หน้ า 1063
เอสเธอร์
พระราชิ นีวชั ที
ไม่ เชื อฟั งกษัตริ ย ์
อยู่ มาในรั ชสมั ยของอาหสุ เอรั ส (อาหสุ เอรั สผู้ ทรง
ครอบครองตั! งแต่ ประเทศอิ นเดียถึงประเทศเอธิโอเปี ย เหนือ
หนึ- งร้ อยยี- สิบเจ็ดมณฑลนั! น)
2 ในสมั ยที- กษั ต ริ ย์ อาหสุ เ อรั ส
ประทั บบนบั ลลั งก์ แห่ งราชอาณาจั กรของพระองค์ ในสุ สา
ปราสาท
3ในปี ที- สามแห่ งรั ชกาลของพระ
องค์ พระองค์ พระราชทานการ
เลี! ยงแก่ เจ้ านาย และบรรดาข้ า
ราชการของพระองค์ นายทั พ
นายกองทั พแห่ งเปอร์ เ ซี ยและ
มี เดี ย และขุ นนางกั บผู้ ว่ าราช
การมณฑลเฝ้ าอยู่ ต่ อพระพั กตร์
พระองค์
4ขณะที- พระองค์ ทรงแสดงราช
สมบั ติ แห่ งราชอาณาจั กรอั นรุ่ ง
เรื องของพระองค์ ทั! งความโอ่
อ่ าตระการอั น รุ่ งโรจน์ ของพระ
องค์ อยู่ เป็ นเวลาหลายวั น ถึ ง
หนึ- งร้ อยแปดสิบวัน
5เมื- อวั นเหล่ านี! ผ่ านพ้ นไปแล้ ว
กษั ตริ ย์ ทรงจั ดการเลี! ยงแก่
บรรดาประชาชนผู้ อยู่ ในสุ ส า
ปราสาท
ทั! งผู้ ใหญ่ ผ้ ู น้ อย
นานเจ็ ด วั นในลานอุ ท ยานแห่ ง
สํานักพระราชวังของกษัตริย์
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6มี ผ้ าม่ านฝ้ ายสี ขาวและสี ม่ วง
คลํา! มี สายป่ านและเชื อกขนแกะ
สี ม่ วงคล้ องห่ วงเงิ นและเสาหิ น
อ่ อน ทั!งเตียงทองคําและเงินบน
พื! นลาดปู นฝั งหิ นแดง หิ นอ่ อน
มุ กดา และหิ นอ่ อนสีดาํ
7เครื- องดื- มก็ ใส่ ถ้ วยทองคํา ส่ ง
ให้ (เป็ นถ้ วยหลากชนิด) และ
เหล้ าองุ่ นของราชสํานั กมากมาย
ตามพระทั ยก ว้ างขวางของ
กษัตริย์
8 การดื- มก็ ก ระทํา กั นตามกฎ
หมายที- ไม่ มี การบั งคั บ เพราะ
กษั ต ริ ย์ ทรงมี พระกระแสรั บสั- ง
ไปยังพนักงานทั! งปวงว่ า ให้ ทุ ก
คนทําได้ ตามใจปรารถนา
9พระราชิ นี วั ชที ก ็ พระราชทาน
การเลี! ยงแก่ สตรี ในราชสํานั กซึ- ง
เป็ นของกษัตริย์อาหสุเอรัสด้ วย
10 ณ วั นที- เจ็ดเมื- อพระทัยของ
กษั ต ริ ย์ ร-ื นเริ ง ด้ วยเหล้ าองุ่ น
พระองค์ ทรงบั ญชาเมหุ มาน
บิสธา ฮารโบนา บิกธาและอาบักธา เศธาร์ และคารคาส ขันที
ทั!งเจ็ดผู้ ปรนนิ บัติต่ อพระพั กตร์
กษัตริย์อาหสุเอรัส
11 ให้ ไปเชิ ญพระราชิ นีวัชทีสวม
มงกุ ฎมาเฝ้ ากษั ตริ ย์ เพื- อจะให้
ประชาชนและเจ้ านายของพระ
องค์ ได้ ชมสง่ าราศี โฉมของพระ
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 แต่ พระราชิ นี วัชทีทรงปฏิเสธ เขาด้ วยความประมาท เพราะเขา
ไม่ มาตามพระบั ญชาของกษัตริย์ จะพู ดว่ า `กษัตริ ย์อาหสุ เอรั สมี
ที-รับสั- งไปกับขันที เมื- อเป็ นเช่ น พระบั ญชาให้ นํา พระราชิ นี วั ชที
นี! กษั ตริ ย์ ทรงเดื อดดาล และ มาต่ อพระพั กตร์ พระองค์ แต่
พระพิ โรธของพระองค์ ระอุ อยู่ พระนางไม่ เสด็จมา'
ในพระอุระ
18 ในวั นนี! ทีเดียวเจ้ านายผู้ หญิง
13 ฝ่ ายกษั ต ริ ย์ จึ ง ตรั ส กั บ คน แห่ งเปอร์เซียและมีเดียซึ- งได้ ยิน
ที- มี ปั ญญาผู้ ทราบกาลเทศะ ถึ งสิ- งที- พระราชิ นี ทรงกระทํา นี!
(เพราะนี- เป็ นวิ ธี ดาํ เนิ นการของ ก็ จ ะเล่ า ให้ เจ้ านายทั! งปวงของ
กษั ตริ ย์ ต่ อบรรดาผู้ ที- เจนจั ดใน กษั ตริ ย์ ร้ ู ทั- วกั น ทํา ให้ มี ความ
กฎหมายและการพิพากษา
ประมาทและความโกรธขึ! นเป็ น
14 ผู้ ท-ีรองพระองค์คือ คารเช- อันมาก
นา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิ ช เม- 19 ถ้ าเป็ นที- พอพระทั ยกษั ตริ ย์
เรส มารเสนา และเมมู คาน เจ้ า ขอให้ มี พระราชโองการจากพระ
นายทั! งเจ็ดของเปอร์ เซียและมี - องค์ และให้ บั นทึ กไว้ ในกฎ
เดีย ผู้ เคยเข้ าเฝ้ ากษัตริ ย์ และ หมายของคนเปอร์ เ ซี ยและคน
นั- งก่ อนในราชอาณาจักร)
มี เดี ย อย่ างที- คื นคํา ไม่ ได้ ว่ า
15 ว่ า "ตามกฎหมายจะต้ อง `วัชทีจะเข้ าเฝ้ ากษัตริย์อาหสุเอกระทํา อะไรต่ อ พระราชิ นี วั ช ที รั สอี กไม่ ได้ ' และขอกษั ตริ ย์
เพราะว่ าพระนางมิ ได้ ปฏิ บั ติ ประทานตํา แหน่ งราชิ นี ให้ แก่ ผ้ ู
ตามพระบั ญชาของกษั ตริ ย์ อื- นที-ดีกว่ าพระนาง
อาหสุเอรัสซึ- งรับสั- งไปกับขันที"
20 ดั งนั! นเมื- อกษั ตริ ย์ทรงประ16 เมมู คานจึ งทู ลต่ อพระพั กตร์ กาศกฤษฎี กา ตลอดพระราช
กษั ต ริ ย์ และเจ้ านายทั! งปวงว่ า อาณาจั กรของพระองค์ (อั น
"พระราชิ นีวัชทีได้ ทรงกระทําผิด กว้ างใหญ่ อย่ างยิ- งนั! น) สตรีท! ั ง
มิ ใช่ ต่ อกษั ตริ ย์เท่ านั! น แต่ ต่ อ ปวงจะต้ องให้ เกียรติสามีของตน
เจ้ านายทั! งปวงและประชาชนทั! ง ไม่ ว่าสูงหรือตํ-า"
ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทั! งสิ! นของ 21 คําทู ลแนะนํานี! เป็ นที-พอพระ
กษัตริย์อาหสุเอรัส
ทัยกษัตริย์และเจ้ านาย กษัตริย์
17 เพราะสิ- งที- พระราชิ นี ท รง จึ งทรงกระทําตามที- เมมู คานทู ล
กระทํา นี! จะเป็ นที- ท ราบแก่ สตรี เสนอ
ทั!งปวง ทําให้ เขามองดูสามีของ 22 ด้ วยว่ าพระองค์ ท รงมี พ ระ
(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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เอสเธอร์ F, K
อั กษรไปทั- วราชมณฑลของ ราชิ นีแทนวัชที" ข้ อนี! พอพระทัย
กษัตริย์ ถึงทุ กมณฑลตามอักษร กษั ตริ ย์ พระองค์ จึ งทรงกระทํา
ของมณฑลนั! น และถึงทุ กชาติ ตามนั! น
ตามภาษาของเขา ให้ ชายทุ กคน 5ยั งมียิวคนหนึ- งในสุสาปราสาท
เป็ นเจ้ าเป็ นนายในเรื อนของตน ชื- อโมรเดคั ย บุตรชายยาอีร์ ผู้
และให้ ประกาศกฤษฎี กานี! ตาม เป็ นบุ ตรชายชิ เมอี ผู้ เป็ นบุ ตร
ภาษาของแต่ ละชนชาติ
ชายคีช คนเบนยามิน
เอสเธอร์รบั ตําแหน่ง
6ผู้ ถู กกวาดต้ อนจากเยรู ซาเล็ม
ในหมู่ เชลยที- ถู ก กวาดต้ อนไป
เป็ นพระราชิ นี
ภายหลั งเหตุ การณ์ เหล่ า นี! พร้ อมกับเยโคนิ ยาห์ กษัตริ ย์ของ
เมื- อพระพิ โรธของกษั ต ริ ย์ ยู ดาห์ ผู้ ซึ- งเนบู คั ดเนสซาร์
อาหสุเอรัสสงบลง พระองค์ทรง กษั ต ริ ย์ ข องบาบิ โ ลนได้ กวาด
ระลึ ก ถึ งวั ช ที และสิ- งที- พระนาง ต้ อนไปนั! น
ทรงกระทํา และกฤษฎีกาที-พระ 7ท่ านได้ เลี! ยงดู ฮาดาชาห์ คื อ
เอสเธอร์ บุ ต รสาวลุ งของท่ า น
องค์ทรงออกเรื- องพระนาง
2ข้ าราชการของกษั ตริ ย์ผ้ ู ปรน- เพราะเธอไม่ มี พ่อแม่ สาวคนนี!
นิ บั ติ พระองค์ อยู่ จึ งทู ลว่ า "ขอ รูปงามและน่ าดู เมื- อบิดามารดา
ทรงให้ หาหญิ งพรหมจารี สาว ของเธอสิ! นชี วิตแล้ ว โมรเดคัยก็
รับเธอมาเลี! ยงเป็ นบุตรสาว
สวยมาถวายกษัตริย์
3และขอกษั ตริ ย์ ทรงแต่ งตั! งเจ้ า 8ต่ อมา เมื- อพระบั ญชาของ
หน้ าที- ทุ กมณฑลแห่ งราชอาณา กษั ต ริ ย์ แ ละกฤษฎี ก าของพระ
จั กรของพระองค์ เพื- อให้ คน องค์ ประกาศออกไป และเมื- อ
เหล่ านี! รวบรวมหญิงสาวพรหม- เขารวบรวมหญิงสาวเป็ นอันมาก
จารี งดงามทั! งหลายมายั งฮาเร็ม เข้ ามาในสุ สาปราสาทให้ อยู่ ภาย
ในสุสาปราสาท ให้ อยู่ ในอารัก- ใต้ อารักขาของเฮกัย เอสเธอร์ก ็
ขาของเฮกั ยข้ าราชบริ พารใน ถู กนําเข้ ามาไว้ ในราชสํา นั กภาย
พระราชสํา นั กของกษั ตริ ย์ ผู้ ใต้ อารักขาของเฮกัยผู้ ดูแลสตรี
ดูแลสตรี และขอประทานเครื- อง 9 หญิ ง นั! นเป็ นที- พอใจเขาและ
ชํา ระล้ างและประเทื อ งผิ วสํา - เธอก็ เ ป็ นที- โปรดปรานแก่ เ ขา
เขาจึ งรี บจั ดหาเครื- องประเทื อง
หรับหญิงเหล่ านั! น
ผิ ว และส่ วนของเธอให้ เธอ
4 และ ขอให้ ห ญิ ง สาวคนทีกษั ต ริ ย์ พอพระทั ยได้ เป็ นพระ พร้ อมกั บสาวใช้ ที- คั ดเลื อกแล้ ว

