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เอสเธอร
คํานํ า
เอสเธอรเป็ นชื่อของหญิง สาวคนหนึ่ง
นางเป็ นหญิงกําพราชาว
ยิวที่อยูภาย
ใตการดูแลของโม รเดคัยลูกพี่ลูก น อง
ของ นาง เมื่อกษัตริยอา ห สุ เอ รัสแหง
เปอรเซียไดหยาขาดจากพระ ราชินีองค
แรก เขาก็ไดเลือกเอสเธอรมาเป็ นราชินี
องคใหม แตโม รเดคัยสัง่ หามไม ใหเอ ส
เธอรบอกใครวานางเป็ นคนยิว
มีชายคน หนึ่งชื่อฮา มาน
เขามี
ตําแหนงสูงสุดรองจากกษัตริย
เขา
เกลียดคน ยิวมาก จึงวางแผนหลอกให
กษัตริยออกกฎหมายที่อนุญาตใหฆา
ชาว ยิวทุก คน เอ ส เธอ รก็เลยตองเสี่ยง
ชีวิตของ นางและชวยชีวิตคน ยิวไวได
ในที่สุด อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
หนังสือเลมนี้
จากเรื่อง
นี้เราจะเห็นวาพระเจา
สามารถทํางานหลังฉากเพื่อปกป องและ
ดูแลคนของพระองค
และเรายังเห็น
อีกวา
หลายครัง้ กรรมจะสนองกรรม
เชน ตัวอยางของฮา มาน เขาวางแผน
และได รับอํานาจที่จะฆาชาว ยิว แตชาว
ยิวกลับได
รับอํานาจที่จะทําลายศัตรู
ของพวก เขา (อสธ. ๓:๑๐-๑๔ และ
๘:๒-๑๓) ฮา มานคิดที่จะยกตัว เองใหได
รับเกียรติ แตกลับตองยกผู อื่นใหได รับ
เกียรติ (อสธ. ๖:๖, ๑๑) ฮามานเตรียม
ไมสําหรับเสียบประจานโม รเดคัย แต
กลับถูกเสียบเอง (๕:๑๔ และ ๗:๙-๑๐)
ชาว ยิวจะอานหนังสือเลม นี้ทุก ปี
ในเทศกาลปุ ริม ที่เฉลิมฉลองเวลาที่
พระเจาชวยพวก เขาใหรอดพนจากแผน
งานของศัตรูที่พยายามจะทําลายลาง

เอสเธอร ๑:๗

พวก เขา หนังสือเลม นี้สง เสริมและ
ปลุกใจใหพวก เขารักชาติ
ตามแบบ
อยางของโม รเดคัย ที่แสวงหาความ
เป็ น อยูที่ ดีใหประชาชนของเขา และนํ า
สันติสุขมาใหกับคน ยิวทัง้ หมด (อสธ.
๑๐:๔)
ราชินีวัชทีไมเชื่อฟั งคําสั่งกษัตริย
๑ เรื่องเหลา

๑ กษัตริยอา ห สุ เอ รัส
นี้เกิด

ขึ้นในสมัยของ
*พระองคเป็ นคน

เดียวกับอา ห สุ เอ รัสที่ครอบครองหนึ่ง รอย
ยี่สิบ เจ็ดมณฑล ตัง้ แตประเทศอินเดียไป
จนถึงคูช †๒ ในเวลานัน
้ กษัตริยอาหสุเอรัสนัง่
อยูบนบัลลังกในเขตวังของเมืองสุสา
๓ ในปี ที่ สามที่พระองคครอง ราชยอยูนัน
้
พระองคไดจัดงาน เลีย
้ งขึ้นใหกับเจา หน าที่
และพวกผูนําทุก คนของพระองค รวม ทัง้
พวกแมทัพทัง้ หลายของเปอรเซียและมีเดีย
ตลอด จนบรรดาขุนนางและพวกเจา หน าที่
ประจํามณฑลตางๆ ๔ งาน เลีย
้ งนี้ไดจัด ขึ้น
หนึ่ง รอยแปด สิบวัน พระองคไดโออวดถึง
ความรํ่ารวยอันมหาศาลของอาณาจักรของ
พระองค และสงา ราศีและบารมีอันมี คาอยาง
ยิ่งยวดของพระองค ๕ หลัง จากเสร็จ สิน
้ งาน
เลีย
้ งนี้แลว พระองคก็ไดจัดงานเลีย
้ งอีกงาน
หนึ่งขึ้นเป็ นเวลาเจ็ด วัน งานนี้จัด ขึ้นในสวน
ภายในเขตวังของพระองค พระองคไดเชิญ
ทุก คนที่อยูในเขตวังของเมืองสุสา ตัง้ แต
คนที่มีหน ามีตาที่สุดไปจนถึงคนที่กระจอก
งอก งอยที่สุด ๖ ภายในสวนนัน
้ ตกแตงดวย
เชือกที่ทําจากลินินอยาง ดีและขน แกะสี มวง
คลองกับหวงเงินที่ติดอยูบนเสาหิน ออน มี
เกาอีน
้ อนที่ทําจากทองคําและเงิน เกาอีเ้ หลา
นี้ตัง้ อยูบนพื้นที่ปูดวยกระเบื้องเคลือบสลับสี
ที่ประกอบขึ้นดวยหินสี มวง หิน ออนสี ขาว
เปลือกหอย มุข และหิน ออนสี เขม ๗ เครื่อง
ดื่มตางๆใสอยูในถวยทองคํา
และถวยทุก
ใบก็แตก ตางกัน มีเหลา องุนมากมายจาก

*๑:๑ อาหสุเอรัส หรือ ในภาษากรีก เรียกวา “เซอรเซส” พระองคเป็ นกษัตริยของอาณาจักร
เปอรเซีย ปกครองในปี ๔๘๖-๔๖๕ กอนพระ เยซูมา เกิด ตอจากพอของ เขาที่มีช่ อ
ื วา ดา ริ
อัส ดาริ อัส ไดอนุญาตใหคนยิวกลับไปยังยู ดาห และสรางวิหารขึ้น มาใหมในเมืองเยรูซาเล็ม
แตคนยิวสวนใหญยัง คงกระจัดกระจายกันอยูตามเมืองตางๆของอาณาจักรเปอรเซีย เมื่อลูก
ของกษัตริยอา ห สุ เอ รัสขึ้นครอง ราชย พระองคก็ไดสนับสนุนใหเน หะ มี ยาหกลับไปสราง
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม
†๑:๑

ประเทศอินเดียไปจนถึงคูช ประเทศอินเดียในที่ นี้ ปั จจุบันนี้คือประเทศปากีสถาน
“คูช” ในปั จจุบันคือประเทศซูดาน

