
หนา 1357ปญญาจารย
ถาไมมีพระเจาแลว

การงานและปญญาท้ังส้ิน
ของมนุษยก็เปลาประโยชน

1ถอยคําของปญญาจารย ผู
เ ป น บุ ต รช า ยขอ งด า วิ ด

กษัตริยในเยรูซาเล็ม
2ปญญาจารยกลาววา อนิจจัง
อนิจจัง อนิจจัง อนิจจัง สารพัด
อนิจจัง
3ที่ มนุษยทํางานตรากตรําภาย
ใตดวงอาทิตย เขาไดประโยชน
อะไรจากงานทั้งสิ้นที่เขาทํานั้น

ส่ิงสารพัดท่ีนาปรารถนา
ก็ลวงไป

4ชั่ วอายุหนึ่ งลวงไป และอีก
ชั่วอายุหนึ่งก็มา แตแผนดินโลก
คงเดิมอยูเปนนิตย
5ดวงอาทิตย ข้ึน และดวงอา-
ทิตยตก แลวรีบไปถึงที่ ซึ่ งข้ึน
มานั้น
6ลมพัดไปทางใต แลวเวียน
กลับไปทางเหนือ ลมพัดเวียน
ไปเวียนมา แลวลมพัดกลับตาม
ทางเวียนของมัน
7แมน้ําทั้ งหลายไหลไปสู ทะเล
แตทะเลก็ไมเต็ม แมน้ําไหลไป
สูที่ใดก็ไหลไปสูที่นั่นอีก
8สารพัดเหนื่อยกันหมด คน
ใดๆก็พูดไมออก นัยนตาก็ดูไม
อิ่มหรือหูก็ฟงไมเต็ม
9สิ่ งที่ เปนข้ึ นแล วคือสิ่ งที่ จะ

เปนข้ึนอีก สิ่ งที่ทํากันแลวคือ
สิ่ งที่จะตองทํากันอีก และไมมี
สิ่งใดใหมภายใตดวงอาทิตย
10 มีสักสิ่งหนึ่งหรือที่ เขาจะพูด
ไดวา "ดูซี สิ่งนี้ใหม" สิ่งนั้นมี
อยูแลวในสมัยกอนเราทั้งหลาย
11 ไมมีการจดจําถึ งสมัยกอน
และจะไมมีการจดจําสิ่งหลังๆที่
จะเกิดมาในทามกลางบรรดาผูที่
มาภายหลัง

สติปญญาและความรู
มากมายนําความเศราโศก
และความเสียใจมาสูเรา

12 ขาพเจา ปญญาจารย เคย
เปนกษัตริย เหนืออิสราเอลใน
กรุงเยรูซาเล็ม
13 และข าพเจาตั้ งใจเสาะและ
แสวงหาโดยสติ ป ญญาถึ งสิ่ ง
สารพั ดที่ กระทํากั นภายใตฟ า
สวรรค เปนเรื่องยากลําบากซึ่ง
พระเจ าประทานให บุ ตรของ
มนุษยทํากันอยูนั้น
14 ขาพเจาเคยเห็นการทั้ งปวง
ซึ่ งเขากระทํากันภายใตดวงอา-
ทิตย และดูเถิด สารพัดก็เปน
ความวางเปลาและความวุนวาย
ใจ
15 อะไรที่คดจะทําใหตรงไมได
และอะไรที่ขาดอยูจะนับใหครบ
ไมได
16 ขาพเจารําพึงในใจของขาพ-

(1) ปญจ 1:12 (2) ปญจ 2:11 (3) ปญจ 2:22 (4) ปญจ 6:12 (5) ปฐก 8:22
(6) โยบ 3:8 (7) โยบ 38:10 (8) ปญจ 2:11 (9) ปญจ 3:15 (10) มธ 5:12; 23:30
(11) ปญจ 2:16 (12) 1 พกษ 4:1 (13) ปญจ 1:17 (14) ปญจ 1:17 (15) ปญจ 3:14
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หนา 1358
เจาวา "ดูเถิด ขาพเจาไดมาถึง
ฐานะที่สูงสง และไดมีสติปญญา
มากกว าใครๆที่ เคยอยู ในกรุ ง
เยรูซาเล็มกอนขาพเจา เออ ใจ
ข าพเจ าก็ เจนจัดในสติปญญา
และความรูอยางย่ิง"
17 ขาพเจ าก็ตั้ งใจรู สติปญญา
รูความบาบอ และความเขลา
ขาพเจาสังเกตเห็นว าเร่ื องนี้ ก็
เปนแตกินลมกินแลงดวย
18 เพราะในสติปญญามากๆก็มี
ความทุกขระทมมาก และบุคคล
ที่ เพ่ิ มความรู ก็ เพ่ิ มความเศรา
โศก

การสนุกสนานและ
ความเขลาก็อนิจจัง

2ขาพเจารําพึงในใจวา "มา
เถอะ มาลองสนุกสนานกัน

ดู เอา จงสนุกสบายใจไป" แต
ดูเถิด เร่ืองนี้ก็อนิจจังเชนกัน
2 ข าพเจ าพูดเกี่ ยวกั บการหั ว
เราะวา "บาๆบอๆ" และกลาว
ถึงความสนุกสนานวา "มีประ-
โยชนอะไร"
3ขาพเจาครุ นคิดในใจวาจะทํา
อย างไรกายจึ งจะคึ กคั กด วย
เหลาองุ น และใจยังคงแนะนํา
ขาพเจาดวยสติปญญา และจะ
ยึดความเขลาไวอยางไร จน
ขาพเจาจะเห็นไดวา อะไรจะดี
สําหรั บให บุ ตรทั้ งหลายของ
มนุ ษย กระทําภายใต ท องฟ า

ตลอดชีวิตของเขา
เรือนใหญโตและ

ทรัพยสมบัติก็อนิจจัง
4 ข าพเจ ากระทําการใหญ โต
ขาพเจาไดสรางเรือนหลายหลัง
และปลูกสวนองุนหลายแปลง
5ข าพเจ าทําสวนหยอนใจและ
สวนผลไมหลายแหง ปลูกตน
ไมมีผลทุกอยางไวในสวนเหลา
นั้น
6ขาพเจาสรางสระน้ําหลายสระ
สําหรับตัวเอง เพ่ือจะใชน้ําใน
สระนั้นรดหมูไมที่กําลังงอกงาม
7ขาพเจาซื้อทาสชายหญิงไว มี
ทาสเกิดข้ึนในบาน ขาพเจายังมี
ฝูงวัวฝูงแพะแกะเปนสมบัติมาก
กวาของบรรดาคนที่ อยู ในกรุง
เยรูซาเล็มกอนขาพเจาดวย
8ขาพเจาสะสมเงินทองไวดวย
และส่ําสมทรัพยสมบัติอันควรคู
กับกษัตริยและควรคู กับเมือง
ทั้ งหลาย ขาพเจามีนักรองชาย
หญิงสําหรับตัว และเครื่องดน-
ตรีทุกอยาง ซึ่ งเปนสิ่ งชอบใจ
บุตรทั้งหลายของมนุษย
9ขาพเจาจึงเปนใหญเปนโตและ
เพ่ิมพูนมากกวาบรรดาคนที่เคย
อยูมากอนขาพเจาในเยรูซาเล็ม
และสติปญญาของขาพเจายังคง
อยูกับขาพเจาดวย
10 สิ่งใดๆที่นัยนตาของขาพเจา
อยากเห็น ขาพเจาก็ไมปดบัง

ปญญาจารย 1, 2

(17) ปญจ 1:13 (18) ปญจ 2:15 (1) ปญจ 2:15 (2) ปญจ 7:2-6 (3) ปญจ 1:17
(4) ปฐก 11:4 (5) พซม 4:12 (6) นหม 2:14 (7) 1 พกษ 9:20-22; อสร 2:58
(8) 1 พกษ 9:14, 28 (9) ปญจ 1:16 (10) ปญจ 3:22; 6:9; 11:9
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หนา 1359
ข าพเจ ามิ ได ห ามใจจากความ
สนุกสนานใดๆ เพราะใจขาพ-
เจ าพบความเพลิ ดเพลิ นใน
บรรดางานของขาพเจา และนี่
เป นส วนของข าพเจ าจากการ
งานทั้งสิ้นของขาพเจา
11 แลวขาพเจาหันมาดูบรรดา
สิ่ งที่ มือขาพเจากระทํา และ
ความเหน็ดเหนื่อยที่ขาพเจาทุม
เทลงไปและ ดูเถิด ทุกอยางก็
เป นความว างเปล าและความ
วุนวายใจ และไมมีประโยชน
อะไรภายใตดวงอาทิตย
การงาน ทรัพยสมบัติและ

