
คุณคาของสุภาษิต 
1 สุภาษิตของโซโลมอนกษัตริยแหงอิสราเอล โอรสของดาวิด 
ทรงนิพนธไว 
2 เพื่อใหบรรลุปญญาและวินัย 
  เขาใจถอยคําแหงวิจารณญาณ 
3 เพื่อใหบรรลุถึงชีวิตอันสุขุมรอบคอบมีวินัย 
  กระทําสิ่งท่ีถูกตอง  เที่ยงตรงและยุติธรรม 
4 เพื่อใหดุลยพินิจแกคนเขลา   
  ใหความรูความสุขุมชาญฉลาดแกเยาวชน 
5 ใหผูท่ีฉลาดรับฟง และเพิ่มพูนความรู 
  ใหผูท่ีตระหนักไดรับการชี้แนะ 
6 เพื่อการเขาใจสุภาษติและอุปมา 
  ปริศนาและโวหารของปราชญ 
 
คําแนะนําสั่งสอน 
7 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนบอเกิดของความรู 
  สวนคนโง1ดูแคลนคําเตือนสอนและสติปญญา 
8 ลูกเอย  จงฟงคําสั่งสอนของบิดา 
  และอยาละเลยคําสอนของมารดา 
9 ซ่ึงเปนมาลัยประดับเกลา 
  เปนสรอยประดับคอสําหรับเจา 
 
10 ลูกเอย  หากคนบาปมาชักชวนเจา  
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  อยาคลอยตามเขา 
11 หากเขากลาววา “ มากับเราเถิด   
  ใหเราหมอบคอยเอาเลือดคน    
  มาซุมดักคนไรพิษสง 
12 ใหเรากลืนเขาท้ังเปน  ดังเชนหลุมศพกลืนหมดตัว   
  อยางคนที่ตกหลุมลึก 
13 เราจะยึดของมีคาทุกชนิด 
  ใสของที่ริบมาใหเต็มบานพวกเราเลย 
14 มาเขารวมกับเราสิ  
  จะไดรวมเงินกระเปาเดียวกัน”  
15 ลูกเอย  อยาไปรวมทางกับเขา 
  อยาเดินตามรอยของพวกเขาเลย 
16 เพราะเทาของเขาถลันเขาสูบาปชั่ว 
  เขาวองไวในการทําใหโลหิตตก 
17 เปลาประโยชนท่ีจะขึงตาขาย 
  ไวตอหนาตอตานกทั้งหลาย 
18 คนเหลานี้หมอบคอยเอาโลหิตของตัวเอง 
  เขาซุมดักเอาชีวิตของตัวเอง 
19 นั่นแหละคือจุดจบของบรรดาผูหากําไรท่ีไดมาอยางทุจริต 
  มันยอมคราชีวิตของตัวเขาเอง 
 
เสียงเรียกรองของสติปญญา 
20 สติปญญาปาวรองในทองถนน   
  เปลงเสียงในที่ชุมชน   
21 ที่หัวถนนอันอึกทึกจอแจ   
  เธอรองเรียกที่ประตูเมือง  เธอรองบอกวา 



22 “ ค น เ ข ล า 2ท้ังหลายเอย   
เจาจะรักความโงไปนานแคไหน 
  คนมักเยาะเยยจะชื่นชมการเยาะเยยไปนานเพียงไร 
  คนโฉดจะชังความรูไปนานสักเทาใด 
23 หากเจารับฟงคําเตือนของเรา  
  เราจะเผยความคิดจิตใจแกเจา 
24 แตเนื่องจากเจาปฏิเสธเมื่อเรารองเรียก 
  ไมมีใครใสใจเมื่อเรายื่นมือออกมา 
25 เพราะเจาไมแยแสตอคําแนะนําของเรา 
  ไมยอมรับคําตักเตือนจากเรา 
26 ดังนั้นเราจะหัวเราะเยาะเจาบาง  เมื่อเจาประสบภัยพิบัติ   
  เราจะเยยเยาะเมื่อความหายนะจูโจมเจา 
27 เมื่อความยอยยับซัดกระหน่ําเจาดังพายุ 
  เมื่อความพินาศถาโถมเขามาดังมรสุม 
  เมื่อความเดือดรอนลําเค็ญทวมทนเจา 
 
28 เมื่อนั้นพวกเขาจะรองเรียกเรา แตเราจะไมตอบ 
  เขาจะคนหาเรา  แตจะไมพบเรา 
29 เพราะเขาชิงชังความรู 
  และไมไดเลือกที่จะยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
30 เขาไมยอมรับคําแนะนําของเรา 
  ไมไยดีตอคําตักเตือนของเรา 
31 จึงตองกล้ํากลืนผลแหงวิถีทางของตัวเอง  
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  และเต็มอิ่มกับผลแหงความคิดของตน 
32 เพราะคนโงฆาตัวเองโดยการดื้อดึงถือดี 
   ทําลายตัวเองโดยการทําอะไรตามใจชอบ 
33 แตผูใดรับฟงเราจะอยูอยางปลอดภัย  มีความสงบสุข  
  และไมหวั่นเกรงภยันตรายใดๆ  
 
รางวัลของการแสวงหาสติปญญา 
2ลูกเอย  หากเจารับถอยคําของเรา 
  และสะสมคําสั่งของเราไวกับตัว 
2 เอียงหูเขาหาปญญา 
  เอียงใจเขาสูความเขาใจ 
3 หากเจาใฝหาวิจารณญาณ 
  เรียกหาความเขาใจ 
4 และหากเจาด้ันดนหาดังหาเงิน 
  ขวนขวายหาประหนึ่งคนหาขุมทรัพยท่ีซอนอยู 
5 เมื่อนั้นเจาจะเขาใจความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
   และพบความรูของพระองค 
6 เพราะองคพระผูเปนเจา+ประทานสติปญญา 
 
 ความรูและความเขาใจออกมาจากพระโอษฐของพระองค 
7 พระเจาทรงสะสมปญญาไวใหคนเที่ยงธรรม  
  ทรงเปนโลใหผูท่ีดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ 
8 ทรงปกปองวิถีทางของผูเท่ียงธรรม 
  และวิสุทธิชนของพระองค 
 
9 แลวเจาจะเขาใจความชอบธรรม 



  และความยุติธรรม  ความเที่ยงธรรม 
และวิถีอันดีทุกทาง 
10 เพราะสติปญญาจะเขาสูจิตใจของเจา 
  และความรูนารื่นรมยแกจิตวิญญาณของเจา 
11 ดุลยพินิจจะปกปองเจา    
  ความเขาใจจะคุมครองเจา 
 
12 ปญญาจะชวยเจาใหรอดพนจากวิถีของคนชั่ว 
  จากผูท่ีพูดตลบตะแลง 
13 ผูท่ีละทิ้งวิถีอันเที่ยงธรรม   
  ไปเดินในทางแหงความมืด 
14 ผูหลงละเลิงในการทําชั่ว  
  และชื่นชอบเลหเหลี่ยมพลิกแพลงของคนชั่ว 
15 ผูซ่ึงวิถีชีวิตของเขาเลี้ยวลดคดเคี้ยวและชั่วราย 
 
16 สติสัมปชัญญะ3จะชวยเจาพนจากหญิงแพศยา 
  จ า ก ห ญิงผูนอกใจสามี  ซ่ึงออดออนเยายวน 
17 ผูทอดท้ิงคูครองซึ่งอยูกินดวยกันมาตั้งแตยังสาวๆ  
  ไมไยดีตอพันธสัญญาของพระเจา 
18 เรือนของนางนําลงสูความตาย 
  วิถีของนางพาไปหาชาวเมืองผี 
19 ไมมีสักคนท่ีไปหานางแลวไดกลับมา 
  หรือหวนเขาสูหนทางแหงชีวิตไดอีก 
 

                                      
3 2:16 * หรือ “ จากพระเจา”  



20 ดังนั้นเจาควรจะดําเนินในทางของคนดี  
  และยึดม่ันในวิถีอันชอบธรรม 
21 เพราะคนเที่ยงธรรมจะไดอาศัยในแผนดิน 
  และผูไรท่ีติจะดํารงอยู 
22 สวนคนชั่วรายจะถูกตัดขาดจากแผนดิน  
  และคนอสัตยจะถูกถอนรากถอนโคน 
 
ผลดีท่ีตามมา 
3ลูกเอย  อยาลืมคําสอนของเรา 
   จงรักษาคําสั่งของเราไวในจิตใจของเจา 
2 เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยตออายุของเจา  
  ใหยืนยาว และนํามาซ่ึงความเจริญ 
 
3 อยาใหความรักภักดีและความซ่ือตรงละจากเจาไป    
  จงผูกเอาไวรอบคอ  จารึกไวท่ีดวงใจ 
4 แลวเจาจะไดความโปรดปรานและชื่อเสียงดี      
  ตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา 
   และตอหนาเพื่อนมนุษย 
 
5 จงวางใจในองคพระผูเปนเจา+อยางสุดใจ  
  อยาพึ่งความรูความเขาใจของตนเอง 
6 จงยอมรับพระองคในทุกวิถีทางของเจา 
  แลวพระองคจะทรงชี้นําทางให 
 
7 อยาทะนงหรือสําคัญผิดคิดวาตนฉลาด 
 จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ และหันหนีจากความชั่ว  



8 เปนการสรางพลานามัยแกรางกาย 
  และหลอเลี้ยงกระดูกของเจา 
 
9
 จงถวายเกียรติแดองคพระผูเปนเจา+ดวยทรัพยสมบัติของเจ
า    
  ดวยผลแรกจากผลผลิตทั้งปวงของเจา  
10 แลวยุงฉางของเจาจะเต็มบริบูรณ 
  และถังของเจาจะเปยมลนดวยเหลาองุนใหม 
 
11 ลูกเอย  อยาดูหม่ินการตีสอนขององคพระผูเปนเจา+ 
  อยาขุนของหมองใจเมื่อพระองคทรงวากลาวตักเตือน 
12 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงตีสอนผูท่ีพระองคทรงรัก 
  ดังพอตีสอนลูกท่ีตนชื่นชม 
13 ความสุขมีแกผูท่ีพบสติปญญา  
  และผูท่ีไดความเขาใจ   
14 เพราะสติปญญาใหประโยชนยิ่งกวาเงิน 
  และใหผลตอบแทนยิ่งกวาทองคํา  
15 ล้ําคายิ่งกวาทับทิม 
  สิ่งใดๆ  ที่เจาปรารถนาไมมีอะไรเทียบเทาได 
16 ที่มือขวาของปญญาคือชีวิตอันยืนยาว 
  ที่มือซายคือทรัพยสมบัติและเกียรติ 
17 หนทางแหงปญญาคือวิถีอันรื่นรมย 
  วิถีท้ังสิ้นของปญญาคือสันติสุข 
18 ปญญาเปนตนไมแหงชีวิตแกผูท่ียึดเธอไว  
  ความสุขมีแกผูท่ียึดเธอไวม่ัน 



 
สติปญญาคุมครองใหปลอดภัย 
19
 องคพระผูเปนเจา+ทรงวางรากฐานโลกไวโดยพระปรีชาญา
ณ    
  ทรงสถาปนาฟาสวรรคดวยความเขาใจ 
20 โดยพระปญญา   หวงลึกก็แยกออก 
  และเมฆก็หยาดน้ําคางลงมา 
21 ลูกเอย  จงถนอมดุลยพินิจและวิจารณญาณไว 
  อยาใหคลาดสายตา 
22 สองสิ่งนี้จะเปนชีวิตสําหรับเจา 
  และเปนอาภรณประดับตัวเจา 
23 แลวเจาจะดําเนินไปตามทางของตนอยางปลอดภัย 
  และเทาของเจาจะไมสะดุดลื่นลม 
24 เมื่อเจาเอนกายลง  เจาจะไมกลัว 
  เมื่อเจานอนลง  เจาจะหลับอยางสุขสบาย  
25 ไมตองหวั่นเกรงภัยพิบัติอันเฉียบพลัน 
  หรือหายนะซึ่งจูโจมคนชั่ว  
26 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะเปนความม่ันใจสําหรับเจา 
  และจะทรงพิทักษเทาของเจาใหพนจากกับดัก 
 
สิ่งท่ีพึงระมัดระวัง 
27 อ ยากีดกันสิ่งดีจากผูท่ีสมควรไดรับ   
  เมื่ออยูในอํานาจของเจาท่ีจะจัดการได 
28 อยาพูดกับเพื่อนบานวา “ ไวคราวหนาก็แลวกัน  
พรุงนี้ฉันจะให”   



  ในเมื่อเจาสามารถใหไดในทันที 
29 อยาคิดปองรายเพื่อนบานของเจา  
  ผูอาศัยอยูขางๆ  อยางไวเนื้อเชื่อใจเจา 
30 อยากลาวหาผูใดโดยไมมีมูลเหตุ 
  ในเมื่อเขาไมไดทําอะไรแกเจา 
 
31 อยาอิจฉาคนโหดเหี้ยม 
  หรือเลือกวิถีทางใดๆ ของเขา 
32 เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังคนตลบตะแลง 
  แตทรงเชื่อใจคนที่เท่ียงธรรม 
 
33 พระเจาทรงสาปแชงเรือนของคนชั่ว  
 แตทรงอวยพรครัวเรือนของคนชอบธรรม 
34 พระองคทรงเยาะเยยคนที่ชอบเยาะเยย   
  แตทรงแสดงพระกรุณาธิคุณแกผูท่ีออนนอมถอมใจ 
35 คนฉลาดไดครอบครองเกียรติยศ   
  สวนคนโงกาวไปสูความอัปยศ 
 
จงเสาะหาสติปญญา 
4ลูกท้ังหลายเอย  จงฟงคําสั่งสอนของพอ     
 จงใสใจเพื่อจะไดความเขา ใ จ  
2 เพราะเราใหคําสอนที่ดี 
  อยาละเลยคําสอนของเรา 
3 เมื่อเราเปนเด็กอยูในบานของพอ 
  ยังออนเยาวเปนลูกโทนของแม 
4 พอสอนวา “ จงยึดคําสอนของพอไวใหม่ัน 



  ทําตามคําสั่งของพอ  แลวเจาจะมีชีวิตอยู 
5 จงรับสติปญญาและความเขาใจ  
  อยาลืม  อยาหันเหจากคําสอนของพอ 
6 อยาทอดทิ้งสติปญญา  แลวเธอจะชวยปกปกรักษาเจา  
  จงรักเธอแลวเธอจะดูแลเจา 
7จงฉวยสติปญญาและยึดความเขาใจไวกอน   
  อยางอื่นคอยวากันภายหลัง 
8 จงเทิดทูนเธอ  และเธอจะเชิดชูเจา 
  จงกอดปญญาไว  และเธอจะใหเกียรติแกเจา 
9 เ ธ อ จ ะ ส ว ม ม ง ค ล ง า ม บ น ศีรษะเจา 
  เธอจะสวมมงกุฎงดงามใหเจา”  
 
10 ลูกเอย  จงฟงและรับถอยคําของเรา 
  เพื่อปเดือนแหงชีวิตของเจาจะมากหลาย 
11 เราชี้แนะเจาไปในทางแหงปญญา 
  และนําเจาไปตามวิถีอันเที่ยงตรง 
12 เมื่อเจาเดิน  ยางกาวของเจาจะไมถูกขวางก้ัน 
  ยามเจาวิ่ง  เจาจะไมสะดุด 
13 จงยึดโอวาทไวม่ัน  มิใหหลุดมือไป 
  จงถนอมไวใหดี  เพราะเปนชีวิตของเจา 
14 อยายางกรายเขาไปในทางของคนชั่ว 
  อยาเดินในทางของคนเลว 
15 จงหลีกหาง  อยาเดินไปบนทางนั้น   
  จงหันหนีและเลี่ยงไปทางอื่น 
16 เพราะคนชั่วนั้น  วันไหนไมไดทําชั่วเขานอนไมหลับ    



 
 เขาจะหลับตาไมลงจนกวาจะไดทําใหใครสะดุดลมเสียกอน 
17 เขาบริโภคความชั่วเปนอาหาร   
  และดื่มความโหดเห้ียมทารุณ  
 
18 สวนวิถีของคนชอบธรรมดุจดังรุงอรุณ 
  ซ่ึงสองแสงเจิดจาขึ้นเรื่อยๆ  จนเต็มวัน 
19 ทางของคนชั่วดุจดังความมืดมิด 
  เขาไมรูวาตัวเองสะดุดอะไร 
 
20 ลูกเอย  จงตั้งใจฟงสิ่งท่ีเรากลาว 
  เง่ียหูฟงถอยคําของเรา 
21 อยาใหมันคลาดสายตา  
  จงถนอมไวในดวงใจ 
22 เพราะมันเปนชีวิตแกผูท่ีคนพบ 
  เปนพลานามัยแกท้ังกาย 
23 ที่สําคัญท่ีสุด  จงระแวดระวังใจของเจา 
  เพราะใจคือสายธารหลอเลี้ยงชีวิต 
24 จงละท้ิงคําพูดท่ีชั่วชา  
  และวาจาที่คดโกง 
25 จงมุงมองไปขางหนา    
  จดจอแนวแนไมหันเห 
26 จงพิจารณาหนทางสําหรับยางเทาของเจา 
  และดําเนินแตในทางที่แนวแน 
27 อยาหันเหไปทางขวาหรือทางซาย   
  จงยั้งเทาไวจากความชั่วราย 



 
คําแนะนําเก่ียวกับชีวิตสมรส 
5ลูกเอย  จงใสใจในโอวาทของเรา 
  จงเง่ียหูรับถอยคําแหงวิจารณญาณของเรา 
2 เพื่อเจาจะรักษาดุลยพินิจไว 
  และริมฝปากของเจาจะสงวนความรูไว 
3 เพราะริมฝปากของหญิงแพศยาหวานปานหยาดน้ําผึ้ง  
  และคําออดออนฉอเลาะของนางก็คลองติดปาก 
4 แตในบ้ันปลาย  นางขมขื่นยิ่งกวาบอระเพ็ด 
  ทิ่มแทงยิ่งกวาดาบสองคม 
5 เทาของนางถลําลงสูความตาย 
  ยางกาวของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝงศพ 
6 นางไมสนใจวิถีแหงชีวิต   
  ทางของหญิงนั้นคดเคี้ยว  แตนางก็ไมรูเลย 
 
