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సామెతలు
గంథకర
సామెతలు పధాన రచయిత సొలొమోను. సొలొమోను పేరు

1:1; 10:1; 25:1 లో కనిపిసుత్ నన్ది. ఇతర రచయితలు జాఞ్ నులు
అనే వరాగ్ నికి చెందిన వివిధ వయ్కులు, అగూరు, లెమూయేలు
రాజు. బిలు ఇతర గంథాల వలె సామెతలు కూడా దేవుని
రకష్ణ పణాళికను సూచిసుత్ నన్ది. అయితే కొంత అసప్షట్ంగా ఈ
గంథం ఇశాయేలీయిలకు సరి న జీవిత విధానం, దేవుని మారగ్ం
అనుసరించవలసిందని సూచిసుత్ నన్ది. సొలొమోను తన జీవిత
కాలమంతా గడిచిన విజాఞ్ నానిన్ గంథసథ్ం చెయయ్మని దేవుడు అతణిణ్
పేరేపించి ఉండవచుచ్.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 971 - 931
సొలొమోను పరిపాలన కాలంలో గంథ రచన జరిగింది. ఈ

సామెతలు అనేక వేల సంతస్రాల వాటివి. అయితే వజాఞ్ నం ఏ
కాలంలో నా ఏ సంసృతిలో నా వరిసుత్ ంది.

సీవ్కర
సామెతలు గంథం అనేక వరాగ్ ల కోసం రాసినది. ఇది పిలల్ల

విషయంలో తలిల్దండులకు సలహాలు ఇసుత్ ంది. జాఞ్ నానిన్ అనేవ్షించే
యువతీయువకులకు ఇది అకక్రకు వసుత్ ంది. భకిగా ఉండగోరే నేటి
బిలు పాఠకులకు ఇందులో ఆచరణాతమ్క న సలహాలు ఉనాన్యి.
పయోజనం
సామెతలు గంథంలో సొలొమోను సాధారణ, నందిన

పరిసిద్తులోల్ ను, ఉనన్త జాఞ్ న సంబంధిత విషయాలోల్ నూ దేవుని
మనసుస్ను వెలల్డించాడు. సోలొమోను రాజు ఏ అంశానీన్
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ఉపే ంచలేదు. వయ్కిగత పవరన, ంగిక సంబధాలు, వాయ్పారం,
సంపద, దానధరామ్లు, ఆశయాలు, కమశికష్ణ, అపుప్లు, పిలల్లను
పెంచడం, వయ్కితవ్ం, మదయ్పానం, రాజకీయాలు, పగ, వ భకి
మొద న అనేక అంశాలు ఈ జాఞ్ న వాకుక్ల సంకలనంలో చోటు
చేసుకునాన్యి.

ముఖాయ్ంశం
జాఞ్ నం

విభాగాలు
1. జాఞ్ నంయొకక్ ఉతత్మాంశాలు— 1:1-9:18
2. సోలొమోను సామెతలు (అధాయ్. — 10:1-22:16)
3. జాఞ్ నులు ఉవాచలు— 22:17-29:27
4. అగూరుమాటలు— 30:1-33
5. లెమూయేలు వాకుక్లు— 31:1-31

ఉదేద్శం, నేపథయ్ం
1 దావీదు కుమారుడు, ఇశాయేలు రాజు అయిన సొలొమోను

సామెతలు.
2 జాఞ్ నం, ఉపదేశం నేరుచ్కోవడానికీ, వివేకం, జాఞ్ నవాకుక్లు

బోధించడానికీ, 3 నీతి, నాయ్యం, యథారథ్తల పకారం
నడుచుకుంటూ దిదుద్ బాటు చేసుకోవడానికి, 4 ఉపదేశం పొందని
వారికి వివేకం ఇవవ్డానికి, యువతకు తెలివి, విచకష్ణ కలిగేలా
చేయడానికి ఉపకరిసాత్ యి.

5 తెలివి గలవాడు ఈ సామెతలు విని తన జాఞ్ నం వృదిధ్
చేసుకుంటాడు. వివేకం గలవాడు విని నీతి సూతాలు
అలవరుచ్కుంటాడు.

6 వీటి మూలంగా సామెతలు, ఉపమానాలు, జాఞ్ నుల మాటలు,
వారు చెపిప్న నిగూఢ సతాయ్లు పజలు గహిసాత్ రు.
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7 యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడం తెలివికి
మూలకారణం. మూరఖ్పజలు జాఞ్ నానిన్, నీతి వాకాయ్లను
వయ్తిరేకిసాత్ రు.

దురామ్రుగ్ లకు దూరంగా ఉండాలనిహెచచ్రికలు
8 కుమారా, నీ తండి చెపేప్ సదోబ్ధ విను. నీ తలిల్ చెపేప్ మాటలు

నిరల్ కష్ ం చెయయ్కు.
9అవి నీతల అంద నపుషప్ కిరీటంలాఉంటాయి. నీమెడలో

హారాలుగా నిలబడతాయి.
10 కుమారా, దుషుట్ లు నినున్ పేరేపిసేత్ అంగీకరించవదుద్ .
11దుషుట్ లు నీతో “మాతోచేతులు కలుపు. ఎవరి నాచంపడానికి

కాపు కాదాద్ ం. అమాయకు న ఒకణిణ్ పటుట్ కుందాం.
12ఆరోగయ్ వంతుణిణ్ పాతాళం అకసామ్తుత్ గా తీసేసుకునన్టుట్ వారిని

సజీవంగామింగేదాద్ ం. సమాధిలోకి దిగే వారిలావారిని చేసేదాద్ ం.
13 దోచుకునన్ సొముమ్తో మన ఇలుల్ నింపుకుందాం, రకరకాల

విలు న వసుత్ వులు మనకు దొరుకుతాయి.
14 నువువ్ మాతో కలసి ఉండు, మనమంతా ఒకే చోట సొముమ్

దాచుకుందాం” అని నీతో చెబితేవాళళ్మాటలు లకష్ పెటట్వదుద్ .
15 కుమారా, నువువ్ వాళ ళ్ నడిచే దారిలో వెళళ్ వదుద్ . వాళళ్

ఆలోచన పకారం చేయకుండేలా నీపాదాలు అదుపులోఉంచుకో.
16మనుషులను చంపడానికి వాళ ళ్ తొందరపడుతూ ఉంటారు.

హాని కలిగించడానికి ఆతుతగా ఎదురు చూసూత్ ఉంటారు.
17ఒక ప చూసూత్ ఉండగాదానికి వల వేయడం అనవసరం.
18 వాళ ళ్ తమ సవ్ంత నాశనానికే మాటు వేసాత్ రు. తాము

పటట్బడతామనిదాకుక్ని ఉంటారు.
19అకమఆరజ్నఆశించేవాళల్కు ఇదే గతిపడుతుంది. ఆమారగ్ంలో

నడిచేవాళళ్ పాణాలు అదే తీసుత్ ంది.
జాఞ్ నం తిరసక్రించడం వలల్ ఫలితం
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20జాఞ్ నం వీధులోల్ కేకలు వేసూత్ ఉంది. వీధుల వెంబడి బిగగ్రగా
మాటాల్ డుతూ ఉంది.

21జాఞ్ నం సందడిగా ఉనన్ పాంతాలోల్ పకటన చేసూత్ ఉంది. పటట్ణ
పధాన పవేశాలోల్ పచారం చేసూత్ ఇలా తెలియజేసూత్ ఉంది.

22 “జాఞ్ న హీనులారా, జాఞ్ నం తెచుచ్కోకుండా ఎంతకాలం
ఉండాలని కోరుకుంటారు? అపహాసకులారా, మీరు ఎగతాళి చేసూత్
ఎనేన్ళ ళ్ ఆనందంగా కాలం గడుపుతారు? బుదిధ్హీనులారా, మీరు
ఎంతకాలం జాఞ్ నానిన్ అసహియ్ంచుకుంటారు?

23నా గదిద్ంపుమాటలు వినండి. నా పు తిరగండి. నా ఆతమ్ను
మీమీద కుమమ్రిసాత్ ను. మంచి సంగతులు మీకు తెలియజేసాత్ ను.

24 నేను పిలిచినపుప్డు నా మాట మీరు వినలేదు. నా చెయియ్
చాపినపుప్డు ఎవవ్రూ అందుకోలేదు.

25 నేను మిమమ్లిన్ గదిద్ంచి మంచి మాటలు బోధించినపుప్డు నా
మాటలు లకష్ పెటట్లేదు,లోబడలేదు.

26కాబటిట్ మీకు అపాయం కలిగినపుప్డు నేను నవువ్తాను. మీరు
భయంతో వణుకుతునన్పుప్డు నేను మిమమ్లిన్ ఎగతాళి చేసాత్ ను.

27 తుఫాను వచిచ్నటుట్ మీకు భయం కలుగుతుంది, సుడిగాలి
రేగినటుట్ పమాదం వచిచ్ పడుతుంది. మీకు కషట్ సమయాలు, దుఃఖ
సమయాలు సంభవిసాత్ యి. అపుప్డు నేను మిమమ్లిన్ నవువ్ల పాలు
చేసాత్ ను.

28అపుప్డు వాళ ళ్ నా కోసంమొరపెడతారు, కానీ నేను ఎలాంటి
జవాబూ ఇవవ్ను. నా కోసం ఆసకిగా వెతుకుతారు కానీ నేను వాళల్కు
కనబడను.

29 జాఞ్ నం అంటే వాళల్కు అసహయ్ం వేసుత్ ంది. యెహోవా పటల్
భయభకులు కలిగి జీవించడం వాళల్కు ఇషట్ం లేకుండాపోయింది.

30వాళ ళ్ నేను చెపిప్న నా మంచి ఆలోచనలు అంగీకరించలేదు.
నామందలింపును నిరల్కష్ ం చేశారు.
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31కాబటిట్ వారు తమ పవరనకు తగిన పతిఫలం అనుభవిసాత్ రు.
విరకి కలిగే దాకా తమ సవ్ంత ఆలోచనలు అనుసరిసాత్ రు.

32ఉపదేశంపొందనివారు దేవుణిణ్ తిరసక్రించినాశనమవుతారు.
మూరుఖ్ ల నిరల్కష్ ం వారిని నిరూమ్లం చేసుత్ ంది.

33నాఉపదేశం విని దాని పకారం నడుచుకునేవాడు సుర తంగా
నివసిసాత్ డు. కీడు కలుగుతుందనన్ భయం లేకుండా పశాంతంగా
ఉంటాడు.”

2
జాఞ్ నం వలల్ పతిఫలం

1 కుమారా, నీవు నా మాటలు అంగీకరించి, నా ఆజఞ్లను నీ
మనసులోఉంచుకుంటే దేవుణిణ్ గూరిచ్న వివేచన నీకు దొరుకుతుంది.

2జాఞ్ నం మనసు నిలిపిహృదయపూరవ్కంగా వివేచన అభాయ్సం
చేసినపుప్డు, 3 తెలివితేటల కోసం మొరపెటిట్నపుప్డు, వివేచన
కోసం వేడుకొనన్పుప్డు, 4 పోగొటుట్ కునన్ వెండిని వెతికినటుట్ దానిన్
వెదికినపుప్డు, దాచుకునన్ ధనం కోసం వెతికినటుట్ జాఞ్ నానిన్
వెతికినపుప్డు, 5యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడం ఎలా
ఉంటుందో నువువ్ గహిసాత్ వు. దేవుణిణ్ గూరిచ్న విజాఞ్ నం నీకు
దొరుకుతుంది.

6 యెహోవా మాతమే జాఞ్ నం అనుగహిసాత్ డు. తెలివి, వివేచన
ఆయనమాటలోల్ నిండి ఉంటాయి.

7 యథారథ్వంతులను ఆయన వరిధ్లల్జేసాత్ డు. సరి న మారగ్ం
నుండి తపిప్పోకుండా నడుచుకునే వాళళ్కు ఆయన రకష్ణ
కలుగజేసాత్ డు.

8 నాయ్య పవరన నుండి తొలగిపోకుండా ఆయన కనిపెటుట్ కుని
ఉంటాడు. తన భకులు మంచి పవరనలోకొనసాగేలాఆయనకావలి
కాసాత్ డు.
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9అపుప్డు నీతి,నాయ్యం,యథారథ్తఅనేమంచిమారాగ్ లు నువువ్
తెలుసుకుంటావు.

10 జాఞ్ నం నీ హృదయంలోకి చొచుచ్కుపోతుంది. తెలివి కలిగి
ఉండడం నీకు ఇషట్ంగా ఉంటుంది.

11 తెలివితేటలు నినున్ కాపాడతాయి. వివేకం నీకు కాపలా
కాసుత్ ంది.

12 అది దుషుట్ లు నడిచే మారాగ్ ల నుండి, మూరఖ్పు మాటలు
మాటాల్ డే వారిబారి నుండి నినున్ కాపాడుతుంది.

13 దుషుట్ లు చీకటి మారాగ్ లోల్ నడవడం కోసం యథారథ్ న
మారాగ్ లను విడిచిపెడతారు.

14 కీడు చేసేవాళ ళ్ తమ పనుల వలల్ సంతోషిసాత్ రు. తీవ న
మూరఖ్తవ్ంతో పవరించే వాళళ్ను చూసి ఆనందిసాత్ రు.

15 తమ దుషట్ మారాగ్ లగుండా పయనిసాత్ రు. వాళ ళ్ కపటంతో
ఉంటారు.

16 వయ్భిచారి వలలో పడకుండా, తియయ్గా మాటాల్ డి మోసపుచేచ్
వేశయ్ బారి నుండి జాఞ్ నం నినున్ కాపాడుతుంది.

17అలాంటి సీ తన యవవ్నకాలంలో తన భరను విడిచిపెటిట్ తన
దేవుని నిబంధన పెడచెవిన పెడుతుంది.

18ఆ సీ ఇలుల్ మరణానికి నడిపిసుత్ ంది. ఆ సీ నడిచేమారగ్ం శవాల
దగగ్రికి చేరుతుంది.

19 ఆ సీ దగగ్రికి వెళేళ్వాళ ళ్ ఎవవ్రూ వెనకిక్ తిరిగిరారు. వాళ ళ్
జీవమారగ్ం చేరుకోలేరు.

20 నేను చెపేప్ మాటలు విని ఆ విధంగా నడుచుకుంటే నువువ్
యథారథ్వంతులు నడిచే మారగ్ంలో నడుచుకుంటావు. నీతిమంతుల
పవరన అనుసరిసాత్ వు.

21 నిజాయితీపరులు దేశంలో కాపురం ఉంటారు. సతయ్వరనులు
దేశంలో సిథ్రంగా ఉంటారు.
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22చెడడ్ పనులు చేసేవారు నిరూమ్లం అవుతారు. నమమ్కదోహ లు
దేశంలో లేకుండాపోతారు.

3
జాఞ్ నం వలన కలిగే ఆశీరవ్దం

1 కుమారా, నేను బోధించే ఉపదేశానిన్ మనసులో ఉంచుకో. నేను
బోధించే ఆజఞ్లు హృదయపూరవ్కంగా ఆచరించు.

2అవి నీకు మనశాశ్ంతితో కూడిన ఆయుషుష్ ను, సుఖంగా జీవించే
కాలానిన్ కలగజేసాత్ యి.

3అనిన్ వేళలా దయ, సతయ్ పవరన కలిగి ఉండు. వాటినిమెడలో
హారాలుగా ధరించుకో. నీహృదయమనే పలకమీదవాటిని రాసుకో.

4అపుప్డు దేవుని కృప,మనుషుల కృప పొంది నీతిమంతుడవని
అనిపించుకుంటావు.

5 నీ సవ్ంత తెలివితేటల ఆధారపడకుండా మనసూఫ్రిగా
యెహోవాను నముమ్కో.

6 ఆయన అధికారానికి నినున్ నీవు అపప్గించుకో. అపుప్డు
ఆయన నీమారాగ్ లనీన్ సరళం చేసాత్ డు.

7నేను జాఞ్ నం గలవాణిణ్ అనుకోవదుద్ . యెహోవాపటల్ భయభకులు
కలిగి ఉండి చెడుతనానికి దూరంగా ఉండు.

8 అపుప్డు నీ శరీరానికి ఆరోగయ్ం, నీ ఎముకలకు సతుత్ వ
కలుగుతాయి.

9యెహోవాకు నీ రాబడిమొతత్ంలో పథమ ఫలం, నీ ఆసిత్లోవాటా
ఇచిచ్ ఆయనను ఘనపరచు.

10అలాచేసేత్ నీవాకిటోల్ ధానయ్ం సమృదిధ్గాఉంటుంది. నీగానుగలోల్
కొతత్ దా రసం పొంగి పారుతుంది.

11 కుమారా, యెహోవా బోధను తిరసక్రించకు. ఆయన
గదిద్ంచినపుప్డు విసుగు తెచుచ్కోకు.

12 ఒక తండి తన పియ న కొడుకును ఎలా గదిద్సాత్ డో అలాగే
యెహోవాతాను పేమించేవాళళ్ను గదిద్సాత్ డు.
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13జాఞ్ నం సంపాదించుకుని, వివేకం కలిగి ఉనన్ మనిషి ధనుయ్డు.
14 వెండి వలన పొందే లాభం కనాన్ జాఞ్ నం సంపాదించుకోవడం

మంచిది. మేలిమి బంగారం సంపాదించుకోవడం కనాన్ జాఞ్ నం వలన
లాభం పొందడం ఉతత్మం.

15 రతాన్ల కంటే జాఞ్ నం శేషఠ్ నది. అది నీకు ఇషట్ న అనిన్
వసుత్ వుల కంటే విలు నది.

16 జాఞ్ నం కుడి చేతిలో సుదీరఘ్ న ఆయుషుష్ , ఎడమ చేతిలో
సంపదలు, పేరు పఖాయ్తులు ఉనాన్యి.

17 అది నడిపించే దారులు రమయ్ నవి. దాని విధానాలు మం
కలిగించేవి.

18దానిన్ అనుసరించే వాళళ్కు అది జీవఫలాలిచేచ్ వృకష్ం. దానిన్
అలవరచుకునే వాళ ళ్ ధనయ్జీవులు.

19 తన జాఞ్ నంతో యెహోవా భూమిని సృషిట్ంచాడు. వివేకంతో
ఆయన ఆకాశమండలాలను సిథ్రపరచాడు.

20 ఆయన తెలివివలల్ జలరాసులు అగాథం నుండి
పవహిసుత్ నాన్యి. ఆకాశంలోని మేఘాలు మంచు బిందువులు
కురిపిసుత్ నాన్యి.

21 కుమారా, లో న జాఞ్ నానిన్, వివేకానిన్ పదిలం చేసుకో. వాటిని
నీమనసులో నుండి తొలగి పోనివవ్కు.

22 జాఞ్ నం, వివేకాలు నీకు పాణపదంగా, నీ మెడలో
అలంకారాలుగా ఉంటాయి.

23అపుప్డు నువువ్ నడిచేమారాగ్ లోల్ భదంగా ఉంటావు. నీ నడక
ఎపుప్డూ తొటుపడదు.

24 పండుకొనే సమయంలో నీకు భయం వెయయ్దు. నీవు
పండుకుని హాయిగా నిదపోతావు.

25 అకసామ్తుత్ గా భయం వేసేత్ కలవరపడకు. దురామ్రుగ్ లు నాశనం
అవుతునన్పుప్డు అది చూసి నువువ్ భయపడవదుద్ .

26 యెహోవాయే నీకు అండగా ఉంటాడు. నీ కాలు ఊబిలో
చికుక్కోకుండా ఆయన నినున్ కాపాడతాడు.
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27అవసరంలో ఉనన్వారికి సహాయం చేయడానికి నీకు అవకాశం
ఉనన్పుప్డు దానిన్ చేయడానికి వెనకడుగు వెయయ్వదుద్ .

28నీ పొరుగువాడు కోరినది నీ దగగ్ర ఉంటే “రేపు ఇసాత్ ను పోయి
రా” అనవదుద్ .

29 నీ పొరుగువాడు నీ దగగ్ర భయం ఏమీ లేకుండా
జీవిసుత్ నన్పుప్డు అతనికి కీడు తలపెటట్వదుద్ .

30నీకేమీ కీడు తలపెటట్ని వాడితో కారణం లేకుండాపోటాల్ డవదుద్ .
31 దౌరజ్నయ్ం చేసేవాణిణ్ చూసి అసూయ పడవదుద్ . వాడు చేసే

పనులు నువువ్ చెయాయ్లని ఏమాతం కోరుకోవదుద్ .
32 కుటిల బుదిధ్ గలవాణిణ్ యెహోవా అసహియ్ంచుకుంటాడు.

నీతిమంతులకు ఆయనతోడుగా ఉంటాడు.
33 దురామ్రుగ్ ల ఇళళ్ మీదికి యెహోవా శాపాలు పంపిసాత్ డు.

నీతిమంతులు నివసించే సథ్లాలను ఆయన దీవిసాత్ డు.
34ఎగతాళి చేసేవాళళ్ను ఆయన ఎగతాళి చేసాత్ డు. దీనమనసుస్

గలవారిని ఆయన కనికరిసాత్ డు.
35జాఞ్ నం గలవారు పేరుపతిషట్లు సంపాదించుకుంటారు. జాఞ్ నం

లేనివాళ ళ్ అవమానాలకు గురౌతారు.

4
జాఞ్ నం సంపాదించమని ఆదేశం

1 కుమారులారా, తండి చెపేప్ మంచి మాటలు విని వివేకం
తెచుచ్కోండి.

2నేను మీకు మంచిమాటలు చెబుతాను. నామాటలు పెడచెవిన
పెటట్కండి.

3 నేను నా తండి కుమారుణిణ్ . నా తలిల్కి నేను అంద న ఏ క
కుమారుణిణ్ .
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4 ఆయన నాకు బోధ చేసూత్ ఇలా చెపాప్డు “నేను చెపేప్ మాటలు
శదధ్గా వినివాటినినీహృదయంలోనిలిచిపోనివువ్. వాటినివినివాటి
పకారం నడుచుకుంటే నువువ్ జీవిసాత్ వు.

5జాఞ్ నం, వివేకం సంపాదించుకో. నామాటలను విసమ్రించ వదుద్ ,
వాటినుండి తొలగిపోవదుద్ .

6 జాఞ్ నానిన్ విడిచిపెటట్కుండా ఉంటే అది నినున్ కాపాడుతుంది.
దానిన్ పేమిసూత్ ఉంటే అది నినున్ ర సుత్ ంది.

