้เปจ็นกษนัตรธิยร อยตทำงนข้อยมนันกจ็สสืที่อถซงภทำพลนักษณรเชตนนนัรน ฮทำมทำนจซง
เสนอแนะวตทำบรุคคลเชตนนนัรนควรไดข้รบนั เกภียรตธิยศดข้วยเสสืรอคลรุมและมข้ทำของกษนัตรธิยร นอกจทำกนภีรคนๆนภีร

จะตข้องถดูกนททำไปตทำมถนนของกรรุงนนัรนพรข้อมกนับคนปตทำวรข้องนททำหนข้ทำวตทำ “ผดูข้ทภีที่กษนัตรธิยรพอพระทนัยจะ
ประททำนเกภียรตธิยศกจ็เปจ็นเชตนนภีรแหละ”
อสธ 6:10-11

กษรัตรอิยย์จถึงตรรัสกรับฮามานวยู่า "รดีบเขผู้าเถอะ เอาเสนืตั้อและมผู้าอยยู่างทดีนึ่

ทยู่านวยู่า แลผู้วใหผู้เกดียรตอิแกยู่โมรเดครัยคนยอิวซถึงนึ่ นรันึ่งทดีนึ่ประตยของกษรัตรอิยย์ อยยู่าเวผู้นสอินึ่งใดทดีนึ่ทยู่านกลยู่าวมา
นรันตั้ เลย" 11 ฮามานจถึงนสาฉลองพระองคย์กรับมผู้าและตกแตยู่งโมรเดครัย และใหผู้ทยู่านขถึนตั้ มผู้าไปตาม
ถนนในกรสง ปยู่าวรผู้องหนผู้าทยู่านวยู่า "ผยทผู้ ดีนึ่กษรัตรอิยพย์ อพระทรัยจะประทานเกดียรตอิยศกจ็เปจ็นเชยู่นนดีตั้แหละ"
เขทำถซงกลนับตกใจทภีที่กษนัตรธิยรสนังที่ ฮทำมทำนใหข้ทททำสธิที่งทภีที่วทำต นนัรนแกต “โมรเดคนัยคนยธิวซซที่งนนังที่ ทภีที่ประตดู
ของกษนัตรธิยร อยตทำเวข้นสธิที่งใดทภีที่ทตทำนกลตทำวมทำนนัรนเลย” นภีที่เปจ็นเรสืที่องเยข้ยหยนันอยตทำงยธิงที่ ผดูข้ทภีที่ฮทำมทำนประสงคร
ทภีจที่ ะประหทำรชภีวธิตในวนันนนัรนกลนับเปจ็นผดูข้ทภีที่กษนัตรธิยรทรงยกยตองอยตทำงสดูง แผนกทำรของเขทำลข้มเหลวไมต
เปจ็นทตทำ แนตนอนวตทำเขทำผธิดหวนังและรดูข้สซกเสภียหนข้ทำอยตทำงรรุนแรง
อสธ 6:12-14

แลผู้วโมรเดครัยกจ็กลรับมายรังประตยของกษรัตรอิยย์ แตยู่ฮามานรดีบกลรับไป

บผู้านของทยู่าน คลสมศดีรษะและครสนึ่าครวญ 13 และฮามานเลยู่าทสกสอินึ่งทดีนึ่อสบรัตอิแกยู่ทยู่านใหผู้เศเรชภรรยา
ของทยู่านและสหายทรัตั้งหลายของทยู่านฟรัง คนฉลาดของทยู่านและเศเรชภรรยาของทยู่านจถึงวยู่า "ถผู้า
ทยู่านเรอินึ่มลผู้มลงตยู่อหนผู้าโมรเดครัยซถึนึ่งเปจ็นเชนืตั้อสายของยอิว ทยู่านจะไมยู่ชนะเขา แตยู่จะลผู้มลงตยู่อหนผู้าเขา
แนยู่" 14 ขณะเมนืนึ่อเขาทรัตั้งหลายกสาลรังพยดกรับทยู่านอยยยู่ ขรันทดีของกษรัตรอิยกย์ จ็มาถถึงรดีบนสาฮามานไปยรังการ
เลดีตั้ยงซถึงนึ่ พระนางเอสเธอรย์ทรงจรัดนรัตั้น
หลนังจทำกขบวนแหตนร นนั สธิรนสรุดลง โมรเดคนัยกจ็กลนับไปยนังตททำแหนตงประจททำของตนทภีที่ประตดูของ
กษนัตรธิยร อยตทำงไรกจ็ตทำมฮทำมทำนกลนับไปบข้ทำนอยตทำงอนับอทำยขทำยหนข้ทำสรุดๆเพรทำะสธิที่งทภีที่ไดข้เกธิดขซรน กทำร
คลรุมศภีรษะของเขทำเปจ็นสนัญลนักษณรอยตทำงหนซที่งของกทำรรดูข้สซกอทำยทภีที่ถดูกพบเหจ็น
เขทำเลตทำใหข้ฟนังอยตทำงเจจ็บใจวตทำเกธิดอะไรขซรนกนับเขทำในวนันนนัรน อยตทำงไรกจ็ตทำมเพสืที่อนๆและภรรยทำ
ของเขทำเหจ็นลทำงรข้ทำยในเหตรุกทำรณรเหลตทำนภีรทร นังหมด พวกเขทำยกเหตรุผลวตทำหทำกโมรเดคนัยผดูข้เปจ็นยธิวคน
หนซงที่ คสือเปข้ทำหมทำยแหตงควทำมกรธิรวโกรธของฮทำมทำน แผนกทำรของเขทำทภีที่จะทททำลทำยพวกยธิวกจ็จะลข้มเหลว

นอกจทำกนภีรพวกเขทำยนังพยทำกรณรวทำต เขทำเองกจ็จะลข้มลงตตอหนข้ทำโมรเดคนัย (ซซที่งจรธิงๆแลข้วกจ็เกธิดขซรนในวนัน
นนัรนเลย)
นอกเหนสือจทำกเขข้ทำแทรกแซงโดยพระเจข้ทำเพสืที่อปกปข้องประชทำชนของพระองครแลข้ว เรสือที่ งนภีร
ยนังมภีบทเรภียนสอนใจอภีกเรสือที่ ง ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวข้ในสรุภทำษธิต 26:27 “บรุคคลทภีที่ขดรุ หลรุมพรทำง เขทำจะ
ตกลงไปเอง ผดูข้ใดใหข้กอข้ นหธินกลธิรงมทำ มนันจะกลนับทนับเขทำเอง” ฮทำมทำนจะตธิดกนับดนักทภีที่ตนไดข้วทำงไวข้ดนัก
โมรเดคนัย ควทำมเยตอหยธิงที่ ของเขทำนททำเขทำใหข้ตทที่ทำลงและทททำลทำยเขทำในทภีที่สรุด
ขณะเดภียวกนัน “ขนันทภีของกษนัตรธิยรกมจ็ ทำถซงรภีบนททำฮทำมทำนไปยนังกทำรเลภีรยงซซที่งพระนทำงเอสเธอรร
ทรงจนัดนนัรน” มนันอทำจบอกเปจ็นนนัยวตทำเพรทำะควทำมเศรข้ทำใจฮทำมทำนจซงไมตไดข้ไปตทำมนนัดของกษนัตรธิยรและ
พระรทำชธินภี ผดูข้สสืที่อสทำรจซงถดูกสต งมทำตทำมเขทำ เหตรุกทำรณรจะเรธิที่มบทำนปลทำยอยตทำงรวดเรจ็ว
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 7: เมสือกี่ ถม้วยแหม่งความชนักี่วชม้าของฮามานเตล็มปรดิมกี่ แลม้ว พระเจม้าจทึง
สนองโทษเขา เอสเธอรร์แจม้งใหม้กษนัตรดิยร์ทราบเกกกี่ยวกนับแผนการของฮามานซทึกี่งเกกกี่ยวขม้องกนับเธอและ
ชนชาตดิของเธอ ดม้วยความกรดินั้วกษนัตรดิยจร์ ทึงสนักี่งแขวนคอฮามาน บทนกนั้แบม่งยม่อยไดม้ดงนั นกนั้ : (1) เอสเธอรร์
กลม่าวหาฮามานในขม้อ 1-6 และ (2) ฮามานถรูกแขวนบนตะแลงแกงของเขาเองในขม้อ 7-10
อสธ 7:1-4

