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ปั ญญาจารย
คํานํ า
ชีวิตนัน
้ สัน
้ นัก ใหสนุกสนานกับ มัน
เทา ที่จะเป็ นไป ได ชีวิตเป็ นของ ขวัญ
ที่พระเจาใหกับทุก คน และมนุษยไมมี
ความ หวังอะไรไดมากไปกวาความ สุข
ในชีวิตที่มีอยู นี้ แตมนุษยกลับไปทุมเท
กับสิ่ง ตางๆที่ทําลายความสุขในชีวิต นี้ที่
พระเจาให มา เพราะอยางนี้มนุษยก็ เลย
ลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไป
ในหนังสือปั ญญา จาร ยมีบาง ตอนพูด
ขัด แยงกับสิ่งที่หลาย คนในยุคโบราณ
นัน
้ เชื่อ กัน เชน มีหลายขอในหนังสือ
สุภาษิตที่พูดทํานองวาทําดีได ดี ทํา ชัว
่
ได ชัว
่ แตหนังสือปั ญญาจารยยอนวาคน
ชัว
่ ไดดี คนดีไดชัว
่ มีถมไป
อาจารยที่เขียนหนังสือปั ญญาจารยได
ใชประสบการณในชีวิตของกษัตริยซา
โลมอนเพื่อสอนบทเรียนใหกับผูอาน
ในสอง บทแรกของหนังสือปั ญญา จาร
ยนี้ อาจารยคน นี้ไดพูดราวกับวาตัว เขา
เองเป็ นกษัตริยซา โลม อน แตอาจารย
คน นี้คงไมใชกษัตริยซา โลม อน ใน
สมัยโบราณนัน
้
พวกนักเรียนและพวก
อาจารยชอบพูดราวกับวาตัว เองเป็ นคน
นัน
้ คน นี้ที่มีช่ อ
ื เสียง ซึ่งเป็ นการเรียน รู
แบบหนึ่งในสมัยนัน
้
กษัตริยซา โลม อนตายใน ปี ๙๓๑
กอน ค.ศ. พระองคมีอํานาจและชื่อ
เสียงมาก มีทรัพยสมบัติมากมาย มี
ภรรยาเจ็ด รอยคน นาง บําเรออีกสาม
รอยคน พระองคสรางหลาย สิ่งหลาย
อยาง
เขียนสุภาษิตและรอย กรอง
มากมาย แตทัง้ หมดนี้ก็ไม เที่ยง แท
เพราะเมื่อพระองคตาย
อาณาจักร
ของพระองคก็แตกสลายอยางรวดเร็ว
เพราะลูกชายของพระองคขาดสติ
ปั ญญาในการปกครอง
หนังสือปั ญญา จาร ย เขียนขึ้น มา
จากสิ่งที่เกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตยนี้ที่
อาจารยคน นี้สังเกตเห็น เขาไม ไดพูด
ถึงความ หวังที่พระเจาใหคริสเตียนมีใน
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ชีวิตหน า เขาตัง้ คําถามสอง ขอใหญๆ
ฝากใหผูอานคิด
คําถามแรกคือ คน เราไดประโยชน
อะไรบางจากการบาก บัน
่ ทํางานภาย ใต
ดวงอาทิตยนี้ (ปญจ. ๑:๓)
ในบท ที่ ๑-๖ เขาสรุปออก มาวา ทุก
อยางไมเที่ยง แท ความ หมายที่แทจริง
ของชีวิตไม ไดอยูที่งาน หนักที่เรา ทํา
หรือความรํ่ารวยหรือทรัพยสมบัติที่
เรามี
หรือแมแตการแสวงหาปั ญญา
ทัง้ หมดนี้เหมือนวิ่งไลตามลม
คําถามที่ สองคือ ถาอยาง นัน
้ สิ่ง ไหน
จะดีสําหรับมนุษยในชวง เวลาอันแสน
สัน
้ ที่เขามีชีวิตอยู (ปญจ. ๖:๑๒)
บท ที่ ๗ เป็ นตน ไป อาจารยคน นี้
เสนอวาการหาคํา
ตอบใหกับชีวิตนัน
้
มันยุง ยากมาก ดัง นัน
้ ทางที่ ดีใหหยุด
คนหาคํา ตอบและใหไปหาความ สุขกับ
การ งาน การ กินดื่ม การคบเพื่อน และ
ครอบครัว เพราะชีวิต นี้เป็ นของ ขวัญ
มาจากพระเจา อีกไม นานก็แกและตาย
แลว อาจารยคน นี้ก็เลยแนะนํ าใหคนมี
ความ สุขในวัยหนุม สาวและใหขอบคุณ
พระเจาสําหรับสิ่งที่พระองคทรงสราง
เลม
นี้จบดวยคํากําชับจาก
บรรณาธิการวา ใหทุก คนยําเกรงและ
เชื่อ ฟั งพระเจา และยังเตือนพวก เขาวา
พระเจาจะพิพากษาการก ระ ทําทุก อยาง
ของมนุษย
๑ นี่ คือคํา สอนของอาจารยผู ที่เป็ นลูก
ของดา วิด
และเป็ นกษัตริยในเมือง
เยรูซาเล็ม
๒ อาจารยพูดวา
ทุก สิ่งทุก อยางชางไม
เที่ยงเอาเสีย เลย ไม เที่ยงจริงๆทุก สิ่งชางไม
เที่ยง ๓ คน เราไดประโยชนอะไรบาง จาก
การบากบัน
่ ทํางานภายใตดวงอาทิตยนี้

๑

จริงหรือที่วาเรากําลังพัฒนา
๔ คนรุน

หนึ่งตาย ไป อีกรุน หนึ่งก็เกิด มา
ในขณะที่โลกก็ยัง คงอยูเหมือนเดิมตลอดไป
๕ ดวงอาทิตยข้ น
ึ แลวก็ตก แลวมันก็รีบกลับ
ไปอยูที่จุดเดิม พรอมที่จะขึ้นมาใหม
๖ ลม พัดไปทางทิศ ใต แลวก็หันไปทางทิศ
เหนือ พัดไปรอบๆและกลับมาอีก เพราะมันมี
เสนทางหมุนเวียนของมัน
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๗ แมน้ํ าลําธารทุก สายไหลลง สูทะเล แต
ทะเลก็ไมเคยเต็ม แมน้ํ าลําธารไหลลงมาจาก
ที่ไหน พวก มันก็กลับไปที่ นัน
่ และไหลกลับ
ลงมาอีก
๘ คําพูดทุกอยางชางน าเหนื่ อยหน าย
เพราะไมเห็นมีใครพูดอะไรใหมข้ น
ึ มาเลย
ตามองเทาไหรก็ไมเคยอิ่ม
หูฟังเทาไหรก็ไมเคยเต็ม
๙ สิ่งที่เคยเป็ นมา นั น
่ แหละคือสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นอีก สิ่งที่เคยทํามา นัน
่ แหละคือสิ่งที่จะทํา
กันอีก ไมมีอะไรใหมภายใตดวงอาทิตยนี้
๑๐ อาจ จะมีคน หนึ่ งพูดวา “ดู นี่ สิ มันเป็ น
สิ่ง ใหม” แตจริงๆแลวมันก็มีมาตัง้ นานแลว
กอนที่เราจะเกิด
๑๑ คนในสมัยนี้ ไมมีใครจดจําคนในอดีต
และคนในอนาคตก็จะไมจําคนรุนกอน
หน าเขาเหมือนกัน

จริงหรือที่วาสติปัญญาจะ
นํ าความสุขมาให
๑๒ ตัวอาจารยเองเป็ นกษัตริยในเมือง

เยรูซาเล็ม และปกครองชนชาติอิสราเอลมา
หลายปี แลว
๑๓ เราไดตง
ั ้ ใจใชสติ
ปั ญญาเพื่อคนควา
สํารวจทุก สิ่งที่เกิด ขึ้นภาย ใตฟา นี้ การ
คนควาที่พระเจาใหคนทํากัน นี้ มันยุง ยาก
อยางรายกาจ และหาความสนุกไมไดเลย
๑๔ เราสังเกตเห็นการ งานทุก อยางที่คนทํา
กันภาย ใตดวงอาทิตยนี้แลวคน พบวา ทุก
อยางไมเที่ยง เหมือนกับไลตามลม
๑๕ สิ่งที่คดงอแลว จะทําใหกลับมาตรงอีกก็
ไมไดแลว และสิ่งที่ไมมีตัวตนก็จะนับไมได
๑๖ เราพูดกับตัว เองวา “เราไดกลายเป็ น
ใหญ และมีสติ ปั ญญามากกวากษัตริยทุก
องคที่ปกครองเยรูซาเล็มกอน หน าเรา จิตใจ
ของ เราก็ไดเจอกับสติ ปั ญญาและความ รู
มากมาย”
๑๗ เราเลยตัง
้ ใจเรียน รูทัง้ สติ ปั ญญา ความ
รู ความบาๆบอๆและความโง เขลา แลวเราก็
พบวา การเรียนรูนี้ก็ไมตางอะไรกับการวิ่งไล
ตามลม ๑๘ เพราะยิ่งมีสติ ปั ญญามากเทาใด
ก็ยิ่งหงุดหงิดรําคาญมาก ขึ้นเทานัน
้ และยิ่ง
รูมาก ก็จะยิ่งทุกขมาก
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ความสนุกสนานใหความสุขแน หรือ
๑ เราพูดกับจิตใจวา

