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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เอสเธอร์

ในประเทศเปอร ์เซ ีย พวกยวิซ่ึงเป็นเชลยท่ี น่ัน  เก ือบถูก
ทําลายหมด เรือ่งท่ีสวยงามน้ี ได้ เล่าให้ทราบวา่พระเจ้าทรง
ชว่ยเขาให้รอดพ้นได้ อยา่งไร คือเรือ่งเก่ียวกับนางเอสเธอร์
กับโมรเดคัย

เรือ่งน้ี เก ิดขึ้นหลังจากเศรุบบาเบลกับพวกเขาขึ้นไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม และก่อนเอสรากับเนหะมีย ์ได้ ร ับอน ุญาตจา
กกษั ตร ิย ์ให ้ไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล เรือ่งน้ี เก ิดขึ้ นที ่ประเทศ
เปอร ์เซ ีย  กษัตรยิ ์ไซรสัและกษั ตร ิย์ดารอิสัท่ี 1  ได้ เสียชวีติ
ไปแล้ว  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสั  บุ ตรชายของดารอิสัท่ี 1 กําลัง
ปกครองอยู่  กษัตรยิ ์อาหสุเอร ัสน ้ี บางคนคิดวา่เป็น  เซอร ์ 
ซีส และบางคนคิดวา่เป็น ดารอิสั ไฮส์ทาสพีส  กษัตรยิ ์อาห
สุเอรสัเป็นผู้ กดขี่  ท่ี มักมากในกาม  โลเล และโหดรา้ย ทหาร
เรอืของท่านซ่ึ งม ีจํานวนมากได้ แพ้ ทหารเรอืของประเทศก
รซีซ่ึ งม ีจํานวนน้อยท่ีเมืองซาลามิส ในปีก่อนค .  ศ� 480 เอ
สราพูดถึงท่านในหนังสือเอสรา 4:6  บุ ตรชายของอาหสุเอ
รสั คืออารทารเซอร ์ซี สได้ปกครองต่อจากบิดา พระเจ้าได้ พู 
ดถึงอารทารเซอร ์ซี  สน ้ีในบทสุดท้ายของหนังสือเอสราและ
ในหนังสือเนหะมีย์

 พระราชนีิ วชัที ไม่ เชื่อฟังกษั ตร ิย์
1  อยู ่มาในรชัสมัยของอาหสุเอรสั (อาหสุเอร ัสผ ูท้รงครอบ

ครองตัง้แต่ประเทศอนิเดียถึงประเทศเอธโิอเปีย เหนือหน่ึง
รอ้ยยี ่สิ บเจ็ดมณฑลน้ัน� 2 ในสมัยท่ี กษัตรยิ ์อาหสุเอรสั
ประทับ บน บัล ลั งก ์ แห ่ง ราช อาณาจักร ของ พระองค์ ใน สุ
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สาปราสาท 3 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลของพระองค์  พระองค์ 
พระราชทาน การ เล้ียง แก่ เจ้า นาย และ บรรดา ข้าราชการ
ของพระองค์ นายทัพนายกองทัพแหง่เปอร ์เซ ียและมีเดีย
และ ขุนนาง กับ ผู้ วา่ ราชการ มณฑล เฝ้า อยู่ ต่อ พระ พักตร ์
พระองค์ 4  ขณะท่ี  พระองค์ ทรงแสดงราชสมบั ติ  แห ่งราช
อาณาจั กรอ ั นร ุ่งเรอืงของพระองค์ ทัง้ความโออ่า่ตระกา
รอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์ อยู ่เป็นเวลาหลายวนั ถึงหน่ึงรอ้ย
แปดสิบวนั 5 เม่ือวนัเหล่า น้ีผ่านพ้นไปแล้ว  กษัตรยิ ์ทรง
จัดการเล้ียงแก่บรรดาประชาชนผู้ อยู ่ในสุสาปราสาท ทัง้ผู้ 
ใหญ่  ผู้น้อย นานเจ็ดวนัในลานอุทยานแหง่สํานักพระราชวงั
ของกษั ตร ิย์ 6  มี ผ้าม่านฝ้ายสีขาวและสีม่วงคล้ํา  มี สาย
ป่านและเชอืกขนแกะสีม่วงคล้องหว่งเงนิและเสาห ินอ ่อน
ทัง้เตียงทองคําและเงนิบนพื้นลาดปูนฝังหนิแดง  หนิออ่น 
 มุกดา และห ินอ ่อนสี ดํา 7 เครือ่งด่ืมก็ ใส่ ถ้วยทองคําส่งให้
(เป็นถ้วยหลากชนิด� และเหล้าองุน่ของราชสํานักมากมาย
ตามพระทัยกวา้งขวางของกษั ตร ิย์ 8 การด่ืมก็กระทํากัน
ตาม กฎหมาย ท่ี ไม่มี การ บังคับ เพ ราะกษั ตร ิย์ ทรง มี พระ
กระแสรบัสัง่ไปยงัพนักงานทัง้ปวงวา่  ให ้ ทุ กคนทําได้ตามใจ
ปรารถนา 9  พระราชนีิ วชัที ก็ พระราชทานการเล้ียงแก่ สตร ี
ในราชสํานักซ่ึงเป็นของกษั ตร ิย์อาหสุเอร ัสด ้วย 10  ณ  วนัท่ี  
เจ ็ดเม่ือพระทัยของกษั ตร ิย์รืน่เร ิงด ้วยเหล้าองุน่  พระองค์ 
ทรงบัญชาเมหุ มาน  บิ สธา ฮารโบนา  บิ กธาและอาบักธา
เศธาร์ และคารคาส  ขันที ทัง้เจ็ดผู้ ปรนนิบัติ ต่อพระพักตร ์
กษัตรยิ ์อาหสุเอรสั 11  ให ้ไปเชญิพระราชนีิวชัทีสวมมงกุฎมา
เฝ้ากษั ตร ิย์ เพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายของพระองค์ 
ได้ ชมสงา่ราศีโฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนัก 12  
แต่  พระราชนีิ วชัทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษั 
ตร ิย ์ท่ี รบัสัง่ไปกับขั นที เม่ือเป็นเชน่น้ี กษัตรยิ ์ทรงเดือดดาล
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และพระพิโรธของพระองค์ ระอุ  อยู ่ในพระอุระ 13 ฝ่ายกษั ตร ิ
ย์จึงตรสักับคนท่ี มี ปัญญาผู้ทราบกาลเทศะ (เพราะน่ีเป็ นว 
ิธีดําเนินการของกษั ตร ิย์ต่อบรรดาผู้ ท่ี เจนจัดในกฎหมาย
และการพิพากษา 14  ผู้  ท่ี รองพระองค์ คือ คารเชนา เชธาร์
อดัมาธา ทารชชิ เมเรส มารเสนา และเมมู คาน  เจ้ านายทัง้
เจ็ดของเปอร ์เซ ียและมีเดีย  ผู้ เคยเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ และน่ั งก 
่อนในราชอาณาจั กร ) 15  วา่ �ตามกฎหมายจะต้องกระทํา
อะไรต่อพระราชนีิวชัที เพราะวา่พระนางมิ ได้  ปฏิบัติ ตามพ
ระบัญชาของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัซ่ึงรบัสัง่ไปกับขั นที � 16 เม
มูคานจึงทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์และเจ้านายทัง้ปวงวา่ � 
พระราชนีิ วชัที ได้ ทรงกระทําผิ ดม ิ ใช ่ต่อกษั ตร ิย ์เท่าน้ัน  แต่ 
ต่อเจ้านายทัง้ปวงและประชาชนทัง้ปวงผู้ อยู ่ในมณฑลทัง้
สิน้ของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั 17 เพราะสิง่ ท่ี พระราชนีิ ทรง
กระทําน้ีจะเป็ นที ่ทราบแก่ สตร ี ทัง้ปวง  ทําให ้เขามองดู สามี 
ของเขาด้วยความประมาท เพราะเขาจะพูดวา่ � กษัตรยิ ์อา
หสุเอร ัสม ีพระบัญชาให้นําพระราชนีิวชัทีมาต่อพระพักตร ์
พระองค์  แต่ พระนางไม่เสด็จมา� 18 ในวนัน้ี ที เดียวเจ้านาย
ผู้หญิงแหง่เปอร ์เซ ียและมีเดียซ่ึงได้ยนิถึงสิง่ท่ี พระราชนีิ 
ทรงกระทําน้ี  ก็ จะเล่าให ้เจ้ านายทัง้ปวงของกษั ตร ิย ์รู ้ ทัว่
กัน  ทําให ้ มี ความประมาทและความโกรธขึ้นเป็ นอ ันมาก
19 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์  ขอให ้ มี พระราชโองการจาก
พระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร ์เซ ียและ
คนมีเดีย อยา่งท่ีคืนคําไม่ ได้  วา่ �วชัที จะเข้ าเฝ้ากษั ตร ิยอ์าห
สุเอรสัอกีไม่ ได้ � และขอกษั ตร ิย์ประทานตําแหน่งราชนีิ ให ้ 
แก่  ผู้ อื่ นที ่ ดี กวา่พระนาง 20 ดังน้ันเม่ือกษั ตร ิย์ทรงประกาศ
กฤษฎี กา ตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์ (อนักวา้ง
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ใหญ่อยา่งยิง่น้ัน�  สตร ีทัง้ปวงจะต้องให ้เกียรติ  สามี ของตน
 ไม่ วา่สูงหรอืต่ํา� 21 คําทูลแนะนําน้ีเป็ นที พ่อพระทัยกษั ตร ิย์
และเจ้านาย  กษัตรยิ ์จึงทรงกระทําตามท่ีเมมูคานทูลเสนอ
22  พระองค์ ทรงมีพระอกัษรไปทัว่ราชมณฑลของกษั ตร ิย์ ถึง
ทุกมณฑลตามอกัขระของมณฑลน้ัน และถึงทุกชาติตาม
ภาษาของเขา  ให ้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรอืนของตน
และใหป้ระกาศกฤษฎี กาน ี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2
เอสเธอรร์บัตําแหน่งเป็นพระราชนีิ