กษรัตรอิยย์จถึงเสดจ็จกรับฮามานไปในการเลดีตั้ยงกรับพระราชอินเดี อสเธอรย์

2 ในวรันทดีนึ่สองเมนืนึ่ออยยยู่ทดีนึ่การเลดีตั้ยงเหลผู้าองสยู่นกษรัตรอิยย์ตรรัสกรับเอสเธอรย์อดีกวยู่า "พระราชอินดีเอสเธอรย์
คสารผู้องขอของพระนางคนืออะไร และคสาทยลขอของพระนางคนืออะไร เราจะประทานใหผู้ แมผู้ถถึงครถึนึ่ง
ราชอาณาจรักรของเรา กจ็จะสสาเรจ็จ" 3 พระราชอินดีเอสเธอรย์ทยลตอบวยู่า "โอ ขผู้าแตยู่กษรัตรอิยย์ ถผู้าหมยู่อม
ฉรันเปจ็นทดีนึ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคย์ และถผู้าเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ ขอ
พระราชทานชดีวอิตของหมยู่อมฉรันใหผู้แกยู่หมยู่อมฉรันตามคสารผู้องขอของหมยู่อมฉรัน และชดีวอิตของ
ชนชาตอิของหมยู่อมฉรันตามคสาทยลขอของหมยู่อมฉรัน 4 เพราะพวกเราถยกขายทรัตั้งหมยู่อมฉรันและ
ชนชาตอิของหมยู่อมฉรันใหผู้ถยกทสาลาย ใหผู้ถยกสรังหารและใหผู้ถยกลผู้างผลาญ แตยู่ถผู้าพวกเราถยกขายเพดียง

ใหผู้เปจ็นทาสชายและหญอิง หมยู่อมฉรันกจ็จะอดกลรันตั้ สงบไวผู้ เพราะความทสกขย์ยากของเราจะเปรดียบกรับ
ผลเสดียหายของกษรัตรอิยนย์ รัตั้นกจ็ไมยู่ไดผู้"
กษนัตรธิยพร รข้อมกนับฮทำมทำนจซงมทำยนังกทำรเลภีรยงของเอสเธอรร กษนัตรธิยถร ทำมเอสเธอรรอภีกครนัรงวตทำเธอ
อยทำกไดข้อะไร เอสเธอรรจซงเปธิดเผยแกตเขทำวตทำเธอและประชทำชนของเธอกททำลนังตตอแถวเพสืที่อทภีที่จะถดูก
ทททำลทำย เธอหมทำยเหตรุวทำต หทำกมนันเปจ็นแคตเรสืที่องกทำรตกเปจ็นททำสรนับใชข้ เธอกจ็คงจะทนมนันไดข้ แตตมนนั
เปจ็นมทำกกวตทำนนัรน นอกจทำกนภีร คททำสนัญญทำทภีวที่ ทำต จะจตทำยเงธินหนซงที่ หมสืที่นเหรภียญแกตกษนัตรธิยรเพสืที่อชดเชย
สททำหรนับกทำรสดูญเสภียรทำยไดข้ภทำษภีเพรทำะกทำรทททำลทำยลข้ทำงพวกยธิวกจ็เทภียบไมตไดข้กบนั ควทำมสดูญเสภียทภีที่จะเกธิด
แกตคลนังทรนัพยรของกษนัตรธิยร
อสธ 7:5-7

กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสจถึงตรรัสกรับพระราชอินดีเอสเธอรย์วยู่า "ผยผู้นนรัตั้ คนือใคร

อยยทยู่ ดีนึ่ไหน จถึงบรังอาจคอิดการกระทสาเชยู่นนดีตั้ " 6 และพระนางเอสเธอรทยลวยู่า "คยยู่อรอิและศรัตรย คอนื ฮามาน
คนโหดรผู้ายผยนผู้ ดีตั้เพคะ" ฮามานกจ็กลรัวอยยตยู่ ยู่อพระพรักตรย์กษรัตรอิยแย์ ละพระราชอินดี 7 กษรัตรอิยทย์ รงลสกขถึตั้น
จากการเลดีตั้ยงเหลผู้าองสยู่นดผู้วยทรงพระพอิโรธ และเสดจ็จเขผู้าไปในราชอสทยาน แตยู่ฮามานยรังอยยเยู่ พนืนึ่อทยล
ขอชดีวอิตจากพระราชอินดีเอสเธอรย์ เพราะทยู่านเหจ็นวยู่ากษรัตรอิยย์ทรงมสยู่งรผู้ายตยู่อทยู่านแลผู้ว
กษนัตรธิยรจงซ ถทำมอยตทำงเดสือดดทำลวตทำ “ผดูข้นร นันคสือใคร อยดูทต ไภีที่ หน จซงบนังอทำจคธิดกทำรกระทททำเชตนนภีร”
เอสเธอรรเปธิดเผยวตทำผดูข้นร นันคสือฮทำมทำน กนับดนักทภีที่ฮทำมทำนไดข้วทำงไวข้ดนักตนัวเขทำเองแลข้ว เขทำรดูข้วทำต ถซงครทำวรข้ทำย
แลข้ว ขณะเดภียวกนัน กษนัตรธิยรกเจ็ ดธินบซที่งออกไปในสวนเพสืที่อรวบรวมควทำมคธิด แนตนอนวตทำทรุกอยตทำงมนัน
ปะตธิดปะตตอกนันไดข้หมดแลข้วในหนัวของเขทำ บนัดนภีรเขทำเขข้ทำใจแลข้ววตทำฮทำมทำนมภีแผนกททำจนัดผดูข้ใด ฮทำมทำน
ลรุกขซรนจทำกโตบ๊ะเพสืที่ออข้อนวอนขอชภีวธิตของตนตตอหนข้ทำพระรทำชธินภี เขทำอทำจเสภียศดูนยรและลข้มลงบนเกข้ทำอภีร
นอนทภีที่เอสเธอรรเอนกทำยอยดูทต โภีที่ ตบ๊ะนนัรน
อสธ 7:8-10

เมนืนึ่อกษรัตรอิยเย์ สดจ็จกลรับจากราชอสทยานมายรังทดีนึ่ซถึนึ่งมดีการเลดีตั้ยงเหลผู้า

