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1 สุภาษิต ๑:๑๗

สุภาษิต
คํานํา

หนังสือสุภาษติเขียนขึ้น มาเพื่อชวย
ใหคน เรามีสติ ปัญญา เพื่อจะ ไดใชชีวิต
อยางถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูความสุขและ
ความสําเร็จ หนังสือเลมน้ีเนนใหคนเรา
รูวา การยําเกรงและเชื่อฟังพระยาหเวห
นัน้ เป็นกาวแรกที่จะนําไปสูปัญญา
คําคมในหนังสือเลม น้ีพูดถึงชีวิตใน

ทุก ดาน เชน ครอบครัว เพื่อนบาน
สังคมรอบขาง การศึกษา การงาน การ
ทํามาคาขาย และรัฐบาล คําคมเหลา น้ี
เนนใหนับถือพอ แม ใหถอม ตัวยอมรับ
การตัก เตือนสัง่ สอน ใหระวังเรื่องการ
ผิดประเวณี ใหขยันขันแข็ง ใหทําธุรกิจ
อยางตรง ไปตรง มา ใหชวย เหลือคน
ยากจน และใหระวังคําพูด
คําคมในเลม น้ีสวนใหญเขียนขึ้น

โดยกษตัริยซา โลม อน ลูกชายของ
กษตัริยดาวิด พระองคปกครองประเทศ
อิสราเอลประมาณหน่ึง พันปีกอนพระ
เยซูมาเกิด
หนังสือเลม น้ียังมีคําคมที่เขียน

ขึ้นโดยนัก ปราชญคน อื่นๆดวย
(๒๒:๑๗-๒๔:๒๒ และ ๒๔:๒๓-๓๔) รวม
ทัง้คําคมของอา กูร (๓๐:๑-๓๓) และ
คําคมของกษตัริยเรมู เอลที่ไมใชคน
อิสราเอล (๓๑:๑-๓๑) ในสมัยของ
กษตัริยเฮ เซคี ยาห ประมาณเจ็ด รอยปี
กอนพระ เยซูมาเกิด ก็ไดมีการคัด ลอก
และรวบรวมคําคมทัง้หลายเหลาน้ีมาไว
ในเลมเดียวกัน

บทเริ่มตน

๑ ๑สุภาษติเหลาน้ีมาจากซาโลมอน ผูเป็น
บุตรชายของดาวิดและเป็นกษตัริยของ

อิสราเอล
๒สุภาษติเหลา น้ีมีไวเพื่อใหคนไดเรียน รู

เกี่ยวกับปัญญาและคําสัง่สอน
เพื่อทําใหคนเขาใจถึงคํา พูดที่นําความ เขาใจ

ลึกซึ้งมาให
๓สุภาษติเหลาน้ีมีไวเพื่อสัง่สอนใหคนใชชีวิต

อยางฉลาดรอบคอบ

คือทําในสิ่งที่ถูกตอง ยุติธรรม และเป็นธรรม
๔สุภาษติ เหลา น้ีมีไวเพื่อใหคนที่ออนตอโลก

กลายเป็นคนฉลาดหลักแหลม
เพื่อใหคนหนุมมีความ รูและมีความคิด

รอบคอบ
๕ขอใหคนที่ฉลาดอยูแลว ฟังเรื่องน้ีดวย จะ

ไดไปเสริมคําสัง่สอนของเขา
คนที่รูจักแยกแยะวาอะไรเป็น อะไรอยูแลว

จะไดมีความสามารถในการชีแ้นะทัง้ตอ
ตนเองและผูอื่น

๖สุภาษติ เหลา น้ีมีไวเพื่อใหคนเขาใจสุภาษติ
และคําพูดที่เขาใจยาก

รวมทัง้คําคมทัง้หลายของคนที่ฉลาดลํ้าและ
พวกคํา พูดที่เป็นปริศนาซอนเงื่อนของ
พวกเขา

๗การยําเกรงพระ ยาหเวหคือจุดเริ่ม ตนของ
ความรู

แตคนโงเกลียดชังปัญญาและคําสัง่สอน
เชื่อฟังพอแมและหลีกเพื่อนชั่ว

๘ลูกเอย ใหเชื่อฟังคําสัง่สอนของพอเจา
และอยาไดละทิง้คําสอนของแมเจาดวย
๙ เพราะคําสัง่ สอนของทานทัง้ สอง นัน้ มี

เสนหดึงดูด มันจะเป็นมงกุฎดอกไม
สําหรับหัวเจา

และเป็นสรอยสําหรับคอเจา
๑๐ลูกเอย ถาพวกคนบาปพยายามลอลวงเจา

ใหไปกับพวกมัน
ก็อยาไดไปเลย
๑๑ถาพวกมันพูดวา “มากับพวกเราสิ
ใหเราไปดักซุมฆาคนกันเถอะ
ไปดักซุมฆาคนบริสุทธิเ์ลนๆกันเถอะ
๑๒ ใหพวกเราไปกลืน กินคนพวก นัน้ทัง้ เป็น

เหมือนแดนคนตายกลืนกินคนเป็น
ถึงเขาจะแข็ง แรง ดี เราก็จะกลืน กินเขา

เหมือนคนที่กําลังใกลตาย
๑๓พวกเราจะไดของมีคามากมายหลายอยาง
บานของพวก เราจะเต็ม ไป ดวยขาว ของที่

ปลนมาได
๑๔มารวมกับเราสิ
เราจะแบงของที่ปลนมาไดใหเทาๆกัน”
๑๕ลูกเอย อยาไดไปเดินตามทางของพวกมัน
ยัง้เทาของเจาจากทางเหลานัน้ของพวกมัน
๑๖ เพราะเทาของพวกมันวิ่งไปทําชัว่
พวกมันรีบเรงไปทําใหเกิดการนองเลือด
๑๗มันไมมีประโยชนอะไรที่จะขึงตาขาย
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ในขณะที่นกกําลังจองมองอยู
๑๘แตคนชัว่พวก น้ีไมรูตัววากําลังวางกับ ดัก

ตัวเอง
พวกมันดักรอปลิดชีวิตตัวเอง
๑๙ น่ี แหละคือชะตากรรมของคนที่หาทรัพย

สมบัติมาไดจากการทารุณโหดราย
ทรัพยสมบัตินัน้ก็จะคราชีวิตของพวกมันไป

สติปัญญารองเตือนผูคน
๒๐สติปัญญารองเสียงดังอยูบนถนน
เธอแผดเสียงรองที่ลานเมือง
๒๑ เธอสง เสียงรองตามหัวมุมถนนที่

พลุกพลาน
เธอเปลงเสียงพูดออกมาตรงทางเขาประตู

เมืองวา
๒๒ “เจาคนออน ตอ โลกทัง้ หลาย เจาจะรักที่

จะออนตอโลกอยางน้ีไปอีกนานแคไหน
เจาคนชอบเยาะ เยย เจาจะยินดีอยูกับการ

เยาะเยยไปอีกนานแคไหน
เจา คนโง เจาจะเกลียดความ รูไปอีกนานแค

ไหน
๒๓ถาพวก เจาจะหันมาสนใจคําตัก เตือนของ

เรา
เมื่อ นัน้เราก็จะบอกใหเจารูถึงสิ่งที่อยูใน

จิตใจของเรา
และจะแสดงความคิดตางๆของเราใหกับเจา
๒๔ เพราะเราไดรองเรียก แตเจาไมยอมฟัง
เราไดกวักมือเรียก แตไมมีใครสนใจ
๒๕พวกเจาเพิกเฉยตอคําแนะนําของเรา
และไมยอมรับฟังคําตักเตือนของเรา
๒๖ดัง นัน้เมื่อเจาเจอกับความหายนะ เราเอง

จะหัวเราะเยาะเจา
เมื่อสิ่งที่เจาหวาด กลัวเกิด ขึ้นกับเจา เราจะ

เยาะเยยซํ้าเติมเจา
๒๗ เมื่อสิ่งที่เจาหวาดกลัวถาโถมใสเจาเหมือน

กับพายุ
และความหายนะจูโจมใสเจาเหมือนกับลม

มรสุม
เมื่อความทุกข ยากและความเจ็บ ปวดรวด

ราวเกิดขึ้นกับเจา
๒๘ เมื่อ นัน้แหละ พวก เขาจะรองเรียกหาเรา

แตเราจะไมตอบ
พวกเขาจะมองหาเรา แตจะไมพบ
๒๙ เพราะพวกเขาเกลียดความรู
และไมยอมเลือกที่จะยําเกรงพระยาหเวห

๓๐ เพราะพวก เขาไมยอม ฟังคําแนะนําของ
เรา

และพวกเขาทิง้คําตักเตือนของเรา
๓๑พวก เขาจะตองกินผลที่เกิดจากวิถีชีวิต

ของเขา
และจะจุกแนนไปดวยแผนการรายตางๆของ

พวกเขาเอง
๓๒คนออน ตอ โลกจะตาย เพราะเขาหันไป

จากสติปัญญา
คนโงจะถูกทําลาย เพราะเขาพอใจกับความ

โงนัน้
๓๓แตใครก็ตามที่ฟังเรา จะไดอยูอยาง

ปลอดภัย
และสุขสบายโดยไมตองหวาด กลัวอันตราย

ใดๆ”
แสวงหาสติปัญญา

๒ ๑ลูก เอย ถาเจายอมรับคําพูดตางๆของ
เรา

และเก็บรักษาคําสัง่ตางๆของเราไวกับตัว
๒ดวยการเงี่ยหูฟังสติปัญญา
และตัง้จิตตัง้ใจใฝหาความเขาใจ
๓ นัน่ ละ เมื่อเจารํ่า รองหาความหยัง่ รูอันลึก

ซึ้ง
และรํ่ารองหาความรูและความเขาใจ
๔ เมื่อเจาแสวงหาความ เขาใจเหมือนกับ

แสวงหาเงิน
และเสาะหามันเหมือนหาขุมทรัพยที่ซุกซอน

อยู
๕ เมื่อ นัน้เจาก็จะเขาใจวาความยําเกรงพระ

ยาหเวหเป็นอยางไร
และเจาจะไดมีความรูที่มาจากพระเจา
๖ เพราะพระยาหเวหใหสติปัญญา
ความ รูและความ เขาใจออกมาจากปากของ

พระองค
๗พระองคจะสะสมวิธีแกปัญหาไว ใหกับผู

ซื่อสัตย
พระองคเป็นโลกําบังใหกับผูที่ดําเนินชีวิตอยู

ในทางที่ดีพรอม
๘พระองคเฝ าระวังทางของคนที่ยุติธรรม
และเฝ า ปกป องทางของคนที่จงรักภักดีตอ

พระองค
๙แลวเจาจะเขาใจวาสิ่งไหนถูกตอง ยุติธรรม

และเป็นธรรม
คือหนทางอันดีงามทัง้สิน้
๑๐ เพราะปัญญาจะซึมซับเขาไปในใจของเจา
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ความรูจะใหความสุขกับจิตวิญญาณของเจา
๑๑ความสุขุมรอบคอบจะปกป องตัวเจา
ความคิดรอบคอบจะเฝ าดูแลตัวเจาไว
๑๒ เพื่อชวยเจาใหพนจากทางของคนชัว่
และใหพนจากคนพูดราย
๑๓ เจาจะไดพนจากคนที่ละทิง้ทาง ตรงทัง้

หลาย
เพื่อไปเดินในทางมืดมิดเหลานัน้
๑๔ เจาจะไดพนจากคนที่ชอบทําชัว่
ที่สนุกสนานกับทางชัว่ที่วิปริตผิด เพีย้นไป

นัน้
๑๕ เจาจะไดพนจากคนที่มีหนทางคดเคีย้ว
และคนที่เจาเลหในทางทัง้หลายของเขา
๑๖ เจาจะไดพนจากภรรยาของผูอื่น *
จากหญิงเลนชูที่พูดหวานหู
๑๗ผู ที่ทอด ทิง้สามีที่นางแตงดวยตอนเป็น

สาว
และลืมขอ ตกลงที่เธอทําไวกับสามีตอ หน า

พระเจาของเธอ
๑๘ทางที่ไปหาเธอ นัน้ ลาดไปสูแดนคน ตาย

อยางแนนอน
และรอยเทาทัง้หลายของเธอนัน้นําไปสูเมือง

ผี
๑๙ทุกคนที่ไปหานาง ไมเคยไดกลับมาอีก
ไมมีใครในพวก นัน้พบเห็นหนทางแหงชีวิต

อีกเลย
๒๐ดังนัน้ใหเดินบนหนทางของคนดี
และยึด มัน่ในหนทางของคน เหลา นัน้ที่ทํา

ตามใจพระเจา
๒๑ เพราะคนสัตย ซื่อจะไดอาศัยอยูบนแผน

ดิน
และคนบริสุทธิก์็จะยังคงอยูที่นัน่
๒๒แตคนชัว่จะถูกตัดออกจากแผนดิน
และคนไมสัตยซื่อก็จะถูกถอนรากถอนโคน

ชีวิตที่พระเจาพอใจจะยืนยาว

๓ ๑ลูกเอย อยาลืมคําสัง่สอนของเรา
ใหใจของเจาเก็บรักษาคํา สัง่ตางๆของ
เราไว

๒ เพราะสิ่ง เหลา น้ีจะเพิ่มพูนจํานวนวันและปี
ของชีวิตเจา

แถมจะทําใหเจาอยูเย็นเป็นสุขดวย

๓อยาใหความจงรักภักดีและความ ซื่อสัตย
ละทิง้เจาไป

ผูกมันไวรอบคอของเจาเหมือนกับสรอยคอ
เขียนมันลงไปบนแผนใจของเจา
๔แลวเจาจะเป็นที่ยอมรับและประสบความ

สําเร็จอยางดียิ่ง
ในสายตาของพระเจาและผูคนทัว่ไป
๕ ใหไว วางใจในพระ ยาหเวหดวยสุดใจของ

เจา
และอยาไดพึ่งความเขาใจของตัวเจาเอง
๖ ใหเชื่อฟังพระองคในทุกหนทางของเจา
แลวพระองคจะทําใหเสนทางของเจาราบรื่น
๗อยาไดคิดวาตัวเองฉลาด
แตใหยําเกรงพระ ยาหเวหและหันไปจากสิ่ง

ชัว่ราย
๘ เมื่อเจาทําอยาง น้ี มันจะชวยเยียวยารักษา

สุขภาพของเจา
และทําใหกระดูกของเจาสดชื่น
๙ ใหถวายเกียรติกับพระ ยาหเวหดวยทรัพย

สมบัติของเจา
และดวยผลผลิตแรกจากพืชผลทุกชนิดที่เจา

ปลูกไว
๑๐แลวยุง ฉางของเจาจะเต็ม เป่ียมไปดวย

เมล็ดขาว
และถังเหลา องุนของเจาก็จะเต็ม ลนไป ดวย

เหลาองุนใหม
๑๑ลูก เอย อยาดู หมิ่นการตี สอนของพระ

ยาหเวห
และอยาไดขุนเคืองเมื่อพระองคตักเตือน
๑๒ เพราะพระ ยาหเวหจะตัก เตือนคนที่

พระองครัก
เหมือนกับพอที่เตือนลูกที่เขาภาคภูมิใจ

คุณคาของสติปัญญา
๑๓คนที่คนพบสติปัญญา มีเกียรติจริงๆ
คนที่มีความเขาใจก็มีเกียรติจริงๆ
๑๔กําไรที่เกิดจากสติ ปัญญา นัน้ มีคายิ่ง กวา

เงิน
รายไดที่เกิดจากเธอ มีคายิ่งกวาทองคํา
๑๕สติปัญญานัน้มีคายิ่งกวาทับทิม
สิ่งทัง้ หลายที่เจาอยากไดไมอาจจะเทียบได

กับสติปัญญา
๑๖ชีวิตที่ยืนยาวก็อยูในมือขวาของเธอ

*๒:๑๖ ภรรยาของผูอื่น … หญิงเลนชู หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา หญิงตางประเทศ … หญิง
ตางดาว
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ความมัง่คัง่และเกียรติยศก็อยูในมือซาย
ของเธอ

๑๗ทาง เดินของสติ ปัญญา นัน้นําความ สุขมา
ให

และหนทางทัง้หมดของเธอคือสันติสุข
๑๘สติ ปัญญาคือตนไมแหงชีวิตแกผู ที่

สวมกอดเธอไว
ผูที่ยึดเธอไว ถือวามีเกียรติจริงๆ
๑๙พระ ยาหเวหใชสติ ปัญญาในการวาง

รากฐานของโลกน้ี
พระองคใชความ เขาใจในการจัด วางฟ า

สวรรคในที่ของมัน
๒๐ดวยความรูของพระองค ก็มีน้ําพุงขึ้นจาก

ใตดิน
และหมูเมฆก็โปรยปรายฝนลงมา

สติปัญญาจะสอนใหยุติธรรม
๒๑ลูก เอย เฝ า ระวังวิธี การแกปัญหาและ

ความสุขุมรอบคอบของเจาไว
อยาปลอยใหสองสิ่ง น้ี หลุดรอดสายตาของ

เจาไปได
๒๒แลวสองสิ่งน้ีจะใหชีวิตกับเจา
และเป็นเครื่องประดับอยูบนคอของเจา
๒๓ เจาจะเดินตามทางของเจาอยางปลอดภัย
เทาของเจาจะไมมีวันสะดุดลม
๒๔ถาเจานอนลง เจาก็จะไมตองหวาดกลัว
เมื่อเจาลมตัวลงนอน เจาจะหลับอยางมี

ความสุข
๒๕อยาไปกลัวความ หายนะที่เกิดขึ้นอยาง

กระทันหัน
หรือกลัวเมื่อลมพายุโถมกระหน่ําเขา ใสคน

ชัว่
๒๖ เพราะพระ ยาหเวหจะเป็นความเชื่อ มัน่

ของเจา
และจะดูแลรักษาเทาของเจาใหพนจากกับ

ดัก
๒๗อยาไดหวงของดีๆจากคนที่มีสิทธิจ์ะได

มัน
เมื่อเจาสามารถที่จะใหกับเขา
๒๘อยาไดบอกกับเพื่อนบานวา
“ไปกอน คอยมาใหม พรุงน้ีถึงจะให”
เมื่อเจามีจะใหอยูแลว
๒๙อยาไดวางแผนทํารายเพื่อนบาน
ที่อยูใกลๆและไววางใจในตัวเจา
๓๐อยาไดดําเนินคดีกับใครโดยไมมีสาเหตุ
เมื่อคนๆนัน้ไมไดทํารายอะไรเจาเลย

๓๑อยาอิจฉาคนที่ชอบความรุนแรง
อยาไปเลือกทําตามอยางเขา
๓๒ เพราะพระ ยาหเวหขยะแขยงคนคดโกง

เหลานัน้
แตพระองคจะเป็นเพื่อนกับคนสัตยซื่อ
๓๓คําสาป แชงของพระ ยาหเวหจะตกอยูใน

เรือนคนชัว่
แตพระองคจะอวยพรบานของคนที่ทํา

ตามใจพระเจา
๓๔พระองคเยาะเยยคนที่ชอบเยาะเยย
แตพระองคเมตตา ปรานีกับคนที่ออนนอม

ถอมตน
๓๕คนฉลาดจะไดรับเกียรติ
แตคนโงดื้อรัน้จะอับอายขายหน า

คําแนะนําของพอเกี่ยวกับสติปัญญา

๔ ๑ลูกๆเอย ฟังคําสัง่สอนของพอเจาเถิด
และเอาใจใสใหดี เพื่อเจาจะไดรับความ
รูความเขาใจ

๒ เพราะเราไดใหคําแนะนําที่ดีกับเจา
ดังนัน้อยาไดลืมคําสอนของเรา
๓สมัยที่เรายังเป็นเด็กอยูในบานของพอ
เป็นลูกเพียงคนเดียวของแม ที่แม

ทะนุถนอม
๔พอเริ่มสอนเราและพูดกับเราวา
“ขอใหใจของเจายึด มัน่ในคํา พูดตางๆของ

พอ
ใหรักษาคําสัง่ตางๆของพอไว แลวชีวิตเจาจะ

ยัง่ยืน
๕ ใหเอาสติปัญญาและความรูความเขาใจเถิด
อยาไดลืมคําพูดเหลาน้ีที่ออกจากปากของพอ

และอยาหันหนีไปจากมันเลย
๖อยาไดหันหลังใหกับสติ ปัญญา แลวเธอจะ

เฝ ารักษาเจา
รักเธอ แลวเธอจะปกป องเจา
๗กาวแรกที่จะเป็นคนฉลาด ก็คือ การรับเอา

คําสอนที่เฉลียวฉลาด
แมวาจะตองเสียทรัพยสมบัติทัง้หมดที่มีอยู

ก็ตาม ก็ใหรับเอาความเขาใจเถิด
๘ ใหเห็นคุณคาของสติปัญญาเถิด แลวเธอจะ

ยกยองเจา
เธอจะใหเกียรติกับเจา เมื่อเจาสวมกอดเธอ

ไว
๙สติปัญญาจะสวมมงกุฎดอกไมอันงดงามไว

บนหัวของเจา
เธอจะมอบมงกุฎอันแสนวิเศษแกเจา”
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เลือกหนทางแหงสติปัญญา
๑๐ ฟังเถิด ลูกเอย ใหยอมรับคําพูดทัง้หลาย

