1309
สุหนภาาษิ
ต
คนที่ มีสติปญญา
จะเกรงกลัวพระเยโฮวาห
สุ ภาษิ ตของซาโลมอน โอรส
ของดาวิ ด กษั ตริ ย แห งอิ สราเอล
2 เพื่ อให บรรลุ ป ญญาและคํา
สั่ งสอน เพื่ อให เข าใจถ อยคํา
แหงความเขาใจ
3 เพื่ อให รั บคํา สั่ งสอนในเรื่ อ ง
สติ ป ญญา ในเรื่ องความเที่ ยง
ธรรม ความยุ ติ ธรรมและความ
เที่ ยงตรง
4เพื่ อให ความหยั่ งรู แก คนเขลา
ให ความรู และความเฉลี ยวฉลาด
แกคนหนุ ม
5 ทั้ งปราชญ จะได ยิ น และเพิ่ ม
พูนการเรียนรู และคนที่ มีความ
เขาใจจะไดคําปรึกษาที่ ฉลาด
6 เพื่ อให เข าใจสุ ภาษิ ตและ
ปริ ศนา ทั้ งถ อยคําของปราชญ
และปริศนาที่ ลึกลับของเขา
7ความยําเกรงพระเยโฮวาห เปน
บ อเกิ ดของความรู คนโง ย อม
ดูหมิ่ นปญญาและคําสั่ งสอน
8บุ ตรชายของเราเอ ย จงฟ งคํา
สั่ งสอนของพ อเจ า และอย าละ
ทิ้ งกฎเกณฑของแมเจา
9เพราะทั้ งสองนั้ นจะเป นมาลั ย
งามสวมศี รษะของเจ า เป นจี้
หอยคอของเจา
10 บุ ตรชายของเราเอ ย ถ าคน
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บาปลอชวนเจา อยาไดยอมตาม
11 ถาเขาวา "มากับพวกเราเถิด
ให เ ราหมอบคอยเอาเลื อ ดคน
ใหเราซุ มดักคนไรผิดเลนเถิด
12 ให เรากลื น เขาทั้ ง เป นอย าง
แดนผู ตาย และกลื นเขาทั้ งตั ว
อย างคนเหล า นั้ นที่ ลงไปสู ปาก
แดน
13 เราจะพบของประเสริ ฐทุ ก
อย าง เราจะบรรจุ เรื อนของเรา
ใหเต็มดวยของที่ ริบได
14 จงเขาสวนกับพวกเรา เราทุก
คนจะมีเงินถุงเดียวกัน"
15 บุตรชายของเราเอย อยาเดิน
ในทางนั้ นกั บเขา จงยั บยั้ งเท า
ของเจาจากวิถีของเขา
16 เพราะว าเท าของเขาวิ่ งไปหา
ความชั่ วร าย และเขารี บเร งไป
ทําใหโลหิตตก
17 เพราะที่ จะขึ ง ข า ยไว ใ ห น ก
เห็น ก็ไรผล
18 แตคนเหล านี้ หมอบคอยโลหิ ตของตนเอง เขาซุ มดั กชี วิ ต
ของเขาเอง
19 ทางของบรรดาผู ที่ หากํ า ไร
ด วยความทารุ ณโหดร ายก็ อย าง
นี้ แหละ คือมันยอมคราเอาชีวิต
ของเจาของนั้ นเอง
20 ป ญญาร องเสี ยงดั งอยู ที่ ถนน
เธอเปลงเสียงของเธอตามถนน
21 เธอร อ งออกมาที่ ชุ มนุ มชน

(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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สุภาษิต 1, 2
หนา 1310
ใหญ สุ ด ที่ ทางเข าประตู เมื อง พระเยโฮวาห
เธอกล า วถ อ ยคํา ของเธออยู ใ น 30 เขาไม รั บคํา แนะนํ า ของเรา
เมืองวา
เลย แตกลับดูหมิ่ นคําตั กเตื อน
22 "คนเขลาเอย เจาจะรักความ ของเราทั้ งสิ้ น
เขลาไปนานสั กเท าใด คนมั ก 31 เพราะฉะนั้ นเขาจะกิ นผล
เยาะเย ยจะป ติ ยิ นดี ในการเยาะ แห งทางของเขา และอิ่ มด วย
เย ยนานเท าใด และคนโง จะ กลวิธีของเขาเอง
เกลียดความรู นานเทาใด
32 เพราะการหั นกลั บของคนโง
23 จงหั นกลับเพราะคําตักเตือน จะฆาเขา และความเจริญของคน
ของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณ โงจะทําลายเขา
ของเราให เจ า เราจะให ถ อยคํา 33 แต บุคคลผู ฟงเราจะอยู อยาง
ของเราแจงแกเจา
ปลอดภัย เขาจะอยู อยางสุขสงบ
24 เพราะเราได เ รี ยกแล ว และ ปราศจากความคิ ด พรั่ นพรึ ง ใน
เจ าปฏิ เสธ เราเหยี ยดมื อออก ความชั่ วราย"
และไมมีใครสนใจ
พระเจาทรงประทาน
25 เจ ามิ ได รั บรู ในบรรดาคํา
สติปญญาให
แนะนําของเรา และไม ยอมรั บ
บุตรชายของเราเอ ย ถาเจา
คําตักเตือนของเราเลย
รั บคําของเรา และสะสมคํา
26 ฝ า ยเราจะหั วเราะเย ยความ บัญชาของเราไวกับเจา
หายนะของเจ า เราจะเยาะเมื่ อ 2กระทําหู ของเจ าให ผึ่ งเพื่ อรั บ
ความหวาดกลั วลานมากระทบ ป ญญา และเอี ยงใจของเจ าเข า
เจา
หาความเขาใจ
27 เมื่ อ ความหวาดกลั วของเจ า 3เออ ถาเจาร องหาความรอบรู
มาถึ งอย างการรกร า งว า งเปล า และเปล งเสี ยงของเจ าหาความ
และความพิ น าศของเจ า มาถึ ง เขาใจ
อยางลมหมุน เมื่ อความซึมเศรา 4 ถ า เจ า แสวงหาป ญ ญาดุ จหา
และความปวดราวมาถึงเจา
เงิน และเสาะหาปญญาอยางหา
28 แล วเขาจะทู ลเรา แต เราจะ ขุมทรัพยที่ ซอนไว
ไมตอบ เขาจะแสวงหาเราอยาง 5นั่ นแหละ เจ าจะเข าใจความ
ขยันขันแข็ง แตจะไมพบเรา
ยําเกรงพระเยโฮวาห และพบ
29 เพราะว า เขาเกลี ยดความรู ความรู ของพระเจา
และไม เ ลื อ กเอาความยํ า เกรง 6เพราะพระเยโฮวาห ทรงประ-

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
สุภาษิต 2, 3
ทานป ญญา ความรู และความ 16 เพื่ อช วยเจ าให พ นจากหญิ ง
เข าใจมาจากพระโอษฐ ของพระ ชั่ ว จากหญิงสัญจรที่ พูดจาพะองค
เนาพะนอ
7พระองค ทรงสะสมสติ ป ญญา 17 ผู ทอดทิ้ งคู เคี ยงที่ นางได มา
ไวใหคนชอบธรรม พระองคทรง เมื่ อยั งสาวๆนั้ นเสี ยและลื ม
เป นดั้ งใหแก ผู ที่ ดําเนินในความ พันธสัญญาแหงพระเจาของตน
เที่ ยงธรรม
18 เพราะเรื อนของนางจมลงไป
8พระองคทรงรักษาระวังวิ ถีของ สู ความมรณา และวิถีของนางไป
ความยุ ติ ธรรม และทรงสงวน สู ชาวเมืองผี
ทางของวิสุทธิชนของพระองคไว 19 ผู ที่ ไปหานางไม มี กลั บมาสั ก
9 แล วเจ าจะเข าใจความชอบ คนเดี ยว หรื อหามี ผู ใดหั นเข า
ธรรมและความยุ ติ ธรรม และ ทางแหงชีวิตอีกไดไม
ความเที่ ยงตรง คื อวิ ถี ที่ ดี ทุ ก 20 ดั งนั้ น เจ าควรจะดําเนิ นใน
สาย
ทางของคนดี และรั กษาวิ ถี ของ
10 เมื่ อป ญญาจะเข ามาในใจ คนชอบธรรม
ของเจ า และความรู จะเป นที่ 21 เพราะว าคนที่ เที่ ยงธรรมจะ
รมรื่ นแกจิตใจของเจา
ได อยู ในแผ นดิ น และคนดี
11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝา รอบคอบจะคงอยู ในนั้ น
เจ า และความเข าใจจะระแวด 22 แต คนชั่ วร ายจะถู ก ตั ด ขาด
ระวังเจาไว
เสี ยจากแผ นดิ นโลก และคน
12 เพื่ อช วยเจ า ให พ นจากทาง ละเมิ ดจะถู กถอนรากออกไป
แห งคนชั่ วร าย จากคนที่ พู ด จากแผนดินโลกเสีย
ตลบตะแลง
จงถวายเกียรติแด
13 ผู ทอดทิ้ งวิ ถี แห งความ
พระเยโฮวาหจึงไดสติปญญา
เที่ ยงธรรม เพื่ อเดินในทางแหง
บุตรชายของเราเอย อยาลืม
ความมืด
กฎเกณฑ ของเรา แต ให ใจ
14 ผู เปรมปรี ดิ์ ในการกระทํา ของเจารักษาบัญญัติของเรา
ความชั่ วราย และปติยินดีในการ 2 เพราะสิ่ งเหล า นี้ จะเพิ่ มวั น
ตลบตะแลงของคนชั่ ว
เดือนป ชีวิตยืนยาว และความ
15 ผู ซึ่ งวิ ถี ชี วิ ตของเขาล วนแต สุขสมบูรณแกเจา
คดเคี้ ยวทั้ งสิ้ น และทางประ- 3อย าให ความเมตตาและความ
พฤติของเขาตลบตะแลง
จริงทอดทิ้ งเจา จงผูกมันไวที่ คอ
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(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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สุภาษิต 3
หนา 1312
ของเจ า จงเขี ยนมั นไว ที่ แผ น บิ ด าตั ก เตื อ นบุ ต รชายผู ที่ เขา
จารึกแหงหัวใจของเจา
ปติชื่ นชม
4ดั งนั้ น เจ าจะพบความโปรด 13 มนุ ษย ผู ประสบป ญญาและ
ปรานและความเข า ใจอั น ดี ใ น ผู ได ความเข าใจ เป นสุ ขจริ ง
สายพระเนตรพระเจ าและใน หนอ
สายตามนุษย
14 เพราะผลที่ ได จากป ญญา
5จงวางใจในพระเยโฮวาห ด วย ย อ มดี ก ว า ผลที่ ไ ด จากเงิ น และ
สุ ดใจของเจ า และอย าพึ่ งพา กําไรนั้ นดีกวาทองคําเนื้ อดี
ความเขาใจของตนเอง
15 เธอประเสริฐกวาทับทิม และ
6จงยอมรับรู พระองคในทุกทาง บรรดาสิ่ งที่ เจ าปรารถนาจะ
ของเจ า และพระองค จะทรง เปรียบกับเธอไมได
กระทําใหวิถีของเจาราบรื่ น
16 ชี วิ ตยื นยาวอยู ที่ มื อขวาของ
7 อย าทํ า ตั วฉลาดตามสายตา เธอ และที่ มื อซ ายของเธอมี
ของตนเอง จงยําเกรงพระเยโฮ- ความมั่ งคั่ งและเกียรติยศ
วาห และออกไปเสี ยจากความ 17 ทางของเธอเป นทางของ
ชั่ วราย
ความร มรื่ น และวิ ถี ทั้ งสิ้ นของ
8 การกระทํ า เช นนี้ จะเป น สุ ข- เธอคือสันติภาพ
ภาพแก สะดื อของเจ า และเป น 18 เธอเป นต นไม แห งชี วิตแก ผู
ไขในกระดูกของตน
ที่ ยึดเธอไว บรรดาผู ที่ ยึดเธอไว
9 จงถวายเกี ยรติ แด พระเยโฮ- แนนก็เปนสุข
วาห ด วยทรั พย สิ นของตน และ 19 พระเยโฮวาห ทรงวางราก
ด วยผลแรกแห ง ผลิ ตผลทั้ ง สิ้ น แผ นดิ นโลกโดยป ญญา พระ
ของเจา
องค ทรงสถาปนาฟ าสวรรค โดย
10 แล วยุ งของเจ า จะเต็ ม ด วย ความเขาใจ
ความอุ ดม และบ อย่ํ า องุ นของ 20 โดยความรู ของพระองค น้ํ า
เจาจะลนดวยน้ําองุ นใหม
บาดาลก็ปะทุออกมา และเมฆก็
11 บุ ตรชายของเราเอ ย อย าดู หยาดน้ําคางลงมา
หมิ่ นการตี ส อนของพระเยโฮ- 21 บุตรชายของเราเอย จงรักษา
วาห หรื อเบื่ อหน ายต อการตั ก สติปญญาและความเฉลียวฉลาด
เตือนของพระองค
ไว อย าให ทั้ งสองนี้ หนี ไปจาก
12 เพราะพระเยโฮวาห ท รงตั ก สายตาของเจา
เตื อนผู ที่ พระองค ทรงรั ก ดั ง 22 ดั งนั้ นทั้ งสองจะเป นชี วิตแก
(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
สุภาษิต 3, 4
จิ ตใจของเจ า จะเป นความงด- เลือกทางใดๆของเขาเลย
งามประดับคอของเจา
32 เพราะคนตลบตะแลงเป น ที่
23 แล วเจ าจะดําเนิ นในทางของ น าสะอิ ดสะเอี ยนต อพระเยโฮเจ าอย างปลอดภั ย และเทาของ วาห แต ขอลึ กลั บของพระองค
เจาจะไมสะดุด
นั้ นอยู กับคนชอบธรรม
24 เมื่ อเจ านอน เจ าจะไม กลั ว 33 คําสาปแช งของพระเยโฮวาห
เออ เจ าจะนอนและการนอน อยู บนเรื อนของคนชั่ วร าย แต
หลั บของเจ าจะเป นอย างผาสุ ก พระองคทรงอํานวยพระพรแก ที่
สดชื่ น
อาศัยของคนชอบธรรม
25 อย าเกรงความหวาดกลั ว 34 แน น อนพระองค ท รงเยาะ
อย างป จจุ บั นทั นด วน และอย า เย ยคนที่ มั กเยาะเย ย แต พระ
เกรงเมื่ อการรกรางว างเปล าของ องค ทรงประทานพระคุ ณแก คน
คนชั่ วมาถึง
ที่ ใจถอม
26 เพราะพระเยโฮวาห จ ะทรง 35 คนฉลาดจะได เ กี ย รติ เ ป น
เป นความไว วางใจของเจ า และ มรดก แต คนโงจะไดความอัปจะทรงรั ก ษาเท า ของเจ า ให พ น ยศเปนตําแหนง
จากการถูกจับ
สติปญญาจากบิดา
27 อย ายึ ดความดี ไ ว จากผู ที่
บุตรทั้ งหลายเอย จงฟงคํา
สมควรจะได รั บ
ในเมื่ อสิ่ ง
สั่ งสอนของพอเจา ใหตั้ งใจ
นี้ อยู ในอํ า นาจมื อ ของเจ า ที่ จะ ฟงเพื่ อเจาจะไดรับความเขาใจ
กระทําได
2 เพราะเราให ห ลั ก คํ า สอนที่ ดี
28 อย า พู ด กั บ เพื่ อนบ า นของ แก เจ า อย าละทิ้ งกฎเกณฑ ของ
เจาวา "ไปเถอะ แลวกลับมาอีก เรา
พรุ งนี้ ฉันจะให" ในเมื่ อเจามีให 3 เพราะเราเป นลู ก ชายของพ อ
อยู แลว
เรา ดู อ อนโยนและเป นที่ รั กยิ่ ง
29 อย า กะแผนงานชั่ วร า ยต อ ในสายตาของแมเรา
เพื่ อนบานของเจา ผู อาศัยอยาง 4บิดาสอนเรา และพูดกับเราวา
ไววางใจอยู ขางๆเจา
"ให ใจของเจ ายึ ดคําสอนของเรา
30 อย า โต แย งกั บผู ใดอย างไร ไว ให มั่ น จงรั กษาบั ญญั ติ ของ
เหตุ ผลในเมื่ อเขามิ ได ทําอั นต- เรา และมีชีวิตอยู
รายอยางใดแกเจา
5 อย าลื ม และอย า หั น กลั บจาก
31 อย าอิ จฉาคนที่ ทารุ ณ อย า ถ อยคําแห งปากของเรา จงเอา

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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สุภาษิต 4
หนา 1314
ปญญา และเอาความเขาใจ
ความผิ ด เขานอนไม หลั บ ถ า
6อย าทอดทิ้ งเธอ และเธอจะ เขาไม ได ทําให คนใดสะดุ ด เขา
รักษาเจาไว จงรักเธอ และเธอ จะหลับไมลง
จะระแวดระวังเจา
17 เพราะเขารั บประทานอาหาร
7ปญญาเปนสิ่ งสําคัญที่ สุด ฉะ- ของความชั่ วร าย และดื่ มเหล า
นั้ นจงเอาป ญญา แม เจ าจะได องุ นแหงความทารุณ
อะไรก็ตาม จงเอาความเขาใจไว
18 แต วิ ถี ของคนชอบธรรม
8จงตีราคาเธอใหสูง และเธอจะ เหมื อนแสงอรุ ณ ซึ่ งฉายสุ กใส
ยกย องเจ า ถ าเจ ากอดเธอไว ยิ่ งขึ้ นๆจนเต็มวัน
เธอจะใหเกียรติเจา
19 ทางของคนชั่ วร ายก็ เหมื อน
9เธอจะเอามาลั ยงามสวมศี รษะ ความมื ดทึ บ เขาไม ทราบว าเขา
เจา เธอจะใหมงกุฎแหงสงาราศี สะดุดอะไร
แกเจา"
20 บุตรชายของเราเอย จงตั้ งใจ
10 โอ บุ ตรชายของเราเอ ย จง ตอถอยคําของเรา จงเอียงหูของ
ฟงและรับถอยคําของเรา เพื่ อป เจาเขาหาคําพูดของเรา
เดื อ นแห ง ชี วิ ต ของเจ า จะมาก 21 อย าให มั นหนี ไปจากสายตา
หลาย
ของเจา จงรักษามันไวภายในใจ
11 เราได ส อนเจ า ในเรื่ องทาง ของเจา
ป ญญาแล ว เราได นําเจ าในวิ ถี 22 เพราะมั นเป นชี วิตแก ผู ที่ ค น
ของความเที่ ยงธรรม
พบ และมั นเป นสุ ขภาพแก เนื้ อ
12 เมื่ อเจ าเดิน ย างเท าของเจา หนังของผู นั้ นทั้ งสิ้ น
จะไมถูกขัดขวาง และเมื่ อเจาวิ่ ง 23 จงรั กษาใจของเจ าด วยความ
เจาจะไมสะดุด
ระวังระไวรอบดาน เพราะแหลง
13 จงยึดคําสั่ งสอนไว และอย า แหงชีวิตเริ่ มตนออกมาจากใจ
ปล อยไป จงระแวดระวั งเธอไว 24 จงหั น ไปจากปากที่ พู ด คด
เพราะเธอเปนชีวิตของเจา
เคี้ ยว และให ริ มฝ ปากลดเลี้ ยว
14 อย าเข า ไปในวิ ถี ของคนชั่ ว อยู หางจากเจา
และอย า เดิ น ในทางของคนชั่ ว 25 ให ตาของเจ ามองตรงไปข าง
ราย
หนา และใหหนังตาของเจามอง
15 จงหลี กเสี ย อย าเดิ นบนนั้ น ตรงไปขางหนาเจา
เลี้ ยวออกไปเสีย และจงผานไป
26 จงพิ จารณาวิ ถี แห ง เท า ของ
16 เพราะถ าคนชั่ วร ายไม ได ทํา เจ า แล วทางทั้ งสิ้ นของเจ าจะ
(6) สภษ 4:21 (7) ปญจ 7:12 (8) สภษ 3:35 (9) สภษ 1:9 (10) สภษ 8:10
(11) สภษ 4:4 (12) สภษ 6:22 (13) สภษ 3:18 (14) สภษ 1:10 (15) สภษ 5:8
(16) สภษ 1:16 (17) สภษ 9:17 (18) 2 ซมอ 23:4 (19) 1 ซมอ 2:9 (20) สภษ 5:1
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หนา 1315
สุภาษิต 4, 5
มั่ นคง
10 เกรงว าแขกแปลกหน าจะกิ น
27 อย าเหไปข างขวาหรื อหั นมา ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องเจ า จน
ข างซ าย จงกลับเทาของเจ าเสี ย อิ่ ม และแรงงานของเจาตกไปใน
จากความชั่ วราย
เรือนของคนตางดาว
จงระวังผู หญิงชั่ ว
11 และถึ งบั้ นปลายชี วิตของเจ า
บุ ตรชายของเราเอ ย จงตั้ ง เจาครวญคราง เมื่ อเนื้ อและกาย
ใจตอปญญาของเรา จงเอียง ของเจาถูกลางผลาญ
12 และเจาวา "ขาเคยเกลียดคํา
หูของเจาฟงความเขาใจของเรา
2 เพื่ อเจ า จะรั ก ษาความเฉลี ยว สั่ งสอนเสียจริงๆ และจิตใจของ
ฉลาดไว และริมฝปากของเจาจะ ขาดูหมิ่ นการตักเตือน
13 ข าไม เคยเชื่ อฟ งเสี ยงครู ของ
ระแวดระวังความรู
3เพราะริมฝปากของหญิงชั่ วนั้ น ข า หรื อเอี ยงหู ให แก ผู สั่ งสอน
ก็ หยาดน้ํ า ผึ้ งออกมา และปาก ของขา
14 ข าจวนจะล มละลายสู ความ
ของนางก็ลื่ นยิ่ งกวาน้ํามัน
4แต ในที่ สุ ด นางขมขื่ นอย าง พิ นาศอยู รอมร อ ในหมู ชุ มนุ ม
บอระเพ็ด และคมอยางดาบสอง ชนและคนที่ ประชุมกันอยู นั้ น"
15 จงดื่ มน้ํ า จากถั ง เก็ บน้ํ า ของ
คม
5 เท า ของนางก าวลงไปสู ค วาม เจ า ดื่ มน้ํ า ไหลจากบ อของเจ า
ตาย ย างเทาของนางติดตามวิถี เอง
16 จงให น้ํ า พุ ของเจ าไหลกระสู นรก
6เกรงว าเจ าจะสนใจในวิ ถี แห ง จายออกไปนอกบ าน และให
ชี วิ ต ทางของนางวนเวี ยนไป ธารน้ํานั้ นไหลไปตามถนน
17 จงให มั น เป น ของเจ า แต ผู
เพื่ อเจาจะหารู ไม
และมิ ใช สําหรั บคน
7ฉะนั้ น โอ บุ ตรทั้ งหลายเอ ย เดี ยว
บั ดนี้ จงฟ งเรา และอย าพราก แปลกหนาดวย
18 จงให น้ํ า พุ ของเจ า ได รั บพร
จากถอยคําแหงปากของเรา
8จงหลี กทางของเจ าให ไกลจาก และเปรมปรี ดิ์ อยู กั บภรรยาคน
นาง อยาไปใกลประตูเรือนของ ที่ เจาไดเมื่ อหนุ มนั้ น
19 จงให นางเหมื อนนางกวางที่
นาง
9เกรงวาเจาจะใหเกียรติของเจา นารัก เลี ยงผาที่ งามสงา จงให
แก คนอื่ น และให ป เดื อนของ ถั นของภรรยาเจ า เป นที่ หนํา ใจ
เจ าอยู ทุ กเวลา จงดื่ มด่ําอยู กั บ
เจาแกคนโหดราย

