หนา 1063
เอสเธอร
พระราชินีวัชที
ไมเชื่ อฟงกษัตริย
อยู ม าในรั ชสมั ยของอาหสุ เอรั ส (อาหสุ เอรั สผู ทรง
ครอบครองตั้ ง แต ประเทศอิ นเดียถึงประเทศเอธิโอเปย เหนือ
หนึ่ งรอยยี่ สิบเจ็ดมณฑลนั้ น)
2 ในสมั ยที่ กษั ต ริ ย อาหสุ เ อรั ส
ประทั บบนบั ลลั งก แห งราชอาณาจั กรของพระองค ในสุ สา
ปราสาท
3ในปที่ สามแหงรั ชกาลของพระ
องค พระองค พระราชทานการ
เลี้ ยงแก เจ านาย และบรรดาข า
ราชการของพระองค นายทั พ
นายกองทั พแห งเปอร เ ซี ยและ
มี เดี ย และขุ นนางกั บผู ว าราช
การมณฑลเฝ าอยู ต อพระพั กตร
พระองค
4ขณะที่ พระองค ทรงแสดงราช
สมบั ติ แห งราชอาณาจั กรอั นรุ ง
เรื องของพระองค ทั้ งความโอ
อ าตระการอั น รุ งโรจน ของพระ
องค อยู เป นเวลาหลายวั น ถึ ง
หนึ่ งรอยแปดสิบวัน
5เมื่ อวั นเหล านี้ ผ านพ นไปแล ว
กษั ตริ ย ทรงจั ดการเลี้ ยงแก
บรรดาประชาชนผู อยู ในสุ ส า
ปราสาท
ทั้ งผู ใหญ ผู น อย
นานเจ็ ด วั นในลานอุ ท ยานแห ง
สํานักพระราชวังของกษัตริย

1

6มี ผ าม านฝ า ยสี ขาวและสี ม วง
คล้ํา มี สายป านและเชื อกขนแกะ
สี ม วงคล องห วงเงิ นและเสาหิ น
ออน ทั้ งเตียงทองคําและเงินบน
พื้ นลาดปู นฝ งหิ นแดง หิ นอ อน
มุกดา และหินออนสีดํา
7เครื่ องดื่ มก็ ใส ถ วยทองคํา ส ง
ให (เปนถวยหลากชนิด) และ
เหล าองุ นของราชสํานั กมากมาย
ตามพระทั ยก ว างขวางของ
กษัตริย
8 การดื่ มก็ กระทํ า กั นตามกฎ
หมายที่ ไม มี การบั งคั บ เพราะ
กษั ต ริ ย ทรงมี พระกระแสรั บสั่ ง
ไปยังพนักงานทั้ งปวงว า ใหทุ ก
คนทําไดตามใจปรารถนา
9พระราชิ นี วั ชที ก็ พระราชทาน
การเลี้ ยงแก สตรี ในราชสํานั กซึ่ ง
เปนของกษัตริยอาหสุเอรัสดวย
10 ณ วั นที่ เจ็ ดเมื่ อพระทั ยของ
กษั ต ริ ย รื่ นเริ ง ด ว ยเหล า องุ น
พระองค ทรงบั ญชาเมหุ มาน
บิสธา ฮารโบนา บิกธาและอาบักธา เศธาร และคารคาส ขันที
ทั้ งเจ็ดผู ปรนนิ บัติต อพระพั กตร
กษัตริยอาหสุเอรัส
11 ใหไปเชิญพระราชินีวัชทีสวม
มงกุฎมาเฝากษั ตริ ย เพื่ อจะให
ประชาชนและเจ านายของพระ
องค ได ชมสง าราศี โฉมของพระ
นาง เพราะพระนางงามนัก

(1) อสร 4:6; 6:14 (2) 2 ซมอ 7:1; 1 พกษ 1:46 (3) ปฐก 40:20 (4) สดด 76:1-4
(5) 2 พศด 7:8-9 (6) อพย 26:1, 31-32 (7) 1 พกษ 10:21 (8) ยรม 35:8; 51:7
(9) อสธ 5:4, 8 (10) ปฐก 43:34; วนฉ 16:25 (11) สภษ 16:9; 23:29-33; มก 6:21
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เอสเธอร 1
หนา 1064
12 แตพระราชินี วัชทีทรงปฏิเสธ เขาดวยความประมาท เพราะเขา
ไมมาตามพระบั ญชาของกษัตริย จะพู ดว า `กษัตริ ยอาหสุ เอรั สมี
ที่ รับสั่ งไปกับขันที เมื่ อเปนเชน พระบั ญชาให นําพระราชิ นี วั ชที
นี้ กษั ตริ ย ทรงเดื อดดาล และ มาต อพระพั กตร พระองค แต
พระพิ โรธของพระองค ระอุ อยู พระนางไมเสด็จมา'
ในพระอุระ
18 ในวั นนี้ ทีเดียวเจานายผู หญิง
13 ฝ า ยกษั ต ริ ย จึ ง ตรั ส กั บ คน แหงเปอรเซียและมีเดียซึ่ งได ยิน
ที่ มี ป ญญาผู ทราบกาลเทศะ ถึ งสิ่ ง ที่ พระราชิ นี ทรงกระทํา นี้
(เพราะนี่ เป นวิ ธี ดําเนิ นการของ ก็ จะเล า ให เ จ า นายทั้ งปวงของ
กษั ตริ ย ต อบรรดาผู ที่ เจนจั ดใน กษั ตริ ย รู ทั่ วกั น ทําให มี ความ
กฎหมายและการพิพากษา
ประมาทและความโกรธขึ้ นเป น
14 ผู ที่ รองพระองคคือ คารเช- อันมาก
นา เชธาร อัดมาธา ทารชิช เม- 19 ถ าเป นที่ พอพระทั ยกษั ตริ ย
เรส มารเสนา และเมมูคาน เจา ขอให มี พระราชโองการจากพระ
นายทั้ งเจ็ ดของเปอร เซียและมี - องค และให บันทึ กไว ในกฎ
เดีย ผู เคยเขาเฝากษัตริ ย และ หมายของคนเปอร เ ซี ยและคน
นั่ งกอนในราชอาณาจักร)
มี เดี ย อย างที่ คื นคําไม ได ว า
15 ว า "ตามกฎหมายจะต อง `วัชทีจะเขาเฝากษัตริยอาหสุเอกระทํ า อะไรต อ พระราชิ นี วั ช ที รั สอี กไม ได ' และขอกษั ตริ ย
เพราะว าพระนางมิ ได ป ฏิ บั ติ ประทานตํา แหน งราชิ นี ให แก ผู
ตามพระบั ญชาของกษั ตริ ย อื่ นที่ ดีกวาพระนาง
อาหสุเอรัสซึ่ งรับสั่ งไปกับขันที"
20 ดั งนั้ นเมื่ อกษั ตริ ยทรงประ16 เมมู คานจึ งทู ลต อพระพั กตร กาศกฤษฎี กา ตลอดพระราช
กษั ต ริ ย และเจ า นายทั้ งปวงว า อาณาจั กรของพระองค (อั น
"พระราชินีวัชที ไดทรงกระทําผิด กว างใหญอย างยิ่ งนั้ น) สตรีทั้ ง
มิ ใช ต อกษั ตริ ยเท านั้ น แต ต อ ปวงจะตองใหเกียรติสามีของตน
เจ านายทั้ งปวงและประชาชนทั้ ง ไมวาสูงหรือต่ํา"
ปวงผู อยู ในมณฑลทั้ งสิ้ นของ 21 คําทู ลแนะนํานี้ เป นที่ พอพระ
กษัตริยอาหสุเอรัส
ทัยกษัตริยและเจ านาย กษัตริย
17 เพราะสิ่ งที่ พระราชิ นี ท รง จึ งทรงกระทําตามที่ เมมู คานทู ล
กระทํานี้ จะเป น ที่ ท ราบแก สตรี เสนอ
ทั้ งปวง ทําใหเขามองดูสามีของ 22 พระองค ทรงมี พระอั กษรไป
(12) ปฐก 3:16; อฟ 5:22 (13) ยรม 10:7 (14) 2 พกษ 25:19 (15) อสธ 6:6
(16) กจ 18:14; 25:10 (17) 2 ซมอ 6:16; อฟ 5:33 (19) อสธ 1:21; 3:9; 8:5, 8
(20) พบญ 17:13; 21:21; อฟ 5:33 (21) อสธ 1:19; 2:4 (22) อสธ 3:12; 8:9
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หนา 1065
เอสเธอร 1, 2
ทั่ วราชมณฑลของกษัตริย ถึงทุก ราชินีแทนวัชที" ขอนี้ พอพระทัย
มณฑลตามอั ก ขระของมณฑล กษั ตริ ย พระองค จึ งทรงกระทํา
นั้ น และถึ งทุ กชาติ ตามภาษา ตามนั้ น
ของเขา ให ชายทุ กคนเป นเจ า 5ยั งมียิวคนหนึ่ งในสุสาปราสาท
เปนนายในเรือนของตน และให ชื่ อโมรเดคั ย บุตรชายยาอีร ผู
ประกาศกฤษฎี ก านี้ ตามภาษา เป นบุ ตรชายชิ เมอี ผู เป นบุ ตร
ของแตละชนชาติ
ชายคีช คนเบนยามิน
เอสเธอรรับตําแหนง
6ผู ถู กกวาดต อนจากเยรู ซาเล็ ม
ในหมู เชลยที่ ถู ก กวาดต อ นไป
เปนพระราชินี
ภายหลั งเหตุ การณ เหล า นี้ พรอมกับเยโคนิ ยาหกษัตริ ยของ
เมื่ อพระพิ โรธของกษั ต ริ ย ยู ดาห ผู ซึ่ งเนบู คั ดเนสซาร
อาหสุเอรัสสงบลง พระองคทรง กษั ต ริ ย ข องบาบิ โ ลนได ก วาด
ระลึ ก ถึ งวั ช ที และสิ่ งที่ พระนาง ตอนไปนั้ น
ทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่ พระ 7ท านได เลี้ ยงดู ฮาดาชาห คื อ
เอสเธอร บุ ต รสาวลุ งของท า น
องคทรงออกเรื่ องพระนาง
2ข าราชการของกษั ตริ ยผู ปรน- เพราะเธอไมมี พอแม สาวคนนี้
นิ บั ติ พระองค อยู จึ งทู ลว า "ขอ รูปงามและนาดู เมื่ อบิดามารดา
ทรงให ห าหญิ งพรหมจารี สาว ของเธอสิ้ นชีวิตแลว โมรเดคัยก็
รับเธอมาเลี้ ยงเปนบุตรสาว
สวยมาถวายกษัตริย
3และขอกษั ตริ ย ทรงแต งตั้ งเจ า 8ต อมา เมื่ อพระบั ญชาของ
หน าที่ ทุ กมณฑลแห งราชอาณา กษั ต ริ ย แ ละกฤษฎี ก าของพระ
จั กรของพระองค เพื่ อให คน องค ประกาศออกไป และเมื่ อ
เหล านี้ รวบรวมหญิงสาวพรหม- เขารวบรวมหญิงสาวเป นอันมาก
จารี งดงามทั้ งหลายมายั งฮาเร็ ม เข ามาในสุ สาปราสาทให อยู ภาย
ในสุสาปราสาท ใหอยู ในอารัก- ใตอารักขาของเฮกัย เอสเธอรก็
ขาของเฮกั ยข าราชบริ พารใน ถู กนําเข ามาไว ในราชสํานั กภาย
พระราชสํานั กของกษั ตริ ย ผู ใตอารักขาของเฮกัยผู ดูแลสตรี
ดูแลสตรี และขอประทานเครื่ อง 9 หญิ ง นั้ นเป น ที่ พอใจเขาและ
ชํ า ระล า งและประเทื อ งผิ วสํ า - เธอก็ เ ป น ที่ โปรดปรานแก เ ขา
เขาจึ งรี บจั ดหาเครื่ องประเทื อง
หรับหญิงเหลานั้ น
ผิ ว และส วนของเธอให เธอ
4 และขอให ห ญิ งสาวคนที่
กษั ต ริ ย พอพระทั ยได เ ป นพระ พร อมกั บสาวใช ที่ คั ดเลื อกแล ว

