
ปญญาจารย 
 
สันนิษฐานวาพระธรรมเลมนี้เขียนโดยโซโลมอนในราวศตวรรษ ที่ 
10 กอนคริสตศักราช  
กลาวถึงหลักปรัชญาของผูแสวงหาสันติสุขโดยไมตองพึ่งพระเจา  
แตในที่สุดก็ตระหนักวาพบแตความอนิจจัง  
จึงเสนอขอเฉลยตอปริศนาชีวิตไวเปนขอสรุปวา  
"จงยําเกรงพระเจา  และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค   
เพราะนี่เปนหนาท่ีของมนุษย" (12:13)  
กอนมาสูจุดนี้ผูเขียนไดเสนอภาพตางๆซ่ึงลวนแสดงถึงความอนิจจั
งของชีวิตเมื่อไมมีพระเจา  ไมวาทรัพยสมบัติ  สติปญญา  ชื่อเสียง  
ความสนุกสนานลวนแลวแตเปนความวางเปลา  
ตอเมื่อคนเราหันจากโลกนี้ไปหาพระเจา  จึงพบความสุขที่แทจริง 
พระธรรมเลมนี้เสนอคําสอนในแงละเวน  
คือสอนวาอะไรบางท่ีไมควรทํา  และใหเห็นวาการอยูเพื่อตนเอง 
ปรนเปรอตัวเอง โดยไมคํานึงถึงผูอื่นหรือพระเจาผูทรงสรางเรานั้น  
จะลงเอยดวยความวางเปลา 
อยางไรก็ตามนับวาไดเสนอแงท่ีควรปฏิบัติไวดวยกลาวคือเมื่อเรารู
วาไมควรใชชีวิตแบบไหน   ก็มองออกวาควรทําอยางไร  
และละเวนจากการผลาญชีวิตอยางไรคา 
 
โครงเรื่อง 
1. วัฏจักรชีวิตซ่ึงไรจุดหมาย (1:1-11) 
2. ความอนิจจังของชีวิต (1:12-2:23) 
3. ความตรากตรํา ความบีบค้ัน และไรมนุษยธรรม (2:24-4:12) 



4. เกียรติยศชื่อเสียง ความเครงศาสนา 
และทรัพยสมบัติลวนอนิจจัง (4:13-6:12) 
5. นิยามความอนิจจังของชีวิต (7:1-11:10) 
6. สรุปคือ 
"จงยําเกรงพระเจาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค (12:1-
14) 
 
ปญญาจารย 
 
ทุกสิ่งลวนอนิจจัง (คําวา อนิจจงัควรใชหรือไม) 
1 ถอยคําของปญญาจารย  
เชื้อสายกษัตริยดาวิดแหงเยรูซาเล็ม 
 
2 ปญญาจารยกลาววา "อนิจจัง!  อนิจจัง! อนิจจังแทๆ! 
 ทุกสิ่งลวนอนิจจัง! 
 
3 มนุษยไดประโยชนอะไรจากการตรากตรําทํางาน 
  ทั้งปวงภายใตดวงอาทิตย? 
4 คนชั่วอายุหนึ่งผานพนไปแลวถึงอีกชั่วอายุหนึ่ง 
 แตโลกยังคงอยูตลอดกาล  
5 ดวงอาทิตยขึ้นแลวก็ลับไป 
 และรีบรุดวนมาขึ้น ณ ที่เดิมอีก 
6 ลมพัดไปทางใตแลวมาทางเหนือ 
 มันพัดวนไปเวียนมาเปนวัฏจักร 
7 แมน้ําไหลลงสูทะเล แตทะเลก็ไมเคยอิ่ม 
 และน้ํากลับไปสูแมน้ําอีกครั้ง 



  แลวไหลลงสูมหาสมุทรอยูร่ําไป 
8 ทุกสิ่งทุกอยางออนระโหยและ 
  นาเหนื่อยหนายอยางบอกไมถูก  
 ไมวาเห็นสักเทาไร เราก็ไมอิ่ม  
 ไมวาไดยินสักแคไหน เราก็ไมจุใจ 
9 อะไรที่เกิดขึ้นแลวก็เกิดขึ้นอีก 
 สิ่งท่ีทําไปแลวก็ทํากันอีก 
 ไมมีอะไรใหมภายใตดวงอาทิตย  
10 อะไรบางท่ีเราจะชี้บอกไดวาเปนของใหม 
 เพราะมันมีมาตั้งนานแลว 
 มีมาตั้งแตกอนยุคสมัยของเรา 
11 ไมมีการระลึกถึงคนรุนกอน และแมแต 
  คนรุนอนาคต คนรุนตอจากเขาก็ยัง 
  ไมระลึกถึงพวกเขา 
 
สติปญญาอนิจจัง 
12ขาพเจาปญญาจารย  เปนกษัตริยแหงอิสราเอลอยูในเยรูซาเล็ม 
13ไ ดทุมเทศึกษาใชสติปญญาใครครวญทุกสิ่งท่ีกระทํากันใตฟา 
พระเจาทรงวางภาระหนักแกมนุษยเสียจริง 
14ขาพเจาไดเห็นทุกสิ่งซ่ึงกระทํากันภาย ใตดวงอาทิตย  
ลวนแลวแตอนิจจัง เหมือนวิ่งไลตามลม 
15 สิ่งท่ีคดงอทําใหเหยียดตรงไมได  
 สิ่งท่ีขาดอยูจะนับใหครบไมได 
16ขาพเจารําพึงวา ดูเถิด เรามีสติปญญามากกวากษัตริยองคกอนๆ 
ท่ีครองเยรูซาเล็ม เรามีสติปญญาและความรูช่ําชอง 



17แลวขาพเจาก็ทุมเทพยายามเขาใจสติปญญา ความบาคลั่ง 
และความโฉดเขลาดวย  แตไดพบวา นี่ก็เชนกัน วิ่งไลตามลม 
 18เพราะยิ่งฉลาดมากยิ่งโศกเศรามาก  
 ยิ่งรูก็ยิ่งทุกขโศก 
 