2

(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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เจ็ดคนจากราชสํา นั ก แล้ วก็ บุ ตรสาวของอาบี ฮาอิ ล ลุ งของ
เลื- อนเธอและสาวใช้ ของเธอขึ! น โมรเดคัยผู้ ซ-ึ งรั บเธอไว้ เป็ นบุ ตร
ไปยังสถานที-ท-ีดีท-ีสุดในฮาเร็ม
สาว จะเข้ าเฝ้ ากษัตริย์ เธอมิได้
10 เอสเธอร์ มิ ได้ บอกให้ ทราบ ขอสิ- งใด นอกจากสิ- งที- เฮกั ยข้ า
ถึ งชาติ และญาติ ของเธอ เพราะ ราชสํานักของกษัตริย์ผ้ ู ดูแลพวก
โมรเดคัยกําชั บเธอไม่ ให้ ใครรู้
สตรีแนะนํา ฝ่ ายเอสเธอร์ ได้ รับ
11 ทุ กๆวั นโมรเดคั ยเดิ นมา ความโปรดปรานในสายตาของ
หน้ าลานของฮาเร็ม เพื- อฟั งข่ าว ทุ กคนที-ได้ พบเห็น
เอสเธอร์เป็ นอย่ างไร และมีอะ- 16 เมื- อเขาพาเอสเธอร์ เ ข้ าไป
ไรเกิดขึ! นแก่ เธอ
เฝ้ ากษั ต ริ ย์ อ าหสุ เ อรั ส ในพระ
12 เมื- อ ถึ ง เวรที- สาวๆทุ กคนจะ ราชสํา นั ก ในเดื อนสิ บซึ- งเป็ น
เข้ าไปเฝ้ ากษั ต ริ ย์ อ าหสุ เ อรั ส เดื อ นเทเบทในปี ที- เจ็ ด แห่ งรั ช
หลั ง จากได้ เตรี ย มตั วตามระ- กาลของพระองค์
เบี ยบของหญิงสิ บสองเดือนแล้ ว 17 กษั ตริ ย์ ท รงรั กเอสเธอร์ ย-ิ ง
(และนี- เป็ นเวลาปกติ สาํ หรั บ กว่ าบรรดาหญิงทั!งปวงนั! น และ
ประเทืองผิ ว คือชโลมกายหญิ ง เธอได้ รั บพระกรุ ณาและความ
ด้ วยนํา! มันกํายานหกเดือน และ โปรดปรานในสายพระเนตรของ
หกเดื อนด้ วยเครื- องเทศและ พระองค์ มากกว่ าหญิงพรหมจารี
นํา! มันประเทืองผิวผู้ หญิง)
ทั!งสิ! น พระองค์จึงทรงสวมพระ
13 เมื- อสาวๆทุ กคนจะเข้ าไป มงกุ ฎบนศีรษะของเธอ และทรง
เฝ้ ากษัตริย์อย่ างนี! เธอต้ องการ ตั! งเธอให้ เป็ นพระราชิ นี แทน
จะเอาอะไรจากฮาเร็มไปยั งราช วัชที
สํานัก ก็เอาไปได้
18 แล้ วกษั ตริ ย์ พระราชทาน
14 เธอเข้ าไปเฝ้ าเวลาเย็น และ การเลี! ยงใหญ่ แก่ เจ้ านายและข้ า
ในเวลาเช้ าเธอกลั บออกมาใน ราชการทั! งปวงของพระองค์
ฮาเร็มที- สองในอารั กขาของชา- เป็ นการเลี! ยงของพระนางเอสอั ชกาสขั น ที ของกษั ตริ ย์ ผ้ ู ดู แล เธอร์ พระองค์ ทรงอนุ มั ติให้ งด
นางห้ าม เธอไม่ ได้ เข้ าไปเฝ้ า ส่ วยแก่ มณฑลทั! งปวง และพระ
กษั ตริ ย์อีก นอกจากกษั ตริ ย์จะ ราชทานของกํานั ล ด้ วยพระทัย
พอพระทัยในเธอ และทรงเรียก กว้ างขวางของกษัตริย์
ชื- อเธอให้ เข้ าเฝ้ า
19 เมื- อเขารวบรวมหญิ งพรหม15 บั ดนี! เมื- อถึ งเวรของเอสเธอร์ จารี มาครั! งที- สอง โมรเดคั ยนั- ง
(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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เอสเธอร์ K, M
อยู่ ท-ีประตูของกษัตริย์
และทรงตั! งเก้ าอี! ของท่ านไว้
20 ฝ่ ายพระนางเอสเธอร์ น! ั นมิ เหนื อกว่ าของเจ้ านายทั! งปวงทีได้ ทรงให้ ใครทราบถึ งพระญาติ อยู่ กับพระองค์
หรื อ ชนชาติ ของพระนางดั ง ที- 2บรรดาข้ าราชการของกษั ต ริ ย์
โมรเดคั ยกํา ชั บพระนาง ไว้ ซึ- งอยู่ ท-ีประตูของกษัตริย์กก็ ราบ
เพราะพระนางเอสเธอร์ ท รงทํา ลงแสดงความเคารพต่ อฮามาน
ตามคํา สั- งของโมรเดคั ย เช่ น เพราะกษั ตริ ย์ ทรงบั ญชาให้
เดี ยวกั บเมื- อเขาเลี! ยงดู พระนาง แสดงความเคารพต่ อ ท่ า นเช่ น
มา
นั! น แต่ โมรเดคัยมิได้ กราบหรือ
โมรเดคัยช่ วยชี วิตของกษัตริ ย ์ แสดงความเคารพ
21 ในครั! งนั! นเมื- อ โมรเดคั ยนั- ง 3ข้ าราชการของกษั ตริ ย์ซ-ึ งอยู่ ท-ี
อยู่ ท-ี ประตู ของกษัตริ ย์ บิ กธาน ประตูของกษัตริย์จึงพู ดกับโมรและเทเรช ขั นที สองคนของ เดคัยว่ า "ทําไมท่ านละเมิดพระ
กษั ตริ ย์ ผู้ เฝ้ าธรณี ประตู มี บัญชาของกษัตริย์"
ความโกรธและหาช่ องที- จะประ- 4อยู่ มาเมื- อเขาทั! งหลายพู ดกั บ
ท่ านวั นแล้ ววั นเล่ า และท่ านไม่
ทุ ษร้ ายกษัตริย์อาหสุเอรัส
22 เรื- องนี! รู้ ถึ งโมรเดคั ย และ ฟั งเขา เขาก็ไปเรียนฮามานเพื- อ
ท่ านก็ ทู ลพระราชิ นี เอสเธอร์ จะดู ว่ า ถ้ อยคํา ของโมรเดคั ยจะ
พระนางเอสเธอ ร์ กราบทู ล ชนะหรือไม่ เพราะท่านบอกเขา
ว่ าท่านเป็ นยิว
กษัตริย์ในนามของโมรเดคัย
23 เมื- อมี การสอบสวนเรื- องนี! ว่ า 5เมื- อฮามานเห็นว่ าโมรเดคั ยไม่
เป็ นความจริงแล้ ว กษัตริย์กท็ รง กราบลงหรื อแสดงความเคารพ
ให้ แขวนสองคนนั! นเสี ยที- ต้ นไม้ ต่ อท่าน ฮามานก็เดือดดาล
และบั น ทึ ก เรื- องไว้ ในหนั ง สื อ 6 แต่ ท่ านเห็ น ว่ าเป็ นการเสี ย
พ ง ศ า วด า รต่ อ พร ะ พั ก ตร์ เกี ยรติ ท-ี จะจั บกุ มโมรเดคั ยคน
เดี ยว เพราะมี คนเรี ยนท่ านให้
กษัตริย์
ทราบถึ ง ชนชาติ ของโมรเดคั ย
ฮามานวางแผนร้าย
ฮามานจึ งหาช่ อ งที- จะทํา ลายยิ ว
ทีจะทําลายคนยิวทั+งปวง
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี! ทั!งหมด คือชนชาติของโมรเดกษัตริย์อาหสุเอรัสทรงเลื- อน คั ยทั- วราชอาณาจั กรของอาหสุ ยศฮามานบุ ต รชายฮั ม เมดาธา เอรัส
คนอากัก กษัตริย์ทรงเลื- อนท่าน 7ในเดื อนแรกซึ- งเป็ นเดื อนนิ -

