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หนนังสสือปนัญญาจารยย
บทนนนำสสสู่ปปัญญนำจนำรยย : แมม้ไมม่ไดม้ถถูกหมายเหตตุไวม้อยม่างเฉพาะเจาะจง ผถูม้เขขียนกก็ดถูเหมมือนวม่าจะ

เปก็นซาโลมอนอยม่างเหก็นไดม้ชชัด เขาถถูกหมายเหตตุวม่าเปก็นบตุตรชายของดาววิดในขม้อ 1 และไมม่มขีบตุตร
ชายคนอมือื่นของดาววิดมขีรายละเอขียดตรงตามผถูม้เขขียนหนชังสมือเลม่มนขีนี้ แนม่นอนวม่าหนชังสมือเลม่มนขีนี้ถถูกเขขียน
ขขนี้นในชม่วงปขีเหลม่านชันี้นทขีอื่ซาโลมอนกลชับสชัตยย์และอาจถถูกเขขียนในชม่วงบชันี้นปลายชขีววิตของซาโลมอน 
เขาเปก็นชายคนหนขอื่งทขีอื่รถูม้จชักพระเจม้า กระนชันี้นเขากก็หลงไปสถูม่การมองชขีววิตจากมตุมมองของปชัญญาแบบ
มนตุษยย์ แนม่นอนวม่าหนชังสมือเลม่มนขีนี้ไดม้รชับการดลใจ แตม่นนาเสนอความวม่างเปลม่าของปชัญญาแบบมนตุษยย์

วลขี “ภายใตม้ดวงอาทวิตยย์” ถถูกพบยขีอื่สวิบเจก็ดครชันี้งในหนชังสมือเลม่มนขีนี้ ซาโลมอนพยายามทขีอื่จะ
เขม้าใจชขีววิตภายใตม้ดวงอาทวิตยย์ นชัอื่นคมือจากปชัญญาแบบมนตุษยย์ ขม้อสรตุปของเขากก็คมือวม่า “ทตุกสวิอื่งลม้วน
อนวิจจชัง” คนาวม่า อนนิจจปัง ถถูกพบยขีอื่สวิบเกม้าครชันี้ง นชัอื่นเปก็นขม้อสรตุปของซาโลมอน เมมือื่อมองชขีววิตจาก
ปชัญญาแบบมนตุษยย์ เขากก็มาสถูม่ขม้อสรตุปทขีอื่นม่าหดหถูม่ใจ ทขีอื่วม่าทตุกสวิอื่งลม้วนอนวิจจชัง – เปลม่าประโยชนย์ 
หนชังสมือเลม่มนขีนี้มขีเนมืนี้อหาวนเวขียนอยถูม่รอบๆหชัวขม้อหลชักนชันี้น เขานนาเสนอขม้อสรตุปนชันี้นใน 1:1-3 เขาเรวิอื่ม
พวิสถูจนย์สมมตวิฐานของตนในบททขีอื่ 2-3 ในบททขีอื่ 4-10 สมมตวิฐานเรมือื่องอนวิจจชังถถูกยมืนยชันเพวิอื่มเตวิมใน
ปชัญหาทชันี้งปวงทขีอื่มนตุษยย์ประสบ เขาไดม้ขม้อสรตุปสตุดทม้ายในบททขีอื่ 11 และ 12

แมม้หนชังสมือเลม่มนขีนี้ไดม้รชับการดลใจอยม่างแนม่นอน มชันกก็เปก็นบชันทขกเกขีอื่ยวกชับความลม้มเหลวของ
ปชัญญาแบบมนตุษยย์ ขม้อสรตุปทขีอื่แทม้จรวิงและตามแบบพระเจม้าถถูกพบในบททขีอื่ 12

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 1: ซาโลมอนประกาศสมมตวิฐานของตนทชันทขีทขีอื่วม่า “ทตุกสวิอื่ง
ลม้วนอนวิจจชัง” ในขม้อ 1-3 จากนชันี้นเขาพรรณนาถขงความลนาบากยากเยก็นและการไมม่ประสบความพขง
พอใจของมนตุษยย์ในขม้อ 4-8 ในขม้อ 9-11 เขาประกาศวม่าไมม่มขีสวิอื่งใหมม่สนาหรชับคนแตม่ละชชัอื่วอายตุ 
สตุดทม้ายเขานนาเสนอความวม่างเปลม่าของการขวนขวายหาความรถูม้ในขม้อ 12-18



ปญจ 1:1-3 ถถ้อยคคคำของปปัญญคำจคำรยย์ ผผถ้เปป็นบบตรชคำยของดคำววิด กษปัตรวิยย์ใน
เยรผซคำเลป็ม ซาโลมอนเรธิที่มตข้นหนนังสสือเลตมนภีร โดยประกาศในแบบกทากวมเลล็กนข้อยวตาเขาเปล็นใคร แมข้
ไมตบอกวตาตนัวเองชสืที่ออะไร เรากล็แนตใจไดข้ในเรสืที่องรรูปพรรณของผรูข้เขภียนคนนภีร  บรุตรชายคนเดภียวของดา
วธิดทภีที่ไดข้เปล็นกษนัตรธิยยในเยรรูซาเลล็มคสือ ซาโลมอน นอกจากนภีร รายละเอภียดเกภีที่ยวกนับตนัวเขาเองทภีที่วตามภี
ความมนั ที่งคนั ที่งกล็สสืที่อถถึงซาโลมอน เขาเรภียกตนัวเองวตา ปชัญญาจารยย์ (นชักเทศนย์) ดนังทภีที่เขาจะททาอภีกสธิบหก
ครนัร งตลอดหนนังสสือเลตมนภีร  รนัชสมนัยของซาโลมอนเรธิที่มตข้นตามแบบของพระเจข้าจรธิงๆและเขาไดข้
เทศนาใหข้ประชาชนฟนังจรธิงๆเมสืที่อพระวธิหารสรข้างเสรล็จ ดรู 1 พงศยกษนัตรธิยย 8:1 คทาทภีที่แปลวตา ปปัญญคำ
จคำรยย์ (โคเฮเลธ) ถรูกพบในหนนังสสือเลตมนภีร เทตานนัรน

2 ปปัญญคำจคำรยย์กลล่คำววล่คำ อนวิจจปัง อนวิจจปัง อนวิจจปัง อนวิจจปัง สคำรพปัดอนวิจจปัง ซาโลมอนไมตยอม
เสภียเวลาเลยในการประกาศสมมตธิฐานหลนักของหนนังสสือเลตมนภีร  เทตาทภีที่เขาทราบ ทรุกสธิที่งในชภีวธิตเปล็น
อนวิจจปัง คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (เฮหย์เบล) หมายถถึง ‘ความวตางเปลตา’ มนันยนังหมายถถึงครุณลนักษณะในการ
ระเหยไปของไอนทราดข้วย – อยรูตทภีที่นภีที่เพภียงประเดภีดี๋ยวเดภียวจากนนัรนกล็หายไป หนนังสสือปนัญญาจารยยเปล็น
สตวนหนถึที่งของพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ไดข้รนับการดลใจทภีที่ถรูกบนันทถึกไวข้อยตางแนตนอน อยตางไรกล็ตาม
ทรรศนะทภีที่ถรูกนทาเสนอนภีรกล็เปล็นปนัญญาแบบมนรุษยยทภีที่วตางเปลตา ซาโลมอนไดข้รนับทนัรงปนัญญาและความ
มนั ที่งคนั ที่งจากพระเจข้า ดรู 2 พงศาวดาร 1:10-12 อยตางไรกล็ตาม เมสืที่อเขาใชข้ชภีวธิตไปเรสืที่อยๆและตนัดสธินใจสธิที่ง
ตตางๆดข้วยตนัวเอง เขากล็หลงหตางไปจากพระเจข้าและเรธิที่มไมตมภีปนัญญาเอามากๆ แมข้สมนัยเขาหนรุตมๆเปล็น
แบบอยตางของการดทาเนธินตามแบบพระเจข้า วนัยชราของเขากล็ตรงกนันขข้าม เขากลายเปล็น ‘ครธิสเตภียน’ 
ทภีที่ททาตามเนสืรอหนนัง ททาตามอยตางชาวโลกและกลนับสนัตยย หนนังสสือปนัญญาจารยยนทาเสนอความวตางเปลตา
ของชภีวธิตจากมรุมมองดนังกลตาว ซาโลมอนรรูข้จนักองคยพระผรูข้เปล็นเจข้า เขายนังมภีความมนั ที่งคนั ที่งมากๆดข้วย 
อยตางไรกล็ตาม จรุดสนใจหลนักของเขาตลอดทนัรงชภีวธิตกล็มรุตงเนข้นเรสืที่องการแสวงหาความเพลธิดเพลธิน 
ความสนรุกสนานและการสมความปรารถนามากกวตาการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า จากมรุมมองนนัรน ชภีวธิต
ของเขาจถึงวตางเปลตาแบบสรุดๆ

บทเรภียนสทาคนัญกวตาของหนนังสสือเลตมนภีรกล็คสือวตา การใชข้ชภีวธิตเพสืที่อตนัวเองและการททาใหข้ตนัวเอง
สมปรารถนาททาใหข้คนเรารรูข้สถึกวตางเปลตา – อนธิจจนังเหนสืออนธิจจนังทนัรงปวง แมข้ซาโลมอนจะรนับใชข้



พระเจข้ากล็ไดข้ตลอดทนัรงชภีวธิตของเขา สตวนใหญตแลข้วเขากล็ไมตไดข้ททาเชตนนนัรน พระเจข้าอาจทรงรวม
หนนังสสือทภีที่นตาหดหรูตเลตมนภีร เขข้าไวข้ในสารบบพระวจนะของพระองคยดข้วยเพสืที่อแสดงใหข้เหล็นถถึงความวตาง
เปลตาของคนๆหนถึที่งทภีที่มภีชภีวธิตอยรูตเพสืที่อตนัวเอง ซาโลมอนมภีความรทที่ารวย ความเพลธิดเพลธินและปนัญญา
มากกวตามนรุษยยธรรมดาคนใดทภีที่เคยมภีชภีวธิตอยรู ต กระนนัรนในการไลตขวนขวายสธิที่งทภีที่เปล็นของตนัวเอง
แทนทภีที่จะปรนนธิบนัตธิองคยพระผรูข้เปล็นเจข้า ขข้อสรรุปของเขาทภีที่ไดข้กล็คสือวตาชภีวธิตไมตครูตควรกนับการมภีชภีวธิตอยรูต 
มนันเปล็นอนธิจจนัง ดนังนนัรนนภีที่จถึงเปล็นจรุดจบของผรูข้ใดกล็ตามทภีที่มภีชภีวธิตอยรูตเพสืที่อตนัวเองและการททาใหข้ตนัวเอง
สมหวนังแทนทภีที่จะปรนนธิบนัตธิพระเจข้า

เขาปธิดทข้ายสมมตธิฐานหลนักของตนโดยเสรธิมวตา 3 ททที่มนบษยย์ทคคำงคำนตรคำกตรคคำภคำยใตถ้ดวง
อคำทวิตยย์ เขคำไดถ้ประโยชนย์อะไรจคำกงคำนทปัทั้งสวิทั้นททที่เขคำทคคำนปัทั้น ประโยคนภีรอาจอตานไดข้วตา “ทภีที่มนรุษยย
ททางานตรากตรทาภายใตข้ดวงอาทธิตยย เขาไดข้ประโยชนยอะไรจากงานทนัรงสธิรนทภีที่เขาตรากตรนานนัรน” เทตาทภีที่
ซาโลมอนในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยทราบ ไมตมภีอะไรครุข้มคตากนับการลงแรงเลย คนๆหนถึที่งอาจททางาน
ตลอดทนัรงชภีวธิตของตนและมนันมภีครุณคตาอะไร สทาหรนับซาโลมอน มนันคสืออนธิจจนัง – วตางเปลตาและไมตมภี
ครุณคตาอะไร วลภีทภีที่เขาเอตย ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ถรูกกลตาวเปล็นครนัร งแรกในยภีที่สธิบเจล็ดครนัร ง นนัที่นเปล็นสตวน
หนถึที่งของปนัญหาของซาโลมอน ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของเขา มรุมมองทนัรงสธิรนของเขาคสือ ภายใตม้ดวง
อาทวิตยย์ เขาไมตไดข้มองเลยไปถถึงสวรรคยและบทาเหนล็จตตางๆซถึที่งอยรูตทภีที่นนัที่น เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตมภี
แตตการดธิรนรนกระเสสือกกระสน เขาไดข้สรูญเสภียมรุมมองของตนในเรสืที่องการเปล็นขถึรนจากตายและ
บทาเหนล็จเหลตานนัรนทภีที่มภีในสวรรคยไปแลข้ว มรุมมองทนัรงหมดของเขาคสือสธิที่งทภีที่ก ทาลนังเกธิดขถึรนอยรูตภายใตม้ดวง
อาทวิตยย์ ในหนนังสสือเลตมนภีร เขาไมตไดข้มองสรูงกวตานนัรน

ปญจ 1:4-8 ซาโลมอนจถึงเรธิที่มพธิสรูจนยสมมตธิฐานของตน ตอนแรกเขานทาเสนอ
หลนักฐานแปดประการของขข้อโตข้แยข้งของเขา (1) ชปัที่วอคำยบหนนที่งลล่วงไป และอทกชปัที่วอคำยบหนนที่งกป็มคำ แตล่
แผล่นดวินโลกคงเดวิมอยผล่เปป็นนวิตยย์ ผรูข้คนหลายชนั ที่วอายรุผตานมาแลข้วกล็ผตานไป แตตแผตนดธินโลกและชภีวธิต
โดยรวมกล็ยนังดทาเนธินตตอไป เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตของคนเราเปล็นเพภียงจรุดๆหนถึที่งบนเสข้นเวลา
เทตานนัรน



(2) 5 ดวงอคำทวิตยย์ขนทั้น และดวงอคำทวิตยย์ตก แลถ้วรทบไปถนงททที่ซนที่งขนทั้นมคำนปัทั้น แมข้มนรุษยยผตานมา
แลข้วกล็ผตานไป ดวงอาทธิตยยกล็ยนังดทาเนธินตตอไปตามกทาหนดการปกตธิของมนัน มนรุษยยจถึงเปล็นอนธิจจนัง

(3) 6 ลมพปัดไปทคำงใตถ้ แลถ้วเวทยนกลปับไปทคำงเหนนือ ลมพปัดเวทยนไปเวทยนมคำ แลถ้วลมพปัดกลปับ
ตคำมทคำงเวทยนของมปัน ซาโลมอนใชข้ภาพประกอบหนถึที่งของลม พวกกะลาสภีรรูข้วตาสายลมปกตธิแลข้ว
จะพนัดวนเปล็นวงจร 360 องศาในชตวงเวลาหลายวนันเมสืที่อระบบลมฟข้าอากาศมาแลข้วกล็ไป มนันอาจเรธิที่ม
ตข้นเปล็นลมตะวนันออกเฉภียงเหนสือซถึที่งจากนนัรนพนัดไปยนังทธิศตะวนันออก และวนไปทางทธิศใตข้ และตตอ
ไปยนังทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือ และสรุดทข้ายกล็วกกลนับมายนังทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสืออภีกครนัร ง ประเดล็น
ของซาโลมอนกล็คสือวตา มนรุษยยกล็เปล็นเหมสือนลมนนัรน เขาหมรุนวนไปตามวนัฏจนักรของชภีวธิต จากนนัรนเขา
กล็จากไป ทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนัง

(4) 7 แมล่นคทั้คำทปัทั้งหลคำยไหลไปสผล่ทะเล แตล่ทะเลกป็ไมล่เตป็ม แมล่นคทั้คำไหลไปสผล่ททที่ใดกป็ไหลไปสผล่ททที่นปัที่น
อทก ซาโลมอนกลตาวถถึงอภีกวนัฏจนักรหนถึที่งของธรรมชาตธิ แมตนทร าทนัรงหลายไหลลงไปในทะเล กระนนัรน
ทะเลกล็ไมตเคยเตล็มและแมตนทร าเหลตานนัรนกล็ไมตเคยวตางเปลตา พระเจข้าทรงออกแบบวนัฏจนักรของการระเหย
ของทะเลและการตกเปล็นนทราฝนซถึที่งไหลลงไปในแมตนทร าเหลตานนัรน วนัฏจนักรนนัรนตตอเนสืที่องไปไมตรรูข้จบ 
และตามทภีที่ซาโลมอนคธิด มนรุษยยผตานมาแลข้วกล็ผตานไปในชภีวธิตนภีร  เหมสือนกนับทภีที่ฝนกลนับไปสรูตทะเล คน
หนถึที่งจะตายและอภีกคนจะมาแทนทภีที่เขาเหมสือนกนับทภีที่ฝนตกลงมาและกลนับไปสรูตทะเลและนทราฝน
ใหมตๆจะตกมาเตธิมแมตนทร าเหลตานนัรนอภีก ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด ชภีวธิตมนรุษยยจถึงเปล็นอนธิจจนัง

(5) 8 สคำรพปัดเหนนืที่อยกปันหมด คนใดๆกป็พผดไมล่ออก นปัยนย์ตคำกป็ดผไมล่อวิที่มหรนือหผกป็ฟปังไมล่เตป็ม ตาม
ทภีที่ซาโลมอนคธิด ชภีวธิตเปล็นความคนับขข้องใจใหญตโต จากมรุมมองของปนัญญาแบบมนรุษยย ไมตมภีใครเคย
รรูข้สถึกพถึงพอใจเลย นนัยนยตาอยากเหล็นมากกวตาเดธิมและหรูอยากไดข้ยธินมากกวตาเดธิมเทตานนัรน ชภีวธิตเปล็น
เรสืที่องนตาคนับขข้องใจเพราะการไมตรรูข้จนักพอของมนันตามทภีที่ซาโลมอนคธิด

ปญจ 1:9-11 ซาโลมอนพยายามทภีที่จะสนนับสนรุนประเดล็นของตนตตอไป (6) สวิที่งททที่
เปป็นขนทั้นแลถ้วคนือสวิที่งททที่จะเปป็นขนทั้นอทก สวิที่งททที่ทคคำกปันแลถ้วคนือสวิที่งททที่จะตถ้องทคคำกปันอทก และไมล่มทสวิที่งใดใหมล่ภคำย
ใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ประวนัตธิศาสตรยคสือวนัฏจนักรของการฉายซทรา ประวนัตธิศาสตรยยข้อนตนัวมนันเองในชภีวธิตของ



ผรูข้คนอยตางไมตรรูข้จบ จากมรุมมองของมนรุษยยโดยรวมแลข้วนภีที่เปล็นความจรธิง มนรุษยยผ ตานมาแลข้วกล็ผตานไป 
พวกเขาใชข้ชภีวธิตในความบาปและเกล็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นจากการททาเชตนนนัรน คนชนั ที่วอายรุถนัดมากล็
ดทาเนธินตามเสข้นทางทภีที่วตางเปลตาเดภียวกนัน มนรุษยชาตธิดทาเนธินตามวนัฏจนักรทภีที่โงตเขลาและไมตรรูข้จบของตน 
หากพธิจารณาถถึงเรสืที่องนนัรน มนันกล็ไมตมภีอะไรใหมตภายใตข้ดวงอาทธิตยย

(7) 10 มทสปักสวิที่งหนนที่งหรนือททที่เขคำจะพผดไดถ้วล่คำ "ดผซท สวิที่งนททั้ใหมล่" สวิที่งนปัทั้นมทอยผล่แลถ้วในสมปัยกล่อนเรคำ
ทปัทั้งหลคำย แมข้วตาเทคโนโลยภีรรูปแบบตตางๆไดข้นทามาซถึที่งนวนัตกรรมใหมตๆตลอดหลายยรุคสมนัยอยตาง
แนตนอน ประเดล็นพสืรนฐานตตางๆของชภีวธิตกล็ยนังไมตเปลภีที่ยนแปลง ความสรุขในครอบครนัวหรสือการไมตมภี
ความสรุขในครอบครนัว, ความสนัมพนันธยแบบตตางๆของมนรุษยย, ลรูกๆ, พตอแมต, ชภีวธิตครูตหรสือการหยตารข้าง,
ความซสืที่อสนัตยยหรสือการนอกใจยนังมภีอยรู ตตตอไปมาตนัรงแตตสมนัยทภีที่ไมตมภีใครจทาไดข้ ใจมนรุษยยไมตเคย
เปลภีที่ยนแปลงเลย เรสืที่องพสืรนๆของชภีวธิตกล็เชตนกนัน

(8) 11 ไมล่มทกคำรจดจคคำถนงสมปัยกล่อนและจะไมล่มทกคำรจดจคคำสวิที่งหลปังๆททที่จะเกวิดมคำในทล่คำมกลคำง
บรรดคำผผถ้ททที่มคำภคำยหลปัง แมข้มนรุษยชาตธิอาจไดข้รนับประโยชนยจากประวนัตธิศาสตรยในอดภีตอยตางแนตนอน
 – การเรภียนรรูข้จากความผธิดพลาดของบรรพบรุรรุษ สตวนใหญตแลข้วพวกเขากล็ไมตไดข้เรภียนรรูข้ มนรุษยชาตธิ
มนักไมตจดจทาความผธิดพลาดหรสือความสทาเรล็จของปนัจจรุบนันไดข้นานนนักเชตนกนัน ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด 
ดข้วยเหตรุผลทนัรงแปดประการนภีร และมภีมากกวตานภีร  ชภีวธิตจถึงเปล็นอนธิจจนัง ซาโลมอนคธิดวตาตนไดข้เหล็นมา
หมดแลข้ว และขข้อสรรุปของเขากล็คสือวตาชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและสธิรนหวนัง

ปญจ 1:12-15 คราวนภีรซาโลมอนเรธิที่มใหข้รายละเอภียดมากขถึรนในการนทาเสนอคดภี
ของตน เขาบนันทถึกวตาเขาไดข้คข้นหาปนัญญา (แบบมนรุษยย) มาหมดแลข้วและไดข้ขข้อสรรุปเหลตานภีร

ขถ้คำพเจถ้คำ ปปัญญคำจคำรยย์ เคยเปป็นกษปัตรวิยย์เหนนืออวิสรคำเอลในกรบงเยรผซคำเลป็ม ซาโลมอนเตสือน
ความจทาผรูข้อตานของเขาอภีกครนัร งถถึงตทาแหนตงทภีที่สรูงสตงของเขา เขาเปล็นกษนัตรธิยยทภีที่มภีอทานาจมากทภีที่สรุด มภี
ปนัญญามากทภีที่สรุดและมนั ที่งคนั ที่งทภีที่สรุดทภีที่เคยนนัที่งบนบนัลลนังกยกษนัตรธิยยแหตงอธิสราเอล (ตามความหมายโดยนนัย 
เขาจถึงสสืที่อวตาเขาเปล็นกษนัตรธิยยทภีที่มภีปนัญญามากทภีที่สรุดและมภีอทานาจมากทภีที่สรุดเทตาทภีที่เคยครองบนัลลนังกยมา) 
เขากทาลนังแสดงความนตาเชสืที่อถสือของตนในฐานะสธิทธธิอทานาจหนถึที่งของสธิที่งทภีที่เขากทาลนังจะกลตาวเสรธิม



13 และขถ้คำพเจถ้คำตปัทั้งใจเสคำะและแสวงหคำโดยสตวิปปัญญคำถนงสวิที่งสคำรพปัดททที่กระทคคำกปันภคำยใตถ้ฟถ้คำ
สวรรคย์ ใหข้เราสนังเกตขอบเขตของงานวธิจนัยของซาโลมอน: มนันคสือเหตรุการณยตตางๆทภีที่เกธิดขถึรนภายใตม้
ฟม้าสวรรคย์ เขาไมตเคยบนันทถึกสนักครนัร งวตาไดข้ไปขอความเขข้าใจจากพระวจนะของพระเจข้าเหมสือนอยตาง
ทภีที่ดาวธิดบธิดาของเขากระททาเปล็นประจทา แทนทภีที่จะททาเชตนนนัรน ซาโลมอนกลนับพยายามทภีที่จะเขข้าใจ
เรสืที่องตตางๆของชภีวธิตผตานทางปนัญญาและความเขข้าใจของตนัวเอง เขากล็เหมสือนคนสมนัยใหมตทภีที่พยายาม
ทภีที่จะแกข้ปนัญหาตตางๆของชภีวธิตโดยปราศจากพระเจข้าแหตงชภีวธิต ผลลนัพธยกล็เปล็นทภีที่คาดเดาไดข้ เขาสรรุปวตา 
เปป็นเรนืที่องยคำกลคคำบคำกซนที่งพระเจถ้คำประทคำนใหถ้บบตรของมนบษยย์ทคคำกปันอยผล่นปัทั้น ซาโลมอนจถึงสรรุปวตาทรุก
สธิที่งลข้วนเปล็นอนธิจจนัง ชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและสธิรนหวนัง – ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด ปนัญหาของเขาคสือจรุด
สนใจของเขา แมข้วตาเขารรูข้จนักพระเจข้าแลข้ว เขากล็เมธินพระองคย

14 ขถ้คำพเจถ้คำเคยเหป็นกคำรทปัทั้งปวงซนที่งเขคำกระทคคำกปันภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ และดผเถวิด สคำรพปัดกป็
เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ เขากลตาวซทราขข้อสรรุปของตน เขาไดข้วธิเคราะหยกธิจกรรมตตางๆ
ของมนรุษยยและผลลนัพธยของสธิที่งเหลตานนัรนแลข้ว เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ มภีแตตความวตางเปลตาและความ
คนับขข้องใจสทาหรนับมนรุษยชาตธิ

กลตาวอยตางเจาะจงมากยธิที่งขถึรน ซาโลมอนครทที่าครวญวตา 15 อะไรททที่คดจะทคคำใหถ้ตรงไมล่ไดถ้ และ
อะไรททที่ขคำดอยผล่จะนปับใหถ้ครบไมล่ไดถ้ คนเราสามารถททาใหข้ตข้นไมข้ทภีที่คดแลข้วตนัรงตรงไดข้หรสือ เขาสามารถ
ททาใหข้ยอดเขาทภีที่คดงอตนัรงตรงไดข้หรสือ เขาสามารถททาใหข้อรุปนธิสนัยทภีที่คดโกงของอภีกคนตนัรงตรงไดข้หรสือ 
เมสืที่อเงธินขาดไป จะนนับมนันใหข้ครบไดข้หรสือ นภีที่บอกเปล็นนนัยถถึงความไมตซสืที่อตรงของมนรุษยชาตธิและขข้อ
สรรุปอนันสธิรนหวนังของเรสืที่องนภีร  สธิที่งตตางๆทภีที่คดงอในโลกของธรรมชาตธิและในใจของมนรุษยยไมตสามารถ
ถรูกททาใหข้ตรงไดข้ – ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด

ปญจ 1:16-18 ขณะทภีที่บทแรกนภีร ใกลข้จะถถึงตอนจบของมนันแลข้ว ซาโลมอนกล็เตสือน
ความจทาผรูข้อตานของเขาถถึงความนตาเชสืที่อถสือของเขาและความเชภีที่ยวชาญของเขาทภีที่ททาใหข้เขาไดข้ขข้อสรรุป
เหลตานนัรนทภีที่เขาไดข้ ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจของขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ "ดผเถวิด ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้มคำถนงฐคำนะททที่สผงสล่ง และไดถ้
มทสตวิปปัญญคำมคำกกวล่คำใครๆททที่เคยอยผล่ในกรบงเยรผซคำเลป็มกล่อนขถ้คำพเจถ้คำ เออ ใจขถ้คำพเจถ้คำกป็เจนจปัดในสตวิ



ปปัญญคำและควคำมรผถ้อยล่คำงยวิที่ง" เขากลตาวถถึงความรทที่ารวยมหาศาลและสตธิปนัญญาทภีที่พระเจข้าประทานใหข้
เขาโดยไมตเอตยถถึงพระเจข้าเลย ใหข้เราสนังเกตอภีกครนัร งวตามรุมมองของเขาเปล็นมาจากปนัญญาแบบมนรุษยย
ลข้วนๆ – “ขข้าพเจข้ารทาพถึงในใจของขข้าพเจข้า” แมข้เขาสามารถเขข้าถถึงพระวจนะของพระเจข้าไดข้อย ตาง
แนตนอน นนัที่นกล็ไมตสทาคนัญตตอเขาเลยในการมาถถึงขข้อสรรุปเหลตานนัรนของเขา เราจถึงเหล็นชนัดเจนถถึงขข้อ
สรรุปเหลตานนัรนทภีที่ผธิดๆ

