า 1357
ปญหนญาจารย
ถาไมมีพระเจาแลว
การงานและปญญาทั้ งสิ้ น
ของมนุษยก็เปลาประโยชน
ถ อยคําของป ญญาจารย ผู
เ ป น บุ ต รช า ยข อ ง ด า วิ ด
กษัตริยในเยรูซาเล็ม
2ป ญญาจารย กล าวว า อนิ จจั ง
อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัด
อนิจจัง
3ที่ มนุ ษย ทํา งานตรากตรําภาย
ใต ดวงอาทิ ตย เขาไดประโยชน
อะไรจากงานทั้ งสิ้ นที่ เขาทํานั้ น
สิ่ งสารพัดที่ นาปรารถนา
ก็ลวงไป
4ชั่ วอายุ หนึ่ งล วงไป และอี ก
ชั่ วอายุหนึ่ งก็มา แตแผนดินโลก
คงเดิมอยู เปนนิตย
5ดวงอาทิ ตย ขึ้ น และดวงอาทิ ตย ตก แล วรี บไปถึ งที่ ซึ่ งขึ้ น
มานั้ น
6ลมพั ดไปทางใต แล วเวี ยน
กลั บไปทางเหนื อ ลมพั ดเวี ยน
ไปเวียนมา แลวลมพัดกลับตาม
ทางเวียนของมัน
7แม น้ํ า ทั้ งหลายไหลไปสู ทะเล
แต ทะเลก็ไมเต็ม แมน้ํา ไหลไป
สู ที่ ใดก็ไหลไปสู ที่ นั่ นอีก
8สารพั ดเหนื่ อยกั นหมด คน
ใดๆก็พูดไมออก นัยนตาก็ดูไม
อิ่ มหรือหูก็ฟงไมเต็ม
9 สิ่ งที่ เป น ขึ้ นแล วคื อ สิ่ งที่ จะ

1

เป นขึ้ นอี ก สิ่ งที่ ทํากั นแล วคื อ
สิ่ งที่ จะต องทํากั นอี ก และไม มี
สิ่ งใดใหมภายใตดวงอาทิตย
10 มี สั กสิ่ งหนึ่ งหรื อที่ เขาจะพู ด
ไดวา "ดูซี สิ่ งนี้ ใหม" สิ่ งนั้ นมี
อยู แลวในสมัยกอนเราทั้ งหลาย
11 ไม มี ก ารจดจํ า ถึ ง สมั ยก อ น
และจะไม มี การจดจําสิ่ งหลั งๆที่
จะเกิดมาในทามกลางบรรดาผู ที่
มาภายหลัง
สติปญญาและความรู
มากมายนําความเศราโศก
และความเสียใจมาสู เรา
12 ข าพเจ า ป ญญาจารย เคย
เป น กษั ต ริ ย เ หนื ออิ ส ราเอลใน
กรุงเยรูซาเล็ม
13 และข า พเจ า ตั้ งใจเสาะและ
แสวงหาโดยสติ ป ญญาถึ งสิ่ ง
สารพั ด ที่ กระทํ า กั น ภายใต ฟ า
สวรรค เปนเรื่ องยากลําบากซึ่ ง
พระเจ าประทานให บุ ตรของ
มนุษยทํากันอยู นั้ น
14 ข าพเจ าเคยเห็ นการทั้ งปวง
ซึ่ งเขากระทํากั นภายใต ดวงอาทิ ตย และดู เถิ ด สารพั ดก็ เป น
ความว างเปล าและความวุ นวาย
ใจ
15 อะไรที่ คดจะทําให ตรงไม ได
และอะไรที่ ขาดอยู จะนั บให ครบ
ไมได
16 ข าพเจ ารําพึงในใจของขาพ-

(1) ปญจ 1:12 (2) ปญจ 2:11 (3) ปญจ 2:22 (4) ปญจ 6:12 (5) ปฐก 8:22
(6) โยบ 3:8 (7) โยบ 38:10 (8) ปญจ 2:11 (9) ปญจ 3:15 (10) มธ 5:12; 23:30
(11) ปญจ 2:16 (12) 1 พกษ 4:1 (13) ปญจ 1:17 (14) ปญจ 1:17 (15) ปญจ 3:14
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ปญญาจารย 1, 2
หนา 1358
เจาวา "ดูเถิด ขาพเจาไดมาถึง ตลอดชีวิตของเขา
ฐานะที่ สูงสง และไดมีสติปญญา
เรือนใหญโตและ
มากกว า ใครๆที่ เคยอยู ในกรุ ง
ทรัพยสมบัติก็อนิจจัง
เยรูซาเล็มกอนขาพเจา เออ ใจ 4 ข าพเจ ากระทํ า การใหญ โต
ข า พเจ า ก็ เ จนจั ด ในสติ ป ญ ญา ข าพเจ าได สร างเรื อนหลายหลั ง
และความรู อยางยิ่ ง"
และปลูกสวนองุ นหลายแปลง
17 ข า พเจ าก็ ตั้ งใจรู สติ ป ญญา 5 ข า พเจ า ทํ า สวนหย อนใจและ
รู ความบ าบอ และความเขลา สวนผลไม หลายแห ง ปลู กต น
ข า พเจ า สั งเกตเห็ นว าเรื่ องนี้ ก็ ไม มี ผลทุ กอย างไว ในสวนเหล า
เปนแตกินลมกินแลงดวย
นั้ น
18 เพราะในสติปญญามากๆก็ มี 6ข าพเจ าสร างสระน้ํา หลายสระ
ความทุกขระทมมาก และบุคคล สําหรั บตั วเอง เพื่ อจะใช น้ํ า ใน
ที่ เ พิ่ ม ความรู ก็ เพิ่ มความเศร า สระนั้ นรดหมู ไมที่ กําลังงอกงาม
โศก
7ข าพเจาซื้ อทาสชายหญิ งไว มี
การสนุกสนานและ
ทาสเกิดขึ้ นในบาน ขาพเจายังมี
ความเขลาก็อนิจจัง
ฝูงวั วฝูงแพะแกะเป นสมบัติ มาก
ข าพเจ ารําพึ งในใจว า "มา กว า ของบรรดาคนที่ อยู ในกรุ ง
เถอะ มาลองสนุกสนานกัน เยรูซาเล็มกอนขาพเจาดวย
ดู เอา จงสนุกสบายใจไป" แต 8ข า พเจ าสะสมเงิ น ทองไว ด วย
ดูเถิด เรื่ องนี้ ก็อนิจจังเชนกัน
และส่ําสมทรัพย สมบัติ อันควรคู
2 ข า พเจ าพู ด เกี่ ยวกั บการหั ว กั บกษั ต ริ ย และควรคู กั บเมื อ ง
เราะวา "บ าๆบอๆ" และกล าว ทั้ งหลาย ข าพเจ ามี นั กร องชาย
ถึ งความสนุ กสนานว า "มี ประ- หญิงสําหรับตัว และเครื่ องดนโยชนอะไร"
ตรี ทุ กอย าง ซึ่ งเป นสิ่ งชอบใจ
3ข าพเจ าครุ นคิ ดในใจว าจะทํา บุตรทั้ งหลายของมนุษย
อย างไรกายจึ งจะคึ กคั กด วย 9ขาพเจาจึงเป นใหญเปนโตและ
เหล าองุ น และใจยั งคงแนะนํา เพิ่ มพูนมากกว าบรรดาคนที่ เคย
ข าพเจ าด วยสติ ป ญญา และจะ อยู มาก อนข าพเจ าในเยรู ซาเล็ ม
ยึ ดความเขลาไว อย างไร จน และสติ ปญญาของข าพเจ ายั งคง
ข าพเจ าจะเห็ นได ว า อะไรจะดี อยู กับขาพเจาดวย
สํ า หรั บให บุ ตรทั้ งหลายของ 10 สิ่ งใดๆที่ นัยนตาของขาพเจา
มนุ ษย กระทํ า ภายใต ท องฟ า อยากเห็ น ข าพเจ าก็ ไม ป ดบั ง

