
หน้า 1309สภุาษิต
คนที�มีสติปัญญา

จะเกรงกลวัพระเยโฮวาห์

1
สุภาษิตของซาโลมอน โอรส
ของดาวิด กษัตริย์แห่งอิส-

ราเอล
2 เพื% อให้ บรรลุ ปัญญาและคาํ
สั% งสอน เพื% อให้เข้าใจถ้อยคาํ
แห่งความเข้าใจ
3 เพื% อให้ รับคาํสั% งสอนในเรื% อง
สติปัญญา ในเรื% องความเที% ยง
ธรรม ความยุติธรรมและความ
เที%ยงตรง
4เพื%อให้ความหยั%งรู้แก่คนเขลา
ให้ความรู้และความเฉลียวฉลาด
แก่คนหนุ่ม
5ทั6 งปราชญ์จะได้ ยินและเพิ% ม
พูนการเรียนรู้ และคนที%มีความ
เข้าใจจะได้คาํปรึกษาที%ฉลาด
6 เพื% อให้ เ ข้ าใจสุ ภาษิ ตและ
ปริศนา ทั6 งถ้อยคาํของปราชญ์
และปริศนาที%ลึกลับของเขา
7ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็น
บ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อม
ดูหมิ%นปัญญาและคาํสั%งสอน
8บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคาํ
สั% งสอนของพ่อเจ้า และอย่าละ
ทิ6 งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้า
9 เพราะทั6 งสองนั6 นจะเป็นมาลัย
งามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจี6
ห้อยคอของเจ้า
10 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคน

บาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ยอมตาม
11 ถ้าเขาว่า "มากับพวกเราเถิด
ให้ เราหมอบคอยเอาเลือดคน
ให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิด
12 ให้เรากลืนเขาทั6 งเป็นอย่าง
แดนผู้ตาย และกลืนเขาทั6 งตัว
อย่างคนเหล่านั6 นที% ลงไปสู่ ปาก
แดน
13 เราจะพบของประเสริ ฐทุ ก
อย่าง เราจะบรรจุเรือนของเรา
ให้เตม็ด้วยของที%ริบได้
14 จงเข้าส่วนกับพวกเรา เราทุก
คนจะมีเงินถุงเดียวกัน"
15 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าเดิน
ในทางนั6 นกับเขา จงยับยั6 งเท้า
ของเจ้าจากวิถีของเขา
16 เพราะว่าเท้าของเขาวิ% งไปหา
ความชั% วร้าย และเขารีบเร่งไป
ทาํให้โลหิตตก
17 เพราะที% จะขึ งข่ายไว้ ให้นก
เห็น กไ็ร้ผล
18 แต่คนเหล่านี6 หมอบคอยโล-
หิตของตนเอง เขาซุ่ มดักชีวิต
ของเขาเอง
19 ทางของบรรดาผู้ ที% หากาํไร
ด้วยความทารุณโหดร้ายก็อย่าง
นี6 แหละ คือมันย่อมคร่าเอาชีวิต
ของเจ้าของนั6นเอง
20 ปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที%ถนน
เธอเปล่งเสียงของเธอตามถนน
21 เธอร้องออกมาที% ชุมนุมชน

(I) สภษ IK:I (M) สภษ N:O (P) สภษ M:I (N) สภษ I:MM-MP (O) สภษ Q:Q; IM:I
(S) มธ IP:IK-IT (T) สภษ Q:IK (U) สภษ I:IK (Q) สภษ P:MM (IK) สภษ T:MI-MP
(II) สภษ I:IS (IM) สดด PO:MO (IP) สภษ I:IQ (IO) สภษ N:IN (IS) สภษ N:IS
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ใหญ่สุด ที% ทางเข้าประตูเมือง
เธอกล่าวถ้อยคาํของเธออยู่ ใน
เมืองว่า
22 "คนเขลาเอ๋ย เจ้าจะรักความ
เขลาไปนานสักเท่าใด คนมัก
เยาะเย้ยจะปีติยินดีในการเยาะ
เย้ยนานเท่าใด และคนโง่จะ
เกลียดความรู้นานเท่าใด
23 จงหันกลับเพราะคาํตักเตือน
ของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณ
ของเราให้เจ้า เราจะให้ถ้อยคาํ
ของเราแจ้งแก่เจ้า
24 เพราะเราได้ เรียกแล้วและ
เจ้าปฏิเสธ เราเหยียดมือออก
และไม่มีใครสนใจ
25 เจ้ ามิ ได้ รั บรู้ ในบรรดาคาํ
แนะนาํของเรา และไม่ยอมรับ
คาํตักเตือนของเราเลย
26 ฝ่ายเราจะหัวเราะเย้ยความ
หายนะของเจ้า เราจะเยาะเมื% อ
ความหวาดกลัวลานมากระทบ
เจ้า
27 เมื% อความหวาดกลัวของเจ้า
มาถึงอย่างการรกร้างว่างเปล่า
และความพินาศของเจ้ามาถึ ง
อย่างลมหมุน เมื%อความซึมเศร้า
และความปวดร้าวมาถึงเจ้า
28 แล้วเขาจะทูลเรา แต่เราจะ
ไม่ตอบ เขาจะแสวงหาเราอย่าง
ขยันขันแขง็ แต่จะไม่พบเรา
29 เพราะว่าเขาเกลียดความรู้
และไม่ เลื อกเอาความยาํ เกรง

พระเยโฮวาห์
30 เขาไม่ รับคาํแนะนาํของเรา
เลย แต่กลับดูหมิ%นคาํตักเตือน
ของเราทั6งสิ6 น
31 เพราะฉะนั6 นเขาจะกิ นผล
แห่งทางของเขา และอิ% มด้วย
กลวิธีของเขาเอง
32 เพราะการหันกลับของคนโง่
จะฆ่าเขา และความเจริญของคน
โง่จะทาํลายเขา
33 แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่าง
ปลอดภัย เขาจะอยู่อย่างสุขสงบ
ปราศจากความคิดพรั% นพรึงใน
ความชั%วร้าย"

พระเจ้าทรง
ประทานสติปัญญา

2
บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้า
รับคาํของเรา และสะสมคาํ

บัญชาของเราไว้กับเจ้า
2กระทาํหูของเจ้าให้ผึ% งเพื% อรับ
ปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้า
หาความเข้าใจ
3เออ ถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้
และเปล่งเสียงของเจ้าหาความ
เข้าใจ
4 ถ้ าเจ้ าแสวงหาปัญญาดุ จหา
เงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหา
ขุมทรัพย์ที%ซ่อนไว้
5นั% นแหละ เจ้าจะเข้าใจความ
ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และพบ
ความรู้ของพระเจ้า
6 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประ-

สุภาษิต I, M

(MM) สภษ S:Q (MP) อสย OO:I-P (MN) อสย OK:M (MO) สภษ I:PK (MT) สภษ P:MO
(MU) ปฐก S:P (MQ) สภษ I:MM (PK) สภษ I:MO (PI) สภษ IN:IN (PM) สภษ U:PS
(PP) สภษ U:PM-PO (I) สภษ I:T (M) สภษ IU:I (P) สภษ P:S (N) สภษ P:IN-IO
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ทานปัญญา ความรู้และความ
เข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระ
องค์
7พระองค์ทรงสะสมสติปัญญา
ไว้ให้คนชอบธรรม พระองค์ทรง
เป็นดั6 งให้แก่ผู้ที%ดาํเนินในความ
เที%ยงธรรม
8พระองค์ทรงรักษาระวังวิถีของ
ความยุติธรรม และทรงสงวน
ทางของวิสุทธิชนของพระองค์ไว้
9 แล้ วเจ้ าจะเ ข้ าใจความชอบ
ธรรมและความยุติธรรม และ
ความเที% ยงตรง คือวิถีที% ดีทุก
สาย
10 เมื% อปัญญาจะเข้ ามาในใจ
ของเจ้า และความรู้จะเป็นที%
ร่มรื%นแก่จิตใจของเจ้า
11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้า
เจ้า และความเข้าใจจะระแวด
ระวังเจ้าไว้
12 เพื% อช่ วยเจ้าให้พ้นจากทาง
แห่งคนชั% วร้าย จากคนที% พูด
ตลบตะแลง
13 ผู้ ทอดทิ6 ง วิ ถี แห่ งความ
เที%ยงธรรม เพื%อเดินในทางแห่ง
ความมืด
14 ผู้ เปรมปรี ดิZ ในการกระทาํ
ความชั%วร้าย และปีติยินดีในการ
ตลบตะแลงของคนชั%ว
15 ผู้ซึ% งวิถีชี วิตของเขาล้วนแต่
คดเคี6 ยวทั6 งสิ6 น และทางประ-
พฤติของเขาตลบตะแลง

16 เพื% อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิง
ชั%ว จากหญิงสัญจรที%พูดจาพะ-
เน้าพะนอ
17 ผู้ทอดทิ6 งคู่ เคียงที%นางได้มา
เมื% อยั งสาวๆนั6 นเสี ยและลื ม
พันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตน
18 เพราะเรือนของนางจมลงไป
สู่ความมรณา และวิถีของนางไป
สู่ชาวเมืองผี
19 ผู้ที%ไปหานางไม่มีกลับมาสัก
คนเดียว หรือหามีผู้ ใดหันเข้า
ทางแห่งชีวิตอีกได้ไม่
20 ดังนั6 น เจ้าควรจะดาํเนินใน
ทางของคนดี และรักษาวิถีของ
คนชอบธรรม
21 เพราะว่าคนที% เที% ยงธรรมจะ
ได้อยู่ในแผ่นดิน และคนดี
รอบคอบจะคงอยู่ในนั6น
22 แต่คนชั% วร้ ายจะถูกตัดขาด
เสียจากแผ่นดินโลก และคน
ละเมิ ดจะถู กถอนรากออกไป
จากแผ่นดินโลกเสีย

จงถวายเกียรติแด่
พระเยโฮวาหจึ์งไดส้ติปัญญา

3
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืม
กฎเกณฑ์ของเรา แต่ให้ใจ

ของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา
2 เพราะสิ% งเหล่ านี6 จะเพิ% มวั น
เดือนปี ชีวิตยืนยาว และความ
สุขสมบูรณ์แก่เจ้า
3อย่าให้ความเมตตาและความ
จริงทอดทิ6 งเจ้า จงผูกมันไว้ที%คอ

สุภาษิต M, P

(T) สภษ U:IN (U) สภษ U:MK (Q) สภษ I:M-S (IK) สดด IIQ:QT (II) สภษ N:S
(IM) สภษ I:IK (IP) สภษ MI:IS (IN) สภษ IK:MP (IO) พบญ PM:O (IS) สภษ O:P
(IT) สภษ O:IU (IU) สภษ O:N (IQ) สดด UI:IM (MK) สภษ IP:MK (MI) โยบ I:I
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ของเจ้า จงเขียนมันไว้ที% แผ่น
จารึกแห่งหัวใจของเจ้า
4ดังนั6 น เจ้าจะพบความโปรด
ปรานและความเข้ าใจอั นดี ใน
สายพระเนตรพระเจ้ าและใน
สายตามนุษย์
5จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วย
สุดใจของเจ้า และอย่าพึ% งพา
ความเข้าใจของตนเอง
6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง
ของเจ้า และพระองค์จะทรง
กระทาํให้วิถีของเจ้าราบรื%น
7 อย่ าทาํ ตั วฉลาดตามสายตา
ของตนเอง จงยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์ และออกไปเสียจากความ
ชั%วร้าย
8การกระทาํเช่นนี6 จะเป็นสุข-
ภาพแก่สะดือของเจ้า และเป็น
ไขในกระดูกของตน
9จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮ-
วาห์ด้วยทรัพย์สินของตน และ
ด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั6 งสิ6 น
ของเจ้า
10 แล้ วยุ้ งของเจ้าจะเต็มด้ วย
ความอุดม และบ่อยํ%าองุ่ นของ
เจ้าจะล้นด้วยนํ6าองุ่นใหม่
11 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดู
หมิ% นการตีสอนของพระเยโฮ-
วาห์ หรือเบื% อหน่ายต่อการตัก
เตือนของพระองค์
12 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตัก
เตือนผู้ที%พระองค์ทรงรัก ดัง

บิดาตั กเตื อนบุตรชายผู้ ที% เขา
ปีติชื%นชม
13 มนุษย์ ผู้ ประสบปัญญาและ
ผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุขจริง
หนอ
14 เพราะผลที% ได้ จากปั ญญา
ย่อมดีกว่าผลที% ได้จากเงินและ
กาํไรนั6นดีกว่าทองคาํเนื6 อดี
15 เธอประเสริฐกว่าทับทิม และ
บรรดาสิ% งที% เ จ้ าปรารถนาจะ
เปรียบกับเธอไม่ได้
16 ชีวิตยืนยาวอยู่ที% มือขวาของ
เธอ และที%มือซ้ายของเธอมี
ความมั%งคั%งและเกียรติยศ
17 ทางของเธอเป็ นทางของ
ความร่มรื% น และวิถีทั6 งสิ6 นของ
เธอคือสันติภาพ
18 เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้
ที%ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ที%ยึดเธอไว้
แน่นกเ็ป็นสุข
19 พระเยโฮวาห์ ทรงวางราก
แผ่นดินโลกโดยปัญญา พระ
องค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดย
ความเข้าใจ
20 โดยความรู้ ของพระองค์นํ6า
บาดาลกป็ะทุออกมา และเมฆก็
หยาดนํ6าค้างลงมา
21 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษา
สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
ไว้ อย่าให้ทั6 งสองนี6 หนีไปจาก
สายตาของเจ้า
22 ดังนั6 นทั6 งสองจะเป็นชีวิตแก่

สุภาษิต P

(N) ปฐก PQ:M-N (O) สภษ MM:IQ (S) สภษ IS:P (T) สภษ MS:IM (U) สภษ N:MM
(Q) กดว T:M (IK) สภษ II:MN-MO (II) โยบ O:IT (IM) สภษ MQ:IT (IP) สภษ N:O
(IN) สภษ M:N (IO) สภษ U:II (IS) สภษ P:M (IT) สภษ M:IK (IU) สภษ II:PK
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จิตใจของเจ้า จะเป็นความงด-
งามประดับคอของเจ้า
23 แล้วเจ้าจะดาํเนินในทางของ
เจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของ
เจ้าจะไม่สะดุด
24 เมื% อเจ้านอน เจ้าจะไม่กลัว
เออ เจ้าจะนอนและการนอน
หลับของเจ้าจะเป็นอย่างผาสุก
สดชื%น
25 อย่ าเกรงความหวาดกลั ว
อย่างปัจจุบันทันด่วน และอย่า
เกรงเมื%อการรกร้างว่างเปล่าของ
คนชั%วมาถึง
26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรง
เป็นความไว้วางใจของเจ้า และ
จะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้น
จากการถูกจับ
27 อย่ ายึ ดความดี ไว้ จากผู้ ที%
สมควรจะได้รับ ในเมื% อสิ% ง
นี6 อยู่ ในอาํนาจมือของเจ้าที% จะ
กระทาํได้
28 อย่ าพูดกั บเพื% อนบ้ านของ
เจ้าว่า "ไปเถอะ แล้วกลับมาอีก
พรุ่งนี6 ฉันจะให้" ในเมื%อเจ้ามีให้
อยู่แล้ว
29 อย่ ากะแผนงานชั% วร้ ายต่อ
เพื%อนบ้านของเจ้า ผู้อาศัยอย่าง
ไว้วางใจอยู่ข้างๆเจ้า
30 อย่าโต้แย้งกับผู้ ใดอย่างไร้
เหตุผลในเมื% อเขามิได้ทาํอันต-
รายอย่างใดแก่เจ้า
31 อย่าอิจฉาคนที%ทารุณ อย่า

เลือกทางใดๆของเขาเลย
32 เพราะคนตลบตะแลงเป็นที%
น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮ-
วาห์ แต่ข้อลึกลับของพระองค์
นั6นอยู่กับคนชอบธรรม
33 คาํสาปแช่งของพระเยโฮวาห์
อยู่บนเรือนของคนชั% วร้าย แต่
พระองค์ทรงอาํนวยพระพรแก่ที%
อาศัยของคนชอบธรรม
34 แน่นอนพระองค์ทรงเยาะ
เย้ยคนที%มักเยาะเย้ย แต่พระ
องค์ทรงประทานพระคุณแก่คน
ที%ใจถ่อม
35 คนฉลาดจะได้ เกี ยรติ เป็น
มรดก แต่คนโง่จะได้ความอัป-
ยศเป็นตาํแหน่ง

สติปัญญาจากบิดา

4
 บุตรทั6งหลายเอ๋ย จงฟังคาํ
สั%งสอนของพ่อเจ้า ให้ตั6 งใจ

ฟังเพื%อเจ้าจะได้รับความเข้าใจ
2 เพราะเราให้หลักคาํสอนที% ดี
แก่เจ้า อย่าละทิ6 งกฎเกณฑ์ของ
เรา
3 เพราะเราเป็นลูกชายของพ่อ
เรา ดูอ่อนโยนและเป็นที% รักยิ% ง
ในสายตาของแม่เรา
4บิดาสอนเรา และพูดกับเราว่า
"ให้ใจของเจ้ายึดคาํสอนของเรา
ไว้ให้มั% น จงรักษาบัญญัติของ
เรา และมีชีวิตอยู่
5อย่าลืมและอย่าหันกลับจาก
ถ้อยคาํแห่งปากของเรา จงเอา

สุภาษิต P, N

(MP) สภษ M:U (MN) สภษ S:MM (MO) โยบ O:MI-MM (MS) สภษ IN:MS (MT) รม IP:T
(MU) สภษ MT:I (MQ) สภษ S:IN (PK) สภษ IT:IN (PI) สภษ MP:IT (PM) สภษ S:S
(PP) สภษ MI:IM (PN) อสย OT:IO (PO) สภษ N:U (I) สภษ I:U (M) สภษ U:S-Q
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ปัญญา และเอาความเข้าใจ
6อย่าทอดทิ6 งเธอ และเธอจะ
รักษาเจ้าไว้ จงรักเธอ และเธอ
จะระแวดระวังเจ้า
7ปัญญาเป็นสิ%งสาํคัญที%สุด ฉะ-
นั6 นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้
อะไรกต็าม จงเอาความเข้าใจไว้
8จงตีราคาเธอให้สูง และเธอจะ
ยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดเธอไว้
เธอจะให้เกียรติเจ้า
9 เธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะ
เจ้า เธอจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศี
แก่เจ้า"
10 โอ บุตรชายของเราเอ๋ย จง
ฟังและรับถ้อยคาํของเรา เพื%อปี
เดื อนแห่ งชี วิตของเจ้าจะมาก
หลาย
11 เราได้สอนเจ้าในเรื% องทาง
ปัญญาแล้ว เราได้นาํเจ้าในวิถี
ของความเที%ยงธรรม
12 เมื%อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้า
จะไม่ถูกขัดขวาง และเมื%อเจ้าวิ%ง
เจ้าจะไม่สะดุด
13 จงยึดคาํสั% งสอนไว้ และอย่า
ปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้
เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า
14 อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั% ว
และอย่าเดินในทางของคนชั% ว
ร้าย
15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั6 น
เลี6 ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป
16 เพราะถ้าคนชั% วร้ายไม่ได้ทาํ

ความผิด เขานอนไม่หลับ ถ้า
เขาไม่ได้ทาํให้คนใดสะดุด เขา
จะหลับไม่ลง
17 เพราะเขารับประทานอาหาร
ของความชั% วร้าย และดื% มเหล้า
องุ่นแห่งความทารุณ
18 แต่ วิ ถี ของคนชอบธรรม
เหมือนแสงอรุณ ซึ% งฉายสุกใส
ยิ%งขึ6 นๆจนเตม็วัน
19 ทางของคนชั% วร้ายก็เหมือน
ความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่าเขา
สะดุดอะไร
20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั6 งใจ
ต่อถ้อยคาํของเรา จงเอียงหูของ
เจ้าเข้าหาคาํพูดของเรา
21 อย่าให้มันหนีไปจากสายตา
ของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจ
ของเจ้า
22 เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที% ค้น
พบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื6 อ
หนังของผู้นั6นทั6งสิ6 น
23 จงรักษาใจของเจ้าด้วยความ
ระวังระไวรอบด้าน เพราะแหล่ง
แห่งชีวิตเริ%มต้นออกมาจากใจ
24 จงหันไปจากปากที% พู ดคด
เคี6 ยว และให้ริมฝีปากลดเลี6 ยว
อยู่ห่างจากเจ้า
25 ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้าง
หน้า และให้หนังตาของเจ้ามอง
ตรงไปข้างหน้าเจ้า
26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของ
เจ้า แล้วทางทั6 งสิ6 นของเจ้าจะ

สุภาษิต N

(S) สภษ N:MI (T) ปญจ T:IM (U) สภษ P:PO (Q) สภษ I:Q (IK) สภษ U:IK
(II) สภษ N:N (IM) สภษ S:MM (IP) สภษ P:IU (IN) สภษ I:IK (IO) สภษ O:U
(IS) สภษ I:IS (IT) สภษ Q:IT (IU) M ซมอ MP:N (IQ) I ซมอ M:Q (MK) สภษ O:I
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มั%นคง
27 อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมา
ข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสีย
จากความชั%วร้าย

จงระวงัผูห้ญิงชั �ว

5
บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั6 ง
ใจต่อปัญญาของเรา จงเอียง

หูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา
2 เพื% อเจ้าจะรักษาความเฉลียว
ฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะ
ระแวดระวังความรู้
3เพราะริมฝีปากของหญิงชั%วนั6น
ก็หยาดนํ6า ผึ6 งออกมา และปาก
ของนางกล็ื%นยิ%งกว่านํ6ามัน
4แต่ในที% สุด นางขมขื% นอย่าง
บอระเพด็ และคมอย่างดาบสอง
คม
5 เท้าของนางก้าวลงไปสู่ ความ
ตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถี
สู่นรก
6เกรงว่าเจ้าจะสนใจในวิถีแห่ง
ชีวิต ทางของนางวนเวียนไป
เพื%อเจ้าจะหารู้ไม่
7ฉะนั6 น โอ บุตรทั6 งหลายเอ๋ย
บัดนี6 จงฟังเรา และอย่าพราก
จากถ้อยคาํแห่งปากของเรา
8จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจาก
นาง อย่าไปใกล้ประตูเรือนของ
นาง
9เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้า
แก่คนอื% น และให้ปีเดือนของ
เจ้าแก่คนโหดร้าย