๒ รสความสนุกสนานกัน ดู และเจอกับสิ่ง

“มาเถอะ มาลองลิม
้

ดีๆ” แต แลวนี่ก็เป็ นสิ่งที่ไม เที่ยงเหมือน กัน
๒ เราพูดกับการหัวเราะวา
“เจามีผล งานอะไรอวด อางได หรือ” และ
พูดวา “เจากอใหเกิดประโยชนอะไรไดหรือ”
๓ จิตใจเราไดสํารวจดูวา มันจะเป็ นยัง ไงที่
จะใหเหลาองุนควบคุมรางกายเรา
แตสติ ปั ญญายังนํ าจิตใจของ เราอยูและ
สามารถรูทันความโง เขลา เราอยากรูวาจะมี
อะไรดีๆใหมนุษยทํา บางในชวงชีวิตอันแสน
สัน
้ ของเขาภายใตฟาสวรรคนี้
โครงการใหญๆใหความสุขแน หรือ
๔ เราไดทํางานตางๆอันยิ่ง ใหญ

ไดสรางวัง
ตางๆสําหรับตัวเรา เอง ไดทําไร องุน ๕ ได
ทําสวนผลไมและสวนพัก ผอนตางๆใหกับตัว
เรา เอง และไดปลูกผล ไมทุก ชนิดไวในสวน
พวกนัน
้ ๖ ไดสรางบรรดาสระนํ้ าไวเพื่อผันนํ้ า
เขาไปรดตนไมที่ผลิ ดอกออกผล ๗ เรามีทาส
ชาย หญิงมากมาย และมีทาสหลาย คนที่เกิด
ภายในเรือนของเรา นอกจากนี้ เราก็ยังมีฝูง
สัตว เลีย
้ ง ฝูง วัวและฝูง แกะ มากกวาใครๆที่
อยูในเมืองเยรูซาเล็มมากอนหน าเราอีกดวย
๘ เราไดรวบรวมเงิน ทองมาเป็ นของ รัก
ของ หวงอันเหมาะ สมกับฐานะกษัตริย และ
รวบรวมหัว เมืองตางๆมาเป็ นของ เราดวย
เราไดใหชายหญิงมาขับ รองเพลงให ฟัง และ
เรายังมีทรัพยสมบัติที่หรูหราฟ ูฟาที่มนุษย
ชื่นชอบเป็ นหีบๆ หีบแลวหีบเลา
๙ เราไดเป็ น ใหญข้ น
ึ เรื่อยๆ มากกวาใครๆ
ทัง้ หมดที่เคยอยูในเมืองเยรูซาเล็มกอน หน า
เรา และสติปัญญาของเราก็ชวยเรา
๑๐ ไม วาดวงตาของเราอยากไดอะไร เราก็
จะหามาให เราไมเคยหักหามจิตใจของเราใน
เรื่องของความสุขใดๆ
จิตใจของ เราสนุกกับงาน หนักที่ไดทําไป
นัน
้ และความสนุกนัน
่ แหละเป็ นรางวัลเดียว
ที่เราไดรับจากงานหนักซึ่งเราไดทําไป
๑๑ แลวเราก็หันมามอง ดูสิ่งทัง
้ หมดซึ่งเรา
ไดลงมือทําไป งานที่เราไดลงมือลงแรงทํา
อยางลําบากลําบนนัน
้ เราไดคน พบวา มันไม
เที่ยง เหมือนกับไลตามลม ไมมีอะไรภายใต
ดวงอาทิตยนี้ ที่ใหประโยชนถาวร
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ใชสติปัญญาหรือเปลาที่เราหาอยู
๑๒ แลวเราก็หันมาดูเรื่องสติ

ปั ญญา ความ
บาๆ บอๆและความโง เขลา เพราะไมรูวาคน
แบบไหนจะขึ้นมาครองราชยตอจากเรา แลว
เขาจะมีปัญญาครอบครองทุก สิ่งที่เราสราง
ขึ้นมาไดหรือเปลา
๑๓ และเราก็เห็นวาสติ ปั ญญานั น
้ ได เปรียบ
กวาความโง เขลา เชน เดียวกับที่ความ สวาง
ไดเปรียบกวาความมืด
๑๔ คนฉลาดมีดวงตาอยูในหัว แตคนโงเดิน
อยูในความมืด แตตัวเราเองนัน
้ ไดเรียนรูวา
ทัง้ คน ฉลาดและคน โงก็จะ ตองเผชิญกับสิ่ง
เดียวกัน ๑๕ ดังนัน
้ เราจึงคิดในใจวา เราเองจะ
ตองเผชิญกับสิ่งที่คน โงตองเผชิญ ถาอยาง
นัน
้ จะเป็ นคน ฉลาดเลิศ เลอไปทําไมกัน แลว
เราจึงคิดในใจวา เรื่องนี้ก็ไม เที่ยงเหมือนกัน
๑๖ เพราะทัง
้ คน ฉลาดและคน โง ตางก็ไม อยู
ในความทรงจําของคนตลอดไปหรอก เพราะ
อีกไม ชา ทุก คนก็จะถูก ลืมไป หมด มันแย
จริงๆที่คน ฉลาดตองตายเหมือน กันกับคน โง
ตองตาย
เซ็งชีวิต
๑๗ เพราะอยาง

นี้เราถึงไดเกลียดชีวิต เรา
รูสึกเจ็บปวดใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตดวง
อาทิตยนี้ ทุก อยางไม เที่ยง และเป็ นการ วิ่ง
ไลตามลม
๑๘ เราเกลียดผลจากงาน
หนักที่เราได
ตรากตรําทําไปภาย ใตดวงอาทิตยนี้ เพราะ
เราจะตองทิง้ มันใหกับคนรุนหลัง ๑๙ แลวใคร
จะไปรูได ละวาเขาจะเป็ นคนฉลาดหรือคนโง
แตถึง ยัง ไง เขาก็จะครอบครองทุก อยางซึ่ง
เราไดตรากตรําทํามาภาย ใตดวงอาทิตย ทุก
สิ่งที่เราไดลงมือทําไปอยางชาญ ฉลาด เรื่อง
นี้ก็ไมเที่ยงเหมือนกัน
๒๐ แลวจิตใจของ เราก็ทอแทสิน
้ หวังกับ
การ งานที่เราไดตรากตรําทําไปภาย ใตดวง
อาทิตยนี้ ๒๑ เพราะคนๆหนึ่งจะตองตรากตรํา
ทํางานอยางหนัก เพื่อใหไดสติ ปัญญา ความ
รูและความสําเร็จ แตสุดทายเขาก็ตองมอบ
สวนของ เขาไปใหกับอีกคน หนึ่งซึ่งไม ได
ลงแรงทําอะไร เลย นี่ก็ไม เที่ยงเหมือน กัน
และมันเป็ นสิ่งเลวรายเหลือเกิน
*๒:๒๖
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๒๒ มนุษยไดอะไรบางจากงาน
หนักที่ทํา
และทุมเทชีวิตจิตใจกับงานภาย
ใตดวง
อาทิตยนี้ ๒๓ วัน เวลาของ เขามีแตความเจ็บ
ปวด และงานอันยุงเหยิงของ เขาก็มีแตจะ
ทําใหเขาหงุดหงิด แมเวลากลาง คืนจิตใจ
ของเขาก็ยังไม ไดนอนหลับพัก ผอน นี่ก็เป็ น
สิ่งที่ไมเที่ยงเหมือนกัน

ขอใหสนุก
๒๔ สําหรับมนุษยแลว

ไมมีอะไรดีไป กวา
การกิน ดื่ม และมีความ สุขกับงานของ เขา
เราเห็นวาสิ่ง นี้มาจากพระเจา ๒๕ เพราะทัง้
การมี
กินอยางเหลือเฟื อและการตองเก็บ
เศษ ขาวในทุง นากิน ลวนมาจากพระเจา
๒๖ พระองคจะใหสติ ปัญญา ความรูและความ
สุขกับคนซึ่งพระองคชอบใจ สวนคนที่ไมเอา
ไหน *พระองคก็ใหเขาวุนวายอยูกับการ เก็บ
รวบรวมและสะสม เพื่อเขาจะ ไดมอบของ
พวกนัน
้ ใหกับคนที่พระเจาชอบใจ นี่ก็เป็ นสิ่ง
ไมเที่ยง เป็ นการวิ่งไลตามลมเหมือนกัน
กิจการทุกอยางมีเวลาของมันเอง
๑ ทุก