เอสเธอร ๑:๘

กษัตริย เพราะพระองคใจดี ๘ ไมมีขอ หาม
สําหรับการ ดื่ม
เพราะกษัตริยไดสงั ่ พวก
พนักงานที่อยูในวังทุก คน ใหบริการเครื่อง
ดื่มกับแตละคนมากเทาที่เขาตองการ
๙ ในขณะเดียวกัน ราชินีวัช ทีก็ไดจัดงาน
เลีย
้ งใหบรรดาผู หญิงที่อยูในวังของกษัตริย
อาหสุเอรัสเหมือนกัน
๑๐ ในวันที่เจ็ดของงาน เลีย
้ ง เมื่อกษัตริย
เริ่มมึนๆจากเหลา องุนแลว พระองคสัง่ ให
เมหุมาน บิสธา ฮารโบนา บิกธา อาบักธา เศ
ธาร และคาร คาส ผูเป็ นขันทีทัง้ เจ็ดของ
พระองควา ๑๑ ใหไปนํ าตัวราชินีวัช ทีมาเขา
เฝ าพระองค ใหนางสวมมงกุฎมาดวย เพื่อ
พระองคจะไดอวดความ
งามของนางตอ
ประชาชนทัง้ หลายและตอบรรดาเจา หน าที่
เพราะนางมีความงดงามยิ่งนัก
๑๒ แตราชินีวัช ทีไม ยอมมาเขา เฝ าตามคํา
สัง่ ของกษัตริยที่สงั ่ ผานมาทางพวกขันที
เหลานัน
้ กษัตริยจึงโกรธและเดือดดาลมาก
๑๓ ดัง นั น
้ พระองคจึงปรึกษาพวกผู รูของ
พระองค
ตามปกติแลวกษัตริยจะปรึกษา
พวกผู รูเหลา นี้ ในเรื่องกฎหมายและขัน
้ ตอน
ทางกฎหมาย ๑๔ ผู รูพวกนี้ใกล ชิดกับกษัตริย
มาก พวก เขามีช่ อ
ื วาคา ร เชน า เช ธาร อัด
มาธา ทาร ชิช เม เรส มาร เสนา และเม มูค
าน ผู รูทัง้ เจ็ดนี้เป็ นเจา หน าที่ที่สําคัญมาก
ของเปอรเซียและมีเดีย พวก เขาเขา เฝ า
กษัตริยอยูเป็ นประจํา พวก เขามีอํานาจมาก
ในอาณาจักร ๑๕ กษัตริยอาหสุ เอรัสถามพวก
เขาวา “ตามกฎหมายแลว เราควรจะทํายัง
ไง ดีกับราชินีวัช ที ที่นางขัดขืนคํา สัง่ ของ
กษัตริยที่ไดสงั ่ ผานไปทางพวกขันที”
๑๖ แลวเมมูคานไดตอบตอกษัตริย ตอหน า
เจาหน าที่ทัง้ หลายวา “ราชินีวัชทีไมเพียงแต
ทําผิดตอกษัตริยเทานัน
้
พระนางยังทําผิด
ตอเจา หน าที่ทุก คนและประชาชนทัง้ หลาย
ที่อาศัยอยูในทุกมณฑลของพระองคดวย
๑๗ เพราะพวกผู หญิงทุก คนจะไดยินถึงสิ่งที่
พระนางไดทําไป แลวพวกเขาเหลา นัน
้ จะพา
กันดูถูกสามีของตน พวกเขาจะอางวา ‘ตอน
ที่กษัตริยอา ห สุ เอ รัสสัง่ ใหราชินีวัช ทีเขา เฝ า
พระนางยังไมยอมไปเขาเฝ ากษัตริยเลย’
๑๘ ในวัน นี้ พวกภรรยาของเจา หน าที่ใน
เปอรเซียและมีเดีย ที่ไดยินถึงสิ่งที่ราชินีได
ทําไป ก็จะพูดอยาง นัน
้ เหมือนกันกับสามี
ของพวก เขาที่เป็ นเจา หน าที่ของกษัตริย
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เอสเธอร ๒:๕

และการดูถูกและความโกรธเกรีย
้ วก็จะเกิด
ขึ้นอยางไมรูจักจบสิน
้
๑๙ ดัง นั น
้ ถาพระองคเห็น ดวย ขาพเจาขอ
แนะนํ าวา ใหพระองคออกคํา สัง่ และใหจด
บันทึกไวในกฎหมายของเปอรเซียและมีเดีย
ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได คือ ราชินีวัช
ทีไม อาจเขา เฝ ากษัตริยอา ห สุ เอ รัสไดอีก ตอ
ไป และพระองคจะมอบตําแหนงราชินีของ
พระนาง ใหกับหญิงอื่นที่ดี กวา ๒๐ แลวคํา
สัง่ นี้ของพระองค จะถูกประกาศไปทัว
่ ราช
อาณาจักรอันยิ่ง ใหญของพระองค แลวพวก
ผู หญิงทัง้ หลายจะไดใหเกียรติสามีของตน
ไมวาสามีของ เขาจะเป็ นคนมีหน ามีตาหรือ
คนตํ่าตอยก็ตาม”
๒๑ ทัง
้ กษัตริยและพวกเจา หน าที่ทัง้ หลาย
ของพระองค ตางพอใจมากกับคํา แนะนํ านี้
ดัง นัน
้ กษัตริยจึงทําตามคํา แนะนํ าของเม มูค
าน ๒๒ จดหมายไดถูกสงไปทัว
่ ทุกมณฑลของ
พระองค โดยเขียนเป็ นตัว อักษรของแตละ
มณฑล และเขียนถึงแตละชนชาติตามภาษา
ของพวก เขาเอง จดหมายเหลา นี้ไดเขียน
ประกาศวา
“ใหผูชายแตละ คนปกครอง
ดูแลครอบครัวของตน และใหพูดภาษาของ
ชนชาติตัวเอง”
เอสเธอรไดขึน
้ เป็ นราชินี
๑ หลังจาก นั น
้

๒ หายโกรธแลว พระองคก็คิดถึงพระนาง

เมื่อกษัตริยอา ห สุ เอ รัส

วัชที และสิ่งที่พระนางไดทําไป รวมทัง้ คําสัง่
ที่พระองคไดออกมาเกี่ยวกับพระนาง ๒ พวก
คน รับ ใชพระองคไดเสนอกับกษัตริยวา “นา
์ งั ้
จะใหมีการคนหาสาวแรก
รุนที่บริสุทธิท
หลายมาใหกับกษัตริย ๓ ขอ ใหพระองคแตง
ตัง้ เจา
หน าที่ทุกมณฑลในอาณาจักรของ
พระองค ใหออกไปรวบรวมสาวแรก รุนที่
์ งั ้ หลาย แลวนํ ามาที่เขตวังในเมือง
บริสุทธิท
สุสา ใหสงพวกนางไปอยูกับพวกผู หญิงของ
กษัตริย และใหเฮ กัยขันทีของกษัตริย ทํา
หน าที่ดูแลสาว งามเหลา นี้ ใหเขาบํารุงผิวให
กับสาวงามเหลานี้ ๔ สาวงามคนใดที่พระองค
ถูกใจ ก็จะ ไดเป็ นราชินีแทนพระนางวัช ที”
กษัตริยชอบขอ เสนอนี้ พระองคจึงทําตาม
นัน
้
๕ มีชาว ยิวคน หนึ่ งอาศัยอยูในเขตวังใน
เมืองสุสา เขามีช่ อ
ื วาโม รเดคัยเป็ นลูกชาย
ของยา อีร ที่เป็ นลูกชายของชิ เม อี ที่เป็ น

