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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปัญญาจารย์

ผู้ที่เขียนเล่มนี้ คือ กษั ตริย์ ซา โลม อน (1:1, 12) หนังสือ
ปัญญาจารย์ บันทึก การชัก เหตุผลของผู้ที่มี สติ ปัญญา ซึ่ง
การ บันทึก นั ้น ได้ รับ การ ดลใจ จาก พระเจ้า บาง ครัง้ พระ
คัมภีร อ
์ า้ งคํา พูด ของซาตานและบางครัง้ ได้ อา้ งคํา พูด ของ
มนุษย์ พระคัมภีรได้
์ อ้างและบันทึกอย่างถูกต้องตามคําพูด
นั ้น แต่ไม่ได้สนับสนุนให้เราประพฤติตามกิรย
ิ าท่าทางและ
การประพฤติทุกอย่างที่อยูในพระคั
่
มภีรนั
์ ้น
ดร. เจมส์ เอม เก รย์ กล่าว ว่า “พระ คัมภีรได้
์ รับ การ
ดลใจ จาก พระเจ้า ได้อย่างไร ? คํา ตอบ คือ ว่า ไม่ใช่คํา พูด
หรือกิจการของมนุษย์ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่การ
บันทึก ต่าง หาก ที่ได้รับ การ ดลใจ นั ้น ไม่ใช้ว่า คํา พูด ทุก คํา
ที่ บันทึก ไว้ ในพระคัมภีร ์เป็น ความจริง แต่ได้บันทึก คํา พูด
นั ้นไว้อย่างถูกต้อง อย่างนั ้นแหละจึงเรียกการบันทึกนั ้นว่า
พระ วจนะ ของ พระเจ้า คือ พระเจ้า บันดาล ให้เขีย นว่า คน
หนึ่ งมีความรู สึ
้ ก อย่างไร หรือ เขาพูด อะไร ซึ่ง การบันทึก ถึง
ความรู ส
้ ึกและคําพูดของเขานั ้นเป็นการบันทึกโดยพระเจ้า
เป็นผู้นํา ซึ่งเป็นความหายของการดลใจจากพระเจ้า” (จาก
Christian Worker's Commentary, โดย เจมส์ เอม เก รย์,
หน้า 233)
เราไม่ ควรคิด ว่า คํา พูด ทุก คํา ของซาโลมอนจะถูก ต้อง
เหมือนที่ เราไม่ ควรคิด ว่า คํา พูด ของกามาลิ เอลในกิจการ
5:34-39 ถูกต้องหรือ คํา พูด ของหุ ชย
ั ใน 2 ซามู เอล 17:7-15
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ถูกต้อง ถึงแม้ว่าทัง้ กามาลิเอลและหุชย
ั เป็นผู้ที่มีสติปัญญา
พระคัมภีรไม่
์ ได้สอนว่า คํา พูด ของเขาได้ รับ การดลใจจาก
พระเจ้า แต่พระ คัมภีร ์ นั้น เพียง แต่ บันทึก คํา พูด ของ เขา
ไว้อย่างถูกต้อง
หนังสือ ปัญญา จาร ย์นี้ บันทึก การ ชัก เกตุ ผล ของ
มนุษย์ผู้หน่งึ ที่อยู่ “ใต้ดวง อาทิตย์ ” (1:3; 2:11, 22; 4:3, 7;
5:13; 6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่มนี้มี “ถ้อยคํา ของ
ปัญญาจารย์” คือซาโลมอนได้กล่าวถึงสิง่ ที่ ท่านเห็น ความ
คิด ใน ใจ ของ ท่าน และ การ สรุ ป ของ ท่าน คํา กล่าว หลาย
ข้อ ประกอบ ด้วย สติ ปัญญา จริง แต่ไม่มีมนุษย์ผู้ใด โดย พึ่ง
สติ ปัญญา และ ความ รู ้ ของ ตัว เอง และ ไม่ พึ่ง การ เปิด เผย
จากพระเจ้า สามารถกล่าวถูก ต้องเสมอ ปัญญาจารย์ 1:1
ประกาศว่าคําเหล่านี้ เป็นคําของซาโลมอน
ช่วยอ่านเล่มนี้ทัง้ หมดโดยนึ กถึงสิง่ เหล่านี้ แล้วจะได้รู ว่้ า
กิจการดีที่สุด ของมนุษย์ สติปัญญาของมนุษย์ และความ
ดี ของมนุษย์ ทัง้ สินก
้ ็ อนิ จจัง ถ้า หากว่า เราพึ่ง ในสิง่ เหล่า นั ้น
และไม่ พ่งึ ในพระเจ้า เราทุก คนต้องให้สติปัญญาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ นํา ชีวต
ิ ของเรา และเราต้องให้ ความชอบ
ธรรมของพระเยซูคริสต์ประทานสิง่ สารพัดที่เราต้องการ
ถ้า ไม่มีพระเจ้า แล้ว การ งาน และ ปัญญา ทัง้ สิน
้ ของ
มนุษย์ก็เปล่าประโยชน์
1 ถ้อยคํา ของ ปั ญญา จาร ย์ ผู้เป็ น บุตร ชาย ของ ดา วิด
กษั ตริยในเยรู
์
ซาเล็ม 2 ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิ จจัง อนิ จจัง
อนิ จจัง อนิ จจัง สารพัดอนิจ จัง 3 ที่มนุษย์ทํางานตรากตรํา
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ภาย ใต้ดวง อาทิตย์ เขา ได้ประโยชน์ อะไร จาก งาน ทัง้ สินที
้ ่
เขาทํานั ้น
สิ่งสารพัดที่น่าปรารถนาก็ล่วงไป
และอีกชัว่ อายุหน่งก
ึ ็มา แต่แผ่นดิน
5
โลกคงเดิมอยูเป็
่ นนิ ตย์ ดวงอาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตก
แล้วรีบไปถึงที่ซ่ึงขึ้นมานั ้น 6 ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียนกลับ
ไปทางเหนื อ ลมพัด เวียนไปเวียนมา แล้ว ลมพัด กลับ ตาม
ทางเวียนของมัน 7 แม่น้าํ ทัง้ หลายไหลไปสู่ทะเล แต่ทะเล
ก็ไม่เต็ม แม่น้าํ ไหล ไป สู่ที่ใด ก็ ไหล ไป สู่ที่นั ่นอีก 8 สารพัด
เหนื่ อยกัน หมด คนใดๆก็พูด ไม่ ออก นั ยน์ ตาก็ดูไม่อิม
่ หรือ
หูก็ฟัง ไม่เต็ม 9 สิ่ง ที่ เป็น ขึ้น แล้ว คือ สิง่ ที่ จะเป็น ขึ้นอีก สิ่ง ที่
ทํา กัน แล้ว คือ สิง่ ที่ จะต้องทํากันอีก และไม่มีสิ่ง ใดใหม่ภาย
ใต้ดวงอาทิตย์ 10 มีสักสิง่ หนึ่ งหรือที่ เขาจะพูดได้ว่า “ดูซี สิ่ง
นี้ ใหม่ ” สิ่งนั ้นมีอยูแล
่ ้ว ในสมัยก่อนเราทัง้ หลาย 11 ไม่มีการ
จดจําถึงสมัยก่อนและจะไม่มีการจดจําสิง่ หลังๆที่จะเกิดมา
ในท่ามกลางบรรดาผู้ที่มาภายหลัง
4 ชัว
่ อายุหน่งึ ล่วงไป

สติปัญญาและความรู ม
้ ากมายนํา ความเศร้า โศกและ
ความเสียใจมาสู่เรา
12 ข้าพเจ้า ปั ญญาจารย์ เคยเป็ นกษั ตริย์ เหนื ออิส ราเอล
ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 และ ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ เสาะ และ แสวงหา
โดยสติ ปัญญาถึง สิง่ สารพัด ที่ กระทํา กัน ภายใต้ ฟ้า สวรรค์
เป็น เรือ
่ งยากลําบากซึ่ง พระเจ้า ประทานให้บุตรของมนุษย์
ทํา กัน อยูนั
่ ้น 14 ข้าพเจ้า เคยเห็น การทัง้ ปวงซึ่ง เขากระทํา
กัน ภาย ใต้ดวง อาทิตย์ และ ดูเถิด สา รพัดก็ เป็น ความ ว่าง
เปล่า และ ความ วุน
่ วาย ใจ 15 อะไร ที่ คด จะ ทําให้ ตรง ไม่ได้
และอะไรที่ ขาดอยู่ จะนั บ ให้ ครบไม่ได้ 16 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจ
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ของข้าพเจ้า ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ มาถึง ฐานะที่สูงส่ง และ
ได้มีสติปัญญามากกว่าใครๆที่เคยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อน
ข้าพเจ้า เออ ใจ ข้าพเจ้า ก็ เจนจัด ใน สติ ปัญญา และ ความ
รู อย่
้ างยิง่ ” 17 ข้าพเจ้าก็ตัง้ ใจรู สติ
้ ปัญญา รู ความบ้
้
าบอ และ
ความเขลา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรือ
่ งนี้ ก็เป็นแต่ กินลมกิน
18
แล้งด้วย เพราะ ใน สติ ปัญญา มากๆ ก็มีความ ทุกข์ระทม
มาก และบุคคลที่เพิม
้ เพิม
่ ความรู ก็
่ ความเศร้าโศก