ของเรา
แลวเดือนปีแหงชีวิตของเจาจะยืนยาว
๑๑ เราสอนเจาในทางแหงสติปัญญา
เรานําเจาสูหนทางที่ถูกตองทัง้ปวง
๑๒ เมื่อเจาเดิน ยาง กาวของเจาจะไมถูก

กีดขวาง
ถาเจาวิ่ง เจาก็จะไมสะดุดลม
๑๓ ใหยึดคําสัง่สอนไว อยาปลอยใหหลุดไป
เฝ าดูแลรักษาสติปัญญาไว เพราะเธอคือชีวิต

ของเจา
๑๔อยาเขาไปในทางของคนชัว่
อยาเดินตามทางของพวกคนชัว่ชา
๑๕หลีกเลี่ยงมันเสีย อยาตามมันไปเลย
หันไปจากมันและเดินไปทางอื่น
๑๖ เพราะถาคน ชัว่พวก นัน้ไมไดทําชัว่ พวก

มันก็จะนอนไมหลับ
ถาพวกมันยังไมไดทําใหคนหน่ึงคนใดสะดุด

ลม ลง เวลานอนของพวก มันก็จะถูก
ขโมยไป

๑๗พวกมันกินขนมปังแหงความชัว่ราย
และดื่มเหลาองุนแหงความรุนแรง
๑๘แตทาง เดินของคนที่ทําตามใจพระเจาก็

เปรียบเหมือนแสงอรุณรุง
ที่สองสวางมาก ขึ้นเรื่อยๆจนสวางเต็ม ที่ของ

วันนัน้
๑๙หนทางของคน ชัว่เปรียบเหมือนความมืด

มิด
พวกมันไมรูวาตัวเองสะดุดอะไรลม

ใหเดินในทางที่ถูก
๒๐ลูก เอย ตัง้ใจฟังคํา พูดทัง้ หลายของเรา

เถิด
เอียงหูมาฟังสิ่งที่เราพูดใหดี
๒๑อยาปลอยใหคํา พูดเหลา น้ีเล็ด รอดไปจาก

สายตาเจา
เก็บรักษาพวกมันไวในใจ
๒๒ เพราะคําสอนเหลาน้ี นําชีวิตมาใหกับคนที่

คนพบพวกมัน
มันจะเยียวยา รักษาทัง้ กายและใจของคนที่

พบพวกมัน
๒๓ยิ่งกวาสิ่งใด ใหเฝ าระวังใจ

เพราะใจเป็นแหลงชีวิต
๒๔ ใหเอาคําพูดที่คดโกงหางจากปากของเจา

เถอะ
ใหเอาคําพูดที่หลอก ลวงหางไปจากริม ฝีปาก

เจา
๒๕ขอใหตาของเจามองตรงไปขางหน า
ใหดูหนทางที่กําลังกาวไป
๒๖ ใหสนใจทางที่เจาจะกาวไป
แลวเจาจะปลอดภัยในทุกหนทางที่เจาไป
๒๗อยาไดออกนอกลูนอกทางไปทางขวาหรือ

ทางซาย
ใหยัง้เทาของเจาไวจากความชัว่

สติปัญญาจะพาใหพนการผิดประเวณี

๕ ๑ลูกเอย ใหสนใจสติปัญญาของเรา
เงี่ยหูฟังความรูความเขาใจของเราใหดี

๒แลวเจาจะไดคิดรอบคอบ
และริม ฝีปากของเจาจะพูดดวยความ รู

แทจริง
๓ เพราะริม ฝีปากของเมียคนอื่น นัน้ *หยาด

เยิม้ดวยน้ําผึ้ง
และคําพูดของเธอก็ลื่นยิ่งกวาน้ํามันมะกอก
๔แตสุดทายแลวเธอจะขมเหมือนกับบอ ระ

เพ็ด
และเจ็บปวดเหมือนดาบสองคม
๕ เทาของเธอนัน้เดินไปสูความตาย
ทุกยางกาวของเธอตรงดิ่งไปยังแดนคนตาย
๖ เธอไมยอมเดินตรงไปยังหนทางที่นําไปสู

ชีวิต
หนทางของเธอนัน้คดเคีย้ว แตเธอก็ไมรูตัว

เสียดวยซํ้า
๗ดังนัน้ ลูกๆเอย ฟังเราใหดี
และอยาไดหันเหไปจากคํา พูดทัง้ หลายของ

เรา
๘อยูใหหางไกลจากผูหญิงอยางนัน้
และอยาเขาไปใกลประตูบานของเธอ
๙ ไมอยางนัน้ ชื่อเสียงเกียรติยศของเจาก็จะ

ตกไปเป็นของคนอื่น
และเจาจะสูญ เสียเดือนปีของเจาใหกับคนที่

โหดราย
๑๐พวกคนแปลกหน าจะฮุบทรัพยสมบัติของ

เจาจนอิ่มหนํา
ทรัพยสมบัติที่เจาหามาไดดวยความยาก

ลําบากก็จะตกไปอยูในบานของคนอื่น

*๕:๓ เมียคนอื่นนัน้ หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “หญิงแปลกหน า” หรือ “หญิงตางถิ่น”
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๑๑ ในที่สุดเจาจะรองครวญคราง
เมื่อเน้ือหนังและรางกายของเจาถูกทําลาย
๑๒แลวเจาจะพูดวา “ขาเคยเกลียด ชังคําสัง่

สอน
และใจขาก็เหยียดหยามการวากลาวตัก

เตือน
๑๓ขาไมเชื่อฟังพวกครูขา
และไมยอมเงี่ยหูฟังครูผูแนะนําขา
๑๔ขาก็ เลยเจอกับปัญหารอย แปดอยาง

รวดเร็ว
แลวตองอับอายขาย หน าตอ หน าที่ชุมนุม

ชน”
๑๕ดังนัน้ใหดื่มน้ํา *จากบอเก็บน้ําของเจาเอง
เป็นน้ําใสบริสุทธิจ์ากบอของเจาเอง
๑๖ ไมอยาง นัน้ ตาน้ําของเจาอาจจะไหลนอง

ไปตามทองถนน
และสายน้ําของเจาอาจจะไหลนองไปในที่

ลานเมือง
๑๗ ใหสายน้ํานัน้เป็นของเจาแตเพียงผูเดียว
อยาแบงปันกับคนอื่น
๑๘ขอใหตาน้ําของเจาไดรับพร
ขอใหเสพ สุขกับภรรยาที่เจาแตงตอนเป็น

หนุม
๑๙ เธอเป็นเหมือนกวางเพศเมียที่เยา ยวนใจ

หรือเลียงผาที่สงางาม
ขอใหเตาของเธอนัน้ดับกระหายเจาเสมอ
ขอใหเมามันกับการรวม รักกับนางอยู

สมํ่าเสมอ
๒๐ลูกพอ ทําไมจะตองไปเมามันกับหญิงอื่น
และโอบกอดสองเตาของหญิงชูเลา
๒๑ เพราะวิถี ทางของแตละ คน หนีไมพน

สายตาของพระยาหเวหหรอก
พระองคตรวจสอบทุกยางกาวของเขา
๒๒ความ ชัว่ที่เขาทําเป็นกับ ดักสําหรับตัวเขา

เอง
เขาติดอยูกับตาขายแหงความ บาปของตัว

เขาเอง
๒๓ เขาตายไปเพราะขาดการควบคุมตนเอง
และหลงทางไปเพราะความงี่เงาของตนเอง

อยาคํา้ประกันหนีใ้หคนอื่น

๖ ๑ลูก เอย หากเจาไปคํ้าประกันหน้ีใหกับ
เพื่อนบานของเจา

คือไปจับมือรับปากประกันหน้ีใหกับคนอื่น

๒ เจาไดตกหลุมพรางแลวที่ไปรับปากเขา
อยางนัน้

คําพูดของเจาทําใหเจาติดกับดักแลว
๓ลูกเอย ใหเจาทําอยาง น้ี เพื่อเจาจะไดรอด

ตัวไปจากเรื่องน้ี
ใหไปหาเพื่อนบานคนนัน้อยางถอมสุภาพ
และขอรองเพื่อนบานคนนัน้ของเจา
เพราะเจาตกอยูในกํามือของเขาแลว
๔อยาไดนอนตาหลับ
หรือปลอยใหหนังตาปรือ
๕ เอาตัวรอดไว กอน เหมือนกับกวางที่หนี

จากนายพราน
หรือเหมือนกับนกที่หนีจากเงื้อมมือของนาย

พรานลานก

ระวังอยาเกียจคราน
๖ เจาคนขีเ้กียจ ไปดูมดไป
ไปดูชีวิตของมันซะ จะไดฉลาดขึ้น
๗มดไมมีผูสัง่การ
ไมมีเจาหน าที่ หรือผูปกครอง
๘แตมันหาอาหารในชวงฤดูรอน
และเก็บสะสมในชวงฤดูเก็บเกี่ยว
๙ เจาคนขีเ้กียจ เจาจะนอนอยูตรงนัน้อีกนาน

แคไหน
เมื่อไหรเจาถึงจะลุกขึ้นจากที่นอน
๑๐คนเกียจครานพูดวา “ขอนอนอีกสัก งีบ

ขอพักอีกสักหนอย
ขอนอนกอดอกอีกสักนิด”
๑๑แลวเมื่อนัน้ ความยากจนก็จะจูโจมเขาใส

เจาเหมือนกับโจรบุกปลน
และความอดอยากก็จะจูโจมเขามาเหมือน

นักรบ

ระวังคนที่ชอบกอเรื่อง
๑๒คนชอบกอเรื่อง
คือคนชัว่รายที่ชอบพูดโกหกไปทัว่
๑๓พรอมทัง้ขยิบหูหยิบตา
สงสัญญาณดวยมือและเทา
๑๔ เขากอการทะเลาะวิวาทอยูเสมอ
ดวยจิตใจคดโกงที่วางแผนการชัว่ราย
๑๕ดังนัน้ ความหายนะจะเกิดขึ้นกับเขาทันที

ทันใด
และเขาจะถูกทําลายอยางยอยยับภายใน

พริบตา เกินกวาที่จะเยียวยารักษาได

*๕:๑๕ น้ํา ในที่น้ีกําลังเปรียบเทียบถึงเมีย
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สิ่งที่พระยาหเวหเกลียดชัง
๑๖มีหกสิ่งที่พระยาหเวหเกลียดชัง
อันที่จริงมีเจ็ดสิ่งที่พระองคสะอิดสะเอียน
๑๗คือดวงตาที่หยิ่งยโส
ลิน้ที่พูดโกหก
มือที่ฆาคนบริสุทธิ ์
๑๘ จิตใจที่คิดแผนการชัว่ราย
เทาที่รีบวิ่งไปทําความชัว่
๑๙อีกทัง้พยานเท็จที่พูดโกหก
และคนที่กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน

หมูพี่น อง
ระวังเรื่องการเลนชู

๒๐ลูกเอย ใหรักษาคําสัง่ของพอเจาไว
และอยาละทิง้คําสัง่สอนของแมเจา
๒๑ ใหเอามันคลองคอของเจาไว
ใหมันหอยอยูใกลใจของเจาตลอดเวลา
๒๒ ไมวาเจาจะเดินไปที่ไหน คําสัง่สอนนัน้จะ

นําทางเจา
จะคอยดูแลเจาเมื่อเจานอนลง
และจะคอยพูดคุยกับเจาเมื่อเจาตื่นขึ้น
๒๓ เพราะคําสัง่นัน้เป็นตะเกียง
คําสัง่สอนนัน้เป็นแสงสวาง
และการตัก เตือนตี สอน นัน้เป็นทางที่นําไปสู

ชีวิต
๒๔คํา สอนของพอแมจะชวยรักษาเจาให

รอดพนจากหญิงชัว่
และรอดพนจากคําพูดยัว่ยวนของหญิงที่เลน

ชู *
๒๕อยาปลอยใหใจของเจากระสันในความ

งามของเธอ
และอยาปลอยใหเธอสะกดเจาดวยหางตา

ของเธอ
๒๖ เพราะไปเที่ยวโสเภณี จายคาตัวเทา

ขนมปังแคกอนเดียว
แตถาไปยุงกับเมียคนอื่น เจาจะตองเสียทัง้

ชีวิตไป
๒๗ ใครบางที่ใสไฟเขาไปในกระเป าหน าอก

เสื้อ
แลวเสื้อไมไหม

๒๘ ใครบางที่เดินบนถานไฟ
แลวเทาไมพอง
๒๙คนที่ไปรวมหลับ นอนกับเมียของเพื่อน

บานก็เหมือนกัน
ไมมีใครที่ไปแตะตองตัวเธอ แลวพนโทษไป

ได
๓๐คนจะไมเหยียดหยามหัวขโมยหรอก
ถาเขาขโมยไปเพื่อดับความหิวโหย
๓๑แตถาหากเขาถูกจับได เขาจะตองจายคืน

ถึงเจ็ดเทา
เขาอาจจะตองชดใชดวยทุกสิ่งที่เขามีอยู
๓๒สวนคนที่เป็นชูกับเมียคนอื่น เป็นคนไมมี

สมองคิด
คนที่ทําอยางน้ีทําลายตัวเอง †
๓๓ เขาจะถูกโบยตี และเสื่อมเสียเกียรติ
ความอับอายของเขาไมอาจถูกลบลางไปได
๓๔ เพราะความหึง หวงจะกระตุนใหสามีของ

หญิงนัน้โกรธแคน
และในวันที่เขาแก แคนนัน้ เขาจะไมปรานี

เลย
๓๕ เขาจะไมยอมรับเงินชดใชใดๆ
และไมยอมรับคาทําขวัญ ดวย ไมวาเจาจะ

พยายามใหเขามากแคไหนก็ตาม
คําเตือนอีกครัง้เรื่องการเลนชู

๗ ๑ลูกพอ จดจําคําพูดของเราไวใหดี
ใหเก็บสะสมคําสัง่ของเราไวกับตัวเจา

๒ ใหรักษาคํา สัง่ตางๆของเรา แลวเจาจะมี
ชีวิตที่ยัง่ยืน

ใหรักษาคําสัง่สอนของเรา เหมือนกับแกวตา
ของเจา

๓ ใหผูกคําสัง่ตางๆของเราไวที่น้ิวมือของเจา
และใหเขียนพวกมันลงไปบนแผนใจของเจา
๔ ใหพูดกับสติ ปัญญาวา “เจาคือพี่ สาวของ

ขา”
ใหเรียกความรูความเขาใจวา “เจาเป็นเพื่อน

ซีข้องขา”
๕แลวพวกมันจะชวยป องกันเจาจากเมียของ

คนอื่น
และชวยใหเจารอดพนจากหญิงเลนชู ‡ที่พูด

ยัว่ยวนเจา
*๖:๒๔ หญิงที่เลนชู หรืออาจแปลไดอีกวา “หญิงแปลกหน า” หรือ “หญิงตางถิ่น”
†๖:๓๒ คนที่ทําอยาง นีท้ําลายตัว เอง หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ใครก็ตามที่อยากจะ
ทําลายชีวิตตัวเอง ก็ปลอยใหเขาไปมีชูอยางนัน้”
‡๗:๕ หญิงเลนชู หรืออาจแปลไดอีกวา “หญิงแปลกหน า” หรือ “หญิงตางถิ่น”
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๖ เรามองผานชองไมระแนงลงมาดานลาง
จากหน าตางบานชัน้บนของเรา
๗ เรามองเห็นพวกคนหนุมบาง คนที่ออนตอ

โลก
ในกลุมน้ีเราสังเกตเห็นคนหน่ึง
ที่ไมมีสมองคิด
๘ เขากําลังเดินไปตามถนน และมาใกลมุม

ถนนที่อยูใกลกับบานของหญิงคนหน่ึง
เขาเลีย้วไปตามถนนที่ผานบานของหญิงคน

นัน้
๙ ในชวงเวลาพลบคํ่าในยามคํ่าคืน
ความมืดมิดยางกรายเขามา
๑๐ทันใดนัน้ หญิงคนนัน้ก็เดินเขามาหาเขา
แตงตัวอยางกับโสเภณี ในใจเธอเต็มไปดวย

เลหเพทุบาย
๑๑ เธอจัดจาน ดื้อดาน
เทาของเธออยูไมติดบาน
๑๒ เดี๋ยว ก็อยูตามถนน เดี๋ยว ก็อยูตามลาน

เมือง
เธอดักซุมอยูทุกซอกทุกมุม
๑๓ เธอควาตัวเขาเขามาจูบ
แลวพูดกับเขาอยางหน าดานๆวา
๑๔ “วัน น้ีฉันไดถวายเครื่องสังสรรคบูชาเพื่อ

แกบนไปแลว
ฉันจึงมีเน้ืออยางเหลือเฟืออยูที่บาน
๑๕ ฉันก็เลยออกมามองหาทาน
และฉันก็พบทานจนได
๑๖ น่ีแนะ ฉันปูผาคลุมเตียงเอาไว
ดวยผาลินินยอมสีของอียิปต
๑๗ ฉันมีกํายานหอม น้ําหอมจากตะวัน ออก

และอบเชย
ฉันไดพรมพวกมันลงบนที่นอน
๑๘มาเถิด ใหเรามาดื่มดํ่ากับความรักของเรา

จนรุงเชา
ใหเราไปสนุกสนานกับความ รักของ เรากัน

เถิด
๑๙ เพราะผัวของฉันไมอยูบาน
เขาเดินทางไปไกลแสนไกล
๒๐ เขาเอาถุงเงินติดตัวไปดวย
เขาจะไมกลับบานจนกวาจะถึงวันพระ จันทร

เต็มดวง”
๒๑ เธอยัว่ยวนเขาและหวานเสนหใสเขา
และเกลีย้กลอมเขาดวยคําพูดที่รื่นหู
๒๒แลวเขาก็ตามเธอไปทันที
เหมือนกับวัวตัวผูที่เดินไปใหเขาฆา
เหมือนกับกวางหนุมที่เดินไปติดกับดัก

๒๓แลวลูกธนูแทงทะลุเขาไปในตับของมัน
เขาเปรียบเหมือนนกที่รี่เขาสูตาขาย
เขาไมรูตัววาเขาจะตองชดใชความผิดน้ีดวย

ชีวิต
๒๔ดังนัน้ ลูกๆเอย ฟังเราใหดี
ใหตัง้ใจฟังคําพูดจากปากของเราใหดี
๒๕อยาปลอยใจของเจาหันไปในทางของเธอ
อยาไดพลัดหลงเขาไปในทางของเธอ
๒๖ เพราะเธอไดทําใหผูคนลมตายมามากแลว
มีคนอีกมากมายที่ตกเป็นเหยื่อของเธอ
๒๗บานของเธอ นัน้เป็นหนทางไปสูหลุมฝัง

ศพ
หองนอนของเธอนําไปสูแดนคนตาย

สติปัญญาเลาเรื่องของเธอใหฟัง

๘ ๑สติปัญญากําลังสงเสียงรองเรียกอยู
ความรูความเขาใจเปลงเสียงของเธอ

๒ เธอยืนอยูทัง้บนยอดเขา
ตามถนนหนทางและตามทางแยกถนน
๓ เธอสงเสียงรองอยูที่ขางประตู
และที่ทางเขาเมือง
๔สติปัญญารองวา “ทานทัง้หลาย ขาสงเสียง

เรียกพวกทาน
เสียงของขาพูดกับมนุษยทุกคน”
๕คนทัง้หลายที่ขาดความเขาใจ ใหเรียนรูที่

จะเป็นคนฉลาดหลักแหลมเถิด
คนโงทัง้หลาย หัดใชสมองเสียบาง
๖ ฟังใหดี เพราะเรามีเรื่องสําคัญบางอยางจะ

บอก
เราจะสอนเจาในสิ่งที่ถูกตอง
๗ดวยวาปากของเรานัน้พูดความจริง
ริมฝีปากของเรานัน้เกลียดชังความชัว่
๘คําพูดทุกคําที่ออกจากปากของเรา นัน้ลวน

สัตยซื่อ
ไมมีคํา พูดใดที่บิดเบือนหรือทําใหหลงผิด

เลย
๙ถอยคําทุกคําลวนแตชัดแจงอยูแลวสําหรับ

คนที่มีความเขาใจ
และตรงไปตรงมาสําหรับคนที่มีความรู
๑๐ ใหยอมรับการตัก เตือนของเรา มันดีกวา

เงินเสียอีก
ยอมรับความ รูของเรา มันดี กวาทองคํา

บริสุทธิ ์
๑๑ เพราะสติปัญญานัน้ดีกวาทับทิม
สิ่งทัง้ หลายที่เจาอยากไดไมอาจจะเทียบได

กับสติปัญญา
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๑๒ “เราเป็นสติปัญญา เราอยูรวมชายคาเดียว
กับความเฉลียวฉลาด