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี เม่ือพระพิโรธของกษั ตร ิย์
อา ห สุ เอ รสั สงบ ลง  พระองค์ ทรง ระลึก ถึง วชั ที และ สิง่ ท่ี
พระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาท่ี พระองค์ ทรงออกเรือ่ง
พระนาง 2 ข้าราชการของกษั ตร ิย ์ผู้  ปรนนิบัติ  พระองค์  อยู ่จึง
ทูลวา่ �ขอทรงใหห้าหญิงพรหมจารสีาวสวยมาถวายกษั ตร ิ
ย์ 3 และขอกษั ตร ิยท์รงแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ี ทุ กมณฑลแหง่ราช
อาณาจักรของพระองค์  เพื่อให ้คนเหล่าน้ีรวบรวมหญิงสาว
พรหมจารีงดงามทัง้หลายมายงัฮาเรม็ในสุสาปราสาท  ให ้ 
อยู ่ในอารกัขาของเฮกัยข้าราชบรพิารในพระราชสํานักขอ
งกษั ตร ิย์  ผู้ดู แลสตรี และขอประทานเครือ่งชาํระล้างและ
ประเทืองผิวสําหรบัหญิงเหล่าน้ัน 4 และขอให้หญิงสาวคน
ท่ี กษัตรยิ ์พอพระทัยได้เป็นพระราชนีิแทนวชัที�  ข้อน ้ีพอ
พระทัยกษั ตร ิย์  พระองค์ จึงทรงกระทําตามน้ัน 5 ย ังม ียวิคน
หน่ึงในสุสาปราสาทชื่อโมรเดคัย  บุ ตรชายยาอรี์  ผู้ เป็นบุตร
ชายชเิมอี  ผู้ เป็นบุตรชายคีช คนเบนยามิน 6  ผู้  ถู กกวาดต้อน
จากเยรูซาเล็มในหมู่เชลยท่ี ถู กกวาดต้อนไปพรอ้มกับเยโค
นิยาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของ
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บาบิโลนได้กวาดต้อนไปน้ัน 7 ท่านได้ เล้ียงดู ฮาดาชาหคื์อเอ
สเธอร ์บุ ตรสาวลุงของท่าน เพราะเธอไม่ มี  พ่อแม่ สาวคน
น้ี รู ปงามและน่าดู เม่ื อบ ิดามารดาของเธอสิน้ชวีติแล้ว โม
รเดคั ยก ็รบัเธอมาเล้ียงเป็นบุตรสาว 8 ต่อมาเม่ือพระบัญชา
ของกษั ตร ิยแ์ละกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออกไป และ
เม่ือเขารวบรวมหญิงสาวเป็ นอ ันมากเข้ามาในสุสาปราสาท
ให ้อยู ่ ภายใต้ อารกัขาของเฮกัย เอสเธอร ์ก็  ถู กนําเข้ามาไว้
ในราชสํานักภายใต้อารกัขาของเฮกัยผู้ ดู แลสตรี 9 หญิงน้ัน
เป็ นที ่พอใจเขาและเธอก็เป็ นที ่โปรดปรานแก่ เขา เขาจึงรบี
จัดหาเครือ่งประเทืองผิว และส่วนของเธอให ้เธอ  พร ้อมกับ
สาวใช ้ท่ี คัดเลือกแล้วเจ็ดคนจากราชสํานัก  แล้วก็ เล่ือนเธอ
และสาวใช้ของเธอขึ้นไปยงัสถานท่ี ท่ี  ดี  ท่ี สุดในฮาเรม็ 10 เอ
สเธอร ์มิได้ บอกให้ทราบถึงชาติและญาติของเธอ เพราะโม
รเดคัยกําชบัเธอไม่ ให ้ใครรู้ 11  ทุ กๆวนัโมรเดคัยเดินมาหน้า
ลานของฮาเรม็ เพื่อฟังข่าวเอสเธอรเ์ป็นอยา่งไร และมีอะไร
เกิดขึ้นแก่ เธอ 12 เม่ือถึงเวรท่ีสาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั 
ตร ิยอ์าหสุเอรสั หลังจากได้เตรยีมตัวตามระเบียบของหญิง
สิบสองเดือนแล้ว (และ น่ี เป็นเวลาปกติ สําหรบัประเทือง
ผิว คือชโลมกายหญิ งด ้วยน้ํามันกํายานหกเดือน และหก
เดือนด้วยเครือ่งเทศและน้ํามันประเทืองผิวผู้ หญิง ) 13 เม่ือ
สาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์อยา่งน้ี เธอจะต้องการเอา
อะไรจากฮาเรม็ไปยงัราชสํานัก  ก็ เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้า
เวลาเยน็ และในเวลาเชา้เธอกลับออกมาในฮาเร ็มท ่ีสองใน
อารกัขาของชาอชักาสขั นที ของกษั ตร ิย ์ผู้ดู แลนางหา้ม เธอ
ไม่ ได้  เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์อกี นอกจากกษั ตร ิย์จะพอพระทัย
ในเธอ และทรงเรยีกชื่อเธอให ้เข้าเฝ้า 15  บัดน้ี เม่ือถึงเวร
ของเอสเธอร์  บุ ตรสาวของอาบีฮาอลิ  ลุ งของโมรเดคัยผู้
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ซ่ึงรบัเธอไว้เป็นบุตรสาว  จะเข้ าเฝ้ากษั ตร ิย์ เธอมิ ได้ ขอสิง่
ใด นอกจากสิง่ท่ีเฮกัยข้าราชสํานักของกษั ตร ิย ์ผู้ดู แลพวก
สตร ีแนะนํา ฝ่ายเอสเธอร ์ได้ รบัความโปรดปรานในสายตา
ของทุกคนท่ี ได้  พบเหน็ 16 เม่ือเขาพาเอสเธอร ์เข ้าไปเฝ้ากษั 
ตร ิย์อาหสุเอรสัในพระราชสํานัก ในเดือนสิบซ่ึงเป็นเดือน
เทเบทในปี ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลของพระองค์ 17  กษัตรยิ ์ทรงรกั
เอสเธอร์ยิง่กวา่บรรดาหญิงทัง้ปวงน้ัน และเธอได้รบัพระ
กรุณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
มากกวา่ หญิง พรหมจาร ีทัง้ สิน้  พระองค์ จึง ทรง สวม พระ
มงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรงตัง้เธอให้เป็นพระราชนีิ
แทนวชัที 18  แล ้วกษั ตร ิย์พระราชทานการเล้ียงใหญ่ แก่  เจ้ 
านายและข้าราชการทัง้ปวงของพระองค์ เป็นการเล้ียงของ
พระนางเอสเธอร์  พระองค์ ทรงอนมัุ ติ  ให ้งดส่วยแก่มณฑล
ทัง้ปวง และพระราชทานของกํานัล ด้วยพระทัยกวา้งขวาง
ของกษั ตร ิย์ 19 เม่ือเขารวบรวมหญิงพรหมจารมีาครัง้ท่ี สอง 
โมรเดคัยน่ังอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย์ 20 ฝ่ายพระนางเอส
เธอรน้ั์ นม ิ ได้ ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรอืชนชาติของ
พระนางดังท่ีโมรเดคัยกําชบัพระนางไว้ เพราะพระนางเอส
เธอร์ทรงทําตามคําสัง่ของโมรเดคัย เชน่เดียวกับเม่ือเขา
เล้ียงดูพระนางมา