2

(17) ปญจ 1:13 (18) ปญจ 2:15 (1) ปญจ 2:15 (2) ปญจ 7:2-6 (3) ปญจ 1:17
(4) ปฐก 11:4 (5) พซม 4:12 (6) นหม 2:14 (7) 1 พกษ 9:20-22; อสร 2:58
(8) 1 พกษ 9:14, 28 (9) ปญจ 1:16 (10) ปญจ 3:22; 6:9; 11:9
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หนา 1359
ปญญาจารย 2
ข า พเจ า มิ ไ ด ห า มใจจากความ นั้ น ถากระนั้ นแล วขาพเจ าจะมี
สนุ กสนานใดๆ เพราะใจข าพ- สติ ป ญญามากมายทํ า ไมเล า"
เจ าพบความเพลิ ดเพลิ นใน ขาพเจาจึงรําพึงในใจวา เรื่ องนี้
บรรดางานของข าพเจ า และนี่ ก็อนิจจังเหมือนกัน
เป น ส วนของข าพเจ าจากการ 16 เพราะตลอดไปไม มี ใครระงานทั้ งสิ้ นของขาพเจา
ลึ ก ถึ ง คนมี ส ติ ป ญญามากกว า
11 แล วข าพเจ าหั น มาดู บรรดา คนเขลา ดวยเห็นวาในอนาคตก็
สิ่ งที่ มื อข าพเจ ากระทํา และ ลื มกั นไปหมดแล ว แล วคนมี
ความเหน็ ดเหนื่ อยที่ ขาพเจ าทุ ม สติปญญาตายอยางไร ก็เหมือน
เทลงไปและ ดู เถิด ทุ กอย างก็ คนเขลา
เป นความว างเปล าและความ 17 ขาพเจาจึงเกลียดชีวิต เพราะ
วุ นวายใจ และไม มี ประโยชน ว า การงานที่ เขาทํ า กั น ภายใต
อะไรภายใตดวงอาทิตย
ดวงอาทิ ต ย ก อ ความสลดใจให
การงาน ทรัพยสมบัติและ
แกขาพเจา เพราะสารพัดก็ เปน
ความว างเปล าและความวุ นวาย
สติปญญาก็อนิจจัง
12 ข า พเจ า จึ ง หั นมาพิ เ คราะห ใจ
สติปญญา ความบาบอและความ 18 เออ ข าพเจาเกลี ยดการงาน
เขลา เพราะคนที่ มาภายหลั ง ทั้ งสิ้ นของข าพเจ า ซึ่ งข าพเจ า
กษั ตริ ยจะทําอะไรได บาง เขาก็ ตรากตรําอยู ภายใต ดวงอาทิ ตย
กระทําสิ่ งที่ เขากระทํากั นมานาน เพราะข าพเจ าจําต องละการนั้ น
ไว ให แก คนที่ มาภายหลั งข าพแลวนั้ นได
13 ข าพเจ าเห็ นว าสติ ป ญญา เจา
วิ เศษกว าความเขลา เหมื อน 19 แล วใครจะไปทราบว าเขาคน
นั้ นจะเป น คนมี ส ติ ป ญญาหรื อ
ความสวางวิเศษกวาความมืด
14 คนมี สติ ป ญ ญามี ตาอยู ใน คนเขลา กระนั้ นเขาก็ ครอบ
สมอง แต คนเขลาเดิ นในความ ครองบรรดาการงานของขาพเจา
มืด ถึงกระนั้ นขาพเจายังเห็นวา ที่ ข าพเจ าได ตรากตรํามาและที่
เหตุ การณ อย างเดี ยวกั นเกิ ดขึ้ น ข าพเจ าใช สติ ปญญากระทําภาย
ใตดวงอาทิตย นี่ ก็อนิจจังดวย
แกเขาทั้ งมวล
15 ข าพเจ าจึ งรํ า พึ งในใจว า 20 ข าพเจ าจึ งกลั บอั ดอั้ นตั นใจ
"เหตุการณอันใดเกิดแก คนเขลา นั ก ถึ ง เรื่ องการงานทั้ งสิ้ นของ
ฉันใด ก็จะเกิดกับตัวขาพเจาฉัน ขาพเจา ซึ่ งขาพเจาตรากตรํามา
(11) ปญจ 2:14 (12) ปญจ 1:17 (13) ปญจ 7:11-12 (14) ปญจ 8:1; 10:2-3
(15) ปญจ 1:16, 18 (16) อพย 1:6; ปญจ 1:11 (17) กดว 11:15; 1 พกษ 19:4
(18) ปญจ 1:13; 2:4-9 (19) 1 พกษ 12:14; ปญจ 3:22 (20) ปฐก 43:14
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หนา 1360
ภายใตดวงอาทิตย
พู น เพื่ อว าเขาจะได มอบให แก
21 ด วยว ามี คนที่ ทํา งานโดยใช ผู ที่ พอพระทั ย ต อพระพั กตร
สติ ป ญญา ความรู และความ พระเจ า นี่ ก็ เป นความว างเปล า
ชํานาญ แต แล วก็ ละการนั้ นให และความวุ นวายใจดวย
เป นส วนของอี กคนหนึ่ งที่ หาได
ความเพลิดเพลินทั้ งหลาย
ออกแรงทําเพื่ อการนั้ นไม นี่ ก็
อยู ชั่ วคราว
อนิจจังดวยและสามานยยิ่ง
มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ ง และ
22 เพราะว าเขาได อะไรจาก
มี วาระสํ า หรั บ เรื่ องราวทุ ก
บรรดาการงานและความเคร ง อยางภายใตฟาสวรรค
เครี ยดในใจที่ เขาต องตรากตรํา 2มี วาระเกิ ด และวาระตาย มี
ภายใตดวงอาทิตยเลา
วาระปลู ก และวาระถอนสิ่ งที่
23 ด วยว าวั นเวลาทั้ งหมดของ ปลูกทิ้ ง
เขามี แต ความเจ็ บปวด และกิ จ 3มี วาระฆ า และวาระรั กษาให
ธุ ระของเขาก อความสลดใจ ถึ ง หาย มี วาระรื้ อทลายลง และ
กลางคื น จิ ตใจของเขาก็ ไม หยุ ด วาระกอสรางขึ้ น
พักสงบ นี่ ก็อนิจจังดวย
4มี วาระร องไห และวาระหั ว24 สํา หรั บมนุ ษย นั้ นไม มี อะไร เราะ มี วาระไว ทุ กข และวาระ
ดี ไปกว ากิ นและดื่ ม กั บการให เตนรํา
จิ ต ใจของเขายิ น ดี ใ นผลดี แห ง 5มี วาระโยนหิ นทิ้ ง และวาระ
การงานของเขา นี่ แหละขาพเจา เก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด
เห็ นว าเป นมาจากพระหั ตถ ของ และวาระงดเวนการสวมกอด
พระเจา
6มี วาระแสวงหา และวาระทํา
25 ด วยใครจะกิ นได หรื อใคร หาย วาระเก็บรักษาไว และวาระ
จะมี ความชื่ นบานได มากกว า โยนทิ้ งไป
ขาพเจา
7มี วาระฉี กขาด และวาระเย็ บ
26 เพราะว าพระเจ าประทาน วาระนิ่ งเงียบ และวาระพูด
สติ ป ญญา ความรู และความ 8มี วาระรั ก และวาระเกลี ยด
ยิ นดีใหแก คนที่ พระองค ทรงพอ วาระสงคราม และวาระสันติ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ 9 คนงานได กํ า ไรอะไรจากการ
องค แต ส วนคนบาปนั้ นพระ งานของเขา
องค ประทานความเหนื่ อยยาก 10 ข าพเจ าเห็ นเรื่ องยากลําบาก
ในการรวบรวมและสะสมใหเพิ่ ม ซึ่ งพระเจ า ประทานให บุ ต รทั้ ง
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(21) ปญจ 2:17 (22) ปญจ 1:3 (23) ปฐก 47:9 (24) ปญจ 3:12 (25) ปญจ 1:12
(26) ปฐก 7:1 (1) ปญจ 3:17 (2) ปฐก 17:21 (3) พบญ 32:39 (4) นหม 8:9-12
(5) ยชว 4:3-9 (6) ปฐก 30:30 (7) ปฐก 37:29 (8) อสค 16:8 (9) ปญจ 1:3
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หนา 1361
ปญญาจารย 3
หลายของมนุษยทํากันอยู นั้ น
ด วย และในที่ ของความชอบ
11 พระอ ง ค ท รง ก ระทํ า ให ธรรมมีความชั่ วชาอยู ดวย
สรรพสิ่ งงดงามตามฤดู กาลของ 17 ข าพเจ ารําพึงในใจของขาพมัน พระองคทรงบรรจุโลกไวใน เจาวา "พระเจาจะทรงพิพากษา
จิ ตใจของมนุ ษย เพื่ อมนุ ษย จะ คนชอบธรรมและคนชั่ วร าย
มองไม เห็ นว าพระเจ าทรงกระ- เพราะมี ก าลกํ า หนดไว สํ า หรั บ
ทํ า อะไรไว ตั้ งแต เดิ มจนกาล ทุกเรื่ อง และสําหรับการงานทุก
สุดปลาย
อยาง"
12 ขาพเจาทราบแลววา สําหรับ 18 ข าพเจ ารําพึงในใจของขาพเขาไม มี อะไรที่ จะดี ไปกว าเปรม เจ า เกี่ ยวกั บสภาพของบุ ต รทั้ ง
ปรี ดิ์ และกระทํ า การดี ตลอด หลายของมนุษยวา "พระเจาทรง
ชีวิต
ทดสอบเขาเพื่ อ จะสําแดงว าเขา
13 และว าเป นของประทานจาก เปนเพียงสัตว"
พระเจาแกมนุษย ที่ จะใหมนุษย 19 เพราะว าเหตุ การณ ของบุ ตร
ได กิ นดื่ มและเพลิ ดเพลิ นในผล ทั้ งหลายของมนุ ษ ย กั บเหตุ ดีแหงบรรดาการงานของเขา
การณ ของ สั ตว เดี ยรั จฉาน
14 ข าพเจาทราบอยู วาสารพั ดที่ นั้ นเหมื อนกันคือเป นเหตุ การณ
พระเจ าทรงกระทํ า ก็ ดํ า รงอยู อั นเดี ยวกั น ฝ ายหนึ่ งตาย อี ก
เปนนิตย จะเพิ่ มเติมอะไรเขาไป ฝ ายหนึ่ งก็ ตายเหมื อนกั น ทั้ ง
อีกก็ไม ได หรื อจะชั กอะไรออก สองมี ล มหายใจอย า งเดี ยวกั น
เสี ยก็ ไม ได พระเจ าทรงกระทํา และมนุ ษย ไม มี อะไรดี กว าสั ตว
เช นนั้ น เพื่ อให คนทั้ งหลายมี เดี ยรั จฉาน เพราะสารพั ดก็
ความยําเกรงต อพระพั กตร พระ อนิจจัง
องค
20 สารพั ดไปยั งที่ เดี ยวกั น
15 อะไรๆซึ่ งเป นอยู ในป จจุ บัน สารพั ดเป นมาจากผงคลี ดิ น
ก็ เป นอยู นานมาแล ว อะไรๆที่ และสารพั ด กลั บเป น ผงคลี ดิ น
จะเป น มาก็ เ คยเป น อยู นานมา อีก
แล ว
และพระเจ าทรงแสวง 21 ใครรู ว าจิ ตวิ ญญาณของ
หาอะไรๆที่ ลวงไปนั้ น
มนุ ษย ไ ปสู เบื้ องบนหรื อ เปล า
16 ยิ่ งกว านั้ นอี ก ที่ ภายใต ดวง และวิ ญญาณของสัตว เดียรั จฉาน
อาทิตยขาพเจาเห็นวา ในที่ ของ ลงไปสู พิภพโลกหรือเปลา
ความยุ ติ ธรรมมี ความชั่ วร ายอยู 22 เพราะฉะนั้ นข าพเจ า จึ งเห็ น
(12) ปญจ 3:22 (13) ปญจ 2:24 (14) สดด 33:11 (15) ปญจ 1:9 (16) ปญจ 4:1
(17) ปญจ 1:16; 2:1 (18) ปฐก 3:17-19; โยบ 14:1-4 (19) ปญจ 2:16
(20) ปญจ 3:21; 6:6 (21) ปญจ 12:7; ลก 16:22-23 (22) ปญจ 3:11-12
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ปญญาจารย 3, 4
หนา 1362
ว า ไม มี อะไรดี ไปกว าที่ มนุ ษย ดวงอาทิตยอีก
จะเปรมปรี ดิ์ ในการงานของตน 8คือ คนหนึ่ งอยู ตัวคนเดียว ไม
ดวยวานั่ นเป นสวนของเขา ใคร มี คนอื่ น ไม มี บุตรหรื อพี่ น อง
จะนํา เขาให เ ห็ นว าอะไรจะเป น แต เขาทําการงานไม หยุ ดหย อน
มาภายหลังเขา
ตาของเขาไม เคยอิ่ มความมั่ งคั่ ง
บรรดาการขมเหงและการพบ
เขาไม เคยคิ ดว า "ข าตรากตรํา
ทํ า งานและตั ว ข า อดๆอยากๆ
อุปสรรคตางๆก็อนิจจัง
นี่ ก็ อนิ จจั งด วย
ขาพเจาพิ จารณาบรรดาการ เพื่ อผู ใด"
ข มเหงที่ เกิ ดขึ้ นภายใต ดวง และเปนเรื่ องสามานย
อาทิตยอีก และดูเถิด น้ําตาของ 9สองคนก็ดีกวาคนเดียว เพราะ
ผู ที่ ถู กข มเหง ไม มี คนเล าโลม ว าเขาทั้ งสองย อมได รั บผลตอบ
เขา ฝ ายผู ขมเหงเขานั้ นกุ มอํา- แทนอย างดี สําหรั บการงานของ
เขา
นาจ แตหามีผู ใดเลาโลมเขาไม
2 เพราะฉะนั้ นข า พเจ า ยกย อ ง 10 ด วยวาถาคนหนึ่ งล มลง อี ก
คนตายที่ ตายไปแล วมากกวาคน คนหนึ่ งจะไดพะยุงเพื่ อนของตน
ให ลุ กขึ้ น แต วิ บัติ แก คนนั้ นที่
เปนที่ ยังเปนอยู
3เออ คนที่ ยังไม เป นมา ที่ ไม อยู คนเดียวเมื่ อเขาลมลง เพราะ
เห็ นการชั่ วที่ อุ บัติ ขึ้นภายใตดวง ไมมีผู อื่ นพะยุงยกเขาใหลุกขึ้ น
อาทิ ตย ก็ ยิ่ งดี กว าคนทั้ งสอง 11 อนึ่ ง ถาสองคนนอนอยู ดวย
กัน เขาก็อบอุ น แตถานอนคน
จําพวกนั้ น
4 แล วข า พเจ า พิ จ ารณาบรรดา เดียวจะอุ นอยางไรไดเลา
การงานตรากตรํา และบรรดาฝ 12 แม คนหนึ่ งสู คนเดี ยวได
มือในการงาน เพราะเหตุนี้ คนก็ สองคนจะสู เขาไดแน เชือกสาม
ถู กเพื่ อนบ านของตนริ ษยา นี่ ก็ เกลียวจะขาดงายก็หามิได
เป นความว างเปล าและความ 13 เด็กยากจนและมีสติ ปญญาก็
ดี กว า กษั ตริ ย ชราและโฉดเขลา
วุ นวายใจดวย
5คนโง งอมื อ และกิ นเนื้ อของ ผู รับคําแนะนําอีกไมไดแลว
14 เพ รา ะท า นอ อ ก ม า จา ก
ตนเอง
6 ความสงบสุ ขกํา มื อ หนึ่ งยั ง ดี เรื อนจําแล วขึ้ นครองราชสมบั ติ
กว าการงานตรากตรําสองกํามื อ ในขณะที่ มี ค นเกิ ดในราชอาณา
จั ก รของท า นเองกลายเป น คน
และกินลมกินแลง
7แลวขาพเจาเห็นอนิจจั งภายใต จน

