หนนังสสือสสุภาษษิต
หนนังสสือสสุภาษษิต เหมสือนอยยางทสุกเลยมในพระคนัมภภีรร์ ไดด้รบนั การดลใจจากพระเจด้า เลยมนภีนเรษิรมขขนนดด้วยคคาวยา
"สสุภาษษิต ของซาโลมอน" ซขรงอาจจะหมายความวยาซาโลมอนรวบรวมสสุภาษษิตหลายขด้อ และไมยไดด้เขภียนขขนนเอง
ทนันงหมด แตยซาโลมอน เปป็นผผด้ทเภีร ขภียนสสุภาษษิตเหลยานภีนสยวนใหญยทภีรเราเหป็นในสสุภาษษิต 1:1 และ 25:1 และใหด้เปรภียบกนับ
1 พกษ 4:29-32 สองบท สสุดทด้ายถผกเขภียนขขนนโดยผผด้อสืรน ตามทภีรกลยาวไวด้ในสองบทนนันน
"คนของเฮเซคภียาหร์" ไดด้รวบรวมสสุภาษษิตตยาง ๆ ในบททภีร 25-29 แตยยนังเรภียกสสุภาษษิตนนันนวยา "สสุภาษษิตของ
ซาโล-มอน" อากผรร์เปป็นผผด้ทเภีร ขภียนบททภีร 30 และกษนัตรษิยร์เลมผเอลเปป็นผผด้ทเภีร ขภียนบททภีร 31 แตยขด้อ 10-31 ของบทสสุดทด้ายมภี
หนัวเรสือร ง ทภีตร ยางกนันกนับขด้อ 1-9 ของบทนนันน และผผด้เขภียนอาจจะตนันงใจใหด้สองหนัวเรสือร งนภีนอยผคย นละบท
หนนังสสือสสุภาษษิตเปป็น "อนักษรศาสตรร์แหยงสตษิปญ
นั ญา" คสือเปป็นคคาแนะนคาทภีรรวบรนัด มภีคยามาก และไดด้รนับการ
ดลใจจาก พระเจด้า ซขงร สามารถชยวยทสุกคนไดด้ หนนังสสือสสุภาษษิตนภีนเปป็นสสุภาษษิตตามหลนักจรรยาทภีชร นัดเกภีรยวกนับชภีวษิต
ประจคาวนันของคนทนัวร ไป
อ.มารร์ทนษิ ลผเตอรร์เรภียกหนนังสสือสสุภาษษิตวยา "หนนังสสือแหยงการประพฤตษิดภี" อ.คอลรษิดจร์เรภียกเลยมนภีนวาย "คผยมสือทภีรดภี
ทภีสร สุด สคาหรนับรนัฐบสุรสุษ" อ.ดภีน แสตนลภีรเรภียกหนนังสสือนภีนวาย "ปรนัชญาแหยงชภีวษิตประจคาวนัน" อ.อนังกนัสไดด้กลยาววยา
"หนนังสสือสสุภาษษิตเปป็น หนนังสสือสคาหรนับจรรยาประจคาวนัน เหมสือนอยยางหนนังสสือสดสุดภีเปป็นหนนังสสือสคาหรนับการ
สรรเสรษิญพระเจด้า" อ.บรษิดจษิสอธษิบายวยา "เลยมอสืรน ๆ ในพระคนัมภภีรยร์ กยยองตคาแหนยงสผงของเรา และหนนังสสือสสุภาษษิต
สอนวยาเราควรประพฤตษิอยยางไรในตคาแหนยงนนันน" อ.โอทษินเจอรร์บอกวยา "หนนังสสือ สสุภาษษิตอธษิบายชภีวษิตของพระเยซผ
ชนัดมาก" (จาก Christian Workers Commentary, โดย อ. เจมสร์ เกรยร์)
1

เรสือร งราวสคาคนัญ
ก
ชสืรออนันประเสรษิฐ
1
"การระลขกถขงผผด้ชอบธรรมยยอมนคามาซขรงความสสุข" (10:7)
2
