1309
สุหน้ภาาษิ
ต
คนทีมีสติ ปัญญา
จะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
สุ ภาษิ ตของซาโลมอน โอรส
ของดาวิ ด กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอล
2 เพื% อให้ บรรลุ ปั ญญาและคํา
สั% งสอน เพื% อให้ เข้ าใจถ้ อยคํา
แห่ งความเข้ าใจ
3 เพื% อให้ รั บคํา สั% งสอนในเรื% อง
สติ ปั ญญา ในเรื% องความเที% ยง
ธรรม ความยุ ติ ธรรมและความ
เที%ยงตรง
4เพื% อให้ ความหยั% งรู้ แก่ คนเขลา
ให้ ความรู้ และความเฉลี ยวฉลาด
แก่ คนหนุ่ ม
5 ทั6 งปราชญ์ จ ะได้ ยิ น และเพิ% ม
พูนการเรียนรู้ และคนที%มีความ
เข้ าใจจะได้ คาํ ปรึกษาที%ฉลาด
6 เพื% อให้ เข้ าใจสุ ภาษิ ตและ
ปริ ศนา ทั6 งถ้ อยคํา ของปราชญ์
และปริศนาที%ลึกลับของเขา
7ความยําเกรงพระเยโฮวาห์ เป็ น
บ่ อเกิ ดของความรู้ คนโง่ ย่ อม
ดูหมิ% นปั ญญาและคําสั% งสอน
8บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงฟั งคํา
สั% งสอนของพ่ อเจ้ า และอย่ าละ
ทิ6งกฎเกณฑ์ของแม่ เจ้ า
9เพราะทั6 งสองนั6 นจะเป็ นมาลั ย
งามสวมศี รษะของเจ้ า เป็ นจี6
ห้ อยคอของเจ้ า
10 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย ถ้ าคน
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บาปล่ อชวนเจ้ า อย่ าได้ ยอมตาม
11 ถ้ าเขาว่ า "มากับพวกเราเถิด
ให้ เราหมอบคอยเอาเลื อ ดคน
ให้ เราซุ่ มดักคนไร้ ผิดเล่ นเถิด
12 ให้ เรากลื น เขาทั6 งเป็ นอย่ าง
แดนผู้ ตาย และกลื นเขาทั6 งตั ว
อย่ างคนเหล่ า นั6 นที% ลงไปสู่ ปาก
แดน
13 เราจะพบของประเสริ ฐทุ ก
อย่ าง เราจะบรรจุ เรื อนของเรา
ให้ เต็มด้ วยของที%ริบได้
14 จงเข้ าส่ วนกับพวกเรา เราทุ ก
คนจะมีเงินถุ งเดียวกัน"
15 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่ าเดิน
ในทางนั6 นกั บเขา จงยั บยั6 งเท้ า
ของเจ้ าจากวิถีของเขา
16 เพราะว่ าเท้ าของเขาวิ% งไปหา
ความชั% วร้ าย และเขารี บเร่ งไป
ทําให้ โลหิ ตตก
17 เพราะที% จะขึ ง ข่ า ยไว้ ให้ นก
เห็น ก็ไร้ ผล
18 แต่ คนเหล่ านี6 หมอบคอยโลหิ ตของตนเอง เขาซุ่ มดั กชี วิ ต
ของเขาเอง
19 ทางของบรรดาผู้ ที% หากํา ไร
ด้ วยความทารุ ณโหดร้ ายก็อย่ าง
นี6 แหละ คือมันย่ อมคร่ าเอาชี วิต
ของเจ้ าของนั6 นเอง
20 ปั ญญาร้ องเสี ยงดั งอยู่ ท%ี ถนน
เธอเปล่ งเสียงของเธอตามถนน
21 เธอร้ องออกมาที% ชุ มนุ มชน

(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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สุภาษิต I, M
หน้ า 1310
ใหญ่ สุ ด ที% ทางเข้ าประตู เมื อง พระเยโฮวาห์
เธอกล่ า วถ้ อยคํา ของเธออยู่ ใน 30 เขาไม่ รั บคํา แนะนํา ของเรา
เมืองว่ า
เลย แต่ กลับดูหมิ% นคําตั กเตื อน
22 "คนเขลาเอ๋ย เจ้ าจะรักความ ของเราทั6งสิ6 น
เขลาไปนานสั กเท่ าใด คนมั ก 31 เพราะฉะนั6 นเขาจะกิ นผล
เยาะเย้ ยจะปี ติ ยิ นดี ในการเยาะ แห่ งทางของเขา และอิ% มด้ วย
เย้ ยนานเท่ าใด และคนโง่ จะ กลวิธีของเขาเอง
เกลียดความรู้ นานเท่าใด
32 เพราะการหั นกลั บของคนโง่
23 จงหั นกลับเพราะคําตักเตือน จะฆ่ าเขา และความเจริญของคน
ของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณ โง่ จะทําลายเขา
ของเราให้ เจ้ า เราจะให้ ถ้ อยคํา 33 แต่ บุคคลผู้ ฟังเราจะอยู่ อย่ าง
ของเราแจ้ งแก่ เจ้ า
ปลอดภัย เขาจะอยู่ อย่ างสุขสงบ
24 เพราะเราได้ เรี ยกแล้ วและ ปราศจากความคิ ด พรั% นพรึ ง ใน
เจ้ าปฏิ เสธ เราเหยี ยดมื อออก ความชั% วร้ าย"
และไม่ มีใครสนใจ
พระเจ้าทรง
25 เจ้ ามิ ได้ รั บรู้ ในบรรดาคํา
ประทานสติ ปัญญา
แนะนํา ของเรา และไม่ ยอมรั บ
บุตรชายของเราเอ๋ ย ถ้ าเจ้ า
คําตักเตือนของเราเลย
รั บคําของเรา และสะสมคํา
26 ฝ่ ายเราจะหั วเราะเย้ ยความ บัญชาของเราไว้ กับเจ้ า
หายนะของเจ้ า เราจะเยาะเมื% อ 2กระทํา หู ของเจ้ าให้ ผึ% งเพื% อรั บ
ความหวาดกลั วลานมากระทบ ปั ญญา และเอี ยงใจของเจ้ าเข้ า
เจ้ า
หาความเข้ าใจ
27 เมื% อ ความหวาดกลั วของเจ้ า 3เออ ถ้ าเจ้ าร้ องหาความรอบรู้
มาถึ งอย่ างการรกร้ างว่ า งเปล่ า และเปล่ งเสี ยงของเจ้ าหาความ
และความพิ น าศของเจ้ ามาถึ ง เข้ าใจ
อย่ างลมหมุ น เมื% อความซึมเศร้ า 4 ถ้ าเจ้ าแสวงหาปั ญญาดุ จ หา
และความปวดร้ าวมาถึงเจ้ า
เงิน และเสาะหาปั ญญาอย่ างหา
28 แล้ วเขาจะทู ลเรา แต่ เราจะ ขุมทรัพย์ท%ีซ่อนไว้
ไม่ ตอบ เขาจะแสวงหาเราอย่ าง 5นั% นแหละ เจ้ าจะเข้ าใจความ
ขยันขันแข็ง แต่ จะไม่ พบเรา
ยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และพบ
29 เพราะว่ า เขาเกลี ยดความรู้ ความรู้ ของพระเจ้ า
และไม่ เลื อ กเอาความยํา เกรง 6เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงประ-
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(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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หน้ า 1311
สุภาษิต M, P
ทานปั ญญา ความรู้ และความ 16 เพื% อช่ วยเจ้ าให้ พ้ นจากหญิ ง
เข้ าใจมาจากพระโอษฐ์ ของพระ ชั% ว จากหญิงสัญจรที%พูดจาพะองค์
เน้ าพะนอ
7พระองค์ ทรงสะสมสติ ปั ญญา 17 ผู้ ทอดทิ6 งคู่ เคี ยงที% นางได้ มา
ไว้ ให้ คนชอบธรรม พระองค์ทรง เมื% อยั งสาวๆนั6 นเสี ยและลื ม
เป็ นดั6 งให้ แก่ ผ้ ู ท%ี ดาํ เนินในความ พันธสัญญาแห่ งพระเจ้ าของตน
เที%ยงธรรม
18 เพราะเรื อนของนางจมลงไป
8พระองค์ทรงรักษาระวังวิ ถีของ สู่ ความมรณา และวิถีของนางไป
ความยุ ติ ธรรม และทรงสงวน สู่ ชาวเมืองผี
ทางของวิสุทธิชนของพระองค์ไว้ 19 ผู้ ที% ไปหานางไม่ มี กลั บมาสั ก
9 แล้ วเจ้ าจะเข้ าใจความชอบ คนเดี ยว หรื อหามี ผ้ ู ใดหั นเข้ า
ธรรมและความยุ ติ ธรรม และ ทางแห่ งชี วิตอีกได้ ไม่
ความเที% ยงตรง คื อวิ ถี ท%ี ดี ทุ ก 20 ดั งนั6 น เจ้ าควรจะดํา เนิ นใน
สาย
ทางของคนดี และรั กษาวิ ถี ของ
10 เมื% อปั ญญาจะเข้ ามาในใจ คนชอบธรรม
ของเจ้ า และความรู้ จะเป็ นที% 21 เพราะว่ าคนที% เที% ยงธรรมจะ
ร่ มรื% นแก่ จิตใจของเจ้ า
ได้ อยู่ ในแผ่ นดิ น และคนดี
11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้ า รอบคอบจะคงอยู่ ในนั6 น
เจ้ า และความเข้ าใจจะระแวด 22 แต่ คนชั% วร้ ายจะถู ก ตั ด ขาด
ระวังเจ้ าไว้
เสี ยจากแผ่ นดิ นโลก และคน
12 เพื% อช่ วยเจ้ าให้ พ้ นจากทาง ละเมิ ดจะถู กถอนรากออกไป
แห่ งคนชั% วร้ าย จากคนที% พู ด จากแผ่ นดินโลกเสีย
ตลบตะแลง
จงถวายเกียรติ แด่
13 ผู้ ทอดทิ6 งวิ ถี แห่ งความ
พระเยโฮวาห์จึงได้สติ ปัญญา
เที%ยงธรรม เพื% อเดินในทางแห่ ง
บุตรชายของเราเอ๋ย อย่ าลืม
ความมืด
กฎเกณฑ์ ของเรา แต่ ให้ ใจ
14 ผู้ เปรมปรี ดิZ ในการกระทํา ของเจ้ ารักษาบัญญัติของเรา
ความชั% วร้ าย และปี ติยินดีในการ 2 เพราะสิ% งเหล่ านี6 จะเพิ% มวั น
ตลบตะแลงของคนชั% ว
เดือนปี ชี วิตยืนยาว และความ
15 ผู้ ซึ% งวิ ถี ชี วิ ตของเขาล้ วนแต่ สุขสมบูรณ์แก่ เจ้ า
คดเคี6 ยวทั6 งสิ6 น และทางประ- 3อย่ าให้ ความเมตตาและความ
พฤติของเขาตลบตะแลง
จริงทอดทิ6งเจ้ า จงผูกมันไว้ ท%ีคอ
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(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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สุภาษิต P
หน้ า 1312
ของเจ้ า จงเขี ยนมั นไว้ ท%ี แผ่ น บิ ด าตั ก เตื อ นบุ ต รชายผู้ ที% เขา
จารึกแห่ งหั วใจของเจ้ า
ปี ติช%ื นชม
4ดั งนั6 น เจ้ าจะพบความโปรด 13 มนุ ษย์ ผ้ ู ประสบปั ญญาและ
ปรานและความเข้ าใจอั น ดี ใ น ผู้ ได้ ความเข้ าใจ เป็ นสุ ขจริ ง
สายพระเนตรพระเจ้ าและใน หนอ
สายตามนุ ษย์
14 เพราะผลที% ได้ จากปั ญญา
5จงวางใจในพระเยโฮวาห์ ด้ วย ย่ อ มดี ก ว่ า ผลที% ไ ด้ จากเงิ น และ
สุ ดใจของเจ้ า และอย่ าพึ% งพา กําไรนั6 นดีกว่ าทองคําเนื6 อดี
ความเข้ าใจของตนเอง
15 เธอประเสริฐกว่ าทับทิม และ
6จงยอมรับรู้ พระองค์ในทุ กทาง บรรดาสิ% งที% เจ้ าปรารถนาจะ
ของเจ้ า และพระองค์ จะทรง เปรียบกับเธอไม่ ได้
กระทําให้ วิถีของเจ้ าราบรื% น
16 ชี วิ ตยื นยาวอยู่ ท%ี มื อขวาของ
7 อย่ าทํา ตั วฉลาดตามสายตา เธอ และที% มื อซ้ ายของเธอมี
ของตนเอง จงยําเกรงพระเยโฮ- ความมั% งคั% งและเกียรติยศ
วาห์ และออกไปเสี ยจากความ 17 ทางของเธอเป็ นทางของ
ชั% วร้ าย
ความร่ มรื% น และวิ ถี ท6 ั งสิ6 นของ
8 การกระทํา เช่ นนี6 จะเป็ นสุ ข- เธอคือสันติภาพ
ภาพแก่ สะดื อของเจ้ า และเป็ น 18 เธอเป็ นต้ นไม้ แห่ งชี วิตแก่ ผ้ ู
ไขในกระดูกของตน
ที%ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ ท%ียึดเธอไว้
9 จงถวายเกี ยรติ แด่ พระเยโฮ- แน่ นก็เป็ นสุข
วาห์ ด้ วยทรั พย์ สิ นของตน และ 19 พระเยโฮวาห์ ทรงวางราก
ด้ วยผลแรกแห่ ง ผลิ ตผลทั6 งสิ6 น แผ่ นดิ นโลกโดยปั ญญา พระ
ของเจ้ า
องค์ ทรงสถาปนาฟ้ าสวรรค์ โดย
10 แล้ วยุ้ งของเจ้ าจะเต็ ม ด้ วย ความเข้ าใจ
ความอุ ดม และบ่ อยํ%า องุ่ นของ 20 โดยความรู้ ของพระองค์ นาํ6
เจ้ าจะล้ นด้ วยนํา6 องุ่ นใหม่
บาดาลก็ปะทุ ออกมา และเมฆก็
11 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย อย่ าดู หยาดนํา6 ค้ างลงมา
หมิ% นการตี ส อนของพระเยโฮ- 21 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษา
วาห์ หรื อเบื% อหน่ ายต่ อการตั ก สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
เตือนของพระองค์
ไว้ อย่ าให้ ทั6 งสองนี6 หนี ไปจาก
12 เพราะพระเยโฮวาห์ ท รงตั ก สายตาของเจ้ า
เตื อนผู้ ที% พระองค์ ทรงรั ก ดั ง 22 ดั งนั6 นทั6 งสองจะเป็ นชี วิตแก่
(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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หน้ า 1313
สุภาษิต P, N
จิ ตใจของเจ้ า จะเป็ นความงด- เลือกทางใดๆของเขาเลย
งามประดับคอของเจ้ า
32 เพราะคนตลบตะแลงเป็ นที%
23 แล้ วเจ้ าจะดํา เนิ นในทางของ น่ าสะอิ ดสะเอี ยนต่ อพระเยโฮเจ้ าอย่ างปลอดภั ย และเท้ าของ วาห์ แต่ ข้อลึ กลั บของพระองค์
เจ้ าจะไม่ สะดุด
นั6 นอยู่ กับคนชอบธรรม
24 เมื% อเจ้ านอน เจ้ าจะไม่ กลั ว 33 คําสาปแช่ งของพระเยโฮวาห์
เออ เจ้ าจะนอนและการนอน อยู่ บนเรื อนของคนชั% วร้ าย แต่
หลั บของเจ้ าจะเป็ นอย่ างผาสุ ก พระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ ท%ี
สดชื% น
อาศัยของคนชอบธรรม
25 อย่ าเกรงความหวาดกลั ว 34 แน่ นอนพระองค์ ท รงเยาะ
อย่ างปั จจุ บั นทั นด่ วน และอย่ า เย้ ยคนที% มั กเยาะเย้ ย แต่ พระ
เกรงเมื% อการรกร้ างว่ างเปล่ าของ องค์ ทรงประทานพระคุ ณแก่ คน
คนชั% วมาถึง
ที%ใจถ่ อม
26 เพราะพระเยโฮวาห์ จ ะทรง 35 คนฉลาดจะได้ เกี ย รติ เ ป็ น
เป็ นความไว้ วางใจของเจ้ า และ มรดก แต่ คนโง่ จะได้ ความอัปจะทรงรั ก ษาเท้ า ของเจ้ าให้ พ้ น ยศเป็ นตําแหน่ ง
จากการถู กจับ
สติ ปัญญาจากบิดา
27 อย่ ายึ ดความดี ไ ว้ จากผู้ ที%
บุตรทั6งหลายเอ๋ย จงฟั งคํา
สมควรจะได้ รั บ
ในเมื% อสิ% ง
สั% งสอนของพ่ อเจ้ า ให้ ต6 ั งใจ
นี6 อยู่ ในอํา นาจมื อ ของเจ้ าที% จะ ฟั งเพื% อเจ้ าจะได้ รับความเข้ าใจ
กระทําได้
2 เพราะเราให้ หลั ก คํา สอนที% ดี
28 อย่ าพู ด กั บ เพื% อนบ้ านของ แก่ เจ้ า อย่ าละทิ6 งกฎเกณฑ์ ของ
เจ้ าว่ า "ไปเถอะ แล้ วกลับมาอีก เรา
พรุ่ งนี6 ฉันจะให้ " ในเมื% อเจ้ ามีให้ 3 เพราะเราเป็ นลู ก ชายของพ่ อ
อยู่ แล้ ว
เรา ดู อ่ อนโยนและเป็ นที% รั กยิ% ง
29 อย่ ากะแผนงานชั% วร้ ายต่ อ ในสายตาของแม่ เรา
เพื% อนบ้ านของเจ้ า ผู้ อาศัยอย่ าง 4บิดาสอนเรา และพูดกับเราว่ า
ไว้ วางใจอยู่ ข้างๆเจ้ า
"ให้ ใจของเจ้ ายึ ดคําสอนของเรา
30 อย่ า โต้ แย้ งกั บผู้ ใดอย่ างไร้ ไว้ ให้ มั% น จงรั กษาบั ญญั ติ ของ
เหตุ ผลในเมื% อเขามิ ได้ ทาํ อั นต- เรา และมีชีวิตอยู่
รายอย่ างใดแก่ เจ้ า
5 อย่ าลื ม และอย่ า หั น กลั บจาก
31 อย่ าอิ จฉาคนที% ทารุ ณ อย่ า ถ้ อยคํา แห่ งปากของเรา จงเอา

4

(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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สุภาษิต N
หน้ า 1314
ปั ญญา และเอาความเข้ าใจ
ความผิ ด เขานอนไม่ หลั บ ถ้ า
6อย่ าทอดทิ6 งเธอ และเธอจะ เขาไม่ ได้ ทาํ ให้ คนใดสะดุ ด เขา
รักษาเจ้ าไว้ จงรักเธอ และเธอ จะหลับไม่ ลง
จะระแวดระวังเจ้ า
17 เพราะเขารั บประทานอาหาร
7ปั ญญาเป็ นสิ% งสําคัญที%สุด ฉะ- ของความชั% วร้ าย และดื% มเหล้ า
นั6 นจงเอาปั ญญา แม้ เจ้ าจะได้ องุ่ นแห่ งความทารุณ
อะไรก็ตาม จงเอาความเข้ าใจไว้
18 แต่ วิ ถี ของคนชอบธรรม
8จงตีราคาเธอให้ สูง และเธอจะ เหมื อนแสงอรุ ณ ซึ% งฉายสุ กใส
ยกย่ องเจ้ า ถ้ าเจ้ ากอดเธอไว้ ยิ% งขึ6 นๆจนเต็มวัน
เธอจะให้ เกียรติเจ้ า
19 ทางของคนชั% วร้ ายก็ เหมื อน
9เธอจะเอามาลั ยงามสวมศี รษะ ความมื ดทึบ เขาไม่ ทราบว่ าเขา
เจ้ า เธอจะให้ มงกุ ฎแห่ งสง่ าราศี สะดุดอะไร
แก่ เจ้ า"
20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั6 งใจ
10 โอ บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จง ต่ อถ้ อยคําของเรา จงเอียงหู ของ
ฟั งและรับถ้ อยคําของเรา เพื% อปี เจ้ าเข้ าหาคําพูดของเรา
เดื อ นแห่ งชี วิ ต ของเจ้ าจะมาก 21 อย่ าให้ มั นหนี ไปจากสายตา
หลาย
ของเจ้ า จงรักษามันไว้ ภายในใจ
11 เราได้ สอนเจ้ าในเรื% องทาง ของเจ้ า
ปั ญญาแล้ ว เราได้ นาํ เจ้ าในวิ ถี 22 เพราะมั นเป็ นชี วิตแก่ ผ้ ู ท%ี ค้ น
ของความเที%ยงธรรม
พบ และมั นเป็ นสุ ขภาพแก่ เนื6 อ
12 เมื% อเจ้ าเดิน ย่ างเท้ าของเจ้ า หนังของผู้ น6 ั นทั6งสิ6 น
จะไม่ ถูกขัดขวาง และเมื% อเจ้ าวิ% ง 23 จงรั กษาใจของเจ้ าด้ วยความ
เจ้ าจะไม่ สะดุด
ระวังระไวรอบด้ าน เพราะแหล่ ง
13 จงยึดคําสั% งสอนไว้ และอย่ า แห่ งชี วิตเริ% มต้ นออกมาจากใจ
ปล่ อยไป จงระแวดระวั งเธอไว้ 24 จงหั นไปจากปากที% พู ด คด
เพราะเธอเป็ นชี วิตของเจ้ า
เคี6 ยว และให้ ริ มฝี ปากลดเลี6 ยว
14 อย่ าเข้ าไปในวิ ถี ของคนชั% ว อยู่ ห่างจากเจ้ า
และอย่ า เดิ น ในทางของคนชั% ว 25 ให้ ตาของเจ้ ามองตรงไปข้ าง
ร้ าย
หน้ า และให้ หนังตาของเจ้ ามอง
15 จงหลี กเสี ย อย่ าเดิ นบนนั6 น ตรงไปข้ างหน้ าเจ้ า
เลี6 ยวออกไปเสีย และจงผ่ านไป
26 จงพิ จ ารณาวิ ถี แห่ ง เท้ า ของ
16 เพราะถ้ าคนชั% วร้ ายไม่ ได้ ทาํ
เจ้ า แล้ วทางทั6 งสิ6 นของเจ้ าจะ
(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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หน้ า 1315
สุภาษิต N, O
มั% นคง
10 เกรงว่ าแขกแปลกหน้ าจะกิ น
27 อย่ าเหไปข้ างขวาหรื อหั นมา ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องเจ้ าจน
ข้ างซ้ าย จงกลับเท้ าของเจ้ าเสี ย อิ% ม และแรงงานของเจ้ าตกไปใน
จากความชั% วร้ าย
เรือนของคนต่ างด้ าว
จงระวังผู ห้ ญิงชัว
11 และถึ งบั6 นปลายชี วิตของเจ้ า
บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงตั6 ง เจ้ าครวญคราง เมื% อเนื6 อและกาย
ใจต่ อปั ญญาของเรา จงเอียง ของเจ้ าถู กล้ างผลาญ
12 และเจ้ าว่ า "ข้ าเคยเกลียดคํา
หู ของเจ้ าฟั งความเข้ าใจของเรา
2 เพื% อเจ้ าจะรั ก ษาความเฉลี ยว สั% งสอนเสียจริงๆ และจิตใจของ
ฉลาดไว้ และริมฝี ปากของเจ้ าจะ ข้ าดูหมิ% นการตักเตือน
13 ข้ าไม่ เคยเชื% อฟั งเสี ยงครู ของ
ระแวดระวังความรู้
3เพราะริมฝี ปากของหญิงชั% วนั6 น ข้ า หรื อเอี ยงหู ให้ แก่ ผ้ ู สั% งสอน
ก็หยาดนํา6 ผึ6 งออกมา และปาก ของข้ า
14 ข้ าจวนจะล้ มละลายสู่ ความ
ของนางก็ล%ื นยิ% งกว่ านํา6 มัน
4แต่ ในที% สุ ด นางขมขื% นอย่ าง พิ นาศอยู่ รอมร่ อ ในหมู่ ชุ มนุ ม
บอระเพ็ด และคมอย่ างดาบสอง ชนและคนที%ประชุ มกันอยู่ น6 ั น"
15 จงดื% มนํา6 จากถั ง เก็ บนํา6 ของ
คม
5 เท้ า ของนางก้ าวลงไปสู่ ความ เจ้ า ดื% มนํา6 ไหลจากบ่ อของเจ้ า
ตาย ย่ างเท้ าของนางติดตามวิถี เอง
16 จงให้ นํา6 พุ ของเจ้ าไหลกระสู่ นรก
6เกรงว่ าเจ้ าจะสนใจในวิ ถี แห่ ง จายออกไปนอกบ้ าน และให้
ชี วิ ต ทางของนางวนเวี ยนไป ธารนํา6 นั6 นไหลไปตามถนน
17 จงให้ มั น เป็ นของเจ้ าแต่ ผ้ ู
เพื% อเจ้ าจะหารู้ ไม่
และมิ ใช่ สาํ หรั บคน
7ฉะนั6 น โอ บุ ตรทั6 งหลายเอ๋ ย เดี ยว
บั ดนี6 จงฟั งเรา และอย่ าพราก แปลกหน้ าด้ วย
18 จงให้ นํา6 พุ ของเจ้ าได้ รั บพร
จากถ้ อยคําแห่ งปากของเรา
8จงหลี กทางของเจ้ าให้ ไกลจาก และเปรมปรี ดZ ิ อยู่ กั บภรรยาคน
นาง อย่ าไปใกล้ ประตูเรือนของ ที%เจ้ าได้ เมื% อหนุ่ มนั6 น
19 จงให้ นางเหมื อนนางกวางที%
นาง
9เกรงว่ าเจ้ าจะให้ เกียรติของเจ้ า น่ ารัก เลี ยงผาที%งามสง่ า จงให้
แก่ คนอื% น และให้ ปี เดื อนของ ถั นของภรรยาเจ้ า เป็ นที% หนํา ใจ
เจ้ าอยู่ ทุ กเวลา จงดื% มดํ%า อยู่ กั บ
เจ้ าแก่ คนโหดร้ าย