7 ลูกเอย  บัดนี้จงฟงเรา  
  และอยาหันหนีจากถอยคําของเรา 
8 จงหลีกหางจากนาง  
  อยาเฉียดกรายไปใกลประตูเรือนของหลอน 
9 เกรงวาเจาจะสูญเสียกําลังวังชาสวนท่ีดีท่ีสุดใหแกคนอื่น 
  และใหปเดือนของเจาแกคนที่โหดราย4 
10 เกรงวาคนแปลกหนาจะมาชุบมือเปบ    
  

                                      
4 5:9 * อาจเปนการขูกรรโชก 
หรือความหวาดกลัวการแกแคนจากสามีของหญิงนั้น 



  ตักตวงจากทรัพยสินของเจา  
  และน้ําพักน้ําแรงของเจาจะตกแกเรือนของคนอื่น 
11 ใ นบ้ันปลายชีวิตเจาจะรองโอดครวญ 
  เมื่อสิ้นเนื้อประดาตัว 
12 เจาจะวา “ เราเคยเกลียดการตีสอนยิ่งนัก 
  และไมแยแสคําตักเตือน 
13 เราไมยอมเชื่อฟงครูอาจารย 
  หรือรับฟงผูสั่งสอน 
14 เราจวนเจียนจะถลําสูหายนะอยูรอมรอ 
  ตอหนาธารกํานัล”  
 
15 ลูกเอย  จงดื่มน้ําจากบอเก็บของเจา  
  และดื่มน้ําท่ีไหลจากสระของเจาเอง 
16 ควรหรือที่จะใหน้ําพุของเจาไหลลนออกไปตามถนน 
  ใหธารน้ําของเจาไหลไปยังยานชุมชน 
17 จงใหมันเปนของเจาแตผูเดียว 
  ไมใชแบงปนกับคนแปลกหนา 
18 จงใหธารน้ําพุของเจาไดรับพร  
  จงปติยินดีในภรรยาคูชีวิต 
19 ดังนางกวางที่นารัก  เลียงผาที่นาชม 
  ใหออมอกของเธอเปนท่ีหนําใจเจาเสมอ  
  จงดื่มดํ่าในความรักของเธอเพียงผูเดียว 
20 เหตุใดเจาจึงไปหลงใหลหญิงแพศยา   
  และซบออมอกหญิงเสเพล 
21 ดวยวาทางของมนุษยอยูในสายพระเนตรองคพระผูเปนเจา+     
  พระองคทรงพิเคราะหดูทุกวิถีของเขา 



22 คนชั่วจนมุมดวยความผิดบาปของตน  
  เชือกบาปคลองมัดเขาไวแนน 
23 เขาจะตายเพราะขาดวินัย 
  และหลงเตลิดไปเพราะความโงมหันตของตน 
 
คําเตือนเรื่องการคํ้าประกัน 
6ลูกเอย  หากเจาคํ้าประกันใหเพื่อนบาน  
  หากเจาจับมือทําสัญญาใหคนอื่น 
2 หากเจาติดกับดวยวาจา 
  ถูกผูกมัดเพราะคําพูดของตัวเอง 
3 ลูกเอย  จงทําเชนนี้เพื่อเอาตัวรอด 
  ในเมื่อเจาตกอยูในเง้ือมมือของเพื่อนบานแลว 
   อยากลัวเสียหนา   
  จงรีบไปขอถอนตัวเสีย 
4 อยาประวิงผัดผอน  แตรีบไปทําทันที  
  อยาหยุดพักจนกวาจะเรียบรอย 
5 จ ง ถอนตัวออกมา  เหมือนกวางหนีรอดจากนายพราน 
  หรือนกที่พนจากมือคนดักนก 
 
คําเตือนเรื่องความเกียจคราน 
6 เจาคนขี้เกียจ  จงไปเรียนจากมด 
  สังเกตวิธีการของมันแลวจงฉลาดขึ้น 
7 มันไมมีหัวหนาหรือผูควบคุมดูแลคอยบงการ 
8 แตมันก็ยังสะสมเสบียงในฤดูรอน  
  แ ล ะ ร ว บ ร ว ม อ า หารตั้งแตหนาเก็บเก่ียว 
9 เจาคนเกียจคราน  จะนอนไปนานเทาใด 



  เมื่อไหรเจาจะลุกขึ้นเสียที 
10 นอนอีกนิด  หลับอีกหนอย   
  กอดอกงีบตอสักประเดี๋ยว 
11 แลวความยากจนก็จูโจมเจาดังขโมย   
  และความขัดสนเลนงานเจาอยางคนถืออาวุธ 
 
คําเตือนเรื่องลักษณะของคนชั่วราย 
12 คนเลวทรามและชั่วราย 
  พูดจาลดเลี้ยว   
13  เขาขยิบตา   
  ขยับเทา 
  สงสัญญาณกระดิกนิ้ว 
14  จิตใจคิดคดทรยศ  คิดอานทําการชั่ว     
  และคอยยั่วยุใหแตกราวกัน 
15 ฉะนั้น  เขาจึงถึงแกหายนะในฉับพลัน  
  แหลกสลายจนสุดท่ีจะเยียวยา 
 
สิ่งท่ีพระเจาทรงเกลียดชัง 
16 มีหกสิ่งซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงเกลียดชัง   
  เจ็ดสิ่งท่ีทรงชิงชัง 
17  ตาที่หยิ่งยโส   
  ลิ้นท่ีโปปด   
  มือที่เขนฆาผูบริสุทธิ์   
18  ใจที่คิดการราย   
  เทาท่ีปราดไปกระทําชั่ว   
19  พยานเท็จผูกลาวมุสา   



  และผูท่ียุใหพี่นองแตกสามัคคี 
 
ค ำ เตือนเรื่องการลวงประเวณี 
20 ลูกเอย  จงเชื่อฟงคําสั่งของพอ   
  อยาละเลยโอวาทของแม 
21 ผูกคําสอนของทานไวรอบคอ   
  ตราตรึงไวในดวงใจนิรันดร 
22 ยามเดิน  คําสอนนั้นจะไดชวยชี้นํา   
  ยามหลับ  จะคอยดูแล  
  ครั้นยามตื่น  จะชวยชี้แนะ 
23 เพราะโอวาทคําสั่งสอนเปนดวงประทีป  

ใหความสวาง 
 คําตักเตือนวากลาว 
  เปนทางแหงชีวิต 
24 เพื่อคุมครองเจาใหพนจากหญิงชั่ว 
  และคําออดออนฉอเลาะของหญิงเสเพล 
25 อยากระสันถึงความงามของหลอน   
 
 อยาปลอยใหมารยาสาไถยของหลอนทําใหเจาหลงผิด 
26 เพราะหญิงแพศยานําชายไปสูความสิ้นเนื้อประดาตัว      
  หญิงเลนชูถึงกับคราชีวิตของเขา 
27 ชายผูซ่ึงสุมไฟไวในอก   
  เสื้อผาของเขาจะไมถูกเผาไหมหรือ 
28 คนเราสามารถเดินย่ําถานรอนๆ  
  โดยเทาไมถูกไฟลวกไดหรือ 
29 ชายซ่ึงลวงประเวณีกับภรรยาของผูอื่นก็เชนนั้นแหละ 



  ไมมีใครที่แตะตองนางแลวจะลอยนวลพนโทษไปได 
 
30 แมแตขโมยเมื่อถูกจับได 
  ก็อาจจะแกตัววาทําไปเพราะความหิวโหย 
31 แตถึงกระนั้น  เขาก็ถูกปรับถึงเจ็ดเทาของราคาของกลาง  
 
 แมวาอาจจะตองถึงกับขายของทุกอยางในบานเพื่อชดใช 
32 แตชายที่ลวงประเวณีเปนคนสิ้นคิด 
  ผูท่ีทําเชนนั้นก็ทําลาย ต น เ อ ง  
33 ผลที่จะไดรับคือรอยแผลและความอัปยศ 
  เปนความอับอายขายหนาตลอดกาล 
34 เพราะความหึงหวงจะทวีความโกรธแคนของสามีหญิงนั้น 
  และเมื่อแกแคนเขาจะไมยั้งมือเลย 
35 เขาจะไมยอมรับคาชดใชใดๆ  
   ไมวาคาทําขวัญมากมายสักเทาใด    
  เขาก็จะไมยอมเปนอันขาด 
                          
คําเตือนเรื่องหญิงโสเภณี 
7ลูกเอย  จงปฏิบัติตามคําของเรา  
  จงสะสมโอวาทของเราไวกับตัว 
2 จงทําตามคําสอนของเรา  และเจาจะมีชีวิตอยู 
  จงทะนุถนอมคําสอนของเราไวดังแกวตา 
3 พันไวรอบนิ้ว 
  จารึกไวในดวงใจ 
4 จงกลาวกับปญญาวา “ เธอเปนพี่สาวของฉัน”  
  จงเรียกความเขาใจวาญาติมิตร 



5 ปญญาจะคุมกันเจาจากหญิงแพศยา 
  จากหญิงเสเพลผูออดออนยั่วยวน 
 
6 ที่หนาตางบาน 
  เรามองออกไปตามบานเกล็ด 
7 ในหมูคนเขลา  ทามกลางชายหนุมซ่ึงเราจับตาดู 
  เห็นชายหนุมซ่ึงไมรูจักคิด 
8 เขาเดินไปตามถนนใกลทางแยกไปบานของนาง 
  เดินไปตามทางสูบานของนาง 
9 ใกลสิ้นวัน  ยามโพลเพล 
  ขณะค่ําคืนยางเขามา 
 
10 หญิงคนหนึ่งออกมาพบเขา 
  นางแตงตัวเยี่ยงโสเภณีผูมีเจตนายั่วยวน 
11 นางจัดจานไรยางอาย 
  อยูไมติดบาน 
12 เดี๋ยวไปที่ถนน  เดี๋ยวอยูท่ีลานเมือง 
  คอยซุมดักอยูทุกมุมเมือง 
13 นางโผกอดเขา  จูบเขา   
  และพูดอยางหนาดานวา 
 
14 “ ฉันมีเครื่องเซนอยูท่ีบาน   
  วันนี้ฉันไดแกบนแลว 
15 ฉันจึงออกมาเพื่อพบเธอ   
  ฉันมองหา  ก็พบเธอเขาพอดี 
16 ฉันปูเตียงไว 



  ดวยผาลินินเนื้อดีสีสวยจากอียิปต   
17 ประพรมดวยมดยอบ   
  ก ฤ ษ ณา แ ล ะ อ บ เ ช ย  
18 มาซิ  ใหเราเริงรักด่ืมดํ่ากัน 
  ถึงพรุงนี้เชาเลย 
19 ผัวของฉันไมอยูบาน   
  เขาเดินทางไปไกล 
20 เขาเอาถุงเงินไปดวย  
  กวาจะกลับมาก็วันเพ็ญ”  
 
21 นางโอโลมเขาดวยคําหวานหู  
  ออดออนฉอเลาะจนเขาเสียที 
22  เดินตามนางไปตอยๆ  
  เหมือนวัวถูกจูงเขาโรงฆาสัตว    
 เหมือนกวางติดกับ 
23  เตรียมขึ้นเขียง   
 เหมือนนกบินไปหากับดัก 
  ไมรูวาความตายรออยูขางหนา 
 
24 ลูกเอย  จงฟงเราเถิด  
  จงใสใจในถอยคําของเรา 
25 อยาปลอยใจไปตามทางของนาง 
  อยาหลงไปตามทางนั้น  
26 เหยื่อที่นางฟดลงเสียนั้นมากมายนัก 
  ผูชายเปนอันมากตองตายเพราะนาง 
27 เรือนของนางเปนทางสูความตาย 



  นําไปถึงแดนมรณะ 
 
เสียงของสติปญญา 
8เจาไมไดยินเสียงของสติปญญาหรือ 
  ความเขาใจมิไดสงเสียงอยูหรือ      
2 ณ ท่ีสูงริมทาง  ที่หัวมุมถนน 
  ปญญายืนอยู 
3 ขางประตูเขาเมือง  ตามทางเทา 
  ปญญารองบอกวา 
4 “ ฟงเถิด  มนุษยท้ังหลายเอย      
  เราปาวรองแกมวลมนุษยชาติ 
5 เจาคนท่ึม  จงรับความสุขุมรอบคอบ 
  เจาผูโฉดเขลาจงรับความเขาใจ 
6 ฟงเถิด  เรามีเรื่องสําคัญยิ่งจะบอก 
  เราเอยปากเพื่อกลาวสิ่งท่ีถูกตอง 
7 ปากของเรากลาวความจริง  
  ริมฝปากของเราชิงชังความชั่ว 
8 วาจาท้ังสิ้นของเราเที่ยงธรรม 
  ไมมีการเลี้ยวลดบิดเบือน 
9 ลวนแลวแตถูกตองสําหรับผูมีความเขาใจ   
  และไมมีขอผิดพลาดสําหรับผูมีความรู 
10 จงเลือกคําสอนของเราแทนเลือกเงิน  
  เลือกความรูดีกวาทองเนื้อดี 
11 เพราะสติปญญาสูงคากวาทับทิม  
  สิ่งท่ีเจาปรารถนาไมมีอะไรเปรียบปานปญญา 
 



12 เรา  ปญญาและความสุขุมรอบคอบควบคูกันมา  
  เรามีความรูกับดุลยพินิจ 
13 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+คือการเกลียดชังความชั่ว      
  เราชิงชังความหยิ่งจองหอง   
  การประพฤติชั่ว และวาจาตลบตะแลง 
14 เราใหคําปรึกษาและดุลยพินิจ 
  อํานาจและความเขาใจอยูท่ีเรา 
15 โดยเรา  กษัตริยจึงปกครอง 
  และผูครอบครองก็ตรากฎหมายที่ยุติธรรม 
16 โดยเรา  เจานายบังคับบัญชา 
  และเหลาขุนนางปกครองโลก 
17 เรารักผูท่ีรักเรา   
  คนที่เสาะหาเราก็พบเรา 
18 ทรัพยสมบัติ  เกียรติยศ  อยูท่ีเรา 
  ความมั่งค่ังถาวรและความเจริญรุงเรืองดวย 
19 ผลของเราดียิ่งกวาทองเนื้อแท 
  สิ่งท่ีเราใหล้ําคากวาเงินเนื้อดี 
20 เราดําเนินในวิถีแหงความชอบธรรม 
  ตามเสนทางแหงความยุติธรรม 
21 เราใหความม่ังค่ังแกผูท่ีรักเรา   
  เพิ่มพูนใหคลังสมบัติของเขาเต็มบริบูรณ 
 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงใหกําเนิดเรา   
   กอนพระราชกิจครั้งอดีตโพน 
  เปนสิ่งแรกแหงฝพระหัตถ 
23 เรารับการสถาปนาไวตั้งแตนิรันดรกาล 



  ตั้งแตปฐมกาลกอนเริ่มโลก 
24 เราถือกําเนิดตั้งแตยังไมมีมหาสมุทร   
  กอนน้ําพุพุงขึ้นมาสูผิวโลก 
25 กอนภูเขาและเนินเขาถูกสรางขึ้น 
  เราก็เกิดแลว 
26 กอนที่พระเจาทรงสรางผืนแผนดินและทองทุง 
  กอนผงธุลีใดๆ ของโลก 
27 เราอยูท่ีนั่น  เมื่อพระองคทรงสถาปนาฟาสวรรค 
  และกําหนดขอบเขตพื้นผิวของหวงลึก 
28 เมื่อทรงวางตําแหนงของเมฆเบื้องบน 
  และจํากัดเขตของตาน้ําแหงหวงบาดาล 
29 เมื่อพระองคทรงขีดพรมแดนของทะเล    
  เพื่อมิใหน้ําล้ําเขตทรงบัญชา 
 และเมื่อพระองคทรงปกผังวางฐานรากของโลก 
30  เราอยูเคียงขางพระองคเสมือนนายชางเอก      
 เปยมดวยความปติยินดีวันแลววันเลา 
  ราเริงอยูเบ้ืองพระพักตรพระองคเสมอ 
31 ชื่นชมกับสิ่งท่ีพระองคทรงสราง   
  คือ  โลกกวาง  และมวลมนุษยชาติ 
 
32 ดังนั้นลูกเอย  จงฟงเรา  
  ความสุขมีแกผูท่ีรักษาวิถีทางของเรา 
33 จงฟงคําสอนของเรา  แลวจงฉลาดขึ้น 
  อยาเพิกเฉยละเลย   
34 ความสุขมีแกผูท่ีฟงเรา      
  เฝารอเราทุกวันท่ีริมประตู  



  คอยทาท่ีหนาบานของเรา 
35 ดวยวาผูใดก็ตามที่พบเรายอมพบชีวิต 
  และไดรับความโปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา+ 
36 สวนผูท่ีพลาดจากเราก็ทํารายตัวเอง    
  ทุกคนท่ีเกลียดเราก็รักความตาย”  
 
สติปญญาและความโงเขลา 
9สติปญญาไดสรางวังขึ้น 
  บนเสาหลักเจ็ดตน 
2 และตระเตรียมงานเลี้ยงใหญ   
  ดวยการจัดเตรียมเนื้อและผสมเหลาองุนไว 
3 แลวสงนางกํานัลออกไปเชื้อเชิญทุกคน  

เธอรองเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองวา 
4 “ หันมาทางนี้เถิด  คนเขลาทั้งหลาย”  
  เธอกลาวกับผูขาดดุลยพินิจวา 
5 “ จงมารวมงานเลี้ยงของเรา   
  รับประทานอาหารและดื่มเหลาองุนท่ีเราไดผสมไว 
6 ทิ้งความเขลาเสีย   แลวเจาจะมีชีวิตอยู 
  และดําเนินในทางแหงความเขาใจ”  
7 ตักเตือนคนชอบเยาะเยย  มีแตจะถูกตอกกลับ 
  ผูท่ีตักเตือนคนชั่วราย  มีแตจะเสียหนา 
8 อยาเสียเวลาไปวากลาวคนมักเยาะเยย       
   เขามีแตจะเกลียดชังเจา       
  จงตักเตือนคนฉลาด  เขาจะรักเจา 
9 จงสอนคนฉลาด  แลวเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น   
  จงสอนคนชอบธรรม  แลวเขาจะเรียนรูมากขึ้น 



