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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 สุภาษิต 

 หน ังสือสุ ภาษิต เหมือนอยา่งทุกเล่มในพระคัมภีร์  ได้ 
รบัการดลใจจากพระเจ้า เล่ มน ้ีเริม่ขึ้นด้วยคําวา่ �สุภาษิต
ของซาโลมอน� ซ่ึงอาจจะหมายความวา่ซาโลมอนรวบรวม
สุภาษิตหลายข้อ และไม่ ได้  เข ียนขึ้นเองทัง้หมด  แต่ ซาโลม
อนเป็น ผู้ ท่ี  เข ียนสุภาษิตเหล่า น้ี  ส่วนใหญ่  ท่ี เราเหน็ ในสุ 
ภาษิต 1:1  และ 25:1 และให ้เปรยีบกับ 1 พกษ 4:29-32
สองบทสุดท้ายถูกเขียนขึ้นโดยผู้ อื่น  ตามท่ี  กล ่าวไว้ในสอง
บทน้ัน

�คนของเฮเซคียาห�์  ได้ รวบรวมสุภาษิตต่างๆในบทท่ี
25-29  แต่ ยงัเรยีกสุภาษิ ตน ้ั นว ่า �สุภาษิตของซาโลมอน�
อากูรเ์ป็นผู้ ท่ี  เข ียนบทท่ี 30 และกษั ตร ิยเ์ลมูเอลเป็นผู้ ท่ี  เข 
ียนบทท่ี 31  แต่  ข้อ 10-31 ของบทสุดท้ายมีหวัเรือ่งท่ีต่างกั 
นก ับข้อ 1-9 ของบทน้ัน และผู้ เข ียนอาจจะตัง้ใจให้สองหวั
เรือ่งน้ี อยู ่คนละบท

 หน ังสือสุภาษิตเป็น � อกัษรศาสตร ์ แห ่งสติ ปัญญา � คือ
เป็นคําแนะนําท่ี รวบรดั  มี ค่ามาก และได้รบัการดลใจจาก
พระเจ้า ซ่ึงสามารถชว่ยทุกคนได้  หน ังสือสุภาษิ ตน ้ีเป็น
สุภาษิตตามหลักจรรยาท่ีชดัเก่ียวกับชวีติประจําวนัของคน
ทัว่ไป

 อ�  มาร ์ทิน ลู เตอร์ เรยีก หนังสือ สุภาษิต วา่ � หน ังสือ
แหง่การประพฤติ ดี �  อ� คอลรดิจ์ เรยีกเล่ มน ้ี วา่ � คู่ มือ
ท่ี ดี  ท่ี สุดสําหรบัรฐับุรุษ�  อ�  ดีน แสตนล่ีเรยีกหนังสือน้ี วา่ 
�ปรชัญาแหง่ชวีติประจําวนั�  อ� อ ังก ัสได้ กล่าววา่ � หน ังสื
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อสุภาษิตเป็นหนังสือสําหรบัจรรยาประจําวนั เหมือนอยา่ง
หนังสือสดุ ดี เป็นหนังสือสําหรบัการสรรเสรญิพระเจ้า�  อ� 
บรดิจิส อธบิายวา่ �เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีรย์กยอ่งตําแหน่ง
สูง ของ เรา และ หนังสือ สุภาษิต สอน วา่ เรา ควร ประพฤติ
อยา่งไรในตําแหน่งน้ัน�  อ� โอทินเจอร์ บอกวา่ � หน ังสือสุ
ภาษิตอธบิายชวีติของพระเยซูชดัมาก� ( จาก Christian
Workers Commentary, โดยอ .  เจมส์ เกรย�์

 คนที ่ มีสติ ปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 สุภาษิตของซาโลมอน โอรสของดาวดิ  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิส

ราเอล 2  เพื่อให ้ บรรลุ ปัญญาและคําสัง่สอน  เพื่อให ้ เข ้าใจ
ถ้อยคําแหง่ความเข้าใจ 3  เพื่อให ้รบัคําสัง่สอนในเรือ่งสติ 
ปัญญา ในเรือ่งความเท่ียงธรรม ความยุ ติ ธรรมและความ
เท่ียงตรง 4  เพื่อให ้ความหยัง่รู ้แก่ คนเขลา  ให้ความรู ้และ
ความเฉลียวฉลาดแก่ คนหนุ่ม 5 ทัง้ปราชญ์จะได้ยนิและ
เพิม่พูนการเรยีนรู้ และคนท่ี มี ความเข้าใจจะได้คําปรกึษา
ท่ี ฉลาด 6  เพื่อให ้ เข ้าใจสุภาษิตและปรศินา ทัง้ถ้อยคําของ
ปราชญ์และปรศินาท่ี ลึ กล ับของเขา 7 ความยาํเกรงพระ
เยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดของความรู้  คนโง ่ยอ่มดูหมิน่ปัญญา
และคําสัง่สอน 8  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงฟังคําสัง่สอนของ
พ่อเจ้า และอยา่ละทิง้กฎเกณฑ์ของแม่ เจ้า 9 เพราะทัง้สอง
น้ันจะเป็นมาลัยงามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจ้ีหอ้ยคอของ
เจ้า 10  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อยา่ได้ 
ยอมตาม 11 ถ้าเขาวา่ � มาก ับพวกเราเถิด  ให ้เราหมอบคอย
เอาเลือดคน  ให ้เราซุ่ มด ักคนไร้ผิดเล่นเถิด 12  ให ้เรากลืน
เขาทัง้เป็นอยา่งแดนผู้ ตาย และกลืนเขาทัง้ตัวอยา่งคนเห
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ล่าน้ั นที ่ลงไปสู่ปากแดน 13 เราจะพบของประเสรฐิทุกอยา่ง
เราจะบรรจุเรอืนของเราให้เต็ มด ้วยของท่ีรบิได้ 14 จงเข้า
ส่วนกับพวกเรา เราทุกคนจะมีเงนิถุงเดียวกัน� 15  บุ ตร
ชายของเราเอย๋ อยา่เดินในทางน้ั นก ับเขา จงยบัยัง้เท้าของ
เจ้าจากวถีิของเขา 16 เพราะวา่เท้าของเขาวิง่ไปหาความชัว่
รา้ย และเขารบีเรง่ไปทําให้โลหติตก 17 เพราะท่ีจะขึงข่าย
ไว ้ให ้นกเหน็  ก็  ไรผ้ล 18  แต่ คนเหล่าน้ีหมอบคอยโลหติของ
ตนเอง เขาซุ่ มด ักชวีติของเขาเอง 19 ทางของบรรดาผู้ ท่ี หา
กําไรด้วยความทารุณโหดรา้ยก็ อยา่งน้ี  แหละ คื อม ันยอ่ม
ครา่เอาชวีติของเจ้าของน้ันเอง 20 ปัญญารอ้งเสียงดังอยู ่
ท่ี  ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอตามถนน 21 เธอรอ้งออกมา
ท่ีชุ มน ุมชนใหญ่ สุด  ท่ี ทางเข้าประตู เมือง เธอกล่าวถ้อยคํา
ของเธออยูใ่นเมืองวา่ 22 �คนเขลาเอย๋  เจ้ าจะรกัความเขลา
ไปนานสักเท่าใด คนมักเยาะเยย้จะปี ติ  ยนิดี ในการเยาะเยย้
นานเท่าใด และคนโงจ่ะเกลียดความรูน้านเท่าใด 23 จงหนั
กลับเพราะคําตักเตือนของเรา  ดู  เถิด เราจะเทวญิญาณของ
เราให ้เจ้า เราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่ เจ้า 24 เพราะเรา
ได้เรยีกแล้วและเจ้าปฏิเสธ เราเหยยีดมือออกและไม่ มี ใคร
สนใจ 25  เจ้ ามิ ได้  รบัรู ้ในบรรดาคําแนะนําของเรา และไม่
ยอมรบัคําตักเตือนของเราเลย 26 ฝ่ายเราจะหวัเราะเยย้
ความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเม่ือความหวาดกลัวลาน
มากระทบเจ้า 27 เม่ือความหวาดกลัวของเจ้ามาถึงอยา่ง
การรกรา้งวา่งเปล่า และความพินาศของเจ้ามาถึงอยา่งลม
หมุน เม่ือความซึมเศรา้และความปวดรา้วมาถึงเจ้า 28  แล 
้วเขาจะทูลเรา  แต่ เราจะไม่ ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยา่ง
ขยนัขันแข็ง  แต่ จะไม่พบเรา 29 เพราะวา่เขาเกลียดความรู้
และไม่เลือกเอาความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ 30 เขาไม่รบัคํา
แนะนําของเราเลย  แต่  กล ั บด ูหมิน่คําตักเตือนของเราทัง้
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สิน้ 31 เพราะฉะน้ันเขาจะกินผลแหง่ทางของเขา และอิ ่มด ้ว
ยกลวธิขีองเขาเอง 32 เพราะการหนักลับของคนโงจ่ะฆ่าเขา
และความเจรญิของคนโง่จะทําลายเขา 33  แต่  บุ คคลผู้ฟัง
เราจะอยู ่อยา่งปลอดภัย เขาจะอยู่อยา่งสุขสงบปราศจาก
ความคิดพรัน่พรงึในความชัว่รา้ย�

2
พระเจ้าทรงประทานสติ ปัญญา 

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าเจ้ารบัคําของเรา และสะสม
คําบัญชาของเราไว้กับเจ้า 2 กระทําหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรบั
ปัญญา และเอยีงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ 3  เออ ถ้าเจ้า
รอ้งหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ
4 ถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงนิ และเสาะหาปัญญาอยา่ง
หาขุมทรพัย ์ท่ี ซ่อนไว้ 5  น่ันแหละ  เจ้ าจะเข้าใจความยาํเก
รงพระเยโฮวาห์ และพบความรู้ของพระเจ้า 6 เพราะพระ
เยโฮวาห์ทรงประทานปัญญา  ความรู ้และความเข้าใจมา
จากพระโอษฐ์ของพระองค์ 7  พระองค์ ทรงสะสมสติปัญญา
ไว ้ให ้คนชอบธรรม  พระองค์ ทรงเป็นดัง้ให ้แก่  ผู้  ท่ี ดําเนินใน
ความเท่ียงธรรม 8  พระองค์ ทรงรกัษาระวงัวถีิของความยุ ติ  
ธรรม และทรงสงวนทางของว ิสุทธ ิชนของพระองค์ ไว ้9  แล 
้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุ ติ  ธรรม และความ
เท่ียงตรง คือวถีิ ท่ี  ดี  ทุ กสาย 10 เม่ือปัญญาจะเข้ามาในใจของ
เจ้า และความรู้จะเป็ นที ่รม่รืน่แก่ จิ ตใจของเจ้า 11 ความ
เฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวงั
เจ้าไว้ 12 เพื่อชว่ยเจ้าให้พ้นจากทางแหง่คนชัว่รา้ย จากคน
ท่ี พู ดตลบตะแลง 13  ผู้ ทอดทิง้วถีิ แห ่งความเท่ียงธรรม เพื่อ
เดินในทางแหง่ความมืด 14  ผู้ เปรมปร ีดิ ์ในการกระทําความ
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ชัว่รา้ย และปี ติ  ยนิดี ในการตลบตะแลงของคนชัว่ 15  ผู้ ซ่ึงวถีิ 
ช ีวติของเขาล้วนแต่คดเค้ียวทัง้สิน้ และทางประพฤติของ
เขาตลบตะแลง 16 เพื่อชว่ยเจ้าใหพ้้นจากหญิงชัว่ จากหญิง
สัญจรท่ี พู ดจาพะเน้าพะนอ 17  ผู้ ทอดทิง้คู่เคียงท่ีนางได้มา
เม่ือยงัสาวๆน้ันเสีย และลืมพันธสัญญาแหง่พระเจ้าของ
ตน 18 เพราะเรอืนของนางจมลงไปสู่ความมรณา และวถีิ
ของนางไปสู่ชาวเมืองผี 19  ผู้  ท่ี ไปหานางไม่ มี  กล ับมาสักคน
เดียว หรอืหามี ผู้ ใดหนัเข้าทางแหง่ชีว ิตอ ีกได้ ไม่ 20  ดังน้ัน  
เจ้ าควรจะดําเนินในทางของคนดี และรกัษาวถีิของคนชอบ
ธรรม 21 เพราะวา่คนท่ี เท ่ียงธรรมจะได้ อยู ่ในแผ่นดิน และ
คนดีรอบคอบจะคงอยู่ในน้ัน 22  แต่ คนชัว่รา้ยจะถูกตัดขาด
เสียจากแผ่นดินโลก และคนละเมิดจะถูกถอนรากออกไป
จากแผ่นดินโลกเสีย

3
จงถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาหจึ์งได้ สติปัญญา 

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ อยา่ลืมกฎเกณฑ์ของเรา  แต่  ให ้
ใจของเจ้ารกัษาบัญญั ติ ของเรา 2 เพราะสิง่เหล่าน้ีจะเพิม่
วนัเดือนปี  ช ีวติยนืยาว และความสุขสมบู รณ ์ แก่  เจ้า 3 อยา่
ให้ความเมตตาและความจรงิทอดทิง้เจ้า จงผูกมันไว ้ท่ี คอ
ของเจ้า จงเขียนมันไว ้ท่ี  แผ่ นจารกึแหง่หวัใจของเจ้า 4  
ดังน้ัน  เจ้ าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอนัดีใน
สายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนษุย์ 5 จงวางใจใน
พระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอยา่พึ่งพาความเข้าใจ
ของตนเอง 6 จงยอมรบัรู ้พระองค์ ในทุกทางของเจ้า และ
พระองค์จะทรงกระทํา ให ้วถีิ ของ เจ้าราบรืน่ 7 อยา่ ทําตัว
ฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และ
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ออกไปเสียจากความชัว่รา้ย 8 การกระทําเชน่น้ีจะเป็นสุข
ภาพแก่สะดือของเจ้า และเป็นไขในกระดูกของตน 9 จง
ถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาห์ ด้วยทรพัย ์สิ นของตน และ
ด้วยผลแรกแหง่ผลิตผลทัง้สิน้ของเจ้า 10  แล ้วยุง้ของเจ้า
จะเต็ มด ้วยความอุ ดม และบ่อยํ่าองุน่ของเจ้าจะล้นด้วยน้ํา
องุน่ใหม่ 11  บุ ตรชายของเราเอย๋ อยา่ดูหมิน่การตีสอนของ
พระเยโฮวาห์ หรอืเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์
12 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกั ดั 
งบ ิดาตักเตือนบุตรชายผู้ ท่ี เขาปี ติ  ชื่นชม 13  มนษุย ์ ผู้ ประสบ
ปัญญาและผู้ ได้  ความเข้าใจ เป็นสุ ขจร ิงหนอ 14 เพราะผล
ท่ี ได้ จากปัญญายอ่มดีกวา่ผลท่ี ได้ จากเงนิและกําไรน้ันดี
กวา่ทองคําเน้ื อด ี 15 เธอประเสริฐกวา่ทั บท ิม และบรรดา
สิง่ท่ี เจ้ าปรารถนาจะเปรยีบกับเธอไม่ ได้ 16  ช ีวิตยนืยาวอยู ่
ท่ี มือขวาของเธอ และท่ีมือซ้ายของเธอมีความมัง่คัง่และ
เกียรติ ยศ 17 ทางของเธอเป็นทางของความรม่รืน่ และวถีิ
ทัง้สิน้ของเธอคือสันติ ภาพ 18 เธอเป็นต้นไม้ แห ่งชวีติแก่ ผู้  ท่ี 
ยดึเธอไว้ บรรดาผู้ ท่ี ยดึเธอไว ้แน่  นก ็ เป็นสุข 19พระเยโฮวาห์
ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา  พระองค์ ทรงสถาปนา
ฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ 20 โดยความรู้ของพระองค์ น้ํา
บาดาลก็ ปะทุ  ออกมา และเมฆก็หยาดน้ําค้างลงมา 21  บุ 
ตรชายของเรา เอย๋ จงรกัษาสติ ปัญญาและความเฉลียว
ฉลาดไว้ อยา่ให้ทัง้สองน้ี หนี ไปจากสายตาของเจ้า 22 ดัง
น้ันทัง้สองจะเป็นชวีติแก่ จิ ตใจของเจ้า จะเป็นความงดงาม
ประดับคอของเจ้า 23  แล ้วเจ้าจะดําเนินในทางของเจ้าอยา่ง
ปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่ สะดุด 24 เม่ือเจ้านอน  เจ้ 
าจะไม่ กลัว  เออ  เจ้ าจะนอนและการนอนหลับของเจ้าจะ
เป็นอยา่งผาสุกสดชื่น 25 อยา่เกรงความหวาดกลัวอยา่ง
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ปัจจุบันทันด่ วน และอยา่เกรงเม่ือการรกรา้งวา่งเปล่าของ
คนชัว่มา ถึง 26 เพราะพระ เยโฮวาห์จะทรง เป็นความไว้
วางใจของเจ้า และจะทรงรกัษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการ
ถูกจับ 27อยา่ยดึความดี ไว ้จากผู้ ท่ี สมควรจะได้ รบั ในเม่ือสิง่
น้ี อยู ่ในอาํนาจมือของเจ้าท่ีจะกระทําได้ 28 อยา่พู ดก ับเพื่อน
บ้านของเจ้าวา่ �ไปเถอะ  แล ้วกลับมาอกี  พรุง่น้ี ฉันจะให�้
ในเม่ือเจ้ามี ให ้ อยู ่ แล้ว 29 อยา่กะแผนงานชัว่รา้ยต่อเพื่อน
บ้านของเจ้า  ผู้ อาศัยอยา่งไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า 30 อยา่โต้ 
แย ้ งก ับผู้ใดอยา่งไร ้เหตุ ผลในเม่ือเขามิ ได้ ทําอนัตรายอยา่ง
ใดแก่ เจ้า 31 อยา่อจิฉาคนท่ี ทารุณ อยา่เลือกทางใดๆของ
เขาเลย 32 เพราะคนตลบตะแลงเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อ
พระเยโฮวาห์  แต่ ข้อลึ กล ับของพระองค์น้ันอยู่กับคนชอบ
ธรรม 33 คําสาปแชง่ของพระเยโฮวาห ์อยู ่บนเรอืนของคน
ชัว่รา้ย  แต่  พระองค์ ทรงอาํนวยพระพรแก่ ท่ี อาศัยของคน
ชอบธรรม 34  แน่ นอนพระองค์ทรงเยาะเยย้คนท่ีมักเยาะ
เยย้  แต่  พระองค์ ทรงประทานพระคุณแก่ คนที ใ่จถ่ อม 35คน
ฉลาดจะได้ เกียรติ เป็นมรดก  แต่  คนโง ่จะได้ความอปัยศเป็น
ตําแหน่ง

4
 สติ ปัญญาจากบิดา

1  บุ ตรทัง้หลายเอย๋ จงฟังคําสัง่สอนของพ่อเจ้า  ให ้ตัง้ใจ
ฟังเพื่อเจ้าจะได้รบัความเข้าใจ 2 เพราะเราใหห้ลักคําสอนท่ี 
ดี  แก่  เจ้า อยา่ละทิง้กฎเกณฑ์ของเรา 3 เพราะเราเป็นลูกชาย
ของพ่อเรา  ดู ออ่นโยนและเป็ นที ่รกัยิง่ ในสายตาของแม่ 
เรา 4  บิ ดาสอนเรา และพู ดก ับเราวา่ � ให ้ใจของเจ้ายดึ
คําสอนของเราไว ้ให ้ มัน่ จงรกัษาบัญญั ติ ของเรา และมี ช ี
วิตอยู่ 5 อยา่ลืมและอยา่หนักลับจากถ้อยคําแหง่ปากของ
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เรา จงเอาปัญญา และเอาความเข้าใจ 6 อยา่ทอดทิง้เธอ
และเธอจะรกัษาเจ้าไว้ จงรกัเธอ และเธอจะระแวดระวงั
เจ้า 7 ปัญญาเป็นสิง่สําคัญท่ี สุด ฉะน้ันจงเอาปัญญา  แม้  
เจ้ าจะได้ อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้ 8 จงตีราคาเธอ
ให ้สูง และเธอจะยกยอ่งเจ้า ถ้าเจ้ากอดเธอไว้ เธอจะให ้
เกียรติ  เจ้า 9 เธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้
มงกุฎแหง่สงา่ราศี แก่  เจ้า � 10  โอ  บุ ตรชายของเราเอย๋ จง
ฟังและรบัถ้อยคําของเรา เพื่อปีเดือนแหง่ชวีติของเจ้าจะ
มากหลาย 11 เราได้สอนเจ้าในเรือ่งทางปัญญาแล้ว เราได้
นําเจ้าในวถีิของความเท่ียงธรรม 12 เม่ือเจ้าเดิน ยา่งเท้า
ของเจ้าจะไม่ ถู กขัดขวาง และเม่ือเจ้าวิง่  เจ้ าจะไม่ สะดุด 
13 จงยดึคําสัง่สอนไว้ และอยา่ปล่อยไป จงระแวดระวงัเธอ
ไว้ เพราะเธอเป็นชวีติของเจ้า 14 อยา่เข้าไปในวถีิของคนชัว่
และอยา่เดินในทางของคนชัว่รา้ย 15 จงหลีกเสีย อยา่เดิน
บนน้ัน เล้ียวออกไปเสีย และจงผ่านไป 16 เพราะถ้าคนชัว่
รา้ยไม่ ได้ ทําความผิด เขานอนไม่ หลับ ถ้าเขาไม่ ได้  ทําให ้คน
ใดสะดุด เขาจะหลับไม่ ลง 17 เพราะเขารบัประทานอาหาร
ของความชัว่รา้ย และ ด่ืมเหล้าองุน่แหง่ความทารุ ณ 18  
แต่  วถีิ ของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซ่ึงฉายสุกใสยิง่
ขึ้นๆจนเต็มวนั 19 ทางของคนชัว่รา้ยก็เหมือนความมืดทึบ
เขาไม่ทราบวา่เขาสะดุดอะไร 20  บุ ตรชายของเราเอย๋ จง
ตัง้ใจต่อถ้อยคําของเรา จงเอยีงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของ
เรา 21 อยา่ให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรกัษามันไว้
ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมันเป็นชวีติแก่ ผู้  ท่ี  ค้นพบ และ
มันเป็นสุขภาพแก่เน้ือหนังของผู้ น้ันทัง้สิน้ 23 จงรกัษาใจ
ของเจ้าด้วยความระวงัระไวรอบด้าน เพราะแหล่งแหง่ชวีติ
เริม่ ต้นออกมาจากใจ 24 จงหนัไปจากปากท่ี พู ดคดเค้ียว
และให้รมิฝีปากลดเล้ียวอยู่หา่งจากเจ้า 25  ให ้ตาของเจ้า
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มองตรงไปข้างหน้า และให ้หน ังตาของเจ้ามองตรงไปข้าง
หน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวถีิ แห ่งเท้าของเจ้า  แล ้วทางทัง้สิน้
ของเจ้าจะมัน่คง 27 อยา่เหไปข้างขวาหรอืหนัมาข้างซ้าย จง
กลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่รา้ย