17 ขถ้คำพเจถ้คำกป็ตปัทั้งใจรผถ้สตวิปปัญญคำ รผถ้ควคำมบถ้คำบอ และควคำมเขลคำ ขถ้คำพเจถ้คำสปังเกตเหป็นวล่คำเรนืที่องนททั้กป็
เปป็นแตล่กวินลมกวินแลถ้งดถ้วย ซาโลมอนพากเพภียรทภีที่จะเปล็นจธิตแพทยยฝตายโลก เขาพยายามทภีที่จะเขข้าใจ 
‘จธิตใจ’ ของมนรุษยยโดยไมตพถึที่งพาพระเจข้า เขาจถึงแสวงหาทภีที่จะทราบทนัรงปนัญญาและสธิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับ
มนัน – ความบข้าบอ (นนัที่นคสือ ความบข้าคลนั ที่ง) รวมถถึงความโงตเขลาตามธรรมดาดข้วย เขามาถถึงขข้อสรรุปทภีที่
วตามนันไมตครุข้มคตากนับการลงแรงเลย มนันมภีแตตความคนับขข้องใจ จธิตวธิทยาสมนัยใหมตสตวนใหญตกล็เปล็นเชตน
นนัรน

18 เพรคำะในสตวิปปัญญคำมคำกๆกป็มทควคำมทบกขย์ระทมมคำก และบบคคลททที่เพวิที่มควคำมรผถ้กป็เพวิที่มควคำม
เศรถ้คำโศก อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนพรูดจากมรุมมองของขข้อสรรุปแบบมนรุษยยทภีที่กลนับสนัตยย ตรงขข้ามก นับสธิที่งทภีที่
เขาเขภียนไวข้เมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรนในสรุภาษธิต 4:5-7 เกภีที่ยวกนับการไดข้มาซถึที่งสตธิปนัญญาและความ
เขข้าใจ บนัดนภีร ในฐานะ ‘ผรูข้เชสืที่อ’ คนหนถึที่งทภีที่ททาตามเนสืรอหนนัง ททาตามอยตางชาวโลกและกลนับสนัตยย เขากล็
สรรุปวตาสตธิปนัญญาและความรรูข้ทภีที่เพธิที่มขถึรนนทามาแตตความยรุตงยาก มนันไมตครุข้มกนับการลงแรงเลยเทตาทภีที่เขา
ทราบ

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 2: ขณะทขีอื่ซาโลมอนพยายามทขีอื่จะนนาเสนอสมมตวิฐานของตน
ตม่อไปวม่าชขีววิตนชันี้นวม่างเปลม่าและสวินี้นหวชัง เขากก็เสรวิมขม้อสนชับสนตุนอขีกหลายประการ (1) เขาไดม้ลองดถู
ความเพลวิดเพลวินทางเพศหลายอยม่างแลม้วในขม้อ 1-3 จากนชันี้น (2) เขาไดม้ทนางานยวิอื่งใหญม่หลายอยม่าง
และเพวิอื่มพถูนความมชัอื่งคชัอื่งมากมายในขม้อ 4-11 สตุดทม้าย (3) จตุดจบของคนมขีปชัญญาไมม่แตกตม่างจาก
จตุดจบของคนโงม่เขลา



ปญจ 2:1-3 ในการกลตาวเสรธิมสมมตธิฐานของตนวตาทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนัง คราวนภีร
ซาโลมอนบนันทถึกวตาเขาไดข้พยายามทภีที่จะหาการเตธิมเตล็มในชภีวธิตผตานแนวคธิดฮภีโดนธิซถึที่ม (hedonism) 
(นนัที่นคสือ การแสวงหาความเพลธิดเพลธิน) ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจวล่คำ "มคำเถอะ มคำลองสนบกสนคำนกปันดผ เอถ้
คำ จงสนบกสบคำยใจไป" แตล่ ดผเถวิด เรนืที่องนททั้กป็อนวิจจปังเชล่นกปัน 2 ขถ้คำพเจถ้คำพผดเกทที่ยวกปับกคำรหปัวเรคำะวล่คำ 
"บถ้คำๆบอๆ" และกลล่คำวถนงควคำมสนบกสนคำนวล่คำ "มทประโยชนย์อะไร" ณ จรุดหนถึที่งในชภีวธิต ซาโลมอนพ
ยายามทภีที่จะหาสนันตธิสรุขและความชสืที่นชมยธินดภีผตานการกธินเลภีรยงรสืที่นเรธิงและความบนันเทธิง กระนนัรนเขากล็
เรภียนรรูข้วตานภีที่นทาไปสรูตความวตางเปลตาและความคนับขข้องใจยธิที่งกวตาเดธิม เมสืที่อความสนรุกและความคถึก
คะนองสธิรนสรุดลง เขากล็รรูข้สถึกวตางเปลตาอยรูตเหมสือนเดธิม

3 ขถ้คำพเจถ้คำครบล่นควิดในใจวล่คำจะทคคำอยล่คำงไรกคำยจนงจะคนกคปักดถ้วยเหลถ้คำอง บล่น และใจยปังคงแนะนคคำ
ขถ้คำพเจถ้คำดถ้วยสตวิปปัญญคำ และจะยนดควคำมเขลคำไวถ้อยล่คำงไร จนขถ้คำพเจถ้คำจะเหป็นไดถ้วล่คำ อะไรจะดทสคคำหรปับ
ใหถ้บบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์กระทคคำภคำยใตถ้ทถ้องฟถ้คำตลอดชทววิตของเขคำ ณ จรุดหนถึที่งซาโลมอนเคย
ตนัดสธินใจทภีที่จะลอง ‘เคลธิบเคลธิรม’ ดข้วยเหลข้าองรุตน เขาลองเสข้นทางของความมถึนเมาและการแสวงหา 
‘ความเคลธิบเคลธิรม’ แลข้ว เขายกเหตรุผลวตาบางทภีการลองสธิที่งโงตเขลาเชตนนนัรน เขาอาจจะมภีความเขข้าใจทภีที่
ดภีขถึรนเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่คนอสืที่นๆกระททา กระนนัรนเขากล็เรภียนรรูข้อยตางรวดเรล็วเหมสือนคนอสืที่นๆอภีกมากมายวตา
เหลข้ามภีแตตททาใหข้ปนัญหาเลวรข้ายยธิที่งกวตาเดธิม

ปญจ 2:4-7 ดนังนนัรนซาโลมอนจถึงพยายามทภีที่จะคข้นหาการเตธิมเตล็มและสนันตธิสรุขใน
ชภีวธิตผตานทางโครงการใหญตๆ ขถ้คำพเจถ้คำกระทคคำกคำรใหญล่โต ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้สรถ้คำงเรนือนหลคำยหลปัง และ
ปลผกสวนองบล่นหลคำยแปลง 5 ขถ้คำพเจถ้คำทคคำสวนหยล่อนใจและสวนผลไมถ้หลคำยแหล่ง ปลผกตถ้นไมถ้มทผล
ทบกอยล่คำงไวถ้ในสวนเหลล่คำนปัทั้น 6 ขถ้คำพเจถ้คำสรถ้คำงสระนคทั้คำหลคำยสระสคคำหรปับตปัวเอง เพนืที่อจะใชถ้นคทั้คำในสระ
นปัทั้นรดหมผล่ไมถ้ททที่กคคำลปังงอกงคำม เพราะความมนั ที่งคนั ที่งมหาศาลของเขา ซาโลมอนจถึงมภีความสามารถทภีที่จะ
สรข้างเคหสถานใหญตโตดรุจพระราชวนังไดข้ พวกมนันอาจนตาตสืที่นตาและหรรูหรามากกวตาคฤหาสนยหรสือ
พระราชวนังใดๆทภีที่เคยสรข้างมาจนถถึงขณะนนัรน



7 ขถ้คำพเจถ้คำซนืทั้อทคำสชคำยหญวิงไวถ้ มททคำสเกวิดขนทั้นในบถ้คำน ขถ้คำพเจถ้คำยปังมทฝผงวปัวฝผงแพะแกะเปป็น
สมบปัตวิมคำกกวล่คำของบรรดคำคนททที่อยผล่ในกรบงเยรผซคำเลป็มกล่อนขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย เขาจข้างคนใชข้จทานวน
มหาศาลเพสืที่อดรูแลทรนัพยยสธินมากมายของเขา กระนนัรนในความมนั ที่งคนั ที่งและความรทที่ารวยของเขา ทรุกสธิที่ง
ลข้วนอนธิจจนัง เขาพบแตตความคนับขข้องใจและความวตางเปลตาของชภีวธิต

ปญจ 2:8-11 ขถ้คำพเจถ้คำสะสมเงวินทองไวถ้ดถ้วย และสคที่คำสมทรปัพยย์สมบปัตวิอปันควรคผล่กปับ
กษปัตรวิยย์และควรคผล่กปับเมนืองทปัทั้งหลคำย ขถ้คำพเจถ้คำมทนปักรถ้องชคำยหญวิงสคคำหรปับตปัว และเครนืที่องดนตรทท บก
อยล่คำง ซนที่งเปป็นสวิที่งชอบใจบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์ ซาโลมอนสะสมความมนั ที่งคนั ที่งตตอไป เขารายลข้อม
ตนัวเขาเองดข้วยเหลตานนักดนตรภีชนัรนดภีทภีที่สรุดเพสืที่อใหข้ความบนันเทธิงแกตเขา 9 ขถ้คำพเจถ้คำจนงเปป็นใหญล่เปป็นโต
และเพวิที่มพผนมคำกกวล่คำบรรดคำคนททที่เคยอยผล่มคำกล่อนขถ้คำพเจถ้คำในเยรผซคำเลป็ม และสตวิปปัญญคำของขถ้คำพเจถ้คำ
ยปังคงอยผล่กปับขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย ในความมนั ที่งมภีของเขา ซาโลมอนคธิดวตาตนยนังเปล็นคนมภีปนัญญาอยรูตเหมสือน
เดธิม  เขารทที่ารวยมากกวตาดาวธิดบธิดาของตนหรสือกษนัตรธิยยองคยใดทภีที่เคยอยรู ตกตอนเขาทภีที่เยรรูซาเลล็ม

10 สวิที่งใดๆททที่นปัยนย์ตคำของขถ้คำพเจถ้คำอยคำกเหป็น ขถ้คำพเจถ้คำกป็ไมล่ปวิดบปัง ขถ้คำพเจถ้คำมวิไดถ้หถ้คำมใจจคำก
ควคำมสนบกสนคำนใดๆ เพรคำะใจขถ้คำพเจถ้คำพบควคำมเพลวิดเพลวินในบรรดคำงคำนของขถ้คำพเจถ้คำ และนทที่เปป็น
สล่วนของขถ้คำพเจถ้คำจคำกกคำรงคำนทปัทั้งสวิทั้นของขถ้คำพเจถ้คำ ยนังรรูข้สถึกวตางเปลตาและคนับขข้องใจอยรูตเหมสือนเดธิม ซา
โลมอนจถึงหนันไปหาลนัทธธิวนัตถรุนธิยม เขาซสืรอสธิที่งใดกล็ตามและทรุกสธิที่งทภีที่เขาสนใจ เขาไลตตามการ
สนันทนาการ ความบนันเทธิงหรสือความสนรุกสนานรรูปแบบใดกล็ตาม และเขากล็สนรุกกนับการททาเชตนนนัรน
ดข้วย

11 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำหปันมคำดผบรรดคำสวิที่งททที่มนือขถ้คำพเจถ้คำกระทคคำ และควคำมเหนป็ดเหนนืที่อยททที่ขถ้คำพเจถ้คำ
ทบล่มเทลงไปและ ดผเถวิด ทบกอยล่คำงกป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ และไมล่มทประโยชนย์อะไร
ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ กระนนัรนเมสืที่อซาโลมอนหยรุดชนั ที่วครรูต เพสืที่อใครตครวญเกภีที่ยวกนับการทภีที่ตนไลตตามความ
สรุขทางเพศ ความมนั ที่งคนั ที่ง โครงการใหญตโตตตางๆ ความสนรุกสนานและลนัทธธิวนัตถรุนธิยม เขากล็ยนังรรูข้สถึก
วตางเปลตาอยรูตเหมสือนเดธิม ครนัรนสนรุกสนานกนับความเพลธิดเพลธินทรุกอยตางของชภีวธิต – ทนัรงทภีที่ดภีงามและผธิด
ททานองคลองธรรม เขากล็ไมตพบสธิที่งใดทภีที่ททาใหข้จธิตใจของเขารรูข้สถึกพอเลย มนันทธิรงใหข้เขารรูข้สถึกวตางเปลตา



และคนับขข้องใจ ไมตมภีสธิที่งใดนทาการเตธิมเตล็มทภีที่แทข้จรธิงและความชสืที่นชมยธินดภีมาใหข้ภายใตม้ดวงอาทวิตยย์ 
ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของเขา ซาโลมอนผตานเลยแหลตงแหตงสนันตธิสรุขและความชสืที่นชมยธินดภีทภีที่แทข้จรธิง 
– พระผรูข้สรข้างของเขาและสธิที่งตตางๆของพระเจข้า

ปญจ 2:12-14 ขณะยนังคข้นหาอยรูตในความมสืดแหตงสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของตนตตอไป 
ซาโลมอนกล็หนันไปหา “จธิตวธิทยาเชธิงพฤตธิกรรม” อภีกครนัร ง ขถ้คำพเจถ้คำจนงหปันมคำพวิเครคำะหย์สตวิปปัญญคำ 
ควคำมบถ้คำบอและควคำมเขลคำ เพรคำะคนททที่มคำภคำยหลปังกษปัตรวิยย์จะทคคำอะไรไดถ้บถ้คำง เขคำกป็กระทคคำสวิที่งททที่เขคำ
กระทคคำกปันมคำนคำนแลถ้วนปัทั้นไดถ้ 13 ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นวล่คำสตวิปปัญญคำววิเศษกวล่คำควคำมเขลคำ เหมนือนควคำมสวล่คำง
ววิเศษกวล่คำควคำมมนืด เขาพยายามทภีที่จะเขข้าใจชภีวธิตผตานทางรรูปแบบตตางๆทภีที่เปล็นแบบชาวโลกและ
ปราศจากพระเจข้าของจธิตวธิทยาเชธิงพฤตธิกรรมของสมนัยของเขา เขาศถึกษาสธิที่งทภีที่ถสือวตาเปล็นพฤตธิกรรม
ทภีที่ปกตธิและพฤตธิกรรมทภีที่ผธิดปกตธิ (นนัที่นคสือ ความบข้าบอ) เมสืที่อผรูข้สสืบราชบนัลลนังกยตตอจากเขาปรากฏตนัว 
เขาจะททาอะไรไดข้มากกวตาทภีที่ซาโลมอนไดข้ททาไปแลข้ว เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ เขาไดข้ททาทรุกอยตาง
สทาเรล็จหมดแลข้ว ขข้อสรรุปของเขากล็คสือวตาสตธิปนัญญายตอมเหนสือกวตาความโงตเขลาเหมสือนความสวตาง
ยตอมเหนสือกวตาความมสืด

14 คนมทสตวิปปัญญคำมทตคำอยผล่ในสมอง แตล่คนเขลคำเดวินในควคำมมนืด ถนงกระนปัทั้นขถ้คำพเจถ้คำยปังเหป็น
วล่คำ เหตบกคำรณย์อยล่คำงเดทยวกปันเกวิดขนทั้นแกล่เขคำทปัทั้งมวล แมข้คนมภีปนัญญาดภีกวตาคนโงตอยตางเหล็นไดข้ชนัด – คน
มภีปนัญญามองเหล็นความยรุตงยากลตวงหนข้าขณะทภีที่คนโงตมองไมตเหล็น – ทนัรงคนมภีปนัญญาและคนโงตกล็มนัก
เผชธิญสถานการณยแบบเดภียวกนันอยรูตบตอยๆ

ปญจ 2:15-16 ขถ้คำพเจถ้คำจนงรคคำพนงในใจวล่คำ "เหตบกคำรณย์อปันใดเกวิดแกล่คนเขลคำฉปันใด กป็
จะเกวิดกปับตปัวขถ้คำพเจถ้คำฉปันนปัทั้น ถถ้คำกระนปัทั้นแลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจะมทสตวิปปัญญคำมคำกมคำยทคคำไมเลล่คำ" ขถ้คำพเจถ้คำจนง
รคคำพนงในใจวล่คำ เรนืที่องนททั้กป็อนวิจจปังเหมนือนกปัน ซาโลมอนมองชภีวธิตจนถข้วนทนั ที่วและไดข้ขข้อสรรุปทภีที่วตาปนัญหา
แบบเดภียวกนันเหลตานนัรนเกธิดกนับคนโงตเหมสือนทภีที่เกธิดกนับตนัวเขาเอง (ซถึที่งเขาถสือวตาเปล็นคนมภีปนัญญา) นภีที่
เปล็นเหตรุใหข้เกธิดความคนับขข้องใจมากขถึรนไปอภีก



16 เพรคำะตลอดไปไมล่มทใครระลนกถนงคนมทสตวิปปัญญคำมคำกกวล่คำคนเขลคำ ดถ้วยเหป็นวล่คำในอนคำคต
กป็ลนืมกปันไปหมดแลถ้ว แลถ้วคนมทสตวิปปัญญคำตคำยอยล่คำงไร กป็เหมนือนคนเขลคำ เมสืที่อซาโลมอนใครตครวญ
เรสืที่องตตางๆของชภีวธิตมากยธิที่งขถึรน เขากล็ไดข้ขข้อสรรุปทภีที่วตาคนมภีปนัญญาไมตถรูกจดจทามากไปกวตาคนโงต 
นอกจากนภีรทนัรงคนมภีปนัญญาและคนโงตตตางกล็ตายเหมสือนกนัน ดนังนนัรนเขาจถึงสรรุปวตา จะมภีประโยชนยอนัน
ใดเลตา

ปญจ 2:17-21 ขถ้คำพเจถ้คำจนงเกลทยดชทววิต เพรคำะวล่คำกคำรงคำนททที่เขคำทคคำกปันภคำยใตถ้ดวง
อคำทวิตยย์กล่อควคำมสลดใจใหถ้แกล่ขถ้คำพเจถ้คำ เพรคำะสคำรพปัดกป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ 
18 เออ ขถ้คำพเจถ้คำเกลทยดกคำรงคำนทปัทั้งสวิทั้นของขถ้คำพเจถ้คำ ซนที่งขถ้คำพเจถ้คำตรคำกตรคคำอยผล่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ 
เพรคำะขถ้คำพเจถ้คำจคคำตถ้องละกคำรนปัทั้นไวถ้ใหถ้แกล่คนททที่มคำภคำยหลปังขถ้คำพเจถ้คำ เมสืที่อทบทวนชภีวธิตจากมรุมมอง
แบบมนรุษยยลข้วนๆ ซาโลมอนกล็เรธิที่มเกลภียดชนังมนัน ชภีวธิตเปล็นแตตความยรุตงยาก (นนัที่นคสือ นตาสลดใจ) มนัน
วตางเปลตาและนตาโมโห เขาเรธิที่มรรูข้สถึกหดหรูตใจกนับความพยายามทนัรงหมดของตน การงานทนัรงสธิรนทภีที่เขา
ไดข้กระททาจะสตงตตอไปยนังคนอสืที่นเมสืที่อเขาไมตอยรูตแลข้ว เขาเอาอะไรตธิดตนัวไปไมตไดข้เลยเมสืที่อเขาตาย

นอกจากนภีรซาโลมอนใครตครวญวตา 19 แลถ้วใครจะไปทรคำบวล่คำเขคำคนนปัทั้นจะเปป็นคนมทสตวิ
ปปัญญคำหรนือคนเขลคำ กระนปัทั้นเขคำกป็ครอบครองบรรดคำกคำรงคำนของขถ้คำพเจถ้คำ ททที่ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตรคำกตรคคำ
มคำและททที่ขถ้คำพเจถ้คำใชถ้สตวิปปัญญคำกระทคคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย เมสืที่อซาโลมอนจากไปแลข้ว
เขากล็ไมตรรูข้วตาการงานตตางๆของเขา (ซถึที่งเขาถสือวตายธิที่งใหญต) จะตกเปล็นมรดกของคนมภีปนัญญาหรสือคน
โงต (และปรากฏวตาบรุตรชายของเขาเรโหโบอนัมเปล็นคนโงต) ยธิที่งเขาคธิดเกภีที่ยวกนับประเดล็นตตางๆของชภีวธิต
มากเทตาไร เขากล็ยธิที่งรรูข้สถึกหดหรูต

20 ขถ้คำพเจถ้คำจนงกลปับอปัดอปัทั้นตปันใจนปักถนงเรนืที่องกคำรงคำนทปัทั้งสวิทั้นของขถ้คำพเจถ้คำ ซนที่งขถ้คำพเจถ้คำ
ตรคำกตรคคำมคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ 21 ดถ้วยวล่คำมทคนททที่ทคคำงคำนโดยใชถ้สตวิปปัญญคำ ควคำมรผถ้ และควคำม
ชคคำนคำญ แตล่แลถ้วกป็ละกคำรนปัทั้นใหถ้เปป็นสล่วนของอทกคนหนนที่งททที่หคำไดถ้ออกแรงทคคำเพนืที่อกคำรนปัทั้นไมล่ นทที่กป็
อนวิจจปังดถ้วยและสคำมคำนยย์ยวิที่ง ขณะทภีที่ซาโลมอนมองดรูชภีวธิตจากมรุมมองแบบมนรุษยย เขากล็เรธิที่มรรูข้สถึก
หดหรูตมากยธิที่งกวตาเดธิม เขาสามารถใชข้ชภีวธิตของตนไปกนับการสรข้างสตธิปนัญญาใหญตยธิที่ง ความรรูข้และ



ความสทาเรล็จ กระนนัรนเมสืที่อเขาตาย มนันอาจตกเปล็นของคนๆหนถึที่งทภีที่แทบไมตมภีครุณสมบนัตธิเหลตานนัรนเลย 
ยธิที่งซาโลมอนคธิดเกภีที่ยวกนับชภีวธิตจากมรุมมองแบบมนรุษยยมากเทตาไร เขากล็เรธิที่มรรูข้สถึกทข้อใจมากเทตานนัรน

ปญจ 2:22-24 เพรคำะวล่คำเขคำไดถ้อะไรจคำกบรรดคำกคำรงคำนและควคำมเครล่งเครทยดในใจ
ททที่เขคำตถ้องตรคำกตรคคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์เลล่คำ 23 ดถ้วยวล่คำวปันเวลคำทปัทั้งหมดของเขคำมทแตล่ควคำมเจป็บปวด 
และกวิจธบระของเขคำกล่อควคำมสลดใจ ถนงกลคำงคนืนจวิตใจของเขคำกป็ไมล่หยบดพปักสงบ นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย 
เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตมภีแตตความยากลทาบาก มนันเปล็นอนธิจจนัง – ความวตางเปลตาและปราศจาก
ความหวนัง

24 สคคำหรปับมนบษยย์นปัทั้นไมล่มทอะไรดทไปกวล่คำกวินและดนืที่ม กปับกคำรใหถ้จวิตใจของเขคำยวินดทในผลดท
แหล่งกคำรงคำนของเขคำ นทที่แหละขถ้คำพเจถ้คำเหป็นวล่คำเปป็นมคำจคำกพระหปัตถย์ของพระเจถ้คำ ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา
คนเราควรพยายามสนรุกกนับชภีวธิตใหข้มากทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะททาไดข้เพภียงเทตานนัรน เขาคธิดเองวตาขข้อสรรุปนภีร เปล็น
มาจากพระเจข้า (ซถึที่งมนันไมตใชต) จงระลถึกวตาหนนังสสือปนัญญาจารยยนทาเสนอมรุมมองของสตธิปนัญญาแบบ
มนรุษยย ถถึงกระนนัรนมนันกล็เปล็นสตวนหนถึที่งของพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ไดข้รนับการดลใจ

ปญจ 2:25-26 ขณะทภีที่เขาใกลข้ถถึงขข้อสรรุปของบทนภีรแลข้ว ซาโลมอนกล็ถามวตา ดถ้วย
ใครจะกวินไดถ้ หรนือใครจะมทควคำมชนืที่นบคำนไดถ้ มคำกกวล่คำขถ้คำพเจถ้คำ ขข้อสรรุปของเขากล็คสือวตา ใครจะสนรุก
กนับความเพลธิดเพลธินเหลตานนัรนไดข้มากกวตาตนัวเขา

26 เพรคำะวล่คำพระเจถ้คำประทคำนสตวิปปัญญคำ ควคำมรผถ้ และควคำมยวินดทใหถ้แกล่คนททที่พระองคย์ทรง
พอพระทปัยในสคำยพระเนตรของพระองคย์ แตล่สล่วนคนบคำปนปัทั้นพระองคย์ประทคำนควคำมเหนนืที่อยยคำก
ในกคำรรวบรวมและสะสมใหถ้เพวิที่มพผน เพนืที่อวล่คำเขคำจะไดถ้มอบใหถ้แกล่ผผถ้ททที่พอพระทปัยตล่อพระพปักตรย์
พระเจถ้คำ นทที่กป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจดถ้วย ซาโลมอนไดข้ขข้อสรรุปแบบมนรุษยยของตน
จากมรุมมองแบบมนรุษยยเหมสือนเดธิม เขาคธิดเองวตาพระเจข้าประทานบทาเหนล็จใหข้แกตคนดภีและทรงตภี
สอนคนบาป ยธิที่งกวตานนัรนพระเจข้าจะทรงเอาความเหนสืที่อยยากของคนบาปไปใหข้แกตคนดภี สทาหรนับซา
โลมอนแลข้ว นนัที่นดรูเหมสือนเปล็นความอนธิจจนังของชภีวธิตมากยธิที่งกวตาเดธิม บทหนถึที่งทภีที่แสดงถถึงความคนับ



ขข้องใจสธิรนดภีจถึงจบลงดข้วยประการฉะนภีรขณะทภีที่ซาโลมอนใครตครวญสธิที่งตตางๆของชภีวธิตจากมรุมมอง
แบบมนรุษยย

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 3: ซาโลมอนกลม่าวคนาประเมวินอชันยมืดยาวของตนเกขีอื่ยวกชับความ
อนวิจจชังของชขีววิตตม่อไป เขาเหก็นสวิอื่งทชันี้งปวง (จากมตุมมองแบบมนตุษยย์ของตน) วม่าเปก็นสวิอื่งทขีอื่หลขีกเลขีอื่ยง
ไมม่ไดม้

ปญจ 3:1-8 มทฤดผกคำลสคคำหรปับทบกสวิที่ง และมทวคำรสคคำหรปับเรนืที่องรคำวทบกอยล่คำงภคำยใตถ้
ฟถ้คำสวรรคย์ จากมรุมมองของซาโลมอน เหตรุการณยตตางๆของชภีวธิตซถึที่งเกธิดขถึรนเรสืที่อยไปเปล็นสธิที่งทภีที่เกสือบ
หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ เขามองชภีวธิตดข้วยมรุมมองหนถึที่งซถึที่งเขข้าใกลข้แนวคธิดชะตาก ทาหนด ปรนัชญาของเขาเปล็น
แบบมนรุษยยซถึที่งจรธิงๆแลข้วกลตาววตา อะไรจะเกธิดกล็ตข้องเกธิด

2 มทวคำรเกวิด และวคำรตคำย มทวคำรปลผก และวคำรถอนสวิที่งททที่ปลผกทวิทั้ง จากมรุมมองแบบกลนับสนัตยย
ของซาโลมอน ผรูข้คนเกธิดมาและสรุดทข้ายกล็ตายเหมสือนกนับพสืชผลถรูกปลรูกจากนนัรนกล็ถรูกเกล็บเกภีที่ยว มนัน
เปล็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้

3 มทวคำรฆล่คำ และวคำรรปักษคำใหถ้หคำย มทวคำรรนืทั้อทลคำยลง และวคำรกล่อสรถ้คำงขนทั้น ชตวงเวลาแหตง
สงครามและชตวงเวลาแหตงการเยภียวยาใหข้หายและการฟสืร นฟรูขถึรนใหมตยตอมจะมา มนันเปล็นสธิที่งทภีที่หลภีก
เลภีที่ยงไมตไดข้

4 มทวคำรรถ้องไหถ้ และวคำรหปัวเรคำะ มทวคำรไวถ้ทบกขย์ และวคำรเตถ้นรคคำ ในชตวงชภีวธิตของคนเรายตอม
จะมภีชตวงเวลาแหตงความโศกเศรข้าและชตวงเวลาแหตงการชสืที่นชมยธินดภี (ดรู หมายเหตรุเกภีที่ยวกนับเพลงสดรุดภี
149:3 สทาหรนับความเหล็นตตางๆเกภีที่ยวกนับแนวคธิดของคนฮภีบรรูเรสืที่องการเตข้นรทา)

5 มทวคำรโยนหวินทวิทั้ง และวคำรเกป็บรวบรวมหวิน มทวคำรสวมกอด และวคำรงดเวถ้นกคำรสวมกอด 
การโยนหธินทธิรงอาจหมายถถึงการเอากข้อนหธินออกไปจากทรุตงนาหรสือสวนองรุตน การเกล็บรวบรวมพวก
มนันอาจหมายถถึงงานกตอสรข้างอะไรบางอยตางโดยใชข้หธิน เชตนเดภียวกนันยตอมมภีเวลาทภีที่จะสวมกอดอภีก



