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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสเธอร์

ในประเทศเปอร์เซีย พวกยิว ซึ่ง เป็น เชลยที่นั ่น เกื อบถูก
ทําลายหมด เรือ
่ งที่ สวยงามนี้ ได้เล่าให้ทราบว่าพระเจ้าทรง
ช่วยเขาให้รอดพ้นได้อย่างไร คือเรือ
่ งเกี่ยวกับนางเอสเธอร์
กับโมรเดคัย
เรือ
่ งนี้ เกิด ขึ้น หลัง จากเศรุ บ บาเบลกับ พวกเขาขึ้น ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และก่อนเอสรากับเนหะมียได้
์ รับอนุญาตจา
กกษั ตริย์ให้ไปยังแผ่นดินอิสราเอล เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นทีป
่ ระเทศ
เปอร์เซีย กษั ตริยไซรั
์
ส และกษั ตริย์ ดาริอส
ั ที่ 1 ได้เสีย ชีวต
ิ
ไปแล้ว กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัส บุตรชายของดาริอส
ั ที่ 1 กําลัง
ปกครองอยู่ กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสนี้ บางคนคิดว่าเป็น เซอร์ซีส
และบางคนคิด ว่า เป็น ดาริอส
ั ไฮส์ ทาสพีส กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัส เป็น ผู้กดขี่ที่มักมากในกาม โลเล และโหดร้าย ทหาร
เรือ ของท่านซึ่งมี จํานวนมากได้แพ้ทหารเรือ ของประเทศก
รีซซึ่งมี จํานวนน้ อยที่ เมืองซาลามิส ในปี ก่อนค .ศ. 480 เอส
ราพูดถึงท่านในหนั งสือเอสรา 4:6 บุตรชายของอาหสุ เอรัส
คือ อารทารเซอร์ซีสได้ ปกครองต่อ จากบิดา พระเจ้า ได้พูด
ถึง อารทารเซอร์ซีสนี้ ในบทสุดท้ายของหนั งสือ เอสราและ
ในหนั งสือเนหะมีย์
พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษั ตริย์

1 อยูมาในรั
่
ชสมัยของอาหสุเอรัส (อาหสุเอรัสผท
ู้ รงครอบ

ครอง ตัง้ แต่ ประเทศ อินเดีย ถึง ประเทศ เอธิโอเปีย เหนื อ
หนึ่ ง ร้อย ยีสิ
่ บ เจ็ด มณฑล นั ้น) 2 ใน สมัย ที่กษั ตริยอา
์ ห สุ
เอ รัส ประทับ บน บัล ลังก์แห่ง ราช อาณาจักร ของ พระองค์
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ใน สุ สาป รา สาท 3 ในปีที่สาม แห่ง รัชกาล ของ พระองค์
พระองค์พระราชทาน การ เลี้ยง แก่เจ้า นาย และ บรรดา
ข้าราชการของพระองค์ นายทัพ นายกองทัพ แห่ง เปอร์เซีย
และมีเดีย และขุนนางกับผูว
้ า่ ราชการมณฑลเฝ้าอยูต
่ ่อพระ
พักตร์พระองค์ 4 ขณะ ที่พระองค์ทรง แสดง ราช สมบัติแห่ง
ราชอาณาจักรอันรุ่ง เรืองของพระองค์ ทัง้ ความโอ่อา่ ตระ
การอันรุ่ง โรจน์ ของพระองค์อยูเป็
่ น เวลาหลายวัน ถึง หนึ่ ง
ร้อยแปดสิบวัน 5 เมื่อวันเหล่านี้ ผ่านพ้นไปแล้ว กษั ตริยทรง
์
จัดการ เลี้ยง แก่ บรรดา ประชาชน ผู้อยูใน
่ สุ สาป รา สาท
ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้ น้ อย นาน เจ็ด วัน ใน ลาน อุทยาน แห่ง สํานั ก
พระราชวัง ขอ งกษั ตริย์ 6 มีผ้า ม่าน ฝ้าย สี ขาว และ สี ม่วง
คลํ้า มีสายป่านและเชือกขนแกะสี ม่วงคล้องห่วงเงิน และ
เสาหินอ่อน ทัง้ เตียงทองคํา และเงิน บนพื้น ลาดปูน ฝัง หิน
แดง หิน อ่อน มุกดา และหินอ่อนสีดํา 7 เครือ
่ งดื่ม ก็ใส่ถ้วย
ทองคํา ส่ง ให้ (เป็น ถ้วยหลากชนิ ด) และเหล้า องุน
่ ของราช
สํานั กมากมายตามพระทัยกว้างขวางของกษั ตริย์ 8 การดื่ม
ก็ กระทํา กัน ตาม กฎหมาย ที่ไม่มีการ บังคับ เพ ราะกษั ตริย์
ทรง มี พระ กระแส รับสัง่ ไป ยัง พนั กงาน ทัง้ ปวง ว่า ให้ทุก
คน ทําได้ ตามใจ ปรารถนา 9 พระ ราชินีวัช ทีก็พระราชทาน
การ เลี้ยง แก่สตรีใน ราช สํานั ก ซึ่ง เป็น ขอ งกษั ตริย์ อา ห
สุ เอรัสด้วย 10 ณ วัน ที่เจ็ด เมื่อ พระทัย ขอ งกษั ตริย์ รืน
่
เริงด้วยเหล้า องุน
่ พระองค์ทรงบัญชาเมหุมาน บิสธา ฮาร
โบ นา บิกธา และ อา บัก ธา เศ ธาร์ และ คาร คาส ขันทีทัง้
เจ็ด ผู้ปรนนิ บัติต่อ พระ พักตร์กษั ตริยอา
์ ห สุ เอ รัส 11 ให้ไป
เชิญ พระ ราชินี วัช ที สวม มงกุฎ มา เฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ จะ ให้
ประชาชนและเจ้า นายของพระองค์ได้ชมสง่า ราศี โฉมของ
พระนาง เพราะ พระนาง งาม นั ก 12 แต่พระ ราชินีวัช ที ทรง
ปฏิเสธไม่ มาตามพระบัญชาของกษั ตริย์ที่รับสัง่ ไปกับ ขันที
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เมื่อ เป็น เช่น นี้ กษั ตริยทรง
์
เดือดดาล และ พระพิโรธ ของ
พระองค์ระอุอยูใน
่ พระ อุระ 13 ฝ่า ยกษั ตริย์ จึง ตรัส กับ คน
ที่มีปัญญาผู้ทราบกาลเทศะ (เพราะนี่ เป็นวิธีดําเนิ นการขอ
งกษั ตริย์ต่อบรรดาผู้ที่เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษา
14 ผู้ที่รองพระองค์คือ คารเชนา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิช เม
เรส มารเสนา และเมมูคาน เจ้านายทัง้ เจ็ด ของเปอร์เซีย
และมีเดีย ผู้เคยเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และนั ่งก่อนในราชอาณา
จักร ) 15 ว่า “ตาม กฎหมาย จะ ต้อง กระทํา อะไร ต่อ พระ
ราชินี วัช ที เพราะว่า พระนางมิได้ปฏิบัติตามพระบัญชาขอ
งกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส ซึ่ง รับสัง่ ไปกับ ขันที ” 16 เมมูค านจึง ทูล
ต่อ พระพักตร์กษั ตริยและเจ้
์
า นายทัง้ ปวงว่า “พระราชินีวัช
ทีได้ทรงกระทํา ผิดมิใช่ต่อ กษั ตริย์เท่านั ้น แต่ต่อ เจ้า นายทัง้
ปวงและประชาชนทัง้ ปวงผู้อยูในมณฑลทั
่
ง้ สิน
้ ของกษั ตริย์
17
อา ห สุ เอ รัส
เพราะ สิง่ ที่พระ ราชินีทรง กระทํา นี้ จะ
เป็นที่ทราบแก่สตรีทัง้ ปวง ทําให้เขามองดูสามีของเขาด้วย
ความ ประมาท เพราะ เขา จะ พูด ว่า ‘กษั ตริยอา
์ ห สุ เอรัสมี
พระ บัญชา ให้ นํา พระ ราชินี วัช ที มา ต่อ พระ พักตร์พระองค์
แต่พระนางไม่เสด็จมา’ 18 ในวันนี้ ทีเดียวเจ้านายผูห
้ ญิงแห่ง
เปอร์เซีย และมีเดีย ซึ่ง ได้ยน
ิ ถึง สิง่ ที่พระราชินีทรงกระทํา นี้
ก็จะเล่า ให้เจ้านายทัง้ ปวงของกษั ตริย์รู ทั
้ ว่ กัน ทําให้มีความ
ประมาท และ ความ โกรธ ขึ้น เป็นอัน มาก 19 ถ้า เป็นที่ พอ
พระทัยกษั ตริย์ ขอให้มีพระราชโองการจากพระองค์ และให้
บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่
คืนคํา ไม่ได้ว่า ‘วัช ทีจะเข้าเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส อีก ไม่ได้
’ และขอกษั ตริย์ ประทานตําแหน่ ง ราชินีให้แก่ผู้อื่นที่ดีกว่า
พระนาง 20 ดัง นั ้น เมื่อ กษั ตริย์ ทรงประกาศกฤษฎีกา ตลอด
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พระ ราช อาณาจักร ของ พระองค์ (อัน กว้าง ใหญ่ อย่าง ยิง่
นั ้น) สตรีทัง้ ปวง จะ ต้อง ให้เกียรติสามีของ ตน ไม่ว่า สูง
หรือ ตํ่า” 21 คํา ทูล แนะ นํา นี้ เป็นที่ พอ พระทัย กษั ตริย์ และ
เจ้า นาย กษั ตริยจึ
์ ง ทรง กระทํา ตาม ที่ เม มูค า นทูล เสนอ
22 พระองค์ทรงมีพระอักษรไปทัว
่ ราชมณฑลของกษั ตริย์ ถึง
ทุก มณฑลตามอักขระของมณฑลนั ้น และถึง ทุก ชาติ ตาม
ภาษาของเขา ให้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตน
และให้ประกาศกฤษฎีกานี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2

