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1 ຄນຸຄາ່ຂອງສພຸາສດິ 
Prologue 

1 ຄໍາສຸພາສິດເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງໂຊໂລໂມນກະສັດອິສຣາເອນ ພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງກະສັດດາວິດ 
2 ສຸພາສິດນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າຂອງປັນຍາແລະຄໍາແນະນໍາທ່ີດີ ຊ່ອຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຖ້ອຍຄໍາທ່ີມີຄວາມ

ຫມາຍເລິກເຊ່ິງ  
3 ສາມາດສອນທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສລາດ ໃຫຮູ້້ຈັກທາງສຸຈຣິດ ຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະທາງຖືກ

ຕ້ອງ 
4 ທໍາໃຫຄົ້ນໂງ່ມີຄວາມສລາດຊໍານານ ແລະສອນຄົນຫນຸ່ມໃຫ້ຮູ້ຈັກການດໍາເນີນຊີວິດ 
5  ຊອ່ຍເພ້ີມພູນຄວາມຮູ້ໃຫ້ພວກນັກປາດ ຊ້ີແນວທາງການສຶກສາອົບຮົມ  
6 ຊ່ອຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຄວາມຫມາຍອັນເລິກແລບຂອງສຸພາສິດ ແລະຄໍາເວ້ົາຂອງພວກນັກປາດ 
7 ທາງທ່ີພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ນ້ັນ ຄືກ່ອນອ່ືນພວກເຈ້ົາຕ້ອງຢ າໍເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນໂງ່ມັກປມາດປັນຍາ ແລະ

ບ່ໍຍອມສຶກສາຮ່ໍາຮຽນ 
ຄາໍແນະນາໍພວກຄ ນົຫນຸມ່ 
Warnings against Evil Companions 

8 ລູກເອີຍ ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ແລະເຊ່ືອຟງັສ່ິງທ່ີພໍ່ແມເ່ຈ້ົາບອກສອນ 
9 ການສອນຂອງທ່ານເປັນເຫມືອນກະໂຈມໃສ່ຫົວອັນງົດງາມ ຫລືເຫມືອນສາຍສ້ອຍປະດັບຄ ຂໍອງເຈ້ົາ 
10 ລູກເອີຍ ເມ່ືອຄົນຊ່ົວລ້ໍເຈ້ົາໃຫເ້ຈ້ົາທໍາຊ່ົວ ຢ່າໄດ້ເຮັດຕາມ 
11 ສົມມຸດເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìໄປເທາະ ໄປດັກສະກັດຈັບເອົາຄົນບ່ໍມີຄວາມຜິດມາຂ້າຖ້ີມເທາະ 
12 ໃຫ້ມນັເຫມືອນຄວາມຕາຍກືນກິນມະນຸດ ຄືເມ່ືອພວກເຮົາພົບເຂົາທ່ີມຊີີວິດຢູ່ 
13 ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ຂອງມີຄ່າຫລາຍຢ່າງເມືອໄວ້ໃນເຮືອນຂອງເຮົາ 
14 ສະນ້ັນ ຈ່ົງມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາເທາະ ແລ້ວຈ່ຶງເອົາສ່ິງຂອງທ່ີຍາດຊິງມາໄດ້ນ້ັນແບ່ງປັນກັນî 
15 ລູກເອີຍ ເຈ້ົາຢ່າເດີນຕາມທາງຂອງຄົນເຊ່ັນນ້ັນ ຈ່ົງຫລົບຫລີກເສັຽ 
16 ເພາະວ່າພວກເຂົາພ້ອມສເມີທີຈ່ະທໍາຊ່ົວ ແລະຂ້າຄົນ  
17 ເປັນການບ່ໍຖືກຕ້ອງທ່ີຈະກາງຕານ່າງໃຫ້ນົກເຫັນ 
18 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ ມນັຈະເປັນເຫມືອນກາງຕານ່າງໃສ່ຕົວເອງ ເພາະວ່າຈະຈັບຫຍັງບ່ໍໄດ້ນອກຈາກຊີວດິ

ຂອງເຈ້ົາເອງ 



19 ຄວາມໂຫດຮ້າຍທາຣຸນຍ່ອມຕົກຖືກຕົນຕົວແລະຊີວິດຂອງຜູ້ທໍາສເມີ ນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບທຸກໆຄົນທ່ີມຊີີ
ວິດຢູ່ດ້ວຍການເປັນຂະໂມຍ 
ສຽງຮຽກຮອ້ງຂອງປນັຍາ 
The Call of Wisdom 

20 ຈ່ົງຟັງ ປັນຍາຈະຮ້ອງອອກໄປຕາມຖນົນ ຕາມທ່ີສາທາຣະນະ  
21 ຕາມປະຕູເມືອງ ແລະໃນທຸກໆບ່ອນທ່ີປະຊາຊົນມາຊມຸນຸມກັນຢູ່ ປັນຍາຈະຮ້ອງວ່າ,  
22 ìຄົນໂງ່ເອີຍ ພວກເຈ້ົາຍັງຈະດີໃຈເປັນຄົນໂງ່ຢ່າງນ້ີຢູ່ເຫິງປານໃດ? ຈະຫມ່ິນປມາດຄວາມຮູ້ຢູ່ອີກເຫິງປານ

ໃດ? ຈະບ່ໍສຶກສາຮ່ໍາຮຽນບໍ? 
23 ຈ່ົງຟັງເມ່ືອເຮົາຕັກເຕືອນເຈ້ົາ ເຮົາຈະບອກຖ້ອຍຄໍາທ່ີດີແກ່ເຈ້ົາ ແລະແຈກຢາຍປັນຍາຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາ 
24 ເຮົາກໍາລັງເອ້ີນ ແລະເຊີນເຈ້ົາມາ ແຕ່ເຈ້ົາບ່ໍຟັງ ແລະບ່ໍສົນໃຈໃນເຮົາ 
25 ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນຄໍາແນະນໍາທັງປວງຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງທ່ີເຮົາສອນເຈ້ົາໃຫ້ດີ 
26 ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອເຈ້ົາຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ເຮົາຈະຫົວຂວັນເຈ້ົາ ຈະຫົວເຍາະເຍ້ີຍເມ່ືອເຈ້ົາຢ້ານກົວ 
27 ເມ່ືອຄວາມຢ້ານແລະຄວາມຍາກລ າໍບາກມາຖືກເຈ້ົາໂດຍໄວ ເຫມືອນລົມພະຍຸແລະລົມຫົວກຸດເຈ້ົາຈະເຈັບ

ປວດ ແລະໄດ້ຮ ັບຄວາມຈິບຫາຍ 
28 ເມ່ືອນ້ັນເຈ້ົາຈະເອ້ີນຫາເຮົາ ແຕ່ເຮົາຈະບ່ໍຕອບ ເຈ້ົາຈະຊອກຫາເຮົາໃນທຸກໆບ່ອນ ແຕ່ຈະບ່ໍພົບເຫັນເຮົາຈັກ

ບ່ອນ 
29 ເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈັກເທ່ືອ ບ່ໍຍອມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເລີຍ 
30 ແລະບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາຈາກເຮົາ ຫລືບ່ໍສົນໃຈໃດໆເມ່ືອເຮົາສອນເຈ້ົາໃຫ້ດີ 
31 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສົມຄວນກັບເຫດການກະທໍາຂອງເຈ້ົາເອງຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາ

ເຈັບປວດ 
32 ຄົນໂງ່ຕາຍຍ້ອນຂາດສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມປມາດເປັນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ 
33 ແຕ່ໃຜກໍຕາມທ່ີເຊ່ືອຟັງເຮົາຈະປອດພັຍ ແລະຈະບ່ໍຢ້ານອັນຕະລາຍໃດໆທັງສ້ິນì 
 

2 ປໂຍດຂອງປນັຍາ 
The Value of Wisdom 

1 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຈ່ືຈໍາສ່ິງທ່ີພ່ໍບອກສອນເຈ້ົາ  
2 ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງເອົາປັນຍາ ແລະພຍາຍາມອ່ຽງໃຈຂອງເຈ້ົາເຂ້ົາຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
3 ໃຫສ້ແວງຫາຄວາມຮູ້ ອ້ອນວອນຂໍຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
4 ຈ່ົງຊອກຫາປັນຍາເຫມືອນຫາເງິນ ຫລຂຸືມຊບັທ່ີເຊື່ອງໄວ້ 
5 ຖ້າທໍາດ່ັງນ້ີເຈ້ົາຈະຮູ້ຈັກຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະຮູ້ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາເປັນຢ່າງດີ 
6 ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ປັນຍາ ພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມຄີວາມຮອບຮູ້ ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
7 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍເຫລືອຄຸ້ມຄອງຄົນຊອບທັມ ແລະສັດຊ່ື  
8 ຊົງຮັກສາຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຮັດຕ່ໍຄົນອ່ືນຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະຊົງເບ່ິງແຍງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະອົງ 
9 ຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງເຮົາ ເຈ້ົາຈະຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ສ່ິງທ່ີຍຸດຕິທັມ ສ່ິງທ່ີດີງາມແລະທາງແຫ່ງຄວາມສຸກ 
10 ຈະກາຍເປັນຄົນສລາດ ແລະມີຄວາມຍິນດີຍ້ອນຄວາມຮູ້ຂອງເຈ້ົາ 
11 ຄວາມສລາດແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຈ້ົາຈະຄຸ້ມຄອງເຈ້ົາ 
12 ມັນຈະຊ່ອຍໃຫເ້ຈ້ົາປະທາງຊ່ົວຮ້າຍເສັຽ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ີ ຄືຄົນທ່ີເວ້ົາກ່ໍກວນ 



13 ຄົນທ່ີປະຖ້ິມທາງຊອບທັມໄປດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງບາບ 
14 ຄົນທ່ີຫາຄວາມສຸກໃນທາງຜິດ ແລະທາງຊ່ົວຮ້າຍ  
15 ຕລອດທັງຄົນໃຈຄົດທ່ີໄວວ້າງໃຈບ່ໍໄດ້ 
16 ເຈ້ົາຈະລອດພ້ົ້ົນຈາກຍິງຊ່ົວ ຈາກຍິງສັນຈອນທ່ີເວ້ົາຈາໜ້າຟັງ 
17 ຜູ້ປະຖ້ິມຄູ່ຄຽງທ່ີນາງໄດ້ມາເມ່ືອຍັງສາວໆນ້ັນເສັຽ ແລະລືມຄໍາຫມັນ້ສັນຍາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນ 
18 ເພາະເຮືອນຂອງນາງຈົມລົງໄປສູ່ຄວາມມໍຣະນາ ແລະທາງຂອງນາງໄປສ ູ ່ຄວາມຕາຍ 
19 ຜູ້ທີໄ່ປຫານາງບ່ໍກັບຄືນມາຈັກຄົນດຽວ ຫລືຫາມີຜູ້ໃດກັບຄືນມາສູ່ຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດອີກຈັກເທ່ືອ 
20 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຄວນຈະດໍາເນີນໃນທາງຂອງຄົນດີ ແລະຮັກສາທາງຂອງຄົນຊອບທັມ 
21 ເພາະວ່າຄົນທ່ີທ່ຽງທັມຈະໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ ແລະຄົນສັດຊ່ືຈະຄົງຢູ່ໃນນ້ັນ 
22 ແຕ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກຕັດຂາດເສັຽຈາກແຜ່ນດິນ ແລະຄົນທໍຣະຍົດຈະຖືກຖອນຮາກອອກໄປ 
 

3 ຄາໍແນະນາໍພວກຄນົຫນຸມ່ 
Admonition to Trust and Honor God 

1 ລູກເອ ຍີ ຢ່າລືມຄໍາສອນຂອງເຮົາ ແຕ່ໃຫ້ໃຈຂອງເຈ້ົາຮັກສາບັນຍັດຂອງເຮົາ 
2 ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະໃຫ້ວັນເດືອນປີຊີວິດຍືນຍາວ ແລະອວຍຄວາມສຸກສົມບູນແກ່ເຈ້ົາ 
3 ຢ່າໃຫ້ຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄວາມສັດຊ່ືປະຖ້ິມເຈ້ົາ ຈ່ົງຜູກມັນໄວ້ທ່ີຄໍຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງຂຽນມັນໄວ້ທ່ີແຜ່ນຈາ

ລຶກແຫ່ງຫົວໃຈຂອງເຈ້ົາ 
4 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຫາຄວາມພໍໃຈ ແລະຊືສ່ຽງດີ ໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນສາຍຕາມະນຸດî 
5 ຈົ່ງໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຈ້ົາ ຢ່າເຊ່ືອຫມັນ້ໃນຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ 
6 ເວລາທໍາທຸກສ່ິງໃຫ້ລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງອັນຖືກຕ້ອງ 
7 ຢ່າຄິດວ່າຕົນສລາດ ຈ່ົງໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ເວ້ັນຈາກການທໍາຜິດ 
8 ຖ້າເຈ້ົາປະຕິບັດຕາມນ້ີມັນຈະເປັນເຫມືອນຢາວິເສດທ່ີປ່ິນປົວບາດແຜຂອງເຈ້ົາໃຫດີ້ ແລະທໍາໃຫ້ຄວາມເຈັບ

ປວດຂອງເຈ້ົາຜ່ອນຄາຍລົງ 
9 ຈ່ົງຖວາຍກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ດ້ວຍການຖວາຍຜົນລະປູກອັນດີທ່ີສຸດແກ່ພຣະອົງ  
10 ຖ້າທໍາໄດ້ດ່ັງນ້ີ ເຈ້ົາຈະມເີຂ້ົາເຕັມເລ້ົາ ແລະມີເຫລ້ົາອະງຸ່ນຫລາຍຈົນບ່ໍມີໄຫໃສ່ 
11 ລູກເອີຍ ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບອກສອນເຈ້ົາ ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງ ແລະຍຶດຖືເປັນເຄ່ືອງເຕືອນໃຈ 
12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກສອນຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຮັກ ເຫມືອນບິດາບອກສອນລູກຊາຍຜູ້ທີ່ຕົນຫວັງເພິງ່ 

The True Wealth 

13 ມະນຸດຜູ້ມີປັນຍາ ແລະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຍ່ອມມີຄວາມສຸກ 
14 ປໂຍດທ່ີໄດ້ຈາກປັນຍາມີຫລາຍກວ່າທ່ີໄດ້ຈາກເງິນຄໍາມັນມີຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າເພັດ 
15 ບໍ່ມອັີນໃດໃນໂລກຈະປຽບກັບປັນຍາໄດ້ 
16 ປັນຍາໃຫ ເ້ຈ້ົາມີຊີວິດຍືນຍາວເຊ່ັນດຽວກັບຊັບສົມບັດແລະກຽດຕິຍົດ 
17 ທາງຂອງປັນຍາທໍາໃຫ້ຊວິີດຂອງເຈ້ົາມ່ວນຊ່ືນປອດພັຍ ຜູ້ທີ່ມປັີນຍາຍ່ອມມີຄວາມສຸກ 
18 ປັນຍາຈະໃຫ້ຊວິີດແກ່ເຂົາເຫມອືນກົກໄມ້ໃຫຫ້ມາກສັນນ້ັນ 

God Wisdom in Creation 

19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງວາງຮາກແຜ່ນດິນໂລກໂດຍປັນຍາ ພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາຟ້າສວັນໂດຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
20 ໂດຍຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງ ທໍາໃຫ້ແມ່ນ້ໍາລ່ອງໄຫລ ແລະເມກກໍເທຝົນລົງມາ 



The True Security 

21 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຮັກສາສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມສລຽວສລາດໄວ້ ຢ່າໃຫ້ທັງສອງນ້ີຫນີໄປຈາກສາຍຕາຂອງເຈ້ົາ 
22 ແລະທັງສອງຈະເປ ນັຊີວິດແກ່ເຈ້ົາ ເປັນເສ້ືອຜ້າປະດັບຄໍຂອງເຈ້ົາ 
23  ແລ້ວເຈ້ົາຈະດໍາເນີນໃນທາງຂອງເຈ້ົາຢ່າງປອດພັຍ ແລະຕີນຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍສະດຸດ 
24 ຖ້າເຈ້ົານ່ັງ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຢ້ານ ເມ່ືອເຈ້ົານອນ ກໍຈະຫລັບໄປຢ່າງຜາສຸກສົດຊ່ືນ 
25 ຢ່າຢ້ານຄວາມກົວທ່ີມາເຖິງປັດຈຸບັນທັນດ ່ວນ ຫລືຢ້ານຄວາມພິນາດຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
26 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈະຊົງເປັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະຊົງຮັກສາຕີນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການ

ຖືກຈັບ 
27 ຢ່າຍຶດຄວາມດີໄວ້ຈາກຜູ້ທ່ີສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ ໃນເມ່ືອສ່ິງນ້ີຢູ່ໃນອໍານາດຂອງເຈ້ົາທີຈ່ະກະທໍາໄດ້ 
28 ຢ່າເວ້ົາກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາວ່າ, ìໄປເຖີດ ແລ້ວກັບມາອີກ ມືອ່ື້ນນ້ີເຮົາຈະໃຫ້î ໃນເມື່ອເຈ້ົາມໃີຫ້ຢູ່ແລ້ວ 
29 ຢ່າວາງແຜນການຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ອາສັຍຢ່າງໄວ້ວາງໃຈຢູ່ຂ້າງໆເຈ້ົາ 
30 ຢ່າໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃດຢ່າງໄຮ້ເຫດຜົນ ໃນເມ່ືອເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດອັນຕະລາຍຢ່າງໃດແກ່ເຈ້ົາ 
31 ຢ່າອິດສາຄົນທ່ີທາຣຸນ ຢ່າເລືອກທາງໃດໆຂອງເຂົາເລີຍ 
32 ເພາະຄົນຊ່ົວເປັນທ່ີກຽດຊັງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຄົນທ່ຽງທັມຢູ່ໃນຄວາມໄວ້ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 
33 ຄໍາສາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເທິງເຣືອນຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ພຣະອ ງົຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ທ່ີອາສັຍຂອງຄົນ

ຊອບທັມ 
34 ພຣະອົງຊົງເຍາະເຍ້ີຍຄົນທ່ີມັກເຍາະເຍ້ີຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງສໍາແດງພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈ 
35 ຄົນສລາດຈະໄດ້ກຽດເປັນມໍຣະດົກ ແຕ່ຄົນໂງ່ຈະໄດ້ຄວາມອັປຍົດ 
 

4 ປນັຍາເປນັປໂຍດອນັຍິງ່ໃຫຍ ່
Parental Advice 

1 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຟັງຄໍາສ່ັງສອນຂອງພ່ໍເຈ້ົາ ຢ່າງຕ້ັງໃຈເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮອບຮູ້ 
2 ເພາະເຮົາໃຫ້ພາສິດດີແກ່ເຈ້ົາ ຢ່າປະຖ້ິມຄໍາສອນຂອງເຮົາ 
3 ເມ່ືອເຮົາເປັນລູກຢູ່ກັບພ່ໍຂອງເຮົາ ເປັນແກ້ວຕາຂອງແມ່ເຮົາ ເບ່ິງເປັນຫນ້າຮັກແລະອ່ອນໂຍນ 
4 ບິດາສອນເຮົາ ແລະເວ້ົາກັບເຮົາວ່າ, ìໃຫໃ້ຈຂອງເຈ້ົາຍຶດຄໍາສອນຂອງເຮົາໄວ້ໃຫຫ້ມັນ້ ຈ່ົງຮັກສາບັນຍັດຂອງ

ເຮົາ ແລະມີຊີວິດຢູ່ 
5 ຢ່າລືມແລະຝ່າຝືນຈາກຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງປາກຂອງເຮົາ ຈ່ົງເອົາປັນຍາ ແລະເອົາຄວາມຮອບຮູ້ 
6 ຢ່າປະຖ້ິມປັນຍາ ແລະປັນຍາຈະຮັກສາເຈ້ົາໄວ້ ຈ່ົງຮັກປັນຍາ ແລະປ ນັຍາຈະຊ່ອຍລະວັງເຈ້ົາ 
7 ທ່ີເລ້ີມຕ້ົນຂອງປັນຍາເປັນຢ່າງນ້ີ ຄືຈ່ົງເອົາປັນຍາ ແມ່ນເຈ້ົາຈະໄດ້ສ່ິງໃດກໍຕາມ ຈ່ົງເອົາຄວາມຮອບຮູ້ໄວ້ 
8 ຈ່ົງຕີຣາຄາປັນຍາໃຫ້ສູງ ແລະປັນຍາຈະຍົກຍ່ອງເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາກອດປັນຍາໄວ້ ປັນຍາຈະໃຫ້ກຽດເຈ້ົາ 
9 ປັນຍາຈະເອົາມົງຄຸນງາມສວມຫົວເຈ້ົາ ຈະໃຫ້ມງົກຸດງາມແກ່ເຈ້ົາî 

Admonition to Keep to the Right Path 

10 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຟັງແລະຮັບຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ເພ່ືອປີເດືອນແຫ່ງຊີວິດຂອງເຈ້ົາຈະມີຫລາຍ 
11 ເຮົາໄດ້ສອນເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງທາງປັນຍາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ນໍາເຈ້ົາໃນທາງຂອງຄວາມທ່ຽງທັມ 
12 ເມ່ືອເຈ້ົາຍ່າງ ກ້າວຕີນຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກຂັດຂວາງ ແລະຖ້າເຈ້ົາແລ່ນ ເຈ້ົາຈະບ່ໍສະດຸດ 
13 ຈ່ົງຍຶດວິນັຍໄວ້ ແລະຢ່າປ່ອຍໄປ ຈ່ົງລະວັງປັນຍາໄວ້ ເພາະປັນຍາເປັນຊີວິດຂອງເຈ້ົາ 
14 ຢ່າເຂ້ົາໄປໃນທາງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຢ່າຍ່າງໃນທາງຂອງຄົນອະທັມ 



15 ຈ່ົງຫລີກເສັຽ ຢ່າຍ່າງທາງນ້ັນ ລ້ຽວອອກໄປເສັຽ ແລະຈ່ົງຜ່ານໄປ 
16 ເພາະຖ້າຄົນຊ່ົວຮ້າຍບ່ໍໄດ້ທໍາຄວາມຜິດເຂົານອນບ່ໍຫລັບ ຖ້າເຂົາບ່ໍໄດ້ທໍາໃຫ້ຄົນໃດສະດຸດເຂົາຈະຫລັບບ່ໍລົງ 
17 ເພາະເຂົາຮ ບັປະທານອາຫານຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນແຫ່ງຄວາມທາຣຸນ 
18 ແຕ່ທາງຂອງຄົນຊອບທັມເຫມອືນແສງອະຣຸນ ຊ່ຶງສ່ອງແສງເຫລ້ືອມໃສຍ່ິງໆຂ້ຶນຈົນເຕັມວັນ 
19 ທາງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍເຫມືອນຄວາມມືດຕຶບ ເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າເຂົາສະດຸດອັນໃດ 
20 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຕ່ໍຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ຈ່ົງງ່ຽງຫູຂອງເຈ້ົາເຂ້ົາຫາຄໍາເວ້ົາຂອງເຮົາ 
21 ຢ່າໃຫ້ມັນຫນີໄປຈາກສາຍຕາຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງຮັກສາມັນໄວພ້າຍໃນໃຈຂອງເຈ້ົາ 
22 ເພາະມັນເປັນຊີວິດແກ່ຜູ້ທ່ີຄ້ົນພົບ ແລະມັນຮັກສາເນ້ືອຂອງຜູ້ນ້ັນທັງສ້ິນ 
23 ຈ່ົງຮັກສາໃຈຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມລະວັງລະໄວຮອບດ້ານ ເພາະຊີວິດເລ້ີມຕ້ົນອອກມາຈາກໃຈ 
24 ຈ່ົງຖ້ິມວາຈາຄົດໆເສັຽ ແລະໃຫ້ຄໍາເວ້ົາລົດລ້ຽວຫ່າງຈາກເຈ້ົາ 
25 ໃຫຕ້າຂອງເຈ້ົາເບ່ິງໄປຂ້າງຫນ້າ ແລະໃຫ້ການຈ້ອງເບ່ິງຂອງເຈ້ົາຊ່ືໄປຂ້າງຫນ້າເຈ້ົາ 
26 ຈ່ົງສົນໃຈໃນທາງແຫ່ງຕີນຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວທາງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາຈະແນ່ນອນ 
27 ຢ່າອວ່າຍໄປຂ້າງຂວາ ຫລືຫັນມາຂ້າງຊ້າຍ ຈ່ົງຫລີກເວ້ັນທາງຂອງເຈ້ົາເສັຽຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ 
 

5 ຄາໍເຕອືນໃນເຣືອ່ງຫລິນ້ຊູ ້
Warning against Impurity and Infidelity 

1 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຕ້ັງໃຈຕ່ໍປ ນັຍາຂອງເຮົາ ຈ່ົງງ່ຽງຫູຂອງເຈ້ົາຟງັຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຮົາ 
2 ເພ່ືອຈະຮັກສາຄວາມສລຽວສລາດໄວ້ ແລະຮີມສົບຂອງເຈ້ົາຈະລະມັດລະວັງຄວາມຮູ້ 
3 ເພາະຮີມສົບຂອງຍິງຊ່ົວນ້ັນກໍຢາດນ້ໍາເຜ້ິງອອກມາ ແລະຄໍາເວ້ົາຂອງນາງກ ຫໍມ່ືນຍ່ິງກວ່ານ້ໍາມັນ 
4 ແຕ່ໃນທ່ີສຸດ ນາງປະໄວ້ແຕ່ຄວາມຂົມຂ່ືນ ແລະຄົມຢ່າງດາບສອງຄົມ 
5 ຕີນຂອງນາງກ້າວລົງໄປສ ູ ່ຄວາມຕາຍ ບາດກ້າວຕີນຂອງນາງຕິດຕາມທາງສ  ູ່ແດນຜູ້ຕາຍ 
6 ນາງບ່ໍສົນໃຈໃນທາງແຫ່ງຊີວດິ ທາງຂອງນາງວົນວຽນໄປ ແລະບ່ໍຮູ້ຈັກແຈ້ງວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ 
7 ລູກເອີຍ ບັດນ້ີຈ່ົງຟັງເຮົາ ແລະຢ່າພາກຈາກຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງປາກຂອງເຮົາ 
8 ຈ່ົງຫລີກທາງຂອງເຈ້ົາໃຫໄ້ກຈາກນາງ ຢ່າໄປໃກ້ປະຕູເຮືອນຂອງນາງ 
9 ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະໃຫ້ກຽດຂອງເຈ້ົາແກ່ຄົນອ່ືນ ແລະໃຫ້ປີເດືອນຂອງເຈ້ົາແກ່ຄົນໄຮ້ເມດຕາ 
10 ຢ້ານວ່າແຂກແປກຫນ້າຈະກິນກໍາລັງຂອງເຈ້ົາຈົນອ່ີມ ແລະແຮງງານຂອງເຈ້ົາຕົກໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນຕ່າງ