5

(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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สุภาษิต O, S
หน้ า 1316
ความรักของนางเสมอ
ให้ หนังตาของเจ้ าปรือไป
20 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย เจ้ าจะ 5 จงปลี กตั วของเจ้ าจากภั ย
เคลิ บเคลิ6 มอยู่ กั บหญิ งชั% วทําไม อย่ างละมั% งที% ปลีกตัวจากมื อของ
เล่ า และโอบกอดอกของนาง พราน อย่ างนกจากมื อของคน
สัญจรอยู่ ทาํ ไม
จับนก
21 เพราะว่ า ทางของคนก็ เบื6 อง 6คนเกียจคร้ านเอ๋ย ไปหามดไป๊
หน้ าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พิ เคราะห์ ดู ทางของมั น และจง
และพระองค์ ทรงใคร่ ค รวญวิ ถี ฉลาด
ทั6งสิ6 นของเขา
7โดยปราศจากผู้ นาํ ทาง ผู้ ดูแล
22 ความชั% วช้ าของคนชั% วร้ ายจะ หรือผู้ ปกครอง
ดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยู่ กับ 8 มั น เตรี ย มอาหารของมั นใน
ตาข่ ายบาปของเขา
ฤดู แล้ ง และสํ%า สมของกิ นของ
23 เขาจะตายปราศจากคํา สั% ง มันในฤดูเกี% ยว
สอน และเพราะความโง่ อย่ างยิ% ง 9โอ คนเกียจคร้ านเอ๋ย เจ้ าจะ
ของเขา เขาจึงจะหลงเจิ% นไป
นอนนานเท่าใด เมื% อไรเจ้ าจะลุก
คําเตื อนเรื อง
ขึ6 นจากหลับ
10 หลับนิด เคลิ6 มหน่ อย กอด
การคํ*าประกัน
มือพักนิดหน่ อย
การเกียจคร้าน ความหยิง
11 ความจนจะมาเหนื อเจ้ าอย่ าง
การเป็ นพยานเท็จและ
คนจร และความขัดสนอย่ างคน
การผิดประเวณี
บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้ าเจ้ า ถืออาวุธ
เป็ นผู้ ประกั นเพื% อนของเจ้ า 12 คนเหลวไหล คื อคนชั% วร้ าย
ได้ ทาํ สัญญาให้ แก่ คนแปลกหน้ า ที%เที%ยวไปด้ วยปากคดเคี6 ยว
2 เจ้ าจึ ง ติ ดบ่ วงเพราะคํา จาก 13 ตาของเขาก็ขยิบ เท้ าของเขา
ปากของเจ้ า และเจ้ าติ ดกั บ ก็ขยับ นิ6 วของเขาก็ช6 ี ไป
14 ประดิ ษฐ์ ความชั% วร้ ายอยู่
เพราะคําพูดจากปากของเจ้ า
3บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงทํา เรื% อยไปด้ วยใจตลบตะแลง
อย่ า งนี6 และช่ วยตั วเจ้ าให้ รอด หว่ านความแตกร้ าว
เถิด เพราะเมื% อเจ้ าตกอยู่ ในกํา- 15 เพราะฉะนั6 นความหายนะจะ
มือเพื% อนของเจ้ าแล้ ว ไป รีบไป มาถึ งเขาอย่ างปั จจุ บั นทั น ด่ วน
ฉั บพลั นนั6 นเองเขาจะแตกอย่ าง
วิงวอนเพื% อนของเจ้ า
4อย่ าให้ ตาของเจ้ าหลับลง อย่ า ซ่ อมไม่ ได้

6

(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
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หน้ า 1317
สุภาษิต S
16 หกสิ% งเหล่ า นี6 พระเยโฮวาห์ ขนมปั งก้ อนเดี ยวได้ และหญิ ง
ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ% งเป็ นที% เล่ นชู้ ล่ าชี วิ ตประเสริ ฐของชาย
น่ าสะอิ ด สะเอี ยนสํา หรั บพระ ทีเดียว
องค์
27 ผู้ ชายจะหอบไฟไว้ ท%ี อกของ
17 ตา ยโส ลิ6 นมุ สา และมือที%ทาํ
เขาโดยไม่ ให้ เสื6 อผ้ าของเขาไหม้
โลหิ ตไร้ ผิดให้ ตก
ได้ หรือ
18 จิ ต ใจที% คิ ด แผนงานชั% วร้ าย 28 หรือผู้ ใดจะเดิ นบนถ่ านที% ลุ ก
เท้ าซึ% งรีบวิ% งไปสู่ ความร้ าย
โพลง โดยไม่ ให้ เท้ าของเขาถู ก
19 พยานเท็ จ ซึ% งพู ดมุ สาและ ไฟลวกได้ หรือ
คนผู้ หว่ านความแตกร้ าวท่ าม- 29 บุ ค คลผู้ เข้ าหาภรรยาของ
กลางพวกพี% น้อง
เพื% อนบ้ านก็เป็ นอย่ างนั6 นแหละ
20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษา ไม่ มี ผ้ ู ใดที% แตะต้ องนางแล้ วจะ
บั ญญั ติ ของพ่ อเจ้ า และอย่ าละ ไร้ ความผิด
ทิ6งกฎเกณฑ์ของแม่ เจ้ า
30 ถ้ าขโมยเข้ าลั ก เพื% อบรรเทา
21 มั ด มั น ติ ด ไว้ บนใจของเจ้ า ความอยากเมื% อเขาหิ ว คนไม่ ดู
เสมอ ผูกมันไว้ ท%ีคอของเจ้ า
หมิ% นขโมยนั6 นมิใช่ หรือ
22 เมื% อเจ้ าเดิ น มั นจะนํา เจ้ า 31 แต่ ถ้าจับเขาได้ เขาต้ องชําระ
เมื% อเจ้ านอนลง มั นจะเฝ้ าเจ้ า คืนเจ็ดเท่า เขาจะต้ องให้ ส%ิ งของ
และเมื% อเจ้ าตื% นขึ6 น มันจะพูดกับ ทั6งสิ6 นในบ้ านของเขา
เจ้ า
32 แต่ ผ้ ู ใดที% ล่ วงประเวณี กั บผู้
23 เพราะพระบั ญญั ติ เป็ นประ- หญิ งคนหนึ% งก็ ขาดความเข้ าใจ
ที ป และพระราชบั ญญั ติ เป็ น ผู้ ใดที% กระทํา อย่ างนั6 นก็ ทาํ ลาย
สว่ าง และคํา ตั กเตื อนแห่ งการ จิตใจตนเอง
สั% งสอนเป็ นทางแห่ งชี วิต
33 เขาได้ รั บบาดแผลและความ
24 เพื% อสงวนเจ้ าไว้ จากหญิ ง อัปยศ และจะล้ างความขายหน้ า
ชั% วร้ าย จากลิ6 นพะเน้ าพะนอของ ของตนหาได้ ไม่
หญิงสัญจร
34 เพราะความริ ษยากระทํา ให้
25 อย่ าปรารถนาความงามของ คนเกรี6 ยวกราด ในวั นที% เขาแก้
นางอยู่ ในใจของเจ้ า อย่ าให้ นาง แค้ น เขาจะไม่ เพลามือ
จับเจ้ าด้ วยหนังตาของนาง
35 เขาจะไม่ รั บค่ าทํา ขวั ญใดๆ
26 เพราะโดยวิ ธี ก ารของหญิ ง ถึ งเจ้ าจะทวี ของกํา นั ล เขาก็ไม่
แพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่ ยอมสงบ
(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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สุภาษิต T
หน้ า 1318
จงระวังวิถีทาง
ของนางไม่ อยู่ กับบ้ าน
12 ประเดี^ ยวอยู่ ถนน ประเดี^ ยว
ของหญิงชัว
บุตรชายของเราเอ๋ย จงรัก- อยู่ ตามถนน และนางหมอบ
ษาถ้ อยคําของเรา จงสะสม คอยอยู่ ทุกมุ ม)
13 นางฉวยเขาได้ และจุ บเขา
บัญญัติของเราไว้ กับเจ้ า
2จงรั กษาบั ญญั ติ ของเรา และ นางพู ดกั บเขาอย่ างไม่ มี ยางอาย
ดํารงชี วิตอยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ ว่ า
14 "ฉั นจํา ต้ องถวายเครื% องสั กของเราอย่ างกับแก้ วตาของเจ้ า
3 มั ดมั นไว้ ที% นิ6 วมื อของเจ้ า การบู ชา และวันนี6 ฉันได้ ทาํ ตาม
เขี ยนมั นไว้ บนแผ่ นจารึ กแห่ งใจ คําปฏิญาณแล้ ว
15 ฉันจึงออกมาหาเธอ เสาะหา
ของเจ้ า
4จงพู ดกั บปั ญญาว่ า "เธอเป็ น หน้ าเธอ และฉันพบเธอแล้ ว
พี% สาวของฉั น" และจงเรี ยก 16 ฉั น ได้ ประดั บเตี ยงของฉั น
ด้ วยผ้ าคลุม เป็ นผ้ าลิ นินอียิปต์
ความเข้ าใจว่ า "ญาติผ้ ู หญิง"
5เพื% อปั ญญานี6 จะพิ ทั กษ์ เจ้ าไว้ สีต่างๆ
ให้ พ้ นจากหญิ งชั% ว จากหญิ ง 17 ฉั นได้ อบที% นอนของฉั นด้ วย
มดยอบ กฤษณา และอบเชย
สัญจรที%พูดจาพะเน้ าพะนอ
6เพราะที% หน้ าต่ า งบ้ านของเรา 18 มาเถอะ ให้ เรามาอิ% มด้ วย
เราได้ มองออกไปตามบานเกล็ด ความรั กจนรุ่ งเช้ า ให้ เราทําตั ว
7 เราเห็ น ว่ า ท่ า มกลางคนเขลา ของเราให้ ปีติยินดีด้วยความรัก
และท่ า มกลางคนหนุ่ มๆที% เรา 19 เพราะผั วของฉั นไม่ อยู่ บ้ าน
พิเคราะห์ ดูน6 ั น ก็มีหนุ่ มคนหนึ% ง เขาไปทางไกล
20 เขาเอาเงินไปถุ งหนึ% ง พอวัน
ไร้ ความเข้ าใจ
8ผ่ านไปตามถนนใกล้ ทางแยก เพ็ญเขาจึงกลับมา"
ไปบ้ านของนาง เดินตามถนนซึ% ง 21 นางหว่ า นล้ อมด้ วยวาจาโอ้
โลม นางบังคับเขาด้ วยริมฝี ปาก
ไปบ้ านนาง
9ในเวลาโพล้ เพล้ ในเวลาเย็น ที%พูดพะเน้ าพะนอ
22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที
เวลาคํ%าคืนและความมืด
10 และดู เถิ ด หญิ งคนหนึ% งมา อย่ างวั วตั วผู้ ไปสู่ การฆ่ า หรื อ
พบเขาแต่ งตั วอย่ างหญิ งแพศยา อย่ างคนเขลาที%ไปรับโทษที%ข%ื อ
23 จนลู กธนู ปั กเข้ าไปถึ งตั บ
หั วใจเจ้ าเล่ ห์
11 (นางจั ดจ้ านและดื6 อดึ ง เท้ า อย่ างนกรนเข้ าไปหาบ่ วง เขาหา

7

(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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หน้ า 1319
สุภาษิต T, U
ทราบไม่ ว่านี% มีค่าถึงชี วิต
8บรรดาคํา ปากของเรานั6 นชอบ
24 ฉะนั6 น โอ บุตรทั6งหลายเอ๋ย ธรรม ในนั6 นไม่ มี คาํ บิ ดหรื อ
บั ด นี6 จงฟั ง เราและจงตั6 งใจต่ อ คําคด
ถ้ อยคําจากปากของเรา
9คําเหล่ านั6 นสําหรั บผู้ ที% เข้ าใจก็
25 อย่ าให้ ใจของเจ้ าหั นไปตาม ตรงหมด สําหรั บผู้ พบความรู้ ก ็
ทางของนาง อย่ าหลงทางไปใน ถู กต้ อง
วิถีของนางนั6 น
10 จงรั บคํา สั% งสอนของเราแทน
26 เพราะนางได้ ฟัดเหยื% อลงเสีย เงิ น และความรู้ แทนทองคํา
เป็ นอันมาก เออ นางได้ ฆ่าชาย อย่ างดี
ที%แข็งแรงจํานวนมากเสียแล้ ว
11 เพราะปั ญญาดี ก ว่ าทั บทิ ม
27 เรื อ นของนางเป็ นทางไปสู่ และสิ% งที%เจ้ าปรารถนาทั6งหมดจะ
นรก ลงไปถึงห้ วงแห่ งความตาย เปรียบเทียบกับปั ญญาไม่ ได้
การสรรเสริ ญสติ ปัญญา
12 เราคื อปั ญญา อยู่ ในความ
ปั ญญามิ ไ ด้ ร้ องเรี ยกหรื อ หยั% งรู้ และเราพบความรู้ แห่ ง
ความเข้ าใจมิ ได้ เปล่ งเสี ยง ความเฉลียวฉลาด
13 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์
ของเธอหรือ
2ณ ที%สูงที%ข้างทาง ที%กลางถนน เป็ นความเกลี ยดชั งความชั% วร้ าย
เราเกลี ยดความเย่ อหยิ% งและ
เธอก็ยืนอยู่
3ข้ างประตู หน้ าเมือง ที%ทางเข้ า ความจองหอง และทางของ
ความชั% วร้ ายกับปากตลบตะแลง
มุ ข เธอก็ร้องเสียงดังว่ า
4"โอ บรรดาผู้ ชายเอ๋ย เราเรียก 14 เรามี คาํ หารื อและสติ ปั ญญา
เจ้ า และเสียงเรียกของเราไปถึง เรามีความเข้ าใจ เรามีกาํ ลัง
15 โดยเรานี% แหละกษั ต ริ ย์ จึ ง
บุตรชายของมนุ ษย์
5โอ คนเขลา จงเข้ าใจสติปัญญา ปกครอง และผู้ ครอบครองจึ ง
ตรากฎหมายที%ยุติธรรม
คนโง่ ท6 ังหลาย จงมีใจที%เข้ าใจ
6ฟั งซี เพราะเราจะพู ดถึ งสิ% ง 16 โดยเรานี% แหละเจ้ านายและ
ยอดเยี% ยม เพราะสิ% งที%ชอบจะมา ขุนนางได้ ครอบครอง คือบรรดา
ผู้ พิพากษาของแผ่ นดินโลก
จากริมฝี ปากของเรา
7 เพราะปากของเราจะกล่ าว 17 เรารักบรรดาผู้ ท%ี รักเรา และ
ความจริง ความชั% วร้ ายเป็ นสิ% งที% บรรดาผู้ ท%ี แสวงหาเราอย่ างขยั น
น่ า สะอิ ด สะเอี ยนต่ อริ ม ฝี ปาก ขันแข็งก็พบเรา
18 ความมั% งคั% งและเกียรติอยู่ กับ
ของเรา

8

(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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สุภาษิต U
หน้ า 1320
เรา เออ ทั6 งทรั พย์ สมบั ติ ท%ี 28 เมื% อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้ า
ทนทานและความชอบธรรม
เบื6 องบน เมื% อพระองค์ทรงกระ19 ผลของเราดี กว่ าทองคํา แม้ ทํานํา6 พุของนํา6 บาดาลให้ ม%ั นไว้
ทองคําเนื6 อดี และผลได้ ของเรา 29 เมื% อพระองค์ ทรงกําหนดเขต
ดีกว่ าเงินเนื6 อบริสุทธิZ
จํา กั ดให้ แก่ ทะเล เพื% อว่ านํา6 จะ
20 เรานํา ในท างแห่ ง ความ ไม่ ละเมิ ดพระบั ญ ชาของพระ
ชอบธรรม ในวิ ถี ท6 ั งหลายของ องค์ เมื% อพระองค์ ทรงปั กผั ง
ความยุติธรรม
รากฐานของพิภพ
21 ประสาทความมั% งคั% งแก่ บรร- 30 เราอยู่ ข้ างพระองค์ แล้ ว
ดาผู้ ที% รั กเรา บรรจุ คลั งทรั พย์ เหมื อ นผู้ ที% พระองค์ ทรงเลี6 ยงดู
ทั6งหลายของเขาให้ เต็ม
เราเป็ นความปี ติ ยิ นดี ประจํา วั น
22 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นเจ้ า ของพระองค์ เปรมปรี ดZ ิ อยู่ ต่ อ
ของเราในเมื% อพระองค์ ทรงเริ% ม พระพักตร์พระองค์เสมอ
งานของพระองค์ ก่ อนบรรดา 31 เปรมปรี ดิZ ในพิ ภ พที% มี ค น
พระราชกิจโบราณของพระองค์
อาศัยของพระองค์ และปี ติยินดี
23 เราได้ รั บการสถาปนาไว้ ตั6 ง ในบุตรทั6งหลายของมนุ ษย์
แต่ ดึ กดํา บรรพ์ มาแล้ ว ตั6 งแต่ 32 ฉะนั6 น โอ บุตรทั6งหลายเอ๋ย
แรกก่ อนปฐมกาลของแผ่ น ดิ น บั ดนี6 จงฟั งเรา บรรดาผู้ ท%ี รักษา
โลก
ทางของเราก็อยู่ สุขสงบ
24 เราถื อกํา เนิ ดมาเมื% อก่ อนมี 33 จงฟั งคํา สั% งสอน และจง
มหาสมุ ทร เมื% อไม่ มีนาํ6 พุ ท%ีมีนาํ6
ฉลาด และอย่ าเพิกเฉยเสีย
มากมาย
34 ผู้ ใดที% ฟั งเราก็เป็ นสุ ข คื อ
25 ก่ อ นการเนรมิ ต สร้ างภู เ ขา เฝ้ าอยู่ ที% ประตู ร6 ั วของเราทุ กวั น
ก่ อนเนิ นเขา เราก็ถื อกําเนิ ดมา และคอยอยู่ ข้ างประตู บ้ านของ
แล้ ว
เรา
26 ก่ อนที% พระองค์ ทรงสร้ าง 35 เพราะผู้ ใดที% พบเราก็พบชี วิต
แผ่ นดินโลก ทั6งไร่ นา หรือก่ อน และได้ รั บความพอพระทั ยจาก
ผงคลีแรกของพิภพ
พระเยโฮวาห์
27 เมื% อพระองค์ ท รงสถาปนา 36 แต่ ผ้ ู ท%ี พลาดขาดเราก็กระทํา
ฟ้ าสวรรค์ เราอยู่ ท%ีน%ั นแล้ ว เมื% อ จิ ตใจตั วเองให้ เจ็บ
บรรดา
พระองค์ ทรงลากเส้ นรอบวงบน ผู้ ที% เกลี ยดชั งเราก็รั กความมรพื6 นมหาสมุ ทร
ณา"
(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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หน้ า 1321
สุภาษิต Q, IK
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
ซึ% งรู้ จั ก องค์ บริ สุ ท ธิZ เป็ นความ
เข้ าใจ
เป็ นการเริ มต้นของสติ ปัญญา
ปั ญญาได้ สร้ างเรือนของเธอ 11 เนื% องจากเรา วั นคื นของเจ้ า
จะเพิ% มทวี คู ณ และปี เดื อนแห่ ง
แล้ ว เธอได้ ต6 ั งเสาเจ็ดต้ น
2เธอได้ ฆ่ าสั ตว์ ของเธอ ได้ ชี วิตของเจ้ าจะเพิ% มพูน
ประสมนํา6 องุ่ นของเธอ ได้ จั ด 12 ถ้ าเจ้ าฉลาด เจ้ าก็ฉลาดเพื% อ
ตนเอง แต่ ถ้าเจ้ าเยาะเย้ ย เจ้ าก็
โต๊ะของเธอแล้ วด้ วย
3และได้ ส่ ง สาวใช้ ของเธอออก จะทนแต่ ลาํ พัง
ไป ส่ งเสี ยงเรี ยกจากที% สู งที% สุ ด 13 หญิงโง่ น6 ั นเสียงเอ็ดอึง นาง
เซ่ อและไม่ ร้ ู อะไรเลย
ในเมืองว่ า
4"ผู้ ใดที%เป็ นคนเขลา ให้ เขาหั น 14 เพราะนางนั% งที% ประตู เ รื อ น
เข้ ามาที% น%ี " เธอพู ดกั บผู้ ที% ไร้ ของนาง และ ณ ที%น%ั งสูงในเมือง
15 พลางร้ องเรี ย กบรรดาผู้ ที%
ความเข้ าใจว่ า
5"มาเถอะ มารับประทานขนม- ผ่ านไป ผู้ เดิ นตรงไปตามทาง
ปั งของเรา และดื% มนํา6 องุ่ นที% เรา ของเขาว่ า
16 "ผู้ ใดที% เป็ นคนเขลา ให้ เขา
ได้ ประสม
6จงทิ6งความเขลาเสีย และดํารง หั นเข้ ามาที% น%ี " นางพู ดกั บเขา
ชี วิ ตอยู่
ดํา เนิ นในทางของ ผู้ ไร้ ความเข้ าใจว่ า
17 "นํา6 ที% ขโมยมาหวานดี และ
ความเข้ าใจนั6 นเถิด"
7ผู้ ที% ว่ ากล่ าวคนมั กเยาะเย้ ยจะ ขนมที% รั บประทานในที% ลั บก็
ได้ รั บความอั บอาย และผู้ ที% ตั ก อร่ อย"
เตื อนคนชั% วร้ ายจะได้ รั บ รอย 18 แต่ เขาไม่ ทราบว่ าคนตายอยู่
ที% น%ั น และแขกของนางก็อยู่ ใน
เปื6 อน
8 อย่ า ตั กเตื อ นคนมั กเยาะเย้ ย ห้ วงลึกของนรก
ความเขลาแห่ งความชัว ร้าย
เพราะเขาจะเกลี ยดเจ้ า จงตั ก
เปรี ยบกับสติ ปัญญา
เตือนปราชญ์ และเขาจะรักเจ้ า
9จงให้ คาํ สั% งสอนแก่ ปราชญ์และ
แห่ งความชอบธรรม
เขาจะฉลาดยิ% งขึ6 น จงสอนคน
สุ ภาษิ ตของซาโลมอน
ชอบธรรมและเขาจะเพิ% มการ
บุ ตรชายที% ฉลาดกระทํา
เรียนรู้ มากขึ6 น
ให้ บิ ดายิ นดี แต่ บุ ตรชายที% โง่
10 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็ นความโศกของมารดาเขา
เป็ นที% เริ% มต้ นของปั ญญา และ 2คลั งทรั พย์ ช%ั วร้ ายไม่ เป็ นกําไร

