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ની તવચનો
લેખક
ુલેમાન રાજા ની તવચનોના ુસ્તકનો ુ લેખક છે. ુલેમાન ું

નામ 1:1, 10:1,અને 25:1 માં દશાર્વા ું છે. બીજાલેખકોમાં “ડા ા”
કહેવાતા માણસો ું એક જૂથ, આ ૂર તથા લ ુએલ રાજાનો સમાવેશ
થાય છે. બાક ના બાઇબલની જમે, ની તવચનો ું ુસ્તક ઈ રની
ઉદ્ધારની યોજના નદ શત કરે છે પણ કદાચને તેને ૂબ જ ટૂકાણ ૂવર્ક
જણાવે છે. આ ુસ્તકે ઇઝરાયલીઓને ખર ર તે એટલે કે ઈ રની
ર તે જીવવાનો માગર્ દશાર્ ો હતો. એ શ છે કે ઈ રે ુલેમાનને
તેના જીવનભર જે ડહાપણભયાર્ ની તવચનો તેણે અ ુભ ાં હતા તેના
આધારે આ ભાગ લખવા પ્રેય .

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 971 થી 686 વચ્ચેનો છે.
હજારો વષર્ અગાઉ ઇઝરાયલમાં, ુલેમાન રાજાના રા કાળમાં,

ની તવચનો લખાયાં હતાં અને તે ું ડહાપણ દરેક સમયની દરેક સંસ્કૃ ત
માટે લા ુકારક છે.

વાંચકવગર્
ની તવચન ુસ્તકના વાંચકવગર્માં ઘણા લોકો છે. પોતાના બાળકોને

બોધ આપવા તે માતા પતાઓને સંબો ધત કરે છે. આ ુસ્તક
ડહાપણ શોધતા ુવાનો અને ુવતીઓને પણ લા ુ પડે છે, અને
અંતે ઈ રપારાયણજીવનજીવવા માગતા આજના બાઇબલ વાંચકને
ાવહા રક સલાહ ૂર પાડે છે.

હે ુ
ની તવચનના ુસ્તકમા,ં ુલેમાન ઉચ્ચ અને ઉ ત બાબતોમાં તથા

સામાન્ય, સાધારણ દૈ નક પ ર તઓની બાબતોમાં પણ ઈ ર ું મન
પ્રગટ કરે છે. એ ું લાગે છે કે કોઈ વષય ુલેમાનના ધ્યાન બહાર
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રહ ગયો નથી. ની તવચનોના આ સ ૃદ્ધ સંગ્રહમાં આવરેલા ુષ્કળ
વષયોમાં ક્તગત વતર્ન વષેની બાબતો, જાતીય સંબંધો, વેપાર,
ધનસંપ , પરોપકાર, મહત્વાકાંક્ષા, શસ્ત, દે ું, બાળકોનો ઉછેર,
ચા ર ય, દારૂ, રાજકારણ, બદલો લેવો અને ઈ રપરાયણતા જવેા
વષયોનો સમાવેશ થયો છે.

ુદ્રાલેખ
ડહાપણ

રૂપરેખા
1. ડહાપણના સદ ુણો— 1:1-9:18
2. ુલેમાનના ની તવચનો— 10:1-22:16
3. ડા ા મ ુષ્યોના વચનો— 22:17-29:27
4. આ ૂરના વચનો— 30:1-33
5. લ ુએલના વચનો— 31:1-31
1 ઇઝરાયલનો રાજા, જે દાઉદનો ુત્ર હતો, તે ુલેમાનનાં

ની તવચનો.
2 ડહાપણ તથા શક્ષણ સંપાદન થાય,
ડહાપણની વાતો સમજવામાં આવે,
3 ડહાપણભરેલી વતર્ ૂકની,
નેક ની, ન્યાયીપણાની અને ઇનસાફની કેળવણી મળે.
4ભોળા માણસને ચ ુરાઈ મળે
અને જુવાનોને ડહાપણ તથા વવેક ુ દ્ધ મળે.
5જ્ઞાની ુરુષ સાંભળ ને વદ્ધ ાની ૃ દ્ધ કરે
અને ુ દ્ધમાન માણસને માગર્દશર્ન મળે.
6 કહેવતો તથા અલંકારો;
જ્ઞાનીઓનાં વચનો તથા તેઓના મમ સમજાય.

ખોટ સોબત સામે ચેતવણી
7 યહોવાહનો ભય એ ડહાપણનો આરભ છે.
ૂખ ડહાપણને તથા શક્ષણને ધ ારે છે.

