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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือปัญญาจารย์

 ผู้  ท่ี  เข ียนเล่ มน ้ีคือกษั ตร ิย์ซาโลมอน (1:1, 12)  หน ังสือ
ปัญญา จาร ย์ บันทึก การ ชกั  เหตุ ผล ของ ผู้ ท่ี  มี สติ ปัญญา 
ซ่ึงการบันทึกน้ันได้รบัการดลใจจากพระเจ้า บางครัง้พระ
คัมภีรอ์า้งคําพูดของซาตานและบางครัง้ได้อา้งคําพูดของ
มนษุย์ พระคัมภีร ์ได้ อา้งและบันทึกอยา่งถูกต้องตามคําพูด
น้ัน  แต่  ไม่ได้  สน ับสนนุให้เราประพฤติตามกิรยิาท่าทางและ
การประพฤติ ทุ กอยา่งท่ี อยู ่ในพระคัมภีร ์น้ัน 

 ดร�  เจมส์  เอม เกรย์  กล่าววา่ �พระคัมภีร ์ได้ รบัการดลใจ
จากพระเจ้าได้ อยา่งไร ? คําตอบคือวา่  ไม่ใช ่คําพูดหร ือก ิ
จการของมนษุย ์ท่ี  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า  แต่ การบันทึก
ต่างหากท่ี ได้ รบัการดลใจน้ัน  ไม่  ใช ้วา่คําพูดทุกคําท่ีบันทึกไว้
ในพระคัมภีรเ์ป็นความจรงิ  แต่  ได้ บันทึกคําพูดน้ันไว ้อยา่ง
ถูกต้อง อยา่งน้ันแหละจึงเรยีกการบันทึกน้ั นว ่าพระวจนะ
ของพระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให ้เข ียนวา่ คนหน่ึ งม ี ความรู ้
สึกอยา่งไร หรอืเขาพูดอะไร ซ่ึงการบันทึกถึงความรูสึ้กและ
คําพูดของเขาน้ันเป็นการบันทึกโดยพระเจ้าเป็นผู้ นํา ซ่ึง
เป็นความหายของการดลใจจากพระเจ้า� ( จาก Christian
Worker's Commentary,  โดย  เจมส์  เอม เกรย�์  หน้า 
233)

เราไม่ควรคิดวา่คําพูดทุกคําของซาโลมอนจะถูกต้อง
เหมือนท่ีเราไม่ควรคิดวา่คําพูดของกามาลิเอลในกิจการ
5:34-39  ถู กต้องหรอืคําพูดของหชุยัใน 2 ซามูเอล 17:7-15
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 ถูกต้อง  ถึงแม้ วา่ทัง้กามาลิเอลและหชุยัเป็นผู้ ท่ี  มีสติปัญญา 
พระคัมภีร ์ไม่ได้ สอนวา่คําพูดของเขาได้รบัการดลใจจาก
พระเจ้า  แต่ พระคัมภีร์น้ันเพียงแต่บันทึกคําพูดของเขาไว ้
อยา่งถูกต้อง 

 หน ังสือปัญญาจารย ์น้ี บันทึกการชกัเกตุผลของมนษุย ์ผู้  
หน ่ึงท่ี อยู ่� ใต้  ดวงอาทิตย ์� (1:3; 2:11, 22; 4:3, 7; 5:13;
6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่ มน ้ี มี �ถ้อยคํา
ของปัญญาจารย�์ คือซาโลมอนได้ กล ่าวถึงสิง่ท่ีท่านเหน็
ความ คิด ใน ใจ ของ ท่าน และ การ สรุป ของ ท่าน คํา กล่าว
หลายข้อประกอบด้วยสติปัญญาจรงิ  แต่  ไม่มี  มนษุย ์ ผู้ ใดโดย
พึ่งสติปัญญาและความรูข้องตัวเองและไม่พึ่งการเปิดเผย
จากพระเจ้า สามารถกล่าวถูกต้องเสมอ ปัญญาจารย์ 1:1
ประกาศวา่คําเหล่าน้ีเป็นคําของซาโลมอน

ชว่ยอา่นเล่ มน ้ีทัง้หมดโดยนึกถึงสิง่เหล่าน้ี  แล ้วจะได้ รู ้ วา่ 
กิจการดี ท่ี สุดของมนษุย์  สติ ปัญญาของมนษุย์ และความ
ดีของมนษุย์ทัง้สิ ้นก ็อนิจจังถ้าหากวา่เราพึ่งในสิง่เหล่าน้ัน
และไม่พึ่งในพระเจ้า เราทุกคนต้องให ้สติ ปัญญาจากพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ินําชวีติของเรา และเราต้องให้ความชอบ
ธรรมของพระเยซู ครสิต์ ประทานสิง่สารพัดท่ีเราต้องการ

ถ้า ไม่ มี พระเจ้า แล้ว การ งาน และ ปัญญา ทัง้ สิน้ ของ
มนษุย ์ก็  เปล่าประโยชน์ 

1 ถ้อยคําของปัญญาจารย์  ผู้ เป็น บุตรชายของดาวดิ  
กษัตรยิ ์ในเยรูซาเล็ม 2 ปัญญาจารย ์กล่าววา่  อนิจจัง  อนิจจัง 
 อนิจจัง  อนิจจัง สารพั ดอน ิจจัง 3  ท่ี  มนษุย ์ทํางานตรากตราํ
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ภายใต้ ดวงอาทิตย ์ เขาได้ ประโยชน์ อะไรจากงานทัง้สิ ้นที ่
เขาทําน้ัน

 สิ ่งสารพัดท่ีน่าปรารถนาก็ล่วงไป
4  ชัว่อายุ  หน ึ่งล่วงไป และอกีชัว่อายุ หน ึ่ งก ็ มา  แต่  แผ่ นดิน

โลกคงเดิมอยู ่เป็นนิตย ์5  ดวงอาทิตย ์ ขึ้น และดวงอาทิตย ์
ตก  แล ้วรบีไปถึงท่ีซ่ึงขึ้นมาน้ัน 6 ลมพัดไปทางใต้  แล ้วเวยีน
กลับไปทางเหนือ ลมพัดเวยีนไปเวยีนมา  แล ้วลมพัดกลับ
ตามทางเวยีนของมัน 7  แม่น ้ําทัง้หลายไหลไปสู่ ทะเล  แต่ 
ทะเลก็ ไม่  เต็ม  แม่น ํ้าไหลไปสู่ ท่ี ใดก็ไหลไปสู่ ท่ี น่ั นอ ีก 8สารพัด
เหน่ือยกันหมด คนใดๆก็ พูดไม่ออก  นัยน์  ตาก ็ ดู  ไม่ อิม่หรอืหู 
ก็ ฟังไม่ เต็ม 9  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นแล้วคือสิง่ท่ีจะเป็นขึ้ นอ ีก  สิ ่งท่ีทํา
กันแล้วคือสิง่ท่ีจะต้องทํากั นอ ีก และไม่ มี  สิ ่งใดใหม่ ภายใต้  
ดวงอาทิตย ์10  มี สักสิง่หน่ึงหรอืท่ีเขาจะพูดได้ วา่ � ดู  ซี  สิ ่งน้ี 
ใหม่ �  สิ ่งน้ั นม ี อยู ่ แล ้วในสมั ยก ่อนเราทัง้หลาย 11  ไม่มี การ
จดจําถึงสมั ยก ่อนและจะไม่ มี การจดจําสิง่หลังๆท่ีจะเกิดมา
ในท่ามกลางบรรดาผู้ ท่ี มาภายหลัง

 สติ ปัญญาและความรูม้ากมายนําความเศรา้โศกและ
ความเสียใจมาสู่ เรา 

12  ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล
ในกรุงเยรูซาเล็ม 13 และข้าพเจ้า ตัง้ใจเสาะและแสวงหา
โดยสติปัญญาถึงสิง่สารพัดท่ีกระทํากันภายใต้ฟ้าสวรรค์
เป็นเรือ่งยากลําบากซ่ึงพระเจ้าประทานให ้บุ ตรของมนษุย์
ทํากันอยู ่น้ัน 14 ข้าพเจ้าเคยเหน็การทัง้ปวงซ่ึงเขากระทํา
กันภายใต้ ดวงอาทิตย ์และดู เถิด สารพั ดก ็เป็นความวา่ง
เปล่าและความวุน่วายใจ 15 อะไร ท่ีคดจะทําให้ตรงไม่ ได้ 
และอะไรท่ีขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ ได้ 16 ข้าพเจ้าราํพึงในใจ
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ของข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้มาถึงฐานะท่ี สูงส่ง และ
ได้ มีสติ ปัญญามากกวา่ใครๆท่ีเคยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อน
ข้าพเจ้า  เออ ใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู ้
อยา่งยิง่ � 17 ข้าพเจ้าก็ตัง้ใจรู ้สติปัญญา  รู ้ความบ้าบอ และ
ความเขลา ข้าพเจ้าสังเกตเห ็นว ่าเรือ่งน้ี ก็ เป็นแต่กินลมกิน
แล้ งด ้วย 18 เพราะในสติปัญญามากๆก็ มี  ความทุกข์ ระทม
มาก และบุคคลท่ีเพิม่ความรู ้ก็ เพิม่ความเศรา้โศก