4

(1) โยบ 6:29 (2) ปญจ 2:17 (3) ปญจ 6:3-5 (4) ปฐก 4:4-8 (5) สภษ 6:10-11
(6) สดด 37:16 (8) ปญจ 4:9-12 (9) ปฐก 2:18 (10) อพย 32:2 (11) 1 พกษ 1:1-2
(12) 2 ซมอ 23:9 (13) ปญจ 9:15-16 (14) ปฐก 41:14
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ปญญาจารย 4, 5
15 ข าพเจ าพิ จารณาบรรดาคนที่ 5ที่ เจ าจะไม ปฏิ ญาณก็ ยังดี กว า
มี ชี วิ ตเดิ นไปเดิ น มาอยู ภายใต ที่ เจาปฏิญาณแลวไมทําตาม
ดวงอาทิตย ทั้ งเด็กคนที่ สองนั้ น 6อยาให ปากของเจาเป นเหตุ นํา
ที่ จะขึ้ นไปแทนทาน
ตัวเจ าใหกระทําผิดไป และอยา
16 ประชาชนทั้ งหลายคือบรรดา พู ดต อหน าทู ตสวรรค ว า นี่
ผู ซึ่ งอยู ก อ นนั้ นไม มี ที่ สิ้ นสุ ด แหละเป นความพลั้ ง เผลอ
และบรรดาคนที่ มาภายหลังก็ จะ เหตุ ไฉนจะให พระเจ าทรงพิ โรธ
ไม เปรมปรี ดิ์ ในท านด วย แน เพราะเสียงพูดของเจา แล วเลย
นอน นี่ ก็เปนความวางเปลาและ ทรงทํ า ลายการงานแห ง น้ํ า มื อ
ความวุ นวายใจดวย
ของเจาเสียเลา
ชีวิตก็อนิจจัง
7 เพราะว า เมื่ อฝ น มากและคํา
เจ าจงระวั ง เท าของเจ า เมื่ อ พู ดมาก ก็ มี อนิ จจั งต างๆด วย
เจ าไปยั งพระนิ เวศของพระ แตเจาจงยําเกรงพระเจาเถิด
เจา เพราะการเขาใกลชิดเพื่ อจะ 8 ถ า เจ า เห็ น คนจนในเมื อ งถู ก
ฟ งก็ ดี กว าคนเขลาถวายสั กการ ข มเหงก็ ดี เห็ นความยุ ติ ธรรม
บู ชา ด วยว าเขาไม รู วาตนกําลั ง และความเที่ ยงธรรมเอาไปเสียก็
ดี เจ าอย าประหลาดใจในเรื่ อง
ทําชั่ ว
2อย าให ใจของเจ าเร็ วและอย า นั้ น ด วยว ามี เจ าหน าที่ คอยจั บ
ให ปากของเจ าพู ด โพล ง ๆต อ ตาเจ าหน าที่ อยู แล วยั งมี ผู สู ง
เบื้ องพระพั กตร พระเจ า เพราะ กว าอี ก ชั้ นหนึ่ ง จั บตาอยู เหนื อ
ว า พระเจ า ทรงสถิ ต ในสวรรค พวกเขาทั้ งสิ้ น
และเจ าอยู บนแผนดินโลก เหตุ 9ยิ่ งกว านั้ นอี ก ผลประโยชน
แหงแผนดินโลก ก็อยู ที่ เขาเหลา
ฉะนั้ นเจาจงพูดนอยคํา
3 ความฝ น จะสํ า เร็ จโดยมี ง าน นั้ นทั้ งหมด กษั ตริ ยเองก็ไดรั บ
มาก และจะรู จักเสียงคนเขลาได การเลี้ ยงดูจากไรนา
10 คนรั กเงินย อมไม อิ่ มเงิ นและ
เพราะการพูดมาก
4เมื่ อเจ าปฏิ ญาณไว ต อพระเจ า คนรั กสมบัติ ไมรู จั กอิ่ มกําไร นี่
อ ย า ชั ก ช า ที่ จะ ทํ า ต า ม คํ า ก็อนิจจังดวย
ปฏิญาณนั้ นใหสําเร็จ เพราะพระ 11 เมื่ อของดีเพิ่ มพูนขึ้ น คนกิน
องค ห าชอบพระทั ยในคนเขลา ก็ มี คั บคั่ งขึ้ น คนที่ เป นเจ าของ
ไม จงทําตามที่ เจ าปฏิ ญาณไว ทรัพยจะไดประโยชนอะไร นอก
จากจะได ชมเล นเปนขวั ญตาเท า
เถิด