10 เกรงว่าแขกแปลกหน้าจะกิน
ความอุ ดมสมบูรณ์ของเจ้าจน
อิ%ม และแรงงานของเจ้าตกไปใน
เรือนของคนต่างด้าว
11 และถึงบั6นปลายชีวิตของเจ้า
เจ้าครวญคราง เมื%อเนื6 อและกาย
ของเจ้าถูกล้างผลาญ
12 และเจ้าว่า "ข้าเคยเกลียดคาํ
สั%งสอนเสียจริงๆ และจิตใจของ
ข้าดูหมิ%นการตักเตือน
13 ข้าไม่เคยเชื% อฟังเสียงครูของ
ข้า หรือเอียงหูให้แก่ผู้สั% งสอน
ของข้า
14 ข้าจวนจะล้มละลายสู่ ความ
พินาศอยู่รอมร่อ ในหมู่ ชุมนุม
ชนและคนที%ประชุมกันอยู่นั6น"
15 จงดื% มนํ6า จากถังเก็บนํ6าของ
เจ้า ดื% มนํ6าไหลจากบ่อของเจ้า
เอง
16 จงให้นํ6า พุของเจ้าไหลกระ-
จายออกไปนอกบ้าน และให้
ธารนํ6านั6นไหลไปตามถนน
17 จงให้มั นเป็นของเจ้ าแต่ ผู้
เดียว และมิใช่สาํหรับคน
แปลกหน้าด้วย
18 จงให้นํ6า พุของเจ้าได้ รับพร
และเปรมปรีดิZ อยู่ กับภรรยาคน
ที%เจ้าได้เมื%อหนุ่มนั6น
19 จงให้นางเหมือนนางกวางที%
น่ารัก เลียงผาที%งามสง่า จงให้
ถันของภรรยาเจ้าเป็นที% หนาํใจ
เจ้าอยู่ทุกเวลา จงดื%มดํ%าอยู่กับ

สุภาษิต N, O

(MT) พบญ O:PM (I) สภษ M:I (M) สภษ IK:MI (P) สภษ M:IS (N) สภษ S:MN-PO
(O) สภษ M:IU-IQ (S) สภษ N:MS (T) สภษ N:I (U) สภษ N:IO (Q) สภษ S:MQ-PO
(IK) สภษ S:PO (II) สภษ T:MP (IM) สภษ I:T (IP) ลก IO:IU (IN) สภษ IP:MK
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ความรักของนางเสมอ
20 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจะ
เคลิบเคลิ6 มอยู่กับหญิงชั% วทาํไม
เล่า และโอบกอดอกของนาง
สัญจรอยู่ทาํไม
21 เพราะว่าทางของคนก็เบื6 อง
หน้าพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และพระองค์ทรงใคร่ครวญวิถี
ทั6งสิ6 นของเขา
22 ความชั% วช้าของคนชั% วร้ายจะ
ดักเขาเอง และเขากจ็ะติดอยู่กับ
ตาข่ายบาปของเขา
23 เขาจะตายปราศจากคาํสั% ง
สอน และเพราะความโง่อย่างยิ%ง
ของเขา เขาจึงจะหลงเจิ%นไป

คําเตือนเรื�อง
การคํ* าประกนั

การเกียจครา้น ความหยิ�ง
การเป็นพยานเท็จและ

การผิดประเวณี

6
บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้า
เป็นผู้ประกันเพื%อนของเจ้า

ได้ทาํสัญญาให้แก่คนแปลกหน้า
2 เจ้ าจึ งติ ดบ่ วงเพราะคาํ จาก
ปากของเจ้า และเจ้าติดกับ
เพราะคาํพูดจากปากของเจ้า
3 บุตรชายของเราเอ๋ย จงทาํ
อย่างนี6 และช่วยตั วเจ้ าให้รอด
เถิด เพราะเมื%อเจ้าตกอยู่ในกาํ-
มือเพื%อนของเจ้าแล้ว ไป รีบไป
วิงวอนเพื%อนของเจ้า
4อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง อย่า

ให้หนังตาของเจ้าปรือไป
5 จงปลี กตั วของเ จ้ าจากภั ย
อย่างละมั% งที%ปลีกตัวจากมือของ
พราน อย่างนกจากมือของคน
จับนก
6คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊
พิเคราะห์ดูทางของมัน และจง
ฉลาด
7โดยปราศจากผู้นาํทาง ผู้ดูแล
หรือผู้ปกครอง
8 มันเตรียมอาหารของมั นใน
ฤดูแล้ง และสํ%าสมของกินของ
มันในฤดูเกี%ยว
9โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้าจะ
นอนนานเท่าใด เมื%อไรเจ้าจะลุก
ขึ6 นจากหลับ
10 หลับนิด เคลิ6 มหน่อย กอด
มือพักนิดหน่อย
11 ความจนจะมาเหนือเจ้าอย่าง
คนจร และความขัดสนอย่างคน
ถืออาวุธ
12 คนเหลวไหล คือคนชั% วร้าย
ที%เที%ยวไปด้วยปากคดเคี6 ยว
13 ตาของเขากข็ยิบ เท้าของเขา
กข็ยับ นิ6 วของเขากชี็6 ไป
14 ประดิ ษฐ์ ความชั% วร้ ายอยู่
เ รื% อยไปด้ วยใจตลบตะแลง
หว่านความแตกร้าว
15 เพราะฉะนั6 นความหายนะจะ
มาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วน
ฉับพลันนั6 นเองเขาจะแตกอย่าง
ซ่อมไม่ได้

สุภาษิต O, S

(MK) สภษ M:IS (MI) สภษ IO:P (MM) สภษ I:IU (MP) สภษ IK:MI (I) สภษ II:IO
(M) สดด IM:I-P (P) M ซมอ MN:IN (N) สภษ S:IK (O) สภษ I:IT (S) สภษ I:IT
(T) สภษ N:I (U) สภษ PK:MO (Q) สภษ I:MM (IK) สภษ S:S (II) สภษ IK:N

 20_pro.pub 
 page 8

 Saturday, February 27, 2016 22:30 



หน้า 1317

16 หกสิ% งเหล่านี6 พระเยโฮวาห์
ทรงเกลียด เออ มีเจด็สิ%งเป็นที%
น่ าสะอิ ดสะเอี ยนสาํหรั บพระ
องค์
17 ตา ยโส ลิ6 นมุสา และมือที%ทาํ
โลหิตไร้ผิดให้ตก
18 จิตใจที% คิดแผนงานชั% วร้ าย
เท้าซึ%งรีบวิ%งไปสู่ความร้าย
19 พยานเท็จซึ% งพู ดมุ สาและ
คนผู้หว่านความแตกร้าวท่าม-
กลางพวกพี%น้อง
20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษา
บัญญัติของพ่อเจ้า และอย่าละ
ทิ6 งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้า
21 มั ดมันติ ดไว้บนใจของเจ้ า
เสมอ ผูกมันไว้ที%คอของเจ้า
22 เมื% อเจ้าเดิน มันจะนาํเจ้า
เมื% อเจ้านอนลง มันจะเฝ้าเจ้า
และเมื%อเจ้าตื%นขึ6 น มันจะพูดกับ
เจ้า
23 เพราะพระบัญญัติเป็นประ-
ทีป และพระราชบัญญัติเป็น
สว่าง และคาํตักเตือนแห่งการ
สั%งสอนเป็นทางแห่งชีวิต
24 เพื% อสงวนเจ้ าไว้ จากหญิ ง
ชั%วร้าย จากลิ6 นพะเน้าพะนอของ
หญิงสัญจร
25 อย่าปรารถนาความงามของ
นางอยู่ในใจของเจ้า อย่าให้นาง
จับเจ้าด้วยหนังตาของนาง
26 เพราะโดยวิธีการของหญิง
แพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่

ขนมปังก้อนเดียวได้ และหญิง
เล่นชู้ ล่าชี วิตประเสริฐของชาย
ทีเดียว
27 ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที% อกของ
เขาโดยไม่ให้เสื6 อผ้าของเขาไหม้
ได้หรือ
28 หรือผู้ใดจะเดินบนถ่านที%ลุก
โพลง โดยไม่ให้เท้าของเขาถูก
ไฟลวกได้หรือ
29 บุคคลผู้ เข้ าหาภรรยาของ
เพื%อนบ้านก็เป็นอย่างนั6 นแหละ
ไม่มีผู้ ใดที% แตะต้องนางแล้วจะ
ไร้ความผิด
30 ถ้าขโมยเข้าลักเพื% อบรรเทา
ความอยากเมื% อเขาหิว คนไม่ดู
หมิ%นขโมยนั6นมิใช่หรือ
31 แต่ถ้าจับเขาได้ เขาต้องชาํระ
คืนเจด็เท่า เขาจะต้องให้สิ%งของ
ทั6งสิ6 นในบ้านของเขา
32 แต่ผู้ ใดที% ล่วงประเวณีกับผู้
หญิงคนหนึ% งก็ขาดความเข้าใจ
ผู้ ใดที% กระทาํอย่างนั6 นก็ทาํลาย
จิตใจตนเอง
33 เขาได้รับบาดแผลและความ
อัปยศ และจะล้างความขายหน้า
ของตนหาได้ไม่
34 เพราะความริษยากระทาํให้
คนเกรี6 ยวกราด ในวันที% เขาแก้
แค้น เขาจะไม่เพลามือ
35 เขาจะไม่ รับค่าทาํขวัญใดๆ
ถึงเจ้าจะทวีของกาํนัล เขาก็ไม่
ยอมสงบ

สุภาษิต S

(IT) สภษ PK:IP (IU) สภษ MN:U (IQ) สดด IM:M-P (MK) สภษ I:U (MI) สภษ P:P
(MM) สภษ M:II (MP) สดด IQ:U (MN) สภษ M:IS (MO) M ซมอ II:M (MS) สภษ O:IK
(MT) โยบ PI:Q (MQ) ปฐก IM:IU (PI) อพย MM:I (PM) สภษ T:T (PP) สภษ O:Q-II
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จงระวงัวิถีทาง
ของหญิงชั �ว

7
บุตรชายของเราเอ๋ย จงรัก-
ษาถ้อยคาํของเรา จงสะสม

บัญญัติของเราไว้กับเจ้า
2จงรักษาบัญญัติของเรา และ
ดาํรงชีวิตอยู่ จงรักษากฎเกณฑ์
ของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า
3 มั ดมั นไ ว้ ที% นิ6 วมื อของเจ้ า
เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจ
ของเจ้า
4จงพูดกับปัญญาว่า "เธอเป็น
พี% สาวของฉัน" และจงเรียก
ความเข้าใจว่า "ญาติผู้หญิง"
5 เพื% อปัญญานี6 จะพิทักษ์เจ้าไว้
ให้พ้นจากหญิงชั% ว จากหญิง
สัญจรที%พูดจาพะเน้าพะนอ
6เพราะที% หน้าต่างบ้านของเรา
เราได้มองออกไปตามบานเกลด็
7 เราเห็นว่าท่ามกลางคนเขลา
และท่ ามกลางคนหนุ่ มๆที% เรา
พิเคราะห์ดูนั6น กม็ีหนุ่มคนหนึ%ง
ไร้ความเข้าใจ
8 ผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยก
ไปบ้านของนาง เดินตามถนนซึ%ง
ไปบ้านนาง
9ในเวลาโพล้เพล้ ในเวลาเย็น
เวลาคํ%าคืนและความมืด
10 และดูเถิด หญิงคนหนึ% งมา
พบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพศยา
หัวใจเจ้าเล่ห์
11 (นางจัดจ้านและดื6 อดึง เท้า

ของนางไม่อยู่กับบ้าน
12 ประเดี^ยวอยู่ถนน ประเดี^ยว
อยู่ตามถนน และนางหมอบ
คอยอยู่ทุกมุม)
13 นางฉวยเขาได้ และจุ บเขา
นางพูดกับเขาอย่างไม่มียางอาย
ว่า
14 "ฉันจาํต้องถวายเครื% องสัก-
การบูชา และวันนี6 ฉันได้ทาํตาม
คาํปฏิญาณแล้ว
15 ฉันจึงออกมาหาเธอ เสาะหา
หน้าเธอ และฉันพบเธอแล้ว
16 ฉันได้ประดับเตียงของฉัน
ด้วยผ้าคลุม เป็นผ้าลินินอียิปต์
สีต่างๆ
17 ฉันได้อบที%นอนของฉันด้วย
มดยอบ กฤษณา และอบเชย
18 มาเถอะ ให้เรามาอิ% มด้วย
ความรักจนรุ่งเช้า ให้เราทาํตัว
ของเราให้ปีติยินดีด้วยความรัก
19 เพราะผัวของฉันไม่อยู่ บ้าน
เขาไปทางไกล
20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ%ง พอวัน
เพญ็เขาจึงกลับมา"
21 นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้
โลม นางบังคับเขาด้วยริมฝีปาก
ที%พูดพะเน้าพะนอ
22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที
อย่างวัวตัวผู้ไปสู่ การฆ่า หรือ
อย่างคนเขลาที%ไปรับโทษที%ขื%อ
23 จนลู กธนู ปั กเข้ าไปถึ งตั บ
อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหา

สุภาษิต T

(I) สภษ I:U (M) สภษ N:IP (P) สภษ P:P (N) สภษ M:M-N (O) สภษ M:IS; O:P
(S) สภษ I:N (U) สภษ N:IN-IO (Q) ปฐก PQ:II (IK) ปฐก PU:IN (II) สภษ Q:IP
(IM) สภษ Q:IN (IP) ปฐก PQ:T (IN) สภษ IO:U (IS) พซม I:IS (IT) พซม P:S
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ทราบไม่ว่านี%มีค่าถึงชีวิต
24 ฉะนั6น โอ บุตรทั6งหลายเอ๋ย
บัดนี6 จงฟังเราและจงตั6 งใจต่อ
ถ้อยคาํจากปากของเรา
25 อย่าให้ใจของเจ้าหันไปตาม
ทางของนาง อย่าหลงทางไปใน
วิถีของนางนั6น
26 เพราะนางได้ฟัดเหยื%อลงเสีย
เป็นอันมาก เออ นางได้ฆ่าชาย
ที%แขง็แรงจาํนวนมากเสียแล้ว
27 เรือนของนางเป็นทางไปสู่
นรก ลงไปถึงห้วงแห่งความตาย

การสรรเสริญสติปัญญา

8
ปัญญามิ ได้ ร้ องเรี ยกหรือ
ความเข้าใจมิได้เปล่งเสียง

ของเธอหรือ
2ณ ที%สูงที%ข้างทาง ที%กลางถนน
เธอกยื็นอยู่
3ข้างประตู หน้าเมือง ที%ทางเข้า
มุข เธอกร้็องเสียงดังว่า
4"โอ บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียก
เจ้า และเสียงเรียกของเราไปถึง
บุตรชายของมนุษย์
5โอ คนเขลา จงเข้าใจสติปัญญา
คนโง่ทั6งหลาย จงมีใจที%เข้าใจ
6ฟังซี เพราะเราจะพูดถึงสิ% ง
ยอดเยี%ยม เพราะสิ%งที%ชอบจะมา
จากริมฝีปากของเรา
7 เพราะปากของเราจะกล่ าว
ความจริง ความชั%วร้ายเป็นสิ%งที%
น่ าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปาก
ของเรา

8บรรดาคาํปากของเรานั6 นชอบ
ธรรม ในนั6 นไม่มีคาํบิดหรือ
คาํคด
9คาํเหล่านั6 นสาํหรับผู้ที% เข้าใจก็
ตรงหมด สาํหรับผู้พบความรู้ก็
ถูกต้อง
10 จงรับคาํสั% งสอนของเราแทน
เงิน และความรู้แทนทองคาํ
อย่างดี
11 เพราะปัญญาดี กว่ าทับทิม
และสิ%งที%เจ้าปรารถนาทั6งหมดจะ
เปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้
12 เราคือปัญญา อยู่ในความ
หยั% งรู้  และเราพบความรู้แห่ง
ความเฉลียวฉลาด
13 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นความเกลียดชังความชั% วร้าย
เราเกลี ยดความเย่ อหยิ% งและ
ความจองหอง และทางของ
ความชั%วร้ายกับปากตลบตะแลง
14 เรามีคาํหารือและสติปัญญา
เรามีความเข้าใจ เรามีกาํลัง
15 โดยเรานี% แหละกษัตริ ย์ จึ ง
ปกครอง และผู้ครอบครองจึง
ตรากฎหมายที%ยุติธรรม
16 โดยเรานี% แหละเจ้านายและ
ขุนนางได้ครอบครอง คือบรรดา
ผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก
17 เรารักบรรดาผู้ที% รักเรา และ
บรรดาผู้ที%แสวงหาเราอย่างขยัน
ขันแขง็กพ็บเรา
18 ความมั%งคั%งและเกียรติอยู่กับ

สุภาษิต T, U

(MN) สภษ N:I (MO) สภษ N:IN (MS) I คร IK:U (MT) สภษ M:IU-IQ (I) สภษ I:MK
(P) มธ MM:Q (N) สดด NQ:I-P (O) สภษ I:MM (S) สภษ M:S-T (T) โยบ PS:N
(U) สดด IM:S (Q) สภษ IN:S (IK) สภษ M:N-O (II) สภษ P:IN (IM) สดด IKN:MN
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เรา เออ ทั6 งทรัพย์สมบัติที%
ทนทานและความชอบธรรม
19 ผลของเราดีกว่าทองคาํ แม้
ทองคาํเนื6 อดี และผลได้ของเรา
ดีกว่าเงินเนื6 อบริสุทธิZ
20 เร านาํ ในทา งแห่ งความ
ชอบธรรม ในวิถีทั6 งหลายของ
ความยุติธรรม
21 ประสาทความมั% งคั%งแก่บรร-
ดาผู้ที% รักเรา บรรจุคลังทรัพย์
ทั6งหลายของเขาให้เตม็
22 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นเจ้ า
ของเราในเมื% อพระองค์ทรงเริ% ม
งานของพระองค์ ก่อนบรรดา
พระราชกิจโบราณของพระองค์
23 เราได้ รับการสถาปนาไว้ตั6 ง
แต่ดึกดาํบรรพ์มาแล้ว ตั6 งแต่
แรกก่อนปฐมกาลของแผ่นดิน
โลก
24 เราถือกาํเนิดมาเมื% อก่อนมี
มหาสมุทร เมื%อไม่มีนํ6าพุที%มีนํ6า
มากมาย
25 ก่อนการเนรมิ ตสร้างภู เขา
ก่อนเนินเขา เราก็ถือกาํเนิดมา
แล้ว
26 ก่ อนที% พระองค์ ทรงสร้ าง
แผ่นดินโลก ทั6งไร่นา หรือก่อน
ผงคลีแรกของพิภพ
27 เมื% อพระองค์ทรงสถาปนา
ฟ้าสวรรค์ เราอยู่ที%นั%นแล้ว เมื%อ
พระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบน
พื6 นมหาสมุทร

28 เมื%อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้า
เบื6 องบน เมื%อพระองค์ทรงกระ-
ทาํนํ6าพุของนํ6าบาดาลให้มั%นไว้
29 เมื%อพระองค์ทรงกาํหนดเขต
จาํกัดให้แก่ทะเล เพื% อว่านํ6าจะ
ไม่ ละเมิ ดพระบัญชาของพระ
องค์ เมื% อพระองค์ทรงปักผัง
รากฐานของพิภพ
30 เราอยู่ ข้ างพระอง ค์ แล้ ว
เหมือนผู้ที%พระองค์ทรงเลี6 ยงดู
เราเป็นความปีติยินดีประจาํวัน
ของพระองค์ เปรมปรีดิZ อยู่ต่อ
พระพักตร์พระองค์เสมอ
31 เปรมปรี ดิZ ในพิภพที% มี คน
อาศัยของพระองค์ และปีติยินดี
ในบุตรทั6งหลายของมนุษย์
32 ฉะนั6น โอ บุตรทั6งหลายเอ๋ย
บัดนี6 จงฟังเรา บรรดาผู้ที% รักษา
ทางของเรากอ็ยู่สุขสงบ
33 จงฟังคาํสั% งสอน และจง
ฉลาด และอย่าเพิกเฉยเสีย
34 ผู้ใดที% ฟังเราก็เป็นสุข คือ
เฝ้าอยู่ที%ประตูรั6 วของเราทุกวัน
และคอยอยู่ ข้างประตู บ้ านของ
เรา
35 เพราะผู้ใดที%พบเรากพ็บชีวิต
และได้รับความพอพระทัยจาก
พระเยโฮวาห์
36 แต่ผู้ที%พลาดขาดเราก็กระทาํ
จิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดา
ผู้ที% เกลียดชังเราก็รักความมร-
ณา"

สุภาษิต U

(IQ) สภษ U:IK (MK) สภษ P:S (MI) สภษ U:IU (MM) สภษ P:IQ (MP) ปฐก I:MS
(MN) สดด M:T (MO) โยบ IO:T-U (MS) ปฐก I:I (MT) สดด PP:S (MQ) ปฐก I:Q-IK
(PK) ยน I:I-P (PI) สดด IS:P (PM) สดด I:I-N (PP) สภษ I:M-P (PN) สภษ I:MI
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ความเกรงกลวัพระเยโฮวาห์
เป็นการเริ�มตน้ของสติปัญญา

9
ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอ
แล้ว เธอได้ตั6 งเสาเจด็ต้น

2เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ ได้
ประสมนํ6าองุ่ นของเธอ ได้จัด
โต๊ะของเธอแล้วด้วย
3และได้ส่งสาวใช้ของเธอออก
ไป ส่งเสียงเรียกจากที% สูงที%สุด
ในเมืองว่า
4"ผู้ใดที%เป็นคนเขลา ให้เขาหัน
เข้ามาที%นี% " เธอพูดกับผู้ที% ไร้
ความเข้าใจว่า
5"มาเถอะ มารับประทานขนม-
ปังของเรา และดื%มนํ6าองุ่นที% เรา
ได้ประสม
6จงทิ6 งความเขลาเสีย และดาํรง
ชีวิตอยู่ ดาํเนินในทางของ
ความเข้าใจนั6นเถิด"
7 ผู้ที% ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะ
ได้รับความอับอาย และผู้ที%ตัก
เตื อนคนชั% วร้ ายจะได้ รับรอย
เปื6 อน
8อย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ย
เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตัก
เตือนปราชญ์ และเขาจะรักเจ้า
9จงให้คาํสั%งสอนแก่ปราชญ์และ
เขาจะฉลาดยิ% งขึ6 น จงสอนคน
ชอบธรรมและเขาจะเพิ% มการ
เรียนรู้มากขึ6 น
10 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นที% เริ% มต้นของปัญญา และ

