หนนังสสือสสุภาษษิต
หนนังสสือสสุภาษษิต เหมสือนอยยางทสุกเลยมในพระคนัมภภีรร์ ไดด้รนับการดลใจจากพระเจด้า เลยมนภีนเรษิรมขขนนดด้วยคคาวยา
"สสุภาษษิตของซาโลมอน" ซขงร อาจจะหมายความวยาซาโลมอนรวบรวมสสุภาษษิตหลายขด้อ และไมยไดด้เขภียนขขนนเอง
ทนันงหมด แตยซาโลมอนเปป็นผผด้ทภีรเขภียนสสุภาษษิตเหลยานภีนสยวนใหญยทเภีร ราเหป็นในสสุภาษษิต 1:1 และ 25:1 และใหด้เปรภียบกนับ
1 พกษ 4:29-32 สองบทสสุดทด้ายถผกเขภียนขขนนโดยผผด้อสืรนตามทภีรกลยาวไวด้ในสองบทนนันน
"คนของเฮเซคภียาหร์" ไดด้รวบรวมสสุภาษษิตตยาง ๆ ในบททภีร 25-29 แตยยงนั เรภียกสสุภาษษิตนนันนวยา "สสุภาษษิตของซา
โลมอน" อากผรร์เปป็นผผด้ทเภีร ขภียนบททภีร 30 และกษนัตรษิยร์เลมผเอลเปป็นผผด้ทเภีร ขภียนบททภีร 31 แตยขด้อ 10-31 ของบทสสุดทด้ายมภีหวนั
เรสือร งทภีรตยางกนันกนับขด้อ 1-9 ของบทนนันน และผผด้เขภียนอาจจะตนันงใจใหด้สองหนัวเรสือร งนภีนอยผคย นละบท
หนนังสสือสสุภาษษิตเปป็น "อนักษรศาสตรร์แหยงสตษิปนัญญา" คสือเปป็นคคาแนะนคาทภีรรวบรนัด มภีคยามาก และไดด้รนับการ
ดลใจจากพระเจด้า ซขรงสามารถชยวยทสุกคนไดด้ หนนังสสือสสุภาษษิตนภีนเปป็นสสุภาษษิตตามหลนักจรรยาทภีรชนัดเกภีรยวกนับชภีวษิต
ประจคาวนันของคนทนัวร ไป
อ.มารร์ทษิน ลผเตอรร์เรภียกหนนังสสือสสุภาษษิตวยา "หนนังสสือแหยงการประพฤตษิดภี" อ.คอลรษิดจร์เรภียกเลยมนภีนวาย "คผยมสือทภีดร ภี
ทภีรสสุดสคาหรนับรนัฐบสุรษสุ " อ.ดภีน แสตนลภีรเรภียกหนนังสสือนภีนวาย "ปรนัชญาแหยงชภีวษิตประจคาวนัน" อ.อนังกนัสไดด้กลยาววยา "หนนังสสือ
สสุภาษษิตเปป็นหนนังสสือสคาหรนับจรรยาประจคาวนัน เหมสือนอยยางหนนังสสือสดสุดภีเปป็นหนนังสสือสคาหรนับการสรรเสรษิญพระเจด้า"
อ.บรษิดจษิสอธษิบายวยา "เลยมอสืรน ๆ ในพระคนัมภภีรยร์ กยยองตคาแหนยงสผงของเรา และหนนังสสือสสุภาษษิตสอนวยาเราควร
ประพฤตษิอยยางไรในตคาแหนยงนนันน" อ.โอทษินเจอรร์บอกวยา "หนนังสสือสสุภาษษิตอธษิบายชภีวษิตของพระเยซผชนัดมาก" (จาก
Christian Workers Commentary, โดย อ. เจมสร์ เกรยร์)
1

เรสือร งราวสคาคนัญ
ก
ชสืรออนันประเสรษิฐ
1
"การระลขกถขงผผด้ชอบธรรมยยอมนคามาซขรงความสสุข" (10:7)
2