5

(27) พบญ 5:32 (1) สภษ 2:1 (2) สภษ 10:21 (3) สภษ 2:16 (4) สภษ 6:24-35
(5) สภษ 2:18-19 (6) สภษ 4:26 (7) สภษ 4:1 (8) สภษ 4:15 (9) สภษ 6:29-35
(10) สภษ 6:35 (11) สภษ 7:23 (12) สภษ 1:7 (13) ลก 15:18 (14) สภษ 13:20
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สุภาษิต 5, 6
หนา 1316
ความรักของนางเสมอ
ใหหนังตาของเจาปรือไป
20 บุ ตรชายของเราเอ ย เจ าจะ 5 จงปลี กตั วของเจ าจากภั ย
เคลิ บเคลิ้ มอยู กั บหญิ งชั่ วทําไม อย างละมั่ งที่ ปลีกตัวจากมื อของ
เล า และโอบกอดอกของนาง พราน อย างนกจากมื อของคน
สัญจรอยู ทําไม
จับนก
21 เพราะว า ทางของคนก็ เบื้ อง 6คนเกียจครานเอย ไปหามดไป
หน าพระเนตรของพระเยโฮวาห พิ เคราะห ดู ทางของมั น และจง
และพระองค ทรงใคร ค รวญวิ ถี ฉลาด
ทั้ งสิ้ นของเขา
7โดยปราศจากผู นําทาง ผู ดูแล
22 ความชั่ วช าของคนชั่ วร ายจะ หรือผู ปกครอง
ดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยู กับ 8 มั น เตรี ย มอาหารของมั นใน
ตาขายบาปของเขา
ฤดู แล ง และส่ํา สมของกิ นของ
23 เขาจะตายปราศจากคํ า สั่ ง มันในฤดูเกี่ ยว
สอน และเพราะความโงอยางยิ่ ง 9โอ คนเกียจครานเอย เจ าจะ
ของเขา เขาจึงจะหลงเจิ่ นไป
นอนนานเทาใด เมื่ อไรเจาจะลุก
คําเตือนเรื่ อง
ขึ้ นจากหลับ
10 หลับนิด เคลิ้ มหนอย กอด
การค้ําประกัน
มือพักนิดหนอย
การเกียจคราน ความหยิ่ ง
11 ความจนจะมาเหนื อเจาอยาง
การเปนพยานเท็จและ
คนจร และความขัดสนอยางคน
การผิดประเวณี
บุตรชายของเราเอย ถ าเจา ถืออาวุธ
เป นผู ประกั นเพื่ อนของเจ า 12 คนเหลวไหล คื อคนชั่ วร าย
ไดทําสัญญาใหแกคนแปลกหนา ที่ เที่ ยวไปดวยปากคดเคี้ ยว
2 เจ าจึ ง ติ ดบ วงเพราะคํ า จาก 13 ตาของเขาก็ขยิบ เทาของเขา
ปากของเจ า และเจ าติ ดกั บ ก็ขยับ นิ้ วของเขาก็ชี้ ไป
14 ประดิ ษฐ ความชั่ วร ายอยู
เพราะคําพูดจากปากของเจา
3บุ ตรชายของเราเอ ย จงทํา เรื่ อยไปด วยใจตลบตะแลง
อย า งนี้ และช ว ยตั วเจ า ให ร อด หวานความแตกราว
เถิด เพราะเมื่ อเจาตกอยู ในกํา- 15 เพราะฉะนั้ นความหายนะจะ
มือเพื่ อนของเจาแลว ไป รีบไป มาถึ งเขาอย างป จจุ บั นทั น ด วน
ฉั บพลั นนั้ นเองเขาจะแตกอย าง
วิงวอนเพื่ อนของเจา
4อยาใหตาของเจาหลับลง อยา ซอมไมได

6

(20) สภษ 2:16 (21) สภษ 15:3 (22) สภษ 1:18 (23) สภษ 10:21 (1) สภษ 11:15
(2) สดด 12:1-3 (3) 2 ซมอ 24:14 (4) สภษ 6:10 (5) สภษ 1:17 (6) สภษ 1:17
(7) สภษ 4:1 (8) สภษ 30:25 (9) สภษ 1:22 (10) สภษ 6:6 (11) สภษ 10:4
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หนา 1317
สุภาษิต 6
16 หกสิ่ งเหล า นี้ พระเยโฮวาห ขนมป งก อนเดี ยวได และหญิ ง
ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ่ งเปนที่ เล นชู ล าชี วิ ตประเสริ ฐของชาย
น า สะอิ ด สะเอี ยนสํ า หรั บพระ ทีเดียว
องค
27 ผู ชายจะหอบไฟไว ที่ อกของ
17 ตายโส ลิ้ นมุสา และมือที่ ทํา เขาโดยไม ให เสื้ อผ าของเขาไหม
โลหิตไรผิดใหตก
ไดหรือ
18 จิ ต ใจที่ คิ ด แผนงานชั่ วร า ย 28 หรือผู ใดจะเดิ นบนถ านที่ ลุ ก
เทาซึ่ งรีบวิ่ งไปสู ความราย
โพลง โดยไม ให เท าของเขาถู ก
19 พยานเท็ จซึ่ งพู ดมุ สาและ ไฟลวกไดหรือ
คนผู หว านความแตกร าวท าม- 29 บุ ค คลผู เข าหาภรรยาของ
กลางพวกพี่ นอง
เพื่ อนบ านก็ เป นอย างนั้ นแหละ
20 บุตรชายของเราเอย จงรักษา ไม มี ผู ใ ดที่ แตะต องนางแล วจะ
บั ญญั ติ ของพ อเจ า และอย าละ ไรความผิด
ทิ้ งกฎเกณฑของแมเจา
30 ถ า ขโมยเข าลั ก เพื่ อ บรรเทา
21 มั ด มั น ติ ด ไว บนใจของเจ า ความอยากเมื่ อเขาหิ ว คนไม ดู
เสมอ ผูกมันไวที่ คอของเจา
หมิ่ นขโมยนั้ นมิใชหรือ
22 เมื่ อเจ าเดิ น มั นจะนําเจ า 31 แตถาจับเขาได เขาตองชําระ
เมื่ อเจ านอนลง มั นจะเฝ าเจ า คืนเจ็ดเทา เขาจะตองใหสิ่ งของ
และเมื่ อเจาตื่ นขึ้ น มันจะพูดกับ ทั้ งสิ้ นในบานของเขา
เจา
32 แต ผู ใดที่ ล วงประเวณี กั บผู
23 เพราะพระบั ญญั ติ เป นประ- หญิ งคนหนึ่ งก็ ขาดความเข าใจ
ที ป และพระราชบั ญญั ติ เป น ผู ใดที่ กระทําอย างนั้ นก็ ทําลาย
สว าง และคําตั กเตื อนแห งการ จิตใจตนเอง
สั่ งสอนเปนทางแหงชีวิต
33 เขาได รั บบาดแผลและความ
24 เพื่ อสงวนเจ าไว จากหญิ ง อัปยศ และจะลางความขายหนา
ชั่ วราย จากลิ้ นพะเนาพะนอของ ของตนหาไดไม
หญิงสัญจร
34 เพราะความริ ษยากระทําให
25 อย าปรารถนาความงามของ คนเกรี้ ยวกราด ในวั นที่ เขาแก
นางอยู ในใจของเจา อยาใหนาง แคน เขาจะไมเพลามือ
จับเจาดวยหนังตาของนาง
35 เขาจะไม รั บค าทํ า ขวั ญใดๆ
26 เพราะโดยวิ ธี ก ารของหญิ ง ถึ งเจ าจะทวี ของกํานั ล เขาก็ ไม
แพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค ยอมสงบ
(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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สุภาษิต 7
หนา 1318
จงระวังวิถีทาง
ของนางไมอยู กับบาน
12 ประเดี๋ ยวอยู ถนน ประเดี๋ ยว
ของหญิงชั่ ว
บุตรชายของเราเอย จงรัก- อยู ตามถนน และนางหมอบ
ษาถ อยคําของเรา จงสะสม คอยอยู ทุกมุม)
13 นางฉวยเขาได และจุ บเขา
บัญญัติของเราไวกับเจา
2จงรั กษาบั ญญั ติ ของเรา และ นางพู ดกั บเขาอย างไม มี ยางอาย
ดํารงชีวิตอยู จงรักษากฎเกณฑ วา
14 "ฉั นจําต องถวายเครื่ องสั กของเราอยางกับแกวตาของเจา
3 มั ดมั นไว ที่ นิ้ วมื อของเจ า การบู ชา และวันนี้ ฉันได ทําตาม
เขี ยนมั นไว บนแผ นจารึ กแห งใจ คําปฏิญาณแลว
15 ฉันจึงออกมาหาเธอ เสาะหา
ของเจา
4จงพู ดกั บป ญญาว า "เธอเป น หนาเธอ และฉันพบเธอแลว
พี่ สาวของฉั น" และจงเรี ยก 16 ฉั น ได ประดั บเตี ยงของฉั น
ดวยผาคลุม เปนผาลิ นินอียิปต
ความเขาใจวา "ญาติผู หญิง"
5เพื่ อป ญญานี้ จะพิ ทั กษ เจ าไว สีตางๆ
ให พ นจากหญิ งชั่ ว จากหญิ ง 17 ฉั นได อบที่ นอนของฉั นด วย
มดยอบ กฤษณา และอบเชย
สัญจรที่ พูดจาพะเนาพะนอ
6เพราะที่ หน า ต า งบ านของเรา 18 มาเถอะ ให เรามาอิ่ มด วย
เราไดมองออกไปตามบานเกล็ด ความรั กจนรุ งเช า ให เราทําตั ว
7 เราเห็ น ว า ท า มกลางคนเขลา ของเราใหปติยินดีดวยความรัก
และท า มกลางคนหนุ มๆที่ เรา 19 เพราะผั วของฉั นไม อยู บ าน
พิเคราะหดูนั้ น ก็มีหนุ มคนหนึ่ ง เขาไปทางไกล
20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ่ ง พอวัน
ไรความเขาใจ
8ผ านไปตามถนนใกล ทางแยก เพ็ญเขาจึงกลับมา"
ไปบานของนาง เดินตามถนนซึ่ ง 21 นางหว า นล อมด วยวาจาโอ
โลม นางบังคับเขาดวยริมฝปาก
ไปบานนาง
9ในเวลาโพล เพล ในเวลาเย็ น ที่ พูดพะเนาพะนอ
22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที
เวลาค่ําคืนและความมืด
10 และดู เถิ ด หญิ งคนหนึ่ งมา อย างวั วตั วผู ไปสู การฆ า หรื อ
พบเขาแต งตั วอยางหญิ งแพศยา อยางคนเขลาที่ ไปรับโทษที่ ขื่อ
23 จนลู กธนู ป กเข าไปถึ งตั บ
หัวใจเจาเลห
11 (นางจั ดจ านและดื้ อดึ ง เท า อยางนกรนเขาไปหาบวง เขาหา

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
(12) สภษ 9:14 (13) ปฐก 39:7 (14) สภษ 15:8 (16) พซม 1:16 (17) พซม 3:6

20_pro.pub
page 10

Friday, December 09, 2005 12:54

หนา 1319
สุภาษิต 7, 8
ทราบไมวานี่ มีคาถึงชีวิต
8บรรดาคําปากของเรานั้ นชอบ
24 ฉะนั้ น โอ บุตรทั้ งหลายเอย ธรรม ในนั้ นไม มี คําบิ ดหรื อ
บั ด นี้ จงฟ ง เราและจงตั้ งใจต อ คําคด
ถอยคําจากปากของเรา
9คําเหล านั้ นสําหรั บผู ที่ เข าใจก็
25 อย าให ใจของเจ าหั นไปตาม ตรงหมด สําหรั บผู พบความรู ก็
ทางของนาง อย าหลงทางไปใน ถูกตอง
วิถีของนางนั้ น
10 จงรั บคําสั่ งสอนของเราแทน
26 เพราะนางไดฟดเหยื่ อลงเสีย เงิ น และความรู แทนทองคํา
เปนอันมาก เออ นางไดฆาชาย อยางดี
ที่ แข็งแรงจํานวนมากเสียแลว
11 เพราะป ญ ญาดี ก ว า ทั บทิ ม
27 เรื อ นของนางเป น ทางไปสู และสิ่ งที่ เจาปรารถนาทั้ งหมดจะ
นรก ลงไปถึงหวงแหงความตาย เปรียบเทียบกับปญญาไมได
การสรรเสริญสติปญญา
12 เราคื อป ญญา อยู ในความ
ป ญญามิ ไ ด ร อ งเรี ยกหรื อ หยั่ งรู และเราพบความรู แห ง
ความเข า ใจมิ ได เปล งเสี ยง ความเฉลียวฉลาด
13 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห
ของเธอหรือ
2ณ ที่ สูงที่ ขางทาง ที่ กลางถนน เป นความเกลี ยดชังความชั่ วร าย
เราเกลี ยดความเย อหยิ่ งและ
เธอก็ยืนอยู
ความจองหอง
และทางของ
3ขางประตู หนาเมือง ที่ ทางเขา
ความชั่ วรายกับปากตลบตะแลง
มุข เธอก็รองเสียงดังวา
4"โอ บรรดาผู ชายเอย เราเรียก 14 เรามี คําหารื อและสติ ป ญญา
เจา และเสียงเรียกของเราไปถึง เรามีความเขาใจ เรามีกําลัง
15 โดยเรานี่ แหละกษั ต ริ ย จึ ง
บุตรชายของมนุษย
5โอ คนเขลา จงเขาใจสติปญญา ปกครอง และผู ครอบครองจึ ง
ตรากฎหมายที่ ยุติธรรม
คนโงทั้ งหลาย จงมีใจที่ เขาใจ
6ฟ งซี เพราะเราจะพู ดถึ งสิ่ ง 16 โดยเรานี่ แหละเจ านายและ
ยอดเยี่ ยม เพราะสิ่ งที่ ชอบจะมา ขุนนางไดครอบครอง คือบรรดา
ผู พิพากษาของแผนดินโลก
จากริมฝปากของเรา
7 เพราะปากของเราจะกล าว 17 เรารักบรรดาผู ที่ รักเรา และ
ความจริง ความชั่ วรายเปนสิ่ งที่ บรรดาผู ที่ แสวงหาเราอย างขยั น
น า สะอิ ด สะเอี ยนต อ ริ ม ฝ ปาก ขันแข็งก็พบเรา
18 ความมั่ งคั่ งและเกียรติอยู กับ
ของเรา

8

(24) สภษ 4:1 (25) สภษ 4:14 (26) 1 คร 10:8 (27) สภษ 2:18-19 (1) สภษ 1:20
(3) มธ 22:9 (4) สดด 49:1-3 (5) สภษ 1:22 (6) สภษ 2:6-7 (7) โยบ 36:4
(8) สดด 12:6 (9) สภษ 14:6 (10) สภษ 2:4-5 (11) สภษ 3:14 (12) สดด 104:24
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สุภาษิต 8
หนา 1320
เรา เออ ทั้ งทรั พย ศฤงคารที่ 28 เมื่ อพระองคทรงสถาปนาฟา
ทนทานและความชอบธรรม
เบื้ องบน เมื่ อพระองคทรงกระ19 ผลของเราดี กว าทองคํา แม ทําน้ําพุของน้ําบาดาลใหมั่ นไว
ทองคําเนื้ อดี และผลไดของเรา 29 เมื่ อพระองค ทรงกําหนดเขต
ดีกวาเงินเนื้ อบริสุทธิ์
จํากั ดให แก ทะเล เพื่ อว าน้ํ า จะ
20 เรานํ า ในท างแห ง ความ ไม ล ะเมิ ดพระบั ญ ชาของพระ
ชอบธรรม ในวิ ถี ทั้ งหลายของ องค เมื่ อพระองค ทรงป กผั ง
ความยุติธรรม
รากฐานของพิภพ
21 ประสาททรั พย ศ ฤงคารแก 30 เราอยู ข างพระองค แล ว
บรรดาผู ที่ รั กเรา บรรจุ คลั ง เหมื อ นผู ที่ พระองค ทรงเลี้ ยงดู
ทรัพยทั้ งหลายของเขาใหเต็ม
เราเป นความป ติ ยิ นดี ประจําวั น
22 พระเยโฮวาห ทรงเป นเจ า ของพระองค เปรมปรี ดิ์ อยู ต อ
ของเราในเมื่ อพระองค ทรงเริ่ ม พระพักตรพระองคเสมอ
งานของพระองค ก อนบรรดา 31 เปรมปรี ดิ์ ในพิ ภ พที่ มี ค น
พระราชกิจโบราณของพระองค
อาศัยของพระองค และปติยินดี
23 เราได รั บการสถาปนาไว ตั้ ง ในบุตรทั้ งหลายของมนุษย
แต ดึ กดําบรรพ มาแล ว ตั้ งแต 32 ฉะนั้ น โอ บุตรทั้ งหลายเอย
แรกก อนปฐมกาลของแผ น ดิ น บั ดนี้ จงฟงเรา บรรดาผู ที่ รักษา
โลก
ทางของเราก็อยู สุขสงบ
24 เราถื อกํา เนิ ดมาเมื่ อ ก อนมี 33 จงฟ งคําสั่ งสอน และจง
มหาสมุทร เมื่ อไมมีน้ําพุ ที่ มีน้ํา ฉลาด และอยาเพิกเฉยเสีย
มากมาย
34 ผู ใดที่ ฟ งเราก็ เป นสุ ข คื อ
25 ก อ นการเนรมิ ต สร า งภู เ ขา เฝ าอยู ที่ ประตู รั้ วของเราทุ กวั น
ก อนเนิ นเขา เราก็ ถื อกําเนิ ดมา และคอยอยู ข า งประตู บ านของ
แลว
เรา
26 ก อนที่ พระองค ทรงสร าง 35 เพราะผู ใดที่ พบเราก็พบชีวิต
แผนดินโลก ทั้ งไรนา หรือกอน และได รั บความพอพระทั ยจาก
ผงคลีแรกของพิภพ
พระเยโฮวาห
27 เมื่ อพระองค ท รงสถาปนา 36 แตผู ที่ พลาดขาดเราก็ กระทํา
ฟาสวรรค เราอยู ที่ นั่ นแลว เมื่ อ จิ ตใจตั วเองให เจ็ บ
บรรดา
พระองค ทรงลากเส นรอบวงบน ผู ที่ เกลี ยดชั งเราก็ รั กความมรพื้ นมหาสมุทร
ณา"
(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
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หนา 1321
สุภาษิต 9, 10
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห
ซึ่ งรู จั ก องค บริ สุ ท ธิ์ เป น ความ
เขาใจ
เปนการเริ่ มตนของสติปญญา
ปญญาไดสรางเรือนของเธอ 11 เนื่ องจากเรา วั นคื นของเจ า
จะเพิ่ มทวี คู ณ และป เดื อนแห ง
แลว เธอไดตั้ งเสาเจ็ดตน
2เธอได ฆ าสั ตว ของเธอ ได ชีวิตของเจาจะเพิ่ มพูน
ประสมน้ํ า องุ นของเธอ ได จั ด 12 ถาเจาฉลาด เจาก็ฉลาดเพื่ อ
ตนเอง แตถาเจาเยาะเยย เจาก็
โตะของเธอแลวดวย
3และได ส ง สาวใช ของเธอออก จะทนแตลําพัง
ไป ส งเสี ยงเรี ยกจากที่ สู งที่ สุ ด 13 หญิงโง นั้ นเสียงเอ็ ดอึง นาง
เซอและไมรู อะไรเลย
ในเมืองวา
4"ผู ใดที่ เปนคนเขลา ใหเขาหัน 14 เพราะนางนั่ งที่ ประตู เ รื อ น
เข ามาที่ นี่ " เธอพู ดกั บผู ที่ ไร ของนาง และ ณ ที่ นั่ งสูงในเมือง
15 พลางร อ งเรี ย กบรรดาผู ที่
ความเขาใจวา
ผ
านไป ผู เดิ นตรงไปตามทาง
5"มาเถอะ มารับประทานขนมปงของเรา และดื่ มน้ําองุ นที่ เรา ของเขาวา
16 "ผู ใดที่ เป นคนเขลา ให เขา
ไดประสม
6จงทิ้ งความเขลาเสีย และดํารง หั นเข ามาที่ นี่ " นางพู ดกั บเขา
ชี วิ ตอยู
ดําเนิ นในทางของ ผู ไรความเขาใจวา
17 "น้ํ า ที่ ขโมยมาหวานดี และ
ความเขาใจนั้ นเถิด"
7ผู ที่ ว ากล าวคนมั กเยาะเย ยจะ ขนมที่ รั บประทานในที่ ลั บก็
ได รั บความอั บอาย และผู ที่ ตั ก อรอย"
เตื อนคนชั่ วร า ยจะได รั บ รอย 18 แต เขาไม ทราบว าคนตายอยู
ที่ นั่ น และแขกของนางก็ อยู ใน
เป อน
8 อย า ตั กเตื อ นคนมั กเยาะเย ย หวงลึกของนรก
ความเขลาแหงความชั่ วราย
เพราะเขาจะเกลี ยดเจ า จงตั ก
เปรียบกับสติปญญา
เตือนปราชญ และเขาจะรักเจา
แหงความชอบธรรม
9จงให คําสั่ งสอนแกปราชญและ
เขาจะฉลาดยิ่ งขึ้ น จงสอนคน
สุ ภาษิ ตของซาโลมอน
ชอบธรรมและเขาจะเพิ่ มการ
บุ ตรชายที่ ฉลาดกระทํา
เรียนรู มากขึ้ น
ให บิ ดายิ นดี แต บุ ตรชายที่ โง
10 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห เปนความโศกของมารดาเขา
เป นที่ เริ่ มต นของป ญญา และ 2คลั งทรั พย ชั่ วร ายไม เป นกําไร