ความพึงพอใจก็อนิจจัง 
2 ขาพเจาคิดในใจวา ง้ันมาเถอะ 
รื่นเริงสนุกบันเทิงใจเพื่อคนหาสิ่งท่ีดีงาม  แตก็พบวานี่ก็อนิจจังอีก 
2ขาพเจากลาววา "การหัวเราะก็โงเขลา 
ความพึงพอใจใหประโยชนอะไรบาง?" 
3ขาพเจาพยายามทําตัวใหเบิกบาน ดวยการดื่มและทําอะไรโงๆ  
แตจิตใจยังยึดเหนี่ยวตนเองไวดวยสติปญญา  
ขาพเจาอยากจะดูวา 
อะไรบางท่ีมีคุณคาซ่ึงมนุษยควรกระทําใตฟานี้ในชั่วอายุสั้นๆ 
ข อ ง ต น  
 4ขาพเจาดําเนินโครงงานใหญๆ 
สรางบานหลายหลังใหตัวเอง ทําสวนองุน 
5สรางสวนหยอนใจและปลูกผลไมนานาชนิด 6ทําแหลงเก็บน้ํา 
สงน้ําไปรดแมกไมท่ีกําลังงอกงาม 
7ขาพเจาซ้ือทาสท้ังชายหญิงและมีทาสอื่นๆ 
อีกท่ีถือกําเนิดในครัวเรือนขาพเจามีฝูงสัตวมากกวาใครๆ 
ในเยรูซาเล็มซ่ึงอยูกอนขาพเจา 
8ขาพเจาสะสมเงินทองไวสําหรับตน  
และเครื่องบรรณาการจากกษัตริยและแวนแควนตางๆ 
ขาพเจาจัดใหมีนักรองชายหญิง  
และมีฮาเร็มอันเปนสิ่งถูกใจผูชาย 9ขาพเจายิ่งใหญกวาใครๆ 



ในเยรูซาเล็มกอนหนาขาพเจา ในทั้งหมดนี้ 
ขาพเจามีสติปญญาอยูกับตัว 
10 ตาอยากดูอะไร ขาพเจาก็ไมปฏิเสธตัวเอง  
 ใจอยากสนุกอยางไรก็ไมหาม 
 ขาพเจาภาคภูมิใจในผลงานทั้งปวงของตน  
 นี่เปนบําเหน็จรางวัลแหงการลงทุนลงแรงของขาพเจา 
11 ถึงกระนั้นเมื่อสํารวจดูทุกสิ่งท่ีทําไป 
  และที่ตรากตรําเพื่อใหไดมา  
 ทุกสิ่งลวนอนิจจัง เหมือนวิ่งไลตามลม  
 ไมกอประโยชนอันใดขึ้นมาภายใตดวงอาทิตย 
สติปญญาและความโฉดเขลาลวนอนิจจัง 
12 แลวขาพเจาจึงหันไปพิจารณาสติปญญา 
 กับความบาคลั่งและความโงเขลา  
 ผูครองราชยตอจะทําอะไรได  
 นอกจากสิ่งท่ีเคยทํากันมากอนแลว? 
13 ขาพเจาเห็นวาสติปญญาดีกวาความโฉดเขลา 
 เฉกเชนแสงสวางยอมดีกวาความมืด 
14 คนฉลาดมีตาอยูในสมอง  
 ขณะที่คนโฉดเขลาเดินไปในความมืด 
 แตขาพเจาไดประจักษวา 
 เคราะหกรรมเดียวกันเกิดแกท้ังสองฝาย 
 
15 ขาพเจาจึงรําพึงในใจวา 
 "เคราะหกรรมที่เกิดกับคนโงก็เกิดขึ้นกับเราดวย   
 ฉะนั้นเราฉลาดไปจะไดอะไรขึ้นมา?"  
 ขาพเจาบอกตัวเองวา "นี่ก็อนิจจัง 



  เหมือนกัน" 
16 เ พ ร า ะ คนฉลาดก็เชนเดียวกับคนโง 
เขาจะไมอยูในความทรงจําเนิ่นนาน 
ในวันขางหนาก็ถูกลืมเลือนไปทั้งคู 
คนฉลาดก็ตองตายเชนเดียวกับคนโง! 
 
การตรากตรําก็อนิจจัง 
 17ฉะนั้นขาพเจาจึงเกลียดชังชีวิต เพราะ 
การงานท่ีกระทําภายใตดวงอาทิตยเปนความโศกสลดแกขาพเจา 
ลวนแลวแตอนิจจังเหมือนวิ่งไลตามลม 
18ขาพเจาชิงชังสิ่งท้ังปวงที่ตนตรากตรํากระทําภายใตดวงอาทิตย 
เพราะขาพเจาจําตองทิ้งสิ่งนั้นไวใหคนที่มาภายหลังขาพเจา 
19และใครเลาจะรูวาเขาจะเปนคนโงหรือฉลาด? 
ถึงกระนั้นเขาก็จะครอบครองผลงานทั้งปวงซ่ึงขาพเจาไดทุมเทหย
า ด เ ห ง่ือแรงกายและความชํานาญลงไปภายใตดวงอาทิตย 
นี่ก็อนิจจังดวยเชนกัน 
20ฉะนั้นจิตใจขาพเจาจึงทอแทสิ้นหวังตอการงานอันตรากตรําท้ัง
ปวงของตนภายใตดวงอาทิตย  
21เพราะมนุษยอาจทํางานดวยสติปญญา ความรู 
และความเชี่ยวชาญ 
แตแลวก็ตองละทิ้งทุกสิ่งท่ีเขาครอบครองใหแกบางคนซึ่งไมไดลงมื
อลงแรง นี่ก็เชนกัน อนิจจังและโชครายเหลือเกิน 
22คนเราไดประโยชนอะไรจากการดิ้นรนตอสูและตรากตรําคร่ําเค
รียดทั้งปวงภายใตดวงอาทิตย? 23ตลอดชีวิตของเขา 
งานก็เปนความเจ็บปวดและความทุกขโศก  
แมยามคํ่าคืนจิตใจก็ไมสงบสุข นี่ก็อนิจจัง 



 24ค น เราไมอาจทําอะไรดีไปกวากินด่ืมและชื่นชมผลงาน
ของตน ขาพเจาเห็นวาสิ่งนี้ก็มาจากพระหัตถพระเจา 
25เพราะปราศจากพระองคแลว 
ใครเลาจะไดกินหรือพบความชื่นชมยินดี? 
26พระเจาประทานสติปญญา ความรู 
และความสุขแกผูท่ีพระองคพอพระทัย  
แตสําหรับคนบาปพระองคทรงมอบงานที่เขาตองรวบรวมและสะสม
ทรัพยสมบัติไว เพื่อจะมอบใหบุคคลซ่ึงพระองคพอพระทัย 
นี่ก็อนิจจังเหมือนวิ่งไลตามลม 
 
มีวาระสําหรับทุกสิ่ง 
3 มีวาระสําหรับทุกสิ่ง 
มีกําหนดเวลาสําหรับกิจกรรมทุกอยางภายใตฟาสวรรคนี้ 
2 มีวาระเกิด   วาระตาย  
 วาระปลูก   วาระถอน 
3 วาระฆา   วาระเยียวยารักษา  
 วาระรื้อถอน   วาระสรางขึ้นใหม 
4 วาระร่ําไห   วาระหัวเราะ  
 วาระโศกเศรา   วาระเริงรา 
5 วาระโยนกอนหิน   วาระเก็บรวบรวมกอนหิน  
 ว า ร ะ โ อ บ ก อ ด    ว า ร ะ ง ด โ อ บ ก อ ด  
6 วาระคนหา   วาระเลิกลา  
 วาระทะนุถนอม   วาระเหวี่ยงทิ้งไป 
7 วาระฉีกขาด   วาระซอมแซม  
 วาระนิ่งเงียบ   วาระพูดจา 
8 วาระรัก   วาระเกลียด  



