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நீத ெமாழிகள்

ஆச ரியர்
சாேலாேமான் ராஜா நீத ெமாழிகளின்

முக்கய ஆச ரியர். நீத ெமாழிகள் 1:1 லும்,
10: 1 லும், 25:1 லும் சாேலாேமானின்
ெபயர் காணப்படுகறது. மற்ற ஆச ரியர்கள்
ஆகூர், ராஜாவாகய ேலமுேவல்
எேசக்கயா ராஜாவன் ஞானிகளும்
எழுதயருக்க றார்கள். மற்ற ேவத
புத்தகத்ைதப் ேபால் ேதவனுைடய
இரட்ச ப்பன் த ட்டத்ைத மைறமுகமாக
சுட்டிகாட்டுக றது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேதவனுைடய நீதயன் வழியான
ேதவனுைடய வழியல் நடக்க ேபாத க்க றது.
சாேலாேமான் தன் வாழ்க்ைக அனுபவத்தல்
கற்றுக்ெகாண்ட காரியங்கைள எழுதைவக்க
ேதவனால் ஏவப்பட்டு இருக்கலாம் என்று
கருதப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 971 க்கும் 686 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
ஆயரம் வருடங்களுக்கு முன்பு

சாேலாேமான் ராஜாவாக ஆட்ச ெசய்த
காலத்தல் எழுதப்பட்ட நீத ெமாழிகளில்
ெசால்லப்பட்ட ஞான வசனங்கள் எல்லாக்



ii

காலத்த ற்கும் எல்லா கலாச்சார மக்களுக்கும்
ெபாருந்தும்வண்ணமாகஇருக்க றது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இதல் எல்லா வயதனர்களுக்கும்

சம்பந்தப்பட்டகாரியங்கள்ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.
ெபற்ேறார்கள் தங்கள் பள்ைளகைள
எப்படி வளர்க்க ேவண்டும் என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. இது ஞானத்ைதத்
ேதடும் வாலிப ஆண்களுக்கும்
ெபண்களுக்கும் ெபாருத்தமாயருக்க றது.
கைடச யாக ேதவ பக்தயாய் வாழ வரும்பும்
எல்லாருக்கும்அறவுைரதருகறது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
வாழ்க்ைகயன் ஒவ்ெவாரு பகுதயலும்

உள்ள காரியங்களுக்கு ெசால்லப்பட்ட
ேதவனின் ஆேலாசைனகைள சாேலாேமான்
இந்த புத்தகத்தல் ெவளிப்படுத்தயுள்ளான்.
எந்த ஒரு காரியமும் வ ட்டுவ டாமல்
உபேதசங்கைள ெசால்லியுள்ளான்.
உடலுறவுக் காரியங்கைளயும்,
வயாபாரக் காரியங்கைளயும், குறத்தும்,
தனிப்பட்ட நடக்ைகையக்குறத்தும்
அன்ைபக்குறத்தும் ஒழுக்கத்ைதக்
குற த்தும் பணத்ைதக்குறத்தும்
கடைனக் குறத்தும் பள்ைள
வளர்ப்ைபக்குற த்தும் சாராயம் குடிப்பைதக்
குற த்தும் அரச யைலக்குறத்தும்,
பழிவாங்குவைதக்குறத்தும் ேதவபக்தயாய்
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நடப்பைதக்குற த்தும் எல்லா ஞானமுள்ள
ஆேலாசைனகைளஎழுதயருக்க றான்.
ைமயக்கருத்து
ஞானம்
ெபாருளடக்கம்
1.ஞானத்தன்மத ப்புகள்— 1:1-9:18
2. சாேலாேமானின் நீத ெமாழிகள் — 10:1-
22:16

3.ஞானிகளின்வாசகங்கள்— 22:17-29:27
4.அகூரின்ஞானவார்த்ைதகள்— 30:1-33
5. ேலமுேவலின்ஞானவார்த்ைதகள்— 31:1-
31

ைமயக்கருத்து
1 தாவீதன் மகனும் இஸ்ரேவலின்

ராஜாவுமாகய சாெலாேமானின்
நீத ெமாழிகள்:
2 இைவகளால் ஞானத்ைதயும்

ேபாதகத்ைதயும்அற ந்து,
புத்த மத கைளஉணர்ந்து,
3 வேவகம், நீத , நயாயம், ந தானம்

என்பைவகைளப்பற்றய உபேதசத்ைத
அைடயலாம்.

4 இைவகள் ேபைதகளுக்கு புத்தையயும்,
வாலிபர்களுக்கு அறைவயும்
வ ேவகத்ைதயும்ெகாடுக்கும்.

5 புத்த மான் இைவகைளக் ேகட்டு அறவல்
வளருவான்;

வேவக நல்லஆேலாசைனகைளஅைடந்து;
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6நீத ெமாழிையயும்,அதன்அர்த்தத்ைதயும்,
ஞானிகளின் வாக்கயங்கைளயும், அவர்கள்

ெசான்ன மைறெபாருட்கைளயும்
அற ந்துெகாள்வான்.

7 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேல
ஞானத்தன்ஆரம்பம்;

மூடர் ஞானத்ைதயும் அறவுைரகைளயும்
அசட்ைடெசய்க றார்கள்.

ஞானம்தழுவுவதற்கானஅறவுைரகள்
8 என் மகேன, உன்னுைடய தகப்பன்

புத்தையக் ேகள்,
உன்னுைடய தாயன் ேபாதைனையத்

தள்ளாேத.
9 அைவகள் உன்னுைடய தைலக்கு

அலங்காரமானக ரீடமாகவும்,
உன்னுைடய கழுத்துக்கு ெபான்

சங்கலியாகவும்இருக்கும்.
10 என் மகேன, பாவ கள் உனக்கு

ஆைசகாட்டினாலும்
நீ சம்மத க்காேத.
11 எங்கேளாடு வா, இரத்தம்ச ந்தும்படி நாம்

மைறந்தருந்து,
குற்றமில்லாமல்இருக்க றவர்கைள
காரணமில்லாமல் ப டிக்கும்படி

ஒளிந்தருப்ேபாம்;
12 பாதாளம் வழுங்குவதுேபால் நாம்

அவர்கைளஉய ேராடுவழுங்குேவாம்;



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 1:13 v நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 1:19

குழியல் இறங்குகறவர்கள்
வழுங்கப்படுவதுேபால்

அவர்கைளமுழுைமயாகவழுங்குேவாம்;
13 வைலயுயர்ந்த எல்லாவதப்

ெபாருள்கைளயும்கண்டைடேவாம்;
ெகாள்ைளப்ெபாருளினால் நம்முைடய

வீடுகைளந ரப்புேவாம்.
14எங்கேளாடுபங்காளியாகஇரு;
நம்ெமல்ேலாருக்கும் ஒேர ைப இருக்கும்

என்றுஅவர்கள்ெசான்னால்;
15என்மகேன, நீஅவர்கேளாடுவழிநடவாமல்,
உன்னுைடய காைல அவர்களுைடய

பாைதக்குவலக்குவாயாக.
16அவர்கள்கால்கள்தீங்குெசய்யஓடி,
இரத்தம் ச ந்தவைரக றது.
17எவ்வைகயானபறைவயானாலும்சரி,
அதன் கண்களுக்கு முன்பாக வைலைய

வ ரிப்பதுவீணானது.
18 இவர்கேளா தங்களுைடய இரத்தத்த ற்ேக

மைறந்தருக்க றார்கள்,
தங்களுைடயஉயருக்ேககண்ணிைவத்தருக்க றார்கள்.
19 ெபாருளாைசயுள்ள எல்ேலாருைடய

வழியும்இதுேவ;
இது தன்ைன உைடயவர்களின் உயைர

வாங்கும்.

ஞானத்ைதத் தள்ளுதலுக்கு எத ரான
எச்சரிக்ைக
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20 ஞானமானது ெவளிேய நன்று
கூப்படுகறது,

வீதகளில் சத்தமிடுக றது.
21 அது ஆள் நடமாட்டமுள்ள ெதருக்களின்

சந்த ப்பலும்,
நகரத்தன் நுைழவு வாசலிலும் நன்று

கூப்ப ட்டு,
பட்டணத்தல் தன்னுைடய வார்த்ைதகைளச்

ெசால்லுகறது:
22 ேபைதகேள, நீங்கள் ேபைதைமைய

வரும்புவதும், ஏளனம்ெசய்பவர்கேள,
நீங்கள் ஏளனத்தல் ப ரியப்படுவதும்,

அறவல்லாதவர்கேள,
நீங்கள் ஞானத்ைத ெவறுப்பதும்,

எதுவைரக்கும்இருக்கும்.
23 என்னுைடய கடிந்துெகாள்ளுதலுக்குத்

தரும்புங்கள்;
இேதா, என்னுைடய ஆவைய உங்களுக்கு

அருளுேவன்,
என்னுைடய வார்த்ைதகைள உங்களுக்குத்

ெதரிவ ப்ேபன்.
24 நான் கூப்ப ட்டும், நீங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம்

என்கறீர்கள்;
நான் என்னுைடய ைகைய நீட்டியும்

கவனிக்க றவன்ஒருவனும்இல்ைல.
25 என்னுைடய ஆேலாசைனையெயல்லாம்

நீங்கள்தள்ளி,
என்னுைடய கடிந்துெகாள்ளுதைல

ெவறுத்தீர்கள்.
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26 ஆைகயால், நானும் உங்களுைடய
ஆபத்துக்காலத்தல் ச ரித்து,

நீங்கள் பயப்படும் காரியம் வரும்ேபாது
ஏளனம்ெசய்ேவன்.

27 நீங்கள் பயப்படும் காரியம் புயல்ேபால்
வரும்ேபாதும்,

ஆபத்து சூறாவளிேபால் உங்களுக்கு
ேநரிடும்ேபாதும்,

ெநருக்கமும் இடுக்கணும் உங்கள்ேமல்
வரும்ேபாதும், ஏளனம்ெசய்ேவன்.

28 அப்ெபாழுது அவர்கள் என்ைன ேநாக்க க்
கூப்படுவார்கள்;

நான்மறுஉத்த ரவுெகாடுக்கமாட்ேடன்;
அவர்கள் அதகாைலய ேல என்ைனத்

ேதடுவார்கள், என்ைனக்
காணமாட்டார்கள்.

29அவர்கள்அறைவெவறுத்தார்கள்,
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதைலத்

ெதரிந்துெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்.
30 என்னுைடய ஆேலாசைனைய அவர்கள்

வரும்பவல்ைல;
என்னுைடய கடிந்துெகாள்ளுதைலெயல்லாம்

அசட்ைடெசய்தார்கள்.
31 ஆைகயால் அவர்கள் தங்களுைடய

வழியன்பலைனச் சாப்படுவார்கள்;
தங்களுைடய ேயாசைனகளினால்

தருப்தயைடவார்கள்.
32 அறவீனர்களின் மாறுபாடு அவர்கைளக்

ெகால்லும்,
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மூடரின் ெபாறுப்பன்ைம அவர்கைள
அழிக்கும்;

33எனக்குச்ெசவெகாடுக்க றவன்எவேனா,
அவன் பயமின்ற தங்க , ஆபத்தற்குப்

பயப்படாமல்அைமதயாகஇருப்பான்.

அத்த யாயம் 2
ஞானத்தன்நற்பலன்கள்

1 என் மகேன, நீ உன்னுைடய ெசவைய
ஞானத்தற்குச் சாய்த்து,

உன்னுைடய இருதயத்ைதப் புத்த க்கு
அைமயச்ெசய்வதற்காக,

2 நீ என்னுைடய வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு,

என்னுைடய கட்டைளகைள உன்னிடத்தல்
பத்த ரப்படுத்த ,

3ஞானத்ைத வா என்றுகூப்ப ட்டு, புத்தையச்
சத்தமிட்டுஅைழத்து,

4அைதெவள்ளிையப்ேபால் நாடி,
புைதயல்கைளத்ேதடுக றதுேபால் ேதடினால்,
5அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்

இன்னெதன்றுநீஉணர்ந்து,
ேதவைனஅறயும்அறைவக்கண்டைடவாய்.
6ெயேகாவாஞானத்ைதத்தருகறார்;
அவருைடய வாயலிருந்து அறவும் புத்தயும்

வரும்.
7 அவர் நீத மான்களுக்ெகன்று

ெமய்ஞானத்ைதைவத்தருக்க றார்;



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 2:8 ix நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 2:17

உத்தமமாக நடக்க றவர்களுக்கு அவர்
ேகடகமாகஇருக்க றார்.

8அவர் நயாயத்தன்வழிகைளத்தற்காத்து,
தம்முைடய பரிசுத்தவான்களின் பாைதையக்

காப்பாற்றுகறார்.
9 அப்ெபாழுது நீதையயும், நயாயத்ைதயும்,

ந தானத்ைதயும்,
எல்லா நல்வழிகைளயும்அற ந்துெகாள்வாய்.
10 ஞானம் உன்னுைடய இருதயத்தல்

நுைழந்து,
அறவு உன்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு

இன்பமாகஇருக்கும்ேபாது,
11நல்ேயாசைனஉன்ைனக்காப்பாற்றும்,
புத்த உன்ைனப்பாதுகாக்கும்.
12 அதனால் நீ துன்மார்க்கர்களுைடய

வழிக்கும்,
மாறுபாடு ேபசுக றமனிதனுக்கும்,
13 இருளான வழிகளில் நடக்க

நீத ெநற கைளவ ட்டு,
14தீைமெசய்யமக ழ்ந்து,துன்மார்க்கர்களுைடய

மாறுபாடுகளில்களிகூருகறவர்களுக்கும்,
15 மாறுபாடான பாைதகளிலும் ேகாணலான

வழிகளிலும்நடக்க றவர்களுக்கும்
நீதப்புவ க்கப்படுவாய்.
16தன்னுைடயஇளவயதன்நாயகைனவட்டு,
தன்னுைடய ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய

மறந்து,
17 ஆைச வார்த்ைதகைளப் ேபசும்

அந்நய ெபண்ணாகய
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ஒழுங்கீனமானவளுக்கும்
தப்புவக்கப்படுவாய்.

18அவளுைடயவீடுமரணத்தற்கும்,
அவளுைடயபாைதகள்மரித்தவர்களிடத்த ற்கும்

சாய்க றது.
19 அவளிடத்தல் ேபாக றவர்களில் ஒருவரும்

தரும்புக றதல்ைல,
வாழ்வன்பாைதகளில் வந்து

ேசருக றதுமில்ைல.
20 ஆதலால் நீ நல்லவர்களின் வழிய ேல

நடந்து,
நீத மான்களின் பாைதகைளக்

காத்துக்ெகாள்.
21 நன்ைம ெசய்க றவர்கள் பூமிய ேல

தங்குவார்கள்;
உத்தமர்கள்அத ேலதங்கயருப்பார்கள்.
22 துன்மார்க்கர்கேளா பூமியலிருந்து

துண்டிக்கப்பட்டுேபாவார்கள்;
துேராக கள்அதல்இல்லாதபடிஅழிவார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ஞானத்தனால்ெதாடர்ந்துவரும்பலன்கள்

1 என் மகேன, என்னுைடய ேபாதகத்ைத
மறவாேத;

உன்னுைடய இருதயம் என்னுைடய
கட்டைளகைளக்காக்கட்டும்.

2அைவகள்உனக்குநீடித்த நாட்கைளயும்,
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நீண்ட ஆயுைளயும், சமாதானத்ைதயும்
ெபருகச்ெசய்யும்.

3 கருைபயும் சத்தயமும் உன்ைனவட்டு
வலகாமல்இருப்பதாக;

நீஅைவகைளஉன்னுைடயகழுத்த ேலகட்டி,
அைவகைள உன்னுைடய இருதயமாகய

பலைகயல்எழுத க்ெகாள்.
4 அதனால் ேதவனுைடய பார்ைவயலும்

மனிதர்களுைடய பார்ைவயலும்
தயைவயும்நற்புத்தயும்ெபறுவாய்.

5உன்னுைடயசுயபுத்தயன்ேமல்சாயாமல்,
உன்னுைடயமுழுஇருதயத்ேதாடும்கர்த்தரில்

நம்ப க்ைகயாகஇருந்து,
6 உன்னுைடய வழிகளிெலல்லாம் அவைர

நைனத்துக்ெகாள்;
அப்ெபாழுது அவர் உன்னுைடய

பாைதகைளச்ெசவ்ைவப்படுத்துவார்.
7நீஉன்ைனஞானிெயன்றுஎண்ணாேத;
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
தீைமையவ ட்டுவலகு.
8 அது உன்னுைடய சரீரத்த ற்கு

ஆேராக்கயமும்,
உன்னுைடயஎலும்புகளுக்குஊனுமாகும்.
9உன்னுைடயெபாருளாலும்,
உன்னுைடய எல்லா வைளச்சலின்

முதற்பலனாலும் ெயேகாவாவுக்கு
மரியாைதெசலுத்து.

10 அப்ெபாழுது உன்னுைடய களஞ்சயங்கள்
பூரணமாக ந ரம்பும்;
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உன்னுைடய ஆைலகளில் த ராட்ைசரசம்
புரண்ேடாடும்.

11 என் மகேன, நீ ெயேகாவாவுைடய
தண்டைனையஅற்பமாக எண்ணாேத,

அவர் கடிந்துெகாள்ளும்ேபாது
ேசார்ந்துேபாகாேத.

12 தகப்பன் தான் ேநச க்க ற மகைனத்
தண்டிக்க றதுேபால,

ெயேகாவாவும் எவனிடத்தல் அன்பாக
இருக்க றாேராஅவைனதண்டிக்கறார்.

13ஞானத்ைதக்கண்டைடக றமனிதனும்,
புத்தையச் சம்பாத க்க ற மனிதனும்

பாக்கயவான்கள்.
14 அதன் வயாபாரம் ெவள்ளி

வயாபாரத்தலும்,
அதன் ஆதாயம் சுத்தப்ெபான்னிலும்

உத்தமமானது.
15முத்துக்கைளவ டஅதுவைலேயறப்ெபற்றது;
நீஆைசப்படுவதுஒன்றும்அதற்குசமமல்ல.
16அதன்வலதுைகயல்நீடித்தஆயுளும்,
அதன் இடதுைகயல் ெசல்வமும் கனமும்

இருக்கறது.
17அதன்வழிகள்இனிதானவழிகள்,
அதன்பாைதகெளல்லாம் சமாதானம்.
18அதுதன்ைனஅைடந்தவர்களுக்குஜீவமரம்,
அைதப் பற்ற க்ெகாள்ளுகற எவனும்

பாக்கயவான்.
19 ெயேகாவா ஞானத்தனாேல பூமிைய

அஸ்தபாரப்படுத்த ,
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புத்தயனாேல வானங்கைள
நைலநறுத்தனார்.

20 அவருைடய ஞானத்தனாேல ஆழங்கள்
ப ரிந்தது,

ஆகாயமும்பனிையப்ெபய்க றது.
21 என் மகேன, இைவகள் உன்னுைடய

கண்கைளவட்டுப் ப ரியாமல்
இருப்பதாக;

ெமய்ஞானத்ைதயும்நல்லஆேலாசைனையயும்
காத்துக்ெகாள்.

22 அைவகள் உன்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு
உயரும்,

உன்னுைடயகழுத்துக்குஅலங்காரமுமாகவும்
இருக்கும்.

23 அப்ெபாழுது நீ பயமின்ற உன்னுைடய
வழியல்நடப்பாய்,

உன்னுைடயகால்இடறாது.
24நீ படுக்கும்ேபாதுபயப்படாமல்இருப்பாய்;
நீ படுத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது உன்னுைடய

தூக்கம்இன்பமாகஇருக்கும்.
25த டீெரனவரும்த கலும்,
துன்மார்க்கர்களின் ேபரழிவும் வரும்ேபாது நீ

பயப்படேவண்டாம்.
26 ெயேகாவா உன்னுைடய நம்ப க்ைகயாக

இருந்து,
உன்னுைடய கால் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடிக்

காப்பார்.
27 நன்ைமெசய்யும்படி உனக்குத்

த ராணியருக்கும்ேபாது, அைத
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ெசய்யக்கூடியவர்களுக்குச்
ெசய்யாமல்இருக்காேத.

28 உன்னிடத்தல் ெபாருள் இருக்கும்ேபாது
உன்னுைடயஅயலாைனேநாக்க :

நீ ேபாய்த் தரும்பவா, நாைளக்குத் தருேவன்
என்றுெசால்லாேத.

29பயமின்ற உன்னிடத்தல்தங்குகற
உன்னுைடய அயலானுக்கு வேராதமாகத்

தீங்குநைனக்காேத.
30 ஒருவன் உனக்குத் தீங்குெசய்யாமல்

இருக்க,
காரணமின்ற அவேனாடுவழக்காடாேத.
31ெகாடுைமக்காரன்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத;
அவனுைடய வழிகளில் ஒன்ைறயும்

ெதரிந்துெகாள்ளாேத.
32 மாறுபாடுள்ளவன் ெயேகாவாவுக்கு

அருவருப்பானவன்;
நீத மான்கேளாடு அவருைடய இரகச யம்

இருக்க றது.
33 துன்மார்க்கனுைடய வீட்டில்

ெயேகாவாவன்சாபம்இருக்க றது,
நீத மான்களுைடய வீட்ைடேயா அவர்

ஆசீர்வத க்க றார்.
34இகழ்ேவாைரஅவர்இகழுகறார்;
தாழ்ைமயுள்ளவர்களுக்ேகாகருைபயளிக்க றார்.
35 ஞானவான்கள் மரியாைதையப்

ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்;
மத ேகடேரா கனவீனத்ைதஅைடவார்கள்.
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அத்த யாயம் 4
ஞானேம ப ரதானம்

1 பள்ைளகேள, நீங்கள் தகப்பன்
ேபாதகத்ைதக் ேகட்டு,

புத்தையஅைடயும்படி கவனியுங்கள்.
2 நான் உங்களுக்கு நற்ேபாதகத்ைதத்

தருக ேறன்;
என்உபேதசத்ைதவ டாதருங்கள்.
3நான் என்னுைடய தகப்பனுக்குப் ப ரியமான

மகனும்,
என்னுைடய தாய்க்கு மிகவும் அருைமயான

ஒேர பள்ைளயுமானவன்.
4அவர் எனக்குப் ேபாத த்துச்ெசான்னது:
உன்னுைடய இருதயம் என்னுைடய

வார்த்ைதகைளக்காத்துக்ெகாள்வதாக;
என்னுைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்,

அப்ெபாழுதுபைழப்பாய்.
5ஞானத்ைதச் சம்பாத , புத்தையயும் சம்பாத ;
என்னுைடய வாயன் வார்த்ைதகைள

மறக்காமலும்வ ட்டுவலகாமலும்இரு.
6அைதவ டாேத,அதுஉன்ைனத்தற்காக்கும்;
அதன்ேமல்ப ரியமாகஇரு,
அதுஉன்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
7ஞானேமமுக்கயம்,ஞானத்ைதச் சம்பாத ;
என்னத்ைதச் சம்பாத த்தாலும் புத்தையச்

சம்பாத த்துக்ெகாள்.
8 நீ அைத ேமன்ைமப்படுத்து, அது உன்ைன

ேமன்ைமப்படுத்தும்;
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நீ அைதத் தழுவக்ெகாண்டால், அது உனக்கு
மரியாைதெசலுத்தும்.

9அது உன்னுைடய தைலக்கு அலங்காரமான
க ரீடத்ைதக்ெகாடுக்கும்;

அது மகைமயான க ரீடத்ைத உனக்குச்
சூட்டும்.

10 என் மகேன, ேகள், என்னுைடய
வார்த்ைதகைளஏற்றுக்ெகாள்;

அப்ெபாழுது உன்னுைடய ஆயுளின்
வருடங்கள்அதகமாகும்.

11 ஞானவழிைய நான் உனக்குப்
ேபாத த்ேதன்;

ெசவ்ைவயான பாைதகளிேல உன்ைன
நடத்த ேனன்.