สติปญญาก็อนิจจัง
12 ขาพเจาจึงหันมาพิเคราะห
สติปญญา ความบาบอและความ
เขลา เพราะคนที่มาภายหลัง
กษัตริยจะทําอะไรไดบาง เขาก็
กระทําสิ่งที่ เขากระทํากันมานาน
แลวนั้นได
13 ข าพเจ าเห็ นว าสติ ป ญญา
วิเศษกวาความเขลา เหมือน
ความสวางวิเศษกวาความมืด
14 คนมี สติ ปญญามี ตาอยู ใน
สมอง แตคนเขลาเดินในความ
มืด ถึงกระนั้นขาพเจายังเห็นวา
เหตุการณอยางเดียวกันเกิดข้ึน
แกเขาทั้งมวล
15 ข าพเจ า จึ งรําพึ งในใจว า
"เหตุการณอันใดเกิดแกคนเขลา
ฉันใด ก็จะเกิดกับตัวขาพเจาฉัน

นั้น ถากระนั้นแลวขาพเจาจะมี
สติ ป ญญามากมายทําไมเล า"
ขาพเจาจึงรําพึงในใจวา เร่ืองนี้
ก็อนิจจังเหมือนกัน
16 เพราะตลอดไปไมมีใครระ-
ลึ กถึ งคนมี สติปญญามากกว า
คนเขลา ดวยเห็นวาในอนาคตก็
ลืมกันไปหมดแลว แลวคนมี
สติปญญาตายอยางไร ก็เหมือน
คนเขลา
17 ขาพเจาจึงเกลียดชีวิต เพราะ
ว าการงานที่ เขาทํากั นภายใต
ดวงอาทิตยกอความสลดใจให
แกขาพเจา เพราะสารพัดก็เปน
ความวางเปลาและความวุนวาย
ใจ
18 เออ ขาพเจาเกลียดการงาน
ทั้ งสิ้ นของขาพเจา ซึ่ งขาพเจา
ตรากตรําอยูภายใตดวงอาทิตย
เพราะขาพเจาจําตองละการนั้น
ไวใหแกคนที่มาภายหลังขาพ-
เจา
19 แลวใครจะไปทราบวาเขาคน
นั้ นจะเปนคนมีสติปญญาหรือ
คนเขลา กระนั้นเขาก็ครอบ
ครองบรรดาการงานของขาพเจา
ที่ ข าพเจาไดตรากตรํามาและที่
ขาพเจาใชสติปญญากระทําภาย
ใตดวงอาทิตย นี่ก็อนิจจังดวย
20 ขาพเจาจึงกลับอัดอั้ นตันใจ
นักถึ งเร่ื องการงานทั้ งสิ้ นของ
ขาพเจา ซึ่งขาพเจาตรากตรํามา

ปญญาจารย 2

(11) ปญจ 2:14 (12) ปญจ 1:17 (13) ปญจ 7:11-12 (14) ปญจ 8:1; 10:2-3
(15) ปญจ 1:16, 18 (16) อพย 1:6; ปญจ 1:11 (17) กดว 11:15; 1 พกษ 19:4
(18) ปญจ 1:13; 2:4-9 (19) 1 พกษ 12:14; ปญจ 3:22 (20) ปฐก 43:14
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หนา 1360
ภายใตดวงอาทิตย
21 ดวยวามีคนที่ ทํางานโดยใช
สติปญญา ความรู และความ
ชํานาญ แตแลวก็ละการนั้นให
เปนสวนของอีกคนหนึ่ งที่หาได
ออกแรงทําเพ่ือการนั้นไม นี่ก็
อนิจจังดวยและสามานยย่ิง
22 เพราะว า เขาได อะไรจาก
บรรดาการงานและความเคร ง
เครียดในใจที่ เขาตองตรากตรํา
ภายใตดวงอาทิตยเลา
23 ดวยว าวันเวลาทั้ งหมดของ
เขามีแตความเจ็บปวด และกิจ
ธุระของเขากอความสลดใจ ถึง
กลางคืนจิตใจของเขาก็ไมหยุด
พักสงบ นี่ก็อนิจจังดวย
24 สําหรับมนุษยนั้ นไมมีอะไร
ดีไปกวากินและดื่ม กับการให
จิตใจของเขายินดี ในผลดีแห ง
การงานของเขา นี่แหละขาพเจา
เห็นวาเปนมาจากพระหัตถของ
พระเจา
25 ดวยใครจะกินได หรือใคร
จะมีความชื่นบานได มากกวา
ขาพเจา
26 เพราะว าพระเจ าประทาน
สติปญญา ความรู และความ
ยินดีใหแกคนที่พระองคทรงพอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ
องค แตสวนคนบาปนั้นพระ
องคประทานความเหนื่ อยยาก
ในการรวบรวมและสะสมใหเพ่ิม

พูน เพ่ือวาเขาจะไดมอบใหแก
ผู ที่ พอพระทั ยต อพระพั กตร
พระเจา นี่ก็เปนความวางเปลา
และความวุนวายใจดวย
ความเพลิดเพลินท้ังหลาย

อยูชั่วคราว

3มีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่ง และ
มีวาระสําหรับเรื่ องราวทุก

อยางภายใตฟาสวรรค
2มีวาระเกิด และวาระตาย มี
วาระปลูก และวาระถอนสิ่ งที่
ปลูกทิ้ง
3มีวาระฆา และวาระรักษาให
หาย มีวาระรื้อทลายลง และ
วาระกอสรางข้ึน
4มีวาระรองไห และวาระหัว-
เราะ มีวาระไวทุกข และวาระ
เตนรํา
5มีวาระโยนหินทิ้ ง และวาระ
เก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด
และวาระงดเวนการสวมกอด
6มีวาระแสวงหา และวาระทํา
หาย วาระเก็บรักษาไว และวาระ
โยนทิ้งไป
7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ
วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด
8มีวาระรัก และวาระเกลียด
วาระสงคราม และวาระสันติ
9คนงานไดกําไรอะไรจากการ
งานของเขา
10 ขาพเจาเห็นเรื่องยากลําบาก
ซึ่ งพระเจาประทานให บุตรทั้ ง

ปญญาจารย 2, 3

(21) ปญจ 2:17 (22) ปญจ 1:3 (23) ปฐก 47:9 (24) ปญจ 3:12 (25) ปญจ 1:12
(26) ปฐก 7:1 (1) ปญจ 3:17 (2) ปฐก 17:21 (3) พบญ 32:39 (4) นหม 8:9-12
(5) ยชว 4:3-9 (6) ปฐก 30:30 (7) ปฐก 37:29 (8) อสค 16:8 (9) ปญจ 1:3
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หนา 1361
หลายของมนุษยทํากันอยูนั้น
11 พระองค ท รงกระทํ า ให
สรรพสิ่ งงดงามตามฤดูกาลของ
มัน พระองคทรงบรรจุโลกไวใน
จิตใจของมนุษย เพ่ือมนุษยจะ
มองไมเห็นวาพระเจาทรงกระ-
ทําอะไรไว ตั้ งแต เดิ มจนกาล
สุดปลาย
12 ขาพเจาทราบแลววา สําหรับ
เขาไมมีอะไรที่ จะดีไปกวาเปรม
ปรี ดิ์ และกระทําการดี ตลอด
ชีวิต
13 และวาเปนของประทานจาก
พระเจาแกมนุษย ที่จะใหมนุษย
ไดกินดื่ มและเพลิดเพลินในผล
ดีแหงบรรดาการงานของเขา
14 ขาพเจาทราบอยูวาสารพัดที่
พระเจ าทรงกระทําก็ ดํารงอยู
เปนนิตย จะเพ่ิมเติมอะไรเขาไป
อีกก็ไมได หรือจะชักอะไรออก
เสียก็ไมได พระเจาทรงกระทํา
เชนนั้น เพ่ือใหคนทั้ งหลายมี
ความยําเกรงตอพระพักตรพระ
องค
15 อะไรๆซึ่ งเปนอยูในปจจุบัน
ก็เปนอยูนานมาแลว อะไรๆที่
จะเปนมาก็ เคยเปนอยู นานมา
แลว และพระเจาทรงแสวง
หาอะไรๆที่ลวงไปนั้น
16 ย่ิงกวานั้นอีก ที่ภายใตดวง
อาทิตยขาพเจาเห็นวา ในที่ของ
ความยุติธรรมมีความชั่วรายอยู