 วาระสงคราม   วาระสันติ 
  
9คนเราไดอะไรจากการตรากตรําทํางาน? 
 10ขาพเจาเห็นภาระซ่ึงพระเจาทรงวางไวบนมนุษย 
11พระองคทรงกระทําใหทุกสิ่ง งดงามตามวาระของมัน 
ท้ังทรงตั้งนิรันดรกาลไวในจิตใจมนุษย 
ก ร ะนั้นมนุษยก็ไมสามารถหยั่งถึงสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําตั้งแตต
นจนจบได 
12ขาพเจารูวาสําหรับมนุษยไมมีอะไรดีไปกวาทําตัวใหมีความสุข 
และกระทําการดีขณะยังมีชีวิตอยู 13คนเราทุกคนควรกิน ดื่ม 
และชื่นชมกับสิ่งท่ีหามาไดดวยน้ําพักน้ําแรง 
เพราะนี่คือของขวัญจากพระเจา 
14ขาพเจารูวาทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงทําจะดํารงอยูนิรันดร 
ไมสามารถเพิ่มอะไรเขาไป หรือริดรอนอะไรออกมา 
พระเจาทรงกระทําไวเพื่อมนุษยจะยําเกรงพระองค 
 
15 อะไรก็ตามท่ีเปนอยู ก็เปนอยูมากอนแลว 
 และอะไรที่จะเกิดขึ้น ก็มีอยูกอนแลว  
 และพระเจาจะทรงนําอดีตมาพิพากษาอีก1 

 
16 ยิ่งกวานั้น ภายใตดวงอาทิตย ขาพเจาเห็นวา 
  
ในที่แหงการพิพากษาก็มีความชั่วรายอยูดวย 
ในที่ของความยุติธรรมก็มีความเลวทรามอยูดวย 

                                      
1 3:15  * หรือ พระเจาจะทรงเรียกอดีตกาลใหหวนกลับมาอีก 



17 ขาพเจารําพึงในใจวา  
  
"พระเจาจะทรงนําท้ังคนชอบธรรมและคนอธรรมมาพิพากษา 
 เพราะจะมีวาระสําหรับทุกเรื่อง 
และวาระสําหรับการกระทําทุกอยาง" 
  
18ขาพเจาคิดอีกวา "พระเจาทรงทดสอบมนุษยเรา 
ก็เพื่อเราจะเห็นวาตนเองก็เหมือนสัตว 
19เคราะหกรรมของมนุษยก็เหมือนของสัตว 
ท้ังสองมีอันเปนไปเหมือนกัน ฝายหนึ่งตาย อีกฝายหนึ่งก็ตาย 
ตางก็มีล ม ป ร า ณ 2เชนกัน มนุษยไมไดมีอะไรดีเดนไปกวาสัตว 
ทุกสิ่งลวนอนิจจัง 20ทั้งหมดตางไปสูท่ีแหงเดียวกัน 
ท้ังหมดลวนมาจากธุลีดิน และตองกลับกลายเปนธุลีดิน 
21ใครจะรูไดวาจิต วิญญาณของมนุษยขึ้นไปยังเบ้ืองบนหรือไม 
และวิญญาณของสัตวลงสูพิภพโลกหรือไม?"  
22ฉะนั้นขาพเจาเห็นวาสําหรับมนุษยแลว 
ไมมีอะไรดีไปกวามีความสุขกับงาน ดวยวานั่นเปนสวนของเขา 
ใครเลาจะทําใหเขาเห็นไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้นภายหลังเขา? 
 

การกดขี่ขมเหง การตรากตรํา และการไรญาติขาดมิตร 
4
 แลวขาพเจาใครครวญดูการกดขี่ขมเหงทั้งปวงซ่ึงเกิดขึ้นภา
ยใตดวงอาทิตย 
  
 ขาพเจาเห็นน้ําตาของผูถูกกดขี่ขมเหง 

                                      
2 3:19 * หรือ วิญญาณ 



 และไมมีใครปลอบโยนเขา 
 อํานาจก็อยูฝายผูกดขี่ท้ังหลาย 
 และไมมีใครปลอบโยนเขา 
2 ขาพเจาจึงประกาศวาคนที่ตายไปแลว 
 ก็สุขสบายกวาคนเปนซ่ึงยังตองมีชีวิตอยู 
3 แตท่ีดียิ่งกวาท้ังคู 
  ก็คือผูท่ีไมเคยเกิดมา   
 ผูไมเคยเห็นความชั่วรายท่ีกระทํากัน 
  ภายใตดวงอาทิตย 
  
4และขาพเจาเห็นวาการงานและความสําเร็จท้ังปวงมีแรงบันดาลใ
จจากความอิจฉาเพื่อนมนุษยดวยกัน นี่ก็อนิจจัง วิ่งไลตามลม 
 
5 คนโงงอมืองอเทาและทําลายตัวเอง 
6 มีหยิบมือเดียวแตมีความสุขสงบ 
 ก็ดีกวามีเต็มสองมือแตตรากตรําและวิ่งไลตามลม 
  
7 ขาพเจายังเห็นความอนิจจังบางอยางภายใตดวงอาทิตย 
 
8 คือกรณีของมนุษยผูวาเหวเดียวดาย 
 ไมมีลูก ไมมีพี่นอง 
 แตก็ยังตรากตรําไมจบสิ้น 
 ตาของเขาไมพึงพอใจกับทรัพยสมบัติท่ีตนมี  
 เขาเคยถามบางไหมวา "เราตรากตรําไปเพื่อใคร 
และอดอยากปากแหงไปทําไม?" 
 นี่ก็อนิจจัง เปนเรื่องนาสังเวช! 



9 สองคนดีกวาคนเดียวเพราะจะไดผลงานท่ีดีกวา 
 
10 หากคนหนึ่งลมลง เพื่อนของเขาก็สามารถพยุงเขาขึ้นมา 
 แตนาสงสารคนที่ลมลงและไมมีใคร ม า  
  ชวยพยุงขึ้น! 
11 นอกจากนี้หากสองคนนอนดวยกัน ก็ไดไออุนจากกันและกัน 
 แตคนที่นอนอยูคนเดียวจะอุนไดอยางไร? 
12 แมคนหนึ่งถูกปราบลง  
 สองคนยังปองกันตัวไวได  
 เชือกสามเกลียวไมขาดไดงายๆ 
 
ความรุงโรจนก็อนิจจัง 
 13เปนคนหนุมยากจนแตเฉลียวฉลาดดีกวาเปนกษัตริยชรา
โฉดเขลาผูไมยอมรับคํา ตักเตือน 
14คนหนุมสามารถไตเตาจากคุกขึ้นเปนกษัตริย ท้ังๆ 
ท่ีเขาอาจจะเกิดมาในหมูยาจกที่อยูในราชอาณาจักรของเขาเอง 
15ขาพเจาเห็นใครๆ 
ท่ีมีชีวิตดําเนินอยูภายใตดวงอาทิตยติดตามชายหนุมคนนั้นผูสืบท
อดราชบัลลังก 16ใ ครตอใครมาเฝาแหนเขาไมจบสิ้น  
แตแลวคนรุนตอไปก็ขึ้นมาและไมยอมรับเขา นี่ก็อนิจจังเชนกัน 
เหมือนวิ่งไลตามลม 
 