ซึ% งรู้ จักองค์บริสุทธิZ เป็นความ
เข้าใจ
11 เนื%องจากเรา วันคืนของเจ้า
จะเพิ%มทวีคูณ และปีเดือนแห่ง
ชีวิตของเจ้าจะเพิ%มพูน
12 ถ้าเจ้าฉลาด เจ้ากฉ็ลาดเพื%อ
ตนเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็
จะทนแต่ลาํพัง
13 หญิงโง่นั6 นเสียงเอ็ดอึง นาง
เซ่อและไม่รู้อะไรเลย
14 เพราะนางนั% งที% ประตู เรือน
ของนาง และ ณ ที%นั%งสูงในเมือง
15 พลางร้องเรี ยกบรรดาผู้ ที%
ผ่านไป ผู้ เดินตรงไปตามทาง
ของเขาว่า
16 "ผู้ ใดที% เป็นคนเขลา ให้เขา
หันเข้ามาที%นี% " นางพูดกับเขา
ผู้ไร้ความเข้าใจว่า
17 "นํ6าที% ขโมยมาหวานดี และ
ขนมที% รั บประทานในที% ลั บก็
อร่อย"
18 แต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่
ที%นั% น และแขกของนางก็อยู่ใน
ห้วงลึกของนรก
ความเขลาแห่งความชั �วรา้ย

เปรียบกบัสติปัญญา
แห่งความชอบธรรม

10
สุ ภาษิ ตของซาโลมอน
บุตรชายที% ฉลาดกระทาํ

ให้บิดายินดี แต่บุตรชายที% โง่
เป็นความโศกของมารดาเขา
2คลังทรัพย์ชั% วร้ายไม่เป็นกาํไร

สุภาษิต Q, IK

(I) มธ IS:IU (M) อสย MO:S (P) มธ MM:P-N (N) สภษ Q:IS (O) สภษ Q:M, IT
(S) สภษ N:IN-IO (T) สภษ IO:IM (U) สภษ MP:Q (Q) สภษ I:O (IK) สภษ I:T
(II) สภษ P:M (IM) สภษ IS:MS (IP) สภษ T:II (IN) สภษ T:IK-IM (IS) สภษ Q:N
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แต่ความชอบธรรมช่วยให้ พ้น
จากความตาย
3พระเยโฮวาห์จะมิได้ทรงปล่อย
ให้จิตใจคนชอบธรรมหิว แต่
พระองค์ทรงทอดทิ6 งทรัพย์สม-
บัติของคนชั%วร้าย
4 มื อที% หย่อนเป็นเหตุ ให้ เกิ ด
ความยากจน แต่มือที%ขยันขัน-
แขง็กระทาํให้มั%งคั%ง
5 ผู้ ที% สํ%า สมไว้ในฤดูแล้งก็เป็น
บุตรชายที% ฉลาด แต่ผู้หลับใน
ฤดู เกี% ยวก็ เ ป็ นบุ ตรชายที% นาํ
ความอับอายมา
6 พระพรอยู่ บนศี รษะของคน
ชอบธรรม แต่ความทารุณท่วม
ปากคนชั%วร้าย
7การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็น
พระพร แต่ชื% อเสียงของคนชั% ว
ร้ายจะเน่าเสีย
8ผู้ที%มีใจประกอบด้วยปัญญาจะ
ยอมรับบัญญัติ แต่คนที%พูดโง่ๆ
จะล้มลง
9 ผู้ ใดที% ดาํ เนิ นในความเที% ยง
ธรรมกด็าํเนินอย่างมั%นคงดี แต่
ผู้ที% ทาํทางของตนให้ผิดไปก็จะ
ปรากฏแจ้งแก่คนอื%น
10 ผู้ ที% ขยิบตาก็ก่อความเศร้า
โศก แต่คนที%พูดโง่ๆจะล้มลง
11 ปากของคนชอบธรรมเป็น
บ่อนํ6าแห่งชีวิต แต่ความทารุณ
ปกคลุมปากคนชั%วร้าย
12 ความเกลี ยดชังเร้ าให้ เกิ ด

ความวิวาท แต่ความรักปกปิด
บรรดาความผิดบาปเสีย
13 ที% ริมฝีปากของผู้ ที% มีความ
เข้าใจจะพบปัญญา แต่ไม้เรียวก็
เหมาะสาํหรับหลั งของผู้ที% ขาด
ความเข้าใจ
14 ปราชญ์กส็ํ%าสมความรู้ไว้ แต่
ปากของคนโง่นาํความพินาศมา
ใกล้
15 ทรัพย์สมบัติของคนมั% งมีคือ
เมืองเข้มแข็งของเขา แต่ความ
ยากจนของคนจนเป็นสิ% งที% ทาํ
ลายเขา
16 ผลงานของคนชอบธรรมนาํ
ไปถึงชีวิต แต่ผลของคนชั% วร้าย
นาํไปถึงบาป
17 เขาผู้รักษาคาํสั%งสอนกอ็ยู่ใน
วิถีแห่งชีวิต แต่เขาผู้ปฏิเสธคาํ
เตือนสติกห็ลงเจิ%นไป
18 เขาผู้ ปิดบังความเกลียดชัง
ด้วยริมฝีปากมุสา และเขาผู้ออก
ปากใส่ร้ายเป็นคนโง่
19 การพูดมากกจ็ะไม่ขาดความ
ผิดบาป แต่เขาผู้ยับยั6งริมฝีปาก
ของตนเป็นผู้ที%ฉลาด
20 ลิ6 น ขอ งค นชอบธรรมก็
เหมือนเงินเนื6 อบริสุทธิZ  ความ
คิดของคนชั%วร้ายมีค่าแต่น้อย
21 ริมฝีปากของคนชอบธรรม
เลี6 ยงคนเป็นอันมาก แต่คนโง่
ตายเพราะขาดสติปัญญา
22 พระพรของพระเยโฮวาห์

สุภาษิต IK

(P) โยบ O:MK (N) สภษ S:S-II (O) สภษ S:S (S) สภษ II:MS (T) I พกษ II:PS
(U) สภษ I:O (Q) สภษ MU:IU (IK) สภษ S:IP (II) สภษ IK:MK-MI (IM) สภษ IO:IU
(IP) สภษ IK:II (IN) สภษ I:O (IO) สภษ IU:II (IS) สภษ II:PK (IT) สภษ P:I-M
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กระทาํให้มั%งคั% ง และพระองค์มิ
ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วย
23 คนโง่กระทาํความผิดเหมือน
การเล่นสนุก แต่คนที%มีความ
เข้าใจกอปรด้วยปัญญา
24 สิ% งใดที% คนชั% วร้ ายคิดกลั ว
มันจะมาถึงเขา แต่สิ% งใดที% คน
ชอบธรรมปรารถนาจะทรงประ-
สาทให้
25 ลมหมุนผ่านไปฉันใด คนชั%ว
ก็ไม่มีอีกฉันนั6 น แต่คนชอบ
ธรรมเป็นรากฐานที%อยู่เป็นนิตย์
26 อย่างนํ6าส้มกับฟัน และควัน
กับตาเป็นฉันใด คนเกียจคร้าน
กับผู้ที%ใช้เขากเ็ป็นฉันนั6น
27 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
นั6นยืดชีวิตให้ยาวไป แต่ปีเดือน
ของคนชั%วร้ายนั6นจะสั6นเข้า
28 ความหวังของคนชอบธรรม
จะจบลงในความยินดี แต่ความ
มุ่งหวังของความชั% วร้ายก็จะสูญ
เปล่า
29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ทรง
เป็นกาํลังแก่ผู้เที%ยงธรรม  แต่
ผู้กระทาํความชั%วช้าจะถูกทาํลาย
30 ผู้ ชอบธรรมจะไม่ ถูกกาํ จัด
เลย แต่คนชั%วร้ายจะไม่ได้อยู่ใน
แผ่นดิน
31 ปากของคนชอบธรรมนาํ
ปัญญาออกมา แต่ลิ6 นของคน
ตลบตะแลงจะถูกตัดออก
32 ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้

ว่าอะไรเหมาะสม แต่ปากของ
คนชั%วร้ายรู้ว่าสิ%งใดตลบตะแลง
ความจริงเปรียบกบัความเท็จ

11
ตราชูเทียมเท็จนั6 นเป็นที%
น่าสะอิดสะเอียนต่อพระ

เยโฮวาห์ แต่ลูกตุ้ มเที% ยงตรง
เป็นความปีติยินดีของพระองค์
2เมื%อความเย่อหยิ%งมาถึง ความ
อับอายก็มาด้วย แต่ปัญญาอยู่
กับคนใจถ่อม
3ความซื% อสัตย์ของคนที% เที% ยง
ธรรมย่อมนาํเขา แต่ความคด
โกงของคนละเมิ ดย่อมทาํลาย
เขา
4ความมั% งคั% งไม่อาํนวยกาํไรใน
วันทรงพระพิโรธ แต่ความ
ชอบธรรมช่วยให้พ้นความมรณา
5 ความชอบธรรมของคนที% ไร้
ตาํหนิ ย่อมรักษาทางของเขาให้
ตรง แต่คนชั% วร้ายจะล้มลงด้วย
ความชั%วร้ายของเขาเอง
6ความชอบธรรมของคนเที% ยง
ธรรมย่อมช่วยเขาให้พ้น แต่คน
ละเมิ ดจะถู กราคะของเขาจั บ
เป็นเชลย
7เมื%อคนชั% วร้ายตาย ความหวัง
ของเขาจะพินาศ และความมุ่ง
หวังของคนอธรรมกส็ูญเปล่า
8คนชอบธรรมรับการช่วยเหลือ
ให้พ้นความลาํบาก และคนชั% ว
ร้ายเข้าไปแทนที%
9 ค นห น้ า ซื% อ ใจ คด ทาํ ล าย

สุภาษิต IK, II

(MP) สภษ IN:Q (MN) โยบ P:MO (MO) สภษ I:MT (MS) สภษ MO:IP (MT) สภษ P:M
(MU) สดด IS:Q (MQ) สดด UN:T (PK) สภษ IK:MO (PI) สภษ IK:II (PM) ปญจ IM:IK
(I) สภษ IS:II (M) สภษ P:PN-PO (P) สภษ II:O (N) สภษ IK:M (O) สภษ II:P
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เพื%อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่
คนชอบธรรมจะได้ รับการช่วย
ให้พ้นด้วยอาศัยความรู้
10 เมื%อคนชอบธรรมอยู่เยน็เป็น
สุข บ้านเมืองกเ็ปรมปรีดิZ  และ
เมื% อคนชั% วร้ายพินาศ ก็มีเสียง
โห่ร้อง
11 โดยพรของคนเที% ยงธรรม
บ้านเมืองกเ็ป็นที%ยกย่อง แต่ว่า
มันควํ%าลงโดยปากของคนชั%วร้าย
12 บุคคลที% ขาดสติปัญญาย่อม
เหยียดเพื%อนบ้านของตน แต่คน
ที%มีความเข้าใจกยั็งนิ%งอยู่
13 บุคคลที% เที% ยวซุ บซิ บก็เผย
ความลับ แต่บุคคลที%มีใจสัตย์
ซื%อย่อมปิดบังสิ%งหนึ%งสิ%งใดไว้ได้
14 ที% ไหนที% ไ ม่ มี คาํ แนะนาํ
ประชาชนกล้็มลง แต่ในที%ซึ%งมีที%
ปรึกษามากย่อมมีความปลอด
ภัย
15 บุคคลผู้รับประกันคนอื%นจะ
ต้องทนทุกข์ แต่คนที% เกลียด
การรับประกันย่อมปลอดภัย
16 สตรี งามส ง่ า ย่ อมไ ด้ รั บ
เกียรติ และชายที%มีอาํนาจ
ใหญ่โตย่อมมั%งคั%ง
17 ชายผู้ มีความเอ็นดู ย่อมให้
ประโยชน์แก่จิตใจตน แต่ชายที%
ดุร้ายย่อมทาํให้ตัวเองเจบ็ปวด
18 บุ คคลชั% วร้ ายได้ ทาํ งานที%
หลอกลวง แต่บุคคลที%หว่าน
ความชอบธรรมจะได้บาํเหน็จที%

แน่นอน
19 ความชอบธรรมนาํไปสู่ ชี วิต
ฉันใด บุคคลผู้ติดตามความ
ชั% วร้ายจะนาํไปสู่ ความตายของ
ตนเองฉันนั6น
20 คนที% มี ใจตลบตะแลงเป็นที%
น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮ-
วาห์ แต่คนที% เที%ยงตรงในทาง
ของเขาย่อมเป็นความปีติ ยินดี
ของพระองค์
21 ถึ งแม้ ใครลงมือช่วยก็ตาม
ซึ% งคนชั% วร้ายจะไม่มีโทษนั6 นหา
มิได้ แต่บรรดาเชื6 อสายของคน
ชอบธรรมจะได้ รับการช่ วยให้
พ้น
22 สตรี งามที% ปราศจากความ
เฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทอง
คาํที%จมูกหมู
23 ความปรารถนาของคนชอบ
ธรรมอ ยู่ ในความดี เท่ านั6 น
ความมุ่ งหวังของคนชั% วร้ายอยู่
ในความพิโรธ
24 บางคนยิ% งจาํหน่ายยิ% งมั% งคั% ง
บางคนยิ% งยึดสิ% งที% ควรจาํหน่าย
ไว้ยิ%งขัดสนกม็ี
25 บุคคลที%ใจกว้างขวางย่อมได้
รับความมั% งคั% ง บุคคลที% รดนํ6า
เขาเองจะรับการรดนํ6า
26 ประชาชนจะแช่งบุคคลที%กัก
ข้าว แต่พระพรจะอยู่บนศีรษะ
ของผู้ที%ขายข้าว
27 บุคคลผู้แสวงหาความดี ก็

สุภาษิต II

(IK) สภษ MU:IM (II) สภษ IN:PN (IM) วนฉ Q:MT (IP) สภษ MK:IQ
(IN) สภษ IO:MM (IO) สภษ S:I-O (IS) สภษ PI:PK (IT) สดด NI:I-N; IIM:N
(IU) สภษ I:IU (IQ) สภษ IK:IS (MK) สภษ S:IN (MI) สภษ IS:O (MM) สภษ PI:PK
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แสวงหาความพอใจ แต่ความชั%ว
ร้ายมาถึงผู้ที%เสาะหามัน
28 บุคคลผู้วางใจในความมั% งคั% ง
ของตนจะล้มละลาย แต่คน
ชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้
เขียว
29 บุคคลผู้ทาํให้ครัวเรือนของ
เขาลาํบากจะรับลมเป็นมรดก
และคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนที%
มีใจฉลาด
30 ผลของคนชอบธรรมเป็ น
ต้นไม้แห่งชีวิต และผู้ชนะวิญ-
ญาณกม็ีสติปัญญา
31 ดูเถิด แม้คนชอบธรรมอาจ
จะถูกทาํโทษในแผ่นดินโลก คน
ชั% วร้ายและคนบาปจะยิ% งกว่านั6 น
สักเท่าใด

ความชอบธรรม
เปรียบกบัความชั �วรา้ย

12
ผู้ใดที% รักคาํสั% งสอนก็รัก
ความรู้ แต่บุคคลที%

เกลี ยดการตั กเตื อนก็ เป็นคน
โฉด
2คนดีเป็นที%โปรดปรานของพระ
เยโฮวาห์ แต่คนที%คิดการชั%วร้าย
พระองค์จะทรงตาํหนิ
3คนจะตั6 งอยู่ ด้วยความชั% วร้าย
ไม่ได้ แต่รากของคนชอบธรรม
จะไม่รู้จักเคลื%อนย้าย
4ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน
แต่นางผู้ที% นาํความอับอายมาก็
เหมือนความเปื% อยเน่าในกระดูก

สามี
5ความคิดของคนชอบธรรมนั6 น
ยุติธรรม แต่คาํหารือของ
คนชั%วร้ายนั6นหลอกลวง
6 ถ้อยคาํของคนชั% วร้ ายหมอบ
คอยเอาโลหิต แต่ปากของคน
เที%ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้น
7คนชั% วร้ายควํ%าแล้วและไม่มีอีก
แต่ เรื อนของคนชอบธรรมยั ง
ดาํรงอยู่
8 คนจะได้ คาํ ชมเชยตามสติ
ปัญญาของเขา แต่คนที%ความคิด
ตลบตะแลงจะเป็นที%ดูหมิ%น
9 ผู้ ที% ถู กสบประมาทและมีคน
รับใช้ ก็ดีกว่าคนที% ยกย่องตน
เองแต่ขาดอาหาร
10 คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่
ชีวิตสัตว์ของเขา แต่ความกรุณา
ของคนชั%วร้ายคือความดุร้าย
11 บุคคลที% ไถนาของตนจะมี
อาหารอุดม แต่บุคคลที%ติดตาม
คนไร้สาระกข็าดความเข้าใจ
12 คนชั% วร้ ายปรารถนาตาข่าย
ของคนเลว แต่รากของคนชอบ
ธรรมย่อมออกผล
13 คนชั% วร้ ายย่อมติดบ่วงโดย
การละเมิดแห่งริมฝีปากของตน
แต่คนชอบธรรมจะหนี พ้นจาก
ความลาํบาก
14 จากผลแห่งปากของตนคนก็
อิ% มใจในความดี และผลงาน
แห่งมือของเขาก็จะกลับมาหา

สุภาษิต II, IM

(MU) สภษ IK:IO (MQ) ปฐก PN:PK (PK) สภษ P:IU (PI) M ซมอ T:IN-IO
(I) สภษ M:IK-II (M) สภษ U:PO (P) สภษ IK:MO (N) สภษ IN:I (O) สภษ II:MP
(S) สภษ I:II-IQ (T) สภษ II:MI (U) ปฐก NI:PQ (Q) สภษ IP:T (IK) ปฐก PP:IP
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เขา
15 ทางของคนโง่นั6 นถูกต้องใน
สายตาของเขาเอง แต่คนที%ยอม
ฟังคาํแนะนาํกฉ็ลาด
16 จะรู้ความโกรธของคนโง่ได้
ทันที แต่คนที%หยั%งรู้ย่อมปิดบัง
ความอับอาย
17 บุคคลผู้ พูดความจริงกล่าว
ความชอบธรรม แต่พยานเท็จ
กล่าวคาํหลอกลวง
18 มี บางคนที% คาํ พู ดพล่ อยๆ
ของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ6 น
ของปราชญ์นาํการรักษามาให้
19 ริมฝีปากที% พูดจริงจะทนอยู่
ได้เป็นนิตย์ แต่ลิ6 นที% พูดมุสา
อยู่ได้เพียงประเดี^ยวเดียว
20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของ
บรรดาผู้ คิ ดแผนการชั% วร้ าย
แต่ บรรดาผู้ กะแผนงานแห่ ง
สันติภาพมีความชื%นบาน
21 ไม่มีความชั% วตกอยู่ กั บคน
ชอบธรรม แต่คนชั% วร้ายจะเต็ม
ด้วยความร้าย
22 ริมฝีปากที% พูดมุสาเป็นที% น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
แต่คนทั6 งหลายที%ประพฤติอย่าง
จริ งใจเป็นความปีติ ยิ นดี ของ
พระองค์
23 คนที% หยั% งรู้ ย่อมเก็บความรู้
ไว้ แต่ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่
เขลา
24 มือของคนที% ขยันขันแข็งจะ

ครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้าน
จะถูกบังคับให้ทาํงานโยธา
25 ความกระวนกระวายในใจ
ของมนุษย์ถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคาํ
ที%ดีกระทาํให้เขาชื%นชม
26 คนชอบธรรมประเสริฐกว่า
เพื% อนบ้านของตน แต่ทางของ
คนชั%วร้ายชักจูงพวกเขาให้หลง
27 คนเกียจคร้านจะไม่ปิ6 งเหยื%อ
ที%เขาล่ามา แต่ทรัพย์สมบัติของ
คนขยันขันแขง็กล็ํ6าค่า
28 ในวิถีของความชอบธรรมมี
ชีวิต และในทางนั6 นไม่มีความ
มรณา

บุตรชายที�ฉลาด
คือพระพรแห่งความชอบธรรม

13
บุตรชายที%ฉลาดฟังคาํสั%ง
สอนของบิดาตน แต่คน

มักเยาะเย้ยไม่ฟังคาํขนาบ
2คนจะกินของดีจากผลปากของ
ตน แต่จิตใจของคนละเมิดจะ
กินความทารุณ
3 บุคคลที% ระแวดระวังปากของ
เขาจะสงวนชีวิตของเขา แต่บุค-
คลที% เปิดริมฝีปากกว้างก็จะมา
ถึงความพินาศ
4 วิญญาณของคนเกียจคร้านยัง
อยากอยู่ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่าย
วิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี
5คนชอบธรรมเกลียดความเทจ็
แต่คนชั% วร้ ายประพฤติ น่ ารัง-
เกียจและน่าอดสู

สุภาษิต IM, IP

(IO) สภษ P:T (IS) สภษ MO:MU (IT) สภษ IN:O (IU) สภษ MO:IU (IQ) ศคย I:N-S
(MK) สภษ IM:IM (MI) รม U:MU (MM) สภษ S:IS-IT (MP) สภษ IK:IQ; II:IP
(MN) สภษ IK:N (MO) สภษ IN:IK (MS) สภษ IM:IP (MT) สภษ IP:N (MU) สภษ U:PO
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6ความชอบธรรมระแวดระวังผู้
ที% ทางของเขาเที% ยงธรรม แต่
ความชั%วร้ายควํ%าคนบาป
7คนที% ว่าตนมั% งคั%ง แต่ไม่มีอะ-
ไรเลยกม็ี คนที%ว่าตนเป็นคนจน
แต่มีทรัพย์สมบัติเป็นอันมากก็
มีอยู่
8 ค่ าไถ่ ชี วิตของคนคือทรั พย์
สมบัติของเขา แต่คนยากจนไม่
ฟังคาํติเตียน
9สว่างของคนชอบธรรมก็เปรม
ปรีดิZ  แต่ประทีปของคนชั% วร้าย
จะถูกดับ
10 เพราะความทะนงตัวเท่านั6 น
การวิวาทจึงเกิดขึ6 น แต่ปัญญา
อยู่กับบรรดาผู้ที%รับคาํแนะนาํ
11 ทรั พย์ สมบั ติ ที% ได้ มาโดย
ความหยิ%งยโสจะลดน้อยลง แต่
บุคคลที%สํ%าสมโดยการงานจะได้
เพิ%มพูนขึ6 น
12 ความหวังที%ถูกหน่วงไว้ทาํให้
ใจเจ็บชํ6า แต่ความปรารถนาที%
สาํเรจ็แล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
13 บุคคลผู้ดูหมิ% นพระวจนะจะ
ถูกทาํลาย แต่บุคคลผู้เกรงกลัว
พระบัญญัติจะได้รับบาํเหนจ็
14 กฎเกณฑ์ ของปราชญ์ เป็ น
นํ6าพุแห่งชีวิต เพื%อจะออกไปให้
พ้นจากบ่วงของความมรณา
15 ความเข้าใจที%ดีก็ได้รับความ
โปรดปราน แต่หนทางของคน
ละเมิดกย็ากนัก

