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หนนังสสือปนัญญาจารยย
บทนนนำสสปสู่ ปัญญนำจนำรยย : แมม้ไมม่ไดม้ถถูกหมายเหตตุไวม้อยม่างเฉพาะเจาะจง ผถูม้เขขียนกก็ดถูเหมมือนวม่าจะ
เปก็นซาโลมอนอยม่างเหก็นไดม้ชชัด เขาถถูกหมายเหตตุวม่าเปก็นบตุตรชายของดาววิดในขม้อ 1 และไมม่มขีบตุตร
ชายคนอมือื่นของดาววิดมขีรายละเอขียดตรงตามผถูม้เขขียนหนชังสมือเลม่มนขีนี้ แนม่นอนวม่าหนชังสมือเลม่มนขีนี้ถถูกเขขียน
ขขนนี้ ในชม่วงปขีเหลม่านชันี้นทขีอื่ซาโลมอนกลชับสชัตยย์และอาจถถูกเขขียนในชม่วงบชันี้นปลายชขีววิตของซาโลมอน
เขาเปก็นชายคนหนขงอื่ ทขีอื่รถูม้จกชั พระเจม้า กระนชันี้นเขากก็หลงไปสถูม่การมองชขีววิตจากมตุมมองของปชัญญาแบบ
มนตุษยย์ แนม่นอนวม่าหนชังสมือเลม่มนขีไนี้ ดม้รชับการดลใจ แตม่นนาเสนอความวม่างเปลม่าของปชัญญาแบบมนตุษยย์
วลขี “ภายใตม้ดวงอาทวิตยย์” ถถูกพบยขีสอื่ วิบเจก็ดครชังนี้ ในหนชังสมือเลม่มนขีนี้ ซาโลมอนพยายามทขีอื่จะ
เขม้าใจชขีววิตภายใตม้ดวงอาทวิตยย์ นชันอื่ คมือจากปชัญญาแบบมนตุษยย์ ขม้อสรตุปของเขากก็คมือวม่า “ทตุกสวิอื่งลม้วน
อนวิจจชัง” คนาวม่า อนนิจจปัง ถถูกพบยขีสอื่ วิบเกม้าครชันี้ง นชัอื่นเปก็นขม้อสรตุปของซาโลมอน เมมือื่อมองชขีววิตจาก
ปชัญญาแบบมนตุษยย์ เขากก็มาสถูม่ขม้อสรตุปทขีอื่นม่าหดหถูม่ใจ ทขีอื่วม่าทตุกสวิอื่งลม้วนอนวิจจชัง – เปลม่าประโยชนย์
หนชังสมือเลม่มนขีนี้มเขี นมืนี้อหาวนเวขียนอยถูรม่ อบๆหชัวขม้อหลชักนชันี้น เขานนาเสนอขม้อสรตุปนชันนี้ ใน 1:1-3 เขาเรวิมอื่
พวิสถูจนย์สมมตวิฐานของตนในบททขีอื่ 2-3 ในบททขีอื่ 4-10 สมมตวิฐานเรมืออื่ งอนวิจจชังถถูกยมืนยชันเพวิมอื่ เตวิมใน
ปชัญหาทชันี้งปวงทขีมอื่ นตุษยย์ประสบ เขาไดม้ขม้อสรตุปสตุดทม้ายในบททขีอื่ 11 และ 12
แมม้หนชังสมือเลม่มนขีนี้ไดม้รชับการดลใจอยม่างแนม่นอน มชันกก็เปก็นบชันทขกเกขีอื่ยวกชับความลม้มเหลวของ
ปชัญญาแบบมนตุษยย์ ขม้อสรตุปทขีอื่แทม้จรวิงและตามแบบพระเจม้าถถูกพบในบททขีอื่ 12
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 1: ซาโลมอนประกาศสมมตวิฐานของตนทชันทขีทขีอื่วาม่ “ทตุกสวิอื่ง
ลม้วนอนวิจจชัง” ในขม้อ 1-3 จากนชันี้นเขาพรรณนาถขงความลนาบากยากเยก็นและการไมม่ประสบความพขง
พอใจของมนตุษยย์ในขม้อ 4-8 ในขม้อ 9-11 เขาประกาศวม่าไมม่มขีสงวิอื่ ใหมม่สนาหรชับคนแตม่ละชชัอื่วอายตุ
สตุดทม้ายเขานนาเสนอความวม่างเปลม่าของการขวนขวายหาความรถูใม้ นขม้อ 12-18

ปญจ 1:1-3

ถถ้อยคคคำของปปัญญคำจคำรยย์ ผผถ้เปป็นบบตรชคำยของดคำววิด กษปัตรวิยใย์ น

เยรผซคำเลป็ม ซาโลมอนเรธิที่มตข้นหนนังสสือเลตมนภีรโดยประกาศในแบบกทากวมเลล็กนข้อยวตาเขาเปล็นใคร แมข้
ไมตบอกวตาตนัวเองชสืที่ออะไร เรากล็แนตใจไดข้ในเรสืที่องรรูปพรรณของผรูข้เขภียนคนนภีร บรุตรชายคนเดภียวของดา
วธิดทภีที่ไดข้เปล็นกษนัตรธิยยในเยรรูซาเลล็มคสือ ซาโลมอน นอกจากนภีรรายละเอภียดเกภีที่ยวกนับตนัวเขาเองทภีวที่ าต มภี
ความมนังที่ คนังที่ กล็สสืที่อถถึงซาโลมอน เขาเรภียกตนัวเองวตา ปชัญญาจารยย์ (นชักเทศนย์) ดนังทภีที่เขาจะททาอภีกสธิบหก
ครนัรงตลอดหนนังสสือเลตมนภีร รนัชสมนัยของซาโลมอนเรธิที่มตข้นตามแบบของพระเจข้าจรธิงๆและเขาไดข้
เทศนาใหข้ประชาชนฟนังจรธิงๆเมสือที่ พระวธิหารสรข้างเสรล็จ ดรู 1 พงศยกษนัตรธิยย 8:1 คทาทภีแที่ ปลวตา ปปัญญคำ
จคำรยย์ (โคเฮเลธ) ถรูกพบในหนนังสสือเลตมนภีรเทตานนัรน
2 ปปัญญคำจคำรยย์กลล่คำววล่คำ อนวิจจปัง อนวิจจปัง อนวิจจปัง อนวิจจปัง สคำรพปัดอนวิจจปัง ซาโลมอนไมตยอม
เสภียเวลาเลยในการประกาศสมมตธิฐานหลนักของหนนังสสือเลตมนภีร เทตาทภีที่เขาทราบ ทรุกสธิที่งในชภีวธิตเปล็น
อนวิจจปัง คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (เฮหย์เบล) หมายถถึง ‘ความวตางเปลตา’ มนันยนังหมายถถึงครุณลนักษณะในการ
ระเหยไปของไอนทราดข้วย – อยรูทต ภีที่นภีที่เพภียงประเดภีดี๋ยวเดภียวจากนนัรนกล็หายไป หนนังสสือปนัญญาจารยยเปล็น
สต วนหนถึที่งของพระวจนะของพระเจข้าทภีที่ไดข้รบนั การดลใจทภีที่ถรูกบนันทถึกไวข้อยตางแนตนอน อยตางไรกล็ตาม
ทรรศนะทภีที่ถรูกนทาเสนอนภีรกเล็ ปล็นปนัญญาแบบมนรุษยยทวภีที่ าต งเปลตา ซาโลมอนไดข้รนับทนัรงปนัญญาและความ
มนังที่ คนังที่ จากพระเจข้า ดรู 2 พงศาวดาร 1:10-12 อยตางไรกล็ตาม เมสืที่อเขาใชข้ชภีวธิตไปเรสืที่อยๆและตนัดสธินใจสธิที่ง
ตตางๆดข้วยตนัวเอง เขากล็หลงหตางไปจากพระเจข้าและเรธิที่มไมตมปภี นัญญาเอามากๆ แมข้สมนัยเขาหนรุตมๆเปล็น
แบบอยตางของการดทาเนธินตามแบบพระเจข้า วนัยชราของเขากล็ตรงกนันขข้าม เขากลายเปล็น ‘ครธิสเตภียน’
ทภีที่ททาตามเนสืรอหนนัง ททาตามอยตางชาวโลกและกลนับสนัตยย หนนังสสือปนัญญาจารยยนทาเสนอความวตางเปลตา
ของชภีวตธิ จากมรุมมองดนังกลตาว ซาโลมอนรรูจข้ นักองคยพระผรูข้เปล็นเจข้า เขายนังมภีความมนังที่ คนังที่ มากๆดข้วย
อยตางไรกล็ตาม จรุดสนใจหลนักของเขาตลอดทนัรงชภีวธิตกล็มตงรุ เนข้นเรสือที่ งการแสวงหาความเพลธิดเพลธิน
ความสนรุกสนานและการสมความปรารถนามากกวตาการปรนนธิบนัตธิพระเจข้า จากมรุมมองนนัรน ชภีวธิต
ของเขาจถึงวตางเปลตาแบบสรุดๆ
บทเรภียนสทาคนัญกวตาของหนนังสสือเลตมนภีรกคล็ สือวตา การใชข้ชภีวธิตเพสืที่อตนัวเองและการททาใหข้ตนัวเอง
สมปรารถนาททาใหข้คนเรารรูสข้ ถึกวตางเปลตา – อนธิจจนังเหนสืออนธิจจนังทนัรงปวง แมข้ซาโลมอนจะรนับใชข้

พระเจข้ากล็ไดข้ตลอดทนัรงชภีวธิตของเขา สต วนใหญตแลข้วเขากล็ไมตไดข้ททาเชตนนนัรน พระเจข้าอาจทรงรวม
หนนังสสือทภีที่นตาหดหรูตเลตมนภีรเขข้าไวข้ในสารบบพระวจนะของพระองคยดข้วยเพสืที่อแสดงใหข้เหล็นถถึงความวตาง
เปลตาของคนๆหนถึที่งทภีมที่ ภีชภีวธิตอยรูเต พสืที่อตนัวเอง ซาโลมอนมภีความรทที่ารวย ความเพลธิดเพลธินและปนัญญา
มากกวตามนรุษยยธรรมดาคนใดทภีที่เคยมภีชวภี ธิตอยรู ต กระนนัรนในการไลตขวนขวายสธิที่งทภีที่เปล็นของตนัวเอง
แทนทภีที่จะปรนนธิบนัตธิองคยพระผรูข้เปล็นเจข้า ขข้อสรรุปของเขาทภีที่ไดข้กคล็ สือวตาชภีวตธิ ไมตคตครู วรกนับการมภีชภีวตธิ อยรูต
มนันเปล็นอนธิจจนัง ดนังนนัรนนภีจที่ ถึงเปล็นจรุดจบของผรูข้ใดกล็ตามทภีที่มภีชภีวตธิ อยรูเต พสืที่อตนัวเองและการททาใหข้ตนัวเอง
สมหวนังแทนทภีที่จะปรนนธิบนัตพธิ ระเจข้า
เขาปธิดทข้ายสมมตธิฐานหลนักของตนโดยเสรธิมวตา 3 ททที่มนบษยย์ทคคำงคำนตรคำกตรคคำภคำยใตถ้ดวง
อคำทวิตยย์ เขคำไดถ้ประโยชนย์อะไรจคำกงคำนทปัทั้งสวิทั้นททที่เขคำทคคำนปัทั้น ประโยคนภีรอาจอตานไดข้วาต “ทภีมที่ นรุษยย
ททางานตรากตรทาภายใตข้ดวงอาทธิตยย เขาไดข้ประโยชนยอะไรจากงานทนัร งสธิรนทภีที่เขาตรากตรนานนัรน” เทตาทภีที่
ซาโลมอนในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยทราบ ไมตมภีอะไรครุมข้ คตากนับการลงแรงเลย คนๆหนถึที่งอาจททางาน
ตลอดทนัรงชภีวธิตของตนและมนันมภีคณ
รุ คตาอะไร สทาหรนับซาโลมอน มนันคสืออนธิจจนัง – วตางเปลตาและไมตมภี
ครุณคตาอะไร วลภีทภีที่เขาเอตย ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ถรูกกลตาวเปล็นครนัรงแรกในยภีสที่ ธิบเจล็ดครนัรง นนันที่ เปล็นสต วน
หนถึงที่ ของปนัญหาของซาโลมอน ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของเขา มรุมมองทนัรงสธิรนของเขาคสือ ภายใตม้ดวง
อาทวิตยย์ เขาไมตไดข้มองเลยไปถถึงสวรรคยและบทาเหนล็จตตางๆซถึที่งอยรูทต ภีที่นนันที่ เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตมภี
แตตการดธินร รนกระเสสือกกระสน เขาไดข้สรูญเสภียมรุมมองของตนในเรสืที่องการเปล็นขถึรนจากตายและ
บทาเหนล็จเหลตานนัรนทภีที่มใภี นสวรรคยไปแลข้ว มรุมมองทนัรงหมดของเขาคสือสธิที่งทภีกที่ าท ลนังเกธิดขถึรนอยรูภต ายใตม้ดวง
อาทวิตยย์ ในหนนังสสือเลตมนภีรเขาไมตไดข้มองสรูงกวตานนัรน
ปญจ 1:4-8

ซาโลมอนจถึงเรธิที่มพธิสรูจนยสมมตธิฐานของตน ตอนแรกเขานทาเสนอ

หลนักฐานแปดประการของขข้อโตข้แยข้งของเขา (1) ชปัที่วอคำยบหนนที่งลล่วงไป และอทกชปัที่วอคำยบหนนที่งกป็มคำ แตล่
แผล่นดวินโลกคงเดวิมอยผล่เปป็นนวิตยย์ ผรูข้คนหลายชนัวที่ อายรุผาต นมาแลข้วกล็ผาต นไป แตตแผตนดธินโลกและชภีวธิต
โดยรวมกล็ยนังดทาเนธินตตอไป เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวตธิ ของคนเราเปล็นเพภียงจรุดๆหนถึที่งบนเสข้นเวลา
เทตานนัรน

(2) 5 ดวงอคำทวิตยย์ขนทั้น และดวงอคำทวิตยย์ตก แลถ้วรทบไปถนงททที่ซนที่งขนทั้นมคำนปัทั้น แมข้มนรุษยยผาต นมา
แลข้วกล็ผาต นไป ดวงอาทธิตยยกยล็ งนั ดทาเนธินตตอไปตามกทาหนดการปกตธิของมนัน มนรุษยยจถึงเปล็นอนธิจจนัง
(3) 6 ลมพปัดไปทคำงใตถ้ แลถ้วเวทยนกลปับไปทคำงเหนนือ ลมพปัดเวทยนไปเวทยนมคำ แลถ้วลมพปัดกลปับ
ตคำมทคำงเวทยนของมปัน ซาโลมอนใชข้ภาพประกอบหนถึที่งของลม พวกกะลาสภีรรูข้วาต สายลมปกตธิแลข้ว
จะพนัดวนเปล็นวงจร 360 องศาในชตวงเวลาหลายวนันเมสือที่ ระบบลมฟข้าอากาศมาแลข้วกล็ไป มนันอาจเรธิที่ม
ตข้นเปล็นลมตะวนันออกเฉภียงเหนสือซถึงที่ จากนนัรนพนัดไปยนังทธิศตะวนันออก และวนไปทางทธิศใตข้ และตตอ
ไปยนังทธิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือ และสรุดทข้ายกล็วกกลนับมายนังทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสืออภีกครนัรง ประเดล็น
ของซาโลมอนกล็คสือวตา มนรุษยยกเล็ ปล็นเหมสือนลมนนัรน เขาหมรุนวนไปตามวนัฏจนักรของชภีวธิต จากนนัรนเขา
กล็จากไป ทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนัง
(4) 7 แมล่นคทั้คำทปัทั้งหลคำยไหลไปสผล่ทะเล แตล่ทะเลกป็ไมล่เตป็ม แมล่นคทั้คำไหลไปสผล่ททที่ใดกป็ไหลไปสผล่ททที่นปัที่น
อทก ซาโลมอนกลตาวถถึงอภีกวนัฏจนักรหนถึที่งของธรรมชาตธิ แมตนร ทาทนัรงหลายไหลลงไปในทะเล กระนนัรน
ทะเลกล็ไมตเคยเตล็มและแมตนร ทาเหลตานนัรนกล็ไมตเคยวตางเปลตา พระเจข้าทรงออกแบบวนัฏจนักรของการระเหย
ของทะเลและการตกเปล็นนทราฝนซถึที่งไหลลงไปในแมตนร ทาเหลตานนัรน วนัฏจนักรนนัรนตตอเนสืที่องไปไมตรจรูข้ บ
และตามทภีที่ซาโลมอนคธิด มนรุษยยผาต นมาแลข้วกล็ผาต นไปในชภีวธิตนภีร เหมสือนกนับทภีที่ฝนกลนับไปสรูตทะเล คน
หนถึงที่ จะตายและอภีกคนจะมาแทนทภีที่เขาเหมสือนกนับทภีที่ฝนตกลงมาและกลนับไปสรูตทะเลและนทราฝน
ใหมตๆจะตกมาเตธิมแมตนร ทาเหลตานนัรนอภีก ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด ชภีวธิตมนรุษยยจถึงเปล็นอนธิจจนัง
(5) 8 สคำรพปัดเหนนืที่อยกปันหมด คนใดๆกป็พผดไมล่ออก นปัยนย์ตคำกป็ดผไมล่อวิที่มหรนือหผกป็ฟปังไมล่เตป็ม ตาม
ทภีที่ซาโลมอนคธิด ชภีวธิตเปล็นความคนับขข้องใจใหญตโต จากมรุมมองของปนัญญาแบบมนรุษยย ไมตมใภี ครเคย
รรูสข้ ถึกพถึงพอใจเลย นนัยนยตาอยากเหล็นมากกวตาเดธิมและหรูอยากไดข้ยธินมากกวตาเดธิมเทตานนัรน ชภีวธิตเปล็น
เรสือที่ งนตาคนับขข้องใจเพราะการไมตรจรูข้ นักพอของมนันตามทภีที่ซาโลมอนคธิด
ปญจ 1:9-11

ซาโลมอนพยายามทภีที่จะสนนับสนรุนประเดล็นของตนตตอไป (6) สวิงที่ ททที่

เปป็นขนนทั้ แลถ้วคนือสวิที่งททที่จะเปป็นขนทั้นอทก สวิงที่ ททที่ทคคำกปันแลถ้วคนือสวิที่งททที่จะตถ้องทคคำกปันอทก และไมล่มทสวิที่งใดใหมล่ภคำย
ใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ประวนัตธิศาสตรยคสือวนัฏจนักรของการฉายซทรา ประวนัตธิศาสตรยยข้อนตนัวมนันเองในชภีวธิตของ

ผรูข้คนอยตางไมตรรูข้จบ จากมรุมมองของมนรุษยยโดยรวมแลข้วนภีที่เปล็นความจรธิง มนรุษยยผาต นมาแลข้วกล็ผาต นไป
พวกเขาใชข้ชภีวธิตในความบาปและเกล็บเกภีที่ยวผลอนันขมขสืที่นจากการททาเชตนนนัรน คนชนัวที่ อายรุถนัดมากล็
ดทาเนธินตามเสข้นทางทภีที่วาต งเปลตาเดภียวกนัน มนรุษยชาตธิดทาเนธินตามวนัฏจนักรทภีที่โงตเขลาและไมตรรูข้จบของตน
หากพธิจารณาถถึงเรสือที่ งนนัรน มนันกล็ไมตมอภี ะไรใหมตภายใตข้ดวงอาทธิตยย
(7) 10 มทสกปั สวิที่งหนนที่งหรนือททที่เขคำจะพผดไดถ้วล่คำ "ดผซท สวิงที่ นททั้ใหมล่" สวิงที่ นปัทั้นมทอยผล่แลถ้วในสมปัยกล่อนเรคำ
ทปัทั้งหลคำย แมข้วาต เทคโนโลยภีรรูปแบบตตางๆไดข้นทามาซถึที่งนวนัตกรรมใหมตๆตลอดหลายยรุคสมนัยอยตาง
แนตนอน ประเดล็นพสืรนฐานตตางๆของชภีวธิตกล็ยงนั ไมตเปลภีที่ยนแปลง ความสรุขในครอบครนัวหรสือการไมตมภี
ความสรุขในครอบครนัว, ความสนัมพนันธยแบบตตางๆของมนรุษยย, ลรูกๆ, พตอแมต, ชภีวธิตครูตหรสือการหยตารข้าง,
ความซสืที่อสนัตยยหรสือการนอกใจยนังมภีอยรูตต ตอไปมาตนัรงแตตสมนัยทภีที่ไมตมภีใครจทาไดข้ ใจมนรุษยยไมตเคย
เปลภีที่ยนแปลงเลย เรสือที่ งพสืรนๆของชภีวธิตกล็เชตนกนัน
(8) 11 ไมล่มทกคำรจดจคคำถนงสมปัยกล่อนและจะไมล่มทกคำรจดจคคำสวิที่งหลปังๆททที่จะเกวิดมคำในทล่คำมกลคำง
บรรดคำผผทถ้ ทที่มคำภคำยหลปัง แมข้มนรุษยชาตธิอาจไดข้รนับประโยชนยจากประวนัตธิศาสตรยในอดภีตอยตางแนตนอน
– การเรภียนรรูจข้ ากความผธิดพลาดของบรรพบรุรรุษ สต วนใหญตแลข้วพวกเขากล็ไมตไดข้เรภียนรรูข้ มนรุษยชาตธิ
มนักไมตจดจทาความผธิดพลาดหรสือความสทาเรล็จของปนัจจรุบนันไดข้นานนนักเชตนกนัน ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด
ดข้วยเหตรุผลทนัรงแปดประการนภีรและมภีมากกวตานภีร ชภีวธิตจถึงเปล็นอนธิจจนัง ซาโลมอนคธิดวตาตนไดข้เหล็นมา
หมดแลข้ว และขข้อสรรุปของเขากล็คสือวตาชภีวตธิ นนัรนวตางเปลตาและสธิรนหวนัง
ปญจ 1:12-15

คราวนภีรซาโลมอนเรธิที่มใหข้รายละเอภียดมากขถึรนในการนทาเสนอคดภี

ของตน เขาบนันทถึกวตาเขาไดข้คนข้ หาปนัญญา (แบบมนรุษยย) มาหมดแลข้วและไดข้ขข้อสรรุปเหลตานภีร
ขถ้คำพเจถ้คำ ปปัญญคำจคำรยย์ เคยเปป็นกษปัตรวิยย์เหนนืออวิสรคำเอลในกรบงเยรผ ซคำเลป็ม ซาโลมอนเตสือน
ความจทาผรูข้อตานของเขาอภีกครนัรงถถึงตทาแหนตงทภีที่สรูงสต งของเขา เขาเปล็นกษนัตรธิยยทภีที่มภีอทานาจมากทภีที่สรุด มภี
ปนัญญามากทภีที่สรุดและมนังที่ คนังที่ ทภีที่สรุดทภีที่เคยนนังที่ บนบนัลลนังกยกษนัตรธิยยแหตงอธิสราเอล (ตามความหมายโดยนนัย
เขาจถึงสสืที่อวตาเขาเปล็นกษนัตรธิยยทมภีที่ ภีปนัญญามากทภีที่สรุดและมภีอทานาจมากทภีที่สรุดเทตาทภีที่เคยครองบนัลลนังกยมา)
เขากทาลนังแสดงความนตาเชสืที่อถสือของตนในฐานะสธิทธธิอทานาจหนถึที่งของสธิที่งทภีที่เขากทาลนังจะกลตาวเสรธิม

13 และขถ้คำพเจถ้คำตปัทั้งใจเสคำะและแสวงหคำโดยสตวิปปัญญคำถนงสวิที่งสคำรพปัดททที่กระทคคำกปันภคำยใตถ้ฟถ้คำ
สวรรคย์ ใหข้เราสนังเกตขอบเขตของงานวธิจนัยของซาโลมอน: มนันคสือเหตรุการณยตตางๆทภีที่เกธิดขถึรนภายใตม้
ฟม้าสวรรคย์ เขาไมตเคยบนันทถึกสนักครนัรงวตาไดข้ไปขอความเขข้าใจจากพระวจนะของพระเจข้าเหมสือนอยตาง
ทภีที่ดาวธิดบธิดาของเขากระททาเปล็นประจทา แทนทภีที่จะททาเชตนนนัรน ซาโลมอนกลนับพยายามทภีจที่ ะเขข้าใจ
เรสือที่ งตตางๆของชภีวธิตผตานทางปนัญญาและความเขข้าใจของตนัวเอง เขากล็เหมสือนคนสมนัยใหมตทภีที่พยายาม
ทภีจที่ ะแกข้ปนัญหาตตางๆของชภีวธิตโดยปราศจากพระเจข้าแหตงชภีวธิต ผลลนัพธยกเล็ ปล็นทภีที่คาดเดาไดข้ เขาสรรุปวตา
เปป็นเรนืที่องยคำกลคคำบคำกซนที่งพระเจถ้คำประทคำนใหถ้บบตรของมนบษยย์ทคคำกปันอยผนล่ ปัทั้น ซาโลมอนจถึงสรรุปวตาทรุก
สธิที่งลข้วนเปล็นอนธิจจนัง ชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและสธิรนหวนัง – ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด ปนัญหาของเขาคสือจรุด
สนใจของเขา แมข้วาต เขารรูข้จนักพระเจข้าแลข้ว เขากล็เมธินพระองคย
14 ขถ้คำพเจถ้คำเคยเหป็นกคำรทปัทั้งปวงซนที่งเขคำกระทคคำกปันภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ และดผเถวิด สคำรพปัดกป็
เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ เขากลตาวซทราขข้อสรรุปของตน เขาไดข้วธิเคราะหยกธิจกรรมตตางๆ
ของมนรุษยยและผลลนัพธยของสธิที่งเหลตานนัรนแลข้ว เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ มภีแตตความวตางเปลตาและความ
คนับขข้องใจสทาหรนับมนรุษยชาตธิ
กลตาวอยตางเจาะจงมากยธิงที่ ขถึรน ซาโลมอนครทที่าครวญวตา 15 อะไรททที่คดจะทคคำใหถ้ตรงไมล่ไดถ้ และ
อะไรททที่ขคำดอยผจล่ ะนปับใหถ้ครบไมล่ไดถ้ คนเราสามารถททาใหข้ตข้นไมข้ทคภีที่ ดแลข้วตนัรงตรงไดข้หรสือ เขาสามารถ
ททาใหข้ยอดเขาทภีคที่ ดงอตนัรงตรงไดข้หรสือ เขาสามารถททาใหข้อรุปนธิสนัยทภีคที่ ดโกงของอภีกคนตนัรงตรงไดข้หรสือ
เมสือที่ เงธินขาดไป จะนนับมนันใหข้ครบไดข้หรสือ นภีบที่ อกเปล็นนนัยถถึงความไมตซสืที่อตรงของมนรุษยชาตธิและขข้อ
สรรุปอนันสธิรนหวนังของเรสือที่ งนภีร สธิที่งตตางๆทภีที่คดงอในโลกของธรรมชาตธิและในใจของมนรุษยยไมตสามารถ
ถรูกททาใหข้ตรงไดข้ – ตามทภีที่ซาโลมอนคธิด
ปญจ 1:16-18

ขณะทภีที่บทแรกนภีรใกลข้จะถถึงตอนจบของมนันแลข้ว ซาโลมอนกล็เตสือน

ความจทาผรูข้อตานของเขาถถึงความนตาเชสืที่อถสือของเขาและความเชภียที่ วชาญของเขาทภีที่ททาใหข้เขาไดข้ขข้อสรรุป
เหลตานนัรนทภีที่เขาไดข้ ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจของขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ "ดผเถวิด ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้มคำถนงฐคำนะททที่สผงสล่ง และไดถ้
มทสตวิปปัญญคำมคำกกวล่คำใครๆททที่เคยอยผใล่ นกรบงเยรผ ซคำเลป็มกล่อนขถ้คำพเจถ้คำ เออ ใจขถ้คำพเจถ้คำกป็เจนจปัดในสตวิ

