
หน้า 1063เอสเธอร์
พระราชินีวชัที
ไม่เชื�อฟังกษตัริย์

1
อยู่มาในรัชสมัยของอาหสุ-
เอรัส (อาหสุเอรัสผู้ทรง

ครอบครองตั! งแต่ประเทศอิน-
เดียถึงประเทศเอธิโอเปีย เหนือ
หนึ-งร้อยยี-สิบเจด็มณฑลนั!น)
2 ในสมัยที- กษัตริย์อาหสุ เอรัส
ประทับบนบัลลังก์แห่งราชอา-
ณาจั กรของพระองค์ ในสุ สา
ปราสาท
3ในปีที-สามแห่งรัชกาลของพระ
องค์ พระองค์พระราชทานการ
เลี! ยงแก่เจ้านาย และบรรดาข้า
ราชการของพระองค์ นายทัพ
นายกองทัพแห่งเปอร์เซียและ
มีเดีย และขุนนางกับผู้ ว่าราช
การมณฑลเฝ้าอยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์
4ขณะที- พระองค์ทรงแสดงราช
สมบัติแห่งราชอาณาจักรอันรุ่ง
เรืองของพระองค์ ทั! งความโอ่
อ่าตระการอันรุ่ งโรจน์ของพระ
องค์อยู่ เป็นเวลาหลายวัน ถึง
หนึ-งร้อยแปดสิบวัน
5เมื- อวันเหล่านี! ผ่านพ้นไปแล้ว
กษั ตริ ย์ ทรงจั ดการเลี! ยงแก่
บรรดาประชาชนผู้ อยู่ ในสุ สา
ปราสาท ทั! งผู้ใหญ่ผู้ น้อย
นานเจ็ดวันในลานอุทยานแห่ง
สาํนักพระราชวังของกษัตริย์

6มี ผ้าม่านฝ้ายสีขาวและสี ม่วง
คลํ!ามีสายป่านและเชือกขนแกะ
สีม่วงคล้องห่วงเงินและเสาหิน
อ่อน ทั!งเตียงทองคาํและเงินบน
พื! นลาดปูนฝังหินแดง หินอ่อน
มุกดา และหินอ่อนสีดาํ
7 เครื- องดื- มก็ใส่ ถ้วยทองคาํส่ง
ให้ (เป็นถ้วยหลากชนิด) และ
เหล้าองุ่นของราชสาํนักมากมาย
ตามพระทั ยก ว้ า งขวางของ
กษัตริย์
8 การดื- มก็กระทาํกั นตามกฎ
หมายที- ไม่มีการบังคับ เพราะ
กษัตริย์ทรงมีพระกระแสรับสั- ง
ไปยังพนักงานทั! งปวงว่า ให้ทุก
คนทาํได้ตามใจปรารถนา
9พระราชินี วัชทีก็พระราชทาน
การเลี! ยงแก่สตรีในราชสาํนักซึ- ง
เป็นของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้วย
10 ณ วันที- เจ็ดเมื-อพระทัยของ
กษัตริ ย์ รื- นเริ งด้ วยเหล้ าองุ่ น
พระองค์ ทรงบั ญชาเมหุ มาน
บิสธา ฮารโบนา บิกธาและอา-
บักธา เศธาร์ และคารคาส ขันที
ทั!งเจด็ผู้ปรนนิบัติต่อพระพักตร์
กษัตริย์อาหสุเอรัส
11 ให้ไปเชิญพระราชินีวัชทีสวม
มงกุฎมาเฝ้ากษัตริย์ เพื-อจะให้
ประชาชนและเจ้านายของพระ
องค์ได้ชมสง่าราศีโฉมของพระ
นาง เพราะพระนางงามนัก

(F) อสร G:I; I:FG (K) K ซมอ L:F; F พกษ F:GI (M) ปฐก GO:KO (G) สดด LI:F-G
(P) K พศด L:Q-R (I) อพย KI:F, MF-MK (L) F พกษ FO:KF (Q) ยรม MP:Q; PF:L
(R) อสธ P:G, Q (FO) ปฐก GM:MG; วนฉ FI:KP (FF) สภษ FI:R; KM:KR-MM; มก I:KF
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12 แต่พระราชินีวัชทีทรงปฏิเสธ
ไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์
ที-รับสั-งไปกับขันที เมื-อเป็นเช่น
นี! กษัตริย์ทรงเดือดดาล และ
พระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่
ในพระอุระ
13 ฝ่ ายกษัตริ ย์ จึ งตรัสกั บคน
ที- มี ปั ญญาผู้ ทราบกาลเทศะ
(เพราะนี- เป็นวิธีดาํเนินการของ
กษัตริย์ต่อบรรดาผู้ที- เจนจัดใน
กฎหมายและการพิพากษา
14 ผู้ที-รองพระองค์คือ คารเช-
นา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิช เม-
เรส มารเสนา และเมมูคาน เจ้า
นายทั! งเจ็ดของเปอร์เซียและมี-
เดีย ผู้เคยเข้าเฝ้ากษัตริย์ และ
นั-งก่อนในราชอาณาจักร)
15 ว่า "ตามกฎหมายจะต้อง
กระทาํอะไรต่อพระราชินี วัชที
เพราะว่ าพระนางมิ ได้ปฏิ บัติ
ตามพระบั ญชาของกษั ตริ ย์
อาหสุเอรัสซึ-งรับสั-งไปกับขันที"
16 เมมูคานจึงทูลต่อพระพักตร์
กษัตริ ย์และเจ้านายทั! งปวงว่า
"พระราชินีวัชทีได้ทรงกระทาํผิด
มิใช่ต่อกษัตริย์เท่านั! น แต่ต่อ
เจ้านายทั! งปวงและประชาชนทั! ง
ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทั! งสิ! นของ
กษัตริย์อาหสุเอรัส
17 เพราะสิ- งที- พระราชิ นี ทรง
กระทาํนี! จะเป็นที-ทราบแก่สตรี
ทั!งปวง ทาํให้เขามองดูสามีของ

เขาด้วยความประมาท เพราะเขา
จะพูดว่า `กษัตริย์อาหสุเอรัสมี
พระบัญชาให้นาํพระราชินีวัชที
มาต่อพระพักตร์พระองค์ แต่
พระนางไม่เสดจ็มา'
18 ในวันนี! ทีเดียวเจ้านายผู้หญิง
แห่งเปอร์เซียและมีเดียซึ-งได้ยิน
ถึงสิ- งที- พระราชินีทรงกระทาํนี!
ก ็จะเล่าให้ เจ้ านายทั! งปวงของ
กษัตริย์รู้ทั- วกัน ทาํให้มีความ
ประมาทและความโกรธขึ! นเป็น
อันมาก
19 ถ้าเป็นที-พอพระทัยกษัตริย์
ขอให้มีพระราชโองการจากพระ
องค์ และให้บันทึกไว้ในกฎ
หมายของคนเปอร์ เซียและคน
มีเดีย อย่างที- คืนคาํไม่ได้ว่า
`วัชทีจะเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอ-
รัสอีกไม่ได้' และขอกษัตริย์
ประทานตาํแหน่งราชินีให้แก่ผู้
อื-นที-ดีกว่าพระนาง
20 ดังนั! นเมื- อกษัตริย์ทรงประ-
กาศกฤษฎีกา ตลอดพระราช
อาณาจักรของพระองค์ (อัน
กว้างใหญ่อย่างยิ-งนั! น) สตรีทั! ง
ปวงจะต้องให้เกียรติสามีของตน
ไม่ว่าสูงหรือตํ-า"
21 คาํทูลแนะนาํนี! เป็นที-พอพระ
ทัยกษัตริย์และเจ้านาย กษัตริย์
จึงทรงกระทาํตามที- เมมูคานทูล
เสนอ
22 ด้วยว่ าพระองค์ทรงมีพระ

เอสเธอร์ F

(FK) ปฐก M:FI; อฟ P:KK (FM) ยรม FO:L (FG) K พกษ KP:FR (FP) อสธ I:I
(FI) กจ FQ:FG; KP:FO (FL) K ซมอ I:FI; อฟ P:MM (FR) อสธ F:KF; M:R; Q:P, Q
(KO) พบญ FL:FM; KF:KF; อฟ P:MM (KF) อสธ F:FR; K:G (KK) อสธ M:FK; Q:R
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อั กษรไปทั- วราชมณฑลของ
กษัตริย์ ถึงทุกมณฑลตามอักษร
ของมณฑลนั!น  และถึงทุกชาติ
ตามภาษาของเขา ให้ชายทุกคน
เป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตน
และให้ประกาศกฤษฎีกานี! ตาม
ภาษาของแต่ละชนชาติ