ดวย และในที่ของความชอบ
ธรรมมีความชั่วชาอยูดวย
17 ขาพเจารําพึงในใจของขาพ-
เจาวา "พระเจาจะทรงพิพากษา
คนชอบธรรมและคนชั่ วร าย
เพราะมีกาลกําหนดไวสําหรับ
ทุกเร่ือง และสําหรับการงานทุก
อยาง"
18 ขาพเจารําพึงในใจของขาพ-
เจาเกี่ ยวกับสภาพของบุตรทั้ ง
หลายของมนุษยวา "พระเจาทรง
ทดสอบเขาเพื่ อจะสําแดงวาเขา
เปนเพียงสัตว"
19 เพราะวาเหตุการณของบุตร
ทั้ งหลายของมนุษย กั บเหตุ-
การณ ของสั ตว เดี ยรั จฉาน
นั้นเหมือนกันคือเปนเหตุการณ
อันเดียวกัน ฝายหนึ่ งตาย อีก
ฝายหนึ่ งก็ตายเหมือนกัน ทั้ ง
สองมีลมหายใจอย างเดียวกัน
และมนุษยไมมีอะไรดีกวาสัตว
เดียรัจฉาน เพราะสารพัดก็
อนิจจัง
20 สารพั ดไปยั งที่ เดี ยวกั น
สารพั ดเป นมาจากผงคลี ดิ น
และสารพัดกลับเปนผงคลีดิน
อีก
21 ใครรู ว า จิ ต วิ ญญาณของ
มนุษย ไปสู เบ้ื องบนหรือเปล า
และวิญญาณของสัตวเดียรัจฉาน
ลงไปสูพิภพโลกหรือเปลา
22 เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงเห็น

ปญญาจารย 3

(12) ปญจ 3:22 (13) ปญจ 2:24 (14) สดด 33:11 (15) ปญจ 1:9 (16) ปญจ 4:1
(17) ปญจ 1:16; 2:1 (18) ปฐก 3:17-19; โยบ 14:1-4 (19) ปญจ 2:16
(20) ปญจ 3:21; 6:6 (21) ปญจ 12:7; ลก 16:22-23 (22) ปญจ 3:11-12
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หนา 1362
วา ไมมีอะไรดีไปกวาที่ มนุษย
จะเปรมปรีดิ์ ในการงานของตน
ดวยวานั่นเปนสวนของเขา ใคร
จะนําเขาให เห็นวาอะไรจะเปน
มาภายหลังเขา
บรรดาการขมเหงและการพบ

อุปสรรคตางๆก็อนิจจัง

4ขาพเจาพิจารณาบรรดาการ
ขมเหงที่ เกิดข้ึนภายใตดวง

อาทิตยอีก และดูเถิด น้ําตาของ
ผูที่ ถูกขมเหง ไมมีคนเลาโลม
เขา ฝายผูขมเหงเขานั้นกุมอํา-
นาจ  แตหามีผูใดเลาโลมเขาไม
2 เพราะฉะนั้ นข าพเจ ายกยอง
คนตายที่ตายไปแลวมากกวาคน
เปนที่ยังเปนอยู
3 เออ คนที่ ยังไมเปนมา ที่ ไม
เห็นการชั่วที่อุบัติข้ึนภายใตดวง
อาทิตย ก็ย่ิ งดีกวาคนทั้ งสอง
จําพวกนั้น
4แลวข าพเจ าพิจารณาบรรดา
การงานตรากตรําและบรรดาฝ
มือในการงาน เพราะเหตุนี้คนก็
ถูกเพ่ือนบานของตนริษยา นี่ก็
เป นความว างเปล าและความ
วุนวายใจดวย
5คนโงงอมือ และกินเนื้ อของ
ตนเอง
6ความสงบสุขกํามือหนึ่ งยังดี
กวาการงานตรากตรําสองกํามือ
และกินลมกินแลง
7แลวขาพเจาเห็นอนิจจังภายใต

ดวงอาทิตยอีก
8 คือ คนหนึ่งอยูตัวคนเดียว ไม
มีคนอื่น ไมมีบุตรหรือพ่ีนอง
แตเขาทําการงานไมหยุดหยอน
ตาของเขาไมเคยอิ่มความมั่งค่ัง
เขาไมเคยคิดวา "ขาตรากตรํา
ทํางานและตั วข าอดๆอยากๆ
เพ่ือผู ใด" นี่ก็อนิจจังดวย
และเปนเรื่องสามานย
9สองคนก็ดีกวาคนเดียว เพราะ
วาเขาทั้ งสองยอมไดรับผลตอบ
แทนอยางดีสําหรับการงานของ
เขา
10 ดวยวาถาคนหนึ่งลมลง อีก
คนหนึ่งจะไดพะยุงเพ่ือนของตน
ใหลุกข้ึน แตวิบัติแกคนนั้นที่
อยูคนเดียวเมื่อเขาลมลง เพราะ
ไมมีผูอื่นพะยุงยกเขาใหลุกข้ึน
11 อนึ่ง ถาสองคนนอนอยูดวย
กัน เขาก็อบอุน แตถานอนคน
เดียวจะอุนอยางไรไดเลา
12 แม คนหนึ่ งสู คนเดี ยวได
สองคนจะสูเขาไดแน เชือกสาม
เกลียวจะขาดงายก็หามิได
13 เด็กยากจนและมีสติปญญาก็
ดีกวากษัตริยชราและโฉดเขลา
ผูรับคําแนะนําอีกไมไดแลว
14 เพ รา ะท า นออกมา จา ก
เรือนจําแลวข้ึนครองราชสมบัติ
ในขณะที่ มีคนเกิดในราชอาณา
จักรของท านเองกลายเป นคน
จน

ปญญาจารย 3, 4

(1) โยบ 6:29 (2) ปญจ 2:17 (3) ปญจ 6:3-5 (4) ปฐก 4:4-8 (5) สภษ 6:10-11
(6) สดด 37:16 (8) ปญจ 4:9-12 (9) ปฐก 2:18 (10) อพย 32:2 (11) 1 พกษ 1:1-2
(12) 2 ซมอ 23:9 (13) ปญจ 9:15-16 (14) ปฐก 41:14
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หนา 1363
15 ขาพเจาพิจารณาบรรดาคนที่
มีชี วิตเดินไปเดินมาอยู ภายใต
ดวงอาทิตย ทั้งเด็กคนที่สองนั้น
ที่จะข้ึนไปแทนทาน
16ประชาชนทั้งหลายคือบรรดา
ผู ซึ่ งอยู กอนนั้ นไมมีที่ สิ้ นสุด
และบรรดาคนที่มาภายหลังก็จะ
ไมเปรมปรีดิ์ ในทานดวย แน
นอน นี่ก็เปนความวางเปลาและ
ความวุนวายใจดวย

ชีวิตก็อนิจจัง

5เจาจงระวังเท าของเจาเมื่ อ
เจาไปยังพระนิ เวศของพระ

เจา เพราะการเขาใกลชิดเพ่ือจะ
ฟงก็ดีกวาคนเขลาถวายสักการ
บูชา ดวยวาเขาไมรูวาตนกําลัง
ทําชั่ว
2อยาใหใจของเจาเร็วและอยา
ให ปากของเจ าพูดโพล งๆต อ
เบ้ืองพระพักตรพระเจา เพราะ
ว าพระเจ าทรงสถิ ตในสวรรค
และเจาอยูบนแผนดินโลก เหตุ
ฉะนั้นเจาจงพูดนอยคํา
3ความฝนจะสําเร็ จโดยมี งาน
มาก และจะรูจักเสียงคนเขลาได
เพราะการพูดมาก
4 เมื่อเจาปฏิญาณไวตอพระเจา
อ ย า ชั ก ช า ที่ จ ะ ทํ า ต า มคํา
ปฏิญาณนั้นใหสําเร็จ เพราะพระ
องคหาชอบพระทัยในคนเขลา
ไม จงทําตามที่ เจาปฏิญาณไว
เถิด