12 நீ அைவகளில் நடக்கும்ேபாது
உன்னுைடய நைடகளுக்கு இடுக்கண்
உண்டாவதல்ைல;

நீஅைவகளில்ஓடினாலும்இடறமாட்டாய்.
13புத்த மதையஉறுதயாகப் பற்ற க்ெகாள்,
அைதவ ட்டுவ டாேத;அைதக் காத்துக்ெகாள்,

அதுேவஉனக்குஉய ர்.
14 துன்மார்க்கர்களுைடய பாைதயல்

நுைழயாேத;
தீேயார்களுைடயவழியல்நடக்காேத.
15 அைத ெவறுத்துவடு, அதன் வழியாகப்

ேபாகாேத;
அைதவ ட்டுவலக க்கடந்துேபா.
16 தீங்கு ெசய்யாமல் அவர்களுக்கு தூக்கம்

வராது;
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அவர்கள் யாைரயாவது வழச்ெசய்யாமல்
இருந்தால் அவர்களுைடய தூக்கம்
கைலந்துேபாகும்.

17 அவர்கள் துன்மார்க்கத்தன் அப்பத்ைதச்
சாப்ப ட்டு,

ெகாடுைமயன்இரசத்ைதக்குடிக்க றார்கள்.
18 நீத மான்களுைடய பாைத

நடுப்பகல்வைரக்கும்
அத கமத கமாகப் ப ரகாச க்க ற

சூரியப்ப ரகாசம்ேபாலஇருக்கும்.
19 துன்மார்க்கர்களுைடய பாைதேயா

காரிருைளப்ேபாலஇருக்கும்;
தாங்கள் எதனால் இடறுக ேறாம் என்பைத

அறயமாட்டார்கள்.
20 என் மகேன, என்னுைடய வார்த்ைதகைளக்

கவனி;
என்னுைடய வசனங்களுக்கு உன்னுைடய

ெசவையச் சாய்.
21 அைவகள் உன்னுைடய கண்கைளவட்டுப்

ப ரியாமல்இருப்பதாக;
அைவகைளஉன்னுைடயஇருதயத்த ற்குள்ேள

காத்துக்ெகாள்.
22 அைவகைளக் கண்டுபடிக்க றவர்களுக்கு

அைவகள்உயரும்,
அவர்களுைடய உடலுக்ெகல்லாம்

ஆேராக்கயமுமாம்.
23 எல்லாக் காவேலாடும் உன்னுைடய

இருதயத்ைதக்காத்துக்ெகாள்,
அதலிருந்துஜீவஊற்றுபுறப்படும்.
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24 வாயன் தாறுமாறுகைள உன்ைனவட்டு
அகற்ற ,

உதடுகளின் மாறுபாட்ைட உனக்குத்
தூரப்படுத்து.

25 உன்னுைடய கண்கள் ேநராக
ேநாக்குவதாக;

உன்னுைடய கண்ணின் இைமகள் உனக்கு
முன்ேனெசவ்ைவயாகப் பார்க்கட்டும்.

26உன்னுைடயநைடகைளச் சீர்தூக்க ப்பார்;
உன்னுைடய வழிகெளல்லாம்

பத்த ரப்பட்டிருக்கட்டும்.
27வலதுபுறேமாஇடதுபுறேமா சாயாேத;
உன்னுைடயகாைலத்தீைமக்குவலக்கு.

அத்த யாயம் 5
வபசாரத்த ற்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக

1 என் மகேன, என்னுைடய ஞானத்ைதக்
கவனித்து,

என்னுைடய புத்த க்கு உன்னுைடய
ெசவையச் சாய்;

2 அப்ெபாழுது நீ வ ேவகத்ைதப்
ேபணிக்ெகாள்வாய்,

உன்னுைடய உதடுகள் அறைவக்
காத்துக்ெகாள்ளும்.

3 ஒழுங்கீனமானவளின் உதடுகள்
ேதன்கூடுேபால்ஒழுகும்;

அவளுைடய வாய் எண்ெணையவட
மிருதுவாகஇருக்கும்.
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4 அவளுைடய ெசயல்களின் முடிேவா
எட்டிையப்ேபாலக்கசப்பும்,

இருபுறமும் கூர்ைமயுள்ள பட்டயம்ேபால்
கூர்ைமயுமாகஇருக்கும்.

5 அவளுைடய காலடிகள் மரணத்தற்கு
இறங்கும்;

அவளுைடய நைடகள் பாதாளத்ைதப்
பற்ற ப்ேபாகும்.

6நீவாழ்வன்வழிையச்ச ந்த த்துக்ெகாள்ளாதபடி,
அவளுைடய நைடகள் மாற மாற அைலயும்;

அைவகைளஅறயமுடியாது.
7 ஆதலால் பள்ைளகேள; இப்ெபாழுது

எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்;
என்னுைடய வாயன் வசனங்கைளவ ட்டு

நீங்காமல்இருங்கள்.
8 உன்னுைடய வழிைய அவளுக்குத்

தூரப்படுத்து;
அவளுைடய வீட்டின் வாசலுக்கு அருகல்

ேசராேத.
9 ேசர்ந்தால் உன்னுைடய ேமன்ைமைய

அந்நயர்களுக்கும்,
உன்னுைடய ஆயுளின் காலத்ைதக்

ெகாடூரமானவர்களுக்கும்
ெகாடுத்துவடுவாய்.

10அந்நயர்கள் உன்னுைடய ெசல்வத்தனால்
தருப்தயைடவார்கள்;

உன்னுைடய உைழப்பன் பலன்
மற்றவர்களுைடயவீட்டில் ேசரும்.
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11 முடிவ ேல உன்னுைடய மாம்சமும்
உன்னுைடயசரீரமும்உருவழியும்ேபாது
நீதுக்க த்து:

12ஐேயா, ேபாதகத்ைதநான்ெவறுத்ேதேன,
கடிந்துெகாள்ளுதைல என் மனம் அலட்சயம்

ெசய்தேத!
13 என்னுைடய ேபாதகரின் ெசால்ைல நான்

ேகட்காலும்,
எனக்கு உபேதசம்ெசய்தவர்களுக்கு

ெசவெகாடுக்காமலும் ேபாேனேன!
14 சைபக்குள்ளும் சங்கத்த ற்குள்ளும்

ெகாஞ்சம்குைறய
எல்லாத் தீைமக்கும் உள்ளாேனேன! என்று

முைறயடுவாய்.
15 உன்னுைடய கணற்றலுள்ள

தண்ணீைரயும்,
உன்னுைடயஊற்றல்ஊறுகறநீைரயும்குடி.
16உன்னுைடயஊற்றுகள்ெவளியலும்
உன்னுைடய வாய்க்கால்கள் வீத களிலும்

பாய்வதாக.
17அைவகள் அந்நயருக்கும் உரியைவகளாக

இல்லாமல்,
உனக்ேகஉரியைவகளாகஇருப்பதாக.
18 உன்னுைடய ஊற்றுக்கண்

ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக;
உன்னுைடய இளவயதன் மைனவேயாடு

மக ழ்ந்தரு.
19அவேளேநச க்கப்படக்கூடியெபண்மானும்,
அழகானவைரயாடும்ேபாலஇருப்பாளாக;
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அவளுைடய மார்புகேள எப்ெபாழுதும்
உன்ைனத்தருப்தயாக்கும்;

அவளுைடய ேநசத்தால் நீ எப்ெபாழுதும்
மயங்கயரு.

20 என் மகேன, நீ ஒழுங்கீனமானவளின்ேமல்
மயங்க த்த ரிந்து,

அந்நய ெபண்ணின் மார்ைபத்
தழுவேவண்டியதுஎன்ன?

21 மனிதனுைடய வழிகள் ெயேகாவாவன்
கண்களுக்குமுன்பாகஇருக்க றது;

அவனுைடயவழிகள் எல்லாவற்ைறயும்அவர்
சீர்தூக்க ப்பார்க்க றார்.

22 துன்மார்க்கைன அவனுைடய
அக்க ரமங்கேளப டித்துக்ெகாள்ளும்;

தன்னுைடய பாவக்கயறுகளால்
கட்டப்படுவான்.

23 அவனுைடய புத்தையக் ேகட்காததனால்
இறந்து,

தன்னுைடய மத ேகட்டின் மிகுதயனால்
மயங்க ப்ேபாவான்.

அத்த யாயம் 6
அறவீனத்தற்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக

1என்மகேன, நீஉன்னுைடயநண்பனுக்காகப்
ெபாறுப்ேபற்று,

அந்நயனுக்குஉறுதயளித்தால்,
2 நீ உன்னுைடய வாய்ெமாழிகளால்

ச க்க க்ெகாண்டாய்,
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உன்னுைடய வாயன் வார்த்ைதகளால்
ப டிபட்டாய்.

3 இப்ெபாழுது என் மகேன, உன்னுைடய
நண்பனுைடய ைகயல் நீ
அகப்பட்டுக்ெகாண்டதால்,

நீ உன்ைனத் தப்புவத்துக்ெகாள்ள ஒன்று
ெசய்.

4உன்னுைடயகண்ணுக்குதூக்கத்ைதயும்,
உன்னுைடய கண்ணிைமக்குத் தூக்கமும்

வரவ டாமல்,
உன்னுைடய நண்பனிடத்தல் ேபாய்,

உன்ைனத்தாழ்த்த ,
அவைனவருந்த க் ேகட்டுக்ெகாள்.
5 ெவளிமான் ேவட்ைடக்காரனுைடய

ைகக்கும், குருவ ேவடனுைடய
ைகக்கும்தப்புவதுேபால,

நீஉன்ைனத்தப்புவத்துக்ெகாள்.
6ேசாம்ேபற ேய, நீ எறும்பனிடம் ேபாய்,
அதனுைடய வழிகைளப் பார்த்து,

ஞானத்ைதக்கற்றுக்ெகாள்.
7 அதற்குப் ப ரபுவும், தைலவனும்,

அதகாரியும்இல்லாமல்இருந்தும்,
8 ேகாைடக்காலத்தல் தனக்கு ஆகாரத்ைதச்

சம்பாத த்து,
அறுப்புக்காலத்தல் தனக்குத் தானியத்ைதச்

ேசர்த்துைவக்கும்.
9 ேசாம்ேபற ேய, நீ எவ்வளவு ேநரம்

படுத்தருப்பாய்?
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எப்ெபாழுது உன்னுைடய தூக்கத்ைதவ ட்டு
எழுந்தருப்பாய்?

10 இன்னும் ெகாஞ்சம் தூங்கட்டும், இன்னும்
ெகாஞ்சம்உறங்கட்டும்,

இன்னும் ெகாஞ்சம் ைகமுடக்க க்ெகாண்டு
தூங்கட்டும்என்பாேயா?

11உன்னுைடய தரித்த ரம் வழிப்ேபாக்கைனப்
ேபாலவும்,

உன்னுைடய வறுைம ஆயுதம்
அணிந்தவைனப்ேபாலவும்வரும்.

12வீணான மனிதனாகய ஒரு துன்மார்க்கன்
ஏளனம்ேபச த்த ரிக றான்.

13 அவன் தன்னுைடய கண்களால்
ைசைககாட்டி,

தன்னுைடயகால்களால் ேபச ,
தன்னுைடய வ ரல்களால் ேபாதைன

ெசய்க றான்.
14அவனுைடயஇருதயத்த ேலெபாய்யுண்டு;
இைடவ டாமல்தீங்ைகப் பைணத்து,
வழக்குகைளஉண்டாக்குகறான்.
15 ஆைகயால் த டீெரன அவனுக்கு ஆபத்து

வரும்;
உதவயல்லாமல்த டீெரனநாசமைடவான்.
16 ஆறு காரியங்கைளக் ெயேகாவா

ெவறுக்கறார்,
ஏழும்அவருக்குஅருவருப்பானைவகள்.
17 அைவயாவன: ேமட்டிைமயான கண்,

ெபாய்நாவு,
குற்றமற்றவர்களுைடயஇரத்தம் ச ந்தும்ைக,
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18 மிகக்ெகாடிய ச ந்தைனகைளத்
தூண்டுகன்றஇருதயம்,

தீங்குெசய்வதற்குவைரந்துஓடும்கால்,
19ெபாய்யானைதப் ேபசும்ெபாய்ச்சாட்ச ,
சேகாதரர்களுக்குள்ேள வ ேராதத்ைத

உண்டாக்குதல்ஆகயஇைவகேள.
20 என் மகேன, உன்னுைடய தகப்பன்

கற்பைனையக்காத்துக்ெகாள்;
உன்னுைடய தாயன் ேபாதகத்ைதத்

தள்ளாேத.
21 அைவகைள எப்ெபாழுதும் உன்னுைடய

இருதயத்த ேல அணிந்து, அைவகைள
உன்னுைடயகழுத்த ேலகட்டிக்ெகாள்.

22நீ நடக்கும்ேபாதுஅதுஉனக்குவழிகாட்டும்;
நீ படுக்கும்ேபாது அது உன்ைனக்

காப்பாற்றும்;
நீவழிக்கும்ேபாதுஅதுஉனக்குேபாத க்கும்.
23கட்டைளேயவளக்கு,
ேவதேம ெவளிச்சம், ேபாதகதண்டைனேய

வாழ்வன்வழி.
24 அது உன்ைனத் துன்மார்க்கப்

ெபண்ணுக்கும்,
ஆைச வார்த்ைதகைளப் ேபசும் நாக்ைக

உைடய ஒழுங்கீனமானவளுக்கும்
வலக்க க்காக்கும்.

25 உன்னுைடய இருதயத்த ேல அவளுைடய
அழைக ரச க்காேத;
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அவள் தன்னுைடய கண்ணின்
இைமகளினால் உன்ைனப்
ப டிக்கவ டாேத.

26 வபசாரியனால் ஒரு அப்பத்துண்ைடயும்
இழக்கேவண்டியதாகும்;

வபசாரியானவள் அருைமயான உயைர
ேவட்ைடயாடுக றாள்.

27 தன்னுைடய உைட ேவகாமல்
மடிய ேல எவனாவது ெநருப்ைப
ைவத்துக்ெகாள்ளமுடியுமா?

28 தன்னுைடய கால் சுடாமல் எவனாவது
தழலின்ேமல்நடக்கமுடியுமா?

29 ப றனுைடய மைனவய டம் தவறான
உறவுெகாள்பவனும்,

அப்படிேய அவைளத் ெதாடுக ற எவனும்,
தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்.

30 தருடன் தன்னுைடய பசைய ஆற்றத்
தருடினால் மக்கள் அவைன
இகழமாட்டார்கள்;

31 அவன் கண்டுபடிக்கப்பட்டால் ஏழு மடங்கு
ெகாடுத்துத்தீர்க்கேவண்டும்;

தன்னுைடயவீட்டிலுள்ளெபாருள்கைளெயல்லாம்
ெகாடுக்கேவண்டியதாகும்.

32 ெபண்ணுடேன வபசாரம்ெசய்க றவன்
மதெகட்டவன்;

அப்படிச் ெசய்க றவன் தன்னுைடய
ஆத்துமாைவக்ெகடுத்துப்ேபாடுக றான்.

33வாைதையயும்ெவட்கத்ைதயும்அைடவான்;
அவனுைடயந ந்ைதஒழியாது.
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34 ெபண்ைணப்பற்றய எரிச்சல் ஆணுக்கு
கடுங்ேகாபத்ைதஉண்டாக்கும்;

அவன் பழிவாங்கும் நாளில்
தப்பவ டமாட்டான்.

35 அவன் எந்த நஷ்டத்ைதயும்
பார்க்கமாட்டான்;

அேநகம் ெவகுமத கைளக் ெகாடுத்தாலும்
அமர்ந்தருக்கமாட்டான்.

அத்த யாயம் 7
வபசாரிக்கு எத ரானஎச்சரிக்ைக

1 என் மகேன, நீ என்னுைடய
வார்த்ைதகைளக்காத்து,

என்னுைடய கட்டைளகைள உன்னிடத்தல்
பத்த ரப்படுத்து.

2 என்னுைடய கட்டைளகைளயும் என்னுைடய
ேபாதகத்ைதயும் உன்னுைடய
கண்மணிையப்ேபால்காத்துக்ெகாள்,

அப்ெபாழுதுபைழப்பாய்.
3அைவகைளஉன்னுைடயவ ரல்களில் கட்டி,
அைவகைளஉன்னுைடயஇருதயப்பலைகயல்

எழுத க்ெகாள்.
4 ஆைசவார்த்ைதகைளப் ேபசும் அந்நயப்

ெபண்ணாகய ஒழுங்கீனமானவளுக்கு
உன்ைனவலக்க க்காப்பதற்காக,

5ஞானத்ைதேநாக்க , நீ என்னுைடயசேகாதரி
என்றும்,
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புத்தையப்பார்த்து,நீஎன்னுைடயஇனத்ைதச்
ேசர்ந்தவள்என்றும்ெசால்லு.

6 நான் என்னுைடய வீட்டின் ஜன்னல் அருேக
நன்று,

அதன்வழியாகப் பார்த்தேபாது,
7ேபைதயர்களாகயவாலிபர்களுக்குள்ேள
ஒரு புத்தயற்ற வாலிபைனக்கண்டுஅவைன

கவனித்ேதன்.
8 அவன் மாைலமயங்கும் சூரியன் மைறயும்

ேநரத்தலும்,
இரவன்இருளிலும்.
9 அவள் இருக்கும் ெதருவற்கு அடுத்த

ெதருவல்ெசன்று,
அவளுைடயவீட்டுவழியாக நடந்துேபானான்.
10 அப்ெபாழுது இேதா, வபசாரியன் ஆைட

ஆபரணம்தரித்த
தந்த ரமனமுள்ள ஒரு ெபண் அவனுக்கு

எத ர்ப்பட்டாள்.
11அவள்வாயாடியும்அடங்காதவளுமானவள்;
அவளுைடய கால்கள் வீட்டிேல

தங்குகறதல்ைல.
12 ச லேவைள ெவளிய ேல இருப்பாள்,

ச லேவைளவீதயல்இருப்பாள்,
சந்துகள்ேதாறும்மைறந்தருப்பாள்.
13அவள்அவைனப்ப டித்துமுத்தமிட்டு,
முகம்நாணாமல்அவைனப்பார்த்து:
14சமாதானபலிகள்என்ேமல்சுமந்தருந்தது,
இன்ைறக்குத்தான் என்னுைடய

ெபாருத்தைனகைளநைறேவற்ற ேனன்.
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15 ஆதலால், நான் உன்ைனச் சந்த க்கப்
புறப்பட்டு,

உன்முகத்ைதஆவேலாடு ேதடிேனன்;
இப்ெபாழுதுஉன்ைனக்கண்டுபடித்ேதன்.
16 என்னுைடய ெமத்ைதைய இரத்தனக்

கம்பளங்களாலும்,
எக ப்து ேதசத்தன் வச த்த ரமான ெமல்லிய

துணிகளாலும்அலங்கரித்ேதன்.
17 என்னுைடய படுக்ைகைய

ெவள்ைளப்ேபாளத்தாலும்
சந்தனத்தாலும் இலவங்கப்பட்ைடயாலும்

வாசைனயாக்க ேனன்.
18 வா, வடியற்காைலவைரக்கும்

சந்ேதாஷமாகஇருப்ேபாம்,
இன்பங்களினால்பூரிப்ேபாம்.
19 கணவன் வீட்டிேல இல்ைல, தூரப்பயணம்

ேபானான்.
20 பணப்ைபையத் தன்னுைடய ைகய ேல

ெகாண்டுேபானான்,
குறக்கப்பட்ட நாளிேல வீட்டுக்கு வருவான்

என்றுெசால்லி,
21 தன்னுைடய மிகுதயான இனிய

ெசாற்களால்அவைனவசப்படுத்த ,
தன்னுைடய உதடுகளின் இனிைமயான

ேபச்சால்அவைனஇணங்கச்ெசய்தாள்.
22உடேனஅவன்அவள்பன்ேனெசன்றான்;
ஒரு மாடு அடிக்கப்படும்படி

ெசல்வதுேபாலவும்,
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ஒரு மூடன் வலங்க டப்பட்டு தண்டைனக்குப்
ேபாவதுேபாலவும்,

23 ஒரு குருவ தன்னுைடய உயைர வாங்கும்
கண்ணிையஅறயாமல்

அதல் வழுவதற்கு வைரந்து
ேபாக றதுேபாலவும்,

அவளுக்குப்பன்ேனேபானான்;
அம்புஅவனுைடயஇருதயத்ைதப் பளந்தது.
24 ஆதலால் பள்ைளகேள, எனக்குச்

ெசவெகாடுங்கள்;
என்னுைடய வாயன் வார்த்ைதகைளக்

கவனியுங்கள்.
25 உன்னுைடய இருதயம் அவளுைடய

வழிய ேல சாயேவண்டாம்;
அவளுைடய பாைதய ேல மயங்க த்

த ரியாேத.
26 அவள் அேநகைரக் காயப்படுத்த ,

வழச்ெசய்தாள்;
பலவான்கள்அேநகைரக்ெகாைலெசய்தாள்.
27 அவளுைடய வீடு பாதாளத்த ற்குப்ேபாகும்

வழி;
அது மரண அைறகளுக்குக்

ெகாண்டுேபாய்வடும்.

அத்த யாயம் 8
ஞானம்அைழக்க றது

1ஞானம்கூப்படுகறதல்ைலேயா?
புத்த சத்தமிடுக றதல்ைலேயா?
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2அதுவழியருேகஉள்ளேமைடகளிலும்,
நான்குசந்த ப்புகளிலும்ந ற்க றது.
3 அது ஊர்வாசல்களின் ஓரத்தலும்,

பட்டணத்தன் வாசலிலும், நைட
கூடங்களிலும்நன்றுசத்தமிட்டு:

4 மனிதர்கேள, உங்கைள ேநாக்க க்
கூப்படுக ேறன்;

என்னுைடய சத்தம் மனுமக்களுக்குத்
ெதானிக்கும்.

5ேபைதகேள,வேவகம்அைடயுங்கள்;
மூடர்கேள,புத்தயுள்ளச ந்ைதயாகஇருங்கள்.
6ேகளுங்கள், ேமன்ைமயான காரியங்கைளப்

ேபசுேவன்;
என்னுைடய உதடுகள் உத்தம காரியங்கைள

வசனிக்கும்.
7என்னுைடயவாய் சத்தயத்ைதச்ெசால்லும்,
ஏளனம் என்னுைடய உதடுகளுக்கு

அருவருப்பானது.
8 என்னுைடய வாயன் வாக்குகெளல்லாம்

நீதயானைவகள்;
அைவகளில் புரட்டும்வ பரீதமும்இல்ைல.
9 அைவகெளல்லாம் புத்தயுள்ளவனுக்குத்

ெதளிவும்,
ஞானத்ைதப் ெபற்றவர்களுக்கு

எதார்த்தமாகவும்இருக்கும்.
10 ெவள்ளிையவ ட என்னுைடய

புத்த மதையயும்,
சுத்தெபான்ைனவட ஞானத்ைதயும்

அங்கீகரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
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11முத்துக்கைளவ டஞானேம நல்லது;
ஆைசப்படத்தக்கைவகள் எல்லாம் அதற்கு

ந கரல்ல.
12ஞானமாகயநான்வ ேவகத்ேதாடுதங்க ,
நல்யுக்தயான அறவுகைளக்

கண்டைடக ேறன்.
13 தீைமைய ெவறுப்பேத ெயேகாவாவுக்குப்

பயப்படும் பயம்;
ெபருைமையயும், அகந்ைதையயும், தீய

வழிையயும்,
மாறுபாடுள்ள வாையயும் நான்

ெவறுக்க ேறன்.
14 ஆேலாசைனயும் ெமய்ஞானமும்

என்னுைடயைவகள்;
நாேனபுத்த ,வல்லைமஎன்னுைடயது.
15என்னாேல ராஜாக்கள்அரசாளுகறார்கள்,
ப ரபுக்கள்நீத ெசலுத்துகறார்கள்.
16என்னாேலஅத காரிகளும், ப ரபுக்களும்,
பூமியலுள்ள எல்லா நயாயாத பத களும்

ஆளுைகெசய்துவருகறார்கள்.
17 என்ைன ேநச க்க றவர்கைள நான்

ேநச க்க ேறன்;
அதகாைலயல் என்ைனத் ேதடுக றவர்கள்

என்ைனக்கண்டைடவார்கள்.
18 ெசல்வமும், கனமும், நைலயான

ெபாருளும்,
நீதயும்என்னிடத்தல்உண்டு.
19 ெபான்ைனயும் தங்கத்ைதயும்வ ட

என்னுைடயபலன்நல்லது;
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சுத்த ெவள்ளிையவ ட என்னுைடய
வருமானம்நல்லது.