เอสเธอร ๒:๖

ลูกชายของคีช ชาวเบนยามิน ๖ กษัตริยเนบู
คัด เนส ซารของบา บิ โลนไดกวาดตอนคีช
บรรพบุรุษของโม
รเดคัยไปเป็ นเชลยจาก
เมืองเยรูซาเล็ม
พวก นัน
้ อยูในกลุมที่ถูก
กวาดตอนไปพรอมกับเย โฮ ยา คีนกษัตริย
แหงยูดาห *๗ โมรเดคัยไดดูแลฮาดาชาห หรือ
มีอีกชื่อหนึ่งวา เอสเธอร ซึ่งเป็ นลูกสาวของ
ลุง เขา โมรเดคัยรับเอสเธอรมาเป็ นลูก เมื่อ
พอ แมของเธอตาย เอสเธอรมีรูป รางหน าตา
ที่สวยงามมาก
๘ เมื่อคํา สัง
่ ของกษัตริยถูกประกาศออก ไป
ก็มีหญิงแรก รุนเป็ นจํานวนมากถูกรวบรวม
มาที่เขตวังในเมืองสุสา มาอยูภาย ใตการ
ดูแลของเฮ กัย เอ ส เธอ รก็ถูกพามาที่วังของ
กษัตริยดวย
และอยูในความดูแลของเฮ
กัย ผูดูแลพวกผู หญิงทัง้ หลายของกษัตริย
๙ เฮ กัยชอบเอ ส เธอ ร และเธอก็กลายเป็ น
คน โปรดของ เขา ดัง นัน
้ เฮ กัยจึงรีบบํารุง
ผิว พรรณใหกับเอ ส เธอ ร และใหอาหารที่
พิเศษกับนาง เขายังไดคัด เลือกหญิงรับ ใช
เจ็ด คนจากวังของกษัตริย เพื่อใหมารับ ใช
เอ ส เธอ ร หลังจาก นัน
้ เขาไดยายเอ ส เธอ ร
และสาว ใชทัง้ เจ็ด คนไปอยูใน ที่ที่ดีที่สุดของ
บริเวณที่พวกผู หญิงของกษัตริยอยู กัน ๑๐ เอ
ส เธอ รไม ไดเปิ ด เผยความเป็ น มาของเธอ
หรือบรรพบุรุษของเธอวาเป็ นใคร เพราะโม
รเดคัยไดสัง่ หามเธอไว ๑๑ โม รเดคัยจะเดิน
เลนอยูหน า ลานที่พักของพวกผู หญิงเหลา
นัน
้ ทุก วัน เพื่อจะ ไดรูความเป็ น อยูของเอ ส
เธอร และดูวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอบาง
๑๒ กอนที่หญิง สาวเหลา นี้ จะ ไดเขา เฝ า
กษัตริย พวก เธอจะ ตองผานขัน
้ ตอนการ
บํารุงผิว พรรณเป็ นเวลาสิบ สองเดือนเสีย
กอน คือตองอาบนํ้ ามันกํายานเป็ นเวลาหก
เดือน และอาบนํ้ าหอมอีกหกเดือน พรอมกับ
ตกแตงดวยเครื่องสําอางตางๆ ๑๓ ถึงตอนนัน
้
์ ี่จะ
หญิง สาวที่จะไปเขา เฝ ากษัตริยก็มี สิทธิท
ขออะไรก็ไดจากที่พักของพวกนาง ติดตัวไป
ยังวังของกษัตริย ๑๔ สาวงามแตละคนจะถูก
สงเขาไปเฝ ากษัตริยในตอนเย็น
และกลับ
ออก มาในตอน เชา นางจะ ไดไปอยูในที่พัก
แหงใหม ภาย ใตการดูแลของชา อัช กาส ผู
เป็ นขันทีของกษัตริย เขาดูแลพวกนาง สนม
ของกษัตริย นางจะไม ไดเขา เฝ ากษัตริยอีก
*๒:๖
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นอกจากกษัตริยจะถูกใจนาง และเรียก หา
ชื่อนางอีกครัง้ หนึ่ง
๑๕ เมื่อถึงเวลาที่เอสเธอรจะตองไปเขา เฝ า
เธอไม ไดขออะไรติดตัวไป เลย นอกจากที่เฮ
กัยบอกใหเธอขอ เฮกัยเป็ นขันทีของกษัตริย
ที่ดูแลพวกผู หญิงเหลา นี้ เอสเธอรชนะใจทุก
คนที่พบเห็นเธอ เอสเธอรผู นี้คือลูกสาวของ
อาบีฮาอิลที่เป็ นลุงของโมรเดคัย โมรเดคัยได
รับเธอไวเป็ นลูกสาว ๑๖ เอสเธอรถูกนํ า ตัวไป
เขา เฝ ากษัตริยอาหสุ เอรัสในวังของพระองค
ในเดือนที่ สิบซึ่งเป็ นเดือนเทเบท ตรงกับปี ที่
เจ็ดของรัชกาลของพระองค
๑๗ กษัตริยรักเอ ส เธอ รมากกวาหญิงอื่น
ใด เธอเป็ นที่โปรดปรานของพระองค และ
พระองคก็ไดเอ็นดูนางมากกวาหญิงบริสุทธิ ์
ทุก คน ดัง นัน
้ พระองคจึงสวมมงกุฎบน
ศีรษะนาง และแตง ตัง้ ใหนางเป็ นราชินีแทน
๑๘ แลวกษัตริยก็ไดจัดงาน
พระนางวัช ที
เลีย
้ งอยางใหญ โตใหกับเอ ส เธอ ร เลีย
้ งเจา
หน าที่และผูนําทุก คนของพระองค พระองค
ประกาศใหวัน นัน
้ เป็ นวัน หยุดสําหรับมณฑล
ทุก แหง และมอบของ ขวัญใหกับประชาชน
เพราะพระองคเป็ นกษัตริยที่ใจดี
โมรเดคัยลวงรูแผนชั่วราย
๑๙ ในขณะ

ที่พวกคน รับ ใชของกษัตริย
์ ีกรอบ
กําลังรวบรวมสาวแรก รุนที่บริสุทธิอ
หนึ่ง โม รเดคัยก็เป็ นเจา หน าที่รับ ใชอยูใน
วังของกษัตริย ๒๐ เอสเธอรยังไม ไดเปิ ด เผย
สัญชาติหรือประวัติของครอบครัวเธอใหใคร
รู ตามที่โม รเดคัยไดสัง่ เธอไว เธอยัง คงเชื่อ
ฟั งโมรเดคัยเหมือนกับตอนที่เธออยูในความ
ดูแลของเขา
๒๑ ในระหวางที่โม รเดคัยทํา หน าที่อยูใน
วังนัน
้ บิกธาน และเท เรช ผูเป็ นขันทีสอง
คนของกษัตริย ที่เป็ นยามเฝ าทาง เขาหอง
ตางๆของกษัตริย เกิดโกรธแคนกษัตริยอาห
สุ เอ รัสขึ้น มา จึงวางแผนฆาพระองค ๒๒ โม
รเดคัยลวง รูแผน นัน
้ เขาจึงบอกกับราชินีเอ
ส เธอ ร และพระนางก็บอกกับกษัตริย นาง
บอกกษัตริยดวยวา โม รเดคัยเป็ นคนบอก
เรื่อง นี้ใหเธอรู ๒๓ เมื่อมีการสอบสวนเรื่อง นี้
และพบ วาเป็ นความ จริง ขันทีทัง้ สองจึงถูก
เสียบประจาน เรื่องเหลา นี้ทัง้ หมดไดถูกจด

เหตุการณนี้เกิดขึ้นในปี ๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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บันทึกไวตอ หน ากษัตริยในหนังสือเหตุการณ
รายวันของพระองค
แผนของฮามานที่จะทําลายชาวยิว
๑ หลัง

๓ กษัตริยอา ห สุ เอ รัสไดเลื่อนยศใหกับ

จากที่เกิดเหตุการณเหลา นี้ข้ น
ึ

ฮา มาน ลูกชายของฮัม เม ดาธา ชาวอา กัก
พระองคเลื่อนตําแหนงให กับเขาสูงกวาเจา
หน าที่ทุก คนที่อยูกับพระองค ๒ เจา หน าที่
ทุก คนของพระองคที่ทํา หน าที่รับ ใชอยูใน
วัง ตางพากันคุกเขาลงกมกราบตอฮา มาน
ตามคํา สัง่ ของกษัตริย แตโม รเดคัยไม ยอม
คุกเขาลงกมกราบเขา *๓ พวกเจา หน าที่ของ
กษัตริยที่รับ ใชอยูในวังจึงถามโม รเดคัยวา
“ทําไมเจาถึงไมคุกเขาลงกมกราบฮา มาน
ตามคําสัง่ ของกษัตริย”
๔ พวก เขาไดพูดเรื่อง นี้ กับโม รเดคัยหลาย
ครัง้ หลายหน แตโม รเดคัยก็ยังไม ฟั งพวก
เขา พวกเขาจึงไปฟ องฮามาน พวกเขาอยาก
รูวาขอ แกตัวที่โม รเดคัยใหนัน
้ ฟั งขึ้นหรือ
เปลา เพราะโม รเดคัยบอกกับพวก เขาวาโม
รเดคัยเป็ นชาว ยิว ๕ เมื่อฮา มานเห็นวาโม
รเดคัยไม ยอมคุกเขาลงกมกราบเขา เขาก็
โกรธมาก ๖ เพราะเขารูวาโม รเดคัยเป็ นคน
ยิว เขาจึงคิดวาฆาแคโม รเดคัยคน เดียวไม
พอ ตองกําจัดคนของโม รเดคัยดวย คือชาว
ยิวทุก คนที่อาศัยอยูทัว
่ ราชอาณาจักรของ
กษัตริยอาหสุเอรัส
๗ ในปี ที่สิบ สองที่กษัตริยอา ห สุ เอ รัสครอง
ราชย ในเดือนแรก คือเดือนนิ สาน ฮา มาน
ไดทําการเสี่ยงทายเพื่อหาวันและเดือนที่จะ
กําจัดชาว ยิว และมันก็ตกเป็ นวันที่สิบ สาม
ของเดือนสิบ สองคือเดือนอา ดาร (ในสมัย
นัน
้ สิ่งที่ใชในการเสี่ยงทายนี้ มีช่ อ
ื เรียก วา
“เปอร”) ๘ ฮา มานพูดกับกษัตริยอา ห สุ เอ
รัสวา
“มีคนอยูกลุมหนึ่งที่กระจัดกระจาย
อาศัยอยูทัว
่ ทุกมณฑลในราชอาณาจักร
ของพระองค แตพวก เขาแยก ตัวออกจาก
คน อื่น กฎหมายของพวก เขาแตก ตางจาก
กฎหมายของคนอื่นๆทัง้ หมด พวกนี้ไม ยอม
เชื่อ ฟั งกฎหมายของพระองค ดัง นัน
้ มันไมมี
*๓:๒
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ประโยชนอะไรสําหรับพระองคที่จะเก็บคน
พวกนัน
้ ไว
๙ ถาพระองคเห็นดีดวย ขอพระองคเขียน
เป็ นกฎออก มาใหทําลายคนพวก นี้เสีย และ
ขาพเจาจะถวายเงินประมาณสามรอยสีส
่ ิบหา
ตัน ใหกับเจา หน าที่ของกษัตริยเพื่อเอาไป
เก็บไวในคลังหลวง”
๑๐ กษัตริยจึงถอดแหวนจากนิ้ ว
มือของ
พระองค มอบใหกับฮา มาน ลูกชายของฮัม
เม ดาธา ชาวอา กัก ฮา มานเป็ นศัตรูของชาว
ยิว ๑๑ กษัตริยพูดกับฮา มานวา “เราจะมอบ
เงินและคนเหลา นัน
้ ใหกับเจา เจาอยากจะทํา
อะไรกับพวกเขา ก็ไปทําไดเลย”
๑๒ แลวในวัน ที่สิบ สามของเดือนแรก ฮา
มานไดเรียกพวกเสมียนของกษัตริยมา และ
ใหพวกเสมียนเขียนทุก อยางตามที่เขา สัง่
พวก เขาเขียนเป็ นภาษาของคนตางๆเหลา
นัน
้
และสงไปยังพวกผูควบคุมภาค พวก
ผู วาราชการของแตละมณฑล รวม ทัง้ เจา
หน าที่ของประชาชนทุก คนในทุกมณฑล คํา
สัง่ นี้ไดเขียนขึ้นภาย
ใตช่ อ
ื ของกษัตริยอา
ห สุ เอ รัส และประทับตราดวยแหวนของ
พระองค
๑๓ แลวพวกผูสง สารก็นําจดหมายเหลา นี้
ไปแจก จายตามมณฑลตางๆทัว
่ ทุก แหงที่อยู
ภายใตการปกครองของกษัตริย ในจดหมาย
เขียนวา “ใหทําลายลางและฆาชาวยิวทุกคน
ใหพินาศสิน
้ ไป ทัง้ คน หนุมและคน แก ทัง้ ผู
หญิงและเด็กเล็กๆ ใหลงมือในวัน ที่สิบ สาม
ของเดือนสิบสอง ซึ่งเป็ นเดือนอาดาร และให
ยึดขาวของทัง้ หมดของพวกเขาไว
๑๔ พวกสําเนาของจดหมายคํา สัง
่ นี้
ให
ประกาศเป็ นกฎหมายออก ไปทัว
่ ทุกมณฑล
และประกาศออก ไปใหกับทุกชนชาติไดรับ รู
เพื่อทุกคนจะไดเตรียมพรอมสําหรับวันนัน
้ ”
๑๕ คนสง สารเหลา นั น
้ จึงรีบออกไปทําตาม
คํา สัง่ ของกษัตริย ในขณะที่กฎหมายนี้ก็ได
ประกาศในเขตวังของเมืองสุสาเหมือนกัน
พระองคนัง่ ดื่มอยูกับฮา มาน ในขณะ ที่เมือง
สุสาตกอยูในภาวะตื่นกลัว