องสยู่น ฝยู่ายฮามานยรังกราบอยยยู่ทดีนึ่พระแทยู่นซถึงนึ่ พระนางเอสเธอรย์ประทรับอยยยู่นนรัตั้ กษรัตรอิยตย์ รรัสวยู่า "เขา
ยรังจะขยู่มขนืนพระราชอินดีตยู่อหนผู้าตยู่อตาเราในบผู้านของเราหรนือ" พอพระวาทะหลสดจากพระโอษฐย์
กษรัตรอิยย์เขากจ็มาคลสมหนผู้าฮามาน 9 ฮารโบนาขรันทดีคนหนถึนึ่งทยลตยู่อพระพรักตรย์กษรัตรอิยย์วยู่า "ดยเถอิด ตะ

แลงแกงซถึนึ่งฮามานเตรดียมไวผู้สสาหรรับโมรเดครัย ซถึนึ่งรายงานชยู่วยพระชนมย์กษรัตรอิยย์ กจ็ยรังตรัตั้งอยยยู่ทดีนึ่บผู้าน
ของฮามาน สย งหผู้าสอิบศอกพยู่ะยยู่ะคยู่ะ" กษรัตรอิยย์ตรรัสวยู่า "แขวนมรันบนนรัตั้นแหละ" 10 เขากจ็แขวนฮา
มานบนตะแลงแกงซถึนึ่งทยู่านไดผู้เตรดียมไวผู้สสาหรรับโมรเดครัย แลผู้วพระพอิโรธของกษรัตรอิยย์กสจ็ งบลง
ขณะนนัรนเองกษนัตรธิยรกกจ็ ลนับมทำเหจ็นฮทำมทำนนอนเหยภียดกทำยอยดูบต นตนัวเอสเธอรร แมข้เขทำไมตนตทำจะ
คธิดจรธิงๆวตทำฮทำมทำนจะปลรุกปลทรทำรทำชธินภีของตนทภีที่นนันที่ เดภีดี๋ยวนนัรนเลยจรธิงๆกจ็ตทำม กทำรเหจ็นเขทำในลนักษณะ
ทตทำททำงเชตนนนัรนกจ็ยธิงที่ เพธิมที่ ควทำมกรธิรวโกรธของเขทำ มนันยธิงที่ ทททำใหข้กษนัตรธิยรมภีขข้ออข้ทำงเพธิมที่ เตธิมทภีจที่ ะประหทำร
ชภีวธิตเขทำเสภีย มนันนตทำจะทททำใหข้กษนัตรธิยรคธิดวตทำชทำยทภีที่คดธิ แผนกทำรทภีที่โหดรข้ทำยททำรรุณเชตนนนัรนไดข้กสจ็ ทำมทำรถ
ขตมขสืนภรรยทำของเขทำไดข้เชตนกนัน
บรรดทำขข้ทำรนับใชข้ของกษนัตรธิยรเขข้ทำใจวตทำกททำลนังจะเกธิดอะไรขซรน พวกเขทำจซงคลรุมหนข้ทำของฮทำมทำน
ซซที่งเปจ็นธรรมเนภียมของผดูข้ทภีที่ถดูกปรนับโทษถซงตทำย จทำกนนัรนกษนัตรธิยรกถจ็ ดูกเตสือนควทำมจททำวตทำฮทำมทำนไดข้ทททำ
ตะแลงแกงไวข้สททำหรนับโมรเดคนัยผดูข้ทภีที่ทททำควทำมดภีตตอกษนัตรธิยร เขทำจซงสนังที่ ใหข้แขวนคอฮทำมทำนบนตะแลง
แกงนนัรน “แลข้วพระพธิโรธของกษนัตรธิยรกสจ็ งบลง”
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 8: แผนการของฮามานไดม้ยม้อนกลนับมาทคารม้ายตนัวเขาเอง กษนัตรดิยร์
อนตุญาตใหม้เอสเธอรร์พรม้อมกนับโมรเดคนัยเขกยนกฤษฎกกาหนทึกี่งเพสืกี่อทคาลายแผนการของฮามานโดย
อนตุญาตใหม้พวกยดิวทคาลายเหลม่าศนัตรรูของตนไดม้ บทนกนั้แบม่งยม่อยไดม้ดนังนกนั้ : (1) โมรเดคนัยไดม้รนับการ
เลสืกี่อนยศในขม้อ 1-2 เอสเธอรร์ทรูลขอเผสืกี่อพวกยดิวในขม้อ 3-14 และ (3) โมรเดคนัยไดม้รนับเกกยรตดิและ
พวกยดิวชสืนกี่ ชมยดินดกในขม้อ 15-17
อสธ 8:1-2

ในวรันนรันตั้ กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสพระราชทานวงศย์วานของฮามานศรัตรย

ของพวกยอิวแกยู่พระราชอินเดี อสเธอรย์ โมรเดครัยกจ็เขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์ เพราะพระนางเอสเธอรย์ไดผู้ท ยลวยู่า
ทยู่านเปจ็นอะไรกรับพระนาง 2 กษรัตรอิยย์จถึงถอดพระธสามรงคย์ตรา ซถึนึ่งพระองคย์ทรงเอามาจากฮามาน
พระราชทานใหผู้โมรเดครัย พระนางเอสเธอรย์กจ็ทรงตรัตั้งโมรเดครัยเปจ็นใหญยู่เหนนือวงศย์วานของฮามาน
กษนัตรธิยรจงซ สนังที่ ใหข้ยกวงศรวทำนของฮทำมทำนแกตเอสเธอรรอภีกดข้วย ในวนันนนัรนเธอเปธิดเผยแกตกษนัตรธิยรดข้วยวตทำ

เธอเปจ็นอะไรกนับโมรเดคนัย – เขทำเปจ็นลรุงของเธอและจรธิงๆแลข้วเปจ็นพตอเลภีรยงของเธอ กษนัตรธิยรจงซ ใหข้
แหวนกษนัตรธิยรของตนแกตโมรเดคนัยและใหข้เขทำมภีอททำนทำจปกครองวงศรวทำนของฮทำมทำน
อสธ 8:3-6

