
หน้า 1357ปัญญาจารย์
ถา้ไม่มีพระเจ้าแลว้

การงานและปัญญาทั�งสิ� น
ของมนุษยก์็เปล่าประโยชน์

1
ถ้อยคาํของปัญญาจารย์ ผู้
เ ป็ น บุ ต รช า ยขอ งด า วิ ด

กษัตริย์ในเยรูซาเลม็
2 ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง
อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัด
อนิจจัง
3ที. มนุษย์ทาํงานตรากตราํภาย
ใต้ดวงอาทิตย์ เขาได้ประโยชน์
อะไรจากงานทั3งสิ3 นที.เขาทาํนั3น

สิ#งสารพดัที#น่าปรารถนา
ก็ล่วงไป

4ชั. วอายุหนึ. งล่วงไป และอีก
ชั.วอายุหนึ.งกม็า แต่แผ่นดินโลก
คงเดิมอยู่เป็นนิตย์
5ดวงอาทิตย์ขึ3 น และดวงอา-
ทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที. ซึ. งขึ3 น
มานั3น
6ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียน
กลับไปทางเหนือ ลมพัดเวียน
ไปเวียนมา แล้วลมพัดกลับตาม
ทางเวียนของมัน
7แม่นํ3าทั3 งหลายไหลไปสู่ ทะเล
แต่ทะเลกไ็ม่เตม็ แม่นํ3าไหลไป
สู่ที.ใดกไ็หลไปสู่ที.นั.นอีก
8สารพัดเหนื. อยกันหมด คน
ใดๆกพู็ดไม่ออก นัยน์ตากด็ูไม่
อิ.มหรือหูกฟั็งไม่เตม็
9สิ. งที. เป็นขึ3 นแล้ วคือสิ. งที. จะ

เป็นขึ3 นอีก สิ. งที.ทาํกันแล้วคือ
สิ. งที.จะต้องทาํกันอีก และไม่มี
สิ.งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์
10 มีสักสิ. งหนึ. งหรือที. เขาจะพูด
ได้ว่า "ดูซี สิ.งนี3 ใหม่" สิ.งนั3นมี
อยู่แล้วในสมัยก่อนเราทั3งหลาย
11 ไม่มีการจดจาํถึ งสมัยก่อน
และจะไม่มีการจดจาํสิ. งหลังๆที.
เกิดมาในท่ามกลางบรรดาผู้ที.จะ
มาภายหลัง

สติปัญญาและความรู้
มากมายนาํความเศรา้โศก
และความเสียใจมาสู่เรา

12 ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคย
เป็นกษัตริย์ เหนืออิสราเอลใน
กรุงเยรูซาเลม็
13 และข้าพเจ้าตั3 งใจเสาะและ
แสวงหาโดยสติ ปั ญญาถึ งสิ. ง
สารพัดที. กระทาํกั นภายใต้ ฟ้า
สวรรค์ เป็นเรื. องยากลาํบากซึ. ง
พระเจ้ าประทานให้ บุ ตรของ
มนุษย์ทาํกันอยู่นั3น
14 ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั3 งปวง
ซึ. งเขากระทาํกันภายใต้ดวงอา-
ทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็เป็น
ความว่างเปล่าและความวุ่นวาย
ใจ
15 อะไรที.คดจะทาํให้ตรงไม่ได้
และอะไรที.ขาดอยู่จะนับให้ครบ
ไม่ได้
16 ข้าพเจ้าราํพึงในใจของข้าพ-

(A) ปญจ A:AD (D) ปญจ D:AA (E) ปญจ D:DD (F) ปญจ G:AD (H) ปฐก J:DD
(G) โยบ E:J (K) โยบ EJ:AL (J) ปญจ D:AA (M) ปญจ E:AH (AL) มธ H:AD; DE:EL
(AA) ปญจ D:AG (AD) A พกษ F:A (AE) ปญจ A:AK (AF) ปญจ A:AK (AH) ปญจ E:AF
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เจ้าว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าได้มาถึง
ฐานะที.สูงส่ง และได้มีสติปัญญา
มากกว่าใครๆที. เคยอยู่ ในกรุง
เยรูซาเลม็ก่อนข้าพเจ้า เออ ใจ
ข้ าพเจ้ าก็ เจนจัดในสติ ปัญญา
และความรู้อย่างยิ.ง"
17 ข้าพเจ้าก็ตั3 งใจรู้ สติ ปัญญา
รู้ความบ้าบอ และความเขลา
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรื. องนี3 ก ็
เป็นแต่กินลมกินแล้งด้วย
18 เพราะในสติปัญญามากๆก็มี
ความทุกข์ระทมมาก และบุคคล
ที. เพิ. มความรู้ก็เพิ. มความเศร้า
โศก

การสนุกสนานและ
ความเขลาก็อนิจจัง

2
ข้าพเจ้าราํพึงในใจว่า "มา
เถอะ มาลองสนุกสนานกัน

ดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป" แต่
ดูเถิด เรื.องนี3 กอ็นิจจังเช่นกัน
2 ข้ าพเจ้ าพูดเกี. ยวกั บการหั ว
เราะว่า "บ้าๆบอๆ" และกล่าว
ถึงความสนุกสนานว่า "มีประ-
โยชน์อะไร"
3 ข้าพเจ้าครุ่นคิดในใจว่าจะทาํ
อย่ างไรกายจึ งจะคึ กคั กด้ วย
เหล้าองุ่ น และใจยังคงแนะนาํ
ข้าพเจ้าด้วยสติปัญญา และจะ
ยึดความเขลาไว้อย่างไร จน
ข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่า อะไรจะดี
สาํ หรั บให้ บุ ตรทั3 งหลายของ
มนุ ษย์ กระทาํภายใต้ ท้ องฟ้ า

ตลอดชีวิตของเขา
เรือนใหญ่โตและ

ทรพัยส์มบติัก็อนิจจัง
4 ข้ าพเจ้ ากระทาํ การใหญ่ โต
ข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลัง
และปลูกสวนองุ่นหลายแปลง
5 ข้าพเจ้าทาํสวนหย่อนใจและ
สวนผลไม้หลายแห่ง ปลูกต้น
ไม้มีผลทุกอย่างไว้ในสวนเหล่า
นั3น
6 ข้าพเจ้าสร้างสระนํ3าหลายสระ
สาํหรับตัวเอง เพื. อจะใช้นํ3าใน
สระนั3นรดหมู่ไม้ที.กาํลังงอกงาม
7ข้าพเจ้าซื3 อทาสชายหญิงไว้ มี
ทาสเกิดขึ3 นในบ้าน ข้าพเจ้ายังมี
ฝูงวัวฝูงแพะแกะเป็นสมบัติมาก
กว่าของบรรดาคนที. อยู่ ในกรุง
เยรูซาเลม็ก่อนข้าพเจ้าด้วย
8 ข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วย
และสํ.าสมทรัพย์สมบัติอันควรคู่
กับกษัตริย์และควรคู่ กับเมือง
ทั3 งหลาย ข้าพเจ้ามีนักร้องชาย
หญิงสาํหรับตัว และเครื.องดน-
ตรีทุกอย่าง ซึ. งเป็นสิ. งชอบใจ
บุตรทั3งหลายของมนุษย์
9ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เป็นโตและ
เพิ.มพูนมากกว่าบรรดาคนที.เคย
อยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็ม
และสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคง
อยู่กับข้าพเจ้าด้วย
10 สิ. งใดๆที.นัยน์ตาของข้าพเจ้า
อยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง

ปัญญาจารย์ A, D

(AK) ปญจ A:AE (AJ) ปญจ D:AH (A) ปญจ D:AH (D) ปญจ K:D-G (E) ปญจ A:AK
(F) ปฐก AA:F (H) พซม F:AD (G) นหม D:AF (K) A พกษ M:DL-DD; อสร D:HJ
(J) A พกษ M:AF, DJ (M) ปญจ A:AG (AL) ปญจ E:DD; G:M; AA:M
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ข้ าพเจ้ ามิ ได้ ห้ ามใจจากความ
สนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพ-
เจ้ าพบความเพลิ ด เพลิ นใน
บรรดางานของข้าพเจ้า และนี.
เป็นส่ วนของข้ าพเจ้ าจากการ
งานทั3งสิ3 นของข้าพเจ้า
11 แล้วข้าพเจ้าหันมาดูบรรดา
สิ. งที. มือข้าพเจ้ากระทาํ และ
ความเหน็ดเหนื.อยที. ข้าพเจ้าทุ่ม
เทลงไปและ ดูเถิด ทุกอย่างก็
เป็ นความว่ างเปล่ าและความ
วุ่นวายใจ และไม่มีประโยชน์
อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์