"นยาจะเลสือกชสืรอเสภียงดภีมากกวยาเลสือกทรนัพยร์สมบนัตษิ และมภีคนนนับถสือกป็ดภีกวยามภีเงษินทองอภีก"
(22:1)
ข
ยสุวชนกนับการตภีสอน
1
ผผด้ทมภีร ภีบสุตรชายทภีปร ระพฤตษิอยยางเหมาะสมกป็เปป็นสสุข แตยมารดาของผผด้ขนัดขสืนกป็เศรด้าใจ (10:1;
17:21, 25; 19:13)
2
ผผด้เยาวร์วนัยทภีรฉลาดจะฟนังบษิดาของตน แตยผผด้เยาวร์วนัยทภีรเยาะเยด้ยจะไมยฟนังบษิดาของตน (13:1)

3

ค

"บสุคคลผผด้ไมยยอมใชด้ไมด้เรภียวกป็เปป็นผผด้ทชภีร นังบสุตรของตน แตยบสุคคลผผด้รนักบสุตรยยอมเฆภียร นตภี
สนังร สอน" (13:24)
4
"จงตภีสอนบสุตรชายของตนเมสืรอเหป็นวยามภีหวนังทภีเร ขาจะกลนับดภีไดด้ และอยยาเลษิกเมสืรอบสุตร
รด้องใหด้มาก" (19:18)
5
"จงฝขกสอนเดป็กใหด้ประพฤตษิตามทางทภีรควรจะประพฤตษินน นัน และเมสืรอแกยชราแลด้วเขาจะ
ไมยเดษินหยางจากทางนนันน" (22:6)
6
"ความโฉดเขลาผผกพนันอยผใย นจษิตใจของเดป็ก แตยไมด้เรภียวจะขนับไลยความโฉดเขลานนันนไป
เสภียไดด้" (22:15; 29:15, 17)
7
"อยยาละเลยการเฆภีรยนสอนเดป็ก ดด้วยวยาถด้าเจด้าจะตภีสอนเดป็กดด้วยไมด้เรภียว เขาจะไมยตาย"
(23:13-14)
8
คคาสอนสคาหรนับบสุตรทนันงหลาย (23:15-25)
ก
คคาเตสือน
ข
คคาสนัญญา
ค
ความยษินดภีของบษิดามารดา
9
บสุคคลทภีรไมยดภี (30:11-14)
เรสือร งเกภีรยวกนับธสุรกษิจ
1
พระเจด้าทรงเกลภียดชนังตราชนังร ทภีรไมยซสืรอสนัตยร์และทรงยษินดภีในความซสืรอสนัตยร์ (11:1; 16:11;
20:10, 23)
2
อยยาคคาประกนันเพสือร คนทภีเร ราเองกป็ไมยคยอยรผจด้ กนั (6:1-5; 11:15; 17:18; 22:26-27)
3
อยยายนับยนันงการชดใชด้หนภีนของทยาน (3:28)
4
พระเจด้าไมยทรงปลยอยใหด้คนดภีอดตาย (10:3)
5
คนเกภียจครด้านในไมยชด้าจะยากจน คนทคางานหนนักมภีทรนัพยร์สมบนัตมษิ ากมาย (10:4; 22:29)
6
คนเกภียจครด้านเปป็นความปวดรด้าวของเจด้านาย ดสุจควนันในตาของนายหรสือนคน าสด้มทภีรทคาใหด้
เสภียวฟนัน (10:26)
7
คนทภีรวางใจในทรนัพยร์สมบนัตษิของตนจะตกตคราลง (11:28)
8
การยอมรนับสษินบนเพสืรอบษิดเบสือนความยสุตษิธรรมกป็เปป็นการผษิด (17:23)
9
ปรนับปรสุงธสุรกษิจของทยานกยอนทภีจร ะมภีเยยามภีเรสือน (24:27)

"เพราะวยาทรนัพยร์สษินนนันนจะไมยยงนั ร ยสืนอยผเย ปป็นนษิตยร์ และมงกสุฎนนันนจะไมยถาวรชนัวร ลผกชนัวร หลาน"