เอสเธอรร์บัตําแหน่ง
เป็นพระราชินี

2
ภายหลั งเหตุการณ์เหล่านี!
เมื- อพระพิโรธของกษัตริย์

อาหสุเอรัสสงบลง พระองค์ทรง
ระลึกถึงวัชทีและสิ- งที- พระนาง
ทรงกระทาํ และกฤษฎีกาที-พระ
องค์ทรงออกเรื-องพระนาง
2 ข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรน-
นิบัติพระองค์อยู่ จึงทูลว่า "ขอ
ทรงให้หาหญิ งพรหมจารี สาว
สวยมาถวายกษัตริย์
3และขอกษัตริย์ทรงแต่งตั! งเจ้า
หน้าที- ทุกมณฑลแห่งราชอาณา
จักรของพระองค์ เพื- อให้คน
เหล่านี! รวบรวมหญิงสาวพรหม-
จารีงดงามทั! งหลายมายังฮาเร็ม
ในสุสาปราสาท ให้อยู่ในอารัก-
ขาของเฮกั ยข้ าราชบริ พารใน
พระราชสาํนักของกษัตริย์ ผู้
ดูแลสตรี และขอประทานเครื-อง
ชาํระล้ างและประเทืองผิวสาํ-
หรับหญิงเหล่านั!น
4 และขอใ ห้ ห ญิ งส าวคนที-
กษัตริ ย์พอพระทัยได้เป็นพระ

ราชินีแทนวัชที" ข้อนี! พอพระทัย
กษัตริย์ พระองค์จึงทรงกระทาํ
ตามนั!น
5ยังมียิวคนหนึ-งในสุสาปราสาท
ชื-อโมรเดคัย บุตรชายยาอีร์ ผู้
เป็นบุตรชายชิเมอี ผู้ เป็นบุตร
ชายคีช คนเบนยามิน
6 ผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเล็ม
ในหมู่ เชลยที- ถู กกวาดต้อนไป
พร้อมกับเยโคนิยาห์กษัตริย์ของ
ยูดาห์ ผู้ซึ- งเนบูคัดเนสซาร์
กษัตริ ย์ ของบาบิ โลนได้กวาด
ต้อนไปนั!น
7ท่านได้เลี! ยงดูฮาดาชาห์ คือ
เอสเธอร์ บุตรสาวลุ งของท่ าน
เพราะเธอไม่มีพ่อแม่ สาวคนนี!
รูปงามและน่าดู เมื-อบิดามารดา
ของเธอสิ! นชีวิตแล้ว โมรเดคัยก็
รับเธอมาเลี! ยงเป็นบุตรสาว
8ต่อมา เมื- อพระบัญชาของ
กษัตริ ย์และกฤษฎีกาของพระ
องค์ประกาศออกไป และเมื- อ
เขารวบรวมหญิงสาวเป็นอันมาก
เข้ามาในสุสาปราสาทให้อยู่ภาย
ใต้อารักขาของเฮกัย เอสเธอร์ก็
ถูกนาํเข้ามาไว้ในราชสาํนักภาย
ใต้อารักขาของเฮกัยผู้ดูแลสตรี
9หญิงนั! นเป็นที- พอใจเขาและ
เธอก็ เป็นที- โปรดปรานแก่ เขา
เขาจึงรีบจัดหาเครื- องประเทือง
ผิว และส่วนของเธอให้เธอ
พร้อมกับสาวใช้ที- คัดเลือกแล้ว

เอสเธอร์ F, K

(F) อสธ F:FK-KF; ดนล I:FG-FQ (K) อสธ F:FO, FG; I:FG (M) อสธ F:F-K; K:Q, FK
(G) K ซมอ FM:G-I; FI:KF-KM (P) F ซมอ R:F; K ซมอ FI:P (I) K พกษ KG:I, FG-FP
(L) ปฐก GQ:P; อสธ F:FF; K:FP (Q) อสธ K:M (R) ปฐก MR:KF; F พกษ Q:PO; อสร L:I
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เจ็ดคนจากราชสาํนัก แล้วก็
เลื- อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ! น
ไปยังสถานที-ที-ดีที-สุดในฮาเรม็
10 เอสเธอร์มิ ได้บอกให้ทราบ
ถึงชาติและญาติของเธอ เพราะ
โมรเดคัยกาํชับเธอไม่ให้ใครรู้
11 ทุ กๆวั นโมรเดคั ยเดิ นมา
หน้าลานของฮาเรม็ เพื-อฟังข่าว
เอสเธอร์เป็นอย่างไร และมีอะ-
ไรเกิดขึ! นแก่เธอ
12 เมื- อถึงเวรที- สาวๆทุกคนจะ
เข้ าไปเฝ้ ากษัตริ ย์อาหสุ เอรัส
หลั งจากได้ เตรียมตัวตามระ-
เบียบของหญิงสิบสองเดือนแล้ว
(และนี- เป็ นเวลาปกติ สาํหรั บ
ประเทืองผิว คือชโลมกายหญิง
ด้วยนํ!ามันกาํยานหกเดือน และ
หกเดื อนด้ วยเครื- องเทศและ
นํ!ามันประเทืองผิวผู้หญิง)
13 เมื- อสาวๆทุ กคนจะเข้ าไป
เฝ้ากษัตริย์อย่างนี!  เธอต้องการ
จะเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังราช
สาํนัก กเ็อาไปได้
14 เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็น และ
ในเวลาเช้ าเธอกลับออกมาใน
ฮาเร็มที- สองในอารักขาของชา-
อัชกาสขันทีของกษัตริย์ ผู้ ดูแล
นางห้าม เธอไม่ได้เข้าไปเฝ้า
กษัตริย์อีก นอกจากกษัตริย์จะ
พอพระทัยในเธอ และทรงเรียก
ชื-อเธอให้เข้าเฝ้า
15 บัดนี! เมื-อถึงเวรของเอสเธอร์

บุตรสาวของอาบีฮาอิล ลุงของ
โมรเดคัยผู้ซึ- งรับเธอไว้เป็นบุตร
สาว จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ เธอมิได้
ขอสิ- งใด นอกจากสิ- งที- เฮกัยข้า
ราชสาํนักของกษัตริย์ผู้ดูแลพวก
สตรีแนะนาํ ฝ่ายเอสเธอร์ได้รับ
ความโปรดปรานในสายตาของ
ทุกคนที-ได้พบเห็น
16 เมื- อเขาพาเอสเธอร์ เข้าไป
เฝ้ ากษัตริ ย์อาหสุ เอรัสในพระ
ราชสาํนัก ในเดือนสิบซึ- งเป็น
เดือนเทเบทในปีที- เจ็ดแห่งรัช
กาลของพระองค์
17 กษัตริ ย์ทรงรักเอสเธอร์ยิ- ง
กว่าบรรดาหญิงทั!งปวงนั!น และ
เธอได้ รับพระกรุณาและความ
โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารี
ทั!งสิ! น พระองค์จึงทรงสวมพระ
มงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรง
ตั! งเธอให้ เป็ นพระราชินี แทน
วัชที
18 แล้ วกษั ตริ ย์ พระราชทาน
การเลี! ยงใหญ่แก่เจ้านายและข้า
ราชการทั! งปวงของพระองค์
เป็นการเลี! ยงของพระนางเอส-
เธอร์ พระองค์ทรงอนุมัติให้งด
ส่วยแก่มณฑลทั! งปวง และพระ
ราชทานของกาํนัล ด้วยพระทัย
กว้างขวางของกษัตริย์
19 เมื-อเขารวบรวมหญิงพรหม-
จารีมาครั! งที-สอง โมรเดคัยนั- ง