9

10

(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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สุภาษิต IK
หน้ า 1322
แต่ ค วามชอบธรรมช่ วยให้ พ้ น ความวิ วาท แต่ ความรั กปกปิ ด
จากความตาย
บรรดาความผิดบาปเสีย
3พระเยโฮวาห์ จะมิได้ ทรงปล่ อย 13 ที% ริ ม ฝี ปากของผู้ ที% มี ค วาม
ให้ จิ ตใจคนชอบธรรมหิ ว แต่ เข้ าใจจะพบปั ญญา แต่ ไม้ เรียวก็
พระองค์ ทรงทอดทิ6 งทรั พย์ สม- เหมาะสํา หรั บหลั งของผู้ ที% ขาด
บัติของคนชั% วร้ าย
ความเข้ าใจ
4 มื อ ที% หย่ อนเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด 14 ปราชญ์กส็ %าํ สมความรู้ ไว้ แต่
ความยากจน แต่ มือที% ขยั นขั น- ปากของคนโง่ นาํ ความพิ นาศมา
แข็งกระทําให้ ม%ั งคั% ง
ใกล้
5 ผู้ ที% สํ%า สมไว้ ในฤดู แล้ งก็ เ ป็ น 15 ทรั พย์ สมบั ติ ของคนมั% งมี คื อ
บุ ตรชายที% ฉลาด แต่ ผ้ ู หลั บใน เมื องเข้ มแข็งของเขา แต่ ความ
ฤดู เกี% ยวก็ เ ป็ นบุ ตรชายที% นํา ยากจนของคนจนเป็ นสิ% งที% ทํา
ความอับอายมา
ลายเขา
6 พระพรอยู่ บนศี รษะของคน 16 ผลงานของคนชอบธรรมนํา
ชอบธรรม แต่ ความทารุ ณท่ วม ไปถึ งชี วิต แต่ ผลของคนชั% วร้ าย
ปากคนชั% วร้ าย
นําไปถึงบาป
7การระลึ กถึ งคนชอบธรรมเป็ น 17 เขาผู้ รั กษาคําสั% งสอนก็อยู่ ใน
พระพร แต่ ช%ื อเสี ยงของคนชั% ว วิ ถี แห่ งชี วิต แต่ เขาผู้ ปฏิเสธคํา
ร้ ายจะเน่ าเสีย
เตือนสติกห็ ลงเจิ% นไป
8ผู้ ท%ีมีใจประกอบด้ วยปั ญญาจะ 18 เขาผู้ ปิ ดบั งความเกลี ยดชั ง
ยอมรับบัญญัติ แต่ คนที%พูดโง่ ๆ ด้ วยริมฝี ปากมุ สา และเขาผู้ ออก
จะล้ มลง
ปากใส่ ร้ายเป็ นคนโง่
9 ผู้ ใดที% ดํา เนิ นในความเที% ยง 19 การพู ดมากก็จะไม่ ขาดความ
ธรรมก็ดาํ เนินอย่ างมั% นคงดี แต่ ผิดบาป แต่ เขาผู้ ยับยั6 งริมฝี ปาก
ผู้ ที% ทาํ ทางของตนให้ ผิ ดไปก็จะ ของตนเป็ นผู้ ท%ีฉลาด
ปรากฏแจ้ งแก่ คนอื% น
20 ลิ6 นขอ ง ค นช อ บธรรม ก็
10 ผู้ ที% ขยิ บตาก็ ก่ อ ความเศร้ า เหมื อนเงิ นเนื6 อบริ สุ ทธิZ ความ
โศก แต่ คนที%พูดโง่ ๆจะล้ มลง
คิดของคนชั% วร้ ายมีค่าแต่ น้อย
11 ปากของคนชอบธรรมเป็ น 21 ริ ม ฝี ปากของคนชอบธรรม
บ่ อนํา6 แห่ งชี วิต แต่ ความทารุ ณ เลี6 ยงคนเป็ นอั นมาก แต่ คนโง่
ปกคลุมปากคนชั% วร้ าย
ตายเพราะขาดสติปัญญา
12 ความเกลี ยดชั ง เร้ าให้ เกิ ด 22 พระพรของพระเยโฮวาห์
(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

20_pro.pub
page 14

Saturday, February 27, 2016 22:30

หน้ า 1323
สุภาษิต IK, II
กระทําให้ ม%ั งคั% ง และพระองค์ มิ ว่ าอะไรเหมาะสม แต่ ปากของ
ได้ แถมความโศกเศร้ าไว้ ด้วย
คนชั% วร้ ายรู้ ว่าสิ% งใดตลบตะแลง
23 คนโง่ กระทําความผิดเหมือน
ความจริ งเปรี ยบกับความเท็จ
การเล่ นสนุ ก แต่ คนที% มี ความ
ตราชู เที ยมเท็จนั6 นเป็ นที%
เข้ าใจกอปรด้ วยปั ญญา
น่ าสะอิ ดสะเอี ยนต่ อพระ
24 สิ% งใดที% คนชั% วร้ ายคิ ด กลั ว เยโฮวาห์ แต่ ลู กตุ้ มเที% ยงตรง
มั นจะมาถึ งเขา แต่ ส%ิ งใดที% คน เป็ นความปี ติยินดีของพระองค์
ชอบธรรมปรารถนาจะทรงประ- 2เมื% อความเย่ อหยิ% งมาถึง ความ
สาทให้
อั บอายก็มาด้ วย แต่ ปั ญญาอยู่
25 ลมหมุ นผ่ านไปฉันใด คนชั% ว กับคนใจถ่ อม
ก็ไม่ มี อี กฉั นนั6 น แต่ คนชอบ 3 ความซื% อสั ตย์ ของคนที% เที% ยง
ธรรมเป็ นรากฐานที%อยู่ เป็ นนิตย์
ธรรมย่ อมนํา เขา แต่ ความคด
26 อย่ างนํา6 ส้ มกับฟั น และควัน โกงของคนละเมิ ด ย่ อ มทํา ลาย
กับตาเป็ นฉันใด คนเกียจคร้ าน เขา
กับผู้ ท%ีใช้ เขาก็เป็ นฉันนั6 น
4ความมั% งคั% ง ไม่ อาํ นวยกํา ไรใน
27 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ วั นทรงพระพิ โรธ
แต่ ความ
นั6 นยืดชี วิตให้ ยาวไป แต่ ปีเดือน ชอบธรรมช่ วยให้ พ้นความมรณา
ของคนชั% วร้ ายนั6 นจะสั6 นเข้ า
5 ความชอบธรรมของคนที% ไร้
28 ความหวั งของคนชอบธรรม ตํา หนิ ย่ อมรั กษาทางของเขาให้
จะจบลงในความยิ นดี แต่ ความ ตรง แต่ คนชั% วร้ ายจะล้ มลงด้ วย
มุ่ งหวั งของความชั% วร้ ายก็จะสู ญ ความชั% วร้ ายของเขาเอง
เปล่ า
6 ความชอบธรรมของคนเที% ยง
29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ ทรง ธรรมย่ อมช่ วยเขาให้ พ้น แต่ คน
เป็ นกําลังแก่ ผ้ ู เที% ยงธรรม แต่ ละเมิ ดจะถู กราคะของเขาจั บ
ผู้ กระทําความชั% วช้ าจะถู กทําลาย เป็ นเชลย
30 ผู้ ชอบธรรมจะไม่ ถู ก กํา จั ด 7เมื% อคนชั% วร้ ายตาย ความหวั ง
เลย แต่ คนชั% วร้ ายจะไม่ ได้ อยู่ ใน ของเขาจะพิ นาศ และความมุ่ ง
แผ่ นดิน
หวังของคนอธรรมก็สูญเปล่ า
31 ปากของคนชอบธรรมนํา 8คนชอบธรรมรั บการช่ วยเหลื อ
ปั ญญาออกมา แต่ ล6 ิ นของคน ให้ พ้ นความลําบาก และคนชั% ว
ตลบตะแลงจะถู กตัดออก
ร้ ายเข้ าไปแทนที%
32 ริ มฝี ปากของคนชอบธรรมรู้ 9 ค นห น้ า ซื% อ ใจ คด ทํา ล าย

11

(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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สุภาษิต II
หน้ า 1324
เพื% อนบ้ านของเขาด้ วยปาก แต่ แน่ นอน
คนชอบธรรมจะได้ รั บการช่ วย 19 ความชอบธรรมนํา ไปสู่ ชี วิ ต
ให้ พ้นด้ วยอาศัยความรู้
ฉั นใด บุ คคลผู้ ติ ดตามความ
10 เมื% อคนชอบธรรมอยู่ เย็นเป็ น ชั% วร้ า ยจะนํา ไปสู่ ความตายของ
สุข บ้ านเมืองก็เปรมปรีดZ ิ และ ตนเองฉันนั6 น
เมื% อคนชั% วร้ ายพิ นาศ ก็มี เสี ยง 20 คนที% มี ใจตลบตะแลงเป็ นที%
โห่ ร้อง
น่ าสะอิ ดสะเอี ยนต่ อพระเยโฮ11 โดยพรของคนเที% ยงธรรม วาห์ แต่ คนที% เที% ยงตรงในทาง
บ้ านเมื องก็เป็ นที% ยกย่ อง แต่ ว่า ของเขาย่ อมเป็ นความปี ติ ยิ น ดี
มันควํ%าลงโดยปากของคนชั% วร้ าย ของพระองค์
12 บุ คคลที% ขาดสติ ปั ญญาย่ อม 21 ถึ ง แม้ ใครลงมื อ ช่ วยก็ ต าม
เหยียดเพื% อนบ้ านของตน แต่ คน ซึ% งคนชั% วร้ ายจะไม่ มี โทษนั6 นหา
ที%มีความเข้ าใจก็ยังนิ% งอยู่
มิ ได้ แต่ บรรดาเชื6 อสายของคน
13 บุ ค คลที% เที% ยวซุ บซิ บ ก็ เ ผย ชอบธรรมจะได้ รั บการช่ วยให้
ความลั บ แต่ บุ คคลที% มี ใจสั ตย์ พ้ น
ซื% อย่ อมปิ ดบังสิ% งหนึ% งสิ% งใดไว้ ได้ 22 สตรี งามที% ปราศจากความ
14 ที% ไหนที% ไ ม่ มี คํา แนะนํา เฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่ วงทอง
ประชาชนก็ล้มลง แต่ ในที%ซ%ึ งมีท%ี คําที%จมู กหมู
ปรึ กษามากย่ อมมี ค วามปลอด 23 ความปรารถนาของคนชอบ
ภัย
ธรรมอยู่ ในความดี เท่ านั6 น
15 บุ คคลผู้ รั บประกั นคนอื% นจะ ความมุ่ งหวั งของคนชั% วร้ ายอยู่
ต้ องทนทุ กข์ แต่ คนที% เกลี ยด ในความพิโรธ
การรับประกันย่ อมปลอดภัย
24 บางคนยิ% งจํา หน่ ายยิ% ง มั% งคั% ง
16 สตรี งามสง่ าย่ อมได้ รั บ บางคนยิ% งยึ ดสิ% งที% ควรจํา หน่ าย
เกี ยรติ
และชายที% มี อาํ นาจ ไว้ ย%ิ งขัดสนก็มี
ใหญ่ โตย่ อมมั% งคั% ง
25 บุ คคลที% ใจกว้ างขวางย่ อมได้
17 ชายผู้ มี ค วามเอ็ น ดู ย่ อ มให้ รั บความมั% งคั% ง บุ คคลที% รดนํา6
ประโยชน์ แก่ จิตใจตน แต่ ชายที% เขาเองจะรับการรดนํา6
ดุร้ายย่ อมทําให้ ตัวเองเจ็บปวด
26 ประชาชนจะแช่ งบุ คคลที% กั ก
18 บุ คคลชั% วร้ ายได้ ทํา งานที% ข้ าว แต่ พระพรจะอยู่ บนศี รษะ
หลอกลวง แต่ บุคคลที% หว่ าน ของผู้ ท%ีขายข้ าว
ความชอบธรรมจะได้ บาํ เหน็จที% 27 บุ คคลผู้ แสวงหาความดี ก็
(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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หน้ า 1325
สุภาษิต II, IM
แสวงหาความพอใจ แต่ ความชั% ว สามี
ร้ ายมาถึงผู้ ท%ีเสาะหามัน
5ความคิ ดของคนชอบธรรมนั6 น
28 บุ คคลผู้ วางใจในความมั% งคั% ง ยุ ติ ธรรม
แต่ คาํ หารื อของ
ของตนจะล้ มละลาย แต่ คน คนชั% วร้ ายนั6 นหลอกลวง
ชอบธรรมจะรุ่ งเรื องอย่ างใบไม้ 6 ถ้ อยคํา ของคนชั% วร้ ายหมอบ
เขียว
คอยเอาโลหิ ต แต่ ปากของคน
29 บุ คคลผู้ ทํา ให้ ครั วเรื อนของ เที%ยงธรรมจะช่ วยคนให้ รอดพ้ น
เขาลํา บากจะรั บลมเป็ นมรดก 7คนชั% วร้ ายควํ%า แล้ วและไม่ มีอี ก
และคนโง่ จะเป็ นคนใช้ ของคนที% แต่ เรื อนของคนชอบธรรมยั ง
มีใจฉลาด
ดํารงอยู่
30 ผลของคนชอบธรรมเป็ น 8 คนจะได้ คํา ชมเชยตามสติ
ต้ นไม้ แห่ งชี วิต และผู้ ชนะวิ ญ- ปั ญญาของเขา แต่ คนที%ความคิด
ญาณก็มีสติปัญญา
ตลบตะแลงจะเป็ นที%ดูหมิ% น
31 ดู เถิ ด แม้ คนชอบธรรมอาจ 9 ผู้ ที% ถู ก สบประมาทและมี ค น
จะถู กทําโทษในแผ่ นดินโลก คน รั บใช้ ก็ดี กว่ าคนที% ยกย่ องตน
ชั% วร้ ายและคนบาปจะยิ% งกว่ านั6 น เองแต่ ขาดอาหาร
สักเท่าใด
10 คนชอบธรรมย่ อมเห็ น แก่
ความชอบธรรม
ชี วิตสัตว์ของเขา แต่ ความกรุณา
ของคนชั% วร้ ายคือความดุร้าย
เปรี ยบกับความชัว ร้าย
ผู้ ใดที% รั กคําสั% งสอนก็รั ก 11 บุ คคลที% ไถนาของตนจะมี
ความรู้ แต่ บุ คคลที% อาหารอุดม แต่ บุคคลที%ติดตาม
เกลี ย ดการตั ก เตื อ นก็ เ ป็ นคน คนไร้ สาระก็ขาดความเข้ าใจ
12 คนชั% วร้ ายปรารถนาตาข่ า ย
โฉด
2คนดีเป็ นที%โปรดปรานของพระ ของคนเลว แต่ รากของคนชอบ
เยโฮวาห์ แต่ คนที%คิดการชั% วร้ าย ธรรมย่ อมออกผล
13 คนชั% วร้ ายย่ อ มติ ด บ่ วงโดย
พระองค์จะทรงตําหนิ
3คนจะตั6 งอยู่ ด้ วยความชั% วร้ าย การละเมิ ดแห่ งริ มฝี ปากของตน
ไม่ ได้ แต่ รากของคนชอบธรรม แต่ ค นชอบธรรมจะหนี พ้ นจาก
ความลําบาก
จะไม่ ร้ ู จักเคลื% อนย้ าย
4ภรรยาดีเป็ นมงกุ ฎของสามีตน 14 จากผลแห่ งปากของตนคนก็
แต่ นางผู้ ที% นาํ ความอั บอายมาก็ อิ% มใจในความดี และผลงาน
เหมือนความเปื% อยเน่ าในกระดูก แห่ งมื อ ของเขาก็ จ ะกลั บมาหา

12

(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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สุภาษิต IM, IP
หน้ า 1326
เขา
ครอบครอง ฝ่ ายคนเกี ยจคร้ าน
15 ทางของคนโง่ น6 ั นถู กต้ องใน จะถู กบังคับให้ ทาํ งานโยธา
สายตาของเขาเอง แต่ คนที%ยอม 25 ความกระวนกระวายในใจ
ฟั งคําแนะนําก็ฉลาด
ของมนุ ษย์ถ่วงเขาลง แต่ ถ้อยคํา
16 จะรู้ ความโกรธของคนโง่ ไ ด้ ที%ดีกระทําให้ เขาชื% นชม
ทันที แต่ คนที% หยั% งรู้ ย่อมปิ ดบั ง 26 คนชอบธรรมประเสริ ฐกว่ า
ความอับอาย
เพื% อนบ้ านของตน แต่ ทางของ
17 บุ คคลผู้ พู ด ความจริ ง กล่ า ว คนชั% วร้ ายชั กจู งพวกเขาให้ หลง
ความชอบธรรม แต่ พยานเท็จ 27 คนเกียจคร้ านจะไม่ ป6 ิ งเหยื% อ
กล่ าวคําหลอกลวง
ที%เขาล่ ามา แต่ ทรัพย์สมบัติของ
18 มี บางคนที% คํา พู ดพล่ อยๆ คนขยันขันแข็งก็ลาํ6 ค่ า
ของเขาเหมือนดาบแทง แต่ ล6 ิ น 28 ในวิ ถี ของความชอบธรรมมี
ของปราชญ์นาํ การรักษามาให้
ชี วิ ต และในทางนั6 นไม่ มี ความ
19 ริ มฝี ปากที% พู ดจริ งจะทนอยู่ มรณา
ได้ เป็ นนิ ตย์ แต่ ล6 ิ นที% พู ดมุ สา
บุ ตรชายทีฉลาด
อยู่ ได้ เพียงประเดี^ ยวเดียว
คือพระพรแห่ งความชอบธรรม
20 ความหลอกลวงอยู่ ในใจของ
บุตรชายที%ฉลาดฟั งคําสั% ง
บรรดาผู้ คิ ดแผนการชั% วร้ าย
สอนของบิดาตน แต่ คน
แต่ บรรดาผู้ กะแผนงานแห่ ง มักเยาะเย้ ยไม่ ฟังคําขนาบ
สันติภาพมีความชื% นบาน
2คนจะกินของดี จากผลปากของ
21 ไม่ มี ค วามชั% วตกอยู่ กั บคน ตน แต่ จิ ตใจของคนละเมิ ดจะ
ชอบธรรม แต่ คนชั% วร้ ายจะเต็ม กินความทารุณ
ด้ วยความร้ าย
3 บุ คคลที% ระแวดระวั งปากของ
22 ริ มฝี ปากที% พู ดมุ สาเป็ นที% น่ า เขาจะสงวนชี วิตของเขา แต่ บุคสะอิ ดสะเอี ยนต่ อ พระเยโฮวาห์ คลที% เปิ ดริ ม ฝี ปากกว้ างก็ จะมา
แต่ คนทั6 งหลายที% ประพฤติ อย่ าง ถึงความพินาศ
จริ ง ใจเป็ นความปี ติ ยิ นดี ของ 4วิ ญญาณของคนเกี ยจคร้ านยั ง
พระองค์
อยากอยู่ แต่ ไม่ ได้ อะไรเลย ฝ่ าย
23 คนที% หยั% งรู้ ย่ อมเก็ บความรู้ วิญญาณของคนขยันจะอ้ วนพี
ไว้ แต่ ใจคนโง่ ป่าวร้ องความโง่ 5คนชอบธรรมเกลี ยดความเท็จ
เขลา
แต่ ค นชั% วร้ ายประพฤติ น่ า รั ง 24 มื อของคนที% ขยั นขั น แข็ ง จะ เกียจและน่ าอดสู

