1

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

สุภาษิ ต

หนังสื อสุภาษิ ต เหมือนอย่างทุก เล่ม ในพระคัมภีร ์ ได้รับ
การ ดลใจ จาก พระเจ้า เล่มนี้ เริม
่ ขึ้น ด้วย คํา ว่า “สุภาษิ ต
ของ ซา โลม อน” ซึ่ง อาจ จะ หมายความ ว่า ซา โลม อ นรว
บรวมสุภาษิ ตหลายข้อ และไม่ได้เขียนขึ้นเองทัง้ หมด แต่ซา
โลมอนเป็น ผู้ที่เขียนสุภาษิ ต เหล่า นี้ ส่วนใหญ่ที่เราเห็น ใน
สุภาษิ ต 1:1 และ 25:1 และให้เปรียบกับ 1 พกษ 4:29-32 สอง
บทสุดท้ายถูก เขียนขึ้น โดยผู้อื่น ตามที่กล่าวไว้ ในสองบท
นั ้น
“คนของเฮเซคียาห์” ได้รวบรวมสุภาษิ ตต่างๆในบทที่ 2529 แต่ยังเรียกสุ ภาษิ ตนนว
ั ้ ่า “สุภาษิ ตของซาโลมอน” อากูร ์
เป็น ผู้ที่เขีย นบทที่ 30 และกษั ตริย์เลมู เอลเป็น ผู้ที่เขีย นบท
ที่ 31 แต่ข้อ 10-31 ของ บท สุดท้าย มี หัว เรือ
่ ง ที่ ต่าง กันกับ
ข้อ 1-9 ของบทนั ้น และผู้เขีย นอาจจะตัง้ ใจให้ สองหัว เรือ
่ ง
นี้ อยูคนละบท
่
หนังสื อสุ ภาษิ ต เป็น “อักษร ศาสตร์แห่งสติปัญญา ” คือ
เป็น คํา แนะนํา ที่รวบรัด มีค่า มาก และได้ รบ
ั การดลใจจาก
พระเจ้า ซึ่ง สามารถ ช่วย ทุก คน ได้ หนังสื อสุ ภาษิ ตนี้ เป็น
สุภาษิ ตตามหลักจรรยาที่ชด
ิ ประจําวันของคน
ั เกี่ยวกับชีวต
ทัว่ ไป
อ.มาร์ทิน ลู เตอร์ เรียกหนั งสือ สุภาษิ ต ว่า “หนังสือ แห่ง
การ ประพฤติดี ” อ.คอ ล ริดจ์ เรียก เล่มนี้ว่า “คู่มือ ที่ดีที่สุด
สําหรับ รัฐบุรุษ” อ.ดีน แสตนลี่ เรียกหนั งสือ นี้ ว่า “ปรัชญา
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แห่ง ชีวต
ิ ประจํา วัน” อ.อังกัส ได้กล่าว ว่า “หนังสื อสุ ภาษิ ต
เป็น หนั งสือ สําหรับ จรรยา ประจํา วัน เหมือน อย่าง หนั งสือ
สดุดีเป็น หนั งสือ สําหรับ การ สรรเสริญ พระเจ้า” อ.บริด จิส
อธิบายว่า “เล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ ยกย่องตําแหน่ ง สูง ของ
เรา และ หนั งสือ สุภาษิ ต สอน ว่า เรา ควร ประพฤติ อย่างไร
ใน ตําแหน่ ง นั ้น” อ.โอ ทิน เจอร์ บอก ว่า “หนังสื อสุ ภาษิ ต
อธิบายชีวต
ิ ของพระเยซู ชด
ั มาก” (จาก Christian Workers
Commentary, โดยอ.เจมส์ เกรย์)
คนที่มีสติปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 สุ ภาษิ ต ของซาโลมอน โอรสของดาวิด กษั ตริยแห่
์ งอิส
รา เอล 2 เพื่อ ให้บรรลุปัญญา และ คํา สัง่ สอน เพื่อ ให้เข้า
ใจ ถ้อยคํา แห่ง ความ เข้าใจ 3 เพื่อ ให้รับคํา สัง่ สอน ใน เรือ
่ ง
สติปัญญา ใน เรือ
่ ง ความ เที่ยง ธรรม ความ ยุติธรรม และ
ความ เที่ยง ตรง 4 เพื่อ ให้ความ หยัง่ รู แก่
้ คน เขลา ให้ ความ
รู และความเฉลี
้
ยวฉลาดแก่คนหนุ่ม 5 ทัง้ ปราชญ์ จะได้ยน
ิ
และ เพิม
่ พูน การ เรียน รู ้ และ คน ที่มีความ เข้าใจ จะ ได้ คํา
ปรึกษา ที่ฉลาด 6 เพื่อ ให้เข้า ใจ สุภาษิ ต และ ปริศนา ทัง้
ถ้อยคํา ของ ปราชญ์ และ ปริศนา ที่ ลึกลับ ของ เขา 7 ความ
ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์ เป็น บ่อ เกิด ของ ความ รู ้ คน โง่ย่อม
ดู หมิน
่ ปัญญา และ คํา สัง่ สอน 8 บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง
ฟัง คํา สัง่ สอน ของ พ่อ เจ้า และ อย่า ละทิง้ กฎ เกณฑ์ ของ
แม่เจ้า 9 เพราะทัง้ สองนั ้น จะเป็น มาลัย งามสวมศีรษะของ
เจ้า เป็น จี้ ห้อยคอของเจ้า 10 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้า คน
บาปล่อ ชวนเจ้า อย่า ได้ยอมตาม 11 ถ้า เขาว่า “มากับ พวก
เรา เถิด ให้เรา หมอบ คอย เอา เลือด คน ให้เรา ซุ่มดัก คน ไร้
ผิด เล่น เถิด 12 ให้เรากลืน เขาทัง้ เป็น อย่างแดนผู้ตาย และ
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กลืน เขาทัง้ ตัวอย่างคนเหล่านั ้นที่ ลงไปสู่ ปากแดน 13 เรา
จะพบของประเสริฐ ทุก อย่าง เราจะบรรจุ เรือนของเราให้
เต็มด้วยของที่ ริบ ได้ 14 จงเข้า ส่วนกับ พวกเรา เราทุก คน
จะ มี เงิน ถุง เดียวกัน” 15 บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย อย่า เดิน ใน
ทางนั ้นกับเขา จงยับยัง้ เท้าของเจ้าจากวิถีของเขา 16 เพราะ
ว่า เท้า ของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ ร้าย และเขารีบ เร่ง ไปทําให้
โลหิตตก 17 เพราะที่จะขึงข่ายไว้ให้นกเห็น ก็ไร้ผล 18 แต่คน
เหล่า นี้ หมอบคอยโลหิต ของตนเอง เขาซุ่มดัก ชีวต
ิ ของเขา
19
เอง
ทาง ของ บรรดา ผู้ที่หา กําไร ด้วย ความ ทารุ ณ โหด
ร้ายก็อย่างนี้ แหละ คือมัน ย่อมคร่า เอาชีวต
ิ ของเจ้าของนั ้น
20
เอง ปัญญาร้องเสียงดังอยูที
่ ่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอ
21
ตามถนน เธอร้องออกมาที่ ชุมนุมชนใหญ่สุด ที่ทางเข้า
ประตูเมือง เธอกล่าวถ้อยคํา ของเธออยู่ ในเมืองว่า 22 “คน
เขลาเอ๋ย เจ้าจะรักความเขลาไปนานสักเท่าใด คนมัก เยาะ
เย้ย จะ ปีติยินดีใน การ เยาะ เย้ย นาน เท่าใด และ คน โง่ จะ
เกลียดความรู ้นานเท่าใด 23 จงหัน กลับ เพราะคํา ตัก เตือน
ของ เรา ดูเถิด เรา จะ เท วิญญาณ ของ เรา ให้เจ้า เรา จะ ให้
ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้า 24 เพราะเราได้เรียกแล้วและเจ้า
ปฏิเสธ เราเหยียดมือ ออกและไม่มีใครสนใจ 25 เจ้ามิได้รับ
รู ใน
้ บรรดา คํา แนะนํา ของ เรา และ ไม่ ยอมรับ คํา ตัก เตือน
ของเราเลย 26 ฝ่ายเราจะหัวเราะเย้ย ความหายนะของเจ้า
เราจะเยาะเมื่อ ความหวาดกลัว ลานมากระทบเจ้า 27 เมื่อ
ความ หวาด กลัว ของ เจ้า มา ถึง อย่าง การ รกร้าง ว่าง เปล่า
และ ความ พินาศ ของ เจ้า มา ถึง อย่าง ลม หมุน เมื่อ ความ
ซึม เศร้า และความปวดร้าวมาถึง เจ้า 28 แล้ว เขาจะทูล เรา
แต่เราจะไม่ตอบ เขาจะแสวงหาเราอย่างขยันขันแข็ง แต่จะ
ไม่ พบเรา 29 เพราะว่า เขาเกลียดความรู ้ และไม่ เลือกเอา
ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ 30 เขาไม่ รบ
ั คํา แนะนํา ของเรา
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เลย แต่กลับดู หมิน
่ คํา ตัก เตือน ของ เรา ทัง้ สิน
้ 31 เพราะ
ฉะนั ้น เขา จะ กิน ผล แห่ง ทาง ของ เขา และ อิมด
่ ้ว ยก ล วิธี
ของเขาเอง 32 เพราะการหัน กลับ ของคนโง่ จะฆ่า เขา และ
ความ เจริญ ของ คน โง่ จะ ทําลาย เขา 33 แต่บุคคล ผู้ ฟัง เรา
จะอยูอย่
่ างปลอดภัย เขาจะอยูอ
่ ย่างสุขสงบปราศจากความ
คิดพรัน
่ พรึงในความชัว่ ร้าย”

2
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญา
บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย ถ้า เจ้า รับคํา ของ เรา และ สะสม
คํา บัญชาของเราไว้กับ เจ้า 2 กระทํา หู ของเจ้า ให้ ผ่งึ เพื่อ รับ
ปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ 3 เออ ถ้าเจ้า
ร้อง หาความ รอบรู ้ และ เปล่ง เสียง ของ เจ้า หาความ เข้าใจ
4 ถ้าเจ้าแสวงหาปั ญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปั ญญาอย่าง
หา ขุมทรัพย์ที่ซ่อน ไว้ 5 นั ่น แหละ เจ้า จะ เข้าใจ ความ ยํา เก
รงพระเยโฮวาห์ และพบความรู ้ของพระเจ้า 6 เพราะพระ
เย โฮ วาห์ ทรง ประทาน ปัญญา ความ รู และ
้
ความ เข้าใจ มา
7
จากพระโอษฐ์ ของพระองค์ พระองค์ทรงสะสมสติ ปัญญา
ไว้ให้คนชอบธรรม พระองค์ทรงเป็น ดัง้ ให้แก่ผู้ที่ดําเนิ น ใน
ความ เที่ยง ธรรม 8 พระองค์ทรง รักษา ระวัง วิถี ของ ความ
ยุติธรรม และ ทรง สงวน ทาง ของ วิสุทธิชน ของ พระองค์ไว้
9 แล้ว เจ้า จะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรม และ
ความ เที่ยง ตรง คือ วิถีที่ดีทุกสาย 10 เมื่อ ปัญญา จะ เข้า มา
ในใจของเจ้า และความรู ้ จะเป็นที่ รม
่ รืน
่ แก่จิตใจของเจ้า
11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้า เจ้า และความเข้าใจจะระ
แวดระวังเจ้าไว้ 12 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางแห่งคนชัว่ ร้าย
จาก คน ที่พูด ตลบตะแลง 13 ผู้ทอด ทิง้ วิถีแห่ง ความ เที่ยง
1
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ธรรม เพื่อ เดิน ในทางแห่ง ความมืด 14 ผู้เปรมปรีดิ์ ในการก
ระทําความชัว่ ร้าย และปีติยินดีในการตลบตะแลงของคน
ชัว่ 15 ผู้ซึ่ง วิถีชีวิต ของเขาล้วนแต่ คดเคี้ยวทัง้ สิน
้ และทาง
ประพฤติของเขาตลบตะแลง 16 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิง
ชัว่ จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ 17 ผู้ทอดทิง้ คู่เคียง
ที่ นางได้ มาเมื่อ ยัง สาวๆนั ้น เสีย และลืม พันธสัญญาแห่ง
พระเจ้าของตน 18 เพราะเรือนของนางจมลงไปสู่ความมรณ
า และวิถี ของนางไปสู่ ชาวเมืองผี 19 ผู้ที่ไปหานางไม่มีกลับ
มาสัก คนเดียว หรือ หามีผู้ใดหัน เข้า ทางแห่ง ชี วตอ
ิ ีก ได้ไม่
20 ดัง นั ้น เจ้าควรจะดําเนิ น ในทางของคนดี และรักษาวิถี
ของคนชอบธรรม 21 เพราะว่า คนที่เที่ ยงธรรมจะได้อยูใน
่
22
แผ่นดิน และคนดี รอบคอบจะคงอยู่ในนั ้น แต่คนชัว่ ร้าย
จะ ถูก ตัดขาด เสีย จาก แผ่น ดิน โลก และ คน ละเมิด จะ ถูก
ถอนรากออกไปจากแผ่นดินโลกเสีย

3

จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา
อย่าลืมกฎเกณฑ์ ของเรา แต่ให้ใจ
ของเจ้า รักษาบัญญัติของเรา 2 เพราะสิง่ เหล่า นี้ จะเพิม
่ วัน
3
เดือนปี ชีวิต ยืนยาว และความสุข สมบูรณ์แก่เจ้า อย่า ให้
ความ เมตตา และ ความ จริง ทอด ทิง้ เจ้า จง ผูก มัน ไว้ที่คอ
ของเจ้า จงเขียนมัน ไว้ที่แผ่นจารึก แห่ง หัวใจของเจ้า 4 ดัง
นั ้น เจ้า จะ พบ ความ โปรดปราน และ ความ เข้าใจ อัน ดี ใน
สาย พระเนตร พระเจ้า และ ใน สายตา มนุษย์ 5 จง วางใจ ใน
พระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจ
ของ ตนเอง 6 จง ยอมรับ รู พระองค์
้
ใน ทุก ทาง ของ เจ้า และ
พระองค์ จะ ทรง กระทํา ให้วิถีของ เจ้า ราบ รืน
่ 7 อย่า ทําตัว
1 บุตรชายของเราเอ๋ย
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ฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยําเกรงพระเยโฮวาห์ และ
ออกไปเสีย จากความชัว่ ร้าย 8 การกระทํา เช่น นี้ จะเป็นสุข
ภาพ แก่ สะดือ ของ เจ้า และ เป็น ไข ใน กระดูก ของ ตน 9 จง
ถวาย เกียรติแด่พระ เย โฮ วาห์ ด้วย ทรัพย์สินข อง ตน และ
ด้วยผลแรกแห่ง ผลิตผลทัง้ สิน
้ ของเจ้า 10 แล้ว ยุง้ ของเจ้า
จะเต็มด้วยความอุดม และบ่อ ยํ่า องุน
่ ของเจ้า จะล้น ด้วยนํ้า
11
องุน
่ ใหม่ บุตรชายของเราเอ๋ย อย่า ดู หมิน
่ การตี สอนของ
พระเยโฮวาห์ หรือ เบื่อ หน่ายต่อ การตัก เตือนของพระองค์
12 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก ดังบิ
ดา ตัก เตือน บุตร ชาย ผู้ที่เขา ปีติชื่นชม 13 มนุษย์ผู้ประสบ
ปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ เป็น สุขจริง หนอ 14 เพราะผล
ที่ได้จาก ปัญญา ย่อม ดี กว่า ผล ที่ได้จาก เงิน และ กําไร นั ้น ดี
กว่า ทองคํา เนื้ อดี 15 เธอประเสริ ฐ กว่า ทับทิม และบรรดา
สิง่ ที่เจ้า ปรารถนา จะ เปรียบ กับ เธอ ไม่ได้ 16 ชีวิ ต ยืนยาว
อยูที
่ ่มือขวา ของ เธอ และ ที่ มือ ซ้าย ของ เธอ มี ความ มัง่ คัง่
และเกียรติยศ 17 ทางของเธอเป็นทางของความร่มรืน
่ และ
18
วิถี ทัง้ สิน
ิ
้ ของ เธอ คือ สันติภาพ เธอ เป็นต้น ไม้แห่ง ชีวต
แก่ผู้ที่ยึด เธอ ไว้ บรรดา ผู้ที่ยึด เธอ ไว้แน่ นก็เป็นสุข 19 พระ
เยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา พระองค์ทรง
สถาปนา ฟ้า สวรรค์ โดย ความ เข้าใจ 20 โดย ความ รู ้ ของ
พระองค์น้ําบาดาลก็ปะทุออกมา และเมฆก็หยาดนํ้าค้างลง
มา 21 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาสติ ปัญญาและความ
เฉลียวฉลาดไว้ อย่า ให้ ทัง้ สองนี้ หนี ไปจากสายตาของเจ้า
22 ดัง นั ้น ทัง
้ สองจะเป็น ชีวต
ิ แก่จิตใจของเจ้า จะเป็น ความ
งดงามประดับ คอของเจ้า 23 แล้ว เจ้า จะดําเนิ น ในทางของ
เจ้า อย่างปลอดภัย และเท้า ของเจ้า จะไม่สะดุด 24 เมื่อ เจ้า
นอน เจ้าจะไม่กลัว เออ เจ้าจะนอนและการนอนหลับ ของ
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เจ้า จะเป็น อย่างผาสุก สดชื่น 25 อย่า เกรงความหวาดกลัว
อย่างปัจจุบันทันด่วน และอย่าเกรงเมื่อการรกร้างว่างเปล่า
ของคนชัว่ มาถึง 26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็น ความไว้
วางใจของเจ้า และจะทรงรักษาเท้า ของเจ้า ให้ พ้น จากการ
ถูก จับ 27 อย่า ยึด ความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับ ในเมื่อ
สิง่ นี้ อยูใน
่ อํานาจ มือ ของ เจ้า ที่ จะ กระทํา ได้ 28 อย่า พูดกับ
เพื่อนบ้านของเจ้า ว่า “ไปเถอะ แล้ วกลับ มาอีก พรุ ง่ นี้ ฉั น
จะให้” ในเมื่อ เจ้า มีให้อยูแล้
่ ว 29 อย่า กะแผนงานชัว่ ร้ายต่อ
เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้อาศัยอย่างไว้วางใจอยูข
่ ้างๆเจ้า 30 อย่า
โต้แย้งกับ ผู้ ใด อย่าง ไร้เหตุผล ใน เมื่อ เขา มิได้ทํา อันตราย
อย่างใดแก่เจ้า 31 อย่า อิจฉาคนที่ทารุ ณ อย่า เลือกทางใดๆ
ของเขาเลย 32 เพราะคนตลบตะแลงเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียน
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ แต่ข้อ ลึกลับ ของ พระองค์ นั ้น อยู่ กับ คน
ชอบธรรม 33 คํา สาปแช่ง ของพระเยโฮวาห์อยูบนเรื
่
อนของ
คน ชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรง อํานวย พระพร แก่ที่อาศัย ของ
คนชอบธรรม 34 แน่ นอนพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะ
เย้ย แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม 35 คน
ฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่คนโง่จะได้ความอัปยศเป็น
ตําแหน่ ง

4
1

สติปัญญาจากบิดา

บุตรทัง้ หลายเอ๋ย จงฟัง คํา สัง่ สอนของพ่อ เจ้า ให้ตัง้ ใจ
ฟัง เพื่อ เจ้า จะได้ รบ
ั ความเข้าใจ 2 เพราะเราให้ หลัก คํา สอน
ที่ดีแก่เจ้า อย่า ละทิง้ กฎ เกณฑ์ ของ เรา 3 เพราะ เรา เป็น
ลูกชาย ของ พ่อ เรา ดูอ่อน โยน และ เป็นที่ รัก ยิง่ ใน สายตา
ของแม่เรา 4 บิดาสอนเรา และพูดกับ เราว่า “ให้ใจของเจ้า
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ยึด คํา สอน ของ เรา ไว้ให้มัน
่ จง รักษา บัญญัติของ เรา และ
5
มีชีวิ ตอยู่ อย่า ลืม และอย่า หัน กลับ จากถ้อยคํา แห่ง ปาก
ของเรา จงเอาปัญญา และเอาความเข้าใจ 6 อย่า ทอดทิง้
เธอ และเธอจะรักษาเจ้า ไว้ จงรัก เธอ และเธอจะระแวด
ระวัง เจ้า 7 ปัญญาเป็น สิง่ สําคัญ ที่สุด ฉะนั ้น จงเอาปัญญา
แม้เจ้า จะ ได้อะไร ก็ตาม จง เอา ความ เข้าใจ ไว้ 8 จง ตี ราคา
เธอ ให้สูง และ เธอ จะ ยกย่อง เจ้า ถ้า เจ้า กอด เธอ ไว้ เธอ
จะให้เกียรติเจ้า 9 เธอจะเอามาลัย งามสวมศีรษะเจ้า เธอ
จะ ให้ มงกุฎ แห่ง สง่า ราศีแก่เจ้า ” 10 โอ บุตร ชาย ของ เรา
เอ๋ย จง ฟัง และ รับ ถ้อยคํา ของ เรา เพื่อ ปี เดือน แห่ง ชีวต
ิ
ของเจ้า จะมากหลาย 11 เราได้ สอนเจ้า ในเรือ
่ งทางปัญญา
แล้ว เรา ได้ นํา เจ้า ใน วิถี ของ ความ เที่ยง ธรรม 12 เมื่อ เจ้า
เดิน ย่างเท้า ของเจ้า จะไม่ถูกขัด ขวาง และเมื่อ เจ้า วิง่ เจ้า
จะไม่สะดุด 13 จงยึด คํา สัง่ สอนไว้ และอย่า ปล่อยไป จงระ
แวดระวัง เธอไว้ เพราะเธอเป็น ชีวต
ิ ของเจ้า 14 อย่า เข้าไป
ในวิถี ของคนชัว่ และอย่า เดิน ในทางของคนชัว่ ร้าย 15 จง
หลีก เสีย อย่า เดิน บนนั ้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป
16 เพราะถ้า คนชัว
่ ร้ายไม่ได้ทําความผิด เขานอนไม่หลับ ถ้า
เขา ไม่ได้ทําให้คน ใด สะดุด เขา จะ หลับ ไม่ลง 17 เพราะ เขา
รับ ประทานอาหารของความชัว่ ร้าย และดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง
ความทารุ ณ 18 แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซึ่ง
ฉายสุกใสยิง่ ขึ้นๆจนเต็ม วัน 19 ทางของคนชัว่ ร้ายก็ เหมือน
ความมืด ทึบ เขาไม่ ทราบว่า เขาสะดุด อะไร 20 บุตรชายของ
เราเอ๋ย จงตัง้ ใจต่อถ้อยคําของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหา
คํา พูด ของเรา 21 อย่า ให้ มัน หนี ไปจากสายตาของเจ้า จง
รักษามันไว้ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมันเป็นชีวต
ิ แก่ผู้ที่ค้น
พบ และมัน เป็นสุข ภาพแก่ เนื้ อ หนั ง ของผู้ นั้น ทัง้ สิน
้ 23 จง
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รักษาใจของเจ้า ด้วยความระวัง ระไวรอบด้าน เพราะแหล่ง
แห่งชีวต
ิ เริม
่ ต้นออกมาจากใจ 24 จงหันไปจากปากที่พูดคด
เคี้ยว และให้รม
ิ ฝีปากลดเลี้ยวอยู่ หา่ งจากเจ้า 25 ให้ตาของ
เจ้า มองตรงไปข้างหน้า และให้หนัง ตาของเจ้า มองตรงไป
ข้างหน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทัง้
สิน
่ คง 27 อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย
้ ของเจ้าจะมัน
จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่ ร้าย