2
การสนกุสนานและความเขลาก็ อนิจจัง 

1 ข้าพเจ้าราํพึงในใจวา่ �มาเถอะ มาลองสนกุสนานกัน
ดู  เอ ้า จงสนกุสบายใจไป�  แต่  ดู  เถิด เรือ่ง น้ี ก็ อนิจจังเช ่
นก ัน 2 ข้าพเจ้าพูดเก่ียวกับการหวัเราะวา่ � บ้าๆบอๆ � และ
กล่าวถึงความสนกุสนานวา่ � มีประโยชน์  อะไร � 3 ข้าพเจ้า
ครุน่คิด ใน ใจ วา่ จะ ทํา อยา่งไร กาย จึง จะคึ กค ั กด ้วย เหล้า
องุน่ และใจยงัคงแนะนําข้าพเจ้าด้วยสติ ปัญญา และจะ
ยดึความเขลาไว ้อยา่งไร จนข้าพเจ้าจะเหน็ได้ วา่ อะไรจะ
ดีสําหรบัให ้บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์กระทําภายใต้ท้องฟ้า
ตลอดชวีติของเขา

เรอืนใหญโ่ตและทรพัย ์สมบัติ  ก็  อนิจจัง 
4 ข้าพเจ้ากระทําการใหญ่ โต ข้าพเจ้าได้สรา้งเรอืนหลาย

หลัง และปลูกสวนองุน่หลายแปลง 5 ข้าพเจ้าทําสวนหยอ่น
ใจและสวนผลไม้หลายแหง่ ปลูกต้นไม้ มี ผลทุกอยา่งไว้ใน
สวนเหล่าน้ัน 6ข้าพเจ้าสรา้งสระน้ําหลายสระสําหรบัตัวเอง
เพื่อจะใช้น้ําในสระน้ันรดหมู่ ไม้  ท่ี กําลังงอกงาม 7 ข้าพเจ้า
ซ้ือทาสชายหญิงไว้  มี ทาสเกิดขึ้นในบ้าน ข้าพเจ้าย ังม ีฝูงววั
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ฝูงแพะแกะเป็นสมบั ติ มากกวา่ของบรรดาคนท่ี อยู ่ในกรุง
เยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าด้วย 8 ข้าพเจ้าสะสมเงนิทองไว ้ด้วย 
และส่ําสมทรพัย ์สมบัติ อนัควรคู่กับกษั ตร ิย์และควรคู่กับ
เมืองทัง้หลาย ข้าพเจ้ามีนั กร ้องชายหญิงสําหรบัตัว และ
เครือ่งดนตร ีทุกอยา่ง ซ่ึงเป็นสิง่ชอบใจบุตรทัง้หลายของ
มนษุย์ 9 ข้าพเจ้า จึงเป็นใหญ่ เป็นโตและเพิม่พูนมากกวา่
บรรดาคนท่ีเคยอยู ่มาก ่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็ม และสติ
ปัญญาของข้าพเจ้ายงัคงอยู่ กับข้าพเจ้าด้วย 10  สิ ่งใดๆท่ี 
นัยน์ ตาของข้าพเจ้าอยากเหน็ ข้าพเจ้าก็ ไม่  ปิดบัง ข้าพเจ้า
มิ ได้ หา้มใจจากความสนกุสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบ
ความ เพลิดเพลิน ใน บรรดา งาน ของ ข้าพเจ้า และ น่ี เป็น
ส่วนของข้าพเจ้าจากการงานทัง้ สิน้ของข้าพเจ้า 11  แล ้ว
ข้าพเจ้าหนัมาดูบรรดาสิง่ ท่ีมือข้าพเจ้ากระทํา และความ
เหน็ดเหน่ือยท่ีข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและ  ดู  เถิด  ทุ กอยา่งก็เป็น
ความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจ และไม่ มีประโยชน์ อะไร
ภายใต้ ดวงอาทิตย ์

 การงาน  ทรพัยส์มบัติ และสติปัญญาก็ อนิจจัง 
12 ข้าพเจ้าจึงหนัมาพิ เคราะห ์ สติปัญญา ความบ้าบอและ

ความเขลา เพราะคนท่ีมาภายหลังกษั ตร ิยจ์ะทําอะไรได้ บ้าง 
เขาก็กระทําสิง่ท่ีเขากระทํากันมานานแล้ วน ัน้ได้ 13ข้าพเจ้า
เห ็นว ่าสติปัญญาวเิศษกวา่ความเขลา เหมือนความสวา่ง
วเิศษกวา่ ความ มืด 14 คนมี สติ ปัญญา มี ตา อยู่ ใน สมอง  
แต่ คนเขลาเดินในความมืด ถึงกระน้ันข้าพเจ้ายงัเห ็นว ่า  
เหตุการณ์ อยา่งเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทัง้มวล 15 ข้าพเจ้า
จึงราํพึงในใจวา่ � เหตุการณ์ อนัใดเกิดแก่คนเขลาฉันใด  ก็ 
จะเกิ ดก ับตัวข้าพเจ้าฉันน้ัน ถ้ากระน้ันแล้วข้าพเจ้าจะมี สติ 
ปัญญามากมายทําไมเล่า� ข้าพเจ้าจึงราํพึงในใจวา่ เรือ่งน้ี 
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ก็ อนิจจังเหมือนกัน 16 เพราะตลอดไปไม่ มี ใครระลึกถึงคน
มี สติ ปัญญามากกวา่คนเขลา ด้วยเห ็นว ่าในอนาคตก็ลืม
กันไปหมดแล้ว  แล ้วคนมี สติ ปัญญาตายอยา่งไร  ก็ เหมือน
คนเขลา 17 ข้าพเจ้าจึงเกลียดชวีติ เพราะวา่การงานท่ีเขา
ทํา กัน ภาย ใต้ ดวง อาทิตย ์ก่อ ความ สลด ใจ ให ้แก่  ข้าพเจ้า 
เพราะสารพั ดก ็เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจ 18  
เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้สิน้ของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้า
ตรากตราํอยู ่ภายใต้  ดวงอาทิตย ์ เพราะข้าพเจ้าจําต้องละ
การ น้ันไว ้ให ้ แก่  คนที ่มาภายหลังข้าพเจ้า 19  แล ้วใครจะ
ไปทราบวา่เขาคนน้ันจะเป็นคนมี สติ ปัญญาหรอืคนเขลา
กระน้ัน เขา ก็ ครอบ ครอง บรรดา การ งาน ของ ข้าพเจ้า  ท่ี 
ข้าพเจ้าได้ตรากตราํมาและท่ีข้าพเจ้าใช ้สติ ปัญญากระทํา
ภายใต้ ดวงอาทิตย ์  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 20 ข้าพเจ้าจึงกลับอดั
อัน้ตันใจนักถึงเรือ่งการงานทัง้สิน้ของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้า
ตรากตราํมาภายใต้ ดวงอาทิตย ์ 21 ด้วยวา่ มี คนที ่ทํางาน
โดยใช ้สติปัญญา  ความรู ้และความชาํนาญ  แต่  แล้วก็ ละ
การน้ันให้เป็นส่วนของอกีคนหน่ึงท่ีหาได้ออกแรงทําเพื่อ
การ น้ันไม่  น่ี  ก็ อนิจ จั งด ้วยและสามานย ์ยิง่ 22 เพราะวา่
เขาได้อะไรจากบรรดาการงานและความเครง่เครยีดในใจ
ท่ี เขา ต้องตรากตราํภายใต้ ดวงอาทิตย ์ เล่า 23 ด้วยวา่วนั
เวลาทัง้หมดของเขามี แต่  ความเจ็บปวด และกิจธุระของ
เขา ก่อ ความ สลด ใจ ถึง กลาง คืน จิตใจ ของ เขา ก็ ไม่ หยุด
พัก สงบ  น่ี  ก็ อนิจ จั งด ้วย 24 สําหรบั มนษุย์ น้ัน ไม่ มี อะไร
ดี ไป กวา่ กิน และ ด่ืม กับ การ ให ้จิ ต ใจ ของ เขา ยนิดี ใน ผล
ดี แห ่งกา รงา นข อง เขา  น่ี แหละ ข้าพเจ้า เห ็นว ่า เป็น มา
จากพระหตัถ์ของพระเจ้า 25 ด้วยใครจะกินได้ หรอืใครจะ
มี ความ ชื่นบาน ได้ มากกวา่ ข้าพเจ้า 26 เพราะ วา่ พระเจ้า
ประทาน สติ ปัญญา  ความ รู ้ และ ความ ยนิดี ให ้ แก่  คนที ่ 
พระองค์ ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์  แต่ 
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ส่วนคนบาปน้ันพระองค์ประทานความเหน่ือยยากในการ
รวบรวมและสะสมให ้เพิม่พูน เพื่อวา่เขาจะได้ มอบให ้ แก่  ผู้  
ท่ี พอพระทัยต่อพระพักตร ์พระเจ้า  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่า
และความวุน่วายใจด้วย

