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ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನೋಕಿ್ತಗಳ ಪ್ರ ಾನ

ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೆಸರು 1:1, 10:1,
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ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರಪೂ. 971-686 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ.
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ಾನವು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಂಸ ್ಕ ೃತಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು



ii
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5. ಲೆಮೂವೇಲನ ಾತುಗಳು— 31:1-31
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ಪೀಠಿಕೆ: ಾನೋಕಿ್ತಗಳಉದೆ್ದೕಶ
1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು.
2ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರು ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದು,

ಬುದಿ್ಧ ಾದಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3ಅವರು ವಿವೇಕ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀತಿ,

ಾ್ಯಯಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ ತ ಾಗುವರು.
4ಈನುಡಿಗಳುಮೂಢರಿಗೆಜಾಣತನವನೂ್ನ,

ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವವು.

5 ಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಡಿಂತ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು,

ವಿವೇಕಿಯುಮತ್ತಷು್ಟ ಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
6 ಇವು ಾದೆ, ಾಮ್ಯ, ಾನಿಗಳ ನುಡಿ ಮತು್ತ ಒಗಟುಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಯಲು ಾಧನ ಾಗಿವೆ.
7ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆಮೂಲವು,

ಮೂಖರ್ ಾದರೋ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವರು.

ಾಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
8ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು,

ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ.
9ಅವು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸುಂದರ ಾದಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ,

ಕೊರಳಿಗೆ ಾರದಂತಿರುವುದು.
10ಮಗನೇ, ಾಪಿಗಳುದುಷೆ್ಪ ್ರೕರಣೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲೇ

ಬೇಡ.
11ಅವರು, “ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ, ರಕ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕೋಣ,
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ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಾದಿರೋಣ.

12 ಾ ಾಳವು ತನೊ್ನಳಗೆ ಇಳಿಯುವವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನುಂಗುವಂತೆ,
ಾವೂ ಇವರನು್ನ ಜೀವದೊಡನೆ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ.

13ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು,
ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊ ್ಳೕಣ.

14ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಚೀಟು ಾಕು;
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಹಣದ ಚೀಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,

15ಮಗನೇ,ಅವರೊಡನೆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯ ಾರದು,
ಅವರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡಬೇಡ.

16ಅವರ ಾಲುಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಓಡುವವು,
ಅವರು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುವರು.

17ಪ ಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಲೆಯನೊ್ನಡು್ಡವುದು ವ್ಯಥರ್.
18 ಇವ ಾದರೋ ಸ್ವರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ

ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತರೆ,
ಸ್ವಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾದಿರು ಾ್ತರೆ.

19ಸೂರೆ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾರಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ;
ಕೊಳೆ್ಳಯು ಕೊಳೆ್ಳ ಾರರ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಡುವುದು.

ಾನವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ
20 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ,

ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಧ ್ವನಿ ಾಡು ಾ್ತಳೆ.
21ಪೇಟೆಯಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ,

ಊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನುಡಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
22 “ಮೂಢರೇ,ಮೂಢತನವನು್ನ ಎಂದಿನ ತನಕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ?

ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಾಲ ಇಷ್ಟಪಡುವರು?
ಾನಹೀನರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗೆ ಾಡುವರು?
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23ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಿರಿ;
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು.

24 ಾನು ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ.
ಕೈ ಚಾಚಿದರೂ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ;

25 ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದೆ, ನನ್ನ ತಿದು್ದ ಾಟನು್ನ
ಬೇಡವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

26ಆದ ಾರಣ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ ಅ ಾಯವೂ,
ತುಫಾನಿನಂತೆ ಆಪತೂ್ತ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳು
ಸಂಭವಿಸು ಾಗ

27ನಿಮ್ಮ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾನೂ ನಗುವೆನು;
ನಿಮ್ಮ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವೆನು.

28ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಾನು ಉತ್ತರಕೊಡೆನು,
ನನ್ನನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ಾನು ಾಣಿಸೆನು.

29 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರುಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡದೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿದರು.

30ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ,
ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದರು.

31ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಸ್ವಂತ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಉಣ್ಣಬೇ ಾಗುವುದು.

32ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಉ ಾಸೀನತೆಯಿಂದಲೇ ಹತ ಾಗುವರು,
ಾನಹೀನರು ತಮ್ಮ ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದಲೇ ಾಶ ಾಗುವರು.

33ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವ ಾದರೋ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ,
ಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯಪಡದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಾಳುವನು”
ಎಂಬುದೇ.

2
ಾನದ ಫಲ
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1 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಾ ಾಡಿಕೋ,

2ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಾನದ ಕಡೆಗೂ,
ಹೃದಯವನು್ನ ವಿವೇಕದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸು;

3ಬುದಿ್ಧ ಾಗಿ ರೆಯಿಟು್ಟ, ವಿವೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೋ.
4ಅದನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆಯುಮತು್ತ ನಿ ೕಪದಂತೆಯು ಹುಡುಕು;
5ಆಗ ನೀನುಯೆಹೋವನ ಭಯವನು್ನ ಅರಿತು,

ದೈವ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿ.
6ಯೆಹೋವನೇ ಾನವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು,

ಆತನ ಾಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ, ವಿವೇಕವೂ ಹೊರಟು
ಬರುತ್ತವೆ.

7ಆತನುಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರಿ ಾಗಿ ಸು ಾನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವನು.
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿದು್ದ,

8 ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತ,
ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

9ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನೀತಿ, ಾ್ಯಯ, ಧಮರ್ವನೂ್ನ ಅಂದರೆ
ಸಕಲ ಸ ಾ್ಮಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

10 ಾನವು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಹಿತಕರ ಾಗಿರುವುದು.

11ಬುದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಾವ ಾಗಿರುವುದು,
ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು.

12ಇದರಿಂದ ನೀನು ದು ಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ,
ಕೆಟ್ಟ ಾತ ಾಡುವವರಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

13ಅವ ಾದರೋ ಕತ್ತಲೆಯ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು,
ಧಮರ್ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

14ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ,
ಕೆಟ್ಟವರ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು.
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15ಅವರ ಾಗರ್ಗಳು ವಕ್ರ ಾಗಿವೆ.
ಅವರ ನಡತೆಗಳು ದುನರ್ಡತೆಗಳೇ.

16ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಜಾರಳಿಂದ ಅಂದರೆ
ಸವಿ ಾತ ಾಡುವ ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದು.

17ಅವಳು ತನ್ನ ೌವನ ಾಲದ ಾಂತನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ತನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.

18ಅವಳಮನೆಯು ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವ ಾರಿ,
ಅವಳ ಾಗರ್ಗಳು ಪೆ್ರೕತಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

19ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಾರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ಜೀವದ ಾಗರ್ವು ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

20ಒಳೆ್ಳಯವರ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ
ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ನೀತಿವಂತರ ಾರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಾಗೆ ಾಡುವುದು.

21ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವರು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳುಅದರಲಿ್ಲ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವರು.

22ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು,
ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.

3
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು

1 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೈಗೊಳು್ಳ.

2ಅವು ನಿನ್ನ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿ,
ನಿನಗೆ ಸು ೕಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವು.

3ಪಿ್ರೕತಿ, ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡದಿರಲಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ
ಕಟು್ಟ,

ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಹಲಗೆಯಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆ.
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4ಇದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ದಯೆಯನೂ್ನ,
ಸಮ್ಮತಿಯನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿ.

5ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

6ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು;
ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡುವನು.

7ನೀನೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.

8ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆರೋಗ ್ಯವೂ,
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಾರವೂಉಂಟಾಗುವವು.

9ನಿನ್ನ ಆ ಾಯದಿಂದಲೂ, ಬೆಳೆಯಪ್ರಥಮಫಲದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು.

10ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ತುಂಬುವವು,
ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.

11ಮಗನೇ,ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಬೇಡ.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

12ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮುದು್ದಮಗನನು್ನ ಗದರಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನೆ್ನೕ ಗದರಿಸು ಾ್ತನೆ.

13 ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತನು.

14ಅದರ ಾಭವು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಭಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅದರಿಂ ಾಗುವ ಆ ಾಯವುಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂಅಮೂಲ್ಯವೇ
ಸರಿ.

15ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ,
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.

16 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವೂ,
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಧನವೂ,ಘನತೆಯೂಉಂಟು.
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17ಆಕೆಯ ಾರಿಗಳು ಸುಖಕರ ಾಗಿವೆ,
ಆಕೆಯ ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾನವೇ.

18 ಾನವು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷ ಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಧನ್ಯನು.

19ಯೆಹೋವನು ಾನದಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ,
ವಿವೇಕದಮು ಾಂತರ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.

20ಭೂಮಿಯಕೆಳಗಿನ ಾಗರವು ಒಡೆದದ್ದಕೂ್ಕ,
ಆ ಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆತನ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಾಧನ.

21 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸು ಾನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ
ಭದ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೋ,

ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ.
22ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವವೂ, ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣವೂಆಗಿರುವವು.
23ಆಗನೀನು ಎಡವದೆನಿನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವಿ.
24ನೀನು ಮಲಗು ಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,

ಮಲಗಿದಮೇಲೆ ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದೆ್ರ ಾಡುವಿ.
25ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವ ಅ ಾಯ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ

ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಶನ ಾ್ಕಗಲಿ ನೀನು ಅಂಜುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.

26ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಭರವಸಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿದು್ದ,
ನಿನ್ನ ಾಲು ೕಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.

27ಉಪ ಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗು ಾಗ
ಹೊಂದತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಬೇಡ.

28 ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ನೆರೆಯವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಾ,
ಾಳೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

29ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸ ಾರದು,
ಅವನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ?

30ನಿನಗೆ ಅಪ ಾರ ಾಡದವನ ಸಂಗಡ
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ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಾಡಬೇಡ.
31ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರು,

ಅವನ ನಡತೆಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ.
32ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯವನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯನು,

ಯ ಾಥರ್ರಿಗೆ ಆತನ ಸೆ್ನೕಹವು ದೊರೆಯುವುದು.
33ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನು್ನ ಶಪಿಸುವನು,

ನೀತಿವಂತರ ನಿ ಾಸವನೊ್ನೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
34 ಾರು ಧಮರ್ವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವರೋ ಅವರನು್ನ ಆತನು

ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.
ದೀನರಿ ಾದರೋ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

35 ಾನವಂತರು ಸ ಾ್ಮನಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವರು,
ಾನಹೀನರಿ ಾಗುವ ಬಹು ಾನವು ಅವ ಾನವೇ.

4
ಾನವು ಪರ ೕನ್ನತ ಾದದು್ದ

1ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆಯಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಬೋಧೆಯನು್ನ ಾಡುವೆನು,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

3 ಾನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅಧೀನ ಾದಮಗನೂ,
ಾಯಿಯದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೋಮಲ ಾದ ಏಕಪುತ್ರನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು.

4ಆಗ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
“ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ,
ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಸುಖ ಾಗಿ ಾಳು.

5 ಾನವನು್ನ ಪಡೆ, ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸು,ಮರೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅಸಡೆ್ಡ ತೋರಿಸಬೇಡ.

6 ಾನವನು್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು,
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ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ,ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುವುದು.
7 ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾನಬೋಧೆಯಪ್ರಥಮ ಾಠ,

ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆ.
8 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು ಎಂದು ನೀನು ಾವಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು

ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಳು,
ಆಕೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವಳು.

9ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಂದದಪುಷ್ಪ ಾಲೆಯನು್ನ ಇಟು್ಟ,
ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವಳು.”

10 ಕಂ ಾ, ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು,
ಕೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ವಷರ್ಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು.

11 ಾನು ಾನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ,
ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.

12ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಓಡಿದರೆಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

13ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ, ಸಡಿಲಬಿಡಬೇಡ,
ಅದನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೋ,ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವವು.

14ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡ,
ಕೆಟ್ಟವರ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ.

15ಅದಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರು,ಅದರಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ,
ಅದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಮುಂದೆ ನಡೆ.

16 ಕೇಡು ಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾರದು;
ಾರ ಾ್ನದರೂ ಎಡವಿಬೀಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಿದೆ್ರಗೆ
ಭಂಗ ಾಗುವುದು.

17 ದುಷ್ಟತನವೇ ಅವರ ಆ ಾರ; ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ಅವರ ಾ್ರ ಾರಸ
ಾನ.

18ನೀತಿವಂತರ ಾಗರ್ವುಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ವರೆಗೂ
ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರುವ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತಿದೆ.

19ದುಷ್ಟರ ಾಗರ್ ೕ ಕತ್ತಲಿನಂತಿದೆ;
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ಾವು ಾವುದಕೆ್ಕ ಎಡವಿಬಿದೆ್ದವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗದು.
20 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು,

ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
21ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳಮೇಲೆ ತಪ್ಪದಿರಲಿ,

ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೋ.
22ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವವು,

ದೇಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ ್ಯವು.
23ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಬಹುಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೋ,

ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹೊರಡುವವು.
24ಸೊಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು,

ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಾಯಿಂದ ದೂರ ಾಡು.
25ನೆಟ್ಟಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸು,

ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇರಲಿ.
26ನೀನು ನಡೆಯುವ ಾರಿಯನು್ನ ಸಮ ಾಡು,

ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಗರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರುವವು.
27ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ,

ನಿನ್ನ ಾಲನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ದೂರ ಾಡು.

5
ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು,
ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

2ಹೀ ಾದರೆ ನೀನು ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿ,
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುವವು.

3ವೇಶ್ಯಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತುಟಿಗಳ ಾ್ಲದರೋ ಜೇನುಗರೆಯುವುದು,
ಅವಳ ಾತು ಎಣೆ್ಣಗಿಂತಲೂ ನಯ ಾಗಿದೆ.

4ಅವಳು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯೂ,
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ಇ ಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯಂತೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣವೂ ಆಗುವಳು.
5ಅವಳುಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಳು,

ಅವಳ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಾ ಾಳದ ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುವವು.
6 ಅವಳ ನಡತೆಯು ಚಂಚಲ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಜೀವದ

ಾಗರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸ ಾರಳು,
ಅದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.

7ಹೀಗಿರಲು ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಡ.

8ನಿನ್ನ ಾಗರ್ವು ಅವಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರಲಿ
ಅವಳಮನೆ ಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರ ಹೋದೆ ಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

9ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಪುರುಷತ್ವವು ಪ ಾಧೀನ ಾಗುವುದು,
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯವು ಕೂ್ರರರ ವಶ ಾಗುವುದು.

10ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪರರು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು,
ನೀನು ಅನ್ಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದುಡಿಯುವಿ.

11ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆನಿನ್ನ ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ೕಣ ಾಗಿನೀನುಅಂಗ ಾಚಿಕೊಂಡು,
12 “ಅ ್ಯೕ, ಾನು ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ,

ನನ್ನ ಹೃದಯವುಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿತು,
13ನನ್ನ ಬೋಧಕರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದೆನ ಾ್ಲ,

ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ!
14 ಾನು ದೇವಜನರ ಸಭೆಯನಡುವೆ

ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಆದೆನು” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

15ಸ್ವಂತ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ,
ಸ್ವಂತ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಉಕು ್ಕವ ಜಲವನು್ನ ಾತ್ರ ಕುಡಿ.

16ನಿನ್ನ ಒರತೆಗಳು ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ನಿನ್ನ ಾಲುವೆಗಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿ ಹರಿಯುವುದು
ಹಿತವೇ?

17ಅವು ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಹರಿಯಲಿ,
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ಪರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು.
18ನಿನ್ನ ಬುಗೆ್ಗಯು ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ,

*ನಿನ್ನ ೌವನ ಾಲದ ಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು.
19ಆಕೆಮನೋಹರ ಾದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ,ಅಂದ ಾದ ದುಪಿ್ಪಯ

ಾಗೂ ಇರುವಳ ಾ್ಲ,
ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸವರ್ ಾ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿ, ಆಕೆಯ
ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಲೀನ ಾಗಿರು.

20ಮಗನೇ, ಏಕೆ ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಭ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವಿ,
ಅನ್ಯಳ ಎದೆಯನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?

21ಮನುಷ ್ಯನ ಾಗರ್ಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ,
ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನ ನಡತೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರೀ ಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

22ದುಷ್ಟನ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವವು,
ಅವನ ಾಪ ಾಶಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವು.

23ಸದುಪದೇಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೇ ಾಶ ಾಗುವನು,
ತನ್ನ ಅತಿಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾ್ರಂತ ಾಗುವನು.

6
ಾತುಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1ಮಗನೇ, ನೀನು ನೆರೆಯವನ ಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

2ನೀನು ಾತುಕೊಟು್ಟ ಾಶಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ,
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.