สาเหตุที่โมรเดคัยไม ยอมกมกราบฮามาน คงเป็ นเพราะฮามานสืบเชื้อ สายมาจากอากัก
ผูเป็ นกษัตริยของเผาอามาเลค ซึ่งเผานี้เป็ นศัตรูของอิสราเอลที่พระเจาสาปแชงมาตัง้ แตสมัย
ครัง้ อิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสืออพยพ ๑๗:๘-๑๖ และหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๕:๑๗-๑๙
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โมรเดคัยเรียกรองใหเอส
เธอรชวยเหลือชาวยิว
๑ เมื่อโม รเดคัยรูเรื่องทุก อยางที่เกิด ขึ้น

๔ เขาก็ฉีกเสื้อผาตัว เอง ใสชุดผากระสอบ
เอาขี้ เถามาโรย หัว แลวออกไปกลางเมือง
รองไหครํ่าครวญเสียง ดังดวยความขมขื่น
๒ โม รเดคัยเดินไปไดแคหน าประตูวังเทานั น
้
เพราะคนที่สวมชุดผากระสอบไมสามารถ
ผานเขาประตูวังไป ได ๓ ในทุกมณฑลที่ได
รับคํา สัง่ ของกษัตริย มีแตความทุกข ระทม
อันใหญ หลวงในหมูชาว ยิว พวก เขาอด
อาหาร รองไหครํ่าครวญเสียงดัง พวกชาวยิว
สวน ใหญปูผากระสอบและโรยขี้ เถาบน มัน
แลวนอนบนผานัน
้
๔ พวกสาวใชและขันทีของเอสเธอรมาเขา
เฝ าพระนาง และรายงานเรื่องโม รเดคัยให
พระนางฟั ง ทําใหพระนางเป็ น ทุกขและกลุม
ใจมาก ดัง นัน
้ พระนางจึงสงเสื้อผาไปใหโม
รเดคัย แทนชุดผากระสอบของ เขา แตโม
รเดคัยไมยอมรับเสื้อผาที่สงมา ๕ เอ ส เธอ
รจึงเรียกฮา ธาคมาพบ ฮา ธาคเป็ นขันทีที่
กษัตริยสงใหมารับ ใชพระนาง และพระนาง
สัง่ ใหเขาไปดูวาที่โม รเดคัยทําอยูนัน
้ หมาย
ถึงอะไร และทําไมถึงทําอยาง นัน
้ ๖ ฮา ธาค
จึงไปพบโม รเดคัยที่ลาน เมืองหน าประตูวัง
๗ โม รเดคัยเลาทุก อยางที่เกิด ขึ้นใหเขาฟั ง
และบอกถึงจํานวนเงินที่ฮา มานสัญญาวาจะ
ถวายเขาคลังหลวงเพื่อทําลายชาว ยิว ๘ โม
รเดคัยยังมอบสําเนาจดหมายคํา สัง่ ที่เขียน
ออก มาจากเขต วังของเมืองสุสาเรื่องทําลาย
ชาว ยิว ใหกับฮา ธาคดวย เพื่อฮา ธาคจะ ได
นํ าไปใหเอ ส เธอ รดู และจะ ไดอธิบายเรื่อง
ทัง้ หมดใหพระนางเขาใจ โม รเดคัยไดกําชับ
ใหฮา ธาคบอกใหเอ ส เธอ รไปเขา เฝ ากษัตริย
เพื่อวิงวอนขอความเมตตาจากกษัตริยใหกับ
โมรเดคัยและคนของพระนางดวย
๙ ฮาธาคจึงกลับไปเลาใหเอสเธอรฟังถึงทุก
สิ่งทุกอยางที่โมรเดคัยบอกเขา
๑๐ เอสเธอรจึงบอกกับฮาธาคใหไปบอกกับ
โมรเดคัยวา
๑๑ “เจา หน าที่ของกษัตริยทุก คน
และ
ประชาชนทัง้
หลายในมณฑลของกษัตริย
ตางก็รู ดีวา ถาชายหรือหญิงคนใดไปเขา เฝ า
*๔:๑๗
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กษัตริยที่ลานชัน
้ ใน โดยไมมีรับสัง่ เรียก
จะมีโทษถึงตาย
ยกเวนแตวาพระองคจะ
ยื่นคทาทองคําให คน นัน
้ ถึงจะรอดตาย แต
พระองคไม ไดเรียกหาลูกเป็ นเวลาสามสิบวัน
แลว”
๑๒ เมื่อโม รเดคัยไดฟังถึงสิ่งที่เอ ส เธอ รสง
มาบอก ๑๓ โม รเดคัยก็ตอบกลับไปวา “เอ ส
เธอ รเอย ในพวก ยิวทัง้ หมด เธอคิด วาจะ
มีแตเธอเทานัน
้ หรือที่รอดเพราะอยูในวัง
๑๔ ถาในครัง
้ นี้ เธอทําเป็ นนิ่ง เฉย ความชวย
เหลือและการปลดปลอยของพวกชาวยิวก็จะ
มาจากที่ อ่ น
ื แตเธอและครอบครัวก็จะพินาศ
ใครจะไปรู ที่เธอได รับเลือกเป็ นราชินี ก็อาจ
จะเพื่อเวลานี้ก็ได”
๑๕–๑๖ จาก นั น
้ เอส เธอ รก็สงคํา ตอบนี้ไปยัง
โม รเดคัยวา “ทานโม รเดคัย ใหไปรวบรวม
ชาว ยิวทุก คนที่อยูในเมืองสุสา ใหทุก คน
อดอาหารเพื่อลูก อยาไดกินอาหารและดื่ม นํ้ า
เป็ นเวลาสาม วันสาม คืน ตัวลูก เองและพวก
สาวใช ก็จะอดอาหารเหมือนกัน และหลังจาก
นัน
้ ลูกก็จะไปเขาเฝ ากษัตริย แมจะไมไดถูก
เรียกและเป็ นการฝ าฝื นกฎหมายก็ตาม ตาย
เป็ นตาย”
๑๗ โมรเดคัยจึงขามคลอง *กลับไป และทํา
ตามที่เอสเธอรสงั ่ ทุกอยาง
เอสเธอรพูดกับกษัตริย
๑ ในวัน