เอสเธอร์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นพระราชินี
ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ เมื่อ พระพิโรธ ขอ งกษั ตริย์
อา ห สุ เอ รัส สงบ ลง พระองค์ทรง ระลึก ถึง วัช ที และ สิง่ ที่
พระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่พระองค์ทรงออกเรือ
่ ง
2
พระนาง ข้าราชการของกษั ตริย์ผู้ปรนนิ บัติพระองค์อยูจึ
่ ง
ทูล ว่า “ขอ ทรง ให้หา หญิง พรหมจารี สาว สวย มา ถวาย
กษั ตริย์ 3 และ ขอก ษั ตริย์ ทรง แต่ง ตัง้ เจ้า หน้าที่ทุกมณฑล
แห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อ ให้คนเหล่า นี้ รวบรวม
หญิง สาว พรหมจารี งดงาม ทัง้ หลาย มายัง ฮาเร็ม ใน สุ สาป
รา สาท ให้อยูใน
่ อารักขา ของ เฮ กัย ข้า ราช บริพาร ใน พระ
ราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ผู้ ดูแลสตรี และขอประทานเครือ
่ ง
4
ชําระล้างและประเทืองผิว สําหรับ หญิง เหล่า นั ้น และขอ
ให้ หญิง สาวคนที่กษั ตริยพอพระทั
์
ย ได้ เป็น พระราชินี แทน
วัช ที” ข้อนี้ พอพระทัย กษั ตริย์ พระองค์จึง ทรงกระทํา ตาม
นั ้น 5 ยังมี ยิว คน หนึ่ ง ใน สุ สาป รา สา ท ชื่อ โม รเดคัย บุตร
ชายยาอีร ์ ผู้เป็น บุตรชายชิ เมอี ผู้เป็น บุตรชายคีช คนเบน
ยา มิน 6 ผู้ถูกก วาด ต้อน จาก เยรู ซาเล็ม ใน หมู่ เชลย ที่ถูกก
1
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วาด ต้อน ไป พร้อม กับ เย โค นิ ยาห์กษั ตริยของ
์
ยู ดาห์ ผู้ซึ่ง
เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยของ
์
บา บิ โลน ได้ กวาดต้อน ไป นั ้น
7 ท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาห์ คือ เอสเธอร์บุตรสาวลุง ของท่าน
เพราะ เธอ ไม่มีพ่อ แม่ สาว คน นี้ รู ปงาม และ น่า ดู เมื่อบิ ดา
มารดาของเธอสิน
ิ แล้ว โมรเดคัยก็ รบ
ั เธอมาเลี้ยงเป็น
้ ชีวต
8
บุตรสาว ต่อ มาเมื่อ พระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎีกา
ของพระองค์ประกาศออกไป และเมื่อเขารวบรวมหญิงสาว
เป็นอันมากเข้ามาในสุ สาปราสาทให้อยูภายใต้
่
อารักขาของ
เฮกัย เอสเธอร์ก็ถูกนําเข้ามาไว้ในราชสํานั กภายใต้อารักขา
ของ เฮ กัย ผู้ดูแล สตรี 9 หญิง นั ้น เป็นที่ พอใจ เขา และ เธอ
ก็ เป็นที่ โปรดปรานแก่เขา เขาจึง รีบ จัดหาเครือ
่ งประเทือง
ผิว และส่วนของเธอให้เธอ พร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว
เจ็ด คนจากราชสํานั ก แล้ว ก็เลื่อนเธอและสาวใช้ ของเธอ
ขึ้น ไปยัง สถานที่ที่ดีที่สุด ในฮาเร็ม 10 เอสเธอร์มิได้บอกให้
ทราบถึง ชาติ และญาติ ของเธอ เพราะโมรเดคัย กําชับ เธอ
ไม่ให้ใครรู ้ 11 ทุกๆวัน โมรเดคัย เดิน มาหน้า ลานของฮาเร็ม
เพื่อ ฟัง ข่าวเอสเธอร์เป็น อย่างไร และมี อะไรเกิด ขึ้น แก่เธอ
12 เมื่อ ถึง เวรที่ สาวๆทุก คนจะเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส
หลัง จาก ได้ เตรียม ตัว ตาม ระเบียบ ของ หญิง สิบ สอง เดือน
แล้ว (และนี่ เป็นเวลาปกติสําหรับประเทืองผิว คือชโลมกาย
หญิงด้วย นํ้ามัน กํายาน หก เดือน และ หก เดือน ด้วย เครือ
่ ง
เทศและนํ้ามัน ประเทืองผิว ผู้หญิง ) 13 เมื่อ สาวๆทุก คนจะ
เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อย่างนี้ เธอจะต้องการเอาอะไรจากฮาเร็ม
ไปยัง ราชสํานั ก ก็เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้า เวลาเย็น และ
ในเวลาเช้า เธอกลับ ออกมาในฮาเร็มที่ สองในอารักขาของ
ชาอัช กาสขันทีของกษั ตริย์ผู้ ดูแลนางห้าม เธอไม่ได้เข้า ไป
เฝ้า กษั ตริย์อีก นอกจากกษั ตริย์ จะพอพระทัย ในเธอ และ
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ทรงเรียกชื่อ เธอให้เข้า เฝ้า 15 บัดนี้ เมื่อ ถึง เวรของเอสเธอ
ร์ บุตรสาวของอาบี ฮาอิล ลุงของโมรเดคัย ผู้ ซ่ึง รับ เธอไว้
เป็น บุตรสาว จะเข้าเฝ้า กษั ตริย์ เธอมิได้ขอสิง่ ใด นอกจาก
สิง่ ที่ เฮกัย ข้า ราชสํานั ก ของกษั ตริย์ผู้ ดูแลพวกสตรีแนะนํา
ฝ่ายเอสเธอร์ได้รับ ความโปรดปรานในสายตาของทุก คน
ที่ได้พบเห็น 16 เมื่อ เขาพาเอสเธอร์เข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ อาห
สุ เอ รัส ใน พระ ราช สํานั ก ใน เดือน สิบ ซึ่ง เป็น เดือน เท เบท
ใน ปีที่เจ็ด แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ 17 กษั ตริยทรง
์
รัก เอ ส
เธอ ร์ ยิง่ กว่า บรรดา หญิง ทัง้ ปวง นั ้น และ เธอ ได้ รับ พระ
กรุ ณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
มากกว่า หญิง พรหมจารีทัง้ สิน
้ พระองค์จึง ทรง สวม พระ
มงกุฎ บน ศีรษะ ของ เธอ และ ทรง ตัง้ เธอ ให้ เป็น พระ ราชินี
แทนวัช ที 18 แล้ วกษั ตริย์พระราชทานการเลี้ยงใหญ่แก่เจ้า
นายและข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ เป็นการเลี้ยงของ
พระนางเอสเธอร์ พระองค์ทรงอนุมัติให้งดส่วยแก่ มณฑล
ทัง้ ปวง และพระราชทานของกํานั ล ด้วยพระทัยกว้างขวาง
ของกษั ตริย์ 19 เมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครัง้ ที่สอง
โม รเดคัย นั ่ง อยูที
่ ่ประตูขอ งกษั ตริย์ 20 ฝ่าย พระ นาง เอ ส
เธอร์นั้นมิได้ทรงให้ ใครทราบถึง พระญาติ หรือ ชนชาติ ของ
พระนางดังที่ โมรเดคัยกําชับพระนางไว้ เพราะพระนางเอส
เธอร์ทรงทํา ตามคํา สัง่ ของโมรเดคัย เช่น เดียวกับ เมื่อ เขา
เลี้ยงดูพระนางมา
โมรเดคัยช่วยชีวต
ิ ของกษั ตริย์
21 ใน ครัง
้ นั ้น เมื่อ โม รเดคัย นั ่ง อยูที
่ ่ประตูขอ งกษั ตริย์
บิกธาน และ เท เรช ขันทีสอง คน ขอ งกษั ตริย์ ผู้เฝ้า
ธรณี ประตู มีความโกรธและหาช่องที่จะประทุษร้ายกษั ตริย์
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อาหสุ เอรัส 22 เรือ
่ งนี้ รู ถึ
้ งโมรเดคัยและท่านก็ ทูลพระราชินี
เอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูล กษั ตริย์ ในนามของโม
รเดคัย 23 เมื่อมี การสอบสวนเรือ
่ งนี้ ว่า เป็น ความจริง แล้ว
กษั ตริยก็
์ ทรง ให้ แขวน สอง คน นั ้น เสีย ที่ต้นไม้ และ บันทึก
เรือ
่ งไว้ในหนั งสือพงศาวดารต่อพระพักตร์กษั ตริย์