5

(15) 2 ซมอ 15:6 (16) 2 ซมอ 15:12 (1) ปฐก 28:16 (2) ปฐก 18:27
(3) ปญจ 10:12 (4) ปฐก 28:20 (5) พบญ 23:22 (6) ปญจ 5:1 (7) ปญจ 7:18
(8) ปญจ 3:16 (9) ปฐก 1:29-30 (10) ปญจ 4:8 (11) ปฐก 12:16; 13:2
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หนา 1364
นั้ น
ของตนที่ ตนกระทํา ภายใต ดวง
12 การหลับของกรรมกรก็ผาสุก อาทิตย ตลอดปเดือนแห งชีวิต
ไมวาเขาจะไดกินนอยหรือไดกิน ของตนที่ พระเจ า ทรงประทาน
มาก แต ความอิ่ มท องของคน แก ตน เพราะการนี้ แหละเป น
มั่ งมีก็ไมชวยเขาใหหลับ
สวนของตน
13 ยังมีสิ่ งสามานยอันนาสลดใจ 19 อนึ่ งทุ ก ๆคนที่ พระเจ า ทรง
อี กอย างหนึ่ งที่ ขาพเจ าเห็ นภาย ประทานทรั พย สมบั ติ และความ
ใตดวงอาทิ ตย คือทรั พยสมบัติ มั่ งคั่ งให ก็ไดทรงโปรดใหมีอําที่ เจ า ของได เ ก็ บไว จนเกิ ดเป น นาจรับประทานของเหลานั้ น ได
ภัยแกตน
รั บส วนของตน และยิ นดี ปรี ดา
14 และทรั พย สมบั ติ นั้ นสู ญเสี ย ในการงานของตนได นี่ แหละ
ไปโดยเรื่ องยากลํ า บากอั น ชั่ ว เปนของประทานจากพระเจา
ร าย และเขาให กําเนิ ดบุ ตรชาย 20 เขาจะได ไม ต องนึ กถึ งป
คนหนึ่ ง แตไมมีอะไรในมือเขา
เดื อนแห งชี วิ ตของตนมาก
15 เขาได คลอดมาจากครรภ เพราะพระเจ าทรงตอบเขาในสิ่ ง
มารดาฉันใด เขาจะกลับไปอยาง ที่ ใหใจเขาปติยินดี
เปลื อยเปล า เช น เดี ยวกั บที่ เขา
ทรัพยสมบัติก็อนิจจัง
มาฉันนั้ น และเขาจะเอาอะไรซึ่ ง
มี สิ่ งสามานย อ ย า งหนึ่ งที่
เป นผลจากหยาดเหงื่ อแรงงาน
ข าพเจ าเห็ นภายใต ดวงอาของเขาติดมือไปไมไดเลย
ทิตย และสิ่ งนั้ นหนักแกมนุษย
16 นี่ เป นสิ่ งสามานย อั นน าสลด 2คื อมนุ ษย คนใดที่ พระเจ าทรง
ใจอี ก คื อเขาได เกิ ดมาอย างไร ประทานทรัพยสมบัติ ความมั่ งเขาก็ ต องไปอย างนั้ น เขาจะได คั่ งและยศฐาบรรดาศักดิ์ ให จน
ประโยชน อ ะไรเล า ที่ เขาได ล ง สิ่ งใดๆที่ เขาปรารถนาสําหรับตัว
แรงเพื่ อลมแลง
จิตใจเขาก็มีครบไมขาดเลย แต
17 อนึ่ งเขารั บ ประทานอยู ใน พระเจ า มิ ไ ด ท รงโปรดให เ ขามี
ความมื ด ตลอดป เดื อ นของเขา อํานาจรับประทานสิ่ งนั้ นได คน
เขามี ความทุ กข อย างสาหั สและ นอกบ านนอกเมื องกลั บรั บ
มีโทโสพรอมกับความเจ็บไข
ประทานสิ่ งนั้ น นี่ ก็อนิจจัง และ
18 ดู เถิ ด ที่ ข าพเจ าเห็ นดี และ เปนความทุกขใจอยางรายแรง
สมควร คื อให กิ นและดื่ ม กั บ 3 แม ว า มนุ ษย ค นใดมี บุ ต รสั ก
ปรี ดาในผลดี แห งบรรดากิ จการ ร อยคน และมี อายุ อยู หลายป

6

(12) สดด 4:8 (13) ปญจ 4:8 (14) โยบ 5:5 (15) โยบ 1:21 (16) ปญจ 2:22; 5:13
(17) ปฐก 3:17 (18) ปญจ 2:24; 3:12 (19) ปญจ 2:24 (20) สดด 37:16
(1) ปญจ 5:13 (2) 1 พกษ 3:13; ปญจ 5:19 (3) ปฐก 33:5; 1 ซมอ 2:20-21
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จนปเดือนของเขาก็มากมาย แต พระองค ผู ทรงฤทธิ์ เดชากว าตน
จิ ตใจของเขาหาไดอิ่ มด วยของดี ได
ไม ยิ่ งกวานั้ นอีก เขาไมมีงานฝง 11 ยิ่ งมี สิ่ งของมากก็ ยิ่ งอนิ จจั ง
ศพของตนด วย ข าพเจ าวาบุ ตร มากแล วจะเป นประโยชน อ ะไร
ที่ เกิดมาแทงเสียยังดีกวาคนนั้ น แกมนุษยเลา
4 เพราะเด็ ก นั้ นเกิ ด มาอนิ จจั ง 12 ใครคนไหนรู วาสิ่ งใดเป นสิ่ ง
และตายไปในความมื ด และชื่ อ ที่ ดี สําหรั บมนุ ษย ในชี วิ ตนี้ คื อ
ของเขาถูกปดไวในความมืด
ในระยะวั นเดื อนป ทั้ งหลายแห ง
5ยิ่ งกว านั้ นอี ก ยั งไม ทั นเห็ น ชี วิ ตอั นเหลวๆของตนที่ ได เ สี ย
ตะวั นหรื อ ยั ง ไม ทั น รู เรื่ องราว ไปดุ จดั งเงาเล า หรื อใครผู ใด
อะไร เด็ กคนนี้ มี ความสงบสุ ข อาจบอกกั บมนุ ษย ได ว า สิ่ ง
ยิ่ งกวาผู ใหญนั้ นเสียอีก
นี้ สิ่ ง นั้ นจะเกิ ดขึ้ นภายหลั งตน
6เออ แม ว าเขามี ชี วิตอยู พันป ที่ ภายใตดวงอาทิตย
ทวี อี กเท าตั ว แต ไม ได เห็ นของ
สิ่ งสามานยตางๆที่ มนุษยพบ
ดี อะไร ทุ กคนมิไดลงไปที่ เดี ยว
ก็ทําใหไมสมหวังและ
กันหมดดอกหรือ
ไมสมปรารถนา
7 บรรดาการงานของมนุ ษย ก็
ชื่ อเสี ย งดี ก็ ประเสริ ฐ กว า
เพื่ อปากของเขา แต ถึ งกระนั้ น
น้ํามันหอมอยางวิเศษ และ
เขาก็ไมรู จักอิ่ ม
วันตายก็ดีกวาวันเกิด
8 ด วยว าคนมี สติ ป ญญาได 2 ไปยั ง เรื อ นที่ มี ก ารไว ทุ ก ข ก็
เปรี ยบอะไรกว าคนเขลาเล า ดี ก ว า ไปยั ง เรื อ นที่ มี ก ารเลี้ ยง
หรือคนยากจนที่ รู จักดําเนินชีวิต กั น เพราะนั่ นเป น วาระสุ ด ท า ย
ของตนอยู ต อหน าคนที่ มี ชี วิตก็ ของมนุ ษย ทั้ งปวง และผู ที่ ยังมี
ไดเปรียบอะไร
ชี วิ ตอยู จะเอาเหตุ การณ นั้ นใส
9 เห็ น แล วกั บ นั ย น ต าก็ ดี ก ว า ไวในใจ
ความปรารถนาที่ ตระเวนไป นี่ ก็ 3ความโศกเศร า ก็ ดี กว าการหั ว
เป นความว างเปล าและความ เราะ เพราะความเศราหมองของ
วุ นวายใจดวย
ใบหนาก็ทําใหจิตใจดีขึ้นได
10 สิ่ งใดซึ่ งมี อยู เดี๋ ยวนี้ เขาได 4 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ป ญญา
ใช ชื่ อเรี ยกสิ่ งนั้ นนานมาแล ว ย อ มอยู ในเรื อ นที่ มี ความโศก
และก็ ทราบกั นแล วว ามนุ ษย คื อ เศร า แตจิตใจของคนเขลายอม
อะไร และเขาไมอาจโตเถียงกับ อยู ในเรือนที่ มีการสนุกสนาน