5
จงระวงัผู้หญิงชัว่

1  บุ ตรชายของเรา เอย๋ จง ตัง้ใจ ต่อ ปัญญาของเรา จง
เอยีงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา 2 เพื่อ เจ้าจะรกัษา
ความเฉลียวฉลาดไว้ และรมิฝีปากของเจ้าจะระแวดระวงั
ความรู้ 3 เพราะรมิฝีปากของหญิงชั ่วน ้ั นก ็หยาดน้ําผึ้งออก
มา และปากของนางก็ล่ืนยิง่กวา่น้ํามัน 4  แต่  ในท่ีสุด นาง
ขมขื่นอยา่งบอระเพ็ด และคมอยา่งดาบสองคม 5  เท ้าของ
นางก้าวลงไปสู่ ความตาย ยา่งเท้าของนางติดตามวถีิ สู่  นรก 
6 เกรงวา่เจ้าจะสนใจในวถีิ แห ่งชวีติ ทางของนางวนเวยีน
ไป เพื่อเจ้าจะหารู ้ไม่ 7  ฉะน้ัน  โอ  บุ ตรทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี 
จงฟังเรา และอยา่พรากจากถ้อยคําแหง่ปากของเรา 8 จง
หลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง อยา่ไปใกล้ ประตู เรอืนของ
นาง 9 เกรงวา่เจ้าจะให ้เกียรติ ของเจ้าแก่ คนอื่น และให ้ปี 
เดือนของเจ้าแก่คนโหดรา้ย 10 เกรงวา่แขกแปลกหน้าจะ
กินความอุดมสมบู รณ ์ของเจ้าจนอิม่ และแรงงานของเจ้า
ตกไปในเรอืนของคนต่างด้าว 11 และถึ งบ ้ันปลายชวีติของ
เจ้า  เจ้ าครวญคราง เม่ือเน้ือและกายของเจ้าถู กล ้างผลาญ
12 และเจ้าวา่ �ข้าเคยเกลียดคําสัง่สอนเสียจรงิๆ และจิตใจ
ของข้าดูหมิน่การตักเตือน 13 ข้าไม่เคยเชื่อฟังเสียงครูของ
ข้า หรอืเอยีงหู ให ้ แก่  ผู้ สัง่สอนของข้า 14ข้าจวนจะล้มละลาย
สู่ความพินาศอยู ่รอมรอ่ ในหมู่ชุ มน ุมชนและคนท่ีประชุม
กันอยู ่น้ัน � 15 จงด่ื มน ้ําจากถังเก็ บน ้ําของเจ้า ด่ื มน ้ําไหล
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จากบ่อของเจ้าเอง 16 จงให ้น้ําพุ ของเจ้าไหลกระจายออก
ไปนอกบ้าน และให้ธารน้ําน้ันไหลไปตามถนน 17 จงให้มัน
เป็นของเจ้าแต่ ผู้เดียว และมิ ใช ่สําหรบัคนแปลกหน้าด้วย
18 จงให ้น้ําพุ ของเจ้าได้รบัพร และเปรมปร ีดิ ์ อยู ่กับภรรยา
คนท่ี เจ้ าได้เม่ือหนุ่ มน ้ัน 19 จงให้นางเหมือนนางกวางท่ี น่า
รกั เลียงผาท่ี งามสงา่ จงให้ถันของภรรยาเจ้าเป็ นที ่หนําใจ
เจ้าอยู ่ทุกเวลา จงด่ื มด ่ําอยู่กับความรกัของนางเสมอ 20  บุ 
ตรชายของเราเอย๋  เจ้ าจะเคลิบเคลิม้อยู่กับหญิงชัว่ทําไม
เล่า และโอบกอดอกของนางสัญจรอยู ่ทําไม 21 เพราะวา่
ทางของคนก็ เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงใครค่รวญวถีิทัง้สิน้ของเขา 22 ความชัว่ชา้ของ
คนชัว่รา้ยจะดักเขาเอง และเขาก็จะติ ดอย ู่กับตาข่ายบาป
ของเขา 23 เขาจะตายปราศจากคําสัง่สอน และเพราะความ
โงอ่ยา่งยิง่ของเขา เขาจึงจะหลงเจิน่ไป

6
คําเตือนเรือ่งการค้ําประกัน การเกียจครา้น  ความหยิง่ 

การเป็นพยานเท็จและการผิดประเวณี
1  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนของเจ้า

 ได้ ทําสัญญาให ้แก่  คนแปลกหน้า 2  เจ้ าจึงติดบ่วงเพราะ
คําจากปากของเจ้า และเจ้าติ ดก ับเพราะคําพูดจากปาก
ของเจ้า 3  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงทําอยา่งน้ีและชว่ยตัว
เจ้าให้รอดเถิด เพราะเม่ือเจ้าตกอยู่ในกํามือเพื่อนของเจ้า
แล้ว  ไป  ร ีบไปวงิวอนเพื่อนของเจ้า 4 อยา่ใหต้าของเจ้าหลับ
ลง อยา่ให ้หน ังตาของเจ้าปรอืไป 5 จงปลีกตัวของเจ้าจาก
ภัย อยา่งละมัง่ท่ี ปลี กตัวจากมือของพราน อยา่งนกจากมือ
ของคนจับนก 6 คนเกียจครา้นเอย๋ ไปหามดไป๊  พิเคราะห ์ 
ดู ทางของมัน และจงฉลาด 7 โดยปราศจาก ผู้ นําทาง  ผู้
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ดู แลหรอืผู้ ปกครอง 8 มันเตรยีมอาหารของมันในฤดู แล้ง 
และส่ําสมของกินของมันในฤดู เก่ียว 9  โอ คนเกียจครา้น
เอย๋  เจ้ าจะนอนนานเท่าใด เม่ือไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ
10หลั บน ิด เคลิม้หน่อย กอดมือพักนิดหน่อย 11ความจนจะ
มาเหนือเจ้าอยา่งคนจร และความขัดสนอยา่งคนถืออาวุธ
12 คนเหลวไหล คือคนชัว่รา้ย  ท่ี  เท ่ียวไปด้วยปากคดเค้ียว
13 ตาของเขาก็ ขยบิ  เท ้าของเขาก็ ขยบั น้ิวของเขาก็ ชี ้ ไป 14  
ประดิษฐ์ ความชัว่รา้ยอยู่เรือ่ยไปด้วยใจตลบตะแลง หวา่น
ความแตกรา้ว 15 เพราะฉะน้ันความหายนะจะมาถึงเขา
อยา่งปัจจุบันทันด่ วน ฉับพลันน้ันเองเขาจะแตกอยา่งซ่อม
ไม่ ได้ 16 หกสิง่เหล่าน้ีพระเยโฮวาห์ทรงเกลียด  เออ  มี  เจ ็ด
สิง่เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนสําหรบัพระองค์ 17 ตายโส ลิ ้นม 
ุสา และมือท่ีทําโลหติไร้ผิดให ้ตก 18  จิ ตใจท่ีคิดแผนงาน
ชัว่รา้ย  เท ้าซ่ึงรบีวิง่ไปสู่ ความรา้ย 19 พยานเท็จซ่ึงพู ดม ุสา
และคนผู้หวา่นความแตกรา้วท่ามกลางพวกพี่ น้อง 20  บุ ตร
ชายของเราเอย๋ จงรกัษาบัญญั ติ ของพ่อเจ้า และอยา่ละทิง้
กฎเกณฑ์ของแม่ เจ้า 21 มั ดม ันติดไวบ้นใจของเจ้าเสมอ ผูก
มันไว ้ท่ี คอของเจ้า 22 เม่ือเจ้าเดิน มันจะนําเจ้า เม่ือเจ้านอน
ลง มันจะเฝ้าเจ้า และเม่ือเจ้าต่ืนขึ้น มันจะพู ดก ับเจ้า 23 เพ
ราะพระบัญญั ติ เป็นประทีป และพระราชบัญญั ติ เป็นสวา่ง
และคําตักเตือนแหง่การสัง่สอนเป็นทางแหง่ชวีติ 24 เพื่อ
สงวนเจ้าไว้จากหญิงชัว่รา้ย จากลิน้พะเน้าพะนอของหญิง
สัญจร 25 อยา่ปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้า
อยา่ให้นางจับเจ้าด้วยหนังตาของนาง 26 เพราะโดยวธิกีาร
ของหญิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่ขนมปั งก ้อนเดียว
ได้ และหญิงเล่นชู้ ล่าชวีติประเสรฐิของชายที เดียว 27  ผู้ 
ชายจะหอบไฟไว ้ท่ี อกของเขาโดยไม่ ให ้เส้ือผ้าของเขาไหม้ 
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ได้  หรอื 28 หรอืผู้ใดจะเดินบนถ่านท่ี ลุ กโพลง โดยไม่ ให ้ เท ้า
ของเขาถูกไฟลวกได้ หรอื 29  บุ คคลผู้ เข ้าหาภรรยาของเพื่อน
บ้านก็เป็นอยา่งน้ันแหละ  ไม่มี  ผู้ ใดท่ีแตะต้องนางแล้วจะไร ้
ความผิด 30 ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเม่ือเขา
หวิ คนไม่ ดู หมิน่ขโมยน้ั นม ิ ใช ่ หรอื 31  แต่ ถ้าจับเขาได้ เขา
ต้องชาํระคืนเจ็ดเท่า เขาจะต้องให ้สิ ่งของทัง้สิน้ในบ้านของ
เขา 32  แต่  ผู้ ใดท่ี ล่วงประเวณี กับผู้หญิงคนหน่ึ งก ็ขาดความ
เข้าใจ  ผู้ ใดท่ีกระทําอยา่งน้ั นก ็ทําลายจิตใจตนเอง 33 เขาได้
รบับาดแผลและความอปัยศ และจะล้างความขายหน้าของ
ตนหาได้ ไม่ 34 เพราะความรษิยากระทําให้คนเกรีย้วกราด
ในว ันที ่เขาแก้ แค้น เขาจะไม่เพลามือ 35 เขาจะไม่รบัค่าทํา
ขวญัใดๆ ถึงเจ้าจะทว ีของกํานัล เขาก็ ไม่ ยอมสงบ

7
จงระวงัวถีิทางของหญิงชัว่

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงรกัษาถ้อยคําของเรา จงสะสม
บัญญั ติ ของเราไว้กับเจ้า 2 จงรกัษาบัญญั ติ ของเรา และ
ดํารงชวีติอยู่ จงรกัษากฎเกณฑ์ของเราอยา่ง กับแก้วตา
ของเจ้า 3 มั ดม ันไว ้ท่ี น้ิวมือของเจ้า  เข ียนมันไว้บนแผ่น
จารกึแหง่ใจของเจ้า 4 จงพู ดก ับปัญญาวา่ �เธอเป็นพี่สาว
ของฉัน� และจงเรยีกความเข้าใจวา่ � ญาติ  ผู้หญิง � 5 เพื่อ
ปัญญาน้ีจะพิทั กษ ์ เจ้ าไว ้ให ้พ้นจากหญิงชัว่ จากหญิงสัญจร
ท่ี พู ดจาพะเน้าพะนอ 6 เพราะท่ี หน ้าต่างบ้านของเรา เราได้
มองออกไปตามบานเกล็ด 7 เราเห ็นว ่าท่ามกลางคนเขลา
และท่ามกลางคนหนุ่มๆท่ีเราพิ เคราะห ์ ดู  น้ัน  ก็  มี  หน ุ่มคน
หน่ึงไร ้ความเข้าใจ 8 ผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้าน
ของนาง เดินตามถนนซ่ึงไปบ้านนาง 9 ในเวลาโพล้ เพล ้
ในเวลาเยน็ เวลาค่ําคืนและความมืด 10 และดู เถิด หญิง
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คนหน่ึงมาพบเขาแต่งตัวอยา่งหญิงแพศยาหวัใจเจ้าเล่ห์
11 (นางจัดจ้านและด้ื อด ึง  เท ้าของนางไม่ อยู ่กับบ้าน 12  
ประเด ๋ียวอยู ่ถนน  ประเด ๋ียวอยู่ตามถนน และนางหมอบ
คอยอยู ่ทุ กมุม� 13นางฉวยเขาได้และจุบเขา นางพู ดก ับเขา
อยา่งไม่ มี ยางอายวา่ 14�ฉันจําต้องถวายเครือ่งสักการบู ชา 
และวนัน้ีฉันได้ทําตามคําปฏิญาณแล้ว 15 ฉันจึงออกมาหา
เธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉันพบเธอแล้ว 16 ฉันได้ประดับ
เตียงของฉันด้วยผ้าคลุม เป็นผ้าลินิ นอ ียปิต์ สี  ต่างๆ 17 ฉัน
ได้อบท่ีนอนของฉันด้วยมดยอบ  กฤษณา และอบเชย 18 มา
เถอะ  ให ้เรามาอิ ่มด ้วยความรกัจนรุง่เชา้  ให ้เราทําตัวของ
เราให ้ปี  ติ  ยนิดี ด้วยความรกั 19 เพราะผัวของฉันไม่ อยู ่ บ้าน 
เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงนิไปถุงหน่ึง พอวนัเพ็ญเขาจึง
กลับมา� 21 นางหวา่นล้อมด้วยวาจาโอ ้โลม นางบังคับเขา
ด้วยรมิฝีปากท่ี พู ดพะเน้าพะนอ 22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที 
อยา่งววัตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรอือยา่งคนเขลาท่ีไปรบัโทษท่ี ขื่อ 
23จนลูกธนปัูกเข้าไปถึงตับ อยา่งนกรนเข้าไปหาบ่ วง เขาหา
ทราบไม่ วา่น ี่ มี ค่าถึงชวีติ 24  ฉะน้ัน  โอ  บุ ตรทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี 
จงฟังเราและจงตัง้ใจต่อถ้อยคําจากปากของเรา 25 อยา่ให้
ใจของเจ้าหนัไปตามทางของนาง อยา่หลงทางไปในวถีิของ
นางน้ัน 26 เพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็ นอ ันมาก  เออ 
นางได้ฆ่าชายท่ี แข ็งแรงจํานวนมากเสียแล้ว 27 เรอืนของ
นางเป็นทางไปสู่ นรก ลงไปถึงหว้งแหง่ความตาย

8
การสรรเสรญิสติ ปัญญา 

1 ปัญญามิ ได้ รอ้งเรยีกหรอื ความเข้าใจมิ ได้  เปล ่งเสียง
ของเธอหรอื 2  ณ  ท่ี สูงท่ี ข้างทาง  ท่ี กลางถนนเธอก็ยนือยู่
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3 ข้างประตู  หน ้าเมือง  ท่ี ทางเข้ามุข เธอก็รอ้งเสียงดังวา่
4 � โอ บรรดาผู้ชายเอย๋ เราเรยีกเจ้า และเสียงเรยีกของเรา
ไปถึ งบ ุตรชายของมนษุย์ 5  โอ คนเขลา จงเข้าใจสติ ปัญญา 
 คนโง ่ ทัง้หลาย จงมีใจท่ี เข้าใจ 6 ฟังซี เพราะเราจะพูดถึง
สิง่ยอดเยี ่ยม เพราะสิง่ ท่ีชอบจะมาจากรมิฝีปากของเรา
7 เพราะปากของเราจะกล่าวความจรงิ ความชัว่รา้ยเป็นสิง่
ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่ อร ิมฝีปากของเรา 8 บรรดาคําปากของ
เราน้ันชอบธรรม ในน้ันไม่ มี คําบิดหรอืคําคด 9 คําเหล่าน้ัน
สําหรบัผู้ ท่ี  เข ้าใจก็ตรงหมด สําหรบัผู้พบความรู ้ก็  ถูกต้อง 
10จงรบัคําสัง่สอนของเราแทนเงนิ และความรูแ้ทนทองคํา
อยา่งดี 11 เพราะปัญญาดีกวา่ทั บท ิม และสิง่ท่ี เจ้ าปรารถนา
ทัง้หมดจะเปรยีบเทียบกับปัญญาไม่ ได้ 12 เรา คือปัญญา
 อยู ่ใน ความ หยัง่ รู ้ และ เรา พบ ความ รู ้แห ่ง ความ เฉลียว
ฉลาด 13 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็นความเกลียดชงั
ความชัว่รา้ย เราเกลียดความเยอ่หยิง่และความจองหอง
และทางของความชัว่รา้ยกับปากตลบตะแลง 14 เรามีคํา
หารอืและสติ ปัญญา เรามี ความเข้าใจ เรามี กําลัง 15 โดย
เราน่ีแหละกษั ตร ิย์ จึงปกครอง และผู้ครอบครองจึงตรา
กฎหมายท่ี ยุติธรรม 16 โดยเราน่ีแหละเจ้านายและขุนนาง
ได้ ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก 17 เรา
รกับรรดาผู้ ท่ี รกัเรา และบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาเราอยา่งขยนั
ขันแข็ งก ็พบเรา 18 ความมัง่คัง่และเกียรติ อยู ่กับเรา  เออ 
ทัง้ทรพัย์ศฤงคารท่ีทนทานและความชอบธรรม 19 ผลของ
เราดีกวา่ทองคํา  แม้ ทองคําเน้ื อด ีและผลได้ของเราดีกวา่
เงนิเน้ือบร ิสุทธ ์ิ 20 เรานําในทางแหง่ความชอบธรรม ใน
วถีิทัง้หลายของความยุ ติ  ธรรม 21 ประสาททรพัย์ศฤงคาร
แก่บรรดาผู้ ท่ี รกัเรา  บรรจุ คลังทรพัย์ทัง้หลายของเขาให ้
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เต็ม 22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นเจ้าของเราในเม่ือพระองค์
ทรงเริม่งานของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจโบราณ
ของพระองค์ 23 เราได้รบัการสถาปนาไว ้ตัง้แต่  ดึกดําบรรพ์ 
มาแล้ว  ตัง้แต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก 24 เรา
ถือ กําเนิด มา เม่ื อก ่อ นมี มหาสมุทร เม่ือ ไม่ มีน ้ําพุ ท่ี  มีน ้ํา
มากมาย 25 ก่อนการเนรมิตสรา้งภู เขา ก่อนเนินเขา เราก็
ถือกําเนิดมาแล้ว 26  ก่อนท่ี  พระองค์ ทรงสรา้งแผ่นดินโลก
ทัง้ไร ่นา หร ือก ่อนผงคลีแรกของพิ ภพ 27 เม่ือพระองค์ทรง
สถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยู ่ท่ี น่ันแล้ว เม่ือพระองค์ทรงลาก
เส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร 28 เม่ือพระองค์ทรงสถาปนา
ฟ้าเบื้องบน เม่ือพระองค์ทรงกระทําน้ําพุของน้ําบาดาลให้
มัน่ไว้ 29 เม่ือพระองค์ทรงกําหนดเขตจํากัดให ้แก่  ทะเล เพื่อ
วา่น้ําจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรง
ปักผังรากฐานของพิ ภพ 30 เราอยู่ข้างพระองค์ แล้ว เหมือน
ผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเล้ียงดู เราเป็นความปี ติ  ยนิดี ประจําวนัของ
พระองค์ เปรมปร ีดิ ์ อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์  เสมอ 31 เปรม
ปร ีดิ ์ในพิภพท่ี มี คนอาศัยของพระองค์ และปี ติ  ยนิดี ในบุตร
ทัง้หลายของมนษุย์ 32  ฉะน้ัน  โอ  บุ ตรทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี จง
ฟังเรา บรรดาผู้ ท่ี รกัษาทางของเราก็ อยู ่ สุขสงบ 33 จงฟังคํา
สัง่สอน และจงฉลาด และอยา่เพิกเฉยเสีย 34  ผู้ ใดท่ีฟังเราก็ 
เป็นสุข คือเฝ้าอยู ่ท่ี  ประตู รัว้ของเราทุกวนั และคอยอยู่ข้าง
ประตูบ้านของเรา 35 เพราะผู้ใดท่ีพบเราก็พบชวีติ และได้
รบัความพอพระทัยจากพระเยโฮวาห์ 36  แต่  ผู้  ท่ี พลาดขาด
เราก็กระทําจิตใจตัวเองให ้เจ็บ บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเราก็รกั
ความมรณา�

