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ECCLESIASTES 

 

1 ທກຸຢາ່ງກອໍະນຈິງັ 
Reflections of a Royal Philosopher 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງປັນຍາຈານ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດກະສັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
2 ປັນຍາຈານກ່າວວ່າ ອະນິຈັງ ອະນິຈັງ ອະນິຈັງ ອະນິຈັງ  ສາຣະພັດອະນິຈັງ  
3 ທ່ີມະນຸດທໍາງານຫນັກກາງແດດ ເຂົາໄດ້ປໂຍດອັນໃດຈາກງານທ່ີເຂົາທໍານ້ັນ 
4 ຊ່ົວອາຍຸນ່ຶງຜ່ານໄປ ແລະອີກຊ່ົວອາຍຸນ່ຶງຕ່າວມາ ແຕ່ແຜ່ນດິນໂລກຄົງເດີມຢູ່ເປັນນິດ 
5 ດວງອາທິດຂ້ຶນ ແລະດວງອາທິດຕົກ ແລ້ວເຄ່ືອນໄປເຖິງທ່ີຊ່ຶງຂ້ຶນມານ້ັນ 
6 ລົມພັດໄປທາງທິດໃຕ້ ແລ້ວວຽນກັບໄປທາງເຫນືອ ລົມພັດວຽນໄປວຽນມາ ແລ້ວລົມພັດກ ບັຕາມທາງວຽນ

ຂອງມັນ 
7 ແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍໄຫລໄປສູ່ທະເລ ແຕ່ທະເລກໍບ່ໍເຕັມ ແມ່ນ້ໍາໄຫລໄປສ ູ ່ທ່ີໃດກ ໄໍຫລໄປສ  ູ່ທ່ີນ້ັນອີກ 
8 ສາຣະພັດເມ່ືອຍກັນຫມົດ ຄົນໃດໆກໍປາກບ່ໍອອກ ດວງຕາກໍເບ່ິງບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມ ຫລືຫູກໍຟັງບ່ໍເຕັມ 
9 ສ່ິງທ່ີເປັນຂ້ຶນແລ້ວຄືສ່ິງທ່ີຈະເປັນຂ້ຶນອີກ ສ່ິງທ່ີທໍາກັນແລ້ວ ຄືສ່ິງທ່ີຈະຕ້ອງທໍາກັນອີກ ແລະບ່ໍມີສ່ິງໃດໃຫມ່

ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 
10 ມອີີກສ່ິງນ່ຶງຫລືທ່ີເຂົາຈະເວ້ົາໄດ້ວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ສິ່ງນີ້ໃຫມ່î  ສ່ິງນ້ັນມີຢູ່ແລ້ວໃນສມັຍກ່ອນເຮົາທັງຫລາຍ 
11 ບໍ່ມກີານຈົດຈໍາເຖິງສມັຍກ່ອນ ແລະບ່ໍມີການຈົດຈໍາສ່ິງລຸນຫລັງທ່ີຈະເກີດມາ ໃນຖ້າມກາງບັນດາຜູ້ທ່ີມາພາຍ

ຫລັງ 
The Futility of Seeking Wisdom 

12 ຂ້າພະເຈ້ົາ ປັນຍາຈານ ເຄີຍເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
13 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງໃຈຊອກ ແລະສແວງຫາໂດຍສະຕິປັນຍາ ສ່ິງທີກ່ະທໍາກັນພາຍໃຕ ຟ້້າສວັນ ເປັນເຣ່ືອງຍາກ

ລໍາບາກຊ່ຶງ ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ມະນຸດທໍາກັນຢູ່ນ້ັນ 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເຫັນການທັງປວງຊ່ຶງເຂົາກະທໍາກັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ແລະເບ່ິງແມ, ສາຣະພັດກໍອະນິຈັງ ຄື

ກິນລົມກິນແລ້ງ 
15 ສ່ິງທ່ີຄົດຈະທໍາໃຫ້ຊ່ືບ່ໍໄດ້ ແລະສ່ິງທ່ີຂາດຢູ່ຈະນັບໃຫ້ຄົບບ່ໍໄດ້ 
16 ຂ້າພະເຈ້ົາລໍາພັນກັບຕົນເອງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາມີສະຕິປັນຍາຫລາຍຍ່ິງກວ່າຄົນອ່ືນໆທ່ີຄອງຢູ່ເຫນືອກຸງເຢຣູຊາ

ເລັມມາກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ ໃຈຂ້າພະເຈ້ົາກໍຊໍານິຊໍານານໃນສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ຢ່າງຍ່ິງî 
17 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕ້ັງໃຈຮູ້ສະຕິປັນຍາ ຮູ້ຄວາມບ້າບໍ ແລະຄວາມໂງ່ ຂ້າພະເຈ້ົາສັງເກດເຫັນວ່າເຣ່ືອງນ້ີກ ເໍປັນແຕ່

ກີນລົມກິນແລ້ງດ້ວຍ 
18 ເພາະໃນສະຕິປັນຍາຫລາຍໆ ກໍມຄີວາມທຸກຣະທົມຫລາຍ ແລະບຸກຄົນທ່ີເພ້ີມຄວາມຮູ້ກ ໍເພ້ີມຄວາມເສ້ົາໂສກ 



 

2 
The Futility of Self-Indulgence  
(1 ກສດ 4:20-28) 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາລໍາພັນວ່າ, ìມາເຖີດ ມາລອງສນ ກຸສນານກັນເບ່ິງ  ຈ່ົງສນຸກສະບາຍໃຈໄປî ແຕ່ເບ່ິງດູ ເຣ່ືອງນ້ີກໍອະ
ນິຈັງຄືກັນ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກ່ຽວກັບການຫົວເລາະວ່າ, ìບ້າໆ ບໍໆî  ແລະກ່າວເຖິງຄວາມສນຸກສນານວ່າ ìມປີໂຍດຫຍັງî 
3 ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດເບ່ິງວ່າຈະທໍາຢ່າງໃດ ກາຍຈ່ຶງຈະຄຶກຄັກດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະໃຈຍັງຄົງແນະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາ

ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະຈະຍຶດຄວາມໂງ່ໄວ້ຢ່າງໃດ ຈົນຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ແມນ່ຫຍັງຈະດີສໍາລັບໃຫ້ບັນ
ດາບຸດຂອງມະນຸດທໍາພາຍໃຕ ທ້້ອງຟ້າຕລອດຊີວິດຂອງເຂົາ 

4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ ທໍ້າສ່ິງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງເຮືອນຫລາຍຫລັງ ແລະທໍາສວນອະງຸ່ນຫລາຍບ່ອນ 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາທາໍສວນຜົລໄມ້ ແລະສວນພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈຫລາຍບ ອ່ນ ປູກຕ້ົນໄມ້ມຫີມາກຫລາຍຢ່າງໄວ້ໃນ

ສວນເຫລ່ົານ້ັນ 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາສ້າງສະນ້ໍາຫລາຍສໍາລັບຕົນເອງ ເພ່ືອຈະໃຊນ້  ໍ້າໃນສະນ້ັນຫົດຫມູໄ່ມທ່ີ້ກໍາລັງງອກງາມ 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາຊືທ້າດຊາຍຍ ງິໄວ້ ມທີາດເກີດຂ້ຶນໃນບ້ານ ຂ້າພະເຈ້ົາມີຝູງງົວ ຝູງແບ້ ຝູງແກະເປັນສົມບັດຫລາຍ 

ກວ່າຂອງບັນດາຄົນທ່ີຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ 
8 ຂ້າພະເຈ້ົາສະສົມເງິນທອງໄວ້ ແລະສະສ ມົຊັບສົມບັດອັນຄວນຄູ່ກັບກະສັດ ແລະຄວນຄູ່ກັບເມືອງທັງຫລາຍ 

ຂ້າພະເຈ້ົາມນັີກຮ້ອງຊາຍຍິງສໍາລັບຕົນ ແລະເມັຽນ້ອຍ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີປາຖນາຂອງຜູ້ຊາຍ 
9 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນໃຫຍ່ເປັນໂຕກວ່າບັນດາຄົນທ່ີເຄີຍຢູ່ມາກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະສະຕິປັນຍາ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຄົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ 
10 ສ່ິງໃດໆທ່ີຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເຫັນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍປິດບັງ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫ້າມໃຈຈາກຄວາມສນຸກໃດໆ 

ເພາະໃຈຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມເພີດເພີນໃນບັນດາງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະນ້ີເປັນລາງວັນຈາກງານຂອງຂ້າພະ 
ເຈ້ົາ 

11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຫັນມາເບ່ິງບັນດາສ່ິງທ່ີມືຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາ ແລະຄວາມເມ່ືອຍທີຂ້່າພະເຈ້ົາທຸ່ມເທລົງໄປ ແລະ
ເບ່ິງແມ, ທຸກສ່ິງກໍອະນິຈັງ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ ແລະບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 
Wisdom and Joy Given to One Who Pleases God 

12 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຫັນມາພິເຄາະສະຕິປັນຍາ ຄວາມບ້າບໍ ແລະຄວາມໂງ່ຈ້າ ເພາະຄົນທ່ີມາພາຍຫລັງກະສັດ ຈະ
ທໍາສ່ິງໃດໄດ້ແດ່ ເຂົາກໍທໍາສ່ິງທ່ີເຂົາທໍາກັນມາດົນນານແລ້ວນ້ັນໄດ້ 

13 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າສະຕິປັນຍາດີກວ່າຄວາມໂງ່ຈ້າ ເຫມືອນຄວາມສະວ່າງດີກວ່າຄວາມມືດ 
14 ຄົນມີສະຕິປັນຍາມີຕາຢູ່ໃນສມອງ ແຕ່ຄົນໂງ່ຈ້າເດີນໃນຄວາມມືດ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເຫັນວ່າ ເຄາະຢ່າງດຽວ