2

(1) อสธ 1:12-21; ดนล 6:14-18 (2) อสธ 1:10, 14; 6:14 (3) อสธ 1:1-2; 2:8, 12
(4) 2 ซมอ 13:4-6; 16:21-23 (5) 1 ซมอ 9:1; 2 ซมอ 16:5 (6) 2 พกษ 24:6, 14-15
(7) ปฐก 48:5; อสธ 1:11; 2:15 (8) อสธ 2:3 (9) ปฐก 39:21; 1 พกษ 8:50; อสร 7:6
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เจ็ ดคนจากราชสํานั ก แล วก็ บุ ตรสาวของอาบี ฮาอิ ล ลุ งของ
เลื่ อนเธอและสาวใช ของเธอขึ้ น โมรเดคัยผู ซึ่ งรั บเธอไว เป นบุ ตร
ไปยังสถานที่ ที่ ดีที่ สุดในฮาเร็ม
สาว จะเขาเฝากษัตริย เธอมิได
10 เอสเธอร มิ ได บอกให ท ราบ ขอสิ่ งใด นอกจากสิ่ งที่ เฮกั ยข า
ถึ งชาติ และญาติ ของเธอ เพราะ ราชสํานักของกษัตริยผู ดูแลพวก
โมรเดคัยกําชับเธอไมใหใครรู
สตรีแนะนํา ฝายเอสเธอร ไดรับ
11 ทุ กๆวั นโมรเดคั ยเดิ นมา ความโปรดปรานในสายตาของ
หนาลานของฮาเร็ม เพื่ อฟงขาว ทุกคนที่ ไดพบเห็น
เอสเธอรเปนอยางไร และมีอะ- 16 เมื่ อเขาพาเอสเธอร เ ข า ไป
ไรเกิดขึ้ นแกเธอ
เฝ า กษั ต ริ ย อ าหสุ เ อรั ส ในพระ
12 เมื่ อ ถึ ง เวรที่ สาวๆทุ กคนจะ ราชสํานั ก ในเดื อนสิ บซึ่ งเป น
เข า ไปเฝ า กษั ต ริ ย อ าหสุ เ อรั ส เดื อ นเทเบทในป ที่ เจ็ ด แห ง รั ช
หลั ง จากได เ ตรี ย มตั วตามระ- กาลของพระองค
เบี ยบของหญิงสิ บสองเดือนแลว 17 กษั ตริ ย ท รงรั กเอสเธอร ยิ่ ง
(และนี่ เป นเวลาปกติ สํ า หรั บ กวาบรรดาหญิงทั้ งปวงนั้ น และ
ประเทื องผิ ว คือชโลมกายหญิ ง เธอได รั บพระกรุ ณาและความ
ดวยน้ํามันกํายานหกเดือน และ โปรดปรานในสายพระเนตรของ
หกเดื อนด วยเครื่ องเทศและ พระองค มากกวาหญิงพรหมจารี
น้ํามันประเทืองผิวผู หญิง)
ทั้ งสิ้ น พระองคจึงทรงสวมพระ
13 เมื่ อสาวๆทุ กคนจะเข า ไป มงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรง
เฝ ากษั ตริ ยอย างนี้ เธอจะต อง ตั้ งเธอให เป นพระราชิ นี แทน
การเอาอะไรจากฮาเร็ มไปยั งราช วัชที
สํานัก ก็เอาไปได
18 แล วกษั ตริ ย พระราชทาน
14 เธอเข าไปเฝ าเวลาเย็ น และ การเลี้ ยงใหญ แก เจ านายและข า
ในเวลาเช า เธอกลั บออกมาใน ราชการทั้ งปวงของพระองค
ฮาเร็ มที่ สองในอารั กขาของชา- เป นการเลี้ ยงของพระนางเอสอั ชกาสขั น ที ของกษั ตริ ย ผู ดู แล เธอร พระองค ทรงอนุมั ติให งด
นางห าม เธอไม ได เข าไปเฝ า ส วยแก มณฑลทั้ งปวง และพระ
กษั ตริ ยอีก นอกจากกษั ตริ ยจะ ราชทานของกํานั ล ดวยพระทั ย
พอพระทัยในเธอ และทรงเรียก กวางขวางของกษัตริย
ชื่ อเธอใหเขาเฝา
19 เมื่ อเขารวบรวมหญิ งพรหม15 บั ดนี้ เมื่ อถึ งเวรของเอสเธอร จารี มาครั้ งที่ สอง โมรเดคั ยนั่ ง
(10) อสธ 3:8; 4:13-14 (11) ปฐก 37:14; 1 ซมอ 17:18 (12) สภษ 7:17; พซม 3:6
(14) ปฐก 34:19; พบญ 21:14 (15) อสธ 2:7; พซม 6:9; 8:10 (16) อสธ 2:1, 3; 7:8
(17) 1 ซมอ 2:8; อสธ 4:14 (18) ปฐก 29:22; วนฉ 14:10-17 (19) อสธ 2:3-4, 21
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เอสเธอร 2, 3
อยู ที่ ประตูของกษัตริย
และทรงตั้ งเก าอี้ ของท านไว
20 ฝ ายพระนางเอสเธอร นั้ นมิ เหนื อกว าของเจ านายทั้ งปวงที่
ได ทรงให ใครทราบถึ งพระญาติ อยู กับพระองค
หรื อ ชนชาติ ของพระนางดั ง ที่ 2บรรดาข าราชการของกษั ต ริ ย
โมรเดคั ยกํ า ชั บพระนาง ไว ซึ่ งอยู ที่ ประตูของกษัตริยก็กราบ
เพราะพระนางเอสเธอร ท รงทํา ลงแสดงความเคารพต อฮามาน
ตามคําสั่ งของโมรเดคั ย เช น เพราะกษั ตริ ย ทรงบั ญชาให
เดี ยวกั บเมื่ อเขาเลี้ ยงดู พระนาง แสดงความเคารพต อ ท า นเช น
มา
นั้ น แตโมรเดคัยมิไดกราบหรือ
โมรเดคัยชวยชีวิตของกษัตริย แสดงความเคารพ
21 ในครั้ งนั้ น เมื่ อ โมรเดคั ยนั่ ง 3ข าราชการของกษั ตริ ยซึ่ งอยู ที่
อยู ที่ ประตู ของกษัตริ ย บิ กธาน ประตูของกษัตริยจึงพู ดกับโมรและเทเรช ขั นที สองคนของ เดคัยว า "ทําไมท านละเมิดพระ
กษั ตริ ย ผู เฝ าธรณี ประตู มี บัญชาของกษัตริย"
ความโกรธและหาช องที่ จะประ- 4อยู มาเมื่ อเขาทั้ งหลายพู ดกั บ
ท านวั นแล ววั นเล า และท านไม
ทุษรายกษัตริยอาหสุเอรัส
22 เรื่ องนี้ รู ถึ งโมรเดคั ย และ ฟงเขา เขาก็ไปเรียนฮามานเพื่ อ
ท านก็ ทู ลพระราชิ นี เอสเธอร จะดู ว า ถ อ ยคํา ของโมรเดคั ยจะ
พระนางเอสเธอ ร กราบทู ล ชนะหรือไม เพราะทานบอกเขา
วาทานเปนยิว
กษัตริยในนามของโมรเดคัย
23 เมื่ อมี การสอบสวนเรื่ องนี้ วา 5เมื่ อฮามานเห็ นวาโมรเดคั ยไม
เปนความจริงแลว กษัตริยก็ทรง กราบลงหรื อแสดงความเคารพ
ให แขวนสองคนนั้ นเสี ยที่ ต นไม ตอทาน ฮามานก็เดือดดาล
และบั น ทึ ก เรื่ องไว ใ นหนั ง สื อ 6 แต ท านเห็ นว าเป นการเสี ย
พ ง ศ า วด า รต อ พร ะ พั ก ตร เกี ยรติ ที่ จะจั บกุ มโมรเดคั ยคน
เดี ยว เพราะมี คนเรี ยนท านให
กษัตริย
ทราบถึ ง ชนชาติ ของโมรเดคั ย
ฮามานวางแผนราย
ฮามานจึ งหาช อ งที่ จะทําลายยิ ว
ที่ จะทําลายคนยิวทั้ งปวง
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ ทั้ งหมด คือชนชาติของโมรเดกษัตริยอาหสุเอรัสทรงเลื่ อน คั ยทั่ วราชอาณาจั กรของอาหสุ ยศฮามานบุ ต รชายฮั ม เมดาธา เอรัส
คนอากัก กษัตริยทรงเลื่ อนทาน 7ในเดื อนแรกซึ่ ง เป นเดื อนนิ -