(27:23-27)
เรสือร งเกภีรยวกนับการสมรส
1
จงดสืมร นคนาจากถนังเกป็บนคนาของเจด้าเอง (5:15)
2
จงชสืรนชมยษินดภีดวด้ ยกนันกนับภรรยาทภีรอยผดย ด้วยกนันมาแตยหนสุยมสาว (5:18)
3
สตรภีรปผ งามทภีปร ราศจากความรอบคอบและความสคารวมกป็เหมสือนกนับแหวนทองคคาเนสืนอดภีทภีร
ประดนับไวด้ทจภีร มผกหมผ (11:22)
4
บสุคคลผผด้นคาความเดสือดรด้อนใหด้แกยครนัวเรสือนของตนัวเองจะไดด้รนับลมเปป็นมรดก (11:29)
5
ภรรยาผผด้มภีใจบรษิสสุทธษิธนนันนเปป็นมงกสุฎของสามภีตน แตยภรรยาผผด้ทใภีร หด้ความอนับอายขายหนด้านนันน
เปป็นเหมสือนความผสุในกระดผกของสามภี (12:4)
6
สตรภีทมภีร ภีปญ
นั ญาทสุกคนยยอมกยอสรด้างบด้านเรสือนของตนขขนน แตยผผด้ทภีรโฉดเขลายยอมรสืนอบด้านลง
ดด้วยมสือของตนเอง (14:1; 19:13)
7
คนใดทภีรไดด้ภรรยากป็ไดด้ของทภีรดภี และเขาจะไดด้รนับการโปรดปรานจากพระเยโฮวาหร์ (18:22)
8
ทภีจร ะอาศนัยอยผทย มภีร สุมดาดฟด้าดภีกวยาอยผตย ามหด้องกวด้างขวางเดภียวกนันกนับหญษิงมนักทะเลาะจผด้จน ภี
(21:9; 25:24)
9
ไปอาศนัยอยผทย ภีปยาเปลภีรยวดภีกวยาอาศนัยอยผกย บนั หญษิงทภีมร นักทะเลาะและบยนจผด้จน ภี (21:19)
10 ใครพบหญษิงดภีงามไดด้หละ ?
หมายเหตสุ: คคาตอบทภีรละเอภียดทภีรสสุดสคาหรนับคคาถามนภีนกไป็ ดด้ไวด้แลด้วในบทสสุดทด้ายของหนนังสสือสสุภาษษิต
(31:10-31)
เรสือร งเกภีรยวกนับการผษิดศภีลธรรม
1
หมายถขงการไมยเชสืรอฟนังและเยาะเยด้ยพระบนัญญนัตษิของพระเจด้า (2:17)
2
การผษิดศภีลธรรมนคาทางไปตามถนนแหยงความตายและนรก (2:18; 7:27; 9:18)
3
การผษิดศภีลธรรมทคาใหด้คนครวญครคราดด้วยความเจป็บปวดและความอนัปยศเมสือร โรคเขด้ามา
กนัดกษินรย างกาย (5:11)
4
การผษิดศภีลธรรมนคาไปถขงความสคานขกผษิดอยยางขมขสืรน (5:12-13)
5
การผษิดศภีลธรรมจะถผกพษิพากษาโดยพระเจด้า (5:21)
6
การผษิดศภีลธรรมจะนคาคนไปถขงความยากจน (6:26)
7
การผษิดศภีลธรรมจะเผาผลาญจษิตวษิญญาณแนยอยยางกนับทภีไร ฟเผาผลาญเนสืนอหนนัง (6:27, 32)
10
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การผษิดศภีลธรรมสามารถเปรภียบไดด้กบนั (7:22-23)
ก
โคทภีกร าค ลนังหาผผด้ฆยา