3

(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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หน้ า 1068
สานปี ที- สิ บสองแห่ งรั ชกาล เพื- อจะทําแก่ เขาตามที- ท่ านเห็ น
กษั ตริ ย์ อาหสุ เอรั ส เขาพากั น ดี"
ทอดเปอร์ คื อสลาก ต่ อหน้ า 12 แล้ วทรงเรี ยกราชอาลั ก ษณ์
ฮามานเพื- อหาวั น และเพื- อหา เข้ ามาในวั นที- สิ บสามเดื อ นต้ น
เดือน ได้ เดือนที-สิบสอง คือเป็ น ให้ เขี ยนกฤษฎี กาตามที- ฮามาน
เดือนอาดาร์
บั ญชาไว้ ทุ กประการ ส่ งไปยั ง
8แล้ วฮามานทู ลกษั ตริ ย์ อาหสุ - สมุ หเทศาภิบาลของกษั ตริย์และ
เอรั สว่ า "มีชนชาติหนึ- งกระจาย ของเจ้ าเมื องมณฑลทั! งปวงและ
อยู่ ท-ัว และแยกกันอยู่ ท่ามกลาง ถึ ง เจ้ านายแห่ งชนชาติ ท! ั งปวง
ชนชาติ ทั! งหลายในมณฑลทั! ง ถึ งทุ กมณฑลเป็ นอั กษรของ
หลายแห่ งราชอาณาจั กรของ มณฑลนั! น และถึ งชนทุ กชาติ
พระองค์ กฎหมายของเขาผิ ด เป็ นภาษาของเขา เขี ยนในพระ
กั บกฎหมายของชนชาติ อ-ื นทั! ง นามของกษั ตริ ย์อาหสุ เอรั สและ
สิ! น และพวกนี! ไม่ รักษากฎหมาย ประทั บ ตราด้ วยพระธํา มรงค์
ของกษั ตริ ย์ การที- กษั ตริ ย์ทรง ของกษัตริย์
ปล่ อ ยเขาไว้ นี! ไม่ บั ง เกิ ด ประ- 13 ให้ คนเดิ นข่ าวจดหมายเหล่ า
โยชน์แก่ พระองค์
นี! ไปถึงมณฑลของกษัตริย์ท! ังสิ! น
9 ถ้ าเป็ นที- พอพระทั ย กษั ต ริ ย์ สั- งให้ ทํา ลาย สั งหารและทํา ให้
ขอทรงออกกฤษฎี กาให้ ทํา ลาย ยิวทั!งปวงพินาศไป ทั!งหนุ่ มและ
ล้ างเขาเสียเถิด และข้ าพระองค์ แก่ เด็กและผู้ หญิ งในวั นเดี ยว
จะถวายเงิ นหนึ- งหมื- นตะลันต์ใส่ กั น คื อวั นที- สิ บสามเดื อนที- สิ บ
มื อ บรรดาผู้ ที- ดู แลพระราชกิ จ สองซึ- งเป็ นเดือนอาดาร์ และให้
ของกษั ตริ ย์ เพื- อเขาจะได้ ใส่ ริบเอาข้ าวของของเขาไปหมด
ในพระคลังของกษัตริย์"
14 ให้ ออกสํา เนาเอกสารนั! น
10 กษั ตริ ย์ จึ งถอดพระธํามรงค์ เป็ นกฤษฎี กาในทุ กมณฑล นํา
ตราออกจากพระหั ตถ์ ของพระ ไปป่ าวร้ องให้ ชนชาติ ท! ั งปวง
องค์ มอบแก่ ฮามานบุ ตรชาย พร้ อมเพื- อวันนั! น
ฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรูของ 15 บรรดาคนเดิ น ข่ าวก็ รี บไป
พวกยิว
ตามพระบัญชาของกษัตริย์ และ
11 และกษั ตริ ย์ ตรั สกั บฮามาน ออกกฤษฎีกานั! นในสุสาปราสาท
ว่ า "เรามอบเงิ นนั! นให้ แก่ ท่ าน กษั ตริ ย์ ก ็ ประทั บดื- มกั บฮามาน
และมอบประชาชนแก่ ท่ านด้ วย ส่ วนชาวนครสุสาพากันงุนงง
(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