20 என்ைன ேநச க்க றவர்கள்
ெமய்ப்ெபாருைளெபற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கும்,

அவர்களுைடய களஞ்சயங்கைள நான்
ந ரப்பும்படிக்கும்,

21அவர்கைளநீதயன்வழியலும்,
நயாயபாைதகளுக்குள்ளும்நடத்துக ேறன்.
22ெயேகாவா தமதுெசயல்களுக்குமுன்
ஆரம்பமுதல் என்ைனத் தமது வழியன்

துவக்கமாகக்ெகாண்டிருந்தார்.
23பூமி உண்டாவதற்குமுன்னும்,
ஆரம்பம்முதற்ெகாண்டும் அநாதயாய் நான்

அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ேடன்.
24 ஆழங்களும், தண்ணீர் புரண்டுவரும்

ஊற்றுகளும் உண்டாகுமுன்ேப நான்
உருவாக்கப்பட்ேடன்.

25மைலகள்நைலெபறுவதற்குமுன்னும்,
குன்றுகள்உண்டாவதற்குமுன்னும்,
26 அவர் பூமிையயும் அதன் ெவளிகைளயும்,

பூமியலுள்ளமண்ணின்த ரள்கைளயும்
உண்டாக்குமுன்னும்

நான்உருவாக்கப்பட்ேடன்.
27அவர்வானங்கைளப்பைடக்கும்ேபாதுநான்

அங்ேகஇருந்ேதன்;
அவர் சமுத்த ர வலாசத்ைத

குறக்கும்ேபாதும்,
28உயரத்தல் ேமகங்கைளஅைமத்து,
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சமுத்த ரத்தன் ஊற்றுகைள
அைடத்துைவக்கும்ேபாதும்,

29 சமுத்த ரத் தண்ணீர் தன்னுைடய
கைரையவ ட்டுமீறாதபடி

அதற்கு எல்ைலையக் கட்டைளய ட்டு,
பூமியன் அஸ்தபாரங்கைள
நைலப்படுத்தும்ேபாதும்,

30 நான் அவர் அருேக ெசல்லப்பள்ைளயாக
இருந்ேதன்;

எப்ெபாழுதும் அவருைடய மனமகழ்ச்ச யாக
இருந்து,

எப்ெபாழுதும் அவருைடய சமுகத்தல்
களிகூர்ந்ேதன்.

31அவருைடயபூவுலகத்தல் சந்ேதாஷப்பட்டு,
மனுமக்களுடேனமக ழ்ந்துெகாண்டிருந்ேதன்.
32 ஆதலால் பள்ைளகேள, எனக்குச்

ெசவெகாடுங்கள்;
என்னுைடய வழிகைளக் காத்து

நடக்க றவர்கள்பாக்கயவான்கள்.
33 நீங்கள் புத்தையக் ேகட்டு,

ஞானமைடயுங்கள்;
அைதவ ட்டுவலகாமல்இருங்கள்.
34 என்னுைடய வாசற்படியல் எப்ெபாழுதும்

வழித்தருந்து,
என்னுைடயகதவுநைலஅருேககாத்தருந்து,
எனக்குச் ெசவெகாடுக்க ற மனிதன்

பாக்கயவான்.
35 என்ைனக் கண்டைடக றவன் வாழ்ைவக்

கண்டைடக றான்;
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ெயேகாவாவ டத்தல்தயைவயும்ெபறுவான்.
36 எனக்கு வ ேராதமாகப் பாவம்

ெசய்க றவேனா,
தன்னுைடய ஆத்துமாைவச்

ேசதப்படுத்துகறான்;
என்ைன ெவறுக்கறவர்கள் எல்ேலாரும்

மரணத்ைத வரும்புக றவர்கள் என்று
ெசால்லுகறது.

அத்த யாயம் 9
ஞானி மற்றும் ேபைதயர்களுக்கான

அைழப்பு
1ஞானம்தன்னுைடயவீட்ைடக் கட்டி,
தன்னுைடய ெசதுக்கப்பட்ட ஏழு

தூண்கைளயும்அைமத்து,
2 தன்னுைடய ெகாழுத்த மிருகங்கைள

அடித்து,
த ராட்ைசரசத்ைதஊற்றைவத்து,
தன்னுைடய உணவுப்பந்தைய

ஆயத்தப்படுத்த ,
3 தன்னுைடய பணிவைடக்காரிகைள

அனுப்ப ,
பட்டணத்தன் உயர்ந்த ேமைடகளின்ேமல்

நன்றுகூப்ப ட்டு,
4புத்தயீனைனேநாக்க :
எவன் ேபைதேயா அவன் இந்த இடத்த ற்கு

வரட்டும்.
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5 நீங்கள் வந்து என்னுைடய அப்பத்ைதச்
சாப்ப ட்டு,

நான் ஊற்றய த ராட்ைசரசத்ைதக்
குடியுங்கள்.

6ேபதைமையவ ட்டுவலகுங்கள்,
அப்ெபாழுதுபைழத்தருப்பீர்கள்;
புத்தயன் வழிய ேல நடவுங்கள் என்று

ெசால்லுகறது.
7 பரியாசக்காரைனக் கண்டிக்க றவன்

அவமானமைடக றான்;
துன்மார்க்கைனக்கண்டிக்க றவன்தன்ைனக்

கைறப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறான்.
8பரியாசக்காரைனக்கடிந்துெகாள்ளாேத,
அவன்உன்ைனப்பைகப்பான்;
ஞானமுள்ளவைனக்கடிந்துெகாள்,
அவன்உன்ைனேநச ப்பான்.
9 ஞானமுள்ளவனுக்குப் ேபாத , அவன்

ஞானத்தல்ேதறுவான்;
நீத மானுக்குஉபேதசம்ெசய்,
அவன்அறவல்வருத்தயைடவான்.
10 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதேல

ஞானத்தன்ஆரம்பம்;
பரிசுத்த ேதவனின்அற ேவஅறவு.
11 என்னாேல உன்னுைடய ஆயுசு நாட்கள்

ெபருகும்;
ஆயுளின்வருடங்கள்வருத்தயாகும்.
12 நீ ஞானியானால் உனக்ெகன்று

ஞானியாவாய்;
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நீபரியாசக்காரனானால்நீேயஅதன்பயைன
அநுபவப்பாய் என்றுெசால்லுகறது.

13மதயற்றெபண்வாயாடியும்ஒன்றுமறயாத
மூடத்தனம் உள்ளவளுமாக
இருக்க றாள்.

14 அவள் தன்னுைடய வீட்டுவாசற்படியலும்
பட்டணத்தன் ேமைடகளிலும்
இருக்ைகேபாட்டுஉட்கார்ந்து,

15 தங்களுைடய வழிகைள ேநாக்க ேநேர
ேபாகும்வழிப்ேபாக்கர்கைளப்பார்த்து:

16 எவன் ேபைதேயா அவன் இந்த இடத்த ற்கு
வரட்டும்என்றும்,

17மதயீனைனேநாக்க :
தருட்டுத்தண்ணீர்தத்த க்கும்,
மைறவான இடத்தல் சாப்படும் அப்பம்

இன்பமாகஇருக்கும்என்றும்ெசால்லிக்
கூப்படுகறாள்.

18இருப்பனும் இறந்தவர்கள் அந்த இடத்தல்
உண்ெடன்றும்,

அவளுைடய வருந்தாளிகள் நரக
பாதாளங்களில் க டக்க றார்கெளன்றும்
அவன்அறயமாட்டான்.

அத்த யாயம் 10
சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்

1சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்:
ஞானமுள்ள மகன் தகப்பைனச்

சந்ேதாஷப்படுத்துகறான்;
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மூடத்தனமுள்ளவேனா தாய்க்குச் சஞ்சலமாக
இருக்க றான்.

2 அநயாயத்தன் ெபாருட்கள் ஒன்றுக்கும்
உதவாது;

நீத ேயா மரணத்தற்குத்தப்புவ க்கும்.
3 ெயேகாவா நீத மான்கைளப் பசயனால்

வருந்தவ டமாட்டார்;
துன்மார்க்கர்களுைடய ெபாருைளேயா

அகற்றவடுகறார்.
4 ேசாம்பற்ைகயால் ேவைலெசய்க றவன்

ஏைழயாவான்;
சுறுசுறுப்புள்ளவன் ைகேயா ெசல்வத்ைத

உண்டாக்கும்.
5 ேகாைடக்காலத்தல் ேசர்க்க றவன்

புத்தயுள்ளமகன்;
அறுப்புக்காலத்தல் தூங்குகறவேனா

அவமானத்ைதஉண்டாக்குகறமகன்.
6 நீத மானுைடய தைலயன்ேமல்

ஆசீர்வாதங்கள்தங்கும்;
ெகாடுைமேயா துன்மார்க்கனுைடய வாைய

அைடக்கும்.
7 நீத மானுைடய ெபயர் புகழ்ெபற்று

வளங்கும்;
துன்மார்க்கனுைடய ெபயேரா

அழிந்துேபாகும்.
8 இருதயத்தல் ஞானமுள்ளவன்

கட்டைளகைளஏற்றுக்ெகாள்ளுகறான்;
அலப்புக றமூடேனாவழுவான்.
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9 உத்தமமாக நடக்க றவன் பத்த ரமாக
நடக்க றான்;

ேகாணலான வழிகளில் நடக்க றவேனா
கண்டுபடிக்கப்படுவான்.

10 கண்சாைட காட்டுக றவன் தவறு
ெசய்க றான்;

அலப்புக றமூடன்வழுவான்.
11நீத மானுைடயவாய்ஜீவஊற்று;
ெகாடுைமேயா துன்மார்க்கனுைடய வாைய

அைடக்கும்.
12பைகவ ேராதங்கைளஎழுப்பும்;
அன்ேபா எல்லாப் பாவங்கைளயும்மூடும்.
13 புத்த மானுைடய உதடுகளில் வளங்குவது

ஞானம்;
மத ேகடனுைடயமுதுகுக்குஏற்றதுப ரம்பு.
14 ஞானவான்கள் அறைவச்

ேசர்த்துைவக்கறார்கள்;
மூடனுைடய வாய்க்குக் ேகடு

சமீப த்தருக்க றது.
15 ெசல்வந்தனுைடய ெபாருள் அவனுக்குப்

பாதுகாப்பானபட்டணம்;
ஏைழகளின் வறுைமேயா அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்யும்.
16நீத மானுைடயஉைழப்புவாழ்ைவயும்,
துன்மார்க்கனுைடய வைளேவா

பாவத்ைதயும்ப றப்ப க்கும்.
17 புத்த மத கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுகறவன்

ஜீவவழியல்இருக்க றான்;
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தருத்துதைல ெவறுக்கறவேனா
ேமாசம்ேபாக றான்.

18பைகையமைறக்க றவன்ெபாய்உதடன்;
புறங்கூறுகறவன்மத ேகடன்.
19 ெசாற்களின் மிகுதயால்

பாவமில்லாமற்ேபாகாது;
தன்னுைடய உதடுகைள அடக்குகறவேனா

புத்த மான்.
20நீத மானுைடயநாவுசுத்தெவள்ளி;
துன்மார்க்கனுைடய மனம் அற்பவைலயும்

ெபறாது.
21 நீத மானுைடய உதடுகள் அேநகருக்கு

உணவளிக்கும்;
மூடேரா மதயீனத்தனால் சாவார்கள்.
22 ெயேகாவாவன் ஆசீர்வாதேம

ெசல்வத்ைதத்தரும்;
அதேனாடு அவர் ேவதைனையக்

கூட்டமாட்டார்.
23தீவைனெசய்வதுமூடனுக்குவைளயாட்டு;
புத்த மானுக்ேகாஞானம்உண்டு.
24 துன்மார்க்கன் பயப்படும் காரியம்

அவனுக்குவந்துசம்பவக்கும்;
நீத மான் வரும்புக ற காரியம் அவனுக்குக்

ெகாடுக்கப்படும்.
25 சுழல்காற்று கடந்துேபாவதுேபால்

துன்மார்க்கன்கடந்துேபாவான்;
நீத மாேனா ந ரந்தரஅஸ்த பாரமுள்ளவன்;
26 பற்களுக்கு புளிப்பும், கண்களுக்குப்

புைகயும்எப்படிஇருக்க றேதா,
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அப்படிேய ேசாம்ேபறயும் தன்ைன
அனுப்புக றவர்களுக்குஇருக்கறான்.

27 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்
ஆயுள்நாட்கைளப்ெபருகச்ெசய்யும்;

துன்மார்க்கர்களுைடய வருடங்கேளா
குறுக ப்ேபாகும்.

28நீத மான்களின்நம்ப க்ைகமக ழ்ச்ச யாகும்;
துன்மார்க்கருைடயவாழ்க்ைகேயாஅழியும்.
29 ெயேகாவாவன் வழி உத்தமர்களுக்குப்

பாதுகாப்பு,
அக்க ரமக்காரர்களுக்ேகா கலக்கம்.
30நீத மான்என்றும்அைசக்கப்படுவதல்ைல;
துன்மார்க்கர்கள்பூமியல்வச ப்பதல்ைல.
31 நீத மானுைடய வாய் ஞானத்ைத

ெவளிப்படுத்தும்;
மாறுபாடுள்ளநாேவாஅறுப்புண்டுேபாகும்.
32 நீத மான்களுைடய உதடுகள்

ப ரியமானைவகைளப்ேபசஅறயும்;
துன்மார்க்கர்களுைடய வாேயா

மாறுபாடுள்ளது.

அத்த யாயம் 11
நீதயன்பயன்கள்

1 கள்ளத்தராசு ெயேகாவாவுக்கு
அருவருப்பானது;

சரியானநைறகல்ேலாஅவருக்குப் ப ரியம்.
2அகந்ைதவந்தால்அவமானமும்வரும்;
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தாழ்ந்த ச ந்ைத உள்ளவர்களிடத்தல் ஞானம்
உண்டு.

3 ெசம்ைமயானவர்களுைடய உத்தமம்
அவர்கைளநடத்தும்;

துேராக களின் மாறுபாேடா அவர்கைளப்
பாழாக்கும்.

4ேகாபாக்கைனநாளில்ெசல்வம்உதவாது;
நீத ேயா மரணத்தற்குத்தப்புவ க்கும்.
5 உத்தமனுைடய நீத அவன் வழிையச்

ெசம்ைமப்படுத்தும்;
துன்மார்க்கேனா தன்னுைடய

துன்மார்க்கத்தனால்வழுவான்.
6 ெசம்ைமயானவர்களுைடய நீத

அவர்கைளத்தப்புவக்கும்;
துேராக கேளா தங்களுைடய தீவைனயேல

ப டிபடுவார்கள்.
7 துன்மார்க்கன் மரணமைடயும்ேபாது

அவனுைடயநம்ப க்ைகஅழியும்;
அக்க ரமக்காரர்களின் எத ர்பார்ப்பு

ெகட்டுப்ேபாகும்.
8 நீத மான் இக்கட்டிலிருந்து

வடுவக்கப்படுவான்;
அவன் இருந்த இடத்த ேல துன்மார்க்கன்

வருவான்.
9 மாயக்காரன் தனக்கு அடுத்தவைன

வாயனால்ெகடுக்க றான்;
நீத மாேனாஅறவனால்தப்புக றான்.
10 நீத மான்கள் நன்றாக இருந்தால் பட்டணம்

சந்ேதாஷமாகஇருக்கும்;
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துன்மார்க்கர்கள் அழிந்தால் ெகம்பீரம்
உண்டாகும்.

11 ெசம்ைமயானவர்களுைடய
ஆசீர்வாதத்தனால் பட்டணம்
நைலெபற்றுஓங்கும்;

துன்மார்க்கர்களுைடய வாயனால் அது
இடிந்துவழும்.

12மத ெகட்டவன்பறைனஅவமத க்க றான்;
புத்த மாேனா தன்னுைடய வாைய

அடக்க க்ெகாண்டிருக்க றான்.
13 புறங்கூறத் த ரிக றவன் இரகசயத்ைத

ெவளிப்படுத்துகறான்;
ஆவயல் உண்ைமயுள்ளவேனா காரியத்ைத

அடக்குகறான்.
14 ஆேலாசைனயல்லாத இடத்தல் மக்கள்

வழுந்துேபாவார்கள்;
அேநக ஆேலாசைனக்காரர்கள் உண்டானால்

சுகம்உண்டாகும்.
15 அந்நயனுக்காகப் பைணப்படுகறவன்

மிகுந்த பாடுபடுவான்;
பைணப்படுவைத ெவறுப்பவன் சுகமாக

இருப்பான்.
16 நல்ெலாழுக்கமுள்ள ெபண் மானத்ைதக்

காப்பாள்;
பலசாலிகள்ெசல்வத்ைதக்காப்பார்கள்.
17 தயவுள்ள மனிதன் தன்னுைடய

ஆத்துமாவுக்கு நன்ைம
ெசய்துெகாள்ளுகறான்;
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ெகாடூரேனா தன்னுைடய உடைல
அைலக்கழிக்க றான்.

18 துன்மார்க்கன் வீண்ேவைலையச்
ெசய்க றான்;

நீதைய வைதக்க றவேனா ெமய்ப்பலைனப்
ெபறுவான்.

19நீத வாழ்வுக்குஏதுவாக றதுேபால,
தீைமையப் பன்ெதாடருக றவன்

மரணத்தற்குஏதுவாக றான்.
20 மாறுபாடுள்ள இருதயமுைடயவர்கள்

ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானவர்கள்;
உத்தம வழியல் நடக்க றவர்கேளா

அவருக்குப் ப ரியமானவர்கள்.
21 ைகேயாடு ைகேகார்த்தாலும், ெகட்டவன்

தண்டைனக்குத்தப்பான்;
நீத மான்களுைடய சந்தத ேயா

வடுவக்கப்படும்.
22மத ேகடாக நடக்க றஅழகுள்ளெபண்,
பன்றயன் மூக்கலுள்ள ெபான்

மூக்குத்த க்குச் சமம்.
23நீத மான்களுைடயஆைசநன்ைமேய;
துன்மார்க்கர்களுைடய நம்ப க்ைகேயா

ேகாபத்தன்தண்டைனயாகமுடியும்.
24வாரிஇைறத்தும்வருத்தயைடந்தவர்களும்

உண்டு;
அதகமாக தனக்ெகன்று மட்டும்

ைவத்துக்ெகாண்டும்
வறுைமயைடபவர்களும்உண்டு.
25உதாரகுணமுள்ளஆத்துமாெசழிக்கும்;
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எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுக றாேனா
அவனுக்குத்தண்ணீர்பாய்ச்சப்படும்.

26தானியத்ைதக்கட்டிைவக்க றவைனமக்கள்
சப ப்பார்கள்;

வற்கறவனுைடய தைலயன்ேமல்
ஆசீர்வாதம் தங்கும்.

27 நன்ைமைய ஜாக்க ரைதயுடன்
ேதடுகறவன்தையையப்ெபறுவான்;

தீைமையத் ேதடுக றவனுக்ேகா தீைமேய
வரும்.

28 தன்னுைடய ெசல்வத்ைத நம்புக றவன்
வழுவான்;

நீத மான்கேளா துளிைரப்ேபால
தைழப்பார்கள்.

29 தன்னுைடய வீட்ைடக் கைலக்க றவன்
காற்ைறச்சுதந்தரிப்பான்;

மூடன்ஞானமுள்ளவனுக்குஅடிைமயாவான்.
30நீத மானுைடயபலன்ஜீவமரம்;
ஆத்துமாக்கைளஆதாயப்படுத்த க்ெகாள்ளுகறவன்

ஞானமுள்ளவன்.
31 இேதா, நீத மானுக்கு பூமியல்

சரிக்கட்டப்படுேம;துன்மார்க்கனுக்கும்
பாவ க்கும்எத்தைனஅதகம்.

அத்த யாயம் 12
ஞானியன்ெசயல்கள்

1 புத்த மத கைள வரும்புக றவன் அறைவ
வரும்புக றான்;
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கடிந்துெகாள்ளுதைல ெவறுக்கறவேனா
மிருககுணமுள்ளவன்.

2 நல்லவன் ெயேகாவாவ டத்தல் தயவு
ெபறுவான்;

ெகட்டச ந்தைனகளுள்ள மனிதைன அவர்
தண்டைனக்குஉட்படுத்துவார்.

3 துன்மார்க்கத்தனால் மனிதன்
நைலவரப்படமாட்டான்;

நீத மான்களுைடயேவேராஅைசயாது.
4 குணசாலியான ெபண் தன்னுைடய

கணவனுக்குக ரீடமாகஇருக்க றாள்;
அவமானத்ைத உண்டாக்குகறவேளா

அவனுக்கு எலும்புருக்கயாக
இருக்க றாள்.

5 நீத மான்களுைடய நைனவுகள்
நயாயமானைவகள்;

துன்மார்க்கர்களுைடய ஆேலாசைனகேளா
வஞ்சைனயுள்ளைவகள்.

6 துன்மார்க்கர்களின் வார்த்ைதகள் இரத்தம்
ச ந்த மைறந்தருப்பைதப்பற்றயது;

உத்தமர்களுைடய வாேயா அவர்கைளத்
தப்புவக்கும்.

7 துன்மார்க்கர்கள் கவழ்க்கப்பட்டு
ஒழிந்துேபாவார்கள்;

நீத மான்களுைடயவீேடா நைலநற்கும்.
8 தன்னுைடய புத்த க்குத் தகுந்தபடி மனிதன்

புகழப்படுவான்;
மாறுபாடான இருதயமுள்ளவேனா

இகழப்படுவான்.
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9உணவல்லாதவனாகஇருந்தும்,
தன்ைனத்தான்ேமன்ைமப்படுத்துகறவைனவட,
ேமன்ைம இல்லாதவனாக இருந்தும்

பணிவைடக்காரனுள்ளவன்உத்தமன்.
10 நீத மான் தன்னுைடய மிருகஜீவன்கைளக்

காப்பாற்றுகறான்;
துன்மார்க்கர்களுைடய இரக்கமும்

ெகாடுைமேய.
11 தன்னுைடய நலத்ைதப் பய ரிடுக றவன்

உணவனால்தருப்தயைடவான்;
வீணர்கைளப் பன்பற்றுகறவேனா

மதயற்றவன்.
12 துன்மார்க்கன் ெகட்டவர்களுைடய

வைலையவரும்புக றான்;
நீத மானுைடய ேவர் கனி ெகாடுக்கும்.
13 துன்மார்க்கனுக்கு அவனுைடய

உதடுகளின்துேராகேம கண்ணி;
நீத மாேனாெநருக்கத்தலிருந்துநீங்குவான்.
14 அவனவன் தன் தன் வாயன் பலனால்

தருப்தயைடவான்;
அவனவன் ைகக்க ரிையயன்

பலனுக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குக்
கைடக்கும்.

15 மதயீனனுைடய வழி அவனுைடய
பார்ைவக்குச்ெசம்ைமயாகஇருக்கும்;

ஆேலாசைனக்குச் ெசவெகாடுக்க றவேனா
ஞானமுள்ளவன்.