คนพอๆกนับชตวงเวลาทภีที่มนันไมตเหมาะสม นภีที่เปล็นอภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนมองเหตรุการณยตตางๆของชภีวธิตวตา
เปล็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ไมตวตาสธิที่งเหลตานนัรนจะเปล็นเรสืที่องธรรมดาๆหรสือเปล็นเรสืที่องซนับซข้อนอยตางความ
สนัมพนันธยรรูปแบบตตางๆของมนรุษยย

6 มทวคำรแสวงหคำ และวคำรทคคำหคำย วคำรเกป็บรปักษคำไวถ้ และวคำรโยนทวิทั้งไป มภีหลายครนัร งทภีที่มนัน
เหมาะสมทภีที่จะเกล็บบางสธิที่งไวข้และมภีหลายครนัร งทภีที่สธิที่งหนถึที่งจะถรูกโยนทธิรงไป ทนัรงหมดลข้วนเปล็นสธิที่งทภีที่หลภีก
เลภีที่ยงไมตไดข้

7 มทวคำรฉทกขคำด และวคำรเยป็บ วคำรนวิที่งเงทยบ และวคำรพผด ยตอมมภีเวลาทภีที่จะฉภีกเสสืรอผข้าตาม
ธรรมเนภียมของชาวตะวนันออกทภีที่ฉภีกเสสืรอผข้าเพสืที่อแสดงออกถถึงความโศกเศรข้าหรสือความอกสนัที่นขวนัญ
หนภี ตรงกนันขข้ามมภีบางเวลาทภีที่เปล็นการดภีทภีที่จะซตอมแซมเสสืรอผข้า มภีหลายครนัร งทภีที่ควรหรุบปากและหลาย
ครนัร งทภีที่ควรเปธิดปากพรูด ทนัรงหมดลข้วนหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้

8 มทวคำรรปัก และวคำรเกลทยด วคำรสงครคำม และวคำรสปันตวิ มภีหลายครนัร งในชภีวธิตทภีที่ความรนักถรูก
ตข้องการและหลายครนัร งทภีที่ความเกลภียดชนังเปล็นสธิที่งจทาเปล็น ดรูหมายเหตรุสทาหรนับเพลงสดรุดภี 139:22 เชตน
เดภียวกนันสงครามจะเกธิดขถึรนอยตางปนัจจรุบนันทนันดตวนพอๆกนับสนันตธิสรุข ทนัรงหมดลข้วนหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้

สธิที่งเหลตานภีรทนัรงหมดเปล็นคทาพรูดทภีที่เปล็นจรธิงโดยทนั ที่วไปและพวกมนันมภีประโยชนยจนถถึงวนันนภีร  
ปนัญหากล็คสือมรุมมองทภีที่ซาโลมอนเขภียนพวกมนันออกมา เขาเหล็นทรุกสธิที่งเปล็นอนธิจจนังและเปล็นสธิที่งทภีที่ไมต
อาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ จากมรุมมองแบบมนรุษยยทภีที่กลนับสนัตยยของเขา ไมตมภีอะไรทภีที่ครุข้มกนับการลงแรงเลย

ปญจ 3:9-10 ซาโลมอนจถึงถามวตา คนงคำนไดถ้กคคำไรอะไรจคำกกคำรงคำนของเขคำ หาก
ทรุกสธิที่งลข้วนเปล็นอนธิจจนังและหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ การเขข้าไปยรุตงเกภีที่ยวกนับเรสืที่องราวตตางๆของชภีวธิตในดข้าน
อารมณย จธิตวธิญญาณและรตางกายจะมภีประโยชนยอนันใด จะไปลทาบากลทาบนททาไม

10 ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นเรนืที่องยคำกลคคำบคำกซนที่งพระเจถ้คำประทคำนใหถ้บบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์ทคคำกปันอยผล่
นปัทั้น ซาโลมอนตกตทที่าลงไปยธิที่งกวตาเดธิม เขามองพระเจข้าวตาสรข้างความยากลทาบากใหข้มนรุษยย แนวคธิด
ชอบเยาะเยข้ยและมรุมมองชภีวธิตแบบเนสืรอหนนังของเขาปรากฏชนัดเจน เหมสือนกนับคนทภีที่สงสนัยในเรสืที่อง



การมภีอยรูตของพระเจข้าหรสือคนทภีที่กบฏตตอพระเจข้าจทานวนมากจนถถึงวนันนภีร  ซาโลมอนมองพระเจข้าวตากตอ
ปนัญหาตตางๆใหข้มนรุษยชาตธิ เขาจถึงเกสือบพรูดหมธิที่นประมาทพระเจข้าแลข้ว

ปญจ 3:11-15 กระนนัรนจากมรุมมองแบบเนสืรอหนนังและกลนับสนัตยยของเขา ซาโลมอ
นกล็ยนังยอมรนับพระราชกธิจของพระเจข้าอยรูตเหมสือนเดธิม พระองคย์ทรงกระทคคำใหถ้สรรพสวิที่งงดงคำมตคำม
ฤดผกคำลของมปัน พระองคย์ทรงบรรจบโลกไวถ้ในจวิตใจของมนบษยย์ เพนืที่อมนบษยย์จะมองไมล่เหป็นวล่คำพระเจถ้คำ
ทรงกระทคคำอะไรไวถ้ตปัทั้งแตล่เดวิมจนกคำลสบดปลคำย ในดข้านหนถึที่ง พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างทรุกสธิที่งใหข้มภีความ
สวยงามตามธรรมชาตธิในฤดรูกาลอนันเหมาะสมของมนัน คทาทภีที่แปลวตา โลก (โอลอวย์ม) มภีความหมาย
วตา ‘ความไรข้ซถึที่งกาลเวลา’, ‘ความเปล็นนธิรนันดรย’ หรสือ ‘ความเกตาแกต’ ประเดล็นของซาโลมอนกล็คสือวตา
พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนรุษยยในแบบทภีที่วตาเขาไมตอาจเขข้าใจพระราชกธิจของพระเจข้าไดข้ อภีกครนัร งทภีที่เรา
เขข้าใจไดข้วตานภีที่คสือมรุมมองของ ‘ครธิสเตภียน’ คนหนถึที่งทภีที่กลนับสนัตยย

12 ขถ้คำพเจถ้คำทรคำบแลถ้ววล่คำ สคคำหรปับเขคำไมล่มทอะไรททที่จะดทไปกวล่คำเปรมปรทดวิดิ์และกระทคคำกคำรดท
ตลอดชทววิต 13 และวล่คำเปป็นของประทคำนจคำกพระเจถ้คำแกล่มนบษยย์ ททที่จะใหถ้มนบษยย์ไดถ้กวินดนืที่มและ
เพลวิดเพลวินในผลดทแหล่งบรรดคำกคำรงคำนของเขคำ อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนเกสือบพรูดหมธิที่นประมาทพระเจข้า
แลข้วเมสืที่อเขากลตาวหาวตาจรธิงๆแลข้วไมตมภีอะไรดภีในพระราชกธิจตตางๆของพระเจข้าเลยนอกเสภียจากทภีที่คน
เราจะใชข้ชภีวธิตไปเรสืที่อยๆ มนรุษยยททาไดข้แตตเพภียงกธิน ดสืที่ม จนัดการกธิจธรุระของตน และสนรุกสนานกนับ
ประโยชนยใดกล็ตามทภีที่เกธิดจากการตรากตรทาของตน นนั ที่นคสือทนัรงหมดทภีที่พระเจข้าประทานใหข้แกตเขา ชตาง
เปล็นมรุมมองชภีวธิตทภีที่นตาหดหรูตเสภียจรธิง! กระนนัรนนนัที่นกล็มนักเปล็นขข้อสรรุปของครธิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่กลนับ
สนัตยย

ทตามกลางมรุมมองทภีที่ชวนหดหรูต เชสืที่อเรสืที่องโชคชะตาและเปล็นแบบมนรุษยยของเขา ซาโลมอนกล็
เสรธิมความจรธิงอยรูตหนตอยหนถึที่ง 14 ขถ้คำพเจถ้คำทรคำบอยผล่วล่คำสคำรพปัดททที่พระเจถ้คำทรงกระทคคำกป็ดคคำรงอยผล่เปป็น
นวิตยย์ จะเพวิที่มเตวิมอะไรเขถ้คำไปอทกกป็ไมล่ไดถ้ หรนือจะชปักอะไรออกเสทยกป็ไมล่ไดถ้ พระเจถ้คำทรงกระทคคำเชล่น
นปัทั้น เพนืที่อใหถ้คนทปัทั้งหลคำยมทควคำมยคคำเกรงตล่อพระพปักตรย์พระองคย์ พระราชกธิจของพระเจข้ายตอมดทารง
อยรูตถาวร พระองคยไมตทรงททาสธิที่งใดครถึที่งๆกลางๆ พระองคยไมตทรงททาสธิที่งใดและปลตอยใหข้มนันลข้มเหลว



ไป ไมตมภีสธิที่งใดททาใหข้พระราชกธิจของพระเจข้าเสภียไปไดข้ บางทภีการประยรุกตยใชข้อยตางหนถึที่งของความ
จรธิงขข้อนภีรกล็คสือในเรสืที่องของความรอด ความรอดของพระเจข้านนัรนคงอยรูตถาวร มนันไมตหลตนหายหรสือลข้ม
เหลวไป เมสืที่อพระเจข้าทรงชตวยคนๆหนถึที่งใหข้รอด มนันกล็ดทารงอยรูตถาวรและอยรูตเปล็นนธิรนันดรย

กระนนัรนซาโลมอนกล็กลนับไปสรูตแนวคธิดมองโลกในแงตรข้ายแบบเนสืรอหนนังของตนอยตาง
รวดเรล็ว 15 อะไรๆซนที่งเปป็นอยผล่ในปปัจจบบปันกป็เปป็นอยผล่นคำนมคำแลถ้ว อะไรๆททที่จะเปป็นมคำกป็เคยเปป็นอยผล่นคำน
มคำแลถ้ว อดภีตยตอมซทรารอยตนัวมนันเอง ประวนัตธิศาสตรยเปล็นประตรูบานหนถึที่งทภีที่หมรุนเวภียน ทรุกสธิที่งในชภีวธิต
หมรุนวนเปล็นวนัฏจนักรและไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ ซาโลมอนถถึงขนาดตนัรงคทาถามเรสืที่องความยรุตธิธรรมของ
พระเจข้าเมสืที่อเขาอข้างวตาพระเจถ้คำทรงแสวงอะไรๆททที่ลล่วงไปนปัทั้น ซาโลมอนเปล็นคนหดหรูตทภีที่มภีความคธิด
ยรุตงเหยธิง นอกจากนภีร  มนันกล็เปล็นแบบนภีรบตอยๆเมสืที่อครธิสเตภียนทนัรงหลายดทาเนธินชภีวธิตในสภาพทภีที่กลนับสนัตยย
และททาตามเนสืรอหนนัง

ปญจ 3:16-17 มรุมมองแบบคนทภีที่มองตามธรรมชาตธิหรสือกลนับสนัตยยปรากฏใหข้เหล็น
ยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก ททที่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นวล่คำ ในททที่ของควคำมยบตวิธรรมมทควคำมชปัที่วรถ้คำยอยผล่ดถ้วย 
และในททที่ของควคำมชอบธรรมมทควคำมชปัที่วชถ้คำอยผล่ดถ้วย เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ไมตมภีความยรุตธิธรรมเลย 
แมข้แตตราวหนข้าบนัลลนังกยศาลยรุตธิธรรมซถึที่งขถึรนชสืที่อวตาซสืที่อตรงและไมตลทาเอภียงกล็มภีความฉข้อฉลและชนั ที่วรข้าย 
ศาลยรุตธิธรรมทนัรงหลายลข้วนฉข้อฉล

เหตรุฉะนนัรนซาโลมอนจถึงสรรุปวตา 17 ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจของขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ "พระเจถ้คำจะทรง
พวิพคำกษคำคนชอบธรรมและคนชปัที่วรถ้คำย เพรคำะมทกคำลกคคำหนดไวถ้สคคำหรปับทบกเรนืที่อง และสคคำหรปับกคำรงคำน
ทบกอยล่คำง" ความหวนังเดภียวของเขากล็คสือวตา พระเจข้าจะทรงอทานวยความยรุตธิธรรม กระนนัรนยนังมภีมรุมมอง
ทภีที่อตอนแออยรูตตรงนภีร  ทรรศนะของซาโลมอนเกภีที่ยวกนับความอนธิจจนังและการเชสืที่อเรสืที่องชะตาก ทาหนดยนัง
มภีอยรูตตตอไป เทตาทภีที่เขาทราบ พระเจข้าจะทรงพธิพากษาทนัรงคนชอบธรรมและคนชนั ที่วโดยไมตแยกแยะ นภีที่
บอกเปล็นนนัยถถึงทรรศนะของเขาทภีที่วตาพระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้การพธิพากษาเกธิดขถึรนแกตทนัรงคนดภีและ
คนชนัที่ว ทรุกคนจะโดนหมด



ปญจ 3:18-21 ซาโลมอนสรรุปเพธิที่มเตธิมอภีกวตาจรธิงๆแลข้วมนรุษยยดภีกวตาสนัตวยเพภียงนธิด
เดภียว ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจของขถ้คำพเจถ้คำเกทที่ยวกปับสภคำพของบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์วล่คำ "พระเจถ้คำทรง
ทดสอบเขคำเพนืที่อจะสคคำแดงวล่คำเขคำเปป็นเพทยงสปัตวย์" ซาโลมอนอยากใหข้พระเจข้าททาใหข้มนรุษยยตระหนนัก
วตาพวกเขาเปล็นเพภียงสตวนหนถึที่งของอาณาจนักรสนัตวย – แคตเปล็นรรูปแบบหนถึที่งทภีที่สรูงกวตา นนักวธิวนัฒนาการ
สมนัยใหมตทนัรงหลายกล็ททาแบบเดภียวกนัน

19 เพรคำะวล่คำเหตบกคำรณย์ของบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์กปับเหตบกคำรณย์ของสปัตวย์เดทยรปัจฉคำนนปัทั้น
เหมนือนกปัน คนือเปป็นเหตบกคำรณย์อปันเดทยวกปัน ฝล่คำยหนนที่งตคำย อทกฝล่คำยหนนที่งกป็ตคำยเหมนือนกปัน ทปัทั้งสองมทลม
หคำยใจอยล่คำงเดทยวกปัน และมนบษยย์ไมล่มทอะไรดทกวล่คำสปัตวย์เดทยรปัจฉคำน เพรคำะสคำรพปัดกป็อนวิจจปัง มนรุษยยทน
ทรุกขยกนับโศกนาฏกรรม การบาดเจล็บ โรคภนัยไขข้เจล็บ และความตายเหมสือนก นันกนับสนัตวยทนัรงหลาย 
มนรุษยชาตธิจถึงไมตดภีไปกวตาพวกสนัตวยเลย – “เพราะสารพนัดกล็อนธิจจนัง”

20 สคำรพปัดไปยปังททที่เดทยวกปัน สคำรพปัดเปป็นมคำจคำกผงคลทดวิน และสคำรพปัดกลปับเปป็นผงคลทดวินอทก 
ทนัรงมนรุษยยและสนัตวยตายและเปสืที่อยเนตาไป ไมตมภีความแตกตตาง 21 ใครรผถ้วล่คำจวิตววิญญคำณของมนบษยย์ไปสผล่
เบนืทั้องบนหรนือเปลล่คำ และววิญญคำณของสปัตวย์เดทยรปัจฉคำนลงไปสผล่พวิภพโลกหรนือเปลล่คำ ครนัรนกลตาวถถึง
ความเชสืที่อของคนโดยทนั ที่วไปทภีที่วตาวธิญญาณของมนรุษยยขถึรนไปสรูตสวรรคยเมสืที่อเขาเสภียชภีวธิต (ซถึที่งตตางจาก
วธิญญาณของสนัตวยทภีที่เชสืที่อกนันวตาลงไปสรูตเบสืรองใตข้) ซาโลมอนจถึงถามวตา ‘ใครรรูข้จรธิงกนัน’ ประเดล็นของ
เขากล็คสือวตาใครรรูข้ไดข้วตาเกธิดอะไรขถึรนกนับวธิญญาณของมนรุษยยเมสืที่อเขาตาย อภีกครนัร งทภีที่มรุมมองแบบเนสืรอ
หนนังตามธรรมชาตธิของ ‘ครธิสเตภียน’ ทภีที่กลนับสนัตยยปรากฏใหข้เหล็น

ปญจ 3:22 เพรคำะฉะนปัทั้นขถ้คำพเจถ้คำจนงเหป็นวล่คำ ไมล่มทอะไรดทไปกวล่คำททที่มนบษยย์จะเปรม
ปรทดวิดิ์ในกคำรงคำนของตน ดถ้วยวล่คำนปัที่นเปป็นสล่วนของเขคำ ใครจะนคคำเขคำใหถ้เหป็นวล่คำอะไรจะเปป็นมคำภคำย
หลปังเขคำ ซาโลมอนจถึงปธิดทข้ายบทนภีรโดยสรรุปวตาไมตมภีอะไรสทาหรนับมนรุษยยดภีไปกวตาการมภีชภีวธิตอยรูตเพสืที่อ
วนันนภีรและสนรุกกนับสธิที่งทภีที่เขาสามารถสนรุกไดข้เพราะวตาชภีวธิตกล็มภีเทตานภีร  คนเราจะทราบอะไรไดข้เกภีที่ยวกนับ
คนเหลตานนัรนทภีที่จะมภีชภีวธิตตตอจากเขา ภาพรวมทภีที่ใหญตกวตากล็คสือวตา ชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและไรข้สาระ จง
สนรุกกนับสธิที่งทภีที่ครุณสนรุกไดข้เพราะวตาชภีวธิตกล็มภีเทตานภีร



ชตางเปล็นมรุมมองทภีที่นตาเศรข้าและวตางเปลตาเสภียจรธิง! กระนนัรน นนัที่นกล็คสือมรุมมองของคนมากมาย
ในโลกทรุกวนันนภีร  พวกเขาไมตรรูข้จนักพระเจข้าหรสือหนันหลนังใหข้กนับพระองคยแลข้ว ชภีวธิตจถึงเปล็นเรสืที่องซนังกะ
ตาย ไมตนตาแปลกใจเลยวตาบางคนทภีที่มภีความคธิดเชตนนภีร จถึงตนัดสธินใจจบชภีวธิตของตนกตอนวนัยอนันควร

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 4: เมมือื่อเหก็นแลม้ววม่าชขีววิตนชันี้นอนวิจจชังและเปลม่าประโยชนย์ ซาโลม
อนในสภาพทขีอื่ทนาตามเนมืนี้อหนชังของตนจขงตชัดสวินใจทขีอื่จะเสนอคนาแนะนนาและสตวิปชัญญาของตน 
ขม้อความทขีอื่เขขียนไดม้รชับการดลใจอยม่างแนม่นอน กระนชันี้นมชันกก็เปก็นชตุดสะสมคนาพถูดและภาษวิตแบบ
มนตุษยย์

ปญจ 4:1-3 ขถ้คำพเจถ้คำพวิจคำรณคำบรรดคำกคำรขล่มเหงททที่เกวิดขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์อทก 
และดผเถวิด นคทั้คำตคำของผผถ้ททที่ถผกขล่มเหง ไมล่มทคนเลถ้คำโลมเขคำ ฝล่คำยผผถ้ขล่มเหงเขคำนปัทั้นกบมอคคำนคำจ แตล่หคำมทผผถ้ใด
เลถ้คำโลมเขคำไมล่ เหมสือนกนับพวกแนวคธิดเสรภีนธิยม ‘ซข้ายตกขอบ’ ของยรุคสมนัยใหมต ซาโลมอนเรธิที่มมอง
เหล็นสธิที่งตตางๆในรรูปของผรูข้ทภีที่ถรูกบภีบบนังคนับและผรูข้ทภีที่บภีบบนังคนับพวกเขา เขาเหล็นมนรุษยยสตวนใหญตวตาถรูก
เหยภียบยทที่าและถรูกบภีบบนังคนับ โดยตกเปล็นเหยสืที่อของบรรดาผรูข้บภีบบนังคนับทภีที่มภีใจแขล็งกระดข้าง นนั ที่นฟนังดรู
เหมสือนคทาขวนัญของพวกซข้ายตกขอบหนัวรรุนแรงทรุกวนันนภีร  กระนนัรนความคธิดทภีที่ปราศจากพระเจข้ากล็มนัก
มาถถึงขข้อสรรุปทภีที่หดหรูตเชตนนนัรนบตอยๆ

2 เพรคำะฉะนปัทั้นขถ้คำพเจถ้คำยกยล่องคนตคำยททที่ตคำยไปแลถ้วมคำกกวล่คำคนเปป็นททที่ยปังเปป็นอยผล่ มรุมมอง
แบบกลนับสนัตยยของซาโลมอนกล็เลวรข้ายเสภียจนเขาคธิดวตาการตายไปกล็ดภีกวตาการมภีชภีวธิตอยรูต อยตางนข้อย
คนตายกล็ไมตถรูกบภีบบนังคนับโดยผรูข้บภีบบนังคนับทภีที่ชนั ที่วรข้ายอภีกตตอไป – หรสือซาโลมอนกล็คธิดเชตนนนัรน

3 เออ คนททที่ยปังไมล่เปป็นมคำ ททที่ไมล่เหป็นกคำรชปัที่วททที่อบบปัตวิขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ กป็ยวิที่งดทกวล่คำคนทปัทั้ง
สองจคคำพวกนปัทั้น จากมรุมมองทภีที่หดหรูตของซาโลมอน คนทภีที่ไมตถรูกคลอดออกมากล็ดภีกวตาคนทภีที่มภีชภีวธิตอยรูต
หรสือคนทภีที่ตายไปแลข้ว เพราะวตาคนทภีที่ยนังไมตเกธิดมากล็ไมตรรูข้อะไรเกภีที่ยวกนับความทรุกขยลทาบาก การบภีบ
บนังคนับและอนธิจจนังของชภีวธิต



ปญจ 4:4-6 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำพวิจคำรณคำบรรดคำกคำรงคำนตรคำกตรคคำและบรรดคำฝทมนือใน
กคำรงคำน เพรคำะเหตบนททั้คนกป็ถผกเพนืที่อนบถ้คำนของตนรวิษยคำ นทที่กป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ
ดถ้วย แมข้ยามทภีที่คนๆหนถึที่งททาสธิที่งทภีที่ถรูกตข้อง เขากล็ถรูกอธิจฉาโดยเพสืที่อนบข้านของตน ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา 
‘แลข้วจะมภีประโยชนยอนันใด’ ทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนังและนตาโมโห

5 คนโงล่งอมนือ และกวินเนนืทั้อของตนเอง บางคนททาถรูกตข้องเหมสือนทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อทภีที่แลข้ว
คนอสืที่นๆกล็เปล็นคนโงตทภีที่ขภีร เกภียจทภีที่ตข้องหธิวแสบทข้อง

ซาโลมอนจถึงเอตยคทาภาษธิตแรกจากคทาภาษธิตเปล็นชรุดทภีที่กลนั ที่นจากสตธิปนัญญาแบบมนรุษยยของตน
6 ควคำมสงบสบขกคคำมนือหนนที่งยปังดทกวล่คำกคำรงคำนตรคำกตรคคำสองกคคำมนือและกวินลมกวินแลถ้ง แนตนอนวตาสธิที่งทภีที่
เขากลตาวเปล็นความจรธิง กระนนัรนไมตมภีสตธิปนัญญาทภีที่ไดข้รนับการดลใจในระดนับเดภียวก นับทภีที่พบในหนนังสสือ
สรุภาษธิตเลย เลตมหลนังนนัรนถรูกเขภียนโดยซาโลมอนในชตวงวนัยหนรุตมซถึที่งเปล็นตอนทภีที่เขามภีสามนัคคภีธรรมทภีที่
สนธิทสนมกนับพระเจข้าโดยสมบรูรณย แนตนอนวตามนันเปล็นความจรธิงทภีที่วตาการมภีชภีวธิตแบบพอมภีพอกธิน
พรข้อมกนับสนันตธิสรุขและความเงภียบสงบยตอมดภีกวตาการมภีชภีวธิตแบบมภีหนข้ามภีตาในสนังคมพรข้อมกนับ
อทานาจชสืที่อเสภียงทภีที่นทามาแตตความยรุตงยากและแรงกดดนัน

ปญจ 4:7-8 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำเหป็นอนวิจจปังภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์อทก จากนนัรนซาโลมอนพธิ
จารณาอภีกเรสืที่องทภีที่เขาถสือวตาเปล็นอนธิจจนัง ‘ขข้าพเจข้าหนันจากการพธิจารณาถข้อยคทาของคนโงตผรูข้นภีร และ
ขข้าพเจข้าเหล็นคนโงตอภีกคน ซถึที่งกลนับกนันกนับคนกตอนหนข้า’

8 คนือ คนหนนที่งอยผล่ตปัวคนเดทยว ไมล่มทคนอนืที่น ไมล่มทบบตรหรนือพทที่นถ้อง แตล่เขคำทคคำกคำรงคำนไมล่หยบด
หยล่อน ตคำของเขคำไมล่เคยอวิที่มควคำมมปัที่งคปัที่ง เขคำไมล่เคยควิดวล่คำ "ขถ้คำตรคำกตรคคำทคคำงคำนและตปัวขถ้คำอดๆ
อยคำกๆเพนืที่อผผถ้ใด" นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย และเปป็นเรนืที่องสคำมคำนยย์ แมทธธิว เฮนรภีที่เขภียนไวข้วตา “บตอยครนัร งทภีที่ยธิที่ง
มนรุษยยมภีมากขถึรนเทตาไร พวกเขากล็ยธิที่งอยากมภีมากกวตาเดธิมเทตานนัรน และพวกเขากล็มรุตงมนั ที่นในเรสืที่องนภีรมาก
เสภียจนพวกเขาไมตไดข้รนับความพถึงพอใจจากสธิที่งทภีที่พวกเขามภีอยรูตเลย ความเหล็นแกตตนัวเปล็นสาเหตรุของ
ความชนั ที่วรข้ายนภีร  คนทภีที่เหล็นแกตตนัวไมตสนใจใครเลย เขาไมตมภีคนอสืที่นใหข้ดรูแลนอกจากตนัวเขาเอง กระนนัรน



เขากล็แทบจะไมตปลตอยใหข้ตนัวเองไดข้หยรุดพนักเลย รวมถถึงผรูข้คนทภีที่เขาจข้างดข้วย เขาไมตเคยคธิดวตาตนัวเองมภี
พอแลข้วเลย”

ปญจ 4:9-12 พรข้อมกนันนนัรน ซาโลมอนเรธิที่มเสนอคทาภาษธิตเปล็นชรุดจากมรุมมองฝตาย
โลกของตน สองคนกป็ดทกวล่คำคนเดทยว เพรคำะวล่คำเขคำทปัทั้งสองยล่อมไดถ้รปับผลตอบแทนอยล่คำงดทสคคำหรปับ
กคำรงคำนของเขคำ 10 ดถ้วยวล่คำถถ้คำคนหนนที่งลถ้มลง อทกคนหนนที่งจะไดถ้พะยบงเพนืที่อนของตนใหถ้ลบกขนทั้น แตล่
ววิบปัตวิแกล่คนนปัทั้นททที่อยผล่คนเดทยวเมนืที่อเขคำลถ้มลง เพรคำะไมล่มทผ ผถ้อนืที่นพะยบงยกเขคำใหถ้ลบกขนทั้น ซาโลมอนสรรุปวตา
มภีสตธิปนัญญาในการมภีหรุข้นสตวนสนักคน แนตนอนวตานนัที่นเปล็นความจรธิงของชภีวธิตไมตวตามนันถรูกประยรุกตยใชข้
กนับชภีวธิตสมรส การนทาวธิญญาณหรสือการททาธรุรกธิจกล็ตาม

11 อนนที่ง ถถ้คำสองคนนอนอยผล่ดถ้วยกปัน เขคำกป็อบอบล่น แตล่ถถ้คำนอนคนเดทยวจะอบล่นอยล่คำงไรไดถ้เลล่คำ 
อภีกครนัร งทภีที่สตธิปนัญญาของการมภีหรุข้นสตวนสนักคนถรูกเสนอเพธิที่มเตธิม ภาพประกอบนภีรปรากฏชนัดและ
สะทข้อนใหข้เหล็นถถึงสมนัยหนถึที่งทภีที่ความคธิดเรสืที่องเพศและความไมตบรธิสรุทธธิธ ทางศภีลธรรมไมตไดข้ถรูกสสืที่อถถึง
เลยในสถานการณยดนังกลตาว