๓ สมของ มัน

สิ่งทุก อยางนัน
้
มีเวลาอันเหมาะ
มีเวลาที่เหมาะ สมสําหรับ
กิจการทุกอยางภายใตฟาสวรรคนี้
๒ มีเวลาคลอดและมีเวลาตาย
มีเวลาปลูกและมีเวลาถอน รากของสิ่งที่ปลูก
ไว
๓ มีเวลาฆาและมีเวลารักษา
มีเวลารื้อทิง้ และมีเวลาสรางขึ้น
๔ มีเวลารองไหและมีเวลาหัวเราะ
มีเวลาไวทุกขและมีเวลาเตนรํา
๕ มีเวลาขวางกอนหินและมีเวลาเก็บกอนหิน
มีเวลาสวมกอดและมีเวลาไมสวมกอด
๖ มีเวลาคนหาและมีเวลาเลิกหา
มีเวลาเก็บรักษาและมีเวลาทิง้ ไป
๗ มีเวลาฉีกและมีเวลาเย็บ
มีเวลาเงียบและมีเวลาพูด
๘ มีเวลารักและมีเวลาเกลียด
มีเวลาสงครามและมีเวลาสงบสุข
พระเจาครอบครองโลกของพระองค
๙ คน

งานไดประโยชนอะไรบางจากงาน
หนักที่เขา ทํา ๑๐ เราได เห็นงานซึ่งพระเจา

คนที่ไมเอาไหน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนบาป”
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มอบใหกับมนุษย เพื่อใหมนุษยหมกมุนอยู
กับ มัน ๑๑ พระองคทําใหทุก สิ่งทุก อยาง
เหมาะ สมตามเวลาของ มัน พระองคทําให
จิตใจมนุษยรูสึกถึงเวลาอันไมมีวันสิน
้
สุด
แตมนุษยก็ไมเขาใจงานซึ่งพระเจาไดทํา ไว
ตัง้ แตเริ่มตนจนจบ
๑๒ เราไดเรียน รูวาสําหรับพวก เขาไมมี
อะไรดีเลย นอกจากความสุขสบายที่พวกเขา
มีในชวงชีวิตของ เขา ๑๓ ถาคนกิน ดื่ม และ
มีความ สุขกับผล งานจากงาน หนักทัง้ หมด
ที่เขาทํา นี่ก็ถือวาเป็ นของ ขวัญจากพระเจา
เหมือนกัน
๑๔ เรารูวาทุก สิ่งที่พระเจาทํา นั น
้ ไม ไดถูก
กําหนดดวยเวลา จะเพิ่มเติมอะไรเขาไปก็ไม
ได จะดึงอะไรออก มาก็ไม ได ที่พระเจาทํา
อยาง นี้ เพื่อพวก เขาจะ ไดยําเกรงตอ หน า
พระองค ๑๕ สิ่งที่เกิด ขึ้นตอน นี้ เป็ นสิ่งที่
เคยเกิด ขึ้นมา แลวใน อดีต และสิ่งที่กําลัง
จะเกิด ขึ้นในอนาคต ก็เคยเกิด ขึ้นมา กอน
แลวเหมือนกัน แตพระเจาจะจัดการกับสิ่งซึ่ง
มนุษยแสวงหาแตเกินความเขาใจของตน
๑๖ ยิ่ง กวา นั น
้
เราไดเห็นสิ่งเหลา นี้เกิด
ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตยนี้ คือในที่ซ่ งึ นาจะมี
ความยุติธรรมกลับเจอความชัว
่ ชา และใน
ที่ซ่ งึ นาจะมีความถูก ตองกลับเจอความชัว
่
ราย ๑๗ เราคิดในใจวา พระเจาจะตัดสินทัง้
์ ละคนชัว
คนบริสุทธิแ
่ เพราะวามีเวลาสําหรับ
ทุกเรื่องและกิจกรรมทุกอยาง
มนุษยก็เหมือนสัตว
๑๘ เราคิดอยูในใจเกี่ยว

กับมนุษยทัง้ หลาย
วา พระเจากําลังทดสอบพวก เขา พระองค
ใหมนุษยเห็นวาพวก เขาเป็ นสัตวโดย แท
๑๙ เพราะวาสิ่งที่มนุษยกับ สัตวตองเผชิญนั น
้
ก็เหมือนกัน สัตวตองตาย มนุษยก็ตองตาย
เหมือน กัน ทัง้ คนและสัตวตางมีวิญญาณ
เดียวกัน *มนุษยไมไดเปรียบไปกวาสัตวตรง
ไหน เพราะวาทุก สิ่งทุก อยางนัน
้ ไม เที่ยง
๒๐ ทัง
้ คูตองไปยังที่เดียวกัน ทัง้ คูมาจากดิน
และทัง้ คูก็ตองกลับ ไปเป็ นดินเหมือน กัน
๒๑ ใครจะบอกไดวา
วิญญาณของมนุษยจะ
ขึ้นไปสวรรค หรือวิญญาณของสัตวจะลงไป
ยังแดนคน ตาย ๒๒ เราเห็นวา ไมมีอะไรจะดี
*๓:๑๙
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ไปกวาการที่คนๆหนึ่งจะสนุกกับงานของเขา
เพราะความสนุกนัน
่
แหละคือรางวัลเดียวที่
เขาได รับเพราะไมมีใครบอกเขาได หรอกวา
จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
การกดขี่ขมเหง
๑ แลวเราก็ไดหันไปดูการกดขี่ขมเหง

๔ ทัง้ หลายที่เกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตยอีก
ครัง้
ดูสิ นํ้ าตาของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง แตไมมี
ใครปลอบโยน อํานาจอยูในเงื้อม มือของผู
กดขี่ ไมมีใครปลอบโยนพวกเขาเลย
๒ ดัง นั น
้ เราจึงถือวาคน ตายไป แลวก็โชค ดี
กวาคนที่ยังเป็ นอยู
๓ แตที่โชคดีกวาคนตายและคนเป็ น คือคน
ที่ไมเคยมีชีวิตมากอนเพราะเขาจะไมไดเห็น
สิ่งชัว
่ รายที่มนุษยทํากันภายใตดวงอาทิตยนี้
จะทํางานหนั กไปทําไมกัน
๔ เราเห็นวา

งาน หนักและความสําเร็จทุก
อยาง เกิดมาจากการที่คนแขงขันชิงดีชิงเดน
กัน นี่ก็ไม เที่ยงเหมือนกัน เหมือนวิ่งไลตาม
ลม
๕ แตพวกคน โงงอ มืองอ เทา แลวตองกิน
เนื้อตัวเอง
๖ คนที่หามาไดหนึ่ งกํา มือเต็ม แลวไดพัก
ผอน ก็ยังดี กวาคนที่ไดมาสองกํา มือ แตตอง
ทํางานหนักและวิ่งไลตามลม
๗ แลวเราก็เห็นสิ่งไม เที่ยงภาย ใตดวง
อาทิตยอีกอยางหนึ่ง คือ
๘ มีชายคนหนึ่ ง อยูตัวคนเดียวไมมีแมแต
ลูก หรือพี่ น อง เขาทํางานหนักอยางไมหยุด
หยอน และในเรื่องความรํ่ารวยนัน
้ ตาของ
เขาก็ไมรู จักพอ เขาไม เคยหยุดเพื่อถามตัว
เองเลยวา จะทํางานหนักไปเพื่อใคร และที่
ไม ยอมหาความ สุขใส ตัวนี้ มันเพื่อใคร กัน
นี่ก็เป็ นสิ่งที่ไม เที่ยงเหมือนกัน และเป็ นการ
หมกมุนอยางรายกาจ
พวกเพื่อนๆและครอบครัวใหกําลังใจ
๙ สอง คนยอมจะดี กวาคน เดียว เพราะ
พวกเขาจะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาจากงาน
หนักที่ทํา