17_est.pub
page 6

Wednesday, March 02, 2016 23:44

หน้ า 1069
เอสเธอร์ G
พวกยิวถือ
เพื- อจะทรงทราบว่ า เรื- องอะไร
และทําอย่ างนั! นทําไม
อดอาหาร
เมื- อโมรเดคั ยทราบทุ ก 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคั ยทีอย่ างที- ได้ กระทํา ไปแล้ ว ถนนในนคร ข้ างหน้ าประตู ของ
โมรเดคั ยก็ฉีกเสื! อของตน สวม กษัตริย์
ผ้ ากระสอบและใส่ ข! ี เถ้ า และ 7 โมรเดคั ยก็ เ ล่ า เรื- องทั! งสิ! นทีออกไปกลางนคร ครํ-า ครวญ เกิ ดแก่ ท่ าน และจํานวนเงิ นถู ก
ต้ องที- ฮามานสั ญญาถวายแก่
ด้ วยเสียงดังอย่ างขมขื- น
2 ท่ า นขึ! นไปอยู่ ตรงหน้ าประตู พระคลั ง ของกษั ต ริ ย์ เ พื- อการ
ของกษั ตริ ย์ เพราะไม่ มี ผ้ ู ใด ทําลายพวกยิว
ที- สวมผ้ ากระสอบเข้ าประตู ของ 8โมรเดคั ยยั งได้ ให้ สาํ เนากฤษฎี ก าเขี ย นที- ออกในสุ ส าสั- งให้
กษัตริย์ได้
3และในทุ กมณฑลที- พระบั ญชา ทํา ลายเขาทั! งหลายเพื- อนํา ไป
ของกษั ต ริ ย์ และกฤษฎี ก าของ แสดงแก่ พระนางเอสเธอร์ อธิพระองค์ ไปถึ ง ก็มี การไว้ ทุ กข์ บายเรื- องให้ พระนาง และกําชั บ
อย่ างใหญ่ หลวงท่ ามกลางพวก ให้ พระนางเข้ าเฝ้ ากษัตริย์ เพื- อ
ยิ ว ด้ วยการอดอาหาร ร้ องไห้ ทู ลอ้ อนวอนพระองค์ และวิ ง
และครํ-า ครวญ และคนเป็ นอั น วอนพระองค์เพื- อเห็นแก่ ชนชาติ
มากนอนในผ้ ากระสอบและมี ข! ี ของพระนาง
9 ฮาธาคก็ ก ลั บ ไปทู ลพระนาง
เถ้ า
4 เมื- อสาวใช้ และขั น ที ของพระ เอสเธอร์ ถึ ง สิ- งที- โมรเดคั ยได้
นางเอสเธอร์มาทู ลพระนาง พระ บอกไว้
ราชิ นีก ็เป็ นทุ กข์ในพระทัยยิ- งนัก 10 แล้ วพระนางเอสเธอร์ ก ็บอก
พระนางทรงส่ งเสื! อผ้ าไปให้ แก่ ฮาธาคให้ ส่ งข่ าวไปให้ โมรเดคั ย
โมรเดคัย เพื- อท่านจะได้ ถอดผ้ า ว่ า
กระสอบของท่ านออกเสี ย แต่ 11 "ข้ าราชการของกษั ต ริ ย์ ท! ั ง
สิ! นและประชาชนในบรรดามณท่านไม่ ยอมรับผ้ านั! น
5 แล้ วพระนางเอสเธอร์ มี พ ระ ฑลของกษั ตริ ย์ทราบอยู่ ว่ า ถ้ า
เสาวนี ย์ เรี ยกฮาธาคขั นที คน ชายหรื อหญิ งคนใดเข้ าเฝ้ า
หนึ- งของกษั ตริ ย์ ผู้ ซ-ึ งพระองค์ กษั ต ริ ย์ ภ ายในพระลานชั! นใน
ทรงแต่ งตั! งให้ ปรนนิ บั ติ พระ โดยมิได้ ทรงเรียก ก็มี กฎหมาย
นางตรั ส สั- งให้ ไปหาโมรเดคั ย อยู่ ข้อเดี ยวเหมื อนกั นหมด ให้

4

(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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เอสเธอร์ G, P
หน้ า 1070
ลงโทษถึ งตาย เว้ นเสี ยแต่ ผ้ ู ซึ- ง อย่ างตามที- พระนางเอสเธอร์ รั บ
กษั ต ริ ย์ ย-ื นธารพระกรทองคํา สั- งแก่ ท่าน
ออกรั บคนนั! นจึ งจะมี ชี วิตอยู่ ได้
พระราชิ นีเอสเธอร์
ส่ วนฉั นกษั ตริ ย์ ก ็มิ ได้ ตรั สเรี ยก
กล้าอุทธรณ์
ให้ เข้ าเฝ้ ามาสามสิบวันแล้ ว"
ถึงกษัตริ ย ์
12 เขาทั! งหลายก็ ม าบอกโมรอยู่ มาในวั น ที- สามพระนาง
เดคั ยถึ งสิ- งที- พระนางเอสเธอร์
เอสเธอร์ ทรงฉลองพระองค์
ตรัสนั! น
และประทั บยื น ที- ในลานชั! นใน
13 โมรเดคั ยจึ งบอกเขาให้ กลั บ ของพระราชสํา นั ก ตรงข้ ามกั บ
ไปทู ลตอบพระนางเอสเธอร์ ว่ า ท้ องพระโรงใหญ่ ของกษั ต ริ ย์
"อย่ าคิ ด ว่ าเธออยู่ ในราชสํา นั ก กษั ต ริ ย์ ประทั บบนราชบั ลลั งก์
จะรอดพ้ นได้ ดี ก ว่ า พวกยิ วทั! ง ภายในพระราชวั ง ตรงข้ ามทาง
ปวง
เข้ าพระราชวัง
14 เพราะถ้ าเธอเงียบอยู่ ในเวลา 2เมื- อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็น
นี! ความช่ วยเหลื อและการช่ วย พระราชิ นี เ อสเธอร์ ประทั บยื น
ให้ พ้ นจะมาถึ งพวกยิ วจากที- อ-ื น อยู่ ในพระลาน พระนางก็เป็ นทีแต่ เธอและวงศ์ วานบิ ดาของเธอ โปรดปรานในสายพระเนตรของ
จะพิ นาศ ที- จริ งเธอมารั บตํา - พระองค์ พระองค์ จึ งทรงยื- น
แหน่ งราชิ นี กเ็ พื- อยามวิ กฤตเช่ น ธารพระกรทองคํา ซึ- งอยู่ ในพระ
นี! กเ็ ป็ นได้ นะ ใครจะรู้ "
หั ตถ์ ของพระองค์ แ ก่ พ ระนาง
15 แล้ วเอสเธอร์ตรั สบอกเขาให้ เอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ ก ็
ไปบอกโมรเดคัยว่ า
เสด็จเข้ ามาแตะยอดธารพระกร
16 "ไปเถิ ด ให้ รวบรวมพวกยิ ว 3 กษั ตริ ย์ ตรั สกั บพระนางว่ า
ทั! งสิ! นที- หาพบในสุ สา และถื อ "พระราชิ นี เอสเธอร์ เรื- องอะไร
อดอาหารเพื- อฉัน อย่ ารับประ- กัน พระนางต้ องการสิ- งใด ก็จะ
ทาน อย่ าดื- มสามวั นกลางคื น ประทานให้ แก่ พระนางถึ ง ครึ- ง
หรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ ของ ราชอาณาจักรของเรา"
ฉั น จะอดอาหารอย่ างท่ า นด้ วย 4 และพระนางเอสเธอร์ ทู ลว่ า
แล้ วฉั นจะเข้ าเฝ้ ากษั ตริ ย์ แม้ ว่ า "ถ้ าเป็ นที- พอพระทั ย กษั ต ริ ย์
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ถ้ าฉั น ขอกษั ต ริ ย์ เสด็ จ มาพร้ อมกั บ
พินาศ ฉันก็พินาศ"
ฮามานในวั น นี! ถึ งการเลี! ยงที17 โมรเดคั ยก็ ไปกระทํา ทุ ก หม่ อมฉั นเตรี ยมไว้ เพื- อพระ