จงยําเกรงพระเจา 
5 จงระมัดระวังแตละยางกาวเม่ือไปยังพระนิเวศนของพระเจา 
เขาไปฟงใกลๆ ดีกวาถวายเครื่องบูชาแบบคนโง  
ซ่ึงไมรูวาตัวเองทําผิด 



 
2 อยาปากไว อยาใจรอนผลีผลาม 
  พลั้งปากพลอยๆ ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
 พระเจาประทับอยูในสวรรค 
 สวนทานอยูบนโลก 
 ฉะนั้นจงพูดแตนอยคํา 
3 หวงกังวลมากก็ฝนมาก  
 ยิ่งพูดมากก็ยิ่งพูดโงๆ 
  
4เม่ือถวายปฏิญาณตอพระเจาแลว จงรีบทําใหครบถวน 
พระเจาไมพอพระทัยคนโง จงทําตามที่ปฏิญาณไว 
5ไมปฏิญาณยังดีกวาปฏิญาณแลวไมทําใหครบถวน 
6อยาใหปากพาตัวหลงทําบาป 
และอยาแกตัวกับผูสื่อสารของพระเจาวา 
"เปนความพลั้งพลาดที่กลาวปฏิญาณ" เรื่องอะไรจะทํา 
ใหพระเจาทรงพระพิโรธวาจาของทานและทําลายกิจการจากน้ํามื
อของทานเสียเลา? 7ฝนมากและพูดมากก็เปลาประโยชน 
ดังนั้นจงยําเกรงพระเจาเถิด 
ความร่ํารวยก็อนิจจัง 
 8หากทานเห็นคนจนในเมืองถูกขมเหงรังแก 
เห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกละเลย ณ ท่ีใดก็ตาม 
อยาฉงนสนเทหใจไปเลย 
เพราะเจาหนาท่ีทุกคนอยูในบังคับของผูอยูเหนือขึ้นไป 
และเหนือกวานั้นขึ้นไปก็มีผูบังคับบัญชาสูงขึ้นอีก 
9ทุกคนฉวยเอาผลิตผลจากแผนดิน 
กษัตริยเองทรงไดประโยชนจากเรือกสวนไรนา 



10 ผูรักเงินยอมไมอิ่มดวยเงิน ผูรักสมบัติ 
  ไมเคยอิ่มดวยรายได นี่ก็อนิจจัง 
 
11 เมื่อมีขาวของเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มคนบริโภค  
 คนที่เปนเจาของจะไดประโยชนอะไร 
นอกจากชมเลนเปนขวัญตา? 
12 กรรมกรนอนหลับฝนดี ไมวาเขาไดกิน 
  มากหรือกินนอย  แตความเหลือเฟอ 
  ของคนรวยไมชวยใหเขาหลับได 
 
13ขาพเจาไดเห็นความเลวรายอันนาสลดใจภายใตดวงอาทิตยคือ 
  
ทรัพยสมบัติท่ีสะสมไวจนเปนภัยอันตรายแกเจาของ  
14 หรือทรัพยสมบัติสูญสิ้นไปเนื่องจาก 
  เคราะหกรรมบางอยาง 
 จนไมมีอะไรเหลือตกทอดใหลูกหลาน 
15 คนเราเกิดมาจากครรภมารดาตัวเปลาอยางไร  
 ก็จะจากไปอยางนั้น ไมอาจหยิบฉวย 
  ผลงานอะไรติดมือไปได 
 
16 นี่ก็เปนความเลวรายอันนาสลดใจ 
 คือมาอยางไรก็จากไปอยางนั้น 
 ฉะนั้นเขาไดประโยชนอะไรเลา 
  จากการตรากตรําไปอยางลมๆ แลงๆ 
17 ตลอดชีวิตเขากินอยูในความมืดมน 
เต็มไปดวยความสับสนวุนวาย 



 ความทุกขทรมาน และความโกรธเคือง 
18แลวขาพเจาจึงตระหนักวา ดีแลว เหมาะสมแลวท่ีมนุษยจะกิน 
ด่ืม 
และชื่นชมกับสิ่งท่ีไดมาจากหยาดเหงื่อน้ําพักน้ําแรงภายใตดวงอา
ทิตย ตลอดชั่วชีวิตสั้นๆ ซ่ึงพระเจาประทานให 
เพราะนี่เปนสวนของเขา 19ยิ่งกวานั้น 
เม่ือพระเจาประทานทรัพยสมบัติและความมั่งค่ังให 
ก็ใหเขาชื่นชมกับสิ่งเหลานั้น รับสวนของตน 
และเปนสุขในงานของตน นี่เปนของขวัญของพระเจา 
20เขาไมคอยตองหวนคิดถึงวันคืนแหงชีวิตของตนมากนัก 
เพราะพระเจาทรงใหเขางวนอยูกับความชื่นใจ 
 
6 ขาพเจาเห็นความเลวรายอีกอยางหนึ่งภายใตดวงอาทิตย 
ซ่ึงหนักหนาสาหัสสําหรับมนุษย 2คือพระเจาประทานเกียรติ 
ทรัพยสมบัติ ความม่ังค่ังแกบางคนจนเขามีทุกสิ่งท่ีใจปรารถนา  
แตพระเจาไมไดใหโอกาสที่เขาจะชื่นชมมัน 
กลับมีคนแปลกหนามาชื่นชมแทน นี่ก็อนิจจัง 
เปนความเลวรายอันนาสลดใจ 
3บางคนอาจมีลูกหลานนับรอยและมีอายุยืน  
แตไมวาจะอายุยืนแคไหน ถาไมไดชื่นชมทรัพยสินของตน  
และงานศพไมไดรับการจัดอยางสมเกียรติแลวไซร 
ขาพเจาขอบอกวาทารกที่ตายตั้งแตเกิดยังดีกวาเขาเสียอีก 
4ทารกนั้นมาอยางอนิจจัง จากไปในความมืด 
และชื่อจารึกไวในความมืด 5แมไมเคยเห็นเดือนเห็นตะวัน 
ไมรับรูสิ่งใด ก็ยังไดพักสงบมากกวาเขา 
6ตอใหเขามีอายุยืนพันปทวีเทา 



แตไมไดชื่นชมกับความเจริญรุงเรืองของตน 
เราทุกคนลวนไปยังท่ีเดียวกันมิใชหรือ? 
 