ດ້າວ 
11 ແລະເຖິງບ້ັນປາຍຊີວດິຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຄ່ໍາຄວນ ເມ່ືອເນ້ືອແລະກາຍຂອງເຈ້ົາຖືກລ້າງຜານ 
12 ແລະເຈ້ົາວ່າ, ìເຮົາເຄີຍກຽດການຕີສອນ ແລະຈິດໃຈຂອງເຮົາດູຫມິນ່ການຕັກເຕ ອືນ 
13 ເຮົາບ່ໍເຄີຍຟັງສຽງຄຣູຂອງເຮົາ ຫລືງ່ຽງຫູໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ່ັງສອນຂອງເຮົາ 
14 ເຮົາຈວນຈະລ້ົມລະລາຍສູ່ຄວາມພິນາດຢູ່ແລ້ວ ໃນຫມູຄົ່ນທ່ີປະຊຸມກັນຢູ່ນ້ັນî 
15 ຈ່ົງດ່ືມນ້ໍາຈາກຖັງເກັບນ້ໍາຂອງເຈ້ົາ ດ່ືມນ້ໍາໄຫລຈາກບ່ໍຂອງເຈ້ົາເອງ 
16 ຄວນຫລືທ່ີຈະໃຫ້ນໍ້າພຂຸອງເຈ້ົາໄຫລລ້ົນອອກໄປນອກບ້ານ ແລະໃຫ້ທານນ້ໍານ້ັນໄຫລໄປທ່ີກາງເມືອງ 
17 ຈົ່ງໃຫມັ້ນເປັນຂອງເຈ້ົາແຕ່ຜູ້ດຽວ ແລະບ່ໍແມ່ນສໍາລັບຄົນແປກຫນ້າດ້ວຍ 
18 ຈົ່ງໃຫນ້ໍ້າພຸຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບພອນ ແລະຍິນດີຢູ່ກັບເມັຽຄົນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເມ່ືອຫນຸ່ມນ້ັນ 
19 ເຫມືອນກວາງແມ່ທີຫ່ນ້າຮັກ ແລະນ້ິມນວນ ຈ່ົງໃຫ້ສເນ່ຂອງນາງທໍາໃຫ້ເຈ້ົາມຄີວາມສຸກໃຈ ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຮັກ

ຂອງນາງຈັບໃຈຂອງເຈ້ົາໄວ້ 



20 ລູກເອີຍ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຕ້ອງເອົາຄວາມຮັກຂອງເຈ້ົາໃຫແ້ກ່ຍິງອ່ືນ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໄປຫາຄວາມສຸກກັບ
ເມັຽຂອງຊາຍອ່ືນ 

21 ເພາະວ່າທາງຂອງຄົນກໍຢູ ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງເຝ້ົາເບ່ິງທາງທັງສ້ິນຂອງເຂົາ 
22 ຄວາມບາບຊ່ົວຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍດັກຈັບເຂົາເອງ ແລະເຂົາກໍຕິດຢູ່ກັບຕານ່າງບາບຂອງເຂົາ 
23 ເຂົາຕາຍເພາະຂາດວິນັຍໃນຊີວິດ ແລະເພາະຄວາມໂງ່ຢ່າງຍ່ິງຂອງເຂົາ ເຂົາຈ  ່ຶງຫລົງຫນີໄປ 
 

6 ຄາໍແນະນາໍຕກັເຕອືນ 
Practical Admonitions 

1 ລູກເອີຍ ຖ້າເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະກັນເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ໄດ້ທໍາສັນຍາໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ 
2 ຖ້າເຈ້ົາຕິດບ້ວງເພາະຄໍາຈາກປາກຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຕິດກັບເພາະຄໍາເວ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
3 ລູກເອີຍ ຈ່ົງທໍາຢ່າງນ້ີ ແລະຊ່ອຍຕົວເຈ້ົາໃຫລ້ອດເຖີດ ເພາະເຈ້ົາຕົກຢ  ູ່ໃນກໍາມືຂອງເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 
4 ຢ່າໃຫ້ຕາຂອງເຈ້ົາຫລັບລົງ ຢ່າໃຫ້ຫນັງຕາຂອງເຈ້ົາງ້ວງໄປ 
5 ຈ່ົງຫລີກຫນີຈາກບ້ວງແຮ້ວ ດ່ັງກວາງທ່ີປົບຫນີຈາກນາຍພານ ດັງ່ນົກຈາກມືຂອງຄົນຈັບນົກ 
6 ຄົນຂ້ີຄ້ານເອີຍ ຈ່ົງເບ່ີງເອົາຊີວິດຂອງມົດ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະເປັນຄົນສລາດ 
7 ຄືມັນບ່ໍມີຜູ້ນໍາ ບ່ໍມີຫົວຫນ້າ ຫລືຜູ້ປົກຄອງ  
8 ແຕ່ມັນກໍຮູ້ຈັກສະສົມອາຫານໄວ້ໃນຣະດູຮ້ອນ ເພ່ືອຕຽມໄວ້ສໍາລັບຣະດູຫນາວ 
9 ຄົນຂ້ີຄ້ານເອີຍ ເຈ້ົາຈະນອນຢູ່ເຫິງປານໃດ ເມ່ືອໃດຈະຕ່ືນຂ້ຶນ 
10 ຄົນຂ້ີຄ້ານມັກເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາຈະນອນພັກຜ່ອນຈັກຫນ່ອຍî 
11 ແຕ່ໃນຂນະທ່ີເຂົາຫລັບຢູ່ນ້ັນ ຄວາມທຸກຍາກຈະມາບຽດບຽນເຂົາເຫມ ອືນຄົນມາປຸ້ນ 
12 ຄົນໄຮ້ຄ່າ ຄືຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ທ່ີທ່ຽວໄປດ້ວຍວາຈາຄົດລ້ຽວ 
13 ພວກເຂົາຍິກຄ້ິວລ່ິວຕາ ເພ່ືອຫລອກລວງເຈ້ົາ 
14 ປະດິດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍດ້ວຍໃຈຕະລົບຕະແລງ ຫວ່ານຄວາມແຕກແຍກຢູ່ເລ້ືອຍໄປ 
15 ເຫດສັນນ້ັນ ຄວາມພິນາດຈະມາຫາເຖິງເຂົາຢ່າງປັດຈຸບັນທັນດ່ວນ ໃນພິບຕານ້ັນເອງເຂົາຈະແຕກຢ່າງແປງບ່ໍ

ໄດ້ 
16 ມຫົີກສ່ິງຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກຽດ  ມີເຈັດຢ່າງ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຫລາຍ 
17 ຕາຈອງຫອງ ປາກເວ້ົາຂ້ີຕົວະ ແລະມືທ່ີຂ້າຄົນຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດ 
18 ຈິດໃຈທ່ີຄິດແຜນການຊ່ົວຮ້າຍ ຕີນທ່ີແລ່ນໄປທໍາຊົວ່ 
19 ພຍານເວ້ົາຕົວະຕ່ໍສູ້ຄົນອ່ືນ ແລະຜ  ູ້ຫາເຣ່ືອງໃຫ້ຍາດພ່ີນ້ອງຜິດຖຽງກັນ 

ຕກັເຕອືນໃຫລ້ະວງັການຫລິນ້ຊູ ້
20 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຮັກສາບັນຍັດຂອງພ່ໍເຈ້ົາ ແລະຢ່າປະຖ້ິມຄໍາສ່ັງສອນຂອງແມ່ເຈ້ົາ 
21 ມັດມັນຕິດໄວ້ໃນໃຈຂອງເຈ້ົາສເມີ ຜູກມັນໄວ້ທ່ີຄໍຂອງເຈ້ົາ 
22 ເມ່ືອເຈ້ົາຍ່າງ ມັນຈະນໍາເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົານອນລົງ ມັນຈະເຝ້ົາເຈ້ົາ ແລະເມ່ືອເຈ້ົາຕ່ືນຂ້ຶນ ມັນຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາ 
23 ເພາະພຣະບັນຍັດເປັນແສງປະທີບ ແລະຄໍາສອນເປັນສະວ່າງ ແລະຄໍາຕັກເຕືອນຂອງວີນັຍເປັນທາງແຫ່ງຊີ

ວິດ 
24 ເພ່ືອສງວນເຈ້ົາໄວ້ຈາກຍິງຊ່ົວຮ້າຍ ຈາກລ້ີນທ່ີຫລອກລວງຂອງຍິງຊ່ົວ 
25 ຢ່າປາຖນາຄວາມງາມຂອງນາງຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ນາງຈັບເຈ້ົາດ້ວຍຂົນຕາຂອງນາງ 



26 ເພາະຈະຈ້າງຍິງແພດສຍາດ້ວຍເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນດຽວກໍຍັງໄດ້ ແຕ່ຍິງຫລ້ີນຊູ້ລ້າເອົາຊີວິດປະເສີດຂອງຊາຍເຂ້ົາໄປ
ສ່ຽງ 

27 ຜູ້ຊາຍຈະຫອບໄຟໄວທ່ີ້ເອິກຂອງເຂົາ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຂົາໄຫມໄ້ດ້ຫລື 
28 ຫລືຜູ້ໃດຈະຍ່າງເທິງຖ່ານໄຟແດງແລ້ວ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ຕີນຂອງເຂົາຖືກໄຟລວກໄດ້ຫລື 
29 ບຸກຄົນຜູ້ເຂ້ົາຫາເມັຽຂອງເພ່ືອນບ້ານກ ເໍປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ ບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີແຕະຕ້ອງນາງແລ້ວຈະບ່ໍຖືກປັບໂທດ 
30 ຖ້າຂະໂມຍເຂ້ົາລັກ ເພ່ືອບັນເທົາຄວາມຢາກເມ່ືອເຂົາຫີວ ຄົນກໍດູຫມິນ່ຂະໂມຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນຫລື 
31 ຖ້າຈັບເຂົາໄດ້ ເຂົາຕ້ອງຊໍາຮະຄືນເຈັດເທ່ົາ ເຂົາຈະຕ້ອງໃຫ້ສ່ິງຂອງທັງສ້ິນໃນບ້ານຂອງເຂ າົ 
32 ຊາຍໃດທ່ີລ່ວງປະເວນີຜົວເມັຽ ຍ່ອມບ່ໍມີສາມັນສໍານຶກ ຜູ້ໃດທ່ີກະທໍາຢ່າງນ້ັນກໍທໍາລາຍຕົນເອງ 
33 ເຂົາໄດ້ຮັບບາດແຜແລະຄວາມອັປຍົດ ແລະຈະລ້າງຄວາມຂາຍຫນ້າຂອງຕົນກໍບ່ໍໄດ້ 
34 ເພາະຄວາມໂມໂຫກະທໍາໃຫຄົ້ນຫຶງຫວງ ໃນວັນທ່ີເຂົາແກ້ແຄ້ນ ເຂົາຈະບ່ໍມີຂອບເຂດ 
35 ເຂົາຈະບ່ໍຮັບຄ່າທໍາຂວັນໃດໆ ເຖິງເຈ້ົາຈະເພ້ີມຂອງຂວັນກອງທ່ໍຫົວ ເຂົາກໍບ່ໍເຊົາໂມໂຫ 
 

7 ເລຫ່ລຽ່ມມານຍາຂອງຍງິໂສເພນ ີ 
The False Attractions of Adultery 

1 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຈົດຈໍາສ່ິງທ່ີພ່ໍເວ້ົາ ແລະຢ່າລືມສ່ິງທ່ີພໍບ່ອກໃຫ້ເຈ້ົາເຮັກ ຈ່ົງເຮັດສ່ິງທ່ີພ່ໍບອກ ແລ້ວຊີວິດຂອງເຈ້ົາ
ຈະຮຸ່ງເຮືອງ 

2 ຈ່ົງບົວລະບັດຮັກສາຄໍາສອນຂອງເຮົາເຫມືອນເຈ້ົາຮັກສາຕາ 
3 ໃຫຍຶ້ດຖືແລະບັນທຶກຄໍາສອນຂອງເຮົາໄວ້ໃນໃຈຂອງເຈ້ົາຕລອດເວລາ 
4 ຈ່ົງຮັກແພງປັນຍາເຫມືອນຮັກແພງນ້ອງສາວ ແລະເພ່ືອນສນິດຂອງເຈ້ົາ 
5 ປັນຍາຈະຮັກສາບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເມັຽຂອງຄົນອ່ືນ ແລະກັບຍິງປາກຫວານໃຈຊ່ົວທງັຫລາຍ 
6 ມືນ່ຶ້ງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລຽວອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມເຮືອນ ໄດ້ເຫັນພວກຄົນຫນຸ່ມທ່ີຍັງອ່ອນຕ່ໍໂລກຫລາຍຄົນ

ຍ່າງໄປມາ 
7 ໃນບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຄົນນ່ຶງໂງ່ກວ່າຫມູ ່
8 ຄືຄົນນ້ັນໄດ້ຍ່າງໄປຕາມຖນົນ ເມ່ືອເຖິງແຈທາງບ່ອນຍິງຄົນນ່ຶງອາສັຍຢູ່ ເຂົາກໍຍ່າງກາຍໄປໃກ້ເຮືອນນາງ  
9 ໃນເວລາຄ່ໍາພໍມດືພຸມພູ່ ເວລາຄ່ໍາຄືນ ແລະຄວາມມືດ 
10 ຍິງຄົນນ້ັນກໍໄດ້ພົບຊາຍຄົນນ້ີ ນາງໄດ້ແຕ່ງຕົວເຫມືອນຍິງໂສເພນີ ແລະມີອຸບາຍຫລອກລ້ໍ 
11 ນາງເປັນແມ່ເລງບ່ໍມີຢ່າງອາຍ ແລະມັກອອກໄປຍ່າງຫລ້ິນຕາມຖນົນສເມີ 
12 ນາງມັກຈະຢືນຄອຍຢູ່ແຈທາງແຍກບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງ ລາງເທ່ືອກ ຢໍ ູ ່ຕາມຖນົນ ແລະລາງເທ່ືອກໍຢູ່ໃນຕລາດ 
13 ນາງໂດດກອດຊາຍຫນຸ່ມ ແລະໃຊ້ແສງຕາຫລຽວເບ່ິງຫນ້າເຂົາທັງເວ້ົາວ່າ,  
14 ìມືນ້ີ້ນ້ອງມີອາຫານທ່ີນໍາມາ ຢາກເອົາຖວາຍບູຊາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ດ່ັງນ້ັນ ນ້ອງຈ່ຶງອອກມາຄອຍຖ້າພົບກັບອ້າຍ ດຽວນ້ີນ້ອງກໍພົບອ້າຍແລ້ວ 
16 ນ້ອງໄດ້ເອົາຜ້າໄຫມສີຕ່າງໆຈາກເອຢິບປູຕຽງນອນ 
17 ພ້ອມກັບອົບຜ້າປູນອນດ້ວຍນ້ໍາຫອມກິສນາ ແລະອົບເຊີຍ 
18 ໄປເທາະ ໃຫ້ພວກເຮົາໄປມ່ວນຊ່ືນກັນດ້ວຍຄວາມຮັກຕລອດຄືນ ພວກເຮົາຈະມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນອ້ອມແຂນ

ເຊ່ິງກັນແລະກັນ  
19 ເພາະວ່າຜົວຂອງນ້ອງບ່ໍຢູ່ເຮືອນ ເຂົາເດີນທາງໄປໄກ  
20 ພ້ອມກັບຖືເງິນໄປນໍາຈໍານວນຫລາຍ ມ້ືເພ ງັເຂົາຈ່ຶງຈະກັບມາî 



21 ນາງໄດ້ລ້ໍຊາຍຜູ້ນ້ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນຫວານອັນຫນ້າຮັກດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຂົາຈ່ຶງຫລົງກົນໃນຄວາມເວ້ົາອັນຫວານ
ຊ່ືນຂອງນາງ 

22 ທັນໃດນ້ັນ ເຂົາກໍຕິດຕາມນາງໄປເຫມືອນເຂົາຈູງງົວເຖິກໄປສູ່ບ່ອນຂ້າ ຫລືເຫມືອນຕ້ອນກວາງລົງໄປໃນຫລຸມ 
23 ໃນບ່ອນນ້ັນລູກທະນູຈະແທງທະລຸເຂ້ົາໄປເຖິງຫົວໃຈຂອງມັນ ຄົນຜູ້ນ້ັນເປັນເຫມືອນນົກເຂ້ົາໄປຫາຕານ່າງ 

ເຂົາບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າຊີວິດຂອງຕົນຈະເປັນອັນຕະຣາຍ 
24 ພວກລູກເອີຍ ບັດນ້ີຈ່ົງຟັງພ່ໍ ຈ  ່ົງເອົາໃຈໃສ່ໃນສ່ິງທ່ີພ່ໍບອກສອນ 
25 ຢ່າໃຫ້ຜູ້ຍິງເຊ່ັນນ້ັນຊນະໃຈໄດ້ ຢ່າຫລົງເດີນໄປນໍານາງ ເພາະວ່ານາງໄດ້ເຮັດໃຫຜູ້້ຊາຍຈິບຫາຍໄປຫລາຍຄົນ

ແລ້ວ 
26 ແລະເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຕາຍກໍຫລວງຫລາຍນັບບ່ໍຖ້ວນ 
27 ການໄປຍັງເຮືອນຂອງຜູ ຍິ້ງເຊ່ັນນ້ີ ກໍຄືເຈ້ົາໄປສ ູ ່ພພົິບຄົນຕາຍ ມນັເປັນທາງລັດສໍາລັບໄປຕາຍ 
 

8 ປນັຍາເປນັຂອງປະເສດີ 
The Gifts of Wisdom 

1 ຈ່ົງຟັງ ປັນຍາຈະເອ້ີນອອກໄປ ຄົນທັງຫລາຍຈະໄດ້ຍິນປັນຍາເອ້ີນ 
2 ປັນຍາຢືນຢູ່ເທິງຈອມພູຂ້າງຖນົນ ແລະຢູ່ທ່ີສ່ີແຍກ 
3 ຢູ່ທີປ່າກປະຕູເຂ້ົາເມືອງ ປັນຍາໄດ້ເອ້ີນວ່າ, 
4 ìມະນຸດເອີຍ ຈ່ົງຟັງສຽງຮ້ອງຂອງເຮົາ ເຮົາເອ້ີນມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກ 
5 ພວກເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ບໍ  ຖ້າຢ່າງນ້ັນຈ່ົງຮຽນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ສາ ພວກເຈ້ົາໂງ່ບໍ ຈ່ົງຮ່ໍາຮຽນໃຫ້ສລາດສາ 
6 ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາອັນລ້ໍາຄ່າຂອງເຣົາ ຖ້ອຍຄໍາທັງປວງທ່ີເຮົາບອກເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ 
7 ສ່ິງທ່ີເຮົາເວ້ົາເປັນຄວາມຈິງທັງນ້ັນຄວາມໂຫດຮ້າຍເປັນສ່ິງຫນ້າກຽດຊັງຕ່ໍຮິມຝີປາກຂອງເຮົາ 
8 ບັນດາຄໍາປາກຂອງເຮົານ້ັນຊອບທັມ  ໃນນ້ັນບ່ໍມີອັນໃດບ່ໍຈິງ ຫລືທໍາໃຫຫ້ລົງທາງ 
9 ສໍາລັບຜູ້ທ່ີເຂ້ົາໃຈກ ແໍຈ່ມແຈ້ງ ແລະສໍາລັບຜູ້ມີຄວາມຮູ້ກໍງ່າຍດີ 
10 ຈ່ົງຊອກຫາຄໍາສອນຂອງເຮົາຫລາຍກວ່າຊອກຫາເງ ນິ ແລະຊອກຫາຄວາມຮູ້ຫລາຍກວ່າຊອກຫາຄໍາ 
11 ເພາະວ່າປັນຍາປະເສີດກວ່າເພັດ ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາປາຖນານ້ັນຈະທຽບເທ່ົາກັບປັນຍາບ່ໍໄດ້ 
12 ເຮົາມີຄວາມຮອບຮູ້ແລະເຫັນແຈ້ງງທຸກຢ່າງ 
13 ການກຽດຊັງຄວາມຊ່ົວຄືການຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເຮົາກຽດຊັງຄວາມທະເຍີທະຍານ ກຽດຊັງຄວາມຊ່ົວ

ຮ້າຍແລະຄໍາຕົວະ 
14 ເຣົາມແີຜນການ ແລະດໍາເນີນຕາມແຜນການນ້ັນ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈແລະມີກໍາລັງ 
15 ເຮົາຊ່ອຍໃຫກ້ະສັດທັງຫລາຍໄດ້ຄອບຄອງເມືອງ ແລະຊ່ອຍພວກປົກຄອງອອກກົດຫມາຍຢ່າງຍຸດຕິທັມ 
16 ພວກເຂົາໃນທ່ົວໂລກໄດ້ປົກຄອງຍ້ອນເຣົາຊ່ອຍເຫລືອ ພວກບຸຣຸດ ແລະເຈ້ົາຂຸນມ ນຸນາຍກໍເຫມືອນກັນ 
17 ເຮົາຮັກຜູທ່ີ້ຮັກເຮົາ ໃຜກໍຕາມທ່ີສແວງຫາເຮົາກໍຈະພົບເຣົາ 
18 ເຮົາມີຊບັສົມບັດ ແລະກຽດຕິຍົດ ມຄີວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະເຮັດທຸກຢ່າງສໍາເຣັດຜົນ 
19 ຫມາກຜົນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຈາກເຮົານ້ັນດີກວ່າເງິນຄໍາບໍຣິສຸດ 
20 ເຣົາດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງຊອບທັມ ແລະເຄ່ັງຄັດຢູ່ໃນຄວາມຍຸດຕິທັມ 
21 ໃຫຊັ້ບສົມບັດແກ່ຜູ້ທ່ີເຮົາຮັກ ແລະບັນຈຸຊັບໄວ້ເຕັມເຮືອນຂອງເຂົາ 

Wisdomís Part in Creation 
(ຢຮ 1:1-3) 



22 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ້າງເຮົາກ່ອນທຸກສ່ິງ ເປັນພຣະຣາຊກິດເບ້ືອງຕ້ົນຂອງພຣະອົງຕ້ັງແຕ່ເຫິງມາແລ້ວ 
23 ເຣົາຖືກສ້າງໄວ້ຕ້ັງແຕ່ໃດໆມາ ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນເລ້ີມສ້າງໂລກ 
24 ເຮົາເກີດກ່ອນມະຫາສມຸດ ແລະບ່ໍນ້ໍາ 
25 ກ່ອນພູນ້ອຍ ພໃູຫຍ່ທັງຫລາຍ 
26 ກ່ອນພຣະເຈ້ົາຊງົສ້າງໂລກ ແລະພ້ືນດິນ ຫລືກ່ອນດິນແດນເມັດທໍາອິດ 
27 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສ້າງທ້ອງຟ້າ ຊົງຄຶງຂອບຟ້າຂ້າມມະຫາສມຸດ 
28 ຊົງບັນຈຸເມກໃສ່ໃນທ້ອງຟ້າ ຊົງໄຂຮູນ້ໍາບາດານ 
29 ຊົງສ່ັງໃຫ້ນ້ໍາທະເລຢູ່ເປັນທ່ີເປັນບ່ອນ ແລະເມ່ືອຊົງວາງສີລາເລີກຂອງໂລກ ເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ັນແລ້ວ 
30 ເຮົາເຫມືອນນາຍຊ່າງຢູ່ຄຽງຂ້າງພຣະອົງ ທກຸໆວັນເຮົາທໍາໃຫ້ພຣະອົງປິຕິຍິນດີ 
31 ເຮົາຫລ້ິນຢ່າງມີຄວາມສຸກຢູ່ນໍາພຣະອົງ ຢູ່ນໍາໂລກ ແລະມະນຸດຊາດທັງປວງ 
32 ພວກຄົນຫນຸ່ມເອີຍ ບັດນ້ີຈ່ົງຟັງເຮົາ ຈ່ົງດໍາເນີນຕາມທາງຂອງເຮົາ ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈະມີຄວາມສຸກ 
33 ໃຫຟັ້ງຄໍາສ່ັງສອນ ຢ່າລະເລີຍ ແລະໃຫ້ສລາດ 
34 ຄົນຜູ້ທ່ີຟັງເຮົາ ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນປະຕູ ແລະຢູ່ທາງເຂ້ົາເຮືອນຂອງເຮົາທຸກວັນຈະມີຄວາມສຸກ 
35 ຜູ້ທີພ່ົບເຫັນເຮົາກໍພົບຊວິີດ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງພພໍຣະທັຍຜູ້ນ້ັນ 
36 ຜູ້ທີເ່ຮັດຜິດຕ່ໍເຮົາກໍທໍາຮ້າຍຕົວເອງ ຜູ້ໃດຊັງເຮົາ ຜູ້ນ້ັນຮັກຄວາມຕາຍ 
 

9 ການເຊນີຊວນຂອງປນັຍາແລະຄວາມໂງ ່
Wisdomís Feast 

1 ປັນຍາໄດ້ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນແລ້ວ ນາງໄດ້ຕ້ັງເສົາເຈັດຕ້ົນ 
2 ປ ນັຍາໄດ້ຂ້າສັດຂອງນາງ ໄດ້ປະສົມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງນາງ ໄດ້ຈັດໂຕະຂອງນາງແລ້ວ 
3 ແລະໄດ້ສ່ົງສາວໃຊ້ຂອງນາງອອກໄປ ສ່ົງສຽງເອ້ີນຈາກທ່ີສູງໃນເມືອງ 
4 ວ່າ, ìຜູ້ໃດທ່ີເປັນຄົນໂງ່ ໃຫ້ເຂົາຫັນເຂ້ົາມາທາງນ້ີî  ນາງເວ້ົາກັບຜູ້ທ່ີໄຮ້ສາມັນສໍານຶກວ່າ 
5 ìມາເຖີດ ມາຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີຂອງເຮົາ ແລະດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນທ່ີເຮົາໄດ້ປະສົມ 
6 ຈ່ົງຖ້ິມຄວາມໂງ່ເສັຽ ແລະດໍາຣົງຊວິີດຢູ່ ດໍາເນີນໃນທາງຂອງຄວາມຮອບຮູ້ນ້ັນເຖີດî 

