
หนา 1309สุภาษิต
คนท่ีมีสติปญญา

จะเกรงกลัวพระเยโฮวาห

1สุภาษิตของซาโลมอน โอรส
ของดาวิด กษัตริยแหงอิส-

ราเอล
2 เพ่ื อให บรรลุ ป ญญาและคํา
สั่ งสอน เพ่ือใหเขาใจถอยคํา
แหงความเขาใจ
3 เพ่ื อให รับคําสั่ งสอนในเรื่ อง
สติปญญา ในเรื่องความเที่ ยง
ธรรม ความยุติธรรมและความ
เที่ยงตรง
4 เพ่ือใหความหย่ังรูแกคนเขลา
ใหความรูและความเฉลียวฉลาด
แกคนหนุม
5ทั้ งปราชญจะได ยินและเพ่ิ ม
พูนการเรียนรู และคนที่มีความ
เขาใจจะไดคําปรึกษาที่ฉลาด
6 เ พ่ื อให เข าใจสุ ภาษิ ตและ
ปริศนา ทั้ งถอยคําของปราชญ
และปริศนาที่ลึกลับของเขา
7ความยําเกรงพระเยโฮวาหเปน
บอเกิดของความรู คนโงยอม
ดูหมิ่นปญญาและคําสั่งสอน
8 บุตรชายของเราเอย จงฟงคํา
สั่ งสอนของพอเจา และอยาละ
ทิ้งกฎเกณฑของแมเจา
9 เพราะทั้ งสองนั้นจะเปนมาลัย
งามสวมศีรษะของเจา เปนจี้
หอยคอของเจา
10 บุตรชายของเราเอย ถาคน

บาปลอชวนเจา อยาไดยอมตาม
11 ถาเขาวา "มากับพวกเราเถิด
ให เราหมอบคอยเอาเลือดคน
ใหเราซุมดักคนไรผิดเลนเถิด
12 ให เรากลืนเขาทั้ งเปนอยาง
แดนผูตาย และกลืนเขาทั้ งตัว
อยางคนเหลานั้ นที่ ลงไปสู ปาก
แดน
13 เราจะพบของประเสริ ฐทุ ก
อยาง เราจะบรรจุเรือนของเรา
ใหเต็มดวยของที่ริบได
14 จงเขาสวนกับพวกเรา เราทุก
คนจะมีเงินถุงเดียวกัน"
15 บุตรชายของเราเอย อยาเดิน
ในทางนั้นกับเขา จงยับย้ังเทา
ของเจาจากวิถีของเขา
16 เพราะวาเทาของเขาว่ิงไปหา
ความชั่ วราย และเขารีบเรงไป
ทําใหโลหิตตก
17 เพราะที่ จะขึ งข ายไว ใหนก
เห็น ก็ไรผล
18 แตคนเหลานี้หมอบคอยโล-
หิตของตนเอง เขาซุ มดักชีวิต
ของเขาเอง
19 ทางของบรรดาผู ที่ หากําไร
ดวยความทารุณโหดรายก็อยาง
นี้แหละ คือมันยอมคราเอาชีวิต
ของเจาของนั้นเอง
20ปญญารองเสียงดังอยูที่ถนน
เธอเปลงเสียงของเธอตามถนน
21 เธอรองออกมาที่ ชุมนุมชน

(1) สภษ 10:1 (2) สภษ 4:5 (3) สภษ 2:1 (4) สภษ 1:22-23 (5) สภษ 9:9; 12:1
(6) มธ 13:10-17 (7) สภษ 9:10 (8) สภษ 1:10 (9) สภษ 3:22 (10) สภษ 7:21-23
(11) สภษ 1:16 (12) สดด 35:25 (13) สภษ 1:19 (15) สภษ 4:14 (16) สภษ 4:16
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หนา 1310
ใหญสุด ที่ทางเขาประตูเมือง
เธอกลาวถอยคําของเธออยู ใน
เมืองวา
22 "คนเขลาเอย เจาจะรักความ
เขลาไปนานสักเทาใด คนมัก
เยาะเยยจะปติยินดีในการเยาะ
เยยนานเทาใด และคนโงจะ
เกลียดความรูนานเทาใด
23 จงหันกลับเพราะคําตักเตือน
ของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณ
ของเราใหเจา เราจะใหถอยคํา
ของเราแจงแกเจา
24 เพราะเราได เรียกแล วและ
เจาปฏิเสธ เราเหยียดมือออก
และไมมีใครสนใจ
25 เจ ามิ ได รั บรู ในบรรดาคํา
แนะนําของเรา และไมยอมรับ
คําตักเตือนของเราเลย
26 ฝายเราจะหัวเราะเยยความ
หายนะของเจา เราจะเยาะเมื่ อ
ความหวาดกลัวลานมากระทบ
เจา
27 เมื่ อความหวาดกลัวของเจา
มาถึงอยางการรกรางวางเปลา
และความพินาศของเจ ามาถึ ง
อยางลมหมุน เมื่อความซึมเศรา
และความปวดราวมาถึงเจา
28 แลวเขาจะทูลเรา แตเราจะ
ไมตอบ เขาจะแสวงหาเราอยาง
ขยันขันแข็ง แตจะไมพบเรา
29 เพราะว าเขาเกลียดความรู
และไม เลื อกเอาความยําเกรง

พระเยโฮวาห
30 เขาไม รับคําแนะนําของเรา
เลย แตกลับดูหมิ่นคําตักเตือน
ของเราทั้งสิ้น
31 เพราะฉะนั้ นเขาจะกิ นผล
แหงทางของเขา และอิ่มดวย
กลวิธีของเขาเอง
32 เพราะการหันกลับของคนโง
จะฆาเขา และความเจริญของคน
โงจะทําลายเขา
33 แตบุคคลผูฟงเราจะอยูอยาง
ปลอดภัย เขาจะอยูอยางสุขสงบ
ปราศจากความคิดพรั่ นพรึงใน
ความชั่วราย"

พระเจาทรงประทาน
สติปญญาให

2บุตรชายของเราเอย ถาเจา
รับคําของเรา และสะสมคํา

บัญชาของเราไวกับเจา
2กระทําหูของเจาใหผ่ึงเพ่ือรับ
ปญญา และเอียงใจของเจาเขา
หาความเขาใจ
3 เออ ถาเจารองหาความรอบรู
และเปลงเสียงของเจาหาความ
เขาใจ
4ถ าเจ าแสวงหาปญญาดุ จหา
เงิน และเสาะหาปญญาอยางหา
ขุมทรัพยที่ซอนไว
5นั่นแหละ เจาจะเขาใจความ
ยําเกรงพระเยโฮวาห และพบ
ความรูของพระเจา
6 เพราะพระเยโฮวาหทรงประ-

สุภาษิต 1, 2

(22) สภษ 6:9 (23) อสย 55:1-3 (24) อสย 50:2 (25) สภษ 1:30 (27) สภษ 3:25
(28) ปฐก 6:3 (29) สภษ 1:22 (30) สภษ 1:25 (31) สภษ 14:14 (32) สภษ 8:36
(33) สภษ 8:32-35 (1) สภษ 1:7 (2) สภษ 18:1 (3) สภษ 3:6 (4) สภษ 3:14-15
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หนา 1311
ทานปญญา ความรูและความ
เขาใจมาจากพระโอษฐของพระ
องค
7พระองคทรงสะสมสติปญญา
ไวใหคนชอบธรรม พระองคทรง
เปนดั้งใหแกผูที่ดําเนินในความ
เที่ยงธรรม
8พระองคทรงรักษาระวังวิถีของ
ความยุติธรรม และทรงสงวน
ทางของวิสุทธิชนของพระองคไว
9แล วเจ าจะเข าใจความชอบ
ธรรมและความยุติธรรม และ
ความเที่ ยงตรง คือวิถีที่ ดีทุก
สาย
10 เมื่ อป ญญาจะเข ามาในใจ
ของเจา และความรู จะเปนที่
รมรื่นแกจิตใจของเจา
11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝา
เจา และความเขาใจจะระแวด
ระวังเจาไว
12 เพ่ื อช วยเจาใหพนจากทาง
แหงคนชั่ วราย จากคนที่ พูด
ตลบตะแลง
13 ผู ทอดทิ้ ง วิ ถี แห งความ
เที่ยงธรรม เพ่ือเดินในทางแหง
ความมืด
14 ผู เปรมปรี ดิ์ ในการกระทํา
ความชั่วราย และปติยินดีในการ
ตลบตะแลงของคนชั่ว
15 ผู ซึ่ งวิถีชี วิตของเขาลวนแต
คดเคี้ ยวทั้ งสิ้น และทางประ-
พฤติของเขาตลบตะแลง

16 เพ่ือชวยเจาใหพนจากหญิง
ชั่ว จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะ-
เนาพะนอ
17 ผูทอดทิ้ งคู เคียงที่นางไดมา
เมื่ อยั งสาวๆนั้ นเสี ยและลื ม
พันธสัญญาแหงพระเจาของตน
18 เพราะเรือนของนางจมลงไป
สูความมรณา และวิถีของนางไป
สูชาวเมืองผี
19 ผูที่ไปหานางไมมีกลับมาสัก
คนเดียว หรือหามีผู ใดหันเขา
ทางแหงชีวิตอีกไดไม
20 ดังนั้น เจาควรจะดําเนินใน
ทางของคนดี และรักษาวิถีของ
คนชอบธรรม
21 เพราะวาคนที่ เที่ ยงธรรมจะ
ไดอยู ในแผนดิน และคนดี
รอบคอบจะคงอยูในนั้น
22 แตคนชั่ วร ายจะถูกตัดขาด
เสียจากแผนดินโลก และคน
ละเมิ ดจะถู กถอนรากออกไป
จากแผนดินโลกเสีย

จงถวายเกียรติแด
พระเยโฮวาหจึงไดสติปญญา

3บุตรชายของเราเอย อยาลืม
กฎเกณฑของเรา แตใหใจ

ของเจารักษาบัญญัติของเรา
2 เพราะสิ่ งเหล านี้ จะเพ่ิ มวั น
เดือนป ชีวิตยืนยาว และความ
สุขสมบูรณแกเจา
3อยาใหความเมตตาและความ
จริงทอดทิ้งเจา จงผูกมันไวที่คอ

สุภาษิต 2, 3

(7) สภษ 8:14 (8) สภษ 8:20 (9) สภษ 1:2-6 (10) สดด 119:97 (11) สภษ 4:6
(12) สภษ 1:10 (13) สภษ 21:16 (14) สภษ 10:23 (15) พบญ 32:5 (16) สภษ 5:3
(17) สภษ 5:18 (18) สภษ 5:4 (19) สดด 81:12 (20) สภษ 13:20 (21) โยบ 1:1
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หนา 1312
ของเจา จงเขียนมันไวที่ แผน
จารึกแหงหัวใจของเจา
4ดังนั้ น เจาจะพบความโปรด
ปรานและความเข าใจอั นดี ใน
สายพระเนตรพระเจ าและใน
สายตามนุษย
5จงวางใจในพระเยโฮวาหดวย
สุดใจของเจา และอยาพ่ึงพา
ความเขาใจของตนเอง
6จงยอมรับรูพระองคในทุกทาง
ของเจา และพระองคจะทรง
กระทําใหวิถีของเจาราบรื่น
7อย าทําตั วฉลาดตามสายตา
ของตนเอง จงยําเกรงพระเยโฮ-
วาห และออกไปเสียจากความ
ชั่วราย
8การกระทําเชนนี้ จะเปนสุข-
ภาพแกสะดือของเจา และเปน
ไขในกระดูกของตน
9จงถวายเกียรติแดพระเยโฮ-
วาหดวยทรัพยสินของตน และ
ดวยผลแรกแหงผลิตผลทั้ งสิ้ น
ของเจา
10 แล วยุ งของเจ าจะเต็มด วย
ความอุดม และบอยํ่าองุ นของ
เจาจะลนดวยน้ําองุนใหม
11 บุตรชายของเราเอย อยาดู
หมิ่ นการตีสอนของพระเยโฮ-
วาห หรือเบ่ือหนายตอการตัก
เตือนของพระองค
12 เพราะพระเยโฮวาหทรงตัก
เตือนผูที่พระองคทรงรัก ดัง

บิดาตั กเตื อนบุตรชายผู ที่ เขา
ปติชื่นชม
13 มนุษย ผู ประสบปญญาและ
ผู ไดความเขาใจ เปนสุขจริง
หนอ
14 เพราะผลที่ ได จากป ญญา
ยอมดีกวาผลที่ ไดจากเงินและ
กําไรนั้นดีกวาทองคําเนื้อดี
15 เธอประเสริฐกวาทับทิม และ
บรรดาสิ่ งที่ เจ าปรารถนาจะ
เปรียบกับเธอไมได
16 ชีวิตยืนยาวอยูที่ มือขวาของ
เธอ และที่มือซายของเธอมี
ความมั่งค่ังและเกียรติยศ
17 ทางของเธอเป นทางของ
ความรมรื่ น และวิถีทั้ งสิ้นของ
เธอคือสันติภาพ
18 เธอเปนตนไมแหงชีวิตแกผู
ที่ยึดเธอไว บรรดาผูที่ยึดเธอไว
แนนก็เปนสุข
19 พระเยโฮวาห ทรงวางราก
แผนดินโลกโดยปญญา พระ
องคทรงสถาปนาฟาสวรรคโดย
ความเขาใจ
20 โดยความรู ของพระองคน้ํา
บาดาลก็ปะทุออกมา และเมฆก็
หยาดน้ําคางลงมา
21 บุตรชายของเราเอย จงรักษา
สติปญญาและความเฉลียวฉลาด
ไว อยาใหทั้ งสองนี้หนีไปจาก
สายตาของเจา
22 ดังนั้นทั้ งสองจะเปนชีวิตแก

สุภาษิต 3

(4) ปฐก 39:2-4 (5) สภษ 22:19 (6) สภษ 16:3 (7) สภษ 26:12 (8) สภษ 4:22
(9) กดว 7:2 (10) สภษ 11:24-25 (11) โยบ 5:17 (12) สภษ 29:17 (13) สภษ 4:5
(14) สภษ 2:4 (15) สภษ 8:11 (16) สภษ 3:2 (17) สภษ 2:10 (18) สภษ 11:30
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หนา 1313
จิตใจของเจา จะเปนความงด-
งามประดับคอของเจา
23 แลวเจาจะดําเนินในทางของ
เจาอยางปลอดภัย และเทาของ
เจาจะไมสะดุด
24 เมื่ อเจานอน เจาจะไมกลัว
เออ เจาจะนอนและการนอน
หลับของเจาจะเปนอยางผาสุก
สดชื่น
25 อย าเกรงความหวาดกลั ว
อยางปจจุบันทันดวน และอยา
เกรงเมื่อการรกรางวางเปลาของ
คนชั่วมาถึง
26 เพราะพระเยโฮวาหจะทรง
เปนความไววางใจของเจา และ
จะทรงรักษาเทาของเจาใหพน
จากการถูกจับ
27 อย ายึ ดความดี ไว จากผู ที่
สมควรจะไดรับ ในเมื่ อสิ่ ง
นี้ อยู ในอํานาจมือของเจาที่ จะ
กระทําได
28 อย าพูดกั บเพ่ื อนบ านของ
เจาวา "ไปเถอะ แลวกลับมาอีก
พรุงนี้ฉันจะให" ในเมื่อเจามีให
อยูแลว
29 อย ากะแผนงานชั่ วร ายต อ
เพ่ือนบานของเจา ผูอาศัยอยาง
ไววางใจอยูขางๆเจา
30 อยาโตแย งกับผู ใดอย างไร
เหตุผลในเมื่ อเขามิไดทําอันต-
รายอยางใดแกเจา
31 อยาอิจฉาคนที่ทารุณ อยา

เลือกทางใดๆของเขาเลย
32 เพราะคนตลบตะแลงเปนที่
นาสะอิดสะเอียนตอพระเยโฮ-
วาห แตขอลึกลับของพระองค
นั้นอยูกับคนชอบธรรม
33 คําสาปแชงของพระเยโฮวาห
อยูบนเรือนของคนชั่ วราย แต
พระองคทรงอํานวยพระพรแกที่
อาศัยของคนชอบธรรม
34 แนนอนพระองค ทรงเยาะ
เยยคนที่มักเยาะเยย แตพระ
องคทรงประทานพระคุณแกคน
ที่ใจถอม
35 คนฉลาดจะได เกี ยรติ เป น
มรดก แตคนโงจะไดความอัป-
ยศเปนตําแหนง

สติปญญาจากบิดา

4 บุตรทั้งหลายเอย จงฟงคํา
สั่งสอนของพอเจา ใหตั้งใจ

ฟงเพ่ือเจาจะไดรับความเขาใจ
2 เพราะเราใหหลักคําสอนที่ ดี
แกเจา อยาละทิ้งกฎเกณฑของ
เรา
3 เพราะเราเปนลูกชายของพอ
เรา ดูออนโยนและเปนที่ รักย่ิง
ในสายตาของแมเรา
4 บิดาสอนเรา และพูดกับเราวา
"ใหใจของเจายึดคําสอนของเรา
ไวใหมั่ น จงรักษาบัญญัติของ
เรา และมีชีวิตอยู
5อย าลืมและอยาหันกลับจาก
ถอยคําแหงปากของเรา จงเอา

สุภาษิต 3, 4

(23) สภษ 2:8 (24) สภษ 6:22 (25) โยบ 5:21-22 (26) สภษ 14:26 (27) รม 13:7
(28) สภษ 27:1 (29) สภษ 6:14 (30) สภษ 17:14 (31) สภษ 23:17 (32) สภษ 6:6
(33) สภษ 21:12 (34) อสย 57:15 (35) สภษ 4:8 (1) สภษ 1:8 (2) สภษ 8:6-9
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หนา 1314
ปญญา และเอาความเขาใจ
6อยาทอดทิ้ งเธอ และเธอจะ
รักษาเจาไว จงรักเธอ และเธอ
จะระแวดระวังเจา
7ปญญาเปนสิ่งสําคัญที่สุด ฉะ-
นั้นจงเอาปญญา แมเจาจะได
อะไรก็ตาม จงเอาความเขาใจไว
8จงตีราคาเธอใหสูง และเธอจะ
ยกยองเจา ถาเจากอดเธอไว
เธอจะใหเกียรติเจา
9 เธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะ
เจา เธอจะใหมงกุฎแหงสงาราศี
แกเจา"
10 โอ บุตรชายของเราเอย จง
ฟงและรับถอยคําของเรา เพ่ือป
เดื อนแห งชี วิตของเจ าจะมาก
หลาย
11 เราได สอนเจ าในเรื่ องทาง
ปญญาแลว เราไดนําเจาในวิถี
ของความเที่ยงธรรม
12 เมื่อเจาเดิน ยางเทาของเจา
จะไมถูกขัดขวาง และเมื่อเจาว่ิง
เจาจะไมสะดุด
13 จงยึดคําสั่งสอนไว และอยา
ปลอยไป จงระแวดระวังเธอไว
เพราะเธอเปนชีวิตของเจา
14 อย าเข าไปในวิถีของคนชั่ ว
และอย าเดินในทางของคนชั่ ว
ราย
15 จงหลีกเสีย อยาเดินบนนั้น
เลี้ยวออกไปเสีย และจงผานไป
16 เพราะถาคนชั่ วรายไมไดทํา

ความผิด เขานอนไมหลับ ถา
เขาไมไดทําใหคนใดสะดุด เขา
จะหลับไมลง
17 เพราะเขารับประทานอาหาร
ของความชั่ วราย และดื่มเหลา
องุนแหงความทารุณ
18 แต วิ ถี ของคนชอบธรรม
เหมือนแสงอรุณ ซึ่ งฉายสุกใส
ย่ิงข้ึนๆจนเต็มวัน
19 ทางของคนชั่ วรายก็ เหมือน
ความมืดทึบ เขาไมทราบวาเขา
สะดุดอะไร
20 บุตรชายของเราเอย จงตั้งใจ
ตอถอยคําของเรา จงเอียงหูของ
เจาเขาหาคําพูดของเรา
21 อยาใหมันหนีไปจากสายตา
ของเจา จงรักษามันไวภายในใจ
ของเจา
22 เพราะมันเปนชีวิตแกผูที่คน
พบ และมันเปนสุขภาพแกเนื้อ
หนังของผูนั้นทั้งสิ้น
23 จงรักษาใจของเจาดวยความ
ระวังระไวรอบดาน เพราะแหลง
แหงชีวิตเริ่มตนออกมาจากใจ
24 จงหันไปจากปากที่ พู ดคด
เค้ียว และใหริมฝปากลดเลี้ยว
อยูหางจากเจา
25 ใหตาของเจามองตรงไปขาง
หนา และใหหนังตาของเจามอง
ตรงไปขางหนาเจา
26 จงพิจารณาวิถีแหงเทาของ
เจา แลวทางทั้ งสิ้ นของเจาจะ