๕ เต็มยศ

ที่สาม เอ ส เธอ รแตงชุดราชินี
และยืนอยูที่ลานชัน
้ ในของวัง
ตรง หน าหอง โถงของกษัตริย ในขณะ นัน
้
กษัตริยกําลังนัง่ อยูบนบัลลังกหันหน าออก
มายังทาง เขาหอง โถงนัน
้ ๒ เมื่อกษัตริยมอง
เห็นราชินีเอ ส เธอ รยืนอยูที่ลานดาน นอก ก็
ดีใจมาก พระองคจึงยื่นคทาทองคําใน มือให
เอ ส เธอ ร นางก็เขามาหากษัตริยในหอง โถง
นัน
้
และนางก็จับที่ปลายคทาทองคําของ
กษัตริยนัน
้
๓ แลวกษัตริยก็ถามพระนางวา “ราชินีเอส
เธอ ร มีอะไรในใจหรือ เธอตองการขออะไร
จากเรา ขอมาได เลย แมแตครึ่ง หนึ่งของ
อาณาจักรเรา เราก็ยังจะยกใหเลย”
๔ เอ ส เธอ รตอบวา “ถาพระองคพอใจ ขอ
ใหพระองคพรอมทัง้ ฮา มาน มางาน เลีย
้ งที่

คลอง คลองนี้จะแยกเขตวังออกจากตัวเมืองสุสา
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หมอมฉันไดจัดเตรียมไวแลวสําหรับพระองค
ในวันนี้ดวยเถิด”
๕ กษัตริยจึงพูดวา “ไปตามฮา มานมาเร็ว
เราจะไดทําตามสิ่งที่เอสเธอรขอ”
แลวกษัตริยและฮา มานก็ไปงาน เลีย
้ งที่เอ
ส เธอ รจัดใหกับพวก เขา ๖ ในระหวางที่พวก
เขากําลังดื่มเหลา องุนอยูนัน
้ กษัตริยถามเอ
ส เธอ รวา “วา ยัง ไง เอ ส เธอ ร บอกมาสิ
วาเธอตองการขออะไรจาก เรา ขอมาได เลย
แมแตครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเรา เราก็ยังจะ
ยกใหเลย”
๗ เอ ส เธอ รตอบวา “สิ่งที่หมอม ฉันจะขอ
คือ ๘ ถาพระองคพอใจในตัวหมอม ฉัน และ
เห็นดีดวยที่จะมอบสิ่งที่หมอม ฉันจะขอนัน
้
ขอใหพระองคและฮามานกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง
ในวัน พรุง นี้ หมอม ฉันจะจัดงาน เลีย
้ งให
อีก และหมอม ฉันจะบอกวาหมอม ฉันจะขอ
อะไร”
ฮามานโกรธโมรเดคัย
๙ เมื่อฮามานออกจากวังมาในวัน นั น
้

เขามี
ความสุขและสบายใจมาก แตเมื่อเขาเห็นโม
รเดคัยที่รับใชอยูในวัง และโมรเดคัยไมยอม
ยืน ขึ้นซึ่งเป็ นการเคารพเขา และไม ไดเกรง
กลัวเขาจนตัว สัน
่ ดวย เขาก็โกรธโม รเดคัย
๑๐ แตเขาไดควบคุมอารมณไวและกลับ บาน
ไป แลวฮามานใหคนไปตามพวกเพื่อนๆของ
เขามา รวม ทัง้ เศเรชภรรยาของ เขาดวย
๑๑ แลวฮา มานก็เริ่มคุย โมโออวดถึงความ
รํ่ารวยของ เขา อวดถึงจํานวนลูกชายที่เขา
มี รวม ทัง้ เกียรติยศตางๆที่กษัตริยมอบให
และโออวดวากษัตริยไดเลื่อนตําแหนงใหเขา
อยูเหนือเจา หน าที่ทุก คนของพระองค ๑๒ ฮา
มานยังโมอีกวา “นอกจากกษัตริยแลว ก็มี
แตขาเพียงคน เดียวเทานัน
้ ที่ราชินีเอ ส เธอ ร
ไดเชิญใหไปรวมงาน เลีย
้ งที่พระนางจัด ขึ้น
ถวายกับกษัตริย และขาก็ยังไดรับ เชิญใหไป
กับกษัตริยอีก ครัง้ ในวัน พรุง นี้ ๑๓ แตทัง้ หมด
นี้ก็ไมทําใหขามีความสุขหรอก ตราบใดที่ขา
ยังเห็นโมรเดคัยชาวยิว ทําหน าที่รับใชอยูใน
วังของกษัตริย”
๑๔ แลวเศเรชภรรยาของฮา มาน รวม ทัง
้
เพื่อนๆของ เขา จึงแนะนํ าเขาวา “ใหคน
เตรียมเสา ไมสูงหา สิบศอกขึ้น มาไวเสียบมัน
สิ และพรุง นี้เชา ใหทานขอ ใหกษัตริยเสียบ
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โม รเดคัยไวบนไม นัน
้
จาก นัน
้ คอยไปงาน
เลีย
้ งกับพระองคอยางมีความสุข”
ฮา มานเห็น ดวยกับความ คิดนี้ เขาจึง
เตรียมเสาไมไว
โมรเดคัยไดรับเกียรติ
๑ คืนนั น
้

๖ พระองคจึงสัง่ ใหคนใชนําหนังสือบันทึก

กษัตริยอาหสุเอรัสนอนไมหลับ

เหตุการณตางๆที่เกิด ขึ้นกับกษัตริยมาอาน
ให ฟัง ๒ เจา หน าที่ไดอานใหกับกษัตริยฟังถึง
เรื่องที่โม รเดคัยไดมาบอกใหรูถึงแผนการ
รายที่ บิกธา นา และเท เรช ขันทีสอง คนที่
เฝ าทาง เขาหองสวนตัวทัง้ หลายของกษัตริย
รวม กันวางแผนเพื่อทํารายกษัตริยอา ห สุ
เอ รัส ๓ กษัตริยจึงถามวา “โม รเดคัยได รับ
เกียรติและรางวัลอะไรบางจากการกระทํา
ครัง้ นัน
้ ”
เขาตอบวา
“ไมได รับอะไรเลยครับ
พระองค”
๔ ฮา มานเพิ่งเขา มาถึงลานดาน นอกของ
วัง เพื่อจะมาบอกใหกษัตริย เสียบโมรเดคัย
กับเสา ไมที่เขาไดเตรียม ไว กษัตริยถาม
คนใชวา “นัน
่ ใครหรือที่เพิ่งเขามาในลานวัง”
๕ พวก เขาตอบกษัตริยวา “เป็ นฮา มานครับ
พระองค”
กษัตริยจึงพูดวา “ไปนํ าตัวเขาเขามาซิ”
๖ ฮา มานจึงเขามา กษัตริยจึงถามเขาวา
“เราควรจะทําอยางไรดี กับคนที่เราตองการ
จะใหเกียรติ”
ฮา มานคิดในใจวา “จะมีใครเสีย อีกที่
กษัตริยตองการจะใหเกียรติมากไปกวาเรา”
๗ ฮา มานจึงตอบกษัตริยไปวา
“คนที่
พระองคตองการจะใหเกียรติหรือ ๘ ก็ใหพวก
ผูรับใชนําเสื้อคลุมที่พระองคเคยสวมใส และ
เอามาตัว หนึ่งที่พระองคเคยขี่ และเอามงกุฎ
มาใสบนหัวมา ๙ และใหขุนนางชัน
้ ผูใหญคน
หนึ่งของพระองค นํ าสิ่งของเหลา นี้ไปให
กับคนที่พระองคตองการใหเกียรตินัน
้
ให
ขุนนางสวมเสื้อ คลุมของกษัตริยใหกับคนๆ
นัน
้ และใหเขาขึ้นขี่บนหลังมา จาก นัน
้ ก็ให
ขุนนางคนนัน
้ จูงมาที่เขาขี่เดินไปที่ลานเมือง
พรอมกับใหขุนนางคน
นัน
้ รองประกาศวา
‘นี่คือสิ่งที่กษัตริยทํา สําหรับคนที่พระองค
อยากจะใหเกียรติ’”
๑๐ กษัตริยจึงสัง
่ ฮา มานวา “รีบไปเร็ว เขา
ไปนํ าเสื้อ คลุมกับมา และใหไปทําตามทุก
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อยางที่เจาแนะนํ าใหกับโมรเดคัยชาวยิวที่ทํา
หน าที่รับใชอยูในวัง ไปทําทุกอยางตามที่เจา
บอก อยาใหขาดตกบกพรองเลย”
๑๑ ดังนั น
้ ฮามานจึงนํ าเสื้อคลุมและมา แลว
เขาก็เอาเสื้อ คลุมไปสวมใหกับโม รเดคัย
และจูงมาที่โม รเดคัยขี่เดินแหไปที่ลานเมือง
และเขาก็ปาวประกาศไปดวยวา “นี่คือสิ่งที่
กษัตริยทําใหกับคนที่พระองคอยากจะให
เกียรติ”
๑๒ จาก นั น
้ โม รเดคัยก็กลับไปทํา หน าที่ใน
วัง แตฮา มานรีบกลับ บานดวยความทุกข ใจ
พรอมกับคลุม หัวดวยความอับอาย ๑๓ ฮา
มานเลาเหตุการณที่เกิด ขึ้นทัง้ หมดใหเศเรช
ภรรยาของ เขาและพวกเพื่อนๆฟั งถึงเรื่อง
ทัง้ หมดที่เกิดขึ้นกับเขา
เพื่อนๆที่ชาญ ฉลาดและเศเรชภรรยาของ
เขา พูดวา “ทานเริ่มลมลงตอ หน าโมรเดคัย
เนื่องจากเขาเป็ นชาว ยิว ทานจะไมมี วันเอา
ชนะเขาได แตทานจะตองลมลงตอ หน าเขา
อยางแนนอน”
๑๔ ในระหวางที่พวก เขายังพูด คุยอยูกับฮา
มานนัน
้ พวกขันทีของกษัตริยก็มา ถึง และ
รีบพาตัวฮามานไปยังงานเลีย
้ งที่เอสเธอรได
จัดเตรียมไว
ฮามานถูกเสียบประจาน
๑ ดัง