8 મારા દ કરા, તારા પતાની શખામણ સાંભળ
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અને તાર માતા ું શક્ષણ તજીશ ન હ.
9 તેઓ તારા મસ્તકે શોભાયમાન ુગટરૂપ
અને તારા ગળાના હારરૂપ થશે.
10 મારા દ કરા, જો પાપીઓ તને લલચાવ,ે
તો ું તેઓ ું માનતો ન હ.
11જો તેઓ કહે કે, “અમાર સાથે ચાલ,
આપણે ૂન કરવા માટે સંતાઈ રહ એ;
આપણે નદ ષને વનાકારણ હુમલો કરવાને છુપાઈ રહ એ.
12શેઓલની જમે આપણે તેઓને જીવતા અને જીવતા ગળ જઈએ,
જાણે કે તેઓ કબરમાં ગરક થઈ ગયા હોય.
13 વ વધ પ્રકારનો કમતી માલ આપણા હાથમાં આવશ;ે
આપણે ૂંટથી આપણાં ઘરો ભર ું.
14 ું અમાર સાથે જોડાઈ જા
આપણે બધા સલકની સ હયાર થેલી રાખી ુ.ં”
15 મારા દ કરા, તેઓના માગર્માં તેઓની સાથે ન ચાલ;
તેઓના માગથી તારા પગ પાછા રાખ;
16 તેઓના પગ દુ તા કરવા માટે દોડે છે
અને તેઓ લોહ વહેવડાવવા માટે ઉતાવળ કરે છે.
17 કારણ કે ારે પક્ષીઓ સાવધ હોય
ત્યારે જાળ પાથરવી તે નરથર્ક છે.
18આમાણસો પોતાને જ માર નાખવાને માટે સંતાઈ રહે છે,
તેઓ પોતાના જ જીવને માટે ુપ્ત ર તે છુપાઈ રહે છે.
19 ધનના પ્રત્યેક લોભીના માગ આવા જ હોય છે.
આ ું ધન તેના મા લકો ું જ સત્યાનાશ વાળે છે.

જ્ઞાનવાણીનો પોકાર
20 ડહાપણ શેર એ શેર એ મોટેથી પોકારે છે,
તે જાહેર ળોમાં પોતાની વાણી ઉચ્ચારે છે.
21 તે ઘોંઘાટવાળા રસ્તા પર ૂમો પાડે છે
અને શહેરના દરવાજે ઊ ું રહ ને વચનો ઉચ્ચારે છે,
22 “હે અજ્ઞાનીઓ, તમે ાં ુધી ભોળપણને વળગી રહેશો?
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ઓઠઠ્ઠા-મશ્કર કરનારાઓ, તમે ાં ુધી ઠઠ્ઠા-મશ્કર કરવામાં આનંદ
મેળવશો?

અને ઓ ૂખાર્ઓ, તમે ાં ુધી ડહાપણને ધ ારશો?
23 માર ચેતવણી પર ધ્યાન આપો;
હુ મારો આત્મા તમારા પર રેડ શ;
હુ મારાં વચનો તમને જણાવીશ.
24 મેં બોલા ા અને તમે ઇનકાર કય ;
મેં મારો હાથ લાંબો કય છે, પણ કોઈએ તેની દરકાર કર ન હ.
25 પણ તમે માર સવર્ શખામણને ુચ્છ ગણી
અને મારા ઠપકાને પણ ગણકારતા નથી.
26 માટે તમારા પર ુશ્કેલીઓઆવશે ત્યારે હુ હાસ્ય કર શ,

ારે તમારા પર ભયઆવશે ત્યારે હુ તમાર મશ્કર કર શ.
27એટલે ારે તોફાનની જમે તમારા પર ભયઆવી પડશે
અને વંટો ળયાની જમે તમારા પર વપ ઓ ધસી આવશ;ે

ારે સંકટ તથા વેદના તમારા પર આવશે, ત્યારે હુ તમાર મશ્કર
કર શ.

28 ત્યારે તેઓ મને પોકાર કરશે પણ હુ ઉ ર આપીશ ન હ;
તેઓ ખંતથી મને શોધશે, પણ હુ તેઓને મળ શ ન હ.
29 કેમ કે તેઓએ વદ્યાનો ધ ાર કય છે
અને તેઓએ યહોવાહનો ભય રાખવા ું ઇચ્ ું ન હ.
30 તેઓએ માર સલાહ બલકુલ માની ન હ
અને તેઓએ મારો બધો ઠપકો ુચ્છ ગણ્યો.
31 તેઓ પોતાના માગર્ ું ફળ ભોગવશે
અને પોતાની કુ ુ ક્તઓની ૂરે ૂર શક્ષા ભોગવશ.ે
32અ ુદ્ધો પાછા હઠ જાય તે બાબત તેઓનો સંહાર કરશે;
અને ૂખ ની બેદરકાર તેઓનો વનાશ કરશે.
33 પણ જે કોઈ મારુ ક ું સાંભળશે તે ુર ક્ષત રહેશે
અને ુકસાન થવાના ભય વગર શાં તમાં રહેશે.”
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2
જ્ઞાનનો ુરસ્કાર