7 ทุกคนลงทุนลงแรงก็เพื่อปากทอง 
 กระนั้นกระเพาะของเขาก็ไมเคยอิ่ม 
8 คนฉลาดไดเปรียบอะไรกวาคนโง? 
 คนยากจนถึงรูวาควรประพฤติปฏิบัติ 
  อยางไรตอหนาคนอื่นๆ  
 ก็จะไดประโยชนอะไรเลา? 
9 มีเทาท่ีตาเห็นก็ดีกวาเท่ียวอยากไดไปเรื่อย 
 นี่ก็อนิจจัง วิ่งไลตามลม 
 
10 สิ่งใดๆ ที่มีอยูลวนถูกระบุชื่อไวกอนแลว 
และมนุษยเปนอะไรก็รูกันอยูแลว 
 ไมมีใครสามารถขัดขืนตอสูกับผูท่ีแข็งแรงกวาตน 
11 ยิ่งพูดหลายคํา  
 ยิ่งลดทอนความหมาย 
 แลวนั่นจะเปนประโยชนกับใคร? 
 
12เพราะใครเลาจะรูวาอะไรดีสําหรับมนุษยในชวงชีวิตอันสั้นและ
อนิจจังซ่ึงผานพนไปดุจเงา? 
ใครจะบอกเขาไดวาหลังจากเขาไปแลวภายใตดวงอาทิตยจะมีอะไ
รเกิดขึ้นบาง? 
 
สติปญญา 
7 ชื่อเสียงดีมีคายิ่งกวาน้ําหอมราคาแพง 



 วันตายดีกวาวันเกิด 
2 ไปบานท่ีมีการไวทุกขก็ดีกวาไปบานท่ีมีงานเลี้ยง  
 เพราะทุกคนตองตายดวยกันท้ังนั้น  
 ผูท่ียังมีชีวิตอยูควรใสใจในขอนี้ 
3 โศกเศราดีกวาหัวเราะ 
 เพราะใบหนาโศกเศรานั้นดีสําหรับจิตใจ 
4 ใจแบบคนฉลาดพบไดในเรือนที่มีความโศกเศรา  
 แตใจแบบคนโงพบไดในเรือนที่มีความรื่นเริง 
5 ฟงคําตําหนิของคนฉลาด  
 ดีกวาฟงคําชมเชยของคนโง 
6
 เสียงหัวเราะของคนโงก็เหมือนเสียงแตกปะทุของหนามใตห
มอ  
 นี่ก็อนิจจัง 
 
7 การทรมานทําใหคนฉลาดกลับกลายเปนคนโง  
 สินบนทําใหจิตใจเสื่อมทราม 
 
8 ตอนจบดีกวาตอนเริ่ม  
 ความอดกลั้นดีกวาความหยิ่งจองหอง 
9 อยาปลุกใจของเจาใหโกรธเร็ว 
เพราะโทสะหลบอยูในใจของคนโง 
 
10 อยาถามวา "ทําไมเม่ือกอนดีกวาเด๋ียวนี้?" 
 นั่นไมใชคําถามท่ีฉลาดเลย 
 



11 สติปญญาเปนสิ่งดี  เชนเดียวกับมรดก  
 เปนประโยชนแกผูท่ีเห็นตะวัน 
12 สติปญญาเปนท่ีพักพิงเชนเดียวกับเงิน  
 แตขอไดเปรียบของความรูก็คือสติปญญา 
 สงวนชีวิตของตัวเจาไว 
 
13 จงพิเคราะหดูพระราชกิจของพระเจา  
  
 สิ่งท่ีพระองคทรงกระทําใหคด  
 ใครจะเหยียดใหตรงได? 
14 จงสุขใจในยามดี 
 แตเม่ือถึงยามทุกขยากก็จงใครครวญ  
 พระเจาทรงบันดาลท้ังยามดีและยามราย 
 มนุษยจึงไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับอนาคต 
 
15ในชีวิตอนิจจังนั้น ขาพเจาเห็นท้ังสองสิ่งนี้มาแลว 
 คนชอบธรรมตองพินาศทั้งๆ ที่ชอบธรรม 
 และคนชั่วรายอายุยืนท้ังๆ ท่ีชั่วราย 
16 อยาเปนคนชอบธรรมเกินไป  
 และอยาอวดฉลาด 
 จะทําลายตัวเองทําไม? 
17 อยาชั่วรายเกินไป  
 และอยาโงเงาเตาตุน  
 เรื่องอะไรจะตองตายกอนกําหนด? 
18 เปนการดีท่ีจะยึดสิ่งหนึ่งไว 
 และไมปลอยใหอีกสิ่งหลุดมือไป  



 ผูท่ียําเกรงพระเจาจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ไปได3 
 
19 สติปญญาทําใหคนฉลาดมีอํานาจ 
  มากยิ่งกวาผูครอบครองสิบคนในเมือง 
20 ไมมีสักคนเดียวในโลกนี้ท่ีดีพรอม 
คือผูทําแตสิ่งท่ีถูกตอง และไมเคยทําความผิดบาปเลย 
 
21 อยาใสใจเสียทุกถอยคําท่ีใครๆ พูดกัน 
 มิฉะนั้นทานอาจไดยินคนใชของทานเองแชงดาทาน 
22 เพราะทานก็รูอยูแกใจวา 
ตัวทานเองแชงดาคนอื่นบอยครั้ง 
 
23 ทั้งหมดนี้ขาพเจาทดสอบดวยสติปญญาแลว 
และขาพเจากลาววา 
 "เราตั้งใจจะเปนคนฉลาด" 
 แตมันก็เกินไขวควา 
24 สติปญญาจะเปนอะไรก็ตามแต  
 มันชางไกลลิบลับและลึกซ้ึงนัก  
 ใครเลาจะคนพบได? 
25 ขาพเจาจึงมุงหาความเขาใจ 
 พินิจพิเคราะห และเสาะหาสติปญญา กับมูลเหตุของสิ่งตางๆ 
 และพยายามเขาใจความโงเขลาของความชั่ว  
และความบาบอของความโฉดเขลา 
26 ขาพเจาพบวาสิ่งท่ีขมขื่นยิ่งกวาความตาย 

                                      
3 7:18  * หรือติดตามทั้งสองสิ่งได 



 ก็คือผูหญิงซ่ึงเปนกับดัก 
 ใจของนางเปนบวงแรว 
 มือของนางคือโซตรวน 
 ผูท่ีพระเจาโปรดปรานจะรอดพนจากนาง 
 แตคนบาปตองตกหลุมพรางของนาง" 
  
27ปญญาจารย4กลาววา "ดูเถิด ขาพเจาคนพบสิ่งนี้คือ 
"การนําเอาสิ่งหนึ่งมาปะติดปะตอกับอีกสิ่งเพื่อหามูลเหตุ 
28 ขณะที่หาอยูแตยังไมพบ 
 ขาพเจาก็พบวาในพันคนจะมีผูชายซ่ือตรงคนหนึ่ง  
 แตไมมีผูหญิงซ่ือตรงสักคน 
29 ขาพเจาพบแตเพียงวา 
 พระเจาทรงสรางมนุษยใหซ่ือตรง 
 แตมนุษยสรรหากลอุบายตาง ๆ  น า น า " 
 