เอสเธอร์ K

(FO) อสธ M:Q; G:FM-FG (FF) ปฐก ML:FG; F ซมอ FL:FQ (FK) สภษ L:FL; พซม M:I
(FG) ปฐก MG:FR; พบญ KF:FG (FP) อสธ K:L; พซม I:R; Q:FO (FI) อสธ K:F, M; L:Q
(FL) F ซมอ K:Q; อสธ G:FG (FQ) ปฐก KR:KK; วนฉ FG:FO-FL (FR) อสธ K:M-G, KF
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อยู่ที-ประตูของกษัตริย์
20 ฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั! นมิ
ได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติ
หรือชนชาติ ของพระนางดั งที-
โมร เดคั ยกาํ ชั บพระนาง ไ ว้
เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงทาํ
ตามคาํสั- งของโมรเดคัย เช่น
เดียวกับเมื- อเขาเลี! ยงดูพระนาง
มา
โมรเดคยัช่วยชีวิตของกษตัริย์
21 ในครั! งนั! นเมื- อโมรเดคัยนั- ง
อยู่ที-ประตูของกษัตริย์ บิกธาน
และเทเรช ขันทีสองคนของ
กษัตริย์ ผู้ เฝ้าธรณีประตู มี
ความโกรธและหาช่องที-จะประ-
ทุษร้ายกษัตริย์อาหสุเอรัส
22 เรื- องนี! รู้ ถึ งโมรเดคัยและ
ท่ านก็ ทู ลพระราชิ นี เอสเธอร์
พระนาง เอส เธอ ร์ กราบทู ล
กษัตริย์ในนามของโมรเดคัย
23 เมื- อมีการสอบสวนเรื- องนี! ว่า
เป็นความจริงแล้ว กษัตริย์กท็รง
ให้แขวนสองคนนั! นเสียที- ต้นไม้
และบันทึกเรื- องไว้ ในหนั งสื อ
พ งศ า วด า ร ต่ อ พร ะ พั ก ต ร์
กษัตริย์

ฮามานวางแผนรา้ย
ที�จะทําลายคนยิวทั+งปวง

3
ภายหลั งเหตุการณ์เหล่านี!
กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงเลื-อน

ยศฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา
คนอากัก กษัตริย์ทรงเลื-อนท่าน

และทรงตั! งเ ก้ าอี! ของท่ านไว้
เหนือกว่าของเจ้านายทั! งปวงที-
อยู่กับพระองค์
2บรรดาข้าราชการของกษัตริย์
ซึ-งอยู่ที-ประตูของกษัตริย์กก็ราบ
ลงแสดงความเคารพต่อฮามาน
เพราะกษั ตริ ย์ ทรงบั ญชาให้
แสดงความเคารพต่อท่ านเช่น
นั!น แต่โมรเดคัยมิได้กราบหรือ
แสดงความเคารพ
3ข้าราชการของกษัตริย์ซึ- งอยู่ที-
ประตูของกษัตริย์จึงพูดกับโมร-
เดคัยว่า "ทาํไมท่านละเมิดพระ
บัญชาของกษัตริย์"
4อยู่มาเมื- อเขาทั! งหลายพูดกับ
ท่านวันแล้ววันเล่า และท่านไม่
ฟังเขา เขากไ็ปเรียนฮามานเพื-อ
จะดู ว่าถ้อยคาํของโมรเดคัยจะ
ชนะหรือไม่ เพราะท่านบอกเขา
ว่าท่านเป็นยิว
5เมื-อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยไม่
กราบลงหรือแสดงความเคารพ
ต่อท่าน ฮามานกเ็ดือดดาล
6 แต่ ท่ านเห็ นว่ าเป็ นการเสี ย
เกียรติที- จะจับกุมโมรเดคัยคน
เดียว เพราะมีคนเรียนท่านให้
ทราบถึ งชนชาติ ของโมรเดคัย
ฮามานจึงหาช่องที- จะทาํลายยิว
ทั!งหมด คือชนชาติของโมรเด-
คัยทั-วราชอาณาจักรของอาหสุ-
เอรัส
7ในเดือนแรกซึ- งเป็นเดือนนิ-

เอสเธอร์ K, M

(KO) อสธ K:FO (KF) K ซมอ G:P-I; FI:FF (KK) ปญจ FO:KO (KM) ปฐก GO:FR, KK
(F) กดว KG:L; F ซมอ FP:Q (K) ปฐก GF:GM (M) อพย F:FL (G) ปฐก MR:FO; อสร F:M
(P) ปฐก G:P-I; อสธ F:FK; M:K (I) สดด QM:G; วว FK:FK (L) นหม K:F; อสธ F:M
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สานปี ที- สิ บสองแห่ งรั ชกาล
กษัตริย์อาหสุเอรัส เขาพากัน
ทอดเปอร์ คือสลาก ต่อหน้า
ฮามานเพื- อหาวัน และเพื- อหา
เดือน ได้เดือนที-สิบสอง คือเป็น
เดือนอาดาร์
8แล้วฮามานทูลกษัตริย์อาหสุ-
เอรัสว่า "มีชนชาติหนึ- งกระจาย
อยู่ทั-ว และแยกกันอยู่ท่ามกลาง
ชนชาติ ทั! งหลายในมณฑลทั! ง
หลายแห่ งราชอาณาจั กรของ
พระองค์ กฎหมายของเขาผิด
กับกฎหมายของชนชาติอื- นทั! ง
สิ! น และพวกนี! ไม่รักษากฎหมาย
ของกษัตริย์ การที- กษัตริย์ทรง
ปล่อยเขาไว้นี! ไม่ บังเกิ ดประ-
โยชน์แก่พระองค์
9 ถ้ าเป็นที- พอพระทัยกษัตริ ย์
ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทาํลาย
ล้างเขาเสียเถิด และข้าพระองค์
จะถวายเงินหนึ- งหมื-นตะลันต์ใส่
มือบรรดาผู้ ที- ดูแลพระราชกิจ
ของกษัตริย์ เพื- อเขาจะได้ใส่
ในพระคลังของกษัตริย์"
10 กษัตริย์จึงถอดพระธาํมรงค์
ตราออกจากพระหัตถ์ของพระ
องค์ มอบแก่ ฮามานบุ ตรชาย
ฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรูของ
พวกยิว
11 และกษัตริ ย์ตรัสกับฮามาน
ว่า "เรามอบเงินนั! นให้แก่ท่าน
และมอบประชาชนแก่ท่านด้วย

เพื-อจะทาํแก่เขาตามที-ท่านเห็น
ดี"
12 แล้วทรงเรียกราชอาลักษณ์
เข้ามาในวันที- สิบสามเดือนต้น
ให้เขียนกฤษฎีกาตามที- ฮามาน
บัญชาไว้ทุกประการ ส่งไปยัง
สมุหเทศาภิบาลของกษัตริย์และ
ของเจ้าเมืองมณฑลทั! งปวงและ
ถึ งเจ้ านายแห่งชนชาติ ทั! งปวง
ถึ งทุ กมณฑลเป็ นอั กษรของ
มณฑลนั! น และถึงชนทุกชาติ
เป็นภาษาของเขา เขียนในพระ
นามของกษัตริย์อาหสุเอรัสและ
ประทับตราด้ วยพระธาํมรงค์
ของกษัตริย์
13 ให้คนเดินข่าวจดหมายเหล่า
นี! ไปถึงมณฑลของกษัตริย์ทั!งสิ! น
สั- งให้ทาํลาย สังหารและทาํให้
ยิวทั!งปวงพินาศไป ทั!งหนุ่มและ
แก่ เด็กและผู้หญิงในวันเดียว
กัน คือวันที-สิบสามเดือนที- สิบ
สองซึ-งเป็นเดือนอาดาร์ และให้
ริบเอาข้าวของของเขาไปหมด
14 ให้ ออกสาํ เนาเอกสารนั! น
เป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นาํ
ไปป่ าวร้องให้ ชนชาติ ทั! งปวง
พร้อมเพื-อวันนั!น
15 บรรดาคนเดิ นข่ าวก็ รี บไป
ตามพระบัญชาของกษัตริย์ และ
ออกกฤษฎีกานั!นในสุสาปราสาท
กษัตริย์ก็ประทับดื- มกับฮามาน
ส่วนชาวนครสุสาพากันงุนงง

เอสเธอร์ M

(Q) ลนต KI:MM; พบญ G:KL; MO:M; MK:KI; นหม F:Q (R) ปฐก KM:FI; มธ FQ:KG
(FO) ปฐก GF:GK; อสธ L:I (FF) สดด LM:L; ยรม KI:FG (FK) F พกษ KF:Q; อสธ Q:R
(FM) K พศด MO:I; อสธ Q:FO, FG (FG) อสธ Q:FM-FG (FP) สภษ F:FI; G:FI; ฮชย L:P
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พวกยิวถือ
อดอาหาร