และเรารูวาจะหาความ รูและความ คิด
รอบคอบไดที่ไหน

๑๓ความยําเกรงพระ ยาหเวหนัน้ คือการ
เกลียดชังความชัว่

และเราก็เกลียดชังความหยิ่งจองหอง
การกระทําชัว่รายและคําพูดหลอกลวง
๑๔ เรามีคําแนะนําดีๆและวิธีการแกปัญหา
เราเป็นความเขาใจ และเรามีพลัง
๑๕ เราชวยพวกกษตัริยในการปกครอง
และเราชวยพวกผูนําใหออกกฎหมายที่

ยุติธรรม
๑๖พวกเจา ชายก็อาศัยเราในการปกครอง

บานเมือง
พวกคนใหญคนโต และผพูิพากษาที่ยุติธรรม

ก็อาศัยเราดวยเหมือนกัน
๑๗ เรารักคนเหลานัน้ที่รักเรา
คนเหลานัน้ที่แสวงหาเราจะพบเรา
๑๘ความรํ่ารวยและเกียรติยศนัน้ก็อยูกับเรา
อีกทัง้ความมัง่คัง่อันถาวรที่ไดมาอยาง

ยุติธรรมก็อยูกับเรา
๑๙ผลของเรา นัน้ดียิ่ง กวาทองคําหรือแมแต

ทองคําบริสุทธิ ์
ผลผลิตของเรานัน้ดีกวาเงินบริสุทธิ ์
๒๐ เราเดินในทางที่ทําใหพระเจาชอบใจ
เราอยูในทางที่ยุติธรรม
๒๑ เรามอบความมัง่คัง่ใหเป็นมรดกกับคนที่

รักเรา
เราทําใหคลังสมบัติของเขาเต็ม
๒๒พระ ยาหเวหสรางเราขึ้นมาเมื่อพระองค

เริ่มตนงานของพระองค
พระองคสรางเรานานมาแลวกอนอะไร

ทัง้หมด
๒๓ เราถูกกอรางขึ้นเมื่อครัง้อดีตกาล
ตอนแรกเริ่มกอนที่จะมีแผนดินโลกเสียอีก
๒๔ เราเกิดมากอนที่จะมีมหาสมุทร
เมื่อครัง้ที่ยังไมมีตาน้ําไหลออกมามากมาย
๒๕ เราเกิดมากอนที่ภูเขาจะถูกจัดวางในที่

ของมัน

กอนที่จะมีเนินเขาเสียอีก
๒๖ เราเกิดมากอนที่พระองคจะสรางแผน ดิน

โลก
ทองทุงและฝ ุนบนผืนโลก
๒๗ เราอยูกับพระองคตอนที่พระองคจัด วาง

ฟ าสวรรคไวในที่ของมัน
และตีเสนขอบฟ าไวบนผิวน้ําของทะเลลึก
๒๘ เราอยูกับพระองคตอนที่พระองคจัด วาง

ฟ ากับเมฆไวเบื้องบนอยางมัน่คง
และเมื่อตาน้ําพุงขึ้นมาจากใตทะเลลึก
๒๙ เราอยูกับพระองคตอนที่พระองควางเสน

เขตแดนของทะเล
เพื่อน้ําจะไมละเมิดคําสัง่ของพระองค
เราอยูกับพระองคตอนที่พระองควาง

รากฐานของแผนดินโลก
๓๐ เมื่อนัน้ เราไดอยูกับพระองค ในฐานะชาง

ผูชํานาญงาน *
เราทําใหพระองคมีความสุขเพลิดเพลินใน

ทุกๆวัน
เราเตนรําอยูตอหน าพระองคอยูเสมอ
๓๑ เราเตนรําไปทัว่พื้นโลกของพระองค
และมนุษยทําใหเรามีความสุขเพลิดเพลิน
๓๒ดังนัน้ ลูกๆเอย ฟังเราใหดี
คนพวก นัน้ที่ยึด มัน่อยูในทางของเรามี

เกียรติจริงๆ
๓๓ ใหฟังคําสัง่ สอนของเรา จะไดเป็นคน

ฉลาด
อยาไดเมินเฉยกับมัน
๓๔คนที่ฟังเรา มีเกียรติจริงๆ
ในทุกๆวัน พวกเขาเฝ ารออยูที่ประตูของเรา

คอยเราออกมา
๓๕ เพราะวาคนที่พบเราก็พบชีวิต
และไดรับพระพรจากพระยาหเวห
๓๖แตคนที่ไมพบเรา ก็ทํารายตัวเอง
ทุกคนที่เกลียดชังเรา ก็รักความตาย”

คําเชิญของสติปัญญา

๙ ๑สติปัญญาไดสรางบานของเธอขึ้น
เธอไดสรางบานที่มีเสาถึงเจ็ดตน †

*๘:๓๐ ชางผชูํานาญงาน หรืออาจแปลไดวา “ในฐานะเพื่อนที่ไดรับความไววางใจ” หรือ “ใน
ฐานะลูกรัก”
†๙:๑ เจ็ดตน บานของคนอิสราเอลในสมัยกอน มีลานบานอยูขางใน และมีทางเดินที่คลุม
ดวยหลังคา คํ้าดวยเสาสี่ตน แตถามีเจ็ดตนก็แสดงวาเป็นบานที่ใหญโต และเลขเจ็ดในสมัย
นัน้มีความหมายวาสมบูรณครบถวน
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๒สติปัญญาไดฆาสัตวของเธอ และผสมเหลา
องุนไว

และเธอไดจัดโตะอาหารไวพรอม
๓สติปัญญาไดสงพวกสาวใชของเธอออกไป
เธอรองเชิญจากที่สูงสุดของเมืองวา
๔ “ใครก็ตามที่ออนตอโลก เขามาหาฉันน่ี”
สติปัญญาพูดกับพวกที่ไมมีสมองคิดวา
๕ “มาสิ มากินอาหารของฉัน
และดื่มเหลาองุนที่ฉันไดผสมไวแลว
๖ ใหทิง้เพื่อนๆที่ออนตอโลกพวกนัน้ เพื่อเจา

จะไดมีชีวิตยืนยาว
ใหเดินไปในทางแหงความเขาใจ”
๗ ใครก็ตามที่สัง่สอนคนยโสโอหัง เขาคนนัน้

ก็จะถูกดูหมิ่น
ใครก็ตามที่ตอวาคนชัว่ เขาจะไดรับบาดเจ็บ
๘อยาติ เตียนคนหยิ่ง ยโส เพราะเขาจะ

เกลียดเจา
ใหตอวาคนฉลาด แลวเขาจะรักเจา
๙ ใหสัง่สอนคนฉลาด แลวเขาจะยิ่งฉลาดขึ้น
ใหสัง่ สอนคนที่ทําตามใจพระเจา แลวเขาจะ

ยิ่งเรียนรูมากขึ้น
๑๐ จุดเริ่มตนของสตปัิญญา คือ ความยําเกรง

พระยาหเวห
ความ เขาใจอยางถองแท คือ การรูจัก

พระองคผูศักดิส์ิทธิ ์
๑๑สติ ปัญญาบอกวา “ฉันจะทําใหวันคืนของ

เจาเพิ่มมากขึ้น
และจะเพิ่มจํานวนปีเขาไปในชีวิตของเจา
๑๒ถาหากเจากลายเป็นคนฉลาด มันก็เป็น

ประโยชนสําหรับตัวเจาเอง
แตถาเจากลายเป็นคนหยิ่ง ยโส เจา เองนัน่

แหละที่จะตองทนทุกขทรมาน”

คําเชิญของความโงเขลา
๑๓ความ โง เขลาสง เสียงเอะอะ เธอออนตอ

โลก
และไมรูอะไรเลย
๑๔ เธอนัง่อยูที่ตรงประตูบานของเธอ
บนที่นัง่ที่ตัง้อยูบนจุดที่สูงสุดของเมือง
๑๕ เธอสงเสียงรองเรียกผูคนที่เดินผานไปมา
ผูที่เรงรีบเดินไปตามทางของเขาวา
๑๖ “ใครก็ตามที่ออนตอโลก ใหมาหาฉันทาง

น้ี”

และเธอก็พูดกับคนที่ไมมีสมองคิดวา
๑๗ “น้ําที่ขโมยมานัน้รสชาติก็หวานกวา
ขนมปังที่ไดมาอยางลับๆนัน้ก็อรอยกวา”
๑๘แตคนที่ออนตอโลกพวก นัน้ไมรูวามีผีอยู

กับเธอที่นัน่
พวกแขกของเธอก็อยูในที่ ลึกของแดนคน

ตาย

สุภาษิตของซาโลมอน

๑๐ ๑ น่ีคือสุภาษติของซาโลมอน
ลูกชายที่ฉลาดนัน้ทําใหพอยินดี

แตลูกชายที่โงเขลาทําใหแมโศกเศรา
๒ทรัพยสมบัติที่หามาไดจากความชัว่นัน้ ไม

กอใหเกิดกําไรอะไร
แตการใชชีวิตในทางที่ถูกตองนัน้ จะชวยให

รอดพนจากความตาย
๓พระ ยาหเวหจะไมปลอยใหคนที่ทําตามใจ

พระเจาอดอยาก
แตพระองคขัด ขวางไมใหคน ชัว่ไดในสิ่งที่

พวกมันกระหายหา
๔มือที่เกียจครานทําใหยากจน
แตมือที่ขยันทําใหรํ่ารวย
๕คนที่เก็บรวบรวมพืชผลในฤดูรอน เป็นลูก

ที่รูจักคิด
แตคนที่เอาแตนอนในฤดูเก็บ เกี่ยว นัน้ เป็น

ลูกที่นาอับอาย
๖พระพรตางๆจะอยูบนหัวของคนยุติธรรม
แตความทารุณจะซอนอยูในปากของคนชัว่
๗คนยกชื่อของคนดีในอดีตมาอวยพรคนอื่น
แตชื่อ เสียงของคนชัว่ที่เนา เป่ือยจะถูก

หลงลืมไปอยางรวดเร็ว
๘คนฉลาดทําตามคําสัง่ตางๆ
แตคนโงที่พูดพลอยๆก็จะถูกทําลาย
๙คนที่ใชชีวิตอยางซื่อสัตยไมตองหวงอะไร
แตคนที่อยูในทางไมซื่อสัตยก็จะถูกจับได
๑๐คนที่หลิ่ว ตาเจา เลหจะทําใหเกิดความ

ทุกขยาก
คนโงที่พูดพลอยๆก็จะถูกทําลาย
๑๑ปากของคนที่ทําตามใจพระเจาเป็นน้ําพุ

แหงชีวิต
แตความทารุณจะซอนอยูในปากของคนชัว่ *
๑๒ความเกลียด ชังยอมเรงเราใหเกิดการ

ทะเลาะวิวาท

*๑๐:๑๑ แตความทารุณ … คนชั่ว หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ความรุนแรงเติมเต็มอยูใน
ปากของคนชัว่”
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แตความรักปกปิดความผิดทัง้ปวง
๑๓บนริมฝีปากของคนหัวไวจะเจอสติปัญญา
แตหลังของคนโงจะเจอไมเรียว
๑๔คนฉลาดจะสะสมความรูไว
แตปากของคนโง เขลาจะนําความหายนะมา

สูตัวเอง
๑๕ทรัพยสมบัติของคนรํ่ารวยเป็นป อม

ปราการคุมกันเขา
แตความ ขัดสนของคนจนคือความ หายนะ

ของเขา
๑๖ รางวัลของคนที่ทําตามใจพระเจาคือชีวิต
ผลตอบแทนของคนชัว่คือการลงโทษ
๑๗คนที่ยอมฟังคําแนะนํา จะเป็นหนทางที่นํา

ไปสูชีวิต
แตคนที่ไมยอมฟังคํา ตัก เตือน จะทําใหคน

อื่นหลงทางไป
๑๘พูดโกหก เพื่อปิดบังความ เกลียด ชังก็แย

อยูแลว
แตพูดใสรายก็ยิ่งโงกวานัน้อีก
๑๙คนพูดมากยอมพลัง้ปากอยูเรื่อย
แตคนที่ยัง้ริมฝีปากไวเป็นคนรูจักคิด
๒๐ลิน้ของคนที่ทําตามใจพระเจา ก็เปรียบ

เหมือนเงินบริสุทธิ ์
แตจิตใจของคนชัว่นัน้มีคาเพียงนอยนิด
๒๑ ริม ฝีปากของคนที่ทําตามใจพระเจาหลอ

เลีย้งคนมากมาย
แตคนโงตายเพราะขาดความเขาใจ
๒๒ เป็นพระยาหเวหที่อวยพรใหคุณมัง่คัง่
งาน หนักของคุณ เองไมทําใหคุณมัง่คัง่กวา

นัน้หรอก *
๒๓คนโงเขลาสนุกสนานกับการทําผิด
แตคนฉลาดมีความสุขกับสติปัญญา
๒๔สิ่งที่คนชัว่หวาดกลัวนัน้จะเกิดขึ้นกับเขา
แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะได รับสิ่งที่เขา

ตองการ
๒๕ เมื่อพายุพัดมา ก็จะกวาดคนชัว่ไป
แตคนที่ทําตามใจพระเจา จะยืน หยัดมัน่คง

ตลอดไป
๒๖ น้ําสม สายชูทําใหเข็ด ฟัน ควันทําใหแสบ

ตา
คนขี้ เกียจก็ทําใหเจา นายของเขารูสึกอยาง

นัน้เหมือนกัน

๒๗การยําเกรงพระ ยาหเวห จะตอชีวิตให
ยืนยาวออกไป

แตเดือนปีของคนชัว่จะถูกตัดใหสัน้ลง
๒๘ความ หวังของคนที่ทําตามใจพระเจาจะ

จบลงอยางมีความสุข
แตความคาด หวังของคน ชัว่จะไมเป็นจริง

ตามนัน้
๒๙พระยาหเวหจะเป็นที่หลบภัยสําหรับคนที่

ใชชีวิตอยางไมมีที่ติ
แตพระองคนําความหายนะมาสูพวกที่ทําชัว่
๓๐คนที่ทําตามใจพระเจาจะไมถูกสัน่คลอน
แตคนชัว่จะไมคงอยูในแผนดิน
๓๑ปากของคนที่ทําตามใจพระเจากอให เกิด

ปัญญา
แตลิน้ของคนคดโกงจะถูกตัดขาดไป
๓๒ ริม ฝีปากของคนที่ทําตามใจพระเจารูวา

อะไรสมควรพูด
แตปากของคนชัว่จะพูดแตสิ่งที่คดโกง

๑๑ ๑พระยาหเวหเกลียดตาชัง่ที่คดโกง
แตพระองคชอบใจลูก ตุมที่เที่ยง

ตรง
๒ความหยิ่งมาเมื่อไหร ความอับอายก็ตามมา
แตสติปัญญาจะมากับคนที่ออนนอมถอมตน
๓ความสัตยซื่อจะนําทางคนซื่อตรง
แตความปลิน้ปลอนของคนทรยศจะทําลาย

ตัวเขาเอง
๔ความ มัง่คัง่ก็ชวยอะไรไมไดในวันที่

พระองคเกรีย้วโกรธ
แตความดีชวยใหรอดพนจากความตาย
๕ความ ดีของคนสัตย ซื่อทําใหหนทางของ

เขาราบรื่น
แตคนชัว่จะลมลงเพราะความชัว่ของเขาเอง
๖ความดีของคนที่ซื่อตรงชวยเขาใหรอด
แตคนทรยศจะติดกับ ดักในกิเลสตัณหาของ

ตัวเอง
๗ เมื่อคน ชัว่ตาย ความหวังของเขาก็สูญ สิน้

ไป
และความหวังที่จะไดรํ่ารวยก็จบสิน้ไปดวย
๘คนที่ทําตามใจพระเจาจะได รับการชวย

เหลือใหพนออกมาจากความทุกขยาก
แตคนชัว่จะไดรับความทุกขยากนัน้แทน
๙คนหลอกลวงจะใชคําพูดทําลายเพื่อนบาน

*๑๐:๒๒ เป็นพระยาหเวห … มั่งคั่งกวานัน้หรอก ขอน้ีแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เป็นพระ
ยาหเวหที่อวยพรใหคุณมัง่คัง่ และพระองคไมแถมความทุกขใดๆใหเลย”
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แตพวกที่ทําตามใจพระเจาจะรอดพนไปได
ดวยความรูที่พวกเขามี

๑๐ เมื่อคนที่ทําตามใจพระเจารุงเรือง ทัง้
เมืองก็ชื่นชมยินดี

และเมื่อคน ชัว่พินาศ เสียงโห รองยินดีก็ดัง
ขึ้น

๑๑คํา อวยพรของคนสัตย ซื่อทําใหบาน เมือง
เจริญรุงเรือง

แตปากของคนชัว่ทําลายบานเมืองเสีย
๑๒คนที่พูดเหยียดหยามเพื่อนบานเป็นคนที่

ไมมีสมองคิด
แตคนที่มีความเขาใจจะน่ิงเงียบ
๑๓คนที่ชอบนินทา เก็บความลับไมอยู
แตคนที่ไววางใจได รักษาความลับได
๑๔ถากองทัพขาด ผูนําที่ฉลาด มันก็จะพาย

แพ
แตถามีที่ปรึกษามากมายก็จะชนะ
๑๕คนที่คํ้าประกันใหกับคนแปลก หน า จะ

ตองเดือดรอนแนๆ
แตคนที่หลีก เลี่ยงการ คํ้าประกันได ยอม

ปลอดภัย
๑๖หญิงสวยไดรับการเชิดชู
ชายทารุณไดความรํ่ารวย *
๑๗คนที่ใจดียอมสงผลดีใหกับตัวเอง
แตคนที่โหดรายยอมทําใหตัวเองเดือดรอน
๑๘คนชัว่ชานัน้จะไดกําไรที่ลวงตา
แตคนที่หวานเมล็ดแหงความ ดี ยอมเก็บ

เกี่ยวรางวัลที่แนนอน
๑๙คนที่ตัง้มัน่อยูในทางที่พระเจาชอบใจจะมี

ชีวิตยืนยาว
แตคนที่เดินตามทางชัว่รายจะอายุสัน้
๒๐พระ ยาหเวหสะอิดสะเอียนคนที่มีจิตใจ

คดโกง
แตพระองคจะยอมรับคนที่ใชชีวิตอยางไรที่

ติ
๒๑ขอใหมัน่ใจไดวา คนชัว่จะไมมีวันหนี พน

จากการถูกลงโทษไปได
แตคนที่ทําตามใจพระเจาพรอมทัง้ลูก หลาน

ของเขาจะรอดพนโทษ
๒๒ผูหญิงสวยที่ไมฉลาด

ก็เปรียบเหมือนแหวนทองคําที่สวมอยูที่จมูก
หมู

๒๓สิ่งที่คนที่ทําตามใจพระเจาอยากได นัน้จะ
จบลงดวยดีอยางแนนอน

แตความหวังของคนชัว่จะลงเอยดวยการถูก
ลงโทษ

๒๔คนหน่ึงใหอยางใจกวาง เขาก็ยิ่งรวยขึ้น
อีกคนหน่ึงไมยอมให สุดทายเขาก็ยากจน
๒๕คนที่มีใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผจะเจริญรุงเรือง
และคนที่ชวย เหลือคนอื่น เขาเองก็จะได รับ

ความชวยเหลือ
๒๖คนที่กักตุนขาว จะถูกคนสาปแชง
แตคนที่ขายขาวยอมไดรับคําอวยพร
๒๗คนที่เสาะหาสิ่งที่ดี ก็จะเป็นที่ชื่นชอบ
แตคนที่ไลตามสิ่งไมดี สิ่งไมดีก็จะเกิดขึ้นกับ

เขา
๒๘คนที่ไว วางใจในความรํ่ารวยของตนจะ

ลมลง
แตคนที่ทําตามใจพระเจา จะเจริญงอกงาม

เหมือนใบไมเขียวสด
๒๙คนที่ทําใหครอบครัวเดือดรอน จะไดลม

เป็นมรดก
คนโงจะตกเป็นทาสของคนฉลาด
๓๐การกระทําของคนที่ทําตามใจพระเจาเป็น

เหมือนตนไมที่ใหชีวิต
แตคนที่โหดราย †มีแตจะเอาชีวิตไป
๓๑ถาคนที่ทําตามใจพระเจา ยังตองไดรับผล

กรรมในโลกน้ี
แลวคนชัว่และคนบาปจะไดรับผลกรรมมาก

กวานัน้ขนาดไหน

๑๒ ๑คนที่รักความ รู ก็ชอบใหคนอื่น
แกไข

แตคนที่เกลียด ชังการตัก เตือนก็เป็นคนโง
เขลา

๒พระยาหเวหชื่นชมคนดี
แตพระองคจะประณามคนที่วางแผนชัว่ราย
๓ ไมมีใครจะตัง้มัน่คงดวยความชัว่รายได
แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะไมถูกถอน ราก