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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แต ค วามชอบธรรมช วยให พ น ความวิ วาท แต ความรั กครอบ
จากความตาย
งําบรรดาความผิดบาปเสีย
3พระเยโฮวาหจะมิไดทรงปลอย 13 ที่ ริ ม ฝ ปากของผู ที่ มี ค วาม
ให จิ ตใจคนชอบธรรมหิ ว แต เขาใจจะพบปญญา แตไมเรียวก็
พระองค ทรงทอดทิ้ งทรั พย สม- เหมาะสํา หรั บหลั งของผู ที่ ขาด
บัติของคนชั่ วราย
ความเขาใจ
4 มื อ ที่ หย อ นเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด 14 ปราชญก็ส่ําสมความรู ไว แต
ความยากจน แต มือที่ ขยั นขั น- ปากของคนโง นําความพิ นาศมา
แข็งกระทําใหมั่ งคั่ ง
ใกล
5 ผู ที่ ส่ํ า สมไว ใ นฤดู แล งก็ เ ป น 15 ทรั พย ศฤงคารของคนมั่ งคั่ ง
บุ ตรชายที่ ฉลาด แต ผู หลั บใน คื อเมื องเข มแข็ งของเขา แต
ฤดู เกี่ ยวก็ เป นบุ ตรชายที่ นํา ความยากจนของคนจนคื อความ
ความอับอายมา
พินาศของเขา
6 พระพรอยู บนศี รษะของคน 16 ผลงานของคนชอบธรรมนํา
ชอบธรรม แต ความทารุ ณท วม ไปถึ งชี วิต แต ผลของคนชั่ วร าย
ปากคนชั่ วราย
นําไปถึงบาป
7การระลึ กถึ งคนชอบธรรมเป น 17 เขาผู รั กษาคําสั่ งสอนก็อยู ใน
พระพร แต ชื่ อเสี ยงของคนชั่ ว วิ ถี แห งชี วิต แต เขาผู ปฏิ เสธคํา
รายจะเนาเสีย
เตือนสติก็หลงเจิ่ นไป
8ผู ที่ มีใจประกอบดวยปญญาจะ 18 เขาผู ป ด บั งความเกลี ยดชั ง
ยอมรับบัญญัติ แตคนที่ พูดโงๆ ดวยริมฝปากมุสา และเขาผู ออก
จะลมลง
ปากใสรายเปนคนโง
9 ผู ใดที่ ดํ า เนิ นในความเที่ ยง 19 การพู ดมากก็จะไมขาดความ
ธรรมก็ดําเนินอยางมั่ นคงดี แต ผิดบาป แตเขาผู ยับยั้ งริมฝปาก
ผู ที่ ทํ า ทางของตนให ชั่ วก็ จะ ของตนเปนผู ที่ ฉลาด
ปรากฏแจงแกคนอื่ น
20 ลิ้ นขอ ง ค นช อ บธรรม ก็
10 ผู ที่ ขยิ บตาก็ ก อ ความเศร า เหมื อนเงิ นเนื้ อบริ สุ ทธิ์ ความ
โศก แตคนที่ พูดโงๆจะลมลง
คิดของคนชั่ วรายมีคาแตนอย
11 ปากของคนชอบธรรมเป น 21 ริ ม ฝ ปากของคนชอบธรรม
บ อน้ํา แห งชี วิต แตความทารุ ณ เลี้ ยงคนเป นอั นมาก แต คนโง
ทวมปากคนชั่ วราย
ตายเพราะขาดสติปญญา
12 ความเกลี ยดชั ง เร า ให เ กิ ด 22 พระพรของพระเยโฮวาห
(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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กระทําให มั่ งคั่ ง และพระองค มิ ว าอะไรเหมาะสม แต ปากของ
ไดแถมความโศกเศราไวดวย
คนชั่ วรายรู วาสิ่ งใดตลบตะแลง
23 คนโงกระทําความผิดเหมือน
ความจริงเปรียบกับความเท็จ
การเล นสนุ ก แต คนที่ มี ความ
ตราชู เที ยมเท็ จนั้ นเป นที่
เขาใจกอปรดวยปญญา
น าสะอิ ดสะเอี ยนต อพระ
24 สิ่ งใดที่ คนชั่ วร ายคิ ด กลั ว เยโฮวาห แต ลู กตุ มเที่ ยงตรง
มั นจะมาถึ งเขา แต สิ่ งใดที่ คน เปนความปติยินดีของพระองค
ชอบธรรมปรารถนาจะทรงประ- 2เมื่ อความเยอหยิ่ งมาถึง ความ
สาทให
อั บอายก็ มาด วย แต ป ญญาอยู
25 ลมหมุนผานไปฉันใด คนชั่ ว กับคนใจถอม
ก็ ไม มี อี กฉั นนั้ น แต คนชอบ 3 ความซื่ อสั ตย ของคนที่ เที่ ยง
ธรรมเปนรากฐานที่ อยู เปนนิตย
ธรรมย อมนําเขา แต ความคด
26 อยางน้ําสมกับฟน และควัน โกงของคนละเมิ ด ย อ มทํ า ลาย
กับตาเปนฉันใด คนเกียจคราน เขา
กับผู ที่ ใชเขาก็เปนฉันนั้ น
4ความมั่ งคั่ ง ไม อํานวยกําไรใน
27 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห วั นทรงพระพิ โรธ
แต ความ
นั้ นยืดชีวิตใหยาวไป แตปเดือน ชอบธรรมชวยใหพนความมรณา
ของคนชั่ วรายนั้ นจะสั้ นเขา
5 ความชอบธรรมของคนที่ ไร
28 ความหวั งของคนชอบธรรม ตําหนิ ย อมรั กษาทางของเขาให
จะจบลงในความยิ นดี แตความ ตรง แต คนชั่ วร ายจะล มลงด วย
มุ งหวั งของความชั่ วร ายก็ จะสู ญ ความชั่ วรายของเขาเอง
เปลา
6 ความชอบธรรมของคนเที่ ยง
29 มรรคาของพระเยโฮวาห ทรง ธรรมยอมชวยเขาใหพน แตคน
เปนกําลังแกผู เที่ ยงธรรม แต ละเมิ ดจะถู กราคะของเขาจั บ
ผู กระทําความชั่ วชาจะถูกทําลาย เปนเชลย
30 ผู ชอบธรรมจะไม ถู ก กํ า จั ด 7เมื่ อคนชั่ วร ายตาย ความหวั ง
เลย แตคนชั่ วรายจะไมไดอยู ใน ของเขาจะพิ นาศ และความมุ ง
แผนดิน
หวังของคนอธรรมก็สูญเปลา
31 ปากของคนชอบธรรมนํ า 8คนชอบธรรมรั บการช วยเหลื อ
ป ญญาออกมา แต ลิ้ นของคน ให พ นความลําบาก และคนชั่ ว
ตลบตะแลงจะถูกตัดออก
รายเขาไปแทนที่
32 ริ มฝ ปากของคนชอบธรรมรู 9 ค นห น า ซื่ อ ใจ คด ทํ า ล าย

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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เพื่ อนบ านของเขาด วยปาก แต แนนอน
คนชอบธรรมจะได รั บการช วย 19 ความชอบธรรมนําไปสู ชี วิ ต
ใหพนดวยอาศัยความรู
ฉั นใด บุ คคลผู ติ ดตามความ
10 เมื่ อคนชอบธรรมอยู เย็นเปน ชั่ วร า ยจะนํา ไปสู ความตายของ
สุข บานเมืองก็เปรมปรีดิ์ และ ตนเองฉันนั้ น
เมื่ อคนชั่ วร ายพิ นาศ ก็ มี เสี ยง 20 คนที่ มี ใจตลบตะแลงเป นที่
โหรอง
น าสะอิ ดสะเอี ยนต อพระเยโฮ11 โดยพรของคนเที่ ยงธรรม วาห แต คนที่ เที่ ยงตรงในทาง
บานเมื องก็เปนที่ ยกย อง แต วา ของเขาย อมเป นความป ติ ยิ น ดี
มันคว่ําลงโดยปากของคนชั่ วราย ของพระองค
12 บุ คคลที่ ขาดสติ ป ญญาย อม 21 ถึ ง แม ใ ครลงมื อ ช ว ยก็ ต าม
เหยียดเพื่ อนบานของตน แตคน ซึ่ งคนชั่ วร ายจะไม มี โทษนั้ นหา
ที่ มีความเขาใจก็ยังนิ่ งอยู
มิ ได แต บรรดาเชื้ อสายของคน
13 บุ ค คลที่ เที่ ยวซุ บซิ บ ก็ เ ผย ชอบธรรมจะได รั บการช วยให
ความลั บ แต บุ คคลที่ มี ใจสั ตย พน
ซื่ อยอมปดบังสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดไวได 22 สตรี งามที่ ปราศจากความ
14 ที่ ไหนที่ ไ ม มี คํ า แนะนํ า เฉลียวฉลาด ก็ เหมือนห วงทอง
ประชาชนก็ลมลง แตในที่ ซึ่ งมีที่ คําที่ จมูกหมู
ปรึ กษามากย อมมี ค วามปลอด 23 ความปรารถนาของคนชอบ
ภัย
ธรรมอยู ในความดี เท านั้ น
15 บุ คคลผู รั บประกั นคนอื่ นจะ ความมุ งหวั งของคนชั่ วร ายอยู
ต องทนทุ กข แต คนที่ เกลี ยด ในความพิโรธ
การรับประกันยอมปลอดภัย
24 บางคนยิ่ งจําหน ายยิ่ ง มั่ งคั่ ง
16 สตรี งามสง าย อมได รั บ บางคนยิ่ งยึ ดสิ่ งที่ ควรจํา หน าย
เกี ยรติ
และชายที่ มี อํานาจ ไวยิ่งขัดสนก็มี
ใหญโตยอมมั่ งคั่ ง
25 บุ คคลที่ ใจกวางขวางย อมได
17 ชายผู มี ค วามเอ็ น ดู ย อ มให รั บความมั่ งคั่ ง บุ คคลที่ รดน้ํา
ประโยชน แกจิตใจตน แต ชายที่ เขาเองจะรับการรดน้ํา
ดุรายยอมทําใหตัวเองเจ็บปวด
26 ประชาชนจะแช งบุ คคลที่ กั ก
18 บุ คคลชั่ วร ายได ทํ า งานที่ ข าว แต พระพรจะอยู บนศี รษะ
หลอกลวง แต บุคคลที่ หว าน ของผู ที่ ขายขาว
ความชอบธรรมจะได บําเหน็ จที่ 27 บุ คคลผู แสวงหาความดี ก็
(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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หนา 1325
สุภาษิต 11, 12
แสวงหาความพอใจ แตความชั่ ว สามี
รายมาถึงผู ที่ เสาะหามัน
5ความคิ ดของคนชอบธรรมนั้ น
28 บุ คคลผู วางใจในความมั่ งคั่ ง ยุ ติ ธรรม
แต คําหารื อของ
ของตนจะล มละลาย แต คน คนชั่ วรายนั้ นหลอกลวง
ชอบธรรมจะรุ งเรื องอย างใบไม 6 ถ อ ยคํ า ของคนชั่ วร า ยหมอบ
เขียว
คอยเอาโลหิ ต แต ปากของคน
29 บุ คคลผู ทําให ครั วเรื อนของ เที่ ยงธรรมจะชวยคนใหรอดพน
เขาลํ า บากจะรั บลมเป น มรดก 7คนชั่ วร ายคว่ําแล วและไม มีอี ก
และคนโง จะเป นคนใช ของคนที่ แต เรื อนของคนชอบธรรมยั ง
มีใจฉลาด
ดํารงอยู
30 ผลของคนชอบธรรมเป น 8 คนจะได คํ า ชมเชยตามสติ
ต นไม แห งชี วิต และผู ชนะวิ ญ- ปญญาของเขา แตคนที่ ความคิด
ญาณก็มีสติปญญา
ตลบตะแลงจะเปนที่ ดูหมิ่ น
31 ดู เถิ ด แม คนชอบธรรมอาจ 9 ผู ที่ ถู ก สบประมาทและมี ค น
จะถูกทําโทษในแผนดินโลก คน รั บใช ก็ ดี กว าคนที่ ยกย องตน
ชั่ วร ายและคนบาปจะยิ่ งกว านั้ น เองแตขาดอาหาร
สักเทาใด
10 คนชอบธรรมย อ มเห็ น แก
ความชอบธรรม
ชีวิตสัตวของเขา แตความกรุณา
ของคนชั่ วรายคือความดุราย
เปรียบกับความชั่ วราย
ผู ใดที่ รั กคําสั่ งสอนก็ รั ก 11 บุ คคลที่ ไถนาของตนจะมี
ความรู แต บุ คคลที่ อาหารอุดม แตบุคคลที่ ติดตาม
เกลี ย ดการตั ก เตื อ นก็ เ ป น คน คนไรสาระก็ขาดความเขาใจ
12 คนชั่ วร า ยปรารถนาตาข า ย
โฉด
2คนดีเป นที่ โปรดปรานของพระ ของคนเลว แต รากของคนชอบ
เยโฮวาห แตคนที่ คิดการชั่ วราย ธรรมยอมออกผล
13 คนชั่ วร า ยย อ มติ ด บ วงโดย
พระองคจะทรงตําหนิ
3คนจะตั้ ง อยู ด วยความชั่ วร าย การละเมิ ดแห งริ มฝ ปากของตน
ไม ได แต รากของคนชอบธรรม แต ค นชอบธรรมจะหนี พ น จาก
ความลําบาก
จะไมรู จักเคลื่ อนยาย
4ภรรยาดีเป นมงกุ ฎของสามีตน 14 จากผลแห งปากของตนคนก็
แต นางผู ที่ นําความอั บอายมาก็ อิ่ มใจในความดี และผลงาน
เหมือนความเป อยเนาในกระดูก แห ง มื อ ของเขาก็ จะกลั บมาหา

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
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สุภาษิต 12, 13
หนา 1326
เขา
ครอบครอง ฝายคนเกี ยจคร าน
15 ทางของคนโง นั้ นถู กต องใน จะถูกบังคับใหทํางานโยธา
สายตาของเขาเอง แตคนที่ ยอม 25 ความกระวนกระวายในใจ
ฟงคําแนะนําก็ฉลาด
ของมนุษยถวงเขาลง แตถอยคํา
16 จะรู ความโกรธของคนโง ไ ด ที่ ดีกระทําใหเขาชื่ นชม
ทั นที แต คนที่ หยั่ งรู ยอมปดบั ง 26 คนชอบธรรมประเสริ ฐกว า
ความอับอาย
เพื่ อนบ านของตน แต ทางของ
17 บุ คคลผู พู ด ความจริ ง กล า ว คนชั่ วรายชักจูงพวกเขาใหหลง
ความชอบธรรม แต พยานเท็ จ 27 คนเกียจครานจะไมป งเหยื่ อ
กลาวคําหลอกลวง
ที่ เขาล ามา แต ทรั พย ศฤงคาร
18 มี บางคนที่ คํ า พู ดพล อยๆ ของคนขยันขันแข็งมีคา
ของเขาเหมือนดาบแทง แต ลิ้ น 28 ในวิ ถี ของความชอบธรรมมี
ของปราชญนําการรักษามาให
ชี วิ ต และในทางนั้ นไม มี ความ
19 ริ มฝ ปากที่ พู ดจริ งจะทนอยู มรณา
ได เป นนิ ตย แต ลิ้ นที่ พู ดมุ สา
บุตรชายที่ ฉลาด
อยู ไดเพียงประเดี๋ ยวเดียว
คือพระพรแหงความชอบธรรม
20 ความหลอกลวงอยู ในใจของ
บุตรชายที่ ฉลาดฟงคําสั่ ง
บรรดาผู คิ ดแผนการชั่ วร าย
สอนของบิดาตน แตคน
แต บรรดาผู กะแผนงานแห ง มักเยาะเยยไมฟงคําขนาบ
สันติภาพมีความชื่ นบาน
2คนจะกินของดี จากผลปากของ
21 ไม มี ค วามชั่ วตกอยู กั บคน ตน แต จิ ตใจของคนละเมิ ดจะ
ชอบธรรม แตคนชั่ วรายจะเต็ ม กินความทารุณ
ดวยความราย
3 บุ คคลที่ ระแวดระวั งปากของ
22 ริ มฝ ปากที่ พู ดมุ สาเป นที่ น า เขาจะสงวนชีวิตของเขา แตบุคสะอิ ดสะเอี ยนต อ พระเยโฮวาห คลที่ เป ด ริ ม ฝ ปากกว า งก็ จะมา
แต คนทั้ งหลายที่ ประพฤติ อย าง ถึงความพินาศ
จริ ง ใจเป น ความป ติ ยิ นดี ของ 4วิ ญญาณของคนเกี ยจคร านยั ง
พระองค
อยากอยู แตไมไดอะไรเลย ฝาย
23 คนที่ หยั่ ง รู ย อมเก็ บความรู วิญญาณของคนขยันจะอวนพี
ไว แต ใจคนโง ปาวร องความโง 5คนชอบธรรมเกลี ยดความเท็ จ
เขลา
แต ค นชั่ วร า ยประพฤติ น า รั ง 24 มื อของคนที่ ขยั นขั น แข็ ง จะ เกียจและนาอดสู