โมรเดคัยชว่ยชวีติของกษั ตร ิย์
21 ในครัง้น้ันเม่ือโมรเดคัยน่ังอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย์  บิ 

กธานและเทเรช  ขันที สองคนของกษั ตร ิย์  ผู้ เฝ้าธรณี ประตู 
 มี ความโกรธและหาชอ่งท่ีจะประทุษรา้ยกษั ตร ิย์อาหสุเอ
รสั 22 เรือ่งน้ี รู ้ถึงโมรเดคัยและท่านก็ทูลพระราชินีเอสเธอ
ร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตร ิย์ในนามของโมรเดคัย
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23 เม่ื อม ีการสอบสวนเรือ่งน้ีวา่เป็นความจรงิแล้ว  กษัตรยิ ์ 
ก็ ทรงให้แขวนสองคนน้ันเสียท่ี ต้นไม้ และบันทึกเรือ่งไว้ใน
หนังสือพงศาวดารต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์

3
ฮามานวางแผนรา้ยท่ีจะทําลายคนย ิวท ัง้ปวง

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัทรงเล่ือน
ยศฮามานบุตรชายฮมัเมดาธา คนอากัก  กษัตรยิ ์ทรงเล่ือน
ท่านและทรงตัง้เก้าอี้ของท่านไว้เหนือกวา่ของเจ้านายทัง้
ปวง ท่ี อยู ่กับพระองค์ 2 บรรดาข้าราชการของกษั ตร ิย์ ซ่ึง
อยู ่ท่ี  ประตู ขอ งกษั ตร ิย ์ก็ กราบ ลง แสดง ความ เคารพ ต่อ
ฮามาน เพราะกษั ตร ิย์ทรงบัญชาให้แสดงความเคารพต่อ
ท่านเชน่น้ัน  แต่ โมรเดคั ยม ิ ได้ กราบหรอืแสดงความเคารพ
3 ข้าราชการของกษั ตร ิย์ซ่ึงอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย์จึงพู ดก 
ับโมรเดคัยวา่ �ทําไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษั ตร ิย�์
4  อยู ่มาเม่ือเขาทัง้หลายพู ดก ั บท ่านวนัแล้ วว ันเล่า และ
ท่านไม่ฟังเขา เขาก็ไปเรยีนฮามานเพื่อจะดูวา่ถ้อยคําของ
โม รเดคัย จะ ชนะ หรอื ไม่ เพราะ ท่าน บอก เขา วา่ ท่าน เป็น
ยวิ 5 เม่ือ ฮา มาน เห ็นว ่า โม รเดคัย ไม่ กราบ ลง หรอื แสดง
ความเคารพต่อท่าน ฮามานก็ เดือดดาล 6  แต่ ท่านเห ็นว ่า
เป็นการเสียเกียรติ ท่ี จะจั บก ุมโมรเดคัยคนเดียว เพราะมี
คนเรยีนท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมรเดคัย ฮามานจึง
หาชอ่งท่ีจะทําลายย ิวท ้ังหมด คือชนชาติของโมรเดคัยทัว่
ราชอาณาจักรของอาหสุเอรสั 7 ในเดือนแรกซ่ึงเป็นเดือน
นิสานปี ท่ี  สิ บสองแหง่รชักาลกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั เขาพา
กันทอดเปอร์ คือสลาก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวนั และเพื่อ
หาเดือน  ได้ เดือนท่ี สิบสอง คือเป็นเดือนอาดาร์ 8  แล ้วฮา
มานทูลกษั ตร ิย์อาหสุเอร ัสว ่า � มี  ชนชาติ  หน ่ึงกระจายอ
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ยู ่ทัว่ และแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติทัง้หลายในมณฑล
ทัง้หลายแหง่ราชอาณาจักรของพระองค์ กฎหมายของเขา
ผิ ดก ับกฎหมายของชนชาติอื่นทัง้สิน้ และพวกน้ี ไม่ รกัษา
กฎหมายของกษั ตร ิย์ การ ท่ี กษัตรยิ ์ทรงปล่อยเขาไว ้น้ี  ไม่ 
บังเกิดประโยชน์ แก่  พระองค์ 9 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิ
ย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทําลายล้างเขาเสียเถิด และข้า
พระองค์จะถวายเงนิหน่ึงหม่ืนตะลันต์ ใส่ มือบรรดาผู้ ท่ี  ดู แล
พระราชกิจของกษั ตร ิย์ เพื่อเขาจะได้ ใส่ ในพระคลังของกษั 
ตร ิย�์ 10  กษัตรยิ ์จึงถอดพระธาํมรงค์ตราออกจากพระหตัถ์
ของพระองค์มอบแก่ฮามานบุตรชายฮมัเมดาธา คนอากัก  
ศัตรู ของพวกยวิ 11 และกษั ตร ิยต์รสักับฮามานวา่ �เรามอบ
เงนิน้ันให ้แก่  ท่าน และมอบประชาชนแก่ท่านด้วย เพื่อจะ
ทําแก่เขาตามท่ีท่านเหน็ดี� 12  แล ้วทรงเรยีกราชอาลักษณ์ 
เข ้ามาในว ันที ่ สิ บสามเดือนต้น  ให ้ เข ียนกฤษฎีกาตามท่ีฮา
มานบัญชาไว ้ทุ กประการ ส่งไปยงัสมุหเทศาภิบาลของกษั 
ตร ิย์และของเจ้าเมืองมณฑลทัง้ปวงและถึงเจ้านายแหง่
ชนชาติ ทัง้ปวง ถึงทุกมณฑลเป็ นอ ักขระของมณฑลน้ัน และ
ถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขา  เข ียนในพระนามของกษั ตร ิ
ย์อาหสุเอรสั และประทับตราด้วยพระธาํมรงค์ของกษั ตร ิย์
13  ให ้คนเดินข่าวจดหมายเหล่าน้ีไปถึงมณฑลของกษั ตร ิย์
ทัง้สิน้สัง่ให ้ทําลาย สังหารและทําให้ย ิวท ้ังปวงพินาศไป ทัง้
หนุ่มและแก่ เด็กและผู้หญิงในวนัเดียวกัน คือว ันที ่ สิ บสาม
เดือนท่ี สิ บสองซ่ึงเป็นเดือนอาดาร์ และให้รบิเอาข้าวของ
ของเขาไปหมด 14  ให ้ออกสําเนาเอกสารน้ันเป็นกฤษฎีกา
ในทุกมณฑล นําไปป่าวรอ้งให ้ชนชาติ ทัง้ปวงพรอ้มเพื่อวนั
น้ัน 15 บรรดาคนเดินข่าวก็ ร ีบไปตามพระบัญชาของกษั ตร ิ
ย์ และออกกฤษฎี กาน ้ันในสุสาปราสาท  กษัตรยิ ์ ก็ ประทั บด ื่
มกับฮามาน ส่วนชาวนครสุสาพากันงุนงง