ถอนโคน
๔ภรรยาที่ดีเปรียบเหมือนมงกุฎของสามี

*๑๑:๑๖ สุภาษติขอน้ีพูดถึงความเป็นจริงในสังคมที่มักจะเกิดขึ้นบอยๆ
†๑๑:๓๐ คนที่โหดราย สําเนาฉบับแปลที่เป็นภาษากรีกและภาษาซีเรีย สนับสนุนใหแปลคํา
น้ีวา “คนที่โหดราย” แต สําเนาภาษาฮีบรู มีคําวา “คนฉลาด” ซึ่งสะกดคลายกับคําวา “คน
โหดราย”
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แตภรรยาที่นําความ อับอายมาให ก็เปรียบ
เหมือนมะเร็งในกระดูกของเขา

๕แรง จูงใจของคนที่ทําตามใจพระเจาลวน
แตถูกตอง

แตคําแนะนําของคนชัว่นัน้ก็หลอกลวง
๖คํา พูดของคน ชัว่เป็นเหมือนกับการหมอบ

ซุมฆาคน
แตคําพูดของคนสัตยซื่อชวยคนใหรอดพน
๗คนชัว่ถูกโคนลมแลวหมดสิน้ไป
แตครัว เรือนของคนที่ทําตามใจพระเจา จะ

ตัง้มัน่คง
๘คนที่รูจักคิดจะไดรับการยกยอง
แตคนที่มีจิตใจสับสนวุนวายก็ยอมเป็นที่

ดูถูก
๙ เป็นชาว บานธร รม ดาๆแตมีทาสรับ ใชหน่ึง

คน
ก็ดีกวาเสแสรงเป็นคนมีหน ามีตาแตไมมีขาว

กิน
๑๐คนที่ทําตามใจพระเจา เขาใจความ

ตองการของสัตวที่เขาเลีย้ง
แตความเมตตาของคน ชัว่ ก็ยังเป็นความ

โหดเหีย้ม
๑๑คนที่ ทํางานในไร นาของตน จะมีอาหาร

อยางเหลือเฟือ
แตคนที่ไล ตามสิ่งที่ไร สาระ เป็นคนที่ไมมี

สมองคิด
๑๒คนชัว่ราย โลภอยากไดสิ่งที่คนเลวอีกคน

หน่ึงหามาได
แตรากของคนที่ทําตามใจพระเจา นัน้จะ

ออกดอกออกผล
๑๓คนชัว่ติดกับ ดักในคํา พูดที่ผิด บาปของ

ตนเอง
แตคนที่ทําตามใจพระเจาจะรอดพนจาก

ปัญหา
๑๔ เขาอิ่มไปดวยสิ่งที่ดีๆที่เกิดมาจากคํา พูด

ของเขาเอง
และเขาจะไดรับผลตอบแทนจากการกระทํา

ของเขา
๑๕หนทางของคนโง นัน้ก็ดูเหมือนวาถูกตอง

ในสายตาของเขาเอง
แตคนที่ฟังคําแนะนําเป็นคนฉลาด

๑๖คน โงมักโพลงความ โกรธของเขาออกมา
ทันที

แตคนฉลาดหลัก แหลมกลับซอนความรูสึก
อับอายไว

๑๗พยานที่เชื่อถือไดพูดความจริงในศาล
แตพยานเท็จพูดโกหก
๑๘การนินทาเชือดเฉือนเหมือนคมดาบ
แตคําพูดของคนฉลาดชวยรักษาเยียวยา
๑๙ปากที่พูดความจริงจะคงอยูตลอดไป
แตลิน้ที่พูดโกหกจะอยูเพียงชัว่ครูเทานัน้
๒๐ความหลอก ลวงอยูในจิตใจของคนที่

วางแผนทําชัว่
แตความชื่นชมยินดียอมอยูในจิตใจของคน

ที่วางแผนทําดี
๒๑ ไมมีอันตรายใดๆจะเกิดกับคนที่ทําตามใจ

พระเจาไดเลย
แตชีวิตของคนชัว่จะมีปัญหาเต็มไปหมด
๒๒พระยาหเวหเกลียดคําพูดโกหก
แตพระองคชื่นชอบคนสัตยซื่อ
๒๓คนฉลาดไมอวดในสิ่งที่เขารู
แตจิตใจของคน โงปาวประกาศความ โงของ

ตนออกมา
๒๔มือของคนขยันจะไดปกครอง
แตคนขีเ้กียจจะตองทํางานอยางทาส
๒๕ความวิตกกังวลทําใหใจหดหู
แตคํา พูดที่ให กําลังใจยอมทําใหเขามีความ

สุข
๒๖คนที่ทําตามใจพระเจายอมใหคํา แนะนําที่

ดีแกคนอื่น
แตหนทางของคน ชัว่จะทําใหคน อื่นหลง ผิด

ไป
๒๗คนขีเ้กียจไมเคยทําอะไรสําเร็จสักอยาง *
แตคนขยันจะไดรับความมัง่คัง่
๒๘หนทางที่พระเจาชอบใจนัน้ นําไปสูชีวิต
แตอีกทางหน่ึงนําไปสูความตาย †

๑๓ ๑ลูกชายที่ฉลาดยอมฟังคําสัง่ สอน
ของพอ

แตคนหยิ่งจองหองไมยอมฟังคําตักเตือน
๒คนดีจะไดกินผลดีที่เกิดจากคําพูดของเขา
แตคนหลอก ลวง นัน้หิวกระหายความ โหด

ราย
๓คนที่ระวังปาก รักษาชีวิตตน

*๑๒:๒๗ ขอน้ี แปลไดอีกอยางวา “คนขีเ้กียจ ขีเ้กียจเกินกวาที่จะยางเหยื่อที่จับมาได”
†๑๒:๒๘ แตอีกทางหน่ึงนําไปสูความตาย หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ไมมีความตายบน
เสนทางนัน้”
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แตคนพูดมาก ทําลายตัวเอง
๔คนขีเ้กียจจะหิว แตไมมีอะไรจะกิน
แตคนขยันจะมีกินอยางอิ่มหนํา
๕คนที่ทําตามใจพระเจาเกลียดการโกหก
แตคนชัว่ทําสิ่งที่นาอับอายและนาอัปยศอดสู
๖การทําสิ่งที่พระเจาชอบใจ จะปกป องคนที่

เดินในทางบริสุทธิ ์
แตความชัว่จะโคนลมคนบาป
๗คนหน่ึงแสรงทําเป็นรวย แตไมมีอะไรเลย
อีกคนหน่ึงแสรงทําเป็นจน แตกลับมีสมบัติ

มากมาย
๘ความรํ่ารวยของคนๆหน่ึง สามารถใชเป็น

คาไถชีวิตเขาได
แตคนยากจนไมถูกเรียกคาไถ
๙แสง สวางของคนที่ทําตามใจพระเจาสอง

แสงเจิดจา
แตตะเกียงของคนชัว่ดับมอดไป
๑๐ความหยิ่งยโสทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท
แตคนที่ยอมรับคําแนะนํา จะมีสติปัญญา
๑๑ความมัง่คัง่ที่ไดมาจากการฉอโกง จะรอย

หรอลงไปเรื่อยๆ
แตคนที่สะสมความมัง่คัง่จากการทํางาน

หนัก จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
๑๒ความหวังที่คอยแลวคอยเลาทําใหทอใจ
แตความหวังที่เป็นจริงขึ้นมา เป็นเหมือนตน

ไมแหงชีวิต
๑๓คนที่ดูถูกคํา แนะนํา นําความหายนะมาสู

ตน
แตคนที่เคารพคําสัง่สอนจะไดรับรางวัล
๑๔คํา สอนของคน ฉลาดเป็นแหลงน้ําแหง

ชีวิต
เพื่อคนจะไดหลีก เลี่ยงจากกับ ดักแหงความ

ตาย
๑๕คนรูจักคิดยอมเป็นที่นิยมชมชอบ
แตหนทางของคนไม ซื่อ เป็นความหายนะ

ของเขาเอง
๑๖คนฉลาดหลักแหลมทําทุกอยางดวยความ

รู
แตคนโงอวดโง
๑๗ผูสง ขาวที่พึ่งไมไดจะนําความเดือดรอน

มาให
แตผูสง ขาวที่เชื่อ ถือไดจะนําการเยียวยามา

ให

๑๘คนที่ไมสนใจคําตัก เตือน จะยากจนและ
เสียหน า

แตคนที่ยอมรับคําตักเตือน จะเป็นที่นับถือ
๑๙ความหวังที่เป็นจริง จะหวานชื่นใจ
แตการทิง้ความชัว่ เป็นรสชาติที่จืดชืดไมเอา

ไหนสําหรับคนโง
๒๐คบคน ฉลาดก็จะกลายเป็นคน ฉลาดไป

ดวย
คบคนโง ก็จะเจอกับอันตราย
๒๑ ปัญหาไลตามคนบาป
แตความรุงเรืองเป็นรางวัลของคนดี
๒๒คนดีจะทิง้มรดกใหแกลูกหลาน
แตทรัพยสมบัติของคนบาป จะตกเป็นของ

คนที่ทําตามใจพระเจา
๒๓ผืน ดินที่ไมไดเพาะปลูกของคนยากจน

อาจจะใหผลผลิตมากมายก็ได
แตบางครัง้มันก็ถูกทําลายไปเพราะความไม

ยุติธรรม
๒๔คนที่ยัง้ไมเรียวไว ก็เกลียดชังลูก
แตคนที่รักลูกจะไมเพิกเฉยตอการตีสอนลูก
๒๕คนที่ทําตามใจพระเจาจะไดกินอยางอิ่ม

หนํา
แตทองของคนชัว่จะหิวโหยตอไป

๑๔ ๑หญิง ฉลาดสรางบานเรือนของเธอ
ขึ้นมา

แตหญิงโงพังทลายบานเรือนของเธอดวยมือ
ของเธอเอง *

๒คนที่ดําเนินชีวิตในทางสัตย ซื่อนัน้ยอม
ยําเกรงพระยาหเวห

แตคนที่เดินอยูในทางคดโกงดูหมิ่นพระองค
๓คําพูดของคนโงนําไมเรียวมาสูหลัง
แตปากของคนฉลาดจะปกป องตัวเขาเอง
๔คอกวัวที่ไมมีวัวดูสะอาดสะอาน
แตพืชผลอันอุดมสมบูรณเกิดจากแรงวัว
๕พยานที่เชื่อถือไดจะไมพูดโกหก
แตพยานเท็จนัน้จะหายใจออกมาเป็นคํา

โกหก
๖คนหยิ่งยโสเสาะหาปัญญาแตหาไมพบ
แตความรูนัน้ก็งายตอคนที่หัวไว
๗ ใหหลีกหนีใหหางจากคนโง
เพราะเจาจะไมเจอคําพูดที่ฉลาดจากเขา
๘คนฉลาดรูวาตัวเองจะไปไหน
แตคนโงคิดวาตัวเองรู

*๑๔:๑ หญิงฉลาด … ดวยมือของเธอเอง ขอน้ีแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ปัญญาสรางบาน
เรือนของเธอขึ้นมา แตความโง พังทลายบานเรือนของเธอ ดวยมือของเธอเอง”
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๙คนโงคิดวาการชดใชความผิดเป็นเรื่องที่นา
หัวเราะเยาะ

แตคนซื่อตรงหาทางคืนดีกัน
๑๐ ไมวาใจของคุณจะขมขื่นหรือชื่นบาน
ไมมีใครเขาถึงความรูสึกนัน้กับคุณไดหรอก
๑๑บานของคนชัว่จะถูกทําลายไป
แตเรือนของคนซื่อสัตยจะเจริญรุงเรือง
๑๒มีทางหน่ึงซึ่งดูเหมือนถูกตอง
แตสุดทายกลับนําไปสูความตาย
๑๓ถึงจะหัวเราะ จิตใจก็อาจจะปวดราว
เมื่อความสนุกสนานจบลง ความโศก เศราก็

ยังคงอยู
๑๔คนกบฏจะได รับกรรม ชัว่ที่เขาทําอยาง

สาสม
สวนคนดีจะไดรับกรรมดีที่เขาทําเหมือนกัน
๑๕คนที่ออนตอโลกจะเชื่อในทุก อยางที่เขา

ไดยินมา
แตคน ฉลาดหลัก แหลมจะไตรตรองแตละ

ยางกาวของเขา
๑๖คน ฉลาดจะระมัดระวังตัวและหลีก เลี่ยง

ปัญหา
แตคนโงจะประมาทและมีความเชื่อมัน่ในตัว

เองสูง
๑๗คนขีโ้มโหทําสิ่งโงๆ
คนวางแผนชัว่เป็นที่เกลียดชัง
๑๘คนที่ออนตอโลกไดรับความโงเป็นมรดก
แตคนฉลาดไดรับมงกุฎแหงความรู
๑๙พวกคนชัว่กราบลงตอหน าพวกคนดี
พวกคนเลวกราบลงที่ประตูบานของคนที่ทํา

ตามใจพระเจา
๒๐คนยากจน นัน้ แมแตเพื่อนบานก็ยัง

รังเกียจ
แตคนมัง่มีกลับมีคนรักมากมาย
๒๑คนที่เหยียดหยามเพื่อนบานก็เป็นคนบาป
แตคนที่เอื้อเฟ้ือคนยากจนก็มีเกียรติจริงๆ
๒๒คนที่คิดทําชัว่ยอมหลงผิดไป
แตคนที่คิดทําดีจะมีเพื่อนแท
๒๓ งานหนักทุกอยางลวนใหผลกําไร
แตคนที่ดีแตพูดจะยากจน
๒๔ความมัง่คัง่ของคนฉลาดคือมงกุฎของเขา

คนโงจะไดแตความเขลามากขึ้น
๒๕พยานที่พูดความจริงจะชวยชีวิต
แตพยานที่พูดโกหกคือคนหลอกลวง
๒๖คนที่ยําเกรงพระยาหเวหจะปลอดภัย
ความยําเกรง นัน้จะเป็นที่ ลี้ ภัยสําหรับลูก

หลานของเขา
๒๗ความยําเกรงพระยาหเวหคือแหลงน้ําแหง

ชีวิต
เพื่อคนจะไดหลีก เลี่ยงจากกับ ดักแหงความ

ตาย
๒๘ศักดิศ์รีของกษตัริยอยูที่จํานวนของ

ประชาชน
หากไมมีประชาชน เขาก็ไมไดเป็นกษตัริย
๒๙คนที่โกรธชานัน้มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง
แตคนขีโ้มโหนัน้อวดโง
๓๐ ใจที่สงบ สงผลดีตอสุขภาพ
แตความอิจฉาริษยานัน้คือมะเร็งในกระดูก
๓๑คนที่กดขี่ขมเหงคนยากจนกําลังดู หมิ่น

พระผูสรางคนจนนัน้
แตคนที่เอื้อเฟ้ือตอคนยากไรกําลังใหเกียรติ

กับพระองค
๓๒คนชัว่ถูกทําลายไปเพราะความชัว่ของเขา
แตความ ซื่อสัตยของคนที่ทําตามใจพระเจา

เป็นที่ลีภ้ัยของเขา *
๓๓สติปัญญาอาศัยอยูในใจของคนฉลาด
แตเป็นคนแปลกหน าสําหรับคนโง †
๓๔การทําตามใจพระเจาทําใหชนชาติเจริญ

รุงเรือง
แตความ บาปนําความอัปยศ อดสูมาสู

ประชาชน
๓๕กษตัริยชอบใจขาราชการที่รูจักคิด
แตความโกรธของพระองคจะตกอยูกับ

ขาราชการที่ทําตัวนาอับอาย

๑๕ ๑คําตอบที่สุภาพระงับความโกรธ
แตคําพูดที่รุนแรงกวนโมโห

๒ลิน้คนฉลาดทําใหความรูนาฟัง
ปากคนโงนัน้ก็พรัง่พรูความเขลาออกมา
๓ดวงตาของพระ ยาหเวห นัน้อยูทุกหนทุก

แหง
คอยจับตาดูทัง้คนดีและคนชัว่

*๑๔:๓๒ คนชั่ว … ที่ลีภ้ัยของเขา ขอน้ีแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนชัว่ถูกทําลายไปเพราะ
ความโชครายของตน แตคนที่ทําตามใจพระเจาไดลี้ภัยในพระเจา แมตอนที่เขาเผชิญความ
ตาย”
†๑๔:๓๓ ขอน้ี แปลจากสําเนากรีกและสําเนาภาษาซีเรีย แตถาจะแปลจากสําเนาฮีบรู จะแปล
ไดวา “ปัญญาเป็นที่รูจักแมในหมูคนโง”
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๔ลิน้ที่เยียวยาเป็นตนไมแหงชีวิต
แตลิน้ที่ปลิน้ปลอนทําใหใจแตกสลาย
๕คนโงไมยอมเชื่อฟังคําสัง่สอนของพอ
แตคนที่ยอมรับคําตัก เตือนจะเป็นคน ฉลาด

หลักแหลม
๖บานของคนที่ทําตามใจพระเจามีทรัพย

สมบัติมากมาย
แตสิ่งที่คนชัว่หามาไดนัน้จะนําความทุกขมา

ให
๗ ริม ฝีปากของคนฉลาดแพร กระจายความรู

ออกไป
แตความคิดของคนโงนัน้เชื่อถือไมได
๘พระ ยาหเวห นัน้ขยะแขยงเครื่องบูชาของ

คนชัว่
แตพระองคชื่น ชอบคําอธิษฐานของคน

ซื่อตรง
๙พระยาหเวหขยะแขยงทางของคนชัว่
แตพระองครักคนที่ติดตามสิ่งที่ถูกตอง
๑๐คนที่ทิง้ทางที่ถูกตองไปจะถูกตีสอนอยาง

หนัก
คนที่เกลียดชังการตักเตือนจะตาย
๑๑แมแตแดนคนตาย พระยาหเวหก็ยังรูเลย

วาเกิดอะไรขึ้น
แลวจิตใจของมนุษยละ พระองคจะไมรูเชียว

หรือ
๑๒คนยโสโอหังไมชอบใหคนตักเตือน
เขาจะไมคบคากับคนฉลาด
๑๓ ใจที่เป็นสุขยอมทําใหใบหน าเบิกบาน
แตใจที่เป็นทุกขก็ทําใหจิตสลาย
๑๔ จิตใจของคนหัวไวยอมแสวงหาความรู
แตปากของคนโงกินแตความโงเขาไป
๑๕ทุกๆวันของคนยากจนนัน้ลําบาก
แตถาใจเขาเบิกบานก็เป็นเหมือนงานเลีย้งที่

ไมมีวันเลิกลา
๑๖มีทรัพยน อยนิด แตยําเกรงพระยาหเวห
ยอมดีกวามีทรัพยมากมาย แตวุนวายใจ

เพราะมัน
๑๗มีแตผักกิน ในที่ที่มีความรัก
ยอมดีกวากินเน้ือวัวขุน แตปรุงดวยความ

เกลียดชัง
๑๘คนโมโหรายยอมกอเหตุทะเลาะวิวาท
แตคนใจเย็นยอมระงับการโตเถียงกัน
๑๙หนทางของคนเกียจครานมีแตขวาก

หนาม
แตหนทางของคนสัตย ซื่อเป็นทางหลวงราบ

เรียบ

๒๐ลูกชายที่ฉลาดนัน้ทําใหพอยินดี
แตคนโงดูถูกแมของตน
๒๑ความโงนัน้เป็นเรื่องสนุกสําหรับคนที่ไมมี

สมองคิด
แตคนที่มีความเขาใจยอมมุงตรงไปในทางที่

ถูกตอง
๒๒แผนการลมเหลวเพราะขาดการปรึกษา
แตถามีคนปรึกษามากมาย แผนการยอม

สําเร็จ
๒๓คนอาจจะพอใจกับคําตอบที่ใหไป
แตจะดีกวานัน้สักแคไหน ถารูจักพูดใหถูก

กาลเทศะ
๒๔ทางของผูมีปัญญานําขึ้นไปสูชีวิต
เพื่อเขาจะไดหันไปจากทางที่นําลงไปสูดิน

แดนคนตาย
๒๕พระ ยาหเวหทําลายบานเรือนของคนหยิ่ง

ยโส
แตพระองครักษาเขตแดนของหญิงมาย
๒๖พระยาหเวหขยะแขยงความคิดที่ชัว่ราย
แตคําพูดที่เมตตาปรานี นัน้บริสุทธิใ์นสายตา

ของพระองค
๒๗คน โลภที่หวังรวยทางลัด นําความเดือด

รอนมาใหกับครัวเรือน
แตคนที่เกลียดชังสินบนจะมีชีวิตยืนยาว
๒๘ จิตใจของคนที่ทําตามใจพระเจา ยอมคิด

ใหดีๆกอนตอบ
แตปากของคนชัว่ นัน้พรัง่ พรูสิ่ง ชัว่รายออก

มา
๒๙พระยาหเวหไมรับฟังคนชัว่
แตพระองคตอบคําอธิษฐานของคนที่ทํา

ตามใจพระองค
๓๐ เห็นประกายตาที่สดใส นําความสุขมาสู

จิตใจ
ไดยินขาวดี ทําใหรางกายกระชุมกระชวย
๓๑คนที่ฟังคําตักเตือนที่มีประโยชนตอชีวิต
จะอยูในหมูคนฉลาด
๓๒คนที่เพิก เฉยตอคําสัง่ สอน เกลียด ชังตัว