ปปัญญคำและควคำมรผถ้อยล่คำงยวิที่ง " เขากลตาวถถึงความรทที่ารวยมหาศาลและสตธิปนัญญาทภีที่พระเจข้าประทานใหข้
เขาโดยไมตเอตยถถึงพระเจข้าเลย ใหข้เราสนังเกตอภีกครนัรงวตามรุมมองของเขาเปล็นมาจากปนัญญาแบบมนรุษยย
ลข้วนๆ – “ขข้าพเจข้ารทาพถึงในใจของขข้าพเจข้า” แมข้เขาสามารถเขข้าถถึงพระวจนะของพระเจข้าไดข้อยตาง
แนตนอน นนันที่ กล็ไมตสทาคนัญตตอเขาเลยในการมาถถึงขข้อสรรุปเหลตานนัรนของเขา เราจถึงเหล็นชนัดเจนถถึงขข้อ
สรรุปเหลตานนัรนทภีผที่ ธิดๆ
17 ขถ้คำพเจถ้คำกป็ตปัทั้งใจรผถ้สตวิปปัญญคำ รผคถ้ วคำมบถ้คำบอ และควคำมเขลคำ ขถ้คำพเจถ้คำสปังเกตเหป็นวล่คำเรนืที่องนททั้กป็
เปป็นแตล่กวินลมกวินแลถ้งดถ้วย ซาโลมอนพากเพภียรทภีที่จะเปล็นจธิตแพทยยฝตายโลก เขาพยายามทภีที่จะเขข้าใจ
‘จธิตใจ’ ของมนรุษยยโดยไมตพถึที่งพาพระเจข้า เขาจถึงแสวงหาทภีที่จะทราบทนัรงปนัญญาและสธิที่งทภีที่ตรงขข้ามกนับ
มนัน – ความบข้าบอ (นนันที่ คสือ ความบข้าคลนังที่ ) รวมถถึงความโงตเขลาตามธรรมดาดข้วย เขามาถถึงขข้อสรรุปทภีที่
วตามนันไมตคมรุข้ คตากนับการลงแรงเลย มนันมภีแตตความคนับขข้องใจ จธิตวธิทยาสมนัยใหมตสตวนใหญตกเล็ ปล็นเชตน
นนัรน
18 เพรคำะในสตวิปปัญญคำมคำกๆกป็มทควคำมทบกขย์ระทมมคำก และบบคคลททที่เพวิที่มควคำมรผถ้กป็เพวิที่มควคำม
เศรถ้คำโศก อภีกครนัรงทภีซที่ าโลมอนพรูดจากมรุมมองของขข้อสรรุปแบบมนรุษยยทภีที่กลนับสนัตยย ตรงขข้ามกนับสธิที่งทภีที่
เขาเขภียนไวข้เมสือที่ หลายปภีกตอนหนข้านนัรนในสรุภาษธิต 4:5-7 เกภีที่ยวกนับการไดข้มาซถึที่งสตธิปนัญญาและความ
เขข้าใจ บนัดนภีรในฐานะ ‘ผรูข้เชสืที่อ’ คนหนถึที่งทภีที่ททาตามเนสืรอหนนัง ททาตามอยตางชาวโลกและกลนับสนัตยย เขากล็
สรรุปวตาสตธิปนัญญาและความรรูทข้ ภีที่เพธิที่มขถึรนนทามาแตตความยรุงต ยาก มนันไมตคมรุข้ กนับการลงแรงเลยเทตาทภีที่เขา
ทราบ
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 2: ขณะทขีอื่ซาโลมอนพยายามทขีอื่จะนนาเสนอสมมตวิฐานของตน
ตม่อไปวม่าชขีววิตนชันี้นวม่างเปลม่าและสวินี้นหวชัง เขากก็เสรวิมขม้อสนชับสนตุนอขีกหลายประการ (1) เขาไดม้ลองดถู
ความเพลวิดเพลวินทางเพศหลายอยม่างแลม้วในขม้อ 1-3 จากนชันี้น (2) เขาไดม้ทนางานยวิงอื่ ใหญม่หลายอยม่าง
และเพวิมอื่ พถูนความมชังอื่ คชังอื่ มากมายในขม้อ 4-11 สตุดทม้าย (3) จตุดจบของคนมขีปชัญญาไมม่แตกตม่างจาก
จตุดจบของคนโงม่เขลา

ปญจ 2:1-3

ในการกลตาวเสรธิมสมมตธิฐานของตนวตาทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนัง คราวนภีร

ซาโลมอนบนันทถึกวตาเขาไดข้พยายามทภีที่จะหาการเตธิมเตล็มในชภีวตธิ ผตานแนวคธิดฮภีโดนธิซถึที่ม (hedonism)
(นนันที่ คสือ การแสวงหาความเพลธิดเพลธิน) ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจวล่คำ "มคำเถอะ มคำลองสนบกสนคำนกปันดผ เอถ้
คำ จงสนบกสบคำยใจไป" แตล่ ดผเถวิด เรนืที่องนททั้กป็อนวิจจปังเชล่นกปัน 2 ขถ้คำพเจถ้คำพผดเกทที่ยวกปับกคำรหปัวเรคำะวล่คำ
"บถ้คำๆบอๆ" และกลล่คำวถนงควคำมสนบกสนคำนวล่คำ "มทประโยชนย์อะไร" ณ จรุดหนถึที่งในชภีวธิต ซาโลมอนพ
ยายามทภีที่จะหาสนันตธิสรุขและความชสืนที่ ชมยธินดภีผาต นการกธินเลภีรยงรสืนที่ เรธิงและความบนันเทธิง กระนนัรนเขากล็
เรภียนรรูวข้ าต นภีที่นทาไปสรูตความวตางเปลตาและความคนับขข้องใจยธิงที่ กวตาเดธิม เมสือที่ ความสนรุกและความคถึก
คะนองสธิรนสรุดลง เขากล็รรูข้สถึกวตางเปลตาอยรูเต หมสือนเดธิม
3 ขถ้คำพเจถ้คำครบล่นควิดในใจวล่คำจะทคคำอยล่คำงไรกคำยจนงจะคนกคปักดถ้วยเหลถ้คำองบล่น และใจยปังคงแนะนคคำ
ขถ้คำพเจถ้คำดถ้วยสตวิปปัญญคำ และจะยนดควคำมเขลคำไวถ้อยล่คำงไร จนขถ้คำพเจถ้คำจะเหป็นไดถ้วล่คำ อะไรจะดทสคคำหรปับ
ใหถ้บบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์กระทคคำภคำยใตถ้ทถ้องฟถ้คำตลอดชทววิตของเขคำ ณ จรุดหนถึงที่ ซาโลมอนเคย
ตนัดสธินใจทภีที่จะลอง ‘เคลธิบเคลธิรม’ ดข้วยเหลข้าองรุตน เขาลองเสข้นทางของความมถึนเมาและการแสวงหา
‘ความเคลธิบเคลธิมร ’ แลข้ว เขายกเหตรุผลวตาบางทภีการลองสธิที่งโงตเขลาเชตนนนัรน เขาอาจจะมภีความเขข้าใจทภีที่
ดภีขร ถึนเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่คนอสืนที่ ๆกระททา กระนนัรนเขากล็เรภียนรรูข้อยตางรวดเรล็วเหมสือนคนอสืนที่ ๆอภีกมากมายวตา
เหลข้ามภีแตตททาใหข้ปนัญหาเลวรข้ายยธิงที่ กวตาเดธิม
ปญจ 2:4-7

ดนังนนัรนซาโลมอนจถึงพยายามทภีจที่ ะคข้นหาการเตธิมเตล็มและสนันตธิสรุขใน

ชภีวธิตผตานทางโครงการใหญตๆ ขถ้คำพเจถ้คำกระทคคำกคำรใหญล่โต ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้สรถ้คำงเรนือนหลคำยหลปัง และ
ปลผกสวนองบล่นหลคำยแปลง 5 ขถ้คำพเจถ้คำทคคำสวนหยล่อนใจและสวนผลไมถ้หลคำยแหล่ง ปลผกตถ้นไมถ้มทผล
ทบกอยล่คำงไวถ้ในสวนเหลล่คำนปัทั้น 6 ขถ้คำพเจถ้คำสรถ้คำงสระนคทั้คำหลคำยสระสคคำหรปับตปัวเอง เพนืที่อจะใชถ้นคทั้คำในสระ
นปันทั้ รดหมผล่ไมถ้ททที่กคคำลปังงอกงคำม เพราะความมนังที่ คนังที่ มหาศาลของเขา ซาโลมอนจถึงมภีความสามารถทภีที่จะ
สรข้างเคหสถานใหญตโตดรุจพระราชวนังไดข้ พวกมนันอาจนตาตสืนที่ ตาและหรรูหรามากกวตาคฤหาสนยหรสือ
พระราชวนังใดๆทภีที่เคยสรข้างมาจนถถึงขณะนนัรน

7 ขถ้คำพเจถ้คำซนืทั้อทคำสชคำยหญวิงไวถ้ มททคำสเกวิดขนทั้นในบถ้คำน ขถ้คำพเจถ้คำยปังมทฝผงวปัวฝผงแพะแกะเปป็น
สมบปัตวิมคำกกวล่คำของบรรดคำคนททที่อยผใล่ นกรบงเยรผซคำเลป็มกล่อนขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย เขาจข้างคนใชข้จทานวน
มหาศาลเพสืที่อดรูแลทรนัพยยสนธิ มากมายของเขา กระนนัรนในความมนังที่ คนังที่ และความรทที่ารวยของเขา ทรุกสธิที่ง
ลข้วนอนธิจจนัง เขาพบแตตความคนับขข้องใจและความวตางเปลตาของชภีวธิต
ปญจ 2:8-11

ขถ้คำพเจถ้คำสะสมเงวินทองไวถ้ดถ้วย และสคที่คำสมทรปัพยย์สมบปัตวิอปันควรคผกล่ ปับ

กษปัตรวิยย์และควรคผล่กบปั เมนืองทปัทั้งหลคำย ขถ้คำพเจถ้คำมทนปักรถ้องชคำยหญวิงสคคำหรปับตปัว และเครนืที่องดนตรทท บก
อยล่คำง ซนที่งเปป็นสวิงที่ ชอบใจบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์ ซาโลมอนสะสมความมนังที่ คนังที่ ตตอไป เขารายลข้อม
ตนัวเขาเองดข้วยเหลตานนักดนตรภีชร นันดภีทภีที่สรุดเพสือที่ ใหข้ความบนันเทธิงแกตเขา 9 ขถ้คำพเจถ้คำจนงเปป็นใหญล่เปป็นโต
และเพวิที่มพผนมคำกกวล่คำบรรดคำคนททที่เคยอยผล่มคำกล่อนขถ้คำพเจถ้คำในเยรผ ซคำเลป็ม และสตวิปปัญญคำของขถ้คำพเจถ้คำ
ยปังคงอยผล่กบปั ขถ้คำพเจถ้คำดถ้วย ในความมนังที่ มภีของเขา ซาโลมอนคธิดวตาตนยนังเปล็นคนมภีปนัญญาอยรูเต หมสือน
เดธิม เขารทที่ารวยมากกวตาดาวธิดบธิดาของตนหรสือกษนัตรธิยยองคยใดทภีที่เคยอยรูกต ตอนเขาทภีที่เยรรูซาเลล็ม
10 สวิงที่ ใดๆททที่นปัยนย์ตคำของขถ้คำพเจถ้คำอยคำกเหป็น ขถ้คำพเจถ้คำกป็ไมล่ปวิดบปัง ขถ้คำพเจถ้คำมวิไดถ้หถ้คำมใจจคำก
ควคำมสนบกสนคำนใดๆ เพรคำะใจขถ้คำพเจถ้คำพบควคำมเพลวิดเพลวินในบรรดคำงคำนของขถ้คำพเจถ้คำ และนทที่เปป็น
สล่วนของขถ้คำพเจถ้คำจคำกกคำรงคำนทปัทั้งสวิทั้นของขถ้คำพเจถ้คำ ยนังรรูข้สถึกวตางเปลตาและคนับขข้องใจอยรูเต หมสือนเดธิม ซา
โลมอนจถึงหนันไปหาลนัทธธิวนัตถรุนธิยม เขาซสืรอสธิที่งใดกล็ตามและทรุกสธิที่งทภีที่เขาสนใจ เขาไลตตามการ
สนันทนาการ ความบนันเทธิงหรสือความสนรุกสนานรรูปแบบใดกล็ตาม และเขากล็สนรุกกนับการททาเชตนนนัรน
ดข้วย
11 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำหปันมคำดผบรรดคำสวิที่งททที่มนือขถ้คำพเจถ้คำกระทคคำ และควคำมเหนป็ดเหนนืที่อยททที่ขถ้คำพเจถ้คำ
ทบล่มเทลงไปและ ดผเถวิด ทบกอยล่คำงกป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ และไมล่มทประโยชนย์อะไร
ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ กระนนัรนเมสืที่อซาโลมอนหยรุดชนัวที่ ครรูตเพสืที่อใครต ครวญเกภีที่ยวกนับการทภีที่ตนไลตตามความ
สรุขทางเพศ ความมนังที่ คนังที่ โครงการใหญตโตตตางๆ ความสนรุกสนานและลนัทธธิวนัตถรุนธิยม เขากล็ยนังรรูข้สถึก
วตางเปลตาอยรูเต หมสือนเดธิม ครนัรนสนรุกสนานกนับความเพลธิดเพลธินทรุกอยตางของชภีวธิต – ทนัรงทภีที่ดภีงามและผธิด
ททานองคลองธรรม เขากล็ไมตพบสธิที่งใดทภีที่ททาใหข้จธิตใจของเขารรูข้สถึกพอเลย มนันทธิรงใหข้เขารรูข้สถึกวตางเปลตา

และคนับขข้องใจ ไมตมสภี ที่ ธิงใดนทาการเตธิมเตล็มทภีที่แทข้จรธิงและความชสืที่นชมยธินดภีมาใหข้ ภายใตม้ดวงอาทวิตยย์
ในสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของเขา ซาโลมอนผตานเลยแหลตงแหตงสนันตธิสขรุ และความชสืที่นชมยธินดภีทภีที่แทข้จรธิง
– พระผรูข้สรข้างของเขาและสธิที่งตตางๆของพระเจข้า
ปญจ 2:12-14

ขณะยนังคข้นหาอยรูใต นความมสืดแหตงสภาพทภีที่กลนับสนัตยยของตนตตอไป

ซาโลมอนกล็หนันไปหา “จธิตวธิทยาเชธิงพฤตธิกรรม” อภีกครนัรง ขถ้คำพเจถ้คำจนงหปันมคำพวิเครคำะหย์สตวิปปัญญคำ
ควคำมบถ้คำบอและควคำมเขลคำ เพรคำะคนททที่มคำภคำยหลปังกษปัตรวิยจย์ ะทคคำอะไรไดถ้บถ้คำง เขคำกป็กระทคคำสวิที่งททที่เขคำ
กระทคคำกปันมคำนคำนแลถ้วนปัทั้นไดถ้ 13 ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นวล่คำสตวิปปัญญคำววิเศษกวล่คำควคำมเขลคำ เหมนือนควคำมสวล่คำง
ววิเศษกวล่คำควคำมมนืด เขาพยายามทภีที่จะเขข้าใจชภีวธิตผตานทางรรูปแบบตตางๆทภีที่เปล็นแบบชาวโลกและ
ปราศจากพระเจข้าของจธิตวธิทยาเชธิงพฤตธิกรรมของสมนัยของเขา เขาศถึกษาสธิที่งทภีที่ถสือวตาเปล็นพฤตธิกรรม
ทภีที่ปกตธิและพฤตธิกรรมทภีที่ผธิดปกตธิ (นนันที่ คสือ ความบข้าบอ) เมสืที่อผรูข้สสืบราชบนัลลนังกยตตอจากเขาปรากฏตนัว
เขาจะททาอะไรไดข้มากกวตาทภีที่ซาโลมอนไดข้ททาไปแลข้ว เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ เขาไดข้ททาทรุกอยตาง
สทาเรล็จหมดแลข้ว ขข้อสรรุปของเขากล็คสือวตาสตธิปนัญญายตอมเหนสือกวตาความโงตเขลาเหมสือนความสวตาง
ยตอมเหนสือกวตาความมสืด
14 คนมทสตวิปปัญญคำมทตคำอยผล่ในสมอง แตล่คนเขลคำเดวินในควคำมมนืด ถนงกระนปัทั้นขถ้คำพเจถ้คำยปังเหป็น
วล่คำ เหตบกคำรณย์อยล่คำงเดทยวกปันเกวิดขนนทั้ แกล่เขคำทปัทั้งมวล แมข้คนมภีปนัญญาดภีกวตาคนโงตอยตางเหล็นไดข้ชนัด – คน
มภีปนัญญามองเหล็นความยรุงต ยากลตวงหนข้าขณะทภีที่คนโงตมองไมตเหล็น – ทนัรงคนมภีปญ
นั ญาและคนโงตกมล็ นัก
เผชธิญสถานการณยแบบเดภียวกนันอยรูบต ตอยๆ
ปญจ 2:15-16

ขถ้คำพเจถ้คำจนงรคคำพนงในใจวล่คำ "เหตบกคำรณย์อปันใดเกวิดแกล่คนเขลคำฉปันใด กป็

จะเกวิดกปับตปัวขถ้คำพเจถ้คำฉปันนปัทั้น ถถ้คำกระนปัทั้นแลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจะมทสตวิปปัญญคำมคำกมคำยทคคำไมเลล่คำ " ขถ้คำพเจถ้คำจนง
รคคำพนงในใจวล่คำ เรนืที่องนททั้กป็อนวิจจปังเหมนือนกปัน ซาโลมอนมองชภีวธิตจนถข้วนทนัวที่ และไดข้ขข้อสรรุปทภีที่วาต ปนัญหา
แบบเดภียวกนันเหลตานนัรนเกธิดกนับคนโงตเหมสือนทภีที่เกธิดกนับตนัวเขาเอง (ซถึที่งเขาถสือวตาเปล็นคนมภีปนัญญา) นภีที่
เปล็นเหตรุใหข้เกธิดความคนับขข้องใจมากขถึรนไปอภีก

16 เพรคำะตลอดไปไมล่มทใครระลนกถนงคนมทสตวิปปัญญคำมคำกกวล่คำคนเขลคำ ดถ้วยเหป็นวล่คำในอนคำคต
กป็ลนืมกปันไปหมดแลถ้ว แลถ้วคนมทสตวิปปัญญคำตคำยอยล่คำงไร กป็เหมนือนคนเขลคำ เมสือที่ ซาโลมอนใครต ครวญ
เรสือที่ งตตางๆของชภีวธิตมากยธิงที่ ขถึรน เขากล็ไดข้ขข้อสรรุปทภีวที่ าต คนมภีปนัญญาไมตถรูกจดจทามากไปกวตาคนโงต
นอกจากนภีรทร นังคนมภีปนัญญาและคนโงตตตางกล็ตายเหมสือนกนัน ดนังนนัรนเขาจถึงสรรุปวตา จะมภีประโยชนยอนัน
ใดเลตา
ปญจ 2:17-21

ขถ้คำพเจถ้คำจนงเกลทยดชทววิต เพรคำะวล่คำกคำรงคำนททที่เขคำทคคำกปันภคำยใตถ้ดวง

อคำทวิตยย์กล่อควคำมสลดใจใหถ้แกล่ขคำถ้ พเจถ้คำ เพรคำะสคำรพปัดกป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ
18 เออ ขถ้คำพเจถ้คำเกลทยดกคำรงคำนทปัทั้งสวิทั้นของขถ้คำพเจถ้คำ ซนงที่ ขถ้คำพเจถ้คำตรคำกตรคคำอยผล่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์
เพรคำะขถ้คำพเจถ้คำจคคำตถ้องละกคำรนปัทั้นไวถ้ใหถ้แกล่คนททที่มคำภคำยหลปังขถ้คำพเจถ้คำ เมสือที่ ทบทวนชภีวธิตจากมรุมมอง
แบบมนรุษยยลข้วนๆ ซาโลมอนกล็เรธิที่มเกลภียดชนังมนัน ชภีวตธิ เปล็นแตตความยรุงต ยาก (นนันที่ คสือ นตาสลดใจ) มนัน
วตางเปลตาและนตาโมโห เขาเรธิที่มรรูสข้ ถึกหดหรูตใจกนับความพยายามทนัรงหมดของตน การงานทนัรงสธิรนทภีที่เขา
ไดข้กระททาจะสต งตตอไปยนังคนอสืนที่ เมสืที่อเขาไมตอยรูแต ลข้ว เขาเอาอะไรตธิดตนัวไปไมตไดข้เลยเมสืที่อเขาตาย
นอกจากนภีรซาโลมอนใครต ครวญวตา 19 แลถ้วใครจะไปทรคำบวล่คำเขคำคนนปันทั้ จะเปป็นคนมทสตวิ
ปปัญญคำหรนือคนเขลคำ กระนปันทั้ เขคำกป็ครอบครองบรรดคำกคำรงคำนของขถ้คำพเจถ้คำ ททที่ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตรคำกตรคคำ
มคำและททที่ขถ้คำพเจถ้คำใชถ้สตวิปปัญญคำกระทคคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย เมสืที่อซาโลมอนจากไปแลข้ว
เขากล็ไมตรรูข้วาต การงานตตางๆของเขา (ซถึที่งเขาถสือวตายธิงที่ ใหญต) จะตกเปล็นมรดกของคนมภีปนัญญาหรสือคน
โงต (และปรากฏวตาบรุตรชายของเขาเรโหโบอนัมเปล็นคนโงต) ยธิงที่ เขาคธิดเกภีที่ยวกนับประเดล็นตตางๆของชภีวธิต
มากเทตาไร เขากล็ยธิงที่ รรูสข้ ถึกหดหรูต
20 ขถ้คำพเจถ้คำจนงกลปับอปัดอปัทั้นตปันใจนปักถนงเรนืที่องกคำรงคำนทปัทั้งสวิทั้นของขถ้คำพเจถ้คำ ซนที่งขถ้คำพเจถ้คำ
ตรคำกตรคคำมคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ 21 ดถ้วยวล่คำมทคนททที่ทคคำงคำนโดยใชถ้สตวิปปัญญคำ ควคำมรผถ้ และควคำม
ชคคำนคำญ แตล่แลถ้วกป็ละกคำรนปันทั้ ใหถ้เปป็นสล่วนของอทกคนหนนที่งททที่หคำไดถ้ออกแรงทคคำเพนืที่อกคำรนปัทั้นไมล่ นทที่กป็
อนวิจจปังดถ้วยและสคำมคำนยย์ยงวิที่ ขณะทภีที่ซาโลมอนมองดรูชภีวธิตจากมรุมมองแบบมนรุษยย เขากล็เรธิที่มรรูข้สถึก
หดหรูตมากยธิงที่ กวตาเดธิม เขาสามารถใชข้ชภีวธิตของตนไปกนับการสรข้างสตธิปนัญญาใหญตยงธิที่ ความรรูแข้ ละ

ความสทาเรล็จ กระนนัรนเมสืที่อเขาตาย มนันอาจตกเปล็นของคนๆหนถึที่งทภีที่แทบไมตมภีครุณสมบนัตธิเหลตานนัรนเลย
ยธิงที่ ซาโลมอนคธิดเกภีที่ยวกนับชภีวธิตจากมรุมมองแบบมนรุษยยมากเทตาไร เขากล็เรธิที่มรรูข้สถึกทข้อใจมากเทตานนัรน
ปญจ 2:22-24

เพรคำะวล่คำเขคำไดถ้อะไรจคำกบรรดคำกคำรงคำนและควคำมเครล่งเครทยดในใจ

ททที่เขคำตถ้องตรคำกตรคคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์เลล่คำ 23 ดถ้วยวล่คำวปันเวลคำทปัทั้งหมดของเขคำมทแตล่ควคำมเจป็บปวด
และกวิจธบระของเขคำกล่อควคำมสลดใจ ถนงกลคำงคนืนจวิตใจของเขคำกป็ไมล่หยบดพปักสงบ นทกที่ ป็อนวิจจปังดถ้วย
เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตมภีแตตความยากลทาบาก มนันเปล็นอนธิจจนัง – ความวตางเปลตาและปราศจาก
ความหวนัง
24 สคคำหรปับมนบษยย์นนปัทั้ ไมล่มทอะไรดทไปกวล่คำกวินและดนืที่ม กปับกคำรใหถ้จวิตใจของเขคำยวินดทในผลดท
แหล่งกคำรงคำนของเขคำ นทที่แหละขถ้คำพเจถ้คำเหป็นวล่คำเปป็นมคำจคำกพระหปัตถย์ของพระเจถ้คำ ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา
คนเราควรพยายามสนรุกกนับชภีวธิตใหข้มากทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะททาไดข้เพภียงเทตานนัรน เขาคธิดเองวตาขข้อสรรุปนภีรเปล็น
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 เพนืที่อวล่คำเขคำจะไดถ้มอบใหถ้แกล่ผทถ้ผ ทที่พอพระทปัยตล่อพระพปักตรย์
พระเจถ้คำ นทที่กป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจดถ้วย ซาโลมอนไดข้ขข้อสรรุปแบบมนรุษยยของตน
จากมรุมมองแบบมนรุษยยเหมสือนเดธิม เขาคธิดเองวตาพระเจข้าประทานบทาเหนล็จใหข้แกตคนดภีและทรงตภี
สอนคนบาป ยธิงที่ กวตานนัรนพระเจข้าจะทรงเอาความเหนสืที่อยยากของคนบาปไปใหข้แกตคนดภี สทาหรนับซา
โลมอนแลข้ว นนันที่ ดรูเหมสือนเปล็นความอนธิจจนังของชภีวธิตมากยธิงที่ กวตาเดธิม บทหนถึที่งทภีที่แสดงถถึงความคนับ

ขข้องใจสธิรนดภีจถึงจบลงดข้วยประการฉะนภีรขณะทภีที่ซาโลมอนใครต ครวญสธิที่งตตางๆของชภีวธิตจากมรุมมอง
แบบมนรุษยย
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 3: ซาโลมอนกลม่าวคนาประเมวินอชันยมืดยาวของตนเกขีอื่ยวกชับความ
อนวิจจชังของชขีววิตตม่อไป เขาเหก็นสวิอื่งทชังนี้ ปวง (จากมตุมมองแบบมนตุษยย์ของตน) วม่าเปก็นสวิอื่งทขีอื่หลขีกเลขีอื่ยง
ไมม่ไดม้
ปญจ 3:1-8

มทฤดผกคำลสคคำหรปับทบกสวิงที่ และมทวคำรสคคำหรปับเรนืที่องรคำวทบกอยล่คำงภคำยใตถ้

ฟถ้คำสวรรคย์ จากมรุมมองของซาโลมอน เหตรุการณยตตางๆของชภีวธิตซถึงที่ เกธิดขถึรนเรสือที่ ยไปเปล็นสธิที่งทภีที่เกสือบ
หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ เขามองชภีวธิตดข้วยมรุมมองหนถึงที่ ซถึที่งเขข้าใกลข้แนวคธิดชะตากทาหนด ปรนัชญาของเขาเปล็น
แบบมนรุษยยซถึที่งจรธิงๆแลข้วกลตาววตา อะไรจะเกธิดกล็ตข้องเกธิด
2 มทวคำรเกวิด และวคำรตคำย มทวคำรปลผก และวคำรถอนสวิงที่ ททที่ปลผกทวิทั้ง จากมรุมมองแบบกลนับสนัตยย
ของซาโลมอน ผรูข้คนเกธิดมาและสรุดทข้ายกล็ตายเหมสือนกนับพสืชผลถรูกปลรูกจากนนัรนกล็ถรูกเกล็บเกภีที่ยว มนัน
เปล็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
3 มทวคำรฆล่คำ และวคำรรปักษคำใหถ้หคำย มทวคำรรนือทั้ ทลคำยลง และวคำรกล่อสรถ้คำงขนทั้น ชตวงเวลาแหตง
สงครามและชตวงเวลาแหตงการเยภียวยาใหข้หายและการฟสืร นฟรูขร ถึนใหมตยอต มจะมา มนันเปล็นสธิที่งทภีที่หลภีก
เลภีที่ยงไมตไดข้
4 มทวคำรรถ้องไหถ้ และวคำรหปัวเรคำะ มทวคำรไวถ้ทบกขย์ และวคำรเตถ้นรคคำ ในชตวงชภีวธิตของคนเรายตอม
จะมภีชตวงเวลาแหตงความโศกเศรข้าและชตวงเวลาแหตงการชสืที่นชมยธินดภี (ดรู หมายเหตรุเกภีที่ยวกนับเพลงสดรุดภี
149:3 สทาหรนับความเหล็นตตางๆเกภีที่ยวกนับแนวคธิดของคนฮภีบรรูเรสืที่องการเตข้นรทา)
5 มทวคำรโยนหวินทวิทั้ง และวคำรเกป็บรวบรวมหวิน มทวคำรสวมกอด และวคำรงดเวถ้นกคำรสวมกอด
การโยนหธินทธิรงอาจหมายถถึงการเอากข้อนหธินออกไปจากทรุตงนาหรสือสวนองรุตน การเกล็บรวบรวมพวก
มนันอาจหมายถถึงงานกตอสรข้างอะไรบางอยตางโดยใชข้หธิน เชตนเดภียวกนันยตอมมภีเวลาทภีที่จะสวมกอดอภีก