3
ความเพลิดเพลินทัง้หลายอยู ่ชัว่คราว 

1  มี  ฤดู กาลสําหร ับท ุกสิ่ง และมีวาระสําหรบัเรือ่งราวทุก
อยา่งภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2  มี วาระเกิด และวาระตาย  มี วาระ
ปลูก และวาระถอนสิง่ท่ีปลูกทิง้ 3  มี วาระฆ่า และวาระรกัษา
ให ้หาย  มี วาระรือ้ทลายลง และวาระก่อสรา้งขึ้น 4  มี วาระ
รอ้งไห้ และวาระหวัเราะ  มี วาระไว ้ทุกข์ และวาระเต้นราํ 5  มี 
วาระโยนหนิทิง้ และวาระเก็บรวบรวมหนิ  มี วาระสวมกอด
และวาระงดเวน้การสวมกอด 6  มี วาระแสวงหา และวาระ
ทําหาย วาระเก็บรกัษาไว้ และวาระโยนทิง้ไป 7  มี วาระฉีก
ขาด และวาระเยบ็ วาระ น่ิงเงยีบ และวาระพูด 8  มี วาระ
รกั และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ 9 คนงาน
ได้กําไรอะไรจากการงานของเขา 10 ข้าพเจ้าเหน็เรือ่งยาก
ลําบากซ่ึงพระเจ้าประทานให ้บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ ทํา
กันอยู ่น้ัน 11  พระองค์ ทรงกระทําให้สรรพสิง่งดงามตาม
ฤดูกาลของมัน  พระองค์ ทรงบรรจุโลกไวใ้นจิตใจของมนษุย์
เพื่ อมนษุย ์จะมองไม่ เห ็ นว ่าพระเจ้าทรงกระทําอะไรไว ้ตัง้แต่ 
เดิมจนกาลสุดปลาย 12 ข้าพเจ้าทราบแล้ วว ่า สําหรบัเขาไม่ 
มี อะไรท่ีจะดีไปกวา่เปรมปร ีดิ ์และกระทําการดี ตลอดชวีติ 
13 และวา่เป็นของประทานจากพระเจ้าแก่ มนษุย ์  ท่ี จะให ้
มนษุย ์ ได้ กินด่ืมและเพลิดเพลินในผลดี แห ่งบรรดาการงาน
ของเขา 14 ข้าพเจ้าทราบอยู่วา่สารพัดท่ีพระเจ้าทรงกระทํา
ก็ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์จะเพิม่เติมอะไรเข้าไปอ ีกก ็ ไม่ได้ หรอืจะ



 หน ังสือปัญญาจารย์ 3:15 viii  หน ังสือปัญญาจารย์ 3:22

ชกัอะไรออกเสี ยก ็ ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทําเชน่น้ัน  เพื่อให ้
คนทัง้หลายมีความยาํเกรงต่อพระพักตร ์พระองค์ 15 อะไรๆ
ซ่ึงเป็นอยูใ่นปัจจุบั นก ็ เป็นอยู ่ นานมาแล้ว อะไรๆท่ีจะเป็นมา
ก็เคยเป็นอยู ่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงหาอะไรๆ
ท่ีล่วงไปน้ัน 16 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ท่ี  ภายใต้  ดวงอาทิตย ์ข้าพเจ้า
เห ็นว ่า ในท่ีของความยุ ติ ธรรมมีความชัว่รา้ยอยู ่ด้วย และ
ในท่ีของความชอบธรรมมีความชัว่ชา้อยู ่ด้วย 17 ข้าพเจ้า
ราํพึง ใน ใจ ของ ข้าพเจ้า วา่ �พระเจ้า จะ ทรง พิพากษา คน
ชอบธรรมและคนชัว่รา้ย เพราะมีกาลกําหนดไว้สําหร ับท 
ุกเรือ่ง และสําหรบัการงานทุกอยา่ง� 18 ข้าพเจ้าราํพึงใน
ใจของข้าพเจ้าเก่ียวกับสภาพของบุตรทัง้หลายของมนษุย ์
วา่ �พระเจ้าทรงทดสอบเขาเพื่อจะสําแดงวา่เขาเป็นเพียง
สัตว�์ 19 เพราะวา่เหตุ การณ์ ของบุตรทัง้หลายของมนษุย์
กับเหตุ การณ์ ของสัตวเ์ดียรจัฉานน้ันเหมือนกัน คือเป็นเหตุ 
การณ์ อนัเดียวกัน ฝ่ายหน่ึงตาย  อ ีกฝ่ายหน่ึ งก ็ตายเหมือน
กัน ทัง้สองมีลมหายใจอยา่งเดียวกัน และมนษุย ์ไม่มี อะไร
ดีกวา่สัตว ์เดียรจัฉาน เพราะสารพั ดก ็ อนิจจัง 20 สารพัด
ไปยงัท่ี เดียวกัน สารพัดเป็นมาจากผงคลี ดิน และสารพัด
กลับเป็นผงคลี ดิ  นอ ีก 21 ใครรูว้า่จิตวญิญาณของมนษุย์ไป
สู่เบื้องบนหรอืเปล่า และวญิญาณของสัตวเ์ดียรจัฉานลงไป
สู่พิภพโลกหรอืเปล่า 22 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงเห ็นว ่า  ไม่มี 
อะไรดีไปกวา่ท่ี มนษุย ์จะเปรมปร ีดิ ์ในการงานของตน ด้วย
วา่น่ันเป็นส่วนของเขา ใครจะนําเขาให ้เห ็ นว ่าอะไรจะเป็น
มาภายหลังเขา

4
บรรดา การ ข่มเหง ความ ชัว่ ชา้ และ การ พบ อุปสรรค

ต่างๆก็ อนิจจัง 
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1ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการข่มเหงท่ี เก ิดขึ้นภายใต้ ดวง
อาทิตย ์ อกี และดู เถิด น้ําตาของผู้ ท่ี  ถู กข่มเหง  ไม่มี  คนเล ้า
โลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขาน้ั นก ุมอาํนาจ  แต่  หาม ี ผู้ ใดเล้าโลม
เขาไม่ 2 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้ายกยอ่งคนตายท่ีตายไปแล้ว
มากกวา่คนเป็ นที ่ยงัเป็นอยู่ 3  เออ  คนที ่ยงัไม่ เป็นมา  ท่ี  
ไม่  เห ็นการชั ่วท ่ี อุบัติ ขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย ์  ก็ ยิ ่งด ีกวา่คน
ทัง้สองจําพวกน้ัน 4  แล ้วข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการงาน
ตรากตราํและบรรดาฝีมือในการงาน  เพราะเหตุน้ี คนก็ ถู ก
เพื่อนบ้านของตนรษิยา  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่าและความ
วุน่วายใจด้วย 5  คนโง ่ งอม ือ และกินเน้ือของตนเอง 6 ความ
สงบสุขกํามือหน่ึงย ังด กีวา่การงานตรากตราํสองกํามือและ
กินลมกินแล้ง 7  แล ้วข้าพเจ้าเห ็นอน ิจจังภายใต้ ดวงอาทิตย ์ 
อกี 8  คือ คนหน่ึงอยู่ตัวคนเดียว  ไม่มี  คนอื่น  ไม่มี  บุ ตรหรอื
พี่ น้อง  แต่ เขาทําการงานไม่หยุดหยอ่น ตาของเขาไม่เคย
อิม่ความมัง่คัง่ เขาไม่เคยคิดวา่ �ข้าตรากตราํทํางานและ
ตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ ใด �  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย และเป็นเรือ่ง
สามานย์ 9สองคนก็ ดี กวา่คนเดียว เพราะวา่เขาทัง้สองยอ่ม
ได้รบัผลตอบแทนอยา่งดีสําหรบัการงานของเขา 10 ด้วยวา่
ถ้าคนหน่ึงล้มลง  อ ีกคนหน่ึงจะได้พะยุงเพื่อนของตนให ้ลุก
ขึ้น  แต่  วบิัติ  แก่ คนน้ั นที ่ อยู ่คนเดียวเม่ือเขาล้มลง เพราะไม่ 
มี  ผู้ อื่นพะยุงยกเขาให ้ลุกขึ้น 11  อน่ึง ถ้าสองคนนอนอยู ่ด้วย
กัน เขาก็ อบอุน่  แต่ ถ้านอนคนเดียวจะอุน่อยา่งไรได้ เล่า 12  
แม้ คนหน่ึงสู้คนเดียวได้ สองคนจะสู้เขาได้ แน่ เชอืกสาม
เกลียวจะขาดงา่ยก็ หามิได้ 13 เด็กยากจนและมี สติ ปัญญาก็ 
ดี กวา่กษั ตร ิย์ชราและโฉดเขลาผู้รบัคําแนะนําอกีไม่ ได้  แล้ว 
14 เพราะท่านออกมาจากเรอืนจําแล้วขึ้นครองราชสมบั ติ  
ในขณะท่ี  มี คนเกิดในราชอาณาจักรของท่านเองกลายเป็น
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คนจน 15 ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาคนท่ี มี  ช ีวติเดินไปเดินมา
อยู ่ภายใต้  ดวงอาทิตย ์ทัง้เด็กคนท่ีสองน้ั นที ่จะขึ้นไปแทน
ท่าน 16 ประชาชนทัง้หลายคือบรรดาผู้ซ่ึงอยู่ก่อนน้ันไม่ มี  
ท่ี  สิน้สุด และบรรดาคนท่ีมาภายหลั งก ็จะไม่เปรมปร ีดิ ์ใน
ท่านด้วย  แน่นอน  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วาย
ใจด้วย