การงาน ทรพัยส์มบติัและ
สติปัญญาก็อนิจจัง

12 ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์
สติปัญญา ความบ้าบอและความ
เขลา เพราะคนที.มาภายหลัง
กษัตริย์จะทาํอะไรได้บ้าง เขาก็
กระทาํสิ. งที. เขากระทาํกันมานาน
แล้วนั3นได้
13 ข้ าพเจ้ าเห็ นว่ าสติ ปั ญญา
วิเศษกว่าความเขลา เหมือน
ความสว่างวิเศษกว่าความมืด
14 คนมี สติ ปัญญามี ตาอยู่ ใน
สมอง แต่คนเขลาเดินในความ
มืด ถึงกระนั3นข้าพเจ้ายังเห็นว่า
เหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ3 น
แก่เขาทั3งมวล
15 ข้ าพเจ้ าจึ งราํ พึ งในใจว่ า
"เหตุการณ์อันใดเกิดแก่คนเขลา
ฉันใด กจ็ะเกิดกับตัวข้าพเจ้าฉัน

นั3น ถ้ากระนั3นแล้วข้าพเจ้าจะมี
สติ ปัญญามากมายทาํ ไมเล่ า"
ข้าพเจ้าจึงราํพึงในใจว่า เรื.องนี3
กอ็นิจจังเหมือนกัน
16 เพราะตลอดไปไม่มีใครระ-
ลึ กถึ งคนมี สติ ปัญญามากกว่า
คนเขลา ด้วยเห็นว่าในอนาคตก็
ลืมกันไปหมดแล้ว แล้วคนมี
สติปัญญาตายอย่างไร กเ็หมือน
คนเขลา
17 ข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิต เพราะ
ว่ าการงานที. เขาทาํ กั นภายใต้
ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้
แก่ข้าพเจ้า เพราะสารพัดก็เป็น
ความว่างเปล่าและความวุ่นวาย
ใจ
18 เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงาน
ทั3 งสิ3 นของข้าพเจ้า ซึ. งข้าพเจ้า
ตรากตราํอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์
เพราะข้าพเจ้าจาํต้องละการนั3 น
ไว้ให้แก่คนที.มาภายหลังข้าพ-
เจ้า
19 แล้วใครจะไปทราบว่าเขาคน
นั3 นจะเป็นคนมีสติ ปัญญาหรือ
คนเขลา กระนั3 นเขาก็ครอบ
ครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า
ที. ข้าพเจ้าได้ตรากตราํมาและที.
ข้าพเจ้าใช้สติปัญญากระทาํภาย
ใต้ดวงอาทิตย์ นี.กอ็นิจจังด้วย
20 ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอั3 นตันใจ
นักถึ งเรื. องการงานทั3 งสิ3 นของ
ข้าพเจ้า ซึ.งข้าพเจ้าตรากตราํมา

ปัญญาจารย์ D

(AA) ปญจ D:AF (AD) ปญจ A:AK (AE) ปญจ K:AA-AD (AF) ปญจ J:A; AL:D-E
(AH) ปญจ A:AG, AJ (AG) อพย A:G; ปญจ A:AA (AK) กดว AA:AH; A พกษ AM:F
(AJ) ปญจ A:AE; D:F-M (AM) A พกษ AD:AF; ปญจ E:DD (DL) ปฐก FE:AF
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ภายใต้ดวงอาทิตย์
21 ด้วยว่ามีคนที. ทาํงานโดยใช้
สติปัญญา ความรู้ และความ
ชาํนาญ แต่แล้วก็ละการนั3 นให้
เป็นส่วนของอีกคนหนึ. งที.หาได้
ออกแรงทาํเพื. อการนั3 นไม่ นี. ก ็
อนิจจังด้วยและเลวร้ายยิ.ง
22 เพราะว่ าเขาได้ อะไรจาก
บรรดาการงานและความเคร่ง
เครียดในใจที. เขาต้องตรากตราํ
ภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า
23 ด้วยว่าวันเวลาทั3 งหมดของ
เขามีแต่ความเจ็บปวด และกิจ
ธุระของเขาก่อความสลดใจ ถึง
กลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุด
พักสงบ นี.กอ็นิจจังด้วย
24 สาํหรับมนุษย์นั3 นไม่มีอะไร
ดีไปกว่ากินและดื.ม กับการให้
จิตใจของเขายินดี ในผลดีแห่ง
การงานของเขา นี.แหละข้าพเจ้า
เห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของ
พระเจ้า
25 ด้วยใครจะกินได้ หรือใคร
จะมีความชื. นบานได้ มากกว่า
ข้าพเจ้า
26 เพราะว่ าพระเจ้ าประทาน
สติปัญญา ความรู้ และความ
ยินดีให้แก่คนที.พระองค์ทรงพอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ
องค์ แต่ส่วนคนบาปนั3 นพระ
องค์ประทานความเหนื. อยยาก
ในการรวบรวมและสะสมให้เพิ.ม

พูน เพื. อว่าเขาจะได้มอบให้แก่
ผู้ ที. พอพระทัยต่ อพระพั กตร์
พระเจ้า นี.ก ็เป็นความว่างเปล่า
และความวุ่นวายใจด้วย

ความเพลิดเพลินทั�งหลาย
อยู่ชั #วคราว

3
มีฤดูกาลสาํหรับทุกสิ.ง และ
มีวาระสาํหรับเรื. องราวทุก

อย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
2มีวาระเกิด และวาระตาย มี
วาระปลูก และวาระถอนสิ. งที.
ปลูกทิ3 ง
3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้
หาย มีวาระรื3 อทลายลง และ
วาระก่อสร้างขึ3 น
4มีวาระร้องไห้ และวาระหัว-
เราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระ
เต้นราํ
5มีวาระโยนหินทิ3 ง และวาระ
เกบ็รวบรวมหิน มีวาระสวมกอด
และวาระงดเว้นการสวมกอด
6มีวาระแสวงหา และวาระทาํ
หาย วาระเกบ็รักษาไว้ และวาระ
โยนทิ3 งไป
7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ
วาระนิ.งเงียบ และวาระพูด
8มีวาระรัก และวาระเกลียด
วาระสงคราม และวาระสันติ
9คนงานได้กาํไรอะไรจากการ
งานของเขา
10 ข้าพเจ้าเห็นเรื.องยากลาํบาก
ซึ. งพระเจ้าประทานให้บุตรทั3 ง

ปัญญาจารย์ D, E

(DA) ปญจ D:AK (DD) ปญจ A:E (DE) ปฐก FK:M (DF) ปญจ E:AD (DH) ปญจ A:AD
(DG) ปฐก K:A (A) ปญจ E:AK (D) ปฐก AK:DA (E) พบญ ED:EM (F) นหม J:M-AD
(H) ยชว F:E-M (G) ปฐก EL:EL (K) ปฐก EK:DM (J) อสค AG:J (M) ปญจ A:E
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หลายของมนุษย์ทาํกันอยู่นั3น
11 พระอง ค์ ทรงกระทาํ ใ ห้
สรรพสิ. งงดงามตามฤดูกาลของ
มัน พระองค์ทรงบรรจุโลกไว้ใน
จิตใจของมนุษย์ เพื. อมนุษย์จะ
มองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระ-
ทาํ อะไรไว้ ตั3 งแต่ เดิ มจนกาล
สุดปลาย
12 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สาํหรับ
เขาไม่มีอะไรที. จะดีไปกว่าเปรม
ปรี ดิW และกระทาํ การดี ตลอด
ชีวิต
13 และว่าเป็นของประทานจาก
พระเจ้าแก่มนุษย์ ที.จะให้มนุษย์
ได้กินดื. มและเพลิดเพลินในผล
ดีแห่งบรรดาการงานของเขา
14 ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที.
พระเจ้ าทรงกระทาํก็ดาํรงอยู่
เป็นนิตย์ จะเพิ.มเติมอะไรเข้าไป
อีกกไ็ม่ได้ หรือจะชักอะไรออก
เสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทาํ
เช่นนั3 น เพื. อให้คนทั3 งหลายมี
ความยาํเกรงต่อพระพักตร์พระ
องค์
15 อะไรๆซึ. งเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ก็เป็นอยู่นานมาแล้ว อะไรๆที.
จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่ นานมา
แล้ว และพระเจ้าทรงแสวง
หาอะไรๆที.ล่วงไปนั3น
16 ยิ.งกว่านั3 นอีก ที.ภายใต้ดวง
อาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่า ในที.ของ
ความยุติธรรมมีความชั. วร้ายอยู่