 
10 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนจุดเริ่มตนของปญญา  
  การรูถึงองคบริสุทธิ์นํามาซ่ึงความเขาใจ 
11 เ ร า * เพิ่มพูนวันเวลาของเจา 
  และทําใหปเดือนในชีวิตของเจาทวีผล 
12 หากเจาฉลาด  สติปญญาของเจาก็ใหบําเหน็จแกเจา 
 หากเจามักเยาะเยย  เจาก็มีแตทนรับทุกขอยูคนเดียว 
13 หญิงแพศยาเปนหญิงโงและทะลึ่งตึงตัง  
  นางปลอยตัวและไมรูจักคิด 
14 นางนั่งอยูท่ีประตูบาน 
  หรือ ณ ที่สูงของเมือง 
15 คอยใหทาผูชายที่ผานไปผานมา  
  ผูมุงหนาไปตามทางของตัว 
16 นางกลาวกับบรรดาผูขาดดุลยพินิจวา  
  “ คนเขลาทั้งหลายเอย  หันมาทางนี้เถิด 
17 น้ําท่ีลักเขาดื่มก็หวานดี   
  อาหารที่ขโมยเขากินก็อรอยนัก”  
18 แตคนเหลานั้นไมรูวาคนตายอยูท่ีนั่น 
  และแขกของนางลวนอยูในหวงมรณะ 
 
คนชอบธรรมและคนชั่ว 
10สุภาษิตของโซโลมอน:  
  บุตรที่ฉลาดทําใหบิดาสุขใจยินดี  
 สวนบุตรที่โงเขลาทําใหมารดาเศราใจ 
 
2 ทรัพยสมบัติท่ีไดมาอยางทุจริตนั้นไรคา     



  แตความชอบธรรมชวยกอบกูพนความตาย 
องคพระผูเปนเจา+เจามิทรงยอมใหคนชอบธรรมหิวโหย  
  และมิใหคนชั่วรายสมปรารถนา 
 
4 มือที่เกียจครานทําใหยากจนลง      
  สวนมือที่ขยันหมั่นเพียรนํามาซ่ึงความม่ังค่ัง 
 
5 ผูท่ีสะสมพืชผลในฤดูรอนเปนบุตรที่ฉลาด 
  สวนผูท่ีหลับไหลในฤดูเก็บเก่ียวเปนบุตรที่นาขายหนา 
 
6 พระพรอยูเหนือศรีษะคนชอบธรรม 
  แตความทารุณลนปากของคนชั่ว 
 
7 อนุสรณของคนชอบธรรมจะเปนพระพร  
  แตชื่อเสียงของคนชั่วจะเสื่อมเสียไป 
 
8 จิตใจท่ีฉลาดจะรับคําสั่งสอน 
  สวนคนโงพูดพลอยๆ ก็ถึงแกหายนะ 
 
9 สุจริตชนดําเนินอยางม่ันคง  
  สวนคนคดโกงจะถูกเปดโปง 
10 ผูท่ีขยิบตาสรางความเดือดรอน 
  การตักเตือนอยางตรงไปตรงมานําไปสูสันติสุข 
 
11 ปากของผูชอบธรรมเปนบอน้ําพุแหงชีวิต 
  แตความทารุณลนปากคนชั่ว 



 
12 ความเกลียดชังยั่วยุใหเกิดการแตกแยก   
 แตความรักมองขามความผิดท้ังมวล 
 
13 สติปญญาพบไดจากปากของผูมีความเขาใจ  
  สวนไมเรียวมีไวหวดหลังผูขาดดุลยพินิจ 
 
14 คนฉลาดสั่งสมความรู   
  แตปากของคนโงเชิญชวนความยอยยับ 
 
15 คนร่ํารวยมีดีตรงที่มีสมบัติ  
  สวนคนจนก็แยตรงที่จน5 
 
16 คาจางของคนชอบธรรมใชเลี้ยงชีวิต  
  สวนรายไดของคนชั่วนําโทษทัณฑมาสูเขา 
 
17 ผูท่ีอยูในโอวาทก็สําแดงทางสูชีวิต 
  สวนผูท่ีไมแยแสการตีสอนก็พาคนอื่นหลงผิด 
 
18 ผูท่ีซอนเรนความเกลียดชังมีริมฝปากท่ีโกหก 
  ผูท่ีกระพือคํานินทาวารายเปนคนโง 
 

                                      
5 10:15 * หรือ 
“ ความม่ังค่ังของคนรวยคือเมืองปอมปราการของเขา  
สวนความยากจนคือหายนะของคนจน”  



19 พูดมากก็พลั้งปากได 
  ผูท่ีรูจักยั้งปากก็เปนคนฉลาด 
 
20 ลิ้นของคนชอบธรรมคือเงินเนื้อดี 
  สวนจิตใจของคนชั่วก็ดอยคา 
 
21 ริมฝปากผูชอบธรรมหลอเลี้ยงคนมากมาย 
  แตคนโงตายเพราะขาดดุลยพินิจ 
 
22 พระพรขององคพระผูเปนเจา+นํามาซ่ึงความมั่งค่ัง 
  และมิไดทรงแถมความทุกขรอนมาดวย 
 
ความยําเกรงพระเจาทําใหชีวิตยืนยาว 
23 คนโงเพลิดเพลินกับการประพฤติชั่ว    
  สวนคนฉลาดชื่นชมในสติปญญา 
 
24 สิ่งท่ีคนชั่วหวาดกลัวจะมาถึงเขา 
  สวนความปรารถนาของผูชอบธรรมจะบรรลุผล 
 
25 เมื่อมรสุมพัดภัยกระหน่ํา  คนชั่วรายก็สิ้นไป  
  แตผูชอบธรรมยืนหยัดม่ันคงเปนนิตย 
 
26 เชนดังน้ําสมกับฟน  และควันกับตา 
  คนเกียจครานก็เปนเชนนั้น  แกผูใชเขาไป 
 
27 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ทําใหชีวิตยืนยาว 



  แตปเดือนของคนชั่วถูกบ่ันทอน 
 
28 คนชอบธรรมคาดหวังความสุขยินดี   
  สวนความหวังท้ังมวลของคนชั่วก็สูญเปลา 
 
29 ทางขององคพระผูเปนเจา+เปนท่ีกําบังสําหรับผูชอบธรรม 
  แตเปนหายนะแกผูกระทําชั่ว 
 
30 คนชอบธรรมจะไมมีวันถูกถอนรากถอนโคน 
  สวนคนชั่วรายจะไมคงอยูในแผนดิน 
 
31 ปากของผูชอบธรรมนํามาซ่ึงสติปญญา     
  แตลิ้นท่ีปลิ้นปลอนจะถูกตัดออก 
 
32 ริมฝปากผูชอบธรรมรูวาอะไรเหมาะสม 
  สวนปากของคนชั่วรูแตสิ่งท่ีตะลบตะแลง 
 
ผ ล ข อ ง ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม แ ละความชั่วราย 
11องคพระผูเปนเจา+ทรงเกลียดชังตราชูขี้ฉอ 
  แตพอพระทัยเครื่องชั่งท่ีเท่ียงตรง 
 
2 เมื่อความเยอหยิ่งมา   
   ความอัปยศก็ตามมา     
  สวนสติปญญามากับความถอมสุภาพ 
 
3 ความซ่ือสัตยนําทางใหคนเที่ยงธรรม   



  สวนคนชั่วรายถูกทําลายโดยความ 
   อสัตยอธรรมของตนเอง 
 
4 ทรัพยสมบัติชวยอะไรไมไดในวันแหงพระพิโรธ 
  แตความชอบธรรมชวยกอบกูใหพนจากความตาย 
 
5 ความชอบธรรมของผูไรท่ีติปูทางตรงสําหรับเขา 
  สวนคนชั่วจะลมลงโดยบาปผิดของตน 
 
6 ความชอบธรรมของคนเที่ยงตรงชวยกอบกูเขา 
  สวนคนคดติดกับโดยความปรารถนาชั่วของตน 
 
7 เมื่อคนชั่วตายไป  ความหวังของเขาก็พังพินาศ 
 
 ทุกสิ่งท่ีเขาคาดหวังจะไดจากอํานาจของตนก็สูญเปลา 
 
8 คนชอบธรรมรับการชวยเหลือใหพนจาก 
   ความทุกขรอน 
  และคนชั่วก็เขาไปรับแทน 
 
9 วาจาของคนชั่วผลาญทําลายเพื่อนบาน     
  สวนคนชอบธรรมหลุดพนโดยอาศัยความรู 
 
10 เมื่อคนชอบธรรมเจริญรุงเรือง บานเมืองก็ปติชื่นชม 
  เมื่อคนชั่วยอยยับ  ก็มีเสียงโหรองยินดี 
 



11 โดยพรแหงคนเที่ยงธรรม  บานเมืองก็เปนท่ียกยอง 
  แตโดยปากของคนชั่ว  บานเมืองก็พินาศยอยยับ 
 
จงระมัดระวังวาจา 
12 คนไมรูจักคิดก็เหยียดหยามเพื่อนบาน 
  สวนผูท่ีมีความเขาใจยอมสงบปากคํา 
 
13 คําซุบซิบนินทาแพรงพรายความลับ 
  สวนคนที่เชื่อถือวางใจไดรักษาความลับไว 
 
14 ประเทศชาติลมสลายเพราะขาดการชี้นํา 
  แตมีท่ีปรึกษามากๆ ชวยใหม่ันใจในชัยชนะ 
 
15 ผูท่ีคํ้าประกันคนอื่น  จะเดือดรอนแนนอน 
  สวนผูท่ีปฏิเสธการคํ้าประกันก็ปลอดภัย 
 
16 หญิงผูมีใจงดงามและกรุณา  ยอมไดรับความนับถือ 
  สวนชายใจรายยอมไดแตเงินเทานั้น 
 
17 ผูท่ีมีใจเมตตากรุณา  ก็ยังประโยชนสุขแกตน 
  สวนผูท่ีโหดรายทําใหตัวเองเดือดรอน 
 
18 คนชั่วไดคาจางจอมปลอม 
 
 แตผูท่ีหวานความชอบธรรมยอมเก็บเก่ียวบําเหน็จอันแนนอ
น  



 
19 ผูท่ีตั้งม่ันในความชอบธรรมยอมพบชีวิต  
  สวนผูติดตามความชั่วก็ไปสูความตาย 
 
20 องคพระผูเปนเจา+ทรงชังคนที่คดในของอในกระดูก  
  แตทรงชื่นชมคนที่วิถีทางของเขาไรท่ีติ 
 
21 จงมั่นใจเถิดวา  คนชั่วรายจะไมพนผิด ลอยนวลไปได  
  แตบรรดาผูชอบธรรมจะรอดพน 
 
22 หญิงงามผูไมรูจักคิด     
  ก็เหมือนหวงทองคําท่ีคลองจมูกหมู 
 
23 ความปรารถนาของคนชอบธรรมบรรลุแตผลดี 
  สวนความหวังของคนชั่วจบลงดวยความเกรี้ยวกราด 
 
การใหดวยใจกวางขวาง 
24 บางคนยิ่งใหอยางใจกวาง  ยิ่งมีเพิ่มมาก 
  สวนบางคนยิ่งตระหนี่ถ่ีเหนียวกลับยิ่งยากจน 
 
25 คนใจกวางจะเจริญรุงเรือง 
  ผูท่ีนําความชุมชื่นไปสูคนอื่น 
ตัวเองก็จะไดรับความชื่นใจ 
 
26 ผูคนยอมสาปแชงผูท่ีกักตุนขาว 
  แตคนที่เต็มใจขายใหยอมไดรับพรทวมทน 



 
27 ผูแสวงหาสิ่งท่ีดียอมพบคว า ม โ ป ร ด ป ร า น  
  สวนความชั่วมาสูผูแสวงหามัน 
 
28 คนท่ีวางใจในทรัพยสมบัติจะตกต่ําลง 
  สวนคนชอบธรรมจะเจริญรุงเรืองเหมือนตนไมเขียว 
 
29 ผูท่ีนําความทุกขรอนมาสูครอบครัวของตน  
ในที่สุดเขาจะไมมีอะไรเหลืออยู  
  และคนโงจะตกเปนทาสของคนฉลาด 
 
30 ผ ล ข อ ง ค น ช อ บ ธ รรมเปนตนไมแหงชีวิต 
  และผูท่ีฉลาดก็นําดวงวิญญาณ 
 
31 แมแตคนชอบธรรมก็ยังจะไดรับผลของการกระทําในโลกนี้  
  คนบาปคนชั่วจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
 
วินัยและการเรียนรู 
12ผูท่ีรักการเตือนสอนก็รักความรู      
  สวนผูท่ีชังการแกไขก็โงเขลา 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ทรงโปรดปรานคนดี  
  และทรงลงโทษคนที่คิดชั่ว 
 
3 ความชั่วไมชวยใหคนตั้งตัวได 
  แตรากฐานของคนชอบธรรมจะไมคลอนแคลน 



 
4 ภรรยาที่ดีเปนมงกุฎของสามี 
 
 สวนภรรยาที่นาอับอายดุจดังความผุกรอนในกระดูกของเขา 
 
5 คนชอบธรรมคิดอะไรตรงไปตรงมา 
  สวนคําแนะนําของคนชั่วนั้นคิดคดทรยศ 
 
6 วาจาของคนชั่วซุมดักทําราย 
  สวนถอยคําของคนเที่ยงธรรมชวยกอบกู 
 
7 คนอธรรมจะยอยยับและสูญสิ้น 
  แตเรือนของคนเที่ยงธรรมยั่งยืน 
 
8 คนเราไดรับการยกยองตามปญญาของตน  
  สวนคนใจคดยอมเปนท่ีชิงชัง 
 
9 เปนคนสมถะแตมีบริวารใชสอย 
  ก็ดีกวาทําทาวางโตแตไมมีจะกิน 
 
10 คนชอบธรรมหวงใยแมในความเปนอยูของสัตวท่ีเขาเลี้ยง   
  สวนคนอธรรมแมความกรุณาของเขาก็ยังโหดเหี้ยม 
11 ผูซ่ึงไถพรวนที่ดินของตนจะมีอาหารอุดม     
  สวนคนที่เอาแตเพอฝนก็ขาดวิจารณญาณ 
 
12 คนชั่วโลภในสิ่งท่ีไดมาโดยทุจริต 



  สวนคนชอบธรรมหยั่งรากเกิดผล 
 
13 คนชั่วจะตกที่นั่งลําบากเพราะวาจาชั่วของตน   
  สวนคนชอบธรรมหลีกพนความทุกขรอน 
 
14 ผลแหงวาจาทําใหคนเราไดรับสิ่งดีๆ  
  คนเรายอมไดรับผลตอบแทนจากการกระทําของตน 
 
คนฉลาดและคนโง 
15 คนโงคิดวาวิธีของตนถูก    
  สวนคนฉลาดยอมรับฟงคําแนะ น ำ  
 
16 คนโงเขลาอารมณวูวาม  
  สวนคนฉลาดสุขุมมองขามการสบประมาท 
 
17 พยานที่พูดจริงใหการอยางสัตยซ่ือ 
  สวนพยานเท็จโกหก 
 
18 คําพูดพลอยๆ ทิ่มแทงเหมือนดาบ   
 
 แตวาจาของคนเฉลียวฉลาดนํามาซ่ึงการเยียวยารักษา 
 
19 ความจริงยืนหยัดการพิสูจนของเวลา   
  สวนคําโกหกไมชาก็ถูกจับได 
 
20 ใจท่ีกะการชั่วรายเต็มไปดวยอุบายลอลวง  



  สวนผูท่ีสงเสริมความสงบสุขมีแตปติยินดี 
 
21 ไมมีภยันตรายตกแกผูชอบธรรม 
  สวนคนชั่วจะทุกขรอนแสนสาหัส 
 
22 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังคนที่มุสาหลอกลวง  
  แตทรงชื่นชมผูท่ีรักความจริง   
 
23 คนฉลาดไมแสดงภูมิ  
  แตคนโงแสดงความโงเขลาออกมา 
 
24 มือที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง       
 สวนความเกียจครานจบลงดวยการเปนทาสกรํางาน6 
 
25 ใจของคนที่วิตกกังวลก็ถวงเขาลง 
  แตคําปลุกปลอบใจทําใหชื่นบาน 
 
26 คนชอบธรรมระมัดระวังในการคบเพื่อน    
  สวนทางของคนชั่วพาใหหลงเตลิดไป 
 
27 คนเกียจครานไมยอมแมแตจะแลเนื้อที่ตนลามาได  
  แตคนขยันหมั่นเพียรเห็นคุณคาในสิ่งท่ีตนมี 
 

                                      
6 12:24 * หรือ “ อุตสาหะทํางานและกาวขึ้นเปนผูนํา  
หรือเกียจครานและย่ําอยูกับท่ี”  



28 ทางแหงความชอบธรรมนําไปสูชีวิต  
  บนทางนั้นคือความอมตะ 
 
วิถีของคนชอบธรรม 
13บุตรที่ฉลาดรับฟงคําสั่งสอนของบิดา     
  สวนคนชอบเยาะเยยไมฟงคําเตือนสติ 
 
2 คนเราไดรับผลดีจากวาจาของตน  
  สวนคนคิดชั่วแสวงหาความโหดราย 
 
3 ผูท่ีสงวนปากคําก็สงวนชีวิตของตน 
  สวนผูพูดพลอยๆ จะถึงแกหายนะ 
 
4 คนเกียจครานอยากได  แตไมได 
  สวนคนขยันก็ไดสมใจปรารถนา 
 
5 คนชอบธรรมเกลียดสิ่งท่ีเทียมเท็จ  
  สวนคนชั่วกอใหเกิดความนารังเกียจและนาอดสู 
 
6 ความชอบธรรมปกปองสุจริตชน 
  สวนคนชั่วถูกโคนลมดวยความชั่ว 
 
7 บางคนวางทาร่ํารวยแตไมมีอะไร  
  สวนบางคนทําทีวายากจนแตกลับมี 
  ทรัพยสมบัติมากมาย 
 