ກັນເກ ດີຂ້ຶນແກ່ເຂົາທັງມວນ 
15 ຂ້າພະເຈ້ົານຶກໃນໃຈວ່າ, ìເຄາະກັມອັນໃດເກີດແກ່ຄົນໂງ່ຈ້າສັນໃດ ກໍຄົງຈະເກີດກັບຂ້າພະເຈ້ົາສັນນ້ັນ ຖ້າ

ເຊ່ັນນ້ັນແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີສະຕິປັນຍາຫລາຍເຮັດຫຍັງî ຂ້າພະເຈ້ົານຶກໃນໃຈເຣ່ືອງນ້ີກໍອະນິຈັງເຫມືອນກັນ 
16 ເພາະບ່ໍມີໃຜລະນຶກເຖິງຄົນມີສະຕິປັນຍາເຊ່ັນດຽວກັບຄົນໂງ່ຈ້າ ດ້ວຍເຫັນວ່າໃນອະນາຄົດກໍລືມກັນໄປຫມດົ

ແລ້ວ  ຄົນມີສະຕິປັນຍາກໍຕາຍເຫມືອນຄົນໂງ່ຈ້າ 
17 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກຽດຊັງຊວິີດ ເພາະວ່າວຽກງານທ່ີເຂົາທໍາກັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ກ່ໍຄວາມສລົດໃຈໃຫ້ແກ່ຂ້າ

ພະເຈ້ົາ ເພາະສາຣະພັດກໍອະນິຈັງຄືກິນລົມກິນແລ້ງ 



18 ຂ້າພະເຈ້ົາຊງັວຽກງານທັງສ້ິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາຢູ່ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ຕ້ອງປະສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີມາພາຍຫລັງຂ້າພະເຈ້ົາ 

19 ແລ້ວໃຜຈະໄປຮູ້ວ່າຄົນໆນ້ັນຈະເປັນຄົນມີສະຕິປັນຍາຫລືຄົນໂງ່ຈ້າ ປານນ້ັນເຂົາກໍຄອບຄອງບັນດາການງານ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາຢ່າງຫນັກຫນ່ວງມາ ແລະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໃຊສ້ະຕິປັນຍາທໍາພາຍໃຕ ດ້ວງຕາ
ເວັນ 

20 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກັບອັດອ້ັນຕັນໃຈເຖິງເຣ່ືອງການງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາມາພາຍໃຕ້ດວງຕາ
ເວັນ 

21 ດ້ວຍວ່າມຄົີນທ່ີທາໍງານໂດຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາ ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມຊໍານານ ແຕ່ແລ້ວກໍປະສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ເປັນ
ສ່ວນຂອງອີກຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ອອກແຮງທໍາເພ່ືອການນ້ັນ ນ້ີກໍອະນິຈັງດ້ວຍແລະບ່ໍຖືກຕ້ອງເລີຍ 

22 ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ອັນໃດຈາກບັນດາງານທ່ີທໍາຫນັກຫນ່ວງ ທັງວິຕົກກັງວົນທ່ີເຂົາຕ້ອງທໍາພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 
23 ດ້ວຍວ່າປີ ເດືອນຂອງເຂົາມີແຕ່ຄວາມເຈັບປວດ ແລະກິຈທຸຣະຂອງເຂົາກ່ໍຄວາມສລົດໃຈ ເຖິງກາງຄືນຈິດໃຈ

ຂອງເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຢຸດພັກສງົບ ນ້ີກໍອະນິຈັງດ້ວຍ 
24 ສໍາລັບມະນ ດຸນ້ັນ ບ່ໍມອັີນໃດດີໄປກວ່າກິນແລະດ່ືມ ກັບຫາຄວາມຊ່ືນບານໃນການງານຂອງເຂົາ ນ້ີແຫລະຂ້າ

ພະເຈ້ົາເຫັນວ່າເປັນມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
25 ຖ້າບ່ໍອາສັຍພຣະອົງແລ້ວ ໃຜຈະກິນໄດ້ບ່ໍ ຫລືໃຜຈະມີຄວາມຊ່ືນບານໄດ້ 
26 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາປະທານສະຕິປັນຍາ ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມຍິນດີໃຫແ້ກ່ຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງພພໍຣະທັຍ ແຕ່

ສ່ວນຄົນບາບພຣະອົງປະທານງານທ່ີຕ້ອງເກັບກ່ຽວແລະສະສົມ ເພ່ືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍ ນ້ິກໍອະ
ນິຈັງດ້ວຍຄືກິນລົມກິນແລ້ 

 

3 ມ ເີວລາສາໍລບັທກຸສິງ່ 
Everything Has Its Time 

1 ມຣີະດູການສໍາລັບທຸກສ່ິງ ແລະມີເວລາສໍາລັບເຣ່ືອງລາວທຸກຢ່າງພາຍໃຕ້ຟ້າສວັນ 
2 ມເີວລາເກີດ ແລະເວລາຕາຍ ມເີວລາປູກ ແລະເວລາຫລົກສ່ິງທ່ີປູກຖ້ິມ 
3 ມເີວລາຂ້າ ແລະເວລາຮ ກັສາໃຫ້ຫາຍ ມເີວລາມ້າງລົງ ແລະເວລາກ່ໍສ້າງຂ້ຶນ 
4 ມເີວລາຮ້ອງໄຫ້ ແລະເວລາຫົວເລາະ ມເີວລາໄວທຸ້ກ ແລະເວລາເຕ້ັນຣໍາ 
5 ມເີວລາໂຍນຫີນຖ້ິມ ແລະເວລາເກັບຮວບຮວມຫີນ ມີເວລາສວມກອດ ແລະເວລາງົດເວ້ັນການສວມກອດ 
6 ມເີວລາສແວງຫາ ແລະເວລາສູນເສັຽ ເວລາເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະເວລາໂຍນຖ້ິມໄປ 
7 ມເີວລາຈີກຂາດ ແລະເວລາຫຍິບ ເວລາມິດ ເວລາເວ້ົາ 
8 ມເີວລາຮັກ ແລະເວລາຊັງ ເວລາສົງຄາມ ແລະເວລາສັນຕິ 

The God-Given Task 

9 ຄົນງານໄດ້ກໍາໄລອັນໃດຈາກການງານຂອງເຂົາ 
10 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນທຸຣະກິດຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ມະນຸດທໍາ 
11 ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ສັພສ່ິງງົດງາມຕາມຣະດູການຂອງມັນ ພຣະອົງຊົງບັນຈຸນິຣັນດອນໄວ້ໃນຈິດໃຈຂອງມະ

ນຸດ ແຕ່ມະນຸດຍັງເບ່ິງບ່ໍເຫັນວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາອັນໃດໄວ້ ຕ້ັງແຕ ່ປະຖົມມະການຈົນເຖິງສຸດປາຍ 
12 ຂ້າພະເຈ ົ ້າຮູ້ແລ້ວວ່າສໍາລັບເຂົາບ່ໍມີອັນໃດທ່ີຈະດີໄປກວ່າຄວາມຍິນດີແລະລ້າເລີງຕລອດຊີວິດ 
13 ແລະວ່າເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາແກ່ມະນຸດ ທ່ີຈະໃຫມ້ະນຸດໄດ້ກິນດ່ືມແລະເພີດເພີນໃນບັນດາການ

ງານຂອງເຂົາ 



14 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຢູ່ວ່າສາຣະພັດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົກະທໍາກໍດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ຈະເພ້ີມເຕີມສ່ິງໃດເຂ້ົາໄປອີກກໍບ່ໍໄດ້ ຫລື
ຈະເອົາສ່ິງໃດອອກເສັຽກໍບ່ໍໄດ້ ພຣະເຈ້ົາຊງົກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍມີຄວາມຢໍາເກງຕ່ໍພຣະພັກ  
ພຣະອົງ 

15 ສ່ິງໃດໆຊ່ຶງເປັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນກໍເປັນຢູ່ນານມາແລ້ວ ສ່ິງໃດໆທ່ີຈະເປັນມາກ ເໍຄີຍເປັນຢູ່ນານມາແລ້ວ ແລະພ
ຣະເຈ້ົາຊງົສແວງສ່ິງໃດໆທ່ີລ່ວງໄປນ້ັນ 
Judgment and the Future Belong to God 

16 ນອກຈາກນ້ີ ທີພ່າຍໃຕ້ດວງຕາເວັນຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າ ໃນທ່ີຂອງຄວາມຍຸດຕິທັມມີຄວາມອະທັມຢູ່ດ້ວຍ ແລະ
ໃນທີຂ່ອງຄວາມຊອບທັມມີຄວາມອະທັມຢູ່ດ້ວຍ 

17 ຂ້າພະເຈ້ົານຶກໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາຄົນຊອບທັມແລະຄົນອະທັມ ເພາະມີການ
ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບທຸກເຣ່ືອງ ແລະສໍາລັບການງານທຸກຢ່າງ 

18 ຂ້າພະເຈ້ົານຶກໃນໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວກັບບັນດາບຸດຂອງມະນຸດວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງທົດສອບເຂົາເພ່ືອຈະສໍາ
ແດງວ່າເຂົາບໍ ໍ່ ່ດີລ່ືນສັດ 

19 ເພາະວ່າເຄາະຂອງບັນດາມະນຸດຊາດກັບເຄາະຂອງສັດເດັຽຣະສານນ້ັນເຫມືອນກັນ ຝ່າຍນ່ຶງຕາຍ ອີກຝ່າຍ
ນ່ຶງກໍຕາຍເຫມືອນກັນ ທັງສອງມີລົມຫາຍໃຈຢ່າງດຽວກັນ ແລະມະນຸດບ່ໍມຫີຍັງດີກວ່າສັດເດັຽຣະສານ ເພາະ
ສາຣະພັດກໍອະນິຈັງ 