5
 ช ี วติก ็ อนิจจัง 

1  เจ้ า จง ระวงั เท้า ของ เจ้า เม่ือ เจ้า ไป ยงั พระ นิเวศ ของ
พระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ ช ิดเพื่อจะฟั งก ็ ดี กวา่คนเขลา
ถวายสักการบู ชา ด้วยวา่เขาไม่ รู ้วา่ตนกําลังทําชัว่ 2 อยา่
ให้ใจของเจ้าเรว็และอยา่ให้ปากของเจ้าพูดโพล่งๆต่อเบื้อง
พระพักตร ์พระเจ้า เพราะวา่พระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ และ
เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงพูดน้อยคํา 3 ความ
ฝันจะสําเรจ็ โดยมีงานมาก และจะ รูจั้ก เสียงคนเขลาได้
เพราะการพูดมาก 4 เม่ือ เจ้าปฏิญาณไว้ ต่อพระเจ้า อยา่
ชกัชา้ท่ีจะทําตามคําปฏิญาณน้ันให ้สําเรจ็ เพราะพระองค์
หาชอบพระทัยในคนเขลาไม่ จงทําตามท่ี เจ้ าปฏิญาณไว ้
เถิด 5  ท่ี  เจ้ าจะไม่ปฏิญาณก็ย ังด ีกวา่ ท่ี เจ้ าปฏิญาณแล้ว
ไม่ ทําตาม 6 อยา่ให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนําตัวเจ้าให้กระทํา
ผิดไป และอยา่พูดต่อหน้าทูตสวรรค์ วา่  น่ี แหละเป็นความ
พลัง้เผลอ  เหตุ ไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูด
ของเจ้า  แล ้วเลยทรงทําลายการงานแหง่น้ํามือของเจ้าเสีย
เล่า 7 เพราะวา่เม่ือฝันมากและคําพูดมาก  ก็  มี อนิจจังต่างๆ
ด้วย  แต่  เจ้ าจงยาํเกรงพระเจ้าเถิด 8 ถ้าเจ้าเหน็คนจนใน
เมืองถูกข่มเหงก็ ดี  เห ็นความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรม
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เอาไปเสี ยก ็ ดี  เจ้ าอยา่ประหลาดใจในเรือ่งน้ัน ด้วยวา่มี เจ้า
หน้าท่ี คอยจับตาเจ้าหน้าท่ี อยู ่ แล ้วย ังม ี ผู้ สูงกวา่อกีชัน้หน่ึง
จับตาอยู่เหนือพวกเขาทัง้สิน้ 9 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ผลประโยชน์  
แห ่งแผ่นดินโลก  ก็  อยู ่ ท่ี เขาเหล่าน้ันทัง้หมด  กษัตรยิ ์เองก็ 
ได้ รบัการเล้ียงดูจากไร ่นา 10 คนรกัเงนิยอ่มไม่อิม่เงนิ และ
คนรกัสมบั ติ  ไม่รู ้จั กอ ่ิมกําไร  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 11 เม่ือของดี
เพิม่พูนขึ้น คนกิ นก ็ มี คับคัง่ขึ้น  คนที ่เป็นเจ้าของทรพัย์จะ
ได้ ประโยชน์  อะไร นอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวญัตาเท่าน้ัน
12 การหลับของกรรมกรก็ ผาสุก  ไม่ วา่เขาจะได้กินน้อยหรอื
ได้กินมาก  แต่ ความอิ ่มท ้องของคนมั ่งม ี ก็  ไม่ ชว่ยเขาให ้หลับ 
13 ย ังม ี สิ ่งสามานย์อนัน่าสลดใจอกีอยา่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าเหน็
ภายใต้ ดวงอาทิตย ์ คือทรพัย ์สมบัติ  ท่ี  เจ้ าของได้ เก ็บไว้จน
เกิดเป็นภัยแก่ ตน 14 และทรพัย ์สมบัติ น้ันสูญเสียไปโดย
เรือ่งยากลําบากอนัชัว่รา้ย และเขาให้กําเนิดบุตรชายคน
หน่ึง  แต่  ไม่มี อะไรในมือเขา 15 เขาได้คลอดมาจากครรภ์
มารดาฉันใด เขาจะกลับไปอยา่งเปลือยเปล่าเชน่เดียวกั บท 
ี่เขามาฉันน้ัน และเขาจะเอาอะไรซ่ึงเป็นผลจากหยาดเหงื่อ
แรงงานของเขาติ ดม ือไปไม่ ได้  เลย 16  น่ี เป็นสิง่สามานย์อนั
น่าสลดใจอกี คือเขาได้ เก ิดมาอยา่งไรเขาก็ ต้องไปอยา่ง
น้ัน เขาจะได้ ประโยชน์ อะไรเล่าท่ีเขาได้ลงแรงเพื่อลมแล้ง
17 อน่ึงเขารบัประทานอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขา
เขามี ความทุกข์ อยา่งสาหสัและมีโทโสพรอ้มกับความเจ็บ
ไข้ 18  ดู  เถิด  ท่ี ข้าพเจ้าเหน็ดีและสมควร คือให้กินและด่ืม
กับปรดีาในผลดี แห ่งบรรดากิจการของตนท่ีตนกระทําภาย
ใต้ ดวงอาทิตย ์ ตลอดปี เดือนแหง่ชวีติของตนท่ีพระเจ้าทรง
ประทานแก่ ตน เพราะการน้ีแหละเป็นส่วนของตน 19 อน่ึง
ทุกๆคนท่ีพระเจ้าทรงประทานทรพัย ์สมบัติ และความมัง่คัง่
ให้  ก็ได้ ทรงโปรดให ้มี อาํนาจรบัประทานของเหล่าน้ัน  ได้ รบั
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ส่วนของตน และยนิดีปรดีาในการงานของตนได้  น่ี แหละ
เป็นของประทานจากพระเจ้า 20 เขาจะได้ ไม่ ต้องนึกถึงปี
เดือนแหง่ชวีติของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่
ท่ี ให ้ใจเขาปี ติ  ยนิดี 