1 મારા દ કરા, જો ું મારાં વચનોનો સ્વીકાર કરશે
અને માર આજ્ઞાઓને તાર પાસે સંઘર રાખીને,
2 ડહાપણની વાત સાંભળશે
અને ુ દ્ધમાં તારુ મન કે ન્દ્રત કરશે;
3જો ું વવેક ુ દ્ધને માટે પોકાર કરશે
અને સમજણ મેળવવાને માટે ખંત રાખશ;ે
4જો ું ચાંદ ની જમે તેની શોધ કરશે
અને સંતાડલેા ખજાનાની જમે તેને શોધશ;ે
5 તો તને યહોવાહના ભયની સમજણ પડશે
અને તને ઈ ર ું ડહાપણ પ્રાપ્ત થશ.ે
6 કેમ કે યહોવાહ ડહાપણઆપે છે,
તેમના ુખમાંથી ડહાપણ અને સમજણ ક્ત થાય છે.
7 તે સત્યજનોને માટે ખરુ ડહાપણ સંગ્રહ કર રાખે છે,
પ્રામા ણકપણાથી વતર્નારને તે ઢાલરૂપ છે.
8 તે ન્યાયના માગર્ની રક્ષા કરે છે
અને પોતાના વ ા ુ લોકોની કાળજી લે છે.
9 ત્યારે ું નેક , ન્યાય તથા ઇનસાફન,ે
હા, દરેક સત્યમાગર્ને સમજશે.
10 તારા હૃદયમાં ડહાપણ પ્રવેશ કરશે
અને સમજ તારા આત્માને આનંદકારક લાગશ.ે
11 વવેક ુ દ્ધ તારુ ધ્યાન રાખશે,
ુ દ્ધ તારુ રક્ષણ કરશ.ે

12 તેઓ તને દુ માણસોના માગર્માંથી,
ખોટુ બોલનાર માણસો કે,
13જઓે સદાચારના માગર્ તજીને
અંધકારનાં માગ માં ચાલે છે.
14 ારે તેઓ દુ તા કરે છે ત્યારે તેઓ તે કરવામાં આનંદ માણે છે
અને દુ માણસોનાં વપર ત આચરણોથી હરખાય છે.
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15 તેઓઆડા માગ ને અ ુસરે છે
અને જમેના રસ્તા અવળા છે, તેમનાથી તેઓ તને ઉગારશ.ે
16 વળ ડહાપણ તથા વવેક ુ દ્ધ તને અનૈ તક ીથી,
એટલે પોતાના શ ોથી મોહ પમાડનાર પર ીથી બચાવશ.ે
17 તે પોતાના જુવાનીનાં સાથીને તજી દે છે
અને ઈ રની આગળ કરેલો પોતાનો કરાર ૂલી જાય છે.
18 કેમ કે તે ું ઘર ૃત્ ુની ખીણ તરફ
અને તેનો માગર્ ૃત્ ુ તરફ જાય છે.
19 તેની પાસે જનારાઓમાંથી કોઈ પાછો ફરતો નથી
અને તેઓજીવનનો માગર્ સંપાદન કર શકતા નથી.
20 તેથી ું સજ્જનોના માગર્માં ચાલશે
અને નેક લોકોનો રસ્તો પકડ રાખશ.ે
21 કેમ કે પ્રામા ણક માણસો જ દેશમાં ઘર બાંધશે
અને પ્રામા ણક માણસો તેમાં વદ્યમાન રહેશે.
22 પણ દજુનો દેશમાંથી ના ૂદ થશે
અને અ વ ા ુઓને તેમાંથી ઉખેડ નાખવામાં આવશે.

3
જ્ઞાનપ્રા પ્તની સાધના

1 મારા દ કરા, માર આજ્ઞાઓ ૂલી ન જા
અને તારા હૃદયમાં મારા શક્ષણને સંઘર રાખજ;ે
2 કેમ કે તે તને દ ઘાર્ ુષ્ય,આવરદાના વષ
અને શાં તની ૃ દ્ધ આપશે.
3 કૃપા તથા સત્યતા તારો ત્યાગ ન કરો,
તેઓને ું તારા ગળે બાંધી રાખજ,ે
તેઓને તારા હૃદયપટ પર લખી રાખજ.ે
4 તેથી ું ઈ ર તથા માણસની દૃ માં
કૃપા તથા ુક ત પામશ.ે
5 તારા ૂણર્ હૃદયથી યહોવાહ પર ભરોસો રાખ
અને તાર પોતાની સમજણ પરઆધાર રાખીશ ન હ.
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6 તારા સવર્ માગ માં પ્ર ુનો અ ધકાર સ્વીકાર
અને તે તારા માગ સીધા કરશ.ે
7 ું તાર પોતાની નજરમાં જ્ઞાની ન થા;
યહોવાહનો ભય રાખીને દુ તાથી દૂર થા.
8 તેથી તારુ શર ર તંદરુસ્ત રહેશે
અને તારુ શર ર તાજગીમાં રહેશે.
9 તારા ધનથી તથા તાર પેદાશના
પ્રથમ ફળથી યહોવાહ ું સન્માન કર.
10એમ કરવાથી તારા અ ના ભંડાર ભર ૂર થશે
અને તારા દ્રાક્ષકુડો નવા દ્રાક્ષારસથી ઊભરાઈ જશે.
11 મારા દ કરા, યહોવાહની શક્ષાને ુચ્છ ન ગણ
અને તેમના ઠપકાથી કટાળ ન જા.
12 કેમ કે જમે પતા પોતાના ુત્રને ઠપકો આપે છે
તેમ યહોવાહ જનેા પર પ્રેમ રાખે છે તેને ઠપકો આપે છે.