4
เมื- อ โมรเดคั ยทราบทุ ก
อย่ างที- ได้ กระทาํ ไปแล้ ว

โมรเดคัยก็ฉีกเสื! อของตน สวม
ผ้ากระสอบและใส่ขี! เถ้า และ
ออกไปกลางนคร ครํ-าครวญ
ด้วยเสียงดังอย่างขมขื-น
2ท่านขึ! นไปอยู่ ตรงหน้าประตู
ของกษัตริย์ เพราะไม่มี ผู้ ใด
ที- สวมผ้ากระสอบเข้าประตูของ
กษัตริย์ได้
3และในทุกมณฑลที-พระบัญชา
ของกษัตริ ย์และกฤษฎีกาของ
พระองค์ไปถึง ก็มีการไว้ทุกข์
อย่างใหญ่หลวงท่ามกลางพวก
ยิว ด้วยการอดอาหาร ร้องไห้
และครํ-าครวญ และคนเป็นอัน
มากนอนในผ้ากระสอบและมีขี!
เถ้า
4 เมื- อสาวใช้และขันทีของพระ
นางเอสเธอร์มาทูลพระนาง พระ
ราชินีก็เป็นทุกข์ในพระทัยยิ-งนัก
พระนางทรงส่งเสื! อผ้าไปให้แก่
โมรเดคัย เพื-อท่านจะได้ถอดผ้า
กระสอบของท่านออกเสีย แต่
ท่านไม่ยอมรับผ้านั!น
5แล้วพระนางเอสเธอร์มีพระ
เสาวนี ย์ เรี ยกฮาธาคขันที คน
หนึ- งของกษัตริย์ ผู้ซึ- งพระองค์
ทรงแต่งตั! งให้ปรนนิบัติ พระ
นางตรัสสั- งให้ ไปหาโมรเดคัย

เพื- อจะทรงทราบว่า เรื- องอะไร
และทาํอย่างนั!นทาํไม
6ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัยที-
ถนนในนคร ข้างหน้าประตูของ
กษัตริย์
7 โมรเดคัยก็เล่าเรื- องทั! งสิ! นที-
เกิดแก่ท่าน และจาํนวนเงินถูก
ต้ องที- ฮามานสั ญญาถวายแก่
พระคลั งของกษัตริ ย์ เพื- อการ
ทาํลายพวกยิว
8โมรเดคัยยังได้ให้สาํเนากฤษ-
ฎีกาเขียนที- ออกในสุสาสั- งให้
ทาํลายเขาทั! งหลายเพื- อนาํ ไป
แสดงแก่พระนางเอสเธอร์ อธิ-
บายเรื-องให้พระนาง และกาํชับ
ให้พระนางเข้าเฝ้ากษัตริย์ เพื-อ
ทูลอ้อนวอนพระองค์ และวิง
วอนพระองค์เพื-อเห็นแก่ชนชาติ
ของพระนาง
9 ฮาธาคก็กลั บไปทูลพระนาง
เอสเธอร์ถึ งสิ- งที- โมรเดคัยได้
บอกไว้
10 แล้วพระนางเอสเธอร์ก็บอก
ฮาธาคให้ส่งข่าวไปให้โมรเดคัย
ว่า
11 "ข้าราชการของกษัตริ ย์ทั! ง
สิ! นและประชาชนในบรรดามณ-
ฑลของกษัตริย์ทราบอยู่ ว่า ถ้า
ชายหรื อหญิ งคนใดเ ข้ าเ ฝ้ า
กษัตริ ย์ภายในพระลานชั! นใน
โดยมิได้ทรงเรียก ก็มีกฎหมาย
อยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมด ให้

เอสเธอร์ G

(F) K ซมอ F:FF; อสธ M:Q-FM; โยบ F:KO (M) F ซมอ G:FM-FG; FF:G; อสธ F:F; M:FK
(G) F ซมอ Q:FP; K พกษ R:MK; อสธ F:FK (P) อสธ F:FO, FK; รม FK:FP; F คร FK:KI
(L) อสธ M:K-FP (Q) อสธ M:FG-FP; โยบ R:FP (FF) อสธ P:F-K; Q:G; ดนล K:R
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ลงโทษถึงตาย เว้นเสียแต่ผู้ซึ- ง
กษัตริ ย์ ยื- นธารพระกรทองคาํ
ออกรับคนนั! นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้
ส่วนฉันกษัตริย์ก็มิได้ตรัสเรียก
ให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้ว"
12 เขาทั! งหลายก็มาบอกโมร-
เดคัยถึงสิ- งที- พระนางเอสเธอร์
ตรัสนั!น
13 โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับ
ไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า
"อย่าคิดว่าเธออยู่ ในราชสาํนัก
จะรอดพ้นได้ดี กว่าพวกยิวทั! ง
ปวง
14 เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลา
นี!  ความช่วยเหลือและการช่วย
ให้พ้นจะมาถึงพวกยิวจากที- อื- น
แต่เธอและวงศ์วานบิดาของเธอ
จะพินาศ ที- จริงเธอมารับตาํ-
แหน่งราชินีกเ็พื-อยามวิกฤตเช่น
นี! กเ็ป็นได้นะ ใครจะรู้"
15 แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้
ไปบอกโมรเดคัยว่า
16 "ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิว
ทั! งสิ! นที-หาพบในสุสา และถือ
อดอาหารเพื-อฉัน อย่ารับประ-
ทาน อย่าดื- มสามวันกลางคืน
หรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของ
ฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย
แล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่า
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉัน
พินาศ ฉันกพิ็นาศ"
17 โมรเดคั ยก็ ไปกระทาํ ทุ ก

อย่างตามที-พระนางเอสเธอร์รับ
สั-งแก่ท่าน

พระราชินีเอสเธอร์
กลา้อุทธรณ์
ถึงกษตัริย์

5
อยู่ มาในวันที- สามพระนาง
เอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์

และประทับยืนที- ในลานชั! นใน
ของพระราชสาํนัก ตรงข้ามกับ
ท้ องพระโรงใหญ่ของกษัตริ ย์
กษัตริย์ประทับบนราชบัลลั งก์
ภายในพระราชวัง ตรงข้ามทาง
เข้าพระราชวัง
2เมื-อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็น
พระราชินี เอสเธอร์ประทับยืน
อยู่ในพระลาน พระนางกเ็ป็นที-
โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์ พระองค์จึงทรงยื- น
ธารพระกรทองคาํซึ- งอยู่ในพระ
หัตถ์ ของพระองค์แก่พระนาง
เอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็
เสดจ็เข้ามาแตะยอดธารพระกร
3 กษั ตริ ย์ ตรั สกั บพระนางว่ า
"พระราชินีเอสเธอร์ เรื- องอะไร
กัน พระนางต้องการสิ-งใด กจ็ะ
ประทานให้แก่พระนางถึงครึ- ง
ราชอาณาจักรของเรา"
4 และพระนางเอสเธอร์ ทู ลว่ า
"ถ้ าเป็นที- พอพระทัยกษัตริ ย์
ขอกษัตริ ย์ เสด็จมาพร้ อมกั บ
ฮามานในวันนี! ถึ งการเลี! ยงที-
หม่ อมฉั นเตรี ยมไว้ เพื- อพระ

เอสเธอร์ G, P

(FM) สภษ KG:FO-FK; มธ FI:KG-KP (FG) ปฐก KK:FG; กดว KM:KK-KG; พบญ MK:KI
(FI) K พศด KO:M; อสธ P:F (F) อสธ F:FF; G:FI; Q:FP (K) ปฐก MK:KQ; นหม F:FF
(M) F พกษ K:KO; F พกษ M:P (G) ปฐก KL:KP; MK:KO; อสธ P:Q (P) อสธ I:FG
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องค์"
5กษัตริย์จึงตรัสว่า "ให้ฮามาน
รีบมา เพื-อท่านจะได้กระทาํตาม
ที- พระนางเอสเธอร์ปรารถนา"
กษัตริย์จึงเสด็จไปในการเลี! ยง
กับฮามานซึ- งพระนางเอสเธอร์
ได้ทรงเตรียมไว้
6ขณะอยู่ที- การเลี! ยงเหล้าองุ่ น
กษัตริย์ตรัสกับเอสเธอร์ว่า "คาํ
ร้องขอของพระนางว่ากระไร เรา
จะให้ แล้วคาํทูลขอของพระนาง
ว่ากระไร แม้จะถึงครึ- งราชอา-
ณาจักรของเรา กจ็ะสาํเรจ็"
7พระนางเอสเธอร์ทูลว่า "คาํ
ร้องขอของหม่อมฉันและคาํทูล
ขอของหม่อมฉัน คือ
8 ถ้าหม่อมฉันเป็นที-โปรดปราน
ในสายพระเนตรของกษัตริย์และ
เป็นที- พอพระทัยกษัตริ ย์ที- จะ
ประทานตามคาํ ร้ องขอของ
หม่อมฉัน และให้คาํทูลขอของ
หม่อมฉันสาํเร็จนี!  ขอกษัตริย์
เสด็จมาพร้อมกับฮามานในการ
เลี! ยงซึ- งหม่อมฉันจะเตรียมไว้
สาํหรับเขาทั! งหลาย และพรุ่ง
นี! หม่ อมฉั นจะกระทาํ ตามที-
กษัตริย์ตรัสนั!น"
9 วันนั! นฮามานก็ออกไปด้วยใจ
ชื- นบานและยินดี แต่เมื- อฮา-
มานเห็นโมรเดคัยที- ประตูของ
กษัตริย์ ไม่ยืนขึ! นหรือตัวสั- น
อยู่ต่อหน้าท่าน ท่านกเ็ดือดดาล