6
 ทรพัยส์มบัติ  ก็  อนิจจัง 

1  มี  สิ ่ง สามานย์ อยา่ง หน่ึง ท่ี ข้าพเจ้า เหน็ ภาย ใต้ ดวง
อาทิตย ์ และ สิง่ น้ัน หนัก แก่ มนษุย ์ 2 คื อมนษุย ์คน ใด ท่ี
พระเจ้าทรงประทานทรพัย ์สมบัติ ความมัง่คัง่และยศฐา
บรรดาศั กด ์ิ ให ้จนสิง่ใดๆท่ีเขาปรารถนาสําหรบัตัว  จิ ตใจ
เขาก็ มี ครบไม่ขาดเลย  แต่ พระเจ้ามิ ได้ ทรงโปรดให้เขามี
อาํนาจรบัประทานสิง่น้ันได้ คนนอกบ้านนอกเมืองกลับรบั
ประทานสิง่น้ัน  น่ี  ก็  อนิจจัง และเป็นความทุกข์ใจอยา่งรา้ย
แรง 3  แม้ว ่ามนษุย์คนใดมี บุ ตรสั กร ้อยคน และมี อายุ  อยู ่
หลายปี จนปีเดือนของเขาก็ มากมาย  แต่  จิ ตใจของเขาหา
ได้อิ ่มด ้วยของดี ไม่ ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เขาไม่ มี งานฝังศพของ
ตนด้วย ข้าพเจ้าวา่บุตรท่ี เก ิดมาแท้งเสียย ังด ีกวา่คนน้ัน
4 เพราะเด็กน้ันเกิดมาอนิจจังและตายไปในความมืด และ
ชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด 5 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ยงัไม่ทัน
เหน็ตะวนัหรอืยงัไม่ทั นร ูเ้ร ือ่งราวอะไร เด็กคนน้ี มี ความสงบ
สุขยิง่กวา่ผู้ ใหญ่ น้ันเสี ยอ ีก 6  เออ  แม้ว ่าเขามี ช ีวิตอยู่พันปี 
ทว ี อ ีกเท่าตัว  แต่  ไม่ได้  เห ็นของดี อะไร  ทุ กคนมิ ได้ ลงไปท่ี
เดียวกันหมดดอกหรอื 7 บรรดาการงานของมนษุย ์ก็ เพื่อ
ปากของเขา  แต่ ถึงกระน้ันเขาก็ ไม่รู ้จั กอ ่ิม 8 ด้วยวา่คนมี สติ 
ปัญญาได้เปรยีบอะไรกวา่คนเขลาเล่า หรอืคนยากจนท่ี รู ้จัก
ดําเนินชวีติของตนอยู่ต่อหน้าคนท่ี มี  ช ี วติก ็ ได้ เปรยีบอะไร 9  
เห ็นแล้ วก ั บน ัยน์ ตาก ็ ดี กวา่ความปรารถนาท่ีตระเวนไป  น่ี  ก็ 
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เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจด้วย 10  สิ ่งใดซ่ึ งม ี อยู ่ 
เดีย๋วน้ี เขาได้ ใช ้ชื่อเรยีกสิง่น้ันนานมาแล้ว และก็ทราบกัน
แล้ วว ่ามนษุย์คืออะไร และเขาไม่อาจโต้เถียงกับพระองค์ ผู้ 
ทรงฤทธิเ์ดชากวา่ตนได้ 11 ยิ ่งม ี สิ ่งของมากก็ยิ ่งอน ิจจังมาก
 แล ้วจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ มนษุย ์ เล่า 12 ใครคนไหนรูว้า่
สิง่ใดเป็นสิง่ท่ี ดี สําหรบัมนษุย์ในชีว ิตน ้ีคือในระยะวนัเดือน
ปีทัง้หลายแหง่ชีว ิตอ ันเหลวๆของตนท่ี ได้ เสียไปดุ จด ังเงา
เล่า หรอืใครผู้ใดอาจบอกกับมนษุย ์ได้  วา่  สิ ่งน้ี สิ ่งน้ันจะเกิด
ขึ้นภายหลังตนท่ี ภายใต้  ดวงอาทิตย ์

7
 สิ ่ง เลวรา้ยต่างๆ ท่ี มนษุย ์พบก็ ทําให ้ ไม่ สมหวงัและไม่ 

สมปรารถนา 
1 ชื่อเสียงดี ก็ ประเสรฐิกวา่ น้ํามันหอมอยา่งว ิเศษ และ

วนัตายก็ ดี กวา่วนัเกิด 2 ไปยงัเรอืนท่ี มี การไว ้ทุกข์  ก็ดี กวา่
ไปยงัเรอืนท่ี มี การเล้ียงกัน เพราะน่ันเป็นวาระสุดท้ายของ
มนษุย ์ทัง้ปวง และผู้ ท่ี ย ังม ี ช ีวิตอยู่จะเอาเหตุ การณ์ น้ันใส่ 
ไว ้ในใจ 3 ความโศกเศรา้ก็ ดี กวา่การหวัเราะ เพราะความ
เศรา้หมองของใบหน้าก็ ทําให ้ จิ ตใจดีขึ้นได้ 4  จิ ตใจของคน
ท่ี มีสติ ปัญญายอ่มอยู่ ในเรอืนท่ี มี ความโศกเศรา้  แต่  จิ ต
ใจของคนเขลายอ่มอยู่ในเรอืนท่ี มี การสนกุสนาน 5 ฟังคํา
ตําหนิของคนท่ี มีสติ ปัญญาย ังด ีกวา่ให้คนฟังเพลงของคน
เขลา 6  มี เสียงแตกของเรยีวหนามอยู ่ใต้ หม้อฉันใด เสียง
หวัเราะของคนเขลาก็ ฉันน้ัน  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 7  แท้  จร ิงกา
รบีบบังคับกระทําให ้ผู้  มีสติ ปัญญาโง ่ไป และสินบนก็กระทํา
ให้ความเข้าใจเสียไป 8 เบื้องปลายแหง่สิง่ใดๆก็ ดี กวา่เบื้อง
ต้นแหง่สิง่น้ันๆ  มี ใจอดกลั ้นก ็ ดี กวา่มีใจอหงัการ 9 อยา่ใหใ้จ



 หน ังสือปัญญาจารย์ 7:10 xiv  หน ังสือปัญญาจารย์ 7:22

ของเจ้าโกรธเรว็ เพราะความโกรธมีประจําอยู่ในทรวงอก
ของคนเขลา 10 อยา่วา่ �อะไรหนอเป็นเหตุ ให ้กาลก่อนดี
กวา่กาลบัดน้ี� เพราะ ท่ี เจ้ า ไต่ถาม น้ันไม่ ได้ ถามด้วยสติ 
ปัญญา 11  สติ ปัญญาประกอบกับมรดกก็เป็นของดี การน้ัน
เป็นประโยชน์ แก่  คนที ่ ได้  เห ็นดวงตะวนั 12 เงนิเป็นเครือ่ง
ป้องกันฉันใด  สติ ปัญญาก็เป็นเครือ่งป้องกันฉันน้ัน และผล
ประโยชน์ของความรู้ คือสติปัญญาย ่อมร ักษาชวีติของผู้ ท่ี  
มีสติ ปัญญาน้ัน 13 จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า  สิ 
่งใดๆท่ี พระองค์ ทรงกระทําให้คดอยู ่แล้ว ใครจะเหยยีดสิง่
น้ันๆให้ตรงได้ เล่า 14 ในวนัแหง่ความเจรญิก็จงชื่นชมยนิดี
 แต่ ในวนัแหง่ความทุกข์ยากก็จงพินิจพิจารณา พระเจ้า
ทรงบันดาลให ้มี ทัง้สองอยา่ง เพื่ อมนษุย ์จะไม่ค้นได้วา่เม่ือ
เขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรมา 15 ข้าพเจ้าเหน็สิง่เหล่าน้ีทัง้สิน้
ในชีว ิตอน ิจจังของข้าพเจ้า คือคนชอบธรรมพินาศในความ
ชอบธรรมของตัว และมีคนชัว่รา้ยมี ช ีวติยนืยาวในการกระ
ทําชัว่ 16 อยา่เป็นคนชอบธรรมเกินไป และอยา่ฉลาดเกิน
ตัว  เหตุ ใดเจ้าจะทําตัวให้พินาศเสียเล่า 17 อยา่ชัว่มากนัก
หรอือยา่เป็นคนเขลา ทําไมเจ้าจะไปตายเสี ยก ่อนถึงวาระ
ของเจ้าเล่า 18  ก็ดี  อยู ่ แล ้ วท ่ี เจ้ าจะยดึถือสิง่เหล่าน้ี ไว ้ เออ  เจ้ 
าอยา่แบมือปล่อยสิง่น้ันให้หลุดลอยเสียที เดียว เพราะวา่ผู้ 
ท่ี เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากบรรดาสิง่ท่ี กล ่าวมาน้ี 19  สติ 
ปัญญาเป็นกําลังแก่คนฉลาดดีกวา่ผู้ มี อาํนาจใหญ่โตสิบ
คนท่ี อยู ่ในเมือง 20  แน่  ที เดียวไม่ มี คนชอบธรรมสักคนเดียว
บนแผ่นดินโลก  ท่ี  ได้  ประพฤติ  ล้วนแต่  ความดี และไม่กระทํา
บาปเลย 21อยา่สนใจฟังบรรดาถ้อยคําท่ีใครๆกล่าว เกรงวา่
เจ้าจะได้ยนิทาสของเจ้าแช ่งด ่าตัวเจ้า 22 ด้วยวา่เจ้าก็ แจ ง้อ
ยู่กับใจของเจ้าเองหลายครัง้หลายหนแล้ วว ่า ตัวเจ้าเองได้ 
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แช ่ งด ่าคนอื่นเหมือนกัน 23 บรรดาข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้า
ได้ชนัสูตรดูด้วยใช ้สติ ปัญญาแล้ว ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้าจะ
ได้ ปัญญา �  แต่ ปัญญาน้ันกลั บอย ู่หา่งไกลจากข้าพเจ้า 24  
สิ ่ง ท่ี อยู ่ไกลและ ลึ กล ้ํา เหลือ เกิน ใคร ผู้ ใดจะ ค้นออกมา
ได้ 25 ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรยีนรู้และเสาะแสวงหาสติ 
ปัญญา และมูลเหตุของสิง่ต่างๆ  เพื่อให ้ รู ้ความชัว่รา้ยแหง่
ความเขลา คือความเขลาและความบ้าบอ 26 ข้าพเจ้าได้พบ
อกีสิง่หน่ึงซ่ึงขมขื่นยิง่กวา่ความตาย คือผู้หญิงท่ี มี ใจเป็น
บ่วงแรว้และข่าย มือของนางเป็นโซ่ ตรวน คนใดเป็นคน
ท่ีพอพระทัยพระเจ้า คนน้ันจะหนีพ้นนาง  แต่ คนบาปจะ
ถูกผู้หญิงคนน้ันจับเอาไป 27 ปัญญาจารย ์กล่าววา่  ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าพบดังต่อไปน้ี โดยเอาเรือ่งหน่ึงมาประดิษฐ์ ติ ดต่อ
เข้ากับอกีเรือ่งหน่ึง เพื่อหามูลเหตุ 28 ซ่ึงจิตใจของข้าพเจ้า
ยงักําลังหาแล้วหาอกี  แต่ ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชายพัน
คนจะพบชายจรงิสักคนหน่ึง  แต่ จะหาหญิงแท้สักคนหน่ึง
ในจํานวนพันคนก็หาไม่ พบ 29  ดู  เถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความน้ี 
ต่างหาก คือพระเจ้าทรงสรา้งมนษุย ์ให ้เป็นคนเท่ียงธรรม  
แต่  มนษุย ์ทัง้หลายได้ค้นควา้กลอุบายต่างๆออกมา