เอสเธอร์ 4:1 ix เอสเธอร์ 4:10

4
พวกยวิถืออดอาหาร

1 เม่ือโมรเดคัยทราบทุกอยา่งท่ี ได้ กระทําไปแล้ว โมรเดคั 
ยก ็ฉีกเส้ือของตนสวมผ้ากระสอบและใส่ ขี้ เถ้า และออก
ไปกลางนคร ครํา่ครวญด้วยเสียงดังอยา่งขมขื่น 2 ท่านขึ้น
ไปอยู่ตรงหน้าประตูของกษั ตร ิย์ เพราะไม่ มี  ผู้ ใดท่ีสวมผ้า
กระสอบเข้าประตูของกษั ตร ิย ์ได้ 3 และในทุกมณฑลท่ีพระ
บัญชา ขอ งกษั ตร ิย์ และ กฤษฎีกา ของ พระองค์ ไป ถึง  ก็  มี 
การไว ้ทุกข์ อยา่งใหญ่หลวงท่ามกลางพวกยวิ ด้วยการอด
อาหาร  รอ้งไห ้และครํา่ครวญ และคนเป็ นอ ันมากนอนใน
ผ้ากระสอบและมี ขี้เถ้า 4 เม่ือสาวใช้และขั นที ของพระนาง
เอสเธอรม์าทูลพระนาง  พระราชนีิ  ก็  เป็นทุกข์ ในพระทัยยิง่
นัก พระนางทรงส่งเส้ือผ้าไปให ้แก่ โมรเดคัย เพื่อท่านจะ
ได้ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสีย  แต่ ท่านไม่ยอมรบัผ้า
น้ัน 5  แล ้วพระนางเอสเธอร ์มี พระเสาวนีย์เรยีกฮาธาคขั นที 
คนหน่ึงของกษั ตร ิย์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงแต่งตัง้ให ้ปรนนิบัติ 
พระนางตร ัสส ่ังให้ไปหาโมรเดคัย เพื่อจะทรงทราบวา่ เรือ่ง
อะไร และทําอยา่งน้ันทําไม 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัยท่ี
ถนนในนคร ข้างหน้าประตูของกษั ตร ิย์ 7 โมรเดคั ยก ็เล่า
เรือ่งทัง้สิ ้นที ่ เก ิดแก่ ท่าน และจํานวนเงนิถูกต้องท่ีฮามาน
สัญญาถวายแก่พระคลังของกษั ตร ิย์เพื่อการทําลายพวก
ยวิ 8 โมรเดคัยยงัได้ ให ้สําเนากฤษฎีกาเขียนท่ีออกในสุสาสัง่
ให้ทําลายเขาทัง้หลายเพื่อนําไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์
อธบิายเรือ่งให ้พระนาง และกําชบัให้พระนางเข้าเฝ้ากษั ตร ิ
ย์ เพื่อทูลออ้นวอนพระองค์ และวงิวอนพระองค์เพื่อเหน็แก่ 
ชนชาติ ของพระนาง 9 ฮาธาคก็ กล ับไปทูลพระนางเอสเธอร์
ถึงสิง่ท่ีโมรเดคัยได้บอกไว้ 10  แล ้วพระนางเอสเธอร ์ก็ บอก
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ฮาธาคใหส่้งข่าวไปใหโ้มรเดคัยวา่ 11�ข้าราชการของกษั ตร ิ
ย์ทัง้สิน้และประชาชนในบรรดามณฑลของกษั ตร ิย์ทราบ
อยู ่วา่ ถ้าชายหรอืหญิงคนใดเข้าเฝ้ากษั ตร ิยภ์ายในพระลาน
ชัน้ ในโดยมิ ได้ ทรงเร ียก  ก็  มี กฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือน
กันหมด  ให ้ลงโทษถึงตาย เวน้เสียแต่ ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย์ยื่นธาร
พระกรทองคําออกรบัคนน้ันจึงจะมี ช ีวิตอยู ่ได้ ส่วนฉันกษั 
ตร ิย ์ก็  มิได้ ตรสัเรยีกให ้เข ้าเฝ้ามาสามสิบวนัแล้ว� 12 เขา
ทัง้หลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงสิง่ท่ีพระนางเอสเธอรต์ร ัสน 
ัน้ 13 โมรเดคัยจึงบอกเขาให ้กล ับไปทูลตอบพระนางเอส
เธอร ์วา่ �อยา่คิดวา่เธออยู่ในราชสํานักจะรอดพ้นได้ ดี กวา่
พวกย ิวท ัง้ปวง 14 เพราะถ้าเธอเงยีบอยู ่ในเวลาน้ี ความชว่ย
เหลือและการชว่ยให้พ้นจะมาถึงพวกยวิจากท่ี อื่น  แต่ เธอ
และวงศ์วานบิดาของเธอจะพินาศ  ท่ี  จร ิงเธอมารบัตําแหน่ง
ราชนีิ ก็ เพื่อยามวกิฤตเชน่น้ี ก็  เป็นได้  นะ ใครจะรู�้ 15  แล ้วเอ
สเธอรต์รสับอกเขาใหไ้ปบอกโมรเดคัยวา่ 16�ไปเถิด  ให ้รวบ
รวมพวกย ิวท ้ังสิ ้นที ่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน
อยา่รบัประทาน อยา่ด่ืมสามวนักลางคืนหรอืกลางวนั ฉัน
และสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอยา่งท่านด้วย  แล ้วฉันจะ
เข้าเฝ้ากษั ตร ิย ์แม้ว ่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ
ฉั นก ็ พินาศ � 17 โมรเดคั ยก ็ไปกระทําทุกอยา่งตามท่ีพระ
นางเอสเธอรร์บัสัง่แก่ ท่าน 

5
 พระราชนีิ เอสเธอร ์กล ้าอุทธรณ์ถึงกษั ตร ิย์

1  อยู ่มาในว ันที ่สามพระนางเอสเธอรท์รงฉลองพระองค์
และประทับย ืนที ่ในลานชัน้ในของพระราชสํานัก ตรงข้ามกั 
บท ้องพระโรงใหญ่ของกษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ประทับบนราชบัล
ลั งก ์ภายในพระราชวงั ตรงข้ามทางเข้าพระราชวงั 2 เม่ือ