16 மூடனுைடய ேகாபம் சீக்க ரத்தல்
ெவளிப்படும்;
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அவமானத்ைதமூடுகறவேனாவ ேவக .
17சத்தயவாசகன்நீதையெவளிப்படுத்துவான்;
ெபாய்சாட்ச க்காரேனா வஞ்சகத்ைத

ெவளிப்படுத்துவான்.
18 பட்டயக்குத்துகள்ேபால் ேபசுக றவர்களும்

உண்டு;
ஞானமுள்ளவர்களுைடயநாேவா மருந்து.
19சத்தயஉதடுஎன்றும்நைலத்தருக்கும்;
ெபாய்நாேவா ஒரு ந மிடம்மாத்த ரம்

இருக்கும்;
20 தீங்ைக த ட்டமிடுக றவர்களின்

இருதயத்தல்கபடம்இருக்க றது;
சமாதானம்ெசய்க றஆேலாசைனக்காரர்களுக்கு

உள்ளதுசந்ேதாஷம்.
21நீத மானுக்குஒருேகடும்வராது;
துன்மார்க்கர்கேளா தீைமயனால்

நைறயப்படுவார்கள்.
22 ெபாய் உதடுகள் ெயேகாவாவுக்கு

அருவருப்பானைவகள்;
உண்ைமயாக நடக்க றவர்கேளா அவருக்குப்

ப ரியம்.
23 வேவகமுள்ள மனிதன் அறைவ

அடக்கைவக்க றான்;
மூடர்களுைடய இருதயேமா மதயீனத்ைதப்

ப ரபலப்படுத்தும்.
24 ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களுைடய ைக

ஆளுைகெசய்யும்;
ேசாம்ேபற ேயா கட்டாயமாக ேவைல

வாங்கப்படுவான்.
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25 மனிதனுைடய இருதயத்தலுள்ள கவைல
அைதஒடுக்கும்;

நல்வார்த்ைதேயாஅைதமக ழ்ச்ச யாக்கும்.
26 நீத மான் தன்னுைடய அயலாைனவட

ேமன்ைமயுள்ளவன்;
துன்மார்க்கர்களுைடய வழிேயா அவர்கைள

ேமாசப்படுத்தும்.
27 ேசாம்ேபற தான் ேவட்ைடயாடிப்

ப டித்தைதச் சைமப்பதல்ைல;
ஜாக்க ரைதயுள்ளவனுைடய ெபாருேளா

அருைமயானது.
28நீதயன்பாைதயல்வாழ்வுஉண்டு;
அந்தப் பாைதயல்மரணம்இல்ைல.

அத்த யாயம் 13
ஞானியன்நடவடிக்ைக

1 ஞானமுள்ள மகன் தகப்பனுைடய
ேபாதகத்ைதக் ேகட்க றான்;

பரியாசக்காரேனா கடிந்துெகாள்ளுதைல
ேகட்கமாட்டான்.

2 மனிதன் தன்னுைடய வாயன் பலனால்
நன்ைமையச் சாப்படுவான்;

துேராக களின் ஆத்துமாேவா ெகாடுைமைய
சாப்படும்.

3 தன்னுைடய வாையக் காக்க றவன்
தன்னுைடயஉயைரக்காக்க றான்;

தன்னுைடய உதடுகைள வ ரிவாகத்
த றக்க றவேனா கலக்கமைடவான்.
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4 ேசாம்ேபறயுைடய ஆத்துமா வரும்பயும்
ஒன்றும்ெபற்றுக்ெகாள்ளாது;

ஜாக்க ரைதயுள்ளவர்களுைடயஆத்துமாேவா
ெசழிக்கும்;

5நீத மான்ெபாய்ப்ேபச்ைசெவறுக்கறான்;
துன்மார்க்கேனா ெவட்கமும் அவமானமும்

உண்டாக்குகறான்.
6 நீத உத்தமவழியல் உள்ளவைனத்

தற்காக்கும்;
துன்மார்க்கேமா பாவையக்

கவழ்த்துப்ேபாடும்.
7 ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கத் தன்ைனச்

ெசல்வந்தனாக நைனக்கறவனும்
உண்டு;

மிகுந்த ெசல்வம் இருக்கத் தன்ைனத்
தரித்த ரனாக நைனக்கறவனும்
உண்டு.

8 மனிதனுைடய ெசல்வம் அவனுைடய
உயைரமீட்கும்;

தரித்த ரேனா மிரட்டுதைலக் ேகட்காமல்
இருக்க றான்.

9 நீத மான்களின் ெவளிச்சம்
சந்ேதாஷப்படுத்தும்;

துன்மார்க்கர்களின் தீபேமா
அைணந்துேபாகும்.

10அகந்ைதயனால்மட்டும்வவாதம்ப றக்கும்;
ஆேலாசைனையக் ேகட்க றவர்களிடத்த ேலா

ஞானம்உண்டு.
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11 வஞ்சைனயால் ேதடின ெபாருள்
குைறந்துேபாகும்;

கஷ்டப்பட்டு ேசர்க்க றவேனா
வருத்தயைடவான்.

12 ெநடுங்காலமாகக் காத்தருக்குதல்
இருதயத்ைதஇைளக்கச்ெசய்யும்;

வரும்பனது வரும்ேபாேதா ஜீவமரம்ேபால
இருக்கும்.

13 தருவசனத்ைத அவமத க்க றவன்
நாசமைடவான்;

கற்பைனக்குப் பயப்படுக றவேனா
பலனைடவான்.

14ஞானவான்களுைடயேபாதகம்வாழ்வுதரும்
ஊற்று;

அதனால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத்
தப்பலாம்.

15நற்புத்த தயைவஉண்டாக்கும்;
துேராக களுைடயவழிேயா கரடுமுரடானது.
16 வேவகயானவன் அற ேவாடு

நடந்துெகாள்ளுகறான்;
மூடேனா தன்னுைடய மூடத்தனத்ைத

ெவளிப்படுத்துகறான்.
17 துேராகமுள்ள தூதன் தீைமய ேல

வழுவான்;
உண்ைமயுள்ளதூதுவர்கேளா நல்மருந்து.
18 புத்த மத கைளத் தள்ளுகறவன்

தரித்த ரத்ைதயும் அவமானத்ைதயும்
அைடவான்;
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கடிந்து ெகாள்ளுதைலக் கவனித்து
நடக்க றவேனா ேமன்ைமயைடவான்.

19 வாஞ்ைச நைறேவறுவது ஆத்துமாவுக்கு
இனிது;

தீைமையவ ட்டு வலகுவது மூடர்களுக்கு
அருவருப்பு.

20 ஞானிகேளாடு வாழ்க றவன்
ஞானமைடவான்;

மூடர்களுக்குத் ேதாழேனா நாசமைடவான்.
21பாவ கைளத்தீவைனெதாடரும்;
நீத மான்களுக்ேகா நன்ைமபலனாகவரும்.
22 நல்லவன் தன்னுைடய பள்ைளகளின்

பள்ைளகளுக்கு ெசாத்ைத
ைவத்துப்ேபாக றான்;

பாவயன் ெசல்வேமா நீத மானுக்காகச்
ேசர்த்துைவக்கப்படும்.

23 ஏைழகளின் வயல் மிகுதயான உணைவ
வைளவக்கும்;

நயாயம்கைடக்காமல்ெகட்டுப்ேபாக றவர்களும்
உண்டு.

24ப ரம்ைபப் பயன்படுத்தாதவன்தன்னுைடய
மகைனப்பைகக்க றான்;

அவன்ேமல் அன்பாக இருக்க றவேனா
அவைனஏற்கனேவதண்டிக்க றான்.

25 நீத மான் தனக்குத் தருப்தயாகச்
சாப்படுக றான்;

துன்மார்க்கர்களுைடய வய ேறா பச யாக
இருக்கும்.
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அத்த யாயம் 14
வேவகமும்அலட்சயமும்

1 புத்தயுள்ள ெபண் தன்னுைடய வீட்ைடக்
கட்டுக றாள்;

புத்தயல்லாத ெபண்ேணா தன்னுைடய
ைககளினால்அைதஇடித்துப்ேபாடுக றாள்.

2 ந தானமாக நடக்க றவன் ெயேகாவாவுக்குப்
பயப்படுக றான்;

தன்னுைடய வழிகளில் தாறுமாறானவேனா
அவைரஅலட்சயம்ெசய்க றான்.

3 மூடன் வாய ேல அவனுைடய அகந்ைதக்கு
ஏற்ற ேகால்உண்டு;

ஞானவான்களின் உதடுகேளா அவர்கைளக்
காப்பாற்றும்.

4 எருதுகள் இல்லாத இடத்தல் களஞ்சயம்
ெவறுைமயாகஇருக்கும்;

காைளகளின் ெபலத்தனாேலா மிகுந்த
வரத்துண்டு.

5ெமய்ச்சாட்ச க்காரன்ெபாய்ெசால்லமாட்டான்;
ெபாய்ச்சாட்ச க்காரேனா ெபாய்கைள

ஊதுகறான்.
6 பரியாசக்காரன் ஞானத்ைதத் ேதடியும்

கண்டுபடிக்கமாட்டான்;
புத்தயுள்ளவனுக்ேகாஅறவுேலசாகவரும்.
7மூடனுைடயமுகத்ைதவ ட்டுவலக ப்ேபா;
அறவுள்ள உதடுகைள அங்ேக

காணமாட்டாய்.
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8தன்னுைடயவழிையச்ச ந்த த்துக்ெகாள்வது
வேவகயன்ஞானம்;

மூடர்களுைடயவஞ்சைனேயாமூடத்தனம்.
9 மூடர்கள் பாவத்ைதக்குற த்துப்

பரியாசம்ெசய்க றார்கள்;
நீத மான்களுக்குள்ேளதயவுஉண்டு.
10 இருதயத்தன் கசப்பு இருதயத்த ற்ேக

ெதரியும்;
அதன் மகழ்ச்ச க்கு அந்நயன் உடந்ைத

ஆகமாட்டான்.
11துன்மார்க்கனுைடயவீடுஅழியும்;
ெசம்ைமயானவனுைடய கூடாரேமா

ெசழிக்கும்.
12 மனிதனுக்குச் ெசம்ைமயாகத் ேதான்றுகற

வழி உண்டு;
அதன்முடிேவா மரணவழிகள்.
13ச ரிப்பலும்மனதற்குத்துக்கமுண்டு;
அந்தமக ழ்ச்ச யன்முடிவுசஞ்சலம்.
14 பன்வாங்கும் இருதயமுள்ளவன்

தன்னுைடயவழிகளிேலயும்,
நல்ல மனிதேனா தன்னிேல தானும்

தருப்தயைடவான்.
15 ேபைதயானவன் எந்த வார்த்ைதையயும்

நம்புவான்;
வேவக ேயா தன்னுைடய நைடயன்ேமல்

கவனமாகஇருக்க றான்.
16 ஞானமுள்ளவன் பயந்து தீைமக்கு

வலகுகறான்;
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மதயீனேனா கடுங்ேகாபம்ெகாண்டு
துணிகரமாகஇருக்க றான்.

17முன்ேகாப மத ேகட்ைடச்ெசய்வான்;
ெகட்டச்ச ந்தைனக்காரன்ெவறுக்கப்படுவான்.
18 ேபைதயர்கள் புத்தயீனத்ைதச்

சுதந்தரிக்க றார்கள்;
வேவக கேளா அறவனால்

முடிசூட்டப்படுக றார்கள்.
19 தீேயார்கள் நல்லவர்களுக்கு முன்பாகவும்,

துன்மார்க்கர்கள் நீத மான்களுைடய
வாசற்படிகளிலும்குனிவதுண்டு.

20 தரித்த ரன் தன்ைனச் ேசர்ந்தவனாலும்
பைகக்கப்படுக றான்;

ெசல்வந்தனுக்ேகா அேநக நண்பர்கள்
உண்டு.

21 ப றைன அவமத க்க றவன்
பாவம்ெசய்க றான்;

தரித்த ரனுக்கு இரங்குகறவேனா
பாக்கயமைடவான்.

22 தீைமைய ேயாச க்க றவர்கள்
தவறுகறார்களல்லேவா?

நன்ைமைய ேயாச க்க றவர்களுக்ேகா
கருைபயும் சத்தயமும்உண்டு.

23எல்லாஉைழப்பனாலும்பயனுண்டு;
உதடுகளின் ேபச்ேசா வறுைமைய மட்டும்

தரும்.
24 ஞானிகளுக்கு முடி அவர்களுைடய

ெசல்வம்;
மூடர்களின்மதயீனம்மூடத்தனேம.
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25ெமய்ச்சாட்ச ெசால்லுகறவன்உய ர்கைளக்
காப்பாற்றுகறான்;

வஞ்சைனக்காரேனா ெபாய்கைள
ஊதுகறான்.

26 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றவனுக்குத்
த டநம்ப க்ைகஉண்டு;

அவனுைடய பள்ைளகளுக்கும் அைடக்கலம்
கைடக்கும்.

27 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல் வாழ்வு
தரும்ஊற்று;

அதனால் மரணக்கண்ணிகளுக்குத்
தப்பலாம்.

28மக்கள்கூட்டம் ராஜாவன்மகைம;
மக்கள்குைறவு தைலவனின் முறவு. 29 நீடிய

சாந்தமுள்ளவன்மகாபுத்த மான்;
முன்ேகாப ேயா புத்தயீனத்ைத

வளங்கச்ெசய்க றான்.
30 சமாதானத்துடன் இருப்பது உடலுக்கு

வாழ்வு;
ெபாறாைமேயா எலும்புருக்க .
31 தரித்த ரைன ஒடுக்குகறவன் அவைன

உண்டாக்கனவைர ந ந்த க்க றான்;
தரித்த ரனுக்குத் தயவு ெசய்க றவேனா

அவைர ேமன்ைமப்படுத்துகறான்;
32 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய தீைமய ேல

வாரிக்ெகாள்ளப்படுவான்;
நீத மாேனா தன்னுைடய மரணத்த ேல

நம்ப க்ைகயுள்ளவன்.
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33 புத்த மானுைடய இருதயத்தல் ஞானம்
தங்கும்; மதயீனர்களிடத்தல்
உள்ளேதா ெவளிப்படும்.

34 நீத மக்கைள உயர்த்தும்; பாவேமா எந்த
மக்களுக்கும்இகழ்ச்ச .

35 ராஜாவன் தயவு வ ேவகமுள்ள
பணிவைடக்காரன்ேமல்இருக்கும்;

அவனுைடய ேகாபேமா அவமானத்ைத
உண்டாக்குகறவன்ேமல்இருக்கும்.

அத்த யாயம் 15
வாழ்வன்ஒழுங்குமுைறகள்

1சாந்தமானபதல்கடுங்ேகாபத்ைதஅடக்கும்;
கடுஞ்ெசாற்கேளா ேகாபத்ைத எழுப்பும்.

2 ஞானிகளின் நாவு அறைவ
உபேயாகப்படுத்தும்;

மூடர்களின்வாேயா புத்தயீனத்ைதக்கக்கும்.
3 ெயேகாவாவன் கண்கள் எந்த

இடத்தலுமிருந்து,
நல்லவர்கைளயும், தீயவர்கைளயும்

ேநாக்க ப்பார்க்க றது.
4 ஆேராக்கயமுள்ள நாவு ஜீவமரம்; நாவன்

மாறுபாேடாஆவையெநாறுக்கும்.
5மூடன் தன்னுைடய தகப்பனுைடய புத்தைய

அலட்சயப்படுத்துகறான்;
கடிந்துெகாள்ளுதைலக் கவனித்து

நடக்க றவேனாவ ேவக .
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6 நீத மானுைடய வீட்டில் அதக ெபாக்கஷம்
உண்டு;

துன்மார்க்கனுைடய வருமானத்த ேலா
துன்பம்உண்டு.

7 ஞானிகளின் உதடுகள் அறைவ
வைதக்கும்;

மூடர்களின்இருதயேமாஅப்படியல்ல.
8 துன்மார்க்கர்களுைடய பலி

ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானது;
ெசம்ைமயானவர்களின் ெஜபேமா

அவருக்குப் ப ரியம்.
9 துன்மார்க்கர்களுைடய வழி

ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானது;
நீதையப் பன்பற்றுகறவைனேயா அவர்

ேநச க்க றார்.
10 வழிையவ ட்டு வலகுகறவனுக்குப்

புத்த மத எரிச்சலாகஇருக்கும்;
கடிந்துெகாள்ளுதைல ெவறுக்கறவன்

சாவான்.
11 பாதாளமும் அழிவும் ெயேகாவாவன்

பார்ைவக்குமுன்பாகஇருக்க,
மனுமக்களுைடய இருதயம் அத கமாக அவர்

முன்பாகஇருக்குமல்லேவா?
12 பரியாசக்காரன் தன்ைனக்

கடிந்துெகாள்ளுகறவைன
ேநச க்கமாட்டான்;

ஞானவான்களிடத்தல் ேபாகவுமாட்டான்.
13மனமக ழ்ச்ச முகமலர்ச்சையத்தரும்;
மனதுக்கத்தனாேலஆவ முறந்துேபாகும்.
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14புத்த மானுைடயமனம்அறைவத்ேதடும்;
மூடர்களின்வாேயா மதயீனத்ைத ேமயும்.
15 சறுைமப்பட்டவனுைடய நாட்கெளல்லாம்

தீங்குள்ளைவகள்;
மனரம்மியேமா ந ரந்தரவருந்து.
16 சஞ்சலத்ேதாடு கூடிய அதகப்

ெபாருட்கைளவ ட,
ெயேகாவாைவப் பற்றும் பயத்ேதாடு கூடிய

ெகாஞ்சப்ெபாருேளஉத்தமம்.
17 பைகேயாடு இருக்கும் ெகாழுத்த எருதன்

கறையவ ட,
ச ேநகத்ேதாடு இருக்கும் இைலக்கற ேய

நல்லது.
18ேகாபக்காரன்சண்ைடையஎழுப்புக றான்;
நீடியசாந்தமுள்ளவேனா சண்ைடைய

அமர்த்துகறான்.
19ேசாம்ேபறயன்வழிமுள்ேவலிக்குச் சமம்;
நீத மானுைடயவழிேயா ராஜபாைத.
20 ஞானமுள்ள மகன் தகப்பைனச்

சந்ேதாஷப்படுத்துகறான்;
மதயற்ற மனிதேனா தன்னுைடய தாைய

அலட்சயப்படுத்துகறான்.
21மூடத்தனம்புத்தயீனனுக்குச் சந்ேதாஷம்;
புத்த மாேனா தன்னுைடய ெசயல்கைளச்

ெசம்ைமப்படுத்துகறான்.
22 ஆேலாசைன இல்லாததால் எண்ணங்கள்

சைதந்துேபாகும்;
ஆேலாசைனக்காரர்கள் அேநகர் இருந்தால்

அைவகள்உறுத ப்படும்.
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23 மனிதனுக்குத் தன்னுைடய
வாய்ெமாழியனால்மக ழ்ச்ச யுண்டாகும்;

ஏற்றகாலத்தல்ெசான்னவார்த்ைதஎவ்வளவு
நல்லது!

24கீழானபாதாளத்ைதவ ட்டுவலகும்படி,
வேவக க்கு வாழ்வன் வழியானது

உன்னதத்ைத ேநாக்கும்வழியாகும்.
25 அகங்காரியன் வீட்ைடக் ெயேகாவா

படுங்க ப்ேபாடுவார்;
வதைவயன் எல்ைலையேயா

நைலப்படுத்துவார்.
26துன்மார்க்கர்களுைடயநைனவுகள்
ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானைவகள்;
சுத்தமானவர்களுைடய வார்த்ைதகேளா

இன்பமானைவகள்.
27ெபாருளாைசக்காரன்தன்னுைடயவீட்ைடக்

கைலக்க றான்;
லஞ்சங்கைள ெவறுக்கறவேனா

பைழப்பான்.
28 நீத மானுைடய மனம் பதல் ெசால்ல

ேயாச க்கும்;
துன்மார்க்கனுைடய வாேயா தீைமகைளக்

ெகாப்பளிக்கும்.
29துன்மார்க்கர்களுக்குக்ெயேகாவாதூரமாக

இருக்க றார்;
நீத மான்களின்ெஜபத்ைதேயா ேகட்க றார்.
30 கண்களின் ஒளி இருதயத்ைதப்

பூரிப்பாக்கும்;
நற்ெசய்த எலும்புகைளஆேராக்கயமாக்கும்.
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31 வாழ்வுக்ேகதுவான கடிந்துெகாள்ளுதைல
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்காது

ஞானிகளிடத்த ேலதங்கும்.
32 புத்த மதையத் தள்ளிவடுக றவன்

தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ெவறுக்கறான்;

கடிந்துெகாள்ளுதைலக் ேகட்க றவேனா
ஞானமைடவான்.

33 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்
ஞானத்ைதப் ேபாத க்கும்;

ேமன்ைமக்குமுன்னானதுதாழ்ைம.

அத்த யாயம் 16
ேதவஞானமும்நீதயும்

1மனதன்ேயாசைனகள்மனிதனுைடயது;
நாவன்பதல்ெயேகாவாவால்வரும்.
2மனிதனுைடயவழிகெளல்லாம்அவனுைடய

பார்ைவக்குச்சுத்தமானைவகள்;
ெயேகாவாேவாஆவகைளநறுத்துப்பார்க்க றார்.
3 உன்னுைடய ெசயல்கைளக்

ெயேகாவாவுக்குஒப்புவ ;
அப்ெபாழுது உன்னுைடய ேயாசைனகள்

உறுத ப்படும்.
4 ெயேகாவா எல்லாவற்ைறயும் தமக்ெகன்று

பைடத்தார்;
தீங்குநாளுக்காகத் துன்மார்க்கைனயும்

உண்டாக்கனார்.
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5 மனேமட்டிைமயுள்ளவன் எவனும்
ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானவன்;

ைகேயாடு ைகேகார்த்தாலும் அவன்
தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்.

6கருைபயனாலும்,சத்தயத்தனாலும்பாவம்
நவ ர்த்தயாகும்;

ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக றதனால்
மனிதர்கள் தீைமையவ ட்டு
வலகுவார்கள்.

7 ஒருவனுைடய வழிகள் ெயேகாவாவுக்குப்
ப ரியமாகஇருந்தால்,

அவனுைடயஎத ரிகளும்சமாதானமாகும்படிச்
ெசய்வார்.

8 அநயாயமாக வந்த அத க
வருமானத்ைதவ ட,

நயாயமாக வந்த ெகாஞ்ச வருமானேம
நல்லது.

9 மனிதனுைடய இருதயம் அவனுைடய
வழிைய ேயாச க்கும்;

அவனுைடயநைடகைளஉறுத ப்படுத்துகறவேரா
ெயேகாவா.

10 ராஜாவன் உதடுகளில் இனிய வார்த்ைத
ப றக்கும்;

நயாயத்தல்அவனுைடயவாய்தவறாது.
11 நயாயமான நைறேகாலும் தராசும்

ெயேகாவாவுைடயது;
ைபயலிருக்கும் நைறகல்ெலல்லாம்

அவருைடயெசயல்.
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12 அநயாயம்ெசய்வது ராஜாக்களுக்கு
அருவருப்பு;

நீதயனால் சங்காசனம்உறுத ப்படும்.
13 நீதயுள்ள உதடுகள் ராஜாக்களுக்குப்

ப ரியம்;
ந தானமாகப் ேபசுக றவன்ேமல் ராஜாக்கள்

ப ரியப்படுவார்கள்.
14 ராஜாவன் ேகாபம் மரணதூதர்களுக்குச்

சமம்;
ஞானமுள்ளவேனாஅைதஆற்றுவான்.
15ராஜாவன்முகக்கைளயல்வாழ்வுஉண்டு;
அவனுைடய தயவு பன்மாரிெபய்யும்

ேமகத்ைதப்ேபால்இருக்கும்.
16 ெபான்ைனச் சம்பாத ப்பைதவ ட

ஞானத்ைதச் சம்பாத ப்பது எவ்வளவு
நல்லது!

ெவள்ளிைய சம்பாத ப்பைதவ ட புத்தையச்
சம்பாத ப்பதுஎவ்வளவுேமன்ைம

17 தீைமைய வ ட்டு வலகுவேத
ெசம்ைமயானவர்களுக்குச் சமனான
பாைத;

தன்னுைடயநைடையக்கவனித்தருக்க றவன்
தன்னுைடய ஆத்துமாைவக்
காக்க றான்.

18அழிவுக்குமுன்னானதுஅகந்ைத;
வழுதலுக்குமுன்னானதுமனேமட்டிைம.
19அகங்காரிகேளாடுெகாள்ைளப்ெபாருைளப்

பங்கடுவைதவ ட,
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சறுைமயானவர்கேளாடு மனத்தாழ்ைமயாக
இருப்பதுநலம்.

20 வேவகத்துடன் காரியத்ைத
நடப்ப க்க றவன்நன்ைமெபறுவான்;

ெயேகாவாைவநம்புக றவன்பாக்கயவான்.
21 இருதயத்தல் ஞானமுள்ளவன் வேவக

எனப்படுவான்;
உதடுகளின் இனிைம கல்வையப்

ெபருகச்ெசய்யும்.
22 புத்த தன்ைன உைடயவர்களுக்கு

ஜீவஊற்று; மதயீனர்களின் ேபாதைன
மதயீனேம.