เอง
แตคนที่ฟังคําตักเตือนจะไดรับความเขาใจ
๓๓ความยําเกรงพระยาหเวห สัง่สอนใหฉลาด
ความนอบนอมถอม ตน ตองมากอน

เกียรติยศ

๑๖ ๑มนุษยวางแผนวาจะพูดอะไร
แตเป็นพระยาหเวหที่ใหคําพูดที่ถูก

ตองกับพวกเขา
๒มนุษยเห็นวาทุกอยางที่เขาทํานัน้ถูกตอง
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แตพระยาหเวหตัดสินที่แรงจูงใจ
๓ ใหมอบการงานของเจาใหกับพระยาหเวห
แลวแผนการของเจาจะสําเร็จ
๔พระยาหเวหสรางทุกสิ่งขึ้นมาอยางมีจุดมุง

หมาย
แมแตคน ชัว่ พระองคก็สรางขึ้นมาเพื่อวัน

แหงความพินาศ
๕พระ ยาหเวหขยะแขยงคนหยิ่งจองหองทุก

คน
ใหแนใจไดเลยวาเขาจะไมมีทางพนโทษไป

ได
๖ความผิด บาปลบไดดวยความจงรักภักดี

และความสัตยซื่อ
เคราะหรายหลีกเลี่ยงไดดวยการยําเกรงพระ

ยาหเวห
๗ เมื่อพระ ยาหเวหพึง พอใจการกระทําของ

ใครสักคน
แมแตศัตรูของคน นัน้ พระองคก็จะทําให

กลายเป็นเพื่อนกับเขา
๘มีรายไดน อยจากทางที่ถูกตอง
ก็ยังดีกวามีรายไดมากจากการฉอโกง
๙มนุษยวางแผนในใจสําหรับเสนทางของตน
แตพระยาหเวหเป็นผูกําหนดทุกยางกาวของ

เขา
๑๐คํา ตัดสินของพระเจาอยูที่ริม ฝีปากของ

กษตัริย
ดังนัน้เมื่อกษตัริยตัดสิน ปากของพระองคไม

เคยพูดผิด
๑๑พระ ยาหเวหสนใจวา ตราชูและตาชัง่ นัน้

วาเที่ยงตรงหรือเปลา
น้ํา หนักของลูก ตุมแตละลูกที่อยูในถุง เป็น

ธุระของพระองค
๑๒พวกกษตัริยขยะแขยงการทําผิด
เพราะบัลลังกของพระองคจะเขม แข็งได

ดวยการกระทําที่ถูกตองเทานัน้
๑๓พวกกษตัริยชอบใจกับคําพูดที่ซื่อตรง
พระองครักคนที่พูดความจริง
๑๔กษตัริยที่โกรธเกรีย้วอาจจะสงคนออกไป

ฆาคุณได
แตคนฉลาดระงับความโกรธของพระองคได
๑๕ ใบหน าที่เปลงปลัง่ของกษตัริยใหชีวิต
และความโปรดปรานของพระองค ก็เปรียบ

เหมือนเมฆฝนในฤดูใบไมผลิ
๑๖ ไดสติปัญญา ดีกวาไดทองคํา
ไดความเขาใจ ดีกวาไดเงิน

๑๗ทางของคนเที่ยง ตรง นัน้หลีก เลี่ยง
อันตราย

คนที่ระวังหนทางของตน ยอมรักษาชีวิต
ของตนไว

๑๘ความเยอหยิ่งนําไปสูความหายนะ
ความจองหองนําไปสูการลมลง
๑๙ เป็นคนถอมตัวและอยูในหมูคนจน
ก็ยังดีกวาแบงของที่ปลนมาไดกับคน เยอ

หยิ่ง
๒๐คนที่สนใจฟัง คําแนะนํายอมพบกับความ

รุงเรือง
คนที่วางใจในพระยาหเวห มีเกียรติจริงๆ
๒๑คนฉลาดไดชื่อวาเป็นคนหัวไว
คําพูดที่นาฟังทําใหคนเรียนรูมากขึ้น
๒๒การรูจัก คิดเป็นแหลงน้ําแหงชีวิตแกเจา

ของมัน
แตโทษของคนโงคือการเป็นคนโงนัน่เอง
๒๓คนฉลาดคิดกอนพูด
และการพูดของเขาทําใหคนเรียนรูมากขึ้น
๒๔คําพูดที่ไพเราะเป็นเหมือนรวงผึ้ง
ที่หอมหวานแกลิน้และเยียวยาแกรางกาย
๒๕มีทางหน่ึงซึ่งดูเหมือนถูกตอง
แตสุดทายกลับนําไปสูความตาย
๒๖ความหิวของคนงานชวยเขา
คือกระตุนใหเขาทํางาน
๒๗คนไรคาวางแผนชัว่
คําพูดของเขาเป็นไฟที่เผาผลาญ
๒๘คนที่มีเจตนารายทําใหเกิดการทะเลาะ

วิวาท
คนที่ซุบซิบนินทาทําใหเพื่อน สนิทแตกแยก

กัน
๒๙คนโหดรายลอลวงเพื่อนบานของตน
และชักนําพวกเขาไปในทางที่ไมดี
๓๐คนที่ขยิบตานัน้ก็กําลังวางแผนหลอกลวง
สวนคนที่เมมปากแสดงวาทําชัว่เสร็จแลว
๓๑ผมหงอกบนหัวเป็นมงกุฎแหงศักดิศ์รี
ซึ่งคน นัน้ไดมาตอนเดินอยูในหนทางที่

พระเจาชอบใจ
๓๒ความอดทนดีกวาพละกําลัง
ควบคุมตัวเองได ดีกวายึดเมืองได
๓๓คนจับสลากเพื่อหาคําตอบ
แตพระ ยาหเวหเป็นผูกําหนดวาสลากจะออก

มายังไง

๑๗ ๑มีแคเปลือกขนมปังแหงเป็น
อาหารในที่เงียบสงบ
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ยังดี กวาอยูในบานที่เต็ม ไป ดวยงาน เลีย้ง
พรอมกับการทะเลาะวิวาท

๒ทาสที่รูจัก คิดจะปกครองอยูเหนือลูกของ
เจานายที่ทําตัวไรคา

เขาจะไดรับสวนแบงในมรดกรวมกับลูกของ
เจานาย

๓ เบาหลอมมีไวสําหรับทดสอบเงิน เตาหลอม
มีไวสําหรับทดสอบทองคํา

แตผูทดสอบจิตใจคือพระยาหเวห
๔คนที่สนใจฟังคํา พูดชัว่ รายก็เป็นคน ชัว่

เหมือนกัน
คนที่ฟังคําพูดใสรายก็เลวพอๆกับคนโกหก
๕คนเยาะ เยยคนจน ก็ดูถูกพระ ผู สรางของ

เขา
คนที่ดีใจเมื่อเห็นคนอื่นโชคราย ยอมหนีการ

ลงโทษไปไมพน
๖พวกหลานๆเป็นมงกุฎของคนแกเฒา
พอแมเป็นความภาคภูมิใจของลูกๆ
๗การพูดดีเลิศไมใชนิสัยของคนโง
การพูดโกหกยิ่งไมใชนิสัยของคนชัน้ผูนํา
๘คนที่ใหสินบนคิดวาสินบนคือหินนําโชค
เพราะไม วาเขาหันไปทาง ไหน ก็ประสบ

ความสําเร็จ
๙คนที่ปกปิดความ ผิดของคนอื่นไวรักษา

มิตรภาพ
สวนคนที่เลาความผิดของเพื่อนใหคนอื่นฟัง

ก็ทําลายมิตรภาพ
๑๐ตอวาคนหัวไวแคครัง้เดียว
ก็ยังไดผลมากกวาตีคนโงรอยครัง้
๑๑คนชัว่นัน้ก็คิดแตการกบฏ *
แตพระเจาจะสงคนโหดเหีย้มไปลงโทษเขา
๑๒พบกับแมหมีที่ลูกของมันถูกขโมยไป
ยังดีกวาพบกับคนโงที่กําลังทําสิ่งโงๆอยู
๑๓ ใครก็ตามที่ตอบแทนความดีดวยความชัว่
ครัวเรือนของเขาจะเจอแตเรื่องชัว่รายเสมอ
๑๔การเริ่มตนทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนเจาะรู

ที่เขื่อน
ดังนัน้ หยุดเสียกอนที่มันจะปะทุออกมา
๑๕พระยาหเวหขยะแขยง คนที่ตัดสินใหคน

ชัว่พนผิด
และคนที่ตัดสินใหคนบริสุทธิร์ับโทษ
๑๖ เงินในมือคนโงจะมีประโยชนอะไร

เขาจะซื้อปัญญาไดหรือ ในเมื่อเขาไมมีสมอง
คิด

๑๗ เพื่อนแทก็รักกันอยูเสมอ
สวนพี่ น อง นัน้ก็เกิดมาเพื่อชวย เหลือ กันใน

ยามทุกขยาก
๑๘มีแตคนไมมีสมองคิดเทานัน้ที่ไปจับมือ
คํ้าประกันใหกับเพื่อนบาน
๑๙คนที่ชอบหาเรื่อง ก็ชอบการทะเลาะวิวาท
คนที่ชอบยกตัวเอง †ก็รนหาความพินาศ
๒๐คนคดโกงไมรุงเรือง
คนหลอกลวงยอมเคราะหราย
๒๑พอที่ใหกําเนิดคนโงยอมเศราโศกเสียใจ
พอของคนโฉดเขลายอมไมดีใจ
๒๒ ใจที่เป็นสุขนัน้เป็นยาอยางดี
แตใจที่แตกสลายทําใหหมดเรี่ยวแรงไป
๒๓คนชัว่ใหสินบนจากกระเป าเสื้อของเขา
เพื่อใหบิดเบือนคดี
๒๔คนหัวไวจดจออยูกับสติปัญญา
แตคนโงวอกแวกไปมา
๒๕ลูกชายโง กวนโมโหพอ
และทําใหแมผูใหกําเนิดขมขื่นใจ
๒๖การปรับโทษคนบริสุทธิไ์มถูกตองแน
การโบยตีผูสูงสงที่ซื่อสัตยก็เป็นสิ่งเลวราย
๒๗คนรูมากมักพูดนอย
คนที่มีความเขาใจมักใจเย็น
๒๘ถึงจะโง แตถาเงียบเสีย ก็ไดชื่อวาเป็นคน

ฉลาด
ถาเขาปิดปาก ก็ดูเหมือนคนหัวไว

๑๘ ๑คนแยกตัวโดดเดี่ยว เอาแตใจตัว
เอง

จะโกรธใสคนที่ใหคําแนะนําเขา
๒คนโงไมยินดีในความเขาใจ
แตอยากแสดงความคิดเห็นของตนทาเดียว
๓ทําชัว่ก็โดนดูถูก
ทําเรื่องนาอับอายก็โดนดูหมิ่น
๔คํา พูดจากปาก เป็นน้ํา ลึกที่เกินกวาจะ

เขาใจได
แตแหลง น้ําแหงปัญญาทําใหสดชื่นเสมอ

เหมือนกับลําธารที่ไหลเชี่ยว
๕การเขา ขางคนทําผิด และไมใหความ

ยุติธรรมกับคนบริสุทธิ ์
เป็นสิ่งที่ไมถูกตอง

*๑๗:๑๑ กบฏ ในทีน้ี่หมายถึงการทําผิดบาปโดยเจตนาตอพระเจา มากกวาจะหมายความถึง
กบฏทางการเมือง
†๑๗:๑๙ ยกตัวเอง ในภาษาเดิมใชคําวา “ยกประตูขึ้นสูง”
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๖คําพูดของคนโงนําสูการทะเลาะวิวาท
ปากของเขาชวนใหถูกตี
๗ปากของคนโงทําใหตัวเองตองพินาศ
ริมฝีปากของเขาเป็นกับดักตัวเอง
๘คําซุบซิบนินทาเป็นเหมือนอาหารอรอย
ที่ตกลงไปในรางกายสวนที่ลึกที่สุดของผูฟัง
๙คนขีเ้กียจหลังยาวที่ไมยอมทํางานของตน
เป็นพี่น องกับคนที่ชอบทําลาย
๑๐พระนามของพระ ยาหเวหเป็นป อมอัน

แข็งแกรง
คนที่ทําตามใจพระเจาวิ่งเขาไปในป อมแลว

ปลอดภัย
๑๑ทรัพยสมบัติของคนรํ่ารวยเป็นป อม

ปราการคุมกันเขา
เขาคิดวาเป็นเหมือนกําแพงสูง
๑๒ จิตใจที่เยอหยิ่งจะมากอนความพินาศ
ความนอบนอมถอมตนจะมากอนเกียรติยศ
๑๓คนที่รีบตอบทัง้ๆที่ยังฟังไมจบ
เป็นคนโงและตองอับอายขายหน า
๑๔ จิตใจที่ราเริงชวยไดในยามเจ็บปวย
แตจิตใจที่แตกสลาย ใครจะทนได
๑๕ ใจของคนหัวไวไดความรู
หูของคนฉลาดหาความรูไว
๑๖ของขวัญยอมเปิดทางใหกับผูให
และนําเขาไปถึงคนใหญคนโต
๑๗คนที่ใหการกอน ดูเหมือนจะเป็นฝายถูก
จนกวาคูกรณีจะมาสอบสวนเขา
๑๘การจับสลากทําใหการทะเลาะวิวาทยุติลง
และแยกคูตอสูที่มีอํานาจออกจากกัน
๑๙ จะไดใจพี่น องที่เราทําผิดตอเขาคืนมายาก

ยิ่งกวาตีเมืองที่เขมแข็ง
การทะเลาะวิวาทขวาง กัน้คนออกจากกัน

เหมือนกับประตูเมืองที่ปิดดวยสลักอัน
แข็งแกรง

๒๐ผลจากคํา พูด เลีย้งทองของคนพูดใหอิ่ม
หนํา

ผลจากริมฝีปาก ทําใหเขาอิ่มเอม
๒๑ จะตายหรือจะรอดก็อยูที่อํานาจลิน้
คนที่ชอบพูด ตองพรอมที่จะรับผลที่เกิดขึ้น
๒๒คนที่พบภรรยาก็พบของดี
แสดงวาพระยาหเวหชอบคนนัน้
๒๓คนจนพูดออนวอน
แตคนรวยตอบหวนๆ
๒๔ เพื่อนเที่ยวก็มี
แตเพื่อนตายที่สนิทยิ่งกวาพี่น องก็มี

๑๙ ๑ เป็นคนยากจนที่ซื่อสัตย
ยังดีกวาเป็นคนหลอกลวงที่โง

๒อยากทํา โนนทํา น่ีโดยขาดความ รู ยอมนํา
ไปสูความหายนะ

คนที่ทําอะไรอยางเรงรีบยอมผิดพลาด
๓ความ โงของคนยอมทําลายชีวิตของเขา

เอง
แตใจของเขากลับมาโกรธพระยาหเวห
๔ความมัง่คัง่ทําใหมีเพื่อนฝูงมากมาย
แตถาจนเมื่อไหรเพื่อนก็ปลีกตัวออกหาง
๕พยานเท็จจะตองถูกลงโทษแน
พยานที่พูดโกหกก็หนีไมพนโทษหรอก
๖คนชอบเอาใจคนที่ใหอยางใจกวาง
ทุกคนอยากเป็นมิตรกับคนที่ใหของขวัญ
๗สวนคนยากจน ขนาดพี่ น องของเขา เองก็

ยังรังเกียจเลย
แลวเพื่อนๆของเขา จะไมยิ่งตี ตัวออกหาง

หรือ
เมื่อเขาจะขอความชวยเหลือ
ทุกคนก็หลบหน ากันไปหมด
๘คนที่แสวงหาความเขาใจ ก็รักตนเอง
คนที่รักษาความรู ก็พบกับความสําเร็จ
๙พยานเท็จจะตองถูกลงโทษแน
พยานที่พูดโกหกจะพินาศ
๑๐มันไมเขา ทาเลย ที่คน โงจะอยูอยาง

หรูหรา
ยิ่งไมเขา ทาใหญ ที่ทาสจะขึ้นมาปกครอง

พวกเจานาย
๑๑คนฉลาดโกรธชา
และถาเขามองขามความ ผิดที่คนอื่นทําตอ

เขา มันก็จะทําใหเขามีชื่อเสียงมากขึ้น
๑๒ความโกรธของกษตัริยเปรียบเหมือน

สิงโตคําราม
สวนความโปรดปรานของเขา เปรียบเหมือน

น้ําคางบนใบหญา
๑๓ลูกชายที่โงเขลาก็นําความหายนะมาสูพอ
สวนภรรยาที่ชอบชวนทะเลาะวิวาท ก็

เปรียบเหมือนหลังคาที่รัว่ไมหยุด
๑๔บานและทรัพยสมบัติเป็นมรดกที่ไดจาก

พอ
แตภรรยาที่รูจักคิดนัน้มาจากพระยาหเวห
๑๕คนขีเ้กียจนอนไดทัง้วัน
คนเกียจครานจะหิวโหย
๑๖คนที่เชื่อฟังคําสัง่สอน ก็รักษาชีวิตของตน
สวนคนที่ประมาทในทางของตนก็จะตายไป
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๑๗การเอื้อเฟ้ือตอคนจน คือการใหพระ
ยาหเวหยืม

และพระองคจะตอบแทนความดีที่เขาทํา
๑๘ตี สอนลูกชายของเจาในขณะที่ยังไมสาย

เกินไป
เมื่อเจาไมยอมตี สอนเขา ก็เทากับฆาลูกตัว

เอง
๑๙คนขีโ้มโหจะตองไดรับโทษ
ถึงเจาจะชวยชีวิตเขา เจาก็ตองชวยอยูเรื่อย

ไป
๒๐ ฟังคําแนะนํา และยอมรับคําตักเตือน
เพื่อวาเจาจะไดฉลาดในที่สุด
๒๑มนุษยมีแผนมากมายในใจ
แตแผนที่สําเร็จคือแผนของพระยาหเวห
๒๒ความโลภเป็นเรื่องนาอับอาย *
เป็นคนจนดีกวาเป็นคนโกหก
๒๓ความยําเกรงพระยาหเวหนําไปสูชีวิต
ทําใหผู นัน้ไดพัก ผอนอยางเป็นสุข ไมมีภัย

อันตรายมากลํ้ากรายได
๒๔คนขีเ้กียจซุกมือไวในชาม
และไมยอมแมแตจะยกอาหารเขาปาก
๒๕ถาตีสอนคนหยิ่งจองหอง คนออนตอโลก

จะไดเห็นแลวรูจักคิด
วากลาวคนหัวไวแลวเขาจะฉลาดขึ้น
๒๖คนที่ปลนพอ และทําใหแมไรที่อยู
ก็นําความอับอายและความอัปยศมาสูตนเอง

†
๒๗ลูกเอย ถาอยากจะทิง้ทางแหงปัญญาไป
ก็หยุดฟังคําตักเตือนสิ
๒๘พยานที่ไรคาก็เยาะเยยความยุติธรรม
ปากของคนชัว่ก็เอร็ดอรอยกับความชัว่
๒๙การลงโทษก็เตรียมไวสําหรับคน หยิ่ง

จองหอง
การโบยตีก็เตรียมไวสําหรับหลังของคนโง

๒๐ ๑ เหลาองุนทําใหคนกินชอบหาเรื่อง
เบียรทําใหคนชกตอยกัน

คนที่โซเซเพราะมันก็ไมฉลาด
๒ความเกรีย้วโกรธของกษตัริยเหมือนเสียง

คํารามของสิงโต
ใครไปทําใหพระองคโกรธจะตองตาย
๓คนที่หลีกเลี่ยงการทะเลาะกันนัน้นานับถือ

แตคนโงชอบโตเถียงกัน
๔ ในฤดูทํานา คนขีเ้กียจไมไถพรวนดิน
เมื่อถึงฤดูเก็บ เกี่ยว เขาก็หาผลผลิตแตไม

เจอ
๕ความนึกคิดในใจคนก็เปรียบเหมือนน้ําลึก
แตคนที่มีความเขาใจก็สามารถดึงมันออกมา

ได
๖คนมากมายชอบอวดอางวาเขาเป็นคน

จงรักภักดี
แตใครบางจะพบคนที่เชื่อถือได
๗คนที่ทําตามใจพระเจาดําเนินชีวิตอยาง

สัตยซื่อ
ลูกที่เกิดตามมา จะไดหน า
๘กษตัริยนัง่อยูบนบัลลังกตัดสิน
พระองคใชสายตากรองความชัว่ออกไปหมด
๙ ใคร เลาจะพูดไดวา “ฉันทําใหจิตใจของฉัน

บริสุทธิแ์ลว
ฉันถูกชําระใหพนจากความผิดบาปแลว”
๑๐พระยาหเวหขยะแขยง
ลูกตุมที่ขีโ้กงและเครื่องตวงที่ผิดมาตรฐาน
๑๑แมแตเด็กๆ เราก็สามารถดูนิสัยใจคอของ

เขาไดจากการกระทํา
เราจะรูไดวาสิ่ง นัน้บริสุทธิแ์ละถูก ตองหรือ

ไม
๑๒ทัง้หูที่ไดยิน และตาที่มองเห็นนัน้
ลวนแตเป็นสิ่งที่พระยาหเวหสรางขึ้น
๑๓อยารักการนอน ไมอยางนัน้เจาจะสูญเสีย