เอสเธอร์ 5:3 xi เอสเธอร์ 5:11

กษั ตร ิย์ทอดพระเนตรเหน็พระราชินีเอสเธอร์ประทับยนื
อยู่ในพระลาน พระนางก็เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตร
ของพระองค์  พระองค์ จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําซ่ึงอยู่
ใน พระหตัถ์ ของ พระองค์ แก่ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ พระ นาง
เอ ส เธอ ร ์ก็ เสด็จ เข้า มา แตะ ยอด ธาร พระกร 3  กษัตรยิ ์
ตรสั กับ พระนาง วา่ � พระ ราชนีิ เอ ส เธอ ร์ เรือ่ง อะไร กัน
พระนางต้องการสิง่ใด  ก็ จะประทานให ้แก่ พระนางถึงครึง่
ราชอาณาจักรของเรา� 4 และพระนางเอสเธอรทู์ลวา่ �ถ้า
เป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์ ขอกษั ตร ิย์เสด็จมาพรอ้มกับฮา
มานในวนัน้ีถึงการเล้ียงท่ีหม่อมฉันเตรยีมไวเ้พื่อพระองค์�
5  กษัตรยิ ์จึงตร ัสว ่า � ให ้ฮามานรบีมา เพื่อท่านจะได้กระทํา
ตามท่ีพระนางเอสเธอร ์ปรารถนา �  กษัตรยิ ์จึงเสด็จไปใน
การเล้ียงกับฮามานซ่ึงพระนางเอสเธอร ์ได้ ทรงเตรยีมไว้
6 ขณะอยู ่ท่ี การเล้ียงเหล้าองุน่กษั ตร ิย์ตรสั กับเอสเธอร ์
วา่ �คํารอ้งขอของพระนางวา่กระไร เราจะให้  แล ้วคําทูล
ขอของพระนางวา่กระไร  แม้ จะถึงครึง่ราชอาณาจักรของ
เรา  ก็ จะสําเรจ็� 7 พระนางเอสเธอรทู์ลวา่ �คํารอ้งขอของ
หม่อมฉันและคําทูลขอของหม่อมฉัน  คือ 8 ถ้าหม่อมฉัน
เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของกษั ตร ิย์ และเป็ นที 
่พอพระทัยกษั ตร ิย ์ท่ี จะประทานตามคํารอ้งขอของหม่อม
ฉัน และใหคํ้าทูลขอของหม่อมฉันสําเร ็จน ้ีขอกษั ตร ิย์เสด็จ
มาพรอ้มกับฮามานในการเล้ียงซ่ึงหม่อมฉันจะเตรยีมไว้
สําหรบัเขาทัง้หลาย และพรุง่ น้ีหม่อมฉันจะกระทําตามท่ี 
กษัตรยิ ์ตร ัสน ้ัน� 9 วนัน้ันฮามานก็ออกไปด้วยใจชื่นบาน
และยนิดี  แต่ เม่ือฮามานเหน็โมรเดคัยท่ี ประตู ของกษั ตร ิย์
 ไม่ ยนืขึ้นหรอืตัวสัน่อยู่ต่อหน้าท่าน ท่านก็เดือดดาลต่อโม
รเดคัย 10 ถึงอยา่งน้ั นก ็ ดี ฮามานก็อดกลัน้ไว้  กล ับไปบ้าน
 ใช ้ ให ้คนไปตามบรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของ
ตน 11 ฮามานพรรณนาถึงความโอโ่ถงแหง่ความมั ่งม ีของ
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ท่าน จํานวนบุตรของท่าน และเกียรติยศทัง้สิน้ซ่ึงกษั ตร ิย์
พระราชทานแก่ ท่าน และถึงเรือ่งวา่กษั ตร ิย ์ได้ เล่ือนท่านขึ้น
เหนือเจ้านาย และข้าราชการของกษั ตร ิย ์อยา่งไร 12  แล ้วฮา
มานเสรมิวา่ � แม้  พระราชนีิ เอสเธอร ์ก็  มิได้ ทรงให ้ผู้ ใดไป
กับกษั ตร ิย์ในการเล้ียงซ่ึงพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้า
และพรุง่น้ีพระนางทรงเชญิข้ากับกษั ตร ิย ์อกี 13  แต่  สิ ่งเหล่า
น้ีหาเป็นประโยชน์ แก่ ข้าไม่  ตราบใดท่ี ข้าเหน็โมรเดคัยคนย ิ
วน ่ังอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย�์ 14 เศเรชภรรยาของท่าน และ
สหายทัง้สิน้ของท่านจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ขอทําตะแลงแกง
สูงหา้สิบศอก รุง่เชา้ก็ทูลกษั ตร ิย ์ให ้แขวนโมรเดคัยเสียท่ี 
น่ัน  แล้วก็ ไปกินเล้ียงอยา่งรา่เร ิงก ับกษั ตร ิย�์ คําแนะนําน้ี
เป็ นที ่พอใจฮามาน ท่านจึงสัง่ใหทํ้าตะแลงแกง

6
ฮามานต้องยกยอ่งโมรเดคัย

1 คื นว ัน น้ัน กษั ตร ิย์ บรรทม ไม่ หลับ และ พระองค์ ทรง
บัญชา ให้ นํา หนัง สื อบ ัน ทึก เหตุ ท่ี น่า จดจํา คือ พระ ราช
พงศาวดารมา เขาก็อา่นถวายกษั ตร ิย์ 2  พระองค์ ทรงเหน็
เขียนไว ้วา่ โมรเดคัยได้ทูลเรือ่งบิกธานาและเทเรชอยา่งไร
คือเรือ่งขั นที สองคนของกษั ตร ิย ์ผู้ เฝ้าธรณี ประตู หาชอ่ง
จะปลงพระชนม์ กษัตรยิ ์อาหสุ เอรสั 3  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า � 
ได้  ให้ เกียรติ และยศอะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรือ่ง น้ี บ้าง �
ข้าราชการของกษั ตร ิย ์ผู้  ปรนนิบัติ  พระองค์ ทูลวา่ �ยงั ไม่ 
ได้  ให ้ สิ ่ง ใดพ่ะยะ่ ค่ะ� 4  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �ใครอยู่ ในลาน
บ้าน� ฝ่ายฮามานพึ่งเข้ามาถึงพระลานชัน้นอกแหง่ราช
สํานัก เพื่อจะทูลกษั ตร ิย์เรือ่งเอาโมรเดคัยแขวนเสียท่ีตะ
แลงแกงซ่ึงท่านได้เตรยีมไว้สําหร ับท ่าน 5 ข้าราชการขอ
งกษั ตร ิย์จึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด ฮามานกําลังยนือยู่ใน
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พระลานพ่ะยะ่ ค่ะ� และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า � ให ้ท่านเข้ามา
น่ี� 6 ฮามานจึงเข้ามา  กษัตรยิ ์ตรสักั บท ่านวา่ �หากกษั ตร ิ
ย ์มี พระประสงค์จะประทานเกียรติยศแก่ บุ คคลผู้ใดแล้ว  
กษัตรยิ ์ควรจะทําแก่เขาประการใด� และฮามานราํพึงใน
ใจวา่ � ผู้ ใดเล่าท่ี กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศ
มากกวา่ข้า� 7  แล ้วฮามานจึงทูลกษั ตร ิย ์วา่ � เพื่อให ้ เกียรติ  
แก่  คนที ่ กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศน้ัน 8ขอนํา
ฉลองพระองค์ซ่ึงกษั ตร ิย ์ทรง และม้าซ่ึงกษั ตร ิย ์ทรง และ
มงกุฎซ่ึงพระองค์ทรงสวมบนพระเศียร 9 ขอทรงมอบฉลอง
พระองค์และม้าในมือของเจ้านายผู้ ใหญ่ ยิง่ ท่ีสุดคนหน่ึง
ของกษั ตร ิย์  ขอให ้ แต่ งคนท่ี กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทาน
เกียรติ ยศ และขอให้ชายน้ันขึ้นน่ังหลั งม ้าไปตามถนนของ
กรุง และป่าวรอ้งไปข้างหน้าเขาวา่ � ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์พอพระทัย
จะประทานเกียรติยศก็เป็นเชน่น้ี แหละ � � 10  กษัตรยิ ์จึง
ตรสักับฮามานวา่ � ร ีบเข้าเถอะ เอาเส้ือและม้าอยา่งท่ีท่าน
วา่  แล ้วให ้เกียรติ  แก่ โมรเดคัยคนยวิซ่ึงน่ังท่ี ประตู ของกษั 
ตร ิย์ อยา่เวน้สิง่ใดท่ีท่านกล่าวมาน้ันเลย� 11 ฮามานจึงนํา
ฉลองพระองค์กับม้าและตกแต่งโมรเดคัย และใหท่้านขึ้ นม 
้าไปตามถนนในกรุง ป่าวรอ้งหน้าท่านวา่ � ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์พอ
พระทัยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเชน่น้ี แหละ � 12  แล ้วโม
รเดคั ยก ็ กล ับมายงัประตูของกษั ตร ิย์  แต่ ฮามานรบีกลับไป
บ้านของท่าน คลุมศีรษะและครํา่ครวญ 13 และฮามานเล่า
ทุกสิง่ท่ี อุบัติ  แก่ ท่านให้เศเรชภรรยาของท่านและสหายทัง้
หลายของท่านฟัง คนฉลาดของท่านและเศเรชภรรยาของ
ท่านจึงวา่ �ถ้าท่านเริ ่มล ้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซ่ึงเป็นเชื้อ
สายของยวิ ท่านจะไม่ชนะเขา  แต่ จะล้มลงต่อหน้าเขาแน่�
14 ขณะเม่ือเขาทัง้หลายกําลังพู ดก ั บท ่านอยู่  ขันที ของกษั 
ตร ิย ์ก็ มาถึงรบีนําฮามานไปยงัการเล้ียงซ่ึงพระนางเอสเธอ
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รท์รงจัดน้ัน