5ที่ เจาจะไมปฏิญาณก็ยังดีกวา
ที่เจาปฏิญาณแลวไมทําตาม
6อยาใหปากของเจาเปนเหตุนํา
ตัวเจาใหกระทําผิดไป และอยา
พูดตอหนาทูตสวรรควา นี่
แหละเป นความพลั้ ง เผลอ
เหตุไฉนจะใหพระเจาทรงพิโรธ
เพราะเสียงพูดของเจา แลวเลย
ทรงทําลายการงานแห งน้ํ ามือ
ของเจาเสียเลา
7 เพราะว าเมื่ อฝนมากและคํา
พูดมาก ก็มีอนิจจังตางๆดวย
แตเจาจงยําเกรงพระเจาเถิด
8ถ าเจ าเห็นคนจนในเมืองถูก
ขมเหงก็ดี เห็นความยุติธรรม
และความเที่ยงธรรมเอาไปเสียก็
ดี เจาอยาประหลาดใจในเรื่อง
นั้น ดวยวามีเจาหนาที่คอยจับ
ตาเจาหนาที่ อยู แลวยังมีผู สูง
กวาอีกชั้ นหนึ่ งจับตาอยู เหนือ
พวกเขาทั้งสิ้น
9 ย่ิ งกวานั้ นอีก ผลประโยชน
แหงแผนดินโลก ก็อยูที่เขาเหลา
นั้นทั้ งหมด กษัตริยเองก็ไดรับ
การเลี้ยงดูจากไรนา
10 คนรักเงินยอมไมอิ่มเงินและ
คนรักสมบัติไมรู จักอิ่มกําไร นี่
ก็อนิจจังดวย
11 เมื่อของดีเพ่ิมพูนข้ึน คนกิน
ก็มีคับคั่ งข้ึน คนที่ เปนเจาของ
ทรัพยจะไดประโยชนอะไร นอก
จากจะไดชมเลนเปนขวัญตาเทา

ปญญาจารย 4, 5

(15) 2 ซมอ 15:6 (16) 2 ซมอ 15:12 (1) ปฐก 28:16 (2) ปฐก 18:27
(3) ปญจ 10:12 (4) ปฐก 28:20 (5) พบญ 23:22 (6) ปญจ 5:1 (7) ปญจ 7:18
(8) ปญจ 3:16 (9) ปฐก 1:29-30 (10) ปญจ 4:8 (11) ปฐก 12:16; 13:2
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หนา 1364
นั้น
12 การหลับของกรรมกรก็ผาสุก
ไมวาเขาจะไดกินนอยหรือไดกิน
มาก แตความอิ่มทองของคน
มั่งมีก็ไมชวยเขาใหหลับ
13 ยังมีสิ่งสามานยอันนาสลดใจ
อีกอยางหนึ่ งที่ขาพเจาเห็นภาย
ใตดวงอาทิตย คือทรัพยสมบัติ
ที่ เจาของได เก็บไวจนเกิดเปน
ภัยแกตน
14 และทรัพยสมบัตินั้นสูญเสีย
ไปโดยเรื่ องยากลําบากอั นชั่ ว
ราย และเขาใหกําเนิดบุตรชาย
คนหนึ่ง แตไมมีอะไรในมือเขา
15 เขาได คลอดมาจากครรภ
มารดาฉันใด เขาจะกลับไปอยาง
เปลือยเปลาเชนเดียวกับที่ เขา
มาฉันนั้น และเขาจะเอาอะไรซึ่ง
เปนผลจากหยาดเหงื่ อแรงงาน
ของเขาติดมือไปไมไดเลย
16 นี่เปนสิ่ งสามานยอันนาสลด
ใจอีก คือเขาไดเกิดมาอยางไร
เขาก็ตองไปอยางนั้น เขาจะได
ประโยชน อะไรเล าที่ เขาได ลง
แรงเพ่ือลมแลง
17 อนึ่ งเขารั บประทานอยู ใน
ความมืดตลอดป เดือนของเขา
เขามีความทุกขอยางสาหัสและ
มีโทโสพรอมกับความเจ็บไข
18 ดูเถิด ที่ ขาพเจาเห็นดีและ
สมควร คือใหกินและดื่ม กับ
ปรีดาในผลดีแหงบรรดากิจการ

ของตนที่ ตนกระทําภายใตดวง
อาทิตย ตลอดปเดือนแหงชีวิต
ของตนที่ พระเจ าทรงประทาน
แกตน เพราะการนี้ แหละเปน
สวนของตน
19 อนึ่ งทุกๆคนที่ พระเจาทรง
ประทานทรัพยสมบัติและความ
มั่งค่ังให ก็ไดทรงโปรดใหมีอํา-
นาจรับประทานของเหลานั้น ได
รับสวนของตน และยินดีปรีดา
ในการงานของตนได นี่ แหละ
เปนของประทานจากพระเจา
20 เขาจะได ไม ต องนึ กถึ งป
เดื อนแห งชี วิ ตของตนมาก
เพราะพระเจาทรงตอบเขาในสิ่ง
ที่ใหใจเขาปติยินดี

ทรัพยสมบัติก็อนิจจัง

6มีสิ่ งสามานย อย างหนึ่ งที่
ขาพเจาเห็นภายใตดวงอา-

ทิตย และสิ่งนั้นหนักแกมนุษย
2 คือมนุษยคนใดที่พระเจาทรง
ประทานทรัพยสมบัติ ความมั่ง-
ค่ังและยศฐาบรรดาศักดิ์ให จน
สิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสําหรับตัว
จิตใจเขาก็มีครบไมขาดเลย แต
พระเจ ามิไดทรงโปรดให เขามี
อํานาจรับประทานสิ่งนั้นได คน
นอกบ านนอกเมื องกลั บรั บ
ประทานสิ่งนั้น นี่ก็อนิจจัง และ
เปนความทุกขใจอยางรายแรง
3แมว ามนุษย คนใดมี บุตรสัก
รอยคน และมีอายุอยูหลายป

ปญญาจารย 5, 6

(12) สดด 4:8 (13) ปญจ 4:8 (14) โยบ 5:5 (15) โยบ 1:21 (16) ปญจ 2:22; 5:13
(17) ปฐก 3:17 (18) ปญจ 2:24; 3:12 (19) ปญจ 2:24 (20) สดด 37:16
(1) ปญจ 5:13 (2) 1 พกษ 3:13; ปญจ 5:19 (3) ปฐก 33:5; 1 ซมอ 2:20-21
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หนา 1365
จนปเดือนของเขาก็มากมาย แต
จิตใจของเขาหาไดอิ่มดวยของดี
ไม ย่ิงกวานั้นอีก เขาไมมีงานฝง
ศพของตนดวย ขาพเจาวาบุตร
ที่เกิดมาแทงเสียยังดีกวาคนนั้น
4 เพราะเด็กนั้ นเกิดมาอนิจจั ง
และตายไปในความมืด และชื่อ
ของเขาถูกปดไวในความมืด
5 ย่ิ งกวานั้ นอีก ยังไมทันเห็น
ตะวันหรือยังไมทันรู เร่ื องราว
อะไร เด็กคนนี้มีความสงบสุข
ย่ิงกวาผูใหญนั้นเสียอีก
6 เออ แมวาเขามีชี วิตอยู พันป
ทวีอีกเทาตัว แตไมไดเห็นของ
ดีอะไร ทุกคนมิไดลงไปที่เดียว
กันหมดดอกหรือ
7บรรดาการงานของมนุ ษย ก็
เพ่ือปากของเขา แตถึงกระนั้น
เขาก็ไมรูจักอิ่ม
8 ด วยว าคนมี สติ ป ญญาได
เปรี ยบอะไรกว าคนเขลาเล า
หรือคนยากจนที่รูจักดําเนินชีวิต
ของตนอยูตอหนาคนที่มีชี วิตก็
ไดเปรียบอะไร
9 เห็ นแล วกั บนั ยน ตาก็ ดี กว า
ความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ก็
เป นความว างเปล าและความ
วุนวายใจดวย
10 สิ่ งใดซึ่ งมีอยูเดี๋ยวนี้ เขาได
ใช ชื่ อเรี ยกสิ่ งนั้ นนานมาแล ว
และก็ทราบกันแลววามนุษยคือ
อะไร และเขาไมอาจโตเถียงกับ

พระองคผูทรงฤทธิ์ เดชากวาตน
ได
11 ย่ิ งมีสิ่ งของมากก็ย่ิงอนิจจัง
มากแลวจะเปนประโยชนอะไร
แกมนุษยเลา
12 ใครคนไหนรูวาสิ่งใดเปนสิ่ ง
ที่ดีสําหรับมนุษยในชีวิตนี้ คือ
ในระยะวันเดือนปทั้ งหลายแหง
ชีวิตอันเหลวๆของตนที่ ไดเสีย
ไปดุจดังเงาเลา หรือใครผู ใด
อาจบอกกับมนุษยไดวา สิ่ ง
นี้ สิ่ งนั้ นจะเกิดข้ึ นภายหลังตน
ที่ภายใตดวงอาทิตย
ส่ิงสามานยตางๆท่ีมนุษยพบ