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

20_pro.pub
page 18

Friday, December 09, 2005 12:54

หนา 1327
สุภาษิต 13
6ความชอบธรรมระแวดระวั งผู 16 บรรดาคนที่ หยั่ งรู กระทําทุ ก
ที่ ทางของเขาเที่ ยงธรรม แต อย างด วยความรู แต คนโง ก็
ความชั่ วรายคว่ําคนบาป
อวดความโงของตน
7คนที่ วาตนมั่ งคั่ ง แตไม มีอะ- 17 ผู สื่ อสารที่ ชั่ วร ายหลงไปใน
ไรเลยก็มี คนที่ วาตนเปนคนจน ความร าย แต ทู ตที่ สั ตย ซื่ อนํา
แต มี ทรั พย ศฤงคารเป นอั นมาก การรักษามาให
ก็มีอยู
18 ความยากจนและความอดสู
8 ค า ไถ ชี วิ ต ของคนคื อ ทรั พย มาถึ ง บุ คคลที่ เ พิ กเฉยต อคํา สั่ ง
ศฤงคารของเขา แต คนยากจน สอน แต บุ คคลที่ สนใจคําตั ก
ไมฟงคําติเตียน
เตือนก็ไดรับเกียรติ
9สว างของคนชอบธรรมก็ เปรม 19 ความปรารถนาที่ สั มฤทธิ์ ผล
ปรี ดิ์ แต ประที ปของคนชั่ วร าย เป นสิ่ งหอมหวานสํ า หรั บจิ ต
จะถูกดับ
วิ ญญาณ แต เป นความสะอิ ด
10 เพราะความทะนงตั วเท านั้ น สะเอี ยนแก คนโง ที่ จะละเสี ยจาก
การวิ วาทจึ งเกิ ดขึ้ น แต ป ญญา ความชั่ วราย
อยู กับบรรดาผู ที่ รับคําแนะนํา
20 บุ ค คลที่ เดิ น กั บปราชญ จะ
11 ทรั พย ศฤงคารที่ ได ม าโดย กลายเปนคนฉลาด แตเพื่ อนฝูง
โชคลาภจะยอบแยบลง แตบุค- ของคนโงจะถูกทําลาย
คลที่ ส่ําสมโดยการงานจะไดเพิ่ ม 21 ความชั่ วร ายตามติ ดคนบาป
พูนขึ้ น
แตคนชอบธรรมจะได รับความดี
12 ความหวังที่ ถู กหนวงไว ทําให เปนบําเหน็จ
ใจเจ็ บช้ํา แต ความปรารถนาที่ 22 คนดี ก็ ละมรดกไว ให แก
สําเร็จแลวเปนตนไมแหงชีวิต
หลานๆ แต ทรั พย ศฤงคารของ
13 บุ คคลผู ดู หมิ่ นพระวจนะจะ คนบาปนั้ นส่ํ า สมไว ให คนชอบ
ถูกทําลาย แตบุคคลผู เกรงกลัว ธรรม
พระบัญญัติจะไดรับบําเหน็จ
23 ดิ น ที่ คนยากจนไถไว ก็ เ กิ ด
14 กฎเกณฑ ของปราชญ เป น ผลอุดม แตสิ่ งของถูกทําลายได
น้ําพุแหงชีวิต เพื่ อจะออกไปให เพราะขาดความยุติธรรม
พนจากบวงของความมรณา
24 บุ คคลที่ สงวนไม เรี ยวก็
15 ความเข าใจที่ ดี ก็ ได รั บความ เกลี ยดบุ ตรชายของตน แต ผู ที่
โปรดปราน แต หนทางของคน รั กเขาพยายามตี สอนเขาทั น
ละเมิดก็ยากนัก
เวลา
(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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สุภาษิต 13, 14
หนา 1328
25 คนชอบธรรมรั บประทานได ชอบธรรมก็มีความโปรดปราน
จนพอใจ แตทองของคนชั่ วราย 10 จิตใจรู ความขมขื่ นของใจเอง
จะหิว
และไม มีใครอื่ นมาเขาสวนความ
คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา
ชื่ นบานของมัน
11 เรื อนของคนชั่ วร ายจะถู ก
คนมั่ งมีเปรียบกับคนยากจน
ผู หญิ งทั้ งหลายที่ มี สติ คว่ํา แตเต็นทของคนเที่ ยงธรรม
ป ญญาสร า งเรื อนของ จะรุ งเรือง
เธอขึ้ น แต ผู หญิ งที่ โง รื้ อมั นลง 12 มีทางหนึ่ งซึ่ งคนเราดูเหมือน
ถู ก แต มั นสิ้ นสุ ดลงที่ ทางของ
ดวยมือตนเอง
2บุ คคลผู ดํา เนิ นในความเที่ ยง ความมรณา
ธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห แต 13 แมใจของคนที่ หัวเราะก็เศรา
บุคคลที่ คดเคี้ ยวในทางของเขาก็ และที่ สุ ดของความชื่ นบานนั้ น
คือความโศกสลด
ดูหมิ่ นพระองค
3ในปากของคนโงมีไมเรียวแหง 14 คนที่ มี ใ จหั น กลั บ จะได ผ ล
ความโอหั ง แต ริ มฝ ปากของ จากทางของเขาจนเต็ ม และคน
ดี ก็ จะได ผ ลดี แ ห ง การกระทํา
ปราชญจะสงวนเขาไว
4ที่ ไหนที่ ไม มี วั วผู ที่ นั่ นราง ของเขา
หญ าสะอาด แต พืชผลอุ ดมได 15 คนเขลาเชื่ อถือวาจาทุกอยาง
แตคนหยั่ งรู มองดูวาเขากําลั งไป
มาดวยแรงวัว
5พยานที่ สัตยซื่ อจะไมมุ สา แต ทางไหน
16 คนมี ป ญญาก็ เกรงกลั วและ
พยานเท็จจะกลาวคํามุสา
6คนมั กเยาะเยยแสวงหาป ญญา หั นเสี ยจากความชั่ วร าย แต คน
เสียเปลา แตความรู นั้ นก็งายแก โงเดือดดาลดวยความมั่ นใจ
17 คนโมโหฉั บพลั นประพฤติ โง
คนที่ มีความเขาใจ
7จงไปใหพนหนาคนโง เมื่ อเจา เขลา และคนวางแผนชั่ วรายเปน
ไมพบริมฝปากแหงความรู ในตัว ที่ เกลียดชัง
18 คนเขลาได ความโง เป น มรเขา
8ปญญาของคนหยั่ งรู คือการเขา ดก แตคนหยั่ งรู ก็ มีความรู เป น
ใจทางของเขา แต ความโง ของ มงกุฎ
19 คนชั่ วรายกราบคนดี และคน
คนโงเปนที่ หลอกลวง
9คนโง เขลาเยาะเย ยเรื่ องความ ชั่ วรายกราบอยู ที่ ประตู เมืองของ
ผิ ดบาป แต ในท ามกลางคน คนชอบธรรม

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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หนา 1329
สุภาษิต 14, 15
20 คนยากจนนั้ นแม เพื่ อนบ าน แต ความริ ษยากระทําให กระดู ก
ของตนก็รังเกียจ แตคนมั่ งคั่ งมี ผุ
สหายมากมาย
31 บุ คคลผู บีบบั งคั บคนยากจน
21 บุ ค คลที่ ดู ห มิ่ นเพื่ อนบ า น ดูถูกพระผู สรางของเขา แตบุคของตนก็ ทําบาป
แต บุ คคล คลที่ ถวายเกี ยรติ แด พระองค ก็
ที่ เอ็นดูคนยากจนก็เปนสุข
เอ็นดูตอคนขัดสน
22 คนที่ คิ ด การชั่ วนั้ นไม ผิ ด 32 คนชั่ วร า ยก็ ถู ก ไล อ อกตาม
หรือ บรรดาผู ที่ คิดการดีก็จะพบ การกระทําชั่ วรายของเขา แตคน
ความเมตตาและความจริง
ชอบธรรมมี ความหวั ง ในความ
23 มี กํ า ไรอยู ในงานทุ ก อย า ง มรณาของเขา
การเพี ย งแต พู ด แห ง ริ ม ฝ ปาก 33 ป ญญาอาศั ยอยู ในใจของคน
นั้ นโนมไปทางความขาดแคลน
ที่ มี ความเข าใจ แต สิ่ งซึ่ งอยู
24 มงกุ ฎของปราชญ คื อ ความ ท ามกลางบรรดาคนโง ก็ ปรากฏ
มั่ งคั่ งของตน แตความโงของคน ตัว
โงคือความเขลา
34 ความชอบธรรมเชิ ด ชู ประ25 พยานซื่ อตรงจะช วยชี วิ ตให ชาชาติ หนึ่ งๆ แต บาปเป นเหตุ
รอด แต พยานหลอกลวงจะ ใหชนชาติหนึ่ งๆถูกตําหนิ
กลาวคํามุสา
35 ขาราชการที่ เฉลียวฉลาดก็ได
26 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห รั บความโปรดปรานจากกษั ตริ ย
ทําใหคนอยู อยางมั่ นใจมาก ลูก แต พระพิ โรธของพระองค ก็ ตก
หลานของเขาจะมีที่ ลี้ ภัย
ลงบนผู ที่ ประพฤตินาละอาย
27 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห ความดีเปรียบกับความชั่ วราย
เปนน้ําพุแห งชีวิต เพื่ อผู หนึ่ งผู
คําตอบอ อนหวานทําให
ใดจะหลี กจากบ วงของความ
ความโกรธเกรี้ ยวหั น ไป
มรณาได
เสีย แตคํากักขฬะเราโทสะ
28 ในมวลประชาชนก็ มี ศักดิ์ ศรี 2ลิ้ นของปราชญ ใช ความรู อย าง
ของกษั ตริ ย แต ไร ประชาชน ถู กต อง แต ปากของคนโง เท
เจานายก็ถูกทําลาย
ความโงออกมา
29 บุ คคลที่ โกรธช าก็ มีความเข า 3พระเนตรของพระเยโฮวาห อยู
ใจมาก แต บุ คคลที่ โมโหเร็ วก็ ในทุ กแห งหน ทรงเฝ าดู คนชั่ ว
ยกยองความโง
และคนดี
30 ใจที่ สงบให ชี วิตแก เนื้ อหนั ง 4ลิ้ นที่ สุภาพเปนตนไมแหงชี วิต

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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สุภาษิต 15
หนา 1330
แต ลิ้ นตลบตะแลงทํ า น้ํ า ใจให แจ มใส แตโดยความเศร าในใจ
แตกสลาย
ดวงจิตก็แหลกสลายไป
5 คนโง ดู หมิ่ นคํ า สั่ งสอนของ 14 ใจของบุ คคลผู มี ความเข าใจ
บิดาตน แตผู ที่ สนใจคําตักเตือน ก็ แสวงหาความรู แต ปากของ
เปนผู หยั่ งรู
คนโงกินความโงเปนอาหาร
6 ในเรื อ นของคนชอบธรรมมี 15 ทุ ก ๆวั น ของคนที่ ทุ ก ข ใ จก็
คลังทรัพยมาก แตความลําบาก ร าย แต คนที่ มี ใจร าเริ งมี การ
ตกอยู กับรายไดของคนชั่ วราย
เลี้ ยงตอเนื่ องกัน
7 ริ มฝ ปากของปราชญ ก ระจาย 16 มี ท รั พย น อ ยแต มี ความยําความรู แต ความคิ ดของคนโง เกรงพระเยโฮวาห ดี กว ามี คลั ง
หาเปนเชนนั้ นไม
ทรั พย ใหญ แต มี ความลําบาก
8 เครื่ องสั ก การบู ชาของคนชั่ ว อยู ดวย
ร ายเป นที่ น า สะอิ ดสะเอี ยนต อ 17 กิ น ผั ก เป น อาหารในที่ ที่ มี
พระเยโฮวาห แต คําอธิ ษฐาน ความรั กก็ ดี กว ากิ นเนื้ อวั วอ วน
ของคนเที่ ยงธรรมเป นความ พรอมกับความเกลียดชังอยู ดวย
ปติยินดีของพระองค
18 คนใจร อนเร าการวิ วาท แต
9 ทางของคนชั่ วร า ยเป น ที่ น า บุคคลผู โกรธชาก็ระงับการชิงดี
สะอิ ดสะเอี ยนต อ พระเยโฮวาห 19 ท า ง ขอ ง คน เ กี ยจค ร าน
แต พระองค ท รงรั กผู ที่ ติ ด ตาม เหมื อนรั้ วต นไม หนาม แต วิ ถี
ความชอบธรรม
ของคนชอบธรรมเป นทางหลวง
10 ผู ที่ ทอดทิ้ งทางดี นั บว าการ ราบเสมอ
ทําโทษเปนสิ่ งที่ หนักใจ บุคคลผู 20 บุ ต รชายที่ ฉลาดกระทํ า ให
เกลียดคําเตือนสติจะตายเปลา
บิดายินดี แตคนโงดูหมิ่ นมาร11 นรกและแดนพิ น าศก็ ประ- ดาของตน
จั ก ษ แจ ง อยู เฉพาะพระพั ก ตร 21 ความโงเปนความชื่ นบานแก
พระเยโฮวาห ใจแห งบุ ตรทั้ ง บุ คคลผู ไม มี สติ ป ญญา แต
หลายของมนุ ษย จะแจ ง เฉพาะ คนที่ มี ความเข าใจจะดํา เนิ นใน
พระองคยิ่งกวานั้ นสักเทาใด
ความเที่ ยงธรรม
12 คนมั ก เยาะเย ยไม รั ก คนที่ 22 ปราศจากการปรึ ก ษาหารื อ
ตั กเตื อนเขา ทั้ งเขาจะไม ไปหา แผนงานก็ ล มเหลว แต มี ผู แนะ
ปราชญ
นํามากๆ แผนงานนั้ นก็สําเร็จ
13 ใจที่ ร า เริ ง กระทํ า ให สี ห น า 23 คําตอบจากปากที่ เหมาะสม
(5) สภษ 10:1 (6) สภษ 15:16 (7) สดด 37:30 (8) สภษ 21:27 (9) สภษ 4:19
(10) สภษ 12:1 (11) สภษ 27:20 (12) สภษ 15:10 (13) สภษ 15:15 (14) สภษ 1:5
(15) ปฐก 37:35 (16) สภษ 16:8 (17) สภษ 17:1 (18) สภษ 10:12 (19) สภษ 22:5
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หนา 1331
สุภาษิต 15, 16
ก็ เป นความชื่ นบานแก คน คํา ความเขาใจ
เดียวที่ ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆ
33 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห
24 ทางแห งชี วิตนําคนฉลาดขึ้ น เปนการสอนใหเกิดปญญา และ
ไปสู เบื้ องบน เพื่ อเขาจะไดหลีก ความถ อ มใจเดิ นอยู ข างหน า
หนีจากนรกเบื้ องลาง
เกียรติ
25 พระเยโฮวาห จะทรงรื้ อเรื อน ความดีเปรียบกับความชั่ วราย
ของคนเย อหยิ่ ง แตใหขอบเขต
ทั้ งแผนงานของจิ ตใจ
ของหญิงมายคงอยู
มนุษย และคําตอบของ
26 ความคิ ดทั้ งหลายของคน ลิ้ น มาจากพระเยโฮวาห
ชั่ วร า ยเป น สิ่ งที่ น า สะอิ ด สะ- 2ทางทั้ งสิ้ นของมนุ ษย ก็ สะอาด
เอี ยนต อพระเยโฮวาห แต ถ อย ในสายตาของเขาเอง แต พระ
คําของคนบริ สุ ทธิ์ เป นถ อยคําที่ เยโฮวาหทรงชั่ งจิตใจ
พอพระทัย
3จงมอบงานของเจ าไว กั บพระ
27 บุ คคลผู ตะกละหากํ า ไรก็ เยโฮวาห และแผนงานของเจ า
กระทําความลําบากแก ครั วเรื อน จะไดรับการสถาปนาไว
ของตน แตบุคคลผู เกลียดสิน- 4พระเยโฮวาห ท รงสร างทุ ก สิ่ ง
บนจะมีชีวิตอยู
ไว เพื่ อพระองค เอง แม คนชั่ ว
28 ใจของคนชอบธรรมรําพึ งว า รายก็เพื่ อวันชั่ วราย
จะตอบอย างไร แต ปากของคน 5ทุ กคนที่ มี ความเย อหยิ่ งในใจ
ชั่ วรายเทสิ่ งชั่ วรายออก
ก็เป นที่ น าสะอิดสะเอียนต อพระ
29 พระเยโฮวาหทรงอยู หางไกล เยโฮวาห ถึ งแม มื อประสานมื อ
จากคนชั่ วร าย แต พระองค ทรง ชวยกัน เขาจะพนโทษก็หามิได
สดั บคํ า อธิ ษฐานของคนชอบ 6ความเมตตาและความจริ งได
ธรรม
ลบความชั่ วช า และคนหลี ก
30 สว า งของตาทํ า ให ใ จเปรม ความชั่ วร ายได โดยความยําเกรง
ปรีดิ์ และขาวดีกระทําใหกระดูก พระเยโฮวาห
สดชื่ น
7เมื่ อทางของมนุ ษย เปนที่ โปรด
31 หู ที่ ฟ งคําตั กเตื อนที่ ให ชี วิ ต ปรานแด พระเยโฮวาห แม ศัตรู
จะอยู ทามกลางปราชญ
ของเขานั้ นพระองคก็ ทรงกระทํา
32 บุ ค คลผู เพิ ก เฉยต อคํ า สั่ ง ใหคืนดีกับเขาได
สอนก็ดูหมิ่ นจิตใจตนเอง แต 8มี แต นอยแต มีความชอบธรรม
บุ คคลผู ฟ งคํ า ตั กเตื อนก็ ได ก็ ดี กว ามี รายได มากด วยอยุ ติ -

16

(24) สภษ 6:23 (25) สภษ 12:7 (26) สภษ 6:16 (27) สภษ 1:19 (28) สภษ 15:2
(29) สดด 10:1 (30) สภษ 13:9 (31) สภษ 15:5 (32) สภษ 1:24 (33) สภษ 1:7
(1) สภษ 15:9 (2) สภษ 16:25 (3) โยบ 5:8 (4) อสย 43:7 (5) สภษ 6:16-17
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สุภาษิต 16
หนา 1332
ธรรม
สงวนชีวิตของเขาไว
9 ใจของมนุ ษย ก ะแผนงานทาง 18 ความเย อหยิ่ งเดิ น หน า การ
ของเขา แตพระเยโฮวาหทรงนํา ถู กทําลาย และจิ ตใจที่ ยโสนํา
ยางเทาของเขา
หนาการลม
10 คํา ตั ดสิ นอั นมาจากพระเจ า 19 ที่ จะเป นคนมี ใจถ อมอยู กั บ
อยู ที่ ริ มฝ พระโอษฐ ของกษั ตริ ย คนยากจนก็ ดี กว าแบงของริบมา
พระโอษฐของพระองคไมละเมิด ไดกับคนเยอหยิ่ ง
ในการพิพากษา
20 บุ ค คลผู จั ด การธุ ร กิ จอย า ง
11 ตราชูและตาชั่ งเที่ ยงตรงเปน เฉลี ยวฉลาดจะพบของดี และ
ของพระเยโฮวาห ลู กตุ มทั้ งสิ้ น คนที่ วางใจในพระเยโฮวาห จะ
ในถุ ง เป น พระราชกิ จของพระ เปนสุข
องค
21 คนใจฉลาดเรี ยกว าเป นคนมี
12 การกระทําความชั่ วร า ยเป น ความพินิจ และความหวานแหง
สิ่ งน า เกลี ยดน า ชั ง ต อ กษั ต ริ ย ริมฝปากเพิ่ มความเรียนรู
เพราะว าบั ลลั งก นั้ นถู กสถาปนา 22 ความเข าใจเป นน้ํ า พุ แห ง
ไวดวยความชอบธรรม
ชี วิ ตแก ผู ที่ มี ความเข าใจ แต
13 ริ มฝ ปากที่ ชอบธรรมเป นที่ คําสั่ งสอนของคนโงเปนความโง
ป ติ ยิ นดี แก กษั ตริ ย และพระ เขลา
องคทรงรักบุคคลผู พูดสิ่ งที่ ถูก
23 ใจของปราชญ กระทําให ปาก
14 พระพิ โรธของกษั ต ริ ย เ ป น ของเขาสุขุม และเพิ่ มการเรียนรู
ผู สื่ อสารของความมรณา แต แกริมฝปากของเขา
ปราชญจะระงับเสียได
24 ถ อยคํ า แช ม ชื่ นเหมื อนรวง
15 ในความผ องใสจากสี พระ ผึ้ ง เป นความหวานแก จิ ตวิ ญพั กตร ของกษั ตริยก็ มีชี วิต และ ญาณ และเปนอนามัยแกกระดูก
ความโปรดปรานของพระองค ก็ 25 มีทางหนึ่ งซึ่ งคนเราดูเหมือน
เหมือนเมฆฝนปลายฤดู
ถู ก แต มั นสิ้ นสุ ดลงที่ ทางของ
16 ได ป ญญาก็ ดี กว า ได ท องคํา ความมรณา
สั กเท าใด ที่ จะได ความเข าใจ 26 คนที่ ทํางานก็ ทํางานเพื่ อตน
ก็ดีกวาเลือกเอาเงิน
เอง เพราะปากของเขากระตุ น
17 ทางหลวงของคนเที่ ยงธรรม เขาไป
หั นออกจากความชั่ วร าย บุ ค- 27 คนอธรรมขุ ดค นความชั่ ว
คลผู ระแวดระวั ง ทางของตนก็ และในริ มฝ ปากของเขาเหมื อน
(9) สภษ 16:1 (10) สภษ 16:12 (11) สภษ 11:1 (12) สภษ 28:9 (13) สภษ 14:35
(14) สภษ 19:12 (15) สภษ 19:12 (16) สภษ 3:15 (17) สภษ 4:24 (18) สภษ 11:2
(19) สดด 34:18 (20) สภษ 8:35 (21) สภษ 16:23 (22) สภษ 10:11; 13:14
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สุภาษิต 16, 17
อยางไฟลวก
ถลุงมีไวสําหรับทองคํา และพระ
28 คนตลบตะแลงแพร ก ารวิ - เยโฮวาหทรงทดลองใจ
วาท และผู กระซิ บก็ แยกเพื่ อน 4ผู กระทําความชั่ วฟ งริ มฝ ปาก
สนิทออกจากกัน
เท็ จ และคนมุ สาเงี่ ยหู แก ลิ้ น
29 คนทารุ ณล อชวนเพื่ อนบ าน เหลวไหล
ของเขา และนําเขาไปในทางที่ 5 บุ ค คลที่ เย ย หยั น คนยากจน
ไมดี
ก็ดูถูกพระผู สรางของเขา บุคคล
30 เขาขยิ บตากะแผนงานที่ ที่ ยิ น ดี เ มื่ อมี ค วามลํ า บากยาก
ตลบตะแลง เขาเม มริ มฝ ปาก เย็นจะไมมีโทษหามิได
ของเขานํ า ความชั่ วร า ยให เ กิ ด 6 หลานๆเป นมงกุ ฎของคนแก
ขึ้ น
และสง าราศี ของบุ ตรคื อบิ ด า
31 ศี รษะที่ มี ผมหงอกเป นมง- ของเขา
กุ ฎแห งสง าราศี ถ าพบในทาง 7วาจาสละสลวยไมเหมาะแกคน
แหงความชอบธรรม
โง ฉั นใด ริ มฝ ปากที่ มุ สายิ่ งไม
32 บุ คคลผู โกรธช าก็ ดี กว าคนมี เหมาะแกเจานายฉันนั้ น
กําลังมาก และบุคคลผู ปกครอง 8ของกํา นั ล ก็ เป นเหมื อนเพชร
จิ ต ใจของตนเองก็ ดี ก ว า ผู ที่ ตี พลอยในสายตาของเจ าของ ไม
เมืองได
ว า มั นจะหั น ไปทางไหนก็ เจริ ญ
33 สลากนั้ นเขาทอดลงที่ ตัก แต รุ งเรืองทางนั้ น
การตั ด สิ น มาจากพระเยโฮวาห 9 บุ ค คลผู ป ดบั ง การละเมิ ด ก็
ทั้ งสิ้ น
เสาะหาความรั ก แต คนกล าว
คําสั่ งสอนเรื่ อง
เรื่ องนั้ นซ้ํ า ซากก็ ทํ า ให เ พื่ อน
สนิทแยกจากกัน
ความดีกับความชั่ วราย
เสบี ย งกรั ง หน อ ยหนึ่ ง 10 คํ า ขนาบเข า ไปในคนฉลาด
พร อมกั บความสงบ ดี ลึกกวาเฆี่ ยนคนโงสักรอยที
กว าเรื อนที่ มี เครื่ องสั กการบู ชา 11 คนชั่ วรายก็แสวงแตการกบฏ
ฉะนั้ นจะมี ผู สื่ อสารดุ ร า ยไปสู
เต็มพรอมกับการวิวาท
2ทาสที่ เฉลี ยวฉลาดจะปกครอง เขา
บุ ตรชายผู ประพฤติความละอาย 12 ให คนไปพบแม หมี ที่ ลู กถู ก
และจะได ส วนแบ งมรดกเท ากั บ ขโมยไป ยังดีกวาไปพบคนโงใน
ความโงของเขา
พวกพี่ นอง
3เบ ามี ไว สําหรั บเงิ น และเตา 13 ถ าคนหนึ่ ง คนใดทํา ชั่ วตอบ