8
 ดู เหมือนวา่คนชัว่เจรญิ ขณะเม่ือคนดี ล้มเหลว 

1 ใคร ผู้ ใด จะ เหมือน นัก ปราชญ์ หรอื ใคร เล่า จะ อธิบา
ยอะ ไรๆ ก็ ได้  สติ ปัญญา ของ มนษุย์ กระทํา ให้ ใบหน้า ของ
เขาผ่องใส และใบหน้าของเขาท่ี แข ็งกระด้างก็ เปล่ียนไป 
2ข้าพเจ้าแนะนําวา่ จงถือรกัษาพระบัญชาของกษั ตร ิย์ และ
ท่ี เก ี่ยวข้องกับคําปฏิญาณต่อพระเจ้า 3อยา่รบีออกไปใหพ้้น
พระพักตร ์กษัตรยิ ์อยา่ยนือยู่ฝ่ายความชัว่รา้ย เพราะกษั 
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ตร ิย์ยอ่มทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์ 4 ด้วย
วา่พระดํารสัของกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ีไหน อาํนาจก็ อยู ่ ท่ีน่ัน และใคร
ผู้ ใดจะกราบทูลถามพระองค์ ได้  วา่ � พระองค์ ทรงกระทํา
อะไรเชน่น้ัน� 5  ผู้  ท่ี รกัษาพระบัญชาจะไม่ประสบความชัว่
รา้ย และจิตใจของคนท่ี มีสติ ปัญญาก็ เข ้าใจทัง้วาระและคํา
ตัดสิน 6 ด้วยวา่ไม่วา่อะไรทัง้น้ันยอ่มมีวาระและคําตัดสิน
ฉะน้ันความลําบากของมนษุย์จึงเป็นภาระหนักแก่ตัวเขา
7 ด้วยเขาไม่ทราบวา่อะไรจะเกิดขึ้น ด้วยใครจะบอกแก่เขา
ได้วา่สิง่น้ันจะเกิดขึ้นเวลาใด 8  หาม ี มนษุย ์คนใดมีอาํนาจ
เหนือจิตวญิญาณท่ีจะรัง้จิตวญิญาณได้ ไม่ หรอืหามีอาํนาจ
อนัใดเหนือวนัตายไม่ การสงครามน้ันยอ่มไม่ มี  การปลด
ปล่อย ความชัว่รา้ยยอ่มไม่ มี การปลดปล่อยผู้ ท่ี  ถู กมอบให ้
ไว ้9 บรรดาการน้ีข้าพเจ้าเหน็หมดแล้ว และข้าพเจ้าสนใจ
กิจการทุกอยา่งท่ีเขากระทํากันภายใต้ ดวงอาทิตย ์ มี วาระ
ซ่ึงให้คนหน่ึ งม ีอาํนาจเหนื ออ ีกคนหน่ึงท่ีจะมาทําอนัตราย
เขา 10 ข้าพเจ้าได้ เห ็นเขาฝังคนชัว่รา้ย  ผู้ ซ่ึงเคยเข้าออก
ท่ีสถานบร ิสุทธ ์ิ และมีคนลืมเขาในเมืองท่ีคนชัว่รา้ยน้ัน
เองกระทําสิง่เชน่น้ัน  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 11 เพราะการตัดสิน
การกระทําชั ่วน ้ัน เขาไม่ ได้ ลงโทษโดยเรว็  เหตุ ฉะน้ันใจ
บุตรทัง้หลายของมนษุย์จึงเจตนามุ่งท่ีจะกระทําความชัว่
12  แม้ว ่าคนบาปทําชัว่ ตัง้รอ้ยครัง้ และอายุเขายงัยัง่ยนื
อยู ่ได้ ถึงกระน้ันข้าพเจ้ายงัรู ้แน่ว ่า  ความดี จะมี แก่ เขาทัง้
หลายท่ียาํเกรงพระเจ้า คือท่ี มี ความยาํเกรงต่อพระพักตร ์
พระองค์ 13  แต่ วา่จะไม่เป็นการดี แก่ คนชัว่รา้ย  อายุ ของเขา
ท่ีเป็นดังเงาก็จะไม่ มี ยดืยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่ มี ความ
ยาํเกรงต่อพระพักตร ์พระเจ้า 14 ย ังม อีนิจจั งอ กีอยา่งหน่ึงท่ี
กระทํากันบนแผ่นดินโลก คื อม ีคนชอบธรรมรบัเหตุ การณ์ 
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อนัเป็นเหตุ การณ์  ท่ี คนชัว่ควรรบั และมีคนชัว่รบัเหตุ การณ์ 
อนัเป็นเหตุ การณ์  ท่ี คนชอบธรรมควรรบั ข้าพเจ้ากล่าวได้ 
วา่  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 15  แล ้วข้าพเจ้าจึงสนับสนนุใหห้าความ
สนกุสนาน ด้วยวา่ภายใต้ ดวงอาทิตย ์ มนษุย ์ ไม่มี อะไรดีไป
กวา่กินและด่ืมกับชื่นชมยนิดี ด้วยวา่อาการน้ี คลุกคลี ไปใน
การงานของตนตลอดปีเดือนแหง่ชวีติของตน  ท่ี พระเจ้า
ทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ ดวงอาทิตย ์16 เม่ือข้าพเจ้า
ตัง้ใจจะเข้าใจสติปัญญาและทราบธุ รก ิจท่ีกระทํากันในโลก
( ท่ี เขาอดหลับอดนอนทํากันตลอดวนัตลอดคืน� 17  แล 
้วข้าพเจ้าจึงเหน็บรรดาพระราชกิจของพระเจ้าวา่  มนษุย ์
จะค้นหาความเข้าใจในพระราชกิจท่ีบังเกิ ดอย ู่ ภายใต้  ดวง
อาทิตย ์หาได้ ไม่ เพราะวา่ถึงแม้ มนษุย ์จะออกแรงค้นหาสัก
ปานใดก็ยงัจะค้นหาให้พบไม่ ได้  เออ ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  แม้ว ่า
นักปราชญ์คนใดนึกเอาวา่เขาจะเข้าใจแล้ว เขาก็ยงัค้นหา
ไม่ พบ 