General Maxims 

7 ຜູ້ທີວ່່າກ່າວຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍ ຈະໄດ້ຮັບການດູຫມິນ່ ແລະຜູ້ທ່ີຕັກເຕືອນຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກກ່າວຫຍາບຊ້າ 
8 ຢ່າຕັກເຕືອນຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍ ເພາະເຂົາຈະກຽດຊັງເຈ້ົາ ຈ່ົງຕັກເຕືອນຄົນມີປັນຍາ ແລະເຂົາຈະຮັກເຈ້ົາ 
9 ຈົ່ງໃຫຄໍ້າສ່ັງສອນແກ່ຄົນມີປັນຍາ ແລະເຂົາຈະສລາດຍ່ິງຂ້ຶນ ຈ່ົງສອນຄົນຊອບທັມ ແລະເຂົາຈະເພ້ີມການຮຽນ

ຮູ້ຫລາຍຂ້ຶນ  
10 ຄວາມຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ເປັນທ່ີເລ້ີມຕ້ົນຂອງປັນຍາ ແລະຊ່ຶງຮູ້ຈັກອົງບໍຣິສຸດ ເປັນຄວາມຮອບຮູ້ 
11 ເນ່ືອງຈາກເຮົາ ວັນຄືນຂອງເຈ້ົາຈະເພ້ີມທະວີຄູນ ແລະປີເດືອນແຫ່ງຊີວິດຂອງເຈ້ົາຈະເພ້ີມພູນ 
12 ຖ້າເຈ້ົາສລາດ ເຈ້ົາກໍສລາດເພ່ືອຕົນເອງ ຖ້າເຈ້ົາເຍາະເຍ້ີຍ ເຈ້ົາກໍຈະທົນທຸກ 

Follyís Invitation and Promise 

13 ຍິງໂງ່ນ້ັນສຽງປາກດ ງັ ນາງປ່ອຍຕົວ ແລະບ່ໍຮູ້ຈັກອາຍ 
14 ນາງນ່ັງທ່ີປະຕູເຮືອນຂອງນາງ ແລະໃນທ່ີສູງໃນເມືອງ 
15 ແລະເອ້ີນໃສ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຜ່ານໄປ ຜູ້ຍ່າງຊ່ືໄປຕາມທາງຂອງເຂົາ 
16 ວ່າ, ìຜູ້ໃດທ່ີເປັນຄົນໂງ່ ໃຫ້ເຂົາຫັນເຂ້ົາມາທ່ີນ້ີî ນາງເວ້ົາກັບເຂົາຜູ້ໄຮ້ສາມັນສໍານຶກ 



17 ວ່າ, ìນ້ໍາທ່ີຂະໂມຍມາຫວານດີ ແລະເຂ້ົາຫນົມທ່ີຮັບປະທານໃນທ່ີລັບກໍແຊບî 
18 ແຕ່ເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າຄົນຕາຍຢູ ທ່ີ່ນ້ັນ ແລະແຂກຂອງນາງກໍຢູ່ໃນແດນຂອງຜູ້ຕາຍອັນເລິກ 
 

10 ປຽບທຽບຄນົທຽ່ງທມັກ ບັຄນົຊົວ່ຮາ້ຍ 
Wise Sayings of Solomon The Proverbs of Solomon 

1 ສຸພາສິດຂອງໂຊໂລໂມນ ບຸດຊາຍທ່ີສລາດກະທໍາໃຫບິ້ດາຍິນດີ ແຕ່ບຸດຊາຍທ່ີໂງ່ເປັນຄວາມໂສກຂອງມານ
ດາເຂົາ 

2 ຄັງຊັບອະທັມບ່ໍເປັນກໍາໄລ ແຕ່ຄວາມຊອບທັມຊ່ອຍກູ້ຈາກຄວາມຕາຍ 
3 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງປ່ອຍໃຫ້ຄົນຊອບທັມຫິວ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຂັດຂວາງຄວາມຢາກຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
4 ຄວາມຂ້ີຄ້ານເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມຍາກຈົນ ແຕ່ຄວາມຂຍັນຂັນແຂງກະທໍາໃຫ້ຮ່ັງມີ 
5 ບຸດຊາຍທ່ີສະສົມໄວ້ໃນຣະດູແລ້ງກໍເປັນຄົນຫຍ່ັງຮູ້ ແຕ່ບຸດຊາຍຜູ້ຫລັບໃນຣະດູກ່ຽວກ ນໍໍາຄວາມອັບອາຍມາ 
6 ພຣະພອນຢູ່ເທິງຫົວຂອງຜູ້ຊອບທມັ ແຕ່ຄວາມທາຣຸນຖ້ວມປາກຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
7 ການຣະລຶກເຖິງຂອງຄົນຊອບທັມເປັນພຣະພອນ ແຕ່ຊືສ່ຽງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະເນ່ົາເສັຽ 
8 ໃຈທ່ີປະກອບດ້ວຍປັນຍາຈະສົນໃຈໃນບັນຍັດ ແຕ່ຄົນທ່ີເວ້ົາໂງ່ຈະເຖິງຄວາມພິນາດ 
9 ຜູ້ໃດທ່ີດໍາເນີນໃນຄວາມຊ  ່ືສັດກໍດໍາເນີນຢ່າງຫມ້ັນຄົງດີ ແຕ່ຜູ້ທ່ີເຮັດທາງຂອງຕົນໃຫ້ຊ່ົວກໍຈະປາກົດແຈ້ງແກ່

ຄົນອ່ືນ 
10 ຜ ູ ້ທີຍິ່ກຄ້ິວລ່ິວຕາກ່ໍກວນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຜູ້ທ່ີຕັກເຕືອນຢ່າງກ້າຫານຈະສ້າງສັນຕິພາບ 
11 ປາກຂອງຄົນຊອບທັມເປັນບ່ໍນ້ໍາຊີວິດ ແຕ່ປາກຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍປິດບັງຄວາມທາຣຸນ 
12 ຄວາມກຽດຊັງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມວີວາດ ແຕ່ຄວາມຮັກຄອບງໍາບັນດາການທໍຣະຍົດເສັຽ 
13 ທ່ີຮ ມິສົບຂອງຜູ້ທີ່ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຈະພົບປັນຍາ ແຕ່ໄມແ້ສ້ກໍເຫມາະສໍາລັບຫລັງຂອງຄົນໂງ່ນໍາຄວາມພິນາດ

ມາໃກ້ 
14 ຄົນມີປັນຍາກໍສະສົມຄວາມຮູ້ໄວ້ ແຕ່ປາກຂອງຄົນໂງ່ນໍາຄວາມເດືອດຮ້ອນມາໃກ້ 
15 ຊັບສົມບັດຂອງຄົນຮ່ັງມີ ຄືເມືອງເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາ ແຕ່ຄວາມຍາກຈົນຂອງຄົນຈົນ ຄືຄວາມທຸກລໍາບາກຂອງ

ເຂົາ 
16 ຜົນງານຂອງຄົນຊອບທັມນໍາໄປເຖິງຊີວິດ ແຕ່ຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍນໍາໄປເຖິງບາບ 
17 ຜູ້ສົນໃຈໃນຄໍາສ່ັງສອນກໍຢູ່ໃນທາງແຫ່ງຊີວິດ ແຕ່ຜູ້ປະຕິເສດຄໍາເຕືອນສະຕິກໍຫລົງຫນີໄປ 
18 ຜູ້ປິດບັງຄວາມກຽດຊັງມີຮິມສົບມຸສາ ແລະຜູ້ອອກປາກໃສ່ຮ້າຍເປັນຄົນໂງ່ 
19 ການເວ້ົາຫລາຍກໍສະສົມການທໍຣະຍົດ ແຕ່ຜູ້ຢັບຢ້ັງຮິມສົບຂອງຕົນເປັນຜູ້ຫຍ່ັງຮູ້ 
20 ລ້ີນຂອງຄົນຊອບທັມ ຄືເງິນເນ້ືອບໍຣິສຸດ ຄວາມຄິດຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍມີຄ່າແຕ່ຫນ້ອຍ 
21 ຮິມສົບຂອງຄົນຊອບທັມລ້ຽງຄົນເປັນອັນມາກ ແຕ່ຄົນໂງ່ຕາຍເພາະຂາດສາມັນສໍານຶກ 
22 ພຣະພອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້ຮ່ັງມີ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ແຖມຄວາມໂສກເສ້ົາໄວ້ດ້ວຍ 
23 ຄົນໂງ່ກະເຮັດຄວາມຜິດເຫມອືນການຫລ້ິນສນຸກ ແຕ່ຄວາມປະພຶດອັນປະກອບດ້ວຍປັນຍາ ເປັນຄວາມເພີດ

ເພີນແກ່ຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
24 ສ່ິງໃດທ່ີຄົນຊ່ົວຮ້າຍຄິດຢ້ານກົວ ມນັຈະມາເຖິງເຂົາ ແຕ່ສ່ິງໃດທ່ີຄົນຊອບທັມປາຖນາ ພຣະອົງຊົງເຮັດຕາມໃຫ້ 
25 ເມ່ືອພະຍຸຮ້າຍຜ່ານໄປແລ້ວ ຄົນຊ່ົວກໍບ່ໍມີອີກ ແຕ່ຄົນຊອບທັມຈະໄດ້ຮ ບັການສະຖາປະນາໄວ້ເປັນນິດ 
26 ເຫມືອນນ້ໍາສ້ົມກັບແຂ້ວ ແລະຄວັນກັບຕາເປັນສັນໃດ ຄົນຂ້ີຄ້ານກັບຜູ້ທ່ີໃຊ້ເຂົາກໍເປັນສັນນ້ັນ 
27 ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຍຶດຊີວິດໃຫ້ຍາວໄປ ແຕ່ປີເດືອນຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນຈະສ້ັນເຂ້ົາ 



28 ຄວາມຫວ ັງຂອງຄວາມຊອບທັມຈົບລົງໃນຄວາມຍິນດີ ແຕ່ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍກໍສູນເປ່ົາ 
29 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງແກ່ຜູ້ປະພຶດຢ່າງທ່ຽງທັມ ແຕ່ຜູ້ກະທໍາຊ່ົວພຣະອົງຊົງທໍາລາຍ 
30 ຜູ້ຊອບທັມຈະບ່ໍຖືກກໍາຈັດເລີຍ ແຕ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ 
31 ປາກຂອງຄົນຊອບທັມນໍາປັນຍາອອກມາ ແຕ່ລ້ີນຂອງຄົນຊ່ົວຈະຖືກຕັດອອກ 
32 ຮິມສົບຂອງຄົນຊອບທັມຮູ້ວ່າອັນໃດພໍຫູຄົນ ແຕ່ປາກຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຮູ້ວ່າສ່ິງໃດທ່ີເຈັບປວດ 
 

11   
Chapter 11 

1 ຕາຊ່ັງຂ້ີລັກນ້ັນເປັນທ່ີກຽດຊັງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແຕ່ລູກຕຸ້ມທ່ີຍຸດຕິທັມເປັນທ່ີປິຕິຍິນດີແດ່ພຣະອົງ 
2 ເມ່ືອຄວາມເຍ້ີຍ່ິງມາເຖິງ ຄວາມຫຢາມນ້ໍາຫນ້າກໍມາດ້ວຍ ແຕ່ປັນຍາຢູ່ກັບຄົນຖ່ອມໃຈ 
3 ຄວາມສັດຊ່ືຂອງຄົນທ່ີທ່ຽງທັມຍ່ອມນໍາເຂົາ ແຕ່ຄວາມຄົດໂກງຂອງຄົນທໍຣະຍົດຍ່ອມທໍາລາຍເຂົາ 
4 ຄວາມຮ່ັງມີບ່ໍອໍານວຍກໍາໄລໃນວັນຊົງພຣະພິໂຣດ ແຕ່ຄວາມຊອບທັມຊ່ອຍກູ້ໃຫ້ພົ້ົ້ນຄວາມມຣໍະນາ 
5 ຄວາມຊອບທັມຂອງຄົນທ່ີບ່ໍມຕໍີາຫນິຍ່ອມຮັກສາທາງຂອງເຂົາໃຫ້ຊື ່ແຕ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍລ້ົມລົງດ້ວຍຄວາມຊ່ົວ

ຮ້າຍຂອງເຂົາເອງ 
6 ຄວາມຊອບທັມຂອງຄົນທ່ຽງທັມຍ່ອມຊ່ອຍກູ້ເຂົາ ແຕ່ຄົນທໍຣະຍົດຈະຖືກຣາຄະຂອງເຂົາຈັບເປ ນັຊະເລີຍ 
7 ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຮ້າຍຕາຍ ຄວາມຫວັງຂອງເຂົາກໍພິນາດ ແລະຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຄົນຊ່ົວຊ້າກໍສູນເປ່ົາ 
8 ຄວາມຊອບທັມຮັບການຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພົ້ົນ້ຄວາມລໍາບາກ ແລະຄົນຊ່ົວຮ້າຍເຂ້ົາໄປແທນທ່ີ 
9 ຄົນບ່ໍຮູ້ພຣະເຈ້ົາທໍາລາຍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາດ້ວຍປາກ ແຕ່ຄົນຊອບທັມໄດ້ຮັບການຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ດ້ວຍອາສັຍ

ຄວາມຮູ ້
10 ເມ່ືອຄົນຊອບທັມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກບ້ານເມືອງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະເມ່ືອຄົນຊ່ົວຮ້າຍພິນາດ ກໍມີສຽງໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍ

ຄວາມຍິນດີ 
11 ໂດຍພອນຂອງຄົນທ່ຽງທັມບ້ານເມືອງກໍເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງ ແຕ່ວ່າມັນຂວ້ໍາລົງໂດຍປາກຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
12 ບຸກຄົນດູຖູກເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນຍ່ອມຂາດສາມັນສໍານຶກ ແຕ່ຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ ຍັໍງມິດງຽບຢູ່ 
13 ບຸກຄົນທ່ີທ່ຽວຊຸບຊິບກໍເຜີຍຄວາມລັບ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຍ່ອມປິດບ ງັສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດໄວ້ໄດ້ 
14 ທີ່ໃດທີ່ບໍ່ມກີານນໍາ ປະຊາຊົນກໍລ້ົມລົງ ແຕ່ໃນທີ່ຊຶ່ງມທ່ີີປຶກສາຫລາຍຍ່ອມມຄີວາມປອດພັຍ 
15 ບຸກຄົນຜູ້ຮັບປະກັນຄົນອ່ືນຈະຕ້ອງທົນທ ຸກ ແຕ່ຄົນທ່ີກຽດການຮັບປະກັນຍ ່ອມປອດພັຍ 
16 ສະຕຣີງາມສະງ່າຍ່ອມໄດ້ຮັບກຽດ ແລະຊາຍຫນ້າເລືອດຍ່ອມຮ່ັງມີ 
17 ຊາຍຜູ້ມີຄວາມເອັນດູຍ່ອມໃຫ້ປໂຍດແກ່ຕົນ ແຕ່ຊາຍທ່ີໂຫດຮ້າຍຍ່ອມທໍາໃຫ້ຕົວເອງເຈັບ 
18 ຊາຍຊ ົ ່ວຮ້າຍໄດ້ຜົນຈ້າງທ່ີຫລອກລວງ ແຕ່ບ ກຸຄົນທ່ີຫວ່ານຄວາມຊອບທັມຈະໄດ້ບໍາເຫນັດທ່ີແນ່ນອນ 
19 ບຸກຄົນຜູ້ຕ້ັງຫມັນ້ຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມຈະມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ບຸກຄົນຜູ້ຕິດຕາມຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຈະເຖິງຄວາມຕາຍ 
20 ຄົນທ່ີຄວາມຄິດຊ່ົວເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແຕ່ຄົນທ່ີມີທາງໄຮ້ຕໍາຫນິຍ່ອມເປັນທ່ີປິຕິຍິນດີຂອງ

ພຣະອົງ 
21 ຈ່ົງແນ່ໃຈເຖີດ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີເປັນຄົນຊອບທັມຈະໄດ້ຮັບການ

ຊ່ອຍກູ້ 
22 ສະຕຣີງາມທີປ່າສຈາກຄວາມສລຽວສລາດກໍເຫມືອນຮ່ວງຄໍາທ່ີດັງຂອງຫມູ 
23 ຄວາມປາຖນາຂອງຄົນຊອບທັມຈົບລົງໃນຄວາມດີເທ່ົານ້ັນ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈົບລົງໃນຄວາມພິ

ໂຣດ 



24 ບາງຄົນຍ່ິງໃຫ້ຍ່ິງຮ່ັງມີ ບາງຄົນຍ່ິງຍຶດສ່ິງທ່ີຄວນໃຫ້ໄວຍ່ິ້ງຂັດສົນກໍມີ 
25 ບຸກຄົນທ່ີໃຈກວ້າງຂວາງຍ່ອມໄດ້ຮັບຄວາມມ່ັງຄ່ັງ ບຸກຄົນທ່ີຫົດນ້ໍາ ເຂົາເອງຈະຮັບການຫົດນ້ໍາ 
26 ປະຊາຊົນສາບແຊ່ງຜູ້ທ່ີກັກເຂ້ົາ ແຕ່ພຣະພອນຢູ່ເທິງຫົວຂອງຜູ້ທ່ີຂາຍເຂ້ົາ 
27 ບຸກຄົນຜູ້ສແວງຄວາມດີ ກໍສແວງຄວາມພໍໃຈ ແຕ່ຄວາມເດືອດຮ້ອນມາເຖິງຜູ້ທ່ີສແວງຫາທໍາຄວາມຊ່ົວ 
28 ບຸກຄົນຜູ້ວາງໃຈໃນຄວາມຮ່ັງມີຈະລ້ົມລະລາຍ ແຕ່ຄົນຊອບທັມຈະຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງໃບໄມ້ຂຽວ 
29 ບຸກຄົນຜູ້ທໍາໃຫ້ຄົວເຮືອນຂອງເຂົາລໍາບາກຈະຮັບລົມເປັນມໍຣະດົກ ແລະຄົນໂງ່ຈະເປັນຄົນໃຊ້ຂອງຄົນສລາດ 
30 ຜົນຂອງຄົນຊອບທັມເປັນຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊວິີດ ການຝ່າຝືນກົດຫມາຍຍ່ອມທໍາລາຍຊີວິດ 
31 ເບ່ິງແມ, ຖ້າຄົນຊອບທັມອາດຈະຖືກທໍາໂທດໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍແລະຄົນບາບຈະຍ່ິງກວ່ານ້ັນເທ່ົາ

ໃດຫນໍ 
 

12 
Chapter 12 

1 ຜູ້ໃດທ່ີຮັກວີນັຍກໍຮັກຄວາມຮູ້ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີກຽດຊັງການຕັກເຕືອນກໍເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ 
2 ຄົນດີເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ຄົນທ່ີຄິດການຊ່ົວຮ້າຍພຣະອົງຊົງລົງໂທດ 
3 ຄົນຈະຕ້ັງຢູ່ດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍບ່ໍໄດ້ ແຕ່ຮາກຂອງຄົນຊອບທັມຈະບ່ໍຮູ້ຈັກເຄ່ືອນຍ້າຍ 
4 ເມັຽດີເປັນມົງກຸດຂອງຜົວຕົນ ແຕ ນ່າງຜູ້ທ່ີນໍາຄວາມອັບອາຍມາກໍເຫມືອນຄວາມເນ່ົາເປ່ືອຍໃນກະດູກຜົວ 
5 ຄວາມຄິດຂອງຄົນຊອບທັມນ້ັນຍຸດຕິທັມ ແຕ່ຄໍາຫາລືຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນທໍຣະຍົດ 
6 ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຫມອບຄອຍປະຫັດປະຫານ ແຕ່ປາກຂອງຄົນທ່ຽງທັມຊ່ອຍຄົນໃຫ້ພົນ້ 
7 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຂວ້ໍາແລ້ວແລະບ່ໍມີອີກ ແຕ່ເຮືອນຂອງຄົນຊອບທັມຍັງດໍາຣົງຢູ່ 
8 ຄົນຈະໄດ້ຄໍາຊົມເຊີຍຕາມສາມັນສໍານຶກທ່ີດີຂອງເຂົາ ແຕ່ຄົນທ່ີຄວາມຄິດຊ່ົວກໍເປັນທ່ີດູຫມ່ິນ 
9 ຜູ້ນ້ອຍທ່ີທໍາມາຫາກິນເອງ ກໍດີກວ່າຄົນທ່ີທໍາທ່າວ່າເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ແຕ່ຂາດອາຫານ 
10 ຄົນຊອບທັມຍ່ອມເຫັນແກ່ຊີວິດສັດຂອງເຂົາ ແຕ່ຄວາມກະຣຸນາຂອງຄົນຊ່ົວຄືຄວາມໂຫດຮ້າຍ 
11 ບຸກຄົນທ່ີໄຖນາຂອງຕົນຈະມີອາຫານອຸດົມ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີຕິດຕາມການງານທ່ີໄຮ້ຄ່າຍ່ອມບ່ໍມີສາມັນສໍານຶກ 
12 ຫຄໍອຍແຂງແຮງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຫັກພັງລົງ ແຕ່ຮາກຖານຂອງຄົນຊອບທັມຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ 
13 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຍ່ອມຕິດບ້ວງໂດຍການລະເມີດແຫ່ງຮິມສົບຂອງຕົນ ແຕ່ຄົນຊອບທັມຫນີພ້ົ້ົນຈາກຄວາມລໍາບາກ 
14 ຈາກຜົນແຫ່ງຖ້ອຍຄໍາຂອງຕົນຄົນກໍອ່ີມໃຈໃນຄວາມດີ ແລະຜົນງານແຫ່ງມືຂອງເຂົາກໍກັບມາຫາເຂົາ 
15 ທາງຂອງຄົນໂງ່ນ້ັນຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງເຂົາເອງ ແຕ່ຄົນມີປັນຍາຍ່ອມຟັງຄໍາແນະນໍາ 
16 ຈະຮູ້ຄວາມຮ້ອນໃຈຂອງຄົນໂງ່ໄດ້ທັນທີ ແຕ່ຄົນທ່ີຫຍ່ັງຮູ້ຍ່ອມບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍການດູຫມິ່ນ 
17 ບຸກຄົນຜູ້ໃດເວ້ົາຄວາມຈິງໃຫ້ຫລັກຖານທ່ີຊືຕົ່ງ ແຕ່ພຍານເທັດກ່າວຄໍາຫລອກລວງ 
18 ມບີາງຄົນທ່ີຄໍາເວ້ົາບ່ໍຈິງຂອງເຂົາເຫມອືນດາບແທງ ແຕ່ລ້ີນຂອງຄົນມີປ ນັຍານໍາການຮັກສາມາໃຫ້ 
19 ຮິມຝີປາກທ່ີເວ້ົາຈິງທົນຢູ່ໄດ້ເປັນນິດ ແຕ່ລ້ີນທ່ີເວ້ົາຕົວະຢູ່ໄດ້ພຽງຊ່ົວຄາວ 
20 ຄວາມຫລອກລວງຢູ່ໃນໃຈຂອງບັນດາຜູ້ຄິດແຜນການຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ບັນດາຜູ້ກະແຜນງານທ່ີດີມີຄວາມຊ່ືນບານ 
21 ບໍ່ມຄີວາມຊ່ົວຕົກຢູ່ກັບຄົນຊອບທັມ ແຕ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍເຕັມດ້ວຍຄວາມລໍາບາກ 
22 ຮິມສົບທ່ີເວົ້າມສຸາເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີປະພຶດຄວາມຊ່ືສັດເປັນທ່ີປິຕິຍິນດີແດ່

ພຣະອົງ 
23 ຄົນທ່ີຫຍ່ັງຮູ້ຍ່ອມເກັບຄວາມຮູ້ໄວ້ ແຕ່ຄົນໂງ່ປ່າວຮ້ອງຄວາມໂງ່ຂອງຕົນ 
24 ມຂືອງຄົນທ່ີດຸຫມັນ່ຈະຄອບຄອງ ຝ່າຍຄົນຂ້ີຄ້ານຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ທໍາງານເປັນທາດ 



25 ຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງຄົນຖ່ວງດຶງເຂົາລົງ ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາທ່ີດີກະທໍາໃຫເ້ຂົາຊ່ືນຊົມ 
26 ຄົນຊອບທັມຫັນຈາກທາງຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ທາງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍນໍາເຂົາເອງໃຫ້ຫນີໄປ 
27 ຄົນຂ້ີຄ້ານຈະຈັບເຫຍ່ືອຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ ແຕ່ຄົນດຸຫມັນ່ຈະໄດ້ຊັບສົມບັດປະເສີດ 
28 ໃນທາງຂອງຄວາມຊອບທັມເປັນຊີວິດ ແຕ່ທາງຂອງຄວາມຜິດນໍາໄປເຖິງຄວາມມໍຣະນາ 
 

13  
Chapter 13 

1 ລູກຊາຍທ່ີສລາດຍ່ອມເອົາໃຈໃສ່ເມ່ືອບິດາບອກສອນ ແຕ່ລູກທ່ີໂງ່ບ່ໍຍ່ອມຮັບຟັງ 
2 ຄົນດີຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນຍ້ອນການເວ້ົາດີ ແຕ່ຄົນໃຈຊ່ົວຕ້ອງການຄວາມໂຫດຮ້າຍ 
3 ໃຫລ້ະມັດລະວັງສ່ິງທ່ີເຈ້ົາເວ້ົາ ເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ເພາະຄົນທ່ີເວ້ົາບ່ໍລະມັດລະວັງກ ທໍໍາລາຍຕົນເອງ 
4 ຄົນຂ້ີຄ້ານອາດຢາກໄດ້ສ່ິງໃດສ່ິງນ  ່ຶງຢ່າງແຮງກ້າ ແຕ່ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ມັນ ຄົນດຸຫມັນ່ຈະໄດ້ທຸກສ່ິງຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການ 
5 ຄົນສັດຊ່ືກຽດຊັງການຕົວະ ຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນຊ່ົວບ່ໍມີຄຸນຄ່າ ແລະເປັນຫນ້າລະອາຍ 
6 ຄວາມຊອບທັມຍ່ອມຮັກສາຄົນຊອບທັມ ຄົນອະທັມຍ່ອມເສ່ືອມເສັຽຍ້ອນຄວາມອະທັມ 
7 ບາງຄົນສະແດງຕົນວ່າເປັນຄົນຮ່ັງມີ ແຕ່ວ່າບ່ໍມີຫຍັງເລີຍ ບາງຄົນສະແດງຕົນວ່າເປັນຄົນທຸກຍາກ ແຕ່ມີຊັບ

ສົມບັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
8 ຄົນຮ່ັງມີໃຊ້ເງິນໄຖ່ເອົາຊີວິດໄວ້ ແຕ່ຄົນທຸກຍາກຈະບ່ໍຖືກຂູ່ເຂັນຍ້ອນເງິນ 
9 ຄົນຊອບທັມເປັນເຫມືອນດວງອາທິດທ່ີສ່ອງແສງຮຸ່ງເຮືອງ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍເປັນເຫມອືນຕະກຽງທ່ີໃກ້ຈະມອດແລ້ວ 
10 ການຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນເປັນການສລາດ ແຕ່ການບ່ໍຍອມຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນ

ເປັນການບ່ໍດີ ເພາະມັນເປັນເຫດໃຫ້ຄົນເຣົາຜິດຖຽງກັນ 
11 ຊັບສົມບັດທ່ີເຈ້ົາຫາມາໄດ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆນ້ັນ ບ່ໍເຫິງມັນກໍຈະສູນເສັຽຫມົດ ແຕ່ຊັບທີໄ່ດ້ມາດ້ວຍເຫ່ືອແຮງຂອງ

ເຈ້ົາຈະພາໃຫ້ເຈ້ົາຈະເຣີນຂ້ຶນ 
12 ເມື່ອຫມດົຫວ ັງຫົວໃຈກໍເຈັບຊໍ້າ ແຕເ່ມ່ືອໄດ້ມາສົມຄວາມປາຖນາກ ຊົໍມຊ່ືນຍິນດີ 
13 ການບ່ໍຍອມຮັບເອົາຄໍາແນະນໍາທ່ີດີ ກໍຄືເຈ້ົາແກວ່ງຕີນຫາສ້ຽນ ຖ້າເຈ້ົາປະພຶດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ເຈ້ົາກໍຈະປອດພັຍ 
14 ຄໍາສອນຂອງນັກປາດເປັນບ່ໍເກີດແຫ່ງຊວິີດ ມັນຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາຫລີກຫນີໄປໄດ້ເມ່ືອຕົກຢູ່ໃນອ ນັຕະລາຍ 
15 ຜູ້ສລາດຮອບຄອບຍ່ອມໄດ້ຮ ຄັວາມໂຄຣົບນັບຖື ແຕ່ຄົນໃຈຄົດຍ່ອມນໍາພັຍວິບັດມາສ  ູ່ຕົນເອງ 
16 ຄົນຜູ້ມີປັນຍາຍ່ອມຄິດກ່ອນສເມີຈ່ຶງກະທໍາ ແຕ່ຄົນໂງ່ກໍອວດຄວາມໂງ່ຂອງຕົນ 
17 ທູດທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືຍ່ອມນໍາຄວາມຍາກລໍາບາກມາໃຫ້ ແຕ່ຜູ້ທ່ີສັດຊ່ືກ ໍນໍາສັນຕິມາ 
18 ຄົນທ່ີບ່ໍສຶກສາຮ່ໍາຮຽນຈະຍາກຈົນແລະໄຮ້ກຽດ ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອຟັງຄໍາຕັກເຕືອນຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ 
19 ການໄດ້ມາສົມຄວາມປາຖນາກໍດີແທ້ ສະນ້ັນຄົນໂງ່ຈ່ຶງບ່ໍຍອມປະຄວາມປາຖນາຊ່ົວ 
20 ເມ່ືອເຈ້ົາຄົບກັບຄົນດີກໍມ ສີີແກ່ຕົວ ເມ່ືອຄົບກັບຄົນຊ່ົວກໍພາຕົວເສ້ົາຫມອງ 
21 ຄວາມເຄາະຮ້າຍຕາມຕິດຄົນບາບ ແຕ່ຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ບໍາເຫນັດແກ່ຄົນຊອບທັມ 
22 ຄົນດີປະມໍຣະດົກໄວ້ໃຫ້ແກ່ຫລານໆ ແຕ່ຊັບສົມບັດຂອງຄົນບາບນ້ັນສະສົມໄວ້ໃຫ້ຄົນຊອບທັມ 
23 ດິນຂອງຄົນຍາກຈົນທ່ີໄຖ່ຖ້ິມໄວ້ກໍເກີດຜົນອຸດົມ ແຕ່ມັນຖືກກວາດໄປຕາມຄວາມອະຍຸດຕິທມັ 
24 (ຮັກງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຫ້ແອບສອນ) ບຸກຄົນທ່ີສງວນໄມ້ແສ້ກ ກໍຽດຊັງລູກຂອງຕົນ ແຕ່ຜູ້ທີຮັ່ກເຂົາພຍາຍາມຕີ

ສອນເຂົາ 



25 ຄົນຊອບທັມຮັບປະທານໄດ້ຈົນພໍໃຈ ແຕ່ທ້ອງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍຫິວ 
 

14 
Chapter 14 

1 ປັນຍາສ້າງເຮືອນຂອງນາງຂ້ຶນ ແຕ່ຄວາມໂງ່ມ້າງມັນລົງດ້ວຍມືຂອງຕົນ 
2 ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີດໍາເນີນໃນຄວມທ່ຽງທັມ ຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີຄົດລ້ຽວໃນທາງຂອງເຂົາກໍດູຫມິ່ນພ

ຣະອົງ 
3 ໃນປາກຂອງຄົນໂງ່ມີໄມແ້ສ້ສໍາລັບຫລັງຂອງເຂົາ ແຕ່ຮິມສົບຂອງນັກປາດຈະສງວນເຂົາໄວ້ 
4 ທີ່ໃດທີ່ບໍ່ມງົີວເຖິກ ທ່ີນ້ັນບ່ໍມີເຂ້ົາ ແຕ່ພືດຜົນອຸດົມໄດ້ມາດ້ວຍແຮງງົວ 
5 ພຍານທີ່ຊືສັ່ດບ່ໍຕົວະ ແຕ່ພຍານເທັດຫາຍໃຈເປັນຄໍາຕົວະອອກມາ 
6 ຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍສແວງປັນຍາເສັຽເປ່ົາ ແຕ່ຄວາມຮູ້ນ້ັນກໍງ່າຍແກ ຄົ່ນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
7 ຈ່ົງໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າຄົນໂງ່ ເພາະທ່ີນ້ັນເຈ້ົາບ່ໍພົບຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງຄວາມຣ້ຼ 
8 ປັນຍາຂອງຄົນຫຍ່ັງຮູ້ຄືການເຂ້ົາໃຈທາງຂອງເຂົາ ແຕ່ຄວາມໂງ່ຂອງຄົນໂງ່ເປັນທ່ີຫລອກລວງ 
9 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຍາະເຍ້ີຍຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ຄົນທ່ຽງທັມຊ່ືນບານໃນຄວາມໂປດປານຂອງພຣະອົງ 
10 ຈິດໃຈຮູ້ຄວາມຂົມຂ່ືນຂອງໃຈເອງ ແລະບ່ໍມີໃຜອ່ືນມາເຂ້ົາສ່ວນຄວາມຊ່ືນບານຂອງມັນ 
11 ເຮືອນຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກທໍາລາຍ ແຕ່ເຕັນຂອງຄົນທ່ຽງທັມຈະຮຸ່ງເຮືອງ 
12 ມທີາງນ່ຶງຊ່ຶງຄົນເຣົາເບ່ິງເຫມືອນຖືກ ແຕ່ມັນສ້ິນສຸດລົງທ່ີທາງຂອງຄວາມມໍຣະນາ 
13 ແມ່ນແຕ່ໃຈຂອງຄົນທ່ີຫົວເລາະກໍເສ້ົາ ແລະທ່ີສຸດຂອງຄວາມຊ່ືນບານຄືຄວາມເສ້ົາສລົດ 
14 ຄົນຊ່ົວຈະໄດ້ຜົນຈາກທາງຂອງເຂົາຈົນເຕັມ ແລະຄົນດີກໍຈະໄດ້ຜົນແຫ່ງການກະທໍາຂອງເຂົາ 
15 ຄົນໂງ່ເຊ່ືອຖືທຸກຢ່າງ ແຕ່ຄົນຫຍ່ັງຮູ້ມອງເບ່ິງວ່າເຂົາກໍາລັງໄປທາງໃດ 
16 ຄົນມີປັນຍາກໍລະວັງຕົວ ແລະຫັນເສັຽຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ຄົນໂງ່ຂາດຄວາມຍັບຍ້ັງແລະຈ່ຶງຮີບເຮັດໄປ

ຢ່າງວ ່ອງໄວ 
17 ຄົນໂມໂຫຮ້າຍປະພຶດໂງ່ຈ້າ ແຕ່ຄົນສລຽວສລາດນ້ັນອົດທົນ 
18 ຄົນຈ້າໄດ້ຄວາມໂງ່ ແຕ່ຄົນຫຍ່ັງຮູ້ກໍມີຄວາມຮູ້ເປັນມົງກຸດ 
19 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກ້ົມຂາບຄົນດີ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກ້ົມຂາບຢູ່ທ່ີປະຕູເມືອງຂອງຄົນຊອບທັມ 
20 ຄົນຍາກຈົນນ້ັນແມ່ນແຕ່ເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນກໍລັງກຽດ ແຕ່ຄົນຮ່ັງມີກ ມີໍສະຫາຍມາກມາຍ 
21 ບຸກຄົນທ່ີດູຫມ່ິນເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນກໍເປັນຄົນບາບ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີເອັນດູຄົນຍາກຈົນກ ເໍປັນສຸກ 
22 ຄົນທ່ີຄິດການຊ່ົວນ້ັນບ່ໍຜິດຫລື ບັນດາຜູ້ທ່ີຄິດການດີກໍພົບຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄວາມຊ່ືສັດ 
23 ມກໍີາໄລຢູ່ໃນງານທຸກຢ່າງ ການພຽງແຕ່ເວ້ົານ້ັນໂນ້ມໄປທາງທຸກລໍາບາກ 
24 ມົງກຸດຂອງນັກປາດຄືປັນຍາ ແຕ່ຄວາມໂງ່ເປັນພວງມາລັຍຂອງຄົນໂງ່ 
25 ພຍານຊ່ືສັດຊ່ອຍຊີວິດໃຫ້ລອດ ແຕ່ຜ ູ ້ທີເ່ປ່ັງຄໍາຕົວະເປັນຄົນຂາຍຄົນ 
26 ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທໍາໃຫ້ຄົນຢູ່ຢ່າງອຸ່ນໃຈ ລູກຫລານຂອງເຂົາຈະມີທ່ີເພ່ິງ 
27 ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເປັນນ້ໍາພຸແຫ່ງຊວິີດ ເພືອ່ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຈະຫລີກຈາກບ້ວງຂອງຄວາມມໍຣະນາໄດ້ 
28 ໃນມວນປະຊາຊົນກໍມີສັກສີຂອງກະສັດ ແຕ່ໄຮ້ປະຊາຊົນເຈ້ົານາຍກ ໍໄຮ້ຄ່າ 
29 ບຸກຄົນທ່ີໂກດຊ້າກ ມີໍຄວາມເຂ້ົາໃຈຫລາຍ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີໂມໂຫໄວກໍຍົກຍ້ອງຄວາມໂງ່ 
30 ໃຈທ່ີສງົບໃຫ້ຊີວິດແກ່ເນ້ືອຫນັງ ແຕ່ກິເລດກະທໍາໃຫ້ກະດູກຜຸ 



31 ບຸກຄົນຜູ້ບີບບັງຄັບຄົນຍາກຈົນ ດູຖູກພຣະຜູ້ສ້າງຂອງເຂົາ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີເອ ນັດູຕ່ໍຄົນຂັດສົນກໍຖວາຍກຽດແດ່ພ
ຣະອົງ 

32 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກ ຖືໍກຂວ້ໍາລົງຕາມການກະທໍາຊົວ່ຮ້າຍຂອງເຂົາ ແຕ່ຄົນຊອບທັມພົບທ່ີລ້ີພັຍດ້ວຍໃຈແນ່ວແນ່ຂອງ
ເຂົາ 

33 ປັນຍາອາສັຍຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ປັນຍານ້ັນບ່ໍປະຈັກໃນໃຈຂອງຄົນໂງ່ 
34 ຄວມຊອບທັມເຊີດຊປູະຊາຊາດນ່ຶງໆ ແຕ່ຄວາມບາບເປັນເຫດໃຫ້ຊົນຊາດນ່ຶງໆຖືກຕ າໍຫນິ 
35 ຂ້າຣາຊການຜູ້ປະກອບກິດຢ່າງສລຽວສລາດກໍໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານຈາກພຣະຣາຊາ ແຕ່ພຣະພໂິຣດຂອງພ

ຣະອົງກໍຕົກລົງເທິງຜູ້ທ່ີປະພຶດຫນ້າລະອາຍ 
 

15   
Chapter 15 

1 ຄໍາຕອບອ່ອນຫວານຊ່ອຍລະງັບຄວາມໂກດຮ້າຍໃຫ້ຫາຍໄປ ແຕ່ຄໍາຫຍາບຄາຍຍ ວົະໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫ 
2 ລ້ີນຂອງນັກປາດແຈກຈ່າຍຄວາມຮູ້ ແຕ່ປາກຂອງຄົນໂງ່ພົນ່ຄວາມໂງ່ອອກມາ 
3 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເຫັນທຸກສ່ິງໃນທຸກໆບ່ອນ ພຣະອົງຊົງເຫັນທັງຜ  ູ້ທໍາດີແລະທໍາຊ່ົວ 
4 ຄໍາເວ້ົາທ່ີສຸພາບອ່ອນຫວານທໍາໃຫ້ມຊີີວດິຊີວາ ແຕ່ຄໍາເວ້ົາທ່ີຫຍາບຄາຍທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງມະນຸດແຕກສລາຍ 
5 ຄົນໂງ່ຍ່ອມລະເລີຍຕ່ໍສ່ິງທ່ີບິດາສອນ ແຕ່ຄົນສລາດຈະຮັບເອົາຄໍາຕັກເຕືອນຂອງບິດາ 
6 ເມ່ືອປະສົບຄວາມຍາກລໍາບາກ ຄົນຊອບທັມຍ່ອມຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງຕົນໄວ້ໄດ້ ແຕ່ຄົນອະທັມຍ່ອມທໍາ

ໃຫມັ້ນສູນເສັຽໄປ 
7 ຮິມຝີປາກຂອງນັກປາດແພ່ຜາຍຄວາມຮູ້ອອກໄປ ແຕ່ພວກຄົນໂງ່ບ່ໍສາມາດທໍາໄດ້ 
8 ເມ່ືອຄົນດີອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພ ພໍຣະທັຍ ແຕ່ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຖວາຍບູຊາພຣະອົງຊົງກຽດຊັງ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກຽດຊັງຄວາມປະພຶດຂອງຄົນຊ່ົວ ແຕ່ຊົງພໍພຣະທັຍຄົນທ່ີທໍາໃນທາງຊອບທັມ 
10 ມໂີທດຫນັກສໍາລັບຜູ້ທ່ີປະຖ້ິມທາງດີ ບຸກຄົນຜູ້ກຽດຊັງຄໍາເຕືອນສະຕິຈະຕາຍເປ່ົາ 
11 ແດນຜູ້ຕາຍແລະແດນພິນາດກ ປໍະຈັກແຈ້ງຢູ່ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ໃຈຂອງມະນຸດຈະແຈ້ງຕ່ໍພຣະອົງຍ່ິງກວ່ານ້ັນສັກເທ່ົາ

ໃດ 
12 ຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍບ່ໍມັກຖືກຕັກເຕືອນ ເຂົາຈະບ່ໍໄປຫານັກປາດ 
13 ໃຈທ່ີຍິນດີທໍາໃຫ້ໃບຫນ້າສົດຊ່ືນ ແຕ່ໂດຍຄວາມເສັຽໃຈດວງຈິດກໍສລາຍລົງ 
14 ຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນຜູ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈກ ສໍແວງຫາຄວາມຮູ້ ແຕ່ປາກຂອງຄົນໂງ່ກິນຄວາມໂງ່ເປັນອາຫານ 
15 ທຸກໆມືຂ້ອງຄົນທ່ີທຸກ ໃຈກໍຮ້າຍ ແຕ່ໃຈເປັນສຸກກ ຊ່ືໍນໃຈໄປເລ້ືອຍໆ 
16 ມຊັີບຫນ້ອຍແຕ່ມີຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ດີກວ່າມີຄັງຊັບໃຫຍ່ ແຕ່ມີຄວາມລໍາບາກຢູ່ດ້ວຍ 
17 ກິນຜັກເປັນອາຫານໃນທ່ີມີຄວາມຮ ກັ ກໍດີກວ່າກິນເນ້ືອງົວອ້ວນພ້ອມກັບຄວາມກຽດຊັງຢູ່ດ້ວຍ 
18 ຄົນໃຈຮ້ອນກ່ໍໃຫ້ເກີດການວີວາດ ແຕ່ບຸກຄົນຜູ້ໂກດຊາ້ກໍລະງັບການຊິງດີ 
19 ທາງຂອງຄົນຂ້ີຄ້ານມີຕ້ົນຫນາມງອກຢູ່ເຕັມ ແຕ່ວຖີີຂອງຄົນທ່ຽງທັມເປັນທາງຫລວງຮາບສເມີ 
20 ບຸດຊາຍທ່ີສລາດກະທໍາໃຫ້ບິດາຍິນດີ ແຕ່ຄົນໂງ່ດູຖູກມານດາຂອງຕົນ 
21 ຄວາມໂງ່ເປັນຄວາມຊ່ືນບານແກ່ບຸກຄົນຜູ້ບ່ໍມີສາມນັສໍານຶກ ແຕ່ຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຈະເດີນກົງໄປ 
22 ປາສຈາກການປຶກສາຫາລື ແຜນງານກໍລ້ົມເຫລວ ແຕ່ມຜູ້ີແນະນໍາຫລາຍໆແຜນງານນ້ັນກ ສໍໍາເຣັດ 
23 ທ່ີຈະຕອບໃຫ້ເຫມາະສົມກ ເໍປັນຄວາມຊືນ່ບານແກ່ຄົນ ຄໍາດຽວທ່ີຖືກກາລະກໍດີແທ ້
24 ທາງຂອງຄົນສລາດນໍາຂ້ຶນໄປສູ່ຊີວດິ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຫລີກຫນີຈາກແດນຜູ້ຕາຍເບ້ືອງລຸ່ມ 



25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມ້າງເຮືອນຂອງຄົນເຍ້ີຍ່ິງ ແຕ່ໃຫ້ຂອບເຂດຂອງຍິງຫມາ້ຍຄົງຢູ່ 
26 ຄວາມຄິດຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນບໍຣິສຸດເປັນທ່ີພ ໍພ

ຣະທັຍຂອງ  ພຣະອົງ 
27 ບຸກຄົນຜູ້ທ່ີຫາກໍາໄຣໃນທາງລັດກໍກະທໍາຄວາມລໍາບາກມາສ  ູ່ຄອບຄົວຂອງຕົນ ແຕ່ບຸກຄົນຜູ້ກຽດຊັງສິນບົນຈະ

ມຊີີວິດຢູ່ 
28 ໃຈຂອງຄົນຊອບທັມຣໍາພຶງວ່າຈະຕອບຢ່າງໃດ ແຕ່ປາກຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຕອບສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍອອກ 
29 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ພຣະອ ງົຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຄົນຊອບທັມ 
30 ສວ່າງຂອງຕາທໍາໃຫ້ໃຈຍິນດີ ແລະຂ່າວດີກະທໍາໃຫ້ມຈິີດໃຈສະບາຍຂ້ຶນ 
31 ຫທ່ີູຟັງຄໍາຕັກເຕືອນທ່ີໃຫຊ້ວິີດຈະຢູ່ຖ້າມກາງນັກປາດ 
32 ບຸກຄົນຜູ້ເມີນເສີຍຕ່ໍຄໍາຕັກເຕືອນສະຕິກ ດູໍຫມິນ່ຕົນເອງ ແຕ່ບຸກຄົນຜູ້ສົນໃຈການທັກທ້ວງກ ໄໍດ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
33 ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການສອນໃຫ້ເກີດປັນຍາ ແລະຄວາມຖ່ອມໃຈເດີນຢູ່ຂ້າງຫນ້າກຽດສັກສີ 
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Chapter 16 

1 ແຜນງານຂອງຄວາມຄິດເປັນຂອງມະນຸດ ແຕ່ຄໍາຕອບຂອງລ້ີນມາຈາກພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ 
2 ທາງທັງສ້ິນຂອງມະນຸດກ ບໍໍຣິສຸດໃນສາຍຕາຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ັງຈິດໃຈ 
3 ຈ່ົງມອບງານຂອງເຈ້ົາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະແຜນງານຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການສໍາເຣັດຜົນ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ທຸກສ່ິງມີເປ້ົາຫມາຍຂອງມັນ ແຕ່ຊະຕາກັມຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍຄືຄວາມພນິາດ 
5 ທຸກຄົນຜູ້ຈອງຫອງເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງແນ່ໃຈເຖີດ ເຂົາຈະພ້ົ້ົນໂທດກໍບ່ໍໄດ້ 
6 ຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄວາມຊ່ືສັດໄດ້ລ້າງມົນທິນບາບຊ່ົວ ແລະຄົນຫລີກຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໄດ້ໂດຍ

ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ເມ່ືອທາງຂອງມະນຸດເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແມ່ນແຕ່ສັດຕຣູຂອງເຂົານ້ັນພຣະອົງກໍຊົງກະທໍາ

ໃຫຄື້ນດີກັບເຂົາໄດ້ 
8 ມຫີນ້ອຍແຕ່ມີຄວາມຊອບທັມ ກໍດີກວ່າມີຣາຍໄດ້ຫລາຍດ້ວຍອະຍຸດຕິທັມ 
9 ໃຈຂອງມະນຸດກະແຜນງານທາງຂອງເຂົາ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົນໍາບາດກ້າວຂອງເຂົາ 
10 ຄໍາຕັດສິນອັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີຮິມຝີພຣະໂອດຂອງພຣະຣາຊາ ພຣະໂອດຂອງພຣະອົງບ່ໍບາບໃນ

ການພິພາກສາ 
11 ຕາຊູ ແລະຕາຊ່ັງທຽ່ງຕົງເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລູກຕຸ້ມທງັສ້ິນໃນຖົງເປັນພຣະຣາຊກ ດິຂອງພຣະອົງ 
12 ການກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍເປັນສ່ິງຫນ້າກຽດຊັງຕ່ໍພຣະຣາຊາ ເພາະວ່າພຣະທ່ີນ່ັງນ້ັນຖືກສະຖາປະນາໄວ້ດ້ວຍ

ຄວາມຊອບທັມ 
13 ຮິມຝີປາກທ່ີຊອບທັມເປັນທ່ີປິຕີຍິນດີແກ່ພຣະຣາຊາ ແລະພຣະອົງຊົງຮັກບຸກຄົນຜູ້ເວ້ົາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ 
14 ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະຣາຊາເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວຂອງຄວາມມໍຣະນາ ແຕ່ນັກປາດຈະຣະງັບເສັຽໄດ້ 
15 ມຊີີວດິໃນສວ່າງແຫ່ງພຣະພັກຂອງພຣະຣາຊາ ແລະໃນຄວາມພໍພຣະທັຍຂອງພຣະອົງກໍເຫມືອນເມກທ່ີນໍາຝົນ

ຫນັກປາຍຣະດູມາ 
16 ໄດ້ປັນຍາກໍດີກວ່າໄດ້ຄໍາຕ້ັງຫລວງຫລາຍ ທ່ີຈະເລືອກເອົາຄວາມຮອບຮູ້ກໍດີກວ່າເງິນ 
17 ທາງເດີນຂອງຄົນຊອບທັມຫລີກອອກຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ບຸກຄົນຜູ້ລະມັດລະວັງທາງຂອງຕົນກ ສໍງວນຊີວດິ

ຂອງເຂົາໄວ້ 



18 ຄວາມເຍ້ີຍ່ິງເດີນຫນ້າການຖືກທໍາລາຍ ແລະຈິດໃຈທ່ີຍະໂສນໍາຫນ້າການລ້ົມ 
19 ທ່ີຈະເປັນຄົນມີໃຈຖ່ອມຢູ່ກັບຄົນຍາກຈົນ ກໍດີກວ່າແບ່ງຂອງທ່ີຍຶດມາໄດ້ກັບຄົນເຍ້ີຍ່ິງ 
20 ບຸກຄົນຜູ້ສົນໃຈໃນພຣະວັຈນະຈະພົບຂອງດີ ແລະຄົນທ່ີວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະສຸກສະບາຍ 
21 ຄົນໃຈສລາດເອ້ີນວ່າເປັນຄົນມີຄວາມພນິິດ ແລະຄໍາເວ້ົາທ່ີຫນ້າຮັກເພ້ີມອໍານາດການສ່ັງສອນ 
22 ປັນຍາເປັນນ້ໍາພຸແຫ່ງຊ ວິີດ ແກ່ຜູ້ທ່ີມປັີນຍາ ແຕ່ຄວາມໂງ່ເປັນການລົງໂທດແກ່ຄົນໂງ່ 
23 ໃຈຂອງນັກປາດກະທໍາໃຫ້ວາຈາຂອງເຂົາສຸຂຸມ ແລະເພ້ີມອໍານາດໃນການສ່ັງສອນແກ່ຮິມສົບຂອງເຂົາ 
24 ຄໍາເວ້ົາທ່ີດເີຫມອືນດ່ັງນ້ໍາເຜ້ິງ ເປັນຄວາມຫວານແກ່ວິນຍານຈິດແລະເປັນອານາມັຍແກ່ຮ່າງກາຍ 
25 ມທີາງນ່ຶງຊ່ຶງຄົນເຮົາຄິດວ່າຖືກ ແຕ່ມັນສ້ິນສຸດລົງທ່ີທາງຂອງຄວາມມໍຣະນາ 
26 ຄວາມຫິວຂອງຄົນງານທໍາງານໃຫ້ເຂົາ ເພາະປາກຂອງເຂົາກະຕຸ້ນເຂົາໄປ 
27 ຄົນໄຮ້ຄ່າ ປອງທໍາຄວາມຊ່ົວ ວາຈາຂອງເຂົາເຫມອືນຢ່າງໄຟລວກ 
28 ຄົນຊ່ົວແພ່ການວິວາດ ແລະຜູ້ກະຊິບກ ໍແຍກເພ່ືອນສນິດອອກຈາກກັນ 
29 ຄົນທາຣຸນລ້ໍຊວນເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາ ແລະນໍາເຂົາໄປໃນທາງທ່ີບ່ໍດີ 
30 ບຸກຄົນຜູ້ຍິກຄ້ິວລ່ິວຕາກະແຜນງານທ່ີຈະທໍາລາຍ ບຸກຄົນຜູ້ເມ້ັມຮິມສົບຂອງເຂົານໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃຫ້ເກີດຂ້ຶນ 
31 ຫົວທີມ່ຜົີມຫງອກເປັນມົງກຸດແຫ່ງສັກສີ ຜູ້ດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຈ່ຶງຈະຫາພົບໄດ້ 
32 ບຸກຄົນຜູ້ໂກດຊາ້ກໍດີກວ່າຄົນມີກໍາລັງຫລາຍ ແລະບຸກຄົນຜູ້ປົກຄອງຈິດໃຈຂອງຕົນເອງກໍດີກວ່າຜູ້ທ່ີຕີເມ ືອງໄດ້ 
33 ສລາກນ້ັນເຂົາປະລົງທ່ີຕັກ ແຕ່ການຕັດສິນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທັງສ້ິນ 
 