สุภาษิต 4

(6) สภษ 4:21 (7) ปญจ 7:12 (8) สภษ 3:35 (9) สภษ 1:9 (10) สภษ 8:10
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หนา 1315
มั่นคง
27 อยาเหไปขางขวาหรือหันมา
ขางซาย จงกลับเทาของเจาเสีย
จากความชั่วราย

จงระวังผูหญิงชั่ว

5บุตรชายของเราเอย จงตั้ ง
ใจตอปญญาของเรา จงเอียง

หูของเจาฟงความเขาใจของเรา
2 เพ่ื อเจาจะรักษาความเฉลียว
ฉลาดไว และริมฝปากของเจาจะ
ระแวดระวังความรู
3 เพราะริมฝปากของหญิงชั่วนั้น
ก็หยาดน้ําผ้ึงออกมา และปาก
ของนางก็ลื่นย่ิงกวาน้ํามัน
4แตในที่ สุด นางขมข่ืนอยาง
บอระเพ็ด และคมอยางดาบสอง
คม
5 เทาของนางกาวลงไปสู ความ
ตาย ยางเทาของนางติดตามวิถี
สูนรก
6 เกรงวาเจาจะสนใจในวิถีแหง
ชีวิต ทางของนางวนเวียนไป
เพ่ือเจาจะหารูไม
7ฉะนั้น โอ บุตรทั้ งหลายเอย
บัดนี้ จงฟงเรา และอยาพราก
จากถอยคําแหงปากของเรา
8จงหลีกทางของเจาใหไกลจาก
นาง อยาไปใกลประตูเรือนของ
นาง
9 เกรงวาเจาจะใหเกียรติของเจา
แกคนอื่น และใหปเดือนของ
เจาแกคนโหดราย

10 เกรงวาแขกแปลกหนาจะกิน
ความอุ ดมสมบู รณของเจ าจน
อิ่ม และแรงงานของเจาตกไปใน
เรือนของคนตางดาว
11 และถึงบ้ันปลายชีวิตของเจา
เจาครวญคราง เมื่อเนื้อและกาย
ของเจาถูกลางผลาญ
12 และเจาวา "ขาเคยเกลียดคํา
สั่งสอนเสียจริงๆ และจิตใจของ
ขาดูหมิ่นการตักเตือน
13 ขาไมเคยเชื่อฟงเสียงครูของ
ขา หรือเอียงหูใหแกผู สั่ งสอน
ของขา
14 ขาจวนจะลมละลายสู ความ
พินาศอยูรอมรอ ในหมูชุมนุม
ชนและคนที่ประชุมกันอยูนั้น"
15 จงดื่ มน้ําจากถังเก็บน้ําของ
เจา ดื่มน้ําไหลจากบอของเจา
เอง
16 จงใหน้ําพุของเจาไหลกระ-
จายออกไปนอกบาน และให
ธารน้ํานั้นไหลไปตามถนน
17 จงให มั นเปนของเจ าแต ผู
เดียว และมิใชสําหรับคน
แปลกหนาดวย
18 จงใหน้ําพุของเจาได รับพร
และเปรมปรีดิ์ อยู กับภรรยาคน
ที่เจาไดเมื่อหนุมนั้น
19 จงใหนางเหมือนนางกวางที่
นารัก เลียงผาที่งามสงา จงให
ถันของภรรยาเจาเปนที่ หนําใจ
เจาอยูทุกเวลา จงดื่มด่ําอยูกับ

สุภาษิต 4, 5
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หนา 1316
ความรักของนางเสมอ
20 บุตรชายของเราเอย เจาจะ
เคลิบเคลิ้มอยูกับหญิงชั่ วทําไม
เลา และโอบกอดอกของนาง
สัญจรอยูทําไม
21 เพราะวาทางของคนก็ เบ้ื อง
หนาพระเนตรของพระเยโฮวาห
และพระองคทรงใครครวญวิถี
ทั้งสิ้นของเขา
22 ความชั่วชาของคนชั่วรายจะ
ดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยูกับ
ตาขายบาปของเขา
23 เขาจะตายปราศจากคําสั่ ง
สอน และเพราะความโงอยางย่ิง
ของเขา เขาจึงจะหลงเจิ่นไป

คําเตือนเรื่อง
การค้ําประกัน

การเกียจคราน ความหยิ่ง
การเปนพยานเท็จและ

การผิดประเวณี

6บุตรชายของเราเอย ถาเจา
เปนผูประกันเพ่ือนของเจา

ไดทําสัญญาใหแกคนแปลกหนา
2 เจ าจึ งติ ดบ วงเพราะคําจาก
ปากของเจา และเจาติดกับ
เพราะคําพูดจากปากของเจา
3 บุตรชายของเราเอย จงทํา
อย างนี้ และช วยตั วเจ าให รอด
เถิด เพราะเมื่อเจาตกอยูในกํา-
มือเพ่ือนของเจาแลว ไป รีบไป
วิงวอนเพ่ือนของเจา
4อยาใหตาของเจาหลับลง อยา

ใหหนังตาของเจาปรือไป
5 จงปลี กตั วของเจ าจากภั ย
อยางละมั่งที่ปลีกตัวจากมือของ
พราน อยางนกจากมือของคน
จับนก
6คนเกียจครานเอย ไปหามดไป
พิเคราะหดูทางของมัน และจง
ฉลาด
7โดยปราศจากผูนําทาง ผูดูแล
หรือผูปกครอง
8มันเตรี ยมอาหารของมั นใน
ฤดูแลง และส่ําสมของกินของ
มันในฤดูเกี่ยว
9โอ คนเกียจครานเอย เจาจะ
นอนนานเทาใด เมื่อไรเจาจะลุก
ข้ึนจากหลับ
10หลับนิด เคลิ้มหนอย กอด
มือพักนิดหนอย
11 ความจนจะมาเหนือเจาอยาง
คนจร และความขัดสนอยางคน
ถืออาวุธ
12 คนเหลวไหล คือคนชั่ วราย
ที่เที่ยวไปดวยปากคดเคี้ยว
13 ตาของเขาก็ขยิบ เทาของเขา
ก็ขยับ นิ้วของเขาก็ชี้ไป
14 ประดิ ษฐ ความชั่ วร ายอยู
เ ร่ื อยไปด วยใจตลบตะแลง
หวานความแตกราว
15 เพราะฉะนั้นความหายนะจะ
มาถึงเขาอยางปจจุ บันทันดวน
ฉับพลันนั้นเองเขาจะแตกอยาง
ซอมไมได

สุภาษิต 5, 6
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หนา 1317
16 หกสิ่ งเหลานี้ พระเยโฮวาห
ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ่งเปนที่
น าสะอิ ดสะเอี ยนสําหรั บพระ
องค
17 ตายโส ลิ้นมุสา และมือที่ทํา
โลหิตไรผิดใหตก
18 จิตใจที่ คิดแผนงานชั่ วร าย
เทาซึ่งรีบว่ิงไปสูความราย
19 พยานเท็ จซึ่ งพู ดมุ สาและ
คนผู หวานความแตกราวทาม-
กลางพวกพ่ีนอง
20 บุตรชายของเราเอย จงรักษา
บัญญัติของพอเจา และอยาละ
ทิ้งกฎเกณฑของแมเจา
21 มัดมันติ ดไว บนใจของเจ า
เสมอ ผูกมันไวที่คอของเจา
22 เมื่ อเจาเดิน มันจะนําเจา
เมื่ อเจานอนลง มันจะเฝาเจา
และเมื่อเจาตื่นข้ึน มันจะพูดกับ
เจา
23 เพราะพระบัญญัติเปนประ-
ทีป และพระราชบัญญัติเปน
สวาง และคําตักเตือนแหงการ
สั่งสอนเปนทางแหงชีวิต
24 เพ่ื อสงวนเจ าไว จากหญิ ง
ชั่วราย จากลิ้นพะเนาพะนอของ
หญิงสัญจร
25 อยาปรารถนาความงามของ
นางอยูในใจของเจา อยาใหนาง
จับเจาดวยหนังตาของนาง
26 เพราะโดยวิธีการของหญิง
แพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค

ขนมปงกอนเดียวได และหญิง
เลนชู ล าชี วิตประเสริฐของชาย
ทีเดียว
27 ผู ชายจะหอบไฟไวที่ อกของ
เขาโดยไมใหเสื้อผาของเขาไหม
ไดหรือ
28หรือผูใดจะเดินบนถานที่ลุก
โพลง โดยไมใหเทาของเขาถูก
ไฟลวกไดหรือ
29 บุคคลผู เข าหาภรรยาของ
เพ่ือนบานก็เปนอยางนั้นแหละ
ไมมีผู ใดที่ แตะตองนางแลวจะ
ไรความผิด
30 ถาขโมยเขาลักเพ่ื อบรรเทา
ความอยากเมื่ อเขาหิว คนไมดู
หมิ่นขโมยนั้นมิใชหรือ
31 แตถาจับเขาได เขาตองชําระ
คืนเจ็ดเทา เขาจะตองใหสิ่งของ
ทั้งสิ้นในบานของเขา
32 แตผู ใดที่ ลวงประเวณีกับผู
หญิงคนหนึ่ งก็ขาดความเขาใจ
ผู ใดที่ กระทําอยางนั้ นก็ทําลาย
จิตใจตนเอง
33 เขาไดรับบาดแผลและความ
อัปยศ และจะลางความขายหนา
ของตนหาไดไม
34 เพราะความริษยากระทําให
คนเกรี้ ยวกราด ในวันที่ เขาแก
แคน เขาจะไมเพลามือ
35 เขาจะไม รับค าทําขวัญใดๆ
ถึงเจาจะทวีของกํานัล เขาก็ไม
ยอมสงบ

สุภาษิต 6

(17) สภษ 30:13 (18) สภษ 24:8 (19) สดด 12:2-3 (20) สภษ 1:8 (21) สภษ 3:3
(22) สภษ 2:11 (23) สดด 19:8 (24) สภษ 2:16 (25) 2 ซมอ 11:2 (26) สภษ 5:10
(27) โยบ 31:9 (29) ปฐก 12:18 (31) อพย 22:1 (32) สภษ 7:7 (33) สภษ 5:9-11
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หนา 1318
จงระวังวิถีทาง
ของหญิงชั่ว

7บุตรชายของเราเอย จงรัก-
ษาถอยคําของเรา จงสะสม

บัญญัติของเราไวกับเจา
2จงรักษาบัญญัติของเรา และ
ดํารงชีวิตอยู จงรักษากฎเกณฑ
ของเราอยางกับแกวตาของเจา
3 มั ดมั นไว ที่ นิ้ วมื อของเจ า
เขียนมันไวบนแผนจารึกแหงใจ
ของเจา
4จงพูดกับปญญาวา "เธอเปน
พ่ีสาวของฉัน" และจงเรียก
ความเขาใจวา "ญาติผูหญิง"
5 เพ่ื อปญญานี้ จะพิทักษ เจาไว
ใหพนจากหญิงชั่ ว จากหญิง
สัญจรที่พูดจาพะเนาพะนอ
6 เพราะที่ หนาตางบานของเรา
เราไดมองออกไปตามบานเกล็ด
7 เราเห็นว าทามกลางคนเขลา
และท ามกลางคนหนุ มๆที่ เรา
พิเคราะหดูนั้น ก็มีหนุมคนหนึ่ง
ไรความเขาใจ
8ผานไปตามถนนใกลทางแยก
ไปบานของนาง เดินตามถนนซึ่ง
ไปบานนาง
9ในเวลาโพลเพล ในเวลาเย็น
เวลาค่ําคืนและความมืด
10 และดูเถิด หญิงคนหนึ่ งมา
พบเขาแตงตัวอยางหญิงแพศยา
หัวใจเจาเลห
11 (นางจัดจานและดื้อดึง เทา

ของนางไมอยูกับบาน
12ประเดี๋ยวอยูถนน ประเดี๋ยว
อยูตามถนน และนางหมอบ
คอยอยูทุกมุม)
13 นางฉวยเขาได และจุ บเขา
นางพูดกับเขาอยางไมมียางอาย
วา
14 "ฉันจําตองถวายเครื่ องสัก-
การบูชา และวันนี้ ฉันไดทําตาม
คําปฏิญาณแลว
15 ฉันจึงออกมาหาเธอ เสาะหา
หนาเธอ และฉันพบเธอแลว
16 ฉันไดประดับเตียงของฉัน
ดวยผาคลุม เปนผาลินินอียิปต
สีตางๆ
17 ฉันไดอบที่นอนของฉันดวย
มดยอบ กฤษณา และอบเชย
18 มาเถอะ ใหเรามาอิ่มดวย
ความรักจนรุ งเชา ใหเราทําตัว
ของเราใหปติยินดีดวยความรัก
19 เพราะผัวของฉันไมอยู บาน
เขาไปทางไกล
20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ่ง พอวัน
เพ็ญเขาจึงกลับมา"
21 นางหว านลอมดวยวาจาโอ
โลม นางบังคับเขาดวยริมฝปาก
ที่พูดพะเนาพะนอ
22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที
อยางวัวตัวผู ไปสู การฆา หรือ
อยางคนเขลาที่ไปรับโทษที่ข่ือ
23 จนลู กธนู ป กเข าไปถึ งตั บ
อยางนกรนเขาไปหาบวง เขาหา

สุภาษิต 7

(1) สภษ 1:8 (2) สภษ 4:13 (3) สภษ 3:3 (4) สภษ 2:2-4 (5) สภษ 2:16; 5:3
(6) สภษ 1:4 (8) สภษ 4:14-15 (9) ปฐก 39:11 (10) ปฐก 38:14 (11) สภษ 9:13
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หนา 1319
ทราบไมวานี่มีคาถึงชีวิต
24 ฉะนั้น โอ บุตรทั้งหลายเอย
บัดนี้ จงฟ งเราและจงตั้ งใจตอ
ถอยคําจากปากของเรา
25 อยาใหใจของเจาหันไปตาม
ทางของนาง อยาหลงทางไปใน
วิถีของนางนั้น
26 เพราะนางไดฟดเหย่ือลงเสีย
เปนอันมาก เออ นางไดฆาชาย
ที่แข็งแรงจํานวนมากเสียแลว
27 เรื อนของนางเปนทางไปสู
นรก ลงไปถึงหวงแหงความตาย

การสรรเสริญสติปญญา

8ปญญามิ ได ร องเรี ยกหรื อ
ความเขาใจมิได เปลงเสียง

ของเธอหรือ
2ณ ที่สูงที่ขางทาง ที่กลางถนน
เธอก็ยืนอยู
3ขางประตู หนาเมือง ที่ทางเขา
มุข เธอก็รองเสียงดังวา
4"โอ บรรดาผูชายเอย เราเรียก
เจา และเสียงเรียกของเราไปถึง
บุตรชายของมนุษย
5โอ คนเขลา จงเขาใจสติปญญา
คนโงทั้งหลาย จงมีใจที่เขาใจ
6ฟงซี เพราะเราจะพูดถึงสิ่ ง
ยอดเย่ียม เพราะสิ่งที่ชอบจะมา
จากริมฝปากของเรา
7 เพราะปากของเราจะกล าว
ความจริง ความชั่วรายเปนสิ่งที่
น าสะอิดสะเอียนต อริมฝปาก
ของเรา

8บรรดาคําปากของเรานั้นชอบ
ธรรม ในนั้นไมมีคําบิดหรือ
คําคด
9 คําเหลานั้นสําหรับผูที่ เขาใจก็
ตรงหมด สําหรับผูพบความรูก็
ถูกตอง
10 จงรับคําสั่ งสอนของเราแทน
เงิน และความรูแทนทองคํา
อยางดี
11 เพราะปญญาดี กว าทั บทิ ม
และสิ่งที่เจาปรารถนาทั้งหมดจะ
เปรียบเทียบกับปญญาไมได
12 เราคือปญญา อยู ในความ
หย่ังรู และเราพบความรู แหง
ความเฉลียวฉลาด
13 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
เปนความเกลียดชังความชั่วราย
เราเกลี ยดความเย อหย่ิ งและ
ความจองหอง และทางของ
ความชั่วรายกับปากตลบตะแลง
14 เรามีคําหารือและสติปญญา
เรามีความเขาใจ เรามีกําลัง
15 โดยเรานี่ แหละกษัตริ ย จึ ง
ปกครอง และผูครอบครองจึง
ตรากฎหมายที่ยุติธรรม
16 โดยเรานี่ แหละเจ านายและ
ขุนนางไดครอบครอง คือบรรดา
ผูพิพากษาของแผนดินโลก
17 เรารักบรรดาผูที่ รักเรา และ
บรรดาผูที่แสวงหาเราอยางขยัน
ขันแข็งก็พบเรา
18 ความมั่งค่ังและเกียรติอยูกับ

สุภาษิต 7, 8

(24) สภษ 4:1 (25) สภษ 4:14 (26) 1 คร 10:8 (27) สภษ 2:18-19 (1) สภษ 1:20
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หนา 1320
เรา เออ ทั้ งทรัพยศฤงคารที่
ทนทานและความชอบธรรม
19 ผลของเราดีกวาทองคํา แม
ทองคําเนื้อดี และผลไดของเรา
ดีกวาเงินเนื้อบริสุทธิ์
20 เ ร านํ า ในทางแห งความ
ชอบธรรม ในวิถีทั้ งหลายของ
ความยุติธรรม
21 ประสาททรัพยศฤงคารแก
บรรดาผูที่ รักเรา บรรจุคลัง
ทรัพยทั้งหลายของเขาใหเต็ม
22 พระเยโฮวาห ทรงเป นเจ า
ของเราในเมื่ อพระองคทรงเริ่ ม
งานของพระองค กอนบรรดา
พระราชกิจโบราณของพระองค
23 เราได รับการสถาปนาไวตั้ ง
แตดึกดําบรรพมาแลว ตั้ งแต
แรกกอนปฐมกาลของแผนดิน
โลก
24 เราถือกําเนิดมาเมื่ อกอนมี
มหาสมุทร เมื่อไมมีน้ําพุที่มีน้ํา
มากมาย
25 กอนการเนรมิ ตสร างภู เขา
กอนเนินเขา เราก็ถือกําเนิดมา
แลว
26 ก อนที่ พระองค ทรงสร าง
แผนดินโลก ทั้งไรนา หรือกอน
ผงคลีแรกของพิภพ
27 เมื่ อพระองค ทรงสถาปนา
ฟาสวรรค เราอยูที่นั่นแลว เมื่อ
พระองคทรงลากเสนรอบวงบน
พ้ืนมหาสมุทร

28 เมื่อพระองคทรงสถาปนาฟา
เบ้ืองบน เมื่อพระองคทรงกระ-
ทําน้ําพุของน้ําบาดาลใหมั่นไว
29 เมื่อพระองคทรงกําหนดเขต
จํากัดใหแกทะเล เพ่ือวาน้ําจะ
ไม ละเมิ ดพระบัญชาของพระ
องค เมื่ อพระองคทรงปกผัง
รากฐานของพิภพ
30 เ ราอยู ข างพระองค แล ว
เหมือนผูที่พระองคทรงเลี้ ยงดู
เราเปนความปติยินดีประจําวัน
ของพระองค เปรมปรีดิ์ อยูตอ
พระพักตรพระองคเสมอ
31 เปรมปรี ดิ์ ในพิภพที่ มี คน
อาศัยของพระองค และปติยินดี
ในบุตรทั้งหลายของมนุษย
32 ฉะนั้น โอ บุตรทั้งหลายเอย
บัดนี้จงฟงเรา บรรดาผูที่ รักษา
ทางของเราก็อยูสุขสงบ
33 จงฟงคําสั่ งสอน และจง
ฉลาด และอยาเพิกเฉยเสีย
34 ผู ใดที่ฟงเราก็เปนสุข คือ
เฝาอยู ที่ ประตู ร้ั วของเราทุกวัน
และคอยอยู ขางประตูบ านของ
เรา
35 เพราะผูใดที่พบเราก็พบชีวิต
และได รับความพอพระทัยจาก
พระเยโฮวาห
36 แตผูที่พลาดขาดเราก็กระทํา
จิตใจตัวเองใหเจ็บ บรรดา
ผูที่ เกลียดชังเราก็รักความมร-
ณา"

สุภาษิต 8

(19) สภษ 8:10 (20) สภษ 3:6 (21) สภษ 8:18 (22) สภษ 3:19 (23) ปฐก 1:26
(24) สดด 2:7 (25) โยบ 15:7-8 (26) ปฐก 1:1 (27) สดด 33:6 (29) ปฐก 1:9-10
(30) ยน 1:1-3 (31) สดด 16:3 (32) สดด 1:1-4 (33) สภษ 1:2-3 (34) สภษ 1:21