5

(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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หน้ า 1071
เอสเธอร์ P
องค์"
ต่ อโมรเดคัย
5กษั ตริ ย์จึ งตรั สว่ า "ให้ ฮามาน 10 ถึ งอย่ างนั! นก็ดี ฮามานก็อด
รีบมา เพื- อท่านจะได้ กระทําตาม กลั! นไว้ กลับไปบ้ าน ใช้ ให้ คนไป
ที- พระนางเอสเธอร์ ปรารถนา" ตามบรรดาเพื- อนของตนและ
กษั ต ริ ย์ จึ ง เสด็จ ไปในการเลี! ยง เศเรชภรรยาของตน
กั บฮามานซึ- งพระนางเอสเธอร์ 11 ฮามานพรรณนาถึ งความโอ่
ได้ ทรงเตรียมไว้
โถงแห่ งความมั- งมีของท่าน จํา6ขณะอยู่ ที- การเลี! ยงเหล้ าองุ่ น นวนบุตรของท่ าน และเกียรติกษัตริ ย์ตรัสกั บเอสเธอร์ ว่า "คํา ยศทั!งสิ! นซึ- งกษัตริย์พระราชทาน
ร้ องขอของพระนางว่ ากระไร เรา แก่ ท่ าน และถึ งเรื- องว่ ากษั ตริ ย์
จะให้ แล้ วคําทู ลขอของพระนาง ได้ เลื- อนท่ านขึ! นเหนื อเจ้ านาย
ว่ ากระไร แม้ จะถึ งครึ- งราชอา- และข้ าราชการของกษั ตริ ย์อย่ าง
ณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ"
ไร
7พระนางเอสเธอร์ ทู ลว่ า "คํา 12 แล้ วฮามานเสริมว่ า "แม้ พระ
ร้ องขอของหม่ อมฉั นและคํา ทู ล ราชิ นี เอสเธอร์ ก ็มิได้ ทรงให้ ผ้ ู ใด
ขอของหม่ อมฉัน คือ
ไปกั บกษั ต ริ ย์ ในการเลี! ยงซึ- ง
8ถ้ าหม่ อมฉั นเป็ นที- โปรดปราน พระนางทรงจั ดขึ! นนอกจากตั ว
ในสายพระเนตรของกษัตริย์และ ข้ า และพรุ่ งนี! พระนางทรงเชิ ญ
เป็ นที- พอพระทั ยกษั ต ริ ย์ ท-ี จะ ข้ ากับกษัตริย์อีก
ประทานตามคํา ร้ องขอของ 13 แต่ สิ- งเหล่ า นี! หาเป็ นประหม่ อมฉั น และให้ คาํ ทู ลขอของ โยชน์แก่ ข้าไม่ ตราบใดที-ข้าเห็น
หม่ อมฉั นสํา เร็จนี! ขอกษั ตริ ย์ โมรเดคั ยคนยิ วนั- งอยู่ ที- ประตู
เสด็จมาพร้ อมกั บฮามานในการ ของกษัตริย์"
เลี! ยงซึ- งหม่ อ มฉั น จะเตรี ยมไว้ 14 เศเรชภรรยาของท่ าน และ
สํา หรั บเขาทั! งหลาย และพรุ่ ง สหายทั! งสิ! นของท่ านจึ งพู ด กั บ
นี! หม่ อมฉั นจะกระทํา ตามที- ท่านว่ า "ขอทําตะแลงแกงสูงห้ า
กษัตริย์ตรัสนั! น"
สิ บศอก รุ่ งเช้ าก็ทู ลกษั ตริ ย์ให้
9วั นนั! นฮามานก็ออกไปด้ วยใจ แขวนโมรเดคั ยเสี ยที- น-ั น แล้ ว
ชื- นบานและยิ นดี แต่ เมื- อฮา- ก็ ไ ปกิ นเลี! ยงอย่ างร่ าเริ งกั บ
มานเห็ นโมรเดคั ยที- ประตู ของ กษั ตริ ย์" คําแนะนํานี! เป็ นที- พอ
กษั ตริ ย์ ไม่ ยื นขึ! นหรื อตั วสั- น ใจฮามาน ท่ านจึ งสั- งให้ ทําตะอยู่ ต่อหน้ าท่าน ท่านก็เดือดดาล แลงแกง
(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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เอสเธอร์ I
หน้ า 1072
ฮามานต้องยกย่ องโมรเดคัย
จะทํา แก่ เขาประการใด" และ
คืนวั นนั! นกษัตริ ย์บรรทมไม่ ฮามานรําพึงในใจว่ า "ผู้ ใดเล่ าทีหลับ และพระองค์ทรงบัญ- กษั ต ริ ย์ พอพระทั ยจะประทาน
ชาให้ นาํ หนั งสื อบั นทึกเหตุ ท-ี น่ า เกียรติยศมากกว่ าข้ า"
จดจํา คื อ พระราชพงศาวดารมา 7 แล้ วฮามานจึ ง ทู ล กษั ต ริ ย์ ว่ า
"เพื- อให้ เกี ยรติ แก่ คนที- กษั ตริ ย์
เขาก็อ่านถวายกษัตริย์
2 พระองค์ ท รงเห็ น เขี ยนไว้ ว่ า พอพระทัยจะประทานเกี ยรติ ยศ
โมรเดคั ย ได้ ทู ลเรื- องบิ ก ธานา นั! น
และเทเรชอย่ างไร คือเรื- องขันที 8 ข อ นํา ฉ ล อ ง พ ร ะ อ ง ค์ ซึ- ง
สองคนของกษั ต ริ ย์ ผ้ ู เฝ้ าธรณี กษั ตริ ย์ทรง และม้ าซึ- งกษั ตริ ย์
ประตู หาช่ องจะปลงพระชนม์ ทรง และมงกุ ฎซึ- งพระองค์ทรง
สวมบนพระเศียร
กษัตริย์อาหสุเอรัส
3กษั ตริ ย์ตรั สว่ า "ได้ ให้ เกี ยรติ 9ขอทรงมอบฉลองพระองค์และ
และยศอะไรแก่ โมรเดคั ยเพราะ ม้ าในมื อของเจ้ านายผู้ ใหญ่ ย-ิ งทีเรื- องนี! บ้ าง" ข้ าราชการของ สุ ดคนหนึ- งของกษั ตริ ย์ ขอให้
กษั ตริ ย์ ผ้ ู ปรนนิ บั ติ พระองค์ ทู ล แต่ งคนที- กษั ตริ ย์ พอพระทั ยจะ
ประทานเกี ยรติ ยศ และขอให้
ว่ า "ยังไม่ ได้ ให้ ส-ิ งใดพ่ ะย่ ะค่ ะ"
4กษัตริย์ตรัสว่ า "ใครอยู่ ในลาน ชายนั! นขึ! นนั- งหลั งม้ าไปตาม
บ้ าน" ฝ่ ายฮามานพึ- งเข้ ามาถึ ง ถนนของกรุ ง และป่ าวร้ องไป
พระลานชั! นนอกแห่ ง ราชสํา นั ก ข้ างหน้ าเขาว่ า `ผู้ ที- กษั ตริ ย์พอ
เพื- อจะทู ลกษั ตริย์เรื- องเอาโมร- พระทั ยจะประทานเกี ยรติ ยศก็
เดคั ยแขวนเสี ยที- ตะแลงแกงซึ- ง เป็ นเช่ นนี! แหละ'"
10 กษั ตริ ย์ จึ งตรั สกั บฮามานว่ า
ท่านได้ เตรียมไว้ สาํ หรับท่าน
5 ข้ าราชการของกษั ต ริ ย์ จึ งทู ล "รี บเข้ าเถอะ เอาเสื! อและม้ า
พระองค์ว่า "ดูเถิด ฮามานกําลัง อย่ างที-ท่านว่ า แล้ วให้ เกียรติแก่
ยืนอยู่ ในพระลานพ่ ะย่ ะค่ ะ" และ โมรเดคั ยคนยิ วซึ- งนั- งที- ประตู
กษั ตริ ย์ ตรั สว่ า "ให้ ท่ านเข้ ามา ของกษัตริย์ อย่ าเว้ นสิ- งใดที-ท่าน
กล่ าวมานั! นเลย"
นี- "
6ฮามานจึ งเข้ ามา กษั ตริ ย์ตรั ส 11 ฮามานจึ ง นํา ฉลองพระองค์
กั บท่ านว่ า "หากกษั ตริ ย์ มี พระ กับม้ าและตกแต่ งโมรเดคัย และ
ประสงค์ จ ะประทานเกี ยรติ ยศ ให้ ท่านขึ! นม้ าไปตามถนนในกรุง
"ผู้ ทีแก่ บุคคลผู้ ใดแล้ ว กษัตริย์ควร ป่ าวร้ องหน้ าท่ านว่ า