ด้วย และในที.ของความชอบ
ธรรมมีความชั.วช้าอยู่ด้วย
17 ข้าพเจ้าราํพึงในใจของข้าพ-
เจ้าว่า "พระเจ้าจะทรงพิพากษา
คนชอบธรรมและคนชั. วร้ าย
เพราะมีกาลกาํหนดไว้สาํหรับ
ทุกเรื.อง และสาํหรับการงานทุก
อย่าง"
18 ข้าพเจ้าราํพึงในใจของข้าพ-
เจ้าเกี. ยวกับสภาพของบุตรทั3 ง
หลายของมนุษย์ว่า "พระเจ้าทรง
ทดสอบเขาเพื. อจะสาํแดงว่าเขา
เป็นเพียงสัตว์"
19 เพราะว่าเหตุการณ์ของบุตร
ทั3 งหลายของมนุษย์ กั บเหตุ -
กา รณ์ ของสั ต ว์ เดี ย รั จฉาน
นั3นเหมือนกันคือเป็นเหตุการณ์
อันเดียวกัน ฝ่ายหนึ. งตาย อีก
ฝ่ายหนึ. งก็ตายเหมือนกัน ทั3 ง
สองมีลมหายใจอย่างเดียวกัน
และมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์
เดียรัจฉาน เพราะสารพัดก็
อนิจจัง
20 สารพั ดไปยั งที. เดี ยวกั น
สารพั ดเป็ นมาจากผงคลี ดิ น
และสารพัดกลับเป็นผงคลีดิน
อีก
21 ใคร รู้ ว่ า จิ ต วิ ญญาณของ
มนุษย์ไปสู่ เบื3 องบนหรือเปล่า
และวิญญาณของสัตว์เดียรัจฉาน
ลงไปสู่พิภพโลกหรือเปล่า
22 เพราะฉะนั3 นข้าพเจ้าจึงเห็น

ปัญญาจารย์ E

(AD) ปญจ E:DD (AE) ปญจ D:DF (AF) สดด EE:AA (AH) ปญจ A:M (AG) ปญจ F:A
(AK) ปญจ A:AG; D:A (AJ) ปฐก E:AK-AM; โยบ AF:A-F (AM) ปญจ D:AG
(DL) ปญจ E:DA; G:G (DA) ปญจ AD:K; ลก AG:DD-DE (DD) ปญจ E:AA-AD
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ว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าที. มนุษย์
จะเปรมปรีดิW ในการงานของตน
ด้วยว่านั.นเป็นส่วนของเขา ใคร
จะนาํเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็น
มาภายหลังเขา
บรรดาการข่มเหงและการพบ

อุปสรรคต่างๆก็อนิจจัง

4
ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการ
ข่มเหงที. เกิดขึ3 นภายใต้ดวง

อาทิตย์อีก และดูเถิด นํ3าตาของ
ผู้ที. ถูกข่มเหง ไม่มีคนเล้าโลม
เขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั3นกุมอาํ-
นาจ  แต่หามีผู้ใดเล้าโลมเขาไม่
2 เพราะฉะนั3 นข้ าพเจ้ายกย่อง
คนตายที.ตายไปแล้วมากกว่าคน
เป็นที.ยังเป็นอยู่
3 เออ คนที. ยังไม่เป็นมา ที. ไม่
เห็นการชั. วที.อุบัติขึ3 นภายใต้ดวง
อาทิตย์ ก็ยิ. งดีกว่าคนทั3 งสอง
จาํพวกนั3น
4แล้วข้าพเจ้ าพิจารณาบรรดา
การงานตรากตราํและบรรดาฝี
มือในการงาน เพราะเหตุนี3 คนก็
ถูกเพื.อนบ้านของตนริษยา นี. ก ็
เป็ นความว่ างเปล่ าและความ
วุ่นวายใจด้วย
5คนโง่งอมือ และกินเนื3 อของ
ตนเอง
6ความสงบสุขกาํมือหนึ. งยังดี
กว่าการงานตรากตราํสองกาํมือ
และกินลมกินแล้ง
7แล้วข้าพเจ้าเห็นอนิจจังภายใต้

ดวงอาทิตย์อีก
8คือ คนหนึ.งอยู่ตัวคนเดียว ไม่
มีคนอื. น ไม่มีบุตรหรือพี. น้อง
แต่เขาทาํการงานไม่หยุดหย่อน
ตาของเขาไม่เคยอิ.มความมั. งคั. ง
เขาไม่เคยคิดว่า "ข้าตรากตราํ
ทาํงานและตั วข้ าอดๆอยากๆ
เพื. อผู้ ใด" นี. ก ็อนิจจังด้วย
และเป็นเรื.องเลวร้าย
9สองคนกด็ีกว่าคนเดียว เพราะ
ว่าเขาทั3 งสองย่อมได้รับผลตอบ
แทนอย่างดีสาํหรับการงานของ
เขา
10 ด้วยว่าถ้าคนหนึ. งล้มลง อีก
คนหนึ. งจะได้พยุงเพื. อนของตน
ให้ลุกขึ3 น แต่วิบัติแก่คนนั3 นที.
อยู่คนเดียวเมื.อเขาล้มลง เพราะ
ไม่มีผู้อื.นพยุงยกเขาให้ลุกขึ3 น
11 อนึ.ง ถ้าสองคนนอนอยู่ด้วย
กัน เขากอ็บอุ่น แต่ถ้านอนคน
เดียวจะอุ่นอย่างไรได้เล่า
12 แม้ คนหนึ. งสู้ คนเดี ยวได้
สองคนจะสู้ เขาได้แน่ เชือกสาม
เกลียวจะขาดง่ายกห็ามิได้
13 เดก็ยากจนและมีสติปัญญาก็
ดีกว่ากษัตริย์ชราและโฉดเขลา
ผู้รับคาํแนะนาํอีกไม่ได้แล้ว
14 เพรา ะท่ า นอ อก มา จา ก
เรือนจาํแล้วขึ3 นครองราชสมบัติ
ในขณะที. มีคนเกิดในราชอาณา
จักรของท่ านเองกลายเป็นคน
จน

ปัญญาจารย์ E, F

(A) โยบ G:DM (D) ปญจ D:AK (E) ปญจ G:E-H (F) ปฐก F:F-J (H) สภษ G:AL-AA
(G) สดด EK:AG (J) ปญจ F:M-AD (M) ปฐก D:AJ (AL) อพย ED:D (AA) A พกษ A:A-D
(AD) D ซมอ DE:M (AE) ปญจ M:AH-AG (AF) ปฐก FA:AF
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15 ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาคนที.
มี ชี วิตเดินไปเดินมาอยู่ ภายใต้
ดวงอาทิตย์ ทั3งเดก็คนที.สองนั3น
ที.จะขึ3 นไปแทนท่าน
16 ประชาชนทั3 งหลายคือบรรดา
ผู้ ซึ. งอยู่ ก่อนนั3 นไม่มีที. สิ3 นสุด
และบรรดาคนที.มาภายหลังก็จะ
ไม่เปรมปรีดิW ในท่านด้วย แน่
นอน นี.กเ็ป็นความว่างเปล่าและ
ความวุ่นวายใจด้วย

ชีวิตก็อนิจจัง

5
เจ้าจงระวังเท้ าของเจ้าเมื. อ
เจ้าไปยังพระนิ เวศของพระ

เจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื.อจะ
ฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายสักการ
บูชา ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกาํลัง
ทาํชั.ว
2อย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่า
ให้ปากของเจ้ าพูดโพล่ งๆต่อ
เบื3 องพระพักตร์พระเจ้า เพราะ
ว่ าพระเจ้ าทรงสถิ ตในสวรรค์
และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก เหตุ
ฉะนั3นเจ้าจงพูดน้อยคาํ
3ความฝันจะสาํ เร็จโดยมี งาน
มาก และจะรู้จักเสียงคนเขลาได้
เพราะการพูดมาก
4เมื. อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า
อ ย่ า ชั ก ช้ า ที. จ ะ ทาํ ต า มคาํ
ปฏิญาณนั3นให้สาํเรจ็ เพราะพระ
องค์หาชอบพระทัยในคนเขลา
ไม่ จงทาํตามที. เจ้าปฏิญาณไว้
เถิด