๗ เลีย้ งกับราชินีเอ ส เธอ ร

นัน
้ กษัตริยและฮา มานจึงไปกิน
๒ และในวัน ที่
สองของงาน เลีย
้ ง ขณะ ที่พวก เขากําลังดื่ม
เหลา องุนกันอยูนัน
้
กษัตริยก็ถามเอ ส เธอ
รอีก ครัง้ วา “ราชินีเอ ส เธอ ร เธออยากจะ
ขออะไร ขอมาไดเลย แมเป็ นครึ่งหนึ่งของ
อาณาจักรเรา เราก็จะยกให”
๓ ราชินีเอ ส เธอ รตอบวา “ขา แตกษัตริย
ถาหมอมฉันเป็ นที่พอใจของพระองค และถา
พระองคเห็น ดวย หมอมฉันขอ ใหพระองค
ไว ชีวิตของหมอม ฉัน และชีวิตของคนของ
หมอมฉันดวยเถิด นี่ แหละคือสิ่งที่หมอมฉัน
ขอ ๔ เนื่องจากหมอม ฉันและคนของหมอม
ฉันไดถูกขายเพื่อเอาไปทําลาย ไปฆา และไป
ทําใหพินาศสิน
้ ถาพวก เราถูกขายใหไปเป็ น
ทาส ชายทาส หญิง หมอม ฉันก็คงจะนิ่งเสีย
เพราะความทุกขยากนัน
้ มันเล็กน อยเกินกวา
ที่จะรบกวนพระองค”
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๕ กษัตริยอาหสุ เอรัสถามราชินีเอสเธอรวา
“มันเป็ นใคร กัน ถึงไดบังอาจทําอยาง นัน
้ กับ
คนของเธอ ตอนนี้มันอยูที่ไหน”
๖ เอ ส เธอ รตอบวา “ชายที่เป็ นคูอริ และ
ศัตรูของพวก เรานัน
้ คือไอคน ชัว
่ ฮา มานคน
นี้”
ฮา มานก็กลัวสุดขีดตอ หน ากษัตริยและ
ราชินี ๗ กษัตริยก็ลุก ขึ้นดวยความ โกรธ ทิง้
งาน เลีย
้ งไป แลวเดินออก ไปในสวนของ
วัง แตฮา มานอยูขาง ใน ออนวอนขอชีวิต
ตอราชินีเอ ส เธอ ร เพราะเขารูวากษัตริยได
ตัดสิน ใจแลวที่จะฆาเขา ๘ เมื่อกษัตริยกลับ
มาจากสวน เขามาที่หองงาน เลีย
้ ง ฮา มาน
กําลังหมอบอยูบนมา นัง่ ยาวที่เอ ส เธอ รเอน
กายอยู กษัตริยจึงพูดวา “นี่ขนาดเรายัง อยู
ในตึกนี้ เจายังกลาลวนลามราชินีหรือ”
ทันทีที่กษัตริยพูด จบ คนของพระองคก็
เขา มาปิ ดหน าฮามานไว ๙ ฮารโบนาขันทีคน
หนึ่งของกษัตริยพูดวา “ฮามานไดเตรียมเสา
ไมสูงหา สิบศอกไวที่หน าบานของ เขา เพื่อ
เตรียมไวเสียบโม รเดคัย ผู ที่ไดเปิ ดโปงถึง
แผนการรายและไดชวยชีวิตของพระองค
ไว”
กษัตริยจึงพูดวา “เอาฮา มานไปเสียบไวที่
เสานัน
้ ”
๑๐ ดัง นั น
้ พวก เขาจึงเสียบฮา มานไวบน
เสา ไมที่ฮา มานไดเตรียมไวสําหรับเสียบโม
รเดคัย หลังจากนัน
้ กษัตริยจึงหายโกรธ

กษัตริยมีคําสั่งใหชวยชาวยิว
๑ ในวันเดียวกันนั น
้

๘ ยกทรัพยสมบัติทัง้ หมดของฮา

กษัตริยอาหสุ เอรัส
มานที่
เป็ นศัตรูของชาว ยิวใหกับราชินีเอ ส เธอ ร
และเอ ส เธอ รก็ไดบอกใหกษัตริยรูวานางกับ
โม รเดคัยเป็ นญาติกัน โม รเดคัยก็เลยไดมา
เขา เฝ ากษัตริย ๒ จาก นัน
้
กษัตริยจึงถอด
แหวนตราประทับใหกับโมรเดคัย เป็ นแหวน
ที่พระองคเอาคืนมาจากฮามาน แลวเอสเธอร
ไดมอบทรัพยสมบัติทงั ้ หมดของฮา มานให
กับโมรเดคัยดูแล
๓ เอ ส เธอ รไดพูดกับกษัตริยอีกครัง
้ หนึ่ง
นางลม ตัวลงแทบ เทาของพระองคและ
รองไห นางไดออนวอนขอความเมตตาจาก
กษัตริยใหยกเลิกแผนการชัว
่ รายของฮามาน
ชาวอากัก ที่จะทําลายชาวยิว