ทัง้ คน … เดียวกัน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ทัง้ คนและสัตวมีลมหายใจเดียวกัน”
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๑๐ แลวถาคนหนึ่ งลมลง อีกคนหนึ่ งก็จะได
ชวยเพื่อนใหลุก ขึ้น แตคนที่อยูตัวคน เดียว
จะลําบาก เพราะเมื่อเขาลม ลง ก็ไมมีใครมา
ชวยใหลุกขึ้น
๑๑ ยิ่งกวานั น
้ ถาคนสองคนนอนอยูดวยกัน
พวกเขาก็อบอุน สวนคนที่อยูคนเดียว เขาจะ
อบอุนไดอยางไร
๑๒ คนที่อยูคน เดียวอาจ จะถูกรังแก แตถา
อยูดวยกันสองคนก็สามารถป องกันตัวเองได
เชือกสามเสนที่มัดเป็ นเกลียวเขาดวยกันนัน
้
ไมสามารถดึงใหขาดจากกันไดงายๆหรอก

การเมือง
๑๓ คน

หนุมที่ยากจนแตฉลาด ยอมดีกวา
กษัตริยแกโง เขลาที่ไม ยอม ฟั งคํา เตือนแลว
๑๔ เพราะคน หน ุมนั น
้ ไดออกจากคุก แลวได
กลายมาเป็ นกษัตริย ในขณะ ที่อีกคน หนึ่ง
ซึ่งเกิดมาในวัง แตกลับกลายเป็ นคนยากจน
ใน ที่สุด ๑๕ เราไดเห็นคนทัง้ หลายผู ซึ่งมี
ชีวิตเคลื่อนไหวอยูภาย ใตดวงอาทิตยนี้ ไป
ติดตามคน หนุมอีกคน หนึ่งที่ไดข้ น
ึ มาเป็ น
๑๖ แตถึง
กษัตริยแทนคน หนุมคน แรกนัน
้
แมคน หนุมคน หลังนี้จะมีผู ติดตามจนนับไม
ถวนก็ตาม แตคนรุนตอไปจะไมนิยมชมชอบ
เขา นี่ก็ไมเที่ยงเหมือนกัน เหมือนวิ่งไลตาม
ลม
การเขาเฝ าพระเจา
๑ ระวังสิ่งที่เจา

๕ วิหารของพระเจา

ทําให ดีเมื่อเขาไปใน
พระเจายอมรับคนที่
เชื่อ ฟั งและทํา ตามพระองค มากกวาคน โงๆ
ที่แคนําเครื่องบูชามาถวายเทานัน
้
เพราะ
พวกคน โงนัน
้ ไมรู ตัวเสียดวย ซํ้าวากําลังทํา
ชัว
่ อยู
๒ อยาเป็ นคนปาก ไว ใจรอน พูดอะไรโพ
ลงๆออก ไปตอ หน าพระเจา เจียม ตัวเสีย
บางเพราะพระเจาอยูบนสวรรค
แตเจาอยู
บนโลก เพราะฉะนัน
้ เจาควรจะพูดใหนอยๆ
เขา ไว ๓ ยิ่งหมกมุนเทา ไหรก็ยิ่งเพอ ฝั นมาก
เทานัน
้ ยิ่งพูด มากเทา ไหรก็ยิ่งสอให เห็นวา
โงมากเทานัน
้
๔ เมื่อเจาไดบนบานไวกับพระเจา ก็อยา ได
รีรอที่จะแกบนนัน
้ เพราะพระองคไม ชอบคน
โง เจาบนอะไรไวก็ใหแกเสีย
๕ ไมบนบานเสียเลยยอมดีกวาบนบานแลว
ไม แก ๖ เพราะเหตุ นี้ อยาปลอยใหปากเป็ น

ปั ญญาจารย ๕:๑๖

เหตุทําใหคุณทําบาป และอยาพูดกับตัวแทน
ของพระเจาวา “ผมไม ไดตัง้ ใจพูดอยางนัน
้ ”
ทําไมจะ ตองทําใหพระเจาโกรธเพราะคํา พูด
ของ คุณ แลวทําใหพระองคทําลายงานที่คุณ
ไดทํามากับมือ ๗ คนเราชอบฝั น ชอบคิดเรื่อง
ไร สาระและชอบพูด แตใหยําเกรงพระเจาดี
กวา
เหนื อผูนํายังมีผูนํา
๘ ถาคุณเห็นคนยากจนถูกกดขี่ขมเหงใน

หมูบานของ คุณ หรือถูกปลนสิทธิหรือไมได
รับความเป็ น ธรรม มันก็ไมใชเรื่องแปลก
หรอก เพราะเหนือเจา นายคน นัน
้ ก็ยังมีเจา
นายของ เขาเฝ า มองอยู และเหนือเจา นาย
ทัง้ สอง คนนี้ ก็ยังมีเจา นายของพวก เขาอีก
ที หนึ่ง ๙ แมแตกษัตริยก็ยังไดสวน แบงจาก
การเพาะปลูกในแผน ดิน พวก เขาก็ไดแบง
ผลประโยชนของแผนดินกันไป
เงินไมสามารถซือ
้ ความสุขได
๑๐ คนรัก เงินก็ไม เคยมี เงินพอ

และคนรัก
ความรํ่ารวยก็ไม เคยพอใจกับรายได นี่ก็เป็ น
สิ่งที่ไมเที่ยงเหมือนกัน
๑๑ เมื่อมีขาว ของเงิน ทองเพิ่ม ขึ้น ก็จะ
มีคนมาชวยผลาญมาก ขึ้น
แลวมันจะมี
ประโยชนอะไรกับเจาของ นอกจากจะ ไดแค
๑๒ กรรมกรมีความ
ชมเป็ นขวัญตาเทานัน
้
สุขนอน หลับสบาย ไม วาเขาจะ ไดกินน อย
หรือมาก แตความเหลือเฟื อของคนรํ่ารวย
ทําใหเขานอนไมหลับ
๑๓ เราได เห็นเรื่องเลว รายอีกเรื่อง หนึ่ งที่
เกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตยนี้ คือคนที่สะสม
ความรํ่ารวยไวใหกับตัว เอง และสุดทายก็ทํา
ใหเขาตองทุกขใจ
๑๔ คือการที่เขาตองสูญ เสียความรํ่ารวยไป
หมดกับการลงทุนเสี่ยง ภัย เขามีลูกชาย
หนึ่ง คน แตก็ไมมีอะไรเหลือในมือเพื่อใหกับ
ลูกชายแลว
๑๕ เขาออกมาจากทอง แมตัว เปลา เขาก็
ยอมจะจากไปตัวเปลาเหมือนเดิม ไมไดอะไร
ติดมือไปเลย จากงานหนักที่เขาไดตรากตรํา
ทํามา
๑๖ ใช แลว นี่ แหละคือเรื่องเลว รายที่ทําให
รูสึกแยมาก
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เขามาอยางไร เขาก็จะไปอยาง นัน
้ แลว
เขาจะไดประโยชนอะไรที่ตองทํางานหนัก
เพื่อไดมาแตสิ่งลมๆแลงๆ
๑๗ ความ จริงแลว ตลอดวัน เวลาของ เขา
นัน
้ เขาก็กินอยูในความมืด เต็มไปดวยความ
หงุดหงิดงุนงานใจ เจ็บ ไขได ป วย และโกรธ
แคน
ใหมีความสุขกับการทํางาน
๑๘ เราเห็น

วาสิ่ง นี้ดีและเหมาะ สม คือใน
ชวงชีวิตสัน
้ ๆที่พระเจาประทานให นี้
ให
แตละ คนกินและดื่ม และมีความ สุขกับงาน
หนักทัง้ หมดที่ทําภาย ใตดวงอาทิตย เพราะ
สิ่งเหลานัน
้ แหละเป็ นรางวัลที่เขาไดรับ
๑๙ นอกจาก นี้ เมื่อ ไหรก็ตามที่พระเจาทํา
ใหคน หนึ่งคนใดรํ่ารวย ใหเขามีความ สุขกับ
ทรัพยสมบัติและไดรับสวนแบงของเขา และ
มีความ สุขกับงาน หนักที่ทํา ทัง้ หมดนี้ถือวา
เป็ นของขวัญจากพระเจา
๒๐ เขาไมควรจะไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องใน
อดีตหรือเรื่องในอนาคต เพราะพระเจาทําให
เขาสาละวนอยูกับสิ่งที่ทําใหเขามีความสุข
ความรํ่ารวยไมไดนําความสุขมาให
๑ มีเรื่องเลว