แลผู้วพระนางเอสเธอรย์กราบทยลกษรัตรอิยย์อดีก พระนางกราบลงทดีนึ่

พระบาทของพระองคย์และวอิงวอนพระองคย์ดผู้วยนสตั้าพระเนตร ขอใหผู้แผนการรผู้ายของฮามาน คน
อากรัก และการปองรผู้ายซถึงนึ่ ทยู่านไดผู้คอิดขถึตั้นตยู่อพวกยอิวนรัตั้นพผู้นไปเสดีย 4 กษรัตรอิยย์จถึงทรงยนืนึ่นธารพระกร
ทองคสาแกยู่พระนางเอสเธอรย์ พระนางเอสเธอรย์กจ็ทรงลสกขถึตั้นประทรับยนืนเฝผู้ากษรัตรอิยย์ 5 พระนางทยลวยู่า
"ถผู้าเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ และถผู้าหมยู่อมฉรันเปจ็นทดีนึ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองคย์
ถผู้าสอินึ่งนรัตั้นเปจ็นสอิงนึ่ ทดีนึ่ถยกตผู้องตยู่อพระพรักตรย์กษรัตรอิยย์ และหมยู่อมฉรันเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยในสายพระเนตร
ของพระองคย์ ขอทรงใหผู้มดีพระอรักษรรรับสรันึ่งใหผู้กลรับความในจดหมายซถึนึ่งฮามาน คนอากรัก บสตรชาย
ฮรัมเมดาธาไดผู้คอิดขถึตั้น และเขดียนเพนืนึ่อทสาลายพวกยอิวทดีนึ่อยยยู่ในมณฑลทรัตั้งสอิตั้นของกษรัตรอิยย์ 6 เพราะ
หมยู่อมฉรันจะอดทนดยภรัยพอิบรัตอิมาถถึงชาตอิของหมยู่อมฉรันอยยู่างไรไดผู้ หมยู่อมฉรันจะทนดยการทสาลาย
ญาตอิพดีนึ่นผู้องของหมยู่อมฉรันอยยู่างไรไดผู้"
กระนนัรนรทำชธินภีเอสเธอรรกกจ็ มข้ กรทำบลงอยตทำงถตอมใจตตอหนข้ทำสทำมภีของเธอ โดยขอรข้องเขทำดข้วย
นทรทำตทำนองหนข้ทำใหข้ “แผนกทำรรข้ทำยของฮทำมทำน...พข้นไปเสภีย” รวมถซงสธิที่งทภีเที่ ขทำไดข้วทำงแผนคธิดรข้ทำยตตอ
พวกยธิวชนชทำตธิของเธอดข้วย เขทำรนับฟนังเธอและเธอทดูลขอกษนัตรธิยรใหข้ออกคททำสนังที่ เปจ็นลทำยลนักษณรอนักษร
เพสือที่ ทททำลทำยแผนกทำรของฮทำมทำน เธอยนังระบทำยควทำมในใจเพธิมที่ เตธิมอภีกพรข้อมกนับควทำมเหจ็นทภีที่วทำต
“เพรทำะหมตอมฉนันจะอดทนดดูภยนั พธิบนัตธิมทำถซงชทำตธิของหมตอมฉนันอยตทำงไรไดข้ หมตอมฉนันจะทนดดูกทำร
ทททำลทำยญทำตธิพภีที่นข้องของหมตอมฉนันอยตทำงไรไดข้” จธิตใจทภีที่ถตอมกอปรกนับควทำมทรุกขรใจอยตทำงหนนักของ
เธอยตอมแตะตข้องใจของกษนัตรธิยผร ดูข้เปจ็นสทำมภีของเธอ
อสธ 8:7-10

กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสจถึงตรรัสกรับพระราชอินดีเอสเธอรย์และแกยู่โมรเดครัย

คนยอิววยู่า "ดยเถอิด เรามอบวงศย์วานของฮามานแกยู่พระนางเอสเธอรย์แลผู้ว และเขากจ็แขวนมรันบนตะ
แลงแกง เพราะมรันจะทสาอรันตรายแกยู่พวกยอิว 8 ทยู่านจะเขดียนตามทดีนึ่ทยู่านพอใจเกดีนึ่ยวกรับเรนืนึ่องยอิวใน
นามของกษรัตรอิยย์ และประทรับตราดผู้วยพระธสามรงคย์ เพราะวยู่ากฤษฎดีกาทดีนึ่เขดียนในนามของกษรัตรอิยย์

และประทรับตราดผู้วยพระธสามรงคย์จะเปลดีนึ่ยนกลรับไมยู่ไดผู้" 9 แลผู้วพระองคย์ทรงเรดียกราชอาลรักษณย์เขผู้า
มาในเวลานรันตั้ ในเดนือนทดีนึ่สามซถึงนึ่ เปจ็นเดนือนสอิวรัน ณ วรันทดีนึ่ยดีนึ่สบอิ สาม และใหผู้เขดียนกฤษฎดีกาตามทดีนึ่
โมรเดครัยบรัญชาทสกอยยู่างเกดีนึ่ยวกรับพวกยอิว ถถึงบรรดาสมสหเทศาภอิบาล และผยวผู้ ยู่าราชการ และเจผู้า
หนผู้าทดีนึ่ของมณฑล ตรัตั้งแตยู่ออินเดดียถถึงเอธอิโอเปดีย รผู้อยยดีสนึ่ บอิ เจจ็ดมณฑล ไปถถึงทสกมณฑลเปจ็นอรักขระ
ของมณฑลนรัตั้น และถถึงชนทสกชาตอิเปจ็นภาษาของเขา และถถึงพวกยอิวเปจ็นอรักขระและในภาษาของ
เขา 10 และทยู่านเขดียนในพระนามของกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสและประทรับตราพระธสามรงคย์ของ
กษรัตรอิยย์ และสยู่งจดหมายนรัตั้นไปทางผยผู้เดอินขยู่าวขถึนตั้ มผู้าเรจ็ว และผยขผู้ ดีนึ่ลยู่อ อยฐและมผู้าอาชาไนยหนสยู่ม
กษนัตรธิยรจงซ อนรุญทำตใหข้เอสเธอรรและโมรเดคนัยออกกฤษฎภีกทำฉบนับหนซที่งในนทำมของกษนัตรธิยร
ตทำมทภีที่เขทำทนัรงสองประสงคร มนันถดูกออกในเดสือนทภีที่สทำมของปภีนรนัน (มธิถรุนทำยน) ผตทำนททำงโมรเดคนัยไป
ถซงขข้ทำรทำชกทำรทนัรงหลทำยทนัวที่ หนซที่งรข้อยยภีที่สธิบเจจ็ดมณฑลแหตงจนักรวรรดธิเปอรรเซภีย
อสธ 8:11-14

ตามจดหมายเหลยู่านดีตั้กษรัตรอิยย์ทรงอนสญาตใหผู้พวกยอิวผยอผู้ ยยใยู่ นทสกเมนือง

ชสมนสมกรันและปผู้องกรันชดีวอิตของตน ใหผู้ทสาลาย ใหผู้สงรั หารและใหผู้ลผู้างผลาญกสาลรังพลใดๆของ
ประชาชนหรนือมณฑลใดๆซถึนึ่งจะมาทสารผู้าย ทรัตั้งเดจ็กและผยผู้หญอิง และปลผู้นเอาขผู้าวของของเขา 12 ใน
วรันเดดียวตลอดทรันึ่วทสกมณฑลของกษรัตรอิยย์อาหสส เอรรัส คนือวรันทดีนึ่สบอิ สาม เดนือนทดีนึ่สบอิ สอง ซถึงนึ่ เปจ็นเดนือน
อาดารย์ 13 สสาเนาของหนรังสนือทดีนึ่เขดียนนรัตั้นจะตผู้องเปจ็นกฤษฎดีกาในทสกมณฑล และออกโดยการปยู่าว
รผู้องแกยู่ชนชาตอิทรัตั้งปวง พวกยอิวจะตผู้องพรผู้อมกรันในวรันนรันตั้ แกผู้แคผู้นศรัตรย ของตน 14 คนเดอินขยู่าวซถึนึ่งขดีนึ่
ลยู่อกรับอยฐจถึงรดีบเรยู่งขรับไปตามพระบรัญชาของกษรัตรอิยย์ และกฤษฎดีกานรันตั้ ออกในสส สาปราสาท
กฤษฎภีกทำนนัรนใหข้พวกยธิวแหตงจนักรวรรดธินร นันมภีสธิทธธิธทภีที่จะยสืนหยนัดและปกปข้องตนเองจทำกเหลตทำ
ศนัตรดูของพวกเขทำไดข้ นอกจทำกนภีรพวกเขทำยนังไดข้รนับอนรุญทำตอยตทำงชนัดเจนใหข้ทททำลทำยคนเหลตทำนนัรนทภีคที่ อย
หทำชตองทภีที่จะทททำอนันตรทำยพวกเขทำดข้วย พวกเขทำจะตข้องปฏธิบนัตธิตทำมนภีรในวนันทภีที่สธิบสทำมเดสือนทภีที่สธิบสอง
ซซที่งเปจ็นวนันเดภียวกนับทภีที่ฮทำมทำนไดข้วทำงแผนทภีที่จะทททำลทำยลข้ทำงพวกยธิว กฤษฎภีกทำนนัรนถดูกทททำเปจ็นสททำเนทำออก
จทำกสรุสทำปรทำสทำทสต งไปทนัวที่ จนักรวรรดธิ