3 ಹೀಗಿರಲು, ಮಗನೇ, ನೀನು ನೆರೆಯವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಾಡು,

ನಡೆ, ತ್ವರೆಪಡು, ಆ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಅಂಗ ಾಚಿ ಬೇಡಿಕೋ,
4ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನಿದೆ್ರಕೊಡಬೇಡ,

* 5:18 5:18ಅಥ ಾ ನೀನು ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆ ಾದ ಪತಿ್ನ.
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ನಿನ್ನ ರೆಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಡ;
5ಬೇಟೆ ಾರನ ಕೈಯಿಂದ ಜಿಂಕೆಯು ಓಡುವಂತೆಯೂ,

ಪ ಯು ಾರಿ ಹೋಗುವ ಾಗೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೋ.
ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿರಬೇಡ

6ಸೋ ಾರಿಯೇ, ಇರುವೆಯಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ,
ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೋ.

7ಅದಕೆ್ಕ ಾಯಕ,ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗೂ ಪ್ರಭುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
8ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತೀನಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವುದು,

ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು.

9ಸೋ ಾರಿಯೇ, ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನಿದೆ್ರ?
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಾ ಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವಿ?

10 “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ದ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕಡಿಕೆ,
ಇನೂ್ನ ಕೊಂಚ ನಿದೆ್ದ ಾಗಿ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ ಾ?

11ಬಡತನವು ಾರಿಗಳ್ಳನ ಾಗೂ
ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳ್ಳನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

12ನೀಚನೂ,ದುಷ್ಟನೂ ಆಗಿರುವಮನುಷ ್ಯನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡು,
ಅವನು ವಕ್ರ ಾತಿನವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,

13 ಕಣ್ಣನು್ನ ಮಿಟಕಿಸು ಾ್ತನೆ, ಾಲಿನಿಂದ ಕೆರೆಯು ಾ್ತನೆ,
ಬೆರಳ ಸನೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

14ಅವನಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದು ದೊ್ರೕಹವೇ;
ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ,

ಜಗಳದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ.
15ಆದ ಾರಣ ಅವನಿಗೆ ತಟ್ಟನೆ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು,

ಏಳದ ಾಗೆ ಫಕ್ಕನೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವನು.
16ಯೆಹೋವನು ಹಗೆ ಾಡುವ ವಿಷಯಗಳುಆರು ಇವೆ,
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ೌದು, ಏಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ.
17ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ, ಹೆಮೆ್ಮಯ ಕಣು್ಣ, ಸುಳಿ್ಳನ ಾಲಿಗೆ,

ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಕೈ,
18ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವ ಹೃದಯ,

ಕೇಡು ಾಡಲು ತ್ವರೆಪಡುವ ಾಲು,
19ಅಸತ್ಯ ಾಡುವ ಸುಳು್ಳ ಾ ಮತು್ತ

ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಇವುಗಳೇ.
ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಸಹ ಾಸದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

20 ಕಂ ಾ, ತಂದೆಯಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳ,
ಾಯಿಯಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.

21ಅವುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ,
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.

22ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ಆಉಪದೇಶವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು,
ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುವುದು,
ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವುದು.

23ಆ ಯೇ ದೀಪ,ಉಪದೇಶವೇ ಬೆಳಕು,
ಶಿಕ್ಷಣಪೂವರ್ಕ ಾದ ಬೋಧನೆಯೇ ಜೀವದ ಾಗರ್.

24ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದಲೂ,
ವೇಶೆ್ಯಯ ಸಿಹಿನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸತಕ್ಕ ಾ್ದಗಿದೆ.

25ನಿನ್ನ ಹೃದಯವುಅವಳ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ೕಹಿಸದಿರಲಿ,
ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣು್ಣರೆಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂ ಾಳು,
ನೋಡಿಕೋ.

26 ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ ಾವನಿ ಾದರೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟ ಾತ್ರ
ಗತಿ ಾಗುವುದು,

ಪರಸಿ್ತ ್ರೕ ೕ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಜೀವವನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡುವಳು.
27ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೆ

ಬಟೆ್ಟ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
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28ಧಗಧಗಿಸುವ ಕೆಂಡದಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ
ಾಲು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?

29 ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ
ಆಗುವುದು,
ಾರು ಅವಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವನೋ ಅವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೇ ಇರನು.

30 ಕಳ್ಳನು ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸಲು ಕಳವು ಾಡಿದರೆ
ಜನರು ಅಷೆ್ಟೕನೂ ಹೀ ಾಳಿಸರು.

31 ಅವನ ತಪು ್ಪ ಬಯ ಾದರೆ ಅವನು ಏಳರಷು್ಟ
ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು,

ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು.
32ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ೕ ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನನು,

ಇಂ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

33ಅವನಿಗೆ ಾಯವೂ,ಅವ ಾನವೂಆಗುವವು,
ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲ್ಪಡದು.

34ಏಕೆಂದರೆಮತ್ಸರವು ಪತಿಗೆ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ,
ಅವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸತಕ್ಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನು್ನ
ಉಳಿಸನು.

35 ಅವನು ಾವ ಈಡನೂ್ನ ಮುಟ್ಟನು; ಎಷು್ಟ ಲಂಚಕೊಟ್ಟರೂ
ಒಪ್ಪನು.

7
ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಕಂ ಾ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಾ ಾಡಿಕೋ.

2ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಾಲಿಸು,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಾಳು.

3ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆಉಂಗುರ ಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೋ,
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ಹೃದಯದಹಲಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೋ.
4 ಾನವನು್ನ, “ನೀನು ನನ್ನ ಅ ಾ್ಕ” ಎಂದು ಹೇಳು,

ವಿವೇಕವನು್ನ, “ಪಿ್ರಯೇ” ಎಂದು ಕರೆ.
5ಅವುಜಾರಳಿಂದಮತು್ತ ಸವಿ ಾತ ಾಡುವ

ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವವು.
6 ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ

ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಲು
7ಅಲ್ಪಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಅನೇಕಯುವಕರು ಾಣಿಸಿದರು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಾನಹೀನ ಾದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕಂಡೆನು.
8ಅವನು ಸಂಜೆಯ ಬಿ್ಬನಲಿ್ಲ,ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ,
9ಅವಳಮನೆಯಹತಿ್ತರ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ,

ಅವಳಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
10ಇಗೋ ವೇ ಾ್ಯರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ

ಒಬ್ಬ ಕಪಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು.
11ಇವಳು ಕೂ ಾಟದವಳು, ಹಟ ಾರಿ,

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲತಕ ್ಕವಳೇ ಅಲ್ಲ;
12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲರುವಳು, ಮತೊ್ತಂದು ವೇಳೆ

ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲರುವಳು,
ಅಂತು ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಂಚು

ಾಕುವಳು.
13ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು,ಮು ಾ್ದಡಿ ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವ ಾಗಿ,
14 “ಎಲೈ,ಈದಿನ ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ,

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಶೇಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ,
15ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದೆನು,

ನಿನ್ನನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು.
16ನನ್ನ ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಸುಪ್ಪತಿ್ತಯನೂ್ನ,

ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ನೂಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಸಿದೆ್ದೕನೆ.
17 ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ರಕ್ತಬೋಳ,ಅಗುರು,
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ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ ಇವುಗಳ ಚೂಣರ್ಗಳಿಂದ
ಸು ಾಸನೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

18 ಾ, ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರಮಿಸುವ,
ಾಮವಿ ಾಸಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸುವ.

19ಯಜ ಾನನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, ದೂರ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
20ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ,

ಹುಣಿ್ಣಮೆಗೆಮನೆಗೆ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.
21ಅವಳುಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳಿಂದಮನ ಲಿಸಿ,

ಬಹಳ ಾಗಿ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.
22ಹೋರಿಯು ವಧ್ಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗೂ,

ಬೇಡಿಬಿದಿ್ದರುವಮೂಖರ್ನು ದಂಡನೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ,
23ಪ ಯು ಬಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆಯೂ,

ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣಾ ಾಯವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ,
ಾಣವು ತನ್ನ ಾಳಿಜವನು್ನ ತಿವಿಯುವಮೇರೆಗೂ,
ಅವನು ತಟ್ಟನೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.

24ಈಗ,ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ.

25ನಿನ್ನ ಹೃದಯವುಅವಳ ನಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದಿರಲಿ,
ತಪಿ್ಪಹೋಗಿಯೂಅವಳ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ.

26ಅವಳಿಂದ ಾಯಪಟು್ಟ ಬಿದ್ದವರು ಬಹು ಜನರು,
ಹತ ಾದವರೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ.

27ಅವಳಮನೆಯು ಾ ಾಳದ ಾರಿ,
ಅದುಮೃತು್ಯವಿನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

8
ಾನವೆಂ ಾಕೆ ನೀಡುವ ಕರೆ

1 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಕರೆಯು ಾ್ತಳಲ್ಲವೇ?
ವಿವೇಕವೆಂಬ ಆಕೆಯು ಧ ್ವನಿಗೈಯು ಾ್ತಳಲ್ಲವೇ?
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2ಆಕೆಯು ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ,
ಾರಿಯಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ನಡುಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತಳೆ.

3ಆಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ,
ಾಗಿಲುಗ ಳಗೆ ಜನಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ,

4 “ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ,
ಾನವರಿ ಾಗಿಯೇ ಧ ್ವನಿಗೈಯುತೆ್ತೕನೆ.

5ಮೂಢರೇ,ಜಾಣತನವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಾನಹೀನರೇ, ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

6 ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ಯ ಾಥರ್ ಾ್ಕಗಿಯೇ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯುವೆನು,

7ನನ್ನ ಾಯಿ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವುದು,
ದುಷ್ಟತನವು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.

8ನನ್ನ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀತಿಭರಿತ ಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕಪಟವೂ, ವಕ್ರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

9ಅವೆ ಾ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ
ತೋರುವವು.

10ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂಮತು್ತ
ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವೆಂದು
ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

11 ಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.

12 ಾನವೆಂಬ ನನಗೆಜಾಣೆ್ಮಯೇ ನಿ ಾಸ,
ಯುಕಿ್ತಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

13ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಾಪದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದೆ;
ಗವರ್,ಅಹಂ ಾವ, ದು ಾರ್ಗರ್ತನ,
ಕುಟಿಲ ಾಷಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
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14ಸದೊ್ಯೕಚನೆಯೂ, ಸು ಾನವೂ, ಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ,
ವಿವೇಕವೂ ಾನೇ.

15ನನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾಜರು ಆಳುವರು,
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಹ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು.

16ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುಗಳು, ಾಯಕರು
ಅಂತು ಭೂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.

17ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18ನನ್ನಲಿ್ಲ ಧನ,ಘನತೆ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠಸಂಪತೂ್ತ,
ನೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

19ನನಿ್ನಂ ಾಗುವ ಫಲವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
ೌದು ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.
ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾದ ಆ ಾಯವು
ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿದೆ.

20 * ಾನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಾರಿಯು ನೀತಿಯೇ,
ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

21 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಧನದ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ,

ಅವರ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ದಲು ನನ್ನನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;
ಆತನಪು ಾತನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾನೇ ಪ್ರಥಮ.

23 ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ, ಭೂಮಿಯು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ,
ಅ ಾದಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.

24ಜಲನಿಧಿಗ ಾಗಲಿ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬುಗೆ್ಗಗ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

* 8:20 8:20ಅಥ ಾ ಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀತಿಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
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25ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಬೇರೂರಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಆತನು ಭೂಲೋಕವ ಾ್ನಗಲಿ, ಬಯಲ ಾ್ನಗಲಿ,

26ಭೂಮಿಯ ದಲನೆಯಅಣುರೇಣ ಾ್ನಗಲಿ
ನಿಮಿರ್ಸದೆ ಇರು ಾಗ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

27ಆತನು ಾಗರದಮೇಲೆ ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾದ ಗೆರೆಯನು್ನ ಎಳೆದು,
ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾಗ ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

28ಆತನು ಗಗನವನು್ನ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ,
ಾಗರದ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

29ಪ್ರ ಾಹಗಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಮೀರದ ಾಗೆ
ಆತನು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿ,
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡು ಾಗ,

30 ಾನು ಆತನ ಹತಿ್ತರ †ಶಿಲಿ್ಪ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಪ್ರತಿದಿನವೂಆನಂದಿಸು ಾ್ತ,
ಾ ಾಗಲೂ ಆತನಮುಂದೆ ವಿನೋದಿಸು ಾ್ತ,

31ಆತನ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ,
ಾನವಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.

32ಮಕ್ಕಳೇ,ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ.

33ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಅದನು್ನ ಬಿಡದೆ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ.

34ನನ್ನ ಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಯು ಾ್ತ
ಾಗಿಲಿನ ನಿಲವುಗಳ ಹತಿ್ತರವಿದು್ದ,
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು

ಾಗ ್ಯವಂತನು.
35 ಾವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತನೋ

ಅವನು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತನೆ;
† 8:30 8:30ಅಥ ಾ ಪಿ್ರಯಮಗನು.
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ಅವನುಯೆಹೋವನ ದಯೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
36 ಾವನು ನನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡು ಾ್ತನೋ

ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂಮರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತರೆ.”

9
ಾನಮತು್ತ ಅ ಾನಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ

1 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಏಳು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಕಡಿದು,
ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

2 ಆಕೆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿಸಿ ಾನದ್ರವ್ಯಗ ಡನೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಬೆರಸಿ,

ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ.
3ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಾಸಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,

ಪಟ್ಟಣದ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತಳೆ.
4ಆಕೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ,

“ಮೂಢ ಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ,
5ಬನಿ್ನರಿ, ಾನು ಬಡಿಸುವ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಣಿ್ಣರಿ,

ಾನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.
6ಮೂಢರೇಮೂಢತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳಿರಿ,

ವಿವೇಕ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದು
ಪ್ರಬೋಧಿಸು ಾ್ತಳೆ.

7 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಶಿ ಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು,

ಕೆಟ್ಟವನನು್ನ ಗದರಿಸುವವನಿಗೇ ಕಳಂಕ ಾಗುವುದು.
8ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ,

ನಿನ್ನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವನು.
ಾನವಂತನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
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9 ಾನಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವನು,
ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು.

10ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಾನಕೆ್ಕ ಮೂಲವು,
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕವು.

11ನನಿ್ನಂದ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು,
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯದ ವಷರ್ಗಳು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವವು.

12ನೀನು ಾನವಂತ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಾನವು ನಿನಗೇ ಾಭಕರ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕ ಾದರೆ ನೀನೇ ಅದರಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿ.

13ಅ ಾನವೆಂಬವ ಾದರೋ ಕೂ ಾಟದವಳು,
ಮೂಢಳು, ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳು.

14ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣದ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡವ ಾಗಿ,

15ತಮ್ಮ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಹೋಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೋಡಿ,

16 “ಮೂಢ ಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ,
17 “ಕದ್ದ ನೀರು ಸಿಹಿ ಾಗಿದೆ, ಗುಟಾ್ಟಗಿ ತಿನು್ನವ ತಿಂಡಿಯು

ರುಚಿ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ.

18ಆಮನೆಯು ಪೆ್ರೕತ ನಿ ಾಸವೆಂದೂ
ಅವಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಅ ಾಧ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರೆಂದೂ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.

10
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

1 ಾನಿ ಾದಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಆನಂದ,
ಅ ಾನಿ ಾದಮಗನಿಂದ ಾಯಿಗೆ ದುಃಖ.
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2ಅ ಾ್ಯಯದ ಸಂಪತು್ತ ವ್ಯಥರ್,
ಧಮರ್ವುಮೃತು್ಯವಿನಿಂದ ರ ಸುವಂತದು್ದ.

3ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಹಸಿವೆಗೊಳಿಸನು,
ದುಷ್ಟನ ಆಶೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.

4 ೕಲುಗೈ ಾರಿದ್ರ ್ಯ,
ಚುರುಕು ಕೈ ತರುವುದು ಐಶ್ವಯರ್.

5ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸುವವನು ಬುದಿ್ಧವಂತನು,
ಕೊಯಿ್ಲನಲಿ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನು ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವನು.

6ಶಿಷ್ಟನ ತಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದದ ನೆಲೆ,
ದುಷ್ಟನ ಾಯಿಗೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ಮುಚ್ಚಳ.

7ಶಿಷ್ಟರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾ್ಕಸ್ಪದ,
ದುಷ್ಟರ ಾಮವು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಸ್ಪದ.

8 ಾನಹೃದಯನು ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುವನು,
ಹರಟೆಯಮೂಖರ್ನು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವನು.

9ನಿದೋರ್ಷದ ನಡತೆಯವನು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವನು,
ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ಯು ಬೈಲಿಗೆ ಬೀಳುವನು.

10 ಕಣು್ಣ ಮಿಟಕಿಸುವವನು ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾರಣನು,
*ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಗದರಿಸುವವನು ಸ ಾ ಾನಕರನು.

11ಶಿಷ್ಟನ ಾಯಿ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ದುಷ್ಟನ ಾಯಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.

12ದೆ್ವೕಷವು ಜಗಳಗಳನೆ್ನಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ,
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.

13ವಿವೇಕಿಯ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಾನ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಬೆತ್ತ.