๖ เห็นภายใตดวงอาทิตยนี้ และมันก็หนัก

รายอีกเรื่อง หนึ่งที่เราได
๒ คือมีคนซึ่งพระเจา

หนาสาหัสสําหรับมนุษย
มอบความรํ่ารวย ทรัพยสมบัติ และชื่อ เสียง
เกียรติยศให จนเขาไม ขาดอะไรเลยที่อยาก
ได แตพระเจาไม ไดใหเขาเสพ สุขจากสิ่ง
เหลานัน
้ แตใหคนอื่นมาเสพสุขแทน นี่ก็เป็ น
สิ่งที่ไมเที่ยง และเลวรายทําใหหดหูยิ่งนัก
๓ ถาชายคนหนึ่ งมีลูกสักรอยคน และมีอายุ
ยืนยาว แตเขากลับบนเกี่ยว กับชีวิตที่เหลือ
อยูของ เขา และบนวาไมได รับความ สุขจาก
สิ่งดีๆที่ มี และบนวาไมมีที่ฝัง ศพ เราขอ
บอกวาเด็กที่ตายในทองก็ยังดีกวาเขาเสียอีก
๔ เพราะการเกิด มาของเด็กคน นั น
้ ก็ไม เที่ยง
และเขาก็เขาสูความมืด และชื่อของเขาก็ถูก
ความมืดปกคลุมไป
๕ ถึง แมเด็ก น อยนั น
้ จะยังไมทันได เห็น
ดวงอาทิตย และยังไมรู เรื่องอะไรเลย เด็ก
นัน
้ ก็ยังมีความสงบสุขมากกวาชายชราคนนี้
เสียอีก
๖ ถึง แมวาชายคน นี้ จะมีอายุ ยืนหนึ่ ง พัน
ปี ถึงสอง ครัง้ แตไม พบความ สุข แลวจะ
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มีประโยชนอะไร เพราะสุดทายแลวทุก คนก็
ตองไปอยูในจุดเดียวกันไมใชหรือ
๗ คนเราทํางานหนั กก็เพื่อปากทอง แตก็ไม
เคยเติมเต็มความอยากของตัวเองอยูดี
๘ ถาอยาง นั น
้ คน ฉลาดได เปรียบคน โงตรง
ไหนหรือ
แลวจะมีประโยชนอะไรที่คนจนเรียน
รู
เพื่อที่จะจัดการกับชีวิต
๙ ความพอใจกับสิ่งที่ตาได เห็น ก็ยังดี กวา
ความอยากที่ไมรูจบ
นี่ก็เป็ นสิ่งไม เที่ยง
เหมือนกัน เหมือนไลตามลม
๑๐ ทุก สิ่งที่เกิดขึ้น มาลวนถูกกําหนดไว
แลวทัง้ สิน
้ พระเจารูจักเสน ทางซึ่งพระองค
ไดกําหนดไวใหกับมนุษยนัน
้
และพวก เขา
ก็ไมสามารถที่จะโต เถียงกับพระเจาผู ซึ่งมี
กําลังกวาได
๑๑ อัน ที่ จริงแลว ยิ่งโต เถียงมากเทาไร ก็
ยิ่งไร สาระเทานัน
้
มนุษยไดประโยชนอะไร
จากการโตเถียงนี้บาง
๑๒ ใครจะไปรู วา สิ่ง ไหนจะดีสําหรับมนุษย
ในชวง เวลาแสน สัน
้ ที่เขามีชีวิต อยู คือชีวิต
อันไรสาระ ที่ผานไปเหมือนเงา เพราะใครจะ
บอกไดบางวาในอนาคตจะเกิดอะไร ขึ้นกับ
ชีวิตของเขาภายใตดวงอาทิตยนี้
คําคมตางๆ
๑ ชื่อเสียงที่ดียอมดีกวานํ้ าหอมชัน
้ ดี

๗ และวันตายของคนก็ดีกวาวันเกิด

๒ การไปบานที่กําลังไวทุกขยอมดีกวาไปบาน

ที่กําลังเลีย
้ งฉลอง
เพราะวาบานแรกคือจุดจบของทุกๆคน
และคนที่ยังมี ชีวิตอยูก็ควรตระหนักในเรื่อง
นี้
๓ ความเศรานั น
้ ดีกวาการหัวเราะ
เพราะถึง แมหน าจะเศราแตจิตใจนัน
้ ได รับ
บทเรียน
๔ จิตใจของคนฉลาดยอมอยูในบานที่ไวทุกข
และจิตใจของคน
โงยอมอยูในบานที่สนุก
สนานรื่นเริง
๕ ฟั งคนฉลาดตอวาก็ยังดีกวา
ฟั งเพลงที่คนโงรอง
๖ เพราะเสียงหัวเราะของคน โงก็เหมือนเสียง
แตกของหนามที่ติดไฟอยูใตหมอ
นี่ก็เป็ นสิ่งไมเที่ยงเหมือนกัน
๗ การกดขี่ขมเหงสามารถทําใหคน
ฉลาด
กลายเป็ นคนโง
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และสินบนก็ทําใหใจคดโกง
๘ ทําจนจบยอมดีกวาแคเริ่มตน
ใจอดทนยอมดีกวาใจหยิ่งยโส
๙ อยาใหจิตใจของคุณโกรธงาย
เพราะความโกรธนัน
้ อยูในอกของคนโง
๑๐ อยาถามวา “ทําไมคืน วันเกาๆถึงดี กวาทุก
วันนี้”
ไมฉลาดเลยที่ถามอยางนัน
้
๑๑ สติปัญญานั น
้ ดีเหมือนกับมรดก
และเป็ นประโยชนแกคนที่เห็นดวงอาทิตย
๑๒ เพราะวาสติ ปัญญาปกป องคนได ก็เหมือน
กับเงินทองสามารถปกป องคนได
ประโยชนของความ รูและสติ ปั ญญาคือรักษา
ชีวิตของเจาของมัน
๑๓ ใหเห็นและยอมรับสิ่งตางๆที่พระองคทํา
สิ่งที่พระเจาบิดให งอจะมี ใครทําใหมัน ตรงได
หรือ
๑๔ ในวันที่ดีๆก็ใหสนุกกับ มัน สวนในวันที่
แยๆก็ใหคิดใครครวญวาทัง้ สอง วันนี้เป็ นวัน
ที่พระเจาสราง ไว เพื่อมนุษยจะ ไดเดาไม ถูก
วาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในอนาคต
๑๕ ในวัน คืนที่ไม เที่ยงของ เรานั น
้
เราก็
ได เห็นมาแลวทุก อยาง มีคนดีที่ตองยอยยับ
ไป แมเขาจะเป็ นคนดี และมีคน เลวที่มีอายุ
ยืนยาว แมเขาจะชัว
่ ชา ๑๖ อยาเป็ นคนดีเกิน
เหตุและอยาฉลาดแสนรูเกิน ไป เรื่องอะไร
คุณจะตองทําลายตัว เองดวย ๑๗ อยาชัว
่ เกิน
ไป และอยาโงเกินไป เรื่องอะไรคุณจะตองมา
ตายกอน เวลา ๑๘ ยึดขาง หนึ่งไวก็ดีและอยา
ปลอยอีกขางหนึ่งไป คนที่ยําเกรงพระเจาจะ
เดินสายกลาง
๑๙ สติ ปัญญาทําใหคนหนึ่ งเขม แข็งกวาเจา
หน าที่ปกครองเมืองสิบคน
๒๐ แตถึงอยางไรก็ตาม ก็ไมมีใครหรอกใน
โลกนี้ที่แสนจะเป็ นคนดี ทําแตความดีไมเคย
ทําบาปเลย
๒๑ อีกอยางหนึ่ งคุณอยาไปสนใจคํา พูดของ
คน อื่นทุก คํา เพราะกลัววาคุณอาจ จะไดยิน
ทาสของ คุณตอวาคุณในทางเสียๆหายๆได
๒๒ คุณก็รูอยูแก ใจดีวา คุณ เองก็เคยวาคนอื่น
เสียๆหายๆหลายครัง้
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๒๓ เรื่องที่พูดมา นี้
เราไดทดสอบดวยสติ
ปั ญญาแลว เราเคยพูดวา เราจะเป็ นคนฉลาด
แตความฉลาดยังอยูหาง ไกลจาก เรา ๒๔ ทุก
สิ่งที่เกิด ขึ้นนัน
้
มันเกินความเขาใจของ
มนุษย และมันลึกลํ้าเกินกวาที่มนุษยจะคน
พบ ๒๕ เราตัง้ ใจที่จะเรียน รู ตรวจ สอบและ
แสวงหาสติ ปั ญญาและเหตุผล และเราตัง้ ใจ
ที่จะเรียน รูวาความชัว
่ รายเป็ นเรื่องโงบัดซบ
และความโง เขลาเป็ นเรื่องบา ๒๖ เราพบ วาผู
หญิงที่เป็ นกับ ดัก *นัน
้ แยยิ่ง กวาความ ตาย
เสีย อีก เธอมีหัวใจเป็ นตาขายและมือเป็ นโซ
มัด คนที่พระเจาชอบใจจะหนี พนจากเธอ
สวนคนที่ไมเอาไหน †จะถูกเธอจับไว
๒๗ ดูเสีย สิ นี่ คือสิ่งที่เราไดคน พบ อาจารย
พูดวาอยาง นัน
้ เราไดเอาเรื่อง หนึ่งมาปะ ติด
ปะ ตอเขากับอีกเรื่อง หนึ่งเพื่อหาคํา ตอบ
๒๘ เราไดทุมสุด ชีวิตหาแลวหาอีก แตก็ไม พบ
คํา ตอบ แตเราไดพบชายผูมีสติ ปั ญญาหนึ่ง
ในพัน คนแลว แตไม พบผู หญิงสัก คนในพัน
คนนัน
้ ๒๙ นี่ แหละ คือสิ่ง เดียวที่เรา พบ คือ
พระเจาไดสรางมนุษยใหเป็ นคนดี แตพวก
เขากลับเหลี่ยมจัด