3

(20) อสธ 2:10 (21) 2 ซมอ 4:5-6; 16:11 (22) ปญจ 10:20 (23) ปฐก 40:19, 22
(1) กดว 24:7; 1 ซมอ 15:8 (2) ปฐก 41:43 (3) อพย 1:17 (4) ปฐก 39:10; อสร 1:3
(5) ปฐก 4:5-6; อสธ 1:12; 3:2 (6) สดด 83:4; วว 12:12 (7) นหม 2:1; อสธ 1:3
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สานป ที่ สิ บสองแห งรั ชกาล เพื่ อจะทําแก เขาตามที่ ท านเห็ น
กษั ตริ ย อาหสุ เอรั ส เขาพากั น ดี"
ทอดเปอร คื อสลาก ต อหน า 12 แล วทรงเรี ยกราชอาลั ก ษณ
ฮามานเพื่ อหาวั น และเพื่ อหา เข า มาในวั นที่ สิ บสามเดื อ นต น
เดือน ไดเดือนที่ สิบสอง คือเปน ให เขี ยนกฤษฎี กาตามที่ ฮามาน
เดือนอาดาร
บั ญชาไว ทุ กประการ ส งไปยั ง
8แล วฮามานทู ลกษั ตริ ย อาหสุ - สมุ หเทศาภิบาลของกษั ตริยและ
เอรั สวา "มีชนชาติหนึ่ งกระจาย ของเจ าเมื องมณฑลทั้ งปวงและ
อยู ทั่ ว และแยกกันอยู ทามกลาง ถึ ง เจ า นายแห ง ชนชาติ ทั้ งปวง
ชนชาติ ทั้ งหลายในมณฑลทั้ ง ถึ งทุ กมณฑลเป นอั กขระของ
หลายแห งราชอาณาจั กรของ มณฑลนั้ น และถึ งชนทุ กชาติ
พระองค กฎหมายของเขาผิ ด เป นภาษาของเขา เขี ยนในพระ
กั บกฎหมายของชนชาติ อื่ นทั้ ง นามของกษั ตริ ยอาหสุ เอรั สและ
สิ้ น และพวกนี้ ไมรักษากฎหมาย ประทั บตราด วยพระธํ า มรงค
ของกษั ตริ ย การที่ กษั ตริ ยทรง ของกษัตริย
ปล อ ยเขาไว นี้ ไม บั ง เกิ ดประ- 13 ให คนเดิ นข าวจดหมายเหล า
โยชนแกพระองค
นี้ ไปถึงมณฑลของกษัตริยทั้ งสิ้ น
9 ถ า เป น ที่ พอพระทั ย กษั ต ริ ย สั่ งให ทําลาย สั งหารและทําให
ขอทรงออกกฤษฎี กาให ทํา ลาย ยิวทั้ งปวงพินาศไป ทั้ งหนุ มและ
ลางเขาเสียเถิด และขาพระองค แก เด็ กและผู หญิ งในวั นเดี ยว
จะถวายเงิ นหนึ่ งหมื่ นตะลันตใส กั น คื อวั นที่ สิ บสามเดื อนที่ สิ บ
มื อ บรรดาผู ที่ ดู แลพระราชกิ จ สองซึ่ งเปนเดือนอาดาร และให
ของกษั ตริ ย เพื่ อเขาจะได ใส ริบเอาขาวของของเขาไปหมด
ในพระคลังของกษัตริย"
14 ให ออกสํ า เนาเอกสารนั้ น
10 กษั ตริ ย จึ งถอดพระธํามรงค เป นกฤษฎี กาในทุ กมณฑล นํา
ตราออกจากพระหั ตถ ของพระ ไปป าวร อ งให ชนชาติ ทั้ งปวง
องค มอบแก ฮามานบุ ตรชาย พรอมเพื่ อวันนั้ น
ฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรูของ 15 บรรดาคนเดิ น ข า วก็ รี บไป
พวกยิว
ตามพระบัญชาของกษัตริย และ
11 และกษั ตริ ย ตรั สกั บฮามาน ออกกฤษฎีกานั้ นในสุสาปราสาท
ว า "เรามอบเงิ นนั้ นให แก ท าน กษั ตริ ย ก็ ประทั บดื่ มกั บฮามาน
และมอบประชาชนแก ท านด วย สวนชาวนครสุสาพากันงุนงง
(8) ลนต 26:33; พบญ 4:27; 30:3; 32:26; นหม 1:8 (9) ปฐก 23:16; มธ 18:24
(10) ปฐก 41:42; อสธ 7:6 (11) สดด 73:7; ยรม 26:14 (12) 1 พกษ 21:8; อสธ 8:9
(13) 2 พศด 30:6; อสธ 8:10, 14 (14) อสธ 8:13-14 (15) สภษ 1:16; 4:16; ฮชย 7:5
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พวกยิวถือ
เพื่ อจะทรงทราบว า เรื่ องอะไร
และทําอยางนั้ นทําไม
อดอาหาร
เมื่ อโมรเดคั ยทราบทุ ก 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคั ยที่
อย างที่ ได กระทํ า ไปแล ว ถนนในนคร ขางหนาประตู ของ
โมรเดคั ยก็ ฉีกเสื้ อของตน สวม กษัตริย
ผ ากระสอบและใส ขี้ เถ า และ 7 โมรเดคั ยก็ เ ล า เรื่ องทั้ งสิ้ นที่
ออกไปกลางนคร คร่ํ า ครวญ เกิ ดแก ท าน และจํานวนเงิ นถู ก
ต องที่ ฮามานสั ญญาถวายแก
ดวยเสียงดังอยางขมขื่ น
2 ท า นขึ้ นไปอยู ตรงหน า ประตู พระคลั ง ของกษั ต ริ ย เ พื่ อการ
ของกษั ตริ ย เพราะไม มี ผู ใด ทําลายพวกยิว
ที่ สวมผ ากระสอบเข าประตู ของ 8โมรเดคั ยยั งไดใหสําเนากฤษฎี ก าเขี ย นที่ ออกในสุ ส าสั่ งให
กษัตริยได
3และในทุ กมณฑลที่ พระบั ญชา ทํ า ลายเขาทั้ งหลายเพื่ อนํ า ไป
ของกษั ต ริ ย และกฤษฎี ก าของ แสดงแกพระนางเอสเธอร อธิพระองค ไปถึ ง ก็ มี การไว ทุ กข บายเรื่ องให พระนาง และกําชับ
อย างใหญ หลวงท ามกลางพวก ให พระนางเข าเฝากษัตริย เพื่ อ
ยิ ว ด วยการอดอาหาร ร องไห ทู ลอ อนวอนพระองค และวิ ง
และคร่ํ า ครวญ และคนเป นอั น วอนพระองคเพื่ อเห็ นแกชนชาติ
มากนอนในผ ากระสอบและมี ขี้ ของพระนาง
9 ฮาธาคก็ ก ลั บ ไปทู ล พระนาง
เถา
4 เมื่ อสาวใช และขั น ที ของพระ เอสเธอร ถึ ง สิ่ งที่ โมรเดคั ยได
นางเอสเธอรมาทูลพระนาง พระ บอกไว
ราชินีก็ เปนทุกขในพระทั ยยิ่ งนัก 10 แล วพระนางเอสเธอร ก็ บอก
พระนางทรงส งเสื้ อ ผ าไปให แก ฮาธาคให ส งข าวไปให โมรเดคั ย
โมรเดคัย เพื่ อทานจะไดถอดผา วา
กระสอบของท านออกเสี ย แต 11 "ข า ราชการของกษั ต ริ ย ทั้ ง
สิ้ นและประชาชนในบรรดามณทานไมยอมรับผานั้ น
5 แล วพระนางเอสเธอร มี พ ระ ฑลของกษั ตริ ยทราบอยู ว า ถ า
เสาวนี ย เรี ยกฮาธาคขั นที คน ชายหรื อหญิ งคนใดเข าเฝ า
หนึ่ งของกษั ตริ ย ผู ซึ่ งพระองค กษั ต ริ ย ภ ายในพระลานชั้ นใน
ทรงแต งตั้ งให ปรนนิ บั ติ พระ โดยมิไดทรงเรียก ก็ มี กฎหมาย
นางตรั ส สั่ งให ไ ปหาโมรเดคั ย อยู ขอเดี ยวเหมื อนกั นหมด ให