14 ಾನಿಗಳು ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,

* 10:10 10:10ಅಥ ಾ ಹರಟೆಯಮೂಖರ್ನು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವನು.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 10:15 xxvi ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 10:28

ಮೂಖರ್ನ ಾಷಣ ಾಶನಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ.
15ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆ,

ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಬಡತನವೇ ಾಶನ.
16ಶಿಷ್ಟನ ದುಡಿತ ಜೀ ಾಸ್ಪದ,

ದುಷ್ಟನ ಆ ಾಯ ಾ ಾಸ್ಪದ.
17ಶಿ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ಜೀವದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು,

ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವನು ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
18ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಗೆಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಸುಳು್ಳ ಾರ,

ಚಾಡಿ ಾರನು ಾನಹೀನ.
19 ಾ ಾಳಿಗೆ ಾಪ ತಪ್ಪದು,

ೌನಿಯು ವಿವೇಕಿ.
20ಶಿಷ್ಟರ ಾಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳ,

ದುಷ್ಟನ ಹೃದಯ ೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದು್ದ.
21ಶಿಷ್ಟರ ಾಷಣ ಬಹುಜನ ೕಷಣ,

ಬುದಿ್ಧಯ ಕೊರತೆಮೂಖರ್ರ ಾಶನ.
22ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಾಗ್ಯ ಾಯಕವು,

ಅದು ವ್ಯಸನವನು್ನ ಸೇರಿಸದು.
23ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತ ವಿನೋದ

ವಿವೇಕಿಗೆ ಾನ ವಿನೋದ.
24ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಶಂಕಿಸಿದೆ್ದೕ ಸಂಭವಿಸುವುದು,

ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ಲಭಿಸುವುದು.
25ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ದುಷ್ಟನು ಎಲೊ್ಲೕ!

ಶಿಷ್ಟನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಡ.
26ಹಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಹುಳಿಯೂ, ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹೊಗೆಯೂ ಹೇಗೋ,

ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಸೋ ಾರಿಯು ಾಗೆ.
27ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ದಿನಗಳಿಗೆ ವೃದಿ್ಧ,

ದುಷ್ಟರ ವಷರ್ಗಳುಅಲ್ಪ.
28ಶಿಷ್ಟನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆನಂದವು ಫಲ,
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ದುಷ್ಟನ ನಿರೀ ನಿಷ್ಫಲ.
29ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ,

ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಾಶನ.
30ಶಿಷ್ಟರು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲರು,

ದುಷ್ಟರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲರು.
31ಶಿಷ್ಟನ ಾಯಲಿ್ಲ ಾನವು ಳೆಯುವುದು,

ನೀಚನ ಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
32ಶಿಷ್ಟನ ತುಟಿಯಲಿ್ಲ ಹಿತವಚನ,

ದುಷ್ಟನ ಾಯಲಿ್ಲ ನೀಚವಚನ.

11
ದೋಷಿಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿ

1 ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಾ್ಯಯದ ತೂಕ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ.

2ಎಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮ ೕ ಅಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆ,
ದೀನತೆಯಲಿ್ಲ ಸು ಾನ.

3ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಸರಳತೆಯು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ,
ವಂಚಕರಿಗೆ ವಕ್ರತೆಯು ಾಶನ.

4ಧನವು ಕೋಪದ ದಿನದಲಿ್ಲ ವ್ಯಥರ್,
ಧಮರ್ವುಮರಣವಿ ೕಚಕ.

5 ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಧಮರ್ವು ಅವನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಸ ಾಗ ಾಡುವುದು,

ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು.
6ಧಮರ್ವುಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು,

ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಆ ಾ ಾಶಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
7ದುಷ್ಟನು ಾಯು ಾಗ ಅವನ ನಿರೀ ಯು ಾ ಾಗುವುದು,

ಬಲದಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
8ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ ಾಗುವನು,
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ದುಷ್ಟನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು.
9ಧಮರ್ಭ್ರಷ್ಟನು ಾಯಿಂದ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು,

ಶಿಷ್ಟನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವನು.
10ಸಜ್ಜನರು ಸುಖಿಗ ಾದರೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉ ಾ್ಲಸ,

ದುಜರ್ನರು ಾ ಾದರೆ ಜಯ ೕಷ.
11 ಯ ಾಥರ್ವಂತರ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಪಟ್ಟಣವು ಉನ್ನತಿಗೆ

ಬರುವುದು,
ಕೆಟ್ಟವರ ಾಯಿಂದ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು.

12ನೆರೆಯವನನು್ನ ಹೀನೈಸುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನು,
ವಿವೇಕಿಯು ೌನ ಾಗಿರುವನು.

13ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟನು್ನ ರಟು್ಟ ಾಡುವನು,
ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡುವನು.

14ಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪ್ರಜೆಯು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದು,
ಬಹು ಮಂದಿ ಸ ಾಲೋಚಕರು ಇರುವಲಿ್ಲ *ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಇರುವುದು.

15ಅನ್ಯನ ಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾದರೆ ಾನಿ,
ಅಪರಿಚಿತನ ಹೊಣೆಗೆ ದೂರ ಾದರೆ ನಿಭರ್ಯ.

16ದ ಾಳು ಾದ ಹೆಂಗಸು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು,
ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗಳು ಧನವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

17ದ ಾಪರನಿಗೆಉಪ ಾರ ಾಗುವುದು,
ಕೂ್ರರನು ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವನು.

18ಅಧಮಿರ್ಯಸಂಬಳವು ೕಸ,
ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

19ಧಮರ್ನಿರತನಿಗೆ ಜೀವ,
ಅಧ ಾರ್ಸಕ್ತನಿಗೆಮರಣ.

20ವಕ್ರಹೃದಯರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು,
ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು ಆತನ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರರು.

21ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ,
* 11:14 11:14ಅಥ ಾ ಜಯ.
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ಶಿಷ್ಟವಂಶಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ.
22ಹಂದಿಯಮೂಗಿಗೆ ಚಿನ್ನದಮೂಗುತಿಯು ಹೇಗೋ,

ಅವಿವೇಕಳಿಗೆ ೌಂದಯರ್ವು ಾಗೆ.
23ಸಜ್ಜನರ ಆಶೆಯುಮಂಗ ಾಸ್ಪದ,

ದುಜರ್ನರ ನಿರೀ ಯು ರೋ ಾಸ್ಪದ.
24ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಧನವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದರೂ ಅವನಿಗೆ ವೃದಿ್ಧ,

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ
ಬಡತನ.

25ಉ ಾರಿಯುಪುಷ್ಟ ಾಗುವನು,
ನೀರು ಾಯಿಸುವವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕು ್ಕವುದು.

26 ಾನ್ಯವನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವವನಮೇಲೆ ಜನರ ಾಪ,
ಾರುವವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ.

27ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಆತುರಪಡುವವನಿಗೆ ದಯೆ,
ಕೇಡನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಕೇಡೇ.

28ಧನವನೆ್ನೕ ನಂಬಿದವನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು,
ಸದ್ಧಮಿರ್ಯು ಕುಡಿಯ ಾಗೆ ಚಿಗುರುವನು.

29ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಾಳಿಯೇ ಗಂಟು,
ಮೂಖರ್ನು ಾನವಂತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವನು;

30ಧ ಾರ್ತ್ಮನ ಫಲ ಜೀವವೃಕ್ಷ,
ಾನಿಯು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಆಕಷಿರ್ಸುವನು.

31ಶಿಷ್ಟನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕಿ್ರ ಾಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಲಿ್ಲ,
ದುಷ್ಟನೂ, ಾಪಿಯೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು
ಎಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

12
1ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ,

ಮೂಖರ್ನು ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
2ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವನು,
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ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
3 ಾರೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಸಿ್ಥರ ಾಗನು,

ಶಿಷ್ಟನು ಾ ಾಗಲೂ ದೃಢಮೂಲನೇ.
4ಗುಣವತಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪತಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ,

ಾನ ಕಳೆಯುವವಳು ಪತಿಯಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯ.
5ಶಿಷ್ಟರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾ್ಯಯ,

ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ೕಸ.
6 ಕೆಟ್ಟವರ ಾತು ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಹೊಂಚು,

ಯ ಾಥರ್ವಂತರ ನುಡಿ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ.
7ದುಜರ್ನರು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು,

ಸಜ್ಜನರಮನೆಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
8ಬುದಿ್ಧವಂತನನು್ನ ಅವನ ಬುದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಗಳುವರು,

ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವರು.
9ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದ ಾಂಭಿಕನಿಗಿಂತಲೂ

ಸೇವಕನುಳ್ಳ ಾ ಾರಣಮನುಷ ್ಯನ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಲೇಸು.
10ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳ ೕಮವನು್ನ ಲ ಸು ಾ್ತನೆ,

ದುಷ್ಟನ ಾತ್ಸಲ್ಯ ೕ ಕೂ್ರರತನವೇ.
11ದುಡಿದು ಹೊಲಗೇಯುವವನು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಉಣು್ಣವನು,

ವ್ಯಥರ್ ಾ ಾರ್ಸಕ್ತನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ.
12 ಕೆಡುಕರ ಕೊಳೆ್ಳಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟ,

ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟರ ಬುಡ ಫಲ ಾಯಕ.
13ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳುವನು,

ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ ಾಗುವನು.
14 ಾಯಿಯ ಫಲ ಾಗಿ ಮನುಷ ್ಯನು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸುಖವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವನು,
ಅವನ ಕೈಕೆಲಸದ ಫಲವುಅವನಿಗೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವುದು.

15ಮೂಖರ್ನ ನಡತೆ ಅವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿ,
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ಾನಿಯುಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು.
16ಮೂಖರ್ನ ಸಿಟು್ಟ ತಟ್ಟನೆ ರಟಾ್ಟಗುವುದು,

ಜಾಣನು ಅವ ಾನವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವನು.
17ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವವನು ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು,

ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವನು.
18 ಕತಿ್ತ ತಿವಿದ ಾಗೆ ದುಡುಕಿ ಾತ ಾಡುವವರುಂಟು,

ಾನವಂತರ ಾತು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ತರುವುದು.
19ಸತ್ಯದ ತುಟಿ ಾಶ್ವತ,

ಸುಳಿ್ಳನ ಾಲಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ.
20 ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ೕಸ,

ಹಿತೋಪದೇಶಕರಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ.
21ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸದು,

ದುಜರ್ನರಿಗೆ ಕೇಡು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.
22ಸುಳು್ಳತುಟಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ.

ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಆನಂದ ತರು ಾ್ತರೆ.
23ಜಾಣನು ತನ್ನ ಾನವನು್ನ ಗುಪ್ತಪಡಿಸುವನು,

ಮೂಢರಮನಸು್ಸ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
24ಚುರುಕುಗೈಯವನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರ,

ಮೈಗಳ್ಳನಿಗೆ ಾಸತ್ವದ ಬದುಕು.
25 ಕಳವಳವುಮನಸ್ಸನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವುದು,

ಕನಿಕರದ ಾತು ಅದನು್ನ ಹಿಗಿ್ಗಸುವುದು.
26ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಯು ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾಗರ್ತೋರಿಸುವನು,

ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಾಗರ್ತಪಿ್ಪಸುವನು.
27ಮೈಗಳ್ಳನು ಹಿಡಿದ ಬೇಟೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸ ಾರನು,

ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತು್ತ
ದೊರಕುವುದು.

28ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಿಂದ ಜೀವ ಾಭವು,
ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮರಣವಿಲ್ಲ.
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13
1 ಾನಿ ಾದಮಗನು ತಂದೆಯನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಕೇಳುವನು,

ಧಮರ್ನಿಂದಕನೋ ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳನು.
2 ಾಯಿಯಫಲ ಾಗಿಮನುಷ ್ಯನು ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು,

ಬ ಾ ಾ್ಕರವೇ ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ.
3 ಾಯನು್ನ ಾಯುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತನೆ,

ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಬಿಡುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು.
4ಸೋ ಾರಿಯಆಶೆಯು ವ್ಯಥರ್,

ಉದೊ್ಯೕಗಿಯಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಪುಷಿ್ಟ.
5ಶಿಷ್ಟನು ೕಸಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಾಡ ಾರನು,

ದುಷ್ಟನ ನಡತೆಯು ಹೇಸಿಕೆಗೂ, ಾಚಿಕೆಗೂ ಆಸ್ಪದ.
6ಧಮರ್ವು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ಾಯುವುದು,

ಅಧಮರ್ವು ದೋಷಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದು.
7 ಒಬ್ಬನು ಧನವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದರಿದ್ರನ ಾಗೆ

ವತಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಧನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಾಡಿ ಬಡವ ಾದರೂ, ಬಹು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾಗೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ.

8ಧನವಂತನ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನ ಧನವೇ ಕ್ರಯ,
ಬಡವನಿಗೆ ಾವ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

9ಶಿಷ್ಟರ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು,
ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರುವುದು.

10ಹೆಮೆ್ಮಯ ಫಲವು ಕಲಹವೇ,
ಬುದಿ್ಧ ಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವವರಲಿ್ಲ ಾನ.

11ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಂಪತು್ತ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು,
ದುಡಿದು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದು.

12 ಕೋರಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಡ ಾದರೆಮನಸು್ಸ ಬಳಲುವುದು,
ಕೈಗೂಡಿದ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವು ಜೀವವೃಕ್ಷವು.
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13ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು,
ಆ ಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ಸಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು.

14 ಾನಿಯಬೋಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಅದ ಾ್ನಲಿಸುವವನು ಮೃತು್ಯ ಾಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

15ಸುಬುದಿ್ಧಯು ದ ಾಸ್ಪದವು,
ದೊ್ರೕಹಿಯ ಾಗರ್ವು ಾಶಕರ.

16 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಜಾಣನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ
ನಡೆಸುವನು,

ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
17 ಕೆಟ್ಟ ದೂತನು ಕೇಡಿಗೆ ಬೀಳುವನು,

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಯ ಾರಿಯು ೕಮ ಾಯಕನು.
18ಶಿ ಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವವನಿಗೆ ಬಡತನಮತು್ತ ಅವ ಾನ,

ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನಿಗೆ ಾನ.
19ಇಷ್ಟಸಿದಿ್ಧ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸಿಹಿ,

ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಡುವುದುಮೂಢರಿಗೆ ಕಹಿ.
20 ಾನಿಗಳ ಸಹ ಾಸಿ ಾನಿ ಾಗುವನು,

ಾನಹೀನರ ಒಡ ಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವನು.
21ಅಮಂಗಳವು ಾಪಿಗಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದು,

ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗುವುದು.
22ಒಳೆ್ಳಯವನ ಆಸಿ್ತ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ,

ಾಪಿಯ ಸೊತು್ತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗಂಟು.
23ಬಡವರಿಗೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯೂಬಹು ಬೆಳೆಯನಿ್ನೕಯುವುದು,

ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಾ ಾದ ಸುದಿ್ದಯುಉಂಟು.
24ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯದ ತಂದೆಮಗನಿಗೆ ಶತು್ರ,

ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ನೀಡುವ ತಂದೆಮಗನಿಗೆಮಿತ್ರ.
25ಶಿಷ್ಟನು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಉಣು್ಣವನು,
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ದುಷ್ಟನ ಹೊಟೆ್ಟ ಹಸಿದಿರುವುದು.

14
1 ಾನವಂತೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಳು,

ಾನಹೀನಳುಅದನು್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಾಶ ಾಡುವಳು.
2ಸರಳ ಾಗಿರ್ಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವನು,

ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ಯು ಆತನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡುವನು.
3 *ಮೂಖರ್ನ ಾತುಗಳು ಅವನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಬೆತ್ತ,

ಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳುಅವರನು್ನ ಾಯುವವು.
4ಎತು್ತಗಳಿಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಗೋದಲಿಯು ಶುದ್ಧ,

ಆದರೆ ಎತಿ್ತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದು.
5ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಸು ಾ್ಳಡನು,

ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವನು.
6ಧಮರ್ನಿಂದಕನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಾನವು ಸಿಕ್ಕದು,

ವಿವೇಕಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಸುಲಭ ಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು.
7 ನೀನು ಾನಹೀನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವ

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಣ ಾರೆ.
8ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಜಾಣನ ಾನ,

ಮೂಢರಮೂಖರ್ತನ ೕಸಕರ.
9ಮೂಖರ್ರನು್ನ ಅವರ ದೋಷವೇ ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದು,

ಯ ಾಥರ್ವಂತರಲಿ್ಲ (ದೇವರ) ದಯೆಯಿರುವುದು.
10 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಾ್ಯಕುಲವನು್ನ ಾನು

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವನ ಆನಂದದಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆಯವರು

ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
11ದುಷ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಾಶನ,

* 14:3 14:3ಅಥ ಾಮೂಖರ್ನ ಾಯಲಿ್ಲ ಗವರ್ವುಅಂಕುರಿಸುವದು,
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ಶಿಷ್ಟರ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಏಳಿಗೆ.
12ಮನುಷ ್ಯನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳ ಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಾರಿಯುಂಟು.

ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆಮರಣ ಾಗರ್ವೇ.
13ನಗುವವನಿಗೂಮನೋವ್ಯಥೆಯುಂಟು,

ಉ ಾ್ಲಸದ ಅಂತ್ಯವು ಾ್ಯಕುಲವೇ.
14ಭ್ರಷ್ಟನು ಕಮರ್ಫಲವನು್ನ ತಿಂದು ತಿಂದು ದಣಿಯುವನು,

ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾನೇ ತೃಪ್ತ ಾಗುವನು.
15ಮೂಢನು ಾವ ಾತ ಾ್ನದರೂ ನಂಬುವನು,

ಜಾಣನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗಮನಿಸುವನು.
16 † ಾನಿಯು ಕೇಡಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಓರೆ ಾಗುವನು,

ಾನಹೀನನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಭಯವನು್ನ ಲ ಸನು.
17ಮುಂಗೋಪಿಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವನು,

‡ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಾತ್ರನು.
18ಮೂಖರ್ರಿಗೆಮೂಖರ್ತನವೇ ಸ್ವತು್ತ,

ಜಾಣರಿಗೆ ಾನವೇ ಕಿರೀಟ.
19 ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಾಗುವರು,

ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
20ಬಡವನು ನೆರೆಯವನಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ,

ಧನವಂತನಿಗೆ ಬಹು ಜನಮಿತ್ರರು.
21ನೆರೆಯವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನು ದೋಷಿ,

ದರಿದ್ರನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
22 ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಾರಿತಪಿ್ಪದವರೇ ಸರಿ,

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರು ಪಿ್ರೕತಿಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಾತ್ರರು.
23ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ,

ಹರಟೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ.
† 14:16 14:16 ಅಥ ಾ ಾನಿಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡು ಾ್ತನೆ ‡ 14:17
14:17ಅಥ ಾ ಾನಿಗಳು ೌನ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
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24 ಾನಿಗಳ ಾನಕಿರೀಟವೇ ಅವರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸಂಪತು್ತ,
ಾನಹೀನರಮೂಖರ್ತನವು ಬರೀಮೂಖರ್ತನವೇ.

25ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಾ್ರಣರಕ್ಷಕ,
ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ವಂಚಕ.

26ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಭರ್ಯ,
ಆತನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.

27ಯೆಹೋವನ ಭಯಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಮೃತು್ಯ ಾಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಾಧನ ಾಗಿದೆ.

28ಪ್ರಜೆಗಳ ವೃದಿ್ಧ ಾಜನಮಹಿಮೆ,
ಪ್ರಜೆಗಳ ಾಶ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಭಯ.

29ದೀಘರ್ ಾಂತನು ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧವಂತನು,
ಮುಂಗೋಪಿಯುಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಧ ್ವಜ ಾಗಿ ಎತು್ತವನು.

30 ಾಂತಗುಣವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಜೀ ಾ ಾರವು,
ಕೊ್ರೕಧವು ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯವು.

31ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸುವನು,
ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು ಆತನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವನು.

32ದುಷ್ಟನು ವಿಪತಿ್ತಗೊಳ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವನು,
ಶಿಷ್ಟನು §ಮರಣ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಆಶ್ರಯಹೊಂದುವನು.

33ವಿವೇಕಿಯಹೃದಯ ಾ ಾಶ್ರಯ,
ಾನಹೀನನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಾಣದು.

34ಪ್ರಜೆಗೆ ಧಮರ್ವುಉನ್ನತಿ,
ಅಧಮರ್ವುಅವ ಾನ.

35ಜಾಣ ಾದ ಸೇವಕನಿಗೆ ಾಜನ ಕೃಪೆ,
ಾನಗೇಡಿಗೆ ಾಜನ ೌದ್ರ.

§ 14:32 14:32ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ.
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15
1ಮೃದು ಾದ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವು ಸಿಟ್ಟ ಾ್ನರಿಸುವುದು,

ಬಿರುನುಡಿಯು ಸಿಟ್ಟನೆ್ನೕರಿಸುವುದು.
2 ಾನಿಗಳ ಾಲಿಗೆಯು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಾಥರ್ಕ ಾಡುವುದು,

ಾನಹೀನರ ಾಯಿಯುಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಾರುವುದು.
3ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು,

ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವನು.

4ಸಂತೈಸುವ ಾಲಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷವು,
ಬಲತ್ಕರಿಸುವ ಾಲಿಗೆಮನಮುರಿಯುವುದು.

5ಮೂಖರ್ನು ತಂದೆಯ ಶಿ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನುಜಾಣನು.

6ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ,
ದುಷ್ಟನ ಆ ಾಯವುನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾರಿ.

7 ಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿತು್ತವವು.
ಾನಹೀನರ ಹೃದಯವುಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವುದೇ ಇಲ್ಲ.

8ದುಷ್ಟರಯಜ್ಞಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಶಿಷ್ಟರ ಬಿನ್ನಹ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.

9ದುಷ್ಟನ ನಡತೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಧ ಾರ್ಸಕ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ.

10ಧಮರ್ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದವನಿಗೆ ಾವು.

11 ಾ ಾಳವೂ, ಾಶಲೋಕವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಗೋಚರ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ

ನರವಂಶದವರ ಹೃದಯಗಳುಆತನಿಗೆಮತೂ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ.
12ಧಮರ್ನಿಂದಕನು ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳನು,

ಾನಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರನು.
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13ಹಷರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಸನು್ಮಖ,
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಭಂಗ.

14ವಿವೇಕಿಯಹೃದಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು,
ಮೂಢರ ಾಯಿಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಮುಕು ್ಕವುದು.

15ದೀನನ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಃಖಭರಿತ,
ಹಷರ್ಹೃದಯನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಔತಣ.

16 ಕಳವಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಹುಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಲ್ಪ ಧನವೇ ಲೇಸು.

17ದೆ್ವೕಷವಿರುವಲಿ್ಲ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಪೆ್ರೕಮವಿರುವಲಿ್ಲ ಸೊಪಿ್ಪನಊಟವೇಉತ್ತಮ.

18 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಾ್ಯಜ್ಯವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವನು,
ದೀಘರ್ ಾಂತನು ಜಗಳವನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸುವನು.

19ಸೋ ಾರಿಯ ಾಗರ್ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ,
ಯ ಾಥರ್ವಂತನ ಾಗರ್ ಾಜ ಾಗರ್.

20 ಾನವಂತ ಾದಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವನು,
ಾನಹೀನನು ಾಯಿಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.

21ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು,
ಬುದಿ್ಧವಂತನು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಳ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

22ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲದೆಉದೆ್ದೕಶಗಳು ನೆರವೇರವು,
ಬಹು ಮಂದಿ ಆಲೋಚ ಾಪರರು ಇರುವಲಿ್ಲ ಅವು
ನೆರವೇರುವವು.

23ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡುವವನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!
ಸಮ ೕಚಿತ ಾದ ನುಡಿಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಾ್ವರಸ್ಯ!

24ಜೀವದ ಾಗರ್ವು ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವುದು;
ಅದು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಳದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದು.

25ಯೆಹೋವನು ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು;
ವಿಧವೆಯಮೇರೆಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.
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26 ಕುಯುಕಿ್ತಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ನಯನುಡಿಯು ಆತನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ.

27ಸೂರೆ ಾಡುವವನು ಸ್ವಂತಮನೆಯನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
ಲಂಚವನೊ್ನಪ್ಪದವನು ಸುಖ ಾಗಿ ಾಳುವನು.

28ಶಿಷ್ಟನ ಹೃದಯವಿವೇಚಿಸಿಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತದೆ,
ದುಷ್ಟನ ಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾರುತ್ತದೆ.

29ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೂರ,
ಶಿಷ್ಟರ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ.

30 *ಹಸನು್ಮಖ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದ,
†ಶುಭಸ ಾಚಾರ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆರೋಗ ್ಯ.

31ಜೀವಪ್ರದ ಾದ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು,
ಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವನು.

32ಶಿ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ನಿ ಾಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

33ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಾನೋಪದೇಶ,
ೌರವಕೆ್ಕ ದಲು ವಿನಯ.

16
1ಹೃದಯದ ಸಂಕಲ್ಪವುಮನುಷ ್ಯನ ವಶವು,

ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯುಯೆಹೋವನಿಂ ಾಗುವುದು.
2ಮನುಷ ್ಯನ ನಡತೆಯೆ ಾ್ಲ ಸ್ವಂತ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ,

ಯೆಹೋವನು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನೕ ಪರೀ ಸುವನು.
3ನಿನ್ನ ಾಯರ್ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ,

ನಿನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಸಫಲ ಾಗುವವು.
4ಯೆಹೋವನು ಒಂದೊಂದನೂ್ನ ತಕ ್ಕ ಗುರಿಯಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ,

ೌದು, ಕೇಡಿನ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
* 15:30 15:30ಮೂಲತಃ ಕಣಿ್ಣನ ಬೆಳಕು. † 15:30 15:30ಮೂಲತಃ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದ ಎಲುಬಿಗೆಪುಷಿ್ಟ.
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5ಅಹಂ ಾರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ.

6 ಕೃ ಾಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಾಪನಿ ಾರಣೆ,
ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಾನಿನಿ ಾರಣೆ.

7ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನ ನಡತೆಗೆಮೆಚಿ್ಚದರೆ,
ಅವನ ಶತು್ರಗಳನೂ್ನ ಮಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

8ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಹು ಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾ್ಯಯದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಧನವೇ ಲೇಸು.

9ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಮನದಂತೆ ಾರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ,
ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು.

10 ಾಜನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ದೈ ೕಕಿ್ತ,
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಯಿ ತಪಿ್ಪಹೋಗದು.

11 ಾ್ಯಯದ ಅಳತೆಮತು್ತ ತಕ ್ಕಡಿಗಳುಯೆಹೋವನ ಏ ಾರ್ಡು,
ಚೀಲದಲಿ್ಲನ ತೂಕದಕಲು್ಲಗಳೆ ಾ್ಲ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.

12 ಾಜರು ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಧಮರ್ವೇ ಆ ಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಅಧಮರ್ವ ಾ್ನಚರಿಸಲು ಅಸಹ್ಯಪಡುವರು.

13 ಾಜರು ಸತ್ಯದ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮೆಚು್ಚವರು,
ಯ ಾಥರ್ ಾದಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

14 ಾಜನ ಕೋಪಮೃತು್ಯವಿನ ದೂತ,
ಜಾಣನು ಅದನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸುವನು.

15ಪ್ರಭುವಿನಮುಖಪ್ರಸನ್ನತೆ ಜೀವ,
ಆತನ ದಯೆಮುಂ ಾರುಮುಗಿಲು.

16ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು,
ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ವಿವೇಕವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ಲೇಸು.

17ಸತ್ಯವಂತನ ಾಜ ಾಗರ್ ಾನಿಗೆ ದೂರ,
ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಾಯುವನು.

18ಗವರ್ದಿಂದ ಭಂಗ,
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ಉಬಿ್ಬನಿಂದ ದೊಬು್ಬ.
19ಸೊಕಿ್ಕನವರ ಸಂಗಡ ಸೂರೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,

ದೀನರ ಸಂಗಡ ದೈನ್ಯದಿಂದಿರುವುದು ಾಸಿ.
20ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವನು ಸು ೕಮವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಾಗ ್ಯವಂತನು.
21 ಾನಹೃದಯರಿಗೆಜಾಣರೆಂಬ ಬಿರುದು ಬರುವುದು,

ಸವಿತುಟಿಯಿಂದಉಪದೇಶ ಶಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚವುದು.
22ವಿವೇಕಿಗೆ ವಿವೇಕವೇ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,

ಮೂಖರ್ನಿಗೆಮೂಖರ್ತನವೇ ದಂಡನೆ.
23 ಾನಿಯಹೃದಯವುಅವನ ಾಯಿಗೆಜಾಣತನವನೂ್ನ,

ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಗೆಉಪದೇಶ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು.
24ಸವಿನುಡಿಯು ಜೇನುಕೊಡ,

ಅದು ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಸಿಹಿ, ಎಲುಬಿಗೆ ೕಮ.
25ಮನುಷ ್ಯನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳ ಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಾರಿಯುಂಟು,

ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಅದುಮರಣ ಾಗರ್ವೇ.
26 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ದುಡಿಯುವಂತೆ

ಾಡುವುದು,
ದುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಅವನ ಾಯೇ ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯ

ಾಡುವುದು.
27ನೀಚನು ಕೇಡೆಂಬ ಕುಣಿಯನು್ನ ತೋಡು ಾ್ತನೆ,

ಅವನ ಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಉರಿಯಂತಿದೆ.
28ತುಂಟನು ಜಗಳ ಬಿತು್ತ ಾ್ತನೆ,

ಚಾಡಿಕೋರನು ಮಿತ್ರರನು್ನ ಅಗಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
29ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯು ನೆರೆಯವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ,

ದು ಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವನು.
30 ಕಣ್ಣನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವನು,

ತುಟಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವವನು ಕೇಡನು್ನ ಾಧಿಸುವನು.
31ನರೆಗೂದಲೇ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು,

ಅದು ಧಮರ್ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದು.
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32ದೀಘರ್ ಾಂತನು ಶೂರನಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ತನ್ನನು್ನ ಆಳುವವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ.

33ಮಡಲಿನಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕಬಹುದು,
ಅದರ ತೀಪುರ್ಯೆಹೋವನದೇ.

17
1 ಾ್ಯಜ್ಯದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ಔತಣಕಿ್ಕಂತಲೂ,

ಸ ಾ ಾನದ ಒಣತುತೆ್ತೕ ಮೇಲು.
2 ಜಾಣ ಾದ ಆಳು ಾನಕಳೆದ ಮನೆಮಗನ ಮೇಲೆ

ಅಧಿ ಾರ ಾಡುವನು,
ಮನೆಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

3ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಪುಟಕುಲಿಮೆಗಳು ಶೋಧಿಸುವವು,
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

4 ಕೆಡುಕನು ಕೆಟ್ಟ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು,
ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಾಶನದ ಾಲಿಗೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

5ಬಡವರನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡುವವನು ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ಹೀನೈಸುವನು,
ಪರರ ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಹಿಗು್ಗವವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದದಿರನು.

6ಮಕ್ಕಳ ಸಂತತಿಯವರು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಕಿರೀಟ,
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೂಷಣ.

7ಉತ್ತಮ ಾದ ಾತು ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಅಯುಕ್ತ,
ಸುಳು್ಳ ಾತು ಉತ್ತಮನಿಗೆಮತೂ್ತ ಅಯುಕ್ತ.

8 ಕೊಡುವವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಲಂಚವುಚಿಂ ಾಮಣಿ ಾಗಿದೆ,
ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ.

9ದೋಷವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡುವವನು ಪೆ್ರೕಮವನು್ನ ಸೆಳೆಯುವನು,
ಎತಿ್ತ ಆಡುತಿ್ತರುವವನು ಸೆ್ನೕಹವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10ಮಂದಮತಿಗೆ ನೂರು ಪೆಟು್ಟ ಹೊಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಗದರಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಶಿ .

11ದು ಾತ್ಮನಿಗೆ ದಂಗೆಯಮೇಲೆಯೇಮನಸು್ಸ,
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ಕೂ್ರರದೂತನು ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು.
12 ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿರುವ ಮೂಢನನು್ನ

ಎದು ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯನು್ನ ಎದು ಾಗುವುದು
ಲೇಸು.

13ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ ಾಡುವವನಮನೆಗೆ ಕೇಡು ತಪ್ಪದು.
14 ಾ್ಯಜ್ಯದ ಆರಂಭವು ಏರಿಗೆ ಬಿಲಬಿದ್ದಂತೆ,

ಸಿಟೆ್ಟೕರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಜಗಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.
15ದುಷ್ಟನನು್ನ ಶಿಷ್ಟನೆಂದು, ಶಿಷ್ಟನನು್ನ ದುಷ್ಟನೆಂದು

ನಿಣರ್ಯಿಸುವವರಿಬ್ಬರೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು.
16 ಾನವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಢನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಣವೇಕೆ?

ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಯೇ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
17ಮಿತ್ರನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿರಂತರ,

ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾಥರ್ಕ.
18ನೆರೆಯವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೊಣೆ ಾದವನು

ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ ಸರಿ.
19 ಾಪಪಿ್ರಯನು ಕಲಹಪಿ್ರಯ,

ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಾತ ಾಡುವವನು ಕೇಡು
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.*

20ವಕ್ರ ಹೃದಯನು ಶುಭವನು್ನ ಪಡೆಯನು,
ಕೆಟ್ಟ ಾಲಿಗೆಯವನು ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

21ಮೂಖರ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವ್ಯಥೆ,
ಮೂಖರ್ನ ತಂದೆಗೆ ವ್ಯಸನ.