7జాఞ్ నం సంపాదించుకోవడమే బుదిధ్ వివేకాలకు మూలం. జాఞ్ నం
కోసం నీకు ఉనన్దంతా ఖరుచ్ పెటుట్ .

8 నువువ్ జాఞ్ నానిన్ గౌరవిసేత్ అది నినున్ గొపప్ చేసుత్ ంది. దానిన్
హతుత్ కుని ఉంటే అది నీకు పేరు పతిషట్లు తెసుత్ ంది.

9 అది నీ తల అంద న పాగా ఉంచుతుంది. పకాశవంతంగా
వెలిగే అంద న కిరీటం నీకు దయచేసుత్ ంది.

10 కుమారా, నీవు నామాటలు విని, వాటి పకారం నడుచుకుంటే
నీకు అధిక ఆయుషుష్ కలుగుతుంది.

11 జాఞ్ నం కలిగి ఉండే మారగ్ం నీకు బోధించాను. యథారథ్ న
బాటలో నినున్ నడిపించాను.

12నువువ్ నడుసూత్ ఉనన్పుప్డు నీ అడుగులు చికుక్పడవు. నీవు
పరుగెతేత్ సమయంలో నీపాదాలు తొటుపడవు.

13 అది నీ ఊపిరి కనుక దానిన్ సంపాదించుకో. దానిన్
విడిచిపెటట్కుండా భదంగా పదిలం చేసుకో.

14 భకిహీనుల గుంపులో చేరవదుద్ . దురామ్రుగ్ ల ఆలోచనలతో
ఏకీభవించవదుద్ .

15 అందులోకి వెళళ్కుండా తపిప్ంచుకు తిరుగు. దాని నుండి
తొలగిపోయిముందుకు సాగిపో.

16ఇతరులకు కీడుచేసేత్నేగానిఅలాంటివాళల్కి నిదపటట్దు. ఎదుటి
వారిని కించపరచకుండావారు నిదపోరు.
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17 వాళ ళ్ దౌరజ్నయ్ం చేసి తమ ఆహారం సంపాదించుకుంటారు.
బలవంతంగాదా రసం లాకుక్ని తాగుతారు.

18 ఉదయానేన్ మొద న సూరుయ్ని వెలుగు మరింతగా
పెరుగుతునన్టుట్ నీతిమంతులమారగ్ం అంతకంతకూ పకాశిసుత్ ంది.

19దుషుట్ లమారగ్ం చీకటిమయం. వాళ ళ్ ఎకక్డెకక్డ పడిపోతారో
వాళళ్కే తెలియదు.

20కుమారా,నేనుచెపేప్మాటలువిను. నానీతిబోధలుమనసులో
ఉంచుకో.

21 నీ మారగ్ం అంతటిలో నుండి వాటిని అనుసరించు. నీ
హృదయంలోవాటిని భదంగాదాచుకో.

22అవి దొరికిన వారికి జీవం కలుగుతుంది. వాళళ్ శరీరమంతటికీ
ఆరోగయ్ం కలిగిసాత్ యి.

23 అనిన్టికంటే ముఖయ్ంగా వాటిని నీ హృదయంలో భదంగా
కాపాడుకో. అపుప్డు నీ హృదయంలో నుండి జీవధారలు
పవహిసాత్ యి.

24 నీ నోటి నుండి కుటిల న మాటలు, మోసకర న మాటలు
రానియయ్కు.

25 నీ కంటిచూపు సూటిగా ఉండనియియ్. నీ ఆలోచనలోల్ ముందు
చూపు కలిగి ఉండు.

26 నువువ్ నడిచే మారగ్ం సరళం చెయియ్. అపుప్డు నీ దారులనీన్
సిథ్రపడతాయి.

27 కుడి పుకు గానీ, ఎడమ పుకు గానీ తొలగిపోవదుద్ . దురామ్రగ్ం
పు నడవకుండా నీ అడుగులు తపిప్ంచుకో.”

5
వయ్భిచారిణి గురించి ఉపదేశం

1 కుమారా, నేను బోధించే జాఞ్ నవాకుక్లు విను. నా తెలివి గల
మాటలు శదధ్గా ఆలకించు.
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2 అపుప్డు నువువ్ జాఞ్ నయుకంగా నడుచుకుంటావు. నీ
తెలివితేటలను బటిట్ నీ నోరుమాటాల్ డుతుంది.

3 వయ్భిచారిణి పెదవుల నుండి తేనెలాంటి మాటలు
వెలువడతాయి. దాని నోటి మాటలు నూనె కంటే మృదువుగా
ఉంటాయి.

4చివరికి ఆమె వసనాభి కాయలాగా ఉంటుంది. రెండంచుల కతిత్
వలే ఉంటుంది.

5 దాని పవరన మరణంలో పడిపోవడానికి దారితీసుత్ ంది. దాని
మారగ్ం సూటిగాపాతాళానికి చేరుసుత్ ంది.

6 జీవమారగ్ం గురించి వయ్భిచారిణి ఎంతమాతం ఆలోచించదు.
ఆమె ఎటు వెళత్ ందో ఆమెకే తెలియక అటూ ఇటూ సంచరిసుత్ ంది.

7 కుమారులారా, నేను చెపేప్ బోధ ఆలకించండి. నేను చెపేప్
ఉపదేశం నుండి పకక్కు మళ ళ్కోవదుద్ .

8 వయ్భిచారిణి నివసించే సథ్లాల నుండి నీ అడుగులు దూరం
చేసుకో. ఆమెయింటివాకిలి పుపోవదుద్ .

9 నువువ్ గనుక వయ్భిచారిణి దగగ్రికి వెళిల్న పకష్ంలో నీ పతిషట్
నవువ్ల పాలౌతుంది. నీ జీవిత కాలమంతా దుషుట్ ల చేతిలోల్ కి
వెళత్ ంది.

10అనుయ్లు నీ ఆసిత్ని అనుభవిసాత్ రు. నీ కషాట్ రిజ్తమంతా పరుల
ఇలుల్ చేరుతుంది.

11చివరికి నీ కండరాలు, నీ శరీరం ణించిపోతాయి.
12 అపుప్డు నువువ్, అయోయ్, ఉపదేశానిన్ నేనెందుకు

లకష్ పెటట్లేదు? నామనసాస్ గదిద్ంపును ఎందుకు తిరసక్రించాను?
13నా బోధకులు చెపిప్న మంచి మాటలు వినలేకపోయాను. నా

గురువుల ఉపదేశాలను పటిట్ంచుకోలేదు.
14సమాజంలో నేను అనిన్ రకాల కీడులకు దగగ్రగా వచాచ్ను,అని

నీకు నువువ్ చెపుప్కుంటూ మధనపడతావు.
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15నీఇంటిబావిలోఉబుకుతునన్ నీళ ళ్,నీసొంతకుండలోనినీళల్
తాగు.

16 నీ ఇంట ఉబికే నీటి ఊటలు బయటికి పారవచాచ్? అవి
కాలువలాల్ గా వీధులోల్ పవహించవచాచ్?

17 పరాయి వయ్కులు నీతోబాటు వాటిని అనుభవించకూడదు. ఆ
నీరు నీ కోసమేఉండాలి గదా.

18 నీ జలాశయం దీవెనలు పొందుతుంది. నీ యవవ్న కాలంలో
పెళాళ్డిన నీభారయ్తో సంతోషించు.

19 ఆమె నీకు రమణీయ న లేడి వంటిది. అంద న
దుపిప్లాంటిది. ఆమె రొముమ్లు నీకు ఎలల్పుప్డూ తృపిత్
కలిగించనియియ్. ఆమె పేమకు బదుధ్ డి చిరకాలం జీవించు.

20 కుమారా, నువువ్ ఎందుకు వయ్భిచారిణి వలలో పడిపోయి
ఉంటావు? ఆమె రొముమ్ను ఎందుకు కౌగలించుకుంటావు?

21మనుషుల పవరనయెహోవాకు తెలుసు. వారి నడతలనిన్టినీ
ఆయన గురిసాత్ డు.

22 దుషుట్ డు చేసే పనులు వాణిణ్ ఇరకాటంలో పడవేసాత్ యి. వాడు
తనపాప కారాయ్ల వలల్ శికష్కు గురౌతాడు.

23అలాంటివాడు కమశికష్ణలేకపోవడంవలల్ పరమమూరుఖ్ దారి
తపిప్ నాశనానికి గురౌతాడు.

6
సోమరితనం గురించి హెచచ్రిక

1 కుమారా, నీ పొరుగువాడి కోసం హామీగా ఉనన్పుప్డు,
పొరుగువాడి పకష్ంగా వాగాద్ నం చేసినపుప్డు, 2 నువువ్ పలికిన
మాటలే నినున్ చికుక్లోల్ పడవేసాత్ యి. నీ నోటి మాటల వలల్ నువువ్
పటట్బడతావు.

3 కుమారా, నీ పొరుగువాడి చేతిలో చికుక్బడినపుప్డు నువువ్
తవ్రగా వెళిల్ నినున్ విడుదల చేయమని అతణిణ్ బతిమాలుకో.
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4 నీ కళళ్కు నిద రాకుండా, నీ కనురెపప్లకు కునుకుపాటుల్
రానివవ్కుండా ఈ విధంగా చేసిదాని నుండి తపిప్ంచుకో.

5 వేటగాడి బారి నుండి లేడి తపిప్ంచుకునన్టుట్ , బోయవాడి వల
నుండి ప తపిప్ంచుకునన్టుట్ తపిప్ంచుకో.

6సోమరీ, చీమల దగగ్రికి వెళ ళ్. వాటి పదధ్తులు చూసి జాఞ్ నం
తెచుచ్కో.

7 వాటికి నాయ్యం తీరేచ్ అధికారి ఉండడు. వాటి అధికారం
చెలాయించేవాడు ఉండడు.

8 అయినపప్టికీ అవి ఎండాకాలంలో తమకు తిండి సిదధ్ం
చేసుకుంటాయి. పంట కోత కాలంలో ఆహారం సమకూరుచ్కుంటాయి.

9 సోమరీ, ఎంతసేపటి వరకూ నిదపోతూ ఉంటావు? ఎపుప్డు
నిదలేసాత్ వు?

10 ఇంకా ఎంతసేపు కునికిపాటుల్ పడుతూ “కొంచెం సేపు
నిదపోతాను, కాసేస్పు చేతులు ముడుచుకుని పడుకుంటాను”
అనుకుంటావు?

11 అందువలల్ దోపిడీ దొంగ వచిచ్నటుట్ దరిదం నీకు పాపిత్సుత్ ంది.
ఆయుధం ధరించిన శతువు వలే లేమి నీ దగగ్రికి వసుత్ ంది.

12 కుటిలంగామాటాల్ డేవాడు దురామ్రుగ్ డు, నిషప్ర్యోజకుడు.
13 వాడు కనున్ గీటుతూ కాళల్తో గలు చేసాత్ డు. చేతి వేళల్తో

గురులు చూపిసాత్ డు.
14వాడిహృదయం దుషట్ సవ్భావంతోఉంటుంది. వాడు ఎపుప్డూ

కీడు తలపెటాట్ లని చూసాత్ డు.
15అలాంటివాడిమీదికిహఠాతుత్ గా పమాదంముంచుకు వసుత్ ంది.

ఆ కష్ణంలోనేవాడు తిరిగి లేవకుండా కూలిపోతాడు.
16యెహోవాకు అసహయ్ం కలిగించేవి ఆరు అంశాలు. ఈ ఏడు

పనులు ఆయన దృషిట్లో నీచ కారాయ్లు.
17 అవేమిటంటే, గరవ్ంతో కూడిన చూపు, అబదాధ్ లు చెపేప్

నాలుక, నీతిమంతులను చంపే చేతులు, 18 దుషట్తలంపులు ఉనన్
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హృదయం, కీడు చేయడానికి తొందరపడుతూ పరిగెతేత్ పాదాలు,
19 లేనివాటిని ఉనన్వనన్టుట్ , ఉనన్వాటిని లేవనన్టుట్ అబదాధ్ లు చెపేప్
సా , అనన్దముమ్లోల్ కలహాలు పుటిట్ంచేవాడు.

వయ్భిచారం గురించి హెచచ్రిక
20 కుమారా, నీ తండి బోధించే ఆజఞ్లు పాటించు. నీ తలిల్ చెపేప్

ఉపదేశానిన్ నిరల్ కష్ం చెయయ్కు.
21వాటిని ఎలల్పుప్డూ నీ హృదయంలో పదిలం చేసుకో. నీ మెడ

చుటూట్ వాటిని కటుట్ కో.
22 నీ రాకపోకలోల్ , నువువ్ నిదపోయే సమయంలో అవి నినున్

కాపాడతాయి. నువువ్ మెలకువగా ఉనన్పుప్డు అవి నీతో
సంభాషిసాత్ యి.

23 దేవుని ఆజఞ్లు దీపం లాంటివి. ఉపదేశం వెలుగు వంటిది.
కమశికష్ణ కోసం చేసే దిదుద్ బాటుల్ జీవానికి సోపానాలు.

24 వయ్భిచారిణి దగగ్రికి వెళళ్కుండా, చెడడ్ సీ చెపేప్ మోసపు
మాటలకు లోబడకుండా అవి నినున్ కాపాడతాయి.

25దాని అందం చూసి నీ హృదయంలో మోహించకు. అది తన
కను గలతో నినున్ లోబరుచుకోవాలని చూసేత్ దాని వలోల్ పడవదుద్ .

26 వేశయ్లతో సాంగతయ్ం చేసేవాళళ్కు కేవలం రొటెట్ముకక్ మాతమే
మిగులుతుంది. వయ్భిచారి నీ విలు న పాణానిన్ వేటాడుతుంది.

27 ఒకడు తన ఒడిలో నిపుప్ ఉంచుకుంటే వాడి బటట్లు
కాలిపోకుండా ఉంటాయా?

28ఒకడు నిపుప్లమీదనడిసేత్ వాడికాళ ళ్కాలకుండాఉంటాయా?
29 తన పొరుగువాడి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు

ఆ విధంగానేనాశనంఅవుతాడు. ఆమెనుతాకినవాడికి శికష్ తపప్దు.
30బాగాఆకలి వేసినదొంగభోజనం కోసం దొంగతనం చేసినపుప్డు

వాణిణ్ ఎవవ్రూ తిరసాక్రంగా చూడరు గదా.
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31అయినపప్టికీవాడుదొరికిపోతేవాడుదొంగిలించినదానికిఏడు
రెటుల్ చెలిల్ంచాలి. అందుకోసంతనయింటినిఅమిమ్వేయాలిసివచిచ్నా
దానిన్ అమిమ్ తపప్క చెలిల్ంచాలి.

32 వయ్భిచారం చేసేవాడు కేవలం బుదిధ్ లేనివాడు. ఆ పని
చేసేవాడు తనసొంతనాశనం కోరుకునన్టేట్ .

33 వాడు గాయాలకు, అవమానాలకు గురి అవుతాడు. వాడికి
కలిగే అవమానం ఎపప్టికీ తొలగిపోదు.

34 భరకు వచేచ్ రోషం తీవ న కోపంతో కూడి ఉంటుంది.
పతీకారం చేసే సమయంలో అతడు కనికరం చూపించడు.

35పాయశిచ్తత్ంగా నువువ్ ఇచేచ్ దేనినీ అతడు లకష్ పెటట్డు. ఎనిన్
విలు న కానుకలు ఇచిచ్నా అతడు తీసుకోడు.

7
1 కుమారా, నా మాటలు నీ మనసులో ఉంచుకో. నా ఆజఞ్లు నీ

దగగ్ర పదిలంగాదాచుకో.
2 నా ఆజఞ్లను నీ మనసులో ఉంచుకుని నీ కంటిపాపలాగా నా

ఉపదేశానిన్ కాపాడుకుంటే నీకు జీవం కలుగుతుంది.
3 నీ చేతి వేళల్కు వాటిని కటుట్ కో. నీ హృదయమనే పలక మీద

వాటిని రాసి ఉంచుకో.
4 జాఞ్ నంతో “నీవు నా సోదరివి” అని చెపుప్. వివేకానిన్ నీ

బంధువుగాభావించు.
5అలా చేసేత్ నువువ్ వయ్భిచారి దగగ్రికి వెళళ్కుండా, సరసాలాడే సీ

వలలో పడకుండా నినున్ నీవు కాపాడుకుంటావు.
6నాయింటి కిటికీలో నుండి, కిటికీ పరదా నుండి నేను చూశాను.
7జాఞ్ నం లేని యువకుల మధయ్ ఒక తెలివి తకుక్వ యువకుడు

నాకు కనబడాడ్ డు.
8సాయంత సమయం ముగిసి చిమమ్చీకటి కముమ్తునన్ రాతివేళ

అతడు వయ్భిచారి ఉండే వీధిలో పవేశించాడు.
9ఆ వీధిలో తిరుగుతూ అది ఉండేయింటిదారి పటాట్ డు.
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10అపుప్డు వేశయ్ వేషం ధరించిన ఒక కుటిల బుదిధ్గల సీ అతనికి
ఎదురు వచిచ్ంది.

11 ఆమె తిరుగుబోతు. అదుపు లేకుండా తిరుగుతూ ఉండేది.
ఆమెకాళ ళ్ ఇంటోల్ నిలవవు.

12 ఆమె ఒకోక్సారి తన ఇంటి ఎదుట, ఒకోక్సారి పటట్ణ వీధులోల్
ఉంటుంది. పతి సందులోనూ ఆమెకాపుకాసి ఉంటుంది.

13 ఆమె ఆ యువకుణిణ్ పటుట్ కుని ముదుద్ పెటుట్ కుంది. సిగుగ్ ,
బిడియం లేని ముఖంతో అతనితో ఇలా చెపిప్ంది, 14 “నేను
శాంతి బలులు చెలిల్ంచవలసి ఉంది. ఇపుప్డే నా మొకుక్బడులు
చెలిల్ంచాను.

15నినున్ కలుసుకోవాలని, నీకు ఎదురు రావాలనిబయలుదేరాను.
నువేవ్ నాకు కనబడాడ్ వు.

16 నా మంచం రతన్ కంబళ ళ్ పరిచాను. ఐగుపు నుండి
తెపిప్ంచిన పుణయ్ంగా అలిల్న నార దుపప్టుల్ వేశాను.

17నా పరుపుమీదబోళం, అతత్రు,దాలిచ్న చెకక్ చలాల్ ను.
18బయలు దేరు, ఇదద్రంమోహంతోకోరికతీరుచ్కుందాం. తెలల్వారే

దాకా తనివితీరా తృపిత్ పొందుదాం.
19నాభర ఇంటోల్ లేడు. పయాణం చేసిచాలా దూరం వెళాళ్డు.
20అతడు డబుబ్ సంచి తనతో తీసుకు వెళాళ్డు. పునన్మి రోజు

వరకూ ఇంటికి తిరిగి రాడు.”
21ఆ విధంగా ఆమె తన మృదు నమాటలు పదే పదే చెబుతూ,

లాలిసూత్ అతణిణ్ లోబరచుకుంది. పొగడత్లతో ముంచెతుత్ తూ అతణిణ్
ఈడుచ్కు పోయింది.

22వెంటనే అతడు ఆమె వెంట వెళాళ్డు. పశువు వధ వెళిల్నటుట్ ,
పరాయివాళళ్ చేతికి చికిక్ చెరసాలపా నటుట్ అతడు వెళాళ్డు.

23 ప తనకు పాణాపాయం ఉనన్దని తెలియక ఉచుచ్లో
పడినటుట్ , అతని గుండెను చీలేచ్ బాణం దూసుకుపోయేంత వరకూ
అతడు ఆమె వెంటబడి వెళాళ్డు.
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24నాకుమారులారా,నామాటలు వినండి. నేను చెపేప్దిజాగతత్గా
ఆలకించండి.

25 నీ మనసుస్ వయ్భిచారి నడిచే మారాగ్ ల పు మళళ్నియయ్కు.
దారి తపిప్ ఆమె నడిచేదారిలోకిపోకు.

26 ఆమె అనేకులను లోబరచుకుని గాయపరచింది.
లెకక్లేనంతమంది ఆమెబారిన పడినాశనమయాయ్రు.

27 ఆమె ఇలుల్ పాతాళానికి నడిపించే దారి. ఆ దారి మరణానికి
నడిపిసుత్ ంది.

8
జాఞ్ నం పిలుపు

1 జాఞ్ నం కేకలు పెడుతూ ఉంది. వివేకం పెదద్గా తన సవ్రం
వినిపిసూత్ ఉంది.

2 రహదారులోల్ , పధాన వీధులోల్ , పటట్ణ దారులు కలిసే కూడలిలో
అది నిలబడి ఉంది.

3 నగర పధాన దావ్రం దగగ్ర, ఇంటి గుమామ్ల దగగ్ర, పటట్ణపు
కేందాల దగగ్ర నిలబడిజాఞ్ నం బిగగ్రగా ఇలా పకటిసూత్ ఉంది.

4 “మనుషులారా, ఈమాటలు మీకోసమే. మనుషు న మీకే నా
మాటలు వినిపిసుత్ నాన్ను.

5జాఞ్ నం లేని మనుషులారా, జాఞ్ నం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోండి.
బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ అంటే ఎలాంటిదో ఆలోచించి గహించండి.

6 వినండి, నేను అతి పాముఖయ్ న విషయాలు చెబుతాను. నా
పెదవులుయథారథ్ నమాటలుమాటాల్ డతాయి.

7 నేను నిజ న మాటలు చెబుతాను. చెడుతనం అంటే నాకు
అసహయ్ం.

8 నాయ్య న మాటలే నేను చెబుతాను. నేను చెపేప్ మాటలోల్
కపటం,మూరఖ్తవ్ం ఏమీ ఉండదు.

9 నా మాటలనీన్ వివేకం గలవాడికి తేటగా అరథ్ం అవుతాయి.
తెలివి గలవాడు నాయ్యం గహిసాత్ డు.
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10 వెండి కోసం, సవ్చఛ్ న బంగారం కోసం ఆశ పడకుండా నా
ఉపదేశం అంగీకరించి, తెలివితేటలు సంపాదించుకోండి.

11విలు నముతాయ్ల కంటేజాఞ్ నం శేషఠ్ నది. జాఞ్ నంతోఅతయ్ంత
విలు న ధన సంపదలు సాటిరావు.

12నాలోజాఞ్ నం, వివేకం నివసిసుత్ నాన్యి. మంచి చెడడ్లు ఏమిటో
నేను గహించగలను.