3

ฮามานวางแผนร้ายที่จะทําลายคนยิวทัง้ ปวง

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัสทรงเลื่อน

ยศฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก กษั ตริยทรงเลื
์
่ อน
ท่าน และ ทรง ตัง้ เก้าอี้ ของ ท่าน ไว้ เหนื อ กว่า ของ เจ้า นาย
ทัง้ ปวง ที่อยูกั
่ บ พระองค์ 2 บรรดา ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์
ซึ่ง อยูที
่ ่ประตูขอ งกษั ตริย์ก็กราบ ลง แสดง ความ เคารพ ต่อ
ฮามาน เพราะกษั ตริย์ ทรงบัญชาให้ แสดงความเคารพต่อ
ท่านเช่น นั ้น แต่โมรเดคัยมิได้กราบหรือ แสดงความเคารพ
3 ข้าราชการของกษั ตริย์ ซ่ึง อยูที
่ ่ประตูของกษั ตริย์จึง พูดกับ
โม รเดคัย ว่า “ทําไม ท่าน ละเมิด พระ บัญชา ขอ งกษั ตริย์”
4 อยูมาเมื
่
่ อเขาทัง้ หลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่า และท่าน
ไม่ ฟัง เขา เขา ก็ ไป เรียน ฮา มาน เพื่อ จะ ดู ว่า ถ้อยคํา ของ
โม รเดคัย จะ ชนะ หรือ ไม่ เพราะ ท่าน บอก เขา ว่า ท่าน เป็น
ยิว 5 เมื่อ ฮา มาน เห็นว่า โม รเดคัย ไม่ กราบ ลง หรือ แสดง
ความ เคารพ ต่อ ท่าน ฮา มาน ก็เดือดดาล 6 แต่ท่าน เห็นว่า
เป็นการ เสีย เกียรติที่จะจับกุม โม รเดคัย คน เดียว เพราะ มี
คนเรียนท่านให้ ทราบถึง ชนชาติ ของโมรเดคัย ฮามานจึง
หา ช่อง ที่ จะ ทํา ลาย ยิวทัง้ หมด คือ ชนชาติ ของ โม รเดคัย
ทัว่ ราช อาณาจักร ขอ งอาห สุ เอ รัส 7 ใน เดือน แรก ซึ่ง เป็น
เดือน นิ สาน ปีที่สิบ สอง แห่ง รัช กาล กษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส
เขา พา กัน ทอด เปอร์ คือ สลาก ต่อ หน้า ฮา มาน เพื่อ หา วัน
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และ เพื่อ หา เดือน ได้เดือน ที่สิบ สอง คือ เป็น เดือน อา ดาร์
8 แล้ว ฮามานทูลกษั ตริย์ อาหสุ เอรัสว่า “มีชนชาติหน่ึ งกระ
จา ยอ ยูทั
่ ว่ และ แยก กัน อยู่ ท่ามกลาง ชนชาติ ทัง้ หลาย ใน
มณฑลทัง้ หลายแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ กฎหมาย
ของ เขา ผิดกับ กฎหมาย ของ ชนชาติ อื่น ทัง้ สิน
้ และ พวก
นี้ ไม่รักษากฎหมายของกษั ตริย์ การที่กษั ตริยทรงปล่
์
อยเขา
9
ไว้นี้ ไม่บังเกิด ประโยชน์ แก่พระองค์ ถ้า เป็นที่ พอ พระทัย
กษั ตริย์ ขอ ทรง ออก กฤษฎีกา ให้ ทําลาย ล้าง เขา เสีย เถิด
และข้า พระองค์ จะถวายเงิน หนึ่ ง หมื่น ตะลัน ต์ใส่มือ บรรดา
ผู้ที่ดูแลพระราชกิจของกษั ตริย์ เพื่อเขาจะได้ใส่ในพระคลัง
ขอ งกษั ตริย์” 10 กษั ตริยจึ
์ ง ถอด พระ ธํามรงค์ ตรา ออก จาก
พระหัตถ์ ของพระองค์ มอบแก่ ฮามานบุตรชายฮัม เมดาธา
คนอากัก ศัตรู ของพวกยิว 11 และกษั ตริย์ตรัสกับฮามานว่า
“เรามอบเงินนั ้นให้แก่ท่าน และมอบประชาชนแก่ท่านด้วย
เพื่อ จะ ทํา แก่ เขา ตาม ที่ ท่าน เห็นดี” 12 แล้ว ทรง เรียก ราช
อาลักษณ์ เข้า มาในวันที่สิบสามเดือนต้น ให้เขีย นกฤษฎีกา
ตามที่ฮามานบัญชาไว้ทุกประการ ส่งไปยังสมุหเทศาภิบาล
ของกษั ตริย์และของเจ้าเมืองมณฑลทัง้ ปวงและถึงเจ้านาย
แห่งชนชาติทัง้ ปวง ถึงทุกมณฑลเป็นอักขระของมณฑลนั ้น
และถึง ชนทุก ชาติ เป็น ภาษาของเขา เขียนในพระนามขอ
งกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ ขอ
งกษั ตริย์ 13 ให้คนเดิน ข่าวจดหมายเหล่า นี้ ไปถึง มณฑลขอ
งกษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ สัง่ ให้ทําลาย สังหาร และ ทํา ให้ ยิวทงั ้ ปวง
พินาศ ไป ทัง้ หนุ่ม และ แก่ เด็ก และ ผู้ หญิง ใน วัน เดียวกัน
คือ วันที่สิบ สาม เดือน ที่สิบ สอง ซึ่ง เป็น เดือน อา ดาร์ และ
ให้ รบ
ิ เอาข้าวของของเขาไปหมด 14 ให้ออกสําเนาเอกสาร
นั ้น เป็น กฤษฎีกาในทุก มณฑล นํา ไปป่าวร้องให้ชนชาติทัง้
ปวงพร้อมเพื่อวันนั ้น 15 บรรดาคนเดินข่าวก็รีบไปตามพระ
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บัญชา ขอ งกษั ตริย์ และ ออก กฤษฎีกานัน
้ ใน สุ สาป รา สาท
กษั ตริยก็
์ ประ ทับด่ื มกับ ฮา มาน ส่วน ชาว นคร สุ สา พา กัน
งุนงง