22ಹಷರ್ಹೃದಯವುಒಳೆ್ಳಯ ಔಷಧ,
ಕುಗಿ್ಗದ ಮನದಿಂದ ಅ ಾರೋಗ ್ಯ.

* 17:19 17:19 ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಾತ ಾಡುವವನು ಕೇಡು ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಾಗಿಲನು್ನ ಎತ್ತರಿಸುವವನು ಾ ಾಗುವನು.
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23ದುಷ್ಟನು ಲಂಚವನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವನು.

24ವಿವೇಕಿಗೆ ಾನವೇ ಗುರಿ ಾಗಿರುವುದು,
ಮೂಢನ ದೃಷಿ್ಟಯು ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಲೆಯುವುದು.

25 ಾನಹೀನ ಾದಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ,
ಾಯಿಗೆ ಕರಕರೆ.

26ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ಧಮಿರ್ಷ್ಠನಿಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಅಧಮರ್.

27ಮಿತ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವವನು ಾನಿ,
ಾಂ ಾತ್ಮನು ವಿವೇಕಿ.

28ಮೂಢನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಾನಿಯೆಂತಲೂ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೆ ವಿವೇಕಿಯೆಂತಲೂ
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

18
1ಜನರಲಿ್ಲ ಸೇರದವನು ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛನು ಾರ ನಡೆಯು ಾ್ತ,

ಸಮಸ್ತ ಸು ಾನಕೂ್ಕ ರೇಗುವನು.
2ಮೂಢನಿಗೆ ವಿವೇಕವುಅನಿಷ್ಟ;

ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ.
3ದು ಾಚಾರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ಸರ;

ಅವ ಾನವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಧಿ ಾ ್ಕರ.
4ಸತು್ಪರುಷನ ನುಡಿಯು ಆಳ ಾದ ನೀರು,

ಾನದ ಬುಗೆ್ಗ, ಹರಿಯುವ ತೊರೆ.
5ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ

ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಾ್ಯಯತಪಿ್ಪಸುವುದು ಅಧಮರ್.
6 ಾನಹೀನನ ತುಟಿಗಳು ಜಗಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ,

ಅವನ ಾಯಿಪೆಟು್ಟತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
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7 ಾನಹೀನನಿಗೆ ಾಯಿ ಾಶ,
ತುಟಿಗಳು ಾಶ.

8ಚಾಡಿಕೋರನ ಾತುಗಳು ರುಚಿ ಾದ ತುತು್ತಗಳು,
ಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವವು.

9 ಕೆಲಸಗಳ್ಳನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ.
10ಯೆಹೋವನ ಾಮವುಬಲ ಾದ ಬುರುಜು,

ಶಿಷ್ಟನು ಅದರೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಭದ್ರ ಾಗಿರುವನು.
11ಧನವಂತನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯೆಂದು,

ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
12ಭಂಗಕೆ್ಕ ದಲು ಗವರ್ದ ಹೃದಯ,

ಾನಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೀನತೆ.
13ಗಮನಿಸದೆಉತ್ತರಕೊಡುವವನು,

ಮೂಖರ್ನೆಂಬ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
14ಆತ್ಮವು ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಬಲ್ಲದು,

ಆತ್ಮವೇ ನೊಂದರೆ ಸಹಿಸುವವರು ಾರು?
15ವಿವೇಕಿಯಹೃದಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದು,

ಾನಿಯ ಕಿವಿಯು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು.
16 ಾಣಿಕೆಯು ಅನುಕೂಲತೆಗೂ,

ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಾನಿ್ನಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಾಧನ.
17 ದಲು ಾದಿಸುವವನು ಾ್ಯಯ ಾದಿ ಎಂದು ತೋರುವನು,

ಪ್ರತಿ ಾದಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪರೀ ಆಗುವುದು.
18ಚೀಟು ಾಕುವುದರಿಂದ ಾ್ಯಜ್ಯಶಮನವೂ,

ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಯಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಆಗುವುದು.
19ಬಲ ಾದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದಕಿ್ಕಂತ

ಅ ಾ್ಯಯಹೊಂದಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದು ಅ ಾಧ್ಯ,
ಕೋಟೆಯಅಗುಳಿಗಳಂತೆ ಜಗಳಗಳು ಜನರನು್ನ ಅಗಲಿಸುತ್ತವೆ.

20 ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ
ಉಣು್ಣವನು,
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ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನು್ನ ಾಕಷು್ಟ ತಿನು್ನವನು.
21ಜೀವಮತು್ತ ಮರಣಗಳು ಾಲಿಗೆಯವಶ,

ವಚನಪಿ್ರಯರು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು,
22ಪತಿ್ನ ಾಭವು ರತ್ನ ಾಭ,

ಅದುಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವೇ.
23ಬಡವನು ಬಿನೆ್ನ ೖಸುವನು,

ಬಲಿ್ಲದನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಉಗ್ರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
24ಬಹಳ ಗೆಳೆಯರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಾಶನ,

ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ಹತಿ್ತರ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಮಿತ್ರನುಂಟು.

19
1 ಕಪಟ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುವಮೂಢನಿಗಿಂತಲೂ,

ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದರಿದ್ರನೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
2ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋರುವುದುಯುಕ್ತವಲ್ಲ,

ದುಡುಕುವ ಾಲು ಾರಿತಪು ್ಪವುದು.
3ಮನುಷ ್ಯನು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ತನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು,

ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವನು.
4 ಾಗ ್ಯವಂತನಿಗೆ ಬಹುಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರು,

ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ದೂರ ಾಗುವನು.
5ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಶಿ ಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,

ಸು ಾ್ಳಡುವವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳನು.
6ಉ ಾರಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ಅನೇಕರು ಕೋರುವರು,

ಾನಶೂರನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಸೆ್ನೕಹಿತನಲ್ಲವೇ.
7ಬಡವನನು್ನ ಬಂಧುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹಗೆ ಾಡುವರು,

ೌದು,ಮಿತ್ರರೂ ಅವನಿಗೆ ದೂರ ಾಗುವರು.
ಅವರ ಬರೀ ಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ ಏನೂ
ಸಿಕ್ಕದು.

8ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವವನು ತನಗೆ ಾನೇ ಮಿತ್ರನು,
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ವಿವೇಕವನು್ನ ಾ ಾಡುವವನು ಮೇಲನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
9ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಶಿ ಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,

ಸು ಾ್ಳಡುವವನು ಾ ಾಗುವನು.
10ಮೂಢನಿಗೆ ಸುಖಭೋಗ ಜೀವನಯುಕ್ತವಲ್ಲ,

ಾಸನಿಗೆ ದೊರೆಗಳಮೇಲಣ ದೊರೆತನಯುಕ್ತವಲ್ಲ.
11ಮನುಷ ್ಯನ ವಿವೇಕವು ಅವನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಅಡಿ್ಡ,

ಪರರ ದೋಷವನು್ನ ಲ ಸದಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಭೂಷಣ.
12 ಾಜನ ರೋಷವು ಸಿಂಹದ ಗಜರ್ನೆ,

ಅವನ ದಯೆಯು ಪೈರಿನ ಇಬ್ಬನಿ.
13 ಾನಹೀನ ಾದಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಾನಿ,

ಜಗಳ ಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯು ತಟತಟನೆ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕವ ಹನಿ.
14ಮನೆ ಾರು, ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯುಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ದೊರಕುವವು,

ವಿವೇಕಿನಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯುಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವೇ.
15ಮೈಗಳ್ಳತನವು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವುದು,

ಸೋ ಾರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಳು್ಳವನು.
16ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸುವವನು ಆತ್ಮವನು್ನ ಾಲಿಸುವನು,

ನಡತೆಯನು್ನ ಲ ಸದವನು ಾಯುವನು.
17 ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಾಲಕೊಡುವವನು,
ಆಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ ಾಡುವನು.

18ಬುದಿ್ಧ ಬರುವುದೆಂಬ ನಿರೀ ಯಿಂದಮಗನನು್ನ ಶಿ ಸು,
ಾಳು ಾಡಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಬೇಡ,

19 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ತನ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ,
ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಾರಿಯೂ ಬಿಡಿಸಬೇ ಾಗುವುದು.

20ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳು,ಉಪದೇಶವ ಾ್ನಲಿಸು,
ಮುಂದೆ ಾನಿ ಾಗುವಿ.

21ಮನುಷ ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿವೆ,
ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಈಡೇರುವುದು.
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22 *ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಯಸುವಂಥದು್ದ ನಿಷೆ್ಠ ಾಗಿದೆ,
ಬಡವ ಾಗಿರುವುದುಉತ್ತಮ.

23ಯೆಹೋವನ ಭಯವುಜೀವ ಾಯಕವು,
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವನು,
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದು.

24ಮೈಗಳ್ಳನು ಾತೆ್ರ ಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದಮೇಲೆ,
ತಿರುಗಿ ಾಯಿಯಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತರ ಾರನು.

25 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಿಗೆ ಪೆಟು್ಟಹೊಡೆ, ನೋಡಿದ ಅವಿವೇಕಿ
ಜಾಣ ಾಗುವನು,

ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ಗದರಿಸು, ಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವನು.
26ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವಮಗನು,

ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
27ಮಗನೇ, ಬುದಿ್ಧ ಾದಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವುದನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.
28ನೀಚ ಾ ಯು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವನು,

ದುಷ್ಟರ ಾಯಿ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ನುಂಗುವುದು.
29ಧಮರ್ನಿಂದಕರಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧ,

ಮೂಢರ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಖಂಡಿತ.

20
1 ಾ್ರ ಾರಸವು ಪರಿ ಾಸ್ಯ,ಮದ್ಯವು ಕೂ ಾಟ,

ಇವುಗಳಿಂದ ಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋಗುವವನು ಾನಿಯಲ್ಲ.
2 ಾಜನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಭಯಂಕರನು,

ಅವನನು್ನ ಕೆಣಕುವವನು ತನಗೇ ಕೆಡುಕು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
3 ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ದೂರವಿರುವವನು ಾನಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯನು,

ಜಗಳವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮೂಖರ್ನಿಗೂ ಸಹಜ.

* 19:22 19:22 ಅಥ ಾ ಇಷ್ಟವು ಔ ಾಯರ್ದ ಪ್ರ ಾಣ, ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಸು ಾ್ಳಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನೇ ಲೇಸು.
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4ಮೈಗಳ್ಳನು ಮಳೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಉಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪೇ ಸಲು ಏನು ಸಿಕಿ್ಕೕತು?

5ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯಸಂಕಲ್ಪವು ಆಳ ಾದ ಾವಿಯನೀರು.
ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯು ಅದನು್ನ ಸೇದಬಲ್ಲನು.

6ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ಬಹಳ ಜನರು,
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವನು?

7ಸದ್ಧಮಿರ್ಯು ನಿದೋರ್ಷ ಾಗಿ ನಡೆಯುವನು,
ಅವನು ಗತಿಸಿದಮೇಲೆಯೂಅವನಮಕ್ಕಳು ಾಗ ್ಯವಂತರು.

8 ಾಜನು ಾ್ಯ ಾಸ ಾರೂಢ ಾಗಿ,
ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಸಕಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೂರುವನು.

9 “ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡುನಿಮರ್ಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದು

ಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು?
10ತೂಕದ ಕಲ್ಲನೂ್ನ,ಅಳತೆಯ ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು,

ತಗಿ್ಗಸುವುದು ಇವೆರಡೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
11ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಾದರೂ ಶುದ್ಧವೂ, ಸತ್ಯವೂಆದನಡತೆಯಿಂದಲೇ,

ತನ್ನ ಗುಣವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
12 ಕೇಳುವ ಕಿವಿ, ನೋಡುವ ಕಣು್ಣ,

ಇವೆರಡನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ.
13ನಿ ಾ್ರನಿರತ ಾಗಿರಬೇಡ! ಬಡವ ಾದೀಯೆ,

ಕಣು್ಣ ತೆರೆ! ಆ ಾರದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವಿ.
14 ಕೊಳು್ಳವವನು, “ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ, ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ,

ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತನೆ.
15ಹೊನು್ನ ಉಂಟು, ಹವಳದ ಾಶಿಉಂಟು,

ಆದರೆ ಾನದ ತುಟಿಗಳೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಆಭರಣ.
16ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾದವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೋ,

ಮತೊ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾದವನನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಡಿಕೋ.
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17 ೕಸದಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕದ ಆ ಾರವುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ರುಚಿ,
ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಾಯಿಮರಳಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು.

18ಉದೆ್ದೕಶಗಳುಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೆರವೇರುವವು,
ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡಿಸು.

19ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟನು್ನ ರಟು್ಟ ಾಡುವನು,
ಆದುದರಿಂದ ತುಟಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದವನ ಗೊಡವೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಡ.

20 ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನ
ದೀಪವು,

ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲ ಆರಿಹೋಗುವುದು.
21 ದಲು ಬೇಗನೆ ಾಚಿಕೊಂಡ ಸ್ವತು್ತ,

ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು.
22 ಕೇಡಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು ಅನ್ನಬೇಡ,

ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರು, ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸುವನು.

23 ತೂಕದ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು, ತಗಿ್ಗಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯ,
ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.

24 ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಗತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ
ಆಗಿರುವಲಿ್ಲ,

ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾನು?
25 “ಇದು ದೇವರಿ ಾಗಿ” ಎಂದು ದುಡುಕಿ ಹರಕೆ ಾಡುವುದು,

ಹರಕೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಾಡುವುದು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಉರುಲು.

26 ಾನಿ ಾದ ಅರಸನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕಣದ ಗುಂಡನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ,

ಅವರನು್ನ ತೂರಿಬಿಡುವನು.
27ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವುಯೆಹೋವನ ದೀಪ ಾಗಿದೆ,

ಅದು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
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28 ಾಜನ ಕೃ ಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಾಯುವವು,
ಅವನ ಕರುಣೆಯೇ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಆ ಾರ.

29ಯುವಕರಿಗೆ ಬಲವು ಭೂಷಣ,
ಮುದುಕರಿಗೆ ನರೆಯು ಒಡವೆ.

30 ಾಯ ಾಡುವ ಪೆಟು್ಟಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವುದು,
ಏಟುಗಳುಅಂತರಂಗವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವುದು.

21
1 ಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ನೀರಿನ

ಾಲುವೆಗಳಂತೆ ಇವೆ,
ಆತನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಕಡೆಗೆ ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿಸು ಾ್ತನೆ.

2ನರನ ನಡತೆಯು ಸ್ವಂತ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣುತ್ತವೆ,
ಯೆಹೋವನು ಹೃದಯಗಳನೆ್ನೕ ಪರೀ ಸುವನು.

3ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
4ಗವರ್ದ ದೃಷಿ್ಟ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೃದಯ, ದುಷ್ಟರ ಾಗ ್ಯ,

ಇವು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ.
5ಶ್ರಮಶೀಲರಿಗೆ ತಮ್ಮಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ,

ಆತುರಪಡುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೊರತೆಯೇ.
6ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಂಪತು್ತ ಹಬೆಯಂತೆ ಅಸಿ್ಥರ,

ಮೃತು್ಯ ಾಶದಂತೆ ಾಶಕರ.
7ದುಷ್ಟರು ಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವ ಾರಣ,

ಅವರ ಬ ಾ ಾ್ಕರವು ಅವರನೆ್ನೕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.

8ದೋಷಿಯ ಾರಿ ಡೊಂಕು;
ಶುದ್ಧನ ನಡತೆ ಸರಳ.

9ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಯ ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾಳಿಗೆಯಒಂದುಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇ ಲೇಸು.

10ದು ಾತ್ಮನು ಕೇಡಿನಮೇಲೇಮನಸಿ್ಸಡುವನು
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ನೆರೆಯವನಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸನು.
11 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾದರೆ ನೋಡಿದ ಮೂಢನೂ

ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
ಾನಿಗೆ ಶಿ ಾದರೆ ಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

12ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು ಅಧಮಿರ್ಯಮನೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದು,
ಅಧಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವರನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ತಳು್ಳವನು.

13ಬಡವನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು,
ಾನೇ ರೆಯಿಡು ಾಗ ಾರೂಉತ್ತರಕೊಡರು.

14ಗುಪ್ತ ಬಹು ಾನವು ಕೋಪವ ಾ್ನರಿಸುವುದು,
ಮಡಲಲಿ್ಲಟ್ಟ ಲಂಚವು ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ ಅಣಗಿಸುವುದು.

15 ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ವು ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂತೋಷ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡು.

16 ಾನ ಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪದವನಿಗೆ,
ಪೆ್ರೕತಸಮೂಹವೇ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾ್ಥನ.

17ಭೋ ಾಸಕ್ತನು ಕೊರತೆಪಡುವನು,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಆಶಿಸುವವನು
ನಿ ಾರ್ಗ ್ಯ ಾಗುವನು.

18ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ದುಷ್ಟನೂ,
ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಯೂ ದಂಡನೆಗೆ
ಈ ಾಗುವರು.

19 ಾಡುವ ಜಗಳಗಂಟಿಯಸಹ ಾಸಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾಡಿನ ಾಸವೇ ಲೇಸು.

20 ಾನಿಯ ನಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯುಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸಂಪತು್ತ ಇರುವವು,
ಾನಹೀನನು ಇದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.

21ನೀತಿಮತು್ತ ಕೃಪೆಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು
ಜೀವಮತು್ತ ಕೀತಿರ್ಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

22 ಾನಿಯು ಬಲಿಷ್ಠರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ,
ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕುವನು.
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23ತನ್ನ ಾಯನೂ್ನ, ಾಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಾಯುವವನು
ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

24 “ಧಮರ್ನಿಂದಕ” ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದ
ಅಹಂ ಾರಿ ಾಗಿ,

ಗವರ್ಮತು್ತ ಮದದಿಂದ ಪ್ರವತಿರ್ಸುವನು.
25ಸೋ ಾರಿಯಆಶೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು,

ಅವನ ಕೈಗಳು ದುಡಿಯ ಾರವು.
26ಧಮಿರ್ಯು ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ಕೊಡುವನು,

ಲೋಭಿಯು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
27ದುಷ್ಟರಯಜ್ಞವೇ ಅಸಹ್ಯ,

ಅದನು್ನ ದುಬುರ್ದಿ್ಧಯಿಂದ ಅಪಿರ್ಸುವುದುಮತೂ್ತ ಅಸಹ್ಯ.
28ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು,

ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳುವವನ ಾ ಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
29ದುಷ್ಟನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಲಜೆ್ಜಯಿಲ್ಲ,

ಸತ್ಯವಂತನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವನು.
30 ಾವ ಾನವೂ, ಾವ ವಿವೇಕವೂ,

ಾವ ಆಲೋಚನೆಯೂಯೆಹೋವನೆದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
31ಅಶ್ವಬಲವುಯುದ್ಧದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ

ಜಯವುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

22
1ಬಹುಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರುಉತ್ತಮ,

ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸತಿ್ಕೕತಿರ್ಯು ಅಮೂಲ್ಯ.
2ಬಡವರು ಮತು್ತ ಸಿರಿವಂತರು ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,

ಯೆಹೋವನೇ ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
3ಜಾಣನು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವನು,

ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪಡುವನು.
4ಧನ, ಾನಮತು್ತ ಜೀವಗಳು
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ದೀನ ಾವಕೂ್ಕ,ಯೆಹೋವನ ಭಯಕೂ್ಕ ಫಲ.
5 ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳೂ, ಉರುಲುಗಳೂ

ತುಂಬಿವೆ,
ತನ್ನನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವನು.

6ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಶಿ ಸು,
ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂ ಓರೆ ಾಗರು.

7ಬಲಿ್ಲದನು ಬಡವನಿಗೆ ಒಡೆಯ,
ಾಲ ಾರನು ಾಲಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಸೇವಕ.

8 ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವನು,
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ದಂಡವು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.

9ದ ಾದೃಷಿ್ಟಯವನು ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ.

10ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗಳವು ತೊಲಗುವುದು,
ೌದು, ಾ್ಯಜ್ಯವು ತೀರಿ ಅವ ಾನವು ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

11 ಹೃದಯಶುದಿ್ಧಯನು್ನ ಅಪೇ ಸುವ ಮತು್ತ ಸವಿ ಾತ ಾಡುವ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಾಜನ ಸೆ್ನೕಹವು ದೊರೆಯುವುದು.

12ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಾವಲು,
ಆತನು ವಂಚಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು.

13 “ಹೊರಗೆ ಸಿಂಹವಿದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದಿ್ದತು”
ಎಂಬುದು ಸೋ ಾರಿಯ ನೆವ.

14ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಯಿಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು.

15ಮೂಖರ್ತನವುಮಕ್ಕಳ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸಹಜ,
ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬೆತ್ತವು ಅದನು್ನ ತೊಲಗಿಸುವುದು.

16ಸ್ವಂತ ಾಭ ಾ್ಕಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೂ,
ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಲಂಚಕೊಡುವವನಿಗೂ ಕೊರತೆಯೇ ಗತಿ.
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ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು
17 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು,

ನನ್ನ ಾನಬೋಧೆಗೆಮನಸು್ಸ ಕೊಡು.
18ನೀನು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತ,

ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ.
19ನೀನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಕೆಂದು,

ಅವುಗಳನು್ನ ಈ ದಿನ ನಿನಗೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
20ಸತ್ಯವಚನಗಳುಎಷೊ್ಟೕಯ ಾಥರ್ವೆಂದುನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು,

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಸತ್ಯವಚನಗಳನೆ್ನೕ ಅರಿಕೆ
ಾಡುವಂತೆ,

21ಸತ್ಯ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯವಿಷಯ ಾಗಿ
ಇದಕೆ್ಕ ದಲೇ ನಿನ ಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆನ ಾ್ಲ.

22ಬಡವರಿಗೆ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಡ,
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದರಿದ್ರರನು್ನ ತುಳಿಯಬೇಡ.

23ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ಾಳು ಾಡಿದವರ ಜೀವವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.

24 ಕೋಪಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಸೆ್ನೕಹ ಬೆಳಸಬೇಡ,
ಸಿಟು್ಟ ಾರನ ಸಹ ಾಸ ಾಡಬೇಡ.

25 ಾಡಿದರೆ ಅವನ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಉರುಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ನೋಡಿಕೋ.

26 ಾತುಕೊಟು್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾಗುವವರಲಿ್ಲ,
ನೀನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಬೇಡ,

27ಆ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂ ಾಗದಿರಲು,
ಾಲಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವುದು
ಬೇಕೇ?

28 ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಕಿದ ಪೂವರ್ ಾಲದ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಾಟಬೇಡ.

29ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಚಾತುಯರ್ವುಳ್ಳವನನು್ನ ನೋಡು,
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ಇಂಥವನು ಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವನೇ ಹೊರತು,
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ.

23
1ನೀನು ಅಧಿಪತಿಯಸಂಗಡಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಾಗ,

ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು.*
2ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ನಿನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕತಿ್ತ ಾಕಿಕೋ.
3ಅವನ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ,

ಅದು ೕಸದ ಆ ಾರವೇ ಸರಿ.
4ದುಡಿ್ಡ ಾಶೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಬೇಡ,

ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡ.
5ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಐಶ್ವಯರ್ದಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೋ?

ಐಶ್ವಯರ್ವುಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಾಯ ಾಗುವುದು,
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತೆ,

ಅದು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ.
6ಲೋಭಿಯಅನ್ನವನು್ನ ಉಣ್ಣದಿರು,

ಅವನ ರುಚಿಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
7ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ೕಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ,

ಉಣು್ಣ, ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲ.
8ನೀನು ತಿಂದ ತುತ್ತನು್ನ ಕಕಿ್ಕಬಿಡುವಿ,

ನಿನ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳು ವ್ಯಥರ್.
9ಮೂಢನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇಡ,

ನಿನ್ನ ಾತುಗಳ ವಿವೇಕವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.
10ಪೂವರ್ ಾಲದಮೇರೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಡ,

ಅ ಾಥರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ನುಗ್ಗಬೇಡ.
* 23:1 23:1 ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು. ಅಥ ಾ ಾರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಮರೆಯದಿರು ಅಥ ಾ ಾರ ಮುಂದಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಮರೆಯದಿರು.
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11ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,
ಅವರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವನು.

12ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

13ಹುಡುಗನ ಶಿ ಗೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ,
ಅವನು ಬೆತ್ತದ ಏಟಿಗೆ ಾಯನು.

14ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆ,
ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ಾ ಾಡು.

15 ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಾನವುಂಟಾದರೆ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೂಉ ಾ್ಲಸ ಾಗುವುದು.

16 ೌದು, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನೀತಿಯ ನುಡಿಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ
ನನ್ನ ಅಂತ ಾತ್ಮವು ಹಿಗು್ಗವುದು.

17 ಾಪಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು.

18ಒಂದು ಾಲಉಂಟು,
ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದು.

19 ಕಂ ಾ, ಕೇಳು, ಾನವಂತ ಾಗಿರು,
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿಸು.

20 ಕುಡುಕರಲಿ್ಲಯೂ,
ಅತಿ ಾಂಸಭಕ್ಷಕರಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರದಿರು.

21 ಕುಡುಕರು, ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರು ದುಗರ್ತಿಗೆ ಬರುವರು,
ನಿ ಾ್ರಸಕಿ್ತಯು ಹರಕು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸುವುದು.

22ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಿಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಬೇಡ.

23ಸತ್ಯವನು್ನ ಎಂದರೆ ಾನ, ಸುಶಿ , ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ,
ಾರಿ ಬಿಡಬೇಡ.

24ಧಮಿರ್ಯ ತಂದೆಯು ಅತಿ ಸಂತೋಷಪಡುವನು,
ಾನಿಯನು್ನ ಹೆತ್ತವನು ಅವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.
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25ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಉ ಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳಲಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳು ಆನಂದಪಡಲಿ.

26 ಕಂ ಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.

27ಸೂಳೆಯು ಆಳ ಾದ ಹಳ್ಳ,
ಜಾರಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಗುಂಡಿ.

28 ೌದು, ಕಳ್ಳನಂತೆ ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತಳೆ,
ಜನರಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸು ಾ್ತಳೆ.

29ಅಯ್ಯ ್ಯೕ ಅನು್ನವವರು ಾರು?
ಅಕಟಾಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವವರು ಾರು?
ಾರು ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತರೆ? ಾರು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ?

ಾರು ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಾಯಪಡು ಾ್ತರೆ?
ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು ಾರು?
30ಅವರು ಮಿಶ್ರಮದ್ಯ ಾ ಾಸಕ್ತ ಾಗಿ,

ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ, ಾಲಹರಣ ಾಡುವವರೇ.
31 ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವ

ಾ್ರ ಾರಸದಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡಬೇಡ.
ಅದು ಗಂಟಲಿನೊಳಗೆಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ

32ಆಮೇಲೆ ಾವಿನಂತೆ ಕಚು್ಚತ್ತದೆ,
ೌದು, ಾಗರ ಾವಿನ ಾಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತದೆ.

33ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇಲ್ಲದ್ದನೆ್ನೕ ಾಣುವುದು,
ಮನಸು್ಸ ವಿಪರೀತಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದು.

34ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಾಗಲಿ,
ಹಡಗಿನ ಕಂಬದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಮಲಗಿರುವವನಂತೆ
ಇರುವಿ.

35ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದರೂ ನೋ ಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಬಡಿದರೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ,
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ಾ ಾಗ ಎಚೆ್ಚತೆ್ತೕನು? ಪುನಃ ಅದನೆ್ನೕ ಹುಡುಕೇನು
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

24
1 ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ,

ಅವರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
2ಅವರಮನಸು್ಸ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ೕಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು,

ಅವರ ತುಟಿಯು ಾನಿಯನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
3ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾನವೇ ಾಧನ,

ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವಿವೇಕವೇ ಆ ಾರ,
4ಅದರ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ,

ಇಷ್ಟ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇಉಪಕರಣ.

5 ಾನಿಗೆ ಾ್ರಣ,
ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಬಹು ಬಲ.

6ಮಂ ಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡೆಸು,
ಬಹು ಸುಮಂತಿ್ರಗಳು ಇರುವಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಣೆಯಿರುವುದು.

7 ಾನವುಮೂಖರ್ನಿಗೆ ನಿಲುಕದು,
ಅವನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾಯಿಬಿಡ ಾರನು.

8 ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವನು,
ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

9ಮೂಖರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಾಪವೇ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕನು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

10ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಳಲಿಹೋದರೆ,
ನಿನ್ನ ಬಲವೂಇಕ್ಕಟೆ್ಟೕ.

11 ಕೊಲೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ರ ಸು,
ಸಂ ಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.

12 “ಇದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀನು ನೆವ ಹೇಳಿದರೆ,



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 24:13 lx ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 24:23

ಹೃದಯಶೋಧಕನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾಯು ಾತನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ?

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕಮರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಬಿಟಾ್ಟನೇ?
13 ಕಂ ಾ, ಜೇನು ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ,

ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿಯಷೆ್ಟ,ಅದನು್ನ ತಿನು್ನ.
14 ಾನವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ,

ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆಮುಂದೆ ಫಲ ಾಲ ಬರುವುದು,
ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದು.

15ದುಷ್ಟನೇ, ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಚು ಾಕಬೇಡ,
ಅವನ ನಿ ಾಸವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಬೇಡ.

16ಶಿಷ್ಟನು ಏಳು ಾರಿ ಬಿದ್ದರೂಮತೆ್ತ ಏಳುವನು,
ದುಷ್ಟನು ಕೇಡಿನಿಂದ ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವನು.

17ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ,
ಎಡವಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸದಿರಲಿ.

18ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಹಷರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು,
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಾನು.

19 ಕೆಡುಕರಮೇಲೆಉರಿಗೊಳ್ಳದಿರು,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರು.

20 ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಲವು ಾರದು,
ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಯೇ ಹೋಗುವುದು.

21ಮಗನೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೂಮತು್ತ ಾಜನಿಗೂ ಭಯಪಡು,
ತಿರುಗಿಬೀಳುವವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.

22ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಧಿಸುವ ವಿಪತು್ತ ಫಕ್ಕನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ಅವರಿಂ ಾಗುವ ಾಶವು ಾರಿಗೆ ತಿಳಿದೀತು?
ಬೇರೆ ಕೆಲವುಹೇಳಿಕೆಗಳು

23ಇವು ಕೂಡ ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು:
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷ ಾತವು ಧಮರ್ವಲ್ಲ.
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24 ಾವನು ಅಧಮಿರ್ಗೆ, “ನೀನು ಧ ಾರ್ತ್ಮನು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತನೋ,

ಅವನನು್ನ ಜನರು ಶಪಿಸುವರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ದೂಷಿಸುವರು.
25ದುಷ್ಟನನು್ನ ಗದರಿಸುವವರಿ ಾದರೋ ಶುಭ ಾಗುವುದು,

ಸುಖಕರ ಾದ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂಲಭಿಸುವುದು.
26ಯ ಾಥರ್ ಾದಉತ್ತರವು,

ತುಟಿಗೆಮುದು್ದ.
27ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು,

ನಂತರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸು,
ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ.

28 ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಬೇಡ,
ಾತಿನಿಂದ ೕಸ ಾಡಬೇಡ.

29 “ಅವನು ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆ ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ಾಡುವೆನು,
ಅವನು ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು”
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

30ಸೋ ಾರಿಯಹೊಲದಮೇಲೆಯೂ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನ ಾ್ರ ಯ ತೋಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಾದು
ಹೋದೆನು.

31ಆ ಾ,ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳುಅದರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು,
ಕಳೆಗಳುಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು,
ಅದರ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯು ಾ ಾಗಿತು್ತ.

32ಆಗ ಾನು ನೋಡಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು,
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಶಿ ತ ಾದೆನು.

33ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ದ, ಇನು್ನ ತುಸ ತೂಕಡಿಕೆ,
ಇನೂ್ನ ಕೊಂಚ ನಿದೆ್ದ ಾಗಿ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ ಾ?

34ಬಡತನವು ಾರಿಗಳ್ಳನ ಾಗೂ,
ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳ್ಳನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.
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25
ಸೊಲೊ ೕನನ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

1 ಇವು ಕೂಡ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು, ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಲೇಖಕರು ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಬರೆದರು.

2ವಿಷಯವನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡುವುದು ದೇವರಮಹಿಮೆ,
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿಮಶೆರ್ ಾಡುವುದು ಾಜರ ಹಿರಿಮೆ.

3ಆ ಾಶವುಉನ್ನತ, ಭೂಮಿಯು ಅ ಾಧ,
ಾಜರ ಹೃದಯವುಅಗೋಚರ.

4ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ,
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಾತೆ್ರ ಾಗುವುದು.

5 ಾಜನ ಸಮು್ಮಖದಿಂದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ,
ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಧಮರ್ದಿಂದ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದು.

6 ಾಜನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ಏಪರ್ಡಿಸಿರುವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

7 ನೀನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ದಶರ್ನ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಅವನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ
ಕೆಳಗಣ ಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನೂಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,

“ಇನೂ್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಲೇಸು.
8ದುಡುಕಿ ನೆರೆಯವನಮೇಲೆ ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ,

ಅವನು ನಿನ್ನ ಾನ ಕಳೆದಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡಬಲೆ್ಲ,
ನೋಡಿಕೋ.