7

(4) สดด 109:13 (5) โยบ 3:10 (6) ปฐก 5:5 (7) ปฐก 3:17-19 (8) ปญจ 2:14-16
(9) ปญจ 2:24 (10) ปญจ 1:9 (11) ปญจ 1:6-9 (12) ปญจ 2:3 (1) สภษ 15:30
(2) ปฐก 48:1 (3) สดด 119:67 (4) นหม 2:2
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5 ฟ งคํ า ตํ า หนิ ของคนที่ มี สติ ชื่ นชมยิ นดี แตในวันแห งความ
ป ญญายั งดี ก ว า ให คนฟ ง เพลง ทุกขยากก็จงพินิจพิจารณา พระ
ของคนเขลา
เจาทรงบันดาลใหมีทั้ งสองอยาง
6มี เสี ยงแตกของเรี ยวหนามอยู เพื่ อมนุษยจะไม คนไดวาเมื่ อเขา
ใต หมอฉั นใด เสี ยงหั วเราะของ ลวงไปแลวจะมีอะไรมา
คนเขลาก็ฉันนั้ น นี่ ก็อนิจจังดวย 15 ข าพเจ าเห็ นสิ่ งเหล านี้ ทั้ งสิ้ น
7แท จริ งการบี บบั งคับกระทําให ในชี วิตอนิ จจั งของข าพเจ า คื อ
ผู มีสติปญญาโงไป และสินบนก็ คนชอบธรรมพิ นาศในความ
กระทําใหความเขาใจเสียไป
ชอบธรรมของตั ว และมี คนชั่ ว
8เบื้ องปลายแหงสิ่ งใดๆก็ดี กว า ร ายมี ชี วิ ตยื นยาวในการกระทํา
เบื้ องต นแห งสิ่ งนั้ นๆ มี ใจอด ชั่ ว
กลั้ นก็ดีกวามีใจอหังการ
16 อย าเปนคนชอบธรรมเกิ นไป
9 อย าให ใจของเจ าโกรธเร็ ว และอยาฉลาดเกินตัว เหตุใดเจา
เพราะความโกรธมี ประจําอยู ใน จะทําตัวใหพินาศเสียเลา
ทรวงอกของคนเขลา
17 อยาชั่ วมากนัก หรืออยาเปน
10 อย าว า "อะไรหนอเป นเหตุ คนเขลา ทําไมเจาจะไปตายเสีย
ให กาลก อนดี กว ากาลบั ดนี้ " กอนถึงวาระของเจาเลา
เพราะที่ เจ าไต ถามนั้ นไมไดถาม 18 ก็ ดี อยู แล วที่ เจ าจะยึ ดถื อสิ่ ง
ดวยสติปญญา
เหล านี้ ไว เออ เจ าอย าแบมื อ
11 สติ ปญญาประกอบกั บมรดก ปล อ ยสิ่ ง นั้ นให ห ลุ ด ลอยเสี ยที
ก็ เป นของดี การนั้ นเป นประ- เดียว เพราะวาผู ที่ เกรงกลัวพระ
โยชนแกคนที่ ไดเห็นดวงตะวัน
เจ า จะพ นจากบรรดาสิ่ งที่ ก ล าว
12 เงิ นเป นเครื่ องป องกั นฉั นใด มานี้
สติ ป ญญาก็ เ ป นเครื่ อ งป อ งกั น 19 สติ ป ญญาเป น กํ า ลั ง แก ค น
ฉั นนั้ น และผลประโยชน ของ ฉลาดดีกวาผู มีอํานาจใหญโตสิบ
ความรู คือสติปญญายอมรักษา คนที่ อยู ในเมือง
ชีวิตของผู ที่ มีสติปญญานั้ น
20 แน ที เดี ยวไม มี คนชอบธรรม
13 จงพิ จ ารณาพระราชกิ จของ สั กคนเดี ยวบนแผ นดิ นโลก ที่
พระเจ า สิ่ งใดๆที่ พระองค ทรง ไดประพฤติลวนแตความดี และ
กระทําให คดอยู แล ว ใครจะ ไมกระทําบาปเลย
เหยียดสิ่ งนั้ นๆใหตรงไดเลา
21 อยาสนใจฟงบรรดาถอยคําที่
14 ในวั น แห ง ความเจริ ญก็ จ ง ใครๆกล าว เกรงวาเจาจะไดยิน
(5) สดด 141:5 (7) พบญ 28:33 (8) สดด 126:5 (9) 1 ซมอ 25:21 (10) วนฉ 6:13
(11) ปญจ 9:15 (12) โยบ 1:10 (13) โยบ 37:14 (14) ปญจ 3:4 (15) ปญจ 2:23
(16) สภษ 25:16 (17) ยรม 2:33 (18) ปญจ 11:6 (19) ปญจ 9:15 (20) 1 พกษ 8:46
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ทาสของเจาแชงดาตัวเจา
หญิ ง แท สั ก คนหนึ่ งในจํ า นวน
22 ดวยวาเจาก็แจงอยู กับใจของ พันคนก็หาไมพบ
เจ า เองหลายครั้ งหลายหนแล ว 29 ดูเถิด ขาพเจาพบแตความนี้
ว า ตั วเจ าเองได แช งด าคนอื่ น ต างหาก คื อพระเจ าทรงสร าง
เหมือนกัน
มนุษยใหเปนคนเที่ ยงธรรม แต
23 บรรดาข อความเหลานี้ ขาพ- มนุ ษ ย ทั้ งหลายได ค นคว ากล
เจ าได ชั นสู ตรดู ด วยใช สติ ป ญ- อุบายตางๆออกมา
ญาแลว ขาพเจาวา "ขาพเจาจะ
ดูเหมือนวาคนชั่ วเจริญ
ได ป ญญา" แต ปญญานั้ นกลั บ
ขณะเมื่ อคนดีลมเหลว
อยู หางไกลจากขาพเจา
ใครผู ใดจะเห มื อ น นั ก
24 สิ่ งที่ อยู ไกลและลึ กล้ํา เหลื อ
ปราชญ หรือใครเลาจะอธิเกิน ใครผู ใดจะคนออกมาได
บายอะไรๆก็ ได สติ ปญญาของ
25 ใจข าพเจ าหวนกลั บมาเรี ยน มนุ ษย กระทําให ใบหน าของเขา
รู และเสาะแสวงหาสติ ป ญ ญา ผ องใส และใบหน าของเขาที่
และมูลเหตุของสิ่ งตางๆ เพื่ อให แข็งกระดางก็เปลี่ ยนไป
รู ความชั่ วร า ยแห ง ความเขลา 2ขาพเจาแนะนําวา จงถือรักษา
คือความเขลาและความบาบอ
พระบั ญชาของกษั ตริ ย และที่
26 ข าพเจ าได พบอี กสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง เกี่ ยวข องกั บคําปฏิ ญาณต อพระ
ขมขื่ นยิ่ งกว าความตาย คื อผู เจา
หญิ งที่ มี ใจเป นบ วงแร วและข าย 3 อย ารี บออกไปให พ นพระ
มื อของนางเป นโซ ตรวน คนใด พั กตร กษั ตริ ย อย ายื นอยู ฝ าย
เปนคนที่ พอพระทัยพระเจา คน ความชั่ วราย เพราะกษัตริยยอม
นั้ นจะหนีพนนาง แตคนบาปจะ ทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระ
ถูกผู หญิงคนนั้ นจับเอาไป
ทัยพระองค
27 ป ญญาจารย กล าวว า ดู เถิ ด 4ด วยว า พระดํา รั สของกษั ต ริ ย
ข าพเจ าพบดั งต อไปนี้ โดยเอา อยู ที่ ไหน อํานาจก็อยู ที่ นั่ น และ
เรื่ องหนึ่ งมาประดิ ษฐ ติ ดต อเข า ใครผู ใดจะกราบทู ลถามพระ
กับอีกเรื่ องหนึ่ ง เพื่ อหามูลเหตุ
องคได วา "พระองคทรงกระทํา
28 ซึ่ งจิ ตใจของข าพเจ ายั งกําลั ง อะไรเชนนั้ น"
หาแล วหาอี ก แต ขาพเจ าหาได 5 ผู ที่ รั กษาพระบั ญชาจะไม
พบปะไม ในชายพั นคนจะพบ ประสบความชั่ วร าย และจิ ตใจ
ชายจริ งสั กคนหนึ่ ง แต จะหา ของคนที่ มี สติ ปญญาก็ เข าใจทั้ ง