อสธ 8:15-17

เมนืนึ่อโมรเดครัยออกไปพผู้นพระพรักตรย์กษรัตรอิยย์ สวมฉลองพระองคย์สดี

ฟผู้าและสดีขาว พรผู้อมกรับมงกสฎทองคสาใหญยู่และเสนืตั้อคลสมผผู้าปยู่านเนนืตั้อละเอดียดสดีมยู่วง ฝยู่ายชาวนครสส สา
กจ็โหยู่รผู้องเปรมปรดีดอิดิ์ 16 พวกยอิวมดีความผยู่องใส ความยอินดดี ชนืนึ่นบานและเกดียรตอิ 17 ทสกมณฑลทสก
เมนือง ไมยู่วยู่าทดีนึ่ใดทดีนึ่พระบรัญชาของกษรัตรอิยย์และกฤษฎดีกาของพระองคย์มาถถึง กจ็มดีความยอินดดีและความ
ชนืนนึ่ บานทยู่ามกลางพวกยอิว มดีการเลดีตั้ยงและวรันรนืนึ่นเรอิง คนเปจ็นอรันมากมาจากชนชาตอิของประเทศกจ็
ประกาศตรัวเปจ็นพวกยอิว เพราะความกลรัวพวกยอิวมาครอบงสาเขา
เพสือที่ แสดงควทำมพซงพอใจของตนทภีมที่ ภีตตอโมรเดคนัย กษนัตรธิยรจงซ อนรุญทำตใหข้เขทำสวมใสต เสสืรอผข้ทำ
ของกษนัตรธิยรซซที่งเปจ็นสภีฟข้ทำและขทำว พรข้อมกนับมงกรุฎงทำมและเครสืที่องประดนับเพธิที่มเตธิมทภีที่เปจ็นสภีมตวงแบบ
กษนัตรธิยรดวข้ ย นข้อยคนนนักในจนักรวรรดธิเคยไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้สวมเครสือที่ งแตตงกทำยทภีที่ปกตธิแลข้วสงวนไวข้
สททำหรนับกษนัตรธิยรเทตทำนนัรน
เมสือที่ กฤษฎภีกทำนนัรนไปถซงทนัวที่ จนักรวรรดธิในแตตละมณฑล “มภีควทำมยธินดภีและควทำมชสืที่นบทำน
ทตทำมกลทำงพวกยธิว มภีกทำรเลภีรยงและวนันรสืนที่ เรธิง” คททำทภีที่แปลวตทำ ความยอินดดี (โอวร์ราหร์) มภีควทำมหมทำยดข้วย
วตทำควทำมสรุขหรสือควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองซซที่งตรงขข้ทำมกนับควทำมยทำกลททำบทำกแหตงควทำมมสืด ในทรุกมณฑล
พวกยธิวเฉลธิมฉลองและประกทำศใหข้มภีกทำรเลภีรยง นอกจทำกนภีรพวกคนตตทำงชทำตธิยนังเปลภียที่ นเปจ็นยธิวดข้วยเมสือที่
ควทำมกลนัวเรสือที่ งสธิทธธิพธิเศษของพวกเขทำบนังเกธิดแกตตน ทภีที่สททำคนัญคสือควทำมเหจ็นทภีที่วทำต “ทรุกมณฑลทรุก
เมสือง” พวกยธิวมภีควทำมสวตทำงและควทำมชสืที่นชมยธินดภี ฯลฯ นภีที่บอกเปจ็นนนัยวตทำกระทนังที่ ในชตวงระยะแรกๆ
ของกทำรกระจนัดกระจทำยไป พวกยธิวไดข้กระจนัดกระจทำยไปยนังทนัรง 127 มณฑลของจนักรวรรดธิเปอรรเซภีย
แลข้วไลตตร งนั แตตอธินเดภียไปจนถซงเอธธิโอเปภีย นอกจทำกนภีรเพรทำะกทำรกระทททำกธิจอนันชนัดเจนของพระเยโฮ
วทำหรพระเจข้ทำเพสืที่อประชทำชนของพระองคร คนตตทำงชทำตธิจททำนวนมทำกทนัวที่ จนักรวรรดธิเปอรรเซภียจซงกลทำย
เปจ็นผดูข้เขข้ทำจทำรภีตยธิว คททำพยทำนของประชทำชนของพระเจข้ทำและพระครุณของพระเจข้ทำของพวกเขทำเปภีที่ยม
ดข้วยฤทธธิธเดชจรธิงๆ
*****

ภนพรวมของเอสเธอรร์ 9: การแกม้เผล็ดเหลม่าศนัตรรูของพวกยดิวจทึงถรูกปฏดิบนัตดิ เพสืกี่อระลทึกถทึงเรสือกี่ ง
นนันนั้ วนันหยตุดประจคาชาตดิของพวกยดิวจทึงถรูกสถาปนาขทึนั้นเรกยกวม่า เปอรร์รดิม บทนกนั้แบม่งยม่อยไดม้ดงนั นกนั้ : (1)
การเจรดิญขทึนั้นของพวกยดิวในจนักรวรรดดิเปอรร์เซกยในขม้อ 1-19 และ (2) เทศกาลเปอรร์รดิมถรูกสถาปนา
ขทึนนั้ เพสืกี่อเปล็นทกกี่ระลทึกในขม้อ 20-32
อสธ 9:1-3

ในเดนือนทดีนึ่สอิบสองซถึนึ่งเปจ็นเดนือนอาดารย์ วรันทดีนึ่สอิบสามเดนือนนรัตั้น เมนืนึ่อ