2

การสนุกสนานและความเขลาก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า รําพึง ในใจว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกัน
ดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป” แต่ดูเถิด เรือ
่ งนี้ ก็อนิ จจังเช่นกัน
2 ข้าพเจ้า พูด เกี่ยวกับ การหัวเราะว่า “บ้าๆบอๆ ” และกล่าว
ถึงความสนุกสนานว่า “มีประโยชน์ อะไร” 3 ข้าพเจ้าครุ น
่ คิด
ในใจว่าจะทําอย่างไรกายจึงจะคึกคักด้วยเหล้าองุน
่ และใจ
ยัง คงแนะนํา ข้าพเจ้า ด้วยสติปัญญา และจะยึด ความเขลา
ไว้อย่างไร จนข้าพเจ้า จะเห็น ได้ว่า อะไรจะดี สําหรับ ให้บุตร
ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ กระทํา ภาย ใต้ ท้องฟ้า ตลอด ชีวต
ิ ของ
เขา
1

เรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้า กระทํา การใหญ่โต ข้าพเจ้า ได้ สร้างเรือนหลาย
หลัง และปลูกสวนองุน
่ หลายแปลง 5 ข้าพเจ้าทําสวนหย่อน
ใจและสวนผลไม้ หลายแห่ง ปลูก ต้นไม้มีผลทุก อย่างไว้ ใน
สวนเหล่านั ้น 6 ข้าพเจ้าสร้างสระนํ้าหลายสระสําหรับตัวเอง
เพื่อ จะใช้ น้ํา ในสระนั ้น รดหมู่ไม้ที่กําลัง งอกงาม 7 ข้าพเจ้า
ซื้อทาสชายหญิงไว้ มีทาสเกิดขึ้นในบ้าน ข้าพเจ้ายังมีฝูงวัว
ฝูง แพะแกะเป็น สมบัติมากกว่า ของบรรดาคนที่อยูในกรุ
่
ง
4
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เยรู ซาเล็มก่อนข้าพเจ้าด้วย 8 ข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วย
และ สํ่า สม ทรัพย์สมบัติอัน ควร คู่ กับ กษั ตริย์ และ ควร คู่ กับ
เมืองทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มีนักร้ องชายหญิง สําหรับ ตัว และ
เครือ
่ ง ดนตรีทุก อย่าง ซึ่ง เป็น สิง่ ชอบใจ บุตร ทัง้ หลาย ของ
มนุษย์ 9 ข้าพเจ้า จึง เป็น ใหญ่ เป็น โต และ เพิม
่ พูน มากกว่า
บรรดา คน ที่ เคย อยูมาก
่
่อ นข้าพ เจ้า ใน เยรู ซาเล็ม และ สติ
ปัญญา ของ ข้าพเจ้า ยัง คง อยู่ กับ ข้าพเจ้า ด้วย 10 สิ่ง ใดๆ
ที่นั ยน์ ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้า
มิได้ห้ามใจจากความสนุก สนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้า พบ
ความ เพลิดเพลิน ใน บรรดา งาน ของ ข้าพเจ้า และ นี่ เป็น
ส่วน ของ ข้าพเจ้า จาก การ งาน ทัง้ สิน
้ ของ ข้าพเจ้า 11 แล้ว
ข้าพเจ้า หัน มาดู บรรดาสิง่ ที่ มือ ข้าพเจ้า กระทํา และความ
เหน็ ดเหนื่ อยที่ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและ ดูเถิด ทุกอย่างก็เป็น
ความว่างเปล่า และความวุน
่ วายใจ และไม่มี ประโยชน์ อะไร
ภายใต้ดวงอาทิตย์
การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิ จจัง
ความบ้าบอและ
ความเขลา เพราะคนที่มาภายหลังกษั ตริย์จะทําอะไรได้บ้าง
เขาก็กระทําสิง่ ที่เขากระทํากันมานานแล้วนน
ั ้ ได้ 13 ข้าพเจ้า
เห็นว่า สติ ปัญญาวิเศษกว่า ความเขลา เหมือนความสว่าง
วิเศษ กว่า ความ มืด 14 คนมีสติปัญญา มี ตา อยู่ ใน สมอง
แต่คน เขลา เดิน ใน ความ มืด ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ยัง เห็นว่า
เหตุการณ์ อย่างเดียวกัน เกิด ขึ้น แก่ เขาทัง้ มวล 15 ข้าพเจ้า
จึง รําพึง ใน ใจ ว่า “เหตุการณ์ อัน ใด เกิด แก่ คน เขลา ฉั นใด
ก็จะ เกิดกับ ตัว ข้าพเจ้า ฉั น นั ้น ถ้า กระนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า
จะ มีสติปัญญา มากมาย ทําไม เล่า” ข้าพเจ้า จึง รําพึง ใน ใจ
ว่า เรือ
่ ง นี้ ก็อนิ จจัง เหมือน กัน 16 เพราะ ตลอด ไป ไม่มีใคร
12 ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติ ปัญญา
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ระลึก ถึง คน มีสติปัญญา มากกว่า คน เขลา ด้วย เห็นว่า ใน
อนาคต ก็ ลืม กัน ไป หมด แล้ว แล้ว คน มีสติปัญญา ตาย
อย่างไร ก็เหมือนคนเขลา 17 ข้าพเจ้า จึง เกลียดชีวต
ิ เพราะ
ว่าการงานที่ เขาทํา กัน ภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อ ความสลดใจ
ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะสารพัดกเ็ ป็นความว่างเปล่าและความ
วุน
่ วายใจ 18 เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
ซึ่ง ข้าพเจ้า ตรากตรํา อยูภายใต้
่
ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้า
จํา ต้องละการนั ้น ไว้ให้แก่คนที่ มาภายหลัง ข้าพเจ้า 19 แล้ว
ใครจะไปทราบว่า เขาคนนั ้น จะเป็น คนมีสติปัญญาหรือ คน
เขลา กระนั ้น เขาก็ ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรํามาและที่ข้าพเจ้าใช้สติปัญญากระทํา
ภายใต้ดวงอาทิตย์ นี่ ก็อนิ จจังด้วย 20 ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอัน
้
ตัน ใจ นั ก ถึง เรือ
่ ง การ งาน ทัง้ สิน
้ ของ ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า
ตรากตรํา มา ภาย ใต้ดวง อาทิตย์ 21 ด้วย ว่า มีคนที่ ทํางาน
โดย ใช้สติ ปัญญา ความ รู ้ และ ความ ชํานาญ แต่แล้ว ก็ละ
การ นั ้น ให้ เป็น ส่วน ของ อีก คน หนึ่ ง ที่ หา ได้ ออกแรง ทํา
เพื่อ การนั ้น ไม่ นี่ ก็อนิ จ จังด้วยและสามานย์ยิง่ 22 เพราะว่า
เขา ได้ อะไร จาก บรรดา การ งาน และ ความ เคร่งเครียด ใน
ใจที่ เขาต้องตรากตรํา ภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า 23 ด้วยว่า วัน
เวลา ทัง้ หมด ของ เขา มีแต่ความ เจ็บ ปวด และ กิจ ธุระ ของ
เขา ก่อ ความ สลด ใจ ถึง กลาง คืน จิตใจ ของ เขา ก็ไม่หยุด
พัก สงบ นี่ ก็อนิ จ จังด้วย 24 สําหรับ มนุษย์ นั ้น ไม่มีอะไร ดี
ไป กว่า กิน และ ดื่ม กับ การ ให้จิต ใจ ของ เขา ยินดี ใน ผล
ดีแห่งการงานของเขา นี่ แหละข้าพเจ้า เห็นว่า เป็น มาจาก
พระหัตถ์ของพระเจ้า 25 ด้วยใครจะกินได้ หรือใครจะมีความ
ชื่นบาน ได้ มากกว่า ข้าพเจ้า 26 เพราะ ว่า พระเจ้า ประทาน
สติปัญญา ความ รู ้ และ ความ ยินดีให้แก่คนที่พระองค์ทรง
พอ พระทัย ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์ แต่ส่วน คน บาป
นั ้น พระองค์ ประทานความเหนื่ อยยากในการรวบรวมและ
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สะสมให้เพิม
่ พูน เพื่อ ว่า เขาจะได้มอบให้แก่ผู้ที่พอพระทัย
ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า นี่ ก็เป็น ความ ว่าง เปล่า และ ความ
วุน
่ วายใจด้วย