8 ทรัพยสมบัติอาจใชไถชีวิตคน 
  แตคนจนไมเคยถูกขมขูเรียกคาไถ 
 
9 ความสวางของคนชอบธรรมก็สดใส 
  สวนประทีปของคนชั่วจะถูกดับไป 
 
10 ความหยิ่งยโสมีแตนําไปสูการวิวาท 
  แตปญญาพบไดในบรรดาผูยอมรับคําแนะนํา 
 
11 เงินทุจริตรอยหรอไปเรื่อยๆ  
  สวนผูท่ีเก็บออมทีละนอย  ทําใหเพิ่มพูนขึ้น 
 
ท่ีมาของความหวัง 
12 ความหวังท่ีถูกประวิงไวทรมานจิตใจคน   
  แตความสมปรารถนาเปนตนไมแหงชีวิต 
 
13 ผูท่ีลบหลูพระวจนะจะตองชดใช 
  สวนผูท่ีเคารพบทบัญญัติก็ไดรับบําเหน็จ 
 
14 คําสอนของปราชญเปนน้ําพุแหงชีวิต  
  ชวยใหพนจากบวงความตาย 
 
15 คนท่ีมีความเขาใจก็ไดรับความโปรดปราน       
  สวนทางของคนไมซ่ือก็ยากลําบาก 
 
16 คนฉลาดกระทําการดวยสติปญญา  



  แตคนเขลาโออวดความโงของตน 
 
17 ผูสื่อขาวท่ีชั่วกอความเดือดรอน 
  สวนทูตที่เชื่อถือไดนํามาซ่ึงการบําบัด 
 
18 ผูท่ีไมแยแสคําเตือนสติ  ก็มุงสูความยากจนและความอับอาย  
  สวนผูท่ีรับฟงคําวากลาว ก็ไดรับเกียรติ 
 
19 เมื่อความปรารถนาสัมฤทธิ์ผล  ก็ชื่นวิญญาณยิ่งนัก 
  สวนคนโงชิงชังการหันจากความชั่ว 
 
20 คบกับคนฉลาดแลวฉลาดขึ้น  
 คบกับคนโงจะเผชิญอันตราย7 
 
21 เคราะหรายไลตามคนชั่ว 
  สวนความเจริญรุงเรืองเปนรางวัลของผูชอบธรรม 
 
22 คนดีท้ิงมรดกไวใหลูกหลานเหลน     
  แตทรัพยสมบัติของคนบาปถูกสะสมไวใหผูชอบธรรม 
 
23 ที่นาของคนยากจนอาจใหพืชผลอุดม  
  แตถูกความอยุติธรรมกวาดเอาไปหมด 
 

                                      
7 13:20 * หรือ “ คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิต  
บัณฑิตพาไปหาผล”  



24 ผูท่ีสงวนไมเรียวก็ชังลูกของตน 
  สวนผูท่ีรักลูกจริงก็เอาใจใสเตือนสอนเขา 
 
25 คนชอบธรรมไดรับประทานจนหนําใจ 
  สวนคนชั่วหิวโหยทองก่ิว 
 
คนเที่ยงธรรมและคนชั่วราย 
14หญิงฉลาดสรางเรือนของตนขึ้น    
  สวนหญิงโงรื้อมันลงดวยน้ํามือของตน 
 
2  ผูประพฤติตามทํานองคลองธรรมก็ยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  สวนผูท่ีคดในของอในกระดูกก็ลบหลูพระองค 
 
3 วาจาของคนโงนําทุกขภัยมาสูเจาตัว  
  แตคําพูดของคนฉลาดจะปกปองเขาไว 
 
4 คอกวัวท่ีวางเปลาก็ดูสะอาด  
  แตผลิตผลอุดมไดมาจากแรงวัว 
 
5 พยานที่ซ่ือสัตยไมพูดมุสา 
  สวนพยานเท็จพูดโกหกอยูเรื่อย 
 
6 นักเยาะเยยแสวงหาปญญาและไมเคยพบ 
  แตคนที่คิดเปนก็พบความรูไดอยางงายดาย 
 
7 จ ง หลีกหางจากคนโง 



  เพราะเจาจะไมพบความรูจากปากของเขา 
 
8 ค น ฉ ล า ด ม อ ง ก า ร ณไ ก ล   
  สวนคนโงหลอกตัวเอง  ไมยอมเผชิญความจริง 
 
9 คนโงเยยหยันการแกไขความผิดบาป 
  สวนคนเที่ยงธรรมใฝดี 
 
10 คนเราจะขื่นขมหรือสุขยินดีก็รูอยูแกใจ 
  คนอื่นยากที่จะรวมรับรู 
 
11 เรือนของคนชั่วจะถูกทําลายลง 
  แตเต็นทของผูเท่ียงธรรมจะจําเริญ 
 
12 มีทางหนึ่งซ่ึงคนเราคิดวาถูกตอง 
  แตในบ้ันปลายมันนําไปสูความตาย 
 
13 แมขณะหัวเราะ  จิตใจอาจปวดราว 
  และความสุขยินดีอาจจบลงดวยความโศกสลด 
 
14 คนปลิ้นปลอน  จะไดรับผลตอบแทนอยางสาสม 
  สวนคนดีก็ไดรับบําเหน็จของตน 
 
15 คนโงนั้นอะไรๆ ก็เชื่อ  
  สวนคนสุขุมชาญฉลาดรูจักยั้งคิดในแตละยางกาว 
 



16
 คนฉลาดยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และหลีกหางจากความช่ั
ว   
  สวนคนโงหุนหันและไมรูจักยั้งคิด 
 
17 คนวูวามทําอะไรโงๆ   
  และคนเจาเลหถูกผูคนเกลียดชัง 
 
18 คนโงครองความโง  
  สวนคนฉลาดสวมมงกุฎแหงความรู 
 
19 คนชั่วจะกมกราบลงตอหนาคนดี 
  และคนเลวจะสยบที่ประตูของผูชอบธรรม 
 
คนร่ํารวยและคนยากจน 
20 คนจนนั้นแมแตเพื่อนบานก็ยังรังเกียจ    
  สวนคนร่ํารวยมีเพื่อนฝูงมากมาย 
 
21 ผูท่ีดูถูกเพื่อนบานก็บาป 
  ค ว า ม สุขมีแกผูท่ีเอ็นดูสงสารคนยากไร 
 
22 ผูวางแผนชั่วรายก็เตลิดหลงมิใชหรือ   
 
 สวนคนที่คิดอานการดีก็พบความรักและความซื่อตรงภักดี 
 
23 การพากเพียรทํางานลวนใหผลกําไร  



  การเอาแตพูดนําไปสูความขัดสน 
 
24 ความม่ังค่ังของคนฉลาดเปนมงกุฎของเขา 
  สวนความโงของคนโงใหไดแตความโง 
 
25 พยานที่พูดความจริงชวยชีวิตคน 
  สวนพยานเท็จเปนคนทรยศหักหลัง 
 
26 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ใหความอุนใจม่ันคง 
  ลูกหลานของเขาจะมีท่ีพึ่ง 
 
27 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+เปนน้ําพุแหงชีวิต  
  ซ่ึงชวยมนุษยใหพนจากความตาย 
 
28 ศักด์ิศรีของกษัตริยอยูท่ีประชากรหมูมาก 
  ถาไมมีประชาชน  เจานายก็อยูไมได 
 
29  ผูท่ีรูจักยับยั้งโทสะก็มีความเขาใจ 
  สวนคนหุนหันหนุนชูความโง 
 
30 ใจท่ีสงบตอชีวิตใหยืนยาวออกไป  
  แตความอิจฉาริษยากัดกรอนชีวิต 
 
31 ผูท่ีรังแกคนยากจนก็หม่ินประมาท 
   องคพระผูสรางเขา    



 
 การชวยเหลือคนขัดสนเปนการถวายเกียรติแดพระเจา 
 
32 เมื่อภัยพิบัติมาถึง  คนชั่วก็ถูกโคนลม 
  สวนคนชอบธรรมแมในความตายก็มีท่ีลี้ภัย 
 
33 สติปญญาสงบนิ่งอยูในใจคนฉลาด 
  และเปนท่ีประจักษแจงแมในหมูคนโง 
 
34 ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติ      
  แตบาปเปนความอัปยศของชนชาติ 
 
35 กษัตริยโปรดขาราชบริพารที่ทํางานโดยใชสติปญญา  
  แตทรงพิโรธผูท่ีประพฤตินาละอาย 
 
ว า จ า ข อ ง ค น ฉ ล า ด  
15คําตอบออนหวานชวยระงับความโกรธ     
  แตถอยคําเผ็ดรอนยั่วยุโทสะ 
 
2 วาทะของคนฉลาดสงเสริมความรู  
  สวนวาจาของคนโฉดสาธยายความโง 
 
3 พระเนตรขององคพระผูเปนเจา+อยูทุกหนทุกแหง  
  ทรงจับตาดูท้ังคนดีและคนชั่ว 
 
4 ถอยคําท่ีชวยเยียวยาเปนตนไมแหงชีวิต 



  แตวาจาตลบตะแลงทําใหจิตใจแตกสลาย 
 
5 คนโงดูหม่ินคําเตือนสอนของบิดา  
  ผูท่ีรับฟงคําวากลาวแสดงถึงความฉลาด 
 
6 เรือนของผูชอบธรรมมีคลังทรัพยใหญ 
  สวนรายไดของคนชั่วนํามาซ่ึงทุกขรอน 
 
7 วาจาของคนฉลาดเผยแพรความรู  
  ซ่ึงจิตใจของคนโงใหไมได 
 
8 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังเครื่องบูชาของคนชั่ว 
  แตทรงชื่นชมคําอธิษฐานของคนชอบธรรม 
 
9 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังวิถีทางของคนชั่ว   
  แตทรงรักผูท่ีติดตามความชอบธรรม  
 
10 หากเขาละทิ้งทางดีนั้นไป จะถูกลงโทษหนัก   
  ผูท่ีเกลียดชังการวากลาวตักเตือนจะพบความตาย 
 
11
 แมความตายและหายนะก็ประจักษแจงสําหรับองคพระผูเปน
เจา+ 
  จิตใจมนุษยจะยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
 
12 คนมักเยาะเยยไมชอบการตักเตือน 



  เขาจะไมปรึกษาคนฉลาด 
 
จิตใจท่ียินดี 
13 ความสุขใจทําใหหนาตาผองใส  
  ความราวรานใจทําใหดวงวิญญาณแหลกสลาย 
 
14 ใจสุขุมใฝหาความรู 
  สวนคนโงใชความโงหลอเลี้ยงปาก 
 
15 ทุกคืนวันของผูทุกขใจลวนแตเลวราย 
  สวนจิตใจราเริงมีงานฉลองไมขาดสาย 
 
16 มีนอยแตยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  ดีกวามีทรัพยสมบัติมากแตเดือดรอนวุนวาย 
 
17 กินผักในที่ซ่ึงมีความรัก 
  ดีกวากินเนื้อวัวขุนพรอมกับความเกลียดชัง 
 
18 คนอารมณวูวามยั่วยุความแตกแยก 
  สวนคนใจเย็นยุติการวิวาท 
 
19 ทางของคนเกียจครานมีแตขวากหนาม 
  สวนวิถีของคนเที่ยงธรรมราบรื่น 
 
20 บุตรที่ฉลาดทําใหบิดาสุขใจ  
  สวนคนโงดูหม่ินมารดาตน 



 
คําแนะนําปรึกษา 
21 คนโงนิยมชมชอบความโงเขลา  
  สวนคนรูจักคิดยืนอยูบนวิถีอันถูกตอง 
 
22 ขาดคําปรึกษาแผนงานก็ลมเหลว 
  มีท่ีปรึกษามากๆ ทําใหประสบผลสําเร็จ  
 
23  ผูใหคําตอบที่เหมาะสมก็พบความยินดี 
  ถอยคําท่ีถูกกาลเทศะก็ดีเหลือหลาย 
 
24 เสนทางชีวิตของคนฉลาดนําขึ้นสูเบ้ืองบน 
  เพื่อปองกันมิใหด่ิงลงสูแดนความตาย 
 
25 องคพระผูเปนเจา+ทรงรื้อโคนเรือนของคนเยอหยิ่ง 
  แตทรงดูแลเขตแดนของหญิงมาย 
 
26 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังความคิดของคนชั่ว 
  แตทรงชื่นชมความคิดของคนบริสุทธิ์ 
 
27 คนโลภทําใหครอบครัวเดือดรอน   
  แตคนที่ชิงชังสินบนจะมีชีวิตอยู 
 
28 คนชอบธรรมคิดกอนตอบ 
  สวนคนชั่วแฉคําชั่วออกมา 
 



29 องคพระผูเปนเจา+ทรงอยูหางไกลคนชั่วราย  
  แตทรงสดับฟงคําอธิษฐานของผูชอบธรรม 
 
30 ทัศนียภาพที่สดใสทําใหจิตใจแชมชื่น 
  และขาวดีทําใหชุมฉ่ํากระดูก 
 
31 ผูท่ีรับฟงคําตักเตือนซ่ึงใหชีวิต 
  จะไดรวมในแวดวงของคนฉลาด  
 
32 ผูท่ีละเลยคําทวงติงก็ดูหม่ินตนเอง 
  สวนผูท่ีรับฟงคําวากลาวก็ไดความเขาใจ 
 
33
 ค ว า ม ย ำ เ ก ร ง องคพระผูเปนเจา+สอนใหเฉลียว
ฉ ล า ด   
  และความถอมใจนําหนาเกียรติยศ 
 
ทางของพระเจา 
16แผนงานความคิดเปนของมนุษย 
  แตคําตอบของลิ้นมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
2 ทางทั้งสิ้นของมนุษยก็ดูเหมือนไรมลทินสําหรับเขา 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงประเมินแรงจูงใจ 
 
3 เจาจะทําการสิ่งใดจงมอบไวกับองคพระผูเปนเจา+   
  



  แลวแผนงานของเจาจะประสบผลสําเร็จ 
 
4
 องคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําทุกสิ่งเพื่อพระประสงคของพร
ะองคเอง  
  แมแตคนชั่วรายก็เพื่อวันแหงภัยพิบัติ 
 
5 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังจิตใจหยิ่งผยอง  
  มั่นใจเถิด  เขาไมพนถูกลงโทษแนนอน 
 
6 ความผิดบาปไถถอนไดโดยความรักและความเที่ยงตรง 
 
 คนเราหลีกเลี่ยงจากความชั่วไดโดยการยําเกรงองคพระผูเป
นเจา+ 
7  เมื่อวิถีทางของผูใดเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเจา+ 
  แมแตศัตรูพระองคก็ยังทรงกระทําใหคืนดีกับเขา 
 
8 ไดมาเล็กนอยโดยสุจริต 
  ดีกวาไดมามากมายอยางทุจริต 
 
9 มนุษยคิดวางแผนงานอยูในใจ 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงชี้ขาดยางกาวของเขา 
 
10 พระเจาจะทรงชวยใหกษัตริยพิพากษาราษฎรอยางยุติธรรม  
  การตัดสินของพระองคจะไมผิดพลาด 
 



11 ตราชูและตาชั่งเที่ยงตรงมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
  ลูกตุมท้ังสิ้นในถุงเปนพระราชกิจของพระองค 
 
สติปญญาดีกวาทอง 
12 กษัตริยทรงชิงชังการกระทําผิด 
 
 เพราะพระราชบัลลังกสถาปนาขึ้นโดยความชอบธรรม 
13 กษัตริยทรงชื่นชมวาจาอันซ่ือตรง 
  ทรงนิยมผูท่ีพูดความจริง 
 
14 พระพิโรธของกษัตริยเปนสัญญาณแหง ความตาย   
  แตคนฉลาดจะระงับมันเสียได 
 
15 เมื่อพระพักตรของกษัตริยทรงแจมใสก็หมายถึงชีวิต 
 
 ความโปรดปรานของพระองคเชนดังเมฆฝนในฤดูใบไมผลิ 
 
16 ไดสติปญญาดีกวาไดทองคํา  
  เลือกความเขาใจดีกวาเลือกเงิน 
 
17 ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมหลีกหางจากความช่ัว  
  ผูท่ีระแวดระวังทางของตนก็ถนอมชีวิตของตน 
 
18 ความหยิ่งทะนงนําหนาการถูกทําลาย  
  และการยกตนขมทานอยูหนาการลมลง 
 



19 มีใจถอมและอยูในหมูคนแรนแคน 
  ดีกวาริบของที่แบงมาไดกับคนเยอหยิ่ง 
 
20  ผูท่ีใสใจในพระวจนะจะจําเริญ 
  ความสุขมีแกผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+ 
 
21 คนฉลาดไดชื่อวาสุขุมมองการณไกล 
  และคําพูดท่ีนุมนวลทวีผลในการสั่งสอน 
 
22 ปญญาเปนน้ําพุแหงชีวิตสําหรับผูเปนเจาของ  
  แตความเขลานําโทษทัณฑมาใหคนโง 
 
23 ถอยคําท่ีสุขุมรอบคอบยอมมาจากจิตใจท่ีเฉลียวฉลาด  
  และสงเสริมในการสั่งสอน 
 
24 วาจาออนโยนเหมือนรวงผึ้ง  
  หวานชื่นแกจิตวิญญาณและใหพลานามัย 
 
ทางของคนชั่วราย 
25 มีทางหนึ่งซ่ึงดูเหมือนวาถูกตองสําหรับคนเรา  
  แตในบ้ันปลายมันนําไปสูความตาย 
 