"นยาจะเลสือกชสืรอเสภียงดภีมากกวยาเลสือกทรนัพยร์สมบนัตษิ และมภีคนนนับถสือกป็ดกภี วยามภีเงษินทองอภีก"
(22:1)
ข
ยสุวชนกนับการตภีสอน
1
ผผด้ทภีรมภีบตสุ รชายทภีปร ระพฤตษิอยยางเหมาะสมกป็เปป็นสสุข แตยมารดาของผผด้ขนัดขสืนกป็เศรด้าใจ (10:1;
17:21, 25; 19:13)
2
ผผด้เยาวร์วยนั ทภีฉร ลาดจะฟนังบษิดาของตน แตยผผด้เยาวร์วนัยทภีเร ยาะเยด้ยจะไมยฟนังบษิดาของตน (13:1)

3

ค

"บสุคคลผผด้ไมยยอมใชด้ไมด้เรภียวกป็เปป็นผผด้ทภีรชนังบสุตรของตน แตยบคสุ คลผผด้รนักบสุตรยยอมเฆภีรยนตภี
สนังร สอน" (13:24)
4
"จงตภีสอนบสุตรชายของตนเมสือร เหป็นวยามภีหวนังทภีรเขาจะกลนับดภีไดด้ และอยยาเลษิกเมสืรอบสุตร
รด้องใหด้มาก" (19:18)
5
"จงฝขกสอนเดป็กใหด้ประพฤตษิตามทางทภีคร วรจะประพฤตษินน นัน และเมสืรอแกยชราแลด้วเขาจะ
ไมยเดษินหยางจากทางนนันน" (22:6)
6
"ความโฉดเขลาผผกพนันอยผใย นจษิตใจของเดป็ก แตยไมด้เรภียวจะขนับไลยความโฉดเขลานนันนไป
เสภียไดด้" (22:15; 29:15, 17)
7
"อยยาละเลยการเฆภีรยนสอนเดป็ก ดด้วยวยาถด้าเจด้าจะตภีสอนเดป็กดด้วยไมด้เรภียว เขาจะไมยตาย"
(23:13-14)
8
คคาสอนสคาหรนับบสุตรทนันงหลาย (23:15-25)
ก
คคาเตสือน
ข
คคาสนัญญา
ค
ความยษินดภีของบษิดามารดา
9
บสุคคลทภีไร มยดภี (30:11-14)
เรสือร งเกภีรยวกนับธสุรกษิจ
1
พระเจด้าทรงเกลภียดชนังตราชนังร ทภีไร มยซสืรอสนัตยร์และทรงยษินดภีในความซสืรอสนัตยร์ (11:1; 16:11;
20:10, 23)
2
อยยาคคาประกนันเพสืรอคนทภีรเราเองกป็ไมยคยอยรผจด้ นัก (6:1-5; 11:15; 17:18; 22:26-27)
3
อยยายนับยนันงการชดใชด้หนภีนของทยาน (3:28)
4
พระเจด้าไมยทรงปลยอยใหด้คนดภีอดตาย (10:3)
5
คนเกภียจครด้านในไมยชด้าจะยากจน คนทคางานหนนักมภีทรนัพยร์สมบนัตษิมากมาย (10:4; 22:29)
6
คนเกภียจครด้านเปป็นความปวดรด้าวของเจด้านาย ดสุจควนันในตาของนายหรสือนคน าสด้มทภีทร คาใหด้
เสภียวฟนัน (10:26)
7
คนทภีวร างใจในทรนัพยร์สมบนัตษิของตนจะตกตคราลง (11:28)
8
การยอมรนับสษินบนเพสือร บษิดเบสือนความยสุตษิธรรมกป็เปป็นการผษิด (17:23)
9
ปรนับปรสุงธสุรกษิจของทยานกยอนทภีรจะมภีเยยามภีเรสือน (24:27)

"เพราะวยาทรนัพยร์สษินนนันนจะไมยยนังร ยสืนอยผเย ปป็นนษิตยร์ และมงกสุฎนนันนจะไมยถาวรชนัวร ลผกชนัวร หลาน"