 
8 ใครเลาเสมอเหมือนคนฉลาด? 
 ใครเลารูคําอธิบายของสิ่งตางๆ? 
 สติปญญาทําใหหนาตาคนเราแจมใส  
 และทําใหสีหนาแข็งกระดางเปลี่ยนไป 
เชื่อฟงผูครอบครอง 
2 จงเชื่อฟงพระบัญชาของกษัตริย 
 เ พ ร า ะทานไดปฏิญาณไวตอเบ้ืองพระพักตรพระเจาแล
ว  

                                      
4 7:27 * หรือ ผูนําการประชุม 



3 อยาหุนหันออกไปใหพนพระพักตรกษัตริย 
 อยายืนหยัดปกปองสิ่งท่ีไมดี 
 เพราะพระองคจะทําสิ่งใดก็ไดตามแตชอบพระทัย 
4 เนื่องจากพระดํารัสของกษัตริยมีอํานาจสูงสุด 
 ใครจะแยงพระองคไดวา "พระองคทรงทําอะไรเชนนั้น?" 
 
5 ผูใดเชื่อฟงคําบัญชาของพระองคจะไมประสบอันตราย  
 จิตใจของคนมีปญญาจะรูโอกาสและวิธีการอันเหมาะอันควร 
6 เพราะมีโอกาสและวิธีการสําหรับทุกสิ่ง ทุกเรื่อง 
 ถึงแมวาความทุกขยากของมนุษยจะ 
  ถาโถมเขาใสเขาอยางหนักหนวง 
7 เนื่องจากไมมีมนุษยคนใดหยั่งรูอ น า ค ต  
 ใครเลาจะสามารถบอกไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้น? 
8 ไมมีใครฉุดรั้งจิตวิญญาณไวไดฉันใด  
 ก็ไมมีใครมีอํานาจเหนือวันตายฉันนั้น  
 ยามสงครามไมมีการปลดประจําการฉันใด 
 ความชั่วรายก็จะไมยอมปลอยคนชั่วฉันนั้น 
  

9ขาพเจาเห็นมาหมดแลว 
เม่ือใสใจกับทุกสิ่งท่ีกระทํากันภายใตดวงอาทิตย 
พบวาบางครั้งมีคนขึ้นมามีอํานาจเหนือผูอื่น  แตกลับเปนภัยแกตน5 
10และขาพเจาก็เห็นบรรดาคนชั่วรายถูกฝง 

                                      
5 8:9 * หรือ  พ ว ก เ ข า  



ผูซ่ึงเขาออกในสถานบริสุทธิ์และไดรับการยกยอง6ในนครซ่ึงเขาก
ระทําชั่วนั่นแหละ นี่ก็อนิจจัง 
11เม่ืออาชญากรมิไดถูกตัดสินลงโทษโดยทันทีทันใด 
จิตใจของผูคนก็เต็มไปดวยกลอุบายที่จะทําผิด 
12ถึงแมคนชั่วจะกอกรรมทําเข็ญเปนรอยครั้ง 
และยังมีชีวิตอยูยืนยาว ขาพเจาก็ยังรูแนแกใจวา 
บรรดาผูยําเกรงพระเจา 
ผูท่ีมีความยําเกรงตอเบ้ืองพระพักตรพระเจายอมไดดีกวา 
13เนื่องจากคนชั่วไมยําเกรงพระเจา 
เขาจะไมไดดีและวันคืนของเขาจะไมทอดยาวเหมือนเงา 
 14มีสิ่งอนิจจังอีกอยางท่ีเกิดขึ้นในโลกนี้คือ 
คนชอบธรรมรับผ ล ก ร ร ม ที่ควรตกแกคนชั่ว 
แตคนชั่วกลับรับผลกรรมที่ควรตกแกคนชอบธรรม 
ขาพเจากลาววา นี่ก็อนิจจัง 
15ฉะนั้นขาพเจาจึงสนับสนุนใหชื่นชมกับชีวิต 
เ พ ร าะสําหรับมนุษยท่ีอยูภายใตดวงอาทิตยแลว 
ไมมีอะไรดีไปกวากิน ดื่ม และชื่นชมยินดี  
แลวความสุขจะอยูเคียงขางเขาไปในการงานตลอดวันคืนแหงชีวิต
ซ่ึงพระเจาประทานใหเขาภายใตดวงอาทิตย 
 16เมื่อขาพเจาใสใจท่ีจะรูจักสติปญญา  
และสังเกตการตรากตรําทํางานของผูคนในโลกนี้ 
พวกเขาอดนอนทั้งวันท้ังคืน 
17แลวขาพเจาก็เห็นทุกสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทํา 
ไมมีใครเขาใจสิ่งท่ีเปนไปภายใตดวงอาทิตย  

                                      
6 8:10 * ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาวา และถูกลืม 



แมจะทุมเทแรงกายแรงใจทั้งหมดแสวงหาคําตอบ 
แตมนุษยก็ไมพบความหมาย 
ตอใหคนฉลาดซึ่งอางวาตนรูก็มิไดเขาใจอยางถองแท 
 
ชะตากรรมที่เกิดกับมนุษยทุกคน 
9 ขาพเจาจึงไดพิเคราะหสิ่งท้ังปวงนี้ และสรุปวา 
ท้ังคนชอบธรรมกับคนฉลาดและการกระทําของเขาลวนอยูในพระ
หัตถของพระเจา  
แตไมมีใครรูวาความรักหรือความเกลียดรอคอยเขาอยูเบ้ืองหนา 
2ช ะ ต า ก ร ร ม เดียวกันเกิดแกทุกๆ คน 
ไมวาคนชอบธรรมหรือคนชั่ว คนดีหรือคนเลว7 
คนบริสุทธิ์หรือคนมีมลทิน คนถวายเครื่องบูชาหรือคนไมถวาย 
 
 สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนดีฉันใด 
 ก็เกิดขึ้นกับคนบาปฉันนั้น 
 สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับคนที่กลาวคําสาบานฉันใด 
 ก็เกิดขึ้นกับคนท่ีกลัวจะสาบานฉันนั้น 
  
 3นี่เปนสิ่งเลวรายในบรรดาสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตย 
คือทุกคนมีอันเปนไปแบบเดียวกันหมด 
ยิ่งกวานั้นจิตใจมนุษยยังเต็มไปดวยความชั่วรายและบาคลั่งตราบ
ชั่วชีวิต และหลังจากนั้นเขาก็ตายตามคนอื่นๆ ไป  

                                      
7 9:2 * ตนฉบับภาษาฮีบรูบางสําเนาไมมีคําวา คนเลว 



4มีความหวังสําหรับคนเปนเทานั้น8  แมแตสุนัขเปนๆ 
ก็ยังดีกวาราชสีหท่ีตายแลว! 
 