12 แมถ้คนหนนที่งสผถ้คนเดทยวไดถ้ สองคนจะสผถ้เขคำไดถ้แนล่ เชนือกสคำมเกลทยวจะขคำดงล่คำยกป็หคำมวิไดถ้ 
เมสืที่อถรูกจรูตโจมโดยปฏธิปนักษย สองคนยตอมดภีกวตาคนเดภียวแนตนอน อนันทภีที่จรธิงสามคนกล็ยธิที่งดภีกวตาอภีก 
สรุภาษธิตเรสืที่องเชสือกสามเกลภียวใหข้ภาพประกอบแกตประเดล็นของเขา

ปญจ 4:13-14 เดป็กยคำกจนและมทสตวิปปัญญคำกป็ดทกวล่คำกษปัตรวิยย์ชรคำและโฉดเขลคำผผถ้รปับ
คคคำแนะนคคำอทกไมล่ไดถ้แลถ้ว ซาโลมอนกลตาวโทษตนัวเองโดยไมตนตาจะรรูข้ตนัวดข้วยซทรา เขาอาจกลายเปล็น
กษนัตรธิยยชราและโงตเขลาองคยหนถึที่งทภีที่ไมตยอมฟนังคทาแนะนทาแลข้วกล็ไดข้ เขาจถึงเสนอแนะวตาคนหนรุตมสาว
ทภีที่มภีปนัญญากล็ดภีกวตากษนัตรธิยยทภีที่โงตเขลาเชตนนนัรน คทาถามจถึงมภีอยรูตวตาซาโลมอนกทาลนังกลตาวถถึงใคร เขาอาจมภี
ความเกลภียดชนังตตอบธิดาของเขาในชตวงบนัรนปลายชภีวธิต หากเปล็นเชตนนนัรนมนันกล็สะทข้อนใหข้เหล็นถถึงใจทภีที่
มนักกบฏของซาโลมอนเพราะวตาพระเจข้าไมตทรงมองดาวธิดเชตนนนัรนอยตางแนตนอน เขาอาจหมายถถึงซา
อรูลกล็ไดข้ ขข้อถนัดไปดรูเหมสือนจะบตงบอกเชตนนนัรน



14 เพรคำะทล่คำนออกมคำจคำกเรนือนจคคำแลถ้วขนทั้นครองรคำชสมบปัตวิ ในขณะททที่มทคนเกวิดในรคำช
อคำณคำจปักรของทล่คำนเองกลคำยเปป็นคนจน ดาวธิดบธิดาของซาโลมอนปรากฏตนัวขถึรนมาจากความไมตมภี
ชสืที่อเสภียงและการถรูกบภีบบนังคนับจนกลายเปล็นกษนัตรธิยยขณะทภีที่บรุตรชายทนัรงหลายของซาอรูลไมตไดข้มภีชภีวธิต
ทภีที่ดภี

ปญจ 4:15-16 ขถ้คำพเจถ้คำพวิจคำรณคำบรรดคำคนททที่มทชทววิตเดวินไปเดวินมคำอยผล่ภคำยใตถ้ดวง
อคำทวิตยย์ ทปัทั้งเดป็กคนททที่สองนปัทั้นททที่จะขนทั้นไปแทนทล่คำน ซาโลมอนพธิจารณาถถึงคนเหลตานนัรนทภีที่สสืบทอด
ตทาแหนตงบธิดาของพวกเขาในการครอบครอง 16 ประชคำชนทปัทั้งหลคำยคนือบรรดคำผผถ้ซนที่งอยผล่กล่อนนปัทั้น
ไมล่มทททที่สวิทั้นสบด และบรรดคำคนททที่มคำภคำยหลปังกป็จะไมล่เปรมปรทดวิดิ์ในทล่คำนดถ้วย แนล่นอน นทที่กป็เปป็นควคำมวล่คำง
เปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจดถ้วย แมข้เจข้านายหนรุตมคนหนถึที่งอาจโหยหาวนันนนัรนทภีที่เขาจะไดข้ขถึรนครอง
บนัลลนังกย เมสืที่อถถึงเวลานนัรนจรธิงๆ เขากล็เรภียนรรูข้ในไมตชข้าวตาเหลตาขข้าราชบรธิพารของเขาไมตไดข้ปภีตธิยธินดภีใน
ตนัวเขาเหมสือนทภีที่เขาคธิดไวข้วตาพวกเขาจะปภีตธิยธินดภีเลย เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ นภีที่เปล็นอนธิจจนังและเรสืที่อง
นตาโมโหมากยธิที่งขถึรนในชภีวธิตของเขา (เขาอาจพรูดจากประสบการณย แมข้ไมตเคยเจอกนับการกบฏแบบ
จรธิงๆจนังๆ ซาโลมอนกล็ถรูกมองวตาเปล็นผรูข้ปกครองทภีที่บภีบบนังคนับโดยประชาชนของเขาและคนเหลตา
นนัรนกล็แทบทนเขาในฐานะกษนัตรธิยยไมตไหว)

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 5: ซาโลมอนกลม่าวคนาภาษวิตแบบมนตุษยย์ของตนตม่อไป ประเดก็น
ของเขากก็คมือวม่าเหลม่านขีนี้คมือคนาแนะนนาทขีอื่ดขีทขีอื่สตุดทขีอื่มขีไดม้สนาหรชับชขีววิต

ปญจ 5:1 เจถ้คำจงระวปังเทถ้คำของเจถ้คำเมนืที่อเจถ้คำไปยปังพระนวิเวศของพระเจถ้คำ เพรคำะ
กคำรเขถ้คำใกลถ้ชวิดเพนืที่อจะฟปังกป็ดทกวล่คำคนเขลคำถวคำยสปักกคำรบผชคำ ดถ้วยวล่คำเขคำไมล่รผถ้วล่คำตนกคคำลปังทคคำชปัที่ว ซาโลม
อนจถึงเสนอคทาแนะนทาสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่อยากเขข้าไปในพระวธิหารของพระเจข้า ซถึที่งมภีสอง
ประการ: (1) จงระวนังเมสืที่อเขข้าไปในพระวธิหารของพระเจข้าและ (2) จงพรข้อมทภีที่จะฟนังมากกวตาเปธิด
ปากของเจข้า กลตาวอภีกนนัยหนถึที่ง จงระวนังทภีที่ๆเจข้าจะไปและสธิที่งทภีที่เจข้าจะพรูด คนโงตไมตคธิดมากเกภีที่ยวกนับการ



พลตามทรุกเรสืที่องทภีที่ตนไดข้ยธิน พวกเขาไมตมภีแนวคธิดทภีที่วตาลธิรนทภีที่พรูดพลตอยๆนนัรนเปล็นสธิที่งชนั ที่วรข้าย แมข้เขภียนจาก
มรุมมองแบบมนรุษยย ซาโลมอนกล็ใหข้คทาแนะนทาทภีที่ดภี

ปญจ 5:2-3 เขาใหข้คทาแนะนทาตตอไปเกภีที่ยวกนับการหรุบปากของเรา อยล่คำใหถ้ใจของ
เจถ้คำเรป็วและอยล่คำใหถ้ปคำกของเจถ้คำพผดโพลล่งๆตล่อเบนืทั้องพระพปักตรย์พระเจถ้คำ เพรคำะวล่คำพระเจถ้คำทรงสถวิตใน
สวรรคย์ และเจถ้คำอยผล่บนแผล่นดวินโลก เหตบฉะนปัทั้นเจถ้คำจงพผดนถ้อยคคคำ สตธิปนัญญาทภีที่ถรูกตข้องถรูกเสนออภีก
ครนัร ง เราถรูกกทาชนับใหข้ระมนัดระวนังในการเปธิดปากของเรา บรธิบทกล็คสือการใหข้คทาสนัญญาตตอพระเจข้า คทา
แนะนทาของซาโลมอนคสือใหข้เราพรูดนข้อยคทา โดยทนั ที่วไปนนัที่นเปล็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี อยตางไรกล็ตามบรธิบทกล็
คสือการใหข้คทาสนัญญาตตอพระเจข้า เมสืที่อพระเจข้าทรงนทาเราใหข้ใหข้คทาสนัญญาหรสือคทาปฏธิญาณตตอพระองคย 
คทาพรูดของเราจถึงควรนข้อยตตอพระพนักตรยพระองคย

3 ควคำมฝปันจะสคคำเรป็จโดยมทงคำนมคำก และจะรผถ้จปักเสทยงคนเขลคำไดถ้เพรคำะกคำรพ ผดมคำก เหมสือน
กธิจกรรมตตางๆในตอนกลางวนันกลายเปล็นหนัวขข้อทภีที่คนเกล็บไปฝนันบตอยๆ – ซถึที่งมนักถรูกททาใหข้สลนับซนับ
ซข้อนและถรูกบธิดเบสือน – เสภียงพรูดของคนโงตกล็เปล็นทภีที่ทราบไดข้โดยการใชข้ถข้อยคทาเยอะแยะของเขา 
คนโงตปกตธิแลข้วมภีเรสืที่องพรูดเยอะ ตรงกนันขข้ามคนมภีปนัญญาปกตธิแลข้วมภีเรสืที่องพรูดนข้อย เหมสือนเรสืที่องบข้าบอ
ตตางๆทภีที่เกธิดขถึรนในความฝนัน คนโงตกล็เปล็นเชตนนนัรนกนับความฝนันตตางๆของตน – ไรข้คตาและสลนับซนับซข้อน

ปญจ 5:4-7 เมนืที่อเจถ้คำปฏวิญคำณไวถ้ตล่อพระเจถ้คำ อยล่คำชปักชถ้คำททที่จะทคคำตคำมคคคำปฏวิญคำณ
นปัทั้นใหถ้สคคำเรป็จ เพรคำะพระองคย์หคำชอบพระทปัยในคนเขลคำไมล่ จงทคคำตคำมททที่เจถ้คำปฏวิญคำณไวถ้เถวิด 5 ททที่เจถ้คำ
จะไมล่ปฏวิญคำณกป็ยปังดทกวล่คำททที่เจถ้คำปฏวิญคำณแลถ้วไมล่ทคคำตคำม ซาโลมอนจถึงเสนอประเดล็นหลนักของตนตรง
นภีร  เมสืที่อผรูข้ใดใหข้คทาสนัญญาตตอพระเจข้า เขากล็ควรททาตามคทาสนัญญานนัรน การไมตสนัญญาอะไรตตอพระเจข้ากล็
ดภีกวตาการททาเชตนนนัรนและไมตกระททาตาม บรธิบททภีที่ใหญตกวตากล็คสือการระมนัดระวนังสธิที่งทภีที่เรากลตาว คทาพรูด
ตตางๆมภีความหมายหลายอยตางจรธิงๆ

6 อยล่คำใหถ้ปคำกของเจถ้คำเปป็นเหตบนคคำตปัวเจถ้คำใหถ้กระทคคำผวิดไป และอยล่คำพผดตล่อหนถ้คำทผตสวรรคย์วล่คำ 
นทที่แหละเปป็นควคำมพลปัทั้งเผลอ เหตบไฉนจะใหถ้พระเจถ้คำทรงพวิโรธเพรคำะเสทยงพผดของเจถ้คำ แลถ้วเลยทรง
ทคคำลคำยกคำรงคำนแหล่งนคทั้คำมนือของเจถ้คำเสทยเลล่คำ คทาแนะนทาเพธิที่มเตธิมถรูกใหข้ไวข้เกภีที่ยวกนับการใชข้ปากของเรา



อยตางโงตเขลา เมสืที่อเราใหข้คทาสนัญญาหนถึที่งตตอพระเจข้า เราจะกลตาวแกตพระองคยหรสือแกตทรูตสวรรคยทภีหลนัง
ไมตไดข้วตา “ขข้าพเจข้าไดข้ททาผธิดไปแลข้ว” จงระวนังเกลสือกวตาพระเจข้าจะทรงกรธิรวเพราะการใชข้ปากอยตางโงต
เขลาของเรา

7 เพรคำะวล่คำเมนืที่อฝปันมคำกและคคคำพผดมคำก กป็มทอนวิจจปังตล่คำงๆดถ้วย แตล่เจถ้คำจงยคคำเกรงพระเจถ้คำเถวิด 
เหมสือนกนับทภีที่ความฝนันตตางๆปกตธิแลข้วมภีลนักษณะสลนับซนับซข้อนและบข้าบอ คทาพรูดมากมายกล็เปล็นเชตน
เดภียวกนัน ทนัรงสองอยตางวตางเปลตาเหมสือนกนัน คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ จงมภีความยทาเกรงพระเจข้า
มากกวตาทภีที่จะใหข้คทาสนัญญาพลตอยๆตตอพระองคย

ปญจ 5:8-9 ถถ้คำเจถ้คำเหป็นคนจนในเมนืองถผกขล่มเหงกป็ดท เหป็นควคำมยบตวิธรรมและ
ควคำมเททที่ยงธรรมเอคำไปเสทยกป็ดท เจถ้คำอยล่คำประหลคำดใจในเรนืที่องนปัทั้น ดถ้วยวล่คำมทเจถ้คำหนถ้คำททที่คอยจปับตคำเจถ้คำ
หนถ้คำททที่อยผล่ แลถ้วยปังมทผผถ้สผงกวล่คำอทกชปัทั้นหนนที่งจปับตคำอยผล่เหนนือพวกเขคำทปัทั้งสวิทั้น ซาโลมอนแนะนทาวตาอยตาเอา
เรสืที่องความอยรุตธิธรรมตตางๆมาจนัดการดข้วยตนัวเอง มภีพระองคยผรูข้หนถึที่งทภีที่สรูงสตงกวตากษนัตรธิยยแหตงโลกนภีร
ผรูข้ทรงเหล็นและเฝข้าดรูอยรูต พระเจข้าทรงอยรูตสรูงกวตารนัฐบาลมนรุษยยใดๆอยตางแนตนอน

9 ยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก ผลประโยชนย์แหล่งแผล่นดวินโลก กป็อยผล่ททที่เขคำเหลล่คำนปัทั้นทปัทั้งหมด กษปัตรวิยย์เองกป็ไดถ้
รปับกคำรเลททั้ยงดผจคำกไรล่นคำ ซาโลมอนพธิจารณาวตาผลประโยชนยตตางๆแหตงแผตนดธินโลกเปล็นของคนทนัรง
ปวงไมตวตารวยหรสือจน แมข้แตตกษนัตรธิยยกล็ไดข้รนับการเลภีรยงดรูจากไรตนา

ปญจ 5:10-15 คราวนภีรซาโลมอนหนันไปกลตาวถถึงอนธิจจนังของความมนั ที่งคนั ที่ง คนรปักเงวิน
ยล่อมไมล่อวิที่มเงวิน และคนรปักสมบปัตวิไมล่รผถ้จปักอวิที่มกคคำไร นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย การรนักเงธินไมตนทาความพถึงพอใจ
มาใหข้ แมข้ยามทภีที่ความมนั ที่งมภีเพธิที่มพรูนขถึรนกล็ยนังไมตมภีความพถึงพอใจอยรูตดภี มนันเปล็นอนธิจจนังมากกวตาเดธิม

11 เมนืที่อของดทเพวิที่มพผนขนทั้น คนกวินกป็มทคปับคปัที่งขนทั้น คนททที่เปป็นเจถ้คำของทรปัพยย์จะไดถ้ประโยชนย์อะไร
นอกจคำกจะไดถ้ชมเลล่นเปป็นขวปัญตคำเทล่คำนปัทั้น เรสืที่องเยข้ยหยนันของความมนั ที่งคนั ที่งกล็คสือวตาเมสืที่อมนันมา คนเหลตา
นนัรนทภีที่มาถตายเทมนันออกไปกล็มาดข้วย ไมตมภีประโยชนยทภีที่แทข้จรธิงแกตเจข้าของความมนั ที่งคนั ที่งนนัรนนอกจากการ
ไดข้รรูข้วตาเขาไดข้มนันมา มนันถรูกระบายออกไปในเวลาไมตนาน



ความจรธิงหนถึที่งเกภีที่ยวกนับชภีวธิตถรูกนทาเสนอ 12 กคำรหลปับของกรรมกรกป็ผคำสบก ไมล่วล่คำเขคำจะไดถ้
กวินนถ้อยหรนือไดถ้กวินมคำก แตล่ควคำมอวิที่มทถ้องของคนมปัที่งมทกป็ไมล่ชล่วยเขคำใหถ้หลปับ คนทภีที่หาเลภีรยงชภีพโดยใชข้
แรงงานของตนปกตธิแลข้วกล็นอนหลนับสบาย อยตางไรกล็ตามคนรวยมนักนอนไมตหลนับตอนกลางคสืน
พรข้อมกนับความกนังวลและความกระวนกระวายตตางๆนานา ใครดภีกวตากนันเลตา ความมนั ที่งคนั ที่งเปล็นอภีก
สาเหตรุหนถึที่งของความวตางเปลตาและความทรุกขยหนนักในชภีวธิตมากกวตาเดธิม

13 ยปังมทสวิที่งสคำมคำนยย์อปันนล่คำสลดใจอทกอยล่คำงหนนที่งททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ คนือทรปัพยย์
สมบปัตวิททที่เจถ้คำของไดถ้เกป็บไวถ้จนเกวิดเปป็นภปัยแกล่ตน ความมนั ที่งคนั ที่งกลายเปล็นคทาสาปแชตงบตอยๆ ในฐานะ
คนรวยคนหนถึที่ง ซาโลมอนเหล็นความจรธิงขข้อนภีร วตาเปล็นความชนั ที่วรข้ายยธิที่งนนัก สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่มภี
ฐานะยากจน มนันอาจเปล็นการแกข้แคข้นอนันแสนหวาน ประเดล็นสทาคนัญกวตากล็คสือวตาการสนัที่งสมความ
มนั ที่งคนั ที่งไวข้เปล็นอนธิจจนัง

14 และทรปัพยย์สมบปัตวินปัทั้นสผญเสทยไปโดยเรนืที่องยคำกลคคำบคำกอปันชปัที่วรถ้คำย และเขคำใหถ้กคคำเนวิดบบตร
ชคำยคนหนนที่ง แตล่ไมล่มทอะไรในมนือเขคำ คนมนั ที่งมภีคนหนถึที่งอาจมภีบรุตรชายคนหนถึที่งแตตในขณะเดภียวกนันกล็
สรูญเสภียความมนั ที่งคนั ที่งของตนไป บรุตรชายของเขาจถึงเกธิดมาโดยไมตมภีมรดกจากบธิดาของตน

15 เขคำไดถ้คลอดมคำจคำกครรภย์มคำรดคำฉปันใด เขคำจะกลปับไปอยล่คำงเปลนือยเปลล่คำเชล่นเดทยวกปับททที่
เขคำมคำฉปันนปัทั้น และเขคำจะเอคำอะไรซนที่งเปป็นผลจคำกหยคำดเหงนืที่อแรงงคำนของเขคำตวิดมนือไปไมล่ไดถ้เลย เรา
อาจเขข้าใจวตานภีที่หมายถถึงคนรวยคนนนัรนหรสือหมายถถึงบรุตรชายของเขากล็ไดข้ ความมนั ที่งคนั ที่งเปล็นสธิที่งไมตจภีรนัง
มนันอยรูตทภีที่นภีที่เพภียงชนั ที่วคราวแลข้วกล็จากไป นอกจากนภีรหากมภีความแนตนอนหนถึที่งของชภีวธิต มนันกล็คสือวตา
ทรนัพยยสธินเงธินทองของชภีวธิตนภีร ไมตอาจถรูกโอนยข้ายไปยนังชภีวธิตถนัดไปไดข้เลย เราเกธิดมาตนัวเปลตาและจะ
กลนับไปหาพระเจข้าในแบบเดภียวกนัน

ปญจ 5:16-17 นทที่เปป็นสวิที่งสคำมคำนยย์อปันนล่คำสลดใจอทก คนือเขคำไดถ้เกวิดมคำอยล่คำงไรเขคำกป็
ตถ้องไปอยล่คำงนปัทั้น เขคำจะไดถ้ประโยชนย์อะไรเลล่คำททที่เขคำไดถ้ลงแรงเพนืที่อลมแลถ้ง มรุมมองแบบมนรุษยยของ
สตธิปนัญญาของซาโลมอนปรากฏชนัดเจน เทตาทภีที่เขาทราบ เราเขข้ามาในโลกนภีรตนัวเปลตาและเราจะจาก
โลกนภีร ไปในแบบเดภียวกนัน การททางานเพสืที่อผลกทาไรเปล็นเหมสือนการททางานเพสืที่อลม – ไมตจภีรนัง อยตางไร



กล็ตาม ซาโลมอนไมตไดข้พธิจารณาเรสืที่องทภีที่วตาประชาชนของพระเจข้าสามารถสนัที่งสมทรนัพยยสมบนัตธิ
มหาศาลไวข้ในสวรรคยโดยการรนับใชข้พระเจข้าในชภีวธิตนภีร

17 อนนที่งเขคำรปับประทคำนอยผล่ในควคำมมนืดตลอดปทเดนือนของเขคำ เขคำมทควคำมทบกขย์อยล่คำงสคำหปัส
และมทโทโสพรถ้อมกปับควคำมเจป็บไขถ้ มภีความสธิรนหวนังอยรูตในสตธิปนัญญาแบบมนรุษยย จธิตวธิทยาสมนัยใหมต
นนัรนวตางเปลตา สธิที่งทภีที่เยข้ยหยนันหนนักยธิที่งกวตาเดธิมกล็คสือวตา ซาโลมอนหมายเหตรุวตาคนรวยในชภีวธิตนภีร เผชธิญ
แตตความมสืด ความเศรข้าโศกและความเจล็บไขข้

ปญจ 5:18-20 ซาโลมอนจถึงไดข้ขข้อสรรุปอภีกประการของสตธิปนัญญาแบบมนรุษยย 
ดผเถวิด ททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นดทและสมควร คนือใหถ้กวินและดนืที่ม กปับปรทดคำในผลดทแหล่งบรรดคำกวิจกคำรของตนททที่
ตนกระทคคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ตลอดปทเดนือนแหล่งชทววิตของตนททที่พระเจถ้คำทรงประทคำนแกล่ตน เพรคำะ
กคำรนททั้แหละเปป็นสล่วนของตน เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ มนรุษยชาตธิจถึงควรกธิน ดสืที่มและสนรุกกนับชภีวธิตใหข้
มากทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ ชภีวธิตมภีเพภียงเทตานภีร และนภีที่คสือทนัรงหมดทภีที่เขาคาดหวนังไดข้ แนตนอนวตานภีที่เปล็นสตธิ
ปนัญญาของคนๆหนถึที่งทภีที่กลนับสนัตยยและททาตามเนสืรอหนนังซถึที่งคลข้ายกนับสตธิปนัญญาของมนรุษยยธรรมดาทภีที่
ไมตรอด

19 อนนที่งทบกๆคนททที่พระเจถ้คำทรงประทคำนทรปัพยย์สมบปัตวิและควคำมมปัที่งคปัที่งใหถ้ กป็ไดถ้ทรงโปรดใหถ้มท
อคคำนคำจรปับประทคำนของเหลล่คำนปัทั้น ไดถ้รปับสล่วนของตน และยวินดทปรทดคำในกคำรงคำนของตนไดถ้ นทที่แหละ
เปป็นของประทคำนจคำกพระเจถ้คำ สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่โชคดภีพอทภีที่จะสนรุกกนับเงธินทองและความ
มนั ที่งคนั ที่ง พวกเขาควรตระหนนักวตามนันเปล็นของประทานอยตางหนถึที่งจากพระเจข้า

20 เขคำจะไดถ้ไมล่ตถ้องนนกถนงปทเดนือนแหล่งชทววิตของตนมคำก เพรคำะพระเจถ้คำทรงตอบเขคำในสวิที่งททที่
ใหถ้ใจเขคำปวิตวิยวินดท แมข้แตตสทาหรนับคนรวยคนนนัรน ชภีวธิตกล็ผตานพข้นไปอยตางรวดเรล็ว ความหมายโดยนนัยทภีที่
ยธิที่งใหญตกวตากล็คสือวตาพระเจข้าทรงอวยพรบางคนใหข้มภีความชสืที่นชมยธินดภีและทรนัพยยสธินเงธินทองและคน
อสืที่นๆไมตไดข้โชคดภีขนาดนนัรน นนัที่นเปล็นสธิที่งทภีที่ไมตถรูกตข้องตามพระคนัมภภีรยเลยแมข้แตตนธิดเดภียว ซาโลมอนบ
อกเปล็นนนัยวตาพระเจข้าทรงเอาแตตใจในการอวยพรบางคนใหข้มภีความมนั ที่งคนั ที่งและคนอสืที่นๆมภีความ
ยากจน ประเดล็นของซาโลมอน (จากสตธิปนัญญาแบบมนรุษยยของเขา) กล็คสือ ดนังนนัรนจงสนรุกกนับสตวน



ในชภีวธิตของตนไมตวตามนันจะเปล็นอะไรกล็ตาม มนันมากกวตาสทาหรนับบางคนและนข้อยกวตาสทาหรนับคน
อสืที่นๆ ชภีวธิตเปล็นเพภียงเกมๆหนถึที่งแหตงความบนังเอธิญ – ตามมรุมมองแบบกลนับสนัตยยของซาโลมอน

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 6: มตุมมองแบบหดหถูม่ของชายคนหนขอื่งทขีอื่ซขมเศรม้า ทนาตามเนมืนี้อ
หนชังและกลชับสชัตยย์ดนาเนวินตม่อไป ในบทนขีนี้ซาโลมอนกลม่าวถขงอนวิจจชังของความมชัอื่งคชัอื่ง ครอบครชัว 
และแมม้แตม่ชขีววิตทขีอื่ยมืนยาว เขาพรรณนาตม่อไปถขงสวิอื่งทขีอื่เขามองวม่าเปก็นความเปลม่าประโยชนย์ของสวิอื่งใด
กก็ตาม

ปญจ 6:1-2 มทสวิที่งสคำมคำนยย์อยล่คำงหนนที่งททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ และสวิที่ง
นปัทั้นหนปักแกล่มนบษยย์ 2 คนือมนบษยย์คนใดททที่พระเจถ้คำทรงประทคำนทรปัพยย์สมบปัตวิ ควคำมมปัที่งคปัที่งและยศฐคำ
บรรดคำศปักดวิดิ์ใหถ้ จนสวิที่งใดๆททที่เขคำปรคำรถนคำสคคำหรปับตปัว จวิตใจเขคำกป็มทครบไมล่ขคำดเลย แตล่พระเจถ้คำมวิไดถ้
ทรงโปรดใหถ้เขคำมทอคคำนคำจรปับประทคำนสวิที่งนปัทั้นไดถ้ คนนอกบถ้คำนนอกเมนืองกลปับรปับประทคำนสวิที่งนปัทั้น นทที่กป็
อนวิจจปัง และเปป็นควคำมทบกขย์ใจอยล่คำงรถ้คำยแรง นภีที่เปล็นครนัร งทภีที่สธิบเจล็ดในยภีที่สธิบเจล็ดครนัร งทภีที่ซาโลมอนพรูดถถึง
สธิที่งทภีที่เขาไดข้เหล็น “ภายใตข้ดวงอาทธิตยย” ในกรณภีนภีรมนันเปล็น ความชชัอื่วรม้ายอยตางหนถึที่งในการประเมธินของ
เขา เขาบตนเกภีที่ยวกนับชายคนหนถึที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ประทานความมนั ที่งคนั ที่งและเกภียรตธิยศใหข้แลข้ว กระนนัรนเขา
กล็ไมตสามารถเพลธิดเพลธินกนับมนันไดข้ นภีที่บอกเปล็นนนัยวตาเขาตายกตอนวนัยอนันควร หรสือเปล็นคนนตาสงสาร
ในความมนั ที่งมภีของเขา หรสือใครบางคนทภีที่แขล็งแรงกวตาเขามาชธิงเอาความมนั ที่งคนั ที่งของเขาไป เหล็นไดข้
คตอนขข้างชนัดเจนวตาซาโลมอนกทาลนังพรูดถถึงตนัวเองอยรูต พระเจข้าไดข้ประทานความมนั ที่งคนั ที่งและเกภียรตธิยศ
ใหญตโตแกตเขาแลข้ว กระนนัรนเขากล็เปล็นคนนตาสมเพชยธิที่งนนัก คนมนั ที่งมภีเปล็นเชตนนภีรบตอยๆ พวกเขามภีความ
มนั ที่งคนั ที่ง แตตไมตเพลธิดเพลธินกนับมนัน พวกเขาไมตไดข้มภีความสรุขมากไปกวตาคนจนเลย

ปญจ 6:3-4 แมถ้วล่คำมนบษยย์คนใดมทบบตรสปักรถ้อยคน และมทอคำยบอยผล่หลคำยปท จนปท
เดนือนของเขคำกป็มคำกมคำย แตล่จวิตใจของเขคำหคำไดถ้อวิที่มดถ้วยของดทไมล่ ยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก เขคำไมล่มทงคำนฝปังศพ
ของตนดถ้วย ขถ้คำพเจถ้คำวล่คำบบตรททที่เกวิดมคำแทถ้งเสทยยปังดทกวล่คำคนนปัทั้น คราวนภีรซาโลมอนเสนอทฤษฎภีเกภีที่ยว
กนับชายคนหนถึที่งทภีที่มภีครอบครนัวใหญตและชภีวธิตยสืนยาว (เขาอาจกทาลนังพรูดถถึงสถานะทภีที่นตาเวทนาของตนัว