3
ความเพลิดเพลินทัง้ หลายอยูชั
่ ว่ คราว
1 มีฤดูกาล สํา หรับทุ กสิ่ ง และ มี วาระ สําหรับ เรือ
่ ง ราว
ทุก อย่าง ภาย ใต้ ฟ้า สวรรค์ 2 มีวาระ เกิด และ วาระ ตาย
มีวาระ ปลูก และ วาระ ถอน สิง่ ที่ ปลูก ทิง้ 3 มีวาระ ฆ่า และ
วาระ รักษา ให้หาย มีวาระ รือ
้ ทลาย ลง และ วาระ ก่อสร้าง
4
ขึ้น มีวาระ ร้องไห้ และ วาระ หัวเราะ มีวาระ ไว้ทุกข์ และ
วาระเต้นรํา 5 มีวาระโยนหิน ทิง้ และวาระเก็บ รวบรวมหิน
มีวาระ สวมกอด และ วาระ งด เว้น การ สวมกอด 6 มีวาระ
แสวงหา และ วาระ ทํา หาย วาระ เก็บ รักษา ไว้ และ วาระ
โยน ทิง้ ไป 7 มีวาระ ฉี ก ขาด และ วาระ เย็บ วาระ นิ่ ง เงียบ
และ วาระ พูด 8 มีวาระ รัก และ วาระ เกลียด วาระ สงคราม
และวาระสันติ 9 คนงานได้ กําไรอะไรจากการงานของเขา
10 ข้าพเจ้า เห็น เรือ
่ งยากลําบากซึ่ง พระเจ้า ประทานให้บุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ ทํา กัน อยูนั
่ ้น 11 พระองค์ทรงกระทํา ให้
สรรพสิง่ งดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุ โลก
ไว้ ใน จิตใจ ของ มนุษย์ เพื่อมนุษย์จะ มอง ไม่เห็นว่า พระเจ้า
ทรง กระทํา อะไร ไว้ตัง้ แต่เดิม จน กาล สุด ปลาย 12 ข้าพเจ้า
ทราบ แล้วว่า สําหรับ เขา ไม่มีอะไร ที่ จะ ดี ไป กว่า เปรม ปรีดิ์
และกระทําการดีตลอดชีวต
ิ 13 และว่าเป็นของประทานจาก
พระเจ้า แก่มนุษย์ ที่จะ ให้มนุษย์ได้กิน ดื่ม และ เพลิดเพลิน
ในผลดีแห่งบรรดาการงานของเขา 14 ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่
สารพัดที่พระเจ้าทรงกระทําก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ จะเพิม
่ เติม
อะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้ หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้า
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ทรงกระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ให้คนทัง้ หลายมี ความยําเกรงต่อ
พระ พักตร์พระองค์ 15 อะไรๆ ซึ่ง เป็น อยู่ ใน ปัจ จุบันก็เป็น
อยูนานมาแล้
่
ว อะไรๆที่ จะเป็น มาก็ เคยเป็น อยูนานมาแล้
่
ว
และพระเจ้าทรงแสวงหาอะไรๆที่ล่วงไปนั ้น 16 ยิง่ กว่านั ้นอีก
ที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที่ของความยุติธรรม
มีความชัว่ ร้ายอยูด้
่ วย และในที่ของความชอบธรรมมีความ
17
ชัว่ ช้าอยูด้
่ วย ข้าพเจ้ารําพึงในใจของข้าพเจ้าว่า “พระเจ้า
จะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนชัว่ ร้าย เพราะมี กาล
กําหนด ไว้ สํา หรับทุก เรือ
่ ง และ สําหรับ การ งาน ทุก อย่าง”
18 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจของข้าพเจ้า เกี่ยวกับ สภาพของบุตร
ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ว่า “พระเจ้า ทรง ทดสอบ เขา เพื่อ จะ
สําแดง ว่า เขา เป็น เพียง สัตว์” 19 เพราะ ว่า เหตุการณ์ ของ
บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ กับ เหตุการณ์ ของสัตว์ เดียรัจฉาน
นั ้น เหมือน กัน คือ เป็น เหตุการณ์ อัน เดียวกัน ฝ่าย หนึ่ ง
ตาย อีก ฝ่าย หนึ่ งก็ ตาย เหมือน กัน ทัง้ สอง มี ลม หายใจ
อย่าง เดียวกัน และ มนุษย์ไม่มีอะไร ดี กว่า สัตว์เดียรัจฉาน
เพราะ สา รพัดก็อนิ จจัง 20 สารพัด ไป ยัง ที่เดียวกัน สารพัด
เป็น มา จาก ผงคลีดิน และ สารพัด กลับ เป็น ผงคลีดินอีก
21 ใคร รู ้ วา
่ จิต วิญญาณ ของ มนุษย์ ไป สู่ เบื้อง บน หรือ เปล่า
และ วิญญาณ ของ สัตว์ เดียรัจฉาน ลง ไป สู่ พิภพ โลก หรือ
เปล่า 22 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็นว่า ไม่มีอะไรดี ไปกว่า
ที่มนุษย์จะเปรมปรีดิ์ในการงานของตน ด้วยว่านั ่นเป็นส่วน
ของเขา ใครจะนําเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขา

4
บรรดา การ ข่มเหง ความ ชัว่ ช้า และ การ พบ อุปสรรค
ต่างๆก็อนิ จจัง
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1 ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการข่มเหงที่เกิดขึ้นภายใต้ดวง

อาทิตย์อีก และ ดูเถิด นํ้าตา ของ ผู้ที่ถูก ข่มเหง ไม่มีคนเล้า
โลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั ้นกุมอํานาจ แต่หามีผู้ใดเล้าโลม
เขา ไม่ 2 เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ยกย่อง คน ตาย ที่ ตาย ไป
แล้ว มากกว่า คนเป็นที่ ยงั เป็น อยู่ 3 เออ คนที่ ยงั ไม่เป็น มา
ที่ไม่เห็ นการชัวท
่ ี่อุบัติขึ้น ภายใต้ดวงอาทิตย์ ก็ยิงด
่ ี กว่า คน
4
ทัง้ สองจําพวกนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการงาน
ตรากตรํา และบรรดาฝีมือ ในการงาน เพราะเหตุ นี้คนก็ถูก
เพื่อนบ้านของตนริษยา นี่ ก็เป็น ความว่างเปล่า และความ
วุน
่ วายใจด้วย 5 คนโง่งอมือ และกินเนื้ อของตนเอง 6 ความ
สงบ สุข กํา มือ หนึ่ ง ยังดี กว่า การ งาน ตรากตรํา สอง กํา มือ
และ กิน ลม กิน แล้ง 7 แล้ว ข้าพเจ้า เห็นอนิจ จัง ภาย ใต้ดวง
อาทิตย์อีก 8 คือ คนหนึ่ งอยูต
่ ัวคนเดียว ไม่มีคนอื่น ไม่มีบุตร
หรือ พี่น้ อง แต่เขาทําการงานไม่ หยุด หย่อน ตาของเขาไม่
เคยอิม
่ ความมัง่ คัง่ เขาไม่ เคยคิด ว่า “ข้า ตรากตรํา ทํางาน
และ ตัว ข้า อดๆ อยากๆ เพื่อ ผู้ใด ” นี่ ก็อนิ จ จังด้วย และ เป็น
เรือ
่ ง สามานย์ 9 สอง คน ก็ดีกว่า คน เดียว เพราะ ว่า เขา ทัง้
สองย่อมได้ รบ
ั ผลตอบแทนอย่างดี สําหรับ การงานของเขา
10 ด้วย ว่า ถ้า คน หนึ่ ง ล้ม ลง อีก คน หนึ่ ง จะ ได้ พะ ยุง เพื่อน
ของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั ้นที่อยูคนเดี
่
ยวเมื่อเขาล้ม
11
ลง เพราะ ไม่มีผู้อื่น พะ ยุง ยก เขา ให้ลุก ขึ้น อนึ่ ง ถ้า สอง
คนนอนอยูด้
่ วยกัน เขาก็อบอุน
่ แต่ถ้า นอนคนเดียวจะอุน
่
12
อย่างไรได้เล่า แม้คนหนึ่ ง สู้ คนเดียวได้ สองคนจะสู้ เขา
ได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ 13 เด็ก ยากจน
และ มีสติปัญญา ก็ดีกว่า กษั ตริย์ ชรา และ โฉด เขลา ผู้รบ
ั คํา
แนะนํา อีก ไม่ได้แล้ว 14 เพราะท่านออกมาจากเรือนจํา แล้ว
ขึ้น ครอง ราช สมบัติ ใน ขณะ ที่มีคน เกิด ใน ราช อาณาจักร
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ของ ท่าน เอง กลาย เป็น คนจน 15 ข้าพเจ้า พิจารณา บรรดา
คนที่มีชีวิตเดินไปเดินมาอยูภายใต้
่
ดวงอาทิตย์ ทัง้ เด็กคนที่
16
สองนั ้นที่จะขึ้นไปแทนท่าน ประชาชนทัง้ หลายคือบรรดา
ผู้ ซ่ึง อยู่ ก่อนนั ้น ไม่มีที่สิน
้ สุด และบรรดาคนที่มาภายหลังก็
จะไม่เปรมปรีดิ์ในท่านด้วย แน่ นอน นี่ ก็เป็นความว่างเปล่า
และความวุน
่ วายใจด้วย