13 దుషట్తావ్నిన్ అసహియ్ంచుకోవడం అంటే యెహోవాపటల్
భయభకులు గలిగి ఉండడమే. గరవ్ం, అహంకారం, దురామ్రగ్ం,
కుటిల నమాటలు నాకు హేయం.

14 అమిత న జాఞ్ నం, వివేకంతో కూడిన ఆలోచనలు నేనే
అనుగహిసాత్ ను. జాఞ్ నానికి బల పభావాలకు ఆధారం నేనే.

15 నా మూలంగా రాజులు పరిపాలిసాత్ రు. అధికారులు
నాయ్య న చటాట్ లు నియమిసాత్ రు.

16 నా మూలంగా ఘనత వహించిన నాయ్యాధిపతులంతా
నాయ్యం జరిగిసాత్ రు. లోకంలోని అధికారులు పాలనసాగిసాత్ రు.

17ననున్ పేమించే వాళళ్ను నేను పేమిసుత్ నాన్ను. ననున్ జాగతత్గా
వెదికే వాళ ళ్ ననున్ కనుకుక్ంటారు.

18 ఐశవ్రయ్ం, పతిషఠ్ , నీతి నాయ్యాలు, విసాత్ ర న సంపదలు నా
నుండి వసాత్ యి.

19నా వలల్ కలిగే ఫలం బంగారం కంటే, మేలిమి బంగారం కంటే
విలు నది. నాణయ్ న వెండి కంటే నా దావ్రా కలిగే సమృదిధ్
పయోజనకర నది.

20నేను నడిచేమారగ్ంలో నీతి,నాయ్యాలు ఉనాన్యి.
21 ననున్ పేమించే వాళళ్ను నేను సంపనున్లుగా చేసాత్ ను. వారికి

ధన సమృదిధ్ కలిగిసాత్ ను.
22 గడిచిన కాలంలో దేవుడు తన సృషిట్ పారంభంలో తన పనులోల్

పాముఖ న దానిగా ననున్ కలుగజేశాడు.
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23అనాదికాలంలోనేఆరంభం నుండి సృషిట్ జరగకముందే ఆయన
ననున్ నియమించాడు.

24 పవాహించే నదులు లేనపుప్డు, నీటి ఊటలు ఇంకా
పుటట్నపుప్డు నేను రూపుదిదుద్ కునాన్ను.

25పరవ్తాలు సిథ్రం కాక ముందు, కొండలు ఉనికిలోకి రాకముందు
నేను పుటాట్ ను.

26 ఆయన ఇంకా భూమినీ, దానాలనూ చేయకముందే, నేల
మటిట్ని సిదధ్ం చేయకముందే నేను పుటాట్ ను.

27 ఆయన ఆకాశాలను సిథ్రపరచి, జలాగాథాలకు పరిమితులు
నిరణ్యించినపుప్డు నేను అకక్డే ఉనాన్ను.

28 ఆయన ఆకాశానిన్ సిథ్రపరచినపుప్డు, జలధారలకు పరిథి
ఉంచినపుప్డు నేను ఉనాన్ను.

29 భూమికి పునాదులు వేసినపుప్డు, సముద జలాలు తమ
సరిహదుద్ లు దాటకుండా సముదాలకు పొలిమేరలు ఏరప్రచినపుప్డు
నేను ఉనాన్ను.

30 నేను ఆయనతోనే ఉనాన్ను. ఆయన ముఖయ్ న శిలప్కారుణిణ్
నేనే. నిరంతరం ఆయన ననున్ గూరిచ్ ఆనందించాడు. ఆయన
సనిన్ధిలో నేను నితయ్మూ ఆనందిసుత్ నాన్ను.

31 ఆయన సృషిట్ంచిన లోకానిన్బటిట్ , భూమిని బటిట్ నాకు
సంతోషం కలుగుతుంది. భూమి ఉనన్ మానవ జాతిని చూసి
ఆనందిసుత్ నాన్ను.

32 కుమారులారా,నామాట శదధ్గా వినండి. నేను చెపేప్ మారాగ్ లు
అనుసరించే వాళ ళ్ ధనుయ్లు.

33 నా ఉపదేశాలను నిరయ్కష్ం చేయకుండా వాటిని పాటించి
వివేకంతో నడుచుకోండి.

34నాఉపదేశం వినేవాళ ళ్ ధనుయ్లు. పతిరోజూనా గుమమ్ం దగగ్ర
కనిపెటుట్ కుని నా గుమమ్ం తలుపుల దగగ్ర నా కోసం కాచుకుని నా
ఉపదేశం వినేవారు ధనుయ్లు.
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35 ననున్ కనుగొనన్వాడు జీవానిన్ సంపాదించుకుంటాడు.
యెహోవాఅనుగహం అతనికి పాపిత్సుత్ ంది.

36ననున్ తృణీకరించేవాడు తనకుతానేహాని కలిగించుకుంటాడు.
ననున్ అసహియ్ంచుకొనే వాళ ళ్ మరణానికి సేన్హితులౌతారు.”

9
జాఞ్ నం, అజాఞ్ నం మధయ్ తేడా

1 జాఞ్ నం ఏడు సత్ంభాలు చెకుక్కుని దాని తన నివాసం
కటుట్ కునన్ది.

2 పశువులను వధించి మాంసం, దా రసం, భోజన పదారాథ్ లు
సిదధ్ం చేసింది.

3 తన దాసీల చేత మనుషులకు కబురంపింది. పటట్ణంలోని
ఉనన్త సథ్లం నిలబడింది.

4 “జాఞ్ నం లేని వాళళ్ంతా ఇకక్డికి రండి” అని పిలుసుత్ నన్ది.
5 తెలివితకుక్వ వాళళ్తో ఇలా చెబుతుంది “రండి, వచిచ్ నేను

సిదద్ం చేసిన ఆహారం తినండి. నేను కలిపి ఉంచిన దా రసం
తాగండి.

6 ఇకనుంచి జాఞ్ నం కలిగి జీవించండి. తెలివి కలిగించే బాటలో
సవయ్ంగా నడవండి.”

7 ఎగతాళి చేసేవాళళ్కు బుదిధ్ చెపేప్వాడు తన మీదకే నింద
తెచుచ్కుంటాడు. దుషుట్ లను గదిద్ంచే వాడికి అవమానం
కలుగుతుంది.

8ఎగతాళి చేసేవాణిణ్ గదిద్ంచవదుద్ . వాణిణ్ గదిద్సేత్ ఒకవేళ వాడు నీ
దేవ్షం పెంచుకుంటాడేమో. జాఞ్ నం గలవాడికి హితవాకుక్లు బోధిసేత్
వాడు నినున్ పేమిసాత్ డు.

9 జాఞ్ నం గలవాడికి బుదిధ్ చెపిప్నపుప్డు మరింత జాఞ్ నం
పొందుతాడు. నాయ్యం జరిగించే వాడికి నీతి వాకుక్లు బోధిసేత్
వాడు తన జాఞ్ నానిన్ వృదిధ్ చేసుకుంటాడు.
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10 జాఞ్ నం కలిగి ఉండడానికి మూలాధారం యెహోవా పటల్
భయభకులు కలిగి ఉండడమే. వివేకానికి ఆధారం పరిశుదుధ్ న
దేవుణిణ్ గూరిచ్న తెలివి కలిగి ఉండడమే.

11నా మూలంగానే నువువ్ జీవించే కాలం పెరుగుతుంది. నువువ్
బతికే సంవతస్రాలు ఎకుక్వ అవుతాయి.

12నువువ్జాఞ్ నం గలవాడి తేనీజాఞ్ నం నీకేఉపయోగపడుతుంది.
నువువ్ అపహాసకుడి తేదానివలల్ కలిగే ఫలితాలు నువేవ్ భరించాలి.

13బుదిధ్హీనత అనే సీ గావుకేకలు పెటేట్ది. ఆమె తెలివితకుక్వది,
చదువు లేనిది.

14ఆమెతనఇంటివాకిటోల్ కూరుచ్ంటుంది. పటట్ణపముఖవీధులోల్
కురీచ్ వేసుకుని కూరుచ్ంటుంది.

15 ఆ దారిలో వెళేళ్వాళళ్ను, తమ దారిన తాము తినన్గా
వెళేళ్వారిని చూసి, 16 “జాఞ్ నం లేనివాళ ళ్ ఎవ నా ఉంటే ఇకక్డికి
రండి” అనివాళళ్ను పిలుసుత్ ంది.

17 తెలివి లేని ఒకడు వచిచ్నపుప్డు వాణిణ్ చూసి “దొంగిలించిన
నీళల్ తియయ్గా ఉంటాయి. దొంగచాటుగా తినన్ తిండి రుచిగా
ఉంటుంది” అని చెబుతుంది.

18 అయితే చనిపోయిన వాళ ళ్ అకక్డ ఉనాన్రనీ, ఆమె
ఇంటోల్ కి వెళిళ్న వాళళ్ంతా నరక కూపంలో పడిపోతారనీ వాళ ళ్
తెలుసుకోలేరు.

10
సొలొమోను సామెతలు

1 జాఞ్ నం ఉనన్ కొడుకును బటిట్ అతని తండికి సంతోషం
కలుగుతుంది. బుదిధ్లేని కొడుకు తన తలిల్కి దుఃఖం, వేదన
కలిగిసాత్ డు.

2 భకిహీనుల సంపద వారికి ఉపయోగపడదు. ఉతత్ముడు
మరణం నుండి తపిప్ంచుకుంటాడు.
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3 ఉతత్ముడు ఆకలితో అలమటించేలా యెహోవా చెయయ్డు.
దురామ్రుగ్ ల పయతాన్లనుయెహోవాభగన్ం చేసాత్ డు.

4 శదధ్ లేకుండా బదద్కంగా పనిచేసే వాడు దరిదుడుగామారతాడు.
శదధ్ కలిగి పనిచేసేవాడికి సంపద సమకూరుతుంది.

5 బుదిధ్గల కుమారుడు ఎండాకాలంలో సమకూరుచ్కుంటాడు.
పంట కోత సమయంలో నిదపోయే కుమారుడు కుటుంబానికి
అవమానం కలిగిసాత్ డు.

6 నీతిమంతుని కుటుంబానికి దీవెనలు కలుగుతాయి. దురామ్రుగ్ ల
మాటల్లోల్ దౌరజ్నయ్ం దాగి ఉంటుంది.

7 నీతిమంతుణిణ్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటే దీవెనలు కలుగుతాయి.
భకిహీనుల జాఞ్ పకం అసహయ్ం కలిగిసుత్ ంది.

8జాఞ్ నం కోరేవాడు మంచిమాటలు అంగీకరిసాత్ డు. పనికిమాలిన
మాటలుమాటాల్ డే మూరుఖ్ డు నాశన పోతాడు.

9 నిజాయితీపరుడు భయం లేకుండా ఉంటాడు. కపటంగా
పవరించేవాడి గుటుట్ బటట్ బయలు అవుతుంది.

10 కళళ్తో గ చేసేవాడు వేదనలు కలిగిసాత్ డు. పనికిమాలిన
మాటలుమాటాల్ డే మూరుఖ్ డు నాశన పోతాడు.

11 నీతిమంతుల నోటినుంచి వచేచ్ మాటలు జీవజలపు ఊటలు.
దుషుట్ లు తమలోదౌరజ్నాయ్నిన్ దాచుకుని ఉంటారు.

12 పేమ దోషాలనిన్టినీ కపిప్ ఉంచుతుంది. పగ తగాదాలను
రేకెతిత్సుత్ ంది.

13వివేకం గలవాడిమాటలోల్ జాఞ్ నం కనబడుతుంది. బుదిధ్లేనివాడి
వీపుకు బెతత్ం దెబబ్లే పతిఫలం.

14 జాఞ్ నులు జాఞ్ నానిన్ సమకూరుచ్కుంటారు. మూరుఖ్ ల మాటలు
నాశనం కోరుకుంటాయి.

15 ధనవంతుల ఆసిత్ వారికి ఆశయం కలిగించే కోట. దరిదుని
పేదరికం వాడినాశనానికి కారణం.
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16 నీతిమంతుల కషాట్ రిజ్తం జీవం కలిగిసుత్ ంది. దురామ్రుగ్ ల రాబడి
పాపం వృదిద్ అయేయ్లా చేసుత్ ంది.

17 బుదిధ్గల మాటలకు లోబడేవాడు తనకు జీవం
కలిగించుకుంటాడు. మందలింపుకు సమమ్తించని వాడు దారి
తపిప్ నాశనం అవుతాడు.

18 అబదిధ్కుడు తన మనసులో పగ ఉంచుకుంటాడు. మూరుఖ్ లు
నిందలు పచారం చేసాత్ రు.

19 వయ్రథ్ంగా మాటాల్ డే మాటలోల్ తపుప్ దొరుల్ తుంది. మితంగా
మాటాల్ డేవాడు బుదిధ్మంతుడు.

20 ఉతత్ముడు పలికే మాటలు అమూలయ్ న వెండి వంటివి.
భకిహీనుల తలంపులు వయ్రధ్ నవి.

21నీతిమంతునిమాటలదావ్రాచాలామందిమేలుపొందుతారు.
మూరుఖ్ లు జాఞ్ నం లేకపోవడం వలల్ మరణానికి లోనవుతారు.

22యెహోవా దీవెనలు ఐశవ్రయ్ం కలిగిసాత్ యి. మనుషుల కషాట్ నికి
మించిన సంపద వారికి కలుగుతుంది.

23 మూరుఖ్ లు తమ చెడడ్ పనుల దావ్రా ఆనందం పొందుతారు.
వివేకం గలవాడు తన జాఞ్ నం పెంచుకోవడానికి సాధన చేసాత్ డు.

24 మూరుఖ్ డు ఏమి జరుగుతుందని భయపడతాడో అదే
జరుగుతుంది. నీతిమంతులు కోరుకునేది వాళల్కు దకుక్తుంది.

25 సుడిగాలి వీచినపుప్డు మూరుఖ్ డు లేకుండా పోతాడు.
ఉతత్ముడు కలకాలం నిలిచి ఉండే సూత్ పంలా నిలిచి ఉంటాడు.

26 సోమరిని పనికి పెటుట్ కునే యజమానికి వాడు పండల్కు
పులుపులాగా, కళళ్కు పొగలాగాఉంటాడు.

27యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి జీవించడం అధిక ఆయుషుష్
ఇసుత్ ంది. భకిహీనుల జీవితకాలం తరిగిపోతూ ఉంటుంది.

28 నీతిమంతుల కోరిక సంతోషాలకు కారణం. మూరుఖ్ ల
ఆలోచనలు వయ్రధ్ పోతాయి.
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29 నీతిమంతులకు యెహోవా మారగ్ం బల న కోట. పాపం
చేసేవాళళ్కు అది నాశనహేతువు.

30 ఉతత్ముడు కదిలించబడక సిథ్రంగా ఉంటాడు. మూరుఖ్ లకు
దేశంలోసాథ్ నం ఉండదు.

31 ఉతత్ముడు జాఞ్ నానిన్, ఉపదేశానిన్ బోధిసాత్ డు. మూరఖ్పు
మాటలుమాటాల్ డే నాలుకను తెగ గొడతారు.

32ఉతత్ముడుఅనుకూల నమాటలుపలుకుతాడు. భకిహీనుల
నోటి నుండి మూరఖ్పుమాటలు వసాత్ యి.

11
1 దొంగ తాసు యెహోవాకు అసహయ్ం. నాయ్య న తూకం

ఆయనకు ఇషట్ం.
2గరవ్ంవెనకాలేఅవమానంబయలుదేరుతుంది. జాఞ్ నం గలవారు

వినయ విధేయతలు కలిగి ఉంటారు.
3 నిజాయితీ గల వారిని వారి నాయ్యబుదిధ్ నడిపిసుత్ ంది.

దురామ్రుగ్ ల మూరఖ్తవ్ం వారిని చెడగొడుతుంది.
4 దేవుని ఉగత దినం వచిచ్నపుప్డు ఆసిత్పాసుత్ లు

ఉపయోగపడవు. నీతిమంతులు మరణం నుండి తపిప్ంచు
కుంటారు.

5యథారథ్వంతులనాయ్యపవరనవారిమారాగ్ నిన్ సరళంచేసుత్ ంది.
దుషుట్ లు తమ దురామ్రగ్ కియలవలల్ కూలిపోతారు.

6 నిజాయితీపరుల మంచితనం వారికి విడుదల కలిగిసుత్ ంది.
దోహ లు తమ దురాశ చేత చికుక్లోల్ పడతారు.

7 దుషుట్ డు చనిపోయినపుప్డు వాడి ఆశాభావం
అంతరించిపోతుంది. బలవంతుడి కోరికలు భగన్ పోతాయి.

8 ఉతత్ముడు కషాట్ ల నుండి విడుదల పొందుతాడు. మూరుఖ్ లు
కషాట్ లు కొనితెచుచ్కుంటారు.
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9 మూరుఖ్ డు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి
నాశనం కలిగిసాత్ డు. నీతిమంతులు తమ తెలివి ఉపయోగించి
తపిప్ంచుకుంటారు.

10 నీతిమంతులు దీవెన పొందడం పటట్ణానికి శుభదాయకం.
దురామ్రుగ్ లు నాశన తే ఆనంద ధవ్నులుమోగుతాయి.

11 నీతిమంతులు దీవెనలు పొందితే పటట్ణం ఉనన్త సిథ్తికి
చేరుతుంది. దుషుట్ లమాటలు దానిన్ కూలిపోయేలాచేసాత్ యి.

12తన పొరుగువాణిణ్ కించపరిచేవాడు జాఞ్ నహీనుడు. వివేకం గల
వాడుమౌనం వహిసాత్ డు.

13 చాడీలు చెబుతూ తిరిగేవాడు ఇతరుల గుటుట్
బయటపెడతాడు. నమమ్కసుథ్ డు రహసాయ్లు దాసాత్ డు.

14 మారగ్దరశ్కులు లేకపోతే పజలు నాశనం అవుతారు.
సలహాలిచేచ్ వాళ ళ్ ఎకుక్వ మంది ఉండడం పజలకు మకరం*.

15 పరాయివాడి కోసం హామీ ఉనన్వాడు కషాట్ లపాలవుతాడు.
హామీఉండనివాడు భయం లేకుండా ఉంటాడు.

16మృదు సవ్భావం గల సీని అందరూ కీరిసాత్ రు. బలం గలవారు
సంపద చేజికుక్ంచుకుంటారు.

17 దయగలవాడు చేసే మంచి పనులు అతనికి మేలు
చేసాత్ యి. దుషుట్ డు తన దుషట్ కారాయ్లవలల్ తన శరీరానికి ఆపద
తెచుచ్కుంటాడు.

18 దుషుట్ ల సంపద వాళళ్ను మోసపరుసుత్ ంది. నీతి అనే వితత్నం
నాటేవాడు శాశవ్త న బహ మానంపొందుతాడు.

19వాసత్వ న నీతి జీవానికి మూలం. అదే పనిగా చెడడ్ కారాయ్లు
చేసేవాడు తనమరణానికి దగగ్రౌతాడు.

20 మూరుఖ్ న దుషట్ పజలు యెహోవాకు అసహ య్లు.
యథారథ్వంతులను ఆయన పేమిసాత్ డు.

* 11:14 11:14 మకరం విజయం
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21 భకిహీనులకు తపప్కుండా శికష్ పడుతుంది. నీతిమంతుల
సంతతి విడుదల పొందుతారు.

22 సీ ఎంత అందంగా ఉనన్పప్టికీ ఆమెకు వివేకం లేకపోతే ఆ సీ
పందిముకుక్కు తొడిగిన బంగారు ముకుక్పుడకతో సమానం.

23 నీతిమంతులు ఉతత్మ న వాటినే కోరుకుంటారు. దుషుట్ ల
ఆశలు అహంకారపూరితం.

24ధారాళంగా ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పొందిన వారు ఉనాన్రు. తకుక్వ
ఇచిచ్ దరిదు న వారు కూడా ఉనాన్రు.

25 ఔదారయ్ం చూపేవారు వరిధ్లుల్ తారు. నీళల్ పోసేవాడికి నీళల్
పోసాత్ రు.

26ధానయ్ం అకమంగా నిలవ్ చేసే వాణిణ్ పజలు శపిసాత్ రు. దానిన్
సకమంగా అమేమ్ వాడికి దీవెనలు కలుగుతాయి.

27మేలుచేయాలనికోరేవాడుఉపయోగకర నపనులుచేసాత్ డు.
కీడు చేయాలని కోరుకునే వాడికి కీడే కలుగుతుంది.

28 సంపదను నముమ్కునన్వాడు చెదిరిపోతాడు. నీతిమంతులు
చిగురుటాకుల వలే వృదిధ్ చెందుతారు.

29తన ఇంటివారినిబాధపెటేట్వాడు గాలికి చెదిరిపోతాడు. వివేకం
లేనివాడు జాఞ్ నం గలవాడికి సేవకుడు అవుతాడు.

30 నీతిమంతులు జీవ వృకష్ ఫలాలు ఫలిసాత్ రు. జాఞ్ నవంతులు
ఇతరులను ర సాత్ రు.

31 నీతిమంతులు ఈ లోకంలో తగిన పతిఫలం పొందుతారు.
అలాగే, దుషుట్ లకు, పాపులకు తపప్నిసరిగా తగిన పతిఫలం
కలుగుతుంది గదా.

12
1జాఞ్ నం కోరుకునన్వాడు గదిద్ంపుకు లోబడతాడు. దిదుద్ బాటును

తిరసక్రించేవాడు పశువుతో సమానం.
2 నీతిమంతుణిణ్ యెహోవా దయతో చూసాత్ డు. చెడడ్ తలంపులు

మనసులో ఉంచుకునన్వాణిణ్ ఆయన నేరసుత్ డిగా ఎంచుతాడు.
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3 దురామ్రుగ్ ల వలన అందరూ అలల్కలోల్ లం అవుతారు.
నీతిమంతుల పునాదులు సిథ్రంగా ఉంటాయి.

4యోగుయ్రా న భారయ్ తన భరకు కిరీటం వంటిది. భరకు సిగుగ్
కలిగించే ఇలాల్ లు అతని ఎముకలకు పటిట్న కుళల్ .

5 నీతిమంతులు చెపేప్ ఆలోచనలు నాయ్యసమమ్తం. దురామ్రుగ్ ల
సలహాలుమోసంతో కూడినవి.