คนพอๆกนับชตวงเวลาทภีที่มนันไมตเหมาะสม นภีที่เปล็นอภีกครนัรงทภีซที่ าโลมอนมองเหตรุการณยตตางๆของชภีวตธิ วตา
เปล็นสธิที่งทภีที่หลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ไมตวาต สธิที่งเหลตานนัรนจะเปล็นเรสืที่องธรรมดาๆหรสือเปล็นเรสืที่องซนับซข้อนอยตางความ
สนัมพนันธยรรูปแบบตตางๆของมนรุษยย
6 มทวคำรแสวงหคำ และวคำรทคคำหคำย วคำรเกป็บรปักษคำไวถ้ และวคำรโยนทวิทั้งไป มภีหลายครนัรงทภีมที่ นัน
เหมาะสมทภีที่จะเกล็บบางสธิที่งไวข้และมภีหลายครนัรงทภีที่สที่ ธิงหนถึงที่ จะถรูกโยนทธิรงไป ทนัรงหมดลข้วนเปล็นสธิที่งทภีที่หลภีก
เลภีที่ยงไมตไดข้
7 มทวคำรฉทกขคำด และวคำรเยป็บ วคำรนวิงที่ เงทยบ และวคำรพผด ยตอมมภีเวลาทภีที่จะฉภีกเสสืรอผข้าตาม
ธรรมเนภียมของชาวตะวนันออกทภีที่ฉภีกเสสืรอผข้าเพสืที่อแสดงออกถถึงความโศกเศรข้าหรสือความอกสนันที่ ขวนัญ
หนภี ตรงกนันขข้ามมภีบางเวลาทภีที่เปล็นการดภีทภีที่จะซตอมแซมเสสืรอผข้า มภีหลายครนัรงทภีที่ควรหรุบปากและหลาย
ครนัรงทภีที่ควรเปธิดปากพรูด ทนัรงหมดลข้วนหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
8 มทวคำรรปัก และวคำรเกลทยด วคำรสงครคำม และวคำรสปันตวิ มภีหลายครนัรงในชภีวตธิ ทภีที่ความรนักถรูก
ตข้องการและหลายครนัรงทภีคที่ วามเกลภียดชนังเปล็นสธิที่งจทาเปล็น ดรูหมายเหตรุสทาหรนับเพลงสดรุดภี 139:22 เชตน
เดภียวกนันสงครามจะเกธิดขถึรนอยตางปนัจจรุบนันทนันดตวนพอๆกนับสนันตธิสรุข ทนัรงหมดลข้วนหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
สธิที่งเหลตานภีรทรงนั หมดเปล็นคทาพรูดทภีที่เปล็นจรธิงโดยทนัวที่ ไปและพวกมนันมภีประโยชนยจนถถึงวนันนภีร
ปนัญหากล็คสือมรุมมองทภีที่ซาโลมอนเขภียนพวกมนันออกมา เขาเหล็นทรุกสธิที่งเปล็นอนธิจจนังและเปล็นสธิที่งทภีที่ไมต
อาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ จากมรุมมองแบบมนรุษยยทภีที่กลนับสนัตยยของเขา ไมตมภีอะไรทภีคที่ มรุข้ กนับการลงแรงเลย
ปญจ 3:9-10

ซาโลมอนจถึงถามวตา คนงคำนไดถ้กคคำไรอะไรจคำกกคำรงคำนของเขคำ หาก

ทรุกสธิที่งลข้วนเปล็นอนธิจจนังและหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้ การเขข้าไปยรุงต เกภีที่ยวกนับเรสืที่องราวตตางๆของชภีวธิตในดข้าน
อารมณย จธิตวธิญญาณและรต างกายจะมภีประโยชนยอนันใด จะไปลทาบากลทาบนททาไม
10 ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นเรนืที่องยคำกลคคำบคำกซนงที่ พระเจถ้คำประทคำนใหถ้บบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์ทคคำกปันอยผล่
นปันทั้ ซาโลมอนตกตทที่าลงไปยธิงที่ กวตาเดธิม เขามองพระเจข้าวตาสรข้างความยากลทาบากใหข้มนรุษยย แนวคธิด
ชอบเยาะเยข้ยและมรุมมองชภีวธิตแบบเนสืรอหนนังของเขาปรากฏชนัดเจน เหมสือนกนับคนทภีที่สงสนัยในเรสืที่อง

การมภีอยรูขต องพระเจข้าหรสือคนทภีที่กบฏตตอพระเจข้าจทานวนมากจนถถึงวนันนภีร ซาโลมอนมองพระเจข้าวตากตอ
ปนัญหาตตางๆใหข้มนรุษยชาตธิ เขาจถึงเกสือบพรูดหมธิที่นประมาทพระเจข้าแลข้ว
ปญจ 3:11-15

กระนนัรนจากมรุมมองแบบเนสืรอหนนังและกลนับสนัตยยของเขา ซาโลมอ

นกล็ยงนั ยอมรนับพระราชกธิจของพระเจข้าอยรูเต หมสือนเดธิม พระองคย์ทรงกระทคคำใหถ้สรรพสวิที่งงดงคำมตคำม
ฤดผกคำลของมปัน พระองคย์ทรงบรรจบโลกไวถ้ในจวิตใจของมนบษยย์ เพนืที่อมนบษยย์จะมองไมล่เหป็นวล่คำพระเจถ้คำ
ทรงกระทคคำอะไรไวถ้ตปัทั้งแตล่เดวิมจนกคำลสบ ดปลคำย ในดข้านหนถึที่ง พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างทรุกสธิที่งใหข้มคภี วาม
สวยงามตามธรรมชาตธิในฤดรูกาลอนันเหมาะสมของมนัน คทาทภีที่แปลวตา โลก (โอลอวย์ม) มภีความหมาย
วตา ‘ความไรข้ซถึที่งกาลเวลา’, ‘ความเปล็นนธิรนนั ดรย’ หรสือ ‘ความเกตาแกต’ ประเดล็นของซาโลมอนกล็คสือวตา
พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนรุษยยในแบบทภีที่วาต เขาไมตอาจเขข้าใจพระราชกธิจของพระเจข้าไดข้ อภีกครนัรงทภีที่เรา
เขข้าใจไดข้วาต นภีที่คสือมรุมมองของ ‘ครธิสเตภียน’ คนหนถึงที่ ทภีที่กลนับสนัตยย
12 ขถ้คำพเจถ้คำทรคำบแลถ้ววล่คำ สคคำหรปับเขคำไมล่มทอะไรททที่จะดทไปกวล่คำเปรมปรทดวิดิ์และกระทคคำกคำรดท
ตลอดชทววิต 13 และวล่คำเปป็นของประทคำนจคำกพระเจถ้คำแกล่มนบษยย์ ททที่จะใหถ้มนบษยย์ไดถ้กวินดนืที่มและ
เพลวิดเพลวินในผลดทแหล่งบรรดคำกคำรงคำนของเขคำ อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนเกสือบพรูดหมธิที่นประมาทพระเจข้า
แลข้วเมสืที่อเขากลตาวหาวตาจรธิงๆแลข้วไมตมอภี ะไรดภีในพระราชกธิจตตางๆของพระเจข้าเลยนอกเสภียจากทภีที่คน
เราจะใชข้ชภีวตธิ ไปเรสืที่อยๆ มนรุษยยททาไดข้แตตเพภียงกธิน ดสืมที่ จนัดการกธิจธรุระของตน และสนรุกสนานกนับ
ประโยชนยใดกล็ตามทภีที่เกธิดจากการตรากตรทาของตน นนันที่ คสือทนัรงหมดทภีที่พระเจข้าประทานใหข้แกตเขา ชตาง
เปล็นมรุมมองชภีวตธิ ทภีที่นตาหดหรูตเสภียจรธิง! กระนนัรนนนันที่ กล็มกนั เปล็นขข้อสรรุปของครธิสเตภียนทนัรงหลายทภีที่กลนับ
สนัตยย
ทตามกลางมรุมมองทภีที่ชวนหดหรูต เชสืที่อเรสือที่ งโชคชะตาและเปล็นแบบมนรุษยยของเขา ซาโลมอนกล็
เสรธิมความจรธิงอยรูหต นตอยหนถึที่ง 14 ขถ้คำพเจถ้คำทรคำบอยผล่วล่คำสคำรพปัดททที่พระเจถ้คำทรงกระทคคำกป็ดคคำรงอยผล่เปป็น
นวิตยย์ จะเพวิที่มเตวิมอะไรเขถ้คำไปอทกกป็ไมล่ไดถ้ หรนือจะชปักอะไรออกเสทยกป็ไมล่ไดถ้ พระเจถ้คำทรงกระทคคำเชล่น
นปันทั้ เพนืที่อใหถ้คนทปัทั้งหลคำยมทควคำมยคคำเกรงตล่อพระพปักตรย์พระองคย์ พระราชกธิจของพระเจข้ายตอมดทารง
อยรูถต าวร พระองคยไมตทรงททาสธิที่งใดครถึงที่ ๆกลางๆ พระองคยไมตทรงททาสธิที่งใดและปลตอยใหข้มนันลข้มเหลว

ไป ไมตมสภี ที่ ธิงใดททาใหข้พระราชกธิจของพระเจข้าเสภียไปไดข้ บางทภีการประยรุกตยใชข้อยตางหนถึงที่ ของความ
จรธิงขข้อนภีรกคล็ สือในเรสือที่ งของความรอด ความรอดของพระเจข้านนัรนคงอยรูถต าวร มนันไมตหลตนหายหรสือลข้ม
เหลวไป เมสืที่อพระเจข้าทรงชตวยคนๆหนถึงที่ ใหข้รอด มนันกล็ดทารงอยรูถต าวรและอยรูเต ปล็นนธิรนันดรย
กระนนัรนซาโลมอนกล็กลนับไปสรูตแนวคธิดมองโลกในแงตรข้ายแบบเนสืรอหนนังของตนอยตาง
รวดเรล็ว 15 อะไรๆซนงที่ เปป็นอยผใล่ นปปัจจบบปันกป็เปป็นอยผนล่ คำนมคำแลถ้ว อะไรๆททที่จะเปป็นมคำกป็เคยเปป็นอยผล่นคำน
มคำแลถ้ว อดภีตยตอมซทรารอยตนัวมนันเอง ประวนัตธิศาสตรยเปล็นประตรูบานหนถึที่งทภีที่หมรุนเวภียน ทรุกสธิที่งในชภีวธิต
หมรุนวนเปล็นวนัฏจนักรและไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้ ซาโลมอนถถึงขนาดตนัรงคทาถามเรสืที่องความยรุตธิธรรมของ
พระเจข้าเมสืที่อเขาอข้างวตาพระเจถ้คำทรงแสวงอะไรๆททที่ลล่วงไปนปัทั้น ซาโลมอนเปล็นคนหดหรูตทมภีที่ ภีความคธิด
ยรุงต เหยธิง นอกจากนภีร มนันกล็เปล็นแบบนภีรบตอยๆเมสืที่อครธิสเตภียนทนัรงหลายดทาเนธินชภีวธิตในสภาพทภีที่กลนับสนัตยย
และททาตามเนสืรอหนนัง
ปญจ 3:16-17

มรุมมองแบบคนทภีที่มองตามธรรมชาตธิหรสือกลนับสนัตยยปรากฏใหข้เหล็น

ยวิงที่ กวล่คำนปัทั้นอทก ททที่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นวล่คำ ในททที่ของควคำมยบตวิธรรมมทควคำมชปัที่วรถ้คำยอยผดล่ ถ้วย
และในททที่ของควคำมชอบธรรมมทควคำมชปัที่วชถ้คำอยผล่ดวถ้ ย เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ไมตมคภี วามยรุตธิธรรมเลย
แมข้แตตราวหนข้าบนัลลนังกยศาลยรุตธิธรรมซถึที่งขถึรนชสืที่อวตาซสืที่อตรงและไมตลทาเอภียงกล็มคภี วามฉข้อฉลและชนัวที่ รข้าย
ศาลยรุตธิธรรมทนัรงหลายลข้วนฉข้อฉล
เหตรุฉะนนัรนซาโลมอนจถึงสรรุปวตา 17 ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจของขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ "พระเจถ้คำจะทรง
พวิพคำกษคำคนชอบธรรมและคนชปัวที่ รถ้คำย เพรคำะมทกคำลกคคำหนดไวถ้สคคำหรปับทบกเรนืที่อง และสคคำหรปับกคำรงคำน
ทบกอยล่คำง" ความหวนังเดภียวของเขากล็คสือวตา พระเจข้าจะทรงอทานวยความยรุตธิธรรม กระนนัรนยนังมภีมมรุ มอง
ทภีที่ออต นแออยรูตต รงนภีร ทรรศนะของซาโลมอนเกภีที่ยวกนับความอนธิจจนังและการเชสืที่อเรสืที่องชะตากทาหนดยนัง
มภีอยรูตต ตอไป เทตาทภีที่เขาทราบ พระเจข้าจะทรงพธิพากษาทนัรงคนชอบธรรมและคนชนัวที่ โดยไมตแยกแยะ นภีที่
บอกเปล็นนนัยถถึงทรรศนะของเขาทภีที่วาต พระเจข้าจะทรงอนรุญาตใหข้การพธิพากษาเกธิดขถึรนแกตทร นังคนดภีและ
คนชนัวที่ ทรุกคนจะโดนหมด

ปญจ 3:18-21

ซาโลมอนสรรุปเพธิมที่ เตธิมอภีกวตาจรธิงๆแลข้วมนรุษยยดภีกวตาสนัตวยเพภียงนธิด

เดภียว ขถ้คำพเจถ้คำรคคำพนงในใจของขถ้คำพเจถ้คำเกทที่ยวกปับสภคำพของบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์วล่คำ "พระเจถ้คำทรง
ทดสอบเขคำเพนืที่อจะสคคำแดงวล่คำเขคำเปป็นเพทยงสปัตวย์" ซาโลมอนอยากใหข้พระเจข้าททาใหข้มนรุษยยตระหนนัก
วตาพวกเขาเปล็นเพภียงสต วนหนถึงที่ ของอาณาจนักรสนัตวย – แคตเปล็นรรูปแบบหนถึงที่ ทภีที่สรูงกวตา นนักวธิวฒ
นั นาการ
สมนัยใหมตทรงนั หลายกล็ททาแบบเดภียวกนัน
19 เพรคำะวล่คำเหตบกคำรณย์ของบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์กปับเหตบกคำรณย์ของสปัตวย์เดทยรปัจฉคำนนปันทั้
เหมนือนกปัน คนือเปป็นเหตบกคำรณย์อปันเดทยวกปัน ฝล่คำยหนนที่งตคำย อทกฝล่คำยหนนงที่ กป็ตคำยเหมนือนกปัน ทปัทั้งสองมทลม
หคำยใจอยล่คำงเดทยวกปัน และมนบษยย์ไมล่มทอะไรดทกวล่คำสปัตวย์เดทยรปัจฉคำน เพรคำะสคำรพปัดกป็อนวิจจปัง มนรุษยยทน
ทรุกขยกบนั โศกนาฏกรรม การบาดเจล็บ โรคภนัยไขข้เจล็บ และความตายเหมสือนกนันกนับสนัตวยทรงนั หลาย
มนรุษยชาตธิจถึงไมตดภีไปกวตาพวกสนัตวยเลย – “เพราะสารพนัดกล็อนธิจจนัง”
20 สคำรพปัดไปยปังททที่เดทยวกปัน สคำรพปัดเปป็นมคำจคำกผงคลทดวิน และสคำรพปัดกลปับเปป็นผงคลทดวินอทก
ทนัรงมนรุษยยและสนัตวยตายและเปสืที่อยเนตาไป ไมตมคภี วามแตกตตาง 21 ใครรผถ้วล่คำจวิตววิญญคำณของมนบษยย์ไปสผล่
เบนือทั้ งบนหรนือเปลล่คำ และววิญญคำณของสปัตวย์เดทยรปัจฉคำนลงไปสผล่พวิภพโลกหรนือเปลล่คำ ครนัรนกลตาวถถึง
ความเชสืที่อของคนโดยทนัวที่ ไปทภีที่วาต วธิญญาณของมนรุษยยขร ถึนไปสรูตสวรรคยเมสือที่ เขาเสภียชภีวธิต (ซถึที่งตตางจาก
วธิญญาณของสนัตวยทภีที่เชสืที่อกนันวตาลงไปสรูตเบสืรองใตข้) ซาโลมอนจถึงถามวตา ‘ใครรรูจข้ รธิงกนัน’ ประเดล็นของ
เขากล็คสือวตาใครรรูไข้ ดข้วาต เกธิดอะไรขถึรนกนับวธิญญาณของมนรุษยยเมสืที่อเขาตาย อภีกครนัรงทภีมที่ รุมมองแบบเนสืรอ
หนนังตามธรรมชาตธิของ ‘ครธิสเตภียน’ ทภีที่กลนับสนัตยยปรากฏใหข้เหล็น
ปญจ 3:22

เพรคำะฉะนปันทั้ ขถ้คำพเจถ้คำจนงเหป็นวล่คำ ไมล่มทอะไรดทไปกวล่คำททที่มนบษยย์จะเปรม

ปรทดวิดิ์ในกคำรงคำนของตน ดถ้วยวล่คำนปันที่ เปป็นสล่วนของเขคำ ใครจะนคคำเขคำใหถ้เหป็นวล่คำอะไรจะเปป็นมคำภคำย
หลปังเขคำ ซาโลมอนจถึงปธิดทข้ายบทนภีรโดยสรรุปวตาไมตมภีอะไรสทาหรนับมนรุษยยดภีไปกวตาการมภีชวภี ธิตอยรูเต พสือที่
วนันนภีรและสนรุกกนับสธิที่งทภีที่เขาสามารถสนรุกไดข้เพราะวตาชภีวธิตกล็มภีเทตานภีร คนเราจะทราบอะไรไดข้เกภีที่ยวกนับ
คนเหลตานนัรนทภีที่จะมภีชวภี ธิตตตอจากเขา ภาพรวมทภีที่ใหญตกวตากล็คสือวตา ชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและไรข้สาระ จง
สนรุกกนับสธิที่งทภีคที่ รุณสนรุกไดข้เพราะวตาชภีวธิตกล็มเภี ทตานภีร

ชตางเปล็นมรุมมองทภีที่นตาเศรข้าและวตางเปลตาเสภียจรธิง! กระนนัรน นนันที่ กล็คสือมรุมมองของคนมากมาย
ในโลกทรุกวนันนภีร พวกเขาไมตรรูข้จนักพระเจข้าหรสือหนันหลนังใหข้กบนั พระองคยแลข้ว ชภีวธิตจถึงเปล็นเรสืที่องซนังกะ
ตาย ไมตนตาแปลกใจเลยวตาบางคนทภีที่มคภี วามคธิดเชตนนภีรจถึงตนัดสธินใจจบชภีวธิตของตนกตอนวนัยอนันควร
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 4: เมมืออื่ เหก็นแลม้ววม่าชขีววิตนชันี้นอนวิจจชังและเปลม่าประโยชนย์ ซาโลม
อนในสภาพทขีอื่ทนาตามเนมืนี้อหนชังของตนจขงตชัดสวินใจทขีอื่จะเสนอคนาแนะนนาและสตวิปชัญญาของตน
ขม้อความทขีอื่เขขียนไดม้รชับการดลใจอยม่างแนม่นอน กระนชันี้นมชันกก็เปก็นชตุดสะสมคนาพถูดและภาษวิตแบบ
มนตุษยย์
ปญจ 4:1-3

ขถ้คำพเจถ้คำพวิจคำรณคำบรรดคำกคำรขล่มเหงททที่เกวิดขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์อทก

และดผเถวิด นคทั้คำตคำของผผถ้ททที่ถผกขล่มเหง ไมล่มทคนเลถ้คำโลมเขคำ ฝล่คำยผผถ้ขล่มเหงเขคำนปัทั้นกบมอคคำนคำจ แตล่หคำมทผถ้ใผ ด
เลถ้คำโลมเขคำไมล่ เหมสือนกนับพวกแนวคธิดเสรภีนยธิ ม ‘ซข้ายตกขอบ’ ของยรุคสมนัยใหมต ซาโลมอนเรธิที่มมอง
เหล็นสธิที่งตตางๆในรรูปของผรูข้ทภีที่ถรูกบภีบบนังคนับและผรูข้ทภีที่บภีบบนังคนับพวกเขา เขาเหล็นมนรุษยยสต วนใหญตวาต ถรูก
เหยภียบยทที่าและถรูกบภีบบนังคนับ โดยตกเปล็นเหยสืที่อของบรรดาผรูข้บภีบบนังคนับทภีที่มภีใจแขล็งกระดข้าง นนั นที่ ฟนังดรู
เหมสือนคทาขวนัญของพวกซข้ายตกขอบหนัวรรุนแรงทรุกวนันนภีร กระนนัรนความคธิดทภีที่ปราศจากพระเจข้ากล็มนัก
มาถถึงขข้อสรรุปทภีหที่ ดหรูตเชตนนนัรนบตอยๆ
2 เพรคำะฉะนปัทั้นขถ้คำพเจถ้คำยกยล่องคนตคำยททที่ตคำยไปแลถ้วมคำกกวล่คำคนเปป็นททที่ยปังเปป็นอยผล่ มรุมมอง
แบบกลนับสนัตยยของซาโลมอนกล็เลวรข้ายเสภียจนเขาคธิดวตาการตายไปกล็ดภีกวตาการมภีชภีวตธิ อยรูต อยตางนข้อย
คนตายกล็ไมตถรูกบภีบบนังคนับโดยผรูข้บภีบบนังคนับทภีที่ชนัวที่ รข้ายอภีกตตอไป – หรสือซาโลมอนกล็คธิดเชตนนนัรน
3 เออ คนททที่ยงปั ไมล่เปป็นมคำ ททที่ไมล่เหป็นกคำรชปัที่วททที่อบบ ปัตวิขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ กป็ยวิที่งดทกวล่คำคนทปัทั้ง
สองจคคำพวกนปัทั้น จากมรุมมองทภีที่หดหรูตของซาโลมอน คนทภีไที่ มตถรูกคลอดออกมากล็ดภีกวตาคนทภีที่มภีชวภี ธิตอยรูต
หรสือคนทภีที่ตายไปแลข้ว เพราะวตาคนทภีที่ยงนั ไมตเกธิดมากล็ไมตรรูข้อะไรเกภีที่ยวกนับความทรุกขยลทาบาก การบภีบ
บนังคนับและอนธิจจนังของชภีวธิต

ปญจ 4:4-6

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำพวิจคำรณคำบรรดคำกคำรงคำนตรคำกตรคคำและบรรดคำฝทมนือใน

กคำรงคำน เพรคำะเหตบนททั้คนกป็ถผกเพนืที่อนบถ้คำนของตนรวิษยคำ นทที่กป็เปป็นควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจ
ดถ้วย แมข้ยามทภีคที่ นๆหนถึที่งททาสธิที่งทภีที่ถรูกตข้อง เขากล็ถรูกอธิจฉาโดยเพสืที่อนบข้านของตน ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา
‘แลข้วจะมภีประโยชนยอนนั ใด’ ทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนังและนตาโมโห
5 คนโงล่งอมนือ และกวินเนนืทั้อของตนเอง บางคนททาถรูกตข้องเหมสือนทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อทภีที่แลข้ว
คนอสืที่นๆกล็เปล็นคนโงตทขภีที่ ร ภีเกภียจทภีที่ตข้องหธิวแสบทข้อง
ซาโลมอนจถึงเอตยคทาภาษธิตแรกจากคทาภาษธิตเปล็นชรุดทภีที่กลนันที่ จากสตธิปนัญญาแบบมนรุษยยของตน
6 ควคำมสงบสบ ขกคคำมนือหนนที่งยปังดทกวล่คำกคำรงคำนตรคำกตรคคำสองกคคำมนือและกวินลมกวินแลถ้ง แนตนอนวตาสธิที่งทภีที่
เขากลตาวเปล็นความจรธิง กระนนัรนไมตมสภี ตธิปนัญญาทภีที่ไดข้รนับการดลใจในระดนับเดภียวกนับทภีที่พบในหนนังสสือ
สรุภาษธิตเลย เลตมหลนังนนัรนถรูกเขภียนโดยซาโลมอนในชตวงวนัยหนรุตมซถึงที่ เปล็นตอนทภีที่เขามภีสามนัคคภีธรรมทภีที่
สนธิทสนมกนับพระเจข้าโดยสมบรูรณย แนตนอนวตามนันเปล็นความจรธิงทภีที่วาต การมภีชวภี ธิตแบบพอมภีพอกธิน
พรข้อมกนับสนันตธิสรุขและความเงภียบสงบยตอมดภีกวตาการมภีชวภี ธิตแบบมภีหนข้ามภีตาในสนังคมพรข้อมกนับ
อทานาจชสืที่อเสภียงทภีที่นทามาแตตความยรุงต ยากและแรงกดดนัน
ปญจ 4:7-8

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำเหป็นอนวิจจปังภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์อทก จากนนัรนซาโลมอนพธิ

จารณาอภีกเรสืที่องทภีที่เขาถสือวตาเปล็นอนธิจจนัง ‘ขข้าพเจข้าหนันจากการพธิจารณาถข้อยคทาของคนโงตผรูข้นร ภีและ
ขข้าพเจข้าเหล็นคนโงตอภีกคน ซถึที่งกลนับกนันกนับคนกตอนหนข้า’
8 คนือ คนหนนที่งอยผล่ตปัวคนเดทยว ไมล่มทคนอนืที่น ไมล่มทบ บตรหรนือพทที่นถ้อง แตล่เขคำทคคำกคำรงคำนไมล่หยบด
หยล่อน ตคำของเขคำไมล่เคยอวิที่มควคำมมปัที่งคปัที่ง เขคำไมล่เคยควิดวล่คำ "ขถ้คำตรคำกตรคคำทคคำงคำนและตปัวขถ้คำอดๆ
อยคำกๆเพนืที่อผผใถ้ ด" นทที่กอป็ นวิจจปังดถ้วย และเปป็นเรนืที่องสคำมคำนยย์ แมทธธิว เฮนรภีเที่ ขภียนไวข้วาต “บตอยครนัรงทภีที่ยงธิที่
มนรุษยยมมภี ากขถึรนเทตาไร พวกเขากล็ยงธิที่ อยากมภีมากกวตาเดธิมเทตานนัรน และพวกเขากล็มตรุงมนันที่ ในเรสือที่ งนภีรมาก
เสภียจนพวกเขาไมตไดข้รนับความพถึงพอใจจากสธิที่งทภีที่พวกเขามภีอยรูเต ลย ความเหล็นแกตตนัวเปล็นสาเหตรุของ
ความชนัวที่ รข้ายนภีร คนทภีที่เหล็นแกตตนัวไมตสนใจใครเลย เขาไมตมคภี นอสืนที่ ใหข้ดรูแลนอกจากตนัวเขาเอง กระนนัรน

เขากล็แทบจะไมตปลตอยใหข้ตนัวเองไดข้หยรุดพนักเลย รวมถถึงผรูคข้ นทภีที่เขาจข้างดข้วย เขาไมตเคยคธิดวตาตนัวเองมภี
พอแลข้วเลย”
ปญจ 4:9-12

พรข้อมกนันนนัรน ซาโลมอนเรธิที่มเสนอคทาภาษธิตเปล็นชรุดจากมรุมมองฝตาย

โลกของตน สองคนกป็ดทกวล่คำคนเดทยว เพรคำะวล่คำเขคำทปัทั้งสองยล่อมไดถ้รปับผลตอบแทนอยล่คำงดทสคคำหรปับ
กคำรงคำนของเขคำ 10 ดถ้วยวล่คำถถ้คำคนหนนที่งลถ้มลง อทกคนหนนที่งจะไดถ้พะยบงเพนืที่อนของตนใหถ้ลบกขนนทั้ แตล่
ววิบปัตวิแกล่คนนปันทั้ ททที่อยผล่คนเดทยวเมนืที่อเขคำลถ้มลง เพรคำะไมล่มทผถ้อผ นืที่นพะยบงยกเขคำใหถ้ลบกขนทั้น ซาโลมอนสรรุปวตา
มภีสตธิปนัญญาในการมภีหรุข้นสต วนสนักคน แนตนอนวตานนันที่ เปล็นความจรธิงของชภีวธิตไมตวาต มนันถรูกประยรุกตยใชข้
กนับชภีวตธิ สมรส การนทาวธิญญาณหรสือการททาธรุรกธิจกล็ตาม
11 อนนงที่ ถถ้คำสองคนนอนอยผดล่ ถ้วยกปัน เขคำกป็อบอบล่น แตล่ถคำถ้ นอนคนเดทยวจะอบล่นอยล่คำงไรไดถ้เลล่คำ
อภีกครนัรงทภีสที่ ตธิปนัญญาของการมภีหนรุข้ สต วนสนักคนถรูกเสนอเพธิมที่ เตธิม ภาพประกอบนภีรปรากฏชนัดและ
สะทข้อนใหข้เหล็นถถึงสมนัยหนถึที่งทภีคที่ วามคธิดเรสืที่องเพศและความไมตบรธิสรุทธธิธทางศภีลธรรมไมตไดข้ถรูกสสืที่อถถึง
เลยในสถานการณยดนังกลตาว
12 แมถ้คนหนนงที่ สผถ้คนเดทยวไดถ้ สองคนจะสผเถ้ ขคำไดถ้แนล่ เชนือกสคำมเกลทยวจะขคำดงล่คำยกป็หคำมวิไดถ้
เมสือที่ ถรูกจรูตโจมโดยปฏธิปนักษย สองคนยตอมดภีกวตาคนเดภียวแนตนอน อนันทภีจที่ รธิงสามคนกล็ยงธิที่ ดภีกวตาอภีก
สรุภาษธิตเรสืที่องเชสือกสามเกลภียวใหข้ภาพประกอบแกตประเดล็นของเขา
ปญจ 4:13-14