જ્ઞાનપ્રા પ્તનો આનંદ
13જે માણસને ડહાપણ મળે છે,
અને જે માણસ ુ દ્ધ સંપાદન કરે છે, તે આશીવાર્ દત છે.
14 કેમ કે તેનો વેપાર ચાંદ ના વેપાર કરતાં અને તેનો વળતર ચોખ્ખા

સોનાના
વળતર કરતાં શ્રે છે.
15 ડહાપણ માણેક કરતાં વધારે ૂલ્યવાન છે
અને તાર મનગમતી કોઈપણ વસ્ ુ તેની બરાબર કર શકે તેમ નથી.
16 તેના જમણા હાથમાં દ ઘાર્ ુષ્ય છે,
તેના ડાબા હાથમાં સ ૃ દ્ધ અને સન્માન છે.
17 તેના માગ ુખદાયક
અને તેના બધા રસ્તા શાં ત ૂણર્ છે.
18જઓે તે ગ્રહણ કરે છે તેઓ ું તે જીવન ૃક્ષ છે,
જઓે તેને દૃઢતાથી પકડ રાખે છે તેઓ ુખી થાય છે.
19 યહોવાહે ૃથ્વીને ડહાપણથી અને
આકાશોને સમજશ ક્તથી ભર ને ાપન કયાર્ છે.
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20 તેમના ડહાપણને પ્રતાપે ઊંડાણમાંથી પાણીનાં ઝરણાં ટ નીક ાં
અને વાદળોમાંથી ઝાકળ ટપકે છે.
21 મારા દ કરા, ુજ્ઞાન તથા વવેક ુ દ્ધ પકડ રાખ,
તેઓને તાર નજરઆગળથી દૂર થવા ન દે.
22 તો તેઓ તારા આત્મા ું જીવન
અને તારા ગળાની શોભા થશે.
23 પછ ું તારા માગર્માં ુર ક્ષત જઈ શક શ
અને તારો પગ ઠોકર ખાઈને લથડશે ન હ.
24 ારે ું ઊંઘી જશ,ે ત્યારે તને કોઈ ડર લાગશે ન હ;

ારે ું ૂઈ જશે, ત્યારે તને મીઠ ઊંઘઆવશ.ે
25 ારે આક સ્મક ભયઆવી પડે
અથવા દુ માણસોની પાયમાલી થાય ત્યારે ું ગભરાઈશ ન હ.
26 કેમ કે યહોવાહ તાર સાથે રહેશે
અને તારા પગને સપડાઈ જતાં બચાવશ.ે
27 હત કરવાની શ ક્ત તારા હાથમાં હોય તો
જનેે માટે તે ઘ ટત હોય તે ું હત કરવામાં પાછો ન પડ.
28 ારે તાર પાસે પૈસા હોય,
ત્યારે તારા પડોશીને એમ ન કહે,
“જાઅને ફર થી આવજ,ેઆવતીકાલે હુ આપીશ.”
29જે ક્ત તાર પડોશમાં નભર્ય રહે છે,
તેવા તારા પડોશી ું ૂંડુ કરવાનો પ્રયત્ન ન કર.
30 કોઈ માણસે તારુ કઈ ુકસાન ક ુ ન હોય,
તો તેની સાથે કારણ વગર તકરાર ન કર.
31 દુ માણસની અદેખાઈ ન કર,
અથવા તેનો એક પણ માગર્ પસંદ ન કર.
32 કેમ કે આડા માણસોને યહોવાહ ધ ારે છે;
પણ પ્રામા ણક માણસો તેનો મમર્ સમજે છે.
33 યહોવાહ દુ માણસોના ઘર પર શાપ ઉતારે છે;
પણ તે ન્યાયી માણસોના ઘરને આશીવાર્દ આપે છે.
34 તે તરસ્કાર કરનારાનો તરસ્કાર કરે છે,
પણ તે નમ્ર જનોને કૃપા આપે છે.
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35જ્ઞાનીઓ ગૌરવનો વારસો પામશે,
પણ ૂખ ને બદનામી જ મળશ.ે

4
જ્ઞાનની ફળપ્રા પ્ત

1 દ કરાઓ, પતાની શખામણ સાંભળો,
સમજણ મેળવવા માટે ધ્યાન આપો.
2 હુ તમને ઉ મ બોધઆ ું છુ;
મારા શક્ષણનો ત્યાગ કરશો ન હ.
3 ારે હુ મારા પતાનો માનીતો દ કરો હતો,
ત્યારે હુ માર માતાની દૃ માં ુકુમાર તથા એકનોએક હતો,
4 ત્યારે મારા પતાએ મને શક્ષણઆપીને ક ું હ ું કે,
“તારા હૃદયમાં મારા શ ો સંઘર રાખજે
અને માર આજ્ઞાઓ પાળ ને જીવતો રહે.
5 ડહાપણ પ્રાપ્ત કર, ુ દ્ધ સંપાદન કર;
એ ૂલીશ ન હઅને મારા ુખના શ ૂલીને આડે માગ વળ શ ન હ.
6 ડહાપણનો ત્યાગ ન કર શ અને તે તારુ રક્ષણ કરશે,
તેના પર પ્રેમ રાખજે અને તે તાર સંભાળ રાખશે.
7 ડહાપણ એ ૂબ જ મહત્વની બાબત છે, તેથી ડહાપણ પ્રાપ્ત કર
અને તારુ જે કઈ છે તે આપી દે,એનાથી તને ુ દ્ધ પ્રાપ્ત થશે.
8 તે ું સન્માન કર અને તે તને ઉચ્ચ પદવીએ ચઢાવશે;