5ที. เจ้าจะไม่ปฏิญาณก็ยังดีกว่า
ที.เจ้าปฏิญาณแล้วไม่ทาํตาม
6อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนาํ
ตัวเจ้าให้กระทาํผิดไป และอย่า
พูดต่อหน้าทูตสวรรค์ว่า นี.
แหละเ ป็ นความพลั3 ง เผลอ
เหตุ ไฉนจะให้พระเจ้าทรงพระ
พิ โรธเพราะเสี ยงพู ดของเจ้ า
แล้วทรงทาํลายการงานแห่งนํ3า
มือของเจ้าเสียเล่า
7 เพราะว่ าเมื. อฝันมากและคาํ
พูดมาก ก็มีอนิจจังต่างๆด้วย
แต่เจ้าจงยาํเกรงพระเจ้าเถิด
8 ถ้ าเจ้ าเห็นคนจนในเมืองถูก
ข่มเหงก็ดี เห็นความยุติธรรม
และความเที. ยงธรรมถูกเอาไป
เสียก็ดี เจ้าอย่าประหลาดใจใน
เรื.องนั3น ด้วยว่ามีเจ้าหน้าที.คอย
จับตาเจ้าหน้าที.อยู่ แล้วยังมี
ผู้ สู งกว่าอีกชั3 นหนึ. งจับตาอยู่
เหนือพวกเขาทั3งสิ3 น
9 ยิ. งกว่านั3 นอีก ผลประโยชน์
แห่งแผ่นดินโลก กอ็ยู่ที.เขาเหล่า
นั3นทั3 งหมด กษัตริย์เองกไ็ด้รับ
การเลี3 ยงดูจากไร่นา
10 คนรักเงินย่อมไม่อิ.มเงินและ
คนรักสมบัติไม่รู้จักอิ.มกาํไร นี.
กอ็นิจจังด้วย
11 เมื.อของดีเพิ.มพูนขึ3 น คนกิน
ก็มีคับคั. งขึ3 น คนที. เป็นเจ้าของ
ทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไร นอก
จากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่า

ปัญญาจารย์ F, H

(AH) D ซมอ AH:G (AG) D ซมอ AH:AD (A) ปฐก DJ:AG (D) ปฐก AJ:DK
(E) ปญจ AL:AD (F) ปฐก DJ:DL (H) พบญ DE:DD (G) ปญจ H:A (K) ปญจ K:AJ
(J) ปญจ E:AG (M) ปฐก A:DM-EL (AL) ปญจ F:J (AA) ปฐก AD:AG; AE:D
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นั3น
12 การหลับของกรรมกรกผ็าสุก
ไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กิน
มาก แต่ความอิ.มท้องของคน
มั.งมีกไ็ม่ช่วยเขาให้หลับ
13 ยังมีสิ. งเลวร้ายอันน่าสลดใจ
อีกอย่างหนึ. งที. ข้าพเจ้าเห็นภาย
ใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติ
ที. เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็น
ภัยแก่ตน
14 และทรัพย์สมบัตินั3 นสูญเสีย
ไปโดยเรื. องยากลาํบากอั นชั. ว
ร้าย และเขาให้กาํเนิดบุตรชาย
คนหนึ.ง แต่ไม่มีอะไรในมือเขา
15 เขาได้ คลอดมาจากครรภ์
มารดาฉันใด เขาจะกลับไปอย่าง
เปลือยเปล่าเช่นเดียวกับที. เขา
มาฉันนั3น และเขาจะเอาอะไรซึ.ง
เป็นผลจากหยาดเหงื. อแรงงาน
ของเขาติดมือไปไม่ได้เลย
16 นี. เป็นสิ. งเลวร้ายอันน่าสลด
ใจอีก คือเขาได้เกิดมาอย่างไร
เขาก็ต้องไปอย่างนั3 น เขาจะได้
ประโยชน์ อะไรเล่ าที. เขาได้ลง
แรงเพื.อลมแล้ง
17 อนึ. งเขารับประทานอยู่ ใน
ความมืดตลอดปีเดือนของเขา
เขามีความทุกข์อย่างสาหัสและ
มีโทโสพร้อมกับความเจบ็ไข้
18 ดูเถิด ที. ข้าพเจ้าเห็นดีและ
สมควร คือให้กินและดื. ม กับ
ปรีดาในผลดีแห่งบรรดากิจการ

ของตนที. ตนกระทาํภายใต้ดวง
อาทิตย์ ตลอดปีเดือนแห่งชีวิต
ของตนที. พระเจ้าทรงประทาน
แก่ตน เพราะการนี3 แหละเป็น
ส่วนของตน
19 อนึ. งทุกๆคนที. พระเจ้าทรง
ประทานทรัพย์สมบัติและความ
มั.งคั.งให้ กไ็ด้ทรงโปรดให้มีอาํ-
นาจรับประทานของเหล่านั3น ได้
รับส่วนของตน และยินดีปรีดา
ในการงานของตนได้ นี. แหละ
เป็นของประทานจากพระเจ้า
20 เขาจะได้ ไม่ ต้ องนึ กถึ งปี
เดื อนแห่ ง ชี วิ ตของตนมาก
เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิ. ง
ที.ให้ใจเขาปีติยินดี

ทรพัยส์มบติัก็อนิจจัง

6
มี สิ. งเลวร้ ายอย่ างหนึ. งที.
ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอา-

ทิตย์ และสิ.งนั3นหนักแก่มนุษย์
2 คือมนุษย์คนใดที.พระเจ้าทรง
ประทานทรัพย์สมบัติ ความมั.ง-
คั.งและยศฐาบรรดาศักดิW ให้ จน
สิ.งใดๆที.เขาปรารถนาสาํหรับตัว
จิตใจเขากม็ีครบไม่ขาดเลย แต่
พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้ เขามี
อาํนาจรับประทานสิ.งนั3นได้ คน
นอกบ้ านนอกเมื องกลั บรั บ
ประทานสิ.งนั3น นี.กอ็นิจจัง และ
เป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง
3แม้ ว่ ามนุษย์คนใดมี บุตรสัก
ร้อยคน และมีอายุอยู่หลายปี

ปัญญาจารย์ H, G

(AD) สดด F:J (AE) ปญจ F:J (AF) โยบ H:H (AH) โยบ A:DA (AG) ปญจ D:DD; H:AE
(AK) ปฐก E:AK (AJ) ปญจ D:DF; E:AD (AM) ปญจ D:DF (DL) สดด EK:AG
(A) ปญจ H:AE (D) A พกษ E:AE; ปญจ H:AM (E) ปฐก EE:H; A ซมอ D:DL-DA
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จนปีเดือนของเขากม็ากมาย แต่
จิตใจของเขาหาได้อิ.มด้วยของดี
ไม่ ยิ.งกว่านั3นอีก เขาไม่มีงานฝัง
ศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่าบุตร
ที.เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั3น
4 เพราะเด็กนั3 นเกิดมาอนิจจัง
และตายไปในความมืด และชื.อ
ของเขาถูกปิดไว้ในความมืด
5 ยิ. งกว่านั3 นอีก ยังไม่ทันเห็น
ตะวันหรือยังไม่ทันรู้ เรื. องราว
อะไร เด็กคนนี3 มีความสงบสุข
ยิ.งกว่าผู้ใหญ่นั3นเสียอีก
6 เออ แม้ว่าเขามีชี วิตอยู่ พันปี
ทวีอีกเท่าตัว แต่ไม่ได้เห็นของ
ดีอะไร ทุกคนมิได้ลงไปที. เดียว
กันหมดดอกหรือ
7 บรรดาการงานของมนุ ษย์ก็
เพื. อปากของเขา แต่ถึงกระนั3 น
เขากไ็ม่รู้จักอิ.ม
8 ด้ วยว่ าคนมี สติ ปั ญญาได้
เปรี ยบอะไรกว่ าคนเขลาเล่ า
หรือคนยากจนที.รู้จักดาํเนินชีวิต
ของตนอยู่ต่อหน้าคนที.มีชี วิตก็
ได้เปรียบอะไร
9 เห็นแล้ วกั บนั ยน์ ตาก็ดี กว่ า
ความปรารถนาที.ตระเวนไป นี.ก ็
เป็ นความว่ างเปล่ าและความ
วุ่นวายใจด้วย
10 สิ. งใดซึ. งมีอยู่เดีYยวนี3  เขาได้
ใช้ ชื. อเรี ยกสิ. งนั3 นนานมาแล้ ว
และก็ทราบกันแล้วว่ามนุษย์คือ
อะไร และเขาไม่อาจโต้เถียงกับ

พระองค์ผู้ทรงฤทธิW เดชากว่าตน
ได้
11 ยิ. งมีสิ. งของมากก็ยิ. งอนิจจัง
มากแล้วจะเป็นประโยชน์อะไร
แก่มนุษย์เล่า
12 ใครคนไหนรู้ว่าสิ. งใดเป็นสิ. ง
ที.ดีสาํหรับมนุษย์ในชีวิตนี3  คือ
ในระยะวันเดือนปีทั3 งหลายแห่ง
ชีวิตอันเหลวๆของตนที. ได้เสีย
ไปดุจดังเงาเล่า หรือใครผู้ใด
อาจบอกกับมนุษย์ได้ว่า สิ. ง
นี3 สิ. งนั3 นจะเกิดขึ3 นภายหลังตน
ที.ภายใต้ดวงอาทิตย์
สิ#งสามานยต่์างๆที#มนุษยพ์บ