เดป็กยคำกจนและมทสตวิปปัญญคำกป็ดทกวล่คำกษปัตรวิยชย์ รคำและโฉดเขลคำผผถ้รบปั

คคคำแนะนคคำอทกไมล่ไดถ้แลถ้ว ซาโลมอนกลตาวโทษตนัวเองโดยไมตนตาจะรรูข้ตวนั ดข้วยซทรา เขาอาจกลายเปล็น
กษนัตรธิยยชราและโงตเขลาองคยหนถึที่งทภีไที่ มตยอมฟนังคทาแนะนทาแลข้วกล็ไดข้ เขาจถึงเสนอแนะวตาคนหนรุตมสาว
ทภีมที่ ภีปนัญญากล็ดภีกวตากษนัตรธิยยทภีที่โงตเขลาเชตนนนัรน คทาถามจถึงมภีอยรูวต าต ซาโลมอนกทาลนังกลตาวถถึงใคร เขาอาจมภี
ความเกลภียดชนังตตอบธิดาของเขาในชตวงบนัรนปลายชภีวธิต หากเปล็นเชตนนนัรนมนันกล็สะทข้อนใหข้เหล็นถถึงใจทภีที่
มนักกบฏของซาโลมอนเพราะวตาพระเจข้าไมตทรงมองดาวธิดเชตนนนัรนอยตางแนตนอน เขาอาจหมายถถึงซา
อรูลกล็ไดข้ ขข้อถนัดไปดรูเหมสือนจะบตงบอกเชตนนนัรน

14 เพรคำะทล่คำนออกมคำจคำกเรนือนจคคำแลถ้วขนทั้นครองรคำชสมบปัตวิ ในขณะททที่มทคนเกวิดในรคำช
อคำณคำจปักรของทล่คำนเองกลคำยเปป็นคนจน ดาวธิดบธิดาของซาโลมอนปรากฏตนัวขถึรนมาจากความไมตมภี
ชสืที่อเสภียงและการถรูกบภีบบนังคนับจนกลายเปล็นกษนัตรธิยยขณะทภีที่บรุตรชายทนัรงหลายของซาอรูลไมตไดข้มภีชวภี ธิต
ทภีที่ดภี
ปญจ 4:15-16

ขถ้คำพเจถ้คำพวิจคำรณคำบรรดคำคนททที่มทชทววิตเดวินไปเดวินมคำอยผล่ภคำยใตถ้ดวง

อคำทวิตยย์ ทปัทั้งเดป็กคนททที่สองนปัทั้นททที่จะขนทั้นไปแทนทล่คำน ซาโลมอนพธิจารณาถถึงคนเหลตานนัรนทภีที่สสืบทอด
ตทาแหนตงบธิดาของพวกเขาในการครอบครอง 16 ประชคำชนทปัทั้งหลคำยคนือบรรดคำผผถ้ซนที่งอยผกล่ ล่อนนปันทั้
ไมล่มทททที่สวิทั้นสบ ด และบรรดคำคนททที่มคำภคำยหลปังกป็จะไมล่เปรมปรทดวิดิ์ในทล่คำนดถ้วย แนล่นอน นทที่กป็เปป็นควคำมวล่คำง
เปลล่คำและควคำมวบนล่ วคำยใจดถ้วย แมข้เจข้านายหนรุตมคนหนถึที่งอาจโหยหาวนันนนัรนทภีที่เขาจะไดข้ขร ถึนครอง
บนัลลนังกย เมสือที่ ถถึงเวลานนัรนจรธิงๆ เขากล็เรภียนรรูข้ในไมตชข้าวตาเหลตาขข้าราชบรธิพารของเขาไมตไดข้ปภีตธิยธินดภีใน
ตนัวเขาเหมสือนทภีที่เขาคธิดไวข้วาต พวกเขาจะปภีตธิยธินดภีเลย เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ นภีเที่ ปล็นอนธิจจนังและเรสืที่อง
นตาโมโหมากยธิงที่ ขถึรนในชภีวธิตของเขา (เขาอาจพรูดจากประสบการณย แมข้ไมตเคยเจอกนับการกบฏแบบ
จรธิงๆจนังๆ ซาโลมอนกล็ถรูกมองวตาเปล็นผรูข้ปกครองทภีที่บภีบบนังคนับโดยประชาชนของเขาและคนเหลตา
นนัรนกล็แทบทนเขาในฐานะกษนัตรธิยยไมตไหว)
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 5: ซาโลมอนกลม่าวคนาภาษวิตแบบมนตุษยย์ของตนตม่อไป ประเดก็น
ของเขากก็คมือวม่าเหลม่านขีนี้คมือคนาแนะนนาทขีอื่ดขีทขีอื่สตุดทขีมอื่ ขีไดม้สนาหรชับชขีววิต
ปญจ 5:1

เจถ้คำจงระวปังเทถ้คำของเจถ้คำเมนืที่อเจถ้คำไปยปังพระนวิเวศของพระเจถ้คำ เพรคำะ

กคำรเขถ้คำใกลถ้ชวิดเพนืที่อจะฟปังกป็ดทกวล่คำคนเขลคำถวคำยสปักกคำรบผชคำ ดถ้วยวล่คำเขคำไมล่รถ้วผ ล่คำตนกคคำลปังทคคำชปัที่ว ซาโลม
อนจถึงเสนอคทาแนะนทาสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่อยากเขข้าไปในพระวธิหารของพระเจข้า ซถึที่งมภีสอง
ประการ: (1) จงระวนังเมสือที่ เขข้าไปในพระวธิหารของพระเจข้าและ (2) จงพรข้อมทภีที่จะฟนังมากกวตาเปธิด
ปากของเจข้า กลตาวอภีกนนัยหนถึที่ง จงระวนังทภีๆที่ เจข้าจะไปและสธิที่งทภีที่เจข้าจะพรูด คนโงตไมตคธิดมากเกภีที่ยวกนับการ

พลตามทรุกเรสืที่องทภีที่ตนไดข้ยธิน พวกเขาไมตมภีแนวคธิดทภีที่วาต ลธิรนทภีพที่ รูดพลตอยๆนนัรนเปล็นสธิที่งชนัวที่ รข้าย แมข้เขภียนจาก
มรุมมองแบบมนรุษยย ซาโลมอนกล็ใหข้คทาแนะนทาทภีที่ดภี
ปญจ 5:2-3

เขาใหข้คทาแนะนทาตตอไปเกภีที่ยวกนับการหรุบปากของเรา อยล่คำใหถ้ใจของ

เจถ้คำเรป็วและอยล่คำใหถ้ปคำกของเจถ้คำพผดโพลล่งๆตล่อเบนืทั้องพระพปักตรย์พระเจถ้คำ เพรคำะวล่คำพระเจถ้คำทรงสถวิตใน
สวรรคย์ และเจถ้คำอยผล่บนแผล่นดวินโลก เหตบฉะนปัทั้นเจถ้คำจงพผดนถ้อยคคคำ สตธิปนัญญาทภีที่ถรูกตข้องถรูกเสนออภีก
ครนัรง เราถรูกกทาชนับใหข้ระมนัดระวนังในการเปธิดปากของเรา บรธิบทกล็คอสื การใหข้คทาสนัญญาตตอพระเจข้า คทา
แนะนทาของซาโลมอนคสือใหข้เราพรูดนข้อยคทา โดยทนัวที่ ไปนนันที่ เปล็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี อยตางไรกล็ตามบรธิบทกล็
คสือการใหข้คทาสนัญญาตตอพระเจข้า เมสืที่อพระเจข้าทรงนทาเราใหข้ใหข้คทาสนัญญาหรสือคทาปฏธิญาณตตอพระองคย
คทาพรูดของเราจถึงควรนข้อยตตอพระพนักตรยพระองคย
3 ควคำมฝปันจะสคคำเรป็จโดยมทงคำนมคำก และจะรผถ้จปักเสทยงคนเขลคำไดถ้เพรคำะกคำรพผดมคำก เหมสือน
กธิจกรรมตตางๆในตอนกลางวนันกลายเปล็นหนัวขข้อทภีคที่ นเกล็บไปฝนันบตอยๆ – ซถึที่งมนักถรูกททาใหข้สลนับซนับ
ซข้อนและถรูกบธิดเบสือน – เสภียงพรูดของคนโงตกเล็ ปล็นทภีที่ทราบไดข้โดยการใชข้ถข้อยคทาเยอะแยะของเขา
คนโงตปกตธิแลข้วมภีเรสือที่ งพรูดเยอะ ตรงกนันขข้ามคนมภีปนัญญาปกตธิแลข้วมภีเรสืที่องพรูดนข้อย เหมสือนเรสืที่องบข้าบอ
ตตางๆทภีที่เกธิดขถึรนในความฝนัน คนโงตกเล็ ปล็นเชตนนนัรนกนับความฝนันตตางๆของตน – ไรข้คตาและสลนับซนับซข้อน
ปญจ 5:4-7

เมนืที่อเจถ้คำปฏวิญคำณไวถ้ตล่อพระเจถ้คำ อยล่คำชปักชถ้คำททที่จะทคคำตคำมคคคำปฏวิญคำณ

นปันทั้ ใหถ้สคคำเรป็จ 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
ไมตไดข้วาต “ขข้าพเจข้าไดข้ททาผธิดไปแลข้ว” จงระวนังเกลสือกวตาพระเจข้าจะทรงกรธิรวเพราะการใชข้ปากอยตางโงต
เขลาของเรา
7 เพรคำะวล่คำเมนืที่อฝปันมคำกและคคคำพผดมคำก กป็มทอนวิจจปังตล่คำงๆดถ้วย แตล่เจถ้คำจงยคคำเกรงพระเจถ้คำเถวิด
เหมสือนกนับทภีที่ความฝนันตตางๆปกตธิแลข้วมภีลนักษณะสลนับซนับซข้อนและบข้าบอ คทาพรูดมากมายกล็เปล็นเชตน
เดภียวกนัน ทนัรงสองอยตางวตางเปลตาเหมสือนกนัน คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ จงมภีความยทาเกรงพระเจข้า
มากกวตาทภีที่จะใหข้คทาสนัญญาพลตอยๆตตอพระองคย
ปญจ 5:8-9

ถถ้คำเจถ้คำเหป็นคนจนในเมนืองถผกขล่มเหงกป็ดท เหป็นควคำมยบตวิธรรมและ

ควคำมเททที่ยงธรรมเอคำไปเสทยกป็ดท เจถ้คำอยล่คำประหลคำดใจในเรนืที่องนปัทั้น ดถ้วยวล่คำมทเจถ้คำหนถ้คำททที่คอยจปับตคำเจถ้คำ
หนถ้คำททที่อยผล่ แลถ้วยปังมทผถ้สผ ผ งกวล่คำอทกชปันทั้ หนนที่งจปับตคำอยผล่เหนนือพวกเขคำทปัทั้งสวิทั้น ซาโลมอนแนะนทาวตาอยตาเอา
เรสือที่ งความอยรุตธิธรรมตตางๆมาจนัดการดข้วยตนัวเอง มภีพระองคยผรูข้หนถึงที่ ทภีที่สรูงสต งกวตากษนัตรธิยยแหตงโลกนภีร
ผรูข้ทรงเหล็นและเฝข้าดรูอยรูต พระเจข้าทรงอยรูสต รูงกวตารนัฐบาลมนรุษยยใดๆอยตางแนตนอน
9 ยวิที่งกวล่คำนปันทั้ อทก ผลประโยชนย์แหล่งแผล่นดวินโลก กป็อยผทล่ ทที่เขคำเหลล่คำนปัทั้นทปัทั้งหมด กษปัตรวิยเย์ องกป็ไดถ้
รปับกคำรเลททั้ยงดผจคำกไรล่นคำ ซาโลมอนพธิจารณาวตาผลประโยชนยตตางๆแหตงแผตนดธินโลกเปล็นของคนทนัรง
ปวงไมตวาต รวยหรสือจน แมข้แตตกษนัตรธิยยกไล็ ดข้รนับการเลภีรยงดรูจากไรต นา
ปญจ 5:10-15

คราวนภีรซาโลมอนหนันไปกลตาวถถึงอนธิจจนังของความมนังที่ คนังที่ คนรปักเงวิน

ยล่อมไมล่อวิที่มเงวิน และคนรปักสมบปัตวิไมล่รถ้จผ ปักอวิที่มกคคำไร นทกที่ ป็อนวิจจปังดถ้วย การรนักเงธินไมตนทาความพถึงพอใจ
มาใหข้ แมข้ยามทภีที่ความมนังที่ มภีเพธิมที่ พรูนขถึรนกล็ยงนั ไมตมภีความพถึงพอใจอยรูดต ภี มนันเปล็นอนธิจจนังมากกวตาเดธิม
11 เมนืที่อของดทเพวิที่มพผนขนทั้น คนกวินกป็มทคปับคปังที่ ขนทั้น คนททที่เปป็นเจถ้คำของทรปัพยย์จะไดถ้ประโยชนย์อะไร
นอกจคำกจะไดถ้ชมเลล่นเปป็นขวปัญตคำเทล่คำนปัทั้น เรสืที่องเยข้ยหยนันของความมนังที่ คนังที่ กล็คสือวตาเมสืที่อมนันมา คนเหลตา
นนัรนทภีที่มาถตายเทมนันออกไปกล็มาดข้วย ไมตมปภี ระโยชนยทภีที่แทข้จรธิงแกตเจข้าของความมนังที่ คนังที่ นนัรนนอกจากการ
ไดข้รวรูข้ าต เขาไดข้มนันมา มนันถรูกระบายออกไปในเวลาไมตนาน

ความจรธิงหนถึงที่ เกภีที่ยวกนับชภีวธิตถรูกนทาเสนอ 12 กคำรหลปับของกรรมกรกป็ผคำสบ ก ไมล่วล่คำเขคำจะไดถ้
กวินนถ้อยหรนือไดถ้กวินมคำก แตล่ควคำมอวิที่มทถ้องของคนมปัที่งมทกป็ไมล่ชล่วยเขคำใหถ้หลปับ คนทภีหที่ าเลภีรยงชภีพโดยใชข้
แรงงานของตนปกตธิแลข้วกล็นอนหลนับสบาย อยตางไรกล็ตามคนรวยมนักนอนไมตหลนับตอนกลางคสืน
พรข้อมกนับความกนังวลและความกระวนกระวายตตางๆนานา ใครดภีกวตากนันเลตา ความมนังที่ คนังที่ เปล็นอภีก
สาเหตรุหนถึที่งของความวตางเปลตาและความทรุกขยหนนักในชภีวธิตมากกวตาเดธิม
13 ยปังมทสวิที่งสคำมคำนยย์อปันนล่คำสลดใจอทกอยล่คำงหนนที่งททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ คนือทรปัพยย์
สมบปัตวิททที่เจถ้คำของไดถ้เกป็บไวถ้จนเกวิดเปป็นภปัยแกล่ตน ความมนังที่ คนังที่ กลายเปล็นคทาสาปแชตงบตอยๆ ในฐานะ
คนรวยคนหนถึที่ง ซาโลมอนเหล็นความจรธิงขข้อนภีรวาต เปล็นความชนัวที่ รข้ายยธิงที่ นนัก สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีมที่ ภี
ฐานะยากจน มนันอาจเปล็นการแกข้แคข้นอนันแสนหวาน ประเดล็นสทาคนัญกวตากล็คสือวตาการสนังที่ สมความ
มนังที่ คนังที่ ไวข้เปล็นอนธิจจนัง
14 และทรปัพยย์สมบปัตวินนปัทั้ สผ ญเสทยไปโดยเรนืที่องยคำกลคคำบคำกอปันชปัวที่ รถ้คำย และเขคำใหถ้กคคำเนวิดบบตร
ชคำยคนหนนงที่ แตล่ไมล่มทอะไรในมนือเขคำ คนมนังที่ มภีคนหนถึที่งอาจมภีบรุตรชายคนหนถึที่งแตตในขณะเดภียวกนันกล็
สรูญเสภียความมนังที่ คนังที่ ของตนไป บรุตรชายของเขาจถึงเกธิดมาโดยไมตมภีมรดกจากบธิดาของตน
15 เขคำไดถ้คลอดมคำจคำกครรภย์มคำรดคำฉปันใด เขคำจะกลปับไปอยล่คำงเปลนือยเปลล่คำเชล่นเดทยวกปับททที่
เขคำมคำฉปันนปันทั้ และเขคำจะเอคำอะไรซนที่งเปป็นผลจคำกหยคำดเหงนืที่อแรงงคำนของเขคำตวิดมนือไปไมล่ไดถ้เลย เรา
อาจเขข้าใจวตานภีที่หมายถถึงคนรวยคนนนัรนหรสือหมายถถึงบรุตรชายของเขากล็ไดข้ ความมนังที่ คนังที่ เปล็นสธิที่งไมตจรภี นัง
มนันอยรูทต ภีที่นภีที่เพภียงชนัวที่ คราวแลข้วกล็จากไป นอกจากนภีรหากมภีความแนตนอนหนถึงที่ ของชภีวธิต มนันกล็คสือวตา
ทรนัพยยสธินเงธินทองของชภีวธิตนภีรไมตอาจถรูกโอนยข้ายไปยนังชภีวธิตถนัดไปไดข้เลย เราเกธิดมาตนัวเปลตาและจะ
กลนับไปหาพระเจข้าในแบบเดภียวกนัน
ปญจ 5:16-17

นทที่เปป็นสวิที่งสคำมคำนยย์อปันนล่คำสลดใจอทก คนือเขคำไดถ้เกวิดมคำอยล่คำงไรเขคำกป็

ตถ้องไปอยล่คำงนปัทั้น เขคำจะไดถ้ประโยชนย์อะไรเลล่คำททที่เขคำไดถ้ลงแรงเพนืที่อลมแลถ้ง มรุมมองแบบมนรุษยยของ
สตธิปนัญญาของซาโลมอนปรากฏชนัดเจน เทตาทภีที่เขาทราบ เราเขข้ามาในโลกนภีรตนัวเปลตาและเราจะจาก
โลกนภีรไปในแบบเดภียวกนัน การททางานเพสืที่อผลกทาไรเปล็นเหมสือนการททางานเพสือที่ ลม – ไมตจภีรงนั อยตางไร

กล็ตาม ซาโลมอนไมตไดข้พธิจารณาเรสืที่องทภีวที่ าต ประชาชนของพระเจข้าสามารถสนังที่ สมทรนัพยยสมบนัตธิ
มหาศาลไวข้ในสวรรคยโดยการรนับใชข้พระเจข้าในชภีวธิตนภีร
17 อนนงที่ เขคำรปับประทคำนอยผใล่ นควคำมมนืดตลอดปทเดนือนของเขคำ เขคำมทควคำมทบกขย์อยล่คำงสคำหปัส
และมทโทโสพรถ้อมกปับควคำมเจป็บไขถ้ มภีความสธิรนหวนังอยรูใต นสตธิปนัญญาแบบมนรุษยย จธิตวธิทยาสมนัยใหมต
นนัรนวตางเปลตา สธิที่งทภีที่เยข้ยหยนันหนนักยธิงที่ กวตาเดธิมกล็คสือวตา ซาโลมอนหมายเหตรุวาต คนรวยในชภีวธิตนภีรเผชธิญ
แตตความมสืด ความเศรข้าโศกและความเจล็บไขข้
ปญจ 5:18-20

ซาโลมอนจถึงไดข้ขข้อสรรุปอภีกประการของสตธิปนัญญาแบบมนรุษยย

ดผเถวิด ททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นดทและสมควร คนือใหถ้กวินและดนืที่ม กปับปรทดคำในผลดทแหล่งบรรดคำกวิจกคำรของตนททที่
ตนกระทคคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ตลอดปทเดนือนแหล่งชทววิตของตนททที่พระเจถ้คำทรงประทคำนแกล่ตน เพรคำะ
กคำรนทแทั้ หละเปป็นสล่วนของตน เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ มนรุษยชาตธิจงถึ ควรกธิน ดสืมที่ และสนรุกกนับชภีวธิตใหข้
มากทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะททาไดข้ ชภีวตธิ มภีเพภียงเทตานภีรและนภีที่คสือทนัรงหมดทภีที่เขาคาดหวนังไดข้ แนตนอนวตานภีที่เปล็นสตธิ
ปนัญญาของคนๆหนถึงที่ ทภีที่กลนับสนัตยยและททาตามเนสืรอหนนังซถึที่งคลข้ายกนับสตธิปนัญญาของมนรุษยยธรรมดาทภีที่
ไมตรอด
19 อนนงที่ ทบกๆคนททที่พระเจถ้คำทรงประทคำนทรปัพยย์สมบปัตวิและควคำมมปัที่งคปัที่งใหถ้ กป็ไดถ้ทรงโปรดใหถ้มท
อคคำนคำจรปับประทคำนของเหลล่คำนปัทั้น ไดถ้รบปั สล่วนของตน และยวินดทปรทดคำในกคำรงคำนของตนไดถ้ นทที่แหละ
เปป็นของประทคำนจคำกพระเจถ้คำ สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีโที่ ชคดภีพอทภีที่จะสนรุกกนับเงธินทองและความ
มนังที่ คนังที่ พวกเขาควรตระหนนักวตามนันเปล็นของประทานอยตางหนถึงที่ จากพระเจข้า
20 เขคำจะไดถ้ไมล่ตถ้องนนกถนงปทเดนือนแหล่งชทววิตของตนมคำก เพรคำะพระเจถ้คำทรงตอบเขคำในสวิที่งททที่
ใหถ้ใจเขคำปวิตวิยวินดท แมข้แตตสทาหรนับคนรวยคนนนัรน ชภีวตธิ กล็ผาต นพข้นไปอยตางรวดเรล็ว ความหมายโดยนนัยทภีที่
ยธิงที่ ใหญตกวตากล็คสือวตาพระเจข้าทรงอวยพรบางคนใหข้มภีความชสืที่นชมยธินดภีและทรนัพยยสธินเงธินทองและคน
อสืนที่ ๆไมตไดข้โชคดภีขนาดนนัรน นนันที่ เปล็นสธิที่งทภีที่ไมตถรูกตข้องตามพระคนัมภภีรยเลยแมข้แตตนธิดเดภียว ซาโลมอนบ
อกเปล็นนนัยวตาพระเจข้าทรงเอาแตตใจในการอวยพรบางคนใหข้มคภี วามมนังที่ คนังที่ และคนอสืนที่ ๆมภีความ
ยากจน ประเดล็นของซาโลมอน (จากสตธิปนัญญาแบบมนรุษยยของเขา) กล็คสือ ดนังนนัรนจงสนรุกกนับสต วน

ในชภีวธิตของตนไมตวาต มนันจะเปล็นอะไรกล็ตาม มนันมากกวตาสทาหรนับบางคนและนข้อยกวตาสทาหรนับคน
อสืนที่ ๆ ชภีวธิตเปล็นเพภียงเกมๆหนถึที่งแหตงความบนังเอธิญ – ตามมรุมมองแบบกลนับสนัตยยของซาโลมอน
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 6: มตุมมองแบบหดหถูขม่ องชายคนหนขอื่งทขีอื่ซมข เศรม้า ทนาตามเนมืนี้อ
หนชังและกลชับสชัตยย์ดนาเนวินตม่อไป ในบทนขีนี้ซาโลมอนกลม่าวถขงอนวิจจชังของความมชังอื่ คชังอื่ ครอบครชัว
และแมม้แตม่ชขีววิตทขีอื่ยนมื ยาว เขาพรรณนาตม่อไปถขงสวิอื่งทขีเอื่ ขามองวม่าเปก็นความเปลม่าประโยชนย์ของสวิอื่งใด
กก็ตาม
ปญจ 6:1-2

มทสงวิที่ สคำมคำนยย์อยล่คำงหนนที่งททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ และสวิที่ง

นปันทั้ หนปักแกล่มนบษยย์ 2 คนือมนบษยย์คนใดททที่พระเจถ้คำทรงประทคำนทรปัพยย์สมบปัตวิ ควคำมมปัที่งคปัที่งและยศฐคำ
บรรดคำศปักดวิดิ์ใหถ้ จนสวิที่งใดๆททที่เขคำปรคำรถนคำสคคำหรปับตปัว จวิตใจเขคำกป็มทครบไมล่ขคำดเลย แตล่พระเจถ้คำมวิไดถ้
ทรงโปรดใหถ้เขคำมทอคคำนคำจรปับประทคำนสวิงที่ นปัทั้นไดถ้ คนนอกบถ้คำนนอกเมนืองกลปับรปับประทคำนสวิที่งนปัทั้น นทกที่ ป็
อนวิจจปัง และเปป็นควคำมทบกขย์ใจอยล่คำงรถ้คำยแรง นภีที่เปล็นครนัรงทภีสที่ ธิบเจล็ดในยภีที่สธิบเจล็ดครนัรงทภีที่ซาโลมอนพรูดถถึง
สธิที่งทภีที่เขาไดข้เหล็น “ภายใตข้ดวงอาทธิตยย” ในกรณภีนร ภีมนนั เปล็น ความชชัวอื่ รม้ายอยตางหนถึงที่ ในการประเมธินของ
เขา เขาบตนเกภีที่ยวกนับชายคนหนถึที่งทภีพที่ ระเจข้าไดข้ประทานความมนังที่ คนังที่ และเกภียรตธิยศใหข้แลข้ว กระนนัรนเขา
กล็ไมตสามารถเพลธิดเพลธินกนับมนันไดข้ นภีบที่ อกเปล็นนนัยวตาเขาตายกตอนวนัยอนันควร หรสือเปล็นคนนตาสงสาร
ในความมนังที่ มภีของเขา หรสือใครบางคนทภีที่แขล็งแรงกวตาเขามาชธิงเอาความมนังที่ คนังที่ ของเขาไป เหล็นไดข้
คตอนขข้างชนัดเจนวตาซาโลมอนกทาลนังพรูดถถึงตนัวเองอยรูต พระเจข้าไดข้ประทานความมนังที่ คนังที่ และเกภียรตธิยศ
ใหญตโตแกตเขาแลข้ว กระนนัรนเขากล็เปล็นคนนตาสมเพชยธิงที่ นนัก คนมนังที่ มภีเปล็นเชตนนภีรบตอยๆ พวกเขามภีความ
มนังที่ คนังที่ แตตไมตเพลธิดเพลธินกนับมนัน พวกเขาไมตไดข้มคภี วามสรุขมากไปกวตาคนจนเลย
ปญจ 6:3-4

แมถ้วล่คำมนบษยย์คนใดมทบบตรสปักรถ้อยคน และมทอคำยบอยผล่หลคำยปท จนปท

เดนือนของเขคำกป็มคำกมคำย แตล่จวิตใจของเขคำหคำไดถ้อวิที่มดถ้วยของดทไมล่ ยวิที่งกวล่คำนปัทั้นอทก เขคำไมล่มทงคำนฝปังศพ
ของตนดถ้วย ขถ้คำพเจถ้คำวล่คำบบตรททที่เกวิดมคำแทถ้งเสทยยปังดทกวล่คำคนนปันทั้ คราวนภีรซาโลมอนเสนอทฤษฎภีเกภีที่ยว
กนับชายคนหนถึที่งทภีมที่ ภีครอบครนัวใหญตและชภีวธิตยสืนยาว (เขาอาจกทาลนังพรูดถถึงสถานะทภีที่นตาเวทนาของตนัว

เองกล็ไดข้) กระนนัรนหากชายคนดนังกลตาวมภีจธิตใจทภีที่วาต งเปลตาและไมตมภีงานฝนังศพของตนอยตางเหมาะสม
(ต.ย. นางเยเซเบล, เยโฮยาคธิม และคนอสืนที่ ๆ) ซาโลมอนกล็เสนอแนะวตาคนๆนนัรนเกธิดมาแทข้งเสภียเลย
ยนังดภีกวตา เหล็นไดข้ชดนั ถถึงความหมดหวนังและความสธิรนหวนังในมรุมมองของซาโลมอน มรุมมองของคน
ทภีที่อยรูหต ตางไกลจากพระเจข้ากล็เปล็นเชตนนนัรนบตอยๆ
4 เพรคำะเดป็กนปัทั้นเกวิดมคำอนวิจจปังและตคำยไปในควคำมมนืด และชนือที่ ของเขคำถผกปวิดไวถ้ในควคำมมนืด
ซาโลมอนมองชภีวธิตเองวตาวตางเปลตา การเกธิดมาไมตไดข้มภีอะไรดภีเลย ความตายกล็มดสื มธิด และชสืที่อของ
คนๆหนถึงที่ กล็ถรูกลสืมไปในไมตชาข้ มรุมมองชภีวธิตแบบหดหรูตเชตนนนัรนเปล็นของซาโลมอนในสภาพทภีที่กลนับ
สนัตยยของเขา
ปญจ 6:5-6

ยวิงที่ กวล่คำนปัทั้นอทก ยปังไมล่ทปันเหป็นตะวปันหรนือยปังไมล่ทปันรผถ้เรนืที่องรคำวอะไร