6 దురామ్రుగ్ ల మాటలు హతయ్ చేయడానికి కాపు కాసి ఉనన్
హంతకుల వంటివి. యథారథ్పరుల మాట వలల్ వాళ ళ్ విడుదల
పొందుతారు.

7 దురామ్రుగ్ లు పా పోయి లోకంలో లేకుండా పోతారు.
నీతిమంతుల నివాసం సిథ్రంగా నిలుసుత్ ంది.

8ఒకొక్కక్మనిషితనబుదిధ్ కుశలతను బటిట్ ఘనతపొందుతాడు.
కపట వరనుడు తిరసాక్రానికి గురౌతాడు.

9 తినడానికి లేకపోయినా తన గురించి గొపప్లు చెపుప్కునేవాడి
కంటే ఎదో ఒక చినన్ పని-సేవకుడుగా అయినా సరే-చేసుకుంటూ
ఉండడం మంచిది.

10 ఉతత్ముడు తమ పశువుల పాణాల పటల్ దయ చూపుతాడు.
దుషుట్ లు చూపించే పేమ కూరతవ్మే.

11 తన భూమిని సేదయ్ం చేసుకునే వాడికి ఆహారం సమృదిధ్గా
దొరుకుతుంది. బుదిధ్హీనుడు వయ్రథ్ న వాటిని అనుసరిసాత్ డు.

12 దురామ్రుగ్ లు చెడడ్వారికి దొరికిన దోపుడు సొముమ్ కోసం
ఆశపడతారు. నీతిమంతుల ఉనికి వరిధ్లుల్ తుంది.

13 వయ్రధ్ న మాటల వలల్ కలిగే దోషం పాణాంతక న ఉరి
వంటిది. నీతిమంతులు ఆపదలను తపిప్ంచుకుంటారు.

14 మనిషి తన నోటి మాటల ఫలం మూలంగా మంచితనంతో
తృపిత్ పొందుతాడు. ఎవరు చేసే పనులను బటిట్ వాళళ్కు ఫలితం
దకుక్తుంది.

15 మూరుఖ్ డు నడిచే మారగ్ం వాడి దృషిట్కి సరి నదిగా
అనిపిసుత్ ంది. జాఞ్ నం గలవాడు మంచిమాటలు ఆలకిసాత్ డు.
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16మూరుఖ్ ల కోపం వెంటనే బయట పడుతుంది. వివేకం గలవాడు
తనకు జరిగిన అవమానం వెలల్డి పరచకమౌనం వహిసాత్ డు.

17 సతయ్ం కోసం నిలబడేవాడు నీతిగల మాటలు పలుకుతాడు.
అబదద్ సాకష్ ం పలికేవాడు కపటపుమాటలు పలుకుతాడు.

18 కతిత్పోటులాంటి మాటలు పలికే వాళ ళ్ ఉనాన్రు. జాఞ్ నుల
మాటలు ఆరోగయ్ం కలిగిసాత్ యి.

19నిజాలుపలికేపెదవులుఎపప్టికీసిథ్రంగాఉంటాయి. అబదాధ్ లు
పలికే నాలుక ఉనికి కష్ణకాలం.

20 కీడు తలపెటేట్వాళళ్ హృదయాలోల్ మోసం ఉంటుంది. శాంతి
కోసం సలహాలు ఇచేచ్వాళళ్కు సంతోషం కలుగుతుంది.

21నీతిమంతులకు ఎలాంటి హానీ జరగదు. దురామ్రుగ్ లను కషాట్ లు
వెంటాడుతుంటాయి.

22 అబదాధ్ లు పలికే పెదవులంటే యెహోవాకు అసహయ్ం.
నిజాయితీపరులను ఆయన పేమిసాత్ డు.

23 వివేకం ఉనన్వాడు తన పతిభను దాచిపెడతాడు.
తెలివితకుక్వ వాళ ళ్ తమమూరఖ్తావ్నిన్ బయట పెడతారు.

24 ఒళ ళ్వంచి పనిచేసే వాళ ళ్ అధికారం సంపాదిసాత్ రు.
సోమరిపోతులు ఊడిగం చెయాయ్లిస్ వసుత్ ంది.

25 విచారం నిండిన హృదయం కుంగిపోతుంది. దయగల మంచి
మాటహృదయానికి సంతోషం కలిగిసుత్ ంది.

26ఉతత్ముడు తన పొరుగువాడు సనామ్రగ్ంలో నడిచేలా చేసాత్ డు.
దురామ్రుగ్ ల దుషట్ పవరన మూలంగావారు దారి తపిప్పోతారు.

27సోమరిపోతు వేటకు వెళిళ్నా ఏమీ పటుట్ కోలేడు. చురుకుదనం
కలిగి ఉండడం గొపప్ వరం.

28 నీతిమారగ్ంలో జీవం ఉంది. జీవమారగ్ంలో మరణం అనేది
ఉండదు.
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13
1తండి కమశికష్ణకులోబడిన కుమారుడు వివేకం గలవాడు. బుదిధ్

లేనివాడు దిదుద్ బాటుకు తల వంచడు.
2 మనిషి తన నోటి నుంచి వచేచ్ మాటల వలన పతిఫలం

పొందుతాడు. నమమ్కదోహ లు తమ దుషట్ కియల చేత నాశనం
తెచుచ్కుంటారు.

3 తన నోటిని అదుపులో ఉంచుకునన్వాడు తనను
కాపాడుకుంటాడు. వయ్రథ్ంగా మాటాల్ డే వాడు నాశనం కొని
తెచుచ్కుంటాడు.

4 సోమరిపోతు ఎకుక్వగా ఆశ పడతాడు గానీ వాడికి ఏమీ
మిగలదు. కషట్పడి పని చేసేవాడు సుఖంగా జీవిసాత్ డు.

5 నీతిమంతులకు అబదాద్ లంటే అసహయ్ం. దుషుట్ డు నిందలు
మోపుతూ, అవమానపరుసూత్ ఉంటాడు.

6నిజాయితీపరులకువారియథారథ్ పవరనకాపుదలగాఉంటుంది.
పాపులు తమ భకిహీనత వలల్ నాశనమౌతారు.

7 తాము ధనవంతులమని చెపుప్కునే పేదలు ఉనాన్రు.
దరిదులమని చెపుప్కునే ధనవంతులు కూడా ఉనాన్రు.

8ఒకడి సంపద అతనిపాణానిన్ విడిపిసుత్ ంది. దరిదుడు హెచచ్రిక
మాటలు లకష్ పెటట్డు.

9 నీతిమంతుల వెలుగు పకాశిసుత్ ంది. భకిహీనుల దీపం
ఆరిపోతుంది.

10 గరావ్ంధుడు కలహాలు రేపుతాడు. మంచి మాటలు ఆలకించే
వారికి జాఞ్ నం చేకూరుతుంది.

11మోసంచేసిసంపాదించినసొతుత్ తరిగిపోతుంది. కషట్పడిధనం
సంపాదించిన వాడు దానిన్ వృదిధ్ పరుచుకుంటాడు.

12 కోరుకునన్ది జరగకపోతే హృదయం ణిసుత్ ంది. తీరిన కోరిక
జీవవృకష్ం వంటిది.
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13హితబోధను తిరసక్రించేవాడుదానిన్ బటిట్ శికష్కుపాతుడౌతాడు.
ఆజఞ్ల పటల్ భయభకులు చూపి వాటిని ఆచరించేవాడు తగిన ఫలం
పొందుతాడు.

14 జాఞ్ నుల ఉపదేశం జీవం కలిగించే ఊట. మనుషులు దాని
మూలంగామరణ బంధకాల నుండి తపిప్ంచుకుంటారు.

15 మంచి బుదిధ్ కలిగి ఉంటే దయాగుణం అలవడుతుంది.
నమమ్కదోహ లమారగ్ం కషాట్ ల కడలి.

16 వివేకం గలవారు తెలివిగా తమ పనులు జరిగిసాత్ రు.
బుదిధ్హీనులు తమమూరఖ్తావ్నిన్ బయటపెటుట్ కుంటారు.

17 దురామ్రుగ్ న పతినిధి కషాట్ ల పాలవుతాడు. సమరుధ్ న
రాయబారి తనవారికి మం కలిగిసాత్ డు.

18 కమశికష్ణను లకష్ పెటట్ని వాడికి అవమానం, దరిదం
దాపురిసాత్ యి. మందలింపును శిరసావహించేవాడు గౌరవం
పొందుతాడు.

19 కోరిక నెరవేరితే పాణానికి ఊరట కలుగుతుంది. చెడుతనానిన్
విడిచి పెటట్డం మూరుఖ్ లకు ఏవగింపు.

20 జాఞ్ నులతో సేన్హం చేసే వారు జాఞ్ నం సంపాదించుకుంటారు.
మూరుఖ్ లతో సేన్హం చేసేవాడు నాశన పోతాడు.

21 కీడు పాపులను వెంటాడుతుంది. నీతిమంతులకు పతిఫలంగా
మేలు కలుగుతుంది.

22 నాయ్యవంతుడు తన మనుమలకు ఆసిత్ సమకూరుసాత్ డు.
పాపాతుమ్ల సంపాదన నీతిమంతుల వశం అవుతుంది.

23 పేదవాళ ళ్ సేదయ్ం చేసిన భూమి విసాత్ రంగా పండుతుంది.
అకమ కియలు జరిగించిన వాళ ళ్ నాశన పోతారు.

24 బెతత్ం వాడకుండా తన కుమారుణిణ్ కమశికష్ణలో పెటట్కుండా
ఉనన్ తండి అతనికి శతువు వంటివాడు. పేమించే తండి తన
కుమారుణిణ్ తపప్కుండా శి సాత్ డు.

25 ఉతత్ముడు కడుపునిండా భోజనం చేసాత్ డు. భకిహీనులు
తినడానికి ఏమీమిగలదు.
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14
1జాఞ్ నం ఉనన్ సీ తన ఇంటిని చకక్బెటుట్ కుంటుంది. మూరుఖ్ రాలు

చేతులారా తన కాపురం నాశనం చేసుకుంటుంది.
2 యెహోవాపటల్ భయం, భకి ఉనన్వాడు నిజాయితీగా

మసులుకుంటాడు. కపటంగా పవరించే వాడు ఆయనను
తిరసక్రిసాత్ డు.

3మూరుఖ్ ల నోటిలో గరవ్ం అనే బెతత్ం ఉనన్ది. జాఞ్ నం గలవారి నోటి
నుంచి వచేచ్మాటలు వారిని కాపాడతాయి.

4 ఎదుద్ లు లేకపోతే కొటల్లో ధానయ్ం ఉండదు. ఎదుద్ లు బలంగా
ఉంటే అధిక రాబడి వసుత్ ంది.

5 నమమ్క న సా అబదధ్ం పలకడు. కపట సా కి అబదాధ్ లు
చెపప్డమే ఇషట్ం.

6 బుదిధ్హీనుడు జాఞ్ నం కోసం వెదికినా అది దొరకదు.
తెలివిగలవాడు తేలికగాజాఞ్ నం పొందుతాడు.

7బుదిధ్హీనుడి దగగ్ర మంచిమాటలు ఏమీదొరకవు కనుక వాడితో
సేన్హం చేయవదుద్ .

8 వివేకం ఉనన్వారు తమ పవరన విషయంలో జాఞ్ నం కలిగి
జాగతత్గా పవరిసాత్ రు. బుదిధ్ లేనివారు తమ మూరఖ్తవ్ంతో
మోసపూరిత కారాయ్లు జరిగిసాత్ రు.

9మూరుఖ్ లు చేసే అపరాధ పరిహార బలివారిని ఎగతాళి చేసుత్ ంది.
యథారథ్వంతులు ఒకరిపటల్ ఒకరు దయ కలిగి ఉంటారు.

10 ఎవడి హృదయంలో ఉండే దుఃఖం వాడికే తెలుసుత్ ంది. ఒకడి
సంతోషంలో బయటి వయ్కి పాలు పొందలేడు.

11 దురామ్రుగ్ డి ఇలుల్ నాశనం అవుతుంది. యథారథ్వంతుల
గుడారం సిథ్రంగా నిలుసుత్ ంది.

12 ఒకడు తనకు నచిచ్నదే సరి నదిగా భావిసాత్ డు. అయితే
చివరికి అది నాశనానికి నడిపిసుత్ ంది.
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13 ఒకడు బయటికి నవువ్తో ఉనన్పప్టికీ హృదయంలో దుఃఖం
ఉండవచుచ్. సంతోషం చివరికి శోకంగామారిపోవచుచ్.

14 భకిహీనుడి మారాగ్ లు చివరికి వాడికే వెగటు కలుగుతాయి.
మంచి వయ్కి తన పవరన పటల్ సంతృపిత్ చెందుతాడు.

15 తెలివితకుక్వవాడు పతి విషయానీన్ నముమ్తాడు. వివేకం
గలవాడు తన పవరన విషయంలోజాగతత్ వహిసాత్ డు.

16 జాఞ్ నం ఉనన్వాడు కీడుకు భయపడి దాని నుంచి దూరంగా
వెళాత్ డు. మూరుఖ్ డు అహంకారంతో భయం లేకుండా తిరుగుతాడు.

17తొందరగా కోపం తెచుచ్కునేవాడు తనమూరఖ్తవ్ం పదరిశ్సాత్ డు.
చెడు ఆలోచనలు చేసేవాడు దేవ్షానికి గురౌతాడు.

18 బుదిధ్హీనులు తమ మూరఖ్తవ్మే ఆసిత్గా కలిగి ఉంటారు.
వివేకం ఉనన్వారు జాఞ్ నానిన్ కిరీటంగా ధరించుకుంటారు.

19 చెడడ్వారు మంచివారి ఎదుట, భకిహీనులు నీతిమంతుల
గుమామ్ల ఎదుట నిలబడతారు.

20 దరిదుణిణ్ వాడి పొరుగువాడే అసహియ్ంచుకుంటాడు.
ధనవంతుణిణ్ పేమించేవాళ ళ్ చాలామంది.

21 పేదవారిని ఆదరించేవాడు ధనయ్జీవి. తన పొరుగువాణిణ్
తిరసక్రించేవాడు పాపం చేసినటేట్ .

22 కీడు తలపెటేట్వారు కూలిపోతారు. మేలు చేసే వారికి దయ,
సతయ్ం పాపిత్సాత్ యి.

23 కషట్ంతో కూడిన ఏ పని చేసినా ఫలితం దకుక్తుంది. వయ్రధ్ న
మాటలు దరిదానికి నడుపుతాయి.

24 ఐశవ్రయ్ం జాఞ్ నులకు కిరీటం వంటిది. బుదిధ్హీనుల మూరఖ్తవ్ం
వారికి మరింతమూరఖ్తవ్ం తెచిచ్పెడుతుంది.

25 నిజాలు పలికే సా మనుషులను కాపాడతాడు. అబదాధ్ లు
చెపేప్వాడు కేవలంమోసగాడు.
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26 యెహోవాపటల్ భయం, భకి కలిగి ఉనన్వారు ఎంతో రయ్ంగా
ఉంటారు. వారి సంతానానికి ఆశయం దొరుకుతుంది.

27 యెహోవా పటల్ భయభకులు జీవం కలిగించే ఊట. దాని
మూలంగావారు మరణం ఉచుచ్లోల్ నుండి తపిప్ంచు కుంటారు.

28జనాభాపెరుగుదలరాజులకుఘనతకలిగిసుత్ ంది. పజల ణత
రాజుల పతనానికి కారణం.

29 వివేకం గలవాడు తవ్రగా కోపం తెచుచ్కోడు. ముకోక్పికి
మూరఖ్తవ్మే బహ మతిగా దకుక్తుంది.

30సాతివ్క న మనసుస్ శరీరానికి జీవం పెంచుతుంది. అసూయ
ఎముకలు కుళిళ్పోయేలాచేసుత్ ంది.

31 దరిదుణిణ్ కషట్పెటేట్వాడు వాడి సృషిట్కర అయిన
దేవుణిణ్ దూషించినటేట్ . పేదవారిని ఆదరించేవాడు దేవుణిణ్
ఘనపరుసుత్ నాన్డు.

32 కీడు కలిగినపుప్డు తమ చెడడ్ పనుల వలల్ భకిహీనులు
నశిసాత్ రు. నీతిమంతునికి సతయ్* సమయంలో కూడా ఆశయం
దొరుకుతుంది.

33 తెలివిగలవాడి హృదయంలో జాఞ్ నం సుఖంగా నివసిసుత్ ంది.
బుదిధ్హీనులు తమమనసులో ఉనన్ది తొందరగా బయటపెతారు.

34 పజలు ఘనత పొందడానికి వారి నాయ్యవరన కారణం
అవుతుంది. అపరాధపవరనపజలను అవమానాలపాలు చేసుత్ ంది.

35 తెలివి గల సేవకుడు రాజుల అభిమానం చూరగొంటాడు.
అవమానం కలిగించే సేవకుడి రాజు కోప పడతాడు.

15
1 సునిన్త న మాట కోపానిన్ తగిగ్సుత్ ంది. నొపిప్ంచే మాట కోపం

రేపుతుంది.
2 జాఞ్ నుల నోరు మనోహర న జాఞ్ నాంశాలు పలుకుతుంది.

మూరుఖ్ ల నోరు తెలివి తకుక్వతనానిన్ కుమమ్రిసుత్ ంది.

* 14:32 14:32 సతయ్ మరణ
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3యెహోవా కళ ళ్ లోకమంతా చూసూత్ ఉంటాయి. చెడడ్వాళళ్ని,
మంచివాళళ్ని అవి చూసూత్ ఉంటాయి.

4 మృదు న మాటలు పలికే నాలుక జీవవృకష్ం వంటిది.
కుటిల నమాటలు ఆతమ్ను కుంగదీసాత్ యి.

5 మూరుఖ్ డు తన తండి చేసే కమశికష్ణను ధికక్రిసాత్ డు.
బుదిధ్మంతుడు దిదుద్ బాటును సీవ్కరిసాత్ డు.

6 నీతిమంతుల ఇలుల్ గొపప్ ధనాగారం వంటిది. మూరుఖ్ నికి కలిగే
సంపద బాధలపాలు చేసుత్ ంది.

7జాఞ్ నుల మాటలు తెలివిని వాయ్పిత్ చేసాత్ యి. మూరుఖ్ ల మనసుస్
సిథ్రంగా ఉండదు.

8 భకిహీనులు అరిప్ంచే బలులంటే యెహోవాకు అసహయ్ం.
నీతిమంతుల పారథ్న ఆయనకు ఎంతో ఇషట్ం.

9 దురామ్రుగ్ ల మారాగ్ లు యెహోవాకు హేయ నవి. నీతిని
అనుసరించి నడుచుకునే వారిని ఆయన పేమిసాత్ డు.

10 సనామ్రగ్ం విడిచిపెటిట్న వాడు తీవ కషాట్ లపాలౌతాడు.
దిదుద్ బాటును వయ్తిరేకించే వారు మరణిసాత్ రు.

11 మృతుయ్లోకం, నాశనకర న అగాధం యెహోవాకు తేటగా
కనబడుతునాన్యి. మనుషుల హృదయాలు ఆయనకు మరింత
తేటగా కనబడతాయి గదా?

12అపహాసకుడు తనకు బుదిధ్ చెపేప్ వాళళ్ను పేమించడు. వాడు
జాఞ్ నుల మంచిమాటల కోసం వారి దగగ్రికి వెళల్డు.

13ఆనందంగా ఉండే హృదయం వదనానిన్ వికసించేలా చేసుత్ ంది.
మనోవేదన ఆతమ్ను కృంగదీసుత్ ంది.

14తెలివి గలవారిమనసుస్జాఞ్ నం కోసం వెదుకుతుంది. మూరుఖ్ లు
మూఢతవ్ంతోనే తమ జీవనం సాగిసాత్ రు.

15దీనసిథ్తిలో ఉనన్వారి కాలమంతా దురభ్రం. మానసిక ఆనందం
గల వారికి నితయ్ం విందే.
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16 విసాత్ ర న సంపద కలిగి నెమమ్ది లేకుండా ఉండడం కంటే
యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉనన్దానితో జీవించడం ఉతత్మం.

17దేవ్షం నిండిన ఇంటోల్ కొవివ్న ఎదుద్ మాంసం తినడం కంటే పేమ
ఉనన్ చోట ఆకుకూరల భోజనం తినడం మేలు.

18 ముకోక్పి కలహాలు రేపుతాడు. ఓరుప్ గలవాడు వివాదాలు
శాంతింపజేసాత్ డు.

19 సోమరిపోతుల బాట ముళల్కంచె వంటిది. నీతిమంతులు
రాజమారగ్ంలో పయనిసాత్ రు.

20 జాఞ్ నం ఉనన్ కుమారుడు తండికి సంతోషం కలిగిసాత్ డు.
మూరుఖ్ డు తన తలిల్ని తిరసక్రిసాత్ డు.

21బుదిధ్లేనివాడు తనమూరఖ్తావ్నిన్ బటిట్ ఆనందంపొందుతాడు.
వివేకవంతుడుఋజుమారగ్ంలో నడుసాత్ డు.

22 సలహా చెపేప్ వారు లేని చోట కారయ్ం వయ్రథ్ పోతుంది.
ఎకుక్వమంది సలహాలతో కొనసాగించే కారయ్ం సిథ్రంగా ఉంటుంది.

23 సరి న సమాధానం ఇచిచ్నపుప్డు సంతోషం కలుగుతుంది.
సమయోచిత నమాట ఎంతమనోహరం!

24 వివేకం గల వాడు కింద ఉనన్ మృతుయ్లోకంలో పడకుండా
ఉండాలని కి వెళేళ్ జీవమారగ్ం పు చూసాత్ డు.

25 గరివ్షుట్ ల ఇలుల్ యెహోవా కూలిచ్ వేసాత్ డు. విధవరాలి
సరిహదుద్ ను ఆయన సిథ్రపరుసాత్ డు.

26దుషుట్ ల తలంపులుయెహోవాకు అసహయ్ం. దయగలమాటలు
ఆయన దృషిట్కి పవిత నవి.

27 లోభి పిసినారితనంతో తన కుటుంబానిన్ కషట్పెడతాడు.
లంచానిన్ అసహియ్ంచుకొనే వాడు బతుకుతాడు.

28 నీతిమంతుని మనసుస్ జాఞ్ నంతో కూడిన జవాబు ఇవవ్డానికి
పయతిన్సుత్ ంది. మూరుఖ్ ల నోటి వెంట చెడడ్ మాటలే వసాత్ యి.
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29 భకిహీనులకు యెహోవా దూరంగా ఉంటాడు. నీతిమంతుల
పారథ్న ఆయన వింటాడు.

