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1 ພຣະຣາຊນີຊີງົຂດັຂນືຮບັສັງ່ຂອງພຣະຣາຊາອາຮາຊເູອຣສູ 
King Ahasuerus Deposes Queen Vashiti 

1 ຢູ່ມາໃນຣັຊສະໄຫມຂອງອາຮາຊູເອຣູສ (ອາຮາຊູເອຣູສຜູ້ຊົງປົກຄອງຕ້ັງແຕ່ປະເທດອິນເດັຽເຖິງປະເທດເອທິໂອເປັຽ
ເຫນືອນ່ຶງຮ້ອຍຊາວເຈັດມົນທົນນ້ັນ) 

2 ໃນສະໄຫມເມ່ືອກະສັດອາຮາຊູເອຣູສປະທັບເທິງຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ 
3 ໃນປີທ່ີສາມແຫ່ງຣຊັການຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງ 

ພຣະຣາຊທານການລ້ຽງແກ່ເຈ້ົານາຍ ແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ນາຍທັບນາຍກອງທັບແຫ່ງເປີເຊັຽແລະ
ເມເດັຽ ແລະຂຸນນາງກັບຜູ້ວ່າຣາຊການມົນທົນເຝ້ົາຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 

4 ຂນະທ່ີພຣະອົງຊົງສະແດງຣາຊສົມບັດອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ທັງຄວາມໂອ່ອ່າຕະການອັນຮຸ່ງໂຣດຂອງພຣະອົງຢູ່
ເປັນເວລາຫລາຍວັນເຖິງນ່ຶງຮ້ອຍແປດສິບວັນ 

5 ເມ່ືອພ້ົນວັນເຫລ່ົານ້ີແລ້ວພຣະອົງປະທານການລ້ຽງແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ້ອຍ ເຈັດ
ວັນທີໃ່ນເດ່ີນອຸທຍານແຫ່ງຣາຊສໍານັກ 

6 ມຜ້ີາກ້ັງຝ້າຍສີຂາວແລະສີມ່ວງຄ້ໍາ ມສີາຍປ່ານ ແລະເຊືອກຂົນແກະ ສີມ່ວງຄ້ອງຮ່ວງເງິນແລະເສົາຫີນອ່ອນ ທັງຕຽງ
ທອງຄ າໍແລະເງິນເທິງພ້ືນລາດປູນ ຝັງຫີນແດງ ຫີນອ່ອນ ມຸກດາ ແລະຫີນອ່ອນສີດໍາ 

7 ເຄ່ືອງດ່ືມກໍໃສ່ຖ້ວຍທອງຄໍາສ່ົງເປັນຖ້ວຍຫລາຍ 
ຊະນິດ ແລະເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນຂອງຣາຊສໍານັກມາກມາຍຕາມພຣະທັຍກວ້າງຂວາງຂອງພຣະຣາຊາ 

8 ການດ່ືມກໍກະທໍາກັນຕາມກົດຫມາຍທ່ີບໍ່ມກີານ 
ບັງຄັບ ເພາະພຣະຣາຊາຊົງມີພຣະກະແສຮັບສ່ັງໄປຍັງພະນັກງານວ່າ ໃຫທຸ້ກຄົນທໍາໄດ້ຕາມໃຈປາຖນາ 

9 ພຣະຣາຊີນີວຊັຕີກໍພຣະຣາຊທານການລ້ຽງແກ່ສະຕຣີໃນຣາຊສໍານັກຊ່ຶງເປັນຂອງກະສັດອາຮາຊູເອຣູສດ້ວຍ 
10 ໃນວັນທ່ີເຈັດເມ່ືອພຣະທັຍຂອງພຣະຣາຊາລ້ືນເຣີງດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ພຣະອົງຊົງບັນຊາ ເມຮູມານ ບິສທາ ຮາຣໂ໌ບ

ນາ ບິກທາ ແລະອາບັກທາ ເຊທາຣ໌ ແລະຄາຣ໌ກັສ ຂັນທີ (ຄົນທ່ີຖືກຕ່ອນ) ທັງເຈັດຜູ້ປົນນິບັດເຈ້ົາຊີວິດອາຮາຊູເອຣູສ 
11 ໃຫໄ້ປເຊີນພຣະຣາຊີນີວັຊຕີສວມມົງກຸດມາເຝ້ົາ 

ພຣະຣາຊາ ເພືອ່ຈະໃຫປ້ະຊາຊົນແລະເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົມພຣະສິຣິໂສມຂອງພຣະນາງເພາະພຣະນາງງາມ
ຫລາຍ 

12 ແຕ່ພຣະນາງວັຊຕີຊງົປະຕິເສດບ່ໍມາຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາທ່ີຮັບສ່ັງໄປກັບຂັນທີ ເມືອ່ເປັນເຊ່ັນນ້ີພຣະຣາ
ຊາຊົງເດືອດດານ ແລະພຣະ 
ພໂິຣດຂອງພຣະອົງຣະອຸຢູ່ໃນພຣະອຸຣະ 

13 ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງສ່ັງກັບຄົນທ່ີມີປັນຍາຜູ້ຊາບກາລະ (ເພາະນ້ີເປັນວິທີດໍາເນີນການຂອງພຣະ 



ຣາຊາຕ່ໍບັນດາຜູ້ທ່ີເຈນຈັດໃນກົດຫມາຍແລະການພິພາກສາ 
14 ຜູ້ທີຮ່ອງພຣະອົງ ຄື ຄາຣ໌ເຊນາ ເຊທາຣ ໌ອດັມາທາ ຕາຣຊິ໌ດ ເມເຣສ ມາຣ໌ເຊນາ ແລະເມມູການ ເຈ້ົານາຍທັງເຈັດ

ຂອງເປີເຊັຽ ແລະເມເດັຽ ຜູ້ເຄີຍເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ແລະນ່ັງກ່ອນໃນຣາຊອານາຈັກ) 
15 ວ່າ, ìຕາມກົດຫມາຍຈະຕ້ອງກະທໍາສ່ິງໃດຕ່ໍພຣະຣາຊີນີວັຊຕີ ເພາະວ່າພຣະນາງບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຊາຂອງ

ກະສັດອາຮາຊູເອຣູສຊ່ຶງຮັບສ່ັງໄປກັບຂັນທີî 
16 ເມມ ກູານຈ່ຶງທູນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຣາຊາແລະເຈ້ົານາຍທັງປວງວ່າ, ìພຣະຣາຊນີໄີດ້ຊົງກະທໍາຜິດບ່ໍໃຊ່ພຣະຣາຊາເທົາ່

ນ້ັນ ແຕ່ຕ່ໍເຈ້ົານາຍທັງປວງແລະປະຊາຊົນທງັປວງຜູ້ຢູ່ໃນມົນທົນທັງສ້ິນຂອງກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ 
17 ເພາະສ່ິງທ່ີພຣະຣາຊີນີຊງົກະທໍານ້ີຈະເປັນທ່ີຊາບແກ່ສະຕຣີທັງປວງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາມອງເບ່ິງຜົວຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມປ

ມາດ ເພາະເຂົາຈະເວ້ົາວ່າ ìກະສັດອາຮາຊູເອຣູສມພີຣະບັນຊາໃຫ້ນໍາພຣະຣາຊີນີມາຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແຕ່ພຣະ
ນາງບ່ໍສະເດັດມາ 

18 ໃນບັດນ້ີເຈ້ົານາຍຜູ້ຍິງແຫ່ງເປີເຊັຽ ແລະເມເດັຽຊ່ຶງໄດ້ຍິນເຖິງມາຣະຍາດຂອງພຣະຣາຊນີີ ກໍຈະເລ່ົາໃຫ້ເຈ້ົານາຍທັງ
ປວງຂອງພຣະຣາຊາຮູ້ທ່ົວກັນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປມາດແລະຄວາມໂກດຂ້ຶນເປັນອັນມາກ 

19  ຖ້າເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະຣາຊາ ຂໍໃຫມີ້ພຣະຣາຊໂອງການຈາກພຣະອົງ ແລະໃຫບັ້ນທຶກໄວ້ໃນກົດຫມາຍຂອງຄົນ
ເປີເຊັຽແລະຄົນເມເດັຽ ຢ່າງທ່ີຄືນຄໍາບ່ໍໄດ້ວ່າ ວຊັຕີຈະເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດອາຮາຊູເອຣູສບ່ໍໄດ້ ແລະຂໍພຣະຣາຊາປະທານ
ຕາໍແຫນງ່ຣາຊນີໃີຫແ້ກ່ຍິງອ່ືນທ່ີດີກວ່າພຣະນາງ 

20 ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດຊົງຂຽນຄໍາປະກາດ ຕລອດ 
ພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ (ອັນກວ້າງໃຫຍ່ຢ່າງຍ່ິງນ້ັນ) ສະຕຣີທງັປວງຈະຕ້ອງໃຫ້ກຽດຜົວຂອງຕົນ ບ່ໍວ່າສູງ
ຫລືຕ່ໍາî 

21 ຄໍາທູນແນະນໍານ້ີເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍເຈ້ົາຊີວິດແລະເຈ້ົານາຍ ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຊົງກະທໍາຕາມທ່ີເມມູການທູນສເນີ 
22 ພຣະອົງຊງົມີພຣະອັກສອນໄປທ່ົວແຂວງຂອງ    ພຣະອົງ ເຖິງທຸກແຂວງຕາມວິທີຂຽນຂອງແຂວງນ້ັນ ແລະເຖິງທຸກ

ຊົນຊາດຕາມພາສາຂອງເຂົາ ໃຫຊ້າຍທຸກຄົນເປັນເຈ້ົາເປັນນາຍໃນເຮືອນຂອງຕົນ ແລະເວ້ົາຕາມພາສາຊາດຂອງຕົນ 
 