7
การเล้ียงของพระราชนีิเอสเธอร์

1  กษัตรยิ ์จึงเสด็จกับฮามานไปในการเล้ียงกับพระราชินี
เอสเธอร์ 2 ในว ันที ่สองเม่ืออยู ่ท่ี การเล้ียงเหล้าองุน่กษั ตร ิย์
ตรสักับเอสเธอร ์อ ี กวา่ � พระราชนีิ เอสเธอร์ คํารอ้งขอของ
พระนางคืออะไร และคําทูลขอของพระนางคืออะไร เราจะ
ประทานให้  แม้ ถึงครึง่ราชอาณาจักรของเรา  ก็ จะสําเรจ็� 3  
พระราชนีิ เอสเธอรทู์ลตอบวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ถ้าหม่อม
ฉันเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้า
เป็ นที พ่อพระทัยกษั ตร ิย์ ขอพระราชทานชวีติของหม่อมฉัน
ให ้แก่ หม่อมฉันตามคํารอ้งขอของหม่อมฉัน และชวีติของ
ชนชาติของหม่อมฉันตามคําทูลขอของหม่อมฉัน 4 เพราะ
พวกเราถูกขายทัง้หม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันให ้
ถู กทําลาย  ให ้ ถู กสังหารและให ้ถู  กล ้างผลาญ  แต่ ถ้าพวก
เราถูกขายเพียงใหเ้ป็นทาสชายและหญิง หม่อมฉั นก ็จะอด
กลัน้สงบไว้ เพราะความทุกข์ยากของเราจะเปรยีบกับผล
เสียหายของกษั ตร ิยน้ั์ นก ็ ไม่ได้ � 5  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัจึง
ตรสักับพระราชินีเอสเธอร ์วา่ � ผู้ น้ันคือใคร  อยู ่ ท่ีไหน จึ งบ 
ังอาจคิดการกระทําเชน่น้ี� 6 และพระนางเอสเธอรทู์ลวา่ � 
คู่อร ิและศั ตรู คือฮามานคนโหดรา้ยผู้ น้ี เพคะ� ฮามานก็ กล 
ัวอยูต่่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์และพระราชนีิ

ฮามานถูกแขวนคอให ้ตาย 
7  กษัตรยิ ์ทรง ลุก ขึ้น จาก การ เล้ียง เหล้า องุน่ ด้วย ทรง

พระพิโรธ และเสด็จเข้าไปในราชอุทยาน  แต่ ฮามานยงัอยู่
เพื่อ ทูลขอชวีติจากพระราชิ นี เอสเธอร์ เพราะท่านเห ็นว 
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่ากษั ตร ิย์ทรงมุ่งรา้ยต่อท่านแล้ว 8 เม่ือกษั ตร ิย์เสด็จกลับ
จากราชอุทยานมายงัท่ีซ่ึ งม ีการเล้ียงเหล้าองุน่ ฝ่ายฮามาน
ยงักราบอยู ่ท่ี พระแท่นซ่ึงพระนางเอสเธอร์ประทั บอย ู่ น้ัน 
 กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �เขายงัจะข่มขืนพระราชนีิต่อหน้าต่อตา
เราในบ้านของเราหรอื� พอพระวาทะหลุดจากพระโอษฐ์ 
กษัตรยิ ์เขาก็มาคลุมหน้าฮามาน 9 ฮารโบนาขั นที คนหน่ึง
ทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ � ดู  เถิด ตะแลงแกงซ่ึงฮามาน
เตรยีมไวสํ้าหรบัโมรเดคัย ซ่ึงรายงานชว่ยพระชนม์ กษัตรยิ ์
 ก็ ยงั ตัง้ อยู ่ท่ี บ้าน ของ ฮา มาน สูง หา้ สิบ ศอก พ่ะ ยะ่ ค่ะ�  
กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �แขวนมันบนน้ันแหละ� 10 เขาก็แขวนฮา
มานบนตะแลงแกงซ่ึงท่านได้เตรยีมไวสํ้าหรบัโมรเดคัย  แล 
้วพระพิโรธของกษั ตร ิย ์ก็ สงบลง