เองกล็ไดข้) กระนนัรนหากชายคนดนังกลตาวมภีจธิตใจทภีที่วตางเปลตาและไมตมภีงานฝนังศพของตนอยตางเหมาะสม
(ต.ย. นางเยเซเบล, เยโฮยาคธิม และคนอสืที่นๆ) ซาโลมอนกล็เสนอแนะวตาคนๆนนัรนเกธิดมาแทข้งเสภียเลย
ยนังดภีกวตา เหล็นไดข้ชนัดถถึงความหมดหวนังและความสธิรนหวนังในมรุมมองของซาโลมอน มรุมมองของคน
ทภีที่อยรูตหตางไกลจากพระเจข้ากล็เปล็นเชตนนนัรนบตอยๆ

4 เพรคำะเดป็กนปัทั้นเกวิดมคำอนวิจจปังและตคำยไปในควคำมมนืด และชนืที่อของเขคำถผกปวิดไวถ้ในควคำมมนืด
ซาโลมอนมองชภีวธิตเองวตาวตางเปลตา การเกธิดมาไมตไดข้มภีอะไรดภีเลย ความตายกล็มสืดมธิด และชสืที่อของ
คนๆหนถึที่งกล็ถรูกลสืมไปในไมตชข้า มรุมมองชภีวธิตแบบหดหรูตเชตนนนัรนเปล็นของซาโลมอนในสภาพทภีที่กลนับ
สนัตยยของเขา

ปญจ 6:5-6 ยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก ยปังไมล่ทปันเหป็นตะวปันหรนือยปังไมล่ทปันรผถ้เรนืที่องรคำวอะไร 
เดป็กคนนททั้มทควคำมสงบสบขยวิที่งกวล่คำผผถ้ใหญล่นปัทั้นเสทยอทก นภีที่หมายถถึงคนๆหนถึที่งทภีที่เกวิดมคำแทถ้ง (ซถึที่งถรูกพรูดถถึง
ในขข้อ 3) คนทภีที่เกธิดมาแทข้งเลยกล็คงไมตรรูข้อะไรเกภีที่ยวกนับชภีวธิต

6 เออ แมถ้วล่คำเขคำมทชทววิตอยผล่พปันปททวทอทกเทล่คำตปัว แตล่ไมล่ไดถ้เหป็นของดทอะไร ทบกคนมวิไดถ้ลงไปททที่
เดทยวกปันหมดดอกหรนือ จากนนัรนซาโลมอนเสนอสธิที่งตรงขข้ามสรุดขนัรวอภีกดข้าน เขาพรูดถถึงคนๆหนถึที่งทภีที่มภี
ชภีวธิตอยรูตถถึงหนถึที่งพนันปภี จากนนัรนกล็เพธิที่มอภีกเทตาตนัว กระนนัรนเทตาทภีที่เขาทราบไมตมภีอะไรดภีเลยในการนนัรนดข้วย 
คนทภีที่มภีชภีวธิตยสืนยาวสรุดทข้ายแลข้วกล็จะไปยนังทภีทๆี่ เดภียวกนับคนทภีที่เกธิดมาแทข้ง เหล็นไดข้ชนัดถถึงความสธิรนหวนัง
และความเปลตาประโยชนยของชภีวธิต ซาโลมอนมภีหมดทรุกสธิที่งแลข้ว กระนนัรนเขากล็ไมตมภีอะไรเลย คน
เหลตานนัรนทภีที่อยรูตหตางไกลจากพระเจข้ากล็เปล็นเชตนนนัรนบตอยๆ พวกเขาอาจเจรธิญรรุตงเรสืองแบบภายนอก แตต
พวกเขากล็วตางเปลตาอยรูตภายใน

ปญจ 6:7-8 บรรดคำกคำรงคำนของมนบษยย์กป็เพนืที่อปคำกของเขคำ แตล่ถนงกระนปัทั้นเขคำกป็
ไมล่รผถ้จปักอวิที่ม คราวนภีรซาโลมอนพรูดถถึงมรุมมองของตนเกภีที่ยวกนับการททางาน เทตาทภีที่เขาทราบมนันไมตมภีคตา
มากนนัก มนรุษยชาตธิททางานเพสืที่อทภีที่จะหาเลภีรยงปากทข้องของตนเทตานนัรน และความหธิวของเขากล็ไมตไดข้
รนับการเตธิมเตล็ม เหล็นไดข้ชนัดถถึงการคธิดในแงตรข้ายและความหดหรูตของคนๆหนถึที่งทภีที่ใชข้ชภีวธิตอยรูตนอกนทรา
พระทนัยพระเจข้า ชภีวธิตยตอมไมตมภีความหมาย



8 ดถ้วยวล่คำคนมทสตวิปปัญญคำไดถ้เปรทยบอะไรกวล่คำคนเขลคำเลล่คำ หรนือคนยคำกจนททที่รผถ้จปักประพฤตวิตปัว
อยผล่ตล่อหนถ้คำคนททที่มทชทววิตกป็ไดถ้เปรทยบอะไร เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ คนมภีปนัญญากล็ไมตไดข้มภีอะไรดภีไปกวตา
คนโงต คนยากจนเพลธิดเพลธินกนับอะไรทภีที่ใครๆไมตไดข้เพลธิดเพลธิน ซาโลมอนไมตเหล็นขข้อดภีอะไรเลยใน
ชภีวธิต

ปญจ 6:9-10 เหป็นแลถ้วกปับนปัยนย์ตคำกป็ดทกวล่คำควคำมปรคำรถนคำททที่ตระเวนไป นทที่กป็เปป็น
ควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจดถ้วย บางครนัร งมรุมมองทภีที่บธิดเบสือนของซาโลมอนกล็นทาเสนอความ
จรธิงอยรูตบข้าง ความคธิดตรงนภีรกล็คสือวตา ปนัจจรุบนันยตอมดภีกวตาการโหยหาบางสธิที่งทภีที่เราไมตมภี กระนนัรนสทาหรนับ
ซาโลมอนแลข้ว ความจรธิงทภีที่ตธิดดธินเชตนนนัรนเปล็นอนธิจจนังและเปล็นความวรุตนวายใจ เขานตาสนังเวชใน
สภาพทภีที่กลนับสนัตยยของตนและคธิดเอาเองวตาแมข้แตตการโหยหาบางสธิที่งทภีที่ดภีกวตากล็เปลตาประโยชนย

10 สวิที่งใดซนที่งมทอยผล่เดทดี๋ยวนททั้ เขคำไดถ้ใชถ้ชนืที่อเรทยกสวิที่งนปัทั้นนคำนมคำแลถ้ว และกป็ทรคำบกปันแลถ้ววล่คำมนบษยย์
คนืออะไร และเขคำไมล่อคำจโตถ้เถทยงกปับพระองคย์ผผถ้ทรงฤทธวิดิ์เดชคำกวล่คำตนไดถ้ ซาโลมอนกลตาวยข้อนถถึง
หนัวขข้อกตอนหนข้านนัรนทภีที่วตาไมตมภีอะไรใหมตภายใตข้ดวงอาทธิตยย อาดนัมตนัรงชสืที่อสธิที่งมภีชภีวธิตทนัรงปวงทภีที่ถรูกเนรมธิต
สรข้างแลข้ว คทาทภีที่แปลวตา มนบษยย์ (อาดชัม) กล็เปล็นชสืที่อของอาดนัมดข้วย ในทางกลนับกนันไมตมภีผรูข้ใดสามารถ
เอาชนะครูตตตอสรูข้ทภีที่แขล็งแรงกวตาตนไดข้ ซาโลมอนอาจหมายถถึงพระเจข้า มรุมมองชภีวธิตของเขาชตางหดหรูต
เสภียจรธิง ในดข้านหนถึที่งไมตมภีสธิที่งใดทภีที่อาดนัมมนรุษยยคนแรกไมตทราบอยรูตกตอนแลข้ว ในอภีกดข้านหนถึที่งใครจะ
เอาชนะพระองคยผรูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ ไดข้ ซาโลมอนเจอปนัญหาใหญตจรธิงๆ

ปญจ 6:11-12 ยวิที่งมทสวิที่งของมคำกกป็ยวิที่งอนวิจจปังมคำกแลถ้วจะเปป็นประโยชนย์อะไรแกล่
มนบษยย์เลล่คำ มรุมมองของซาโลมอนกล็คสือวตาสธิที่งตตางๆมากมายนนัรนเปลตาประโยชนย มนรุษยยดภีกวตาไดข้
อยตางไร

12 ใครคนไหนรผถ้วล่คำสวิที่งใดเปป็นสวิที่งททที่ดทสคคำหรปับมน บษยย์ในชทววิตนททั้ คนือในระยะวปันเดนือนปททปัทั้งหลคำย
แหล่งชทววิตอปันเหลวๆของตนททที่ไดถ้เสทยไปดบจดปังเงคำเลล่คำ หรนือใครผผถ้ใดอคำจบอกกปับมนบษยย์ไดถ้วล่คำ สวิที่งนททั้สวิที่ง
นปัทั้นจะเกวิดขนทั้นภคำยหลปังตนททที่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ซาโลมอนปธิดทข้ายบทนภีรดข้วยขข้อสรรุปทภีที่วตาชภีวธิตนนัรน



วตางเปลตา มนันไมตครุข้มคตากนับการมภีชภีวธิตอยรูตเลย ใครรรูข้วตาจะเกธิดอะไรขถึรนหลนังจากทภีที่ชภีวธิตของคนเราสธิรน
สรุดลงแลข้ว มรุมมองของคนๆหนถึที่งทภีที่อยรู ตหตางไกลจากพระเจข้ากล็หดหรูต ทข้อแทข้และวตางเปลตาเชตนนนัรน

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 7: ซาโลมอนพรนอื่าตม่อไปเกขีอื่ยวกชับความสวินี้นหวชังของชขีววิต (เทม่าทขีอื่
เขาทราบ) อยม่างไรกก็ตามในบทนขีนี้ เขากลม่าวถขงคนากลม่าวทขีอื่เปก็นภาษวิตหลายประการ ซขอื่งแมม้บางอชันถถูก
เขขียนจากมตุมมองทขีอื่ชวนหดหถูม่กก็ยชังเปก็นความจรวิงอยถูม่ดขี แมม้กลชับสชัตยย์และอยถูม่หม่างไกลจากพระเจม้า ซา
โลมอนกก็ระลขกถขงสมชัยทขีอื่พระเจม้าทรงถม่ายทอดสตวิปชัญญาทขีอื่แทม้จรวิงแกม่เขา

ปญจ 7:1-6 ในหกขข้อแรกของบทนภีร  ซาโลมอนกลตาวคทาภาษธิตตตางๆทภีที่มภีเนสืรอหา
เกภีที่ยวกนับชภีวธิต ชนืที่อเสทยงดทกป็ประเสรวิฐกวล่คำนคทั้คำมปันหอมอยล่คำงววิเศษ และวปันตคำยกป็ดทกวล่คำวปันเกวิด แนตทภีเดภียว
วตาคทาพรูดแรกเปล็นความจรธิง ชสืที่อเสภียงของคนๆหนถึที่งยตอมมภีคตามาก อยตางไรกล็ตาม มรุมมองแงตรข้ายของ
ซาโลมอนกล็รนัที่วไหลออกมาเหมสือนเดธิมเมสืที่อเขาอข้างวตาวนันแหตงความตายกล็ดภีกวตาวนันเกธิดของคนๆนนัรน 
ซาโลมอนรรูข้สถึกหดหรูตจนถถึงขนาดทภีที่วตาเขาตนัรงตาคอยความตาย ความบาปยตอมนทามาซถึที่งความสธิรนหวนัง
และความหมดหวนัง

2 ไปยปังเรนือนททที่มทกคำรไวถ้ทบกขย์กป็ดทกวล่คำไปยปังเรนือนททที่มทกคำรเลททั้ยงกปัน เพรคำะนปัที่นเปป็นวคำรสบดทถ้คำย
ของมนบษยย์ทปัทั้งปวง และผผถ้ททที่ยปังมทชทววิตอยผล่จะเอคำเหตบกคำรณย์นปัทั้นใสล่ไวถ้ในใจ ในสภาพทภีที่หดหรูตของเขา ซา
โลมอนเสนอแนะวตางานศพกล็ดภีกวตางานวธิวาหย มรุมมองของเขากล็คสือวตาความตายเปล็นสธิที่งทภีที่เลภีที่ยงไมตไดข้
ดนังนนัรนใหข้เราตายกนันดภีกวตา งานศพมภีจรุดประสงคยเพสืที่อนเตสือนใจคนเปล็นถถึงการไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้
ของความตาย ชตางเปล็นมรุมมองทภีที่หดหรูตจรธิงๆ! กระนนัรนการกลนับสนัตยยของซาโลมอนกล็พาเขาไปสรูตจรุด
นนัรน

3 ควคำมโศกเศรถ้คำกป็ดทกวล่คำกคำรหปัวเรคำะ เพรคำะควคำมเศรถ้คำหมองของใบหนถ้คำกป็ทคคำใหถ้จวิตใจดทขนทั้น
ไดถ้ สทาหรนับวธิธภีคธิดแบบบธิดเบสือนของซาโลมอน ความโศกเศรข้ากล็ดภีกวตาความชสืที่นชมยธินดภี เขาคธิดวตา
มรุมมองดนังกลตาวชตวยคนเราใหข้รนับมสือกนับความเปล็นจรธิงไดข้



4 จวิตใจของคนททที่มทสตวิปปัญญคำยล่อมอยผล่ในเรนือนททที่มทควคำมโศกเศรถ้คำ แตล่จวิตใจของคนเขลคำยล่อม
อยผล่ในเรนือนททที่มทกคำรสนบกสนคำน ซาโลมอนเขข้าใจถรูกตรงนภีร  มภีสตธิปนัญญาในการไปงานศพและแสดง
ความเสภียใจ ขณะทภีที่คนโงตกธินเลภีรยงรสืที่นเรธิงตตอไป

5 ฟปังคคคำตคคำหนวิของคนททที่มทสตวิปปัญญคำยปังดทกวล่คำใหถ้คนฟปังเพลงของคนเขลคำ ซาโลมอนพรูดถรูก
อภีกครนัร ง คทาวตากลตาวสนัที่งสอนจากคนมภีปนัญญาเปล็นสธิที่งทภีที่ดภี อยตางไรกล็ตามคนโงตสนรุกกนับความลรุตมหลง
ในความบนันเทธิงตตอไป ดรู สรุภาษธิต 13:18 และ 15:31-32 เชตนกนัน

6 มทเสทยงแตกของเรทยวหนคำมอยผล่ใตถ้หมถ้อฉปันใด เสทยงหปัวเรคำะของคนเขลคำกป็ฉปันนปัทั้น นทที่กป็
อนวิจจปังดถ้วย บรธิบทยนังเกภีที่ยวขข้องกนับวลภีสรุดทข้ายของขข้อทภีที่แลข้วเหมสือนเดธิม คนโงตกธินเลภีรยงรสืที่นเรธิงและ
หนัวเราะเหมสือนไฟปะทรุ กระนนัรนมภีวาระหนถึที่งสทาหรนับการไวข้ทรุกขยและการแสดงความเสภียใจอนัน
เหมาะสม คนโงตจทานวนมากมรุตงทภีที่จะปธิดบนังและเคลสือบคลรุมความเปล็นจรธิงเรสืที่องความตายโดยการ
กธินเลภีรยงสนรุกสนาน ซาโลมอนพรูดถรูกทภีที่วตาพฤตธิกรรมดนังกลตาวเปล็นอนธิจจนัง – วตางเปลตา

ปญจ 7:7-10 คทาแนะนทาแบบหดหรูตของซาโลมอนดทาเนธินตตอไป แทถ้จรวิงกคำรบทบ
บปังคปับกระทคคำใหถ้ผผถ้มทสตวิปปัญญคำโงล่ไป และสวินบนกป็กระทคคำใหถ้ควคำมเขถ้คำใจเสทยไป จากมรุมมองของซา
โลมอน การบภีบบนังคนับ (นนัที่นคสือ ความทรุกขยลทาบากตตางๆ) อาจททาใหข้คนเราเปล็นบข้าไดข้ ในทางกลนับ
กนันสธินบนยตอมบธิดเบสือนการพธิพากษาทภีที่ดภี

8 เบนืทั้องปลคำยแหล่งสวิที่งใดๆกป็ดทกวล่คำเบนืทั้องตถ้นแหล่งสวิที่งนปัทั้นๆ แมข้มรุมมองของเขาเปล็นแบบเนสืรอหนนัง 
ประสบการณยของมนรุษยยกล็ยนังสอนวตาเบสืรองปลายของสธิที่งๆหนถึที่งปกตธิแลข้วกล็ดภีกวตาเบสืรองตข้นของมนัน 
การโตเปล็นผรูข้ใหญตยตอมดภีกวตาการปฏธิสนธธิ และแทข้จรธิงแลข้ว มทใจอดกลปัทั้นกป็ดทกวล่คำมทใจอหปังกคำร ดรู 
สรุภาษธิต 14:29

อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนเขข้าใจถรูกตข้อง 9 อยล่คำใหถ้ใจของเจถ้คำโกรธเรป็ว เพรคำะควคำมโกรธมทประจคคำ
อยผล่ในทรวงอกของคนเขลคำ เขาระลถึกถถึงสตธิปนัญญาทภีที่แทข้จรธิงบางประการจากสมนัยทภีที่เขาดทาเนธินก นับ
พระเจข้า ดรู สรุภาษธิต 14:17 และ 16:32



10 อยล่คำวล่คำ "อะไรหนอเปป็นเหตบใหถ้กคำลกล่อนดทกวล่คำกคำลบปัดนททั้" เพรคำะททที่เจถ้คำไตล่ถคำมนปัทั้นไมล่ไดถ้
ถคำมดถ้วยสตวิปปัญญคำ ซาโลมอนจรธิงๆแลข้วใหข้คทาแนะนทาวตา ‘อยตาคธิดวตาวนันชสืที่นคสืนสรุขในสมนัยเกตาๆดภี
กวตาวนันนภีร  เพราะวตาในการททาเชตนนนัรน คนๆนนัรนกล็เปธิดเผยวตาเขาไมตรรูข้วตาตนัวเองกทาลนังพรูดเรสืที่องอะไรอยรูต’ 
คทาแนะนทานภีรถรูกตข้อง แตตมนันแตกออกมาจากประสบการณยของมนรุษยย แมข้แตตชาวโลกกล็สามารถ
กลตาวถข้อยคทาทภีที่มภีปนัญญาแบบนนัรนไดข้

ปญจ 7:11-14 คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนไปกลตาวถถึงตนัวสตธิปนัญญาเองบข้าง อภีกครนัร ง
ทภีที่เขาเสนอคทาพรูดทภีที่เปล็นจรธิงหลายประการ แมข้แตตผรูข้คนทภีที่อยรูตหตางไกลจากพระเจข้ากล็หาสตธิปนัญญาพบ
จากประสบการณยตตางๆของชภีวธิต นนัที่นคสือสตธิปนัญญาแบบทภีที่ถรูกพบดข้านลตางนภีร  สตวิปปัญญคำประกอบกปับ
มรดกกป็เปป็นของดท กคำรนปัทั้นเปป็นประโยชนย์แกล่คนททที่ไดถ้เหป็นดวงตะวปัน สามนัญสทานถึกยตอมบตงชภีรวตาการ
จนัดการมรดกดข้วยสตธิปนัญญานนัรนดภีและเปล็นประโยชนย

12 เงวินเปป็นเครนืที่องปถ้องกปันฉปันใด สตวิปปัญญคำกป็เปป็นเครนืที่องปถ้องกปันฉปันนปัทั้น และผลประโยชนย์
ของควคำมรผถ้ คนือสตวิปปัญญคำยล่อมรปักษคำชทววิตของผ ผถ้ททที่มทสตวิปปัญญคำนปัทั้น ซาโลมอนหมายเหตรุวตาสตธิ
ปนัญญาสามารถนทาการปกปข้องและเงธินทองมาใหข้ไดข้ อยตางไรกล็ตาม สตธิปนัญญายตอมดภีกวตาเพราะวตา
มนันใหข้ชภีวธิตแกตคนเหลตานนัรนทภีที่มภีมนัน คทาทภีที่แปลวตา ควคำมรผถ้ (ดาหย์อชัธ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตาสตธิปนัญญา

13 จงพวิจคำรณคำพระรคำชกวิจของพระเจถ้คำ สวิที่งใดๆททที่พระองคย์ทรงกระทคคำใหถ้คดอยผล่แลถ้ว ใครจะ
เหยทยดสวิที่งนปัทั้นๆใหถ้ตรงไดถ้เลล่คำ อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนพรูดถรูก พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างงรูใหญตและคลสืที่นแหตง
ทข้องทะเล ใครจะททาใหข้พวกมนันตรงไดข้เลตา

14 ในวปันแหล่งควคำมเจรวิญกป็จงชนืที่นชมยวินดท แตล่ในวปันแหล่งควคำมทบกขย์ยคำกกป็จงพวินวิจพวิจคำรณคำ 
พระเจถ้คำทรงบปันดคำลใหถ้มททปัทั้งสองอยล่คำง เพนืที่อมนบษยย์จะไมล่คถ้นไดถ้วล่คำเมนืที่อเขคำลล่วงไปแลถ้วจะมทอะไรมคำ 
มนันงตายทภีที่จะชสืที่นชมยธินดภีในชตวงเวลาทภีที่มภีความสรุข อยตางไรกล็ตามเมสืที่อความทรุกขยลทาบากผตานเขข้ามา เรา
กล็ควรฉรุกคธิดและพธิจารณาวตาพระเจข้าทรงยอมใหข้ทนัรงสองอยตางเกธิดขถึรน คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ
จงรนับเอาสธิที่งทภีที่ดภีพรข้อมกนับสธิที่งทภีที่เลว อภีกครนัร งทภีที่สตธิปนัญญาแบบมนรุษยยถรูกกลตาวถถึงตรงนภีร  – นนัที่นแหละ
ชภีวธิต



ปญจ 7:15-18 ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นสวิที่งเหลล่คำนททั้ทปัทั้งสวิทั้นในชทววิตอนวิจจปังของขถ้คำพเจถ้คำ คนือคน
ชอบธรรมพวินคำศในควคำมชอบธรรมของตปัว และมทคนชปัที่วรถ้คำยมทชทววิตยนืนยคำวในกคำรกระทคคำชปัที่ว ซา
โลมอนมองชภีวธิตอภีกครนัร งจากมรุมมองแบบมนรุษยยทภีที่กลนับสนัตยย คนชอบธรรมพธินาศไปและคนชนั ที่ว
เจรธิญรรุตงเรสือง ขข้อสรรุปตามเนสืรอหนนังของเขาอยรูตในหลายขข้อถนัดไปนภีร

ดนังนนัรน 16 อยล่คำเปป็นคนชอบธรรมเกวินไป และอยล่คำฉลคำดเกวินตปัว เหตบใดเจถ้คำจะทคคำตปัวใหถ้พวินคำศ
เสทยเลล่คำ หากคนชอบธรรมตายกตอนวนัยอนันควร แลข้วททาไมตข้องกนังวลเกภีที่ยวกนับการเปล็นคนชอบธรรม
เกธินไปหรสือเปล็นคนมภีปนัญญาเกธินพอดภีดข้วยเลตา ขข้อสรรุปโดยนนัยของซาโลมอนกล็คสือ ‘แลข้วจะมภี
ประโยชนยอะไร’

17 อยล่คำชปัที่วมคำกนปัก หรนืออยล่คำเปป็นคนเขลคำ ทคคำไมเจถ้คำจะไปตคำยเสทยกล่อนถนงวคำรของเจถ้คำเลล่คำ ขข้อ
สรรุปแบบมนรุษยยปรากฏใหข้เหล็นมากยธิที่งขถึรน จงททาทรุกสธิที่งแบบพอดภีๆ สตธิปนัญญานธิดหนตอยและความ
บาปเลล็กนข้อยยตอมไมตเปล็นไร จงสนรุกกนับชภีวธิตกตอนครุณตายกตอนวนัยอนันควร อภีกครนัร งทภีที่สตธิปนัญญาของ
ชายคนหนถึที่งทภีที่กลนับสนัตยยปรากฏใหข้เหล็น

18 กป็ดทอยผล่แลถ้วททที่เจถ้คำจะยนดถนือสวิที่งเหลล่คำนททั้ไวถ้ เออ เจถ้คำอยล่คำแบมนือปลล่อยสวิที่งนปัทั้นใหถ้หล บดลอยเสทยทท
เดทยว เพรคำะวล่คำผผถ้ททที่เกรงกลปัวพระเจถ้คำจะพถ้นจคำกบรรดคำสวิที่งททที่กลล่คำวมคำนททั้ ความคธิดตรงนภีรกล็คสือวตา 
เปล็นการดภีทภีที่เราจะรนับเอาคทาแนะนทานภีร ไวข้และไมตถอนตนัวไปเสภียจากมนัน หากเราเกรงกลนัวพระเจข้า เรา
กล็จะไดข้รนับการละเวข้นเสภียจากความชอบธรรมมากเกธินไปหรสือสตธิปนัญญามากเกธินไป อภีกครนัร งทภีที่ซา
โลมอนเกสือบพรูดถรูก

ปญจ 7:19-22 เขาวกกลนับมาพรูดถถึงสตธิปนัญญาโดยตรงอภีกครนัร ง สตวิปปัญญคำเปป็นกคคำลปัง
แกล่คนฉลคำดดทกวล่คำผผถ้มทอคคำนคำจใหญล่โตสวิบคนททที่อยผล่ในเมนือง อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนหมายเหตรุความจรธิง
ประการหนถึที่ง สตธิปนัญญายตอมดภีกวตาการใชข้ก ทาลนัง

20 แนล่ททเดทยวไมล่มทคนชอบธรรมสปักคนเดทยวบนแผล่นดวินโลก ททที่ไดถ้ประพฤตวิลถ้วนแตล่ควคำมดท 
และไมล่กระทคคำบคำปเลย ประเดล็นของซาโลมอนกล็คสือวตา แมข้สตธิปนัญญามภีประโยชนยและครุข้มครองคน



ดภี กระนนัรนไมตมภีใครทภีที่มภีสตธิปนัญญาจนถถึงขนาดใชข้ชภีวธิตโดยไมตกระททาบาปเลย อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนพรูด
ถรูก

21 อยล่คำสนใจฟปังบรรดคำถถ้อยคคคำททที่ใครๆกลล่คำว เกรงวล่คำเจถ้คำจะไดถ้ยวินทคำสของเจถ้คำแชล่งดล่คำตปัวเจถ้คำ 
22 ดถ้วยวล่คำเจถ้คำกป็แจถ้งอยผล่กปับใจของเจถ้คำเองหลคำยครปัทั้งหลคำยหนแลถ้ววล่คำ ตปัวเจถ้คำเองไดถ้แชล่งดล่คำคนอนืที่น
เหมนือนกปัน อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนเสนอคทาแนะนทาทภีที่ถรูกตข้อง ทรุกคนไมตวตาจะเรล็วหรสือชข้ายตอมกลตาวคทา
พรูดแงตลบซถึที่งไมตควรถรูกถสือเปล็นเรสืที่องจรธิงจนัง คทาแนะนทาของเขากล็คสือ ไมตตข้องไปสนใจคทาพรูดทภีที่บนังเอธิญ
ไดข้ยธินมา คทาแชตงดตาตรงนภีร ไมตจทาเปล็นตข้องบอกเปล็นนนัยถถึงคทาพรูดทภีที่หยาบคาย แตตหมายถถึงคทาพรูดวธิพากษย
วธิจารณยหรสือลบหลรูตดรูหมธิที่น คทาแนะนทาทภีที่ถรูกใหข้ไวข้กล็คสือ อยตาไปคธิดมากเรสืที่องความคธิดเหล็นตตางๆทภีที่ใคร
บางคนพรูดเกภีที่ยวกนับตนัวครุณ ปกตธิแลข้วพวกมนันเปล็นเพภียงไอนทราทภีที่ระบายออกมา