4
พวกยิวถืออดอาหาร
เมื่อ โม รเดคัย ทราบ ทุก อย่าง ที่ได้กระทํา ไป แล้ว โม
รเดคัยก็ ฉี ก เสื้อ ของ ตน สวม ผ้า กระสอบ และ ใส่ขี้ เถ้า และ
ออกไปกลางนคร ครํา่ ครวญด้วยเสียงดังอย่างขมขื่น 2 ท่าน
ขึ้น ไปอยู่ ตรงหน้า ประตู ของกษั ตริย์ เพราะไม่มีผู้ใดที่ สวม
ผ้า กระสอบ เข้า ประตู ขอ งกษั ตริย์ได้ 3 และ ใน ทุก มณฑล
ที่ พระ บัญชา ขอ งกษั ตริย์ และ กฤษฎีกา ของ พระองค์ ไป ถึง
ก็มีการไว้ทุกข์อย่างใหญ่ หลวงท่ามกลางพวกยิว ด้วยการ
อดอาหาร ร้องไห้และครํา่ ครวญ และคนเป็นอันมากนอนใน
ผ้า กระสอบและมีขี้ เถ้า 4 เมื่อ สาวใช้ และขันทีของพระนาง
เอสเธอร์มาทูล พระนาง พระราชินีก็เป็น ทุกข์ในพระทัย ยิง่
นั ก พระนางทรงส่งเสื้อผ้าไปให้แก่โมรเดคัย เพื่อท่านจะได้
ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสีย แต่ท่านไม่ยอมรับผ้านั ้น
5 แล้ว พระนางเอสเธอร์มีพระเสาวนี ย์ เรียกฮาธาคขันทีคน
หนึ่ งของกษั ตริย์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตัง้ ให้ปรนนิ บัติ พระ
นาง ตรัสสัง่ ให้ ไป หา โม รเดคัย เพื่อ จะ ทรง ทราบ ว่า เรือ
่ ง
6
อะไร และทํา อย่างนั ้น ทําไม ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัย
ที่ ถนนในนคร ข้างหน้า ประตู ของกษั ตริย์ 7 โมรเดคัยก็ เล่า
เรือ
่ งทัง้ สินที
้ ่เกิด แก่ท่าน และจํานวนเงิน ถูก ต้องที่ ฮามาน
สัญญาถวายแก่ พระคลัง ของกษั ตริย์ เพื่อ การทําลายพวก
ยิว 8 โมรเดคัย ยัง ได้ให้สําเนากฤษฎีกาเขียนที่ ออกในสุ สา
สัง่ ให้ ทําลายเขาทัง้ หลายเพื่อ นํา ไปแสดงแก่ พระนางเอส
เธอร์ อธิบายเรือ
่ งให้พระนาง และกําชับ ให้ พระนางเข้า เฝ้า
1
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กษั ตริย์ เพื่อทูล อ้อนวอนพระองค์ และวิงวอนพระองค์ เพื่อ
เห็นแก่ชนชาติของพระนาง 9 ฮาธาคก็กลับไปทูลพระนางเอ
สเธอร์ถึง สิง่ ที่ โมรเดคัย ได้ บอกไว้ 10 แล้ว พระนางเอสเธอ
ร์ก็บอกฮาธาคให้ส่งข่าวไปให้โมรเดคัยว่า 11 “ข้าราชการขอ
งกษั ตริย์ ทัง้ สิน
้ และประชาชนในบรรดามณฑลของกษั ตริย์
ทราบอยูว่
่ า ถ้า ชายหรือ หญิง คนใดเข้า เฝ้า กษั ตริย์ ภายใน
พระ ลาน ชัน
้ ใน โดย มิได้ทรง เรียก ก็มีกฎหมาย อยู่ ข้อ เดียว
เหมือนกัน หมด ให้ลงโทษถึง ตาย เว้น เสีย แต่ผู้ซึ่ง กษั ตริย์
ยื่น ธารพระกรทองคํา ออกรับ คนนั ้น จึง จะมีชีวิตอยูได้
่ ส่วน
ฉั น กษั ตริย์ก็มิได้ตรัส เรียก ให้เข้า เฝ้า มา สามสิบ วัน แล้ว”
12 เขาทัง
้ หลายก็ มาบอกโมรเดคัย ถึง สิง่ ที่ พระนางเอสเธอ
ร์ตรัสนน
ั ้ 13 โม รเดคัย จึง บอก เขา ให้กลับ ไป ทูล ตอบ พระ
นางเอสเธอร์ว่า “อย่า คิด ว่า เธออยู่ ในราชสํานั ก จะรอดพ้น
ได้ดีกว่า พวกยิวทัง้ ปวง 14 เพราะถ้า เธอเงียบอยูในเวลานี
่
้
ความ ช่วย เหลือ และ การ ช่วย ให้ พ้น จะ มา ถึง พวก ยิว จาก
ที่อื่น แต่เธอและวงศ์ วานบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริง เธอ
มารับ ตําแหน่ ง ราชินีก็เพื่อ ยามวิกฤตเช่น นี้ ก็เป็น ได้นะ ใคร
จะรู ”้ 15 แล้ว เอสเธอร์ ตรัส บอกเขาให้ ไปบอกโมรเดคัย ว่า
16 “ไป เถิด ให้รวบ รวม พวก ยิวทัง
้ สินที
้ ่ หา พบ ใน สุ สา และ
ถืออดอาหารเพื่อฉั น อย่ารับประทาน อย่าดื่มสามวันกลาง
คืน หรือ กลางวัน ฉั น และสาวใช้ ของฉั น จะอดอาหารอย่าง
ท่าน ด้วย แล้ว ฉั น จะ เข้า เฝ้า กษั ตริย์แม้ว่า เป็นการ ฝ่าฝืน
กฎหมาย ถ้าฉั นพินาศ ฉั นก็พินาศ” 17 โมรเดคัยก็ไปกระทํา
ทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รบ
ั สัง่ แก่ท่าน