2 ຊງົສະຖາປະນາເອສເທເີປນັພຣະຣາຊນີ  ີ
Esther Becomes Queen 

1 ພາຍຫລັງເຫດການເຫລ່ົານ້ີ ເມ່ືອພຣະພິໂຣດຂອງກະສັດອາຮາຊູເອຣູສສງົບລົງ ພຣະອົງຊົງລະຣຶກເຖິງວັຊຕີແລະສ່ິງ
ພຣະນາງຊົງກະທໍາ ແລະຄໍາປະກາດທ່ີພຣະອົງຊົງອອກເຣ່ືອງຂອງນາງ 

2 ຂ າ້ຣາຊການຂອງເຈ້ົາຊີວິດຜູ້ປົນນິບັດພຣະອົງຢູ່ຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຂໍຊົງໃຫຫ້າຍິງພມົມະຈາຣີສາວສວຍມາຖວາຍພຣະຣາ
ຊາ 

3 ແລະຂໍພຣະຣາຊາຊົງແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາຫນ້າທ່ີທກຸ 
ແຂວງແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ໃຫຫ້າຍິງພົມມະຈາຣີສາວງາມມາຍັງຮາເຣັມໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ ໃຫ້ຢູ່ໃນ
ອາຣັກຂາຂອງເຮກັຍຂັນທີຂອງພຣະຣາຊາຜູ້ດູແລສະຕຣີ ແລະຂໍປະທານເຄ່ືອງປະເທືອງຜິວສໍາລັບຍິງເຫລ່ົານ້ັນ 

4 ແລະຂໍໃຫ້ຍິງສາວຄົນທ່ີພຣະຣາຊາພໍພຣະທັຍໄດ້ເປັນພຣະຣາຊີນີແທນວັຊຕີî ຂ້ໍນີ້ພພໍຣະທຍັພຣະຣາຊາ ພຣະອົງຈ່ຶງ
ຊົງກະທໍາຕາມນ້ັນ 

5 ຍັງມີຢິວຄົນນ່ຶງໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມຊື ່ໂມຣ໌ເດກັຍ ບຸດຢາອີຣ໌ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຄິສ ຄົນເບັນຢາມີນ 
6 ຜູ້ຖືກກວາດຕ້ອນຈາກເຢຣູຊາເລັມໃນຫມູ່ຊະເລີຍທ່ີຖືກກວາດຕ້ອນໄປພ້ອມກັບເຢໂກນິຢາເຈ້ົາຊີວິດຂອງຢູດາຜູ້ຊ່ຶງ

ເນບຸກາດເນສຊາພຣະຣາຊາຂອງບາບິໂລນໄດ້ກວາດຕ້ອນໄປນ້ັນ 



7 ທ່ານໄດ້ລ້ຽງດູຮາດາຊາຄື ເອສເທີບຸດສາວລຸງຂອງທ່ານ ເພາະນາງບ່ໍມີພ່ໍແມ່ ຍິງສາວຄົນນ້ີຮູບງາມແລະຫນ້າເບ່ິງ 
ເມ່ືອບິດາມານດາຂອງນາງສ້ິນຊີວດິແລ້ວ ໂມຣ໌ເດກັຍກໍຮັບນາງມາລ້ຽງເປັນບຸດຕຣີ 

8 ເມ່ືອຮັບສ່ັງຂອງພຣະຣາຊາແລະຄໍາປະກາດຂອງພຣະອົງປະກາດອອກໄປ ແລະເມ່ືອເຂົາຮວບຮວມຍິງສາວທັງ
ຫລາຍເຂ້ົາມາໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ ເອສເທີກໍຖືກນໍາເຂ້ົາມາໄວ້ໃນຣາຊສໍານັກຢູ່ໃນອາຣັກຂາຂອງເຮກັຍຜູ້ດູແລສະຕຣ ີ 

9 ຍິງນ້ັນເປັນທ່ີພໍໃຈເຂົາ ແລະນາງກໍເປັນທ່ີໂປດປານແກ່ເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງຮີບຈັດຫາເຄ່ືອງປະເທືອງຜິວ ແລະສ່ວນອາຫານ
ຂອງນາງໃຫ້ນາງ ພ້ອມກັບສາວໃຊ້ທີຄັ່ດເລືອກແລ້ວເຈັດຄົນຈາກຣາຊສໍານັກ ແລ້ວກໍເລ່ືອນນາງແລະສາວໃຊ້ຂອງ
ນາງຂ້ຶນໄປຍັງສະຖານທ່ີດີທີສຸ່ດໃນຮາເຣັມ 

10 ເອສເທີບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ຊາບເຖິງຊາດແລະຍາດຂອງນາງ ເພາະໂມຣ໌ເດກັຍກໍາຊັບນາງບ່ໍໃຫ້ໃຜຮູ້ 
11 ທ ຸກໆວັນໂມຣເ໌ດກ ຍັເດີນມາຫນ້າເດ່ີນຂອງຮາເຣັມ ເພ່ືອຟັງຂ່າວເອສເທີວ່າເປັນຢ່າງໃດ ແລະມີສ່ິງໃດເກີດຂ້ຶນແກ່

ນາງ 
12 ເມ່ືອເຖິງເວນທ່ີສາວໆທຸກຄົນຈະເຂ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ ຫລັງຈາກໄດ້ຕຽມຕົວຕາມຣະບຽບຂອງຍິງສິບ

ສອງເດືອນແລ້ວ (ແລະນ້ີເປັນເວລາປົກກະຕິສ ໍາລັບປະເທືອງຜິວ ຄືຊະໂລມກາຍຍິງດ້ວຍນ້ໍາມັນກໍາຍານຫົກເດືອນ 
ແລະຫົກເດືອນດ້ວຍເຄ່ືອງເທດແລະນ້ໍາມັນປະເທືອງຜິວ) 

13 ເມ່ືອຜູ້ຍິງຈະເຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຣາຊາຢ່າງນ້ີ ນາງຈະຕ້ອງການເອົາສ່ິງໃດຈາກຮາເຣັມໄປຍັງຣາຊສໍານັກ ກໍເອົາໄປໄດ້ 
14 ນາງເຂ້ົາໄປເຝ້ົາໃນເວລາຄ່ໍາ ແລະໃນເວລາຕອນເຊ້ົານາງກັບອອກມາໃນຮາເຣັມທ່ີສອງໃນອາຣັກຂາຂອງຊາອັຊກັສ 

ຂັນທີຂອງພຣະຣາຊາຜູ້ດູແລນາງຫ້ອງ ນາງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຣາຊາອີກ ນອກຈາກພຣະຣາຊາຈະພໍພຣະທັຍໃນ
ນາງ ແລະຊົງເອ້ີນຊ່ືນາງໃຫເ້ຂ້ົາເຝ້ົາ 

15 ເມ່ືອເຖິງເວນຂອງເອສເທີ ບຸດສາວຂອງອາບິຮາອິນ ລຸງຂອງໂມຣ໌ເດກັຍຜູ້ຊ່ຶງຮັບນາງໄວ້ເປັນບຸດຕຣີ ຈະເຂ້ົາເຝ້ົາພ
ຣະຣາຊາ ນາງບໍໄ່ດ້ຂໍສ່ິງໃດ ນອກຈາກສ່ິງທ່ີເຮກັຍຂັນທີຂອງພຣະຣາຊາດູແລຜູ້ຍິງແນະນໍາ ຝ່າຍເອສເທີເປັນທ່ີຖືກ
ຕາທຸກຄົນທ່ີເຫັນນາງ 

16 ເມ່ືອເຂົາພາເອສເທີເຂ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດອາຮາຊູເອ 
ຣູສ ໃນພຣະຣາຊສໍານັກ ໃນເດືອນທ່ີສິບຊ່ຶງເປັນເດືອນເຕເບທ ໃນປີທ່ີເຈັດແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ 

17 ພຣະຣາຊາຊົງຮັກເອສເທີຍ່ິງກວ່າຍິງອ່ືນທັງສ້ິນ ແລະນາງໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາແລະຄວາມໂປດ 
ປານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງມາກກວ່າຍິງພົມມະຈາຣີທັງສ້ິນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສວມມົງກຸດເທິງຫົວຂອງນາງ 
ແລະຊົງຕ້ັງນາງໃຫ້ເປັນພຣະຣາຊ ນີີແທນວັຊຕີ 

18 ແລ້ວພຣະຣາຊາພຣະຣາຊທານການລ້ຽງແກ່ເຈ້ົານາຍແລະຂ້າຣາຊການທັງປວງຂອງພຣະອົງ ເປັນການລ້ຽງຂອງພ
ຣະນາງເອສເທີ ພຣະອົງຊົງອະນຸມັດໃຫຊົ້ງສ່ວຍແກ່ແຂວງທັງຫລາຍ ແລະ   ພຣະຣາຊທານຂອງກໍານັນດ້ວຍພຣະ
ທັຍກວ້າງຂວາງ 
Mordecai Discovers a Piot 

19 ເມ່ືອເຂົາຮວບຮວມຍິງພົມມະຈາຣີມາຄ້ັງທ່ີສອງ ໂມຣ໌ເດກັຍນ່ັງຢູ່ທ່ີປະຕພູຣະຣາຊວັງ 
20 ຝ່າຍພຣະນາງເອສເທີນ້ັນບ່ໍໄດ້ຊົງໃຫໃ້ຜຊາບເຖິງພຣະຍາດຫລືຊົນຊາດຂອງພຣະນາງດ່ັງທ່ີໂມຣ໌ເດກັຍກໍາຊັບພຣະ