ปญจ 7:23-26 บรรดคำขถ้อควคำมเหลล่คำนททั้ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ชปันสผตรดผดถ้วยใชถ้สตวิปปัญญคำแลถ้ว 
ขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำจะไดถ้ปปัญญคำ" แตล่ปปัญญคำนปัทั้นกลปับอยผล่หล่คำงไกลจคำกขถ้คำพเจถ้คำ 24 สวิที่งททที่อยผล่ไกลและ
ลนกลคทั้คำเหลนือเกวิน ใครผผถ้ใดจะคถ้นออกมคำไดถ้ ความหมายกล็คสือวตา ‘สธิที่งทนัรงปวงนภีรขข้าพเจข้าไดข้พยายามทภีที่จะ
ททาโดยใชข้สตธิปนัญญา’ ซาโลมอนพยายามทภีที่จะไลตตามวธิถภีแหตงสตธิปนัญญา กระนนัรนเขากล็หามนันไมตพบ 
เมสืที่อผรูข้ใดอยรูตหตางไกลจากพระเจข้า สตธิปนัญญาทภีที่แทข้จรธิงกล็อยรูตหตางไกลเชตนกนัน สทาหรนับคนเชตนนนัรน สตธิ
ปนัญญาทภีที่แทข้จรธิงกล็หนภีหายไป

25 ใจขถ้คำพเจถ้คำหวนกลปับมคำเรทยนรผถ้และเสคำะกปับแสวงหคำสตวิปปัญญคำ และม ผลเหตบของสวิที่งตล่คำงๆ 
เพนืที่อใหถ้รผถ้ควคำมชปัที่วรถ้คำยแหล่งควคำมเขลคำ คนือควคำมเขลคำและควคำมบถ้คำบอ แมข้กระนนัรน ซาโลมอนกล็เสาะ
แสวงหาสตธิปนัญญา (โดยไมตพถึที่งพาพระเจข้า)

26 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้พบอทกสวิที่งหนนที่งซนที่งขมขนืที่นยวิที่งกวล่คำควคำมตคำย คนือผผถ้หญวิงททที่มทใจเปป็นบล่วงแรถ้วและ
ขล่คำย มนือของนคำงเปป็นโซล่ตรวน คนใดเปป็นคนททที่พอพระทปัยพระเจถ้คำ คนนปัทั้นจะหนทพถ้นนคำง แตล่คน
บคำปจะถผกผผถ้หญวิงคนนปัทั้นจปับเอคำไป อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนกลตาวถถึงความจรธิงอยตางหนถึที่งของชภีวธิต การ
เขข้าไปยรุตงเกภีที่ยวกนับหญธิงใจงตายสนักคนมนักททาใหข้คนเราลงเอยดข้วยการรรูข้สถึกขมขสืที่นยธิ ที่งกวตาความตาย หาก



ผรูข้ใดอยากททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทนัย เขากล็ตข้องหนภีจากการททาผธิดศภีลธรรมเชตนนนัรน กระนนัรนคน
บาปทนัรงหลายทภีที่โงตเขลากล็ดทาเนธินในความโงตเชตนนนัรนตลอดเวลา

ปญจ 7:27-29 ปปัญญคำจคำรยย์กลล่คำววล่คำ ดผเถวิด ขถ้คำพเจถ้คำพบดปังตล่อไปนททั้ โดยเอคำเรนืที่อง
หนนที่งมคำประดวิษฐย์ตวิดตล่อเขถ้คำกปับอทกเรนืที่องหนนที่ง เพนืที่อหคำมผลเหตบ 28 ซนที่งจวิตใจของขถ้คำพเจถ้คำยปังกคคำลปังหคำแลถ้ว
หคำอทก แตล่ขถ้คำพเจถ้คำหคำไดถ้พบปะไมล่ ในชคำยพปันคนจะพบชคำยจรวิงสปักคนหนนที่ง แตล่จะหคำหญวิงแทถ้สปักคน
หนนที่งในจคคำนวนพปันคนกป็หคำไมล่พบ ความหมายกล็คสือวตา หญธิงแพศยาเปล็นสธิที่งทภีที่ขมขสืที่น ขข้อสรรุปของซา
โลมอนกล็คสือวตาเขาหาหญธิงทภีที่รนักนวลสงวนตนัวและเปภีที่ยมครุณธรรมซถึที่งเคยเปล็นหญธิงเลตนชรูข้มากตอนไมต
พบ นภีที่เปล็นขข้อสรรุปแบบมนรุษยยของเขาเหมสือนเดธิม กระนนัรนจากมรุมมองของชาวโลก มนันกล็อาจเปล็น
ความจรธิง อยตางไรกล็ตามซาโลมอนไมตไดข้พธิจารณาถถึงพระครุณของพระเจข้าในการสรข้างชายหญธิงทนัรง
หลายทภีที่หลงหายขถึรนใหมต

ซาโลมอนปธิดทข้ายบทนภีรโดยหมายเหตรุวตา 29 ดผเถวิด ขถ้คำพเจถ้คำพบแตล่ควคำมนททั้ตล่คำงหคำก คนือ
พระเจถ้คำทรงสรถ้คำงมนบษยย์ใหถ้เปป็นคนเททที่ยงธรรม แตล่มนบษยย์ทปัทั้งหลคำยไดถ้คถ้นควถ้คำกลอบบคำยตล่คำงๆออกมคำ 
แมข้พระเจข้าทรงสรข้างมนรุษยยใหข้เปล็นผรูข้ทภีที่ปราศจากบาป กระนนัรนมนรุษยยกล็ลข้มลงแลข้วและดข้วยเหตรุนภีร จถึง
เสาะแสวงหาหนทางตตางๆไมตรรูข้จบทภีที่จะกระททาบาป

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 8: บททขีอื่ 8 มขีเนมืนี้อหาทนานองเดขียวกชับบทกม่อนหนม้า ซาโลมอน
แนะนนาสตวิปชัญญา โดยเฉพาะในสม่วนทขีอื่เกขีอื่ยวขม้องกชับการใหม้เกขียรตวิและการเชมือื่อฟชังกษชัตรวิยย์ เหมมือน
ในบททขีอื่แลม้ว เขาเสนอคนาแนะนนาบางอยม่างทขีอื่ดขีแมม้มชันจะมาจากมตุมมองแบบมนตุษยย์เหมมือนเดวิม
กก็ตาม

ปญจ 8:1-5 ใครผผถ้ใดจะเหมนือนนปักปรคำชญย์ หรนือใครเลล่คำจะอธวิบคำยอะไรๆกป็ไดถ้ 
สตวิปปัญญคำของมนบษยย์กระทคคำใหถ้ใบหนถ้คำของเขคำผล่องใส และใบหนถ้คำของเขคำททที่แขป็งกระดถ้คำงกป็เปลทที่ยน
ไป ซาโลมอนยกยตองครุณความดภีของสตธิปนัญญาอภีกครนัร ง กระทนั ที่งจากมรุมมองของชายคนหนถึที่งทภีที่อยรู ต
หตางไกลจากพระเจข้า สตธิปนัญญากล็เปล็นครุณธรรมประการหนถึที่ง



ซาโลมอนแนะนทาอยตางเฉพาะเจาะจงวตา 2 ขถ้คำพเจถ้คำแนะนคคำวล่คำ จงถนือรปักษคำพระบปัญชคำของ
กษปัตรวิยย์ และททที่เกทที่ยวขถ้องกปับคคคำปฏวิญคำณตล่อพระเจถ้คำ การเชสืที่อฟนังรนัฐบาลยตอมเปล็นการฉลาด นอกจาก
นภีร เปล็นการฉลาดทภีที่จะรนักษาคทาสนัตยย (นนัที่นคสือ คทาปฏธิญาณ) ทภีที่ใหข้ไวข้ตตอพระเจข้า

3 อยล่คำรทบออกไปใหถ้พถ้นพระพปักตรย์กษปัตรวิยย์ อยล่คำยนืนอยผล่ฝล่คำยควคำมชปัที่วรถ้คำย เพรคำะกษปัตรวิยย์ยล่อม
ทรงกระทคคำอะไรๆตคำมชอบพระทปัยพระองคย์ ซาโลมอนแนะนทาผรูข้อตานของเขาใหข้ระวนังเรสืที่องการ
ปฏธิบนัตธิตนัวตตอหนข้ากษนัตรธิยย กษนัตรธิยยในฐานะผรูข้มภีอทานาจสธิทธธิธ ขาดททาสธิที่งใดกล็ไดข้ตามทภีที่เขาประสงคย 
ความโงตเขลาตตอพระพนักตรยกษนัตรธิยยมภีแตตเชธิญชวนพระพธิโรธของพระองคย

4 ดถ้วยวล่คำพระดคคำรปัสของกษปัตรวิยย์อยผล่ททที่ไหน อคคำนคำจกป็อยผล่ททที่นปัที่น และใครผผถ้ใดจะกรคำบทผลถคำม
พระองคย์ไดถ้วล่คำ "พระองคย์ทรงกระทคคำอะไรเชล่นนปัทั้น" ดนังนนัรนกษนัตรธิยยจถึงททาอะไรกล็ไดข้ตามใจอยาก
และใครจะตนัรงคทาถามมนันไดข้

5 ผผถ้ททที่รปักษคำพระบปัญชคำจะไมล่ประสบควคำมชปัที่วรถ้คำย และจวิตใจของคนททที่มทสตวิปปัญญคำกป็เขถ้คำใจ
ทปัทั้งวคำรและคคคำตปัดสวิน ดนังนนัรนคทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือวตา การเชสืที่อฟนังกษนัตรธิยยคสือการกระททาทภีที่มภี
ปนัญญา นอกจากนภีรคนมภีปนัญญาจะแยกแยะกาลเทศะและอากนัปกธิรธิยาตตอหนข้ากษนัตรธิยย

ปญจ 8:6-8 ดถ้วยวล่คำไมล่วล่คำอะไรทปัทั้งนปัทั้นยล่อมมทวคำรและคคคำตปัดสวิน ฉะนปัทั้นควคำม
ลคคำบคำกของมนบษยย์จนงเปป็นภคำระหนปักแกล่ตปัวเขคำ คราวนภีรซาโลมอนหนันไปกลตาวเรสืที่องความตายบข้าง มภี
เวลากทาหนดไวข้แลข้วสทาหรนับมนัน มนรุษยชาตธิซถึที่งไมตรรูข้เวลาทภีที่ถรูกยตอมนทาความทรุกขยใจมาสรูตตนัวเอง

7 ดถ้วยเขคำไมล่ทรคำบวล่คำอะไรจะเกวิดขนทั้น ดถ้วยใครจะบอกแกล่เขคำไดถ้วล่คำสวิที่งนปัทั้นจะเกวิดขนทั้นเวลคำใด 
เราไมตรรูข้วตาจะเกธิดอะไรขถึรนในอนาคตและไมตรรูข้ดข้วยวตามนันจะเกธิดขถึรนเมสืที่อไร

8 หคำมทมนบษยย์คนใดมทอคคำนคำจเหนนือจวิตววิญญคำณททที่จะรปัทั้งจวิตววิญญคำณไดถ้ไมล่ หรนือหคำมทอคคำนคำจ
อปันใดเหนนือวปันตคำยไมล่ กคำรสงครคำมนปัทั้นยล่อมไมล่มทกคำรปลดปลล่อย ควคำมชปัที่วรถ้คำยยล่อมไมล่มทกคำรปลด
ปลล่อยผผถ้ททที่ถผกมอบใหถ้ไวถ้ ไมตมภีผรูข้ใดมภีความสามารถทภีที่จะปนัดเปตาความตายไปไดข้ ซาโลมอนเปรภียบ
ความตายวตาเปล็นเหมสือนกนับสงครามหนถึที่งทภีที่ไมตมภีการปลดประจทาการ นอกจากนภีรคนเหลตานนัรนทภีที่ทรุตมเท



ตนัวเองใหข้กนับความชนั ที่วจะพบวตาความชนั ที่วไมตอาจชตวยพวกเขาใหข้พข้นจากความตายไดข้ ความตายเปล็น
สธิที่งทภีที่หนภีไมตพข้นและหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้

ปญจ 8:9-10 บรรดคำกคำรนททั้ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นหมดแลถ้ว และขถ้คำพเจถ้คำสนใจกวิจกคำรทบก
อยล่คำงททที่เขคำกระทคคำกปันภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ มทวคำรซนที่งใหถ้คนหนนที่งมทอคคำนคำจเหนนืออทกคนหนนที่งททที่จะมคำทคคำ
อปันตรคำยเขคำ ซาโลมอนกลตาวถถึงเรสืที่องเยข้ยหยนันอสืที่นๆทภีที่ททาใหข้ชภีวธิต (ในสายตาของเขา) เปล็นอนธิจจนัง 
คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงอนันประกอบดข้วยสธิทธธิอทานาจมนักพบวตาสธิทธธิพธิเศษนนัรนเปล็นภาระหนนัก

10 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เหป็นเขคำฝปังคนชปัที่วรถ้คำย ผผถ้ซนที่งเคยเขถ้คำออกททที่สถคำนบรวิสบทธวิดิ์ และมทคนลนืมเขคำใน
เมนืองททที่คนชปัที่วรถ้คำยนปัทั้นเองกระทคคำสวิที่งเชล่นนปัทั้น นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย ซาโลมอนคธิดเอาเองแลข้ววตาคนมภีปนัญญา
จะตาย เขายนังเหล็นคนชนั ที่วตายและถรูกลสืมดข้วย พวกเขาถรูกพธิพากษาแลข้ว (ตตอหนข้าผรูข้บรธิสรุทธธิธ  – บรรดา
ผรูข้พธิพากษาทภีที่ยรุตธิธรรม) และพวกเขากล็ถรูกลสืมเสภียในเวลาไมตนาน สทาหรนับซาโลมอนชภีวธิตยนังวตางเปลตา
เหมสือนเดธิม

ปญจ 8:11-13 เพรคำะกคำรตปัดสวินกคำรกระทคคำชปัที่วนปัทั้น เขคำไมล่ไดถ้ลงโทษโดยเรป็ว เหตบ
ฉะนปัทั้นใจบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์จนงเจตนคำมบล่งททที่จะกระทคคำควคำมชปัที่ว ซาโลมอนหมายเหตรุความจรธิง
ประการหนถึที่งของชภีวธิตอภีกครนัร ง เพราะวตาการพธิพากษาอาจไมตมาตตอสรูข้ความบาปในทนันทภี คนบาปทนัรง
หลายจถึงมรุตงทภีที่จะกระททาความชนั ที่วหนนักกวตาเดธิมโดยไมตรภีรอ

ในทางกลนับกนันซาโลมอนกล็ใครตครวญวตา 12 แมถ้วล่คำคนบคำปทคคำชปัที่วตปัทั้งรถ้อยครปัทั้ง และอคำยบเขคำ
ยปังยปัที่งยนืนอยผล่ไดถ้ ถนงกระนปัทั้นขถ้คำพเจถ้คำยปังรผถ้แนล่วล่คำ ควคำมดทจะมทแกล่เขคำทปัทั้งหลคำยททที่ยคคำเกรงพระเจถ้คำ คนือททที่มท
ควคำมยคคำเกรงตล่อพระพปักตรย์พระองคย์ แมข้คนบาปทนัรงหลายดรูเหมสือนลอยนวลไปพรข้อมกนับความ
บาปของตน (มภีความผธิดหนถึที่งรข้อยครนัร ง) กระนนัรนคนเหลตานนัรนทภีที่ยทาเกรงพระเจข้าจะออกมาดภีกวตาเยอะ

13 แตล่วล่คำจะไมล่เปป็นกคำรดทแกล่คนชปัที่วรถ้คำย อคำยบของเขคำททที่เปป็นดปังเงคำกป็จะไมล่มทยนืดยคำวออกไปไดถ้ 
เพรคำะเขคำไมล่มทควคำมยคคำเกรงตล่อพระพปักตรย์พระเจถ้คำ ซาโลมอนหมายเหตรุอยตางถรูกตข้องวตาคนบาปทนัรง
หลายจะเกล็บเกภีที่ยวความยากลทาบากและชภีวธิตทภีที่สนัรนลง คนชนั ที่วตตางไมตยทาเกรงพระเจข้าเหมสือนกนันหมด 
ไมตมภีอะไรเปลภีที่ยนแปลงเลยในชตวง 3,000 ปภี



ปญจ 8:14-15 ยปังมทอนวิจจปังอทกอยล่คำงหนนที่งททที่กระทคคำกปันบนแผล่นดวินโลก คนือมทคนชอบ
ธรรมรปับเหตบกคำรณย์อปันเปป็นเหตบกคำรณย์ททที่คนชปัที่วควรรปับ และมทคนชปัที่วรปับเหตบกคำรณย์อปันเปป็นเหตบกคำรณย์
ททที่คนชอบธรรมควรรปับ ขถ้คำพเจถ้คำกลล่คำวไดถ้วล่คำ นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย จากนนัรนซาโลมอนใครตครวญวตาคน
ชอบธรรมรนับสธิที่งทภีที่สมควรตกแกตคนชนั ที่วและในทางกลนับกนัน เขาคธิดวตามนันเปล็นเรสืที่องนตาสลดใจ

ขข้อสรรุปแบบกลนับสนัตยยและตามแบบมนรุษยยของเขาตตอเรสืที่องดนังกลตาวกล็คสือ 15 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนง
สนปับสนบนใหถ้หคำควคำมสนบกสนคำน ดถ้วยวล่คำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ มนบษยย์ไมล่มทอะไรดทไปกวล่คำกวินและดนืที่ม
กปับชนืที่นชมยวินดท ดถ้วยวล่คำอคำกคำรนททั้คลบกคลทไปในกคำรงคำนของตนตลอดปทเดนือนแหล่งชทววิตของตน ททที่
พระเจถ้คำทรงโปรดประทคำนแกล่ตนภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ เพราะดรูเหมสือนวตาเหตรุบนังเอธิญคสือกฎของชภีวธิต 
ซาโลมอนจถึงสรรุปวตาดภีทภีที่สรุดทภีที่คนเราททาไดข้กล็คสือ กธินเลภีรยงสนรุกสนานและใชข้ชภีวธิตเตล็มทภีที่ ‘คนเราเกธิดมา
ชาตธิเดภียวเทตานนัรน!’ วธิจารณญาณของคนๆหนถึที่งทภีที่อยรู ตหตางไกลจากพระเจข้ากล็เปล็นเชตนนภีร

ปญจ 8:16-17 เมนืที่อขถ้คำพเจถ้คำตปัทั้งใจจะเขถ้คำใจสตวิปปัญญคำและทรคำบธบรกวิจททที่กระทคคำกปัน
ในโลก (ททที่เขคำอดหลปับอดนอนทคคำกปันตลอดวปันตลอดคนืน) ซาโลมอนจถึงไดข้ขข้อสรรุปตตอไปนภีรซถึที่งมภีพสืรน
ฐานอยรูตบนความเขข้าใจแบบมนรุษยยของเขา (และพระเจข้าไมตทรงนอนหลนับทนัรงกลางวนันและกลางคสืน
ดข้วย) 17 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนงเหป็นบรรดคำพระภคำรกวิจของพระเจถ้คำวล่คำ มนบษยย์จะคถ้นหคำควคำมเขถ้คำใจในพระ
ภคำรกวิจททที่บปังเกวิดอยผล่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์หคำไดถ้ไมล่ เพรคำะวล่คำถนงแมถ้มนบษยย์จะออกแรงคถ้นหคำสปักปคำนใดกป็
ยปังจะคถ้นหคำใหถ้พบไมล่ไดถ้ เออ ยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก แมถ้วล่คำนปักปรคำชญย์คนใดนนกเอคำวล่คำเขคำจะเขถ้คำใจแลถ้ว เขคำกป็
ยปังคถ้นหคำไมล่พบ ไมตวตาจะเกธิดอะไรขถึรน มนรุษยยกล็ไมตรรูข้วตาอะไรจะเกธิดขถึรน การคข้นควข้าวธิจนัยมากเทตาใดกล็
ชตวยเขาไมตไดข้ แมข้แตตคนมภีปนัญญากล็คธิดไมตออกวตาจะเกธิดอะไรขถึรน สทาหรนับซาโลมอนนภีที่เปล็นอภีกสาเหตรุ
หนถึที่งของความคนับขข้องใจและการหมดอาลนัยตายอยาก ชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและสธิรนหวนังสทาหรนับเขาใน
ฐานะชายคนหนถึที่งทภีที่อยรู ตหตางไกลจากพระเจข้า

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 9: มตุมมองของชายคนหนขอื่งทขีอื่กลชับสชัตยย์และสตวิปชัญญาแบบ
มนตุษยย์ดนาเนวินตม่อไป ในบทนขีนี้ซาโลมอนกลม่าวถขงหลายเรมือื่องโดยรวมถขงขม้อสรตุปของเขาทขีอื่วม่าคนดขี



และคนชชัอื่วเจอเหมมือนกชันหมดในสม่วนทขีอื่เกขีอื่ยวขม้องกชับโลกนขีนี้ในขม้อ 1-3 จงใชม้ชขีววิตเพมือื่อวชันนขีนี้เพราะวม่า
มชันมขีแคม่เทม่านขีนี้ นขีอื่คมือความควิดในขม้อ 4-10 ทตุกสวิอื่งในชขีววิตเปก็นเพขียงสวิอื่งทขีอื่เกวิดขขนี้นตามใจชอบและเปก็น
เหตตุบชังเอวิญ นขีอื่คมือความควิดในขม้อ 11-12 และการตขีคม่าของเขาในเรมือื่องสตวิปชัญญาและผลประโยชนย์
ตม่างๆของมชันถถูกพบในขม้อ 13-18

ปญจ 9:1-3 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้นคคำเรนืที่องรคำวเหลล่คำนททั้มคำควิด ตรวจพวิจคำรณคำใหถ้สวิทั้นวล่คำ คน
ชอบธรรมและคนมทสตวิปปัญญคำรวมทปัทั้งกวิจกคำรของเขคำทปัทั้งหลคำย กป็อยผล่ในพระหปัตถย์ของพระเจถ้คำ จะ
ทรงรปักหรนือทรงเกลทยดกป็ตคำม มนบษยย์หคำรผถ้ไมล่ ท บกอยล่คำงกป็อยผล่ตล่อหนถ้คำเขคำทปัทั้งหลคำย ความคธิดเกรธิที่นนทา
ตรงนภีรกล็คสือวตาพระเจข้าทรงถสือกธิจการทนัรงหลายของคนชอบธรรมและคนมภีปนัญญาไวข้ในพระหนัตถย
ของพระองคย ในทางกลนับกนันมนรุษยยกล็ไมตรรูข้จรธิงๆวตาอะไรอยรูตในใจของตน มนรุษยยนนัรนเหลาะ และ
สองจธิตสองใจระหวตางความรนักและความเกลภียดชนัง

2 สวิที่งสคำรพปัดตกแกล่คนทปัทั้งปวงเหมนือนกปันหมด คนือเหตบกคำรณย์อปันเดทยวกปันตกแกล่คนชอบ
ธรรมและคนชปัที่ว ตกแกล่คนดท ตกแกล่คนสะอคำดและคนททที่มทมลทวิน ตกแกล่ผผถ้ททที่ถวคำยสปัตวบผชคำ และแกล่ผผถ้
ททที่ไมล่ถวคำยสปัตวบผชคำ ตกแกล่คนดทอยล่คำงไรกป็ตกแกล่คนบคำปอยล่คำงนปัทั้น ตกแกล่คนปฏวิญคำณอยล่คำงไรกป็ตกแกล่
คนไมล่กลถ้คำปฏวิญคำณอยล่คำงนปัทั้น เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ เหตรุการณยตตางๆของชภีวธิตเกธิดขถึรนกนับมนรุษยยทนัรง
ปวงเหมสือนกนันหมดไมตวตาจะคนดภีหรสือคนชนั ที่ว นภีที่บอกเปล็นนนัยถถึงหนัวขข้อหลนักทภีที่วตาทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนัง 
มรุมมองของเขากล็คสือวตาการทภีที่คนเราจะเปล็นคนชอบธรรมหรสือคนชนั ที่วนนัรนกล็ไมตสทาคนัญเทตาไร  
เหตรุการณยเดภียวกนันจะตกแกตคนทนัรงสองพวกเหมสือนกนัน ปนัญญาแบบมนรุษยยของซาโลมอนเขข้าใกลข้
แนวคธิดเรสืที่องชะตากรรม – อะไรจะเกธิดกล็ตข้องเกธิด

3 นทที่แหละเปป็นสวิที่งสคำมคำนยย์ททที่มทอยผล่ในบรรดคำกคำรททที่บปังเกวิดขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ คนือวล่คำมท
เหตบกคำรณย์อปันเดทยวกปันททที่ตกแกล่คนทปัทั้งปวง เออ จวิตใจของบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์กป็เตป็มไปดถ้วย
ควคำมชปัที่ว และควคำมบถ้คำบออยผล่ในใจของเขคำเมนืที่อมทชทววิตและตล่อจคำกนปัทั้นเขคำกป็ไปอยผล่กปับคนตคำย นภีที่คสืออภีก
รรูปแบบของสธิที่งทภีที่ถรูกเสนอไปแลข้วในขข้อกตอนหนข้า เหตรุการณยเดภียวกนันเกธิดขถึรนกนับทนัรงคนดภีและคนชนั ที่ว 
กลตาวในแงตมนรุษยยกล็คสือ ทนัรงคนดภีและคนชนั ที่วเจอกนับสภาพอากาศแบบเดภียวกนัน ทนัรงสองพวกเสภียชภีวธิต 



ทนัรงสองพวกมภีโรคภนัยไขข้เจล็บ กระนนัรนซาโลมอนกล็พลาดความจรธิงอนันยธิที่งใหญตนนัรนทภีที่วตาพระเจข้าทรง
อวยพรคนชอบธรรมทนัรงตอนนภีรและในนธิรนันดรยกาลทภีที่จะมา มภีบทาเหนล็จสทาหรนับคนชอบธรรม มภี
พระพรของพระเจข้าสทาหรนับความสนัตยยซสืที่อ

ปญจ 9:4-10 คราวนภีรซาโลมอนหนันไปกลตาวขข้อสรรุปอภีกประการของตน สล่วนคน
ใดททที่มปัที่วสบมอยผล่กปับคนทปัทั้งปวงททที่มทชทววิต คนนปัทั้นกป็มทควคำมหวปังใจไดถ้ ดถ้วยวล่คำสบนปัขททที่เปป็นกป็ยปังดทกวล่คำสวิงโตททที่
ตคำยแลถ้ว หนัวขข้อหลนักของขข้อสรรุปถนัดไปของซาโลมอนตรงนภีรกล็คสือวตา จรธิงๆแลข้วชภีวธิตในตอนนภีรกล็มภี
เพภียงเทตานภีร  ดนังนนัรนจงใชข้ชภีวธิตเพสืที่อวนันนภีร  ดรูเหมสือนวตาไมตมภีการคธิดถถึงสวรรคยทภีที่จะมาเลยในวธิธภีคธิดแบบ
กลนับสนัตยยของซาโลมอน แนตทภีเดภียวแมข้เขาออกปากวตารนักพระเจข้า วธิธภีคธิดแบบเนสืรอหนนังของซาโลมอ
นกล็คสือวตา ชภีวธิตมภีเพภียงเทตานภีร  ดนังนนัรนจงใชข้ชภีวธิตใหข้ครุข้ม

5 เพรคำะวล่คำคนเปป็นยล่อมรผถ้วล่คำเขคำเองจะตคำย แตล่คนตคำยแลถ้วกป็ไมล่ร ผถ้อะไรเลย เขคำหคำไดถ้รปับ
รคำงวปัลอทกไมล่ ดถ้วยวล่คำใครๆกป็พคำกปันลนืมเขคำเสทยหมด อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนพรูดจากมรุมมองแบบมนรุษยย
อนันปราศจากพระเจข้าลข้วนๆ เฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ยนังมภีชภีวธิตอยรูตในตอนนภีร ไดข้รนับประโยชนยใดๆ หลนัง
จากความตายแลข้ว (ในมรุมมองของเขา) ไมตมภีอะไรเลย – ไมตมภีแมข้แตตการระลถึกถถึงคนตาย

6 ทปัทั้งควคำมรปัก ควคำมชปัง และควคำมอวิจฉคำของเขคำไดถ้สคำบสผญไปแลถ้ว ในบรรดคำกคำรททที่บปังเกวิด
ขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ เขคำทปัทั้งหลคำยหคำมทสล่วนรล่วมอทกตล่อไปไมล่ เมสืที่อคนเราตาย เขากล็ทธิรงอารมณยและ
ความปรารถนาทนัรงปวงของตนไวข้ขข้างหลนัง พวกเขาจากไปเมสืที่อเสภียชภีวธิต อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนเขภียน
จากมรุมมองทภีที่วตาหลนังจากการเสภียชภีวธิต ไมตมภีการเปล็นอยรูตอภีกตตอไป นนัที่นแหละคสือมรุมมองของคน
มากมายทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวและยนังไมตไดข้รนับความรอด

7 ไปเถวิด ไปรปับประทคำนอคำหคำรของเจถ้คำดถ้วยควคำมชนืที่นชม และไปดนืที่มนคทั้คำองบล่นของเจถ้คำดถ้วยใจ
รล่คำเรวิง เพรคำะพระเจถ้คำทรงเหป็นชอบกปับกคำรงคำนของเจถ้คำแลถ้ว ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา จงกธิน ดสืที่มและ
รสืที่นเรธิงในตอนนขีนี้เพราะวตาชภีวธิตมภีเพภียงเทตานภีร  เทตาทภีที่เขาทราบ พระเจข้าทรงสนพระทนัยแตตเพภียงสธิที่งทภีที่เปล็น
อยรูตตอนนภีร  – ตามความคธิดของซาโลมอนผรูข้กลนับสนัตยย