ારે ું તેને ભેટશે, ત્યારે તે તને પ્ર ત ત કરશે.
9 તે તારા માથાને શોભાનો શણગાર પહેરાવશ;ે
તે તને તેજસ્વી ુગટ આપશે.”

સીધો અને અવળો માગર્
10 હે મારા દ કરા, માર વાતો સાંભળ ને ધ્યાન આપ
એટલે તારા આ ુષ્યનાં વષ વધશ.ે
11 હુ તને ડહાપણનો માગર્ બતાવીશ;
હુ તને પ્રામા ણકપણાને માગ દોર શ.
12 ારે ું ચાલશ,ે ત્યારે તારાં રસ્તામાં કોઈ ઊભો રહ ન હ શકે
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અને ું દોડશે ત્યારે તને ઠોકર વાગશે ન હ.
13 શખામણને મજ ૂત પકડ રાખ, તેને છોડતો ન હ;
તેની કાળજી રાખજ,ે કારણ કે તે જ તારુ જીવન છે.
14 દુ માણસોના માગર્ને અ ુસર શ ન હ
અને ખરાબ માણસોને રસ્તે પગ ૂક શ ન હ.
15 તે માગ ન જા, તેનાથી દૂર રહેજ;ે
તેનાથી પાછો ફર જઈને ચાલ્યો જા.
16 કેમ કે તેઓ ુકસાન કયાર્ વગર ઊંઘતા નથી
અને કોઈને ફસાવે ન હ, તો તેમની ઊંઘ ઊડ જાય છે.
17 કારણ કે તેઓ દુ તાને અ તર કે ખાય છે
અને જોરજુલમને દ્રાક્ષારસની જમે પીએ છે.
18 પણ સદાચાર ઓનો માગર્ પ્રભાતના પ્રકાશ જવેો છે;
જે દવસ થતાં ુધી વધતો અને વધતો જાય છે.
19 દુ ોનો માગર્ અંધકારરૂપ છે,
તેઓ શા કારણથી ઠેસ ખાય છે, તે તેઓજાણતા નથી.
20 મારા દ કરા, મારાં વચનો ઉપર ધ્યાન આપ;
મારાં વચન સાંભળ.
21 તાર આંખઆગળથી તેઓને દૂર થવા ન દે;
તેને તારા હૃદયમાં સંઘર રાખ.
22જે કોઈને મારાં વચનો મળે છે તેના માટે તે જીવનરૂપ છે
અને તેઓના આખા શર રને આરોગ્યરૂપ છે.
23 ૂણર્ ખંતથી તારા હૃદયની સંભાળ રાખ,
કારણ કે તેમાંથી જ જીવનનો ઉદ્દભવ છે.
24 કુ ટલ વાણી તાર પાસેથી દૂર કર
અને ભ્ર વાત તારાથી દૂર રાખ.
25 તાર આંખો સામી નજરે જુએ
અને તારાં પોપચાં તાર આગળ સીધી નજર નાખ.ે
26 તારા પગનો માગર્ સપાટ કર;
પછ તારા સવર્ માગ નયમસર થાય.
27જમણે કે ડાબે વ ા વના સીધા માગ જજ;ે
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દુ તાથી તારો પગ દૂર કર.

5
ભચાર સામે ચેતવણી

1 મારા દ કરા, મારા ડહાપણ તરફ લક્ષઆપ;
માર ુ દ્ધ તરફ તારા કાન ધર
2જથેી તાર વવેક ુ દ્ધ જળવાઈ રહે,
અને તારા હોઠ વદ્યા સંઘર રાખે.
3 કારણ કે ભચાર ીના હોઠોમાંથી મધ ટપકે છે.
અને તે ું ુખ તેલ કરતાં ુંવા ુ છે.
4 પણ તેનો અંત વષ જવેો કડવો,
બેધાર તલવાર જવેો તી ણ હોય છે.
5 તેના પગ ૃત્ ુ ુધી નીચે પહોંચે છે;
તેના પગલાં શેઓલમાં પહોંચે છે.
6 તેથી તેને સાચો જીવન માગર્ મળતો નથી.
તે પોતાના માગથી ભટક જાય છે;અને તેને ખબર નથી કે તે ાં જાય