17 
Chapter 17 

1 ສະບຽງແຫ້ງຫນ້ອຍນ່ຶງພ້ອມກ ບັຄວາມສງົບ ກ ໍດີກວ່າເຮືອນທ່ີມກີານລ້ຽງເຕັມພ້ອມກັບການວີວາດ 
2 ທາດທ່ີກະທໍາການງານສລຽວສລາດຈະປົກຄອງບຸດຊາຍຜູ້ປະພຶດຄວາມອັບອາຍ ແລະຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງມໍຣະ

ດົກເທ່ົາກັບພວກພ່ີນ້ອງ 
3 ເງິນແລະຄໍາຖືກທົດລອງດ້ວຍໄຟສັນໃດ ໃຈມະນຸດກໍຖືກທົດລອງໂດຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສັນນ້ັນ 
4 ຜູ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຟັງຮິມສົບທ່ີຊົວ່ຮ້າຍ ແລະຄົນຕົວະໃຫ້ຄວາມສ ນົໃຈແກ່ລ້ີນທ່ີຕົວະຕ້ົມ 
5 ບຸກຄົນທ່ີເຍ້ີຍຫຍັນຄົນຍາກຈົນກໍດູຫມ່ິນພຣະຜູ້ສ້າງຂອງເຂົາ ບຸກຄົນທ່ີຍິນດີເມ່ືອມີຄວາມທຸກລໍາບາກ ກໍຈະ

ໄດ້ຮັບໂທດ 
6 ຫລານໆເປັນມົງກຸດຂອງຄົນເຖ້ົາ ແລະສັກສີຂອງບຸດຊາຍຄືບິດາຂອງເຂົາ 
7 ຄໍາເວ້ົາຂອງຄົນທ່ີຫນ້ານັບຖືເວ້ົາຕົວະບ່ໍໄດ້ສັນໃດ ຄົນໂງ່ຈ້າກໍເວ້ົາບ່ໍເປັນຕາຟັງສັນນ້ັນ 
8 ສິນບົນເຫມືອນອໍານາດວີເສດໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ໃຫ້ ເຂົາຈະຫັນໄປທາງໃດກໍຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງທາງນ້ັນ 
9 ລືມໄລຄວາມຜິດພາດແມ່ນອູ້ມຊຄູວາມເປັນມິດ ຄັນເວ້ົາແຕ່ຄວາມເກ່ົາຢູ່ເລ້ືອຍພາໃຫ້ເກີດຜິດຖຽງກັນ 
10 ຄົນມີປັນຍາຮຽນຈາກການຕໍາຫນິໄດ້ຫລາຍກວ່າຄົນໂງ່ຮຽນຈາກການຖືກຂ້ຽນຕ້ັງຮ້ອຍເທ່ືອ 
11 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍສແວງແຕ່ການກະບົດ ແຕ່ຈະມຜູ້ີນໍາຂ່າວຮ້າຍໄປຕ່ໍສູ້ເຂົາ 
12 ໃຫຄ້ນົໄປພົບແມຫ່ມທີີລູ່ກຖືກລັກໄປ ຍັງດີກວ່າໄປພົບຄົນໂງ່ໃນຄວາມໂງ່ຂອງເຂົາ 
13 ຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດທໍາຊ່ົວຕອບແທນຄວາມດີ ຄວາມຊ່ົວຈະບ່ໍພາກຈາກເຮືອນຂອງຄົນນ້ັນ 
14 ເມ່ືອເລ້ີມຕ້ົນວິວາດກໍເຫມືອນປ່ອຍໃຫ້ນ້ໍາໄຫລ ສະນ້ັນຈ່ົງເລີກເສັຽກ່ອນເກີດການວິວາດ 
15 ບຸກຄົນທ່ີປ່ອຍຜູ້ກະທໍາຜິດແລະບຸກຄົນທ່ີລົງໂທດຄົນຊອບທັມ ທັງສອງກໍເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົາ 



16 ເປັນຫຍັງຄົນໂງ່ຈຶ່ງມເີງິນໃນມືເພື່ອຊືປັ້ນຍາ ໃນເມ່ືອເຂົາບ່ໍມີຄວາມຄິດ 
17 ມິດສະຫາຍກ ມີໍຄວາມຮັກຢູ່ທຸກເວລາ ແລະພ່ີນ້ອງກ ເໍກິດມາເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອກັນໃນຍາມທຸກຍາກ 
18 ຄົນທ່ີບ່ໍມີສາມັນສໍານຶກກໍໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານ ແລະເປັນຜູ້ຮັບປະກັນຕ່ໍຫນ້າເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ 
19 ບຸກຄົນຜູ້ຮັກການທໍຣະຍົດກໍຮັກການວິວາດ ບຸກຄົນຜູ້ເຣັດປະຕູເຮືອນຂອງເຂົາໃຫສູ້ງ ກໍສແວງການທໍາລາຍ 
20 ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດມີໃຈຄົດກໍບ່ໍຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະຜູ້ທ່ີເວ້ົາສໍາຫາວກໍຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກ 
21 ບິດາທ່ີມີບຸດຊາຍທ່ີທໍາຊ່ົວ ກໍມີຄວາມໂສກເສ້ົາ ແລະບິດາຂອງຄົນໂງ່ບ່ໍມຄີວາມຊ່ືນບານ 
22 ໃຈລ້າເລີງເປັນຢາຢ່າງດີ ແຕ່ຈິດໃຈທ່ີຫມົດມານະທໍາໃຫກ້ະດູກແຫ້ງ 
23 ຜູ້ຕັດສິນຂ້ີໂກງກໍຮັບສິນບົນ ທາງແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທັມກໍບ່ໍເກີດຂ້ຶນ 
24 ຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈມຸ່ງຫນ້າຂອງເຂົາກົງໄປສູ່ປັນຍາ ແຕ່ຕາຂອງຄົນໂງ່ຢູ່ທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກ 
25 ບຸດຊາຍໂງ່ເປັນທ່ີເສ້ົາສລົດແກ່ບິດາ ແລະເປັນຄວາມຂົມຂ່ືນແກ່ສະຕຣີຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ 
26 ທ່ີຈະລົງໂທດຄົນຊອບທັມກໍບ່ໍດີ ທ່ີຈະຕີຄົນດີກໍຜິດ 
27 ບຸກຄົນທ່ີຍັບຢ້ັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ ແລະບຸກຄົນຜູ້ມຈິີດໃຈເຢືອກເຢັນເປັນຄົນມີຄວາມເຂ້ົາ

ໃຈ 
28 ເຖິງຄົນໂງ່ຫາກມິດເສັຽກໍນັບວ່າເປັນຄົນສລາດ ເມ່ືອເຂົາຫຸບຮິມສົບຂອງເຂົາກ ນັໍບວ່າເຂົາມີຄວາມຄິດ 
 

18   
Chapter 18 

1 ຄົນທ່ີຫລີກຫນີໄປຈາກຜູ້ອ່ືນຕ້ັງໃຈກະທໍາຕາມໃຈຕົນເອງ ແລະຄ້ານຄະຕິແຫ່ງສະຕິປັນຍາທັງຫລາຍ 
2 ຄົນໂງ່ບ່ໍເພີດເພີນໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ເພີດເພີນໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເທ່ົານ້ັນ 
3 ເມ່ືອຄວາມຊ່ົວຮ້າຍມາເຖິງ ຄວາມຫມ່ິນປມາດກ ມໍາດ້ວຍ ແລະຄວາມອົດສູມາກັບຄວາມໄຮ້ກຽດ 
4 ຄໍາປາກຂອງຄົນເຣົາເປັນນ້ໍາເລິກ ນ້ໍາພຸແຫ່ງປັນຍາເຫມືອນລໍາທານນ້ໍາໄຫລ 
5 ທ່ີຈະລໍາອຽງເຂ້ົາຂ້າງຄົນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນບ່ໍດີ ຫລືຈະບັງຄັບຄົນຊອບທັມເຣ່ືອງຄວາມຊອບທັມກໍບ່ໍດີເຫມືອນກັນ 
6 ຮິມສົບຂອງຄົນໂງ່ນໍາການວີວາດມາ ແລະປາກຂອງເຂົາກໍເຊ້ືອເຊີນການຕົບຕີ 
7 ປາກຂອງຄົນໂງ່ເປັນສ່ິງທໍາລາຍຕົວຂອງເຂົາເອງ ແລະຮິມຝີປາກຂອງເຂົາກໍເປັນບ້ວງດັກຕົນເອງ 
8 ຄໍາເວ້ົາຂອງຜູ້ກະຊິບນີນທາກໍເຫມືອນຊ້ີນອາຫານແຊບ ມັນລ່ວງເຂ້ົາໄປໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ 
9 ບຸກຄົນທ່ີຂ້ີຄ້ານໃນການງານ ກໍເປັນພ່ີນ້ອງກັບຄົນທ່ີທໍາລາຍ 
10 ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນປ້ອມເຂ້ັມແຂງ ຄົນຊອບທັມແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນນ້ັນ ແລະປອດພັຍ 
11 ຊັບສົມບັດຂອງເສດຖີເປັນເມືອງເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາ ແລະເປັນເຫມອືນກໍາແພງສູງຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງ

ເຂົາ 
12 ໃຈຂອງຄົນກ ຈໍອງຫອງກ່ອນເຖິງການຖືກທໍາລາຍ ແຕ່ຄວາມຖ່ອມໃຈຍ່າງຢູ່ຫນ້າກຽດສັກສີ 
13 ຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດຕອບກ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ຍິນ ກໍເປັນຄວາມໂງ່ແລະຄວາມອັບອາຍຂອງເຂົາ 
14 ຈິດໃຈຂອງຄົນຈະທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປ່ວຍໄດ້ ແຕ່ຈິດໃຈທ່ີຊອກຊ້ໍາໃຜຈະທົນໄດ້ຫນໍ 
15 ໃຈທີ່ມຄີວາມຄິດຍ່ອມຫາຄວາມຮູ້ ແລະຫູຂອງນັກປາດສແວງຫາຄວາມຮູ້ 
16 ຂອງກໍານັນຂອງຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຍ່ອມເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ ແລະນໍາເຂົາມາເຖິງຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕ 
17 ບຸກຄົນຜູ້ຖແລງຄະດີຂອງຕົນກ່ອນກໍເບ່ິງເຫມືອນເປັນຝ່າຍຖືກ ຈົນກວ່າຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຈະມາສອບສວນເຂົາ 
18 ການຈັບສລາກກະທ າໍໃຫ້ການຜິດຖຽງສ້ິນສຸດ ແລະຕັດສິນຄູ່ໂຕ້ຖຽງທ່ີມກໍີາລັງ 



19 ພີນ້່ອງທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອກໍເຫມືອນເມືອງທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະການວິວາດຜິດຖຽງເຫມືອນດ່ານທ່ີອັດຕັນ
ຕົນໄວ້ 

20 ທ້ອງຈະອ່ີມກໍຈາກຜົນແຫ່ງປາກຂອງເຂົາ ເຂົາຫນໍາໃຈເພາະຜົນອັນເກີດຈາກຮີມສົບຂອງຕົນ 
21 ຄວາມຕາຍຄວາມເປັນຢູ່ທ່ີອໍານາດຂອງລ້ີນ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຮັກມັນກໍຈະກິນຜົນຂອງມັນ 
22 ບຸກຄົນທ່ີພບົເມັຽກໍພົບຂອງດີ ແລະໄດ້ຄວາມໂປດປານຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
23 ຄວາມຍາກຈົນໃຊ້ຄໍາວິງວອນ ແຕ່ຄ ນົຮ່ັງຕອບດ້ວຍສຽງກະແທກ 
24 ມຫີມູທ່ີ່ແກ້ງເຮັດເປັນຫມູ່ ແຕ່ມມິີດບາງຄົນທີໃກ້ຊິດຍ່ິງກວ່າພ່ີນ້ອງ 
 

19  
Chapter 19 

1 ຄ ນົຍາກຈົນຜູ່ດໍາເນີນໃນຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາ ດີກວ່າຄົນຊ່ົວຊ່ຶງເປັນຄົນໂງ່ 
2 ຄົນທ່ີບ່ໍມ ີຄວາມຮູ້ກໍບ່ໍດີ ແລະບຸກຄົນທ່ີເລ່ັງບາດຕີນຫນັກກໍມັກພາດຜິດ 
3 ເມ່ືອຄວາມໂງ່ຂອງຄົນໃດນໍາຄວາມພິນາດມາເຖິງເຂົາ ໃຈຂອງເຂົາກໍກ້ຽວກາດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
4 ຊັບສົມບັດເພ້ີມຫມູ່ເພ່ືອນເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແຕ່ຄົນຍາກຈົນກໍຖືກເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາປະໄປ 
5 ພຍານເທັດຈະໄດ້ຮັບໂທດ ແລະບຸກຄົນທ່ີເປ່ັງຄໍາຕົວະຈະຫນີບ່ໍພ້ົ້ົນ 
6 ຄົນເປັນຈໍານວນຫລາຍເອົາອົກເອົາໃຈຄົນໃຈກວ້າງ ແລະທ ກຸຄົນກໍເປັນມິດກັບຄົນທ່ີໃຫຂ້ອງກໍານັນ 
7 ພວກພີນ້່ອງຂອງຄົນຍາກຈົນກໍຍັງກຽດຊັງເຂົາ ມິດຂອງເຂົາຈະຍ່ິງໄກຈາກເຂົາຈັກເທ່ົາໃດ ເຂົາພຍາຍາມເວ້ົາ 

ແຕ່ບ່ໍມີໃຜຍອມຟັງ 
8 ບ ກຸຄົນທ່ີມີປັນຍາກໍຮັກຕົນເອງ ບຸກຄົນຜູ້ຮັກສາຄວາມເຂ້ົາໃຈໄວ້ຈະຈໍາເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ 
9 ພຍານເທັດຈະໄດ້ຮັບໂທດ ແລະບຸກຄົນທ່ີເປ່ັງຄໍາຕົວະຈະພິນາດ 
10 ທ່ີຄົນໂງ່ຈະຢູ່ຢ່າງຟຸ່ມເຟືອຍກໍບ່ໍເຫມາະຢູ່ແລ້ວ ທີທ່າດຈະປົກຄອງເຈ້ົານາຍກໍຍ່ິງບ່ໍເຫມາະສົມຫລາຍກວ່ານ້ັນ

ອີກ 
11 ສາມັນສໍານຶກທ່ີດີກະທ າໍໃຫ້ຄົນຄຽດຊ້າ ແລະທ່ີມອງຂ້າມການທໍຣະຍົດໄປເສັຽກໍເປັນສັກສີແກ່ເຂົາ 
12 ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະຣາຊາເຫມອືນສຽງຄໍາຣາມຂອງສິງຫນຸ່ມ ແຕ່ຄວາມໂປດປານຂອງພຣະອົງເຫມືອນນ້ໍາ

ຄ້າງເທິງຜັກຫຍ້າ 
13 ບຸດໂງ່ຈ້າເປັນຄວາມພິນາດຂອງບິດາຂອງເຂົາ ແລະການວີວາດຜິດຖຽງຂອງເມັຽກໍເຫມືອນນ້ໍາຝົນຍ້ອຍຢົດບ່ໍ

ຢຸດ 
14 ເຮືອນແລະຊັບສົມບັດເປັນມໍຣະດົກມາຈາກບິດາ ແຕ່ເມັຽທ່ີຢ່ັງຮູ້ກໍມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ຄວາມຂ້ີຄ້ານທໍາໃຫ້ຫລັບສນິດ ແລະຄົນຂ້ີຄ້ານຈະຕ້ອງຫິວ 
16 ບຸກຄົນທ່ີຮັກສາພຣະບັນຍັດກໍຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ບຸກຄົນທ່ີດູຫມ່ິນພຣະຄໍາກໍຈະເຖິງຕາຍ 
17 ບຸກຄົນທ່ີເອັນດູຄົນຍາກຈົນກໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢືມ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຕອບແທນແກ່ການກະທໍາຂອງ

ເຂົາ 
18 ຈ່ົງຕີສອນບຸດຂອງຕົນເມ່ືອຍັງມີຄວາມຫວັງ ຢ່າຈົງໃຈໃຫ້ເຂົາເຖິງພິນາດໄປ 
19 ຄົນທ່ີໂມໂຫຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດ ເພາະຖ້າເຈ້ົາຊ່ອຍກູ້ເຂົາແລ້ວ ກໍຕ້ອງຊ່ອຍກູ້ເຂົາອີກ 
20 ຈ່ົງຟັງຄໍາແນະນໍາແລະຮັບຄໍາເຕືອນສະຕິ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ປັນຍາສໍາລັບອານາຄົດ 
21 ໃນໃຈຂອງມະນຸດມີແຜນງານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ັນແຫລະ ຈະດໍາຣົງຢູ່

ໄດ້ 



22 ສ່ິງທ່ີຫນ້າປາຖນາໃນຕົວມະນຸດຄືຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄົນຍາກຈົນຍັງດີກວ່າຄົນຕົວະ 
23 ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານໍາໄປສູ່ຊີວດິ ແລະບຸກຄົນຜູ້ໄດ້ຮັບແລ້ວກ ຢຸໍດດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ ຈະບ່ໍມີອັນຕະ

ຣາຍໃດມາຫາເຂົາ 
24 ຄົນຂ້ີຄ້ານຝັງມືຂອງຕົນໄວ້ໃນຊາມ ແລະບ່ໍຍອມແມ້ແຕ່ຈະຢິບອາຫານມາສູ່ປາກຂອງຕົນ 
25 ຈ່ົງຕີຄົນທ່ີມັກເຍາະເຍ້ີຍ ແລະຄົນໂງ່ຈະຮຽນຄວາມຢ່ັງຮູ້ເອງ ຈ່ົງຕັກເຕືອນຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະເຂົາຈະ

ໄດ້ຄວາມຮູ້ 
26 ບຸກຄົນຜູ້ທໍາທາຣຸນແກ່ບິດາຂອງເຂົາ ແລະຂັບໄລ່ມານດາຂອງເຂົາໄປເສ ຽັ ເປັນບຸດຊາຍຜູ້ກ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມອັບ

ອາຍແລະການຖືກຕໍາຫນິ 
27 ລູກເອີຍ ຜູ້ທ່ີເລີກຮັກສາຄໍາສ່ັງສອນຂອງບິດາ ຈະຫລົງໄປຈາກຄໍາທ່ີມີປັນຍາ 
28 ພຍານທ່ີໄຮ້ຄ່າກໍເຍາະເຍ້ີຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະປາກຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍກືນກິນແຕ່ຄວາມບາບຜິດ 
29 ການປັບໂທດມີພ້ອມຢູ່ສໍາລັບຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍ ແລະການໂບຍຕີກໍສໍາລັບຫລັງຂອງຄົນໂງ່ 
 

20   
Chapter 20 

1 ເຫລ້ົາທຸກຊະນິດເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເປ ນັຄົນເກເລ ແລະເສັຽສະຕິ ຄົນເມົາເຫລ້ົາຄືຄົນໂງ່ 
2 ຈ່ົງຢ້ານຄວາມໂກດຂອງພຣະຣາຊາເຫມືອນຢ້ານສິງຄໍາຣາມ ການທໍາໃຫ້ພຣະຣາຊາໂກດກ ໍຄືການຂ້າຕົວເອງ 
3 ຄົນໂງ່ຈະທໍາໃຫເ້ກີດການວີວາດຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ຜູ້ຫລີກຫນີຈາກບ່ອນຜິດຖຽງກັນຈະໄດ້ຮັບກຽດ 
4 ຜູ້ຂ້ີຄ້ານເຮັດນາຈະບ່ໍໄດ້ຫຍັງໃນຍາມເກັບກ່ຽວ 
5 ຄວາມຄິດໃນໃຈຂອງມະນຸດເຫມືອນນ້ໍາໃນສ້າງເລິກ ແຕ່ຄົນທ່ີມີປັນຍາກໍສາມາດຢ່ັງຮູ້ໄດ້ 
6 ທຸກຄົນເວ້ົາເຖິງຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຈະພົບຄົນທ່ີສັດຊ່ືອີຫລີຈັກຄົນນ່ຶງກ ຍໍາກ

ທີ່ສຸດ 
7 ຖ້າລູກມພີໍ່ແມ່ທີສັ່ດຊ່ື ແລະເຮັດສ່ິງທ່ີຊອບທັມ ລູກທັງຫລາຍກ ໍມີຄວາມສຸກ 
8 ພຣະຣາຊາຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງພິພາກສາ ຍ່ອມຊົງປັດຄວາມຊ່ົວອອກດ້ວຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ 
9 ຜູ້ໃດຈະກ່າວໄດ້ວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ສະອາດແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາບໍຣິສຸດພ້ົ້ົນ

ບາບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
10 ຊິງຊັງ່ແລະເຄ່ືອງຕວງທ່ີໂກງ ທັງສອງເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫມືອນກັນ 
11 ເຖິງເດັກນ້ອຍກໍສະແດງຕົວໂດຍການປະພຶດຂອງເຂົາວ່າສ່ິງທ່ີເຂົາກະທໍາຈະບໍຣິສຸດ ແລະຖືກຕ້ອງຫລືບ່ໍ 
12 ຫທ່ີູຟງັໄດ້ ແລະຕາທ່ີເບ່ິງເຫັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ້າງມັນທັງສອງ 
13 ຢ່າຮັກການຫລັບໄຫລ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະມາເຖິງຄວາມຍາກຈົນ ຈ່ົງມືນຕາຂອງເຈ ົ ້າ ແລະເຈ້ົາຈະໄດ້ກິນອ່ີມ 
14 ຜູ້ຊືເ້ວ້ົາວ່າ, ìແພງ ແພງî ແຕ່ເມ່ືອເຂົາໄປແລ້ວເຂົາຈ່ຶງອວດ 
15 ມຄີໍາ ແລະທັບທິມມຄ່ີາເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແຕ່ຮິມສົບທ່ີມີຄວາມຮູ້ເປັນເພັດນິນຈີນດາປະເສ ດີ 
16 ຈ່ົງຍຶດເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາໄວ້ ເມ່ືອເຂົາເປັນປະກັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ ແລະຍຶດຕົວເຂົາໄວ້ ເມ່ືອເຂົາປະກັນຄົນຕ່າງດ້າວ 
17 ອາຫານທ່ີໄດ້ມາດ້ວຍການຫລອກລວງມີຣດົຫວານແກ່ຜູ້ໄດ້ມາ ແຕ່ພາຍຫລັງປາກຂອງເຂົາຈະມີແຕ່ຂ້ີຊາຍ 
18 ແຜນງານດໍາຣົງຢູ່ໄດ້ດ້ວຍການປຶກສາຫາລື ຈ່ົງທໍາສົງຄາມດ້ວຍມີການນໍາທ່ີສລາດ 
19 ບຸກຄົນທ່ີທ່ຽວຊຸບຊິບໄປກໍເຜີຍຄວາມລັບໃຫ້ກະຈາຍ ສະນ້ັນຢ່າເຂ້ົາສັງຄົມກັບຄົນປາກບອນ 
20 ຖ້າຄົນນ່ຶງຄົນໃດແຊ່ງບິດາ ຫລືມານດາຂອງຕົນ ປະທີບຂອງເຂົາຈະດັບມືດມິດ 
21 ມຣໍະດົກທ່ີໄດ້ຮັບມາແບບສຸກກ່ອນເຮ່ີມ ທ່ີສຸດປາຍກໍບ່ໍເປັນມົງຄຸນ 



22 ຢ່າເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະແກ້ແຄ້ນຄວາມຊ່ົວî ຈ່ົງລໍຄອຍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊງົຊ່ອຍເຈ້ົາ 
23 ຊິງຊັງ່ທ່ີສ້ໍໂກງເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຄ່ືອງຕວງທ່ີໂກງກໍຊົວ່ພໍປານກັນ 
24 ບາດຍ່າງຂອງມະນຸດນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ສ່ັງ ແລ້ວຄົນຈະເຂ້ົາໃຈທາງຂອງເຂົາເອງໄດ້ຢ່າງໃດ 
25 ທ່ີຄົນຈະເວ້ົາແບບຈ່ົມວ່າ, ìນ້ີເປ ນັຂອງບໍຣິສຸດî ກໍເປັນບ້ວງດັກຕົນເອງ ແລ້ວຈະມາຄຶດໄດ້ເມ່ືອສັນຍາໄປແລ້ວ 
26 ກະສ ດັທ່ີສລາດຍ່ອມປັດຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລ້ວຊົງຂັບກົງຈັກທັບເຂົາ 
27 ມະໂນທັມຂອງມະນຸດເປັນປະທີບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ອງເບ່ິງສ່ວນເລິກທ່ີສຸດຂອງເຂົາທັງສ້ິນ 
28 ຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ ແລະຄວາມຊ່ືສັດສງວນກະສັດໄວ້ ແລະຄວາມຊອບທັມກໍເຊີດຊູພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງໄວ້ 
29 ສັກສີຂອງຄົນຫນຸ່ມ ຄືກໍາລັງຂອງເຂົາ ແຕ່ຄວາມງາມຂອງຄົນແກ່ຄືຜົມຫງອກຂອງເຂົາ 
30 ການຂ້ຽນທ່ີໃຫ້ເປັນບາດແຜ ກໍໍຊໍາຮະຄວາມຊ່ົວເສັຽ ການໂບຍຕີກະທໍາໃຫ້ສ່ວນເລິກທ່ີສຸດສະອາດ 
 

21 
Chapter 21 

1 ພຣະທັຍພຣະຣາຊາເປັນເຫມອືນທານນ້ໍາໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຫັນໄປທາງ
ໃດໆຕາມແຕ່ພຣະອົງຊົງໂຜດ 