26 ความหิวของคนงานเปนผลดีแกเขา 
  เพราะความหิวของเขาชวยกระตุนเขา 
 
27 คนวายรายวางแผนชั่ว 



  แ ล ะ ว า จ า ของเขาเหมือนไฟแผดเผา 
 
28 คนปลิ้นปลอนยั่วยุการวิวาท  
  คําซุบซิบนินทาทําใหเพื่อนสนิทแตกคอกัน 
 
29 คนทารุณลอลวงเพื่อนบาน 
  และนําเขาไปในทางที่ไมดี 
 
30 ผูท่ีขยิบตากําลังคิดวางแผนตลบหลัง 
  ผูท่ีเมมริมฝปากคิดการชั่ว 
 
31 ผมหงอกเปนมงกุฎแหงศักด์ิศรี 
  ไดมาโดยชีวิตอันชอบธรรม 
 
32 โกรธชาดีกวามีกําลังมาก 
  ผูท่ีควบคุมอารมณตนไดดีกวาผูท่ีตีเมืองได 
 
33 สลากนั้นเขาทอดลงที่ตัก 
  แตผลชี้ขาดมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
เรื่องของถอยคํา 
17เสบียงกรังนิดหนอยพรอมกับความสงบสุข  
 
 ดีกวาเรือนที่มีงานฉลองเพียบแตควบคูกับการทะเลาะวิวาท 
 
2 คนรับใชท่ีฉลาดจะปกครองบุตรที่นาขายหนา 



  และมีสวนแบงในทรัพยสมบัติ 
 
3 เบาหลอมมีไวสําหรับเงิน  และเตาถลุง มีไวสําหรับทองคํา 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงทดสอบจิตใจ 
 
4 คนชั่วฟงวาจาชั่ว 
  คนโกหกใสใจฟงคําพูดเลวราย 
 
5 ผูท่ีเยยหยันคนยากไรก็แสดงความลบหลูพระผูทรงสรางเขา    
  ผูท่ีกระหยิ่มลําพองในภัยพิบัติจะไมพนโทษ 
 
6 ลูกหลานเปนสงาราศีของคนแก  
  และพอแมเปนความภาคภูมิใจของลูกๆ  
 
7 วาจาไพเราะไมเหมาะแกคนโฉดเขลา  
  คํามุสายิ่งไมเหมาะแกผูนํา 
 
8 สินบนเปนแกวสารพัดนึกสําหรับผูใหสิน บ น   
  จะหันไปทางไหนก็ลวนแตสัมฤทธิ์ผล 
 
9 ผูท่ีลบขอบาดหมางก็สงเสริมความรักสามัคคี 
  ผูท่ีฟนฝอยหาตะเข็บก็ทําใหเพื่อนสนิทหมางใจกัน 
 
10 คํากําราบคนฉลาดเพียงครั้งเดียว  
  ไดผลกวาเฆี่ยนหลังคนโงรอยที 
 



11 คนชั่วคิดแตจะกบฏฝาฝน 
  จะมีผูสื่อสารที่ไรเมตตาไปสูเขา 
 
12 ใหไปพบแมหมีท่ีลูกถูกขโมยไป 
  ยังดีกวาไปพบคนโงกับความโงของเขา 
 
คาของสติปญญา 
13 ผูใดตอบแทนความดีดวยความชั่ว  
  ความชั่วจะไมพรากจากบานเขา 
 
14 เมื่อเริ่มตนวิวาทก็เหมือนรอยรั่วท่ีทํานบ 
  ฉะนั้นจงเลิกเสียกอนจะเกิดการวิวาท 
 
15 การปลอยตัวผูกระทําผิด  และการตัดสินลงโทษผูไมผิด 
  องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังท้ังสองอยาง 
 
16 เงินในมือคนโงจะมีประโยชนอันใด 
  ในเมื่อเขาไมมีใจอยากไดสติปญญา 
 
17 เพื่อนแทยอมรักภักดีตอกันเสมอ  
  และพี่นองเกิดมาก็เพื่อชวยกันในยามทุกขยาก 
 
18 ผูท่ีขาดดุลยพินิจก็จับมือรับรอง 
  และค้ําประกันใหเพื่อนบาน 
 
19 ผูท่ีรักการทะเลาะวิวาทก็รักบาป 



  ผูท่ีโออวดก็หาความเดือดรอนใสตัว 
 
20 คนท่ีมีจิตใจกลับกลอกยอมไมเจริญ  
  คนที่ลิ้นตลบตะแลงจะตกที่นั่งลําบาก 
 
21 นาเศราท่ีมีลูกเปนคนโฉดเขลา 
  บิดาของคนโงก็ยิ้มไมออก  
 
22 จิตใจแชมชื่นเปนยาขนานเอก  
  วิญญาณท่ีแหลกสลายทําใหกระดูกแหง 
 
23 คนชั่วแอบรับสินบน 
  เพื่อบิดเบือนความยุติธรรม 
 
24 คนสุขุมชาญฉลาดคํานึงถึงปญญา     
  แตคนโงกวาดสายตาไปสุดโลก 
 
25 บุตรชายที่โฉดเขลาทําใหบิดาโศกเศรา  
  และสรางความขมขื่นแกผูใหกําเนิด  
 
26 ไมเปนการดีท่ีสั่งลงโทษคนไมผิด 
  และเฆี่ยนโบยผูท่ีสุจริต 
 
27 ผูท่ีมีความรูใชวาจาอยางยับยั้งชั่งใจ 
  ผูท่ีมีความเขาใจรูจักควบคุมอารมณ 
 



28 แมแตคนโงเม่ือนิ่งอยู  คนก็ยังคิดวาเขาฉลาด  
  เมื่อเขาสงบปากคําไวก็นับวายังรูคิด 
 
ถอยคําของคนฉลาดและคนโงเขลา 
18คนไรน้ําใจทําตามอําเภอใจ 
  ไมยอมรับดุลยพินิจใดๆ  
 
2 คนโงไมนิยมความเขาใจ   
  เอาแตชื่นชมในการแสดงความคิดเห็นของตน 
 
3 การดูหม่ินมากับความชั่ว 
  ความอัปยศมากับความอับอาย 
 
4 วาจาของคนเราเปนน้ําลึก 
  แตน้ําพุแหงปญญาเปนธารน้ําเชี่ยว 
 
5 เปนความผิดท่ีจะเขาขางคนชั่ว  
  และไมใหความยุติธรรมแกผูบริสุทธิ์ 
 
6 ริมฝปากของคนโงนํามาซ่ึงการวิวาท 
  ปากของเขาเชิญชวนการโบยตี 
 
7 ปากของคนโงคือเครื่องบอนทําลาย 
  ริมฝปากของเขาเปนกับดักวิญญาณของตน 
 
8 คําซุบซิบนินทาเหมือนอาหารโอชะ  



  เขาไปยังสวนลึกของ ค น เ ร า  
 
9 คนเกียจคราน 
  เปนพี่นองกับคนชอบทําลาย 
 
10 พระนามขององคพระผูเปนเจา+เปนปอมปราการมั่นคง      
  คนชอบธรรมวิ่งไปหาแลวปลอดภัย 
 
11 ทรัพยสมบัติของคนรวยเปนเมืองปอมปราการของเขา 
  มันเปนเหมือนกําแพงสําหรับเขา 
 
12 ใจของคนยอมหยิ่งผยองกอนลมลง 
  แตความถอมสุภาพนําหนาเกียรติยศ 
 
13 เปนความอับอายและโงเขลา 
  ที่ตอบกอนรับฟง 
 
14 กําลังใจทําใหยืนหยัดท้ังๆ เจ็บปวย 
  แตเม่ือหมดกําลังใจใครจะทนได 
 
15 ใจฉลาดขวนขวายหาความรู 
  หูของปราชญเสาะหาความรู 
 
16 ของกํานัลเปดชองทางแกผูให   
  มันนําเขามาอยูตอหนาคนสําคัญๆ  
 



17 ผูท่ีใหการกอนดูเหมือนเปนฝายถูก   
  จวบจนอีกฝายเขามาสอบสวนเขา 
 
18 การจับฉลากยุติขอโตแยง   
  และสงบกรณีพิพาทระหวางคูตอสูท่ีมีพลัง 
 
19 การไกลเกลี่ยพี่นองที่บาดหมางกัน  
ยากยิ่งกวาการยึดเมืองปอมปราการ  
 
 ค ว า ม โ ก ร ธ ข อ ง เ ข า จ ะ ข ว า ง กั้นเจาเห
มือนดังซ่ีกรงเหล็ก 
 
20 คนเราอิ่มทองดวยผลของวาจา  
  จะสุขใจไดก็ดวยผลจากปาก 
 
21 ความเปนความตายอยูท่ีอํานาจของลิ้น  
 คนที่ชอบพูดตองทนรับผลของมัน 
 
22 ผูท่ีพบภรรยาก็พบของดี  
  และรับความโปรดปรานจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
23 ค น ย า ก จ น ว อ น ข อ ค ว า ม เ ม ต ต า        
  แตคนมั่งมีตอบอยางหวนๆ  
 
24 มีเพื่อนที่แสรงทําตัวเปนเพื่อน      
 แตเพื่อนที่สนิทแนนแฟนยิ่งกวาพี่นองก็มี 



 
คนร่ํารวยและคนยากจน 
19 ยากจนแตดําเนินชีวิตอยางไรท่ีติ 
  ดีกวาเปนคนโงพูดตลบตะแลง 
 
2 กระตือรือรนโดยปราศจากความรูก็ไมดี  
  ความหุนหันและเดินผิดทางก็เชนกัน 
 
3 ความโงของคนทําลายชีวิตตนเอง 
  แลวยังฉุนโกรธโทษองคพระผูเปนเจา+ 
 
4 ความม่ังค่ังชักนําใหมีเพื่อนฝูงมากมาย  
  สวนคนจนก็ถูกเพื่อนละทิ้งไป 
 
5 พยานเท็จจะไมพนโทษ  
  และคนโกหกจะไมพนผิด 
 
6 คนเปนอันมากเอาใจคนใจกวาง  
  และทุกคนเปนมิตรกับผูท่ีใหของกํานัล 
 
7 พี่นองของคนจนเองยังเมินหนาหนี      
  เพื่อนๆ ของเขาจะยิ่งกวานั้นสักเทาไร  
 ถึงแมเขารองเรียก 
  แตทุกคนก็หายหนาไปกันหมด 
 
8 ผูท่ีไดสติปญญาก็รักจิตวิญญาณของตน  



  ผูท่ีรักความเขาใจก็เจริญรุงเรือง 
 
9 พยานเท็จจะไมพนโทษ  
  และคนโกหกจะตองพินาศ 
 
10 คนโงไมเหมาะที่จะอยูอยางหรูเลิศ  
  ทาสก็ยิ่งไมเหมาะท่ีจะปกครองเจานาย 
 
11 สติปญญาทําใหคนเราโกรธชา  
  ผูท่ีมองขามเรื่องยั่วโทสะ นับวาเปนการรักษาศักด์ิศรี 
 
12 พระพิโรธของกษัตริยเชนดังเสียงคํารามของราชสีห 
 
 แตความโปรดปรานของพระองคเหมือนน้ําคางรดพืชพันธุ 
 
13 บุตรโงเขลาเปนความหายนะแกบิดาของตน 
  และภรรยาที่ชวนทะเลาะก็เหมือนฝนตกพรําๆ ไมหยุด 
 
14 บานและทรัพยสินเปนมรดกจากบิดา 
  สวนภรรยาที่เฉลียวฉลาดมาจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
15 ความเกียจครานทําใหหลับสนิท   
  และคนขี้เกียจตองหิวโหย 
 
16 ผูท่ีเชื่อฟงคําเตือนสอนก็ถนอมชีวิตของตนไว  
  ผูท่ีไมแยแสทางของตนจะตาย 



 
17 ผูท่ีเมตตาคนยากจนก็เทากับใหองคพระผูเปนเจา+ทรงยืม   
  และพระองคจะทรงตอบแทนสิ่งท่ีเขากระทํา 
 
คําแนะนําสั่งสอน 
18 จงตีสอนลูก  เพราะในการทําเชนนั้น  ยังมีความหวัง 
  อยารูเห็นเปนใจใหเขาตองตาย 
 
19 คนอารมณวูวามจะตองรับโทษของตนเอง 
  เพราะถาจะชวยเขา  ก็ตองชวยกันอยูร่ําไป 
 
20 จงฟงคําแนะนําและรับคําตักเตือน  
  เพื่อเจาจะเฉลียวฉลาดไปตลอดชีวิต 
 
21 ในใจมนุษยมีแผนงานมากมาย  
  แตพระประสงคของพระเจาจะยั่งยืนม่ันคง 
 
22 สิ่งท่ีคนเราปรารถนาคือความรักภักดีม่ันคง  
  และยากจนก็ดีกวาไมซ่ือสัตย 
 
23 ความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+นําไปสูชีวิต   
  ความสงบสุขและการปกปองจากทุกขรอน 
 
24 คนบางคนเกียจคราน 
  จนถึงกับไมยอมตักอาหารใสปากตนเอง 
 



25 จงลงโทษคนชอบเยาะเยย   
  แลวคนซ่ือๆ จะเรียนรูความสุขุมรอบคอบ  
  จงเตือนคนฉลาดและเขาจะเรียนรู 
 
26 บุตรที่ทํารายบิดาและขับไลมารดา  
  ก็เปนบุตรที่อกตัญูนํามาซ่ึงความอับอายขายหนา 
 
27 ลูกเอย  ถาเลิกฟงคําสั่งสอน 
  ก็จะหลงเตลิดจากถอยคําแหงความรู 
 
28 พยานที่เลวเยยหยันความยุติธร ร ม  
  และปากของคนชั่วกลืนความชั่วลงไป 
 
29 โทษทัณฑพรอมแลวสําหรับคนชอบเยาะเยย 
  และการโบยสําหรับหลังของคนโง 
 
ซ่ือสัตยดีกวาคดโกง 
20เหลาองุนใหกําลังใจอยางผิดๆ   ของมึนเมานําไปสูการวิวาท  
  ผูใดยอมใหมันพาหลงเตลิดไปก็ไมฉลาด 
 
2 พระพิโรธของกษัตริยเสมือนสิงหคําราม    
 
 การยั่วยุพระพิโรธของพระองคเปนการเอาชีวิตเขาเสี่ยง 
 
3 เปนเกียรติอยางหนึ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวง  
  คนโงเทานั้นวองไวในการวิวาท 



 
4 คนเกียจครานไมยอมไถหวานเมื่อถึงฤดู 
  ตอนเก็บเก่ียวก็จะไมมีอะไรกิน 
 
5 จุดมุงหมายในใจของคนเราคือหวงน้ําลึก 
  แตคนที่มีความเขาใจก็โพงมันออกมาได 
 
6 คนสวนมากอางวาตนมีความจงรักภักดี 
  แตใครเลาจะพบคนที่สัตยซ่ือพูดจริงทําจริง 
 
7 คนชอบธรรมดําเนินชีวิตอันไรท่ีติ  
  ลูกหลานของเขายอมไดรับพร 
 
8 เมื่อกษัตริยประทับบนบัลลังกเพื่อพิพากษา   
  ทรงพิเคราะหแยกแยะผิดถูก 
 
9 ใครจะกลาวไดวา “ ขาพเจาไดรักษาใจตนใหบริสุทธิ์ 
  ขาพเจาสะอาดปราศจากบาปแลว”  
 
10 ลูกตุมฉอ  และเครื่องชั่งวัดขี้โกง 
  องคพระผูเปนเจา+ทรงลวนชิงชัง 
 
11 แมเด็กๆ  ก็มองออกไดจากการกระทําของเขา  
  วาความประพฤติของเขาบริสุทธิ์ถูกตองหรือไม 
 
12 หูซ่ึงไดยิน  ตาซึ่งมองเห็น 



  ลวนองคพระผูเปนเจา+ทรงสราง 
 
13 อยารักแตนอนมิฉะนั้นจะยากจน       
  จงตื่นตัวแลวจะมีอาหารเหลือเฟอ 
 
14 คนซ้ือมักจะพูดวา “ ของไมดีเลย”   
  แลวก็ไปคุยอวดของที่ซ้ือ 
 
ผลลัพธของการคดโกง 
15 ทองก็มี  ทับทิมก็ดาษด่ืน  
  แตริมฝปากที่เผยความรูเปนอัญมณีท่ีหายาก 
 
16 จงยึดเสื้อผาของผูท่ีคํ้าประกันใหแกคนแปลกหนา 
  ยึดไวเปนมัดจํา  เมื่อเขาประกันใหหญิงเสเพล 
 
17 อาหารที่ไดมาโดยทุจริตมีรสหวาน 
  แตลงเอยดวยกอนกรวดเต็มปาก 
 
18 จงวางโครงการโดยหาคําปรึกษา  
  จ ะ ท ำ สงครามตองแสวงหาการนําท่ีชาญฉลาด 
 
19 คําซุบซิบนินทาแพรงพรายความลับ 
  ฉะนั้นจงหลีกหางคนปากบอน 
 
20 หากผูใดแชงดาบิดามารดา 
  ดวงประทีปของเขาจะถูกดับมืดมิด 



 
21 กรรมสิทธิ์ท่ีไดมาอยางใจเร็วดวนได  
  จะไมเปนพระพรในบั้นปลาย 
 
22 อยาพูดวา “ ขาจะแกแคนเจาสําหรับความผิดครั้งนี้ 
 
 จงรอคอยองคพระผูเปนเจา+และพระองคจะทรงชวยเจา 
 
23 องคพระผูเปนเจา+ทรงชิงชังตาชั่งโกง   
  และเครื่องวัดขี้ฉอ 
 
24 องคพระผูเปนเจา+ทรงบงการยางกาวของมนุษย  
  ใครเลาจะเขาใจวิถีทางของตน 
 
25 อยาวางกับดักตัวเองโดยหุนหันถวายปฏิญาณแดพระเจา  
  แลวคอยมาคิดไดเม่ือสาบานไปแลว 
 
26 กษัตริยผูปรีชาสามารถทรงฝดรอนคนชั่วออกมา 
  และทรงขับลอนวดทับเขา 
 
27 มโนธรรมของคนเปนแสงสวางจากองคพระผูเปนเจา+      
  เพื่อตีแผสวนลึกท่ีสุดของเขา 
28 ความรักความซื่อตรงปกปองกษัตริยไว 
  โดยความรักราชบัลลังกจึงยั่งยืนม่ันคง 
29 ศักด์ิศรีของคนหนุมคือพลังของเขา  
  แตความสงางามของคนชราคือ ผมหงอกขาว 