20 ທຸກຢ່າງໄປຍັງທ່ີດຽວກັນ ທຸກຢ່າງເປັນມາຈາກຜົງຂ້ີດິນ ແລະທຸກຢ່າງກັບເປັນຜ ງົຂ້ີດີນອີກ 
21 ໃຜຮູ້ວ່າຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດໄປສູ່ເບ້ືອງເທີງຫລືບ່ໍ ແລະວິນຍານຂອງສັດເດັຽຣະສານລົງໄປສູ່ພິພົບໂລກຫລື

ບ່ໍ 
22 ເຫດສັນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເຫັນວ່າ ບ່ໍມີສ່ິງໃດດີໄປກວ່າທ່ີມະນຸດຈະຍິນດີໃນການງານຂອງຕົນ ດ້ວຍວ່ານ້ັນ

ເປັນສ່ວນຂອງເຂົາ ໃຜຈະນໍາເຂົາໃຫ້ເຫ ັນວ່າສ່ິງໃດຈະເປັນມາພາຍຫລັງເຂົາ 
 

4   
Chapter 4 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນບັນດາການຂ່ົມເຫັງທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ ດ້ວງຕາເວັນອີກ ແລະເບ່ິງດູ ນ້ໍາຕາຂອງຜູ້ທ່ີຖືກຂ່ົມເຫັງ
ບໍ່ມຄົີນເລ້ົາໂລມເຂົາ ຝ່າຍຜູ້ຂ່ົມເຫັງນ້ັນກຸມອໍານາດ ແຕ່ບໍ່ມຜູ້ີໃດເລ້ົາໂລມເຂົາ 

2 ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາສະແດງຄວາມຍິນດີວ່າ ຄົນຕາຍທ່ີຕາຍໄປແລ້ວມີໂຊກດີກວ່າຄົນເປັນທ່ີຍັງເປັນຢູ່ 
3 ຄົນທ່ີຍັງບ່ໍເປັນມາ ທ່ີບ່ໍເຫັນການຊ່ົວທ່ີເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ກໍຍ່ິງດີກວ່າຄົນທັງສອງຈໍາພວກນ້ັນ 
4 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າບັນດາການງານຫນັກຫນ່ວງ ແລະບັນດາສີມືໃນການງານມາຈາກຄວາມອິດສາຂອງ

ຄົນທ່ີມີຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ນ້ີກໍອະນິຈັງດ້ວຍ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ 
5 ຄົນໂງ່ງໍມື ແລະກິນເນ້ືອຂອງຕົນເອງ 
6 ຄວາມສງົບສຸກກໍາມືນ່ຶງຍັງດີກວ່າການງານຫນັກສອງກໍາມືແລະການກິນລົມກິນແລ້ງ 
7 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນອະນິຈັງພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນອີກ 
8 ຄື ຄົນນ່ຶງຢູ່ຕົວຄົນດຽວ ບ່ໍມີບຸດ ຫລືພ່ີນ້ອງ ແຕ່ເຂົາທໍາງານບ່ໍຢຸດຢ່ອນ ຕາຂອງເຂົາບ່ໍເຄີຍອ່ີມຄວາມຮ່ັງມີ ເຂົາ

ບ່ໍເຄີຍຄິດວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາທໍາງານຫນັກຫນ່ວງ ແລະຕົວຂ້າພະເຈ້ົາອົດໆ ຢາກໆ ເພ່ືອຜູ້ໃດî ນ້ີກໍອະນິຈັງດ້ວຍ 
ແລະເປັນເຣ່ືອງວິຕົກກັງວົນ 
The Value of A Friend 

9 ສອງຄົນດີກວ່າຄົນດຽວ ເພາະວ່າເຂົາທັງສອງໄດ້ຮັບຜົນຂອງງານດີ 



10 ດ້ວຍວ່າຖ້າຄົນນ່ຶງລ້ົມລົງ ອີກຄົນນ່ຶງຈະໄດ້ຈູງເພ່ືອນຂອງຕົນໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ ແຕ່ວີບັດແກ່ຄົນນ້ັນທ່ີຢູ່ຄົນດຽວເມ່ືອ
ເຂົາລ້ົມລົງ ແລະບ່ໍມີຜູ້ອ່ືນຈູງຍົກເຂົາໃຫ້ລຸກຂ້ຶນ 

11 ອັນນ່ຶງ ຖ້າສອງຄົນນອນຢູ່ດ້ວຍກັນ ເຂົາກໍອົບອຸ່ນ ແຕ່ຖ້ານອນຄົນດຽວຈະອຸ່ນໄດ້ຢ່າງໃດ 
12 ແມ້ຄົນນ່ຶງສູ້ຄົນດຽວໄດ້ ສອງຄົນຄົງສູ້ເຂົາໄດ້ແນ່ນອນ ເຊືອກສາມກຽວຈະຂາດງ່າຍກໍບ່ໍໄດ້ 
13 ຄົນຫນຸ່ມຍາກຈົນແລະມີສະຕິປັນຍາກໍດີກວ່າກະສັດເຖ  ້ົາຊະຣາ ແລະໂງ່ຈ້າ ຜູ້ຮ ບັຄໍາແນະນໍາອີກບ່ໍໄດ້ແລ້ວ 
14 ເຖິງແມ່ນທ່ານອອກມາຈາກເຮືອນຈໍາແລ້ວຂ້ຶນເປັນກະສັດ ຫລືເກີດເປັນຄົນຍາກຈົນໃນຣາຊອານາຈັກຂອງ

ທ່ານເອງ 
15 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນບັນດາຄົນທ່ີມີຊີວິດເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ທັງຫນຸ່ມຄົນນ້ັນທ່ີຈະຂ້ຶນໄປແທນທ່ານ 
16 ປະຊາຊົນຜູ້ຊ່ຶງທ່ານຢູ່ເຫນືອນ້ັນບ່ໍມີທ່ີສ້ິນສຸດ ແຕ່ບັນດາຄົນທ່ີມາພາຍຫລັງກໍບ່ໍຍິນດີໃນທ່ານ ແນ່ນອນ ນ້ີກໍອະ

ນິຈັງດ້ວຍ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ 
 

5 ຄວາມໂງຈ່າ້ຂອງການສນັຍາບໍຮ່ອບຄອບ 
Reverence, Humility, and Contentment 

1 ເຈ້ົາຈ່ົງລະວັງບາດຍ່າງຂອງເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົາໄປຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະການເຂ້ົາໃກ້ຊິດເພ່ືອຈະຟັງກໍ
ດີກວ່າຄົນໂງ່ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ດ້ວຍວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນກໍາລັງທໍາຊ່ົວ 

2 ຄິດກ່ອນຈ່ຶງເວ້ົາ ແລະຢ່າຟ້າວຕັດສິນໃຈຄໍາສັນຍາໃດໆກັບພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດໃນສວັນ 
ແລະເຈ້ົາຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເຫດສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາຫນ້ອຍຄໍາ 

3 ຝັນເມ່ືອມີງານຫລາຍ ແລະມີສຽງຄົນໂງ ່ຈ້າເມ່ືອເວ້ົາຫລາຍ 
4 ເມ່ືອເຈ້ົາປະຕິຍານບະບົນໄວ້ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ຢ່າຊ້າທ່ີຈະແກ້ບະບົນນ້ັນໃຫ້ສໍາເຣັດ ເພາະພຣະອົງບ່ໍພໍພຣະທັຍກັບ

ຄົນໂງ່ຈ້າ ຈ່ົງແກ ບ້ະບົນຕາມທ່ີເຈ້ົາບະບົນໄວ້ເຖິດ 
5 ທ່ີເຈ້ົາຈະບ່ໍບະບົນກໍຍັງດ ກີວ່າທ່ີເຈ້ົາບະບົນແລ້ວບ່ໍແກ້ 
6 ຢ່າໃຫ້ປາກຂອງເຈ້ົາເປັນເຫດນໍາຕົວເຈ້ົາໃຫ້ກະທໍາຜິດໄປ ແລະຢ່າເວ້ົາຕ່ໍຫນ້າຜູ ້ນໍາຂ່າວຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ນ້ີ

ແຫລະເປັນຄວາມເຜີຕົວໄປ ເຫດໃດຈະໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຊົງພິໂຣດເພາະສຽງເວ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເລີຍຊົງທໍາລາຍ
ການງານແຫ່ງນ້ໍາມືຂອງເຈ້ົາເສັຽ 

7 ເພາະວ່າເມ່ືອຝັນຫລາຍ ຄໍາເວ້ົາຖ່ອຍໆກໍຫລາຍ ເຈ້ົາຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ  ້ົາເຖີດ 
ຄວາມອະນຈິງັແຫງ່ຊວີດິ 

8 ຖ້າເຈ້ົາເຫັນຄົນຈົນໃນເມືອງຖືກຂ່ົມເຫັງກໍດີ ເຫັນຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະສິດທິຖືກປະຕິເສດເອົາໄປເສັຽກໍດີ ເຈ້ົາ
ຢ່າປລາດໃຈໃນເຣ່ືອງນ້ັນ ດ້ວຍວ່າມີເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຄອຍຈັບຕາເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຢູ່ ແລ້ວຍັງມີຜູ້ສູງກວ່າອີກຊ້ັນນ່ຶງຈັບ
ຕາຢູ່ເຫນືອພວກເຂົາທັງສ້ິນ 

9 ນອກຈາກນ້ີ ຜົນປໂຍດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ກໍຢູ່ທ່ີເຂົາເຫລ່ົານ້ັນທັງຫມົດ ໄຮ່ນາໃດໆກໍຍ່ອມມີກະສັດຢູ່ເຫນືອ 
10 ຄົນຮັກເງິນຍ່ອມບ່ໍອ່ີມເງິນ ແລະຄົນຮັກສົມບັດບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມກໍາໄລນ້ີກໍອະນິຈັງດ້ວຍ 
11 ເມ່ືອຂອງດີເພ້ີມພູນຂ້ຶນ ຄົນກິນກໍມີຫລວງຫລາຍຂ້ຶນ ຄົນທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດ ນອກຈາກຈະ