สติปัญญาและอํานาจ
๑ ใครกันละที่เป็ นคนฉลาดจริงๆ

๘ และใครกัน ละสามารถอธิบายสิ่ง ตางๆ
ได
สติปัญญาทําใหใบหน าสดใส
และทําใหหน าบึ้งตึงเปลี่ยนไป
๒ เราขอบอกวา
ใหทําตามคํา สัง่ ของ
กษัตริยเหมือนกับที่เจาทําตามคําสาบานที่ให
กับพระเจา ๓ ไม ตองกลัวกษัตริยหรอก เมื่อ
อยูตอ หน าพระองค พระองคสัง่ ใหทําอะไร ก็
ทําไป เลย แตอยาไปมีสวน รวมกับพวกกบฏ
ก็แลวกัน เพราะพระองคมีอํานาจที่จะจัดการ
กับทุก อยางตามใจ ชอบ ๔ เพราะคํา พูดของ
กษัตริยนัน
้ มีอํานาจ ใครจะกลาถามพระองค
วา “พระองคกําลังทําอะไรอยู” ๕ คนที่ทํา
ตามคํา สัง่ จะไมได รับอันตราย และคน ฉลาด
ยอมจะรูเวลาและวิธีการอันเหมาะสม
๖ เพราะอันที่ จริงแลว ทุก สิ่งทุก อยางก็มี
เวลาและวิธีของ มัน แตปัญหาของคนๆ หนึ่ง
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ผห
ู ญิงที่เป็ นกับดัก หมายถึง “ความโง” เหมือนกับในหนังสือ สุภาษิต ๙:๑๓-๑๘ และ
ในบทที่ ๙:๑-๖ ไดเปรียบเทียบผูหญิงกับสติปัญญาดวย
†๗:๒๖

คนที่ไมเอาไหน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนบาป”
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ก็หนักสําหรับเขา ๗ เพราะไมมีใครรูวาจะเกิด
อะไร ขึ้นและไมมีใครบอกเขาไดวาผลมันจะ
ออก มาเป็ นอยางไร ๘ ไมมีใครมีอํานาจเหนือ
ลมที่จะไปหยุด ยัง้ มันได เหมือน กับที่ไมมี
ใครมีอํานาจเหนือวัน ตาย ไมมีทางที่ทหาร
จะถูกปลดประจํา การในระหวางการสู รบอยู
ไมมีทางที่ความ ชัว
่ จะชวยกูชีวิตของคนทํา
ชัว
่ ได
๙ เราเคยเห็นเรื่องพวก นี้ มาหมดแลว และ
เราก็ไดใครครวญถึงการกระทําทุก อยางซึ่ง
กระทํากันภาย ใตดวงอาทิตยนี้ เราเห็นวา
ทุก วัน นี้เมื่อคน หนึ่งมีอํานาจเหนืออีกคน
หนึ่ง
เขาก็จะใชอํานาจนัน
้ ทํารายคน นัน
้
๑๐ แลวเราก็เห็นพวกคนชัว
่ ไดรับการฝั งอยาง
มี เกียรติ แลวก็เคยเดินเขาออกสถาน ที่
์ ิทธิก
์ ันเป็ นวา เลน แตทุก คนในเมือง
ศักดิส
กลับลืมคนที่ทําถูก ตองไป นี่ก็เป็ นเรื่องไม
เที่ยงเหมือนกัน
ดูเหมือนวาชีวิตจะไมยุติธรรม
๑๑ เมื่อคนที่ทํา ชัว
่ ไมโดนลงโทษทันที

คน
ถึงกลาทํา ชัว
่ ๑๒ คน บาปทํา ชัว
่ เป็ นรอยๆครัง้
แตก็ยังมีอายุ ยืน ทัง้ ๆที่เราก็รูทงั ้ รูวาคนที่
ยําเกรงพระเจาและยืนอยูตอ หน าพระองค
ดวยความเกรงกลัวจะได ดี ๑๓ แตคน ชัว
่ จะ
ไมได รับผลดีหรอกและจะไมมีอายุยืนยาว
ดวย พวก เขาจะเป็ นเหมือนเงาเพราะไม
ยําเกรงตอหน าพระเจา
๑๔ แต วามีเรื่องที่ไม เที่ยงเกิด ขึ้นในโลก นี้
คือ บาง ครัง้ มนุษยก็ทํากับคน ดีๆเหมือนกับ
วาเขาเป็ นคน เลว และทํากับคน เลวเหมือน
กับวาเขาเป็ นคนดี สรุปแลว นี่ก็ไม เที่ยง
เหมือน กัน ๑๕ ดัง นัน
้ เราแนะนํ าใหหาความ
สุขสนุกสนาน
เพราะไมมีอะไรดีสําหรับ
มนุษยที่อยูใตดวงอาทิตยนี้ ยกเวนการกิน
ดื่มและหาความ สุขสนุกสนานใส ตัว เพื่อ
ความ สุขนี้จะอยูกับเขาเมื่อตองทํางานหนัก
ตลอดวัน เวลาของชีวิตที่พระเจาใหกับ เขา
ภายใตดวงอาทิตยนี้
เราไมเขาใจทุกสิ่งที่พระเจาทําหรอก
๑๖ เมื่อเราตัง
้ ใจเรียน

รูถึงสติ ปั ญญาและ
สังเกตทุก สิ่งที่ผูคนทํา กันในโลกนี้ ทําใหเรา
นอนไม หลับทัง้ วันทัง้ คืน ๑๗ แลวเราก็ไดดู
งานทัง้ หมดของพระเจา และเห็น วาไมมีใคร
สามารถเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตย
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นี้ไดหรอก ไม วาจะพยายามขนาดไหนก็ตาม
เขาก็จะไมมี วันคน พบ แมแตคน ฉลาดที่คิด
วาตัวเองรูแลวก็ยังไมมีปัญญาคนพบเลย
ความตายยุติธรรมหรือเปลา
๑ ใช แลว

๙ ทัง้ หมดนี้ แลวเห็นวาคนดีและคนฉลาด
เราไดใสใจและตรวจสอบเรื่อง

และสิ่งตางๆที่เขาทํา แมกระทัง่ ความรักและ
ความเกลียดของ เขา ลวนแลว แตอยูในกํา
มือของพระเจา ไมมีใครรูทุกสิ่งทุกอยางที่จะ
เกิด ขึ้นกับตัวเขา เองในอนาคต ๒ ทุก คนตก
อยูในสภาพเดียวกัน หมด คือ จะตองเจอกับ
ชะตากรรมเดียวกัน ไม วาจะเป็ นคนบริสุทธิ ์
์ รือ
หรือคน เลว คนดีหรือคน ชัว
่ คนบริสุทธิห
คนไมบริสุทธิ ์ คนที่ถวายเครื่องบูชา หรือคน
ที่ไมถวายเครื่องบูชา คนที่ชอบสาบานหรือ
คนที่กลัวการสาบาน ๓ ในบรรดาสิ่ง ตางๆ
ทัง้ หมดที่เกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตย นี่ก็
เป็ นเรื่องเลว รายอีกเรื่อง คือการที่ทุก คนจะ
ตองประสบกับชะตากรรมเดียวกัน
แถม
หัวใจของมนุษยยังเต็มไป ดวยความชัว
่ ราย
จิตใจเต็มไป ดวยความบา บอตอนยังมีชีวิต
อยู แลวหลังจาก นัน
้ เขาก็ตาย กัน ๔ จะมี
ใครเลือกชะตากรรมของตัว เองได หรือ แต
สําหรับคน เป็ นนัน
้ เขาสามารถมัน
่ ใจไดเรื่อง
หนึ่ง อยางที่คนพูดกันวา
“หมาเป็ นยอมดีกวาสิงโตที่ตายแลว”
๕ เพราะคน เป็ นมัน
่ ใจได แนวาเขาจะตอง
ตายแนๆ แตคน ตายไมรูอะไรเลย และคน
ตายก็จะไมได รับรางวัลอะไรอีก แลว เพราะ
ผูคนตางก็พากันลืมพวกเขาไปหมด ๖ ความ
รัก ความเกลียดชัง และความอิจฉาของพวก
เขาหาย วับไป หมด และพวก เขาก็ไมมีสวน
ในสิ่งทัง้ หลายซึ่งเกิด ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตย
นี้อีกแลว
สนุกกับชีวิตในขณะที่ยังทําได
๗ ไปสิ