ข
คนโงยเขลาทภีถร ผกดนักไวด้รอคอยธนผสงนั หาร
ค
นกบษินเขด้าในบยวงแรด้ว
เรสือร งเกภีรยวกนับเพสือร นชนัวร
1
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะวยาเขาพยายามจะดนักคนอสืรนกป็ไดด้แตยดนักตนเองเทยานนันน (1:10-19)
2
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะเขากษินอาหารอนันเนสืรองมาจากความชนัวร รด้าย และดสืรมนคนาองสุยนอนันเนสือร ง
มาจากการอคามหษิต (4:17)
3
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะความกรสุณาของเขากป็เปป็นกลอสุบาย เขาตด้องการใหด้เราเปป็นเครสือร งมสือ
(23:6-8)
4
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะลนักษณะนษิสนัยทภีรแทด้จรษิงของคนใด ๆ ยยอมสะทด้อนออกมาใหด้เหป็นไดด้
จากเพสืรอนทภีตร นเลสือกคบ (27:19)
เรสือร งเกภีรยวกนับสตษิปญ
นั ญา
1
ความเกรงกลนัวพระเจด้าเปป็นรากของสตษิปนัญญา (1:7; 9:10)
2
สตษิปญ
นั ญาทคาใหด้คนรนับเกภียรตษิเปป็นอนันมาก (1:8-9)
3
สตษิปญ
นั ญาจะรนักษาคนไวด้ใหด้พด้นจากการผษิดศภีลธรรม (2:10-16)
4
สตษิปญ
นั ญาจะนคาทางเดษินทนันงปวงของคน (3:6)
5
สตษิปญ
นั ญาจะใหด้ความสดชสืรน สสุขภาพดภี และความมภีชภีวษิตชภีวาแกยคน (3:8)
6
สตษิปญ
นั ญา (อยยางคนฉลาดทภีรถวายสษิบชนักหนขงร ) จะเพษิมร เตป็มยสุงด้ ฉางของตนดด้วยขด้าวสาลภีและ
ขด้าวบารร์เลยร์ และถนังนคนาองสุยนจะเปภีรยมลด้นดด้วยนคนาองสุยนทภีดร ภีทสภีร สุด (3:9-10)
7
สตษิปญ
นั ญาประเสรษิฐกวยาเงษิน ทอง และทนับทษิมมภีคยา (3:14; 8:11, 14-19)
8
สตษิปญ
นั ญาใหด้ชภีวษิตทภียร สืนยาว ความมนังร คนังร เกภียรตษิยศ ความพขงพอใจ และสนันตษิภาพ
(3:16-17; 9:11)
9
สตษิปญ
นั ญาเปป็นวษิธภีทพภีร ระเจด้าทรงใชด้ในการเนรมษิตสรด้างของพระองคร์ (3:19-20)
10 สตษิปญ
นั ญาเปป็นหลนักสคาคนัญ (4:7)
11 ควรทภีรจะรนักสตษิปนัญญาดสุจดนังทภีรร นักคผด้รกนั (7:4)
12 สตษิปญ
นั ญานคามาซขรงความโปรดปรานจากพระเจด้า (8:14, 35)
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เรสือร งเกภีรยวกนับการควบคสุมตนเอง
1
ทภีมร ภีการควบคสุมตนเองกป็ดภีกวยาทภีรจะยขดเมสืองใหญยไวด้ (16:32)
2