 20_pro.pub 
 page 12

 Friday, December 09, 2005 12:54 



หนา 1321
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห
เปนการเริ่มตนของสติปญญา

9ปญญาไดสรางเรือนของเธอ
แลว เธอไดตั้งเสาเจ็ดตน

2 เธอไดฆาสัตวของเธอ ได
ประสมน้ําองุนของเธอ ไดจัด
โตะของเธอแลวดวย
3และไดสงสาวใชของเธอออก
ไป สงเสียงเรียกจากที่ สูงที่สุด
ในเมืองวา
4"ผูใดที่เปนคนเขลา ใหเขาหัน
เขามาที่นี่ " เธอพูดกับผูที่ ไร
ความเขาใจวา
5"มาเถอะ มารับประทานขนม-
ปงของเรา และดื่มน้ําองุนที่ เรา
ไดประสม
6จงทิ้งความเขลาเสีย และดํารง
ชีวิตอยู ดําเนินในทางของ
ความเขาใจนั้นเถิด"
7 ผูที่ วากลาวคนมักเยาะเยยจะ
ไดรับความอับอาย และผูที่ตัก
เตื อนคนชั่ วร ายจะได รั บรอย
เปอน
8อยาตักเตือนคนมักเยาะเยย
เพราะเขาจะเกลียดเจา จงตัก
เตือนปราชญ และเขาจะรักเจา
9จงใหคําสั่งสอนแกปราชญและ
เขาจะฉลาดย่ิงข้ึน จงสอนคน
ชอบธรรมและเขาจะเพิ่ มการ
เรียนรูมากข้ึน
10 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
เปนที่ เร่ิมตนของปญญา และ

ซึ่ งรู จักองคบริสุทธิ์ เปนความ
เขาใจ
11 เนื่องจากเรา วันคืนของเจา
จะเพ่ิมทวีคูณ และปเดือนแหง
ชีวิตของเจาจะเพ่ิมพูน
12 ถาเจาฉลาด เจาก็ฉลาดเพ่ือ
ตนเอง แตถาเจาเยาะเยย เจาก็
จะทนแตลําพัง
13หญิงโงนั้นเสียงเอ็ดอึง นาง
เซอและไมรูอะไรเลย
14 เพราะนางนั่ งที่ ประตู เรือน
ของนาง และ ณ ที่นั่งสูงในเมือง
15 พลางร องเรี ยกบรรดาผู ที่
ผานไป ผู เดินตรงไปตามทาง
ของเขาวา
16 "ผู ใดที่ เปนคนเขลา ใหเขา
หันเขามาที่นี่" นางพูดกับเขา
ผูไรความเขาใจวา
17 "น้ําที่ ขโมยมาหวานดี และ
ขนมที่ รั บประทานในที่ ลั บก็
อรอย"
18 แตเขาไมทราบวาคนตายอยู
ที่นั่ น และแขกของนางก็อยู ใน
หวงลึกของนรก
ความเขลาแหงความชั่วราย

เปรียบกับสติปญญา
แหงความชอบธรรม

10สุ ภาษิ ตของซาโลมอน
บุตรชายที่ ฉลาดกระทํา

ใหบิดายินดี แตบุตรชายที่ โง
เปนความโศกของมารดาเขา
2คลังทรัพยชั่ วรายไมเปนกําไร

สุภาษิต 9, 10

(1) มธ 16:18 (2) อสย 25:6 (3) มธ 22:3-4 (4) สภษ 9:16 (5) สภษ 9:2, 17
(6) สภษ 4:14-15 (7) สภษ 15:12 (8) สภษ 23:9 (9) สภษ 1:5 (10) สภษ 1:7
(11) สภษ 3:2 (12) สภษ 16:26 (13) สภษ 7:11 (14) สภษ 7:10-12 (16) สภษ 9:4
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แตความชอบธรรมช วยใหพน
จากความตาย
3พระเยโฮวาหจะมิไดทรงปลอย
ใหจิตใจคนชอบธรรมหิว แต
พระองคทรงทอดทิ้ งทรัพยสม-
บัติของคนชั่วราย
4มื อที่ หย อนเป นเหตุ ให เกิ ด
ความยากจน แตมือที่ขยันขัน-
แข็งกระทําใหมั่งค่ัง
5 ผู ที่ ส่ําสมไว ในฤดูแล งก็ เปน
บุตรชายที่ ฉลาด แตผูหลับใน
ฤดู เกี่ ยวก็ เป นบุ ตรชายที่ นํา
ความอับอายมา
6พระพรอยู บนศี รษะของคน
ชอบธรรม แตความทารุณทวม
ปากคนชั่วราย
7การระลึกถึงคนชอบธรรมเปน
พระพร แตชื่ อเสียงของคนชั่ ว
รายจะเนาเสีย
8 ผูที่มีใจประกอบดวยปญญาจะ
ยอมรับบัญญัติ แตคนที่พูดโงๆ
จะลมลง
9 ผู ใดที่ ดําเนิ นในความเที่ ยง
ธรรมก็ดําเนินอยางมั่นคงดี แต
ผู ที่ ทําทางของตนให ชั่ วก็ จะ
ปรากฏแจงแกคนอื่น
10 ผู ที่ ขยิบตาก็กอความเศร า
โศก แตคนที่พูดโงๆจะลมลง
11 ปากของคนชอบธรรมเป น
บอน้ําแหงชีวิต แตความทารุณ
ทวมปากคนชั่วราย
12 ความเกลี ยดชั งเร าให เกิ ด

ความวิวาท แตความรักครอบ
งําบรรดาความผิดบาปเสีย
13 ที่ ริมฝปากของผู ที่ มีความ
เขาใจจะพบปญญา แตไมเรียวก็
เหมาะสําหรับหลั งของผู ที่ ขาด
ความเขาใจ
14ปราชญก็ส่ําสมความรูไว แต
ปากของคนโงนําความพินาศมา
ใกล
15 ทรัพยศฤงคารของคนมั่ งค่ัง
คือเมืองเขมแข็งของเขา แต
ความยากจนของคนจนคือความ
พินาศของเขา
16 ผลงานของคนชอบธรรมนํา
ไปถึงชีวิต แตผลของคนชั่วราย
นําไปถึงบาป
17 เขาผู รักษาคําสั่งสอนก็อยูใน
วิถีแหงชีวิต แตเขาผูปฏิเสธคํา
เตือนสติก็หลงเจ่ินไป
18 เขาผู ปดบังความเกลียดชัง
ดวยริมฝปากมุสา และเขาผูออก
ปากใสรายเปนคนโง
19 การพูดมากก็จะไมขาดความ
ผิดบาป แตเขาผูยับย้ังริมฝปาก
ของตนเปนผูที่ฉลาด
20 ลิ้ น ขอ งคนชอบธรรมก็
เหมือนเงินเนื้อบริสุทธิ์ ความ
คิดของคนชั่วรายมีคาแตนอย
21 ริมฝปากของคนชอบธรรม
เลี้ ยงคนเปนอันมาก แตคนโง
ตายเพราะขาดสติปญญา
22 พระพรของพระเยโฮวาห

สุภาษิต 10

(3) โยบ 5:20 (4) สภษ 6:6-11 (5) สภษ 6:6 (6) สภษ 11:26 (7) 1 พกษ 11:36
(8) สภษ 1:5 (9) สภษ 28:18 (10) สภษ 6:13 (11) สภษ 10:20-21 (12) สภษ 15:18
(13) สภษ 10:11 (14) สภษ 1:5 (15) สภษ 18:11 (16) สภษ 11:30 (17) สภษ 3:1-2
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กระทําใหมั่งค่ัง และพระองคมิ
ไดแถมความโศกเศราไวดวย
23 คนโงกระทําความผิดเหมือน
การเลนสนุก แตคนที่มีความ
เขาใจกอปรดวยปญญา
24 สิ่ งใดที่ คนชั่ วร ายคิ ดกลั ว
มันจะมาถึงเขา แตสิ่ งใดที่ คน
ชอบธรรมปรารถนาจะทรงประ-
สาทให
25 ลมหมุนผานไปฉันใด คนชั่ว
ก็ไมมีอีกฉันนั้น แตคนชอบ
ธรรมเปนรากฐานที่อยูเปนนิตย
26 อยางน้ําสมกับฟน และควัน
กับตาเปนฉันใด คนเกียจคราน
กับผูที่ใชเขาก็เปนฉันนั้น
27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
นั้นยืดชีวิตใหยาวไป แตปเดือน
ของคนชั่วรายนั้นจะสั้นเขา
28 ความหวังของคนชอบธรรม
จะจบลงในความยินดี แตความ
มุ งหวังของความชั่วรายก็จะสูญ
เปลา
29 มรรคาของพระเยโฮวาหทรง
เปนกําลังแกผูเที่ยงธรรม  แต
ผูกระทําความชั่วชาจะถูกทําลาย
30 ผู ชอบธรรมจะไมถูกกําจัด
เลย แตคนชั่วรายจะไมไดอยูใน
แผนดิน
31 ปากของคนชอบธรรมนํา
ปญญาออกมา แตลิ้ นของคน
ตลบตะแลงจะถูกตัดออก
32 ริมฝปากของคนชอบธรรมรู

วาอะไรเหมาะสม แตปากของ
คนชั่วรายรูวาสิ่งใดตลบตะแลง
ความจริงเปรียบกับความเท็จ

11ตราชูเทียมเท็จนั้นเปนที่
นาสะอิดสะเอียนตอพระ

เยโฮวาห แตลูกตุ มเที่ ยงตรง
เปนความปติยินดีของพระองค
2 เมื่อความเยอหย่ิงมาถึง ความ
อับอายก็มาดวย แตปญญาอยู
กับคนใจถอม
3ความซื่ อสัตยของคนที่ เที่ ยง
ธรรมยอมนําเขา แตความคด
โกงของคนละเมิ ดยอมทําลาย
เขา
4ความมั่ งค่ั งไมอํานวยกําไรใน
วันทรงพระพิโรธ แตความ
ชอบธรรมชวยใหพนความมรณา
5ความชอบธรรมของคนที่ ไร
ตําหนิยอมรักษาทางของเขาให
ตรง แตคนชั่วรายจะลมลงดวย
ความชั่วรายของเขาเอง
6ความชอบธรรมของคนเที่ ยง
ธรรมยอมชวยเขาใหพน แตคน
ละเมิ ดจะถู กราคะของเขาจั บ
เปนเชลย
7 เมื่อคนชั่วรายตาย ความหวัง
ของเขาจะพินาศ และความมุ ง
หวังของคนอธรรมก็สูญเปลา
8คนชอบธรรมรับการชวยเหลือ
ใหพนความลําบาก และคนชั่ ว
รายเขาไปแทนที่
9 คนหน า ซื่ อ ใจคดทํ า ล าย

สุภาษิต 10, 11

(23) สภษ 14:9 (24) โยบ 3:25 (25) สภษ 1:27 (26) สภษ 25:13 (27) สภษ 3:2
(28) สดด 16:9 (29) สดด 84:7 (30) สภษ 10:25 (31) สภษ 10:11 (32) ปญจ 12:10
(1) สภษ 16:11 (2) สภษ 3:34-35 (3) สภษ 11:5 (4) สภษ 10:2 (5) สภษ 11:3
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เพ่ือนบานของเขาดวยปาก แต
คนชอบธรรมจะได รับการช วย
ใหพนดวยอาศัยความรู
10 เมื่อคนชอบธรรมอยูเย็นเปน
สุข บานเมืองก็เปรมปรีดิ์ และ
เมื่ อคนชั่ วรายพินาศ ก็มีเสียง
โหรอง
11 โดยพรของคนเที่ ยงธรรม
บานเมืองก็เปนที่ยกยอง แตวา
มันควํ่าลงโดยปากของคนชั่วราย
12 บุคคลที่ ขาดสติปญญายอม
เหยียดเพ่ือนบานของตน แตคน
ที่มีความเขาใจก็ยังนิ่งอยู
13 บุคคลที่ เที่ ยวซุ บซิ บก็ เผย
ความลับ แตบุคคลที่มีใจสัตย
ซื่อยอมปดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไวได
14 ที่ ไหนที่ ไ ม มี คํ าแนะนํา
ประชาชนก็ลมลง แตในที่ซึ่งมีที่
ปรึกษามากยอมมีความปลอด
ภัย
15 บุคคลผู รับประกันคนอื่นจะ
ตองทนทุกข แตคนที่ เกลียด
การรับประกันยอมปลอดภัย
16 สตรี ง ามสง าย อมได รั บ
เกียรติ และชายที่มีอํานาจ
ใหญโตยอมมั่งค่ัง
17 ชายผู มีความเอ็นดูยอมให
ประโยชนแกจิตใจตน แตชายที่
ดุรายยอมทําใหตัวเองเจ็บปวด
18 บุ คคลชั่ วร ายได ทํางานที่
หลอกลวง แตบุคคลที่หวาน
ความชอบธรรมจะไดบําเหน็จที่

แนนอน
19 ความชอบธรรมนําไปสู ชี วิต
ฉันใด บุคคลผูติดตามความ
ชั่ วรายจะนําไปสู ความตายของ
ตนเองฉันนั้น
20 คนที่ มีใจตลบตะแลงเปนที่
นาสะอิดสะเอียนตอพระเยโฮ-
วาห แตคนที่ เที่ยงตรงในทาง
ของเขายอมเปนความปติ ยินดี
ของพระองค
21 ถึ งแม ใครลงมือช วยก็ตาม
ซึ่ งคนชั่ วรายจะไมมี โทษนั้ นหา
มิได แตบรรดาเชื้อสายของคน
ชอบธรรมจะได รับการช วยให
พน
22 สตรี งามที่ ปราศจากความ
เฉลียวฉลาด ก็เหมือนหวงทอง
คําที่จมูกหมู
23 ความปรารถนาของคนชอบ
ธรรมอยู ในความดี เท านั้ น
ความมุ งหวังของคนชั่ วรายอยู
ในความพิโรธ
24 บางคนย่ิ งจําหนายย่ิงมั่ งค่ั ง
บางคนย่ิ งยึดสิ่ งที่ ควรจําหนาย
ไวย่ิงขัดสนก็มี
25 บุคคลที่ใจกวางขวางยอมได
รับความมั่ งค่ัง บุคคลที่ รดน้ํา
เขาเองจะรับการรดน้ํา
26 ประชาชนจะแชงบุคคลที่กัก
ขาว แตพระพรจะอยูบนศีรษะ
ของผูที่ขายขาว
27 บุคคลผู แสวงหาความดี ก็

สุภาษิต 11

(10) สภษ 28:12 (11) สภษ 14:34 (12) วนฉ 9:27 (13) สภษ 20:19
(14) สภษ 15:22 (15) สภษ 6:1-5 (16) สภษ 31:30 (17) สดด 41:1-4; 112:4
(18) สภษ 1:18 (19) สภษ 10:16 (20) สภษ 6:14 (21) สภษ 16:5 (22) สภษ 31:30
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แสวงหาความพอใจ แตความชั่ว
รายมาถึงผูที่เสาะหามัน
28 บุคคลผูวางใจในความมั่งค่ัง
ของตนจะลมละลาย แตคน
ชอบธรรมจะรุ งเรืองอยางใบไม
เขียว
29 บุคคลผูทําใหครัวเรือนของ
เขาลําบากจะรั บลมเปนมรดก
และคนโงจะเปนคนใชของคนที่
มีใจฉลาด
30 ผลของคนชอบธรรมเป น
ตนไมแหงชีวิต และผูชนะวิญ-
ญาณก็มีสติปญญา
31 ดูเถิด แมคนชอบธรรมอาจ
จะถูกทําโทษในแผนดินโลก คน
ชั่วรายและคนบาปจะยิ่ งกวานั้น
สักเทาใด

ความชอบธรรม
เปรียบกับความชั่วราย

12ผู ใดที่ รักคําสั่งสอนก็รัก
ความรู แตบุคคลที่

เกลี ยดการตั กเตื อนก็ เป นคน
โฉด
2คนดีเปนที่โปรดปรานของพระ
เยโฮวาห แตคนที่คิดการชั่วราย
พระองคจะทรงตําหนิ
3คนจะตั้ งอยู ดวยความชั่ วราย
ไมได แตรากของคนชอบธรรม
จะไมรูจักเคลื่อนยาย
4ภรรยาดีเปนมงกุฎของสามีตน
แตนางผูที่ นําความอับอายมาก็
เหมือนความเปอยเนาในกระดูก

สามี
5ความคิดของคนชอบธรรมนั้น
ยุติธรรม แตคําหารือของ
คนชั่วรายนั้นหลอกลวง
6ถอยคําของคนชั่ วร ายหมอบ
คอยเอาโลหิต แตปากของคน
เที่ยงธรรมจะชวยคนใหรอดพน
7คนชั่วรายควํ่าแลวและไมมีอีก
แต เรื อนของคนชอบธรรมยั ง
ดํารงอยู
8 คนจะได คําชมเชยตามสติ
ปญญาของเขา แตคนที่ความคิด
ตลบตะแลงจะเปนที่ดูหมิ่น
9 ผู ที่ ถู กสบประมาทและมีคน
รับใช ก็ดีกวาคนที่ ยกยองตน
เองแตขาดอาหาร
10 คนชอบธรรมย อมเห็ นแก
ชีวิตสัตวของเขา แตความกรุณา
ของคนชั่วรายคือความดุราย
11 บุ คคลที่ ไถนาของตนจะมี
อาหารอุดม แตบุคคลที่ติดตาม
คนไรสาระก็ขาดความเขาใจ
12 คนชั่ วร ายปรารถนาตาข าย
ของคนเลว แตรากของคนชอบ
ธรรมยอมออกผล
13 คนชั่ วร ายยอมติดบ วงโดย
การละเมิดแหงริมฝปากของตน
แตคนชอบธรรมจะหนีพนจาก
ความลําบาก
14 จากผลแหงปากของตนคนก็
อิ่ มใจในความดี และผลงาน
แห งมือของเขาก็จะกลับมาหา

สุภาษิต 11, 12

(28) สภษ 10:15 (29) ปฐก 34:30 (30) สภษ 3:18 (31) 2 ซมอ 7:14-15
(1) สภษ 2:10-11 (2) สภษ 8:35 (3) สภษ 10:25 (4) สภษ 14:1 (5) สภษ 11:23
(6) สภษ 1:11-19 (7) สภษ 11:21 (8) ปฐก 41:39 (9) สภษ 13:7 (10) ปฐก 33:13

 20_pro.pub 
 page 17

 Friday, December 09, 2005 12:54 



หนา 1326
เขา
15 ทางของคนโงนั้ นถูกตองใน
สายตาของเขาเอง แตคนที่ยอม
ฟงคําแนะนําก็ฉลาด
16 จะรู ความโกรธของคนโงได
ทันที แตคนที่หย่ังรูยอมปดบัง
ความอับอาย
17 บุคคลผู พูดความจริงกลาว
ความชอบธรรม แตพยานเท็จ
กลาวคําหลอกลวง
18 มี บางคนที่ คําพู ดพล อยๆ
ของเขาเหมือนดาบแทง แตลิ้น
ของปราชญนําการรักษามาให
19 ริมฝปากที่ พูดจริงจะทนอยู
ไดเปนนิตย แตลิ้ นที่ พูดมุสา
อยูไดเพียงประเดี๋ยวเดียว
20 ความหลอกลวงอยูในใจของ
บรรดาผู คิ ดแผนการชั่ วร าย
แต บรรดาผู กะแผนงานแห ง
สันติภาพมีความชื่นบาน
21 ไม มีความชั่ วตกอยู กั บคน
ชอบธรรม แตคนชั่วรายจะเต็ม
ดวยความราย
22 ริมฝปากที่ พูดมุสาเปนที่นา
สะอิดสะเอียนตอพระเยโฮวาห
แตคนทั้ งหลายที่ประพฤติอยาง
จริ งใจเป นความปติ ยิ นดี ของ
พระองค
23 คนที่ หย่ั งรู ยอมเก็บความรู
ไว แตใจคนโงปาวรองความโง
เขลา
24 มือของคนที่ ขยันขันแข็งจะ

ครอบครอง ฝายคนเกียจคราน
จะถูกบังคับใหทํางานโยธา
25 ความกระวนกระวายในใจ
ของมนุษยถวงเขาลง แตถอยคํา
ที่ดีกระทําใหเขาชื่นชม
26 คนชอบธรรมประเสริฐกว า
เพ่ือนบานของตน แตทางของ
คนชั่วรายชักจูงพวกเขาใหหลง
27 คนเกียจครานจะไมป งเหย่ือ
ที่ เขาลามา แตทรัพยศฤงคาร
ของคนขยันขันแข็งมีคา
28 ในวิถีของความชอบธรรมมี
ชี วิต และในทางนั้นไมมีความ
มรณา