ໄດ້ຊົມຫລ້ິນເປັນຂວັນຕາເທ່ົານ້ັນ 
12 ການຫລ ັບຂອງກ ໍາມະກອນກໍຜາສຸກບ່ໍວ່າເຂົາຈະໄດ້ກິນຫນ້ອຍຫລືໄດ້ກິນຫລາຍ ແຕ່ຄວາມອ່ີມທ້ອງຂອງຄົນ

ຮ່ັງມີກ ໍບ່ໍຊ່ອຍເຂົາໃຫຫ້ລັບ 
13 ຍັງມີສ່ິງຊ່ົວຊ້າອັນຫນ້າສລົດໃຈອີກຢ່າງນ່ຶງ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຄືຊ ັບສົມບັດທ່ີເຈ້ົາຂອງໄດ້

ເກັບໄວ້ຈົນເກີດເປັນພັຍແກ່ຕົນ 



14 ແລະຊັບສົມບັດນ້ັນສູນເສັຽໄປໂດຍການລົງທຶນທ່ີບ່ໍດີ ແລະໄດ້ບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງເຂົາກໍເປັນຄົນສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ 
15 ເຂົາໄດ້ຄອດອອກຈາກທ້ອງມານດາຕົວເປືອຍກາຍສັນໃດ ເຂົາຈະກັບໄປອີກເຊ່ັນດຽວກັນສັນນ້ັນ ແລະເຂົາຈະ

ເອົາອັນໃດຊ່ຶງເປັນຜົນງານຂອງເຂົາຕິດມືໄປບ່ໍໄດ້ຈັກຢ່າງດຽວ 
16 ນ້ີເປັນສ່ິງອັນຫນ້າສລົດໃຈອີກ ຄືເຂົາໄດ້ເກີດມາຢ່າງໃດເຂົາກໍຕ້ອງໄປຢ່າງນ້ັນ ເຂົາຈະໄດ້ປໂຍດອັນໃດທ່ີເຂົາ

ໄດ້ລົງແຮງເພ່ືອລົມແລ້ງ 
17 ອັນນ່ຶງ ເຂົາມີຊວິີດຢູ່ໃນຄວາມມືດຕລອດປ ເີດືອນຂອງເຂົາ ເຂົາມີຄວາມຫຍຸ້ງໃຈຢ່າງສາຫັດ ມີຄວາມເຈັບໄຂ້ 

ແລະມໂີມໂຫໂທໂສ 
18 ເບ່ິງແມ, ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຊອບ ແລະສົມຄວນ ຄືໃຫ້ກິນແລະດ່ືມ ກັບຍິນດີໃນບັນດາກິຈການຂອງຕົນ ທີຕົ່ນ

ກະທໍາພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຕລອດຊ່ົວອາຍຸອັນສ້ັນໆຂອງຕົນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານແກ່ຕົນເພາະການນ້ີແຫລະ
ເປັນສ່ວນຂອງຕົນ 

19 ອັນນ່ຶງທຸກໆຄົນທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານຊັບສົມບັດໃຫ້ ກໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ຮັບປະທານຂອງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຮັບສ່ວນ
ຂອງຕົນ ແລະຍິນດີໃນການງານຂອງຕົນໄດ້ ນ້ີແຫລະເປັນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ 

20 ເຂົາຈະໄດ້ບ່ໍຕ້ອງນຶກເຖິງປີເດືອນແຫ່ງຊີວດິຂອງຕົນຫລາຍ ເພາະພຣະເຈ້ົາໃຫໃ້ຈເຂົາສາລະວົນຢູ່ກັບຄວາມ
ຊື່ນໃຈ 

 

6 
The Frustration of Desires 

1 ມສ່ິີງສາມານຢ່າງນ່ຶງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ແລະສ່ິງນ້ັນຫນັກແກ່ມະນຸດ 
2 ຄືມະນຸດຄົນໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາປະທານຊັບສົມບັດ ສ່ິງຂອງແລະຍົດຖາບັນດາສັກໃຫ້ ຈົນສ່ິງໃດໆທ່ີເຂົາປາຖນາ

ສໍາລັບຕົນ ເຂົາກ ມີໍຄົບບ່ໍຂາດເລີຍ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາຊ່ືນໃຈໃຊ້ສ່ິງນ້ັນ ຄົນນອກບ້ານນອກ
ເມືອງກັບເອົາໄປຊ່ືນໃຈໃຊ້ເສັຽ ນ້ີກໍເປັນອະນິຈັງ ແລະເປັນຄວາມທຸກໃຈຢ່າງຮ້າຍແຮງ 

3 ແມ້ວ່າມະນຸດຄົນໃດມີລູກເຖິງຮ້ອຍຄົນ ແລະມີອາຍຸຢູ່ຫລາຍປີຈົນປີເດືອນຂອງເຂົາມີຫລວງຫລາຍ ແຕ່ຈິດໃຈ
ຂອງເຂົາບ່ໍໄດ້ອ່ີມດ້ວຍຂອງດີ ນອກຈາກນ້ີ ເຂົາບ່ໍມີງານຝັງສົບຂອງຕົນດ້ວຍ ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າລູກທ່ີເກີດມາແທ້ງ
ເສັຽຍັງດີກວ່າຄົນນ້ັນ 

4 ເພາະເດັກນ້ັນເກີດມາອະນິຈັງ ແລະຕາຍໄປໃນຄວາມມືດ ແລະຊ່ືຂອງເຂົາຖືກປິດໄວ້ໃນຄວາມມືດ 
5 ນອກຈາກນ້ີ ຍັງບ່ໍທນັເຫັນຕາເວັນ ຫລືຍັງບ່ໍທັນຮູ້ເຣ່ືອງຣາວອັນໃດ ເດັກຄົນນ້ີມີຄວາມສງົບສຸກຍ່ິງກວ່າຜູ້ໃຫຍ່

ນ້ັນເສັຽອີກ 
6 ແມ້ວ່າເຂົາມີຊວິີດຢູ່ພັນປີທະວີອີກເທ່ົາຕົວ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຫັນຂອງດີອັນໃດ ທຸກຄົນບ່ໍໄດ້ລົງໄປທ່ີບ່ອນດຽວກັນຫມົດ

ຫລື 
7 ບັນດາການງານຂອງມະນຸດກໍເພ່ືອປາກຂອງເຂົາ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມ 
8 ດ້ວຍວ່າຄົນມີສະຕິປັນຍາໄດ້ປຽບອັນໃດກວ່າຄົນໂງ່ ຫລືຄົນຍາກຈົນທ່ີຮູ້ຈັກປະພຶດຕົວຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຄົນທ່ີມີຊີວິດກໍ

ໄດ້ປຽບອັນໃດ 
9 ເຫັນແລ້ວກັບຕາກໍດີກວ່າການປ່ອຍໄປຕາມຄວາມປາຖນາ ນ້ີຄືອະນິຈັງດ້ວຍ ຄືກິນລົມກິນແລ້ງ 
10 ສ່ິງໃດຊ່ຶງມີຢູ່ດຽວນ້ີ ເຂົາໄດ້ໃຊຊ່ື້ເອ້ີນສ່ິງນ້ັນນານມາແລ້ວ ແລະກໍຮູ້ກັນແລ້ວວ່າມະນຸດຄືຫຍັງ ແລະເຂົາບ່ໍອາດ

ໂຕ້ຖຽງກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງຣິດເດຊາກວ່າຕົນໄດ້ 
11 ເມ່ືອເວ້ົາຫລາຍກໍຍ່ິງອະນິຈັງຫລາຍແລ້ວຈະເປັນປໂຍດອັນໃດແກ່ມະນຸດ 



12 ໃຜຄົນໃດຮູ້ວ່າສ່ິງໃດເປັນສ່ິງທ່ີດີສໍາລັບມະນຸດ ໃນຊີວິດນ້ີ ຄືໃນລະຍະວັນເດືອນປີທັງຫລາຍແຫ່ງຊີວດິຂອງ
ຕົນທ່ີໄດ້ເສັຽໄປດຸດດ່ັງເງົາ ຫລືໃຜຜູ້ໃດອາດບອກກັບມະນຸດໄດ້ວ່າ ສ່ິງນ້ີສ່ິງນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນພາຍຫລັງຕົນທ່ີ
ພາຍໃຕ້ດວງອາທິດ 

 

7 ຄວາມປະເສດີຂອງສະຕປິ ັນຍາ 
A Disillusioned View of Life 

1 ຊືສ່ຽງດີກ ປໍະເສີດກວ່ານ້ໍາມັນຫອມຢ່າງວິເສດ ແລະວັນຕາຍກໍດີກວ່າວັນເກີດ 
2 ໄປຍັງເຮືອນທ່ີມີການໄວ້ທຸກ ກ ດີໍກວ່າໄປຍັງເຮືອນທ່ີມີການລ້ຽງກັນ ເພາະນ້ັນເປັນວາຣະສຸດທ້າຍຂອງມະນຸດ

ທັງປວງ ແລະຜູ້ທ່ີຍັງມຊີີວິດຢູ່ຈະເອົາເຫດການນ້ັນໃສ່ໄວ້ໃນໃຈ 
3 ຄວາມໂສກເສ້ົາກໍດີກວ່າການຫົວເລາະ ເພາະຄວາມໂສກເສ້ົາໃນໃບຫນ້າທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຍິນດີ 
4 ຈິດໃຈຂອງຄົນທ່ີມສີະຕິປັນຍາ ຍ່ອມຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີມຄີວາມໂສກເສ້ົາ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງຄົນໂງ່ ຍ່ອມຢູ່ໃນເຮືອນທ່ີ