9
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ความ เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ เป็นการ เริม่ ต้น ของ สติ 
ปัญญา 

1 ปัญญาได้สรา้งเรอืนของเธอแล้ว เธอได้ตัง้เสาเจ็ดต้น
2 เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ  ได้ ประสมน้ําองุน่ของเธอ  ได้ จัด
โต๊ะของเธอแล้วด้วย 3 และได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป ส่ง
เสียงเรยีกจากท่ีสูงท่ีสุดในเมืองวา่ 4 � ผู้ ใดท่ีเป็นคนเขลา  
ให ้เขาหนัเข้ามาท่ี น่ี � เธอพู ดก ับผู้ ท่ี  ไร ้ความเข้าใจวา่ 5 �มา
เถอะ  มาร ับประทานขนมปังของเรา และด่ื มน ้ําองุ ่นที ่เรา
ได้ ประสม 6 จงทิง้ความเขลาเสีย และดํารงชวีติอยู่ ดําเนิน
ในทางของความเข้าใจน้ันเถิด� 7  ผู้  ท่ี วา่กล่าวคนมักเยาะ
เยย้จะได้รบัความอบัอาย และผู้ ท่ี ตักเตือนคนชัว่รา้ยจะ
ได้รบัรอยเป้ือน 8 อยา่ตักเตือนคนมักเยาะเยย้ เพราะเขา
จะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญ์ และเขาจะรกัเจ้า 9 จง
ให้คําสัง่สอนแก่ ปราชญ์ และเขาจะฉลาดยิง่ขึ้น จงสอนคน
ชอบธรรมและเขาจะเพิม่การเรยีนรู ้มากขึ้น 10 ความยาํเก
รงพระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่เริม่ต้นของปัญญา และซ่ึงรูจั้กองค์ 
บรสุิทธิ ์เป็นความเข้าใจ 11 เน่ืองจากเรา วนัคืนของเจ้าจะ
เพิม่ทว ีคูณ และปีเดือนแหง่ชวีติของเจ้าจะเพิม่พูน 12 ถ้า
เจ้าฉลาด  เจ้ าก็ฉลาดเพื่อตนเอง  แต่ ถ้าเจ้าเยาะเยย้  เจ้ าก็
จะทนแต่ ลําพัง 13 หญิงโง่น้ันเสียงเอด็องึ นางเซ่อและไม่ 
รู ้อะไรเลย 14 เพราะนางน่ังท่ี ประตู เรอืนของนาง  และ  ณ  
ท่ี น่ังสูงในเมือง 15 พลางรอ้งเรยีกบรรดาผู้ ท่ี ผ่านไป  ผู้ เดิน
ตรงไปตามทางของเขาวา่ 16 � ผู้ ใดท่ีเป็นคนเขลา  ให ้เขาหนั
เข้ามาท่ี น่ี � นางพู ดก ับเขาผู้ ไร ้ความเข้าใจวา่ 17 �น้ําท่ีขโมย
มาหวานดี และขนมท่ีรบัประทานในท่ีลั บก ็ อรอ่ย � 18  แต่ เขา
ไม่ทราบวา่คนตายอยู ่ท่ีน่ัน และแขกของนางก็ อยู ่ในหว้งลึก
ของนรก
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10
ความเขลาแหง่ความชัว่รา้ยเปรยีบกับสติปัญญาแหง่

ความชอบธรรม
1 สุภาษิตของซาโลมอน  บุ ตรชายท่ีฉลาดกระทําให ้บิ  ดาย 

ินดี  แต่  บุ ตรชายท่ี โง ่เป็นความโศกของมารดาเขา 2 คลัง
ทรพัย์ชัว่ รา้ยไม่ เป็นกําไร  แต่ ความชอบธรรมชว่ยให้พ้น
จากความตาย 3 พระเยโฮวาห์จะมิ ได้ ทรงปล่อยให ้จิ ตใจคน
ชอบธรรมหวิ  แต่  พระองค์ ทรงทอดทิง้ทรพัย ์สมบัติ ของคน
ชัว่รา้ย 4 มือท่ีหยอ่นเป็นเหตุ ให ้ เก ิดความยากจน  แต่ มือท่ี
ขยนัขันแข็งกระทําให ้มัง่คัง่ 5  ผู้  ท่ี ส่ําสมไว้ในฤดู แล ้ งก ็เป็น
บุตรชายท่ี ฉลาด  แต่  ผู้ หลับในฤดู เก ่ียวก็เป็นบุตรชายท่ีนํา
ความอบัอายมา 6 พระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม  
แต่ ความทารุณท่วมปากคนชัว่รา้ย 7 การระลึกถึงคนชอบ
ธรรมเป็นพระพร  แต่ ชื่อเสียงของคนชัว่รา้ยจะเน่าเสีย 8  
ผู้  ท่ี  มี ใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรบับัญญั ติ  แต่  คนที ่ พู 
ดโง่ๆ จะล้มลง 9  ผู้ ใดท่ีดําเนินในความเท่ียงธรรมก็ดําเนิน
อยา่งมัน่คงดี  แต่  ผู้  ท่ี ทําทางของตนให้ชั ่วก ็จะปรากฏแจ้ง
แก่ คนอื่น 10  ผู้  ท่ี ขยบิตาก็ก่อความเศรา้โศก  แต่  คนที ่ พู ดโง่ๆ
จะล้มลง 11 ปากของคนชอบธรรมเป็นบ่อน้ําแหง่ชวีติ  แต่ 
ความทารุณท่วมปากคนชัว่รา้ย 12 ความเกลียดชงัเรา้ให ้
เก ิดความว ิวาท  แต่ ความรกัครอบงาํบรรดาความผิดบาป
เสีย 13  ท่ี รมิฝีปากของผู้ ท่ี  มี ความเข้าใจจะพบปัญญา  แต่  ไม้ 
เรยีวก็เหมาะสําหรบัหลังของผู้ ท่ี ขาดความเข้าใจ 14  ปราชญ์  
ก็ ส่ําสมความรู ้ไว ้  แต่ ปากของคนโง่นําความพินาศมาใกล้
15  ทรพัย ์ศฤงคารของคนมัง่คัง่คือเมืองเข้มแข็งของเขา  
แต่ ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขา 16 ผล
งานของคนชอบธรรมนําไปถึงชวีติ  แต่ ผลของคนชัว่รา้ย
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นําไปถึงบาป 17 เขาผู้รกัษาคําสัง่สอนก็ อยู ่ในวถีิ แห ่งชวีติ
 แต่ เขา ผู้ปฏิเสธคําเตือนสติ ก็ หลงเจิน่ ไป 18 เขาผู้ ปิดบัง
ความเกลียดช ังด ้วยรมิฝีปากมุสา และเขาผูอ้อกปากใส่รา้ย
เป็นคนโง่ 19 การพูดมากก็จะไม่ขาดความผิดบาป  แต่ เขา
ผู้ยบัยัง้รมิฝีปากของตนเป็นผู้ ท่ี  ฉลาด 20 ลิน้ของคนชอบ
ธรรมก็เหมือนเงนิเน้ือบร ิสุทธ ์ิความคิดของคนชัว่รา้ยมีค่า
แต่ น้อย 21 รมิฝีปากของคนชอบธรรมเล้ียงคนเป็ นอ ันมาก
 แต่  คนโง ่ตายเพราะขาดสติ ปัญญา 22 พระพรของพระเยโฮ
วาหก์ระทําให ้มัง่คัง่ และพระองค์ มิได้ แถมความโศกเศรา้ไว ้
ด้วย 23  คนโง ่กระทําความผิดเหมือนการเล่นสนกุ  แต่  คนที ่ 
มี ความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24  สิ ่งใดท่ีคนชัว่รา้ยคิดกลัว
มันจะมาถึงเขา  แต่  สิ ่งใดท่ีคนชอบธรรมปรารถนาจะทรง
ประสาทให้ 25 ลมหมุนผ่านไปฉันใด คนชั ่วก ็ ไม่มี  อ ีกฉันน้ัน
 แต่ คนชอบธรรมเป็นรากฐานท่ี อยู ่ เป็นนิตย ์26 อยา่งน้ําส้ม
กับฟัน และคว ันก ับตาเป็นฉันใด คนเกียจครา้นกับผู้ ท่ี  ใช ้
เขาก็เป็นฉันน้ัน 27ความยาํเกรงพระเยโฮวาหน้ั์นยดืชวีติให้
ยาวไป  แต่  ปี เดือนของคนชัว่รา้ยน้ันจะสัน้เข้า 28 ความหวงั
ของคนชอบธรรมจะจบลงในความยนิดี  แต่ ความมุ่งหวงั
ของความชัว่รา้ยก็จะสูญเปล่า 29 มรรคาของพระเยโฮวาห์
ทรงเป็นกําลังแก่ ผู้  เท่ียงธรรม  แต่  ผู้ กระทําความชัว่ชา้จะถูก
ทําลาย 30  ผู้ ชอบธรรมจะไม่ ถู กกําจัดเลย  แต่ คนชัว่รา้ยจะ
ไม่ ได้  อยู ่ในแผ่นดิน 31 ปากของคนชอบธรรมนําปัญญาออก
มา  แต่ ลิน้ของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออก 32 รมิฝีปากของ
คนชอบธรรมรูว้า่อะไรเหมาะสม  แต่ ปากของคนชัว่รา้ยรูว้า่
สิง่ใดตลบตะแลง
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11
ความจรงิเปรยีบกับความเท็จ

1  ตราชู  เท ียมเท็ จน ้ันเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเย
โฮวาห์  แต่ ลูกตุ้มเท่ียงตรงเป็นความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์
2 เม่ือความเยอ่หยิง่มาถึง ความอบัอายก็ มาด ้วย  แต่ ปัญญา
อยู่ กับ คน ใจถ่ อม 3  ความ ซ่ือสัตย ์ของ คน ท่ี เท ่ียง ธรรม
ยอ่มนําเขา  แต่ ความคดโกงของคนละเมิดยอ่มทําลายเขา
4 ความมัง่คัง่ไม่อาํนวยกําไรในวนัทรงพระพิโรธ  แต่ ความ
ชอบธรรมชว่ยให้พ้นความมรณา 5 ความชอบธรรมของคน
ท่ี ไร ้ ตําหนิ ย ่อมร ักษาทางของเขาให ้ตรง  แต่ คนชัว่รา้ยจะ
ล้มลงด้วยความชัว่รา้ยของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของ
คนเท่ียงธรรมยอ่มชว่ยเขาให ้พ้น  แต่ คนละเมิดจะถูกราคะ
ของเขาจับเป็นเชลย 7 เม่ือคนชัว่รา้ยตาย ความหวงัของเขา
จะพินาศ และความมุ่งหวงัของคนอธรรมก็ สูญเปล่า 8 คน
ชอบธรรมรบัการชว่ยเหลือให้พ้นความลําบาก และคนชัว่
รา้ยเข้าไปแทนท่ี 9 คนหน้าซ่ือใจคดทําลายเพื่อนบ้านของ
เขาด้วยปาก  แต่ คนชอบธรรมจะได้รบัการชว่ยให้พ้นด้วย
อาศัยความรู้ 10 เม่ือคนชอบธรรมอยูเ่ยน็เป็นสุข บ้านเมือง
ก็เปรมปร ีดิ ์ และเม่ือคนชัว่รา้ยพินาศ  ก็  มี เสียงโห ่รอ้ง 11 โดย
พรของคนเท่ียงธรรม บ้านเมืองก็เป็ นที ่ ยกยอ่ง  แต่ วา่มัน
ควํา่ลงโดยปากของคนชัว่รา้ย 12  บุ คคลท่ี ขาดสติ ปัญญา
ยอ่มเหยยีดเพื่อนบ้านของตน  แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจก็ยงั
น่ิงอยู่ 13  บุ คคลท่ี เท ่ียวซุบซิ บก ็ เผยความลับ  แต่  บุ คคลท่ี มี 
ใจสัตย์ซ่ือยอ่มปิดบังสิง่หน่ึงสิง่ใดไว ้ได้ 14  ท่ี ไหนท่ี ไม่มี  คํา
แนะนํา ประชาชนก็ล้มลง  แต่ ในท่ีซ่ึ งม ี ท่ี ปรกึษามากยอ่ม
มี ความปลอดภัย 15  บุ คคลผู้รบัประกันคนอื่นจะต้องทน
ทุกข์  แต่  คนที ่ เกล ียดการรบัประกันยอ่มปลอดภัย 16  สตร ี
งามสงา่ยอ่มได้รบัเกียรติ และชายท่ี มี อาํนาจใหญ่โตยอ่ม
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มัง่คัง่ 17 ชายผู้ มี ความเอน็ดูยอ่มให ้ประโยชน์  แก่  จิ ตใจตน  
แต่ ชายท่ี ดุ รา้ยยอ่มทําใหตั้วเองเจ็บปวด 18  บุ คคลชัว่รา้ยได้
ทํางานท่ี หลอกลวง  แต่  บุ คคลท่ีหวา่นความชอบธรรมจะได้
บําเหน็จท่ี แน่นอน 19 ความชอบธรรมนําไปสู่ ช ีวติฉันใด  บุ 
คคลผู้ ติ ดตามความชัว่รา้ยจะนําไปสู่ความตายของตนเอง
ฉันน้ัน 20  คนที ่ มี ใจตลบตะแลงเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อ
พระเยโฮวาห์  แต่  คนที ่ เท ่ียงตรงในทางของเขายอ่มเป็น
ความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ 21  ถึงแม้ ใครลงมือชว่ยก็ ตาม 
ซ่ึงคนชัว่รา้ยจะไม่ มี โทษน้ันหามิ ได้  แต่ บรรดาเชื้อสายของ
คนชอบธรรมจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น 22  สตร ีงามท่ีปราศจาก
ความเฉลียวฉลาด  ก็ เหมือนหว่งทองคําท่ี จม ูกหมู 23 ความ
ปรารถนาของคนชอบธรรมอยู่ในความดี เท่าน้ัน ความมุ่ง
หวงัของคนชัว่รา้ยอยูใ่นความพิโรธ 24 บางคนยิง่จําหน่ายยิ ่
งม ่ังคัง่ บางคนยิง่ยดึสิง่ท่ีควรจําหน่ายไวย้ิง่ขัดสนก็ มี 25  บุ 
คคลท่ีใจกวา้งขวางยอ่มได้รบัความมัง่คัง่  บุ คคลท่ี รดน้ํา เขา
เองจะรบัการรดน้ํา 26 ประชาชนจะแช ่งบ ุคคลท่ีกักข้าว  แต่ 
พระพรจะอยู่บนศีรษะของผู้ ท่ี ขายข้าว 27  บุ คคลผู้แสวงหา
ความดี  ก็ แสวงหาความพอใจ  แต่ ความชัว่รา้ยมาถึงผู้ ท่ี 
เสาะหามัน 28  บุ คคลผู้วางใจในความมัง่คัง่ของตนจะล้ม
ละลาย  แต่ คนชอบธรรมจะรุง่เรอืงอยา่งใบไม้ เขียว 29  บุ คคล
ผู้ ทําให ้ครวัเรอืนของเขาลําบากจะรบัลมเป็นมรดก และคน
โงจ่ะเป็นคนใช้ของคนท่ี มี ใจฉลาด 30 ผลของคนชอบธรรม
เป็นต้นไม้ แห ่งชวีติ และผู้ชนะวญิญาณก็ มีสติปัญญา 31  ดู  
เถิด  แม้ คนชอบธรรมอาจจะถูกทําโทษในแผ่นดินโลก คน
ชัว่รา้ยและคนบาปจะยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด
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12
ความชอบธรรมเปรยีบกับความชัว่รา้ย

1  ผู้ ใดท่ีรกัคําสัง่สอนก็รกัความรู้  แต่  บุ คคลท่ี เกล ียดการ
ตักเตือนก็เป็นคนโฉด 2  คนดี เป็ นที ่โปรดปรานของพระเย
โฮวาห์  แต่  คนที คิ่ดการชัว่รา้ยพระองค์จะทรงตําหนิ 3คนจะ
ตัง้อยูด้่วยความชัว่รา้ยไม่ ได้  แต่ รากของคนชอบธรรมจะไม่ 
รู ้จักเคล่ือนยา้ย 4 ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามี ตน  แต่ นางผู้ 
ท่ี นําความอบัอายมาก็เหมือนความเป่ือยเน่าในกระดูกสามี
5 ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุ ติ  ธรรม  แต่ คําหารอืของ
คนชัว่รา้ยน้ันหลอกลวง 6 ถ้อยคําของคนชัว่รา้ยหมอบคอย
เอาโลหติ  แต่ ปากของคนเท่ียงธรรมจะชว่ยคนให ้รอดพ้น 
7 คนชัว่รา้ยควํา่แล้วและไม่ มี  อกี  แต่ เรอืนของคนชอบธรรม
ยงัดํารงอยู่ 8 คนจะได้คําชมเชยตามสติปัญญาของเขา  
แต่  คนที ่ความคิดตลบตะแลงจะเป็ นที ่ ดูหมิน่ 9  ผู้  ท่ี  ถู กสบ
ประมาทและมี คนรบัใช ้ ก็ดี กวา่คนท่ียกยอ่งตนเองแต่ ขาด
อาหาร 10 คนชอบธรรมยอ่มเหน็แก่ ช ีวติสัตว์ของเขา  แต่ 
ความกรุณาของคนชัว่รา้ยคือความดุ รา้ย 11  บุ คคลท่ีไถนา
ของตนจะมีอาหารอุ ดม  แต่  บุ คคลท่ี ติ ดตามคนไร้สาระก็
ขาดความเข้าใจ 12 คนชัว่รา้ยปรารถนาตาข่ายของคนเลว  
แต่ รากของคนชอบธรรมยอ่มออกผล 13 คนชัว่รา้ยยอ่มติด
บ่วงโดยการละเมิดแหง่รมิฝีปากของตน  แต่ คนชอบธรรม
จะหนีพ้นจากความลําบาก 14 จากผลแหง่ปากของตนคนก็
อิม่ใจในความดี และผลงานแห ่งม ือของเขาก็จะกลับมาหา
เขา 15 ทางของคนโง่น้ันถูกต้องในสายตาของเขาเอง  แต่  
คนที ่ยอมฟังคําแนะนําก็ ฉลาด 16 จะรู้ความโกรธของคน
โง ่ได้  ทันที  แต่  คนที ่ หยัง่รู ้ยอ่มปิดบังความอบัอาย 17  บุ คคล
ผู้ พู ดความจรงิกล่าวความชอบธรรม  แต่ พยานเท็จกล่าว
คําหลอกลวง 18  มี บางคนท่ีคําพูดพล่อยๆของเขาเหมือน
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ดาบแทง  แต่ ลิน้ของปราชญ์นําการรกัษามาให้ 19 รมิฝีปาก
ท่ี พู ดจรงิจะทนอยู ่ได้  เป็นนิตย ์ แต่ ลิ ้นที ่ พู  ดม ุสาอยู ่ได้ เพียง
ประเดีย๋วเดียว 20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิด
แผนการชัว่รา้ย  แต่ บรรดาผู้กะแผนงานแหง่สันติภาพมี 
ความชื่นบาน 21  ไม่มี ความชัว่ตกอยูกั่บคนชอบธรรม  แต่ คน
ชัว่รา้ยจะเต็ มด ้วยความรา้ย 22 รมิฝีปากท่ี พู  ดม ุสาเป็ นที ่น่า
สะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ คนทัง้หลายท่ี ประพฤติ 
อยา่งจรงิใจเป็นความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ 23  คนที ่ หยัง่รู ้
ยอ่มเก็บความรู ้ไว ้ แต่ ใจคนโง่ป่าวรอ้งความโง ่เขลา 24 มือ
ของคนท่ีขยนัขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจครา้นจะ
ถู กบ ังคับให้ทํางานโยธา 25 ความกระวนกระวายในใจของ
มนษุย์ถ่วงเขาลง  แต่ ถ้อยคําท่ี ดี กระทําให้เขาชื่นชม 26 คน
ชอบธรรมประเสรฐิกวา่เพื่อนบ้านของตน  แต่ ทางของคน
ชัว่รา้ยชกัจูงพวกเขาให ้หลง 27 คนเกียจครา้นจะไม่ป้ิงเหยื่อ
ท่ี เขา ล่า มา  แต่  ทรพัย ์ศฤงคาร ของ คน ขยนั ขัน แข็ งม ี ค่า 
28 ในวถีิของความชอบธรรมมี ชวีติ และในทางน้ันไม่ มี ความ
มรณา