5 เพราะอยางนอยคนเปนรูวาเขาจะตาย 
แตคนตายไมรูอะไรเลย 
 ไมมีบําเหน็จรางวัลตอไป 
 ไมมีแมแตผูท่ีระลึกถึงเขา 
6 ความรัก ความเกลียด และความอิจฉาของเขา  
 ลวนผานพนไปนานแสนนาน 
 และเขาไมมีสวนรวมกับสิ่งใดๆ 
ท่ีเกิดขึ้นภายใตดวงอาทิตยอีกตอไป 
 
7 ฉะนั้นไปเถิด 
ไปรับประทานอาหารของทานดวยความปติยินดี 
ด่ืมเหลาองุนของทานดวยใจเปรมปรีด์ิ  
 เพราะขณะนี้แหละที่พระเจาโปรดสิ่งท่ีทานทํา 8 
จงสวมเสื้อผาสีขาวเสมอ  และชโลมศีรษะดวยน้ํามัน 
 9จงอยูกินกับภรรยาที่รักดวยความชื่นชมยินดีตลอดวันคืนอ
นิจจัง ซ่ึงพระเจาประทานแกทานภายใตดวงอาทิตย 
เพราะนี่คือสวนในชีวิตของทาน 
และในการงานตรากตรําภายใตดวงอาทิตย 
 10มือของทานจับทําการใด จงทําการนั้น 
เต็มกําลังความสามารถเพราะในแดนมรณาที่ทานกําลังจะไปถึงนั้น 
ไมมีงาน ไมมีการวางแผน ไมมีความรูหรือสติปญญา 

                                      
8 9:4 * หรือ  แลวจะเลือกอะไร? ผูมีชีวิตทั้งปวงยังมีความหวัง 



 
11 ขาพเจาเห็นสิ่งอื่นอีกภายใตดวงอาทิตยคือ 
คนวองไวไมชนะการวิ่งแขงเสมอไป 
 คนเขมแข็งไมชนะศึกเสมอไป   
   หรือใชวาคนฉลาดจะไดอาหาร 
  คนปราดเปรื่องจะไดทรัพยสมบัติ 
 และใชวาผูรูจะไดความดีความชอบ 
 แตวาระและโอกาสมาถึงพวกเขาทุกคน 
 
12 ยิ่งกวานั้น ไมมีใครรูวาเม่ือไรจะถึงคราวของตน  
 เหมือนปลาติดรางแหและนกติดกับฉันใด 
คนก็ติดกับของคราวราย 
 ซ่ึงโถมเขาใสเขาโดยไมนึกไมฝนฉันนั้น 
 
สติปญญาดีกวาความโฉดเขลา 
 13และภายใตดวงอาทิตยขาพเจาเห็นแบบอยางของสติปญ
ญาซ่ึงประทับใจขาพเจามาก 14มีเมืองเล็กๆ 
แหงหนึ่งซ่ึงมีคนอาศัยอยูเพียงหยิบมือเดียว  
และมีมหาราชองคหนึ่งกรีธาทัพมาลอมเมืองไว 
15ในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งจนแสนจนแตฉลาด  
และเขาชวยเมืองนั้นไวโดยสติปญญา  
แตไมมีใครระลึกถึงชายแสนจนคนนั้น 16ขาพเจาจึงกลาววา 
"สติปญญาดีกวาพละกําลัง" 
แตสติปญญาของชายยากจนก็ถูกดูหม่ิน  
และถอยคําของเขาก็ไมมีใครรับฟง 
 



17 ถอยคําแผวเบาของคนฉลาดนาฟง 
  ยิ่งกวาเสียงตะโกนของกษัตริยแหงคนเขลา 
18 สติปญญาเหนือกวาอาวุธสงคราม  
 แตคนบาปคนเดียวทําใหเสียหายนักตอนัก 
 
10แมลงวันตาย 
 ทําใหน้ําหอมเหม็นคลุงฉันใด  
ความโงเขลานิดหนอย 
 ก็อาจบ่ันทอนสติปญญาและเกียรติฉันนั้น 
2 จิตใจของคนฉลาดโนมเอียงไปทางขวา 
 สวนจิตใจของคนโงไปทางซาย 
3 คนโงแมเม่ือเดินไปตามถนนหนทาง  
 ก็ยังไมมีสํานึก  และทําใหคนดูออกวาเขาโงแคไหน 
4 หากเจานายโกรธเคืองทาน 
 อยาเพิ่งท้ิงหนาท่ีไป 
ความสงบสยบความผิดพลาดใหญหลวงได 
 
5 มีความเลวรายอีกอยางหนึ่งท่ีขาพเจาเห็นภายใตดวงอาทิตย  
 เปนความผิดพลาดอันเกิดจากผูครอบครอง 
6 คือบรรดาคนโงไดอยูในตําแหนงสูงๆ  
 ขณะที่คนมั่งมีครองตําแหนงต่ําตอย 
7 ขาพเจาเห็นทาสนั่งบนหลังมา  
 ขณะที่เจานายเดินย่ําตอกเหมือนทาส 
 
8 คนที่ขุดหลุมอาจจะตกลงไปในหลุม 
 คนที่รื้อกําแพงอาจจะถูกงูกัด 



9 คนที่สกัดหินอาจไดรับบาดเจ็บเพราะหิน 
 คนที่เลื่อยซุงอาจไดรับอันตรายจากซุง 
 
10 หากขวานทื่อ หมดความคม 
 ก็ตองใชแรงมากขึ้น  
 สวนความเชี่ยวชาญนํามาซ่ึงความสําเร็จ 
 
11 หากงูฉกกัดกอนที่จะถูกสะกด  
 ก็ไมจําเปนตองอาศัยหมองู  
 
12 ถอยคําของคนฉลาดนาฟง  
 สวนคนโงยอยยับเพราะลมปากของตัวเอง 
13 พอเริ่มพูดก็แสดงความโง  
 พูดจบก็ยิ่งโงบัดซบ 
14 คนโงตอความยาวสาวความยืดไมรูจบ 
  
 ไมมีใครรูวาจะเกิดอะไรขึ้น  
 ซ่ึงใครเลาจะบอกเขาไดวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต? 
15 งานของคนโงทําใหเขาออนระโหย 
 เขาไมรูจักทางเขาเมือง 
 
16 วิบัติแกเจา ดินแดนซ่ึงมีเด็ก9เปนกษัตริย 
 และซ่ึงเจานายกินเลี้ยงเฮฮากันตั้งแตเชา 
17  ความสุขมีแกเจา ดินแดนที่กษัตริยมาจากชาติตระกูลสูง 

                                      
9 10:16 * หรือ ทาส 



 และเจานายกินด่ืมในโอกาสอันควร 
  เพื่อใหมีกําลังวังชา มิใชเพื่อเมามาย 
 
18 หากเกียจคราน จันทันก็ผุพัง 
  หากงอมืองอเทา เรือนก็รั่ว 
 
19 งานเลี้ยงสังสรรคใหเสียงหัวเร า ะ  
 เหลาองุนใหความคึกคัก 
 แตเงินคือคําตอบสําหรับทุกสิ่ง 
 