ไปกินขนมปั งของ คุณอยางมีความ
สุขและดื่มเหลาองุนของคุณดวยความชื่นชม
ยินดี เพราะพระเจาเห็น ชอบกับเรื่องพวก นี้
๘ ใสเสื้อผาเหมือนเตรียมพรอมจะไปงาน
รื่นเริงเสมอและใสน้ํ าหอมดวย ๙ ใหมีความ
สุขรวมกับภรรยาที่คุณ รักตลอดวัน เวลาอัน
ไมเที่ยงของชีวิตนี้ ที่คุณไดรับมาภายใตดวง
อาทิตยนี้ เพราะนัน
่ คือสวน แบงของชีวิตคุณ
สําหรับงานหนักที่คุณตรากตรําทํามาภาย ใต

ปั ญญาจารย ๙:๑๐

๑๐ สิ่งที่มือคุณทําไดก็ใหทํา
ดวงอาทิตยนี้
สุดแรง เกิดไป เลย เพราะในแดนคน ตายที่
จะ ตองไป นัน
้ จะไมมีการลงมือทําอะไรเลย
ไมมีแมแตความคิด ความรู หรือสติปัญญา

ชีวิตนี ช
้ างไมยุติธรรมเอาเสียเลย
๑๑ เราได

เห็นสิ่ง นี้เกิด ขึ้นภาย ใตดวง
อาทิตยดวย ที่วา คนที่วิ่งเร็วที่สุด ก็ไมใชจะ
เป็ นผูชนะเสมอไป ฝ ายที่มีกําลังเหนือกวา ก็
ไมใชวาจะชนะสงครามเสมอ ไป หรือคนที่
มีสติ ปั ญญา ก็ไมใชวาจะมีอาหารกินเสมอ
ไป หรือคนที่มีความเขาใจ ก็ไมใชวาจะ ตอง
รํ่ารวยเสมอ ไป หรือคนที่มีความ รูมาก ก็
ไมใชวาจะ ตองได รับการยกยองเสมอ ไป
เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดกับทุกคน
๑๒ ไมมีใครรูหรอกวาจะตายเมื่อ
ไหร
เหมือน กับปลาที่ติดในรางแหอันโหด ราย
เหมือนพวก นกที่ติดในกับ ดัก คน เราก็
เหมือน กัน จะตกเขาไปในกับ ดักเมื่อยาม
ซวยมาถึงอยางไมทันตัง้ ตัว
ฤทธิ์อํานาจของสติปัญญา
๑๓ นี่ ก็เป็ นอีกเหตุการณหนึ่ งเกี่ยว

กับ
สติ ปั ญญา ที่เราได เห็นเกิด ขึ้นภาย ใตดวง
อาทิตยนี้ เราวามันนา คิดที เดียว ๑๔ มีเมือง
เล็กๆเมือง หนึ่งที่มีคน อยูไมมาก นัก ตอ มา
มีกษัตริยที่ยิ่ง
ใหญบุกมาโจมตีลอมเมือง
ไว และสรางเครื่อง มือตางๆเพื่อบุกทะลวง
กําแพงเขาไป ๑๕ แลวปรากฏวามีชายยากจน
คน หนึ่งในเมือง นัน
้ ที่มีสติ ปั ญญา สามารถที่
จะชวยใหเมืองนัน
้ รอดพนจากการโจมตีได
แตไมมีใครสนใจชายยากจนคน นัน
้ ๑๖ สรุป
วา ความฉลาดนัน
้ ยอมจะดีกวากําลังพล แต
ความฉลาดของชายยากจนเป็ นที่ดูถูกดู หมิ่น
และไมมีใครยอมฟั งคําพูดของเขา
๑๗ คํา พูดที่คนมีสติ ปัญญาพูดออกมาเบาๆมัน
สมควรฟั ง
มากกวาเสียงตะโกนของผูนําในพวกคนโง
๑๘ สติปัญญา ยอมดีกวาอาวุธในสงคราม
แตคนไม เอา ไหน *เพียงคน เดียวก็สามารถ
ทําลายสิ่งดีๆไดมากมาย
*๙:๑๘
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๑ แมลงวันตายไม

๑๐ ทําใหน้ํ าหอมเหม็นได

กี่ ตัวในนํ้ าหอมก็

ความ โงเล็กๆน อยๆสามารถทําลาย †ความ
ฉลาดและชื่อเสียงได
๒ ใจของ คนมีสติ ปั ญญาเอน เอียงไปในทางที่
ถูก
ใจของคนโงเอนเอียงไปในทางที่ผิด ‡
๓ นอกจาก นี้
เมื่อคน โงเดินไปตามทาง
เนื่องจากไมมีสมองคิด
เขาก็เลยประกาศความ โงของ เขาออก มาให
กับทุกคน
๔ ถาผูนําโกรธคุณขึ้น มา อยาเพิ่งลา ออกจาก
ตําแหนง
เพราะวาความใจเย็นสามารถเอาชนะความ
ผิดพลาดทัง้ หลายได
๕ เราไดเห็นเรื่องเลว รายเรื่อง หนึ่ งที่เกิด
ขึ้นภาย ใตดวงอาทิตย เป็ นความผิดที่ผูนํา
กอ ขึ้นคือ ๖ คน โงได รับการแตง ตัง้ ไวใน
ตําแหนงสูง สวนคนรวยกลับได รับตําแหนง
ที่ต่าํ ตอย ๗ เราเห็นทาสขี่อยูบนหลังมา สวน
พวกเจาฟ ากลับตองมาเดินเทาอยางกับทาส
งานทุกอยางมีความเสี่ยง
๘ คนที่ขุดรอง

อาจจะตกลงไปในรอง
และคนที่ร้ อ
ื กําแพงลง อาจจะถูกงูกัด
๙ คนที่ทํางานในเหมืองหิน อาจ จะบาด เจ็บ
จากหินพวกนัน
้
คนที่ตัดไม อาจจะเจ็บตัวเพราะมัน
๑๐ ถาขวานทื่อและไมไดลับใหคม
คนที่ใชฟันก็จะตองออกแรงมาก
แตถาใชสติปัญญาก็จะไดเปรียบกวา
๑๑ ถางูกัดเสียกอนที่มันจะถูกสะกด
ก็ไมมีประโยชนอะไรที่จะมีหมองู
๑๒ คํา พูดจากปากของคนมีสติ ปั ญญาทําให
คนชอบเขา
แตคํา พูดจากริม ฝี ปากของคน โงทําลายตัว
เขาเอง
๑๓ คนโงเริ่มพูดเมื่อไหรก็มีแตเรื่องโงๆ
และเขาจบลงดวยเรื่องไรสาระอันเลวราย
๑๔ แตคนโงก็ยังชอบที่จะพูดมาก
ไมมีใครรูหรอกวาจะเกิดอะไรขึ้น

†๑๐:๑

คนไมเอาไหน หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “คนบาป”
สามารถทําลาย หรือ ในภาษาเดิมคือ “หนักกวา”

‡๑๐:๒

ใจของคนโงเอนเอียงไปในทางที่ผิด ในภาษาเดิมคือ “ไปทางขวา … ไปทางซาย”
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จะมีใคร ละที่จะบอกไดวาจะเกิดอะไร ขึ้นใน
อนาคต
๑๕ งานของคน โงจะ ตองทําใหเขาหมด แรง
แนๆ
เพราะขนาดทางเขาเมืองก็ยังหาไมเจอเลย
คุณคาของงาน
๑๖ น า

อับอายจริงๆสําหรับเจา แผน ดินที่มี
กษัตริยที่ยังเป็ นเด็กอยู
และมีพวกเจา ชายที่ชอบจัดงาน เลีย
้ งกัน
ตัง้ แตเชา
๑๗ น า นั บถือจริงๆสําหรับเจา
แผน ดินที่มี
กษัตริยอันสูงสง
และมีเจาชายที่จัดงานเลีย
้ งในเวลาอันเหมาะ
สม
พวกเขาควบคุมตัวเองได และไมเมามาย
๑๘ เพราะความขีเ้ กียจ หลังคาถึงไดพังลงมา
และเพราะไมเอาใจใส บานถึงไดรัว
่
๑๙ อาหารเตรียมไวสําหรับกินกันอยางสนุก
สนาน
และเหลาองุนใหความสุขกับชีวิต
แตเงินเป็ นคําตอบสําหรับทุกสิ่ง *
การนิ นทา
๒๐ อยาไดตอวากษัตริยในทางที่เสียๆ