ทรัพยสมบัติ
ใหตื่นอยู แลวเจาจะมีกินอยางเหลือเฟือ
๑๔ตอนซื้อ เขาวา “แพงไป แพงไป”
พอซื้อเสร็จ เขาอวดวา “ถูกจริงๆ”
๑๕แมมีทองคําและทับทิมมากมายเพียงใด
แตริม ฝีปากที่เผยความ รูออกมายอมเป็น

เครื่องประดับที่ลํ้าคากวา
๑๖หากเขามาคํ้าประกันใหกับคนแปลกหน า
ใหยึดเสื้อผาของเขาเป็นเครื่องมัดจํา
หากเขาคํ้าประกันใหกับคนตางดาว
ก็ใหยึดเครื่องประกันของเขาไว
๑๗ขนมปังที่ฉอโกงมา ก็รสหวาน
แตในที่สุดปากจะเต็มไปดวยกรวดทราย
๑๘แผนการสําเร็จไดเพราะคําปรึกษา

*๑๙:๒๒ ความ โลภเป็นเรื่องนาอับอาย หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนอยากไดเพื่อนที่
เขาไววางใจได”
†๑๙:๒๖ นําความอับอายและความอัปยศมาสูตนเอง หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เป็น
ลูกที่นําความอับอายและความอัปยศมาสูพอแม”
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ดังนัน้ ใหใชกลยุทธที่ฉลาดทําสงคราม
๑๙คนชอบนินทา ก็จะเปิดเผยความลับ
ดังนัน้อยาคบคากับคนปากบอน
๒๐คนที่สาปแชงพอแมของตน
ตะเกียงของเขาจะดับมืดไป
๒๑ทรัพยสมบัติที่ไดมากอนเวลาอันควร
ในที่สุดจะไมเป็นผลดีตอผูนัน้
๒๒อยาพูดวา “ฉันจะตอบแทนความ ชัว่ดวย

ความชัว่”
ใหรอ คอยพระ ยาหเวหเถิด พระองคจะชวย

เจา
๒๓พระยาหเวหขยะแขยงลูกตุมที่ไมซื่อตรง
ตาชัง่ที่คดโกงนัน้ก็ไมดี
๒๔มนุษยจะเขาใจทางชีวิตของตนไดอยางไร
ในเมื่อพระยาหเวหเป็นผูกําหนดทุกยางกาว

ของเขา
๒๕อยาวางกับ ดักใหกับตัว เอง โดยสาบาน

อยางพลอยๆ
แลวมาคิดไดทีหลังเมื่อสาบานไปแลว
๒๖กษตัริยที่ฉลาดฝัดรอนคนชัว่ออก
หลังจากเอาลอบดคนชัว่เหมือนบดเมล็ดขาว

จากรวง
๒๗ จิต วิญญาณของมนุษยคือตะเกียงของ

พระยาหเวห
พระองคสามารถมองทะลุเขาไปในสวน ลึก

ที่สุดของเรา
๒๘ความจงรักภักดี และความ ซื่อสัตย จะ

ปกป องกษตัริยไว
บัลลังกของพระองคจะตัง้อยูบนความจงรัก

ภักดีนัน้
๒๙พละ กําลังเป็นความภาค ภูมิใจของคน

หนุม
ผมหงอกเป็นศักดิศ์รีของคนแก
๓๐การเฆี่ยน ตีที่ทําใหเกิดแผล ก็ชําระลาง

ความชัว่ออกจากตัวเขา
การโบยตีชําระลางสวนลึกที่สุด

๒๑ ๑ จิตใจของกษตัริยที่อยูในมือของ
พระยาหเวหเป็นเหมือนรองน้ํา

พระองคจะหันมันไปทางไหนก็ได แลวแต
พระองค

๒มนุษยเห็นวาทุกอยางที่เขาทํานัน้ถูกตอง
แตพระยาหเวหตัดสินที่จิตใจ
๓พระ ยาหเวหอยากใหคนทําในสิ่งที่ถูก ตอง

และยุติธรรม

มากกวาอยากไดเครื่องบูชา
๔ตาที่หยิ่ง ยโสและจิตใจที่หยิ่ง ผยองเป็น

บาป
มันเป็นเหมือนตะเกียงสองใหเห็นวาคน นัน้

ชัว่
๕แผนการตางๆของคนขยันขัน แข็ง นําไป

ถึงความอุดมสมบูรณ
แตคนที่ทําอะไรแบบไมยัง้คิดจะยากจน
๖ความรํ่ารวยที่ไดจากลิน้ที่ปลิน้ปลอน
จะจางไปอยางรวดเร็วเหมือนหมอก เป็นกับ

ดักแหงความตาย
๗ความรุนแรงของคน ชัว่จะลากพวก คน ชัว่

ไป
เพราะพวกเขาไมยอมทําสิ่งที่ยุติธรรม
๘ทางของคนที่ทําผิดนัน้คดเคีย้ว
สวนคนบริสุทธิก์ารกระทําของเขานัน้ตรงไป

ตรงมา
๙อาศัยอยูที่ซอกมุมบนดาดฟ า
ก็ยังดีกวารวมชายคากับเมียที่ชอบหาเรื่อง
๑๐คนชัว่อยากทําชัว่
เขาไมไดมองเพื่อนบานดวยสายตาที่เมตตา
๑๑ เมื่อคนที่เยอหยิ่งถูกลงโทษ
คนที่ออนตอโลกก็จะฉลาดขึ้น
เมื่อคนฉลาดไดรับคําแนะนําสัง่สอน
ตัวเขาเองก็ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
๑๒พระเจาผูยุติธรรมสังเกตดูบานของคนชัว่

ราย
พระองคเหวี่ยงคนชัว่ลงสูความพินาศ
๑๓คนที่ปิดหูไมฟังคนจนที่รองขอความ ชวย

เหลือ
ตัวคนนัน้เองจะรองและจะไมมีใครฟัง
๑๔ของกํานัลที่ใหในที่ลับ ทําใหความโกรธ

สงบลง
และสินบนในกระเป าก็ทําใหความเดือดดาล

หายไป
๑๕การตัดสินที่ยุติธรรม ทําใหคนดีมีความ

สุข
แตเป็นความหายนะสําหรับพวกที่ทําชัว่
๑๖คนที่หลงไปจากทางแหงความเขาใจ
จะมาพักอยูในที่ชุมชนของพวกผี
๑๗คนรักความสนุกสนานจะยากจน
คนที่รักเหลาองุนและอาหารแพงๆจะไมรวย
๑๘คนดีจะรอดพนจากอันตราย แตคน ชัว่จะ

ตองมารับอันตรายแทน
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คนทรยศก็รับอันตรายแทนคนเที่ยงตรง *
๑๙อาศัยอยูในทะเลทราย
ก็ยังดี กวาอยูกับเมียที่ชอบหา เรื่องและขี้

โมโห
๒๐สมบัติอันลํ้าคาและน้ํามันจะมีอยูในบาน

ของคนฉลาดเสมอ
แตคนโงจะเขมือบทุกอยางที่ตัวเองมี
๒๑คนที่ไลตามสิ่งที่ถูก ตองและความจงรัก

ภักดี
ก็จะพบกับชีวิตที่ยืนยาว ความ เจริญรุงเรือง

และเกียรติยศ
๒๒คน ฉลาดสามารถโจมตีเมืองของพวก

นักรบได
และสามารถทําลายป อมปราการที่พวกนัน้ไว

วางใจ
๒๓คนที่รักษาปากและลิน้ของเขา
เป็นคนที่รักษาชีวิตไมใหมีปัญหา
๒๔คนหยิ่ง คนอวดดี ไดชื่อวา “ไอคนชอบ

เยาะเยย”
เป็นคนเยอหยิ่งจองหอง
๒๕คนขีเ้กียจจะอดตาย †
เพราะมือของเขาไมยอมทํางาน
๒๖คนโลภก็โลภอยูวันยังคํ่า
แตคนที่ทําตามใจพระเจาก็ใหอยางไมยัง้
๒๗พระ ยาหเวหขยะแขยงเครื่องบูชาของคน

ชัว่
เพราะเขาเอามันมาถวายดวยเจตนาที่ชัว่

ราย
๒๘พยานเท็จจะพินาศ
แตคํา พูดของคนที่ฟังอยางรอบคอบจะคงอยู

ตลอดไป
๒๙คนชัว่แสรงทําตัววาขาแน
แตคนซื่อสัตยสํารวจทางของตัวเอง
๓๐ถึงจะมีสติ ปัญญา ความ เขาใจ และคํา

ปรึกษาดีแคไหนก็ตาม
ก็ชวยไมไดหรอก ถาพระยาหเวหตอตานเจา
๓๑มาก็เตรียมไวพรอมแลวสําหรับวันทํา

สงคราม
แตพระยาหเวหเป็นผูใหชัยชนะ

๒๒ ๑ชื่อเสียงดี ยอมดีกวาความรํ่ารวย
เป็นที่นับถือยอมดีกวาเงินทอง

๒คนรวยและคนจนเหมือนกันตรงน้ี
คือพระยาหเวหเป็นผูสรางพวกเขาทุกคน
๓คนที่ฉลาดหลัก แหลมเห็นอันตราย ก็หลบ

เขาที่กําบัง
แตคนที่ออนตอโลก ก็เดินเขาไปและได รับ

อันตราย
๔ความถอม สุภาพอันไดแก ความเกรงกลัว

พระยาหเวห
จะนํามาซึ่ง ความมัง่คัง่ เกียรติยศ และชีวิต

ยืนยาว
๕ทางของคนคดโกงมีขวาก หนามและบวง

แรว
แตคนที่ระมัดระวังการใชชีวิตก็จะอยูหาง

ไกลจากสิ่งเหลานัน้
๖ชวยเด็กหนุมใหเริ่มตนในทางที่ถูกตอง
แมเมื่อเขาแกตัวลง เขาจะไมละทิง้ทาง นัน้

ไป
๗คนรวยปกครองอยูเหนือคนจน
และลูกหน้ีก็เป็นทาสของเจาหน้ี
๘คนที่หวานความชัว่ ชาก็จะเก็บ เกี่ยวความ

หายนะ
แลวอํานาจในการทําชัว่ของเขาก็จะสิน้สุดลง
๙คนที่ใจดีจะไดรับพระพร
เพราะเขาแบงปันอาหารใหกับคนจน
๑๐ขับ ไลพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นออก ไป แลว

เรื่องขัดแยงก็จะออกไปดวย
การฟ อง รองและการพูดเหยียดหยามก็จะ

หยุดลง
๑๑คนที่จริงใจและพูดสุภาพออนนอม
ก็จะมีกษตัริยเป็นเพื่อน
๑๒ดวงตาของพระยาหเวหเฝ าดูแลความจริง
แตพระองคทําลายคําพูดตางๆของคนชัว่
๑๓คนขีเ้กียจรองวา “มีสิงโตอยูขางนอก
ฉันอาจถูกฆาตายอยูที่กลางถนนนัน้”
๑๔คําพูดลอลวงของหญิงเลนชูเป็นหลุมลึก
คนที่พระ ยาหเวหสาป แชงจะตกลงในหลุม

นัน้
๑๕ความโง เขลาก็ผูกติดกับจิตใจของเด็ก

หนุม
แตไม เรียวที่ตี สอนก็จะขจัดมันใหไกลจาก

เด็กหนุมนัน้

*๒๑:๑๘ ขอน้ี อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนชัว่รายก็เป็นคาไถใหกับคนยุติธรรม และคนที่
ทรยศก็เป็นคาไถใหกับคนเที่ยงตรง”
†๒๑:๒๕ คนขีเ้กียจจะอดตาย หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “ความโลภที่อยากไดโนนไดน่ี
จะฆาคนขีเ้กียจ”
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๑๖คนที่กดขี่คนจนเพื่อจะไดรวยขึ้น
และคนที่ใหของขวัญกับคนรวย ทัง้คูก็จะจน

คําพูดของคนฉลาด
๑๗คําพูดของคนฉลาด
เงี่ยหูของเจามาฟังคําพูดของคนฉลาด
แลวใสใจในสิ่งที่เราสอน
๑๘ถามันอยูที่ใจ และอยูที่ริมฝีปาก
เจาก็จะมีความสุข
๑๙ เราสอนเรื่องเหลาน้ีกับเจาในวันน้ี
เพื่อเจาจะไดวางใจในพระยาหเวห
๒๐กอนหน าน้ี *เราก็ไดเขียนคําแนะนํา
และสติปัญญาใหกับเจาแลวไมใชหรือ
๒๑ เพื่อสอนเจาใหรูถึงความจริงและคําสอนที่

เชื่อถือได
เพื่อเจาจะไดกลับไปรายงานคํา สอนที่เชื่อ ถือ

ไดน้ีกับคนเหลานัน้ที่สงเจามา
๒๒อยาไดขโมยจากคนจนเพราะมันงาย
และอยาไดเอา เปรียบคนเดือดรอนที่ศาลตรง

ลานเมือง
๒๓ เพราะพระ ยาหเวห จะวาความแทนพวก

เขา
และปลนชีวิตของคนที่ปลนพวกเขา
๒๔อยาไดเป็นเพื่อนกับคนที่ขีโ้มโห
หรือคบคากับคนฉุนเฉียว
๒๕ เพื่อวาเจาจะไดไมเลียนแบบนิสัยของเขา
และสุดทายก็ติดเขาไปในกับดัก
๒๖อยาไปจับมือทําสัญญา
วาจะคํ้าประกันหน้ีใหกับคนอื่น
๒๗ทําไมจะตองเสี่ยงใหคนอื่นมายึดเตียงที่

เจานอน
เมื่อเจาไมมีปัญญาจายหน้ีนัน้
๒๘อยายายหลักเขตที่มีมาชานาน
ที่บรรพบุรุษของเจาปักไว
๒๙ เจาเห็นคนที่ชํานาญงานนัน้ไหม
เขาจะไดยืนรับใชพวกกษตัริย
ไมใชชาวบานธรรมดา

๒๓ ๑ เมื่อเจานัง่กินอยูกับผู มี อํานาจคน
หน่ึงของบานเมือง

ใหจําไววาเจากําลังนัง่กินอยูกับใคร

๒ถาเจาเป็นคนกินจุ
ก็ใหยับยัง้ใจไวบาง †
๓อยาไดตะกละตะกรามนักตออาหารที่เลิศ

หรูนัน้
เพราะมันอาจจะดูดีแคเปลือกนอก
๔อยาไดทํางานหนักจนหมดแรง เพราะหวัง

จะรํ่ารวย
ใหฉลาดและอยาทําอยางนัน้
๕ ในพริบตาเดียว เงินก็จะหายไป
ราวกับมีปีกโผลออกมา
แลวบินหนีไปในทองฟ าเหมือนนกอินทรี
๖อยาไดกินอาหารของคนขีเ้หนียว
อยาไดตะกละตะกรามนักตออาหารที่เลิศหรู

นัน้
๗ เพราะเขาเป็นเหมือนเสนผมในลําคอ ‡
เขาบอกเจาวา “กินและดื่มสิ”
แตใจของเขาไมไดเป็นอยางนัน้
๘ เจาจะอาเจียนอาหารอันนอย นิดที่เจากิน

เขาไปออกมา
และเสียดายคําพูดที่เจาชมเชยเขาไป
๙อยาไดแนะนําอะไรใหเขาหูของคนโงเลย
เพราะเขาจะดูหมิ่นถอยคําอันชาญฉลาดของ

เจานัน้
๑๐อยาไดโยกยายหลักเขตที่มีมาชานานแลว
และอยาไดบุกรุกไรนาของเด็กกําพรา
๑๑ เพราะพระเจาผู ที่ชวยพวก เขา นัน้มีกําลัง

มหาศาล
พระองคจะสูคดีของพวกเขากับเจา
๑๒ ใหเปิดใจของเจารับคําแนะนําสัง่สอน
ใหเปิดหูของเจาฟังถอยคําแหงความรู
๑๓อยาไดยัง้มือจากการตีสอนเด็กหนุม
ถาเจาตีเขาดวยไมเรียว เขาจะไมตายหรอก
๑๔อันที่จริงถาเจาตีเขาดวยไมเรียว
เจาก็จะชวยชีวิตของเขาใหพนจากแดนคน

ตาย
๑๕ลูกเอย ถาใจของเจาฉลาดขึ้นมา
จิตใจของเราก็จะมีความสุข
๑๖ เมื่อริมฝีปากของเจาพูดสิ่งที่ถูกตอง
จิตใจของเราก็จะชื่นบาน
๑๗อยาใหใจของเจาอิจฉาพวกคนบาป

*๒๒:๒๐ กอนหนานี้ คําน้ีมาจากภาษาฮีบรู แตถาเปลี่ยนตัวสระ ก็จะกลายเป็นคําวา “สาม
สิบ”
†๒๓:๒ ถาเจา … ใจไวบาง ขอน้ีแปลตรงๆไดวา “ถาเจาเป็นคนตะกละตะกราม ก็ใหเอามีด
จอคอหอยไว”
‡๒๓:๗ เพราะเขา … ลําคอ หรือ แปลไดอีกวา “เขาคิดตนทุนอยูในใจ”
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แตใหยําเกรงพระยาหเวหเสมอ
๑๘ เมื่อนัน้แหละเจาจะมีอนาคตที่ดี
และเจาจะไมผิดหวัง
๑๙ลูกเอย ฟังใหดี และใหฉลาดไว
ใหนําจิตใจของเจาไปในทางที่ถูก
๒๐อยาไดไปคลุกคลีกับพวกที่ดื่มเหลา องุน

จัด
หรือพวกนัน้ที่กินเน้ืออยางตะกละตะกลาม
๒๑ เพราะคนขีเ้มาและคนกินเติบจะยากจน
สะลึมสะลือตลอดเวลาจนเหลือแตผาขี้ริว้หอ

ตัว
๒๒ ใหฟังพอของเจา ผูที่ใหเจาเกิดมา
และอยาไดดู หมิ่นแมของเจาเมื่อนางแกตัว

ลง
๒๓ ใหซื้อความจริงและอยายอมขายมันไป
ใหซื้อความฉลาด การสัง่ สอน และความ

เขาใจ
๒๔ลูกดี ทําใหพอชื่นใจ
ลูกฉลาด ทําใหพอภูมิใจ
๒๕ทําใหพอแมของเจามีความสุข
ทําใหแมที่ใหกําเนิดเจามานัน้ดีใจเถอะ
๒๖ลูกเอย มอบจิตใจของเจาใหกับเรา
ใหดวงตาของเจาเฝ าสังเกตทางตางๆของเรา
๒๗ เพราะหญิงโสเภณีนัน้คือหลุมลึก
และหญิงที่เลนชูคือบอที่คับแคบ
๒๘ เธอหมอบซุมอยูเหมือนโจร
และทําใหจํานวนคนไมซื่อสัตยเพิ่มขึ้น
๒๙ ใคร ละที่รองครวญ คราง ใคร ละที่

ครํ่าครวญ
ใครละที่ทะเลาะวิวาท ใครละที่กลุมใจ
ใครละที่มีบาดแผลฟกชํ้าโดยไมจําเป็น
ใครละที่มีดวงตาแดงกํ่า
๓๐ก็คนเหลานัน้ไงที่ดื่มเหลาองุนจนดึกดื่น
คนเหลานัน้ไงที่ไปทดลองดื่มเหลาผสม
๓๑อยาไปหลงใหลเหลา องุน ตอนมันสี แดง

สดเหมือนเลือด
ตอนที่มันเป็นประกายระยิบระยับในถวย

เหลา
มันไหลลื่นลงคอ
๓๒แตทายที่สุดมันก็ฉกเหมือนงู
และมันก็พนพิษออกมาดุจงูพิษราย *
๓๓สายตาของเจาจะเห็นภาพหลอน
แลวเจาจะพูดสับสนเพราะความ คิดเลอะ

เลือน

๓๔ เจาจะเป็นเหมือนคนนอนอยูบนเรือกลาง
ทะเล

เหมือนนอนบนแทนตรงยอดเสากระโดงเรือ
๓๕ เจาจะพูดวา “พวก เขาตีขา แตขาไมรูสึก

เจ็บ
พวกเขาทุบขา แตขาไมรูสึกอะไร
เมื่อไหรขาจะตื่นซักที
เพื่อขาจะไดไปดื่มตอ”

๒๔ ๑อยาอิจฉาคนชัว่
อยาคิดจะไปรวมกับพวกเขา

๒ เพราะใจของพวก เขาคบคิดกันวางแผน
ราย

และริม ฝีปากพวก เขาก็มีแตกอความเดือด
รอน

๓บานเรือนตองใชสติปัญญาสราง
ความเขาใจจะทําใหมันมัน่คง
๔ความรูจะทําใหหองตางๆเต็มไปดวย
ทรัพยสินที่มีคาและสวยงาม
๕คนฉลาดนัน้มีพลังยิ่งกวาคนแข็งแรง
คนที่มีความรนัูน้มีพลังยิ่งกวาคนมีกําลังมาก
๖ เจาตองมีกลยุทธที่ดีในการทําสงคราม
ถามีที่ปรึกษามากๆก็จะชนะ
๗สําหรับคนโง สติปัญญานัน้ก็สูงเกินเอื้อม
ในที่ ประชุมตรงประตูเมือง คน โงก็ปิดปาก