ມກີານສນຸກສນານ 
5 ຟັງຄໍາຕໍາຫນີຂອງຄົນທ່ີມີສະຕິປັນຍາ ຍັງດີກວ່າຟັງເພງຂອງຄົນໂງ່ 
6 ມສີຽງແຕກຂອງຮຽວຫນາມຢູ່ໃຕ້ຫມໍສັ້ນໃດ ສຽງຫົວເລາະຂອງຄົນໂງ່ຈ້າກໍສັນນ້ັນ ນ້ີກໍອະນິຈັງດ້ວຍ 
7 ແທ້ຈິງການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງກະທໍາໃຫ້ຜູ້ມີສະຕິປັນຍາໂງ່ໄປ ແລະສິນບົນກໍກະທໍາໃຫ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈເສັຽໄປ 
8 ເບ້ືອງປາຍແຫ່ງສ່ິງໃດໆກໍດີກວ່າເບ້ືອງຕ້ົນແຫ່ງສ່ິງນ້ັນໆ ມີໃຈອົດກ້ັນກໍດີກວ່າມີໃຈຈອງຫອງ 
9 ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງເຈ້ົາຄຽດໄວ ເພາະຄວາມຄຽດມີປະຈໍາຢູ່ໃຈຊວງເອີກຂອງຄົນໂງ່ 
10 ຢ່າວ່າ, ìອັນໃດຫນໍເປັນເຫດໃຫ້ການເວລາກ່ອນດີກວ່າການເວລາບັດນ້ີî ເພາະທີເ່ຈ້ົາໄດ້ຖາມນ້ັນບ່ໍໄດ້ຖາມ

ດ້ວຍສະຕິປັນຍາ 
11 ສະຕິປັນຍາປະກອບກັບມໍຣະດົກກ ເໍປັນຂອງດີ ເປັນປໂຍດແກ່ຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນດວງຕາເວັນ 
12 ເງິນເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນສັນໃດ ສະຕິປັນຍາກໍເປັນເຄ່ືອງປ້ອງກັນສັນນ້ັນ ແລະຜົນປໂຍດຂອງຄວາມຮູ້ ຄືສະຕິ

ປັນຍາ ຍ່ອມຮັກສາຊີວິດຂອງຜູ້ທ່ີມີສະຕິປັນຍານ້ັນ 
13 ຈ່ົງພິຈາຣະນາພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ສ່ິງໃດໆທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຄົດຢູ່ແລ້ວ ໃຜຈະຢຽດສ່ິງນ້ັນໆໃຫ້

ຊືໄ່ປໄດ້ 
14 ເມ່ືອເວລາມີຄວາມຈະເຣີນກ ຈ່ົໍງຊ່ືນຊົມຍິນດີ ແຕ່ເມ່ືອເຖິງເວລາອັນຈົນກໍຈ່ົງພິນິດພິຈາຣະນາ ພຣະເຈ້ົາຊງົບັນ

ດານໃຫ້ມີທັງສອງຢ່າງເພ່ືອມະນຸດຈະບ່ໍຄ້ົນໄດ້ວ່າເມ່ືອເຂົາລ່ວງໄປແລ້ວຈະມີອັນໃດມາ 
The Riddles of Life 

15 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນໃນຊີວິດອະນິຈັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືຄົນຊອບທ ມັພນິາດໃນຄວາມຊອບທັມ
ຂອງຕົນ ແລະມີຄົນອະທັມມີຊີວິດຍືນຍາວໃນການກະທໍາຊ່ົວ 

16 ຢ່າເປັນຄົນຊອບທັມເກີນໄປ ແລະຢ່າສລາດເກີນຕົວ ເຫດໃດເຈ້ົາຈະທໍາຕົວໃຫ້ພິນາດແລ້ວຫນໍ 
17 ຢ່າອະທັມອີກເລີຍ ຫລືຢ່າເປັນຄົນໂງ່ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈະໄປຕາຍເສັຽກ່ອນເຖິງວາຣະຂອງເຈ້ົາຫນໍ 
18 ກໍດີຢູ່ແລ້ວທ່ີເຈ້ົາຈະຍຶດຖືສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ ເຈ້ົາຢ່າແບມືປ່ອຍສ່ິງນ້ັນໃຫ້ຫລຸດລອຍເສັຽໄປ ເພາະວ່າຜູ້ທ່ີເກງກົວພ

ຣະເຈ້ົາຈະພ້ົ້ົນຈາກບັນດາສ່ິງທ່ີກ່າວມານ້ີ 
19 ສະຕິປັນຍາເປັນກໍາລັງແກ່ຄົນສລາດດີກວ່າຜູ້ຄອບຄອງສິບຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງ 
20 ແນ່ນອນ ບ່ໍມຄົີນຊອບທັມຈັກຄົນດຽວເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ທ່ີໄດ້ປະພຶດລ້ວນແຕ່ຄວາມດີ ແລະບ່ໍກະທໍາບາບ

ເລີຍ 
21 ຢ່າສົນໃຈຟັງບັນດາຖ້ອຍຄໍາທ່ີຄົນອ່ືນກ່າວ ຢ້ານວ່າເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນທາດຂອງເຈ້ົາປ້ອຍດ່າຕົວເຈ້ົາ 



22 ດ້ວຍວ່າເຈ້ົາກ ແໍຈ້ງຢູ່ກັບໃຈຂອງເຈ້ົາເອງຫລາຍຄ້ັງຫລາຍຫົນແລ້ວວ່າ ຕົວເຈ້ົາເອງໄດ້ປ້ອຍດ່າຄົນອ່ືນເຫມືອນ
ກັນ 
ການສແວງຫາສະຕປິນັຍາ 

23 ບັນດາຂ້ໍຄວາມເຫລ່ົານ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພິສູດດ້ວຍໃຊ້ສະຕິປັນຍາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ປັນ
ຍາî ແຕ່ປັນຍານ້ັນກັບຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 

24 ສ່ິງທ່ີເປັນຢູ່ກ ຢູ່ໍໄກ ແລະທ່ີເລິກກໍເລິກລ້ໍາເຫລືອເກີນ ໃຜຜູ້ໃດຈະຄ້ົນອອກມາໄດ້ 
25 ໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຫວນກັບຄືນມາຮຽນຮູ້ ແລະຊອກກັບສແວງຫາສະຕິປັນຍາ ແລະມູນເຫດຂອງສ່ິງຕ່າງໆ ເພ່ືອໃຫ້

ຮູ້ວ່າຄວາມອະທັມເປັນຄວາມໂງ່ ແລະຄວາມໂງ່ເປັນຄວາມບ້າບໍ 
26 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບອ ກີສ່ິງນ່ຶງຊ່ຶງຂົມຂ່ືນຍ່ິງກວ່າຄວາມຕາຍ ຄືຜູ້ຍິງທ່ີມີໃຈເປັນບ່ວງແຮ້ວ ແລະຕາຫນ່າງ ມືຂອງ

ນາງເປັນໂສ້ຕວນ ຄົນໃດເປັນຄົນທ່ີພ ພໍຣະທັຍພຣະເຈ້ົາຄົນນ້ັນຈະຫນີພ້ົ້ົນນາງ ແຕ່ຄົນບາບຈະຖືກຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນ
ຈັບເອົາໄປ 

27 ປັນຍາຈານກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ໋, ຂ້າພະເຈ້ົາພົບດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ໂດຍເອົາເຣ່ືອງນ່ຶງມາປະດີດຕິດຕ່ໍເຂ້ົາກັບອີກເຣ່ືອງນ່ຶງ 
ເພື່ອຫາມູນເຫດ 

28 ຊ່ຶງຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງກໍາລັງຫາແລ້ວຫາອີກ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຫາບ່ໍພົບເທ່ືອ ໃນຊາຍພັນຄົນຈະພບົຊາຍຈິງ
ຈັກຄົນນ່ຶງ ແຕ່ຈະຫາຍິງແທ້ຈັກຄົນນ່ຶງໃນຈໍານວນພັນຄົນກ ຫໍາພບົ 

29 ເບ່ິງແມ, ຂ້າພະເຈ້ົາພົບແຕ່ຄວາມນ້ີຕ່າງຫາກ ຄືພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດໃຫ້ເປັນຄົນທ່ຽງທັມ ແຕ່ມະນ ດຸທັງ
ຫລາຍໄດ້ຄ້ົນກົນອຸບາຍຕ່າງໆອອກມາ 

 

8   
 Obey the King and Enjoy Yourself 

1 ໃຜຜູ້ໃດຈະເຫມືອນນັກປາດ ຫລ ໃືຜເດ່ຈະອະທິບາຍສ່ິງອັນໃດກໍໄດ້ ສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດກະທໍາໃຫ້ໃບ
ຫນ້າຂອງເຂົາຜ່ອງໃສ ແລະໃບຫນ້າຂອງເຂົາທ່ີແຂງກະດ້າງກໍປ່ຽນໄປ 
ຈົງ່ເຊືອ່ຟງັກະສດັ 

2 ຈ່ົງຖືຮັກສາພຣະບັນຊາຂອງກະສັດ ແລະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາປະຕິຍານອັນສັກສິດຂອງທ່ານນ້ັນ ຢ່າເມີນເສີຍ 
3 ຢ່າຟ້າວອອກໄປໃຫ້ພ້ົນພຣະພັກກະສັດ ເມ່ືອມີເຫດການບ່ໍດີເກີດຂ້ຶນ ຢ່າຂັດຂືນ ເພາະກະສັດຍ່ອມຊົງກະທໍາ

ສ່ິງໃດໆຕາມຊອບພຣະທັຍພຣະອົງ 
4 ດ້ວຍວ່າພຣະດໍາຣັດຂອງກະສັດນ້ັນມີອໍານາດ ແລະໃຜຜູ້ໃດຈະຂາບທູນຖາມພຣະອົງໄດ້ວ່າ, ìຝາ່ພຣະ

ບາດຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນî  
5 ຜູ້ທີກ່ະທໍາຕາມພຣະບັນຊາຈະບ່ໍປະສົບອັນຕະລາຍ ແລະຈ ດິໃຈຂອງຄົນທ່ີມີສະຕິປັນຍາກໍເຂ້ົາໃຈ ວາຣະແລະ

ວິທກີານ 
ທາງຂອງພຣະເຈົາ້ຫນອືສະຕປິນັຍາຂອງມະນດຸ 

6 ດ້ວຍວ່າບ່ໍວ່າສ່ິງໃດທັງນ້ັນຍ່ອມມີວາຣະ ແລະວິທີການ ແມ້ວ່າຄວາມລໍາບາກຂອງມະນຸດເປັນພາຣະຫນັກແກ່
ຕົວເຂົາ 

7 ດ້ວຍເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າສ່ິງໃດຈະເກີດຂ້ຶນ ດ້ວຍໃຜຈະບອກແກ່ເຂົາໄດ້ວ່າສ່ິງນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນຢ່າງໃດ 
8 ບໍ່ມມີະນຸດຄົນໃດຢ່ັງຈິດວິນຍານໄດ້ ຫລືບ່ໍມີອໍານາດໃດເຫນືອວັນຕາຍ ການສົງຄາມຍ່ອມບ່ໍມີການປົດປ່ອຍ 

ຄວາມອະທັມຍ່ອມບ່ໍຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຖືກມອບໃຫ້ໄວ ້



9 ບັນດາການນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຫມົດແລ້ວ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາສົນໃຈກ ຈິການທຸກຢ່າງທ່ີເຂົາກະທໍາກັນພາຍໃຕ້ດວງ
ຕາເວັນ ມວີາຣະຊ່ຶງໃຫ້ຄົນນ່ຶງມີອໍານາດເຫນືອອີກຄົນນ່ຶງທ່ີຈະມາທໍາອັນຕະລາຍເຂົາ 
Godís Ways Are Inscrutable 

10 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຂົາຝັງຄົນອະທັມ ຜູ້ຊ  ່ຶງເຄີຍເຂ້ົາອອກທ່ີສະຖານບໍຣິສຸດ ແລະມີຄົນຍົກຍ້ອງເຂົາໃນເມືອງທ່ີ
ຄົນອະທັມນ້ັນເອງກະທໍາສ່ິງນ້ັນ ນ້ິກ ອໍະນິຈັງ 

11 ເພາະການຕັດສິນການກະທໍາຊ່ົວນ້ັນ ເຂົາບ່ໍໄດ້ລົງໂທດໂດຍໄວ ເຫດສະນ້ັນໃຈບັນດາບຸດຂອງມະນຸດຈ່ຶງເຈຕ
ນາມຸ່ງທ່ີຈະກະທໍາຄວາມອະທັມ 

12 ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນບາບ ທໍາຊ່ົວຕ້ັງຮ້ອຍເທ່ືອ ແລະອາຍຸເຂົາຍັງຍ້ັງຍືນຢູ່ໄດ້ ເຖິງປານນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຮູ້ແນ່ວ່າ
ຈະເປັນໄປໂດຍດີແກ່ເຂົາທັງຫລາຍທ່ີຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ຄືທີ່ມຄີວາມຢໍາເກງຕ່ໍພຣະພັກພຣະອ ົງ 

13 ແຕ່ວ່າຈະບ່ໍເປັນໄປໂດຍດີແກ່ຄົນອະທັມ ອາຍຸຂອງເຂົາທ່ີເປັນດ່ັງເງົາກໍຈະບ່ໍຍືນຍາວອອກໄປໄດ້ ເພາະເຂົາບ່ໍ
ມຄີວາມຢໍາເກງຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ 

14 ຍັງມີອະນິຈັງອີກຢ່າງນ່ຶງທ່ີກະທໍາກັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຄືມຄົີນຊອບທັມຮັບເຄາະອັນເປັນເຄາະທ່ີຄົນອະທັມ
ຄວນຮັບ ແລະມີຄົນອະທັມຮັບເຄາະອັນເປັນເຄາະທ່ີຄົນຊອບທັມຄວນຮັບ ຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວໄດ້ວ່າ ນ້ີກໍເປັນອະ
ນິຈັງດ້ວຍ 

15 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງສນັບສນູນໃຫ້ຫາຄວາມສນຸກສນານ ດ້ວຍວ່າພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ມະນຸດບ່ໍມີອັນໃດດີໄປ
ກວ່າກິນແລະດ່ືມກັບຊ່ືນຊົມຍິນດີ ດ້ວຍວ່າອາການນ້ີຮ່ວມໄປໃນການງານຂອງຕົນຕລອດຊີວດິຂອງຕົນ ທີພ່
ຣະເຈ້ົາຊງົໂຜດປະທານແກ່ຕົນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 

16 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງໃຈຈະເຂ້ົາໃຈສະຕິປັນຍາ ແລະຮູ້ທຸຣະກິດທີກ່ະທໍາກັນໃນໂລກ ທ່ີເຂົາອົດຫລັບອົດນອນທໍາ
ກັນຕລອດວັນຕລອດຄືນ 

17 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ີງເຫັນພາຣະກິດຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ມະນຸດຈະຄ້ົນຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະພາຣະກິດທ່ີບັງ
ເກີດຢູ່ພາຍໃຕ້ດວງອາທິດຫາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າມະນ ຸດຈະອອກແຮງຄ້ົນຫາປານໃດກໍຍັງຈະຄ້ົນຫາໃຫ້ພົບບ່ໍໄດ້ 
ນອກຈາກນ້ີແມ້ວ່ານັກປາດຄົນໃດນຶກເອົາວ່າເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈແລ້ວ ເຂົາກໍຍັງຄ້ົນຫາບ່ໍພົບ 

 

9 ຄວາມເຫລືອ່ມລໍາ້ຂອງຊວີດິ 
Take Life as It Comes 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເຣ່ືອງລາວເຫລ່ົານ້ີມາຄິດ ກວດພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ ຄົນຊອບທັມ ແລະຄົນມີສະຕິປັນຍາຮວມ
ທັງກິຈການຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ກໍຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຈະຊົງຮັກຫລືຊົງກຽດຊັງກໍຕາມ ມະນຸດກໍບ່ໍຮູ ້
ທຸກຢ່າງກໍຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ທ ງັຫລາຍ 

2 ເຄາະອັນດຽວກັນຕົກແກ່ຄົນທັງປວງເຫມອືນກັນຫມດົ ຄືຕົກແກ່ຄົນຊອບທັມ ແລະຄົນອະທັມ ຕົກແກ່ຄົນດີ 
ຕົກແກ່ຄົນສະອາດ ແລະຄົນທ່ີມີມນົທິນ ຕົກແກ່ຜູ້ທ່ີຖວາຍສັຕບູຊາ ແລະແກ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍຖວາຍ 
ສັຕບູຊາ ຕົກແກ່ຄົນດີຢ່າງໃດກໍຕົກແກ່ຄົນບາບຢ່າງນ້ັນ ຕົກແກ່ຄົນສາບານຢ່າງໃດກໍຕົກແກ່ຄົນບ່ໍກ້າສາບານ
ຢ່າງນ້ັນ 

3 ນ້ີແຫລະເປັນສ່ິງຊ່ົວທ່ີມີຢູ່ໃນບັນດາການທ່ີບັງເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຄືວ າ່ມີເຄາະອັນດຽວກັນທ່ີຕົກແກ່
ຄົນທັງປວງ ຈິດໃຈຂອງມະນຸດກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຊ່ົວ ແລະຄວາມບ້າບໍຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາເມ່ືອມີຊວິີດ ແລະ
ຕ່ໍຈາກນ້ັນເຂົາກໍໄປຢູ່ກັບຄົນຕາຍ 

4 ສ່ວນຄົນໃດທ່ີມ້ົວສຸມກັບຄົນທ່ີມີຊີວິດ ຄົນນ້ັນກໍມີຄວາມຫວັງໃຈໄດ້ ດ້ວຍວ່າຫມາທ່ີມີຊວິີດກໍຍັງດີກວ່າສ່ິງທ່ີ
ຕາຍແລ້ວ 



5 ເພາະວ່າຄົນເປັນຍ່ອມຮູ້ວ່າເຂົາເອງຄົງຈະຕາຍ ແຕ່ຄົນຕາຍແລ້ວກໍບ່ໍຮູ້ອັນໃດເລີຍ ເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບລາງວັນອີກ 
ດ້ວຍວ່າໃຜໆກໍພາກັນລືມເຂົາເສັຽຫມົດ 

6 ຄວາມຮັກຂອງເຂົາບ່ໍຫນ້ອຍກວ່າຄວາມຊັງ ແລະຄວາມອິດສາຂອງເຂົາໄດ້ສາບສູນໄປຕາມກັນນານມາແລ້ວ 
ໃນບັນດາການທ່ີບັງເກີດຂ້ຶນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍມີສ່ວນຮ ວ່ມອີກຕ່ໍໄປ 

7 ໄປເຖີດ ໄປຮັບປະທານອາຫານຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຊ່ືນຊົມ ແລະໄປດ ື ່ມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມ
ລ້າເລີງ ເພາະ ພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນຊອບກັບການງານຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 

8 ຈົ່ງໃຫເ້ສ້ືອຜ້າຂອງເຈ້ົາຂາວຢູ່ສເມີ ແລະນ້ໍາມັນທ່ີຫົວຂອງເຈ້ົາກໍຢ່າໃຫ້ຂາດ 
9 ເຈ້ົາຈ່ົງຢູ່ກິນດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບພັຣຍາຊຶງ່ເຈ້ົາຮັກຕລອດຊີວິດອະນິຈັງຂອງເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ປະ

ທານໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ຕລອດປີເດືອນອະນິຈັງຂອງເຈ້ົາ ດ້ວຍວ່ານ້ັນເປັນສ່ວນໃນຊີວິດ ແລະ
ໃນການງານຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາໄດ້ອອກແຮງກະທໍາພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ 

10 ມຂືອງເຈ້ົາຈັບທໍາການງານອັນໃດ ຈ່ົງກະທໍາການນ້ັນດ້ວຍເຕັມກໍາລັງຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າໃນແດນຄົນຕາຍທ່ີ
ເຈ້ົາຈະໄປນ້ັນບ່ໍມີການງານຫລືແນວຄິດ ຫລືຄວາມຮູ້ ຫລືສະຕິປັນຍາ 

11 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນອີກວ່າ ຄົນໄວບ່ໍຊະນະໃນການແລ່ນແຂ່ງສເມີໄປ ຫລືຄົນສລາດບ່ໍຮ ບັ
ປະທານສເມີໄປ ຫລືຄົນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈບ່ໍຮັ່ງມສີເມີໄປ ຫລືຜູ້ທ່ີຊາໍນານບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານສເມີໄປ ແຕ່
ວາຣະ ແລະໂອກາດມມີາເຖິງເຂົາທຸກຄົນ 

12 ເພາະວ່າມະນ ຸດບ່ໍຮູ້ວາຣະຂອງຕົນ ດ່ັງປາທ່ີຖືກຕິດຢູ່ໃນມອງອັນຮ້າຍສັນໃດ ແລະນົກຖືກດັກຕິດຢູ່ໃນບ້ວງ
ແຮ້ວສັນໃດ ວາຣະອັນຮ້າຍກໍມາເຖີງບັນດາບຸດຂອງມະນຸດ ເຂົາກໍຖືກວາຣະອັນຮ້າຍນ້ັນດັກຈັບຊ່ົວບຶດດຽວ
ເຫມືອນກັນສັນນ້ັນ 
ສະຕປິນັຍາກດໍກີວາ່ກາໍລງັວງັຊາ 
Wisdom Superior to Folly 

13 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນເຣ່ືອງສະຕິປັນຍາພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ເຫັນວ່າເປັນເຣ່ືອງທ່ີໃຫຍ່ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ 
14 ຍັງມີເມືອງນ້ອຍໆ ເມືອງນ່ຶງມີຄົນຢູ່ໃນເມືອງຫນ້ອຍຄົນ ແລ້ວມີມະຫາຣາຊາມາຕີເມືອງນ້ັນ ແລະລ້ອມເມືອງ

ນ້ັນໄວ້ ແລະສ້າງເຄ່ືອງລ້ອມໄວ້ຮອບເມືອງ 
15 ແຕ່ໃນເມືອງນ້ັນມີຊາຍສລາດແຕ່ຍາກຈົນຢູ່ຄົນນ່ຶງ ແລະຊາຍຄົນນ້ີຊ່ອຍເມືອງນ້ັນໄວ້ໃຫ້ລອດດ້ວຍປັນຍາ

ຂອງຕົນ ແຕ່ຫາກບ່ໍມໃີຜຈົດຈໍາລະນຶກເຖິງຊາຍຍາກຈົນຄົນນ້ີ 
16 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ສະຕິປັນຍາກໍດີກວ່າກໍາລັງວັງຊາ ເຖິງສະຕິປັນຍາຂອງຊາຍຄົນນ້ັນຖືກດູຫມິນ່ ແລະຖ້ອຍ

ຄໍາຂອງເຂົາບ່ໍມີໃຜຟັງກໍຕາມ 
17 ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນສລາດຊ່ຶງໄດ້ຍິນໃນທ່ີສງັດດີກວ່າຟັງສຽງຮ້ອງຂອງຜູ້ຄອບຄອງຄົນໂງ່ 
18 ສະຕິປັນຍາດີກວ່າເຄ່ືອງອາວຸດ ແຕ່ຄົນບາບຄົນດຽວຍ່ອມລຶບຄວາມດີໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
 

10 ຜນົຂອງຄວາມໂງ ່
Miscellaneous Observations 

1 ແມງວັນຕາຍ ຍ່ອມທໍາໃຫ້ນ້ໍາມັນທ່ີກ່ິນຫອມບູດເຫມັນໄປ ຄວາມໂງ່ຫນ້ອຍນ່ຶງ ກໍຫນັກກວ່າສະຕິປັນຍາແລະ
ກຽດຕິຍົດ 

2 ຈິດໃຈຂອງຄົນທ່ີມສີະຕິປັນຍາ ຍ່ອມຢູ່ຂ້າງຂວາມືຂອງຕົນ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງຄົນໂງ່ ຍ່ອມຢູ່ທ່ີຂ້າງມືຊ້າຍຂອງ
ຕົນ 

3 ເມ່ືອຄົນໂງ່ກໍາລັງຍ່າງໄປຕາມທາງ ເຂົາກໍຂາດສໍານຶກ ແລະຕົວເຂົາມັກສະແດງແກ່ທຸກຄົນວ່າ ຕົນເປັນຄົນໂງ່ 



4 ຖ້າໃຈຂອງເຈ້ົານາຍເກີດໂມໂຫຂ້ຶນຕ່ໍທ່ານ ຢ່າອອກເສັຽຈາກທ່ີຂອງທ່ານ ເພາະວ່າອາຣົມເຢັນຍ່ອມລະງັບ
ຄວາມຜິດອັນໃຫຍ່ຫລວງໄວ້ໄດ້ 

5 ມສ່ິີງຊ່ົວທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນພາຍໃຕ້ດວງຕາເວັນ ເຫມືອນວ່າເປັນຄວາມຜິດຊ່ຶງຈາກຜູ້ມີອໍານາດ 
6 ຄືຄົນໂງ່ຖືກແຕ່ງຕ້ັງໄວ້ໃນຕໍາແຫນ່ງໃຫຍ່ສູງ ແລະຄົນຮ່ັງມີຮັບຕໍາແຫນ່ງຕ່ໍາຕ້ອຍ 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນທາດຂ່ີມ້າ ແລະເຈ້ົານາຍຍ່າງທ່ີພ້ືນແຜ່ນດິນຢ່າງທາດ 
8 ຜູ້ໃດຂຸດບ່ໍໄວ້ ຜູ້ນ້ັນຈະຕົກລົງໃນບ່ໍນ້ັນ ຜູ້ໃດພັງກໍາແພງທະລຸເຂ້ົາໄປ ງູຈະຕອດຜູ້ນ້ັນ 
9 ຜູ້ໃດສະກ ດັຫີນ ຜ  ູ້ນ້ັນອາດເຈັບເພາະຫີນນ້ັນ ຜູ້ໃດຜ່າຂອນໄມ້ ຜູ້ນ້ັນຈະປະສົບອັນຕະຣາຍເພາະຂອນໄມນ້ັ້ນ

ໄດ້ 
10 ຖ້າຂວານປູ້ແລ້ວ ແລະເຂົາບ່ໍລັບໃຫ້ຄົມ ເຂົາກໍຕ້ອງອອກແຮງຫລາຍ ແຕ່ສະຕິປັນຍາຈະຊ່ອຍໃຫ້ບັນລຸຄວາມ

ສໍາເຣັດ 
11 ຖ້າງູຕອດເສັຽກ່ອນທ່ີທໍາໃຫ້ມັນເຊ້ືອງ ຫມໍງູກ ບ່ໍໍເປັນປໂຍດອັນໃດແລ ວ້ 
12 ຖ້ອຍຄໍາຈາກປາກຂອງຜູ ມີ້ສະຕິປັນຍາກໍມີຄຸນ ແຕ່ຮີມຝີປາກຂອງຄົນໂງ່ຈະເຜົາຜານຕົວເອງເສັຽ 
13 ຖ້ອຍຄໍາຈາກປາກຂອງເຂົາເປັນຄວາມໂງ່ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມເວ້ົາ ຕອນຈົບກໍເປັນຄວາມບ້າບໍຢ່າງຮ້າຍ 
14 ຄົນໂງ່ເວ້ົາຫລາຍຊ້ໍາຊາກ ມະນຸດຫາກຮູ້ບ່ໍວ່າເຫດອັນໃດຈະບັງເກີດຂ້ຶນ ໃຜເດ່ຈະບອກເຂົາໄດ້ວ່າມີຫຍັງເກີດ

ຂ້ຶນເມ່ືອເຂົາລ່ວງໄປ 
15 ການງານຂອງຄົນໂງ່ກະທໍາໃຫເ້ຂົາອິດເມ່ືອຍ ດ້ວຍວ່າເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກທາງທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ 
16 ໂອ ບ້ານເມືອງເອີຍ ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ ເມ່ືອກະສັດຂອງເຈ້ົາເປັນເດັກ ແລະເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາມກີານລ້ຽງ

ກັນສນຸກ   ສນານແຕ່ເຊ້ົາ 
17 ໂອ ບ້ານເມືອງເອີຍ ຄວາມສໍາຣານຈະມີແກ່ເຈ້ົາ ເມ່ືອກະສັດຂອງເຈ້ົາເປັນເຊ້ືອຂຸນນາງ ແລະເຈ້ົານາຍຂອງ