8
พวกยวิร ับอน ุญาตแก้แค้นศั ตรู ทัง้หลายของเขา

1 ในวนัน้ันกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัพระราชทานวงศ์วานของ
ฮามานศั ตรู ของพวกยวิแก่ พระราชนีิ เอสเธอร์ โมรเดคั 
ยก ็ เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์ เพราะพระนางเอสเธอร ์ได้ ทูลวา่ท่าน
เป็นอะไรกับพระนาง 2  กษัตรยิ ์จึงถอดพระธาํมรงค์ ตรา ซ่ึง
พระองค์ทรงเอามาจากฮามาน พระราชทานให้โมรเดคัย
พระ นาง เอ ส เธอ ร ์ก็ ทรง ตัง้ โม รเดคัย เป็น ใหญ่ เหนือ วงศ์
วานของฮามาน 3  แล ้วพระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตร ิ
ย ์อกี พระนางกราบลงท่ีพระบาทของพระองค์และวงิวอน
พระองค์ด้วยน้ําพระเนตร  ขอให ้แผนการรา้ยของฮามาน
คนอากัก และการปองรา้ยซ่ึงท่านได้คิดขึ้นต่อพวกย ิวน ้ั
นพ้นไปเสีย 4  กษัตรยิ ์จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําแก่พระ
นางเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร ์ก็ ทรงลุกขึ้นประทับยนืเฝ้า
กษั ตร ิย์ 5 พระนางทูลวา่ �ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์ และ
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ถ้าหม่อมฉันเป็ นที โ่ปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
ถ้าสิง่น้ันเป็นสิง่ท่ี ถู กต้องต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์และหม่อม
ฉันเป็ นที ่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรง
ให ้มี พระอกัษรรบัสัง่ให ้กล ับความในจดหมายซ่ึงฮามาน คน
อากัก  บุ ตรชายฮมัเมดาธาได้คิดขึ้น และเขียนเพื่อทําลาย
พวกย ิวท ่ี อยู ่ในมณฑลทัง้สิน้ของกษั ตร ิย์ 6 เพราะหม่อม
ฉัน จะ อดทน ดู ภัย พิบัติ มา ถึง ชาติ ของ หม่อม ฉัน อยา่งไร
ได้ หม่อมฉันจะทนดูการทําลายญาติ พี่ น้องของหม่อมฉัน
อยา่งไรได้� 7  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัจึงตรสักับพระราชินีเอส
เธอร์และแก่โมรเดคัยคนย ิวว ่า � ดู  เถิด เรามอบวงศ์วาน
ของฮามานแก่พระนางเอสเธอร ์แล้ว และเขาก็แขวนมัน
บนตะแลงแกง เพราะมันจะทําอนัตรายแก่พวกยวิ 8 ท่าน
จะเขียนตามท่ีท่านพอใจเก่ียวกับเรือ่งยวิในนามของกษั ตร ิ
ย์ และประทับตราด้วยพระธาํมรงค์ เพราะวา่กฤษฎีกาท่ี เข 
ียนในนามของกษั ตร ิย์และประทับตราด้วยพระธาํมรงค์จะ
เปล่ียนกลับไม่ ได้ � 9  แล ้วพระองค์ทรงเรยีกราชอาลักษณ์ 
เข ้ามาในเวลาน้ันในเดือนท่ีสามซ่ึงเป็นเดือนสิ วนั  ณ  วนั
ท่ี  ย ่ี สิ บสาม และให ้เข ียนกฤษฎีกาตามท่ีโมรเดคัยบัญชา
ทุกอยา่งเก่ียวกับพวกยวิ ถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาล และ
ผู้ วา่ ราชการ และเจ้าหน้าท่ีของมณฑล  ตัง้แต่ อนิเดีย ถึง
เอธโิอเปีย รอ้ยยี ่สิ บเจ็ดมณฑล ไปถึงทุกมณฑลเป็ นอ ักขระ
ของมณฑลน้ัน และถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขา และ
ถึงพวกยวิ เป็ นอ ักขระและในภาษาของเขา 10 และท่าน
เขียนในพระนามของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัและประทับตรา
พระธาํมรงค์ของกษั ตร ิย์ และส่งจดหมายน้ันไปทางผู้เดิน
ข่าวขึ้ นม ้าเรว็ และผู้ ขี่  ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม 11 ตาม
จดหมายเหล่าน้ี กษัตรยิ ์ทรงอนญุาตให้พวกยวิผู้ อยู ่ในทุก
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เมืองชุ มน ุมกันและป้องกันชวีติของตน  ให ้ ทําลาย  ให ้สังหาร
และให้ ล้างผลาญกําลังพลใดๆของประชาชนหรอืมณฑล
ใดๆซ่ึงจะมาทํารา้ย ทัง้เด็กและผู้ หญิง และปล้นเอาข้าวของ
ของเขา 12 ในวนัเดียวตลอดทั ่วท ุกมณฑลของกษั ตร ิย์อา
หสุเอรสั คือว ันที ่ สิ บสาม เดือนท่ี สิบสอง ซ่ึงเป็นเดือนอา
ดาร์ 13 สําเนาของหนังสือท่ี เข ียนน้ันจะต้องเป็นกฤษฎีกา
ในทุกมณฑล และออกโดยการป่าวรอ้งแก่ ชนชาติ  ทัง้ปวง 
พวกยวิจะต้องพรอ้มกันในวนัน้ันแก้แค้นศั ตรู ของตน 14คน
เดินข่าว ซ่ึงขี่ ล่ อก ับ อูฐ จึงรบี เรง่ขับ ไปตามพระบัญชาขอ
งกษั ตร ิย์ และกฤษฎี กาน ้ันออกในสุสาปราสาท 15 เม่ือโม
รเดคัยออกไปพ้นพระพักตร ์กษัตรยิ ์สวมฉลองพระองค์ สี 
ฟ้าและสี ขาว  พร ้อมกับมงกุฎทองคําใหญ่และเส้ือคลุมผ้า
ป่านเน้ือละเอยีดสี ม่วง ฝ่ายชาวนครสุ สาก ็ โห ่รอ้งเปรมปร ี
ดิ ์16 พวกยวิมีความผ่องใส  ความยนิดี ชื่นบานและเกียรติ
17  ทุ กมณฑลทุกเมือง  ไม่  วา่ท่ี ใดท่ีพระบัญชาของกษั ตร ิย์
และกฤษฎีกาของพระองค์ มาถึง  ก็  มีความยนิดี และความ
ชื่นบานท่ามกลางพวกยวิ  มี การเล้ียงและว ันร ่ืนเรงิ คนเป็ 
นอ ันมากมาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวก
ยวิ เพราะความกลัวพวกยวิมาครอบงาํเขา

9
พวกยวิป้องกันตนเองได้

1 ในเดือนท่ี สิ บสองซ่ึงเป็นเดือนอาดาร์  วนัท่ี  สิ บสามเดือน
น้ัน เม่ือจะปฏิบั ติ ตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์และกฤษฎี กา 
ในวนัน้ันเองท่ี ศัตรู ของพวกยวิหวงัจะเป็นใหญเ่หนือพวกยวิ
( แต่ ซ่ึงถูกเปล่ียนไป เป็ นว ั นที พ่วกยวิได้ความเป็นใหญเ่หนือ
พวกท่ี เกล ียดชงัเขา� 2 พวกย ิวก ็ชุ มน ุมกันในบรรดาหวั
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เมืองตลอดทั ่วท ุกมณฑลของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั เพื่อจะจับ
พวกท่ีหาชอ่งทํารา้ยเขา  ไม่มี  ผู้ ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะ
ความกลัวเขาครอบงาํเหนือชนชาติ ทัง้ปวง 3บรรดาเจ้านาย
ทัง้ปวงของมณฑล และสมุหเทศาภิบาล และผู้วา่ราชการ
เมือง และเจ้าหน้าท่ีราชการก็ชว่ยพวกยวิด้วย เพราะความ
กลัวโมรเดคัยครอบงาํเขา 4  เหตุ วา่โมรเดคัยเป็นใหญ่ อยู ่
ในราชสํานักของกษั ตร ิย์ และชื่อเสียงของท่านเล่ืองลือไป
ทั ่วท ุกมณฑล เพราะชายท่ีชื่อโมรเดคัยน้ั นม ีอาํนาจมากยิง่
ขึ้นทุกที 5 พวกยวิจึงโจมตี ศัตรู ทัง้หมดของตนด้วยฟันดาบ
สังหารและทําลายเขา และทําแก่ ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัเขาตามใจ
ชอบ 6 ในสุสาปราสาทพวกยวิได้สังหารและทําลายล้างเสีย
หา้รอ้ยคน 7  ได้ สังหารปารชนัดาธา และดาลโฟน และอสั
ปาธา 8 และโปราธา และอาดัลยา และอารีดาธา 9 และ
ปารมัชทา และอารสัีย และอารดัีย และไวซาธา 10 คือเขา
สังหารบุตรชายทัง้สิบของฮามาน  บุ ตรชายฮมัเมดาธา  ศัตรู 
ของพวกยวิ  แต่ เขามิ ได้ ปล้นข้าวของ 11 ในวนัน้ันจํานวน
คนท่ี ถู กฆ่าในสุสาปราสาทก็ ถู กนํามารายงานต่อเบื้องพระ
พักตร ์กษัตรยิ ์12  กษัตรยิ ์จึงตรสักับพระราชินีเอสเธอร ์วา่ 
�พวกยวิได้สังหารและทําลายล้างเสียหา้รอ้ยคนในสุสาป
ราสาท รวมทั ้งบ ุตรชายทัง้สิบคนของฮามานด้วย  แล ้วเขา
ได้ทําอะไรกันบ้างในมณฑลท่ี เหลืออยู ่ของกษั ตร ิย ์น้ัน  บัดน้ี 
คํารอ้งของพระนางคืออะไร เราจะประทานให้ คําทูลขอของ
พระนางมีอะไรอกีต่อไปอ ีกบ ้าง เราก็จะกระทําตามน้ัน�
13 พระนางเอสเธอร์ทูลวา่ �ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์  
ขอให ้พวกย ิวท ่ี อยู ่ในสุสาได้กระทําตามกฤษฎีกาของวนัน้ี
ในวนัพรุง่น้ี อกี และขอให้แขวนบุตรชายทัง้สิบของฮามาน
บนตะแลงแกง� 14  กษัตรยิ ์ ได้ ทรงบัญชาให้กระทําเชน่น้ัน  