6

(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

17_est.pub
page 10

Wednesday, March 02, 2016 23:44

หน้ า 1073
เอสเธอร์ I, L
กษั ต ริ ย์ พอพระทั ยจะประทาน สําเร็จ"
เกียรติยศก็เป็ นเช่ นนี! แหละ"
3พระราชิ นี เอสเธอร์ ทู ลตอบว่ า
12 แล้ วโมรเดคั ยก็ ก ลั บมายั ง "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์ ถ้ าหม่ อมฉัน
ประตูของกษัตริย์ แต่ ฮามานรีบ เป็ นที- โปรดปรานในสายพระ
กลับไปบ้ านของท่าน คลุมศีรษะ เนตรของพระองค์ และถ้ าเป็ นทีและครํ-าครวญ
พอพระทัยกษั ตริ ย์ ขอพระราช
13 และฮามานเล่ าทุ กสิ- งที- อุ บัติ ทานชี วิ ต ของหม่ อมฉั น ให้ แก่
แก่ ท่ านให้ เศเรชภรรยาของท่ าน หม่ อมฉั นตามคํา ร้ องขอของ
และสหายทั! งหลายของท่ า นฟั ง หม่ อมฉัน และชี วิตของชนชาติ
คนฉลาดของท่ านและเศเรช ของหม่ อมฉั นตามคํา ทู ลขอของ
ภรรยาของท่ านจึ งว่ า "ถ้ าท่ าน หม่ อมฉัน
เริ- มล้ มลงต่ อหน้ าโมรเดคั ยซึ- ง 4เพราะพวกเราถู กขาย ทั! ง
เป็ นเชื! อสายของยิ ว ท่ านจะไม่ หม่ อมฉันและชนชาติของหม่ อม
ชนะเขา แต่ จะล้ มลงต่ อหน้ าเขา ฉั นให้ ถู กทํา ลาย ให้ ถู กสั งหาร
แน่ "
และให้ ถูกล้ างผลาญ แต่ ถ้าพวก
14 ขณะเมื- อเขาทั! งหลายกํา ลั ง เราถู กขายเพี ยงให้ เป็ นทาสชาย
พูดกับท่านอยู่ ขันทีของกษัตริย์ และหญิง หม่ อมฉันก็จะอดกลั! น
ก็ ม าถึ ง รี บนํา ฮามานไปยั ง การ สงบไว้ เพราะความทุ กข์ยากของ
เลี! ยงซึ- งพระนางเอสเธอร์ทรงจัด เราจะเปรี ยบกั บผลเสี ยหายของ
นั! น
กษัตริย์น! ั นก็ไม่ ได้ "
การเลี+ ยงของ
5กษั ตริ ย์ อาหสุ เอรั สจึ งตรั สกั บ
พระราชิ นีเอสเธอร์ว่า "ผู้ น! ั นคือ
พระราชิ นีเอสเธอร์
กษั ต ริ ย์ จึ งเสด็ จ กั บฮามาน ใคร อยู่ ท-ีไหน จึงบังอาจคิดการ
ไปในการเลี! ยงกั บพระราชิ นี กระทําเช่ นนี! "
6 และพระนางเอสเธอร์ ทู ลว่ า
เอสเธอร์
2ในวั นที- สองเมื- ออยู่ ท-ี การเลี! ยง "คู่ อริและศัตรู คือฮามานคนโหด
เหล้ าองุ่ นกษั ตริ ย์ ตรั สกั บเอส- ร้ ายผู้ นี! เพคะ" ฮามานก็กลั วอยู่
เธอร์อี กว่ า "พระราชิ นีเอสเธอร์ ต่ อ พระพั ก ตร์ กษั ต ริ ย์ และพระ
คํา ร้ องขอของพระนางคื อ อะไร ราชิ นี
ฮามานถู กแขวนคอให้ตาย
และคํา ทู ลขอของพระนางคื อ
อะไร เราจะประทานให้ แม้ ถึง 7 กษั ตริ ย์ ทรงลุ กขึ! นจากการ
ครึ- งราชอาณาจั กรของเรา ก็จะ เลี! ยงเหล้ าองุ่ นด้ วยทรงพระพิ -

7

(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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เอสเธอร์ L, Q
หน้ า 1074
โรธ และเสด็จเข้ าไปในราชอุท- ราชิ นี เอสเธอร์ โมรเดคั ยก็เข้ า
ยาน แต่ ฮามานยังอยู่ เพื- อทู ลขอ เฝ้ ากษัตริย์ เพราะพระนางเอสชี วิ ตจากพระราชิ นี เอสเธอร์ เธอร์ ได้ ทู ล ว่ าท่ านเป็ นอะไรกั บ
เพราะท่ า นเห็ น ว่ า กษั ต ริ ย์ ท รง พระนาง
มุ่ งร้ ายต่ อท่านแล้ ว
2 กษั ต ริ ย์ จึ ง ถอดพระธํา มรงค์
8 เมื- อกษั ตริ ย์ เสด็ จ กลั บจาก ตรา ซึ- งพระองค์ ทรงเอามาจาก
ราชอุทยานมายั งที- ซ-ึ งมีการเลี! ยง ฮามาน พระราชทานให้ โมรเดเหล้ าองุ่ น ฝ่ ายฮามานยั งกราบ คั ย พระนางเอสเธอร์ ก ็ทรงตั! ง
อยู่ ที- พระแท่ น ซึ- งพระนางเอส- โมรเดคัยเป็ นใหญ่ เหนือวงศ์วาน
เธอร์ประทับอยู่ น! ั น กษัตริย์ตรัส ของฮามาน
ว่ า "เขายังจะข่ มขืนพระราชิ นีต่อ 3แล้ วพระนางเอสเธอร์ กราบทู ล
หน้ าต่ อตาเราในบ้ านของเรา กษั ตริ ย์ อี ก พระนางกราบลงทีหรื อ" พอพระวาทะหลุ ดจาก พระบาทของพระองค์ และวิ ง
พระโอษฐ์ ก ษั ตริ ย์ เ ขาก็ มาคลุ ม วอนพระองค์ ด้ วยนํา! พระเนตร
หน้ าฮามาน
ขอให้ แผนการร้ ายของฮามาน
9ฮารโบนาขั นที ค นหนึ- งทู ลต่ อ คนอากั ก และการปองร้ ายซึ- ง
พระพั กตร์ กษั ตริ ย์ ว่ า "ดู เถิ ด ท่ านได้ คิ ดขึ! นต่ อพวกยิ วนั! นพ้ น
ตะแลงแกงซึ- งฮามานเตรี ยมไว้ ไปเสีย
สําหรับโมรเดคัย ซึ- งรายงานช่ วย 4กษั ตริ ย์ จึ งทรงยื- นธารพระกร
พระชนม์ กษั ตริ ย์ ก็ยั งตั! งอยู่ ท-ี ทองคํา แก่ พระนางเอสเธอร์
บ้ านของฮามาน สู งห้ าสิ บศอก พระนางเอสเธอร์ ก ็ ท รงลุ ก ขึ! น
พ่ ะย่ ะค่ ะ"
กษั ตริ ย์ ตรั สว่ า ประทับยืนเฝ้ ากษัตริย์
"แขวนมันบนนั! นแหละ"
5พระนางทู ลว่ า "ถ้ าเป็ นที- พอ
10 เขาก็ แ ขวนฮามานบนตะ- พระทั ยกษั ตริ ย์ และถ้ าหม่ อม
แลงแกงซึ- งท่ านได้ เตรี ยมไว้ สาํ - ฉั นเป็ นที- โปรดปรานในสายพระ
หรั บโมรเดคั ย แล้ วพระพิ โรธ เนตรของพระองค์ ถ้ าสิ- งนั! น
ของกษัตริย์กส็ งบลง
เป็ นสิ- งที- ถู กต้ อ งต่ อพระพั กตร์
พวกยิวรับอนุ ญาต
กษัตริย์ และหม่ อมฉันเป็ นที-พอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ
แก้แค้นศัตรู ท+ งั หลายของเขา
ในวั นนั! นกษัตริย์อาหสุเอรัส องค์ ขอทรงให้ มี พระอั กษรรั บ
พระราชทานวงศ์ วานของ สั- งให้ กลั บความในจดหมายซึ- ง
ฮามานศั ต รู ของพวกยิ วแก่ พระ ฮามาน คนอากัก บุตรชายฮัม-