30 కనున్లోల్ కాంతి* చూసిహృదయం సంతోషిసుత్ ంది. మకర న
వారలు ఎముకలకు† బలం కలిగిసాత్ యి.

31 జీవపద న బోధ అంగీకరించేవాడు జాఞ్ నుల మధయ్
నివసిసాత్ డు.

32 కమశికష్ణ అంగీకరించని వాడు తనను తాను దేవ్షించు
కుంటునాన్డు. దిదుద్ బాటును సీవ్కరించేవాడు వివేకం గలవాడు.

33 యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి ఉండడం జాఞ్ నం వృదిద్
చేసుకునే సాధనం. వినయం కలిగి ఉంటే గౌరవ పతిషట్లు
కలుగుతాయి.

16
1 మనుషుల హృదయాలోల్ ని ఆలోచనలు వాళళ్ ఆధీనంలోనే

ఉంటాయి.యెహోవామాతమేశాంతిసమాధానాలుఅనుగహిసాత్ డు.
2 ఒక వయ్కి పవరన అతని దృషిట్లో సవయ్ంగానే ఉంటుంది.

యెహోవాఆతమ్లను పరిశోధిసాత్ డు.
3 నీ పనుల భారమంతా యెహోవా మీద ఉంచు. అపుప్డు నీ

ఆలోచనలు సఫలం అవుతాయి.
4యెహోవాపతిదానినీ దాని దాని పనుల కోసం నియమించాడు.

మూరుఖ్ లు నాశనమయేయ్ రోజు కోసం సృషిట్ంపబడాడ్ రు.
5 హృదయంలో గరవ్ం ఉనన్వాళ ళ్ యెహోవాకు అసహయ్ం.

తపప్నిసరిగావాళల్ శికష్ పొందుతారు.
6 నిబంధన విశవ్సనీయత, నమమ్కతవ్ం దోషానికి తగిన పరిహారం

కలిగిసాత్ యి.యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగి ఉనన్వాడు దుషట్తవ్ం
నుండి దూరంగా తొలగిపోతాడు.

7ఒకడి పవరనయెహోవాకు ఇషట్ తే ఆయనఅతని శతువులను
కూడామితులుగా చేసాత్ డు.
* 15:30 15:30 కనున్లోల్ కాంతి సంతోషముఖమును † 15:30 15:30 ఎముకలకు
శరీరం
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8అనాయ్యంగా సంపాదించే అధిక న సంపద కంటే నీతిగా వచేచ్
కొంచె నా ఉతత్మం.

9 ఒకడు తాను చేయాలనుకునన్దంతా హృదయంలో
ఆలోచించుకుంటాడు. అతనిమారాగ్ నిన్యెహోవాసిథ్రపరుసాత్ డు.

10 రాజు నోటి నుండి విక తీరామ్నం వెలువడుతుంది. తీరుప్
తీరుచ్నపుప్డు అతనిమాటనాయ్యం తపిప్పోదు.

11నాయ్య న తాసు, తూకం రాళల్ యెహోవా నియమించాడు.
సంచిలో ఉండే తూనిక గుళ ళ్ ఆయన ఏరాప్టు.

12 రాజులు చెడడ్ పనులు జరిగించడం హేయ న చరయ్.
సింహాసనం నిలిచేది నాయ్యంమూలానే.

13 స న సంగతి సూటిగా మాటాల్ డేవారు రాజులకు సంతోషం
కలిగిసాత్ రు. నిజాయితీపరులు వారికి ఇషట్ నవారు.

14రాజుకు కోపం వసేత్ మరణం దాపురిసుత్ ంది. జాఞ్ నం ఉనన్వాడు
ఆ కోపం చలాల్ రేలా చేసాత్ డు.

15 రాజుల ముఖకాంతి వలన జీవం కలుగుతుంది. అతని
అనుగహం వసంతకాలంలోవాన కురిసే మేఘంలాంటిది.

16విలు న బంగారం సంపాదించడం కంటేజాఞ్ నం సంపాదించడం
ఎంతో శేషఠ్ ం. వెండి సంపాదించడం కంటే తెలివితేటలు కోరుకోవడం
ఉపయోగకరం.

17 నిజాయితీపరులకు దుషట్ పవరన విడిచి నడుచుకోవడమే
రాజమారగ్ం వంటిది. తన పవరన కనిపెటుట్ కుని ఉండేవాడు తన
పాణం కాపాడుకుంటాడు.

18 ఒకడి గరవ్ం వాడి పతనానికి దారి చూపుతుంది.
అహంకార నమనసుస్ నాశనానికి నడుపుతుంది.

19 దురామ్రుగ్ లతో కలసి దోచుకునన్ సొముమ్ పంచుకోవడం కంటే,
వినయంతో దీనమనసుక్లతో ఉండడం మంచిది.

20 ఉపదేశం శదధ్గా ఆలకించే వారికి మేలు కలుగుతుంది.
యెహోవాను ఆశయం కోరేవాడు ధనుయ్డు.
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21 హృదయంలో జాఞ్ నం నిండి ఉనన్వాడు వివేకవంతుడు.
మధుర నమాటలు విదాయ్భివృదిద్ కలిగిసాత్ యి.

22 తెలివిగల వారికి వారి జాఞ్ నం జీవం కలిగించే ఊట వంటిది.
మూఢులకు వారిమూరఖ్తవ్మే శికష్గామారుతుంది.

23 జాఞ్ ని హృదయం వాడికి తెలివి బోధిసుత్ ంది. వాడి పెదాలకు
నమతజోడిసుత్ ంది.

24 మధుర న మాటలు కమమ్ని తేనె వంటివి. అవి పాణానికి
మాధురయ్ం, ఎముకలకు ఆరోగయ్ం.

25 ఒకడు నడిచే బాట వాడి దృషిట్కి యథారథ్ం అనిపిసుత్ ంది.
చివరకూ అదిమరణానికి నడిపిసుత్ ంది.

26 కూలివాడి ఆకలే వాడి చేత అని చేయిసుత్ ంది. వాడి కష్ుదాబ్ధ
వాడు పనిచేసేలాతొందరపెడుతుంది.

27దుషుట్ లు కీడు కలిగించడం కోసంకారణాలు వెతుకుతారు. వారి
పెదాలమీద కోపాగిన్ రగులుతూ ఉంటుంది.

28మూరుఖ్ డు కలహాలు కలిప్సాత్ డు. చాడీలుచెపేప్వాడుమితులను
విడదీసాత్ డు.

29దౌరజ్నయ్ం చేసేవాడు తన పొరుగువాణిణ్ మచిచ్క చేసుకుంటాడు.
చెడుమారగ్ంలో అతణిణ్ నడిపిసాత్ డు.

30 కళ ళ్ మూసూత్ పెదవులు బిగబటేట్వారు, కుయుకులు పనేన్వారు
కీడు కలిగించే వారు.

31 నెరసిన వెంటుకలు సొగ న కిరీటం వంటివి. అవి
నాయ్యమారగ్ంలో నడుచుకునే వారికి దకుక్తాయి.

32 పరాకమం గల యుదధ్వీరుని కంటే దీరఘ్శాంతం గలవాడు
శేషుఠ్ డు. పటట్ణాలను సావ్ధీనం చేసుకునేవాడి కంటే తనమనసుస్ను
అదుపులో ఉంచుకునేవాడు శేషుఠ్ డు.

33చీటుల్ ఒడిలో వేసాత్ రు. నిరణ్యంయెహోవాదే.
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17
1 ఎంత రుచికర న భోజనం ఉనాన్ కలహాలతో ఉనన్ ఇంటోల్

ఉండడం కంటే పశాంతంగా వటిట్ రొటెట్ముకక్ తినడం మంచిది.
2బుదిధ్మంతు న సేవకుడు సిగుగ్ కలిగించేకొడుకుమీదఅధికారం

సంపాదించుకుంటాడు. అనన్దముమ్లతో పాటు వాడు పితారిజ్తం
పంచు కుంటాడు.

3వెండికిమూస,బంగారానికికొలిమికావాలి. హృదయాలను శుదిధ్
చేసేదియెహోవాయే.

4 చెడు నడవడిక గలవాడు చెపుప్డు మాటలు వింటాడు.
హానికర నమాటలు పలుకుతుంటే అబదిధ్కుడు శదధ్గా వింటాడు.

5 పేదలను వెకిక్రించేవాడు వారి సృషిట్కరను నిందిసుత్ నాన్డు.
ఆపద కలగడం చూసి సంతోషించేవాడికి శికష్ తపప్దు.

6మనవలుముసలివారికి కిరీటాలు. తమపిలల్లకు పతిషట్ తెచేచ్ది
తలిల్ దండులే.

7 అతి వాగుడు బుదిధ్లేనివాడికి తగదు. అంతకనాన్ ముఖయ్ంగా
అబదధ్మాడడం అధిపతికి పనికిరాదు.

8 లంచం ఇచేచ్వాడికి అదొక మహిమగల మణి లాగా ఉంటుంది.
అలాంటివాడు చేసేవనీన్ నెరవేరుతునన్టుట్ ఉంటుంది.

9 పేమను కోరేవాడు జరిగిన తపుప్ను గుటుట్ గా ఉంచుతాడు.
జరిగిన సంగతి మాటిమాటికీ ఎతేత్వాడు దగగ్ర సేన్హితులను కూడా
పాడు చేసుకుంటాడు.

10బుదిధ్హీనుడికి నూరుదెబబ్ల కంటే బుదిధ్మంతుడికి ఒక గదిద్ంపు
మాటమరింత లోతుగానాటుతుంది.

11 దురామ్రుగ్ డు ఎపుప్డూ తిరుగుబాటు చేయడానికే చూసాత్ డు.
అలాటివాడికి వయ్తిరేకంగా కూరు న వారాహరుణిణ్ పంపిసాత్ రు.

12 మూరఖ్పు పనులు చేసుత్ నన్ మూరుఖ్ డికి ఎదురు పడడం కంటే
పిలల్లను పోగొటుట్ కునన్ ఎలుగుబంటిని కలుసుకోవడమే మం.

13మేలుకు పతిగా కీడు చేసేవాడి లోగిలిలో నుండి కీడు ఎనన్టికీ
తొలగిపోదు.
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14 పోటాల్ ట మొదలు పెటట్డం నీటిని వదిలిపెటిట్నటేట్ . కాబటిట్
వివాదం పెరగక ముందే దానిన్ వదిలెయియ్.

15దురామ్రుగ్ లనునిరోద్ షులుగా,మంచిచేసేవారినిదోషులుగాతీరుప్
తీరేచ్వాడు వీరిదద్రూయెహోవాకు అసహయ్ం.

16 బుదిధ్హీనుడు జాఞ్ నం సంపాదించడానికి డబుబ్ ఇవవ్డం దేనికి?
నేరుచ్కునే సామరథ్ ం వాడికి లేదు గదా?

17 సేన్హితుడు ఎపుప్డూ పేమిసూత్ నే ఉంటాడు. కషట్కాలంలో
ఆదుకోడానికే సోదరులు పుటేట్ది.

18 తన పొరుగువాడికి జామీను ఉండి అతడి అపుప్లకు హామీ
ఉండేవాడు తెలివితకుక్వ వాడు.

19 కలహాలంటే ఇషట్ం ఉనన్వాడు పాపానిన్ పేమించేవాడు. తన
ఇంటి వాకిళ ళ్ ఎతుత్ పెంచేవాడు ఎముకలు విరగడానికి కారణం
అవుతాడు.

20దుషట్ హృదయంగలవాడికిమేలుజరగదు. కుటిలంగామాటాల్ డే
వాడు పమాదంలో చికుక్కుంటాడు.

21 బుదిధ్లేని వాడి తండికి దుఃఖమే. తెలివిలేని వాణిణ్ కనన్వాడికి
సంతోషం లేదు.

22 ఆహాల్ దకర న మనసుస్ మంచి ఔషధం. చితికిపోయిన
మనసుస్ వలల్ ఎముకలు ఎండిపోతాయి.

23 నాయ్యానిన్ తారుమారు చేయడానికి దుషుట్ డు రహసయ్ంగా
లంచం తీసుకుంటాడు.

24 వివేకం గలవాడు తన ముఖానిన్ జాఞ్ నం కేసి తిపుప్కుంటాడు.
బుదిధ్లేని వాడి కళ ళ్ భూమి కొనల పు తిరిగి ఉంటాయి.

25 బుదిధ్లేని కొడుకు తన తండికి దుఃఖం తెసాత్ డు. కనన్ తలిల్కి
వాడు వేదన కలిగిసాత్ డు.

26మంచి చేసే వారిని శి ంచడం నాయ్యం కాదు. యథారథ్త గల
ఉదాతుత్ లను కొరడాలతో కొటట్డం తగదు.
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27 జాఞ్ నం గలవాడు తకుక్వగా మాటాల్ డతాడు. అవగాహన
గలవాడు శాంత గుణం కలిగి ఉంటాడు.

28మూరుఖ్ డు తంమౌనంగాఉంటేచాలు,అందరూఅతడుజాఞ్ ని
అనుకుంటారు. అలాటివాడునోరుమూసుకునిఉంటేచాలు,అతడు
తెలివి గలవాడని అందరూ అనుకుంటారు.

18
1 తనకు తానుగా ఉండే వాడు సావ్రథ్పరుడు. వాడు స న

ఆలోచనకు వయ్తిరేకం.
2 మూరుఖ్ డికి విషయం అరథ్ం చేసుకోవాలని ఉండదు. తానేమి

అనుకుంటునాన్డో అది చెపప్డమే అతనికి ఇషట్ం.
3 దురామ్రుగ్ డు రాగానే ధికాక్రం వసుత్ ంది. అతడితో బాటే కళంకం,

నింద వసాత్ యి.
4 మనిషి పలికే మాటలు లోతుగా పవహించే పవాహం వంటివి.

జాఞ్ నపుఊటలో నుండి పారే సెలయేరు వంటివి.
5 దుషుట్ డి పటల్ పకష్పాతం చూపుడం, నిరోద్ షులకు అనాయ్యం

చేయడంభావయ్ం కాదు.
6 బుదిధ్ లేని వాడి పెదాలు కలహానికి కాచుకుని ఉంటాయి. వాడి

మాటలు దెబబ్ల కోసం వెంపరాల్ తాయి.
7మూరుఖ్ డి నోరు వాడికే నాశన హేతువు. అతనిమాటలే అతనికి

ఉరి.
8 కొండేలు చెపేప్ వాడి మాటలు చవులూరించే భ య్లు. అవి

హాయిగా కడుపులోకి దిగిపోతాయి.
9పనిలోసోమరిగా ఉండేవాడు నషట్ం కలిగించే వాడికి అనన్.
10 యెహోవా నామం బల న దురగ్ం. నీతిపరుడు అందులో

తలదాచుకుని సుర తంగా ఉంటాడు.
11 ధనవంతుడి ఆసిత్ అతనికి దిటట్ న కోట. అది పటిషట్ న

పాకారం అని అతని భమ.
12 విపతుత్ కు ముందు మనిషి హృదయం అహంకార పూరితంగా

ఉంటుంది. వినయం వలల్ గౌరవం కలుగుతుంది.
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13 సావధానంగా వినకుండానే జవాబిచేచ్వాడు తన తెలివి
తకుక్వతనానిన్ బయట పెటుట్ కుంటాడు. సిగుగ్ కొని తెచుచ్కుంటాడు.

14వాయ్ధి కలిగినా మనిషి ఆతమ్ పుకుని నిలబడుతుంది. ఆతేమ్
నలిగిపోతే భరించడమెలా?

15 తెలివి గలవారి హృదయం జాఞ్ నానిన్ అనేవ్షిసుత్ ంది. వివేకి
అసత్మానం దాని నే గురి పెటుట్ కుంటాడు.

16ఒకమనిషిఇచేచ్కానుకతలుపులుతెరుసుత్ ంది. దానిసాయంతో
అతడు గొపప్వారిని కలుసుకుంటాడు.

17 వాయ్జయ్ంలో మొదట మాటాల్ డిన వాడి మాటలు స నవిగా
కనిపిసాత్ యి. అయితే అతని పతయ్రిథ్ వచాచ్క గానీ విషయం తేట
పడదు.

18 చీటుల్ వేసేత్ వివాదం సమసిపోతుంది. బల న వారిని అది
ఊరుకోబెడుతుంది.

19 పటిషట్ న నగరానిన్ వశపరచుకోవడం కంటే అలిగిన
సోదరుణిణ్ సముదాయించడం కషట్ం. పోటాల్ టలు కోట తలుపుల
అడడ్గడియలంత గటిట్వి.

20ఒకడి కడుపు నిండడం అతని నోటిమాటలను బటేట్ ఉంటుంది.
తన పెదవుల పంట కోతమూలంగా అతడు తృపిత్చెందుతాడు.

21 జీవనమ్రణాలు నాలుక వశం. దానిన్ ఇషట్పడే వారు దాని ఫలం
అనుభవిసాత్ రు.

22 భారయ్ దొరికిన వాడికి మేలు దొరికింది. అతడు యెహోవా
అనుగహం పొందాడు.

23 నిరుపేద ఎంతో పాధేయ పడతాడు. ధనవంతుడు దురుసుగా
జవాబిసాత్ డు.

24ఎకుక్వ మంది సేన్హితులునన్ వాడికి నషట్ం. అయితేసోదరుని
కనాన్ సనిన్హితంగా ఉండేమితులు కూడా ఉంటారు.
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19
1 బుదిధ్హీను కుటిలంగా మాటాల్ డే వాడి కంటే యథారథ్ంగా

పవరించే పేదవాడే గొపప్.
2 ఆలోచన లేకుండా కోరికలుండడం మంచిది కాదు. తొందరపడి

పరిగెతేత్వాడు దారి తపిప్పోతాడు.
3 ఒకడి మూరఖ్తవ్ం వాడి బతుకును ధవ్ంసం చేసుత్ ంది. అలాటి

వాడుయెహోవామీదమండిపడతాడు.
4 సంపద సేన్హితులను సమకూరుసుత్ ంది. దరిదుడికి సేన్హితులు

దూరమౌతారు.
5అబదద్ సా కి శికష్ తపప్దు. అబదాధ్ లాడేవాడు తపిప్ంచుకోలేడు.
6 ఉదార గుణం గలవారిని చాలామంది సహాయం కోసం

అడుగుతారు. ఇచేచ్వాడికి అందరూ సేన్హితులే.
7 పేదవాణిణ్ అతని బంధువులంతా ఏవగించుకుంటారు. అలా తే

అతని సేన్హితులు మరింకెంతగా దూర పోతారు! వాడు వాళళ్ను
పిలుసాత్ డు గానీ వాళళ్కక్డ ఉండరు.

8బుదిధ్ సంపాదించుకొనేవాడు తనకుతానుమేలు చేసుకుంటాడు.
అవగాహన కలిగిన వాడు మే నదానిన్ కనుగొంటాడు.

9అబదద్ సా కి శికష్ తపప్దు. అబదాధ్ లాడేవాడు నాశనమౌతాడు.
10 బుదిధ్హీనుడు సుఖ భోగాలనుభవించడం తగదు. ఒక బానిస

రాజుల ఏలుబడి చేయడం అంతకనాన్ తగదు.
11 విచకష్ణ ఒక మనిషికి సహనం ఇసుత్ ంది. తపుప్లు చూసీ

చూడనటుట్ పోవడం అతనికి ఘనత.
12రాజు కోపం సింహగరజ్న లాంటిది. అతని అనుగహం గడిడ్ మీద

కురిసే మంచు లాంటిది.
13మూరుఖ్ న కొడుకు తన తండికి కీడు తెసాత్ డు. గయాయ్ళిభారయ్

ఆగకుండా పడుతూ ఉండే నీటి బిందువులతో సమానం.
14 ఇలుల్ , ధనంపూరివ్కులనుండి వారసతవ్ంగా వసుత్ ంది. అయితే

వివేకవతి న ఇలాల్ లిని ఇచేచ్దియెహోవాయే.
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15సోమరితనం గాఢనిదలో పడేసుత్ ంది. పని చేయడం ఇషట్ం లేని
వాడు పసుత్ లుంటాడు.

16ఆజఞ్పాటించేవాడుతనపాణంకాపాడుకుంటాడు. తనపవరన
విషయంజాగతత్గా చూసుకోనివాడు చచిచ్పోతాడు.

17 పేదలను ఆదుకోవడం అంటే యెహోవాకు అపిప్వవ్డమే.
ఆయన తపప్కుండా ఆ రుణం తీరుసాత్ డు.

18 అను న కాలంలోనే నీ కుమారుణిణ్ శి ంచు. అయితే వాణిణ్
చంపాలని చూడొదుద్ .

19పటట్రాని కోపంతోమండిపడేవాడు తపప్కుండాఅందుకు తగిన
శికష్పొందుతాడు. నువువ్వాణిణ్ తపిప్ంచినా పదే పదే అదే పని నువువ్
చేయవలసి వసుత్ ంది.

20 సలహా వినిపించుకో, సూచనలను అంగీకరించు. అలా
చేశావంటే పెదద్వాడయేయ్ నాటికి జాఞ్ నివి అవుతావు.

21మనిషి హృదయంలో ఆలోచనలు అనేకం. అయితేయెహోవా
ఉదేద్శాలే నిలబడతాయి.

22మనిషి హృదయం కోరేది నిబదధ్తే. అబదిధ్కుడికంటే దరిదుడే
మేలు*.

23యెహోవాకు చెందవలసిన భయభకులు ఆయనకి చెలిల్ంచాలి.
అది జీవసాధనం. అది ఉనన్ వాడు తృపిత్గా బతుకుతాడు.

24సోమరిపోతు గినెన్లో చెయియ్ పెడతాడుగానీ తన నోటికి దానిన్
ఎతత్ నా ఎతత్డు.

25 హేళన చేసే వారిని దండించు, అది చూసి ఆజాఞ్ నులు బుదిధ్
తెచుచ్కుంటారు. వివేకులను గదిద్ంచినటట్యితే వారు జాఞ్ నంలో
ఎదుగుతారు.

26 తండిని బాధిసూత్ తలిల్ని తరిమేసేవాడు సిగుగ్ , అపకీరి తెచేచ్
కొడుకు.
* 19:22 19:22 అబదిధ్కుడికంటే దరిదుడే మేలు అబదాధ్ లు చెపప్డం కంటే అకక్రలో
ఉండడమేమంచిది
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27 కుమారా, బుదిధ్ చెపేప్ మాటలు వినడం మానుకుంటే జాఞ్ న
వాకుక్లకు నీవు దూర పోతావు.