16 บรรดาคนที%หยั% งรู้กระทาํทุก
อย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็
อวดความโง่ของตน
17 ผู้สื% อสารที% ชั% วร้ายหลงไปใน
ความร้าย แต่ทูตที%สัตย์ซื% อนาํ
การรักษามาให้
18 ความยากจนและความอดสู
มาถึงบุคคลที% เพิกเฉยต่อคาํสั% ง
สอน แต่บุคคลที%สนใจคาํตัก
เตือนกไ็ด้รับเกียรติ
19 ความปรารถนาที%สัมฤทธิZ ผล
เป็ นสิ% งหอมหวานสาํ หรั บจิ ต
วิญญาณ แต่เป็นความสะอิด
สะเอียนแก่คนโง่ที%จะละเสียจาก
ความชั%วร้าย
20 บุคคลที% เดินกั บปราชญ์จะ
กลายเป็นคนฉลาด แต่เพื%อนฝูง
ของคนโง่จะถูกทาํลาย
21 ความชั% วร้ายตามติดคนบาป
แต่คนชอบธรรมจะได้รับความดี
เป็นบาํเหนจ็
22 คนดี ก็ ละมรดกไ ว้ ให้ แก่
หลานๆ แต่ทรัพย์สมบัติของ
คนบาปนั6 นสํ%า สมไว้ให้คนชอบ
ธรรม
23 ดินที% คนยากจนไถไว้ก็เกิด
ผลอุดม แต่สิ%งของถูกทาํลายได้
เพราะขาดความยุติธรรม
24 บุ คคลที% สงวนไม้ เ รี ยวก็
เกลียดบุตรชายของตน แต่ผู้ที%
รั กเขาพยายามตี สอนเขาทั น
เวลา

สุภาษิต IP

(S) สภษ II:P (T) สภษ IP:II (U) สภษ S:PO (Q) สภษ N:IU (IK) สภษ MI:MN
(II) สภษ IK:M (IM) สดด NM:I-P (IP) สภษ I:MO (IN) สภษ Q:II (IO) สภษ P:N
(IS) สภษ IM:MM (IT) สภษ IK:MS (IU) สภษ IP:IP (IQ) I พกษ I:NU; สภษ IP:IM
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25 คนชอบธรรมรับประทานได้
จนพอใจ แต่ท้องของคนชั%วร้าย
จะหิว

คนฉลาดเปรียบกบัคนเขลา
คนมั �งมีเปรียบกบัคนยากจน

14
ผู้ หญิงทั6 งหลายที% มี สติ
ปัญญาสร้ างเรื อนของ

เธอขึ6 น แต่ผู้หญิงที% โง่รื6 อมันลง
ด้วยมือตนเอง
2บุคคลผู้ดาํเนินในความเที% ยง
ธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่
บุคคลที%คดเคี6 ยวในทางของเขาก็
ดูหมิ%นพระองค์
3ในปากของคนโง่มีไม้เรียวแห่ง
ความโอหัง แต่ริมฝีปากของ
ปราชญ์จะสงวนเขาไว้
4ที% ไหนที% ไม่มีวัวผู้  ที% นั% นราง
หญ้าสะอาด แต่พืชผลอุดมได้
มาด้วยแรงวัว
5พยานที%สัตย์ซื%อจะไม่มุสา แต่
พยานเทจ็จะกล่าวคาํมุสา
6คนมักเยาะเย้ยแสวงหาปัญญา
เสียเปล่า แต่ความรู้นั6นกง่็ายแก่
คนที%มีความเข้าใจ
7จงไปให้พ้นหน้าคนโง่ เมื%อเจ้า
ไม่พบริมฝีปากแห่งความรู้ในตัว
เขา
8ปัญญาของคนหยั%งรู้คือการเข้า
ใจทางของเขา แต่ความโง่ของ
คนโง่เป็นที%หลอกลวง
9คนโง่เขลาเยาะเย้ยเรื% องความ
ผิดบาป แต่ในท่ามกลางคน

ชอบธรรมกม็ีความโปรดปราน
10 จิตใจรู้ความขมขื%นของใจเอง
และไม่มีใครอื%นมาเข้าส่วนความ
ชื%นบานของมัน
11 เรื อนของคนชั% วร้ ายจะถู ก
ควํ%า แต่เตน็ท์ของคนเที%ยงธรรม
จะรุ่งเรือง
12 มีทางหนึ%งซึ% งคนเราดูเหมือน
ถูก แต่มันสิ6 นสุดลงที%ทางของ
ความมรณา
13 แม้ใจของคนที%หัวเราะกเ็ศร้า
และที% สุดของความชื% นบานนั6 น
คือความโศกสลด
14 คนที% มี ใจหันกลับจะได้ผล
จากทางของเขาจนเต็ม และคน
ดี ก็ จะได้ผลดี แห่ งการกระทาํ
ของเขา
15 คนเขลาเชื% อถือวาจาทุกอย่าง
แต่คนหยั%งรู้มองดูว่าเขากาํลังไป
ทางไหน
16 คนมีปัญญาก็เกรงกลัวและ
หันเสียจากความชั% วร้าย แต่คน
โง่เดือดดาลด้วยความมั%นใจ
17 คนโมโหฉับพลันประพฤติโง่
เขลา และคนวางแผนชั%วร้ายเป็น
ที%เกลียดชัง
18 คนเขลาได้ความโง่เป็นมร-
ดก แต่คนหยั%งรู้ก็มีความรู้เป็น
มงกุฎ
19 คนชั%วร้ายกราบคนดี และคน
ชั%วร้ายกราบอยู่ที%ประตูเมืองของ
คนชอบธรรม

สุภาษิต IP, IN

(MO) สดด PN:IK (I) สภษ MN:P-N (M) สภษ IS:IT (P) สภษ IU:S (N) อมส N:S
(O) สภษ N:MO (S) สภษ IU:M (T) สภษ Q:S (U) สภษ M:Q (Q) สภษ I:MM; IK:MP
(IK) สภษ IO:IP (II) สภษ P:PP (IM) สภษ IM:IO (IP) สภษ O:N (IN) สภษ I:PM
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20 คนยากจนนั6 นแม้เพื% อนบ้าน
ของตนกรั็งเกียจ แต่คนมั%งคั%งมี
สหายมากมาย
21 บุคคลที% ดู หมิ% นเพื% อนบ้ าน
ของตนก็ทาํบาป แต่บุคคล
ที%เอน็ดูคนยากจนกเ็ป็นสุข
22 คนที% คิ ดการชั% วนั6 นไม่ ผิ ด
หรือ บรรดาผู้ที%คิดการดีกจ็ะพบ
ความเมตตาและความจริง
23 มี กาํ ไรอยู่ ในงานทุกอย่ าง
การเพียงแต่พูดแห่งริมฝีปาก
นั6นโน้มไปทางความขาดแคลน
24 มงกุฎของปราชญ์คือความ
มั%งคั%งของตน แต่ความโง่ของคน
โง่คือความเขลา
25 พยานซื% อตรงจะช่วยชี วิตให้
รอด แต่พยานหลอกลวงจะ
กล่าวคาํมุสา
26 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
ทาํให้คนอยู่อย่างมั%นใจมาก ลูก
หลานของเขาจะมีที%ลี6 ภัย
27 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นนํ6าพุแห่งชีวิต เพื%อผู้หนึ% งผู้
ใดจะหลี กจากบ่ วงของความ
มรณาได้
28 ในมวลประชาชนก็มีศักดิZ ศรี
ของกษัตริย์ แต่ไร้ประชาชน
เจ้านายกถู็กทาํลาย
29 บุคคลที%โกรธช้าก็มีความเข้า
ใจมาก แต่บุคคลที% โมโหเร็วก็
ยกย่องความโง่
30 ใจที%สงบให้ชีวิตแก่เนื6 อหนัง

แต่ความริษยากระทาํให้กระดูก
ผุ
31 บุคคลผู้บีบบังคับคนยากจน
ดูถูกพระผู้สร้างของเขา แต่บุค-
คลที% ถวายเกียรติแด่พระองค์ก็
เอน็ดูต่อคนขัดสน
32 คนชั% วร้ายก็ถูกไล่ออกตาม
การกระทาํชั%วร้ายของเขา แต่คน
ชอบธรรมมีความหวังในความ
มรณาของเขา
33 ปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคน
ที%มีความเข้าใจ แต่สิ% งซึ% งอยู่
ท่ามกลางบรรดาคนโง่ก็ปรากฏ
ตัว
34 ความชอบธรรมเชิดชูประ-
ชาชาติหนึ% งๆ แต่บาปเป็นเหตุ
ให้ชนชาติหนึ%งๆถูกตาํหนิ
35 ข้าราชการที%เฉลียวฉลาดกไ็ด้
รับความโปรดปรานจากกษัตริย์
แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตก
ลงบนผู้ที%ประพฤติน่าละอาย
ความดีเปรียบกบัความชั �วรา้ย

15
คาํตอบอ่อนหวานทาํให้
ความโกรธเกรี6 ยวหันไป

เสีย แต่คาํกักขฬะเร้าโทสะ
2ลิ6 นของปราชญ์ใช้ความรู้อย่าง
ถูกต้อง แต่ปากของคนโง่เท
ความโง่ออกมา
3พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่
ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั% ว
และคนดี
4ลิ6 นที%สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต

สุภาษิต IN, IO

(MK) สภษ IK:IO (MI) สภษ II:IM (MM) สภษ MM:IT (MP) สภษ IM:MN; MU:IQ
(MN) สดด IIM:Q (MO) สภษ IN:O (MS) สภษ P:T-U (MT) สภษ IP:IN (MU) อพย I:IM
(MQ) สภษ IN:IT (PK) สภษ N:MP (PI) สภษ IT:O (PM) โยบ IU:IU (PP) สภษ IM:IS

 20_pro.pub 
 page 21

 Saturday, February 27, 2016 22:30 



หน้า 1330

แต่ลิ6 นตลบตะแลงทาํนํ6า ใจให้
แตกสลาย
5 คนโง่ ดู หมิ% นคาํ สั% งสอนของ
บิดาตน แต่ผู้ที%สนใจคาํตักเตือน
เป็นผู้หยั%งรู้
6 ในเรือนของคนชอบธรรมมี
คลังทรัพย์มาก แต่ความลาํบาก
ตกอยู่กับรายได้ของคนชั%วร้าย
7 ริมฝีปากของปราชญ์กระจาย
ความรู้ แต่ความคิดของคนโง่
หาเป็นเช่นนั6นไม่
8 เครื% องสักการบูชาของคนชั% ว
ร้ายเป็นที% น่าสะอิดสะเอียนต่อ
พระเยโฮวาห์ แต่คาํอธิษฐาน
ของคนเที% ยงธรรมเป็ นความ
ปีติยินดีของพระองค์
9ทางของคนชั% วร้ ายเป็นที% น่ า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
แต่พระองค์ทรงรักผู้ ที% ติดตาม
ความชอบธรรม
10 ผู้ที% ทอดทิ6 งทางดีนับว่าการ
ทาํโทษเป็นสิ%งที%หนักใจ บุคคลผู้
เกลียดคาํเตือนสติจะตายเปล่า
11 นรกและแดนพินาศก็ประ-
จักษ์แจ้งอยู่ เฉพาะพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ใจแห่งบุตรทั6 ง
หลายของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะ
พระองค์ยิ%งกว่านั6นสักเท่าใด
12 คนมักเยาะเย้ยไม่ รั กคนที%
ตักเตือนเขา ทั6 งเขาจะไม่ไปหา
ปราชญ์
13 ใจที% ร่ าเริ งกระทาํให้สีหน้า

แจ่มใส แต่โดยความเศร้าในใจ
ดวงจิตกแ็หลกสลายไป
14 ใจของบุคคลผู้มีความเข้าใจ
ก็แสวงหาความรู้ แต่ปากของ
คนโง่กินความโง่เป็นอาหาร
15 ทุกๆวันของคนที% ทุ กข์ใจก็
ร้าย แต่คนที%มีใจร่าเริงมีการ
เลี6 ยงต่อเนื%องกัน
16 มีทรัพย์น้อยแต่มีความยาํ-
เกรงพระเยโฮวาห์ ดีกว่ามีคลัง
ทรัพย์ใหญ่ แต่มีความลาํบาก
อยู่ด้วย
17 กินผักเป็นอาหารในที% ที% มี
ความรักก็ดีกว่ากินเนื6 อวัวอ้วน
พร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
18 คนใจร้อนเร้าการวิวาท แต่
บุคคลผู้โกรธช้ากร็ะงับการชิงดี
19 ทา งขอ งคน เกี ยจค ร้ าน
เหมือนรั6 วต้นไม้หนาม แต่วิถี
ของคนชอบธรรมเป็นทางหลวง
ราบเสมอ
20 บุตรชายที% ฉลาดกระทาํให้
บิดายินดี แต่คนโง่ดูหมิ%นมาร-
ดาของตน
21 ความโง่เป็นความชื%นบานแก่
บุคคลผู้ไม่มีสติปัญญา แต่
คนที% มีความเข้าใจจะดาํเนินใน
ความเที%ยงธรรม
22 ปราศจากการปรึกษาหารือ
แผนงานก็ล้มเหลว แต่มีผู้แนะ
นาํมากๆ แผนงานนั6นกส็าํเรจ็
23 คาํตอบจากปากที% เหมาะสม

สุภาษิต IO

(O) สภษ IK:I (S) สภษ IO:IS (T) สดด PT:PK (U) สภษ MI:MT (Q) สภษ N:IQ
(IK) สภษ IM:I (II) สภษ MT:MK (IM) สภษ IO:IK (IP) สภษ IO:IO (IN) สภษ I:O
(IO) ปฐก PT:PO (IS) สภษ IS:U (IT) สภษ IT:I (IU) สภษ IK:IM (IQ) สภษ MM:O
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ก็เป็นความชื% นบานแก่คน คาํ
เดียวที%ถูกกาลเทศะกด็ีจริงๆ
24 ทางแห่งชีวิตนาํคนฉลาดขึ6 น
ไปสู่ เบื6 องบน เพื%อเขาจะได้หลีก
หนีจากนรกเบื6 องล่าง
25 พระเยโฮวาห์จะทรงรื6 อเรือน
ของคนเย่อหยิ%ง แต่ให้ขอบเขต
ของหญิงม่ายคงอยู่
26 ความคิ ดทั6 งหลายของคน
ชั% วร้ ายเป็นสิ% งที% น่ าสะอิ ดสะ-
เอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ถ้อย
คาํของคนบริสุทธิZ เป็นถ้อยคาํที%
พอพระทัย
27 บุ คคลผู้ ตะกละหากาํ ไรก็
กระทาํความลาํบากแก่ครัวเรือน
ของตน แต่บุคคลผู้เกลียดสิน-
บนจะมีชีวิตอยู่
28 ใจของคนชอบธรรมราํพึงว่า
จะตอบอย่างไร แต่ปากของคน
ชั%วร้ายเทสิ%งชั%วร้ายออก
29 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ห่างไกล
จากคนชั% วร้าย แต่พระองค์ทรง
สดั บคาํ อธิ ษฐานของคนชอบ
ธรรม
30 สว่ างของตาทาํ ให้ ใจเปรม
ปรีดิZ  และข่าวดีกระทาํให้กระดูก
สดชื%น
31 หูที% ฟังคาํตักเตือนที% ให้ชีวิต
จะอยู่ท่ามกลางปราชญ์
32 บุคคลผู้ เพิกเฉยต่ อคาํ สั% ง
สอนกด็ูหมิ%นจิตใจตนเอง  แต่
บุ คคลผู้ ฟั งคาํ ตั กเตื อนก็ ได้

ความเข้าใจ
33 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
เป็นการสอนให้เกิดปัญญา และ
ความถ่อมใจเดิ นอยู่ ข้ างหน้ า
เกียรติ
ความดีเปรียบกบัความชั �วรา้ย

16
ทั6 งแผนงานของจิ ตใจ
มนุษย์ และคาํตอบของ

ลิ6 น มาจากพระเยโฮวาห์
2ทางทั6 งสิ6 นของมนุษย์ก็สะอาด
ในสายตาของเขาเอง แต่พระ
เยโฮวาห์ทรงชั%งจิตใจ
3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระ
เยโฮวาห์ และแผนงานของเจ้า
จะได้รับการสถาปนาไว้
4พระเยโฮวาห์ทรงสร้างทุกสิ% ง
ไว้เพื% อพระองค์เอง แม้คนชั% ว
ร้ายกเ็พื%อวันชั%วร้าย
5ทุกคนที%มีความเย่อหยิ% งในใจ
กเ็ป็นที%น่าสะอิดสะเอียนต่อพระ
เยโฮวาห์ ถึงแม้มือประสานมือ
ช่วยกัน เขาจะพ้นโทษกห็ามิได้
6ความเมตตาและความจริงได้
ลบความชั% วช้า และคนหลีก
ความชั% วร้ายได้โดยความยาํเกรง
พระเยโฮวาห์
7เมื%อทางของมนุษย์เป็นที%โปรด
ปรานแด่พระเยโฮวาห์ แม้ศัตรู
ของเขานั6นพระองค์ก็ทรงกระทาํ
ให้คืนดีกับเขาได้
8มีแต่น้อยแต่มีความชอบธรรม
ก็ดีกว่ามีรายได้มากด้วยอยุติ-

สุภาษิต IO, IS

(MN) สภษ S:MP (MO) สภษ IM:T (MS) สภษ S:IS (MT) สภษ I:IQ (MU) สภษ IO:M
(MQ) สดด IK:I (PK) สภษ IP:Q (PI) สภษ IO:O (PM) สภษ I:MN (PP) สภษ I:T
(I) สภษ IO:Q (M) สภษ IS:MO (P) โยบ O:U (N) อสย NP:T (O) สภษ S:IS-IT
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ธรรม
9ใจของมนุษย์กะแผนงานทาง
ของเขา แต่พระเยโฮวาห์ทรงนาํ
ย่างเท้าของเขา
10 คาํตัดสินอันมาจากพระเจ้า
อยู่ที% ริมฝีพระโอษฐ์ของกษัตริย์
พระโอษฐ์ของพระองค์ไม่ละเมิด
ในการพิพากษา
11 ตราชูและตาชั%งเที%ยงตรงเป็น
ของพระเยโฮวาห์ ลูกตุ้ มทั6 งสิ6 น
ในถุงเป็นพระราชกิจของพระ
องค์
12 การกระทาํความชั% วร้ายเป็น
สิ% งน่ าเกลียดน่าชั งต่อกษัตริ ย์
เพราะว่าบัลลังก์นั6 นถูกสถาปนา
ไว้ด้วยความชอบธรรม
13 ริมฝีปากที% ชอบธรรมเป็นที%
ปีติยินดีแก่กษัตริย์ และพระ
องค์ทรงรักบุคคลผู้พูดสิ%งที%ถูก
14 พระพิ โรธของกษัตริ ย์ เป็น
ผู้สื% อสารของความมรณา แต่
ปราชญ์จะระงับเสียได้
15 ในความผ่ องใสจากสี พระ
พักตร์ของกษัตริย์ก็มีชีวิต และ
ความโปรดปรานของพระองค์ก็
เหมือนเมฆฝนปลายฤดู
16 ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคาํ
สักเท่าใด ที% จะได้ความเข้าใจ
กด็ีกว่าเลือกเอาเงิน
17 ทางหลวงของคนเที% ยงธรรม
หันออกจากความชั% วร้าย บุค-
คลผู้ ระแวดระวังทางของตนก็

สงวนชีวิตของเขาไว้
18 ความเย่อหยิ% งเดินหน้าการ
ถูกทาํลาย และจิตใจที% ยโสนาํ
หน้าการล้ม
19 ที% จะเป็นคนมีใจถ่อมอยู่กับ
คนยากจนก็ ดี กว่ าแบ่ งของที%
ริบมาได้กับคนเย่อหยิ%ง
20 บุคคลผู้ จัดการธุ รกิจอย่าง
เฉลียวฉลาดจะพบของดี และ
คนที% วางใจในพระเยโฮวาห์จะ
เป็นสุข
21 คนใจฉลาดเรียกว่าเป็นคนมี
ความพินิจ และความหวานแห่ง
ริมฝีปากเพิ%มความเรียนรู้
22 ความเข้ าใจเป็ นนํ6า พุ แห่ ง
ชีวิตแก่ผู้ที%มีความเข้าใจ แต่
คาํสั% งสอนของคนโง่เป็นความโง่
เขลา
23 ใจของปราชญ์กระทาํให้ปาก
ของเขาสุขุม และเพิ%มการเรียนรู้
แก่ริมฝีปากของเขา
24 ถ้อยคาํแช่มชื% นเหมือนรวง
ผึ6 ง เป็นความหวานแก่จิตวิญ-
ญาณ และเป็นอนามัยแก่กระดูก
25 มีทางหนึ%งซึ% งคนเราดูเหมือน
ถูก แต่มันสิ6 นสุดลงที%ทางของ
ความมรณา
26 คนที%ทาํงานก็ทาํงานเพื% อตน
เอง เพราะปากของเขากระตุ้ น
เขาไป
27 คนอธรรมขุ ดค้ นความชั% ว
และในริมฝีปากของเขาเหมือน

สุภาษิต IS

(Q) สภษ IS:I (IK) สภษ IS:IM (II) สภษ II:I (IM) สภษ MU:Q (IP) สภษ IN:PO
(IN) สภษ IQ:IM (IO) สภษ IQ:IM (IS) สภษ P:IO (IT) สภษ N:MN (IU) สภษ II:M
(IQ) สดด PN:IU (MK) สภษ U:PO (MI) สภษ IS:MP (MM) สภษ IK:II; IP:IN
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อย่างไฟลวก
28 คนตลบตะแลงแพร่การวิ-
วาท และผู้กระซิบก็แยกเพื%อน
สนิทออกจากกัน
29 คนทารุณล่อชวนเพื% อนบ้าน
ของเขา และนาํเขาไปในทางที%
ไม่ดี
30 เขาขยิ บตากะแผนงานที%
ตลบตะแลง เขาเม้มริมฝีปาก
ของเขานาํความชั% วร้ ายให้ เกิด
ขึ6 น
31 ศีรษะที%มีผมหงอกเป็นมง-
กุฎแห่งสง่าราศี ถ้าพบในทาง
แห่งความชอบธรรม
32 บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมี
กาํลังมาก และบุคคลผู้ปกครอง
จิตใจของตนเองก็ดีกว่ าผู้ ที% ตี
เมืองได้
33 สลากนั6นเขาทอดลงที%ตัก แต่
การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห์
ทั6งสิ6 น