13

(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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หน้ า 1327
สุภาษิต IP
6ความชอบธรรมระแวดระวั งผู้ 16 บรรดาคนที% หยั% งรู้ กระทํา ทุ ก
ที% ทางของเขาเที% ยงธรรม แต่ อย่ างด้ วยความรู้ แต่ คนโง่ ก ็
ความชั% วร้ ายควํ%าคนบาป
อวดความโง่ ของตน
7คนที% ว่าตนมั% งคั% ง แต่ ไม่ มีอะ- 17 ผู้ สื% อสารที% ช%ั วร้ ายหลงไปใน
ไรเลยก็มี คนที%ว่าตนเป็ นคนจน ความร้ าย แต่ ทู ตที% สั ตย์ ซ%ื อนํา
แต่ มี ทรั พย์ สมบั ติ เป็ นอั นมากก็ การรักษามาให้
มีอยู่
18 ความยากจนและความอดสู
8 ค่ าไถ่ ชี วิ ต ของคนคื อ ทรั พย์ มาถึ ง บุ คคลที% เ พิ กเฉยต่ อคํา สั% ง
สมบั ติของเขา แต่ คนยากจนไม่ สอน แต่ บุ คคลที% สนใจคํา ตั ก
ฟั งคําติเตียน
เตือนก็ได้ รับเกียรติ
9สว่ างของคนชอบธรรมก็เปรม 19 ความปรารถนาที% สั มฤทธิZ ผล
ปรี ดZ ิ แต่ ประที ปของคนชั% วร้ าย เป็ นสิ% งหอมหวานสํา หรั บจิ ต
จะถู กดับ
วิ ญญาณ แต่ เป็ นความสะอิ ด
10 เพราะความทะนงตั วเท่ านั6 น สะเอี ยนแก่ คนโง่ ท%ี จะละเสี ยจาก
การวิ วาทจึ งเกิ ดขึ6 น แต่ ปั ญญา ความชั% วร้ าย
อยู่ กับบรรดาผู้ ท%ีรับคําแนะนํา
20 บุ ค คลที% เดิ น กั บปราชญ์ จ ะ
11 ทรั พย์ สมบั ติ ที% ได้ มาโดย กลายเป็ นคนฉลาด แต่ เพื% อนฝูง
ความหยิ% งยโสจะลดน้ อยลง แต่ ของคนโง่ จะถู กทําลาย
บุ คคลที% ส%าํ สมโดยการงานจะได้ 21 ความชั% วร้ ายตามติ ดคนบาป
เพิ% มพูนขึ6 น
แต่ คนชอบธรรมจะได้ รับความดี
12 ความหวังที%ถู กหน่ วงไว้ ทาํ ให้ เป็ นบําเหน็จ
ใจเจ็บชํา6 แต่ ความปรารถนาที% 22 คนดี ก็ ละมรดกไว้ ให้ แก่
สําเร็จแล้ วเป็ นต้ นไม้ แห่ งชี วิต
หลานๆ แต่ ทรั พย์ สมบั ติ ของ
13 บุ คคลผู้ ดู หมิ% นพระวจนะจะ คนบาปนั6 นสํ%า สมไว้ ให้ คนชอบ
ถู กทําลาย แต่ บุคคลผู้ เกรงกลัว ธรรม
พระบัญญัติจะได้ รับบําเหน็จ
23 ดิ น ที% คนยากจนไถไว้ ก็ เ กิ ด
14 กฎเกณฑ์ ของปราชญ์ เป็ น ผลอุดม แต่ ส%ิ งของถู กทําลายได้
นํา6 พุแห่ งชี วิต เพื% อจะออกไปให้ เพราะขาดความยุติธรรม
พ้ นจากบ่ วงของความมรณา
24 บุ คคลที% สงวนไม้ เรี ยวก็
15 ความเข้ าใจที% ดี ก ็ได้ รั บความ เกลี ยดบุ ตรชายของตน แต่ ผ้ ู ที%
โปรดปราน แต่ หนทางของคน รั กเขาพยายามตี สอนเขาทั น
ละเมิดก็ยากนัก
เวลา
(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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สุภาษิต IP, IN
หน้ า 1328
25 คนชอบธรรมรั บประทานได้ ชอบธรรมก็มีความโปรดปราน
จนพอใจ แต่ ท้องของคนชั% วร้ าย 10 จิตใจรู้ ความขมขื% นของใจเอง
จะหิ ว
และไม่ มีใครอื% นมาเข้ าส่ วนความ
คนฉลาดเปรี ยบกับคนเขลา
ชื% นบานของมัน
11 เรื อนของคนชั% วร้ ายจะถู ก
คนมัง มีเปรี ยบกับคนยากจน
ผู้ หญิ งทั6 งหลายที% มี สติ ควํ%า แต่ เต็นท์ของคนเที%ยงธรรม
ปั ญญาสร้ างเรื อนของ จะรุ่ งเรือง
เธอขึ6 น แต่ ผ้ ู หญิ งที% โง่ ร6 ื อมั นลง 12 มีทางหนึ% งซึ% งคนเราดูเหมือน
ถู ก แต่ มั นสิ6 นสุ ดลงที% ทางของ
ด้ วยมือตนเอง
2บุ คคลผู้ ดํา เนิ นในความเที% ยง ความมรณา
ธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่ 13 แม้ ใจของคนที%หัวเราะก็เศร้ า
บุคคลที%คดเคี6 ยวในทางของเขาก็ และที% สุ ดของความชื% นบานนั6 น
คือความโศกสลด
ดูหมิ% นพระองค์
3ในปากของคนโง่ มีไม้ เรียวแห่ ง 14 คนที% มี ใ จหั นกลั บ จะได้ ผล
ความโอหั ง แต่ ริ มฝี ปากของ จากทางของเขาจนเต็ม และคน
ดี ก ็ จ ะได้ ผลดี แ ห่ งการกระทํา
ปราชญ์จะสงวนเขาไว้
4ที% ไหนที% ไม่ มี วั วผู้ ที% น%ั นราง ของเขา
หญ้ าสะอาด แต่ พืชผลอุ ดมได้ 15 คนเขลาเชื% อถือวาจาทุ กอย่ าง
แต่ คนหยั% งรู้ มองดูว่าเขากําลั งไป
มาด้ วยแรงวัว
5พยานที%สัตย์ซ%ื อจะไม่ มุ สา แต่ ทางไหน
16 คนมี ปั ญญาก็ เกรงกลั วและ
พยานเท็จจะกล่ าวคํามุ สา
6คนมั กเยาะเย้ ยแสวงหาปั ญญา หั นเสี ยจากความชั% วร้ าย แต่ คน
เสียเปล่ า แต่ ความรู้ น6 ั นก็ง่ายแก่ โง่ เดือดดาลด้ วยความมั% นใจ
17 คนโมโหฉั บพลั นประพฤติ โง่
คนที%มีความเข้ าใจ
7จงไปให้ พ้นหน้ าคนโง่ เมื% อเจ้ า เขลา และคนวางแผนชั% วร้ ายเป็ น
ไม่ พบริมฝี ปากแห่ งความรู้ ในตัว ที%เกลียดชั ง
18 คนเขลาได้ ความโง่ เป็ นมรเขา
8ปั ญญาของคนหยั% งรู้ คือการเข้ า ดก แต่ คนหยั% งรู้ ก ็มีความรู้ เป็ น
ใจทางของเขา แต่ ความโง่ ของ มงกุ ฎ
19 คนชั% วร้ ายกราบคนดี และคน
คนโง่ เป็ นที%หลอกลวง
9คนโง่ เขลาเยาะเย้ ยเรื% องความ ชั% วร้ ายกราบอยู่ ท%ีประตู เมืองของ
ผิ ดบาป แต่ ในท่ ามกลางคน คนชอบธรรม

14

(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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หน้ า 1329
สุภาษิต IN, IO
20 คนยากจนนั6 นแม้ เพื% อนบ้ าน แต่ ความริ ษยากระทํา ให้ กระดู ก
ของตนก็รังเกียจ แต่ คนมั% งคั% งมี ผุ
สหายมากมาย
31 บุ คคลผู้ บี บบั งคั บคนยากจน
21 บุ ค คลที% ดู ห มิ% นเพื% อนบ้ าน ดูถูกพระผู้ สร้ างของเขา แต่ บุคของตนก็ทาํ บาป
แต่ บุ คคล คลที% ถวายเกี ยรติ แด่ พระองค์ ก ็
ที%เอ็นดูคนยากจนก็เป็ นสุข
เอ็นดูต่อคนขัดสน
22 คนที% คิ ด การชั% วนั6 นไม่ ผิ ด 32 คนชั% วร้ ายก็ ถู ก ไล่ อ อกตาม
หรือ บรรดาผู้ ท%ีคิดการดีกจ็ ะพบ การกระทําชั% วร้ ายของเขา แต่ คน
ความเมตตาและความจริง
ชอบธรรมมี ค วามหวั ง ในความ
23 มี กาํ ไรอยู่ ในงานทุ กอย่ าง มรณาของเขา
การเพี ย งแต่ พู ด แห่ งริ ม ฝี ปาก 33 ปั ญญาอาศั ยอยู่ ในใจของคน
นั6 นโน้ มไปทางความขาดแคลน
ที% มี ความเข้ าใจ แต่ ส%ิ งซึ% งอยู่
24 มงกุ ฎ ของปราชญ์ คื อ ความ ท่ ามกลางบรรดาคนโง่ ก ็ปรากฏ
มั% งคั% งของตน แต่ ความโง่ ของคน ตัว
โง่ คือความเขลา
34 ความชอบธรรมเชิ ด ชู ประ25 พยานซื% อตรงจะช่ วยชี วิ ตให้ ชาชาติ หนึ% งๆ แต่ บาปเป็ นเหตุ
รอด แต่ พยานหลอกลวงจะ ให้ ชนชาติหนึ% งๆถู กตําหนิ
กล่ าวคํามุ สา
35 ข้ าราชการที%เฉลียวฉลาดก็ได้
26 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ รั บความโปรดปรานจากกษั ตริ ย์
ทําให้ คนอยู่ อย่ างมั% นใจมาก ลูก แต่ พระพิ โรธของพระองค์ ก ็ ตก
หลานของเขาจะมีท%ีล6 ี ภัย
ลงบนผู้ ท%ีประพฤติน่าละอาย
27 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์
ความดีเปรี ยบกับความชัว ร้าย
เป็ นนํา6 พุแห่ งชี วิต เพื% อผู้ หนึ% งผู้
คํา ตอบอ่ อนหวานทํา ให้
ใดจะหลี กจากบ่ วงของความ
ความโกรธเกรี6 ยวหั น ไป
มรณาได้
เสีย แต่ คาํ กักขฬะเร้ าโทสะ
28 ในมวลประชาชนก็มี ศักดิZ ศรี 2ลิ6 นของปราชญ์ ใช้ ความรู้ อย่ าง
ของกษั ตริ ย์ แต่ ไร้ ประชาชน ถู กต้ อง แต่ ปากของคนโง่ เท
เจ้ านายก็ถูกทําลาย
ความโง่ ออกมา
29 บุ คคลที% โกรธช้ าก็มีความเข้ า 3พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อยู่
ใจมาก แต่ บุ คคลที% โมโหเร็วก็ ในทุ กแห่ งหน ทรงเฝ้ าดู คนชั% ว
ยกย่ องความโง่
และคนดี
30 ใจที% สงบให้ ชี วิตแก่ เนื6 อหนั ง 4ลิ6 นที%สุภาพเป็ นต้ นไม้ แห่ งชี วิต

15

(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
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สุภาษิต IO
หน้ า 1330
แต่ ลิ6 นตลบตะแลงทํา นํา6 ใจให้ แจ่ มใส แต่ โดยความเศร้ าในใจ
แตกสลาย
ดวงจิตก็แหลกสลายไป
5 คนโง่ ดู หมิ% นคํา สั% งสอนของ 14 ใจของบุ คคลผู้ มี ความเข้ าใจ
บิดาตน แต่ ผ้ ู ท%ีสนใจคําตักเตือน ก็แสวงหาความรู้ แต่ ปากของ
เป็ นผู้ หยั% งรู้
คนโง่ กินความโง่ เป็ นอาหาร
6 ในเรื อ นของคนชอบธรรมมี 15 ทุ ก ๆวั น ของคนที% ทุ ก ข์ ใ จก็
คลังทรัพย์มาก แต่ ความลําบาก ร้ าย แต่ คนที% มี ใจร่ าเริ งมี การ
ตกอยู่ กับรายได้ ของคนชั% วร้ าย
เลี6 ยงต่ อเนื% องกัน
7 ริ มฝี ปากของปราชญ์ ก ระจาย 16 มี ท รั พย์ น้ อ ยแต่ มี ความยํา ความรู้ แต่ ความคิ ดของคนโง่ เกรงพระเยโฮวาห์ ดี กว่ ามี คลั ง
หาเป็ นเช่ นนั6 นไม่
ทรั พย์ ใหญ่ แต่ มี ความลํา บาก
8 เครื% องสั ก การบู ชาของคนชั% ว อยู่ ด้วย
ร้ ายเป็ นที% น่ า สะอิ ดสะเอี ยนต่ อ 17 กิ น ผั ก เป็ นอาหารในที% ที% มี
พระเยโฮวาห์ แต่ คาํ อธิ ษฐาน ความรั กก็ดี กว่ ากิ นเนื6 อวั วอ้ วน
ของคนเที% ยงธรรมเป็ นความ พร้ อมกับความเกลียดชั งอยู่ ด้วย
ปี ติยินดีของพระองค์
18 คนใจร้ อนเร้ าการวิ วาท แต่
9 ทางของคนชั% วร้ ายเป็ นที% น่ า บุคคลผู้ โกรธช้ าก็ระงับการชิ งดี
สะอิ ดสะเอี ยนต่ อ พระเยโฮวาห์ 19 ท า ง ขอ ง คน เกี ยจค ร้ าน
แต่ พระองค์ ท รงรั กผู้ ที% ติ ด ตาม เหมื อนรั6 วต้ นไม้ หนาม แต่ วิ ถี
ความชอบธรรม
ของคนชอบธรรมเป็ นทางหลวง
10 ผู้ ที% ทอดทิ6 งทางดี นั บว่ าการ ราบเสมอ
ทําโทษเป็ นสิ% งที%หนักใจ บุคคลผู้ 20 บุ ต รชายที% ฉลาดกระทํา ให้
เกลียดคําเตือนสติจะตายเปล่ า
บิดายินดี แต่ คนโง่ ดูหมิ% นมาร11 นรกและแดนพิ น าศก็ ประ- ดาของตน
จั ก ษ์ แจ้ งอยู่ เฉพาะพระพั ก ตร์ 21 ความโง่ เป็ นความชื% นบานแก่
พระเยโฮวาห์ ใจแห่ งบุ ตรทั6 ง บุ คคลผู้ ไม่ มี สติ ปั ญญา แต่
หลายของมนุ ษย์ จ ะแจ้ งเฉพาะ คนที% มี ความเข้ าใจจะดํา เนิ นใน
พระองค์ย%ิ งกว่ านั6 นสักเท่าใด
ความเที%ยงธรรม
12 คนมั ก เยาะเย้ ยไม่ รั ก คนที% 22 ปราศจากการปรึ ก ษาหารื อ
ตั กเตื อนเขา ทั6 งเขาจะไม่ ไปหา แผนงานก็ล้ มเหลว แต่ มี ผ้ ู แนะ
ปราชญ์
นํามากๆ แผนงานนั6 นก็สาํ เร็จ
13 ใจที% ร่ า เริ ง กระทํา ให้ สี ห น้ า 23 คํา ตอบจากปากที% เหมาะสม
(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

20_pro.pub
page 22

Saturday, February 27, 2016 22:30

หน้ า 1331
สุภาษิต IO, IS
ก็เป็ นความชื% นบานแก่ คน คํา ความเข้ าใจ
เดียวที%ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆ
33 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์
24 ทางแห่ งชี วิตนําคนฉลาดขึ6 น เป็ นการสอนให้ เกิดปั ญญา และ
ไปสู่ เบื6 องบน เพื% อเขาจะได้ หลีก ความถ่ อมใจเดิ นอยู่ ข้ างหน้ า
หนีจากนรกเบื6 องล่ าง
เกียรติ
25 พระเยโฮวาห์ จะทรงรื6 อเรื อน ความดีเปรี ยบกับความชัว ร้าย
ของคนเย่ อหยิ% ง แต่ ให้ ขอบเขต
ทั6 งแผนงานของจิ ตใจ
ของหญิงม่ ายคงอยู่
มนุ ษย์ และคําตอบของ
26 ความคิ ดทั6 งหลายของคน ลิ6 น มาจากพระเยโฮวาห์
ชั% วร้ ายเป็ นสิ% งที% น่ าสะอิ ด สะ- 2ทางทั6 งสิ6 นของมนุ ษย์ ก ็สะอาด
เอี ยนต่ อพระเยโฮวาห์ แต่ ถ้ อย ในสายตาของเขาเอง แต่ พระ
คํา ของคนบริ สุ ทธิZ เป็ นถ้ อยคําที% เยโฮวาห์ ทรงชั% งจิตใจ
พอพระทัย
3จงมอบงานของเจ้ าไว้ กั บพระ
27 บุ คคลผู้ ตะกละหากํา ไรก็ เยโฮวาห์ และแผนงานของเจ้ า
กระทําความลําบากแก่ ครั วเรื อน จะได้ รับการสถาปนาไว้
ของตน แต่ บุคคลผู้ เกลียดสิน- 4พระเยโฮวาห์ ท รงสร้ างทุ ก สิ% ง
บนจะมีชีวิตอยู่
ไว้ เพื% อพระองค์ เอง แม้ คนชั% ว
28 ใจของคนชอบธรรมรําพึ งว่ า ร้ ายก็เพื% อวันชั% วร้ าย
จะตอบอย่ างไร แต่ ปากของคน 5ทุ กคนที% มี ความเย่ อหยิ% งในใจ
ชั% วร้ ายเทสิ% งชั% วร้ ายออก
ก็เป็ นที%น่ าสะอิดสะเอียนต่ อพระ
29 พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ห่างไกล เยโฮวาห์ ถึ งแม้ มื อประสานมื อ
จากคนชั% วร้ าย แต่ พระองค์ ทรง ช่ วยกัน เขาจะพ้ นโทษก็หามิได้
สดั บคํา อธิ ษฐานของคนชอบ 6ความเมตตาและความจริ งได้
ธรรม
ลบความชั% วช้ า และคนหลี ก
30 สว่ างของตาทํา ให้ ใจเปรม ความชั% วร้ ายได้ โดยความยําเกรง
ปรีดZ ิ และข่ าวดีกระทําให้ กระดูก พระเยโฮวาห์
สดชื% น
7เมื% อทางของมนุ ษย์ เป็ นที%โปรด
31 หู ท%ี ฟั งคํา ตั กเตื อนที% ให้ ชี วิ ต ปรานแด่ พระเยโฮวาห์ แม้ ศัตรู
จะอยู่ ท่ามกลางปราชญ์
ของเขานั6 นพระองค์ก ็ทรงกระทํา
32 บุ ค คลผู้ เพิ ก เฉยต่ อคํา สั% ง ให้ คืนดีกับเขาได้
สอนก็ดูหมิ% นจิตใจตนเอง แต่ 8มี แต่ น้อยแต่ มีความชอบธรรม
บุ คคลผู้ ฟั งคํา ตั กเตื อนก็ ไ ด้ ก็ ดี กว่ ามี รายได้ มากด้ วยอยุ ติ -

16

(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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สุภาษิต IS
หน้ า 1332
ธรรม
สงวนชี วิตของเขาไว้
9 ใจของมนุ ษย์ ก ะแผนงานทาง 18 ความเย่ อหยิ% งเดิ น หน้ าการ
ของเขา แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ถู กทํา ลาย และจิ ตใจที% ยโสนํา
ย่ างเท้ าของเขา
หน้ าการล้ ม
10 คํา ตั ดสิ นอั นมาจากพระเจ้ า 19 ที% จะเป็ นคนมี ใจถ่ อมอยู่ กั บ
อยู่ ท%ี ริ มฝี พระโอษฐ์ ของกษั ตริ ย์ คนยากจนก็ ดี กว่ าแบ่ งของที%
พระโอษฐ์ ของพระองค์ไม่ ละเมิด ริบมาได้ กับคนเย่ อหยิ% ง
ในการพิพากษา
20 บุ ค คลผู้ จั ด การธุ ร กิ จอย่ า ง
11 ตราชู และตาชั% งเที% ยงตรงเป็ น เฉลี ยวฉลาดจะพบของดี และ
ของพระเยโฮวาห์ ลู กตุ้ มทั6 งสิ6 น คนที% วางใจในพระเยโฮวาห์ จ ะ
ในถุ ง เป็ นพระราชกิ จ ของพระ เป็ นสุข
องค์
21 คนใจฉลาดเรี ยกว่ าเป็ นคนมี
12 การกระทํา ความชั% วร้ า ยเป็ น ความพินิจ และความหวานแห่ ง
สิ% งน่ า เกลี ยดน่ า ชั ง ต่ อ กษั ต ริ ย์ ริมฝี ปากเพิ% มความเรียนรู้
เพราะว่ าบั ลลั งก์ น6 ั นถู กสถาปนา 22 ความเข้ าใจเป็ นนํา6 พุ แห่ ง
ไว้ ด้วยความชอบธรรม
ชี วิ ตแก่ ผ้ ู ที% มี ความเข้ าใจ แต่
13 ริ มฝี ปากที% ชอบธรรมเป็ นที% คําสั% งสอนของคนโง่ เป็ นความโง่
ปี ติ ยิ นดี แก่ กษั ตริ ย์ และพระ เขลา
องค์ทรงรักบุคคลผู้ พูดสิ% งที%ถูก
23 ใจของปราชญ์ กระทําให้ ปาก
14 พระพิ โรธของกษั ต ริ ย์ เ ป็ น ของเขาสุขุม และเพิ% มการเรียนรู้
ผู้ สื% อสารของความมรณา แต่ แก่ ริมฝี ปากของเขา
ปราชญ์จะระงับเสียได้
24 ถ้ อยคํา แช่ มชื% นเหมื อนรวง
15 ในความผ่ องใสจากสี พระ ผึ6 ง เป็ นความหวานแก่ จิ ตวิ ญพั กตร์ ของกษั ตริย์ก ็มีชี วิต และ ญาณ และเป็ นอนามัยแก่ กระดูก
ความโปรดปรานของพระองค์ ก ็ 25 มีทางหนึ% งซึ% งคนเราดูเหมือน
เหมือนเมฆฝนปลายฤดู
ถู ก แต่ มั นสิ6 นสุ ดลงที% ทางของ
16 ได้ ปั ญญาก็ ดี กว่ า ได้ ทองคํา ความมรณา
สั กเท่ าใด ที% จะได้ ความเข้ าใจ 26 คนที% ทาํ งานก็ทาํ งานเพื% อตน
ก็ดีกว่ าเลือกเอาเงิน
เอง เพราะปากของเขากระตุ้ น
17 ทางหลวงของคนเที% ยงธรรม เขาไป
หั นออกจากความชั% วร้ าย บุ ค- 27 คนอธรรมขุ ดค้ นความชั% ว
คลผู้ ระแวดระวั ง ทางของตนก็ และในริ มฝี ปากของเขาเหมื อน
(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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หน้ า 1333
สุภาษิต IS, IT
อย่ างไฟลวก
ถลุงมีไว้ สาํ หรับทองคํา และพระ
28 คนตลบตะแลงแพร่ การวิ - เยโฮวาห์ ทรงทดลองใจ
วาท และผู้ กระซิ บก็แยกเพื% อน 4ผู้ กระทํา ความชั% วฟั งริ มฝี ปาก
สนิทออกจากกัน
เท็จ และคนมุ สาเงี% ยหู แก่ ล6 ิ น
29 คนทารุ ณล่ อชวนเพื% อนบ้ าน เหลวไหล
ของเขา และนํา เขาไปในทางที% 5 บุ ค คลที% เย้ ยหยั น คนยากจน
ไม่ ดี
ก็ดูถูกพระผู้ สร้ างของเขา บุคคล
30 เขาขยิ บตากะแผนงานที% ที% ยิ น ดี เ มื% อมี ค วามลํา บากยาก
ตลบตะแลง เขาเม้ มริ มฝี ปาก เย็นจะไม่ มีโทษหามิได้
ของเขานํา ความชั% วร้ ายให้ เกิ ด 6 หลานๆเป็ นมงกุ ฎ ของคนแก่
ขึ6 น
และสง่ าราศี ของบุ ตรคื อบิ ด า
31 ศี รษะที% มี ผมหงอกเป็ นมง- ของเขา
กุ ฎแห่ งสง่ าราศี ถ้ าพบในทาง 7วาจาสละสลวยไม่ เหมาะแก่ คน
แห่ งความชอบธรรม
โง่ ฉั นใด ริ มฝี ปากที% มุ สายิ% งไม่
32 บุ คคลผู้ โกรธช้ าก็ดี กว่ าคนมี เหมาะแก่ เจ้ านายฉันนั6 น
กําลังมาก และบุคคลผู้ ปกครอง 8ของกํา นั ล ก็ เป็ นเหมื อนเพชร
จิ ต ใจของตนเองก็ ดี ก ว่ าผู้ ที% ตี พลอยในสายตาของเจ้ าของ ไม่
เมืองได้
ว่ า มั นจะหั น ไปทางไหนก็ เจริ ญ
33 สลากนั6 นเขาทอดลงที%ตัก แต่ รุ่ งเรืองทางนั6 น
การตั ด สิ น มาจากพระเยโฮวาห์ 9 บุ ค คลผู้ ปิ ดบั ง การละเมิ ด ก็
ทั6งสิ6 น
เสาะหาความรั ก แต่ คนกล่ าว
คําสัง สอนเรื อง
เรื% องนั6 นซํา6 ซากก็ ทาํ ให้ เพื% อน
สนิทแยกจากกัน
ความดีกบั ความชัว ร้าย
เสบี ย งกรั ง หน่ อยหนึ% ง 10 คํา ขนาบเข้ าไปในคนฉลาด
พร้ อมกั บความสงบ ดี ลึกกว่ าเฆี% ยนคนโง่ สักร้ อยที
กว่ าเรื อนที% มี เครื% องสั กการบู ชา 11 คนชั% วร้ ายก็แสวงแต่ การกบฏ
ฉะนั6 นจะมี ผ้ ู สื% อสารดุ ร้ ายไปสู้
เต็มพร้ อมกับการวิวาท
2ทาสที% เฉลี ยวฉลาดจะปกครอง เขา
บุ ตรชายผู้ ประพฤติความละอาย 12 ให้ คนไปพบแม่ หมี ท%ี ลู กถู ก
และจะได้ ส่ วนแบ่ งมรดกเท่ ากั บ ขโมยไป ยังดีกว่ าไปพบคนโง่ ใน
ความโง่ ของเขา
พวกพี% น้อง
3เบ้ ามี ไว้ สาํ หรั บเงิ น และเตา 13 ถ้ าคนหนึ% งคนใดทํา ชั% วตอบ