5

จงระวังผู้หญิงชัว่

1 บุตรชายของเราเอ๋ย

จงตัง้ ใจต่อปัญญาของเรา จงเอียง
หู ของเจ้า ฟัง ความเข้าใจของเรา 2 เพื่อ เจ้า จะรักษาความ
เฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู ้
3 เพราะริม ฝีปากของหญิง ชัวน
ั ้ ็ หยาดนํ้า ผึ้ง ออกมา และ
่ นก
4
ปากของนางก็ล่ืนยิง่ กว่านํ้ามัน แต่ในที่สุด นางขมขื่นอย่าง
บอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม 5 เท้า ของนางก้าวลง
ไปสู่ความตาย ย่างเท้า ของนางติดตามวิถีสู่นรก 6 เกรงว่า
เจ้าจะสนใจในวิถีแห่งชีวต
ิ ทางของนางวนเวียนไป เพื่อเจ้า
7
จะหารู ไม่
้
ฉะนั ้น โอ บุตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเรา และ
อย่า พรากจากถ้อยคํา แห่ง ปากของเรา 8 จงหลีก ทางของ
เจ้า ให้ ไกลจากนาง อย่า ไปใกล้ประตูเรือนของนาง 9 เกรง
ว่า เจ้า จะให้เกียรติของเจ้า แก่คนอื่น และให้ปีเดือนของเจ้า
แก่ คน โหด ร้าย 10 เกรง ว่า แขก แปลก หน้า จะ กิน ความ อุ
ดม สมบูรณ์ ของ เจ้า จน อิม
่ และ แรงงาน ของ เจ้า ตก ไป ใน
เรือนของคนต่างด้าว 11 และถึงบัน
้ ปลายชีวต
ิ ของเจ้า เจ้า
ครวญคราง เมื่อเนื้ อและกายของเจ้าถูกล้างผลาญ 12 และ
เจ้า ว่า “ข้า เคยเกลียดคํา สัง่ สอนเสีย จริงๆ และจิตใจของ
ข้า ดู หมิน
่ การตัก เตือน 13 ข้า ไม่ เคยเชื่อ ฟัง เสียงครู ของข้า
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หรือ เอียง หูให้แก่ผู้สัง่ สอน ของ ข้า 14 ข้า จวน จะ ล้ม ละลาย
สู่ ความพินาศอยูรอมร่
่
อ ในหมู่ ชุมนุมชนและคนที่ ประชุม
15
กัน อยูนั
่ ้น ” จง ดื่มน้าํ จาก ถัง เก็บน้าํ ของ เจ้า ดื่มน้าํ ไหล
จาก บ่อ ของ เจ้า เอง 16 จง ให้นํ้าพุของ เจ้า ไหล กระจาย ออก
ไปนอกบ้าน และให้ ธารนํ้า นั ้น ไหลไปตามถนน 17 จงให้ มัน
เป็น ของเจ้า แต่ผู้ เดียว และมิใช่สําหรับ คนแปลกหน้า ด้วย
18 จงให้นํ้าพุของเจ้า ได้ รับ พร และเปรมปรีดิ์อยูกั
่ บ ภรรยา
คนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนัน
้ 19 จงให้นางเหมือนนางกวางที่น่ารัก
เลียงผาที่งามสง่า จงให้ ถัน ของภรรยาเจ้า เป็นที่ หนําใจเจ้า
อยูทุ
่ ก เวลา จงดื่มด่าํ อยู่ กับ ความรัก ของนางเสมอ 20 บุตร
ชายของเราเอ๋ย เจ้าจะเคลิบเคลิม
้ อยู่ กับ หญิง ชัว่ ทําไมเล่า
และโอบกอดอกของนางสัญจรอยูทํ
่ าไม 21 เพราะว่าทางของ
คน ก็ เบื้อง หน้า พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์ และ พระองค์
ทรงใคร่ครวญวิถี ทัง้ สิน
้ ของเขา 22 ความชัว่ ช้า ของคนชัว่
ร้ายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขา
23 เขาจะตายปราศจากคําสัง
่ สอน และเพราะความโง่อย่าง
ยิง่ ของเขา เขาจึงจะหลงเจิน
่ ไป

6

คํา เตือนเรือ
่ งการคํ้า ประกัน การเกียจคร้าน ความหยิง่
การเป็นพยานเท็จและการผิดประเวณี
1 บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย ถ้า เจ้า เป็ น ผู้ ประกัน เพื่อน ของ
เจ้า ได้ทําสัญญาให้แก่คนแปลกหน้า 2 เจ้าจึงติดบ่วงเพราะ
คํา จาก ปาก ของ เจ้า และ เจ้า ติดกับ เพราะ คํา พูด จาก ปาก
ของ เจ้า 3 บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง ทํา อย่าง นี้ และ ช่วย ตัว
เจ้า ให้ รอด เถิด เพราะ เมื่อ เจ้า ตก อยู่ ใน กํา มือ เพื่อน ของ
เจ้า แล้ว ไป รีบ ไป วิงวอน เพื่อน ของ เจ้า 4 อย่า ให้ ตา ของ

สุภาษิ ต 6:5

11

สุภาษิ ต 6:25

เจ้า หลับ ลง อย่า ให้หนัง ตาของเจ้า ปรือ ไป 5 จงปลีก ตัว ของ
เจ้า จาก ภัย อย่าง ละมัง่ ที่ปลีก ตัว จาก มือ ของ พราน อย่าง
นกจาก มือ ของ คน จับ นก 6 คน เกียจคร้าน เอ๋ย ไป หา มด
ไป๊ พิเคราะห์ดูทาง ของ มัน และ จง ฉลาด 7 โดย ปราศจาก
ผู้นําทาง ผู้ ดูแลหรือ ผู้ปกครอง 8 มัน เตรียมอาหารของมัน
ใน ฤดูแล้ง และ สํ่า สม ของกิน ของ มัน ใน ฤดูเกี่ยว 9 โอ คน
เกียจคร้านเอ๋ย เจ้าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไรเจ้า จะลุก ขึ้น
จาก หลับ 10 หลับนิด เคลิม
้ หน่ อย กอด มือ พัก นิ ด หน่ อย
11 ความ จน จะ มา เหนื อ เจ้า อย่าง คนจร และ ความ ขัดสน
อย่างคนถือ อาวุธ 12 คนเหลวไหล คือ คนชัว่ ร้าย ที่เที่ยวไป
ด้วย ปาก คด เคี้ยว 13 ตา ของ เขา ก็ขยิบ เท้า ของ เขา ก็ขยับ
นิว
่ ย ไป ด้วย
้ 14 ประดิษฐ์ความ ชัว่ ร้าย อยู่ เรือ
้ ของ เขา ก็ชีไป
15
ใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าว เพราะฉะนั ้น ความ
หายนะจะมาถึง เขาอย่างปัจจุบัน ทัน ด่วน ฉั บ พลัน นั ้น เอง
เขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้ 16 หกสิง่ เหล่านี้ พระเยโฮวาห์ทรง
เกลียด เออ มีเจ็ดสิง่ เป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนสําหรับพระองค์
17 ตายโส ลินม
ส
ุ
า
และมื
อ
ที่ ทํา โลหิต ไร้ ผิด ให้ตก 18 จิตใจ
้
ที่ คิด แผนงานชัว่ ร้าย เท้า ซึ่ง รีบ วิง่ ไปสู่ความร้าย 19 พยาน
เท็จ ซึ่ง พูดมุสา และ คน ผู้ หว่าน ความ แตก ร้าว ท่ามกลาง
พวก พีน้
่ อง 20 บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง รักษา บัญญัติของ
พ่อ เจ้า และอย่า ละทิง้ กฎเกณฑ์ ของแม่เจ้า 21 มัดมัน ติด ไว้
บนใจของเจ้า เสมอ ผูก มัน ไว้ที่คอของเจ้า 22 เมื่อ เจ้า เดิน
มัน จะ นํา เจ้า เมื่อ เจ้า นอน ลง มัน จะ เฝ้า เจ้า และ เมื่อ เจ้า
ตื่น ขึ้น มัน จะพูดกับ เจ้า 23 เพราะพระบัญญัติเป็น ประทีป
และ พระ ราช บัญญัติเป็น สว่าง และ คํา ตัก เตือน แห่ง การ
สัง่ สอนเป็น ทางแห่ง ชีวต
ิ 24 เพื่อ สงวนเจ้า ไว้ จากหญิง ชัว่
ร้าย จากลิน
้ พะเน้าพะนอของหญิง สัญจร 25 อย่า ปรารถนา
ความงามของนางอยู่ ในใจของเจ้า อย่า ให้ นางจับ เจ้า ด้วย

สุภาษิ ต 6:26

12

สุภาษิ ต 7:6

หนั งตาของนาง 26 เพราะโดยวิธีการของหญิงแพศยา ชาย
คน ใด อาจ เหลือ แค่ ขนม ปังก้อน เดียว ได้ และ หญิง เล่น ชู้
ล่า ชีวต
ิ ประเสริฐ ของชายทีเดียว 27 ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อก
ของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้า ของเขาไหม้ได้หรือ 28 หรือ ผู้ ใดจะ
เดิน บน ถ่าน ที่ลุก โพลง โดย ไม่ให้เท้า ของ เขา ถูก ไฟ ลวก
ได้หรือ 29 บุคคลผู้เข้า หาภรรยาของเพื่อนบ้านก็ เป็น อย่าง
นั ้น แหละ ไม่มีผู้ใดที่ แตะต้องนางแล้ว จะไร้ความผิด 30 ถ้า
ขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิว คนไม่ดูหมิน
่
31
ขโมยนั ้นมิใช่หรือ แต่ถ้า จับ เขาได้ เขาต้องชําระคืน เจ็ด
เท่า เขาจะต้องให้สิ่ง ของทัง้ สิน
้ ในบ้านของเขา 32 แต่ผู้ใด
ที่ล่วง ประเวณี กับ ผู้ หญิง คน หนึ่ งก็ ขาด ความ เข้าใจ ผู้ใด ที่
กระทํา อย่างนั ้นก็ ทําลายจิตใจตนเอง 33 เขาได้ รบ
ั บาดแผล
และความอัปยศ และจะล้างความขายหน้า ของตนหาได้ไม่
34 เพราะความริษยากระทํา ให้ คนเกรีย
้ วกราด ในวันที่ เขา
แก้แค้น เขาจะไม่เพลามือ 35 เขาจะไม่รบ
ั ค่าทําขวัญใดๆ ถึง
เจ้าจะทวีของกํานั ล เขาก็ไม่ยอมสงบ

7

จงระวังวิถีทางของหญิงชัว่
1 บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง รักษา ถ้อยคํา ของ เรา จง สะ
สมบัญญัติของเราไว้กับเจ้า 2 จงรักษาบัญญัติของเรา และ
ดํารง ชีวต
ิ อยู่ จง รักษา กฎ เกณฑ์ ของ เรา อย่าง กับ แก้วตา
ของ เจ้า 3 มัดมัน ไว้ที่นิว
้ มือ ของ เจ้า เขีย นมัน ไว้ บน แผ่น
4
จารึก แห่ง ใจของเจ้า จงพูดกับ ปัญญาว่า “เธอเป็น พี่ สาว
ของฉั น” และจงเรียกความเข้าใจว่า “ญาติผู้ หญิง ” 5 เพื่อ
ปัญญานี้ จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชัว่ จากหญิงสัญจร
ที่พูด จา พะเน้าพะนอ 6 เพราะ ที่หน้า ต่าง บ้าน ของ เรา เรา
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ได้ มอง ออก ไป ตาม บานเกล็ด 7 เรา เห็นว่า ท่ามกลาง คน
เขลาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่ เราพิเคราะห์ดูนั ้น ก็มีหนุ่ม
คน หนึ่ ง ไร้ความ เข้าใจ 8 ผ่าน ไป ตาม ถนน ใกล้ ทาง แยก
ไป บ้าน ของ นาง เดิน ตาม ถนน ซึ่ง ไป บ้าน นาง 9 ใน เวลา
โพล้เพล้ ในเวลาเย็น เวลาคํ่าคืนและความมืด 10 และดูเถิด
หญิง คนหนึ่ ง มาพบเขาแต่ง ตัวอย่างหญิง แพศยาหัวใจเจ้า
เล่ห์ 11 (นาง จัด จ้าน และ ดื้อดึง เท้า ของ นาง ไม่อยูกั
่ บ บ้าน
12 ประเดย
ี ๋ วอยูถนน
่
ประเดีย
๋ วอยู่ ตามถนน และนางหมอบ
13
คอยอยูทุ
่ กมุม) นางฉวยเขาได้ และจุบเขา นางพูดกับเขา
อย่างไม่มียางอายว่า 14 “ฉั นจําต้องถวายเครือ
่ งสักการบูชา
และวันนี้ ฉันได้ ทําตามคําปฏิญาณแล้ว 15 ฉั นจึงออกมาหา
เธอ เสาะหาหน้า เธอ และฉั น พบเธอแล้ว 16 ฉั น ได้ ประดับ
เตียงของฉั น ด้วยผ้า คลุม เป็น ผ้า ลิ นินอียป
ิ ต์สีต่างๆ 17 ฉั น
ได้อบที่นอนของฉั นด้วยมดยอบ กฤษณา และอบเชย 18 มา
เถอะ ให้เรามาอิมด
่ ้วยความรัก จนรุ ง่ เช้า ให้เราทําตัว ของ
เราให้ปีติยินดีด้วยความรัก 19 เพราะผัว ของฉั น ไม่อยูบ้
่ าน
20
เขา ไป ทาง ไกล
เขา เอา เงิน ไป ถุง หนึ่ ง พอ วัน เพ็ญ เขา
21
จึง กลับ มา” นาง หว่าน ล้อม ด้วย วาจา โอ้โลม นาง บังคับ
เขา ด้วย ริม ฝีปาก ที่พูด พะเน้าพะนอ 22 เขา ก็ติด ตาม นาง
ไปทันทีอย่างวัว ตัวผู้ ไปสู่ การฆ่า หรือ อย่างคนเขลาที่ ไปรับ
โทษที่ขื่อ 23 จนลูก ธนู ปัก เข้าไปถึง ตับ อย่างนกรนเข้าไปหา
บ่วง เขา หา ทราบ ไม่ว่านี่มีค่า ถึง ชีวต
ิ 24 ฉะนั ้น โอ บุตร ทัง้
หลาย เอ๋ย บัดนี้ จง ฟัง เรา และ จง ตัง้ ใจ ต่อ ถ้อยคํา จาก ปาก
ของ เรา 25 อย่า ให้ ใจ ของ เจ้า หัน ไป ตาม ทาง ของ นาง อย่า
หลงทางไปในวิถี ของนางนั ้น 26 เพราะนางได้ ฟัด เหยื่อ ลง
เสีย เป็นอัน มาก เออ นางได้ ฆ่า ชายที่แข็ง แรงจํานวนมาก
เสียแล้ว 27 เรือนของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้วงแห่ง
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ความตาย

8
1

การสรรเสริญสติปัญญา

ปัญญา มิได้ร้อง เรียก หรือ ความ เข้าใจ มิได้เปล่ง เสียง
ของเธอหรือ 2 ณ ที่สูง ที่ข้างทาง ที่กลางถนนเธอก็ ยน
ื อยู่
3 ข้างประตู หน้า เมือง ที่ทางเข้า มุข เธอก็ ร้องเสียงดัง ว่า
4 “โอ บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า และเสียงเรียกของเรา
ไปถึงบุตรชายของมนุษย์ 5 โอ คนเขลา จงเข้าใจสติปัญญา
คน โง่ทัง้ หลาย จง มี ใจ ที่เข้าใจ 6 ฟัง ซี เพราะ เรา จะ พูด ถึง
สิง่ ยอด เยียม
่
เพราะ สิง่ ที่ ชอบ จะ มา จาก ริม ฝีปาก ของ เรา
7 เพราะ ปาก ของ เรา จะ กล่าว ความ จริง ความ ชัว
่ ร้าย เป็น
สิง่ ที่ น่า สะอิด สะเอียนต่อริมฝีปากของเรา 8 บรรดาคํา ปาก
ของ เรา นั ้น ชอบ ธรรม ใน นั ้น ไม่มีคํา บิด หรือ คํา คด 9 คํา
เหล่า นั ้น สําหรับ ผู้ที่เข้า ใจ ก็ ตรง หมด สําหรับ ผู้ พบ ความ
รู ก็
้ ถูก ต้อง 10 จงรับคํา สัง่ สอนของเราแทนเงิน และความ
รู ้ แทน ทองคํา อย่าง ดี 11 เพราะ ปัญญา ดี กว่า ทับทิม และ
สิง่ ที่เจ้า ปรารถนา ทัง้ หมด จะ เปรียบ เทียบ กับ ปัญญา ไม่ได้
12 เราคือ ปั ญญา อยูในความหยั
่
ง่ รู ้ และเราพบความรู แห่
้ ง
ความเฉลียวฉลาด 13 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นความ
เกลียดชัง ความชัว่ ร้าย เราเกลียดความเย่อ หยิง่ และความ
จองหอง และ ทาง ของ ความ ชัว่ ร้าย กับ ปาก ตลบตะแลง
14 เรามีคําหารือและสติปั ญญา เรามีความเข้าใจ เรามีกําลัง
15 โดย เรา นี่ แห ละ กษั ตริย์ จึง ปกครอง และ ผู้ ครอบ ครอง
จึง ตรากฎหมายที่ยุติธรรม 16 โดยเรานี่ แหละเจ้า นายและ
ขุนนาง ได้ครอบ ครอง คือ บรรดา ผู้ พิพากษา ของ แผ่น ดิน
โลก 17 เรารัก บรรดาผู้ที่รัก เรา และบรรดาผู้ที่แสวงหาเรา
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อย่างขยัน ขัน แข็งก็ พบเรา 18 ความมัง่ คัง่ และเกียรติอยูกั
่ บ
เรา เออ ทัง้ ทรัพย์ ศฤงคาร ที่ ทนทาน และ ความ ชอบ ธรรม
19 ผล ของ เรา ดี กว่า ทองคํา แม้ทอง คํา เนื้ อดี และ ผล ได้
ของ เรา ดี กว่า เงิน เนื้ อ บริสุทธิ์ 20 เรา นํา ใน ทาง แห่ง ความ
ชอบ ธรรม ใน วิถี ทัง้ หลาย ของ ความ ยุติธรรม 21 ประสาท
ทรัพย์ ศฤงคาร แก่ บรรดา ผู้ที่รัก เรา บรรจุคลัง ทรัพย์ ทัง้
หลาย ของ เขา ให้เต็ม 22 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น เจ้าของ
เรา ใน เมื่อ พระองค์ ทรง เริม
่ งาน ของ พระองค์ ก่อน บรรดา
พระราชกิจ โบราณของพระองค์ 23 เราได้ รับ การสถาปนา
ไว้ตัง้ แต่ดึกดําบรรพ์มาแล้ว ตัง้ แต่ แรก ก่อนปฐมกาลของ
แผ่น ดิน โลก 24 เราถือ กําเนิ ด มาเมื่อก่อ นมีมหาสมุทร เมื่อ
ไม่มีน้าํ พุที่มีน้าํ มากมาย 25 ก่อนการเนรมิตสร้างภูเขา ก่อน
เนิ น เขา เรา ก็ ถือ กําเนิ ด มา แล้ว 26 ก่อน ที่พระองค์ทรง
สร้าง แผ่น ดิน โลก ทัง้ ไร่นา หรือก่อน ผงคลี แรก ของ พิภพ
27 เมื่อ พระองค์ ทรง สถาปนา ฟ้า สวรรค์ เรา อยูที
่ ่นั ่น แล้ว
เมื่อ พระองค์ ทรงลากเส้น รอบวงบนพื้น มหาสมุทร 28 เมื่อ
พระองค์ ทรงสถาปนาฟ้า เบื้องบน เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา
นํ้าพุ ของ นํ้า บาดาล ให้ มัน
่ ไว้ 29 เมื่อ พระองค์ ทรง กําหนด
เขตจํากัด ให้แก่ทะเล เพื่อ ว่า นํ้า จะไม่ ละเมิด พระบัญชาของ
พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงปัก ผัง รากฐานของพิภพ 30 เรา
อยูข
่ ้างพระองค์แล้ว เหมือนผู้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดู เราเป็น
ความปีติยินดีประจํา วัน ของพระองค์ เปรมปรีดิ์อยูต่
่ อ พระ
พักตร์พระองค์เสมอ 31 เปรมปรีดิ์ ในพิภพที่มีคนอาศัย ของ
พระองค์ และปีติยินดีในบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ฉะนั ้น
โอ บุตร ทัง้ หลาย เอ๋ย บัดนี้ จง ฟัง เรา บรรดา ผู้ที่รักษา ทาง
ของ เรา ก็อยูสุ
่ ข สงบ 33 จง ฟัง คํา สัง่ สอน และ จง ฉลาด
และ อย่า เพิก เฉย เสีย 34 ผู้ใด ที่ ฟัง เรา ก็เป็นสุข คือ เฝ้า
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อยูที
่ ่ประตูรัว้ ของเราทุก วัน และคอยอยู่ ข้างประตู บ้านของ
เรา 35 เพราะ ผู้ ใด ที่ พบ เรา ก็ พบ ชีวต
ิ และ ได้ รับ ความ พอ
36
พระทัย จากพระเยโฮวาห์ แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็ กระทํา
จิตใจตัว เองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่เกลียดชัง เราก็ รก
ั ความมรณ
า”