8 จงใหถ้เสนืทั้อผถ้คำของเจถ้คำขคำวอยผล่เสมอ และนคทั้คำมปันททที่ศทรษะของเจถ้คำกป็อยล่คำใหถ้ขคำด เพราะวตาชภีวธิตมภี
เพภียงเทตานภีร  จงใชข้ใหข้ครุข้มเสภียเดภีดี๋ยวนภีร  ใชข้มนันใหข้เตล็มทภีที่ในตอนนภีร  เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตกล็มภีเทตานภีร

เขาแนะนทาอภีกวตา 9 เจถ้คำจงอยผล่กวินดถ้วยควคำมชนืที่นชมยวินดทกปับภรรยคำซนที่งเจถ้คำรปักตลอดปทเดนือน
แหล่งชทววิตอนวิจจปังของเจถ้คำ ซนที่งพระองคย์ไดถ้ทรงประทคำนใหถ้แกล่เจถ้คำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ตลอดปทเดนือน
อนวิจจปังของเจถ้คำ ดถ้วยวล่คำนปัที่นเปป็นสล่วนในชทววิตและในกคำรงคำนของเจถ้คำ ซนที่งเจถ้คำไดถ้ออกแรงกระทคคำภคำยใตถ้
ดวงอคำทวิตยย์ คทาแนะนทานภีรของซาโลมอนกล็เปล็นการกลตาวอภีกรรูปแบบของหนัวขข้อหลนักทภีที่วตาจงใชข้ชภีวธิต
เพสืที่อวนันนภีร  จงสนรุกกนับชภีวธิตและครอบครนัวของครุณเดภีดี๋ยวนภีร

ซาโลมอนสรรุปเนสืรอหาตอนนภีร โดยแนะนทาวตา 10 มนือของเจถ้คำจปับทคคำกคำรงคำนอะไร จงกระทคคำ
กคำรนปัทั้นดถ้วยเตป็มกคคำลปังของเจถ้คำ เพรคำะวล่คำในแดนคนตคำยททที่เจถ้คำจะไปนปัทั้นไมล่มทกคำรงคำน หรนือแนวควคำม
ควิด หรนือควคำมรผถ้ หรนือสตวิปปัญญคำ จงใชข้ชภีวธิตเพสืที่อวนันนภีร  เอาใหข้ครุข้มเสภียตอนนภีร เพราะวตาหลนังจากเสภียชภีวธิต
กล็ไมตมภีอะไรแลข้ว อภีกครนัร งทภีที่ซาโลมอนสะทข้อนใหข้เหล็น ‘สตธิปนัญญา’ แบบมนรุษยยของชายคนหนถึที่งทภีที่
กลนับสนัตยย

ปญจ 9:11-12 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์อทกวล่คำ คนเรป็วไมล่ชนะในกคำรววิที่ง
แขล่งเสมอไป หรนือฝล่คำยมทกคคำลปังไมล่ชนะสงครคำมเสมอไป หรนือคนฉลคำดไมล่รปับประทคำนเสมอไป หรนือ
คนมทควคำมเขถ้คำใจไมล่รคที่คำรวยเสมอไป หรนือผผถ้ททที่เชทที่ยวชคำญไมล่ไดถ้รปับควคำมโปรดปรคำนเสมอไป แตล่วคำร
และโอกคำสมทมคำถนงเขคำทบกคน เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ โอกาสตตางๆของชภีวธิตโดยพสืรนฐานแลข้วกล็คสือ
ความบนังเอธิญและโชค บางคนชนะการแขตงขนันและการสรูข้รบตตางๆ บางคนกล็ไมตชนะ บางคนกลาย
เปล็นคนมนั ที่งมภี บางคนกล็ไมต บางคนประสบความสทาเรล็จ บางคนกล็ไมต ในมรุมมองของเขามนันเปล็นเรสืที่อง
ของวาระและโอกาสทนัรงสธิรน – การอยรูตถรูกทภีที่ถรูกเวลา อภีกครนัร งทภีที่ขข้อสรรุปตตางๆของนนักปรนัชญาแบบ
มนรุษยยนธิยมปรากฏใหข้เหล็น

12 เพรคำะวล่คำมนบษยย์ไมล่รผถ้วคำรของตน ปลคำตวิดอย ผล่ในอวนอปันรถ้คำยฉปันใด และนกถผกดปักตวิดอยผล่ใน
บล่วงแรถ้วฉปันใด วคำรอปันรถ้คำยกป็มคำถนงบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์ เขคำกป็ถผกวคำรอปันรถ้คำยนปัทั้นดปักจปับตวิดโดย
ฉปับพลปันเหมนือนกปันฉปันนปัทั้น ซาโลมอนสรรุปวตาไมตมภีใครรรูข้วตาจะเกธิดอะไรขถึรน – และเขากล็พรูดถรูกเรสืที่อง



นภีร  เขาสรรุปอภีกวตาเหมสือนปลาทภีที่ตธิดในอวนหรสือนกทภีที่ตธิดกนับ มนรุษยยกล็ถรูกดนักจนับโดยไมตรรูข้ตนัวในความ
ยากลทาบากตตางๆของชภีวธิตฉนันนนัรน สทาหรนับคนทภีที่ยนังไมตรอดในโลก แนตนอนวตามภีความจรธิงตรงนภีรอยรูต
บข้าง อยตางไรกล็ตามสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่รรูข้จนักองคยพระผรูข้เปล็นเจข้าและอยรูตในใจกลางแหตงนทราพระทนัย
ของพระองคย ทรุกสธิที่งตตางรตวมมสือกนันเพสืที่อใหข้เกธิดผลดภีแกตคนเหลตานนัรนทภีที่รนักพระเจข้าและเปล็นผรูข้ทภีที่ทรง
เรภียกตามพระประสงคยของพระองคย

ปญจ 9:13-18 ซาโลมอนสรรุปอภีกวตาสตธิปนัญญาแบบมนรุษยยกล็ดภีกวตาการใชข้ก ทาลนัง
บนังคนับโดยพลการ ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นเรนืที่องสตวิปปัญญคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ เหป็นวล่คำเปป็นเรนืที่องใหญล่โตดปังตล่อไป
นททั้ 14 ยปังมทเมนืองเลป็กๆเมนืองหนนที่ง มทคนอยผล่ในเมนืองนปัทั้นนถ้อยคน แลถ้วมทมหคำกษปัตรวิยย์มคำตทเมนืองนปัทั้นและ
ลถ้อมเมนืองนปัทั้นไวถ้ และสรถ้คำงเครนืที่องลถ้อมไวถ้รอบเมนือง 15 แตล่ในเมนืองนปัทั้นมทชคำยฉลคำดแตล่ยคำกจนอยผล่คน
หนนที่ง และชคำยคนนททั้ชล่วยเมนืองนปัทั้นไวถ้ใหถ้พถ้นดถ้วยปปัญญคำของตน แตล่หคำมทใครจดจคคำรคคำลนกถนงชคำย
ยคำกจนคนนททั้ไมล่ ซาโลมอนสมมตธิเรสืที่องราวหนถึที่งเกภีที่ยวกนับนครเลล็กๆนครหนถึที่งทภีที่ถรูกลข้อมโดยกษนัตรธิยยผรูข้
มภีอทานาจองคยหนถึที่ง กระนนัรนชายมภีปนัญญาคนหนถึที่งทภีที่ไมตมภีใครรรูข้จนักในเมสืองนนัรนกล็เจรจาขข้อตกลง
สนันตธิภาพไดข้ (แมข้เขาถรูกลสืมในไมตชข้ากล็ตาม)

ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา 16 แตล่ขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ สตวิปปัญญคำกป็ดทกวล่คำกคคำลปังวปังชคำ ถนงสตวิปปัญญคำของชคำย
ยคำกจนคนนปัทั้นถผกดผแคลน และถถ้อยคคคำของเขคำไมล่มทใครฟปังกป็ตคำมทท แมข้วตาสตธิปนัญญาของคนๆหนถึที่ง
ถรูกไมตเหล็นคตาบตอยๆ การเจรจาตตอรองกล็ดภีกวตาการใชข้ก ทาลนังบนังคนับ อภีกครนัร งมภีปนัญญาแบบมนตุษยย์ในขข้อ
สรรุปตตางๆของซาโลมอน

ยธิที่งกวตานนัรน 17 ถถ้อยคคคำของคนฉลคำดซนที่งไดถ้ยวินในททที่สงปัดดทกวล่คำสวิงหนคำทของผผถ้ครอบครองคน
เขลคำ ซาโลมอนหมายเหตรุความจรธิงอยตางหนถึที่งของชภีวธิต คทาแนะนทาอนันมภีปนัญญาตตางๆถรูกไดข้ยธินในทภีที่
สงบเงภียบขณะทภีที่เสภียงกถึกกข้องของเหลตาคนโงตคสืออาณาจนักรของคนๆนนัรนทภีที่อยากครอบครองเหนสือ
พวกเขา สตธิปนัญญาไมตถรูกคข้นพบในเสภียงอถึกทถึก ปกตธิแลข้วมนันถรูกพบในบรรยากาศทภีที่เงภียบสงบ นนั ที่น
เปล็นความจรธิงในการทะเลาะวธิวาทของครูตสมรส มนันเปล็นความจรธิงดข้วยในการเมสือง



18 สตวิปปัญญคำดทกวล่คำเครนืที่องอคำวบธยบทโธปกรณย์ แตล่คนบคำปคนเดทยวยล่อมบปัที่นรอนควคำมดทเสทย
เปป็นอปันมคำกไดถ้ ซาโลมอนปธิดทข้ายบทนภีรดข้วยความจรธิงสองประการของชภีวธิต สตธิปนัญญายตอมดภีกวตา
อาวรุธและคนบาปเพภียงคนเดภียวยตอมททาลายความดภีเสภียเปล็นอนันมากไดข้จรธิงๆ ไมตใชตทรุกสธิที่งทภีที่ซาโลมอ
นกลตาวผธิดเสภียหมด อยตางไรกล็ตาม เราควรระลถึกวตาเขาเขภียนจากมรุมมองของสตธิปนัญญาแบบมนรุษยย
และไมตใชตสตธิปนัญญาของพระเจข้า

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 10: ในบททขีอื่ 10 ซาโลมอนนนาเสนอคนาภาษวิตอขีกชตุดหนขอื่ง 
แนม่นอนวม่ามขีสตวิปชัญญาแบบมนตุษยย์ตรงนขีนี้ นอกจากนขีนี้ขม้อความในบทนขีนี้กก็ไดม้รชับการดลใจเชม่นกชัน นม่า
จะมขีความจรวิงในบทนขีนี้มากกวม่าเนมืนี้อหาสม่วนกม่อนหนม้าของหนชังสมือเลม่มนขีนี้

ปญจ 10:1-3 แมลงวปันตคำยยล่อมทคคำใหถ้ขททั้ผนทั้งของคนปรบงยคำบผดเหมป็นไป ดปังนปัทั้น
ควคำมโงล่เขลคำนวิดหนล่อยกป็ทคคำใหถ้เขคำเสทยชนืที่อดถ้วยในเรนืที่องสตวิปปัญญคำและเกทยรตวิยศ ซาโลมอนวาดภาพ
โดยใชข้คทาพรูดใหข้เหล็นถถึงยาขภีรผถึรงราคาแพงซถึที่งถรูกจนัดเตรภียมโดยเภสนัชกรคนหนถึที่ง กระนนัรนยาขภีรผถึรงราคา
แพงนภีรหากพบวตามภีแมลงวนันตายอยรูตในนนัรนหลายตนัวยตอมนตาสะอธิดสะเอภียน คนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผรูข้นทา
และมภีความรนับผธิดชอบทภีที่ความบาปหรสือความโงตเขลาถรูกพบในชภีวธิตของเขากล็เปล็นเชตนนนัรน เหมสือน
กนับทภีที่ยานนัรนถรูกททาใหข้เสภียไปและหมดประโยชนยเพราะแมลงวนันตายหลายตนัวอยรู ตในนนัรน ความมภี
ประสธิทธธิภาพของคนๆหนถึที่งทภีที่ดทารงตทาแหนตงผรูข้นทาซถึที่งปลตอยใหข้ความบาปเขข้ามาในชภีวธิตของเขากล็
เปล็นเชตนนนัรน มนันสามารถททาลายตทาแหนตงของเขาในการรนับใชข้นนัรนไดข้

2 จวิตใจของคนททที่มทสตวิปปัญญคำยล่อมอยผล่ททที่ขถ้คำงขวคำมนือของตน แตล่จวิตใจของคนเขลคำยล่อมอยผล่ททที่
ขถ้คำงมนือซถ้คำยของตปัว ความถนนัดของมสือขวาของคนๆหนถึที่งเทภียบกนับพละกทาลนังและความถนนัดทภีที่นข้อย
กวตาของมสือซข้าย (ในคนๆหนถึที่งทภีที่ถนนัดขวา) เปล็นฉากหลนังของภาษธิตนภีร  เหมสือนกนับทภีที่มสือขข้างขวาของ
คนๆหนถึที่งทภีที่ถนนัดขวายตอมคลตองแคลตวและชทานาญกวตา ใจของคนทภีที่มภีปนัญญากล็เปล็นเชตนนนัรน เมสืที่อ
เปรภียบเทภียบกนันแลข้ว ใจของคนโงตกล็เปล็นเหมสือนความงรุตมงตามของมสือขข้างซข้ายนนัรน



3 แมถ้เมนืที่อคนเขลคำกคคำลปังเดวินไปตคำมทคำง เขคำกป็ขคำดสคคำนนก และตปัวเขคำมปักแสดงแกล่ทบกคนวล่คำตน
เปป็นคนเขลคำ การขาดสตธิปนัญญาของคนโงตยตอมปรากฏชนัดแกตผรูข้อสืที่น เมสืที่อคนโงตอยรูตใกลข้ๆ พวกเขากล็
ประกาศตนัววตาเปล็นคนโงตแกตทรุกคนทภีที่อยรูตแถวนนัรน ซาโลมอนใชข้คทาวตา คนเขลาตรงนภีร เหมสือนทภีที่เขาใชข้
ในหนนังสสือสรุภาษธิต คนเขลาในความหมายตามพระคนัมภภีรยอาจถรูกพรรณนาในคทาพรูดสมนัยใหมตไดข้วตา
เปล็น ‘เจข้างนั ที่ง’ นนัที่นคสือ ‘คนหนัวขบถ’ ทภีที่ไมตยอมฟนังใครและหมายถถึงคนทภีที่มรุตงททาตามความปรารถนา
ของตนดข้วย คนโงตแสดงตนัวใหข้เปล็นทภีที่ประจนักษยโดยการตนัดสธินใจและคทาพรูดตตางๆของตน

ปญจ 10:4-7 คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนไปใหข้คทาแนะนทาเกภีที่ยวกนับวธิธภีปฏธิบนัตธิตนเมสืที่อ
อยรูตตตอหนข้าบรรดาเจข้านายหรสือพวกผรูข้นทาบข้าง ถถ้คำใจของเจถ้คำนคำยเกวิดโมโหขนทั้นตล่อทล่คำน อยล่คำออกเสทย
จคำกททที่ของทล่คำน เพรคำะวล่คำอคำรมณย์เยป็นยล่อมระงปับควคำมผวิดใหญล่หลวงไวถ้ไดถ้ เมสืที่อคนโงตเขลาถรูกตนัก
เตสือนหรสือถรูกตธิเตภียนโดยผรูข้นทาหรสือเจข้านาย พวกเขากล็มนักเกล็บขข้าวของและเดธินจากไป ซาโลมอนก
ลนับแนะนทาใหข้ยอมฟนังคทาตนักเตสือนนนัรนของเจข้านาย นนัที่นเปล็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี จนถถึงวนันนภีรครธิสเตภียนทภีที่
อตอนแอทนัรงหลายมนักจะไปจากครธิสตจนักรเพราะวตาศธิษยาภธิบาลททาใหข้พวกเขาขนัดเคสืองใจหรสือททาใหข้
พวกเขารรูข้สถึกฟข้องใจเพราะความบาปหรสือการออมชอมในชภีวธิตของพวกเขา คทาแนะนทาของซาโลม
อนกล็คสือ จงอยรูตตตอไปและนบนอบเชสืที่อฟนังผรูข้นทา

5 มทสวิที่งสคำมคำนยย์ททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ประหนนที่งวล่คำเปป็นควคำมผวิดซนที่งมคำจคำกผผถ้มท
อคคำนคำจ 6 คนือคนเขลคำถผกแตล่งตปัทั้งไวถ้ในตคคำแหนล่งสผงใหญล่ และคนมปัที่งคปัที่งรปับตคคำแหนล่งตคที่คำตถ้อย 7 ขถ้คำพเจถ้คำ
เหป็นทคำสขทที่มถ้คำ และเจถ้คำนคำยเดวินททที่พนืทั้นแผล่นดวินอยล่คำงทคำส ในทางกลนับกนัน ซาโลมอนไดข้เหล็นคนเหลตา
นนัรนทภีที่มภีสธิทธธิอทานาจสตงเสรธิมคนโงตขถึรนเหนสือคนเหลตานนัรนทภีที่ควรไดข้รนับความเคารพยกยตอง สทาหรนับซา
โลมอนนภีที่เปล็นเรสืที่องสามานยย แนตทภีเดภียวเมสืที่อคนเหลตานนัรนในตทาแหนตงผรูข้นทาเลสืที่อนขนัรนคนเหลตานนัรนทภีที่โงต
เขลา มนันยตอมบนั ที่นทอนความนตาเชสืที่อถสือของพวกเขาเอง

ปญจ 10:8-9 ผผถ้ใดขบดบล่อไวถ้ ผผถ้นปัทั้นจะตกลงในบล่อนปัทั้น ซาโลมอนนทาเสนอคทาพรูดทภีที่
เปล็นความจรธิงหลายประการในรรูปคทาภาษธิต เมสืที่อผรูข้ใดวางก นับดนักไวข้สทาหรนับคนอสืที่น เขาอาจตกลงไป
ในกนับดนักนนัรนเอง นนัที่นเปล็นความจรธิงอยรูตเหมสือนเดธิมจนถถึงวนันนภีร  ผผถ้ใดพปังรปัทั้วตถ้นไมถ้ทะลบเขถ้คำไป งผจะขบ



กปัดผผถ้นปัทั้น เพราะเคยอยรูตในสภาพอากาศเขตรข้อน ผรูข้เขภียนทตานนภีร จทาไดข้ดภีถถึงคทาเตสือนใหข้ระวนังการตนัดเลล็ม
รนัร วตข้นไมข้: เพราะวตาพวกงรูพธิษชอบซตอนตนัวอยรูตในนนัรน ประเดล็นของซาโลมอนกล็คสือ คทาเตสือนใหข้ระวนัง
การตนัดสธินใจเรสืที่องตตางๆของชภีวธิต

9 ผผถ้ใดสกปัดหวิน ผผถ้นปัทั้นจะเจป็บเพรคำะหวินนปัทั้น ผผถ้ใดผล่คำขอนไมถ้ ผผถ้นปัทั้นจะประสบอปันตรคำยเพรคำะ
ขอนไมถ้นปัทั้นไดถ้ การเอาหธินกตอสรข้างมาอาจเปล็นเรสืที่องอนันตรายไดข้ไมตวตาจากบตอหธิน หรสือออกมาจาก
กองหธิน หรสือจากอาคารหลนังหนถึที่งกล็ตาม เชตนเดภียวกนัน การผตาฟสืนกล็เปล็นเรสืที่องอนันตรายดข้วย เศษไมข้ทภีที่
ถรูกผตาอาจกระเดล็นออกมาแรงมากๆไดข้ ประเดล็นทภีที่ใหญตกวตาของซาโลมอนกล็คสือวตา คนเราควรระวนัง
เกภีที่ยวกนับการตนัดสธินใจตตางๆและการกระททาตตางๆของตนในชภีวธิต คทาแนะนทานนัรนยนังเปล็นความจรธิงจน
ทรุกวนันนภีร

ปญจ 10:10 ถถ้คำขวคำนทนืที่อแลถ้ว และเขคำไมล่ลปับใหถ้คม เขคำกป็ตถ้องออกแรงมคำกกวล่คำ 
แตล่สตวิปปัญญคำจะชล่วยใหถ้บรรลบควคำมสคคำเรป็จ เหมสือนกนับใบมภีดทภีที่คมยตอมมภีประสธิทธธิภาพมากกวตาใบ
มภีดทภีที่ทสืที่อ สตธิปนัญญาในชภีวธิตยตอมเปล็นประโยชนยมากกวตาการไมตมภีมนัน

ปญจ 10:11-15 คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนไปกลตาวถถึงคทาแนะนทาเกภีที่ยวกนับการใชข้ลธิรน 
ถถ้คำงผขบเสทยกล่อนททที่ทคคำใหถ้มปันเชนืที่อง หมองผกป็ไมล่เปป็นประโยชนย์อะไรแลถ้ว งรูจะฉกเมสืที่อไมตถรูกททาใหข้เชสืที่อง 
ภาพเปรภียบนภีร จถึงเปรภียบไดข้กนับ หมองผ (คนพผดไปเรนืที่อย) คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ลาโชวนย์ และ บาหย์อชัล) มภี
ความหมายวตา คนทภีที่ชอบใชข้ลธิรนของตน ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากล็คสือ คนทภีที่ปากเปราะ คนทภีที่พรูดมาก
หรสือคนทภีที่พรูดไมตหยรุด

12 ถถ้อยคคคำจคำกปคำกของผผถ้มทสตวิปปัญญคำกป็มทคบณ แตล่รวิมฝทปคำกของคนเขลคำจะกลนืนตปัวเองเสทย 
สตธิปนัญญาจะกตอใหข้เกธิดครุณ ตรงกนันขข้าม ปากของคนโงตสรุดทข้ายแลข้วจะกลสืนกธินตนัวเขาเอง ความ
หมายตรงนภีรกล็คสือวตาคนมภีปนัญญาจะเปภีที่ยมดข้วยครุณ แตตปากทภีที่ปรนนธิบนัตธิตนัวเองของคนโงตจะนทาความ
พธินาศมาสรูตตนัวเขาเอง

สทาหรนับคนโงต 13 ถถ้อยคคคำจคำกปคำกของเขคำเปป็นควคำมเขลคำตปัทั้งแตล่เรวิที่มปรวิปคำก ตอนจบถถ้อยคคคำ
นปัทั้นกป็เปป็นควคำมบถ้คำบออยล่คำงรถ้คำย ในเรธิที่มแรกคทาพรูดตตางๆของคนโงตกล็โงตเขลาอยรูตแลข้ว อยตางไรกล็ตาม 



หากถรูกปลตอยใหข้ออกมาตตอไป พวกมนันกล็จะเรธิที่มชนั ที่วรข้ายและถถึงขนัรนเพภีรยนเลยดข้วยซทรา สรุดทข้ายแลข้วคน
โงตจะพรูดไมตรรูข้เรสืที่องและพรูดเพข้อไปเรสืที่อยยามถรูกยนั ที่วยรุ

14 คนเขลคำพผดมคำกซคทั้คำซคำก มนบษยย์หคำรผถ้ไมล่วล่คำเหต บอปันใดจะบปังเกวิดขนทั้น ใครเลล่คำจะบอกเขคำไดถ้
วล่คำมทอะไรเกวิดขนทั้นเมนืที่อเขคำลล่วงไป วธิธภีหนถึที่งทภีที่คนโงตเปธิดเผยตนัวเองกล็โดยปรธิมาณคทาพรูดของพวกเขา คน
โงตพรูดตลอด เพราะคนโงตพรูดไปเรสืที่อย จถึงไมตมภีใครทราบจรธิงๆวตาเขากทาลนังพรูดเรสืที่องอะไรอยรูต นอกจาก
นภีรคนโงตยนังไมตยอมรนับคทาตนักเตสือนแกข้ไขโดยงตายดข้วย

15 กคำรงคำนของคนเขลคำกระทคคำใหถ้เขคำทบกคนเหนป็ดเหนนืที่อย ดถ้วยวล่คำเขคำไมล่รผถ้จปักทคำงททที่จะ
เขถ้คำไปในกรบง เหล็นไดข้ชนัดวตาเปล็นบรธิบทเดภียวกนันกนับอนันขข้างบน ซาโลมอนออกความเหล็นวตาคนโงต
ททาใหข้คนทนัรงหลายทภีที่อยรูตรอบตนัวเขาเหนล็ดเหนสืที่อย – เหล็นไดข้ชนัดวตาโดยปากของเขา เขาไมตมภีหนัวคธิดทภีที่จะ
เขข้าไปในสถานทภีที่แหตงหนถึที่งและหรุบปากของตนเสภีย

ปญจ 10:16-17 ความจรธิงทภีที่เหล็นงตายๆเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกนับผรูข้นทาถรูกหมายเหตรุไวข้ โอ บถ้คำน
เมนืองเออ๋ย ววิบปัตวิแกล่เจถ้คำเมนืที่อกษปัตรวิยย์ของเจถ้คำเปป็นเดป็ก และเจถ้คำนคำยทปัทั้งหลคำยของเจถ้คำมทกคำรเลททั้ยงกปัน
สนบกสนคำนแตล่เชถ้คำ ประชาชาตธิตตางๆทภีที่ปกครองโดยกษนัตรธิยยตลอดหลายศตวรรษตตางเผชธิญกนับชตวง
เวลาแหตงความยากลทาบากเมสืที่อกษนัตรธิยยองคยใหมตเปล็นเพภียงแคตเดล็กคนหนถึที่ง แนตนอนวตานนัที่นเปล็นความ
จรธิงสทาหรนับรนัชทายาทสมนัยตตอๆมาของซาโลมอน นนัที่นคสือ โยอาช อรุสซภียาหยและโยสธิยาหย ประเดล็นทภีที่
สทาคนัญกวตากล็คสือวตามภีหลายครนัร งทภีที่บรรดากษนัตรธิยยแมข้โตเปล็นผรูข้ใหญตแลข้วกล็ยนังททาตนัวเหมสือนเดล็กๆ บท
เรภียนนภีรมภีไวข้จนถถึงสมนัยนภีร เชตนกนันทภีที่คนเหลตานนัรนซถึที่งดทารงตทาแหนตงผรูข้นทาควรหลภีกเลภีที่ยงพฤตธิกรรมทภีที่โงต
เขลาและไมตรรูข้จนักโต ความคธิดตรงนภีรชวนใหข้นถึกถถึงขข้อ 1 ของบทนภีร

เชตนเดภียวกนัน 17 โอ บถ้คำนเมนืองเออ๋ย ควคำมสคคำรคำญจะมทแกล่เจถ้คำ เมนืที่อกษปัตรวิยย์ของเจถ้คำเปป็นบบตร
ชคำยของขบนนคำง และเจถ้คำนคำยของเจถ้คำมทกคำรเลททั้ยงตคำมกคำลเทศะ เพนืที่อจะมทกคคำลปังวปังชคำ มวิใชล่จะดนืที่มใหถ้
มนนเมคำ ซาโลมอนเขภียนถถึงพวกผรูข้ครอบครองทภีที่ใชข้อทานาจของตนอยตางผธิดๆโดยการกธินเลภีรยงสทาเรธิง
สทาราญ ในทางกลนับกนันกษนัตรธิยย (หรสือผรูข้นทา) ทภีที่มภีปนัญญากล็คสือ ผรูข้ทภีที่ไมตใชข้ตทาแหนตงของตนในทางมธิชอบ



เพสืที่อบทารรุงบทาเรอตนเอง คนเหลตานนัรนทภีที่ใชข้สธิทธธิพธิเศษของตนในชภีวธิตอยตางถรูกตข้องเหมาะสมยตอม
เปล็นสรุข

ปญจ 10:18-20 บทนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาภาษธิตเปล็นชรุดซถึที่งยนังเปล็นความจรธิงทภีที่เขข้าใจงตายๆ
จนถถึงสมนัยนภีร  เพรคำะควคำมขททั้เกทยจ หลปังคคำจนงหปักพปังลง และเพรคำะมนือเกทยจครถ้คำนเรนือนจนงรปัที่วเฉอะแฉะ
การไมตเอาใจใสตและการขาดการบทารรุงรนักษาจะททาใหข้อาคารหลนังหนถึที่งชทารรุดทรรุดโทรมและพนังลง 
ประเดล็นทภีที่สทาคนัญกวตากล็คสือวตา การไมตเอาใจใสตและการไมตใสตใจรายละเอภียดตตางๆในชภีวธิตอาจนทาไปสรูต
ความยรุตงยากรข้ายแรงไดข้ ความไมตเอาใจใสตจะตามทนันในทภีที่สรุด