છે.
7હવે મારા દ કરાઓ, માર વાત સાંભળો;
અને મારા ુખના શ ોથી દૂર જશો ન હ.
8 તમારા માગ તેનાથી દૂર રાખો
અને તેના ઘરના બારણા પાસે પણ જશો ન હ.
9 રખેને ું તાર આબરુ બીજાઓને
અને તારા જીવનનાં વષ ઘાતક માણસોને સ્વાધીન કરે;
10 રખેને તારા બળથી પારકા ૃપ્ત થાય,
અને તાર મહેનત ું ફળ પારકાના કુટુબને મળે.
11 રખેને તારુ માંસ અને તારુ શર ર ક્ષીણ થાય
અને ું અંત સમયે વલાપ કરે.
12 ું કહ શ કે, “મેં કેવી ર તે શખામણનો ધ ાર કય છે
અને મારા હૃદયે ઠપકાને ુચ્છ ગણ્યો છે!
13 હુ મારા શક્ષકોને આધીન થયો ન હ
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અને મેં મને શક્ષણઆપનારાઓને સાંભ ા ન હ.
14 મંડળ અને સંમેલનોમાં
હુ સં ૂણર્પણે પાપમય થઈ ગયો હતો.”
15 તારે તારા પોતાના જ ટાંકામાંથી પાણી પી ુ,ં
અને ું તારા પોતાના જ કૂવાના ઝરણામાંથી પાણી પીજ.ે
16 ું તારા ઝરાઓ ું પાણી શેર ઓમાં વહ જવા દે ું,
અને ઝરણાઓ ું પાણી જાહેરમાં વહ જવા દે ુ?ં
17એ પાણી ફક્ત તારા એકલા માટે જ હોય
અને તાર સાથેના પારકાઓ માટે ન હ.
18 તારુ ઝરણું આશીવાર્દ પામો,
અને ું તાર પોતાની ુવાન પત્ની સાથે આનંદ માન*.
19જે પ્રેમાળ હરણી જવેી ુંદર અને મનોહર ૃગલી જવેી જાજરમાન

નાર છે.
તેનાં સ્તનોથી ું સદા સંતોષી રહેજ;ે
હમેશા ું તેના પ્રેમમાં જ ગરકાવ રહેજ.ે
20 મારા દ કરા, તારે શા માટે પર ી પર મો હત થ ું જોઈએ?
શા માટે તારે પર ીના શર રને આ લગનઆપ ું જોઈએ?
21 માણસના વતર્ન- વહાર ઉપર યહોવાહની નજર હોય છે
અને માણસ જે કઈ કરે છે તેના ઉપર તે ધ્યાન રાખે છે.
22 દુ પોતાની જ દુ તામાં સપડાય છે;
અને તેઓનાં પાપો તેઓને દોરડાની જમે જકડ રાખે છે.
23 કારણ કે, તેની અ તશય ૂખાર્ઈને લીધે તે રઝળ જશે;
અને શક્ષણ વના તે માય જશે.

6
વ ુ ચેતવણીઓ

1 મારા દ કરા, જો ું તારા પડોશીનો જામીન થયો હોય,
જો તેં કોઈ પારકાને બદલે વચનઆપ્ ું હોય,
2 તો ું તારા ુખના વચનોથી ફસાઈ ગયો છે,
* 5:18 5:18 તાર ુવાનીનો પત્ની સાથે આનંદ માણ



ની તવચનો 6:3 xiii ની તવચનો 6:17

ું તારા ુખના શ ોને લીધે સપડાયો છે.
3 મારા દ કરા,એ બાબતમાં ું આટ ું કર ને છૂટો થઈ જજ,ે
તારા પડોશીની આગળ નમી જઈને કાલાવાલા કરજ.ે
4 તાર આંખોને નદ્રા લેવા ન દે
અને તાર પાંપણોને ઢળવા દઈશ ન હ.
5જમે હરણ શકાર ના હાથમાંથી છટક જાય;
પંખી જમે પારધી પાસેથી છૂટ જાય, તેમ ું તાર જાતને છોડાવી લેજ.ે
6 હે આળ ુ માણસ, ું ક ડ પાસે જા,
તેના માગ નો વચાર કર ને ુ દ્ધવાન થા.
7 તેના પર કોઈ આગેવાન નથી,
કોઈ આજ્ઞા કરનાર નથી, કે કોઈ મા લક નથી.
8છતાંપણ તે ઉનાળાંમાં પોતાનાં અનાજનો,
અને કાપણીની ઋ ુમાં પોતાના ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે.
9ઓઆળ ુ માણસ, ું ાં ુધી ૂઈ રહેશે?
ું ારે તાર ઊંઘમાંથી ઊઠશે?