จะปฏอิบตรั อิตามพระบรัญชาของกษรัตรอิยย์และกฤษฎดีกา ในวรันนรัตั้นเองทดีนึ่ศรัตรย ของพวกยอิวหวรังจะเปจ็น
ใหญยู่เหนนือพวกยอิว (แตยู่ซงถึนึ่ ถยกเปลดีนึ่ยนไป เปจ็นวรันทดีนึ่พวกยอิวไดผู้ความเปจ็นใหญยู่เหนนือพวกทดีนึ่เกลดียดชรัง
เขา) 2 พวกยอิวกจ็ชสมนสมกรันในบรรดาหรัวเมนืองตลอดทรันึ่วทสกมณฑลของกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส เพนืนึ่อจะ
จรับพวกทดีนึ่หาชยู่องทสารผู้ายเขา ไมยู่มดีผผู้ใย ดตยู่อตผู้านพวกเขาไดผู้ เพราะความกลรัวเขาครอบงสาเหนนือชนชาตอิ
ทรัตั้งปวง 3 บรรดาเจผู้านายทรัตั้งปวงของมณฑล และสมสหเทศาภอิบาล และผยผู้วยู่าราชการเมนือง และเจผู้า
หนผู้าทดีนึ่ราชการกจ็ชยู่วยพวกยอิวดผู้วย เพราะความกลรัวโมรเดครัยครอบงสาเขา
วนันทภีที่สธิบสทำมเดสือนทภีที่สธิบสอง (มภีนทำคม) มทำถซงในทภีที่สรุด พวกยธิวทนัวที่ ทนัรงจนักรวรรดธิเปอรรเซภียตตทำง
รวมตนัวกนันเพสืที่อตตอสดูข้ผดูข้ใดกจ็ตทำมทภีที่ประสงครทททำรข้ทำยพวกเขทำ กระนนัรน “ไมตมภีผดูข้ใดตตอตข้ทำนพวกเขทำไดข้
เพรทำะควทำมกลนัวเขทำครอบงททำเหนสือชนชทำตธิทรนังปวง” ยธิงที่ ไปกวตทำนนัรน พวกเขทำไดข้รนับกทำรหนรุนหลนังและ
ควทำมเหจ็นอกเหจ็นใจจทำกรนัฐบทำลเปอรรเซภียแลข้วซซที่งขณะนนัรนทรทำบดภีถซงภดูมหธิ ลนังทภีที่เปจ็นยธิวของพระรทำชธินภี
เอสเธอรร
อสธ 9:4-12

เหตสวยู่าโมรเดครัยเปจ็นใหญยู่อยยใยู่ นราชสสานรักของกษรัตรอิยย์ และชนือนึ่ เสดียง

ของทยู่านเลนืนึ่องลนือไปทรันึ่วทสกมณฑล เพราะชายทดีนึ่ชนืนึ่อโมรเดครัยนรัตั้นมดีอสานาจมากยอินึ่งขถึตั้นทสกทดี 5 พวกยอิว
จถึงโจมตดีศรัตรย ทรัตั้งหมดของตนดผู้วยฟาดดาบ สรังหารและทสาลายเขา และทสาแกยู่ผผู้ทย ดีนึ่เกลดียดชรังเขา
ตามใจชอบ 6 ในสส สาปราสาทพวกยอิวไดผู้สรังหารและทสาลายลผู้างเสดียหผู้ารผู้อยคน 7 ไดผู้สรังหารปารชรัน
ดาธา และดาลโฟน และอรัสปาธา 8 และโปราธา และอาดรัลยา และอารดีดาธา 9 และปารมรัชทา และ
อารดีสรัย และอารดีดรัย และไวซาธา 10 คนือเขาสรังหารบสตรชายทรัตั้งสอิบของฮามาน บสตรชายฮรัมเมดาธา
ศรัตรยของพวกยอิว แตยู่เขามอิไดผู้ปลผู้นขผู้าวของ 11 ในวรันนรัตั้นจสานวนคนทดีนึ่ถยกฆยู่าในสส สาปราสาทกจ็ถยกนสา

มารายงานตยู่อเบนืตั้องพระพรักตรย์กษรัตรอิยย์ 12 กษรัตรอิยจย์ ถึงตรรัสกรับพระราชอินเดี อสเธอรย์วยู่า "พวกยอิวไดผู้
สรังหารและทสาลายลผู้างเสดียหผู้ารผู้อยคนในสส สาปราสาท รวมทรัตั้งบสตรชายทรัตั้งสอิบคนของฮามานดผู้วย
แลผู้วเขาไดผู้ทสาอะไรกรันบผู้างในมณฑลทดีนึ่เหลนืออยยขยู่ องกษรัตรอิยนย์ รัตั้น บรัดนดีตั้คสารผู้องของพระนางคนืออะไร
เราจะประทานใหผู้ คสาทยลขอของพระนางมดีอะไรอดีกตยู่อไปอดีกบผู้าง เรากจ็จะกระทสาตามนรัตั้น"
แทนทภีที่จะถดูกทททำลทำย พวกยธิวกลนับลรุกขซรนตตอสดูคข้ นเหลตทำนนัรนทภีที่มคภี วทำมคธิดเกลภียดชนังยธิวและ
กลทำยเปจ็นผดูข้มภีชยนั ในนครสรุสทำเทตทำนนัรนคนหข้ทำรข้อยคนถดูกสนังหทำรซซที่งรวมถซงบรุตรชทำยทนัรงสธิบคนของฮทำ
มทำนดข้วย เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต พวกยธิวตนัดสธินใจทภีที่จะไมตตนักตวงผลประโยชนรจทำกของรธิบทภีที่เปจ็น
ทรนัพยรสธินเงธินทองหรสือทภีที่ดธินของบรรดทำศนัตรดูของพวกเขทำเลย พวกเขทำจะทททำอยตทำงนนัรนกจ็ไดข้ แตตพวก
เขทำกลนับตนัดสธินใจไมตทททำ บทำงทภีพวกเขทำอทำจกลนัวถดูกมองวตทำทททำลทำยศนัตรดูเพสืที่อฉกฉวยผลประโยชนรจทำก
คนเหลตทำนนัรนกจ็เปจ็นไดข้
กษนัตรธิยรจงซ กลตทำวถซงชนัยชนะของพวกเขทำทภีที่สรุสทำ เขทำอยทำกรดูข้วทำต ชนัยชนะของพวกเขทำไปถซง
ระดนับไหนแลข้วทนัวที่ สตวนทภีที่เหลสือของจนักรวรรดธิของเขทำ ถซงกระนนัรนเขทำกจ็บอกเอสเธอรรวทำต เธอจะขอสธิที่ง
ใดเพธิมที่ เตธิมกจ็ไดข้ในเรสือที่ งนภีรและเขทำจะสนองตทำมนนัรน
อสธ 9:13-19

พระนางเอสเธอรย์ทยลวยู่า "ถผู้าเปจ็นทดีนึ่พอพระทรัยกษรัตรอิยย์ ขอใหผู้พวก

ยอิวทดีนึ่อยยใยู่ นสส สาไดผู้กระทสาตามกฤษฎดีกาของวรันนดีใตั้ นวรันพรสยู่งนดีตั้อดีก และขอใหผู้แขวนบสตรชายทรัตั้งสอิบ
ของฮามานบนตะแลงแกง" 14 กษรัตรอิยย์ไดผู้ทรงบรัญชาใหผู้กระทสาเชยู่นนรัตั้น มดีกฤษฎดีกาออกในสส สา
และบสตรชายทรัตั้งสอิบคนของฮามานกจ็ถยกแขวน 15 พวกยอิวทดีนึ่อยยใยู่ นสส สาชสมนสมกรันในวรันทดีนึ่สอิบสดีเนึ่ ดนือน
อาดารย์ดวผู้ ย และไดผู้สงรั หารสามรผู้อยคนในสส สา แตยู่เขามอิไดผู้รอิบขผู้าวของ 16 ฝยู่ายพวกยอิวอนืนึ่นๆซถึงนึ่ อยยยู่ใน
มณฑลของกษรัตรอิยย์กจ็ชสมนสมกรันปผู้องกรันชดีวอิต และพผู้นศรัตรยของเขา เขาสรังหารผยทผู้ ดีนึ่เกลดียดชรังเขาเสดีย
เจจ็ดหมนืนึ่นหผู้าพรันคน แตยู่เขามอิไดผู้รอิบขผู้าวของ 17 เหตสนดีตั้เกอิดขถึตั้นในวรันทดีนึ่สอิบสามเดนือนอาดารย์ และใน
วรันทดีนึ่สอิบสดีเนึ่ ขาหยสดพรัก และกระทสาวรันนรันตั้ ใหผู้เปจ็นวรันกอินเลดีตั้ยงและยอินดดี 18 แตยู่พวกยอิวทดีนึ่อยยยู่ในสส สา
ชสมนสมกรันในวรันทดีนึ่สบอิ สามและวรันทดีนึ่สบอิ สดีนึ่ และหยสดพรักในวรันทดีนึ่สบอิ หผู้า ทสาใหผู้วนรั นรัตั้นเปจ็นวรันกอินเลดีตั้ยง
และยอินดดี 19 เพราะฉะนรันตั้ พวกยอิวในชนบท ทดีนึ่อยยตยู่ ามหรัวเมนืองทดีนึ่ไมยู่มดีกสาแพง ถนือวรันทดีนึ่สบอิ สดีขนึ่ อง