ก็ทําใหไ้ม่สมหวงัและ
ไม่สมปรารถนา

7
ชื. อเสี ยงดี ก็ประเสริ ฐกว่ า
นํ3ามันหอมอย่างวิเศษ และ

วันตายกด็ีกว่าวันเกิด
2 ไปยังเรื อนที. มี การไว้ ทุ กข์ก็
ดีกว่าไปยังเรือนที. มีการเลี3 ยง
กันเพราะนั. นเป็นวาระสุดท้ าย
ของมนุษย์ทั3 งปวง และผู้ที. ยังมี
ชี วิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั3 นใส่
ไว้ในใจ
3ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัว
เราะ เพราะความเศร้าหมองของ
ใบหน้ากท็าํให้จิตใจดีขึ3 นได้
4 จิ ตใจของคนที. มี สติ ปั ญญา
ย่อมอยู่ ในเรือนที. มีความโศก
เศร้า แต่จิตใจของคนเขลาย่อม
อยู่ในเรือนที.มีการสนุกสนาน

ปัญญาจารย์ G, K

(F) สดด ALM:AE (H) โยบ E:AL (G) ปฐก H:H (K) ปฐก E:AK-AM (J) ปญจ D:AF-AG
(M) ปญจ D:DF (AL) ปญจ A:M (AA) ปญจ A:G-M (AD) ปญจ D:E (A) สภษ AH:EL
(D) ปฐก FJ:A (E) สดด AAM:GK (F) นหม D:D
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5 ฟั งคาํตาํ หนิ ของคนที. มี สติ
ปัญญายังดีกว่าให้คนฟังเพลง
ของคนเขลา
6มีเสียงแตกของเรียวหนามอยู่
ใต้หม้อฉันใด เสียงหัวเราะของ
คนเขลากฉั็นนั3น นี.กอ็นิจจังด้วย
7แท้จริงการบีบบังคับกระทาํให้
ผู้มีสติปัญญาโง่ไป และสินบนก็
กระทาํให้ความเข้าใจเสียไป
8เบื3 องปลายแห่งสิ. งใดๆกด็ีกว่า
เบื3 องต้นแห่งสิ. งนั3 นๆ มีใจอด
กลั3นกด็ีกว่ามีใจอหังการ
9 อย่ าให้ ใจของเจ้ าโกรธเร็ ว
เพราะความโกรธมีประจาํอยู่ใน
ทรวงอกของคนเขลา
10 อย่าว่า "อะไรหนอเป็นเหตุ
ให้ กาลก่ อนดี ก ว่ ากาลบั ดนี3 "
เพราะที. เจ้าไต่ถามนั3นไม่ได้ถาม
ด้วยสติปัญญา
11 สติปัญญาประกอบกับมรดก
ก็เป็นของดี การนั3 นเป็นประ-
โยชน์แก่คนที.ได้เห็นดวงตะวัน
12 เงินเป็นเครื.องป้องกันฉันใด
สติปัญญาก็เป็นเครื. องป้องกัน
ฉันนั3 น และผลประโยชน์ของ
ความรู้ คือสติปัญญาย่อมรักษา
ชีวิตของผู้ที.มีสติปัญญานั3น
13 จงพิจารณาพระราชกิจของ
พระเจ้า สิ. งใดๆที.พระองค์ทรง
กระทาํให้คดอยู่แล้ว ใครจะ
เหยียดสิ.งนั3นๆให้ตรงได้เล่า
14 ในวันแห่ งความเจริ ญก็จง

ชื.นชมยินดี แต่ในวันแห่งความ
ทุกข์ยากกจ็งพินิจพิจารณา พระ
เจ้าทรงบันดาลให้มีทั3 งสองอย่าง
เพื.อมนุษย์จะไม่ค้นได้ว่าเมื.อเขา
ล่วงไปแล้วจะมีอะไรมา
15 ข้าพเจ้าเห็นสิ. งเหล่านี3 ทั3 งสิ3 น
ในชีวิตอนิจจังของข้าพเจ้า คือ
คนชอบธรรมพิ นาศในความ
ชอบธรรมของตัว และมีคนชั. ว
ร้ายมี ชีวิตยืนยาวในการกระทาํ
ชั.ว
16 อย่าเป็นคนชอบธรรมเกินไป
และอย่าฉลาดเกินตัว เหตุใดเจ้า
จะทาํตัวให้พินาศเสียเล่า
17 อย่าชั.วมากนัก หรืออย่าเป็น
คนเขลา ทาํไมเจ้าจะไปตายเสีย
ก่อนถึงวาระของเจ้าเล่า
18 ก็ดีอยู่แล้วที. เจ้าจะยึดถือสิ. ง
เหล่านี3 ไว้ เออ เจ้าอย่าแบมือ
ปล่อยสิ. งนั3 นให้หลุดลอยเสียที
เดียว เพราะว่าผู้ที.เกรงกลัวพระ
เจ้าจะพ้นจากบรรดาสิ. งที. กล่าว
มานี3
19 สติ ปัญญาเป็นกาํลั งแก่ คน
ฉลาดดีกว่าผู้มีอาํนาจใหญ่โตสิบ
คนที.อยู่ในเมือง
20 แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรม
สักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที.
ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี และ
ไม่กระทาํบาปเลย
21 อย่าสนใจฟังบรรดาถ้อยคาํที.
ใครๆกล่าว เกรงว่าเจ้าจะได้ยิน

ปัญญาจารย์ K

(H) สดด AFA:H (K) พบญ DJ:EE (J) สดด ADG:H (M) A ซมอ DH:DA (AL) วนฉ G:AE
(AA) ปญจ M:AH (AD) โยบ A:AL (AE) โยบ EK:AF (AF) ปญจ E:F (AH) ปญจ D:DE
(AG) สภษ DH:AG (AK) ยรม D:EE (AJ) ปญจ AA:G (AM) ปญจ M:AH (DL) A พกษ J:FG
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ทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้า
22 ด้วยว่าเจ้ากแ็จ้งอยู่กับใจของ
เจ้าเองหลายครั3 งหลายหนแล้ว
ว่า ตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื. น
เหมือนกัน
23 บรรดาข้อความเหล่านี3 ข้าพ-
เจ้าได้ชันสูตรดูด้วยใช้สติปัญ-
ญาแล้ว ข้าพเจ้าว่า "ข้าพเจ้าจะ
ได้ปัญญา" แต่ปัญญานั3 นกลับ
อยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า
24 สิ. งที. อยู่ ไกลและลึกลํ3าเหลือ
เกิน ใครผู้ใดจะค้นออกมาได้
25 ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรียน
รู้ และเสาะแสวงหาสติ ปัญญา
และมูลเหตุของสิ.งต่างๆ เพื.อให้
รู้ ความชั. วร้ ายแห่ งความเขลา
คือความเขลาและความบ้าบอ
26 ข้าพเจ้าได้พบอีกสิ. งหนึ. งซึ. ง
ขมขื. นยิ. งกว่าความตาย คือผู้
หญิงที.มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย
มือของนางเป็นโซ่ตรวน คนใด
เป็นคนที.พอพระทัยพระเจ้า คน
นั3นจะหนีพ้นนาง แต่คนบาปจะ
ถูกผู้หญิงคนนั3นจับเอาไป
27 ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด
ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี3  โดยเอา
เรื. องหนึ. งมาประดิษฐ์ติดต่อเข้า
กับอีกเรื.องหนึ.ง เพื.อหามูลเหตุ
28 ซึ. งจิตใจของข้าพเจ้ายังกาํลัง
หาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้
พบปะไม่ ในชายพันคนจะพบ
ชายจริงสักคนหนึ. ง แต่จะหา

หญิงแท้สั กคนหนึ. งในจาํนวน
พันคนกห็าไม่พบ
29 ดูเถิด ข้าพเจ้าพบแต่ความนี3
ต่างหาก คือพระเจ้าทรงสร้าง
มนุษย์ให้เป็นคนเที.ยงธรรม แต่
มนุษย์ทั3 งหลายได้ ค้ นคว้ ากล
อุบายต่างๆออกมา

ดูเหมือนว่าคนชั #วเจริญ
ขณะเมื#อคนดีลม้เหลว

8
ใคร ผู้ ใดจะ เหมื อนนั ก
ปราชญ์ หรือใครเล่าจะอธิ-

บายอะไรๆก็ได้ สติปัญญาของ
มนุษย์กระทาํให้ใบหน้าของเขา
ผ่องใส และใบหน้าของเขาที.
แขง็กระด้างกเ็ปลี.ยนไป
2ข้าพเจ้าแนะนาํว่า จงถือรักษา
พระบัญชาของกษัตริย์ และที.
เกี. ยวข้องกับคาํปฏิญาณต่อพระ
เจ้า
3 อ ย่ า รี บออกไปให้ พ้ นพระ
พักตร์กษัตริย์ อย่ายืนอยู่ ฝ่าย
ความชั.วร้าย เพราะกษัตริย์ย่อม
ทรงกระทาํอะไรๆตามชอบพระ
ทัยพระองค์
4 ด้วยว่าพระดาํรัสของกษัตริย์
อยู่ที.ไหน อาํนาจกอ็ยู่ที.นั.น และ
ใครผู้ ใดจะกราบทู ลถามพระ
องค์ได้ว่า "พระองค์ทรงกระทาํ
อะไรเช่นนั3น"
5 ผู้ ที. รั กษาพระบั ญชาจะไม่
ประสบความชั. วร้าย และจิตใจ
ของคนที.มีสติปัญญาก็เข้าใจทั3 ง