คําสั �งสอนเรื�อง
ความดีกบัความชั �วรา้ย

17
เสบียงกรั งหน่อยหนึ% ง
พร้อมกับความสงบ ดี

กว่าเรือนที%มีเครื% องสักการบูชา
เตม็พร้อมกับการวิวาท
2ทาสที% เฉลียวฉลาดจะปกครอง
บุตรชายผู้ประพฤติความละอาย
และจะได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับ
พวกพี%น้อง
3 เบ้ามีไว้สาํหรับเงิน และเตา

ถลุงมีไว้สาํหรับทองคาํ และพระ
เยโฮวาห์ทรงทดลองใจ
4 ผู้กระทาํความชั% วฟังริมฝีปาก
เท็จ และคนมุสาเงี% ยหูแก่ลิ6 น
เหลวไหล
5 บุคคลที% เย้ ยหยันคนยากจน
กด็ูถูกพระผู้สร้างของเขา บุคคล
ที% ยิ นดี เมื% อมีความลาํบากยาก
เยน็จะไม่มีโทษหามิได้
6หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่
และสง่ าราศี ของบุ ตรคื อบิดา
ของเขา
7วาจาสละสลวยไม่เหมาะแก่คน
โง่ฉันใด ริมฝีปากที% มุสายิ% งไม่
เหมาะแก่เจ้านายฉันนั6น
8ของกาํนัลก็เป็นเหมือนเพชร
พลอยในสายตาของเจ้าของ ไม่
ว่ามันจะหันไปทางไหนก็เจริญ
รุ่งเรืองทางนั6น
9 บุคคลผู้ ปิ ดบั งการละเมิ ดก็
เสาะหาความรัก แต่คนกล่าว
เรื% องนั6 นซํ6า ซากก็ทาํ ให้ เพื% อน
สนิทแยกจากกัน
10 คาํขนาบเข้ าไปในคนฉลาด
ลึกกว่าเฆี%ยนคนโง่สักร้อยที
11 คนชั%วร้ายกแ็สวงแต่การกบฏ
ฉะนั6 นจะมี ผู้ สื% อสารดุ ร้ ายไปสู้
เขา
12 ให้คนไปพบแม่หมีที% ลูกถูก
ขโมยไป ยังดีกว่าไปพบคนโง่ใน
ความโง่ของเขา
13 ถ้าคนหนึ% งคนใดทาํชั% วตอบ

สุภาษิต IS, IT

(MU) สภษ S:IN (MQ) สภษ I:IK (PK) สภษ S:IM (PI) สภษ MK:MQ (PM) สภษ IN:MQ
(PP) กดว MS:OO (I) สภษ IO:IT (M) สภษ II:MQ (P) สภษ MT:MI (N) สภษ MU:N
(O) สภษ IN:MI (S) ปฐก OK:MP (T) สภษ MS:T (U) สภษ IT:MP (Q) สภษ IK:IM
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แทนความดี ความชั% วจะไม่
พรากจากเรือนของคนนั6น
14 เมื% อเริ% มต้นวิวาทก็เหมือน
ปล่อยนํ6าให้ไหล ฉะนั6 นจงเลิก
เสียก่อนเกิดการวิวาท
15 ผู้ ที% ช่ วยให้คนชั% วร้ ายเป็น
ฝ่ ายถู กและผู้ ที% ปรั บโทษคน
ชอบธรรม   ทั6งสองกเ็ป็นที%น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
16 ทาํไมคนโง่ จึ งมี เงิ นในมื อ
เพื% อซื6 อปัญญา ในเมื% อเขาไม่มี
ความคิด
17 มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุก
เวลา และพี% น้องก็เกิดมา
เพื%อช่วยกันยามทุกข์ยาก
18 คนที%ไม่มีความเข้าใจกใ็ห้คาํ
ปฏิญาณ และเป็นผู้ รับประกัน
ต่อหน้าเพื%อนของตน
19 บุคคลผู้ รักการละเมิดก็รัก
การวิวาท บุคคลผู้ทาํประตูเรือน
ของเขาให้สูงกแ็สวงการทาํลาย
20 ผู้หนึ% งผู้ใดมีใจตลบตะแลงก็
ไม่พบสิ%งที%ดีอันใด  และผู้ที%ลิ6 น
วิปลาสก็ตกอยู่ในความยากลาํ-
บาก
21 บิดาที% มี บุ ตรโฉดก็มีความ
โศก และบิดาของคนโง่ไม่มี
ความชื%นบาน
22 ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่
จิตใจที% หมดมานะทาํให้กระดูก
แห้ง
23 คนชั% วร้ายรับสินบนจากอก

เสื6 อเพื% อผันแปรทางแห่งความ
ยุติธรรม
24 คนที% มี ความเข้าใจมุ่ งหน้า
ของเขาตรงไปสู่ ปัญญา แต่ตา
ของคนโง่อยู่ที%สุดปลายแผ่นดิน
โลก
25 บุตรชายโง่เป็นที%โศกสลดแก่
บิดา และเป็นความขมขื% น
แก่สตรีผู้ให้กาํเนิด
26 ที%จะปรับคนชอบธรรมกไ็ม่ดี
ที%จะโบยเจ้านายเพราะเหตุความ
เที%ยงตรงกผิ็ด
27 บุคคลที%ยับยั6 งถ้อยคาํของเขา
เป็นคนมีความรู้ และบุคคลผู้มี
จิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความ
เข้าใจ
28 ถึงคนโง่หากนิ% งเสียก็นับว่า
เป็นคนฉลาด คนที%หุบริมฝีปาก
ของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความ
เข้าใจ

คําสั �งสอนเรื�อง
ความชอบธรรม

18
คนที% ปลี กตั วไปจากผู้
อื% น จงใจกระทาํตามใจ

ตนเอง และค้านคติแห่งสติปัญ-
ญาทั6งหลาย
2คนโง่ไม่ เพลิดเพลินในความ
เข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการ
แสดงความคิดเห็นของตนเท่ า
นั6น
3 เมื% อคนชั% วร้ายมาถึง ความ
หมิ% นประมาทก็มาด้วย และ

สุภาษิต IT, IU

(IN) สภษ IT:IQ (IO) สภษ MN:MP (IS) สภษ I:MM (IT) สภษ Q:I (IU) สภษ S:I-O
(IQ) สภษ IT:IN (MK) สภษ P:PM (MI) สภษ IT:MO (MM) สภษ IM:MO; IO:IP
(MP) สภษ IT:U (MN) สภษ IN:S (MO) สภษ IK:I (MS) สภษ IT:IO (MT) สภษ IK:IQ
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ความอดสูมากับความไร้เกียรติ
4 คาํ ปากของคนเรา เ ป็ นนํ6า
ลึก นํ6าพุแห่งปัญญาเหมือนลาํ-
ธารนํ6าเชี%ยว
5ที%จะลาํเอียงเข้าข้างคนชั% วร้าย
เพื%อจะบังคับคนชอบธรรมเรื%อง
ความยุติธรรมกไ็ม่ดี
6 ริมฝีปากของคนโง่นาํการวิวาท
มา และปากของเขาก็เชื6 อเชิญ
การโบย
7ปากของคนโง่เป็นสิ%งทาํลายตัว
เขาเอง และริมฝีปากของเขาก็
เป็นบ่วงดักจิตใจตนเอง
8 ถ้อยคาํของผู้ กระซิบนินทาก็
เหมือนบาดแผล มันลงไปยัง
ส่วนข้างในของร่างกาย
9แล้วบุคคลที%หย่อนยานในการ
งานก็เป็นพี% น้ องกั บคนเจ้าทาํ
ลาย
10 พระนามของพระเยโฮวาห์
เป็นป้อมเข้มแขง็ คนชอบธรรม
วิ%งเข้าไปในนั6นและปลอดภัย
11 ความมั% งคั% งของเศรษฐีเป็น
เมืองเข้มแข็งของเขา และเป็น
เหมือนกาํแพงสูงตามความคิด
เห็นของเขา
12 ใจของคนก็จองหองก่อนถึง
การถูกทาํลาย แต่ความถ่อมใจ
เดินอยู่หน้าเกียรติ
13 ถ้าคนหนึ% งคนใดตอบก่อนที%
เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และ
ความอับอายของเขา

14 จิตใจของคนจะทนต่อความ
เจ็บป่วยได้ แต่จิตใจที% ชอกชํ6า
ใครจะทนได้เล่า
15 ใจของคนหยั%งรู้ย่อมหาความ
รู้ และหูของปราชญ์แสวงความรู้
16 ของกาํนั ลของผู้ หนึ% ง ผู้ ใด
ย่อมเปิดทางให้ผู้นั6น และนาํเขา
มาถึงคนใหญ่คนโต
17 บุ คคลผู้ แถลงคดี ของตน
ก่อนกด็ูเหมือนเป็นฝ่ายถูก จน
กว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวน
เขา
18 การจับสลากกระทาํให้การ
ทะเลาะสิ6 นสุด และตัดสินคู่ โต้
แย้งที%มีกาํลัง
19 การคืนดีกันกับพี% น้องที%สะ-
ดุ ดกั นแล้ วก็ยากกว่ าการชนะ
เมืองที%เข้มแขง็ และการทะเลาะ
วิ วาทของ เขา เหมื อนดาลที%
ป้อมปราการ
20 ท้องจะอิ%มก็จากผลแห่งปาก
ของเขา เขาจะหนาํใจเพราะผล
อันเกิดจากริมฝีปากของตน
21 ความตายและความเป็นอยู่ที%
อาํนาจของลิ6 น และบรรดาผู้ที%
รักมันกจ็ะกินผลของมัน
22 บุคคลที%พบภรรยาก็พบของ
ดี และได้ความโปรดปรานจาก
พระเยโฮวาห์
23 คนยากจนใช้คาํวิงวอน แต่
คนมั%งคั%งตอบเสียงห้วนๆ
24 คนที% มี เพื% อนต้องแสร้ งทาํ

สุภาษิต IU

(N) สภษ IK:II (O) สภษ MN:MP (S) สภษ IM:IS (T) สภษ IK:U (U) สภษ IM:IU
(Q) สภษ IK:N (IK) ปฐก IT:I (II) สภษ IK:IO (IM) สภษ II:M (IP) พบญ IP:IN
(IN) โยบ I:MK (IO) สภษ I:O (IS) สภษ IT:U (IT) สภษ IU:IP (IU) สภษ IS:PP
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เป็นเพื%อน แต่มีมิตรคนหนึ% งที%
ใกล้ชิดยิ%งกว่าพี%น้อง
คนฉลาดเปรียบกบัคนโง่เขลา

19
คนยากจนผู้ ดาํ เนิ นใน
ความซื%อสัตย์ของเขา ดี

กว่าคนที%มีริมฝีปากตลบตะแลง
และเป็นคนโง่
2แล้วการที% จิตใจคนไม่มีความรู้
กไ็ม่ดี และบุคคลที%เร่งเท้าหนัก
กม็ักพลาดผิด
3ความโง่ของคนใดนาํความพิ-
นาศมาถึงเขา และใจของเขา
เกรี6 ยวกราดต่อพระเยโฮวาห์
4ทรัพย์สมบัติ เพิ% มเพื% อนเป็น
อันมาก แต่คนยากจนก็ถูก
เพื%อนของเขาทอดทิ6 งไป
5พยานเทจ็จะไม่ได้รับโทษหามิ
ได้ และบุคคลผู้เปล่งคาํมุสาจะ
หนีไม่พ้น
6คนเป็นอั นมากเอาอกเอาใจ
ของเจ้านาย และทุกคนก็เป็น
มิตรกับคนที%ให้ของกาํนัล
7บรรดาพี% น้องของคนยากจนก็
ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิ%ง
ไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยา-
ยามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟัง
8 บุคคลที% ได้ ปัญญาก็รักจิตใจ
ตนเอง บุคคลผู้รักษาความเข้า
ใจไว้จะพบสิ%งที%ดี
9พยานเทจ็จะไม่รับโทษหามิได้
และบุคคลที% เปล่งคาํมุสาจะพิ-
นาศ

10 ที% คนโง่จะอยู่อย่างสาํราญก็
ไม่เหมาะอยู่แล้ว ที% ทาสจะปก
ครองเจ้านายก็ยิ% งไม่เหมาะมาก
กว่านั6นอีก
11 สามัญสาํนึกที%ดีกระทาํให้คน
โกรธช้า และที%มองข้ามการละ-
เมิดไปเสียกเ็ป็นสง่าราศีแก่เขา
12 พระ พิ โ ร ธขอ ง ก ษั ต ริ ย์
เหมื อนเสี ยงคาํรามของสิ งโต
แต่ ความโปรดปรานของพระ
องค์เหมือนนํ6าค้างบนผักหญ้า
13 บุตรชายโง่เขลาเป็นความพิ-
นาศของบิดาของเขา และ
การทะเลาะวิวาทของภรรยาก็
เหมือนนํ6าฝนย้อยหยดไม่หยุด
14 บ้ านและทรัพย์สมบัติ เป็น
มรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที%
หยั%งรู้กม็าจากพระเยโฮวาห์
15 ความเกียจคร้านทาํให้หลับ
สนิท และคนขี6 เกียจจะต้องหิว
16 บุคคลที% รักษาพระบัญญัติก็
รักษาชีวิตของตน บุคคลที%
ดูหมิ% นมรรคาทั6 งหลายของพระ
องค์กจ็ะถึงตาย
17 บุคคลที%เอน็ดูคนยากจนกใ็ห้
พระเยโฮวาห์ทรงยืม และพระ
องค์ จะทรงตอบแทนแก่ การ
กระทาํของเขา
18 จงตี สอนบุ ตรชายของตน
เมื% อยังมีความหวัง อย่าหมด
กาํลั งใจเพราะเหตุการร้องไห้
ของเขา

สุภาษิต IU, IQ

(I) สภษ IQ:MM (M) สภษ IK:MI (P) ปฐก P:S-IM (N) สภษ IQ:S (O) สภษ IQ:Q
(S) สภษ IQ:IM (T) สภษ IQ:N (U) สภษ IT:IS (Q) สภษ IQ:O (IK) สภษ PK:MI-MM
(II) สภษ IM:IS (IM) สภษ IS:IN-IO (IP) สภษ IK:I (IN) สภษ IU:MM
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19 คนที%โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้
รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาให้
พ้นแล้ว กต้็องช่วยเขาให้พ้นอีก
20 จงฟั งคาํ แนะนาํและรับคาํ
สั% งสอนเพื%อเจ้าจะได้ปัญญาสาํ-
หรับอนาคต
21 ในใจของมนุษย์มี แผนงาน
เป็นอันมาก แต่คาํปรึกษาของ
พระเยโฮวาห์นั%นแหละ จะดาํรง
อยู่ได้
22 สิ% งที% น่ าปรารถนาในตั ว
มนุษย์คือความเมตตา และคน
ยากจนยังดีกว่าคนมุสา
23 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์
นาํไปสู่ ชีวิต และบุคคลผู้ได้รับ
แล้วก็หยุดด้วยความพอใจ เขา
จะไม่มีอันตรายใดมาเยี%ยมกราย
เขา
24 คนเกียจคร้านฝังมือของตัว
ไว้ในอกเสื6 อ และจะไม่ยอมเอา
มาสู่ปากของตนอีก
25 จงตีคนที%มักเยาะเย้ย และ
คนเขลาจะเรียนความหยั% งรู้ เอง
จงตักเตือนคนที% มีความเข้าใจ
และเขาจะเข้าใจความรู้
26 บุคคลผู้ทาํทารุณแก่บิดาของ
เขาและขับไล่มารดาของเขาไป
เสีย เป็นบุตรชายผู้ ก่อให้เกิด
ความอับอายและการถูกตาํหนิ
27 บุตรชายของเราเอ๋ย จงเลิก
ฟังคาํสั% งสอนที%ทาํให้เจ้าหลงไป
จากคาํแห่งความรู้

28 พยานที% อธรรมก็ เยาะเย้ ย
ความยุติธรรม และปากของคน
ชั%วร้ายกก็ลืนกินแต่ความชั%วช้า
29 การปรับโทษมีพร้อมอยู่สาํ-
หรับคนมักเยาะเย้ย และการ
โบยกส็าํหรับหลังของคนโง่

คําเตือนสติและคําสั �งสอน

20
เหล้าองุ่ นให้ เกิ ดการ
เยาะเย้ย และสุราก็ให้

เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ ใดถูกมัน
หลอกลวงกไ็ม่เป็นคนฉลาด
2 ความครั% นคร้ ามกษั ตริ ย์ ก็
เหมือนสิงโตคาํราม ผู้ใดยั%วเย้า
พระองค์ให้กริ6 วก็ทาํผิดต่อชีวิต
ของตนเอง
3ที%จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็
เป็นเกียรติ แต่คนโง่ทุกคนจะ
เข้ายุ่งกับธุระของคนอื%น
4คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้า
หนาว เขาจึงจะแสวงหาเมื% อถึง
ฤดูเกี%ยว แต่ไม่พบอะไรเลย
5คาํปรึกษาในใจของคนเหมือน
นํ6าลึก แต่คนที%มีความเข้าใจจะ
สามารถโพงมันออกมาได้
6คนเป็นอันมากป่าวร้องความดี
ของเขาเอง แต่ใครจะหาคน
สัตย์ซื%อพบเล่า
7คนชอบธรรมดาํเนินในความ
ซื% อสัตย์ของตน บุตรทั6 งหลาย
ของเขาที% เกิดตามเขามาย่อมได้
รับพร
8กษัตริย์ ผู้ ประทับบนบัลลังก์

สุภาษิต IQ, MK

(IQ) สภษ MM:MN (MK) สภษ I:U (MI) สภษ IM:M (MM) I พศด MQ:M (MP) สภษ IK:MT
(MN) สภษ IQ:IO (MO) สภษ MI:II (MS) สภษ IK:I (MT) พบญ IP:I-N; สภษ IN:T
(MU) I พกษ MI:IK (MQ) สภษ P:PN (I) สภษ MP:MQ (M) สภษ IS:IN (P) สภษ IN:MQ
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พิพากษาย่อมทรงฝัดความชั% ว
ทั6 งหลายออกด้วยพระเนตรของ
พระองค์
9ผู้ใดจะกล่าวได้ว่า "ข้าพเจ้าได้
กระทาํใจของข้าพเจ้าให้สะอาด
แล้ว ข้าพเจ้าบริสุทธิZ พ้นบาป
ของข้าพเจ้า"
10 ลูกตุ้ มหลายชนิดและเครื%อง
ตวงหลายขนาด ทั6งสองสิ%งเป็นที%
น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮ-
วาห์พอๆกัน
11 แม้เด็กๆก็แสดงตัวโดยการ
ประพฤติของเขาว่า สิ% งที% เขา
กระทาํจะบริสุทธิZ  และถูกต้อง
หรือไม่
12 หูที% ฟังได้และตาที% มองเห็น
พระเยโฮวาห์ทรงสร้ างมั นทั6 ง
สอง
13 อย่ารักการหลับใหล เกรงว่า
เจ้าจะมาถึงความยากจน จงลืม
ตาของเจ้า และเจ้าจะได้กินอา-
หารอิ%ม
14 ผู้ซื6 อพูดว่า "เลว เลว" แต่
เมื%อเขาไปแล้ว เขาจึงอวด
15 มีทองคาํและมี ทับทิมเป็น
อันมาก แต่ริมฝีปากที%มีความรู้
กเ็ป็นเพชรนิลจินดาประเสริฐ
16 จงยึดเสื6 อผ้าของเขาไว้ เมื%อ
เขาเป็นประกันให้คนอื% น และ
ยึดตัวเขาไว้ เมื% อเขารับประกัน
หญิงต่างด้าว
17 อาหารที% ไ ด้ ม า ด้ วยก าร

หลอกลวงมีรสหวานแก่ผู้ ได้มา
แต่ภายหลังปากของเขาจะเต็ม
ไปด้วยกรวด
18 แผนงานทั6 งสิ6 นดาํรงอยู่ ได้
ด้วยการปรึกษาหารือ จงทาํสง-
ครามด้วยมีการนาํที%ฉลาด
19 บุคคลที%เที%ยวซุบซิบไปก็เผย
ความลับให้กระจาย ฉะนั6นอย่า
เข้าสังคมกับคนที% ยกยอด้วยริม
ฝีปากของตน
20 ถ้ าคนหนึ% งคนใดแช่ งบิดา
หรือมารดาของตน ประทีปของ
เขาจะดับมืดมิด
21 เริ%มแรกอาจได้รับมรดกแบบ
ชิงสุกก่อนห่าม แต่ที%สุดปลายจะ
ไม่เป็นพร
22 อย่าพูดว่า "ข้าจะแก้แค้น
ความชั%ว" แต่จงรอคอยพระเย-
โฮวาห์ พระองค์จะทรงช่วยเจ้า
ให้รอด
23 ลูกตุ้ มหลายชนิดเป็นที% น่ า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
และตราชูเทียมเทจ็กไ็ม่ดี
24 ย่างเท้ าของมนุษย์นั6 นพระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นผู้สั% ง แล้วคน
จะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่าง
ไร
25 ที%คนจะกินของบริสุทธิZ  และ
มาสอบถามเมื% อปฏิญาณไปแล้ว
ทั6งสองเป็นบ่วงดักตนเอง
26 กษัตริย์ที% ฉลาดย่อมฝัดคน
ชั% วร้าย แล้วทรงขับกงจักรทับ

สุภาษิต MK

(Q) I พกษ U:NS (IK) พบญ MO:IP (II) สภษ MI:U (IM) อพย N:II (IP) สภษ S:Q
(IN) ปญจ I:IK (IO) สภษ P:IO (IS) สภษ II:IO (IU) สภษ IO:MM (IQ) สภษ II:IP
(MK) สภษ PK:II (MI) สภษ MP:N (MM) สภษ IT:IP (MP) สภษ MK:IK; อสค NO:IK
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เขา
27 จิตวิญญาณของมนุษย์เป็น
ประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดู
ส่วนลึกที%สุดของเขาทั6งสิ6 น
28 ความเมตตาและความจริง
สงวนกษัตริย์ไว้ และความเมต-
ตาก็เชิดชูพระที%นั% งของพระองค์
ไว้
29 สง่าราศีของคนหนุ่มคือกาํ-
ลังของเขา แต่ความงามของคน
แก่คือผมหงอกของเขา
30 ความฟกชํ6าดาํเขียวของบาด
แผลก็ชาํระความชั% วเสีย การ
โบยตีกระทาํให้ส่วนลึกที%สุดสะ-
อาดสะอ้าน