9

ความ เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ เป็นการ เริม
่ ต้น ของ
สติปัญญา
1 ปั ญญาได้ สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ ตัง
้ เสาเจ็ด ต้น
2 เธอ ได้ ฆ่า สัตว์ ของ เธอ ได้ประสม นํ้า องุน
่ ของ เธอ ได้จัด
โต๊ะ ของเธอแล้ว ด้วย 3 และได้ ส่ง สาวใช้ ของเธอออกไป ส่ง
เสียงเรียกจากที่ สูง ที่สุด ในเมืองว่า 4 “ผู้ใดที่ เป็น คนเขลา
ให้เขาหัน เข้า มาที่นี่ ” เธอพูดกับ ผู้ที่ไร้ความเข้าใจว่า 5 “มา
เถอะ มารับ ประทาน ขนมปัง ของ เรา และ ดื่มน้าํ องุนที
่ ่ เรา
ได้ประสม 6 จงทิง้ ความเขลาเสีย และดํารงชีวต
ิ อยู่ ดําเนิ น
7
ในทางของความเข้าใจนั ้น เถิด” ผู้ที่ว่า กล่าวคนมัก เยาะ
เย้ย จะได้ รบ
ั ความอับอาย และผู้ที่ตัก เตือนคนชัว่ ร้ายจะได้
รับ รอยเปื้ อน 8 อย่า ตัก เตือนคนมัก เยาะเย้ย เพราะเขาจะ
เกลียดเจ้า จงตัก เตือนปราชญ์ และเขาจะรัก เจ้า 9 จงให้
คํา สัง่ สอน แก่ปราชญ์และ เขา จะ ฉลาด ยิง่ ขึ้น จง สอน คน
ชอบ ธรรม และ เขา จะ เพิม
้
ขึ้น 10 ความ ยํา
่ การ เรียน รู มาก
เก รง พระ เย โฮ วาห์เป็นที่ เริม
้ ัก
่ ต้น ของ ปัญญา และ ซึ่ง รู จ
องค์บริสุทธิเป็
์ นความเข้าใจ 11 เนื่ องจากเรา วันคืนของเจ้า
จะเพิม
ิ ของเจ้าจะเพิม
่ ทวีคูณ และปีเดือนแห่งชีวต
่ พูน 12 ถ้า
เจ้า ฉลาด เจ้าก็ ฉลาดเพื่อ ตนเอง แต่ถ้า เจ้า เยาะเย้ย เจ้า
ก็ จะ ทน แต่ลําพัง 13 หญิง โง่ นั้น เสียง เอ็ดอึง นาง เซ่อ และ
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14 เพราะนางนั ่ง ที่ประตูเรือนของนาง และ ณ
ไม่รู อะไรเลย
้
ที่นั ่ง สูง ในเมือง 15 พลางร้องเรียกบรรดาผู้ที่ผ่านไป ผู้เดิน
ตรงไปตามทางของเขาว่า 16 “ผู้ใดที่ เป็นคนเขลา ให้เขาหัน
เข้า มาที่นี่ ” นางพูดกับ เขาผู้ไร้ความเข้าใจว่า 17 “นํ้า ที่ ขโมย
มาหวานดี และขนมที่รบ
ั ประทานในที่ลับก็อร่อย” 18 แต่เขา
ไม่ทราบว่าคนตายอยูที
่ ่นั่น และแขกของนางก็อยูในห้
่
วงลึก
ของนรก

10
ความเขลาแห่ง ความชัว่ ร้ายเปรียบกับ สติ ปัญญาแห่ง
ความชอบธรรม
1 สุ ภาษิ ต ของ ซา โลม อน บุตร ชาย ที่ ฉลาด กระทํา
ให้บิดายินดี แต่บุตรชายที่โง่เป็น ความโศกของมารดาเขา
2 คลัง ทรัพย์ ชว
ั ่ ร้ายไม่ เป็น กําไร แต่ความชอบธรรมช่วยให้
พ้นจากความตาย 3 พระเยโฮวาห์จะมิได้ทรงปล่อยให้จิตใจ
คนชอบธรรมหิว แต่พระองค์ทรงทอดทิง้ ทรัพย์สมบัติของ
คนชัว่ ร้าย 4 มือที่ หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจน แต่มือ
ที่ ขยัน ขัน แข็ง กระทํา ให้มัง่ คัง่ 5 ผู้ที่สํ่า สม ไว้ ใน ฤดูแล้งก็
เป็น บุตร ชาย ที่ฉลาด แต่ผู้หลับใน ฤดูเกี่ย วก็ เป็น บุตร ชาย
ที่ นํา ความ อับอาย มา 6 พระพร อยู่ บน ศีรษะ ของ คน ชอบ
ธรรม แต่ความ ทารุ ณ ท่วม ปาก คน ชัว่ ร้าย 7 การ ระลึก ถึง
คน ชอบ ธรรม เป็น พระพร แต่ชื่อ เสียง ของ คน ชัว่ ร้าย จะ
เน่า เสีย 8 ผู้ที่มีใจ ประกอบ ด้วย ปัญญา จะ ยอ มรับบัญญัติ
แต่คนที่พูดโง่ๆจะล้มลง 9 ผู้ใดที่ ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม
ก็ ดําเนิ น อย่าง มัน
่ คง ดี แต่ผู้ที่ทํา ทาง ของ ตน ให้ ชัวก
่ ็ จะ
ปรากฏ แจ้ง แก่คน อื่น 10 ผู้ที่ขยิบ ตา ก็ ก่อ ความ เศร้า โศก
แต่คนที่พูด โง่ๆ จะ ล้ม ลง 11 ปาก ของ คน ชอบ ธรรม เป็น
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บ่อนํ้าแห่งชีวต
ิ แต่ความทารุ ณท่วมปากคนชัว่ ร้าย 12 ความ
เกลียดชังเร้าให้เกิดความวิวาท แต่ความรักครอบงําบรรดา
ความผิด บาปเสีย 13 ที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบ
ปัญญา แต่ไม้เรียว ก็ เหมาะ สําหรับ หลัง ของ ผู้ที่ขาด ความ
เข้าใจ 14 ปราชญ์ก็สํ่า สม ความ รู ไว้
้ แต่ปาก ของ คน โง่ นํา
15
ความพินาศมาใกล้ ทรัพย์ศฤงคารของคนมัง่ คัง่ คือเมือง
เข้มแข็งของเขา แต่ความยากจนของคนจนคือความพินาศ
ของ เขา 16 ผล งาน ของ คน ชอบ ธรรม นํา ไป ถึง ชีวต
ิ แต่ผล
ของ คน ชัว่ ร้าย นํา ไป ถึง บาป 17 เขา ผู้ รักษา คํา สัง่ สอน
ก็อยูในวิ
่
ถีแห่งชีวต
ิ แต่เขาผูป
้ ฏิเสธคําเตือนสติก็หลงเจิน
่ ไป
18 เขาผู้ ปิดบัง ความเกลียดชังด้วยริม ฝีปากมุสา และเขาผู้
ออกปากใส่ รา้ ยเป็น คนโง่ 19 การพูด มากก็ จะไม่ ขาดความ
ผิดบาป แต่เขาผู้ยบ
ั ยัง้ ริมฝีปากของตนเป็นผู้ที่ฉลาด 20 ลิน
้
ของคนชอบธรรมก็เหมือนเงินเนื้ อบริสุทธิ์ ความคิดของคน
ชัว่ ร้ายมี ค่า แต่น้ อย 21 ริม ฝีปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคน
เป็นอัน มาก แต่คนโง่ตายเพราะขาดสติปัญญา 22 พระพร
ของ พระ เย โฮ วาห์ กระทํา ให้มัง่ คัง่ และ พระองค์มิได้แถม
ความโศกเศร้า ไว้ด้วย 23 คนโง่กระทํา ความผิด เหมือนการ
เล่นสนุก แต่คนที่มีความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24 สิ่งใดที่
คนชัว่ ร้ายคิดกลัว มันจะมาถึงเขา แต่สิ่งใดที่ คนชอบธรรม
ปรารถนา จะ ทรง ประสาท ให้ 25 ลม หมุน ผ่าน ไป ฉั นใด คน
ชัวก
่ น
่ ็ไม่มีอีกฉั น นั ้น แต่คนชอบธรรมเป็น รากฐานที่อยูเป็
นิ ตย์ 26 อย่าง นํ้าส้ม กับ ฟัน และ ควันกับ ตา เป็น ฉั นใด คน
เกียจคร้านกับ ผู้ที่ใช้เขาก็ เป็น ฉั น นั ้น 27 ความยํา เกรงพระ
เย โฮ วาห์ นั ้น ยืด ชีวต
ิ ให้ ยาว ไป แต่ปีเดือน ของ คน ชัว่ ร้าย
28
นั ้น จะ สัน
้ เข้า
ความ หวัง ของ คน ชอบ ธรรม จะ จบ ลง
ใน ความ ยินดี แต่ความ มุ่ง หวัง ของ ความ ชัว่ ร้าย ก็ จะ สูญ
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เปล่า 29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง แก่ผู้เที่ยง
ธรรม แต่ผู้กระทํา ความชัว่ ช้า จะถูก ทําลาย 30 ผู้ชอบธรรม
จะ ไม่ถูกกํา จัด เลย แต่คน ชัว่ ร้าย จะ ไม่ได้อยูใน
่ แผ่น ดิน
31 ปากของคนชอบธรรมนํา ปั ญญาออกมา แต่ลิน
้ ของคน
32
ตลบตะแลงจะถูกตัดออก ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู ว้ า่
อะไรเหมาะสม แต่ปากของคนชัว่ ร้ายรู ว้ า่ สิง่ ใดตลบตะแลง

11
ความจริงเปรียบกับความเท็จ
ตราชูเที ยม เท็จนน
ั ้ เป็นที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ เย
โฮวาห์ แต่ลูก ตุ้ม เที่ยงตรงเป็น ความปีติยินดีของพระองค์
2 เมื่อความเย่อหยิง
่ มาถึง ความอับอายก็มาด้วย แต่ปัญญา
3
อยูก
่ ับคนใจถ่อม ความซื่อสัตย์ของคนที่เทย
ี่ งธรรมย่อมนํา
เขา แต่ความคดโกงของคนละเมิด ย่อมทําลายเขา 4 ความ
มัง่ คัง่ ไม่ อํานวย กําไร ใน วัน ทรง พระพิโรธ แต่ความ ชอบ
ธรรม ช่วย ให้ พ้น ความ มรณ า 5 ความ ชอบ ธรรม ของ คน
ที่ไร้ตําหนิ ย่อมรักษาทางของเขาให้ตรง แต่คนชัว่ ร้ายจะล้ม
ลงด้วยความชัว่ ร้ายของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของคน
เที่ยงธรรมย่อมช่วยเขาให้พ้น แต่คนละเมิดจะถูกราคะของ
เขา จับ เป็น เชลย 7 เมื่อ คน ชัว่ ร้าย ตาย ความ หวัง ของ เขา
จะพินาศ และความมุ่ง หวัง ของคนอธรรมก็สูญ เปล่า 8 คน
ชอบธรรมรับ การช่วยเหลือ ให้ พ้น ความลําบาก และคนชัว่
ร้ายเข้าไปแทนที่ 9 คนหน้า ซื่อ ใจคดทําลายเพื่อนบ้านของ
เขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น ด้วย
อาศัย ความรู ้ 10 เมื่อ คนชอบธรรมอยูเ่ ย็น เป็นสุข บ้านเมือง
ก็เปรมปรีดิ์ และเมื่อคนชัว่ ร้ายพินาศ ก็มีเสียงโห่ร้อง 11 โดย
พร ของ คน เที่ยง ธรรม บ้าน เมือ งก็เป็นที่ยกย่อง แต่ว่า มัน
ควํา่ ลง โดย ปาก ของ คน ชัว่ ร้าย 12 บุคคล ที่ขาด สติปัญญา
1
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ย่อม เหยียด เพื่อน บ้าน ของ ตน แต่คนที่มีความ เข้าใจ ก็ ยัง
นิ่ งอยู่ 13 บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ แต่บุคคลที่มีใจ
สัตย์ ซื่อ ย่อม ปิดบัง สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด ไว้ได้ 14 ที่ไหน ที่ไม่มีคํา
แนะนํา ประชาชน ก็ ล้ม ลง แต่ใน ที่ ซึ่งมีที่ปรึกษา มาก ย่อม
มีความปลอดภัย 15 บุคคลผู้รบ
ั ประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์
แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย 16 สตรีงามสง่า
ย่อม ได้ รับ เกียรติ และ ชาย ที่มีอํานาจ ใหญ่ โต ย่อม มัง่ คัง่
17 ชายผู้มีความเอ็นดู ยอ
่ มให้ประโยชน์ แก่จิตใจตน แต่ชาย
ที่ดุร้ายย่อมทําให้ตัว เองเจ็บ ปวด 18 บุคคลชัว่ ร้ายได้ ทํางาน
ที่หลอกลวง แต่บุคคลที่หว่านความชอบธรรมจะได้บําเหน็ จ
ที่แน่ นอน 19 ความชอบธรรมนํา ไปสู่ชีวิต ฉั นใด บุคคลผู้ติด
ตาม ความ ชัว่ ร้าย จะ นํา ไป สู่ ความ ตาย ของ ตนเอง ฉั น นั ้น
20 คนที่มีใจ ตลบ ตะ แลง เป็ นที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ เย
โฮ วาห์ แต่คนที่เที่ ยง ตรง ใน ทาง ของ เขา ย่อม เป็น ความ
ปีติยินดีของพระองค์ 21 ถึง แม้ใครลงมือ ช่วยก็ตาม ซึ่ง คน
ชัว่ ร้าย จะ ไม่มีโทษ นั ้น หา มิได้ แต่บรรดา เชื้อ สาย ของ คน
ชอบ ธรรม จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้พ้น 22 สตรีงาม ที่ ปราศจาก
ความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทองคํา ที่จมูก หมู 23 ความ
ปรารถนาของคนชอบธรรมอยู่ ในความดีเท่านั ้น ความมุ่ง
หวัง ของคนชัว่ ร้ายอยู่ ในความพิโรธ 24 บางคนยิง่ จํา หน่าย
ยิงม
่ งั ่ คัง่ บาง คน ยิง่ ยึด สิง่ ที่ ควร จําหน่าย ไว้ ยิง่ ขัดสน ก็มี
25 บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รบ
ั ความมัง่ คัง่ บุคคลที่รดนํ้า
26
เขา เอง จะ รับ การ รดนํ้า
ประชาชน จะ แช่งบุคคล ที่ กัก
ข้าว แต่พระพรจะอยู่ บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าว 27 บุคคลผู้
แสวงหาความดี ก็แสวงหาความพอใจ แต่ความชัว่ ร้ายมา
ถึง ผู้ที่เสาะหามัน 28 บุคคลผู้ วางใจในความมัง่ คัง่ ของตน
จะ ล้ม ละลาย แต่คน ชอบ ธรรม จะ รุ ง่ เรือง อย่าง ใบไม้เขียว
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29 บุคคลผู้ทําให้ครัวเรือนของเขาลําบากจะรับลมเป็ นมรดก

และ คน โง่ จะ เป็น คนใช้ ของ คน ที่มีใจ ฉลาด 30 ผล ของ คน
ชอบ ธรรม เป็นต้น ไม้แห่ง ชีวต
ิ และ ผู้ ชนะ วิญญาณ ก็มี สติ
31
ปัญญา ดูเถิด แม้คนชอบธรรมอาจจะถูก ทําโทษในแผ่น
ดินโลก คนชัว่ ร้ายและคนบาปจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด

12

ความชอบธรรมเปรียบกับความชัว่ ร้าย
ผู้ใดที่รก
ั คํา สัง่ สอนก็ รก
ั ความรู ้ แต่บุคคลที่เกลีย ดการ
ตัก เตือนก็ เป็น คนโฉด 2 คนดีเป็นที่ โปรดปรานของพระเย
โฮวาห์ แต่คนที่ คิด การชัว่ ร้ายพระองค์ จะทรงตําหนิ 3 คน
จะตัง้ อยู่ ด้วยความชัว่ ร้ายไม่ได้ แต่รากของคนชอบธรรม
จะ ไม่รู จั
้ ก เคลื่อน ย้าย 4 ภรรยา ดี เป็น มงกุฎ ของ สามีตน
แต่นาง ผู้ที่นํา ความ อับอาย มา ก็ เหมือน ความ เปื่ อย เน่า ใน
กระดูกสามี 5 ความคิดของคนชอบธรรมนั ้นยุติธรรม แต่คํา
หารือ ของคนชัว่ ร้ายนั ้น หลอกลวง 6 ถ้อยคํา ของคนชัว่ ร้าย
หมอบคอยเอาโลหิต แต่ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคน
ให้รอดพ้น 7 คน ชัว่ ร้าย ควํา่ แล้ว และ ไม่มีอีก แต่เรือน ของ
คน ชอบ ธรรม ยัง ดํารง อยู่ 8 คน จะ ได้ คํา ชมเชย ตาม สติ
ปัญญา ของ เขา แต่คนที่ ความ คิด ตลบ ตะ แลง จะ เป็นที่ดู
หมิน
่ 9 ผู้ที่ถูกสบประมาทและมีคนรับใช้ ก็ดีกว่าคนที่ยกย่อง
ตนเอง แต่ขาด อาหาร 10 คน ชอบ ธรรม ย่อม เห็น แก่ชีวิต
สัตว์ ของเขา แต่ความกรุ ณาของคนชัว่ ร้ายคือ ความดุร้าย
11 บุคคล ที่ ไถนา ของ ตน จะ มี อาหาร อุดม แต่บุคคล ที่ติด
ตาม คน ไร้ สาระ ก็ ขาด ความ เข้าใจ 12 คน ชัว่ ร้าย ปรารถนา
ตาข่ายของคนเลว แต่รากของคนชอบธรรมย่อมออกผล
13 คนชัว
่ ร้ายย่อมติด บ่วงโดยการละเมิด แห่ง ริม ฝีปากของ
ตน แต่คนชอบธรรมจะหนี พ้น จากความลําบาก 14 จากผล
แห่ง ปากของตนคนก็ อม
ิ่ ใจในความดี และผลงานแห่งมือ
1
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ของ เขา ก็ จะ กลับ มา หา เขา 15 ทาง ของ คน โง่ นั ้น ถูก ต้อง
ใน สายตา ของ เขา เอง แต่คนที่ ยอม ฟัง คํา แนะนํา ก็ฉลาด
16 จะ รู ้ ความ โกรธข อง คน โง่ได้ทันที แต่คนที่หยัง
่ รู ย่
้ อม
17
ปิดบังความอับอาย บุคคลผู้พูดความจริงกล่าวความชอบ
ธรรม แต่พยาน เท็จ กล่าว คํา หลอก ลวง 18 มีบาง คน ที่ คํา
พูด พล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิน
้ ของปราชญ์ นํา
การรักษามาให้ 19 ริม ฝีปากที่พูดจริง จะทนอยูได้
่ เป็น นิ ตย์
20
แต่ลินที
่ เพียง ประเดีย
๋ ว เดียว ความ หลอก
้ ่พูดมุ สา อยูได้
ลวง อยู่ ใน ใจ ของ บรรดา ผู้ คิด แผนการ ชัว่ ร้าย แต่บรรดา
ผู้ กะ แผน งาน แห่ง สันติภาพ มีความ ชื่นบาน 21 ไม่มีความ
ชัว่ ตกอยู่ กับ คนชอบธรรม แต่คนชัว่ ร้ายจะเต็มด้วยความ
ร้าย 22 ริม ฝีปาก ที่พูดมุ สา เป็นที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ
เยโฮวาห์ แต่คนทัง้ หลายที่ประพฤติอย่างจริงใจเป็น ความ
ปีติยินดีของพระองค์ 23 คนที่หยัง่ รู ย่
้ อมเก็บความรู ไว้
้ แต่ใจ
คน โง่ ป่าว ร้อง ความ โง่เขลา 24 มือ ของ คน ที่ ขยัน ขัน แข็ง
จะ ครอบ ครอง ฝ่าย คน เกียจคร้าน จะ ถูกบัง คับ ให้ ทํางาน
โยธา 25 ความ กระวนกระวาย ใน ใจ ของ มนุษย์ ถ่วง เขา ลง
แต่ถ้อยคําที่ดีกระทําให้เขาชื่นชม 26 คนชอบธรรมประเสริฐ
กว่า เพื่อน บ้าน ของ ตน แต่ทาง ของ คน ชัว่ ร้าย ชักจูง พวก
เขา ให้หลง 27 คน เกียจคร้าน จะ ไม่ ปิ้ ง เหยื่อ ที่ เขา ล่า มา
แต่ทรัพย์ศฤงคาร ของ คน ขยัน ขัน แข็งมีค่า 28 ใน วิถี ของ
ความชอบธรรมมีชีวต
ิ และในทางนั ้นไม่มีความมรณา