23ஞானியன்இருதயம்அவனுைடயவாய்க்கு
அறைவஊட்டும்;

அவனுைடய உதடுகளுக்கு அது ேமன்ேமலும்
கல்வையக்ெகாடுக்கும்.

24 இனிய ெசாற்கள் ேதன்கூடுேபால்
ஆத்துமாவுக்குஇன்பமும்,

எலும்புகளுக்குமருந்தாகும்.
25 மனிதனுக்குச் ெசம்ைமயாகத் ேதான்றுகற

வழியுண்டு;
அதன்முடிேவா மரணவழிகள்.
26 உைழக்க றவன் தனக்காகேவ

உைழக்க றான்;
அவனுைடய வாய் அைத அவனிடத்தல்

வருந்த க் ேகட்கும்.
27வீணானமகன்கண்டிவடுகறான்;
அவனுைடய உதடுகளில் இருப்பது எரிக ற

அக்கனிேபான்றது.
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28 மாறுபாடுள்ளவன் சண்ைடையக்
களப்பவடுகறான்;

ேகாள் ெசால்லுகறவன்உய ர் நண்பைனயும்
ப ரித்துவடுகறான்.

29 ெகாடுைமயானவன் தன்னுைடய
அயலானுக்குநயங்காட்டி,

அவைன நலமல்லாத வழிய ேல
நடக்கச்ெசய்க றான்.

30 அவனுைடய மாறுபாடானைவகைள
ேயாச க்கும்படி தன்னுைடய கண்கைள
மூடி,

தீைமையச் ெசய்யும்படி தன்னுைடய
உதடுகைளக்கடிக்க றான்.

31 நீதயன் வழியல் உண்டாகும் நைர
முடியானது

மகைமயானக ரீடம்.
32 பலவாைனவட நீடிய சாந்தமுள்ளவன்

உத்தமன்;
பட்டணத்ைதப் ப டிக்க றவைனவட

தன்னுைடய மனைத அடக்குகறவன்
உத்தமன்.

33சீட்டுமடிய ேல ேபாடப்படும்;
காரியத்தன்முடிேவாெயேகாவாவால்வரும்.

அத்த யாயம் 17
வேவகத்தனால்வரும்நன்ைம

1 சண்ைடேயாடுகூடிய வீடுநைறந்த
சுைவயானஉணைவவட,
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சமாதானத்ேதாடு சாப்படும் ெவறும் அப்பேம
நலம்.

2 புத்தயுள்ள ேவைலக்காரன் அவமானத்ைத
உண்டாக்குகறமகைனஆண்டு,

சேகாதரர்களுைடய சுதந்தரத்தல் பங்ைக
அைடவான்.

3 ெவள்ளிையக் குைகயும், ெபான்ைனப்
புடமும் ேசாத க்கும்;

இருதயங்கைளச் ேசாத க்க றவேரா
ெயேகாவா.

4 தீயவன் அக்க ரம உதடுகள் ெசால்வைத
உற்றுக்ேகட்க றான்;

ெபாய்யன் ேகடுள்ள நாவுக்குச்
ெசவெகாடுக்க றான்.

5 ஏைழையப் புறக்கணிக்க றவன் அவைன
உண்டாக்கனவைர சப க்க றான்;

ஆபத்ைதக் குற த்துக் மக ழ்க றவன்
தண்டைனக்குத்தப்பமாட்டான்.

6 பள்ைளகளின் பள்ைளகள்
முத ேயார்களுக்குக்க ரீடம்;

பள்ைளகளின் ேமன்ைம அவர்களுைடய
தகப்பன்மார்கேள.

7 ேமன்ைமயானைவகைளப் ேபசும் உதடு
மூடனுக்குத்தகாது;

ெபாய் ேபசும் உதடு ப ரபுவுக்கு ெகாஞ்சம்கூட
தகாது.

8 லஞ்சம் வாங்குகறவர்களின் பார்ைவக்கு
அதுஇரத்தனம்ேபாலஇருக்கும்;

அது பார்க்கும் தைசெயல்லாம் காரியம்
வாய்க்கும்.
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9குற்றத்ைதமூடுகறவன்நட்ைபநாடுக றான்;
ேகட்டைதச் ெசால்லுகறவன் உய ர்

நண்பைனயும்ப ரித்துவடுகறான்.
10மூடைனநூறடிஅடிப்பைதவ ட,
புத்த மாைன வாயனால் கண்டிப்பேத

அத கமாகஉைறக்கும்.
11தீயவன்கலகத்ைதேய ேதடுக றான்;
ெகாடிய தூதன் அவனுக்கு வேராதமாக

அனுப்பப்படுவான்.
12 தன்னுைடய மத ேகட்டில் த ரியும்

மதயீனனுக்குஎத ர்ப்படுவைதவ ட,
குட்டிகைளப் பறெகாடுத்த கரடிக்கு

எத ர்ப்படுவதுேமல்.
13நன்ைமக்குத்தீைமெசய்க றவன்எவேனா,
அவனுைடயவீட்ைடவ ட்டுத்தீைமநீங்காது.
14 சண்ைடயன் ஆரம்பம் மதைகத்

த றந்துவடுகறதுேபாலஇருக்கும்;
ஆதலால் வவாதம் எழும்புமுன்பு அைத

வ ட்டுவடு.
15துன்மார்க்கைனநீத மானாக்குகறவனும்,
நீத மாைனக்குற்றவாளியாக்குக றவனுமாகய

இந்த இருவரும் ெயேகாவாவுக்கு
அருவருப்பானவர்கள்.

16 ஞானத்ைத வாங்கும்படி மூடன் ைகய ேல
பணம்என்னத்தற்கு?

அதன்ேமல்அவனுக்குமனமில்ைலேய.
17நண்பன்எல்லாக் காலத்தலும்ேநச ப்பான்;
இடுக்கணில் உதவேவ சேகாதரன்

ப றந்தருக்க றான்.
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18 புத்தயீனன் தன்னுைடய நண்பனுக்காக
உறுதயளித்துப் பைணப்படுகறான்.

19வவாதப்ப ரியன்பாவப்ப ரியன்;
தன்னுைடய வாசைல உயர்த்த க்

கட்டுக றவன்அழிைவநாடுக றான்.
20 மாறுபாடான இருதயமுள்ளவன்

நன்ைமையக்கண்டைடவதல்ைல;
ெபாய் நாவுள்ளவன்தீைமயல்வழுவான்.
21 மத ெகட்ட மகைனப் ெபறுகறவன்

தனக்குச் சஞ்சலம் உண்டாக அவைனப்
ெபறுகறான்;

மதயீனனுைடய தகப்பனுக்கு
மக ழ்ச்ச யல்ைல.

22மனமக ழ்ச்ச நல்லமருந்து;
முறந்த ஆவேயா எலும்புகைள

உலரச்ெசய்யும்.
23 துன்மார்க்கன், நீதயன் வழிையப்புரட்ட

மடியலுள்ளலஞ்சத்ைதவாங்குகறான்.
24ஞானம்புத்த மானுக்குமுன்பாகஇருக்கும்;
மூடனுைடய கண்கேளா பூமியன் கைடச

எல்ைலகள்வைரெசல்லும்.
25மத ெகட்ட மகன்தன்னுைடயதகப்பனுக்குச்

சலிப்பும்,
தன்ைனப் ெபற்றவர்களுக்குக்

கசப்புமானவன்.
26 நீத மாைனத் தண்டிப்பதும்,

நயாயம்ெசய்க றவைனப் ப ரபுக்கள்
அடிக்க றதும்தகுதயல்ல.
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27 அறவாளி தன்னுைடய வார்த்ைதகைள
அடக்குகறான்;

வேவக குளிர்ந்த மனமுள்ளவன்.
28 ேபசாமலிருந்தால் மூடனும் ஞானவான்

என்றுஎண்ணப்படுவான்;
தன்னுைடய உதடுகைள மூடுகறவன்

புத்த மான்என்றுஎண்ணப்படுவான்.

அத்த யாயம் 18
ஞானம்வாழ்வன்வழிகாட்டி

1 ப ரிந்து ேபாக றவன் தன்னுைடய
ஆைசயன்படிெசய்யப்பார்க்க றான்,

எல்லா ஞானத்தலும் தைலய ட்டுக்
ெகாள்ளுகறான்.

2மூடன்ஞானத்தல்ப ரியம்ெகாள்ளாமல்,
தன்னுைடய மனதலுள்ளைவகைள

ெவளிப்படுத்தப் ப ரியப்படுக றான்.
3 துன்மார்க்கன் வர அவமானம் வரும்;

அவமானத்ேதாடுஇகழ்ச்ச யும்வரும்.
4 மனிதனுைடய வாய்ெமாழிகள் ஆழமான

தண்ணீர்ேபாலஇருக்கும்;
ஞானத்தன்ஊற்று பாய்க ற ஆற்ைறப்ேபால

இருக்கும்.
5வழக்க ேலநீத மாைனத்ேதாற்கடிக்க றதற்கு,
துன்மார்க்கனுக்கு பாரபட்சம் ெசய்வது

நல்லதல்ல.
6 மூடனுைடய உதடுகள் வவாதத்தல்

நுைழயும்,
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அவனுைடயவாய்அடிகைளவரவைழக்கும்.
7மூடனுைடயவாய்அவனுக்குக் ேகடு,
அவனுைடய உதடுகள் அவனுைடய

ஆத்துமாவுக்குக்கண்ணி.
8 ேகாள்ெசால்க றவனுைடய வார்த்ைதகள்

வைளயாட்டுப்ேபாலஇருக்கும்,
ஆனாலும்அைவகள்உள்ளத்தற்குள்குத்தும்.
9 தன்னுைடய ேவைலயல் அசதயாக

இருப்பவன் அைனத்ைதயும்
அழிப்பவனுக்குச் சேகாதரன்.

10 ெயேகாவாவன் நாமம் மிகவும் பலத்த
ேகாட்ைட;

நீத மான்அதற்குள்ஓடிசுகமாகஇருப்பான்.
11 ெசல்வந்தனுைடய ெபாருள் அவனுக்கு

பாதுகாப்பானபட்டணம்;
அது அவனுைடய எண்ணத்தல் உயர்ந்த

மதல்ேபாலஇருக்கும்.
12 அழிவு வருமுன்பு மனிதனுைடய இருதயம்

இறுமாப்பாகஇருக்கும்;
ேமன்ைமக்குமுன்னானதுதாழ்ைம.
13 காரியத்ைதக் ேகட்பதற்குமுன் பதல்

ெசால்லுகறவனுக்கு,
அதுபுத்தயீனமும்ெவட்கமுமாகஇருக்கும்.
14 மனிதனுைடய ஆவ அவனுைடய

பலவீனத்ைதத்தாங்கும்;
முறந்தஆவ யாரால்தாங்கக்கூடும்?
15 புத்த மானுைடய மனம் அறைவச்

சம்பாத க்கும்;
ஞானியன்ெசவ அறைவநாடும்.



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 18:16lxxநீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 18:22

16 ஒருவன் ெகாடுக்கும் ெவகுமத அவனுக்கு
வழிஉண்டாக்க ,

ெபரிேயார்களுக்கு முன்பாக அவைனக்
ெகாண்டுேபாய்வடும்.

17 தன்னுைடய வழக்க ேல முதலில்
ேபசுக றவன் நீத மான்ேபால்
காணப்படுவான்;

அவனுைடய அயலாேனா வந்து அவைன
பரிேசாத க்க றான்.

18சீட்டுப்ேபாடுதல்வ ேராதங்கைளஒழித்து,
பலவான்கள்நடுேவநயாயம்தீர்க்கும்.
19 பாதுகாப்பான பட்டணத்ைத

வசப்படுத்துவைதவ ட
ேகாபம்ெகாண்ட சேகாதரைன

வசப்படுத்துவதுகடினம்;
அவர்களுைடய வ ேராதங்கள் ேகாட்ைடத்

தாழ்ப்பாள்கள்ேபாலஇருக்கும்.
20 அவனவன் வாயன் பலனால் அவனவன்

வயறுந ரம்பும்;
அவனவன் உதடுகளின் வைளவனால்

அவனவன்தருப்தயாவான்.
21 மரணமும், ஜீவனும் நாவன் அதகாரத்தல்

இருக்கும்;
அதல் ப ரியப்படுக றவர்கள் அதன்

கனிையச் சாப்படுவார்கள்.
22 மைனவையக் கண்டைடக றவன்

நன்ைமயானைதக்கண்டைடக றான்;
ெயேகாவாவால் தயைவயும்

ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறான்.
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23தரித்த ரன்ெகஞ்ச க்ேகட்க றான்;
ெசல்வந்தன்கடினமாகஉத்த ரவுெகாடுக்க றான்.
24நண்பர்கள்உள்ளவன்ேநச க்கேவண்டும்;
சேகாதரைனவட அத க ெசாந்தமாக

ேநச க்கப்படுபவனும்உண்டு.

அத்த யாயம் 19
ஞானம்நன்ைமகளின்ஊற்று

1மாறுபாடானஉதடுகளுள்ளமூடைனவட,
உத்தமனாக நடக்க ற தரித்த ரேன

ச றப்பானவன்.
2 ஆத்துமா அறவல்லாமல் இருப்பது

நல்லதல்ல;
கால்துரிதமானவன்தப்ப நடக்க றான்.
3 மனிதனுைடய மதயீனம் அவனுைடய

வழிையத்தாறுமாறாக்கும்;
என்றாலும் அவனுைடய மனம்

ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
எரிச்சலைடயும்.

4ெசல்வம்அேநக நண்பர்கைளச் ேசர்க்கும்;
தரித்த ரேனா தன்னுைடய நண்பனாலும்

ப ரிந்துேபாவான்.
5 ெபாய்ச்சாட்ச க்காரன் தண்டைனக்குத்

தப்பான்;
ெபாய்கைளப் ேபசுக றவனும்தப்புவதல்ைல.
6 ப ரபுவன் தயைவ அேநகர் வருந்த க்

ேகட்பார்கள்;
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ெகாைடெகாடுக்க றவனுக்கு எவனும்
நண்பன்.

7 தரித்த ரைன அவனுைடய சேகாதரர்கள்
எல்ேலாரும் பைகக்க றார்கேள,

எத்தைன அதகமாக அவனுைடய நண்பர்கள்
அவனுக்குத்தூரமாவார்கள்;

அவர்களுைடய வார்த்ைதகைள அவன்
நாடுக றான்,

அைவகேளாெவறும்வார்த்ைதகேள.
8 ஞானத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுகறவன்

தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ேநச க்க றான்;

புத்தையக்காக்க றவன்நன்ைமயைடவான்.
9 ெபாய்சாட்ச க்காரன் தண்டைனக்குத்

தப்பமாட்டான்;
ெபாய்கைளப் ேபசுக றவன்நாசமைடவான்.
10மூடனுக்குச்ெசல்வம்தகாது;
ப ரபுக்கைள ஆண்டுெகாள்வது

அடிைமயானவனுக்கு எவ்வளவும்
தகாது.

11 மனிதனுைடய வ ேவகம் அவனுைடய
ேகாபத்ைதஅடக்கும்;

குற்றத்ைதமன்னிப்பதுஅவனுக்குமகைம.
12 ராஜாவன் ேகாபம் சங்கத்தன்

ெகர்ச்ச ப்புக்குச் சமானம்;
அவனுைடய தயவு புல்லின்ேமல் ெபய்யும்

பனிேபாலஇருக்கும்.
13மூடனாகயமகன்தன்னுைடயதகப்பனுக்கு

மிகுந்ததுக்கம்;



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம்19:14lxxiiiநீத ெமாழிகள்அத்தயாயம்19:20

மைனவயன் சண்ைடகள் ஓயாமல் ஒழுகும்
நீர்.

14 வீடும் ெசல்வமும் ெபற்ேறார்கள் ைவக்கும்
ெசாத்து;

புத்தயுள்ள மைனவேயா ெயேகாவா
அருளும்ஈவு.

15ேசாம்பல்தூங்கவழச்ெசய்யும்;
அசதயானவன்பட்டினியாகஇருப்பான்.
16 கட்டைளையக் காத்துக்ெகாள்ளுகறவன்

தன்னுைடய ஆத்துமாைவக்
காக்க றான்;

தன்னுைடய வழிகைள அவமத க்க றவன்
சாவான்.

17 ஏைழக்கு இரங்குகறவன்
ெயேகாவாவுக்குக்கடன்ெகாடுக்க றான்;

அவன் ெகாடுத்தைத அவர் தரும்பக்
ெகாடுப்பார்.

18 நம்ப க்ைகயருக்கும்வைர உன்னுைடய
மகைனத்தண்டி;

ஆனாலும் அவைனக் ெகால்ல உன்னுைடய
ஆத்துமாவல்தீர்மானிக்காேத.

19கடுங்ேகாப தண்டைனக்குள்ளாவான்;
நீ அவைனத் தப்புவத்தால் தரும்பவும்

தப்புவ க்கேவண்டியதாகவரும்.
20 உன்னுைடய முடிவுகாலத்தல் நீ

ஞானமுள்ளவனாகஇருக்கும்படி,
ஆேலாசைனையக்ேகட்டு, புத்த மதைய

ஏற்றுக்ெகாள்.
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21மனிதனுைடய இருதயத்தன் எண்ணங்கள்
அேநகம்;

ஆனாலும் ெயேகாவாவுைடய ேயாசைனேய
நைலநற்கும்.

22 நன்ைமெசய்ய மனிதன் ெகாண்டிருக்கும்
ஆைசேயதயவு;

ெபாய்யைனவடதரித்த ரன்ச றப்பானவன்.
23 ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்

வாழ்க்ைகக்குஏதுவானது;
அைத அைடந்தவன் தருப்தயைடந்து

நைலத்தருப்பான்;
தீைமஅவைனஅணுகாது.
24 ேசாம்ேபற தன்னுைடய ைகைய

பாத்த ரத்த ேலைவத்து,
அைதத் தரும்பத் தன்னுைடய வாய்க்குகூட

ெகாண்டுேபாகாமல்இருக்க றான்.
25பரியாசக்காரைனஅடி,அப்ெபாழுது ேபைத

எச்சரிக்கப்படுவான்;
புத்த மாைனக் கடிந்துெகாள், அவன்

அறவுள்ளவனாவான்.
26 தன்னுைடய தகப்பைனக்

ெகாள்ைளயடித்து, தன்னுைடய
தாையத்துரத்தவடுகறவன்,

ெவட்கத்ைதயும், அவமானத்ைதயும்
உண்டாக்குகறமகன்.

27 என் மகேன, அறைவத் தரும்
வார்த்ைதகைளவ ட்டுவலகச்ெசய்யும்

ேபாதகங்கைளநீ ேகட்காேத.
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28 அநயாய சாட்ச க்காரன் நயாயத்ைத
சப க்க றான்;

துன்மார்க்கர்களுைடய வாய் அக்க ரமத்ைத
வழுங்கும்.

29பரியாசக்காரர்களுக்குத்தண்டைனகளும்,
மூடர்களுைடய முதுகுக்கு அடிகளும்

ஆயத்தமாகஇருக்க றது.

அத்த யாயம் 20
தீைமையத்தவ ர்த்தல்

1த ராட்ைசரசம் பரியாசம்ெசய்யும்; மதுபானம்
கூச்சலிடும்;

அதனால் மயங்குகற ஒருவனும்
ஞானவானல்ல.

2 ராஜாவன் ேகாபம் சங்கத்தன்
ெகர்ச்ச ப்புக்குச் சமம்;

அவைனக் ேகாபப்படுத்துகறவன்
தன்னுைடய உயருக்ேக
துேராகம்ெசய்க றான்.

3 வழக்குக்கு வலகுவது மனிதனுக்கு
ேமன்ைம;

மூடனானவன் எவனும் அத ேல
தைலய ட்டுக்ெகாள்வான்.

4ேசாம்ேபற குளிருக றதுஎன்றுஉழமாட்டான்;
அறுப்ப ேல ப ச்ைசேகட்டாலும் அவனுக்கு

ஒன்றும்கைடக்காது.
5மனிதனுைடயஇருதயத்தலுள்ள ேயாசைன

ஆழமானதண்ணீர்ேபாலஇருக்க றது;
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புத்த மாேனாஅைதெமாண்ெடடுப்பான்.
6 மனிதர்கள் ெபரும்பாலும்

தங்களுைடய தாராள குணத்ைத
ப ரபலப்படுத்துவார்கள்;

உண்ைமயான மனிதைனக்
கண்டுபடிப்பவன்யார்?

7 நீத மான் தன்னுைடய உத்தமத்த ேல
நடக்க றான்;

அவனுக்குப்ப றகு அவனுைடய
பள்ைளகளும் பாக்கயவான்களாக
இருப்பார்கள்.

8நயாயாசனத்தல்வீற்றருக்கும் ராஜா
தன்னுைடய கண்களினால் எல்லாத்

தீங்ைகயும் ச தறச்ெசய்க றான்.
9 என்னுைடய இருதயத்ைதச்

சுத்தமாக்க ேனன்,
என்னுைடயபாவம்நீங்கசுத்தமாேனன்என்று

ெசால்லக்கூடியவன்யார்?
10ெவவ்ேவறானநைறகல்லும்,
ெவவ்ேவறான மரக்காலும் ஆகய

இவ்வ ரண்டும் ெயேகாவாவுக்கு
அருவருப்பானைவகள்.

11 பள்ைளயானாலும், அதன் ெசயல்கள்
சுத்தேமா ெசம்ைமேயா என்பது,

அதன்ெசயலினால்ெவளிப்படும்.
12ேகட்க ற காதும், காண்கறகண்ணும்
ஆகய இந்த இரண்ைடயும் ெயேகாவா

உண்டாக்கனார்.



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம்20:13lxxviiநீத ெமாழிகள்அத்தயாயம்20:20

13 தூக்கத்ைத வரும்பாேத, வரும்பனால்
தரித்த ரனாவாய்;

கண்வழித்தரு, அப்ெபாழுது உணவனால்
தருப்தயாவாய்.

14 வாங்குகறவன்: நல்லதல்ல, நல்லதல்ல
என்பான்;

ேபாய்வ ட்டபன்ேபா ெமச்ச க்ெகாள்வான்.
15 ெபான்னும் மிகுதயான முத்துக்களும்

உண்டு;
அறவுள்ள உதடுகேளா வைல உயர்ந்த

இரத்தனம்.
16 அந்நயனுக்காகப் பைணப்பட்டவனுைடய

ஆைடையஎடுத்துக்ெகாள்;
அந்நய ெபண்ணுக்காக அவனுைடய

ைகயல்ஈடுவாங்க க்ெகாள்.
17 வஞ்சைனயனால் வந்த உணவு

மனிதனுக்குஇன்பமாகஇருக்கும்;
பன்ேபா அவனுைடய வாய்

உணவுப்பருக்ைகக் கற்களால்
ந ரப்பப்படும்.

18 ஆேலாசைனயனால் எண்ணங்கள்
உறுத ப்படும்;

நல்ேயாசைனெசய்துயுத்தம்ெசய்.
19 தூற்றக்ெகாண்டு த ரிக றவன்

இரகசயங்கைளெவளிப்படுத்துவான்;
ஆதலால் தன்னுைடய உதடுகளினால்

அத கம் ேபசுக றவேனாடு ேசராேத.
20 தன்னுைடய தகப்பைனயும் தன்னுைடய

தாையயும்தூஷக்கறவனுைடய
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தீபம் காரிருளில்அைணந்துேபாகும்.
21 ஆரம்பத்த ேல வைரவாகக் கைடத்த

சுதந்தரம் முடிவ ேல ஆசீர்வாதம்
ெபறாது.

22 தீைமக்குச் சரிக்கட்டுேவன் என்று
ெசால்லாேத;

ெயேகாவாவுக்குக் காத்தரு, அவர் உன்ைன
இரட்ச ப்பார்.