ทางแห่งสนัติภาพ
และความสําเร็จ

21
พระทั ยก ษั ต ริ ย์ เ ป็ น
เหมื อนธารนํ6า ในพระ

หัตถ์ของพระเยโฮวาห์ พระเย-
โฮวาห์จะหันไปไหนๆตามแต่
พระองค์ทรงโปรด
2ทางของคนทุกทางกถู็กต้องใน
สายตาของตนเอง แต่พระเยโฮ-
วาห์ทรงพินิจดูจิตใจ
3ที% จะกระทาํความเที% ยงธรรม
และความยุติธรรมก็เป็นที%โปรด
ปรานแด่พระเยโฮวาห์มากกว่า
เครื%องสักการบูชา
4ตา ยโส ใจเย่อหยิ%งและการไถ
นาของคนชั%วร้ายเป็นบาป
5แผนงานของคนขยันขันแขง็นาํ

สู่ ความอุดมแน่นอน แต่ทุก
คนที% เร่งร้อนก็มาสู่ ความขัดสน
เท่านั6น
6การได้คลั งทรัพย์มาด้วยลิ6 น
มุสาก็คือความอนิจจังที% เคลื% อน
ไปๆมาๆของคนที% เสาะหาความ
ตาย
7ความทารุณของคนชั% วร้ายจะ
กวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม่
ยอมทาํสิ%งที%ยุติธรรม
8ทางของมนุษย์ตลบตะแลงและ
มีความผิด แต่ความประพฤติ
ของผู้บริสุทธิZนั6นถูกต้อง
9อยู่ที% มุมบนหลังคาเรือนดีกว่า
อยู่ ในเรือนกว้างขวางร่วมกับ
หญิงขี6 ทะเลาะ
10 วิ ญญาณของคน ชั% ว ร้ า ย
ปรารถนาความชั% ว เพื% อนบ้าน
ของเขาไม่เป็นที% ชอบใจในสาย
ตาของเขา
11 เมื% อคนมั กเยาะเย้ยถู กลง
โทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ6 น เมื% อ
ปราชญ์ได้รับการสั% งสอน เขาก็
ได้ความรู้
12 คนชอบธรรมสังเกตดู เรือน
ของคนชั% วร้าย แต่พระเจ้าทรง
ควํ%า คนชั% วร้ ายลงเพราะเหตุ
ความชั%วร้ายของเขา
13 บุคคลผู้อุดหูไม่ฟังเสียงร้อง
ของคนยากจน ตัวเขาเองจะร้อง
แต่ไม่มีใครได้ยิน
14 ให้ ของกาํนั ลในที% ลั บย่อม

สุภาษิต MK, MI

(MT) ปฐก M:T (MU) สภษ IS:S (MQ) ยรม Q:MP (PK) สภษ IQ:MO (I) สภษ IS:I
(M) สภษ IS:M (P) สภษ IO:U (N) สภษ S:IT (O) สภษ IK:N (S) สภษ IK:M
(T) สภษ I:IU-IQ (U) ปฐก S:O-S (Q) สภษ IO:IT (IK) สภษ P:MQ (II) สภษ IQ:MO
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แปรความโกรธ ให้สินบนในอก
กแ็ปรการพิโรธร้าย
15 เมื% อกระทาํการตัดสินก็เป็น
การชื%นบานแก่คนชอบธรรม แต่
คนกระทาํความชั% วช้ าจะได้ รับ
ความพินาศ
16 ผู้ใดที% หันเหไปจากทางแห่ง
ความเข้าใจ จะพักอยู่ในที%ประ-
ชุมของคนตาย
17 บุคคลที% รักความเพลิดเพลิน
จะเป็นคนยากจน บุคคลที% รัก
เหล้าองุ่นและนํ6ามันจะไม่มั%งคั%ง
18 คนชั% วร้ายเป็นค่าไถ่สาํหรับ
คนชอบธรรม และคนละเมิด
สาํหรับคนเที%ยงธรรม
19 อยู่ ในแผ่นดินทุรกันดารดี
กว่าอยู่กับผู้หญิงที%ขี6 ทะเลาะและ
จู้จี6 ขี6 บ่น
20 คลังทรัพย์ประเสริฐและนํ6า
มันมีอยู่ในที%อาศัยของคนฉลาด
แต่คนโง่กินมันหมด
21 บุคคลผู้ ตามติดความชอบ
ธรรมและความเอ็นดู จะพบ
ชี วิ ตและความชอบธรรมกั บ
เกียรติยศ
22 ปราชญ์ ปี นเข้ าไปในเมื อง
ของคนที%มีกาํลัง และพังทลาย
ที%กาํบังเข้มแขง็ที%เขาไว้วางใจ
23 บุคคลที% รั กษาปากและลิ6 น
ของตนก็รักษาจิตใจเขาเองให้
พ้นความลาํบาก
24 "คนเ ย่ อหยิ% งและคนมั ก

เยาะเย้ย" เป็นชื%อของคนที%ประ-
พฤติตัวด้วยความโกรธเย่อหยิ% ง
ยโส
25 คว าม ปร า รถ นา ขอ งค น
เกียจคร้านฆ่าตัวเขาเอง เพราะ
มือของเขาปฏิเสธไม่ทาํงาน
26 เขาโลภอย่างตะกละอยู่วันยัง
คํ%า แต่คนชอบธรรมให้และไม่
หน่วงเหนี%ยวไว้
27 เครื% องสั กการบู ชาของคน
ชั% วร้ ายเป็นสิ% งที% น่ าสะอิ ดสะ-
เอียน เมื%อเขานาํมาด้วยใจที% ชั% ว
ร้ายจะยิ%งกว่านั6นสักเท่าใด
28 พยานเทจ็จะต้องพินาศ แต่
คนที%พูดอย่างซื%อสัตย์นั6นฟังได้
29 คนชั% วร้ายทาํให้หน้าของตน
ด้านไป แต่คนเที%ยงธรรมพิ-
เคราะห์ดูทางของตน
30 ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี
คาํปรึกษาก็ดี จะเอาชนะพระ
เยโฮวาห์ไม่ได้
31 ม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสาํ-
หรับวันสงคราม แต่ความ
ปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์

หลกัการฝ่ายศีลธรรม
จริยธรรมและจิตวิญญาณ

22
ชื% อเสียงดี เป็นสิ% งควร
เลือกยิ% งกว่าความมั% ง

คั% งมากมาย และซึ% งเป็นที%โปรด
ปรานกยิ็%งกว่ามีเงินหรือทอง
2คนมั% งคั% งและยากจนประชุม
พร้อมกัน พระเยโฮวาห์ทรง

สุภาษิต MI, MM

(IO) โยบ MQ:IM (IS) สภษ IP:MK (IT) สภษ MI:MK (IU) สภษ II:U (IQ) สภษ MI:Q
(MK) สภษ IK:MM (MI) สภษ IO:Q (MM) M ซมอ MK:IS (MP) สภษ IK:IQ; IM:IP
(MN) สภษ S:IT (MO) สภษ S:S (MS) กจ MK:PP (MT) สภษ IO:U (MU) สภษ S:IQ
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สร้างเขาทั6งสิ6 น
3 คนหยั% ง รู้ เห็ นอั นตรายและ
ซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลา
เดินเรื%อยไปและรับโทษ
4บาํเหน็จของความถ่อมใจและ
ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ คือ
ความมั%งคั%ง เกียรติและชีวิต
5หนามและบ่วงอยู่ ในทางของ
คนตลบตะแลง บุคคลที%ระแวด
ระวังจิตใจตนเองจะอยู่ไกลเสีย
จากสิ%งเหล่านี6
6 จงฝึกเด็กในทางที% เขาควรจะ
เดินไป และเมื%อเขาชราแล้ว เขา
จะไม่พรากจากทางนั6น
7 คนมั% งคั% งปกครองเหนื อคน
ยากจน และคนขอยืมกเ็ป็นทาส
ของคนให้ยืม
8 บุคคลผู้ หว่านความชั% วช้ าจะ
เกี% ยวความหายนะ และไม้ถือ
แห่งความดุเดือดของเขาจะล้ม
เหลว
9 บุ คคลที% มี ตาแสดงใจกว้ าง
ขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบ่ง
ส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจน
10 จงขับคนมักเยาะเย้ยออกไป
เสีย แล้วการวิวาทจะหมดไป
เออ การวิวาทและการดูแคลน
จะหยุดลง
11 บุคคลที%รักใจบริสุทธิZ  เพราะ
เหตุริมฝีปากของเขามีกรุณาคุณ
กษัตริย์จะได้เป็นมิตรของเขา
12 พระเนตรพระเยโฮวาห์ เฝ้ า

อยู่ เหนือความรู้ แต่พระองค์
ทรงควํ%าถ้อยคาํของคนละเมิด
13 คนเกียจคร้านกล่าวว่า "มี
สิงโตอยู่ ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่า
ตามถนน"
14 ปากของหญิงชั% วเป็นหลุมลึก
บุคคลซึ% งพระเยโฮวาห์ทรงพระ
พิโรธจะตกลงในที%นั6น
15 ความโง่ ถู กผูกมั ดอยู่ ในใจ
ของเด็ก แต่ไม้เรียวที% ตีสอนก็
ขับมันให้ห่างไปจากเขา
16 บุคคลผู้บีบบังคับคนยากจน
เพื% อเพิ% มทรัพย์สมบัติของตน
และผู้ที% เพิ%มให้แก่คนมั% งคั% ง จะ
มาถึงความขัดสนอย่างแน่นอน
17 เอียงหูของเจ้าและฟังถ้อย
คาํของปราชญ์ และเอาใจใส่
ความรู้ของเรา
18 เพราะถ้ าเจ้ ารั กษาถ้ อยคาํ
และความรู้นั6 นไว้ในตัวเจ้า กจ็ะ
เป็นความชื% นใจแก่เจ้า แล้วทั6 ง
สองจะมั%นคงในริมฝีปากของเจ้า
19 เพื%อความไว้วางใจของเจ้าจะ
อยู่ในพระเยโฮวาห์ เราให้แจ้ง
ประจักษ์แก่เจ้าในวันนี6 แม้แก่ตัว
เจ้าเอง
20 เราได้เขียนให้เจ้าถึงสิ% งวิเศษ
นัก ถึงเรื% องการปรึกษา
และความรู้แล้วมิใช่หรือ
21 เพื% อให้ เจ้ าทราบถึ งความ
แน่นอนของถ้อยคาํแห่งความ
จริง เพื% อเจ้าจะได้ให้คาํตอบที%

สุภาษิต MM

(P) สภษ IN:IS (N) สภษ P:IS (O) สภษ IP:IO (S) ปฐก IU:IQ (T) สภษ MM:IS
(U) โยบ N:U (Q) สภษ II:MO (IK) สภษ MI:MN (II) สภษ IS:IP (IM) M พศด IS:Q
(IP) สภษ IO:IQ (IN) สภษ M:IS (IO) โยบ IN:N (IS) สภษ MM:MM (IT) สภษ M:M-O
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จริงแก่ผู้ที%ใช้เจ้าไป
22 อย่าปล้นคนยากจน เพราะ
เขาเป็นคนยากจน หรือบีบคั6 น
คนทุกข์ใจที%ประตูเมือง
23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
ว่าความแทนเขา และริบชีวิต
ของผู้ที%ริบเขา
24 อย่ าเป็ นมิ ตรกั บคนที% มั ก
โกรธ หรือไปกับคนขี6 โมโห
25 เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของ
เขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าใน
บ่วง
26 อย่ าเป็ นพวกที% เ ป็ นผู้ คํ6า
ประกัน อย่าเป็นพวกผู้ เป็น
ประกันหนี6 สิน
27 ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชาํระเขา ทาํ
ไมจึ งควรให้ เขาเอาที% นอนไป
จากใต้ตัวเจ้าเล่า
28 อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ% ง
บรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้
29 เจ้าเห็นคนที%ขยันในงานของ
เขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์
เขาจะไม่ ยืนอยู่ ต่ อหน้าคนตํ%า
ต้อย
การตกัเตือนเรื�องความตะกละ

การสมาคมกบัคนชั �ว
การละเลยต่อการตีสอนบุตร
หญิงแพศยาและการดื�มสุรา

23
เมื% อเจ้านั% งลงรับประ-
ทานกับผู้ ครอบครอง

บ้านเมือง จงสังเกตให้ดีว่าอะไร
อยู่ข้างหน้าเจ้า

2ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละ เจ้าจงจ่อ
มีดไว้ที%คอของเจ้า
3 อย่ าปรารถนาของโอชะของ
ท่าน เพราะมันเป็นอาหารที%
หลอกลวง
4อย่าทาํงานเพื%อมั%งมี จงเลิกพึ%ง
สติปัญญาของตนเอง
5เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที%ของ
อนิจจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติ
มีปีกแน่นอนทีเดียว มันจะบิน
ไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี
6อย่ากินอาหารของคนที%ตระ-
หนี% อย่าปรารถนาของโอชะของ
เขา
7เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขา
กเ็ป็นอย่างนั6น เขาพูดกับเจ้าว่า
"จงกินและดื% มเถิด" แต่ใจของ
เขามิได้อยู่กับเจ้า
8เจ้าจะต้องสาํรอกอาหารซึ%งเจ้า
ได้กินเข้าไปนั6น และเสียถ้อยคาํ
แช่มชื%นของเจ้าเสียเปล่าๆ
9อย่าพูดให้คนโง่ได้ยิน เพราะ
เขาจะดูหมิ%นปัญญาแห่งถ้อยคาํ
ของเจ้า
10 อย่าโยกย้ายเสาเขตเก่ าแก่
หรือเข้าไปในไร่นาของคนกาํ-
พร้าพ่อ
11 เพราะพระผู้ ไถ่ของเขาแข็ง
แรง พระองค์จะว่าคดีของเขาต่อ
สู้ เจ้า
12 จงเอาใจของเจ้ ารั บคาํ สั% ง
สอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อย

สุภาษิต MM, MP

(MM) สภษ MP:IK (MP) สภษ MP:II (MN) สภษ MI:MN (MO) สดด IKS:PO; สภษ IP:MK
(MS) สภษ S:I (MT) สภษ MK:IS (MU) สภษ MP:IK (MQ) สภษ IK:N (I) ปฐก NP:PM
(M) สภษ IU:U (P) สภษ MP:S (N) สภษ MU:MK (O) สดด IIQ:PS (S) สภษ MM:Q
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คาํแห่งความรู้
13 อย่ายับยั6 งการตีสอนเสียจาก
เด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้
เรียว เขาจะไม่ตาย
14 เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรียว แล้ว
เจ้ าจะช่ วยชี วิตของเขาให้รอด
จากนรก
15 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจ
ของเจ้าฉลาด ใจของเราเองกจ็ะ
ยินดี
16 เออ วิญญาณของเราจะ
เปรมปรีดิZ  เมื%อริมฝีปากของเจ้า
พูดสิ%งที%ถูกต้อง
17 อย่าให้ ใจของเจ้ าริษยาคน
บาป แต่จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์
วันยังคํ%า
18 ด้ วยว่ าจะมี ที% สิ6 นสุ ดอย่ าง
แน่นอนทีเดียว และความคาด
หวังของเจ้าจะมิได้ถูกตัดออก
19 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง
และจงฉลาดเถิด และนาํใจของ
เจ้าไปในทางนั6น
20 อย่ าอยู่ ท่ ามกลางคนดื% ม
เหล้าองุ่ น หรือท่ามกลางคน
ตะกละที%กินเนื6 อ
21 เพราะคนขี6 เมาและคนตะ-
กละจะมาถึงความยากจน และ
ความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี6 ริ6 วห่ม
คนนั6น
22 จงฟังบิดาของเจ้าผู้ ให้กาํ-
เนิดเจ้ าและอย่าดูหมิ% นมารดา
ของเจ้าเมื%อนางแก่

23 จงซื6 อความจริงและอย่าขาย
ไปเสีย จงซื6 อปัญญา คาํสั%งสอน
และความเข้าใจ
24 บิ ดาของคนชอบธรรมจะ
เปรมปรีดิZ อย่างยิ% ง บุคคลผู้
ให้กาํเนิ ดบุตรที% ฉลาดจะยินดี
เพราะเขา
25 บิดามารดาของเจ้าจะยินดี
และผู้ที%คลอดเจ้ากจ็ะเปรมปรีดิZ
26 บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจ
ของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตา
ของเจ้ าสั งเกตดูทางทั6 งหลาย
ของเรา
27 เพราะหญิงแพศยาเป็นหลุม
ลึก และหญิงสัญจรเป็นเหมือน
บ่อแคบ
28 นางหมอบคอยอยู่ เหมื อน
คอยเหยื% อ และเพิ% มคนละเมิด
ขึ6 นท่ามกลางมนุษย์
29 ใครที% ร้องโอย ใครที% ร้องอุย
ใครที%มีการวิวาท ใครที%มีการ
ร้องคราง ใครที%มีบาดแผล
ปราศจากเหตุ ใครที%มีตาแดง
30 คือบรรดาผู้ ที% นั% งแช่อยู่ กับ
เหล้าองุ่น บรรดาผู้ที%ไปแสวงหา
เหล้าประสม
31 อย่ามองดูเหล้าองุ่ นเมื% อมัน
มีสีแดง เมื%อเป็นประกายในถ้วย
และลงไปคล่องๆ
32 ณ ที%สุดมันกัดเหมือนงู และ
มันฉกเอาเหมือนงูพิษ
33 ตาของเจ้าจะมองดูหญิงชั% ว

สุภาษิต MP

(IP) สภษ IP:MN (IN) สภษ MM:IO (IO) สภษ I:IK (IS) สภษ U:S (IT) สภษ P:PI
(IU) สดด PT:PT (IQ) สภษ MP:IM (MK) สภษ MP:MQ (MI) พบญ MI:MK; สภษ MI:IT
(MM) สภษ I:U (MP) สภษ M:M (MN) สภษ MP:IO (MO) สภษ IT:MO (MS) สภษ MP:IO
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และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง
34 เออ เจ้าจะเป็นเหมือนคนที%
นอนอยู่กลางทะเล อย่างคนที%
นอนอยู่บนเสากางใบ
35 เจ้าจะว่า "เขาตีข้า แต่ข้าไม่
เจบ็ เขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู้สึก ข้า
จะตื%นเมื%อไรหนอ ข้าจะแสวงหา
การดื%มอีก"

การตกัเตือนเรื�อง
การริษยาคนชั �ว

24
อย่ าคิ ดริ ษยาคนชั% ว
หรือปรารถนาอยู่ ร่วม

กับเขา
2 เพราะว่าใจของเขาคิดประ-
กอบการทาํลาย และริมฝีปาก
ของเขาพูดการประทุษร้าย
3 เรื อนนั6 นเขาสร้ างกั นด้ วย
ปัญญา และสถาปนามันไว้ด้วย
ความเข้าใจ
4 โดยความรู้ บรรดาห้องก็เต็ม
ไปด้วยความมั% งคั%งล้วนประเสริฐ
และเพลิดเพลินทั6งสิ6 น
5คนฉลาดมีกาํลังมาก และคนมี
ความรู้กเ็พิ%มกาํลังขึ6 น
6 เพราะว่ าโดยการนาํที% ฉลาด
เจ้ากจ็ะเข้าสงครามได้ และด้วย
มีที%ปรึกษามากๆกม็ีความปลอด
ภัย
7สาํหรับคนโง่นั6 นปัญญาสูงเกิน
ไป ที%ประตูเมืองเขาไม่อ้าปาก
พูด
8 บุคคลผู้ กะแผนงานทาํความ

ชั%วเขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่ห์
9การคิดในเรื% องที% โง่ เขลาเป็น
บาป และคนมักเยาะเย้ยเป็นที%
น่าเกลียดน่าชังแก่มนุษย์
10 ถ้าเจ้าท้อใจในวันแห่งความ
ชั%วร้าย กาํลังของเจ้ากน้็อย
11 ถ้าเจ้าไม่ ช่วยบรรดาผู้ที% ถูก
นาํไปสู่ความมรณา และไม่ช่วย
บรรดาผู้ ที% ตุ ปัดตุ เป๋ไปเพื% อถูก
ฆ่าให้รอด
12 ถ้าเจ้าจะว่า "ดูเถิด เราไม่รู้
เรื% องนี6 เลย" พระองค์ผู้ทรงชั% ง
ใจจะไม่ ทรงเพ่ งเล็ งเห็ นหรื อ
พระองค์ผู้ ทรงเฝ้ าวิญญาณอยู่
เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือ และ
พระองค์ จะไม่ ทรงตอบแทน
ทุกคนตามการกระทาํ ของเขา
หรือ
13 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรับ
ประทานนํ6า ผึ6 งเพราะเป็นของดี
และรวงผึ6 งซึ%งมีรสหวาน
14 การรู้จักปัญญาก็เป็นเช่นนั6น
แก่วิญญาณของเจ้า เมื%อเจ้าพบ
ปัญญากจ็ะมีบาํเหนจ็ และความ
คาดหวั งของเจ้ าจะไม่ ถู กตั ด
ออก
15 โอ คนชั%วร้ายเอ๋ย อย่าหมอบ
คอยเพื%อต่อสู้ กับที%อาศัยของคน
ชอบธรรม อย่าปล้นเรือนของ
เขา
16 เพราะคนชอบธรรมล้ มลง
เจ็ดครั6 งแล้วก็ลุกขึ6 นอีก แต่คน

สุภาษิต MP, MN

(PN) I ซมอ MO:PP (PO) สภษ MT:MM (I) สภษ MN:IQ (M) สภษ MN:U (P) สภษ Q:I
(N) สภษ IO:S (O) สภษ U:IN (S) สภษ MK:IU (T) สภษ IN:S (U) อสค PU:IK-II
(Q) สภษ MN:U (IK) I ซมอ MT:I (II) I ซมอ MS:U (IM) สภษ O:MI (IP) สภษ MO:IS
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ชั%วร้ายจะตกอยู่ในอาการร้าย
17 อย่าเปรมปรีดิZ เมื% อศัตรูของ
เจ้าล้ม และอย่าให้ใจของเจ้า
ยินดีเมื%อเขาสะดุด
18 เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทอด
พระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย
และทรงหั นความกริ6 วจากเขา
เสีย
19 เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะ
คนชั% ว และอย่ามีใจริษยาคน
ชั%วร้าย
20 เพราะคนชั% วจะไม่มีบาํเหน็จ
ประทีปของคนชั% วร้ายจะถูกดับ
เสีย
21 บุตรชายของเราเอ๋ย จงยาํ
เกรงพระเยโฮวาห์และกษัตริย์
อย่าเข้ายุ่งกับคนที% หันกลับจาก
พระองค์ทั6งสองนั6น
22 เพราะภัยพิบัติจากพระองค์
ทั6งสองจะอุบัติขึ6 นโดยพลัน และ
ผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที%จะ
มาจากพระองค์ทั6งสอง
23 ข้อความเหล่านี6 เป็นคาํกล่าว
ของปราชญ์ด้วย การเห็นแก่
หน้าคนใดในการตัดสินนั6นไม่ดี
เลย
24 บุคคลผู้กล่าวแก่คนชั% วร้าย
ว่า "เจ้าไร้ความผิด" จะถูกชน
ชาติทั6 งหลายแช่งและประชาชาติ
จะรังเกียจ
25 แต่บรรดาผู้ ขนาบเขาจะมี
ความปีติยินดี และพรอันดีจะมี