9 ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿದವನ ಸಂಗಡಲೇ ಅದನು್ನ ಚಚಿರ್ಸು,
ಒಬ್ಬನ ಗುಟ್ಟನೂ್ನ ಬಯಲು ಾಡಬೇಡ.

10ಅದನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿ ಾನು,
ನಿನಗೆ ಬಂದ ಅಪಕೀತಿರ್ಯು ಹೋಗದು.

11ಸಮ ೕಚಿತ ಾದ ಾತುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಖಚಿತ ಾದ ಬಂ ಾರದ ಹಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ.
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12 ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗೆಮುಟು್ಟವ ಬುದಿ್ಧ ಾದವು
ಹೊನಿ್ನನ ಮುರುವಿಗೂ,ಅಪರಂಜಿಯಆಭರಣಕೂ್ಕ ಸ ಾನ.

13ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ* ಹಿಮದ ಶೀತವು ಹೇಗೋ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಆಪ್ತದೂತನು ಾಗೆಯೇ ಹಿತ.

14ಬರೀ ಾಳಿಯ ೕಡಗಳುಹೇಗೋ,
ಾನಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಸು ಾ್ಳಡಿ ಜಂಬ ಾಡುವವನೂ
ಾಗೆಯೇ.

15ದೀಘರ್ ಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುವನೂ್ನ ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಬಹುದು,
ಮೃದುವಚನವು ಎಲುಬನು್ನ ಮುರಿಯುವುದು.

16ಜೇನು ಸಿಕಿ್ಕತೋ? ಮಿತ ಾಗಿ ತಿನು್ನ,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ತಿಂದರೆ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟೕಯೇ.

17ನೆರೆಯವನು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಗೆ ಾಡದ ಾಗೆ,
ಅವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಪರೂಪ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು.

18ನೆರೆಯವನಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನು,
ಚಮಟಿಕೆ, ಕತಿ್ತ, ಚೂ ಾದ ಾಣ ಇವುಗಳೇ.

19 ಕಷ್ಟ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಲಿ್ಲಡುವ ನಂಬಿಕೆಯು,
ಮುರುಕಹಲು್ಲ ಮತು್ತ ಜಾರುವ ಾಲು.

20ಮನಗುಂದಿದವನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಾಡುವುದು
ಚಳಿದಿನದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟ ತೆಗೆದಂತೆ,
ಾಯಕೆ್ಕ† ಹುಳಿಹೊಯ್ದಂತೆ.

21ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನವಿಡು,
ಾ ಾರಿದ್ದರೆ ನೀರುಕೊಡು,

22ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂ ಾಗುವುದು.‡
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಕೊಡುವನು.

23ಉತ್ತರದ ಾಳಿಮಳೆ ಬರ ಾಡುವುದು,
ಚಾಡಿಯ ಾಲಿಗೆ ಕೋಪದಮುಖ ಾಡುವುದು.

* 25:13 25:13 ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ. † 25:20 25:20
ಾಯಕೆ್ಕ ಅಥ ಾ ಸೋಡಉಪಿ್ಪಗೆ. ‡ 25:22 25:22 ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂ ಾಗುವುದು. ಅಥ ಾ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಅವ ಾನಗೊಳಿಸುವಿ.
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24ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಯ ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಾಳಿಗೆಯಒಂದುಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇ ಲೇಸು.

25ಬಳಲಿ ಾ ಾರಿದವನಿಗೆ ತಣಿ್ಣೕರು ಹೇಗೋ,
ದೇ ಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಚಾರವು ಾಗೆಯೇ.

26ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸೋತ ಶಿಷ್ಟನು,
ಾಳು ಾವಿಮತು್ತ ತುಳಿ ಾಡಿದ ಒರತೆ.

27ಜೇನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿನು್ನವುದು ಹಿತವಲ್ಲ,
ಸ್ವಂತ ಾನವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ೕಚಿಸುವುದು ಾನವಲ್ಲ.

28ಆತ್ಮವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು
ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಾಳೂರಿಗೆ ಸ ಾನ.

26
1ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಮ, ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಹೇಗೋ,

ಮೂಢನಿಗೆ ಾನವು ಾಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.
2 ಕುಪ್ಪಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಗುಬಿ್ಬಯಂತೆ, ಾ ಾಡುವ ಾನಕಿ್ಕಯ ಾಗೆ,

ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಪವು ಎರಗಿ ನಿಲ್ಲದು.
3 ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕು, ಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿ ಾಣ,

ಮೂಢನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಬೆತ್ತ.
4ಮೂಢನಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ,

ನೀನೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದೀಯೆ.
5ಮೂಢನಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿಉತ್ತರ ಕೊಡು,

ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂ ಾನು.
6ಮೂಢನಮೂಲಕ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸುವವನು,

ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಾನೇ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇಡನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನು.

7ಮೂಢನ ಾಯಿಯ ಾನೋಕಿ್ತಯು,
ೕ ಾಡುವ ಕುಂಟ ಾಲು.

8ಮೂಢನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾನವು,
ಕವಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಕಲಿ್ಲನ ಾಗೆ.
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9ಮೂಢನ ಾಯಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಾನೋಕಿ್ತಯು,
ಕುಡುಕನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮುಳು್ಳಗೋಲಿನ ಾಗೆ.

10ಮೂಢರನೂ್ನ, ತಿರು ಾಡುವವರನೂ್ನ* ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯುವವನು,
ಾರಿಗೋ ತಗಲಲಿ ಎಂದು ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯುವವನಂತೆ. †

11 ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು ್ಕವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ,
ಮೂಢನು ಾನು ಾಡಿದ ಮೂಖರ್ತನವನೆ್ನೕ ಪುನಃ

ಾಡುವನು.
12 ಾನೇ ಾನಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ನೋಡು,

ಅಂಥವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ನಿರೀ ಯನಿ್ನಡಬಹುದು.

13 “ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವಿದೆ,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದೆ” ಎಂಬುದು ಸೋ ಾರಿಯ ನೆವ.

14 ಕದವು ತಿರುಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಾಗೆ ಸೋ ಾರಿಯು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರ ಾಡುತಿ್ತರುವನು.

15ಸೋ ಾರಿಯು ಾತೆ್ರ ಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದಮೇಲೆ,
ತಿರುಗಿ ಾಯಿಯಹತಿ್ತರ ತರ ಾರದಷು್ಟ ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

16ವಿವೇಕದಿಂದಉತ್ತರಕೊಡಬಲ್ಲ ಏಳು ಜನರಿಗಿಂತಲೂ,
ಾನೇ ಾನಿಯೆಂದು ಸೋ ಾರಿಯು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

17 ಒಬ್ಬನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ ಪರರ ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿ
ರೇಗಿಕೊಳು್ಳವುದು,
ಾಯಿಯ ಕಿವಿಹಿಡಿದ ಾಗೆ.

18ನೆರೆಯವನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ, “ತ ಾಷೆಗೋಸ ್ಕರ,
ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ” ಎನು್ನವವನು,

19 ಕೊಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ,ಅಂಬುಗಳನೂ್ನ, ಾವನೂ್ನ ಬೀರುವ,
ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚನ ಾಗೆ.

* 26:10 26:10 ತಿರು ಾಡುವವರನೂ್ನ ಅಥ ಾ ಕುಡುಕರನು್ನ † 26:10
26:10 ಾರಿಗೋ ತಗಲಲಿ ಎಂದು ಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯುವವನಂತೆ. ಅಥ ಾ
ಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾಯಪಡಿಸುವವನಂತೆ.
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20 ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದು,
ಚಾಡಿಕೋರನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗಳ ಶಮನ ಾಗುವುದು.

21 ಕೆಂಡಕೆ್ಕ ಇದ್ದಲು,ಉರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ,
ಾ್ಯಜ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ ಜಗಳಗಂಟಿಗ.

22ಚಾಡಿಕೋರನ ಾತುಗಳು ರುಚಿ ಾದ ತುತು್ತಗಳು,
ಇವುಹೊಟೆ್ಟ ಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವವು.

23 ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಾ್ನಡುವ ತುಟಿಯು,
ಬೆಳಿ್ಳ ಲೇಪನ ಾಡಿದಮಣಿ್ಣನಮಡಿಕೆಯ ಾಗೆ.

24ಶತು್ರವು ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ ನಟಿಸು ಾ್ತನೆ,
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಬರೀ ೕಸವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

25ಸವಿ ಾತ ಾಡಿದರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ,
ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳು.

26ತನ್ನ ಹಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯಿಂದಮರೆ ಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಅವನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬೈ ಾಗುವುದು.

27ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡುವವನು ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು,
ಹೊರಳಿಸುವವನಮೇಲೆಯೇ ಕಲು್ಲ ಹೊರಳುವುದು.

28ಸುಳು್ಳ ಾಲಿಗೆಯವನು ಾನು ಾಧಿಸಿದವರನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು,
ಕಪಟದ ಾಯಿ ಾಶಕರ.

27
1 ಾಳೆ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ,

ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
2ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಹೊಗಳಲಿ,
ಆತ್ಮಸು್ತತಿ ಬೇಡ,
ಪರನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರೆ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

3 ಕಲು್ಲ ಾರ,ಮರಳು ಾರ,
ಎರಡಕಿ್ಕಂತಲೂಮೂಢನ ಕೋಪವು ಬಲು ಾರ.
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4 ಕೋಪವು ಕೂ್ರರ, ಕೊ್ರೕಧವು ಪ್ರ ಾಹ,
ಮತ್ಸರಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಾರು ನಿಂ ಾರು?

5 ಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಪಡದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂ,
ಬಹಿರಂಗ ಾದ ಗದರಿಕೆಯು ಲೇಸು.

6ಮಿತ್ರನು ಾಡುವ ಾಯಗಳುಮೇಲಿ ಾಗಿಯೇ,
ಶತು್ರವಿನಮುದು್ದಗಳು ಹೇರಳ ಾಗಿವೆ.

7ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವನಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವೂಅಸಹ್ಯ,
ಹೊಟೆ್ಟ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಕಹಿಯೆ ಾ್ಲ ಸಿಹಿ.

8ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆಯುವಮನುಷ ್ಯನು,
ಗೂಡನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆಯುವ ಹಕಿ್ಕಯ ಾಗೆ.

9ತೈಲವೂ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳೂಹೇಗೋ,
ಮಿತ್ರನ ಸಂ ಾಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವ ಸೆ್ನೕಹರಸವು

ಾಗೆಮನೋಹರ.
10ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂಮಿತ್ರ ಾದವನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ,

ನಿನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದಿರು,
ದೂರ ಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವ ನೆರೆಯವನು
ಲೇಸು.

11 ಮಗನೇ, ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸು,
ಾ ಾದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ದೂರುವವನಿಗೆ ಾನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡ ಾಗುವುದು.

12ಜಾಣನು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪಡುವನು.

13ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾದವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೋ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಾದವನನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಡಿಕೋ.

14 ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು,

ಶಪಿಸುವವನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
15ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ತಟತಟನೆ ತೊಟಿ್ಟಕು ್ಕವ ಹನಿ,
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ತಂಟೆ ಾಡುವ ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ.
16ಅವಳನು್ನ ಅಡಗಿಸುವವನು ಾಳಿಯನು್ನ ಅಡಗಿಸುವನು,

ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಲಗೈ ಜಿಡಿ್ಡನ ವಸು್ತವನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದು.

17 ಕಬಿ್ಬಣವು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹೇಗೆ ಹರಿತ ಾಡುವುದೋ,
ಮಿತ್ರನು ಮಿತ್ರನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಹರಿತ ಾಡುವನು.

18 ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಾಯುವವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ತಿನು್ನವನು,

ಯಜ ಾನನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು.

19ನೀರು ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಖವನು್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೋ,
ಾಗೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೃದಯವು
ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಾ ಾಳಕೂ್ಕ, ಾಶಲೋಕಕೂ್ಕ ಹೇಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ ೕ,
ಾಗೆಯೇಮನುಷ ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ* ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

21 ಪುಟಕುಲುಮೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಗೆ ಶೋಧನೆಯು
ಹೇಗೋ,

ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಶೋಧನೆಯು ಾಗೆಯೇ.
22 ಗೋದಿರವೆಯ ಸಂಗಡ ಮೂಖರ್ನನು್ನ ಒರಳಿನಲಿ್ಲ ಒನಕೆಯಿಂದ

ಕುಟಿ್ಟದರೂ,
ಮೂಖರ್ತನವುಅವನಿಂದ ತೊಲಗದು.

23ನಿನ್ನ ಹಿಂಡುಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರು,
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗಳಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಡು.

24ಸಂಪತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ,
ಕಿರೀಟವು ತಲತ ಾಂತರಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಂತೀತೋ?

25ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ
ಹಸಿಹುಲು್ಲ ತಲೆದೋರುವುದು,

* 27:20 27:20 ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಅಥ ಾ ಆಸೆಗೆ.
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ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೊಪ್ಪನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವರು.
26 ಕುರಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆಉಡು ಾಗುವುದು,

ಆಡುಗಳಿಂದ ಹೊಲದ ಕ್ರಯ ಹೆಚು್ಚವುದು.
27 ನಿನ್ನ ಊಟಕೂ್ಕ, ಮನೆಯವರ ಆ ಾರಕೂ್ಕ ಮೇಕೆಯ ಾಲು

ಬೇ ಾದ ಾ್ಟಗುವುದು,
ಅದು ನಿನ್ನ ಾಸಿಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಾಗುವುದು.

28
1ಹಿಂದಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನು ಹೆದರಿ ಓಡುವನು,

ಶಿಷ್ಟನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವನು.
2ಅಧಮರ್ದಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಯಕರಿರುವರು,

ಾನಿಗಳೂ, ವಿವೇಕಿಗಳೂ ಆದವರಿಂದ ಧಮರ್ವು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

3ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ದರಿದ್ರನು*,
ಒಂದು ಾಳೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಪೈರನು್ನ ಬಡಿಯುವ ಮಳೆಯ

ಾಗೆ.
4ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು,

ಕೈಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸುವರು.
5 ಕೆಟ್ಟವರು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸರು,

ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವರು.
6ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗಿಂತ,

ನಿದೋರ್ಷ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದರಿದ್ರನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು.
7ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ವಿವೇಕಿ ಾದಮಗನು,

ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರ ಗೆಳೆಯನು ತಂದೆಯ ಾನವನು್ನ ಕಳೆಯುವನು.
8ಬಡಿ್ಡ ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಭದಿಂದ ವೃದಿ್ಧ ಾದ ಆಸಿ್ತಯು

ಬಡವರಲಿ್ಲ ಕನಿಕರಪಡುವವನ ಾ ಾಗುವುದು.
9ಧ ೕರ್ಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದವನು
* 28:3 28:3 ದರಿದ್ರನು ಅಥ ಾ ಅಧಿ ಾರಿ.
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ಾಡುವ ದೇವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯೂಅಸಹ್ಯ.
10ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವವನು,

ಾನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಾನೇ ಬೀಳುವನು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೋ ಸುಖವು ಸೊ ಾ್ತಗುವುದು.

11ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಾನು ಾನಿಯೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ವಿವೇಕಿ ಾದ ಬಡವನು ಅವನನು್ನ ಇಂಥವನೆಂದು
ಗೊತು್ತ ಾಡುವನು.

12ಶಿಷ್ಟರಿಗೆಉ ಾ್ಲಸ ಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಾಗುವುದು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಾದರೆ ಜನರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

13ದೋಷಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ದೊರೆಯುವುದು.

14 ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವವನು†
ಧನ್ಯನು,

ಕಠಿಣಹೃದಯನು ಕೇಡಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
15ಬಡವ ಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದುಷ್ಟ ಾಜನು,

ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹಮತು್ತ ಹುಡು ಾಡುವ ಕರಡಿಯಂತೆ.
16ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಾದ ಒಡೆಯನುಮ ಾ ಹಿಂಸಕನು,

ದೋಚಿಕೊಳ್ಳದವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯನು.
17 ನರ ಾ್ರಣ ತೆಗೆದ ದೋಷವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡವನು ಸ ಾಧಿಯ

ಕಡೆಗೆ ಓಡುವನು,
ಅವನನು್ನ ಾರೂ ತಡೆಯ ಾರದು.

18ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗೆಉ ಾ್ಧರ,
ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಸೋಲು.

19ದುಡಿದು ಹೊಲಗೇಯುವವನಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಅನ್ನ,
ವ್ಯಥರ್ ಾ ಾರ್ಸಕ್ತನಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ ಬಡತನ.

† 28:14 28:14 ಾ ಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವವನು ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವನು.
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20ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಆಶೀ ಾರ್ದಪೂಣರ್ ಾಗುವನು,
ಧನವಂತ ಾಗಲು ಆತುರಪಡುವವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೆ ಇರನು.

21ಪಕ್ಷ ಾತವುಅಧಮರ್,
ತುತು್ತ ಅನ್ನ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಜನರು ದೊ್ರೕಹ ಾಡುವುದುಂಟು.