ນາງໄວ້ ເພາະພຣະນາງເອສເທີຊງົເຊ່ືອຟັງໂມຣ໌ເດກັຍ ເຊ່ັນດຽວກັບເມ່ືອເຂົາລ້ຽງດູ  ພຣະນາງມາ 
21 ໃນຄ້ັງນ້ັນເມ່ືອໂມຣ໌ເດກັຍນ່ັງຢູ່ທ່ີປະຕູພຣະຣາຊວງັ ບິກທານແລະເຕເຣສ ຂັນທີສອງຄົນຂອງ   ພຣະຣາຊາ ຜູ້ເຝ້ົາປະ

ຕູຫ້ອງນອນ ມີຄວາມໂກດແລະຊອກຫາທາງທີຈ່ະທໍາຮ້າຍກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ 
22 ເຣ່ືອງນ້ີຮູ້ເຖິງໂມຣ໌ເດກັຍ ແລະທ່ານກໍທນູພຣະຣາຊີນີເອສເທີ ພຣະນາງເອສເທີກາບທູນພຣະຣາຊາໃນນາມຂອງໂມ

ຣ໌ເດກັຍ 



23 ເມື່ອມກີານສອບສວນເຣ່ືອງນ້ີວ່າເປັນຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະຣາຊາກໍຊົງໃຫ້ແຂວນຄໍສອງຄົນນ້ັນເສັຽທ່ີຫລັກ ແລະບັນ
ທຶກເຣ່ືອງໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານຕ່ໍພຣະພັກພຣະຣາຊາ 

 

3 ແຜນການປອງຮາ້ຍຂອງຮາມານທີຈ່ະທາໍລາຍພວກຢວິ 
Human Undertakes to Destroy the Jews 

1 ພາຍຫລັງເຫດການເຫລ່ົານ້ີ ກະສັດອາຮາຊູເອຣູສຊົງເລ່ືອນຍົດຮາມານບຸດຮັມເມດາທາ ຄົນອາກັກ ພຣະຣາຊາຊົງ
ເລ່ືອນທ່ານແລະຊົງຕ້ັງເກ້ົາອ້ີຂອງທ່ານໄວ້ເຫນືອກວ່າຂອງເຈ້ົານາຍທັງປວງທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງ  

2 ຂ້າຣາຊການຊ່ຶງຢູ່ທີປ່ະຕູພຣະຣາຊວັງກໍກາບລົງສະແດງຄວາມເຄົາຣົບຕ່ໍຮາມານ ເພາະພຣະຣາຊາຊງົບັນຊາໃຫ້ສະ
ແດງຄວາມເຄົາຣົບຕ່ໍທ່ານເຊ່ັນນ້ັນ ແຕ່ໂມຣເ໌ດກັຍບ່ໍໄດ້ກາບຫລືສະແດງຄວາມເຄົາຣົບ 

3 ຂ້າຣາຊການຊ່ຶງຢູ່ທີປ່ະຕູພຣະຣາຊວັງຈ່ຶງເວ້ົາກັບໂມຣ໌ເດກັຍວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານລະເມີດຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຣາຊາî 
4 ຢູ່ມາເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາກັບທ່ານມ້ືແລ້ວມືເ້ລ່ົາ ແລະທ່ານບ່ໍຟັງເຂົາ ເຂົາກໍໄປບອກຮາມານເພ່ືອຈະເບ່ິງວ່າຖ້ອຍ

ຄໍາຂອງໂມຣ໌ເດກັຍຈະຊະນະຫລືບ່ໍ ເພາະທ່ານບອກເຂົາວ່າທ່ານເປັນຄົນຢິວ 
5 ເມ່ືອຮາມານເຫັນວ່າໂມຣ໌ເດກັຍບ່ໍກາບລ ງົຫລືສະແດງຄວາມເຄົາຣົບຕ່ໍທ່ານ ກໍເດືອດດານ 
6 ແຕ່ທ່ານເຫັນວ່າເປັນການເສັຽກຽດທ່ີຈະຈັບກຸມໂມຣ໌ເດກັຍຄົນດຽວ ຮາມານຈ່ຶງຫາຊ່ອງທາງທ່ີຈະທໍາລາຍຢິວທັງ

ຫມົດ ຄຊົືນຊາດຂອງໂມຣ໌ເດກັຍທ່ົວຣາຊອານາຈັກຂອງອາຮາຊູເອຣູສ 
7 ໃນເດືອນທໍາອິດຊ່ຶງເປັນເດືອນນິສານ ປີທີສິ່ບສອງແຫ່ງຣັຊການກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ ເຂົາພາກັນໃຊ້ສະຫລາກ (ຊ່ຶງ

ເອ້ີນກັນວ່າ ປູລິມ) ຕ່ໍຫນ້າຮາມານເພື່ອຫາມື້ດເີດືອນດີໃນການດໍາເນີນແຜນປອງຮ້າຍຂອງຕົນໄດ້ວັນທີສິ່ບສາມແລະ
ເດືອນທ່ີສິບສອງ ຄືເປັນເດືອນອາດາຣ໌ 

8 ແລ້ວຮາມານທູນກະສັດອາຮາຊູເອຣສູວາ່, ìມຊົີນຊາດນ່ຶງກະຈາຍຢູ່ທ  ່ົວ ແລະແຍກກັນຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ໃນມົນທົນແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ກົດຫມາຍຂອງເຂົາຜິດກັບກົດຫມາຍຂອງຊົນຊາດອ່ືນທັງສ້ິນ ແລະພວກ
ນ້ີບ່ໍຮັກສາກົດຫມາຍຂອງພຣະຣາຊາ ການທ່ີພຣະຣາຊາຊົງປ່ອຍເຂົາໄວ້ນ້ີບ່ໍບັງເກີດປໂຍດແກ່ພຣະອົງ 

9 ຖ້າເປັນທ່ີພໍພຣະທຍັພຣະຣາຊາ ຂຊົໍງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ທໍາລາຍລ້າງເຂົາເສັຽເຖີດ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະຖວາຍເງິນນ່ຶງຫມ່ືນ
ຕະລັນໃສ່ມືບັນດາຜູ້ທ່ີດູແລ  ພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະຣາຊາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ໃສ່ໃນພຣະຄັງຂອງພຣະຣາຊາî 

10 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຖອດແຫວນຕາອອກຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະອົງມອບແກ່ຮາມານບຸດຮັມເມດາທາ ຄົນອາກັກ ສັດຕຣູ
ຂອງພວກຢິວ 

11 ແລະກ່າວກັບຮາມານວ່າ, ìເຣົາມອບເງິນນ້ັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະມອບປະຊາຊົນແກ່ທ່ານດ້ວຍ ເພ່ືອຈະທໍາແກ່ເຂົາຕາມ
ທ່ີທ່ານເຫັນດີî 

12 ແລ້ວຊົງເອ້ີນຣາຊອາຣັກເຂ້ົາມາໃນວັນທ່ີສິບສາມເດືອນຕ້ົນ ໃຫ້ຂຽນປະກາດຕາມທີຮ່າມານສ່ັງໄວ້ທຸກປະການ ສ່ົງໄປ
ຍັງຜ  ູ້ປົກຄອງແຂວງຂອງພຣະຣາຊາ ເຖິງປົກຄອງເມືອງມົນທົນທັງປວງ ແລະ ເຖິງເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊົນຊາດ ເຖິງທຸກມົນ
ທົນເປັນຕົວອັກສອນຂອງມົນທົນນ້ັນ ແລະເຖິງຊົນທຸກຊາດເປັນພາສາຂອງເຂົາ ຂຽນໃນພຣະນາມຂອງກະສັດອາຮາ
ຊອູາຮັສ ແລະປະທັບຕາດ້ວຍແຫວນຂອງພຣະຣາຊາ 

13 ໃຫຄົ້ນເດີນຂ່າວຈົດຫມາຍເຫລ່ົານ້ີໄປເຖິງມົນທົນຂອງພຣະຣາຊາທັງສ້ິນ ສ່ັງໃຫ້ທໍາລາຍ  ສັງຫານ ແລະລ້າງຢິວທັງ
ປວງ ທງັຫນຸ່ມແລະຜູ້ເຖ້ົາ ເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ຍິງໃນວັນດຽວກັນ ຄືວັນທ່ີສິບສາມເດືອນທ່ີສິບສອງ ຊ່ຶງເປັນເດືອນອາດາ
ຣ໌ ແລະໃຫຍຶ້ດເຂ້ົາຂອງຂອງເຂົາໄປຫມົດ 

14 ໃຫອ້ອກສໍາເນົາເອກກະສານນ້ັນເປັນຄໍາປະກາດໃນທຸກມົນທົນ ນໍາໄປປ່າວຮ້ອງໃຫ້ຊນົຊາດທັງປວງຕຽມພ້ອມເພ່ືອ
ວັນນ້ັນ 



15 ບັນດາຄົນເດີນຂ່າວກໍຮີບໄປຕາມຮັບສ່ັງຂອງພຣະຣາຊາ ແລະອອກປະກາດນ້ັນໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ ພຣະຣາຊາກໍປະ
ທັບດ່ືມກັບຮາມານ ສ່ວນຊາວນະຄອນຊູຊາກໍພາກັນຮ້ອນໃຈ 

 

4 ເອສເທສີນັຍາທີຈ່ະກາບທູນອອ້ນວອນເພືອ່ປະຊາຊນົຂອງພຣະນາງ 
Esther Agree to Help the Jews 

1 ເມື່ອໂມຣເ໌ດກັຍຊາບທຸກຢ່າງທ່ີໄດ້ກະທໍາໄປແລ້ວ ກໍຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງຕົນສວມຜ້າກະສອບແລະໃສ່ 
ຂ້ີເຖ່ົາ ແລະອອກໄປກາງນະຄອນ ຄ່ໍາຄວນດ້ວຍສຽງດັງຢ່າງຂ່ົມຂ່ືນ 