4

(1) 2 ซมอ 1:11; อสธ 3:8-13; โยบ 1:20 (3) 1 ซมอ 4:13-14; 11:4; อสธ 1:1; 3:12
(4) 1 ซมอ 8:15; 2 พกษ 9:32; อสธ 1:12 (5) อสธ 1:10, 12; รม 12:15; 1 คร 12:26
(7) อสธ 3:2-15 (8) อสธ 3:14-15; โยบ 9:15 (11) อสธ 5:1-2; 8:4; ดนล 2:9
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ลงโทษถึ งตาย เว นเสี ยแต ผู ซึ่ ง อย างตามที่ พระนางเอสเธอร รั บ
กษั ต ริ ย ยื่ นธารพระกรทองคํา สั่ งแกทาน
ออกรั บคนนั้ นจึ งจะมี ชี วิตอยู ได
พระราชินีเอสเธอร
ส วนฉั นกษั ตริ ย ก็ มิ ได ตรั สเรี ยก
กลาอุทธรณ
ใหเขาเฝามาสามสิบวันแลว"
ถึงกษัตริย
12 เขาทั้ งหลายก็ ม าบอกโมรอยู มาในวั น ที่ สามพระนาง
เดคั ยถึ งสิ่ ง ที่ พระนางเอสเธอร
เอสเธอร ทรงฉลองพระองค
ตรัสนั้ น
และประทั บยื น ที่ ในลานชั้ นใน
13 โมรเดคั ยจึ งบอกเขาให กลั บ ของพระราชสํานั ก ตรงข ามกั บ
ไปทู ลตอบพระนางเอสเธอร ว า ท อ งพระโรงใหญ ของกษั ต ริ ย
"อย าคิ ด ว าเธออยู ในราชสํา นั ก กษั ต ริ ย ประทั บบนราชบั ลลั งก
จะรอดพ น ได ดี ก ว า พวกยิ วทั้ ง ภายในพระราชวั ง ตรงข ามทาง
ปวง
เขาพระราชวัง
14 เพราะถาเธอเงียบอยู ในเวลา 2เมื่ อกษัตริยทอดพระเนตรเห็น
นี้ ความช วยเหลื อและการช วย พระราชิ นี เ อสเธอร ประทั บยื น
ให พ นจะมาถึ งพวกยิ วจากที่ อื่ น อยู ในพระลาน พระนางก็เป นที่
แต เธอและวงศ วานบิ ดาของเธอ โปรดปรานในสายพระเนตรของ
จะพิ นาศ ที่ จริ งเธอมารั บตํา- พระองค พระองค จึ งทรงยื่ น
แหนงราชิ นี ก็เพื่ อยามวิ กฤตเช น ธารพระกรทองคําซึ่ งอยู ในพระ
นี้ ก็เปนไดนะ ใครจะรู "
หั ต ถ ของพระองค แ ก พ ระนาง
15 แล วเอสเธอรตรั สบอกเขาให เอสเธอร พระนางเอสเธอร ก็
ไปบอกโมรเดคัยวา
เสด็จเขามาแตะยอดธารพระกร
16 "ไปเถิ ด ให รวบรวมพวกยิ ว 3 กษั ตริ ย ตรั สกั บพระนางว า
ทั้ งสิ้ นที่ หาพบในสุ สา และถื อ "พระราชิ นี เอสเธอร เรื่ องอะไร
อดอาหารเพื่ อฉัน อยารับประ- กัน พระนางตองการสิ่ งใด ก็จะ
ทาน อย าดื่ มสามวั นกลางคื น ประทานให แก พระนางถึ ง ครึ่ ง
หรือกลางวัน ฉันและสาวใชของ ราชอาณาจักรของเรา"
ฉั น จะอดอาหารอย างท า นด วย 4 และพระนางเอสเธอร ทู ล ว า
แล วฉั นจะเข าเฝ ากษั ตริ ย แม ว า "ถ า เป น ที่ พอพระทั ย กษั ต ริ ย
เป นการฝ าฝ นกฎหมาย ถ าฉั น ขอกษั ต ริ ย เสด็ จ มาพร อมกั บ
พินาศ ฉันก็พินาศ"
ฮามานในวั น นี้ ถึ งการเลี้ ยงที่
17 โมรเดคั ยก็ ไปกระทํ า ทุ ก หม อมฉั นเตรี ยมไว เพื่ อพระ