อยู่กับเขา
26 ทุกคนจะจุบริมฝีปากของผู้
ให้คาํตอบที%ถูก
27 จงเตรียมงานของเจ้าที% ภาย
นอก ทาํทุกอย่างของเจ้าให้
พร้อมที%ในนา และหลังจากนั6น
กจ็งสร้างเรือนของเจ้า
28 อ ย่ า เ ป็ นพยานปรั กปราํ
เพื%อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุ
และอย่ าล่ อลวงด้ วยริมฝีปาก
ของเจ้า
29 อย่ากล่าวว่า "ข้าจะทาํแก่เขา
อย่างที% เขาได้ทาํแล้วแก่ข้า ข้า
จะทาํตอบแก่เขาอย่างที% เขาได้
กระทาํ"
30 เราผ่ านไปที% ไ ร่ นาของคน
เกียจคร้าน ข้างสวนองุ่นของคน
ที%ไร้ความเข้าใจ
31 และดูเถิด มีหนามงอกเต็ม
ไปหมด และแผ่นดินก็เต็มไป
ด้วยตาํแย และกาํแพงหินของ
มันกพั็งลง
32 แล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์
ดู เรามองดูและได้รับคาํสั%งสอน
33 "หลับนิด เคลิ6 มหน่อย กอด
มือพักนิดหน่อย
34 แล้ วความจนจะมาหาเจ้ า
อย่างนักท่องเที% ยว และความ
ขัดสนอย่างคนถืออาวุธ"

คําสั �งสอนต่างๆ

25
ต่ อไปนี6 เ ป็ นสุ ภาษิ ต
ขอ ง ซา โ ล ม อ น ด้ ว ย

สุภาษิต MN, MO

(IT) สภษ IT:O (IU) พคค N:MI (IQ) สภษ IP:MK (MK) สดด Q:IT (MI) อพย IN:PI
(MM) กดว IS:PI (MP) สดด IKT:NP (MN) สภษ IT:IO (MO) ลนต IQ:IT; I ซมอ P:IP
(MS) สภษ IO:MP (MT) I พกษ O:IT (MU) สภษ IN:O (MQ) สภษ MK:MM (PK) สภษ S:S
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เหมือนกัน ซึ%งคนของเฮเซคียาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้คัดลอกไว้
2 สง่ าราศีของพระเจ้ าคือการ
ซ่อนสิ%งต่างๆไว้ แต่ศักดิZศรีของ
กษัตริย์คือการค้นสิ% งต่ างๆให้
ปรากฏ
3ฟ้าสวรรค์สูงฉันใด และแผ่น
ดินโลกลึกฉันใด พระทัยของ
กษัตริย์กเ็หลือจะหยั%งรู้ฉันนั6น
4จงไล่ขี6 ออกจากเงินเสีย แล้วจะ
มีวัสดุสาํหรับช่างทาํขัน
5จงไล่คนชั%วร้ายออกไปเสียจาก
พระพักตร์กษัตริย์ และพระ
ที%นั% งของพระองค์จะสถาปนาไว้
ด้วยความชอบธรรม
6อย่าเอาตัวเจ้าขึ6 นมาข้างหน้า
ต่อพระพักตร์กษัตริย์ หรือยืน
อยู่ในที%ของผู้หลักผู้ใหญ่
7 เพราะที%จะให้เขาว่า "เชิญขึ6 น
มาที%นี% " กด็ีกว่าถูกไล่ลงไปที%ตํ%า
ต่อหน้าเจ้านายผู้ซึ% งตาของเจ้า
ได้เห็นแล้ว
8อย่าด่วนนาํเข้ามายังโรงศาล
เพราะเมื% อเพื% อนบ้านของเจ้าทาํ
ให้เจ้าได้อายแล้ว ในที%สุดเจ้าจะ
ทาํอย่างไร
9 จงตกลงเ รื% อ งของ เ จ้ ากั บ
เพื% อนบ้านของเจ้า และอย่าทาํ
ให้เผยความลับของเขา
10 เกรงว่าผู้ที% ได้ยินจะนาํความ
อายมาสู่ เจ้า และชื% อเสียงของ
เจ้าจะมัวหมองอยู่นาน

11 ถ้ อยคาํ ที% พู ด เหมาะๆจะ
เหมื อนผลแอบเปิ6 ลทองคาํ ใน
ภาชนะเงิน
12 คนตักเตือนที% ฉลาดกับหูที%
เชื% อฟังก็ เหมือนแหวนทองคาํ
และอาภรณ์ทองคาํเนื6 อดี
13 หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี% ยว
อย่างไร ผู้สื%อสารที%สัตย์ซื%อย่อม
ทาํให้ จิตวิญญาณของนายผู้ ใช้
เขาชุ่มชื%นอย่างนั6น
14 คนที% อวดว่าจะให้ของกาํนัล
แต่มิได้ให้ กเ็หมือนเมฆและลม
ที%ไม่มีฝน
15 ความพากเพียรจะชั กนาํ ผู้
ครอบครองได้ และลิ6 นที% อ่อน
หวานจะทาํให้กระดูกหักได้
16 เจ้าได้พบนํ6าผึ6 งแล้วหรือ จง
กินแต่พอดี เกรงว่าเจ้าจะอิ% ม
และอาเจียนออกมา
17 อย่ าให้ เท้ าของเจ้ าอยู่ ใน
เรือนเพื% อนบ้านของเจ้านานๆ
เกรง ว่ าเขาจะเหน็ ดเหนื% อย
เพราะเจ้า และเกลียดชังเจ้า
18 คนใดที% เป็นพยานเท็จกล่าว
โทษเพื%อนบ้านของเขา กเ็หมือน
กระบองศึก หรือดาบ หรือลูก
ธนูที%คม
19 การวางใจในคนที% ไม่ซื% อใน
ยามลาํบาก ก็เหมือนฟันที% หัก
เสียหรือเท้าที%หลุดจากข้อต่อ
20 บรรดาคนที% ร้องเพลงให้คน
หนักใจฟัง ก็เหมือนคนถอด

สุภาษิต MO

(M) พบญ MQ:MQ (P) สดด IKP:II (N) สภษ IT:P (O) สภษ MK:U (S) สภษ MS:MT
(T) สภษ IS:IQ (U) สภษ IT:IN (Q) มธ IU:O (IK) สดด IIQ:PQ (II) สภษ IO:MP
(IM) โยบ NM:II (IP) สภษ MS:MO (IN) สภษ MK:S (IO) สภษ IO:I (IS) สภษ MN:IP
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เครื% องแต่งกายออกในวันที% อา-
กาศหนาว และเหมือนเอานํ6าส้ม
มาราดบนดินประสิว
21 ถ้าศัตรูของเจ้าหิว จงให้อา-
หารเขารับประทาน และถ้าเขา
กระหาย จงให้นํ6าเขาดื%ม
22 เพราะเจ้าจะกองถ่ านที% ลุ ก
โพลงไว้บนศีรษะของเขา และ
พระเยโฮวาห์จะทรงให้บาํเหน็จ
แก่เจ้า
23 ลมเหนือไล่ฝนไปเสียฉันใด
สี หน้ าที% โกรธแค้ นก็ ไล่ ลิ6 นที%
ส่อเสียดไปเสียฉันนั6น
24 อยู่ ที% มุมบนหลั งคาเรือนดี
กว่าอยู่ ในเรือนกว้างขวางร่วม
กับหญิงขี6 ทะเลาะ
25 ข่าวดีจากเมืองไกล กเ็หมือน
นํ6าเยน็ที%ให้แก่คนกระหาย
26 คนชอบธรรมที% ยอมแพ้แก่
คนชั%วร้าย กเ็หมือนนํ6าพุมีโคลน
หรือเหมือนนํ6าบ่อที%สกปรก
27 ที% จะกิ นนํ6า ผึ6 งมากก็ ไ ม่ ดี
ฉะนั6 นจึงเป็นการไร้เกียรติเมื% อ
ใครเสาะหาเกียรติสาํหรับตนเอง
28 คนที% ปราศจากการปกครอง
จิตใจตนเองก็ เหมื อนเมื องที%
ปรักหักพังและไม่มีกาํแพง

ทางทั*งหลายของคนโง่เขลา
คนขี* เกียจและ

คนก่อความยุ่งยาก

26
เกียรติยศไม่เหมาะสม
กับคนโง่ เช่นเดียวกับ

หิ มะในฤดู ร้ อนและฝนในฤดู
เกี%ยว
2คาํสาปแช่งที%ไร้เหตุผลย่อมไม่
มาเกาะเช่นเดียวกับนกที% กาํลัง
โผไปมาและนกนางแอ่นที%กาํลัง
บิน
3แส้สาํหรับม้า บังเหียนสาํหรับ
ลา และไม้เรียวสาํหรับหลังคน
โง่
4 อย่ าตอบคนโง่ ตามความโง่
ของเขา เกรงว่าเจ้าเองจะเป็น
เหมือนเขาเข้า
5จงตอบคนโง่ตามความโง่ของ
เขา เกรงว่าเขาจะทาํตัวฉลาด
ตามการล่อลวงของเขาเอง
6บุคคลที% ส่งข่าวไปด้วยมือของ
คนโง่ก็ตัดเท้าของเขาเองออก
และดื%มความเสียหาย
7คาํอุปมาที%อยู่ในปากของคนโง่
ก็เหมือนขาของคนพิการที% ไม่
เท่ากัน
8 บุคคลผู้ ให้ เกียรติแก่คนโง่ก็
เหมือนผู้ที%มัดก้อนหินไว้กับสลิง
9คาํอุปมาที%อยู่ในปากของคนโง่
ก็เหมือนหนามเข้าอยู่ในมือคน
ขี6 เมา
10 พระเจ้ายิ% งใหญ่ผู้ ทรงสร้าง
สิ% งสารพัดได้ทรงให้บาํเหน็จแก่
ทั6งคนโง่และคนละเมิด
11 คนโง่ที% ทาํความโง่ซํ6าแล้วซํ6า
อีกก็เหมือนสุนัขที%กลับไปหาสิ% ง
ที%มันสาํรอกออกมา

สุภาษิต MO, MS

(MI) สภษ MN:IT (MM) M ซมอ IS:IM (MP) โยบ PT:MM (MN) สภษ IQ:IP; MI:Q
(MO) ปฐก MI:IS (MS) ปฐก N:U (MT) สภษ MS:IS (MU) สภษ IS:PM (I) สภษ MS:P
(M) กดว MP:U (P) สภษ IK:IP (N) สภษ IT:IN (O) I พกษ MM:MN (S) สภษ IK:MS
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12 ท่ านเห็นคนที% คิดว่าตั วเอง
ฉลาดหรือ ยังมีหวังในคนโง่ได้
มากกว่าในคนเช่นนั6น
13 คนเกียจคร้านพูดว่า "มีสิง-
โตอยู่ตามหนทาง มีสิงโตอยู่
ตามถนน"
14 ประตู หันไปมาด้วยบานพับ
ของมันฉันใด คนเกียจคร้านก็
ทาํอย่างนั6นบนที%นอนของเขา
15 คนเกียจคร้านฝังมือของเขา
ไว้ในอกเสื6 อ เขาเหนด็เหนื%อยที%
จะนาํมือกลับมาที%ปากของตน
16 คนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเอง
ฉลาดกว่ าคนเจ็ดคนที% ตอบได้
อย่างหลักแหลม
17 บุคคลที%กาํลังผ่านไปและเข้า
ยุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ% งไม่ใช่
เรื% องของเขาเองก็เหมือนคนจับ
หูสุนัข
18 คนบ้าที% โยนดุ้ นไฟ ลูกธนู
และความตายออกไป
19 ก็ เหมื อนกั บคนที% ล่ อลวง
เพื% อนบ้านของเขาและกล่าวว่า
"ข้าล้อเล่นเท่านั6นเอง"
20 ที% ไหนที% ไม่มีฟืน ไฟก็ดับ
และที%ไหนที%ไม่มีคนซุบซิบ การ
ทะเลาะวิวาทกห็ยุดไป
21 ถ่านเป็นเชื6 อเพลิง และฟืน
เป็นเชื6 อไฟฉันใด คนที%มักทะ-
เลาะวิวาทกเ็ป็นเชื6 อการวิวาทฉัน
นั6น
22 ถ้อยคาํของผู้กระซิบนินทาก็

เหมือนบาดแผล มันลงไปยัง
ส่วนข้างในของร่างกาย
23 ริมฝีปากที% ร้อนรนกับใจที%
ชั% วร้ ายก็ เหมื อนขี6 เงิ นอยู่ บน
ภาชนะดิน
24 บุคคลที% เกลียดผู้ อื% นก็สอ-
พลอด้วยริมฝีปากของตน และ
เกบ็ความหลอกลวงไว้ในใจ
25 เมื% อเขาพูดจาไพเราะน่าฟัง
อย่าเชื% อเขา เพราะมีสิ% งน่า
เกลียดน่าชังเจ็ดอย่างอยู่ ในใจ
ของเขา
26 ถึงแม้เขาจะปิดความเกลียด
ชั งของเขาไว้ ด้ วยความหลอก
ลวง ความชั% วร้ายของเขาจะเผย
ออกต่อหน้าที%ประชุมทั6งหมด
27 บุคคลที%ขุดหลุมพราง เขาจะ
ตกลงไปเอง ผู้ ใดให้ก้อนหิน
กลิ6 งมา มันจะกลับทับเขาเอง
28 ลิ6 นที% มุสาเกลียดชังผู้ ที% มัน
ทาํลาย และปากที% ป้อยอก็ทาํ
ความพินาศ

คําตกัเตือนและ
คําสั �งสอนต่างๆ

27
อย่ าคุยอวดถึ งพรุ่ งนี6
เพราะเจ้ าไม่ทราบว่ า

วันหนึ%งๆจะนาํอะไรมาให้บ้าง
2จงให้คนอื%นยกย่องเจ้า และไม่
ใช่ปากของเจ้าเอง ให้คนต่างถิ%น
ยกย่อง ไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้า
เอง
3หินก็หนัก และทรายก็มีนํ6า

สุภาษิต MS, MT

(IM) สภษ MM:MQ (IP) สภษ IO:IQ (IN) สภษ S:Q (IO) สภษ IQ:MN (IS) สภษ MS:IM
(IT) สภษ IT:II (IQ) สภษ IK:MP (MK) สภษ MS:MM (MI) สภษ IK:IM; IO:IU
(MM) สภษ IU:U (MP) สภษ IK:IU (MO) สดด IM:M (MS) ปฐก N:U (MT) สภษ MU:IK
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หนัก แต่ความกริ6 วโกรธของ
คนโง่ก็หนักยิ% งกว่าทั6 งสองอย่าง
นั6น
4ความพิโรธกด็ุร้าย ความโกรธ
ก็รุนแรง แต่ใครจะยืนต่อหน้า
ความริษยาได้
5ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆ
6บาดแผลที%มิตรทาํกส็ุจริต แต่
การจุบของศัตรูนั6นกห็ลอกลวง
7บุคคลที% อิ% มแล้ว รวงผึ6 งก็น่า
เบื%อ แต่สาํหรับผู้ที%หิว ทุกสิ%งที%
ขมกก็ลับหวาน
8คนที% เจิ% นไปจากบ้านของตนก็
เหมือนนกที% เจิ% นไปจากรังของ
มัน
9นํ6ามันและนํ6าหอมกระทาํให้ใจ
ยินดี และคาํเตือนสติอันอ่อน
หวานของเพื%อนกเ็ป็นที%ให้ชื%นใจ
10 อย่าทอดทิ6 งมิตรของเจ้าเอง
และมิตรของบิดาเจ้า และอย่า
เข้าไปในเรือนพี% น้องของเจ้าใน
วันที% เจ้าประสบหายนะ เพราะ
เพื%อนบ้านสักคนที%อยู่ใกล้ดีกว่า
พี%น้องคนหนึ%งที%อยู่ห่างไกล
11 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฉลาด
และกระทาํ ใจของเราให้ ยิ นดี
เพื% อเราจะตอบบุคคลที% ตาํหนิ
เราได้
12 คนหยั% งรู้ เห็นอันตรายและ
ซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลา
เดินเรื%อยไปและรับโทษ
13 จงยึดเสื6 อผ้าของเขาไว้ เมื%อ

เขาเป็นประกันให้คนอื% น และ
ยึดตัวเขาไว้ เมื% อเขารับประกัน
หญิงต่างด้าว
14 บุคคลที%ตื%นแต่เช้ามืดไปอวย
พรเพื% อนบ้านด้วยเสียงดัง เขา
กลับจะเห็นว่าเป็นคาํสาปแช่ง
15 ฝนย้อยหยดไม่หยุดในวันที%
ฝนตกฉันใด ผู้หญิงที% ขี6
ทะเลาะกเ็หมือนกันฉันนั6น
16 ผู้ ใ ด ที% จ ะ ยั บ ยั6 ง เ ธอ ก็
เหมือนยับยั6 งลมหรือกอบนํ6ามัน
ด้วยมือขวา
17 เหล็กลับเหล็กให้แหลมคม
ได้ คนหนึ% งคนใดก็ลับหน้าตา
ของเพื% อนให้หลักแหลมขึ6 นได้
ฉันนั6น
18 บุคคลที%ดูแลต้นมะเดื%อจะได้
กินผลของมัน และบุคคลที%ระ-
แวดระวังนายของตนจะได้ รับ
เกียรติ
19 ในนํ6าคนเห็นหน้าคนฉันใด
จิตใจของคนกส่็อคนฉันนั6น
20 นรกและแดนพินาศไม่ รู้ จัก
อิ% ม ตาของคนเราก็ไม่ รู้ จักอิ% ม
เช่นกัน
21 เบ้ามีไว้สาํหรับเงิน เตาถลุง
มีไว้สาํหรับทองคาํ คาํสรรเสริญ
ของคนจะพิสูจน์คน
22 ถึงแม้เจ้าจะเอาคนโง่ใส่ครก
ตาํ ด้ วยสากพร้ อมกับข้ าวสาลี
ความโง่ เขลาของเขาก็ ยั งไม่
พรากจากเขา

สุภาษิต MT

(N) ยก I:IQ (O) สภษ MU:MP (S) M ซมอ IM:T (T) กดว II:N-Q (U) โยบ PQ:IN-IS
(Q) สภษ T:IT (IK) M ซมอ IQ:MN (II) สภษ IK:I (IM) สภษ IU:IK (IP) สภษ S:I
(IN) M ซมอ IO:M (IO) สภษ IQ:IP (IS) ยน IM:P (IT) I ซมอ IP:MK-MI; สภษ MT:Q
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23 จงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะ
แกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่
ฝูงวัวของเจ้า
24 เพราะความมั% งคั% งไม่ได้ทน
อยู่ได้เป็นนิตย์ และมงกุฎทนอยู่
ได้ทุกชั%วอายุหรือ
25 หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และ
หญ้างอกใหม่ปรากฏขึ6 นมา และ
เขาเก็บผักหญ้าต่างๆที%ภูเขากัน
แล้ว
26 ลูกแกะจะให้ เสื6 อผ้าแก่ เจ้ า
และแพะกจ็ะเป็นค่านา
27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็นอา-
หารแก่เจ้าเพียงพอ ทั6งเป็นอา-
หารแก่ครัวเรือนของเจ้า และ
เป็นเครื%องยังชีพสาวใช้ของเจ้า

บําเหน็จต่างๆ
ของคนชอบธรรม

28
คนชั% วร้ายก็หนีเมื% อไม่
มีใครไล่ตาม แต่คน

ชอบธรรมกก็ล้าหาญอย่างสิงโต
2 เมื% อแผ่ นดิ นละ เมิ ดก็ มี ผู้
ครอบครองเพิ%มขึ6 น แต่ด้วย
คนที% มีความเข้าใจและความรู้
เสถียรภาพของแผ่นดินนั6 นจะ
ยั%งยืนนาน
3คนยากจนที% บีบบังคับคนยาก
จนก็เหมือนฝนที% ซัดลงมา แต่
ไม่ให้อาหาร
4 บรรดาผู้ ที% ทอดทิ6 งพระราช
บัญญัติ ย่อมยกย่องคนชั% วร้ าย
แต่ บรรดาผู้ ที% รั กษาพระราช

บัญญัติย่อมคอยต่อสู้ เขา
5คนชั% วร้ายไม่เข้าใจความยุติ-
ธรรม แต่บรรดาผู้ที% แสวงหา
พระเยโฮวาห์เข้าใจสิ%งสารพัด
6คนยากจนที% ดาํ เนิ นในความ
เที% ยงธรรมของเขา ก็ดีกว่าคน
มั%งคั%งที%คดโกงในทางของตน
7บุคคลที% รักษาพระราชบัญญัติ
เป็นบุตรชายที%ฉลาด แต่เพื% อน
ของคนตะกละนาํความอับอาย
มาถึงบิดาเขา
8บุคคลที% เพิ% มความมั% งคั% งของ
ตนด้วยดอกเบี6 ยและเงิ นเพิ% ม
พระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั6 นไป
จากเขาเพื%อเพิ%มแก่คนที% จะเอ็น
ดูคนยากจน
9ถ้าผู้ใดหันใบหูไปเสียจากการ
ฟังพระราชบัญญัติ แม้คาํอธิษ-
ฐานของเขาก็เป็นสิ% งที% น่าสะอิด
สะเอียน
10 บุคคลผู้นาํคนชอบธรรมเข้า
ไปในทางชั%ว  กจ็ะตกลงในหลุม
ของเขาเอง แต่คนเที%ยงธรรมจะ
มีสิ%งของอย่างดี
11 คนมั% งคั% งก็ฉลาดตามการ
ล่อลวงของเขาเอง แต่คนยากจน
ที% มีความเข้าใจก็รู้ จักเขาอย่าง
แจ่มแจ้ง
12 เมื%อคนชอบธรรมชื%นชมยินดี
ความรุ่งเรืองกม็ีมากขึ6 น แต่เมื%อ
คนชั%วร้ายทวีอาํนาจ คนกพ็ากัน
ซ่อนตัวเสีย