8

(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
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หน้ า 1075
เอสเธอร์ Q
เมดาธาได้ คิดขึ! น และเขียนเพื- อ เป็ นอั กษรของมณฑลนั! น และ
ทําลายพวกยิ วที- อยู่ ในมณฑลทั! ง ถึ ง ชนทุ กชาติ เป็ นภาษาของเขา
สิ! นของกษัตริย์
และถึ ง พวกยิ วเป็ นอั ก ษรและ
6 เพราะหม่ อมฉั นจะอดทนดู ในภาษาของเขา
ภัยพิ บัติมาถึงชาติของหม่ อมฉัน 10 และท่ านเขี ย นในพระนาม
อย่ างไรได้ หม่ อมฉั นจะทนดู ของกษั ตริ ย์ อาหสุ เอรั สและ
การทํา ลายญาติ พี- น้ องของ ประทั บตราพระธํา มรงค์ ของ
หม่ อมฉันอย่ างไรได้ "
กษั ตริ ย์ และส่ งจดหมายนั! นไป
7กษั ตริ ย์ อาหสุ เอรั สจึ งตรั สกั บ ทางผู้ เดิ นข่ าวขึ! นม้ าเร็ว และผู้
พระราชิ นี เอสเธอร์ และแก่ โมร- ขี- ล่อ อูฐและม้ าอาชาไนยหนุ่ ม
เดคัยคนยิวว่ า "ดูเถิด เรามอบ 11 ตามจดหมายเหล่ านี! กษั ตริ ย์
วงศ์ วานของฮามานแก่ พระนาง ทรงอนุ ญาตให้ พวกยิ วผู้ อยู่ ใน
เอสเธอร์แล้ ว และเขาก็แขวนมัน ทุ กเมื อ งชุ มนุ มกั น และป้ องกั น
บนตะแลงแกง เพราะมั นจะทํา ชี วิตของตน ให้ ทาํ ลาย ให้ สังอันตรายแก่ พวกยิว
หารและให้ ล้ างผลาญกํา ลั ง พล
8ท่ านจะเขี ยนตามที- ท่ า นพอใจ ใดๆของประชาชนหรื อ มณฑล
เกี- ยวกั บเรื- องยิ วในนามของ ใดๆซึ- งจะมาทําร้ าย ทั!งเด็กและ
กษั ตริ ย์ และประทั บตราด้ วย ผู้ หญิง และปล้ นเอาข้ าวของของ
พระธํามรงค์ เพราะว่ ากฤษฎีกา เขา
ที- เ ขี ยนในนามของกษั ต ริ ย์ และ 12 ในวันเดี ยวตลอดทั- วทุ กมณประทั บตราด้ วยพระธํา มรงค์ จะ ฑลของกษั ตริ ย์อาหสุ เอรั ส คื อ
เปลี- ยนกลับไม่ ได้ "
วันที-สิบสาม เดือนที-สิบสอง ซึ- ง
9แล้ วพระองค์ ทรงเรี ยกราชอา- เป็ นเดือนอาดาร์
ลักษณ์เข้ ามาในเวลานั! นในเดือน 13 สําเนาของหนั งสือที- เขียนนั! น
ที-สามซึ- งเป็ นเดือนสิวัน ณ วันที- จะต้ องเป็ นกฤษฎี กาในทุ กมณยี- สิบสาม และให้ เขียนกฤษฎีกา ฑล และออกโดยการป่ าวร้ องแก่
ตามที- โมรเดคั ยบั ญชาทุ กอย่ าง ชนชาติ ท! ั งปวง พวกยิ วจะต้ อง
เกี- ยวกั บพวกยิ ว
ถึ งบรรดา พร้ อมกั นในวั นนั! นแก้ แค้ นศั ตรู
สมุ หเทศาภิ บาล และผู้ ว่ าราช ของตน
การ และเจ้ าหน้ าที- ของมณฑล 14 คนเดิ นข่ าวซึ- งขี- ล่ อกั บอู ฐจึ ง
ตั! งแต่ อินเดียถึงเอธิโอเปี ย ร้ อย รี บเร่ งขั บไปตามพระบั ญชาของ
ยี- สิบเจ็ดมณฑล ไปถึงทุ กมณฑล กษัตริย์ และกฤษฎีกานั! นออก
(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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เอสเธอร์ Q, R
หน้ า 1076
ในสุสาปราสาท
ผู้ ใดต่ อต้ านพวกเขาได้ เพราะ
15 เมื- อโมรเดคั ยออกไปพ้ นพระ ความกลั วเขาครอบงํา เหนื อ ชน
พั กตร์ กษั ตริ ย์ สวมฉลองพระ ชาติท! ังปวง
องค์ สี ฟ้ าและสี ขาว พร้ อมกั บ 3 บรรดาเจ้ านายทั! งปวงของ
มงกุ ฎทองคํา ใหญ่ และเสื! อคลุ ม มณฑล และสมุ หเทศาภิบาลและ
ผ้ าป่ านเนื! อละเอี ยดสี ม่ วง ฝ่ าย ผู้ ว่าราชการเมือง และเจ้ าหน้ าทีชาวนครสุสาก็โห่ ร้องเปรมปรีด\ ิ
ราชการก็ช่วยพวกยิวด้ วย เพราะ
16 พวกยิวมีความผ่ องใส ความ ความกลัวโมรเดคัยครอบงําเขา
ยินดี ชื- นบานและเกียรติ
4 เหตุ ว่ าโมรเดคั ยเป็ นใหญ่ อ ยู่
17 ทุ กมณฑลทุ กเมื อง ไม่ ว่ าที- ในราชสํานักของกษัตริย์ และชื- อ
ใดที- พระบั ญชาของกษั ตริ ย์ และ เสี ยงของท่ านเลื- องลื อไปทั- วทุ ก
กฤษฎีกาของพระองค์มาถึง ก็มี มณฑล เพราะชายที-ช-ื อโมรเดคัย
ความยิ นดี และความชื- นบาน นั! นมีอาํ นาจมากยิ- งขึ! นทุ กที
ท่ ามกลางพวกยิ ว มี การเลี! ยง 5 พวกยิ วจึ งโจมตี ศั ต รู ท! ั งหมด
และวันรื- นเริง คนเป็ นอันมากมา ของตนด้ วยฟั นดาบ สั งหาร
จากชนชาติ ของประเทศก็ประ- และทํา ลายเขา และทํา แก่ ผ้ ู ทีกาศตัวเป็ นพวกยิว เพราะความ เกลียดชั งเขาตามใจชอบ
กลัวพวกยิวมาครอบงําเขา
6ในสุ สาปราสาทพวกยิ วได้ สั งพวกยิวป้องกันตนเองได้
หารและทํา ลายล้ างเสี ยห้ าร้ อย
ในเดื อ นที- สิ บสองซึ- งเป็ น คน
เดื อนอาดาร์ วั นที- สิ บสาม 7ได้ สั งหารปารชั นดาธา และ
เดือนนั! น เมื- อจะปฏิบัติตามพระ ดาลโฟน และอัสปาธา
บั ญชาของกษั ตริ ย์และกฤษฎี กา 8และโปราธา และอาดัลยา และ
ในวั นนั! นเองที- ศั ต รู ของพวกยิ ว อารีดาธา
หวั ง จะเป็ นใหญ่ เหนื อ พวกยิ ว 9และปารมั ชทา และอารี สั ย
(แต่ ซ-ึ งถู กเปลี- ยนไป เป็ นวั นที- และอารีดัย และไวซาธา
พวกยิ วได้ ความเป็ นใหญ่ เหนื อ 10 คื อเขาสั งหารบุ ตรชายทั! งสิ บ
ของฮามาน บุตรชายฮัมเมดาธา
พวกที-เกลียดชั งเขา)
2 พวกยิ วก็ ชุ ม นุ ม กั น ในบรรดา ศั ตรู ของพวกยิ ว แต่ เขามิ ได้
หั วเมื องตลอดทั- วทุ กมณฑล ปล้ นข้ าวของ
ของกษั ตริ ย์อาหสุ เอรั ส เพื- อจะ 11 ในวั นนั! นจํา นวนคนที- ถู กฆ่ า
จับพวกที-หาช่ องทําร้ ายเขา ไม่ มี ในสุ ส าปราสาทก็ ถู ก นํา มาราย