8

(23) ปฐก 3:5 (24) พบญ 30:11 (25) ปญจ 1:13 (26) วนฉ 16:18 (27) ปญจ 1:1-2
(28) ปญจ 7:23-24 (29) ปฐก 1:26-27 (1) ปญจ 2:13-14 (2) สภษ 24:21
(3) ปญจ 10:4 (4) 1 พกษ 2:25 (5) อพย 1:17; ปญจ 5:2
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วาระและคําตัดสิน
ครั้ ง และอายุเขายั งยั่ งยืนอยู ได
6ด วยว าไม วาอะไรทั้ งนั้ นย อมมี ถึ ง กระนั้ นข าพเจ า ยั ง รู แน ว า
วาระและคําตั ดสิ น ฉะนั้ นความ ความดี จะมี แก เขาทั้ งหลายที่ ยํา
ลํ า บากของมนุ ษย จึ ง เป น ภาระ เกรงพระเจ า คื อที่ มี ความยํา
หนักแกตัวเขา
เกรงตอพระพักตรพระองค
7ด วยเขาไมทราบวาอะไรจะเกิด 13 แต ว าจะไม เป น การดี แก คน
ขึ้ น ด วยใครจะบอกแกเขาไดวา ชั่ วราย อายุของเขาที่ เปนดังเงา
สิ่ งนั้ นจะเกิดขึ้ นเวลาใด
ก็ จะไม มี ยื ดยาวออกไ ปได
8 หามี มนุ ษย คนใดมี อํ า นาจ เพราะเขาไม มี ค วามยํา เกรงต อ
เหนื อจิ ตวิ ญญาณที่ จะรั้ งจิ ต พระพักตรพระเจา
วิ ญญาณได ไม หรือหามีอํานาจ 14 ยั งมี อ นิ จจั ง อี ก อย างหนึ่ งที่
อั นใดเหนื อวั นตายไม การสง- กระทํากันบนแผ นดินโลก คือมี
ครามนั้ นย อมไม มี การปลด คนชอบธรรมรั บเหตุ ก ารณ อั น
ปลอย ความชั่ วรายยอมไมมีการ เป น เหตุ ก ารณ ที่ คนชั่ วควรรั บ
ปลดปลอยผู ที่ ถูกมอบใหไว
และมี ค นชั่ วรั บเหตุ ก ารณ อั น
9บรรดาการนี้ ขาพเจ าเห็ นหมด เป น เหตุ ก ารณ ที่ คนชอบธรรม
แล ว และข าพเจ าสนใจกิ จการ ควรรับ ขาพเจากลาวไดวา นี่ ก็
ทุ กอย างที่ เขากระทํากั นภายใต อนิจจังดวย
ดวงอาทิ ตย มี วาระซึ่ งให คน 15 แล วข าพเจ า จึ งสนั บสนุ นให
หนึ่ งมี อํานาจเหนืออีกคนหนึ่ งที่ หาความสนุกสนาน ดวยวาภาย
จะมาทําอันตรายเขา
ใตดวงอาทิตย มนุษยไม มีอะไร
10 ข า พเจ าได เห็ นเขาฝ งคนชั่ ว ดี ไปกว ากิ นและดื่ ม กั บชื่ นชม
ร าย ผู ซึ่ งเคยเข าออกที่ สถาน ยินดี ดวยวาอาการนี้ คลุกคลีไป
บริสุทธิ์ และมีคนลืมเขาในเมือง ในการงานของตนตลอดป เดื อน
ที่ คนชั่ วรายนั้ นเองกระทําสิ่ งเชน แห งชี วิตของตน ที่ พระเจ าทรง
นั้ น นี่ ก็อนิจจังดวย
โปรดประทานแก ตนภายใต ดวง
11 เพราะการตั ดสิ นการกระทํา อาทิตย
ชั่ วนั้ น เขาไม ได ลงโทษโดยเร็ ว 16 เมื่ อข า พเจ าตั้ งใจจะเข า ใจ
เหตุ ฉะนั้ น ใจบุ ต รทั้ ง หลายของ สติ ป ญญาและทราบธุ รกิ จที่
มนุ ษย จึ ง เจตนามุ ง ที่ จะกระทํา กระทํากันในโลก (ที่ เขาอดหลับ
ความชั่ ว
อดนอนทํ า กั น ตลอดวั น ตลอด
12 แม ว า คนบาปทํ า ชั่ วตั้ งร อ ย คืน)
(6) ปญจ 3:1, 11 (7) ปญจ 6:12 (8) 2 ซมอ 14:14; ปญจ 3:21 (9) ปญจ 1:14
(10) 2 พกษ 9:34-35 (11) อพย 8:15 (12) ปญจ 5:16; 7:15 (13) โยบ 18:5
(14) ปญจ 4:4, 8 (15) ปญจ 2:24; 3:12-13 (16) ปญจ 7:25; 8:7
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17 แล วข า พเจ า จึ ง เห็ น บรรดา ดวงอาทิ ตย คื อว ามี เหตุ การณ
พระราช กิ จของ พระเจ าว า อั นเดี ยวกั นที่ ตกแก ค นทั้ งปวง
มนุ ษย จะค น หาความเข า ใจใน เออ จิตใจของบุตรทั้ งหลายของ
พระราชกิ จที่ บั งเกิ ดอยู ภ ายใต มนุ ษย ก็ เต็ มไปด วยความชั่ ว
ดวงอาทิ ตย หาได ไม เพราะว า และความบ าบออยู ในใจของเขา
ถึ งแม ม นุ ษย จะออกแรงค น หา เมื่ อ มี ชี วิ ตและต อจากนั้ น เขาก็
สักปานใดก็ยังจะคนหาใหพบไม ไปอยู กับคนตาย
ได เออ ยิ่ งกวานั้ นอีก แมวานัก 4 ส วนคนใดที่ มั่ วสุ ม อยู กั บคน
ปราชญ คนใดนึกเอาว าเขาจะเข า ทั้ งปวงที่ มีชีวิต คนนั้ นก็มีความ
ใจแลว เขาก็ยังคนหาไมพบ
หวังใจได ดวยวาสุนัขที่ เปนอยู ก็
หลักการตางๆ
ยังดีกวาสิงโตที่ ตายแลว
5 เพราะว า คนเป นย อมรู ว า เขา
สําหรับการดําเนินชีวิต
ข าพเจ าได นําเรื่ องราวเหล า เองจะตาย แต คนตายแล วก็ ไม
นี้ มาคิ ด ตรวจพิ จารณาให รู อะไรเลย เขาหาได รั บรางวั ล
สิ้ นว า คนชอบธรรมและคนมี อี กไม ด วยว าใครๆก็ พากั นลื ม
สติ ปญญารวมทั้ งกิ จการของเขา เขาเสียหมด
ทั้ งหลาย ก็ อยู ในพระหั ตถ ของ 6ทั้ งความรั ก ความชั ง และ
พระเจ า จะทรงรั กหรื อทรง ความอิ จฉาของเขาได สาบสูญไป
เกลียดก็ตาม มนุษยหารู ไม ทุก แล ว ในบรรดาการที่ บังเกิ ดขึ้ น
ภายใตดวงอาทิตย เขาทั้ งหลาย
อยางก็อยู ตอหนาเขาทั้ งหลาย
2 สิ่ งสารพั ดตกแก ค นทั้ งปวง หามีสวนรวมอีกตอไปไม
เหมื อนกั นหมด คื อเหตุ การณ 7ไปเถิ ด ไปรั บประทานอาหาร
อั นเดี ยวกั นตกแก คนชอบธรรม ของเจาดวยความชื่ นชม และไป
และคนชั่ ว ตกแก คนดี ตกแก ดื่ มน้ํา องุ นของเจ าด วยใจร าเริ ง
คนสะอาดและคนที่ มีมลทิน ตก เพราะพระเจ าทรงเห็ น ชอบกั บ
แก ผู ที่ ถวายสั ตวบู ชา และแก ผู การงานของเจาแลว
ที่ ไม ถวายสั ตวบู ชา ตกแก คนดี 8 จงให เสื้ อผ า ของเจ า ขาวอยู
อย างไรก็ตกแก คนบาปอย างนั้ น เสมอ และน้ํามันที่ ศีรษะของเจา
ตกแก ค นปฏิ ญาณอย างไรก็ ตก ก็อยาใหขาด
9เจ าจงอยู กิ นด วยความชื่ น ชม
แกคนไมกลาปฏิญาณอยางนั้ น
3นี่ แหละเป นสิ่ งสามานย ที่ มี อยู ยิ นดี กั บภรรยาซึ่ งเจ ารั กตลอดป
ในบรรดาการที่ บังเกิดขึ้ นภายใต เดื อ นแห ง ชี วิ ตอนิ จจั ง ของเจ า