(27:23-27)
เรสือร งเกภีรยวกนับการสมรส
1
จงดสืรมนคนาจากถนังเกป็บนคนาของเจด้าเอง (5:15)
2
จงชสืรนชมยษินดภีดด้วยกนันกนับภรรยาทภีอร ยผดย วด้ ยกนันมาแตยหนสุยมสาว (5:18)
3
สตรภีรปผ งามทภีรปราศจากความรอบคอบและความสคารวมกป็เหมสือนกนับแหวนทองคคาเนสืนอดภีทภีร
ประดนับไวด้ทภีรจมผกหมผ (11:22)
4
บสุคคลผผด้นคาความเดสือดรด้อนใหด้แกยครนัวเรสือนของตนัวเองจะไดด้รบนั ลมเปป็นมรดก (11:29)
5
ภรรยาผผด้มภีใจบรษิสทสุ ธษิธนนันนเปป็นมงกสุฎของสามภีตน แตยภรรยาผผด้ทภีรใหด้ความอนับอายขายหนด้านนันน
เปป็นเหมสือนความผสุในกระดผกของสามภี (12:4)
6
สตรภีทมภีร ภีปนัญญาทสุกคนยยอมกยอสรด้างบด้านเรสือนของตนขขนน แตยผผด้ทภีรโฉดเขลายยอมรสืนอบด้านลง
ดด้วยมสือของตนเอง (14:1; 19:13)
7
คนใดทภีไร ดด้ภรรยากป็ไดด้ของทภีดร ภี และเขาจะไดด้รนับการโปรดปรานจากพระเยโฮวาหร์ (18:22)
8
ทภีจร ะอาศนัยอยผทย มภีร สุมดาดฟด้าดภีกวยาอยผตย ามหด้องกวด้างขวางเดภียวกนันกนับหญษิงมนักทะเลาะจผด้จน ภี
(21:9; 25:24)
9
ไปอาศนัยอยผทย ปภี ยาเปลภียร วดภีกวยาอาศนัยอยผกย บนั หญษิงทภีมร นักทะเลาะและบยนจผจด้ น ภี (21:19)
10 ใครพบหญษิงดภีงามไดด้หละ ?
หมายเหตสุ: คคาตอบทภีลร ะเอภียดทภีสร สุดสคาหรนับคคาถามนภีนกไป็ ดด้ไวด้แลด้วในบทสสุดทด้ายของหนนังสสือสสุภาษษิต
(31:10-31)
เรสือร งเกภีรยวกนับการผษิดศภีลธรรม
1
หมายถขงการไมยเชสืรอฟนังและเยาะเยด้ยพระบนัญญนัตษิของพระเจด้า (2:17)
2
การผษิดศภีลธรรมนคาทางไปตามถนนแหยงความตายและนรก (2:18; 7:27; 9:18)
3
การผษิดศภีลธรรมทคาใหด้คนครวญครคราดด้วยความเจป็บปวดและความอนัปยศเมสือร โรคเขด้ามา
กนัดกษินรย างกาย (5:11)
4
การผษิดศภีลธรรมนคาไปถขงความสคานขกผษิดอยยางขมขสืรน (5:12-13)
5
การผษิดศภีลธรรมจะถผกพษิพากษาโดยพระเจด้า (5:21)
6
การผษิดศภีลธรรมจะนคาคนไปถขงความยากจน (6:26)
7
การผษิดศภีลธรรมจะเผาผลาญจษิตวษิญญาณแนยอยยางกนับทภีรไฟเผาผลาญเนสืนอหนนัง (6:27, 32)
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การผษิดศภีลธรรมสามารถเปรภียบไดด้กบนั (7:22-23)
ก
โคทภีรกาค ลนังหาผผด้ฆยา