เงียบไมมีอะไรจะพูด
๘บางคนก็วางแผนที่จะทําชัว่อยูเสมอ
คนอยางน้ีไดชื่อวา “คนเจาเลห”
๙สิ่งที่คนโงวางแผนจะทํานัน้คือความบาป
คนที่ชอบเยาะเยยเป็นที่นาขยะแขยง
๑๐ถาเจาออนแอในยามคับขัน
เจาก็เป็นคนออนแอจริงๆ
๑๑ ใหชวย เหลือคน เหลา นัน้ที่กําลังถูกนําไป

ฆา
และอยาไดยัง้มือที่จะชวยเหลือคนที่กําลังโซ

ซัดโซเซไปใหเขาฆา
๑๒ เพราะถาเจาพูดวา “ดูสิ พวกเราไมรูเรื่องน้ี

เลย”
พระเจาผูทดสอบใจจะไมรูเรื่องเชียวหรือ
พระองคผูเฝ าสังเกตเจาจะไมรูหรือ
พระองคจะไมตอบแทนแตละ คนตามการก

ระทําของเขาหรือ
๑๓ลูกจา กินน้ําผึ้งนะ เพราะวามันดี
และรวงผึ้งนัน้มีรสชาติหวานตอลิน้ของเจา

*๒๓:๓๒ แตทายที่สุด … ดุจงูพิษราย พูดถึง “คนที่เมาคาง”
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๑๔และใหรูไวดวยวาสติ ปัญญานัน้ก็หวานตอ
จิตวิญญาณของเจา

ถาเจาหามันพบ เจาก็จะมีอนาคตที่ดี
และเจาจะสมหวัง
๑๕อยาทําเหมือนคนรายที่หมอบ ซุมอยูคอย

ปลนบานคนดี
อยาจูโจมบานของคนดีนัน้
๑๖ เพราะคนดีถึงจะลมลงเจ็ดครัง้ ก็จะลุกขึ้น

มาไดทัง้เจ็ดครัง้
แตคนชัว่เมื่อถูกความหายนะเลนงานแคครัง้

เดียว ก็จบกัน
๑๗ เมื่อศัตรูของเจาลมลง ก็อยาไดสะใจ
เมื่อเขาถูกโคนลงก็อยาไดดีใจ
๑๘ ไมอยางนัน้เมื่อพระยาหเวหเห็น พระองค

จะไมพอใจ
และหันความโกรธไปจากศัตรูของเจา
๑๙อยาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอคนทําชัว่
แลวอยาไปอิจฉาคนเลวเลย
๒๐ เพราะคนชัว่นัน้ไมมีอนาคต
ตะเกียงของคนเลวจะถูกดับวูบไป
๒๑ลูก เอย ใหยําเกรงพระ ยาหเวหและ

กษตัริย
และอยาไดกบฏตอทัง้สองพระองคนัน้
๒๒ เพราะทัง้สองพระองคสามารถสงความ

หายนะมาสูเจา อยางไมทันตัง้ตัว
แลวใครจะรูวาความลมจมที่ทัง้สองจะนํามา

นัน้จะขนาดไหน

คําพูดอื่นๆของคนฉลาด
๒๓ น่ีก็เป็นคําพูดของคนฉลาดดวยคือ
การตัดสินที่ลําเอียงเป็นสิ่งที่ไมดี
๒๔ชนชาติตางๆจะสาปแชงและประณาม
พวกผู พิพากษาที่ตัดสินคน ชัว่วา “เป็นผู

บริสุทธิ”์
๒๕ผูคนจะอวยพรพวกผู พิพากษาที่ตัดสิน

ลงโทษคนผิด
พวกผูพิพากษาเหลานัน้จะไดดี
๒๖คําตอบที่ซื่อตรง
ใหความสุขเหมือนกับการจูบที่ริมฝีปาก
๒๗กอนอื่น เตรียมทุงนาใหพรอม
แลวหวานพืชใหเสร็จ
แลวคอยปลูกบานของเจา

๒๘อยาไดเป็นพยานปรักปรําเพื่อนบานใน
เมื่อเขาไมไดทําอะไรผิด

และอยาพูดหลอกลวง
๒๙อยาพูดวา “ขาจะทํากับมัน อยางที่มันทํา

กับขา
ขาจะแกแคนมันใหสาสมกับที่มันทํากับขา”
๓๐ เราผานไรนาของคนขีเ้กียจ
และผานไรองุนของคนโง
๓๑มีแตหนามขึ้นเต็มไปหมด
หญาก็รกปิดหน าดิน
สวนกําแพงหินก็พังทลายลง
๓๒ เรามองดู และครุนคิดในใจ
เราสังเกต และไดบทเรียนน้ีวา
๓๓นอนสักนิด งีบสักหนอย
กอดอกพักสักครู
๓๔แลวความ จนก็จะจูโจมเขามาหาเจาอยาง

โจร
ความอดอยากจะจูโจมเขามาอยางคนที่ติด

อาวุธ

สุภาษิตอื่นๆของกษัตริยซาโลมอน

๒๕ ๑ตอไปน้ีเป็นสุภาษติของซาโลมอน
เหมือนกันที่คนของกษตัริยเฮ เซ คี

ยาหของยูดาห ไดคัดลอกไว
๒ เราเคารพพระเจาสําหรับสิ่งที่พระองคปิด

ซอนไวเป็นความลับ
แตเราเคารพพวกกษตัริยสําหรับสิ่งที่พวก

เขาคนพบ
๓ จิตใจของพวกกษตัริยก็สุดที่จะหยัง่รูได
เหมือนกับความ สูงของสวรรคและความ ลึก

ของโลกน้ี
๔ ใหขจัดขีเ้งินออกไปจากตัวเงิน *
และชางเงินจะไดมีเงินบริสุทธิไ์ปทําภาชนะ
๕ ใหขจัดคนชัว่ออกไปจากเบื้องหน ากษตัริย
แลวความยุติธรรมจะทําใหบัลลังกของ

พระองคมัน่คง
๖อยาไดอวดอางตัวเองตอหน ากษตัริย
หรือทําตัวเป็นคนสําคัญ
๗ ใหกษตัริยเชิญคุณวา “ขึ้นมานัง่ตรงน้ีสิ”
ก็ยังดีกวาตองถูกฉีกหน าตอหน าผูสูงศักดิ ์
๘อยาไดรีบเอาเรื่องที่คุณเห็นกับตามาฟ อง

ศาล

*๒๕:๔ ขจัดขี เ้งินออกไปจากตัวเงิน หมายถึงการหลอมเงินแลวเขี่ยขี้ เงินที่ลอยอยูบนผิว
หน าทิง้ไป ขีเ้งินน้ีอาจจะเป็นแรตะกัว่ ทองแดง หรือโลหะอื่นๆ
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เพราะถามีอีกคนหน่ึงมาพิสูจนใหเห็นวาคุณ
ผิด

คุณก็จะหน าแตก
๙ เมื่อคุณตองฟ องรองกับเพื่อนบาน
อยาเอาความลับของบุคคลที่สามมาอาง
๑๐ ไมอยาง นัน้ ผูพิพากษาจะทําใหคุณเสีย

หน า
แลวเรื่องที่คุณทํา น้ีจะทําใหคุณเสีย ชื่อไป

ตลอด
๑๑คําพูดที่ถูกกาลเทศะ *
ก็เหมือนกับผลไมทองคําในชามเงิน
๑๒คนฉลาดที่ใหคําตักเตือนกับหูที่รับฟัง
ก็เหมือนตาง หูทองและเครื่องประดับทองคํา

บริสุทธิ ์
๑๓หิมะใหความเย็นกับคนเก็บเกี่ยวอยางไร
ผูสงขาวที่ไวใจได
ก็จะทําใหจิตใจของเจานายที่สงเขาไปชุมชื่น

อยางนัน้
๑๔คนที่สัญญาวาจะใหของขวัญแลวไมเคย

ให
ก็เหมือนกับเมฆและลมที่ไมใหฝน
๑๕ความใจเย็นสามารถโนมน าวผูนําได
คําพูดที่สุภาพออนหวานนัน้ มีพลังหักกระดูก

ที่แข็งแกรงได
๑๖ถาเจาพบน้ําผึ้ง ก็ใหกินพอประมาณ
กลัววาเจาจะเต็มกลืนและอาเจียนออกมา
๑๗ ใหเทาของเจาหางๆจากบานของเพื่อน

บานบาง อยาไปถี่นัก
กลัววาเขาจะเอือม ระอากับเจาและเกลียดขี้

หน าเจา
๑๘คนที่เป็นพยานเท็จตอเพื่อนบาน
ก็เหมือนนักรบที่เหวี่ยงดาบและยิงธนูที่

แหลมคม
๑๙การหวังพึ่งคนที่ไมจริงใจในยามคับขัน
ก็เหมือนกับฟันที่ผุและเทาที่เคล็ด
๒๐การรองเพลงสนุกสนานใหคนทุกขใจฟัง
ก็เหมือนถอดเสื้อคลุมในวันที่มีอากาศหนาว
และเหมือนเทน้ําสมสายชูลงบนแผล
๒๑ถาศัตรูของเจาหิว ก็ใหอาหารเขา
ถาเขากระหาย ก็เอาน้ําใหเขาดื่ม
๒๒ เพราะเจาจะทําใหเขาอับอาย เหมือนเอา

ถานแดงๆออกจากหัวเขา †

และพระยาหเวหก็จะใหรางวัลกับเจา
๒๓การนินทาก็นําความโกรธมา
เหมือนลมเหนือนําฝนมาให
๒๔อาศัยอยูที่ซอกมุมบนดาดฟ า
ก็ยังดีกวารวมชายคากับเมียที่ชอบหาเรื่อง
๒๕ขาวดีจากทางไกล
ก็เหมือนกับน้ําเย็นสําหรับคอที่แหงผาก
๒๖คนดีๆที่พายแพตอคนชัว่
ก็เหมือนกับตาน้ําที่เป็นโคลน และบอที่มีน้ํา

เสีย
๒๗กินน้ําผึ้งมากเกินก็ไมดี
ถาพยายามทําสิ่งที่ยากเกินไป ไมนํา

เกียรติยศมาให
๒๘คนที่ควบคุมอารมณตัวเองไมได
ก็เหมือนเมืองที่ไมมีกําแพงป องกัน

๒๖ ๑ เกียรติยศไมเหมาะกับคนโง
เหมือนที่หิมะไมเหมาะกับหน า รอน

หรือฝนไมเหมาะกับฤดูเก็บเกี่ยว
๒ถาคนสาป แชงเจาโดยที่เจาไมไดทําอะไร

ผิด คําสาปแชงนัน้จะไมมาเกาะบนเจา
มันจะเหมือนกับนกที่โฉบไปมา หรือนก

นางแอนที่โผบิน
๓มาคูกับแส ลาคูกับบังเหียน
หลังคนโงคูกับไมเรียว
๔ เมื่อคนโงพูดอะไรโงๆอยาไปตอบ
ไมอยางนัน้จะเป็นเหมือนเขา
๕ เมื่อคนโงพูดอะไรโงๆตอบเขาสิ
ไมอยางนัน้เขาจะคิดวาเขาฉลาด
๖คนที่สงขาวสารไปกับมือของคนโง
กําลังตัดเทาตัว เอง และกําลังจะดื่มความ

เดือดรอน
๗คําคมที่ติดปากคนโง
เป็นเหมือนกับขาของคนพิการที่หอยอยู ไม

มีประโยชน
๘การใหเกียรติคนโง
เป็นเรื่อง โงพอๆกับผูกหินไวกับสลิงแลว

เหวี่ยงไมไป
๙คําคมที่ติดปากคนโง
เป็นเหมือนหนามที่ติดมือคนเมา
๑๐คนที่จางคนโงหรือคนเมาที่เดินผานมา
ก็เหมือนนักธนูที่ยิงไปเรื่อยไมเลือกหน า
๑๑คนโงที่กลับทําเรื่องโงๆซํ้าแลวซํ้าอีก

*๒๕:๑๑ คําพูดที่ถูกกาลเทศะ อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คําตัดสินที่เขากับสถานการณ”
†๒๕:๒๒ เหมือนเอาถานแดงๆออกจากหัวเขา อาจหมายถึง ชวยเขาดับความกระหายน้ํา
ประโยคน้ีอาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เอาถานแดงๆใสลงบนหัวเขา”
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เหมือนหมาที่กลับไปกินสิ่งที่มันอวกออกมา
๑๒คุณเคยเห็นคนที่คิดวาตัวเองเป็นคนฉลาด

ไหม
ยังมีความหวังสําหรับคนโงมากกวาคนอยาง

นัน้เสียอีก
๑๓คนขีเ้กียจรองวา “มีสิงโตอยูบนถนน
มีสิงโตอยูตามทอง ถนน” เขาก็ เลยไมออก

ไปจากบาน
๑๔คนขีเ้กียจพลิกไปมาอยูบนเตียง
เหมือนบานพับประตูที่พลิกไปมา
๑๕คนขีเ้กียจซุกมือไวในชาม
ขีเ้กียจแมแตจะยกอาหารเขาปากตัวเอง
๑๖คนขีเ้กียจคิดวาเขาน้ีฉลาดกวา
คนเจ็ดคนที่ตอบอยางมีเหตุมีผล
๑๗คนที่ชอบเขาไปแสเรื่องของคน อื่นที่กําลัง

ทะเลาะกันอยู
ก็เหมือนกับคนที่ดึงหูทัง้สองขางของหมา

จรจัดที่เดินผานมา
๑๘–๑๙คนที่หลอกลวงเพื่อนบาน
แลวแกลงทําเป็นพูดวา “แคลอเลน”
ก็เหมือนกับคน บาที่เที่ยวยิงธนู ไฟมัว่ๆออก

ไปฆาใครตอใคร
๒๐ ไมมีฟืน ไฟก็ดับ
ไมมีการ ซุบซิบนินทา การทะเลาะวิวาทก็

หยุดลง
๒๑ถานหินกอใหไฟเผาไหม ฟืนกอใหไฟติด
คนชอบทะเลาะก็กอใหเกิดการขัด แยงอยู

เรื่อยไป
๒๒คําซุบซิบนินทา
เป็นเหมือนอาหารอรอย ที่ตกลงไปในทอง

ของผูฟัง
๒๓ จูบที่แสนอบอุน แตซอนใจชัว่ราย
เหมือนน้ํายาสีเงินที่เคลือบหมอดินถูกๆ
๒๔ศัตรูก็แอบแฝงตัวเอง ภายใตคําพูดที่ออน

หวาน
แตภายในใจเขานัน้ แอบซอนการหลอกลวง

ไว
๒๕ถาเขาพูดสุภาพเรียบรอย อยาไปหลงเชื่อ
เพราะใจของเขามี แตเรื่องชัว่ ชานา

ขยะแขยงรอยแปด
๒๖ เขาปิดบังความเกลียด ชังของเขาดวยการ

หลอกลวง
แตความ ชัว่ของเขาจะถูกเปิดโปงในที่

สาธารณะ
๒๗คนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเอง

คนที่พยายามกลิง้หินใสคน อื่น มันจะกลิง้
กลับมาทับเขาเอง

๒๘ลิน้ที่โกหก เกลียดคนที่มันโกหก
แตปากที่ประจบประแจง
ก็ทําใหตัวเองพินาศได

๒๗ ๑ ไมตองคุยโวถึงวันพรุงน้ี
เพราะเจาไมรูวา

แตละวันจะเกิดอะไรขึ้นบาง
๒ ใหคน อื่นเยินยอเจา ไมใชจากปากของเจา

เอง
ใหคน อื่นเยินยอ ไมใชออกมาจากริม ฝีปาก

ของเจาเอง
๓หินนัน้หนัก ทรายก็แบกยาก
แตการยุแหยของคนโง ก็หนักยิ่งกวาสองสิ่ง

นัน้อีก
๔ความโกรธนัน้โหดราย ทําลายไดเหมือนน้ํา

ทวม
แตใครจะทนตอความอิจฉาริษยาได
๕การตอวากันตอหน า
ก็ยังดีกวาความรักที่ไมแสดงออก
๖บาดแผลที่เกิดจากเพื่อน
ก็มาจากความตัง้ใจที่ดี
แตรอยจูบมากมายของศัตรูนัน้ ก็ไมจริงใจ
๗คนที่อิ่มตื้อ รังเกียจแมแตน้ําผึ้ง
แตคนที่หิวจัด ของขมก็วาหวาน
๘คนที่เรรอนไปไกลบาน
ก็เหมือนกับนกบินรอนไปหางรัง
๙ น้ําหอมและเครื่องหอมใหความสุขกับเจา
แตคําแนะนําอันออนหวานของเพื่อน
ทําใหเจาสุขใจยิ่งกวาความคิดตัวเอง
๑๐อยาไดทอดทิง้เพื่อนของเจา
หรือเพื่อนของพอเจา
เจาจะไดไมตองไปหาพี่ น องของเจาตอนที่

เจาเจอปัญหา
เพื่อนบานที่อยูใกลๆก็ ดี กวาพี่ น องที่อยูหาง

ไกล
๑๑ลูกเอย ใหฉลาดไว แลวพอจะดีใจ
แลวถามีใครมาวาพอ พอจะไดโตตอบไป
๑๒คนที่ฉลาดหลักแหลมเห็นอันตราย
ก็หลบเขาที่กําบัง
แตคนที่ออนตอโลก
ก็เดินเขาไปและไดรับอันตราย
๑๓หากเขามาคํ้าประกันใหกับคนแปลกหน า
ใหยึดเสื้อผาของเขาเป็นเครื่องมัดจํา
หากเขาคํ้าประกันใหกับคนตางดาว
ก็ใหยึดเครื่องประกันของเขาไว
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๑๔คนที่มาอวยพรใหกับเพื่อนบานของเขา
ดวยเสียงอันดังตอนเชามืด
เพื่อนบานคงถือวาเป็นคําสาปแชง
๑๕ภรรยาที่ชอบชวนทะเลาะวิวาท
ก็เปรียบเหมือนหลังคาที่รัว่ไมหยุดในวันที่

ฝนตก
๑๖ จะหยุดยัง้เธอไวก็เหมือนพยายามหยุดยัง้

ลม
หรือพยายามกําน้ํามันดวยมือ
๑๗ เหล็กลับเหล็กใหคมได
คนก็ลับเพื่อนของเขาได
๑๘คนที่คอยดูแลตนมะเดื่อ ก็ไดกินผลของ

มัน
คนที่คอยเอาใจใสดูแลเจานายของเขา
ก็จะไดรับรางวัล
๑๙ จิตใจสะทอนใหเห็นตัวตนที่แทจริง
เหมือนกับน้ําที่สะทอนใหเห็นใบหน า
๒๐แดนคนตายและแดนพินาศไมเคยอิ่ม
กิเลสของตาก็ไมเคยอิ่มเหมือนกัน
๒๑ เบาหลอมทําใหรูธาตุแทของเงิน
เตาหลอมทําใหรูธาตุแทของทอง
คําสรรเสริญทําใหรูธาตุแทของคน
๒๒ถึงจะเอาคนโงใสครก
แลวตําดวยสาก เหมือนตําเมล็ดขาว
ความโงก็ยังไมหลุดออกไปจากเขาอยูดี
๒๓ ใหรูจักสภาพฝูงแพะแกะของเจาใหดี
ใหเอาใจใสดูแลฝูงสัตวเหลานัน้
๒๔ เพราะความมัง่คัง่ไมอยูถาวรตลอดไป
และมงกุฎก็ไมอยูตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน
๒๕ ใหตัดหญาเอามาเป็นฟาง
แลวหญาใหมก็จะขึ้นมาแทน
และใหขึ้นไปเก็บเกี่ยวหญาบนเนินเขา
๒๖แลวเจาจะไดตัดขนแกะมาทําเสื้อผา
เจาจะไดขายแพะบางสวนมาซื้อทองทุง
๒๗ เจาจะมีนมแพะเหลือเฟือ
เป็นอาหารของเจาและของครัวเรือนเจา
และมีอาหารเลีย้งดูพวกสาวใชของเจา

๒๘ ๑คนชัว่ ชาวิ่งหนี ทัง้ๆที่ไมมีใครไล
ตาม

แตคนดีนัน้กลาหาญเหมือนสิงโต
๒ชนชาติที่มีแตการ กบฏก็เปลี่ยนผูนําเป็นวา

เลน
แตชนชาติที่มีผูนําที่หัว ไวและรอบรู จะ

มัน่คง
๓คนจนที่เอาเปรียบพวกคนจนดวยกัน

ก็เหมือนกับน้ําฝนที่ไหล เชี่ยวไมเหลือ
ผลผลิตไวเลย

๔คนที่ละทิง้กฎของพระเจา
ก็สรรเสริญคนชัว่ชา
แตคนที่เชื่อฟังกฎของพระเจา
ก็ตอตานคนชัว่
๕คนชัว่ไมเขาใจความยุติธรรม
แตคนเหลานัน้ที่แสวงหาพระยาหเวห เขาใจ