10 ું કહે છે કે “હજી થોડોક આરામ, થોડ ક ઊંઘ,
અને પગ વાળ ને થોડોક વશ્રામ લેવા દો.”
11 તો ું જાણજે કે ચોરની જમે અને
હ થયારબંધ ૂંટારાની જમે ગર બી તારા પર ત્રાટકશે.
12 નકામો માણસ અને દુ માણસ
ગેરમાગ દોરનાર વાતોથી જીવન જીવે છે,
13તે પોતાનીઆંખોથી મીંચકારા માર , પગથી ૂળમાં નશાનીઓકરશે,
અને આંગળ થી ઇશારો કરશે.
14 તેના મનમાં કપટ છે, તે ખોટાં તરકટ રચ્યા કરે છે;
અને તે હમેશા કુસંપના બીજ રોપે છે.
15 તેથી અચાનક તેના પર વપ નાં વાદળ ઘેરાય છે;
અને તે એકાએક ભાંગીને ૂ ો થઈ જાય છે, તે ફર બેઠો થઈ શકતો

નથી.
16છ વાનાં યહોવાહ ધ ારે છે,
હા સાત વાનાં તેમને કટાળો ઉપજાવે છે:
17એટલે ગ વ ની આંખો, જૂઠુ બોલનારની જીભ,
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નદ ષ ું લોહ વહેવડાવનાર હાથ,
18 દુ યોજનાઓ રચનાર હૃદય,
દુ તા કરવા માટે તરત દોડ જતા પગ,
19અસત્ય ઉચ્ચારનાર જૂઠો સાક્ષી,
અને ભાઈઓમાં કુસંપ ું બીજ વાવનાર માણસ.

ભચાર સામે વ ુ ચેતવણી
20 મારા દ કરા, તારા પતાની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરજે
અને તાર માતાની શખામણો ૂલીશ ન હ.
21એને સદા તારા હૃદયમાં બાંધી રાખજ;ે
તેમને તારે ગળે બાંધ.
22 ારે ું ચાલતો હોઈશ ત્યારે તેઓ તને માગર્દશર્ન આપશ;ે

ારે ું ઊંઘતો હશે ત્યારે તેઓ તાર ચોક કરશે;
અને ારે ું જાગતો હશે ત્યારે તેઓ તાર સાથે વાતચીત કરશે.
23 કેમ કે આજ્ઞા તે દ પક છે,અને નયમ તે પ્રકાશ છે;
અને ઠપકો તથા શક્ષણ તે જીવનના માગર્દશર્ક છે.
24 તે તને ખરાબ ીથી રક્ષણઆપશે,
પર ીની લોભામણી વાણીથી તને બચાવશે.
25 તારુ અંતઃકરણ તેના સૌંદયર્ પર મો હત ન થાય,
અને તેની આંખનાં પોપચાંથી ું સપડાઈશ ન હ.
26 કારણ કે ગ ણકાને ૂકવવા ું ુલ્ય રોટલીના ટુકડા જે ું નજી ું છે,
પણ ભચા રણી ી ુરુષના ૂલ્યવાન જીવનનો શકાર કરશે.
27જો કોઈ માણસ અ પોતાને છાતીએ રાખે તો
તે ું વ સળગ્યા વના ન રહે?
28જો કોઈ માણસ અંગારા પર ચાલે તો ું
તેના પગ દાઝયા વગર રહે?
29એટલે કોઈ તેના પાડોશીની પત્ની પાસે જાય છે અને તેને સ્પશર્ કરે

છે;
તેને શક્ષા થયા વના રહેતી નથી.
30જો કોઈ માણસ ૂખ સંતોષવા ચોર કરે
તો લોકો એવા માણસને ધ ારતા નથી.
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31 પણ જો તે પકડાય છે તો તેણે ચોર કર હોય તેના કરતાં સાતગણું
પાછુ આપ ું પડે છે;

તેણે પોતાના ઘરની સઘળ સંપ સોંપી દેવી પડે છે.
32જે પર ી સાથે ભચાર કરે છે તે અ લહ ન છે,
તે પોતાની જાતે પોતા ું જીવન બરબાદ કરે છે.
33 તેને ઘા તથા અપમાન જ મળશ,ે
અને તે ું કલંક કદ ૂંસાશે ન હ.
34 કેમ કે વહેમ એ ુરુષનો કાળ છે;
અને તે વૈર વાળતી વખતે જરાય દયા રાખશે ન હ.
35 તે કોઈ બદલો સ્વીકારશે ન હ,
ું તેને ઘણી ભેટો આપશ,ે તો પણ તે સંતોષ પામશે ન હ.

7
1 મારા દ કરા, મારાં વચનો પાળ

અને માર આજ્ઞાઓ સંઘર રાખ.
2 માર આજ્ઞાઓ પાડ ને જીવતો રહે
અને મારા શક્ષણને તાર આંખની ક ક ની જમે જતન કરજ.ે
3 તેઓને તાર આંગળ ઓ પર બાંધ;
તેઓને તારા હૃદયપટ પર લખી રાખ.
4 ડહાપણને કહે કે “ ું માર બહેન છે,”
અને ુ દ્ધને કહે, “ ું માર ઘ ન મત્ર છે.”
5જથેી એ બ ે તને ભચાર ીથી બચાવશે.
તે ુશામતના શ ો ઉચ્ચારનાર પર ીથી તારુ રક્ષણ કરશે.