บุตรชายท่ีฉลาด
คือพระพรแหงความชอบธรรม

13บุตรชายที่ฉลาดฟงคําสั่ง
สอนของบิดาตน แตคน

มักเยาะเยยไมฟงคําขนาบ
2คนจะกินของดีจากผลปากของ
ตน แตจิตใจของคนละเมิดจะ
กินความทารุณ
3 บุคคลที่ ระแวดระวังปากของ
เขาจะสงวนชีวิตของเขา แตบุค-
คลที่ เปดริมฝปากกวางก็จะมา
ถึงความพินาศ
4 วิญญาณของคนเกียจครานยัง
อยากอยู แตไมไดอะไรเลย ฝาย
วิญญาณของคนขยันจะอวนพี
5คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ
แตคนชั่ วร ายประพฤติน ารั ง-
เกียจและนาอดสู

สุภาษิต 12, 13

(15) สภษ 3:7 (16) สภษ 25:28 (17) สภษ 14:5 (18) สภษ 25:18 (19) ศคย 1:4-6
(20) สภษ 12:12 (21) รม 8:28 (22) สภษ 6:16-17 (23) สภษ 10:19; 11:13
(24) สภษ 10:4 (25) สภษ 14:10 (26) สภษ 12:13 (27) สภษ 13:4 (28) สภษ 8:35
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6ความชอบธรรมระแวดระวังผู
ที่ ทางของเขาเที่ ยงธรรม แต
ความชั่วรายควํ่าคนบาป
7คนที่วาตนมั่งค่ัง แตไมมีอะ-
ไรเลยก็มี คนที่วาตนเปนคนจน
แตมีทรัพยศฤงคารเปนอันมาก
ก็มีอยู
8ค าไถ ชี วิ ตของคนคื อทรั พย
ศฤงคารของเขา แตคนยากจน
ไมฟงคําติเตียน
9สวางของคนชอบธรรมก็เปรม
ปรีดิ์ แตประทีปของคนชั่วราย
จะถูกดับ
10 เพราะความทะนงตัวเทานั้น
การวิวาทจึงเกิดข้ึน แตปญญา
อยูกับบรรดาผูที่รับคําแนะนํา
11 ทรัพยศฤงคารที่ ไดมาโดย
โชคลาภจะยอบแยบลง แตบุค-
คลที่ส่ําสมโดยการงานจะไดเพ่ิม
พูนข้ึน
12 ความหวังที่ถูกหนวงไวทําให
ใจเจ็บช้ํา แตความปรารถนาที่
สําเร็จแลวเปนตนไมแหงชีวิต
13 บุคคลผูดูหมิ่นพระวจนะจะ
ถูกทําลาย แตบุคคลผูเกรงกลัว
พระบัญญัติจะไดรับบําเหน็จ
14 กฎเกณฑ ของปราชญ เป น
น้ําพุแหงชีวิต เพ่ือจะออกไปให
พนจากบวงของความมรณา
15 ความเขาใจที่ดีก็ไดรับความ
โปรดปราน แตหนทางของคน
ละเมิดก็ยากนัก

16 บรรดาคนที่หย่ังรูกระทําทุก
อยางดวยความรู แตคนโงก็
อวดความโงของตน
17 ผู สื่ อสารที่ ชั่ วรายหลงไปใน
ความราย แตทูตที่สัตยซื่ อนํา
การรักษามาให
18 ความยากจนและความอดสู
มาถึงบุคคลที่ เพิกเฉยตอคําสั่ ง
สอน แตบุคคลที่สนใจคําตัก
เตือนก็ไดรับเกียรติ
19 ความปรารถนาที่สัมฤทธิ์ผล
เป นสิ่ งหอมหวานสําหรั บจิ ต
วิญญาณ แตเปนความสะอิด
สะเอียนแกคนโงที่จะละเสียจาก
ความชั่วราย
20 บุคคลที่ เดินกั บปราชญ จะ
กลายเปนคนฉลาด แตเพ่ือนฝูง
ของคนโงจะถูกทําลาย
21 ความชั่ วรายตามติดคนบาป
แตคนชอบธรรมจะไดรับความดี
เปนบําเหน็จ
22 คนดี ก็ ละมรดกไว ให แก
หลานๆ แตทรัพยศฤงคารของ
คนบาปนั้ นส่ําสมไว ใหคนชอบ
ธรรม
23 ดินที่ คนยากจนไถไวก็ เกิด
ผลอุดม แตสิ่งของถูกทําลายได
เพราะขาดความยุติธรรม
24 บุ คคลที่ สงวนไม เ รี ยวก็
เกลียดบุตรชายของตน แตผูที่
รั กเขาพยายามตี สอนเขาทั น
เวลา

สุภาษิต 13

(6) สภษ 11:3 (7) สภษ 13:11 (8) สภษ 6:35 (9) สภษ 4:18 (10) สภษ 21:24
(11) สภษ 10:2 (12) สดด 42:1-3 (13) สภษ 1:25 (14) สภษ 9:11 (15) สภษ 3:4
(16) สภษ 12:22 (17) สภษ 10:26 (18) สภษ 13:13 (19) 1 พกษ 1:48; สภษ 13:12
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25 คนชอบธรรมรับประทานได
จนพอใจ แตทองของคนชั่วราย
จะหิว
คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา
คนมั่งมีเปรียบกับคนยากจน

14ผู หญิงทั้ งหลายที่ มี สติ
ป ญญาสร างเรื อนของ

เธอข้ึน แตผูหญิงที่ โงร้ือมันลง
ดวยมือตนเอง
2 บุคคลผูดําเนินในความเที่ ยง
ธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห แต
บุคคลที่คดเคี้ยวในทางของเขาก็
ดูหมิ่นพระองค
3ในปากของคนโงมีไมเรียวแหง
ความโอหัง แตริมฝปากของ
ปราชญจะสงวนเขาไว
4ที่ ไหนที่ ไมมีวัวผู ที่นั่ นราง
หญาสะอาด แตพืชผลอุดมได
มาดวยแรงวัว
5พยานที่สัตยซื่อจะไมมุสา แต
พยานเท็จจะกลาวคํามุสา
6คนมักเยาะเยยแสวงหาปญญา
เสียเปลา แตความรูนั้นก็งายแก
คนที่มีความเขาใจ
7จงไปใหพนหนาคนโง เมื่อเจา
ไมพบริมฝปากแหงความรูในตัว
เขา
8ปญญาของคนหย่ังรูคือการเขา
ใจทางของเขา แตความโงของ
คนโงเปนที่หลอกลวง
9คนโงเขลาเยาะเยยเรื่ องความ
ผิดบาป แตในทามกลางคน

ชอบธรรมก็มีความโปรดปราน
10 จิตใจรูความขมข่ืนของใจเอง
และไมมีใครอื่นมาเขาสวนความ
ชื่นบานของมัน
11 เรื อนของคนชั่ วร ายจะถู ก
ควํ่า แตเต็นทของคนเที่ยงธรรม
จะรุงเรือง
12 มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือน
ถูก แตมันสิ้ นสุดลงที่ทางของ
ความมรณา
13 แมใจของคนที่หัวเราะก็เศรา
และที่ สุดของความชื่ นบานนั้ น
คือความโศกสลด
14 คนที่ มี ใจหั นกลับจะได ผล
จากทางของเขาจนเต็ม และคน
ดี ก็ จะได ผลดี แห งการกระทํา
ของเขา
15 คนเขลาเชื่อถือวาจาทุกอยาง
แตคนหย่ังรูมองดูวาเขากําลังไป
ทางไหน
16 คนมีปญญาก็ เกรงกลัวและ
หันเสียจากความชั่วราย แตคน
โงเดือดดาลดวยความมั่นใจ
17 คนโมโหฉับพลันประพฤติโง
เขลา และคนวางแผนชั่วรายเปน
ที่เกลียดชัง
18 คนเขลาไดความโงเปนมร-
ดก แตคนหย่ังรูก็มีความรู เปน
มงกุฎ
19 คนชั่วรายกราบคนดี และคน
ชั่วรายกราบอยูที่ประตูเมืองของ
คนชอบธรรม

สุภาษิต 13, 14

(25) สดด 34:10 (1) สภษ 24:3-4 (2) สภษ 16:17 (3) สภษ 18:6 (4) อมส 4:6
(5) สภษ 4:25 (6) สภษ 18:2 (7) สภษ 9:6 (8) สภษ 2:9 (9) สภษ 1:22; 10:23
(10) สภษ 15:13 (11) สภษ 3:33 (12) สภษ 12:15 (13) สภษ 5:4 (14) สภษ 1:32
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20 คนยากจนนั้นแมเพ่ือนบาน
ของตนก็รังเกียจ แตคนมั่งค่ังมี
สหายมากมาย
21 บุคคลที่ ดู หมิ่ นเพ่ื อนบ าน
ของตนก็ทําบาป แตบุคคล
ที่เอ็นดูคนยากจนก็เปนสุข
22 คนที่ คิ ดการชั่ วนั้ นไม ผิ ด
หรือ บรรดาผูที่คิดการดีก็จะพบ
ความเมตตาและความจริง
23 มี กําไรอยู ในงานทุ กอย าง
การเพียงแต พูดแห งริมฝปาก
นั้นโนมไปทางความขาดแคลน
24 มงกุฎของปราชญคือความ
มั่งค่ังของตน แตความโงของคน
โงคือความเขลา
25 พยานซื่ อตรงจะชวยชี วิตให
รอด แตพยานหลอกลวงจะ
กลาวคํามุสา
26 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
ทําใหคนอยูอยางมั่นใจมาก ลูก
หลานของเขาจะมีที่ลี้ภัย
27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
เปนน้ําพุแหงชีวิต เพ่ือผูหนึ่งผู
ใดจะหลี กจากบ วงของความ
มรณาได
28 ในมวลประชาชนก็มีศักดิ์ศรี
ของกษัตริย แตไรประชาชน
เจานายก็ถูกทําลาย
29 บุคคลที่โกรธชาก็มีความเขา
ใจมาก แตบุคคลที่ โมโหเร็วก็
ยกยองความโง
30 ใจที่สงบใหชีวิตแกเนื้อหนัง

แตความริษยากระทําใหกระดูก
ผุ
31 บุคคลผู บีบบังคับคนยากจน
ดูถูกพระผูสรางของเขา แตบุค-
คลที่ ถวายเกียรติแดพระองคก็
เอ็นดูตอคนขัดสน
32 คนชั่ วรายก็ถูกไลออกตาม
การกระทําชั่วรายของเขา แตคน
ชอบธรรมมีความหวังในความ
มรณาของเขา
33ปญญาอาศัยอยูในใจของคน
ที่มีความเขาใจ แตสิ่ งซึ่ งอยู
ทามกลางบรรดาคนโงก็ปรากฏ
ตัว
34 ความชอบธรรมเชิดชูประ-
ชาชาติหนึ่ งๆ แตบาปเปนเหตุ
ใหชนชาติหนึ่งๆถูกตําหนิ
35 ขาราชการที่เฉลียวฉลาดก็ได
รับความโปรดปรานจากกษัตริย
แตพระพิโรธของพระองคก็ตก
ลงบนผูที่ประพฤตินาละอาย
ความดีเปรียบกับความชั่วราย

15คําตอบออนหวานทําให
ความโกรธเกรี้ ยวหันไป

เสีย แตคํากักขฬะเราโทสะ
2ลิ้นของปราชญใชความรูอยาง
ถูกตอง แตปากของคนโงเท
ความโงออกมา
3พระเนตรของพระเยโฮวาหอยู
ในทุกแหงหน ทรงเฝาดูคนชั่ ว
และคนดี
4ลิ้นที่สุภาพเปนตนไมแหงชีวิต

สุภาษิต 14, 15

(20) สภษ 10:15 (21) สภษ 11:12 (22) สภษ 22:17 (23) สภษ 12:24; 28:19
(24) สดด 112:9 (25) สภษ 14:5 (26) สภษ 3:7-8 (27) สภษ 13:14 (28) อพย 1:12
(29) สภษ 14:17 (30) สภษ 4:23 (31) สภษ 17:5 (32) โยบ 18:18 (33) สภษ 12:16
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แต ลิ้ นตลบตะแลงทําน้ํ าใจให
แตกสลาย
5คนโง ดู หมิ่ นคําสั่ งสอนของ
บิดาตน แตผูที่สนใจคําตักเตือน
เปนผูหย่ังรู
6 ในเรื อนของคนชอบธรรมมี
คลังทรัพยมาก แตความลําบาก
ตกอยูกับรายไดของคนชั่วราย
7 ริมฝปากของปราชญกระจาย
ความรู แตความคิดของคนโง
หาเปนเชนนั้นไม
8 เครื่ องสักการบูชาของคนชั่ ว
รายเปนที่ นาสะอิดสะเอียนตอ
พระเยโฮวาห แตคําอธิษฐาน
ของคนเที่ ยงธรรมเป นความ
ปติยินดีของพระองค
9ทางของคนชั่ วร ายเป นที่ น า
สะอิดสะเอียนตอพระเยโฮวาห
แตพระองคทรงรักผู ที่ ติดตาม
ความชอบธรรม
10 ผู ที่ ทอดทิ้ งทางดีนับวาการ
ทําโทษเปนสิ่งที่หนักใจ บุคคลผู
เกลียดคําเตือนสติจะตายเปลา
11 นรกและแดนพินาศก็ประ-
จักษ แจ งอยู เฉพาะพระพักตร
พระเยโฮวาห ใจแหงบุตรทั้ ง
หลายของมนุษยจะแจ งเฉพาะ
พระองคย่ิงกวานั้นสักเทาใด
12 คนมักเยาะเย ยไม รั กคนที่
ตักเตือนเขา ทั้ งเขาจะไมไปหา
ปราชญ
13 ใจที่ ร าเริ งกระทําใหสีหน า

แจมใส แตโดยความเศราในใจ
ดวงจิตก็แหลกสลายไป
14 ใจของบุคคลผูมีความเขาใจ
ก็แสวงหาความรู แตปากของ
คนโงกินความโงเปนอาหาร
15 ทุกๆวันของคนที่ ทุกข ใจก็
ราย แตคนที่มีใจราเริงมีการ
เลี้ยงตอเนื่องกัน
16 มีทรัพยนอยแตมีความยํา-
เกรงพระเยโฮวาห ดีกวามีคลัง
ทรัพยใหญ แตมีความลําบาก
อยูดวย
17 กินผั กเป นอาหารในที่ ที่ มี
ความรักก็ดีกวากินเนื้ อวัวอวน
พรอมกับความเกลียดชังอยูดวย
18 คนใจรอนเราการวิวาท แต
บุคคลผูโกรธชาก็ระงับการชิงดี
19 ทา งของคน เกี ยจค ร าน
เหมือนรั้ วตนไมหนาม แตวิถี
ของคนชอบธรรมเปนทางหลวง
ราบเสมอ
20 บุตรชายที่ ฉลาดกระทําให
บิดายินดี แตคนโงดูหมิ่นมาร-
ดาของตน
21 ความโงเปนความชื่นบานแก
บุคคลผู ไมมีสติปญญา แต
คนที่ มีความเขาใจจะดําเนินใน
ความเที่ยงธรรม
22 ปราศจากการปรึกษาหารือ
แผนงานก็ลมเหลว แตมีผูแนะ
นํามากๆ แผนงานนั้นก็สําเร็จ
23 คําตอบจากปากที่ เหมาะสม
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ก็เปนความชื่นบานแกคน คํา
เดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆ
24 ทางแหงชีวิตนําคนฉลาดข้ึน
ไปสูเบ้ืองบน เพ่ือเขาจะไดหลีก
หนีจากนรกเบื้องลาง
25พระเยโฮวาหจะทรงรื้อเรือน
ของคนเยอหย่ิง แตใหขอบเขต
ของหญิงมายคงอยู
26 ความคิ ดทั้ งหลายของคน
ชั่ วร ายเปนสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะ-
เอียนตอพระเยโฮวาห แตถอย
คําของคนบริสุทธิ์ เปนถอยคําที่
พอพระทัย
27 บุ คคลผู ตะกละหากําไรก็
กระทําความลําบากแกครัวเรือน
ของตน แตบุคคลผูเกลียดสิน-
บนจะมีชีวิตอยู
28 ใจของคนชอบธรรมรําพึงวา
จะตอบอยางไร แตปากของคน
ชั่วรายเทสิ่งชั่วรายออก
29พระเยโฮวาหทรงอยูหางไกล
จากคนชั่วราย แตพระองคทรง
สดั บคําอธิ ษฐานของคนชอบ
ธรรม
30 สว างของตาทําให ใจเปรม
ปรีดิ์ และขาวดีกระทําใหกระดูก
สดชื่น
31 หูที่ฟงคําตักเตือนที่ ใหชี วิต
จะอยูทามกลางปราชญ
32 บุคคลผู เพิ กเฉยต อคําสั่ ง
สอนก็ดูหมิ่นจิตใจตนเอง  แต
บุ คคลผู ฟ ง คําตั กเตื อนก็ ได

ความเขาใจ
33 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
เปนการสอนใหเกิดปญญา และ
ความถ อมใจเดิ นอยู ข างหน า
เกียรติ
ความดีเปรียบกับความชั่วราย

16ทั้ งแผนงานของจิ ตใจ
มนุษย และคําตอบของ

ลิ้น มาจากพระเยโฮวาห
2ทางทั้ งสิ้นของมนุษยก็สะอาด
ในสายตาของเขาเอง แตพระ
เยโฮวาหทรงชั่งจิตใจ
3จงมอบงานของเจาไวกับพระ
เยโฮวาห และแผนงานของเจา
จะไดรับการสถาปนาไว
4พระเยโฮวาหทรงสรางทุกสิ่ ง
ไวเพ่ือพระองคเอง แมคนชั่ ว
รายก็เพ่ือวันชั่วราย
5ทุกคนที่มีความเยอหย่ิงในใจ
ก็เปนที่นาสะอิดสะเอียนตอพระ
เยโฮวาห ถึงแมมือประสานมือ
ชวยกัน เขาจะพนโทษก็หามิได
6ความเมตตาและความจริงได
ลบความชั่ วชา และคนหลีก
ความชั่วรายไดโดยความยําเกรง
พระเยโฮวาห
7 เมื่อทางของมนุษยเปนที่โปรด
ปรานแดพระเยโฮวาห แมศัตรู
ของเขานั้นพระองคก็ทรงกระทํา
ใหคืนดีกับเขาได
8มีแตนอยแตมีความชอบธรรม
ก็ดีกวามีรายไดมากดวยอยุติ-
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ธรรม
9 ใจของมนุษยกะแผนงานทาง
ของเขา แตพระเยโฮวาหทรงนํา
ยางเทาของเขา
10 คําตัดสินอันมาจากพระเจา
อยูที่ ริมฝพระโอษฐของกษัตริย
พระโอษฐของพระองคไมละเมิด
ในการพิพากษา
11 ตราชูและตาชั่งเที่ยงตรงเปน
ของพระเยโฮวาห ลูกตุมทั้งสิ้น
ในถุ งเปนพระราชกิจของพระ
องค
12 การกระทําความชั่ วรายเปน
สิ่ งน าเกลียดน าชั งตอกษัตริย
เพราะวาบัลลังกนั้นถูกสถาปนา
ไวดวยความชอบธรรม
13 ริมฝปากที่ ชอบธรรมเปนที่
ปติยินดีแกกษัตริย และพระ
องคทรงรักบุคคลผูพูดสิ่งที่ถูก
14 พระพิ โรธของกษัตริ ย เป น
ผู สื่ อสารของความมรณา แต
ปราชญจะระงับเสียได
15 ในความผ องใสจากสี พระ
พักตรของกษัตริยก็มีชีวิต และ
ความโปรดปรานของพระองคก็
เหมือนเมฆฝนปลายฤดู
16 ไดปญญาก็ดีกวาไดทองคํา
สักเทาใด ที่ จะไดความเขาใจ
ก็ดีกวาเลือกเอาเงิน
17 ทางหลวงของคนเที่ ยงธรรม
หันออกจากความชั่ วราย บุค-
คลผู ระแวดระวั งทางของตนก็