9

(17) ปญจ 3:11 (1) ปญจ 1:17; 7:25 (2) โยบ 21:7; ปญจ 2:14-16 (3) ปญจ 6:5
(4) โยบ 14:7-12; 27:8 (5) โยบ 30:23; ปญจ 7:2 (6) อพย 1:8; โยบ 3:17-18
(7) ปฐก 12:19; มก 7:29 (8) 2 ซมอ 19:24; อสธ 8:15 (9) สภษ 5:18-19
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ซึ่ งพระองค ไ ด ทรงประทานให 14 ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง มี
แกเจาภายใตดวงอาทิตย ตลอด คนอยู ในเมื องนั้ นน อยคน แล ว
ป เดื อนอนิ จจั งของเจ า ด วยว า มี มหากษั ตริ ย มาตี เมื องนั้ นและ
นั่ นเป นส วนในชี วิ ต และในการ ล อมเมื องนั้ นไว
และสร าง
งานของเจ า ซึ่ งเจ าได ออกแรง เครื่ องลอมไวรอบเมือง
กระทําภายใตดวงอาทิตย
15 แต ใ นเมื อ งนั้ นมี ช ายฉลาด
10 มือของเจาจั บทําการงานอะ- แต ยากจนอยู คนหนึ่ ง และชาย
ไร จงกระทําการนั้ นด วยเต็ ม คนนี้ ช วยเมื องนั้ นไว ให พ นด วย
กําลั งของเจ า เพราะว าในแดน ปญญาของตน แตหามีใครจดจํา
คนตายที่ เจ า จะไปนั้ นไม มี การ รําลึกถึงชายยากจนคนนี้ ไม
งาน หรื อแนวความคิ ด หรื อ 16 แต ขาพเจาว า สติปญญาก็ ดี
ความรู หรือสติปญญา
กวากําลังวังชา ถึงสติปญญาของ
11 ข า พเจ า ได เ ห็ น ภายใต ดวง ชายยากจนคนนั้ นถู กดู แคลน
อาทิ ตย อี กว า คนเร็ วไม ชนะใน และถอยคําของเขาไมมีใครฟ งก็
การวิ่ งแข งเสมอไป หรื อฝ ายมี ตามที
กํ า ลั ง ไม ช นะสงครามเสมอไป 17 ถ อ ยคํ า ของคนฉลาดซึ่ งได
หรื อคนฉลาดไม รั บประทาน ยินในที่ สงัดดีกวาสิงหนาทของผู
เสมอไป หรื อคนมี ความเข าใจ ครอบครองคนเขลา
ไมร่ํารวยเสมอไป หรือผู ที่ เชี่ ยว 18 สติ ป ญญาดี กว าเครื่ องอาวุ ธ
ชาญไม ไ ด รั บความโปรดปราน ยุทโธปกรณ แตคนบาปคนเดียว
เสมอไป แต วาระและโอกาสมี ย อมบั่ นรอนความดี เสี ยเป นอั น
มาถึงเขาทุกคน
มากได
12 เพราะวามนุ ษยไมรู วาระของ
ความโงเขลา ความชั่ วราย
ตน ปลาติดอยู ในอวนอันรายฉัน
และความลมเหลวของมนุษย
ใด และนกถู กดั กติ ดอยู ในบ วง
แมลงวั นตายย อมทําให
แร วฉั นใด วาระอั นร ายก็ มาถึ ง
ขี้ ผึ้ งของคนปรุ ง ยาบู ด
บุ ตรทั้ งหลายของมนุ ษย เขาก็ เหม็ นไป ดั งนั้ นความโง เขลา
ถูกวาระอั นรายนั้ นดักจับติดโดย นิ ดหน อยก็ ทําให เขาเสี ยชื่ อด วย
ฉับพลันเหมือนกันฉันนั้ น
ในเรื่ องสติปญญาและเกียรติยศ
13 ข าพเจ าเห็ น เรื่ องสติ ป ญญา 2 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ป ญญา
ภายใต ดวงอาทิ ตย เห็ นว าเป น ยอมอยู ที่ ขางขวามือของตน แต
เรื่ องใหญโตดังตอไปนี้
จิ ตใจของคนเขลาย อมอยู ที่ ข าง