13
 บุ ตรชายท่ี ฉลาด คือพระพรแหง่ความชอบธรรม

1  บุ ตรชายท่ีฉลาดฟังคําสัง่สอนของบิดาตน  แต่ คนมัก
เยาะเยย้ไม่ฟังคําขนาบ 2 คนจะกินของดีจากผลปากของ
ตน  แต่  จิ ตใจของคนละเมิดจะกินความทารุ ณ 3  บุ คคลท่ี
ระแวดระวงัปากของเขาจะสงวนชวีติของเขา  แต่  บุ คคลท่ี
เปิดรมิฝีปากกวา้งก็จะมาถึงความพินาศ 4วญิญาณของคน
เกียจครา้นยงัอยากอยู่  แต่  ไม่ได้ อะไรเลย ฝ่ายวญิญาณของ
คนขยนัจะอว้นพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ  แต่ คน
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ชัว่รา้ยประพฤติน่ารงัเกียจและน่าอดสู 6ความชอบธรรมระ
แวดระวงัผู้ ท่ี ทางของเขาเท่ียงธรรม  แต่ ความชัว่รา้ยควํา่
คนบาป 7  คนที ่วา่ตนมัง่คัง่  แต่  ไม่มี อะไรเลยก็ มี  คนที ่วา่ตน
เป็นคนจน  แต่  มี  ทรพัย ์ศฤงคารเป็ นอ ันมากก็ มี  อยู ่8  ค่าไถ่  
ช ีวติของคนคือทรพัย์ศฤงคารของเขา  แต่ คนยากจนไม่ฟัง
คําติ เตียน 9  สว ่างของคนชอบธรรมก็เปรมปร ีดิ ์ แต่ ประทีป
ของคนชัว่รา้ยจะถู กด ับ 10 เพราะความทะนงตัวเท่าน้ันการ
ววิาทจึงเกิดขึ้น  แต่ ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ ท่ี รบัคําแนะนํา
11  ทรพัย ์ศฤงคารท่ี ได้ มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง  แต่  
บุ คคลท่ีส่ําสมโดยการงานจะได้เพิม่พูนขึ้น 12 ความหวงัท่ี 
ถู กหน่วงไว ้ทําให ้ใจเจ็บชํ้า  แต่ ความปรารถนาท่ีสําเรจ็แล้ว
เป็นต้นไม้ แห ่งชวีติ 13  บุ คคลผู้ ดู หมิน่พระวจนะจะถูกทําลาย
 แต่  บุ คคลผู้เกรงกลัวพระบัญญั ติ จะได้รบับําเหน็จ 14  กฎ
เกณฑ์ ของปราชญ์เป็นน้ําพุ แห ่งชวีติ เพื่อจะออกไปให้พ้น
จากบ่วงของความมรณา 15 ความเข้าใจท่ี ดี  ก็ได้ รบัความ
โปรดปราน  แต่ หนทางของคนละเมิ ดก ็ยากนัก 16 บรรดา
คนท่ี หยัง่รู ้กระทําทุกอยา่งด้วยความรู้  แต่  คนโง ่ ก็ อวดความ
โง่ของตน 17  ผู้ ส่ือสารท่ีชัว่รา้ยหลงไปในความรา้ย  แต่ ทูต
ท่ี สัตย ์ซ่ือนําการรกัษามาให้ 18 ความยากจนและความอดสู
มาถึ งบ ุคคลท่ีเพิกเฉยต่อคําสัง่สอน  แต่  บุ คคลท่ีสนใจคําตัก
เตือนก็ ได้ รบัเกียรติ 19 ความปรารถนาท่ี สัมฤทธิ ์ผลเป็นสิง่
หอมหวานสําหรบัจิตวญิญาณ  แต่ เป็นความสะอดิสะเอยีน
แก่ คนโง ่ ท่ี จะละเสียจากความชัว่รา้ย 20  บุ คคลท่ีเดิ นก ับ
ปราชญ์จะกลายเป็นคนฉลาด  แต่ เพื่อนฝูงของคนโงจ่ะถูก
ทําลาย 21 ความชัว่รา้ยตามติดคนบาป  แต่ คนชอบธรรมจะ
ได้รบัความดีเป็นบําเหน็จ 22  คนดี  ก็ ละมรดกไว ้ให ้ แก่ หลานๆ
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 แต่  ทรพัย ์ศฤงคารของคนบาปน้ันส่ําสมไว ้ให ้คนชอบธรรม
23  ดิ  นที ่คนยากจนไถไว ้ก็  เก ิดผลอุ ดม  แต่  สิ ่งของถูกทําลาย
ได้เพราะขาดความยุ ติ  ธรรม 24  บุ คคลท่ีสงวนไม้เรยีวก็ เกล 
ียดบุตรชายของตน  แต่  ผู้  ท่ี รกัเขาพยายามตีสอนเขาทัน
เวลา 25 คนชอบธรรมรบัประทานได้จนพอใจ  แต่ ท้องของ
คนชัว่รา้ยจะหวิ

14
คน ฉลาด เปรยีบ กับ คน เขลา  คน มัง่มี เปรยีบ กับ คน

ยากจน
1  ผู้ หญิงทัง้หลายท่ี มีสติ ปัญญาสรา้งเรอืนของเธอขึ้น  

แต่  ผู้ หญิง ท่ี โง ่รื ้อม ันลงด้วยมือตนเอง 2  บุ คคลผู้ดําเนิน
ในความเท่ียงธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์  แต่  บุ คคลท่ีคด
เค้ียวในทางของเขาก็ ดู หมิน่พระองค์ 3 ในปากของคนโง ่มี  
ไม้ เรยีวแหง่ความโอหงั  แต่ รมิฝีปากของปราชญ์จะสงวน
เขาไว้ 4  ท่ี ไหนท่ี ไม่มี ววัผู้  ท่ี น่ันรางหญ้าสะอาด  แต่ พืชผล
อุดมได้ มาด ้วยแรงววั 5 พยานท่ี สัตย ์ซ่ือจะไม่ มุสา  แต่ พยาน
เท็จจะกล่าวคํามุสา 6 คนมักเยาะเยย้แสวงหาปัญญาเสีย
เปล่า  แต่  ความรู ้น้ั นก ็งา่ยแก่ คนที ่ มี  ความเข้าใจ 7 จงไป
ให้พ้นหน้าคนโง่ เม่ือเจ้าไม่พบรมิฝีปากแหง่ความรู้ในตัว
เขา 8 ปัญญาของคนหยัง่ รู ้คือการเข้าใจทางของเขา  แต่ 
ความโง่ของคนโง่เป็ นที ่ หลอกลวง 9  คนโง ่เขลาเยาะเยย้
เรือ่งความผิดบาป  แต่ ในท่ามกลางคนชอบธรรมก็ มี ความ
โปรดปราน 10  จิ ตใจรู้ความขมขื่นของใจเอง และไม่ มี ใคร
อื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมัน 11 เรอืนของคนชัว่รา้ย
จะถูกควํา่  แต่  เต็นท์ ของคนเท่ียงธรรมจะรุง่เรอืง 12  มี ทาง
หน่ึงซ่ึงคนเราดูเหมือนถูก  แต่ มันสิน้สุดลงท่ีทางของความ
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มรณา 13  แม้ ใจของคนท่ีหวัเราะก็ เศรา้ และท่ีสุดของความ
ชื่นบานน้ันคือความโศกสลด 14  คนที ่ มี ใจหนักลับจะได้ผล
จากทางของเขาจนเต็ม และคนดี ก็ จะได้ ผลดี  แห ่งการก
ระทําของเขา 15 คนเขลาเชื่อถือวาจาทุกอยา่ง  แต่ คนหยัง่
รู ้มองดู วา่เขากําลังไปทางไหน 16 คนมีปัญญาก็เกรงกลัว
และหนัเสียจากความชัว่รา้ย  แต่  คนโง ่เดือดดาลด้วยความ
มัน่ใจ 17คนโมโหฉับพลันประพฤติ โงเ่ขลา และคนวางแผน
ชัว่รา้ยเป็ นที ่ เกลียดชงั 18 คนเขลาได้ความโง่เป็นมรดก  
แต่ คนหยัง่ รู ้ก็  มีความรู ้เป็นมงกุฎ 19 คนชัว่รา้ยกราบคน
ดี และคนชัว่รา้ยกราบอยู ่ท่ี  ประตู เมืองของคนชอบธรรม
20 คนยากจนน้ันแม้เพื่อนบ้านของตนก็ รงัเกียจ  แต่ คนมัง่
คั ่งม ีสหายมากมาย 21  บุ คคลท่ี ดู หมิน่เพื่อนบ้านของตนก็ 
ทําบาป  แต่  บุ คคลท่ี เอน็ดู คนยากจนก็ เป็นสุข 22  คนที คิ่ดการ
ชั ่วน ้ันไม่ผิดหรอื บรรดาผู้ ท่ี คิดการดี ก็ จะพบความเมตตา
และความจรงิ 23  มี กําไรอยู่ในงานทุกอยา่ง การเพียงแต่ 
พู ดแหง่รมิฝีปากน้ันโน้มไปทางความขาดแคลน 24 มงกุฎ
ของปราชญ์คือความมัง่คัง่ของตน  แต่ ความโงข่องคนโงคื่อ
ความเขลา 25 พยานซ่ือตรงจะชว่ยชวีติให ้รอด  แต่ พยาน
หลอกลวงจะกล่าวคํามุสา 26 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห ์
ทําให ้คนอยู่อยา่งมัน่ใจมาก ลูกหลานของเขาจะมี ท่ี  ล้ี ภัย 
27 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็นน้ําพุ แห ่งชวีติ เพื่อผู้ หน ่ึง
ผูใ้ดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ 28 ในมวลประชาชน
ก็ มีศักดิศ์ร ีของกษั ตร ิย์  แต่  ไร ้ประชาชนเจ้านายก็ ถู กทําลาย
29  บุ คคลท่ีโกรธชา้ก็ มี ความเข้าใจมาก  แต่  บุ คคลท่ีโมโหเร ็
วก ็ยกยอ่งความโง่ 30 ใจท่ีสงบให ้ช ีวติแก่ เน้ือหนัง  แต่ ความ
รษิยากระทําใหก้ระดูกผุ 31  บุ คคลผู้บีบบังคับคนยากจน  ดู  ถู 
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กพระผู้สรา้งของเขา  แต่  บุ คคลท่ีถวายเกียรติ แด่  พระองค์  ก็  
เอน็ดู ต่อคนขัดสน 32 คนชัว่รา้ยก็ ถู กไล่ออกตามการกระทํา
ชัว่รา้ยของเขา  แต่ คนชอบธรรมมีความหวงัในความมรณ
าของเขา 33 ปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนท่ี มี  ความเข้าใจ 
 แต่  สิ ่ง ซ่ึงอยู่ ท่ามกลางบรรดาคนโง ่ก็  ปรากฏตัว 34 ความ
ชอบธรรมเชดิชู ประชาชาติ  หน ึ่งๆ  แต่ บาปเป็นเหตุ ให ้ ชนชาติ  
หน ่ึงๆถูกตําหนิ 35 ข้าราชการท่ีเฉลียวฉลาดก็ ได้ รบัความ
โปรดปรานจากกษั ตร ิย์  แต่ พระพิโรธของพระองค์ ก็ ตกลง
บนผู้ ท่ี  ประพฤติ  น่าละอาย 

15
 ความดี เปรยีบกับความชัว่รา้ย

1 คําตอบออ่นหวานทําใหค้วามโกรธเกรีย้วหนัไปเสีย  แต่ 
คํากักขฬะเรา้โทสะ 2 ลิน้ของปราชญ์ ใช ้ ความรู ้ อยา่งถูกต้อง 
 แต่ ปากของคนโง่เทความโง ่ออกมา 3 พระเนตรของพระ
เยโฮวาห ์อยู ่ในทุกแหง่หน ทรงเฝ้าดูคนชัว่และคนดี 4 ลิ ้
นที ่สุภาพเป็นต้นไม้ แห ่งชวีติ  แต่ ลิน้ตลบตะแลงทําน้ําใจ
ให ้แตกสลาย 5  คนโง ่ ดู หมิน่คําสัง่สอนของบิดาตน  แต่  ผู้  ท่ี 
สนใจคําตักเตือนเป็นผู้ หยัง่รู ้6 ในเรอืนของคนชอบธรรมมี
คลังทรพัย ์มาก  แต่ ความลําบากตกอยู่กับรายได้ของคนชัว่
รา้ย 7รมิฝีปากของปราชญก์ระจายความรู้  แต่ ความคิดของ
คนโง่หาเป็นเชน่น้ันไม่ 8 เครือ่งสักการบูชาของคนชัว่รา้ย
เป็ นที น่่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ คําอธษิฐานของ
คนเท่ียงธรรมเป็นความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ 9 ทางของคน
ชัว่รา้ยเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ 
ทรงรกัผู้ ท่ี  ติ ดตามความชอบธรรม 10  ผู้  ท่ี ทอดทิง้ทางดี
นับวา่การทําโทษเป็นสิง่ท่ี หนักใจ  บุ คคลผู้ เกล ียดคําเตือน
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สติจะตายเปล่า 11 นรกและแดนพินาศก็ ประจักษ์  แจ ้งอยู ่
เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์ ใจแห ่งบ ุตรทัง้หลายของ
มนษุย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 12 คนมัก
เยาะเยย้ไม่รกัคนท่ีตักเตือนเขา ทัง้เขาจะไม่ไปหาปราชญ์
13 ใจท่ีรา่เรงิกระทําให ้สี  หน ้าแจ่มใส  แต่ โดยความเศรา้ใน
ใจดวงจิ ตก ็แหลกสลายไป 14 ใจของบุคคลผู้ มี ความเข้าใจก็
แสวงหาความรู้  แต่ ปากของคนโงกิ่นความโงเ่ป็นอาหาร 15  
ทุ กๆวนัของคนท่ี ทุกข์ ใจก็ รา้ย  แต่  คนที ่ มี ใจรา่เร ิงม ีการเล้ียง
ต่อเน่ืองกัน 16  มี  ทรพัย ์น้อยแต่ มี ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
 ดี กวา่มีคลังทรพัย ์ใหญ่  แต่  มี ความลําบากอยู ่ด้วย 17 กินผัก
เป็นอาหารในท่ี ท่ี  มี ความร ักก ็ ดี กวา่กินเน้ือว ัวอ ้วนพรอ้มกับ
ความเกลียดชงัอยู ่ด้วย 18คนใจรอ้นเรา้การว ิวาท  แต่  บุ คคล
ผู้โกรธชา้ก็ระงบัการช ิงด ี19 ทางของคนเกียจครา้นเหมือน
รัว้ต้นไม้ หนาม  แต่  วถีิ ของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบ
เสมอ 20  บุ ตรชายท่ีฉลาดกระทําให ้บิ  ดาย ินดี  แต่  คนโง ่ ดู 
หมิน่มารดาของตน 21 ความโง่เป็นความชื่นบานแก่ บุ คคล
ผู้ ไม่มีสติ  ปัญญา  แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจจะดําเนินในความ
เท่ียงธรรม 22 ปราศจากการปรกึษาหารอื แผนงานก็ ล้ม
เหลว  แต่  มี  ผู้ แนะนํามากๆ แผนงานน้ั นก ็ สําเรจ็ 23 คําตอบ
จากปากท่ีเหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่ คน คําเดียวท่ี 
ถู กกาลเทศะก็ ดี  จรงิๆ 24 ทางแหง่ชวีตินําคนฉลาดขึ้นไปสู่ 
เบื้องบน เพื่อเขาจะได้ หลีกหนี จากนรกเบื้องล่าง 25 พระเย
โฮวาห์จะทรงรือ้เรอืนของคนเยอ่หยิง่  แต่  ให ้ขอบเขตของ
หญิ งม ่ายคงอยู่ 26 ความคิดทัง้หลายของคนชัว่รา้ยเป็นสิง่
ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ ถ้อยคําของคนบร ิ
สุทธ ์ิเป็นถ้อยคําท่ีพอพระทัย 27  บุ คคลผู้ตะกละหากําไรก็
กระทําความลําบากแก่ครวัเรอืนของตน  แต่  บุ คคลผู้ เกล ียด
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สินบนจะมี ช ีวิตอยู่ 28 ใจของคนชอบธรรมราํพึงวา่จะตอบ
อยา่งไร  แต่ ปากของคนชัว่รา้ยเทสิง่ชัว่รา้ยออก 29 พระเย
โฮวาห์ทรงอยู่หา่งไกลจากคนชัว่รา้ย  แต่  พระองค์ ทรงสดับ
คําอธษิฐานของคนชอบธรรม 30  สว ่างของตาทําให้ใจเปรม
ปร ีดิ ์ และข่าวดีกระทําใหก้ระดูกสดชื่น 31  หู  ท่ี ฟังคําตักเตือน
ท่ี ให ้ ช ีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์ 32  บุ คคลผู้เพิกเฉยต่อคํา
สัง่สอนก็ ดู หมิน่จิตใจตนเอง  แต่  บุ คคลผู้ฟังคําตักเตือนก็ ได้  
ความเข้าใจ 33 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็นการสอนให ้
เก ิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยูข่้างหน้าเกียรติ

16
 ความดี เปรยีบกับความชัว่รา้ย

1 ทัง้แผนงานของจิตใจมนษุย์ และคําตอบของลิน้ มา
จากพระเยโฮวาห์ 2ทางทัง้สิน้ของมนษุย ์ก็ สะอาดในสายตา
ของเขาเอง  แต่ พระเยโฮวาหท์รงชัง่จิตใจ 3 จงมอบงานของ
เจ้าไว้กับพระเยโฮวาห์ และแผนงานของเจ้าจะได้รบัการ
สถาปนาไว้ 4 พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งทุกสิง่ไว้เพื่อพระองค์ 
เอง  แม้ คนชัว่รา้ยก็เพื่อวนัชัว่รา้ย 5  ทุ กคนท่ี มี ความเยอ่หยิง่
ในใจก็เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  ถึงแม้ มือ
ประสานมือชว่ยกัน เขาจะพ้นโทษก็ หามิได้ 6 ความเมตตา
และความจรงิได้ลบความชัว่ชา้ และคนหลีกความชัว่รา้ยได้
โดยความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ 7 เม่ือทางของมนษุยเ์ป็ นที 
่ โปรดปรานแด่พระเยโฮวาห์  แม้  ศัตรู ของเขาน้ันพระองค์ 
ก็ ทรงกระทําให ้คืนดี กับเขาได้ 8  มี  แต่ น้อยแต่ มี ความชอบ
ธรรมก็ ดี กวา่มี รายได้ มากด้วยอยุ ติ  ธรรม 9 ใจของมนษุย์กะ
แผนงานทางของเขา  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงนํายา่งเท้าของ
เขา 10 คําตัดสิ นอ ันมาจากพระเจ้าอยู ่ท่ี รมิฝีพระโอษฐ์ขอ
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งกษั ตร ิย์ พระโอษฐ์ของพระองค์ ไม่ ละเมิดในการพิพากษา
11  ตราชู และตาชัง่เท่ียงตรงเป็นของพระเยโฮวาห์ ลูกตุ้ มท 
ัง้สิน้ในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์ 12 การกระทําความ
ชัว่รา้ยเป็นสิง่น่าเกลียดน่าชงัต่อกษั ตร ิย์ เพราะวา่บัลลั งก 
์ น้ันถูกสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม 13 รมิฝีปากท่ีชอบ
ธรรมเป็ นที ่ ปี  ติ  ยนิดี  แก่  กษัตรยิ ์และพระองค์ทรงร ักบ ุคคล
ผู้ พู ดสิง่ ท่ี ถูก 14 พระพิโรธของกษั ตร ิย์ เป็นผู้ ส่ือสารของ
ความมรณา  แต่  ปราชญ์ จะระงบัเสียได้ 15 ในความผ่องใส
จากสี พระพักตร ์ของกษั ตร ิย ์ก็  มีชวีติ และความโปรดปราน
ของพระองค์ ก็ เหมือนเมฆฝนปลายฤดู 16  ได้ ปัญญาก็ ดี กวา่
ได้ทองคํา สักเท่าใด  ท่ี จะได้ความเข้าใจ ก็ ดี กวา่ เลือกเอา
เงนิ 17 ทางหลวงของคนเท่ียงธรรมหนัออกจากความชัว่
รา้ย  บุ คคลผู้ระแวดระวงัทางของตนก็สงวนชวีติของเขา
ไว้ 18 ความเยอ่หยิง่เดินหน้าการถูกทําลาย และจิตใจท่ียโส
นําหน้าการล้ม 19  ท่ี จะเป็นคนมีใจถ่อมอยู่กับคนยากจนก็ 
ดี กวา่แบ่งของรบิมาได้กับคนเยอ่หยิง่ 20  บุ คคลผู้จัดการ
ธุ รก ิจอยา่งเฉลียวฉลาดจะพบของดี และคนท่ีวางใจใน
พระเยโฮวาห์จะเป็นสุข 21 คนใจฉลาดเรยีกวา่เป็นคนมี
ความพิ นิจ และความหวานแหง่รมิฝีปากเพิม่ความเรยีนรู้
22 ความเข้าใจเป็นน้ําพุ แห ่งชวีติแก่ ผู้  ท่ี  มี  ความเข้าใจ  แต่ คํา
สัง่สอนของคนโงเ่ป็นความโง ่เขลา 23 ใจของปราชญก์ระทํา
ให้ปากของเขาสุ ขุม และเพิม่การเรยีนรู ้แก่ รมิฝีปากของ
เขา 24 ถ้อยคําแชม่ชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่ 
จิตวญิญาณ และเป็นอนามัยแก่ กระดูก 25  มี ทางหน่ึงซ่ึงคน
เราดูเหมือนถูก  แต่ มันสิน้สุดลงท่ีทางของความมรณา 26  
คนที ่ทํางานก็ทํางานเพื่อตนเอง เพราะปากของเขากระตุ้น
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เขาไป 27 คนอธรรมขุดค้นความชัว่ และในรมิฝีปากของเขา
เหมือนอยา่งไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพร ่การววิาท และ
ผู้กระซิ บก ็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน 29 คนทารุณล่อชวน
เพื่อนบ้านของเขา และนําเขาไปในทางท่ี ไม่ดี 30 เขาขยบิตา
กะแผนงานท่ี ตลบตะแลง เขาเม้มรมิฝีปากของเขานําความ
ชัว่รา้ยให ้เกิดขึ้น 31 ศีรษะท่ี มี ผมหงอกเป็นมงกุฎแหง่สงา่
ราศี ถ้าพบในทางแหง่ความชอบธรรม 32  บุ คคลผู้โกรธชา้ก็ 
ดี กวา่คนมีกําลังมาก และบุคคลผูป้กครองจิตใจของตนเอง
ก็ ดี กวา่ผู้ ท่ี  ตี เมืองได้ 33 สลากน้ันเขาทอดลงท่ี ตัก  แต่ การ
ตัดสินมาจากพระเยโฮวาห ์ทัง้สิน้ 