5
ชีวิตก็อนิ จจัง
เจ้า จง ระวัง เท้า ของ เจ้า เมื่อ เจ้า ไป ยัง พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า เพราะ การ เข้า ใกล้ชิด เพื่อ จะฟังก็ดีกว่า คน เขลา
ถวายสัก การบูชา ด้วยว่า เขาไม่รู ว่้ า ตนกําลัง ทํา ชัว่ 2 อย่า
ให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโพล่งๆต่อเบื้อง
พระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ และ
เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก เหตุฉะนั ้นเจ้าจงพูดน้ อยคํา 3 ความ
ฝัน จะ สําเร็จ โดย มี งาน มาก และ จะ รู จ
้ ัก เสียง คน เขลา ได้
4
เพราะ การ พูด มาก เมื่อ เจ้า ปฏิญาณ ไว้ ต่อ พระเจ้า อย่า
ชักช้า ที่ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณนั ้น ให้สําเร็จ เพราะพระองค์
หา ชอบ พระทัย ใน คน เขลา ไม่ จง ทํา ตาม ที่เจ้า ปฏิญาณ
ไว้เถิด 5 ที่เจ้าจะไม่ ปฏิ ญาณก็ยงด
ั ี กว่า ที่เจ้าปฏิญาณแล้ว
6
ไม่ทํา ตาม อย่า ให้ปากของเจ้า เป็น เหตุ นํา ตัว เจ้า ให้กระทํา
ผิด ไป และอย่า พูด ต่อ หน้า ทูต สวรรค์ว่า นี่ แหละเป็น ความ
พลัง้ เผลอ เหตุไฉนจะให้ พระเจ้า ทรงพิโรธเพราะเสียงพูด
ของ เจ้า แล้ว เลย ทรง ทําลาย การ งาน แห่ง นํ้ามือ ของ เจ้า
เสีย เล่า 7 เพราะว่า เมื่อ ฝัน มากและคํา พูด มาก ก็มีอนิ จจัง
ต่างๆ ด้วย แต่เจ้า จง ยําเกรง พระเจ้า เถิด 8 ถ้า เจ้า เห็น
คนจนในเมืองถูก ข่มเหงก็ดี เห็น ความยุติธรรมและความ
1
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เที่ยง ธรรม เอา ไป เสียก็ดี เจ้า อย่า ประหลาด ใจ ใน เรือ
่ ง นั ้น
ด้วย ว่า มีเจ้า หน้าที่คอย จับตา เจ้า หน้าที่อยู่ แล้วยังมีผู้สูง
กว่า อีก ชัน
้ หนึ่ ง จับตา อยู่ เหนื อ พวก เขา ทัง้ สิน
้ 9 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก ผล ประโยชน์ แห่ง แผ่น ดิน โลก ก็อยูที
่ ่เขา เหล่า นั ้น
ทัง้ หมด กษั ตริยเอง
์
ก็ได้รับ การ เลี้ยง ดู จาก ไร่นา 10 คน รัก
เงินย่อมไม่อม
ิ่ เงิน และคนรักสมบัติไม่รูจั
้ กอิม
่ กําไร นี่ ก็อนิ จ
11
จังด้วย เมื่อ ของดี เพิม
่ พูน ขึ้น คนกินก็มีคับคัง่ ขึ้น คนที่
เป็น เจ้าของ ทรัพย์ จะ ได้ประโยชน์ อะไร นอกจาก จะ ได้ ชม
เล่น เป็น ขวัญตา เท่านั ้น 12 การ หลับ ของ กรรมกร ก็ผาสุก
ไม่ว่า เขา จะ ได้ กิน น้ อยห รือ ได้ กิน มาก แต่ความ อิมท
่ ้ อง
ของ คน มังม
่ ีก็ไม่ช่วย เขา ให้หลับ 13 ยังมีสิ่ง สามานย์ อัน น่า
สลด ใจ อีก อย่าง หนึ่ ง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภาย ใต้ดวง อาทิตย์
คือ ทรัพย์สมบัติที่เจ้า ของ ได้เก็บ ไว้ จน เกิด เป็น ภัย แก่ตน
14 และ ทรัพย์สมบัตินั ้น สู ญ เสีย ไป โดย เรือ
่ ง ยาก ลําบาก อัน
ชัว่ ร้าย และ เขา ให้ กําเนิ ด บุตร ชาย คน หนึ่ ง แต่ไม่มีอะไร
ใน มือ เขา 15 เขา ได้ คลอด มา จาก ครรภ์ มารดา ฉั นใด เขา
จะ กลับ ไป อย่าง เปลือย เปล่า เช่น เดีย วกับที่ เขา มา ฉั น นั ้น
และเขาจะเอาอะไรซึ่ง เป็น ผลจากหยาดเหงื่อ แรงงานของ
เขา ติดมือ ไป ไม่ได้เลย 16 นี่ เป็น สิง่ สามานย์ อัน น่า สลด ใจ
อีก คือ เขา ได้เกิ ดมา อย่างไร เขา ก็ ต้อง ไป อย่าง นั ้น เขา จะ
ได้ประโยชน์ อะไร เล่า ที่ เขา ได้ ลงแรง เพื่อ ลมแล้ง 17 อนึ่ ง
เขา รับ ประทาน อยู่ ใน ความ มืด ตลอด ปี เดือน ของ เขา เขา
มีความ ทุกข์อย่าง สาหัส และ มี โทโส พร้อม กับ ความ เจ็บ ไข้
18 ดูเถิด ที่ข้าพเจ้า เห็นดี และสมควร คือ ให้ กิน และดื่ม กับ
ปรีดา ใน ผล ดีแห่งบร รดา กิจการ ของ ตน ที่ ตน กระทํา ภาย
ใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนแห่งชีวต
ิ ของตนที่ พระเจ้าทรง
ประทานแก่ตน เพราะการนี้ แหละเป็น ส่วนของตน 19 อนึ่ ง
ทุกๆคนที่พระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติและความมัง่ คัง่
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ให้ ก็ได้ทรงโปรดให้มีอํานาจรับประทานของเหล่านั ้น ได้รับ
ส่วนของตน และยินดี ปรีดาในการงานของตนได้ นี่ แหละ
เป็น ของ ประทาน จาก พระเจ้า 20 เขา จะ ได้ไม่ต้อง นึ กถึง ปี
เดือนแห่งชีวต
ิ ของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่
ที่ให้ใจเขาปีติยินดี