13

บุตรชายที่ฉลาด คือพระพรแห่งความชอบธรรม
1 บุตรชายที่ ฉลาดฟัง คํา สัง
่ สอนของบิดาตน แต่คนมัก
เยาะเย้ย ไม่ ฟัง คํา ขนาบ 2 คนจะกิน ของดี จากผลปากของ

สุภาษิ ต 13:3

23

สุภาษิ ต 13:19

ตน แต่จิตใจของคนละเมิด จะกิน ความทารุ ณ 3 บุคคลที่ ระ
แวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวต
ิ ของเขา แต่บุคคลที่ เปิด
ริม ฝีปาก กว้าง ก็ จะ มา ถึง ความ พินาศ 4 วิญญาณ ของ คน
เกียจคร้านยังอยากอยู่ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของ
คนขยัน จะอ้วนพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่คน
ชัว่ ร้ายประพฤติ น่า รังเกียจและน่า อดสู 6 ความชอบธรรม
ระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ความชัว่ ร้ายควํา่
คน บาป 7 คนที่ ว่า ตน มัง่ คัง่ แต่ไม่มีอะไร เลย ก็มี คนที่ ว่า
ตนเป็น คนจน แต่มีทรัพย์ศฤงคารเป็นอัน มากก็มีอยู่ 8 ค่า
ไถ่ชีวิต ของ คน คือ ทรัพย์ ศฤงคาร ของ เขา แต่คน ยากจน
ไม่ ฟัง คํา ติเตียน 9 สว่าง ของ คน ชอบ ธรรม ก็ เปรม ปรีดิ์
แต่ประทีป ของ คน ชัว่ ร้าย จะ ถูกดับ 10 เพราะ ความ ทะนง
ตัว เท่านั ้น การ วิวาท จึง เกิด ขึ้น แต่ปัญญา อยู่ กับ บรรดา
ผู้ที่รับคํา แนะนํา 11 ทรัพย์ศฤงคาร ที่ได้มา โดย โชค ลาภ จะ
ยอบแยบลง แต่บุคคลที่ส่ําสมโดยการงานจะได้เพิม
่ พูนขึ้น
12 ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทําให้ใจเจ็บชํ้า แต่ความปรารถนา
ที่สําเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ 13 บุคคลผู้ดูหมิน
่ พระวจนะ
จะ ถูก ทําลาย แต่บุคคล ผู้ เกรง กลัว พระ บัญญัติจะ ได้ รับ
บําเหน็ จ 14 กฎ เกณฑ์ของ ปราชญ์ เป็น นํ้าพุแห่ง ชีวต
ิ เพื่อ
จะ ออก ไป ให้ พ้น จาก บ่วง ของ ความ มรณ า 15 ความ เข้าใจ
ที่ดีก็ได้รับความโปรดปราน แต่หนทางของคนละเมิดก็ยาก
นั ก 16 บรรดาคนที่หยัง่ รู กระทํ
้
าทุกอย่างด้วยความรู ้ แต่คน
โง่ก็อวดความโง่ของตน 17 ผู้สื่อสารที่ชว
ั ่ ร้ายหลงไปในความ
ร้าย แต่ทูตที่สัตย์ซื่อนําการรักษามาให้ 18 ความยากจนและ
ความอดสู มาถึงบุคคลที่ เพิก เฉยต่อ คํา สัง่ สอน แต่บุคคล
ที่ สนใจ คํา ตัก เตือน ก็ได้รับ เกียรติ 19 ความ ปรารถนา
ที่สัมฤทธิผลเป็
น สิง่ หอมหวานสําหรับ จิต วิญญาณ แต่เป็น
์
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ความ สะอิดสะเอียน แก่คน โง่ที่จะ ละ เสีย จาก ความ ชัว่ ร้าย
20 บุคคลที่ เดินกับ ปราชญ์ จะกลายเป็ น คนฉลาด แต่เพื่อน
ฝูง ของคนโง่ จะถูก ทําลาย 21 ความชัว่ ร้ายตามติด คนบาป
แต่คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั ความดี เป็น บําเหน็ จ 22 คนดีก็ละ
มรดกไว้ให้แก่หลานๆ แต่ทรัพย์ศฤงคารของคนบาปนั ้น สํ่า
สมไว้ให้คนชอบธรรม 23 ดินที่คนยากจนไถไว้ก็เกิดผลอุดม
แต่สิ่ง ของถูก ทําลายได้ เพราะขาดความยุติธรรม 24 บุคคล
ที่ สงวน ไม้ เรียว ก็เกลียด บุตร ชาย ของ ตน แต่ผู้ที่รัก เขา
พยายามตี สอนเขาทัน เวลา 25 คนชอบธรรมรับ ประทานได้
จนพอใจ แต่ท้องของคนชัว่ ร้ายจะหิว

14

คน ฉลาด เปรียบ กับ คน เขลา คน มัง่ มีเปรียบ กับ คน
ยากจน
1 ผู้หญิง ทัง
้ หลาย ที่มี สติปัญญาส ร้าง เรือน ของ เธอ ขึ้น
แต่ผู้หญิง ที่โง่รือม
้ ัน ลง ด้วย มือ ตนเอง 2 บุคคล ผู้ ดําเนิ น
ใน ความ เที่ยง ธรรม เกรง กลัว พระ เย โฮ วาห์ แต่บุคคล ที่
คด เคี้ยว ใน ทาง ของ เขา ก็ดูหมิน
่ พระองค์ 3 ใน ปาก ของ
คน โง่มีไม้เรียว แห่ง ความ โอหัง แต่ริม ฝีปาก ของ ปราชญ์
จะ สงวน เขา ไว้ 4 ที่ไหน ที่ไม่มีวัว ผู้ ที่นั ่น ราง หญ้า สะอาด
แต่พืชผลอุดมได้มาด้วยแรงวัว 5 พยานที่สัตย์ซื่อจะไม่มุสา
แต่พยาน เท็จ จะ กล่าว คํา มุสา 6 คน มัก เยาะ เย้ย แสวงหา
ปัญญาเสีย เปล่า แต่ความรู นั
้ ้นก็ งา่ ยแก่คนที่มีความเข้าใจ
7 จงไปให้ พ้น หน้า คนโง่ เมื่อ เจ้า ไม่ พบริม ฝีปากแห่ง ความรู ้
ในตัว เขา 8 ปัญญาของคนหยัง่ รู ้คือ การเข้าใจทางของเขา
แต่ความโง่ของคนโง่เป็นที่หลอกลวง 9 คนโง่เขลาเยาะเย้ย
เรือ
่ งความผิด บาป แต่ในท่ามกลางคนชอบธรรมก็มีความ
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โปรดปราน 10 จิตใจรู ้ ความขมขื่น ของใจเอง และไม่มีใคร
อื่น มาเข้า ส่วนความชื่นบานของมัน 11 เรือนของคนชัว่ ร้าย
จะถูก ควํา่ แต่เต็นท์ของคนเที่ยงธรรมจะรุ ง่ เรือง 12 มีทาง
หนึ่ งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิน
้ สุดลงที่ทางของความ
มรณา 13 แม้ใจของคนที่ หว
ั เราะก็เศร้า และที่สุดของความ
ชื่นบานนั ้น คือ ความโศกสลด 14 คนที่มีใจหัน กลับ จะได้ ผล
จากทางของเขาจนเต็ม และคนดีก็จะได้ผลดีแห่งการกระ
ทํา ของ เขา 15 คน เขลา เชื่อ ถือ วาจา ทุก อย่าง แต่คน หยัง่
รู มองดู
้
ว่า เขากําลัง ไปทางไหน 16 คนมี ปัญญาก็ เกรงกลัว
และหันเสียจากความชัว่ ร้าย แต่คนโง่เดือดดาลด้วยความ
มัน
่ ใจ 17 คนโมโหฉั บพลันประพฤติโง่เขลา และคนวางแผน
ชัว่ ร้าย เป็นที่เกลียด ชัง 18 คน เขลา ได้ ความ โง่ เป็น มรดก
แต่คน หยัง่ รู ก็
้ มี ความ รู เป็
้ น มงกุฎ 19 คน ชัว่ ร้ายก ราบ คน
ดี และ คน ชัว่ ร้ายก ราบ อยูที
่ ่ประตูเมือง ของ คน ชอบ ธรรม
20 คน ยากจน นั ้น แม้ เพื่อน บ้าน ของ ตน ก็รังเกียจ แต่คน
มัง่ คังม
่ ี สหาย มากมาย 21 บุคคล ที่ดูหมิน
่ เพื่อน บ้าน ของ
ตน ก็ทําบาป แต่บุคคล ที่เอ็นดูคน ยากจน ก็เป็นสุข 22 คนที่
คิด การชัวน
้ ไม่ ผิด หรือ บรรดาผู้ที่คิด การดีก็จะพบความ
่ ัน
เมตตา และ ความ จริง 23 มีกําไร อยู่ ใน งาน ทุก อย่าง การ
เพียงแต่พูดแห่ง ริม ฝีปากนั ้น โน้ ม ไปทางความขาดแคลน
24 มงกุฎ ของ ปราชญ์ คือ ความ มัง
่ คัง่ ของ ตน แต่ความ โง่
ของคนโง่คือความเขลา 25 พยานซื่อตรงจะช่วยชีวต
ิ ให้รอด
แต่พยานหลอกลวงจะกล่าวคํา มุสา 26 ความยํา เกรงพระ
เยโฮวาห์ทําให้คนอยู่ อย่างมัน
่ ใจมาก ลูก หลานของเขาจะ
27
มีที่ลี้ ภัย ความ ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์ เป็น นํ้าพุแห่ง ชีวต
ิ
28
เพื่อ ผู้หน่งึ ผู้ ใด จะ หลีก จาก บ่วง ของ ความ มรณ า ได้ ใน
มวล ประชาชน ก็มี ศักดิศ
์ รีขอ งกษั ตริย์ แต่ไร้ประชาชน เจ้า
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นาย ก็ถูก ทําลาย 29 บุคคล ที่ โกรธ ช้า ก็มีความ เข้าใจ มาก
แต่บุคคล ที่ โมโห เร็วก็ ยกย่อง ความ โง่ 30 ใจ ที่ สงบ ให้ชีวิต
แก่เนื้ อหนั ง แต่ความริษยากระทําให้กระดูกผุ 31 บุคคลผูบ
้ ีบ
บังคับคนยากจน ดูถูกพระผู้สร้างของเขา แต่บุคคลที่ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ก็เอ็นดูต่อคนขัดสน 32 คนชัว่ ร้ายก็ถูกไล่
ออกตามการกระทําชัว่ ร้ายของเขา แต่คนชอบธรรมมีความ
หวังในความมรณาของเขา 33 ปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคน
ที่มีความเข้าใจ แต่สิ่งซึ่งอยูท
่ ่ามกลางบรรดาคนโง่ก็ปรากฏ
ตัว 34 ความ ชอบ ธรรม เชิดชูประชาชาติหน่งึ ๆ แต่บาป เป็น
เหตุให้ชนชาติหน่งึ ๆถูก ตําหนิ 35 ข้าราชการที่ เฉลียวฉลาด
ก็ได้รับ ความ โปรดปราน จา กกษั ตริย์ แต่พระพิโรธ ของ
พระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติน่าละอาย
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คํา ตอบ อ่อน หวาน ทําให้ ความ โกรธ เกรีย
้ ว หัน ไป เสีย
2
แต่คํา กักขฬะ เร้า โทสะ ลิน
้ าง
้ ของ ปราชญ์ใช้ความ รู อย่
3
ถูก ต้อง แต่ปาก ของ คน โง่ เท ความ โง่ออก มา พระเนตร
ของ พระ เย โฮ วาห์อยูใน
่ ทุก แห่ง หน ทรง เฝ้า ดู คน ชัว่ และ
คน ดี 4 ลินที
ิ แต่ลิน
้ ่ สุภาพ เป็นต้น ไม้แห่ง ชีวต
้ ตลบตะแลง
ทํา นํ้าใจ ให้แตก สลาย 5 คน โง่ดูหมิน
่ คํา สัง่ สอน ของ บิดา
ตน แต่ผู้ที่สนใจคํา ตัก เตือนเป็น ผู้หยัง่ รู ้ 6 ในเรือนของคน
ชอบธรรมมี คลัง ทรัพย์มาก แต่ความลําบากตกอยู่ กับ ราย
ได้ ของ คน ชัว่ ร้าย 7 ริม ฝีปาก ของ ปราชญ์ กระจาย ความ รู ้
แต่ความ คิด ของ คน โง่ หา เป็น เช่น นั ้น ไม่ 8 เครือ
่ ง สักการ
บูชาของคนชัว่ ร้ายเป็นที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์
1
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แต่คํา อธิษฐาน ของ คน เที่ยง ธรรม เป็น ความ ปีติยินดีของ
พระองค์ 9 ทาง ของ คน ชัว่ ร้าย เป็นที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ
พระ เย โฮ วาห์ แต่พระองค์ทรง รัก ผู้ที่ติด ตาม ความ ชอบ
ธรรม 10 ผู้ที่ทอดทิง้ ทางดี นับว่าการทําโทษเป็นสิง่ ที่หนั กใจ
บุคคล ผู้เกลียด คํา เตือน สติ จะ ตาย เปล่า 11 นรก และ แดน
พินาศ ก็ประจักษ์ แจ้ งอ ยูเฉพาะ
่
พระ พักตร์พระ เย โฮ วาห์
ใจ แห่งบุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ จะแจ้ง เฉพาะ พระองค์
ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 12 คน มัก เยาะ เย้ย ไม่ รัก คน ที่ ตัก
เตือน เขา ทัง้ เขา จะ ไม่ ไป หา ปราชญ์ 13 ใจ ที่ ร่าเริง กระทํา
ให้สีหน้า แจ่มใส แต่โดย ความ เศร้า ใน ใจ ดวง จิตก็ แหลก
สลาย ไป 14 ใจ ของ บุคคล ผู้มีความ เข้าใจ ก็ แสวงหา ความ
รู ้ แต่ปากของคนโง่ กิน ความโง่ เป็น อาหาร 15 ทุกๆวัน ของ
คน ที่ทุกข์ใจก็ร้าย แต่คนที่มีใจ ร่า เริงมี การ เลี้ยง ต่อ เนื่ อง
กัน 16 มีทรัพย์น้ อยแต่มีความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ ดีกว่า
มี คลัง ทรัพย์ใหญ่ แต่มีความ ลําบาก อยูด้
่ วย 17 กิน ผัก เป็น
อาหาร ใน ที่ที่มีความ รักก็ดีกว่า กิน เนื้ อ วัวอ้ วน พร้อม กับ
ความเกลียดชังอยูด้
่ วย 18 คนใจร้อนเร้าการวิวาท แต่บุคคล
ผู้ โกรธช้า ก็ ระงับ การชิงดี 19 ทางของคนเกียจคร้านเหมือน
รัว้ ต้นไม้หนาม แต่วิถีของคนชอบธรรมเป็น ทางหลวงราบ
เสมอ 20 บุตรชายที่ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่คนโง่ดูหมิน
่
21
มารดาของตน ความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มี
สติปัญญา แต่คนที่มีความ เข้าใจ จะ ดําเนิ น ใน ความ เที่ยง
ธรรม 22 ปราศจาก การ ปรึกษา หารือ แผน งาน ก็ล้ม เหลว
แต่มีผู้แนะ นํา มากๆ แผน งาน นั ้นก็สําเร็จ 23 คํา ตอบ จาก
ปากที่เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คน คําเดียวที่ถูกกาล
เทศะก็ดีจริงๆ 24 ทางแห่ง ชีวต
ิ นํา คนฉลาดขึ้น ไปสู่เบื้องบน
เพื่อ เขาจะได้หลีก หนี จากนรกเบื้องล่าง 25 พระเยโฮวาห์จะ
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ทรงรือ
้ เรือนของคนเย่อ หยิง่ แต่ให้ขอบเขตของหญิงม่าย
คง อยู่ 26 ความ คิด ทัง้ หลาย ของ คน ชัว่ ร้าย เป็น สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ถ้อยคํา ของคนบริสุทธิ์
เป็นถ้อยคําที่ พอพระทัย 27 บุคคลผู้ตะกละหากําไรก็ กระทํา
ความลําบากแก่ครัวเรือนของตน แต่บุคคลผู้เกลียดสินบน
จะมีชีวิตอยู่ 28 ใจของคนชอบธรรมรําพึงว่าจะตอบอย่างไร
แต่ปากของคนชัว่ ร้ายเทสิง่ ชัว่ ร้ายออก 29 พระเยโฮวาห์ทรง
อยูห
่ า่ งไกลจากคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงสดับคําอธิษฐาน
ของคนชอบธรรม 30 สว่างของตาทําให้ ใจเปรมปรีดิ์ และ
ข่าวดี กระทํา ให้ กระดูก สดชื่น 31 หูที่ฟัง คํา ตัก เตือนที่ให้ชีวิ
ตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์ 32 บุคคลผู้ เพิก เฉยต่อ คํา สัง่ สอน
ก็ดูหมิน
่ จิตใจตนเอง แต่บุคคลผู้ ฟัง คํา ตัก เตือนก็ได้ความ
เข้าใจ 33 ความ ยํา เก รง พระ เย โฮ วาห์ เป็นการ สอน ให้เกิด
ปัญญา และความถ่อมใจเดินอยูข
่ ้างหน้าเกียรติ