บางทภีอาจดข้วยความคธิดในแงตรข้าย ซาโลมอนจถึงหมายเหตรุวตา 19 เขคำจปัดงคำนเลททั้ยงไวถ้เพนืที่อใหถ้
คนหปัวเรคำะ และนคทั้คำองบล่นทคคำใหถ้ชนืที่นบคำน และเงวินกป็จปัดใหถ้ไดถ้ทบกอยล่คำง แมข้งานเลภีรยงอาจเปล็นสธิที่ง
สนรุกสนานเพสืที่อชนักจรูงผรูข้อสืที่น สธิที่งทภีที่ชนักจรูงทภีที่แทข้จรธิงกล็คสือเงธิน ประเดล็นของเขากล็คสือวตา เงธินจนัดไดข้ทรุกสธิที่ง 
มนันใชข้ไดข้ผลขณะทภีที่ไมตมภีสธิที่งอสืที่นใดใชข้ไดข้ผล

สรุดทข้ายซาโลมอนเตสือนวตา 20 อยล่คำแชล่งดล่คำกษปัตรวิยย์ เออ แมถ้แตล่ควิดแชล่งดล่คำในใจกป็อยล่คำเลย และ
อยล่คำแชล่งคนมปัที่งมทททที่ในหถ้องนอนของเจถ้คำ เพรคำะนกในอคำกคำศจะคคำบเสทยงของเจถ้คำไป หรนือตปัวททที่มทปทก
จะเลล่คำเรนืที่องนปัทั้น เขาตนักเตสือนใหข้ระมนัดระวนังเกภีที่ยวกนับการวธิพากษยวธิจารณยคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตง
ผรูข้นทาหรสืออยรูตในตทาแหนตงทภีที่มภีอทานาจ คทาวธิพากษยวธิจารณยดนังกลตาวอาจไปเขข้าหรูผรูข้นทาคนนนัรนไดข้ คทาพรูด
สมนัยใหมตทภีที่วตา ‘นกตนัวเลล็กตนัวหนถึที่งบอกฉนัน’ อาจมภีทภีที่มาจากขข้อนภีร  สธิที่งตตางๆทภีที่เรากลตาวมภีวธิธภีอนันนตาทถึที่ง
ในการไปถถึงหรูคนทภีที่ถรูกพรูดถถึง นนั ที่นยนังเปล็นจรธิงเหมสือนเดธิมจนถถึงสมนัยนภีร

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 11: แมม้วม่าเนมืนี้อหาตอนกลางของหนชังสมือเลม่มนขีนี้มขีสตวิปชัญญาของ
ชายคนหนขอื่งทขีอื่ทนาตามเนมืนี้อหนชังและกลชับสชัตยย์ ขณะทขีอื่ซาโลมอนใกลม้ถขงตอนจบของหนชังสมือเลม่มนขีนี้
แลม้ว คนาแนะนนาของเขากก็เรวิอื่มฟชังดถูมขีเหตตุผลมากขขนี้น ในครขอื่งแรกของบทนขีนี้ เขาแนะนนาเรมือื่องความ
เอมืนี้อเฟมืนี้อเผมือื่อแผม่ ในครขอื่งหลชังเขาเตมือนใหม้ระวชังการเผชวิญกชับการพวิพากษาของพระเจม้า



ปญจ 11:1-6 จงโยนขนมปปังของเจถ้คำลงบนนคทั้คำ เพรคำะอทกหลคำยวปันเจถ้คำจะพบมปัน
ไดถ้ ความคธิดทภีที่อยรูตในคทาพรูดเปรภียบเปรยนภีรกล็คสือ การเปล็นคนใจกวข้าง นอกจากนภีร  เมสืที่อเราถวายใหข้
พระเจข้าและใหข้แกตผรูข้อสืที่น มนันกล็จะยข้อนกลนับมาหาเรา หลนักการพสืรนฐานตรงนภีรกล็คสือสธิที่งทภีที่พระเยซรูทรง
สอนไวข้ในลรูกา 6:38

2 จงปปันสล่วนหนนที่งใหถ้แกล่คนเจป็ดคน เออ ถนงแปดคนกป็ใหถ้เถอะ เพรคำะเจถ้คำไมล่ทรคำบวล่คำสวิที่ง
สคำมคำนยย์อยล่คำงใดจะบปังเกวิดขนทั้นบนพนืทั้นแผล่นดวิน หากคนเจล็ดคนมาขอความชตวยเหลสือ กล็จงใหข้มนันแกต
พวกเขา หากคนทภีที่แปดโผลตมาขอความชตวยเหลสือ กล็จงชตวยเขาดข้วยเชตนกนัน ความคธิดทภีที่สทาคนัญตรงนภีร
กล็คสือการเปล็นคนเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผต ดรู สรุภาษธิต 11:24

เพสืที่อใหข้ภาพประกอบประเดล็นนภีรมากยธิที่งขถึรน ซาโลมอนหมายเหตรุวตา 3 ถถ้คำบรรดคำเมฆมทฝนอยผล่
เตป็ม มปันกป็จะเทหมดลงมคำบนแผล่นดวินโลก และถถ้คำตถ้นไมถ้ลถ้มลงทคำงใตถ้หรนือทคำงเหนนือ มปันลถ้มลงตรง
ไหน มปันกป็นอนอยผล่ตรงนปัทั้น เหมสือนกนับทภีที่เมฆกข้อนหนถึที่งจะหยาดฝนลงมา เรากล็ควรชตวยเหลสือผรูข้อสืที่น
เชตนกนัน นอกจากนภีร เราควรททาแบบนนัรนไมตวตาจะตกอยรูตในสถานการณยใดกล็ตาม เหมสือนกนับทภีที่ตข้นไมข้
ตข้นหนถึที่งลข้มลงในทธิศทางใดกล็ตาม เรากล็ควรพรข้อมทภีที่จะชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นเชตนกนัน

4 ผผถ้ใดมปัวสปังเกตลมกป็จะไมล่หวล่คำนพนืช และผผถ้ททที่มองเมฆกป็จะไมล่เกทที่ยวขถ้คำว คนทภีที่มนัวแตตเฝข้าดรูลม
ฟข้าอากาศจะไมตมภีวนันหวตานพสืชหรสือเกล็บเกภีที่ยวเลย ประเดล็นกล็คสือ ‘จงไปททา’ ไมตวตาจะเปล็นยนังไงกล็ตาม 
ในบรธิบททภีที่ใหญตกวตา ความคธิดตรงนภีรกล็คสือ จงใหข้แกตผรูข้อสืที่นไมตวตาสถานการณยจะดรูดภีหรสือไมตกล็ตาม การ
ใหข้ในยามสรุขและยามทรุกขยเปล็นคทาแนะนทาของซาโลมอน และมนันเปล็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี

5 เจถ้คำไมล่ทรคำบทคำงของววิญญคำณวล่คำไปทคำงไหน และกระดผกมทขนทั้นในมดลผกของหญวิงททที่มท
ครรภย์อยล่คำงไรฉปันใด เจถ้คำกป็จะไมล่ทรคำบถนงกวิจกคำรของพระเจถ้คำผผถ้ทรงกระทคคำสวิที่งสคำรพปัดฉปันนปัทั้น เหมสือน
กนับทภีที่เราไมตเขข้าใจจรธิงๆเกภีที่ยวกนับความลถึกลนับหลายประการของชภีวธิต เชตน พนัฒนาการของเดล็กใน
ครรภยมารดา เรากล็ไมตเขข้าใจการกระททากธิจของพระเจข้าเชตนกนัน

ดนังนนัรนซาโลมอนจถึงสรรุปเนสืรอหาตอนนภีรโดยใหข้คทาแนะนทาวตา 6 เวลคำเชถ้คำเจถ้คำจงหวล่คำนพนืชของ
เจถ้คำ และพอเวลคำเยป็นกป็อยล่คำหดมนือของเจถ้คำเสทย เพรคำะเจถ้คำหคำทรคำบไมล่วล่คำกคำรไหนจะเจรวิญ กคำรนททั้หรนือ



กคำรนปัทั้น หรนือกคำรทปัทั้งสองจะเจรวิญดทเหมนือนกปัน จงททางานของเจข้า (นนัที่นคสือ จงหวตานพสืชของเจข้า) แตต
จงชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นดข้วยเมสืที่อมภีโอกาส เราไมตรรูข้วตาสธิที่งใดจะออกมาในรรูปแบบไหนไมตวตามนันเปล็นการ
งานของเราหรสือการชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นกล็ตาม ประเดล็นสทาคนัญกล็คสือ จงชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นในความตข้องการ
ของเขาแมข้เราไมตรรูข้วตาทรุกอยตางมนันจะออกมาในรรูปไหนกล็ตาม

ปญจ 11:7-8 แสงสวล่คำงเปป็นททที่ชนืที่นใจ และกคำรททที่นปัยนย์ตคำเหป็นดวงตะวปันกป็เปป็นททที่
ชนืที่นบคำน ขณะทภีที่ซาโลมอนขถึรนเนสืรอหาตอนใหมต เขากล็หมายเหตรุความนตาอภธิรมยยของรรุตงอรรุณ 8 แตล่ถถ้คำ
คนใดมทชทววิตอยผล่ไดถ้ตปัทั้งหลคำยปท และเขคำเปรมปรทดวิดิ์ในตลอดปทเดนือนเหลล่คำนปัทั้น กป็จงใหถ้เขคำระลนกถนงวปันมนืด
วล่คำจะมทมคำก บรรดคำเหตบกคำรณย์ททที่เกวิดขนทั้นมคำนปัทั้นกป็อนวิจจปัง คทาแนะนทาของเขากล็คสือวตา แมข้เปล็นการดภีทภีที่จะ
สนรุกสนานกนับชภีวธิตในตอนนภีร  เรากล็ควรระลถึกวตาความตายกทาลนังใกลข้เขข้ามา และจงเตรภียมตนัวใหข้
พรข้อมสทาหรนับชภีวธิตหลนังความตาย สทาหรนับคนทภีที่ยนังไมตไดข้รนับความรอด ความตายยตอมนทาไปสรูตความ
วตางเปลตามากยธิที่งกวตาเดธิม

ปญจ 11:9-10 โอ เยคำวชน จงเปรมปรทดวิดิ์ในปฐมวปัยของเจถ้คำ และใหถ้จวิตใจของเจถ้คำ
กระทคคำตปัวเจถ้คำใหถ้รล่คำเรวิงในปทเดนือนแหล่งปฐมวปัยของเจถ้คำ เจถ้คำจงดคคำเนวินในทคำงแหล่งใจของเจถ้คำและตคำม
สคำยตคำของเจถ้คำ แตล่จงทรคำบวล่คำเนนืที่องดถ้วยกวิจกคำรงคำนทปัทั้งปวงเหลล่คำนททั้พระเจถ้คำจะทรงนคคำเจถ้คำเขถ้คำมคำถนง
กคำรพวิพคำกษคำ ความคธิดตรงนภีร เปล็นการเกรธิที่นนทาสรูตบทถนัดไป คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ ใหข้คน
หนรุตมสนรุกกนับชภีวธิตเสภียตอนนภีร  อยตางไรกล็ตาม เขากล็ควรเรธิที่มเตรภียมตนัวใหข้พรข้อมสทาหรนับวนันแหตงการ
พธิพากษาดข้วยเมสืที่อเขาจะตข้องยสืนอยรูตตตอพระพนักตรยพระเจข้า คทาแนะนทานนัรนยนังใชข้ไดข้อยรูตจนถถึงสมนัยนภีร  
ความเปลภีที่ยนแปลงครนัร งใหญตของทนัศนคตธิในตนัวซาโลมอนกทาลนังปรากฏแลข้วตอนนภีร  ดรูเหมสือนวตาเขา
กทาลนังกลนับมามภีสามนัคคภีธรรมทภีที่ถรูกตข้องกนับพระเจข้าตนัรงแตตตรงนภีร ไปจนถถึงตอนจบของหนนังสสือเลตมนภีร

10 ฉะนปัทั้นจงตปัดควคำมเศรถ้คำหมองเสทยจคำกใจของเจถ้คำ และจงสลปัดควคำมชปัที่วรถ้คำยเสทยจคำกเนนืทั้อ
หนปังของเจถ้คำ เพรคำะควคำมหนบล่มสคำวและวปัยฉกรรจย์นปัทั้นเปป็นอนวิจจปัง คทาทภีที่แปลวตา ควคำมเศรถ้คำหมอง 
(คาหย์อชัส) มภีความหมายดข้วยวตา ‘การยนั ที่วยรุใหข้โกรธ’ (ซถึที่งนทาไปสรูตความเศรข้าโศกจรธิงๆ) ความคธิดตรง
นภีรอาจเปล็นไดข้วตา จงเอาการยนั ที่วยรุพระเจข้าใหข้ทรงกรธิรวออกไปเสภียและจงสลนัดความชนั ที่วรข้ายทธิรงไป สนัก



วนันหนถึที่งมนรุษยยจะยสืนอยรูตตตอพระพนักตรยพระเจข้า ความหนรุตมสาวยตอมเปลภีที่ยนเปล็นวนัยชราอยตางรวดเรล็ว 
ซาโลมอนจถึงวกกลนับมายนังหนัวขข้อหลนักของเขา นนั ที่นคสือ ชภีวธิตนนัรนอนธิจจนัง

*****

ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 12: ซาโลมอนมาถขงบทสรตุปสตุดทม้ายของหนชังสมือเลม่มนขีนี้แลม้ว 
ทชันี้งๆทขีอื่อยถูม่ในสภาพทขีอื่กลชับสชัตยย์ เขากก็กลชับมาไดม้ขม้อสรตุปทขีอื่วม่ามนตุษยย์ตม้องหชันมาหาพระเจม้าในวชัยหนตุม่ม
สาวของตน เขาจขงแนะนนาผถูม้อม่านของเขาใหม้ยนาเกรงพระเจม้าและรชักษาบชัญญชัตวิทชันี้งหลายของพระองคย์

ปญจ 12:1-6 ในปทเดนือนแหล่งปฐมวปัยของเจถ้คำ เจถ้คำจงระลนกถนงพระผผถ้เนรมวิตสรถ้คำง
ของเจถ้คำกล่อนททที่ยคำมทบกขย์รถ้อนจะมคำถนง และปทเดนือนใกลถ้เขถ้คำมคำ เมนืที่อเจถ้คำจะกลล่คำววล่คำ "ขถ้คำไมล่มทควคำม
เพลวิดเพลวินในปทเดนือนนปัทั้นเลย" ขข้อสรรุปและคทาแนะนทาพสืรนฐานของหนนังสสือเลตมนภีรกล็คสือ จงระลถึกถถึง
พระเจข้าผรูข้เนรมธิตสรข้างของเราในวนัยหนรุตมสาวของเรา มนรุษยยมนักหนันมาหาพระเจข้าในชตวงบนัรนปลาย
ชภีวธิตเมสืที่อความยากลทาบากตตางๆเกธิดขถึรนกนับตนัว คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ จงททาเชตนนนัรนกตอน
วธิกฤตธิและความยรุตงยากตตางๆเกธิดขถึรนในชภีวธิต จงแสวงหาพระเจข้าในวนัยหนรุตมสาวแมข้วตายนังไมตมภีวธิกฤตธิ
ใดๆใหข้เหล็นกล็ตาม ไมตมภีคนไมตเชสืที่อพระเจข้าในรรูสรุนนัขจธิรงจอก แตตซาโลมอนแนะนทาวตาการแสวงหา
พระเจข้ากตอนวธิกฤตธิเชตนนนัรนเกธิดขถึรนกล็ดภีกวตา

เขาเรธิที่มใชข้คทาเปรภียบเปรยหลายประการเกภีที่ยวกนับชภีวธิตเพสืที่อใหข้ภาพประกอบประเดล็นของเขา: 
จงแสวงหาพระเจข้าแตตเนธิที่นๆในชภีวธิต 2 กล่อนททที่ดวงอคำทวิตยย์ แสงสวล่คำง ดวงจปันทรย์ และดวงดคำวทปัทั้ง
หลคำยอปับแสง และกล่อนททที่เมฆกลปับมคำเมนืที่อหมดฝนแลถ้ว จงแสวงหาพระเจข้ากตอนพายรุชภีวธิตกตอตนัวขถึรนทภีที่
รธิมขอบฟข้า ซถึที่งพายรุชภีวธิตจะมาแนตๆ

3 ในกคำลเมนืที่อคนยคำมเฝถ้คำเรนือนจะตปัวสปัที่น และคนแขป็งแรงจะคบดคผถ้ไป และหญวิงโมล่จะเลวิกโมล่ 
เพรคำะจคคำนวนลดนถ้อยลง และบรรดคำผผถ้ททที่เยทที่ยมหนถ้คำตล่คำงจะมนืดมปัว 4 และประตผคผล่ททที่เปวิดออกถนนจะ
ปวิดเสทย เมนืที่อเสทยงโมล่อล่อยลง เมนืที่อมทเสทยงนกเขคำจะลบกขนทั้น และบรรดคำนปักรถ้องสตรทจะงอลง ความคธิด
เดธิมมภีอยรูตตตอไปทภีที่วตา จงแสวงหาพระเจข้ากตอนหายนะทางเศรษฐกธิจแหตงชภีวธิตจะมา อาจผตานทาง
สงคราม



5 เออ เขคำทปัทั้งหลคำยจะกลปัวททที่สผง และสวิที่งนล่คำสยดสยองกป็จะอยผล่ในหนทคำง ตถ้นอปัลมปันดย์จะมทด
อก และตปัตั๊กแตนจะเปป็นภคำระ ควคำมปรคำรถนคำกป็จะประลคำตไปเสทย เพรคำะมนบษยย์กคคำลปังไปบถ้คำนอปัน
ถคำวรของเขคำ สล่วนผผถ้ไวถ้ทบกขย์กป็เวทยนไปมคำตคำมถนน ความคธิดเดธิมมภีอยรูตตตอไปทภีที่วตา จงแสวงหาพระเจข้า
แตตเนธิที่นๆในชภีวธิตกตอนการกนันดารอาหารและภนัยพธิบนัตธิจะมาหรสือกตอนความตายและงานศพมาถถึง

6 กล่อนททที่สคำยเงวินจะขคำด หรนือชคำมทองคคคำจะบรรลปัย หรนือเหยนือกนคทั้คำจะแตกเสทยททที่นคทั้คำพบ หรนือ
ลถ้อจะหปักเสทย ณ ททที่ขปังนคทั้คำ อภีกครนัร งทภีที่ความคธิดเดธิมมภีอยรูตตตอไป นนัที่นคสือ จงแสวงหาพระเจข้าแตตเนธิที่นๆใน
ชภีวธิต โดยเฉพาะในยามทภีที่มภีความสรุขในชภีวธิต บางทตานเสนอแนะวตาสายเงธินขาดหรสือชามทองคทา
บรรลนัยหมายถถึงความตาย มนันอาจหมายถถึงชตวงเวลาแหตงความเจรธิญรรุตงเรสืองทภีที่ถรูกเอาไปเสภียกล็ไดข้ 
เหยสือกนทราแตกทภีที่นทร าพรุและลข้อหนัก ณ ทภีที่ขนังนทร าอาจหมายถถึงความพธินาศอนันเกธิดจากสงครามหรสืออยตาง
นข้อยกล็หมายถถึงภนัยพธิบนัตธิชนธิดอสืที่น

ประเดล็นสทาคนัญทภีที่ถรูกเสนอตรงนภีรกล็คสือ จงแสวงหาพระผรูข้เนรมธิตสรข้างของเราในวนัยหนรุตมสาว
ของเราในยามปกตธิสรุขและไมตรอจนกระทนั ที่งวธิกฤตธิการณย หายนะ ความยรุตงยากหรสือความตายใกลข้
เขข้ามา คทาแนะนทานนัรนยนังใชข้ไดข้อยรูตจนถถึงสมนัยนภีร

ปญจ 12:7-8 นภีที่หมายถถึงหายนะสรุดทข้ายของชภีวธิต – ความตาย และผงคลทจะกลปับ
ไปเปป็นดวินอยล่คำงเดวิม และจวิตววิญญคำณจะกลปับไปสผล่พระเจถ้คำผ ผถ้ทรงประทคำนใหถ้มคำนปัทั้น ในวนันนนัรน
รตางกายของเราจะกลนับสรูตผงคลภีดธินในทภีที่สรุดและจธิตวธิญญาณของเราจะกลนับคสืนสรูตพระเจข้า เราไดข้
เขข้าใจถถึงหลนักศาสนศาสตรยของซาโลมอนเกภีที่ยวกนับความตาย รตางกายกลนับคสืนสรูตดธินและจธิตวธิญญาณ
ของมนรุษยยกลนับคสืนสรูตพระเจข้า สทาหรนับคนทภีที่ไดข้รนับความรอดแลข้วนนั ที่นยตอมเปล็นความจรธิง สทาหรนับคนทภีที่
หลงหาย จธิตวธิญญาณของเขาไมตไดข้กลนับคสืนสรูตพระเจข้า เวข้นเสภียแตตเพสืที่อรนับการพธิพากษา ประเดล็นทภีที่
สทาคนัญกวตากล็คสือวตา จงแสวงหาพระผรูข้เนรมธิตสรข้างของตนในวนัยหนรุตมสาวและไมตรอจนกระทนั ที่งเผชธิญ
กนับความตาย

8 ปปัญญคำจคำรยย์วล่คำ อนวิจจปัง อนวิจจปัง สคำรพปัดกป็อนวิจจปัง ซาโลมอนยข้อนกลนับมายนังการประเมธิน
คตาของเขาเกภีที่ยวกนับชภีวธิต มนันอจธิจจนัง คนเราอยรูตในวนัยหนรุตมสาวจากนนัรนกล็ตายไปในไมตชข้า แมข้วตาซาโลม



อนรรูข้จนักพระเจข้า ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของเขาในชตวงบนัรนปลายชภีวธิต เขากล็ยนังมธิไดข้พธิจารณาบทาเหนล็จ
สทาหรนับประชาชนของพระเจข้าในสวรรคยเหมสือนเดธิม

ปญจ 12:9-12 ยวิที่งกวล่คำนปัทั้น เพรคำะปปัญญคำจคำรยย์เปป็นคนฉลคำดแลถ้ว ทล่คำนยปังสอนควคำม
รผถ้ใหถ้ประชคำชนอทกดถ้วย เออ ทล่คำนพวิเครคำะหย์ ทล่คำนคถ้นควถ้คำ และทล่คำนเรทยบเรทยงส บภคำษวิตหลคำยขถ้อ 
10 ปปัญญคำจคำรยย์เสคำะหคำถถ้อยคคคำททที่เพรคำะหผ และทล่คำนเขทยนถถ้อยคคคำแหล่งควคำมจรวิงไวถ้อยล่คำงเททที่ยงตรง 
เมสืที่อพธิจารณาถถึงสภาพฝตายวธิญญาณของซาโลมอนขณะทภีที่เขาเขภียนถข้อยคทาเหลตานภีร  มนันกล็เกสือบ
เปล็นการยกยอตนัวเอง ในฐานะปนัญญาจารยย (นนักเทศนย) แกตประชาชนของเขา ซาโลมอนจถึงมรุตงทภีที่จะ
เตรภียมถข้อยคทาทภีที่ถรูกตข้องและความจรธิงสทาหรนับประชาชนของเขา เปข้าหมายของเขานนัรนนตาชสืที่นชม
และควรเปล็นวนัตถรุประสงคยของนนักเทศนยทนัรงหลายจนถถึงทรุกวนันนภีร  อยตางไรกล็ตามในกรณภีของซาโลม
อน เขาพลาดความจรธิงบตอยพอๆกนับทภีที่เขาหามนันพบ บางทตานไดข้สรรุปวตากตอนซาโลมอนถถึงตอนจบ
ของหนนังสสือเลตมนภีร  เขากล็กลนับใจใหมตและหนันกลนับมาหาพระเจข้าแลข้ว แมข้ไมตมภีคทาพรูดแนตชนัดทภีที่บตงบอก
เรสืที่องนนัรน นทร าเสภียงและเนสืรอหาของหนนังสสือเลตมนภีรกล็ดรูเหมสือนจะบตงบอกวตาเขากลนับมาสรูตสภาพทภีที่ดทาเนธิน
ตามแบบพระเจข้าในตอนจบ หวนังเปล็นอยตางยธิที่งวตามนันจะเปล็นเชตนนนัรนจรธิงๆ

11 ถถ้อยคคคำของนปักปรคำชญย์เปป็นประดบจปฏปัก และประดบจตะปผซนที่งอคำจคำรยย์ผผถ้สอนแหล่งกคำร
ชบมนบมไดถ้ตรนงแนล่น ซนที่งทล่คำนเมษบคำลผผถ้หนนที่งไดถ้ประทคำนใหถ้ 12 และยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก บบตรชคำยของ
ขถ้คำพเจถ้คำเออ๋ย จงรปับคคคำตปักเตนือนเถวิด ซนที่งจะทคคำหนปังสนือมคำกกป็ไมล่มทสวิทั้นสบด และเรทยนมคำกกป็เหนนืที่อยเนนืทั้อ
หนปัง ดรุจปฏนักสทาหรนับวนัวผรูข้ตนัวหนถึที่งทภีที่ดสืรอดถึง ถข้อยคทาทภีที่ประกอบดข้วยปนัญญายตอมจะสะกธิดใจเรา เชตน
เดภียวกนัน ถข้อยคทาของผรูข้มภีปนัญญากล็ตรถึงแนตนในความทรงจทาประดรุจตะปรู คทาแนะนทาของ ‘เมษบาล’
(นนัที่นคสือ ศธิษยาภธิบาล) กล็เปล็นเชตนนนัรน ขณะทภีที่ซาโลมอนกลตาวสรรุปเนสืรอหาหลนักของหนนังสสือเลตมนภีร  เขา
กล็ออกความเหล็นเกภีที่ยวกนับวตาหนนังสสือใหมตๆยตอมออกมาไมตรรูข้จบ แมข้วตาถข้อยคทาของผรูข้มภีปนัญญานนัรนมภี
ประโยชนย เขากล็สรรุปวตาสธิที่งทภีที่มภีอยรูตในหนนังสสือมากมายนนัรนกล็ไรข้ประโยชนย วธิชาการทนัรงหลายและการ
ศถึกษาไมตรรูข้จบเปล็นความเหนล็ดเหนสืที่อยสธิรนดภีซถึที่งอทานวยประโยชนยนข้อยจรธิงๆ



ปญจ 12:13-14 หนนังสสือเลตมนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาแนะนทาตามแบบพระเจข้า ใหถ้เรคำฟปัง
ตอนสรบปควคำมกปันทปัทั้งสวิทั้นแลถ้ว คนือจงยคคำเกรงพระเจถ้คำ และรปักษคำพระบปัญญปัตวิของพระองคย์ เพรคำะนทที่
แหละเปป็นหนถ้คำททที่ทปัทั้งสวิทั้นของมนบษยย์ การยทาเกรงพระเจข้าและเชสืที่อฟนังพระองคยอยตางเตล็มทภีที่เปล็นคทา
แนะนทาทภีที่ลถึกซถึร ง แนตทภีเดภียวนภีที่คสือหนข้าทภีที่ทนัรงสธิรนของมนรุษยย นภีที่บอกเปล็นนนัยถถึงการนบนอบ ความเชสืที่อฟนัง
และความเชสืที่ออยตางสรุดจธิตสรุดใจในพระผรูข้เนรมธิตสรข้างของเรา

14 ดถ้วยวล่คำพระเจถ้คำจะทรงเอคำกคำรงคำนทบกประกคำรเขถ้คำสผล่กคำรพวิพคำกษคำ พรถ้อมดถ้วยสวิที่งเรถ้นลปับ
ทบกอยล่คำง ไมล่วล่คำดทหรนือชปัที่ว แนตทภีเดภียวพระเจข้าจะทรงเปล็นผรูข้พธิพากษาการงานทรุกอยตางและคนเหลตานนัรน
ทภีที่ประกอบการงานเหลตานนัรน นนัที่นเปล็นความจรธิงเหมสือนเดธิมสทาหรนับผรูข้เชสืที่อทภีที่บนัลลนังกยพธิพากษา ดรู 2 โค
รธินธย 5:10

ในหนนังสสือปนัญญาจารยย คทาวตา ภายใตข้ดวงอาทธิตยย ปรากฏ 27 ครนัร ง ผรูข้เขภียนเสนอมรุมมอง 
เหตรุผลของชาวโลก ในมรุมมองตามธรรมชาตธิ เปล็นความคธิดของมนรุษยยใตข้ดวงอาทธิตยย  เปล็นปรนัชญา
ของโลก และสรรุปวตา ชภีวธิตแบบนภีร ไรข้ความหมาย เปลตาประโยชนย และแหข้งแลข้ง แตตบทสรรุปของ
ชภีวธิตทภีที่มภีความหมาย คสือ การยทาเกรงพระเจข้า วางใจในพระองคย ทตามกลางสธิที่งทภีที่เราไมตเขข้าใจ