23ெவவ்ேவறானநைறகற்கள்
ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானைவகள்;
கள்ளத்தராசு நல்லதல்ல.
24 ெயேகாவாவாேல மனிதர்களுைடய

நைடகள்வாய்க்கும்;
ஆைகயால் மனிதன் தன்னுைடய வழிைய

அற ந்துெகாள்வதுஎப்படி?
25 பரிசுத்தமானைத வழுங்குகறதும்,

ெபாருத்தைன ெசய்தபன்பு
ேயாச க்க றதும்,

மனிதனுக்குக்கண்ணியாகஇருக்கும்.
26 ஞானமுள்ள ராஜா துன்மார்க்கர்கைள

ச தறடித்து,
அவர்கள்ேமல்உருைளையஉருட்டுவான்.
27 மனிதனுைடய ஆவ ெயேகாவா தந்த

தீபமாகஇருக்க றது;
அது உள்ளத்தல் உள்ளைவகைளெயல்லாம்

ஆராய்ந்துபார்க்கும்.
28தையயும் சத்தயமும் ராஜாைவக்காக்கும்;
தையயனாேல தன்னுைடய சங்காசனத்ைத

ந ற்கச்ெசய்வான்.
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29வாலிபர்களின்அலங்காரம்அவர்களுைடய
பலம்;

முத ர்வயதானவர்களின் மகைம அவர்கள்
நைர.

30காயத்தன்தழும்புகளும்,
உள்ளத்தல்உைறக்கும்அடிகளும்,
ெபால்லாதவைனஅழுக்குநீங்கத்துைடக்கும்.

அத்த யாயம் 21
ெயேகாவாவன்ஆளுைக

1 ராஜாவன் இருதயம் ெயேகாவாவன்
ைகயல்நீரூற்ைறப்ேபாலஇருக்க றது;

அைதத் தமது ச த்தத்தன்படி அவர்
தருப்புக றார்.

2 மனிதனுைடய வழிெயல்லாம் அவனுைடய
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயாகத்
ேதான்றும்;

ெயேகாவாேவா இருதயங்கைள
நறுத்த ப்பார்க்க றார்.

3 பலியடுவைதவ ட, நீதயும் நயாயமும்
ெசய்வேதெயேகாவாவுக்குப் ப ரியம்.

4ேமட்டிைமயானபார்ைவயும்,
அகந்ைதயான மனமுமுள்ள துன்மார்க்கர்கள்

ேபாடும் ெவளிச்சம் பாவேம.
5 ஜாக்க ரைதயுள்ளவனுைடய
நைனவுகள்ெசல்வத்த ற்கும்,

பதறுகறவனுைடய நைனவுகள்
தரித்த ரத்த ற்கும்ஏதுவாகும்.

6ெபாய்நாவனால்ெபாருைளச் சம்பாத ப்பது



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 21:7lxxxநீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 21:13

சாைவத் ேதடுக றவர்கள் வடுகற
சுவாசம்ேபாலஇருக்கும்.

7 துன்மார்க்கர்கள் நயாயம்ெசய்ய
மனமில்லாமல்இருக்கறபடியால்,

அவர்கள்அழிக்கப்பட்டுேபாவார்கள்.
8 குற்றமுள்ளவன் தன்னுைடய வழிகளில்

மாறுபாடுள்ளவன்;
சுத்தமுள்ளவேனா தன்னுைடய ெசயலில்

ெசம்ைமயானவன்.
9 சண்ைடக்காரிேயாடு ஒரு ெபரிய வீட்டில்

குடியருப்பைதவ ட,
வீட்டின்ேமல்ஒருமூைலயல் தங்கயருப்பேத

நலம்.
10துன்மார்க்கனுைடயமனம் தீங்ைகச் ெசய்ய

வரும்பும்;
அவனுைடய கண்களில் அவனுைடய

அயலானுக்குஇரக்கம்கைடயாது.
11 பரியாசக்காரைனத் தண்டிக்கும்ேபாது

ேபைதஞானமைடவான்;
ஞானவான் ேபாத க்கப்படும்ேபாது

அறவைடவான்.
12 நீத பரர் துன்மார்க்கர்களுைடய வீட்ைடக்

கவனித்துப்பார்க்க றார்;
துன்மார்க்கர்கைளத் தீங்கல்

கவழ்த்துப்ேபாடுவார்.
13 ஏைழயன் கூக்குரலுக்குத்

தன்னுைடய ெசவைய
அைடத்துக்ெகாள்ளுகறவன்,
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தானும் சத்தமிட்டுக் கூப்படும்ேபாது
ேகட்கப்படமாட்டான்.

14 இரகசயமாக ெகாடுக்கப்பட்ட ெவகுமத
ேகாபத்ைதத்தணிக்கும்;

மடியலுள்ளலஞ்சம் ேகாபத்ைதஆற்றும்.
15 நயாயம்தீர்ப்பது நீத மானுக்கு

சந்ேதாஷமும்,
அக்க ரமக்காரர்களுக்ேகாஅழிவுமாகும்.
16 வேவகத்தன் வழிையவ ட்டுத் தப்ப

நடக்க ற மனிதன் ெசத்தவர்களின்
கூட்டத்தல்தங்குவான்.

17ச ற்றன்பப்ப ரியன்தரித்த ரனாவான்;
மதுபானத்ைதயும் எண்ெணையயும்

வரும்புக றவன்ெசல்வந்தனாவதல்ைல.
18நீத மானுக்குபதலாகதுன்மார்க்கனும்,
ெசம்ைமயானவனுக்கு பதலாக துேராக யும்

மீட்கும்ெபாருளாவார்கள்.
19 சண்ைடக்காரியும் ேகாபக்காரியுமான

ெபண்ணுடன்குடியருப்பைதவ ட
வனாந்தரத்தல்குடியருப்பதுநலம்.
20 ேவண்டிய ெசல்வமும் எண்ெணயும்

ஞானவானுைடயவீட்டில்உண்டு;
மூடேனாஅைதச்ெசலவழித்துப்ேபாடுக றான்.
21நீதையயும்தயைவயும்பன்பற்றுகறவன்
நல்வாழ்ைவயும் நீதையயும் மகைமையயும்

கண்டைடவான்.
22 பலவான்களுைடய பட்டணத்தன் மதைல

ஞானமுள்ளவன்ஏற ப்ப டித்து,
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அவர்கள் நம்பன மதல்சுவைர
இடித்துப்ேபாடுவான்.

23 தன்னுைடய வாையயும் தன்னுைடய
நாைவயும்காக்க றவன்

தன்னுைடயஆத்துமாைவஇடுக்கண்களுக்கு
வலக்க க்காக்க றான்.

24அகங்காரமும்அகந்ைதயும்உள்ளவனுக்குப்
பரியாசக்காரன்என்றுெபயர்,

அவன் அகந்ைதயான ேகாபத்ேதாடு
நடக்க றான்.

25 ேசாம்ேபறயன் ைககள் ேவைலெசய்யச்
சம்மத க்காததால்,

அவனுைடயஆைசஅவைனக்ெகால்லும்.
26 அவன் நாள்ேதாறும் ஆவலுடன்

வரும்புக றான்;
நீத மாேனாதனக்ெகன்றுைவத்துக்ெகாள்ளாமல்

ெகாடுப்பான்.
27துன்மார்க்கருைடயபலிஅருவருப்பானது;
அைதத் தீயச ந்ைதேயாடு ெசலுத்தனாேலா

எத்தைனஅதகமாகஅருவருக்கப்படும்.
28ெபாய்ச்சாட்ச க்காரன்ெகட்டுப்ேபாவான்;
ெசவெகாடுக்க றவேனா எப்ெபாழுதும்

ேபசக்கூடியவனாவான்.
29 துன்மார்க்கன் தன்னுைடய முகத்ைதக்

கடினப்படுத்துகறான்;
ெசம்ைமயானவேனா தன்னுைடய வழிைய

ேநர்ப்படுத்துகறான்.
30ெயேகாவாவுக்குவ ேராதமான
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ஞானமும், புத்தயும், ஆேலாசைனயும்
இல்ைல.

31குதைரயுத்தநாளுக்குஆயத்தமாக்கப்படும்;
ெவற்ற ேயா ெயேகாவாவால்வரும்.

அத்த யாயம் 22
சமுதாயவாழ்வன்வதகள்

1 த ரளான ெசல்வத்ைதவ ட நற்புகேழ
ெதரிந்துெகாள்ளப்படக்கூடியது;

ெபான்ெவள்ளிையவ டதையேயநலம்.
2 ெசல்வந்தனும், தரித்த ரனும்

ஒருவைரெயாருவர் சந்த க்க றார்கள்;
அவர்கள் அைனவைரயும் உண்டாக்கனவர்

ெயேகாவா.
3 வேவக ஆபத்ைதக் கண்டு மைறந்து

ெகாள்ளுகறான்;
ேபைதகள்ேநராகப்ேபாய்தண்டிக்கப்படுக றார்கள்.
4 தாழ்ைமக்கும் ெயேகாவாவுக்குப்

பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன்
ெசல்வமும்,

மகைமயும்ஜீவனும்ஆகும்.
5 மாறுபாடுள்ளவனுைடய வழிய ேல

முட்களும்கண்ணிகளும்உண்டு;
தன்னுைடயஆத்துமாைவக்காக்க றவன்
அைவகைளவட்டுத் தூரமாக

வலக ப்ேபாவான்.
6 பள்ைளைய நடக்கேவண்டிய வழிய ேல

அவைனநடத்து;
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அவனுைடய முத ர்வயதலும் அைத வ டாமல்
இருப்பான்.

7ெசல்வந்தன்தரித்த ரைனஆளுகறான்;
கடன் வாங்கனவன் கடன் ெகாடுத்தவனுக்கு

அடிைம.
8 அநயாயத்ைத வைதக்க றவன்

வருத்தத்ைதஅறுப்பான்;
அவனுைடய கடுங்ேகாபத்தன் ேகால்

ஒழியும்.
9கருைணக்கண்ணன்ஆசீர்வத க்கப்படுவான்;
அவன் தன்னுைடய உணவல்

தரித்த ரனுக்குக்ெகாடுக்க றான்.
10பரியாசக்காரைனத்துரத்தவடு;
அப்ெபாழுது சண்ைட நீங்கும், வேராதமும்

அவமானமும்ஒழியும்.
11 சுத்த இருதயத்ைத வரும்புக றவனுைடய

உதடுகள்இனிைமயானைவகள்;
ராஜாஅவனுக்குநண்பனாவான்.
12 ெயேகாவாவுைடய கண்கள் ஞானத்ைதக்

காக்கும்;
துேராக களின் வார்த்ைதகைளேயா அவர்

தாறுமாறாக்குக றார்.
13ெவளிய ேல சங்கம்,
வீதய ேல ெகால்லப்படுேவன் என்று

ேசாம்ேபற ெசால்லுவான்.
14 ஒழுங்கீனமான ெபண்களின் வாய்

ஆழமானபடுகுழி;
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்த ற்கு

ஏதுவானவன்அத ேலவழுவான்.
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15 பள்ைளயன் இருதயத்தல் மதயீனம்
ஒட்டியருக்கும்;

அைதத் தண்டைனயன் ப ரம்பு
அவைனவட்டுஅகற்றும்.

16 தனக்கு அதகம் உண்டாகத் தரித்த ரைன
ஒடுக்குகறவன்,

தனக்குக் குைறச்சல் உண்டாகேவ
ெசல்வந்தனுக்குக்ெகாடுப்பான்.

ஞானிகளுைடயெசால்
17உன் ெசவையச் சாய்த்து, ஞானிகளுைடய

வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
என்ேபாதகத்ைதஉன்இருதயத்தல்ைவ.
18அைவகைளஉன்உள்ளத்தல்காத்து,
அைவகைள உன்னுைடய உதடுகளில்

நைலத்தருக்கச்ெசய்யும்ேபாது,
அதுஇன்பமாகஇருக்கும்.
19 உன் நம்ப க்ைக ெயேகாவாேமல்

இருக்கும்படி,
இன்ைறயதனம் அைவகைள உனக்குத்

ெதரியப்படுத்துக ேறன்.
20 சத்தய வார்த்ைதகளின் யதார்த்தத்ைத

நான்உனக்குத்ெதரிவ க்கும்படிக்கும்,
நீ உன்ைன அனுப்பனவர்களுக்குச்

சத்தய வார்த்ைதகைள பதலாக
ெசால்லும்படிக்கும்,

21ஆேலாசைனையயும்,
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ஞானத்ைதயும் பற்ற நான் உனக்கு
முக்கயமானைவகைள
எழுதவல்ைலயா?

22 ஏைழயாக இருக்க றான் என்று ஏைழையக்
ெகாள்ைளய டாேத;

சறுைமயானவைன நீதமன்றத்தல்
உபத்த ரவப்படுத்தாேத.

23ெயேகாவாஅவர்களுக்காகவழக்காடி,
அவர்கைளக்ெகாள்ைளயடுகறவர்களுைடய

உயைரக்ெகாள்ைளயடுவார்.
24ேகாபக்காரனுக்குத் ேதாழனாகாேத;
ேகாபமுள்ளமனிதேனாடுநடக்காேத.
25 அப்படிச் ெசய்தால். நீ அவனுைடய

வழிகைளக்கற்றுக்ெகாண்டு,
உன்னுைடய ஆத்துமாவுக்குக் கண்ணிைய

ெகாண்டுவருவாய்.
26உறுதயளித்துஉடன்பட்டு,
கடனுக்காகப் பைணப்படுகறவர்களில்

ஒருவனாகாேத.
27 ெசலுத்த உனக்கு ஒன்றும் இல்லாமல்

இருந்தால்,
நீ படுத்தருக்கும் படுக்ைகையயும் அவன்

எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டியதாகுேம.
28உன்னுைடயமுன்ேனார்கள்நாட்டினஆரம்ப

எல்ைலக்குறையமாற்றாேத.
29 தன்னுைடய ேவைலயல் ஜாக்க ரைதயாக

இருக்க றவைனநீகண்டால்,
அவன் சாதாரணமானவர்களுக்கு முன்பாக

ந ற்காமல்,
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ராஜாக்களுக்குமுன்பாக ந ற்பான்.

அத்த யாயம் 23
உணைவக்குறத்த எச்சரிக்ைக

1 நீ ஒரு அத பத ேயாடு சாப்படுவதற்கு
உட்கார்ந்தால்,

உனக்கு முன்பாக இருக்க றைத நன்றாகக்
கவனித்துப்பார்.

2 நீ சாப்பாட்டு ப ரியனாக இருந்தால்,
உன்னுைடய ெதாண்ைடய ேல
கத்தையைவ.

3 அவனுைடய ருசயுள்ள உணவுகள்மீது
ஆைசப்படாேத;

அைவகள்வஞ்சகஉணவாகஇருக்கலாம்.
4 ெசல்வந்தனாகேவண்டுெமன்று

முயற்ச க்காேத;
சுயபுத்தையச் சாராேத.
5 இல்லாமற்ேபாகும் ெபாருள்ேமல்

உன்னுைடய கண்கைள ஏன்
பறக்கவ டேவண்டும்?

அது கழுைகப்ேபால ச றகுகைளத் தனக்கு
உண்டாக்க க்ெகாண்டு,

வானில் பறந்துேபாகும்.
6 ெபாறாைமக்காரனுைடய உணைவ

சாப்ப டாேத;
அவனுைடய ருசயுள்ள உணவுகளில்

ஆைசப்படாேத.
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7 அவனுைடய இருதயத்தன் நைனவு
எப்படிேயா,

அப்படிேயஅவனும்இருக்கறான்;
சாப்படும், குடியும் என்று அவன் உன்ேனாடு

ெசான்னாலும்,
அவனுைடய இருதயம் உன்ேனாடு

இருக்காது.
8நீ சாப்ப ட்டஉணைவவாந்த ெயடுத்து,
உன்னுைடய இனிய ெசாற்கைள

இழந்துேபாவாய்.
9மூடனுைடயகாதுகள்ேகட்கப் ேபசாேத;
அவன் உன்னுைடய வார்த்ைதகளின்

ஞானத்ைதஅசட்ைடெசய்வான்.
10பைழயஎல்ைலக்கல்ைலமாற்றாேத;
த க்கற்ற பள்ைளகளுைடய நலங்கைள

அபகரித்துக்ெகாள்ளாேத.
11அவர்களுைடயமீட்பர்வல்லவர்;
அவர் உன்னுடேன அவர்களுக்காக

வழக்காடுவார்.
12உன்இருதயத்ைதப் புத்த மத க்கும்,
உன்காதுகைளஅறவன்வார்த்ைதகளுக்கும்

சாய்ப்பாயாக.
13பள்ைளையதண்டிக்காமல்வ டாேத;
அவைனப் ப ரம்பனால் அடித்தால் அவன்

சாகமாட்டான்.
14நீ ப ரம்பனால்அவைனஅடிக்க றதனால்
பாதாளத்த ற்கு அவனுைடய ஆத்துமாைவத்

தப்புவ ப்பாேய.
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15 என் மகேன, உன்னுைடய இருதயம்
ஞானமுள்ளதாகஇருந்தால்,

என்னிேலஎன்னுைடயஇருதயம்மகழும்.
16 உன் உதடுகள் ெசம்ைமயானைவகைளப்

ேபசனால்,
என்னுைடயஉள்மனம்மகழும்.
17 உன் மனைதப் பாவ கள்ேமல்

ெபாறாைமெகாள்ளவ டாேத;
நீ நாள்ேதாறும் ெயேகாவாைவப் பற்றும்

பயத்ேதாடுஇரு.
18ந ச்சயமாகேவமுடிவுஉண்டு;
உன்னுைடயநம்ப க்ைகவீண்ேபாகாது. 19என்

மகேன, நீ ேகட்டுஞானமைடந்து,
உன்னுைடய இருதயத்ைத நல்வழிய ேல

நடத்து.
20மதுபானப்ப ரியர்கேளாடும்,
இைறச்ச அத கமாகசாப்படுக றவர்கேளாடும்

ேசராேத.
21 குடியனும், சாப்பாட்டுப்ப ரியனும்

தரித்த ரராவார்கள்;
தூக்கம்க ழிந்ததுணிகைளஅணிவக்கும்.
22 உன்ைனப் ெபற்ற தகப்பனுக்குச்

ெசவெகாடு;
உன்னுைடய தாய் வயதானவளாகும்ேபாது

அவைளபுறக்கணிக்காேத.
23சத்தயத்ைதவாங்கு,அைதவற்காேத;
அப்படிேய ஞானத்ைதயும் உபேதசத்ைதயும்

புத்தையயும்வாங்கு.
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24 நீத மானுைடய தகப்பன் மிகவும்
களிகூருவான்;

ஞானமுள்ள பள்ைளையப் ெபற்றவன்
அவனால்மகழுவான்.

25 உன் தகப்பனும் உன் தாயும்
சந்ேதாஷப்படுவார்கள்;

உன்ைனப் ெபற்றவள் மகழுவாள். 26 என்
மகேன, உன்னுைடய இருதயத்ைத
எனக்குக்ெகாடு;

உன் கண்கள் என்னுைடய வழிகைளப்
பார்ப்பதாக.

27ஒழுங்கீனமானவள்ஆழமானபடுகுழி;
அந்நயனுைடய மைனவ இடுக்கமான

கணறு.
28 அவள் ெகாள்ைளக்காரைனப்ேபால்

ஒளிந்தருந்து,
மனிதர்களுக்குள்ேள பாவ கைளப்

ெபருகச்ெசய்க றாள்.
29ஐேயா,யாருக்குேவதைன?
யாருக்குத்துக்கம்?
யாருக்குச் சண்ைடகள்? யாருக்குப் புலம்பல்?
யாருக்குக் காரணமில்லாத காயங்கள்?

யாருக்குஇரத்தம்கலங்கனகண்கள்?
30 மதுபானம் இருக்கும் இடத்த ேல தங்க

வாழ்பவர்களுக்கும்,
கலப்புள்ளசாராயத்ைதநாடுக றவர்களுக்கும்தாேன.
31மதுபானம்இரத்த ந றமாகஇருந்து,
பாத்த ரத்தல் பளபளப்பாகத்

ேதான்றும்ேபாது,
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நீ அைதப் பார்க்காேத; அது ெமதுவாக
இறங்கும்.

32முடிவ ேலஅதுபாம்ைபப்ேபால்கடிக்கும்,
வ ரியைனப்ேபால்தீண்டும்.
33உன் கண்கள் ஒழுங்கீனமான ெபண்கைள

ேநாக்கும்;
உன்உள்ளம்தாறுமாறானைவகைளப்ேபசும்.
34நீநடுக்கடலிேலதூங்குகறவைனப்ேபாலவும்,
பாய்மரத்தட்டிேலபடுத்தருக்க றவைனப்ேபாலவும்

இருப்பாய்.
35 என்ைன அடித்தார்கள், எனக்கு

ேநாகவல்ைல;
என்ைன அைறந்தார்கள், எனக்குச்

சுரைணயல்ைல;
நான் அைதப் பன்னும் ெதாடர்ந்து ேதட

எப்ெபாழுதுவழிப்ேபன்என்பாய்.

அத்த யாயம் 24
ஞானத்தற்கானஅறவுைரகள்

1 ெபால்லாத மனிதர்கள்ேமல்
ெபாறாைமெகாள்ளாேத;

அவர்கேளாடுஇருக்கவும்வரும்பாேத.
2 அவர்களுைடய இருதயம் ெகாடுைமைய

ேயாச க்கும்,
அவர்களுைடய உதடுகள் தீவைனையப்

ேபசும்.
3 வீடு ஞானத்தனாேல கட்டப்பட்டு,

வேவகத்தனாேலநைலநறுத்தப்படும்.
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4 அறவனாேல அைறகளில் அருைமயும்
இனிைமயுமான எல்லாவதப்
ெபாருள்களும்நைறந்தருக்கும்.

5ஞானமுள்ளவன்ெபலமுள்ளவன்;
அறவுள்ளவன் தன்னுைடய வல்லைமைய

அதகரிக்கச்ெசய்க றான்.
6நல்ேயாசைனெசய்துயுத்தம்ெசய்;
ஆேலாசைனக்காரர்கள் அேநகரால் ெவற்ற

கைடக்கும்.
7 மூடனுக்கு ஞானம் எட்டாத உயரமாக

இருக்கும்;
அவன் நீதமன்றத்தல் தன்னுைடய வாையத்

த றக்கமாட்டான்.
8 தீவைனெசய்ய நைனக்கறவன்

மதெகட்டவன்என்னப்படுவான்.
9 தீயேநாக்கம் பாவமாகும்; பரியாசக்காரன்

மனிதர்களுக்குஅருவருப்பானவன்.
10ஆபத்துக்காலத்தல்நீ ேசார்ந்துேபானால்,
உன்னுைடயெபலன்குறுகனது.
11மரணத்தற்குஒப்புவக்கப்பட்டவர்கைளயும்,

ெகாைலெசய்வதற்குெகாண்டுேபாக றவர்கைளயும்
வடுவக்கமுடிந்தால்வடுவ .
12 அைத நாங்கள் அற ேயாம் என்று

ெசான்னால்,
இருதயங்கைளச் ேசாத க்க றவர்

அறயமாட்டாேரா?
உன்னுைடய ஆத்துமாைவக் காக்க றவர்

கவனிக்கமாட்டாேரா?
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அவர் மனிதர்களுக்கு அவனவன்
ெசயல்களுக்கு தக்கதாகப்
பலனளிக்கமாட்டாேரா?

13என்மகேன,ேதைனச்சாப்படு,அதுநல்லது;
கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் ேதன் உன் வாய்க்கு

இன்பமாகஇருக்கும்.
14 அப்படிேய ஞானத்ைத அற ந்துெகாள்வது

உன்னுைடய ஆத்துமாவுக்கு இன்பமாக
இருக்கும்;

அைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டால், அது முடிவல்
உதவும்,

உன்னுைடயநம்ப க்ைகவீண்ேபாகாது.
15துன்மார்க்கேன, நீ நீத மானுைடய வீட்டிற்கு

வ ேராதமாக மைறந்தருக்காேத;
அவன்தங்கும்இடத்ைதப்பாழாக்க ப்ேபாடாேத.
16 நீத மான் ஏழுமுைற வழுந்தாலும்

தரும்பவும்எழுந்தருப்பான்;
துன்மார்க்கர்கேளா தீங்க ேல இடறுண்டு

க டப்பார்கள்.
17உன்எத ரி வழும்ேபாது சந்ேதாஷப்படாேத;
அவன் இடறும்ேபாது உன்னுைடய இருதயம்

சந்ேதாஷப்படாமல்இருப்பதாக.
18 ெயேகாவா அைதக் காண்பார், அது

அவருைடய பார்ைவக்கு தீங்காக
இருக்கும்;

அப்ெபாழுதுஅவனிடத்தலிருந்துஅவர் தமது
ேகாபத்ைதநீக்கவடுவார்.