9
หลักการต่างๆสําหรบัการดําเนินชวีติ

1 ข้าพเจ้าได้นําเรือ่งราวเหล่าน้ีมาคิด ตรวจพิจารณาให ้สิ 
้ นว ่า คนชอบธรรมและคนมี สติ ปัญญารวมทั ้งก ิจการของ
เขาทัง้หลาย  ก็  อยู ่ในพระหตัถ์ของพระเจ้า จะทรงรกัหรอื
ทรงเกลียดก็ ตาม  มนษุย ์ หารู้ไม่  ทุ กอยา่งก็ อยู ่ต่อหน้าเขา
ทัง้หลาย 2  สิ ่งสารพัดตกแก่คนทัง้ปวงเหมือนกันหมด คือ
เหตุ การณ์ อนัเดียวกันตกแก่คนชอบธรรมและคนชัว่ ตก
แก่ คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนท่ี มีมลทิน ตกแก่ ผู้  ท่ี ถวาย
สัตวบู ชา และแก่ ผู้  ท่ี  ไม่ ถวายสัตวบู ชา ตกแก่ คนดี อยา่งไร
ก็ตกแก่คนบาปอยา่งน้ัน ตกแก่คนปฏิญาณอยา่งไรก็ตก
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แก่คนไม่ กล ้าปฏิญาณอยา่งน้ัน 3  น่ี แหละเป็นสิง่สามานย ์
ท่ี  มี  อยู ่ในบรรดาการท่ีบังเกิดขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย ์คือวา่มี 
เหตุการณ์ อนัเดียวกั นที ่ตกแก่คนทัง้ปวง  เออ  จิ ตใจของ
บุตรทัง้หลายของมนษุย ์ก็ เต็มไปด้วยความชัว่ และความ
บ้าบออยู่ในใจของเขาเม่ื อม ี ช ีวติและต่อจากน้ันเขาก็ไปอยู่
กับคนตาย 4 ส่วนคนใดท่ีมัว่สุมอยู่ กับคนทัง้ปวงท่ี มีชวีติ 
คนน้ั นก ็ มี ความหวงัใจได้ ด้วยวา่สุนัขท่ี เป็นอยู ่ ก็ ย ังด ีกวา่
สิงโตท่ีตายแล้ว 5 เพราะวา่คนเป็นย ่อมร ู้วา่เขาเองจะตาย
 แต่ คนตายแล้ วก ็ ไม่รู ้อะไรเลย เขาหาได้รบัรางวลัอกี ไม่
ด้วยวา่ใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมด 6 ทัง้ความรกั  ความ
ชงั และความอจิฉาของเขา ได้สาบสูญไปแล้ว ในบรรดา
การท่ีบังเกิดขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย ์ เขาทัง้หลายหามีส่วน
รว่มอกีต่อไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรบัประทานอาหารของเจ้าด้วย
ความชื่นชม และไปด่ื มน ้ําองุน่ของเจ้าด้วยใจรา่เรงิ เพราะ
พระเจ้าทรงเหน็ชอบกับการงานของเจ้าแล้ว 8 จงให้เส้ือผ้า
ของเจ้าขาวอยู ่เสมอ และน้ํามั นที ่ศีรษะของเจ้าก็อยา่ให ้
ขาด 9  เจ้ าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยนิดีกับภรรยาซ่ึงเจ้า
รกัตลอดปีเดือนแหง่ชวี ิตอน ิจจังของเจ้า ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรง
ประทานให ้แก่  เจ้ าภายใต้ ดวงอาทิตย ์ ตลอดปี เดือนอนิจจัง
ของเจ้า ด้วยวา่น่ันเป็นส่วนในชวีติและในการงานของเจ้า
ซ่ึงเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ ดวงอาทิตย ์10 มือของเจ้า
จับทําการงานอะไร จงกระทําการน้ันด้วยเต็มกําลังของเจ้า
เพราะวา่ในแดนคนตายท่ี เจ้ าจะไปน้ันไม่ มี  การงาน หรอื
แนวความคิด หรอืความรู้ หรอืสติ ปัญญา 11 ข้าพเจ้า ได้ 
เห ็นภายใต้ ดวงอาทิตย ์ อ ี กวา่ คนเรว็ไม่ชนะในการวิง่แข่ง
เสมอไป หรอืฝ่ายมีกําลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรอืคน
ฉลาดไม่รบัประทานเสมอไป หรอืคนมีความเข้าใจไม่รํา่รวย
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เสมอไป หรอืผู้ ท่ี เชีย่วชาญไม่ ได้ รบัความโปรดปรานเสมอ
ไป  แต่ วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน 12 เพราะวา่มนษุย ์
ไม่รู ้วาระของตน ปลาติ ดอย ู่ในอวนอ ันร ้ายฉันใด และนก
ถู กด ักติ ดอย ู่ในบ่วงแรว้ฉันใด วาระอ ันร ้ายก็มาถึ งบ ุตรทัง้
หลายของมนษุย์ เขาก็ ถู กวาระอ ันร ้ายน้ันดักจับติดโดยฉับ
พลันเหมือนกันฉันน้ัน 13 ข้าพเจ้าเหน็เรือ่งสติปัญญาภาย
ใต้ ดวงอาทิตย ์  เห ็ นว ่าเป็นเรือ่งใหญ่โตดังต่อไปน้ี 14 ย ังม ี
เมืองเล็กๆเมืองหน่ึง  มี คนอยูใ่นเมืองน้ันน้อยคน  แล ้วมี มหา
กษัตรยิ ์มาตีเมืองน้ันและล้อมเมืองน้ันไว้ และสรา้งเครือ่ง
ล้อมไว้รอบเมือง 15  แต่ ในเมืองน้ั นม ีชายฉลาดแต่ยากจน
อยู่คนหน่ึง และชายคนน้ีชว่ยเมืองน้ันไว ้ให ้พ้นด้วยปัญญา
ของตน  แต่  หาม ีใครจดจําราํลึกถึงชายยากจนคนน้ี ไม่ 16  
แต่ ข้าพเจ้าวา่  สติ ปัญญาก็ ดี กวา่กําลังวงัชา ถึงสติปัญญา
ของชายยากจนคนน้ันถู กด ูแคลน และถ้อยคําของเขาไม่ มี 
ใครฟั งก ็ ตามที 17 ถ้อยคําของคนฉลาดซ่ึงได้ยนิในท่ีสงดัดี
กวา่สิงหนาทของผู้ครอบครองคนเขลา 18  สติ ปัญญาดีกวา่
เครือ่งอาวุธยุทโธปกรณ์  แต่ คนบาปคนเดียวยอ่มบัน่รอน
ความดีเสียเป็ นอ ันมากได้

10
ความ โง ่เขลา ความ ชัว่ รา้ย และ ความ ล้ม เหลว ของ

มนษุย์
1 แมลงวนัตายยอ่มทําให ้ขี้ ผึ้งของคนปรุงยาบูดเหม็นไป

ดังน้ันความโงเ่ขลานิดหน่อยก็ ทําให ้เขาเสียชื่ อด ้วยในเรือ่ง
สติปัญญาและเกียรติ ยศ 2  จิ ตใจของคนท่ี มีสติ ปัญญายอ่ม
อยู ่ท่ี ข้างขวามือของตน  แต่  จิ ตใจของคนเขลายอ่มอยู ่ท่ี 
ข้างมือซ้ายของตัว 3  แม้ เม่ือคนเขลากําลังเดินไปตามทาง
เขาก็ขาดสํานึก และตัวเขามักแสดงแก่ ทุ กคนวา่ตนเป็น
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คนเขลา 4 ถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่าน อยา่ออก
เสียจากท่ีของท่าน เพราะวา่อารมณ์เยน็ยอ่มระงบัความผิด
ใหญ่หลวงไว ้ได้ 5  มี  สิ ่งสามานย ์ท่ี ข้าพเจ้าเหน็ภายใต้ ดวง
อาทิตย ์ประหน่ึงวา่เป็นความผิดซ่ึงมาจากผู้ มีอาํนาจ 6 คือ
คนเขลาถูกแต่งตัง้ไว้ในตําแหน่งสูงใหญ่ และคนมัง่คัง่รบั
ตําแหน่งต่ําต้อย 7 ข้าพเจ้าเหน็ทาสขี่ ม้า และเจ้านายเดิ นที 
่พื้นแผ่นดินอยา่งทาส 8  ผู้ ใดขุดบ่อไว้  ผู้ น้ันจะตกลงในบ่อ
น้ัน  ผู้ ใดพังรัว้ต้นไม้ ทะลุ  เข้าไป  งู จะขบกัดผู้ น้ัน 9  ผู้ ใดสกัด
หนิ  ผู้ น้ันจะเจ็บเพราะหนิน้ัน  ผู้ ใดผ่าขอนไม้  ผู้ น้ันจะประสบ
อนัตรายเพราะขอนไม้น้ันได้ 10 ถ้าขวานท่ือแล้ว และเขาไม่
ลับให ้คม เขาก็ต้องออกแรงมากกวา่  แต่  สติ ปัญญาจะชว่ย
ให ้บรรลุ  ความสําเรจ็ 11 ถ้างูขบเสี ยก ่อนท่ี ทําให ้มันเชื่อง  
หมอง ู ก็  ไม่  เป็นประโยชน์ อะไรแล้ว 12 ถ้อยคําจากปากของผู้ 
มีสติ ปัญญาก็ มี  คุณ  แต่ รมิฝีปากของคนเขลาจะกลืนตัวเอง
เสีย 13 ถ้อยคําจากปากของเขาเป็นความเขลาตัง้แต่เริม่ปร ิ
ปาก ตอนจบถ้อยคําน้ั นก ็เป็นความบ้าบออยา่งรา้ย 14 คน
เขลาพูดมากซ้ําซาก  มนษุย ์ หารูไ้ม่ วา่เหตุอนัใดจะบังเกิดขึ้น
ใครเล่าจะบอกเขาได้วา่มีอะไรเกิดขึ้นเม่ือเขาล่วงไป 15 การ
งานของคนเขลากระทําให้เขาทุกคนเหน็ดเหน่ือย ด้วยวา่
เขาไม่ รู ้จักทางท่ี จะเข้ าไปในกรุง 16  โอ บ้านเมืองเอย๋  วบิัติ  
แก่  เจ้ าเม่ือกษั ตร ิย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทัง้หลาย
ของเจ้ามีการเล้ียงกันสนกุสนานแต่ เชา้ 17  โอ บ้านเมืองเอย๋
ความสําราญจะมี แก่  เจ้า เม่ือกษั ตร ิย์ของเจ้าเป็นบุตรชาย
ของขุนนาง และเจ้านายของเจ้ามีการเล้ียงตามกาลเทศะ
เพื่อจะมี กําลังวงัชา  มิใช ่จะด่ืมให ้มึนเมา 18 เพราะความขี้ 
เก ียจ หลังคาจึงหกัพังลง และเพราะมือเกียจครา้นเรอืนจึง
รัว่เฉอะแฉะ 19 เขาจัดงานเล้ียงไว ้เพื่อให ้คนหวัเราะ และ
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น้ําองุน่ทําให ้ชื่นบาน และเง ินก ็จัดให ้ได้  ทุกอยา่ง 20 อยา่แช ่
งด ่ากษั ตร ิย์  เออ  แม้แต่ คิดแช ่งด ่าในใจก็อยา่เลย และอยา่
แชง่คนมั ่งม ี ท่ี ในหอ้งนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะ
คาบเสียงของเจ้าไป หรอืตั วท ่ี มี  ปี กจะเล่าเรือ่งน้ัน