ข
คนโงยเขลาทภีรถผกดนักไวด้รอคอยธนผสนังหาร
ค
นกบษินเขด้าในบยวงแรด้ว
เรสือร งเกภีรยวกนับเพสืรอนชนัวร
1
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะวยาเขาพยายามจะดนักคนอสืรนกป็ไดด้แตยดนักตนเองเทยานนันน (1:10-19)
2
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะเขากษินอาหารอนันเนสืรองมาจากความชนัวร รด้าย และดสืรมนคนาองสุยนอนันเนสืรอง
มาจากการอคามหษิต (4:17)
3
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะความกรสุณาของเขากป็เปป็นกลอสุบาย เขาตด้องการใหด้เราเปป็นเครสือร งมสือ
(23:6-8)
4
จงปฏษิเสธเขาเสภีย เพราะลนักษณะนษิสนัยทภีแร ทด้จรษิงของคนใด ๆ ยยอมสะทด้อนออกมาใหด้เหป็นไดด้
จากเพสือร นทภีรตนเลสือกคบ (27:19)
เรสือร งเกภีรยวกนับสตษิปนัญญา
1
ความเกรงกลนัวพระเจด้าเปป็นรากของสตษิปญ
นั ญา (1:7; 9:10)
2
สตษิปญ
นั ญาทคาใหด้คนรนับเกภียรตษิเปป็นอนันมาก (1:8-9)
3
สตษิปญ
นั ญาจะรนักษาคนไวด้ใหด้พด้นจากการผษิดศภีลธรรม (2:10-16)
4
สตษิปญ
นั ญาจะนคาทางเดษินทนันงปวงของคน (3:6)
5
สตษิปญ
นั ญาจะใหด้ความสดชสืรน สสุขภาพดภี และความมภีชภีวษิตชภีวาแกยคน (3:8)
6
สตษิปญ
นั ญา (อยยางคนฉลาดทภีถร วายสษิบชนักหนขรง) จะเพษิรมเตป็มยสุงด้ ฉางของตนดด้วยขด้าวสาลภีและ
ขด้าวบารร์เลยร์ และถนังนคนาองสุยนจะเปภียร มลด้นดด้วยนคนาองสุยนทภีรดทภี ภีรสสุด (3:9-10)
7
สตษิปญ
นั ญาประเสรษิฐกวยาเงษิน ทอง และทนับทษิมมภีคยา (3:14; 8:11, 14-19)
8
สตษิปญ
นั ญาใหด้ชภีวษิตทภียร สืนยาว ความมนังร คนังร เกภียรตษิยศ ความพขงพอใจ และสนันตษิภาพ
(3:16-17; 9:11)
9
สตษิปญ
นั ญาเปป็นวษิธภีทภีรพระเจด้าทรงใชด้ในการเนรมษิตสรด้างของพระองคร์ (3:19-20)
10 สตษิปญ
นั ญาเปป็นหลนักสคาคนัญ (4:7)
11 ควรทภีจร ะรนักสตษิปญ
นั ญาดสุจดนังทภีรร นักคผรด้ นัก (7:4)
12 สตษิปญ
นั ญานคามาซขรงความโปรดปรานจากพระเจด้า (8:14, 35)
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เรสือร งเกภีรยวกนับการควบคสุมตนเอง
1
ทภีมร ภีการควบคสุมตนเองกป็ดภีกวยาทภีจร ะยขดเมสืองใหญยไวด้ (16:32)
2