16
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ทัง้ แผน งาน ของ จิตใจ มนุษย์ และ คํา ตอบ ของ ลิน
้
มา จาก พระ เย โฮ วาห์ 2 ทาง ทัง้ สิน
้ ของ มนุษย์ก็สะอาด ใน
สายตา ของ เขา เอง แต่พระ เย โฮ วาห์ ทรง ชัง่ จิตใจ 3 จง
มอบ งาน ของ เจ้า ไว้ กับ พระ เย โฮ วาห์ และ แผน งาน ของ
เจ้า จะ ได้ รับ การ สถาปนา ไว้ 4 พระ เย โฮ วาห์ ทรง สร้าง ทุก
สิง่ ไว้ เพื่อ พระองค์เอง แม้คนชัว่ ร้ายก็ เพื่อ วัน ชัว่ ร้าย 5 ทุก
คนที่มีความเย่อ หยิง่ ในใจก็ เป็นที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระ
เย โฮ วาห์ ถึง แม้มือ ประสาน มือ ช่วย กัน เขา จะ พ้น โทษ
ก็หามิได้ 6 ความ เมตตา และ ความ จริง ได้ ลบ ความ ชัว่ ช้า
และ คน หลีก ความ ชัว่ ร้าย ได้ โดย ความ ยํา เก รง พระ เย โฮ
วาห์ 7 เมื่อ ทาง ขอ งม นุษย์เป็นที่ โปรดปราน แด่ พระ เย โฮ
1
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วาห์ แม้ศัตรู ของ เขา นั ้น พระองค์ก็ทรง กระทํา ให้คืนดีกับ
เขาได้ 8 มีแต่น้ อยแต่มีความชอบธรรมก็ดีกว่า มีรายได้มา
กด้ว ยอ ยุติธรรม 9 ใจ ของ มนุษย์ กะ แผน งาน ทาง ของ เขา
แต่พระ เย โฮ วาห์ ทรง นํา ย่าง เท้า ของ เขา 10 คํา ตัด สินอัน
มา จาก พระเจ้า อยูที
่ ่ริม ฝี พระโอษฐ์ ขอ งกษั ตริย์ พระโอษฐ์
ของ พระองค์ไม่ละเมิด ใน การ พิพากษา 11 ตราชูและ ตาชัง่
เที่ยง ตรง เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์ ลูก ตุ้มทัง้ สิน
้ ใน ถุง เป็น
พระ ราช กิจ ของ พระองค์ 12 การก ระ ทําความ ชัว่ ร้าย เป็น
สิง่ น่า เกลียด น่า ชัง ต่อ กษั ตริย์ เพราะ ว่า บัล ลังก์ นั ้น ถูก
สถาปนา ไว้ ด้วย ความ ชอบ ธรรม 13 ริม ฝีปาก ที่ ชอบ ธร รม
เป็นที่ปีติยินดีแก่กษั ตริย์ และ พระ องค์ ทรง รักบุคคล ผู้พูด
สิง่ ที่ถูก 14 พระพิโรธ ขอ งกษั ตริย์ เป็น ผู้ สื่อสาร ของ ความ
มรณ า แต่ปราชญ์จะ ระงับ เสีย ได้ 15 ใน ความ ผ่องใส จาก
สีพระพักตร์ของกษั ตริย์ก็มี ชว
ิ และความโปรดปรานของ
ี ต
พระองค์ก็เหมือน เมฆ ฝน ปลาย ฤดู 16 ได้ปัญญา ก็ดีกว่า ได้
ทองคํา สัก เท่าใด ที่จะ ได้ ความ เข้าใจ ก็ดีกว่า เลือก เอา เงิน
17 ทางหลวง ของ คน เที่ยง ธรรม หัน ออก จาก ความ ชัว
่ ร้าย
บุคคล ผู้ ระ แวด ระวัง ทาง ของ ตน ก็ สงวน ชีวต
ิ ของ เขา ไว้
18 ความ เย่อ หยิง
่ เดิน หน้า การ ถูก ทําลาย และ จิตใจ ที่ ยโส
นํา หน้า การ ล้ม 19 ที่จะ เป็น คน มี ใจ ถ่อม อยู่ กับ คน ยากจน
ก็ดีกว่า แบ่ง ของริบ มาได้ กับ คนเย่อ หยิง่ 20 บุคคลผู้ จัด การ
ธุรกิ จอ ย่าง เฉลียว ฉลาด จะ พบ ของดี และ คน ที่ วางใจ ใน
พระ เย โฮ วาห์ จะ เป็นสุข 21 คน ใจ ฉลาด เรียก ว่า เป็น คน มี
ความพินิ จ และความหวานแห่ง ริม ฝีปากเพิม
่ ความเรียนรู ้
22 ความเข้าใจเป็ น นํ้าพุแห่งชีวต
ิ แก่ผู้ที่มีความเข้าใจ แต่คํา
สัง่ สอนของคนโง่เป็นความโง่เขลา 23 ใจของปราชญ์กระทํา
ให้ ปาก ของ เขา สุขุม และ เพิม
้ ริม ฝีปาก ของ
่ การ เรียน รู แก่
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เขา 24 ถ้อยคําแช่มชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่จิต
วิญญาณ และเป็นอนามัยแก่กระดูก 25 มีทางหนึ่ งซึ่งคนเรา
ดูเหมือนถูก แต่มันสิน
้ สุดลงที่ทางของความมรณา 26 คนที่
ทํางานก็ ทํางานเพื่อ ตนเอง เพราะปากของเขากระตุ้น เขา
ไป 27 คน อธรรม ขุด ค้น ความ ชัว่ และ ใน ริม ฝีปาก ของ เขา
เหมือนอย่างไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพร่การวิวาท และ
ผู้กระซิบก็แยกเพื่อนสนิ ทออกจากกัน 29 คนทารุ ณล่อชวน
เพื่อนบ้านของเขา และนํา เขาไปในทางที่ไม่ ดี 30 เขาขยิบ
ตากะแผนงานที่ตลบตะแลง เขาเม้ม ริม ฝีปากของเขานํา
ความชัว่ ร้ายให้เกิดขึ้น 31 ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่ง
สง่าราศี ถ้าพบในทางแห่งความชอบธรรม 32 บุคคลผู้โกรธ
ช้า ก็ดีกว่า คนมี กําลัง มาก และบุคคลผู้ ปกครองจิตใจของ
ตนเอง ก็ดีกว่า ผู้ที่ตีเมือง ได้ 33 สลาก นั ้น เขา ทอด ลง ที่ตัก
แต่การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห์ทัง้ สิน
้

17

คําสัง่ สอนเรือ
่ งความดีกับความชัว่ ร้าย
เสบียงกรัง หน่ อยหนึ่ ง พร้อมกับ ความสงบ ดีกว่า เรือน
ที่มีเครือ
่ งสักการบูชาเต็มพร้อมกับการวิวาท 2 ทาสที่เฉลียว
ฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ประพฤติความละอาย และจะ
ได้ ส่วน แบ่ง มรดก เท่ากับ พวก พีน้
่ อง 3 เบ้ามีไว้สําหรับ เงิน
และ เตา ถลุงมีไว้สําหรับ ทองคํา และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ทดลองใจ 4 ผู้กระทําความชัว่ ฟังริมฝีปากเท็จ และคนมุสา
เงีย
่ หูแก่ลิน
้ เหลวไหล 5 บุคคลที่เย้ยหยัน คนยากจนก็ดูถูก
พระ ผู้ สร้าง ของ เขา บุคคล ที่ยินดีเมื่อมี ความ ลําบาก ยาก
เย็น จะไม่มีโทษหามิได้ 6 หลานๆเป็น มงกุฎ ของคนแก่ และ
สง่าราศีของบุตรคือบิดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่เหมาะ
1
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แก่คนโง่ฉั นใด ริม ฝีปาก ที่มุสายงิ่ ไม่ เหมาะแก่เจ้านายฉั น
นั ้น 8 ขอ งกํานั ลก็ เป็น เหมือน เพชร พลอย ใน สายตา ของ
เจ้าของ ไม่ว่า มัน จะหัน ไปทางไหนก็ เจริญ รุ ง่ เรืองทางนั ้น
9 บุคคลผู้ ปิดบัง การละเมิดก็ เสาะหาความรัก แต่คนกล่าว
เรือ
่ งนั ้น ซํ้าซากก็ทําให้เพื่อนสนิ ท แยกจากกัน 10 คํา ขนาบ
เข้าไป ใน คน ฉลาด ลึก กว่า เฆี่ยน คน โง่ สักร้อย ที 11 คน ชัว่
ร้ายก็ แสวงแต่การกบฏ ฉะนั ้น จะมีผู้สื่อสารดุรา้ ยไปสู้เขา
12 ให้คน ไป พบ แม่หมีที่ลูก ถูก ขโมย ไป ยังดี กว่า ไป พบ คน
โง่ ในความโง่ ของเขา 13 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดทํา ชัว่ ตอบแทน
ความดี ความชัว่ จะไม่พรากจากเรือนของคนนั ้น 14 เมื่อเริม
่
ต้นวิวาทกเ็ หมือนปล่อยนํ้าให้ไหล ฉะนั ้นจงเลิกเสียก่อนเกิด
การวิวาท 15 ผู้ที่ช่วยให้ คนชัว่ ร้ายเป็น ฝ่ายถูก และผู้ที่ปรับ
โทษคนชอบธรรม ทัง้ สองก็เป็นที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระ
เยโฮวาห์ 16 ทําไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญา ในเมื่อ
เขาไม่มีความคิด 17 มิตรสหายก็มีความรัก อยูทุ
่ ก เวลา และ
18
พี่ น้องก็เกิ ดมาเพื่อ ช่วยกัน ยามทุกข์ยาก คนที่ไม่มีความ
เข้าใจ ก็ให้คํา ปฏิญาณ และ เป็น ผู้รบ
ั ประกัน ต่อ หน้า เพื่อน
19
ของตน บุคคลผู้ รก
ั การละเมิดก็ รก
ั การวิวาท บุคคลผู้ทํา
ประตูเรือน ของ เขา ให้ สูงก็ แสวง การ ทําลาย 20 ผู้หน่งึ ผู้ ใด
มี ใจ ตลบตะแลง ก็ไม่พบ สิง่ ที่ดีอัน ใด และ ผู้ที่ลินว
้ ิ ปลา สก็
ตก อยู่ ใน ความ ยาก ลําบาก 21 บิดา ที่มีบุตร โฉด ก็มีความ
โศก และบิดาของคนโง่ไม่มีความชื่นบาน 22 ใจร่าเริงเป็นยา
อย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทําให้กระดูกแห้ง 23 คนชัว่ ร้าย
รับ สินบน จาก อก เสื้อ เพื่อ ผันแปร ทาง แห่ง ความ ยุติธรรม
24 คนที่มีความเข้าใจมุ่ง หน้า ของเขาตรงไปสู่ปั ญญา แต่ตา
ของ คน โง่อยูที
่ ่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก 25 บุตร ชาย โง่ เป็นที่
โศก สลด แก่บิดา และ เป็น ความ ขมขื่น แก่สตรีผู้ ให้ กําเนิ ด
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26 ที่จะปรับ คนชอบธรรมก็ไม่ ดี

ที่จะโบยเจ้า นายเพราะเหตุ
ความ เที่ยง ตรง ก็ผิด 27 บุคคล ที่ ยับยัง้ ถ้อยคํา ของ เขา เป็น
คนมีความรู ้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็น เป็น คนมีความ
เข้าใจ 28 ถึงคนโง่หากนิ่ งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาด คนที่หุบ
ริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความเข้าใจ

18
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความชอบธรรม
คนที่ปลีก ตัว ไป จาก ผู้อื่น จงใจ กระทํา ตามใจ ตนเอง
และค้านคติแห่งสติ ปัญญาทัง้ หลาย 2 คนโง่ไม่เพลิด เพลิน
ใน ความ เข้าใจ แต่เพลิด เพลิน ใน การ แสดง ความ คิด เห็น
ของตนเท่านั ้น 3 เมื่อ คนชัว่ ร้ายมาถึง ความหมิน
่ ประมาท
ก็มาด้วย และความอดสูมากับความไร้เกียรติ 4 คําปากของ
คน เรา เป็น นํ้า ลึก นํ้าพุแห่ง ปัญญา เหมือน ลําธาร นํ้า เชีย
่ ว
5 ที่จะลําเอียงเข้า ข้างคนชัว
่ ร้ายเพื่อ จะบังคับ คนชอบธรรม
เรือ
่ งความยุติธรรมก็ไม่ดี 6 ริมฝีปากของคนโง่นําการวิวาท
มา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย 7 ปากของคนโง่เป็น
สิง่ ทําลาย ตัว เขา เอง และ ริม ฝีปาก ของ เขา ก็ เป็น บ่วง ดัก
จิตใจตนเอง 8 ถ้อยคําของผูก
้ ระซิบนน
ิ ทาก็เหมือนบาดแผล
มัน ลงไปยัง ส่วนข้างในของร่างกาย 9 แล้ว บุคคลที่ หย่อน
ยานในการงานก็ เป็น พี่ น้องกับ คนเจ้า ทําลาย 10 พระนาม
ของพระเยโฮวาห์ เป็น ป้อมเข้ม แข็ง คนชอบธรรมวิง่ เข้าไป
ในนั ้น และปลอดภัย 11 ทรัพย์ศฤงคารของเศรษฐี เป็น เมือง
เข้ม แข็ง ของเขา และเป็น เหมือนกําแพงสูง ตามความคิด
เห็น ของเขา 12 ใจของคนก็ จองหองก่อนถึง การถูก ทําลาย
แต่ความถ่อมใจเดินอยูหน
่ ้าเกียรติ 13 ถ้าคนหนึ่ งคนใดตอบ
ก่อน ที่ เขา ได้ยิน ก็เป็น ความ โง่ และ ความ อับอาย ของ เขา
1
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14 จิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่ วยได้
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แต่จิตใจที่ชอกชํ้า

ใครจะทนได้เล่า 15 ใจของคนหยัง่ รูย
้ อ
่ มหาความรู ้ และหูของ

ปราชญ์ แสวงความรู ้ 16 ของกํานั ล ของผู้หน่งึ ผู้ ใดย่อมเปิด
ทางให้ผู้นั ้น และนําเขามาถึงคนใหญ่คนโต 17 บุคคลผูแ
้ ถลง
คดี ของตนก่อนก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก จนกว่าฝ่ายตรงข้าม
จะ มาส อบ สวน เขา 18 การ จับ สลาก กระทํา ให้การ ทะเลาะ
สิน
้ สุด และ ตัดสิน คู่โต้แย้งที่มีกําลัง 19 การ คืน ดีกันกับ พี่
น้ องที่ สะดุดกันแล้วก็ยากกว่าการชนะเมืองที่เข้มแข็ง และ
การทะเลาะวิวาทของเขาเหมือนดาลที่ป้อมปราการ 20 ท้อง
จะ อิม
่ ก็ จาก ผล แห่ง ปาก ของ เขา เขา จะ หนําใจ เพราะ ผล
อัน เกิด จาก ริม ฝีปาก ของ ตน 21 ความ ตาย และ ความ เป็น
อยูที
่ ่อํานาจของลิน
้ และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน
22 บุคคล ที่ พบ ภรรยา ก็ พบ ของดี และ ได้ ความ โปรดปราน
จากพระเยโฮวาห์ 23 คนยากจนใช้คํา วิงวอน แต่คนมัง่ คัง่
ตอบ เสียง ห้วนๆ 24 คนที่มีเพื่อน ต้อง แสร้ง ทํา เป็น เพื่อน
แต่มีมิตรคนหนึ่ งที่ใกล้ชิดยิง่ กว่าพี่น้ อง

19

คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
คนยากจนผู้ ดําเนิ น ในความซื่อสัตย์ของเขา ดีกว่า คน
ที่มีริม ฝีปากตลบตะแลงและเป็น คนโง่ 2 แล้ วการที่จิตใจ
คนไม่มี ความรู ก็
้ ไม่ ดี และบุคคลที่เร่งเท้า หนั กก็ มัก พลาด
ผิด 3 ความ โง่ ของ คน ใด นํา ความ พินาศ มา ถึง เขา และ ใจ
ของเขาเกรีย
้ วกราดต่อ พระเยโฮวาห์ 4 ทรัพย์ศฤงคารเพิม
่
เพื่อนเป็นอัน มาก แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป
5 พยาน เท็จ จะ ไม่ได้รับ โทษ หา มิได้ และ บุคคล ผู้เปล่ง คํา
มุสาจะหนี ไม่พ้น 6 คนเป็นอัน มากเอาอกเอาใจของเจ้า นาย
และทุก คนก็ เป็นมิต รกับ คนที่ให้ของกํานั ล 7 บรรดาพี่ น้อง
1
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ของคนยากจนก็ ยงั เกลียดเขา มิตรของเขาจะยิง่ ไกลจาก
เขาสัก เท่าใด เขาพยายามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟัง 8 บุคคล
ที่ได้ปัญญาก็รก
ั จิตใจตนเอง บุคคลผูร้ ก
ั ษาความเข้าใจไว้จะ
9
พบสิง่ ที่ดี พยานเท็จจะไม่รบ
ั โทษหามิได้ และบุคคลที่เปล่ง
คํา มุสา จะ พินาศ 10 ที่คน โง่จะ อยู่ อย่าง สําราญ ก็ไม่เหมาะ
อยูแล้
่ ว ที่ทาส จะ ปกครอง เจ้า นาย ก็ ยิง่ ไม่ เหมาะ มา กก
ว่านั ้นอีก 11 สามัญสํานึ กที่ดีกระทําให้คนโกรธช้า และที่มอง
ข้ามการละเมิด ไปเสียก็ เป็น สง่า ราศีแก่เขา 12 พระพิโรธขอ
งกษั ตริย์เหมือนเสียงคํารามของสิงโต แต่ความโปรดปราน
ของพระองค์ เหมือนนํ้าค้างบนผัก หญ้า 13 บุตรชายโง่เขลา
เป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของ
ภรรยาก็ เหมือนนํ้า ฝนย้อยหยดไม่หยุด 14 เรือนและทรัพย์
ศฤงคารเป็น มรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่หยัง่ รู ก็
้ มาจาก
พระเยโฮวาห์ 15 ความเกียจคร้านทําให้หลับ สนิ ท และคน
ขี้เกียจจะต้องหิว 16 บุคคลที่ รก
ั ษาพระบัญญัติก็รักษาชีวต
ิ
ของตน บุคคลที่ดูหมิน
่ มรรคาทัง้ หลายของพระองค์ก็จะถึง
ตาย 17 บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ ทรงยืม
และพระองค์ จะทรงตอบแทนแก่ การกระทํา ของเขา 18 จง
ตี สอน บุตร ชาย ของ ตน เมื่อยังมีความ หวัง อย่า หมด กําลัง
ใจ เพราะ เหตุการ ร้องไห้ของ เขา 19 คนที่ โมโห ฉุ นเฉี ยว จะ
ต้องได้รับ โทษ เพราะถ้า เจ้า ช่วยเขาให้ พ้น แล้ว ก็ต้องช่วย
เขาให้ พ้นอีก 20 จงฟัง คํา แนะนํา และรับคํา สัง่ สอนเพื่อ เจ้า
จะได้ ปัญญาสําหรับ อนาคต 21 ในใจของมนุษย์มีแผนงาน
เป็นอัน มาก แต่คํา ปรึกษา ของ พระ เย โฮ วาห์นั ่น แหละ จะ
ดํารงอยูได้
่ 22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตา
และ คน ยาก จนยังดี กว่า คน มุสา 23 ความ ยํา เก รง พระ เย
โฮวาห์นํา ไปสู่ชีวต
ิ และบุคคลผู้ได้รับ แล้วก็ หยุด ด้วยความ
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พอใจ เขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยีย
่ มกรายเขา 24 คนเกียจ
คร้านฝังมือของตัวไว้ในอกเสื้อ และจะไม่ยอมเอามาสู่ ปาก
ของตนอีก 25 จงตีคนที่ มัก เยาะเย้ย และคนเขลาจะเรียน
ความหยัง่ รู เอง
้
จงตัก เตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะ
26
เข้าใจความรู ้ บุคคลผู้ทําทารุ ณแก่บิดาของเขาและขับไล่
มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายผูก
้ ่อให้เกิดความอับอาย
และการถูก ตําหนิ 27 บุตรชายของเราเอ๋ย จงเลิก ฟัง คํา สัง่
สอนที่ทําให้เจ้าหลงไปจากคําแห่งความรู ้ 28 พยานที่อธรรม
ก็ เยาะเย้ย ความยุติธรรม และปากของคนชัว่ ร้ายก็กลืนกิน
แต่ความ ชัว่ ช้า 29 การ ปรับ โทษ มีพร้ อม อยู่ สําหรับ คน มัก
เยาะเย้ย และการโบยก็สําหรับหลังของคนโง่

20

คําเตือนสติและคําสัง่ สอน
เหล้า องุน
่ ให้เกิ ดการ เยาะ เย้ย และ สุราก็ให้เกิด
เป็น พาล เกเร ผู้ใด ถูก มัน หลอก ลวง ก็ไม่เป็น คน ฉลาด
2 ความครันคร
่
้า มกษั ตริย์ก็เหมือนสิงโตคําราม ผู้ใดยัว่ เย้า
พระองค์ให้กรวก
ิ้ ็ ทํา ผิด ต่อ ชีวต
ิ ของ ตนเอง 3 ที่จะ รักษา
ตน ให้ พ้น การ วิวาทก็เป็น เกียรติ แต่คน โง่ทุก คน จะ เข้า
ยุงก
่ ับ ธุระของคนอื่น 4 คนเกียจคร้านไม่ ไถนาในหน้า หนาว
เขาจึง จะแสวงหาเมื่อ ถึง ฤดูเกี่ยว แต่ไม่พบอะไรเลย 5 คํา
ปรึกษาในใจของคนเหมือนนํ้า ลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะ
สามารถโพงมัน ออกมาได้ 6 คนเป็นอัน มากป่าวร้องความ
ดี ของ เขา เอง แต่ใคร จะ หา คน สัตย์ ซื่อ พบ เล่า 7 คน ชอบ
ธรรม ดําเนิ น ใน ความ ซื่อสัตย์ของ ตน บุตร ทัง้ หลาย ของ
เขา ที่เกิด ตาม เขา มา ย่อม ได้ รับ พร 8 กษั ตริยผู
์ ้ประทับ บน
บัล ลังก์ พิพากษา ย่อม ทรง ฝัด ความ ชัวท
่ งั ้ หลาย ออก ด้วย
1
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พระเนตร ของ พระองค์ 9 ผู้ใด จะ กล่าว ได้ว่า “ข้าพเจ้า ได้
กระทํา ใจ ของ ข้าพเจ้า ให้ สะอาด แล้ว ข้าพเจ้า บริสุทธิ์ พ้น
บาป ของ ข้าพเจ้า” 10 ลูก ตุ้ม ฉ้ อฉล และ เครือ
่ ง ตวง คดโกง
ทัง้ สองสิง่ เป็นที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พอๆกัน
11 แม้เด็กๆก็ แสดงตัว โดยการประพฤติ ของเขาว่า สิ่ง ที่ เขา
กระทํา จะ บริสุทธิ์ และ ถูก ต้อง หรือ ไม่ 12 หูที่ฟังได้และ ตา
ที่มองเห็น พระเยโฮวาห์ทรงสร้างมันทัง้ สอง 13 อย่ารักการ
หลับ ไหล เกรงว่า เจ้า จะมาถึง ความยากจน จงลืมตาของ
เจ้า และเจ้า จะได้ กิน อาหารอิม
่ 14 ผู้ซื้อ พูด ว่า “เลว เลว ”
แต่เมื่อ เขาไปแล้ว เขาจึง อวด 15 มีทองคํา และทับทิม มี ค่า
เป็นอัน มาก แต่ริม ฝีปาก ที่มี ความ รู ก็
้ เป็น เพชร นิ ล จินดา
ประเสริฐ 16 จง ยึด เสื้อผ้า ของ เขา ไว้ เมื่อ เขา เป็น ประกัน
ให้คนอื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ ประกัน หญิง ต่างด้าว
17 อาหาร ที่ได้มาด้ว ยการ หลอก ลวง มี รส หวาน แก่ผู้ได้ มา
แต่ภายหลัง ปากของเขาจะเต็ม ไปด้วยกรวด 18 แผนงาน
ทัง้ สิน
่ ด้วยการปรึกษาหารือ จงทํา สงครามด้วย
้ ดํารงอยูได้
มี การนํา ที่ฉลาด 19 บุคคล ที่เที่ยว ซุบซิบ ไป ก็ เผย ความ ลับ
ให้กระจาย ฉะนั ้นอย่าเข้าสังคมกับคนที่ยกยอด้วยริมฝีปาก
ของ ตน 20 ถ้า คน หนึ่ ง คน ใด แช่งบิ ดา หรือ มารดา ของ ตน
ประทีป ของ เขา จะ ดับ มืดมิด 21 เริม
่ แรก อาจ ได้ รับ มรดก
แบบชิง สุกก่อนห่าม แต่ที่สุด ปลายจะไม่ เป็น พร 22 อย่า พูด
ว่า “ข้า จะ แก้ แค้น ความ ชัว่ ” แต่จง รอ คอย พระ เย โฮ วาห์
พระองค์จะ ทรง ช่วย เจ้า ให้รอด 23 ลูก ตุ้ม ฉ้ อ ฉล เป็นที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ และตราชูเที ยมเท็จ ก็ไม่ ดี
24 ย่าง เท้า ของ มนุษย์ นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็ น ผู้สัง
่ แล้ว
คนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไร 25 ที่คนจะกิน ของบ
ริสุทธิ์ และมาสอบถามเมื่อปฏิญาณไปแล้ว ทัง้ สองเป็นบ่วง