19 ெபால்லாதவர்கைளக்குறத்து
எரிச்சலாகாேத;
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துன்மார்க்கர்ேமல்ெபாறாைமெகாள்ளாேத.
20துன்மார்க்கனுக்குநல்லமுடிவுஇல்ைல;
துன்மார்க்கர்களுைடய வளக்கு

அைணந்துேபாகும்.
21 என் மகேன, நீ ெயேகாவாவுக்கும்

ராஜாவுக்கும்பயந்துநட,
கலகக்காரர்கேளாடு ேசராேத.
22த டீெரனஅவர்களுைடயஆபத்துஎழும்பும்;
அவர்கள்இருவரின்அழிைவயும்அற ந்தவன்

யார்?
23 பன்னும் ஞானமுள்ளவர்களின்

புத்த மத கள்என்னெவனில்:
நயாயத்த ேலபாரபட்சம் நல்லதல்ல.
24துன்மார்க்கைனப்பார்த்து:
நீத மானாக இருக்க றாய் என்று

ெசால்லுகறவைன மக்கள்
சப ப்பார்கள்,

குடிமக்கள்அவைனெவறுப்பார்கள்.
25அவைனக் கடிந்துெகாள்ளுகறவர்கள்ேமல்

ப ரியம்உண்டாகும்,
அவர்களுக்குஉத்தமஆசீர்வாதம் கைடக்கும்.
26ெசம்ைமயானமறுெமாழி ெசால்லுகறவன்
உதடுகைளமுத்தமிடுக றவனுக்குச் சமம்.
27 ெவளியல் உன்னுைடய ேவைலையத்

தயாராக்க ,
வயலில்அைதஒழுங்காக்க ,
பன்புஉன்னுைடயவீட்ைடக் கட்டு.
28நயாயமில்லாமல் ப றனுக்குவேராதமாகச்

சாட்ச யாக ஏற்படாேத;
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உன்னுைடய உதடுகளினால் வஞ்சகம்
ேபசாேத.

29 அவன் எனக்குச் ெசய்தபடி நானும்
அவனுக்குச்ெசய்ேவன்,

அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்குத் தகுந்தபடி
நானும் அவனுக்குச் சரிக்கட்டுேவன்
என்றுநீெசால்லாேத.

30 ேசாம்ேபறயன் வயைலயும்,
மதயீனனுைடயத ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதயும்
கடந்துேபாேனன்.

31 இேதா, அெதல்லாம் முள்ளுக்காடாக
இருந்தது;

நலத்தன்முகத்ைதமுட்கள்மூடினது,
அதன் கற்சுவர் இடிந்துக டந்தது. 32 அைதக்

கண்டுச ந்தைனெசய்ேதன்;
அைதேநாக்க ப் புத்தயைடந்ேதன்.
33இன்னும்ெகாஞ்சம்உறங்கட்டும்,
இன்னும் ெகாஞ்சம் ைகமுடக்க க்ெகாண்டு

தூங்கட்டும்என்பாேயா?
34உன்தரித்த ரம்வழிப்ேபாக்கைனப்ேபாலவும்
உன்வறுைமஆயுதம்அணிந்தவைனப்ேபாலவும்

வரும்.

அத்த யாயம் 25
ேமலும் சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்

1 யூதாவன் ராஜாவாகய எேசக்கயாவன்
மனிதர்கள்
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ெபயர்த்து எழுதன சாெலாேமானுைடய
நீத ெமாழிகள்:

2 காரியத்ைத மைறப்பது ேதவனுக்கு
ேமன்ைம;

காரியத்ைத ஆராய்வேதா ராஜாக்களுக்கு
ேமன்ைம.

3வானத்தன்உயரமும்,பூமியன்ஆழமும்,
ராஜாக்களின் இருதயங்களும்

ஆராய்ந்துமுடியாது.
4ெவள்ளியலிருந்துகழிைவநீக்கவடு,
அப்ெபாழுது ெகால்லனால் நல்ல பாத்த ரம்

ெவளிப்படும்.
5 ராஜாவன் முன்னின்று துன்மார்க்கர்கைள

நீக்கவடு,
அப்ெபாழுது அவனுைடய சங்காசனம்

நீதயனால்நைலநற்கும்.
6ராஜாவன்சமுகத்தல்ேமன்ைமபாராட்டாேத;
ெபரிேயார்களுைடயஇடத்தல்ந ற்காேத.
7உன்கண்கள்கண்ட ப ரபுவன் சமுகத்தல் நீ

தாழ்த்தப்படுவதுநல்லதல்ல;
அவன்உன்ைனப்பார்த்து:
ேமேல வா என்று ெசால்வேத உனக்கு

ேமன்ைம.
8வழக்காடப் ேவகமாகமாகப் ேபாகாேத;
முடிவ ேல உன்னுைடய அயலான் உன்ைன

ெவட்கப்படுத்தும்ேபாது,
நீ என்னெசய்யலாம் என்றுதைகப்பாேய.
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9 நீ உன்னுைடய அயலானுடேனமட்டும்
உன்னுைடய வழக்ைகக்குற த்து
வழக்காடு,

மற்றவனிடத்தல் இரகச யத்ைத
ெவளிப்படுத்தாேத.

10மற்றப்படிஅைதக் ேகட்க றவன்
உன்ைனநந்த ப்பான்;
உன்னுைடய அவமானம் உன்ைனவட்டு

நீங்காது.
11ஏற்ற ேநரத்தல்ெசான்னவார்த்ைத
ெவள்ளித்தட்டில் ைவக்கப்பட்ட

ெபாற்பழங்களுக்குச் சமம்.
12 ேகட்க ற காதுக்கு, ஞானமாகக்

கடிந்துெகாண்டுபுத்தெசால்லுகறவன்,
ெபாற்கடுக்கனுக்கும் தங்க ேமாத ரத்த ற்கும்

சமம்.
13 அறுவைடக்காலத்தல் உைறந்தமைழயன்

குளிர்ச்ச எப்படியருக்க றேதா,
அப்படிேய உண்ைமயான தூதுவனும்

தன்ைன அனுப்பனவனுக்கு
இருப்பான்;

அவன் தன்னுைடய எஜமான்களுைடய
ஆத்துமாைவக்குளிரச்ெசய்வான்.

14 ெகாடுப்ேபன் என்று ெசால்லியும்
ெகாடுக்காமல்இருக்க றவஞ்சகன்

மைழயல்லாத ேமகங்களுக்கும் காற்றுக்கும்
சமம்.

15நீண்டெபாறுைமயனால்
ப ரபுைவயும் சம்மத க்கச்ெசய்யலாம்;
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இனிய நாவுஎலும்ைபயும்ெநாறுக்கும்.
16 ேதைனக் கண்டுபடித்தால் அளவாகச்

சாப்படு;
அதகமாக சாப்ப ட்டால்வாந்த பண்ணுவாய்.
17 உன்னுைடய அயலான் சலித்து உன்ைன

ெவறுக்காதபடி,
அடிக்கடி அவனுைடய வீட்டில்

கால்ைவக்காேத.
18 ப றனுக்கு வேராதமாகப் ெபாய்சாட்ச

ெசால்லுகறமனிதன்
தண்டாயுதத்த ற்கும்வாளிற்கும்கூர்ைமயான

அம்ப ற்கும்ஒப்பானவன்.
19ஆபத்துக்காலத்தல்துேராகையநம்புவது
உைடந்த பல்லுக்கும் மூட்டு வலகய

காலுக்கும் சமம்.
20 மனதுக்கமுள்ளவனுக்குப் பாடல்கைளப்

பாடுக றவன்,
குளிர்காலத்தல்ஆைடையகைளகறவைனப்ேபாலவும்,
ெவடியுப்பன்*ேமல் ஊற்றய

காடிையப்ேபாலவும்இருப்பான்.
21உன்னுைடயஎத ரிகள் பச யாகஇருந்தால்,
அவனுக்குசாப்ப டஉணவுெகாடு;
அவன் தாகமாக இருந்தால், குடிக்கத்

தண்ணீர்ெகாடு.
22அதனால்அவைனெவட்கப்படுத்துவாய்;†

* அத்த யாயம் 25:20 25:20 காயத்தன் ேமல் உப்பு.
காரத்ைத/ வலிைய அதகமாக்கும் † அத்த யாயம் 25:22
25:22 நீ அவனுைடய தைலயன்ேமல் எரிக ற தழல்கைளக்
குவப்பாய்
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ெயேகாவாஉனக்குப்பலனளிப்பார்.
23வடகாற்றுமைழையயும்,
புறங்கூறுகற நாவு ேகாபமுகத்ைதயும்

ப றப்ப க்கும்.
24 சண்ைடக்காரிேயாடு ஒரு ெபரிய வீட்டில்

குடியருப்பைதவ ட,
வீட்டின்ேமல்ஒருமூைலயல்தங்குவேதநலம்.
25தூரேதசத்தலிருந்துவரும்நற்ெசய்த
தாகம் மிகுந்த ஆத்துமாவுக்குக் கைடக்கும்

குளிர்ந்த தண்ணீருக்குச் சமம்.
26துன்மார்க்கர்களுக்குமுன்பாக
நீத மான் தள்ளாடுவது கலங்கன

கணற்றுக்கும் ெகட்டுப்ேபான
நீரூற்றுக்கும்ஒப்பாகும்.

27ேதைனஅதகமாக சாப்படுவதுநல்லதல்ல,
தற்புகைழநாடுவதும்புகழல்ல.
28தன்னுைடயஆவையஅடக்காத மனிதன்
மதல் இடிந்த பாழான பட்டணம்ேபால

இருக்க றான்.

அத்த யாயம் 26
மதயீனன்

1ேகாைடக்காலத்த ேலஉைறந்த பனியும்,
அறுப்புக்காலத்த ேல மைழயும்

தகாததுேபால,
மூடனுக்குமகைமதகாது.
2அைடக்கலான்குருவ அைலந்துேபாவதுேபாலவும்,
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தைகவலான் குருவ பறந்து
ேபாவதுேபாலவும்,

காரணம்இல்லாமல்ெசான்னசாபம்தங்காது.
3 குதைரக்குச் சவுக்கும், கழுைதக்குக்

கடிவாளமும்,
மூடனுைடயமுதுகுக்குப்ப ரம்பும் ஏற்றது.
4 மூடனுக்கு அவனுைடய மதயீனத்தன்படி

மறுஉத்த ரவுெகாடுக்காேத;
ெகாடுத்தால்நீயும்அவைனப்ேபாலஆவாய்.
5 மூடனுக்கு அவனுைடய மதயீனத்தன்படி

மறுஉத்த ரவுெகாடு;
ெகாடுக்காவ ட்டால் அவன் தன்னுைடய

பார்ைவக்குஞானியாகஇருப்பான்.
6மூடன்ைகய ேலெசய்த அனுப்புக றவன்
தன்னுைடய கால்கைளேயெவட்டிக்ெகாண்டு

நஷ்டத்ைதஅைடக றான்.
7 ெநாண்டியன் கால்கள் குந்த க்குந்த

நடக்கும்,
அப்படிேய மூடர்களின் வாயலுள்ள

உவைமச்ெசால்லும்குந்தும்.
8 மூடனுக்கு மரியாைத ெகாடுக்க றவன்

கவணிேலகல்ைலக்கட்டுக றவன்ேபால்
இருப்பான்.

9மூடன்வாயல்அகப்பட்ட பழெமாழி
ெவறயன்ைகயல்அகப்பட்டமுள்.
10பலத்தவன்அைனவைரயும் ேநாகச்ெசய்து,
மூடைனயும்ேவைலவாங்குகறான்,
மீற நடக்க றவர்கைளயும்ேவைலவாங்குகறான்.
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11நாயானது தான் கக்கனைத சாப்படும்படித்
தரும்புவதுேபால,

மூடனும் தன்னுைடய மூடத்தனத்தற்குத்
தரும்புக றான்.

12 தன்னுைடய பார்ைவக்கு ஞானியாக
இருப்பவைனக்கண்டால்,

அவைனவட மூடைனக்குறத்து அதக
நம்ப க்ைகயாகஇருக்கலாம்.

13வழிய ேல சங்கம் இருக்கும், நடுவீதய ேல
சங்கம் இருக்கும் என்று ேசாம்ேபற
ெசால்லுவான்.

14கதவுகீல்முைளயல்ஆடுகறதுேபால,
ேசாம்ேபறயும் படுக்ைகயல்

ஆடிக்ெகாண்டிருக்க றான்.
15 ேசாம்ேபற தன்னுைடய ைகையக்

கலத்த ேலைவத்து
அைதத் தன்னுைடய வாய்க்குத் தரும்ப

எடுக்கவருத்தப்படுக றான்.
16 புத்தயுள்ள மறுஉத்த ரவு ெசால்லத்தகும்

ஏழுேபைரவ ட
ேசாம்ேபற தன் பார்ைவக்கு அதக

ஞானமுள்ளவன்.
17 வழிய ேல ேபாகும்ேபாது தனக்கு

சம்மந்தமில்லாத வழக்கல்
தைலயடுகறவன்

நாையக்காைதப்ப டித்துஇழுக்கறவைனப்ேபால
இருக்க றான்.

18 ெகாள்ளிகைளயும் அம்புகைளயும்
சாவுக்ேகதுவானைவகைளயும்
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எற க ற ைபத்தயக்காரன்
எப்படியருக்க றாேனா,

19 அப்படிேய, தன்ேனாடு இருந்தவைன
வஞ்சத்து:

நான்வைளயாட்டுக்கல்லேவாெசய்ேதன்
என்றுெசால்லுகறமனிதனும்இருக்கறான்.
20வறகல்லாமல்ெநருப்புஅைணயும்;
ேகாள்ெசால்லுகறவன் இல்லாமல் சண்ைட

அடங்கும்.
21 கரிகள் தழலுக்கும், வறகு ெநருப்புக்கும்

ஏதுவானதுேபால,
ேகாபக்காரன் சண்ைடகைள மூட்டுகறதற்கு

ஏதுவானவன்.
22 ேகாள்காரனுைடய வார்த்ைதகள்

வைளயாட்டுப்ேபாலஇருக்கும்;
ஆனாலும்அைவகள்உள்ளத்தற்குள்குத்தும்.
23ேநசஅனைலக்காண்பக்க றஉதடுகேளாடு

கூடியதீயெநஞ்சம்
ெவள்ளிப்பூச்சு பூசய ஓட்ைடப்ேபால

இருக்கும்.
24 பைகஞன் தன்னுைடய உள்ளத்தல்

கபடத்ைதமைறத்து,
தன்னுைடயஉதடுகளினால்சூதுேபசுக றான்.
25அவன் தாழ்ைமயாக ேபசனாலும் அவைன

நம்பாேத;
அவனுைடய இருதயத்தல் ஏழு

அருவருப்புகள்உண்டு.
26 பைகைய வஞ்சகமாக மைறத்து

ைவக்கறவன்எவேனா,
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அவனுைடய ெபால்லாங்கு மகா சைபய ேல
ெவளிப்படுத்தப்படும்.

27 படுகுழிைய ெவட்டுக றவன் தாேன அதல்
வழுவான்;

கல்ைலப் புரட்டுக றவன்ேமல் அந்தக் கல்
தரும்பவழும்.

28ெபாய்நாவுதன்னால்பாத க்கப்பட்டவர்கைளப்
பைகக்கும்;

முகஸ்துத ேபசும் வாய் அழிைவ
உண்டாக்கும்.

அத்த யாயம் 27
குடும்பவாழ்வு

1 நாைளயத்தனத்ைதக்குற த்துப்
ெபருைமேபசாேத;

ஒருநாள்ப றப்ப ப்பைதஅறயமாட்டாேய.
2 உன்னுைடய வாய் அல்ல, மற்றவேன

உன்ைனப்புகழட்டும்;
உன்னுைடய உதடு அல்ல, அந்நயேன

உன்ைனப்புகழட்டும்.
3கல்கனமும்,மணல்பாரமுமாகஇருக்கும்;
மூடனுைடய ேகாபேமா இந்த இரண்ைடவ ட

பாரமாம்.
4 கடுங்ேகாபம் ெகாடுைமயுள்ளது, ேகாபம்

பயங்கரமானது;
ெபாறாைமேயாெவன்றால், அதற்கு முன்ேன

நற்கக்கூடியவன்யார்?
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5மைறவானேநசத்ைதவ டெவளிப்பைடயான
கடிந்துெகாள்ளுதல்நல்லது.

6 நண்பன் அடிக்கும் அடிகள்
உண்ைமயானைவகள்;

சத்துரு இடும் முத்தங்கேளா
வஞ்சைனயுள்ளைவகள்.

7 தருப்தயைடந்தவன் ேதன்கூட்ைடயும்
மித ப்பான்;

பச யுள்ளவனுக்ேகாகசப்பானஆகாரங்களும்
த த்த ப்பாகஇருக்கும்.

8தன்னுைடயகூட்ைடவ ட்டுஅைலகறகுருவ
எப்படியருக்க றேதா,

அப்படிேய தன்னுைடய இடத்ைதவ ட்டு
அைலகறமனிதனும்இருக்கறான்.

9 வாசைனத் ைதலமும் சுகந்ததூபமும்
இருதயத்ைதக்களிப்பாக்குவதுேபால,

ஒருவனுைடய நண்பன் உட்கருத்தான
ஆேலாசைனயனால் பாராட்டும்
இன்பமானதுகளிப்பாக்கும்.

10 உன்னுைடய நண்பைனயும், உன்னுைடய
தகப்பனுைடய நண்பைனயும்
வ ட்டுவ டாேத;

உன்னுைடய ஆபத்துக்காலத்தல்
உன்னுைடய சேகாதரனுைடய
வீட்டிற்குப் ேபாகாேத;

தூரத்தலுள்ள சேகாதரைனவட
சமீபத்தலுள்ள அயலாேன
ச றப்பானவன்.
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11 என் மகேன, என்ைன சப க்க றவனுக்கு
நான்உத்த ரவுெகாடுக்கும்படியாக,

நீஞானவானாக , என்னுைடயஇருதயத்ைதச்
சந்ேதாஷப்படுத்து.

12 வேவக ஆபத்ைதக் கண்டு
மைறந்துெகாள்ளுகறான்;

ேபைதகேளா ேநராகப்ேபாய்
தண்டிக்கப்படுக றார்கள்.

13அந்நயனுக்காகப்பைணப்படுகறவனுைடய
ஆைடையஎடுத்துக்ெகாள்,

அந்நயெபண்ணுக்காக ஈடுவாங்க க்ெகாள்.
14 ஒருவன் அதகாைலய ேல எழுந்து உரத்த

சத்தத்ேதாடு
தன்னுைடய நண்பனுக்குச் ெசால்லும்

ஆசீர்வாதம் சாபமாக எண்ணப்படும்.
15அைடமைழநாளில்ஓயாதஒழுக்கும்
சண்ைடக்காரியானெபண்ணும்சரி.
16அவைளஅடக்கப்பார்க்க றவன்
காற்ைற அடக்க த் தன்னுைடய

வலதுைகயனால் எண்ெணையப்
ப டிக்கப்பார்க்க றான்.

17இரும்ைபஇரும்புகூர்ைமயாக்கடும்;
அப்படிேய மனிதனும் தன்னுைடய

நண்பைனக்கூர்ைமயாக்குகறான்.
18 அத்தமரத்ைதக் காக்க றவன் அதன்

கனிைய சாப்படுவான்;
தன்னுைடய எஜமாைனக் காக்க றவன்

கனமைடவான்.
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19 தண்ணீரில் முகத்த ற்கு முகம்
ஒத்தருப்பைதப்ேபால,

மனிதர்களில் இருதயத்த ற்கு இருதயம்
ஒத்தருக்கும்.

20பாதாளமும்அழிவும்தருப்தயாக றதல்ைல;
அதுேபால மனிதனுைடய ஆைசகளும்

தருப்தயாக றதல்ைல.
21 ெவள்ளிக்குக் குைகயும், ெபான்னுக்குப்

புடமும் ேசாதைன;
மனிதனுக்கு அவனுக்கு உண்டாகும்

புகழ்ச்ச ேய ேசாதைன.
22மூடைன உரலில் ேபாட்டு உலக்ைகயனால்

ெநாய்ேயாடு ெநாய்யாகக்
குத்தனாலும்,

அவனுைடய மூடத்தனம் அவைன வட்டு
நீங்காது.

23 உன்னுைடய ஆடுகளின் நைலைமைய
நன்றாகஅற ந்துெகாள்;

உன்னுைடய மந்ைதகளின்ேமல் கவனமாக
இரு.

24ெசல்வம்என்ைறக்கும்நைலக்காது;
க ரீடம் தைலமுைற தைலமுைறேதாறும்

நைலநற்குேமா?
25புல்முைளக்கும், பச்சைலகள்ேதான்றும்,
மைலப்பூண்டுகள்ேசர்க்கப்படும்.
26ஆட்டுக்குட்டிகள்உனக்குஆைடையயும்,
கடாக்கள் வயல் வாங்கத்தக்க க ரயத்ைதயும்

ெகாடுக்கும்.
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27 ெவள்ளாட்டுப்பால் உன்னுைடய
உணவுக்கும்,

உன்வீட்டாரின்உணவுக்கும்
உன் ேவைலக்காரிகளின் பைழப்புக்கும்

ேபாதுமானதாகஇருக்கும்.

அத்த யாயம் 28
நீத மான்களின்வாழ்க்ைக

1 ஒருவனும் பன்ெதாடராமல் இருந்தும்
துன்மார்க்கர்கள்ஓடிப்ேபாக றார்கள்;

நீத மான்கேளா சங்கத்ைதப்ேபால
ைதரியமாகஇருக்க றார்கள்.

2 ேதசத்தன் பாவத்தனால் அதன்
அதகாரிகள் அேநகராக
இருக்க றார்கள்;

புத்தயும் அறவுமுள்ள மனிதனாேலா அதன்
நற்சீர் நீடித்தருக்கும்.

3ஏைழகைளஒடுக்குகறதரித்த ரன்
உணவு வைளயாதபடி ெவள்ளமாக

அடித்துக்ெகாண்டுேபாக ற
மைழையப்ேபாலஇருக்க றான்.

4 ேவதப்ப ரமாணத்ைதவ ட்டு
வலகுகறவர்கள்

துன்மார்க்கர்கைளப்புகழுகறார்கள்;
ேவதப்ப ரமாணத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்கேளா

அவர்கேளாடு ேபாராடுக றார்கள்.
5துன்மார்க்கர்கள்நயாயத்ைதஅறயார்கள்;
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ெயேகாவாைவ ேதடுக றவர்கேளா
அைனத்ைதயும்அறவார்கள்.

6இருவழிகளில் நடக்க றவன்ெசல்வந்தனாக
இருந்தாலும்,

ேநர்ைமயாக நடக்க ற தரித்த ரன்
அவைனவட ச றப்பானவன்.

7ேவதப்ப ரமாணத்ைதக்ைகக்ெகாள்ளுகறவன்
வேவகமுள்ளமகன்;

உணவுப்ப ரியர்களுக்குத் ேதாழனாக
இருக்க றவேனா

தன்னுைடயதகப்பைனஅவமானப்படுத்துகறான்.
8அநயாயவட்டியனாலும்ஆதாயத்தனாலும்

தன்னுைடய ெசாத்ைதப்
ெபருகச்ெசய்க றவன்,

தரித்த ரர்கள்ேமல் இரங்குகறவனுக்காக
அைதச் ேசகரிக்க றான்.