ก็ทําใหไมสมหวังและ
ไมสมปรารถนา

7ชื่ อเสี ยงดี ก็ ประเสริ ฐกว า
น้ํามันหอมอยางวิเศษ และ

วันตายก็ดีกวาวันเกิด
2 ไปยังเรื อนที่ มี การไวทุ กข ก็
ดีกว าไปยังเรือนที่ มีการเลี้ ยง
กันเพราะนั่ นเปนวาระสุดท าย
ของมนุษยทั้งปวง และผูที่ ยังมี
ชี วิตอยู จะเอาเหตุการณนั้ นใส
ไวในใจ
3ความโศกเศราก็ดีกวาการหัว
เราะ เพราะความเศราหมองของ
ใบหนาก็ทําใหจิตใจดีข้ึนได
4 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ป ญญา
ยอมอยู ในเรือนที่ มีความโศก
เศรา แตจิตใจของคนเขลายอม
อยูในเรือนที่มีการสนุกสนาน

ปญญาจารย 6, 7

(4) สดด 109:13 (5) โยบ 3:10 (6) ปฐก 5:5 (7) ปฐก 3:17-19 (8) ปญจ 2:14-16
(9) ปญจ 2:24 (10) ปญจ 1:9 (11) ปญจ 1:6-9 (12) ปญจ 2:3 (1) สภษ 15:30
(2) ปฐก 48:1 (3) สดด 119:67 (4) นหม 2:2
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หนา 1366
5ฟ งคําตําหนิ ของคนที่ มี สติ
ปญญายังดีกวาใหคนฟ งเพลง
ของคนเขลา
6มีเสียงแตกของเรียวหนามอยู
ใตหมอฉันใด เสียงหัวเราะของ
คนเขลาก็ฉันนั้น นี่ก็อนิจจังดวย
7แทจริงการบีบบังคับกระทําให
ผูมีสติปญญาโงไป และสินบนก็
กระทําใหความเขาใจเสียไป
8 เบ้ืองปลายแหงสิ่งใดๆก็ดีกวา
เบ้ืองตนแหงสิ่ งนั้ นๆ มีใจอด
กลั้นก็ดีกวามีใจอหังการ
9 อย าให ใจของเจ าโกรธเร็ ว
เพราะความโกรธมีประจําอยู ใน
ทรวงอกของคนเขลา
10 อยาวา "อะไรหนอเปนเหตุ
ให กาลก อนดี กว ากาลบั ดนี้ "
เพราะที่ เจาไตถามนั้นไมไดถาม
ดวยสติปญญา
11 สติปญญาประกอบกับมรดก
ก็เปนของดี การนั้นเปนประ-
โยชนแกคนที่ไดเห็นดวงตะวัน
12 เงินเปนเครื่องปองกันฉันใด
สติปญญาก็เปนเครื่ องปองกัน
ฉันนั้น และผลประโยชนของ
ความรู คือสติปญญายอมรักษา
ชีวิตของผูที่มีสติปญญานั้น
13 จงพิจารณาพระราชกิจของ
พระเจา สิ่ งใดๆที่พระองคทรง
กระทําใหคดอยูแลว ใครจะ
เหยียดสิ่งนั้นๆใหตรงไดเลา
14 ในวันแห งความเจริ ญก็ จง

ชื่นชมยินดี แตในวันแหงความ
ทุกขยากก็จงพินิจพิจารณา พระ
เจาทรงบันดาลใหมีทั้งสองอยาง
เพ่ือมนุษยจะไมคนไดวาเมื่อเขา
ลวงไปแลวจะมีอะไรมา
15 ขาพเจาเห็นสิ่ งเหลานี้ทั้งสิ้น
ในชีวิตอนิจจังของขาพเจา คือ
คนชอบธรรมพิ นาศในความ
ชอบธรรมของตัว และมีคนชั่ ว
รายมีชี วิตยืนยาวในการกระทํา
ชั่ว
16 อยาเปนคนชอบธรรมเกินไป
และอยาฉลาดเกินตัว เหตุใดเจา
จะทําตัวใหพินาศเสียเลา
17 อยาชั่วมากนัก หรืออยาเปน
คนเขลา ทําไมเจาจะไปตายเสีย
กอนถึงวาระของเจาเลา
18 ก็ดีอยูแลวที่ เจาจะยึดถือสิ่ ง
เหลานี้ ไว เออ เจาอยาแบมือ
ปลอยสิ่ งนั้ นใหหลุดลอยเสียที
เดียว เพราะวาผูที่เกรงกลัวพระ
เจาจะพนจากบรรดาสิ่ งที่ กลาว
มานี้
19 สติปญญาเปนกําลั งแก คน
ฉลาดดีกวาผูมีอํานาจใหญโตสิบ
คนที่อยูในเมือง
20 แนทีเดียวไมมีคนชอบธรรม
สักคนเดียวบนแผนดินโลก ที่
ไดประพฤติลวนแตความดี และ
ไมกระทําบาปเลย
21 อยาสนใจฟงบรรดาถอยคําที่
ใครๆกลาว เกรงวาเจาจะไดยิน

ปญญาจารย 7

(5) สดด 141:5 (7) พบญ 28:33 (8) สดด 126:5 (9) 1 ซมอ 25:21 (10) วนฉ 6:13
(11) ปญจ 9:15 (12) โยบ 1:10 (13) โยบ 37:14 (14) ปญจ 3:4 (15) ปญจ 2:23
(16) สภษ 25:16 (17) ยรม 2:33 (18) ปญจ 11:6 (19) ปญจ 9:15 (20) 1 พกษ 8:46
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หนา 1367
ทาสของเจาแชงดาตัวเจา
22 ดวยวาเจาก็แจงอยูกับใจของ
เจาเองหลายครั้ งหลายหนแลว
วา ตัวเจาเองไดแชงดาคนอื่น
เหมือนกัน
23บรรดาขอความเหลานี้ขาพ-
เจาไดชันสูตรดูดวยใชสติปญ-
ญาแลว ขาพเจาวา "ขาพเจาจะ
ไดปญญา" แตปญญานั้นกลับ
อยูหางไกลจากขาพเจา
24 สิ่ งที่ อยู ไกลและลึกล้ําเหลือ
เกิน ใครผูใดจะคนออกมาได
25 ใจขาพเจาหวนกลับมาเรียน
รู และเสาะแสวงหาสติ ปญญา
และมูลเหตุของสิ่งตางๆ เพ่ือให
รู ความชั่ วร ายแห งความเขลา
คือความเขลาและความบาบอ
26 ขาพเจาไดพบอีกสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง
ขมข่ืนย่ิงกวาความตาย คือผู
หญิงที่มีใจเปนบวงแรวและขาย
มือของนางเปนโซตรวน คนใด
เปนคนที่พอพระทัยพระเจา คน
นั้นจะหนีพนนาง แตคนบาปจะ
ถูกผูหญิงคนนั้นจับเอาไป
27 ปญญาจารยกลาววา ดูเถิด
ขาพเจาพบดังตอไปนี้ โดยเอา
เร่ืองหนึ่ งมาประดิษฐติดตอเขา
กับอีกเร่ืองหนึ่ง เพ่ือหามูลเหตุ
28 ซึ่ งจิตใจของขาพเจายังกําลัง
หาแลวหาอีก แตขาพเจาหาได
พบปะไม ในชายพันคนจะพบ
ชายจริงสักคนหนึ่ ง แตจะหา

หญิงแท สั กคนหนึ่ งในจํานวน
พันคนก็หาไมพบ
29 ดูเถิด ขาพเจาพบแตความนี้
ตางหาก คือพระเจาทรงสราง
มนุษยใหเปนคนเที่ยงธรรม แต
มนุษย ทั้ งหลายได ค นคว ากล
อุบายตางๆออกมา