17

(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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สุภาษิต IT, IU
หน้ า 1334
แทนความดี ความชั% วจะไม่ เสื6 อเพื% อผั น แปรทางแห่ ง ความ
พรากจากเรือนของคนนั6 น
ยุติธรรม
14 เมื% อเริ% มต้ นวิ วาทก็ เ หมื อ น 24 คนที% มี ค วามเข้ าใจมุ่ งหน้ า
ปล่ อยนํา6 ให้ ไหล ฉะนั6 นจงเลิ ก ของเขาตรงไปสู่ ปั ญญา แต่ ตา
เสียก่ อนเกิดการวิวาท
ของคนโง่ อยู่ ท%ี สุ ดปลายแผ่ นดิ น
15 ผู้ ที% ช่ วยให้ คนชั% วร้ ายเป็ น โลก
ฝ่ ายถู กและผู้ ที% ปรั บโทษคน 25 บุ ตรชายโง่ เป็ นที% โศกสลดแก่
ชอบธรรม ทั6งสองก็เป็ นที%น่า บิ ดา
และเป็ นความขมขื% น
สะอิดสะเอียนต่ อพระเยโฮวาห์
แก่ สตรีผ้ ู ให้ กาํ เนิด
16 ทํา ไมคนโง่ จึ ง มี เงิ น ในมื อ 26 ที% จะปรับคนชอบธรรมก็ไม่ ดี
เพื% อซื6 อปั ญญา ในเมื% อเขาไม่ มี ที%จะโบยเจ้ านายเพราะเหตุ ความ
ความคิด
เที%ยงตรงก็ผิด
17 มิ ตรสหายก็มีความรักอยู่ ทุก 27 บุคคลที%ยับยั6 งถ้ อยคําของเขา
เวลา
และพี% น้ องก็เกิ ดมา เป็ นคนมีความรู้ และบุคคลผู้ มี
เพื% อช่ วยกันยามทุ กข์ยาก
จิ ต ใจเยื อ กเย็ น เป็ นคนมี ค วาม
18 คนที% ไม่ มีความเข้ าใจก็ให้ คาํ
เข้ าใจ
ปฏิ ญาณ และเป็ นผู้ รั บประกั น 28 ถึ งคนโง่ ห ากนิ% งเสี ยก็ นั บว่ า
ต่ อหน้ าเพื% อนของตน
เป็ นคนฉลาด คนที%หุบริมฝี ปาก
19 บุ ค คลผู้ รั ก การละเมิ ด ก็ รั ก ของเขาก็ นั บว่ า เป็ นคนมี ค วาม
การวิวาท บุคคลผู้ ทาํ ประตูเรือน เข้ าใจ
ของเขาให้ สูงก็แสวงการทําลาย
คําสัง สอนเรื อง
20 ผู้ หนึ% งผู้ ใดมีใจตลบตะแลงก็
ความชอบธรรม
ไม่ พบสิ% งที%ดีอันใด และผู้ ท%ีล6 ิ น
คนที% ปลี กตั ว ไปจากผู้
วิ ปลาสก็ตกอยู่ ในความยากลําอื% น จงใจกระทําตามใจ
บาก
ตนเอง และค้ านคติแห่ งสติปัญ21 บิ ด าที% มี บุ ต รโฉดก็ มี ค วาม ญาทั6งหลาย
โศก และบิ ดาของคนโง่ ไม่ มี 2 คนโง่ ไม่ เพลิ ด เพลิ น ในความ
ความชื% นบาน
เข้ าใจ แต่ เพลิ ดเพลิ นในการ
22 ใจร่ าเริ งเป็ นยาอย่ างดี แต่ แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเท่ า
จิ ตใจที% หมดมานะทํา ให้ กระดู ก นั6 น
แห้ ง
3เมื% อคนชั% วร้ ายมาถึ ง ความ
23 คนชั% วร้ ายรั บสิ น บนจากอก หมิ% นประมาทก็มาด้ วย และ

18

(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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หน้ า 1335
สุภาษิต IU
ความอดสูมากับความไร้ เกียรติ
14 จิ ตใจของคนจะทนต่ อความ
4 คํา ปากของคนเราเป็ นนํา6
เจ็บป่ วยได้ แต่ จิ ตใจที% ชอกชํา6
ลึก นํา6 พุแห่ งปั ญญาเหมือนลํา- ใครจะทนได้ เล่ า
ธารนํา6 เชี% ยว
15 ใจของคนหยั% งรู้ ย่อมหาความ
5ที% จะลํา เอี ยงเข้ าข้ างคนชั% วร้ าย รู้ และหู ของปราชญ์แสวงความรู้
เพื% อจะบั งคั บคนชอบธรรมเรื% อง 16 ของกํา นั ล ของผู้ หนึ% งผู้ ใด
ความยุติธรรมก็ไม่ ดี
ย่ อมเปิ ดทางให้ ผ้ ู น6 ั น และนําเขา
6ริมฝี ปากของคนโง่ นาํ การวิวาท มาถึงคนใหญ่ คนโต
มา และปากของเขาก็เชื6 อเชิ ญ 17 บุ คคลผู้ แถลงคดี ของตน
การโบย
ก่ อนก็ดู เหมื อนเป็ นฝ่ ายถู ก จน
7ปากของคนโง่ เป็ นสิ% งทําลายตัว กว่ าฝ่ ายตรงข้ ามจะมาสอบสวน
เขาเอง และริ มฝี ปากของเขาก็ เขา
เป็ นบ่ วงดักจิตใจตนเอง
18 การจั บสลากกระทํา ให้ การ
8 ถ้ อยคํา ของผู้ กระซิ บนิ น ทาก็ ทะเลาะสิ6 นสุ ด และตั ดสิ นคู่ โต้
เหมื อนบาดแผล มั นลงไปยั ง แย้ งที%มีกาํ ลัง
ส่ วนข้ างในของร่ างกาย
19 การคื นดี กั นกั บพี% น้ องที% สะ9แล้ วบุ คคลที% หย่ อนยานในการ ดุ ด กั น แล้ วก็ ย ากกว่ าการชนะ
งานก็ เ ป็ นพี% น้ องกั บคนเจ้ าทํา เมืองที%เข้ มแข็ง และการทะเลาะ
ลาย
วิ วาทของเขาเหมื อนดาลที%
10 พระนามของพระเยโฮวาห์ ป้ อมปราการ
เป็ นป้ อมเข้ มแข็ง คนชอบธรรม 20 ท้ องจะอิ% มก็จากผลแห่ งปาก
วิ% งเข้ าไปในนั6 นและปลอดภัย
ของเขา เขาจะหนํา ใจเพราะผล
11 ความมั% งคั% งของเศรษฐี เ ป็ น อันเกิดจากริมฝี ปากของตน
เมื องเข้ มแข็งของเขา และเป็ น 21 ความตายและความเป็ นอยู่ ท%ี
เหมื อนกํา แพงสู ง ตามความคิ ด อํา นาจของลิ6 น และบรรดาผู้ ที%
เห็นของเขา
รักมันก็จะกินผลของมัน
12 ใจของคนก็จองหองก่ อนถึ ง 22 บุ คคลที% พบภรรยาก็พบของ
การถู กทําลาย แต่ ความถ่ อมใจ ดี และได้ ความโปรดปรานจาก
เดินอยู่ หน้ าเกียรติ
พระเยโฮวาห์
13 ถ้ าคนหนึ% งคนใดตอบก่ อนที% 23 คนยากจนใช้ คาํ วิ งวอน แต่
เขาได้ ยิ น ก็เป็ นความโง่ และ คนมั% งคั% งตอบเสียงห้ วนๆ
ความอับอายของเขา
24 คนที% มี เ พื% อนต้ องแสร้ งทํา
(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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สุภาษิต IU, IQ
หน้ า 1336
เป็ นเพื% อน แต่ มี มิ ตรคนหนึ% งที% 10 ที% คนโง่ จ ะอยู่ อย่ างสํา ราญก็
ใกล้ ชิดยิ% งกว่ าพี% น้อง
ไม่ เหมาะอยู่ แล้ ว ที% ทาสจะปก
คนฉลาดเปรี ยบกับคนโง่ เขลา ครองเจ้ านายก็ย%ิ งไม่ เหมาะมาก
คนยากจนผู้ ดํา เนิ น ใน กว่ านั6 นอีก
ความซื% อสัตย์ของเขา ดี 11 สามั ญสํานึ กที%ดี กระทําให้ คน
กว่ าคนที% มี ริ มฝี ปากตลบตะแลง โกรธช้ า และที% มองข้ ามการละเมิดไปเสียก็เป็ นสง่ าราศีแก่ เขา
และเป็ นคนโง่
2แล้ วการที% จิตใจคนไม่ มี ความรู้ 12 พ ระ พิ โร ธข อ ง ก ษั ต ริ ย์
ก็ไม่ ดี และบุคคลที%เร่ งเท้ าหนัก เหมื อ นเสี ยงคํา รามของสิ ง โต
แต่ ความโปรดปรานของพระ
ก็มักพลาดผิด
3ความโง่ ของคนใดนํา ความพิ - องค์เหมือนนํา6 ค้ างบนผักหญ้ า
นาศมาถึ งเขา และใจของเขา 13 บุตรชายโง่ เขลาเป็ นความพินาศของบิ ดาของเขา
และ
เกรี6 ยวกราดต่ อพระเยโฮวาห์
4 ทรั พย์ ส มบั ติ เพิ% มเพื% อนเป็ น การทะเลาะวิ ว าทของภรรยาก็
อั นมาก แต่ คนยากจนก็ถู ก เหมือนนํา6 ฝนย้ อยหยดไม่ หยุด
14 บ้ านและทรั พย์ ส มบั ติ เ ป็ น
เพื% อนของเขาทอดทิ6งไป
5พยานเท็จจะไม่ ได้ รั บโทษหามิ มรดกมาจากบิ ดา แต่ ภรรยาที%
ได้ และบุ คคลผู้ เปล่ งคํามุ สาจะ หยั% งรู้ กม็ าจากพระเยโฮวาห์
15 ความเกี ยจคร้ า นทํา ให้ หลั บ
หนีไม่ พ้น
6 คนเป็ นอั น มากเอาอกเอาใจ สนิท และคนขี6 เกียจจะต้ องหิ ว
ของเจ้ านาย และทุ กคนก็เป็ น 16 บุ คคลที% รั กษาพระบั ญญั ติ ก ็
รั กษาชี วิ ตของตน
บุ คคลที%
มิตรกับคนที%ให้ ของกํานัล
7บรรดาพี% น้ องของคนยากจนก็ ดู หมิ% นมรรคาทั6 งหลายของพระ
ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิ% ง องค์กจ็ ะถึงตาย
ไกลจากเขาสักเท่ าใด เขาพยา- 17 บุคคลที%เอ็นดูคนยากจนก็ให้
พระเยโฮวาห์ ทรงยื ม และพระ
ยามพูด แต่ ไม่ มีใครยอมฟั ง
8 บุ ค คลที% ได้ ปั ญญาก็ รั กจิ ต ใจ องค์ จะทรงตอบแทนแก่ การ
ตนเอง บุ คคลผู้ รั กษาความเข้ า กระทําของเขา
18 จงตี สอนบุ ตรชายของตน
ใจไว้ จะพบสิ% งที%ดี
9พยานเท็จจะไม่ รั บโทษหามิ ได้ เมื% อยั งมี ความหวั ง อย่ าหมด
และบุ คคลที% เปล่ งคํา มุ สาจะพิ - กํา ลั ง ใจเพราะเหตุ ก ารร้ องไห้
ของเขา
นาศ

19

(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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สุภาษิต IQ, MK
19 คนที% โมโหฉุนเฉียวจะต้ องได้ 28 พยานที% อธรรมก็ เ ยาะเย้ ย
รั บโทษ เพราะถ้ าเจ้ าช่ วยเขาให้ ความยุติ ธรรม และปากของคน
พ้ นแล้ ว ก็ต้องช่ วยเขาให้ พ้นอีก
ชั% วร้ ายก็กลืนกินแต่ ความชั% วช้ า
20 จงฟั งคํา แนะนํา และรั บ คํา 29 การปรั บโทษมี พร้ อมอยู่ สาํ สั% งสอนเพื% อเจ้ าจะได้ ปัญญาสํา- หรั บคนมั กเยาะเย้ ย และการ
หรับอนาคต
โบยก็สาํ หรับหลังของคนโง่
21 ในใจของมนุ ษย์ มี แผนงาน
คําเตื อนสติ และคําสัง สอน
เป็ นอั นมาก แต่ คาํ ปรึ กษาของ
เหล้ าองุ่ นให้ เกิ ด การ
พระเยโฮวาห์ น%ั นแหละ จะดํารง
เยาะเย้ ย และสุ ราก็ให้
อยู่ ได้
เกิ ดเป็ นพาลเกเร ผู้ ใดถู กมั น
22 สิ% งที% น่ าปรารถนาในตั ว หลอกลวงก็ไม่ เป็ นคนฉลาด
มนุ ษย์ คื อความเมตตา และคน 2 ความครั% นคร้ ามกษั ตริ ย์ ก็
ยากจนยังดีกว่ าคนมุ สา
เหมื อนสิ งโตคําราม ผู้ ใดยั% วเย้ า
23 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระองค์ ให้ กริ6 วก็ทาํ ผิ ดต่ อชี วิ ต
นําไปสู่ ชี วิ ต และบุ คคลผู้ ได้ รั บ ของตนเอง
แล้ วก็หยุ ดด้ วยความพอใจ เขา 3ที%จะรักษาตนให้ พ้นการวิวาทก็
จะไม่ มี อันตรายใดมาเยี% ยมกราย เป็ นเกี ยรติ แต่ คนโง่ ทุ กคนจะ
เขา
เข้ ายุ่ งกับธุระของคนอื% น
24 คนเกี ยจคร้ านฝั งมื อของตั ว 4คนเกี ยจคร้ านไม่ ไถนาในหน้ า
ไว้ ในอกเสื6 อ และจะไม่ ยอมเอา หนาว เขาจึ งจะแสวงหาเมื% อถึ ง
มาสู่ ปากของตนอีก
ฤดูเกี% ยว แต่ ไม่ พบอะไรเลย
25 จงตี คนที% มั กเยาะเย้ ย และ 5คําปรึ กษาในใจของคนเหมื อน
คนเขลาจะเรี ยนความหยั% งรู้ เอง นํา6 ลึ ก แต่ คนที% มี ความเข้ าใจจะ
จงตั ก เตื อ นคนที% มี ค วามเข้ าใจ สามารถโพงมันออกมาได้
และเขาจะเข้ าใจความรู้
6คนเป็ นอันมากป่ าวร้ องความดี
26 บุคคลผู้ ทาํ ทารุณแก่ บิดาของ ของเขาเอง แต่ ใครจะหาคน
เขาและขั บไล่ ม ารดาของเขาไป สัตย์ซ%ื อพบเล่ า
เสี ย เป็ นบุ ตรชายผู้ ก่ อให้ เกิ ด 7 คนชอบธรรมดํา เนิ นในความ
ความอับอายและการถู กตําหนิ
ซื% อสั ตย์ ของตน บุ ตรทั6 งหลาย
27 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงเลิ ก ของเขาที% เกิ ดตามเขามาย่ อมได้
ฟั งคํา สั% งสอนที% ทาํ ให้ เจ้ าหลงไป รับพร
จากคําแห่ งความรู้
8 กษั ต ริ ย์ ผ้ ู ประทั บบนบั ล ลั ง ก์

20

(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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พิ พากษาย่ อ มทรงฝั ด ความชั% ว หลอกลวงมี รสหวานแก่ ผ้ ู ได้ มา
ทั6 งหลายออกด้ วยพระเนตรของ แต่ ภ ายหลั ง ปากของเขาจะเต็ ม
พระองค์
ไปด้ วยกรวด
9ผู้ ใดจะกล่ าวได้ ว่า "ข้ าพเจ้ าได้ 18 แผนงานทั6 งสิ6 นดํา รงอยู่ ได้
กระทํา ใจของข้ าพเจ้ าให้ สะอาด ด้ วยการปรึกษาหารือ จงทําสงแล้ ว ข้ าพเจ้ าบริ สุ ทธิZ พ้ นบาป ครามด้ วยมีการนําที%ฉลาด
ของข้ าพเจ้ า"
19 บุ คคลที% เที% ยวซุ บซิ บไปก็เผย
10 ลู กตุ้ มหลายชนิ ดและเครื% อง ความลั บให้ กระจาย ฉะนั6 นอย่ า
ตวงหลายขนาด ทั6งสองสิ% งเป็ นที% เข้ าสั งคมกั บคนที% ยกยอด้ วยริ ม
น่ าสะอิ ดสะเอี ยนต่ อพระเยโฮ- ฝี ปากของตน
วาห์ พอๆกัน
20 ถ้ าคนหนึ% งคนใดแช่ งบิ ด า
11 แม้ เด็กๆก็แสดงตั วโดยการ หรือมารดาของตน ประทีปของ
ประพฤติ ของเขาว่ า สิ% งที% เขา เขาจะดับมืดมิด
กระทํา จะบริ สุ ทธิZ และถู กต้ อง 21 เริ% มแรกอาจได้ รับมรดกแบบ
หรือไม่
ชิ งสุกก่ อนห่ าม แต่ ท%ีสุดปลายจะ
12 หู ท%ี ฟั งได้ และตาที% มองเห็ น ไม่ เป็ นพร
พระเยโฮวาห์ ทรงสร้ างมั น ทั6 ง 22 อย่ าพู ดว่ า "ข้ าจะแก้ แค้ น
สอง
ความชั% ว" แต่ จงรอคอยพระเย13 อย่ ารักการหลับใหล เกรงว่ า โฮวาห์ พระองค์ จะทรงช่ วยเจ้ า
เจ้ าจะมาถึ งความยากจน จงลื ม ให้ รอด
ตาของเจ้ า และเจ้ าจะได้ กินอา- 23 ลู ก ตุ้ มหลายชนิ ด เป็ นที% น่ า
หารอิ% ม
สะอิ ดสะเอี ยนต่ อ พระเยโฮวาห์
14 ผู้ ซ6 ื อพูดว่ า "เลว เลว" แต่ และตราชู เทียมเท็จก็ไม่ ดี
เมื% อเขาไปแล้ ว เขาจึงอวด
24 ย่ า งเท้ าของมนุ ษย์ น6 ั นพระ
15 มี ท องคํา และมี ทั บ ทิ ม เป็ น เยโฮวาห์ ทรงเป็ นผู้ สั% ง แล้ วคน
อันมาก แต่ ริ มฝี ปากที% มีความรู้ จะเข้ าใจทางของเขาเองได้ อย่ าง
ก็เป็ นเพชรนิลจินดาประเสริฐ
ไร
16 จงยึ ดเสื6 อผ้ าของเขาไว้ เมื% อ 25 ที%คนจะกินของบริสุทธิZ และ
เขาเป็ นประกั นให้ คนอื% น และ มาสอบถามเมื% อปฏิญาณไปแล้ ว
ยึ ดตั วเขาไว้ เมื% อเขารั บประกั น ทั6งสองเป็ นบ่ วงดักตนเอง
หญิงต่ างด้ าว
26 กษั ต ริ ย์ ท%ี ฉลาดย่ อมฝั ดคน
17 อาหารที% ได้ ม าด้ วยก าร ชั% วร้ าย แล้ วทรงขั บกงจั กรทั บ
(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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หน้ า 1339
สุภาษิต MK, MI
เขา
สู่ ความอุ ดมแน่ นอน แต่ ทุ ก
27 จิ ต วิ ญญาณของมนุ ษย์ เ ป็ น คนที% เร่ งร้ อนก็ มาสู่ ความขั ดสน
ประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่ องดู เท่านั6 น
ส่ วนลึกที%สุดของเขาทั6งสิ6 น
6 การได้ คลั ง ทรั พย์ ม าด้ วยลิ6 น
28 ความเมตตาและความจริ ง มุ สาก็คื อความอนิ จจั งที% เคลื% อน
สงวนกษัตริย์ไว้ และความเมต- ไปๆมาๆของคนที% เสาะหาความ
ตาก็เชิ ดชู พระที% น%ั งของพระองค์ ตาย
ไว้
7 ความทารุ ณของคนชั% วร้ ายจะ
29 สง่ าราศี ของคนหนุ่ มคื อกํา- กวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม่
ลังของเขา แต่ ความงามของคน ยอมทําสิ% งที%ยุติธรรม
แก่ คือผมหงอกของเขา
8ทางของมนุ ษย์ ตลบตะแลงและ
30 ความฟกชํา6 ดํา เขี ยวของบาด มี ความผิ ด แต่ ความประพฤติ
แผลก็ชาํ ระความชั% วเสี ย การ ของผู้ บริสุทธิZ น6 ั นถู กต้ อง
โบยตีกระทําให้ ส่วนลึกที% สุดสะ- 9อยู่ ท%ี มุ มบนหลั งคาเรื อนดี กว่ า
อาดสะอ้ าน
อยู่ ในเรื อ นกว้ างขวางร่ ว มกั บ
ทางแห่ งสันติ ภาพ
หญิงขี6 ทะเลาะ
10 วิ ญญาณขอ งคนชั% วร้ าย
และความสําเร็ จ
พระทั ยกษั ตริ ย์ เป็ น ปรารถนาความชั% ว เพื% อนบ้ าน
เหมื อนธารนํา6 ในพระ ของเขาไม่ เ ป็ นที% ชอบใจในสาย
หั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ พระเย- ตาของเขา
โฮวาห์ จ ะหั นไปไหนๆตามแต่ 11 เมื% อคนมั กเยาะเย้ ยถู กลง
โทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ6 น เมื% อ
พระองค์ทรงโปรด
2ทางของคนทุ กทางก็ถูกต้ องใน ปราชญ์ ได้ รั บการสั% งสอน เขาก็
สายตาของตนเอง แต่ พระเยโฮ- ได้ ความรู้
12 คนชอบธรรมสั งเกตดู เรื อน
วาห์ ทรงพินิจดูจิตใจ
3 ที% จะกระทํา ความเที% ยงธรรม ของคนชั% วร้ าย แต่ พระเจ้ าทรง
และความยุ ติ ธรรมก็เป็ นที% โปรด ควํ%า คนชั% วร้ ายลงเพราะเหตุ
ปรานแด่ พระเยโฮวาห์ ม ากกว่ า ความชั% วร้ ายของเขา
13 บุ คคลผู้ อุ ดหู ไม่ ฟังเสี ยงร้ อง
เครื% องสักการบูชา
4ตา ยโส ใจเย่ อหยิ% งและการไถ ของคนยากจน ตัวเขาเองจะร้ อง
แต่ ไม่ มีใครได้ ยิน
นาของคนชั% วร้ ายเป็ นบาป
5แผนงานของคนขยันขันแข็งนํา 14 ให้ ของกํา นั ล ในที% ลั บ ย่ อม