มันอยางครบถวน
๖ จนแตซื่อสัตย
ดีกวารวยแตขีโ้กง
๗ลูกที่ฉลาด ก็เชื่อฟังกฎของพระเจา
แตลูกที่คบกับคนเสเพล นําความอับอายมาสู

พอของเขา
๘คนที่รํ่ารวยจากการขูดรีดดอกเบีย้สูงๆ
สุดทายเงิน นัน้ก็จะตกไปเป็นของคนที่

เมตตาคนจน
๙ถาใครหันหูไปจากกฎของพระเจา
พระองคก็จะขยะแขยง
แมแตจะฟังคําอธิษฐานของเขา
๑๐คนที่ชักจูงใหคนดีหลงไปในทางชัว่
คนนัน้ก็จะตกลงไปในหลุมกับดักของตัวเอง
แตคนที่บริสุทธิ ์ นัน้ ก็จะได รับสิ่งที่ดีๆเป็น

มรดก
๑๑คนรวยมองวาตัวเองฉลาด แตคนยากจน

ที่หัวไว
ก็จะมองคนรวยเหลา นัน้ออกอยางทะลุ

ปรุโปรง
๑๒ เมื่อคนดีประสบความสําเร็จ ทุกคนก็ดีใจ
แตเมื่อคนชัว่มีอํานาจขึ้น ทุกคนพากันหลบ

ซอน
๑๓คนที่ปกปิดความผิดบาปของตัวเอง จะไม

เจริญรุงเรือง
แตคนที่สารภาพและละทิง้บาปเหลา นัน้ จะ

พบกับความเมตตา
๑๔คนที่กลัวบาปก็นานับถือจริงๆ
แตคนดื้อ รัน้จะตกอยูในความ ทุกข ยาก

ลําบาก
๑๕ผูนําที่ชัว่ ชาที่ปกครองอยูเหนือชนชาติที่

ยากจน
เป็นเหมือนสิงโตที่คํารามหรือหมีที่จูโจมเขา

ใส
๑๖ผูนําที่ขาดความเขาใจคือเผด็จการจอม

โหด
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แตคนที่เกลียด ชังเงินที่ไดมาอยางผิด
กฎหมาย ก็จะปกครองเป็นเวลา
ยาวนาน

๑๗อยาไปชวยคนที่มีความผิด
เพราะฆาคนอื่น
ปลอยใหเขาหลบหนีไปจนตาย
๑๘คนที่เดินในทางสัตยซื่อ จะปลอดภัย
แตคนที่เดินในทางคดโกง จะลมลงอยางฉับ

พลัน
๑๙คนที่ทํางานในไร นาของตน จะมีอาหาร

อยางเหลือเฟือ
แตคนที่วิ่งไล ตามสิ่งที่ไร สาระ จะมีความ

ยากจนอยางเหลือเฟือ
๒๐คนซื่อสัตยจะไดรับพระพรอยางเหลือลน
แตคนที่คิดจะรวยทาง ลัด จะหนีไม พนการ

ลงโทษ
๒๑การลําเอียงนัน้ไมดี
แตก็ยังมีบางคนยอมรับสินบนที่มีคา
แคขนมปังชิน้เดียว
๒๒คนโลภก็อยากรวยเร็วๆ
แตหารูไมวา เขาจะยากจนในเร็วๆน้ี
๒๓คนที่วา กลาวตัก เตือนคน อื่น ทีหลังก็จะ

เป็นที่ชื่นชอบ
มากกวาคนที่แกลงยกยอคนอื่น
๒๔คนที่ขโมยของของพอแม
แลวบอกวาไมผิด
ก็ไมตางจากพวกอันธพาล
๒๕คนโลภมีแตจะกวนใหทะเลาะกัน
แตคนที่ไว วางใจในพระ ยาหเวหจะสมบูรณ

พูนสุข
๒๖คนที่ไววางใจในความคิดของตน คือคนโง
แตคนที่เดินตามสติปัญญาของครู
จะปลอดภัย
๒๗คนที่หยิบยื่นใหกับคนจน จะไมมีวันจน
แตคนที่ปิดหูปิดตาจากคนจน
จะถูกสาปแชงมากมาย
๒๘ เมื่อคนชัว่ชามีอํานาจขึ้น ผูคนตางก็พากัน

แอบซอน
แตเมื่อพวกเขาหมดอํานาจ คนดีจะกลับมามี

อํานาจแทน

๒๙ ๑คนที่ถูกตัก เตือนบอยๆแตยังหัว
ดื้อ

เขาจะถูกทําลายในพริบตา
เกินกวาที่จะรักษาได

๒ เมื่อคนดีมีอํานาจ ผูคนก็ชื่นชมยินดี
แตเมื่อคนชัว่ปกครอง ผูคนก็ครํ่าครวญ
๓คนที่รักสติปัญญา จะทําใหพอดีใจ
แตคนที่คบกับพวกหญิงโสเภณี
จะสิน้เน้ือประดาตัว
๔กษตัริยที่ยุติธรรม ทําใหประเทศมัน่คง
แตกษตัริยที่รีดไถภาษี
จะทําลายประเทศนัน้
๕คนที่ป อยอเพื่อนบานเพื่อหวังผลตอบแทน
กําลังกางตาขายไวดักขาตัวเอง *
๖คนชัว่ชาก็ติดกับในความบาปของตัวเอง
แตคนที่ทําตามใจพระเจาก็รองเพลงและดีใจ
๗คนยุติธรรมตองการปกป องสิทธิข์องคนจน
แตคนชัว่ชาไมสนใจ
๘คนเยอ หยิ่งจองหองก็ทําใหบาน เมืองลุก

เป็นไฟ
แตคนฉลาดดับไฟโกรธลง
๙ เมื่อคนฉลาดขึ้นศาลกับคนโง
คนโงก็เกรีย้วกราดและหัวเราะเยาะ
หาขอยุติไมได
๑๐พวกกระหายเลือดเกลียดคนซื่อสัตย
คนชัว่ชาก็ตามลาชีวิตของคนซื่อสัตยนัน้
๑๑คนโงก็ระบายความโกรธออกมาหมด
แตคนฉลาดก็ระงับความโกรธไว
๑๒ผูนําที่ฟังความเท็จ
ขาราชการของเขาก็พลอยชัว่ชาไปดวย
๑๓ทัง้คนจนและคนที่ขมเหงเขาเหมือนกัน

ตรงน้ี คือ
พระ ยาหเวหใหเขาทัง้ สองเกิดมาเห็นแสง

สวาง
๑๔ถากษตัริยตัดสินคนจนอยางยุติธรรม
บัลลังกของเขาก็จะยัง่ยืนตลอดไป
๑๕ ไมเรียวและคําดุดากอใหเกิดสติปัญญา
แตเด็กหนุมที่ถูกปลอยใหทําตามใจตัวเอง ก็

จะทําใหแมเขาอับอาย
๑๖ เมื่อคนชัว่มีอํานาจ ความบาปก็เพิ่มขึ้น
แตในที่สุดคนดีจะไดเห็นคน ชัว่เหลา นัน้ลม

ลง
๑๗ตี สอนลูกชายของเจา แลวเจาจะไมตอง

เป็นหวงกังวลเขา
เขาจะทําใหจิตใจของเจาชื่นบาน
๑๘ที่ไหนที่ไมมีการทรงนําจากพระเจา
คนก็จะไมมีการยับยัง้ชัง่ใจ
แตคนที่เชื่อฟังกฎของพระเจามีเกียรติจริงๆ

*๒๙:๕ ขาตัวเอง หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ขาของเพื่อนบานเขา”



สุภาษิต ๒๙:๑๙ 30 สุภาษิต ๓๐:๑๗

๑๙แคคําพูดอยางเดียวปรับปรุงแกไขคนใช
ไมไดหรอก
ถึงเขาจะเขาใจ เขาก็ไมเชื่อฟัง
๒๐ยังมีความหวังสําหรับคนโง
มากกวาคนปากไว
๒๑ถานายเอาใจทาสของเขาตัง้แตเด็ก
ทาสคนนัน้จะเป็นคนดื้อดาน
๒๒คนโมโหรายทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท
คนขีโ้มโหก็ทําบาปมากมาย
๒๓ความเยอหยิ่งจะทําใหคนตกตํ่า
แตคนที่ถอมตัวจะไดรับเกียรติ
๒๔คนที่สมรูรวมคิดกับโจรก็เกลียดตัวเอง
เขาไมยอมพูดความจริงในศาล ทัง้ๆที่เขาจะ

ตองตกอยูใตคําสาปแชง
๒๕การกลัวคนนัน้คนน้ี อาจกลายเป็นกับดัก
แตคนที่ไววางใจในพระยาหเวหจะปลอดภัย
๒๖หลายคนมาขอความชวยเหลือจากผูนํา
แตพระ ยาหเวหเทานัน้ ที่ใหความยุติธรรม

กับแตละคน
๒๗คนดีขยะแขยงคนไมยุติธรรม
คนชัว่ขยะแขยงคนยุติธรรม

คําพูดของอากูร

๓๐ ๑คํา พูดของอา กูร ลูกชายของยา
เคห จากเมืองมัสสา

อากูรพูดวา “ขาแตพระเจา
ขาพเจาเหน่ือยลาเหลือเกิน
ขาแตพระเจา ขาพเจาเหน่ือยลาเหลือเกิน
ขาพเจาก็หมดเรี่ยวแรงแลว”
๒ขาน่ีโงเกินกวาที่จะเป็นมนุษย
ขาไมมีความเฉลียวฉลาดของมนุษยเลย
๓ขาไมไดเรียนรูเกี่ยวกับสติปัญญา
และขาก็ไมมีความรูเกี่ยวกับองคผู ศักดิส์ิทธิ ์

ดวย
๔มีใครบางหรือที่ไดขึ้นไปบนสวรรคแลวลง

มา
มีใครบางหรือที่ไดกําสายลมทัง้หมด
ไวในอุงมือของเขา
มีใครบางหรือที่ไดหอมหาสมุทร
ไวในเสื้อของเขา
มีใครบางหรือที่ไดตัง้ขอบเขตของโลกน้ี
คนนัน้มีชื่อวาอะไร และลูกชายของเขาชื่อวา

อะไร
บอกขาหนอย ถาเจารู
๕คํา พูดของพระเจาทุก คํา ได รับการพิสูจน

แลววาจริง

พระองคเป็นโล กําบังใหกับคนที่เขามาลี้ ภัย
ในพระองค

๖สิ่งที่พระองคไมไดพูด
อยาไปอางวาพระองคพูด
ไมอยางนัน้พระองคจะมาตักเตือนเจา
แลวเจาจะถูกเปิดโปงวาพูดโกหก
๗พระองคเจาขา กอนที่ขาพเจาจะตาย

ขาพเจาขอสองสิ่งจากพระองค
ขอพระองคอยาไดปฏิเสธขาพเจาเลย
๘คือขอใหคํา พูดหลอก ลวงหรือโกหกอยูหาง

ไกลจากปากของขาพเจา
และขออยาใหขาพเจาจนเกินไปหรือรวยเกิน

ไป
ขอโปรดเลีย้งขาพเจาใหมีกินพอดิบพอดี
๙ ไมอยางนัน้ ขาพเจาอาจมีมากเกินไป
แลวปฏิเสธพระองคโดยพูดวา “พระยาหเวห

เป็นใครกัน”
หรือขาพเจาอาจจะมีน อยเกิน ไป แลวไป

ขโมยเขากิน ซึ่งจะทําใหชื่อ เสียงของ
พระเจาของขาพเจาเสื่อมเสียไป

คําคมอื่นๆ
๑๐อยาไดนินทาทาสใหนายของเขาฟัง
ไมอยาง นัน้ ทาส คน นัน้อาจจะสาป แชงเจา

และเจาก็จะตองรับโทษ
๑๑บางคนสาปแชงพอตัวเอง
และไมอวยพรแมตัวเอง
๑๒บางคนคิดวาตัวเองบริสุทธิ ์
แตพวก เขายังไมได รับการชําระลางจาก

ความชัว่ชาของเขา
๑๓บางคนก็โคตรหยิ่งเลย
เชิดหน าใสคนอื่น
๑๔บางคนมีฟันเป็นดาบ
มีคางเป็นมีด
กลืนกินคนจนจนหมดโลก
คนขัดสนสูญพันธุไปจากมนุษยชาติ
๑๕ปลิงตัวหน่ึงมีลูกตัวเมียสองตัว
พวกลูกพูดวา “ขออีก ขออีก”
มีอยูสามอยางที่ไมเคยอิ่ม
มีอยูสี่อยางที่ไมเคยพูดวา “พอแลว”
๑๖ นัน่คือ แดนคนตาย ครรภที่เป็นหมัน
แผนดินที่ไมเคยอิ่มน้ํา
และก็ไฟที่ไมเคยพูดวา “พอแลว”
๑๗สายตาที่เยยหยันพอ
และดูถูกแมที่ชราแลว
จะถูกกาปาจิกออกมา
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และถูกพวกแรงรุมทึ้งกิน
๑๘มีอยูสามสิ่งที่ขาตะลึงงัน
มีสี่สิ่งที่เกินความเขาใจขา
๑๙คือการบินของนกอินทรีในทองฟ า
การเลื้อยของงูบนหิน
การแลนของเรือในใจกลางทะเล
และการรวมรักของชายหญิง
๒๐ น่ีคือหนทางของหญิงที่มีชู
นางกิน *แลวก็เช็ดปาก
และพูดวา “ฉันไมไดทําผิดอะไร”
๒๑แผนดินจะสัน่ภายใตสามสิ่งน้ี
มีสี่สิ่งที่มันทนไมไหว
๒๒คือ เมื่อทาสกลายเป็นกษตัริย
เมื่อคนโง มีกินอยางเหลือเฟือ
๒๓ เมื่อหญิงที่ไมมีใครรักเลยยังไดแตงงาน
และเมื่อสาวใชมาแทนที่นายหญิงของเธอ
๒๔ ในโลกน้ี มีอยูสี่อยางที่ตัวเล็กเหลือเกิน
แตก็ฉลาดมาก
๒๕คือพวกมดที่ไมคอยแข็งแรง
แตรูจักเก็บสะสมอาหารไวในหน ารอน
๒๖พวกตัวชับฟาน †ที่มีแรงนอย
แตสามารถหาที่อยูตามซอกหิน
๒๗พวกตัก๊แตนที่ไมมีกษตัริย
แตออกไปเป็นขบวน
๒๘แลวพวกตุกแกแคระ ที่จับไดดวยมือเปลา
แตเจออยูในวังของกษตัริย
๒๙มีสามสิ่งที่เคลื่อนไหวอยางสงางาม
มีสี่สิ่งที่ยางกาวอยางสงาผาเผย
๓๐คือสิงโต สัตวที่มีกําลังมากที่สุด
และไมเคยถอยใหกับอะไรเลย
๓๑พอไกที่เดินเชิดหน า แพะตัวผู
และกษตัริยที่เดินนําหน าประชาชนของ

พระองค
๓๒ถาเจาไปอวดตัวอยางโงๆ
และถาเจาวางแผนชัว่ในใจ
ก็ใหเอามือปิดปากตัวเองซะ
๓๓กวนนม จะไดเนย
บิดจมูก จะไดเลือด
กวนโมโห เดี๋ยวไดเรื่อง

คําพูดที่ฉลาดของแมกษัตริยเลมูเอล

๓๑ ๑คําพูดตางๆของเลมู เอลกษตัริย
ของมัส สาซึ่งเป็นสิ่งที่แมของ

พระองคสอนพระองคมา
๒ลูกแม ฟังแมใหดี
ลูกที่เกิดมาจากทองของแม ฟังแมใหดี
ลูกที่แมไดอธิษฐานขอมา ฟังแมใหดี
๓ลูกแม อยาไปหมดเรี่ยวแรงกับพวกผูหญิง
อยาสูญเสียพละกําลังของลูกใหกับ
ผูหญิงพวกนัน้ที่ทําลายพวกกษตัริย
๔ เลมูเอลเอย มันไมเหมาะสมที่พวกกษตัริย

จะดื่มเหลาองุนหรอก
พวกผูนําไมควรจะหวนหาเบียร
๕กลัววาเมื่อเขาดื่มเขาไปแลว จะทําใหเขา

ลืมขอกฎหมาย
แลวไปทําใหคนจนไมไดรับสิทธิท์ี่ควรจะได
๖ เอาเบียรไปใหกับคนที่กําลังจะพินาศสิ
และเอาเหลาองุนไปใหกับคนที่สิน้หวังสิ
๗ ใหเขาดื่มเพื่อลืมความยากจนของเขา
แลวเขาจะไดลืมปัญหาของเขาจนหมดสิน้
๘อาปากพูดแทนคนที่ไมมีสิทธิไมมีเสียง
เพื่อสิทธิของเหยื่อผูเคราะหราย
๙อาปากของลูก พิพากษาอยางยุติธรรม
และปกป องสิทธิใหกับคนยากจนและคน

ขัดสน

เมียที่ยอดเยี่ยม
๑๐ เมียที่ดีๆนัน้ หาไดยากมาก
เธอมีคายิ่งกวาทับทิมมากนัก
๑๑ จิตใจของสามีเธอก็ไววางใจในตัวเธอ
และเขาไมขาดสิ่งดีอะไรเลย
๑๒ตลอดชีวิตของเธอ
เธอนําประโยชนมาใหเขา
ไมใชความเสียหาย
๑๓ เธอหาขนแกะและปอ เอามาทําเสื้อผา
และเธอก็ทํางานดวยมืออยางมีความสุข
๑๔ เธอเป็นเหมือนพวกเรือสินคา
เธอนําอาหารมาจากที่หางไกล
๑๕ เธอลุกขึ้นแตเชามืด
เธอจัดเตรียมอาหารใหกับครัวเรือนของเธอ
และแบงงานใหกับพวกสาวใชทํา

*๓๐:๒๐ กิน ในที่น้ีหมายถึงการรวมเพศ
†๓๐:๒๖ ตัวชับฟาน เป็นสัตวที่เลีย้งลูกดวยนม มีขาสัน้สี่ขา หูสัน้และหางสัน้ มีขนาดเทา
กับกระตายตัวใหญ
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๑๖ เธอสํารวจไรนาอยางถี่ถวน แลวซื้อมันมา
และเธอก็ปลูกสวนองุนไวที่นัน่

เธอทําทัง้หมดน้ีดวยเงินที่ไดมาจากน้ําพักน้ํา
แรงของเธอเอง

๑๗ เธอเตรียมตัวทํางานอยางขยันขันแข็ง
และทุมเททํางานดวยพละกําลังของเธอ
๑๘ เธอรูวาการคาของเธอมีกําไร
เธอทํางานทัง้วันทัง้คืน ตะเกียงไมเคยดับ
๑๙ เธอจับไมพันดาย
และเธอก็ป่ันดายทําเสื้อเอง
๒๐ เธอหยิบยื่นใหกับคนยากจน
และเธอก็ยื่นมือเขาชวยคนขัดสน
๒๑ เมื่อหิมะตก เธอก็ไมกลัววา ครัวเรือนของ

เธอจะหนาว
เพราะเธอไดเตรียมเสื้อผาอยางดี
ที่ทําจากขนแกะสีแดงเขม
ใหกับครัวเรือนของเธอแลว
๒๒ เธอทําผาปูที่นอนเอง
เสื้อผาของเธอก็เป็นผาลินินสีมวงอยางดี
๒๓สามีของเธอเป็นที่นับถือที่ประตูเมือง
เขานัง่อยูทามกลางผูอาวุโสของแผนดิน
๒๔ เธอทําเสื้อผาลินินและขายพวกมัน
และเธอก็จัดหาผาคาด เอวมาขายสงใหกับ

พอคา

๒๕ทุกคนมองวาเธอมีพละกําลังและศักดิศ์รี
เธอหัวเราะใหกับอนาคตที่กําลังจะมาถึง
๒๖ เธออาปากพูดดวยสติปัญญา
และลิน้ของเธอสอนอยางสุภาพออนโยน
๒๗ เธอคอยควบคุมดูแลการ งานตางๆในครัว

เรือนของเธอ
เธอกินอาหารที่ไดมาจากน้ํา พักน้ํา แรงของ

เธอเอง
๒๘ลูกๆของเธอยืนขึ้นพูดใหเกียรติกับเธอ
สามีของเธอก็ทําอยางนัน้ดวย
และเขาก็ชมเธอ
๒๙ วา “มีผูหญิงจํานวนมากที่พิสูจนวาตัวเอง

มีคา
แตเธอมีคากวาพวกเขาทัง้หมด”
๓๐ เสนหเป็นเรื่องหลอก ลวง และความ

สวยงามก็ไมยัง่ยืน
แตผูหญิงที่เกรงกลัวพระยาหเวห
สมควรจะไดรับคํายกยอง
๓๑ ใหเธอไดรับรางวัลสําหรับสิ่งที่เธอทํา
และใหการงานตางๆของเธอ
นําเกียรติมาใหกับเธอ ที่ประตูเมือง
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