5
พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ ถึงกษั ตริย์
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อยูมาในวั
่
นที่ สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์
และ ประ ทับ ยืนที่ ใน ลาน ชัน
้ ใน ของ พระ ราช สํานั ก ตรง
ข้า มกับท้ อง พระ โรง ใหญ่ ขอ งกษั ตริย์ กษั ตริยประทั
์
บ บน
ราชบัล ลังก์ ภายในพระราชวัง ตรงข้ามทางเข้า พระราชวัง
2 เมื่อ กษั ตริย์ ทอด พระเนตร เห็น พระ ราชิ นี เอ ส เธอ ร์
ประทับ ยืน อยู่ ใน พระ ลาน พระ นา งก็เป็นที่ โปรดปราน ใน
สายพระเนตรของพระองค์ พระองค์จึง ทรงยื่น ธารพระกร
ทองคํา ซึ่ง อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอ
ร์ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ก็เสด็จ เข้า มา แตะ ยอด ธาร พระกร
3 กษั ตริยตรั
์ สกับพระนางว่า “พระราชินีเอสเธอร์ เรือ
่ งอะไร
กัน พระนาง ต้องการ สิง่ ใด ก็จะ ประทาน ให้แก่พระนาง ถึง
ครึง่ ราช อาณาจักร ของ เรา” 4 และ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ ทูล
ว่า “ถ้า เป็นที่ พอพระทัย กษั ตริย์ ขอกษั ตริย์ เสด็จ มาพร้อม
กับ ฮา มาน ใน วัน นี้ ถึง การ เลี้ยง ที่ หม่อม ฉั น เตรียม ไว้ เพื่อ
พระองค์” 5 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัสว่า “ให้ฮา มาน รีบ มา เพื่อ ท่าน
จะได้ กระทํา ตามที่ พระนางเอสเธอร์ปรารถนา ” กษั ตริยจึ
์ ง
เสด็จ ไปในการเลี้ยงกับ ฮามานซึ่ง พระนางเอสเธอร์ได้ทรง
เตรียมไว้ 6 ขณะอยูที
่ ่การเลี้ยงเหล้า องุน
่ กษั ตริย์ ตรัส กับ เอ
สเธอร์ว่า “คําร้องขอของพระนางว่า กระไร เราจะให้ แล้ว
คําทูลขอของพระนางว่ากระไร แม้จะถึงครึง่ ราชอาณาจักร
ของเรา ก็จะสําเร็จ” 7 พระนางเอสเธอร์ทูล ว่า “คําร้องขอ
ของหม่อมฉั นและคําทูลขอของหม่อมฉั น คือ 8 ถ้าหม่อมฉั น
เป็นที่ โปรดปราน ใน สาย พระเนตร ขอ งกษั ตริย์ และ เป็นที่
พอ พระทัย กษั ตริย์ที่จะ ประทาน ตาม คําร้อง ขอ ของ หม่อม
ฉั น และให้คําทูลขอของหม่อมฉั นสําเร็จนี้ ขอกษั ตริย์เสด็จ
มาพร้อมกับ ฮามานในการเลี้ยงซึ่ง หม่อมฉั น จะเตรียมไว้
สําหรับ เขา ทัง้ หลาย และ พรุ ง่ นี้ หม่อม ฉั น จะ กระทํา ตาม
ที่กษั ตริยตรั
์ สนัน
้ ” 9 วัน นั ้น ฮามานก็ ออกไปด้วยใจชื่นบาน
และยินดี แต่เมื่อ ฮามานเห็น โมรเดคัย ที่ประตูของกษั ตริย์

เอสเธอร์ 5:10

12

เอสเธอร์ 6:4

ไม่ยืน ขึ้น หรือ ตัว สัน
่ อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ท่านก็ เดือดดาลต่อ โม
รเดคัย 10 ถึง อย่างนั ้นก็ดี ฮามานก็ อดกลัน
้ ไว้ กลับ ไปบ้าน
ใช้ให้คนไปตามบรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของ
ตน 11 ฮามานพรรณนาถึง ความโอ่โถงแห่ง ความมังม
่ ี ของ
ท่าน จํานวนบุตรของท่าน และเกียรติยศทัง้ สิน
้ ซึ่ง กษั ตริย์
พระราชทานแก่ท่าน และถึงเรือ
่ งว่ากษั ตริย์ได้เลื่อนท่านขึ้น
เหนื อ เจ้า นาย และ ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์อย่างไร 12 แล้ว
ฮามานเสริมว่า “แม้พระราชินีเอสเธอร์ก็มิได้ทรงให้ผู้ใดไป
กับ กษั ตริย์ ใน การ เลี้ยง ซึ่ง พระนาง ทรง จัด ขึ้น นอกจาก ตัว
ข้า และพรุ ง่ นี้ พระนางทรงเชิญ ข้า กับ กษั ตริย์อีก 13 แต่สิ่ง
เหล่านี้ หาเป็นประโยชน์ แก่ข้าไม่ ตราบใดที่ข้าเห็นโมรเดคัย
คนยิวนั ่ งอยูที
่ ่ประตูของกษั ตริย์” 14 เศเรชภรรยาของท่าน
และสหายทัง้ สิน
้ ของท่านจึง พูดกับท่า นว่า “ขอทํา ตะแลง
แกงสูงห้าสิบศอก รุ ง่ เช้าก็ทูลกษั ตริย์ให้แขวนโมรเดคัยเสีย
ที่นั ่น แล้วก็ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงกับกษั ตริย์” คําแนะนํานี้
เป็นที่พอใจฮามาน ท่านจึงสัง่ ให้ทําตะแลงแกง

6
ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย
คืนวัน นั ้น กษั ตริย์ บรรทม ไม่หลับ และ พระองค์ ทรง
บัญชา ให้ นํา หนั ง สือบัน ทึก เหตุที่น่า จดจํา คือ พระ ราช
พงศาวดาร มา เขา ก็ อ่าน ถวาย กษั ตริย์ 2 พระองค์ทรง
เห็น เขียน ไว้ว่า โม รเดคัย ได้ ทูล เรือ
่ งบิกธา นา และ เท เรช
อย่างไร คือ เรือ
่ ง ขันทีสอง คน ขอ งกษั ตริย์ผู้เฝ้า ธรณี ประตู
หาช่องจะปลงพระชนม์กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัส 3 กษั ตริยตรั
์ สว่า
“ได้ให้ เกียรติและ ยศ อะไร แก่ โม รเดคัย เพราะ เรือ
่ ง นี้ บ้าง
” ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์ผู้ปรนนิ บัติพระองค์ทูล ว่า “ยัง
ไม่ได้ให้สิ่ง ใด พ่ะ ย่ะ ค่ะ” 4 กษั ตริยตรั
์ สว่า “ใคร อยู่ ใน
1
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ลาน บ้าน” ฝ่าย ฮา มาน พึ่ง เข้า มา ถึง พระ ลาน ชัน
้ นอก
แห่ง ราช สํานั ก เพื่อ จะ ทูล กษั ตริย์ เรือ
่ ง เอา โม รเดคัย
แขวน เสีย ที่ ตะ แลง แกง ซึ่ง ท่าน ได้ เตรียม ไว้ สํา หรับท่าน
5 ข้าราชการ ขอ งกษั ตริย์ จึง ทูล พระองค์ว่า “ดูเถิด ฮา มาน
กําลัง ยืน อยู่ ใน พระ ลาน พ่ะ ย่ะ ค่ะ” และ กษั ตริย์ตรัสว่า
“ให้ท่าน เข้า มา นี่ ” 6 ฮา มาน จึง เข้า มา กษั ตริยตรั
์ ส กับท่า
นว่า “หา กกษั ตริย์มีพระ ประสงค์ จะ ประทาน เกียรติยศ
แก่บุคคล ผู้ ใด แล้ว กษั ตริยควร
์
จะ ทํา แก่ เขา ประการ
ใด” และ ฮา มาน รําพึง ใน ใจ ว่า “ผู้ใด เล่า ที่กษั ตริยพอ
์
พระทัย จะประทานเกียรติยศมากกว่า ข้า” 7 แล้ว ฮามานจึง
ทูล กษั ตริย์ว่า “เพื่อ ให้เกียรติแก่คนที่กษั ตริยพอพระทั
์
ย จะ
8
ประทานเกียรติยศนั ้น ขอนําฉลองพระองค์ซ่ึงกษั ตริย์ทรง
และม้า ซึ่ง กษั ตริย์ทรง และมงกุฎ ซึ่ง พระองค์ ทรงสวมบน
พระ เศียร 9 ขอ ทรง มอบ ฉลอง พระองค์ และ ม้า ใน มือ ของ
เจ้า นาย ผู้ใหญ่ยิง่ ที่สุด คน หนึ่ ง ขอ งกษั ตริย์ ขอ ให้แต่ง คน
ที่กษั ตริยพอ
์ พระทัย จะ ประทาน เกียรติยศ และ ขอ ให้ ชาย
นั ้น ขึ้น นั ่ง หลังม้า ไปตามถนนของกรุ ง และป่าวร้องไปข้าง
หน้า เขา ว่า ‘ผู้ที่กษั ตริยพอ
์ พระทัย จะ ประทาน เกียรติยศ ก็
เป็น เช่น นี้ แหละ ’ ” 10 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัส กับ ฮามานว่า “รีบเข้า
เถอะ เอา เสื้อ และ ม้า อย่าง ที่ ท่าน ว่า แล้ว ให้เกียรติแก่โม
รเดคัย คน ยิว ซึ่ง นั ่ง ที่ประตูขอ งกษั ตริย์ อย่า เว้น สิง่ ใด ที่
ท่าน กล่าว มา นั ้น เลย” 11 ฮา มาน จึง นํา ฉลอง พระองค์ กับ
ม้า และตกแต่ง โมรเดคัย และให้ ท่า นขึ้นม้า ไปตามถนนใน
กรุ ง ป่าวร้องหน้าท่านว่า “ผู้ที่กษั ตริยพอพระทั
์
ยจะประทาน
เกียรติยศก็ เป็น เช่น นี้ แหละ ” 12 แล้ว โมรเดคัยก็กลับ มายัง
ประตู ของกษั ตริย์ แต่ฮามานรีบ กลับ ไปบ้านของท่าน คลุม
ศีรษะและครํา่ ครวญ 13 และฮามานเล่าทุกสิง่ ที่อุบัติแก่ท่าน
ให้เศเรชภรรยาของท่านและสหายทัง้ หลายของท่านฟัง คน
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ฉลาด ของ ท่าน และ เศเรช ภรรยา ของ ท่าน จึง ว่า “ถ้า ท่าน
เริมล
่ ้ มลงต่อ หน้า โมรเดคัย ซึ่ง เป็น เชื้อ สายของยิว ท่านจะ
ไม่ ชนะเขา แต่จะล้ม ลงต่อ หน้า เขาแน่ ” 14 ขณะเมื่อ เขาทัง้
หลายกําลังพูดกับท่านอยู่ ขันทีของกษั ตริย์ก็มาถึงรีบนําฮา
มานไปยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดนั ้น