9

(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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หน้ า 1077
เอสเธอร์ R
งานต่ อเบื! องพระพักตร์กษัตริย์
มิได้ ริบข้ าวของ
12 กษั ตริ ย์ จึ งตรั สกั บพระราชิ นี 17 เหตุ น! ี เกิ ดขึ! นในวั นที- สิ บสาม
เอสเธอร์ ว่ า "พวกยิ วได้ สั งหาร เดื อนอาดาร์ และในวั นที- สิ บสีและทําลายล้ างเสียห้ าร้ อยคนใน เขาหยุ ดพั ก และกระทํา วั นนั! น
สุสาปราสาท รวมทั!งบุตรชายทั!ง ให้ เป็ นวันกินเลี! ยงและยินดี
สิ บคนของฮามานด้ วย แล้ วเขา 18 แต่ พวกยิวที-อยู่ ในสุสาชุ มนุ ม
ได้ ทํา อะไรกั น บ้ างในมณฑลที- กั น ในวั นที- สิ บสามและวั นที- สิ บ
เหลื ออยู่ ของกษั ตริ ย์ น! ั น บั ดนี! สี- และหยุ ดพั กในวั นที- สิ บห้ า
คําร้ องของพระนางคืออะไร เรา ทําให้ วันนั! นเป็ นวั นกิ นเลี! ยงและ
จะประทานให้ คําทู ลขอของพระ ยินดี
นางมี อะไรอี กต่ อไปอีกบ้ าง เรา 19 เพราะฉะนั! นพวกยิ วในชน
ก็จะกระทําตามนั! น"
บท ที- อยู่ ตามหั วเมื องที- ไม่ มี
13 พระนางเอสเธอร์ ทูลว่ า "ถ้ า กําแพง ถื อวั นที- สิ บสี- ของเดื อน
เป็ นที-พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้ อาดาร์ เ ป็ นวั น แห่ งความยิ น ดี
พวกยิ ว ที- อยู่ ในสุ ส าได้ กระทํา และกิ นเลี! ยง และถื อเป็ นวั น
ตามกฤษฎี กาของวั นนี! ในวั น รื- นเริ ง และเป็ นวั นที- เขาส่ งของ
พรุ่ งนี! อี ก และขอให้ แขวนบุ ตร ขวัญไปให้ กันและกัน
ชายทั! งสิ บของฮามานบนตะเทศกาลเปอร์ริมเริ มต้น
แลงแกง"
20 และโมรเดคั ยบั นทึ กเรื- องนี!
14 กษั ตริ ย์ ได้ ทรงบั ญชาให้ และส่ งจดหมายไปยั งพวกยิ วทั! ง
กระทําเช่ นนั! น มี กฤษฎี กาออก ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทั! งปวงของ
ในสุ สา และบุ ตรชายทั! งสิ บ กษั ตริ ย์อาหสุเอรัส ทั! งใกล้ และ
คนของฮามานก็ถูกแขวน
ไกล
15 พวกยิ วที- อยู่ ในสุ ส าชุ มนุ ม 21 ชั ก ชวนเขาให้ ถื อ วั น ที- สิ บสีกันในวันที-สิบสี- เดือนอาดาร์ด้วย เดื อนอาดาร์ และวั นที- สิ บห้ า
และได้ สั งหารสามร้ อยคนใน เดือนเดียวกันทุ กๆปี
สุสา แต่ เขามิได้ ริบข้ าวของ
22 เป็ นวั นที-พวกยิ วพ้ นจากศั ตรู
16 ฝ่ ายพวกยิ ว อื- นๆซึ- งอยู่ ใน ของเขา และเป็ นเดือนที-เปลี- ยน
มณฑลของกษั ต ริ ย์ ก ็ ชุ ม นุ ม กั น ความโศกเศร้ าเป็ นความยิ น ดี
ป้ องกั นชี วิ ต และพ้ นศั ตรู ของ และการครํ-า ครวญเป็ นวั นรื- นเริ ง
เขา เขาสั งหารผู้ ท-ี เกลี ยดชั งเขา ให้ แก่ เขา และให้ เขาถื อเป็ นวั น
เสี ยเจ็ดหมื- นห้ าพั นคน แต่ เขา กิ นเลี! ยงและวั นยิ นดี เป็ นวั นที(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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เอสเธอร์ R, FO
หน้ า 1078
ส่ งของขวั ญแก่ กั นและกั น และ ครอบครัว มณฑลและเมือง วัน
ให้ ของขวัญแก่ คนจน
เทศกาลเปอร์ ริ มนี! จะไม่ เลิ กถื อ
23 พวกยิวจึงตกลงกระทําตามที- ในท่ ามกลางพวกยิ ว หรื อการ
เขาตั! งต้ นแล้ ว และตามที- โมร- ระลึกถึงวันเหล่ านี! จะไม่ ส! ิ นลงใน
เดคัยเขียนไปถึงเขา
เชื! อสายของเขาเลย
24 เพราะฮามานบุ ตรชายฮั ม - 29 แล้ วพระราชิ นีเอสเธอร์ ธิดา
เมดาธา คนอากัก ศัตรูของพวก ของอาบีฮาอิล กั บโมรเดคัยคน
ยิวทั!งปวง ได้ ปองร้ ายต่ อพวกยิว ยิว ก็เขียนเป็ นลายลักษณ์อักษร
เพื- อทําลายเขา ได้ ทอดเปอร์ คือ รั บ รองจดหมายฉบั บที- สองนี!
สลาก เพื- อล้ างผลาญและทําลาย เรื- องเทศกาลเปอร์ริม
เขา
30 ให้ ส่ ง จดหมายไปถึ ง ยิ วทั! ง
25 แต่ เมื- อพระนางเอสเธอร์ เข้ า ปวงในหนึ- งร้ อยยี- สิ บเจ็ดมณฑล
เฝ้ ากษั ตริย์ พระองค์ทรงบัญชา ในราชอาณาจั กรของอาหสุ เอรั ส
เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ แผน เป็ นคํา ที- แท้ จริ งให้ อยู่ เย็น เป็ น
การมุ่ งร้ ายของท่ าน ซึ- งท่ านได้ สุข
คิดต่ อพวกยิวนั! น กลับตกลงบน 31 และให้ ถื อวั นเทศกาลเปอร์ ศี รษะของท่ านเอง และให้ ตั ว ริ ม เหล่ า นี! ตามกํา หนดฤดู ก าล
ท่ านกั บบุ ตรชายของท่ านถู ก ดังที-โมรเดคัยคนยิวและพระราแขวนบนตะแลงแกง
ชิ นี เ อสเธอร์ มี พระเสาวนี ย์ ส-ั ง
26 เพราะฉะนั! นเขาจึ งเรี ยกวั น พวกยิว และตามที- เขาตั! งไว้ สาํ เหล่ านี! ว่า เปอร์ริม ตามคําเปอร์ หรั บตนเองและสําหรั บเชื! อสาย
ดังนั! น เพราะทุ กอย่ างที-เขียนไว้ ของเขาเกี- ยวกั บการอดอาหาร
ในจดหมายนี! และเพราะสิ- งที- และการร้ องทุ กข์ของเขา
พวกยิวต้ องเผชิ ญในเรื- องนี! และ 32 พระบัญชาของพระนางเอสสิ- งที-อุบัติแก่ เขา
เธอร์ ตั! งระเบี ยบการเทศกาล
27 พวกยิ วก็ กาํ หนดและรั บว่ า เปอร์ ริ ม ไว้ และมี บั น ทึ ก ไว้ ใน
ตัวเขาเอง เชื! อสายของเขา และ หนังสือ
บรรดาผู้ ท-ี เข้ าจารี ตยิ วจะถือสอง
โมรเดคัยได้รบั
วันนี! ดั งที-เขียนไว้ และตามเวลา
ตําแหน่งรองกษัตริ ย ์
ที-กาํ หนดไว้ ทุกปี มิได้ ขาด
กษั ตริ ย์อาหสุ เอรั สมี รั บ
28 และว่ าจะจดจํา วั นเหล่ านี!
สั- งให้ เก็ บ บรรณาการ
และถื อตลอดทุ กชั- วอายุ ทุ ก ทั- วราชอาณาจั ก รและตามเกาะ
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(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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หน้ า 1079
เอสเธอร์ FO
ต่ างๆแห่ งทะเล
3 เพราะโมรเดคั ยคนยิ วมี ตาํ 2พระราชกิ จอั นกอปรด้ วยพระ แหน่ งรองกษั ต ริ ย์ อ าหสุ เ อรั ส
ราชอํา นาจและอานุ ภาพ กั บ และท่านเป็ นใหญ่ ท่ามกลางพวก
เรื- องราวละเอี ยดของยศศั กดิ\ อัน ยิ ว และเป็ นที- ชอบพอของมวล
สูงของโมรเดคัย ซึ- งกษัตริย์ทรง ญาติพ-ี น้องของท่าน เพราะท่าน
เลื- อนท่ านขึ! น มิ ได้ บันทึกไว้ ใน แสวงหาความมั- งคั- งให้ ชนชาติ
หนั งสื อพงศาวดารของกษั ตริ ย์ ของท่าน และพูดให้ เกิดสันติสุข
แห่ งมีเดียและเปอร์เซียหรือ
แก่ เชื! อสายทั!งปวงของท่าน

(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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