เดนือนอาดารย์เปจ็นวรันแหยู่งความยอินดดีและกอินเลดีตั้ยง และถนือเปจ็นวรันรนืนึ่นเรอิง และเปจ็นวรันทดีนึ่เขาสยู่งของ
ขวรัญไปใหผู้กรันและกรัน
เอสเธอรรขอใหข้แขวนศพของบรุตรชทำยเหลตทำนนัรนของฮทำมทำนไวข้บนตะแลงแกงสธิบอนัน ยธิงที่ กวตทำ
นนัรนในวนันถนัดมทำ ศนัตรดูอภีกสทำมรข้อยคนของพวกยธิวกจ็ถดูกสนังหทำรในสรุสทำ กระนนัรนพวกเขทำกจ็ระวนังตนัวทภีที่จะ
ไมตตนักตวงผลประโยชนรจทำกเหลตทำศนัตรดูของตน “เขทำมธิไดข้รธิบขข้ทำวของ” ทนัวที่ ทนัรงจนักรวรรดธิ ศนัตรดูเจจ็ด
หมสืนที่ หข้ทำพนันคนของพวกยธิวถดูกฆตทำตทำย
วนันถนัดมทำ (วนันทภีสที่ ธิบสภีที่) พวกยธิวทนัวที่ จนักรวรรดธินร นันจนัดใหข้เปจ็นวนันกธินเลภีรยงเพสือที่ เฉลธิมฉลอง
ชนัยชนะของตน (แมข้วทำต คนเหลตทำนนัรนในสรุสทำเฉลธิมฉลองตนัรงแตตวนันทภีที่สธิบสทำมไปจนถซงวนันทภีที่สธิบหข้ทำ
กจ็ตทำม) พวกเขทำไมตเพภียงกธินเลภีรยงเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังถสือวตทำวนันนนัรนเปจ็นวนันดภีดข้วยโดยสตงสต วนแบตง
ไปใหข้กนนั และกนัน นนันที่ คสือพวกเขทำสต งของขวนัญไปใหข้กนนั และกนันเพสืที่อเฉลธิมฉลองวนันดนังกลตทำว
อสธ 9:20-25

และโมรเดครัยบรันทถึกเรนืนึ่องนดีตั้และสยู่งจดหมายไปยรังพวกยอิวทรัตั้งปวงผยผู้

อยยใยู่ นมณฑลทรัตั้งปวงของกษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส ทรัตั้งใกลผู้และไกล 21 ชรักชวนเขาใหผู้ถนือวรันทดีนึ่สบอิ สดีนึ่เดนือน
อาดารย์ และวรันทดีนึ่สบอิ หผู้าเดนือนเดดียวกรันทสกๆปดี 22 เปจ็นวรันทดีนึ่พวกยอิวพผู้นจากศรัตรย ของเขา และเปจ็น
เดนือนทดีนึ่เปลดีนึ่ยนความโศกเศรผู้าเปจ็นความยอินดดี และการครสนึ่าครวญเปจ็นวรันรนืนนึ่ เรอิงใหผู้แกยู่เขา และใหผู้เขา
ถนือเปจ็นวรันกอินเลดีตั้ยงและวรันยอินดดี เปจ็นวรันทดีนึ่สงยู่ ของขวรัญแกยู่กรันและกรัน และใหผู้ของขวรัญแกยู่คนจน
23 พวกยอิวจถึงตกลงกระทสาตามทดีนึ่เขาตรัตั้งตผู้นแลผู้ว และตามทดีนึ่โมรเดครัยเขดียนไปถถึงเขา 24 เพราะฮา
มานบสตรชายฮรัมเมดาธา คนอากรัก ศรัตรย ของพวกยอิวทรัตั้งปวง ไดผู้ปองรผู้ายตยู่อพวกยอิวเพนืนึ่อทสาลายเขา
ไดผู้ทอดเปอรย์ คนือสลาก เพนืนึ่อลผู้างผลาญและทสาลายเขา 25 แตยู่เมนืนึ่อพระนางเอสเธอรย์เขผู้าเฝผู้ากษรัตรอิยย์
พระองคย์ทรงบรัญชาเปจ็นลายลรักษณย์อรักษรใหผู้แผนการมสยู่งรผู้ายของทยู่าน ซถึงนึ่ ทยู่านไดผู้คอิดตยู่อพวกยอิวนรันตั้
กลรับตกลงบนศดีรษะของทยู่านเอง และใหผู้ตรัวทยู่านกรับบสตรชายของทยู่านถยกแขวนบนตะแลงแกง
หลนังจทำกนนัรนโมรเดคนัยกจ็สตงจดหมทำยหลทำยฉบนับไปยนังชรุมชนชทำวยธิวตตทำงๆทภีที่กระจนัดกระจทำย
อยดูทต นัวที่ จนักรวรรดธิเปอรรเซภีย โดยสนังที่ พวกเขทำวตทำตนัรงแตตบนัดนนัรนเปจ็นตข้นไปใหข้พวกเขทำถสือวนันทภีที่สธิบสภีที่และ

สธิบหข้ทำของเดสือนอทำดทำรร (นนันที่ คสือ เดสือนมภีนทำคม) ของทรุกปภี มนันถดูกถสือใหข้เปจ็นกทำรระลซกถซงเหตรุกทำรณร
เหลตทำนนัรนทภีพที่ ระเจข้ทำทรงจนัดเตรภียมจนกทำรขตมเหงพวกเขทำถดูกเปลภีที่ยนเปจ็นชนัยชนะอนันยธิงที่ ใหญต
อสธ 9:26-32

เพราะฉะนรันตั้ เขาจถึงเรดียกวรันเหลยู่านดีตั้วยู่า เปอรย์รมอิ ตามคสาเปอรย์ ดรังนรัตั้น