7

การเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์
กษั ตริยจึ
์ ง เสด็จ กับ ฮามานไปในการเลี้ยงกับ พระราชิ นี
2
เอสเธอร์ ในวันที่ สองเมื่อ อยูที
่ ่การเลี้ยงเหล้า องุน
่ กษั ตริย์
ตรัส กับ เอสเธอร์อีกว่า “พระราชินีเอสเธอร์ คําร้องขอของ
พระนางคือ อะไร และคํา ทูล ขอของพระนางคือ อะไร เราจะ
ประทานให้ แม้ถึง ครึง่ ราชอาณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ”
3 พระราชินีเอสเธอร์ทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ถ้าหม่อม
ฉั น เป็นที่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้า
เป็นทีพ
่ อพระทัยกษั ตริย์ ขอพระราชทานชีวต
ิ ของหม่อมฉั น
ให้แก่หม่อมฉั น ตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และชีวต
ิ ของ
ชนชาติ ของหม่อมฉั น ตามคํา ทูล ขอของหม่อมฉั น 4 เพราะ
พวก เรา ถูก ขาย ทัง้ หม่อม ฉั น และ ชนชาติ ของ หม่อม ฉั น
ให้ถูกทําลาย ให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญ แต่ถ้า พวก
เรา ถูก ขาย เพียง ให้ เป็น ทาส ชาย และ หญิง หม่อม ฉั นก็ จะ
อดกลัน
้ สงบไว้ เพราะความทุกข์ ยากของเราจะเปรียบกับ
ผล เสีย หาย ขอ งกษั ตริย์นั้นก็ไม่ ได้ ” 5 กษั ตริยอา
์ ห สุ เอ รัส
จึง ตรัส กับ พระ ราชิ นี เอ ส เธอ ร์ว่า “ผู้นั ้น คือ ใคร อยูที
่ ่ไหน
6
จึงบัง อาจคิด การกระทํา เช่น นี้ ” และพระนางเอสเธอร์ทูล
ว่า “คู่อริและศัตรู คือ ฮามานคนโหดร้ายผู้นี้ เพคะ” ฮามาน
ก็กลัวอยูต
่ ่อพระพักตร์กษั ตริยและพระราชิ
์
นี
1

ฮามานถูกแขวนคอให้ตาย
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7

กษั ตริยทรง
์
ลุก ขึ้น จาก การ เลี้ยง เหล้า องุน
่ ด้วย ทรง
พระพิโรธ และ เสด็จ เข้าไป ใน ราช อุทยาน แต่ฮา มาน ยัง
อยู่ เพื่อ ทูล ขอ ชีวต
ิ จาก พระ ราชิ นี เอ ส เธอ ร์ เพราะ ท่าน
เห็นว่ากษั ตริย์ ทรงมุ่ง ร้ายต่อ ท่านแล้ว 8 เมื่อ กษั ตริย์ เสด็จ
กลับ จากราชอุทยานมายัง ที่ ซ่ึงมี การเลี้ยงเหล้า องุน
่ ฝ่าย
ฮา มาน ยัง กราบ อยูที
่ ่พระแท่น ซึ่ง พระ นาง เอ ส เธอ ร์ ประ
ทับอยู่นั ้น กษั ตริยตรั
์ สว่า “เขา ยัง จะ ข่มขืน พระ ราชินี ต่อ
หน้า ต่อตา เรา ใน บ้าน ของ เรา หรือ” พอ พระ วา ทะ หลุด
จาก พระโอษฐ์กษั ตริยเขา
์
ก็ มา คลุม หน้า ฮา มาน 9 ฮา ร โบ
นาขันทีคนหนึ่ ง ทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริยว่
์ า “ดูเถิด ตะแลง
แกงซึ่ง ฮามานเตรียมไว้ สําหรับ โมรเดคัย ซึ่ง รายงานช่วย
พระชนม์กษั ตริย์ ก็ยังตัง้ อยูที
่ ่บ้านของฮามาน สูงห้าสิบศอก
พ่ะ ย่ะ ค่ะ” กษั ตริยตรั
์ สว่า “แขวนมัน บนนั ้น แหละ” 10 เขาก็
แขวนฮามานบนตะแลงแกงซึ่ง ท่านได้ เตรียมไว้สําหรับ โม
รเดคัย แล้วพระพิโรธของกษั ตริย์ก็สงบลง