ເຈ້ົາມກີານ    ລຽ້ງຕາມກາລະເທສະ ເພ່ືອຈະມີກໍາລັງວັງຊາ ບ່ໍແມ່ນຈະດື່ມໃຫ້ມືນເມົາ 
18 ເພາະຄວາມຂ້ີຄ້ານ ຫລັງຄາຈ່ຶງຫັກພັງລົງ ແລະເພາະຄວາມຂ້ີຄ້ານເຮືອນຈ່ຶງຮ່ົວ 
19 ເຂົາທໍາອາຫານໄວເ້ພື່ອໃຫຄົ້ນຫົວເລາະ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນທໍາໃຫ້ຊີວິດຊ່ືນບານ ແລະເງິນທ່ີຈັດໃຫ້ໄດ້ທຸກຢ່າງ 
20 ຢາ່ປ້ອຍດາ່ພຣະຣາຊາ ແມແ້ຕ່ຄິດປ້ອຍດ່າໃນໃຈກໍຢ່າເລີຍ ແລະຢ່າປ້ອຍຄົນຮ່ັງມີທ່ີໃນຫ້ອງນອນຂອງເຈ້ົາ 

ເພາະນົກໃນອາກາດຈະຄາບສຽງຂອງເຈ້ົາໄປ ຫລືຕົວທີ່ມປີີກຈະເລ່ົາເຣ່ືອງນ້ັນ 
 

11 ຄວາມປະພດຶຂອງຄນົມີປນັຍາ 
The value of Diligence 

1 ຈ່ົງໂຍນເຂ້ົາຫນົມປັງຂອງເຈ້ົາລົງເທິງນ້ໍາອີກຫລາຍມ້ືເຈ້ົາຈະພົບມັນໄດ້ 
2 ຈ່ົງປັນສ່ວນນ່ຶງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັດຄົນ ຫລືເຖິງແປດຄົນກໍໃຫ້ເຖີດ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ວ່າສ່ິງສາມານຢ່າງໃດຈະບັງເກີດ

ຂ້ຶນເທິງພ້ືນແຜ່ນດິນ 
3 ຖ້າບັນດາເມກມີຝົນຢູ່ເຕັມ ມນັກໍຈະເທລົງມາຫມົດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຖ້າຕ້ົນໄມ້ລ້ົມລົງທາງໃຕ້ ຫລືທາງ

ເຫນ ອື ມັນລ້ົມລົງທາງໃດມັນກ ນໍອນຢູ່ທາງນ້ັນ 
4 ຜູ້ໃດມົວສັງເກດລົມກໍຈະບ່ໍຫວ່ານພືດ ແລຜູ້ທ່ີມອງເບ່ິງເມກກໍຈະບ່ໍກ່ຽວເຂ້ົາ 
5 ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ທາງລົມວ່າໄປທາງໃດ ແລະກະດູກມີຂ້ຶນໃນມົດລູກຂອງຍິງທ່ີມຄັີນຢ່າງໃດສັນໃດ ເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍຮູ້ເຖິງກ ຈິ

ການຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງກະທໍາສ່ິງສາຣະພັດສັນນ້ັນ 
6 ເວລາເຊ້ົາເຈ້ົາຈ່ົງຫວ່ານພືດຂອງເຈ້ົາ ແລະພໍເວລາຄ່ໍາກ ຢ່ໍາຫົດມືຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເພາະເຈ້ົາຫາກຮູ້ບ່ໍວ່າການໃດ

ຈະຈະເຣີນ ການນ້ີຫລືການນ້ັນ ຫລືການທັງສອງຈະຈະເຣີນດີເຫມືອນກັນ 



Youth and Old Age 

7 ແສງສວ່າງເປັນທ່ີຊ່ືນໃຈ ແລະການທ່ີຕາເຫັນດວງຕາເວັນກໍເປັນທ່ີຊ່ືນບານ 
8 ຖ້າຄົນໃດມີຊວິີດຢູ່ໄດ້ຕ້ັງຫລາຍປີ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຍິນດີໃນປີເດືອນເຫລ່ົານ້ັນ ແຕ່ໃຫ້ເຂົາລະນຶກເຖິງວ່າ ວັນມືດກໍມີ

ຫລາຍ ບັນດາເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນມານ້ັນກໍອະນິຈ ງັ 
ແນະນາໍເຍາົວະຊນົ 

9 ໂອ ເຍົາວະຊົນ ຈ່ົງຍິນດີໃນວັຍຫນຸ່ມຂອງເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາກະທໍາຕົວເຈ້ົາລ້າເລີງໃນວັຍຫນຸ່ມຂອງ
ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງດໍາເນີນໃນທາງແຫ່ງໃຈຂອງເຈ້ົາ ແລະຕາມສາຍຕາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ຈ່ົງຮູ້ວ່າເນ່ືອງດ້ວຍກິຈການງານ
ທ ັງປວງເຫລ່ົານ້ີ  ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນໍາເຈ້ົາເຂ້ົາມາເຖິງການພິພາກສາ 

10 ຈ່ົງຕັດຄວາມເສ້ົາຫມອງເສັຽຈາກໃຈຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງຖ້ິມຄວາມເຈັບປວດເສັຽຈາກເນ້ືອຫນັງຂອງເຈ້ົາເພາະ
ຄວາມຫນຸ່ມສາວແລະວັຍສະກັນນ້ັນເປັນອະນິຈັງ 

 

12  
Chapter 12 

1 ໃນວັຍຫນຸ່ມຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງລະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເນຣະມິດສ້າງຂອງເຈ້ົາ ກ່ອນທ່ີຍາມທຸກຮ້ອນຈະມາເຖິງ ແລະ
ປີເດືອນໃກ້ເຂ້ົາມາ ເມ່ືອເຈ້ົາຈະກ່າວວ່າ, ìຂ້າບ່ໍມີຄວາມເພີດເພີນໃນປີເດືອນນ້ັນເລີຍî 

2 ກ່ອນທ່ີດວງຕາເວັນ ແສງສວ່າງ ດວງຈັນ ແລະດວງດາວທັງຫລາຍສ້ິນແສງ ແລະກ່ອນທ່ີເມກກັບມາເມື່ອຫມົດ
ຝົນແລ້ວ 

3 ໃນການເມ່ືອຄ ົນຍາມເຝ້ົາເຮືອນຈະຕົວສ່ັນ ແລະຄົນແຂງແຮງຈະອ່ອນເພັຽລົງ ແລະຍິງໂມ້ຈະເລີກໂມ້ ເພາະ
ຈໍານວນລົດນ້ອຍລົງ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີສ່ອງເບ່ິງປ່ອງຢ້ຽມຈະມືດມົວໄປ 

4 ແລະປະຕູຄູ່ທ່ີເປີດອອກຖນົນຈະປິດເສັຽ ເມ່ືອສຽງໂມ້ຄ່ອຍລົງມີສຽງນ ົກສຽງກາເຂົາຈະລຸກຂ້ຶນ ແລະສຽງເພງກໍ
ເບົາລົງ  

5 ເຂົາທັງຫລາຍຢ້ານຄວາມສູງ ແລະສ່ິງຫນ້າສຍົດສຍອງກໍຢ  ູ່ໃນຫົນທາງ ຕ້ົນອັລມອນມີດອກ ແລະຕັກແຕນ
ໂມເປັນພາຣະ ຄວາມປາຖນາກໍເສ່ືອມລົງ ເພາະມະນຸດກໍາລັງໄປບ້ານອັນຖາວອນຂອງເຂົາ ສ່ວນຜູ້ໄວ້ທກຸກໍ
ວຽນໄປມາຕາມຖນົນ 

6 ກ່ອນທ່ີສາຍເງິນຈະຂາດ ຫລືຊາມຄໍາຈະບັນລັຍ ຫລ ໄືຫນ້ໍາຈະແຕກເສັຽທ່ີນ້ໍາພຸ ຫລືລ້ໍຈະຫັກເສັຽໃນທ່ີຂັງນ  ໍ້າ 
7 ແລະຜົງຂ້ີດິນກັບເປັນດິນຢ່າງເດີມ ແລະຈິດວິນຍານກັບໄປສູ່ພຣະເຈ້ົາຜູ້ປະທານໃຫ້ມານ້ັນ 
8 ປັນຍາຈານວ່າ ອະນິຈັງ ອະນິຈັງ ສາຣະພັດອະນິຈັງ 

ຫນາ້ທີທ່ງັສິນ້ຂອງມະນດຸ 
Epilogue 

9 ນອກຈາກທ່ານເປັນຄົນສລາດແລ້ວ ປັນຍາຈານຍັງສອນຄວາມຮູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ ທ່ານວິເຄາະ ທ່ານຄ້ົນ
ຄວ້າ ແລະທ່ານຮຽບຮຽງສຸພາສິດ 

10 ປັນຍາຈານຊອກຫາຖ້ອຍຄໍາທ່ີມວ່ນຫູ ແລະທ່ານຂຽນຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງຄວາມຈິງໄວ້ຢ່າງທ່ຽງຕົງ 
11 ຖ້ອຍຄໍາຂອງນັກປາດເປັນໄມ້ເທ້ົາອັນແຫລມຄົມ ແລະຖ້ອຍຄໍາທ່ີທ່ານຮວບຮວມໄວ້ກໍຕຶງແຫນ້ນຢ່າງຕະປູ ທ່ີ

ຄົນລ້ຽງແກະໃຊ້ເພ່ືອນໍາພາຝູງແກະ 
12 ບຸດຊາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງຮັບຄໍາຕັກເຕືອນເຖີດ ຊຶງ່ຈະທໍາຫນັງສືຫລາຍກໍບ່ໍມີສ້ິນສຸດ ແລະຮຽນຫລາຍກໍ

ເມ່ືອຍເນ້ືອຫນັງ 



13 ຈົບເຣ່ືອງແລ້ວ ໄດ້ຟັງກັນທັງຫມດົແລ້ວ ຈ່ົງຢໍາເກງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ເພາະນ້ີ
ແຫລະເປັນຫນ້າທ່ີຂອງມະນຸດທັງປວງ 

14 ດ້ວຍວ່າ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເອົາການງານທຸກປະການເຂ້ົາສູ່ການພິພາກສາ ພ້ອມດ້ວຍສ່ິງເລິກລັບທຸກຢ່າງ ບ່ໍວ່າ
ດີຫລືຊົ່ວ 

 
 

 


	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12