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
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แทนความดี ความชั่ วจะไม เสื้ อ เพื่ อผั น แปรทางแห ง ความ
พรากจากเรือนของคนนั้ น
ยุติธรรม
14 เมื่ อเริ่ มต น วิ วาทก็ เ หมื อ น 24 คนที่ มี ค วามเข า ใจมุ งหน า
ปล อยน้ํ า ให ไหล ฉะนั้ นจงเลิ ก ของเขาตรงไปสู ป ญญา แต ตา
เสียกอนเกิดการวิวาท
ของคนโง อยู ที่ สุ ดปลายแผ นดิ น
15 ผู ที่ ช วยให ค นชั่ วร า ยเป น โลก
ฝ ายถู กและผู ที่ ปรั บโทษคน 25 บุ ตรชายโง เปนที่ โศกสลดแก
ชอบธรรม ทั้ งสองก็เปนที่ นา บิ ดา
และเป นความขมขื่ น
สะอิดสะเอียนตอพระเยโฮวาห
แกสตรีผู ใหกําเนิด
16 ทํ า ไมคนโง จึ ง มี เงิ น ในมื อ 26 ที่ จะปรับคนชอบธรรมก็ไม ดี
เพื่ อซื้ อป ญญา ในเมื่ อเขาไม มี ที่ จะโบยเจ านายเพราะเหตุ ความ
ความคิด
เที่ ยงตรงก็ผิด
17 มิ ตรสหายก็ มีความรักอยู ทุก 27 บุคคลที่ ยับยั้ งถอยคําของเขา
เวลา
และพี่ น องก็ เกิ ดมา เปนคนมีความรู และบุคคลผู มี
เพื่ อชวยกันยามทุกขยาก
จิ ต ใจเยื อ กเย็ น เป น คนมี ค วาม
18 คนที่ ไม มีความเขาใจก็ให คํา เขาใจ
ปฏิ ญาณ และเป นผู รั บประกั น 28 ถึ งคนโง ห ากนิ่ งเสี ยก็ นั บว า
ตอหนาเพื่ อนของตน
เปนคนฉลาด คนที่ หุบริมฝปาก
19 บุ ค คลผู รั ก การละเมิ ด ก็ รั ก ของเขาก็ นั บว า เป น คนมี ค วาม
การวิวาท บุคคลผู ทําประตูเรือน เขาใจ
ของเขาใหสูงก็แสวงการทําลาย
คําสั่ งสอนเรื่ อง
20 ผู หนึ่ งผู ใดมีใจตลบตะแลงก็
ความชอบธรรม
ไมพบสิ่ งที่ ดีอันใด และผู ที่ ลิ้ น
คนที่ ปลี กตั ว ไปจากผู
วิ ปลาสก็ ตกอยู ในความยากลําอื่ น จงใจกระทําตามใจ
บาก
ตนเอง และคานคติแหงสติปญ21 บิ ด าที่ มี บุ ต รโฉดก็ มี ค วาม ญาทั้ งหลาย
โศก และบิ ดาของคนโง ไม มี 2 คนโง ไม เพลิ ด เพลิ น ในความ
ความชื่ นบาน
เข าใจ แต เพลิ ดเพลิ นในการ
22 ใจร าเริ งเป นยาอย างดี แต แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเท า
จิ ตใจที่ หมดมานะทําให กระดู ก นั้ น
แหง
3เมื่ อคนชั่ วร ายมาถึ ง ความ
23 คนชั่ วร า ยรั บสิ น บนจากอก หมิ่ นประมาทก็ มาด วย และ

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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สุภาษิต 18
ความอดสูมากับความไรเกียรติ
14 จิ ตใจของคนจะทนต อความ
4 คํ า ปากของคนเราเป นน้ํ า เจ็ บป วยได แต จิ ตใจที่ ชอกช้ํา
ลึก น้ําพุแหงปญญาเหมือนลํา- ใครจะทนไดเลา
ธารน้ําเชี่ ยว
15 ใจของคนหยั่ งรู ยอมหาความ
5ที่ จะลําเอี ยงเข าข างคนชั่ วร าย รู และหูของปราชญแสวงความรู
เพื่ อจะบั งคั บคนชอบธรรมเรื่ อง 16 ของกํ า นั ล ของผู หนึ่ งผู ใด
ความยุติธรรมก็ไมดี
ยอมเปดทางใหผู นั้ น และนําเขา
6ริมฝปากของคนโงนําการวิวาท มาถึงคนใหญคนโต
มา และปากของเขาก็ เชื้ อเชิ ญ 17 บุ คคลผู แถลงคดี ของตน
การโบย
กอนก็ดู เหมื อนเปนฝ ายถู ก จน
7ปากของคนโงเปนสิ่ งทําลายตัว กว าฝ ายตรงข ามจะมาสอบสวน
เขาเอง และริ มฝ ปากของเขาก็ เขา
เปนบวงดักจิตใจตนเอง
18 การจั บสลากกระทํ า ให ก าร
8 ถ อ ยคํ า ของผู กระซิ บนิ น ทาก็ ทะเลาะสิ้ นสุ ด และตั ดสิ นคู โต
เหมื อนบาดแผล มั นลงไปยั ง แยงที่ มีกําลัง
สวนขางในของรางกาย
19 การคื นดี กั นกั บพี่ น องที่ สะ9แล วบุ คคลที่ หย อนยานในการ ดุ ด กั น แล ว ก็ ย ากกว าการชนะ
งานก็ เ ป น พี่ น อ งกั บคนเจ า ทํา เมืองที่ เขมแข็ง และการทะเลาะ
ลาย
วิ วาทของเขาเหมื อนดาลที่
10 พระนามของพระเยโฮวาห ปอมปราการ
เปนปอมเขมแข็ง คนชอบธรรม 20 ท องจะอิ่ มก็ จากผลแห งปาก
วิ่ งเขาไปในนั้ นและปลอดภัย
ของเขา เขาจะหนําใจเพราะผล
11 ทรั พย ศ ฤงคารของเศรษฐี อันเกิดจากริมฝปากของตน
เป นเมื องเข มแข็ งของเขา และ 21 ความตายและความเปนอยู ที่
เป นเหมื อนกําแพงสู งตามความ อํานาจของลิ้ น และบรรดาผู ที่
คิดเห็นของเขา
รักมันก็จะกินผลของมัน
12 ใจของคนก็ จองหองก อนถึ ง 22 บุ คคลที่ พบภรรยาก็ พบของ
การถู กทําลาย แต ความถ อมใจ ดี และได ความโปรดปรานจาก
เดินอยู หนาเกียรติ
พระเยโฮวาห
13 ถ าคนหนึ่ งคนใดตอบก อนที่ 23 คนยากจนใช คําวิ งวอน แต
เขาได ยิ น ก็ เป นความโง และ คนมั่ งคั่ งตอบเสียงหวนๆ
ความอับอายของเขา
24 คนที่ มี เ พื่ อนต อ งแสร ง ทํา
(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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เป นเพื่ อน แต มี มิ ตรคนหนึ่ งที่ 10 ที่ คนโง จะอยู อย างสํา ราญก็
ใกลชิดยิ่ งกวาพี่ นอง
ไม เหมาะอยู แล ว ที่ ทาสจะปก
คนฉลาดเปรียบกับคนโงเขลา ครองเจ านายก็ ยิ่ งไม เหมาะมาก
คนยากจนผู ดํ า เนิ น ใน กวานั้ นอีก
ความซื่ อสัตยของเขา ดี 11 สามั ญสํานึ กที่ ดี กระทําใหคน
กว าคนที่ มี ริ มฝ ปากตลบตะแลง โกรธชา และที่ มองขามการละเมิดไปเสียก็เปนสงาราศีแกเขา
และเปนคนโง
2แล วการที่ จิตใจคนไมมี ความรู 12 พ ระ พิ โร ธ ข อ ง ก ษั ต ริ ย
ก็ไมดี และบุคคลที่ เรงเทาหนัก เหมื อ นเสี ยงคํ า รามของสิ ง โต
แต ความโปรดปรานของพระ
ก็มักพลาดผิด
3ความโง ของคนใดนําความพิ - องคเหมือนน้ําคางบนผักหญา
นาศมาถึ งเขา และใจของเขา 13 บุตรชายโงเขลาเปนความพินาศของบิ ดาของเขา
และ
เกรี้ ยวกราดตอพระเยโฮวาห
4ทรั พย ศฤงคารเพิ่ มเพื่ อนเป น การทะเลาะวิ ว าทของภรรยาก็
อั นมาก แต คนยากจนก็ ถู ก เหมือนน้ําฝนยอยหยดไมหยุด
14 เรือนและทรั พย ศฤงคารเป น
เพื่ อนของเขารางไป
5พยานเท็ จจะไมได รั บโทษหามิ มรดกมาจากบิ ดา แต ภรรยาที่
ได และบุ คคลผู เปล งคํามุ สาจะ หยั่ งรู ก็มาจากพระเยโฮวาห
15 ความเกี ยจคร า นทําให หลั บ
หนีไมพน
6 คนเป น อั น มากเอาอกเอาใจ สนิท และคนขี้ เกียจจะตองหิว
ของเจ านาย และทุ กคนก็ เป น 16 บุ คคลที่ รั กษาพระบั ญญั ติ ก็
รั กษาชี วิ ตของตน
บุ คคลที่
มิตรกับคนที่ ใหของกํานัล
7บรรดาพี่ น องของคนยากจนก็ ดู หมิ่ นมรรคาทั้ งหลายของพระ
ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิ่ ง องคก็จะถึงตาย
ไกลจากเขาสักเท าใด เขาพยา- 17 บุคคลที่ เอ็นดูคนยากจนก็ให
พระเยโฮวาห ทรงยื ม และพระ
ยามพูด แตไมมีใครยอมฟง
8 บุ ค คลที่ ได ป ญญาก็ รั กจิ ต ใจ องค จะทรงตอบแทนแก การ
ตนเอง บุ คคลผู รั กษาความเข า กระทําของเขา
18 จงตี สอนบุ ตรชายของตน
ใจไวจะพบสิ่ งที่ ดี
9พยานเท็ จจะไมรั บโทษหามิ ได เมื่ อยั งมี ความหวั ง อย าหมด
และบุ คคลที่ เปล งคํามุ สาจะพิ - กํ า ลั ง ใจเพราะเหตุ ก ารร อ งไห
ของเขา
นาศ

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
(11) สภษ 12:16 (12) สภษ 16:14-15 (13) สภษ 10:1 (14) สภษ 18:22
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หนา 1337
สุภาษิต 19, 20
19 คนที่ โมโหฉุนเฉียวจะต องได 28 พยานที่ อธรรมก็ เยาะเย ย
รั บโทษ เพราะถ าเจ าช วยเขาให ความยุติ ธรรม และปากของคน
พนแลว ก็ตองชวยเขาใหพนอีก
ชั่ วรายก็กลืนกินแตความชั่ วชา
20 จงฟ ง คํ า แนะนํ า และรั บ คํา 29 การปรั บโทษมี พร อมอยู สําสั่ งสอนเพื่ อเจ าจะได ปญญาสํา- หรั บคนมั กเยาะเย ย และการ
หรับอนาคต
โบยก็สําหรับหลังของคนโง
21 ในใจของมนุ ษย มี แผนงาน
คําเตือนสติและคําสั่ งสอน
เป นอั นมาก แต คําปรึ กษาของ
เหล า องุ นให เ กิ ด การ
พระเยโฮวาหนั่ นแหละ จะดํารง
เยาะเย ย และสุ ราก็ ให
อยู ได
เกิ ดเป นพาลเกเร ผู ใดถู กมั น
22 สิ่ งที่ น าปรารถนาในตั ว หลอกลวงก็ไมเปนคนฉลาด
มนุ ษย คื อความเมตตา และคน 2 ความครั่ นคร ามกษั ตริ ย ก็
ยากจนยังดีกวาคนมุสา
เหมื อนสิ งโตคําราม ผู ใดยั่ วเยา
23 ความยํ า เกรงพระเยโฮวาห พระองค ให กริ้ วก็ ทําผิ ดต อชี วิ ต
นําไปสู ชี วิ ต และบุ คคลผู ได รั บ ของตนเอง
แล วก็ หยุ ดด วยความพอใจ เขา 3ที่ จะรักษาตนใหพนการวิวาทก็
จะไมมี อันตรายใดมาเยี่ ยมกราย เป นเกี ยรติ แต คนโง ทุ กคนจะ
เขา
เขายุ งกับธุระของคนอื่ น
24 คนเกี ยจคร านฝ งมื อของตั ว 4คนเกี ยจคร านไม ไถนาในหน า
ไว ในอกเสื้ อ และจะไม ยอมเอา หนาว เขาจึ งจะแสวงหาเมื่ อถึ ง
มาสู ปากของตนอีก
ฤดูเกี่ ยว แตไมพบอะไรเลย
25 จงตี คนที่ มั กเยาะเย ย และ 5คําปรึ กษาในใจของคนเหมื อน
คนเขลาจะเรี ยนความหยั่ งรู เอง น้ําลึ ก แต คนที่ มี ความเขาใจจะ
จงตั ก เตื อ นคนที่ มี ความเข า ใจ สามารถโพงมันออกมาได
และเขาจะเขาใจความรู
6คนเปนอันมากปาวรองความดี
26 บุคคลผู ทําทารุณแกบิดาของ ของเขาเอง แต ใครจะหาคน
เขาและขั บไล ม ารดาของเขาไป สัตยซื่ อพบเลา
เสี ย เป นบุ ตรชายผู ก อให เกิ ด 7 คนชอบธรรมดํา เนิ นในความ
ความอับอายและการถูกตําหนิ
ซื่ อสั ตย ของตน บุ ตรทั้ งหลาย
27 บุ ตรชายของเราเอ ย จงเลิ ก ของเขาที่ เกิ ดตามเขามาย อมได
ฟ งคําสั่ งสอนที่ ทําให เจ าหลงไป รับพร
จากคําแหงความรู
8 กษั ต ริ ย ผู ประทั บบนบั ล ลั ง ก
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(19) สภษ 22:24 (20) สภษ 1:8 (21) สภษ 12:2 (22) 1 พศด 29:2 (23) สภษ 10:27
(24) สภษ 19:15 (25) สภษ 21:11 (26) สภษ 10:1 (27) พบญ 13:1-4; สภษ 14:7
(28) 1 พกษ 21:10 (29) สภษ 3:34 (1) สภษ 23:29 (2) สภษ 16:14 (3) สภษ 14:29
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สุภาษิต 20
หนา 1338
พิ พากษาย อ มทรงฝ ด ความชั่ ว หลอกลวงมี รสหวานแก ผู ได มา
ทั้ งหลายออกด วยพระเนตรของ แต ภ ายหลั ง ปากของเขาจะเต็ ม
พระองค
ไปดวยกรวด
9ผู ใดจะกลาวไดวา "ขาพเจาได 18 แผนงานทั้ งสิ้ นดํ า รงอยู ได
กระทําใจของข าพเจ าให สะอาด ดวยการปรึกษาหารือ จงทําสงแล ว ข าพเจ าบริ สุ ทธิ์ พ นบาป ครามดวยมีการนําที่ ฉลาด
ของขาพเจา"
19 บุ คคลที่ เที่ ยวซุ บซิ บไปก็ เผย
10 ลู กตุ มฉ อฉลและเครื่ องตวง ความลั บใหกระจาย ฉะนั้ นอย า
คดโกง ทั้ งสองสิ่ งเป นที่ น าสะ- เข าสั งคมกั บคนที่ ยกยอด วยริ ม
อิ ดสะเอี ยนต อพระเยโฮวาห ฝปากของตน
พอๆกัน
20 ถ า คนหนึ่ งคนใดแช งบิ ด า
11 แม เด็ กๆก็ แสดงตั วโดยการ หรือมารดาของตน ประที ปของ
ประพฤติ ของเขาว า สิ่ งที่ เขา เขาจะดับมืดมิด
กระทําจะบริ สุ ทธิ์ และถู กต อง 21 เริ่ มแรกอาจไดรับมรดกแบบ
หรือไม
ชิงสุกกอนหาม แตที่ สุดปลายจะ
12 หู ที่ ฟ งได และตาที่ มองเห็ น ไมเปนพร
พระเยโฮวาห ท รงสร า งมั น ทั้ ง 22 อย าพู ดว า "ข าจะแก แค น
สอง
ความชั่ ว" แตจงรอคอยพระเย13 อยารักการหลับไหล เกรงวา โฮวาห พระองค จะทรงช วยเจ า
เจ าจะมาถึ งความยากจน จงลื ม ใหรอด
ตาของเจา และเจาจะไดกินอา- 23 ลู ก ตุ มฉ อ ฉลเป น ที่ น า สะหารอิ่ ม
อิ ดสะเอี ยนต อพระเยโฮวาห
14 ผู ซื้ อพูดวา "เลว เลว" แต และตราชูเทียมเท็จก็ไมดี
เมื่ อเขาไปแลว เขาจึงอวด
24 ย า งเท า ของมนุ ษย นั้ นพระ
15 มี ทองคําและทั บทิมมี คาเปน เยโฮวาห ทรงเป นผู สั่ ง แล วคน
อันมาก แตริ มฝปากที่ มีความรู จะเข าใจทางของเขาเองได อย าง
ก็เปนเพชรนิลจินดาประเสริฐ
ไร
16 จงยึ ดเสื้ อผ าของเขาไว เมื่ อ 25 ที่ คนจะกินของบริสุทธิ์ และ
เขาเป นประกั นให คนอื่ น และ มาสอบถามเมื่ อปฏิ ญาณไปแล ว
ยึ ดตั วเขาไว เมื่ อเขารั บประกั น ทั้ งสองเปนบวงดักตนเอง
หญิงตางดาว
26 กษั ต ริ ย ที่ ฉลาดย อมฝ ดคน
17 อาหารที่ ได ม าด วยก าร ชั่ วร าย แล วทรงขั บกงจั กรทั บ
(9) 1 พกษ 8:46 (10) พบญ 25:13 (11) สภษ 21:8 (12) อพย 4:11 (13) สภษ 6:9
(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
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สุภาษิต 20, 21
เขา
สู ความอุ ดมแน นอน แต ทุ ก
27 จิ ต วิ ญญาณของมนุ ษย เ ป น คนที่ เร งร อนก็ มาสู ความขั ดสน
ประทีปของพระเยโฮวาห สองดู เทานั้ น
สวนลึกที่ สุดของเขาทั้ งสิ้ น
6 การได ค ลั ง ทรั พย ม าด วยลิ้ น
28 ความเมตตาและความจริ ง มุ สาก็ คื อความอนิ จจั งที่ เคลื่ อน
สงวนกษัตริยไว และความเมต- ไปๆมาๆของคนที่ เสาะหาความ
ตาก็ เชิ ดชูพระที่ นั่ งของพระองค ตาย
ไว
7 ความทารุ ณของคนชั่ วร า ยจะ
29 สง าราศี ของคนหนุ มคื อกํา- กวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธไม
ลังของเขา แตความงามของคน ยอมทําสิ่ งที่ ยุติธรรม
แกคือผมหงอกของเขา
8ทางของมนุษย ตลบตะแลงและ
30 ความฟกช้ํา ดําเขี ยวของบาด มี ความผิ ด แต ความประพฤติ
แผลก็ ชําระความชั่ วเสี ย การ ของผู บริสุทธิ์ นั้ นถูกตอง
โบยตีกระทําให สวนลึกที่ สุดสะ- 9อยู ที่ มุ มบนหลั งคาเรื อนดี กว า
อาดสะอาน
อยู ในเรื อ นกว า งขวางร ว มกั บ
ทางแหงสันติภาพ
หญิงขี้ ทะเลาะ
10 วิ ญญาณขอ งคนชั่ วร าย
และความสําเร็จ
พระทั ยกษั ตริ ย เป น ปรารถนาความชั่ ว เพื่ อนบ าน
เหมื อนธารน้ํ า ในพระ ของเขาไม เ ป น ที่ ชอบใจในสาย
หัตถ ของพระเยโฮวาห พระเย- ตาของเขา
โฮวาห จ ะหั น ไปไหนๆตามแต 11 เมื่ อคนมั กเยาะเย ย ถู กลง
โทษ คนเขลาก็ ฉลาดขึ้ น เมื่ อ
พระองคทรงโปรด
2ทางของคนทุกทางก็ถูกต องใน ปราชญ ได รั บการสั่ งสอน เขาก็
สายตาของตนเอง แตพระเยโฮ- ไดความรู
12 คนชอบธรรมสั งเกตดู เรื อน
วาหทรงพินิจดูจิตใจ
3 ที่ จะกระทํ า ความเที่ ยงธรรม ของคนชั่ วร าย แต พระเจ าทรง
และความยุ ติ ธรรมก็ เป นที่ โปรด คว่ํ า คนชั่ วร ายลงเพราะเหตุ
ปรานแด พระเยโฮวาห ม ากกว า ความชั่ วรายของเขา
13 บุ คคลผู อุ ดหู ไม ฟงเสี ยงร อง
เครื่ องสักการบูชา
4ตายโส ใจเย อหยิ่ งและการไถ ของคนยากจน ตัวเขาเองจะรอง
แตไมมีใครไดยิน
นาของคนชั่ วรายเปนบาป
5แผนงานของคนขยันขันแข็งนํา 14 ให ของกํ า นั ล ในที่ ลั บ ย อ ม