เดป็กคนนทมทั้ ทควคำมสงบสบ ขยวิที่งกวล่คำผผถ้ใหญล่นนปัทั้ เสทยอทก นภีที่หมายถถึงคนๆหนถึงที่ ทภีที่เกวิดมคำแทถ้ง (ซถึที่งถรูกพรูดถถึง
ในขข้อ 3) คนทภีเที่ กธิดมาแทข้งเลยกล็คงไมตรอรูข้ ะไรเกภีที่ยวกนับชภีวธิต
6 เออ แมถ้วล่คำเขคำมทชทววิตอยผพล่ ปันปททวทอทกเทล่คำตปัว แตล่ไมล่ไดถ้เหป็นของดทอะไร ทบกคนมวิไดถ้ลงไปททที่
เดทยวกปันหมดดอกหรนือ จากนนัรนซาโลมอนเสนอสธิที่งตรงขข้ามสรุดขนัรวอภีกดข้าน เขาพรูดถถึงคนๆหนถึที่งทภีมที่ ภี
ชภีวธิตอยรูถต ถึงหนถึงที่ พนันปภี จากนนัรนกล็เพธิมที่ อภีกเทตาตนัว กระนนัรนเทตาทภีที่เขาทราบไมตมภีอะไรดภีเลยในการนนัรนดข้วย
คนทภีที่มชภี ภีวธิตยสืนยาวสรุดทข้ายแลข้วกล็จะไปยนังทภีที่ๆเดภียวกนับคนทภีที่เกธิดมาแทข้ง เหล็นไดข้ชนัดถถึงความสธิรนหวนัง
และความเปลตาประโยชนยของชภีวธิต ซาโลมอนมภีหมดทรุกสธิที่งแลข้ว กระนนัรนเขากล็ไมตมอภี ะไรเลย คน
เหลตานนัรนทภีที่อยรูหต ตางไกลจากพระเจข้ากล็เปล็นเชตนนนัรนบตอยๆ พวกเขาอาจเจรธิญรรุตงเรสืองแบบภายนอก แตต
พวกเขากล็วาต งเปลตาอยรูภต ายใน
ปญจ 6:7-8

บรรดคำกคำรงคำนของมนบษยย์กป็เพนืที่อปคำกของเขคำ แตล่ถนงกระนปัทั้นเขคำกป็

ไมล่รถ้จผ ปักอวิที่ม คราวนภีรซาโลมอนพรูดถถึงมรุมมองของตนเกภีที่ยวกนับการททางาน เทตาทภีที่เขาทราบมนันไมตมภีคตา
มากนนัก มนรุษยชาตธิททางานเพสืที่อทภีจที่ ะหาเลภีรยงปากทข้องของตนเทตานนัรน และความหธิวของเขากล็ไมตไดข้
รนับการเตธิมเตล็ม เหล็นไดข้ชดนั ถถึงการคธิดในแงตรข้ายและความหดหรูตของคนๆหนถึงที่ ทภีที่ใชข้ชภีวธิตอยรูนต อกนทรา
พระทนัยพระเจข้า ชภีวธิตยตอมไมตมภีความหมาย

8 ดถ้วยวล่คำคนมทสตวิปปัญญคำไดถ้เปรทยบอะไรกวล่คำคนเขลคำเลล่คำ หรนือคนยคำกจนททที่รถ้จผ ปักประพฤตวิตปัว
อยผตล่ ล่อหนถ้คำคนททที่มทชทวตวิ กป็ไดถ้เปรทยบอะไร เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ คนมภีปนัญญากล็ไมตไดข้มอภี ะไรดภีไปกวตา
คนโงต คนยากจนเพลธิดเพลธินกนับอะไรทภีที่ใครๆไมตไดข้เพลธิดเพลธิน ซาโลมอนไมตเหล็นขข้อดภีอะไรเลยใน
ชภีวธิต
ปญจ 6:9-10

เหป็นแลถ้วกปับนปัยนย์ตคำกป็ดทกวล่คำควคำมปรคำรถนคำททที่ตระเวนไป นทที่กป็เปป็น

ควคำมวล่คำงเปลล่คำและควคำมวบล่นวคำยใจดถ้วย บางครนัรงมรุมมองทภีที่บธิดเบสือนของซาโลมอนกล็นทาเสนอความ
จรธิงอยรูบต ข้าง ความคธิดตรงนภีรกคล็ อสื วตา ปนัจจรุบนันยตอมดภีกวตาการโหยหาบางสธิที่งทภีที่เราไมตมภี กระนนัรนสทาหรนับ
ซาโลมอนแลข้ว ความจรธิงทภีที่ตธิดดธินเชตนนนัรนเปล็นอนธิจจนังและเปล็นความวรุนต วายใจ เขานตาสนังเวชใน
สภาพทภีที่กลนับสนัตยยของตนและคธิดเอาเองวตาแมข้แตตการโหยหาบางสธิที่งทภีที่ดภีกวตากล็เปลตาประโยชนย
10 สวิงที่ ใดซนที่งมทอยผล่เดทยดี๋ วนททั้ เขคำไดถ้ใชถ้ชนืที่อเรทยกสวิที่งนปัทั้นนคำนมคำแลถ้ว และกป็ทรคำบกปันแลถ้ววล่คำมนบษยย์
คนืออะไร และเขคำไมล่อคำจโตถ้เถทยงกปับพระองคย์ผถ้ทผ รงฤทธวิดิ์เดชคำกวล่คำตนไดถ้ ซาโลมอนกลตาวยข้อนถถึง
หนัวขข้อกตอนหนข้านนัรนทภีที่วาต ไมตมภีอะไรใหมตภายใตข้ดวงอาทธิตยย อาดนัมตนัรงชสืที่อสธิที่งมภีชภีวธิตทนัรงปวงทภีที่ถรูกเนรมธิต
สรข้างแลข้ว คทาทภีแที่ ปลวตา มนบษยย์ (อาดชัม) กล็เปล็นชสืที่อของอาดนัมดข้วย ในทางกลนับกนันไมตมภีผรูข้ใดสามารถ
เอาชนะครูตตตอสรูข้ทแภีที่ ขล็งแรงกวตาตนไดข้ ซาโลมอนอาจหมายถถึงพระเจข้า มรุมมองชภีวธิตของเขาชตางหดหรูต
เสภียจรธิง ในดข้านหนถึที่งไมตมภีสที่ งธิ ใดทภีที่อาดนัมมนรุษยยคนแรกไมตทราบอยรูกต ตอนแลข้ว ในอภีกดข้านหนถึที่งใครจะ
เอาชนะพระองคยผรูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธไดข้ ซาโลมอนเจอปนัญหาใหญตจรธิงๆ
ปญจ 6:11-12

ยวิงที่ มทสวิที่งของมคำกกป็ยวิที่งอนวิจจปังมคำกแลถ้วจะเปป็นประโยชนย์อะไรแกล่

มนบษยย์เลล่คำ มรุมมองของซาโลมอนกล็คอสื วตาสธิที่งตตางๆมากมายนนัรนเปลตาประโยชนย มนรุษยยดภีกวตาไดข้
อยตางไร
12 ใครคนไหนรผถ้วคำล่ สวิที่งใดเปป็นสวิงที่ ททที่ดทสคคำหรปับมนบษยย์ในชทววิตนททั้ คนือในระยะวปันเดนือนปททปัทั้งหลคำย
แหล่งชทวตวิ อปันเหลวๆของตนททที่ไดถ้เสทยไปดบจดปังเงคำเลล่คำ หรนือใครผผใถ้ ดอคำจบอกกปับมนบษยย์ไดถ้วล่คำ สวิงที่ นททั้สวิที่ง
นปันทั้ จะเกวิดขนทั้นภคำยหลปังตนททที่ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ซาโลมอนปธิดทข้ายบทนภีรดข้วยขข้อสรรุปทภีวที่ าต ชภีวธิตนนัรน

วตางเปลตา มนันไมตคมรุข้ คตากนับการมภีชวภี ธิตอยรูเต ลย ใครรรูวข้ าต จะเกธิดอะไรขถึรนหลนังจากทภีที่ชภีวธิตของคนเราสธิรน
สรุดลงแลข้ว มรุมมองของคนๆหนถึที่งทภีที่อยรูหต ตางไกลจากพระเจข้ากล็หดหรูต ทข้อแทข้และวตางเปลตาเชตนนนัรน
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 7: ซาโลมอนพรนอื่าตม่อไปเกขีอื่ยวกชับความสวินี้นหวชังของชขีววิต (เทม่าทขีอื่
เขาทราบ) อยม่างไรกก็ตามในบทนขีนี้ เขากลม่าวถขงคนากลม่าวทขีอื่เปก็นภาษวิตหลายประการ ซขงอื่ แมม้บางอชันถถูก
เขขียนจากมตุมมองทขีชอื่ วนหดหถูม่กก็ยงชั เปก็นความจรวิงอยถูม่ดขี แมม้กลชับสชัตยย์และอยถูม่หม่างไกลจากพระเจม้า ซา
โลมอนกก็ระลขกถขงสมชัยทขีอื่พระเจม้าทรงถม่ายทอดสตวิปชัญญาทขีอื่แทม้จรวิงแกม่เขา
ปญจ 7:1-6

ในหกขข้อแรกของบทนภีร ซาโลมอนกลตาวคทาภาษธิตตตางๆทภีมที่ ภีเนสืรอหา

เกภีที่ยวกนับชภีวธิต ชนืที่อเสทยงดทกป็ประเสรวิฐกวล่คำนคทั้คำมปันหอมอยล่คำงววิเศษ และวปันตคำยกป็ดทกวล่คำวปันเกวิด แนตทภีเดภียว
วตาคทาพรูดแรกเปล็นความจรธิง ชสืที่อเสภียงของคนๆหนถึงที่ ยตอมมภีคตามาก อยตางไรกล็ตาม มรุมมองแงตรข้ายของ
ซาโลมอนกล็รที่วนั ไหลออกมาเหมสือนเดธิมเมสือที่ เขาอข้างวตาวนันแหตงความตายกล็ดภีกวตาวนันเกธิดของคนๆนนัรน
ซาโลมอนรรูข้สถึกหดหรูตจนถถึงขนาดทภีวที่ าต เขาตนัรงตาคอยความตาย ความบาปยตอมนทามาซถึที่งความสธิรนหวนัง
และความหมดหวนัง
2 ไปยปังเรนือนททที่มทกคำรไวถ้ทบกขย์กป็ดทกวล่คำไปยปังเรนือนททที่มทกคำรเลททั้ยงกปัน เพรคำะนปัที่นเปป็นวคำรสบ ดทถ้คำย
ของมนบษยย์ทปัทั้งปวง และผผทถ้ ทที่ยปังมทชทววิตอยผล่จะเอคำเหตบกคำรณย์นปัทั้นใสล่ไวถ้ในใจ ในสภาพทภีหที่ ดหรูตของเขา ซา
โลมอนเสนอแนะวตางานศพกล็ดภีกวตางานวธิวาหย มรุมมองของเขากล็คสือวตาความตายเปล็นสธิที่งทภีที่เลภีที่ยงไมตไดข้
ดนังนนัรนใหข้เราตายกนันดภีกวตา งานศพมภีจดรุ ประสงคยเพสือที่ นเตสือนใจคนเปล็นถถึงการไมตอาจหลภีกเลภีที่ยงไดข้
ของความตาย ชตางเปล็นมรุมมองทภีที่หดหรูตจรธิงๆ! กระนนัรนการกลนับสนัตยยของซาโลมอนกล็พาเขาไปสรูตจรุด
นนัรน
3 ควคำมโศกเศรถ้คำกป็ดทกวล่คำกคำรหปัวเรคำะ เพรคำะควคำมเศรถ้คำหมองของใบหนถ้คำกป็ทคคำใหถ้จวิตใจดทขนทั้น
ไดถ้ สทาหรนับวธิธภีคธิดแบบบธิดเบสือนของซาโลมอน ความโศกเศรข้ากล็ดภีกวตาความชสืนที่ ชมยธินดภี เขาคธิดวตา
มรุมมองดนังกลตาวชตวยคนเราใหข้รนับมสือกนับความเปล็นจรธิงไดข้

4 จวิตใจของคนททที่มทสตวิปปัญญคำยล่อมอยผใล่ นเรนือนททที่มทควคำมโศกเศรถ้คำ แตล่จวิตใจของคนเขลคำยล่อม
อยผใล่ นเรนือนททที่มทกคำรสนบกสนคำน ซาโลมอนเขข้าใจถรูกตรงนภีร มภีสตธิปนัญญาในการไปงานศพและแสดง
ความเสภียใจ ขณะทภีที่คนโงตกธินเลภีรยงรสืที่นเรธิงตตอไป
5 ฟปังคคคำตคคำหนวิของคนททที่มทสตวิปปัญญคำยปังดทกวล่คำใหถ้คนฟปังเพลงของคนเขลคำ ซาโลมอนพรูดถรูก
อภีกครนัรง คทาวตากลตาวสนังที่ สอนจากคนมภีปนัญญาเปล็นสธิที่งทภีที่ดภี อยตางไรกล็ตามคนโงตสนรุกกนับความลรุตมหลง
ในความบนันเทธิงตตอไป ดรู สรุภาษธิต 13:18 และ 15:31-32 เชตนกนัน
6 มทเสทยงแตกของเรทยวหนคำมอยผใล่ ตถ้หมถ้อฉปันใด เสทยงหปัวเรคำะของคนเขลคำกป็ฉปันนปันทั้ นทกที่ ป็
อนวิจจปังดถ้วย บรธิบทยนังเกภีที่ยวขข้องกนับวลภีสรุดทข้ายของขข้อทภีที่แลข้วเหมสือนเดธิม คนโงตกธินเลภีรยงรสืที่นเรธิงและ
หนัวเราะเหมสือนไฟปะทรุ กระนนัรนมภีวาระหนถึที่งสทาหรนับการไวข้ทรุกขยและการแสดงความเสภียใจอนัน
เหมาะสม คนโงตจทานวนมากมรุตงทภีจที่ ะปธิดบนังและเคลสือบคลรุมความเปล็นจรธิงเรสือที่ งความตายโดยการ
กธินเลภีรยงสนรุกสนาน ซาโลมอนพรูดถรูกทภีที่วาต พฤตธิกรรมดนังกลตาวเปล็นอนธิจจนัง – วตางเปลตา
ปญจ 7:7-10

คทาแนะนทาแบบหดหรูตของซาโลมอนดทาเนธินตตอไป แทถ้จรวิงกคำรบทบ

บปังคปับกระทคคำใหถ้ผถ้มผ ทสตวิปปัญญคำโงล่ไป และสวินบนกป็กระทคคำใหถ้ควคำมเขถ้คำใจเสทยไป จากมรุมมองของซา
โลมอน การบภีบบนังคนับ (นนันที่ คสือ ความทรุกขยลทาบากตตางๆ) อาจททาใหข้คนเราเปล็นบข้าไดข้ ในทางกลนับ
กนันสธินบนยตอมบธิดเบสือนการพธิพากษาทภีที่ดภี
8 เบนืทั้องปลคำยแหล่งสวิที่งใดๆกป็ดทกวล่คำเบนืทั้องตถ้นแหล่งสวิที่งนปัทั้นๆ แมข้มมรุ มองของเขาเปล็นแบบเนสืรอหนนัง
ประสบการณยของมนรุษยยกยล็ นังสอนวตาเบสืรองปลายของสธิที่งๆหนถึงที่ ปกตธิแลข้วกล็ดภีกวตาเบสืรองตข้นของมนัน
การโตเปล็นผรูข้ใหญตยอต มดภีกวตาการปฏธิสนธธิ และแทข้จรธิงแลข้ว มทใจอดกลปัทั้นกป็ดทกวล่คำมทใจอหปังกคำร ดรู
สรุภาษธิต 14:29
อภีกครนัรงทภีซที่ าโลมอนเขข้าใจถรูกตข้อง 9 อยล่คำใหถ้ใจของเจถ้คำโกรธเรป็ว เพรคำะควคำมโกรธมทประจคคำ
อยผใล่ นทรวงอกของคนเขลคำ เขาระลถึกถถึงสตธิปนัญญาทภีที่แทข้จรธิงบางประการจากสมนัยทภีที่เขาดทาเนธินกนับ
พระเจข้า ดรู สรุภาษธิต 14:17 และ 16:32

10 อยล่คำวล่คำ "อะไรหนอเปป็นเหตบใหถ้กคำลกล่อนดทกวล่คำกคำลบปัดนททั้" เพรคำะททที่เจถ้คำไตล่ถคำมนปัทั้นไมล่ไดถ้
ถคำมดถ้วยสตวิปปัญญคำ ซาโลมอนจรธิงๆแลข้วใหข้คทาแนะนทาวตา ‘อยตาคธิดวตาวนันชสืที่นคสืนสรุขในสมนัยเกตาๆดภี
กวตาวนันนภีร เพราะวตาในการททาเชตนนนัรน คนๆนนัรนกล็เปธิดเผยวตาเขาไมตรวรูข้ าต ตนัวเองกทาลนังพรูดเรสืที่องอะไรอยรู’ต
คทาแนะนทานภีรถรูกตข้อง แตตมนนั แตกออกมาจากประสบการณยของมนรุษยย แมข้แตตชาวโลกกล็สามารถ
กลตาวถข้อยคทาทภีมที่ ภีปนัญญาแบบนนัรนไดข้
ปญจ 7:11-14

คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนไปกลตาวถถึงตนัวสตธิปนัญญาเองบข้าง อภีกครนัรง

ทภีที่เขาเสนอคทาพรูดทภีที่เปล็นจรธิงหลายประการ แมข้แตตผรูข้คนทภีที่อยรูหต ตางไกลจากพระเจข้ากล็หาสตธิปนัญญาพบ
จากประสบการณยตตางๆของชภีวตธิ นนันที่ คสือสตธิปนัญญาแบบทภีที่ถรูกพบดข้านลตางนภีร สตวิปปัญญคำประกอบกปับ
มรดกกป็เปป็นของดท กคำรนปัทั้นเปป็นประโยชนย์แกล่คนททที่ไดถ้เหป็นดวงตะวปัน สามนัญสทานถึกยตอมบตงชภีรวาต การ
จนัดการมรดกดข้วยสตธิปนัญญานนัรนดภีและเปล็นประโยชนย
12 เงวินเปป็นเครนืที่องปถ้องกปันฉปันใด สตวิปปัญญคำกป็เปป็นเครนืที่องปถ้องกปันฉปันนปันทั้ และผลประโยชนย์
ของควคำมรผถ้ คนือสตวิปปัญญคำยล่อมรปักษคำชทววิตของผผทถ้ ทที่มทสตวิปปัญญคำนปัทั้น ซาโลมอนหมายเหตรุวาต สตธิ
ปนัญญาสามารถนทาการปกปข้องและเงธินทองมาใหข้ไดข้ อยตางไรกล็ตาม สตธิปนัญญายตอมดภีกวตาเพราะวตา
มนันใหข้ชภีวธิตแกตคนเหลตานนัรนทภีที่มมภี นัน คทาทภีที่แปลวตา ควคำมรผถ้ (ดาหย์อชัธ) มภีความหมายไดข้ดข้วยวตาสตธิปนัญญา
13 จงพวิจคำรณคำพระรคำชกวิจของพระเจถ้คำ สวิงที่ ใดๆททที่พระองคย์ทรงกระทคคำใหถ้คดอยผล่แลถ้ว ใครจะ
เหยทยดสวิที่งนปัทั้นๆใหถ้ตรงไดถ้เลล่คำ อภีกครนัรงทภีซที่ าโลมอนพรูดถรูก พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างงรูใหญตและคลสืที่นแหตง
ทข้องทะเล ใครจะททาใหข้พวกมนันตรงไดข้เลตา
14 ในวปันแหล่งควคำมเจรวิญกป็จงชนืที่นชมยวินดท แตล่ในวปันแหล่งควคำมทบกขย์ยคำกกป็จงพวินวิจพวิจคำรณคำ
พระเจถ้คำทรงบปันดคำลใหถ้มททปัทั้งสองอยล่คำง เพนืที่อมนบษยย์จะไมล่คถ้นไดถ้วล่คำเมนืที่อเขคำลล่วงไปแลถ้วจะมทอะไรมคำ
มนันงตายทภีจที่ ะชสืที่นชมยธินดภีในชตวงเวลาทภีที่มคภี วามสรุข อยตางไรกล็ตามเมสืที่อความทรุกขยลทาบากผตานเขข้ามา เรา
กล็ควรฉรุกคธิดและพธิจารณาวตาพระเจข้าทรงยอมใหข้ทรนังสองอยตางเกธิดขถึรน คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ
จงรนับเอาสธิที่งทภีที่ดพภี รข้อมกนับสธิที่งทภีที่เลว อภีกครนัรงทภีสที่ ตธิปนัญญาแบบมนรุษยยถรูกกลตาวถถึงตรงนภีร – นนันที่ แหละ
ชภีวธิต

ปญจ 7:15-18

ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นสวิที่งเหลล่คำนททั้ทปัทั้งสวิทั้นในชทววิตอนวิจจปังของขถ้คำพเจถ้คำ คนือคน

ชอบธรรมพวินคำศในควคำมชอบธรรมของตปัว และมทคนชปัวที่ รถ้คำยมทชวท วิตยนืนยคำวในกคำรกระทคคำชปัที่ว ซา
โลมอนมองชภีวธิตอภีกครนัรงจากมรุมมองแบบมนรุษยยทภีที่กลนับสนัตยย คนชอบธรรมพธินาศไปและคนชนั วที่
เจรธิญรรุตงเรสือง ขข้อสรรุปตามเนสืรอหนนังของเขาอยรูใต นหลายขข้อถนัดไปนภีร
ดนังนนัรน 16 อยล่คำเปป็นคนชอบธรรมเกวินไป และอยล่คำฉลคำดเกวินตปัว เหตบใดเจถ้คำจะทคคำตปัวใหถ้พวินคำศ
เสทยเลล่คำ หากคนชอบธรรมตายกตอนวนัยอนันควร แลข้วททาไมตข้องกนังวลเกภีที่ยวกนับการเปล็นคนชอบธรรม
เกธินไปหรสือเปล็นคนมภีปนัญญาเกธินพอดภีดวข้ ยเลตา ขข้อสรรุปโดยนนัยของซาโลมอนกล็คสือ ‘แลข้วจะมภี
ประโยชนยอะไร’
17 อยล่คำชปัที่วมคำกนปัก หรนืออยล่คำเปป็นคนเขลคำ ทคคำไมเจถ้คำจะไปตคำยเสทยกล่อนถนงวคำรของเจถ้คำเลล่คำ ขข้อ
สรรุปแบบมนรุษยยปรากฏใหข้เหล็นมากยธิงที่ ขถึรน จงททาทรุกสธิที่งแบบพอดภีๆ สตธิปนัญญานธิดหนตอยและความ
บาปเลล็กนข้อยยตอมไมตเปล็นไร จงสนรุกกนับชภีวธิตกตอนครุณตายกตอนวนัยอนันควร อภีกครนัรงทภีที่สตธิปนัญญาของ
ชายคนหนถึที่งทภีที่กลนับสนัตยยปรากฏใหข้เหล็น
18 กป็ดทอยผแล่ ลถ้วททที่เจถ้คำจะยนดถนือสวิที่งเหลล่คำนททั้ไวถ้ เออ เจถ้คำอยล่คำแบมนือปลล่อยสวิที่งนปันทั้ ใหถ้หลบดลอยเสทยทท
เดทยว เพรคำะวล่คำผผถ้ททที่เกรงกลปัวพระเจถ้คำจะพถ้นจคำกบรรดคำสวิที่งททที่กลล่คำวมคำนททั้ ความคธิดตรงนภีรกคล็ สือวตา
เปล็นการดภีทภีที่เราจะรนับเอาคทาแนะนทานภีรไวข้และไมตถอนตนัวไปเสภียจากมนัน หากเราเกรงกลนัวพระเจข้า เรา
กล็จะไดข้รนับการละเวข้นเสภียจากความชอบธรรมมากเกธินไปหรสือสตธิปนัญญามากเกธินไป อภีกครนัรงทภีที่ซา
โลมอนเกสือบพรูดถรูก
ปญจ 7:19-22

เขาวกกลนับมาพรูดถถึงสตธิปนัญญาโดยตรงอภีกครนัรง สตวิปปัญญคำเปป็นกคคำลปัง

แกล่คนฉลคำดดทกวล่คำผผถ้มทอคคำนคำจใหญล่โตสวิบคนททที่อยผล่ในเมนือง อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนหมายเหตรุความจรธิง
ประการหนถึที่ง สตธิปนัญญายตอมดภีกวตาการใชข้กาท ลนัง
20 แนล่ททเดทยวไมล่มทคนชอบธรรมสปักคนเดทยวบนแผล่นดวินโลก ททที่ไดถ้ประพฤตวิลถ้วนแตล่ควคำมดท
และไมล่กระทคคำบคำปเลย ประเดล็นของซาโลมอนกล็คสือวตา แมข้สตธิปนัญญามภีประโยชนยและครุข้มครองคน

ดภี กระนนัรนไมตมภีใครทภีที่มภีสตธิปนัญญาจนถถึงขนาดใชข้ชวภี ธิตโดยไมตกระททาบาปเลย อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนพรูด
ถรูก
21 อยล่คำสนใจฟปังบรรดคำถถ้อยคคคำททที่ใครๆกลล่คำว เกรงวล่คำเจถ้คำจะไดถ้ยวินทคำสของเจถ้คำแชล่งดล่คำตปัวเจถ้คำ
22 ดถ้วยวล่คำเจถ้คำกป็แจถ้งอยผล่กปับใจของเจถ้คำเองหลคำยครปัทั้งหลคำยหนแลถ้ววล่คำ ตปัวเจถ้คำเองไดถ้แชล่งดล่คำคนอนืที่น
เหมนือนกปัน อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนเสนอคทาแนะนทาทภีที่ถรูกตข้อง ทรุกคนไมตวาต จะเรล็วหรสือชข้ายตอมกลตาวคทา
พรูดแงตลบซถึงที่ ไมตควรถรูกถสือเปล็นเรสือที่ งจรธิงจนัง คทาแนะนทาของเขากล็คสือ ไมตตข้องไปสนใจคทาพรูดทภีที่บงนั เอธิญ
ไดข้ยธินมา คทาแชตงดตาตรงนภีรไมตจทาเปล็นตข้องบอกเปล็นนนัยถถึงคทาพรูดทภีที่หยาบคาย แตตหมายถถึงคทาพรูดวธิพากษย
วธิจารณยหรสือลบหลรูตดรูหมธิที่น คทาแนะนทาทภีที่ถรูกใหข้ไวข้กคล็ สือ อยตาไปคธิดมากเรสืที่องความคธิดเหล็นตตางๆทภีที่ใคร
บางคนพรูดเกภีที่ยวกนับตนัวครุณ ปกตธิแลข้วพวกมนันเปล็นเพภียงไอนทราทภีรที่ ะบายออกมา
ปญจ 7:23-26

บรรดคำขถ้อควคำมเหลล่คำนททั้ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ชปันสผ ตรดผดถ้วยใชถ้สตวิปปัญญคำแลถ้ว

ขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำจะไดถ้ปปัญญคำ" แตล่ปปัญญคำนปัทั้นกลปับอยผหล่ ล่คำงไกลจคำกขถ้คำพเจถ้คำ 24 สวิงที่ ททที่อยผล่ไกลและ
ลนกลคทั้คำเหลนือเกวิน ใครผผถ้ใดจะคถ้นออกมคำไดถ้ ความหมายกล็คอสื วตา ‘สธิที่งทนัรงปวงนภีรขข้าพเจข้าไดข้พยายามทภีที่จะ
ททาโดยใชข้สตธิปนัญญา’ ซาโลมอนพยายามทภีที่จะไลตตามวธิถภีแหตงสตธิปนัญญา กระนนัรนเขากล็หามนันไมตพบ
เมสือที่ ผรูข้ใดอยรูหต ตางไกลจากพระเจข้า สตธิปนัญญาทภีที่แทข้จรธิงกล็อยรูหต ตางไกลเชตนกนัน สทาหรนับคนเชตนนนัรน สตธิ
ปนัญญาทภีที่แทข้จรธิงกล็หนภีหายไป
25 ใจขถ้คำพเจถ้คำหวนกลปับมคำเรทยนรผถ้และเสคำะกปับแสวงหคำสตวิปปัญญคำ และมผลเหตบของสวิที่งตล่คำงๆ
เพนืที่อใหถ้รถ้คผ วคำมชปัที่วรถ้คำยแหล่งควคำมเขลคำ คนือควคำมเขลคำและควคำมบถ้คำบอ แมข้กระนนัรน ซาโลมอนกล็เสาะ
แสวงหาสตธิปนัญญา (โดยไมตพถึที่งพาพระเจข้า)
26 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้พบอทกสวิที่งหนนที่งซนที่งขมขนืที่นยวิงที่ กวล่คำควคำมตคำย คนือผผถ้หญวิงททที่มทใจเปป็นบล่วงแรถ้วและ
ขล่คำย มนือของนคำงเปป็นโซล่ตรวน คนใดเปป็นคนททที่พอพระทปัยพระเจถ้คำ คนนปัทั้นจะหนทพนถ้ นคำง แตล่คน
บคำปจะถผกผผถ้หญวิงคนนปัทั้นจปับเอคำไป อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนกลตาวถถึงความจรธิงอยตางหนถึที่งของชภีวธิต การ
เขข้าไปยรุงต เกภีที่ยวกนับหญธิงใจงตายสนักคนมนักททาใหข้คนเราลงเอยดข้วยการรรูข้สถึกขมขสืนที่ ยธิงที่ กวตาความตาย หาก