10

(10) กดว 13:30 (11) ปญจ 2:12; 4:1 (12) ปญจ 8:5-7 (13) ปญจ 9:13
(14) 2 ซมอ 20:15-22 (15) ปฐก 40:23 (16) ปญจ 9:18 (17) ปฐก 41:33-40
(18) ปญจ 9:16 (1) อพย 30:34-35 (2) ปญจ 9:10
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มือซายของตัว
12 ถ อ ยคํ า จากปากของผู มี ส ติ
3 แม เ มื่ อคนเขลากํ า ลั ง เดิ น ไป ป ญญาก็ มี คุณ แตริ มฝ ปากของ
ตามทาง เขาก็ขาดสํานึก และตัว คนเขลาจะกลืนตัวเองเสีย
เขามั กแสดงแก ทุกคนว าตนเป น 13 ถ อยคําจากปากของเขาเป น
คนเขลา
ความเขลาตั้ งแต เริ่ มปริ ปาก
4ถ าใจของเจ านายเกิ ดโมโหขึ้ น ตอนจบถ อยคํา นั้ นก็ เ ป น ความ
ตอทาน อย าออกเสียจากที่ ของ บาบออยางราย
ท าน เพราะว าอารมณ เย็ นย อม 14 คนเขลาพู ดม ากซ้ํ า ซาก
ระงับความผิดใหญหลวงไวได
มนุ ษย ห ารู ไม ว า เหตุ อั น ใดจะ
5 มี สิ่ งสามานย ที่ ข าพเจ า บังเกิดขึ้ น ใครเลาจะบอกเขาได
เห็นภายใตดวงอาทิตย ประหนึ่ ง วามีอะไรเกิดขึ้ นเมื่ อเขาลวงไป
ว า เป น ความผิ ด ซึ่ งมาจากผู มี 15 การงานของคนเขลากระทํา
อํานาจ
ให เขาทุ กคนเหน็ดเหนื่ อย ด วย
6 คื อ คนเขลาถู ก แต งตั้ งไว ใ น ว าเขาไม รู จั ก ทางที่ จะเข าไปใน
ตําแหน งสู งใหญ และคนมั่ งคั่ ง กรุง
รับตําแหนงต่ําตอย
16 โอ บ านเมื องเอ ย วิ บั ติ แก
7ข าพเจาเห็ นทาสขี่ มา และเจ า เจ าเมื่ อกษั ตริ ย ของเจ าเป นเด็ ก
นายเดินที่ พื้นแผนดินอยางทาส
และเจ า นายทั้ งหลายของเจ ามี
8ผู ใดขุดบอไว ผู นั้ นจะตกลงใน การเลี้ ยงกันสนุกสนานแตเชา
บ อนั้ น ผู ใดพั งรั้ วต นไม ทะลุ 17 โอ บานเมืองเอย ความสําเขาไป งูจะขบกัดผู นั้ น
ราญจะมีแกเจา เมื่ อกษัตริยของ
9ผู ใดสกั ดหิ น ผู นั้ นจะเจ็ บ เจาเปนบุตรชายของขุนนาง และ
เพราะหิ นนั้ น ผู ใดผ าขอนไม เจ า นายของเจ า มี การเลี้ ยงตาม
ผู นั้ นจะประสบอั นตรายเพราะ กาลเทศะ เพื่ อจะมี กําลั งวั งชา
ขอนไมนั้ นได
มิใชจะดื่ มใหมึนเมา
10 ถ าขวานทื่ อแล ว และเขาไม 18 เพราะความขี้ เกี ยจ หลั งคา
ลับใหคม เขาก็ตองออกแรงมาก จึงหักพังลง และเพราะมือเกียจ
กว า แต สติ ป ญญาจะช วยให ครานเรือนจึงรั่ วเฉอะแฉะ
บรรลุความสําเร็จ
19 เขาจัดงานเลี้ ยงไวเพื่ อให คน
11 ถ างู ขบเสี ยก อ นที่ ทํา ให มั น หั วเราะ และน้ํ า องุ นทําให ชื่ น
เชื่ อง หมองู ก็ ไม เป นประโยชน บาน และเงินก็จัดใหไดทุกอยาง
อะไรแลว
20 อยาแชงดากษัตริย เออ แม
(3) สภษ 13:16 (4) ปญจ 8:3 (5) ปญจ 4:7 (6) วนฉ 9:14 (7) สภษ 19:10
(10) ปญจ 10:15 (11) สดด 58:4 (12) โยบ 4:3-4 (13) วนฉ 14:15 (14) ปญจ 5:3
(15) ปญจ 10:3 (16) 2 พศด 13:7 (17) ปญจ 10:6 (18) สภษ 12:24 (19) ปญจ 2:1
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แต คิ ดแช งด าในใจก็ อย าเลย ทราบไมวาการไหนจะเจริญ การ
และอย า แช ง คนมั่ งมี ที่ ในห อ ง นี้ หรื อการนั้ น
หรื อการทั้ ง
นอนของเจา เพราะนกในอากาศ สองจะเจริญดีเหมือนกัน
จะคาบเสียงของเจาไป หรือตัวที่ 7แสงสวางเปนที่ ชื่ นใจ และการ
มีปกจะเลาเรื่ องนั้ น
ที่ นั ยน ตาเห็ นดวงตะวั นก็ เป นที่
คนธรรมดาสามารถ
ชื่ นบาน
8 แต ถ า คนใดมี ชี วิ ต อยู ได ตั้ ง
ไดสิ่งที่ ดีที่สุดได
จงโยนขนมป งของเจ าลง หลายป และเขาเปรมปรี ดิ์ ใน
บนน้ํา เพราะอี กหลาย ตลอดป เดื อนเหล านั้ น ก็ จงให
เขาระลึกถึงวันมืดมิดวาจะมีมาก
วันเจาจะพบมันได
2 จงป น ส วนหนึ่ งให แก ค นเจ็ ด บรรดาเหตุ การณที่ เกิดขึ้ นมานั้ น
คน เออ ถึ งแปดคนก็ ให เถอะ ก็อนิจจัง
เพราะเจาไมทราบว าสิ่ งสามานย 9โอ เยาวชน จงเปรมปรี ดิ์ ใน
อย างใดจะบั งเกิ ดขึ้ นบนพื้ น ปฐมวัยของเจา และใหจิตใจของ
เจ า กระทํา ตั วเจ าให ร าเริ ง ในป
แผนดิน
3ถาบรรดาเมฆมีฝนอยู เต็ม มัน เดือนแหงปฐมวัยของเจา เจาจง
ก็ จะเททั้ งหมดลงมาบนแผ นดิ น ดําเนิ นในทางแห งใจของเจ าและ
โลก และถ าต นไม ล มลงทางใต ตามสายตาของเจ า แต จงทราบ
หรื อทางเหนื อ มั นล มลงตรง ว าเนื่ องด วยกิ จการงานทั้ งปวง
เหล านี้ พระเจ าจะทรงนําเจ าเข า
ไหน มันก็นอนอยู ตรงนั้ น
4 ผู ใดเฝ าสั งเกตลมก็ จะไม มาถึงการพิพากษา
หว านพื ช และผู ที่ มองเมฆก็ จะ 10 ฉะนั้ นจงตัดความเศร าหมอง
เสี ยจากใจของเจ า และจงสลั ด
ไมเก็บเกี่ ยว
5 เจ า ไม ทราบทางของวิ ญญาณ ความชั่ วร า ยเสี ยจากเนื้ อหนั ง
ว าไปทางไหน และกระดู กมี ของเจ า เพราะความหนุ มสาว
ขึ้ นในมดลู กของหญิ งที่ มี ครรภ และวัยฉกรรจนั้ นเปนอนิจจัง
มาตรฐานที่ สมบูรณ
อย างไรฉั นใด เจ าก็ จะไม ทราบ
เมื่ ออยู ใตพระราชบัญญัติ
ถึ งกิ จการของพระเจ าผู ทรง
กระทําสิ่ งสารพัดฉันนั้ น
ปราศจากพระคุณ
6 เวลาเช า เจ า จงหว า นพื ช ของ
ในป เ ดื อ นแห ง ปฐมวั ย
เจ า และพอเวลาเย็ นก็ อย าหด
ของเจ า เจ าจงระลึ กถึ ง
มื อของเจ าเสี ย เพราะเจ าหา พระผู เนรมิตสรางของเจ ากอนที่

11

12

(1) พบญ 15:7-11 (2) นหม 8:10 (3) 1 พกษ 18:45 (4) สภษ 3:27; 20:4
(5) ยน 3:8 (6) ปญจ 9:10; อสย 55:10 (7) โยบ 33:28 (8) ปญจ 6:6; 8:12
(9) 1 พกษ 18:27; 22:15 (10) โยบ 13:26; ปญจ 12:1 (1) ปญจ 11:10
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หนา 1373
ปญญาจารย 12
ยามทุ กข ร อนจะมาถึ ง และป กลั บไปสู พระเจ าผู ทรงประทาน
เดื อนใกล เข ามา เมื่ อเจ าจะ ใหมานั้ น
กล าวว า "ข าไม มี ความเพลิ ด 8ปญญาจารยวา อนิจจัง อนิจเพลินในปเดือนนั้ นเลย"
จัง สารพัดก็อนิจจัง
2ก อนที่ ดวงอาทิ ตย แสงสว าง 9ยิ่ งกวานั้ น เพราะปญญาจารย
ดวงจั นทร
และดวงดาวทั้ ง เป นคนฉลาดแล ว ท านยั งสอน
หลายอั บแสง และก อนที่ เมฆ ความรู ใหประชาชนอีกดวย เออ
กลับมาเมื่ อหมดฝนแลว
ทานพิเคราะห ทานคนควา และ
3ในกาลเมื่ อคนยามเฝ าเรื อนจะ ทานเรียบเรียงสุภาษิตหลายขอ
ตั วสั่ น และคนแข็ งแรงจะคุ ดคู 10 ปญญาจารยเสาะหาถ อยคําที่
ไป และหญิงโมจะเลิกโม เพราะ เพราะหู และท านเขี ยนถ อยคํา
จํานวนลดนอยลง และบรรดาผู แหงความจริงไวอยางเที่ ยงตรง
ที่ เยี่ ยมหนาตางจะมืดมัว
11 ถ อยคํ า ของนั ก ปราชญ เ ป น
4และประตู คู ที่ เป ดออกถนนจะ ประดุจปฏัก และประดุจตะปูซึ่ ง
ปดเสีย เมื่ อเสียงโมออยลง เมื่ อ อาจารย ผู สอนแห งการชุมนุมได
มี เสี ยงนก เขาจะลุ กขึ้ น และ ตรึงแนน ซึ่ งทานเมษบาลผู หนึ่ ง
บรรดานักรองสตรีจะยอตัวลง
ไดประทานให
5เออ เขาทั้ งหลายจะกลั วที่ สู ง 12 และยิ่ งกว านั้ นอี ก บุ ตรชาย
และสิ่ ง น าสยดสยองก็ จะอยู ใ น ของข าพเจ าเอ ย จงรั บคําตั ก
หนทาง ต นอั ลมั นด จะมี ดอก เตื อนเถิ ด ซึ่ งจะทําหนั งสื อมาก
และตั๊ กแตนจะเป นภาระ ความ ก็ ไม มี สิ้ นสุ ด และเรี ยนมากก็
ปรารถนาก็ จ ะประลาตไปเสี ย เหนื่ อยเนื้ อหนัง
เพราะมนุ ษย กํ า ลั ง ไปบ า นอั น 13 ให เราฟ งตอนสรุ ปความกั น
ถาวรของเขา ส วนผู ไว ทุ กข ก็ ทั้ งสิ้ นแลว คือจงยําเกรงพระเจา
เวียนไปมาตามถนน
และรั ก ษาพระบั ญญั ติ ของพระ
6ก อนที่ สายเงิ นจะขาด หรื อ องค เพราะนี่ แหละเป นหน าที่
ชามทองคําจะบรรลั ย
หรื อ ทั้ งสิ้ นของมนุษย
เหยื อกน้ําจะแตกเสียที่ น้ําพุหรือ 14 ดวยวาพระเจาจะทรงเอาการ
ลอจะหักเสีย ณ ที่ ขังน้ํา
งานทุกประการเข าสู การพิพาก7 และผงคลี จะกลั บไปเป น ดิ น ษา
พร อมด วยสิ่ งเร นลั บ
อย างเดิ ม และจิ ตวิ ญญาณจะ ทุกอยาง ไมวาดีหรือชั่ ว
(2) ปญจ 11:7-8 (3) 2 ซมอ 21:15 (4) 2 ซมอ 19:35 (5) ปฐก 42:38; 44:29
(7) ปญจ 3:20 (8) ปญจ 1:2, 14 (9) 1 พกษ 8:12 (10) ปญจ 1:1, 12
(11) ยรม 23:29 (12) ลก 16:29-31 (13) ปญจ 5:7; 8:12 (14) ปญจ 11:9
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