ปัญญาจารย์ K, J

(DE) ปฐก E:H (DF) พบญ EL:AA (DH) ปญจ A:AE (DG) วนฉ AG:AJ (DK) ปญจ A:A-D
(DJ) ปญจ K:DE-DF (DM) ปฐก A:DG-DK (A) ปญจ D:AE-AF (D) สภษ DF:DA
(E) ปญจ AL:F (F) A พกษ D:DH (H) อพย A:AK; ปญจ H:D
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วาระและคาํตัดสิน
6ด้วยว่าไม่ว่าอะไรทั3 งนั3 นย่อมมี
วาระและคาํตัดสิน ฉะนั3นความ
ลาํบากของมนุษย์ จึงเป็นภาระ
หนักแก่ตัวเขา
7ด้วยเขาไม่ทราบว่าอะไรจะเกิด
ขึ3 น ด้วยใครจะบอกแก่เขาได้ว่า
สิ.งนั3นจะเกิดขึ3 นเวลาใด
8 หามี มนุ ษย์ คนใดมี อาํ นาจ
เหนื อจิ ตวิญญาณที. จะรั3 งจิ ต
วิญญาณได้ไม่ หรือหามีอาํนาจ
อันใดเหนือวันตายไม่ การสง-
ครามนั3 นย่ อมไม่ มี การปลด
ปล่อย ความชั.วร้ายย่อมไม่มีการ
ปลดปล่อยผู้ที.ถูกมอบให้ไว้
9บรรดาการนี3 ข้าพเจ้าเห็นหมด
แล้ว และข้าพเจ้าสนใจกิจการ
ทุกอย่างที. เขากระทาํกันภายใต้
ดวงอาทิตย์ มีวาระซึ. งให้คน
หนึ. งมีอาํนาจเหนืออีกคนหนึ. งที.
จะมาทาํอันตรายเขา
10 ข้าพเจ้าได้เห็นเขาฝังคนชั. ว
ร้าย  ผู้ซึ. งเคยเข้าออกที.สถาน
บริสุทธิW  และมีคนลืมเขาในเมือง
ที.คนชั. วร้ายนั3นเองกระทาํสิ.งเช่น
นั3น นี.กอ็นิจจังด้วย
11 เพราะการตัดสินการกระทาํ
ชั. วนั3 น เขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็ว
เหตุฉะนั3 นใจบุตรทั3 งหลายของ
มนุษย์จึงเจตนามุ่ งที. จะกระทาํ
ความชั.ว
12 แม้ว่าคนบาปทาํชั. วตั3 งร้อย

ครั3 ง และอายุเขายังยั.งยืนอยู่ได้
ถึ งกระนั3 นข้ าพเจ้ ายั งรู้ แน่ ว่ า
ความดีจะมีแก่เขาทั3 งหลายที.ยาํ
เกรงพระเจ้า คือที.มีความยาํ
เกรงต่อพระพักตร์พระองค์
13 แต่ว่าจะไม่เป็นการดีแก่คน
ชั. วร้าย อายุของเขาที.เป็นดังเงา
ก็ จะ ไ ม่ มี ยื ดยาวออกไปไ ด้
เพราะเขาไม่มีความยาํเกรงต่อ
พระพักตร์พระเจ้า
14 ยังมีอนิจจังอีกอย่างหนึ. งที.
กระทาํกันบนแผ่นดินโลก คือมี
คนชอบธรรมรับเหตุการณ์อัน
เป็นเหตุการณ์ที. คนชั. วควรรับ
และมี คนชั. วรั บเหตุ การณ์ อั น
เป็นเหตุการณ์ที. คนชอบธรรม
ควรรับ ข้าพเจ้ากล่าวได้ว่า นี.ก ็
อนิจจังด้วย
15 แล้วข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้
หาความสนุกสนาน ด้วยว่าภาย
ใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไร
ดีไปกว่ากินและดื. ม กับชื. นชม
ยินดี ด้วยว่าอาการนี3 คลุกคลีไป
ในการงานของตนตลอดปีเดือน
แห่งชีวิตของตน ที.พระเจ้าทรง
โปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวง
อาทิตย์
16 เมื. อข้าพเจ้าตั3 งใจจะเข้าใจ
สติ ปั ญญาและทราบธุ รกิ จที.
กระทาํกันในโลก (ที.เขาอดหลับ
อดนอนทาํกั นตลอดวันตลอด
คืน)

ปัญญาจารย์ J

(G) ปญจ E:A, AA (K) ปญจ G:AD (J) D ซมอ AF:AF; ปญจ E:DA (M) ปญจ A:AF
(AL) D พกษ M:EF-EH (AA) อพย J:AH (AD) ปญจ H:AG; K:AH (AE) โยบ AJ:H
(AF) ปญจ F:F, J (AH) ปญจ D:DF; E:AD-AE (AG) ปญจ K:DH; J:K
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17 แล้ วข้าพเจ้ าจึงเห็นบรรดา
พระราชกิ จของพระ เ จ้ า ว่ า
มนุษย์จะค้นหาความเข้าใจใน
พระราชกิจที. บั งเกิดอยู่ภายใต้
ดวงอาทิตย์หาได้ไม่ เพราะว่า
ถึ งแม้มนุษย์จะออกแรงค้นหา
สักปานใดกยั็งจะค้นหาให้พบไม่
ได้ เออ ยิ.งกว่านั3นอีก แม้ว่านัก
ปราชญ์คนใดนึกเอาว่าเขาจะเข้า
ใจแล้ว เขากยั็งค้นหาไม่พบ

หลกัการต่างๆ
สําหรบัการดําเนินชีวิต

9
ข้าพเจ้าได้นาํเรื.องราวเหล่า
นี3 มาคิด ตรวจพิจารณาให้

สิ3 นว่า คนชอบธรรมและคนมี
สติปัญญารวมทั3 งกิจการของเขา
ทั3 งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า จะทรงรักหรือทรง
เกลียดกต็าม มนุษย์หารู้ไม่ ทุก
อย่างกอ็ยู่ต่อหน้าเขาทั3งหลาย
2 สิ. งสารพั ดตกแก่คนทั3 งปวง
เหมือนกันหมด คือเหตุการณ์
อันเดียวกันตกแก่คนชอบธรรม
และคนชั. ว ตกแก่คนดี ตกแก่
คนสะอาดและคนที.มีมลทิน ตก
แก่ผู้ที.ถวายสัตวบูชา และแก่ผู้
ที. ไม่ถวายสัตวบูชา ตกแก่คนดี
อย่างไรกต็กแก่คนบาปอย่างนั3น
ตกแก่คนปฏิญาณอย่างไรก็ตก
แก่คนไม่กล้าปฏิญาณอย่างนั3น
3นี. แหละเป็นสิ. งเลวร้ายที.มีอยู่
ในบรรดาการที.บังเกิดขึ3 นภายใต้

ดวงอาทิตย์ คือว่ามีเหตุการณ์
อันเดียวกันที. ตกแก่คนทั3 งปวง
เออ จิตใจของบุตรทั3งหลายของ
มนุ ษย์ ก็ เต็มไปด้ วยความชั. ว
และความบ้าบออยู่ในใจของเขา
เมื. อมีชี วิตและต่อจากนั3 นเขาก็
ไปอยู่กับคนตาย
4 ส่วนคนใดที. มั. วสุมอยู่กับคน
ทั3งปวงที.มีชีวิต คนนั3นกม็ีความ
หวังใจได้ ด้วยว่าสุนัขที.เป็นอยู่ก็
ยังดีกว่าสิงโตที.ตายแล้ว
5 เพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ ว่าเขา
เองจะตาย แต่คนตายแล้วก็ไม่
รู้อะไรเลย เขาหาได้รับรางวัล
อีกไม่ ด้วยว่าใครๆก็พากันลืม
เขาเสียหมด
6ทั3 งความรัก ความชัง และ
ความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไป
แล้ว ในบรรดาการที. บังเกิดขึ3 น
ภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทั3งหลาย
หามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่
7ไปเถิด ไปรับประทานอาหาร
ของเจ้าด้วยความชื.นชม และไป
ดื. มนํ3าองุ่ นของเจ้าด้วยใจร่าเริง
เพราะพระเจ้าทรงเห็นชอบกับ
การงานของเจ้าแล้ว
8 จงให้ เสื3 อผ้ าของเจ้ าขาวอยู่
เสมอ และนํ3ามันที.ศีรษะของเจ้า
กอ็ย่าให้ขาด
9เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื. นชม
ยินดีกับภรรยาซึ. งเจ้ารักตลอดปี
เดือนแห่งชี วิตอนิจจังของเจ้า