21

(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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สุภาษิต MI, MM
หน้ า 1340
แปรความโกรธ ให้ สินบนในอก เยาะเย้ ย" เป็ นชื% อของคนที%ประก็แปรการพิโรธร้ าย
พฤติ ตั วด้ วยความโกรธเย่ อหยิ% ง
15 เมื% อกระทํา การตั ดสิ นก็ เป็ น ยโส
การชื% นบานแก่ คนชอบธรรม แต่ 25 คว าม ปร า รถ นา ขอ ง ค น
คนกระทํา ความชั% วช้ าจะได้ รั บ เกี ยจคร้ านฆ่ าตั วเขาเอง เพราะ
ความพินาศ
มือของเขาปฏิเสธไม่ ทาํ งาน
16 ผู้ ใดที% หั นเหไปจากทางแห่ ง 26 เขาโลภอย่ างตะกละอยู่ วันยัง
ความเข้ าใจ จะพักอยู่ ในที%ประ- คํ%า แต่ คนชอบธรรมให้ และไม่
ชุ มของคนตาย
หน่ วงเหนี% ยวไว้
17 บุ คคลที% รั กความเพลิดเพลิ น 27 เครื% องสั ก การบู ชาของคน
จะเป็ นคนยากจน บุ คคลที% รั ก ชั% วร้ ายเป็ นสิ% งที% น่ าสะอิ ด สะเหล้ าองุ่ นและนํา6 มันจะไม่ ม%ั งคั% ง
เอี ยน เมื% อเขานํามาด้ วยใจที% ช%ั ว
18 คนชั% วร้ า ยเป็ นค่ าไถ่ สาํ หรั บ ร้ ายจะยิ% งกว่ านั6 นสักเท่าใด
คนชอบธรรม และคนละเมิ ด 28 พยานเท็จจะต้ องพิ นาศ แต่
สําหรับคนเที%ยงธรรม
คนที%พูดอย่ างซื% อสัตย์น6 ั นฟั งได้
19 อยู่ ในแผ่ น ดิ น ทุ ร กั น ดารดี 29 คนชั% วร้ ายทําให้ หน้ าของตน
กว่ าอยู่ กั บผู้ หญิ งที%ข6 ี ทะเลาะและ ด้ านไป แต่ คนเที% ยงธรรมพิ จู้ จ6 ี ข6 ี บ่น
เคราะห์ ดูทางของตน
20 คลั งทรั พย์ ประเสริ ฐและนํา6
30 ปั ญญาก็ดี ความเข้ าใจก็ดี
มั นมี อยู่ ในที% อาศั ยของคนฉลาด คํา ปรึ กษาก็ดี จะเอาชนะพระ
แต่ คนโง่ กินมันหมด
เยโฮวาห์ ไม่ ได้
21 บุ ค คลผู้ ตามติ ด ความชอบ 31 ม้ าก็เตรี ยมไว้ พร้ อมแล้ วสําธรรมและความเอ็นดู จะพบ หรั บวั นสงคราม
แต่ ความ
ชี วิ ตและความชอบธรรมกั บ ปลอดภัยเป็ นของพระเยโฮวาห์
เกียรติยศ
หลักการฝ่ ายศี ลธรรม
22 ปราชญ์ ปี นเข้ าไปในเมื อง
จริ ยธรรมและจิ ตวิญญาณ
ของคนที% มี กาํ ลั ง และพั งทลาย
ชื% อเสี ยงดี เ ป็ นสิ% งควร
ที%กาํ บังเข้ มแข็งที%เขาไว้ วางใจ
เลื อ กยิ% งกว่ า ความมั% ง
23 บุ ค คลที% รั ก ษาปากและลิ6 น คั% งมากมาย และซึ% งเป็ นที% โปรด
ของตนก็ รั ก ษาจิ ตใจเขาเองให้ ปรานก็ย%ิ งกว่ ามีเงินหรือทอง
พ้ นความลําบาก
2 คนมั% งคั% งและยากจนประชุ ม
24 "คนเย่ อหยิ% งและคนมั ก พร้ อมกั น พระเยโฮวาห์ ทรง

22

(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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หน้ า 1341
สุภาษิต MM
สร้ างเขาทั6งสิ6 น
อยู่ เหนื อความรู้ แต่ พระองค์
3 คนหยั% งรู้ เห็ น อั นตรายและ ทรงควํ%าถ้ อยคําของคนละเมิด
ซ่ อนตั วของเขาเสี ย แต่ คนเขลา 13 คนเกี ยจคร้ านกล่ าวว่ า "มี
เดินเรื% อยไปและรับโทษ
สิ งโตอยู่ ข้ างนอก ข้ าจะถู กฆ่ า
4บําเหน็จของความถ่ อมใจและ ตามถนน"
ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ คื อ 14 ปากของหญิ งชั% วเป็ นหลุมลึ ก
ความมั% งคั% ง เกียรติและชี วิต
บุ คคลซึ% งพระเยโฮวาห์ ทรงพระ
5 หนามและบ่ วงอยู่ ในทางของ พิโรธจะตกลงในที%น6 ั น
คนตลบตะแลง บุ คคลที% ระแวด 15 ความโง่ ถู กผู ก มั ด อยู่ ในใจ
ระวั งจิ ตใจตนเองจะอยู่ ไกลเสี ย ของเด็ก แต่ ไม้ เรี ยวที% ตี สอนก็
จากสิ% งเหล่ านี6
ขับมันให้ ห่างไปจากเขา
6 จงฝึ กเด็ ก ในทางที% เขาควรจะ 16 บุ คคลผู้ บี บบั งคั บคนยากจน
เดินไป และเมื% อเขาชราแล้ ว เขา เพื% อเพิ% มทรั พย์ ส มบั ติ ของตน
จะไม่ พรากจากทางนั6 น
และผู้ ท%ี เพิ% มให้ แก่ คนมั% งคั% ง จะ
7 คนมั% งคั% งปกครองเหนื อคน มาถึงความขัดสนอย่ างแน่ นอน
ยากจน และคนขอยืมก็เป็ นทาส 17 เอี ยงหู ของเจ้ าและฟั งถ้ อย
ของคนให้ ยืม
คํา ของปราชญ์ และเอาใจใส่
8 บุ ค คลผู้ หว่ า นความชั% วช้ าจะ ความรู้ ของเรา
เกี% ยวความหายนะ และไม้ ถื อ 18 เพราะถ้ าเจ้ ารั ก ษาถ้ อยคํา
แห่ งความดุ เดื อดของเขาจะล้ ม และความรู้ น6 ั นไว้ ในตัวเจ้ า ก็จะ
เหลว
เป็ นความชื% นใจแก่ เจ้ า แล้ วทั6 ง
9 บุ คคลที% มี ตาแสดงใจกว้ าง สองจะมั% นคงในริมฝี ปากของเจ้ า
ขวางก็จะรั บพร เพราะเขาแบ่ ง 19 เพื% อความไว้ วางใจของเจ้ าจะ
ส่ วนอาหารของเขาแก่ คนยากจน อยู่ ในพระเยโฮวาห์ เราให้ แจ้ ง
10 จงขั บคนมั กเยาะเย้ ยออกไป ประจักษ์ แก่ เจ้ าในวันนี6 แม้ แก่ ตัว
เสี ย แล้ วการวิ วาทจะหมดไป เจ้ าเอง
เออ การวิ วาทและการดู แคลน 20 เราได้ เขียนให้ เจ้ าถึงสิ% งวิ เศษ
จะหยุดลง
นั ก
ถึ งเรื% องการปรึ กษา
Z
11 บุคคลที%รักใจบริสุทธิ เพราะ และความรู้ แล้ วมิใช่ หรือ
เหตุริ มฝี ปากของเขามีกรุ ณาคุ ณ 21 เพื% อให้ เจ้ าทราบถึ งความ
กษัตริย์จะได้ เป็ นมิตรของเขา
แน่ นอนของถ้ อยคํา แห่ งความ
12 พระเนตรพระเยโฮวาห์ เฝ้ า จริ ง เพื% อเจ้ าจะได้ ให้ คํา ตอบที%
(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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หน้ า 1342
จริงแก่ ผ้ ู ท%ีใช้ เจ้ าไป
2ถ้ าเจ้ าเป็ นคนตะกละ เจ้ าจงจ่ อ
22 อย่ าปล้ นคนยากจน เพราะ มีดไว้ ท%ีคอของเจ้ า
เขาเป็ นคนยากจน หรื อบี บคั6 น 3 อย่ าปรารถนาของโอชะของ
คนทุ กข์ใจที%ประตูเมือง
ท่ าน เพราะมั นเป็ นอาหารที%
23 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ จะทรง หลอกลวง
ว่ าความแทนเขา และริ บชี วิ ต 4อย่ าทํางานเพื% อมั% งมี จงเลิกพึ% ง
ของผู้ ท%ีริบเขา
สติปัญญาของตนเอง
24 อย่ าเป็ นมิ ตรกั บคนที% มั ก 5เจ้ าจะเพ่ งตาของเจ้ าอยู่ ท%ี ของ
โกรธ หรือไปกับคนขี6 โมโห
อนิจจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติ
25 เกรงว่ าเจ้ าจะเรี ยนรู้ ทางของ มี ปีกแน่ นอนที เดี ยว มั นจะบิ น
เขา และพั วพั นจิ ตใจเจ้ าเข้ าใน ไปในท้ องฟ้ าเหมือนนกอินทรี
บ่ วง
6อย่ ากิ น อาหารของคนที% ต ระ26 อย่ าเป็ นพวกที% เป็ นผู้ คํา6
หนี% อย่ าปรารถนาของโอชะของ
ประกั น อย่ าเป็ นพวกผู้ เป็ น เขา
ประกันหนี6 สิน
7เพราะเขาคิดในใจอย่ างไร เขา
27 ถ้ าเจ้ าไม่ มี อะไรชําระเขา ทํา ก็เป็ นอย่ างนั6 น เขาพูดกับเจ้ าว่ า
ไมจึ ง ควรให้ เขาเอาที% นอนไป "จงกิ นและดื% มเถิ ด" แต่ ใจของ
จากใต้ ตัวเจ้ าเล่ า
เขามิได้ อยู่ กับเจ้ า
28 อย่ าย้ ายหลั ก เขตเก่ า แก่ ซ%ึ ง 8เจ้ าจะต้ องสํารอกอาหารซึ% งเจ้ า
บรรพบุรุษของเจ้ าได้ ปักไว้
ได้ กินเข้ าไปนั6 น และเสียถ้ อยคํา
29 เจ้ าเห็นคนที% ขยั นในงานของ แช่ มชื% นของเจ้ าเสียเปล่ าๆ
เขาหรือ เขาจะได้ เข้ าเฝ้ ากษัตริย์ 9อย่ าพู ดให้ คนโง่ ได้ ยิน เพราะ
เขาจะไม่ ยื น อยู่ ต่ อหน้ าคนตํ%า เขาจะดู หมิ% นปั ญญาแห่ งถ้ อยคํา
ต้ อย
ของเจ้ า
การตักเตื อนเรื องความตะกละ 10 อย่ า โยกย้ ายเสาเขตเก่ า แก่
หรื อ เข้ าไปในไร่ น าของคนกํา การสมาคมกับคนชัว
พร้ าพ่ อ
การละเลยต่ อการตี สอนบุ ตร
11 เพราะพระผู้ ไถ่ ของเขาแข็ ง
หญิงแพศยาและการดืมสุรา
เมื% อเจ้ านั% งลงรั บประ- แรง พระองค์จะว่ าคดีของเขาต่ อ
ทานกั บ ผู้ ครอบครอง สู้ เจ้ า
บ้ านเมือง จงสังเกตให้ ดีว่าอะไร 12 จงเอาใจของเจ้ ารั บคํา สั% ง
สอน และเอาหู ของเจ้ ารั บถ้ อย
อยู่ ข้างหน้ าเจ้ า

23

(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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หน้ า 1343
สุภาษิต MP
คําแห่ งความรู้
23 จงซื6 อความจริ งและอย่ าขาย
13 อย่ ายั บยั6 งการตี สอนเสี ยจาก ไปเสีย จงซื6 อปั ญญา คําสั% งสอน
เด็ก เพราะถ้ าเจ้ าตี เขาด้ วยไม้ และความเข้ าใจ
เรียว เขาจะไม่ ตาย
24 บิ ดาของคนชอบธรรมจะ
14 เจ้ าจะตีเขาด้ วยไม้ เรียว แล้ ว เปรมปรี ดZ ิ อย่ างยิ% ง บุ คคลผู้
เจ้ าจะช่ วยชี วิ ต ของเขาให้ รอด ให้ กํา เนิ ด บุ ต รที% ฉลาดจะยิ น ดี
จากนรก
เพราะเขา
15 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย ถ้ าใจ 25 บิ ด ามารดาของเจ้ าจะยิ น ดี
ของเจ้ าฉลาด ใจของเราเองก็จะ และผู้ ท%ีคลอดเจ้ าก็จะเปรมปรีดZ ิ
ยินดี
26 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย ขอใจ
16 เออ
วิ ญญาณของเราจะ ของเจ้ าให้ เราเถอะ และให้ ตา
เปรมปรีดZ ิ เมื% อริมฝี ปากของเจ้ า ของเจ้ าสั ง เกตดู ท างทั6 งหลาย
พูดสิ% งที%ถูกต้ อง
ของเรา
17 อย่ า ให้ ใจของเจ้ าริ ษยาคน 27 เพราะหญิ งแพศยาเป็ นหลุ ม
บาป แต่ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์ ลึ ก และหญิงสั ญจรเป็ นเหมื อน
วันยังคํ%า
บ่ อแคบ
18 ด้ วยว่ าจะมี ที% สิ6 นสุ ด อย่ าง 28 นางหมอบคอยอยู่ เหมื อ น
แน่ นอนที เดี ยว และความคาด คอยเหยื% อ และเพิ% มคนละเมิ ด
หวังของเจ้ าจะมิได้ ถูกตัดออก
ขึ6 นท่ามกลางมนุ ษย์
19 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงฟั ง 29 ใครที% ร้องโอย ใครที% ร้ องอุ ย
และจงฉลาดเถิ ด และนําใจของ ใครที% มี การวิ วาท ใครที% มี การ
เจ้ าไปในทางนั6 น
ร้ องคราง
ใครที% มี บาดแผล
20 อย่ าอยู่ ท่ ามกลางคนดื% ม ปราศจากเหตุ ใครที%มีตาแดง
เหล้ าองุ่ น หรื อท่ ามกลางคน 30 คื อ บรรดาผู้ ที% นั% งแช่ อ ยู่ กั บ
ตะกละที%กินเนื6 อ
เหล้ าองุ่ น บรรดาผู้ ท%ีไปแสวงหา
21 เพราะคนขี6 เมาและคนตะ- เหล้ าประสม
กละจะมาถึ งความยากจน และ 31 อย่ ามองดู เหล้ าองุ่ นเมื% อมั น
ความง่ วงเหงาจะเอาผ้ าขี6 ริ6 วห่ ม มีสีแดง เมื% อเป็ นประกายในถ้ วย
คนนั6 น
และลงไปคล่ องๆ
22 จงฟั งบิ ดาของเจ้ าผู้ ให้ กํา - 32 ณ ที%สุดมันกัดเหมือนงู และ
เนิ ด เจ้ าและอย่ า ดู ห มิ% นมารดา มันฉกเอาเหมือนงูพิษ
ของเจ้ าเมื% อนางแก่
33 ตาของเจ้ าจะมองดู ห ญิ งชั% ว
(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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หน้ า 1344
และใจของเจ้ าจะพูดตลบตะแลง ชั% วเขาเรียกกันว่ าคนเจ้ าเล่ ห์
34 เออ เจ้ าจะเป็ นเหมื อนคนที% 9 การคิ ด ในเรื% องที% โง่ เ ขลาเป็ น
นอนอยู่ กลางทะเล อย่ างคนที% บาป และคนมั กเยาะเย้ ยเป็ นที%
นอนอยู่ บนเสากางใบ
น่ าเกลียดน่ าชั งแก่ มนุ ษย์
35 เจ้ าจะว่ า "เขาตีข้า แต่ ข้าไม่ 10 ถ้ าเจ้ าท้ อใจในวั นแห่ งความ
เจ็บ เขาทุ บข้ า แต่ ข้าไม่ ร้ ู สึก ข้ า ชั% วร้ าย กําลังของเจ้ าก็น้อย
จะตื% นเมื% อไรหนอ ข้ าจะแสวงหา 11 ถ้ าเจ้ าไม่ ช่ วยบรรดาผู้ ที% ถู ก
การดื% มอีก"
นําไปสู่ ความมรณา และไม่ ช่ วย
การตักเตื อนเรื อง
บรรดาผู้ ที% ตุ ปั ดตุ เ ป๋ ไปเพื% อถู ก
ฆ่ าให้ รอด
การริ ษยาคนชัว
อย่ าคิ ดริ ษยาคนชั% ว 12 ถ้ าเจ้ าจะว่ า "ดูเถิด เราไม่ ร้ ู
หรื อปรารถนาอยู่ ร่ วม เรื% องนี6 เลย" พระองค์ ผ้ ู ทรงชั% ง
ใจจะไม่ ทรงเพ่ งเล็ ง เห็ น หรื อ
กับเขา
2 เพราะว่ า ใจของเขาคิ ด ประ- พระองค์ ผ้ ู ทรงเฝ้ าวิ ญญาณอยู่
กอบการทํา ลาย และริ มฝี ปาก เหนื อเจ้ าจะไม่ ทราบหรื อ และ
พระองค์ จะไม่ ทรงตอบแทน
ของเขาพูดการประทุ ษร้ าย
3 เรื อนนั6 นเขาสร้ างกั นด้ วย ทุ กคนตามการกระทํา ของเขา
ปั ญญา และสถาปนามั นไว้ ด้ วย หรือ
13 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงรั บ
ความเข้ าใจ
4 โดยความรู้ บรรดาห้ องก็ เ ต็ ม ประทานนํา6 ผึ6 งเพราะเป็ นของดี
ไปด้ วยความมั% งคั% งล้ วนประเสริฐ และรวงผึ6 งซึ% งมีรสหวาน
14 การรู้ จั กปั ญญาก็เป็ นเช่ นนั6 น
และเพลิดเพลินทั6งสิ6 น
5คนฉลาดมีกาํ ลังมาก และคนมี แก่ วิญญาณของเจ้ า เมื% อเจ้ าพบ
ปั ญญาก็จะมีบาํ เหน็จ และความ
ความรู้ กเ็ พิ% มกําลังขึ6 น
6 เพราะว่ าโดยการนํา ที% ฉลาด คาดหวั งของเจ้ าจะไม่ ถู กตั ด
เจ้ าก็จะเข้ าสงครามได้ และด้ วย ออก
มีท%ีปรึ กษามากๆก็มีความปลอด 15 โอ คนชั% วร้ ายเอ๋ย อย่ าหมอบ
คอยเพื% อต่ อสู้ กั บที% อาศัยของคน
ภัย
7สําหรั บคนโง่ น6 ั นปั ญญาสู งเกิ น ชอบธรรม อย่ าปล้ นเรื อนของ
ไป ที% ประตู เมื องเขาไม่ อ้ าปาก เขา
16 เพราะคนชอบธรรมล้ มลง
พูด
8 บุ ค คลผู้ กะแผนงานทํา ความ เจ็ดครั6 งแล้ วก็ลุ กขึ6 นอี ก แต่ คน