ดูเหมือนวาคนชั่วเจริญ
ขณะเมื่อคนดีลมเหลว

8ใครผู ใ ดจะ เหมื อนนั ก
ปราชญ หรือใครเลาจะอธิ-

บายอะไรๆก็ได สติปญญาของ
มนุษยกระทําใหใบหนาของเขา
ผองใส และใบหนาของเขาที่
แข็งกระดางก็เปลี่ยนไป
2ขาพเจาแนะนําวา จงถือรักษา
พระบัญชาของกษัตริย และที่
เกี่ยวของกับคําปฏิญาณตอพระ
เจา
3 อย า รี บออกไปให พ นพระ
พักตรกษัตริย อยายืนอยูฝาย
ความชั่วราย เพราะกษัตริยยอม
ทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระ
ทัยพระองค
4ดวยวาพระดํารัสของกษัตริย
อยูที่ไหน อํานาจก็อยูที่นั่น และ
ใครผู ใดจะกราบทู ลถามพระ
องคไดวา "พระองคทรงกระทํา
อะไรเชนนั้น"
5 ผู ที่ รั กษาพระบั ญชาจะไม
ประสบความชั่ วราย และจิตใจ
ของคนที่มีสติปญญาก็เขาใจทั้ ง

ปญญาจารย 7, 8

(23) ปฐก 3:5 (24) พบญ 30:11 (25) ปญจ 1:13 (26) วนฉ 16:18 (27) ปญจ 1:1-2
(28) ปญจ 7:23-24 (29) ปฐก 1:26-27 (1) ปญจ 2:13-14 (2) สภษ 24:21
(3) ปญจ 10:4 (4) 1 พกษ 2:25 (5) อพย 1:17; ปญจ 5:2
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หนา 1368
วาระและคําตัดสิน
6ดวยวาไมวาอะไรทั้งนั้นยอมมี
วาระและคําตัดสิน ฉะนั้นความ
ลําบากของมนุษย จึ งเปนภาระ
หนักแกตัวเขา
7ดวยเขาไมทราบวาอะไรจะเกิด
ข้ึน ดวยใครจะบอกแกเขาไดวา
สิ่งนั้นจะเกิดข้ึนเวลาใด
8หามี มนุ ษย คนใดมี อํานาจ
เหนื อจิ ตวิญญาณที่ จะรั้ งจิ ต
วิญญาณไดไม หรือหามีอํานาจ
อันใดเหนือวันตายไม การสง-
ครามนั้ นย อมไม มี การปลด
ปลอย ความชั่วรายยอมไมมีการ
ปลดปลอยผูที่ถูกมอบใหไว
9บรรดาการนี้ขาพเจาเห็นหมด
แลว และขาพเจาสนใจกิจการ
ทุกอยางที่ เขากระทํากันภายใต
ดวงอาทิตย มีวาระซึ่ งใหคน
หนึ่งมีอํานาจเหนืออีกคนหนึ่งที่
จะมาทําอันตรายเขา
10 ขาพเจาได เห็นเขาฝงคนชั่ ว
ราย  ผูซึ่งเคยเขาออกที่สถาน
บริสุทธิ์ และมีคนลืมเขาในเมือง
ที่คนชั่วรายนั้นเองกระทําสิ่งเชน
นั้น นี่ก็อนิจจังดวย
11 เพราะการตัดสินการกระทํา
ชั่ วนั้น เขาไมไดลงโทษโดยเร็ว
เหตุฉะนั้ นใจบุตรทั้ งหลายของ
มนุษย จึงเจตนามุ งที่ จะกระทํา
ความชั่ว
12 แมว าคนบาปทําชั่ วตั้ งรอย

ครั้ง และอายุเขายังย่ังยืนอยูได
ถึ งกระนั้ นข าพเจ ายั งรู แน ว า
ความดีจะมีแกเขาทั้ งหลายที่ ยํา
เกรงพระเจา คือที่มีความยํา
เกรงตอพระพักตรพระองค
13 แตวาจะไมเปนการดีแกคน
ชั่วราย อายุของเขาที่เปนดังเงา
ก็ จะ ไม มี ยื ดยาวออกไปได
เพราะเขาไมมีความยําเกรงตอ
พระพักตรพระเจา
14 ยังมีอนิจจังอีกอยางหนึ่ งที่
กระทํากันบนแผนดินโลก คือมี
คนชอบธรรมรับเหตุการณอัน
เปนเหตุการณที่ คนชั่ วควรรับ
และมี คนชั่ วรั บเหตุ การณ อั น
เปนเหตุการณที่ คนชอบธรรม
ควรรับ ขาพเจากลาวไดวา นี่ก็
อนิจจังดวย
15 แลวขาพเจาจึงสนับสนุนให
หาความสนุกสนาน ดวยวาภาย
ใตดวงอาทิตย มนุษยไมมีอะไร
ดีไปกวากินและดื่ม กับชื่ นชม
ยินดี ดวยวาอาการนี้คลุกคลีไป
ในการงานของตนตลอดปเดือน
แหงชีวิตของตน ที่พระเจาทรง
โปรดประทานแกตนภายใตดวง
อาทิตย
16 เมื่ อข าพเจ าตั้ งใจจะเข าใจ
สติ ป ญญาและทราบธุ รกิ จที่
กระทํากันในโลก (ที่เขาอดหลับ
อดนอนทํากั นตลอดวันตลอด
คืน)

ปญญาจารย 8

(6) ปญจ 3:1, 11 (7) ปญจ 6:12 (8) 2 ซมอ 14:14; ปญจ 3:21 (9) ปญจ 1:14
(10) 2 พกษ 9:34-35 (11) อพย 8:15 (12) ปญจ 5:16; 7:15 (13) โยบ 18:5
(14) ปญจ 4:4, 8 (15) ปญจ 2:24; 3:12-13 (16) ปญจ 7:25; 8:7
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หนา 1369
17 แล วข าพเจ าจึ งเห็นบรรดา
พระราชกิ จของพระ เ จ า ว า
มนุษยจะคนหาความเข าใจใน
พระราชกิจที่ บั งเกิดอยู ภายใต
ดวงอาทิตยหาไดไม เพราะวา
ถึ งแมมนุษยจะออกแรงคนหา
สักปานใดก็ยังจะคนหาใหพบไม
ได เออ ย่ิงกวานั้นอีก แมวานัก
ปราชญคนใดนึกเอาวาเขาจะเขา
ใจแลว เขาก็ยังคนหาไมพบ

หลักการตางๆ
สําหรับการดําเนินชีวิต

9ขาพเจาไดนําเร่ืองราวเหลา
นี้ มาคิด ตรวจพิจารณาให

สิ้ นวา คนชอบธรรมและคนมี
สติปญญารวมทั้ งกิจการของเขา
ทั้ งหลาย ก็อยู ในพระหัตถของ
พระเจา จะทรงรักหรือทรง
เกลียดก็ตาม มนุษยหารูไม ทุก
อยางก็อยูตอหนาเขาทั้งหลาย
2สิ่ งสารพั ดตกแก คนทั้ งปวง
เหมือนกันหมด คือเหตุการณ
อันเดียวกันตกแกคนชอบธรรม
และคนชั่ว ตกแกคนดี ตกแก
คนสะอาดและคนที่มีมลทิน ตก
แกผูที่ถวายสัตวบูชา และแกผู
ที่ ไมถวายสัตวบูชา ตกแกคนดี
อยางไรก็ตกแกคนบาปอยางนั้น
ตกแกคนปฏิญาณอยางไรก็ตก
แกคนไมกลาปฏิญาณอยางนั้น
3นี่แหละเปนสิ่งสามานยที่มีอยู
ในบรรดาการที่บังเกิดข้ึนภายใต

ดวงอาทิตย คือวามีเหตุการณ
อันเดียวกันที่ ตกแกคนทั้ งปวง
เออ จิตใจของบุตรทั้งหลายของ
มนุ ษย ก็ เต็ มไปด วยความชั่ ว
และความบาบออยูในใจของเขา
เมื่ อมีชี วิตและตอจากนั้ นเขาก็
ไปอยูกับคนตาย
4สวนคนใดที่ มั่ วสุมอยู กับคน
ทั้งปวงที่มีชีวิต คนนั้นก็มีความ
หวังใจได ดวยวาสุนัขที่เปนอยูก็
ยังดีกวาสิงโตที่ตายแลว
5 เพราะวาคนเปนยอมรู ว าเขา
เองจะตาย แตคนตายแลวก็ไม
รู อะไรเลย เขาหาไดรับรางวัล
อีกไม ดวยวาใครๆก็พากันลืม
เขาเสียหมด
6ทั้ งความรัก ความชัง และ
ความอิจฉาของเขาไดสาบสูญไป
แลว ในบรรดาการที่ บังเกิดข้ึน
ภายใตดวงอาทิตย เขาทั้งหลาย
หามีสวนรวมอีกตอไปไม
7 ไปเถิด ไปรับประทานอาหาร
ของเจาดวยความชื่นชม และไป
ดื่มน้ําองุ นของเจาดวยใจราเริง
เพราะพระเจาทรงเห็นชอบกับ
การงานของเจาแลว
8 จงให เสื้ อผ าของเจ าขาวอยู
เสมอ และน้ํามันที่ศีรษะของเจา
ก็อยาใหขาด
9 เจาจงอยู กินดวยความชื่นชม
ยินดีกับภรรยาซึ่งเจารักตลอดป
เดือนแห งชี วิตอนิจจั งของเจ า