เอสเธอร ๘:๔

๔ กษัตริยไดย่ น
ื คทาทองคําใหกับเอ ส เธอ ร
แลวนางก็ลุก ขึ้นมายืนอยูตอ หน าพระองค
๕ นางพูดวา “ขา แตกษัตริย ถาพระองคเห็น
ดวย และพอใจในตัวของหมอม ฉัน และถา
พระองคเห็นวาความ คิดนี้ดี และถาพระองค
ชอบใจในตัวหมอม ฉัน
ขอพระองคชวย
เขียนคํา สัง่ ออก ไป เพื่อกลับคํา สัง่ เดิมของ
ฮา มาน ลูกชายของฮัม เม ดาธา ชาวอา กัก
เพราะฮา มานไดสงจดหมายออก ไป สัง่ ให
ทําลายลางชาวยิวใหหมดสิน
้ ไปในทุกมณฑล
ที่อยูในอาณาจักรของพระองค ๖ หมอม ฉัน
ทนไม ไดหรอกที่จะเห็นคนของหมอม ฉันได
รับความทุกข ทรมานอยางนัน
้ หมอมฉันทน
ไม ไดหรอกที่จะเห็นครอบครัวของหมอม ฉัน
ตองพินาศไป”
๗ กษัตริยอา ห สุ เอ รัสจึงตอบราชินีเอ ส เธอ
ร และโม รเดคัยชาว ยิววา “เรารูวาฮา มาน
วางแผนจะฆาชาว ยิว นัน
่ เป็ นเหตุที่เรายก
ทรัพยสมบัติทัง้ หมดของฮา มานใหกับเอ ส
เธอ ร และใหเสียบเขาไวบนไม นัน
้ ๘ ตอน นี้
ใหเจาทัง้ สองเขียนจดหมายขึ้น พวก เจา
เห็นสมควรจัดการเรื่องของชาว ยิวยัง ไง ก็
ใหเขียนไปตาม นัน
้
แลวเอาแหวนของเรา
ประทับลงบนจดหมายนัน
้ เพราะคํา สัง่ ที่ถูก
เขียนโดยชื่อกษัตริยและประทับ
ตราดวย
แหวนนี้ จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได”
๙ พวกเสมียนของวังก็ถูกตาม ตัวมาอยาง
รวดเร็ว ในวัน ที่ยี่สิบ สามเดือนสาม เป็ น
เดือนสิ วัน และคํา สัง่ ใหมก็ถูกเขียนขึ้นตาม
คํา สัง่ ของโม รเดคัย เพื่อสงไปใหกับชาว ยิว
พวกผูควบคุมภาค พวกบรรดาผู วาราชการ
และเจา หน าที่มณฑลตางๆทัง้ หนึ่ง รอยยี่สิบ
เจ็ดมณฑล
เริ่มตัง้ แตประเทศอินเดียไป
จนถึงประเทศคูช จดหมายนี้เขียนเป็ นอักษร
ของแตละมณฑล และเป็ นภาษาของแตละ
ชนชาติ และยังเขียนเป็ นตัว อักษรยิวและ
เป็ นภาษายิวดวย ๑๐ โม รเดคัย เขียนคํา สัง่
เหลานี้ภายใตช่ อ
ื ของกษัตริยอาหสุเอรัส และ
ประทับ ตราดวยแหวนของพระองค และสง
ไปกับผูถือสารที่ใชมา เร็ว เป็ นมาที่เลีย
้ งไว
สําหรับกษัตริยเทานัน
้
๑๑ คํา สัง
่ นัน
้ บอกวา กษัตริยอนุญาตให
ชาว ยิวในทุกเมืองสามารถรวม ตัวกันเพื่อ
์ ี่
ปกป องชีวิตของตนได พวก เขาได รับสิทธิท
จะทําลาย ฆา และกวาดลางใหสิน
้ ซากตอ
พวกศัตรูไม วาจะมาจากมณฑลหรือชาติใดๆ
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ก็ตาม และพวก เขาก็ยังได รับอนุญาตใหฆา
ลูก หลาน และผู หญิงของศัตรูเหลา นัน
้ พวก
์ ี่จะยึดหรือทําลายทรัพยสินของ
ยิวมีสิทธิท
พวกศัตรูได
๑๒ พวก ยิวมีสิทธิท
์ ี่จะทําสิ่งตางๆเหลา นี้ได
ในทัว
่ ทุกมณฑลของกษัตริยอา ห สุ เอ รัส ใน
วัน ที่สิบ สาม เดือนสิบ สอง ซึ่งคือเดือนอา
๑๓ พวกสําเนาของจดหมายนี้ จะออก
ดาร
เป็ นกฎหมายในทุกมณฑล
และประกาศ
ใหกับทุกชนชาติได รู เพื่อใหชาว ยิวเตรียม
พรอมที่จะแกแคนศัตรูของพวกเขาในวันนัน
้
๑๔ พวกผูถือสาร จึงขี่มาทัง
้ หลายของกษัตริย
ออก ไปอยางรวดเร็วเทา ที่จะทําได ตามคํา
สัง่ ของกษัตริย นอกจาก นัน
้ กฎหมายนี้ยัง
ประกาศใชในเขตวังของเมืองสุสาดวย
๑๕ แลวโม รเดคัยก็ไดออก ไปจากการเขา
เฝ ากษัตริย
และแตง ตัวดวยเสื้อผาของ
ราชวงศ ซึ่งเป็ นสี มวงและสี ขาว และใส
มงกุฎทองคําอันใหญ และเสื้อคลุมสีขาวและ
สี มวง ซึ่งทําจากผา ลินินอยาง ดี ในขณะ ที่
ชาวเมืองสุสาตางรองตะโกนดวยความยินดี
๑๖ ฝ ายพวกชาว ยิวก็ช่ น
ื ชมยินดี มีความ สุข
และมีเกียรติ
๑๗ ในทุกมณฑล ทุก เมือง ทุก แหงที่คํา
สัง่ และกฎหมายของกษัตริยไป ถึง ก็จะมี
ความยินดี มีความสุข มีการเลีย
้ งฉลอง และ
เป็ นวัน หยุดของพวกชาว ยิว หลาย คนจาก
ชนชาติตางๆที่อยูในแผน ดินนัน
้ ไดเปลี่ยน
เป็ นชาวยิว เนื่องจากพวกเขาเริ่มกลัวชาวยิว
ชัยชนะของชาวยิว
๑ เมื่อถึงวัน

๙ ซึ่งเป็ นเดือนอา ดาร

ที่สิบ สามของเดือนสิบ สอง
นี่เป็ นวัน ที่คํา สัง่
ของกษัตริยเริ่มมีผลบังคับใช เป็ นวัน ที่พวก
ศัตรูของชาว ยิวหวังจะเอาชนะชาว ยิว แต
มันกลับกลายเป็ นวา ชาวยิวไดชนะพวกศัตรู
ของพวกเขาแทน
๒ บรรดาชาวยิวตางมารวมตัวกันตามเมือง
ตางๆของตน ในทุกมณฑลของกษัตริยอา ห
สุ เอรัส เพื่อมาตอ ตานคนเหลา นัน
้ ที่อยากจะ
ทําลายพวกเขา ไมมีใครสามารถตอ ตานการ
โจมตีของชาว ยิวได เพราะคนเหลา นัน
้ ลวน
เกรงกลัวพวก ยิว ๓ เจา หน าที่ทัง้ หลายตาม
มณฑลตางๆ พวกผูควบคุมภาค รวมทัง้ ผูวา
ราชการ และเจา หน าที่ในวัง ตางก็สนับสนุน
ชาว ยิว เพราะพวก เขาเกรงกลัวโม รเดคัย

เอสเธอร ๙:๔

๔ เนื่ องจากโมรเดคัยเป็ นคนสําคัญของวัง

ซึ่ง
มีช่ อ
ื เสียงเลื่องลือไปทัว
่ ทุกมณฑล เพราะเขา
มีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆ
๕ แลวชาว ยิวก็โจมตีศัตรูทัง
้ หมดของพวก
เขาดวยดาบ พวก ยิวฆาและทําลายพวก นัน
้
ชาว ยิวทํากับคนที่เกลียด ชังพวก เขาตาม
ความพอใจ ๖ พวกยิวไดฆาและทําลายผูชาย
หา รอยคนที่เป็ นศัตรูของพวก เขาในเขตวัง
ของเมืองสุสา ๗ ในจํานวนนี้มี ปาร ชัน ดาธา
ดาล โฟน อัส ปาธา ๘ โป ราธา อาดั ล ยา อา รี
ดาธา ๙ ปาร มัช ทา อา รี สัย อา รีดั ย และไว
ซาธา ๑๐ คนพวก นี้เป็ นลูกชายทัง้ สิบ คนของ
ฮามาน ลูกของฮัม เมดาธา ศัตรูของพวกยิว
แตพวก ยิวไม ไดปลนขาว ของของพวกศัตรู
นัน
้
๑๑ ในวันเดียวกันนั น
้
กษัตริยก็ได รับ
รายงานถึงจํานวนคนที่ถูก ฆาในเขตวังของ
เมืองสุสา ๑๒ พระองคไดพูดกับราชินีเอ ส เธอ
รวา “พวกชาว ยิวไดฆาและทําลายผูชายไป
หา รอยคนในเขตวังของเมืองสุสานี้ รวม ทัง้
ลูกชายทัง้ สิบ คนของฮามานดวย พวกเขาคง
จะทํามากยิ่ง กวานัน
้ อีกในมณฑลอื่นๆของ
เรา มีอะไรอีก ไหมที่เจาอยากจะใหจัดการ
บอกเรามา แลวเราจะจัดการให”
๑๓ เอสเธอรตอบวา “ถาพระองคพอใจ ขอ
อนุญาตใหพวกชาว ยิวที่อาศัยอยูในเขตวัง
ของเมืองสุสา
ทําอยางเดียวกันนี้อีกในวัน
พรุง นี้ และขอ ใหเสียบลูกทัง้ สิบ คนของฮา
มานบนเสาไม”
๑๔ กษัตริยจึงสัง
่ ใหเป็ นไปตามที่เอ ส เธอ ร
ขอ
และไดประกาศใหมันเป็ นกฎหมายใน
เขตวังของเมืองสุสา และพวก เขาก็ไดเสียบ
ลูกชายทัง้ สิบ คนของฮามาน ๑๕ จากนัน
้ พวก
ยิวที่อยูในเมืองป อมสุสาก็ไดรวม ตัวกันอีก
ครัง้ ในวัน ที่สิบ สี่ของเดือนอา ดาร และไดฆา
คนในเมืองป อมสุสาไปอีกสามรอยคน แตไม
ไดปลนขาวของของพวกเขา
๑๖ สวนพวก
ยิวที่อาศัยอยูตามมณฑล
ตางๆของกษัตริย ก็ไดรวมตัวกันเพื่อปกป อง
ตัวเองใหรอดพนจากศัตรู พวกเขาไดฆาศัตรู
ไปเจ็ด หมื่นหา พันคน แตไม ไดปลนขาวของ
ของพวก เขา ๑๗ เหตุการณเหลา นี้เกิด ขึ้นใน
มณฑลตางๆในวันที่สิบสาม ของเดือนอาดาร
แลวในวัน ที่สิบ สี่ คน ยิวก็ไดหยุด พักและ
เลีย
้ งเฉลิมฉลองกันในวันนัน
้
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เทศกาลปู ริม
๑๘ แตพวกชาว