22ಲೋಭಿಯು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಆತುರಪಡುವನು,
ತನಗೆ ಕೊರತೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಅರಿಯನು.

23ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ,
ಗದರಿಸುವವನು ಬಳಿಕ ಹೆಚು್ಚ ದ ಾ ಾತ್ರ ಾಗುವನು.

24ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ಾಯಿತಂದೆಗಳ ಧನವನು್ನ ಕದಿಯುವವನು,
ಕೆಡುಕನಿಗೆ ತೆ ಾರನು.

25ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಜಗಳವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವನು,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಪುಷ್ಟ ಾಗುವನು.

26ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಮೂಢನು,
ಾನದಿಂದ ನಡೆಯುವವನುಉ ಾ್ಧರ ಹೊಂದುವನು.

27ಬಡವರಿಗೆ ಾನ ಾಡುವವನು ಕೊರತೆಪಡನು,
ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಾಣದಂತೆ ಇರುವವನು‡ ಬಹು ಾಪಕೆ್ಕ
ಒಳ ಾಗುವನು.

28ದುಷ್ಟರು ಎದ್ದರೆ ಜನರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು,
ಾಶನ ಾದರೆ ಶಿಷ್ಟರು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು.

29
1ಬಹಳ ಾಗಿ ಗದರಿಸಿದರೂ ತಗ್ಗದವನು,

ಏಳದ ಾಗೆ ಫಕ್ಕನೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುವನು.
2ಶಿಷ್ಟರ ವೃದಿ್ಧ ಜನರಿಗೆಉ ಾ್ಲಸ,

ದುಷ್ಟನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಜನರಿಗೆ ನರ ಾಟ.
3 ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವನು,
‡ 28:27 28:27 ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಾಣದಂತೆ ಇರುವವನು ಮೂಲತಃ ಅವರಿಗೆ ಕಣು್ಣ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು. ಅದರಥರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು.
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ವೇಶೆ್ಯಯ ಸಂಗಡಿಗನು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
4 ಾ್ಯಯ ಾಲಕ ಾದ ಾಜನು ದೇಶವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು,

ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಸಕೊಳು್ಳವವನು ದೇಶವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು.

5ನೆರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆಯಸವಿನುಡಿಗಳನು್ನ ಆಡುವವನು,
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗೆ ಬಲೆಯನೊ್ನಡು್ಡವನು.

6 ಕೆಟ್ಟವನ ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ಉರುಲುಂಟು,
ಒಳೆ್ಳಯವನುಉ ಾ್ಲಸಗೊಂಡು ಹಷರ್ಧ ್ವನಿಗೈಯುವನು.

7ಶಿಷ್ಟನು ಬಡವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವನು,
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಷು್ಟ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ.

8ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸುವರು,
ಾನಿಗ ೕ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಆರಿಸುವರು.

9ಮೂಖರ್ನ ಸಂಗಡ ಾನಿಯು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾಗ,
ರೇಗಿದರೂ, ನಕ್ಕರೂ ಜಗಳವು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಕೊಲೆ ಾತಕರು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು,
ಯ ಾಥರ್ವಂತನ ಾ್ರಣಕೂ್ಕ ಹೊಂಚು ಾಕುವರು.

11ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೋರಿಸುವನು,
ಾನಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆದು ಶಮನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

12ಸುಳಿ್ಳಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಅಧಿಪತಿಯಸೇವಕರೆ ಾ್ಲ ದುಷ್ಟರೇ.
13ತಗು್ಗವವನು, ತಗಿ್ಗಸುವವನು ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ,

ಯೆಹೋವನೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆಕೊಟ್ಟವನು.
14ಬಡವರನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವ

ಾಜನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತವು.
15ಬೆತ್ತ ಮತು್ತ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಾನವುಂಟಾಗುವುದು,

ಶಿ ಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗನು ಾಯಿಯ ಾನವನು್ನ
ಕಳೆಯುವನು.

16ದುಷ್ಟರ ವೃದಿ್ಧ ಾಪವೃದಿ್ಧ,
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ಶಿಷ್ಟರೋ ಅವರ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವರು.
17ಮಗನನು್ನ ಶಿ ಸು,ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು,

ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಮೃ ಾ್ಟನ್ನ ಾಗುವನು.
18ದೇವದಶರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರುವಲಿ್ಲ ಜನರು ಾಶ ಾಗುವರು,

ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನೋ ಧನ್ಯ ಾಗುವನು.
19ಆಳು ಾತಿನಿಂದ ಾತ್ರ ಶಿ ತ ಾಗ ಾರನು,

ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಗಮನಿಸನು.
20ದುಡುಕಿ ಾತ ಾಡುವವನನು್ನ ನೋಡು,

ಅಂಥವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ನಿರೀ ಯನು್ನ ಇಡಬಹುದು.

21ಆಳನು್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೋಮಲ ಾಗಿ ಾಕಿದರೆ,
ತರು ಾಯಅವನು ಎದುರುಬೀಳುವನು.

22 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಜಗಳವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವನು,
ಕೊ್ರೕಧಶೀಲನು ದೋಷಭರಿತನು.

23ಗವರ್ವುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದು,
ದೀನಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

24 ಕಳ್ಳನೊಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾದವನು ತನಗೆ ಾನೇ ಶತು್ರ,
ಆಣೆಯಿಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವನು.

25ಮನುಷ ್ಯನ ಭಯಉರುಲು,
ಯೆಹೋವನ ಭರವಸಉ ಾ್ಧರ.

26ಅನೇಕರು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ಕೋರುವರು,
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು.

27ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಅಸಹ್ಯನು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸರಳ ಾಗಿರ್ಯು ಅಸಹ್ಯನು.

30
ಆಗೂರನ ಾತುಗಳು
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1 ದೈ ೕಕಿ್ತ. ಾಕೆ* ಎಂಬುವವನ ಮಗ ಾದ ಆಗೂರನ
ಾತುಗಳು. ಇವನು ಇಥಿಯೇಲನಿಗೆ†, ಇಥಿಯೇಲನಿಗೂ

ಉ ಾ್ಕಲನಿಗೂ‡ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.
2ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಪಶು ಾ್ರಯನು ಇಲ್ಲವಷೆ್ಟ,

ಾನುಷ ವಿವೇಕವು ನನಗಿಲ್ಲ.
3 ಾನು ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ,

ಪರಿಶುದ್ಧನ ವಿಷಯ ಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
4ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ ಇಳಿದಿರುವವ ಾರು?

ಮುಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರುವವರು ಾರು?
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಮೂಟೆಕಟಿ್ಟರುವವರು ಾರು?
ಭೂಮಿಯಎಲೆ್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಿರುವವರು ಾರು?
ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ನೀನೇ
ಬಲ್ಲವನು.

5ದೇವರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತು ಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ,
ಆತನು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

6ಆತನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಾವುದನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸು ಾಗ ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಾರನೆಂದು
ತೋರಿಬಂದೀಯೆ.

7ನಿನಿ್ನಂದ ಎರಡು ವರಗಳನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿರಬೇಡ, ಾನು ಾಯುವುದರೊಳ ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಗೂಡಿಸು.

8ನನಿ್ನಂದ ಕಪಟವನೂ್ನ, ಸುಳು್ಳ ಾತನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸು,
ಬಡತನವ ಾ್ನಗಲಿ, ಐಶ್ವಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ
ಆ ಾರವನು್ನ ಭೋಜನ ಾಡಿಸು.

9 ಾ ಾಗದೆಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವ ಾದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ಾರೋ?”
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸೇನು,

* 30:1 30:1 ಾಕೆ ಜಾಕೆ † 30:1 30:1 ಇಥಿಯೇಲ ಅಂದರೆ ಓ ದೇವರೇ ಾನು
ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ‡ 30:1 30:1ಉ ಾ್ಕಲ ಅಂದರೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಬಡವ ಾದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಾಡಿ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಎತೆ್ತನು.

10ಆಳಿನಮೇಲೆ ದಣಿಗೆ ದೂರನು್ನ ಹೇಳಬೇಡ,
ಅವನು ಶಪಿ ಾನು, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ದೋಷವು ಕಂಡು ಬಂದೀತು.

11 ಾಯಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರದೆ,
ತಂದೆಯನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಒಂದು ತರದವರುಉಂಟು.

12ತಮ್ಮ ಕೊಳೆಯನು್ನ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಾವೇ ಶುದ್ಧರೆಂದು,
ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೇರೊಂದು ತರದವರುಉಂಟು.

13 ಕಣು್ಣರೆಪೆ್ಪಗಳನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು, ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಇನೊ್ನಂದು
ತರದವರುಉಂಟು.

14 ಖಡ್ಗದಂತಿರುವ ಹಲು್ಲಗಳೂ ಕತಿ್ತಯಂತಿರುವ ಕೋರೆಗಳೂ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ

ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ಬಡವರನೂ್ನ, ಮನುಷ ್ಯರ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ,

ಅಗೆದು ನುಂಗಿಬಿಡುವಮತೊ್ತಂದು ತರದವರುಉಂಟು.
15ಕೊಡು, ಕೊಡು ಅನು್ನವ ಎರಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಗಣೆಗೆಉಂಟು.

ತೃಪಿ್ತಪಡದವುಗಳುಮೂರುಉಂಟು,
ೌದು, ಾಕೆನ್ನದವುಗಳು ಾಲು ್ಕ ಉಂಟು.

16 ಾವುವೆಂದರೆ, ಾ ಾಳ, ಹೆರದ ಗಭರ್,
ನೀರಿನಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡದ ಭೂಮಿ,
ಾ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳದ ಬೆಂಕಿ, ಇವೇ.

17ತಂದೆಯನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಾಯಿಯಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ,
ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವನ ಕಣ್ಣನು್ನ,
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಾಗೆಗಳು ಕುಕು ್ಕವವು, ರಣಹದು್ದಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

18ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಮೀರಿವೆ,
ೌದು, ಾಲ್ಕನು್ನ ಗ್ರಹಿಸ ಾರೆನು;



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 30:19 lxxvi ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 30:30

19 ಾವುವೆಂದರೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಹದಿ್ದನ ಾದಿ,
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಸಪರ್ದ ಸರಣಿ,
ಾಗರದ ನಡುವೆ ಹಡಗಿನ ಾಗರ್,
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಪುರುಷನ ಪದ್ಧತಿ, ಇವೇ.

20ಜಾರಳ ನಡತೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ,
ಅವಳು ತಿಂದು ಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು,
“ ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ”ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಳು.

21ಮೂರರ ಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ೌದು, ಾಲ್ಕರ ಹೊರೆಯನು್ನ ಾಳ ಾರದು.

22 ಾವುವೆಂದರೆ, ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಾಸನು,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದ ನೀಚನು,

23ಮದುವೆ ಾದ ಚಂಡಿಯು,
ಸವತಿ ಾದ ತೊತು್ತ, ಇವೇ.

24ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಅಧಿಕ ಾನವುಳ್ಳ ಾಲು ್ಕ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳುಂಟು.
25ಇರುವೆಗಳು ದುಬರ್ಲಜಾತಿ ಾ ಾದರೂ,

ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
26ಬೆಟ್ಟದ ಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,

ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
27ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಅರಸನಿಲ್ಲ,

ಆದರೂ ಅವೆ ಾ್ಲ ದಂಡುದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡುವವು.
28ಹಲಿ್ಲಯನು್ನ§ಅಂಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಬಹು ಾದರೂ,

ಅದು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದು.
29ಗಂಭೀ ಾಗಮನದಮೂರು ಾ್ರಣಿಗಳುಂಟು,

ೌದು, ಗಂಭೀರಗತಿಯ ಾಲು ್ಕಂಟು.
30 ಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರಿ ಓರೆ ಾಗದ,

ಮೃಗ ಾಜ ಾದ ಸಿಂಹ,

§ 30:28 30:28 ಹಲಿ್ಲಯನು್ನಅಥ ಾ ಜೇಡರಹುಳವು ಬಲೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಹೆಣೆಯುತ್ತದೆ.
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31ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಹುಂಜ,* ಹೋತವು ಸಹ,
ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾದ ಾಜ.

32ನೀನು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ,
ಅಥ ಾ ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟು್ಟಕೋ.

33 ಾಲು ಕಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಣೆ್ಣ,
ಮೂಗು ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ,
ಕೋಪಕಲಕುವುದರಿಂದ ಜಗಳ.

31
ಅರಸ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾತುಗಳು

1 ಅರಸ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಅವನ
ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೈ ೕಕಿ್ತಯು,

2ಏನು, ಕಂ ಾ? ನನ್ನ ಗಭರ್ಪುತ್ರನೇ,
ಏನು, ನನ್ನ ಹರಕೆಯಮಗುವೇ, ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ?

3ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡ,
ಾಜರಿಗೆ ವಿ ಾಶಕರ ಾದ ಾರಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಡ.

4 ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಾಜರಿಗೆ ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ,
ಲೆಮೂವೇಲನೇ,ಅದು ಾಜರಿಗೆ ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ,
“ಮದ್ಯವೆಲಿ್ಲ?” ಎನು್ನವುದು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಲ್ಲ.

5 ಕುಡಿದರೆ ಅವರು ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ಾಧೆಪಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡುವರು.

6ಮದ್ಯವನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೂ,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಪಡುವವನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡು.

7 ಕುಡಿದು ಬಡತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲಿ,
ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ಾರದಿರಲಿ.

8 ಾಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ, ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
* 30:31 30:31 ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಹುಂಜ, ಅಥ ಾ ಬೇಟೆ ಾಯಿ ಅಥ ಾ
ಯುದ್ಧ-ಕುದುರೆ.
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ಾ್ಯಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಯಿ ತೆರೆ.
9 ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸು,

ದೀನದರಿದ್ರರ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು.
ಗುಣವತಿ ಾದ ಸತಿ

10ಗುಣವತಿ ಾದ ಸತಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವಳು?
ಆಕೆಯು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹೂ ಅಮೂಲ್ಯಳು.

11ಪತಿಯಹೃದಯವುಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದು,
ಅವನು ಕೊಳೆ್ಳ ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ಸಂ ಾದಿಸುವನು.

12ಆಕೆಯು ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಹಿತವನು್ನ ಾಡದೆ,
ಹಿತವನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತರುವಳು.

13ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಸೆಣಬನೂ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು,
ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡುವಳು.

14 ಾ್ಯ ಾರದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ,
ದೂರದಿಂದ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತರುವಳು.

15ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಎದು್ದ,
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ, ನೀಡುವಳು
ಾಸಿಯರಿಗೆ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಹಂಚುವಳು.

16ಹೊಲವನು್ನ ನೋಡಿ ೕಚಿಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಳು,
ತನ್ನ ಕೈಗೆಲಸದ ಾಭದಿಂದ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿಸುವಳು.

17ನಡುವಿನ ಬಲವೆಂಬ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ತೋಳುಗಳನು್ನ ಶಕಿ್ತಗೊಳಿಸುವಳು.

18ವಿವೇಚಿಸಿ ಬಹು ಾಭ ಾಯಿತೆಂದು ತಿಳುಕೊಳು್ಳವಳು,
ಆಕೆಯದೀಪವು ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆರದು.

19 ಾಟೆಯಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿ,
ಕದರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಳು.

20ಬಡವರಿ ಾಗಿ ಕೈ ಬಿಚಿ್ಚ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೈ ನೀಡುವಳು.
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21ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ ಾತಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹಿಮದ ಭಯವಿಲ್ಲ.

22ತನ ಾಗಿ ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳನು್ನ ಾಡುವಳು,
ಆಕೆಯಉಡುಪು ಾರುಮಡಿ, ರ ಾ್ತಂಬರ.

23ಆಕೆಯಪತಿಯು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ,
ದೇಶದ ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಣುವನು.

24ಹಚ್ಚಡಗಳನು್ನ ನೆಯು್ದ ಾ ಾಟ ಾಡುವಳು,
ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ವತರ್ಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಳು.

25ಬಲವನು್ನ, ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿರುವಳು,
ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತಿ್ತರುವಳು.

26 ಾಯಿದೆರೆದು ಾನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯ ಾಲಿಗೆಯು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಹೇಳುವುದು.

27ಸೋ ಾರಿತನದ ಅನ್ನವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ,
ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಳು.

28ಮಕ್ಕಳು ಎದು್ದನಿಂತು ಆಕೆಯನು್ನ “ಧನ್ಯಳು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
29 ಪತಿಯು ಸಹ, “ಬಹುಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಗುಣವತಿಯ ಾಗಿ

ನಡೆದಿ ಾ್ದರೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವನು.

30 ೌಂದಯರ್ವು ನೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಾವಣ್ಯವು ನೆಲೆಯಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವಳೇ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾತ್ರಳು.

31ಆಕೆಯ ಕೈಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ,
ಆಕೆಯ ಾಯರ್ಗಳೇಪುರ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಿ.
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