ปญญาจารย 8, 9

(17) ปญจ 3:11 (1) ปญจ 1:17; 7:25 (2) โยบ 21:7; ปญจ 2:14-16 (3) ปญจ 6:5
(4) โยบ 14:7-12; 27:8 (5) โยบ 30:23; ปญจ 7:2 (6) อพย 1:8; โยบ 3:17-18
(7) ปฐก 12:19; มก 7:29 (8) 2 ซมอ 19:24; อสธ 8:15 (9) สภษ 5:18-19
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ซึ่ งพระองคไดทรงประทานให
แกเจาภายใตดวงอาทิตย ตลอด
ปเดือนอนิจจังของเจา ดวยวา
นั่ นเปนสวนในชี วิตและในการ
งานของเจา ซึ่ งเจาไดออกแรง
กระทําภายใตดวงอาทิตย
10 มือของเจาจับทําการงานอะ-
ไร จงกระทําการนั้นดวยเต็ม
กําลังของเจา เพราะวาในแดน
คนตายที่ เจาจะไปนั้ นไมมีการ
งาน หรือแนวความคิด หรือ
ความรู หรือสติปญญา
11 ข าพเจ าได เห็ นภายใต ดวง
อาทิตยอีกวา คนเร็วไมชนะใน
การว่ิงแขงเสมอไป หรือฝายมี
กําลั งไม ชนะสงครามเสมอไป
หรื อคนฉลาดไม รั บประทาน
เสมอไป หรือคนมีความเขาใจ
ไมรํ่ารวยเสมอไป หรือผูที่เชี่ยว
ชาญไม ได รับความโปรดปราน
เสมอไป แตวาระและโอกาสมี
มาถึงเขาทุกคน
12 เพราะวามนุษยไมรูวาระของ
ตน ปลาติดอยูในอวนอันรายฉัน
ใด และนกถูกดักติดอยูในบวง
แรวฉันใด วาระอันรายก็มาถึง
บุตรทั้ งหลายของมนุษย เขาก็
ถูกวาระอันรายนั้นดักจับติดโดย
ฉับพลันเหมือนกันฉันนั้น
13 ขาพเจาเห็นเรื่ องสติปญญา
ภายใตดวงอาทิตย เห็นวาเปน
เร่ืองใหญโตดังตอไปนี้

14 ยังมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง มี
คนอยูในเมืองนั้นนอยคน แลว
มีมหากษัตริยมาตีเมืองนั้นและ
ลอมเมืองนั้นไว และสราง
เครื่องลอมไวรอบเมือง
15 แต ในเมืองนั้ นมีชายฉลาด
แตยากจนอยูคนหนึ่ ง และชาย
คนนี้ชวยเมืองนั้นไวใหพนดวย
ปญญาของตน แตหามีใครจดจํา
รําลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม
16 แตขาพเจาวา สติปญญาก็ดี
กวากําลังวังชา ถึงสติปญญาของ
ชายยากจนคนนั้ นถู กดู แคลน
และถอยคําของเขาไมมีใครฟงก็
ตามที
17 ถ อยคําของคนฉลาดซึ่ งได
ยินในที่สงัดดีกวาสิงหนาทของผู
ครอบครองคนเขลา
18 สติปญญาดีกวาเครื่ องอาวุธ
ยุทโธปกรณ แตคนบาปคนเดียว
ยอมบ่ันรอนความดีเสียเปนอัน
มากได
ความโงเขลา ความชั่วราย
และความลมเหลวของมนุษย

10แมลงวันตายยอมทําให
ข้ี ผ้ึ งของคนปรุ งยาบูด

เหม็นไป ดังนั้นความโงเขลา
นิดหนอยก็ทําใหเขาเสียชื่อดวย
ในเรื่องสติปญญาและเกียรติยศ
2 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ป ญญา
ยอมอยูที่ขางขวามือของตน แต
จิตใจของคนเขลายอมอยูที่ขาง

ปญญาจารย 9, 10

(10) กดว 13:30 (11) ปญจ 2:12; 4:1 (12) ปญจ 8:5-7 (13) ปญจ 9:13
(14) 2 ซมอ 20:15-22 (15) ปฐก 40:23 (16) ปญจ 9:18 (17) ปฐก 41:33-40
(18) ปญจ 9:16 (1) อพย 30:34-35 (2) ปญจ 9:10
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มือซายของตัว
3แม เมื่ อคนเขลากําลั งเดินไป
ตามทาง เขาก็ขาดสํานึก และตัว
เขามักแสดงแกทุกคนวาตนเปน
คนเขลา
4ถาใจของเจานายเกิดโมโหข้ึน
ตอทาน อยาออกเสียจากที่ของ
ทาน เพราะวาอารมณเย็นยอม
ระงับความผิดใหญหลวงไวได
5 มี สิ่ งส ามานย ที่ ข าพเ จ า
เห็นภายใตดวงอาทิตย ประหนึ่ง
ว าเป นความผิ ดซึ่ งมาจากผู มี
อํานาจ
6 คื อคนเขลาถู กแต งตั้ งไว ใน
ตําแหนงสูงใหญ และคนมั่งค่ัง
รับตําแหนงต่ําตอย
7ขาพเจาเห็นทาสข่ีมา และเจา
นายเดินที่พ้ืนแผนดินอยางทาส
8 ผูใดขุดบอไว ผูนั้นจะตกลงใน
บอนั้น ผู ใดพังร้ัวตนไมทะลุ
เขาไป งูจะขบกัดผูนั้น
9 ผู ใดสกัดหิน ผูนั้ นจะเจ็บ
เพราะหินนั้น ผู ใดผาขอนไม
ผู นั้ นจะประสบอันตรายเพราะ
ขอนไมนั้นได
10 ถาขวานทื่อแลว และเขาไม
ลับใหคม เขาก็ตองออกแรงมาก
กวา แตสติปญญาจะชวยให
บรรลุความสําเร็จ
11 ถางูขบเสียกอนที่ ทําใหมัน
เชื่อง หมองูก็ไมเปนประโยชน
อะไรแลว

12 ถอยคําจากปากของผู มีสติ
ปญญาก็มีคุณ แตริมฝปากของ
คนเขลาจะกลืนตัวเองเสีย
13 ถอยคําจากปากของเขาเปน
ความเขลาตั้ งแต เ ร่ิ มปริ ปาก
ตอนจบถอยคํานั้ นก็ เปนความ
บาบออยางราย
14 คน เขลาพู ดมากซ้ํ า ซาก
มนุษย หารู ไม ว าเหตุอั นใดจะ
บังเกิดข้ึน ใครเลาจะบอกเขาได
วามีอะไรเกิดข้ึนเมื่อเขาลวงไป
15 การงานของคนเขลากระทํา
ใหเขาทุกคนเหน็ดเหนื่อย ดวย
วาเขาไม รู จักทางที่ จะเขาไปใน
กรุง
16 โอ บานเมืองเอย วิบัติแก
เจาเมื่อกษัตริยของเจาเปนเด็ก
และเจานายทั้ งหลายของเจ ามี
การเลี้ยงกันสนุกสนานแตเชา
17 โอ บานเมืองเอย ความสํา-
ราญจะมีแกเจา เมื่อกษัตริยของ
เจาเปนบุตรชายของขุนนาง และ
เจานายของเจามีการเลี้ ยงตาม
กาลเทศะ เพ่ือจะมีกําลังวังชา
มิใชจะดื่มใหมึนเมา
18 เพราะความขี้ เกียจ หลังคา
จึงหักพังลง และเพราะมือเกียจ
ครานเรือนจึงร่ัวเฉอะแฉะ
19 เขาจัดงานเลี้ยงไวเพ่ือใหคน
หัวเราะ และน้ําองุ นทําใหชื่ น
บาน และเงินก็จัดใหไดทุกอยาง
20 อยาแชงดากษัตริย เออ แม