5

(13) สภษ 24:10-12; มธ 16:24-25 (14) ปฐก 22:14; กดว 23:22-24; พบญ 32:26
(16) 2 พศด 20:3; อสธ 5:1 (1) อสธ 1:11; 4:16; 8:15 (2) ปฐก 32:28; นหม 1:11
(3) 1 พกษ 2:20; 1 พกษ 3:5 (4) ปฐก 27:25; 32:20; อสธ 5:8 (5) อสธ 6:14
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หนา 1071
เอสเธอร 5
องค"
ตอโมรเดคัย
5กษั ตริ ยจึ งตรั สว า "ให ฮามาน 10 ถึ งอยางนั้ นก็ดี ฮามานก็ อด
รีบมา เพื่ อทานจะไดกระทําตาม กลั้ นไว กลับไปบาน ใชใหคนไป
ที่ พระนางเอสเธอร ปรารถนา" ตามบรรดาเพื่ อนของตนและ
กษั ต ริ ย จึ ง เสด็ จไปในการเลี้ ยง เศเรชภรรยาของตน
กั บฮามานซึ่ ง พระนางเอสเธอร 11 ฮามานพรรณนาถึ งความโอ
ไดทรงเตรียมไว
โถงแหงความมั่ งมีของทาน จํา6ขณะอยู ที่ การเลี้ ยงเหล าองุ น นวนบุตรของท าน และเกียรติกษัตริ ยตรัสกั บเอสเธอร วา "คํา ยศทั้ งสิ้ นซึ่ งกษัตริยพระราชทาน
รองขอของพระนางวากระไร เรา แก ท าน และถึ งเรื่ องว ากษั ตริ ย
จะให แลวคําทูลขอของพระนาง ได เ ลื่ อนท านขึ้ นเหนื อเจ านาย
ว ากระไร แม จะถึ งครึ่ งราชอา- และข าราชการของกษั ตริ ยอย าง
ณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ"
ไร
7พระนางเอสเธอร ทู ลว า "คํา 12 แลวฮามานเสริมวา "แมพระ
ร องขอของหม อมฉั นและคําทู ล ราชินี เอสเธอร ก็ มิไดทรงให ผู ใด
ขอของหมอมฉัน คือ
ไปกั บกษั ต ริ ย ในการเลี้ ยงซึ่ ง
8ถ าหม อมฉั นเป นที่ โปรดปราน พระนางทรงจั ดขึ้ นนอกจากตั ว
ในสายพระเนตรของกษัตริยและ ข า และพรุ งนี้ พระนางทรงเชิ ญ
เป น ที่ พอพระทั ยกษั ต ริ ย ที่ จะ ขากับกษัตริยอีก
ประทานตามคํ า ร องขอของ 13 แต สิ่ งเหล า นี้ หาเป น ประหม อมฉั น และให คําทู ลขอของ โยชนแกขาไม ตราบใดที่ ขาเห็น
หม อมฉั นสําเร็ จนี้ ขอกษั ตริ ย โมรเดคั ยคนยิ วนั่ งอยู ที่ ประตู
เสด็ จมาพร อมกั บฮามานในการ ของกษัตริย"
เลี้ ยงซึ่ งหม อ มฉั น จะเตรี ยมไว 14 เศเรชภรรยาของท าน และ
สําหรั บเขาทั้ งหลาย และพรุ ง สหายทั้ งสิ้ นของท านจึ งพู ด กั บ
นี้ หม อมฉั นจะกระทํ า ตามที่ ทานวา "ขอทําตะแลงแกงสูงหา
กษัตริยตรัสนั้ น"
สิ บศอก รุ งเช าก็ ทู ลกษั ตริ ยให
9วั นนั้ นฮามานก็ ออกไปด วยใจ แขวนโมรเดคั ยเสี ยที่ นั่ น แล ว
ชื่ นบานและยิ นดี แต เมื่ อฮา- ก็ ไปกิ นเลี้ ยงอย างร าเริ งกั บ
มานเห็ นโมรเดคั ยที่ ประตู ของ กษั ตริ ย" คําแนะนํานี้ เป นที่ พอ
กษั ตริ ย ไม ยื นขึ้ นหรื อตั วสั่ น ใจฮามาน ท านจึ งสั่ งให ทําตะอยู ตอหนาทาน ทานก็เดือดดาล แลงแกง
(6) อสธ 5:3; 7:2; 9:12 (8) อสธ 6:1; สภษ 16:9 (9) โยบ 20:5; อมส 6:12-13
(10) ปฐก 43:30-31; 45:1; 2 ซมอ 13:22 (11) ปฐก 31:1; อสธ 1:4; โยบ 31:24-25
(12) โยบ 8:12-13; 20:5-8 (13) 1 พกษ 21:4-6; โยบ 15:20 (14) 2 ซมอ 13:3-5
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เอสเธอร 6
หนา 1072
ฮามานตองยกยองโมรเดคัย
จะทําแก เขาประการใด" และ
คืนวั นนั้ นกษัตริ ยบรรทมไม ฮามานรําพึงในใจวา "ผู ใดเลาที่
หลับ และพระองคทรงบัญ- กษั ต ริ ย พอพระทั ยจะประทาน
ชาให นําหนั งสื อบั นทึ กเหตุ ที่ น า เกียรติยศมากกวาขา"
จดจํา คื อ พระราชพงศาวดารมา 7 แล วฮามานจึ ง ทู ล กษั ต ริ ย ว า
"เพื่ อให เกี ยรติ แก คนที่ กษั ตริ ย
เขาก็อานถวายกษัตริย
2 พระองค ท รงเห็ น เขี ยนไว ว า พอพระทั ยจะประทานเกี ยรติ ยศ
โมรเดคั ย ได ทู ล เรื่ องบิ ก ธานา นั้ น
และเทเรชอยางไร คือเรื่ องขันที 8 ข อ นํ า ฉ ล อ ง พ ร ะอ ง ค ซึ่ ง
สองคนของกษั ต ริ ย ผู เฝ า ธรณี กษั ตริ ยทรง และม าซึ่ งกษั ตริ ย
ประตู หาช องจะปลงพระชนม ทรง และมงกุ ฎซึ่ งพระองคทรง
สวมบนพระเศียร
กษัตริยอาหสุเอรัส
3กษั ตริ ยตรั สว า "ได ให เกี ยรติ 9ขอทรงมอบฉลองพระองคและ
และยศอะไรแก โมรเดคั ยเพราะ ม าในมื อของเจ านายผู ใหญยิ่ งที่
เรื่ องนี้ บ าง" ข าราชการของ สุ ดคนหนึ่ งของกษั ตริ ย ขอให
กษั ตริ ย ผู ปรนนิ บั ติ พระองค ทู ล แต งคนที่ กษั ตริ ย พอพระทั ยจะ
ประทานเกี ยรติ ยศ และขอให
วา "ยังไมไดใหสิ่ งใดพะยะคะ"
4กษัตริยตรัสวา "ใครอยู ในลาน ชายนั้ นขึ้ นนั่ งหลั งม าไปตาม
บ าน" ฝ ายฮามานพึ่ งเข ามาถึ ง ถนนของกรุ ง และป าวร องไป
พระลานชั้ นนอกแห ง ราชสํา นั ก ข างหน าเขาว า `ผู ที่ กษั ตริ ยพอ
เพื่ อจะทู ลกษั ตริยเรื่ องเอาโมร- พระทั ยจะประทานเกี ยรติ ยศก็
เดคั ยแขวนเสี ยที่ ตะแลงแกงซึ่ ง เปนเชนนี้ แหละ'"
10 กษั ตริ ย จึ งตรั สกั บฮามานว า
ทานไดเตรียมไวสําหรับทาน
5 ข า ราชการของกษั ต ริ ย จึ งทู ล "รี บเข าเถอะ เอาเสื้ อและม า
พระองควา "ดูเถิด ฮามานกําลัง อยางที่ ทานวา แลวใหเกียรติแก
ยืนอยู ในพระลานพะยะคะ" และ โมรเดคั ยคนยิ วซึ่ งนั่ งที่ ประตู
กษั ตริ ย ตรั สว า "ให ท านเข ามา ของกษัตริย อยาเวนสิ่ งใดที่ ทาน
กลาวมานั้ นเลย"
นี่ "
6ฮามานจึ งเข ามา กษั ตริ ยตรั ส 11 ฮามานจึ ง นํา ฉลองพระองค
กั บท านว า "หากกษั ตริ ย มี พระ กับมาและตกแตงโมรเดคัย และ
ประสงค จะประทานเกี ยรติ ยศ ให ทานขึ้ นมาไปตามถนนในกรุง
"ผู ที่
แก บุคคลผู ใดแล ว กษัตริยควร ป าวร องหน าท านว า