21

(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
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สุภาษิต 21, 22
หนา 1340
แปรความโกรธ ใหสินบนในอก เยาะเยย" เปนชื่ อของคนที่ ประก็แปรการพิโรธราย
พฤติ ตั วด วยความโกรธเย อหยิ่ ง
15 เมื่ อกระทําการตั ดสิ นก็ เป น ยโส
การชื่ นบานแกคนชอบธรรม แต 25 คว าม ปร า รถ นา ขอ ง ค น
คนกระทํ า ความชั่ วช า จะได รั บ เกี ยจคร านฆ าตั วเขาเอง เพราะ
ความพินาศ
มือของเขาปฏิเสธไมทํางาน
16 ผู ใดที่ หั นเหไปจากทางแห ง 26 เขาโลภอย างตะกละอยู วันยัง
ความเขาใจ จะพักอยู ในที่ ประ- ค่ํา แต คนชอบธรรมให และไม
ชุมของคนตาย
หนวงเหนี่ ยวไว
17 บุ คคลที่ รั กความเพลิดเพลิ น 27 เครื่ องสั ก การบู ชาของคน
จะเป นคนยากจน บุ คคลที่ รั ก ชั่ วร า ยเป น สิ่ งที่ น า สะอิ ด สะเหลาองุ นและน้ํามันจะไมมั่ งคั่ ง
เอี ยน เมื่ อเขานํามาดวยใจที่ ชั่ ว
18 คนชั่ วร า ยเป นค าไถ สําหรั บ รายจะยิ่ งกวานั้ นสักเทาใด
คนชอบธรรม และคนละเมิ ด 28 พยานเท็จจะต องพิ นาศ แต
สําหรับคนเที่ ยงธรรม
คนที่ พูดอยางซื่ อสัตยนั้ นฟงได
19 อยู ในแผ น ดิ น ทุ ร กั น ดารดี 29 คนชั่ วร ายทําให หน าของตน
กวาอยู กั บผู หญิ งที่ ขี้ ทะเลาะและ ด านไป แต คนเที่ ยงธรรมพิ จู จี้ ขี้บน
เคราะหดูทางของตน
20 คลั งทรั พย ประเสริ ฐและน้ํ า 30 ป ญญาก็ ดี ความเข าใจก็ ดี
มั นมี อยู ในที่ อาศั ยของคนฉลาด คําปรึ กษาก็ ดี จะเอาชนะพระ
แตคนโงกินมันหมด
เยโฮวาหไมได
21 บุ ค คลผู ตามติ ด ความชอบ 31 ม าก็ เตรี ยมไว พร อมแล วสําธรรมและความเอ็ นดู จะพบ หรั บวั นสงคราม
แต ความ
ชี วิ ตและความชอบธรรมกั บ ปลอดภัยเปนของพระเยโฮวาห
เกียรติยศ
หลักการฝายศีลธรรม
22 ปราชญ ป นเข าไปในเมื อง
จริยธรรมและจิตวิญญาณ
ของคนที่ มี กําลั ง และพั งทลาย
ชื่ อเสี ยงดี เ ป น สิ่ งควร
ที่ กําบังเขมแข็งที่ เขาไววางใจ
เลื อ กยิ่ งกว า ความมั่ ง
23 บุ ค คลที่ รั ก ษาปากและลิ้ น คั่ งมากมาย และซึ่ งเปนที่ โปรด
ของตนก็ รั ก ษาจิ ตใจเขาเองให ปรานก็ยิ่งกวามีเงินหรือทอง
พนความลําบาก
2 คนมั่ งคั่ งและยากจนประชุ ม
24 "คนเย อหยิ่ งและคนมั ก พร อมกั น พระเยโฮวาห ทรง

22

(15) โยบ 29:12 (16) สภษ 13:20 (17) สภษ 21:20 (18) สภษ 11:8 (19) สภษ 21:9
(20) สภษ 10:22 (21) สภษ 15:9 (22) 2 ซมอ 20:16 (23) สภษ 10:19; 12:13
(24) สภษ 6:17 (25) สภษ 6:6 (26) กจ 20:33 (27) สภษ 15:8 (28) สภษ 6:19
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สรางเขาทั้ งสิ้ น
อยู เหนื อความรู แต พระองค
3 คนหยั่ งรู เห็ นอั นตรายและ ทรงคว่ําถอยคําของคนละเมิด
ซ อนตั วของเขาเสี ย แต คนเขลา 13 คนเกี ยจคร านกล าวว า "มี
เดินเรื่ อยไปและรับโทษ
สิ งโตอยู ข างนอก ข าจะถู กฆ า
4บําเหน็ จของความถ อมใจและ ตามถนน"
ความยําเกรงพระเยโฮวาห คื อ 14 ปากของหญิ งชั่ วเป นหลุมลึ ก
ความมั่ งคั่ ง เกียรติและชีวิต
บุ คคลซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงพระ
5 หนามและบ วงอยู ในทางของ พิโรธจะตกลงในที่ นั้ น
คนตลบตะแลง บุ คคลที่ ระแวด 15 ความโง ถู ก ผู ก มั ด อยู ในใจ
ระวั งจิ ตใจตนเองจะอยู ไกลเสี ย ของเด็ ก แต ไม เรี ยวที่ ตี สอนก็
จากสิ่ งเหลานี้
ขับมันใหหางไปจากเขา
6 จงฝ กเด็ ก ในทางที่ เขาควรจะ 16 บุ คคลผู บีบบั งคั บคนยากจน
เดินไป และเมื่ อเขาชราแลว เขา เพื่ อเพิ่ มทรั พย ศฤงคารของตน
จะไมพรากจากทางนั้ น
และผู ที่ เพิ่ มใหแกคนมั่ งคั่ ง จะ
7 คนมั่ งคั่ งปกครองเหนื อคน มาถึงความขัดสนอยางแนนอน
ยากจน และคนขอยืมก็เปนทาส 17 เอี ยงหู ของเจ า และฟ งถ อ ย
ของคนใหยืม
คําของปราชญ และเอาใจใส
8 บุ ค คลผู หว า นความชั่ วช า จะ ความรู ของเรา
เกี่ ยวความหายนะ และไม ถื อ 18 เพราะถ าเจ า รั ก ษาถ อ ยคํา
แห งความดุ เดื อดของเขาจะล ม และความรู นั้ นไวในตัวเจ า ก็จะ
เหลว
เป นความชื่ นใจแก เจ า แล วทั้ ง
9 บุ คคลที่ มี ตาแสดงใจกว าง สองจะมั่ นคงในริมฝปากของเจา
ขวางก็ จะรั บพร เพราะเขาแบ ง 19 เพื่ อความไว วางใจของเจาจะ
สวนอาหารของเขาแกคนยากจน อยู ในพระเยโฮวาห เราให แจ ง
10 จงขั บคนมั กเยาะเย ยออกไป ประจักษ แกเจาในวันนี้ แม แก ตัว
เสี ย แล วการวิ วาทจะหมดไป เจาเอง
เออ การวิ วาทและการดู แคลน 20 เราไดเขียนใหเจ าถึงสิ่ งวิ เศษ
จะหยุดลง
นั ก
ถึ งเรื่ องการปรึ กษา
11 บุคคลที่ รักใจบริสุทธิ์ เพราะ และความรู แลวมิใชหรือ
เหตุริ มฝปากของเขามีกรุ ณาคุ ณ 21 เพื่ อให เจ าทราบถึ งความ
กษัตริยจะไดเปนมิตรของเขา
แน น อนของถ อ ยคํ า แห ง ความ
12 พระเนตรพระเยโฮวาห เฝ า จริ ง เพื่ อเจ าจะได ให คําตอบที่
(3) สภษ 14:16 (4) สภษ 3:16 (5) สภษ 13:15 (6) ปฐก 18:19 (7) สภษ 22:16
(8) โยบ 4:8 (9) สภษ 11:25 (10) สภษ 21:24 (11) สภษ 16:13 (12) 2 พศด 16:9
(13) สภษ 15:19 (14) สภษ 2:16 (15) โยบ 14:4 (16) สภษ 22:22 (17) สภษ 2:2-5
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จริงแกผู ที่ ใชเจาไป
2ถาเจาเปนคนตะกละ เจาจงจอ
22 อย าปล นคนยากจน เพราะ มีดไวที่ คอของเจา
เขาเป นคนยากจน หรื อบี บคั้ น 3 อย า ปรารถนาของโอชะของ
คนทุกขใจที่ ประตูเมือง
ท าน เพราะมั นเป นอาหารที่
23 เพราะวาพระเยโฮวาหจะทรง หลอกลวง
ว าความแทนเขา และริ บชี วิ ต 4อยาทํางานเพื่ อมั่ งมี จงเลิกพึ่ ง
ของผู ที่ ริบเขา
สติปญญาของตนเอง
24 อย าเป นมิ ตรกั บคนที่ มั ก 5เจ าจะเพ งตาของเจ าอยู ที่ ของ
โกรธ หรือไปกับคนขี้ โมโห
อนิจจังหรือ เพราะทรัพยสมบัติ
25 เกรงว าเจ าจะเรี ยนรู ทางของ มี ปกแน นอนที เดี ยว มั นจะบิ น
เขา และพั วพั นจิ ตใจเจ าเข าใน ไปในทองฟาเหมือนนกอินทรี
บวง
6อย ากิ น อาหารของคนที่ ต ระ26 อย าเป นพวกที่ เป นผู ค้ํ า หนี่ อยาปรารถนาของโอชะของ
ประกั น อย าเป นพวกผู เป น เขา
ประกันหนี้ สิน
7เพราะเขาคิดในใจอยางไร เขา
27 ถาเจาไมมี อะไรชําระเขา ทํา ก็เปนอยางนั้ น เขาพูดกับเจาวา
ไมจึ ง ควรให เ ขาเอาที่ นอนไป "จงกิ นและดื่ มเถิ ด" แต ใจของ
จากใตตัวเจาเลา
เขามิไดอยู กับเจา
28 อย าย า ยหลั ก เขตเก า แก ซึ่ ง 8เจ าจะตองสํารอกอาหารซึ่ งเจา
บรรพบุรุษของเจาไดปกไว
ไดกินเขาไปนั้ น และเสียถอยคํา
29 เจ าเห็ นคนที่ ขยั นในงานของ แชมชื่ นของเจาเสียเปลาๆ
เขาหรือ เขาจะไดเขาเฝากษัตริย 9อย าพู ดใหคนโงได ยิน เพราะ
เขาจะไม ยื น อยู ต อ หน า คนต่ํ า เขาจะดู หมิ่ นป ญญาแห งถ อยคํา
ตอย
ของเจา
การตักเตือนเรื่ องความตะกละ 10 อย า โยกย า ยเสาเขตเก า แก
หรื อ เข า ไปในไร น าของคนกํา การสมาคมกับคนชั่ ว
พราพอ
การละเลยตอการตีสอนบุตร
11 เพราะพระผู ไถ ของเขาแข็ ง
หญิงแพศยาและการดื่ มสุรา
เมื่ อเจ านั่ งลงรั บประ- แรง พระองคจะวาคดีของเขาตอ
ทานกั บ ผู ครอบครอง สู เจา
บานเมือง จงสังเกตใหดีวาอะไร 12 จงเอาใจของเจ ารั บคํ า สั่ ง
สอน และเอาหู ของเจ ารั บถ อย
อยู ขางหนาเจา

23

(22) สภษ 23:10 (23) สภษ 23:11 (24) สภษ 21:24 (25) สดด 106:35; สภษ 13:20
(26) สภษ 6:1 (27) สภษ 20:16 (28) สภษ 23:10 (29) สภษ 10:4 (1) ปฐก 43:32
(2) สภษ 18:8 (3) สภษ 23:6 (4) สภษ 28:20 (5) สดด 119:36 (6) สภษ 22:9
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คําแหงความรู
23 จงซื้ อความจริ งและอย าขาย
13 อย ายั บยั้ งการตี สอนเสี ยจาก ไปเสีย จงซื้ อปญญา คําสั่ งสอน
เด็ ก เพราะถ าเจ าตี เขาด วยไม และความเขาใจ
เรียว เขาจะไมตาย
24 บิ ดาของคนชอบธรรมจะ
14 เจาจะตีเขาดวยไมเรียว แลว เปรมปรี ดิ์ อย างยิ่ ง บุ คคลผู
เจ า จะช วยชี วิ ต ของเขาให ร อด ให กํ า เนิ ด บุ ต รที่ ฉลาดจะยิ น ดี
จากนรก
เพราะเขา
15 บุ ตรชายของเราเอ ย ถ าใจ 25 บิ ด ามารดาของเจ า จะยิ น ดี
ของเจาฉลาด ใจของเราเองก็จะ และผู ที่ คลอดเจาก็จะเปรมปรีดิ์
ยินดี
26 บุ ตรชายของเราเอ ย ขอใจ
16 เออ
วิ ญญาณของเราจะ ของเจ าให เราเถอะ และให ตา
เปรมปรีดิ์ เมื่ อริมฝปากของเจา ของเจ าสั ง เกตดู ท างทั้ งหลาย
พูดสิ่ งที่ ถูกตอง
ของเรา
17 อย า ให ใ จของเจ า ริ ษยาคน 27 เพราะหญิ งแพศยาเป นหลุ ม
บาป แตจงยําเกรงพระเยโฮวาห ลึ ก และหญิงสั ญจรเปนเหมื อน
วันยังค่ํา
บอแคบ
18 ด ว ยว า จะมี ที่ สิ้ นสุ ด อย า ง 28 นางหมอบคอยอยู เหมื อ น
แน นอนที เดี ยว และความคาด คอยเหยื่ อ และเพิ่ มคนละเมิ ด
หวังของเจาจะมิไดถูกตัดออก
ขึ้ นทามกลางมนุษย
19 บุ ตรชายของเราเอ ย จงฟ ง 29 ใครที่ รองโอย ใครที่ ร องอุ ย
และจงฉลาดเถิ ด และนําใจของ ใครที่ มี การวิ วาท ใครที่ มี การ
เจาไปในทางนั้ น
ร องคราง
ใครที่ มี บาดแผล
20 อย าอยู ท ามกลางคนดื่ ม ปราศจากเหตุ ใครที่ มีตาแดง
เหล าองุ น หรื อท ามกลางคน 30 คื อ บรรดาผู ที่ นั่ งแช อ ยู กั บ
ตะกละที่ กินเนื้ อ
เหลาองุ น บรรดาผู ที่ ไปแสวงหา
21 เพราะคนขี้ เมาและคนตะ- เหลาประสม
กละจะมาถึ งความยากจน และ 31 อย ามองดู เหล าองุ นเมื่ อมั น
ความง วงเหงาจะเอาผ าขี้ ริ้ วห ม มีสีแดง เมื่ อเปนประกายในถวย
คนนั้ น
และลงไปคลองๆ
22 จงฟ งบิ ดาของเจ าผู ให กํา - 32 ณ ที่ สุดมันกัดเหมือนงู และ
เนิ ด เจ า และอย า ดู ห มิ่ นมารดา มันฉกเอาเหมือนงูพิษ
ของเจาเมื่ อนางแก
33 ตาของเจ าจะมองดู ห ญิ งชั่ ว
(13) สภษ 13:24 (14) สภษ 22:15 (15) สภษ 1:10 (16) สภษ 8:6 (17) สภษ 3:31
(18) สดด 37:37 (19) สภษ 23:12 (20) สภษ 23:29 (21) พบญ 21:20; สภษ 21:17
(22) สภษ 1:8 (23) สภษ 2:2 (24) สภษ 23:15 (25) สภษ 17:25 (26) สภษ 23:15
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และใจของเจาจะพูดตลบตะแลง ชั่ วเขาเรียกกันวาคนเจาเลห
34 เออ เจาจะเป นเหมื อนคนที่ 9 การคิ ด ในเรื่ องที่ โง เ ขลาเป น
นอนอยู กลางทะเล อย างคนที่ บาป และคนมั กเยาะเย ยเป นที่
นอนอยู บนเสากางใบ
นาเกลียดนาชังแกมนุษย
35 เจาจะวา "เขาตีขา แตขาไม 10 ถ าเจ าท อใจในวั นแห งความ
เจ็บ เขาทุบขา แตขาไมรู สึก ขา ชั่ วราย กําลังของเจาก็นอย
จะตื่ นเมื่ อไรหนอ ขาจะแสวงหา 11 ถ าเจ าไม ช วยบรรดาผู ที่ ถู ก
การดื่ มอีก"
นําไปสู ความมรณา และไม ช วย
การตักเตือนเรื่ อง
บรรดาผู ที่ ตุ ป ดตุ เ ป ไปเพื่ อถู ก
ฆาใหรอด
การริษยาคนชั่ ว
อย าคิ ดริ ษยาคนชั่ ว 12 ถาเจาจะวา "ดูเถิด เราไมรู
หรื อปรารถนาอยู ร วม เรื่ องนี้ เลย" พระองค ผู ทรงชั่ ง
ใจจะไม ทรงเพ ง เล็ งเห็ นหรื อ
กับเขา
พระองค
ผู ทรงเฝ าวิ ญญาณอยู
2 เพราะว า ใจของเขาคิ ดประกอบการทําลาย และริ มฝ ปาก เหนื อเจ าจะไม ทราบหรื อ และ
พระองค จะไม ท รงเรี ยกเอาจาก
ของเขาพูดการประทุษราย
3 เรื อนนั้ นเขาสร างกั นด วย ทุ ก คนตามการกระทํ า ของเขา
ป ญญา และสถาปนามั นไว ด วย หรือ
13 บุ ตรชายของเราเอ ย จงรั บ
ความเขาใจ
4 โดยความรู บรรดาห อ งก็ เ ต็ ม ประทานน้ํ า ผึ้ งเพราะเป นของดี
ไปด วยความมั่ งคั่ งล วนประเสริฐ และรวงผึ้ งซึ่ งมีรสหวาน
14 การรู จั กปญญาก็ เป นเช นนั้ น
และเพลิดเพลินทั้ งสิ้ น
5คนฉลาดมีกําลังมาก และคนมี แก วิญญาณของเจา เมื่ อเจาพบ
ปญญาก็จะมีบําเหน็จ และความ
ความรู ก็เพิ่ มกําลังขึ้ น
6 เพราะว าโดยการนํ า ที่ ฉลาด คาดหวั งของเจ าจะไม ถู กตั ด
เจาก็จะเขาสงครามได และดวย ออก
มีที่ ปรึ กษามากๆก็มีความปลอด 15 โอ คนชั่ วรายเอย อยาหมอบ
คอยเพื่ อต อสู กั บที่ อาศัยของคน
ภัย
7สําหรั บคนโง นั้ นป ญญาสู งเกิ น ชอบธรรม อย าปล นเรื อนของ
ไป ที่ ประตู เมื องเขาไม อ าปาก เขา
16 เพราะคนชอบธรรมล มลง
พูด
8 บุ ค คลผู กะแผนงานทํ า ความ เจ็ ดครั้ งแล วก็ ลุ กขึ้ นอี ก แต คน