คนทภีรควบคสุมตนไมยไดด้มนักจะเรษิรมทคาบางสษิรงทภีตร นกป็ไมยสามารถจะทคาใหด้สคาเรป็จไดด้ (25:8)
3
คนทภีปร ราศจากการควบคสุมตนเองกป็ปด้องกนันตนเองไมยไดด้ เชยนเดภียวกนับเมสืองทภีกร าค แพงพนังลง
แลด้ว (25:28)
เรสือร งเกภีรยวกนับเหลด้า
1
เหลด้ามภีความกลด้าหาญเทภียมและนคาไปสผยการทะเลาะวษิวาท (20:1)
2
เหลด้าทคาใหด้ใจเตป็มไปดด้วยความเจป็บปวดและความเศรด้าโศก (23:29-30)
3
เหลด้าทคาใหด้ตาแดงกคาร และมภีบาดแผลมากมาย (23:29-30)
4
เหลด้ากนัดเหมสือนยาพษิษและปลยอยพษิษเหมสือนงผเหยา (23:32)
5
เหลด้านคาไปสผยประสาทหลอนและพผดเพด้อคลสุด้มคลนังร (23:33)
6
เหลด้าทคาใหด้คนพผดสษิรงทภีโร งย ๆ ไรด้สาระ (23:33)
7
เหลด้าทคาใหด้คนโซเซไปมาเหมสือนกาลาสภีเกลสือกกลษิงน อยผกย ลางทะเล (23:34)
8
เหลด้าทคาใหด้คนถผกทสุบตภีโดยไมยรสผด้ ขกตนัวเลย (23:35)
9
เหลด้าเปป็นเหตสุใหด้ผผด้นคาลสืมหนด้าทภีรของตนและบษิดเบสือนความยสุตษิธรรมไปเสภีย (31:5)
เรสือร งเกภีรยวกนับมษิตรภาพ
1
เพสืรอนแทด้ยอย มจงรนักภนักดภีเสมอ (17:17)
2
บาดแผลทภีรไดด้รบนั จากเพสือร นกป็ดภีกวยาไดด้จสุบจากศนัตรผ (27:6)
3
อยยาละทษินงเพสืรอนเลย ไมยวาย จะเปป็นเพสือร นของทยานหรสือของบษิดาทยาน (27:10)
4
คคาแนะนคาฉนันสหายกป็นยาพอใจดสุจดนังเชยนนคนาหอม (27:9)
5
เหลป็กลนับเหลป็กใหด้คมไดด้ฉนันใด คนเรากป็ลนับเพสืรอนของเราใหด้เฉภียบแหลมขขนนไดด้ฉนันนนันน
(27:17)
6
คนใดทภีรอยากจะมภีเพสืรอนกป็ตด้องทคาตนัวเปป็นเพสือร นกยอน (18:24)
7
เพสืรอนแทด้กสป็ นษิทยษิงร กวยาพภีรนด้อง (18:24)
เรสือร งเกภีรยวกนับวาจากนับลษินนของตน
1
ลษินน ของผผด้ชอบธรรมเปป็นเหมสือนอยยางเงษินเนสืนอแทด้ (10:20)
2
คนทภียร นับยนันงไวด้ไมยพผดกป็เปป็นคนมภีปนัญญา (10:19; 11:12)
3
ลษินน ของผผด้ชอบธรรมเลภีนยงบคารสุงคนไวด้เปป็นจคานวนมาก (10:21)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คนหนด้าซสืรอใจคดมนักจะทคาลายเพสือร นบด้านดด้วยปากของเขา (11:9)
คนใดทภีรเทภียร วพผดปากบอนยยอมเผยความลนับใหด้แพรย งพรายไป แตยคนใดทภีมร ภีใจสนัตยร์ซสืรอยยอม
ปกปษิดความนนันนเสภีย (11:13)
บางคนพผดเหมสือนการแทงกระบภีร แตยลษินนของคนปนัญญายยอมรนักษาแผลใหด้หาย (12:18)