8

1

พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรู ทัง้ หลายของเขา

ใน วัน นั ้น กษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส พระราชทาน วงศ์ วาน
ของ ฮา มาน ศัตรู ของ พวก ยิว แก่พระ ราชินีเอ ส เธอ ร์ โม
รเดคัยก็เข้า เฝ้า กษั ตริย์ เพราะ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ได้ทูล ว่า
ท่านเป็นอะไรกับพระนาง 2 กษั ตริยจึ
์ งถอดพระธํามรงค์ตรา
ซึ่ง พระองค์ ทรง เอา มา จาก ฮา มาน พระราชทาน ให้ โม
รเดคัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตัง้ โมรเดคัย เป็น ใหญ่ เหนื อ
วงศ์ วาน ของ ฮา มาน 3 แล้ว พระ นาง เอ ส เธอ ร์ กราบ ทูล
กษั ตริย์อีก พระนาง กราบ ลง ที่ พระบาท ของ พระองค์ และ
วิงวอน พระองค์ ด้วย นํ้า พระเนตร ขอ ให้แผนการ ร้าย ของ
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ฮา มาน คน อา กัก และ การ ปอง ร้าย ซึ่ง ท่าน ได้ คิด ขึ้น
ต่อ พวก ยิวนั ้ นพ้น ไป เสีย 4 กษั ตริยจึ
์ ง ทรง ยื่น ธาร พระกร
ทองคํา แก่ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ พระ นาง เอ ส เธอ ร์ก็ทรง
ลุก ขึ้น ประทับ ยืน เฝ้า กษั ตริย์ 5 พระนาง ทูล ว่า “ถ้า เป็นที่
พอ พระทัย กษั ตริย์ และ ถ้า หม่อม ฉั น เป็นที่ โปรดปราน ใน
สาย พระเนตร ของ พระองค์ ถ้า สิง่ นั ้น เป็น สิง่ ที่ถูก ต้อง ต่อ
พระ พักตร์กษั ตริย์ และ หม่อม ฉั น เป็นที่ พอ พระทัย ใน สาย
พระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้มีพระอักษรรับสัง่ ให้กลับ
ความ ใน จดหมาย ซึ่ง ฮา มาน คน อา กัก บุตร ชาย ฮัม เม ดา
ธาได้คิดขึ้น และเขียนเพื่อทําลายพวกยิวที่อยูในมณฑลทั
่
ง้
6
สิน
้ ของกษั ตริย์ เพราะหม่อมฉั น จะอดทนดูภัย พิบัติมาถึง
ชาติ ของหม่อมฉั น อย่างไรได้ หม่อมฉั น จะทนดู การทําลาย
ญาติพี่น้ องของหม่อมฉั น อย่างไรได้” 7 กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัส
จึง ตรัส กับ พระ ราชิ นี เอ ส เธอ ร์ และ แก่ โม รเดคัย คนยิวว่า
“ดูเถิด เรา มอบ วงศ์ วาน ของ ฮา มาน แก่ พระ นาง เอ ส เธอ
ร์แล้ว และเขาก็ แขวนมัน บนตะแลงแกง เพราะมัน จะทํา
อันตรายแก่ พวกยิว 8 ท่านจะเขียนตามที่ ท่านพอใจเกี่ยว
กับ เรือ
่ ง ยิว ใน นาม ขอ งกษั ตริย์ และ ประทับ ตรา ด้วย พระ
ธํามรงค์ เพราะว่า กฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษั ตริย์ และ
ประทับ ตรา ด้วย พระ ธํามรงค์ จะ เปลี่ยน กลับ ไม่ได้ ” 9 แล้ว
พระองค์ ทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข้า มาในเวลานั ้น ในเดือน
ที่ สาม ซึ่ง เป็น เดือน สิวัน ณ วัน ที่ยี่สิบสาม และ ให้เขีย นก
ฤษ ฎีกา ตาม ที่ โม รเดคัย บัญชา ทุก อย่าง เกี่ยว กับ พวก ยิว
ถึง บรรดาสมุห เทศาภิบาล และผู้ว่า ราชการ และเจ้า หน้าที่
ของมณฑล ตัง้ แต่อินเดียถึงเอธิโอเปีย ร้อยยีสิ
่ บเจ็ดมณฑล
ไป ถึง ทุ กมณฑลเป็นอักข ระ ของ มณฑล นั ้น และ ถึง ชน ทุก
ชาติ เป็น ภาษา ของ เขา และ ถึง พวก ยิว เป็นอักข ระ และ ใน
ภาษาของเขา 10 และท่านเขียนในพระนามของกษั ตริย์ อา
ห สุ เอ รัส และ ประทับ ตรา พระ ธํามรงค์ ขอ งกษั ตริย์ และ
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ส่ง จดหมายนั ้น ไปทางผู้ เดิน ข่าวขึ้นม้า เร็ว และผู้ขี่ล่อ อูฐ
และม้า อาชาไนยหนุ่ม 11 ตามจดหมายเหล่า นี้ กษั ตริยทรง
์
อนุญาต ให้ พวก ยิว ผู้อยูใน
่ ทุก เมือง ชุมนุมกัน และ ป้องกัน
ชีวต
ิ ของตน ให้ทําลาย ให้สังหารและให้ล้างผลาญกําลังพล
ใดๆของประชาชนหรือ มณฑลใดๆซึ่ง จะมาทําร้าย ทัง้ เด็ก
และผู้หญิง และปล้น เอาข้าวของของเขา 12 ในวัน เดียวตล
อด ทัวท
่ ุ กมณฑล ขอ งกษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส คือ วันที่สิบสาม
เดือนที่สิบ สอง ซึ่ง เป็น เดือน อาดาร์ 13 สําเนาของหนั งสือ
ที่เขียนนั ้น จะต้องเป็น กฤษฎีกาในทุก มณฑล และออกโดย
การป่าวร้องแก่ชนชาติทัง้ ปวง พวกยิว จะต้องพร้อมกัน ใน
วัน นั ้น แก้ แค้น ศัตรู ของ ตน 14 คน เดิน ข่าว ซึ่ง ขี่ ล่อกับ อูฐ
จึง รีบ เร่ง ขับ ไปตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎีกานั ้
นอ อก ใน สุ สาป รา สาท 15 เมื่อ โม รเดคัย ออก ไป พ้น พระ
พักตร์กษั ตริย์ สวมฉลองพระองค์สีฟ้า และสีขาว พร้ อมกับ
มงกุฎ ทองคํา ใหญ่ และเสื้อ คลุม ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดสีม่วง
ฝ่าย ชาว นคร สุสาก็โห่ร้อง เปรม ปรีดิ์ 16 พวก ยิว มี ความ
ผ่องใส ความ ยินดี ชื่นบาน และ เกียรติ 17 ทุกมณฑล ทุก
เมือง ไม่ว่าที่ใดที่ พระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎีกาของ
พระองค์มา ถึง ก็มี ความ ยินดีและ ความ ชื่นบาน ท่ามกลาง
พวก ยิว มีการ เลี้ยง และ วันร่น
ื เริง คน เป็นอัน มาก มา จาก
ชนชาติ ของประเทศก็ ประกาศตัว เป็น พวกยิว เพราะความ
กลัวพวกยิวมาครอบงําเขา