6

(1) ปฐก 22:14; 1 ซมอ 23:26-27 (2) อสธ 2:21 (3) วนฉ 1:12-13; 1 ซมอ 17:25
(4) ปญจ 9:10; อสธ 4:11 (6) สดด 35:27; อสย 42:1 (8) 1 ซมอ 18:4; 1 พกษ 1:33
(9) ปฐก 41:43; 1 พกษ 1:33-34 (10) 2 พกษ 10:10; ดนล 4:37 (11) อสร 6:13
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หนา 1073
เอสเธอร 6, 7
กษั ต ริ ย พอพระทั ยจะประทาน สําเร็จ"
เกียรติยศก็เปนเชนนี้ แหละ"
3พระราชิ นี เอสเธอร ทู ลตอบว า
12 แล วโมรเดคั ยก็ ก ลั บมายั ง "โอ ขาแตกษัตริย ถาหมอมฉัน
ประตูของกษัตริย แตฮามานรีบ เป นที่ โปรดปรานในสายพระ
กลับไปบานของทาน คลุมศีรษะ เนตรของพระองค และถาเปนที่
และคร่ําครวญ
พอพระทั ยกษั ตริ ย ขอพระราช
13 และฮามานเล าทุ กสิ่ งที่ อุ บัติ ทานชี วิ ต ของหม อ มฉั น ให แก
แก ท านให เศเรชภรรยาของท าน หม อมฉั นตามคํ า ร องขอของ
และสหายทั้ ง หลายของท า นฟ ง หมอมฉัน และชีวิตของชนชาติ
คนฉลาดของท านและเศเรช ของหม อมฉั นตามคําทู ลขอของ
ภรรยาของท านจึ งว า "ถ าท าน หมอมฉัน
เริ่ มล มลงต อหน า โมรเดคั ยซึ่ ง 4เพราะพวกเราถู กขาย ทั้ ง
เป นเชื้ อสายของยิ ว ท านจะไม หม อมฉันและชนชาติของหมอม
ชนะเขา แตจะลมลงตอหนาเขา ฉั นให ถู กทําลาย ให ถู กสั งหาร
แน"
และใหถูกลางผลาญ แตถาพวก
14 ขณะเมื่ อเขาทั้ งหลายกํา ลั ง เราถู กขายเพี ยงให เป นทาสชาย
พูดกับทานอยู ขันทีของกษัตริย และหญิง หมอมฉันก็จะอดกลั้ น
ก็ ม าถึ ง รี บนํ า ฮามานไปยั ง การ สงบไว เพราะความทุกขยากของ
เลี้ ยงซึ่ งพระนางเอสเธอรทรงจัด เราจะเปรี ยบกั บผลเสี ยหายของ
นั้ น
กษัตริยนั้ นก็ไมได"
การเลี้ ยงของ
5กษั ตริ ย อาหสุ เอรั สจึ งตรั สกั บ
พระราชินีเอสเธอรวา "ผู นั้ นคือ
พระราชินีเอสเธอร
กษั ต ริ ย จึ งเสด็ จกั บฮามาน ใคร อยู ที่ ไหน จึงบังอาจคิดการ
ไปในการเลี้ ยงกั บพระราชิ นี กระทําเชนนี้ "
6 และพระนางเอสเธอร ทู ล ว า
เอสเธอร
"คู
 อริและศัตรู คือฮามานคนโหด
2ในวั นที่ สองเมื่ ออยู ที่ การเลี้ ยง
เหล าองุ นกษั ตริ ย ตรั สกั บเอส- ร ายผู นี้ เพคะ" ฮามานก็ กลั วอยู
เธอรอี กวา "พระราชินีเอสเธอร ต อ พระพั ก ตร กษั ต ริ ย และพระ
คํา ร องขอของพระนางคื อ อะไร ราชินี
ฮามานถูกแขวนคอใหตาย
และคํ า ทู ลขอของพระนางคื อ
อะไร เราจะประทานให แม ถึง 7 กษั ตริ ย ทรงลุ กขึ้ นจากการ
ครึ่ งราชอาณาจั กรของเรา ก็ จะ เลี้ ยงเหล าองุ นด วยทรงพระพิ -

7

(12) 1 ซมอ 3:15 (13) ปฐก 41:8; 1 ซมอ 28:19 (14) พบญ 32:35 (1) อสธ 3:15
(2) อสธ 5:6; ยน 16:24 (3) 1 พกษ 20:31; 2 พกษ 1:13 (4) พบญ 28:68
(5) ปฐก 27:33; โยบ 9:24 (6) 1 ซมอ 24:13; สดด 27:2 (7) อสธ 1:12; สภษ 14:19
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เอสเธอร 7, 8
หนา 1074
โรธ และเสด็จเขาไปในราชอุท- ราชิ นี เอสเธอร โมรเดคั ยก็ เข า
ยาน แตฮามานยังอยู เพื่ อทูลขอ เฝากษัตริย เพราะพระนางเอสชี วิ ตจากพระราชิ นี เอสเธอร เธอร ได ทู ล ว าท านเป นอะไรกั บ
เพราะท า นเห็ น ว า กษั ต ริ ย ท รง พระนาง
มุ งรายตอทานแลว
2 กษั ต ริ ย จึ ง ถอดพระธํ า มรงค
8 เมื่ อกษั ตริ ย เสด็ จกลั บจาก ตรา ซึ่ งพระองค ทรงเอามาจาก
ราชอุทยานมายั งที่ ซึ่ งมีการเลี้ ยง ฮามาน พระราชทานใหโมรเดเหล าองุ น ฝ ายฮามานยั งกราบ คั ย พระนางเอสเธอร ก็ ทรงตั้ ง
อยู ที่ พระแท น ซึ่ งพระนางเอส- โมรเดคัยเปนใหญเหนือวงศวาน
เธอรประทับอยู นั้ น กษัตริยตรัส ของฮามาน
วา "เขายังจะขมขืนพระราชินีตอ 3แล วพระนางเอสเธอร กราบทูล
หน าต อตาเราในบ านของเรา กษั ตริ ย อี ก พระนางกราบลงที่
หรื อ" พอพระวาทะหลุ ดจาก พระบาทของพระองค และวิ ง
พระโอษฐ ก ษั ตริ ย เ ขาก็ มาคลุ ม วอนพระองค ด วยน้ํ า พระเนตร
หนาฮามาน
ขอให แ ผนการร า ยของฮามาน
9ฮารโบนาขั นที ค นหนึ่ ง ทู ลต อ คนอากั ก และการปองร ายซึ่ ง
พระพั กตร กษั ตริ ย ว า "ดู เถิ ด ท านได คิ ดขึ้ นต อพวกยิ วนั้ นพ น
ตะแลงแกงซึ่ งฮามานเตรี ยมไว ไปเสีย
สําหรับโมรเดคัย ซึ่ งรายงานชวย 4กษั ตริ ย จึ งทรงยื่ นธารพระกร
พระชนม กษั ตริ ย ก็ ยั งตั้ งอยู ที่ ทองคํ า แก พระนางเอสเธอร
บ านของฮามาน สู งห าสิ บศอก พระนางเอสเธอร ก็ ท รงลุ ก ขึ้ น
พ ะย ะค ะ"
กษั ตริ ย ตรั สว า ประทับยืนเฝากษัตริย
"แขวนมันบนนั้ นแหละ"
5พระนางทู ลว า "ถ าเป นที่ พอ
10 เขาก็ แขวนฮามานบนตะ- พระทั ยกษั ตริ ย และถ าหม อม
แลงแกงซึ่ งท านได เตรี ยมไว สํา- ฉั นเป นที่ โปรดปรานในสายพระ
หรั บโมรเดคั ย แล วพระพิ โรธ เนตรของพระองค ถ าสิ่ งนั้ น
ของกษัตริยก็สงบลง
เป นสิ่ งที่ ถู กต อ งต อพระพั กตร
พวกยิวรับอนุญาต
กษัตริย และหมอมฉันเปนที่ พอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ
แกแคนศัตรูทั้งหลายของเขา
ในวั นนั้ นกษัตริยอาหสุเอรัส องค ขอทรงให มี พระอั กษรรั บ
พระราชทานวงศ วานของ สั่ งให กลั บความในจดหมายซึ่ ง
ฮามานศั ต รู ของพวกยิ วแก พระ ฮามาน คนอากัก บุตรชายฮัม-