17
คําสัง่สอนเรือ่งความดีกับความชัว่รา้ย

1 เสบียงกรงัหน่อยหน่ึงพรอ้มกับความสงบ  ดี กวา่เรอืนท่ี 
มี เครือ่งสักการบูชาเต็มพรอ้มกับการว ิวาท 2 ทาสท่ีเฉลียว
ฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ ประพฤติ  ความละอาย และจะ
ได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพี่ น้อง 3  เบ้ ามี ไว ้สําหรบัเงนิ
และ เตา ถลุ งม ี ไว ้สําหรบั ทองคํา และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ทดลองใจ 4  ผู้ กระทําความชัว่ฟังรมิฝีปากเท็จ และคนมุสา
เงีย่หู แก่ ลิน้เหลวไหล 5  บุ คคลท่ี เย ้ยหยนัคนยากจนก็ ดู  ถู ก
พระผูส้รา้งของเขา  บุ คคลท่ี ยนิดี เม่ื อม คีวามลําบากยากเยน็
จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 6 หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่ และสงา่
ราศีของบุตรคื อบ ิดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่เหมาะแก่ 
คนโง ่ ฉันใด รมิฝีปากท่ี มุ  สาย ่ิงไม่เหมาะแก่ เจ้ านายฉันน้ัน
8 ของกํานั ลก ็เป็นเหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ
 ไม่ วา่มันจะหนัไปทางไหนก็เจรญิรุง่เรอืงทางน้ัน 9  บุ คคล
ผู้ปิดบังการละเมิ ดก ็เสาะหาความรกั  แต่ คนกล่าวเรือ่งน้ัน
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ซ้ําซากก็ ทําให ้เพื่อนสนิทแยกจากกัน 10 คําขนาบเข้าไปใน
คนฉลาดลึกกวา่เฆ่ียนคนโง่สั กร ้อยที 11 คนชัว่รา้ยก็แสวง
แต่ การกบฏ ฉะน้ันจะมี ผู้ ส่ือสารดุรา้ยไปสู้ เขา 12  ให ้คนไป
พบแม่ หมี  ท่ี ลูกถูกขโมยไป ย ังด ีกวา่ไปพบคนโง่ในความโง่
ของเขา 13 ถ้าคนหน่ึงคนใดทําชัว่ตอบแทนความดี ความ
ชัว่จะไม่พรากจากเรอืนของคนน้ัน 14 เม่ือเริม่ต้ นว ิ วาทก ็
เหมือนปล่อยน้ําให ้ไหล ฉะน้ันจงเลิกเสี ยก ่อนเกิดการว ิวาท 
15  ผู้  ท่ี ชว่ยให้คนชัว่รา้ยเป็นฝ่ายถูกและผู้ ท่ี ปรบัโทษคน
ชอบธรรม ทัง้สองก็เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์
16 ทําไมคนโง่จึ งม ีเงนิในมือเพื่อซ้ือปัญญา ในเม่ือเขาไม่ มี  
ความคิด 17  มิ ตรสหายก็ มี ความรกัอยู ่ทุกเวลา และพี่น้อง
ก็ เก ิดมาเพื่อชว่ยกันยามทุกข์ ยาก 18  คนที ่ ไม่มี ความเข้าใจ
ก็ ให ้ คําปฏิญาณ และเป็นผู้รบัประกันต่อหน้าเพื่อนของตน
19  บุ คคลผู้รกัการละเมิ ดก ็รกัการว ิวาท  บุ คคลผู้ ทําประตู 
เรอืนของเขาให้สู งก ็แสวงการทําลาย 20  ผู้  หน ่ึงผู้ ใดมีใจ
ตลบตะแลงก็ ไม่ พบสิง่ท่ี ดี อนัใด และผู้ ท่ี ลิ ้นว ิปลาสก็ตกอยู่
ในความยากลําบาก 21  บิ ดาท่ี มี  บุ ตรโฉดก็ มี ความโศก และ
บิดาของคนโง ่ไม่มี  ความชื่นบาน 22 ใจรา่เรงิเป็นยาอยา่ง
ดี  แต่  จิ ตใจท่ีหมดมานะทําให้กระดูกแหง้ 23 คนชัว่รา้ยรบั
สินบนจากอกเส้ือเพื่อผันแปรทางแหง่ความยุ ติ  ธรรม 24  
คนที ่ มี ความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ ปัญญา  แต่ ตา
ของคนโง ่อยู ่ ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก 25  บุ ตรชายโง่เป็ นที 
่โศกสลดแก่ บิดา และเป็นความขมขื่นแก่ สตร ี ผู้ให้กําเนิด 
26  ท่ี จะปรบัคนชอบธรรมก็ ไม่ดี  ท่ี จะโบยเจ้านายเพราะเหตุ
ความเท่ียงตรงก็ ผิด 27  บุ คคลท่ียบัยัง้ถ้อยคําของเขาเป็น
คนมี ความรู ้และบุคคลผู้ มี  จิ ตใจเยอืกเยน็เป็นคนมี ความ
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เข้าใจ 28 ถึงคนโงห่ากน่ิงเสี ยก ็นับวา่เป็นคนฉลาด  คนที ่หุบ
รมิฝีปากของเขาก็นับวา่เป็นคนมี ความเข้าใจ 

18
คําสัง่สอนเรือ่งความชอบธรรม

1  คนที ่ ปลี กตัวไปจากผู้ อื่น จงใจกระทําตามใจตนเอง และ
ค้านคติ แห ่งสติปัญญาทัง้หลาย 2  คนโง ่ ไม่  เพล ิดเพลินใน
ความเข้าใจ  แต่  เพล ิดเพลินในการแสดงความคิดเหน็ของ
ตนเท่าน้ัน 3 เม่ือคนชัว่รา้ยมาถึง ความหมิน่ประมาทก็ มาด 
้วย และความอดสู มาก ับความไร ้เกียรติ 4 คําปากของคน
เราเป็นน้ําลึก  น้ําพุ  แห ่งปัญญาเหมือนลําธารน้ําเชีย่ว 5  ท่ี จะ
ลําเอยีงเข้าข้างคนชัว่รา้ยเพื่อจะบังคับคนชอบธรรมเรือ่ง
ความยุ ติ ธรรมก็ ไม่ดี 6 รมิฝีปากของคนโง่นําการววิาทมา
และปากของเขาก็เชื้อเชญิการโบย 7 ปากของคนโงเ่ป็นสิง่
ทําลายตัวเขาเอง และรมิฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจ
ตนเอง 8 ถ้อยคําของผู้กระซิ บน ินทาก็เหมือนบาดแผล มัน
ลงไปยงัส่วนข้างในของรา่งกาย 9  แล ้วบุคคลท่ีหยอ่นยาน
ในการงานก็เป็นพี่ น้องกับคนเจ้าทําลาย 10 พระนามของ
พระเยโฮวาห์เป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิง่ เข้าไปใน
น้ันและปลอดภัย 11  ทรพัย ์ศฤงคารของเศรษฐีเป็นเมือง
เข้มแข็งของเขา และเป็นเหมือนกําแพงสูงตามความคิด
เหน็ของเขา 12 ใจของคนก็จองหองก่อนถึงการถูกทําลาย
 แต่ ความถ่อมใจเดินอยู ่หน ้า เกียรติ 13 ถ้าคนหน่ึงคนใด
ตอบก่อนท่ีเขาได้ ยนิ  ก็ เป็นความโง่และความอบัอายของ
เขา 14  จิ ตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้  แต่  จิ ตใจ
ท่ีชอกชํ้าใครจะทนได้ เล่า 15 ใจของคนหยัง่รู ้ยอ่มหาความ
รู้ และหูของปราชญ์แสวงความรู้ 16 ของกํานัลของผู้ หน ่ึง
ผู้ ใดยอ่มเปิดทางให ้ผู้  น้ัน และนําเขามาถึงคนใหญ่ คนโต 
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17  บุ คคล ผู้แถลงคดีของตนก่อนก็ ดู เหมือนเป็นฝ่าย ถูก
จนกวา่ ฝ่าย ตรง ข้าม จะ มาส อบ สวน เขา 18 การ จับ สลาก
กระทําใหก้ารทะเลาะสิน้สุด และตัดสินคู่ โต้  แย ้งท่ี มี  กําลัง 
19 การคืนดีกั นก ับพี่น้องท่ีสะดุ ดก ันแล้ วก ็ยากกวา่การชนะ
เมืองท่ี เข้มแข็ง และการทะเลาะววิาทของเขาเหมือนดาลท่ี 
ป้อมปราการ 20 ท้องจะอิม่ก็จากผลแหง่ปากของเขา เขาจะ
หนําใจเพราะผลอนัเกิดจากรมิฝีปากของตน 21 ความตาย
และความเป็นอยู ่ท่ี อาํนาจของลิน้ และบรรดาผู้ ท่ี รกัมั นก จ็ะ
กินผลของมัน 22  บุ คคลท่ีพบภรรยาก็พบของดี และได้ความ
โปรดปรานจากพระเยโฮวาห์ 23 คนยากจนใช ้คําวงิวอน  แต่ 
คนมัง่คัง่ตอบเสียงหว้นๆ 24  คนที ่ มี เพื่อนต้องแสรง้ทําเป็น
เพื่อน  แต่  มี  มิ ตรคนหน่ึงท่ี ใกล้  ช ิดยิง่กวา่พี่ น้อง 

19
คนฉลาดเปรยีบกับคนโง ่เขลา 

1 คนยากจนผู้ดําเนินในความซ่ื อสัตย ์ของเขา  ดี กวา่คนท่ี 
มี รมิฝีปากตลบตะแลงและเป็นคนโง่ 2  แล ้วการท่ี จิ ตใจคน
ไม่ มีความรู ้ ก็  ไม่ดี และบุคคลท่ี เร ่งเท้าหนั กก ็มักพลาดผิด
3 ความโงข่องคนใดนําความพินาศมาถึงเขา และใจของเขา
เกรีย้วกราดต่อพระเยโฮวาห์ 4  ทรพัย ์ศฤงคารเพิม่เพื่อนเป็ 
นอ ันมาก  แต่ คนยากจนก็ ถู กเพื่อนของเขารา้งไป 5 พยาน
เท็จจะไม่ ได้ รบัโทษหามิ ได้ และบุคคลผู้ เปล ่งคํามุสาจะหนี 
ไม่  พ้น 6 คนเป็ นอ ันมากเอาอกเอาใจของเจ้านาย และทุก
คนก็เป็ นม ิตรกับคนท่ี ให ้ ของกํานัล 7 บรรดาพี่น้องของคน
ยากจนก็ยงัเกลียดเขา  มิ ตรของเขาจะยิง่ไกลจากเขาสัก
เท่าใด เขาพยายามพูด  แต่  ไม่มี ใครยอมฟัง 8  บุ คคลท่ี ได้ 
ปัญญาก็รกัจิตใจตนเอง  บุ คคลผู้รกัษาความเข้าใจไวจ้ะพบ
สิง่ท่ี ดี 9 พยานเท็จจะไม่รบัโทษหามิ ได้ และบุคคลท่ี เปล ่ง
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คํามุสาจะพินาศ 10  ท่ี  คนโง ่จะอยู่อยา่งสําราญก็ ไม่ เหมาะ
อยู ่แล้ว  ท่ี ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิง่ไม่เหมาะมากกวา่น้ั 
นอ ีก 11  สาม ัญสํานึกท่ี ดี กระทําให้คนโกรธชา้ และท่ีมอง
ข้ามการละเมิดไปเสี ยก ็เป็นสงา่ราศี แก่  เขา 12 พระพิโรธขอ
งกษั ตร ิยเ์หมือนเสียงคํารามของสิงโต  แต่ ความโปรดปราน
ของพระองค์เหมือนน้ําค้างบนผักหญ้า 13  บุ ตรชายโง่เขลา
เป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะววิาทของ
ภรรยาก็เหมือนน้ําฝนยอ้ยหยดไม่ หยุด 14 เรอืนและทรพัย์
ศฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา  แต่ ภรรยาท่ี หยัง่รู ้ ก็ มาจาก
พระเยโฮวาห์ 15 ความเกียจครา้นทําให ้หลับสนิท และคนขี้ 
เก ียจจะต้องหวิ 16  บุ คคลท่ีรกัษาพระบัญญั ติ  ก็ รกัษาชวีติ
ของตน  บุ คคลท่ี ดู หมิน่มรรคาทัง้หลายของพระองค์ ก็ จะถึง
ตาย 17  บุ คคลท่ี เอน็ดู คนยากจนก็ ให ้พระเยโฮวาห์ทรงยมื
และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา 18 จง
ตีสอนบุตรชายของตนเม่ือย ังม ี ความหวงั อยา่หมดกําลังใจ
เพราะเหตุ การรอ้งไห ้ของเขา 19  คนที ่โมโหฉุนเฉียวจะต้อง
ได้ รบัโทษ เพราะถ้าเจ้าชว่ยเขาให้พ้นแล้ว  ก็ ต้องชว่ยเขาให้
พ้ นอ ีก 20 จงฟังคําแนะนําและรบัคําสัง่สอนเพื่อเจ้าจะได้
ปัญญาสําหรบัอนาคต 21 ในใจของมนษุย ์มี แผนงานเป็ นอ 
ันมาก  แต่ คําปรกึษาของพระเยโฮวาห ์น่ันแหละ จะดํารงอยู ่
ได้ 22  สิ ่งท่ีน่าปรารถนาในตัวมนษุยคื์อความเมตตา และคน
ยากจนย ังด ีกวา่คนมุสา 23 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห ์นํา
ไปสู่  ชวีติ และบุคคลผู้ ได้ รบัแล้ วก ็หยุดด้วยความพอใจ เขา
จะไม่ มี อนัตรายใดมาเยีย่มกรายเขา 24 คนเกียจครา้นฝั งม 
ือของตัวไวใ้นอกเส้ือ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอกี
25 จงตี คนที ่มักเยาะเยย้ และคนเขลาจะเรยีนความหยัง่รู ้
เอง จงตักเตือนคนท่ี มี ความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความ
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รู ้ 26  บุ คคลผู้ทําทารุณแก่ บิ ดาของเขาและขับไล่มารดาของ
เขาไปเสีย เป็นบุตรชายผูก่้อให ้เก ิดความอบัอายและการถูก
ตําหนิ 27  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงเลิกฟังคําสัง่สอนท่ี ทําให ้ 
เจ้ าหลงไปจากคําแหง่ความรู้ 28 พยานท่ีอธรรมก็เยาะเยย้
ความยุ ติ  ธรรม และปากของคนชัว่รา้ยก็ กล ื นก ินแต่ ความ
ชัว่ชา้ 29 การปรบัโทษมี พร ้อมอยู่ สําหรบัคนมักเยาะเยย้
และการโบยก็สําหรบัหลังของคนโง่

20
คําเตือนสติและคําสัง่สอน

1 เหล้าองุน่ให ้เก ดิการเยาะเยย้ และสุ ราก ็ ให ้ เก ิดเป็นพาล
เกเร  ผู้ ใดถูกมันหลอกลวงก็ ไม่ เป็นคนฉลาด 2 ความครั ่นคร 
้ามกษั ตร ิย ์ก็ เหมือนสิงโตคําราม  ผู้ ใดยัว่เยา้พระองค์ ให ้ กร 
ิ ้วก ็ทําผิดต่อชวีติของตนเอง 3  ท่ี จะรกัษาตนให้พ้นการว ิ
วาทก ็ เป็นเกียรติ  แต่  คนโง ่ ทุ กคนจะเข้ายุ ่งก ับธุระของคน
อื่น 4 คนเกียจครา้นไม่ไถนาในหน้าหนาว เขาจึงจะแสวงหา
เม่ือถึงฤดู เก่ียว  แต่  ไม่ พบอะไรเลย 5 คําปรกึษาในใจของคน
เหมือนน้ําลึก  แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจจะสามารถโพงมันออก
มาได้ 6 คนเป็ นอ ันมากป่าวรอ้งความดีของเขาเอง  แต่ ใคร
จะหาคนสัตย์ซ่ือพบเล่า 7 คนชอบธรรมดําเนินในความซ่ื 
อสัตย ์ของตน  บุ ตรทัง้หลายของเขาท่ี เก ิดตามเขามายอ่มได้
รบัพร 8  กษัตรยิ ์ ผู้ ประทับบนบัลลั งก ์พิพากษายอ่มทรงฝัด
ความชั ่วท ้ังหลายออกด้วยพระเนตรของพระองค์ 9  ผู้ ใดจะ
กล่าวได้ วา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําใจของข้าพเจ้าใหส้ะอาดแล้ว
ข้าพเจ้าบร ิสุทธ ์ิพ้นบาปของข้าพเจ้า� 10 ลูกตุ้มฉ้อฉลและ
เครือ่งตวงคดโกง ทัง้สองสิง่เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระ
เยโฮวาห์พอๆกัน 11  แม้ เด็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติ
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ของเขาวา่  สิ ่งท่ีเขากระทําจะบร ิสุทธ ์ิ และถูกต้องหรอืไม่
12  หู  ท่ี  ฟังได้ และตาท่ี มองเหน็ พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งมัน
ทัง้สอง 13 อยา่รกัการหลับไหล เกรงวา่เจ้าจะมาถึงความ
ยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้าจะได้กินอาหารอิม่ 14  ผู้ 
ซ้ือพูดวา่ � เลว  เลว �  แต่ เม่ือเขาไปแล้ว เขาจึงอวด 15  มี 
ทองคําและทั บท ิมมีค่าเป็ นอ ันมาก  แต่ รมิฝีปากท่ี มีความ
รู ้ ก็ เป็นเพชรนิลจินดาประเสรฐิ 16 จงยดึเส้ือผ้าของเขาไว้
เม่ือเขาเป็นประกันให ้คนอื่น และยดึตัวเขาไว้ เม่ือเขารบั
ประกันหญิงต่างด้าว 17 อาหารท่ี ได้  มาด ้วยการหลอกลวงมี
รสหวานแก่ ผู้  ได้มา  แต่ ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วย
กรวด 18 แผนงานทัง้สิน้ดํารงอยู ่ได้ ด้วยการปรกึษาหารอื
จงทําสงครามด้วยมีการนําท่ี ฉลาด 19  บุ คคลท่ี เท ่ียวซุบซิบ
ไปก็เผยความลับให ้กระจาย ฉะน้ันอยา่เข้าสังคมกับคนท่ี 
ยกยอด ้วยรมิฝีปากของตน 20 ถ้าคนหน่ึงคนใดแช ่งบ ิดา
หรอืมารดาของตน ประทีปของเขาจะดับมื ดม ิด 21 เริม่แรก
อาจได้รบัมรดกแบบชงิสุ กก ่อนหา่ม  แต่  ท่ี สุดปลายจะไม่เป็น
พร 22 อยา่พูดวา่ �ข้าจะแก้แค้นความชัว่�  แต่ จงรอคอย
พระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงชว่ยเจ้าให ้รอด 23 ลูกตุ้มฉ้อ
ฉลเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์ และตราชู เท ียม
เท็จก็ ไม่ดี 24 ยา่งเท้าของมนษุย์น้ันพระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ผู้ สัง่  แล ้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้ อยา่งไร 25  ท่ี คน
จะกินของบร ิสุทธ ์ิและมาสอบถามเม่ือปฏิญาณไปแล้ว ทัง้
สองเป็นบ่วงดักตนเอง 26  กษัตรยิ ์ ท่ี ฉลาดยอ่มฝัดคนชัว่รา้ย
 แล ้วทรงขับกงจักรทับเขา 27  จิ ตวญิญาณของมนษุย์เป็น
ประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกท่ีสุดของเขาทัง้สิน้
28 ความเมตตาและความจรงิสงวนกษั ตร ิย ์ไว ้และความ
เมตตาก็ เชดิชู พระท่ีน่ังของพระองค์ ไว ้29 สงา่ราศีของคน
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หนุ่มคือกําลังของเขา  แต่ ความงามของคนแก่คือผมหงอก
ของเขา 30 ความฟกชํ้าดําเขียวของบาดแผลก็ชาํระความ
ชัว่เสีย การโบยตีกระทําใหส่้วนลึกท่ีสุดสะอาดสะอา้น