คนทภีคร วบคสุมตนไมยไดด้มนักจะเรษิรมทคาบางสษิรงทภีรตนกป็ไมยสามารถจะทคาใหด้สคาเรป็จไดด้ (25:8)
3
คนทภีปร ราศจากการควบคสุมตนเองกป็ปอด้ งกนันตนเองไมยไดด้ เชยนเดภียวกนับเมสืองทภีรกาค แพงพนังลง
แลด้ว (25:28)
เรสือร งเกภีรยวกนับเหลด้า
1
เหลด้ามภีความกลด้าหาญเทภียมและนคาไปสผยการทะเลาะวษิวาท (20:1)
2
เหลด้าทคาใหด้ใจเตป็มไปดด้วยความเจป็บปวดและความเศรด้าโศก (23:29-30)
3
เหลด้าทคาใหด้ตาแดงกคาร และมภีบาดแผลมากมาย (23:29-30)
4
เหลด้ากนัดเหมสือนยาพษิษและปลยอยพษิษเหมสือนงผเหยา (23:32)
5
เหลด้านคาไปสผยประสาทหลอนและพผดเพด้อคลสุด้มคลนังร (23:33)
6
เหลด้าทคาใหด้คนพผดสษิรงทภีโร งย ๆ ไรด้สาระ (23:33)
7
เหลด้าทคาใหด้คนโซเซไปมาเหมสือนกาลาสภีเกลสือกกลษิงน อยผกย ลางทะเล (23:34)
8
เหลด้าทคาใหด้คนถผกทสุบตภีโดยไมยรผด้สขกตนัวเลย (23:35)
9
เหลด้าเปป็นเหตสุใหด้ผผด้นคาลสืมหนด้าทภีรของตนและบษิดเบสือนความยสุตษิธรรมไปเสภีย (31:5)
เรสือร งเกภีรยวกนับมษิตรภาพ
1
เพสือร นแทด้ยอย มจงรนักภนักดภีเสมอ (17:17)
2
บาดแผลทภีรไดด้รนับจากเพสืรอนกป็ดภีกวยาไดด้จสุบจากศนัตรผ (27:6)
3
อยยาละทษินงเพสือร นเลย ไมยวาย จะเปป็นเพสืรอนของทยานหรสือของบษิดาทยาน (27:10)
4
คคาแนะนคาฉนันสหายกป็นยาพอใจดสุจดนังเชยนนคนาหอม (27:9)
5
เหลป็กลนับเหลป็กใหด้คมไดด้ฉนันใด คนเรากป็ลบนั เพสือร นของเราใหด้เฉภียบแหลมขขนนไดด้ฉนันนนันน
(27:17)
6
คนใดทภีอร ยากจะมภีเพสือร นกป็ตด้องทคาตนัวเปป็นเพสืรอนกยอน (18:24)
7
เพสือร นแทด้กสป็ นษิทยษิงร กวยาพภีรนด้อง (18:24)
เรสือร งเกภีรยวกนับวาจากนับลษินนของตน
1
ลษินน ของผผด้ชอบธรรมเปป็นเหมสือนอยยางเงษินเนสืนอแทด้ (10:20)
2
คนทภียร บนั ยนันงไวด้ไมยพผดกป็เปป็นคนมภีปญ
นั ญา (10:19; 11:12)
3
ลษินน ของผผด้ชอบธรรมเลภีนยงบคารสุงคนไวด้เปป็นจคานวนมาก (10:21)
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คนหนด้าซสืรอใจคดมนักจะทคาลายเพสืรอนบด้านดด้วยปากของเขา (11:9)
คนใดทภีเร ทภียร วพผดปากบอนยยอมเผยความลนับใหด้แพรย งพรายไป แตยคนใดทภีมร ภีใจสนัตยร์ซสืรอยยอม
ปกปษิดความนนันนเสภีย (11:13)
บางคนพผดเหมสือนการแทงกระบภีร แตยลษินนของคนปนัญญายยอมรนักษาแผลใหด้หาย (12:18)