บสุคคลผผด้ระวนังปากของตนกป็รกนั ษาปด้องกนันชภีวษิตของตนไวด้ แตยบสุคคลผผด้เปษิดรษิมฝภีปากของตน
ออกกวด้างจะไดด้ความหายนะ (13:3)
พยานจรษิงยยอมชยวยคนไวด้ (14:25)
คคาตอบอยอนหวานกระทคาใหด้ความโกรธหายไป แตยคคาขมเผป็ดรด้อนกระทคาใหด้โทโสพลสุงย ขขนน
(15:1)
ลษินน ทภีสร สุภาพเปป็นดสุจตด้นไมด้แหยงชภีวษิต และลษินน ทภีรกระดด้างหลงผษิดยยอมทคาใหด้จษิตใจแตกรด้าวไป
(15:4)
ถด้อยคคาทภีกร ลยาวเหมาะสมกนับกาละเทศะกป็ประเสรษิฐนนัก (15:23)
ใจของคนชอบธรรมตรขกตรองกยอนแลด้วจขงตอบ (15:28)
ถด้อยคคาทภีเร พราะหผเปป็นเหมสือนรวงผขนง คสือรสหวานแกยจษิตใจ และทคาใหด้กระดผกสมบผรณร์ขน ขน
(16:24)
คนทภีรดนสือหลงผษิดหวยานความชษิงดภีใหด้แพรย งพราย และคนทภีรซสุบซษิบนษินทากป็กระทคาใหด้
มษิตรสนษิทแตกแยกกนัน (16:28; 17:9)
การเรษิรมตด้นชษิงดภีกนนั เปรภียบเหมสือนคนไดด้ปลยอยนคนา เพราะฉะนนันนจงเลษิกการโตด้เถภียงกนันเสภีย
กยอนทภีจร ะเกษิดการทะเลาะวษิวาท (17:14)
คนทภีมร ภีความรผยด้ อย มประหยนัดคคาพผดของเขา (17:27)
ถด้อยคคาของคนทภีมร นักซสุบซษิบนษินทาเปป็นเหมสือนบาดแผล (18:8)
ผผด้ทใภีร หด้คคาตอบกยอนไดด้ยษินเรสือร งกป็เปป็นการโฉดเขลาและเปป็นความนยาอายแกยตน (18:13)
ความตายและชภีวษิตอยผใย นอคานาจลษินน (18:21)
ผผด้ทพภีร ผดมสุสาจะหนภีไมยพด้น (19:5)
คนทภีรเหมาะกนับกาละเทศะเปรภียบเหมสือนผลแอปเปษินลทคาดด้วยทองคคาในรผปภาพทภีทร คาดด้วยเงษิน
(25:11)
การทภีเร พภียรอยอนนด้อมวษิงวอนนนันนเปป็นทภีรเนด้าโนด้มนคนาพระทนัยของเจด้าชาย และลษินน ทภีอร ยอนหวาน
อาจกระทคาใหด้กระดผกแตกไดด้ (25:15)

คนทภีรเดษินผยานไปและแวะเขด้าไปยสุงย กนับการทะเลาะวษิวาทไมยเกภีรยวขด้องกนับตนเปรภียบเหมสือน
คนทภีจร นับหผสสุนนัขดขงไวด้ (26:17)
24 ทภีไร หนไมยมภีฟสืน ไฟกป็ดบนั และทภีรไหนทภีรไมยมภีคนปากบอน การทะเลาะวษิวาทกป็หมดไป
(26:20)
25 จงใหด้คนอสืนร สรรเสรษิญเจด้าเถษิด อยยาใหด้ออกจากปากของเจด้าเลย (27:2)
บางตอนเปป็นตอนเอก
ก
คคาเตสือนของพระปนัญญา (1:20-31)
ข
บคาเหนป็จแหยงสตษิปญ
นั ญา (3:5-6)
ค
พลนังแหยงสตษิปญ
นั ญา (6:6-11)
ง