2 ທາງຂອງຄົນທຸກທາງກໍຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງຕົນ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຊ່ັງໃຈ 
3 ທ່ີຈະກະທໍາຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມຍຸດຕິທັມ ກໍເປ ັນທີ່ພພໍຣະທັຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເຄ່ືອງສັກ

ກາຣະບູຊາ 
4 ຕາຍະໂສ ແລະໃຈເຍ້ີຍ່ິງ ປະທີບຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍເປັນບາບ 
5 ແຜນງານຂອງຄົນດຸຫມັນ່ນໍາສູ່ຄວາມອຸດົມແນ່ນອນ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີເລ່ັງຮ້ອນກໍມາສ  ູ່ຄວາມຂັດສົນເທ່ົານ້ັນ 
6 ການໄດ້ຄັງຊັບມາດ້ວຍລ້ີນມຸສາ ກໍຄືການໄລ່ຈັບຂອງອະນິຈັງຈົນຕິດບ້ວງຄວາມຕາຍ 
7 ຄວາມທາຣຸນຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະກວາດເຂົາໄປ ເພາະເຂົາປະຕິເສດບ່ໍຍອມທໍາສ່ິງທ່ີຍຸດຕິທ ັມ 
8 ທາງຂອງຄົນທ່ີມີກັມຊ່ົວນ້ັນຄົດ ແຕ່ຄວາມປະພຶດຂອງຜູ້ບໍຣິສຸດນ້ັນຖືກຕ້ອງ 
9 ຢູ່ທີແ່ຈມມຸເທິງຫລັງຄາເຮືອນດີກວ່າຢູ່ໃນເຮືອນຮ່ວມກັບຍິງທ່ີຈູ້ຈີ ້
10 ວິນຍານຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍປາຖນາຄວາມຊ່ົວ ເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາບ່ໍມຄີວາມກະຣຸນາໃນສາຍຕາຂອງເຂົາ 
11 ເມ່ືອຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍຖືກລົງໂທດ ຄົນໂງ່ກໍສລາດຂ້ຶນ ເມ່ືອນັກປາດໄດ້ຮັບການສ່ັງສອນເຂົາກໍໄດ້ຄວາມຮູ້ 
12 ຄົນຊອບທັມສັງເກດຮູ້ເບ່ິງເຮືອນຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍຖືກແກວ່ງລົງເຖິງຄວາມພິນາດ 
13 ບຸກຄົນຜູ້ອັດຫູບ່ໍຟັງສຽງຮ້ອງຂອງຄົນຍາກຈົນ ຕົວເຂົາເອງຈະຮ້ອງແລະບ່ໍມີໃຜໄດ້ຍິນ 
14 ໃຫຂ້ອງຂວັນໃນທ່ີລັບລ້ີຍ່ອມແປປ່ຽນຄວາມໂກດ ໃຫ້ສິນບົນໃນເອິກກໍແປປ່ຽນຄວາມຄຽດຮ້າຍ 
15 ເມ່ືອກະທໍາການຍຸດຕິທັມ ກໍເປັນການຊ່ືນບານແກ່ຄົນຊອບທັມ ແຕ່ເປັນຄວາມພິນາດແກ່ຄົນກະທໍາຊ່ົວ 
16 ຜ  ູ້ໃດຫັນຫນີໄປຈາກທາງແຫ່ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຈະພັກຢູ່ໃນທ່ີປະຊຸມຂອງຄົນຕາຍ 
17 ບຸກຄົນທ່ີຮັກຄວາມເພິດເພີນຈະເປັນຄົນຍາກຈົນບຸກຄົນທ່ີຮັກເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະນ້ໍາມັນ ຈະບ່ໍຮ່ັງມີ 
18 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍເປັນຄ່າໄຖ່ສໍາລັບຄົນຊອບທັມ ແລະຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອກໍສໍາລັບຄົນທ່ຽງທັມ 
19 ຢ  ູ່ໃນແຜ່ນດີນກັນດານ ດີກວ່າຢູ່ກັບຜູ້ຍີງທ່ີຈູ້ຈ້ີ ແລະມັກຈົ່ມ  
20 ຊັບສົມບັດປະເສີດ ແລະນ້ໍາມັນມຢູ່ີໃນທ່ີອາສັຍຂອງຄົນສລາດ ແຕ່ຄົນໂງ່ກິນມັນຫມົດ 
21 ບຸກຄົນຜູ້ຕິດຕາມຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມເອັນດູຈະພົບຊີວິດ ແລະຄວາມຊອບທັມກັບກຽດຕິຍົດ 
22 ນັກປາດທ່ີປີນເຂ້ົາໄປໃນເມືອງຂອງຄົນທ່ີມກໍີາລັງ ແລະພັງທະລາຍທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງທ່ີເຂົາໄວ້ວາງໃຈ 
23 ບຸກຄົນທ່ີຮັກສາປາກ ແລະລ້ີນຂອງຕົນ ກໍຮັກສາຕົວເຂົາເອງໃຫ້ພ້ົ້ົນຄວາມລໍາບາກ 



24 ìຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍî ເປັນຊ່ືຂອງຄົນເຍ້ີຍ່ິງ ແລະຄົນຈອງຫອງ ຜູ້ປະພຶດຕົວດ້ວຍຄວາມອວດອ່ົງທະນົງຕົນ 
25 ຄວາມປາຖນາຂອງຄົນຂ້ີຄ້ານຂ້າຕົວເຂົາເອງ ເພາະມືຂອງເຂົາປະຕິເສດບ່ໍທໍາງານ 
26 ຄົນໂລບກໍໂລບຢູ່ຕລອດວັນ ແຕ່ຄົນຊອບທັມໃຫ້ແລະບ່ໍຫນ່ວງຫນ່ຽວໄວ ້
27 ເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍເປັນສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງ ເມ່ືອເຂົານໍາມາດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈຊ່ົວຈະຍ່ິງກວ່ານ້ັນ

ຈັກເທ່ົາໃດ 
28 ພຍານເທັດຈະຕ້ອງພິນາດ ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນທ່ີເຊ່ືອຟັງຈະຍັງຄົງຢູ່ 
29 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍທໍາໃຫ້ຫນ້າຂອງຕົນດ້ານໄປ ແຕ່ຄົນທ່ຽງທັມ ìພເິຄາະດູທາງຂອງຕົນî 
30 ປັນຍາກໍດີ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກໍດີ ຄໍາປຶກສາກໍດີ ຈະເອົາຊະນະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 
31 ມ້າກ ຕໍຽມໄວ້ພອ້ມແລ້ວສໍາລັບວັນສົງຄາມ ແຕ່ຄວາມມີຊຍັເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
 

22   
Chapter 22 

1 ຖ້າເຈ້ົາຈະຕ້ອງເລືອກເອົາລະຫວ່າງຊ່ືສຽງດີກັບຄວາມຮ່ັງມີ ກໍຂໍໃຫ້ເລືອກເອົາຊ່ືສຽງດີ 
2 ຄົນຮ່ັງມີກັບຄົນທຸກຍາກບ່ໍແຕກຕ່າງກັນຫຍັງ ເພາະວ່າຄົນສອງປະເພດນ້ີ ແມ່ນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ້າງ

ເຫມືອນກັນ 
3 ຄົນຜູ້ສລາດຮອບຄອບຍ່ອມຮູ້ອັນຕະລາຍຈະເກີດຂ້ຶນ ແລ້ວຫລົບຫລີກເສັຽ ແຕ່ຄົນທໍາມະດາສາມັນຈະເດີນ

ເລ້ືອຍໄປ ແລ້ວກໍເປັນທຸກໃນພາຍຫລັງ 
4 ຈ່ົງຖ່ອມຕົວ ແລະຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮ່ັງມີ ຈະມີກຽດ ແລະມີຊວິີດຍືນຍາວ 
5 ຖ້າເຈ້ົາຮັກຊີວິດຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງຜີກຫນີຈາກທາງຂອງຄົນຊ່ົວທ່ີມີບ້ວງແຮ້ວຫ້າງໄວ້ 
6 ຈ່ົງສ່ັງສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກທາງດໍາເນີນຊີວິດ ເພ່ືອເຂົາຈະຈົດຈໍາໄວ້ຕລອດຊີວິດ 
7 ຄົນຮ່ັງມີປົກຄອງເຫນືອຄົນຍາກຈົນ ແລະຄົນມັກຢືມກ ເໍປັນທາດຂອງຄົນໃຫ້ຢືມ 
8 ບຸກຄົນຜູ້ຫວ່ານອະຍຸດຕິທັມ ຈະກ່ຽວຄວາມຫາຍຍະນະ ແລະໄມ້ຖືແຫ່ງຄວາມຄຽດຮ້າຍຂອງເຂົາຈະລ້ົມ

ເຫລວ 
9 ບຸກຄົນທ່ີມີຕາສະແດງໃຈກວ້າງຂວາງກໍຈະຮັບພອນ ເພາະເຂົາແບ່ງສ່ວນອາຫານຂອງເຂົາແກ່ຄົນຍາກຈົນ 
10 ຈ່ົງໄລ່ຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍອອກໄປເສັຽແລ້ວການວິວາດຈະຫມົດໄປ ການວິວາດແລະການດູຫມິນ່ຈະຢຸດລົງ 
11 ບຸກຄົນທ່ີຮັກໃຈບໍຣິສຸດ ແລະວາຈາຂອງເຂົາມີຄວາມກະຣຸນາຄຸນ ຈະໄດ້ພຣະຣາຊາເປັນມິດ 
12 ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເຝ້ົາຢູ່ເຫນືອຄວາມຮູ້ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຂວ້ໍາຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນໄຮ້ຄວາມເຊ່ືອເສັຽ 
13 ຄົນຂ້ີຄ້ານກ່າວວ່າ, ìມສິີງຢູ່ທາງນອກ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖືກຂ້າຢູ່ກາງເມືອງî 
14 ປາກຂອງຍິງຊ່ົວເປັນຫລຸມເລິກ ບຸກຄົນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດຈະຕົກລົງໃນທ່ີນ້ັນ 
15 ຄວາມໂງ່ມັກຢູ່ໃນໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ ແຕ່ໄມແ້ສ້ທ່ີຕີສອນກ ໍໄລ່ມັນໃຫ້ຫ່າງໄປຈາກເຂົາ 
16 ບຸກຄົນຜູ້ບີບບັງຄັບຄົນຍາກຈົນເພ້ີມຊັບສົມບັດຂອງຕົນ ຫລືເພີ້ມໃຫແ້ກ່ຄົນຮ່ັງມີ ຈະມາເຖິງຄວາມຂັດສົນເທ່ົາ

ນ້ັນ 
ຫລກັທມັແລະຄາໍຕກັເຕອືນ 
Sayings of the Wise 

17 ງ່ຽງຫູຂອງເຈ້ົາແລະຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງນັກປາດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາ 
18 ເພາະຖ້າເຈ້ົາຮັກສາຖ້ອຍຄໍາແລະຄວາມຮູ້ນ້ັນໄວ້ໃນຕົວເຈ້ົາ ແລະພ້ອມທ່ີຈະເວ້ົາຄໍາເຫລ່ົານ້ັນສເມີ ມນັຈະ

ເປັນຄວາມຊ່ືນໃຈແກ່ໃຈ 



19 ເພື່ອຄວາມໄວວ້າງໃຈຂອງເຈ້ົາຈະຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາໃຫ້ແຈ້ງປະຈັກແກ່ເຈ້ົາໃນວັນນ້ີແມ້ແກ່ຕົວເຈ້ົາເອງ 
20 ເຮົາໄດ້ຂຽນໃຫ້ເຈ້ົາເຖິງສາມຂ້ໍ ເຖິງເຣ່ືອງການທັກທ້ວງແລະຄວາມຮູ້ແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລື 
21 ເພ່ືອສໍາແດງແກ່ເຈ້ົາວ່າສ່ິງໃດຖືກແລະຈິງ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບທ່ີຈິງແກ່ຜູ້ທ່ີໃຊ້ເຈ້ົາໄປ 
22 ຢ່າປຸ້ນຄົນຍາກຈົນ ເພາະເຂົາເປັນຄົນຍາກຈົນ ຫລືບີບຄ້ັນຄົນທຸກໃຈທ່ີປະຕູເມືອງ 
23 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງວ່າຄວາມແທນເຂົາ ແລະຂ່ົມຂູ່ເອາົຊວິີດຂອງຜູ້ທ່ີຂ່ົມຂູ່ເຂົາ 
24 ຢ່າເປັນມິດກັບຄົນທ່ີມກັໂກດ ຫລືໄປກັບຄົນມັກໂມໂຫ 
25 ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະຮຽນຮູ້ທາງຂອງເຂົາ ແລະພົວພັນຕົວເຈ້ົາເຂ້ົາໃນບ້ວງ 
26 ຢ່າເປັນພວກທ່ີຕົກປາກລົງຄໍາ ຢ່າເປັນພວກຜູ້ປະກັນຫນ້ີສິນ 
27 ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ິງໃດຊໍາຮະເຂົາ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຄວນໃຫ້ເຂົາເອົາບ່ອນນອນໄປຈາກໃຕ້ຕົວເຈ້ົາ 
28 ຢ່າຍ້າຍຫລັກເຂດເກ່ົາແກ່ຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄດ້ປັກໄວ້ 
29 ເຈ້ົາເຫັນຄົນທ່ີມີສີມໃືນງານຂອງເຂົາ ຫລື ເຂົາຈະໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ເຂົາຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຄົນທ່ີມີຊ່ືສຽງ 

  
23  

Chapter 23 

1 ເມ່ືອເຈ້ົານ່ັງລົງຮັບປະທານກັບຜູ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງ ຈ່ົງສັງເກດໃຫ້ດີວ່າສ່ິງໃດຢູ່ຂ້າງຫນ້າເຈ້ົາ 
2 ຖ້າເຈ້ົາເປັນຄົນໂລບໂລພາ ເຈ້ົາຈ  ່ົງຈ່ໍມີດໄວ້ທ່ີຄໍຂອງເຈ້ົາ 
3 ຢ່າປາຖນາໃນອາຫານທ່ີຄົນຍໍມາໃຫ້ ເພາະມັນເປັນອາຫານທ່ີຫລອກລວງ 
4 ຢ່າທໍາງານເພ່ືອເຫັນແກ່ຊັບສົມບັດ ຈ່ົງສລາດພໍທ່ີຈະຢັບຢ້ັງໄວ້ 
5 ເຈ້ົາຈະເພ່ງຕາຂອງເຈ້ົາຢູ່ທ່ີຂອງອະນິຈັງ ຫລື ເພາະວ່າເງິນຂອງເຈ້ົາມັນສູນເສັຽໄປໄດ້ໃນຊ່ົວພິບຕາດຽວເຫມືອ

ນກັບວ່າມັນມປີີກບິນໄດ້ເຫມືອນນົກອີນຊີ 
6 ຢ່າກິນອາຫານຂອງຄົນທ່ີຂ້ີຖ່ີ ຢ່າປາຖນາໃນອາຫານດີຂອງເຂົາ 
7 ເພາະເຂົາເປັນເຫມືອນຄົນທ່ີຄອຍນັບຢູ່ທາງໃນ ເຂົາເວ້ົາກັບເຈ ົ ້າວ່າ, ìຈ່ົງກິນແລະດ່ືມເຖີດî ແຕ່ໃຈຂອງເຂົາບ່ໍ

ໄດ້ຢູ່ກັບເຈ້ົາ 
8 ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮາກອາຫານຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ກິນເຂ້ົາໄປນ້ັນອອກມາ ແລະເສັຽຖ້ອຍຄໍາຍ້ີມແຍ້ມຂອງເຈ້ົາໄປລ້າໆ 
9 ຢ່າເວ້ົາໃຫ້ຄົນໂງ່ໄດ້ຍິນ ເພາະເຂົາຈະດູຫມ່ິນປັນຍາແຫ່ງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຈ້ົາ 
10 ຢ່າໂຍກຍ້າຍຫລັກເຂດແດນເດີມ ຫລືຍຶດເອົາທ່ີດິນຂອງລູກກໍາພ້າ 
11 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນອົງຄຸ້ມຄອງທ່ີມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງຈະຊົງສູ້ຄວາມກັບ

ເຈ້ົາແທນເຂົາ 
12 ຈ່ົງເອົາໃຈຂອງເຈ້ົາຮັບຄໍາສ່ັງສອນ ແລະເອົາຫູຂອງເຈ້ົາຮ ບັຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງຄວາມຮູ້ 
13 ຢ່າຢັບຢ້ັງການຕີສອນເສັຽຈາກເດັກນ້ອຍ ຖ້າເຈ້ົາຕີເຂົາດ້ວຍໄມ້ແສ້ ເຂົາຈະບ່ໍຕາຍ 
14 ຖ້າເຈ້ົາຕີເຂົາດ້ວຍໄມ້ແສ້ ເຈ້ົາຈະຊອ່ຍຊີວິດຂອງເຂົາໃຫ້ລອດຈາກແດນຜູ້ຕາຍ 
15 ລູກເອີຍ ຖ້າໃຈຂອງເຈ້ົາສລາດ ໃຈຂອງເຮົາເອງກໍຍີນດີ 
16 ວິນຍານຂອງເຮົາຈະຊົມຊ່ືນຍິນດ ີ ເມ່ືອຮິມສົບຂອງເຈ້ົາເວ້ົາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ 
17 ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງເຈ້ົາອິດສາຄົນບາບ ແຕ່ຈ່ົງດໍາເນີນໃນຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດວັນ 
18 ມອີານາຄົດທ່ີແນ ນ່ອນ ແລະຄວາມຫວ ັງຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກຕັດອອກ 
19 ຈ່ົງຟັງເທີນລູກເອີຍ ຈ່ົງສລາດແລະຄີດໃຫ້ຄັກແນ່ໃນທາງທ່ີເຈ້ົາດໍາເນີນນ້ັນ 
20 ຢ່າຢູ່ໃກ້ບຸກຄົນທ່ີເມົາເຫລົ້າ ຫລຜູ້ືກິນຫລາຍ ຄົນຂ້ີເມົາແລະຄົນຂ້ີໂລບຈະຍາກຈົນລົງ 



21 ຖ້າພວກເຈ້ົາທ ງັປວງມີແຕ່ກິນ ແລະນອນເທ່ົານ້ັນ ບ່ໍເຫິງດອກພວກເຈ້ົາກໍຈະນຸ່ງຜ້າຂາດ 
22 ຈ່ົງຟັງຄວາມບິດາຂອງເຈ້ົາຖ້າບ່ໍມີທ່ານເຈ້ົາກ ຈໍະບ່ໍມີຊີວິດ ເມ່ືອມານດາຂອງເຈ້ົາເຖ້ົາ ຈ່ົງຮູ້ຈັກຕອບແທນບຸນ

ຄຸນທ່ານ 
23 ເພາະວ່າຄວາມຈິງປັນຍາ ຄໍາສ່ັງສອນ ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີໄດ້ຈາກທ່ານນ້ັນມີຄຸນຄ່າຫລາຍ ມັນເປັນສ່ິງທ່ີ

ເຈ້ົາສົມຄວນຊ້ີໄວ້ ແຕ່ບ່ໍສົມຄວນຂາຍ 
24 ຖ້າລູກເປັນຄົນຊອບທັມ ບິດາກ ໍມີຄວາມສຸກ ແລະຖ້າເປັນຄົນສລາດບິດາກ ພໍາກພູມໃຈ 
25 ຈ່ົງທໍາໃຫ້ບິດາມານດາຂອງເຈ້ົາພາກພູມໃຈໃນຕົວເຈ້ົາ ແລະທໍາໃຫ້ມານດາມີຄວາມສຸກ 
26 ລູກເອີຍ ຂໍໃຈຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາເຖີດ ແລະໃຫ້ຕາຂອງເຈ້ົາສັງເກດເບ່ິງທາງຂອງເຮົາ 
27 ເພາະຍິງແພດສຍາເປັນຫລຸມເລິກ ແລະຍິງສັນຈອນເປັນເຫມືອນບ່ໍແຄບ 
28 ນາງຫມອບຄອຍຢູ່ເຫມືອນໂຈນ ແລະເພ້ີມຄົນທ່ີບໍ່ຊືຂ້ຶ່ນຖ້າມກາງມະນຸດ 
29 ໃຜທີຮ້່ອງໂອຍ ໃຜທ່ີຮ້ອງອຸຍ ໃຜທ່ີມີການວິວາດ ໃຜທ່ີມີການຮ້ອງຄາງ ໃຜທ່ີມບີາດແຜປາສຈາກສາເຫດ ໃຜ

ທີ່ມຕີາແດງ 
30 ຄືຜູ້ດ່ືມເຫລ້ົາຈະມີຄວາມລໍາບາກໃຈ ແລະມີສຽງຮ້ອງຄາງສເມີ ຕາຂອງເຂົາຈະແດງກ່ໍາ ແລະມີບາດແຜຕາມ

ຕົນຕົວ 
31 ສະນ້ັນ ຢ່າຄິດສະອອນເຫລ້ົາອະງຸ່ນເລີຍ ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນມັນຈະງາມໃນເວລາເຈ້ົາສ່ັນ ແລະເປັນສີແດງໃສ

ສະອາດຈົນສ່ອງເຫັນເງົາກ ຕໍາມ 
32 ແຕ່ເມ່ືອເຈ້ົາດ່ືມແລ້ວ ສຸດທ້າຍເຈ້ົາກ ໍຈະຮູ້ສຶກເຈັບເຫມືອນຖືກງູພິດຕອດ 
33 ຕາຂອງເຈ້ົາຈະເຫັນສ່ິງແປກໆ ແລະໃຈຂອງເຈ້ົາຈະເວ້ົາປ້ີນປອກ 
34 ເຈ້ົາຈະເປັນເຫມອືນຄົນທ່ີນອນຢູ່ກາງທະເລຢ່າງຄົນທ່ີນອນຢູ່ເທິງເສົາກາງເຮືອ 
35 ເຈ້ົາຈະວ່າ, ìເຂົາຕີຂ້າພະເຈ້ົາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຈັບ ເຂົາທຸບຂ້າພະເຈ້ົາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ສຶກ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ

ຕ່ືນເມ່ືອໃດຫນໍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສແວງການດ່ືມອີກî 
 

24 
Chapter 24 

1 ຢ າ່ຄິດຣ ສີຍາຄົນຊ່ົວ ຫລືປາຖນາຢູ່ຮ່ວມກັບເຂົາ 
2 ເພາະວ່າໃຈຂອງເຂົາຄິດປະກອບການທາຣຸນ ແລະຮິມຝີປາກຂອງເຂົາເວ້ົາໃຫ້ຄົນເຈັບໃຈ 
3 ມປີ ນັຍາ ແລະມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຈ່ຶງສ້າງເຮືອນໄດ້  
4 ມຄີວາມຮູ້ຈ່ຶງໄດ້ຂອງມີຄ່າແລະຂອງງົດງາມເຕັມຢູ່ໃນຫ້ອງ 
5 ຄ ນົສລາດມີກໍາລັງຫລາຍ ແລະຄົນມີຄວາມຮູ້ກໍເພ້ີມກໍາລັງຂ້ຶນ 
6 ຄືໂດຍການນໍາທ່ີສລາດ ເຈ້ົາກໍເຂ້ົາສນາມຮົບໄດ້ ແລະດ້ວຍມີທີປຶ່ກສາຫລາຍໆກໍມີຊຍັຊະນະ 
7 ສໍາລັບຄົນໂງ່ນ້ັນປັນຍາສູງເກີນໄປ ທ່ີປະຕູເມືອງເຂົາບ່ໍອ້າປາກເວ້ົາ 
8 ບຸກຄົນຜູ້ກະແຜນງານທໍາຄວາມຊ່ົວ ເຂົາເອ້ີນກັນວ່າຄົນເຈ້ົາເລ້ 
9 ການຄິດປະດີດຄວາມໂງ່ເປັນບາບ ແລະຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ມະນຸດ 
10 ຖ້າເຈ້ົາທ້ໍຖອຍໃຈໃນວັນເຄາະຮ້າຍ ກໍາລັງຂອງເຈ້ົາກ ໍຫນ້ອຍ 
11 ຈ່ົງຊ່ອຍບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກນໍາໄປສູ່ຄວາມມໍຣະນາ ຈ່ົງຊ່ອຍຍຶດບັນດາຜູ້ທ່ີພວມໄປເພ່ືອຖືກຂ າ້ 
12 ຖ້າເຈ້ົາຈະວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີເລີຍî ພຣະອົງຜູ້ຊົງຊັງ່ໃຈຈະບ່ໍຊົງເຫັນຫລື ພຣະອົງຜູ້ຊົງເຝ້ົາວິນຍານ

ຢູ່ເຫນືອເຈ້ົາຈະບ່ໍຊາບຫລື ແລະພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງເອ້ີນເອົາຈາກຄົນຕາມການກະທໍາຂອງເຂົາຫລື 



13 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຮັບປະທານນ້ໍາເຜ້ິງເພາະເປັນຂອງດີ ແລະນ້ໍາເຜ້ິງທ່ີຢົດຈາກຮັງນ້ັນມີຣົດຫວານ 
14 ຈ່ົງຮູ້ເຖີດວ່າປັນຍາກໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນແກ່ວິນຍານ ຖ້າເຈ້ົາພົບປັນຍາກໍຈະມີອານາຄົດ ແລະຄວາມຫວັງຂອງເຈ້ົາ

ຈະບ່ໍຖືກຕັດອອກ 
15 ຢ່າຫມອບຄອຍຢ່າງຄົນຊ່ົວຮ້າຍເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບທ່ີອາສັຍຂອງຄົນຊອບທັມ ຢ່າທໍາທາຣຸນແກ່ເຮືອນຂອງເຂົາ 
16 ເພາະຄົນຊອບທັມລົມ້ລົງເຈັດຄ້ັງແລ້ວກ ລຸໍກຂ້ຶນອີກ ແຕ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກຄວາມຈິບຫາຍທໍາລາຍລົງເລີຍ 
17 ຢ່າດີໃຈເມ່ືອສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາໄດ້ຮັບພັຍວິບັດ ຖ້າເຈ້ົາດີໃຈ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງຊາບແລະຈະບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍ 
18 ແລ້ວພຣະອ ງົອາດຊົງປ່ຽນພຣະທັຍບ່ໍຊົງລົງໂທດສັດຕຣ ູຂອງເຈ້ົາ 
19 ຢ່າອຸກໃຈຍ້ອນຄົນຊ່ົວ ແລະຢ່າອິດສາບັງບຽດເຂົາ  
20 ເພາະວ່າຄົນຊ່ົວຈະບ່ໍໄດ້ຫຍັງໃນອະນາຄົດ ຕະກຽງຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຈະຖືກດັບເສັຽ 
21 ລູກເອີຍ ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຣາຊາ ຢ່າຂັດຂືນພຣະທັຍຂອງທັງສອງພຣະອົງເລີຍ 
22 ເພາະພັຍວິບ ດັຈາກພຣະອົງທັງສອງຈະອຸບັດຂ້ຶນໂດຍໄວ ແລະຜູ້ໃດຈະຊາບເຖິງຄວາມພິນາດທ່ີຈະມາຈາກພ