สงวนชีวิตของเขาไว
18 ความเยอหย่ิ งเดินหนาการ
ถูกทําลาย และจิตใจที่ ยโสนํา
หนาการลม
19 ที่ จะเปนคนมีใจถอมอยูกับ
คนยากจนก็ดีกวาแบงของริบมา
ไดกับคนเยอหย่ิง
20 บุคคลผู จัดการธุ รกิจอย าง
เฉลียวฉลาดจะพบของดี และ
คนที่ วางใจในพระเยโฮวาหจะ
เปนสุข
21 คนใจฉลาดเรียกวาเปนคนมี
ความพินิจ และความหวานแหง
ริมฝปากเพ่ิมความเรียนรู
22 ความเข าใจเป นน้ํ า พุ แห ง
ชีวิตแกผูที่มีความเขาใจ แต
คําสั่งสอนของคนโงเปนความโง
เขลา
23 ใจของปราชญกระทําใหปาก
ของเขาสุขุม และเพ่ิมการเรียนรู
แกริมฝปากของเขา
24 ถอยคําแชมชื่ นเหมือนรวง
ผ้ึง เปนความหวานแกจิตวิญ-
ญาณ และเปนอนามัยแกกระดูก
25 มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือน
ถูก แตมันสิ้ นสุดลงที่ทางของ
ความมรณา
26 คนที่ทํางานก็ทํางานเพ่ือตน
เอง เพราะปากของเขากระตุน
เขาไป
27 คนอธรรมขุ ดค นความชั่ ว
และในริมฝปากของเขาเหมือน
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อยางไฟลวก
28 คนตลบตะแลงแพร การวิ-
วาท และผูกระซิบก็แยกเพ่ือน
สนิทออกจากกัน
29 คนทารุณลอชวนเพื่ อนบาน
ของเขา และนําเขาไปในทางที่
ไมดี
30 เขาขยิ บตากะแผนงานที่
ตลบตะแลง เขาเมมริมฝปาก
ของเขานําความชั่ วร ายให เกิด
ข้ึน
31 ศีรษะที่มีผมหงอกเปนมง-
กุฎแหงสงาราศี ถาพบในทาง
แหงความชอบธรรม
32 บุคคลผูโกรธชาก็ดีกวาคนมี
กําลังมาก และบุคคลผูปกครอง
จิตใจของตนเองก็ ดีกว าผู ที่ ตี
เมืองได
33 สลากนั้นเขาทอดลงที่ตัก แต
การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห
ทั้งสิ้น

คําส่ังสอนเรื่อง
ความดีกับความชั่วราย

17เสบียงกรั งหน อยหนึ่ ง
พรอมกับความสงบ ดี

กวาเรือนที่มีเครื่ องสักการบูชา
เต็มพรอมกับการวิวาท
2ทาสที่ เฉลียวฉลาดจะปกครอง
บุตรชายผูประพฤติความละอาย
และจะไดสวนแบงมรดกเทากับ
พวกพ่ีนอง
3 เบามีไวสําหรับเงิน และเตา

ถลุงมีไวสําหรับทองคํา และพระ
เยโฮวาหทรงทดลองใจ
4 ผู กระทําความชั่ วฟงริมฝปาก
เท็จ และคนมุสาเงี่ ยหูแกลิ้ น
เหลวไหล
5 บุคคลที่ เย ยหยันคนยากจน
ก็ดูถูกพระผูสรางของเขา บุคคล
ที่ ยิ นดี เมื่ อมีความลําบากยาก
เย็นจะไมมีโทษหามิได
6หลานๆเปนมงกุฎของคนแก
และสง าราศี ของบุ ตรคื อบิดา
ของเขา
7วาจาสละสลวยไมเหมาะแกคน
โงฉันใด ริมฝปากที่มุสาย่ิงไม
เหมาะแกเจานายฉันนั้น
8ของกํานัลก็ เปนเหมือนเพชร
พลอยในสายตาของเจาของ ไม
วามันจะหันไปทางไหนก็ เจริญ
รุงเรืองทางนั้น
9 บุคคลผู ป ดบั งการละเมิ ดก็
เสาะหาความรัก แตคนกลาว
เร่ื องนั้ นซ้ํ าซากก็ ทําให เพ่ื อน
สนิทแยกจากกัน
10 คําขนาบเข าไปในคนฉลาด
ลึกกวาเฆี่ยนคนโงสักรอยที
11 คนชั่วรายก็แสวงแตการกบฏ
ฉะนั้ นจะมี ผู สื่ อสารดุร ายไปสู
เขา
12 ใหคนไปพบแมหมีที่ ลูกถูก
ขโมยไป ยังดีกวาไปพบคนโงใน
ความโงของเขา
13 ถาคนหนึ่ งคนใดทําชั่ วตอบ

สุภาษิต 16, 17

(28) สภษ 6:14 (29) สภษ 1:10 (30) สภษ 6:12 (31) สภษ 20:29 (32) สภษ 14:29
(33) กดว 26:55 (1) สภษ 15:17 (2) สภษ 11:29 (3) สภษ 27:21 (4) สภษ 28:4
(5) สภษ 14:21 (6) ปฐก 50:23 (7) สภษ 26:7 (8) สภษ 17:23 (9) สภษ 10:12

 20_pro.pub 
 page 25

 Friday, December 09, 2005 12:54 



หนา 1334
แทนความดี ความชั่ วจะไม
พรากจากเรือนของคนนั้น
14 เมื่ อเร่ิ มตนวิวาทก็ เหมือน
ปลอยน้ําใหไหล ฉะนั้นจงเลิก
เสียกอนเกิดการวิวาท
15 ผู ที่ ช วยให คนชั่ วร ายเป น
ฝ ายถู กและผู ที่ ปรั บโทษคน
ชอบธรรม   ทั้งสองก็เปนที่นา
สะอิดสะเอียนตอพระเยโฮวาห
16 ทําไมคนโง จึ งมี เงิ นในมื อ
เพ่ือซื้ อปญญา ในเมื่ อเขาไมมี
ความคิด
17 มิตรสหายก็มีความรักอยูทุก
เวลา และพ่ีนองก็เกิดมา
เพ่ือชวยกันยามทุกขยาก
18 คนที่ไมมีความเขาใจก็ใหคํา
ปฏิญาณ และเปนผู รับประกัน
ตอหนาเพ่ือนของตน
19 บุคคลผู รักการละเมิดก็ รัก
การวิวาท บุคคลผูทําประตูเรือน
ของเขาใหสูงก็แสวงการทําลาย
20 ผูหนึ่งผูใดมีใจตลบตะแลงก็
ไมพบสิ่งที่ดีอันใด  และผูที่ลิ้น
วิปลาสก็ตกอยูในความยากลํา-
บาก
21 บิดาที่ มี บุ ตรโฉดก็มีความ
โศก และบิดาของคนโงไมมี
ความชื่นบาน
22 ใจราเริงเปนยาอยางดี แต
จิตใจที่ หมดมานะทําใหกระดูก
แหง
23 คนชั่ วรายรับสินบนจากอก

เสื้ อเพ่ื อผันแปรทางแหงความ
ยุติธรรม
24 คนที่ มี ความเข าใจมุ งหน า
ของเขาตรงไปสูปญญา แตตา
ของคนโงอยูที่สุดปลายแผนดิน
โลก
25 บุตรชายโงเปนที่โศกสลดแก
บิดา และเปนความขมขื่น
แกสตรีผูใหกําเนิด
26 ที่จะปรับคนชอบธรรมก็ไมดี
ที่จะโบยเจานายเพราะเหตุความ
เที่ยงตรงก็ผิด
27 บุคคลที่ยับย้ังถอยคําของเขา
เปนคนมีความรู และบุคคลผูมี
จิตใจเยือกเย็นเปนคนมีความ
เขาใจ
28 ถึงคนโงหากนิ่ งเสียก็นับวา
เปนคนฉลาด คนที่หุบริมฝปาก
ของเขาก็นับว าเปนคนมีความ
เขาใจ

คําส่ังสอนเรื่อง
ความชอบธรรม

18คนที่ ปลี กตั วไปจากผู
อื่น จงใจกระทําตามใจ

ตนเอง และคานคติแหงสติปญ-
ญาทั้งหลาย
2คนโงไม เพลิดเพลินในความ
เขาใจ แตเพลิดเพลินในการ
แสดงความคิดเห็นของตนเท า
นั้น
3 เมื่ อคนชั่ วรายมาถึง ความ
หมิ่นประมาทก็มาดวย และ

สุภาษิต 17, 18

(14) สภษ 17:19 (15) สภษ 24:23 (16) สภษ 1:22 (17) สภษ 9:1 (18) สภษ 6:1-5
(19) สภษ 17:14 (20) สภษ 3:32 (21) สภษ 17:25 (22) สภษ 12:25; 15:13
(23) สภษ 17:8 (24) สภษ 14:6 (25) สภษ 10:1 (26) สภษ 17:15 (27) สภษ 10:19
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ความอดสูมากับความไรเกียรติ
4 คํ าปากของคนเรา เป นน้ํ า
ลึก น้ําพุแหงปญญาเหมือนลํา-
ธารน้ําเชี่ยว
5ที่จะลําเอียงเขาขางคนชั่ วราย
เพ่ือจะบังคับคนชอบธรรมเรื่อง
ความยุติธรรมก็ไมดี
6 ริมฝปากของคนโงนําการวิวาท
มา และปากของเขาก็เชื้ อเชิญ
การโบย
7ปากของคนโงเปนสิ่งทําลายตัว
เขาเอง และริมฝปากของเขาก็
เปนบวงดักจิตใจตนเอง
8ถอยคําของผู กระซิบนินทาก็
เหมือนบาดแผล มันลงไปยัง
สวนขางในของรางกาย
9แลวบุคคลที่หยอนยานในการ
งานก็ เปนพ่ี น องกั บคนเจ าทํา
ลาย
10 พระนามของพระเยโฮวาห
เปนปอมเขมแข็ง คนชอบธรรม
ว่ิงเขาไปในนั้นและปลอดภัย
11 ทรั พย ศฤงคารของเศรษฐี
เปนเมืองเขมแข็งของเขา และ
เปนเหมือนกําแพงสูงตามความ
คิดเห็นของเขา
12 ใจของคนก็จองหองกอนถึง
การถูกทําลาย แตความถอมใจ
เดินอยูหนาเกียรติ
13 ถาคนหนึ่ งคนใดตอบกอนที่
เขาไดยิน ก็เปนความโงและ
ความอับอายของเขา

14 จิตใจของคนจะทนตอความ
เจ็บปวยได แตจิตใจที่ ชอกช้ํา
ใครจะทนไดเลา
15 ใจของคนหย่ังรูยอมหาความ
รู และหูของปราชญแสวงความรู
16 ของกํานั ลของผู หนึ่ งผู ใด
ยอมเปดทางใหผูนั้น และนําเขา
มาถึงคนใหญคนโต
17 บุ คคลผู แถลงคดี ของตน
กอนก็ดูเหมือนเปนฝายถูก จน
กวาฝายตรงขามจะมาสอบสวน
เขา
18 การจั บสลากกระทําใหการ
ทะเลาะสิ้นสุด และตัดสินคู โต
แยงที่มีกําลัง
19 การคืนดีกันกับพ่ีนองที่สะ-
ดุดกั นแล วก็ ยากกว าการชนะ
เมืองที่เขมแข็ง และการทะเลาะ
วิ วาทของเขา เหมื อนดาลที่
ปอมปราการ
20 ทองจะอิ่มก็จากผลแหงปาก
ของเขา เขาจะหนําใจเพราะผล
อันเกิดจากริมฝปากของตน
21 ความตายและความเปนอยูที่
อํานาจของลิ้น และบรรดาผูที่
รักมันก็จะกินผลของมัน
22 บุคคลที่พบภรรยาก็พบของ
ดี และไดความโปรดปรานจาก
พระเยโฮวาห
23 คนยากจนใชคําวิงวอน แต
คนมั่งค่ังตอบเสียงหวนๆ
24 คนที่ มี เ พ่ื อนต องแสร งทํา

สุภาษิต 18

(4) สภษ 10:11 (5) สภษ 24:23 (6) สภษ 12:16 (7) สภษ 10:8 (8) สภษ 12:18
(9) สภษ 10:4 (10) ปฐก 17:1 (11) สภษ 10:15 (12) สภษ 11:2 (13) พบญ 13:14
(14) โยบ 1:20 (15) สภษ 1:5 (16) สภษ 17:8 (17) สภษ 18:13 (18) สภษ 16:33
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เปนเพ่ือน แตมีมิตรคนหนึ่ งที่
ใกลชิดย่ิงกวาพ่ีนอง
คนฉลาดเปรียบกับคนโงเขลา

19คนยากจนผู ดําเนิ นใน
ความซื่อสัตยของเขา ดี

กวาคนที่มีริมฝปากตลบตะแลง
และเปนคนโง
2แลวการที่ จิตใจคนไมมีความรู
ก็ไมดี และบุคคลที่เรงเทาหนัก
ก็มักพลาดผิด
3ความโงของคนใดนําความพิ-
นาศมาถึงเขา และใจของเขา
เกร้ียวกราดตอพระเยโฮวาห
4ทรัพยศฤงคารเพ่ิมเพ่ือนเปน
อันมาก แตคนยากจนก็ถูก
เพ่ือนของเขารางไป
5พยานเท็จจะไมไดรับโทษหามิ
ได และบุคคลผูเปลงคํามุสาจะ
หนีไมพน
6คนเป นอั นมากเอาอกเอาใจ
ของเจานาย และทุกคนก็เปน
มิตรกับคนที่ใหของกํานัล
7บรรดาพี่นองของคนยากจนก็
ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิ่ง
ไกลจากเขาสักเทาใด เขาพยา-
ยามพูด แตไมมีใครยอมฟง
8 บุคคลที่ ไดปญญาก็ รักจิตใจ
ตนเอง บุคคลผู รักษาความเขา
ใจไวจะพบสิ่งที่ดี
9พยานเท็จจะไมรับโทษหามิได
และบุคคลที่ เปลงคํามุสาจะพิ-
นาศ

10 ที่ คนโงจะอยู อยางสําราญก็
ไมเหมาะอยูแลว ที่ทาสจะปก
ครองเจานายก็ย่ิงไมเหมาะมาก
กวานั้นอีก
11 สามัญสํานึกที่ดีกระทําใหคน
โกรธชา และที่มองขามการละ-
เมิดไปเสียก็เปนสงาราศีแกเขา
12 พระ พิ โร ธของ ก ษั ต ริ ย
เหมื อนเสี ยงคํารามของสิ งโต
แต ความโปรดปรานของพระ
องคเหมือนน้ําคางบนผักหญา
13 บุตรชายโงเขลาเปนความพิ-
นาศของบิดาของเขา และ
การทะเลาะวิวาทของภรรยาก็
เหมือนน้ําฝนยอยหยดไมหยุด
14 เรือนและทรัพยศฤงคารเปน
มรดกมาจากบิดา แตภรรยาที่
หย่ังรูก็มาจากพระเยโฮวาห
15 ความเกียจครานทําใหหลับ
สนิท และคนข้ีเกียจจะตองหิว
16 บุคคลที่ รักษาพระบัญญัติก็
รักษาชีวิตของตน บุคคลที่
ดูหมิ่นมรรคาทั้ งหลายของพระ
องคก็จะถึงตาย
17 บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให
พระเยโฮวาหทรงยืม และพระ
องค จะทรงตอบแทนแก การ
กระทําของเขา
18 จงตี สอนบุ ตรชายของตน
เมื่ อยังมีความหวัง อยาหมด
กําลั งใจเพราะเหตุการรองไห
ของเขา

สุภาษิต 18, 19

(1) สภษ 19:22 (2) สภษ 10:21 (3) ปฐก 3:6-12 (4) สภษ 19:6 (5) สภษ 19:9
(6) สภษ 19:12 (7) สภษ 19:4 (8) สภษ 17:16 (9) สภษ 19:5 (10) สภษ 30:21-22
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19 คนที่โมโหฉุนเฉียวจะตองได
รับโทษ เพราะถาเจาชวยเขาให
พนแลว ก็ตองชวยเขาใหพนอีก
20 จงฟ งคําแนะนําและรับคํา
สั่ งสอนเพ่ือเจาจะไดปญญาสํา-
หรับอนาคต
21 ในใจของมนุษยมี แผนงาน
เปนอันมาก แตคําปรึกษาของ
พระเยโฮวาหนั่นแหละ จะดํารง
อยูได
22 สิ่ งที่ น าปรารถนาในตั ว
มนุษยคือความเมตตา และคน
ยากจนยังดีกวาคนมุสา
23 ความยําเกรงพระเยโฮวาห
นําไปสูชีวิต และบุคคลผู ไดรับ
แลวก็หยุดดวยความพอใจ เขา
จะไมมีอันตรายใดมาเยี่ยมกราย
เขา
24 คนเกียจครานฝงมือของตัว
ไวในอกเสื้อ และจะไมยอมเอา
มาสูปากของตนอีก
25 จงตีคนที่มักเยาะเยย และ
คนเขลาจะเรียนความหยั่ งรู เอง
จงตักเตือนคนที่ มีความเขาใจ
และเขาจะเขาใจความรู
26 บุคคลผูทําทารุณแกบิดาของ
เขาและขับไลมารดาของเขาไป
เสีย เปนบุตรชายผู กอใหเกิด
ความอับอายและการถูกตําหนิ
27 บุตรชายของเราเอย จงเลิก
ฟงคําสั่ งสอนที่ทําใหเจาหลงไป
จากคําแหงความรู

28 พยานที่ อธรรมก็ เยาะเย ย
ความยุติธรรม และปากของคน
ชั่วรายก็กลืนกินแตความชั่วชา
29 การปรับโทษมีพรอมอยูสํา-
หรับคนมักเยาะเยย และการ
โบยก็สําหรับหลังของคนโง
คําเตือนสติและคําส่ังสอน

20เหล าองุ นให เกิ ดการ
เยาะเยย และสุราก็ให

เกิดเปนพาลเกเร ผู ใดถูกมัน
หลอกลวงก็ไมเปนคนฉลาด
2 ความครั่ นคร ามกษั ตริ ย ก็
เหมือนสิงโตคําราม ผูใดย่ัวเยา
พระองคใหกร้ิวก็ทําผิดตอชีวิต
ของตนเอง
3ที่จะรักษาตนใหพนการวิวาทก็
เปนเกียรติ แตคนโงทุกคนจะ
เขายุงกับธุระของคนอื่น
4คนเกียจครานไมไถนาในหนา
หนาว เขาจึงจะแสวงหาเมื่อถึง
ฤดูเกี่ยว แตไมพบอะไรเลย
5 คําปรึกษาในใจของคนเหมือน
น้ําลึก แตคนที่มีความเขาใจจะ
สามารถโพงมันออกมาได
6คนเปนอันมากปาวรองความดี
ของเขาเอง แตใครจะหาคน
สัตยซื่อพบเลา
7คนชอบธรรมดําเนินในความ
ซื่ อสัตยของตน บุตรทั้ งหลาย
ของเขาที่ เกิดตามเขามายอมได
รับพร
8กษัตริย ผู ประทับบนบัลลังก

สุภาษิต 19, 20

(19) สภษ 22:24 (20) สภษ 1:8 (21) สภษ 12:2 (22) 1 พศด 29:2 (23) สภษ 10:27
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พิพากษายอมทรงฝดความชั่ ว
ทั้ งหลายออกดวยพระเนตรของ
พระองค
9 ผูใดจะกลาวไดวา "ขาพเจาได
กระทําใจของขาพเจาใหสะอาด
แลว ขาพเจาบริสุทธิ์พนบาป
ของขาพเจา"
10 ลูกตุ มฉอฉลและเคร่ืองตวง
คดโกง ทั้ งสองสิ่งเปนที่นาสะ-
อิ ดสะเอี ยนต อพระเยโฮวาห
พอๆกัน
11 แมเด็กๆก็แสดงตัวโดยการ
ประพฤติของเขาวา สิ่ งที่ เขา
กระทําจะบริสุทธิ์ และถูกตอง
หรือไม
12 หูที่ ฟงไดและตาที่ มองเห็น
พระเยโฮวาห ทรงสร างมั นทั้ ง
สอง
13 อยารักการหลับไหล เกรงวา
เจาจะมาถึงความยากจน จงลืม
ตาของเจา และเจาจะไดกินอา-
หารอิ่ม
14 ผูซื้อพูดวา "เลว เลว" แต
เมื่อเขาไปแลว เขาจึงอวด
15 มีทองคําและทับทิมมีคาเปน
อันมาก แตริมฝปากที่มีความรู
ก็เปนเพชรนิลจินดาประเสริฐ
16 จงยึดเสื้อผาของเขาไว เมื่อ
เขาเปนประกันใหคนอื่น และ
ยึดตัวเขาไว เมื่อเขารับประกัน
หญิงตางดาว
17 อาหารที่ ได ม าด วยก าร