11
คนธรรมดาสามารถได้ สิ ่งท่ี ดี  ท่ี สุดได้

1 จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ํา เพราะอกีหลายวนัเจ้า
จะพบมันได้ 2 จงปันส่วนหน่ึงให ้แก่ คนเจ็ดคน  เออ ถึงแปด
คนก็ ให ้ เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบวา่สิง่สามานย์อยา่งใดจะ
บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน 3 ถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยู ่เต็ม มั นก ็
จะเททัง้หมดลงมาบนแผ่นดินโลก และถ้าต้นไม้ล้มลงทาง
ใต้หรอืทางเหนือ มันล้มลงตรงไหน มั นก ็นอนอยู ่ตรงน้ัน 4  
ผู้ ใดเฝ้าสังเกตลมก็จะไม่หวา่นพืช และผู้ ท่ี มองเมฆก็จะไม่ 
เก็บเก่ียว 5  เจ้ าไม่ทราบทางของวญิญาณวา่ไปทางไหน และ
กระดูกมีขึ้นในมดลูกของหญิงท่ี มีครรภ์ อยา่งไรฉันใด  เจ้ า
ก็จะไม่ทราบถึ งก ิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่สารพัด
ฉันน้ัน 6 เวลาเชา้เจ้าจงหวา่นพืชของเจ้า และพอเวลาเย ็นก 
็อยา่หดมือของเจ้าเสีย เพราะเจ้าหาทราบไม่วา่การไหนจะ
เจรญิ การน้ีหรอืการน้ัน หรอืการทัง้สองจะเจรญิดี เหมือน
กัน 7 แสงสวา่งเป็ นที ่ ชื่นใจ และการท่ี นัยน์ ตาเหน็ดวงตะว ั
นก ็เป็ นที ่ ชื่นบาน 8  แต่ ถ้าคนใดมี ช ีวติอยู ่ได้ ตัง้หลายปี และ
เขาเปรมปร ีดิ ์ในตลอดปีเดือนเหล่าน้ัน  ก็ จงให้เขาระลึกถึง
ว ันม ื ดม ิดวา่จะมี มาก บรรดาเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นมาน้ั นก ็ 
อนิจจัง 9  โอ  เยาวชน จงเปรมปร ีดิ ใ์นปฐมวยัของเจ้า และให ้
จิ ตใจของเจ้ากระทําตัวเจ้าให้รา่เรงิในปีเดือนแหง่ปฐมวยั
ของเจ้า  เจ้ าจงดําเนินในทางแหง่ใจของเจ้าและตามสายตา
ของเจ้า  แต่ จงทราบวา่เน่ืองด้วยกิจการงานทัง้ปวงเหล่าน้ี
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พระเจ้าจะทรงนําเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษา 10 ฉะน้ันจง
ตัดความเศรา้หมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความ
ชัว่รา้ยเสียจากเน้ือหนังของเจ้า เพราะความหนุ่มสาวและ
วยัฉกรรจ์น้ันเป็ นอน ิจจัง

12
มาตรฐาน ท่ี สมบูรณ์ เม่ือ อยู ่ ใต้  พระ ราช บัญญัติ 

ปราศจากพระคุ ณ 
1 ใน ปี เดือน แหง่ ปฐมวยั ของ เจ้า  เจ้ า จง ระลึก ถึง พระ

ผู้ เนรมิตสรา้งของเจ้า ก่อนท่ียามทุกข์รอ้นจะมาถึง และ
ปี เดือน ใกล้ เข้า มา เม่ือ เจ้า จะ กล่าว วา่ �ข้า ไม่ มี ความ
เพลิดเพลินในปีเดือนน้ันเลย� 2  ก่อนท่ี  ดวงอาทิตย ์  แสง
สวา่ง  ดวงจันทร ์และดวงดาวทัง้หลายอบัแสง และก่อนท่ี
เมฆกลับมาเม่ือหมดฝนแล้ว 3 ในกาลเม่ือคนยามเฝ้าเรอืน
จะตัวสัน่ และคนแข็งแรงจะคุดคู้ ไป และหญิงโม่จะเลิกโม่
เพราะจํานวนลดน้อยลง และบรรดาผู้ ท่ี เยีย่มหน้าต่างจะมื 
ดม ัว 4 และประตู คู่  ท่ี เปิดออกถนนจะปิดเสีย เม่ือเสียงโม่
ออ่ยลง เม่ื อม ีเสียงนก เขาจะลุกขึ้น และบรรดานั กร ้อง
สตรีจะยอ่ตัวลง 5  เออ เขาทัง้หลายจะกลั วท ่ี สูง และสิง่
น่าสยดสยองก็จะอยู่ในหนทาง ต้ นอ ั ลม ันด์จะมี ดอก และ
ตัก๊แตนจะเป็นภาระ ความปรารถนาก็จะประลาตไปเสีย
เพราะมนษุย์ กําลังไปบ้านอนัถาวรของเขา ส่วนผู้ ไว้ทุกข์  
ก็ เวยีนไปมาตามถนน 6  ก่อนท่ี สายเงนิจะขาด หรอืชาม
ทองคําจะบรรลัย หรอืเหยอืกน้ําจะแตกเสียท่ี น้ําพุ หรอืล้อ
จะหกัเสีย  ณ  ท่ี ขังน้ํา 7 และผงคลีจะกลับไปเป็นดินอยา่ง
เดิม และจิตวญิญาณจะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงประทานให ้
มาน ้ัน 8 ปัญญาจารย ์วา่  อนิจจัง  อนิจจัง สารพั ดก ็ อนิจจัง 
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9  ยิง่กวา่น้ัน เพราะปัญญาจารย์เป็นคนฉลาดแล้ว ท่านยงั
สอนความรู ้ให ้ประชาชนอ ีกด ้วย  เออ ท่านพิ เคราะห ์ ท่าน
ค้นควา้ และท่านเรยีบเรยีงสุภาษิตหลายข้อ 10 ปัญญาจาร
ยเ์สาะหาถ้อยคําท่ี เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคําแหง่ความ
จรงิไวอ้ยา่งเท่ียงตรง 11 ถ้อยคําของนักปราชญ์เป็นประดุจ
ปฏัก และประดุจตะปูซ่ึงอาจารย ์ผู้ สอนแหง่การชุ มน ุมได้
ตรงึแน่น ซ่ึงท่านเมษบาลผู้ หน ่ึงได้ประทานให้ 12 และยิง่
กวา่น้ั นอ ีก  บุ ตรชายของข้าพเจ้าเอย๋ จงรบัคําตักเตือนเถิด
ซ่ึงจะทําหนังสือมากก็ ไม่มี  สิน้สุด และเรยีนมากก็เหน่ือย
เน้ือหนัง 13  ให ้เราฟังตอนสรุปความกันทัง้สิน้แล้ว คือจง
ยาํเกรงพระเจ้า และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ เพราะ
น่ีแหละเป็นหน้าท่ี ทัง้ สิน้ของมนษุย์ 14 ด้วยวา่พระเจ้าจะ
ทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา  พร ้อมด้วย
สิง่เรน้ลั บท ุกอยา่ง  ไม่ วา่ดีหรอืชัว่
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