ຣະອົງທັງສອງ 
23 ຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີເປັນຄໍາກ່າວຂອງນັກປາດດ້ວຍ ການລໍາອຽງໃນການຕັດສິນນ້ັນບ່ໍດີເລີຍ 
24 ບຸກຄົນຜູ້ກ່າວແກ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍວ່າ, ìເຈ້ົາໄຮ້ຄວາມຜິດî ຈະຖືກຊົນຊາດທັງຫລາຍແຊ່ງ ແລະປະຊາຊົນລັງກຽດ 
25 ແຕ່ບັນດາຜູ້ຂນາບເຂົາຈະມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະພອນອັນດີຈະມີຢູ່ກັບເຂົາ 
26 ຜູ້ໃຫຄໍ້າຕອບທ່ີຖືກ ຈະຈູບຮີມສົບ 
27 ຈ່ົງຕຽມງານຂອງເຈ້ົາທ່ີພາຍນອກ ທໍາທຸກຢ່າງຂອງເຈ້ົາໃຫພ້້ອມທ່ີໃນນາແລະຫລັງຈາກນ້ັນກໍຈ່ົງສ້າງເຮືອນ

ຂອງເຈ້ົາ 
28 ຢ່າເປັນພຍານບ່ໍຈິງຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍມີສາເຫດ ແລະຢ່າລ້ໍລວງດ້ວຍຮິມສົບຂອງເຈ້ົາ 
29 ຢ່າກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາກະທໍາແກ່ເຂົາຢ່າງທ່ີເຂົາໄດ້ທໍາແລ້ວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະທໍາຕອບແກ່ເຂົາ

ຢ່າງທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາî 
30 ເຣົາຜ່ານໄປທ່ີໄຮ່ນາຂອງຄົນທ່ີຂ້ີຄ້ານ ຂ້າງສວນອະງຸ່ນຂອງຄົນທ່ີໄຮ້ສາມັນສໍານຶກ 
31 ແລະນ້ີແຫລະ ມີຟຸ່ມຫນາມເຕັມໄປຫມດົ ແລະແຜ່ນດິນກໍເຕັມໄປດ້ວຍຫຍ້າປ່ົງຂ້ຶນທ່ົວໄປ ແລະກໍາແພງຫີນ

ຂອງມັນກໍເພພັງລົງ 
32 ແລ້ວເຣົາໄດ້ເຫັນ ແລະວິຈັຍເບ່ິງ ເຮົາຫລຽວເບ່ິງແລະໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງສອນ 
33 ìມ້ອຍຫລັບໄປພັກນ່ຶງພໍຢຽດເສ້ັນຢຽດເອັນ ແລະພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໃຫ້ສະບາຍî 
34 ແລ້ວຄວາມຈົນຈະມາຫາເຈ້ົາຢ່າງຂະໂມຍ ຄວາມຂັດສົນຢ່າງຄົນຖືອາວດຸ 
 

25 ສພຸາສດິໂຊໂລໂມນ 
Further Wise Sayings of Solomon 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສຸພາສິດຂອງໂຊໂລໂມນເຫມືອນກັນ ຊຶງ່ຄົນຂອງເຮເຊກີຢາ ພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາໄດ້ກ່າຍອອກ
ໄວ ້

2 ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈ້ົາຄືການເຊ່ືອງສ່ິງຕ່າງໆໄວ້ ແຕ່ສັກສ ຂີອງພຣະຣາຊາຄືການຄ້ົນສ່ິງຕ່າງໆໃຫ້ປາກົດ 
3 ຟ້າສວັນສູງສັນໃດ ແລະແຜ່ນດິນເລິກສັນໃດ ພຣະທັຍຂອງພຣະຣາຊາກໍເຫລືອຈະຫຍ່ັງຮູ້ສັນນ້ັນ 
4 ຈ່ົງໄລ່ສ່ິງເປິເປ້ືອນອອກຈາກເງິນເສັຽ ແລ້ວຈະມີວັດຖຸສໍາລັບຊ່າງເຮັດຂັນ 
5 ຈ່ົງໄລ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍອອກໄປເສັຽຈາກພຣະພັກພຣະຣາຊາ ແລະພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງຈະສະຖາປະນາໄວ້ດ້ວຍ

ຄວາມຊອບທັມ 



6 ຢ່າເອົາຕົວເຈ້ົາຂ້ຶນມາຂ້າງຫນ້າຕ່ໍພຣະພັກພຣະຣາຊາ ຫລືຢືນຢູ່ໃນທ່ີຂອງຜູ້ຫລັກຜູ້ໃຫຍ່ 
7 ເພາະທ່ີຈະໃຫ້ເຂົາວ່າ, ìເຊີນມາທ່ີນ້ີî ກໍດີກວ່າຖືກໄ ່ລ່ລົງໄປທ່ີຕ່ໍາຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົານາຍ ສ່ິງທ່ີຕາຂອງເຈ້ົານາຍເຫັນ 
8 ຢ່າຟ້າວດ່ວນນໍາເຂ້ົາມາຍັງໂຮງສານ ເພາະເມ່ືອເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາທາໍໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ອາຍແລ້ວ ໃນທ່ີສຸດເຈ້ົາຈະ

ທໍາຢ່າງໃດ 
9 ຈ່ົງຕົກລົງເຣ່ືອງຂອງເຈ້ົາກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ແລະຢ່າທໍາໃຫ້ເຜີຍຄວາມລັບຂອງເຂົາ 
10 ຢ້ານວ່າຜູ້ທ່ີໄດ້ຍ ນີຈະນໍາຄວາມອາຍມາສູ່ເຈ້ົາ ແລະຊ່ືສຽງຂອງເຈ້ົາຈະມົວຫມອງຢູ່ນານ 
11 ຄໍາເວ້ົາອັນຖືກຕ້ອງເຫມືອນລາຍຄໍາປະດັບຢູ່ໃນເງ ນິ 
12 ຖ້ອຍຄໍາທ່ີຄົນສລາດເຕືອນຜູ້ຍອມເຮັດຕາມກໍມີຄຸນຄ່າເທ່ົາກັບແຫວນ ຫລືເຄ່ືອງເອ້ທ່ີເຮັດດ້ວຍຄໍາບໍຣິສຸດ 
13 ຜູ້ສ່ົງຂ່າວທ່ີຊືສັ່ດຍ່ອມທໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊເ້ຂົາໄປໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ືນບານເຫມືອນນ້ໍາເຢັນໃນຍາມຮ້ອນ 
14 ບຸກຄົນຜູ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແຕ່ບ່ໍໃຫ້ກໍເຫມືອນເມກແລະລົມທີບ່ໍ່ມຝົີນ 
15 ຄວາມພາກພຽນອາດຈະຊັກຈູງຜູ້ຄອບຄອງໄດ້ ແລະລ້ີນທ່ີອ່ອນຫວານອາດຈະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈໃຫອ່້ອນລົງ

ໄດ້ 
16 ຖ າ້ເຈ້ົາພົບນ້ໍາເຜ້ິງ ຈ່ົງກິນແຕ່ພໍດີ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະອ່ີມແລະຮາກອອກມາ 
17 ຈົ່ງໃຫຕີ້ນຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃນເຮືອນເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາດົນໆເທ່ືອນ່ຶງ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະເມ່ືອຍເພາະເຈ້ົາ ແລະ

ກຽດຊັງເຈ້ົາ 
18 ຄົນໃດທ່ີເປັນພຍານເທ ດັກ່າວໂທດເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາ ກໍເຫມືອນກະບອງເສິກ ຫລືດາບ ຫລືລູກທະນູທ່ີຄົມ 
19 ການວາງໃຈໃນຄົນທ່ີບ່ໍຊ່ືໃນຍາມລໍາບາກ ກໍເຫມືອນແຂ ້ວທ່ີເສັຽຫລືຕີນທ່ີຫລຸດໂບກ 
20 ບັນດາຄົນທ່ີຮ້ອງເພງໃຫ້ຄົນຫນັກໃຈຟັງ ກໍເຫມືອນຄົນຖອດເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍອອກໃນວັນທ່ີອາກາດຫນາວ 

ແລະເຫມືອນເອົານ້ໍາສ້ົມມາແປະໃສ່ແຜ 
21 ຖ້າສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຫິວເຂ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາກິນ ຖ້າເຂົາຫິວນ້ໍາ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາດ່ືມ 
22 ແລ້ວຜົນທ່ີເຈ້ົາທໍານ້ັນຈະທໍາໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າທ່ີສຸດ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປະທານ

ຮາງວັນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ 
23 ລົມເຫນືອນໍາຝົນມາສັນໃດ ລ້ີນທ່ີສ່ໍສຽດກໍນໍາຄວາມໂກດສັນນ້ັນ 
24 ຢູ່ທີແ່ຈມມຸເທິງຫລັງຄາເຮືອນດີກວ່າຢູ່ໃນເຮືອນຮ່ວມກັບຍິງທ່ີຈູ້ຈ້ີ 
25 ຂ່າວດີຈາກເມືອງໄກ ກໍເຫມອືນນ້ໍາເຢັນທ່ີໃຫ້ແກ່ຄົນຫິວ 
26 ຄົນຊອບທັມທ່ີຍອມແພແ້ກ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ກໍເຫມືອນນໍ້າພຸມຂ້ີີຕົມ ຫລືເຫມືອນນ້ໍາສ້າງທ່ີສົກກະປົກ 
27 ທ່ີຈະກິນນ້ໍາເຜ້ິງຫລາຍກໍບ່ໍດີ ສະນ້ັນຈ່ຶງຄວນປະຫຍັດຄໍາເວ້ົາຊົມເຊີຍ 
28 ຄົນທ່ີປາສຈາກການປົກຄອງຕົນເອງ ກໍເຫມືອນເມືອງທີ່ປັກຫັກພັງແລະບໍ່ມກໍີາແພງ 
 

26   
Chapter 26 

1 ກຽດຕິຍົດບ່ໍເຫມາະສົມກັບຄົນໂງ່ເຊ່ັນດຽວກັບຫິມມະໃນຣະດູຮ້ອນ ແລະຝົນໃນຣະດູກ່ຽວ 
2 ຄໍາສາບແຊ່ງທ່ີໄຮ້ເຫດຜົນຍ່ອມບ່ໍມາເກາະ ເຊ່ັນດຽວກັບນົກຈອກທ່ີກໍາລັງບິນໄປມາ ແລະນົກນາງແອ່ນທ່ີກໍາ

ລັງບິນ 
3 ແສ້ສໍາລັບມ້າ ບັງຫຽນສໍາລັບລໍ ແລະໄມ້ແສ້ສໍາລັບຫລັງຄົນໂງ່ 
4 ຢ່າຕອບຄົນໂງ່ຕາມຄວາມໂງ່ຂອງເຂົາ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາເອງຈະເປັນເຫມືອນເຂົາ 
5 ຈ່ົງຕອບຄົນໂງ່ຕາມຄວາມໂງ່ຂອງເຂົາ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະສລາດໃນສາຍຕາຂອງເຂົາເອງ 



6 ບຸກຄົນທ່ີສ່ົງຂ່າວໄປດ້ວຍມືຂອງຄົນໂງ່ກ ຕັໍດຕີນຂອງເຂົາເອງອອກ ແລະດ່ືມຄວາມເສັຽຫາຍ 
7 ສຸພາສິດທ່ີຢູ່ໃນປາກຂອງຄົນໂງ່ ກໍເຫມືອນຂາຂອງຄົນພິການທ່ີຫອ້ຍລົງມາຢ່າງໄຮ້ປໂຍດ 
8 ບຸກຄົນຜູ້ໃຫ້ກຽດແກ່ຄົນໂງ່ ກໍເຫມືອນຜູ້ທ່ີມັດກ້ອນຫີນໄວກັ້ບສະລິງ 
9 ສຸພາສິດທ່ີຢູ່ໃນປາກຂອງຄົນໂງ່ ກໍເຫມືອນຫນາມຢູ່ໃນມືຄົນຂ້ີເມົາ 
10 ບຸກຄົນທ່ີຈ້າງຄົນໂງ່ ຫລືຄົນຂ້ີເມົາທ່ີຜ່ານໄປ ກໍເຫມືອນນັກທະນູທ່ີຍິງຄົນທຸກຄົນບ່ໍເລືອກຫນ້າ 
11 ຄົນໂງ່ທ່ີທໍາຄວາມໂງ່ຊໍາ້ແລ້ວຊ້ໍາອ ກີ ກໍເຫມືອນຫມາທ່ີກັບຄືນໄປຫາສ່ິງທ່ີມັນຮາກອອກມາ 
12 ທ່ານເຫັນຄົນທ່ີຄິດວ່າຕົນເອງສລາດ ຫລືຍັງມີຫວັງໃນຄົນໂງ່ໄດ້ຫລາຍກວ່າໃນຄົນເຊ່ັນນ້ັນ 
13 ຄົນຂ  ້ິຄ້ານເວ້ົາວ່າ, ìມຣີາຊສີຢູ່ທ່ີຖນົນ ມສິີງຢູ່ທ່ີກາງເມືອງî 
14 ປະຕູຫັນໄປມາດ້ວຍບານພັບຂອງມັນສັນໃດ ຄົນຂ້ີຄ້ານກ ທໍໍາເຊ່ັນນ້ັນຢູ່ເທິງຕຽງນອນຂອງເຂົາ 
15 ຄົນຂ້ີຄ້ານຝັງມືຂອງເຂົາໄວ້ໃນຊາມ ເຂົາເມ່ືອຍທ່ີຈະນໍາມືກັບມາທ່ີປາກຂອງຕົນ 
16 ຄົນຂ້ີຄ້ານເຫັນວ່າຕົວເອງສລາດກວ່າຄົນເຈັດຄົນທ່ີຕອບໄດ້ຢ່າງຫລັກແຫລມ 
17 ບຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາຫຍຸ້ງໃນການທະເລາະວິວາດ ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຂອງເຂົາເອງ ກໍເຫມືອນຄົນຈັບຫູຫມາຕົວທ່ີກໍາລັງ

ຜ່ານໄປ 
18 ເຫມືອນກັບຄົນບ້າທ່ີໂຍນດ້ົນໄຟ ລູກທະນູ ແລະຄວາມຕາຍອອກໄປ 
19 ຄົນລ້ໍລວງເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາ ແລະກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາລ້ໍຫລ້ິນເທ່ົານ້ັນເອງî 
20 ເພາະຂາດຟືນ ໄຟກໍດັບ ແລະທ່ີໃດທ່ີບ່ໍມີຄົນຊຸບຊິບການທະເລາະວິວາດກໍຢຸດໄປ 
21 ຖ່ານເປັນເຊ້ືອເພີງ ແລະຟືນເປັນເຊ້ືອໄຟສັນໃດ ຄົນທ່ີມກັທະເລາະວີວາດກໍເປັນເຊ້ືອການວິວາດສັນນ້ັນ 
22 ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນປາກບອນເປັນອາຫານທ່ີແຊບ ມັນລົງໄປຍັງສ່ວນຂ້າງໃນຂອງຮ່າງກາຍ 
23 ຮິມສົບທ່ີລາບຣ່ືນກັບໃຈທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ ກໍເຫມືອນນ້ໍາຢາເຄືອບທ່ີອາບຢູ່ເທິງພາຊນະດິນ 
24 ບຸກຄົນທ່ີກຽດຜູ້ອ  ່ືນ ກໍສັບສ່ໍດ້ວຍລ້ີນຂອງຕົນ ແລະຕໍແຫລຢູ່ໃນໃຈ 
25 ເມ່ືອເຂົາເວ້ົາຢ່າງໃຈກະຣຸນາຢ່າເຊືອ່ເຂົາ ເພາະມີສ່ິງຫນ້າກຽດຫນ້າຊງັຮ້ອຍແປດຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາ 
26 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະປິດຄວາມກຽດຊັງຂອງເຂົາໄວ້ດ້ວຍເລ່ ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາເຜີຍອອກໃນທ່ີປະຊມຸ 
27 ບຸກຄົນທ່ີຂ ຸດຫລຸມພາງ ເຂົາຈະຕົກລົງໄປເອງ ຜູ້ໃດໃຫ້ກ້ອນຫີນກ້ິງມາ ມນັຈະກັບທັບເຂົາເອງ 
28 ລ້ີນທ່ີມຸສາກຽດຊັງຜູ້ທີມັ່ນທໍາລາຍ ແລະປາກທ່ີປ້ອຍກໍທໍາຄວາມພນິາດ 
 

27   
Chapter 27 

1 ຢ່າໂອ້ອວດເຣ່ືອງມ້ືອ່ືນ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ດອກວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນໃນບັດນ້ີແລະຕ່ໍໄປ 
2 ຈ່ົງທໍາໃຫ້ຄົນອ່ືນຍ້ອງຍໍເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນເຂົາເປັນຄົນຕ່າງປະເທດກໍຕາມ ແຕ່ຢ່າຍ້ອງຍໍຕົວເອງ 
3 ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຄົນໂງ່ກ ໍ ່ຂ້ຶນຫນັກກວ່າຫີນແລະຊາຍ 
4 ຄວາມຄຽດຮ້າຍນ້ັນໂຫດຮ້າຍແລະເປັນອັນຕະຣາຍ ແຕ່ຄວາມອິດສາບັງບຽດແຮງຮ້າຍກວ່ານ້ັນອີກ 
5 ບອກສອນກັນຢ່າງເປີດເຜີຍດີກວ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນຄິດວ່າເຈ້ົາບ່ໍຄິດເຖິງເຂົາເລີຍ 
6 ເພ່ືອນຮັກແພງກັນທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເຈັບໃຈບ່ໍສໍາຄັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າສັດຕຣູເອົາແຂນກ່າຍບ່າຂອງເຈ້ົາຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີ 
7 ບຸກຄົນທ່ີອ່ີມແລ້ວ ນ້ໍາເຜ້ິງກໍຫນ້າເບ່ືອ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທ່ີຫວິ ທຸກສ່ິງທ່ີຂົມກໍກາຍເປັນຫວານ 
8 ຄົນທ່ີຫນີໄປຈາກບ້ານຂອງຕົນ ກໍເຫມອືນນົກທ່ີຫນີໄປຈາກຮັງຂອງມັນ 
9 ນ້ໍາມັນແລະນ້ໍາຫອມກະທໍາໃຫ້ໃຈຍິນດີ ແລະຄໍາເຕືອນສະຕິອັນອ່ອນຫວານຂອງເພ່ືອນກໍເປັນທ່ີໃຫ້ຊື່ນໃຈ 



10 ຢ່າປະຖ້ິມມິດຂອງເຈ້ົາ ແລະມິດຂອງບິດາເຈ້ົາ ແລະຢ່າໄປທ່ີເຮືອນພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາໃນວັນລໍາບາກຍາກເຢັນ
ຂອງເຈ້ົາ 

11 ລູກເອີຍ ຈ່ົງສລາດ ແລະກະທໍາໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຍິນດີ ເພ່ືອເຮົາຈະຕອບບຸກຄົນທ່ີຕໍາຫນິເຮົາໄດ້ 
12 ຄົນຫຍ່ັງຮູ້ ເຫັນອັນຕະລາຍ ແລະເຊ່ືອງຕົວຂອງເຂົາເສັຽ ແຕ່ຄົນໂງ່ເດີນເລ້ືອຍໄປ ແລະຮັບອັນຕະລາຍນ້ັນ 
13 ຈ່ົງຍຶດເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາໄວ້ ເມ່ືອເຂົາເປັນປະກັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ ແລະຍຶດຕົວເຂົາໄວ້ ເມ່ືອເຂົາຮັບປະກັນຍິງຕ່າງ

ດ້າວ 
14 ບຸກຄົນທ່ີຕ່ືນແຕ່ເຊ້ົາມືດໄປອວຍພອນເພ່ືອນບ້ານດ້ວຍສຽງດັງ ເຂົາກັບຈະເຫັນວ່າເປັນຄໍາສາບແຊ່ງ 
15 ຝົນຍ້ອຍແປະໆບ່ໍຢຸດໃນຣະດູຝົນສັນໃດ ຜູ້ຍິງທ່ີຈູ້ຈ້ີກເໍຫມືອນກັນສັນນ້ັນ 
16 ທ່ີຈະຍັບຍ້ັງນາງກໍເຫມືອນຍັງຍ້ັງລົມ ຫລືກໍານ້ໍາມັນດ້ວຍມືຂວາ 
17 ເຫລັກລັບເຫລັກໄດ້ ຄົນນ່ຶງກໍຮັບເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນໄດ້ 
18 ບຸກຄົນທ່ີດູແລຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຈະໄດ້ກິນຜົນຂອງມັນ ແລະບຸກຄົນທ່ີລະມັດລະວັງນາຍຂອງຕົນຈະໄດ້ຮັບກຽດ 
19 ໃນນ້ໍາ ຄົນເຫັນຫນ້າຄົນສັນໃດ ຄວາມຄິດຂອງຄົນກໍຊີ້ໃຫເ້ຫັນຄົນສັນນ້ັນ 
20 ແດນຜູ້ຕາຍແລະແດນພິນາດບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ິມ ຕາຂອງຄົນເຮົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມ 
21 ເບ້ົາມີໄວ້ສໍາລັບເງິນ ເຕົາເຜົາມີໄວ້ສໍາລັບຄໍາ ຄໍາສັຣເສີນຂອງຄົນຈະພິສູດຄົນ 
22 ເອົາຄົນໂງ່ໃສ່ຄົກຕໍາດ້ວຍສາກ ພ້ອມກ ບັເຂ້ົາຕ້ົມ ຄົນໂງ່ກໍຍັງໂງ່ຢູ່ນ້ັນເອງ 
23 ຈ່ົງຮູ້ຄວາມທຸກສຸກຂອງຝູງແບ  ້ແກະຂອງເຈ້ົາໃຫ້ດີ ແລະຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ຝູງງົວຂອງເຈ້ົາ 
24 ເພາະຄວາມຮ່ັງມີບ່ໍໄດ້ທ ນົຢູ່ໄດ້ເປັນນິດ ແລະມົງກຸດທົນຢູ່ໄດ້ຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍຫລື 
25 ເມ່ືອເກັບຫຍ້າແຫ້ງໄປແລ້ວ ແລະຫຍ້າງອກໃຫມ່ປາກົດຂ້ຶນມາ ແລະເຂົາເກັບຜັກຫຍ້າຕ່າງໆທ່ີພເູຂົາກັນແລ້ວ 
26 ເມ່ືອນ້ັນລູກແກະຈະໃຫ້ເສ້ືອຜ້າແກ່ເຈ້ົາ ແລະແບ້ກໍຈະເປັນຄ່ານາ 
27 ຈະມີນົມແບ້ເປັນອາຫານແກ່ເຈ້ົາພຽງພ  ໍທງັເປັນອາຫານແກ່ຄົວເຮືອນຂອງເຈ້ົາ ແລະເປັນເຄ່ືອງລ້ຽງຊີວິດສາວ

ໃຊຂ້ອງເຈ້ົາ 
 

28   
Chapter 28 

1 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍກ ຫໍນີເມ່ືອບ່ໍມີໃຜໄລ່ຕາມ ແຕ່ຄົນຊອບທັມກໍກ້າຫານຢ່າງສິງຫນຸ່ມ 
2 ເມ່ືອແຜ່ນດິນທໍຣະຍົດກໍມີຜູ້ຄອບຄອງເພ້ີມຂ  ້ຶນ ແຕ່ດ້ວຍຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະຄວາມຮູ້ ສະຖຽນຣະພາບ

ແຜ່ນດິນນ້ັນຈະເຂ້ັມແຂງແລະຫມັນ້ຄົງ 
3 ຄົນຍາກຈົນທ່ີບີບບັງຄັບຄົນຍາກຈົນ ກໍເຫມືອນຝົນທ່ີເທລົງມາ ແຕ່ບ່ໍໃຫອ້າຫານ 
4 ບັນດາຜູ້ທ່ີປະຖ້ີມບັນຍັດຍ່ອມສັຣເສີນຄົນຊ່ົວຮ້າຍ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຮັກສາບັນຍັດຍ່ອມຄອຍຕ່ໍສູ້ເຂົາ 
5 ຄົນຊ່ົວຮ້າຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມຍຸດຕິທັມ ແຕ່ບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຖ່ີຖ້ວນ 
6 ຄົນຍາກຈົນທ່ີດໍາເນີນໃນຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາກໍດີກວ່າຄົນຮ່ັງມີທ່ີສ້ໍໂກງໃນທາງຂອງຕົນ 
7 ບຸກຄົນທ່ີຮັກສາບັນຍັດເປັນບຸດຊາຍທ່ີສລາດ ແຕ່ເພ່ືອນຂອງຄົນຂ້ີຂາດນໍາຄວາມອັບອາຍມາເຖິງບິດາເຂົາ 
8 ບຸກຄົນທ່ີເພ້ີມຊັບສົມບັດຂອງຕົນດ້ວຍດອກເບ້ັຽແລະເງິນເພ້ີມ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອົາຊັບນ້ັນໄປຈາກເຂົາເພ່ືອ

ເພ້ີມແກ່ຄົນທ່ີເອັນດູຄົນຍາກຈົນ 
9 ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍທໍາຕາມພຣະທັມ ພຣະເຈ້ົາກ ຈໍະກຽດຊັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາ 
10 ຖ້າເຈ້ົາຫລອກລວງໃຫ້ຄົນສັດຊ່ືທາໍຊ່ົວ ຄວາມຊ່ົວນ້ັນຈະຕົກຖືກເຈ້ົາເອງ ແຕ່ຜູ້ບ່ໍທໍາຊ່ົວຈະໄດ້ຮັບຮາງວັນຢ່າງ