สุภาษิ ต 20:26

37

สุภาษิ ต 21:10

ดัก ตนเอง 26 กษั ตริยที
์ ่ฉลาด ย่อม ฝัด คน ชัว่ ร้าย แล้ว ทรง
ขับกงจักรทับเขา 27 จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของ
พระ เย โฮ วาห์ ส่อง ดู ส่วน ลึก ที่สุด ของ เขา ทัง้ สิน
้ 28 ความ
เมตตา และ ความ จริง สง วน กษั ตริย์ไว้ และ ความ เมตตา
ก็เชิดชูพระที่นั่ง ของพระองค์ไว้ 29 สง่า ราศี ของคนหนุ่ม คือ
กําลัง ของเขา แต่ความงามของคนแก่ คือ ผมหงอกของเขา
30 ความ ฟกชํ้า ดํา เขียว ของ บาดแผล ก็ ชําระ ความ ชัว
่ เสีย
การโบยตีกระทําให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน

21
ทางแห่งสันติภาพและความสําเร็จ
พระทัย กษั ตริย์ เป็น เหมือนธารนํ้า ในพระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จะหัน ไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรง
โปรด 2 ทางของคนทุก ทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง
แต่พระเยโฮวาห์ ทรงพิ นิจดูจิตใจ 3 ที่จะกระทํา ความเที่ยง
ธรรม และ ความ ยุติธร รม ก็ เป็นที่ โปรดปราน แด่ พระ เย โฮ
วาห์ มากกว่า เครือ
่ ง สัก กา รบูชา 4 ตา ยโส ใจ เย่อ หยิง่ และ
การไถนาของคนชัว่ ร้ายเป็น บาป 5 แผนงานของคนขยัน
ขัน แข็ง นํา สู่ ความ อุดม แน่ นอน แต่ทุก คน ที่เร่ง ร้อน ก็มา
สู่ความ ขัดสน เท่านั ้น 6 การ ได้ คลัง ทรัพย์มาด้ว ยลินม
้ ุสาก็
คือ ความ อนิ จจัง ที่ เคลื่อน ไปๆ มาๆ ของ คน ที่ เสาะ หาความ
ตาย 7 ความทารุ ณของคนชัว่ ร้ายจะกวาดเขาไป เพราะเขา
ปฏิเสธไม่ยอมทําสิง่ ที่ยุติธรรม 8 ทางของมนุษย์ตลบตะแลง
และมีความผิด แต่ความประพฤติของผู้บริสุทธินั
์ ้น ถูก ต้อง
9 อยูที
่ ่มุมบนหลังคาเรือนดี กว่า อยู่ ในเรือนกว้างขวางร่วม
กับหญิงขี้ทะเลาะ 10 วิญญาณของคนชัว่ ร้ายปรารถนาความ
ชัว่ เพื่อน บ้าน ของ เขา ไม่ เป็นที่ ชอบใจ ใน สายตา ของ เขา
1
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เมื่อ คนมัก เยาะเย้ย ถูก ลงโทษ คนเขลาก็ ฉลาดขึ้น เมื่อ
ปราชญ์ได้รับ การสัง่ สอน เขาก็ได้ความรู ้ 12 คนชอบธรรม
สังเกตดู เรือนของคนชัว่ ร้าย แต่พระเจ้าทรงควํา่ คนชัว่ ร้าย
ลง เพราะ เหตุ ความ ชัว่ ร้าย ของ เขา 13 บุคคล ผู้อุดหูไม่ฟัง
เสียงร้องของคนยากจน ตัวเขาเองจะร้อง แต่ไม่มีใครได้ยิน
14 ให้ของ กํานั ล ใน ที่ ลับ ย่อม แปร ความ โกรธ ให้สินบน ใน
อกก็ แปรการพิโรธร้าย 15 เมื่อ กระทํา การตัด สินก็ เป็นการ
ชื่นบาน แก่ คน ชอบ ธรรม แต่คน กระทํา ความ ชัว่ ช้า จะ ได้
รับ ความพินาศ 16 ผู้ใดที่ หน
ั เหไปจากทางแห่ง ความเข้าใจ
จะ พัก อยู่ ใน ที่ ประชุม ของ คน ตาย 17 บุคคล ที่รก
ั ความ
เพลิดเพลิน จะ เป็น คน ยากจน บุคคล ที่รก
ั เหล้า องุน
่ และ
18
นํ้ามัน จะ ไม่มัง่ คัง่
คน ชัว่ ร้าย เป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คน ชอบ
ธรรม และ คน ละเมิด สําหรับ คน เที่ยง ธรรม 19 อยูใน
่ แผ่น
ดิน ทุรกัน ดาร ดี กว่า อยู่ กับ ผู้ หญิง ที่ขีทะเลาะ
้
และ จู้จี้ขี้ บ่น
20 คลัง ทรัพย์ ประเสริฐ และ นํ้า มันมีอยูใน
่ ที่ อาศัย ของ คน
21
ฉลาด แต่คน โง่กินมัน หมด บุคคล ผู้ ตาม ติด ความ ชอบ
ธรรม และ ความ เอ็นดู จะ พบ ชีวต
ิ และ ความ ชอบ ธรรม
22
กับ เกียรติยศ ปราชญ์ปีนเข้าไปในเมืองของคนที่มีกําลัง
และ พัง ทลาย ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ที่ เขา ไว้วางใจ 23 บุคคล ที่
รักษาปากและลิน
ั ษาจิตใจเขาเองให้ พ้น ความ
้ ของตนก็ รก
24
ลําบาก “คน เย่อ หยิง่ และ คน มัก เยาะ เย้ย” เป็น ชื่อ ของ
คน ที่ประพฤติตัว ด้วย ความ โกรธ เย่อ หยิง่ ยโส 25 ความ
ปรารถนา ของ คน เกียจคร้าน ฆ่า ตัว เขา เอง เพราะ มือ ของ
เขา ปฏิเสธ ไม่ทํางาน 26 เขา โลภ อย่าง ตะกละ อยูวั
่ น ยัง คํ่า
แต่คนชอบธรรมให้ และไม่หน่ วงเหนี่ ยวไว้ 27 เครือ
่ งสักการ
บูชา ของ คน ชัว่ ร้าย เป็น สิง่ ที่น่า สะอิดสะเอียน เมื่อ เขา นํา
มาด้วยใจที่ ชว
ั ่ ร้ายจะยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 28 พยานเท็จ จะ
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ต้องพินาศ แต่คนที่พูดอย่างซื่อสัตย์นั ้น ฟังได้ 29 คนชัว่ ร้าย
ทําให้หน้า ของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทาง
ของตน 30 ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี คํา ปรึกษาก็ดี จะเอา
ชนะพระเยโฮวาห์ไม่ ได้ 31 ม้า ก็ เตรียมไว้พร้ อมแล้ว สําหรับ
วันสงคราม แต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์

22

หลักการฝ่ายศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณ
1 ชื่อ เสียงดี เป็ น สิง
่ ควรเลือกยิง่ กว่า ความมัง่ คัง่ มากมาย
และซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ ยงิ่ กว่ามี เงินหรือทอง 2 คนมัง่ คัง่
และยากจนประชุมพร้อมกัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างเขาทัง้
สิน
้ ็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คน
้ 3 คนหยัง่ รู เห
เขลาเดิน เรือ
่ ยไปและรับ โทษ 4 บําเหน็ จ ของความถ่อมใจ
และความยําเกรงพระเยโฮวาห์ คือความมัง่ คัง่ เกียรติและ
ชีวต
ิ 5 หนามและบ่วงอยู่ ในทางของคนตลบตะแลง บุคคล
ที่ระแวดระวังจิตใจตนเองจะอยู่ไกลเสียจากสิง่ เหล่านี้ 6 จง
ฝึกเด็กในทางที่ เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาชราแล้ว เขา
จะไม่พรากจากทางนั ้น 7 คนมัง่ คัง่ ปกครองเหนื อคนยากจน
และคนขอยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืม 8 บุคคลผู้หว่านความ
ชัว่ ช้าจะเกี่ยวความหายนะ และไม้ถือแห่งความดุเดือดของ
เขา จะ ล้ม เหลว 9 บุคคล ที่มีตา แสดง ใจ กว้าง ขวาง ก็ จะ รับ
พร เพราะเขาแบ่ง ส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจน 10 จง
ขับ คน มัก เยาะ เย้ย ออก ไป เสีย แล้ วกา รวิ วาท จะ หมด ไป
เออ การวิวาทและการดูแคลนจะหยุด ลง 11 บุคคลที่รก
ั ใจ
บริสุทธิ์ เพราะเหตุ รม
ิ ฝีปากของเขามีกรุ ณาคุณ กษั ตริยจะ
์
12
ได้ เป็นมิตรของเขา พระเนตรพระเยโฮวาห์ เฝ้า อยู่ เหนื อ
ความ รู ้ แต่พระองค์ทรง ควํา่ ถ้อยคํา ของ คน ละเมิด 13 คน
เกียจคร้านกล่าวว่า “มีสิงโตอยูข้
่ างนอก ข้า จะถูก ฆ่า ตาม
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ถนน” 14 ปากของหญิง ชัว่ เป็น หลุมลึก บุคคลซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ ทรงพระพิโรธจะตกลงในที่นั ้น 15 ความโง่ถูกผูก มัดอยู่
ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ ขับ มัน ให้ หา่ งไปจากเขา
16 บุคคลผู้ บีบ บังคับ คนยากจนเพื่อ เพิม
่ ทรัพย์ ศฤงคารของ
ตน และผู้ที่เพิม
่ ให้แก่คนมัง่ คัง่ จะมาถึง ความขัดสนอย่าง
แน่ นอน 17 เอียงหูของเจ้า และฟัง ถ้อยคํา ของปราชญ์ และ
18 เพราะถ้า เจ้า รักษาถ้อยคํา และ
เอาใจใส่ความรู ของเรา
้
ความรู ้นั้น ไว้ ในตัว เจ้า ก็จะเป็น ความชื่น ใจแก่เจ้า แล้วทงั ้
สองจะมัน
่ คงในริมฝีปากของเจ้า 19 เพื่อความไว้วางใจของ
เจ้า จะ อยู่ ใน พระ เย โฮ วาห์ เรา ให้แจ้ง ประ จักษ์แก่เจ้า ใน
วัน นี้ แม้แก่ตัว เจ้า เอง 20 เราได้เขียนให้เจ้าถึง สิง่ วิเศษนั ก
ถึง เรือ
่ ง การ ปรึกษา และ ความ รู แล
้ ้วมิใช่หรือ 21 เพื่อ ให้เจ้า
ทราบถึง ความแน่ นอนของถ้อยคํา แห่ง ความจริง เพื่อ เจ้า
จะได้ให้คําตอบที่จริงแก่ผู้ที่ใช้เจ้าไป 22 อย่าปล้นคนยากจน
เพราะเขาเป็นคนยากจน หรือบีบคัน
้ คนทุกข์ใจที่ประตูเมือง
23 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงว่า ความแทนเขา และริบ
ชีวต
ิ ของผู้ที่ริบเขา 24 อย่าเป็นมิตรกับคนที่ มักโกรธ หรือไป
25 เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู ท
กับคนขีโมโห
้
้ างของเขา และพัวพัน
จิตใจเจ้า เข้า ในบ่วง 26 อย่า เป็น พวกที่ เป็น ผู้คํ้า ประกัน อย่า
เป็น พวก ผู้ เป็น ประกัน หนี้ สิน 27 ถ้า เจ้า ไม่มีอะไร ชําระ เขา
ทําไมจึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า 28 อย่าย้าย
หลักเขตเก่าแก่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้ 29 เจ้าเห็นคน
ที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษั ตริย์ เขาจะไม่
ยืนอยูต
่ ่อหน้าคนตํ่าต้อย

23
การ ตัก เตือน เรือ
่ ง ความ ตะกละ การ สมาคม กับ คน ชัว่
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การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิงแพศยาและการดื่มสุรา
1

เมื่อ เจ้า นั ่ง ลง รับ ประทาน กับ ผู้ ครอบ ครอง บ้าน เมือง
จง สังเกต ให้ดีว่า อะไร อยู่ ข้าง หน้า เจ้า 2 ถ้า เจ้า เป็น คน
ตะกละ เจ้า จงจ่อมีด ไว้ที่คอ ของ เจ้า 3 อย่า ปรารถนา ของ
โอชะของท่าน เพราะมัน เป็น อาหารที่หลอกลวง 4 อย่า ทํา
งานเพื่อมงม
ั ่ ี จงเลิก พึ่ง สติ ปัญญาของตนเอง 5 เจ้าจะเพ่ง
ตา ของ เจ้า อยูที
่ ่ของ อนิ จจัง หรือ เพราะ ทรัพย์สมบัติมีปีก
แน่ นอน ที เดียว มัน จะ บิน ไป ใน ท้องฟ้า เหมือน นก อินทรี
6 อย่า กิน อาหาร ของ คน ที่ตระหนี่ อย่า ปรารถนา ของ โอชะ
ของเขา 7 เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั ้น เขา
พูดกับ เจ้า ว่า “จงกิน และดื่ม เถิด” แต่ใจของเขามิได้อยูกั
่ บ
8
เจ้า เจ้าจะต้องสํารอกอาหารซึ่ง เจ้า ได้ กิน เข้าไปนั ้น และ
เสีย ถ้อยคํา แช่ม ชื่น ของ เจ้า เสีย เปล่าๆ 9 อย่า พูด ให้คน
โง่ได้ยน
ิ เพราะ เขา จะ ดู หมิน
่ ปัญญา แห่ง ถ้อยคํา ของ เจ้า
10 อย่า โยกย้ายเสาเขตเก่า แก่ หรือ เข้าไปในไร่ นาของคน
กําพร้าพ่อ 11 เพราะพระผู้ไถ่ของเขาแข็งแรง พระองค์จะว่า
คดี ของเขาต่อสู้เจ้า 12 จงเอาใจของเจ้า รับคํา สัง่ สอน และ
เอาหูของเจ้ารับถ้อยคําแห่งความรู ้ 13 อย่ายับยัง้ การตีสอน
เสีย จากเด็ก เพราะถ้า เจ้า ตี เขาด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย
14 เจ้าจะตี เขาด้วยไม้เรียว แล้ว เจ้า จะช่วยชีวต
ิ ของเขาให้
15
รอดจากนรก บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจของเจ้าฉลาด ใจ
ของเราเองก็ จะยินดี 16 เออ วิญญาณของเราจะเปรมปรีดิ์
เมื่อริมฝีปากของเจ้า พูด สิง่ ที่ถูก ต้อง 17 อย่า ให้ ใจของเจ้า
ริษยาคนบาป แต่จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์วัน ยัง คํ่า 18 ด้วย
ว่าจะมีที่สิ้นสุดอย่างแน่ นอนทีเดียว และความคาดหวังของ
เจ้า จะมิได้ถูกตัด ออก 19 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง และ
จง ฉลาด เถิด และ นํา ใจ ของ เจ้า ไป ใน ทาง นั ้น 20 อย่า อยู่
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ท่ามกลางคนดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ ท่ามกลางคนตะกละที่ กิน
เนื้ อ 21 เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน
และความง่วงเหงาจะเอาผ้าขีร้ วิ้ ห่มคนนั ้น 22 จงฟังบด
ิ าของ
เจ้า ผู้ให้กําเนิ ด เจ้า และอย่า ดู หมิน
่ มารดาของเจ้า เมื่อ นาง
23
แก่ จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย จงซื้อปัญญา คํา
สัง่ สอน และความเข้าใจ 24 บิดาของคนชอบธรรมจะเปรม
ปรีดิ์อย่างยิง่ บุคคลผู้ให้กําเนิ ด บุตรที่ ฉลาดจะยินดี เพราะ
เขา 25 บิดา มารดา ของ เจ้า จะ ยินดี และ ผู้ที่คลอด เจ้า ก็ จะ
เปรมปรีดิ์ 26 บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้า ให้เราเถอะ
และให้ ตาของเจ้า สังเกตดู ทางทัง้ หลายของเรา 27 เพราะ
หญิง แพศยา เป็น หลุมลึก และ หญิง สัญจร เป็น เหมือน บ่อ
แคบ 28 นาง หมอบ คอย อยู่ เหมือน คอย เหยื่อ และ เพิม
่ คน
ละเมิด ขึ้น ท่ามกลางมนุษย์ 29 ใครที่ รอ
้ งโอย ใครที่ รอ
้ งอุย
ใคร ที่มีการ วิวาท ใคร ที่มีการ ร้อง คราง ใคร ที่มีบาดแผล
ปราศจากเหตุ ใครที่มีตาแดง 30 คือ บรรดาผู้ที่นั ่ง แช่อยูกั
่ บ
เหล้า องุน
่ บรรดาผู้ที่ไปแสวงหาเหล้า ประสม 31 อย่า มองดู
เหล้า องุน
่ เมื่อมันมีสี แดง เมื่อ เป็น ประกายในถ้วย และลง
ไปคล่องๆ 32 ณ ที่สุดมันกัด เหมือนงู และมัน ฉกเอาเหมือน
งูพิษ 33 ตาของเจ้า จะมองดู หญิง ชัว่ และใจของเจ้า จะพูด
ตลบตะแลง 34 เออ เจ้า จะ เป็น เหมือน คน ที่นอน อยู่ กลาง
ทะเล อย่างคนที่นอนอยูบ
่ นเสากางใบ 35 เจ้าจะว่า “เขาตีข้า
แต่ข้าไม่เจ็บ เขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู ส
้ ึก ข้าจะตื่นเมื่อไรหนอ ข้า
จะแสวงหาการดื่มอีก”