24

(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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สุภาษิต MN, MO
ชั% วร้ ายจะตกอยู่ ในอาการร้ าย
อยู่ กับเขา
17 อย่ า เปรมปรี ดZ ิ เมื% อศั ต รู ของ 26 ทุ กคนจะจุ บริ มฝี ปากของผู้
เจ้ าล้ ม และอย่ าให้ ใจของเจ้ า ให้ คาํ ตอบที%ถูก
ยินดีเมื% อเขาสะดุด
27 จงเตรี ยมงานของเจ้ าที% ภ าย
18 เกรงว่ าพระเยโฮวาห์ จะทอด นอก ทํา ทุ กอย่ างของเจ้ าให้
พระเนตรและไม่ ทรงพอพระทัย พร้ อมที% ในนา และหลั งจากนั6 น
และทรงหั นความกริ6 วจากเขา ก็จงสร้ างเรือนของเจ้ า
เสีย
28 อย่ าเป็ นพยานปรั ก ปรํา
19 เจ้ าอย่ ากระวนกระวายเพราะ เพื% อนบ้ านของเจ้ าอย่ างไม่ มีเหตุ
คนชั% ว และอย่ ามี ใจริ ษยาคน และอย่ าล่ อลวงด้ วยริ ม ฝี ปาก
ชั% วร้ าย
ของเจ้ า
20 เพราะคนชั% วจะไม่ มี บาํ เหน็จ 29 อย่ ากล่ าวว่ า "ข้ าจะทําแก่ เขา
ประที ปของคนชั% วร้ ายจะถู กดั บ อย่ างที% เขาได้ ทาํ แล้ วแก่ ข้ า ข้ า
เสีย
จะทํา ตอบแก่ เ ขาอย่ า งที% เขาได้
21 บุ ตรชายของเราเอ๋ ย จงยํา กระทํา"
เกรงพระเยโฮวาห์ และกษั ต ริ ย์ 30 เราผ่ านไปที% ไร่ นาของคน
อย่ าเข้ ายุ่ งกั บคนที% หั นกลั บจาก เกียจคร้ าน ข้ างสวนองุ่ นของคน
พระองค์ท6 ังสองนั6 น
ที%ไร้ ความเข้ าใจ
22 เพราะภั ยพิ บัติ จากพระองค์ 31 และดู เถิ ด มี หนามงอกเต็ม
ทั6งสองจะอุบัติข6 ึ นโดยพลัน และ ไปหมด และแผ่ นดิ นก็เต็มไป
ผู้ ใดจะทราบถึ งความพินาศที% จะ ด้ วยตํา แย และกําแพงหิ นของ
มาจากพระองค์ท6 ังสอง
มันก็พังลง
23 ข้ อความเหล่ านี6 เป็ นคํากล่ าว 32 แล้ วเราได้ เห็นและพิเคราะห์
ของปราชญ์ ด้ วย การเห็ นแก่ ดู เรามองดูและได้ รับคําสั% งสอน
หน้ าคนใดในการตั ดสิ นนั6 นไม่ ดี 33 "หลับนิด เคลิ6 มหน่ อย กอด
เลย
มือพักนิดหน่ อย
24 บุ ค คลผู้ กล่ าวแก่ คนชั% วร้ าย 34 แล้ วความจนจะมาหาเจ้ า
ว่ า "เจ้ าไร้ ความผิ ด" จะถู กชน อย่ างนั กท่ องเที% ยว และความ
ชาติท6 ั งหลายแช่ งและประชาชาติ ขัดสนอย่ างคนถืออาวุธ"
จะรังเกียจ
คําสัง สอนต่ างๆ
25 แต่ บรรดาผู้ ขนาบเขาจะมี
ต่ อไปนี6 เป็ นสุ ภาษิ ต
ความปี ติ ยินดี และพรอั นดีจะมี
ข อ ง ซา โ ล ม อ นด้ ว ย

25

(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 11 ถ้ อยคํา ที% พู ดเหมาะๆจะ
กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ได้ คัดลอกไว้
เหมื อ นผลแอบเปิ6 ลทองคํา ใน
2 สง่ าราศี ข องพระเจ้ าคื อ การ ภาชนะเงิน
ซ่ อนสิ% งต่ างๆไว้ แต่ ศักดิZ ศรีของ 12 คนตั กเตื อ นที% ฉลาดกั บหู ท%ี
กษั ต ริ ย์ คื อการค้ นสิ% งต่ างๆให้ เชื% อฟั ง ก็ เ หมื อ นแหวนทองคํา
ปรากฏ
และอาภรณ์ทองคําเนื6 อดี
3ฟ้ าสวรรค์ สู งฉั นใด และแผ่ น 13 หิ มะให้ ความเย็นในฤดู เกี% ยว
ดิ นโลกลึ กฉั นใด พระทั ยของ อย่ างไร ผู้ ส%ื อสารที%สัตย์ซ%ื อย่ อม
กษัตริย์กเ็ หลือจะหยั% งรู้ ฉันนั6 น
ทํา ให้ จิ ตวิ ญญาณของนายผู้ ใช้
4จงไล่ ข6 ี ออกจากเงินเสีย แล้ วจะ เขาชุ่ มชื% นอย่ างนั6 น
มีวัสดุสาํ หรับช่ างทําขัน
14 คนที% อวดว่ าจะให้ ของกํา นั ล
5จงไล่ คนชั% วร้ ายออกไปเสียจาก แต่ มิได้ ให้ ก็เหมือนเมฆและลม
พระพั กตร์ กษั ตริ ย์ และพระ ที%ไม่ มีฝน
ที% น%ั งของพระองค์ จะสถาปนาไว้ 15 ความพากเพี ยรจะชั กนํา ผู้
ด้ วยความชอบธรรม
ครอบครองได้ และลิ6 นที% อ่ อน
6อย่ าเอาตั วเจ้ าขึ6 นมาข้ างหน้ า หวานจะทําให้ กระดูกหั กได้
ต่ อพระพั กตร์ กษั ตริ ย์ หรื อยื น 16 เจ้ าได้ พบนํา6 ผึ6 งแล้ วหรือ จง
อยู่ ในที%ของผู้ หลักผู้ ใหญ่
กิ นแต่ พอดี เกรงว่ าเจ้ าจะอิ% ม
7เพราะที% จะให้ เขาว่ า "เชิ ญขึ6 น และอาเจียนออกมา
มาที% น%ี " ก็ดี กว่ าถู กไล่ ลงไปที% ต%าํ
17 อย่ าให้ เท้ าของเจ้ าอยู่ ใน
ต่ อหน้ าเจ้ า นายผู้ ซึ% งตาของเจ้ า เรื อนเพื% อนบ้ านของเจ้ านานๆ
ได้ เห็นแล้ ว
เกรงว่ าเขาจะเหน็ ดเหนื% อย
8 อย่ า ด่ วนนํา เข้ ามายั ง โรงศาล เพราะเจ้ า และเกลียดชั งเจ้ า
เพราะเมื% อเพื% อนบ้ านของเจ้ าทํา 18 คนใดที% เป็ นพยานเท็จกล่ าว
ให้ เจ้ าได้ อายแล้ ว ในที%สุดเจ้ าจะ โทษเพื% อนบ้ านของเขา ก็เหมือน
ทําอย่ างไร
กระบองศึก หรื อดาบ หรือลูก
9 จงตกลงเรื% องของเจ้ ากั บ ธนู ท%ีคม
เพื% อนบ้ านของเจ้ า และอย่ าทํา 19 การวางใจในคนที% ไม่ ซ%ื อใน
ให้ เผยความลับของเขา
ยามลํา บาก ก็เหมื อนฟั นที% หั ก
10 เกรงว่ าผู้ ที% ได้ ยินจะนํา ความ เสียหรือเท้ าที%หลุดจากข้ อต่ อ
อายมาสู่ เจ้ า และชื% อเสี ยงของ 20 บรรดาคนที% ร้ องเพลงให้ คน
เจ้ าจะมัวหมองอยู่ นาน
หนั กใจฟั ง ก็เหมื อนคนถอด
(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% องแต่ งกายออกในวั นที% อา- หิ มะในฤดู ร้ อนและฝนในฤดู
กาศหนาว และเหมือนเอานํา6 ส้ ม เกี% ยว
มาราดบนดินประสิว
2คําสาปแช่ งที% ไร้ เหตุผลย่ อมไม่
21 ถ้ าศัตรูของเจ้ าหิ ว จงให้ อา- มาเกาะเช่ นเดี ยวกั บนกที% กาํ ลั ง
หารเขารั บประทาน และถ้ าเขา โผไปมาและนกนางแอ่ นที% กาํ ลั ง
กระหาย จงให้ นาํ6 เขาดื% ม
บิน
22 เพราะเจ้ าจะกองถ่ า นที% ลุ ก 3แส้ สาํ หรับม้ า บังเหี ยนสําหรับ
โพลงไว้ บนศี รษะของเขา และ ลา และไม้ เรี ยวสํา หรั บหลั งคน
พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ บํา เหน็จ โง่
แก่ เจ้ า
4 อย่ าตอบคนโง่ ตามความโง่
23 ลมเหนื อไล่ ฝ นไปเสี ยฉั นใด ของเขา เกรงว่ าเจ้ าเองจะเป็ น
สี หน้ าที% โกรธแค้ นก็ ไ ล่ ลิ6 นที% เหมือนเขาเข้ า
ส่ อเสียดไปเสียฉันนั6 น
5จงตอบคนโง่ ตามความโง่ ของ
24 อยู่ ที% มุ ม บนหลั ง คาเรื อ นดี เขา เกรงว่ าเขาจะทํา ตั วฉลาด
กว่ าอยู่ ในเรื อ นกว้ างขวางร่ วม ตามการล่ อลวงของเขาเอง
กับหญิงขี6 ทะเลาะ
6บุ คคลที% ส่ งข่ าวไปด้ วยมื อของ
25 ข่ าวดีจากเมืองไกล ก็เหมือน คนโง่ ก ็ ตั ด เท้ า ของเขาเองออก
นํา6 เย็นที%ให้ แก่ คนกระหาย
และดื% มความเสียหาย
26 คนชอบธรรมที% ยอมแพ้ แก่ 7คําอุปมาที%อยู่ ในปากของคนโง่
คนชั% วร้ าย ก็เหมือนนํา6 พุมีโคลน ก็ เ หมื อ นขาของคนพิ ก ารที% ไม่
หรือเหมือนนํา6 บ่ อที%สกปรก
เท่ากัน
27 ที% จะกิ นนํา6 ผึ6 งมากก็ ไ ม่ ดี 8 บุ ค คลผู้ ให้ เกี ยรติ แก่ ค นโง่ ก ็
ฉะนั6 นจึ งเป็ นการไร้ เกี ยรติ เมื% อ เหมือนผู้ ท%ีมัดก้ อนหิ นไว้ กับสลิง
ใครเสาะหาเกียรติสาํ หรับตนเอง 9คําอุปมาที%อยู่ ในปากของคนโง่
28 คนที% ปราศจากการปกครอง ก็เหมื อนหนามเข้ าอยู่ ในมื อคน
จิ ต ใจตนเองก็ เ หมื อ นเมื อ งที% ขี6 เมา
ปรักหั กพังและไม่ มีกาํ แพง
10 พระเจ้ ายิ% งใหญ่ ผ้ ู ทรงสร้ าง
ทางทั*งหลายของคนโง่ เขลา
สิ% งสารพั ดได้ ทรงให้ บาํ เหน็จแก่
ทั6งคนโง่ และคนละเมิด
คนขี* เกียจและ
11 คนโง่ ท%ี ทาํ ความโง่ ซาํ6 แล้ วซํา6
คนก่ อความยุ่ งยาก
เกี ยรติ ยศไม่ เหมาะสม อี กก็เหมือนสุ นั ขที% กลั บไปหาสิ% ง
กั บคนโง่ เ ช่ น เดี ยวกั บ ที%มันสํารอกออกมา

26

(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 า นเห็ น คนที% คิ ด ว่ า ตั วเอง เหมื อนบาดแผล มั นลงไปยั ง
ฉลาดหรื อ ยั งมี หวั งในคนโง่ ได้ ส่ วนข้ างในของร่ างกาย
มากกว่ าในคนเช่ นนั6 น
23 ริ ม ฝี ปากที% ร้ อนรนกั บใจที%
13 คนเกียจคร้ านพูดว่ า "มีสิง- ชั% วร้ ายก็ เ หมื อนขี6 เงิ นอยู่ บน
โตอยู่ ตามหนทาง มี สิ งโตอยู่ ภาชนะดิน
ตามถนน"
24 บุ ค คลที% เกลี ยดผู้ อื% นก็ สอ14 ประตู หั นไปมาด้ วยบานพั บ พลอด้ วยริ มฝี ปากของตน และ
ของมั นฉั นใด คนเกี ยจคร้ านก็ เก็บความหลอกลวงไว้ ในใจ
ทําอย่ างนั6 นบนที%นอนของเขา
25 เมื% อเขาพู ด จาไพเราะน่ าฟั ง
15 คนเกี ยจคร้ านฝั งมื อของเขา อย่ าเชื% อเขา
เพราะมี ส%ิ งน่ า
ไว้ ในอกเสื6 อ เขาเหน็ดเหนื% อยที% เกลี ยดน่ า ชั งเจ็ ดอย่ างอยู่ ในใจ
จะนํามือกลับมาที%ปากของตน
ของเขา
16 คนเกี ยจคร้ านเห็ นว่ าตั วเอง 26 ถึ งแม้ เขาจะปิ ดความเกลี ยด
ฉลาดกว่ าคนเจ็ ด คนที% ตอบได้ ชั งของเขาไว้ ด้ วยความหลอก
อย่ างหลักแหลม
ลวง ความชั% วร้ ายของเขาจะเผย
17 บุ คคลที% กาํ ลั งผ่ านไปและเข้ า ออกต่ อหน้ าที%ประชุ มทั6งหมด
ยุ่ ง ในการทะเลาะวิ วาทซึ% งไม่ ใช่ 27 บุคคลที%ขุดหลุมพราง เขาจะ
เรื% องของเขาเองก็เหมื อนคนจั บ ตกลงไปเอง ผู้ ใดให้ ก้ อนหิ น
หู สุนัข
กลิ6 งมา มันจะกลับทับเขาเอง
18 คนบ้ าที% โยนดุ้ นไฟ ลู กธนู 28 ลิ6 นที% มุ ส าเกลี ยดชั ง ผู้ ที% มั น
และความตายออกไป
ทํา ลาย และปากที% ป้ อยอก็ทาํ
19 ก็ เ หมื อนกั บคนที% ล่ อลวง ความพินาศ
เพื% อนบ้ านของเขาและกล่ าวว่ า
คําตักเตื อนและ
"ข้ าล้ อเล่ นเท่านั6 นเอง"
คําสัง สอนต่ างๆ
20 ที% ไหนที% ไม่ มี ฟื น ไฟก็ดั บ
อย่ าคุ ยอวดถึ ง พรุ่ งนี6
และที% ไหนที%ไม่ มีคนซุบซิบ การ
เพราะเจ้ าไม่ ทราบว่ า
ทะเลาะวิวาทก็หยุดไป
วันหนึ% งๆจะนําอะไรมาให้ บ้าง
21 ถ่ านเป็ นเชื6 อเพลิ ง และฟื น 2จงให้ คนอื% นยกย่ องเจ้ า และไม่
เป็ นเชื6 อไฟฉั นใด คนที% มั กทะ- ใช่ ปากของเจ้ าเอง ให้ คนต่ างถิ% น
เลาะวิวาทก็เป็ นเชื6 อการวิวาทฉัน ยกย่ อง ไม่ ใช่ ริ มฝี ปากของเจ้ า
นั6 น
เอง
22 ถ้ อยคําของผู้ กระซิ บนิ นทาก็ 3หิ นก็หนั ก และทรายก็มี นาํ6

27

(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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หนั ก แต่ ความกริ6 วโกรธของ เขาเป็ นประกั นให้ คนอื% น และ
คนโง่ ก ็หนั กยิ% งกว่ าทั6 งสองอย่ าง ยึ ดตั วเขาไว้ เมื% อเขารั บประกั น
นั6 น
หญิงต่ างด้ าว
4ความพิโรธก็ดุร้าย ความโกรธ 14 บุ คคลที%ต%ื นแต่ เช้ ามื ดไปอวย
ก็รุ นแรง แต่ ใครจะยื นต่ อหน้ า พรเพื% อนบ้ านด้ วยเสี ยงดั ง เขา
ความริษยาได้
กลับจะเห็นว่ าเป็ นคําสาปแช่ ง
5ว่ ากันต่ อหน้ าดีกว่ ารักกันลับๆ 15 ฝนย้ อยหยดไม่ หยุ ดในวั นที%
6บาดแผลที%มิตรทําก็สุจริต แต่ ฝนตกฉั นใด
ผู้ หญิ งที% ข6 ี
การจุ บของศัตรูน6 ั นก็หลอกลวง
ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั6 น
7บุ คคลที% อ%ิ มแล้ ว รวงผึ6 งก็น่ า 16 ผู้ ใ ด ที% จ ะ ยั บ ยั6 ง เ ธอ ก็
เบื% อ แต่ สาํ หรับผู้ ท%ีหิว ทุ กสิ% งที% เหมื อนยั บยั6 งลมหรือกอบนํา6 มัน
ขมก็กลับหวาน
ด้ วยมือขวา
8คนที% เจิ% นไปจากบ้ านของตนก็ 17 เหล็ ก ลั บเหล็ กให้ แหลมคม
เหมื อนนกที% เจิ% นไปจากรั ง ของ ได้ คนหนึ% งคนใดก็ลั บหน้ าตา
มัน
ของเพื% อนให้ หลั กแหลมขึ6 นได้
9นํา6 มันและนํา6 หอมกระทําให้ ใจ ฉันนั6 น
ยิ นดี และคํา เตื อนสติ อั นอ่ อน 18 บุ คคลที% ดูแลต้ นมะเดื% อจะได้
หวานของเพื% อนก็เป็ นที%ให้ ช%ื นใจ กินผลของมัน และบุคคลที% ระ10 อย่ าทอดทิ6 งมิ ตรของเจ้ าเอง แวดระวั ง นายของตนจะได้ รั บ
และมิ ตรของบิ ดาเจ้ า และอย่ า เกียรติ
เข้ าไปในเรื อนพี% น้ องของเจ้ าใน 19 ในนํา6 คนเห็ นหน้ าคนฉั น ใด
วั นที% เจ้ าประสบหายนะ เพราะ จิตใจของคนก็ส่อคนฉันนั6 น
เพื% อนบ้ านสั กคนที% อยู่ ใกล้ ดี กว่ า 20 นรกและแดนพิ นาศไม่ ร้ ู จั ก
พี% น้องคนหนึ% งที%อยู่ ห่างไกล
อิ% ม ตาของคนเราก็ไม่ ร้ ู จั กอิ% ม
11 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฉลาด เช่ นกัน
และกระทํา ใจของเราให้ ยิ นดี 21 เบ้ ามีไว้ สาํ หรับเงิ น เตาถลุง
เพื% อเราจะตอบบุ ค คลที% ตํา หนิ มีไว้ สาํ หรับทองคํา คําสรรเสริญ
เราได้
ของคนจะพิสูจน์คน
12 คนหยั% งรู้ เห็ น อั น ตรายและ 22 ถึ งแม้ เจ้ าจะเอาคนโง่ ใส่ ครก
ซ่ อนตั วของเขาเสี ย แต่ คนเขลา ตํา ด้ วยสากพร้ อมกั บข้ าวสาลี
เดินเรื% อยไปและรับโทษ
ความโง่ เขลาของเขาก็ ยั งไม่
13 จงยึ ดเสื6 อผ้ าของเขาไว้ เมื% อ พรากจากเขา
(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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สุภาษิต MT, MU
หน้ า 1350
23 จงรู้ ความทุ กข์สุขของฝู งแพะ บัญญัติย่อมคอยต่ อสู้ เขา
แกะของเจ้ าให้ ดี และจงเอาใจใส่ 5คนชั% วร้ ายไม่ เข้ าใจความยุ ติ ฝูงวัวของเจ้ า
ธรรม แต่ บรรดาผู้ ที% แสวงหา
24 เพราะความมั% งคั% งไม่ ไ ด้ ทน พระเยโฮวาห์ เข้ าใจสิ% งสารพัด
อยู่ ได้ เป็ นนิตย์ และมงกุ ฎทนอยู่ 6 คนยากจนที% ดํา เนิ น ในความ
ได้ ทุกชั% วอายุหรือ
เที% ยงธรรมของเขา ก็ดี กว่ าคน
25 หญ้ าแห้ งปรากฏแล้ ว และ มั% งคั% งที%คดโกงในทางของตน
หญ้ างอกใหม่ ปรากฏขึ6 นมา และ 7บุ คคลที% รั กษาพระราชบั ญญั ติ
เขาเก็บผั กหญ้ าต่ างๆที% ภูเขากั น เป็ นบุ ตรชายที% ฉลาด แต่ เพื% อน
แล้ ว
ของคนตะกละนํา ความอั บอาย
26 ลู ก แกะจะให้ เสื6 อผ้ าแก่ เจ้ า มาถึงบิดาเขา
และแพะก็จะเป็ นค่ านา
8บุ ค คลที% เพิ% มความมั% งคั% งของ
27 และเจ้ าจะมี นมแพะเป็ นอา- ตนด้ วยดอกเบี6 ยและเงิ น เพิ% ม
หารแก่ เจ้ าเพียงพอ ทั6งเป็ นอา- พระเจ้ าจะทรงเอาทรั พย์ น6 ั นไป
หารแก่ ครั วเรื อนของเจ้ า และ จากเขาเพื% อเพิ% มแก่ คนที% จะเอ็น
เป็ นเครื% องยังชี พสาวใช้ ของเจ้ า
ดูคนยากจน
บําเหน็จต่ างๆ
9ถ้ าผู้ ใดหั นใบหู ไปเสี ยจากการ
ฟั งพระราชบัญญัติ แม้ คาํ อธิษของคนชอบธรรม
ฐานของเขาก็
เป็ นสิ% งที% น่ าสะอิ ด
คนชั% วร้ ายก็ หนี เมื% อไม่
มี ใ ครไล่ ตาม แต่ คน สะเอียน
10 บุ คคลผู้ นํา คนชอบธรรมเข้ า
ชอบธรรมก็กล้ าหาญอย่ างสิงโต
ไปในทางชั% ว ก็จะตกลงในหลุม
2 เมื% อแผ่ นดิ นละเมิ ดก็ มี ผู้
ครอบครองเพิ% มขึ6 น แต่ ด้ วย ของเขาเอง แต่ คนเที%ยงธรรมจะ
คนที% มี ค วามเข้ าใจและความรู้ มีส%ิ งของอย่ างดี
เสถี ยรภาพของแผ่ น ดิ น นั6 นจะ 11 คนมั% งคั% งก็ ฉ ลาดตามการ
ล่ อลวงของเขาเอง แต่ คนยากจน
ยั% งยืนนาน
3คนยากจนที% บี บบั งคั บคนยาก ที% มี ค วามเข้ าใจก็ ร้ ู จั ก เขาอย่ า ง
จนก็เหมื อนฝนที% ซั ดลงมา แต่ แจ่ มแจ้ ง
12 เมื% อคนชอบธรรมชื% นชมยินดี
ไม่ ให้ อาหาร
4 บรรดาผู้ ที% ทอดทิ6 งพระราช ความรุ่ งเรืองก็มีมากขึ6 น แต่ เมื% อ
บั ญญั ติ ย่ อ มยกย่ อ งคนชั% วร้ าย คนชั% วร้ ายทวีอาํ นาจ คนก็พากัน
แต่ บรรดาผู้ ที% รั กษาพระราช ซ่ อนตัวเสีย