ต่อโมรเดคัย
10 ถึงอย่างนั!นกด็ี ฮามานก็อด
กลั!นไว้ กลับไปบ้าน ใช้ให้คนไป
ตามบรรดาเพื- อนของตนและ
เศเรชภรรยาของตน
11 ฮามานพรรณนาถึงความโอ่
โถงแห่งความมั-งมีของท่าน จาํ-
นวนบุตรของท่าน และเกียรติ-
ยศทั!งสิ! นซึ-งกษัตริย์พระราชทาน
แก่ท่าน และถึงเรื- องว่ากษัตริย์
ได้เลื- อนท่ านขึ! นเหนือเจ้ านาย
และข้าราชการของกษัตริย์อย่าง
ไร
12 แล้วฮามานเสริมว่า "แม้พระ
ราชินีเอสเธอร์ก็มิได้ทรงให้ผู้ใด
ไปกั บกษัตริ ย์ ในการเลี! ยงซึ- ง
พระนางทรงจัดขึ! นนอกจากตัว
ข้า และพรุ่งนี! พระนางทรงเชิญ
ข้ากับกษัตริย์อีก
13 แต่สิ- งเหล่านี! หาเป็นประ-
โยชน์แก่ข้าไม่ ตราบใดที-ข้าเห็น
โมรเดคัยคนยิวนั- งอยู่ ที- ประตู
ของกษัตริย์"
14 เศเรชภรรยาของท่าน และ
สหายทั! งสิ! นของท่านจึงพูดกับ
ท่านว่า "ขอทาํตะแลงแกงสูงห้า
สิบศอก รุ่งเช้าก็ทูลกษัตริย์ให้
แขวนโมรเดคัยเสียที- นั- น แล้ว
ก็ ไปกิ นเลี! ยงอย่ างร่ าเริ งกั บ
กษัตริย์" คาํแนะนาํนี! เป็นที-พอ
ใจฮามาน ท่านจึงสั- งให้ทาํตะ-
แลงแกง

เอสเธอร์ P

(I) อสธ P:M; L:K; R:FK (Q) อสธ I:F; สภษ FI:R (R) โยบ KO:P; อมส I:FK-FM
(FO) ปฐก GM:MO-MF; GP:F; K ซมอ FM:KK (FF) ปฐก MF:F; อสธ F:G; โยบ MF:KG-KP
(FK) โยบ Q:FK-FM; KO:P-Q (FM) F พกษ KF:G-I; โยบ FP:KO (FG) K ซมอ FM:M-P
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ฮามานตอ้งยกย่องโมรเดคยั

6
คืนวันนั!นกษัตริย์บรรทมไม่
หลับ และพระองค์ทรงบัญ-

ชาให้นาํหนังสือบันทึกเหตุที- น่า
จดจาํคือพระราชพงศาวดารมา
เขากอ่็านถวายกษัตริย์
2พระองค์ทรงเห็นเขี ยนไว้ ว่ า
โมรเดคัยได้ ทู ลเรื- องบิกธานา
และเทเรชอย่างไร คือเรื-องขันที
สองคนของกษัตริ ย์ ผู้ เฝ้ าธรณี
ประตู หาช่องจะปลงพระชนม์
กษัตริย์อาหสุเอรัส
3กษัตริย์ตรัสว่า "ได้ให้เกียรติ
และยศอะไรแก่โมรเดคัยเพราะ
เรื- องนี! บ้าง" ข้าราชการของ
กษัตริย์ผู้ปรนนิบัติพระองค์ทูล
ว่า "ยังไม่ได้ให้สิ-งใดพ่ะย่ะค่ะ"
4กษัตริย์ตรัสว่า "ใครอยู่ในลาน
บ้าน" ฝ่ายฮามานพึ- งเข้ามาถึง
พระลานชั! นนอกแห่งราชสาํนัก
เพื- อจะทูลกษัตริย์เรื-องเอาโมร-
เดคัยแขวนเสียที-ตะแลงแกงซึ- ง
ท่านได้เตรียมไว้สาํหรับท่าน
5 ข้าราชการของกษัตริย์ จึ งทูล
พระองค์ว่า "ดูเถิด ฮามานกาํลัง
ยืนอยู่ในพระลานพ่ะย่ะค่ะ" และ
กษัตริย์ตรัสว่า "ให้ท่านเข้ามา
นี-"
6ฮามานจึงเข้ามา กษัตริย์ตรัส
กับท่านว่า "หากกษัตริย์มีพระ
ประสงค์จะประทานเกียรติยศ
แก่บุคคลผู้ใดแล้ว กษัตริย์ควร

จะทาํแก่เขาประการใด" และ
ฮามานราํพึงในใจว่า "ผู้ใดเล่าที-
กษัตริ ย์พอพระทัยจะประทาน
เกียรติยศมากกว่าข้า"
7แล้ วฮามานจึงทูลกษัตริ ย์ ว่ า
"เพื- อให้เกียรติแก่คนที-กษัตริย์
พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ
นั!น
8 ขอนาํ ฉล อง พร ะอ ง ค์ ซึ- ง
กษัตริย์ทรง และม้าซึ- งกษัตริย์
ทรง และมงกุฎซึ- งพระองค์ทรง
สวมบนพระเศียร
9ขอทรงมอบฉลองพระองค์และ
ม้าในมือของเจ้านายผู้ใหญ่ยิ- งที-
สุดคนหนึ- งของกษัตริย์ ขอให้
แต่งคนที- กษัตริย์พอพระทัยจะ
ประทานเกียรติยศ และขอให้
ชายนั! นขึ! นนั- งหลั งม้ าไปตาม
ถนนของกรุง และป่าวร้องไป
ข้างหน้าเขาว่า `ผู้ที-กษัตริย์พอ
พระทัยจะประทานเกียรติยศก็
เป็นเช่นนี! แหละ'"
10 กษัตริย์จึงตรัสกับฮามานว่า
"รีบเข้าเถอะ เอาเสื! อและม้า
อย่างที-ท่านว่า แล้วให้เกียรติแก่
โมรเดคัยคนยิวซึ- งนั- งที- ประตู
ของกษัตริย์ อย่าเว้นสิ-งใดที-ท่าน
กล่าวมานั!นเลย"
11 ฮามานจึงนาํฉลองพระองค์
กับม้าและตกแต่งโมรเดคัย และ
ให้ท่านขึ! นม้าไปตามถนนในกรุง
ป่าวร้องหน้าท่านว่า "ผู้ที-

เอสเธอร์ I

(F) ปฐก KK:FG; F ซมอ KM:KI-KL (K) อสธ K:KF (M) วนฉ F:FK-FM; F ซมอ FL:KP
(G) ปญจ R:FO; อสธ G:FF (I) สดด MP:KL; อสย GK:F (Q) F ซมอ FQ:G; F พกษ F:MM
(R) ปฐก GF:GM; F พกษ F:MM-MG (FO) K พกษ FO:FO; ดนล G:ML (FF) อสร I:FM
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กษัตริ ย์พอพระทัยจะประทาน
เกียรติยศกเ็ป็นเช่นนี! แหละ"
12 แล้ วโมรเดคัยก็กลั บมายั ง
ประตูของกษัตริย์ แต่ฮามานรีบ
กลับไปบ้านของท่าน คลุมศีรษะ
และครํ-าครวญ
13 และฮามานเล่าทุกสิ- งที-อุบัติ
แก่ท่านให้เศเรชภรรยาของท่าน
และสหายทั! งหลายของท่านฟัง
คนฉลาดของท่ านและเศเรช
ภรรยาของท่านจึงว่า "ถ้าท่าน
เริ- มล้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซึ- ง
เป็นเชื! อสายของยิว ท่านจะไม่
ชนะเขา แต่จะล้มลงต่อหน้าเขา
แน่"
14 ขณะเมื- อเขาทั! งหลายกาํลั ง
พูดกับท่านอยู่ ขันทีของกษัตริย์
ก็มาถึ งรีบนาํฮามานไปยังการ
เลี! ยงซึ-งพระนางเอสเธอร์ทรงจัด
นั!น