9

พวกยิวป้องกันตนเองได้

1 ในเดือนที่สิบสองซึ่งเป็ นเดือนอาดาร์ วันที่สิบสามเดือน

นั ้น เมื่อ จะปฏิ บัติตามพระบัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกา
ในวัน นั ้น เองที่ศัตรู ของพวกยิว หวัง จะเป็น ใหญ่ เหนื อ พวก
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ยิว (แต่ซึ่ง ถูก เปลี่ยนไป เป็นวันที่ พวกยิว ได้ ความเป็น ใหญ่
เหนื อพวกที่เกลียดชังเขา) 2 พวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัว
เมืองตลอดทัวท
่ ุกมณฑลของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เพื่อจะจับ
พวกที่ หาช่องทําร้ายเขา ไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะ
ความกลัวเขาครอบงําเหนื อชนชาติทัง้ ปวง 3 บรรดาเจ้านาย
ทัง้ ปวงของมณฑล และสมุห เทศาภิบาล และผู้ วา่ ราชการ
เมือง และเจ้าหน้าที่ราชการก็ชว
่ ยพวกยิวด้วย เพราะความ
4
กลัวโมรเดคัยครอบงําเขา เหตุว่าโมรเดคัยเป็นใหญ่อยูใน
่
ราช สํานั ก ขอ งกษั ตริย์ และ ชื่อ เสียง ของ ท่าน เลื่อง ลือ ไป
ทัวท
่ ุ กมณฑล เพราะชายที่ ช่อ
ื โมรเดคัยนั ้นมี อาํ นาจมากยิง่
ขึ้น ทุกที 5 พวกยิวจึง โจมตีศัตรู ทัง้ หมดของตนด้วยฟันดาบ
สังหารและทําลายเขา และทํา แก่ผู้ที่เกลียดชัง เขาตามใจ
ชอบ 6 ใน สุ สาป รา สาท พวก ยิว ได้ สังหาร และ ทําลาย ล้าง
เสีย ห้า ร้อย คน 7 ได้สังหาร ปาร ชัน ดาธา และ ดาล โฟน
และอัส ปาธา 8 และโปราธา และอาดั ล ยา และอารี ดาธา
9 และ ปาร มัช ทา และ อา รี สัย และ อา รีดั ย และ ไว ซาธา
10 คือ เขาสังหารบุตรชายทัง
้ สิบ ของฮามาน บุตรชายฮัม เม
ดาธา ศัตรู ของ พวก ยิว แต่เขา มิได้ปล้น ข้าว ของ 11 ใน วัน
นั ้น จํานวน คน ที่ถูก ฆ่า ใน สุ สาป รา สา ทก็ถูกนํา มา รายงาน
ต่อ เบื้อง พระ พักตร์กษั ตริย์ 12 กษั ตริยจึ
์ ง ตรัส กับ พระ ราชิ
นี เอ ส เธอ ร์ว่า “พวก ยิว ได้ สังหาร และ ทําลาย ล้าง เสีย ห้า
ร้อย คนใน สุ สาป รา สาท รวม ทังบ
้ ุตร ชาย ทัง้ สิบ คน ของ
ฮา มาน ด้วย แล้ว เขา ได้ ทํา อะไร กัน บ้าง ใน มณฑล ที่เหลือ
อยูของกษั
่
ตริย์นั ้น บัดนี้ คําร้องของพระนางคือ อะไร เราจะ
ประทาน ให้ คํา ทูล ขอ ของ พระนาง มี อะไร อีก ต่อ ไป อีกบ้าง
เรา ก็ จะ กระทํา ตาม นั ้น” 13 พระ นาง เอ ส เธอ ร์ ทูล ว่า “ถ้า
เป็นที่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้พวกยิวที่อยูในสุ
่
สาได้กระทํา
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ตามกฤษฎีกาของวันนี้ ในวันพรุ ง่ นี้ อีก และขอให้แขวนบุตร
ชาย ทัง้ สิบ ของ ฮา มาน บน ตะ แลง แกง” 14 กษั ตริยได้
์ ทรง
บัญชา ให้ กระทํา เช่น นั ้น มีกฤษฎีกา ออก ใน สุ สา และ บุตร
ชายทัง้ สิบ คนของฮามานก็ถูกแขวน 15 พวกยิวที่อยูในสุ
่
สา
ชุมนุมกัน ในวันที่สิบสี่ เดือนอาดาร์ด้วย และได้ สังหารสาม
ร้อยคนในสุ สา แต่เขามิได้ริบ ข้าวของ 16 ฝ่ายพวกยิวอ่น
ื ๆ
ซึ่งอยูใ่ นมณฑลของกษั ตริย์ก็ชุมนุมกันป้องกันชีวต
ิ และพ้น
ศัตรู ของ เขา เขา สังหาร ผู้ที่เกลียด ชัง เขา เสีย เจ็ด หมื่น ห้า
พัน คน แต่เขา มิได้ริบ ข้าว ของ 17 เหตุ นี้ เกิด ขึ้น ในวันที่สิบ
สามเดือนอาดาร์ และในวันที่สิบสี่ เขาหยุด พัก และกระทํา
วัน นั ้น ให้ เป็นวันกิน เลี้ยง และ ยินดี 18 แต่พวก ยิวที่อยูใน
่
สุ สา ชุมนุมกัน ในวันที่สิบ สาม และ วันที่สิบสี่ และ หยุด พัก
ในวันที่สิบห้า ทําให้วันนั ้นเป็นวันกินเลี้ยงและยินดี 19 เพราะ
ฉะนั ้น พวกยิว ในชนบท ที่ อยูตามหั
่
ว เมืองที่ไม่มีกําแพง ถือ
วันที่สิบ สี่ ของ เดือน อา ดาร์ เป็นวัน แห่ง ความ ยินดี และ กิน
เลี้ยง และถือเป็นวันร่น
ื เริง และเป็นวันที่เขาส่งของขวัญไป
ให้กันและกัน
เทศกาลเปอร์รม
ิ เริม
่ ต้น
20 และโมรเดคัย บันทึก เรือ
่ งนี้ และส่ง จดหมายไปยัง พวก
ยิวทัง้ ปวง ผู้อยูใน
่ มณฑล ทัง้ ปวง ขอ งกษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส
ทัง้ ใกล้ และไกล 21 ชักชวนเขาให้ ถือ วันที่สิบสี่ เดือนอาดาร์
และวันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน ทุกๆปี 22 เป็นวันที่ พวกยิว พ้น
จากศัตรู ของเขา และเป็นเดือนที่เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็น
ความยินดี และการครํา่ ครวญเป็นวันร่น
ื เริง ให้แก่เขา และ
ให้เขาถือ เป็นวันกิน เลี้ยงและวัน ยินดี เป็นวันที่ ส่ง ของขวัญ
แก่กันและกัน และให้ของขวัญแก่คนจน 23 พวกยิวจึงตกลง
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กระทําตามที่เขาตัง้ ต้นแล้ว และตามที่โมรเดคัยเขียนไปถึง
เขา 24 เพราะฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรู ของ
พวกยิวทงั ้ ปวง ได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทําลายเขา ได้ทอด
เปอร์ คือ สลาก เพื่อ ล้าง ผลาญ และ ทําลาย เขา 25 แต่เมื่อ
พระนางเอสเธอร์เข้า เฝ้า กษั ตริย์ พระองค์ทรงบัญชาเป็น
ลาย ลักษณ์ อักษร ให้ แผนการ มุ่ง ร้าย ของ ท่าน ซึ่ง ท่าน ได้
คิด ต่อ พวก ยิวนัน
้ กลับ ตกลง บน ศีรษะ ของ ท่าน เอง และ
ให้ ตัวท่า นกับ บุตร ชาย ของ ท่าน ถูก แขวน บน ตะ แลง แกง
26 เพราะ ฉะนั ้น เขา จึง เรียก วัน เหล่า นี้ ว่า เปอร์ริม ตาม คํา
เปอร์ ดัง นั ้น เพราะ ทุก อย่าง ที่เขียน ไว้ ใน จดหมาย นี้ และ
เพราะสิง่ ที่พวกยิวต้องเผชิญในเรือ
่ งนี้ และสิง่ ที่อุบัติแก่เขา
27 พวก ยิวก็ กําหนด และ รับ ว่า ตัว เขา เอง เชื้อ สาย ของ เขา
และบรรดาผู้ที่เข้าจารีตยิวจะถือสองวันนี้ ดังที่เขียนไว้ และ
ตาม เวลา ที่ กําหนด ไว้ทุก ปีมิได้ขาด 28 และ ว่า จะ จดจํา วัน
เหล่า นี้ และถือ ตลอดทุก ชัว่ อายุ ทุกครอบครัว มณฑลและ
เมือง วัน เทศกาลเปอร์รมน
ิ ี้ จะไม่ เลิก ถือ ในท่ามกลางพวก
ยิว หรือ การระลึก ถึง วัน เหล่า นี้ จะไม่สิ้น ลงในเชื้อ สายของ
เขาเลย 29 แล้วพระราชินีเอสเธอร์ ธิดาของอาบีฮาอิล กับโม
รเดคัยคนยิว ก็เขียนเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรรับรองจดหมาย
30
ฉบับที่ สองนี้ เรือ
่ งเทศกาลเปอร์ริม ให้ส่ง จดหมายไปถึง
ยิวทัง้ ปวงในหนึ่ ง ร้อยยีสิ
่ บเจ็ด มณฑลในราชอาณาจักรขอ
งอาห สุ เอ รัส เป็น คํา ที่แท้จริง ให้อยูเย็
่ น เป็นสุข 31 และ ให้
ถือ วัน เทศกาลเปอร์รม
ิ เหล่า นี้ ตามกําหนดฤดูกาล ดัง ที่โม
รเดคัย คนยิว และพระราชินี เอสเธอร์มีพระเสาวนี ย์สัง่ พวก
ยิว และตามที่ เขาตัง้ ไว้ สําหรับ ตนเองและสําหรับ เชื้อ สาย
ของ เขา เกี่ย วกับ การ อด อาหาร และ การ ร้อง ทุกข์ ของ เขา
32 พระบัญชาของพระนางเอสเธอร์ตัง
้ ระเบียบการเทศกาล
เปอร์รม
ิ ไว้และมีบันทึกไว้ในหนั งสือ
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โมรเดคัยได้รบ
ั ตําแหน่ งรองกษั ตริย์
กษั ตริยอา
์ ห สุ เอรัสมี รับสัง่ ให้เก็บ บรรณาการ ทัว่ ราช
อาณาจักร และ ตาม เกาะ ต่างๆ แห่ง ทะเล 2 พระ รา ชกิจอัน
กอปร ด้วย พระ ราช อํานาจ และ อา นุภาพ กับ เรือ
่ ง ราว
ละเอียด ของ ยศศักดิ์ อัน สูง ของ โม รเดคัย ซึ่ง กษั ตริย์
ทรง เลื่อน ท่าน ขึ้น มิได้บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร ขอ
งกษั ตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือ 3 เพราะโมรเดคัยคน
ยิว มี ตําแหน่ ง รอ งกษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส และ ท่าน เป็น ใหญ่
ท่ามกลาง พวก ยิว และ เป็นที่ ชอบพอ ของ มวล ญาติพี่น้ อง
ของ ท่าน เพราะ ท่าน แสวงหา ความ มัง่ คัง่ ให้ชนชาติของ
ท่าน และพูดให้เกิดสันติสุขแก่เชื้อสายทัง้ ปวงของท่าน
1
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