หายๆ
แมแตกับเพื่อนสนิทก็อยาทําเลย
อยาไดตอวาคนรวยในทางที่เสียๆ
หายๆ
แมแตตอนที่อยูในหองนอนของเจา
เพราะนกในอากาศอาจ จะคาบเอาคํา พูดของ
เจาไปบอกคนอื่น
และสัตว ปีกทัง้ หลายอาจจะเอาเรื่องที่เจา พูด
ไปรายงานก็ได
ใหเผชิญหน ากับอนาคตอยางกลาหาญ
๑ ใหหวานความดีไปทัว
่

๑๑ วัน

แลวอีกไมกี่

ความดีนัน
้ ก็อาจจะหวนกลับมาหาเจา †
๒ ใหแบง ปั นของที่เจา มีไป ใหกับคนเจ็ด คน
หรือแปดคนก็ได
ถึง แมวาเจาจะไมรูวาจะเกิดเรื่องเลว ราย
อะไรขึ้นบางในแผนดินนี้

*๑๐:๑๙
†๑๑:๑
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๓ เมื่อเห็นเมฆกอ ตัวกันหนา ทึบ

พวก มันจะ
เทฝนลงมาบนแผนดินอยางแนนอน
และเมื่อเห็นตนไมลม ลง ไม วาจะลมไปทาง
ใตหรือทาง เหนือก็ตาม มันก็จะอยูตรง
นัน
้ ของมันไมไปไหน
๔ คนที่คอยดูลมฟ า ก็จะไมไดเพาะปลูก
และคนที่คอยดูเมฆฝน ก็จะไมไดเก็บเกี่ยว
๕ ก็เหมือน กับที่เจาไมรูวาลมมันพัดไปมา
ไดยัง ไง หรือ กระดูกของเด็กทารกมันกอ
เกิดขึ้นมาไดยังไงในทองแม เจาก็จะไมมีวัน
ที่จะเขาใจการ งานของพระเจาผู สรางทุก สิ่ง
ทุกอยางขึ้นมาเหมือนกัน
๖ ในตอน เชาก็ใหหวานเมล็ด พืช และอยา
ใหมือไดหยุด พักเลยในตอน เย็น เพราะเจา
ไมรูวาเมล็ดไหนจะเกิดผลดี จะเป็ นอันนี้หรือ
อันนัน
้ หรือจะดีเหมือนกันทัง้ สองอัน
ใหรับใชพระเจาเมื่อยังเป็ นหน ุมสาวอยู
๗ แสง

สวางนัน
้ หวาน ชื่นและเป็ นสิ่งที่ ดี
ที่ดวงตามอง เห็นดวงอาทิตย ๘ ถึง แมคน
หนึ่งจะมีชีวิตอยูนานหลาย ปี เขาก็ควรจะมี
ความ สุขในวัน ปี เหลา นัน
้ ทัง้ หมด แตใหเขา
ระลึกไววา วันแหงความมืดพวกนัน
้ อาจจะมี
มากมาย ทุกสิ่งที่กําลังจะมาถึงนัน
้ ไมเที่ยง
๙ ดัง นั น
้ หนุมสาวเอย ใหสนุกสนานเถอะ
ในขณะ ที่ยังเป็ นหนุมเป็ นสาวกัน อยู ปลอย
ใจใหยินดีไปกับวัน คืนของความเป็ นหนุม
สาวนัน
้
และทําตามที่ใจของ เจาเรียก รอง
และไปตามสิ่งที่ดวงตาของ เจาอยาก ได แต
ถึงอยาง นัน
้ ก็ใหรู ไววาพระเจาจะตัดสินเจา
จากเรื่องเหลานี้ทัง้ หมด
๑๐ ขจัดความหงุดหงิดรําคาญออกจาก
จิตใจของ เจาเสีย แลวก็สลัดปั ญหาตางๆทิง้
ไปจากรางกายดวย เพราะวาความเป็ นหนุม
สาวและผมที่ดกดํานัน
้ เป็ นสิ่งที่ไมเที่ยง
ปั ญหาตางๆตอนแก
๑ ใหนึกถึงผู

๑๒ เวลาซึ่งเจายังเป็ นหนุมเป็ นสาว
ที่สรางเจามา

ในวัน

อยู กอนยามทุกข ยากจะมา ถึง และกอนที่
ปี เหลา นัน
้ จะมา ถึง ที่เจาจะพูดวา “ฉันไมมี
ความสุขในชวงเวลาเหลานี้แลว”

เงินเป็ นคําตอบสําหรับทุกสิ่ง หรือแปลไดอีกวา “แตเงินทําใหคนหมกมุน”

ใหหวาน … กลับมาหาเจา ในตนฉบับเขียนวา “ใหลอยขนมปั งของเจาไปบนผิวนํ้ า
แลวอีกไมกี่วันเจาก็อาจจะพบมัน”
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๒ กอนที่แสงของดวงอาทิตย ดวง จันทร
และดวงดาวจะมืดไป และกอนที่เมฆจะหวน
กลับมาอีกครัง้ หลังจากฝนตกไปแลว
๓ เมื่อคนเฝ า บานจะกลัวจนตัว สัน
่ งันงก
คนแข็ง แรงจะหลังคอมไป และพวกผู หญิง
โม แป งก็จะหยุดโมไป เพราะเหลือ กันไม กี่
คน และดวงตาของผูหญิงพวกนัน
้ ที่มองออก
ไปนอกหน าตางก็จะมืดมัวไป ๔ เมื่อประตูคูที่
ตรงไปสูตลาดปิ ด ลง เสียงโม แป งเริ่มแผวลง
และเสียงนกก็ดัง ขึ้น และพวกนัก รองหญิง
เงียบเสียงลง
๕ เมื่อมีคนกลัวความ สูง
และมีสิ่งนา
สยดสยองตางๆบนทอง ถนน ตนอัล มอน ด
ออกดอก ตัก
๊ แตนตัวอวนพี และผลเบอร รี่
ปริ แตก เมื่อมนุษยไปยังบานที่อยูชัว
่ นิ รัน ดร
ของพวกเขา และพวกคนไว ทุกขก็เดินไปมา
บนถนน

ความตาย
๖ ใหนึกถึงผูที่สรางเจา

กอนที่สาย เงินจะขาดและชามทองคําจะแตก
ป นปี้
ไหที่บอนํ้ า พุจะแตกและลูกรอกที่บอนํ้ าจะ
แตกดวย
๗ เมื่อผงคลีกลับไปเป็ นดินเหมือนที่มันเคย
เป็ น
และเมื่อวิญญาณกลับไปหาพระเจาผู ซึ่งให
มันมา

*๑๒:๑๑
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๘ อาจารยพูดวา
ทุก สิ่งทุก อยางชางไม
เที่ยงเอาเสียเลย ทุกสิ่งชางไมเที่ยง

บทสรุป
๙ นอกจากอาจารยจะเป็ นคนที่มีสติ

ปั ญญา
แลว ทานก็ยังสอนความ รูใหกับคน ทัว
่ ไปอีก
ดวย ทานไดทดลอง คนหา และเรียบ เรียง
สุภาษิตขึ้น มาหลายขอ ๑๐ อาจารยพยายาม
หาคํา ตางๆที่ไพเราะ
และทานไดเขียน
ถอยคําแหงความจริง อยางตรงไปตรงมา
๑๑ ถอยคําของคน ฉลาดก็เหมือนปฏัก *ทัง
้
หลาย คํา พูดดีๆที่ไดรวบรวมไว เป็ นเหมือน
เหล็กแหลมที่โผลอยูปลายไม
กระทุงที่ผู
เลีย
้ งคน
ไหนๆก็สามารถเอาไปใชไดทันที
๑๒ ลูกชายของเรา ระวังคํา สอนอื่นนอกเหนื อ
จากคํา พูดเหลา นี้ การเขียนหนังสือนัน
้ ไมมี
วัน จบ และการศึกษารํ่าเรียนมากเกิน ไปจะ
ทําใหรางกายเหนื่อยลา
๑๓ เมื่อจบเรื่องนี้ แลว และเมื่อทุก คนไดยิน
คําสอนทัง้ หมดนี้แลว ก็ขอใหยําเกรงพระเจา
และรักษาคําสัง่
สอนตางๆของพระองค
ไว
เพราะนี่เป็ นหน าที่ของมนุษยทุก คน
๑๔ เพราะพระเจาจะนํ าการกระทําทุก
อยาง
เขาสูการพิพากษา รวมทัง้ เรื่องที่ปิดบังเอาไว
ไมวาจะเป็ นเรื่องดีหรือรายก็ตาม

ปฏัก หรือ ประตัก เป็ นไมที่ฝังเหล็กแหลมตรงปลายใชแทงสัตวพาหนะ เชน วัว