2 ທ່ານຂ້ຶນໄປຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູຂອງພຣະຣາຊາ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີສວມຜ້າກະສອບເຂ້ົາປະຕູຂອງ  ພຣະຣາຊາໄດ້ 
3 ແລະໃນທຸກມົນທົນທີພ່ຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາແລະການປະກາດຂອງພຣະອົງໄປເຖິງ ກ ມີໍການໄວ້ທ ຸກຢ່າງໃຫຍ່

ຫລວງຖ້າມກາງພວກຢິວ ດ້ວຍການອົດອາຫານ ຮ້ອງໄຫ້ແລະຄ່ໍາຄວນ ແລະຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍນອນໃນຜ້າກະ
ສອບແລະມີຂ້ີເຖ່ົາ 

4 ເມ່ືອສາວໃຊ້ແລະຂັນທີຂອງພຣະນາງເອສເທີມາທູນພຣະນາງ ພຣະຣາຊີນີກໍເປັນທຸກໃນພຣະທັຍຍ່ິງນັກ ພຣະນາງ
ຊົງສ່ົງເຄ່ືອງນຸ່ງໄປໃຫ້ແກ່ໂມຣ໌ເດກັຍ ເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ຖອດຜ້າກະສອບຂອງທ່ານອອກເສັຽ ແຕ່ທ່ານບ່ໍຍອມຮັບຜ້າ
ນ້ັນ 

5 ແລ້ວພຣະນາງເອສເທີກໍເອ້ີນຮາທາກຂັນທີຄົນນ່ຶງຂອງພຣະຣາຊາ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ບົວລະບັດພຣະນາງ
ກ່າວສ່ັງໃຫ້ໄປຫາໂມຣ໌ເດກັຍ ເພ່ືອຈະຊົງຊາບວ່າ ເຣ່ືອງຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງຈ່ຶງທໍາເຊ່ັນນ້ັນ 

6 ຮາທາກອອກໄປຫາໂມຣ໌ເດກັຍທ່ີລານກວ້າງກາງແຈ້ງທ່ີໃນນະຄອນ ຂ້າງຫນ້າປະຕູຂອງພຣະຣາຊາ 
7 ໂມຣ໌ເດກັຍກໍເລ່ົາເຣ່ືອງທັງສ້ິນທ່ີເກີດແກ່ທ່ານ ແລະຈໍານວນເງິນຖືກຕ້ອງທ່ີຮາມານສັນຍາຖວາຍແກ່ພຣະຄັງຂອງພ

ຣະຣາຊາເພ່ືອການທໍາລາຍພວກຢິວ 
8 ໂມຣ໌ເດກັຍຍັງໄດ້ໃຫ້ສໍາເນົາປະກາດຂຽນທ່ີອອກໃນຊຸຊາສ່ັງໃຫ້ທໍາລາຍເຂົາທ ັງຫລາຍເພ່ືອນໍາໄປສະແດງແກ່ພຣະ

ນາງເອສເທີ ອະທິບາຍເຣ່ືອງໃຫ້ພຣະນາງ ແລະກໍາຊັບໃຫ້ພຣະນາງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ເພ່ືອທູນອ້ອນວອນພຣະອົງ 
ແລະວິງວອນພຣະອົງເພ່ືອເຫັນແກ່ຊົນຊາດຂອງພຣະນາງ 

9 ຮາທາກກໍກັບໄປທູນພຣະນາງເອສເທີເຖິງສ່ິງທ່ີໂມຣ໌ເດກັຍໄດ້ບອກໄວ້ 
10 ແລ້ວພຣະນາງເອສເທີກໍບອກຮາທາກໃຫ້ສ່ົງຂ່າວໄປໃຫ້ໂມຣ໌ເດກັຍວ່າ, 
11 ìຂ້າຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາທ ງັສ້ິນ ແລະປະຊາຊົນໃນບັນດາມົນທົນຂອງພຣະຣາຊາຊາບຢູ່ວ່າ ຖ້າຊາຍຫລືຍິງຄົນ

ໃດເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາພາຍໃນພຣະລານຊ້ັນໃນໂດຍບ່ໍໄດ້ຊົງເອ້ີນ ກໍມີກົດຫມາຍຢູ່ຂ້ໍດຽວເຫມືອນກນັຫມົດ ໃຫລົ້ງ
ໂທດເຖິງຕາຍ ເວ້ັນເສັຽແຕ່ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຣາຊາຍ່ືນໄມ້ເທ້ົາຄໍາອອກຮັບຄົນນ້ັນຈ່ຶງຈະມຊີວິີດຢູ່ໄດ້ ສ່ວນຂ້ອຍພຣະຣາຊາກໍ
ບ່ໍໄດ້ຕຣັດເອ້ີນໃຫ້ເຂ້ົາເຝ້ົາມາສາມສິບວັນແລ້ວî 

12 ເຂົາທັງຫລາຍກໍມາບອກໂມຣເ໌ດກັຍເຖິງສ່ິງທ່ີ    ພຣະນາງເອສເທີຕຣັດນ້ັນ 
13 ໂມຣ໌ເດກັຍຈ່ຶງບອກເຂົາໃຫ້ກັບໄປທູນຕອບພຣະນາງເອສເທີວ່າ, ìຢ່າຄິດວ່ານາງຢູ່ໃນຣາຊສໍານັກຈະລອດພ້ົນໄດ້

ດີກວ່າພວກຢິວອ່ືນໆ 
14 ເພາະຖ້ານາງງຽບຢູ່ໃນເວລານ້ີ ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອແລະການຊ່ອຍກູ້ຈະມາເຖິງພວກຢິວຈາກທ່ີອ່ືນ ແຕ່ນາງແລະຄົວ

ເຮືອນບິດາຂອງນາງຈະພິນາດ ທ່ີຈິງນາງມາຮັບຕໍາແຫນ່ງຣາຊີນີກໍເພ່ືອຍາມເຊ່ັນນ້ີກໍເປັນໄດ້ ໃຜຈະຮູ້î 
15 ແລ້ວເອສເທີຕຣັດບອກເຂົາໃຫ້ໄປບອກໂມຣ໌ເດກັຍວ່າ, 
16 ìໄປເຖີດ ໃຫ້ຮວບຮວມພວກຢິວທັງສ້ິນທ່ີຫາພົບໃນຊູຊາ ແລະຖືອົດອາຫານເພ່ືອຂ້ອຍ ຢ່າຮັບປະທານ ຢ່າດ່ືມສາມ

ວັນກາງຄືນຫລືກາງເວັນ ຂ້ອຍແລະສາວໃຊ້ຂອງຂ້ອຍຈະອົດອາຫານຢ່າງທ່ານດ້ວຍ ແລ້ວຂ້ອຍຈະເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາ
ຊາ ແມວ່້າເປັນການຝ່າຝືນກົດຫມາຍ ຖ້າຂ້ອຍພິນາດ ຂ້ອຍກໍພິນາດî 



17 ໂມຣ໌ເດກັຍກໍໄປກະທໍາທຸກຢ່າງຕາມທ່ີພຣະນາງເອສເທີຮັບສ່ັງແກ່ທ່ານ 
 

5 ເອສເທຊີງົເຊນີພຣະຣາຊາແລະຮາມານໄປສະເຫວຍີທີຕ່າໍນກັ 
Estherís Banquet 

1 ຢູ່ມາໃນວັນທ່ີສາມພຣະນາງເອສເທີຊງົສລອງ   ພຣະອົງແລະປະທັບຢືນທ່ີໃນລານຊ້ັນໃນຂອງ    ພຣະຣາຊສໍານັກກົງ
ກັນຂ້າມກັບທ້ອງພຣະໂຮງໃຫຍ່ຂອງພຣະຣາຊາ ພຣະຣາຊາປະທບັເທິງຣາຊບັນລັງ ພາຍໃນພຣະຣາຊວງັກົງຂ້າມ
ທາງເຂົ້າ   ພຣະຣາຊວງັ 

2 ເມືອ່ພຣະຣາຊາທອດພຣະເນດເຫັນພຣະຣາຊນີີ  ເອສເທີປະທັບຢືນຢູ່ໃນພຣະລານ ພຣະນາງກໍເປັນທ່ີໂປດປານໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຍ່ືນໄມ້ເທ້ົາຄໍາຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງ   ພຣະອົງແກ່ພຣະນາງເອສເທີ ພຣະ
ນາງກໍສະເດັດເຂ້ົາມາແຕະຍອດໄມ້ເທ້ົາ 

3 ພຣະຣາຊາກ່າວກັບພຣະນາງວ່າ, ìພຣະຣາຊນີ ີ ເອສເທີ ມເີຣ່ືອງຫຍັງ ພຣະນາງຕ້ອງການສ່ິງໃດ ກໍຈະປະທານໃຫ້
ແກ່ພຣະນາງເຖິງເຄ່ິງຣາຊອານາຈັກຂອງເຣົາî 

4 ແລະພຣະນາງເອສເທີທູນວ່າ, ìຖ້າເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະຣາຊາ ຂພໍຣະຣາຊາສະເດັດມາພ້ອມກັບຮາມານໃນວັນນ້ີ
ເພ່ືອສະເຫວີຍພຣະກະຍາຫານທ່ີຂ້ານ້ອຍຕຽມໄວ້ເພ່ືອໃຕ້ຝ່າພຣະບາດî 

5 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງກາ່ວວ່າ, ìໃຫຮ້າມານຮີບມາ ເຮົາຈະໄດ້ກະທໍາຕາມທ່ີພຣະນາງເອສເທີປາຖນາî   ພຣະຣາຊາຈ່ຶງສະ
ເດັດໄປໃນການລ້ຽງກັບຮາມານຊ່ຶງພຣະນາງເອສເທີໄດ້ຊງົຕຽມໄວ້ 