28 చెడిపోయిన సా నాయ్యానిన్ గేలి చేసాత్ డు. దురామ్రుగ్ ల నోరు
దోషానిన్ జురుకుంటుంది.

29అపహాసయ్ం చేసేవారికి తీరుప్, బుదిధ్హీనుల వీపుకు దెబబ్లు.

20
1 దాకష్ మదయ్ం ఎగతాళి పాలు చేసుత్ ంది. సారాయి మనిషిని

గిలిల్కజాజ్ లు పెటుట్ కునేలా చేసుత్ ంది. తపప్ తాగి దారి తపేప్వాడు బుదిధ్
లేని వాడు.

2రాజు వలల్ కలిగే భయం సింహగరజ్న వంటిది. రాజుకు కోపం రేపే
వాడు తనపాణానికేముపుప్ తెచిచ్పెటుట్ కుంటాడు.

3 కలహానికి దూరంగా ఉండడం మనిషికి గౌరవం. మూరుఖ్ డు
కావాలనివాదం పెటుట్ కుంటాడు.

4నాటుల్ వేసే కాలంలో సోమరిపోతు నాగలి పటట్డు. కోతకాలంలో
పంటకోసం వసేత్ వాడికి ఏమీ దొరకదు.

5మనిషి హృదయంలోని ఆలోచన లో న నీళల్ వంటిది. వివేకం
గలవాడు దానిన్ చేదుకుంటాడు.

6 నేను నమమ్దగిన వాణిణ్ అని చాలామంది చెపుప్కుంటారు.
అయితే నమమ్దగిన వాడు ఎవరికి కనిపిసాత్ డు?

7 యథారథ్వరనుడు తన నీతిలో నడుచుకుంటాడు. అతని
తదనంతరం అతని పిలల్లు ధనుయ్లౌతారు.

8 నాయ్యపీఠం కూరుచ్నన్ రాజు తన కళళ్తో చెడుతనానిన్
చెదరగొడతాడు.

9 నా హృదయానిన్ శుదిధ్ చేసుకునాన్ను. పాపమంతా
వదిలించుకునాన్ను అని ఎవరు అనగలరు?

10 వేరువేరు తూకం రాళల్ వేరువేరు కొలత గినెన్లు, ఈ రెంటినీ
యెహోవాఅసహియ్ంచుకుంటాడు.
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11 చినన్వాళళ్ను తం వారి చరయ్లను బటిట్ , వారి పవరన
శుదధ్ నదా,యథారథ్ నదా అనే దానిన్ బటిట్ వాళ ళ్ ఎలాటి వాళోళ్
చెపప్వచుచ్.

12వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెంటినియెహోవాయేచేశాడు.
13 అతిగా నిద పోవదుద్ . లేకపోతే దరిదం ముంచుకు వసుత్ ంది.

మేలుకుని ఉంటే కడుపు నిండా ఆహారం ఉంటుంది.
14 కొనేవాడు నాసిరకం అంటాడు. అవతలికి వెళిల్ దానేన్

మెచుచ్కుంటాడు.
15 బంగారం, విసాత్ రంగా రతాన్లు ఉనాన్యి. కానీ వివేకంగా

మాటాల్ డే పెదాలు అమూలయ్ న ఆభరణాలు.
16పరాయివాడికిహామీగాఉనన్వాడిబటట్లు తీసుకో. వయ్భిచారిణి

కోసంపూచీ తీసుకునన్ వాణిణ్ బాధుయ్డుగా ఎంచు.
17 మోసం చేసి తెచిచ్న ఆహారం మనుషులకు మధురంగా

ఉంటుంది. కానీ తరువాత నోరంతామటిట్గొటుట్ కు పోతుంది.
18ఉదేద్శాలు ఆలోచనచేత సిథ్రం అవుతాయి. వివేక పూరిత న

నాయకతవ్ం ఉనన్పుప్డుమాతమేయుదధ్ం చెయియ్.
19 కొండేలు చెపూ తిరిగేవాడు ఇతరుల గుటుట్ బయట పెడతాడు.

కాబటిట్ వాగుడు కాయలజోలికి పోవదుద్ .
20తన తండిని గానీ తలిల్ని గానీ దూషించేవాడి దీపం కారుచీకటోల్

ఆరిపోతుంది.
21నడమంతపు సిరి వలల్ చివరకూ దీవెనలు రావు.
22 కీడుకు పతికీడు తలపెటట్వదుద్ . యెహోవా కోసం కనిపెటుట్ కో.

ఆయన నినున్ కాపాడుతాడు.
23 అనాయ్య న తూకం రాళల్ యెహోవాకు అసహయ్ం. దొంగ

తాసును ఆయన ఒపుప్కోడు.
24 మనిషి పవరన యెహోవా వశంలో ఉంటుంది. తనకు

జరగబోయేది అతనికి ఎలా తెలుసుత్ ంది?
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25తొందరపడి, ఇదిదేవునికి ఇచేచ్సుత్ నాన్ననిచెపప్డం,మొకుక్బడి
చేసిన తరువాతదానిన్ గూరిచ్ విచారించడం పమాదహేతువు.

26జాఞ్ నంగల రాజు భకిహీనులను చెలాల్ చెదరు చేసేసాత్ డు. అలాటి
వాళళ్ మీద బరు న చకం దొరిల్సాత్ డు.

27మనిషి ఆతమ్యెహోవాపెటిట్న దీపం. అది అంతరంగాలనిన్టినీ
శోధిసుత్ ంది.

28 కృప, సతయ్ం రాజుకు రకష్. కృప మూలంగా అతడు తన
సింహాసనానిన్ పదిలం చేసుకుంటాడు.

29 యువకుల బలం వారికి శోభ. నెరిసిన తల వృదుధ్ లకు
సౌందరయ్ం.

30గాయాలు చేసే దెబబ్లు మనసు లోతులోల్ కి దూరి చెడుతనానిన్
పరిహరిసాత్ యి.

21
1రాజు హృదయంయెహోవా చేతిలో కాలవలాల్ గా ఉంది. ఆయన

తన ఇషట్ పకారం దానిన్ మళిళ్సాత్ డు.
2 ఒకడు ఎనున్కునన్ మారగ్ం అది ఎలాటి నా సరే, తన

దృషిట్కది నాయ్యం గానే కనిపిసుత్ ంది. హృదయాలను పరిశీలించేది
యెహోవాయే.

3బలులు అరిప్ంచడం కంటేనీతినాయ్యాలనుఅనుసరించినడచు
కోవడంయెహోవాకు పీతికరం.

4అహంకారం గరివ్షిట్ హృదయం భకిహీనులు వరిధ్లల్డం పాపం.
5 శదధ్గలవారి ఆలోచనలు లాభానిన్ తెసాత్ యి. తొందరపాటుగా

పనిచేసేవాడికి నషట్మే.
6అబదాధ్ లాడి ధనం సంపాదించుకోవడంమరణ సమయంలోకొన

ఊపిరితో సమానం.
7 భకిహీనులకు నాయ్యం గిటట్దు. వారు చేసే దౌరజ్నయ్మే వారిని

కొటుట్ కు పోయేలాచేసుత్ ంది.
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8 దోషంతో నిండిన వాడి మారగ్ం వంకర మారగ్ం. పవితులు
రుజుమారగ్ంలో నడుచుకుంటారు.

9 గయాయ్ళితో భవంతిలో ఉండడం కంటే మిదెద్ ఒక మూలన
నివసించడం మేలు.

10 భకిలేని వాడి మనసుస్ అసత్మానం కీడు చేయాలని
చూసుత్ ంటుంది. అతని పొరుగు వాడికి అతని కనున్లోల్ దయ
ఎంతమాతం కనిపించదు.

11అపహాసకుడికి శికష్రావడంచూసిఆజాఞ్ నిబుదిధ్ తెచుచ్కుంటాడు.
ఉపదేశం మూలంగాజాఞ్ నం గలవాడి తెలివి పెరుగుతుంది.

12నాయ్యం చేసే వాడు భకిహీనుల ఇలుల్ ఏ పోతునన్దో కనిపెటిట్
చూసుత్ ంటాడు. దురామ్రుగ్ లను ఆయన పడగొటిట్ నాశనం చేసాత్ డు.

13 దరిదుల మొర వినకుండా చెవులు మూసుకునేవాడు తాను
మొర పెటేట్ సమయంలో దేవుడు దానిన్ వినిపించుకోడు.

14 చాటున ఇచిచ్న కానుక కోపానిన్ చలాల్ రుసుత్ ంది. రహసయ్ంగా
ఇచిచ్న బహ మానం తీవ కోపానిన్ తం శాంతింప జేసుత్ ంది.

15నాయ్య కియలు చేయడం నీతిపరుడికి సంతోషం. పాపాతుమ్డికి
అది భయంకరం.

16 వివేకమారగ్ం తపిప్ తిరిగేవాడు పేతాతమ్ల గుంపులో
కాపురముంటాడు.

17 సుఖభోగాలోల్ వాంఛ గలవాడు దరిదుడౌతాడు. దా రసం,
నూనెల కోసం వెంపరాల్ డే వాడికి ఐశవ్రయ్ం కలగదు.

18 నీతిపరుని కోసం దురామ్రుగ్ లు విడుదల వెలగా ఉంటారు.
యథారథ్వంతులకు పతిగావిశావ్సఘాతకులుపరిహారంగాఉంటారు.

19పాణం విసికించే జగడగొండి దానితో కాపురం చెయయ్డం కంటే
ఎడారిలో నివసించడం మేలు.

20 విలు న నిధులు, నూనె జాఞ్ నుల ఇళళ్లో ఉంటాయి.
బుదిధ్హీనుడు వాటిని నిరల్కష్ంగా ఖరుచ్ చేసాత్ డు.

21 నీతిగా దయగా ఉండే వాడు జీవానిన్, నీతిని ఘనతను
పొందుతాడు. అతడు స న నిరణ్యాలు చేసాత్ డు.
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22 జాఞ్ నవంతుడు పరాకమశాలుల నగరం దాడి చేసాత్ డు.
అతడు దాని భద న కోటను కూలదోసాత్ డు.

23నోటిని నాలుకను కాపాడుకునేవాడు ఇబబ్ందుల నుండి తనను
కాపాడుకుంటాడు.

24 అహంకారి, గరివ్షిట్ -అతనికి అపహాసకుడు అని పేరు.
అలాంటివాడు గరవ్ంతోమిడిసి పడతాడు.

25సోమరిపోతు చేతులు పనిచేయవు. వాడి కోరికలే వాడికి చావు
తెచిచ్పెడతాయి.

26రోజంతా అతనిలో ఆశలు ఊరుతూనే ఉంటాయి. యథారథ్ంగా
పవరించేవాడు వెనుదీయకుండా ఇసూత్ నే ఉంటాడు.

27 దుషుట్ లరిప్ంచే బలులు అసహయ్ం. ఆ బలులు వారు
దురాలోచనతో అరిప్సేత్ అవి మరింకెంత అసహయ్మో గదా.

28అబదధ్సా నాశన పోతాడు. శదధ్గావినేవాడు పలికేమాటలు
శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటాయి.

29 దురామ్రుగ్ డు ముఖం మాడుచ్కుంటాడు. యథారథ్వంతుడు తన
పవరనను జాగతత్గా చూసుకుంటాడు.

30యెహోవాకు విరోధ న జాఞ్ నంగానీ వివేచనగానీ ఆలోచనగానీ
నిలవదు.

31 యుదధ్దినానికి గురానిన్ సిదధ్పరుసాత్ రు. అయితే విజయం
యెహోవాదే.

22
1 గొపప్ ఐశవ్రయ్ం కంటే మంచి పేరు, వెండి బంగారాలకంటే దయ

మరింత అభిలషించ దగినవి.
2 ఐశవ్రయ్వంతులు, దరిదులు వీరిదద్రినీ సృషిట్ంచింది

యెహోవాయే.
3 బుదిధ్మంతుడు అపాయం రావడం చూసి దాకుక్ంటాడు.

ఆజాఞ్ నులు అనాలోచనగాపోయిబాధలు కొని తెచుచ్కుంటారు.
4యెహోవాపటల్ భయభకులు వినయానిన్,ఐశవ్రాయ్నిన్,ఘనతను,

జీవానిన్ తెసాత్ యి.
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5 ముళ ళ్, ఉచుచ్లు మూరుఖ్ ల దారిలో ఉనాన్యి. తనను
కాపాడుకొనేవాడు వాటికి దూరంగా ఉంటాడు.

6 పసివాడు నడవాలిస్న మారగ్మేదో వాడికి నేరిప్ంచు. వయసు
బడినావాడు అందులోనుండి తొలగడు.
7 ఐశవ్రయ్వంతుడు పేదల పెతత్నం చేసాత్ డు. అపుప్చేసిన వాడు

అపిప్చిచ్న వాడికి బానిస.
8దురామ్రాగ్ నిన్ వితత్నంగాచలేల్వాడు కీడుఅనేపంటకోసుకుంటాడు.

వాడి కోధమనే కర నిరరథ్క పోతుంది.
9 ఉదార గుణం గలవాడికి దీవెన. ఎందుకంటే అతడు తన

ఆహారంలో కొంత పేదవాడికి ఇసాత్ డు.
10 తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాణిణ్ వెళళ్గొటుట్ . కలహాలు, పోరాటాలు,

అవమానాలు వాటంతట అవే సదుద్ మణుగుతాయి.
11శుదధ్ హృదయానిన్పేమిసూత్ ఇం నమాటలుపలికేవాడికిరాజు

సేన్హితుడౌతాడు.
12 జాఞ్ నం గలవాడి యెహోవా చూపు నిలుపుకుని అతణిణ్

కాపాడతాడు. విశావ్సఘాతకులమాటలు ఆయన కొటిట్ పారేసాత్ డు.
13సోమరి “బయటసింహం ఉంది, బయటికి వెళేత్ చచిచ్పోతాను”

అంటాడు.
14 వేశయ్ నోరు లో న గొయియ్. యెహోవా శాపానిన్

మూటగటుట్ కునన్వాడు దానిలో పడతాడు.
15 పిలల్వాడి హృదయంలో మూఢతవ్ం సహజంగానే ఉంటుంది.

బెతత్ంతో విధించే శికష్ దానిన్ వాడిలోనుండి తోలివేసుత్ ంది.
16 తన ఆసిత్పాసుత్ లు పెంచుకోవాలని పేదలను పీడించే వారికి,

ధనవంతులకే ఇచేచ్ వాడికి నషట్మే కలుగుతుంది.

జాఞ్ నవంతులమాట విను
17 శదధ్గా జాఞ్ నుల ఉపదేశం ఆలకించు. నేనిచేచ్ తెలివిని

పొందడానికి మనసు లగన్ం చెయియ్.
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18నీఅంతరంగంలోవాటినినిలుపుకోవడం,అవనీన్ నీ పెదవుల
ఉండడం ఎంతో రమయ్ం.

19నీవుయెహోవాను ఆశయించేలా నీకు, అవును, నీకే గదా నేను
ఈ రోజున వీటిని ఉపదేశించాను?

20 వివేకం, విచకష్ణ గల శేషఠ్ న సూకులు నేను నీకోసం
రాయలేదా?

21 నినున్ పంపేవారికి నీవు యథారథ్ంగా జవాబులిచేచ్లా,
నమమ్దగిన సతయ్వాకుక్లు నీకు నేరిప్ంచ లేదా?

22 పేదవాడు గదా అని పేదవాణిణ్ దోచుకోవదుద్ . పటట్ణ దావ్రాల
దగగ్ర నిసస్హాయులను నలగ గొటట్వదుద్ .

23 యెహోవా వారి పకష్ంగా వాదిసాత్ డు. వారిని దోచుకొనేవారి
పాణాలు ఆయన దోచుకుంటాడు.

24 కోపం అదుపులో ఉంచుకోలేని వాడితో సేన్హం చెయయ్ వదుద్ .
కోధంతో రంకెలు వేసే వాడి దగగ్రికి వెళల్ వదుద్ .

25 నువువ్ కూడా వాడి ధోరణి నేరుచ్కుని నీ పాణానికి ఉరి
తెచుచ్కుంటావేమోజాగతత్.

26అపుప్లకు హామీఉండకు. ఇతరుల బాకీలకుపూచీ తీసుకోకు.
27 ఆ అపుప్ తీరచ్డానికి నీ దగగ్ర ఏమీ లేకపోతే వాడు నువువ్

పడుకునే పరుపు తీసుకు పోకుండా ఆపడం ఎలా?
28 నీ పూరీవ్కులు వేసిన పురాతన న పొలిమేర రాతిని నీవు

తీసివేయకూడదు.
29 తన పనిలో నిపుణతగల వాణిణ్ చూసావా? వాడు రాజుల

సమకష్ంలోనే నిలబడతాడు,మామూలు వాళళ్ ఎదుట కాదు.

23
1 నీవు పరిపాలకునితో భోజనానికి కూరుచ్ంటే నీవెవరి సమ న

ఉనాన్వోబాగాయోచించు.
2నీవు తిండిపోతు నటట్యితే నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్ కో.
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3 అతని రుచికర న భోజన పదారాథ్ లను ఆశించకు. అవి
మోసకర నవి.

4 ఐశవ్రయ్వంతుడివి కావడానికి కాయకషట్ం చేయకు. అలాటి
పయాస ఎపుప్డు చాలించుకోవాలో గహించేజాఞ్ నం నీకుండాలి.

5 డబుబ్ నీవు దృషిట్ నిలిపినంతలోనే అది మాయమౌతుంది.
హటాతుత్ గా అది రెకక్లు కటుట్ కుని ఎగిరిపోతుంది. గరుడ ప
ఆకాశానికి ఎగిరిపోయినటుట్ అది ఎగిరి పోతుంది.

6 దుషుట్ ని ఆహారం భుజించ వదుద్ . అతడు నీవు తింటునన్దానిన్
అదే పనిగా చూసుత్ ంటాడు. వాడి రుచిగల పదారాథ్ లను ఆశించవదుద్ .

7 ఇలాంటి వాడు లోలోపల ఖరీదు లెకక్లు వేసుకుంటూ
ఉంటాడు. నీతో “తినండి, తాగండి” అంటూ ఉంటాడు గానీ
అదిహృదయపూరవ్కంగా అనేమాటకాదు.

8 నీవు తినన్ కొదిద్ ఆహారానిన్ కూడా కకిక్ వేసాత్ వు. నీవు పలికిన
యిం నమాటలు అనవసరంగామాటాల్ డినటుట్ అవుతుంది.

9బుదిధ్హీనుడు వింటుండగామాటాల్ డ వదుద్ . వాడు నీమాటలోల్ ని
జాఞ్ నానిన్ తృణీకరిసాత్ డు.

10పురాతన న పొలిమేర రాతిని తీసివేయవదుద్ . తలిల్దండులు
లేని వారిపొలంలోకి చొరబడవదుద్ .

11వారి విమోచకుడు బలవంతుడు. ఆయన వారి ప న నీతో
వాయ్జెయ్మాడుతాడు.

12 ఉపదేశం మనసుస్ ఉంచు. జాఞ్ నయుక న మాటలు
ఆలకించు.

13నీపిలల్లను శి ంచడంమానవదుద్ . బెతత్ంతోవాణిణ్ కొటిట్నటట్యితే
వాడు చావడు.

14 బెతత్ంతో వాణిణ్ కొడితే పాతాళానికి పోకుండా వాడి ఆతమ్ను
తపిప్ంచిన వాడివౌతావు.

15 కుమారా, నీ హృదయానికి జాఞ్ నం లభిసేత్ నా హృదయం కూడా
సంతోషిసుత్ ంది.
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16 నీ పెదవులు యథారథ్ న మాటలు పలకడం విని నా
అంతరంగం ఆనందిసుత్ ంది.

17 పాపులను చూసి నీ హృదయంలో మతస్రపడకు. నితయ్ం
యెహోవాపటల్ భయభకులు కలిగియుండు.

18నిశచ్యంగా భవిషతుత్ అనేది ఉంది. నీ ఆశ భంగం కాదు.
19 కుమారా, నీవు విని జాఞ్ నం తెచుచ్కో. నీ హృదయానిన్

యథారథ్ న తోవలోల్ చకక్గా నడిపించుకో.
20 దా రసం తాగేవారితో నా మాంసం ఎకుక్వగా తినే

వారితో నా సహవాసం చేయకు.
21 తాగుబోతులు, తిండిబోతులు దరిదులౌతారు. నిదమతుత్

చింపిరిగుడడ్లు ధరించడానికి దారి తీసుత్ ంది.
22 నీ కనన్తండి ఉపదేశం అంగీకరించు. నీ తలిల్ వృదాధ్ పయ్ంలో

ఆమెను నిరల్కష్ ం చేయవదుద్ .
23 సతాయ్నిన్ అమిమ్వేయ వదుద్ . దానిన్ కొని ఉంచుకో. జాఞ్ నం,

ఉపదేశం, వివేకం కొని ఉంచుకో.
24 ఉతత్ముడి తండికి అధిక సంతోషం కలుగుతుంది. జాఞ్ నం

గలవాణిణ్ కనన్వాడు వాడివలల్ ఆనందపడతాడు.
25 నీ తలిదండులను సంతోషపెటాట్ లి. నీ కనన్ తలిల్ని

ఆనందపరచాలి.
26 కుమారా, నీ హృదయం నాకియియ్. నామారాగ్ లు నీ కనున్లకు

ఇంపుగా ఉండాలి.
27వేశయ్ లో న గుంట. వేరొకడి భారయ్యిరు న గుంట.
28 దోచుకొనేవాడు పొంచి ఉనన్టుట్ అది పొంచి ఉంటుంది. అది

చాలామందిని విశావ్సఘాతకులుగా చేసుత్ ంది.
29 ఎవరికి హింస? ఎవరికి దుఃఖం? ఎవరికి జగడాలు? ఎవరికి

ఫిరాయ్దులు? ఎవరికి అనవసర న గాయాలు? ఎవరికి ఎరుపెకిక్న
కళ ళ్?

30 దా రసంతో పొదుద్ పుచేచ్ వారికే గదా. కలిపిన దా రసం
సేవించే వారికే గదా.
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31దా రసం ఎరగా గినెన్లో తళతళలాడుతూ రుచిగా కడుపులోకి
దిగిపోతూ ఉంటే దాని పు చూడకు.