24
การตักเตือนเรือ
่ งการริษยาคนชัว่
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อย่า คิด ริษยา คน ชัว่ หรือ ปรารถนา อยู่ ร่วม กับ เขา
2 เพราะว่า ใจของเขาคิด ประกอบการทําลาย และริม ฝีปาก
ของ เขา พูด การ ประทุษร้าย 3 เรือน นั ้น เขา สร้าง กัน ด้วย
ปัญญา และ สถาปนา มัน ไว้ ด้วย ความ เข้าใจ 4 โดย ความ
รู ้ บรรดา ห้อง ก็ เต็ม ไป ด้วย ความ มัง่ คัง่ ล้วน ประเสริฐ และ
เพลิดเพลิน ทัง้ สิน
้ 5 คนฉลาดมี กําลัง มาก และคนมีความ
รู ก็
้ เพิม
่ กําลัง ขึ้น 6 เพราะว่า โดยการนํา ที่ฉลาด เจ้าก็จะเข้า
สงคราม ได้ และ ด้วย มีที่ปรึกษา มากๆ ก็มีความ ปลอดภัย
7 สําหรับ คนโง่ นั้น ปั ญญาสู ง เกิน ไป ที่ประตูเมืองเขาไม่ อา
้
ปากพูด 8 บุคคลผู้ กะแผนงานทําความชัว่ เขาเรียกกันว่า
คน เจ้า เล่ห์ 9 การ คิด ใน เรือ
่ ง ที่โง่เขลา เป็น บาป และ คน
มัก เยาะเย้ย เป็นที่ น่า เกลียดน่าชัง แก่มนุษย์ 10 ถ้า เจ้า ท้อใจ
ใน วัน แห่ง ความ ชัว่ ร้าย กําลัง ของ เจ้า ก็น้ อย 11 ถ้า เจ้า ไม่
ช่วย บรรดา ผู้ที่ถูกนํา ไป สู่ ความ มรณ า และ ไม่ ช่วย บรรดา
ผู้ที่ตุ ปัด ตุ เป๋ไปเพื่อ ถูก ฆ่า ให้รอด 12 ถ้า เจ้า จะว่า “ดูเถิด เรา
ไม่รู เรื
้ อ
่ งนี้ เลย ” พระองค์ผู้ทรงชัง่ ใจจะไม่ ทรงเพ่ง เล็ง เห็น
หรือ พระองค์ผู้ทรง เฝ้า วิญญาณ อยู่ เหนื อ เจ้า จะ ไม่ ทราบ
หรือ และพระองค์ จะไม่ ทรงเรียกเอาจากทุก คนตามการก
ระทํา ของเขาหรือ 13 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรับ ประทาน
นํ้า ผึ้ง เพราะ เป็น ของดี และ รวง ผึ้ง ซึ่งมี รส หวาน 14 การ
รู จ
้ ัก ปัญญาก็ เป็น เช่น นั ้น แก่ วญ
ิ ญาณของเจ้า เมื่อ เจ้า พบ
ปัญญาก็ จะมีบําเหน็ จ และความคาดหวัง ของเจ้า จะไม่ถูก
ตัด ออก 15 โอ คนชัว่ ร้ายเอ๋ย อย่า หมอบคอยเพื่อ ต่อ สู้ กับที่
อาศัยของคนชอบธรรม อย่าปล้นเรือนของเขา 16 เพราะคน
ชอบธรรมล้มลงเจ็ดครัง้ แล้วก็ลุกขึ้นอีก แต่คนชัว่ ร้ายจะตก
อยู่ในอาการร้าย 17 อย่าเปรมปรีดิ์เมื่อศัตรู ของเจ้าล้ม และ
อย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุด 18 เกรงว่าพระเยโฮวาห์
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จะทอดพระเนตรและไม่ ทรงพอพระทัย และทรงหัน ความ
กริว้ จากเขาเสีย 19 เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนชัว่ และ
อย่า มี ใจ ริษยา คน ชัว่ ร้าย 20 เพราะ คน ชัว่ จะ ไม่มีบําเหน็ จ
ประทีป ของคนชัว่ ร้ายจะถูกดับ เสีย 21 บุตรชายของเราเอ๋ย
จงยําเกรงพระเยโฮวาห์และกษั ตริย์ อย่าเข้ายุงก
่ ับคนที่หน
ั
22
กลับจากพระองค์ทัง้ สองนั ้น เพราะภัยพิบัติจากพระองค์
ทัง้ สอง จะ อุบัติขึ้น โดย พลัน และ ผู้ ใด จะ ทราบ ถึง ความ
พินาศที่จะมาจากพระองค์ทัง้ สอง 23 ข้อความเหล่านี้ เป็นคํา
กล่าวของปราชญ์ด้วย การเห็น แก่หน้า คนใดในการตัดสิน
นั ้น ไม่ดีเลย 24 บุคคลผู้กล่าวแก่ คนชัว่ ร้ายว่า “เจ้าไร้ความ
ผิด ” จะถูก ชนชาติ ทัง้ หลายแช่ง และประชาชาติ จะรังเกียจ
25 แต่บรรดาผู้ ขนาบเขาจะมี ความปี ติยินดี และพรอัน ดี จะ
มีอยูกั
่ บ เขา 26 ทุกคนจะจุบ ริม ฝีปากของผู้ให้คํา ตอบที่ถูก
27 จง เตรียม งาน ของ เจ้า ที่ภายนอก ทํา ทุก อย่าง ของ เจ้า
ให้พร้ อม ที่ ใน นา และ หลัง จา กนั ้นก็ จง สร้าง เรือน ของ เจ้า
28 อย่า เป็ น พยานปรักปรํา เพื่อนบ้านของเจ้า อย่างไม่มีเหตุ
และอย่า ล่อลวงด้วยริม ฝีปากของเจ้า 29 อย่า กล่าวว่า “ข้า
จะ ทํา แก่ เขา อย่าง ที่ เขา ได้ ทํา แล้ว แก่ข้า ข้า จะ ทํา ตอบ
แก่ เขา อย่าง ที่ เขา ได้กระทํา ” 30 เรา ผ่าน ไป ที่ไร่นา ของ คน
เกียจคร้าน ข้าง สวน องุน
่ ของ คน ที่ไร้ความ เข้าใจ 31 และ
ดูเถิด มีหนาม งอก เต็ม ไป หมด และ แผ่นดินก็ เต็ม ไป ด้วย
ตําแย และกําแพงหินของมันก็พังลง 32 แล้วเราได้เห็นและ
พิเคราะห์ดู เรามองดูและได้รบ
ั คําสัง่ สอน 33 “หลับนิด เคลิม
้
34
หน่ อย กอดมือ พัก นิ ด หน่ อย แล้ว ความจนจะมาหาเจ้า
อย่างนั กท่องเที่ยว ความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ”

25
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ต่อ ไปนี้ เป็น สุภาษิ ต ของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน ซึ่ง
คนของเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้คัดลอกไว้ 2 สง่าราศี
ของพระเจ้า คือ การซ่อนสิง่ ต่างๆไว้ แต่ศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์
3
คือการค้นสิง่ ต่างๆให้ปรากฏ ฟ้าสวรรค์สูงฉั นใด และแผ่น
ดินโลกลึกฉั นใด พระทัยของกษั ตริย์ก็เหลือจะหยัง่ รู ฉั
้ นนั ้น
4 จง ไล่ขีออก
้
จาก เงิน เสีย แล้ วจะ มีวัสดุสําหรับ ช่าง ทํา ขัน
5 จง ไล่ คน ชัว
่ ร้าย ออก ไป เสีย จาก พระ พักตร์กษั ตริย์ และ
พระที่นั่ง ของ พระองค์ จะ สถาปนา ไว้ ด้วย ความ ชอบ ธรรม
6 อย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักตร์กษั ตริย์ หรือยืน
อยู่ในที่ ของผู้ หลัก ผู้ใหญ่ 7 เพราะที่ จะให้เขาว่า “เชิญ ขึ้น มา
ที่นี่ ” ก็ดีกว่าถูกไล่ ลงไปที่ ต่ําต่อหน้าเจ้านายผู้ซ่ึงตาของเจ้า
ได้เห็นแล้ว 8 อย่าด่วนนําเข้ามายังโรงศาล เพราะเมื่อเพื่อน
บ้านของเจ้า ทําให้เจ้าได้ อายแล้ว ในที่สุด เจ้า จะทํา อย่างไร
9 จงตกลงเรือ
่ งของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้า และอย่าทําให้
เผย ความ ลับ ของ เขา 10 เกรง ว่า ผู้ที่ได้ยิน จะ นํา ความ อาย
11 ถ้อยคํา
มาสู่เจ้า และชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมองอยูนาน
่
ที่พูด เห มาะๆ จะ เหมือน ผล แอบ เปิ้ ล ทองคํา ใน ภาชนะ เงิน
12 คนตัก เตือนที่ ฉลาดกับ หูที่เชื่อ ฟังก็ เหมือนแหวนทองคํา
หรือ อาภรณ์ ทองคํา เนื้ อดี 13 หิมะให้ ความเย็น ในฤดูเกี่ย วอ
ย่าง ไร ผู้สื่อสาร ที่สัตย์ซื่อ ย่อม ทําให้จิต วิญญาณ ของ นาย
ผู้ใช้เขา ชุม
่ ชื่น อย่าง นั ้น 14 คนที่ อวด ว่า จะ ให้ ของ กํานั ล
แต่มิได้ให้ ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝน 15 ความพากเพียร
จะชักนํา ผู้ ครอบครองได้ และลินที
่ นหวานจะทําให้ กระ
้ ่ ออ
ดูกหัก ได้ 16 เจ้าได้ พบนํ้า ผึ้ง แล้ว หรือ จงกิน แต่พอดี เกรง
ว่า เจ้า จะอิม
่ และอาเจียนออกมา 17 อย่า ให้เท้า ของเจ้า อยู่
ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆ เกรงว่าเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย
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เพราะเจ้า และเกลียดชังเจ้า 18 คนใดที่เป็นพยานเท็จกล่าว
โทษเพื่อนบ้านของเขา ก็เหมือนกระบองศึก หรือ ดาบ หรือ
ลูก ธนูที่คม 19 การวางใจในคนที่ไม่ซื่อ ในยามลําบาก ก็เห
มือ นฟันที่ หัก เสีย หรือ เท้า ที่ หลุด จาก ข้อ ต่อ 20 บรรดา คน
ที่ ร้อง เพลง ให้ คน หนั กใจ ฟัง ก็เหมือน คน ถอด เครือ
่ ง แต่ง
กายออกในวันที่ อากาศหนาว และเหมือนเอานํ้าส้ม มาราด
บน ดิน ประ สิว 21 ถ้า ศัตรู ของ เจ้า หิว จง ให้ อาหาร เขา รับ
ประทาน และถ้า เขากระหาย จงให้ น้ํา เขาดื่ม 22 เพราะเจ้า
จะ กอง ถ่าน ที่ลุก โพลง ไว้ บน ศีรษะ ของ เขา และ พระ เย โฮ
วาห์จะทรงให้บําเหน็ จแก่เจ้า 23 ลมเหนื อไล่ ฝนไปเสียฉั นใด
สีหน้าที่โกรธแค้นก็ไล่ลินที
่ ่อเสียดไปเสียฉั นนั ้น 24 อยูที
่ ่มุม
้ ส
บน หลังคา เรือน ดี กว่า อยู่ ใน เรือน กว้าง ขวาง ร่วม กับ หญิง
ขี้ทะเลาะ 25 ข่าวดีจากเมืองไกล ก็เหมือ นนํ้า เย็นที่ให้แก่คน
กระหาย 26 คนชอบธรรมที่ยอมแพ้แก่คนชัว่ ร้าย ก็เหมือน
นํ้าพุมีโคลน หรือ เหมือน นํ้า บ่อ ที่สกปรก 27 ที่จะ กิน นํ้า ผึ้ง
มากก็ไม่ดี ฉะนั ้นจึงเป็นการไร้เกียรติเมื่อใครเสาะหาเกียรติ
สําหรับตนเอง 28 คนที่ปราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็
เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกําแพง

26

ทางทัง้ หลายของคนโง่เขลา คนขี้เกียจและคนก่อความ
ยุง่ ยาก
1 เกียรติยศไม่ เหมาะสมกับ คนโง่เช่น เดียวกับ หิมะในฤดู
ร้อน และ ฝน ใน ฤดูเกี่ยว 2 คํา สาป แช่ง ที่ไร้เหตุผล ย่อม ไม่
มาเกาะเช่น เดียวกับ นกที่ กําลัง โผไปมาและนกนางแอ่นที่
กําลังบิน 3 แส้สําหรับ ม้า บังเหียน สําหรับ ลา และ ไม้ เรียว
สําหรับ หลัง คน โง่ 4 อย่า ตอบ คน โง่ ตาม ความ โง่ ของ เขา
เกรงว่า เจ้า เองจะเป็น เหมือนเขาเข้า 5 จงตอบคนโง่ ตาม
ความโง่ของเขา เกรงว่า เขาจะทําตัว ฉลาดตามการล่อลวง
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ของเขาเอง 6 บุคคลที่ ส่ง ข่าวไปด้วยมือ ของคนโง่ก็ตัด เท้า
ของเขาเองออกและดื่ม ความเสีย หาย 7 คํา อุปมา ที่อยูใน
่
8
ปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ไม่เท่ากัน บุคคล
ผู้ให้ เกียรติแก่คนโง่ก็เหมือนผู้ที่มัดก้อนหิน ไว้กับ สลิง 9 คํา
อุปมา ที่อยูใน
่ ปาก ของ คน โง่ก็เหมือน หนาม เข้า อยู่ ใน มือ
คน ขี้เมา 10 พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ผู้ทรง สร้าง สิง่ สารพัด ได้ ทรง
ให้ บําเหน็ จ แก่ ทัง้ คน โง่ และ คน ละเมิด 11 คน โง่ที่ทําความ
โง่ ซ้ํา แล้ว ซํ้า อีกก็ เหมือน สุนัข ที่กลับ ไป หา สิง่ ที่ มัน สํารอก
ออกมา 12 ท่านเห็น คนที่ คิด ว่า ตัว เองฉลาดหรือ ยังมี หวัง
ใน คน โง่ได้มากกว่า ใน คน เช่น นั ้น 13 คน เกียจคร้าน พูด ว่า
“มีสิงโตอยู่ ตามหนทาง มีสิงโตอยู่ ตามถนน” 14 ประตูหัน
ไปมาด้วยบานพับ ของมัน ฉั นใด คนเกียจคร้านก็ ทํา อย่าง
นั ้น บนที่นอนของเขา 15 คนเกียจคร้านฝังมือ ของเขาไว้ ใน
อก เสื้อ เขา เหน็ ดเหนื่ อย ที่ จะ นํา มือ กลับ มา ที่ ปาก ของ ตน
16 คนเกียจคร้านเห็นว่า ตัว เองฉลาดกว่า คนเจ็ด คนที่ ตอบ
ได้ อย่างหลัก แหลม 17 บุคคลที่ กําลัง ผ่านไปและเข้า ยุง่ ใน
การทะเลาะวิวาทซึ่ง ไม่ใช่เรือ
่ งของเขาเองก็ เหมือนคนจับ
หูสุนัข 18 คน บ้า ที่ โยน ดุ้น ไฟ ลูก ธนูและ ความ ตาย ออก ไป
19 ก็เหมือนกับ คนที่ ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่า
“ข้าล้อเล่นเท่านั ่นเอง” 20 ที่ไหนที่ไม่มีฟืน ไฟก็ดับ และที่ไหน
ที่ไม่มีคนซุบซิบ การทะเลาะวิวาทก็ หยุด ไป 21 ถ่านเป็น เชื้อ
เพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉั นใด คนที่มักทะเลาะวิวาทก็เป็น
เชื้อการวิวาทฉั นนั ้น 22 ถ้อยคําของผู้กระซิบนินทาก็เหมือน
บาดแผล มัน ลงไปยัง ส่วนข้างในของร่างกาย 23 ริม ฝีปาก
ที่ ร้อนรน กับ ใจ ที่ ชัว่ ร้าย ก็ เหมือน ขี้ เงิน อยู่ บน ภาชนะ ดิน
24 บุคคลที่เกลียดผู้ อ่ นก
ื ็ สอพลอด้วยริม ฝีปากของตน และ
เก็บ ความหลอกลวงไว้ในใจ 25 เมื่อ เขาพูดจาไพเราะน่า ฟัง
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อย่า เชื่อ เขา เพราะมีสิ่ง น่า เกลียดน่า ชัง เจ็ดอย่า งอยู่ ในใจ
ของเขา 26 ถึง แม้เขาจะปิด ความเกลียดชัง ของเขาไว้ ด้วย
ความหลอกลวง ความชัว่ ร้ายของเขาจะเผยออกต่อ หน้าที่
ประชุมทัง้ หมด 27 บุคคลที่ ขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง
ผู้ใดให้ ก้อนหิน กลิง้ มา มัน จะกลับทับ เขาเอง 28 ลินที
้ ่มุสา
เกลียดชังผู้ที่มันทําลาย และปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศ

27
1
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อย่า คุย อวด ถึง พรุ ง่ นี้ เพราะ เจ้า ไม่ ทราบ ว่า วัน หนึ่ งๆ
จะ นํา อะไร มา ให้บ้าง 2 จง ให้ คน อื่น สรรเสริญ เจ้า และ
ไม่ใช่ปากของเจ้าเอง ให้คนต่างถิน
่ สรรเสริญ ไม่ใช่ริมฝีปาก
3
ของ เจ้า เอง หินก็หนั ก และ ทราย ก็มีน้าํ หนั ก แต่ความ
กริว้ โกรธของคนโง่ก็หนัก ยิง่ กว่า ทัง้ สองอย่างนั ้น 4 ความ
พิโรธ ก็ดุรา้ ย ความ โกรธ ก็รุ นแรง แต่ใคร จะ ยืน ต่อ หน้า
ความริษยาได้ 5 ว่า กัน ต่อ หน้า ดี กว่า รักกัน ลับๆ 6 บาดแผล
ที่มิตรทําก็สุจริต แต่การจุบของศัตรู นั ้นก็หลอกลวง 7 บุคคล
ที่ อิม
่ แล้ว รวง ผึ้งก็น่า เบื่อ แต่สําหรับ ผู้ที่หิว ทุกสิ่ ง ที่ ขม
ก็กลับ หวาน 8 คนที่เจน
ิ่ ไป จาก บ้าน ของ ตน ก็ เหมือน นก
ที่เจน
ิ่ ไป จาก รัง ของ มัน 9 นํ้ามัน และ นํ้าหอม กระทํา ให้ ใจ
ยินดี และคํา เตือนสติ อนอ
ั ่อนหวานของเพื่อ นก็เป็นที่ให้ชื่น
ใจ 10 อย่า ทอด ทิงม
้ ิตร ของ เจ้า เอง และ มิตร ของ บิดา เจ้า
และ อย่า เข้าไป ใน เรือน พี่ น้ อง ของ เจ้า ในวันที่เจ้า ประสบ
หายนะ เพราะ เพื่อน บ้าน สัก คน ที่อยูใกล้
่
ดีกว่า พี่ น้ อง คน
11
หนึ่ ง ที่อยูห่
่ าง ไกล บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย จง ฉลาด และ
กระทํา ใจของเราให้ยินดี เพื่อ เราจะตอบบุคคลที่ตําหนิ เรา
ได้ 12 คนหยัง่ รู เห
้ ็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คน
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เขลา เดิน เรือ
่ ย ไป และ รับ โทษ 13 จง ยึด เสื้อผ้า ของ เขา ไว้
เมื่อ เขาเป็น ประกัน ให้คนอื่น และยึด ตัว เขาไว้ เมื่อ เขารับ
ประกัน หญิง ต่างด้าว 14 บุคคล ที่ ตื่น แต่ เช้า มืด ไป อวยพร
เพื่อน บ้าน ด้วย เสียง ดัง เขา กลับ จะ เห็นว่า เป็น คํา สาป
แช่ง 15 ฝน ย้อย หยด ไม่ หยุด ในวันที่ ฝน ตก ฉั นใด ผู้หญิง
ที่ขี้ทะเลาะ ก็ เหมือน กัน ฉั น นั ้น 16 ผู้ใด ที่ จะ ยับยัง้ เธอ ก็
เหมือน ยับยัง้ ลม หรือ กอบ นํ้ามัน ด้วย มือขวา 17 เหล็กลับ
เหล็ก ให้ แหลมคมได้ คนหนึ่ ง คนใดก็ ลับ หน้าตาของเพื่อน
ให้ หลัก แหลม ขึ้น ได้ฉั น นั ้น 18 บุคคล ที่ดูแล ต้น มะเดื่อ จะ
ได้ กิน ผล ของ มัน และ บุคคล ที่ ระ แวด ระวัง นาย ของ ตน
จะ ได้ รับ เกียรติ 19 ใน นํ้า คน เห็น หน้า คน ฉั นใด จิต ใจ ของ
คน ก็ ส่อ คน ฉั น นั ้น 20 นรก และ แดน พินาศ ไม่รู จั
้ กอม
ิ่ ตา
ของ คน เรา ก็ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ เช่นกัน 21 เบ้ามีไว้สําหรับ เงิน เตา
ถลุงมีไว้สําหรับ ทองคํา คํา สรรเสริญ ของ คน จะ พิ สูจน์คน
22 ถึง แม้เจ้า จะ เอา คน โง่ใส่ครก ตํา ด้วย สาก พร้อม กับข้าว
สาลี ความ โง่ เขลา ของ เขา ก็ ยัง ไม่ พราก จาก เขา 23 จง
รู ความทุ
้
กข์สุข ของฝูง แพะแกะของเจ้า ให้ดี และจงเอาใจ
ใส่ ฝูง วัว ของ เจ้า 24 เพราะ ความ มัง่ คัง่ ไม่ได้ทน อยูได้
่ เป็น
25
นิ ตย์ และมงกุฎทนอยูได้
่ ทุกชัว่ อายุหรือ หญ้าแห้งปรากฏ
แล้ว และหญ้า งอกใหม่ ปรากฏขึ้น มา และเขาเก็บ ผัก หญ้า
ต่างๆที่ภูเขากันแล้ว 26 ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะ
ก็ จะ เป็น ค่า นา 27 และ เจ้า จะ มี นม แพะ เป็น อาหาร แก่เจ้า
เพียงพอ ทัง้ เป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครือ
่ ง
ยังชีพสาวใช้ของเจ้า