ผรูข้ใดอยากททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทนัย เขากล็ตข้องหนภีจากการททาผธิดศภีลธรรมเชตนนนัรน กระนนัรนคน
บาปทนัรงหลายทภีโที่ งตเขลากล็ดทาเนธินในความโงตเชตนนนัรนตลอดเวลา
ปญจ 7:27-29

ปปัญญคำจคำรยย์กลล่คำววล่คำ ดผเถวิด ขถ้คำพเจถ้คำพบดปังตล่อไปนททั้ โดยเอคำเรนืที่อง

หนนที่งมคำประดวิษฐย์ตวิดตล่อเขถ้คำกปับอทกเรนืที่องหนนที่ง เพนืที่อหคำมผลเหตบ 28 ซนงที่ จวิตใจของขถ้คำพเจถ้คำยปังกคคำลปังหคำแลถ้ว
หคำอทก แตล่ขถ้คำพเจถ้คำหคำไดถ้พบปะไมล่ ในชคำยพปันคนจะพบชคำยจรวิงสปักคนหนนที่ง แตล่จะหคำหญวิงแทถ้สปักคน
หนนที่งในจคคำนวนพปันคนกป็หคำไมล่พบ ความหมายกล็คสือวตา หญธิงแพศยาเปล็นสธิที่งทภีที่ขมขสืนที่ ขข้อสรรุปของซา
โลมอนกล็คอสื วตาเขาหาหญธิงทภีที่รนักนวลสงวนตนัวและเปภีที่ยมครุณธรรมซถึที่งเคยเปล็นหญธิงเลตนชรูมข้ ากตอนไมต
พบ นภีที่เปล็นขข้อสรรุปแบบมนรุษยยของเขาเหมสือนเดธิม กระนนัรนจากมรุมมองของชาวโลก มนันกล็อาจเปล็น
ความจรธิง อยตางไรกล็ตามซาโลมอนไมตไดข้พธิจารณาถถึงพระครุณของพระเจข้าในการสรข้างชายหญธิงทนัรง
หลายทภีที่หลงหายขถึรนใหมต
ซาโลมอนปธิดทข้ายบทนภีรโดยหมายเหตรุวาต 29 ดผเถวิด ขถ้คำพเจถ้คำพบแตล่ควคำมนททั้ตล่คำงหคำก คนือ
พระเจถ้คำทรงสรถ้คำงมนบษยย์ใหถ้เปป็นคนเททที่ยงธรรม แตล่มนบษยย์ทปัทั้งหลคำยไดถ้คถ้นควถ้คำกลอบบคำยตล่คำงๆออกมคำ
แมข้พระเจข้าทรงสรข้างมนรุษยยใหข้เปล็นผรูข้ทภีที่ปราศจากบาป กระนนัรนมนรุษยยกลล็ ข้มลงแลข้วและดข้วยเหตรุนร ภีจถึง
เสาะแสวงหาหนทางตตางๆไมตรจรูข้ บทภีที่จะกระททาบาป
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 8: บททขีอื่ 8 มขีเนมืนี้อหาทนานองเดขียวกชับบทกม่อนหนม้า ซาโลมอน
แนะนนาสตวิปชัญญา โดยเฉพาะในสม่วนทขีอื่เกขีอื่ยวขม้องกชับการใหม้เกขียรตวิและการเชมือื่อฟชังกษชัตรวิยย์ เหมมือน
ในบททขีแอื่ ลม้ว เขาเสนอคนาแนะนนาบางอยม่างทขีอื่ดขีแมม้มนชั จะมาจากมตุมมองแบบมนตุษยย์เหมมือนเดวิม
กก็ตาม
ปญจ 8:1-5

ใครผผใถ้ ดจะเหมนือนนปักปรคำชญย์ หรนือใครเลล่คำจะอธวิบคำยอะไรๆกป็ไดถ้

สตวิปปัญญคำของมนบษยย์กระทคคำใหถ้ใบหนถ้คำของเขคำผล่องใส และใบหนถ้คำของเขคำททที่แขป็งกระดถ้คำงกป็เปลทที่ยน
ไป ซาโลมอนยกยตองครุณความดภีของสตธิปนัญญาอภีกครนัรง กระทนังที่ จากมรุมมองของชายคนหนถึงที่ ทภีที่อยรูต
หตางไกลจากพระเจข้า สตธิปนัญญากล็เปล็นครุณธรรมประการหนถึที่ง

ซาโลมอนแนะนทาอยตางเฉพาะเจาะจงวตา 2 ขถ้คำพเจถ้คำแนะนคคำวล่คำ จงถนือรปักษคำพระบปัญชคำของ
กษปัตรวิยย์ และททที่เกทที่ยวขถ้องกปับคคคำปฏวิญคำณตล่อพระเจถ้คำ การเชสืที่อฟนังรนัฐบาลยตอมเปล็นการฉลาด นอกจาก
นภีรเปล็นการฉลาดทภีที่จะรนักษาคทาสนัตยย (นนันที่ คสือ คทาปฏธิญาณ) ทภีที่ใหข้ไวข้ตตอพระเจข้า
3 อยล่คำรทบออกไปใหถ้พนถ้ พระพปักตรย์กษปัตรวิยย์ อยล่คำยนืนอยผฝล่ ล่คำยควคำมชปัที่วรถ้คำย เพรคำะกษปัตรวิยย์ยอล่ ม
ทรงกระทคคำอะไรๆตคำมชอบพระทปัยพระองคย์ ซาโลมอนแนะนทาผรูข้อตานของเขาใหข้ระวนังเรสืที่องการ
ปฏธิบนัตธิตนัวตตอหนข้ากษนัตรธิยย กษนัตรธิยยในฐานะผรูข้มภีอทานาจสธิทธธิธขาดททาสธิที่งใดกล็ไดข้ตามทภีที่เขาประสงคย
ความโงตเขลาตตอพระพนักตรยกษนัตรธิยยมแภี ตตเชธิญชวนพระพธิโรธของพระองคย
4 ดถ้วยวล่คำพระดคคำรปัสของกษปัตรวิยอย์ ยผล่ททที่ไหน อคคำนคำจกป็อยผทล่ ทที่นปัที่น และใครผผใถ้ ดจะกรคำบทผลถคำม
พระองคย์ไดถ้วล่คำ "พระองคย์ทรงกระทคคำอะไรเชล่นนปัทั้น" ดนังนนัรนกษนัตรธิยยจงถึ ททาอะไรกล็ไดข้ตามใจอยาก
และใครจะตนัรงคทาถามมนันไดข้
5 ผผถ้ททที่รปักษคำพระบปัญชคำจะไมล่ประสบควคำมชปัวที่ รถ้คำย และจวิตใจของคนททที่มทสตวิปปัญญคำกป็เขถ้คำใจ
ทปัทั้งวคำรและคคคำตปัดสวิน ดนังนนัรนคทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือวตา การเชสืที่อฟนังกษนัตรธิยยคสือการกระททาทภีที่มภี
ปนัญญา นอกจากนภีรคนมภีปนัญญาจะแยกแยะกาลเทศะและอากนัปกธิรธิยาตตอหนข้ากษนัตรธิยย
ปญจ 8:6-8

ดถ้วยวล่คำไมล่วล่คำอะไรทปัทั้งนปัทั้นยล่อมมทวคำรและคคคำตปัดสวิน ฉะนปัทั้นควคำม

ลคคำบคำกของมนบษยย์จนงเปป็นภคำระหนปักแกล่ตปัวเขคำ คราวนภีรซาโลมอนหนันไปกลตาวเรสืที่องความตายบข้าง มภี
เวลากทาหนดไวข้แลข้วสทาหรนับมนัน มนรุษยชาตธิซถึที่งไมตรรูข้เวลาทภีที่ถรูกยตอมนทาความทรุกขยใจมาสรูตตนัวเอง
7 ดถ้วยเขคำไมล่ทรคำบวล่คำอะไรจะเกวิดขนทั้น ดถ้วยใครจะบอกแกล่เขคำไดถ้วล่คำสวิที่งนปัทั้นจะเกวิดขนทั้นเวลคำใด
เราไมตรวรูข้ าต จะเกธิดอะไรขถึรนในอนาคตและไมตรรูข้ดวข้ ยวตามนันจะเกธิดขถึรนเมสือที่ ไร
8 หคำมทมนบษยย์คนใดมทอคคำนคำจเหนนือจวิตววิญญคำณททที่จะรปัทั้งจวิตววิญญคำณไดถ้ไมล่ หรนือหคำมทอคคำนคำจ
อปันใดเหนนือวปันตคำยไมล่ กคำรสงครคำมนปัทั้นยล่อมไมล่มทกคำรปลดปลล่อย ควคำมชปัวที่ รถ้คำยยล่อมไมล่มทกคำรปลด
ปลล่อยผผถ้ททที่ถผกมอบใหถ้ไวถ้ ไมตมภีผรูข้ใดมภีความสามารถทภีที่จะปนัดเปตาความตายไปไดข้ ซาโลมอนเปรภียบ
ความตายวตาเปล็นเหมสือนกนับสงครามหนถึที่งทภีไที่ มตมกภี ารปลดประจทาการ นอกจากนภีรคนเหลตานนัรนทภีที่ทตมรุ เท

ตนัวเองใหข้กบนั ความชนัวที่ จะพบวตาความชนัวที่ ไมตอาจชตวยพวกเขาใหข้พนข้ จากความตายไดข้ ความตายเปล็น
สธิที่งทภีที่หนภีไมตพข้นและหลภีกเลภีที่ยงไมตไดข้
ปญจ 8:9-10

บรรดคำกคำรนททั้ขคำถ้ พเจถ้คำเหป็นหมดแลถ้ว และขถ้คำพเจถ้คำสนใจกวิจกคำรทบก

อยล่คำงททที่เขคำกระทคคำกปันภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ มทวคำรซนที่งใหถ้คนหนนที่งมทอคคำนคำจเหนนืออทกคนหนนที่งททที่จะมคำทคคำ
อปันตรคำยเขคำ ซาโลมอนกลตาวถถึงเรสืที่องเยข้ยหยนันอสืนที่ ๆทภีที่ททาใหข้ชภีวธิต (ในสายตาของเขา) เปล็นอนธิจจนัง
คนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตงอนันประกอบดข้วยสธิทธธิอทานาจมนักพบวตาสธิทธธิพธิเศษนนัรนเปล็นภาระหนนัก
10 ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เหป็นเขคำฝปังคนชปัวที่ รถ้คำย ผผซถ้ งนที่ เคยเขถ้คำออกททที่สถคำนบรวิสบ ทธวิดิ์ และมทคนลนืมเขคำใน
เมนืองททที่คนชปัที่วรถ้คำยนปัทั้นเองกระทคคำสวิที่งเชล่นนปันทั้ นทที่กป็อนวิจจปังดถ้วย ซาโลมอนคธิดเอาเองแลข้ววตาคนมภีปนัญญา
จะตาย เขายนังเหล็นคนชนัวที่ ตายและถรูกลสืมดข้วย พวกเขาถรูกพธิพากษาแลข้ว (ตตอหนข้าผรูข้บรธิสรุทธธิธ – บรรดา
ผรูข้พพธิ ากษาทภีที่ยรุตธิธรรม) และพวกเขากล็ถรูกลสืมเสภียในเวลาไมตนาน สทาหรนับซาโลมอนชภีวธิตยนังวตางเปลตา
เหมสือนเดธิม
ปญจ 8:11-13

เพรคำะกคำรตปัดสวินกคำรกระทคคำชปัที่วนปันทั้ เขคำไมล่ไดถ้ลงโทษโดยเรป็ว เหตบ

ฉะนปัทั้นใจบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์จนงเจตนคำมบล่งททที่จะกระทคคำควคำมชปัที่ว ซาโลมอนหมายเหตรุความจรธิง
ประการหนถึที่งของชภีวธิตอภีกครนัรง เพราะวตาการพธิพากษาอาจไมตมาตตอสรูข้ความบาปในทนันทภี คนบาปทนัรง
หลายจถึงมรุตงทภีที่จะกระททาความชนัวที่ หนนักกวตาเดธิมโดยไมตรรภี อ
ในทางกลนับกนันซาโลมอนกล็ใครต ครวญวตา 12 แมถ้วล่คำคนบคำปทคคำชปัที่วตปัทั้งรถ้อยครปัทั้ง และอคำยบเขคำ
ยปังยปัที่งยนืนอยผไล่ ดถ้ ถนงกระนปันทั้ ขถ้คำพเจถ้คำยปังรผถ้แนล่วล่คำ ควคำมดทจะมทแกล่เขคำทปัทั้งหลคำยททที่ยคคำเกรงพระเจถ้คำ คนือททที่มท
ควคำมยคคำเกรงตล่อพระพปักตรย์พระองคย์ แมข้คนบาปทนัรงหลายดรูเหมสือนลอยนวลไปพรข้อมกนับความ
บาปของตน (มภีความผธิดหนถึที่งรข้อยครนัรง) กระนนัรนคนเหลตานนัรนทภีที่ยทาเกรงพระเจข้าจะออกมาดภีกวตาเยอะ
13 แตล่วล่คำจะไมล่เปป็นกคำรดทแกล่คนชปัวที่ รถ้คำย อคำยบของเขคำททที่เปป็นดปังเงคำกป็จะไมล่มทยนืดยคำวออกไปไดถ้
เพรคำะเขคำไมล่มทควคำมยคคำเกรงตล่อพระพปักตรย์พระเจถ้คำ ซาโลมอนหมายเหตรุอยตางถรูกตข้องวตาคนบาปทนัรง
หลายจะเกล็บเกภีที่ยวความยากลทาบากและชภีวธิตทภีที่สร นันลง คนชนัวที่ ตตางไมตยทาเกรงพระเจข้าเหมสือนกนันหมด
ไมตมภีอะไรเปลภียที่ นแปลงเลยในชตวง 3,000 ปภี

ปญจ 8:14-15

ยปังมทอนวิจจปังอทกอยล่คำงหนนที่งททที่กระทคคำกปันบนแผล่นดวินโลก คนือมทคนชอบ

ธรรมรปับเหตบกคำรณย์อปันเปป็นเหตบกคำรณย์ททที่คนชปัที่วควรรปับ และมทคนชปัวที่ รปับเหตบกคำรณย์อนปั เปป็นเหตบกคำรณย์
ททที่คนชอบธรรมควรรปับ ขถ้คำพเจถ้คำกลล่คำวไดถ้วล่คำ นทที่กอป็ นวิจจปังดถ้วย จากนนัรนซาโลมอนใครต ครวญวตาคน
ชอบธรรมรนับสธิที่งทภีที่สมควรตกแกตคนชนัวที่ และในทางกลนับกนัน เขาคธิดวตามนันเปล็นเรสืที่องนตาสลดใจ
ขข้อสรรุปแบบกลนับสนัตยยและตามแบบมนรุษยยของเขาตตอเรสืที่องดนังกลตาวกล็คสือ 15 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนง
สนปับสนบนใหถ้หคำควคำมสนบกสนคำน ดถ้วยวล่คำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ มนบษยย์ไมล่มทอะไรดทไปกวล่คำกวินและดนืที่ม
กปับชนืที่นชมยวินดท ดถ้วยวล่คำอคำกคำรนททั้คลบกคลทไปในกคำรงคำนของตนตลอดปทเดนือนแหล่งชทวตวิ ของตน ททที่
พระเจถ้คำทรงโปรดประทคำนแกล่ตนภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ เพราะดรูเหมสือนวตาเหตรุบนังเอธิญคสือกฎของชภีวตธิ
ซาโลมอนจถึงสรรุปวตาดภีทภีที่สรุดทภีคที่ นเราททาไดข้กคล็ สือ กธินเลภีรยงสนรุกสนานและใชข้ชภีวธิตเตล็มทภีที่ ‘คนเราเกธิดมา
ชาตธิเดภียวเทตานนัรน!’ วธิจารณญาณของคนๆหนถึงที่ ทภีที่อยรูหต ตางไกลจากพระเจข้ากล็เปล็นเชตนนภีร
ปญจ 8:16-17

เมนืที่อขถ้คำพเจถ้คำตปัทั้งใจจะเขถ้คำใจสตวิปปัญญคำและทรคำบธบรกวิจททที่กระทคคำกปัน

ในโลก (ททที่เขคำอดหลปับอดนอนทคคำกปันตลอดวปันตลอดคนืน) ซาโลมอนจถึงไดข้ขอข้ สรรุปตตอไปนภีรซถึที่งมภีพรนสื
ฐานอยรูบต นความเขข้าใจแบบมนรุษยยของเขา (และพระเจข้าไมตทรงนอนหลนับทนัรงกลางวนันและกลางคสืน
ดข้วย) 17 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนงเหป็นบรรดคำพระภคำรกวิจของพระเจถ้คำวล่คำ มนบษยย์จะคถ้นหคำควคำมเขถ้คำใจในพระ
ภคำรกวิจททที่บปังเกวิดอยผภล่ คำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์หคำไดถ้ไมล่ เพรคำะวล่คำถนงแมถ้มนบษยย์จะออกแรงคถ้นหคำสปักปคำนใดกป็
ยปังจะคถ้นหคำใหถ้พบไมล่ไดถ้ เออ ยวิที่งกวล่คำนปันทั้ อทก แมถ้วล่คำนปักปรคำชญย์คนใดนนกเอคำวล่คำเขคำจะเขถ้คำใจแลถ้ว เขคำกป็
ยปังคถ้นหคำไมล่พบ ไมตวาต จะเกธิดอะไรขถึรน มนรุษยยกไล็ มตรวรูข้ าต อะไรจะเกธิดขถึรน การคข้นควข้าวธิจยนั มากเทตาใดกล็
ชตวยเขาไมตไดข้ แมข้แตตคนมภีปนัญญากล็คธิดไมตออกวตาจะเกธิดอะไรขถึรน สทาหรนับซาโลมอนนภีที่เปล็นอภีกสาเหตรุ
หนถึงที่ ของความคนับขข้องใจและการหมดอาลนัยตายอยาก ชภีวธิตนนัรนวตางเปลตาและสธิรนหวนังสทาหรนับเขาใน
ฐานะชายคนหนถึที่งทภีที่อยรูหต ตางไกลจากพระเจข้า
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 9: มตุมมองของชายคนหนขอื่งทขีอื่กลชับสชัตยย์และสตวิปชัญญาแบบ
มนตุษยย์ดนาเนวินตม่อไป ในบทนขีนี้ซาโลมอนกลม่าวถขงหลายเรมือื่องโดยรวมถขงขม้อสรตุปของเขาทขีอื่วม่าคนดขี

และคนชชัอื่วเจอเหมมือนกชันหมดในสม่วนทขีอื่เกขีอื่ยวขม้องกชับโลกนขีนี้ในขม้อ 1-3 จงใชม้ชวขี วิตเพมือื่อวชันนขีนี้เพราะวม่า
มชันมขีแคม่เทม่านขีนี้ นขีคอื่ มือความควิดในขม้อ 4-10 ทตุกสวิอื่งในชขีววิตเปก็นเพขียงสวิงอื่ ทขีอื่เกวิดขขนี้นตามใจชอบและเปก็น
เหตตุบชังเอวิญ นขีอื่คมือความควิดในขม้อ 11-12 และการตขีคม่าของเขาในเรมืออื่ งสตวิปชัญญาและผลประโยชนย์
ตม่างๆของมชันถถูกพบในขม้อ 13-18
ปญจ 9:1-3

ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้นคคำเรนืที่องรคำวเหลล่คำนททั้มคำควิด ตรวจพวิจคำรณคำใหถ้สนวิทั้ วล่คำ คน

ชอบธรรมและคนมทสตวิปปัญญคำรวมทปัทั้งกวิจกคำรของเขคำทปัทั้งหลคำย กป็อยผใล่ นพระหปัตถย์ของพระเจถ้คำ จะ
ทรงรปักหรนือทรงเกลทยดกป็ตคำม มนบษยย์หคำรผถ้ไมล่ ทบกอยล่คำงกป็อยผล่ตล่อหนถ้คำเขคำทปัทั้งหลคำย ความคธิดเกรธิที่นนทา
ตรงนภีรกคล็ สือวตาพระเจข้าทรงถสือกธิจการทนัรงหลายของคนชอบธรรมและคนมภีปนัญญาไวข้ในพระหนัตถย
ของพระองคย ในทางกลนับกนันมนรุษยยกไล็ มตรรูข้จรธิงๆวตาอะไรอยรูใต นใจของตน มนรุษยยนร นันเหลาะ และ
สองจธิตสองใจระหวตางความรนักและความเกลภียดชนัง
2 สวิที่งสคำรพปัดตกแกล่คนทปัทั้งปวงเหมนือนกปันหมด คนือเหตบกคำรณย์อปันเดทยวกปันตกแกล่คนชอบ
ธรรมและคนชปัวที่ ตกแกล่คนดท ตกแกล่คนสะอคำดและคนททที่มทมลทวิน ตกแกล่ผถ้ทผ ทที่ถวคำยสปัตวบผชคำ และแกล่ผถ้ผ
ททที่ไมล่ถวคำยสปัตวบผชคำ ตกแกล่คนดทอยล่คำงไรกป็ตกแกล่คนบคำปอยล่คำงนปัทั้น ตกแกล่คนปฏวิญคำณอยล่คำงไรกป็ตกแกล่
คนไมล่กลถ้คำปฏวิญคำณอยล่คำงนปัทั้น เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ เหตรุการณยตตางๆของชภีวธิตเกธิดขถึรนกนับมนรุษยยทรนัง
ปวงเหมสือนกนันหมดไมตวาต จะคนดภีหรสือคนชนัวที่ นภีที่บอกเปล็นนนัยถถึงหนัวขข้อหลนักทภีที่วาต ทรุกสธิที่งลข้วนอนธิจจนัง
มรุมมองของเขากล็คสือวตาการทภีคที่ นเราจะเปล็นคนชอบธรรมหรสือคนชนัวที่ นนัรนกล็ไมตสทาคนัญเทตาไร
เหตรุการณยเดภียวกนันจะตกแกตคนทนัรงสองพวกเหมสือนกนัน ปนัญญาแบบมนรุษยยของซาโลมอนเขข้าใกลข้
แนวคธิดเรสือที่ งชะตากรรม – อะไรจะเกธิดกล็ตข้องเกธิด
3 นทที่แหละเปป็นสวิงที่ สคำมคำนยย์ททที่มทอยผล่ในบรรดคำกคำรททที่บปังเกวิดขนทั้นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ คนือวล่คำมท
เหตบกคำรณย์อปันเดทยวกปันททที่ตกแกล่คนทปัทั้งปวง เออ จวิตใจของบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์กป็เตป็มไปดถ้วย
ควคำมชปัที่ว และควคำมบถ้คำบออยผล่ในใจของเขคำเมนืที่อมทชทววิตและตล่อจคำกนปัทั้นเขคำกป็ไปอยผล่กบปั คนตคำย นภีคที่ สืออภีก
รรูปแบบของสธิที่งทภีที่ถรูกเสนอไปแลข้วในขข้อกตอนหนข้า เหตรุการณยเดภียวกนันเกธิดขถึรนกนับทนัรงคนดภีและคนชนัวที่
กลตาวในแงตมนรุษยยกคล็ อสื ทนัรงคนดภีและคนชนัวที่ เจอกนับสภาพอากาศแบบเดภียวกนัน ทนัรงสองพวกเสภียชภีวธิต

ทนัรงสองพวกมภีโรคภนัยไขข้เจล็บ กระนนัรนซาโลมอนกล็พลาดความจรธิงอนันยธิงที่ ใหญตนร นันทภีที่วาต พระเจข้าทรง
อวยพรคนชอบธรรมทนัรงตอนนภีรและในนธิรนันดรยกาลทภีที่จะมา มภีบทาเหนล็จสทาหรนับคนชอบธรรม มภี
พระพรของพระเจข้าสทาหรนับความสนัตยยซสืที่อ
ปญจ 9:4-10

คราวนภีรซาโลมอนหนันไปกลตาวขข้อสรรุปอภีกประการของตน สล่วนคน

ใดททที่มปัที่วสบ มอยผล่กบปั คนทปัทั้งปวงททที่มทชทววิต คนนปันทั้ กป็มทควคำมหวปังใจไดถ้ ดถ้วยวล่คำสบ นขปั ททที่เปป็นกป็ยปังดทกวล่คำสวิงโตททที่
ตคำยแลถ้ว หนัวขข้อหลนักของขข้อสรรุปถนัดไปของซาโลมอนตรงนภีรกคล็ สือวตา จรธิงๆแลข้วชภีวธิตในตอนนภีรกมล็ ภี
เพภียงเทตานภีร ดนังนนัรนจงใชข้ชภีวธิตเพสือที่ วนันนภีร ดรูเหมสือนวตาไมตมภีการคธิดถถึงสวรรคยทภีที่จะมาเลยในวธิธภีคธิดแบบ
กลนับสนัตยยของซาโลมอน แนตทภีเดภียวแมข้เขาออกปากวตารนักพระเจข้า วธิธภีคธิดแบบเนสืรอหนนังของซาโลมอ
นกล็คอสื วตา ชภีวธิตมภีเพภียงเทตานภีร ดนังนนัรนจงใชข้ชภีวธิตใหข้คมรุข้
5 เพรคำะวล่คำคนเปป็นยล่อมรผถ้วล่คำเขคำเองจะตคำย แตล่คนตคำยแลถ้วกป็ไมล่รถ้อผ ะไรเลย เขคำหคำไดถ้รปับ
รคำงวปัลอทกไมล่ ดถ้วยวล่คำใครๆกป็พคำกปันลนืมเขคำเสทยหมด อภีกครนัรงทภีซที่ าโลมอนพรูดจากมรุมมองแบบมนรุษยย
อนันปราศจากพระเจข้าลข้วนๆ เฉพาะคนเหลตานนัรนทภีที่ยงนั มภีชวภี ธิตอยรูใต นตอนนภีรไดข้รนับประโยชนยใดๆ หลนัง
จากความตายแลข้ว (ในมรุมมองของเขา) ไมตมภีอะไรเลย – ไมตมแภี มข้แตตการระลถึกถถึงคนตาย
6 ทปัทั้งควคำมรปัก ควคำมชปัง และควคำมอวิจฉคำของเขคำไดถ้สคำบสผ ญไปแลถ้ว ในบรรดคำกคำรททที่บงปั เกวิด
ขนนทั้ ภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ เขคำทปัทั้งหลคำยหคำมทสล่วนรล่วมอทกตล่อไปไมล่ เมสืที่อคนเราตาย เขากล็ทรธิงอารมณยและ
ความปรารถนาทนัรงปวงของตนไวข้ขข้างหลนัง พวกเขาจากไปเมสืที่อเสภียชภีวตธิ อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนเขภียน
จากมรุมมองทภีที่วาต หลนังจากการเสภียชภีวธิต ไมตมกภี ารเปล็นอยรูอต ภีกตตอไป นนันที่ แหละคสือมรุมมองของคน
มากมายทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวและยนังไมตไดข้รนับความรอด
7 ไปเถวิด ไปรปับประทคำนอคำหคำรของเจถ้คำดถ้วยควคำมชนืที่นชม และไปดนืที่มนคทั้คำองบล่นของเจถ้คำดถ้วยใจ
รล่คำเรวิง เพรคำะพระเจถ้คำทรงเหป็นชอบกปับกคำรงคำนของเจถ้คำแลถ้ว ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา จงกธิน ดสืมที่ และ
รสืนที่ เรธิงในตอนนขีนี้เพราะวตาชภีวธิตมภีเพภียงเทตานภีร เทตาทภีที่เขาทราบ พระเจข้าทรงสนพระทนัยแตตเพภียงสธิที่งทภีที่เปล็น
อยรูตต อนนภีร – ตามความคธิดของซาโลมอนผรูข้กลนับสนัตยย