สุภาษิต MT, MU

(MP) ปฐก PI:PU (MN) สภษ MP:O (MO) สภษ IK:O (MS) โยบ PI:MK (MT) สภษ PK:U
(I) ลนต MS:IT (M) I พกษ IO:MO (P) มธ IU:MU (N) I ซมอ MP:IQ-MI; สดด IK:P
(O) สภษ IO:MN (S) สภษ MU:IU (T) สภษ M:I (U) สภษ IP:MM (Q) สภษ MI:IP
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13 บุคคลที% ซ่อนความบาปของ
ตนจะไม่จาํเริญ แต่บุคคลที%
สารภาพและทิ6 งความชั% วเสียจะ
ได้ความกรุณา
14 คนที%เกรงกลัวอยู่เสมอก็เป็น
สุข แต่บุคคลที%ทาํใจตนให้กระ-
ด้ างจะตกในความลาํบากยาก
เยน็
15 ผู้ครอบครองที% ชั% วร้ายเหนือ
คนยากจนก็เหมือนสิงโตคาํราม
หรือหมีที%กาํลังเข้าต่อสู้
16 ผู้ครอบครองที%ขาดความเข้า
ใจกเ็ป็นผู้บีบบังคับที%ดุร้าย แต่
บุคคลที% เกลียดความโลภย่อม
ยืดปีเดือนของเขาออกไป
17 คนใดที%ทาํรุนแรงเรื%องโลหิต
ของคนอื%น คนนั6นกเ็ป็นคนหลบ
หนีอยู่จนลงไปสู่ปากแดน อย่า
ให้ใครจับเขาเลย
18 บุ คคลที% ดาํ เนิ นในความ
เที% ยงธรรมจะได้รับการช่วยให้
รอด แต่คนที%มีเล่ห์เหลี% ยมใน
ทางทั6 งหลายของเขาเองจะตก
ทันที
19 บุคคลที%ไถไร่นาของตนจะได้
อาหารมากมาย แต่ผู้ที%ติดตาม
คนไร้ค่าจะยิ%งจนลง
20 คนที%สัตย์ซื%อจะได้รับพรมาก
มาย แต่ผู้ที%รีบมั%งคั%งจะไม่มีโทษ
หามิได้
21 ซึ% งจะเห็นแก่หน้าคนใดก็ไม่
ดี คนนั6 นอาจจะละเมิดเพราะ

อาหารชิ6 นหนึ%งกเ็ป็นได้
22 คนที% รีบเร่งหาความรํ%ารวยก็
มีนัยน์ตาชั% ว และไม่ทราบว่า
ความขัดสนจะมาถึงเขา
23 บุคคลที%ขนาบคนหนึ% งคนใด
ทีหลังเขาจะได้รับความชอบมาก
กว่าคนที%ป้อยอด้วยลิ6 นของตัว
24 บุคคลที% ขโมยของของบิดา
หรือมารดาของตน และกล่าวว่า
"อย่างนี6 ไม่ละเมิด" เขาก็เป็น
เพื%อนของคนทาํลาย
25 คนใจเย่อหยิ%งเร้าให้เกิดการ
วิวาท แต่ผู้ที% วางใจในพระเย-
โฮวาห์จะเจริญขึ6 น
26 บุคคลที% วางใจในจิตใจของ
ตัวเป็นคนโง่ แต่บุคคลที%ดาํเนิน
ในปัญญาจะได้รับการช่วยให้พ้น
27 บุคคลที% ให้แก่คนยากจนจะ
ไม่รู้ จักการขัดสน แต่บุคคลที%
ปิดตาของเขาเสียจากการนี6 จะได้
รับการสาปแช่งมาก
28 เมื% อคนชั% วร้ ายมีอาํนาจขึ6 น
คนกซ่็อนตัวเสีย แต่เมื% อเขาทั6 ง
หลายพินาศไป คนชอบธรรมก็
เพิ%มขึ6 น
คนฉลาดเปรียบกบัคนโง่เขลา

29
บุ คคลที% ถู กตั กเตื อน
บ่อยๆ แต่ยังแข็งคอ

ประเดี^ยวจะถูกทาํลาย จึงรักษา
ไม่ได้
2 เมื% อคนชอบธรรมทวีอาํนาจ
ประชาชนก็เปรมปรีดิZ  แต่เมื% อ

สุภาษิต MU, MQ

(IP) สภษ IK:IM (IN) สภษ MP:IT (IO) สภษ MK:M (IS) I พกษ IM:IK
(IU) สภษ IK:Q (IQ) สภษ IM:II (MK) สภษ MK:S (MI) สภษ IU:O (MM) สภษ MU:MK
(MP) สภษ MT:O (MN) สภษ IQ:MS (MO) สภษ IK:IM (MS) สภษ P:O (MT) สภษ IQ:IT
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คนชั%วร้ายครอบครอง ประชาชน
กค็รํ%าครวญ
3 บุคคลผู้ รักปัญญาย่อมทาํให้
บิดาของเขายินดี แต่ผู้ที%คบค้า
หญิงแพศยาก็ผลาญทรัพย์สิ% ง
ของของเขา
4กษัตริย์ทรงให้เสถียรภาพแก่
แผ่นดินด้วยความยุติธรรม แต่
องค์ที% ทรงรับของกาํนัลก็ทาํให้
แผ่นดินย่อยยับ
5คนที% ป้อยอเพื% อนบ้านของตน
ย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา
6คนชั% วติดกับอยู่ในการละเมิด
ของตน แต่คนชอบธรรมร้อง
เพลงและเปรมปรีดิZ
7คนชอบธรรมรู้จักสิทธิของคน
ยากจน แต่คนชั% วร้ายไม่เข้าใจ
ความรู้อย่างนี6
8 คนมั กเยาะเย้ ยกระทาํ บ้ าน
เมืองให้เข้าบ่วง แต่ปราชญ์แปร
ความโกรธเกรี6 ยวไปเสีย
9 ถ้าปราชญ์มี เรื% องโต้เถียงกับ
คนโง่ ไม่ว่าเขาดุเดือดหรือหัว
เราะ กไ็ม่มีวันสงบลงได้
10 คนที% กระหายเลื อดย่ อม
เกลียดคนเที%ยงธรรม แต่คน
ชอบธรรมแสวงหาชีวิตของเขา
11 คนโง่ ย่อมให้ความคิดของ
เขาพลุ่ งออกมาเต็มที%  แต่
ปราชญ์ย่อมยับยั6งความคิดไว้จน
ภายหลัง
12 ถ้าผู้ครอบครองเชื%อฟังความ

เทจ็ ข้าราชการของท่านกพ็ลอย
ชั%วร้ายทั6งสิ6 น
13 คนยากจนและคนหลอกลวง
มักมาประจัญหน้ากันเสมอ และ
พระเยโฮวาห์ ประทานความ
สว่างแก่ตาของคนทั6งสอง
14 กษัตริ ย์ที% พิพากษาคนยาก
จนด้วยความสัตย์ซื%อ พระที%นั% ง
ของพระองค์จะสถาปนาอยู่เป็น
นิตย์
15 ไม้เรียวและคาํตักเตือนให้
เกิดปัญญา แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้
แต่ลาํพังจะนาํความอับอายมาสู่
มารดาของตน
16 เมื% อคนชั% วร้ายเพิ%มพูน การ
ละเมิดกท็วีขึ6 น แต่คนชอบธรรม
จะมองดูความล่มจมของเขา
17 จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า
และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก เออ
เขาจะให้ความปีติยินดีแก่ใจของ
เจ้า
18 ที%ใดๆที%ไม่มีนิมิต ประชาชน
ก็พินาศ แต่คนที% รักษาพระราช
บัญญัติจะเป็นสุข
19 สักแต่ใช้คาํพูดเท่านั6 นจะฝึก
สอนคนใช้ไม่ได้ เพราะถึงแม้
เขาเข้าใจ แต่เขากจ็ะไม่ตอบ
20 เจ้าเห็นคนที%ปากไวหรือ ยัง
มีหวังในคนโง่มากกว่าเขา
21 บุคคลที% ทะนุ ถนอมคนใช้
ของตนตั6 งแต่เดก็ๆ ที%สุดจะเห็น
ว่าเขากลายเป็นบุตรชายของตน

สุภาษิต MQ

(P) สภษ IK:I (N) สภษ MQ:IN (O) สภษ T:O (S) สภษ O:MM (T) โยบ MQ:IS
(U) สภษ II:II (Q) สภษ MS:N (IK) ปฐก N:O-U (II) สภษ IM:IS (IM) สภษ MK:U
(IP) มธ Q:Q (IN) สภษ MQ:N (IO) สภษ MQ:IO (IS) สภษ MQ:M (IT) สภษ MQ:IO
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22 คนเจ้าโมโหย่อมเร้าการวิ-
วาท และคนที%มักโกรธก็เป็น
เหตุให้มีการละเมิดมากขึ6 น
23 ความเย่อหยิ% งของคนนาํเขา
ให้ตํ%าลง แต่คนที%มีใจถ่อมจะได้
รับเกียรติ
24 ผู้ เข้าส่วนกับขโมยก็เกลียด
ชังชีวิตของตน เขาได้ยินคาํสาป
แช่ง แต่ไม่เปิดเผยอะไรเลย
25 การกลัวคนวางบ่วงไว้ แต่
บุคคลที%วางใจในพระเยโฮวาห์ก็
จะปลอดภัย
26 คน เ ป็ นอั นมากแสวงหา
ความพอใจจากผู้ ครอบครอง
แต่ ทุกคนจะได้ความยุติ ธรรม
จากพระเยโฮวาห์
27 คนไม่ชอบธรรมเป็นที% สะ-
อิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม แต่
คนเที% ยงธรรมในทางของเขา
กลับเป็นที%สะอิดสะเอียนแก่คน
ชั%วร้าย

ถอ้ยคําของอากูร์

30
ถ้อยคาํของอากูร์ บุตร
ชายยาเคห์ คือคาํ

พยากรณ์ของเขา ชายคนนั6นพูด
กับอิธีเอล กับอิธีเอลและอูคาล
ว่า
2แท้จริงข้ากเ็ขลากว่าคนใด ข้า
ไม่มีความเข้าใจอย่างมนุษย์
3ข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญา ทั6งไม่
มีความรู้ขององค์ผู้บริสุทธิZ
4ใครเล่าได้ขึ6 นไปยังสวรรค์หรือ

ลงมา ใครเล่าได้รวบรวมลมไว้
ในกาํมือของท่าน ใครเล่าได้เอา
เครื% องแต่ งกายห่ อห้ วงนํ6า ไว้
ใครเล่ าได้สถาปนาที% สุดปลาย
แห่งแผ่นดินโลกไว้ นามของผู้
นั6 นว่ากระไร และนามบุตรชาย
ของผู้นั6 นว่ากระไร ถ้าท่านบอก
ได้
5พระวจนะทุกคาํของพระเจ้ า
นั6 นก็บริสุทธิZ  พระองค์ทรงเป็น
โล่ แก่บรรดาผู้ ที% วางใจในพระ
องค์
6อย่าเพิ%มอะไรเข้ากับพระวจนะ
ของพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะ
ทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็นว่า
เจ้าเป็นคนมุสา
7 ข้าพระองค์ขอสองสิ% งจากพระ
องค์ ขออย่าทรงปฏิเสธที%จะให้
ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตาย
8ขอให้ความไร้สาระและความ
มุสาไกลจากข้าพระองค์ ขออย่า
ประทานความยากจนหรือความ
มั% งคั% งแก่ข้าพระองค์ ขอเลี6 ยง
ข้าพระองค์ด้วยอาหารที%พอดีแก่
ข้าพระองค์
9เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ%ม และ
ปฏิเสธพระองค์ แล้วพูดว่า
"พระเยโฮวาห์ เป็ นผู้ ใดเล่ า"
หรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยาก
จนและขโมย และออกพระนาม
พระเจ้าของข้าพระองค์อย่างไร้
ค่า

สุภาษิต MQ, PK

(MM) สภษ IK:IM (MP) สภษ IU:IM (MN) สภษ I:II (MO) ปฐก IM:II (MS) สภษ IQ:S
(MT) สภษ MN:Q (I) สภษ PI:I (M) โยบ NM:P (P) อมส T:IN (N) พบญ PK:IM
(O) สดด IM:S (S) พบญ N:M (T) I พกษ P:O (U) สภษ MI:S (Q) พบญ S:IK-IM
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10 อย่ ากล่ าวหาคนใช้ ให้ นาย
ของเขาฟัง เกรงว่าเขาจะแช่งเจ้า
และเจ้าจะต้องมีความผิด
11 มีคนชั% วอายุหนึ% งที% แช่งบิดา
ของตน และไม่อวยพรแก่มารดา
ของตน
12 มีคนชั%วอายุหนึ% งที%บริสุทธิZ ใน
สายตาของตนเอง แต่ยังมิได้รับ
การชาํระล้ างให้ พ้นจากความ
โสโครกของตน
13 มีคนชั%วอายุหนึ%ง โอ ตาของ
เขาสูงจริงหนอ และหนังตาของ
เขาสูงยิ%ง
14 มีคนชั% วอายุหนึ% งที% ฟันของ
เขาเป็นเหมือนดาบ เขี6 ยวของ
เขาเป็นเหมือนมีด เพื%อจะกลืน
กินคนยากจนเสี ยจากแผ่นดิน
โลก และคนขัดสนเสียจากท่าม-
กลางมนุษย์
15 ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัว มัน
ร้องว่า "ให้ ให้" แต่สิ%งสามสิ%งนี6
ไม่เคยอิ%ม เออ สี%สิ%งไม่เคยพูด
ว่า "พอแล้ว"
16 คือแดนผู้ตาย ครรภ์ของ
หญิงหมัน แผ่นดินโลกที%ไม่อิ%ม
นํ6า และไฟที%ไม่เคยพูดว่า "พอ
แล้ว"
17 นัยน์ตาที% เยาะเย้ยบิดาและ
ดู ถูกไม่ฟังมารดาจะถูกกาแห่ง
หุ บเขาจิ กออกและนกอิ นทรี
หนุ่มจะกินเสีย
18 มีสามสิ% งที% ประหลาดเหลือ

สาํหรับข้า เออ สี%สิ%งที%ข้าไม่เข้า
ใจ
19 คือท่าทีของนกอินทรีในฟ้า
ท่าทีของงูบนหิน ท่าทีของเรือ
ในท้องทะเล และท่าทีของชาย
กับหญิงสาว
20 นี% เป็ นทางของหญิ งผู้ ล่ วง
ประเวณีคือ นางรับประทาน
และนางเช็ดปาก และนางพูดว่า
"ฉันไม่ได้ทาํผิด"
21 แผ่นดินโลกสั% นสะเทือนอยู่
ใต้สามสิ% ง เออ มันทนอยู่ใต้
สี%สิ%งไม่ได้
22 คือทาสเมื% อได้เป็นกษัตริย์
คนโง่เมื%อกินอิ%ม
23 เมื% อหญิงที% น่ าเกลียดชังได้
สามี และสาวใช้ที% ได้เป็นนาย
แทนนายหญิงของตน
24 มีสี% สิ% งในแผ่นดินโลกที% เล็ก
เหลือเกิน แต่มีปัญญามากเหลือ
ล้น
25 มด เป็นประชาชนที% ไม่แข็ง
แรง แต่มันยังเตรียมอาหารของ
มันไว้ในฤดูแล้ง
26 ตัวกระจงผา เป็นประชาชน
ที%ไม่มีกาํลัง แต่มันยังสร้างบ้าน
ของมันในซอกหิน
27 ตั`กแตนไม่มีกษัตริย์ แต่มัน
ยังเดินขบวนเป็นแถว
28 แมงมุมนั6น เจ้าเอามือจับได้
แต่มันยังอยู่ในพระราชวัง
29 มีสามสิ% งที%สง่างามมากในท่า

สุภาษิต PK

(IK) สภษ MN:MP (II) สภษ PK:IM (IM) สภษ MI:M (IP) สภษ S:IT (IN) สภษ IM:IU
(IO) อสย OT:P (IS) สภษ MT:MK (IT) สภษ PK:II (IU) โยบ NM:P (IQ) โยบ PQ:MT
(MK) สภษ T:IP (MM) สภษ IQ:IK (MP) สภษ IQ:IP (MN) โยบ IM:T (MO) สภษ S:S-U
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เดิน เออ มีสี% สิ% งที% ย่างเท้าของ
มันผ่าเผย
30 คือสิงโต ซึ%งเป็นสัตว์ที%มีกาํ-
ลังมากที%สุด และไม่ยอมหันหลัง
กลับเพราะสิ%งใดเลย
31 สุนัขล่าเนื6 อ แพะผู้ด้วย และ
กษัตริ ย์ ผู้ ซึ% งไม่ มี ใครก่ อการ
กบฏ
32 ถ้าเจ้ าเป็นคนโง่ยกย่องตน
เอง หรือคิดแผนการชั%วร้าย จง
เอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด
33 เพราะเมื% อกวนนํ6า นมก็ได้
เนยเหลว เมื%อบีบจมูกกไ็ด้โลหิต
และเมื%อกวนโทโสกไ็ด้การวิวาท

ถอ้ยคําของ
กษตัริยเ์ลมูเอล

31
ถ้อยคาํของกษัตริย์ เล-
มูเอล คือคาํพยากรณ์ที%

พระราชชนนีได้สอนไว้แก่พระ
องค์
2อะไรเล่า ลูกแม่เอ๋ย อะไรเล่า
ลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูก
แห่งคาํปฏิญาณของแม่เอ๋ย
3อย่าให้กาํลังของเจ้าแก่ผู้หญิง
อย่าให้ทางของเจ้าแก่ ผู้ทาํลาย
กษัตริย์ใดๆ
4โอ เลมูเอลเอ๋ย ไม่สมควรที%
กษัตริย์ ไม่สมควรที%กษัตริย์จะ
เสวยเหล้าองุ่ น หรือผู้ที% ครอบ
ครองจะดื%มสุรา
5 เกรงว่าเขาจะดื% มและหลงลืม
ตัวบทกฎหมายนั6 นเสีย และ

คาํวินิจฉัยที%มี ต่อคนทุกข์ยากก็
ไขว้เขวไป
6จงให้สุราแก่ผู้ที%กาํลังจะพินาศ
และเหล้ าองุ่ นแก่ ผู้ ที% ทุ กข์ ใจ
อย่างขมขื%น
7จงให้เขาดื% มและลืมความยาก
จนของเขา เพื% อจะจดจาํความ
ระทมทุกข์ของเขาไม่ได้อีกต่อ
ไป
8จงอ้ าปากของเจ้าแทนคนใบ้
เพื% อสิทธิของทุกคนที% ถูกทิ6 งร้าง
อยู่
9จงอ้าปากของเจ้า พิพากษา
อย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของ
คนจนและคนขัดสนให้คงอยู่

ภรรยาที�ดี
10 ใครจะพบภรรยาที%ดี เพราะ
ค่าของเธอประเสริฐยิ% งกว่าทับ-
ทิมมากนัก
11 จิตใจของสามีเธอก็วางใจใน
เธอ และสามีจะไม่ขาดกาํไร
12 เธอจะทาํความดีให้เขา ไม่
ทาํความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ
13 เธอแสวงหาขนแกะและป่าน
และทาํงานด้วยมืออย่างเตม็ใจ
14 เธอเป็นเหมือนกาํ ปั% นของ
พ่อค้า เธอนาํอาหารของเธอมา
จากที%ที%ไกล
15 เธอลุ กขึ6 นตั6 งแต่ ยั งมื ดอยู่
และจัดอาหารให้ครัวเรือนของ
เธอ และจัดส่วนแบ่งให้แก่สาว
ใช้ของเธอ

สุภาษิต PK, PI

(PK) กดว MP:MN (PI) สภษ IS:IN (PM) สภษ MS:IM (PP) สภษ IO:IU (I) สภษ PK:I
(M) อสย NQ:IO (P) สภษ O:Q (N) ลนต IK:Q (O) ฮบก M:O (S) สดด IKN:IO
(T) อฟ O:IU (U) สภษ MN:T (Q) สภษ IS:IM (IK) สภษ IM:N (II) M พกษ N:Q-IK
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16 เธอพิ เคราะห์ ดู ไร่ นาแล้ ว
ก็ซื6 อไว้ ด้วยผลแห่งนํ6ามือของ
เธอ เธอปลูกสวนองุ่น
17 เธอคาดเอวของเธอด้วยกาํ-
ลัง และกระทาํให้แขนของเธอ
เข้มแขง็
18 เธอรู้ ว่ าสินค้าของเธอเป็น
ของที% ดี กลางคืนตะเกียงของ
เธอกไ็ม่ดับ
19 เธอยื% นมือออกจับไน และ
มือของเธอจับเครื%องปั%น
20 เธอหยิบยื% นให้ คนยากจน
เออ เธอยื% นมือออกช่วยคนขัด
สน
21 เธอไม่กลัวหิมะมาทาํอันต-
รายแก่คนในครัวเรือนของเธอ
เพราะบรรดาคนในครั วเรื อน
ของเธอสวมเสื6 อสีแดงสด
22 เธอทาํผ้าปูสาํหรับเธอด้วย
สิ%งทอ เสื6 อผ้าของเธอทาํด้วยผ้า
ลินินและผ้าสีม่วง
23 สามี ของเธอเป็นที% รู้ จั กที%
ประตูเมือง เมื% อท่านนั% งอยู่
ในหมู่ พวกผู้ ใหญ่ของแผ่นดิน
นั6น

24 เธอทาํเครื%องแต่งกายด้วยผ้า
ลินินไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้
แก่พ่อค้า
25 กาํ ลั งและเกี ยรติ ยศเ ป็ น
เครื% องนุ่ งห่มของเธอ เธอจะ
ปลื6 มปีติในอนาคต
26 เธออ้ าปากกล่ าวด้ วยสติ
ปัญญา และกฎเกณฑ์แห่งความ
กรุณากอ็ยู่ที%ลิ6 นของเธอ
27 เธอดูแลการงานในครัวเรือน
ของเธอ และไม่รับประทานอา-
หารแห่งความเกียจคร้าน
28 ลูกๆของเธอตื% นขึ6 นมาก็ชม
เชยเธอ สามีของเธอก็ยกย่อง
เธอ
29 ว่า "สตรีเป็นอันมากทาํอย่าง
ดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ% งกว่าเขาทั6 ง
หมด"
30 เสน่ห์เป็นของหลอกลวงและ
ความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่
สตรียาํเกรงพระเยโฮวาห์จะได้
รับการยกย่อง
31 จงให้ เธอรับผลแห่งนํ6า มื อ
ของเธอ และให้การงานของเธอ
ยกย่องเธอที%ประตูเมือง

สุภาษิต PI

(IT) I พกษ IU:NS (IU) ปฐก PI:NK (IQ) อพย PO:MO (MK) สภษ I:MN; รม IK:MI
(MI) สภษ MO:MK (MM) สภษ T:IS (MP) สภษ IM:N (MN) สภษ PI:IP (MO) โยบ MQ:IN
(MS) สภษ PI:U (MT) สภษ IN:I (MQ) พซม S:U (PK) สภษ S:MO (PI) สภษ PI:IS
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