6 ຂນະເມ່ືອສະເຫວີຍເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນຢູ່ພຣະຣາຊາກ່າວກັບເອສເທີວ່າ, ìຄໍາຂໍຂອງພຣະນາງວ່າແນວໃດ ເຮົາຈະໃຫ້ ແມ້
ຈະເຖິງເຄ່ິງຣາຊອານາຈັກຂອງເຮົາກໍຈະສໍາເຣັດî 

7 ພຣະນາງເອສເທີທູນວ່າ, ìຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຂ້ານ້ອຍແລະຄໍາທູນຂໍຂອງຂ້ານ້ອຍ 
8 ຄືຖ້າຂ້ານ້ອຍເປັນທ່ີໂປດປານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຣາຊາ ແລະເປັນທ່ີພໍພຣະທຍັພຣະຣາຊາທີຈ່ະປະທານ

ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະໃຫ້ຄໍາທູນຂໍຂອງຂ້ານ້ອຍສໍາເຣັດນ້ີ ຂໍພຣະຣາຊາສະເດ ດັມາຍັງການລ້ຽງຊ່ຶງຂ້າ
ນ້ອຍຈະຕຽມໄວ້ພ້ອມກັບຮາມານ ແລະມ້ືອ່ືນຂ້ານ້ອຍຈະກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຣາຊາກ່າວນ້ັນî 

9 ວັນນ້ັນຮາມານກໍອອກໄປດ້ວຍໃຈຊ່ືນບານແລະຍິນດີ ແຕ່ເມື່ອຮາມານເຫັນໂມຣເ໌ດກັຍທ່ີປະຕູຂອງພຣະຣາຊາ ບ່ໍຢືນ
ຂ້ຶນຫລືຕົວສ່ັນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານ ທາ່ນກໍກ້ິວຕ່ໍໂມຣ໌ເດກັຍ 

10 ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍດີ ຮາມານກໍອົດກ້ັນໄວ້ ກັບໄປບ້ານໃຊ້ໃຫຄົ້ນໄປຕາມບັນດາເພ່ືອນຂອງຕົນ ແລະເຊເຣສເມັຽຂອງຕົນ 
11 ຮາມານພັນລະນາເຖິງຄວາມໂອ່ໂຖງແຫ່ງຄວາມຮ່ັງມີຂອງທ່ານຈໍານວນບຸດຂອງທ່ານແລະກຽດຕິຍົດຕ່າງໆຊຶງ່ພຣະ

ຣາຊາພຣະຣາຊທານແກ່ທ່ານ ແລະເຖິງເຣ່ືອງວ່າພຣະຣາຊາໄດ້ເລ່ືອນທ່ານຂ້ຶນເຫນືອເຈ້ົານາຍ ແລະຂ້າຣາຊການ
ຂອງພຣະຣາຊາຢ່າງໃດ 

12 ແລ້ວຮາມານເສີມວ່າ, ìແມພ້ຣະຣາຊີນີເອສເທີກໍບ່ໍໄດ້ຊງົໃຫ້ຜູ້ໃດໄປກັບພຣະຣາຊາ ໃນການລ້ຽງຊ່ຶງພຣະນາງຊົງຈັດ
ຂ້ຶນນອກຈາກຕົວຂ້ອຍ ແລະມ້ືອ່ືນພຣະນາງຊົງເຊີນຂ້ອຍກັບພຣະຣາຊາອີກ 

13 ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີປໂຍດສໍາລັບຂ້ອຍ ຕາບໃດທ່ີຂ້ອຍເຫັນໂມຣ໌ເດກັຍຄົນຢິວນ່ັງຢູ່ທ່ີປະຕູຂອງພຣະຣາຊາî 
14 ເຊເຣສເມັຽຂອງທ່ານ ແລະສະຫາຍທັງສ້ິນຂອງທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìຂໍເຮັດບ່ອນແຂວນຄໍສູງຫ້າສິບສອກ ມ້ືອ່ືນ

ເຊົ້າກທໍູນພຣະຣາຊາໃຫແ້ຂວນໂມຣ໌ເດກັຍເສັຽທ່ີນ້ັນ ແລ້ວກໍໄປກິນລ້ຽງຢ່າງລ່າເລ ງີກັບພຣະຣາຊາî ຄໍາແນະນໍານ້ີ
ເປັນທ່ີພໍໃຈຮາມານທ່ານຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ເຮັດຫລັກແຂວນຄໍ 

 

6 ຮາມານຖກືບງັຄບັໃຫກ້ານໃຫກ້ຽດແກ ່



ໂມຣເ໌ດກຍັ 
The King Honors Mordecai 

1 ຄືນວັນນ້ັນພຣະຣາຊາບັນທົມບ່ໍຫລັບ ແລະພຣະອົງຮັບສ່ັງໃຫ້ນໍາຫນັງສືບັນທຶກເຫດທ່ີຫນ້າຈົດຈໍາຄືພຣະຣາຊພົງສາ
ວະດານມາ ເຂົາກໍອ່ານຖວາຍ ພຣະຣາຊາ 

2 ພຣະອົງຊົງເຫັນຂຽນໄວ້ວ່າໂມຣເ໌ດກັຍໄດ້ທູນເຣ່ືອງບິກທານາແລະເຕເຣສຢ່າງໃດ ຄືເຣ່ືອງຂັນທີສອງຄົນຂອງພຣະຣາ
ຊາຜູ້ເຝ້ົາປະຕູຫາຊ່ອງຈະປົງພຣະຊົນກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ 

3 ພຣະຣາຊາກ່າວວ່າ, ìໄດ້ໃຫກ້ຽດແລະຍົດຫຍັງແກ່ໂມຣ໌ເດກັຍເພາະເຣ່ືອງນ້ີແດ່î ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາຜູ້ບົວ
ລະບັດພຣະອົງທູນວ່າ, ìຍັງບ່ໍໄດ້ໃຫ້ສ່ິງໃດເລີຍî 

4 ເຈ້ົາຊີວິດກ່າວວ່າ, ìໃຜຢູ່ໃນລານບ້ານî ຝ່າຍຮາມານຫາກໍເຂ້ົາມາເຖິງພຣະລານຊ້ັນນອກແຫ່ງ  ຣາຊສໍານັກເພ່ືອຈະ
ທູນພຣະຣາຊາເອົາໂມຣ໌ເດກັຍແຂວນຄໍເທິງຫລັກ ຊຶງ່ທ່ານໄດ້ຕຽມໄວ້ສໍາລັບເຂົາ 

5 ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາຈ່ຶງທນູພຣະອົງວ່າ, ìນ້ັນຮາມານ ກໍາລັງຢືນຢູ່ໃນພຣະລານຢູ່î ແລະ  ພຣະຣາຊາສັ່ງວ່າ, 
ìໃຫທ່້ານເຂ້ົາມານ້ີî 

6 ຮາມານຈ່ຶງເຂ້ົາມາ ພຣະຣາຊາສ່ັງກັບທ່ານວ່າ, ìຫາກພຣະຣາຊາມພີຣະປະສົງຈະປະທານກຽດ  ຕິຍົດແກ່ບຸກຄົນ
ໃດຜູ້ໃດແລ້ວ ພຣະຣາຊາຄວນຈະທໍາແກ່ເຂົາປະການໃດî ແລະຮາມານຮໍາພຶງໃນໃຈວ່າ, ìຜູ້ໃດຫນໍທີພ່ຣະຣາຊາພພໍ
ຣະທັຍຈະປະທານກຽດຕິຍົດຫລາຍກວ່າຂ້າî 

7 ແລ້ວຮາມານຈຶ່ງທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìເພື່ອໃຫກ້ຽດແກ່ຄົນທ່ີພຣະຣາຊາພໍພຣະທັຍຈະປະທານກຽດຕິຍົດນ້ັນ 
8 ຂໍນໍາສລອງພຣະອົງຊ່ຶງພຣະຣາຊາຊົງ ແລະມ້າຊ່ຶງພຣະຣາຊາຊົງ ແລະຊ່ຶງມີຜ້າໂພກຫົວ 
9 ຂໍຊົງມອບສລອງພຣະອົງແລະມ້າແກ່ເຈ້ົານາຍຜູ້ໃຫຍ່ຍ່ິງທ່ີສຸດຄົນນ່ຶງຂອງພຣະຣາຊາ ຂໍໃຫແ້ຕ່ງຄົນທ່ີພຣະຣາຊາພ ໍພ

ຣະທັຍຈະປະທານກຽດຕິຍົດແລະຂໍໃຫ້ຊາຍນ້ັນຂ້ຶນນ່ັງຫລັງມ້າໄປຕາມຖນົນຂອງກຸງ ແລະປ່າວຮ້ອງໄປຂ້າງຫນ້າເຂົາ
ວ່າ ìຜູ້ທີພ່ຣະຣາຊາພໍພຣະທັຍຈະປະທານກຽດຕິຍົດກໍເປັນເຊ່ັນນ້ີແຫລະî 

10 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງກ່າວກັບຮາມານວ່າ, ìຈ່ົງຟ້າວໄປເອົາເສ້ືອແລະມ້າຢ່າງທ່ີທ່ານວ່າ ແລ້ວໃຫ້ກຽດແກ່ໂມຣ໌ເດກັຍຄົນຢິວ
ຊ່ຶງນ່ັງທ່ີປະຕູພຣະຣາຊວງັ ຢ່າເວ້ັນສ່ິງໃດທ່ີທ່ານກ່າວມານ້ັນເລີຍî 

11 ຮາມານຈ່ຶງນໍາສລອງພຣະອົງກັບມ້າ ແລະຕົບແຕ່ງໂມຣ໌ເດກັຍ ແລະໃຫ້ທ່ານຂ້ຶນມ້າໄປຕາມຖນົນໃນກຸງ ປ່າວຮ້ອງໄປ
ວ່າ ìຄົນທີພ່ຣະຣາຊາພ ໍ ພຣະທັຍຈະປະທານກຽດກໍເປັນຢ່າງນ້ີແຫລະî 