28

(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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หน้ า 1351
สุภาษิต MU, MQ
13 บุ คคลที% ซ่ อนความบาปของ อาหารชิ6 นหนึ% งก็เป็ นได้
ตนจะไม่ จาํ เริ ญ แต่ บุ คคลที% 22 คนที% รี บเร่ งหาความรํ%า รวยก็
สารภาพและทิ6 งความชั% วเสี ยจะ มี นั ยน์ ตาชั% ว และไม่ ทราบว่ า
ได้ ความกรุณา
ความขัดสนจะมาถึงเขา
14 คนที% เกรงกลัวอยู่ เสมอก็เป็ น 23 บุ คคลที% ขนาบคนหนึ% งคนใด
สุข แต่ บุคคลที%ทาํ ใจตนให้ กระ- ทีหลังเขาจะได้ รับความชอบมาก
ด้ างจะตกในความลํา บากยาก กว่ าคนที%ป้อยอด้ วยลิ6 นของตัว
เย็น
24 บุ ค คลที% ขโมยของของบิ ด า
15 ผู้ ครอบครองที% ช%ั วร้ ายเหนื อ หรือมารดาของตน และกล่ าวว่ า
คนยากจนก็เหมื อนสิ งโตคําราม "อย่ างนี6 ไม่ ละเมิ ด" เขาก็เป็ น
หรือหมีท%ีกาํ ลังเข้ าต่ อสู้
เพื% อนของคนทําลาย
16 ผู้ ครอบครองที% ขาดความเข้ า 25 คนใจเย่ อหยิ% งเร้ าให้ เกิ ดการ
ใจก็เป็ นผู้ บีบบังคับที% ดุ ร้าย แต่ วิ วาท แต่ ผ้ ู ที% วางใจในพระเยบุ ค คลที% เกลี ยดความโลภย่ อ ม โฮวาห์ จะเจริญขึ6 น
ยืดปี เดือนของเขาออกไป
26 บุ ค คลที% วางใจในจิ ต ใจของ
17 คนใดที% ทาํ รุ นแรงเรื% องโลหิ ต ตัวเป็ นคนโง่ แต่ บุคคลที%ดาํ เนิน
ของคนอื% น คนนั6 นก็เป็ นคนหลบ ในปั ญญาจะได้ รับการช่ วยให้ พ้น
หนี อยู่ จนลงไปสู่ ปากแดน อย่ า 27 บุ คคลที% ใ ห้ แก่ คนยากจนจะ
ให้ ใครจับเขาเลย
ไม่ ร้ ู จั กการขั ดสน แต่ บุ คคลที%
18 บุ คคลที% ดํา เนิ นในความ ปิ ดตาของเขาเสี ยจากการนี6 จะได้
เที% ยงธรรมจะได้ รั บการช่ วยให้ รับการสาปแช่ งมาก
รอด แต่ คนที% มี เล่ ห์ เหลี% ยมใน 28 เมื% อคนชั% วร้ ายมี อาํ นาจขึ6 น
ทางทั6 งหลายของเขาเองจะตก คนก็ซ่ อนตั วเสี ย แต่ เมื% อเขาทั6 ง
ทันที
หลายพิ นาศไป คนชอบธรรมก็
19 บุคคลที%ไถไร่ นาของตนจะได้ เพิ% มขึ6 น
อาหารมากมาย แต่ ผ้ ู ที% ติ ดตาม คนฉลาดเปรี ยบกับคนโง่ เขลา
คนไร้ ค่าจะยิ% งจนลง
บุ คคลที% ถู กตั กเตื อ น
20 คนที%สัตย์ซ%ื อจะได้ รับพรมาก
บ่ อ ยๆ แต่ ยั งแข็ งคอ
มาย แต่ ผ้ ู ท%ีรีบมั% งคั% งจะไม่ มีโทษ ประเดี^ ยวจะถู กทําลาย จึงรั กษา
หามิได้
ไม่ ได้
21 ซึ% งจะเห็ นแก่ หน้ าคนใดก็ไม่ 2 เมื% อคนชอบธรรมทวี อาํ นาจ
ดี คนนั6 นอาจจะละเมิ ดเพราะ ประชาชนก็เปรมปรี ดZ ิ แต่ เมื% อ

29

(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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สุภาษิต MQ
หน้ า 1352
คนชั% วร้ ายครอบครอง ประชาชน เท็จ ข้ าราชการของท่านก็พลอย
ก็ครํ%าครวญ
ชั% วร้ ายทั6งสิ6 น
3 บุ ค คลผู้ รั ก ปั ญญาย่ อ มทํา ให้ 13 คนยากจนและคนหลอกลวง
บิ ดาของเขายิ นดี แต่ ผ้ ู ที% คบค้ า มักมาประจัญหน้ ากันเสมอ และ
หญิ ง แพศยาก็ ผ ลาญทรั พย์ ส%ิ ง พระเยโฮวาห์ ประทานความ
ของของเขา
สว่ างแก่ ตาของคนทั6งสอง
4กษั ต ริ ย์ ทรงให้ เสถี ยรภาพแก่ 14 กษั ต ริ ย์ ท%ี พิ พากษาคนยาก
แผ่ นดิ นด้ วยความยุ ติ ธรรม แต่ จนด้ วยความสั ตย์ ซ%ื อ พระที% น%ั ง
องค์ ท%ี ทรงรั บของกํา นั ล ก็ทาํ ให้ ของพระองค์ จะสถาปนาอยู่ เป็ น
แผ่ นดินย่ อยยับ
นิตย์
5คนที% ป้ อยอเพื% อนบ้ านของตน 15 ไม้ เรี ยวและคํา ตั กเตื อ นให้
ย่ อมกางข่ ายไว้ ดักเท้ าของเขา
เกิ ดปั ญญา แต่ ถ้ าปล่ อยเด็กไว้
6คนชั% วติ ดกั บอยู่ ในการละเมิ ด แต่ ลาํ พั งจะนําความอั บอายมาสู่
ของตน แต่ คนชอบธรรมร้ อง มารดาของตน
เพลงและเปรมปรีดZ ิ
16 เมื% อคนชั% วร้ ายเพิ% มพู น การ
7คนชอบธรรมรู้ จั กสิ ทธิ ของคน ละเมิดก็ทวีข6 ึ น แต่ คนชอบธรรม
ยากจน แต่ คนชั% วร้ ายไม่ เข้ าใจ จะมองดูความล่ มจมของเขา
ความรู้ อย่ างนี6
17 จงฝึ กสอนบุ ต รชายของเจ้ า
8 คนมั กเยาะเย้ ยกระทํา บ้ าน และเขาจะให้ เจ้ าได้ หยุดพัก เออ
เมืองให้ เข้ าบ่ วง แต่ ปราชญ์แปร เขาจะให้ ความปี ติยินดีแก่ ใจของ
ความโกรธเกรี6 ยวไปเสีย
เจ้ า
9 ถ้ าปราชญ์ มี เ รื% องโต้ เถี ยงกั บ 18 ที%ใดๆที%ไม่ มีนิมิต ประชาชน
คนโง่ ไม่ ว่ าเขาดุ เดื อดหรื อหั ว ก็พินาศ แต่ คนที% รั กษาพระราช
เราะ ก็ไม่ มีวันสงบลงได้
บัญญัติจะเป็ นสุข
10 คนที% กระหายเลื อดย่ อม 19 สั กแต่ ใช้ คําพู ดเท่ านั6 นจะฝึ ก
เกลี ยดคนเที% ยงธรรม แต่ คน สอนคนใช้ ไม่ ได้ เพราะถึ งแม้
ชอบธรรมแสวงหาชี วิตของเขา
เขาเข้ าใจ แต่ เขาก็จะไม่ ตอบ
11 คนโง่ ย่ อ มให้ ความคิ ด ของ 20 เจ้ าเห็นคนที% ปากไวหรื อ ยัง
เขาพลุ่ งออกมาเต็มที%
แต่ มีหวังในคนโง่ มากกว่ าเขา
ปราชญ์ย่อมยับยั6 งความคิดไว้ จน 21 บุ คคลที% ทะนุ ถนอมคนใช้
ภายหลัง
ของตนตั6 งแต่ เด็กๆ ที%สุดจะเห็น
12 ถ้ าผู้ ครอบครองเชื% อฟั งความ ว่ าเขากลายเป็ นบุตรชายของตน
(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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หน้ า 1353
สุภาษิต MQ, PK
22 คนเจ้ าโมโหย่ อมเร้ าการวิ - ลงมา ใครเล่ าได้ รวบรวมลมไว้
วาท และคนที% มั กโกรธก็เป็ น ในกํามือของท่าน ใครเล่ าได้ เอา
เหตุให้ มีการละเมิดมากขึ6 น
เครื% องแต่ งกายห่ อห้ วงนํา6 ไว้
23 ความเย่ อหยิ% งของคนนํา เขา ใครเล่ า ได้ สถาปนาที% สุ ด ปลาย
ให้ ต%าํ ลง แต่ คนที%มีใจถ่ อมจะได้ แห่ งแผ่ นดิ นโลกไว้ นามของผู้
รับเกียรติ
นั6 นว่ ากระไร และนามบุ ตรชาย
24 ผู้ เข้ า ส่ วนกั บขโมยก็เ กลี ยด ของผู้ น6 ั นว่ ากระไร ถ้ าท่ านบอก
ชั งชี วิตของตน เขาได้ ยินคําสาป ได้
แช่ ง แต่ ไม่ เปิ ดเผยอะไรเลย
5 พระวจนะทุ กคํา ของพระเจ้ า
25 การกลั วคนวางบ่ วงไว้ แต่ นั6 นก็บริ สุ ทธิZ พระองค์ ทรงเป็ น
บุ คคลที% วางใจในพระเยโฮวาห์ ก ็ โล่ แก่ บรรดาผู้ ที% วางใจในพระ
จะปลอดภัย
องค์
26 คนเป็ นอั นมากแสวงหา 6อย่ าเพิ% มอะไรเข้ ากับพระวจนะ
ความพอใจจากผู้ ครอบครอง ของพระองค์ เกรงว่ าพระองค์จะ
แต่ ทุ ก คนจะได้ ความยุ ติ ธ รรม ทรงขนาบเจ้ า และเขาจะเห็นว่ า
จากพระเยโฮวาห์
เจ้ าเป็ นคนมุ สา
27 คนไม่ ช อบธรรมเป็ นที% สะ- 7ข้ าพระองค์ ขอสองสิ% งจากพระ
อิดสะเอียนแก่ คนชอบธรรม แต่ องค์ ขออย่ าทรงปฏิเสธที% จะให้
คนเที% ยงธรรมในทางของเขา ข้ าพระองค์ก่อนข้ าพระองค์ตาย
กลั บเป็ นที% สะอิ ดสะเอี ยนแก่ คน 8ขอให้ ความไร้ สาระและความ
ชั% วร้ าย
มุ สาไกลจากข้ าพระองค์ ขออย่ า
ถ้อยคําของอากู ร ์
ประทานความยากจนหรื อความ
ถ้ อยคําของอากู ร์ บุตร มั% งคั% งแก่ ข้ าพระองค์ ขอเลี6 ยง
ชายยาเคห์
คื อคํา ข้ าพระองค์ด้วยอาหารที% พอดีแก่
พยากรณ์ของเขา ชายคนนั6 นพูด ข้ าพระองค์
กับอิ ธีเอล กับอิ ธีเอลและอูคาล 9เกรงว่ าข้ าพระองค์จะอิ% ม และ
ปฏิ เสธพระองค์ แล้ วพู ดว่ า
ว่ า
2แท้ จริงข้ าก็เขลากว่ าคนใด ข้ า "พระเยโฮวาห์ เป็ นผู้ ใดเล่ า"
หรื อ เกรงว่ าข้ าพระองค์ จ ะยาก
ไม่ มีความเข้ าใจอย่ างมนุ ษย์
3ข้ าไม่ เคยเรียนรู้ ปัญญา ทั6งไม่ จนและขโมย และออกพระนาม
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ อย่ างไร้
มีความรู้ ขององค์ผ้ ู บริสุทธิZ
4ใครเล่ าได้ ข6 ึ นไปยังสวรรค์หรื อ ค่ า

30

(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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สุภาษิต PK
หน้ า 1354
10 อย่ ากล่ าวหาคนใช้ ให้ นาย สําหรับข้ า เออ สี% ส%ิ งที%ข้าไม่ เข้ า
ของเขาฟั ง เกรงว่ าเขาจะแช่ งเจ้ า ใจ
และเจ้ าจะต้ องมีความผิด
19 คื อท่ าที ของนกอิ นทรี ในฟ้ า
11 มี คนชั% วอายุ ห นึ% งที% แช่ งบิ ดา ท่ าที ของงู บนหิ น ท่ าที ของเรื อ
ของตน และไม่ อวยพรแก่ มารดา ในท้ องทะเล และท่ าที ของชาย
ของตน
กับหญิงสาว
12 มีคนชั% วอายุหนึ% งที%บริสุทธิZ ใน 20 นี% เป็ นทางของหญิ งผู้ ล่ วง
สายตาของตนเอง แต่ ยังมิได้ รับ ประเวณี คื อ นางรั บประทาน
การชํา ระล้ างให้ พ้ นจากความ และนางเช็ดปาก และนางพูดว่ า
โสโครกของตน
"ฉันไม่ ได้ ทาํ ผิด"
13 มีคนชั% วอายุหนึ% ง โอ ตาของ 21 แผ่ นดิ นโลกสั% นสะเทื อนอยู่
เขาสูงจริงหนอ และหนังตาของ ใต้ สามสิ% ง เออ มั นทนอยู่ ใต้
เขาสูงยิ% ง
สี% ส%ิ งไม่ ได้
14 มี ค นชั% วอายุ หนึ% งที% ฟั นของ 22 คื อ ทาสเมื% อได้ เป็ นกษั ต ริ ย์
เขาเป็ นเหมื อนดาบ เขี6 ยวของ คนโง่ เมื% อกินอิ% ม
เขาเป็ นเหมื อนมี ด เพื% อจะกลื น 23 เมื% อหญิ ง ที% น่ าเกลี ยดชั ง ได้
กิ น คนยากจนเสี ยจากแผ่ น ดิ น สามี และสาวใช้ ที% ได้ เป็ นนาย
โลก และคนขัดสนเสียจากท่าม- แทนนายหญิงของตน
กลางมนุ ษย์
24 มี ส%ี สิ% งในแผ่ นดิ นโลกที% เล็ ก
15 ปลิงมี ลูกตัวเมียสองตั ว มัน เหลือเกิน แต่ มีปัญญามากเหลือ
ร้ องว่ า "ให้ ให้ " แต่ ส%ิ งสามสิ% งนี6 ล้ น
ไม่ เคยอิ% ม เออ สี% ส%ิ งไม่ เคยพูด 25 มด เป็ นประชาชนที% ไม่ แข็ง
ว่ า "พอแล้ ว"
แรง แต่ มันยังเตรียมอาหารของ
16 คื อแดนผู้ ตาย ครรภ์ ของ มันไว้ ในฤดูแล้ ง
หญิ งหมั น แผ่ นดิ นโลกที%ไม่ อ%ิ ม 26 ตั วกระจงผา เป็ นประชาชน
นํา6 และไฟที%ไม่ เคยพูดว่ า "พอ ที%ไม่ มีกาํ ลัง แต่ มันยังสร้ างบ้ าน
แล้ ว"
ของมันในซอกหิ น
17 นั ยน์ ตาที% เยาะเย้ ยบิ ด าและ 27 ตั` กแตนไม่ มีกษั ตริย์ แต่ มัน
ดู ถู ก ไม่ ฟั ง มารดาจะถู กกาแห่ ง ยังเดินขบวนเป็ นแถว
หุ บเขาจิ กออกและนกอิ นทรี 28 แมงมุ มนั6 น เจ้ าเอามือจับได้
หนุ่ มจะกินเสีย
แต่ มันยังอยู่ ในพระราชวัง
18 มี ส ามสิ% งที% ประหลาดเหลื อ 29 มี สามสิ% งที% สง่ างามมากในท่ า
(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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หน้ า 1355
สุภาษิต PK, PI
เดิ น เออ มี ส%ี ส%ิ งที% ย่างเท้ าของ คํา วิ นิ จฉั ยที% มี ต่ อคนทุ กข์ ยากก็
มันผ่ าเผย
ไขว้ เขวไป
30 คือสิงโต ซึ% งเป็ นสัตว์ท%ีมีกาํ - 6จงให้ สุ ราแก่ ผ้ ู ท%ีกาํ ลังจะพิ นาศ
ลังมากที%สุด และไม่ ยอมหั นหลัง และเหล้ าองุ่ นแก่ ผู้ ที% ทุ กข์ ใจ
กลับเพราะสิ% งใดเลย
อย่ างขมขื% น
31 สุนัขล่ าเนื6 อ แพะผู้ ด้วย และ 7จงให้ เขาดื% มและลื มความยาก
กษั ตริ ย์ ผู้ ซึ% งไม่ มี ใครก่ อการ จนของเขา เพื% อจะจดจํา ความ
กบฏ
ระทมทุ ก ข์ ของเขาไม่ ไ ด้ อี ก ต่ อ
32 ถ้ าเจ้ าเป็ นคนโง่ ยกย่ องตน ไป
เอง หรือคิดแผนการชั% วร้ าย จง 8 จงอ้ าปากของเจ้ าแทนคนใบ้
เอามือปิ ดปากของเจ้ าเสียเถิด
เพื% อสิ ทธิ ของทุ กคนที% ถู กทิ6 งร้ าง
33 เพราะเมื% อกวนนํา6 นมก็ ไ ด้ อยู่
เนยเหลว เมื% อบีบจมู กก็ได้ โลหิ ต 9จงอ้ าปากของเจ้ า พิ พากษา
และเมื% อกวนโทโสก็ได้ การวิวาท
อย่ างชอบธรรม รั กษาสิ ทธิ ของ
ถ้อยคําของ
คนจนและคนขัดสนให้ คงอยู่
ภรรยาทีดี
กษัตริ ยเ์ ลมู เอล
ถ้ อยคํา ของกษั ตริ ย์ เล- 10 ใครจะพบภรรยาที% ดี เพราะ
มู เอล คื อคําพยากรณ์ท%ี ค่ าของเธอประเสริ ฐยิ% งกว่ าทับพระราชชนนี ได้ สอนไว้ แก่ พระ ทิมมากนัก
11 จิ ตใจของสามี เธอก็วางใจใน
องค์
2อะไรเล่ า ลูกแม่ เอ๋ย อะไรเล่ า เธอ และสามีจะไม่ ขาดกําไร
ลูกแห่ งท้ องแม่ เอ๋ย อะไรเล่ า ลูก 12 เธอจะทํา ความดี ให้ เขา ไม่
ทําความร้ าย ตลอดชี วิตของเธอ
แห่ งคําปฏิญาณของแม่ เอ๋ย
3อย่ าให้ กาํ ลั งของเจ้ าแก่ ผ้ ู หญิ ง 13 เธอแสวงหาขนแกะและป่ าน
อย่ า ให้ ทางของเจ้ าแก่ ผ้ ู ทํา ลาย และทํางานด้ วยมืออย่ างเต็มใจ
14 เธอเป็ นเหมื อ นกํา ปั% นของ
กษัตริย์ใดๆ
4โอ เลมู เอลเอ๋ ย ไม่ สมควรที% พ่ อค้ า เธอนําอาหารของเธอมา
กษั ตริ ย์ ไม่ สมควรที% กษั ตริ ย์จะ จากที%ท%ีไกล
เสวยเหล้ าองุ่ น หรื อผู้ ที% ครอบ 15 เธอลุ ก ขึ6 นตั6 งแต่ ยั ง มื ด อยู่
และจั ดอาหารให้ ครั วเรื อนของ
ครองจะดื% มสุรา
5 เกรงว่ าเขาจะดื% มและหลงลื ม เธอ และจั ดส่ วนแบ่ งให้ แก่ สาว
ตั วบทกฎหมายนั6 นเสี ย และ ใช้ ของเธอ

31

(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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สุภาษิต PI
หน้ า 1356
16 เธอพิ เคราะห์ ดู ไร่ นาแล้ ว 24 เธอทําเครื% องแต่ งกายด้ วยผ้ า
ก็ซ6 ื อไว้ ด้ วยผลแห่ งนํา6 มื อของ ลินินไว้ ขาย เธอส่ งผ้ าคาดเอวให้
เธอ เธอปลูกสวนองุ่ น
แก่ พ่อค้ า
17 เธอคาดเอวของเธอด้ วยกํา- 25 กํา ลั งและเกี ยรติ ยศเป็ น
ลั ง และกระทํา ให้ แขนของเธอ เครื% องนุ่ งห่ มของเธอ เธอจะ
เข้ มแข็ง
ปลื6 มปี ติในอนาคต
18 เธอรู้ ว่ าสิ น ค้ าของเธอเป็ น 26 เธออ้ าปากกล่ าวด้ วยสติ
ของที% ดี กลางคื นตะเกี ยงของ ปั ญญา และกฎเกณฑ์แห่ งความ
เธอก็ไม่ ดับ
กรุณาก็อยู่ ท%ีล6 ิ นของเธอ
19 เธอยื% นมื อออกจั บไน และ 27 เธอดู แลการงานในครั วเรื อน
มือของเธอจับเครื% องปั% น
ของเธอ และไม่ รับประทานอา20 เธอหยิ บยื% นให้ คนยากจน หารแห่ งความเกียจคร้ าน
เออ เธอยื% นมื อออกช่ วยคนขั ด 28 ลู ก ๆของเธอตื% นขึ6 นมาก็ ชม
สน
เชยเธอ สามี ของเธอก็ยกย่ อง
21 เธอไม่ กลั วหิ มะมาทํา อั นต- เธอ
รายแก่ ค นในครั วเรื อ นของเธอ 29 ว่ า "สตรีเป็ นอันมากทําอย่ าง
เพราะบรรดาคนในครั วเรื อน ดี เลิ ศ แต่ เธอเลิ ศยิ% งกว่ าเขาทั6 ง
ของเธอสวมเสื6 อสีแดงสด
หมด"
22 เธอทํา ผ้ าปู สาํ หรั บเธอด้ วย 30 เสน่ ห์ เป็ นของหลอกลวงและ
สิ% งทอ เสื6 อผ้ าของเธอทําด้ วยผ้ า ความงามก็เปล่ าประโยชน์ แต่
ลินินและผ้ าสีม่วง
สตรี ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จ ะได้
23 สามี ของเธอเป็ นที% รู้ จั กที% รับการยกย่ อง
ประตู เมื อง เมื% อท่ านนั% งอยู่ 31 จงให้ เธอรั บผลแห่ งนํา6 มื อ
ในหมู่ พวกผู้ ใหญ่ ของแผ่ น ดิ น ของเธอ และให้ การงานของเธอ
นั6 น
ยกย่ องเธอที%ประตูเมือง

(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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