ດີ 



11 ຄົນຮ່ັງມີມັກຄິດວ່າຕົນສລາດສເມີ ແຕ່ຄົນທຸກຍາກທ່ີມີປັນຍາອາດຮູ້ຈັກເຂົາດີກວ່າອີກ 
12 ເມ່ືອຄົນດີມີອໍານາດທຸກໆຄົນກໍມ່ວນຊ່ືນຍິນດີ ແຕ່ເມ່ືອຄົນອະທັມໄດ້ປົກຄອງປະຊາຊົນກໍຫລົບລ້ີຢູ່ 
13 ຖ້າເຈ້ົາພຍາຍາມປິດບັງບາບໄວ້ ຊີວິດຂອງເຈ້ົາກ ໍຈະບ່ໍຈະເຣີນ ຈ່ົງສາລະພາບແລະປ່ຽນໃຈເສັຽ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາ

ຈະຊົງສໍາແດງພຣະກະຣຸນາຕ່ໍເຈ້ົາ 
14 ຄົນທ່ີເກງກົວຢູ່ສເມີກ ໄໍດ້ຮັບພອນ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີທໍາໃຈຕົນໃຫ້ແຂງກະດ້າງຈະຕົກໃນຄວາມລໍາບາກຍາກເຢັນ 
15 ຜູ້ຄອບຄອງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍເຫນືອຄົນຍາກຈົນ ກໍເຫມືອນສງິຄໍາຣາມຫລຫືມທ່ີີກໍາລັງເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ 
16 ຜູ້ຄອບຄອງທ່ີຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈກໍເປັນຜູ້ບີບບັງຄັບທ່ີດຸຮ້າຍ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີກຽດຊັງກໍາໄລອະທັມຍ່ອມຍືດປີ

ເດືອນຂອງເຂົາອອກໄປ 
17 ຄົນໃດທ່ີມີກັມຊ່ົວເຣ່ືອງເລືອດຂອງຄົນອ່ືນ ຄົນນ້ັນກໍເປັນຄົນຫລົບຫນີຢູ່ຈົນຕາຍ ຢ່າໃຫ້ໃຜຊ່ອຍເຂົາເລີຍ 
18 ບຸກຄົນທ່ີດໍາເນີນໃນຄວາມສັດຊ່ືຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍກູ້ ແຕ່ຄົນທ່ີມີເລ້ກົນໃນທາງຂອງເຂົາເອງຈະຕົກໃນຫລຸມ 
19 ບຸກຄົນທ່ີໄຖ່ໄຮ່ນາຂອງຕົນຈະໄດ້ອາຫານຫລວງຫລາຍ ແຕ່ຜູ້ທີປ່ະກອບການງານທ່ີໄຮ້ຄ່າຈະຍ່ິງຈົມລ ົງ 
20 ຄົນທ່ີຊ່ືສັດຈະໄດ້ຮັບພອນມາກມາຍ ແຕ່ຜູ້ທ່ີຢາກຮ່ັງມໄີວກໍຈະຫນີໄປບ່ໍພ້ົ້ົນໂທດ 
21 ຊ່ຶງຈະສໍາແດງຄວາມລໍາອຽງກໍບ່ໍດີ ຄົນອາດຈະທໍຣະຍົດເພາະອາຫານພຽງຕ່ອນນ່ຶງກໍເປັນໄດ້ 
22 ຄົນທ່ີມີຕາຊົວ່ກໍເລ່ັງຫາຊັບສົມບັດ ແລະບ່ໍຮູ້ວ່າຄວາມຂັດສົນຈະມາເຖິງເຂົາ 
23 ບຸກຄົນທ່ີເຕືອນຄົນນ່ຶງຄົນໃດ ທ່ີຫລັງເຂ າົຈະໄດ້ຮ ບັຄວາມຊອບຫລາຍກວ່າຄົນທ່ີປ້ໍຍໍດ້ວຍລ້ີນຂອງຕົນ 
24 ບຸກຄົນທ່ີຂະໂມຍສ່ິງຂອງຂອງບິດາ ຫລືມານດາຂອງຕົນ ແລະກ່າວວ່າ, ìຢ່າງນ້ີບ່ໍທໍຣະຍົດ ເຂົາກໍເປັນເພ່ືອນ

ຂອງຄົນທໍາລາຍ 
25 ຄົນເຫັນແກ່ຕົວທໍາໃຫ້ເກີດການວີວາດ ແຕ່ຜູ້ທີວ່າງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຈະຈະເຣີນຂ້ຶນ 
26 ບຸກຄົນທ່ີວາງໃຈໃນຄວາມຄິດຂອງຕົວເປັນຄົນໂງ່ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີດໍາເນີນໃນປັນຍາຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍກູ້ 
27 ບຸກຄົນທ່ີໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນຈະບ່ໍຮູ້ຈັກການຂັດສົນ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີປິດຕາຂອງເຂົາເສັຽຈາກການນ້ີຈະໄດ້ຮັບການ

ສາບແຊ່ງຫລາຍ 
28 ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຮ້າຍມີອໍານາດຂ້ຶນ ຄົນກ ລ້ີໍຊ່ອນຕົວເສັຽ ແຕ່ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍພິນາດໄປຄົນຊອບທັມກໍເພ້ີມຂ້ຶນ 
 

29   
Chapter 29 

1 ບຸກຄົນທ່ີຖືກຕັກເຕືອນເລ້ືອຍໆ ແຕ່ຍັງແຂງຄໍ ກໍຈະຫລ້ົມຈົມຈົນເຫລືອແກ້ໃນມ້ືນ່ຶງ 
2 ເມ່ືອຄົນຊອບທັມທະວີອໍານາດ ປະຊາຊນົກໍເປັນສຸກ ແຕ່ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຮ້າຍຄອບຄອງປະຊາຊົນກໍເປັນທຸກ 
3 ບຸກຄົນຜູ້ຮັກປັນຍາຍ່ອມທໍາໃຫ້ບິດາຂອງເຂົາຍິນດີ ແຕ່ຜູ້ທ່ີຄົບຄ້າຍິງແພດສຍາກ ຜໍານຊັບສ່ິງຂອງຂອງເຂົາ 
4 ພຣະຣາຊາຊງົໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງແກ່ແຜ່ນດິນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແຕ່ອົງທ່ີຊງົບີບຄ້ັນເອົາຂອງກໍານັນກ ທໍໍາ

ໃຫແ້ຜ່ນດິນຫລ້ົມຈົມລົງໄດ້ 
5 ຄົນທ່ີປະຈົບປະແຈງເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນຍ່ອມກາງຕານ່າງໄວ້ດັກຈັບຕີນຂອງເຂົາ 
6 ຄົນຊ່ົວຕິດກັບຢູ່ໃນຄວາມທໍຣະຍົດຂອງຕົນ ແຕ່ຄົນຊອບທັມຮ້ອງເພງແລະຍິນດີ 
7 ຄົນຊອບທັມຮູ້ຈັກສິດທິຂອງຄົນຍາກຈົນ ຄົນຊ່ົວຮ້າຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູ້ຢ່າງນ້ີ 
8 ຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍກະທໍາບ້ານເມືອງໃຫ້ລຸກເປັນໄຟ ແຕ່ນັກປາດ ປ່ຽນຄວາມຄຽດຮ້າຍໄປເສັຽ 
9 ຖ້ານັກປາດມີເຣ່ືອງໂຕ້ຖຽງກັບຄົນໂງ່ ຄົນໂງ່ກໍດຸເດືອດທັງຫົວເລາະ ແລະບ່ໍມີວັນສງົບລົງໄດ້ 
10 ຄົນທ່ີກະຫາຍເລືອດຍ່ອມກຽດຄົນທ່ີໄຮ້ຕໍາຫນິ ແລະຄົນຊ່ົວຮ້າຍສແວງຫາຊີວິດຂອງເຂົາ 
11 ຄົນໂງ່ຍ່ອມໃຫ້ຄວາມຄຽດຣ້າຍຂອງເຂົາພ່ ງຸອອກມາເຕັມທ່ີ ແຕ່ນັກປາດຍ່ອມຢັບຢ້ັງຄວາມໂມໂຫໄວ້ງຽບໆ 



12 ຖ້າຜູ້ຄອບຄອງເຊ່ືອຟັງຄວາມເທັດ ຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານກໍເປັນຄົນຊ່ົວຮ້າຍທັງສ້ິນ 
13 ຄົນຍາກຈົນ ແລະຜູ້ບີບບັງຄັບມັກມາປະຈັນຫນ້າກັນສເມີ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານຄວາມສວ່າງແກ່ຕາ

ຂອງຄົນທັງສອງ 
14 ຖ້າພຣະຣາຊາພິພາກສາຄົນຍາກຈົນດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ ພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງຈະສະຖາປະນາຢູ່ເປັນນິດ 
15 ໄມແ້ສ້ ແລະຄໍາຕັກເຕືອນໃຫ້ເກີດປັນຍາ ແຕ່ຖ້າປ່ອຍເດັກໄວ້ແຕ່ລໍາພັງຈະນໍາຄວາມອ ບັອາຍມາສູ່ມານ

ດາຂອງຕົນ 
16 ເມ່ືອຄົນຊ່ົວຮ້າຍຢູ່ໃນອໍານາດຫນ້າທ່ີການທໍຣະຍົດກໍທະວີຂ້ຶນ ແຕ່ຄົນຊອບທັມຈະຫລຽວເບ່ິງຄວາມຫລ້ົມຈົມ

ຂອງເຂົາ 
17 ຈ່ົງຝຶກສອນບຸດຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຢຸດພັກ ເຂົາຈະໃຫ້ຄວາມປິຕິຍິນດີແກ່ໃຈຂອງເຈ້ົາ 
18 ທີ່ໃດໆທີບ່ໍ່ມີການເຜີຍທັມ ປະຊາຊົນກໍປະຖ້ິມຄວາມຢັບຢ້ັງຊ່ັງໃຈເສັຽ ແຕ່ຄົນທ່ີຮັກສາທັມບັນຍັດຈະເປັນສຸກ 
19 ບອກສອນຄົນໃຊ້ແຕ່ປາກກໍບ່ໍຫ່ອນໄດ້ ເພາະເຖິງແມ່ນເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈ ແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍຟັງ 
20 ເຈ້ົາເຫັນຄົນທ່ີປາກໄວຫລື ຍັງມີຫວັງໃນຄົນໂງ່ຫລາຍກວ່າເຂົາ 
21 ບຸກຄົນທ່ີທະນຸຖນອມຄົນໃຊ້ຂອງຕົນຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍໆ ທີສຸ່ດຈະເຫັນວ່າເຂົາເປັນຜູ້ຮັບມໍຣະດົກຂອງຕົນ 
22 ຄົນທ່ີໂມໂຫຍ່ອມກ່ໍໃຫ້ເກີດການວີວາດ ແລະຄົນທ່ີມັກໂກດກໍເປັນເຫດໃຫ້ມກີານທໍຣະຍົດຫລາຍຂ້ຶນ 
23 ຄວາມເຍ້ີຍ່ິງຂອງຄົນນໍາເຂົາໃຫ້ຕ່ໍາລົງ ແຕ່ຄົນທ່ີມີໃຈຖ່ອມຈະໄດ້ຮັບກຽດ 
24 ຜູ້ເຂ້ົາສ່ວນກັບຂະໂມຍກ ກໍຽດຊັງຊວິີດຂອງຕົນ ເຂົາໄດ້ຍິນຄໍາສາບານ ແຕ່ບ່ໍເປີດເຜີຍສ່ິງໃດເລີຍ 
25 ຜູ້ທີກັ່ງວົນນໍາຄົນເວ້ົາໃຫ້ກໍເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ບຸກຄົນທ່ີວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍປອດພັຍ 
26 ຄົນຈໍານວນຫລາຍສແວງຄວາມພ ໍໃຈຈາກຜູ້ຄອບຄອງ ແຕ່ຄົນຈະໄດ້ຄວາມຍຸດຕິທັມຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
27 ຄ ນົອະທັມເປັນທ່ີລັງກຽດຂອງຄົນຊອບທັມ ແຕ່ຄົນຊ່ືຕົງເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
 

30 ຂໍສ້ງັເກດຂອງອາກ ູ
Sayings of Agur 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງອາກູ ບຸດຊາຍຢາເກແຫ່ງເມືອງມັດສາ ìພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ນໍາຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ນໍາຂ້າພະເຈ້ົາ 
ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂາດຜູ້ຊ່ອຍເຫລືອî 

2 ແທ້ຈິງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໂງ່ເກີນທ່ີຈະເປັນຄົນ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຮອບຮູ້ຢ່າງມະນຸດ 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮຽນຮູ້ປັນຍາ ທັງບ່ໍມີຄວາມຮູ້ຂອງອົງບໍຣິສຸດ 
4 ໃຜແດ່ໄດ້ຂ້ຶນໄປຍັງສວັນແລະລ ງົມາ ໃຜແດ່ໄດ້ຮວບຮວມລົມໄວ້ໃນກໍາມືຂອງທ່ານ ໃຜແດ່ໄດ້ເອົາເຄ່ືອງແຕ່ງ

ກາຍມາຫ່ໍນ້ໍາໄວ້ ໃຜແດ່ໄດ້ສະຖາປະນາທ່ີສຸດປາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ ນາມຂອງຜູ້ນ້ັນຄືໃຜ ແລະນາມບຸດ
ຊາຍຂອງຜູ້ນ້ັນຄືໃຜ ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ເປັນແນ່ 

5 ພຣະຄໍາທຸກຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົານ້ັນພິສູດເຫັນຈິງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງເປັນໂລ່ແກ່ບັນດາຜູ້ລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະອົງ 
6 ຢ່າເພ້ີມຫຍັງເຂ້ົາກັບພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ ເກງວ່າພຣະອົງຈະຊົງຂນາບເຈ້ົາແລະເຂົາຈະເຫັນວ່າເຈ້ົາເປັນ

ຄົນມຸສາ 
7 ຂ້າພຣະອົງຂໍສອງຢ່າງຈາກພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງປະຕິເສດທ່ີຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງກ່ອນຂ້າພຣະອົງຕາຍ 
8 ຂໃໍຫຄ້ວາມມຸສາ ແລະຄວາມເທັດໄກຈາກຂ້າພຣະອົງ ຂໍຢ່າປະທານຄວາມຍາກຈົນ ຫລືຄວາມມ່ັງຄ່ັງແກ່ຂ້າ 

ພຣະອົງ ຂໍລ້ຽງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍອາຫານທ່ີພດີໍແກ່ຂ້າພຣະອົງ 
9 ຢ້ານວ່າຂ້າພຣະອົງຈະອ່ີມ ແລະປະຕິເສດພຣະອົງ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃດî ຫລືຢ າ້ນວ່າຂ້າພຣະອົງ

ຈະຍາກຈົນແລະຂະໂມຍ ແລະກະທໍາໃຫພ້ຣະນາມພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນມົນທິນ 



10 ຢ່ານິນທາຄົນໃຊ້ໃຫ້ນາຍຂອງເຂົາຟັງ ເກງວ່າເຂົາຈະປ້ອຍດ່າເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັບກັມຊ່ົວ 
11 ມຄົີນທ່ີປ້ອຍດ່າບິດາຂອງຕົນ ແລະບ່ໍອວຍພອນແກ່ມານດາຂອງຕົນ 
12 ມຄົີນທ່ີຄິດວ່າຕົນເອງບໍຣິສຸດ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຮັບການຊໍາຮະຄວາມເປ້ືອນເປິຂອງຕົນ 
13 ມຄົີນເຊ່ັນນ້ັນຢູ່ທ່ົວໄປ ຕາຂອງເຂົາສູງຈິງຫນໍ ແລະຫນັງຕາຂອງເຂົາສູງຍ່ິງ 
14 ມຄົີນທ່ີແຂ້ວຂອງເຂົາເປັນດາບ ຄາງຂອງເຂົາເປັນມີດ ເພ່ືອຈະທໍາລາຍຄົນຍາກຈົນເສັຽຈາກແຜ່ນດິນໂລກ ຄົນ

ຂັດສົນ ເສັຽຈາກຖ້າມກາງມະນຸດ 
15 ປີງມີລູກສາວສອງໂຕ ມນັຮ້ອງວ່າ, ìໃຫ,້ ໃຫî້ ແຕ່ສ່ິງສາມສ່ິງນ້ີບ່ໍເຄີຍອ່ີມ ສ່ີສ່ິງບ່ໍເຄີຍເວ້ົາວ່າ, ìພແໍລ້ວî 
16 ຄືແດນຜູ້ຕາຍ ຍິງທ່ີບ່ໍມລູີກ ແຜ່ນດິນໂລກທ່ີບ່ໍອ່ີມນ້ໍາ ແລະໄຟທີບ່ໍ່ເຄີຍເວ້ົາວ່າ, ìພແໍລ້ວî 
17 ຕາທີເ່ຍາະເຍ້ີຍບິດາແລະດູຖູກ ບ່ໍຟງັມານດາຈະຖືກກາແຫ່ງຮ່ອມພູຈິກຕອດ ແລະແຮ້ງຈະກິນເສັຽ 
18 ມສີາມສ່ີຢ່າງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ແລະອັສຈັນທ່ີສຸດຄື 
19 ນົກອີນຊີທີບິ່ນໄປໃນທ້ອງຟ້າ ງູທີເ່ລືອໄປມາເທິງໂງ່ນຫີນ ເຮືອທ່ີແລ່ນໄປໃນນ້ໍາທະເລ ແລະທ່າທີຂອງຊາຍກັບ

ຍິງສາວ 
20 ນ້ີເປັນທາງຂອງຍິງທ່ີລ່ວງປະເວນີ ຄືນາງໄດ້ຮັບປະທານ ແລະນາງເຊັດປາກ ແລະນາງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍ

ໄດ້ທໍາຜິດî 
21 ແຜ່ນດິນໂລກສ່ັນສະເທືອນຢູ່ໃຕ້ສາມສ່ິງ ມນັທົນຢູ່ໃຕ້ສ່ີສ່ິງບ່ໍໄດ້ 
22 ຄື ທາດເມ່ືອໄດ້ເປັນພຣະຣາຊາ ຄົນໂງ່ເມ່ືອກິນອ່ີມ 
23 ຍິງທ່ີບ່ໍມີໃຜຮັກໄດ້ຜ ວົ ແລະສາວໃຊ້ທ່ີໄດ້ເປັນນາຍແທນນາຍຍິງຂອງຕົນ 
24 ມ ສ່ີີຢ່າງໃນແຜ່ນດິນໂລກທ່ີນ້ອຍເຫລືອເກີນ ແຕ່ມີປັນຍາຫລາຍເຫລືອລ້ົນ 
25 ມົດເປັນປະຊາກອນທ່ີບ່ໍແຂງແຮງ ແຕ່ມັນຍັງຕຽມອາຫານຂອງມັນໄວ້ໃນຣະດູແລ້ງ 
26 ຕຸ່ນ ເປັນປະຊາກອນທ່ີບ່ໍມີກໍາລັງ ແຕ່ມັນຍັງສ້າງບ້ານຂອງມັນໃນໂງ່ນຫີນ 
27 ຕັກແຕນບ່ໍມີຣາຊາ ແຕ່ມັນຍັງເດີນຂະບວນເປັນແຖວ 
28 ຂ້ີຈ້ຽມນ້ັນ ເຈ້ົາເອົາມືຈັບໄດ້ ແຕ່ມັນຍັງຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ 
29 ມ ີສາມສ່ິງທ່ີສະງ່າງາມຫລາຍໃນທ່າເດີນ ມີສ່ີສ່ິງຕີນຂອງມັນຜ່າເຜີຍ 
30 ຄືສິງ ຊຶງ່ເປັນສັດທ່ີມີກໍາລັງຫລາຍທ່ີສຸດ ແລະບ່ໍຍອມຫັນຫລັງກັບເພາະສ່ິງໃດເລີຍ 
31 ພໍໄ່ກ່ທ່ີເດີນຢູ່ ແບ້ຜູ້ ແລະພຣະຣາຊາທ່ີສະເດັດພຣະຣາຊດໍາເນີນຢູ່ຫນ້າປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ 
32 ຖ້າເຈ້ົາເປັນຄົນໂງ່ຍົກຍ້ອງຕົນເອງ ຫລືຄິດແຜນການຊ່ົວຮ້າຍ ຈ່ົງເອົາມືປິດປາກຂອງເຈ້ົາເສັຽເຖີດ 
33 ເພາະເມ່ືອກວນນ້ໍານົມກໍໄດ້ເນີຍແຫລວ ເມ່ືອບີບດັງກໍໄດ້ເລືອດ ແລະເມ່ືອກວນໂທໂສກໍໄດ້ການວີວາດ 

 

31 ຄາໍຕກັເຕອືນກະສດັ 
The Teaching of King Lemuelís Mother 

1 ຖ້ອຍຄ າໍຂອງເລມູເອນ ພຣະຣາຊາແຫ່ງເມືອງມັດສາ ພຣະຣາຊຊົນນີໄດ້ສອນຄໍານ້ີໄວ້ແກ່ພຣະອົງ 
2 ລູກແມ່ເອີຍ ລູກແຫ່ງທ້ອງແມ່ເອີຍ ລູກແຫ່ງຄໍາສັນຍາຂອງແມ່ເອີຍ 
3 ຢ່າໃຫ້ກໍາລັງຂອງເຈ້ົາແກ່ຜູ້ຍິງ ແລະໃຫ້ທາງຂອງເຈ້ົາແກ່ຜູ້ທໍາລາຍພຣະຣາຊາໃດໆ 
4 ໂອ ເລມູເອນເອີຍ ບ່ໍສົມຄວນທ່ີພຣະຣາຊາຈະສເວີຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫລືຜູ້ທ່ີຄອບຄອງຈະປາຖນາສ ຣຸາ 
5 ຢ້ານວ່າເຂົາຈະດ່ືມແລະລືມຄໍາທ່ີຕາເປັນກົດຫມາຍນ້ັນເສັຽ ແລະບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ສິດທີຂອງຄົນຂັດສົນ 
6 ຈົ່ງໃຫສຸ້ຣາແກ່ຜູ້ທ່ີກໍາລັງພິນາດ ແລະນ້ໍາອະງຸ່ນແກ່ຜູ້ທ່ີທຸກໃຈຢ່າງຂ່ົມຂ່ືນ 
7 ຈົ່ງໃຫເ້ຂົາດືມ່ແລະລືມຄວາມຍາກຈົນຂອງເຂົາ ເພ່ືອຈະຈົດຈໍາຄວາມຣະທົມທຸກຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ອີກຕ່ໍໄປ 



8 ຈ່ົງອ້າປາກຂອງເຈ້ົາແທນຄົນກືກ ເພ່ືອສິດຂອງທຸກຄົນທ່ີບ່ໍມີທີເ່ພ່ິງ 
9 ຈ່ົງອ້າປາກຂອງເຈ້ົາ ພິພາກສາຢ່າງຊອບທັມ ຮັກສາສິດຂອງຄົນຈົນແລະຄົນຂັດສົນໃຫ້ຄົງຢູ່ 

ເມຽັທີດ່ ີ
Ode to a Capable Wife 

10 ເມັຽທີດີ່ຍ່ອມປະເສີດກວ່າເພັດນີນຈີນດາ ແຕ່ຍາກຫລາຍທ່ີຈະໄດ້ຍິງເຊ່ັນນ້ັນ 
11 ຜົວທີມີ່ເມັຽດີກໍວາງໃຈໃນນາງໄດ້ ເຂົາຈະບ່ໍເປັນທຸກເລີຍ 
12 ເມັຽທີດີ່ນ້ັນເປັນດ່ັງນ້ີ ຄືທໍາແຕ່ສ່ິງທ່ີດີຕ່ໍຜົວ ຈະບ່ໍທໍາໃຫຜົ້ວເສ່ືອມເສັຽຕລອດຊີວດິ 
13 ຈັດຫາຂົນແກະ ຜ້າເນ້ືອດີ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກຢ່າງຊໍານິຊ າໍນານ 
14 ຊອກຫາອາຫານຈາກບ່ອນໄກມາສູ່ເຮືອນເຫມອືນເຮືອນພ່ໍຄ້າ 
15 ນອນເດິກຕ່ືນເຊ້ົາ ເພ່ືອຈັດຕຽມຫາອາຫານສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະບອກວຽກໃຫ້ສາວໃຊ້ທາໍ 
16 ຊອກຫາທີດິ່ນເຮັດສວນອະງຸ່ນ ແລ້ວຊ້ືໄວດ້້ວຍເງິນທ່ີນາງຫາມາເອງ 
17 ເປັນຍິງທ່ີແຂງແຮງ ມນ້ໍີາໃຈແລະສຸຂພາບດີ 
18 ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າຂອງສ່ິງທ່ີຕົນທໍາ 
19 ເຂັນຝ້າຍ ແລະຕ່ໍາຜ້າເອງ 
20 ໃຫຄ້ວາມຊ່ອຍເຫລ ອືຄົນທຸກຍາກແລະຜູ້ຂັດສົນ 
21 ເມ ື ່ອຍາມຫນາວກໍບ່ໍເດືອດຮ້ອນ ເພາະວ່ານາງມີເຄ່ືອງກັນຫນາວສໍາລັບລູກຜົວແລ້ວ 
22 ນາງຕ່ໍາຜ້າປູນອນ ແລະນ່ ຸງຜ້າໄຫມສີມ່ວງເນ້ືອດີ 
23 ຊ່ອຍໃຫ້ຜົວມີຊືສ່ຽງ ແລະເປັນເຈ້ົານາຍຄົນນ່ຶງໃນປະເທດ 
24 ນາງຕ່ໍາເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະທໍາສາຍແອວຂາຍໃຫ້ພວກພໍ່ຄ້າ 
25 ເປັນຍິງທ່ີແຂງແຮງ ແລະຫນ້າໂຄຣົບນັບຖື ບ່ໍເປັນຫ່ວງຫຍັງໃນອະນາຄົດ 
26 ເປ ນັຍິງເວ້ົາຈາຫລັກແຫລມ ແລະສຸພາບອ່ອນຫວານ 
27 ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກ ແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວສເມີ 
28 ລູກຜົວຂອງນາງຈະສະແດງຄວາມພໍໃຈ ແລະຍ້ອງຍໍນາງ 
29 ຜົວຈະເວົ້າວ່າ, ìມຜູ້ີຍິງຢູ່ຫລາຍຄົນເປັນເມັຽທ່ີດີ ແຕ່ເຈ້ົາດີກວ່າຜູ້ຍິງທັງປວງî 
30 ສເນ່ເປັນຂອງຫລອກລວງ ແລະຄວາມງາມກໍເປັນຂອງບ່ໍແນ່ນອນ ແຕ່ຜູ້ຍິງທ່ີຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສົມຄວນ

ໄດ້ຮັບຄວາມສັຣເສີນ 
31 ຍ້ອນຜົນງານທັງປວງທ່ີນາງໄດ້ທໍາມານ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ກຽດແກ່ນາງ ນາງສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຈາກ

ທຸກໆຄົນ 
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