12 ແລ້ວໂມຣເ໌ດກັຍກໍກັບມາຍັງປະຕູພຣະຣາຊວງັ ແຕ່ຮາມານຟ້າວກັບໄປບ້ານຂອງທ່ານ ຄຸມຫົວແລະຄ່ໍາຄວນ 
13 ແລະເລ່ົາທຸກສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນແກ່ທ່ານໃຫ້ເຊເຣສເມັຽຂອງທ່ານ ແລະສະຫາຍທັງຫລາຍຂອງທ່ານຟງັ ຄົນສລາດຂອງ

ທ່ານແລະເຊເຣສເມັຽຂອງທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າທ່ານເລ້ີມລ້ົມລົງຕ່ໍຫນ້າ  ໂມຣ໌ເດກັຍຊ່ຶງເປັນຊາດຢິວ ທາ່ນຈະບ່ໍຊະ
ນະເຂົາ ແຕ່ຈະລ້ົມລົງຕ່ໍຫນ້າເຂົາແນ່ນອນî 

14 ຂນະເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍກໍາລັງເວ້ົາກັບທ່ານຢູ່ ຂັນທຂີອງພຣະຣາຊາກ ໍມາເຖິງຟ້າວນໍາຮາມານໄປຍັງການລ້ຽງຊ່ຶງພຣະ
ນາງເອສເທີຊງົຈັດນ້ັນ 

 

7 ຮາມານຖກືແຂວນຄ ໍ
Hamanís Downfall and Mordecaiís Advancement 

1 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງສະເດັດກັບຮາມານໄປໃນການລ້ຽງກັບພຣະຣາຊນີີເອສເທີ 
2 ໃນວັນທ່ີສອງເມ່ືອກໍາລັງດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢູ່ ພຣະຣາຊາຕຣັດກັບເອສເທີວ່າ ìພຣະຣາຊີນີເອສເທີ  ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງພຣະ

ນາງຄືຫຍັງ ແລະຄໍາທູນຂໍຂອງພຣະນາງຄືຫຍັງ ເຮົາຈະປະທານໃຫ້ ແມ້ເຖິງເຄ່ິງຣາຊອານາຈັກຂອງເຮົາ ກໍຈະສໍາ
ເຣດັî 



3 ພຣະຣາຊີນີເອສເທີທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແຕ່ພຣະຣາຊາ ຖ້າຂ້ານ້ອຍເປັນທ່ີໂປດປານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 
ແລະຖ້າເປັນທ່ີພໍພຣະທຍັພຣະຣາຊາ ຂໍພຣະຣາຊທານຊີວດິຂອງຂ້ານ້ອຍແລະຂອງຊົນຊາດຕາມຄໍາທູນຂໍຂອງຂ້າ
ນ້ອຍ 

4 ເພາະພວກເຮົາຖືກຂາຍທັງຂ້ານ້ອຍແລະຊົນຊາດຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຖືກທໍາລາຍ ໃຫ້ຖືກສັງຫານແລະໃຫ້ຖືກລ້າງຜານ 
ຖ້າພວກເຮົາຖືກຂາຍພຽງໃຫ້ເປັນທາດຊາຍແລະຍິງ ຂ້ານ້ອຍກໍຈະອົດກ້ັນສງົບໄວ້ ເພາະຄວາມທຸກຍາກຂອງເຮົາຈະ
ປຽບກັບຜົນເສັຽຫາຍຂອງພຣະຣາຊານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້î 

5 ກະສ ດັອາຮາຊູເອຣູສຈ່ຶງກ່າວກັບພຣະຣາຊີນີເອສເທີວ່າ, ìຜູ້ນ້ັນຄືໃຜ ຢູ່ທ່ີໃດ ຈ່ຶງບັງອາດຄິດການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີî 
6 ແລະພຣະນາງເອສເທີທູນວ່າ, ìຄູ່ອະຣy ແລະສັດຕຣູຄືຮາມານຄົນໂຫດຮ້າຍຜູ້ນ້ີແຫລະî ຮາມານກໍຢ້ານຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກ

ພຣະຣາຊາແລະພຣະຣາຊນີີ 
7 ພຣະຣາຊາຊົງລຸກຂ້ຶນຈາການລ້ຽງດ້ວຍຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນຣາຊອຸທຍານ ແຕ່ຮາມານຍັງຢູ່ເພ່ືອ

ທູນຂໍຊີວິດຈາກພຣະຣາຊນີີເອສເທີ ເພາະທ່ານເຫັນວ່າພຣະຣາຊາຊົງມຸງ່ຮ້າຍຕ່ໍທ່ານແລ້ວ 
8 ເມ່ືອພຣະຣາຊາສະເດັດກັບຈາກຣາຊອຸທຍານມາຍັງທ່ີຊຶງ່ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຝ່າຍຮາມານຍັງກາບຢູ່ທ່ີພຣະແທ່ນຊຶ່ງພ

ຣະນາງເອສເທີປະທັບຢູ່ນ້ັນ     ພຣະຣາຊາກ່າວວ່າ, ìເຂົາຍັງຈະຂ່ົມຂືນພຣະຣາ ຊີນີຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຣົາໃນບ້ານຂອງ
ເຮົາຫລືî ພພໍຣະຣາຊາເວ້ົາບ່ໍທັນຂາດຄໍາຊ້ໍາ ເຂົາກໍມາຄຸມຫນ້າຮາມານ 

9 ຮາຣ໌ໂບນາຂັນທີຄົນນ່ຶງທ່ີບົວລະບັດພຣະຣາຊາຢູ່ຈ່ຶງທູນວ່າ, ìອີກປະການນ່ຶງ ຫລັກແຂວນຄໍ ຊຶງ່ຮາມານຕຽມໄວ້ສໍາ
ລັບໂມຣ໌ເດກັຍ ຊຶງ່ຣາຍງານຊ່ອຍຊີວິດພຣະຣາຊາ ກໍຍັງຕ້ັງຢູ່ທ່ີບ້ານຂອງຮາມານ ສູງຫ້າສິບສອກî ພຣະຣາຊາຕຣດັ
ວ່າ, ìແຂວນມັນເທິງນ້ັນແຫລະî 

10 ເຂົາກໍແຂວນຮາມານເທິງບ່ອນແຂວນຄໍຊ່ຶງທາ່ນໄດ້ຕຽມໄວ້ສໍາລັບໂມເດກັຍ ແລ້ວພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຣາຊາກໍສງົບ
ລົງ 

 

8 ພວກຢວິຮບັມອບອໍານາດໃຫຕ້ໍຕ່າ້ນ 
Esther Saves the Jews 

1 ໃນວັນນ້ັນກະສັດອາຮາຊເູອຣູສພຣະຣາຊທານບ້ານເຮືອນຂອງຮາມານສັດຕຣູຂອງພວກຢິວແກ່ພຣະຣາຊີນີເອສເທີ 
ໂມຣ໌ເດກັຍກໍເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ເພາະພຣະນາງເອສເທີໄດ້ທູນວ່າທ່ານເປັນຫຍັງກ ບັພຣະນາງ 

2 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງຖອດແຫວນທ່ີມີຕາປະທັບ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເອົາມາຈາກຮາມານພຣະຣາຊທານໃຫ້  ໂມຣ໌ເດກັຍ ພຣະ
ນາງເອສເທີກໍຊົງຕ້ັງໂມຣ໌ເດກັຍເປັນໃຫຍ່ເຫນືອບ້ານເຮືອນຂອງຮາມານ 

3 ແລ້ວພຣະນາງເອສເທີກາບທູນພຣະຣາຊາອີກ    ພຣະນາງຂາບລົງທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ແລະວິງວອນພຣະອົງ
ດ້ວຍນ້ໍາພຣະເນດ ຂໍໃຫ້ແຜນການຮ້າຍຂອງຮາມານ ຄົນອາກັກ ແລະການປອງຮ້າຍຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຄິດຂ້ຶນຕ່ໍພວກຢິວ
ນ້ັນພ້ົ້ົນ ໄປເສັຽ 

4 ພຣະຣາຊາຈຶ່ງຊົງຍື່ນໄມເ້ທ້ົາແກ່ພຣະນາງເອສເທີ ພຣະນາງເອສເທີກໍຊົງລຸກຂ້ຶນປະທັບຢືນເຝ້ົາພຣະຣາຊາ 
5 ພຣະນາງທູນວ່າ, ìຖ້າເປັນທ່ີພພໍຣະທັຍພຣະຣາຊາ ແລະຖ້າຂ້ານ້ອຍເປັນທ່ີໂປດປານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 

ຖ້າສ່ິງນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຣາຊາ ແລະຂ້ານ້ອຍເປັນທ່ີໂປດປານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງຂໍ
ຊົງໃຫມ້ພີຣະອ ກັສອນຮັບສ່ັງໃຫ້ກັບຄວາມໃນຈົດຫມາຍຊ່ຶງຮາມານ ຄົນອາກັກ ບຸດຮາມເມດາທາໄດ້ຄິດຂ້ຶນ ແລະ
ຂຽນເພ່ືອທໍາລາຍພວກຢິວທ່ີຢູ່ໃນມົນທົນຂອງພຣະຣາຊາ 

6 ເພາະຂ້ານ້ອຍຈະອົດທົນເບ່ິງພັຍວິບັດມາເຖິງຊາດຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້ານ້ອຍຈະທົນເບ່ິງການທໍາລາຍຍາດພ່ີ
ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢ່າງໃດî 



7 ກະສັດອາຮາຊູເອຣູສຈ່ຶງຕຣັດກັບພຣະຣາຊນີີເອສເທີແລະແກ່ໂມຣ໌ເດກັຍຄົນຢິວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາມອບບ້ານເຮືອນ
ຂອງຮາມານແກ່ພຣະນາງເອສເທີແລ້ວ ແລະເຂ າົກໍແຂວນມັນເທິງຫລັກ ເພາະມັນຈະທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ພວກຢິວ 