9 ேவதத்ைதக் ேகட்காதபடி தன்னுைடய
ெசவையவலக்குகறவனுைடய

ெஜபமும்அருவருப்பானது.
10உத்தமர்கைளேமாசப்படுத்த ,
ெபால்லாத வழிய ேல நடத்துகறவன் தான்

ெவட்டினகுழியல்தாேனவழுவான்;
உத்தமர்கேளா நன்ைமையச்

சுதந்தரிப்பார்கள்.
11 ெசல்வந்தன் தன்னுைடய பார்ைவக்கு

ஞானவான்;
புத்தயுள்ள தரித்த ரேனா அவைனப்

பரிேசாத க்க றான்.
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12 நீத மான்கள் களிகூரும்ேபாது மகா
ெகாண்டாட்டம்உண்டாகும்;

துன்மார்க்கர்கள் எழும்பும்ேபாேதா
மனிதர்கள்மைறந்துெகாள்க றார்கள்.

13 தன்னுைடய பாவங்கைள மைறக்க றவன்
வாழ்வைடயமாட்டான்;

அைவகைள அறக்ைக ெசய்து
வ ட்டுவடுகறவேனாஇரக்கம்ெபறுவான்.

14 எப்ெபாழுதும் பயந்தருக்க றவன்
பாக்கயவான்;

தன்இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்துகறவேனா
தீங்கல்வழுவான்.

15 ஏைழ மக்கைள ஆளும் துன்மார்க்க
அத காரி

ெகர்ச்ச க்கும் சங்கத்த ற்கும் அைலந்து
த ரிக ற கரடிக்கும் ஒப்பாக
இருக்க றான்.

16தைலவன்புத்தயீனனாகஇருந்தால்அவன்
ெசய்யும்இடுக்கண்மிகுத ;

ெபாருளாைசைய ெவறுக்கறவன்
தீர்க்காயுைசப்ெபறுவான்.

17 இரத்தப்பழிக்காக ஒடுக்கப்பட்டவன்
குழியல்ஒளியஓடிவந்தால்,

அவைனஆதரிக்கேவண்டாம்.
18 உத்தமனாக நடக்க றவன்

இரட்ச க்கப்படுவான்;
மாறுபாடான இருவழியல் நடக்க றவேனா

அவற்றல்ஒன்ற ேலவழுவான்.
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19 தன்னுைடய நலத்ைதப் பய ரிடுக றவன்
உணவால்தருப்தயாவான்;

வீணர்கைளப் பன்பற்றுகறவேனா
வறுைமயால்நைறந்தருப்பான்.

20 உண்ைமயுள்ள மனிதன் பரிபூரண
ஆசீர்வாதங்கைளப்ெபறுவான்;

ெசல்வந்தனாக றதற்குஅவசரப்படுக றவேனா
ஆக்கைனக்குத்தப்பமாட்டான்.

21பாரபட்சம் நல்லதல்ல,
பாரபட்சமுள்ளவன் ஒரு துண்டு

அப்பத்த ற்காகஅநயாயம்ெசய்வான்.
22 ெபாறாைமக்காரன் ெசல்வனாக றதற்குப்

பதறுகறான்,
வறுைம தனக்கு வருெமன்று அறயாமல்

இருக்கறான்.
23 தன்னுைடய நாவனால் முகஸ்துத

ேபசுக றவைனவட,
கடிந்துெகாள்ளுகறவன்முடிவல்அங்கீகாரம்

ெபறுவான்.
24 தன்னுைடய தகப்பைனயும் தன்னுைடய

தாையயும்ெகாள்ைளய ட்டு,
அது துேராகமல்ல என்பவன் பாழாக்குக ற

மனிதனுக்குத் ேதாழன்.
25ெபருெநஞ்சன்வழக்ைகஉண்டாக்குகறான்;
ெயேகாவாைவநம்புக றவேனாெசழிப்பான்.
26 தன்னுைடய இருதயத்ைத நம்புக றவன்

மூடன்;
ஞானமாகநடக்க றவேனாஇரட்ச க்கப்படுவான்.
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27 தரித்த ரர்களுக்குக் ெகாடுப்பவன்
தாழ்ச்ச யைடயமாட்டான்;

தன்னுைடய கண்கைள ஏைழகளுக்கு
வலக்குகறவனுக்ேகா அேநக
சாபங்கள்வரும்.

28துன்மார்க்கர்கள்எழும்பும்ேபாதுமனிதர்கள்
மைறந்துெகாள்க றார்கள்;

அவர்கள் அழியும்ேபாேதா நீத மான்கள்
ெபருகுகறார்கள்.

அத்த யாயம் 29
ஞானத்தன்ேபாதைன

1 அடிக்கடி கடிந்துெகாள்ளப்பட்டும்
தன்னுைடய ப டரிையக்
கடினப்படுத்துகறவன்

உதவயன்ற த டீெரன்றுநாசமைடவான்.
2 நீத மான்கள் ெபருகனால் மக்கள்

மகழுவார்கள்;
துன்மார்க்கர்கள் ஆளும்ேபாேதா மக்கள்

தவ ப்பார்கள்.
3ஞானத்தல் ப ரியப்படுக றவன் தன்னுைடய

தகப்பைன
சந்ேதாஷப்படுத்துகறான்; ேவச கேளாடு

ெதாடர்புள்ளவேனா ெசாத்ைத
அழிக்க றான்.

4 நயாயத்தனால் ராஜா ேதசத்ைத
நைலநறுத்துகறான்;

லஞ்சப்ப ரியேனாஅைதக்தைலகீழாக்குக றான்.
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5ப றைனமுகஸ்துத ெசய்க றவன்,
அவனுைடய கால்களுக்கு வைலைய

வ ரிக்க றான்.
6துன்மார்க்கனுைடயதுேராகத்த ேலகண்ணி

இருக்க றது;
நீத மாேனா பாடி மகழுகறான்.
7 நீத மான் ஏைழகளின் நயாயத்ைதக்

கவனித்துஅறகறான்;
துன்மார்க்கேனா அைத அறய

வரும்பமாட்டான்.
8 பரியாசக்காரர்கள் பட்டணத்தல்

தீக்ெகாளுத்தவடுகறார்கள்;
ஞானிகேளா ேகாபத்ைதவலக்குகறார்கள்.
9ஞானிமூடனுடன்வழக்காடும்ேபாது,
ேகாபப்பட்டாலும் ச ரித்தாலும்

அைமதயல்ைல.
10 இரத்தப்ப ரியர்கள் உத்தமைனப்

பைகக்க றார்கள்;
ெசம்ைமயானவர்கேளா அவனுைடய

உயைரக் காப்பாற்றுகறார்கள்.
11 மூடன் தன்னுைடய உள்ளத்ைதெயல்லாம்

ெவளிப்படுத்துகறான்;
ஞானிேயா அைதப் பன்னுக்கு

அடக்கைவக்க றான்.
12 அதபதயானவன் ெபாய்களுக்குச்

ெசவெகாடுத்தால்,
அவனுைடய அலுவலர்கள் எல்ேலாரும்

துன்மார்க்கர்களாவார்கள்.
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13 தரித்த ரனும் ெகாடுைமக்காரனும்
ஒருவைரெயாருவர் சந்த க்க றார்கள்;

அந்த இருவருைடய கண்களுக்கும்
ெயேகாவா ெவளிச்சம்ெகாடுக்க றார்.

14 ஏைழகளுைடய நயாயத்ைத உண்ைமயாக
வ சாரிக்க ற ராஜாவன்சங்காசனம்

என்றும்நைலெபற்றருக்கும்.
15 ப ரம்பும் கடிந்துெகாள்ளுதலும்

ஞானத்ைதக்ெகாடுக்கும்;
தன்னுைடய இஷ்டத்த ற்கு வ டப்பட்ட

பள்ைளேயா
தன்னுைடய தாய்க்கு ெவட்கத்ைத

உண்டாக்குகறான்.
16 துன்மார்க்கர்கள் ெபருகனால் பாவமும்

ெபருகும்;
நீத மான்கேளா அவர்கள் வழுவைதக்

காண்பார்கள்.
17 உன்னுைடய மகைன தண்டி, அவன்

உனக்குஆறுதல்ெசய்வான்,
உன்னுைடய ஆத்துமாவற்கு

ஆனந்தத்ைதயும்உண்டாக்குவான்.
18 தீர்க்கதரிசனமில்லாத இடத்தல் மக்கள்

சீர்ெகட்டுப்ேபாவார்கள்;
ேவதத்ைதக்காக்க றவேனா பாக்கயவான்.
19 அடிைமயானவன் வார்த்ைதகளினாேல

அடங்கமாட்டான்;
அைவகைள அவன் அறந்தாலும் உத்த ரவு

ெகாடுக்கமாட்டான்.
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20 தன்னுைடய வார்த்ைதகளில் பதறுகற
மனிதைனக்கண்டால்,

அவைனநம்புவைதவ டமூடைனநம்பலாம்.
21 ஒருவன் தன்னுைடய அடிைமையச் சறு

வயதுமுதல் அவனது இஷ்டப்படி
வளர்த்தால்,

முடிவ ேல அவன் தன்ைன மகனாக
உரிைமபாராட்டுவான்.

22ேகாபக்காரன்வழக்ைகஉண்டாக்குகறான்;
கடுங்ேகாப ெபரும்பாதகன்.
23 மனிதனுைடய அகந்ைத அவைனத்

தாழ்த்தும்;
மனத்தாழ்ைமயுள்ளவேனாமத ப்பைடவான்.
24 தருடேனாடு பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுகறவன்

தன்னுைடய ஆத்துமாைவப்
பைகக்க றான்;

சாபத்ைத அவன் ேகட்டாலும் காரியத்ைத
ெவளிப்படுத்தமாட்டான்.

25மனிதனுக்குப்பயப்படும்பயம்கண்ணிைய
வருவக்கும்;

ெயேகாவாைவநம்புக றவேனா
உயர்ந்தஅைடக்கலத்த ேலைவக்கப்படுவான்.
26 ஆளுைக ெசய்க றவனுைடய

முகதரிசனத்ைதத் ேதடுக றவர்கள்
அேநகர்;

ஆனாலும் அவனவனுைடய நயாயம்
ெயேகாவாவாேலதீரும்.

27 நீத மானுக்கு அநயாயக்காரன்
அருவருப்பானவன்;
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சன்மார்க்கனும் துன்மார்க்கனுக்கு
அருவருப்பானவன்.

அத்த யாயம் 30
ஆகூரின்நீத ெமாழிகள்

1 யாக்ேகயன் மகனாகய ஆகூர் என்னும்
ஆண்மகன்ஈத்த ேயலுக்குவசனித்து,

ஈத்த ேயலுக்கும் ஊகாலுக்கும் ெசான்ன
உபேதசவாக்கயங்கள்:

2மனிதர்கள்எல்ேலாைரயும்வ ட நான்மூடன்;
மனிதர்களுக்ேகற்ற புத்த எனக்குஇல்ைல.
3நான்ஞானத்ைதக்கற்கவும்இல்ைல,
பரிசுத்தரின் அறைவ அறந்துெகாள்ளவும்

இல்ைல.
4வானத்தற்குஏற இறங்கனவர்யார்?
காற்ைறத் தமதுைகப்ப டிகளில் அடக்கனவர்

யார்?
தண்ணீர்கைளதுணிய ேலகட்டினவர்யார்?
பூமியன் எல்ைலகைளெயல்லாம்

நறுவயவர்யார்?
அவருைடயெபயர் என்ன?
அவருைடயமகனுைடயெபயர்
என்ன?அைதஅறவாேயா?
5 ேதவனுைடய வசனெமல்லாம்

புடமிடப்பட்டைவகள்;
தம்ைம அண்டிக்ெகாள்க றவர்களுக்கு அவர்

ேகடகமானவர்.
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6 அவருைடய வசனங்கேளாடு ஒன்ைறயும்
கூட்டாேத,

கூட்டினால் அவர் உன்ைனக்
கடிந்துெகாள்வார்,

நீெபாய்யனாவாய்.
7இரண்டுமனுஉம்மிடத்தல் ேகட்க ேறன்;
நான் மரணமைடயும்வைரக்கும் அைவகைள

எனக்குமறுக்காமல்தாரும்.
8 மாையையயும் ெபாய்வசனிப்ைபயும்

எனக்குத்தூரப்படுத்தும்;
தரித்த ரத்ைதயும் ெசல்வத்ைதயும் எனக்குக்

ெகாடுக்காமல்இருப்பீராக.
9 நான் பரிபூரணம் அைடக றதனால்

மறுதலித்து, ெயேகாவா யார் என்று
ெசால்லாதபடிக்கும்;

தரித்த ரமைடக றதனால் தருடி, என்னுைடய
ேதவனுைடய நாமத்ைத வீணாக
ெகடுக்காதபடிக்கும்,

என்னுைடய படிைய எனக்கு அளந்து எனக்கு
உணவளியும்.

10 எஜமானிடத்தல் அவனுைடய
ேவைலக்காரன்ேமல் குற்றம்
சுமத்தாேத;

அவன்உன்ைனச்சப ப்பான்,
நீகுற்றவாளியாகக் காணப்படுவாய்.
11தங்களுைடயதகப்பைனச் சப த்தும்,
தங்களுைடய தாைய ஆசீர்வத க்காமலும்

இருக்கற சந்ததயாரும்உண்டு.



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம்30:12cxviiநீத ெமாழிகள்அத்தயாயம்30:18

12 தாங்கள் அழுக்கு நீங்க கழுவப்படாமல்
இருந்தும்,

தங்களுைடய பார்ைவக்குச் சுத்தமாகத்
ேதான்றுகற சந்ததயாரும்உண்டு.

13 ேவெறாரு சந்ததயாரும் உண்டு;
அவர்களுைடய கண்கள் எத்தைன
ேமட்டிைமயும்அவர்களுைடயஇைமகள்
எத்தைனெபருைமயுமானைவகள்.

14 ேதசத்தல் சறுைமயானவர்கைளயும்
மனிதர்களில்எளிைமயானவர்கைளயும்

சாப்படுவதற்கு வாளுக்கு ஒப்பான
பற்கைளயும் கத்த களுக்கு ஒப்பான
கைடவாய்ப்பற்கைளயும் உைடய
சந்ததயாரும்உண்டு.

15 ெகாடு, ெகாடு, என்கற இரண்டு மகள்கள்
அட்ைடக்குஉண்டு.

தருப்த அைடயாத மூன்று உண்டு, ேபாதும்
என்றுெசால்லாத நான்கும்உண்டு.

16 அைவயாவன: பாதாளமும், மலட்டுக்
கர்ப்பமும்,

தண்ணீரால் தருப்தயைடயாத நலமும்,
ேபாதுெமன்றுெசால்லாதெநருப்புேம.

17தகப்பைனப்பரியாசம்ெசய்து,
தாயன் கட்டைளைய அசட்ைடெசய்க ற

கண்ைண நதயன் காகங்கள்
படுங்கும்,

கழுகன்குஞ்சுகள்சாப்படும்.
18 எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமானைவகள்

மூன்றுஉண்டு,
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என்னுைடய புத்த க்கு எட்டாதைவகள்
நான்கும்உண்டு.

19அைவயாவன: ஆகாயத்தல் கழுகனுைடய
வழியும்,

கன்மைலயன்ேமல் பாம்பனுைடய வழியும்,
நடுக்கடலில்கப்பலினுைடயவழியும்,

ஒரு கன்னிைகைய நாடிய மனிதனுைடய
வழியுேம.

20அப்படிேய வ பசார ெபண்ணுைடய வழியும்
இருக்க றது;

அவள் சாப்ப ட்டு, தன்னுைடய வாையத்
துைடத்து;

நான்ஒருபாவமும்ெசய்யவல்ைலஎன்பாள்.
21மூன்றனால்பூமி சஞ்சலப்படுக றது,
நான்ைகயும்அதுதாங்கமுடியாது.
22அரசாளுகறஅடிைமக்காகவும்,
உணவால்தருப்தயானமூடனுக்காகவும்,
23 பைகக்கப்படக்கூடியவளாக இருந்தும்,

கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்ட
ெபண்ணுக்காகவும்,

தன்னுைடய எஜமானிக்குப் பதலாக
மைனவயாகும் அடிைமப்
ெபண்ணுக்காகவுேம.

24பூமியல் ச றயைவகளாகஇருந்தும்,
மகாஞானமுள்ளைவகள்நான்குஉண்டு.
25 அைவயாவன: ச றய உய ரினமாக

இருந்தும்,
ேகாைடக்காலத்த ேல தங்களுைடய

உணைவச் சம்பாத க்க ற எறும்பும்,
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26ெபலமில்லாதஉய ரினமாகஇருந்தும்,
தங்களுைடய வீட்ைடக் கன்மைலய ேல

ேதாண்டிைவக்கும்குழிமுயல்களும்,
27ராஜாஇல்லாமல்இருந்தும்,
கூட்டம் கூட்டமாகப் புறப்படுக ற

ெவட்டுக்களிகளும்,
28 தன்னுைடய ைககளினால்

வைலையப்பன்னி,
அரசர்கள் அரண்மைனகளில் இருக்க ற

சலந்த ப்பூச்ச யுேம.
29 வேநாதமாக அடிைவத்து நடக்க றைவகள்

மூன்றுஉண்டு;
வேநாத நைடயுள்ளைவகள்நான்கும்உண்டு.
30 அைவயாவன: மிருகங்களில்

ெபலமுள்ளதும் ஒன்றுக்கும்
பன்வாங்காததுமாகய சங்கமும்,

31 ெபருைமயாய் நடக்க ற ேசவலும்*,
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்,

ஒருவரும்எத ர்க்கமுடியாத ராஜாவுேம.
32 நீ ேமட்டிைமயானதனால் ைபத்த மாக

நடந்து,
துர்ச்ச ந்தைனயுள்ளவனாக இருந்தால்,

ைகயனால்வாையமூடு.
33 பாைலக் கைடதல் ெவண்ைணையப்

ப றப்ப க்கும்;
மூக்ைகப் பைசதல் இரத்தத்ைதப்

ப றப்ப க்கும்;

* அத்த யாயம் 30:31 30:31 ேபார்க்குதைர
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அப்படிேய ேகாபத்ைதக் கண்டிவடுதல்
சண்ைடையப்ப றப்ப க்கும்.

அத்த யாயம் 31
ேலமுேவலிற்குெசால்லப்பட்டவசனங்கள்

1ராஜாவாகய ேலமுேவலின்வசனங்கள்;
அவனுைடய தாய் அவனுக்குப் ேபாத த்த

உபேதசம்:
2 என் மகேன, என்னுைடய கர்ப்பத்தன்

மகேன,
என்னுைடயெபாருத்தைனகளின்மகேன,
3ெபண்களுக்குஉன்னுைடயெபலைனயும்
ராஜாக்கைளக் ெகடுக்கும் காரியங்களுக்கு

உன்னுைடய வழிகைளயும்
ெகாடுக்காேத.

4 த ராட்ைசரசம் குடிப்பது ராஜாக்களுக்குத்
தகுதயல்ல;

ேலமுேவேல, அது ராஜாக்களுக்குத்
தகுதயல்ல;

மதுபானம்ப ரபுக்களுக்குத்தகுதயல்ல.
5 மதுபானம் குடித்தால் அவர்களுைடய

நயாயப்ப ரமாணத்ைதமறந்து,
சறுைமப்படுக றவர்களுைடய

நயாயத்ைதயும்புரட்டுவார்கள்.
6 மடிந்துேபாக றவனுக்கு மதுபானத்ைதயும்,

மனங்கசந்தவர்களுக்குத்
த ராட்ைசரசத்ைதயும்ெகாடுங்கள்;



நீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 31:7cxxiநீத ெமாழிகள்அத்தயாயம் 31:14

7 அவன் குடித்துத் தன்னுைடய குைறைவ
மறந்து,

தன்னுைடய வருத்தத்ைத அப்புறம்
நைனக்காமல்இருக்கட்டும்.

8 ஊைமயனுக்காகவும் த க்கற்றவர்கள்
எல்ேலாருைடயநயாயத்த ற்காகவும்

உன்னுைடயவாையத்த ற.
9 உன்னுைடய வாையத் த றந்து, நீதயாக

நயாயம்தீர்த்து,
சறுைமயும் எளிைமயுமானவனுக்கு நயாயம்

ெசய்.
10 குணசாலியான ெபண்ைணக்

கண்டுபடிப்பவன்யார்?
அவளுைடய வைல முத்துக்கைளவ ட

உயர்ந்தது.
11 அவளுைடய கணவனுைடய இருதயம்

அவைளநம்பும்;
அவனுைடயெசல்வம்குைறயாது.
12 அவள் உய ேராடிருக்க ற நாட்கெளல்லாம்

அவனுக்குத்தீைமையஅல்ல,
நன்ைமையேயெசய்க றாள்.
13ஆட்டுேராமத்ைதயும் சணைலயும் ேதடி,
தன்னுைடய ைககளினால் உற்சாகத்ேதாடு

ேவைலெசய்க றாள்.
14 அவள் வயாபாரக் கப்பல்கைளப்ேபால

இருக்க றாள்;
தூரத்தலிருந்து தன்னுைடய உணைவக்

ெகாண்டுவருகறாள்.
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15 இருட்ேடாடு எழுந்து தன்னுைடய
வீட்டாருக்குஉணவுெகாடுத்து,

தன்னுைடய ேவைலக்காரிகளுக்குப்
படியளக்க றாள்.

16 ஒரு வயைல வசாரித்து அைத
வாங்குகறாள்;

தன்னுைடய ைககளின் சம்பாத்தயத்தனால்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதநாட்டுக றாள்.

17தன்ைனெபலத்தால்இைடக்கட்டிக்ெகாண்டு,
தன்னுைடயைககைளப்பலப்படுத்துகறாள்.
18 தன்னுைடய வயாபாரம் பயனுள்ளெதன்று

அறந்தருக்க றாள்;
இரவ ேல அவளுைடய வளக்கு

அைணயாமல்இருக்கும்.
19 தன்னுைடய ைககைள இராட்டினத்தல்

ைவக்கறாள்;
அவளுைடயவ ரல்கள்கதைரப் ப டிக்கும்.
20 சறுைமயானவர்களுக்குத் தன்னுைடய

ைகையத்த றந்து,
ஏைழகளுக்குத் தன்னுைடய கரங்கைள

நீட்டுக றாள்.
21 தன்னுைடய வீட்டார் அைனவருக்கும்

கம்பளிஆைடஇருக்க றபடியால்,
தன்னுைடய வீட்டாரினிமித்தம் குளிருக்குப்

பயப்படமாட்டாள்.
22 இரத்தனக் கம்பளங்கைளத் தனக்கு

உண்டாக்குகறாள்;
ெமல்லிய புடைவயும் இரத்தாம்பரமும்

அவளுைடயஆைட.
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23 அவளுைடய கணவன் ேதசத்தன்
மூப்பர்கேளாடு நீத மன்றங்களில்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது

ெபயர்ெபற்றவனாகஇருக்க றான்.
24 ெமல்லிய புடைவகைள உண்டாக்க

வற்க றாள்;
கச்ைசகைள வர்த்தகரிடத்தல்

ஒப்புவக்க றாள்.
25 அவளுைடய உைட பலமும்

அலங்காரமுமாகஇருக்க றது;
வருங்காலத்ைதப் பற்றயும்மகழுகறாள்.
26 தன்னுைடய வாைய ஞானம் வளங்கத்

த றக்க றாள்;
தையயுள்ள ேபாதகம் அவளுைடய

நாவன்ேமல்இருக்கறது.
27அவள்ேசாம்பலின்அப்பத்ைதசாப்ப டாமல்,
தன்னுைடயவீட்டுக்காரியம்எப்படிநடக்க றது

என்றுகண்ேணாக்கமாகஇருக்க றாள்.
28அவளுைடயபள்ைளகள்எழும்ப ,
அவைளபாக்கயவத என்கறார்கள்;
அவளுைடயகணவன்அவைளப்பார்த்து:
29 அேநகம் ெபண்கள் குணசாலிகளாக

இருந்ததுஉண்டு;
நீேயா அவர்கள் எல்ேலாைரயும்வ ட

ேமலானவள் என்று அவைளப்
புகழுகறான்.

30 ெசளந்தரியம் வஞ்சைனயுள்ளது, அழகும்
வீண்,
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ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுக ற ெபண்ேண
புகழப்படுவாள்.

31 அவளுைடய ைககளின் பலைன
அவளுக்குக்ெகாடுங்கள்;

அவளுைடய ெசயல்கள் வாசல்களில்
அவைளப்புகழ்வதாக.
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