30 บาดแผลและรอยเฆี่ยนขจัดความชั่วออกไป 
  การโบยก็ชําระสวนท่ีลึกท่ีสุด 
                     
 
รูจักคนไดจากความประพฤติ 
21พระทัยของกษัตริยอยูในพระหัตถขององคพระผูเปนเจา+ดังทา
งน้ําไหล    
  พระองคจะทรงหันเหไปตามพระประสงค 
 
2 ทางทั้งสิ้นของคนเราลวนถูกตองสําหรับเจาตัว 
  แตองคพระผูเปนเจา+ทรงพิเคราะหดูจิตใจ 
 
3 การกระทําสิ่งท่ีเท่ียงตรงและยุติธรรม    
  เปนท่ียอมรับขององคพระผูเปนเจา+ยิ่งกวาเครื่องบูชา 
 
4 ตาเยอหยิ่ง  ใจผยอง    
  ประทีปของคนชั่ว  ลวนเปนบาป 
 
5 แผนงานของคนขยันนําสูผลกําไร 
  สวนการรีบรอนฉาบฉวยนําสูความยากไร 
 
6 โชคลาภจากลิ้นโปปด 
  คือไอท่ีแวบหาย  และกับดักมรณะ 
 
7 ความอํามหิตของคนชั่วจะกวาดพวกเขาไป 
  เพราะเขาไมยอมกระทําสิ่งท่ีถูกตอง 



 
8 วิถีทางของผูกระทําผิดนั้นคดเค้ียว 
  สวนผูไมผิดนั้นประพฤติดี 
 
9 อยูท่ีมุมหลังคาเรือน8 
  ดีกวาอยูรวมชายคากับภรรยาที่ชอบหาเรื่องทะเลาะ 
 
10 คนชั่วปรารถนาชั่ว  
  ไมเคยคิดเผื่อแผแกเพื่อนบาน 
 
11 เมื่อนักเยาะเยยถูกลงโทษ  คนเขลาก็ฉลาดขึ้น 
  เมื่อคนฉลาดไดฟงคําสอนก็ไดความรู 
 
12 องคผูทรงธรรมทรงจับตาดูเรือนของคนชั่ว  
  และทรงนําคนชั่วไปถึงหายนะ 
 
ความประพฤติของคนชอบธรรม 
13 คนท่ีปดหูปดตาจากเสียงร่ํารองของคนจน 
  เมื่อถึงคราตัวเอง  จะรองร่ําและไมไดรับคําตอบ 
 
14 ของกํานัลท่ีแอบใหก็ชวยบรรเทาค ว า ม โ ก ร ธ  
  สินบนลับๆ ก็ชวยสงบไฟโทสะ 
 
15 ความยุติธรรมทําใหผูชอบธรรมสุขใจยินดี 

                                      
8 21:9 *  หรือ “ มุมของหองเพดาน”  



  แตทําใหผูกระทําชั่วขวัญหนีดีฝอ 
 
16 คนท่ีเตลิดไปจากทางแหงความเขาใจ 
  จะลงเอยในกลุมคนตาย 
 
17 ผูท่ีรักความสนุกสนานจะยากจน 
  ผูท่ีรักเมรัยและความฟุมเฟอยจะไมมีวันร่ํารวย 
 
18 คนชั่วเปนคาไถสําหรับคนชอบธรรม  
  คนไมซ่ือเปนคาไถใหคนเที่ยงธรรม 
 
19 อาศัยอยูในถ่ินกันดาร 
  ดีกวาอยูกับผูหญิงจูจี้ขี้ทะเลาะ 
 
20 คนฉลาดเก็บออมไวสําหรับอนาคต9 
  แตคนโงผลาญสิ่งท่ีมีจนหมด 
 
21 ผูท่ีไขวควาหาความรักและความชอบธรรม 
  ยอมพบชีวิต  ความเจริญรุงเรือง10และเกียรติ 
 
22 คนฉลาดโจมตีเมืองของคนที่มีกําลัง 
  และทลายที่ม่ันซ่ึงเขาไววางใจ 

                                      
9 21:20 *  หรือ 
“ ในเรือนของคนฉลาดมีอาหารอยางดีและน้ํามันเก็บสะสมไว”  
10 21:21 *  หรือ “ ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม ”  



 
23 ผูท่ีระวังปากและลิ้นของตน 
  ก็ปกปองตนพนจากทุกขภัย 
 
24 คนเยอหยิ่ง  คนจองหอง  มีชื่อวาเปน “ นักเยาะเยย”  
  ที่ชอบยกตนขมทาน  และยโสโอหัง 
 
25 ความมักไดของคนเกียจครานฆาตัวเขาเอง 
  เพราะเขาไมยอมลงมือทํางาน 
 
26 เขาอยากไดโนนอยากไดนี่อยูวันยังคํ่า 
  สวนคนชอบธรรมเอื้อเฟออยางไมอั้น 
 
27 เครื่องบูชาของคนชั่วนั้นนาชิงชัง  
  โดยเฉพาะเมื่อเขานํามาดวยเจตนาชั่ว 
 
28 พยานเท็จจะพินาศ  
  สวนถอยคําของคนที่เชื่อฟงยอมคงอยู 
 
29 คนชั่วดึงด้ือถือดี  
  สวนคนเที่ยงธรรมไตรตรองวิถีทางของตน 
 
30 ไมมีสติปญญา  วิจารณญาณ  หรือแผนการใดๆ   
  ที่สามารถเอาชนะองคพระผูเปนเจา+ได 
 
31 มาเตรียมพรอมไวสําหรับศึกสงคราม  



  แตชัยชนะอยูท่ีองคพระผูเปนเจา+ 
 
คุณคาของชื่อเสียงดี 
22ชื่อเสียงดีนาปรารถนายิ่งกวาทรัพยสมบัติมหาศาล  
  เปนท่ีรักยกยอง  ก็ดีกวาไดเงินทอง 
 
2 คนรวยคนจนก็เหมือนกัน   
  คือองคพระผูเปนเจา+ทรงสรางท้ังคู 
 
3 คนฉลาดมองการณไกล  เห็นอันตรายและหลบเขาท่ีกําบัง 
  สวนคนโงเดินดุมไปและตองทุกขทนกับผลที่ตามมา 
 
4 ความถอมสุภาพและการยําเกรงองคพระผูเปนเจา+ 
  นํามาซ่ึงความมั่งค่ัง  เกียรติ  และชีวิต 
 
5 เสนทางของคนชั่วมีขวากหนามและหลุมพราง  
 
 สวนผูท่ีปกปองจิตวิญญาณของตนก็หลีกหางจากทางนั้น 
 
6 จงอบรมเด็กไปในทางที่ควร  
  และเมื่อเขาโตขึ้น  เขาจะไมหันเหไปจากทางนั้น 
 
7 ค น ร ว ย ป ก ค ร อ ง ค น จ น   
  ผูขอยืมก็เปนเบ้ียลางของผูใหยืม 
 
8 ผูหวานความชั่วก็เก็บเก่ียวความทุกขรอน 



  อํานาจอิทธิพลของเขาจะถูกทําลายลง 
 
9 ความสุขมีแกคนใจอารี 
  ซ่ึงแบงปนอาหารแกผูยากไร 
 
10 จงขับไลนักเยาะเยยออกไป   
  การตอสูชิงดีจะไดจบสิ้น   
  การสบประมาทและทะเลาะวิวาทจะไดยุติ 
 
11 ผูท่ีรักจิตใจใสสะอาดและผูมีวาจาออนโยน 
  จะไดเปนมิตรกับกษัตริย 
 
12 พระเนตรขององคพระผูเปนเจา+ทรงดูแลรักษาความรู 
  แตทรงทําลายถอยคําของคนไมซ่ือ 
 
13 คนเกียจครานพูดวา “ มีสิงโตอยูขางนอก”  
   หรือ “ ฉันจะถูกฆากลางถนน”  
 
14 ปากของหญิงแพศยาเหมือนหลุมลึก  
  ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธจะตกลงในนั้น 
 
15 ความเขลาฝงแนนอยูในใจของเด็ก   
  แตไมเรียวท่ีตีสอนจะชวยไลมันออกไป 
 
16 คนท่ีหาประโยชนจากการขูดรีดคนจน 
หรือประจบเอาใจคนรวย   



  จะมาถึงความขัดส น  
 
คําแนะนําอันเฉลียวฉลาด 
17 จงใสใจฟงถอยคําของปราชญ   
  โนมใจเขาหาคําสอนของเรา 
18 เพราะนาชื่นใจ  เมื่อเจารักษาถอยคําเหลานั้นไวในใจ 
  และติดปากพรอมทุกถอยจํานรรจ 
19 เพื่อเจาจะพึ่งวางใจในองคพระผูเปนเจา+  
  เจานั่นแหละ  ที่เราสอนในวันนี้ 
20 เ ร า ไ ดเขียนใหเจาไวถึงสามสิบถอยความมิใชหรือ 
  ถอยความแหงคําปรึกษาและความรู 
21 ถอยคําจริงแทและนาเชื่อถือ 
 เพื่อเจาจะมีคําตอบที่ดีแกผูท่ีใชเจาไป 
 
22 อยาปลนสะดมผูตกทุกขไดยากเพราะเขายากไร 
  และอยาบีบค้ันคนขัดสนในศาล   
23 เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงวาความใหเขา 
  และจะเลนงานผูท่ีเลนงานเขา 
 
24 อยาผูกมิตรกับคนอารมณรอน 
  อยาคบหากับคนที่ฉุนเฉียว 
25 มิฉะนั้นเจาจะเอาอยางเขา  
  แลวพาตัวเองเดือดรอน 
 
26 อยาริอานเปนผูตกปากรับคํา 
  หรือเปนผูคํ้าประกันในการกูหนี้ยืมสิน 



27 หากเจาไมมีจะจายให 
 แมท่ีนอนที่เจาใชซุกหัวก็ยังจะถูกยึดไป 
 
28 อยาเคลื่อนยายหลักเขตเกาแก 
  ซ่ึงบรรพบุรุษของเจาไดปกไว 
 
29 เจาเห็นคนที่เชี่ยวชาญในงานของตนไหม 
  เขาจะไดเปนขาราชบริพารรับใชกษัตริย 
  ไมตองทํางานใหกับคนต่ําตอย 
 
จงระมัดระวังความปรารถนา 
23เม่ือเจารับประทานอาหารรวมกับเจาบานผานเมือง  
  จงระมัดระวังตัวใหดี 
2 หากเจาตะกละเห็นแกกิน  
  ก็เทากับเอามีดจอคอหอยตนเอง 
3 อยาปรารถนาสิ่งโอชะของเขา  
  เพราะอาหารนั้นลวงตา 
 
4 อยาตรากตรําเพียงเพื่อหวังร่ํารวย 
  จงฉลาดพอที่จะยับยั้ง 
5 แคพริบตาเดียวทรัพยสมบัติก็จะลับหายไป  
  เพราะมันจะติดปกบิน 
  หนีไปในทองฟาดังนกอินทรี 
 
6 อยากินอาหารของคนตระหนี่ถ่ีเหนียว  
  อยาปรารถนาสิ่งโอชะของเขา 



7 เพราะเขาเปนคนชนิดท่ีคอยคิดคํานวนอยูในใจ 
 ปากก็พูดวา “ เชิญกินด่ืมเถิด”  
  แตใจไมไดหวังดีกับเจาเลย 
8 เจาจะตองสํารอกสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่กินเขาไป 
  และตองสิ้นเปลืองคําขอบคุณในความเอื้อเฟอ 
 
9 อยาเปลืองลมปากกับคนโฉดเขลา  
  เขาจะหยามหยันคําแนะนําท่ีฉลาดของเจา 
 
10 อยาโยกยายหลักเขตเกาแก 
  หรือรุกล้ําท่ีดินของลูกกําพราผูอนาถา 
11 เพราะองคพระผูไถของเขาเขมแข็งนัก      
  พระองคจะทรงวาความใหกับเขา 
 
12 จงเปดใจรับคําสั่งสอน 
  และเงี่ยหูรับถอยคําแหงความรู 
 
13 อยาละเลยการตีสอนลูก   
  แคถูกไมเรียวฟาดเขาไมตายหรอก  
14 จงตีสอนเขาดวยไมเรียว   
  จะไดชวยจิตวิญญาณเขาพนจากความตาย 
 
โอวาทสําหรับลูก 
15 ลูกเอย  หากเจามีใจฉล า ด    
  เราก็ปลื้มใจ 
16 เมื่อเจาเอยปากกลาวสิ่งท่ีถูกตอง 



  จิตวิญญาณของเราก็แชมชื่น 
 
17 อยามีใจอิจฉาคนชั่ว   
 
 แตจงรอนรนเพื่อความยําเกรงองคพระผูเปนเจา+สืบไปเสมอ  
18 เพราะมีอนาคตรอเจาอยูแนนอน   
  และความหวังของเจาจะไมสิ้นสูญ 
 
19 ลูกเอย  จงฟงและเฉลียวฉลาด   
  จงรักษาใจใหอยูในทางที่ถูกตอง 
20 อยารวมวงสํามะเลเทเมากับคนขี้เหลา 
   เมายา และคนเห็นแกกิน    
21 เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะยากจน 
  และความสะลึมสะลือทําใหเขาเหลือแคผาขี้ริ้วพันกาย 
 
22 จงฟงคําของบิดาผูใหกําเนิดเจา  
  และอยาดูหม่ินมารดาเม่ือทานแกตัวลง 
23 จงซ้ือความจริงและอยาขายความจริง 
  จงยึดสติปญญา  วินัยและความเขาใจ 
24 บิดาของผูชอบธรรมก็สุขใจมาก   
  คนที่มีลูกฉลาดก็ชื่นชมในตัวลูก 
25 จงทําใหบิดามารดายินดี 
  ใหผูท่ีคลอดเจาไดปลื้มใจ 
 
26 ลูกเอย  ขอใจของเจาใหเราเถิด 
  จงจับตาดูทางของเรา    



27 เพราะหญิงแพศยาเปนหลุมลึก 
  และภรรยาผูนอกใจก็เปนบอแคบ 
28 ซุมรอเหยื่อเหมือนโจร   
  พาใหคนแลวคนเลาคิดไมซ่ือ 
 
29 ใครหนอที่ทุกขระทม  ใครหนอที่โศกเศรา      
  ใครหนอที่วิวาท  ใครหนอที่เพอพลาม  
  ใครหนอที่มีตาแดงกํ่าและมีบาดแผลโดยไมจําเปน    
30 ก็คือคนที่จมอยูกับเหลานั่นเอง 
  ทดลองเหลาผสมหลากชนิด 
31 อยาจองดูเหลาองุน   
  เมื่อสีสันเขมขนเปนประกายอยูในถวย  
  ยามดื่มก็ลื่นคอ 
32 ในบ้ันปลาย  มันฉกกัดเหมือนงู 
  ปลอยพิษเหมือนงูทับทาง 
33 ตาเจาจะเห็นภาพหลอนแปลกๆ   
  ความคิดเลอะเลือนสับสน 
34 เจาจะโซซัดโซเซเหมือนคนที่ถูกเหวี่ยงไปมากลางทะเล   
  มือเหนี่ยวเสากระโดงอันโคลงเคลง 
35 เจาจะพูดวา “ เขาฟาดแตเราไมเจ็บ เขาตี แตเราไมรูสึก 
  เมื่อไหรจะตื่นนะ  จะไดไปด่ืมอีกสักแกว”  
 
สติปญญาเกรียงไกรกวาพลังวังชา 
24อยาอิจฉาคนชั่ว  
  อยาริอานคบหากับเขา 
2 เพราะใจของเขาคิดวางแผนทารุณ 



  และเอยปากถึงการกอความเดือดรอน 
 
3 เรือนนั้นสรางขึ้นโดยปญญา 
 และสถาปนาขึ้นดวยความเขาใจ 
4 โดยความรู  หองตางๆ ก็เต็มไปดวยทรัพยสมบัติล้ําคา 
  ที่งดงามและหายาก 
 
5 คนฉลาดทรงอํานาจยิ่งนัก 
  และผูมีความรูทวีกําลังขึ้น 
6 จะทําศึกตองมีการนําท่ีชาญฉลาด 
  มีท่ีปรึกษามากยอมไดรับชัยชนะ 
 
7 สติปญญาอยูสูงเกินเอื้อมสําหรับคนโง 
  ในที่ประชุม ณ ประตูเมือง  เขาไมมีอะไรจะพูด 
 
8 ผูท่ีคิดการชั่ว 
  จะถูกเรียกวา คนเจาเลห 
9 แผนการของความโฉดเขลาคือบาปผิด   
  และผูคนชิงชังนักเยาะเยย 
 
10 หากเจาทอแทในยามทุกขรอน 
  ก็แสดงวากําลังของเจานอย 
 
11 จงชวยผูท่ีถูกนําไปสูความตาย 
  ชวยรั้งผูท่ีโซซัดโซเซไปสูการเขนฆา 
12 หากเจาวา "เราไมรูเรื่องนี้เลย" 



  พระองคผูทรงชั่งใจจะไมเห็นประจักษหรือ 
 พระองคผูทรงดูแลชีวิตของเจาอยูจะไมรูหรือ 
 
 จะไมตอบแทนแกแตละคนตามการกระทําของเขาหรือ  
 
คําแนะนําแกผูเปนบุตร 
13 ลูกเอย  จงกินน้ําผึ้งเพราะเปนสิ่งดี 
  น้ําผึ้งหยดจากรวงนั้นหวานชื่นใจ 
14 จงรูเถิดวาสติปญญาก็หวานชื่นแกดวงวิญญาณ   
  หากเจาพบปญญา  ก็มีความหวังแหงอนาคตรอเจาอยู  
  และความหวังของเจาจะไมสูญสิ้น 
 
15 อยาซุมดักเยี่ยงโจร  คิดเลนงานเรือนของคนชอบธรรม 
  อยาคิดปลนท่ีอาศัยของเขา 
16 เพราะถึงแมคนชอบธรรมลมลงเจ็ดครั้ง  เขาก็ลุกขึ้นอีก    
  สวนคนชั่วถูกความยอยยับคว่ําลง 
 