8 ທ່ານຈ່ົງຂຽນຕາມທ່ີທ່ານພໍໃຈກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຢິວໃນນາມຂອງພຣະຣາຊາ ເພາະວ່າການປະກາດທ່ີຂຽນໃນນາມຂອງພ
ຣະຣາຊາແລະປະທັບຕາຂອງກະສັດຈະປ່ຽນກັບບ່ໍໄດ້î 

9 ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນຣາຊອາຣັກເຂ້ົາມາໃນເວລານ້ັນ ໃນເດືອນທ່ີສາມຊ່ຶງເປັນເດືອນຊີວັນ (siívan) ໃນວັນທີຊາວ
ສາມ ແລະໃຫຂ້ຽນປະກາດຕາມທີໂ່ມຣ໌ເດກັຍບັນຊາທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບພວກຢິວ ເຖິງບັນດາຜູ້ປົກຄອງແຂວງ ຜູ້ປົ
ກຄອງເມືອງ ແລະຜູ້ວ່າຣາຊການແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງມົນທົນ ຕ້ັງແຕ່ອິນເດັຽເຖິງເອທິໂອເປັຽນ່ຶງຮ້ອຍຊາວເຈັດມົນ
ທົນ ໄປເຖິງທຸກມົນທ ົນເປັນພາສາແລະວິທີຂຽນຂອງມົນທົນນ້ັນ ແລະເຖິງຊົນທຸກຊາດເປັນພາສາຂອງເຂົາ ແລະເຖິງ
ພວກຢິວເປັນພາສາຂຽນແລະໃນພາສາຂອງເຂົາ 

10 ແລະເຂົາຂຽນໃນພຣະນາມຂອງກະສັດອາຮາຊູ ເອຣູສ ແລະປະທັບຕາຂອງກະສັດໃສ່ ແລະສ່ົງຈົດຫມາຍນ້ັນໄປທາງ
ຜູ້ເດີນຂ່າວຂ້ຶນມ້າໄວ ຊ່ຶງເຄີຍໃຊ້ໃນຣາຊາການຂອງພຣະຣາຊາ ອັນເປັນເຊ້ືອມ້າຫລວງ 

11 ຕາມຈົດຫມາຍເຫລ່ົານ້ີພຣະຣາຊາຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຢິວຜູ້ຢູ່ໃນທຸກມົນທົນຊຸມນຸມກັນແລະປ້ອງກັນຊີວິດຂອງຕົນ 
ໃຫທໍ້າລາຍ ໃຫ້ສັງຫານແລະໃຫ້ລ້າງຜານກໍາລັງພົນໃດໆຂອງປະຊາຊົນຫລືມົນທົນໃດໆຊ່ຶງຈະມາທໍາຮ້າຍທັງເດັກ
ແລະຜູ້ຍິງ ແລະປຸ້ນເອົາສ່ິງຂອງຂອງເຂົາ 

12 ໃນວັນດຽວຕລອດທ່ົວທກຸມົນທົນຂອງກະສັດອາຮາຊູເອຣູສ ຄືວັນທີສິບສາມເດ ອືນທີສິບສອງ ຊຶງ່ເປັນເດືອນອາດາຣ໌ 
(Aídar)  

13 ສໍາເນົາຂອງຫນັງສືທ່ີຂຽນນ້ັນຈະຕ້ອງປະກາດໃນທຸກມົນທົນ ແລະອອກໂດຍການປ່າວຮ້ອງແກ່ຊົນຊາດທັງປວງ 
ພວກຢິວຈະຕ້ອງພ້ອມກັນໃນວັນນ້ັນແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງຕົນ 

14 ຄົນເດີນຂ່າວຊ່ຶງຂ້ຶນມ້າໄວຊ່ຶງໃຊ້ໃນຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາ ຮີບເລ່ັງຂ່ີໄປຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາ ປະ
ກາດນ້ັນອອກໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ 

15 ເມື່ອໂມຣເ໌ດກັຍອອກໄປພ້ົ້ົນພຣະພັກພຣະຣາຊາ ສວມສລອງພຣະອົງສີຟ້າແລະສີຂາວ ພ້ອມກັບມົງກຸດທອງຄໍາໃຫຍ່
ແລະເສ້ືອຄຸມຜ້າປ່ານສີມ່ວງ ຝ່າຍຊາວນະຄອນຊູຊາກໍໂຮ່ຮ້ອງຊົມຊ່ືນຍິນດີ 

16 ພວກຢິວມສີະວັດດີພາບ ຄວາມຍິນດີ ຊືນ່ບານແລະມີກຽດ 
17 ທຸກມົນທົນທຸກເມືອງ ບ່ໍວ່າບ່ອນໃດທ່ີພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາແລະປະກາດຂອງພຣະອົງມາເຖິງ ກ ໍມີຄວາມຍິນດີ

ແລະຄວາມ  ຊ  ່ືນບານຖ້າມກາງພວກຢິວ ມີການລ້ຽງແລະວັນລ້ືນເລີງ ຄົນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍມາຈາກຊົນຊາດ
ຂອງປະເທດກ ປໍະກາດຕົວເປັນພວກຢິວ ເພາະຄວາມຢ້ານພວກຢິວມາຄອບງໍາເຂົາ 

 

9 ພວກຢວິທາໍລາຍບນັດາສດັຕຣຂູອງຕນົ 
Destruction of the Enemies of the Jews 

1 ໃນເດືອນທີສິບສອງຊ່ຶງເປ ນັເດືອນອາດາຣ໌ ວັນທີສິບສາມເດືອນນ້ັນ ເມ່ືອຈະປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາ
ຊາທີປ່ະກາດເປັນທາງການ ໃນວັນນ້ັນເອງທ່ີສັດຕຣູຂອງພວກຢິວຫວັງຈະເປັນໃຫຍ່ເຫນືອພວກຢິວ (ແຕ່ຊ່ຶງຖືກປ່ຽນ
ໄປເປັນວັນທ່ີພວກຢິວໄດ້ຄວາມເປັນໃຫຍ່ເຫນືອພວກທ່ີກຽດຊັງເຂົາ) 

2 ພວກຢິວກຊຸໍມນຸມກັນໃນບັນດາຫົວເມືອງຕລອດທ່ົວທຸກມົນທົນຂອງກະສັດອາຮາຊູເອຣູສເພ່ືອຈະຂ້າພວກທ່ີຫາຊ່ອງ
ທໍາຮ້າຍເຂົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຕ່ໍຕ້ານພວກເຂົາໄດ້ ເພາະຄວາມຢ້ານເຂົາຄອບງໍາເຫນືອຊົນຊາດທັງປວງ 

3 ບັນດາເຈ້ົານາຍທັງປວງຂອງມົນທົນແລະຜູ້ປົກຄອງແຂວງແລະຜ  ູ້ວ່າຣາຊການເມືອງແລະເຈ້ົາຫນ້າທີຣ່າຊການກໍ
ຊ່ອຍພວກຢິວດ້ວຍ ເພາະຄວາມຢ້ານໂມຣ໌ເດກັຍຄອບງໍາເຂົາ 



4 ເຫດວ່າໂມຣ໌ເດກັຍເປັນໃຫຍ່ຢູ່ໃນສໍານັກຂອງພຣະຣາຊາແລະຊ່ືສຽງຂອງທ່ານຊ່າລືໄປທ່ົວທຸກມົນທົນ ເພາະຊາຍທ່ີຊື່
ໂມຣ໌ເດກັຍນ້ັນມີອໍານາດຫລາຍຍ່ິງຂ້ຶນທ ກຸທີ 

5 ພວກຢິວຈ່ຶງໂຈມຕ ສັີດຕຣູທັງຫມດົຂອງຕົນດ້ວຍດາບ ຂ້າແລະທໍາລາຍເຂົາ ແລະທໍາແກ່ຜູ້ທ່ີກຽດຊັງເຂົາຕາມໃຈຊອບ 
6 ໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມພວກຢິວໄດ້ຂ້າແລະທໍາລາຍລ້າງເສັຽຫ້າຮ້ອຍຄົນ 
7 ໄດ້ຂ້າປາຣ໌ຊານດາທາ ດັນໂຟນ ອັສຊາທາ 
8 ໂປຣາທາ ອາດາລິອາ ອາຣີດາທາ 
9 ປາຣມັ໌ສຕາ ອາຣີຊັຍ ອາຣີດັຍ ວັຍຊາທາ 
10 ບຸດຊາຍທັງສິບຂອງຮາມານບຸດຮາມເມດາທາ ສັດຕຣູຂອງພວກຢິວ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ປຸ້ນເຂ້ົາຂອງ 
11 ໃນວັນນ້ັນຈໍານວນຄົນທ່ີຖືກຂ້າໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມກໍຖືກນໍາມາສເນີພຣະຣາຊາ 
12 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງສ່ັງກັບພຣະຣາຊີນີເອສເທີວ່າ, ìພວກຢິວໄດ້ຂ້າເສັຽຫ້າຮ້ອຍຄົນໃນຊູຊາເມືອງປ້ອມ ຮວມທັງບຸດຊາຍທັງ

ສິບຄົນຂອງຮາມານດ້ວຍ ໃນມົນທົນຂອງພຣະຣາຊາທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ເຂົາໄດ້ທໍາຫຍັງກັນ ບັດນ້ີຄໍາຮ້ອງຂອງພຣະ
ນາງຄືຫຍັງ ເຣົາຈະປະທານໃຫ້ ຄໍາທູນຂອງພຣະນາງຕ່ໍໄປມີຫຍັງອີກ ເຮົາກໍຈະກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດ 