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
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สุภาษิต 24, 25
ชั่ วรายจะตกอยู ในอาการราย
อยู กับเขา
17 อย า เปรมปรี ดิ์ เมื่ อศั ต รู ของ 26 ทุ กคนจะจุ บริ มฝ ปากของผู
เจ าล ม และอย าให ใจของเจ า ใหคําตอบที่ ถูก
ยินดีเมื่ อเขาสะดุด
27 จงเตรี ยมงานของเจ าที่ ภ าย
18 เกรงว าพระเยโฮวาห จะทอด นอก ทําทุ กอย างของเจ าให
พระเนตรและไม ทรงพอพระทั ย พร อมที่ ในนา และหลั งจากนั้ น
และทรงหั นความกริ้ วจากเขา ก็จงสรางเรือนของเจา
เสีย
28 อย าเป นพยานปรั ก ปรํ า
19 เจ าอยากระวนกระวายเพราะ เพื่ อนบ านของเจาอยางไมมีเหตุ
คนชั่ ว และอย ามี ใจริ ษยาคน และอย า ล อลวงด ว ยริ ม ฝ ปาก
ชั่ วราย
ของเจา
20 เพราะคนชั่ วจะไม มี บําเหน็ จ 29 อยากลาววา "ขาจะทําแกเขา
ประที ปของคนชั่ วร ายจะถู กดั บ อย างที่ เขาได ทําแล วแก ข า ข า
เสีย
จะทํ า ตอบแก เ ขาอย า งที่ เขาได
21 บุ ตรชายของเราเอ ย จงยํา กระทํา"
เกรงพระเยโฮวาห และกษั ต ริ ย 30 เราผ านไปที่ ไร นาของคน
อย าเข ายุ งกั บคนที่ หั นกลั บจาก เกียจคราน ขางสวนองุ นของคน
พระองคทั้ งสองนั้ น
ที่ ไรความเขาใจ
22 เพราะภั ยพิ บัติ จากพระองค 31 และดู เถิ ด มี หนามงอกเต็ ม
ทั้ งสองจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และ ไปหมด และแผ นดิ นก็ เต็ มไป
ผู ใดจะทราบถึ งความพินาศที่ จะ ด วยตําแย และกําแพงหิ นของ
มาจากพระองคทั้ งสอง
มันก็พังลง
23 ข อความเหล านี้ เป นคํากล าว 32 แลวเราได เห็ นและพิเคราะห
ของปราชญ ด วย การเห็ นแก ดู เรามองดูและไดรับคําสั่ งสอน
หน าคนใดในการตั ดสิ นนั้ นไม ดี 33 "หลับนิด เคลิ้ มหนอย กอด
เลย
มือพักนิดหนอย
24 บุ ค คลผู ก ล าวแก คนชั่ วร าย 34 แล วความจนจะมาหาเจ า
ว า "เจ าไร ความผิ ด" จะถู กชน อย างนั กทองเที่ ยว ความขั ดสน
ชาติทั้ งหลายแช งและประชาชาติ อยางคนถืออาวุธ"
จะรังเกียจ
คําสั่ งสอนตางๆ
25 แต บ รรดาผู ขนาบเขาจะมี
ต อไปนี้ เป นสุ ภาษิ ต
ความปติ ยินดี และพรอั นดีจะมี
ข อ ง ซา โ ล ม อ นด ว ย

25

(17) สภษ 17:5 (18) พคค 4:21 (19) สภษ 13:20 (20) สดด 9:17 (21) อพย 14:31
(22) กดว 16:31 (23) สดด 107:43 (24) สภษ 17:15 (25) ลนต 19:17; 1 ซมอ 3:13
(26) สภษ 15:23 (27) 1 พกษ 5:17 (28) สภษ 14:5 (29) สภษ 20:22 (30) สภษ 6:6
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สุภาษิต 25
หนา 1346
เหมือนกัน ซึ่ งคนของเฮเซคียาห 11 ถ อยคํ า ที่ พู ดเหมาะๆจะ
กษัตริยแหงยูดาหไดคัดลอกไว
เหมื อ นผลแอบเป ลทองคํ า ใน
2 สง าราศี ข องพระเจ า คื อ การ ภาชนะเงิน
ซอนสิ่ งตางๆไว แตศักดิ์ ศรีของ 12 คนตั กเตื อ นที่ ฉลาดกั บหู ที่
กษั ต ริ ย คื อการค น สิ่ งต างๆให เชื่ อฟ ง ก็ เ หมื อ นแหวนทองคํา
ปรากฏ
หรืออาภรณทองคําเนื้ อดี
3ฟ าสวรรค สู งฉั นใด และแผ น 13 หิ มะให ความเย็ นในฤดู เกี่ ยว
ดิ นโลกลึ กฉั นใด พระทั ยของ อยางไร ผู สื่ อสารที่ สัตยซื่ อยอม
กษัตริยก็เหลือจะหยั่ งรู ฉันนั้ น
ทํ า ให จิ ตวิ ญญาณของนายผู ใช
4จงไลขี้ออกจากเงินเสีย แลวจะ เขาชุ มชื่ นอยางนั้ น
มีวัสดุสําหรับชางทําขัน
14 คนที่ อวดว าจะให ของกํานั ล
5จงไลคนชั่ วรายออกไปเสียจาก แตมิไดให ก็เหมือนเมฆและลม
พระพั กตร กษั ตริ ย และพระ ที่ ไมมีฝน
ที่ นั่ งของพระองค จะสถาปนาไว 15 ความพากเพี ยรจะชั ก นํ า ผู
ดวยความชอบธรรม
ครอบครองได และลิ้ นที่ อ อน
6อย าเอาตั วเจ าขึ้ น มาข างหน า หวานจะทําใหกระดูกหักได
ต อพระพั กตร กษั ตริ ย หรื อยื น 16 เจาไดพบน้ําผึ้ งแลวหรือ จง
อยู ในที่ ของผู หลักผู ใหญ
กิ นแต พอดี เกรงว าเจ าจะอิ่ ม
7เพราะที่ จะให เขาว า "เชิ ญขึ้ น และอาเจียนออกมา
มาที่ นี่ " ก็ดี กวาถูกไลลงไปที่ ต่ํา 17 อย าให เท าของเจ าอยู ใน
ต อหน าเจ า นายผู ซึ่ งตาของเจ า เรื อนเพื่ อนบ า นของเจ านานๆ
ไดเห็นแลว
เกรงว าเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย
8 อย า ด วนนํ า เข า มายั ง โรงศาล เพราะเจา และเกลียดชังเจา
เพราะเมื่ อเพื่ อนบ านของเจ าทํา 18 คนใดที่ เป น พยานเท็ จกล าว
ใหเจาไดอายแลว ในที่ สุดเจาจะ โทษเพื่ อนบานของเขา ก็เหมือน
ทําอยางไร
กระบองศึก หรื อดาบ หรือลูก
9 จงตกลงเรื่ องของเจ ากั บ ธนูที่ คม
เพื่ อนบ านของเจ า และอย าทํา 19 การวางใจในคนที่ ไม ซื่ อใน
ใหเผยความลับของเขา
ยามลําบาก ก็ เหมื อนฟ นที่ หั ก
10 เกรงว าผู ที่ ได ยินจะนําความ เสียหรือเทาที่ หลุดจากขอตอ
อายมาสู เจ า และชื่ อเสี ยงของ 20 บรรดาคนที่ ร องเพลงให คน
เจาจะมัวหมองอยู นาน
หนั กใจฟ ง ก็ เหมื อนคนถอด
(2) พบญ 29:29 (3) สดด 103:11 (4) สภษ 17:3 (5) สภษ 20:8 (6) สภษ 26:27
(7) สภษ 16:19 (8) สภษ 17:14 (9) มธ 18:5 (10) สดด 119:39 (11) สภษ 15:23
(12) โยบ 42:11 (13) สภษ 26:25 (14) สภษ 20:6 (15) สภษ 15:1 (16) สภษ 24:13
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สุภาษิต 25, 26
เครื่ องแต งกายออกในวั นที่ อา- หิ มะในฤดู ร อนและฝนในฤดู
กาศหนาว และเหมือนเอาน้ําสม เกี่ ยว
มาราดบนดินประสิว
2คําสาปแช งที่ ไรเหตุผลย อมไม
21 ถาศัตรูของเจาหิว จงใหอา- มาเกาะเช นเดี ยวกั บนกที่ กําลั ง
หารเขารั บประทาน และถ าเขา โผไปมาและนกนางแอ นที่ กําลั ง
กระหาย จงใหน้ําเขาดื่ ม
บิน
22 เพราะเจ า จะกองถ า นที่ ลุ ก 3แสสําหรับมา บังเหียนสําหรับ
โพลงไว บนศี รษะของเขา และ ลา และไม เรี ยวสําหรั บหลั งคน
พระเยโฮวาห จะทรงให บําเหน็ จ โง
แกเจา
4 อย าตอบคนโง ตามความโง
23 ลมเหนื อไล ฝ นไปเสี ยฉั นใด ของเขา เกรงว าเจ าเองจะเป น
สี หน าที่ โกรธแค นก็ ไล ลิ้ นที่ เหมือนเขาเขา
สอเสียดไปเสียฉันนั้ น
5จงตอบคนโง ตามความโง ของ
24 อยู ที่ มุ ม บนหลั ง คาเรื อ นดี เขา เกรงว าเขาจะทําตั วฉลาด
กว าอยู ในเรื อ นกว า งขวางร วม ตามการลอลวงของเขาเอง
กับหญิงขี้ ทะเลาะ
6บุ คคลที่ ส งข าวไปด วยมื อของ
25 ขาวดีจากเมืองไกล ก็เหมือน คนโง ก็ ตั ด เท า ของเขาเองออก
น้ําเย็นที่ ใหแกคนกระหาย
และดื่ มความเสียหาย
26 คนชอบธรรมที่ ยอมแพ แก 7คําอุปมาที่ อยู ในปากของคนโง
คนชั่ วราย ก็เหมือนน้ําพุมีโคลน ก็ เ หมื อ นขาของคนพิ ก ารที่ ไม
หรือเหมือนน้ําบอที่ สกปรก
เทากัน
27 ที่ จะกิ นน้ํ า ผึ้ งมากก็ ไม ดี 8 บุ ค คลผู ให เกี ยรติ แก คนโง ก็
ฉะนั้ นจึ งเป น การไร เกี ยรติ เมื่ อ เหมือนผู ที่ มัดกอนหินไวกับสลิง
ใครเสาะหาเกียรติสําหรับตนเอง 9คําอุปมาที่ อยู ในปากของคนโง
28 คนที่ ปราศจากการปกครอง ก็ เหมื อนหนามเข าอยู ในมื อคน
จิ ต ใจตนเองก็ เ หมื อ นเมื อ งที่ ขี้ เมา
ปรักหักพังและไมมีกําแพง
10 พระเจ า ยิ่ งใหญ ผู ทรงสร า ง
ทางทั้ งหลายของคนโงเขลา
สิ่ งสารพั ดได ทรงให บําเหน็ จแก
ทั้ งคนโงและคนละเมิด
คนขี้ เกียจและ
11 คนโง ที่ ทําความโง ซ้ํ า แล วซ้ํา
คนกอความยุ งยาก
เกี ยรติ ยศไม เหมาะสม อี กก็ เหมือนสุ นั ขที่ กลั บไปหาสิ่ ง
กั บคนโง เ ช น เดี ยวกั บ ที่ มันสํารอกออกมา

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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สุภาษิต 26, 27
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12 ท า นเห็ น คนที่ คิ ด ว า ตั วเอง เหมื อนบาดแผล มั นลงไปยั ง
ฉลาดหรื อ ยั งมี หวั งในคนโง ได สวนขางในของรางกาย
มากกวาในคนเชนนั้ น
23 ริ ม ฝ ปากที่ ร อ นรนกั บใจที่
13 คนเกียจครานพูดวา "มีสิง- ชั่ วร ายก็ เหมื อนขี้ เงิ นอยู บน
โตอยู ตามหนทาง มี สิ งโตอยู ภาชนะดิน
ตามถนน"
24 บุ ค คลที่ เกลี ยดผู อื่ นก็ สอ14 ประตู หั นไปมาด วยบานพั บ พลอด วยริ มฝ ปากของตน และ
ของมั นฉั นใด คนเกี ยจคร านก็ เก็บความหลอกลวงไวในใจ
ทําอยางนั้ นบนที่ นอนของเขา
25 เมื่ อเขาพู ด จาไพเราะน าฟ ง
15 คนเกี ยจคร านฝ งมื อของเขา อย าเชื่ อเขา
เพราะมี สิ่ งน า
ไวในอกเสื้ อ เขาเหน็ดเหนื่ อยที่ เกลี ยดน า ชั งเจ็ ดอย างอยู ในใจ
จะนํามือกลับมาที่ ปากของตน
ของเขา
16 คนเกี ยจคร านเห็ นว าตั วเอง 26 ถึ งแม เขาจะป ดความเกลี ยด
ฉลาดกว า คนเจ็ ด คนที่ ตอบได ชั ง ของเขาไว ด วยความหลอก
อยางหลักแหลม
ลวง ความชั่ วร ายของเขาจะเผย
17 บุ คคลที่ กําลั งผ านไปและเข า ออกตอหนาที่ ประชุมทั้ งหมด
ยุ ง ในการทะเลาะวิ วาทซึ่ งไม ใช 27 บุคคลที่ ขุดหลุมพราง เขาจะ
เรื่ องของเขาเองก็ เหมื อนคนจั บ ตกลงไปเอง ผู ใดให ก อนหิ น
หูสุนัข
กลิ้ งมา มันจะกลับทับเขาเอง
18 คนบ าที่ โยนดุ นไฟ ลู กธนู 28 ลิ้ นที่ มุ ส าเกลี ยดชั ง ผู ที่ มั น
และความตายออกไป
ทําลาย และปากที่ ป อยอก็ ทํา
19 ก็ เหมื อนกั บคนที่ ล อลวง ความพินาศ
เพื่ อ นบ า นของเขาและกล าวว า
คําตักเตือนและ
"ขาลอเลนเทานั่ นเอง"
คําสั่ งสอนตางๆ
20 ที่ ไหนที่ ไม มี ฟ น ไฟก็ ดั บ
อย า คุ ยอวดถึ ง พรุ งนี้
และที่ ไหนที่ ไมมีคนซุบซิบ การ
เพราะเจ า ไม ท ราบว า
ทะเลาะวิวาทก็หยุดไป
วันหนึ่ งๆจะนําอะไรมาใหบาง
21 ถ านเป นเชื้ อเพลิ ง และฟ น 2จงใหคนอื่ นสรรเสริญเจา และ
เป นเชื้ อไฟฉั นใด คนที่ มั กทะ- ไมใชปากของเจาเอง ใหคนตาง
เลาะวิวาทก็เปนเชื้ อการวิวาทฉัน ถิ่ นสรรเสริ ญ ไม ใช ริ มฝ ปาก
นั้ น
ของเจาเอง
22 ถ อยคําของผู กระซิ บนิ นทาก็ 3หิ นก็ หนั ก และทรายก็ มี น้ํา

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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หนา 1349
สุภาษิต 27
หนั ก แต ความกริ้ วโกรธของ เขาเป นประกั นให คนอื่ น และ
คนโง ก็ หนั กยิ่ งกว าทั้ งสองอย าง ยึ ดตั วเขาไว เมื่ อเขารั บประกั น
นั้ น
หญิงตางดาว
4ความพิโรธก็ดุราย ความโกรธ 14 บุ คคลที่ ตื่ นแตเช ามื ดไปอวย
ก็ รุ นแรง แต ใครจะยื นต อหน า พรเพื่ อนบ านด วยเสี ยงดั ง เขา
ความริษยาได
กลับจะเห็นวาเปนคําสาปแชง
5วากันตอหนาดีกวารักกันลับๆ 15 ฝนย อยหยดไม หยุ ดในวั นที่
6บาดแผลที่ มิตรทําก็สุจริต แต ฝนตกฉั นใด
ผู หญิ งที่ ขี้
การจุบของศัตรูนั้ นก็หลอกลวง
ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้ น
7บุ คคลที่ อิ่ มแล ว รวงผึ้ งก็ น า 16 ผู ใ ด ที่ จ ะ ยั บ ยั้ ง เ ธอ ก็
เบื่ อ แตสําหรับผู ที่ หิว ทุกสิ่ งที่ เหมื อนยั บยั้ งลมหรือกอบน้ํามัน
ขมก็กลับหวาน
ดวยมือขวา
8คนที่ เจิ่ นไปจากบ านของตนก็ 17 เหล็ ก ลั บเหล็ กให แหลมคม
เหมื อนนกที่ เจิ่ นไปจากรั ง ของ ได คนหนึ่ งคนใดก็ ลั บหน าตา
มัน
ของเพื่ อนให ห ลั กแหลมขึ้ น ได
9น้ํามันและน้ําหอมกระทําให ใจ ฉันนั้ น
ยิ นดี และคําเตื อนสติ อั นอ อน 18 บุ คคลที่ ดูแลตนมะเดื่ อจะได
หวานของเพื่ อนก็เปนที่ ใหชื่ นใจ กินผลของมัน และบุคคลที่ ระ10 อย าทอดทิ้ งมิ ตรของเจ าเอง แวดระวั ง นายของตนจะได รั บ
และมิ ตรของบิ ดาเจ า และอย า เกียรติ
เข าไปในเรื อนพี่ น องของเจ าใน 19 ในน้ํ า คนเห็ นหน าคนฉั น ใด
วั นที่ เจ าประสบหายนะ เพราะ จิตใจของคนก็สอคนฉันนั้ น
เพื่ อนบ านสั กคนที่ อยู ใกล ดี กว า 20 นรกและแดนพิ นาศไม รู จั ก
พี่ นองคนหนึ่ งที่ อยู หางไกล
อิ่ ม ตาของคนเราก็ ไม รู จั กอิ่ ม
11 บุตรชายของเราเอย จงฉลาด เชนกัน
และกระทํ า ใจของเราให ยิ นดี 21 เบ ามีไวสําหรับเงิ น เตาถลุง
เพื่ อเราจะตอบบุ ค คลที่ ตํ า หนิ มีไวสําหรับทองคํา คําสรรเสริญ
เราได
ของคนจะพิสูจนคน
12 คนหยั่ งรู เห็ น อั น ตรายและ 22 ถึ งแม เจ าจะเอาคนโง ใส ครก
ซ อนตั วของเขาเสี ย แต คนเขลา ตํ า ด ว ยสากพร อมกั บข า วสาลี
เดินเรื่ อยไปและรับโทษ
ความโง เขลาของเขาก็ ยั งไม
13 จงยึ ดเสื้ อผ าของเขาไว เมื่ อ พรากจากเขา
(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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สุภาษิต 27, 28
หนา 1350
23 จงรู ความทุกขสุขของฝู งแพะ บัญญัติยอมคอยตอสู เขา
แกะของเจาใหดี และจงเอาใจใส 5คนชั่ วร ายไม เข าใจความยุ ติ ฝูงวัวของเจา
ธรรม แต บรรดาผู ที่ แสวงหา
24 เพราะความมั่ ง คั่ ง ไม ไ ด ทน พระเยโฮวาหเขาใจสิ่ งสารพัด
อยู ไดเปนนิตย และมงกุฎทนอยู 6 คนยากจนที่ ดํ า เนิ น ในความ
ไดทุกชั่ วอายุหรือ
เที่ ยงธรรมของเขา ก็ ดี กว าคน
25 หญ าแห งปรากฏแล ว และ มั่ งคั่ งที่ คดโกงในทางของตน
หญางอกใหมปรากฏขึ้ นมา และ 7บุ คคลที่ รั กษาพระราชบั ญญั ติ
เขาเก็ บผั กหญ าต างๆที่ ภู เขากั น เป นบุ ตรชายที่ ฉลาด แต เพื่ อน
แลว
ของคนตะกละนํ า ความอั บอาย
26 ลู ก แกะจะให เ สื้ อผ า แก เจ า มาถึงบิดาเขา
และแพะก็จะเปนคานา
8 บุ ค คลที่ เพิ่ มทรั พย ศฤงคาร
27 และเจ าจะมี นมแพะเป นอา- ของตนด วยดอกเบี้ ยและเงิ น
หารแกเจาเพียงพอ ทั้ งเปนอา- เพิ่ ม พระเจ าจะทรงเอาทรั พย
หารแก ครั วเรื อนของเจ า และ นั้ น ไปจากเขาเพื่ อเพิ่ มแก ค นที่
เปนเครื่ องยังชีพสาวใชของเจา
จะเอ็นดูคนยากจน
บําเหน็จตางๆ
9ถ าผู ใดหั นใบหู ไปเสี ยจากการ
ฟงพระราชบัญญัติ แมคําอธิษของคนชอบธรรม
คนชั่ วร ายก็ หนี เมื่ อไม ฐานของเขาก็ เป นสิ่ งที่ น าสะอิ ด
มี ใ ครไล ตาม แต คน สะเอียน
10 บุ คคลผู นําคนชอบธรรมเข า
ชอบธรรมก็กลาหาญอยางสิงโต
ไปในทางชั่ ว ก็จะตกลงในหลุม
2 เมื่ อแผ นดิ นละเมิ ดก็ มี ผู
ครอบครองเพิ่ มขึ้ น แต ด วย ของเขาเอง แตคนเที่ ยงธรรมจะ
คนที่ มี ค วามเข า ใจและความรู มีสิ่ งของอยางดี
เสถี ยรภาพของแผ น ดิ น นั้ นจะ 11 คนมั่ งคั่ งก็ ฉลาดตามการ
ลอลวงของเขาเอง แตคนยากจน
ยั่ งยืนนาน
3คนยากจนที่ บี บบั งคั บคนยาก ที่ มี ค วามเข า ใจก็ รู จั ก เขาอย า ง
จนก็ เหมื อนฝนที่ ซั ดลงมา แต แจมแจง
12 เมื่ อคนชอบธรรมชื่ นชมยินดี
ไมใหอาหาร
4 บรรดาผู ที่ ทอดทิ้ งพระราช ความรุ งเรืองก็มีมากขึ้ น แตเมื่ อ
บั ญญั ติ ยอมสรรเสริ ญคนชั่ วร าย คนชั่ วรายทวีอํานาจ คนก็พากัน
แต บรรดาผู ที่ รั กษาพระราช ซอนตัวเสีย