8

(8) อสธ 6:12; โยบ 9:24; อสย 22:17 (9) 2 พกษ 9:32; อสธ 1:10; 6:14; โยบ 27:20
(10) วนฉ 15:7; อสค 5:13 (1) โยบ 27:16-17; สดด 39:6 (2) ปฐก 41:42; อสธ 3:10
(3) 1 ซมอ 25:24; 2 พกษ 4:27 (4) อสธ 4:11; 5:2 (5) อพย 33:13; 1 ซมอ 20:29
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หนา 1075
เอสเธอร 8
เมดาธาไดคิดขึ้ น และเขียนเพื่ อ เป นอั กขระของมณฑลนั้ น และ
ทําลายพวกยิ วที่ อยู ในมณฑลทั้ ง ถึ ง ชนทุ กชาติ เป นภาษาของเขา
สิ้ นของกษัตริย
และถึ ง พวกยิ วเป นอั ก ขระและ
6 เพราะหม อมฉั นจะอดทนดู ในภาษาของเขา
ภัยพิ บัติมาถึงชาติของหม อมฉัน 10 และท านเขี ย นในพระนาม
อย างไรได หม อมฉั นจะทนดู ของกษั ตริ ย อาหสุ เอรั สและ
การทํ า ลายญาติ พี่ น องของ ประทั บตราพระธํ า มรงค ของ
หมอมฉันอยางไรได"
กษั ตริ ย และส งจดหมายนั้ นไป
7กษั ตริ ย อาหสุ เอรั สจึ งตรั สกั บ ทางผู เดิ นข าวขึ้ นม าเร็ ว และผู
พระราชิ นี เอสเธอร และแก โมร- ขี่ ลอ อูฐและมาอาชาไนยหนุ ม
เดคัยคนยิววา "ดูเถิด เรามอบ 11 ตามจดหมายเหล านี้ กษั ตริ ย
วงศ วานของฮามานแก พระนาง ทรงอนุ ญาตให พวกยิ วผู อยู ใน
เอสเธอรแลว และเขาก็แขวนมัน ทุ กเมื อ งชุ มนุ มกั น และป อ งกั น
บนตะแลงแกง เพราะมั นจะทํา ชีวิตของตน ให ทําลาย ใหสังอันตรายแกพวกยิว
หารและให ล างผลาญกํ า ลั ง พล
8ท านจะเขี ยนตามที่ ท า นพอใจ ใดๆของประชาชนหรื อ มณฑล
เกี่ ยวกั บเรื่ องยิ วในนามของ ใดๆซึ่ งจะมาทําราย ทั้ งเด็กและ
กษั ตริ ย และประทั บตราด วย ผู หญิง และปลนเอาขาวของของ
พระธํามรงค เพราะวากฤษฎีกา เขา
ที่ เ ขี ยนในนามของกษั ต ริ ย และ 12 ในวันเดี ยวตลอดทั่ วทุกมณประทั บตราด วยพระธํามรงค จะ ฑลของกษั ตริ ยอาหสุ เอรั ส คื อ
เปลี่ ยนกลับไมได"
วันที่ สิบสาม เดือนที่ สิบสอง ซึ่ ง
9แลวพระองค ทรงเรี ยกราชอา- เปนเดือนอาดาร
ลักษณเขามาในเวลานั้ นในเดือน 13 สําเนาของหนั งสือที่ เขียนนั้ น
ที่ สามซึ่ งเปนเดือนสิวัน ณ วันที่ จะต องเป นกฤษฎี กาในทุ กมณยี่ สิบสาม และใหเขียนกฤษฎีกา ฑล และออกโดยการปาวรองแก
ตามที่ โมรเดคั ยบั ญชาทุ กอย าง ชนชาติ ทั้ งปวง พวกยิ วจะต อง
เกี่ ยวกั บพวกยิ ว
ถึ งบรรดา พร อมกั นในวั นนั้ นแก แค นศั ตรู
สมุ หเทศาภิ บาล และผู ว าราช ของตน
การ และเจ าหน าที่ ของมณฑล 14 คนเดิ นข าวซึ่ งขี่ ล อกั บอู ฐจึ ง
ตั้ งแตอินเดียถึงเอธิโอเปย รอย รี บเร งขั บไปตามพระบั ญชาของ
ยี่ สิบเจ็ดมณฑล ไปถึงทุกมณฑล กษัตริย และกฤษฎีกานั้ นออก
(6) ปฐก 44:34; ยรม 4:19 (7) อสธ 8:1; สภษ 13:22 (8) 1 พกษ 21:8; อสธ 3:12
(9) อสธ 1:1, 22; 3:12-13 (10) 1 พกษ 21:8; ปญจ 8:4 (11) อสธ 9:2; สดด 37:14
(12) อพย 15:9-10; วนฉ 1:6-7 (13) วนฉ 16:28; สดด 37:14-15 (14) 1 ซมอ 21:8
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เอสเธอร 8, 9
หนา 1076
ในสุสาปราสาท
ผู ใดต อต านพวกเขาได เพราะ
15 เมื่ อโมรเดคั ยออกไปพนพระ ความกลั วเขาครอบงํา เหนื อ ชน
พั กตร กษั ตริ ย สวมฉลองพระ ชาติทั้ งปวง
องค สี ฟ าและสี ขาว พร อมกั บ 3 บรรดาเจ านายทั้ งปวงของ
มงกุ ฎทองคําใหญ และเสื้ อคลุ ม มณฑล และสมุหเทศาภิบาลและ
ผ าป านเนื้ อละเอี ยดสี ม วง ฝ าย ผู วาราชการเมือง และเจาหนาที่
ชาวนครสุสาก็โหรองเปรมปรีดิ์
ราชการก็ชวยพวกยิวดวย เพราะ
16 พวกยิวมีความผองใส ความ ความกลัวโมรเดคัยครอบงําเขา
ยินดี ชื่ นบานและเกียรติ
4 เหตุ ว าโมรเดคั ยเป นใหญ อ ยู
17 ทุ กมณฑลทุ กเมื อง ไม ว าที่ ในราชสํานักของกษัตริย และชื่ อ
ใดที่ พระบั ญชาของกษั ตริ ย และ เสี ยงของท านเลื่ องลื อไปทั่ วทุ ก
กฤษฎีกาของพระองคมาถึง ก็มี มณฑล เพราะชายที่ ชื่ อโมรเดคัย
ความยิ นดี และความชื่ นบาน นั้ นมีอํานาจมากยิ่ งขึ้ นทุกที
ท ามกลางพวกยิ ว มี การเลี้ ยง 5 พวกยิ วจึ งโจมตี ศั ต รู ทั้ งหมด
และวันรื่ นเริง คนเปนอันมากมา ของตนด วยฟ นดาบ สั งหาร
จากชนชาติ ของประเทศก็ ประ- และทําลายเขา และทําแก ผู ที่
กาศตัวเปนพวกยิว เพราะความ เกลียดชังเขาตามใจชอบ
กลัวพวกยิวมาครอบงําเขา
6ในสุ สาปราสาทพวกยิ วได สั งพวกยิวปองกันตนเองได
หารและทํา ลายล า งเสี ยห า ร อ ย
ในเดื อ นที่ สิ บสองซึ่ งเป น คน
เดื อนอาดาร วั นที่ สิ บสาม 7ได สั งหารปารชั นดาธา และ
เดือนนั้ น เมื่ อจะปฏิบัติตามพระ ดาลโฟน และอัสปาธา
บั ญชาของกษั ตริ ยและกฤษฎี กา 8และโปราธา และอาดัลยา และ
ในวั นนั้ นเองที่ ศั ต รู ของพวกยิ ว อารีดาธา
หวั ง จะเป น ใหญ เ หนื อ พวกยิ ว 9และปารมั ชทา และอารี สั ย
(แต ซึ่ งถู กเปลี่ ยนไป เป นวั นที่ และอารีดัย และไวซาธา
พวกยิ วได ความเป นใหญ เหนื อ 10 คื อเขาสั งหารบุ ตรชายทั้ งสิ บ
ของฮามาน บุตรชายฮัมเมดาธา
พวกที่ เกลียดชังเขา)
2 พวกยิ วก็ ชุ ม นุ ม กั น ในบรรดา ศั ตรู ของพวกยิ ว แต เขามิ ได
หั วเมื องตลอดทั่ วทุ กมณฑล ปลนขาวของ
ของกษั ตริ ยอาหสุ เอรั ส เพื่ อจะ 11 ในวั นนั้ นจํานวนคนที่ ถู กฆ า
จับพวกที่ หาชองทํารายเขา ไมมี ในสุ ส าปราสาทก็ ถู ก นํ า มาราย