โสเภณภีทภีรชนัวร ชด้า (7:1-27)
จ
พระผผด้ชยวยทภีทร รงฤทธานสุภาพ (8:22-31)
ฉ
ผผด้กบฏทภีรกยอความโกลาหล (30:11-14)
ช
ความจรษิงทภีรรจผด้ นักกนันอยผย 16 ขด้อ (30:18-31)
ซ
ภรรยาทภีรชอบธรรม (31:10-31)
การจนัดกลสุมย แบยงออกเปป็นหลายกลสุยม
ก
7 สษิรงทภีพร ระเจด้าทรงเกลภียดชนัง (6:16-19)
1
ตาหยษิงร ยโส
2
ลษินน พผดปด
3
มสือทภีปร ระหารคนไมยมภีผษิดใหด้โลหษิตตก
4
ใจทภีรคษิดการชนัวร รด้ายนานา
5
เทด้าทภีรวงษิร ไปกระทคาผษิด
6
พยานเทป็จ
7
คนทภีรแพรย ความแตกสามนัคคภีในหมผยพภีรนด้อง
ข
4 สษิรงทภีไร มยรจผด้ นักพอ (30:15-16)
1
หลสุมฝนังศพ
2
มดลผกของหญษิงหมนัน
3
แผยนดษินทภีไร มยรผด้จนักอษิรมนคนา
4
ไฟ
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4 สษิรงทภีอร นัศจรรยร์เหลสือทภีรจะเขด้าใจ (30:18-19)
1
นกอษินทรภียบร์ ษินในอากาศไดด้อยยางไร
2
งผเลสืนอยไปตามกด้อนหษินไดด้อยยางไร
3
เรสือกคาปนัรนหาทางแลยนขด้ามทะเลไดด้อยยางไร
4
การเตษิบโตของความรนักระหวยางชายกนับหญษิง
4 สษิรงทภีแร ผยนดษินทนไมยไดด้ (30:21-23)
1
ทาสทภีรเปป็นกษนัตรษิยร์
2
คนโงยเขลาเมสืรอไดด้มภีอาหารบรษิบผรณร์
3
หญษิงทภีรนยารนังเกภียจไดด้แตยงงาน
4
หญษิงทาสภีไดด้แตยงงานกนับสามภีของคสุณนาย
4 สษิรงเลป็ก ๆ แตยฉลาด (30:24-28)
1
มด (พวกมนันไมยมภีกาค ลนังมาก แตยสะสมอาหารไวด้สคาหรนับฤดผหนาว)
2
ตสุยน (สนัตวร์ตนัวเลป็กและบอบบางทภีปร ด้องกนันตนัวเองโดยการอาศนัยในซอกหษิน)
3
ตนักต แตน (แมด้วาย พวกมนันไมยมภีผผด้นคา แตยมนันกป็ยงนั ยกออกไปเปป็นหมผยเปป็นพวกไดด้)
4
แมงมสุม (งยายทภีรจะจนับพวกมนันฆยาเสภีย แตยกพป็ บพวกมนันไดด้แมด้แตยในพระราชวนังกษนัตรษิยร์)
4 สษิรงทภีสร งยาผยาเผย (30:29-31)
1
สษิงโต เจด้าแหยงสนัตยร์ (มนันไมยยอมหลภีกทางใหด้ใครเลย)
2
สสุนนัขพนันธสุร์เกรยร์ฮาวดร์
3
แพะตนัวผผด้
4
กษนัตรษิยร์กาค ลนังทรงยาตราทนัพ
2 สษิรงทภีอร ากผรร์ทลผ ขอจากพระเจด้า (30:7-9)
1
ขอกคาจนัดการเทป็จและคคามสุสาไปเสภียใหด้ไกลจากขด้าพเจด้า (30:8)
2
ขออยยาใหด้ขด้าพเจด้ายากจนหรสือมนังร มภี โปรดเลภีนยงขด้าพเจด้าดด้วยอาหารพอดภีกบนั ความตด้องการ
ของขด้าพเจด้า (30:8)