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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หนา 1351
สุภาษิต 28, 29
13 บุ คคลที่ ซ อนความบาปของ อาหารชิ้ นหนึ่ งก็เปนได
ตนจะไม จําเริ ญ แต บุ คคลที่ 22 คนที่ เร งหาทรั พย ศฤงคารก็
สารภาพและทิ้ งความชั่ วเสี ยจะ มี นั ยน ตาชั่ ว และไม ทราบว า
ไดความกรุณา
ความขัดสนจะมาถึงเขา
14 คนที่ เกรงกลัวอยู เสมอก็ เปน 23 บุ คคลที่ ขนาบคนหนึ่ งคนใด
สุข แตบุคคลที่ ทําใจตนใหกระ- ทีหลังเขาจะไดรับความชอบมาก
ด า งจะตกในความลํ า บากยาก กวาคนที่ ปอยอดวยลิ้ นของตัว
เย็น
24 บุ ค คลที่ ขโมยของของบิ ด า
15 ผู ครอบครองที่ ชั่ วร ายเหนื อ หรือมารดาของตน และกลาววา
คนยากจนก็ เหมื อนสิ งโตคําราม "อย างนี้ ไม ละเมิ ด" เขาก็ เป น
หรือหมีที่ กําลังเขาตอสู
เพื่ อนของคนทําลาย
16 ผู ครอบครองที่ ขาดความเข า 25 คนใจเย อหยิ่ งเร าให เกิ ดการ
ใจก็เป นผู บีบบังคับที่ ดุ ราย แต วิ วาท แต ผู ที่ วางใจในพระเยบุ ค คลที่ เกลี ยดความโลภย อ ม โฮวาหจะเจริญขึ้ น
ยืดปเดือนของเขาออกไป
26 บุ ค คลที่ วางใจในจิ ต ใจของ
17 คนใดที่ ทํารุ นแรงเรื่ องโลหิ ต ตัวเปนคนโง แตบุคคลที่ ดําเนิน
ของคนอื่ น คนนั้ นก็เปนคนหลบ ในปญญาจะไดรับการชวยใหพน
หนี อยู จนลงไปสู ปากแดน อย า 27 บุ คคลที่ ใ ห แก คนยากจนจะ
ใหใครจับเขาเลย
ไม รู จั กการขั ดสน แต บุ คคลที่
18 บุ คคลที่ ดํ า เนิ นในความ ปดตาของเขาเสี ยจากการนี้ จะได
เที่ ยงธรรมจะได รั บการช วยให รับการสาปแชงมาก
รอด แต คนที่ มี เล ห กะเท ห ใน 28 เมื่ อคนชั่ วร า ยมี อํ า นาจขึ้ น
ทางทั้ งหลายของเขาเองจะตก คนก็ซ อนตั วเสี ย แต เมื่ อเขาทั้ ง
ทันที
หลายพิ นาศไป คนชอบธรรมก็
19 บุคคลที่ ไถไร นาของตนจะได เพิ่ มขึ้ น
อาหารมากมาย แต ผู ที่ ติ ดตาม คนฉลาดเปรียบกับคนโงเขลา
คนไรคาจะยิ่ งจนลง
บุ คคลที่ ถู ก ตั กเตื อ น
20 คนที่ สัตยซื่ อจะได รับพรมาก
บ อ ยๆ แต ยั งแข็ งคอ
มาย แตผู ที่ รีบมั่ งคั่ งจะไมมีโทษ ประเดี๋ ยวจะถู กทําลาย จึงรั กษา
หามิได
ไมได
21 ซึ่ งจะเห็ นแก หน าคนใดก็ ไม 2 เมื่ อคนชอบธรรมทวี อํ า นาจ
ดี คนนั้ นอาจจะละเมิ ดเพราะ ประชาชนก็ เปรมปรี ดิ์ แต เมื่ อ

29

(13) สภษ 10:12 (14) สภษ 23:17 (15) สภษ 20:2 (16) 1 พกษ 12:10
(18) สภษ 10:9 (19) สภษ 12:11 (20) สภษ 20:6 (21) สภษ 18:5 (22) สภษ 28:20
(23) สภษ 27:5 (24) สภษ 19:26 (25) สภษ 10:12 (26) สภษ 3:5 (27) สภษ 19:17
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สุภาษิต 29
หนา 1352
คนชั่ วรายครอบครอง ประชาชน เท็จ ขาราชการของทานก็พลอย
ก็คร่ําครวญ
ชั่ วรายทั้ งสิ้ น
3 บุ ค คลผู รั ก ป ญญาย อ มทํ า ให 13 คนยากจนและคนหลอกลวง
บิ ดาของเขายิ นดี แต ผู ที่ คบค า มักมาประจัญหนากันเสมอ และ
หญิ ง แพศยาก็ ผ ลาญทรั พย สิ่ ง พระเยโฮวาห ประทานความ
ของของเขา
สวางแกตาของคนทั้ งสอง
4กษั ต ริ ย ทรงให เสถี ยรภาพแก 14 กษั ต ริ ย ที่ พิ พากษาคนยาก
แผ นดิ นด วยความยุ ติ ธรรม แต จนด วยความสั ตย ซื่ อ พระที่ นั่ ง
องค ที่ ทรงรั บของกํานั ล ก็ ทํา ให ของพระองค จะสถาปนาอยู เป น
แผนดินยอยยับ
นิตย
5คนที่ ป อยอเพื่ อนบ านของตน 15 ไม เ รี ยวและคํา ตั กเตื อ นให
ยอมกางขายไวดักเทาของเขา
เกิ ดป ญญา แต ถ าปล อยเด็ กไว
6คนชั่ วติ ดกั บอยู ในการละเมิ ด แต ลําพั งจะนําความอั บอายมาสู
ของตน แต คนชอบธรรมร อง มารดาของตน
เพลงและเปรมปรีดิ์
16 เมื่ อคนชั่ วร ายเพิ่ มพู น การ
7คนชอบธรรมรู จั กสิ ทธิ ของคน ละเมิดก็ทวีขึ้น แตคนชอบธรรม
ยากจน แต คนชั่ วร ายไม เข าใจ จะมองดูความลมจมของเขา
ความรู อยางนี้
17 จงฝ ก สอนบุ ต รชายของเจ า
8 คนมั กเยาะเย ยกระทํ า บ าน และเขาจะใหเจาไดหยุดพัก เออ
เมืองใหเขาบวง แตปราชญแปร เขาจะใหความป ติยินดีแก ใจของ
ความโกรธเกรี้ ยวไปเสีย
เจา
9 ถ า ปราชญ มี เ รื่ องโต เ ถี ยงกั บ 18 ที่ ใดๆที่ ไมมีนิมิต ประชาชน
คนโง ไม ว าเขาดุ เดื อดหรื อหั ว ก็ พินาศ แต คนที่ รั กษาพระราช
เราะ ก็ไมมีวันสงบลงได
บัญญัติจะเปนสุข
10 คนที่ กระหายเลื อดย อม 19 สั กแต ใช คําพู ดเท านั้ นจะฝ ก
เกลี ยดคนเที่ ยงธรรม แต คน สอนคนใช ไม ได เพราะถึ งแม
ชอบธรรมแสวงหาชีวิตของเขา
เขาเขาใจ แตเขาก็จะไมตอบ
11 คนโง ย อ มให ค วามคิ ด ของ 20 เจาเห็นคนที่ ปากไวหรื อ ยัง
เขาพลุ งออกมาเต็ มที่
แต มีหวังในคนโงมากกวาเขา
ปราชญยอมยับยั้ งความคิดไวจน 21 บุ คคลที่ ทะนุ ถนอมคนใช
ภายหลัง
ของตนตั้ งแตเด็กๆ ที่ สุดจะเห็น
12 ถาผู ครอบครองเชื่ อฟงความ วาเขากลายเปนบุตรชายของตน
(3) สภษ 10:1 (4) สภษ 29:14 (5) สภษ 7:5 (6) สภษ 5:22 (7) โยบ 29:16
(8) สภษ 11:11 (9) สภษ 26:4 (10) ปฐก 4:5-8 (11) สภษ 12:16 (12) สภษ 20:8
(13) มธ 9:9 (14) สภษ 29:4 (15) สภษ 29:15 (16) สภษ 29:2 (17) สภษ 29:15
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หนา 1353
สุภาษิต 29, 30
22 คนเจ าโมโหย อมเร าการวิ - ลงมา ใครเล าได รวบรวมลมไว
วาท และคนที่ มั กโกรธก็ เป น ในกํามือของทาน ใครเลาไดเอา
เหตุใหมีการละเมิดมากขึ้ น
เครื่ องแต งกายห อห วงน้ํ า ไว
23 ความเย อหยิ่ งของคนนําเขา ใครเล า ได ส ถาปนาที่ สุ ด ปลาย
ใหต่ําลง แตคนที่ มีใจถอมจะได แห งแผ นดิ นโลกไว นามของผู
รับเกียรติ
นั้ นว ากระไร และนามบุ ตรชาย
24 ผู เ ข า ส วนกั บขโมยก็ เ กลี ยด ของผู นั้ นว ากระไร ถ าท านบอก
ชังชีวิตของตน เขาไดยินคําสาป ได
แชง แตไมเปดเผยอะไรเลย
5 พระวจนะทุ ก คํ า ของพระเจ า
25 การกลั วคนวางบ วงไว แต นั้ นก็ บริ สุ ทธิ์ พระองค ทรงเป น
บุ คคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห ก็ โล แก บรรดาผู ที่ วางใจในพระ
จะปลอดภัย
องค
26 คนเป นอั นมากแสวงหา 6อยาเพิ่ มอะไรเขากับพระวจนะ
ความพอใจจากผู ครอบครอง ของพระองค เกรงวาพระองคจะ
แต ทุ ก คนจะได ค วามยุ ติ ธ รรม ทรงขนาบเจ า และเขาจะเห็นวา
จากพระเยโฮวาห
เจาเปนคนมุสา
27 คนไม ช อบธรรมเป น ที่ สะ- 7ข าพระองค ขอสองสิ่ งจากพระ
อิดสะเอียนแกคนชอบธรรม แต องค ขออย าทรงปฏิ เสธที่ จะให
คนเที่ ยงธรรมในทางของเขา ขาพระองคกอนขาพระองคตาย
กลั บเป นที่ สะอิ ดสะเอี ยนแก คน 8ขอให ค วามไร สาระและความ
ชั่ วราย
มุสาไกลจากขาพระองค ขออยา
ถอยคําของอากูร
ประทานความยากจนหรื อความ
ถอยคําของอากูร บุตร มั่ งคั่ งแก ข าพระองค ขอเลี้ ยง
ชายยาเคห
คื อคํา ขาพระองคดวยอาหารที่ พอดีแก
พยากรณของเขา ชายคนนั้ นพูด ขาพระองค
กับอิ ธีเอล กับอิ ธีเอลและอูคาล 9เกรงวาขาพระองคจะอิ่ ม และ
ปฏิ เสธพระองค แล วพู ดว า
วา
2แท จริงข าก็เขลากวาคนใด ขา "พระเยโฮวาห เป นผู ใดเล า"
หรื อ เกรงว าข า พระองค จะยาก
ไมมีความเขาใจอยางมนุษย
3ข าไมเคยเรียนรู ปญญา ทั้ งไม จนและขโมย และออกพระนาม
พระเจ าของข าพระองค อย างไร
มีความรู ขององคผู บริสุทธิ์
4ใครเล าได ขึ้ นไปยังสวรรคหรื อ คา

30

(22) สภษ 10:12 (23) สภษ 18:12 (24) สภษ 1:11 (25) ปฐก 12:11 (26) สภษ 19:6
(27) สภษ 24:9 (1) สภษ 31:1 (2) โยบ 42:3 (3) อมส 7:14 (4) พบญ 30:12
(5) สดด 12:6 (6) พบญ 4:2 (7) 1 พกษ 3:5 (8) สภษ 21:6 (9) พบญ 6:10-12
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สุภาษิต 30
หนา 1354
10 อย ากล า วหาคนใช ให นาย สําหรับขา เออ สี่ สิ่ งที่ ขาไมเขา
ของเขาฟง เกรงวาเขาจะแชงเจา ใจ
และเจาจะตองมีความผิด
19 คื อท าที ของนกอิ นทรี ในฟ า
11 มี คนชั่ วอายุ ห นึ่ งที่ แช งบิ ดา ท าที ของงู บนหิ น ท าที ของเรื อ
ของตน และไมอวยพรแกมารดา ในท องทะเล และท าที ของชาย
ของตน
กับหญิงสาว
12 มีคนชั่ วอายุหนึ่ งที่ บริสุทธิ์ ใน 20 นี่ เป นทางของหญิ งผู ล วง
สายตาของตนเอง แตยังมิไดรับ ประเวณี คื อ นางรั บประทาน
การชํ า ระล า งให พ น จากความ และนางเช็ดปาก และนางพูดวา
โสโครกของตน
"ฉันไมไดทําผิด"
13 มีคนชั่ วอายุหนึ่ ง โอ ตาของ 21 แผ นดิ นโลกสั่ นสะเทื อนอยู
เขาสูงจริงหนอ และหนังตาของ ใต สามสิ่ ง เออ มั นทนอยู ใต
เขาสูงยิ่ ง
สี่ สิ่ งไมได
14 มี ค นชั่ วอายุ หนึ่ งที่ ฟ นของ 22 คื อ ทาสเมื่ อได เ ป น กษั ต ริ ย
เขาเป นเหมื อนดาบ เขี้ ยวของ คนโงเมื่ อกินอิ่ ม
เขาเป นเหมื อนมี ด เพื่ อจะกลื น 23 เมื่ อหญิ ง ที่ น าเกลี ยดชั ง ได
กิ น คนยากจนเสี ยจากแผ น ดิ น สามี และสาวใช ที่ ได เป นนาย
โลก และคนขัดสนเสียจากทาม- แทนนายหญิงของตน
กลางมนุษย
24 มี สี่ สิ่ งในแผ นดิ นโลกที่ เล็ ก
15 ปลิงมี ลูกตัวเมียสองตั ว มัน เหลือเกิน แตมีปญญามากเหลือ
รองวา "ให ให" แตสิ่ งสามสิ่ งนี้ ลน
ไมเคยอิ่ ม เออ สี่ สิ่ งไม เคยพูด 25 มด เป นประชาชนที่ ไม แข็ ง
วา "พอแลว"
แรง แตมันยังเตรียมอาหารของ
16 คื อแดนผู ตาย ครรภ ของ มันไวในฤดูแลง
หญิ งหมั น แผ นดิ นโลกที่ ไมอิ่ ม 26 ตั วกระจงผา เป นประชาชน
น้ํา และไฟที่ ไมเคยพูดวา "พอ ที่ ไมมีกําลัง แตมันยังสรางบาน
แลว"
ของมันในซอกหิน
17 นั ยน ตาที่ เยาะเย ยบิ ด าและ 27 ตั๊ กแตนไม มีกษั ตริย แต มัน
ดู ถู ก ไม ฟ ง มารดาจะถู กกาแห ง ยังเดินขบวนเปนแถว
หุ บเขาจิ กออกและนกอิ นทรี 28 แมงมุมนั้ น เจาเอามือจับได
หนุ มจะกินเสีย
แตมันยังอยู ในพระราชวัง
18 มี ส ามสิ่ งที่ ประหลาดเหลื อ 29 มี สามสิ่ งที่ สงางามมากในท า
(10) สภษ 24:23 (11) สภษ 30:12 (12) สภษ 21:2 (13) สภษ 6:17 (14) สภษ 12:18
(15) อสย 57:3 (16) สภษ 27:20 (17) สภษ 30:11 (18) โยบ 42:3 (19) โยบ 39:27
(20) สภษ 7:13 (22) สภษ 19:10 (23) สภษ 19:13 (24) โยบ 12:7 (25) สภษ 6:6-8
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หนา 1355
สุภาษิต 30, 31
เดิ น เออ มี สี่ สิ่ งที่ ยางเท าของ คําวิ นิ จฉั ยที่ มี ต อคนทุ กข ยากก็
มันผาเผย
ไขวเขวไป
30 คือสิงโต ซึ่ งเปนสัตวที่ มีกํา- 6จงใหสุ ราแกผู ที่ กําลังจะพิ นาศ
ลังมากที่ สุด และไมยอมหันหลัง และน้ํ า องุ นแก ผู ที่ ทุ กข ใจอย าง
กลับเพราะสิ่ งใดเลย
ขมขื่ น
31 สุ นั ขล าเนื้ อ แพะผู และ 7จงให เขาดื่ มและลื มความยาก
กษั ตริ ย ผู ซึ่ งไม มี ใครก อ การ จนของเขา เพื่ อจะจดจําความ
กบฏ
ระทมทุ ก ข ของเขาไม ไ ด อี ก ต อ
32 ถ าเจ า เป น คนโง ยกย องตน ไป
เอง หรือคิดแผนการชั่ วราย จง 8 จงอ า ปากของเจ า แทนคนใบ
เอามือปดปากของเจาเสียเถิด
เพื่ อสิ ทธิ ของทุ กคนที่ ถู กทิ้ งร าง
33 เพราะเมื่ อกวนน้ํ า นมก็ ไ ด อยู
เนยเหลว เมื่ อบีบจมูกก็ไดโลหิต 9จงอ าปากของเจ า พิ พากษา
และเมื่ อกวนโทโสก็ไดการวิวาท
อย างชอบธรรม รั กษาสิ ทธิ ของ
ถอยคําของ
คนจนและคนขัดสนใหคงอยู
ภรรยาที่ ดี
กษัตริยเลมูเอล
ถ อ ยคํา ของกษั ตริ ย เล- 10 ใครจะพบภรรยาที่ ดี เพราะ
มูเอล คื อคําพยากรณที่ ค าของเธอประเสริ ฐยิ่ งกว าทั บพระราชชนนี ได สอนไว แก พระ ทิมมากนัก
11 จิ ตใจของสามี เธอก็ วางใจใน
องค
2อะไรเลา ลูกแมเอย อะไรเลา เธอ และสามีจะไมขาดกําไร
ลูกแหงทองแมเอย อะไรเลา ลูก 12 เธอจะทําความดี ให เขา ไม
ทําความราย ตลอดชีวิตของเธอ
แหงคําปฏิญาณของแมเอย
3อย าให กําลั งของเจ าแก ผู หญิ ง 13 เธอแสวงหาขนแกะและป าน
อย า ให ท างของเจ า แก ผู ทํา ลาย และทํางานดวยมืออยางเต็มใจ
14 เธอเป น เหมื อ นกํ า ป นของ
กษัตริยใดๆ
4โอ เลมู เอลเอ ย ไม สมควรที่ พ อคา เธอนําอาหารของเธอมา
กษั ตริ ย ไม สมควรที่ กษั ตริ ยจะ จากที่ ที่ ไกล
เสวยเหล าองุ น หรื อผู ที่ ครอบ 15 เธอลุ ก ขึ้ นตั้ งแต ยั ง มื ด อยู
และจั ดอาหารให ค รั วเรื อนของ
ครองจะดื่ มสุรา
5 เกรงว าเขาจะดื่ ม และหลงลื ม เธอ และจั ดส วนแบ งให แก สาว
ตั วบทกฎหมายนั้ นเสี ย และ ใชของเธอ

31

(30) กดว 23:24 (31) สภษ 16:14 (32) สภษ 26:12 (33) สภษ 15:18 (1) สภษ 30:1
(2) อสย 49:15 (3) สภษ 5:9 (4) ลนต 10:9 (5) ฮบก 2:5 (6) สดด 104:15
(7) อฟ 5:18 (8) สภษ 24:7 (9) สภษ 16:12 (10) สภษ 12:4 (11) 2 พกษ 4:9-10
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สุภาษิต 31
หนา 1356
16 เธอพิ เคราะห ดู ไร นาแล ว 24 เธอทําเครื่ องแตงกายดวยผา
ก็ ซื้ อไว ด วยผลแห งน้ํ า มื อของ ลินินไวขาย เธอสงผาคาดเอวให
เธอ เธอปลูกสวนองุ น
แกพอคา
17 เธอคาดเอวของเธอด วยกํา- 25 กํ า ลั งและเกี ยรติ ยศเป น
ลั ง และกระทําให แขนของเธอ เครื่ องนุ งห มของเธอ เธอจะ
เขมแข็ง
ปลื้ มปติในอนาคต
18 เธอรู ว า สิ น ค า ของเธอเป น 26 เธออ าปากกล าวด วยสติ
ของที่ ดี กลางคื นตะเกี ยงของ ปญญา และกฎเกณฑแหงความ
เธอก็ไมดับ
กรุณาก็อยู ที่ ลิ้ นของเธอ
19 เธอยื่ นมื อออกจั บไน และ 27 เธอดู แลการงานในครั วเรื อน
มือของเธอจับเครื่ องป น
ของเธอ และไมรับประทานอา20 เธอหยิ บยื่ นให คนยากจน หารแหงความเกียจคราน
เออ เธอยื่ นมื อออกช วยคนขั ด 28 ลู ก ๆของเธอตื่ นขึ้ นมาก็ ชม
สน
เชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญ
21 เธอไม กลั วหิ มะมาทําอั นต- เธอ
รายแก ค นในครั วเรื อ นของเธอ 29 วา "สตรีเปนอันมากทําอยาง
เพราะบรรดาคนในครั วเรื อน ดี เลิ ศ แต เธอเลิ ศยิ่ งกว าเขาทั้ ง
ของเธอสวมเสื้ อสีแดงสด
หมด"
22 เธอทํ า ผ า ปู สํา หรั บเธอด วย 30 เสนห เปนของหลอกลวงและ
สิ่ งทอ เสื้ อผาของเธอทําดวยผา ความงามก็ เปล าประโยชน แต
ลินินและผาสีมวง
สตรี ยํา เกรงพระเยโฮวาห จะได
23 สามี ของเธอเป น ที่ รู จั กที่ รับการสรรเสริญ
ประตู เมื อง เมื่ อท านนั่ งอยู 31 จงให เ ธอรั บผลแห ง น้ํ า มื อ
ในหมู พวกผู ใหญ ของแผ น ดิ น ของเธอ และใหการงานของเธอ
นั้ น
สรรเสริญเธอที่ ประตูเมือง

(17) 1 พกษ 18:46 (18) ปฐก 31:40 (19) อพย 35:25 (20) สภษ 1:24; รม 10:21
(21) สภษ 25:20 (22) สภษ 7:16 (23) สภษ 12:4 (24) สภษ 31:13 (25) โยบ 29:14
(26) สภษ 31:8 (27) สภษ 14:1 (29) พซม 6:8 (30) สภษ 6:25 (31) สภษ 31:16
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