การเลี+ ยงของ
พระราชินีเอสเธอร์

7
กษัตริย์จึงเสด็จกับฮามาน
ไปในการเลี! ยงกับพระราชินี

เอสเธอร์
2ในวันที-สองเมื-ออยู่ที-การเลี! ยง
เหล้าองุ่ นกษัตริย์ตรัสกับเอส-
เธอร์อีกว่า "พระราชินีเอสเธอร์
คาํร้องขอของพระนางคืออะไร
และคาํ ทู ลขอของพระนางคื อ
อะไร เราจะประทานให้ แม้ถึง
ครึ- งราชอาณาจักรของเรา ก็จะ

สาํเรจ็"
3พระราชินีเอสเธอร์ทูลตอบว่า
"โอ ข้าแต่กษัตริย์ ถ้าหม่อมฉัน
เป็ นที- โปรดปรานในสายพระ
เนตรของพระองค์ และถ้าเป็นที-
พอพระทัยกษัตริย์ ขอพระราช
ทานชี วิตของหม่อมฉันให้ แก่
หม่ อมฉั นตามคาํ ร้ องขอของ
หม่อมฉัน  และชีวิตของชนชาติ
ของหม่อมฉันตามคาํทูลขอของ
หม่อมฉัน
4เพราะพวกเราถูกขาย ทั! ง
หม่อมฉันและชนชาติของหม่อม
ฉันให้ถูกทาํลาย ให้ถูกสังหาร
และให้ถูกล้างผลาญ แต่ถ้าพวก
เราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชาย
และหญิง หม่อมฉันกจ็ะอดกลั!น
สงบไว้ เพราะความทุกข์ยากของ
เราจะเปรียบกับผลเสียหายของ
กษัตริย์นั!นกไ็ม่ได้"
5กษัตริย์อาหสุเอรัสจึงตรัสกับ
พระราชินีเอสเธอร์ว่า "ผู้นั!นคือ
ใคร อยู่ที-ไหน จึงบังอาจคิดการ
กระทาํเช่นนี! "
6 และพระนางเอสเธอร์ ทู ลว่ า
"คู่อริและศัตรูคือฮามานคนโหด
ร้ายผู้นี! เพคะ" ฮามานก็กลัวอยู่
ต่อพระพักตร์กษัตริย์และพระ
ราชินี
ฮามานถูกแขวนคอใหต้าย

7 กษัตริ ย์ ทรงลุ กขึ! นจากการ
เลี! ยงเหล้าองุ่ นด้วยทรงพระพิ-

เอสเธอร์ I, L

(FK) F ซมอ M:FP (FM) ปฐก GF:Q; F ซมอ KQ:FR (FG) พบญ MK:MP (F) อสธ M:FP
(K) อสธ P:I; ยน FI:KG (M) F พกษ KO:MF; K พกษ F:FM (G) พบญ KQ:IQ
(P) ปฐก KL:MM; โยบ R:KG (I) F ซมอ KG:FM; สดด KL:K (L) อสธ F:FK; สภษ FG:FR
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โรธ และเสดจ็เข้าไปในราชอุท-
ยาน แต่ฮามานยังอยู่เพื-อทูลขอ
ชี วิ ตจากพระราชิ นี เอสเธอร์
เพราะท่ านเห็นว่ากษัตริ ย์ทรง
มุ่งร้ายต่อท่านแล้ว
8 เมื- อกษัตริ ย์ เสด็จกลั บจาก
ราชอุทยานมายังที-ซึ- งมีการเลี! ยง
เหล้าองุ่ น ฝ่ายฮามานยังกราบ
อยู่ที-พระแท่นซึ- งพระนางเอส-
เธอร์ประทับอยู่นั!น กษัตริย์ตรัส
ว่า "เขายังจะข่มขืนพระราชินีต่อ
หน้ าต่ อตาเราในบ้ านของเรา
หรือ" พอพระวาทะหลุดจาก
พระโอษฐ์กษัตริย์เขาก็มาคลุม
หน้าฮามาน
9ฮารโบนาขันทีคนหนึ- งทูลต่อ
พระพักตร์กษัตริย์ว่า "ดูเถิด
ตะแลงแกงซึ- งฮามานเตรียมไว้
สาํหรับโมรเดคัย ซึ-งรายงานช่วย
พระชนม์กษัตริย์ ก็ยังตั! งอยู่ที-
บ้านของฮามาน สูงห้าสิบศอก
พ่ะย่ะค่ะ" กษัตริย์ตรัสว่า
"แขวนมันบนนั!นแหละ"
10 เขาก็แขวนฮามานบนตะ-
แลงแกงซึ- งท่านได้เตรียมไว้สาํ-
หรับโมรเดคัย แล้วพระพิโรธ
ของกษัตริย์กส็งบลง

พวกยิวรบัอนุญาต
แกแ้คน้ศตัรูทั+งหลายของเขา

8
ในวันนั!นกษัตริย์อาหสุเอรัส
พระราชทานวงศ์ วานของ

ฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระ

ราชินีเอสเธอร์ โมรเดคัยก็เข้า
เฝ้ากษัตริย์ เพราะพระนางเอส-
เธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับ
พระนาง
2กษัตริ ย์ จึ งถอดพระธาํมรงค์
ตรา ซึ- งพระองค์ทรงเอามาจาก
ฮามาน พระราชทานให้โมรเด-
คัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตั! ง
โมรเดคัยเป็นใหญ่เหนือวงศ์วาน
ของฮามาน
3แล้วพระนางเอสเธอร์กราบทูล
กษัตริย์อีก พระนางกราบลงที-
พระบาทของพระองค์ และวิ ง
วอนพระองค์ด้วยนํ!า พระเนตร
ขอให้แผนการร้ ายของฮามาน
คนอากัก และการปองร้ายซึ- ง
ท่านได้คิดขึ! นต่อพวกยิวนั! นพ้น
ไปเสีย
4กษัตริย์จึงทรงยื- นธารพระกร
ทองคาํ แก่ พระนางเอสเธอร์
พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ! น
ประทับยืนเฝ้ากษัตริย์
5พระนางทูลว่า "ถ้าเป็นที-พอ
พระทัยกษัตริย์ และถ้าหม่อม
ฉันเป็นที- โปรดปรานในสายพระ
เนตรของพระองค์ ถ้าสิ- งนั! น
เป็นสิ- งที- ถูกต้องต่อพระพักตร์
กษัตริย์ และหม่อมฉันเป็นที-พอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ
องค์ ขอทรงให้มีพระอักษรรับ
สั- งให้กลับความในจดหมายซึ- ง
ฮามาน คนอากัก บุตรชายฮัม-

เอสเธอร์ L, Q

(Q) อสธ I:FK; โยบ R:KG; อสย KK:FL (R) K พกษ R:MK; อสธ F:FO; I:FG; โยบ KL:KO
(FO) วนฉ FP:L; อสค P:FM (F) โยบ KL:FI-FL; สดด MR:I (K) ปฐก GF:GK; อสธ M:FO
(M) F ซมอ KP:KG; K พกษ G:KL (G) อสธ G:FF; P:K (P) อพย MM:FM; F ซมอ KO:KR