บสุคคลผผด้ระวนังปากของตนกป็รนักษาปด้องกนันชภีวษิตของตนไวด้ แตยบคสุ คลผผด้เปษิดรษิมฝภีปากของตน
ออกกวด้างจะไดด้ความหายนะ (13:3)
พยานจรษิงยยอมชยวยคนไวด้ (14:25)
คคาตอบอยอนหวานกระทคาใหด้ความโกรธหายไป แตยคคาขมเผป็ดรด้อนกระทคาใหด้โทโสพลสุยงขขนน
(15:1)
ลษินน ทภีรสสุภาพเปป็นดสุจตด้นไมด้แหยงชภีวษิต และลษินน ทภีกร ระดด้างหลงผษิดยยอมทคาใหด้จษิตใจแตกรด้าวไป
(15:4)
ถด้อยคคาทภีรกลยาวเหมาะสมกนับกาละเทศะกป็ประเสรษิฐนนัก (15:23)
ใจของคนชอบธรรมตรขกตรองกยอนแลด้วจขงตอบ (15:28)
ถด้อยคคาทภีรเพราะหผเปป็นเหมสือนรวงผขนง คสือรสหวานแกยจษิตใจ และทคาใหด้กระดผกสมบผรณร์ขน ขน
(16:24)
คนทภีดร นสือหลงผษิดหวยานความชษิงดภีใหด้แพรย งพราย และคนทภีซร สุบซษิบนษินทากป็กระทคาใหด้
มษิตรสนษิทแตกแยกกนัน (16:28; 17:9)
การเรษิรมตด้นชษิงดภีกนนั เปรภียบเหมสือนคนไดด้ปลยอยนคนา เพราะฉะนนันนจงเลษิกการโตด้เถภียงกนันเสภีย
กยอนทภีรจะเกษิดการทะเลาะวษิวาท (17:14)
คนทภีมร ภีความรผยด้ อย มประหยนัดคคาพผดของเขา (17:27)
ถด้อยคคาของคนทภีมร นักซสุบซษิบนษินทาเปป็นเหมสือนบาดแผล (18:8)
ผผด้ทภีรใหด้คคาตอบกยอนไดด้ยษินเรสือร งกป็เปป็นการโฉดเขลาและเปป็นความนยาอายแกยตน (18:13)
ความตายและชภีวษิตอยผใย นอคานาจลษินน (18:21)
ผผด้ทภีรพผดมสุสาจะหนภีไมยพด้น (19:5)
คนทภีเร หมาะกนับกาละเทศะเปรภียบเหมสือนผลแอปเปษินลทคาดด้วยทองคคาในรผปภาพทภีรทคาดด้วยเงษิน
(25:11)
การทภีรเพภียรอยอนนด้อมวษิงวอนนนันนเปป็นทภีเร นด้าโนด้มนคนาพระทนัยของเจด้าชาย และลษินน ทภีรอยอนหวาน
อาจกระทคาใหด้กระดผกแตกไดด้ (25:15)

คนทภีเร ดษินผยานไปและแวะเขด้าไปยสุงย กนับการทะเลาะวษิวาทไมยเกภีรยวขด้องกนับตนเปรภียบเหมสือน
คนทภีจร บนั หผสสุนนัขดขงไวด้ (26:17)
24 ทภีรไหนไมยมภีฟสืน ไฟกป็ดนับ และทภีรไหนทภีไร มยมภีคนปากบอน การทะเลาะวษิวาทกป็หมดไป
(26:20)
25 จงใหด้คนอสืรนสรรเสรษิญเจด้าเถษิด อยยาใหด้ออกจากปากของเจด้าเลย (27:2)
บางตอนเปป็นตอนเอก
ก
คคาเตสือนของพระปนัญญา (1:20-31)
ข
บคาเหนป็จแหยงสตษิปนัญญา (3:5-6)
ค
พลนังแหยงสตษิปญ
นั ญา (6:6-11)
ง