8 จงใหถ้เสนืทั้อผถ้คำของเจถ้คำขคำวอยผล่เสมอ และนคทั้คำมปันททที่ศทรษะของเจถ้คำกป็อยล่คำใหถ้ขคำด เพราะวตาชภีวธิตมภี
เพภียงเทตานภีร จงใชข้ใหข้คมรุข้ เสภียเดภีดี๋ยวนภีร ใชข้มนนั ใหข้เตล็มทภีที่ในตอนนภีร เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ ชภีวธิตกล็มเภี ทตานภีร
เขาแนะนทาอภีกวตา 9 เจถ้คำจงอยผล่กวินดถ้วยควคำมชนืที่นชมยวินดทกบปั ภรรยคำซนงที่ เจถ้คำรปักตลอดปทเดนือน
แหล่งชทวตวิ อนวิจจปังของเจถ้คำ ซนงที่ พระองคย์ไดถ้ทรงประทคำนใหถ้แกล่เจถ้คำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ตลอดปทเดนือน
อนวิจจปังของเจถ้คำ ดถ้วยวล่คำนปัที่นเปป็นสล่วนในชทววิตและในกคำรงคำนของเจถ้คำ ซนที่งเจถ้คำไดถ้ออกแรงกระทคคำภคำยใตถ้
ดวงอคำทวิตยย์ คทาแนะนทานภีรของซาโลมอนกล็เปล็นการกลตาวอภีกรรูปแบบของหนัวขข้อหลนักทภีที่วาต จงใชข้ชภีวตธิ
เพสือที่ วนันนภีร จงสนรุกกนับชภีวธิตและครอบครนัวของครุณเดภีดี๋ยวนภีร
ซาโลมอนสรรุปเนสืรอหาตอนนภีรโดยแนะนทาวตา 10 มนือของเจถ้คำจปับทคคำกคำรงคำนอะไร จงกระทคคำ
กคำรนปันทั้ ดถ้วยเตป็มกคคำลปังของเจถ้คำ เพรคำะวล่คำในแดนคนตคำยททที่เจถ้คำจะไปนปัทั้นไมล่มทกคำรงคำน หรนือแนวควคำม
ควิด หรนือควคำมรผถ้ หรนือสตวิปปัญญคำ จงใชข้ชภีวธิตเพสือที่ วนันนภีร เอาใหข้ครุข้มเสภียตอนนภีรเพราะวตาหลนังจากเสภียชภีวธิต
กล็ไมตมภีอะไรแลข้ว อภีกครนัรงทภีที่ซาโลมอนสะทข้อนใหข้เหล็น ‘สตธิปนัญญา’ แบบมนรุษยยของชายคนหนถึงที่ ทภีที่
กลนับสนัตยย
ปญจ 9:11-12

ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้เหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์อทกวล่คำ คนเรป็วไมล่ชนะในกคำรววิที่ง

แขล่งเสมอไป หรนือฝล่คำยมทกคคำลปังไมล่ชนะสงครคำมเสมอไป หรนือคนฉลคำดไมล่รปับประทคำนเสมอไป หรนือ
คนมทควคำมเขถ้คำใจไมล่รคที่คำรวยเสมอไป หรนือผผทถ้ ทที่เชทที่ยวชคำญไมล่ไดถ้รปับควคำมโปรดปรคำนเสมอไป แตล่วคำร
และโอกคำสมทมคำถนงเขคำทบกคน เทตาทภีที่ซาโลมอนทราบ โอกาสตตางๆของชภีวธิตโดยพสืรนฐานแลข้วกล็คสือ
ความบนังเอธิญและโชค บางคนชนะการแขตงขนันและการสรูข้รบตตางๆ บางคนกล็ไมตชนะ บางคนกลาย
เปล็นคนมนังที่ มภี บางคนกล็ไมต บางคนประสบความสทาเรล็จ บางคนกล็ไมต ในมรุมมองของเขามนันเปล็นเรสืที่อง
ของวาระและโอกาสทนัรงสธิรน – การอยรูถต รูกทภีที่ถรูกเวลา อภีกครนัรงทภีที่ขอข้ สรรุปตตางๆของนนักปรนัชญาแบบ
มนรุษยยนธิยมปรากฏใหข้เหล็น
12 เพรคำะวล่คำมนบษยย์ไมล่รถ้วผ คำรของตน ปลคำตวิดอยผล่ในอวนอปันรถ้คำยฉปันใด และนกถผกดปักตวิดอยผใล่ น
บล่วงแรถ้วฉปันใด วคำรอปันรถ้คำยกป็มคำถนงบบตรทปัทั้งหลคำยของมนบษยย์ เขคำกป็ถผกวคำรอปันรถ้คำยนปัทั้นดปักจปับตวิดโดย
ฉปับพลปันเหมนือนกปันฉปันนปันทั้ ซาโลมอนสรรุปวตาไมตมภีใครรรูข้วาต จะเกธิดอะไรขถึรน – และเขากล็พรูดถรูกเรสืที่อง

นภีร เขาสรรุปอภีกวตาเหมสือนปลาทภีที่ตธิดในอวนหรสือนกทภีที่ตธิดกนับ มนรุษยยกถล็ รูกดนักจนับโดยไมตรตรูข้ นัวในความ
ยากลทาบากตตางๆของชภีวธิตฉนันนนัรน สทาหรนับคนทภีที่ยนังไมตรอดในโลก แนตนอนวตามภีความจรธิงตรงนภีรอยรูต
บข้าง อยตางไรกล็ตามสทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีที่รจรูข้ นักองคยพระผรูข้เปล็นเจข้าและอยรูใต นใจกลางแหตงนทราพระทนัย
ของพระองคย ทรุกสธิที่งตตางรต วมมสือกนันเพสือที่ ใหข้เกธิดผลดภีแกตคนเหลตานนัรนทภีที่รนักพระเจข้าและเปล็นผรูข้ทภีที่ทรง
เรภียกตามพระประสงคยของพระองคย
ปญจ 9:13-18

ซาโลมอนสรรุปอภีกวตาสตธิปนัญญาแบบมนรุษยยกดล็ ภีกวตาการใชข้กาท ลนัง

บนังคนับโดยพลการ ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นเรนืที่องสตวิปปัญญคำภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ เหป็นวล่คำเปป็นเรนืที่องใหญล่โตดปังตล่อไป
นททั้ 14 ยปังมทเมนืองเลป็กๆเมนืองหนนที่ง มทคนอยผล่ในเมนืองนปัทั้นนถ้อยคน แลถ้วมทมหคำกษปัตรวิยมย์ คำตทเมนืองนปัทั้นและ
ลถ้อมเมนืองนปัทั้นไวถ้ และสรถ้คำงเครนืที่องลถ้อมไวถ้รอบเมนือง 15 แตล่ในเมนืองนปัทั้นมทชคำยฉลคำดแตล่ยคำกจนอยผคล่ น
หนนที่ง และชคำยคนนททั้ชวล่ ยเมนืองนปัทั้นไวถ้ใหถ้พถ้นดถ้วยปปัญญคำของตน แตล่หคำมทใครจดจคคำรคคำลนกถนงชคำย
ยคำกจนคนนททั้ไมล่ ซาโลมอนสมมตธิเรสืที่องราวหนถึที่งเกภีที่ยวกนับนครเลล็กๆนครหนถึที่งทภีที่ถรูกลข้อมโดยกษนัตรธิยยผรูข้
มภีอทานาจองคยหนถึงที่ กระนนัรนชายมภีปนัญญาคนหนถึที่งทภีที่ไมตมภีใครรรูจข้ นักในเมสืองนนัรนกล็เจรจาขข้อตกลง
สนันตธิภาพไดข้ (แมข้เขาถรูกลสืมในไมตชข้ากล็ตาม)
ซาโลมอนจถึงสรรุปวตา 16 แตล่ขถ้คำพเจถ้คำวล่คำ สตวิปปัญญคำกป็ดทกวล่คำกคคำลปังวปังชคำ ถนงสตวิปปัญญคำของชคำย
ยคำกจนคนนปันทั้ ถผกดผแคลน และถถ้อยคคคำของเขคำไมล่มทใครฟปังกป็ตคำมทท แมข้วาต สตธิปนัญญาของคนๆหนถึที่ง
ถรูกไมตเหล็นคตาบตอยๆ การเจรจาตตอรองกล็ดภีกวตาการใชข้กาท ลนังบนังคนับ อภีกครนัรงมภีปนัญญาแบบมนตุษยย์ในขข้อ
สรรุปตตางๆของซาโลมอน
ยธิงที่ กวตานนัรน 17 ถถ้อยคคคำของคนฉลคำดซนที่งไดถ้ยวินในททที่สงปัดดทกวล่คำสวิงหนคำทของผผถ้ครอบครองคน
เขลคำ ซาโลมอนหมายเหตรุความจรธิงอยตางหนถึที่งของชภีวตธิ คทาแนะนทาอนันมภีปนัญญาตตางๆถรูกไดข้ยธินในทภีที่
สงบเงภียบขณะทภีที่เสภียงกถึกกข้องของเหลตาคนโงตคสืออาณาจนักรของคนๆนนัรนทภีที่อยากครอบครองเหนสือ
พวกเขา สตธิปนัญญาไมตถรูกคข้นพบในเสภียงอถึกทถึก ปกตธิแลข้วมนันถรูกพบในบรรยากาศทภีที่เงภียบสงบ นนั นที่
เปล็นความจรธิงในการทะเลาะวธิวาทของครูตสมรส มนันเปล็นความจรธิงดข้วยในการเมสือง

18 สตวิปปัญญคำดทกวล่คำเครนืที่องอคำวบธยบทโธปกรณย์ แตล่คนบคำปคนเดทยวยล่อมบปัที่นรอนควคำมดทเสทย
เปป็นอปันมคำกไดถ้ ซาโลมอนปธิดทข้ายบทนภีรดวข้ ยความจรธิงสองประการของชภีวธิต สตธิปนัญญายตอมดภีกวตา
อาวรุธและคนบาปเพภียงคนเดภียวยตอมททาลายความดภีเสภียเปล็นอนันมากไดข้จรธิงๆ ไมตใชตทรุกสธิที่งทภีที่ซาโลมอ
นกลตาวผธิดเสภียหมด อยตางไรกล็ตาม เราควรระลถึกวตาเขาเขภียนจากมรุมมองของสตธิปนัญญาแบบมนรุษยย
และไมตใชตสตธิปนัญญาของพระเจข้า
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 10: ในบททขีอื่ 10 ซาโลมอนนนาเสนอคนาภาษวิตอขีกชตุดหนขอื่ง
แนม่นอนวม่ามขีสตวิปชัญญาแบบมนตุษยย์ตรงนขีนี้ นอกจากนขีนี้ขม้อความในบทนขีกนี้ ก็ไดม้รชับการดลใจเชม่นกชัน นม่า
จะมขีความจรวิงในบทนขีมนี้ ากกวม่าเนมืนี้อหาสม่วนกม่อนหนม้าของหนชังสมือเลม่มนขีนี้
ปญจ 10:1-3

แมลงวปันตคำยยล่อมทคคำใหถ้ขททั้ผนทั้งของคนปรบงยคำบผดเหมป็นไป ดปังนปัทั้น

ควคำมโงล่เขลคำนวิดหนล่อยกป็ทคคำใหถ้เขคำเสทยชนือที่ ดถ้วยในเรนืที่องสตวิปปัญญคำและเกทยรตวิยศ ซาโลมอนวาดภาพ
โดยใชข้คทาพรูดใหข้เหล็นถถึงยาขภีรผร งถึ ราคาแพงซถึที่งถรูกจนัดเตรภียมโดยเภสนัชกรคนหนถึที่ง กระนนัรนยาขภีรผร งถึ ราคา
แพงนภีรหากพบวตามภีแมลงวนันตายอยรูใต นนนัรนหลายตนัวยตอมนตาสะอธิดสะเอภียน คนทภีที่ดทารงตทาแหนตงผรูข้นทา
และมภีความรนับผธิดชอบทภีที่ความบาปหรสือความโงตเขลาถรูกพบในชภีวธิตของเขากล็เปล็นเชตนนนัรน เหมสือน
กนับทภีที่ยานนัรนถรูกททาใหข้เสภียไปและหมดประโยชนยเพราะแมลงวนันตายหลายตนัวอยรูใต นนนัรน ความมภี
ประสธิทธธิภาพของคนๆหนถึงที่ ทภีที่ดทารงตทาแหนตงผรูข้นทาซถึที่งปลตอยใหข้ความบาปเขข้ามาในชภีวตธิ ของเขากล็
เปล็นเชตนนนัรน มนันสามารถททาลายตทาแหนตงของเขาในการรนับใชข้นร นันไดข้
2 จวิตใจของคนททที่มทสตวิปปัญญคำยล่อมอยผล่ททที่ขถ้คำงขวคำมนือของตน แตล่จวิตใจของคนเขลคำยล่อมอยผทล่ ทที่
ขถ้คำงมนือซถ้คำยของตปัว ความถนนัดของมสือขวาของคนๆหนถึงที่ เทภียบกนับพละกทาลนังและความถนนัดทภีที่นอข้ ย
กวตาของมสือซข้าย (ในคนๆหนถึที่งทภีที่ถนนัดขวา) เปล็นฉากหลนังของภาษธิตนภีร เหมสือนกนับทภีที่มสือขข้างขวาของ
คนๆหนถึงที่ ทภีที่ถนนัดขวายตอมคลตองแคลตวและชทานาญกวตา ใจของคนทภีที่มภีปนัญญากล็เปล็นเชตนนนัรน เมสือที่
เปรภียบเทภียบกนันแลข้ว ใจของคนโงตกเล็ ปล็นเหมสือนความงรุตมงตามของมสือขข้างซข้ายนนัรน

3 แมถ้เมนืที่อคนเขลคำกคคำลปังเดวินไปตคำมทคำง เขคำกป็ขคำดสคคำนนก และตปัวเขคำมปักแสดงแกล่ทบกคนวล่คำตน
เปป็นคนเขลคำ การขาดสตธิปนัญญาของคนโงตยอต มปรากฏชนัดแกตผรูข้อสืที่น เมสือที่ คนโงตอยรูใต กลข้ๆ พวกเขากล็
ประกาศตนัววตาเปล็นคนโงตแกตทรุกคนทภีที่อยรูแต ถวนนัรน ซาโลมอนใชข้คทาวตา คนเขลาตรงนภีรเหมสือนทภีที่เขาใชข้
ในหนนังสสือสรุภาษธิต คนเขลาในความหมายตามพระคนัมภภีรยอาจถรูกพรรณนาในคทาพรูดสมนัยใหมตไดข้วาต
เปล็น ‘เจข้างนังที่ ’ นนันที่ คสือ ‘คนหนัวขบถ’ ทภีที่ไมตยอมฟนังใครและหมายถถึงคนทภีที่มรุตงททาตามความปรารถนา
ของตนดข้วย คนโงตแสดงตนัวใหข้เปล็นทภีที่ประจนักษยโดยการตนัดสธินใจและคทาพรูดตตางๆของตน
ปญจ 10:4-7

คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนไปใหข้คทาแนะนทาเกภีที่ยวกนับวธิธภีปฏธิบนัตธิตนเมสือที่

อยรูตต ตอหนข้าบรรดาเจข้านายหรสือพวกผรูข้นทาบข้าง ถถ้คำใจของเจถ้คำนคำยเกวิดโมโหขนทั้นตล่อทล่คำน อยล่คำออกเสทย
จคำกททที่ของทล่คำน เพรคำะวล่คำอคำรมณย์เยป็นยล่อมระงปับควคำมผวิดใหญล่หลวงไวถ้ไดถ้ เมสืที่อคนโงตเขลาถรูกตนัก
เตสือนหรสือถรูกตธิเตภียนโดยผรูข้นทาหรสือเจข้านาย พวกเขากล็มนักเกล็บขข้าวของและเดธินจากไป ซาโลมอนก
ลนับแนะนทาใหข้ยอมฟนังคทาตนักเตสือนนนัรนของเจข้านาย นนันที่ เปล็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี จนถถึงวนันนภีรครธิสเตภียนทภีที่
อตอนแอทนัรงหลายมนักจะไปจากครธิสตจนักรเพราะวตาศธิษยาภธิบาลททาใหข้พวกเขาขนัดเคสืองใจหรสือททาใหข้
พวกเขารรูข้สถึกฟข้องใจเพราะความบาปหรสือการออมชอมในชภีวธิตของพวกเขา คทาแนะนทาของซาโลม
อนกล็คสือ จงอยรูตต ตอไปและนบนอบเชสืที่อฟนังผรูข้นทา
5 มทสวิที่งสคำมคำนยย์ททที่ขถ้คำพเจถ้คำเหป็นภคำยใตถ้ดวงอคำทวิตยย์ ประหนนงที่ วล่คำเปป็นควคำมผวิดซนงที่ มคำจคำกผผถ้มท
อคคำนคำจ 6 คนือคนเขลคำถผกแตล่งตปัทั้งไวถ้ในตคคำแหนล่งสผ งใหญล่ และคนมปัที่งคปัที่งรปับตคคำแหนล่งตคที่คำตถ้อย 7 ขถ้คำพเจถ้คำ
เหป็นทคำสขทที่มถ้คำ และเจถ้คำนคำยเดวินททที่พนืทั้นแผล่นดวินอยล่คำงทคำส ในทางกลนับกนัน ซาโลมอนไดข้เหล็นคนเหลตา
นนัรนทภีที่มภีสธิทธธิอทานาจสต งเสรธิมคนโงตขร นถึ เหนสือคนเหลตานนัรนทภีที่ควรไดข้รบนั ความเคารพยกยตอง สทาหรนับซา
โลมอนนภีเที่ ปล็นเรสืที่องสามานยย แนตทภีเดภียวเมสือที่ คนเหลตานนัรนในตทาแหนตงผรูข้นทาเลสืที่อนขนัรนคนเหลตานนัรนทภีโที่ งต
เขลา มนันยตอมบนันที่ ทอนความนตาเชสืที่อถสือของพวกเขาเอง
ปญจ 10:8-9

ผผใถ้ ดขบดบล่อไวถ้ ผผนถ้ ปัทั้นจะตกลงในบล่อนปัทั้น ซาโลมอนนทาเสนอคทาพรูดทภีที่

เปล็นความจรธิงหลายประการในรรูปคทาภาษธิต เมสืที่อผรูข้ใดวางกนับดนักไวข้สทาหรนับคนอสืนที่ เขาอาจตกลงไป
ในกนับดนักนนัรนเอง นนันที่ เปล็นความจรธิงอยรูเต หมสือนเดธิมจนถถึงวนันนภีร ผผถ้ใดพปังรปัทั้วตถ้นไมถ้ทะลบเขถ้คำไป งผจะขบ

กปัดผผถ้นปัทั้น เพราะเคยอยรูใต นสภาพอากาศเขตรข้อน ผรูข้เขภียนทตานนภีรจทาไดข้ดภีถถึงคทาเตสือนใหข้ระวนังการตนัดเลล็ม
รนัรวตข้นไมข้: เพราะวตาพวกงรูพธิษชอบซตอนตนัวอยรูใต นนนัรน ประเดล็นของซาโลมอนกล็คสือ คทาเตสือนใหข้ระวนัง
การตนัดสธินใจเรสือที่ งตตางๆของชภีวธิต
9 ผผใถ้ ดสกปัดหวิน ผผถ้นนปัทั้ จะเจป็บเพรคำะหวินนปัทั้น ผผใถ้ ดผล่คำขอนไมถ้ ผผนถ้ ปัทั้นจะประสบอปันตรคำยเพรคำะ
ขอนไมถ้นปัทั้นไดถ้ การเอาหธินกตอสรข้างมาอาจเปล็นเรสืที่องอนันตรายไดข้ไมตวาต จากบตอหธิน หรสือออกมาจาก
กองหธิน หรสือจากอาคารหลนังหนถึที่งกล็ตาม เชตนเดภียวกนัน การผตาฟสืนกล็เปล็นเรสือที่ งอนันตรายดข้วย เศษไมข้ทภีที่
ถรูกผตาอาจกระเดล็นออกมาแรงมากๆไดข้ ประเดล็นทภีที่ใหญตกวตาของซาโลมอนกล็คสือวตา คนเราควรระวนัง
เกภีที่ยวกนับการตนัดสธินใจตตางๆและการกระททาตตางๆของตนในชภีวธิต คทาแนะนทานนัรนยนังเปล็นความจรธิงจน
ทรุกวนันนภีร
ปญจ 10:10

ถถ้คำขวคำนทนืที่อแลถ้ว และเขคำไมล่ลปับใหถ้คม เขคำกป็ตถ้องออกแรงมคำกกวล่คำ

แตล่สตวิปปัญญคำจะชล่วยใหถ้บรรลบควคำมสคคำเรป็จ เหมสือนกนับใบมภีดทภีคที่ มยตอมมภีประสธิทธธิภาพมากกวตาใบ
มภีดทภีที่ทสืที่อ สตธิปนัญญาในชภีวธิตยตอมเปล็นประโยชนยมากกวตาการไมตมมภี นัน
ปญจ 10:11-15

คราวนภีรซาโลมอนเปลภีที่ยนไปกลตาวถถึงคทาแนะนทาเกภีที่ยวกนับการใชข้ลธิรน

ถถ้คำงผขบเสทยกล่อนททที่ทคคำใหถ้มปันเชนืที่อง หมองผกป็ไมล่เปป็นประโยชนย์อะไรแลถ้ว งรูจะฉกเมสืที่อไมตถรูกททาใหข้เชสืที่อง
ภาพเปรภียบนภีรจถึงเปรภียบไดข้กบนั หมองผ (คนพผดไปเรนืที่อย) คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (ลาโชวนย์ และ บาหย์อชัล) มภี
ความหมายวตา คนทภีที่ชอบใชข้ลธินร ของตน ความหมายทภีที่สทาคนัญกวตากล็คสือ คนทภีปที่ ากเปราะ คนทภีที่พรูดมาก
หรสือคนทภีพที่ รูดไมตหยรุด
12 ถถ้อยคคคำจคำกปคำกของผผมถ้ ทสตวิปปัญญคำกป็มทค บณ แตล่รมวิ ฝทปคำกของคนเขลคำจะกลนืนตปัวเองเสทย
สตธิปนัญญาจะกตอใหข้เกธิดครุณ ตรงกนันขข้าม ปากของคนโงตสรุดทข้ายแลข้วจะกลสืนกธินตนัวเขาเอง ความ
หมายตรงนภีรกคล็ อสื วตาคนมภีปนัญญาจะเปภีที่ยมดข้วยครุณ แตตปากทภีที่ปรนนธิบนัตธิตวนั เองของคนโงตจะนทาความ
พธินาศมาสรูตตนัวเขาเอง
สทาหรนับคนโงต 13 ถถ้อยคคคำจคำกปคำกของเขคำเปป็นควคำมเขลคำตปัทั้งแตล่เรวิที่มปรวิปคำก ตอนจบถถ้อยคคคำ
นปันทั้ กป็เปป็นควคำมบถ้คำบออยล่คำงรถ้คำย ในเรธิที่มแรกคทาพรูดตตางๆของคนโงตกโล็ งตเขลาอยรูแต ลข้ว อยตางไรกล็ตาม

หากถรูกปลตอยใหข้ออกมาตตอไป พวกมนันกล็จะเรธิที่มชนัวที่ รข้ายและถถึงขนัรนเพภีรยนเลยดข้วยซทรา สรุดทข้ายแลข้วคน
โงตจะพรูดไมตรเรูข้ รสืที่องและพรูดเพข้อไปเรสือที่ ยยามถรูกยนัวที่ ยรุ
14 คนเขลคำพผดมคำกซคทั้คำซคำก มนบษยย์หคำรผถ้ไมล่วล่คำเหตบอปันใดจะบปังเกวิดขนทั้น ใครเลล่คำจะบอกเขคำไดถ้
วล่คำมทอะไรเกวิดขนทั้นเมนืที่อเขคำลล่วงไป วธิธภีหนถึที่งทภีคที่ นโงตเปธิดเผยตนัวเองกล็โดยปรธิมาณคทาพรูดของพวกเขา คน
โงตพดรู ตลอด เพราะคนโงตพรูดไปเรสือที่ ย จถึงไมตมภีใครทราบจรธิงๆวตาเขากทาลนังพรูดเรสืที่องอะไรอยรูต นอกจาก
นภีรคนโงตยงนั ไมตยอมรนับคทาตนักเตสือนแกข้ไขโดยงตายดข้วย
15 กคำรงคำนของคนเขลคำกระทคคำใหถ้เขคำทบกคนเหนป็ดเหนนืที่อย ดถ้วยวล่คำเขคำไมล่รถ้จผ ปักทคำงททที่จะ
เขถ้คำไปในกรบง เหล็นไดข้ชนัดวตาเปล็นบรธิบทเดภียวกนันกนับอนันขข้างบน ซาโลมอนออกความเหล็นวตาคนโงต
ททาใหข้คนทนัรงหลายทภีที่อยรูรต อบตนัวเขาเหนล็ดเหนสืที่อย – เหล็นไดข้ชนัดวตาโดยปากของเขา เขาไมตมภีหนัวคธิดทภีที่จะ
เขข้าไปในสถานทภีแที่ หตงหนถึที่งและหรุบปากของตนเสภีย
ปญจ 10:16-17

ความจรธิงทภีที่เหล็นงตายๆเพธิมที่ เตธิมเกภีที่ยวกนับผรูข้นทาถรูกหมายเหตรุไวข้ โอ บถ้คำน

เมนืองเออ๋ย ววิบตปั วิแกล่เจถ้คำเมนืที่อกษปัตรวิยย์ของเจถ้คำเปป็นเดป็ก และเจถ้คำนคำยทปัทั้งหลคำยของเจถ้คำมทกคำรเลททั้ยงกปัน
สนบกสนคำนแตล่เชถ้คำ ประชาชาตธิตตางๆทภีที่ปกครองโดยกษนัตรธิยยตลอดหลายศตวรรษตตางเผชธิญกนับชตวง
เวลาแหตงความยากลทาบากเมสืที่อกษนัตรธิยยองคยใหมตเปล็นเพภียงแคตเดล็กคนหนถึที่ง แนตนอนวตานนันที่ เปล็นความ
จรธิงสทาหรนับรนัชทายาทสมนัยตตอๆมาของซาโลมอน นนันที่ คสือ โยอาช อรุสซภียาหยและโยสธิยาหย ประเดล็นทภีที่
สทาคนัญกวตากล็คสือวตามภีหลายครนัรงทภีที่บรรดากษนัตรธิยยแมข้โตเปล็นผรูข้ใหญตแลข้วกล็ยงนั ททาตนัวเหมสือนเดล็กๆ บท
เรภียนนภีรมไภี วข้จนถถึงสมนัยนภีรเชตนกนันทภีคที่ นเหลตานนัรนซถึที่งดทารงตทาแหนตงผรูข้นทาควรหลภีกเลภีที่ยงพฤตธิกรรมทภีโที่ งต
เขลาและไมตรจรูข้ นักโต ความคธิดตรงนภีรชวนใหข้นถึกถถึงขข้อ 1 ของบทนภีร
เชตนเดภียวกนัน 17 โอ บถ้คำนเมนืองเออ๋ย ควคำมสคคำรคำญจะมทแกล่เจถ้คำ เมนืที่อกษปัตรวิยย์ของเจถ้คำเปป็นบบตร
ชคำยของขบนนคำง และเจถ้คำนคำยของเจถ้คำมทกคำรเลททั้ยงตคำมกคำลเทศะ เพนืที่อจะมทกคคำลปังวปังชคำ มวิใชล่จะดนืที่มใหถ้
มนนเมคำ ซาโลมอนเขภียนถถึงพวกผรูข้ครอบครองทภีที่ใชข้อทานาจของตนอยตางผธิดๆโดยการกธินเลภีรยงสทาเรธิง
สทาราญ ในทางกลนับกนันกษนัตรธิยย (หรสือผรูข้นทา) ทภีที่มภีปนัญญากล็คสือ ผรูข้ทภีที่ไมตใชข้ตทาแหนตงของตนในทางมธิชอบ

เพสือที่ บทารรุงบทาเรอตนเอง คนเหลตานนัรนทภีใที่ ชข้สธิทธธิพธิเศษของตนในชภีวธิตอยตางถรูกตข้องเหมาะสมยตอม
เปล็นสรุข
ปญจ 10:18-20

บทนภีรปดธิ ทข้ายดข้วยคทาภาษธิตเปล็นชรุดซถึที่งยนังเปล็นความจรธิงทภีที่เขข้าใจงตายๆ