 17_est.pub 
 page 12

 Wednesday, March 02, 2016 23:44 



หน้า 1075

เมดาธาได้คิดขึ! น และเขียนเพื-อ
ทาํลายพวกยิวที-อยู่ในมณฑลทั! ง
สิ! นของกษัตริย์
6 เพราะหม่ อมฉันจะอดทนดู
ภัยพิบัติมาถึงชาติของหม่อมฉัน
อย่างไรได้ หม่อมฉันจะทนดู
การทาํ ล ายญาติ พี- น้ องของ
หม่อมฉันอย่างไรได้"
7กษัตริย์อาหสุเอรัสจึงตรัสกับ
พระราชินีเอสเธอร์และแก่โมร-
เดคัยคนยิวว่า "ดูเถิด เรามอบ
วงศ์วานของฮามานแก่พระนาง
เอสเธอร์แล้ว และเขากแ็ขวนมัน
บนตะแลงแกง เพราะมันจะทาํ
อันตรายแก่พวกยิว
8ท่านจะเขียนตามที-ท่านพอใจ
เกี- ยวกั บเรื- องยิ วในนามของ
กษัตริย์ และประทับตราด้วย
พระธาํมรงค์ เพราะว่ากฤษฎีกา
ที- เขียนในนามของกษัตริย์และ
ประทับตราด้วยพระธาํมรงค์จะ
เปลี-ยนกลับไม่ได้"
9แล้วพระองค์ทรงเรียกราชอา-
ลักษณ์เข้ามาในเวลานั!นในเดือน
ที-สามซึ-งเป็นเดือนสิวัน ณ วันที-
ยี-สิบสาม และให้เขียนกฤษฎีกา
ตามที- โมรเดคัยบัญชาทุกอย่าง
เกี- ยวกับพวกยิว ถึงบรรดา
สมุหเทศาภิบาล และผู้ ว่าราช
การ และเจ้าหน้าที- ของมณฑล
ตั! งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปีย ร้อย
ยี-สิบเจด็มณฑล ไปถึงทุกมณฑล

เป็นอักษรของมณฑลนั! น และ
ถึงชนทุกชาติ เป็นภาษาของเขา
และถึ งพวกยิ วเป็นอั กษรและ
ในภาษาของเขา
10 และท่ านเขียนในพระนาม
ของกษั ตริ ย์ อาหสุ เอรั สและ
ประทั บตราพระธาํมรงค์ ของ
กษัตริย์ และส่งจดหมายนั! นไป
ทางผู้เดินข่าวขึ! นม้าเร็ว และผู้
ขี- ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม
11 ตามจดหมายเหล่านี! กษัตริย์
ทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้ อยู่ ใน
ทุกเมืองชุมนุมกันและป้องกัน
ชีวิตของตน ให้ทาํลาย ให้สัง-
หารและให้ ล้ างผลาญกาํลังพล
ใดๆของประชาชนหรือมณฑล
ใดๆซึ-งจะมาทาํร้าย ทั!งเดก็และ
ผู้หญิง และปล้นเอาข้าวของของ
เขา
12 ในวันเดียวตลอดทั-วทุกมณ-
ฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัส คือ
วันที-สิบสาม เดือนที-สิบสอง ซึ-ง
เป็นเดือนอาดาร์
13 สาํเนาของหนังสือที- เขียนนั!น
จะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุกมณ-
ฑล และออกโดยการป่าวร้องแก่
ชนชาติทั! งปวง พวกยิวจะต้อง
พร้อมกันในวันนั! นแก้แค้นศัตรู
ของตน
14 คนเดินข่าวซึ- งขี- ล่อกับอูฐจึง
รีบเร่งขับไปตามพระบัญชาของ
กษัตริย์  และกฤษฎีกานั!นออก

เอสเธอร์ Q

(I) ปฐก GG:MG; ยรม G:FR (L) อสธ Q:F; สภษ FM:KK (Q) F พกษ KF:Q; อสธ M:FK
(R) อสธ F:F, KK; M:FK-FM (FO) F พกษ KF:Q; ปญจ Q:G (FF) อสธ R:K; สดด ML:FG
(FK) อพย FP:R-FO; วนฉ F:I-L (FM) วนฉ FI:KQ; สดด ML:FG-FP (FG) F ซมอ KF:Q
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ในสุสาปราสาท
15 เมื-อโมรเดคัยออกไปพ้นพระ
พักตร์กษัตริย์ สวมฉลองพระ
องค์สีฟ้าและสีขาว พร้อมกับ
มงกุฎทองคาํใหญ่และเสื! อคลุม
ผ้าป่านเนื! อละเอียดสีม่วง ฝ่าย
ชาวนครสุสากโ็ห่ร้องเปรมปรีดิ\
16 พวกยิวมีความผ่องใส ความ
ยินดี ชื-นบานและเกียรติ
17 ทุกมณฑลทุกเมือง ไม่ว่าที-
ใดที-พระบัญชาของกษัตริย์และ
กฤษฎีกาของพระองค์มาถึง กม็ี
ความยินดี และความชื- นบาน
ท่ามกลางพวกยิว มีการเลี! ยง
และวันรื-นเริง คนเป็นอันมากมา
จากชนชาติของประเทศก็ประ-
กาศตัวเป็นพวกยิว เพราะความ
กลัวพวกยิวมาครอบงาํเขา
พวกยิวป้องกนัตนเองได้

9
ในเดื อนที- สิ บสองซึ- งเป็น
เดือนอาดาร์ วันที- สิบสาม

เดือนนั!น เมื-อจะปฏิบัติตามพระ
บัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกา
ในวันนั! นเองที- ศัตรูของพวกยิว
หวั งจะเป็นใหญ่ เหนื อพวกยิว
(แต่ซึ- งถูกเปลี- ยนไป เป็นวันที-
พวกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนือ
พวกที-เกลียดชังเขา)
2พวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดา
หั วเมื องตลอดทั- วทุ กมณฑล
ของกษัตริย์อาหสุเอรัส เพื-อจะ
จับพวกที-หาช่องทาํร้ายเขา ไม่มี

ผู้ ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะ
ความกลัวเขาครอบงาํเหนือชน
ชาติทั!งปวง
3 บรรดาเจ้ านายทั! งปวงของ
มณฑล และสมุหเทศาภิบาลและ
ผู้ว่าราชการเมือง และเจ้าหน้าที-
ราชการกช่็วยพวกยิวด้วย เพราะ
ความกลัวโมรเดคัยครอบงาํเขา
4 เหตุ ว่าโมรเดคัยเป็นใหญ่อยู่
ในราชสาํนักของกษัตริย์ และชื-อ
เสียงของท่านเลื- องลือไปทั-วทุก
มณฑล เพราะชายที-ชื-อโมรเดคัย
นั!นมีอาํนาจมากยิ-งขึ! นทุกที
5พวกยิวจึงโจมตี ศัตรูทั! งหมด
ของตนด้วยฟันดาบ สังหาร
และทาํลายเขา และทาํแก่ผู้ที-
เกลียดชังเขาตามใจชอบ
6ในสุสาปราสาทพวกยิวได้สัง-
หารและทาํลายล้างเสียห้าร้อย
คน
7ได้สังหารปารชันดาธา และ
ดาลโฟน และอัสปาธา
8และโปราธา และอาดัลยา และ
อารีดาธา
9และปารมัชทา และอารีสัย
และอารีดัย และไวซาธา
10 คือเขาสังหารบุตรชายทั! งสิบ
ของฮามาน บุตรชายฮัมเมดาธา
ศัตรูของพวกยิว แต่เขามิได้
ปล้นข้าวของ
11 ในวันนั! นจาํนวนคนที- ถูกฆ่า
ในสุสาปราสาทก็ ถูกนาํมาราย

เอสเธอร์ Q, R

(FP) ปฐก GF:GK (FI) อสธ G:F-M, FI (FL) F ซมอ KP:Q (F) พบญ MK:MI
(K) พบญ K:MO; ยชว FF:KO (M) อสธ M:FK; Q:R, MI (G) ยชว I:KL; F ซมอ K:MO
(P) สดด FQ:MG-GO, GL-GQ (I) อสธ M:FP (FO) อพย KO:P; อสธ P:FF; โยบ FQ:FQ
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งานต่อเบื! องพระพักตร์กษัตริย์
12 กษัตริย์จึงตรัสกับพระราชินี
เอสเธอร์ว่า "พวกยิวได้สังหาร
และทาํลายล้างเสียห้าร้อยคนใน
สุสาปราสาท รวมทั!งบุตรชายทั!ง
สิบคนของฮามานด้วย แล้วเขา
ได้ทาํอะไรกันบ้างในมณฑลที-
เหลืออยู่ของกษัตริย์นั! น บัดนี!
คาํร้องของพระนางคืออะไร เรา
จะประทานให้ คาํทูลขอของพระ
นางมีอะไรอีกต่อไปอีกบ้าง เรา
กจ็ะกระทาํตามนั!น"
13 พระนางเอสเธอร์ทูลว่า "ถ้า
เป็นที-พอพระทัยกษัตริย์ ขอให้
พวกยิวที- อยู่ ในสุ สาได้กระทาํ
ตามกฤษฎี กาของวั นนี! ในวั น
พรุ่งนี! อีก และขอให้แขวนบุตร
ชายทั! งสิ บของฮามานบนตะ-
แลงแกง"
14 กษั ตริ ย์ ไ ด้ ทรงบั ญชาให้
กระทาํเช่นนั! น มีกฤษฎีกาออก
ในสุสา และบุตรชายทั! งสิบ
คนของฮามานกถู็กแขวน
15 พวกยิวที- อยู่ ในสุสาชุมนุม
กันในวันที-สิบสี- เดือนอาดาร์ด้วย
และได้ สั งหารสามร้ อยคนใน
สุสา แต่เขามิได้ริบข้าวของ
16 ฝ่ ายพวกยิวอื- นๆซึ- งอยู่ ใน
มณฑลของกษัตริย์ก็ชุมนุมกัน
ป้องกันชีวิต และพ้นศัตรูของ
เขา เขาสังหารผู้ที- เกลียดชังเขา
เสียเจ็ดหมื- นห้าพันคน แต่เขา