32అదిపాములాగా కాటేసుత్ ంది. కటల్పాములాగా కరుసుత్ ంది.
33 నీ కళళ్కు విపరిత నవి కనిపిసాత్ యి. నీవు వెరిమాటలు

పలుకుతావు.
34 నీవు నడిసముదంలో పడుకునన్వాడి లాగా ఉంటావు. ఓడ

తెరచాప కొయయ్ చివరన తలవాలుచ్కునన్వాడిలాగాఉంటావు.
35“ననున్ కొటిట్నానాకు నొపిప్ తెలియలేదునామీదదెబబ్లు పడినా

నాకేమీ అనిపించలేదు. నేనెపుప్డు నిద లేసాత్ ను? మరికాసత్ మదయ్ం
తాగాలి” అని నీవనుకుంటావు.

24
1 దురామ్రుగ్ లను చూసి మతస్ర పడవదుద్ . వారి సహవాసం

కోరుకోకు.
2వారి హృదయం బలాతాక్రం చేయడానికి యోచిసుత్ ంది. వారి

నోరు కీడును గూరిచ్మాటలాడుతుంది.
3జాఞ్ నం వలన ఇలుల్ నిరామ్ణం అవుతుంది. వివేచన వలన అది

సిథ్రం అవుతుంది.
4 తెలివి చేత దాని గదులోల్ విలు న రమయ్ న సరవ్ సంపదలు

నిండిపోతాయి.
5జాఞ్ నం గలవాడు బలవంతుడు. తెలివిగలవాడు శకిశాలి.
6 వివేకం గల నాయకుడి యుదధ్ం చెయియ్. ఆలోచన చెపేప్వారు

ఎకుక్వ మంది ఉండడం భదత.
7మూరుఖ్ లకు జాఞ్ నం అందనిమాని పండే. గుమమ్ం దగగ్ర అలాంటి

వారుమౌనంగా ఉంటారు.
8 కీడు చేయాలని పనాన్గాలు పనేన్ వాడికి జితుత్ లమారి అని పేరు

పెడతారు.
9 మూరుఖ్ ని ఆలోచన పాప భూయిషట్ం. అపహాసకులను

మనుషులు చీదరించుకుంటారు.
10 కషట్ కాలంలో నీవు కుంగిపోతే చేతగానివాడివౌతావు.
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11మృతుయ్ ముఖంలో ఉనన్ వారిని తపిప్ంచు. నాశనం పుకు
తూలుతునన్ వారిని చేత తే ర ంచు.

12 “చూసావా ఈ సంగతి మనకి తెలియ లేదు” అని నీవంటే
సరిపోతుందా? హృదయాలను పరిశోధించేవాడు నీవు చెబుతునన్ది
గహించడా? నీ జీవానిన్ కాపాడే వాడు నీ మాటను గహించడా?
మనుషులకు వారి చరయ్లను బటిట్ దేవుడు పతిఫలం ఇవవ్డా?

13 కుమారా, తేనెతాగు. అది రుచికరం. తేనెపటుట్ నుండి కారే తేనె
తినుము అది నీ నాలుకకి మధురం గదా.

14నీఆతమ్కు జాఞ్ నం అలాటిదనితెలుసుకో. అదినీకు దొరికితే నీకు
మంచి భవిషతుత్ ఉంటుంది. నీకు ఆశాభంగం కలగదు.

15మంచివారి ఇళళ్ దగగ్ర పొంచి ఉండి దాడి చేసే దురాతుమ్లాల్ గా
ఉండకు. వారి గృహాలను పాడు చేయకు.

16 ఉతత్ముడు ఏడు సారుల్ పడిపోయినా తిరిగి లేసాత్ డు. విపతుత్
కలిగినపుప్డు భకిహీనులు కూలి పోతారు.

17నీశతువుపడిపొతేసంతోషించవదుద్ . వాడుతూలిపడినపుప్డు
నీవుమనసుస్లో అనందించవదుద్ .

18యెహోవా అది చూసి అసహియ్ంచుకుని వాడి మీదనుండి తన
కోపం చాలించుకుంటాడేమో.

19 దురామ్రుగ్ లను చూసి అందోళన చెందకు. భకిహీనుల విషయం
మతస్రపడకు.

20 దురజ్నుడికి పుటట్గతులుండవు. భకిహీనుల దీపం
కొడిగడుతుంది.

21 కుమారా, యెహోవాను ఘనపరచు. రాజును ఘనపరచు.
అలా చేయనివారిజోలికి పోకు.

22 అలాటి వారికి హఠాతుత్ గా ఆపద వాటిలుల్ తుంది. వారి కాలం
ఎపుప్డు ముగిసి పోతుందో ఎవరికి తెలుసు?

జాఞ్ నవంతుల పలుకులు
23 ఇవి కూడా జాఞ్ నులు చెపిప్న సామెతలే. నాయ్య తీరుప్లో

పకష్పాతం ధరమ్ం కాదు.
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24నీలోదోషం లేదని దుషుట్ డితో చెపేప్ వాణిణ్ మనుషులు శపిసాత్ రు.
జనం అలాటివాణిణ్ అసహియ్ంచుకుంటారు.

25 నాయ్యంగా తీరుప్ తీరేచ్ వారికి మేలు కలుగుతుంది.
మకర న దీవెన అలాంటివారిమీదికి వసుత్ ంది.
26 సరి న మాటలతో జవాబివవ్డం పెదవులతో ముదుద్

పెటుట్ కునన్టుట్ ఉంటుంది.
27 బయట పని చకక్బెటుట్ కో. ముందుగా పొలంలో సిదధ్పరచుకో.

ఆ తరవాత ఇలుల్ కటుట్ కోవచుచ్.
28అకారణంగానీపొరుగువాడి సాకష్ ంపలకవదుద్ . నీపెదాలతో

మోసపుమాటలు పలకొచాచ్?
29 “వాడు నాకు చేసినటుల్ వాడికి చేసాత్ ను. వాడి కియ చొపుప్న

వాడికి పతిఫలం ఇసాత్ ను” అనుకోవదుద్ .
30సోమరిపోతుచేనునేనుదాటివసుత్ ంటేతెలివిలేనివాడిదాకష్తోట

నేను దాటి వసుత్ ంటే, 31 ఇదిగో దానిన్ండా ముండల్ తుపప్లు పెరిగి
ఉనాన్యి. ముళళ్పొదలు వాయ్పించి ఉనాన్యి. దాని రాతి గోడ
శిథిలం అయిపోయింది.

32 నేను దానిన్ చూసి ఆలోచించాను. దానిన్ గమనించి బుదిధ్
తెచుచ్కునాన్ను.

33 మరికాసత్ నిద, మరికాసత్ కునుకు, నిద పోవడానికి మరికాసత్
చేతులు ముడుచు కోవడం, 34 వీటివలల్ నీకు దారిదరయ్ం
పరిగెతుత్ కుంటూ వసుత్ ంది ఆయుధం ధరించిన నికుడు వచిచ్నటుట్
లేమి నీమీదికి వసుత్ ంది.

25
సొలొమోను మరికొనిన్ సామెతలు

1ఇవికూడాసొలొమోను సామెతలే.
యూదారాజుహిజిక్యాసేవకులు వీటిని ఎతిత్ రాసారు.
2 విషయానిన్ గోపయ్ంగా ఉంచడం దేవునికి ఘనత. సంగతిని

పరిశోధించడం రాజులకు ఘనత.
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3 ఆకాశాల ఎతుత్ , భూమి లోతు, రాజుల అభిపాయం
అగమయ్గోచరం.

4వెండిలోని కలమ్షం తీసేసేత్ లోహకారుడు తనపనితనంతోవసుత్ వు
తయారు చేసాత్ డు.

5 రాజు సముఖం నుండి దుషుట్ లను తొలగించ గలిగితే అతని
సింహాసనం నీతిమూలంగా సిథ్రం అవుతుంది.

6రాజుఎదుట నీ గొపప్ చెపుప్కోకు. గొపప్వారికి కేటాయించినచోట
ఉండవదుద్ .

7 నీవు గమనించి చూసిన పధాని ఎదుట ఎవ నా నినున్
తగిగ్ంచడం కంటే “ఈ చోటికి రా” అని అతడు నీతో చెపప్డం
మంచిది కదా.

8 అనాలోచితంగా నాయ్య సాథ్ నానికి పోవదుద్ . చివరికి నీ
పొరుగువాడు నినున్ అవమాన పరచి “ఇక నువేవ్మి చేసాత్ వు?” అని
నీతో అంటాడు కదా.

9నీపొరుగువాడితోనీవువాదులాడవచుచ్గానీఎదుటివయ్కి గుటుట్
నలుగురిలో రటుట్ చెయయ్వదుద్ .

10అలాచేసేత్ వినేవాడు నినున్ అవమానపరుసాత్ డేమో. ఆ విధంగా
నీకు కలిగిన అపకీరి ఎనన్టికిమాసిపోదు.

11 సమయోచితంగా పలికిన మాట వెండి పళెళ్ంలో పొదిగిన
బంగారు పండల్ వంటిది.

12బంగారు చెవిపోగులు ఎలాటివో సవ్రాణ్ భరణాలు ఎలాటివో వినే
వాడి చెవికి జాఞ్ నం గల ఉపదేశకుడు అలాటివాడు.

13 నమమ్క న దూత తనను పంపిన వారిపాలిట కోతకాలపు*
మంచు చలల్దనం వంటి చలల్దనం గలవాడు. వాడు తన
యజమానుల హృదయానికి ఆహాల్ దం కలిగిసాత్ డు.

14 ఏమీ ఇవవ్కుండానే ఇచాచ్నని సొంత డబాబ్ వాయించుకునే
వాడు వరష్ం లేని మబుబ్తో గాలితో సమానం.

* 25:13 25:13 కోతకాలపు వేసవి కాలం
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15 సహనంతో నాయ్యాధిపతిని ఒపిప్ంచవచుచ్. సాతివ్క న
నాలుక ఎముకలను నలగగొటట్గలదు.

16నీకు తేనెదొరికితేమితంగాతిను.మితిమీరితింటేఒకవేళ కకిక్
వేసాత్ వేమో.

17 మాటిమాటికి నీ పొరుగువాడి ఇంటికి వెళల్కు. అతడు
విసికిపోయినినున్ దేవ్షిసాత్ డేమో.

18తనపొరుగువాడి అబదధ్ సాకష్ ం పలికేవాడుయుదధ్ంలోవాడే
గదలాంటివాడు, కతిత్లాంటి వాడు. వాడి నబాణం వంటివాడు.

19 కషట్కాలంలో విశావ్స ఘాతకుణిణ్ ఆశయించడం విరిగిన
పనున్తో, కీలు వసిలిన కాలుతో సమానం.

20దుఃఖితుడి ఎదుట పాటలు వినిపించేవాడు చలి రోజున బటట్
తీసివేసేవాడితోను సూరేకారంమీదచిరకపోసేవాడితోను సమానం.

21 నీ పగవాడు ఆకలిగా ఉంటే వాడికి అనన్ం పెటుట్ . దాహంతో
ఉంటేవాడికి మంచినీళ ళ్ ఇవువ్.

22అలా చేసేత్ వాడి తల నిపుప్లు కుపప్గా పోసిన వాడివౌతావు†.
యెహోవాఅందుకు నీకు పతిఫలమిసాత్ డు.

23 ఉతత్ర వాయువు వాన తెసుత్ ంది. అలానే గుటుట్ బయట
పెటేట్వాడిముఖం గంభీరంగా ఉంటుంది.

24 గయాయ్ళితో పెదద్ భవంతిలో ఉండడం కంటే మిదెద్మీద ఒక
మూలన ఉండడమేహాయి.

25 దపిప్గొనన్వాడికి చలల్ని నీరు ఎలాగో దూరదేశం నుండి వచిచ్న
శుభసమాచారం అలా.

26 కలకలు అయిపోయిన ఊట, చెడిపోయిన నీటిబుగగ్,
ఉతత్ముడు దుషుట్ డికి లోబడి ఉండడం ఒకటే.

27తేనెమితిమీరి తినడంమంచిది కాదు. గొపప్ కోసం అదే పనిగా
పాకులాడడం అలాటిదే.
† 25:22 25:22 అలా చేసేత్ వాడి తల నిపుప్లు కుపప్గా పోసిన వాడివౌతావు ఈ
విధముగా చేసేత్ అది అతనికి సిగుగ్
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28 పాకారం లేక పా న పురం ఎంతో తన మనసుస్ అదుపు
చేసుకోలేని వాడు అంతే.

26
1ఎండాకాలానికి మంచు ఎలానో కోతకాలానికి వరష్మెలానో అలానే

బుదిధ్ లేనివాడికి గౌరవం తగినది కాదు.
2 రెకక్లు కొటుట్ కుంటూ ఎగురుతునన్ పిచుచ్క, రివువ్న ఎగిరిపోయే

వానకోయిల ఎలా నేలకు దిగవో అలానే శాపానికి అరుహ్ డు కాని వాడికి
శాపం తగలదు.

3 గురానికి చెరాన్కోల. గాడిదకు కళెళ్ం. మూరుఖ్ ల వీపుకు బెతత్ం.
4మూరుఖ్ డి మూఢత చొపుప్న వాడికి జవాబు ఇవవ్దుద్ . అలా ఇసేత్

నువువ్ కూడావాడిలాగానే ఉంటావు.
5 వాడి మూరఖ్తవ్ం చొపుప్న మూరుఖ్ డికి జవాబివువ్. అలా

చేయకపోతేవాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్ నిననుకుంటాడు.
6మూరుఖ్ డితో కబురు పంపేవాడు కాళల్ తెగగొటుట్ కుని విషంతాగిన

వాడితో సమానం.
7 అవిటి వాడి కాళళ్లో బలం ఉండదు. బుదిధ్లేని వాడి నోటిలో

సామెత కూడా అంతే.
8 బుదిధ్లేని వాణిణ్ గొపప్ చేసే వాడు వడిసెలలో రాయి కదలకుండా

కటేట్సే వాడితో సమానం.
9 మూరుఖ్ ల నోట సామెత మతుత్ లో ఉనన్ వాడి చేతిలో ములుల్

గుచుచ్కునన్టుట్ ఉంటుంది.
10బుదిధ్లేనివాణిణ్ ,లేదాఅటుగావెళత్ ఉండేఎవరోఒకరిని కూలికి

పెటుట్ కునే వాడు అందరినీ గాయపరచే విలుకాడితో సమానం.
11 తన మూరఖ్తావ్నిన్ పదేపదే బయట పెటుట్ కునే వాడు కకిక్న

దానిన్ తినడానికి తిరిగే కుకక్తో సమానం.
12తానేజాఞ్ ని అనుకునేవాణిణ్ చూసావా? వాణిణ్ సరి చేయడం కంటే

మూరుఖ్ ణిణ్ సరి చేయడం తేలిక.



సామెతలు 26:13 lxi సామెతలు 26:28

13సోమరి “దారిలో సింహం ఉంది” అంటాడు. “ఆరు బయట
సింహం పొంచి ఉంది” అంటాడు.

14 బందుల మీద తలుపు తిరుగుతుంది. తన మంచం మీద
సోమరి అటూ ఇటూ పొరుల్ తాడు.

15 కంచంలో సోమరి తన చెయియ్ ముంచుతాడు. దానిన్ తిరిగి
నోటికి ఎతుత్ కోవడం అతనికి బదధ్కం.

16సహేతుక నకారణాలుచూపగలఏడుగురి కంటేసోమరితానే
జాఞ్ నిననుకుంటాడు.

17 తనకు సంబంధంలేని పోటాల్ టలో తల దూరేచ్వాడు.
దారినపోయే కుకక్ చెవులు పటుట్ కొనే వాడితో సమానం.

18-19 తన పొరుగువాణిణ్ మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేశాననే
వాడు నిపుప్ బాణాలు విసిరే వెరి వాడితో సమానం.

20 కటెట్లు లేకపోతే మంట ఆరిపోతుంది. కొండేలు చెపేప్వాడు
లేకపొతే జగడం చలాల్ రుతుంది.

21నిపుప్ కణికెలకు బొగుగ్ లు, అగిన్కి కటెట్లు. పోటాల్ టలు రేపడానికి
కలహపియుడు.

22 కొండేలు రుచిగల పదారాథ్ ల వంటివి. అవి కడుపులోకి మెతత్గా
దిగిపోతాయి.

23 చెడు హృదయం ఉండి పేమగా మాటాల్ డే పెదాలు ఉండడం
మటిట్ పెంకు పూసిన వెండిపూతతో సమానం.

24 పగవాడు పెదాలతో మాయలు చేసి అంతరంగంలో కపటం
దాచుకుంటాడు.

25 వాడు దయగా మాటలాడితే వాడి మాట నమమ్వదుద్ . వాడి
హృదయంలో ఏడు అసహయ్ న విషయాలు ఉనాన్యి.

26 వాడు తన దేవ్షానిన్ కపట వేషంతో కపుప్కుంటాడు.
సమాజంలోవాడి చెడుతనం బటట్బయలు అవుతుంది.

27 గుంట తవేవ్ వాడే దానిలో పడతాడు. రాతిని పొరిల్ంచే వాడి
మీదికే అది తిరిగి వసుత్ ంది.

28 అబదాధ్ లాడే నాలుక తాను నలగగొటిట్న వాళళ్ను దేవ్షిసుత్ ంది.
ముఖసుత్ తిమాటలు పలికే నోరు నాశనం తెసుత్ ంది.
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27
1 రేపటి రోజును గూరిచ్ డంబాలు పలక వదుద్ . ఏ రోజున ఏమి

జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు?
2 నీ నోరు కాదు, వేరొకరు ఎవరనాన్, నీ సవ్ంత పెదవులు కాదు

ఇతరులే నినున్ పొగడాలి.
3రాయి బరువు ఇసక భారం గదా. మూరుఖ్ డి కోపం ఆ రెంటికంటే

బరువు.
4 కోధం కూర నది. కోపం వరదలాగా ముంచెతుత్ తుంది. రోషం

ఎదుట నిలవ గలిగేది ఎవరు?
5లోలోపల పేమించడం కంటే బహిరంగంగా గదిద్ంచడం మేలు.
6సేన్హితుడు మేలు కోరి గాయాలు చేసాత్ డు. శతువు లెకక్ లేననిన్

ముదుద్ లు పెడతాడు.
7 కడుపు నిండిన వాడు తేనెపటుట్ నా సరే కాళళ్తో తొకేక్సాత్ డు.

ఆకలి వేసిన వాడికి చేదు పదారథ్ నా తియయ్గా ఉంటుంది.
8 తన సొంత ఇలుల్ విడిచిపెటిట్ తిరిగేవాడు గూడు విడిచి తిరిగే

ప తో సమానం.
9 పరిమళం, సుగంధం హృదయానిన్ సంతోషపెడుతుంది. అలాగే

మితుడి హృదయంలో నుండి వచేచ్ మధుర వాకుక్లు హృదయానిన్
సంతోషపెడతాయి.

10 నీ సేన్హితుడి నా నీ తండి సేన్హితుడి నా విడిచి పెటట్వదుద్ .
నీ ఆపద దినాన నీ అనన్దముమ్ల ఇళళ్కు వెళల్కు. దూరంగా ఉనన్
సోదరుడి కంటే దగగ్రునన్ పొరుగువాడేమంచిది.

11 కుమారా, జాఞ్ నం సంపాదించి నా హృదయానిన్ సంతోషపెటుట్ .
అపుప్డు ననున్ నిందించే వారితో నేను రయ్ంగామాటలాడతాను.

12బుదిధ్మంతుడు అపాయంరావడంచూసిదాకుక్ంటాడు. జాఞ్ నం
లేనివారు నిరల్కష్ ంగా ఆపదలో పడతారు.

13 ఎదుటి మనిషి విషయంలో హామీ ఉండే వాడి నుంచి అతని
వసం తీసుకో. ఇతరుల కోసం పూచీ తీసుకునన్ వాడిచేత వాడి
వసుత్ వులు తాకటుట్ పెటిట్ంచు.
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14 పొదుద్ నేన్ లేచి పెదద్ గొంతుకతో తన సేన్హితుణిణ్ దీవించే వాడి
దీవెన అతనిపాలిట శాపమే.

15 ముసురు పటిట్న రోజున ఏక ధారగా కురుసూత్ ఉండే నీళల్ ,
గయాయ్ళి ఇలాల్ లు ఒకటే.

16 ఆమెను ఆపాలని పయతిన్ంచేవాడు గాలిని ఆపాలని
పయతిన్ంచే వాడితో సమానం. తన కుడిచేతిలో నూనె పటుట్ కోవాలని
పయతిన్ంచడంతో సమానం.

17ఇనుము చేతఇనుము పదును అవుతుంది. అలాగేఒకమనిషి
తనసాటిమనిషికి పదును పెడతాడు.

18 అంజూరు చెటుట్ పెంచేవాడు దాని పండుల్ తింటాడు. తన
యజమానిని గౌరవించే వాడు ఘనతపొందుతాడు.

19 నీటిలో ముఖానికి ముఖం కనబడినటుట్ ఒకడి మనసుస్కు
మరొకడిమనసుస్ కనబడుతుంది.

20 పాతాళానికి, అగాధానికి తృపిత్ ఉండదు. అలానే మనిషి
కోరికలకు* ఎపప్టికీ తృపిత్ ఉండదు.

21మూసతో వెండిని కొలిమితో బంగారానిన్ తాను పొందిన కీరితో
మనిషిని పరీ ంచి చూడ వచుచ్.

22మూరుఖ్ డిని గోదుమలలోబాటు రోకలితోదంచినావాడిమూఢత
వాణిణ్ వదలిపోదు.

23నీపశువులసిథ్తిజాగతత్గాతెలిసుకో. నీమందలమీదమనసుస్
ఉంచు.

24డబుబ్ శాశవ్తం కాదు. కిరీటం తరతరాలు ఉంటుందా?
25 ఎండిన గడిడ్ వామి వేసాత్ రు. పచిచ్క ఇక కనిపించడం

లేదు. మొలకలు వసుత్ నాన్యి. ఆలమందల కోసం కొండగడిడ్
కోసుకొసుత్ నాన్రు.

26 నీకు వెచచ్టి బటట్ల కోసం గొరెపిలల్లునాన్యి. ఒక చేను
కొనడానికి మేకలు సరిపోతాయి.
* 27:20 27:20 కోరికలకు కళ ళ్
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27 నీ ఆహారానికి, నీ కుటుంబం తినే ఆహారానికి, నీ దాసదాసీల
పోషణకు మేకపాలు ఉంటాయి.