13 ພຣະນາງເອສເທີທູນວ່າ, ìຖ້າເປ ນັທ່ີພໍພຣະທັຍ   ພຣະຣາຊາ ຂໃໍຫພ້ວກຢິວທີຢູ່່ໃນຊູຊາ ໄດ້ກະທໍາຕາມຄ ໍາປະກາດ
ຂອງວັນນ້ີໃນມ້ືອ່ືນອີກ ແລະຂໍໃຫ້ແຂວນຄໍບຸດຊາຍທັງສິບຂອງຮາມານເທິງຫລັກນ້ັນî 

14 ພຣະຣາຊາໄດຊົ້ງບນັຊາໃຫກ້ະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ມີປະກາດອອກໃນຊູຊາ ແລະບຸດທັງສິບຂອງຮາມານ ກໍຖືກແຂວນຄໍເທິງ
ຫລັກ 

15 ພວກຢິວທ່ີຢ  ູ່ໃນຊູຊາຊມຸນຸມກັນໃນວັນທີສິບສ່ີເດືອນອາດາຣ໌ດ້ວຍ ແລະໄດ້ຂ້າສາມຮ້ອຍຄົນໃນຊູຊາ ແຕເ່ຂົາບ່ໍ
ໄດ້ຍຶດສ່ິງຂອງ 
ເທສການປູຣິມ 

16 ຝ່າຍພວກຢິວອ່ືນໆຊ່ຶງຢູ່ໃນມົນທົນຂອງພຣະຣາຊາກໍຊຸມນຸມກັນປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູຂອງເຂົາ ເຂົາຂ້າ
ຜູ້ທີກ່ຽດຊັງເຂົາເສັຽເຈັດຫມ່ືນຫ້າພັນຄົນ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ຍຶດສ່ິງຂອງ 

17 ເຫດນ້ີເກ ດີຂ້ຶນໃນວັນທີສິບສາມເດືອນອາດາຣ໌ ແລະໃນວັນທີສິບສ່ີເຂົາຢ ດຸພັກ ແລະກະທໍາວັນນ້ັນໃຫ້ເປັນວັນກິນລ້ຽງ
ແລະຍິນດີ 
The Feast of Purim Inaugurated 

18 ແຕ່ພວກຢິວທ່ີຢູ່ໃນຊູຊາຊຸມນຸມກັນໃນວັນທີສິບສາມແລະວັນທີສິບສ່ີ ແລະຢ ດຸພັກໃນວັນທີສິບຫ້າ ທໍາໃຫ້ວັນນ້ັນເປັນ
ວັນກິນລ້ຽງແລະຍິນດີ 

19 ເຫດສັນນ້ັນພວກຢິວໃນຊົນນະບົດ ທີຢູ່່ຕາມຫົວເມືອງທີ່ມກີ າໍແພງຖືວັນແຫ່ງຄວາມຍິນດີແລະກິນລ້ຽງ ແລະຖືເປັນວັນ
ລ້ືນເຣີງ ແລະເປັນວັນທ່ີເຂົາສ່ົງຂອງຂວັນໄປໃຫ້ກັນແລະກັນ 

20 ແລະໂມຣເ໌ດກັຍບັນທຶກເຣ່ືອງນ້ີແລະສ່ົງຈົດຫມາຍໄປຍັງພວກຢິວທັງປວງຜູ້ຢູ່ໃນມົນທົນທັງປວງຂອງກະສັດອາຮາຊູ
ອາຮັສ ທັງໃກ້ແລະໄກ 

21 ຊັກຊວນເຂົາໃຫ້ຖືວັນທີສິບສ່ີເດືອນອາດາຣ໌ ແລະວັນທີສິບຫ້າເດືອນດຽວກັນທຸກໆປີ 
22 ເປັນວັນທ່ີພວກຢິວພົ້ົນ້ຈາກສັດຕຣູຂອງເຂົາ ແລະເປັນເດືອນທ່ີປ່ຽນຄວາມໂສກເສ້ົາເປັນຄວາມຍິນດີ ແລະການຄ່ໍາ

ຄວນເປັນວັນລ້ືນເຣີງໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະໃຫ້ເຂົາຖືເປັນວັນກິນລ້ຽງແລະວັນຍິນດີ ເປັນວັນທ່ີສ່ົງຂອງຂວັນແກ່ກັນແລະກັນ 
ແລະໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ຄົນຈົນ 

23 ພວກຢິວຈ່ຶງຕົກລົງກະທໍາຕາມທ່ີເຂົາຕ້ັງຕ້ົນແລ້ວ ແລະຕາມທ່ີໂມຣ໌ເດກັຍຂຽນໄປເຖິງເຂົາ 
24 ເພາະຮາມານບຸດຮາມເມດາທາ ຄົນອາກາກ ສັດຕຣູຂອງພວກຢິວທັງປວງ ໄດປ້ອງຮ້າຍຕ່ໍພວກຢິວເພ່ືອທໍາລາຍເຂົາ 

ໄດ້ໃຊສ້ະຫລາກ (ຊ່ຶງເອ້ີນກັນວ່າ ປູຣິມ) ເພ່ືອລ້າງຜານແລະທໍາລາຍເຂົາ 



25 ແຕ່ເມ່ືອພຣະນາງເອສເທີເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແຜນການມຸ່ງຮ້າຍຂອງ
ທ່ານ ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຄຶດຕ່ໍພວກຢິວນ້ັນກັບຕົກລົງເທິງຫົວຂອງທ່ານເອງ ແລະໃຫ້ຕົວທ່ານກັບບຸດຂອງທ່ານຖືກແຂວນຄໍ
ເທິງຫລັກ 

26 ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນວັນເຫລ່ົານ້ີວ່າ ປູຣິມ ຕາມຄໍາປູຣ໌ ດ່ັງນ້ັນເພາະທຸກຢ່າງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນຈົດຫມາຍນ້ີ ແລະເພາະ
ສ່ິງທ່ີພວກຢິວຕ້ອງຜະເຊີນໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແລະສ່ິງທ່ີອຸບັດແກ່ເຂົາ 

27 ພວກຢິວກກໍໍານົດແລະຮັບວ່າຕົວເຂົາເອງ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຈະເປັນຢິວວ່າ ຢິວຈະຖືສອງວັນນ້ີດ່ັງທ່ີ
ຂຽນໄວ້ ແລະຕາມເວລາກໍານົດໄວ້ທຸກປີບ່ໍໄດ້ຂາດ 

28 ແລະວ່າຈະຈົດຈໍາວັນເຫລ່ົານ້ີ ແລະຖືຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍ ທຸກຕະກູນ ມນົທົນແລະເມືອງ ວັນເທສການປູຣິມນ້ີ
ຈະບ່ໍເລີກໃນຖ້າມກາງພວກຢິວ ຫລືການລະນຶກເຖິງວັນເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍສ້ິນລົງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາເລີຍ 

29 ແລ້ວພຣະຣາຊນີີເອສເທີທິດາຂອງອາບີຮາອິນ ກັບໂມຣ໌ເດກັຍຄົນຢິວ ກໍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຮັບຮອງຈົດ
ຫມາຍສະບັບທີສອງນ້ີເຣ່ືອງ  ເທສການປູຣິມ 

30 ໃຫສ່ົ້ງຈົດຫມາຍໄປເຖິງຢິວທັງປວງໃນນ່ຶງຮ້ອຍຊາວເຈັດມົນທົນຂອງອາຮາຊູອາຮັສ ເປັນຄໍາອວຍພອນໃຫ້ຢູ່ເຢັນ
ເປັນສຸກ 

31 ແລະໃຫ້ຖືວັນເທສການປູຣິມເຫລ່ົານ້ີຕາມກໍານົດຣະດູການ ດ່ັງທ່ີໂມຣ໌ເດກັຍຄົນຢິວ ແລະພຣະຣາຊີນີເອສເທີມີຄໍາສ່ັງ
ພວກຢິວ ແລະຕາມທ່ີເຂົາຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບຕົນເອງແລະສໍາລັບເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາກ່ຽວກັບການອົດອາຫານແລະການ
ຮ້ອງທຸກຂອງເຂົາ 

32 ພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊີນີເອສເທີຕ້ັງລະບຽບການເທສການປູຣິມໄວ ້ແລະມບັີນທຶກໄວ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
 

10 ຄວາມຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງໂມຣເ໌ດກຍັ 
The Greatness of Xerzes and Mordecai 

1 ກະສັດອາຮາຊູເອຮູສມີຮັບສ່ັງໃຫ້ເກັບບັນນາການທ່ົວຣາຊອານາຈັກ ແລະຕາມແຜ່ນດິນຊາຍທະເລ  
2 ພຣະຣາຊກິຈອັນປະກອບດ້ວຍພຣະຣາຊອໍານາດແລະອານຸພາບ ກັບເຣ່ືອງຣາວລະອຽດຂອງ 

ຍົດສັກອັນສູງຂອງໂມຣ໌ເດກັຍ ຊ່ຶງພຣະຣາຊາຊົງເລ່ືອນທ່ານຂ້ຶນ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານຂອງພຣະ
ຣາຊາແຫ່ງເມເດັຽ ແລະເປີເຊັຽຫລື 

3 ເພາະໂມຣ໌ເດກັຍຄົນຢິວມີຕໍາແຫນ່ງຮອງກະສັດອາຮາຊູອາຮູສ ແລະທ່ານເປັນໃຫຍ່ຖ້າມກາງພວກຢິວ ແລະເປັນທ່ີ
ຊອບພໍຂອງມວນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ເພາະທ່ານສແວງຫາຄວາມສຸກໃຫ້ຊົນຊາດຂອງທ່ານ ແລະເວ້ົາໃຫ້ເກ ດີສັນຕິ
ສຸກແກ່ເຊ້ືອສາຍທ ງັປວງຂອງທ່ານ 
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