ยิวที่อยูในเขตวังของเมือง
สุสาไดรวม ตัวกันเพื่อปกป องตัว เองในวัน ที่
สิบ สามและสิบ สี่ของเดือนอา ดาร แลวหยุด
พักในวัน ที่สิบ หา และชาว ยิวเหลา นัน
้ ก็ได
เลีย
้ งเฉลิมฉลองกันในวัน นัน
้ ๑๙ นัน
่ เป็ นเหตุ
ที่พวกชาว ยิวที่อาศัยอยูตามชนบทตางๆที่
ไมมีกําแพงเมือง ถือเอาวัน ที่สิบ สี่ของเดือน
อา ดาร เป็ นวัน หยุดเพื่อเลีย
้ งเฉลิมฉลองกัน
และตางก็สงอาหารเป็ นของ ขวัญใหแก กัน
และกันในวันนัน
้
๒๐ โม รเดคัยไดบันทึกเหตุการณเหลา นี้ ไว
ทัง้ หมด และเขาไดสงจดหมายไปถึงชาว ยิว
ทุก คน ที่อาศัยอยูในมณฑลทุก แหงของ
กษัตริยอา ห สุ เอ รัส ทัง้ ใกลและไกล ๒๑ เขา
เขียนไปใหกับชาว ยิวทุก คน ใหถือวัน ที่สิบ
สี่และวัน ที่สิบ หาของเดือนอา ดาร เป็ นวัน
หยุดประจํา ปี ๒๒ เพราะวันเหลา นัน
้ เป็ นวัน ที่
บรรดาชาว ยิวไดกําจัดพวกศัตรูของพวก เขา
และเป็ นเดือนที่ความทุกข โศกของพวก เขา
ไดกลายเป็ นความชื่นชมยินดี การครํ่าครวญ
ของพวก เขากลายเป็ นการเลีย
้ งฉลอง เขา
บอกใหพวก เขาใหเฉลิมฉลองเลีย
้ งกันในวัน
เหลา นัน
้ และสงอาหารเป็ นของ ขวัญใหแก
กันและกัน และสงอาหารเป็ นของขวัญใหกับ
คนยากจนดวย
๒๓ ดัง
นัน
้ ชาว
ยิวจึงตกลงที่จะรักษา
เทศกาลนี้ที่พวก เขาไดเริ่ม ตนไวตลอด ไป
ตามที่โมรเดคัยไดเขียนมา
๒๔ ฮา มาน ลูกชายฮัม เม ดาธา ชาวอา กัก
ศัตรูของพวกชาว ยิว
ไดวางแผนชัว
่ เพื่อ
ทําลายชาว ยิว เขาไดทําการเสี่ยงทาย ที่
เรียกวา “เปอร” เพื่อทําลายพวกยิวใหพินาศ
๒๕ แตเมื่อกษัตริยไดลวง รูแผนการนั น
สิน
้
้
พระองคพูดวา “ขอใหคํา สัง่ ชัว
่ รายที่ฮา มาน
เขียนเพื่อทําลายชาว ยิวนี้ เกิด ขึ้นกับเขา
แทน” ดัง นัน
้ ฮา มานและลูกชายจึงถูกเสียบ
ที่เสาไม
๒๖–๒๗ ดัง นั น
้ ประชาชน จึงเรียกวันเหลา
นัน
้ วา “ปู ริม” ซึ่งมาจากคํา วา “เปอร” โม
รเดคัยไดเขียนจดหมายบอกใหชาว ยิวเฉลิม
ฉลองเทศกาลนี้ในสอง
วันที่กําหนดนี้ของ
ทุก ปี เพื่อใหระลึกถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นกับพวก
เขา ดัง นัน
้ พวกยิวจึงถือเป็ นประเพณีสําหรับ
พวก เขาและลูก หลานของพวก เขาตามที่โม
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รเดคัยบอก ๒๘ เพื่อพวก เขาจะถือเทศกาลนี้
ไว และรักษาไวสืบตอ ไปในทุก ยุคทุก สมัย
ในทุกครอบครัว ในทุกมณฑล และในทุก
เมือง คน ยิวจะตองเฉลิมฉลองเทศกาลปู ริม
นี้ทุก ปี ไมหยุด หยอน และรักษาเทศกาลนี้
ตลอด ไป และไมปลอยใหมันหมด สิน
้ ไปจาก
ผูสืบเชื้อสายของชาวยิว
๒๙ จาก นั น
้ ราชินีเอ ส เธอ ร ลูกสาวอาบี ฮา
อิล กับโม รเดคัยชาว ยิว ก็เขียนจดหมาย
ออกมาอยางเป็ นทางการ เพื่อรับรองเทศกาล
ปู ริม นี่เป็ นจดหมายฉบับที่สอง ๓๐ ซึ่งถูกสง
ไปยังชาว ยิวทัง้ หลาย ในหนึ่ง รอยยี่สิบ เจ็ด
มณฑล ในอาณาจักรของกษัตริยอา ห สุ เอ
รัส ในจดหมายนัน
้ พวก เขาบอกวา “ขอ ให
พวก ทานอยูเย็นเป็ นสุข และมีความมัน
่ คง
๓๑ พวก ทานและลูก หลานของพวก ทานตอง
ไมลืมที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปู ริมในเวลาที่
กําหนดไวและตามอยางที่เราสัง่
และพวก
ทานก็ตองทําตามคํา แนะนํ าเกี่ยว กับการ
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ครํ่าครวญและอดอาหารที่เราสัง่ ดวย” ๓๒ กฎ
เกี่ยว กับเทศกาลปู ริมนี้ไดถูกเขียนขึ้น มา
ตามคํา สัง่ ของราชินีเอ ส เธอ ร และไดถูกจด
ไวในหนังสือบันทึกเหตุการณตางๆ
โมรเดคัยไดรับเกียรติ
๑ ตอ

๑๐ เรียกเก็บภาษีจากทัว่ แผน

มา กษัตริยอา ห สุ เอ รัสได
ดินของ
พระองค รวมไปถึงชายฝั ่ งทะเลดวย ๒ เรื่อง
ราวทัง้ หมดเกี่ยว กับอํานาจ และความยิ่ง
ใหญของพระองค รวม ทัง้ สาเหตุที่พระองค
ไดเลื่อนยศใหโม รเดคัยไดถูกบันทึกไวใน
หนังสือประจํา วันของกษัตริยแหงมีเดีย และ
เปอรเซีย ๓ เนื่องจากโม รเดคัยมีตําแหนง
รองจากกษัตริยอา ห สุ เอ รัส เขาเป็ นที่นับถือ
ของพวกชาวยิว และมีช่ อ
ื เสียงโดง ดังในหมู
พี่นองชาวยิวทัง้ หลาย เขาแสวงหาความเป็ น
อยูที่ ดีใหประชาชนของ เขา และนํ าสันติสุข
มาใหกับคนยิวทัง้ หมด