6

ทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
มีสิ่ง สามานย์ อย่าง หนึ่ ง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภาย ใต้ดวง
อาทิตย์ และ สิง่ นั ้น หนั ก แก่มนุษย์ 2 คือมนุษย์คน ใด ที่
พระเจ้า ทรง ประทาน ทรัพย์สมบัติ ความ มัง่ คัง่ และ ยศ ฐา
บร รดาศักดให้
ิ์ จน สิง่ ใดๆ ที่ เขา ปรารถนา สําหรับ ตัว จิต
ใจ เขา ก็มีครบ ไม่ ขาด เลย แต่พระเจ้า มิได้ทรง โปรด ให้ เขา
มี อํานาจ รับ ประทาน สิง่ นั ้น ได้ คนนอก บ้าน นอก เมือง
กลับ รับ ประทาน สิง่ นั ้น นี่ ก็อนิ จจัง และ เป็น ความ ทุกข์ ใจ
อย่าง ร้าย แรง 3 แม้ว่า มนุษย์ คน ใด มีบุตรสักร้อย คน และ
มีอายุอยูหลาย
่
ปี จน ปี เดือน ของ เขา ก็มากมาย แต่จิต ใจ
ของ เขา หา ได้ อิมด
่ ้วย ของดีไม่ ยิง่ กว่า นั ้นอีก เขา ไม่มีงาน
ฝัง ศพ ของ ตน ด้วย ข้าพเจ้า ว่า บุตร ที่เกิ ดมา แท้ง เสีย ยังดี
กว่า คน นั ้น 4 เพราะ เด็ก นั ้น เกิด มา อนิ จจัง และ ตาย ไป ใน
ความ มืด และ ชื่อ ของ เขา ถูก ปิด ไว้ ใน ความ มืด 5 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก ยังไม่ทันเห็นตะวันหรือยังไม่ ทันรู้เรือ
่ งราวอะไร เด็ก
คน นี้ มีความ สงบ สุข ยิง่ กว่า ผู้ใหญ่นั ้น เสียอีก 6 เออ แม้ว่า
เขา มีชีวิ ตอ ยู่ พันปีทวีอีก เท่า ตัว แต่ไม่ ได้เห็ นข อง ดีอะไร
ทุกคนมิได้ลงไปที่ เดียวกัน หมดดอกหรือ 7 บรรดาการงาน
ของมนุษย์ก็เพื่อ ปากของเขา แต่ถึง กระนั ้น เขาก็ไม่รูจั
้ กอม
ิ่
8 ด้วย ว่า คน มีสติปั ญญา ได้ เปรียบ อะไร กว่า คน เขลา เล่า
หรือ คน ยากจน ที่รู จั
้ ก ดําเนิ น ชีวต
ิ ของ ตน อยู่ ต่อ หน้า คน
1
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ที่มีชีวิตก็ได้เปรียบอะไร 9 เห็น แล้วกับนัยน์ ตาก็ดีกว่า ความ
ปรารถนา ที่ ตระเวน ไป นี่ ก็เป็น ความ ว่าง เปล่า และ ความ
วุน
่ วายใจด้วย 10 สิ่ง ใดซึ่งมีอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ เขาได้ใช้ชื่อ เรียกสิง่
นั ้น นานมาแล้ว และก็ ทราบกัน แล้วว่า มนุษย์ คือ อะไร และ
เขา ไม่ อาจ โต้ เถียง กับ พระองค์ผู้ทรง ฤทธิ์ เดชา กว่า ตน ได้
11 ยิงม
ิ่
ิจ จัง มาก แล้ วจะ เป็น ประโยชน์
่ ีสิ่ง ของ มา กก็ยงอน
อะไรแก่มนุษย์เล่า 12 ใครคนไหนรู ว้ า่ สิง่ ใดเป็นสิง่ ที่ดีสําหรับ
มนุษย์ในชีวตน
ิ ี้ คือในระยะวันเดือนปี ทัง้ หลายแห่งชีวตอ
ิ ัน
เหลวๆ ของ ตน ที่ได้เสีย ไป ดุจดัง เงา เล่า หรือ ใคร ผู้ ใด อาจ
บอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้ สิ่งนั ้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภาย
ใต้ดวงอาทิตย์

7

สิ่ง เลว ร้าย ต่างๆ ที่มนุษย์พบก็ทําให้ไม่สมหวัง และ
ไม่สมปรารถนา
1 ชื่อ เสียง ดีก็ประเสริฐ กว่า นํ้ามัน หอม อย่าง วิเศษ และ
วัน ตาย ก็ดีกว่า วัน เกิด 2 ไป ยัง เรือน ที่มีการ ไว้ทุกข์ก็ดีกว่า
ไป ยัง เรือน ที่มีการ เลี้ยง กัน เพราะ นั ่น เป็น วาระ สุดท้าย
ของมนุษย์ทัง้ ปวง และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเอาเหตุการณ์ นั ้น
ใส่ไว้ในใจ 3 ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะ เพราะความ
เศร้า หมองของใบหน้า ก็ทําให้จิตใจดี ข้น
ึ ได้ 4 จิตใจของคน
ที่มี สติปัญญาย่อมอยู่ ในเรือนที่มีความโศกเศร้า แต่จิตใจ
ของ คน เขลา ย่อม อยู่ ใน เรือน ที่มีการ สนุกสนาน 5 ฟัง คํา
ตําหนิ ของคนที่มี สติปัญญายังดี กว่า ให้ คนฟัง เพลงของคน
เขลา 6 มีเสียง แตก ของ เรียว หนาม อยูใต้
่ หม้อ ฉั นใด เสียง
หัวเราะ ของ คน เขลา ก็ฉั น นั ้น นี่ ก็อนิ จ จังด้วย 7 แท้จริ งกา
รบีบบังคับกระทําให้ผู้มี สติปัญญาโง่ไป และสินบนก็ กระทํา
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ให้ ความเข้าใจเสีย ไป 8 เบื้องปลายแห่ง สิง่ ใดๆก็ดีกว่า เบื้อง
ต้น แห่ง สิง่ นั ้นๆ มีใจ อด กลันก
้ ็ดีกว่า มี ใจ อหังการ 9 อย่า
ให้ ใจ ของ เจ้า โกรธ เร็ว เพราะ ความ โกรธ มี ประจํา อยู่ ใน
ทรวงอกของคนเขลา 10 อย่า ว่า “อะไรหนอเป็น เหตุให้กาล
ก่อนดี กว่า กาลบัดนี้ ” เพราะที่เจ้าไต่ถามนั ้น ไม่ได้ถามด้วย
สติปัญญา 11 สติปัญญาประกอบกับ มรดกก็ เป็น ของดี การ
นั ้นเป็นประโยชน์ แก่คนที่ได้เห็นดวงตะวัน 12 เงินเป็นเครือ
่ ง
ป้องกัน ฉั นใด สติปัญญา ก็ เป็น เครือ
่ ง ป้องกัน ฉั น นั ้น และ
ผลประโยชน์ ของความรู ้ คือ สติ ปัญญาย่อมรักษาชีวต
ิ ของ
ผู้ที่มี สติปัญญานั ้น 13 จงพิจารณาพระราชกิจ ของพระเจ้า
สิ่งใดๆที่พระองค์ทรงกระทําให้คดอยูแล้
่ ว ใครจะเหยียดสิง่
14
นั ้นๆให้ ตรงได้เล่า ในวัน แห่ง ความเจริญ ก็ จงชื่นชมยินดี
แต่ใน วัน แห่ง ความ ทุกข์ ยาก ก็ จง พินิจ พิจารณา พระเจ้า
ทรงบันดาลให้มีทัง้ สองอย่าง เพื่อมนุษย์จะไม่ ค้น ได้ วา่ เมื่อ
เขา ล่วง ไป แล้ว จะ มี อะไร มา 15 ข้าพเจ้า เห็น สิง่ เหล่า นี้ ทัง้
สิน
ิ
ิจ จัง ของข้าพเจ้า คือ คนชอบธรรมพินาศใน
้ ในชี วตอน
ความชอบธรรมของตัว และมี คนชัว่ ร้ายมีชีวิ ต ยืนยาวใน
การก ระ ทํา ชัว่ 16 อย่า เป็น คน ชอบ ธรรม เกิน ไป และ อย่า
ฉลาดเกินตัว เหตุใดเจ้าจะทําตัวให้พินาศเสียเล่า 17 อย่าชัว่
มากนั ก หรือ อย่า เป็น คนเขลา ทําไมเจ้า จะไปตายเสียก่อน
ถึง วาระ ของ เจ้า เล่า 18 ก็ดีอยูแล
่ ้วที่เจ้า จะ ยึดถือ สิง่ เหล่า
นี้ ไว้ เออ เจ้าอย่า แบมือ ปล่อยสิง่ นั ้น ให้หลุด ลอยเสียทีเดียว
เพราะว่า ผู้ที่เกรงกลัว พระเจ้า จะพ้น จากบรรดาสิง่ ที่กล่าว
มานี้ 19 สติปัญญาเป็น กําลัง แก่ คนฉลาดดี กว่า ผู้มีอํานาจ
ใหญ่ โตสิบ คนที่อยูในเมื
่
อง 20 แน่ ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรม
สัก คน เดียว บน แผ่น ดิน โลก ที่ได้ประพฤติล้วน แต่ความ ดี
และ ไม่ กระทํา บาป เลย 21 อย่า สนใจ ฟัง บรรดา ถ้อยคํา ที่
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ใครๆกล่าว เกรงว่า เจ้า จะได้ยน
ิ ทาสของเจ้า แช่งด่า ตัว เจ้า
22 ด้วย ว่า เจ้า ก็แจ้ งอ ยู่ กับ ใจ ของ เจ้า เอง หลาย ครัง
้ หลาย
หนแล้วว่า ตัว เจ้า เองได้แช่งด่า คนอื่น เหมือนกัน 23 บรรดา
ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ชน
ั สูตรดู ด้วยใช้สติปัญญาแล้ว
ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะ ได้ปัญญา ” แต่ปัญญา นั ้น กลับอยู่
ห่าง ไกล จาก ข้าพเจ้า 24 สิ่ง ที่อยูไกล
่
และ ลึกล้าํ เหลือ เกิน
25
ใคร ผู้ ใด จะ ค้น ออก มา ได้ ใจ ข้าพเจ้า หวน กลับ มา เรียน
รู ้ และ เสาะ แสวงหา สติปัญญา และ มูล เหตุ ของ สิง่ ต่างๆ
เพื่อ ให้รู ความ
้
ชัว่ ร้าย แห่ง ความ เขลา คือ ความ เขลา และ
ความ บ้า บอ 26 ข้าพเจ้า ได้ พบ อีก สิง่ หนึ่ ง ซึ่ง ขมขื่น ยิง่ กว่า
ความ ตาย คือ ผู้ หญิง ที่มีใจ เป็น บ่วง แร้ว และ ข่าย มือ ของ
นาง เป็น โซ่ตรวน คน ใด เป็น คน ที่ พอ พระทัย พระเจ้า คน
นั ้น จะ หนี พ้น นาง แต่คน บาป จะ ถูก ผู้ หญิง คน นั ้น จับ เอา
ไป 27 ปัญญา จาร ย์กล่าว ว่า ดูเถิด ข้าพเจ้า พบ ดัง ต่อ ไป นี้
โดย เอา เรือ
่ ง หนึ่ ง มา ประดิษฐ์ติด ต่อ เข้า กับ อีก เรือ
่ ง หนึ่ ง
เพื่อ หามูล เหตุ 28 ซึ่ง จิตใจของข้าพเจ้า ยัง กําลัง หาแล้ว หา
อีก แต่ข้าพเจ้า หา ได้ พบปะ ไม่ ใน ชาย พัน คน จะ พบ ชาย
จริง สัก คนหนึ่ ง แต่จะหาหญิง แท้ สัก คนหนึ่ ง ในจํานวนพัน
คนก็ หาไม่พบ 29 ดูเถิด ข้าพเจ้า พบแต่ ความนี้ ต่างหาก คือ
พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็น คนเที่ยงธรรม แต่มนุษย์ทัง้
หลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมา

8
1

ดูเหมือนว่าคนชัว่ เจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว

ใคร ผู้ ใด จะ เหมือน นั ก ปราชญ์ หรือ ใคร เล่า จะ อธิ บา
ยอะ ไรๆ ก็ได้ สติปัญญา ของ มนุษย์ กระทํา ให้ ใบหน้า ของ
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เขา ผ่องใส และ ใบหน้า ของ เขา ที่แข็ งก ระ ด้าง ก็เปลี่ยน ไป
2 ข้าพเจ้า แนะนํา ว่า จง ถือ รักษา พระ บัญชา ขอ งกษั ตริย์
และที่เกี่ยวข้องกับ คํา ปฏิญาณต่อ พระเจ้า 3 อย่า รีบ ออกไป
ให้ พ้น พระ พักตร์กษั ตริย์ อย่า ยืน อยู่ ฝ่าย ความ ชัว่ ร้าย เพ
ราะกษั ตริย์ยอ
่ มทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์
4 ด้วย ว่า พระ ดํารัส ขอ งกษั ตริย์อยูที
่ ่ไหน อํานาจ ก็อยูที
่ ่ นั ่น
และ ใคร ผู้ ใด จะ กราบทูล ถาม พระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรง
กระทํา อะไร เช่น นั ้น” 5 ผู้ที่รักษา พระ บัญชา จะ ไม่ ประสบ
ความ ชัว่ ร้าย และ จิตใจ ของ คน ที่มี สติปัญญา ก็เข้า ใจ ทัง้
วาระและคํา ตัดสิน 6 ด้วยว่า ไม่ วา่ อะไรทัง้ นั ้น ย่อมมี วาระ
และคํา ตัดสิน ฉะนั ้น ความลําบากของมนุษย์ จึง เป็น ภาระ
หนั กแก่ตัวเขา 7 ด้วยเขาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น ด้วยใคร
จะบอกแก่เขาได้วา่ สิง่ นั ้นจะเกิดขึ้นเวลาใด 8 หามีมนุษย์คน
ใดมีอาํ นาจเหนื อจิตวิญญาณที่ จะรัง้ จิตวิญญาณได้ไม่ หรือ
หา มี อํานาจ อัน ใด เหนื อ วัน ตาย ไม่ การ สงคราม นั ้น ย่อม
ไม่มีการ ปลด ปล่อย ความ ชัว่ ร้าย ย่อม ไม่มีการ ปลด ปล่อย
ผู้ที่ถูกมอบให้ไว้ 9 บรรดาการนี้ ข้าพเจ้า เห็น หมดแล้ว และ
ข้าพเจ้า สนใจ กิจการ ทุก อย่าง ที่ เขา กระทํา กัน ภาย ใต้ดวง
อาทิตย์ มีวาระ ซึ่ง ให้ คน หนึ่ งมี อํา นา จ เหนื ออีก คน หนึ่ ง
ที่ จะ มา ทํา อันตราย เขา 10 ข้าพเจ้า ได้เห็น เขา ฝัง คน ชัว่
ร้าย ผู้ซึ่ง เคยเข้า ออกที่ สถานบริสุทธิ์ และมี คนลืม เขาใน
เมืองที่ คนชัว่ ร้ายนั ้น เองกระทํา สิง่ เช่น นั ้น นี่ ก็อนิ จ จังด้วย
11 เพราะการตัดสิน การกระทํา ชัวน
ั ้ เขาไม่ได้ลงโทษโดย
่ น
เร็ว เหตุฉะนั ้น ใจ บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ จึง เจตนา มุ่ง ที่
จะกระทํา ความชัว่ 12 แม้ว่า คนบาปทํา ชัว่ ตัง้ ร้อยครัง้ และ
อายุ เขายัง ยัง่ ยืน อยูได้
่ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ยัง รู แน่
้ ว่า ความ
ดีจะมีแก่เขาทัง้ หลายที่ยาํ เกรงพระเจ้า คือที่มีความยําเกรง

หนังสือปัญญาจารย์ 8:13

17

หนังสือปัญญาจารย์ 9:2

ต่อพระพักตร์พระองค์ 13 แต่ว่าจะไม่เป็นการดีแก่คนชัว่ ร้าย
อายุของเขาที่ เป็น ดัง เงาก็ จะไม่มียืด ยาวออกไปได้ เพราะ
เขา ไม่มีความ ยําเกรง ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า 14 ยังมี อนิ จ
จังอี กอย่างหนึ่ ง ที่ กระทํา กัน บนแผ่น ดิน โลก คือมี คนชอบ
ธรรม รับ เหตุการณ์ อัน เป็น เหตุการณ์ ที่คน ชัว่ ควร รับ และ
มี คนชัว่ รับ เหตุการณ์ อัน เป็น เหตุการณ์ ที่คนชอบธรรมควร
รับ ข้าพเจ้า กล่าว ได้ว่า นี่ ก็อนิ จ จังด้วย 15 แล้ว ข้าพเจ้า จึง
สนั บสนุน ให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่า ภายใต้ดวงอาทิตย์
มนุษย์ไม่มีอะไรดี ไปกว่า กิน และดื่ม กับ ชื่นชมยินดี ด้วยว่า
อาการ นี้ คลุกคลีไป ใน การ งาน ของ ตน ตลอด ปี เดือน แห่ง
ชีวต
ิ ของตน ที่พระเจ้า ทรงโปรดประทานแก่ ตนภายใต้ดวง
อาทิตย์ 16 เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ ใจจะเข้าใจสติ ปัญญาและทราบ
ธุรกิจที่กระทํากันในโลก (ที่เขาอดหลับอดนอนทํากันตลอด
วัน ตลอดคืน) 17 แล้ว ข้าพเจ้า จึง เห็น บรรดาพระราชกิจ ของ
พระเจ้า ว่า มนุษย์จะค้นหาความเข้าใจในพระราชกิจ ที่ บัง
เกิดอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์หาได้ไม่ เพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะ
ออกแรงค้นหาสัก ปานใดก็ ยงั จะค้นหาให้ พบไม่ได้ เออ ยิง่
กว่า นั ้นอีก แม้ว่า นั ก ปราชญ์ คน ใด นึ ก เอา ว่า เขา จะ เข้าใจ
แล้ว เขาก็ยงั ค้นหาไม่พบ