หลอกลวงมีรสหวานแกผู ไดมา
แตภายหลังปากของเขาจะเต็ม
ไปดวยกรวด
18 แผนงานทั้ งสิ้ นดํารงอยู ได
ดวยการปรึกษาหารือ จงทําสง-
ครามดวยมีการนําที่ฉลาด
19 บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็เผย
ความลับใหกระจาย ฉะนั้นอยา
เขาสังคมกับคนที่ ยกยอดวยริม
ฝปากของตน
20 ถ าคนหนึ่ งคนใดแช งบิดา
หรือมารดาของตน ประทีปของ
เขาจะดับมืดมิด
21 เร่ิมแรกอาจไดรับมรดกแบบ
ชิงสุกกอนหาม แตที่สุดปลายจะ
ไมเปนพร
22 อยาพูดวา "ขาจะแกแคน
ความชั่ว" แตจงรอคอยพระเย-
โฮวาห พระองคจะทรงชวยเจา
ใหรอด
23 ลูกตุ มฉอฉลเปนที่ น าสะ-
อิ ดสะเอี ยนต อพระเยโฮวาห
และตราชูเทียมเท็จก็ไมดี
24 ย างเท าของมนุษย นั้ นพระ
เยโฮวาหทรงเปนผูสั่ ง แลวคน
จะเขาใจทางของเขาเองไดอยาง
ไร
25 ที่คนจะกินของบริสุทธิ์ และ
มาสอบถามเมื่อปฏิญาณไปแลว
ทั้งสองเปนบวงดักตนเอง
26 กษัตริยที่ ฉลาดยอมฝดคน
ชั่ วราย แลวทรงขับกงจักรทับ

สุภาษิต 20
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(14) ปญจ 1:10 (15) สภษ 3:15 (16) สภษ 11:15 (18) สภษ 15:22 (19) สภษ 11:13
(20) สภษ 30:11 (21) สภษ 23:4 (22) สภษ 17:13 (23) สภษ 20:10; อสค 45:10

 20_pro.pub 
 page 30

 Friday, December 09, 2005 12:54 



หนา 1339
เขา
27 จิตวิญญาณของมนุษย เปน
ประทีปของพระเยโฮวาห สองดู
สวนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น
28 ความเมตตาและความจริ ง
สงวนกษัตริยไว และความเมต-
ตาก็เชิดชูพระที่นั่ งของพระองค
ไว
29 สงาราศีของคนหนุมคือกํา-
ลังของเขา แตความงามของคน
แกคือผมหงอกของเขา
30 ความฟกช้ําดําเขียวของบาด
แผลก็ชําระความชั่ วเสีย การ
โบยตีกระทําใหสวนลึกที่สุดสะ-
อาดสะอาน

ทางแหงสันติภาพ
และความสําเร็จ

21พระทั ยก ษั ตริ ย เป น
เหมื อนธารน้ํ า ในพระ

หัตถของพระเยโฮวาห พระเย-
โฮวาหจะหั นไปไหนๆตามแต
พระองคทรงโปรด
2ทางของคนทุกทางก็ถูกตองใน
สายตาของตนเอง แตพระเยโฮ-
วาหทรงพินิจดูจิตใจ
3ที่ จะกระทําความเที่ ยงธรรม
และความยุติธรรมก็เปนที่โปรด
ปรานแดพระเยโฮวาหมากกวา
เครื่องสักการบูชา
4ตายโส ใจเยอหย่ิงและการไถ
นาของคนชั่วรายเปนบาป
5แผนงานของคนขยันขันแข็งนํา

สู ความอุดมแนนอน แตทุก
คนที่ เรงรอนก็มาสู ความขัดสน
เทานั้น
6การไดคลั งทรัพยมาดวยลิ้ น
มุสาก็คือความอนิจจังที่ เคลื่อน
ไปๆมาๆของคนที่ เสาะหาความ
ตาย
7ความทารุณของคนชั่ วรายจะ
กวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม
ยอมทําสิ่งที่ยุติธรรม
8ทางของมนุษยตลบตะแลงและ
มีความผิด แตความประพฤติ
ของผูบริสุทธิ์นั้นถูกตอง
9อยูที่มุมบนหลังคาเรือนดีกวา
อยู ในเรือนกว างขวางร วมกั บ
หญิงข้ีทะเลาะ
10 วิ ญญาณของคนชั่ ว ร า ย
ปรารถนาความชั่ว เพ่ือนบาน
ของเขาไม เปนที่ ชอบใจในสาย
ตาของเขา
11 เมื่ อคนมั กเยาะเย ยถู กลง
โทษ คนเขลาก็ฉลาดข้ึน เมื่ อ
ปราชญไดรับการสั่ งสอน เขาก็
ไดความรู
12 คนชอบธรรมสังเกตดู เรือน
ของคนชั่ วราย แตพระเจาทรง
ควํ่ าคนชั่ วร ายลงเพราะเหตุ
ความชั่วรายของเขา
13 บุคคลผูอุดหูไมฟงเสียงรอง
ของคนยากจน ตัวเขาเองจะรอง
แตไมมีใครไดยิน
14 ให ของกํานั ลในที่ ลั บย อม
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(27) ปฐก 2:7 (28) สภษ 16:6 (29) ยรม 9:23 (30) สภษ 19:25 (1) สภษ 16:1
(2) สภษ 16:2 (3) สภษ 15:8 (4) สภษ 6:17 (5) สภษ 10:4 (6) สภษ 10:2
(7) สภษ 1:18-19 (8) ปฐก 6:5-6 (9) สภษ 15:17 (10) สภษ 3:29 (11) สภษ 19:25

 20_pro.pub 
 page 31

 Friday, December 09, 2005 12:54 



หนา 1340
แปรความโกรธ ใหสินบนในอก
ก็แปรการพิโรธราย
15 เมื่ อกระทําการตัดสินก็ เปน
การชื่นบานแกคนชอบธรรม แต
คนกระทําความชั่ วช าจะได รับ
ความพินาศ
16 ผู ใดที่หันเหไปจากทางแหง
ความเขาใจ จะพักอยูในที่ประ-
ชุมของคนตาย
17 บุคคลที่ รักความเพลิดเพลิน
จะเปนคนยากจน บุคคลที่ รัก
เหลาองุนและน้ํามันจะไมมั่งค่ัง
18 คนชั่ วรายเปนคาไถสําหรับ
คนชอบธรรม และคนละเมิด
สําหรับคนเที่ยงธรรม
19 อยู ในแผนดิ นทุ รกันดารดี
กวาอยูกับผูหญิงที่ข้ีทะเลาะและ
จูจ้ีข้ีบน
20 คลังทรัพยประเสริฐและน้ํา
มันมีอยู ในที่อาศัยของคนฉลาด
แตคนโงกินมันหมด
21 บุคคลผู ตามติดความชอบ
ธรรมและความเอ็นดู จะพบ
ชี วิ ตและความชอบธรรมกั บ
เกียรติยศ
22 ปราชญป นเข าไปในเมื อง
ของคนที่มีกําลัง และพังทลาย
ที่กําบังเขมแข็งที่เขาไววางใจ
23 บุคคลที่ รั กษาปากและลิ้ น
ของตนก็ รักษาจิตใจเขาเองให
พนความลําบาก
24 "คนเย อหย่ิ งและคนมั ก

เยาะเยย" เปนชื่อของคนที่ประ-
พฤติตัวดวยความโกรธเยอหย่ิง
ยโส
25 คว ามปร า รถนา ขอ งคน
เกียจครานฆาตัวเขาเอง เพราะ
มือของเขาปฏิเสธไมทํางาน
26 เขาโลภอยางตะกละอยูวันยัง
คํ่า แตคนชอบธรรมใหและไม
หนวงเหนี่ยวไว
27 เครื่ องสั กการบู ชาของคน
ชั่ วร ายเปนสิ่ งที่ น าสะอิ ดสะ-
เอียน เมื่อเขานํามาดวยใจที่ชั่ว
รายจะย่ิงกวานั้นสักเทาใด
28พยานเท็จจะตองพินาศ แต
คนที่พูดอยางซื่อสัตยนั้นฟงได
29 คนชั่ วรายทําใหหนาของตน
ดานไป แตคนเที่ยงธรรมพิ-
เคราะหดูทางของตน
30 ปญญาก็ดี ความเขาใจก็ดี
คําปรึกษาก็ดี จะเอาชนะพระ
เยโฮวาหไมได
31 มาก็เตรียมไวพรอมแลวสํา-
หรับวันสงคราม แตความ
ปลอดภัยเปนของพระเยโฮวาห

หลักการฝายศีลธรรม
จริยธรรมและจิตวิญญาณ

22ชื่ อเสียงดี เปนสิ่ งควร
เลือกย่ิ งกว าความมั่ ง

ค่ังมากมาย และซึ่งเปนที่โปรด
ปรานก็ย่ิงกวามีเงินหรือทอง
2คนมั่ งค่ั งและยากจนประชุม
พรอมกัน พระเยโฮวาหทรง
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สรางเขาทั้งสิ้น
3คนหย่ั งรู เห็ นอั นตรายและ
ซอนตัวของเขาเสีย แตคนเขลา
เดินเรื่อยไปและรับโทษ
4 บําเหน็จของความถอมใจและ
ความยําเกรงพระเยโฮวาห คือ
ความมั่งค่ัง เกียรติและชีวิต
5หนามและบวงอยู ในทางของ
คนตลบตะแลง บุคคลที่ระแวด
ระวังจิตใจตนเองจะอยู ไกลเสีย
จากสิ่งเหลานี้
6จงฝกเด็กในทางที่ เขาควรจะ
เดินไป และเมื่อเขาชราแลว เขา
จะไมพรากจากทางนั้น
7คนมั่ ง ค่ั งปกครองเหนื อคน
ยากจน และคนขอยืมก็เปนทาส
ของคนใหยืม
8 บุคคลผู หว านความชั่ วช าจะ
เกี่ ยวความหายนะ และไมถือ
แหงความดุเดือดของเขาจะลม
เหลว
9 บุ คคลที่ มี ตาแสดงใจกว าง
ขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบง
สวนอาหารของเขาแกคนยากจน
10 จงขับคนมักเยาะเยยออกไป
เสีย แลวการวิวาทจะหมดไป
เออ การวิวาทและการดูแคลน
จะหยุดลง
11 บุคคลที่รักใจบริสุทธิ์ เพราะ
เหตุริมฝปากของเขามีกรุณาคุณ
กษัตริยจะไดเปนมิตรของเขา
12 พระเนตรพระเยโฮวาห เฝ า

อยู เหนือความรู แตพระองค
ทรงควํ่าถอยคําของคนละเมิด
13 คนเกียจครานกลาววา "มี
สิงโตอยู ขางนอก ขาจะถูกฆา
ตามถนน"
14ปากของหญิงชั่วเปนหลุมลึก
บุคคลซึ่ งพระเยโฮวาหทรงพระ
พิโรธจะตกลงในที่นั้น
15 ความโงถู กผูกมั ดอยู ในใจ
ของเด็ก แตไมเรียวที่ ตีสอนก็
ขับมันใหหางไปจากเขา
16 บุคคลผู บีบบังคับคนยากจน
เพ่ือเพ่ิมทรัพยศฤงคารของตน
และผูที่ เพ่ิมใหแกคนมั่งค่ัง จะ
มาถึงความขัดสนอยางแนนอน
17 เอียงหูของเจาและฟ งถอย
คําของปราชญ และเอาใจใส
ความรูของเรา
18 เพราะถ าเจ ารั กษาถ อยคํา
และความรูนั้นไวในตัวเจา ก็จะ
เปนความชื่นใจแกเจา แลวทั้ ง
สองจะมั่นคงในริมฝปากของเจา
19 เพ่ือความไววางใจของเจาจะ
อยู ในพระเยโฮวาห เราใหแจง
ประจักษแกเจาในวันนี้แมแกตัว
เจาเอง
20 เราไดเขียนใหเจาถึงสิ่งวิเศษ
นัก ถึงเร่ืองการปรึกษา
และความรูแลวมิใชหรือ
21 เพ่ื อให เจ าทราบถึ งความ
แนนอนของถอยคําแห งความ
จริง เพ่ือเจาจะไดใหคําตอบที่
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จริงแกผูที่ใชเจาไป
22 อยาปลนคนยากจน เพราะ
เขาเปนคนยากจน หรือบีบคั้น
คนทุกขใจที่ประตูเมือง
23 เพราะวาพระเยโฮวาหจะทรง
วาความแทนเขา และริบชีวิต
ของผูที่ริบเขา
24 อย าเป นมิ ตรกั บคนที่ มั ก
โกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห
25 เกรงวาเจาจะเรียนรูทางของ
เขา และพัวพันจิตใจเจาเขาใน
บวง
26 อย าเป นพวกที่ เป นผู คํ้ า
ประกัน อยาเปนพวกผู เปน
ประกันหนี้สิน
27 ถาเจาไมมีอะไรชําระเขา ทํา
ไมจึ งควรให เขาเอาที่ นอนไป
จากใตตัวเจาเลา
28 อย าย ายหลักเขตเกาแกซึ่ ง
บรรพบุรุษของเจาไดปกไว
29 เจาเห็นคนที่ขยันในงานของ
เขาหรือ เขาจะไดเขาเฝากษัตริย
เขาจะไม ยืนอยู ต อหน าคนต่ํา
ตอย
การตักเตือนเรื่องความตะกละ

การสมาคมกับคนชั่ว
การละเลยตอการตีสอนบุตร
หญิงแพศยาและการดื่มสุรา

23เมื่ อเจานั่ งลงรับประ-
ทานกับผู ครอบครอง

บานเมือง จงสังเกตใหดีวาอะไร
อยูขางหนาเจา

2ถาเจาเปนคนตะกละ เจาจงจอ
มีดไวที่คอของเจา
3อย าปรารถนาของโอชะของ
ทาน เพราะมันเปนอาหารที่
หลอกลวง
4อยาทํางานเพ่ือมั่งมี จงเลิกพ่ึง
สติปญญาของตนเอง
5 เจาจะเพงตาของเจาอยูที่ของ
อนิจจังหรือ เพราะทรัพยสมบัติ
มีปกแนนอนทีเดียว มันจะบิน
ไปในทองฟาเหมือนนกอินทรี
6อยากินอาหารของคนที่ตระ-
หนี่ อยาปรารถนาของโอชะของ
เขา
7 เพราะเขาคิดในใจอยางไร เขา
ก็เปนอยางนั้น เขาพูดกับเจาวา
"จงกินและดื่มเถิด" แตใจของ
เขามิไดอยูกับเจา
8 เจาจะตองสํารอกอาหารซึ่งเจา
ไดกินเขาไปนั้น และเสียถอยคํา
แชมชื่นของเจาเสียเปลาๆ
9อยาพูดใหคนโงไดยิน เพราะ
เขาจะดูหมิ่นปญญาแหงถอยคํา
ของเจา
10 อย าโยกย ายเสาเขตเก าแก
หรือเขาไปในไรนาของคนกํา-
พราพอ
11 เพราะพระผู ไถของเขาแข็ง
แรง พระองคจะวาคดีของเขาตอ
สูเจา
12 จงเอาใจของเจ ารั บคําสั่ ง
สอน และเอาหูของเจารับถอย

สุภาษิต 22, 23
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คําแหงความรู
13 อยายับย้ังการตีสอนเสียจาก
เด็ก เพราะถาเจาตีเขาดวยไม
เรียว เขาจะไมตาย
14 เจาจะตีเขาดวยไมเรียว แลว
เจ าจะช วยชี วิตของเขาให รอด
จากนรก
15 บุตรชายของเราเอย ถาใจ
ของเจาฉลาด ใจของเราเองก็จะ
ยินดี
16 เออ วิญญาณของเราจะ
เปรมปรีดิ์ เมื่อริมฝปากของเจา
พูดสิ่งที่ถูกตอง
17 อย าให ใจของเจ าริษยาคน
บาป แตจงยําเกรงพระเยโฮวาห
วันยังคํ่า
18 ด วยว าจะมี ที่ สิ้ นสุ ดอย าง
แนนอนทีเดียว และความคาด
หวังของเจาจะมิไดถูกตัดออก
19 บุตรชายของเราเอย จงฟง
และจงฉลาดเถิด และนําใจของ
เจาไปในทางนั้น
20 อย าอยู ท ามกลางคนดื่ ม
เหลาองุ น หรือทามกลางคน
ตะกละที่กินเนื้อ
21 เพราะคนขี้ เมาและคนตะ-
กละจะมาถึงความยากจน และ
ความงวงเหงาจะเอาผาข้ี ร้ิ วหม
คนนั้น
22 จงฟ งบิดาของเจ าผู ใหกํา-
เนิดเจ าและอยาดูหมิ่ นมารดา
ของเจาเมื่อนางแก

23 จงซื้ อความจริงและอยาขาย
ไปเสีย จงซื้อปญญา คําสั่งสอน
และความเขาใจ
24 บิ ดาของคนชอบธรรมจะ
เปรมปรีดิ์ อยางย่ิง บุคคลผู
ใหกําเนิ ดบุตรที่ ฉลาดจะยินดี
เพราะเขา
25 บิดามารดาของเจ าจะยินดี
และผูที่คลอดเจาก็จะเปรมปรีดิ์
26 บุตรชายของเราเอย ขอใจ
ของเจาใหเราเถอะ และใหตา
ของเจ าสั งเกตดูทางทั้ งหลาย
ของเรา
27 เพราะหญิงแพศยาเปนหลุม
ลึก และหญิงสัญจรเปนเหมือน
บอแคบ
28 นางหมอบคอยอยู เหมื อน
คอยเหย่ือ และเพ่ิมคนละเมิด
ข้ึนทามกลางมนุษย
29 ใครที่รองโอย ใครที่รองอุย
ใครที่มีการวิวาท ใครที่มีการ
รองคราง ใครที่มีบาดแผล
ปราศจากเหตุ ใครที่มีตาแดง
30 คือบรรดาผู ที่ นั่ งแชอยู กับ
เหลาองุน บรรดาผูที่ไปแสวงหา
เหลาประสม
31 อยามองดูเหลาองุนเมื่อมัน
มีสีแดง เมื่อเปนประกายในถวย
และลงไปคลองๆ
32ณ ที่สุดมันกัดเหมือนงู และ
มันฉกเอาเหมือนงูพิษ
33 ตาของเจาจะมองดูหญิงชั่ ว

สุภาษิต 23
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และใจของเจาจะพูดตลบตะแลง
34 เออ เจาจะเปนเหมือนคนที่
นอนอยูกลางทะเล อยางคนที่
นอนอยูบนเสากางใบ
35 เจาจะวา "เขาตีขา แตขาไม
เจ็บ เขาทุบขา แตขาไมรูสึก ขา
จะตื่นเมื่อไรหนอ ขาจะแสวงหา
การดื่มอีก"

การตักเตือนเรื่อง
การริษยาคนชั่ว

24อย าคิ ดริ ษยาคนชั่ ว
หรือปรารถนาอยู รวม

กับเขา
2 เพราะว าใจของเขาคิ ดประ-
กอบการทําลาย และริมฝปาก
ของเขาพูดการประทุษราย
3 เ รื อนนั้ นเขาสร างกั นด วย
ปญญา และสถาปนามันไวดวย
ความเขาใจ
4 โดยความรู บรรดาหองก็ เต็ม
ไปดวยความมั่งค่ังลวนประเสริฐ
และเพลิดเพลินทั้งสิ้น
5คนฉลาดมีกําลังมาก และคนมี
ความรูก็เพ่ิมกําลังข้ึน
6 เพราะว าโดยการนําที่ ฉลาด
เจาก็จะเขาสงครามได และดวย
มีที่ปรึกษามากๆก็มีความปลอด
ภัย
7สําหรับคนโงนั้นปญญาสูงเกิน
ไป ที่ประตูเมืองเขาไมอาปาก
พูด
8 บุคคลผู กะแผนงานทําความ

ชั่วเขาเรียกกันวาคนเจาเลห
9การคิดในเรื่ องที่ โง เขลาเปน
บาป และคนมักเยาะเยยเปนที่
นาเกลียดนาชังแกมนุษย
10 ถาเจาทอใจในวันแหงความ
ชั่วราย กําลังของเจาก็นอย
11 ถาเจาไมชวยบรรดาผู ที่ ถูก
นําไปสูความมรณา และไมชวย
บรรดาผู ที่ ตุปดตุ เปไปเพื่ อถูก
ฆาใหรอด
12 ถาเจาจะวา "ดูเถิด เราไมรู
เร่ืองนี้ เลย" พระองคผูทรงชั่ ง
ใจจะไม ทรงเพ งเล็ งเห็ นหรื อ
พระองค ผู ทรงเฝ าวิญญาณอยู
เหนือเจาจะไมทราบหรือ และ
พระองคจะไมทรงเรียกเอาจาก
ทุ กคนตามการกระทําของเขา
หรือ
13 บุตรชายของเราเอย จงรับ
ประทานน้ําผ้ึ งเพราะเปนของดี
และรวงผึ้งซึ่งมีรสหวาน
14 การรู จักปญญาก็เปนเชนนั้น
แกวิญญาณของเจา เมื่อเจาพบ
ปญญาก็จะมีบําเหน็จ และความ
คาดหวั งของเจ าจะไม ถู กตั ด
ออก
15 โอ คนชั่วรายเอย อยาหมอบ
คอยเพ่ือตอสูกับที่อาศัยของคน
ชอบธรรม อยาปลนเรือนของ
เขา
16 เพราะคนชอบธรรมล มลง
เจ็ดครั้งแลวก็ลุกข้ึนอีก แตคน