17 อยากระหยิ่มเม่ือศัตรูของเจาลม  
  อยาลิงโลดใจเมื่อเขาสะดุด 
18 เกรงวาพระเจาจะทรงเห็นและไมพอพระทัย 
  แลวทรงหันเหพระพิโรธจากเขา 
 
19 อยาเดือดเนื้อรอนใจเพราะคนชั่ว 
  หรืออยาอิจฉาริษยาคนเลว 
20 เพราะคนชั่วไมมีอนาคตใหหวัง 
  ประทีปของคนชั่วจะถูกดับเสีย 



 
21 ลูกเอย  จงยําเกรงองคพระผูเปนเจา+และกษัตริย   
  อยารวมกับนักกบฏฝาฝน 
22 เพราะทั้งสองพระองคจะสงหายนะฉับพลันมายังพวกเขา 
  ใครเลารูถึงความยอยยับท่ีเกิดขึ้น 
 
ความซ่ือสัตยและขยันหมั่นเพียร 
23 ตอไปนี้เปนภาษิตของปราชญดวย 
  การตัดสินอยางลําเอียงเปนสิ่งไมดี 
24 ผูท่ีพูดกับคนชั่วรายวา “ ทานไมผิด”   
  จะถูกคนแชงดา และประชาชาติตางๆ จะประณาม 
25 สวนผูท่ีตัดสินลงโทษผูผิด  จะไดดี 
  พระพรเหลือลนจะมาถึงเขา 
 
26 คําตอบซื่อตรง 
  เชนดังจุมพิตบนริมฝปาก 
 
27 จงทํางานกลางแจงใหเสร็จ   
  เตรียมท่ีนาใหพรอม 
  จากนั้นจึงคอยสรางบา น  
 
28 อยาเปนพยานปรักปรําเพื่อนบานโดยไมมีมูลเหตุ 
  หรือพูดใสความเขา 
29 อยาพูดวา “ ตอนนี้เปนทีของเราแลว   
  จะไดตอบแทนที่เขาทํากับเราไว”  
 



30 เราผานไปที่ไรนาของคนเกียจคราน 
  ผานสวนองุนของคนที่ไรดุลยพินิจ  
31 เห็นหนามงอกอยูท่ัวทุกแหง 
  ผืนดินถูกปกคลุมดวยวัชพืช 
  รั้วกําแพงหินก็ปรักหักพัง 
32 เราพินิจพิเคราะห 
  และเรียนรูจากสิ่งท่ีเราเห็นวา 
33 ขอนอนอีกนิด  ขอหลับอีกหนอย    
  กอดอกงีบตอสักประเดี๋ยว   
34 แลวความยากจนก็จะจูโจมเจาดังขโมย 
  ความขัดสนเชนดังคนถืออาวุธ 
 
การเขาเฝากษัตริย 
25ตอไปนี้เปนสุภาษิตของโซโลมอน  
ซ่ึงคนของเฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาหคัดลอกไว 
2 เปนเกียรติสิริของพระเจาท่ีจะทรงปดบังสิ่งตางๆ    
  และเปนเกียรติแกเหลากษัตริยท่ีจะ 
   คนควาแตละเรื่อง 
 
3 ฟาสูงแผนดินลึกฉันใด 
  พระทัยของกษัตริยก็สุดจะหยั่งถึงฉันนั้น  
 
4 เมื่อไลขี้แรออกจากเงิน   
  ก็จะมีเงินบริสุทธิ์สําหรับชางเงิน 
5 เมื่อกําจัดคนชั่วพนจากเบ้ืองพระพักตรกษัตริยแลว   
  ราชบัลลังกก็จะยั่งยืนโดยความชอบธรรม 



 
6 อยายกยอตนเบื้องพระพักตรกษัตริย   
  หรืออวดอางตนเปนคนสําคัญ   
7 จงรอใหเขาเชื้อเชิญ 
  ดีกวาถอยรนไปอยูทายแถวตอหนาคนใหญคนโต 
 
8 อยาวูวาม  รีบรอนนําเอาสิ่งท่ีเจาเห็นไปฟองรองที่ศาล  
 เพราะในบั้นปลายเจาจะทําอยางไร 
  หากเพื่อนบานของเจาทําใหเจาขายหนา 
 
9 หากเจามีเรื่องโตแยงกับเพื่อนบาน 
  อยาแพรงพรายความลับของอีกฝาย 
10 เกรงวาผูท่ีไดยินจะฉีกหนาเจา 
  และเจาตองเสียชื่อเสียงไมจบสิ้น 
 
11 คําพูดท่ีเหมาะแกกาลเทศะ 
  ก็เหมือนผลไมทองคําในกระเชาเงิน 
 
12 คําตักเตือนของคนฉลาดสําหรับหูท่ีรับฟง 
  ก็เหมือนตางหูทองหรือเครื่องประดับทองเนื้อดี 
 
13 หิมะเย็นในฤดูเก็บเก่ียวฉันใด 
  ผูสื่อสารที่นาเชื่อถือตอผูท่ีใชเขาไป 
  ก็ทําใหนายชื่นใจฉันนั้น 
 
14 ผูท่ีอวดเรื่องของกํานัลซ่ึงตนไมไดให 



  ก็เหมือนเมฆลมที่ไมใหฝน 
 
เพื่อนบานและศัตรู 
15 จงอดทน  แลวจะชนะใจเจานายได  
  ถอยคําออนโยนสามารถหักกระดูกท่ีแข็งแกรงได 
 
16 เมื่อพบน้ําผึ้งจงกินแตพอประ ม า ณ  
  หากกินมากเกินไปจะสํารอกออกมา 
17 จงไปเยือนเพื่อนบานนานๆ ครั้ง 
  หากบอยเกินไป  เขาจะเบื่อหนาเจา 
 
18 ผูท่ีเปนพยานเท็จกลาวหาเพื่อนบาน 
  ก็เหมือนกระบองศึก  หรือดาบ หรือลูกศรคมกริบ 
 
19 การพึ่งคนที่ไมซ่ือในยามทุกขรอน 
  ก็เหมือนฟนท่ีเสีย  หรือเทาท่ีพิการ 
20 ผูท่ีรองเพลงใหคนซ่ึงกําลังหนักใจฟง 
  ก็เหมือนผูท่ีริบเสื้อคลุมในวันท่ีอากาศหนาวเย็น 
  หรือรดน้ําสมสายชูลงบนแผล 
21 หากศัตรูของเจาหิว  จงใหอาหารแกเขา   
  เมื่อเขากระหาย  จงใหเขาด่ืม 
22 การกระทําเชนนี้เทากับสุมถานท่ีลุกโพลงไวบนศีรษะเข า   
  และองคพระผูเปนเจา+จะประทานบําเหน็จแกเจา 
 
23 ลมเหนือพัดพาฝนมาฉันใด    
  วาจาสอเสียดนํามาซ่ึงใบหนาบ้ึงตึงฉันนั้น 



 
24 อาศัยอยูท่ีมุมหลังคาเรือน 
  ยังดีกวาอยูรวมชายคากับภรรยาจูจี้ ชวนทะเลาะ 
 
25 ขาวดีจากแดนไกล 
  เหมือนน้ําเย็นชื่นใจสําหรับคนกระหา ย  
 
26 หากคนชอบธรรมออมชอมกับคนชั่ว   
  ก็เหมือนน้ําพุมีโคลน หรือบอที่น้ําเสีย 
 
27 การกินน้ําผึ้งมากไปไมดีฉันใด  
  การหาเกียรติใหตัวเองก็ไมเหมาะ ฉันนั้น 
 
28 ผูท่ีขาดการควบคุมตนเอง  
  ก็เหมือนเมืองที่กําแพงถูกทําลาย 
 
คําโตแยงของคนโงเขลา 
26เกียรติยศไมคูควรกับคนโง  
   ดังหิมะในฤดูรอนหรือฝนในฤดูเก็บเก่ียว 
 
2 คําแชงสาปซ่ึงไมสมควรไดรับก็ไมมีผล 
  เหมือนนกกระจอกที่โผไปมา  
หรือนกนางแอนบินรอนไปในทองฟา 
 
3 แสสําหรับมา  บังเหียนสําหรับลา  
  และไมเรียวสําหรับหลังของคนโง 



 
4 อยาตอบคนโงตามความโงของเขา     
  มิฉะนั้นเจาเองจะเปนเหมือนเขา 
 
5 หากตอบคนโงตามความโงของเขา   
  เขาก็จะคิดวาตัวเองฉลาด 
 
6 การวางใจคนโฉดเขลาใหเปนผูสื่อสารก็เทากับตัดเทาออก  
  หรือเอายาพิษกรอกปากตัวเอง 
 
7 ภาษิตจากปากคนโง 
  เปรียบเหมือนขาพิการยอมใชการไมได 
 
8 การยกยองคนโฉดเขลาจะถูกตอกกลับ     
  เหมือนหินท่ีผูกติดกับสลิง 
 
9 ภาษิตจากปากคนโง 
  เปรียบดังพมหนามในมือของคนเมาเหลา 
 
10 ผูท่ีจางคนโงเขลาหรือใครก็ไดท่ีผานไปมา 
  ก็เหมือนนักธนูท่ียิงออกไปแบบสุมสี่สุมหา 
 
11 คนโงท่ีทําสิ่งโงเขลาซํ้าๆ ซากๆ   
  เสมือนสุนัขที่หวนกลับไปหาสิ่งท่ีมันสํารอกออกมา 
 
12 เจาเห็นคนที่คิดวาตัวเองฉลาดไหม   



  คนโงยังมีความหวังมากกวาเขาเสียอีก 
 
คนเกียจครานและการโกหก 
13 คนเกียจครานพูดวา “ มีสิงโตอยูท่ีถนน 
  มีสิงหรายเดินไปมาตามทองถนน”  
 
14 คนเกียจครานพลิกตัวไปมาอยูบนเตียง 
  เหมือนประตูหันไปมาดวยบานพับ 
 
15 เขาจุมมือคาอยูในชาม  
  ขี้เกียจแมกระทั่งจะหยิบอาหารใสปาก 
 
16 กระนั้นเขาก็ยังคิดวาตัวเองฉลาด 
  กวาคนเจ็ดคนที่ตอบอยางหลักแหลม 
 
17 การเขาไปแทรกแซงในขอทุมเถียง 
   ซ่ึงไมใชกงการอะไรของเจานั้น    
  ก็โงเขลาพอๆ กับกระชากหูของสุนัข 
 
18 เชนดังคนบาท่ีเหวี่ยงดุนฟน 
  หรือยิงธนูอาบยาพิษ 
19 คือคนที่โกหกเพื่อนบาน 
  แลวแกตัววา “ ฉันลอเลนนะ”   
 
20 ไฟดับเมื่อขาดเชื้อเพลิงฉันใด  



 
 เม่ือไมมีการซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็สงบลงฉันนั้น 
 
21 คนชางทะเลาะกอเรื่องวิวาทไดงายดาย 
  เหมือนถานลุกติดกับถาน  และฟนจอกับไฟ 
 
22 คําซุบซิบนินทาเหมือนอาหารชิ้นอรอย 
  ลงไปยังสวนลึกท่ีสุดภายในตัวคน 
 
23 ถอยคําออนโยนจากจิตใจชั่วราย    
  ก็เหมือนน้ํายาเคลือบบนเครื่องปนดินเผา 
24 คนชั่วพลิกลิ้นบังหนา 
  ตอแหลอยูในใจ 
25 ถึงจะพูดจานาฟง  ก็อยาไปเชื่อเขา   
  เพราะในใจของเขามีสิ่งนาชิงชังรังเกียจรอยแปด 
26 เขาอาจเสแสรงตบตาคน   
 
 แตในที่สุดความชั่วของเขาจะถูกเปดโปงตอหนามหาชน 
 
27 ผูท่ีขุดหลุมพราง เขาเองจะตกลงไปในนั้น 
  ผูท่ีกลิ้งหินออกมา  มันจะกลิ้งกลับไปทับตัวเขาเอง 
 
28 ลิ้นท่ีมุสาก็เกลียดชังผูท่ีมันทําราย 
  และปากที่ประจบสอพลอก็ทําความพินาศ 
 
สติปญญาสําหรับอนาคต 



27อยาโออวดเรื่องของวันพรุงนี้   
  เพราะเจาไมรูวาวันหนึ่งๆ จะมีอะไรเกิดขึ้นบาง 
 
2 อยายกยองตัวเอง  
  จงใหคนอื่นเปนผูยกยอง 
3 ทรายก็หนัก  หินก็หนัก  
  แตการยั่วโมโหของคนโงยิ่งหนักกวา 
 
4 ความโกรธนั้นโหดราย  และโทสะนั้นทวมทน 
  แตใครเลาจะทนเผชิญความอิจฉาริษยาได 
 
5 ตอวากันซ่ึงๆ หนา 
  ยังดีกวารักกันลับๆ  
 
6 บาดแผลจากเพื่อน 
  ก็ดีกวาจูบของศัตรู 
 
7 คนที่อิ่มแลวแมแตน้ําผึ้งก็ดูนาเบ่ือระอา 
  สวนผูท่ีหิวโหยแมแตสิ่งท่ีขมก็มีร ส ห ว า น  
 
8 คนที่เตลิดไปจากบาน 
  ก็เหมือนนกหลงจากรัง 
9 น้ําอบน้ําหอมทําใหชื่นใจ 
  คําแนะนําจากใจของเพื่อนทําใหชื่นจิต 
 
10 อยาละทิ้งมิตรสหายของบิดาหรือของเจาเอง      



  แลวจะไมตองไปหาญาติแดนไกลในยามทุกขรอน 
  เพื่อนบานที่อยูใกลก็ดีกวาพี่นองที่อยูไกล 
11 ลูกเอย  จงฉลาด  และทําใหเราปลาบปลื้มใจ 
  เราจะไดตอบคนที่สบประมาทเรา 
12 คนฉลาดมองการณไกล  เห็นอันตรายและหลบเขาท่ีกําบัง 
  สวนคนโงเดินดุมไปและตองทุกขทนกับผลที่ตามมา 
 
13 จงยึดเสื้อผาของผูท่ีคํ้าประกันใหแกคนแปลกหนา 
  ยึดไวเปนมัดจํา  เมื่อเขาประกันใหหญิงเสเพล 
 
14 ผูท่ีมาอวยพรเพื่อนบานเสียงดังแตเชามืด 
  เขาจะถือวาเปนคําแชงสาป 
 
15 ภรรยาที่ชอบหาเรื่องทะเลาะ 
  ก็เหมือนฝนตกพรําๆ ท้ังวัน 
16 หามนางก็เหมือนหามลม 
  หรือเอามือควาน้ํามัน 
 
ความไมรูจักพอของมนุษย 
17 เหล็กลับเหล็กไดฉันใด  
  มิตรสหายก็ชวยลับความคิดใหกันไดฉันนั้น 
 
18 ผูท่ีดูแลตนมะเดื่อจะไดกินผลของมัน 
  ผูท่ีดูแลรับใชนายจะไดรับเกียรติ 
 
19 เชนดังน้ําสะทอนใบหนา 



  ความคิดจิตใจก็สะทอนใหเห็นตัวตนของคนนั้น 
20 แดนมรณะและแดนพินาศไมเคยเต็มอิ่ม 
  ตาของคนเราก็ไมรูจักอิ่มหนํา 
 
21 เบาหลอมมีไวสําหรับเงิน  เตาถลุงมีไวสําหรับทองคํา 
  สวนคนเราพิสูจนไดดวยคํายกยองชมเชยท่ีไดรับ 
 
22 ถึงแมจะเอาคนโงใสครกตํา  เหมือนใชสากตําขาว 
  ก็ยังไมอาจแยกความโงออกจากตัวเขา 
 
23 จงดูแลความเปนอยูของแพะแกะของเจาใหดี 
  เอาใจใสฝูงสัตวของเจา 
24 เ พ ร าะทรัพยสมบัติมิไดยั่งยืนชั่วนิรันดร 
  และมงกุฎก็มิไดม่ันคงตลอดทุกชั่วอายุ 
 
25 เมื่อถอนหญา และใบหญาใหมงอกขึ้นแลว 
  เมื่อเก่ียวหญาจากภูเขาแลว   
26 จะไดมีขนแกะสําหรับเครื่องนุงหม 
  ไดแพะไวเปนคานา   
27 จะมีนมแพะเหลือ 
  เพื่อไวเลี้ยงตนและครอบครัว  
  และเลี้ยงดูสาวใชของเจา 
 
คนชั่วรายและคนชอบธรรม 
28คนชั่วเตลิดหนีแมเม่ือไมมีใครไลตาม  
  สวนผูเท่ียงธรรมองอาจดังราชสีห 



 
2 เมื่อประเทศชาติกบฏ  ก็มีผูครอบครองหลายคน 
 
 แตผูท่ีมีความรูความเขาใจจะรักษาความสงบเรียบรอยไว 
 
3 ผูครอบครอง* ที่รังแกคน ย า ก จ น  
  ก็เหมือนฝนไลชางท่ีไมใหพืชผลใดๆ  
 
4 ผูละท้ิงบทบัญญัติก็เชิดชูคนชั่ว  
  สวนผูท่ีรักษาบทบัญญัติก็ตอตานคนชั่ว 
5 คนชั่วไมเขาใจความยุติธรรม   
  แตผูท่ีแสวงหาองคพระผูเปนเจา+เขาใจถองแท 
 
6 ยากจนแตสุจริต 
  ดีกวาร่ํารวยแตคดโกง 
 
7 บุตรที่ฉลาดปฏิบัติตามบทบัญญัติ  
  แตผูท่ีคบกับคนเห็นแกไดก็ทําใหบิดาอับอายขายหนา 
 