เพราะทสกอยยู่างทดีนึ่เขดียนไวผู้ในจดหมายนดีตั้ และเพราะสอินึ่งทดีนึ่พวกยอิวตผู้องเผชอิญในเรนืนึ่องนดีตั้ และสอินึ่งทดีนึ่อ บส รัตอิ
แกยู่เขา 27 พวกยอิวกจ็กสาหนดและรรับวยู่าตรัวเขาเอง เชนืตั้อสายของเขา และบรรดาผยทผู้ ดีนึ่เขผู้าจารดีตยอิวจะถนือ
สองวรันนดีตั้ดรังทดีนึ่เขดียนไวผู้ และตามเวลาทดีนึ่กสาหนดไวผู้ทสกปดีมอิไดผู้ขาด 28 และวยู่าจะจดจสาวรันเหลยู่านดีตั้ และ
ถนือตลอดทสกชรันึ่วอายส ทสกครอบครรัว มณฑลและเมนือง วรันเทศกาลเปอรย์รอิมนดีตั้จะไมยู่เลอิกถนือใน
ทยู่ามกลางพวกยอิว หรนือการระลถึกถถึงวรันเหลยู่านดีตั้จะไมยู่สอิตั้นลงในเชนืตั้อสายของเขาเลย 29 แลผู้วพระราชอิ
นดีเอสเธอรย์ ธอิดาของอาบดีฮาออิล กรับโมรเดครัยคนยอิว กจ็เขดียนเปจ็นลายลรักษณย์อกรั ษรรรับรองจดหมาย
ฉบรับทดีนึ่สองนดีตั้เรนืนึ่องเทศกาลเปอรย์รอิม 30 ใหผู้สงยู่ จดหมายไปถถึงยอิวทรัตั้งปวงในหนถึนึ่งรผู้อยยดีสนึ่ อิบเจจ็ดมณฑล
ในราชอาณาจรักรของอาหสส เอรรัส เปจ็นคสาทดีนึ่แทผู้จรอิงใหผู้อยยยู่เยจ็นเปจ็นสส ข 31 และใหผู้ถนือวรันเทศกาลเปอรย์
รอิมเหลยู่านดีตั้ตามกสาหนดฤดยกาล ดรังทดีนึ่โมรเดครัยคนยอิวและพระราชอินดีเอสเธอรย์มดีพระเสาวนดียสย์ รันึ่งพวก
ยอิว และตามทดีนึ่เขาตรัตั้งไวผู้สสาหรรับตนเองและสสาหรรับเชนือตั้ สายของเขา เกดีนึ่ยวกรับการอดอาหารและการ
รผู้องทสกขย์ของเขา 32 พระบรัญชาของพระนางเอสเธอรย์ตรัตั้งระเบดียบการเทศกาลเปอรย์รอิมไวผู้และมดี
บรันทถึกไวผู้ในหนรังสนือ
วนันหยรุดประจททำชทำตธิของอธิสรทำเอลนภีรกลทำยเปจ็นทภีที่รดูข้จกนั ในชสืที่อเปอรรรมธิ คททำวตทำ เปอรร์รดิม เปจ็นคททำ
ฮภีบรดูพหดูพจนรของ เปอรร์ (อตทำนออกเสภียงวตทำเปอรรอภีม) คททำๆนนัรนมภีควทำมหมทำยวตทำ ทอดฉลทำก มนันมทำจทำก
กทำรทภีฮที่ ทำมทำนไดข้ทอดฉลทำก (นนันที่ คสือ ทอดลดูกเตต๋ทำ) เพสืที่อจะรดูวข้ ทำต เดสือนไหนจะเปจ็นเดสือนเฮงทภีที่สรุดสททำหรนับ
เขทำทภีจที่ ะกระทททำตทำมแผนกทำรของเขทำ กฤษฎภีกทำของฮทำมทำนไดข้ถดูกออกเมสืที่อวนันทภีที่สธิบสทำมของเดสือนนนัร น
ดนังนนัรนพวกยธิวจซงเอทำชสืที่อของเหตรุกทำรณรสททำคนัญนนัรน – กทำรทอดฉลทำก (เปอรร์) ทททำใหข้มนันเปจ็นคททำพหดูพจนร
(เปอรร์รมดิ ) และตนัรงชสืที่อวนันหยรุดหนซงที่ หลนังจทำกนนัรนซซที่งถดูกถสือมทำจนถซงสมนัยปนัจจรุบนัน

ทนัรงโมรเดคนัยซซที่งตอนนภีรมภีสธิทธธิอททำนทำจใหญตโตแลข้วและพระรทำชธินเภี อสเธอรรกจ็ “เขภียนเปจ็นลทำย
ลนักษณรอนักษรรนับรองจดหมทำยฉบนับทภีที่สองนภีรเรสืที่องเทศกทำลเปอรรรธิม” จดหมทำยฉบนับทภีที่สองถดูกสต งไปทนัวที่
จนักรวรรดธิโดยมอบสถทำนะททำงกทำรของรนัฐบทำลใหข้แกตวนันนนัรน
*****
ภนพรวมของเอสเธอรร์ 10: โมรเดคนัยถรูกเลสืกี่อนยศเปล็นผรูม้มกอคานาจลคาดนับทกกี่สองในอาณาจนักร
นนันนั้
อสธ 10:1-3

กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัสมดีรบรั สรันึ่งใหผู้เกจ็บบรรณาการทรันึ่วราชอาณาจรักรและ

ตามเกาะตยู่างๆแหยู่งทะเล 2 พระราชกอิจอรันกอปรดผู้วยพระราชอสานาจและอานสภาพ กรับเรนืนึ่องราว
ละเอดียดของยศศรักดอิดิ์อรันสย งของโมรเดครัย ซถึงนึ่ กษรัตรอิยทย์ รงเลนืนึ่อนทยู่านขถึตั้น มอิไดผู้บรันทถึกไวผู้ในหนรังสนือ
พงศาวดารของกษรัตรอิยย์แหยู่งมดีเดดียและเปอรย์เซดียหรนือ 3 เพราะโมรเดครัยคนยอิวมดีตสาแหนยู่งรอง
กษรัตรอิยอย์ าหสส เอรรัส และทยู่านเปจ็นใหญยู่ทยู่ามกลางพวกยอิว และเปจ็นทดีนึ่ชอบพอของมวลญาตอิพดีนึ่นผู้อง
ของทยู่าน เพราะทยู่านแสวงหาความมรันึ่งครันึ่งใหผู้ชนชาตอิของทยู่าน และพยดใหผู้เกอิดสรันตอิสสขแกยู่เชนือตั้ สายทรัตั้ง
ปวงของทยู่าน
ขณะเดภียวกนัน โมรเดคนัยกจ็ถดูกแตตงตนัรงเปจ็นรองกษนัตรธิยรแลข้ว ในภทำษทำสมนัยใหมต เขทำอทำจไดข้ชสืที่อ
วตทำเปจ็นนทำยกรนัฐมนตรภีของเปอรรเซภีย แมข้พระนทำมของพระเจข้ทำมธิไดข้ถดูกกลตทำวถซงในหนนังสสือเอสเธอรร
เลยซซที่งอทำจเปจ็นเพรทำะควทำมสลนับซนับซข้อนในดข้ทำนกทำรปกครองของเปอรรเซภีย ถซงกระนนัรนพระหนัตถรใน
กทำรทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้ทำกจ็ปรทำกฏชนัดเจน พระองครไมตเพภียงพธิสดูจนรในเรสืที่องกทำรปกปข้อง
ประชทำชนผดูข้บรธิสรุทธธิธเทตทำนนัรน แตตพระองครยนังทรงชตวยใหข้พวกเขทำมภีชนัยดข้วย ควทำมคธิดตตอตข้ทำนยธิวไมตใชต
เรสือที่ งใหมต มนันเกตทำแกตพอๆกนับปฏธิปนักษรผดูข้นร นัน ถซงกระนนัรนพระหนัตถรแหตงกทำรปกปข้องดดูแลของพระเจข้ทำกจ็
ยนังอยดูเต หนสือประชทำชนของพระองครจนทรุกวนันนภีร