ปัญญาจารย์ J, M

(AK) ปญจ E:AA (A) ปญจ A:AK; K:DH (D) โยบ DA:K; ปญจ D:AF-AG (E) ปญจ G:H
(F) โยบ AF:K-AD; DK:J (H) โยบ EL:DE; ปญจ K:D (G) อพย A:J; โยบ E:AK-AJ
(K) ปฐก AD:AM; มก K:DM (J) D ซมอ AM:DF; อสธ J:AH (M) สภษ H:AJ-AM
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ซึ. งพระองค์ได้ทรงประทานให้
แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอด
ปีเดือนอนิจจังของเจ้า ด้วยว่า
นั. นเป็นส่วนในชี วิตและในการ
งานของเจ้า ซึ. งเจ้าได้ออกแรง
กระทาํภายใต้ดวงอาทิตย์
10 มือของเจ้าจับทาํการงานอะ-
ไร จงกระทาํการนั3 นด้วยเต็ม
กาํลังของเจ้า เพราะว่าในแดน
คนตายที. เจ้าจะไปนั3 นไม่มีการ
งาน หรือแนวความคิด หรือ
ความรู้ หรือสติปัญญา
11 ข้ าพเจ้าได้ เห็นภายใต้ดวง
อาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะใน
การวิ. งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมี
กาํลั งไม่ ชนะสงครามเสมอไป
หรื อคนฉลาดไม่ รั บประทาน
เสมอไป หรือคนมีความเข้าใจ
ไม่รํ.ารวยเสมอไป หรือผู้ที.เชี.ยว
ชาญไม่ ได้ รับความโปรดปราน
เสมอไป แต่วาระและโอกาสมี
มาถึงเขาทุกคน
12 เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้วาระของ
ตน ปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉัน
ใด และนกถูกดักติดอยู่ในบ่วง
แร้วฉันใด วาระอันร้ายก็มาถึง
บุตรทั3 งหลายของมนุษย์ เขาก็
ถูกวาระอันร้ายนั3นดักจับติดโดย
ฉับพลันเหมือนกันฉันนั3น
13 ข้าพเจ้าเห็นเรื. องสติปัญญา
ภายใต้ดวงอาทิตย์ เห็นว่าเป็น
เรื.องใหญ่โตดังต่อไปนี3

14 ยังมีเมืองเลก็ๆเมืองหนึ.ง มี
คนอยู่ในเมืองนั3นน้อยคน แล้ว
มีมหากษัตริย์มาตีเมืองนั3 นและ
ล้อมเมืองนั3 นไว้ และสร้าง
เครื.องล้อมไว้รอบเมือง
15 แต่ในเมืองนั3 นมีชายฉลาด
แต่ยากจนอยู่คนหนึ. ง และชาย
คนนี3 ช่วยเมืองนั3 นไว้ให้พ้นด้วย
ปัญญาของตน แต่หามีใครจดจาํ
ราํลึกถึงชายยากจนคนนี3 ไม่
16 แต่ข้าพเจ้าว่า สติปัญญาก็ดี
กว่ากาํลังวังชา ถึงสติปัญญาของ
ชายยากจนคนนั3 นถู กดู แคลน
และถ้อยคาํของเขาไม่มีใครฟังก็
ตามที
17 ถ้อยคาํของคนฉลาดได้ ยิน
ในที.สงัดมากกว่าสิงหนาทของผู้
ครอบครองในหมู่คนเขลา
18 สติปัญญาดีกว่าเครื. องอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ แต่คนบาปคนเดียว
ย่อมบั.นรอนความดีเสียเป็นอัน
มากได้

ความโง่เขลา ความชั #วรา้ย
และความลม้เหลวของมนุษย์

10
แมลงวันตายย่อมทาํให้
ขี3 ผึ3 งของคนปรุงยาบูด

เหม็นไป ดังนั3 นความโง่เขลา
นิดหน่อยก็ทาํให้เขาเสียชื. อด้วย
ในเรื.องสติปัญญาและเกียรติยศ
2 จิ ตใจของคนที. มี สติ ปั ญญา
ย่อมอยู่ที.ข้างขวามือของตน แต่
จิตใจของคนเขลาย่อมอยู่ที. ข้าง

ปัญญาจารย์ M, AL

(AL) กดว AE:EL (AA) ปญจ D:AD; F:A (AD) ปญจ J:H-K (AE) ปญจ M:AE
(AF) D ซมอ DL:AH-DD (AH) ปฐก FL:DE (AG) ปญจ M:AJ (AK) ปฐก FA:EE-FL
(AJ) ปญจ M:AG (A) อพย EL:EF-EH (D) ปญจ M:AL
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มือซ้ายของตัว
3แม้ เมื. อคนเขลากาํลั งเดินไป
ตามทาง เขากข็าดสาํนึก และตัว
เขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็น
คนเขลา
4 ถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ3 น
ต่อท่าน อย่าออกเสียจากที.ของ
ท่าน เพราะว่าอารมณ์เย็นย่อม
ระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้
5 มี สิ. ง เ ล ว ร้ า ยที. ข้ าพ เ จ้ า
เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ ประหนึ.ง
ว่ าเป็นความผิดซึ. งมาจากผู้ มี
อาํนาจ
6 คือคนเขลาถู กแต่ งตั3 งไว้ ใน
ตาํแหน่งสูงใหญ่ และคนมั. งคั. ง
รับตาํแหน่งตํ.าต้อย
7ข้าพเจ้าเห็นทาสขี. ม้า และเจ้า
นายเดินที.พื3 นแผ่นดินอย่างทาส
8ผู้ใดขุดบ่อไว้ ผู้นั3นจะตกลงใน
บ่อนั3 น ผู้ ใดพังรั3 วต้นไม้ทะลุ
เข้าไป งูจะขบกัดผู้นั3น
9 ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั3 นจะเจ็บ
เพราะหินนั3 น ผู้ใดผ่าขอนไม้
ผู้ นั3 นจะประสบอันตรายเพราะ
ขอนไม้นั3นได้
10 ถ้าขวานทื.อแล้ว และเขาไม่
ลับให้คม เขากต้็องออกแรงมาก
กว่า แต่สติปัญญาจะช่วยให้
บรรลุความสาํเรจ็
11 ถ้างูขบเสียก่อนที. ทาํให้มัน
เชื. อง หมองูก็ไม่เป็นประโยชน์
อะไรแล้ว

12 ถ้อยคาํจากปากของผู้ มีสติ
ปัญญาก็มีคุณ แต่ริมฝีปากของ
คนเขลาจะกลืนตัวเองเสีย
13 ถ้อยคาํจากปากของเขาเป็น
ความเขลาตั3 งแต่ เริ. มปริ ปาก
ตอนจบถ้อยคาํนั3 นก็เป็นความ
บ้าบออย่างร้าย
14 คน เขลา พู ดมากซํ3า ซาก
มนุษย์หารู้ ไม่ ว่ าเหตุอั นใดจะ
บังเกิดขึ3 น ใครเล่าจะบอกเขาได้
ว่ามีอะไรเกิดขึ3 นเมื.อเขาล่วงไป
15 การงานของคนเขลากระทาํ
ให้เขาทุกคนเหนด็เหนื.อย ด้วย
ว่าเขาไม่ รู้ จักทางที. จะเข้าไปใน
กรุง
16 โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติแก่
เจ้าเมื. อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็ก
และเจ้านายทั3 งหลายของเจ้ามี
การเลี3 ยงกันสนุกสนานแต่เช้า
17 โอ บ้านเมืองเอ๋ย ความสาํ-
ราญจะมีแก่เจ้า เมื.อกษัตริย์ของ
เจ้าเป็นบุตรชายของขุนนาง และ
เจ้านายของเจ้ามีการเลี3 ยงตาม
กาลเทศะ เพื. อจะมีกาํลังวังชา
มิใช่จะดื.มให้มึนเมา
18 เพราะความขี3 เกียจ หลังคา
จึงหักพังลง และเพราะมือเกียจ
คร้านเรือนจึงรั.วเฉอะแฉะ
19 เขาจัดงานเลี3 ยงไว้เพื.อให้คน
หัวเราะ และนํ3าองุ่ นทาํให้ชื. น
บาน และเงินกจั็ดให้ได้ทุกอย่าง
20 อย่าแช่งด่ากษัตริย์ เออ แม้