9

หลักการต่างๆสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ
ข้าพเจ้า ได้ นํา เรือ
่ ง ราว เหล่า นี้ มา คิด ตรวจ พิจารณา
ให้สิ้นว่า คน ชอบ ธรรม และ คน มีสติปัญญา รวม ทังก
้ ิ จการ
ของ เขา ทัง้ หลาย ก็อยูใน
่ พระหัตถ์ ของ พระเจ้า จะ ทรง รัก
หรือ ทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู ้ไม่ ทุกอย่างก็อยูต่
่ อ หน้า
2
เขาทัง้ หลาย สิ่ง สารพัด ตกแก่ คนทัง้ ปวงเหมือนกัน หมด
คือเหตุการณ์ อันเดียวกันตกแก่คนชอบธรรมและคนชัว่ ตก
1
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แก่คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนที่มีมลทิน ตกแก่ผู้ที่ถวาย
สัตว บูชา และ แก่ผู้ที่ไม่ถวาย สัตว บูชา ตก แก่คนดีอย่างไร
ก็ ตก แก่ คน บาป อย่าง นั ้น ตก แก่ คน ปฏิญาณ อย่างไร
ก็ ตก แก่ คน ไม่กล้า ปฏิญาณ อย่าง นั ้น 3 นี่ แหละ เป็น สิง่
สามานย์ที่มีอยูในบรรดาการที
่
่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์
คือ ว่า มีเหตุการณ์ อัน เดีย วกันที่ ตกแก่ คนทัง้ ปวง เออ จิต
ใจของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ก็เต็ม ไปด้วยความชัว่ และ
ความบ้า บออยู่ ในใจของเขาเมื่อมีชีวิต และต่อ จากนั ้น เขาก็
ไปอยู่ กับ คนตาย 4 ส่วนคนใดที่ มัว่ สุม อยู่ กับ คนทัง้ ปวงที่มี
ชีวต
ิ คนนั ้นก็มีความหวัง ใจได้ ด้วยว่า สุนัข ที่เป็น อยูก็
่ ยังดี
5
กว่า สิงโตที่ ตายแล้ว เพราะว่า คนเป็น ย่อมรู้ วา่ เขาเองจะ
ตาย แต่คนตายแล้วก็ไม่รูอะไรเลย
้
เขาหาได้รบ
ั รางวัลอีกไม่
ด้วยว่า ใครๆก็ พากัน ลืม เขาเสีย หมด 6 ทัง้ ความรัก ความ
ชัง และ ความ อิจฉา ของ เขา ได้ สาบสูญ ไป แล้ว ใน บรรดา
การที่ บังเกิด ขึ้น ภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทัง้ หลายหามี ส่วน
ร่วมอีก ต่อ ไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรับ ประทานอาหารของเจ้า ด้วย
ความชื่นชม และไปดื่มน้าํ องุน
่ ของเจ้า ด้วยใจร่าเริง เพราะ
พระเจ้าทรงเห็นชอบกับการงานของเจ้าแล้ว 8 จงให้เสื้อผ้า
ของเจ้าขาวอยูเสมอ
่
และนํ้ามันทีศ
่ ีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาด
9 เจ้า จง อยู่ กิน ด้วย ความ ชื่นชม ยินดี กับ ภรรยา ซึ่ง เจ้า รัก
ตลอดปี เดือน แห่ง ชี วตอน
ิ
ิจ จัง ของเจ้า ซึ่ง พระองค์ได้ทรง
ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนอนิ จจัง
ของเจ้า ด้วยว่า นั ่น เป็น ส่วนในชีวต
ิ และในการงานของเจ้า
ซึ่ง เจ้า ได้ ออกแรงกระทํา ภายใต้ดวงอาทิตย์ 10 มือ ของเจ้า
จับ ทําการ งาน อะไร จง กระทํา การ นั ้น ด้วย เต็ม กําลัง ของ
เจ้า เพราะ ว่า ใน แดน คน ตาย ที่เจ้า จะ ไป นั ้น ไม่มีการ งาน
หรือ แนวความคิด หรือ ความรู ้ หรือ สติปัญญา 11 ข้าพเจ้า
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ได้เห็ นภา ย ใต้ดวง อาทิตย์อีกว่า คน เร็ว ไม่ ชนะ ใน การ วิง่
แข่ง เสมอไป หรือ ฝ่ายมี กําลัง ไม่ ชนะสงครามเสมอไป หรือ
คน ฉลาด ไม่ รับ ประทาน เสมอ ไป หรือ คน มี ความ เข้าใจ ไม่
รํา่ รวยเสมอไป หรือ ผู้ที่เชีย
่ วชาญไม่ได้รับ ความโปรดปราน
เสมอไป แต่วาระและโอกาสมี มาถึง เขาทุก คน 12 เพราะว่า
มนุษย์ไม่รูวาระของตน
้
ปลาติดอยใู่ นอวนอันร้ายฉั นใด และ
นกถูกดักติดอยู่ ในบ่วงแร้ว ฉั นใด วาระอันร้า ยก็ มาถึงบุตร
ทัง้ หลายของมนุษย์ เขาก็ถูกวาระอันร้ายนั ้น ดัก จับ ติด โดย
ฉั บ พลัน เหมือน กัน ฉั น นั ้น 13 ข้าพเจ้า เห็น เรือ
่ งสติ ปัญญา
ภายใต้ดวงอาทิตย์ เห็นว่าเป็นเรือ
่ งใหญ่โตดังต่อไปนี้ 14 ยังมี
เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง มีคนอยูใ่ นเมืองนั ้นน้ อยคน แล้วมีมหา
กษั ตริยมาตี
์
เมืองนั ้น และล้อมเมืองนั ้น ไว้ และสร้างเครือ
่ ง
ล้อมไว้ รอบเมือง 15 แต่ในเมืองนั ้นมี ชายฉลาดแต่ ยากจน
อยู่คนหนึ่ ง และชายคนนี้ ชว
่ ยเมืองนั ้น ไว้ให้พ้น ด้วยปัญญา
ของ ตน แต่หามี ใคร จดจํา รําลึก ถึง ชาย ยากจน คน นี้ ไม่
16 แต่ข้าพเจ้าว่า สติปั ญญาก็ดีกว่ากําลังวังชา ถึงสติปัญญา
ของ ชาย ยากจน คน นั ้น ถูกดู แคลน และ ถ้อยคํา ของ เขา
ไม่มีใคร ฟังก็ตามที 17 ถ้อยคํา ของ คน ฉลาด ซึ่ง ได้ยน
ิ ใน ที่
สงัดดี กว่าสิงหนาทของผู้ครอบครองคนเขลา 18 สติปัญญา
ดี กว่าเครือ
่ งอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่คนบาปคนเดียวย่อมบัน
่
รอนความดีเสียเป็นอันมากได้

10

ความ โง่เขลา ความ ชัว่ ร้าย และ ความ ล้ม เหลว ของ
มนุษย์
1

แมลงวัน ตายย่อมทําให้ขี้ผึ้ง ของคนปรุ ง ยาบูด เหม็น ไป
ดังนั ้นความโง่เขลานิ ดหน่ อยก็ทําให้เขาเสียชื่อด้วยในเรือ
่ ง
2
สติ ปัญญาและเกียรติยศ จิตใจของคนที่มี สติปัญญาย่อม
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อยูที
่ ่ข้างขวามือของตน แต่จิตใจของคนเขลาย่อมอยูที
่ ่ข้าง
มือ ซ้ายของตัว 3 แม้เมื่อ คนเขลากําลัง เดิน ไปตามทาง เขา
ก็ ขาดสํานึ ก และตัว เขามัก แสดงแก่ทุกคนว่า ตนเป็น คน
เขลา 4 ถ้า ใจ ของ เจ้า นาย เกิด โมโห ขึ้น ต่อ ท่าน อย่า ออก
เสีย จากที่ ของท่าน เพราะว่า อารมณ์ เย็น ย่อมระงับ ความ
ผิดใหญ่หลวงไว้ได้ 5 มีสิ่งสามานย์ที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวง
อาทิตย์ ประหนึ่ ง ว่า เป็น ความผิด ซึ่ง มาจากผู้มี อาํ นาจ 6 คือ
คนเขลาถูก แต่ง ตัง้ ไว้ในตําแหน่ ง สูง ใหญ่ และคนมัง่ คัง่ รับ
ตําแหน่ งตํ่าต้อย 7 ข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้า และเจ้านายเดินที่
พื้น แผ่น ดิน อย่างทาส 8 ผู้ใดขุด บ่อ ไว้ ผู้นั ้น จะตกลงในบ่อ
นั ้น ผู้ใดพัง รัว้ ต้นไม้ทะลุเข้าไป งูจะขบกัด ผู้นั ้น 9 ผู้ใดสกัด
หิน ผู้นั ้นจะเจ็บเพราะหินนั ้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั ้นจะประสบ
อันตรายเพราะขอนไม้ นั้น ได้ 10 ถ้า ขวานทื่อ แล้ว และเขา
ไม่ ลับ ให้คม เขา ก็ ต้อง ออกแรง มากกว่า แต่สติปัญญา จะ
ช่วยให้บรรลุความสําเร็จ 11 ถ้างู ขบเสียก่อนที่ทําให้มันเชื่อง
หมองูก็ไม่เป็น ประโยชน์ อะไร แล้ว 12 ถ้อยคํา จาก ปาก ของ
ผู้มี สติปัญญาก็มีคุณ แต่ริม ฝีปากของคนเขลาจะกลืน ตัว
เองเสีย 13 ถ้อยคําจากปากของเขาเป็นความเขลาตัง้ แต่เริม
่
14
ปริปาก ตอนจบถ้อยคํานั ้นกเ็ ป็นความบ้าบออย่างร้าย คน
เขลา พูด มาก ซํ้าซาก มนุษย์หา รู ้ ไม่ว่า เหตุ อัน ใด จะ บังเกิด
ขึ้น ใคร เล่า จะ บอก เขา ได้ ว่า มี อะไร เกิด ขึ้น เมื่อ เขา ล่วง ไป
15 การ งาน ของ คน เขลา กระทํา ให้ เขา ทุก คน เหน็ ดเหนื่ อย
ด้วย ว่า เขา ไม่รู จั
้ ก ทาง ที่จะเข้า ไป ใน กรุ ง 16 โอ บ้าน เมือง
เอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อ กษั ตริย์ ของเจ้า เป็น เด็ก และเจ้า นาย
ทัง้ หลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า 17 โอ บ้าน
เมืองเอ๋ย ความสําราญจะมีแก่เจ้า เมื่อกษั ตริย์ของเจ้าเป็น
บุตรชายของขุนนาง และเจ้า นายของเจ้า มี การเลี้ยงตาม
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กาลเทศะ เพื่อจะมีกําลังวังชา มิใช่จะดื่มให้มึนเมา 18 เพราะ
ความขี้เกียจ หลังคาจึง หัก พัง ลง และเพราะมือ เกียจคร้าน
เรือนจึงรัว่ เฉอะแฉะ 19 เขาจัดงานเลี้ยงไว้เพื่อให้คนหัวเราะ
และนํ้าองุน
่ ทําให้ชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง 20 อย่า
แช่งด่ากษั ตริย์ เออ แม้แต่คิด แช่งด่า ในใจก็ อย่า เลย และ
อย่า แช่ง คนมังม
่ ีที่ในห้องนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศ
จะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรือ
่ งนั ้น