ปญญาจารย 10

(3) สภษ 13:16 (4) ปญจ 8:3 (5) ปญจ 4:7 (6) วนฉ 9:14 (7) สภษ 19:10
(10) ปญจ 10:15 (11) สดด 58:4 (12) โยบ 4:3-4 (13) วนฉ 14:15 (14) ปญจ 5:3
(15) ปญจ 10:3 (16) 2 พศด 13:7 (17) ปญจ 10:6 (18) สภษ 12:24 (19) ปญจ 2:1
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แต คิ ดแช งด าในใจก็ อย าเลย
และอย าแชงคนมั่ งมีที่ ในหอง
นอนของเจา เพราะนกในอากาศ
จะคาบเสียงของเจาไป หรือตัวที่
มีปกจะเลาเร่ืองนั้น

คนธรรมดาสามารถ
ไดส่ิงท่ีดีท่ีสุดได

11จงโยนขนมปงของเจาลง
บนน้ํา เพราะอีกหลาย

วันเจาจะพบมันได
2จงปนสวนหนึ่ งใหแกคนเจ็ด
คน เออ ถึงแปดคนก็ใหเถอะ
เพราะเจาไมทราบวาสิ่งสามานย
อย างใดจะบั งเกิ ดข้ึ นบนพ้ื น
แผนดิน
3ถาบรรดาเมฆมีฝนอยูเต็ม มัน
ก็จะเททั้ งหมดลงมาบนแผนดิน
โลก และถาตนไมลมลงทางใต
หรือทางเหนือ มันลมลงตรง
ไหน มันก็นอนอยูตรงนั้น
4 ผู ใดเฝ าสั ง เกตลมก็ จะไม
หวานพืช และผูที่มองเมฆก็จะ
ไมเก็บเกี่ยว
5 เจาไมทราบทางของวิญญาณ
วาไปทางไหน และกระดูกมี
ข้ึนในมดลูกของหญิงที่มีครรภ
อยางไรฉันใด เจาก็จะไมทราบ
ถึ งกิ จการของพระเจ าผู ทรง
กระทําสิ่งสารพัดฉันนั้น
6 เวลาเช าเจ าจงหว านพืชของ
เจา และพอเวลาเย็นก็อยาหด
มือของเจาเสีย เพราะเจาหา

ทราบไมวาการไหนจะเจริญ การ
นี้หรือการนั้น หรือการทั้ ง
สองจะเจริญดีเหมือนกัน
7แสงสวางเปนที่ชื่นใจ และการ
ที่นัยนตาเห็นดวงตะวันก็เปนที่
ชื่นบาน
8แต ถ าคนใดมี ชี วิ ตอยู ได ตั้ ง
หลายป และเขาเปรมปรีดิ์ ใน
ตลอดปเดือนเหลานั้น ก็จงให
เขาระลึกถึงวันมืดมิดวาจะมีมาก
บรรดาเหตุการณที่เกิดข้ึนมานั้น
ก็อนิจจัง
9 โอ เยาวชน จงเปรมปรีดิ์ ใน
ปฐมวัยของเจา และใหจิตใจของ
เจากระทําตัวเจาใหร าเริงในป
เดือนแหงปฐมวัยของเจา เจาจง
ดําเนินในทางแหงใจของเจาและ
ตามสายตาของเจา แตจงทราบ
วาเนื่ องดวยกิจการงานทั้ งปวง
เหลานี้พระเจาจะทรงนําเจาเขา
มาถึงการพิพากษา
10 ฉะนั้นจงตัดความเศราหมอง
เสียจากใจของเจา และจงสลัด
ความชั่ วร ายเสี ยจากเนื้ อหนั ง
ของเจา เพราะความหนุมสาว
และวัยฉกรรจนั้นเปนอนิจจัง

มาตรฐานที่สมบูรณ
เมื่ออยูใตพระราชบัญญัติ

ปราศจากพระคุณ

12ในป เดื อนแห งปฐมวัย
ของเจา เจาจงระลึกถึง

พระผูเนรมิตสรางของเจากอนที่

ปญญาจารย 10-12

(1) พบญ 15:7-11 (2) นหม 8:10 (3) 1 พกษ 18:45 (4) สภษ 3:27; 20:4
(5) ยน 3:8 (6) ปญจ 9:10; อสย 55:10 (7) โยบ 33:28 (8) ปญจ 6:6; 8:12
(9) 1 พกษ 18:27; 22:15 (10) โยบ 13:26; ปญจ 12:1 (1) ปญจ 11:10
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หนา 1373
ยามทุกขรอนจะมาถึง และป
เดือนใกลเขามา เมื่ อเจาจะ
กลาววา "ขาไมมีความเพลิด
เพลินในปเดือนนั้นเลย"
2กอนที่ ดวงอาทิตย แสงสวาง
ดวงจันทร และดวงดาวทั้ ง
หลายอับแสง และกอนที่ เมฆ
กลับมาเมื่อหมดฝนแลว
3ในกาลเมื่อคนยามเฝาเรือนจะ
ตัวสั่น และคนแข็งแรงจะคุดคู
ไป และหญิงโมจะเลิกโม เพราะ
จํานวนลดนอยลง และบรรดาผู
ที่เย่ียมหนาตางจะมืดมัว
4และประตูคูที่ เปดออกถนนจะ
ปดเสีย เมื่อเสียงโมออยลง เมื่อ
มีเสียงนก เขาจะลุกข้ึน และ
บรรดานักรองสตรีจะยอตัวลง
5 เออ เขาทั้ งหลายจะกลัวที่สูง
และสิ่ งนาสยดสยองก็จะอยู ใน
หนทาง ตนอัลมันดจะมีดอก
และตั๊กแตนจะเปนภาระ ความ
ปรารถนาก็ จะประลาตไปเสี ย
เพราะมนุษย กําลั งไปบ านอั น
ถาวรของเขา สวนผู ไวทุกขก็
เวียนไปมาตามถนน
6กอนที่ สายเงินจะขาด หรือ
ชามทองคําจะบรรลัย หรือ
เหยือกน้ําจะแตกเสียที่น้ําพุหรือ
ลอจะหักเสีย ณ ที่ขังน้ํา
7และผงคลีจะกลับไปเปนดิน
อยางเดิม และจิตวิญญาณจะ

กลับไปสูพระเจาผูทรงประทาน
ใหมานั้น
8ปญญาจารยวา อนิจจัง อนิจ-
จัง สารพัดก็อนิจจัง
9 ย่ิงกวานั้น เพราะปญญาจารย
เปนคนฉลาดแลว ทานยังสอน
ความรูใหประชาชนอีกดวย เออ
ทานพิเคราะห ทานคนควา และ
ทานเรียบเรียงสุภาษิตหลายขอ
10ปญญาจารยเสาะหาถอยคําที่
เพราะหู และทานเขียนถอยคํา
แหงความจริงไวอยางเที่ยงตรง
11 ถอยคําของนักปราชญเปน
ประดุจปฏัก และประดุจตะปูซึ่ง
อาจารยผูสอนแหงการชุมนุมได
ตรึงแนน ซึ่งทานเมษบาลผูหนึ่ง
ไดประทานให
12 และย่ิงกวานั้นอีก บุตรชาย
ของขาพเจาเอย จงรับคําตัก
เตือนเถิด ซึ่งจะทําหนังสือมาก
ก็ไมมีสิ้ นสุด และเรียนมากก็
เหนื่อยเนื้อหนัง
13 ให เราฟงตอนสรุปความกัน
ทั้งสิ้นแลว คือจงยําเกรงพระเจา
และรักษาพระบัญญัติของพระ
องค เพราะนี่ แหละเปนหนาที่
ทั้งสิ้นของมนุษย
14 ดวยวาพระเจาจะทรงเอาการ
งานทุกประการเขาสูการพิพาก-
ษา พรอมดวยสิ่ งเรนลับ
ทุกอยาง ไมวาดีหรือชั่ว
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(2) ปญจ 11:7-8 (3) 2 ซมอ 21:15 (4) 2 ซมอ 19:35 (5) ปฐก 42:38; 44:29
(7) ปญจ 3:20 (8) ปญจ 1:2, 14 (9) 1 พกษ 8:12 (10) ปญจ 1:1, 12
(11) ยรม 23:29 (12) ลก 16:29-31 (13) ปญจ 5:7; 8:12 (14) ปญจ 11:9
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