28
บําเหน็ จต่างๆของคนชอบธรรม
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คน ชัว่ ร้าย ก็หนี เมื่อ ไม่มีใคร ไล่ตาม แต่คน ชอบ ธรรม
ก็กล้า หาญ อย่าง สิงโต 2 เมื่อ แผ่น ดิน ละ เมิดก็มีผู้ครอบ
ครอง เพิม
่ ขึ้น แต่ด้วย คน ที่มีความ เข้าใจ และ ความ รู ้
เสถียรภาพของแผ่นดิน นั ้น จะยัง่ ยืนนาน 3 คนยากจนที่ บีบ
บังคับ คน ยากจน ก็ เหมือน ฝน ที่ ซัด ลง มา แต่ไม่ให้ อาหาร
4 บรรดา ผู้ที่ทอด ทิง
้ พระ ราช บัญญัติย่อม สรรเสริญ คน ชัว่
ร้าย แต่บรรดาผู้ที่รักษาพระราชบัญญัติย่อมคอยต่อสู้เขา
5 คน ชัว
่ ร้าย ไม่เข้า ใจความ ยุติธรรม แต่บรรดา ผู้ที่แสวง
หา พระ เย โฮ วาห์เข้า ใจ สิง่ สารพัด 6 คน ยากจน ที่ ดําเนิ น
ใน ความ เที่ยง ธรรม ของ เขา ก็ดีกว่า คน มัง่ คัง่ ที่ คดโกง ใน
ทางของตน 7 บุคคลที่ รักษาพระราชบัญญัติเป็น บุตรชาย
ที่ฉลาด แต่เพื่อน ของ คน ตะกละ นํา ความ อับ อา ยมาถึงบิ
ดา เขา 8 บุคคล ที่ เพิม
่ ทรัพย์ ศฤงคาร ของ ตน ด้วย ดอกเบี้ย
และ เงิน เพิม
่ พระเจ้า จะ ทรง เอา ทรัพย์ นั ้น ไป จาก เขา เพื่อ
เพิม
่ แก่คนที่ จะ เอ็นดูคน ยากจน 9 ถ้า ผู้ ใด หัน ใบ หู ไป เสีย
จากการฟัง พระราชบัญญัติ แม้คํา อธิษฐานของเขาก็ เป็น
สิง่ ที่น่า สะอิดสะเอียน 10 บุคคลผู้นํา คนชอบธรรมเข้าไปใน
ทางชัว่ ก็จะตกลงในหลุม ของเขาเอง แต่คนเที่ยงธรรมจะ
มีสิ่ง ของ อย่าง ดี 11 คน มัง่ คังก
่ ็ ฉลาด ตาม การ ล่อลวง ของ
เขา เอง แต่คน ยากจน ที่มีความ เข้าใจ ก็รู จั
้ ก เขา อย่าง แจ่ม
แจ้ง 12 เมื่อ คนชอบธรรมชื่นชมยินดี ความรุ ง่ เรืองก็มีมาก
ขึ้น แต่เมื่อ คน ชัว่ ร้าย ทวีอํานาจ คน ก็ พา กัน ซ่อน ตัว เสีย
13 บุคคลที่ ซ่อนความบาปของตนจะไม่จําเริญ แต่บุคคลที่
สารภาพและทิง้ ความชัว่ เสียจะได้ความกรุ ณา 14 คนที่เกรง
กลัว อยู่ เสมอ ก็เป็นสุข แต่บุคคล ที่ ทําใจ ตน ให้ กระด้าง จะ
ตกในความลําบากยากเย็น 15 ผู้ครอบครองที่ ชว
ั ่ ร้ายเหนื อ
คน ยากจน ก็ เหมือน สิงโต คําราม หรือ หมีที่กําลัง เข้า ต่อสู้
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ผู้ครอบครองที่ ขาดความเข้าใจก็ เป็น ผู้ บีบ บัง คับที่ดุรา้ ย
แต่บุคคล ที่เกลียด ความ โลภ ย่อม ยืด ปี เดือน ของ เขา ออก
ไป 17 คน ใด ที่ ทํา รุ นแรง เรือ
่ ง โลหิต ของ คน อื่น คน นั ้นก็
เป็น คน หลบ หนี อยูจน
่ ลง ไป สู่ ปาก แดน อย่า ให้ ใคร จับ เขา
เลย 18 บุคคลที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรมจะได้ รบ
ั การช่วย
ให้รอด แต่คนที่มีเล่หกะเท่
์
ห์ ในทางทัง้ หลายของเขาเองจะ
ตกทันที 19 บุคคล ที่ ไถ ไร่ นา ของ ตน จะ ได้ อาหาร มากมาย
แต่ผู้ที่ติด ตาม คน ไร้ ค่า จะ ยิง่ จน ลง 20 คนที่สัตย์ซื่อ จะ ได้
รับ พรมากมาย แต่ผู้ที่รีบมัง่ คัง่ จะไม่มีโทษหามิได้ 21 ซึ่ง จะ
เห็น แก่หน้า คนใดก็ไม่ ดี คนนั ้น อาจจะละเมิด เพราะอาหาร
ชิน
้ หนึ่ งก็เป็นได้ 22 คนที่เร่งหาทรัพย์ศฤงคารก็มีนัยน์ ตาชัว่
และไม่ ทราบว่า ความขัดสนจะมาถึง เขา 23 บุคคลที่ ขนาบ
คนหนึ่ ง คนใด ทีหลัง เขาจะได้ รับ ความชอบมากกว่า คนที่
ป้อยอ ด้วย ลิน
้ ของ ตัว 24 บุคคล ที่ ขโมย ของ ของ บิดา หรือ
มารดาของตน และกล่าวว่า “อย่างนี้ ไม่ละเมิด ” เขาก็ เป็น
เพื่อนของคนทําลาย 25 คนใจเย่อ หยิง่ เร้า ให้เกิ ดการวิวาท
แต่ผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ จะเจริญ ขึ้น 26 บุคคลที่ วางใจ
ในจิตใจของตัวเป็นคนโง่ แต่บุคคลที่ดําเนิ นในปัญญาจะได้
รับ การช่วยให้พ้น 27 บุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู จั
้ ก การ
ขัดสน แต่บุคคลที่ ปิดตาของเขาเสียจากการนี้ จะได้ รบ
ั การ
สาปแช่งมาก 28 เมื่อคนชัว่ ร้ายมีอาํ นาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย
แต่เมื่อเขาทัง้ หลายพินาศไป คนชอบธรรมก็เพิม
่ ขึ้น

29

คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
บุคคลที่ถูกตัก เตือนบ่อยๆ แต่ยัง แข็ง คอ ประเดย
ี ๋ วจะ
ถูก ทําลาย จึง รักษา ไม่ได้ 2 เมื่อ คน ชอบ ธรรม ทวีอํานาจ
1

สุภาษิ ต 29:3

52

สุภาษิ ต 29:19

ประชาชน ก็ เปรม ปรีดิ์ แต่เมื่อ คน ชัว่ ร้าย ครอบ ครอง
ประชาชน ก็ครํา่ ครวญ 3 บุคคล ผู้ รัก ปัญญา ย่อม ทําให้บิดา
ของ เขา ยินดี แต่ผู้ที่คบค้า หญิง แพศยา ก็ ผลาญ ทรัพย์สิ่ง
ของ ของ เขา 4 กษั ตริยทรง
์
ให้ เสถียรภาพ แก่แผ่น ดิน ด้วย
ความ ยุติธรรม แต่องค์ที่ทรง รับ ขอ งกํานั ลก็ทําให้แผ่น ดิน
ย่อยยับ 5 คนที่ ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่ายไว้ ดัก
เท้า ของเขา 6 คนชัว่ ติดกับอยู่ ในการละเมิด ของตน แต่คน
ชอบธรรมร้องเพลงและเปรมปรีดิ์ 7 คนชอบธรรมรู จ
้ ักสิทธิ
ของคนยากจน แต่คนชัว่ ร้ายไม่เข้า ใจความรู อย่
้ างนี้ 8 คน
มัก เยาะ เย้ย กระทํา บ้าน เมือง ให้เข้าบ่วง แต่ปราชญ์แปร
ความโกรธเกรีย
้ วไปเสีย 9 ถ้า ปราชญ์มีเรือ
่ งโต้ เถียงกับ คน
โง่ ไม่ว่า เขาดุ เดือดหรือ หัวเราะ ก็ไม่มีวัน สงบลงได้ 10 คนที่
กระหายเลือดย่อมเกลียดคนเที่ยงธรรม แต่คนชอบธรรม
แสวงหาชีวต
ิ ของเขา 11 คนโง่ย่อมให้ความคิด ของเขาพลุ่ง
ออก มา เต็มที่ แต่ปราชญ์ย่อม ยับยัง้ ความ คิด ไว้ จน ภาย
หลัง 12 ถ้า ผู้ ครอบ ครอง เชื่อ ฟัง ความ เท็จ ข้าราชการ ของ
ท่านก็ พลอยชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ 13 คนยากจนและคนหลอกลวง
มัก มา ประจัญ หน้า กัน เสมอ และ พระ เย โฮ วาห์ ประทาน
ความสว่างแก่ ตาของคนทัง้ สอง 14 กษั ตริยที
์ ่พิพากษาคน
ยากจนด้วยความสัตย์ซื่อ พระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนา
อยูเป็
่ นนิ ตย์ 15 ไม้เรียวและคําตักเตือนให้เกิดปัญญา แต่ถ้า
ปล่อย เด็ก ไว้แต่ลําพัง จะ นํา ความ อับอาย มา สู่ มารดา ของ
ตน 16 เมื่อคนชัว่ ร้ายเพิม
่ พูน การละเมิดก็ทวีขึ้น แต่คนชอบ
ธรรมจะมองดู ความล่มจมของเขา 17 จงฝึกสอนบุตรชาย
ของ เจ้า และ เขา จะ ให้เจ้าได้หยุด พัก เออ เขา จะ ให้ ความ
ปีติยินดีแก่ใจของเจ้า 18 ที่ใดๆที่ไม่มีนิ มิต ประชาชนก็พินาศ
แต่คนที่ รก
ั ษาพระราชบัญญัติจะเป็นสุข 19 สัก แต่ใช้คํา พูด
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เท่านั ้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้ เพราะถึงแม้เขาเข้าใจ แต่เขา
ก็ จะ ไม่ตอบ 20 เจ้า เห็น คน ที่ ปาก ไว หรือ ยังมี หวัง ใน คน
โง่ มากกว่า เขา 21 บุคคล ที่ ทะนุถนอม คนใช้ ของ ตน ตัง้ แต่
เด็กๆ ที่สุด จะเห็นว่า เขากลายเป็น บุตรชายของตน 22 คน
เจ้า โมโห ย่อม เร้า การ วิวาท และ คน ที่ มัก โกรธ ก็เป็น เหตุ
ให้มีการละเมิดมากขึ้น 23 ความเย่อหยิง่ ของคนนําเขาให้ต่ํา
ลง แต่คนที่มีใจถ่อมจะได้ รบ
ั เกียรติ 24 ผู้เข้า ส่วนกับ ขโมย
ก็เกลียด ชัง ชีวต
ิ ของ ตน เขา ได้ยน
ิ คํา สาป แช่ง แต่ไม่เปิด
เผยอะไรเลย 25 การกลัวคนวางบ่วงไว้ แต่บุคคลที่ วางใจใน
พระเยโฮวาห์ก็จะปลอดภัย 26 คนเป็นอันมากแสวงหาความ
พอใจจากผู้ครอบครอง แต่ทุกคนจะได้ ความยุติธรรมจาก
พระ เย โฮ วาห์ 27 คน ไม่ ชอบ ธร รม เป็นที่ สะอิดสะเอียน แก่
คนชอบธรรม แต่คนเที่ยงธรรมในทางของเขากลับ เป็นที่
สะอิดสะเอียนแก่คนชัว่ ร้าย

30

ถ้อยคําของอากูร ์
ถ้อยคํา ของ อา กูร ์ บุตร ชาย ยา เคห์ คือ คํา พยากรณ์
ของเขา ชายคนนั ้น พูดกับอิธี เอล กับ อิธี เอลและอู คาลว่า
2 แท้จริงข้าก็เขลากว่าคนใด ข้าไม่มีความเข้าใจอย่างมนุษย์
3 ข้า ไม่ เคยเรียนรู ปั
้ ญญา ทัง้ ไม่มี ความรู ขององค์
้
ผู้ บริสุทธิ์
4 ใครเล่า ได้ ขึ้น ไปยัง สวรรค์ หรือ ลงมา ใครเล่า ได้ รวบรวม
ลม ไว้ ใน กํา มือ ของ ท่าน ใคร เล่า ได้ เอา เครือ
่ ง แต่ง กาย ห่อ
ห้วงนํ้าไว้ ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้
นามของผู้นั้นว่ากระไร และนามบุตรชายของผู้นั้นว่ากระไร
ถ้า ท่านบอกได้ 5 พระวจนะทุก คํา ของพระเจ้า นั ้นก็บริสุทธิ์
พระองค์ทรง เป็น โล่แก่บรรดา ผู้ที่วางใจ ใน พระองค์ 6 อย่า
เพิม
่ อะไร เข้า กับ พระ วจนะ ของ พระองค์ เกรง ว่า พระองค์
1
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จะ ทรง ขนาบ เจ้า และ เขา จะ เห็นว่า เจ้า เป็น คน มุสา 7 ข้า
พระองค์ ขอ สอง สิง่ จาก พระองค์ ขอ อย่า ทรง ปฏิเสธ ที่ จะ
ให้ ข้า พระองค์ ก่อน ข้า พระองค์ตาย 8 ขอ ให้ความ ไร้ สาระ
และความมุสาไกลจากข้า พระองค์ ขออย่า ประทานความ
ยากจนหรือ ความมัง่ คัง่ แก่ ข้า พระองค์ ขอเลี้ยงข้า พระองค์
ด้วย อาหาร ที่พอดีแก่ข้า พระองค์ 9 เกรง ว่า ข้า พระองค์ จะ
อิม
่ และปฏิเสธพระองค์ แล้วพูดว่า “พระเยโฮวาห์เป็นผู้ใด
เล่า” หรือเกรงว่าข้าพระองค์ จะยากจนและขโมย และออก
พระนามพระเจ้า ของข้า พระองค์อย่างไร้ค่า 10 อย่า กล่าวหา
คนใช้ให้นายของเขาฟัง เกรงว่า เขาจะแช่ง เจ้า และเจ้า จะ
ต้องมีความผิด 11 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่แช่งบิ ดาของตน และ
ไม่อวยพรแก่มารดาของตน 12 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่บริสุทธิใน
์
สายตา ของ ตนเอง แต่ยังมิได้รับ การ ชําระ ล้าง ให้ พ้น จาก
ความโสโครกของตน 13 มีคนชัว่ อายุหนึ่ ง โอ ตาของเขาสูง
จริงหนอ และหนั งตาของเขาสูงยิง่ 14 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่ฟัน
ของเขาเป็น เหมือนดาบ เขี้ยวของเขาเป็น เหมือนมีด เพื่อ
จะกลืนกิน คนยากจนเสีย จากแผ่น ดิน โลก และคนขัดสน
เสีย จากท่ามกลางมนุษย์ 15 ปลิงมี ลูก ตัว เมีย สองตัว มันร้
องว่า “ให้ ให้” แต่สิ่งสามสิง่ นี้ ไม่เคยอิม
่ เออ สี่สิ่งไม่เคยพูด
16
ว่า “พอแล้ว” คือแดนผู้ตาย ครรภ์ของหญิงหมัน แผ่นดิน
โลกที่ไม่อิมน
่ ้าํ และไฟที่ไม่เคยพูดว่า “พอแล้ว” 17 นั ยน์ ตาที่
เยาะเย้ย บิดาและดูถูกไม่ ฟัง มารดาจะถูก กาแห่ง หุบเขาจิก
ออกและนกอินทรีหนุ่ม จะกิน เสีย 18 มีสามสิง่ ที่ ประหลาด
เหลือ สําหรับ ข้า เออ สี่สิ่ง ที่ ข้า ไม่เข้าใจ 19 คือ ท่าที ของ นก
อินทรี ใน ฟ้า ท่าทีของ งู บน หิน ท่าทีของ เรือ ใน ท้อง ทะเล
และท่าที ของชายกับ หญิง สาว 20 นี่ เป็น ทางของหญิง ผู้ล่วง
ประเวณี คือ นางรับ ประทาน และนางเช็ด ปาก และนางพูด
ว่า “ฉั น ไม่ได้ทํา ผิด ” 21 แผ่นดิน โลกสัน
่ สะเทือนอยูใต้
่ สาม
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สิง่ เออ มันทนอยูใต้
่ สี่สิ่งไม่ได้ 22 คือทาสเมื่อได้ เป็นกษั ตริย์
คนโง่เมื่อกินอม
ิ่ 23 เมื่อหญิงที่ น่าเกลียดชังได้สามี และสาว
ใช้ที่ได้เป็น นายแทนนายหญิง ของตน 24 มีสี่สิ่ง ในแผ่น ดิน
โลกที่ เล็ก เหลือ เกิน แต่มีปัญญามากเหลือ ล้น 25 มด เป็น
ประชาชนที่ไม่แข็งแรง แต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ใน
ฤดูแล้ง 26 ตัวกระจงผา เป็นประชาชนที่ไม่มีกําลัง แต่มันยัง
สร้างบ้านของมัน ในซอกหิน 27 ตัก
๊ แตนไม่มีกษั ตริย์ แต่มัน
ยังเดินขบวนเป็นแถว 28 แมงมุมนัน
้ เจ้าเอามือจับได้ แต่มัน
ยัง อยู่ ใน พระราชวัง 29 มีสาม สิง่ ที่ สง่า งาม มาก ใน ท่า เดิน
เออ มีสี่สิ่ง ที่ ย่าง เท้า ของ มัน ผ่าเผย 30 คือ สิงโต ซึ่ง เป็น
สัตว์ที่มีกําลังมากที่สุด และไม่ยอมหันหลังกลับเพราะสิง่ ใด
เลย 31 สุนัข ล่า เนื้ อ แพะผู้ และกษั ตริย์ผู้ซึ่ง ไม่มีใครก่อการ
กบฏ 32 ถ้าเจ้าเป็นคนโง่ยกย่องตนเอง หรือคิดแผนการชัว่
ร้าย จง เอา มือ ปิดปาก ของ เจ้า เสีย เถิด 33 เพราะ เมื่อ กวน
นํ้านม ก็ได้เนย เหลว เมื่อบีบ จมูกก็ได้โลหิต และ เมื่อ กวน
โทโสก็ได้การวิวาท

31

ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมูเอล
ถ้อยคํา ขอ งกษั ตริย์เลมู เอล คือ คํา พยากรณ์ ที่พระ
ราชชนนี ได้สอนไว้แก่พระองค์ 2 อะไรเล่า ลูก แม่เอ๋ย อะไร
เล่า ลูก แห่ง ท้อง แม่เอ๋ย อะไร เล่า ลูก แห่ง คํา ปฏิญาณ
ของ แม่เอ๋ย 3 อย่า ให้ กําลัง ของ เจ้า แก่ผู้ หญิง อย่า ให้
ทาง ของ เจ้า แก่ผู้ทํา ลา ยกษั ตริย์ใดๆ 4 โอ เลมู เอล เอ๋ย
ไม่สมควร ที่กษั ตริย์ ไม่สมควร ที่กษั ตริยจะ
์ เสวย เหล้า องุน
่
หรือ ผู้ที่ครอบ ครอง จะ ดื่ม สุรา 5 เกรง ว่า เขา จะ ดื่ม และ
หลงลืม ตัว บท กฎหมาย นั ้น เสีย และ คํา วินิจฉั ย ที่มีต่อ คน
1
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ทุกข์ ยากก็ไขว้เขวไป 6 จงให้ สุราแก่ผู้ที่กําลัง จะพินาศ และ
นํ้า องุน
่ แก่ผู้ที่ทุกข์ใจ อย่าง ขมขื่น 7 จง ให้ เขา ดื่ม และ ลืม
ความยากจนของเขา เพื่อจะจดจําความระทมทุกข์ของเขา
ไม่ได้อีก ต่อ ไป 8 จงอ้า ปากของเจ้า แทนคนใบ้ เพื่อ สิทธิของ
ทุก คนที่ถูกทิง้ ร้างอยู่ 9 จงอ้า ปากของเจ้า พิพากษาอย่าง
ชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
ภรรยาที่ดี

10 ใครจะพบภรรยาที่ดี

เพราะค่าของเธอประเสริฐยิง่ กว่า
ทับทิ มมาก นั ก
จิต ใจ ของ สามี เธอ ก็ วางใจ ใน เธอ และ
สามี จะไม่ ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดีให้เขา ไม่ทําความ
ร้าย ตลอด ชีวต
ิ ของ เธอ 13 เธอ แสวงหา ขน แกะ และ ป่าน
และทํางานด้วยมืออย่างเต็มใจ 14 เธอเป็นเหมือนกําปั่ นของ
พ่อค้า เธอ นํา อาหาร ของ เธอ มา จาก ที่ที่ไกล 15 เธอ ลุก ขึ้น
ตัง้ แต่ ยงม
ั ืดอยู่ และจัด อาหารให้ ครัว เรือนของเธอ และจัด
ส่วนแบ่ง ให้แก่สาวใช้ของเธอ 16 เธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็
ซื้อ ไว้ ด้วยผลแห่ง นํ้ามือ ของเธอ เธอปลูก สวนองุน
่ 17 เธอ
คาดเอวของเธอด้วยกําลัง และกระทํา ให้ แขนของเธอเข้ม
แข็ง 18 เธอรู ว้ า่ สินค้าของเธอเป็นของที่ดี กลางคืนตะเกียง
ของ เธอ ก็ไม่ดับ 19 เธอ ยื่นมื ออ อก จับ ไน และ มือ ของ เธอ
จับ เครือ
่ ง ปั่ น 20 เธอ หยิบ ยื่น ให้คน ยากจน เออ เธอ ยื่นมื
อออกช่วยคนขัดสน 21 เธอไม่กลัว หิมะมาทํา อันตรายแก่
คนในครัว เรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัว เรือนของ
เธอสวมเสื้อ สีแดงสด 22 เธอทํา ผ้า ปู สําหรับ เธอด้วยสิง่ ทอ
เสื้อผ้าของเธอทําด้วยผ้าลินินและผ้าสีม่วง 23 สามีของเธอ
เป็นที่รู จั
้ กที่ประตูเมือง เมื่อท่านนั ่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของ
แผ่น ดิน นั ้น 24 เธอ ทํา เครือ
่ ง แต่ง กาย ด้วย ผ้า ลินิน ไว้ขาย
เธอส่ง ผ้า คาดเอวให้แก่พ่อค้า 25 กําลัง และเกียรติยศเป็น
เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม ของ เธอ เธอ จะ ปลื้ม ปิติใน อนาคต 26 เธอ อ้า
11
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ปาก กล่าว ด้วย สติปัญญา และ กฎ เกณฑ์แห่ง ความ กรุ ณา
ก็อยูที
่ ่ลิน
้ ของเธอ 27 เธอดูแลการงานในครัว เรือนของเธอ
และไม่รบ
ั ประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน 28 ลูกๆของ
เธอ ตื่น ขึ้น มา ก็ ชมเชย เธอ สามีของ เธอ ก็ สรรเสริญ เธอ
29 ว่า “สตรีเป็ นอัน มาก ทํา อย่าง ดีเลิศ แต่เธอ เลิศ ยิง
่ กว่า
เขา ทัง้ หมด” 30 เสน่ หเป็
์ น ของ หลอก ลวง และ ความ งาม
ก็เปล่า ประโยชน์ แต่สตรียํา เกรงพระเยโฮวาห์จะได้ รบ
ั การ
สรรเสริญ 31 จงให้เธอรับผลแห่งนํ้ามือของเธอ และให้การ
งานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
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