เอสเธอร์ 9:15 xix เอสเธอร์ 9:24

มี  กฤษฎี กาออกในสุสา และบุตรชายทัง้สิบคนของฮามานก็ 
ถู กแขวน 15 พวกย ิวท ่ี อยู ่ในสุสาชุ มน ุมกันในว ันที ่ สิ บส่ีเดือน
อาดาร ์ด้วย และได้สังหารสามรอ้ยคนในสุสา  แต่ เขามิ ได้ รบิ
ข้าวของ 16 ฝ่ายพวกย ิวอ ่ืนๆซ่ึงอยู่ในมณฑลของกษั ตร ิย ์ก็ 
ชุ มน ุมกันป้องกันชวีติ และพ้นศั ตรู ของเขา เขาสังหารผู้ ท่ี  
เกล ียดชงัเขาเสียเจ็ดหม่ืนหา้พันคน  แต่ เขามิ ได้ รบิข้าวของ
17  เหตุน้ี  เก ิดขึ้นในว ันที ่ สิ บสามเดือนอาดาร์ และในว ันที ่ สิ บ
ส่ีเขาหยุดพัก และกระทําวนัน้ันใหเ้ป็ นว ั นก ินเล้ียงและยนิดี
18  แต่ พวกย ิวท ่ี อยู ่ในสุสาชุ มน ุมกันในว ันที ่ สิ บสามและว ั
นที ่ สิ บส่ี และหยุดพักในว ันที ่ สิบหา้  ทําให ้วนัน้ันเป็ นว ั นก ิน
เล้ียงและยนิดี 19 เพราะฉะน้ันพวกยวิในชนบท  ท่ีอยู ่ตาม
หวัเมืองท่ี ไม่มี  กําแพง ถือว ันที ่ สิ บส่ีของเดือนอาดารเ์ป็ นว ัน
แหง่ความยนิดีและกินเล้ียง และถือเป็ นว ั นร ่ืนเรงิ และเป็ 
นว ั นที ่เขาส่งของขวญัไปให ้กันและกัน 

เทศกาลเปอรร์มิเริม่ต้น
20 และโมรเดคัยบันทึกเรือ่งน้ีและส่งจดหมายไปยงัพวก

ย ิวท ้ังปวงผู้ อยู ่ในมณฑลทัง้ปวงของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั
ทัง้ ใกล้ และ ไกล 21 ชกัชวน เขา ให้ ถือ ว ันที ่ สิ บ ส่ี เดือน อา
ดาร์ และว ันที ่ สิ บหา้เดือนเดียวกันทุกๆปี 22 เป็ นว ั นที ่พวก
ยวิพ้นจากศั ตรู ของเขา และเป็นเดือนท่ี เปล ่ียนความโศก
เศรา้เป็นความยนิดี และการครํา่ครวญเป็ นว ั นร ่ืนเรงิให ้
แก่  เขา และให้เขาถือเป็ นว ั นก ินเล้ียงและวนัยนิดี เป็ นว ั 
นที ่ส่งของขวญัแก่ กันและกัน และให้ของขวญัแก่ คนจน 
23 พวกยวิจึงตกลงกระทําตามท่ีเขาตัง้ต้นแล้ว และตาม
ท่ีโมรเดคัยเขียนไปถึงเขา 24 เพราะฮามานบุตรชายฮมัเม
ดาธา คนอากัก  ศัตรู ของพวกย ิวท ้ังปวง  ได้ ปองรา้ยต่อพวก
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ยวิเพื่อทําลายเขา  ได้ ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญ
และทําลายเขา 25  แต่ เม่ือพระนางเอสเธอร ์เข ้าเฝ้ากษั ตร ิ
ย์  พระองค์ ทรงบัญชาเป็นลายลักษณ์อกัษรให้แผนการมุ่ง
รา้ยของท่าน ซ่ึงท่านได้คิดต่อพวกย ิวน ้ัน  กล ับตกลงบน
ศีรษะของท่านเอง และให้ตั วท ่านกับบุตรชายของท่านถูก
แขวนบนตะแลงแกง 26 เพราะฉะน้ันเขาจึงเรยีกวนัเหล่าน้ี 
วา่ เปอร ์รมิ ตามคําเปอร์  ดังน้ัน เพราะทุกอยา่งท่ี เข ียนไว้
ในจดหมายน้ี และเพราะสิง่ท่ีพวกยวิต้องเผชญิในเรือ่งน้ี
และสิง่ท่ี อุบัติ  แก่  เขา 27 พวกย ิวก ็กําหนดและรบัวา่ตัวเขา
เอง เชื้อสายของเขา และบรรดาผู้ ท่ี  เข ้าจารตียวิจะถือสอง
วนัน้ี ดังท่ี  เข ียนไว้ และตามเวลาท่ีกําหนดไว ้ทุกปี  มิได้  ขาด 
28 และวา่จะจดจําวนัเหล่าน้ี และถือตลอดทุกชัว่อายุ  ทุ ก
ครอบครวั มณฑลและเมือง วนัเทศกาลเปอรร์ ิมน ้ีจะไม่เลิก
ถือในท่ามกลางพวกยวิ หรอืการระลึกถึงวนัเหล่าน้ีจะไม่ สิ 
้นลงในเชื้อสายของเขาเลย 29  แล ้วพระราชินีเอสเธอร์ ธดิา
ของอาบีฮาอลิ กับโมรเดคัยคนยวิ  ก็  เข ียนเป็นลายลักษณ์
อกัษรรบัรองจดหมายฉบั บท ีส่องน้ีเรือ่งเทศกาลเปอร ์รมิ 30  
ให ้ส่งจดหมายไปถึงย ิวท ้ังปวงในหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บเจ็ดมณฑล
ในราชอาณาจักรของอาหสุเอรสั เป็นคําท่ี แท้  จร ิงให ้อยู ่เยน็
เป็นสุข 31 และใหถื้อวนัเทศกาลเปอรร์มิเหล่าน้ีตามกําหนด
ฤดู กาล  ดังท่ี โมรเดคัยคนยวิและพระราชินีเอสเธอร ์มี พระ
เสาวนีย์สัง่พวกยวิ และตามท่ีเขาตัง้ไว้สําหรบัตนเองและ
สําหรบัเชื้อสายของเขา  เก ่ียวกับการอดอาหารและการรอ้ง
ทุกข์ของเขา 32 พระบัญชาของพระนางเอสเธอรตั์ง้ระเบียบ
การเทศกาลเปอรร์มิไวแ้ละมีบันทึกไวใ้นหนังสือ

10
โมรเดคัยได้รบัตําแหน่งรองกษั ตร ิย์
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1  กษัตรยิ ์อาหสุเอร ัสม ีรบัสัง่ให ้เก ็บบรรณาการทัว่ราช
อาณาจักร และ ตาม เกาะ ต่างๆ แหง่ ทะเล 2 พระ รา ชกิ จอ 
ัน กอปร ด้วย พระ ราช อาํนาจ และ อา น ุภาพ กับ เรือ่ง ราว
ละเอยีดของยศศั กด ์ิอนัสูงของโมรเดคัย ซ่ึงกษั ตร ิย์ทรง
เล่ือนท่านขึ้น  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษั 
ตร ิย ์แห ่ งม ีเดียและเปอร ์เซ ียหรอื 3 เพราะโมรเดคัยคน
ยวิมี ตําแหน่งรองกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั และท่านเป็นใหญ่
ท่ามกลางพวกยวิ และเป็ นที ่ชอบพอของมวลญาติ พี่ น้อง
ของ ท่าน เพราะ ท่าน แสวงหา ความ มัง่คัง่ ให ้ชนชาติ ของ
ท่าน และพูดให ้เก ิดสันติสุขแก่เชื้อสายทัง้ปวงของท่าน
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