20 อยาแชงดากษัตริย  แมแตในความคิดคํานึง 
 หรือแชงดาคนรวยในหองนอนของทาน 
 เพราะนกในอากาศอาจจะคาบวาจาของทานไป 
 แ ล ะ น กที่บินไปจะรายงานสิ่งท่ีทานพูด 
 
ขนมปงบนน้ํา 
11 จงโยนขนมปงของทานลงบนน้ํา 
 เพราะหลังจากนั้นหลายวันทานจะพบมันอีก 
2 จงแบงปน เจ็ดคนแปดคนก็ใหไปเถิด 
 เพราะทานไมรูวาภัยพิบัติอันใดจะเกิดขึ้นในแผนดิน 
 
3 หากเมฆอุมน้ําไวเต็ม มันจะเทฝนลงมาบนโลก  
 หากตนไมโคนลมลง ไมวาจะทางเหนือ 
  หรือทางใต 
 มันลมลงที่ไหนมันก็นอนอยูท่ีนั่น 
4 ผูใดมัวสังเกตลมก็จะไมหวานพืช 



 และผูท่ีมองเมฆก็จะไมเก็บเก่ียว 
 
5 ทานไมหยั่งรูทิศทางลม 
 หรือรูวารางกายถูกปน10ขึ้นมาในครรภมารดาไดฉันใด  
 ทานก็ไมอาจเขาใจพระราชกิจของพระเจา 
 ผูทรงสรางสรรพสิ่งฉันนั้น 
 
6 จงหวานเมล็ดพืชของทานในยามเชา   
 และเมื่อตกเย็นก็อยาใหมือของทานวางงาน  
 เพราะทานไมรูวางานไหนจะสําเร็จ  
 งานนั้นหรืองานนี้ หรือทั้งสองงานจะเจริญดีเหมือนกัน 
 
จงระลึกถึงพระผูสรางของเจา เมื่อยังเยาววัย 
7 แสงสวางนั้นชื่นใจ 
 และชื่นตาที่ไดเห็นดวงตะวัน 
8 คนเราจะมีชีวิตสั้นยาวเทาใด  
 ก็ใหชื่นชมทุกวันคืนของชีวิตเถิด  
 แตใหระลึกถึงวันคืนอันมืดมนไวดวย  
 เพราะจะมีมากวัน 
 ทุกอยางท่ีจะเกิดขึ้นลวนอนิจจัง 
9 เยาวชนเอย จงมีความสุขขณะที่เจาอยูในปฐมวัย 
 ใหจิตใจแชมชื่นเบิกบานตลอดเยาววัย 
 จงทําตามที่ใจเรียกรองและตาเห็นชอบ   

                                      
10 11:5 * หรือ หยั่งรูวาชีวิต (หรือวิญญาณ) 
เขาสูรางกายที่กําลังถูกปนขึ้นมาไดฉันใด 



 แตพึงรูเถิดวา เนื่องดวยสิ่งท้ังปวงนี้  
 พระเจาจะทรงนําเจาเขาสูการพิพากษา 
10 ฉะนั้นจงขจัดความหวงกังวลออกจากจิตใจ 
 และสลัดความทุกขรอนออกจากกาย 
 เ พ ร า ะวัยเยาวและพละกําลังลวนอนิจจัง 
 
12  ในวัยเยาว เจาจงระลึกถึงองคพระผูสรางของเจา 
 กอนยามทุกขลําเค็ญจะมาถึง และปเดือนเหลานั้นใกลเขามา 
 คือเมื่อเจาจะพูดวา "ฉันไมเห็นชื่นชมอะไรในชีวิต" 
2 กอนดวงอาทิตยและแสงสวาง 
 ดวงจันทรและดวงดาวจะหมนหมอง 
  กอนเมฆหวนกลับมาภายหลังฝน 
3 ยามเม่ือคนเฝาเรือนตัวสั่น 
 และชายฉกรรจออนแรงลง 
 เม่ือคนโมแปงหยุดโมเพราะเหลืออยูนอยนิด 
 และบรรดาผูท่ีมองผานหนาตางเริ่มมองเห็นไมชัด 
4 เมื่อประตูเปดสูถนนปดไป 
  และเสียงโมออยลง 
 เม่ือคนเราลุกตื่นยามแววเสียงนกรอง 
  แตเสียงเพลงทั้งปวงของพวกมันก็แผวลง 
5 เมื่อคนเรากลัวความสูง  และกลัวภัยอันตรายในทองถนน 
 เม่ือตนอัลมอนดผลิดอก 
 และตั๊กแตนลากขาเดินไป 
  เมื่อความปรารถนาไมถูกกระตุนอีกตอไป 
 เม่ือนั้นมนุษยก็ไปสูบานนิรันดรของตน 
  และคนไวทุกขไปมาตามถนนตางๆ 



 
6 จงระลึกถึงพระองคกอนที่สายเงิน*จะขาดผึง  
 และชามทองจะแตก กอนคนโท 
  แหลกราวท่ีน้ําพุ  
 ลอหักเสีย ณ บอน้ํา 
7 และธุลีดินกลับคืนสูแผนดินท่ีมันจากมา 
 และจิตวิญญาณกลับคืนสูพระเจาผูประทานใหมา 
8 ปญญาจารย11กลาววา "อนิจจัง! อนิจจัง! 
ทุกสิ่งลวนอนิจจัง!" 
 
บทสรุป 
9ปญญาจารยนั้นไมเพียงแตเฉลียวฉลาด 
แตยังถายทอดความรูใหแกประชาชนอีกดวย ทานใครครวญ 
คนควา และรวบรวมสุภาษิตตางๆ ไว 
10ทานเสาะหาถอยคําท่ีเหมาะเจาะ 
สิ่งท่ีทานเขียนนั้นเที่ยงตรงและเปนจริง 
 11วาจาของปราชญเหมือนประตัก 
ประมวลภาษิตของทานเหมือนตะปูตรึงแนน 
ซ่ึงองคพระผูเลี้ยงประทานให 12ลูกเอย 
จงระวังสิ่งท่ีตอเติมเสริมแตงไปกวานั้น 
ซ่ึงจะทําหนังสือมากๆ ก็ไมมีจบสิ้น  และเรียนมากก็เหนื่อยกาย 
 
13 บัดนี้ก็ไดฟงกันมาหมดสิ้นแลว 
 บทสรุปก็คือ 

                                      
11 12:8 * หรือ ผูนําในที่ประชุม เชนเดียวกับขอ 9, 10 



 จงยําเกรงพระเจา   
 และรักษาบทบัญญัติของพระองค  
 เพราะนี่เปนหนาท่ีท้ังปวงของมนุษย 
14 ดวยวาพระเจาจะทรงพิพากษาการกระทําทุกอยาง  
 รวมถึงทุกสิ่งท่ีปกปดไว ไมวาดีหรือเลว 