มิได้ริบข้าวของ
17 เหตุนี! เกิดขึ! นในวันที-สิบสาม
เดือนอาดาร์ และในวันที- สิบสี-
เขาหยุดพัก และกระทาํวันนั! น
ให้เป็นวันกินเลี! ยงและยินดี
18 แต่พวกยิวที-อยู่ในสุสาชุมนุม
กันในวันที- สิบสามและวันที- สิบ
สี-  และหยุดพักในวันที- สิบห้า
ทาํให้วันนั!นเป็นวันกินเลี! ยงและ
ยินดี
19 เพราะฉะนั! นพวกยิวในชน
บท ที- อยู่ตามหัวเมืองที- ไม่มี
กาํแพง ถือวันที-สิบสี-ของเดือน
อาดาร์ เป็นวันแห่ งความยินดี
และกินเลี! ยง และถือเป็นวัน
รื-นเริง และเป็นวันที- เขาส่งของ
ขวัญไปให้กันและกัน

เทศกาลเปอรริ์มเริ�มตน้
20 และโมรเดคัยบันทึกเรื- องนี!
และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทั! ง
ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทั! งปวงของ
กษัตริย์อาหสุเอรัส ทั! งใกล้และ
ไกล
21 ชักชวนเขาให้ถือวันที- สิบสี-
เดือนอาดาร์ และวันที- สิบห้า
เดือนเดียวกันทุกๆปี
22 เป็นวันที-พวกยิวพ้นจากศัตรู
ของเขา และเป็นเดือนที-เปลี-ยน
ความโศกเศร้าเป็นความยินดี
และการครํ-าครวญเป็นวันรื-นเริง
ให้แก่เขา และให้เขาถือเป็นวัน
กินเลี! ยงและวันยินดี เป็นวันที-

เอสเธอร์ R

(FK) อสธ P:I; L:K (FM) พบญ KF:KM; K ซมอ KF:I, R; อสธ Q:FF; กท M:FM
(FP) อสธ R:K, FM; สดด FFQ:L-FK (FI) ลนต KI:L-Q; อสธ Q:FF (FQ) อสธ R:F, FF
(FR) พบญ FI:FF, FG; นหม Q:FO-FK (KO) อพย FL:FG (KK) อพย FM:M-Q
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ส่งของขวัญแก่กันและกัน และ
ให้ของขวัญแก่คนจน
23 พวกยิวจึงตกลงกระทาํตามที-
เขาตั! งต้นแล้ว และตามที- โมร-
เดคัยเขียนไปถึงเขา
24 เพราะฮามานบุตรชายฮัม-
เมดาธา คนอากัก ศัตรูของพวก
ยิวทั!งปวง ได้ปองร้ายต่อพวกยิว
เพื-อทาํลายเขา ได้ทอดเปอร์ คือ
สลาก เพื-อล้างผลาญและทาํลาย
เขา
25 แต่เมื- อพระนางเอสเธอร์เข้า
เฝ้ากษัตริย์ พระองค์ทรงบัญชา
เป็นลายลั กษณ์อั กษรให้ แผน
การมุ่งร้ายของท่าน ซึ- งท่านได้
คิดต่อพวกยิวนั!น กลับตกลงบน
ศีรษะของท่านเอง และให้ตัว
ท่ านกั บบุ ตรชายของท่ านถู ก
แขวนบนตะแลงแกง
26 เพราะฉะนั! นเขาจึงเรียกวัน
เหล่านี! ว่า เปอร์ริม ตามคาํเปอร์
ดังนั!น เพราะทุกอย่างที-เขียนไว้
ในจดหมายนี!  และเพราะสิ- งที-
พวกยิวต้องเผชิญในเรื-องนี!  และ
สิ-งที-อุบัติแก่เขา
27 พวกยิวก็กาํหนดและรับว่า
ตัวเขาเอง เชื! อสายของเขา และ
บรรดาผู้ที- เข้าจารีตยิวจะถือสอง
วันนี! ดังที-เขียนไว้ และตามเวลา
ที-กาํหนดไว้ทุกปีมิได้ขาด
28 และว่ าจะจดจาํ วั นเหล่ านี!
และถือตลอดทุกชั- วอายุ ทุก

ครอบครัว มณฑลและเมือง วัน
เทศกาลเปอร์ริมนี! จะไม่เลิกถือ
ในท่ามกลางพวกยิว หรือการ
ระลึกถึงวันเหล่านี! จะไม่สิ! นลงใน
เชื! อสายของเขาเลย
29 แล้วพระราชินีเอสเธอร์ ธิดา
ของอาบีฮาอิล กับโมรเดคัยคน
ยิว กเ็ขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
รับรองจดหมายฉบับที- สองนี!
เรื-องเทศกาลเปอร์ริม
30 ให้ ส่ งจดหมายไปถึ งยิวทั! ง
ปวงในหนึ- งร้อยยี- สิบเจ็ดมณฑล
ในราชอาณาจักรของอาหสุเอรัส
เป็นคาํที- แท้จริงให้อยู่ เย็นเป็น
สุข
31 และให้ถือวันเทศกาลเปอร์-
ริมเหล่านี! ตามกาํหนดฤดูกาล
ดังที-โมรเดคัยคนยิวและพระรา-
ชินี เอสเธอร์มีพระเสาวนี ย์ สั- ง
พวกยิว และตามที-เขาตั! งไว้สาํ-
หรับตนเองและสาํหรับเชื! อสาย
ของเขาเกี- ยวกับการอดอาหาร
และการร้องทุกข์ของเขา
32 พระบัญชาของพระนางเอส-
เธอร์ ตั! งระเบียบการเทศกาล
เปอร์ ริมไว้และมี บันทึกไว้ ใน
หนังสือ

โมรเดคยัไดร้บั
ตําแหน่งรองกษตัริย์

10
กษัตริย์อาหสุเอรัสมีรับ
สั- งให้ เก็ บบรรณาการ

ทั- วราชอาณาจักรและตามเกาะ

เอสเธอร์ R, FO

(KG) อสธ M:P-FM (KP) อสธ L:P-Q:FG (KI) กดว FI:GO (KL) พบญ P:M; KR:FG-FP
(KQ) อพย FK:FL; FM:Q-R (KR) อสธ M:FP; R:KO (MO) อสธ F:F; Q:R; อสย MR:Q
(MF) อสธ G:M, FI; R:KL (F) ปฐก FO:P; อสธ F:F; Q:R
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ต่างๆแห่งทะเล
2พระราชกิจอันกอปรด้วยพระ
ราชอาํนาจและอานุภาพ กับ
เรื-องราวละเอียดของยศศักดิ\ อัน
สูงของโมรเดคัย ซึ-งกษัตริย์ทรง
เลื-อนท่านขึ! น มิได้บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารของกษัตริย์
แห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือ

3 เพราะโมรเดคัยคนยิวมี ตาํ-
แหน่ งรองกษัตริ ย์อาหสุ เอรัส
และท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวก
ยิว และเป็นที- ชอบพอของมวล
ญาติพี-น้องของท่าน เพราะท่าน
แสวงหาความมั- งคั- งให้ชนชาติ
ของท่าน และพูดให้เกิดสันติสุข
แก่เชื! อสายทั!งปวงของท่าน

เอสเธอร์ FO

(K) F พกษ FF:GF; KK:MR
(M) ปฐก GF:GG; F ซมอ KM:FL; K พศด KQ:L; ดนล P:FI, KR; รม FG:FQ
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