สุภาษิต 23, 24

(34) 1 ซมอ 25:33 (35) สภษ 27:22 (1) สภษ 24:19 (2) สภษ 24:8 (3) สภษ 9:1
(4) สภษ 15:6 (5) สภษ 8:14 (6) สภษ 20:18 (7) สภษ 14:6 (8) อสค 38:10-11
(9) สภษ 24:8 (10) 1 ซมอ 27:1 (11) 1 ซมอ 26:8 (12) สภษ 5:21 (13) สภษ 25:16

 20_pro.pub 
 page 36

 Friday, December 09, 2005 12:54 



หนา 1345
ชั่วรายจะตกอยูในอาการราย
17 อยาเปรมปรีดิ์ เมื่ อศัตรูของ
เจาลม และอยาใหใจของเจา
ยินดีเมื่อเขาสะดุด
18 เกรงวาพระเยโฮวาหจะทอด
พระเนตรและไมทรงพอพระทัย
และทรงหั นความกริ้ วจากเขา
เสีย
19 เจาอยากระวนกระวายเพราะ
คนชั่ ว และอยามีใจริษยาคน
ชั่วราย
20 เพราะคนชั่วจะไมมีบําเหน็จ
ประทีปของคนชั่ วรายจะถูกดับ
เสีย
21 บุตรชายของเราเอย จงยํา
เกรงพระเยโฮวาหและกษัตริย
อยาเขายุ งกับคนที่หันกลับจาก
พระองคทั้งสองนั้น
22 เพราะภัยพิบัติจากพระองค
ทั้งสองจะอุบัติข้ึนโดยพลัน และ
ผูใดจะทราบถึงความพินาศที่จะ
มาจากพระองคทั้งสอง
23 ขอความเหลานี้ เปนคํากลาว
ของปราชญดวย การเห็นแก
หนาคนใดในการตัดสินนั้นไมดี
เลย
24 บุคคลผู กลาวแกคนชั่ วราย
วา "เจาไรความผิด" จะถูกชน
ชาติทั้งหลายแชงและประชาชาติ
จะรังเกียจ
25 แตบรรดาผู ขนาบเขาจะมี
ความปติยินดี และพรอันดีจะมี

อยูกับเขา
26 ทุกคนจะจุบริมฝปากของผู
ใหคําตอบที่ถูก
27 จงเตรียมงานของเจาที่ ภาย
นอก ทําทุกอยางของเจาให
พรอมที่ในนา และหลังจากนั้น
ก็จงสรางเรือนของเจา
28 อย า เป นพยานปรั กปรํา
เพ่ือนบานของเจาอยางไมมีเหตุ
และอย าล อลวงด วยริ มฝ ปาก
ของเจา
29 อยากลาววา "ขาจะทําแกเขา
อยางที่ เขาไดทําแลวแกขา ขา
จะทําตอบแก เขาอยางที่ เขาได
กระทํา"
30 เราผ านไปที่ ไร นาของคน
เกียจคราน ขางสวนองุนของคน
ที่ไรความเขาใจ
31 และดูเถิด มีหนามงอกเต็ม
ไปหมด และแผนดินก็เต็มไป
ดวยตําแย และกําแพงหินของ
มันก็พังลง
32 แลวเราไดเห็นและพิเคราะห
ดู เรามองดูและไดรับคําสั่งสอน
33 "หลับนิด เคลิ้มหนอย กอด
มือพักนิดหนอย
34 แล วความจนจะมาหาเจ า
อยางนักทองเที่ยว ความขัดสน
อยางคนถืออาวุธ"

คําส่ังสอนตางๆ

25ต อไปนี้ เป นสุ ภาษิ ต
ขอ ง ซา โ ลมอนด ว ย

สุภาษิต 24, 25
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เหมือนกัน ซึ่งคนของเฮเซคียาห
กษัตริยแหงยูดาหไดคัดลอกไว
2สง าราศีของพระเจ าคื อการ
ซอนสิ่งตางๆไว แตศักดิ์ศรีของ
กษัตริย คือการคนสิ่ งต างๆให
ปรากฏ
3ฟาสวรรคสูงฉันใด และแผน
ดินโลกลึกฉันใด พระทัยของ
กษัตริยก็เหลือจะหย่ังรูฉันนั้น
4จงไลข้ีออกจากเงินเสีย แลวจะ
มีวัสดุสําหรับชางทําขัน
5จงไลคนชั่วรายออกไปเสียจาก
พระพักตรกษัตริย และพระ
ที่นั่ งของพระองคจะสถาปนาไว
ดวยความชอบธรรม
6อยาเอาตัวเจาข้ึ นมาขางหนา
ตอพระพักตรกษัตริย หรือยืน
อยูในที่ของผูหลักผูใหญ
7 เพราะที่จะใหเขาวา "เชิญข้ึน
มาที่นี่" ก็ดีกวาถูกไลลงไปที่ต่ํา
ตอหนาเจานายผู ซึ่ งตาของเจา
ไดเห็นแลว
8อยาด วนนําเขามายังโรงศาล
เพราะเมื่อเพ่ือนบานของเจาทํา
ใหเจาไดอายแลว ในที่สุดเจาจะ
ทําอยางไร
9 จงตกลงเรื่ อ งของ เจ ากั บ
เพ่ือนบานของเจา และอยาทํา
ใหเผยความลับของเขา
10 เกรงวาผูที่ ไดยินจะนําความ
อายมาสู เจา และชื่ อเสียงของ
เจาจะมัวหมองอยูนาน

11 ถ อยคําที่ พู ด เหมาะๆจะ
เหมื อนผลแอบเป ลทองคําใน
ภาชนะเงิน
12 คนตักเตือนที่ ฉลาดกับหูที่
เชื่ อฟ งก็ เหมือนแหวนทองคํา
หรืออาภรณทองคําเนื้อดี
13หิมะใหความเย็นในฤดูเกี่ยว
อยางไร ผูสื่อสารที่สัตยซื่อยอม
ทําให จิตวิญญาณของนายผู ใช
เขาชุมชื่นอยางนั้น
14 คนที่ อวดวาจะใหของกํานัล
แตมิไดให ก็เหมือนเมฆและลม
ที่ไมมีฝน
15 ความพากเพี ยรจะชั กนําผู
ครอบครองได และลิ้นที่ ออน
หวานจะทําใหกระดูกหักได
16 เจาไดพบน้ําผ้ึงแลวหรือ จง
กินแตพอดี เกรงวาเจาจะอิ่ ม
และอาเจียนออกมา
17 อย าให เท าของเจ าอยู ใน
เรือนเพ่ื อนบ านของเจ านานๆ
เกรงว าเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย
เพราะเจา และเกลียดชังเจา
18 คนใดที่ เปนพยานเท็จกลาว
โทษเพ่ือนบานของเขา ก็เหมือน
กระบองศึก หรือดาบ หรือลูก
ธนูที่คม
19 การวางใจในคนที่ ไมซื่ อใน
ยามลําบาก ก็เหมือนฟนที่หัก
เสียหรือเทาที่หลุดจากขอตอ
20 บรรดาคนที่ รองเพลงใหคน
หนักใจฟง ก็เหมือนคนถอด

สุภาษิต 25
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(12) โยบ 42:11 (13) สภษ 26:25 (14) สภษ 20:6 (15) สภษ 15:1 (16) สภษ 24:13
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เครื่ องแตงกายออกในวันที่ อา-
กาศหนาว และเหมือนเอาน้ําสม
มาราดบนดินประสิว
21 ถาศัตรูของเจาหิว จงใหอา-
หารเขารับประทาน และถาเขา
กระหาย จงใหน้ําเขาดื่ม
22 เพราะเจ าจะกองถ านที่ ลุ ก
โพลงไวบนศีรษะของเขา และ
พระเยโฮวาหจะทรงใหบําเหน็จ
แกเจา
23 ลมเหนือไลฝนไปเสียฉันใด
สี หน าที่ โกรธแค นก็ ไล ลิ้ นที่
สอเสียดไปเสียฉันนั้น
24 อยู ที่ มุมบนหลั งคาเรือนดี
กว าอยู ในเรือนกวางขวางร วม
กับหญิงข้ีทะเลาะ
25 ขาวดีจากเมืองไกล ก็เหมือน
น้ําเย็นที่ใหแกคนกระหาย
26 คนชอบธรรมที่ ยอมแพแก
คนชั่วราย ก็เหมือนน้ําพุมีโคลน
หรือเหมือนน้ําบอที่สกปรก
27 ที่ จะกิ นน้ํ า ผ้ึ งมากก็ ไม ดี
ฉะนั้ นจึงเปนการไร เกียรติเมื่ อ
ใครเสาะหาเกียรติสําหรับตนเอง
28 คนที่ ปราศจากการปกครอง
จิตใจตนเองก็ เหมื อนเมื องที่
ปรักหักพังและไมมีกําแพง
ทางท้ังหลายของคนโงเขลา

คนขี้เกียจและ
คนกอความยุงยาก

26เกียรติยศไมเหมาะสม
กับคนโง เชนเดียวกับ

หิ มะในฤดู ร อนและฝนในฤดู
เกี่ยว
2 คําสาปแชงที่ไรเหตุผลยอมไม
มาเกาะเชนเดียวกับนกที่ กําลัง
โผไปมาและนกนางแอนที่กําลัง
บิน
3แสสําหรับมา บังเหียนสําหรับ
ลา และไมเรียวสําหรับหลังคน
โง
4อย าตอบคนโง ตามความโง
ของเขา เกรงวาเจาเองจะเปน
เหมือนเขาเขา
5จงตอบคนโงตามความโงของ
เขา เกรงวาเขาจะทําตัวฉลาด
ตามการลอลวงของเขาเอง
6 บุคคลที่สงขาวไปดวยมือของ
คนโงก็ตัดเทาของเขาเองออก
และดื่มความเสียหาย
7 คําอุปมาที่อยูในปากของคนโง
ก็ เหมือนขาของคนพิการที่ ไม
เทากัน
8 บุคคลผู ให เกียรติแกคนโงก็
เหมือนผูที่มัดกอนหินไวกับสลิง
9 คําอุปมาที่อยูในปากของคนโง
ก็เหมือนหนามเขาอยู ในมือคน
ข้ีเมา
10 พระเจ าย่ิ งใหญผู ทรงสราง
สิ่ งสารพัดไดทรงใหบําเหน็จแก
ทั้งคนโงและคนละเมิด
11 คนโงที่ ทําความโงซ้ําแลวซ้ํา
อีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่ง
ที่มันสํารอกออกมา

สุภาษิต 25, 26

(21) สภษ 24:17 (22) 2 ซมอ 16:12 (23) โยบ 37:22 (24) สภษ 19:13; 21:9
(25) ปฐก 21:16 (26) ปฐก 4:8 (27) สภษ 26:16 (28) สภษ 16:32 (1) สภษ 26:3
(2) กดว 23:8 (3) สภษ 10:13 (4) สภษ 17:14 (5) 1 พกษ 22:24 (6) สภษ 10:26
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12 ท านเห็นคนที่ คิดวาตั วเอง
ฉลาดหรือ ยังมีหวังในคนโงได
มากกวาในคนเชนนั้น
13 คนเกียจครานพูดวา "มีสิง-
โตอยูตามหนทาง มีสิงโตอยู
ตามถนน"
14 ประตูหันไปมาดวยบานพับ
ของมันฉันใด คนเกียจครานก็
ทําอยางนั้นบนที่นอนของเขา
15 คนเกียจครานฝงมือของเขา
ไวในอกเสื้อ เขาเหน็ดเหนื่อยที่
จะนํามือกลับมาที่ปากของตน
16 คนเกียจครานเห็นวาตัวเอง
ฉลาดกว าคนเจ็ดคนที่ ตอบได
อยางหลักแหลม
17 บุคคลที่กําลังผานไปและเขา
ยุ งในการทะเลาะวิวาทซึ่ งไมใช
เร่ืองของเขาเองก็เหมือนคนจับ
หูสุนัข
18 คนบาที่ โยนดุนไฟ ลูกธนู
และความตายออกไป
19 ก็ เหมื อนกั บคนที่ ล อลวง
เพ่ือนบานของเขาและกลาววา
"ขาลอเลนเทานั่นเอง"
20 ที่ ไหนที่ ไมมีฟน ไฟก็ดับ
และที่ไหนที่ไมมีคนซุบซิบ การ
ทะเลาะวิวาทก็หยุดไป
21 ถานเปนเชื้ อเพลิง และฟน
เปนเชื้อไฟฉันใด คนที่มักทะ-
เลาะวิวาทก็เปนเชื้อการวิวาทฉัน
นั้น
22 ถอยคําของผูกระซิบนินทาก็

เหมือนบาดแผล มันลงไปยัง
สวนขางในของรางกาย
23 ริมฝปากที่ ร อนรนกับใจที่
ชั่ วร ายก็ เหมื อนข้ี เงิ นอยู บน
ภาชนะดิน
24 บุคคลที่ เกลียดผู อื่ นก็สอ-
พลอดวยริมฝปากของตน และ
เก็บความหลอกลวงไวในใจ
25 เมื่ อเขาพูดจาไพเราะนาฟง
อยาเชื่ อเขา เพราะมีสิ่ งนา
เกลียดนาชังเจ็ดอยางอยู ในใจ
ของเขา
26 ถึงแมเขาจะปดความเกลียด
ชั งของเขาไว ด วยความหลอก
ลวง ความชั่วรายของเขาจะเผย
ออกตอหนาที่ประชุมทั้งหมด
27 บุคคลที่ขุดหลุมพราง เขาจะ
ตกลงไปเอง ผู ใดใหกอนหิน
กลิ้งมา มันจะกลับทับเขาเอง
28 ลิ้ นที่ มุสาเกลียดชังผู ที่ มัน
ทําลาย และปากที่ปอยอก็ทํา
ความพินาศ

คําตักเตือนและ
คําส่ังสอนตางๆ

27อย าคุ ยอวดถึ งพรุ งนี้
เพราะเจ าไม ทราบว า

วันหนึ่งๆจะนําอะไรมาใหบาง
2จงใหคนอื่นสรรเสริญเจา และ
ไมใชปากของเจาเอง ใหคนตาง
ถิ่ นสรรเสริญ ไมใชริมฝปาก
ของเจาเอง
3หินก็หนัก และทรายก็มีน้ํา

สุภาษิต 26, 27

(12) สภษ 22:29 (13) สภษ 15:19 (14) สภษ 6:9 (15) สภษ 19:24 (16) สภษ 26:12
(17) สภษ 17:11 (19) สภษ 10:23 (20) สภษ 26:22 (21) สภษ 10:12; 15:18
(22) สภษ 18:8 (23) สภษ 10:18 (25) สดด 12:2 (26) ปฐก 4:8 (27) สภษ 28:10
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หนัก แตความกร้ิวโกรธของ
คนโงก็หนักย่ิงกวาทั้ งสองอยาง
นั้น
4ความพิโรธก็ดุราย ความโกรธ
ก็รุนแรง แตใครจะยืนตอหนา
ความริษยาได
5วากันตอหนาดีกวารักกันลับๆ
6บาดแผลที่มิตรทําก็สุจริต แต
การจุบของศัตรูนั้นก็หลอกลวง
7 บุคคลที่ อิ่ มแลว รวงผึ้ งก็นา
เบ่ือ แตสําหรับผูที่หิว ทุกสิ่งที่
ขมก็กลับหวาน
8คนที่ เจ่ินไปจากบานของตนก็
เหมือนนกที่ เจ่ิ นไปจากรังของ
มัน
9น้ํามันและน้ําหอมกระทําใหใจ
ยินดี และคําเตือนสติอันออน
หวานของเพื่อนก็เปนที่ใหชื่นใจ
10 อยาทอดทิ้ งมิตรของเจาเอง
และมิตรของบิดาเจา และอยา
เขาไปในเรือนพ่ีนองของเจาใน
วันที่ เจาประสบหายนะ เพราะ
เพ่ือนบานสักคนที่อยู ใกลดีกวา
พ่ีนองคนหนึ่งที่อยูหางไกล
11 บุตรชายของเราเอย จงฉลาด
และกระทําใจของเราให ยิ นดี
เพ่ื อเราจะตอบบุคคลที่ ตําหนิ
เราได
12 คนหย่ั งรู เห็นอันตรายและ
ซอนตัวของเขาเสีย แตคนเขลา
เดินเรื่อยไปและรับโทษ
13 จงยึดเสื้อผาของเขาไว เมื่อ

เขาเปนประกันใหคนอื่น และ
ยึดตัวเขาไว เมื่อเขารับประกัน
หญิงตางดาว
14 บุคคลที่ตื่นแตเชามืดไปอวย
พรเพ่ือนบานดวยเสียงดัง เขา
กลับจะเห็นวาเปนคําสาปแชง
15 ฝนยอยหยดไมหยุดในวันที่
ฝนตกฉันใด ผูหญิงที่ ข้ี
ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้น
16 ผู ใ ดที่ จ ะ ยั บ ย้ั ง เ ธอ ก็
เหมือนยับย้ังลมหรือกอบน้ํามัน
ดวยมือขวา
17 เหล็กลับเหล็กใหแหลมคม
ได คนหนึ่ งคนใดก็ลับหนาตา
ของเพ่ื อนใหหลักแหลมข้ึนได
ฉันนั้น
18 บุคคลที่ดูแลตนมะเดื่อจะได
กินผลของมัน และบุคคลที่ระ-
แวดระวังนายของตนจะได รั บ
เกียรติ
19 ในน้ําคนเห็นหนาคนฉันใด
จิตใจของคนก็สอคนฉันนั้น
20 นรกและแดนพินาศไม รู จัก
อิ่ ม ตาของคนเราก็ไมรู จักอิ่ ม
เชนกัน
21 เบามีไวสําหรับเงิน เตาถลุง
มีไวสําหรับทองคํา คําสรรเสริญ
ของคนจะพิสูจนคน
22 ถึงแมเจาจะเอาคนโงใสครก
ตําด วยสากพร อมกับข าวสาลี
ความโง เขลาของเขาก็ ยั งไม
พรากจากเขา

สุภาษิต 27

(4) ยก 1:19 (5) สภษ 28:23 (6) 2 ซมอ 12:7 (7) กดว 11:4-9 (8) โยบ 39:14-16
(9) สภษ 7:17 (10) 2 ซมอ 19:24 (11) สภษ 10:1 (12) สภษ 18:10 (13) สภษ 6:1
(14) 2 ซมอ 15:2 (15) สภษ 19:13 (16) ยน 12:3 (17) 1 ซมอ 13:20-21; สภษ 27:9
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23 จงรูความทุกขสุขของฝูงแพะ
แกะของเจาใหดี และจงเอาใจใส
ฝูงวัวของเจา
24 เพราะความมั่ งค่ั งไมไดทน
อยูไดเปนนิตย และมงกุฎทนอยู
ไดทุกชั่วอายุหรือ
25 หญาแหงปรากฏแลว และ
หญางอกใหมปรากฏข้ึนมา และ
เขาเก็บผักหญาตางๆที่ภูเขากัน
แลว
26 ลูกแกะจะให เสื้ อผาแก เจ า
และแพะก็จะเปนคานา
27 และเจาจะมีนมแพะเปนอา-
หารแกเจาเพียงพอ ทั้งเปนอา-
หารแกครัวเรือนของเจา และ
เปนเครื่องยังชีพสาวใชของเจา

บําเหน็จตางๆ
ของคนชอบธรรม

28คนชั่ วรายก็หนีเมื่ อไม
มีใครไลตาม แตคน

ชอบธรรมก็กลาหาญอยางสิงโต
2 เมื่ อแผ นดิ นละเมิ ดก็ มี ผู
ครอบครองเพิ่มข้ึน แตดวย
คนที่ มีความเข าใจและความรู
เสถียรภาพของแผนดินนั้ นจะ
ย่ังยืนนาน
3คนยากจนที่ บีบบังคับคนยาก
จนก็เหมือนฝนที่ ซัดลงมา แต
ไมใหอาหาร
4บรรดาผู ที่ ทอดทิ้ งพระราช
บัญญัติยอมสรรเสริญคนชั่วราย
แต บรรดาผู ที่ รั กษาพระราช