21
ทางแหง่สันติภาพและความสําเรจ็

1 พระทัยกษั ตร ิย์เป็นเหมือนธารน้ําในพระหตัถ์ของพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะหนัไปไหนๆตามแต่ พระองค์ ทรง
โปรด 2 ทางของคนทุกทางก็ ถู กต้องในสายตาของตนเอง  
แต่ พระเยโฮวาห์ทรงพินิ จด ู จิตใจ 3  ท่ี จะกระทําความเท่ียง
ธรรมและความยุ ติ ธรรมก็เป็ นที ่โปรดปรานแด่พระเยโฮ
วาห์มากกวา่เครือ่งสักการบู ชา 4 ตายโส ใจเยอ่หยิง่และ
การไถนาของคนชัว่รา้ยเป็นบาป 5 แผนงานของคนขยนัขัน
แข็งนําสู่ความอุดมแน่ นอน  แต่  ทุ กคนท่ี เร ่งรอ้นก็ มาสู่ ความ
ขัดสนเท่าน้ัน 6 การได้คลังทรพัย ์มาด ้วยลิ ้นม ุ สาก ็คือความ
อนิจจังท่ีเคล่ือนไปๆมาๆของคนท่ีเสาะหาความตาย 7ความ
ทารุณของคนชัว่รา้ยจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม่
ยอมทําสิง่ ท่ี ยุติธรรม 8 ทางของมนษุย์ตลบตะแลงและมี 
ความผิด  แต่  ความประพฤติ ของผู้ บรสุิทธิ ์น้ันถูกต้อง 9  อยู ่ 
ท่ี  มุ มบนหลังคาเรอืนดีกวา่อยู่ ในเรอืนกวา้งขวางรว่มกับ
หญิงขี้ ทะเลาะ 10วญิญาณของคนชัว่รา้ยปรารถนาความชัว่
เพื่อนบ้านของเขาไม่เป็ นที ่ชอบใจในสายตาของเขา 11 เม่ือ
คนมักเยาะเยย้ถูกลงโทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ้น เม่ือปราชญ์ 
ได้ รบัการสัง่สอน เขาก็ ได้  ความรู ้12 คนชอบธรรมสังเกตดู
เรอืนของคนชัว่รา้ย  แต่ พระเจ้าทรงควํา่คนชัว่รา้ยลงเพราะ
เหตุความชัว่รา้ยของเขา 13  บุ คคลผู้ อุ ดหู ไม่ ฟังเสียงรอ้ง
ของคนยากจน ตัวเขาเองจะรอ้ง  แต่  ไม่มี ใครได้ ยนิ 14  ให ้



 สุภาษิต 21:15 xxxviii  สุภาษิต 21:31

ของกํานัลในท่ีลับยอ่มแปรความโกรธ  ให ้ สิ นบนในอกก็แปร
การพิโรธรา้ย 15 เม่ือกระทําการตัดสิ นก ็เป็นการชื่นบาน
แก่คนชอบธรรม  แต่ คนกระทําความชัว่ชา้จะได้รบัความ
พินาศ 16  ผู้ ใดท่ีหนัเหไปจากทางแหง่ความเข้าใจ จะพักอยู่
ในท่ีประชุมของคนตาย 17  บุ คคลท่ีรกัความเพลิดเพลินจะ
เป็นคนยากจน  บุ คคลท่ีรกัเหล้าองุน่และน้ํามันจะไม่ มัง่คัง่ 
18 คนชัว่รา้ยเป็นค่าไถ่สําหรบัคนชอบธรรม และคนละเมิด
สําหรบัคนเท่ียงธรรม 19  อยู ่ในแผ่นดินทุ รก ันดารดีกวา่อยู่
กับผู้หญิงท่ี ขี้ ทะเลาะและจู้ จ้ี  ขี้บ่น 20 คลังทรพัย์ประเสรฐิ
และน้ํามั นม ี อยู ่ในท่ีอาศัยของคนฉลาด  แต่  คนโง ่กิ นม ัน
หมด 21  บุ คคลผู้ตามติดความชอบธรรมและความเอน็ดู
จะพบชวีติและความชอบธรรมกับเกียรติ ยศ 22  ปราชญ์  ปี 
นเข้าไปในเมืองของคนท่ี มี  กําลัง และพังทลายท่ีกําบังเข้ม
แข็งท่ีเขาไว ้วางใจ 23  บุ คคลท่ีรกัษาปากและลิน้ของตนก็
รกัษาจิตใจเขาเองให้พ้นความลําบาก 24 �คนเยอ่หยิง่และ
คนมักเยาะเยย้� เป็นชื่อของคนท่ี ประพฤติ ตัวด้วยความ
โกรธเยอ่หยิง่ยโส 25 ความปรารถนาของคนเกียจครา้นฆ่า
ตัวเขาเอง เพราะมือของเขาปฏิเสธไม่ ทํางาน 26 เขาโลภ
อยา่งตะกละอยู ่วนัยงัค่ํา  แต่ คนชอบธรรมให้และไม่ หน ่วง
เหน่ียวไว้ 27 เครือ่งสักการบูชาของคนชัว่รา้ยเป็นสิง่ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีน เม่ือเขานํามาด้วยใจท่ีชัว่รา้ยจะยิง่กวา่น้ันสัก
เท่าใด 28 พยานเท็จจะต้องพินาศ  แต่  คนที ่ พู  ดอย ่างซ่ื อสัตย ์
น้ันฟังได้ 29 คนชัว่รา้ยทําให ้หน ้าของตนด้านไป  แต่ คนเท่ียง
ธรรมพิ เคราะห ์ ดู ทางของตน 30 ปัญญาก็ ดี ความเข้าใจก็ ดี 
คําปรกึษาก็ ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห ์ไม่ได้ 31 ม้าก็เตรยีม
ไว ้พร อ้มแล้วสําหรบัวนัสงคราม  แต่ ความปลอดภัยเป็นของ
พระเยโฮวาห์
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22
หลักการฝ่ายศีลธรรม  จร ิยธรรมและจิตวญิญาณ

1 ชื่อเสียงดีเป็นสิง่ควรเลือกยิง่กวา่ความมัง่คัง่มากมาย
และซ่ึงเป็ นที ่โปรดปรานก็ยิง่กวา่มีเงนิหรอืทอง 2 คนมัง่คัง่
และยากจนประชุมพรอ้มกัน พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งเขาทัง้
สิน้ 3 คนหยัง่ รู ้เห ็ นอ ันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย  แต่ 
คนเขลาเดินเรือ่ยไปและรบัโทษ 4 บําเหน็จของความถ่อม
ใจและความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ คือความมัง่คัง่  เกียรติ 
และชวีติ 5 หนามและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลง  บุ 
คคลท่ีระแวดระวงัจิตใจตนเองจะอยู่ไกลเสียจากสิง่เหล่า
น้ี 6 จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาชรา
แล้ว เขาจะไม่พรากจากทางน้ัน 7 คนมัง่คัง่ปกครองเหนือ
คนยากจน และคนขอยมืก็เป็นทาสของคนให ้ยมื 8  บุ คคลผู้
หวา่นความชัว่ชา้จะเก่ียวความหายนะ และไม้ถือแหง่ความ
ดุเดือดของเขาจะล้มเหลว 9  บุ คคลท่ี มี ตาแสดงใจกวา้ง
ขวางก็จะรบัพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่ คน
ยากจน 10 จงขับคนมักเยาะเยย้ออกไปเสีย  แล ้วการวิวาท
จะหมดไป  เออ การววิาทและการดูแคลนจะหยุดลง 11  บุ 
คคลท่ีรกัใจบร ิสุทธ ิ์ เพราะเหตุรมิฝีปากของเขามี กรุณาคุณ 
 กษัตรยิ ์จะได้เป็ นม ิตรของเขา 12พระเนตรพระเยโฮวาหเ์ฝ้า
อยู่เหนือความรู้  แต่  พระองค์ ทรงควํา่ถ้อยคําของคนละเมิด
13 คนเกียจครา้นกล่าววา่ � มี  สิ งโตอยู ่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่า
ตามถนน� 14 ปากของหญิงชัว่เป็นหลุ มล ึก  บุ คคลซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงพระพิโรธจะตกลงในท่ี น้ัน 15 ความโง ่ถู กผูกมั 
ดอย ู่ในใจของเด็ก  แต่  ไม้ เรยีวท่ี ตี สอนก็ขับมันให้หา่งไปจาก
เขา 16  บุ คคลผู้บีบบังคับคนยากจนเพื่อเพิม่ทรพัย์ศฤงคาร
ของตน และผู้ ท่ี เพิม่ให ้แก่ คนมัง่คัง่ จะมาถึงความขัดสน
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อยา่งแน่ นอน 17  เอยีงหู ของเจ้าและฟังถ้อยคําของปราชญ์
และเอาใจใส่ ความรู ้ของเรา 18 เพราะถ้าเจ้ารกัษาถ้อยคํา
และความรูน้ั้นไว้ในตัวเจ้า  ก็ จะเป็นความชื่นใจแก่ เจ้า  แล ้ 
วท ้ังสองจะมัน่คงในรมิฝีปากของเจ้า 19 เพื่อความไวว้างใจ
ของเจ้าจะอยู่ในพระเยโฮวาห์ เราให ้แจ ้งประจั กษ ์ แก่  เจ้ า
ในวนัน้ี แม้  แก่ ตัวเจ้าเอง 20 เราได้ เข ียนให ้เจ้ าถึงสิง่วเิศษ
นัก ถึงเรือ่งการปรกึษาและความรู ้แล ้วมิ ใช ่ หรอื 21  เพื่อให ้ 
เจ้ าทราบถึงความแน่นอนของถ้อยคําแหง่ความจรงิ เพื่อ
เจ้าจะได้ ให ้คําตอบท่ี จร ิงแก่ ผู้  ท่ี  ใช ้ เจ้ าไป 22 อยา่ปล้นคน
ยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หร ือบ ีบคัน้คนทุกข์ใจท่ี 
ประตูเมือง 23 เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงวา่ความแทน
เขา และรบิชวีติของผู้ ท่ี รบิเขา 24 อยา่เป็ นม ิตรกับคนท่ีมัก
โกรธ หรอืไปกับคนขี้ โมโห 25 เกรงวา่เจ้าจะเรยีนรูท้างของ
เขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าในบ่ วง 26 อยา่เป็นพวกท่ีเป็นผู้ 
ค้ําประกัน อยา่เป็นพวกผู้เป็นประกันหน้ี สิ น 27 ถ้าเจ้าไม่ มี 
อะไรชาํระเขา ทําไมจึงควรให้เขาเอาท่ีนอนไปจากใต้ตัวเจ้า
เล่า 28 อยา่ยา้ยหลักเขตเก่าแก่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้ปัก
ไว้ 29  เจ้ าเหน็คนท่ีขยนัในงานของเขาหรอื เขาจะได้ เข ้าเฝ้า
กษั ตร ิย์ เขาจะไม่ยนือยูต่่อหน้าคนต่ําต้อย

23
การตักเตือนเรือ่งความตะกละ การสมาคมกับคนชัว่

การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิงแพศยาและการด่ืมสุ รา 
1 เม่ือเจ้าน่ังลงรบัประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมือง จง

สังเกตให ้ดี วา่อะไรอยูข่้างหน้าเจ้า 2 ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละ  เจ้ 
าจงจ่ อม ีดไว ้ท่ี คอของเจ้า 3 อยา่ปรารถนาของโอชะของท่าน
เพราะมันเป็นอาหารท่ี หลอกลวง 4 อยา่ทํางานเพื่ อม ่ั งม ีจง



 สุภาษิต 23:5 xli  สุภาษิต 23:23

เลิกพึ่งสติปัญญาของตนเอง 5  เจ้ าจะเพ่งตาของเจ้าอยู ่ท่ี 
ของอนิจจังหรอื เพราะทรพัย ์สมบัติ  มี  ปีก  แน่ นอนทีเดียว
มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอนิทรี 6 อยา่กินอาหารของ
คนท่ี ตระหน่ี อยา่ปรารถนาของโอชะของเขา 7 เพราะเขา
คิดในใจอยา่งไร เขาก็เป็นอยา่งน้ัน เขาพู ดก ับเจ้าวา่ �จง
กินและด่ืมเถิด�  แต่ ใจของเขามิ ได้  อยู ่กับเจ้า 8  เจ้ าจะต้อง
สํารอกอาหารซ่ึงเจ้าได้กินเข้าไปน้ัน และเสียถ้อยคําแชม่
ชื่นของเจ้าเสียเปล่าๆ 9 อยา่พูดให ้คนโง ่ ได้ยนิ เพราะเขาจะ
ดูหมิน่ปัญญาแหง่ถ้อยคําของเจ้า 10 อยา่โยกยา้ยเสาเขต
เก่าแก่ หรอืเข้าไปในไรน่าของคนกําพรา้พ่อ 11 เพราะพระผู้ 
ไถ่ ของเขาแข็งแรง  พระองค์ จะวา่คดีของเขาต่อสู้ เจ้า 12 จง
เอาใจของเจ้ารบัคํา สัง่สอน และเอาหูของเจ้ารบั ถ้อยคํา
แหง่ความรู้ 13 อยา่ยบัยัง้การตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถ้า
เจ้าตีเขาด้วยไม้ เรยีว เขาจะไม่ ตาย 14  เจ้ าจะตีเขาด้วยไม้ 
เรยีว  แล ้วเจ้าจะชว่ยชวีติของเขาให้รอดจากนรก 15  บุ ตร
ชายของเราเอย๋ ถ้าใจของเจ้าฉลาด ใจของเราเองก็จะยนิดี
16  เออ วญิญาณของเราจะเปรมปร ีดิ ์เม่ื อร ิมฝีปากของเจ้า
พูดสิง่ท่ี ถูกต้อง 17 อยา่ให้ใจของเจ้ารษิยาคนบาป  แต่ จง
ยาํเกรงพระเยโฮวาห ์วนัยงัค่ํา 18 ด้วยวา่จะมี ท่ี  สิ ้นสุ ดอย 
่างแน่นอนที เดียว และความคาดหวงัของเจ้าจะมิ ได้  ถู กตัด
ออก 19  บุ ตรชายของเราเอย๋  จงฟัง และจงฉลาดเถิด และ
นําใจของเจ้าไปในทางน้ัน 20 อยา่อยู่ท่ามกลางคนด่ืมเหล้า
องุน่ หรอืท่ามกลางคนตะกละท่ีกินเน้ือ 21 เพราะคนขี้เมา
และคนตะกละจะมาถึงความยากจน และความงว่งเหงาจะ
เอาผ้าขี้ร ิว้หม่คนน้ัน 22 จงฟั งบ ิดาของเจ้าผู้ ให ้กําเนิดเจ้า
และอยา่ดูหมิน่มารดาของเจ้าเม่ือนางแก่ 23 จงซ้ือความ
จรงิและอยา่ขายไปเสีย จงซ้ือปัญญา  คําสัง่สอน และความ
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เข้าใจ 24  บิ ดาของคนชอบธรรมจะเปรมปร ีดิ ์ อยา่งยิง่  บุ คคล
ผู้ ให ้กําเนิดบุตรท่ีฉลาดจะยนิดีเพราะเขา 25  บิ ดามารดา
ของเจ้าจะยนิดี และผู้ ท่ี คลอดเจ้าก็จะเปรมปร ีดิ ์ 26  บุ ตร
ชายของเราเอย๋ ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้า
สังเกตดูทางทัง้หลายของเรา 27 เพราะหญิงแพศยาเป็น
หลุ มล ึก และหญิงสัญจรเป็นเหมือนบ่อแคบ 28 นางหมอบ
คอยอยู่เหมือนคอยเหยื่อ และเพิม่คนละเมิดขึ้นท่ามกลาง
มนษุย์ 29 ใครท่ีรอ้งโอย ใครท่ีรอ้งอุย ใครท่ี มี  การววิาท ใคร
ท่ี มี การรอ้งคราง ใครท่ี มี บาดแผลปราศจากเหตุ ใครท่ี มี  
ตาแดง 30 คือบรรดาผู้ ท่ี น่ังแช ่อยู ่กับเหล้าองุน่ บรรดาผู้ ท่ี 
ไปแสวงหาเหล้าประสม 31 อยา่มองดูเหล้าองุน่เม่ื อม ั นม ี สี
แดง เม่ือเป็นประกายในถ้วย และลงไปคล่องๆ 32  ณ  ท่ี สุ ดม 
ั นก ัดเหมือนงู และมันฉกเอาเหมือนงู พิษ 33 ตาของเจ้าจะ
มองดูหญิงชัว่ และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง 34  เออ  เจ้ 
าจะเป็นเหมือนคนท่ีนอนอยู่กลางทะเล อยา่งคนท่ีนอนอยู่
บนเสากางใบ 35  เจ้ าจะวา่ �เขาตี ข้า  แต่ ข้าไม่ เจ็บ เขาทุบข้า
 แต่ ข้าไม่ รูสึ้ก ข้าจะต่ืนเม่ือไรหนอ ข้าจะแสวงหาการด่ื มอ 
ีก�

24
การตักเตือนเรือ่งการรษิยาคนชัว่

1 อยา่ คิด รษิยา คน ชัว่ หรอื ปรารถนา อยู่ รว่ม กับ เขา
2 เพราะวา่ใจของเขาคิดประกอบการทําลาย และรมิฝีปาก
ของ เขา พูด การ ประทุษรา้ย 3 เรอืน น้ัน เขา สรา้ง กัน ด้วย
ปัญญา และ สถาปนา มัน ไว้ ด้วย ความ เข้าใจ 4 โดย ความ
รู้บรรดา หอ้ง ก็ เต็ม ไป ด้วย ความ มัง่คัง่ ล้วน ประเสรฐิ และ
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เพลิดเพลินทัง้สิน้ 5 คนฉลาดมีกําลังมาก และคนมี ความ
รู ้ ก็ เพิม่กําลังขึ้น 6 เพราะวา่โดยการนําท่ี ฉลาด  เจ้ าก็ จะเข้ 
าสงครามได้ และด้วยมี ท่ี ปรกึษามากๆก็ มี  ความปลอดภัย 
7 สําหรบัคนโง่น้ันปัญญาสูงเกินไป  ท่ี  ประตู เมืองเขาไม่อา้
ปากพูด 8  บุ คคลผู้กะแผนงานทําความชัว่เขาเรยีกกั นว ่า
คนเจ้าเล่ห์ 9 การคิดในเรือ่งท่ี โง ่เขลาเป็นบาป และคนมัก
เยาะเยย้เป็ นที ่น่าเกลียดน่าชงัแก่ มนษุย ์10 ถ้าเจ้าท้อใจใน
วนัแหง่ความชัว่รา้ย กําลังของเจ้าก็ น้อย 11 ถ้าเจ้าไม่ชว่ย
บรรดาผู้ ท่ี  ถู กนําไปสู่ความมรณา และไม่ชว่ยบรรดาผู้ ท่ี  
ตุปัดตุเป๋ ไปเพื่อถูกฆ่าให ้รอด 12 ถ้าเจ้าจะวา่ � ดู  เถิด เรา
ไม่ รู ้เรือ่งน้ี เลย �  พระองค์  ผู้ ทรงชัง่ใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเหน็
หรอื  พระองค์  ผู้ ทรงเฝ้าวญิญาณอยู่ เหนือเจ้าจะไม่ทราบ
หรอื และพระองค์จะไม่ทรงเรยีกเอาจากทุกคนตามการก
ระทําของเขาหรอื 13  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงรบัประทาน
น้ําผึ้ง เพราะเป็นของดี และรวงผึ้ง ซ่ึ งม ีรสหวาน 14 การ
รูจั้กปัญญาก็เป็นเชน่น้ันแก่วญิญาณของเจ้า เม่ือเจ้าพบ
ปัญญาก็จะมี บําเหน็จ และความคาดหวงัของเจ้าจะไม่ ถู ก
ตัดออก 15  โอ คนชัว่รา้ยเอย๋ อยา่หมอบคอยเพื่อต่อสู้กั บท ่ี
อาศัยของคนชอบธรรม อยา่ปล้นเรอืนของเขา 16 เพราะคน
ชอบธรรมล้มลงเจ็ดครัง้แล้ วก ็ ลุ กขึ้ นอ ีก  แต่ คนชัว่รา้ยจะตก
อยู่ในอาการรา้ย 17 อยา่เปรมปร ีดิ ์เม่ือศั ตรู ของเจ้าล้ม และ
อยา่ใหใ้จของเจ้ายนิดีเม่ือเขาสะดุด 18 เกรงวา่พระเยโฮวาห์
จะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย และทรงหนัความ
กริว้จากเขาเสีย 19  เจ้ าอยา่กระวนกระวายเพราะคนชัว่ และ
อยา่มีใจรษิยาคนชัว่รา้ย 20 เพราะคนชัว่จะไม่ มี  บําเหน็จ 
ประทีปของคนชัว่รา้ยจะถู กด ับเสีย 21  บุ ตรชายของเราเอย๋
จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์และกษั ตร ิย์ อยา่เข้ายุ ่งก ับคนท่ีหนั
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กลับจากพระองค์ทัง้สองน้ัน 22 เพราะภัยพิบั ติ จากพระองค์
ทัง้สองจะอุบั ติ ขึ้นโดยพลัน และผูใ้ดจะทราบถึงความพินาศ
ท่ีจะมาจากพระองค์ ทัง้สอง 23 ข้อความเหล่าน้ีเป็นคํากล่าว
ของปราชญ์ ด้วย การเหน็แก่ หน ้าคนใดในการตัดสินน้ันไม่ 
ดี  เลย 24  บุ คคลผู้ กล ่าวแก่คนชัว่รา้ยวา่ � เจ้ าไร ้ความผิด �
จะถูกชนชาติทัง้หลายแชง่และประชาชาติจะรงัเกียจ 25  แต่ 
บรรดาผู้ขนาบเขาจะมีความปี ติ  ยนิดี และพรอนัดีจะมี อยู ่
กับเขา 26  ทุ กคนจะจุบรมิฝีปากของผู้ ให ้คําตอบท่ี ถูก 27 จง
เตรยีมงานของเจ้าท่ี ภายนอก ทําทุกอยา่งของเจ้าให ้พร ้อม
ท่ีในนา และหลังจากน้ั นก ็จงสรา้งเรอืนของเจ้า 28 อยา่เป็น
พยานปรกัปราํเพื่อนบ้านของเจ้าอยา่งไม่ มี  เหตุ และอยา่
ล่อลวงด้วยรมิฝีปากของเจ้า 29 อยา่กล่าววา่ �ข้าจะทําแก่
เขาอยา่งท่ีเขาได้ทําแล้วแก่ ข้า ข้าจะทําตอบแก่เขาอยา่งท่ี
เขาได้ กระทํา � 30 เราผ่านไปท่ี ไร ่นาของคนเกียจครา้น ข้าง
สวนองุน่ของคนท่ี ไร ้ ความเข้าใจ 31 และดู เถิด  มี หนามงอก
เต็มไปหมด และแผ่นดิ นก เ็ต็มไปด้วยตําแย และกําแพงหนิ
ของมั นก ็พังลง 32  แล ้วเราได้ เห ็นและพิ เคราะห ์ ดู เรามองดู
และได้รบัคําสัง่สอน 33 �หลั บน ิด เคลิม้หน่อย กอดมือพัก
นิดหน่อย 34  แล ้วความจนจะมาหาเจ้าอยา่งนักท่องเท่ียว
ความขัดสนอยา่งคนถืออาวุธ�

25
คําตักเตือนและคําสัง่สอนต่างๆ

1  ต่อไปน้ี เป็นสุภาษิตของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน ซ่ึงคน
ของเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ คัดลอกไว้ 2 สงา่ราศี
ของพระเจ้าคือการซ่อนสิง่ต่างๆไว้  แต่  ศักดิศ์ร ีของกษั ตร ิย์
คือการค้นสิง่ต่างๆให ้ปรากฏ 3 ฟ้าสวรรค์สูงฉันใด และแผ่น
ดินโลกลึกฉันใด พระทัยของกษั ตร ิย ์ก็ เหลือจะหยัง่รู ้ฉันน้ัน 
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4 จงไล่ ขี้ ออกจากเงนิเสีย  แล ้วจะมี วสัดุ สําหรบัชา่งทําขัน
5 จงไล่คนชัว่รา้ยออกไปเสียจากพระพักตร ์กษัตรยิ ์ และ
พระท่ีน่ัง ของ พระองค์ จะ สถาปนา ไว้ ด้วย ความ ชอบ ธรรม
6 อยา่เอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์หรอื
ยนือยู่ในท่ีของผู้หลักผู้ ใหญ่ 7 เพราะท่ีจะให้เขาวา่ �เชญิ
ขึ้นมาท่ี น่ี �  ก็ดี กวา่ถูกไล่ลงไปท่ีต่ําต่อหน้าเจ้านายผู้ซ่ึงตา
ของเจ้าได้ เห ็นแล้ว 8 อยา่ด่วนนําเข้ามายงัโรงศาล เพราะ
เม่ือเพื่อนบ้านของเจ้าทําให ้เจ้ าได้อายแล้ว ในท่ีสุดเจ้าจะ
ทําอยา่งไร 9 จงตกลงเรือ่งของเจ้า กับเพื่อนบ้านของเจ้า
และอยา่ทําให้เผยความลับของเขา 10 เกรงวา่ผู้ ท่ี  ได้ ยนิจะ
นําความอายมาสู่ เจ้า และชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมองอยู ่
นาน 11 ถ้อยคําท่ี พู ดเหมาะๆจะเหมือนผลแอบเป้ิลทองคํา
ในภาชนะเงนิ 12 คนตักเตือนท่ีฉลาดกับหู ท่ี เชื่อฟั งก ็เหมือน
แหวน ทองคํา หรอื อาภรณ์ ทอง คํา เน้ื อด ี 13 หมิะ ให้ความ
เยน็ในฤดู เก ่ียวอยา่งไร  ผู้ ส่ือสารท่ี สัตย ์ซ่ือยอ่มทําให ้จิ ต
วญิญาณของนายผู้ ใช ้เขาชุม่ชื่นอยา่งน้ัน 14  คนที ่อวดวา่
จะให้ของกํานัลแต่ มิได้  ให ้  ก็ เหมือนเมฆและลมท่ี ไม่มี  ฝน 
15 ความพากเพียรจะชกันําผู้ครอบครองได้ และลิ ้นที ่ออ่น
หวานจะทําให้กระดู กห ักได้ 16  เจ้ าได้พบน้ําผึ้งแล้วหรอื จง
กินแต่ พอดี เกรงวา่เจ้าจะอิม่และอาเจียนออกมา 17 อยา่ให ้
เท ้าของเจ้าอยู่ในเรอืนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆ เกรงวา่เขา
จะเหน็ดเหน่ือยเพราะเจ้า และเกลียดชงัเจ้า 18 คนใดท่ีเป็น
พยานเท็จกล่าวโทษเพื่อนบ้านของเขา  ก็ เหมือนกระบอง
ศึก หรอืดาบ หรอืลูกธน ูท่ี  คม 19 การวางใจในคนท่ี ไม่ ซ่ือ
ในยามลําบาก  ก็ เหมือนฟั นที ่หกัเสียหรอืเท้าท่ีหลุดจากข้อ
ต่อ 20 บรรดาคนท่ีรอ้งเพลงให้คนหนักใจฟัง  ก็ เหมือนคน
ถอดเครือ่งแต่งกายออกในว ันที ่อากาศหนาว และเหมือน
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เอาน้ําส้มมาราดบนดินประสิว 21 ถ้าศั ตรู ของเจ้าหวิ จงให้
อาหารเขารบัประทาน และถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาด่ืม
22 เพราะเจ้าจะกองถ่านท่ี ลุ กโพลงไวบ้นศีรษะของเขา และ
พระเยโฮวาห์จะทรงให้บําเหน็จแก่ เจ้า 23 ลมเหนือไล่ฝนไป
เสียฉันใด  สี  หน้าท่ี โกรธแค้ นก ็ ไล่ ลิ ้นที ่ส่อเสียดไปเสียฉันน้ัน
24  อยู ่ ท่ี  มุ มบนหลังคาเรอืนดีกวา่อยู่ในเรอืนกวา้งขวางรว่ม
กับหญิงขี้ ทะเลาะ 25  ข่าวดี จากเมืองไกล  ก็ เหมือนน้ําเย ็นที 
่ ให ้ แก่ คนกระหาย 26 คนชอบธรรมท่ี ยอมแพ้  แก่ คนชัว่รา้ย  
ก็ เหมือนน้ําพุ มี โคลนหรอืเหมือนน้ําบ่อท่ี สกปรก 27  ท่ี จะกิน
น้ําผึ้งมากก็ ไม่ดี ฉะน้ันจึงเป็นการไร ้เกียรติ เม่ือใครเสาะหา
เกียรติสําหรบัตนเอง 28  คนที ่ปราศจากการปกครองจิตใจ
ตนเองก็เหมือนเมืองท่ีปร ักห ักพังและไม่ มี  กําแพง 

26
ทางทัง้หลายของคนโง ่เขลา คนขี้ เก ียจและคนก่อความ

ยุง่ยาก
1  เกียรติ ยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เชน่เดียวกับหมิะในฤดู

รอ้นและฝนในฤดู เก่ียว 2 คําสาปแชง่ท่ี ไร ้ เหตุ ผลยอ่มไม่
มาเกาะเชน่เดียวกับนกท่ีกําลังโผไปมาและนกนางแอ ่นที 
่กําลั งบ ิน 3  แส้ สําหรบัม้า บังเหยีนสําหรบัลา และไม้เรยีว
สําหรบัหลังคนโง่ 4อยา่ตอบคนโงต่ามความโงข่องเขา เกรง
วา่เจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเข้า 5 จงตอบคนโง่ตามความ
โง่ของเขา เกรงวา่เขาจะทําตัวฉลาดตามการล่อลวงของ
เขาเอง 6  บุ คคลท่ีส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง ่ก็ ตัดเท้าของ
เขาเองออกและด่ืมความเสียหาย 7 คําอุปมาท่ี อยู ่ในปาก
ของคนโง ่ก็ เหมือนขาของคนพิการท่ี ไม่  เท่ากัน 8  บุ คคลผู้ 
ให้เกียรติ  แก่  คนโง ่ ก็ เหมือนผู้ ท่ี มั ดก ้อนหนิไว้กับสลิง 9 คํา
อุปมา ท่ี อยู ่ในปากของคนโง ่ก็ เหมือนหนามเข้าอยู่ ใน มือ
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คนขี้ เมา 10 พระเจ้ายิง่ ใหญ่ ผู้ ทรงสรา้งสิง่สารพัดได้ทรง
ให้บําเหน็จแก่ทัง้คนโง่และคนละเมิด 11  คนโง ่ ท่ี ทําความ
โง่ซ้ําแล้วซ้ําอ ีกก ็เหมือนสุนัขท่ี กล ับไปหาสิง่ ท่ีมันสํารอก
ออกมา 12 ท่านเหน็คนท่ีคิดวา่ตัวเองฉลาดหรอื ย ังม ีหวงั
ในคนโง ่ได้ มากกวา่ในคนเชน่น้ัน 13 คนเกียจครา้นพูดวา่ � 
มี  สิ งโตอยู่ตามหนทาง  มี  สิ งโตอยู่ตามถนน� 14  ประตู หนั
ไปมาด้วยบานพับของมันฉันใด คนเกียจครา้นก็ทําอยา่ง
น้ันบนท่ีนอนของเขา 15 คนเกียจครา้นฝั งม ือของเขาไว้ใน
อกเส้ือ เขาเหน็ดเหน่ือยท่ีจะนํามือกลับมาท่ีปากของตน
16 คนเกียจครา้นเห ็นว ่าตัวเองฉลาดกวา่คนเจ็ดคนท่ีตอบ
ได้อยา่งหลักแหลม 17  บุ คคลท่ีกําลังผ่านไปและเข้ายุง่ใน
การทะเลาะววิาทซ่ึงไม่ ใช ่เรือ่งของเขาเองก็เหมือนคนจับหู 
สุนัข 18 คนบ้าท่ีโยนดุ้นไฟ  ลูกธน ูและความตายออกไป 19  ก็ 
เหมือนกับคนท่ีล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าววา่ �ข้า
ล้อเล่นเท่าน่ันเอง� 20  ท่ี ไหนท่ี ไม่มี  ฟืน ไฟก็ ดับ และท่ีไหน
ท่ี ไม่มี คนซุบซิบ การทะเลาะว ิวาทก ็หยุดไป 21 ถ่านเป็นเชื้อ
เพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด  คนที ่มักทะเลาะว ิวาทก ็เป็น
เชื้อการววิาทฉันน้ัน 22 ถ้อยคําของผู้กระซิ บน ินทาก็เหมือน
บาดแผล มันลงไปยงัส่วนข้างในของรา่งกาย 23 รมิฝีปากท่ี
รอ้นรนกับใจท่ีชัว่รา้ยก็เหมือนขี้เงนิอยู่บนภาชนะดิน 24  บุ 
คคลท่ี เกล ียดผู้อื่ นก ็สอพลอด้วยรมิฝีปากของตน และเก็บ
ความหลอกลวงไว้ในใจ 25 เม่ือเขาพูดจาไพเราะน่าฟังอยา่
เชื่อเขา เพราะมี สิ ่งน่าเกลียดน่าชงัเจ็ ดอย ่างอยู่ในใจของ
เขา 26  ถึงแม้ เขาจะปิดความเกลียดชงัของเขาไวด้้วยความ
หลอกลวง ความชัว่รา้ยของเขาจะเผยออกต่อหน้าท่ีประชุ 
มท ้ังหมด 27  บุ คคลท่ีขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง  ผู้ ใด
ใหก้้อนหนิกลิง้มา มันจะกลั บท ับเขาเอง 28 ลิ ้นที ่ มุ สาเกลียด
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ชงัผู้ ท่ี มันทําลาย และปากท่ีป้อยอก็ทําความพินาศ

27
คําตักเตือนและคําสัง่สอนต่างๆ

1 อยา่คุยอวดถึงพรุง่น้ี เพราะเจ้าไม่ทราบวา่วนัหน่ึงๆจะ
นําอะไรมาให ้บ้าง 2 จงใหค้นอื่นสรรเสรญิเจ้า และไม่ ใช ่ปาก
ของเจ้าเอง  ให ้คนต่างถิน่สรรเสรญิ  ไม่ใช ่รมิฝีปากของเจ้า
เอง 3 ห ินก ็ หนัก และทรายก็ มีน ้ําหนัก  แต่ ความกริว้โกรธข
องคนโง ่ก็  หน ักยิง่กวา่ทัง้สองอยา่งน้ัน 4 ความพิโรธก็ ดุรา้ย 
ความโกรธก็ รุนแรง  แต่ ใครจะยนืต่อหน้าความรษิยาได้ 5วา่
กันต่อหน้าดีกวา่ร ักก ันลับๆ 6 บาดแผลท่ี มิ ตรทําก็ สุจรติ  แต่  
การจุ บของศั ตรู น้ั นก ็ หลอกลวง 7  บุ คคลท่ีอิม่แล้ว รวงผึ้ งก 
็ น่าเบื่อ  แต่ สําหรบัผู้ ท่ี  หวิ  ทุ กสิ่งท่ีขมก็ กล ับหวาน 8  คนที ่ 
เจ ่ินไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกท่ี เจ ่ินไปจากรงัของมัน
9 น้ํามันและน้ําหอมกระทําให้ใจยนิดี และคําเตือนสติอ ันอ 
่อนหวานของเพื่อนก็เป็ นที ่ ให ้ ชื่นใจ 10 อยา่ทอดทิ ้งม ิตรของ
เจ้าเอง และมิตรของบิดาเจ้า และอยา่เข้าไปในเรอืนพี่น้อง
ของเจ้าในว ันที ่ เจ้ าประสบหายนะ เพราะเพื่อนบ้านสักคนท่ี 
อยู ่ ใกล้  ดี กวา่พีน้่องคนหน่ึงท่ี อยู ่ หา่งไกล 11  บุ ตรชายของเรา
เอย๋ จงฉลาดและกระทําใจของเราให ้ยนิดี เพื่อเราจะตอบ
บุคคลท่ี ตําหนิ เราได้ 12 คนหยัง่รู ้เห ็ นอ ันตรายและซ่อนตัว
ของเขาเสีย  แต่ คนเขลาเดินเรือ่ยไปและรบัโทษ 13 จงยดึ
เส้ือผ้าของเขาไว้ เม่ือเขาเป็นประกันให ้คนอื่น และยดึตัว
เขาไว้ เม่ือเขารบัประกันหญิงต่างด้าว 14  บุ คคลท่ีต่ืนแต่เชา้
มืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับจะเห ็นว ่าเป็น
คําสาปแชง่ 15 ฝนยอ้ยหยดไม่หยุดในว ันที ่ฝนตกฉันใด  ผู้ 
หญิงท่ี ขี้ ทะเลาะก็เหมือนกันฉันน้ัน 16  ผู้ ใดท่ีจะยบัยัง้เธอ
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ก็เหมือนยบัยัง้ลมหรอืกอบน้ํามันด้วยมือขวา 17 เหล็ กล ับ
เหล็กให้แหลมคมได้ คนหน่ึงคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อน
ให้หลักแหลมขึ้นได้ ฉันน้ัน 18  บุ คคลท่ี ดู แลต้นมะเด่ือจะ
ได้กินผลของมัน และบุคคลท่ีระแวดระวงันายของตนจะ
ได้รบัเกียรติ 19 ในน้ําคนเหน็หน้าคนฉันใด  จิ ตใจของคน
ก็ส่อคนฉันน้ัน 20 นรกและแดนพินาศไม่ รู ้จั กอ ่ิม ตาของ
คนเราก็ ไม่รู ้จั กอ ่ิมเช ่นก ัน 21  เบ้ ามี ไว ้สําหรบัเงนิ เตาถลุ 
งม ี ไว ้สําหรบัทองคํา คําสรรเสรญิของคนจะพิสู จน ์ คน 22  
ถึงแม้  เจ้ าจะเอาคนโง ่ใส่ ครกตําด้วยสากพรอ้มกับข้าวสาลี
ความโงเ่ขลาของเขาก็ยงัไม่พรากจากเขา 23 จงรู ้ความทุกข์ 
สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให ้ดี และจงเอาใจใส่ฝูงววัของ
เจ้า 24 เพราะความมัง่คัง่ไม่ ได้ ทนอยู ่ได้  เป็นนิตย ์และมงกุฎ
ทนอยู ่ได้  ทุ กชัว่อายุ หรอื 25 หญ้าแหง้ปรากฏแล้ว และหญ้า
งอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผักหญ้าต่างๆท่ี ภู เขากัน
แล้ว 26 ลูกแกะจะให้ เส้ือผ้าแก่ เจ้า และแพะก็จะเป็นค่า
นา 27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็นอาหารแก่ เจ้ าเพียงพอ ทัง้
เป็นอาหารแก่ครวัเรอืนของเจ้า และเป็นเครือ่งยงัชพีสาว
ใชข้องเจ้า