8 ดอกเบี้ยท่ีขูดรีดจากคนจน   
  ในที่สุดจะตกมาอยูในมือของผูท่ีเมตตาคนจน 
 
9 ผูท่ีไมรับฟงบทบัญญัติ  
  แมแตคําอธิษฐานของเขาก็นาชิงชัง 
 
10 ผูท่ีพาคนเที่ยงธรรมไปในทางชั่ว 



  จ ะตกลงในกับดักของตัวเอง  
  แตผูท่ีไรตําหนิจะไดรับกรรมสิทธิ์ท่ีดี 
 
11 เศรษฐีมักอวดดีคิดวาตนฉลาด    
 
 แตคนจนที่มีวิจารณญาณก็จะมองเขาออกอยางปรุโปรง 
 
12 เมื่อผูชอบธรรมมีชัย  ผูคนก็รื่นเริงยินดีกันท่ัวหนา 
  แตครั้นคนชั่วเรืองอํานาจ  ใครๆ ก็พากันหนีหนา 
 
13 ผูท่ีปกปดความผิดบาปของตนจะไมเจริญ   
  สวนผูท่ีสารภาพผิดและละทิ้งเสีย  
เขาจะพบกับความเมตตากรุณา 
 
14 ความสุขมีแกผูท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+เ ส ม อ    
  สวนผูท่ีทําใจแข็งกระดางจะเดือดรอน 
 
15 คนชั่วซ่ึงปกครองผูยากไรอนาถา 
  ก็เหมือนสิงหท่ีคําราม  หรือหมีท่ีรี่เขาใส 
 
16 ผูครอบครองที่รังแกประชาชนก็ขาดวิจารณญาณ 
  สวนผูท่ีชิงชังความทุจริตจะชื่นชมชีวิตอันยืนยาว 
 
17 ผูท่ีมีกรรมชั่ว เพราะความผิดท่ีฆาคนอื่น 
  จะตองหลบหนีไปจนตาย 
  อยาใหผูใดชวยเขาเลย 



 
18 สุจริตชนจะมั่นคงปลอดภัย 
  สวนคนทุจริตจะถูกทําลายในบัดดล 
 
19 ผูซ่ึงไถพรวนที่ดินของตนจะมีอาหารอุดม 
  สวนผูท่ีเอาแตฝนลมๆ แลงๆ  จะยากจนคนแคน 
 
20 คนซ่ือสัตยจะไดรับพรลนหลาม 
  สวนคนที่อยากรวยทางลัดไมแคลวถูกลงโทษ 
 
21 การลําเอียงเปนสิ่งไมดี  
 
 ถึงกระนั้นก็ยังมีคนยอมทําผิดเพื่อแลกกับขนมปงกอนเดียว 
 
22 คนเห็นแกไดอยากรวยทางลัด 
  เขาไมรูวาความยากจนรอเขาอยู 
 
23 ในบ้ันปลายผูท่ีทวงติงอยางตรงไปตรงมา 
  จะไดรับการชื่นชมยิ่งกวาผูท่ีปอยอ 
 
24 คนท่ีลักขโมยของของบิดามารดาแลวพูดวา 
“ ผิดอะไรดวยหรือ”   
  ก็เปนพรรคพวกกับนักทําลาย 
 
25 คนละโมบยั่วยุใหเกิดการวิวาท  
  สวนผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+จะเจริญ 



 
26 ผูท่ีวางใจในตัวเองเปนคนโงเขลา  
  แตผูท่ีดําเนินในสติปญญาจะไดรับการปกปองพนภัย 
27 ผูท่ีหยิบยื่นใหแกคนยากจน จะไมขัดสน  
  แตผูท่ีปดหูปดตาจากคนยากจนจะถูกแชงสาป 
 
28 เมื่อคนชั่วมีอํานาจขึ้น ผูคนก็หนีหาย   
  เมื่อคนชั่วพินาศ คนชอบธรรมก็รุงเรือง 
 
 ค น ช อ บ ธ ร ร ม  
29ผูท่ีถูกตักเตือนบอยๆ แตยังทําคอแข็งไมฟง  
  จะถูกทําลายในบัดดลและหมดทางแกไข 
 
2 เมื่อคนชอบธรรมรุงโรจน  ผูคนก็ชื่นชมยินดี 
  เมื่อคนชั่วขึ้นปกครอง ผูคนก็โอดครวญ 
 
3 ผูท่ีรักปญญาทําใหบิดาสุขใจ  
 
 สวนชายหนุมท่ีสํามะเลเทเมาอยูกับหญิงโสเภณีก็ผลาญสมบั
ติของบิดา 
 
4 กษัตริยผูเท่ียงธรรมสรางชาติใหม่ันคงเปนปกแผน  
  แตกษัตริยท่ีโลภจะเอาสินบนก็ผลาญทําลายชาติ 
 
5 ผูท่ีปอยอเพื่อนบานของตน 
  ก็กางขายไวดักเทาของเขา 



 
6 คนชั่วติดกับโดยความผิดบาปของตน 
  สวนคนชอบธรรมรองเพลงยินดี 
 
7 คนชอบธรรมพะวงถึงความยุติธรรมเพื่อผูยากไร  
  สวนคนอธรรมไมแยแส 
 
8 นักเยาะเยยทําใหบานเมืองวุนวาย   
  สวนคนฉลาดทําใหความโกรธสงบลง 
 
9 หากคนฉลาดขึ้นศาลกับคนโง   
  คนโงก็เดือดดาล  เยยหยันและไมมีความสงบสุข 
 
10 คนกระหายเลือดเกลียดชังคนสุจริต 
 และหาทางกําจัดผูท่ีเท่ียงธรรม 
 
11 คนโงเขลาระบายความโกรธเต็มท่ี   
  สวนคนฉลาดควบคุมตนเอง 
 
12 ผูครอบครองที่ฟงความเท็จ 
  จะทําใหขาราชการของทานพลอยชั่วไปดวย 
 
13 ผูยากไรและผูกดขี่ขมเหงเหมือนกันในขอนี้ 
  คือองคพระผูเปนเจา+ประทานตาที่แลเห็น 
 
14 หากกษัตริยใหความเท่ียงธรรมแกผูยากไร      



  ราชบัลลังกก็จะยืนยงเสมอ 
 
15 ไมเรียวท่ีตีสอนเด็กจะชวยใหเขาฉลาดขึ้น       
  ถาปลอยปละละเลยตามใจเด็ก  
เขาจะทําใหมารดาอับอายขายหนา 
 
16 เมื่อคนชั่วรุงโรจน  ความผิดบาปก็ทวีขึ้น     
  แตคนชอบธรรมจะเห็นความลมจมของเหลาคนชั่ว 
 
17 จงฝกลูกของเจาใหมีวินัย  และเขาจะทําใหเจามีสันติสุข   
  ทําใหเจาแชมชื่นในดวงวิญญาณ 
 
18 ในที่ซ่ึงไมมีการเผยพระวจนะ   ผูคนก็หลงเตลิด      
  แตความสุขมีแกผูท่ีรักษาบทบัญญัติ 
 
19 จะวากลาวสั่งสอนคนใช  อาศัยคําพูดอยางเดียวไมได   
  แมเขาเขาใจ  เขาก็ไมยอมทําตาม 
 
20 เจาเห็นคนที่พูดพลอยๆ หรือไม 
  ยังมีความหวังสําหรับคนโงมากกวาเขา 
 
21 การตามใจคนใชตั้งแตเด็ก    
  เขาจะนําความทุกขโศกมาใหในท่ีสุด 
 
22 คนเลือดรอนกอการวิวาท 
  แ ล ะ ก ร ะ ทําความผิดบาปมากมาย 



 
23 ความหยิ่งผยองทําใหคนเราตกต่ํา   
  สวนผูท่ีจิตใจถอมสุภาพไดรับเกียรติ 
 
24 ผูท่ีสมคบกับขโมยก็เปนศัตรูกับตัวเอง 
  ตองสาบานในศาลแตไมกลาเปนพยาน 
 
25 การกลัวคนเปนกับดักอันตราย  
  แตผูท่ีวางใจในองคพระผูเปนเจา+ก็ปลอดภัย 
 
26 ห ล ายคนวิ่งเตนเขาหาเจานาย 
  แตคนเราไดรับความยุติธรรมจากองคพระผูเปนเจา+ 
 
27 ผูชอบธรรมชิงชังคนทุจริต 
  สวนคนชั่วชิงชังคนสุจริต 
 
พระวจนะแหงความจริง 
30เนื้อความซ่ึงเอกูรบุตรยาเคหแหงมัสซา 
กลาวตออิธีเอลและอูคาล 
 
2 “ ขาพเจานั้นโงเขลาที่สุดในหมูมนุษย  
  ไมมีความเขาใจเยี่ยงผูคน 
3 ขาพเจาไมไดเรียนรูสติปญญา  
  และไมมีความรูขององคบริสุทธิ์ 
4 ใครเลาขึ้นสูสวรรคและลงมา   
  ใครหนอที่กําสายลมไวในอุงมือ    



 ผูใดหอหุมหวงน้ําดวยเสื้อคลุม 
  ใครเลาสถาปนาทั่วทุกมุมโลก 
 ผูนั้นมีนามวากระไร  และบุตรของผูนั้นคือใคร   
  หากทานรู  ขอจงบอก 
 
5 พระวจนะของพระเจาเปนจริงทุกคํา 
  ทรงเปนโลปกปองผูท่ีพึ่งพิงในพระองค 
6 อยาเพิ่มเติมพระวจนะของพระองค  
  มิฉะนั้นจะทรงตําหนิ  และเจาจะถูกจับไดวาพูดมุสา 
 
7 ขาแตองคพระผูเปนเจา+  
ขาพระองคทูลขอสองสิ่งจากพระองค  
  ขออยาทรงปฏิเสธ   กอนที่ขาพระองคจะตายไป 
8 คือขอใหคําโกหกและสิ่งเทียมเท็จไกลหางจากขาพระองค    
  ขออยาใหขาพระองคยากจนหรือร่ํารวย 
  ขอโปรดประทานใหมีพอดี 
9 เกรงวาขาพระองคจะมีมากเกินไป แลวปฏิเสธพระเจา 
และพูดวา “ องคพระผูเปนเจา+เปนใคร”   
 หรือหากยากจน  อาจจะลักขโมยและลบหลูพระนามพระเจา 
 
สิ่งท่ีนาสังเกต 
10 อยานินทาคนรับใชใหนายเขาฟง 
  เกรงวาเขาจะแชงดาเจา และเจาตองชดใช 
11 มีคนที่แชงดาบิดา   
  และไมอวยพรแกมารดาของตน 
12 มีคนที่คิดวาตัวเองบริสุทธิ์   



  แตยังไมไดรับการชําระมลทิน 
13 มีคนที่ยโสโอหังยิ่งนัก 
  ผูท่ีจองหองพองขนเหลือเกิน 
14 มีคนที่ฟนของเขาคือดาบ   
  กรามของเขาคือมีด 
 เพื่อกําจัดผูยากไรเสียจากแผนดิน 
  คนขัดสนจากมวลมนุษยชาติ 
 
15 ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัว 
  มันรองวา “ เอาอีก  เอาอีก”  
 
 มีสามสิ่งท่ีไมเคยหนำ    
  สี่สิ่งท่ีไมเคยพูดวา “ พอแลว”     
16 คือแดนผูตาย  ครรภของหญิงหมัน    
  ผืนแผนดินท่ีไมเคยอิ่มน้ํา   
  และไฟที่ไมเคยพูดวา “ พอแลว”  
 
17 ตาที่เยยหยันบิดา และดูหม่ินไมฟงมารดา  
 จะถูกกาแหงหุบเขาจิกออกมาแลวถูกแรงกิน 
 
18 มีสามสิ่งนาฉงนเกินไปสําหรับขาพเจา     
  
  สี่สิ่งท่ีขาพเจาไมเขาใจ  
19 คือทาทีของนกอินทรีในทองฟา 
  ทาทีของงูเลื้อยบนกอนหิน 
 ทาทีของเรือในทองทะเล 



  และทาทีของชายหนุมกับหญิงสาว 
 
20 ทาทีของหญิงโสเภณี  
  คือนางกินแลวเช็ดปาก   
  และพูดวา “ ฉันไมไดทําผิดอะไร”  
 
21 มีสามสิ่งท่ีทําใหแผนดินโลกสั่นสะเทือน  
  สี่สิ่งซ่ึงโลกทนไมได 
22 คือทาสท่ีกลายเปนกษัตริย 
  คนโงซ่ึงมีอาหารเหลือเฟอ 
23 หญิงท่ีไรคนรักไดแตงงาน 
  สาวใชซ่ึงครองตําแหนงแทนนายหญิง 
 
24 มีสี่สิ่งในโลกซ่ึงเล็กกระจิดริด 
  แตฉลาดอยางผิดธรรมดา  ไดแก 
25 มด กําลังนอยนิด   
  แตก็รูจักสะสมอาหารในฤดูรอน 
26 ก ร ะ จ ง ผ า * แรงนอย   
  แตทํารังในซอกหิน 
27 ตั๊กแตน ไมมีราชา 
  แตก็รวมตัวกันไปเปนขบวน 
28 ตุกแก  เราเอามือจับตัวได 
  กระนั้นก็ยังพบมันแมในพระราชวัง 
 
29 มีสามสิ่งท่ีมีทวงทาสงางาม  
  สี่สิ่งท่ีเคลื่อนไหวอยางผาเผย  



30 คือราชสีห  ผูเปนเจาปา 
  มันไมหันหลังหนีสัตวใดๆ  
31 พอไกท่ีเดินปอ  แพะตัวผู  
  และกษัตริยผูทรงเปนจอมทัพ 
 
32 หากเจาทําตัวโงเขลา 
  และยกยองตัวเอง  หรือวางแผนชั่ว   
  จงเอามือปดปากไว 
33 เพราะเมื่อกวนนมก็ไดเนย     
  หรือกระแทกจมูกก็ไดเลือดกําเดาฉันใด  
  การยั่วโมโหก็เปนชนวนวิวาทฉันนั้น 
                           
คําเตือนเรื่องอิสตรีกับเมรัย 
31ถอยคําของเลมูเอลกษัตริยแหงมัสซา   
ซ่ึงพระมารดาทรงสอนไว 
 
2 “ ลูกเอย ลูกของแม   
  ลูกซ่ึงแมไดปฏิญาณไว 
3 อยาเสียแรงกับอิสตรี  
  อยาเสียกําลังใหแกผูท่ีทําลายกษัตริย 
 
4 เลมูเอลเอย  การดื่มสุราเมรัย 
  ก็ไมเหมาะสําหรับกษัตริยและเจานาย 
5 เพราะเมื่อด่ืมแลว  จะลืมสิ่งท่ีตราไวในตัวบทกฎหมาย 
  และไมอาจปกปองสิทธิของผูถูกกดข่ีขูดรีด 
6 สุรามีไวใหคนที่กําลังพินาศ 



  เหลาองุนมีไวเพื่อผูท่ีทุกขลําเค็ญ 
7 ใหเขาดื่มจะไดลืมความอับจน 
  และไมนึกถึงทุกขเข็ญของตนอีก 
 
8 จงเอยปากเพื่อผูท่ีไมอาจปริปากใหตัวเอง 
  เพื่อสิทธิของผูท่ีสิ้นไรไมตอก 
9 จงเอยปาก  และตัดสินอยางยุติธรรม 
  ปกปองสิทธิของผูยากไรและขัดสน”  
 
แมศรีเรือน 
10 ใครจะพบภรรยาที่ดีแท  
  เธอล้ําคายิ่งกวาทับทิม 
11 สามีของเธอไวใจเธอ 
  และไมขาดสิ่งล้ําคา 
12 เธอนําความดีมาสูเขา  
  มิใชความรายตลอดชีวิตของเธอ 
13 เธอเลือกหาขนสัตวและเสนใย   
  และทํางานอยางขยันขันแข็ง 
14 เธอเปนดังเรือสินคา 
  ที่บรรทุกอาหารมาจากแดนไกล 
15 เธอตื่นขึ้นตั้งแตกอนรุงสาง 
  เพื่อจัดเตรียมอาหารสําหรับคนในครัวเรือน  
  และจัดแบงงานใหสาวใช 
16 เธอออกไปพิเคราะหดูท่ีดินแลวซ้ือไว  
  และปลูกสวนองุนขึ้นมาดวยน้ําพักน้ําแรง 
17 เธอเปนคนแข็งแรง   



  ทํางานอยางแข็งขัน 
18 เธอดูแลกิจการใหผลกําไรงอกเงย  
  และกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไมดับ 
19 มือของเธอจับไน 
  นิ้วของเธอจับกระสวย 
20 เธอหยิบยื่นใหคนยากจน 
  และยื่นมือชวยคนขัดสน 
21 เมื่อหิมะตก  เธอไมวิตกกังวลเก่ียวกับคนในครัวเรือน  
  เพราะทุกคนสวมเสื้อผาอยางดีและอบอุน 
22 เธอทําผาปูท่ีนอนเอง 
  เสื้อผาของเธอทําดวยปานเนื้อดีสีมวง 
23 สามีของเธอเปนท่ีนับหนาถือตา ณ ประตูเมือง  
  ที่ซ่ึงเขานั่งอยูในหมูผูอาวุโสแหงทองถ่ิน 
24 เธอยังไดทําเครื่องนุงหมดวยผาทอไวขาย 
  และสงผาคาดเอวใหแกพอคา 
25 พลังและศักด์ิศรีคืออาภรณท่ีเธอสวม  
  เธอยิ้มรับสถานการณท่ีจะมาถึง 
26 เธอเอยเอื้อนดวยสติปญญา 
  วาจาของเธอคือคําสอนอันเที่ยงตรง 
27 เธอคอยดูแลกิจการในบานเรือน  
  และไมเคยชุบมือเปบ 
28 ลูกๆ ของเธอยืนขึ้นกลาวยกยอง  
  สามีของเธอก็ชมเชยเธอ 
29 วา “ ในโลกนี้มียอดหญิงมากมาย  
  แตเธอเยี่ยมท่ีสุด”  
30 เสนหเปนสิ่งหลอกลวง  และความสวยงามไมจีรังยั่งยืน    



 
 แตสตรีท่ียําเกรงองคพระผูเปนเจา+จะไดรับการยกยอง 
31 จงมอบรางวัลใหแกผลงานที่เธอทํามา 
  ใหภารกิจของเธอนําการยกยองมาสูเธอที่ประตูเมือง 