11

1

คนธรรมดาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้

จงโยนขนมปัง ของเจ้า ลงบนนํ้า เพราะอีก หลายวัน เจ้า
จะพบมันได้ 2 จงปันส่วนหนึ่ งให้แก่คนเจ็ดคน เออ ถึงแปด
คนก็ให้เถอะ เพราะเจ้า ไม่ ทราบว่า สิง่ สามานย์ อย่างใดจะ
บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน 3 ถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยูเต็
่ ม มันก็
จะ เท ทัง้ หมด ลง มา บน แผ่น ดิน โลก และ ถ้า ต้นไม้ ล้ม ลง
ทางใต้ หรือ ทางเหนื อ มัน ล้ม ลงตรงไหน มันก็ นอนอยูตรง
่
นั ้น 4 ผู้ใดเฝ้า สังเกตลมก็ จะไม่ หว่านพืช และผู้ที่มองเมฆ
ก็ จะไม่เก็บ เกี่ยว 5 เจ้าไม่ ทราบทางของวิญญาณว่า ไปทาง
ไหน และ กระดูก มี ขึ้น ใน มดลูก ของ หญิง ที่มี ครรภ์อย่างไร
ฉั นใด เจ้าก็ จะไม่ ทราบถึงกิ จการของพระเจ้า ผู้ทรงกระทํา
สิง่ สารพัด ฉั น นั ้น 6 เวลาเช้า เจ้า จงหว่านพืช ของเจ้า และ
พอเวลาเย็นก็ อย่า หดมือ ของเจ้า เสีย เพราะเจ้า หาทราบไม่
ว่าการไหนจะเจริญ การนี้ หรือ การนั ้น หรือ การทัง้ สองจะ
เจริญดีเหมือนกัน 7 แสงสว่างเป็นที่ชื่นใจ และการที่นั ยน์ ตา
เห็น ดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบาน 8 แต่ถ้า คนใดมีชีวิ ตอยูได้
่ ตัง้
หลายปี และเขาเปรมปรีดิ์ในตลอดปี เดือนเหล่านั ้น ก็จงให้
เขา ระ ลึก ถึง วันมืดมิด ว่า จะ มีมาก บรรดา เหตุการณ์ ที่เกิด
ขึ้น มานั ้นก็อนิ จจัง 9 โอ เยาวชน จง เปรม ปรีดิ์ ใน ปฐมวัย
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ของ เจ้า และ ให้จิต ใจ ของ เจ้า กระทํา ตัว เจ้า ให้ ร่าเริง ใน
ปี เดือน แห่ง ปฐมวัย ของ เจ้า เจ้า จง ดําเนิ น ใน ทาง แห่ง ใจ
ของเจ้า และตามสายตาของเจ้า แต่จงทราบว่า เนื่ องด้วย
กิจการ งาน ทัง้ ปวง เหล่า นี้ พระเจ้า จะ ทรง นํา เจ้า เข้า มา ถึง
การพิพากษา 10 ฉะนั ้น จงตัด ความเศร้า หมองเสีย จากใจ
ของเจ้า และจงสลัด ความชัว่ ร้ายเสีย จากเนื้ อ หนั ง ของเจ้า
เพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง

12

มาตรฐาน
ที่สมบูรณ์ เมื่อ
อยูใต้
่ พระ
ราช
บัญญัติปราศจากพระคุณ
1 ใน ปี เดือน แห่ง ปฐมวัย ของ เจ้า เจ้า จง ระลึก ถึง พระ ผู้
เนรมิต สร้าง ของ เจ้า ก่อน ที่ ยาม ทุกข์ ร้อน จะ มา ถึง และ
ปี เดือน ใกล้เข้า มา เมื่อ เจ้า จะ กล่าว ว่า “ข้า ไม่มีความ
เพลิดเพลิน ใน ปี เดือน นั ้น เลย” 2 ก่อน ที่ดวง อาทิตย์ แสง
สว่าง ดวง จันทร์ และ ดวงดาว ทัง้ หลาย อับ แสง และ ก่อน
ที่ เมฆ กลับ มา เมื่อ หมด ฝน แล้ว 3 ใน กาล เมื่อ คน ยาม เฝ้า
เรือน จะ ตัว สัน
่ และ คน แข็ง แรง จะ คุดคู้ไป และ หญิง โม่
จะ เลิก โม่ เพราะ จํานวน ลด น้ อย ลง และ บรรดา ผู้ที่เยีย
่ ม
หน้า ต่าง จะมืดมัว 4 และ ประตูคู่ที่เปิด ออก ถนน จะ ปิด เสีย
เมื่อ เสียง โม่ อ่อย ลง เมื่อมี เสียง นก เขา จะ ลุก ขึ้น และ บร
รดานั กร้ องสตรีจะย่อ ตัว ลง 5 เออ เขาทัง้ หลายจะกลัวที่สูง
และสิง่ น่าสยดสยองก็จะอยู่ในหนทาง ต้นอัลมันด์จะมีดอก
และ ตัก
๊ แตน จะ เป็น ภาระ ความ ปรารถนา ก็ จะ ประลาต ไป
เสีย เพราะ มนุษย์ กําลัง ไป บ้าน อัน ถาวร ของ เขา ส่วน ผู้ไว้
ทุกข์ก็เวียนไปมาตามถนน 6 ก่อนที่สายเงินจะขาด หรือชาม
ทองคํา จะบรรลัย หรือ เหยือกนํ้า จะแตกเสีย ที่นํ้าพุ หรือ ล้อ
จะหัก เสีย ณ ที่ขัง นํ้า 7 และผงคลี จะกลับ ไปเป็น ดิน อย่าง
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เดิม และ จิต วิญญาณ จะ กลับ ไป สู่ พระเจ้า ผู้ทรง ประทาน
ให้มานัน
้ 8 ปัญญาจารย์ว่า อนิ จจัง อนิ จจัง สารพัดก็อนิ จจัง
9 ยิง
่ กว่า นั ้น เพราะ ปัญญา จาร ย์ เป็น คน ฉลาด แล้ว ท่าน
ยังสอนความรู ให้
้ ประชาชนอีกด้วย เออ ท่านพิเคราะห์ ท่าน
ค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิ ต หลายข้อ 10 ปัญญาจาร
ย์เสาะหาถ้อยคําที่เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคําแห่งความ
จริง ไว้อย่างเที่ยงตรง 11 ถ้อยคํา ของนั ก ปราชญ์ เป็น ประดุจ
ปฏัก และ ประดุจ ตะปู ซึ่ง อาจารย์ผู้สอน แห่ง การ ชุมนุม ได้
ตรึง แน่ น ซึ่ง ท่านเมษบาลผู้หน่งึ ได้ ประทานให้ 12 และยิง่
กว่า นั ้นอีก บุตรชายของข้าพเจ้า เอ๋ย จงรับคํา ตัก เตือนเถิด
ซึ่ง จะ ทํา หนั งสือ มาก ก็ไม่มีสิน
้ สุด และ เรียน มาก ก็ เหนื่ อย
เนื้ อ หนั ง 13 ให้เราฟัง ตอนสรุ ป ความกัน ทัง้ สิน
้ แล้ว คือ จง
ยําเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะ
นี่ แหละเป็นหน้าที่ทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ 14 ด้วยว่าพระเจ้าจะทรง
เอาการ งาน ทุก ประการ เข้า สู่ การ พิพากษา พร้ อม ด้วย สิง่
เร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชัว่
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