9

(15) ปฐก 41:42 (16) อสธ 4:1-3, 16 (17) 1 ซมอ 25:8 (1) พบญ 32:36
(2) พบญ 2:30; ยชว 11:20 (3) อสธ 3:12; 8:9, 36 (4) ยชว 6:27; 1 ซมอ 2:30
(5) สดด 18:34-40, 47-48 (6) อสธ 3:15 (10) อพย 20:5; อสธ 5:11; โยบ 18:18
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หนา 1077
เอสเธอร 9
งานตอเบื้ องพระพักตรกษัตริย
มิไดริบขาวของ
12 กษั ตริ ย จึ งตรั สกั บพระราชิ นี 17 เหตุ นี้ เกิ ดขึ้ นในวั นที่ สิ บสาม
เอสเธอร ว า "พวกยิ วได สั งหาร เดื อนอาดาร และในวั นที่ สิ บสี่
และทําลายลางเสียหารอยคนใน เขาหยุ ดพั ก และกระทําวั นนั้ น
สุสาปราสาท รวมทั้ งบุตรชายทั้ ง ใหเปนวันกินเลี้ ยงและยินดี
สิ บคนของฮามานด วย แล วเขา 18 แตพวกยิวที่ อยู ในสุสาชุมนุม
ได ทํ า อะไรกั น บ า งในมณฑลที่ กั น ในวั นที่ สิ บสามและวั นที่ สิ บ
เหลื ออยู ของกษั ตริ ย นั้ น บั ดนี้ สี่ และหยุ ดพั กในวั นที่ สิ บห า
คํารองของพระนางคืออะไร เรา ทําให วันนั้ นเป นวั นกิ นเลี้ ยงและ
จะประทานให คําทูลขอของพระ ยินดี
นางมี อะไรอี กตอไปอีกบ าง เรา 19 เพราะฉะนั้ นพวกยิ วในชน
ก็จะกระทําตามนั้ น"
บท ที่ อยู ตามหั วเมื องที่ ไม มี
13 พระนางเอสเธอร ทูลว า "ถ า กําแพง ถื อวั นที่ สิ บสี่ ของเดื อน
เปนที่ พอพระทัยกษั ตริย ขอให อาดาร เ ป น วั น แห ง ความยิ น ดี
พวกยิ ว ที่ อยู ในสุ ส าได ก ระทํา และกิ นเลี้ ยง และถื อเป นวั น
ตามกฤษฎี กาของวั นนี้ ในวั น รื่ นเริ ง และเป นวั นที่ เขาส งของ
พรุ งนี้ อี ก และขอให แขวนบุ ตร ขวัญไปใหกันและกัน
ชายทั้ งสิ บของฮามานบนตะเทศกาลเปอรริมเริ่ มตน
แลงแกง"
20 และโมรเดคั ยบั นทึ กเรื่ องนี้
14 กษั ตริ ย ได ทรงบั ญชาให และส งจดหมายไปยั งพวกยิ วทั้ ง
กระทําเช นนั้ น มี กฤษฎี กาออก ปวงผู อยู ในมณฑลทั้ งปวงของ
ในสุ สา และบุ ตรชายทั้ งสิ บ กษั ตริ ยอาหสุเอรัส ทั้ งใกลและ
คนของฮามานก็ถูกแขวน
ไกล
15 พวกยิ วที่ อยู ในสุ ส าชุ ม นุ ม 21 ชั ก ชวนเขาให ถื อ วั น ที่ สิ บสี่
กันในวันที่ สิบสี่ เดือนอาดารดวย เดื อนอาดาร และวั นที่ สิ บห า
และได สั งหารสามร อยคนใน เดือนเดียวกันทุกๆป
สุสา แตเขามิไดริบขาวของ
22 เป นวั นที่ พวกยิ วพนจากศั ตรู
16 ฝ า ยพวกยิ ว อื่ นๆซึ่ งอยู ใน ของเขา และเปนเดือนที่ เปลี่ ยน
มณฑลของกษั ต ริ ย ก็ ชุ ม นุ ม กั น ความโศกเศร า เป น ความยิ น ดี
ป องกั นชี วิ ต และพ นศั ตรู ของ และการคร่ําครวญเป นวั นรื่ นเริ ง
เขา เขาสั งหารผู ที่ เกลี ยดชั งเขา ให แก เขา และให เขาถื อเป นวั น
เสี ยเจ็ ดหมื่ นห าพั นคน แต เขา กิ นเลี้ ยงและวั นยิ นดี เป นวั นที่
(12) อสธ 5:6; 7:2 (13) พบญ 21:23; 2 ซมอ 21:6, 9; อสธ 8:11; กท 3:13
(15) อสธ 9:2, 13; สดด 118:7-12 (16) ลนต 26:7-8; อสธ 8:11 (18) อสธ 9:1, 11
(19) พบญ 16:11, 14; นหม 8:10-12 (20) อพย 17:14 (22) อพย 13:3-8
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ส งของขวั ญแก กั นและกั น และ ครอบครัว มณฑลและเมือง วัน
ใหของขวัญแกคนจน
เทศกาลเปอร ริ มนี้ จะไม เลิ กถื อ
23 พวกยิวจึงตกลงกระทําตามที่ ในท ามกลางพวกยิ ว หรื อการ
เขาตั้ งต นแล ว และตามที่ โมร- ระลึกถึงวันเหลานี้ จะไมสิ้ นลงใน
เดคัยเขียนไปถึงเขา
เชื้ อสายของเขาเลย
24 เพราะฮามานบุ ตรชายฮั ม - 29 แลวพระราชินีเอสเธอร ธิดา
เมดาธา คนอากัก ศัตรูของพวก ของอาบีฮาอิล กั บโมรเดคัยคน
ยิวทั้ งปวง ไดปองรายตอพวกยิว ยิว ก็เขียนเปนลายลักษณอักษร
เพื่ อทําลายเขา ไดทอดเปอร คือ รั บ รองจดหมายฉบั บที่ สองนี้
สลาก เพื่ อลางผลาญและทําลาย เรื่ องเทศกาลเปอรริม
เขา
30 ให ส ง จดหมายไปถึ ง ยิ วทั้ ง
25 แต เมื่ อพระนางเอสเธอร เข า ปวงในหนึ่ งร อยยี่ สิ บเจ็ ดมณฑล
เฝากษั ตริย พระองคทรงบัญชา ในราชอาณาจั กรของอาหสุ เอรั ส
เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรให แผน เป น คําที่ แท จริ งให อยู เ ย็ น เป น
การมุ งร ายของท าน ซึ่ งท านได สุข
คิดตอพวกยิวนั้ น กลับตกลงบน 31 และให ถื อวั นเทศกาลเปอร ศี รษะของท านเอง และให ตั ว ริ ม เหล า นี้ ตามกํ า หนดฤดู ก าล
ท านกั บบุ ตรชายของท านถู ก ดังที่ โมรเดคัยคนยิวและพระราแขวนบนตะแลงแกง
ชิ นี เ อสเธอร มี พระเสาวนี ย สั่ ง
26 เพราะฉะนั้ นเขาจึ งเรี ยกวั น พวกยิว และตามที่ เขาตั้ งไวสําเหลานี้ วา เปอรริม ตามคําเปอร หรั บตนเองและสําหรั บเชื้ อสาย
ดังนั้ น เพราะทุกอยางที่ เขียนไว ของเขาเกี่ ยวกั บการอดอาหาร
ในจดหมายนี้ และเพราะสิ่ งที่ และการรองทุกขของเขา
พวกยิวตองเผชิญในเรื่ องนี้ และ 32 พระบัญชาของพระนางเอสสิ่ งที่ อุบัติแกเขา
เธอร ตั้ งระเบี ยบการเทศกาล
27 พวกยิ วก็ กํ า หนดและรั บว า เปอร ริ ม ไว และมี บั น ทึ ก ไว ใ น
ตัวเขาเอง เชื้ อสายของเขา และ หนังสือ
บรรดาผู ที่ เขาจารี ตยิ วจะถือสอง
โมรเดคัยไดรับ
วันนี้ ดั งที่ เขียนไว และตามเวลา
ตําแหนงรองกษัตริย
ที่ กําหนดไวทุกปมิไดขาด
กษั ตริ ยอาหสุ เอรั สมี รั บ
28 และว าจะจดจํ า วั นเหล านี้
สั่ งให เก็ บบรรณาการ
และถื อตลอดทุ กชั่ วอายุ ทุ ก ทั่ วราชอาณาจั ก รและตามเกาะ

10

(24) อสธ 3:5-13 (25) อสธ 7:5-8:14 (26) กดว 16:40 (27) พบญ 5:3; 29:14-15
(28) อพย 12:17; 13:8-9 (29) อสธ 3:15; 9:20 (30) อสธ 1:1; 8:9; อสย 39:8
(31) อสธ 4:3, 16; 9:27 (1) ปฐก 10:5; อสธ 1:1; 8:9
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ตางๆแหงทะเล
3 เพราะโมรเดคั ยคนยิ วมี ตํ า 2พระราชกิ จอั นกอปรด วยพระ แหน ง รองกษั ต ริ ย อ าหสุ เ อรั ส
ราชอํานาจและอานุ ภาพ กั บ และทานเปนใหญทามกลางพวก
เรื่ องราวละเอี ยดของยศศั กดิ์ อัน ยิ ว และเป นที่ ชอบพอของมวล
สูงของโมรเดคัย ซึ่ งกษัตริยทรง ญาติพี่นองของทาน เพราะทาน
เลื่ อนท านขึ้ น มิ ได บันทึ กไว ใน แสวงหาความมั่ งคั่ ง ให ช นชาติ
หนั งสื อพงศาวดารของกษั ตริ ย ของทาน และพูดใหเกิดสันติสุข
แหงมีเดียและเปอรเซียหรือ
แกเชื้ อสายทั้ งปวงของทาน

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