จนถถึงสมนัยนภีร เพรคำะควคำมขททั้เกทยจ หลปังคคำจนงหปักพปังลง และเพรคำะมนือเกทยจครถ้คำนเรนือนจนงรปัที่วเฉอะแฉะ
การไมตเอาใจใสต และการขาดการบทารรุงรนักษาจะททาใหข้อาคารหลนังหนถึที่งชทารรุดทรรุดโทรมและพนังลง
ประเดล็นทภีที่สทาคนัญกวตากล็คสือวตา การไมตเอาใจใสต และการไมตใสต ใจรายละเอภียดตตางๆในชภีวธิตอาจนทาไปสรูต
ความยรุงต ยากรข้ายแรงไดข้ ความไมตเอาใจใสต จะตามทนันในทภีที่สรุด
บางทภีอาจดข้วยความคธิดในแงตราข้ ย ซาโลมอนจถึงหมายเหตรุวาต 19 เขคำจปัดงคำนเลททั้ยงไวถ้เพนืที่อใหถ้
คนหปัวเรคำะ และนคทั้คำองบล่นทคคำใหถ้ชนนืที่ บคำน และเงวินกป็จปัดใหถ้ไดถ้ท บกอยล่คำง แมข้งานเลภีรยงอาจเปล็นสธิที่ง
สนรุกสนานเพสือที่ ชนักจรูงผรูข้อสืที่น สธิที่งทภีที่ชนักจรูงทภีที่แทข้จรธิงกล็คสือเงธิน ประเดล็นของเขากล็คสือวตา เงธินจนัดไดข้ทรุกสธิที่ง
มนันใชข้ไดข้ผลขณะทภีที่ไมตมภีสที่ ธิงอสืนที่ ใดใชข้ไดข้ผล
สรุดทข้ายซาโลมอนเตสือนวตา 20 อยล่คำแชล่งดล่คำกษปัตรวิยย์ เออ แมถ้แตล่ควิดแชล่งดล่คำในใจกป็อยล่คำเลย และ
อยล่คำแชล่งคนมปัที่งมทททที่ในหถ้องนอนของเจถ้คำ เพรคำะนกในอคำกคำศจะคคำบเสทยงของเจถ้คำไป หรนือตปัวททที่มทปทก
จะเลล่คำเรนืที่องนปัทั้น เขาตนักเตสือนใหข้ระมนัดระวนังเกภีที่ยวกนับการวธิพากษยวธิจารณยคนเหลตานนัรนทภีที่ดทารงตทาแหนตง
ผรูข้นทาหรสืออยรูใต นตทาแหนตงทภีมที่ ภีอทานาจ คทาวธิพากษยวธิจารณยดงนั กลตาวอาจไปเขข้าหรูผรูข้นทาคนนนัรนไดข้ คทาพรูด
สมนัยใหมตทวภีที่ าต ‘นกตนัวเลล็กตนัวหนถึที่งบอกฉนัน’ อาจมภีทมภีที่ าจากขข้อนภีร สธิที่งตตางๆทภีที่เรากลตาวมภีวธิธภีอนันนตาทถึที่ง
ในการไปถถึงหรูคนทภีที่ถรูกพรูดถถึง นนันที่ ยนังเปล็นจรธิงเหมสือนเดธิมจนถถึงสมนัยนภีร
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 11: แมม้วม่าเนมืนี้อหาตอนกลางของหนชังสมือเลม่มนขีนี้มสขี ตวิปชัญญาของ
ชายคนหนขอื่งทขีอื่ทนาตามเนมืนี้อหนชังและกลชับสชัตยย์ ขณะทขีอื่ซาโลมอนใกลม้ถขงตอนจบของหนชังสมือเลม่มนขีนี้
แลม้ว คนาแนะนนาของเขากก็เรวิอื่มฟชังดถูมขีเหตตุผลมากขขนี้น ในครขงอื่ แรกของบทนขีนี้ เขาแนะนนาเรมือื่องความ
เอมืนี้อเฟมือนี้ เผมือื่อแผม่ ในครขงอื่ หลชังเขาเตมือนใหม้ระวชังการเผชวิญกชับการพวิพากษาของพระเจม้า

ปญจ 11:1-6

จงโยนขนมปปังของเจถ้คำลงบนนคทั้คำ เพรคำะอทกหลคำยวปันเจถ้คำจะพบมปัน

ไดถ้ ความคธิดทภีที่อยรูใต นคทาพรูดเปรภียบเปรยนภีรกคล็ อสื การเปล็นคนใจกวข้าง นอกจากนภีร เมสืที่อเราถวายใหข้
พระเจข้าและใหข้แกตผรูข้อสืที่น มนันกล็จะยข้อนกลนับมาหาเรา หลนักการพสืรนฐานตรงนภีรกคล็ อสื สธิที่งทภีที่พระเยซรูทรง
สอนไวข้ในลรูกา 6:38
2 จงปปันสล่วนหนนงที่ ใหถ้แกล่คนเจป็ดคน เออ ถนงแปดคนกป็ใหถ้เถอะ เพรคำะเจถ้คำไมล่ทรคำบวล่คำสวิที่ง
สคำมคำนยย์อยล่คำงใดจะบปังเกวิดขนทั้นบนพนืทั้นแผล่นดวิน หากคนเจล็ดคนมาขอความชตวยเหลสือ กล็จงใหข้มนนั แกต
พวกเขา หากคนทภีที่แปดโผลตมาขอความชตวยเหลสือ กล็จงชตวยเขาดข้วยเชตนกนัน ความคธิดทภีที่สทาคนัญตรงนภีร
กล็คสือการเปล็นคนเอสืรอเฟสืร อเผสืที่อแผต ดรู สรุภาษธิต 11:24
เพสือที่ ใหข้ภาพประกอบประเดล็นนภีรมากยธิงที่ ขถึรน ซาโลมอนหมายเหตรุวาต 3 ถถ้คำบรรดคำเมฆมทฝนอยผล่
เตป็ม มปันกป็จะเทหมดลงมคำบนแผล่นดวินโลก และถถ้คำตถ้นไมถ้ลถ้มลงทคำงใตถ้หรนือทคำงเหนนือ มปันลถ้มลงตรง
ไหน มปันกป็นอนอยผตล่ รงนปัทั้น เหมสือนกนับทภีที่เมฆกข้อนหนถึที่งจะหยาดฝนลงมา เรากล็ควรชตวยเหลสือผรูข้อสืที่น
เชตนกนัน นอกจากนภีรเราควรททาแบบนนัรนไมตวาต จะตกอยรูใต นสถานการณยใดกล็ตาม เหมสือนกนับทภีที่ตข้นไมข้
ตข้นหนถึงที่ ลข้มลงในทธิศทางใดกล็ตาม เรากล็ควรพรข้อมทภีที่จะชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นเชตนกนัน
4 ผผใถ้ ดมปัวสปังเกตลมกป็จะไมล่หวล่คำนพนืช และผผถ้ททที่มองเมฆกป็จะไมล่เกทที่ยวขถ้คำว คนทภีมที่ นัวแตตเฝข้าดรูลม
ฟข้าอากาศจะไมตมภีวนันหวตานพสืชหรสือเกล็บเกภีที่ยวเลย ประเดล็นกล็คสือ ‘จงไปททา’ ไมตวาต จะเปล็นยนังไงกล็ตาม
ในบรธิบททภีที่ใหญตกวตา ความคธิดตรงนภีรกคล็ อสื จงใหข้แกตผรูข้อสืที่นไมตวาต สถานการณยจะดรูดภีหรสือไมตกตล็ าม การ
ใหข้ในยามสรุขและยามทรุกขยเปล็นคทาแนะนทาของซาโลมอน และมนันเปล็นคทาแนะนทาทภีที่ดภี
5 เจถ้คำไมล่ทรคำบทคำงของววิญญคำณวล่คำไปทคำงไหน และกระดผกมทขนนทั้ ในมดลผกของหญวิงททที่มท
ครรภย์อยล่คำงไรฉปันใด เจถ้คำกป็จะไมล่ทรคำบถนงกวิจกคำรของพระเจถ้คำผผถ้ทรงกระทคคำสวิที่งสคำรพปัดฉปันนปัทั้น เหมสือน
กนับทภีที่เราไมตเขข้าใจจรธิงๆเกภีที่ยวกนับความลถึกลนับหลายประการของชภีวธิต เชตน พนัฒนาการของเดล็กใน
ครรภยมารดา เรากล็ไมตเขข้าใจการกระททากธิจของพระเจข้าเชตนกนัน
ดนังนนัรนซาโลมอนจถึงสรรุปเนสืรอหาตอนนภีรโดยใหข้คทาแนะนทาวตา 6 เวลคำเชถ้คำเจถ้คำจงหวล่คำนพนืชของ
เจถ้คำ และพอเวลคำเยป็นกป็อยล่คำหดมนือของเจถ้คำเสทย เพรคำะเจถ้คำหคำทรคำบไมล่วล่คำกคำรไหนจะเจรวิญ กคำรนททั้หรนือ

กคำรนปันทั้ หรนือกคำรทปัทั้งสองจะเจรวิญดทเหมนือนกปัน จงททางานของเจข้า (นนันที่ คสือ จงหวตานพสืชของเจข้า) แตต
จงชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นดข้วยเมสือที่ มภีโอกาส เราไมตรวรูข้ าต สธิที่งใดจะออกมาในรรูปแบบไหนไมตวาต มนันเปล็นการ
งานของเราหรสือการชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นกล็ตาม ประเดล็นสทาคนัญกล็คสือ จงชตวยเหลสือผรูข้อสืที่นในความตข้องการ
ของเขาแมข้เราไมตรวรูข้ าต ทรุกอยตางมนันจะออกมาในรรูปไหนกล็ตาม
ปญจ 11:7-8

แสงสวล่คำงเปป็นททที่ชนืที่นใจ และกคำรททที่นยปั นย์ตคำเหป็นดวงตะวปันกป็เปป็นททที่

ชนืนที่ บคำน ขณะทภีที่ซาโลมอนขถึรนเนสืรอหาตอนใหมต เขากล็หมายเหตรุความนตาอภธิรมยยของรรุตงอรรุณ 8 แตล่ถถ้คำ
คนใดมทชทววิตอยผไล่ ดถ้ตปัทั้งหลคำยปท และเขคำเปรมปรทดวิดิ์ในตลอดปทเดนือนเหลล่คำนปัทั้น กป็จงใหถ้เขคำระลนกถนงวปันมนืด
วล่คำจะมทมคำก บรรดคำเหตบกคำรณย์ททที่เกวิดขนทั้นมคำนปัทั้นกป็อนวิจจปัง คทาแนะนทาของเขากล็คสือวตา แมข้เปล็นการดภีทภีที่จะ
สนรุกสนานกนับชภีวตธิ ในตอนนภีร เรากล็ควรระลถึกวตาความตายกทาลนังใกลข้เขข้ามา และจงเตรภียมตนัวใหข้
พรข้อมสทาหรนับชภีวธิตหลนังความตาย สทาหรนับคนทภีที่ยงนั ไมตไดข้รนับความรอด ความตายยตอมนทาไปสรูตความ
วตางเปลตามากยธิงที่ กวตาเดธิม
ปญจ 11:9-10

โอ เยคำวชน จงเปรมปรทดวิดิ์ในปฐมวปัยของเจถ้คำ และใหถ้จวิตใจของเจถ้คำ

กระทคคำตปัวเจถ้คำใหถ้รล่คำเรวิงในปทเดนือนแหล่งปฐมวปัยของเจถ้คำ เจถ้คำจงดคคำเนวินในทคำงแหล่งใจของเจถ้คำและตคำม
สคำยตคำของเจถ้คำ แตล่จงทรคำบวล่คำเนนืที่องดถ้วยกวิจกคำรงคำนทปัทั้งปวงเหลล่คำนททั้พระเจถ้คำจะทรงนคคำเจถ้คำเขถ้คำมคำถนง
กคำรพวิพคำกษคำ ความคธิดตรงนภีรเปล็นการเกรธิที่นนทาสรูตบทถนัดไป คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ ใหข้คน
หนรุตมสนรุกกนับชภีวธิตเสภียตอนนภีร อยตางไรกล็ตาม เขากล็ควรเรธิที่มเตรภียมตนัวใหข้พรข้อมสทาหรนับวนันแหตงการ
พธิพากษาดข้วยเมสืที่อเขาจะตข้องยสืนอยรูตต ตอพระพนักตรยพระเจข้า คทาแนะนทานนัรนยนังใชข้ไดข้อยรูจต นถถึงสมนัยนภีร
ความเปลภีที่ยนแปลงครนัรงใหญตของทนัศนคตธิในตนัวซาโลมอนกทาลนังปรากฏแลข้วตอนนภีร ดรูเหมสือนวตาเขา
กทาลนังกลนับมามภีสามนัคคภีธรรมทภีที่ถรูกตข้องกนับพระเจข้าตนัรงแตตตรงนภีรไปจนถถึงตอนจบของหนนังสสือเลตมนภีร
10 ฉะนปัทั้นจงตปัดควคำมเศรถ้คำหมองเสทยจคำกใจของเจถ้คำ และจงสลปัดควคำมชปัที่วรถ้คำยเสทยจคำกเนนืทั้อ
หนปังของเจถ้คำ เพรคำะควคำมหนบล่มสคำวและวปัยฉกรรจย์นปัทั้นเปป็นอนวิจจปัง คทาทภีแที่ ปลวตา ควคำมเศรถ้คำหมอง
(คาหย์อชัส) มภีความหมายดข้วยวตา ‘การยนัวที่ ยรุใหข้โกรธ’ (ซถึที่งนทาไปสรูตความเศรข้าโศกจรธิงๆ) ความคธิดตรง
นภีรอาจเปล็นไดข้วาต จงเอาการยนัวที่ ยรุพระเจข้าใหข้ทรงกรธิรวออกไปเสภียและจงสลนัดความชนัวที่ รข้ายทธิรงไป สนัก

วนันหนถึที่งมนรุษยยจะยสืนอยรูตต ตอพระพนักตรยพระเจข้า ความหนรุตมสาวยตอมเปลภีที่ยนเปล็นวนัยชราอยตางรวดเรล็ว
ซาโลมอนจถึงวกกลนับมายนังหนัวขข้อหลนักของเขา นนันที่ คสือ ชภีวธิตนนัรนอนธิจจนัง
*****
ภนำพรวมของปปัญญนำจนำรยย 12: ซาโลมอนมาถขงบทสรตุปสตุดทม้ายของหนชังสมือเลม่มนขีนี้แลม้ว
ทชังนี้ ๆทขีอื่อยถูใม่ นสภาพทขีอื่กลชับสชัตยย์ เขากก็กลชับมาไดม้ขม้อสรตุปทขีวอื่ ม่ามนตุษยย์ตม้องหชันมาหาพระเจม้าในวชัยหนตุม่ม
สาวของตน เขาจขงแนะนนาผถูม้อม่านของเขาใหม้ยนาเกรงพระเจม้าและรชักษาบชัญญชัตวิทชันี้งหลายของพระองคย์
ปญจ 12:1-6

ในปทเดนือนแหล่งปฐมวปัยของเจถ้คำ เจถ้คำจงระลนกถนงพระผผถ้เนรมวิตสรถ้คำง

ของเจถ้คำกล่อนททที่ยคำมทบกขย์รถ้อนจะมคำถนง และปทเดนือนใกลถ้เขถ้คำมคำ เมนืที่อเจถ้คำจะกลล่คำววล่คำ "ขถ้คำไมล่มทควคำม
เพลวิดเพลวินในปทเดนือนนปัทั้นเลย" ขข้อสรรุปและคทาแนะนทาพสืรนฐานของหนนังสสือเลตมนภีรกคล็ สือ จงระลถึกถถึง
พระเจข้าผรูข้เนรมธิตสรข้างของเราในวนัยหนรุตมสาวของเรา มนรุษยยมนักหนันมาหาพระเจข้าในชตวงบนัรนปลาย
ชภีวธิตเมสืที่อความยากลทาบากตตางๆเกธิดขถึรนกนับตนัว คทาแนะนทาของซาโลมอนกล็คสือ จงททาเชตนนนัรนกตอน
วธิกฤตธิและความยรุงต ยากตตางๆเกธิดขถึรนในชภีวธิต จงแสวงหาพระเจข้าในวนัยหนรุตมสาวแมข้วาต ยนังไมตมภีวกธิ ฤตธิ
ใดๆใหข้เหล็นกล็ตาม ไมตมภีคนไมตเชสืที่อพระเจข้าในรรูสรุนขนั จธิรงจอก แตตซาโลมอนแนะนทาวตาการแสวงหา
พระเจข้ากตอนวธิกฤตธิเชตนนนัรนเกธิดขถึรนกล็ดภีกวตา
เขาเรธิที่มใชข้คทาเปรภียบเปรยหลายประการเกภีที่ยวกนับชภีวตธิ เพสืที่อใหข้ภาพประกอบประเดล็นของเขา:
จงแสวงหาพระเจข้าแตตเนธิที่นๆในชภีวธิต 2 กล่อนททที่ดวงอคำทวิตยย์ แสงสวล่คำง ดวงจปันทรย์ และดวงดคำวทปัทั้ง
หลคำยอปับแสง และกล่อนททที่เมฆกลปับมคำเมนืที่อหมดฝนแลถ้ว จงแสวงหาพระเจข้ากตอนพายรุชภีวธิตกตอตนัวขถึรนทภีที่
รธิมขอบฟข้า ซถึที่งพายรุชภีวธิตจะมาแนตๆ
3 ในกคำลเมนืที่อคนยคำมเฝถ้คำเรนือนจะตปัวสปัที่น และคนแขป็งแรงจะคบดคผถ้ไป และหญวิงโมล่จะเลวิกโมล่
เพรคำะจคคำนวนลดนถ้อยลง และบรรดคำผผทถ้ ทที่เยทที่ยมหนถ้คำตล่คำงจะมนืดมปัว 4 และประตผคล่ทผ ทที่เปวิดออกถนนจะ
ปวิดเสทย เมนืที่อเสทยงโมล่อล่อยลง เมนืที่อมทเสทยงนกเขคำจะลบกขนนทั้ และบรรดคำนปักรถ้องสตรทจะงอลง ความคธิด
เดธิมมภีอยรูตต ตอไปทภีที่วาต จงแสวงหาพระเจข้ากตอนหายนะทางเศรษฐกธิจแหตงชภีวธิตจะมา อาจผตานทาง
สงคราม

5 เออ เขคำทปัทั้งหลคำยจะกลปัวททที่สผง และสวิที่งนล่คำสยดสยองกป็จะอยผล่ในหนทคำง ตถ้นอปัลมปันดย์จะมทด
อก และตปัตั๊กแตนจะเปป็นภคำระ ควคำมปรคำรถนคำกป็จะประลคำตไปเสทย เพรคำะมนบษยย์กคคำลปังไปบถ้คำนอปัน
ถคำวรของเขคำ สล่วนผผไถ้ วถ้ท บกขย์กป็เวทยนไปมคำตคำมถนน ความคธิดเดธิมมภีอยรูตต ตอไปทภีที่วาต จงแสวงหาพระเจข้า
แตตเนธิที่นๆในชภีวธิตกตอนการกนันดารอาหารและภนัยพธิบนัตธิจะมาหรสือกตอนความตายและงานศพมาถถึง
6 กล่อนททที่สคำยเงวินจะขคำด หรนือชคำมทองคคคำจะบรรลปัย หรนือเหยนือกนคทั้คำจะแตกเสทยททที่นคทั้คำพบ หรนือ
ลถ้อจะหปักเสทย ณ ททที่ขปังนคทั้คำ อภีกครนัรงทภีที่ความคธิดเดธิมมภีอยรูตต ตอไป นนันที่ คสือ จงแสวงหาพระเจข้าแตตเนธิที่นๆใน
ชภีวธิต โดยเฉพาะในยามทภีที่มคภี วามสรุขในชภีวตธิ บางทตานเสนอแนะวตาสายเงธินขาดหรสือชามทองคทา
บรรลนัยหมายถถึงความตาย มนันอาจหมายถถึงชตวงเวลาแหตงความเจรธิญรรุตงเรสืองทภีถที่ รูกเอาไปเสภียกล็ไดข้
เหยสือกนทราแตกทภีที่นร ทาพรุและลข้อหนัก ณ ทภีที่ขงนั นทราอาจหมายถถึงความพธินาศอนันเกธิดจากสงครามหรสืออยตาง
นข้อยกล็หมายถถึงภนัยพธิบนัตธิชนธิดอสืที่น
ประเดล็นสทาคนัญทภีที่ถรูกเสนอตรงนภีรกคล็ สือ จงแสวงหาพระผรูข้เนรมธิตสรข้างของเราในวนัยหนรุตมสาว
ของเราในยามปกตธิสรุขและไมตรอจนกระทนังที่ วธิกฤตธิการณย หายนะ ความยรุงต ยากหรสือความตายใกลข้
เขข้ามา คทาแนะนทานนัรนยนังใชข้ไดข้อยรูจต นถถึงสมนัยนภีร
ปญจ 12:7-8

นภีที่หมายถถึงหายนะสรุดทข้ายของชภีวธิต – ความตาย และผงคลทจะกลปับ

ไปเปป็นดวินอยล่คำงเดวิม และจวิตววิญญคำณจะกลปับไปสผพล่ ระเจถ้คำผผถ้ทรงประทคำนใหถ้มคำนปัทั้น ในวนันนนัรน
รต างกายของเราจะกลนับสรูตผงคลภีดธินในทภีที่สรุดและจธิตวธิญญาณของเราจะกลนับคสืนสรูตพระเจข้า เราไดข้
เขข้าใจถถึงหลนักศาสนศาสตรยของซาโลมอนเกภีที่ยวกนับความตาย รต างกายกลนับคสืนสรูตดธินและจธิตวธิญญาณ
ของมนรุษยยกลนับคสืนสรูตพระเจข้า สทาหรนับคนทภีที่ไดข้รนับความรอดแลข้วนนันที่ ยตอมเปล็นความจรธิง สทาหรนับคนทภีที่
หลงหาย จธิตวธิญญาณของเขาไมตไดข้กลนับคสืนสรูตพระเจข้า เวข้นเสภียแตตเพสืที่อรนับการพธิพากษา ประเดล็นทภีที่
สทาคนัญกวตากล็คสือวตา จงแสวงหาพระผรูข้เนรมธิตสรข้างของตนในวนัยหนรุตมสาวและไมตรอจนกระทนังที่ เผชธิญ
กนับความตาย
8 ปปัญญคำจคำรยย์วล่คำ อนวิจจปัง อนวิจจปัง สคำรพปัดกป็อนวิจจปัง ซาโลมอนยข้อนกลนับมายนังการประเมธิน
คตาของเขาเกภีที่ยวกนับชภีวธิต มนันอจธิจจนัง คนเราอยรูใต นวนัยหนรุตมสาวจากนนัรนกล็ตายไปในไมตชาข้ แมข้วาต ซาโลม

อนรรูข้จนักพระเจข้า ในสภาพทภีกที่ ลนับสนัตยยของเขาในชตวงบนัรนปลายชภีวธิต เขากล็ยนังมธิไดข้พธิจารณาบทาเหนล็จ
สทาหรนับประชาชนของพระเจข้าในสวรรคยเหมสือนเดธิม
ปญจ 12:9-12

ยวิงที่ กวล่คำนปัทั้น เพรคำะปปัญญคำจคำรยย์เปป็นคนฉลคำดแลถ้ว ทล่คำนยปังสอนควคำม

รผใถ้ หถ้ประชคำชนอทกดถ้วย เออ ทล่คำนพวิเครคำะหย์ ทล่คำนคถ้นควถ้คำ และทล่คำนเรทยบเรทยงสบ ภคำษวิตหลคำยขถ้อ
10 ปปัญญคำจคำรยย์เสคำะหคำถถ้อยคคคำททที่เพรคำะหผ และทล่คำนเขทยนถถ้อยคคคำแหล่งควคำมจรวิงไวถ้อยล่คำงเททที่ยงตรง
เมสือที่ พธิจารณาถถึงสภาพฝตายวธิญญาณของซาโลมอนขณะทภีที่เขาเขภียนถข้อยคทาเหลตานภีร มนันกล็เกสือบ
เปล็นการยกยอตนัวเอง ในฐานะปนัญญาจารยย (นนักเทศนย) แกตประชาชนของเขา ซาโลมอนจถึงมรุตงทภีที่จะ
เตรภียมถข้อยคทาทภีถที่ รูกตข้องและความจรธิงสทาหรนับประชาชนของเขา เปข้าหมายของเขานนัรนนตาชสืที่นชม
และควรเปล็นวนัตถรุประสงคยของนนักเทศนยทรนังหลายจนถถึงทรุกวนันนภีร อยตางไรกล็ตามในกรณภีของซาโลม
อน เขาพลาดความจรธิงบตอยพอๆกนับทภีที่เขาหามนันพบ บางทตานไดข้สรรุปวตากตอนซาโลมอนถถึงตอนจบ
ของหนนังสสือเลตมนภีร เขากล็กลนับใจใหมตและหนันกลนับมาหาพระเจข้าแลข้ว แมข้ไมตมภีคทาพรูดแนตชดนั ทภีที่บตงบอก
เรสือที่ งนนัรน นทราเสภียงและเนสืรอหาของหนนังสสือเลตมนภีรกดล็ รูเหมสือนจะบตงบอกวตาเขากลนับมาสรูตสภาพทภีดที่ ทาเนธิน
ตามแบบพระเจข้าในตอนจบ หวนังเปล็นอยตางยธิงที่ วตามนันจะเปล็นเชตนนนัรนจรธิงๆ
11 ถถ้อยคคคำของนปักปรคำชญย์เปป็นประดบจปฏปัก และประดบจตะปผซงนที่ อคำจคำรยย์ผถ้สผ อนแหล่งกคำร
ชบมนบมไดถ้ตรนงแนล่น ซนที่งทล่คำนเมษบคำลผผหถ้ นนที่งไดถ้ประทคำนใหถ้ 12 และยวิงที่ กวล่คำนปัทั้นอทก บบตรชคำยของ
ขถ้คำพเจถ้คำเออ๋ย จงรปับคคคำตปักเตนือนเถวิด ซนที่งจะทคคำหนปังสนือมคำกกป็ไมล่มทสวิทั้นสบ ด และเรทยนมคำกกป็เหนนืที่อยเนนืทั้อ
หนปัง ดรุจปฏนักสทาหรนับวนัวผรูข้ตนัวหนถึงที่ ทภีที่ดรสือดถึง ถข้อยคทาทภีที่ประกอบดข้วยปนัญญายตอมจะสะกธิดใจเรา เชตน
เดภียวกนัน ถข้อยคทาของผรูข้มภีปญ
นั ญากล็ตรถึงแนตนในความทรงจทาประดรุจตะปรู คทาแนะนทาของ ‘เมษบาล’
(นนันที่ คสือ ศธิษยาภธิบาล) กล็เปล็นเชตนนนัรน ขณะทภีที่ซาโลมอนกลตาวสรรุปเนสืรอหาหลนักของหนนังสสือเลตมนภีร เขา
กล็ออกความเหล็นเกภีที่ยวกนับวตาหนนังสสือใหมตๆยตอมออกมาไมตรจรูข้ บ แมข้วาต ถข้อยคทาของผรูข้มภีปนัญญานนัรนมภี
ประโยชนย เขากล็สรรุปวตาสธิที่งทภีที่มอภี ยรูใต นหนนังสสือมากมายนนัรนกล็ไรข้ประโยชนย วธิชาการทนัรงหลายและการ
ศถึกษาไมตรจรูข้ บเปล็นความเหนล็ดเหนสืที่อยสธิรนดภีซงถึที่ อทานวยประโยชนยนอข้ ยจรธิงๆ

ปญจ 12:13-14

หนนังสสือเลตมนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาแนะนทาตามแบบพระเจข้า ใหถ้เรคำฟปัง

ตอนสรบปควคำมกปันทปัทั้งสวิทั้นแลถ้ว คนือจงยคคำเกรงพระเจถ้คำ และรปักษคำพระบปัญญปัตขวิ องพระองคย์ เพรคำะนทที่
แหละเปป็นหนถ้คำททที่ทปัทั้งสวิทั้นของมนบษยย์ การยทาเกรงพระเจข้าและเชสืที่อฟนังพระองคยอยตางเตล็มทภีที่เปล็นคทา
แนะนทาทภีที่ลถึกซถึรง แนตทภีเดภียวนภีที่คสือหนข้าทภีที่ทรนังสธิรนของมนรุษยย นภีที่บอกเปล็นนนัยถถึงการนบนอบ ความเชสืที่อฟนัง
และความเชสืที่ออยตางสรุดจธิตสรุดใจในพระผรูข้เนรมธิตสรข้างของเรา
14 ดถ้วยวล่คำพระเจถ้คำจะทรงเอคำกคำรงคำนทบกประกคำรเขถ้คำสผล่กคำรพวิพคำกษคำ พรถ้อมดถ้วยสวิงที่ เรถ้นลปับ
ทบกอยล่คำง ไมล่วล่คำดทหรนือชปัวที่ แนตทภีเดภียวพระเจข้าจะทรงเปล็นผรูข้พธิพากษาการงานทรุกอยตางและคนเหลตานนัรน
ทภีที่ประกอบการงานเหลตานนัรน นนันที่ เปล็นความจรธิงเหมสือนเดธิมสทาหรนับผรูข้เชสืที่อทภีที่บนัลลนังกยพพธิ ากษา ดรู 2 โค
รธินธย 5:10
ในหนนังสสือปนัญญาจารยย คทาวตา ภายใตข้ดวงอาทธิตยย ปรากฏ 27 ครนัรง ผรูข้เขภียนเสนอมรุมมอง
เหตรุผลของชาวโลก ในมรุมมองตามธรรมชาตธิ เปล็นความคธิดของมนรุษยยใตข้ดวงอาทธิตยย เปล็นปรนัชญา
ของโลก และสรรุปวตา ชภีวธิตแบบนภีรไรข้ความหมาย เปลตาประโยชนย และแหข้งแลข้ง แตตบทสรรุปของ
ชภีวธิตทภีที่มคภี วามหมาย คสือ การยทาเกรงพระเจข้า วางใจในพระองคย ทตามกลางสธิที่งทภีที่เราไมตเขข้าใจ