โสเภณภีทชภีร นัวร ชด้า (7:1-27)
จ
พระผผด้ชยวยทภีรทรงฤทธานสุภาพ (8:22-31)
ฉ
ผผด้กบฏทภีกร ยอความโกลาหล (30:11-14)
ช
ความจรษิงทภีรร จผด้ นักกนันอยผย 16 ขด้อ (30:18-31)
ซ
ภรรยาทภีชร อบธรรม (31:10-31)
การจนัดกลสุยมแบยงออกเปป็นหลายกลสุมย
ก
7 สษิรงทภีรพระเจด้าทรงเกลภียดชนัง (6:16-19)
1
ตาหยษิงร ยโส
2
ลษินนพผดปด
3
มสือทภีปร ระหารคนไมยมภีผษิดใหด้โลหษิตตก
4
ใจทภีคร ษิดการชนัวร รด้ายนานา
5
เทด้าทภีวร ษิรงไปกระทคาผษิด
6
พยานเทป็จ
7
คนทภีแร พรย ความแตกสามนัคคภีในหมผยพนภีร ด้อง
ข
4 สษิรงทภีรไมยรจผด้ นักพอ (30:15-16)
1
หลสุมฝนังศพ
2
มดลผกของหญษิงหมนัน
3
แผยนดษินทภีรไมยรจผด้ นักอษิมร นคนา
4
ไฟ
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4 สษิรงทภีรอนัศจรรยร์เหลสือทภีจร ะเขด้าใจ (30:18-19)
1
นกอษินทรภียบร์ นษิ ในอากาศไดด้อยยางไร
2
งผเลสืนอยไปตามกด้อนหษินไดด้อยยางไร
3
เรสือกคาปนัรนหาทางแลยนขด้ามทะเลไดด้อยยางไร
4
การเตษิบโตของความรนักระหวยางชายกนับหญษิง
4 สษิรงทภีรแผยนดษินทนไมยไดด้ (30:21-23)
1
ทาสทภีเร ปป็นกษนัตรษิยร์
2
คนโงยเขลาเมสืรอไดด้มภีอาหารบรษิบรผ ณร์
3
หญษิงทภีนร ยารนังเกภียจไดด้แตยงงาน
4
หญษิงทาสภีไดด้แตยงงานกนับสามภีของคสุณนาย
4 สษิรงเลป็ก ๆ แตยฉลาด (30:24-28)
1
มด (พวกมนันไมยมภีกาค ลนังมาก แตยสะสมอาหารไวด้สคาหรนับฤดผหนาว)
2
ตสุยน (สนัตวร์ตนัวเลป็กและบอบบางทภีรปอด้ งกนันตนัวเองโดยการอาศนัยในซอกหษิน)
3
ตนักต แตน (แมด้วาย พวกมนันไมยมภีผผด้นคา แตยมนันกป็ยงนั ยกออกไปเปป็นหมผยเปป็นพวกไดด้)
4
แมงมสุม (งยายทภีจร ะจนับพวกมนันฆยาเสภีย แตยกพป็ บพวกมนันไดด้แมด้แตยในพระราชวนังกษนัตรษิยร์)
4 สษิรงทภีรสงยาผยาเผย (30:29-31)
1
สษิงโต เจด้าแหยงสนัตยร์ (มนันไมยยอมหลภีกทางใหด้ใครเลย)
2
สสุนนัขพนันธสุร์เกรยร์ฮาวดร์
3
แพะตนัวผผด้
4
กษนัตรษิยร์กาค ลนังทรงยาตราทนัพ
2 สษิรงทภีรอากผรร์ทผลขอจากพระเจด้า (30:7-9)
1
ขอกคาจนัดการเทป็จและคคามสุสาไปเสภียใหด้ไกลจากขด้าพเจด้า (30:8)
2
ขออยยาใหด้ขด้าพเจด้ายากจนหรสือมนังร มภี โปรดเลภีนยงขด้าพเจด้าดด้วยอาหารพอดภีกบนั ความตด้องการ
ของขด้าพเจด้า (30:8)