ปัญญาจารย์ AL

(E) สภษ AE:AG (F) ปญจ J:E (H) ปญจ F:K (G) วนฉ M:AF (K) สภษ AM:AL
(AL) ปญจ AL:AH (AA) สดด HJ:F (AD) โยบ F:E-F (AE) วนฉ AF:AH (AF) ปญจ H:E
(AH) ปญจ AL:E (AG) D พศด AE:K (AK) ปญจ AL:G (AJ) สภษ AD:DF (AM) ปญจ D:A
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แต่ คิ ดแช่ งด่ าในใจก็อย่ าเลย
และอย่าแช่งคนมั. งมีที. ในห้อง
นอนของเจ้า เพราะนกในอากาศ
จะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที.
มีปีกจะเล่าเรื.องนั3น

คนธรรมดาสามารถ
ไดสิ้#งที#ดีที#สุดได้

11
จงโยนขนมปังของเจ้าลง
บนนํ3า เพราะอีกหลาย

วันเจ้าจะพบมันได้
2จงปันส่วนหนึ. งให้แก่คนเจ็ด
คน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ
เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ. งเลวร้าย
อย่ างใดจะบั งเกิ ดขึ3 นบนพื3 น
แผ่นดิน
3ถ้าบรรดาเมฆมีฝนอยู่เตม็ มัน
ก็จะเททั3 งหมดลงมาบนแผ่นดิน
โลก และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้
หรือทางเหนือ มันล้มลงตรง
ไหน มันกน็อนอยู่ตรงนั3น
4 ผู้ ใดเฝ้ าสั ง เกตลมก็ จะไม่
หว่านพืช และผู้ที.มองเมฆก็จะ
ไม่เกบ็เกี.ยว
5 เจ้าไม่ทราบทางของวิญญาณ
ว่าไปทางไหน และกระดูกมี
ขึ3 นในมดลูกของหญิงที.มีครรภ์
อย่างไรฉันใด เจ้าก็จะไม่ทราบ
ถึ งกิ จการของพระเจ้ าผู้ ทรง
กระทาํสิ.งสารพัดฉันนั3น
6 เวลาเช้ าเจ้ าจงหว่านพืชของ
เจ้า และพอเวลาเย็นก็อย่าหด
มือของเจ้าเสีย เพราะเจ้าหา

ทราบไม่ว่าการไหนจะเจริญ การ
นี3 หรือการนั3 น หรือการทั3 ง
สองจะเจริญดีเหมือนกัน
7แสงสว่างเป็นที.ชื.นใจ และการ
ที.นัยน์ตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที.
ชื.นบาน
8แต่ ถ้ าคนใดมี ชี วิตอยู่ ได้ตั3 ง
หลายปี และเขาเปรมปรีดิW ใน
ตลอดปีเดือนเหล่านั3 น ก็จงให้
เขาระลึกถึงวันมืดมิดว่าจะมีมาก
บรรดาเหตุการณ์ที.เกิดขึ3 นมานั3น
กอ็นิจจัง
9โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิW ใน
ปฐมวัยของเจ้า และให้จิตใจของ
เจ้ากระทาํตัวเจ้าให้ ร่ าเริงในปี
เดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า เจ้าจง
ดาํเนินในทางแห่งใจของเจ้าและ
ตามสายตาของเจ้า แต่จงทราบ
ว่าเนื. องด้วยกิจการงานทั3 งปวง
เหล่านี3 พระเจ้าจะทรงนาํเจ้าเข้า
มาถึงการพิพากษา
10 ฉะนั3นจงตัดความเศร้าหมอง
เสียจากใจของเจ้า และจงสลัด
ความชั. วร้ ายเสี ยจากเนื3 อหนั ง
ของเจ้า เพราะความหนุ่มสาว
และวัยฉกรรจ์นั3นเป็นอนิจจัง

มาตรฐานที#สมบูรณ์
เมื#ออยู่ใตพ้ระราชบญัญติั

ปราศจากพระคุณ

12
ในปี เดื อนแห่ งปฐมวัย
ของเจ้า เจ้าจงระลึกถึง

พระผู้เนรมิตสร้างของเจ้าก่อนที.

ปัญญาจารย์ AL-AD

(A) พบญ AH:K-AA (D) นหม J:AL (E) A พกษ AJ:FH (F) สภษ E:DK; DL:F
(H) ยน E:J (G) ปญจ M:AL; อสย HH:AL (K) โยบ EE:DJ (J) ปญจ G:G; J:AD
(M) A พกษ AJ:DK; DD:AH (AL) โยบ AE:DG; ปญจ AD:A (A) ปญจ AA:AL
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ยามทุกข์ร้อนจะมาถึง และปี
เดือนใกล้เข้ามา เมื. อเจ้าจะ
กล่าวว่า "ข้าไม่มีความเพลิด
เพลินในปีเดือนนั3นเลย"
2 ก่อนที.ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง
ดวงจันทร์ และดวงดาวทั3 ง
หลายอับแสง และก่อนที. เมฆ
กลับมาเมื.อหมดฝนแล้ว
3ในกาลเมื.อคนยามเฝ้าเรือนจะ
ตัวสั. น และคนแข็งแรงจะคุดคู้
ไป และหญิงโม่จะเลิกโม่ เพราะ
จาํนวนลดน้อยลง และบรรดาผู้
ที.เยี.ยมหน้าต่างจะมืดมัว
4และประตูคู่ที. เปิดออกถนนจะ
ปิดเสีย เมื. อเสียงเคี3 ยวอ่อยลง
เมื.อมีเสียงนก เขาจะลุกขึ3 น และ
บรรดานักร้องสตรีจะย่อตัวลง
5เออ เขาทั3 งหลายจะกลัวที.สูง
และสิ. งน่าสยดสยองก็จะอยู่ ใน
หนทาง ต้นอัลมันด์จะมีดอก
และตั[กแตนจะเป็นภาระ ความ
ปรารถนาก็จะประลาตไปเสี ย
เพราะมนุษย์กาํ ลั งไปบ้ านอั น
ถาวรของเขา ส่วนผู้ไว้ทุกข์ก็
เวียนไปมาตามถนน
6ก่อนที. สายเงินจะขาด หรือ
ชามทองคาํจะบรรลัย หรือ
เหยือกนํ3าจะแตกเสียที.นํ3าพุหรือ
ล้อจะหักเสีย ณ ที.ขังนํ3า
7และผงคลีจะกลับไปเป็นดิน
อย่างเดิม และจิตวิญญาณจะ

กลับไปสู่ พระเจ้าผู้ทรงประทาน
ให้มานั3น
8ปัญญาจารย์ว่า อนิจจัง อนิจ-
จัง สารพัดกอ็นิจจัง
9ยิ.งกว่านั3น เพราะปัญญาจารย์
เป็นคนฉลาดแล้ว ท่านยังสอน
ความรู้ให้ประชาชนอีกด้วย เออ
ท่านพิเคราะห์ ท่านค้นคว้า และ
ท่านเรียบเรียงสุภาษิตหลายข้อ
10 ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคาํที.
เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคาํ
แห่งความจริงไว้อย่างเที.ยงตรง
11 ถ้อยคาํของนักปราชญ์เป็น
ประดุจประตัก และประดุจตะปู
ซึ. งอาจารย์ผู้สอนแห่งการชุมนุม
ได้ตรึงแน่น ซึ. งท่านเมษบาลผู้
หนึ.งได้ประทานให้
12 และยิ.งกว่านั3 นอีก บุตรชาย
ของข้าพเจ้าเอ๋ย จงรับคาํตัก
เตือนเถิด ซึ. งจะทาํหนังสือมาก
ก็ไม่มีสิ3 นสุด และเรียนมากก็
เหนื.อยเนื3 อหนัง
13 ให้เราฟังตอนสรุปความกัน
ทั3งสิ3 นแล้ว คือจงยาํเกรงพระเจ้า
และรักษาพระบัญญัติของพระ
องค์ เพราะนี. แหละเป็นหน้าที.
ทั3งสิ3 นของมนุษย์
14 ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการ
งานทุกประการเข้าสู่การพิพาก-
ษา พร้อมด้วยสิ. งเร้นลับ
ทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั.ว

ปัญญาจารย์ AD

(D) ปญจ AA:K-J (E) D ซมอ DA:AH (F) D ซมอ AM:EH (H) ปฐก FD:EJ; FF:DM
(K) ปญจ E:DL (J) ปญจ A:D, AF (M) A พกษ J:AD (AL) ปญจ A:A, AD
(AA) ยรม DE:DM (AD) ลก AG:DM-EA (AE) ปญจ H:K; J:AD (AF) ปญจ AA:M
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