บัญญัติยอมคอยตอสูเขา
5คนชั่ วรายไม เขาใจความยุติ-
ธรรม แตบรรดาผูที่ แสวงหา
พระเยโฮวาหเขาใจสิ่งสารพัด
6คนยากจนที่ ดําเนิ นในความ
เที่ ยงธรรมของเขา ก็ดีกวาคน
มั่งค่ังที่คดโกงในทางของตน
7 บุคคลที่ รักษาพระราชบัญญัติ
เปนบุตรชายที่ฉลาด แตเพ่ือน
ของคนตะกละนําความอับอาย
มาถึงบิดาเขา
8 บุคคลที่ เพ่ิ มทรัพย ศฤงคาร
ของตนด วยดอกเบ้ี ยและเงิ น
เพ่ิม พระเจาจะทรงเอาทรัพย
นั้ นไปจากเขาเพื่ อเพ่ิมแกคนที่
จะเอ็นดูคนยากจน
9ถาผู ใดหันใบหูไปเสียจากการ
ฟงพระราชบัญญัติ แมคําอธิษ-
ฐานของเขาก็เปนสิ่ งที่ นาสะอิด
สะเอียน
10 บุคคลผูนําคนชอบธรรมเขา
ไปในทางชั่ว  ก็จะตกลงในหลุม
ของเขาเอง แตคนเที่ยงธรรมจะ
มีสิ่งของอยางดี
11 คนมั่ ง ค่ั งก็ ฉลาดตามการ
ลอลวงของเขาเอง แตคนยากจน
ที่ มีความเขาใจก็ รู จักเขาอยาง
แจมแจง
12 เมื่อคนชอบธรรมชื่นชมยินดี
ความรุงเรืองก็มีมากข้ึน แตเมื่อ
คนชั่วรายทวีอํานาจ คนก็พากัน
ซอนตัวเสีย

สุภาษิต 27, 28

(23) ปฐก 31:38 (24) สภษ 23:5 (25) สภษ 10:5 (26) โยบ 31:20 (27) สภษ 30:8
(1) ลนต 26:17 (2) 1 พกษ 15:25 (3) มธ 18:28 (4) 1 ซมอ 23:19-21; สดด 10:3
(5) สภษ 15:24 (6) สภษ 28:18 (7) สภษ 2:1 (8) สภษ 13:22 (9) สภษ 21:13
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13 บุคคลที่ ซอนความบาปของ
ตนจะไมจําเริญ แตบุคคลที่
สารภาพและทิ้ งความชั่ วเสียจะ
ไดความกรุณา
14 คนที่เกรงกลัวอยูเสมอก็เปน
สุข แตบุคคลที่ทําใจตนใหกระ-
ด างจะตกในความลําบากยาก
เย็น
15 ผูครอบครองที่ ชั่ วรายเหนือ
คนยากจนก็เหมือนสิงโตคําราม
หรือหมีที่กําลังเขาตอสู
16 ผูครอบครองที่ขาดความเขา
ใจก็เปนผู บีบบังคับที่ดุราย แต
บุคคลที่ เกลียดความโลภยอม
ยืดปเดือนของเขาออกไป
17 คนใดที่ทํารุนแรงเรื่องโลหิต
ของคนอื่น คนนั้นก็เปนคนหลบ
หนีอยูจนลงไปสูปากแดน อยา
ใหใครจับเขาเลย
18 บุ คคลที่ ดํา เนิ นในความ
เที่ ยงธรรมจะได รับการชวยให
รอด แตคนที่มีเลหกะเทหใน
ทางทั้ งหลายของเขาเองจะตก
ทันที
19 บุคคลที่ไถไรนาของตนจะได
อาหารมากมาย แตผูที่ติดตาม
คนไรคาจะย่ิงจนลง
20 คนที่สัตยซื่อจะไดรับพรมาก
มาย แตผูที่รีบมั่งค่ังจะไมมีโทษ
หามิได
21 ซึ่ งจะเห็นแกหนาคนใดก็ไม
ดี คนนั้นอาจจะละเมิดเพราะ

อาหารชิ้นหนึ่งก็เปนได
22 คนที่ เรงหาทรัพยศฤงคารก็
มีนัยนตาชั่ ว และไมทราบวา
ความขัดสนจะมาถึงเขา
23 บุคคลที่ขนาบคนหนึ่ งคนใด
ทีหลังเขาจะไดรับความชอบมาก
กวาคนที่ปอยอดวยลิ้นของตัว
24 บุคคลที่ ขโมยของของบิดา
หรือมารดาของตน และกลาววา
"อยางนี้ ไมละเมิด" เขาก็เปน
เพ่ือนของคนทําลาย
25 คนใจเยอหย่ิงเราใหเกิดการ
วิวาท แตผูที่ วางใจในพระเย-
โฮวาหจะเจริญข้ึน
26 บุคคลที่ วางใจในจิตใจของ
ตัวเปนคนโง แตบุคคลที่ดําเนิน
ในปญญาจะไดรับการชวยใหพน
27 บุคคลที่ ใหแกคนยากจนจะ
ไมรู จักการขัดสน แตบุคคลที่
ปดตาของเขาเสียจากการนี้จะได
รับการสาปแชงมาก
28 เมื่ อคนชั่ วร ายมีอํานาจข้ึ น
คนก็ซอนตัวเสีย แตเมื่อเขาทั้ง
หลายพินาศไป คนชอบธรรมก็
เพ่ิมข้ึน
คนฉลาดเปรียบกับคนโงเขลา

29บุ คคลที่ ถู กตั กเตื อน
บอยๆ แตยังแข็งคอ

ประเดี๋ยวจะถูกทําลาย จึงรักษา
ไมได
2 เมื่ อคนชอบธรรมทวี อํานาจ
ประชาชนก็เปรมปรีดิ์ แตเมื่ อ
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คนชั่วรายครอบครอง ประชาชน
ก็คร่ําครวญ
3 บุคคลผู รักปญญายอมทําให
บิดาของเขายินดี แตผูที่คบคา
หญิงแพศยาก็ผลาญทรัพย สิ่ ง
ของของเขา
4กษัตริยทรงใหเสถียรภาพแก
แผนดินดวยความยุติธรรม แต
องคที่ ทรงรับของกํานัลก็ทําให
แผนดินยอยยับ
5คนที่ปอยอเพ่ือนบานของตน
ยอมกางขายไวดักเทาของเขา
6คนชั่วติดกับอยู ในการละเมิด
ของตน แตคนชอบธรรมรอง
เพลงและเปรมปรีดิ์
7คนชอบธรรมรู จักสิทธิของคน
ยากจน แตคนชั่ วรายไมเขาใจ
ความรูอยางนี้
8คนมั กเยาะเย ยกระทําบ าน
เมืองใหเขาบวง แตปราชญแปร
ความโกรธเกรี้ยวไปเสีย
9ถาปราชญมี เร่ื องโต เถียงกับ
คนโง ไมวาเขาดุเดือดหรือหัว
เราะ ก็ไมมีวันสงบลงได
10 คนที่ กระหายเลื อดย อม
เกลียดคนเที่ยงธรรม แตคน
ชอบธรรมแสวงหาชีวิตของเขา
11 คนโงยอมใหความคิดของ
เขาพลุ งออกมาเต็มที่ แต
ปราชญยอมยับย้ังความคิดไวจน
ภายหลัง
12 ถาผูครอบครองเชื่อฟงความ

เท็จ ขาราชการของทานก็พลอย
ชั่วรายทั้งสิ้น
13 คนยากจนและคนหลอกลวง
มักมาประจัญหนากันเสมอ และ
พระเยโฮวาห ประทานความ
สวางแกตาของคนทั้งสอง
14 กษัตริ ยที่ พิพากษาคนยาก
จนดวยความสัตยซื่อ พระที่นั่ง
ของพระองคจะสถาปนาอยู เปน
นิตย
15 ไม เรียวและคําตักเตือนให
เกิดปญญา แตถาปลอยเด็กไว
แตลําพังจะนําความอับอายมาสู
มารดาของตน
16 เมื่อคนชั่วรายเพ่ิมพูน การ
ละเมิดก็ทวีข้ึน แตคนชอบธรรม
จะมองดูความลมจมของเขา
17 จงฝกสอนบุตรชายของเจ า
และเขาจะใหเจาไดหยุดพัก เออ
เขาจะใหความปติยินดีแกใจของ
เจา
18 ที่ใดๆที่ไมมีนิมิต ประชาชน
ก็พินาศ แตคนที่ รักษาพระราช
บัญญัติจะเปนสุข
19 สักแตใชคําพูดเทานั้นจะฝก
สอนคนใชไมได เพราะถึงแม
เขาเขาใจ แตเขาก็จะไมตอบ
20 เจาเห็นคนที่ปากไวหรือ ยัง
มีหวังในคนโงมากกวาเขา
21 บุ คคลที่ ทะนุ ถนอมคนใช
ของตนตั้งแตเด็กๆ ที่สุดจะเห็น
วาเขากลายเปนบุตรชายของตน
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22 คนเจ าโมโหยอมเร าการวิ-
วาท และคนที่มักโกรธก็เปน
เหตุใหมีการละเมิดมากข้ึน
23 ความเยอหย่ิ งของคนนําเขา
ใหต่ําลง แตคนที่มีใจถอมจะได
รับเกียรติ
24 ผู เขาสวนกับขโมยก็เกลียด
ชังชีวิตของตน เขาไดยินคําสาป
แชง แตไมเปดเผยอะไรเลย
25 การกลัวคนวางบวงไว แต
บุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาหก็
จะปลอดภัย
26 คน เป นอั นมากแสวงหา
ความพอใจจากผู ครอบครอง
แตทุกคนจะไดความยุติ ธรรม
จากพระเยโฮวาห
27 คนไมชอบธรรมเปนที่ สะ-
อิดสะเอียนแกคนชอบธรรม แต
คนเที่ ยงธรรมในทางของเขา
กลับเปนที่สะอิดสะเอียนแกคน
ชั่วราย

ถอยคําของอากูร

30ถอยคําของอากูร บุตร
ชายยาเคห คือคํา

พยากรณของเขา ชายคนนั้นพูด
กับอิธีเอล กับอิธีเอลและอูคาล
วา
2แทจริงขาก็เขลากวาคนใด ขา
ไมมีความเขาใจอยางมนุษย
3ขาไมเคยเรียนรูปญญา ทั้งไม
มีความรูขององคผูบริสุทธิ์
4ใครเลาไดข้ึนไปยังสวรรคหรือ

ลงมา ใครเลาไดรวบรวมลมไว
ในกํามือของทาน ใครเลาไดเอา
เครื่ องแต งกายห อห วงน้ํ า ไว
ใครเล าไดสถาปนาที่ สุดปลาย
แหงแผนดินโลกไว นามของผู
นั้นวากระไร และนามบุตรชาย
ของผูนั้นวากระไร ถาทานบอก
ได
5พระวจนะทุ กคําของพระเจ า
นั้นก็บริสุทธิ์ พระองคทรงเปน
โล แกบรรดาผู ที่ วางใจในพระ
องค
6อยาเพ่ิมอะไรเขากับพระวจนะ
ของพระองค เกรงวาพระองคจะ
ทรงขนาบเจา และเขาจะเห็นวา
เจาเปนคนมุสา
7ขาพระองคขอสองสิ่ งจากพระ
องค ขออยาทรงปฏิเสธที่จะให
ขาพระองคกอนขาพระองคตาย
8ขอใหความไรสาระและความ
มุสาไกลจากขาพระองค ขออยา
ประทานความยากจนหรือความ
มั่ งค่ั งแกขาพระองค ขอเลี้ ยง
ขาพระองคดวยอาหารที่พอดีแก
ขาพระองค
9 เกรงวาขาพระองคจะอิ่ม และ
ปฏิเสธพระองค แลวพูดวา
"พระเยโฮวาห เป นผู ใดเล า"
หรือเกรงว าข าพระองคจะยาก
จนและขโมย และออกพระนาม
พระเจาของขาพระองคอยางไร
คา
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10 อย ากล าวหาคนใช ให นาย
ของเขาฟง เกรงวาเขาจะแชงเจา
และเจาจะตองมีความผิด
11 มีคนชั่ วอายุหนึ่ งที่ แชงบิดา
ของตน และไมอวยพรแกมารดา
ของตน
12 มีคนชั่วอายุหนึ่งที่บริสุทธิ์ใน
สายตาของตนเอง แตยังมิไดรับ
การชําระล างใหพ นจากความ
โสโครกของตน
13 มีคนชั่วอายุหนึ่ง โอ ตาของ
เขาสูงจริงหนอ และหนังตาของ
เขาสูงย่ิง
14 มีคนชั่ วอายุหนึ่ งที่ ฟนของ
เขาเปนเหมือนดาบ เข้ียวของ
เขาเปนเหมือนมีด เพ่ือจะกลืน
กินคนยากจนเสี ยจากแผนดิน
โลก และคนขัดสนเสียจากทาม-
กลางมนุษย
15ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัว มัน
รองวา "ให ให" แตสิ่งสามสิ่งนี้
ไมเคยอิ่ม เออ สี่สิ่งไมเคยพูด
วา "พอแลว"
16 คือแดนผูตาย ครรภของ
หญิงหมัน แผนดินโลกที่ไมอิ่ม
น้ํา และไฟที่ไมเคยพูดวา "พอ
แลว"
17 นัยนตาที่ เยาะเยยบิดาและ
ดูถูกไมฟงมารดาจะถูกกาแหง
หุ บเขาจิ กออกและนกอิ นทรี
หนุมจะกินเสีย
18 มีสามสิ่ งที่ ประหลาดเหลือ

สําหรับขา เออ สี่สิ่งที่ขาไมเขา
ใจ
19 คือทาทีของนกอินทรีในฟา
ทาทีของงูบนหิน ทาทีของเรือ
ในทองทะเล และทาทีของชาย
กับหญิงสาว
20 นี่ เป นทางของหญิ งผู ล วง
ประเวณีคือ นางรับประทาน
และนางเช็ดปาก และนางพูดวา
"ฉันไมไดทําผิด"
21 แผนดินโลกสั่ นสะเทือนอยู
ใตสามสิ่ ง เออ มันทนอยู ใต
สี่สิ่งไมได
22 คือทาสเมื่ อได เปนกษัตริย
คนโงเมื่อกินอิ่ม
23 เมื่ อหญิงที่ น าเกลียดชั งได
สามี และสาวใชที่ ไดเปนนาย
แทนนายหญิงของตน
24 มีสี่ สิ่ งในแผนดินโลกที่ เล็ก
เหลือเกิน แตมีปญญามากเหลือ
ลน
25 มด เปนประชาชนที่ ไมแข็ง
แรง แตมันยังเตรียมอาหารของ
มันไวในฤดูแลง
26 ตัวกระจงผา เปนประชาชน
ที่ไมมีกําลัง แตมันยังสรางบาน
ของมันในซอกหิน
27 ตั๊กแตนไมมีกษัตริย แตมัน
ยังเดินขบวนเปนแถว
28 แมงมุมนั้น เจาเอามือจับได
แตมันยังอยูในพระราชวัง
29 มีสามสิ่งที่สงางามมากในทา
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เดิน เออ มีสี่สิ่ งที่ยางเทาของ
มันผาเผย
30 คือสิงโต ซึ่งเปนสัตวที่มีกํา-
ลังมากที่สุด และไมยอมหันหลัง
กลับเพราะสิ่งใดเลย
31 สุนัขลาเนื้อ แพะผู และ
กษัตริ ย ผู ซึ่ งไม มี ใครก อการ
กบฏ
32 ถ าเจ าเปนคนโงยกยองตน
เอง หรือคิดแผนการชั่วราย จง
เอามือปดปากของเจาเสียเถิด
33 เพราะเมื่ อกวนน้ํ านมก็ ได
เนยเหลว เมื่อบีบจมูกก็ไดโลหิต
และเมื่อกวนโทโสก็ไดการวิวาท

ถอยคําของ
กษัตริยเลมูเอล

31ถอยคําของกษัตริย เล-
มูเอล คือคําพยากรณที่

พระราชชนนีไดสอนไวแกพระ
องค
2อะไรเลา ลูกแมเอย อะไรเลา
ลูกแหงทองแมเอย อะไรเลา ลูก
แหงคําปฏิญาณของแมเอย
3อยาใหกําลังของเจาแกผูหญิง
อยาใหทางของเจาแก ผู ทําลาย
กษัตริยใดๆ
4 โอ เลมูเอลเอย ไมสมควรที่
กษัตริย ไมสมควรที่กษัตริยจะ
เสวยเหลาองุ น หรือผูที่ ครอบ
ครองจะดื่มสุรา
5 เกรงวาเขาจะดื่ มและหลงลืม
ตัวบทกฎหมายนั้นเสีย และ

คําวินิจฉัยที่มีตอคนทุกขยากก็
ไขวเขวไป
6จงใหสุราแกผูที่กําลังจะพินาศ
และน้ําองุ นแกผูที่ ทุกขใจอยาง
ขมข่ืน
7จงใหเขาดื่ มและลืมความยาก
จนของเขา เพ่ือจะจดจําความ
ระทมทุกขของเขาไมไดอีกตอ
ไป
8จงอ าปากของเจ าแทนคนใบ
เพ่ือสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้ งราง
อยู
9จงอาปากของเจา พิพากษา
อยางชอบธรรม รักษาสิทธิของ
คนจนและคนขัดสนใหคงอยู

ภรรยาท่ีดี
10 ใครจะพบภรรยาที่ดี เพราะ
คาของเธอประเสริฐย่ิงกวาทับ-
ทิมมากนัก
11 จิตใจของสามีเธอก็วางใจใน
เธอ และสามีจะไมขาดกําไร
12 เธอจะทําความดีใหเขา ไม
ทําความราย ตลอดชีวิตของเธอ
13 เธอแสวงหาขนแกะและปาน
และทํางานดวยมืออยางเต็มใจ
14 เธอเป นเหมือนกําป นของ
พอคา เธอนําอาหารของเธอมา
จากที่ที่ไกล
15 เธอลุ กข้ึ นตั้ งแต ยั งมื ดอยู
และจัดอาหารใหครัวเรือนของ
เธอ และจัดสวนแบงใหแกสาว
ใชของเธอ

สุภาษิต 30, 31
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หนา 1356
16 เธอพิ เคราะห ดู ไร นาแล ว
ก็ซื้อไว ดวยผลแหงน้ํามือของ
เธอ เธอปลูกสวนองุน
17 เธอคาดเอวของเธอดวยกํา-
ลัง และกระทําใหแขนของเธอ
เขมแข็ง
18 เธอรู ว าสินค าของเธอเปน
ของที่ ดี กลางคืนตะเกียงของ
เธอก็ไมดับ
19 เธอย่ืนมือออกจับไน และ
มือของเธอจับเครื่องปน
20 เธอหยิบย่ื นให คนยากจน
เออ เธอย่ืนมือออกชวยคนขัด
สน
21 เธอไมกลัวหิมะมาทําอันต-
รายแกคนในครัวเรือนของเธอ
เพราะบรรดาคนในครั วเรื อน
ของเธอสวมเสื้อสีแดงสด
22 เธอทําผาปูสําหรับเธอดวย
สิ่งทอ เสื้อผาของเธอทําดวยผา
ลินินและผาสีมวง
23 สามี ของเธอเป นที่ รู จั กที่
ประตูเมือง เมื่อทานนั่ งอยู
ในหมู พวกผู ใหญของแผนดิน
นั้น

24 เธอทําเครื่องแตงกายดวยผา
ลินินไวขาย เธอสงผาคาดเอวให
แกพอคา
25 กําลั งและเกี ยรติ ยศเป น
เครื่ องนุ งหมของเธอ เธอจะ
ปลื้มปติในอนาคต
26 เธออ าปากกล าวด วยสติ
ปญญา และกฎเกณฑแหงความ
กรุณาก็อยูที่ลิ้นของเธอ
27 เธอดูแลการงานในครัวเรือน
ของเธอ และไมรับประทานอา-
หารแหงความเกียจคราน
28 ลูกๆของเธอตื่ นข้ึ นมาก็ชม
เชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญ
เธอ
29 วา "สตรีเปนอันมากทําอยาง
ดีเลิศ แตเธอเลิศย่ิงกวาเขาทั้ ง
หมด"
30 เสนหเปนของหลอกลวงและ
ความงามก็เปลาประโยชน แต
สตรี ยําเกรงพระเยโฮวาหจะได
รับการสรรเสริญ
31 จงให เธอรับผลแห งน้ํามื อ
ของเธอ และใหการงานของเธอ
สรรเสริญเธอที่ประตูเมือง

สุภาษิต 31
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