28
บําเหน็จต่างๆของคนชอบธรรม

1 คนชัว่รา้ยก็ หนี เม่ือไม่ มี ใครไล่ ตาม  แต่ คนชอบธรรมก็ 
กล ้าหาญอยา่งสิงโต 2 เม่ือแผ่นดินละเมิ ดก ็ มี  ผู้ ครอบครอง
เพิม่ขึ้น  แต่ ด้วยคนท่ี มี ความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพ
ของแผ่นดินน้ันจะยัง่ยนืนาน 3 คนยากจนท่ีบีบบังคับคน
ยากจนก็เหมือนฝนท่ีซัดลงมา  แต่  ไม่  ให้อาหาร 4 บรรดา
ผู้ ท่ี ทอดทิง้พระราชบัญญั ติ ยอ่มสรรเสรญิคนชัว่รา้ย  แต่ 
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บรรดา ผู้ ท่ี รกัษาพระราชบัญญั ติ ยอ่มคอยต่อสู้ เขา 5 คน
ชัว่รา้ยไม่ เข ้าใจความยุ ติ  ธรรม  แต่ บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระ
เยโฮวาห ์เข ้าใจสิง่สารพัด 6 คนยากจนท่ีดําเนินในความ
เท่ียงธรรมของเขา  ก็ดี กวา่คนมัง่คัง่ ท่ีคดโกงในทางของ
ตน 7  บุ คคลท่ีรกัษาพระราชบัญญั ติ เป็นบุตรชายท่ี ฉลาด  
แต่ เพื่อนของคนตะกละนําความอบัอายมาถึ งบ ิดาเขา 8  บุ 
คคลท่ีเพิม่ทรพัย์ศฤงคารของตนด้วยดอกเบี้ยและเงนิเพิม่
พระเจ้าจะทรงเอาทรพัย์น้ันไปจากเขาเพื่อเพิม่แก่ คนที ่จะ
เอน็ดู คนยากจน 9 ถ้าผูใ้ดหนัใบหไูปเสียจากการฟังพระราช
บัญญั ติ  แม้ คําอธษิฐานของเขาก็เป็นสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน 
10  บุ คคลผู้นําคนชอบธรรมเข้าไปในทางชัว่  ก็ จะตกลงใน
หลุมของเขาเอง  แต่ คนเท่ียงธรรมจะมี สิ ่งของอยา่งดี 11 คน
มัง่คั ่งก ็ฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง  แต่ คนยากจนท่ี 
มี ความเข้าใจก็ รู ้จักเขาอยา่งแจ่มแจ้ง 12 เม่ือคนชอบธรรม
ชื่นชมยนิดี ความรุง่เรอืงก็ มี  มากขึ้น  แต่ เม่ือคนชัว่รา้ยทว ี
อาํนาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสีย 13  บุ คคลท่ีซ่อนความบาป
ของตนจะไม่ จําเรญิ  แต่  บุ คคลท่ีสารภาพและทิง้ความชัว่
เสียจะได้ ความกรุณา 14  คนที ่เกรงกลัวอยู่เสมอก็ เป็นสุข 
 แต่  บุ คคลท่ีทําใจตนให้กระด้างจะตกในความลําบากยาก
เยน็ 15  ผู้ ครอบครองท่ีชัว่รา้ยเหนือคนยากจนก็เหมือนสิงโต
คํารามหรอืหมี ท่ี กําลังเข้าต่อสู้ 16  ผู้ ครอบครองท่ีขาดความ
เข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคั บท ่ี ดุรา้ย  แต่  บุ คคลท่ี เกล ียดความโลภ
ยอ่มยดืปีเดือนของเขาออกไป 17 คนใดท่ีทํารุนแรงเรือ่ง
โลหติของคนอื่น คนน้ั นก ็เป็นคนหลบหนี อยู ่จนลงไปสู่ปาก
แดน อยา่ใหใ้ครจับเขาเลย 18  บุ คคลท่ีดําเนินในความเท่ียง
ธรรมจะได้รบัการชว่ยให ้รอด  แต่  คนที ่ มี  เล่ห ์กะเท่ห์ในทาง
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ทัง้หลายของเขาเองจะตกทั นที 19  บุ คคลท่ีไถไรน่าของตน
จะได้อาหารมากมาย  แต่  ผู้  ท่ี  ติ ดตามคนไรค่้าจะยิง่จนลง 20  
คนที ่ สัตย ์ซ่ือจะได้รบัพรมากมาย  แต่  ผู้  ท่ี  ร ีบมัง่คัง่จะไม่ มี 
โทษหามิ ได้ 21 ซ่ึงจะเหน็แก่ หน ้าคนใดก็ ไม่ดี คนน้ันอาจจะ
ละเมิดเพราะอาหารชิน้หน่ึ งก ็ เป็นได้ 22  คนที ่ เร ่งหาทรพัย์
ศฤงคารก็ มีน ัยน์ตาชัว่ และไม่ทราบวา่ความขัดสนจะมาถึง
เขา 23  บุ คคลท่ีขนาบคนหน่ึงคนใด  ที หลังเขาจะได้รบัความ
ชอบมากกวา่คนท่ีป้อยอด้วยลิน้ของตัว 24  บุ คคลท่ีขโมย
ของของบิดาหรอืมารดาของตน และกล่าววา่ � อยา่งน้ี  ไม่  
ละเมิด � เขาก็เป็นเพื่อนของคนทําลาย 25 คนใจเยอ่หยิง่
เรา้ให ้เก ิดการว ิวาท  แต่  ผู้  ท่ี วางใจในพระเยโฮวาห์จะเจรญิ
ขึ้น 26  บุ คคลท่ีวางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่  แต่  บุ คคลท่ี
ดําเนินในปัญญาจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น 27  บุ คคลท่ี ให ้ แก่ 
คนยากจนจะไม่ รู ้จักการขัดสน  แต่  บุ คคลท่ีปิดตาของเขา
เสียจากการน้ีจะได้รบัการสาปแชง่มาก 28 เม่ือคนชัว่รา้ย
มีอาํนาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย  แต่ เม่ือเขาทัง้หลายพินาศไป
คนชอบธรรมก็ เพิม่ขึ้น 

29
คนฉลาดเปรยีบกับคนโง ่เขลา 

1  บุ คคล ท่ี ถู ก ตัก เตือน บ่อยๆ  แต่ ยงั แข็ง คอ  ประเด 
ีย๋ วจะ ถูก ทําลาย จึง รกัษา ไม่ ได้ 2 เม่ือ คน ชอบ ธรรม ทว ี
อาํนาจ ประชาชนก็เปรมปร ีดิ ์ แต่ เม่ือคนชัว่รา้ยครอบครอง
ประชาชนก็ ครํา่ครวญ 3  บุ คคลผู้รกัปัญญายอ่มทําให ้บิ ดา
ของเขายนิดี  แต่  ผู้  ท่ี คบค้าหญิงแพศยาก็ผลาญทรพัย ์สิ ่ง
ของของเขา 4  กษัตรยิ ์ทรงให้เสถียรภาพแก่ แผ่ นดินด้วย
ความยุ ติ  ธรรม  แต่  องค์  ท่ี ทรงรบัของกํานั ลก ็ ทําให ้ แผ่ นดิน
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ยอ่ยยบั 5  คนที ่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนยอ่มกางข่ายไว้ดัก
เท้าของเขา 6 คนชัว่ติ ดก ั บอย ู่ในการละเมิดของตน  แต่ คน
ชอบธรรมรอ้งเพลงและเปรมปร ีดิ ์7 คนชอบธรรมรูจั้กสิทธิ
ของคนยากจน  แต่ คนชัว่รา้ยไม่ เข ้าใจความรู ้อยา่งน้ี 8 คน
มักเยาะเยย้กระทําบ้านเมืองให ้เข ้าบ่ วง  แต่  ปราชญ์ แปร
ความโกรธเกรีย้วไปเสีย 9 ถ้าปราชญ์ มี เรือ่งโต้เถียงกับคน
โง่  ไม่ วา่เขาดุเดือดหรอืหวัเราะ  ก็  ไม่มี วนัสงบลงได้ 10  คนที 
่กระหายเลือดยอ่มเกลียดคนเท่ียงธรรม  แต่ คนชอบธรรม
แสวงหาชวีติของเขา 11  คนโง ่ยอ่มให้ความคิดของเขาพลุ่ง
ออกมาเต็ มท ่ี แต่  ปราชญ์ ยอ่มยบัยัง้ความคิดไวจ้นภายหลัง
12 ถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็
พลอยชัว่รา้ยทัง้สิน้ 13 คนยากจนและคนหลอกลวงมักมา
ประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาหป์ระทานความสวา่ง
แก่ตาของคนทัง้สอง 14  กษัตรยิ ์ ท่ี พิพากษาคนยากจนด้วย
ความสัตย ์ซ่ือ พระท่ีน่ังของพระองค์จะสถาปนาอยู ่เป็นนิตย ์
15  ไม้ เรยีวและคําตักเตือนให ้เก ิดปัญญา  แต่ ถ้าปล่อยเด็กไว ้
แต่ ลําพังจะนําความอบัอายมาสู่มารดาของตน 16 เม่ือคน
ชัว่รา้ยเพิม่พูน การละเมิ ดก ็ ทว ี ขึ้น  แต่ คนชอบธรรมจะมอง
ดูความล่มจมของเขา 17 จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และ
เขาจะให ้เจ้ าได้ หยุดพัก  เออ เขาจะให้ความปี ติ  ยนิดี  แก่ ใจ
ของเจ้า 18  ท่ี ใดๆท่ี ไม่มี  นิมิต ประชาชนก็ พินาศ  แต่  คนที ่
รกัษาพระราชบัญญั ติ จะเป็นสุข 19 สักแต่ ใช ้คําพูดเท่าน้ัน
จะฝึกสอนคนใช ้ไม่ได้ เพราะถึงแม้เขาเข้าใจ  แต่ เขาก็จะไม่ 
ตอบ 20  เจ้ าเหน็คนท่ีปากไวหรอื ย ังม ีหวงัในคนโง่มากกวา่
เขา 21  บุ คคลท่ีทะนถุนอมคนใช้ของตนตัง้แต่เด็กๆ  ท่ี สุดจะ
เห ็นว ่าเขากลายเป็นบุตรชายของตน 22 คนเจ้าโมโหยอ่ม
เรา้การว ิวาท และคนท่ีมักโกรธก็ เป็นเหตุให ้ มี การละเมิด
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มากขึ้น 23 ความเยอ่หยิง่ของคนนําเขาให้ต่ําลง  แต่  คนที ่ 
มี ใจถ่อมจะได้รบัเกียรติ 24  ผู้  เข ้าส่วนกับขโมยก็ เกล ียดชงั
ชวีติของตน เขาได้ยนิคําสาปแชง่  แต่  ไม่ เปิดเผยอะไรเลย
25 การกลัวคนวางบ่วงไว้  แต่  บุ คคลท่ีวางใจในพระเยโฮวาห ์
ก็ จะปลอดภัย 26 คนเป็ นอ ันมากแสวงหาความพอใจจากผู้ 
ครอบครอง  แต่  ทุ กคนจะได้ความยุ ติ ธรรมจากพระเยโฮวาห์
27 คนไม่ชอบธรรมเป็ นที ส่ะอดิสะเอยีนแก่คนชอบธรรม  แต่ 
คนเท่ียงธรรมในทางของเขากลับเป็ นที ่สะอดิสะเอยีนแก่
คนชัว่รา้ย

30
ถ้อยคําของอากูร์

1 ถ้อยคําของอากูร์  บุ ตรชายยาเคห์ คือคําพยากรณ์ของ
เขา ชายคนน้ันพู ดก ับอธิีเอล กับอธิีเอลและอูคาลวา่ 2  แท้  
จร ิงข้าก็เขลากวา่คนใด ข้าไม่ มี ความเข้าใจอยา่งมนษุย์ 3ข้า
ไม่เคยเรยีนรู ้ปัญญา ทัง้ไม่ มีความรู ้ขององค์ ผู้บรสุิทธิ ์4 ใคร
เล่าได้ขึ้นไปยงัสวรรค์หรอืลงมา ใครเล่าได้รวบรวมลมไวใ้น
กํามือของท่าน ใครเล่าได้เอาเครือ่งแต่งกายหอ่หว้งน้ําไว้
ใครเล่าได้สถาปนาท่ีสุดปลายแหง่แผ่นดินโลกไว้ นามของ
ผู้น้ั นว ่ากระไร และนามบุตรชายของผู้น้ั นว ่ากระไร ถ้าท่าน
บอกได้ 5 พระวจนะทุกคําของพระเจ้าน้ั นก ็ บรสุิทธิ ์ พระองค์ 
ทรงเป็นโล่ แก่ บรรดาผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ 6 อยา่เพิม่อะไร
เข้ากับพระวจนะของพระองค์ เกรงวา่พระองค์จะทรงขนาบ
เจ้า และเขาจะเห ็นว ่าเจ้าเป็นคนมุสา 7 ข้าพระองค์ขอสอง
สิง่จากพระองค์ ขออยา่ทรงปฏิเสธท่ีจะให้ข้าพระองค์ก่อน
ข้าพระองค์ ตาย 8  ขอให ้ความไรส้าระและความมุสาไกลจาก
ข้าพระองค์ ขออยา่ประทานความยากจนหรอืความมัง่คัง่
แก่ข้าพระองค์ ขอเล้ียงข้าพระองค์ด้วยอาหารท่ี พอดี  แก่ ข้า
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พระองค์ 9 เกรงวา่ข้าพระองค์จะอิม่ และปฏิเสธพระองค์  
แล ้วพูดวา่ �พระเยโฮวาห์ เป็นผู้ใดเล่า� หรอืเกรงวา่ข้า
พระองค์จะยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ อยา่งไร ้ ค่า 10 อยา่กล่าวหาคนใช ้ให ้นายของเขา
ฟัง เกรงวา่เขาจะแชง่เจ้า และเจ้าจะต้องมี ความผิด 11  มี 
คนชัว่อายุ หน ่ึงท่ี แช ่ งบ ิดาของตน และไม่อวยพรแก่มารดา
ของตน 12  มี คนชัว่อายุ หน ่ึงท่ี บรสุิทธิ ์ในสายตาของตนเอง
 แต่ ย ังม ิ ได้ รบัการชาํระ ล้างให้พ้นจากความโสโครกของ
ตน 13  มี คนชัว่อายุ หน่ึง  โอ ตาของเขาสูงจรงิหนอ และ
หนังตาของเขา สูงยิง่ 14  มี คนชัว่อายุ หน ่ึง ท่ี ฟันของเขา
เป็นเหมือนดาบ  เข ้ียวของเขาเป็นเหมือนมีด เพื่อจะกลื นก 
ินคนยากจนเสียจากแผ่นดินโลก และคนขัดสนเสียจาก
ท่ามกลางมนษุย์ 15 ปลิ งม ีลูกตัวเมียสองตัว มั นร ้องวา่ � 
ให ้  ให ้�  แต่  สิ ่งสามสิง่ น้ี ไม่ เคยอิม่  เออ  สี ่ สิ ่ง ไม่ เคยพูด
วา่ � พอแล้ว � 16 คือแดนผู้ ตาย  ครรภ์ ของหญิงหมัน  แผ่ 
นดินโลกท่ี ไม่ อิ ่มน ้ํา และไฟท่ี ไม่ เคยพูดวา่ � พอแล้ว � 17  
นัยน์ ตาท่ีเยาะเยย้บิดาและดู ถู กไม่ฟังมารดาจะถูกกาแหง่
หุบเขาจิกออกและนกอนิทร ีหน ุ่มจะกินเสีย 18  มี สามสิง่ท่ี
ประหลาดเหลือสําหรบัข้า  เออ  สี ่ สิ ่งท่ีข้าไม่ เข้าใจ 19 คือท่าที
ของนกอนิทรีในฟ้า  ท่าที ของงูบนหนิ  ท่าที ของเรอืในท้อง
ทะเล และท่าทีของชายกับหญิงสาว 20  น่ี เป็นทางของหญิงผู้ 
ล่วงประเวณี  คือ นางรบัประทาน และนางเชด็ปาก และนาง
พูดวา่ �ฉันไม่ ได้  ทําผิด � 21  แผ่ นดินโลกสัน่สะเทือนอยู ่ใต้ 
สามสิง่  เออ มันทนอยู ่ใต้  สี ่ สิ ่งไม่ ได้ 22 คือทาสเม่ือได้เป็นกษั 
ตร ิย์  คนโง ่เม่ื อก ิ นอ ิม่ 23 เม่ือหญิงท่ีน่าเกลียดชงัได้ สามี และ
สาวใช ้ท่ี  ได้ เป็นนายแทนนายหญิงของตน 24  มี  สี ่ สิ ่งในแผ่น
ดินโลกท่ีเล็กเหลือเกิน  แต่  มี ปัญญามากเหลือล้น 25  มด เป็น
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ประชาชนท่ี ไม่  แข็งแรง  แต่ มันยงัเตรยีมอาหารของมันไวใ้น
ฤดู แล้ง 26 ตัวกระจงผา เป็นประชาชนท่ี ไม่มี  กําลัง  แต่ มันยงั
สรา้งบ้านของมันในซอกหนิ 27 ตัก๊แตนไม่ มี  กษัตรยิ ์ แต่ มัน
ยงัเดินขบวนเป็นแถว 28 แมงมุ มน ้ัน  เจ้ าเอามือจับได้  แต่ 
มันยงัอยูใ่นพระราชวงั 29  มี สามสิง่ท่ีสงา่งามมากในท่าเดิน
 เออ  มี  สี ่ สิ ่งท่ียา่งเท้าของมันผ่าเผย 30 คือสิงโต ซ่ึงเป็นสัตว ์
ท่ี  มี กําลังมากท่ี สุด และไม่ยอมหนัหลังกลับเพราะสิง่ใดเลย
31 สุนัขล่าเน้ือ แพะผู้ และกษั ตร ิย ์ผู้ ซ่ึงไม่ มี ใครก่อการกบฏ
32 ถ้าเจ้าเป็นคนโง่ยกยอ่งตนเอง หรอืคิดแผนการชัว่รา้ย
จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด 33 เพราะเม่ือกวนน้ํานมก็ 
ได้ เนยเหลว เม่ื อบ ีบจมู กก ็ ได้  โลหติ และเม่ือกวนโทโสก็ ได้  
การววิาท 

31
ถ้อยคําของกษั ตร ิยเ์ลมูเอล

1 ถ้อยคําของกษั ตร ิยเ์ลมูเอล คือคําพยากรณ์ ท่ี พระราช
ชนนี ได้ สอนไว ้แก่  พระองค์ 2 อะไรเล่า ลูกแม่ เอย๋ อะไรเล่า
ลูกแหง่ท้องแม่ เอย๋ อะไรเล่า ลูกแหง่คําปฏิญาณของแม่ 
เอย๋ 3 อยา่ใหกํ้าลังของเจ้าแก่ ผู้หญิง อยา่ใหท้างของเจ้าแก่ 
ผู้ ทําลายกษั ตร ิย ์ใดๆ 4  โอ เลมูเอลเอย๋  ไม่ สมควรท่ี กษัตรยิ ์
 ไม่ สมควรท่ี กษัตรยิ ์จะเสวยเหล้าองุน่ หรอืผู้ ท่ี ครอบครอง
จะด่ืมสุ รา 5 เกรงวา่เขาจะด่ืมและหลงลืมตัวบทกฎหมาย
น้ันเสีย และคําวนิิจฉัยท่ี มีต ่อคนทุกข์ยากก็ ไขว ้เขวไป 6 จง
ใหสุ้ราแก่ ผู้  ท่ี กําลังจะพินาศ และน้ําองุน่แก่ ผู้  ท่ี  ทุกข์ ใจอยา่ง
ขมขื่น 7 จงให้เขาด่ืมและลืมความยากจนของเขา เพื่อจะ
จดจําความระทมทุกข์ของเขาไม่ ได้  อกีต่อไป 8 จงอา้ปาก
ของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธขิองทุกคนท่ี ถู กทิง้รา้งอยู่ 9 จง
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อา้ปากของเจ้า พิพากษาอยา่งชอบธรรม รกัษาสิทธิของ
คนจนและคนขัดสนให ้คงอยู ่

ภรรยาท่ี ดี 
10 ใครจะพบภรรยาท่ี ดี เพราะค่าของเธอประเสรฐิยิง่กวา่

ทั บท มิมากนัก 11  จิ ตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามี
จะไม่ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดี ให ้ เขา  ไม่ ทําความรา้ย
ตลอดชวีติของเธอ 13 เธอแสวงหาขนแกะและป่าน และ
ทํางานด้วยมืออยา่ง เต็มใจ 14 เธอ เป็น เหมือนกําป่ันของ
พ่อค้า เธอนําอาหารของเธอมาจากท่ี ท่ี  ไกล 15 เธอลุกขึ้น
ตัง้แต่ย ังม ื ดอย ู่และจัดอาหารให้ครวัเรอืนของเธอ และจัด
ส่วนแบ่งให ้แก่  สาวใช ้ของเธอ 16 เธอพิ เคราะห ์ ดู  ไร ่นาแล้ วก 
็ซ้ือไว้ ด้วยผลแหง่น้ํามือของเธอ เธอปลูกสวนองุน่ 17 เธอ
คาดเอวของเธอด้วยกําลัง และกระทําให้แขนของเธอเข้ม
แข็ง 18 เธอรูว้า่สินค้าของเธอเป็นของท่ี ดี กลางคืนตะเกียง
ของเธอก็ ไม่  ดับ 19 เธอยื่ นม ือออกจับไน และมือของเธอ
จับเครือ่ง ป่ัน 20 เธอหยบิยื่นให ้คนยากจน  เออ เธอยื่ นม ื
อออกชว่ยคนขัดสน 21 เธอไม่ กล ัวหมิะมาทําอนัตรายแก่
คนในครวัเรอืนของเธอ เพราะบรรดาคนในครวัเรอืนของ
เธอสวมเส้ือสี แดงสด 22 เธอทําผ้าปูสําหรบัเธอด้วยสิง่ทอ
เส้ือผ้าของเธอทําด้วยผ้าลินินและผ้าสี ม่วง 23  สามี ของเธอ
เป็ นที ่ รู ้จักท่ี ประตูเมือง เม่ือท่านน่ังอยูใ่นหมู่พวกผู้ ใหญ่ ของ
แผ่นดินน้ัน 24 เธอทําเครือ่งแต่งกายด้วยผ้าลินินไว ้ขาย 
เธอส่งผ้าคาดเอวให ้แก่  พ่อค้า 25 กําลังและเกียรติยศเป็น
เครือ่งนุ่งหม่ของเธอ เธอจะปล้ืมปิ ติ  ในอนาคต 26 เธออา้
ปากกล่าวด้วยสติ ปัญญา และกฎเกณฑ์ แห ่งความกรุณาก็ 
อยู ่ ท่ี ลิน้ของเธอ 27 เธอดูแลการงานในครวัเรอืนของเธอ
และไม่รบัประทานอาหารแหง่ความเกียจครา้น 28 ลูกๆของ
เธอต่ืนขึ้นมาก็ชมเชยเธอ  สามี ของเธอก็สรรเสรญิเธอ 29  
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วา่ � สตร ีเป็ นอ ันมากทําอยา่ง ดี เลิศ  แต่ เธอเลิศยิง่กวา่
เขาทัง้หมด� 30  เสน่ห ์เป็นของหลอกลวง และความงามก็ 
เปล่าประโยชน์  แต่  สตร ียาํเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รบัการ
สรรเสรญิ 31 จงให้เธอรบัผลแหง่น้ํามือของเธอ และใหก้าร
งานของเธอสรรเสรญิเธอท่ี ประตูเมือง 
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