28
1ఎవరూ తరుమకుండానే దుషుట్ డు పారిపోతాడు. నీతిమంతులు

సింహం లాగా రయ్ంగా ఉంటారు.
2 దేశసుథ్ ల దోషం వలల్ దాని పాలకులు ఎకుక్వ అవుతారు.

బుదిధ్జాఞ్ నం గలవారిచేతదాని అధికారం సిథ్ర పడుతుంది.
3పేదలనుబాధించేపేదవాడుఆహారపదారాథ్ లనుకొటుట్ కుపోయేలా

చేసేవానతో సమానం.
4 ధరమ్శాసానిన్ తోసిపుచేచ్వారు దుషుట్ లను పొగుడుతుంటారు.

ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించేవారు వారితోపోరాడతారు.
5 దుషుట్ లు నాయ్యమేదో గహించరు. యెహోవాను ఆశయించే

వారికి అనీన్ తెలుసు.
6 వంచన మూలంగా డబుబ్ సంపాదించినవాడి కంటే యథారథ్ంగా

పవరించే దరిదుడు మెరుగు.
7ఉపదేశం అంగీకరించే తనయుడు బుదిధ్మంతుడు. తుంటరుల

సహవాసం చేసేవాడు తన తండికి అపకీరి తెసాత్ డు.
8 డబుబ్ వడీడ్కిచిచ్ అనాయ్య లాభం చేత ఆసిత్ పెంచుకునేవాడు

దరిదులను కరుణించేవాడి కోసం దానిన్ కూడబెడతాడు.
9 ధరమ్శాసం వినబడకుండా చెవులు మూసుకునే వాడి పారథ్న

అసహయ్ం.
10యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్ంలో పడవేసే వాడు తాను తవివ్న

గోతిలో తానే పడతాడు. నిషక్ళంకులకు మంచి వారసతవ్ం
దొరుకుతుంది.

11ఐశవ్రయ్వంతుడు తన దృషిట్కి తానేజాఞ్ ని. వివేకం గల పేదవాడు
వాడి అసలు రంగు బయట పెడతాడు.

12 నీతిపరులకు జయం కలగడం మహాఘనతకు కారణం.
దుషుట్ లు అధికారానికి వచేచ్టపుప్డు పజలు దాగిఉంటారు.
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13 అతికమాలను దాచిపెటేట్వాడు వరిధ్లల్డు. వాటిని ఒపుప్కుని
విడిచిపెటేట్వాడు కనికరం పొందుతాడు.

14 ఎలల్పుప్డూ ఎవ తే చేడు పనులు చేయకుండా భయంతో*
ఉంటారో వాడు ధనుయ్డు. హృదయానిన్ కఠినపరచుకొనేవాడు
కీడులో పడిపోతాడు.

15పేద పజలను పరిపాలించే దుషుట్ డు గరిజ్ంచే సింహం,దాడి చేసే
ఎలుగుబంటి లాంటివాడు.

16 వివేకం లేకుండా పజానీకానిన్ పీడించే అధికారి కూరుడు.
దగాకోరుతనానిన్ దేవ్షించేవాడు దీరాఘ్ యుషమ్ంతుడౌతాడు.

17 వేరొకడి రకం చిందించిన వాడు దోషం మూటగటుట్ కొనన్వాడు.
వాడు మరణ దినం దాకాపారిపోతూనే ఉంటాడు.

18యథారథ్ంగా పవరించేవాడు మంగా ఉంటాడు. మూరఖ్పవరన
గలవాడు హఠాతుత్ గా పడిపోతాడు.

19 తన పొలం సేదయ్ం చేసుకునే వాడికి కడుపునిండా అనన్ం
దొరకుతుంది. వయ్రథ్ న వాటిని అనుసరించేవారికి కలిగే పేదరికం
అంతా ఇంతా కాదు.

20 నమమ్క నవాడికి దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయి.
ధనవంతుడయేయ్టందుకు ఆతంగా ఉండే వాడు శికష్ తపిప్ంచుకోడు.

21 పకష్పాతం చూపడం మంచిది కాదు. కేవలం ఒకక్ రొటెట్ముకక్
కోసం కొందరు తపుప్ చేసాత్ రు.

22 చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదించాలని ఆతురపడతాడు.
తనకు దరిదత వసుత్ ందని వాడికి తెలియదు.

23 ముఖ సుత్ తి మాటలు పలికే వాడికంటే మనుషులకు బుదిధ్
చెపేప్వాడు తుదకు ఎకుక్వ మెపుప్ పొందుతాడు.

24 తన తలిదండుల సొముమ్ దోచుకుని “అది దోహం కాదు”
అనుకొనేవాడు నాశనం చేసే వాడికి జతకాడు.

25 దురాశ గలవాడు కలహం రేపుతాడు. యెహోవా పటల్ నమమ్కం
పెటుట్ కునే వాడు వరిధ్లుల్ తాడు.
* 28:14 28:14 భయంతోయెహోవాకి ఎలల్పుప్డూ భయపడండి
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26 తన మనసుస్లోని ఆలోచనలను నముమ్కునేవాడు
బుదిధ్హీనుడు. జాఞ్ నంగా పవరించేవాడు తపిప్ంచుకుంటాడు.

27పేదలకు ఇచేచ్ వాడికి లేమి కలగదు. వారిని చూడకుండా కళ ళ్
మూసుకునే వాడికి ఎనోన్ శాపాలు కలుగుతాయి.

28 దుషుట్ లు అధికారంలోకి వసుత్ నన్పుప్డు పజలు దాకుక్ంటారు.
దురామ్రుగ్ లు నశించేటపుప్డు నీతిమంతులు వృదిధ్ చెందుతారు.

29
1చాలా గదిద్ంపులు వచిచ్నా తలబిరుసుగా ఉండిపోయేవాడు ఇక

సవ్సథ్త అనేది లేకుండాహఠాతుత్ గా విరిగి పోతాడు.
2 మంచి చేసే వారు ఎకుక్వ మంది అయినపుప్డు పజలు

సంతోషిసాత్ రు. దుషుట్ డు ఏలుతునన్పుప్డు పజలు నిటూట్ రుప్లు
విడుసాత్ రు.

3 జాఞ్ నానిన్ పేమించేవాడు తన తండిని సంతోషపెడతాడు.
వేశయ్లతోసాంగతయ్ం చేసేవాడు అతని ఆసిత్ని పాడుచేసాత్ డు.

4 నాయ్యం మూలంగా రాజు దేశానికి మం కలగజేసాత్ డు.
లంచాలు పుచుచ్కొనేవాడు దేశానిన్ పాడుచేసాత్ డు.

5 తన పొరుగువాడితో ముఖ సుత్ తి మాటలు చెపేప్వాడు అతణిణ్
చికిక్ంచు కోడానికి వలవేసేవాడు.

6 దుషుట్ డు తన సవ్యంకృతాపరాధం వలల్ బోనులో
చికుక్కుంటాడు. మంచి చేసేవాడు పాటలుపాడుతూ సంతోషంగా
ఉంటాడు.

7మంచి మనిషి పేదల పకష్ంగా వాదిసాత్ డు. పాతకుడికి అలాటి
జాఞ్ నం లేదు.

8 అపహాసకులు ఊరిని తగల బెడతారు. జాఞ్ నులు కోపం
చలాల్ రుసాత్ రు.

9 జాఞ్ ని మూరఖ్నితో వాదించేటపుప్డు వాడు రెచిచ్పోతుంటాడు,
నవువ్తుంటాడు. నెమమ్ది ఉండదు.
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10 రకపిపాసులు నిరోద్ షులను దేవ్షిసాత్ రు. వారు నీతిపరుల
పాణాలు తీయాలని చూసుత్ ంటారు.

11 బుదిధ్హీనుడు తన కోపమంతా వెళళ్గకుక్తాడు. జాఞ్ నం
గలవాడు కోపం అణచుకుంటాడు.

12 రాజు గనక అబదాధ్ లు నముమ్తూ ఉంటే అతని ఉదోయ్గులు
దుషుట్ లుగా ఉంటారు.

13పేదలు, వడీడ్ వాయ్పారులు కలుసుకుంటారు. ఉభయుల కళళ్కు
వెలుగిచేచ్వాడుయెహోవాయే.

14 ఏ రాజు దరిదులకు సతయ్ంతో నాయ్యం తీరుసాత్ డో ఆ రాజు
సింహాసనం శాశవ్తంగా ఉంటుంది.

15బెతత్ం, గదిద్ంపు జాఞ్ నం కలిగిసుత్ ంది. అదుపులేని పిలల్వాడు తన
తలిల్కి అవమానం తెసాత్ డు.

16 దుషుట్ లు పబలినపుప్డు దురామ్రగ్త పబలుతుంది. వారి
పతనానిన్ నీతిపరులు కళాల్ రా చూసాత్ రు.

17నీ కొడుకును శి ంచినటట్యితేఅతడు నీకు విశాంతినిసాత్ డు. నీ
మనసుస్కు ఆనందం కలిగిసాత్ డు.

18 పవచన దరశ్నం లేకపోతే పజలు విచచ్లవిడిగా ఉంటారు.
ధరమ్శాసానికి కటుట్ బడి ఉండే వాడు ధనుయ్డు.

19 సేవకుడు మందలిసేత్ బుదిధ్ తెచుచ్కోడు. వాడికి విషయం అరథ్ం
అయినావాడు లోబడడు.

20 తొందరపడి మాటాల్ డే వాణిణ్ చూసావా? వాడికంటే మూరుఖ్ డే
సుళ వుగామారతాడు.

21 ఒకడు తన సేవకుణిణ్ చినన్పప్టి నుండి గారాబంగా పెంచితే
చివరకూ వాడి వలన ఇబబ్ందులు వసాత్ యి.

22కోపిషిట్ కలహం రేపుతాడు. ముకోక్పి చాలాపాపాలు చేసాత్ డు.
23 ఎవరి అహం వాణిణ్ అణచి వేసుత్ ంది. వినయమనసుక్డు

గౌరవానికి నోచుకుంటాడు.
24 దొంగతో చేతులు కలిపినవాడు తనకు తానే పగవాడు.

అలాంటివాడు శాపపుమాటలు విని కూడామినన్కుంటాడు.
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25 భయపడడం వలల్ మనుషులకు ఉరి వసుత్ ంది. యెహోవా పటల్
నమమ్కం ఉంచేవాడు సుర తంగా ఉంటాడు.

26 పరిపాలకుని అనుగహం కోరే వారు అసంఖాయ్కం. కానీ
మనుషుయ్లకు నాయ్యం తీరేచ్దియెహోవాయే.

27 మంచి చేసే వారికీ దురామ్రుగ్ డు అంటే అసహయ్ం. అలానే
యథారథ్వరనుడు భకిహీనుడికి హేయుడు.

30
ఆగూరు అభిపాయాలు

1ఇది దేవోకి. అంటేయాకె కుమారుడు ఆగూరు పలికినమాటలు.
అతడు ఈతీయేలుకు*, ఉకాక్లుకు† చెపిప్నమాట.
2 నిశచ్యంగా మనుషులోల్ నావంటి పశుపాయుడు లేడు.

మనుషులకు ఉండవలసిన ఇంగితం నాకు లేదు.
3 నేను జాఞ్ నానిన్ అభయ్సించలేదు. పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్ నం

పొందలేదు.
4ఆకాశానికెకిక్ దిగివచిచ్న వాడెవడు?
తన పిడికిళల్తో గాలిని పటుట్ కునన్వాడెవడు?
బటట్లో నీళల్ మూటకటిట్నవాడెవడు?
భూమి దికుక్లనిన్టిని సాథ్ పించిన వాడెవడు?
ఆయన పేరుగానీ ఆయన కుమారుడి పేరుగానీ నీకు తెలుసా?
5 దేవుని మాటలనీన్ పవిత నవే. ఆయనిన్ ఆశయించే వారికి

ఆయనడాలు.
6ఆయనమాటలతో ఏమీచేరచ్వదుద్ . ఆయన నినున్ గదిద్సాత్ డేమో.

అపుప్డు నీవు అబదిధ్కుడివౌతావు.
7 దేవా, నేను నీతో రెండు మనవులు చేసుకుంటునాన్ను. నేను

చనిపోకముందు వాటినినాకు అనుగహించు.
* 30:1 30:1 ఈతీయేలుకు ఓ దేవుడా నేను అలల్సిపోయాను † 30:1 30:1
ఉకాక్లుకు ఓ దేవుడా నేను బాగా అలల్సిపోయాను
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8 వయ్రథ్ న వాటిని ఆబదాధ్ లను నాకు దూరం చెయియ్.
పేదరికానిన్గానీ ఐశవ్రాయ్నిన్ గానీ నాకు ఇవొవ్దుద్ . చాలినంత అనన్ం
మాతం పెటుట్ .

9 ఎకుక్ తే నేను కడుపు నిండి నినున్ తిరసక్రించి “యెహోవా
ఎవరు?” అంటానేమో. లేదాపేదరికం వలల్ దొంగతనం చేసినాదేవుని
నామానిన్ తెగనాడతానేమో.

10 దాసుని గూరిచ్ వాడి యజమానితో కొండేలు చెపప్కు. వాడు
నినున్ తిటుట్ కుంటాడు. ఒకవేళ నీవు శి రుహ్ డి వౌతావు.

11 తమ తండిని శాపనారాథ్ లు పెడుతూ, తలిల్పటల్ వాతస్లయ్త
చూపని తరం ఉంది.

12తమ దృషిట్కి తాము శుదుధ్ తమమాలినయ్ం శుభం కానీ తరం
ఉంది.

13 కళ ళ్ నెతిత్కి వచిచ్నవారి తరం ఉంది. వారి కనురెపప్లు ఎంత
కి వెళిల్ పోయాయోగదా!
14 దేశంలో ఉండకుండాా దరిదులను మింగేసూత్ మనుషులోల్

ఉండకుండాా పేదలను నశింపజేయడానికి కతుత్ లాల్ టి పళల్ , పదు న
దవడ పళల్ ఉనన్ వారి తరం ఉంది.

15 జలగకు ఇవువ్, ఇవువ్ అనే పేరునన్ కూతురులిదద్రు ఉనాన్రు.
తృపిత్లేనివి మూడు ఉనాన్యి. చాలు అని పలకనివి నాలుగు
ఉనాన్యి.

16 పాతాళం, గొడాలి గరభ్ం, నీరు చాలు అనని భూమి, చాలు
అనని అగిన్.

17తండిని దూషిసూత్ తలిల్ మాట వినని వాడి కళ ళ్ లోయకాకులు
పీకుక్తింటాయి. ప రాజు పిలల్లు వాటిని తింటాయి.

18నా బుదిధ్కి మించినవి మూడు ఉనాన్యి. నేను గహించలేనివి
నాలుగు ఉనాన్యి.

19అవి, అంతరికష్ంలో గరుడ ప జాడ, బండమీద పాము జాడ,
నడిసముదంలో ఓడ వెళేళ్ జాడ, కనయ్తోమగవాడిజాడ.
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20 వయ్భిచారిణి మారగ్ం కూడా అలాటిదే. ఆమె తిని నోరు
తుడుచుకుని నాకేం తెలియదంటుంది.

21 భూమిని వణకించేవి మూడు ఉనాన్యి, అది మోయ లేనివి
నాలుగు ఉనాన్యి.

22 అవి గదెద్నెకిక్న సేవకుడు, కడుపు నిండా అనన్ం ఉనన్
మూరుఖ్ డు, 23 పెళిల్ చేసుకునన్ గయాయ్ళి గంప, యజమానురాలికి
హకుక్ దా న దాసి.

24 భూమి మీద చినన్వి నాలుగు ఉనాన్యి అయినా అవి ఎంతో
జాఞ్ నం గలవి.

25 చీమలు బలం లేని జీవులు. అయినా అవి వేసవిలో తమ
ఆహారం సిదధ్పరచుకుంటాయి.

26చినన్ కుందేళల్ బలం లేని జీవులు అయినాఅవిబండ సందులోల్
నివాసాలు కలిప్ంచుకుంటాయి.

27 మిడతలకు రాజు లేడు అయినా అవనీన్ బారులు తీరి
సాగిపోతాయి.

28నీవు బలిల్ని చేతితో పటుట్ కోగలవు. అయినారాజ గృహాలోల్ అది
ఉంటుంది.

29 డంబంగా నడుచుకునేవి మూడు ఉనాన్యి. ఠీవిగా నడిచేవి
నాలుగు ఉనాన్యి.

30 అవి మృగాలనిన్టిలో బలం కలిగి ఎవరికీ భయపడి
వెనుదిరుగని సింహం, 31బడాయిగా నడిచే కోడి పుంజు,మేకపోతు,
తన సేనకు ముందు నడుసుత్ నన్ రాజు.

32 నీవు బుదిధ్హీనుడ గరివ్ంచి ఉంటే, కీడు కలిగించే పనాన్గం
పనిన్ ఉంటే నీ చేతోత్ నోరు మూసుకో.

33 పాలు చిలికితే వెనన్ పుడుతుంది. ముకుక్ పిండితే రకం
కారుతుంది. కోపం రేపితే కలహం పుడుతుంది.

31
రా న లెమూయేలుమాటలు
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1రా నలెమూయేలుమాటలు,అతనితలిల్ అతనికిఉపదేశించిన
దేవోకి, 2 కుమారా, నేనేమంటాను? నేను కనన్ కుమారా,
నేనేమంటాను? నామొకుక్లుమొకిక్ కనిన కుమారా,నేనేమంటాను?
3 నీ బలానిన్ సీలకియయ్కు. రాజులను నశింపజేసే సీలతో సహవాసం
చేయ వదుద్ .

4 దా రసం తాగడం రాజులకు తగదు. లెమూయేలు, అది
రాజులకు తగదు. అధికారులు “దాకష్ మదయ్ం ఏది?” అని అడగడం
తగదు.

5తాగితే వారు చటాట్ లను విసమ్రిసాత్ రు. దీనులందరి హకుక్లనూ
కాలరాసాత్ రు.

6పాణం పోతునన్వాడికి మదయ్ం ఇవవ్ండి. మనోవేదన గలవారికి
దా రసం ఇవవ్ండి.

7వారుతాగితమపేదరికానిన్మరిచ్పోతారు. తమకషాట్ నిన్జాఞ్ పకం
చేసుకోరు.

8 మూగవారి పకష్ంగా మాటాల్ డు. దికుక్లేని వారికి నాయ్యం
జరిగేలా నీ నోరు తెరువు.

9నీనోరుతెరచినాయ్యంగాతీరుప్తీరుచ్. దీనులకుబాధపడేవారికి
దరిదులకు నాయ్యం చెయియ్.

గుణవతి నభారయ్
10సమరుథ్ రా న భారయ్ ఎవరికి దొరుకుతుంది? అలాటిది బంగారు

ఆభరణాల కంటే అమూలయ్ నది.
11ఆమె భర ఆమె నమమ్కం పెటుట్ కుంటాడు. అతడు పేదవాడు

కావడం అంటూ ఉండదు.
12ఆమెతనజీవితకాలమంతాఅతనికిమేలేచేసుత్ ందిగానికీడేమీ

చేయదు.
13ఆమెగొరెబొచుచ్ను అవిసెనారను సేకరిసుత్ ంది. తన చేతులారా

వాటితో పని చేసుత్ ంది.
14 వరకపు ఓడలు దూర పాంతం నుండి ఆహారం తెచేచ్లా ఆమె

దూరం నుండి ఆహారం తెచుచ్కుంటుంది.
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15 ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటి వారికి భోజనం
సిదధ్పరుసుత్ ంది. తన సేవికలకు జీతం నిరణ్యిసుత్ ంది.

16 ఆమె పొలం చూసి దానిన్ కొంటుంది. కూడబెటిట్న డబుబ్తో
దాకష్తోటనాటిసుత్ ంది.

17 ఆమె బలం ధరించుకుంటుంది. చేతులతో బలంగా పని
చేసుత్ ంది.

18తనకు లాభం చేకూరేచ్ వాటిని గురిసుత్ ంది. రాతివేళ ఆమెదీపం
ఆరిపోదు.

19 ఆమె నేత కదురును చేతబటుట్ కుంటుంది. తన వేళల్తో కదురు
పటుట్ కుని వడుకుతుంది.

20 దీనులకు తన చెయియ్ చాపుతుంది. అవసరంలో ఉనన్ వారిని
ఆదుకుంటుంది.

21 తన ఇంటివారికి చలి తగులుతుందని ఆమెకు భయం లేదు.
ఆమె కుటుంబమంతా జేగురు రంగు బటట్లు వేసుకుంటారు.

22 ఆమె పరుపులు సిదధ్పరచుకుంటుంది. ఆమె బటట్లు సనన్ని
నారబటట్లు, రకవరణ్పు వసాలు.

23ఆమెభరదేశపుపెదద్లతో కూరుచ్ంటాడు.ఊరిమొగసాలదగగ్ర
అతనికి పేరుపతిషట్లు ఉంటాయి.

24 ఆమె నారబటట్లు నేయించి అముమ్తుంది. నడికటల్ను
వరకులకు అముమ్తుంది.

25 బలం, ఘనత ఆమెకు వసాలు. ఆమె భవిషతుత్ విషయ
నిరభ్యంగా ఉంటుంది.

26 ఆమె తన నోరు తెరిచి జాఞ్ న వాకుక్లు పలుకుతుంది. కృపా
భరిత న ఉపదేశం ఆమె చేసుత్ ంది.

27 ఆమె తన ఇంటివారి పవరన బాగా కనిపెటిట్ చూసుత్ ంటుంది.
పనిచేయకుండా ఆమెభోజనం చేయదు.

28 ఆమె కొడుకులు ఆమెను ధనయ్ అంటారు. ఆమె పెనిమిటి
ఆమెను పొగడుతాడు.

29“చాలామందిఆడపడుచులుచకక్గాపవరించారుగానీ,నువువ్
వారందరినీమించిపోయావు” అంటాడు.
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30 చకక్దనం మోసకరం. సౌందరయ్ం వయ్రథ్ం. యెహోవా పటల్
భయభకులు గల సీని అందరూ పశంసిసాత్ రు.

31ఆమె చేసిన పనుల పతిఫలం ఆమెకు ఇవవ్ండి. ఊరి దావ్రం
దగగ్ర ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాడతాయి.
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