પ તતાનો મોહપાશ
6 કારણ કે એક વખત મેં મારા ઘરની બાર નજીક ઊભા રહ ને
જાળ માંથી સામે નજર કર ;
7અને ત્યાં મેં ઘણાં ભોળા ુવાનોને જોયા.
તેમાં એક અ લહ ન ુવાન માર નજરે પડ્યો.
8એક ીના ઘરના ૂણા પાસેથી તે બજારમાંથી પસાર થતો હતો,
તે સીધો તેના ઘર તરફ જતો હતો.
9 દવસઆથમ્યો હતો, સાંજ પડવા આવી હતી
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અને રાતના અંધકારનાં સમયે.
10અચાનક એક ી તેને મળવા બહાર આવી,
તેણે ગ ણકાના જવેાં વ ો પહેયાર્ હતાં અને તે જાણતી હતી કે તે શા

માટે ત્યાં છે.
11 તે કપટ અને મીઠુ બોલનાર અને સ્વછદ હતી,
તેના પગ પોતાના ઘરમાં કદ ટકતા ન હતા;
12 કોઈવાર ગલીઓમાં હોય, તો ારેક બજારની એકાંત જગામા,ં
તો કોઈવાર ચોકમાં શેર ના- ૂણે લાગ તાક ને ઊભી રહેતી હતી.
13 તે ીએ તેને પકડ ને ુંબન ક ુર્;
અને નલર્જ્જ મોઢે તેને ક ું કે,
14શાંત્યપર્ણો માર પાસે તૈયાર કરેલાં છે,આજે મેં પ્ર તજ્ઞા લીધી છે;
આજે મેં માર પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કર છે.
15 તેથી હુ તને મળવા બહાર આવી છુ.
હુ ારની તને શોધતી હતી,આખરે ું મ ો છે.
16 મેં મારા પલંગ ઉપર ુંદર ભરતકામવાળ ચાદરો પાથર છે
તથા મસર શણનાં ુંદર વ ો બછા ાં છે.
17 મેં મારુ બછા ું
બોળ,અગર અને તજથી ુગંધીદાર બના ું છે.
18ચાલ,આપણે સવાર ુધી ભરપેટ પ્રેમનો અ ુભવ કર એ;
આખી રાત મ થઈ પ્રેમની મજા માણીએ.
19 મારો પ ત ઘરે નથી;
તે લાંબી ુસાફર એ ગયો છે.
20 તે પોતાની સાથે રૂ પયાની થેલી લઈ ગયો છે;
અને તે ૂનમે પાછો ઘરે આવશ.ે”
21 તે ઘણા મીઠા શ ોથી તેને વશ કરે છે;
અને તે પોતાના હોઠોની ુશામતથી તેને ખેંચી જાય છે.
22જમે બળદ કસાઈવાડે જાય છે,
અને જમે ુનેગારને સજા માટે સાંકળે બાંધીને લઈ જવાય છે
તેમ તે જલદ થી તેની પાછળ જાય છે.
23આખરે તે ું કાળજુ તીરથી વીંધાય છે;
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જમે કોઈ પક્ષી પોતાનો જીવ જશે
એમ જાણ્યા વના જાળમાં ધસી જાય છે, તેમ તે સપડાઈ જાય છે.
24હવે, મારા દ કરાઓ, સાંભળો;
અને મારા ુખનાં વચનો પર લક્ષઆપો.
25 તારુ હૃદય તેના માગ તરફ વળવા ન દે;
તેના રસ્તાઓમાં ભટક ને જતો ન હ.
26 કારણ, તેણે ઘણાંને ઘાયલ કયાર્ છે, તેઓને માર ના ા છે;
અને તેનાથી માયાર્ ગયેલાઓની સં ા ુષ્કળ છે.
27 તે ું ઘર ૃત્ ુના માગ છે;
એ માગર્ ૃત્ ુના ઓરડામાં પહોંચાડે છે.

8
જ્ઞાન ું સ્ ુ તજ્ઞાન

1 ું ડહાપણ હાંક માર ું નથી?
અને ુ દ્ધ પોકારતી નથી?
2 તે રસ્તાઓના સંગમઆગળ,
માગર્ની એકબાજુ ઊંચા ચ ુતરાઓની ટોચ પર ઊ ું રહે છે.
3અને શહેરમાં પ્રવેશવાના દરવાજાઆગળ,
અને બારણામાં પેસવાની જગ્યાએ, તે મોટે અવાજે પોકારે છે:
4 “હે માણસો, હુ તમને પોકાર કર ને કહુ છુ
મારુ બોલ ું પ્રત્યેક માણસને માટે છે.
5 હે અજ્ઞાની લોકો, શાણપણ શીખો
અને હે ૂખાર્ તમે સમજણા થાઓ.
6સાંભળો, હુ તમને ઉ મ વાતો કહેવાનો છુ
અને જે સા ું છે તે જ બાબતો વષે મારુ ુખ ઊઘડશે.
7 મારુ ુખ સત્ય ઉચ્ચારશે,
મારા હોઠોને જૂઠાણું ધ ારપાત્ર લાગે છે.
8 મારા ુખના સઘળા શ ો પ્રામા ણક છે,
તેઓમાં ક ું વાંકુ કે વપર ત નથી.
9સમજુ માણસો માટે મારા શ ો સ્પ છે.
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અને જ્ઞાનીઓને માટે તે યથાયોગ્ય છે.
10ચાંદ ન હ પણ માર સલાહ લો
અને ચોખ્ખા સોના કરતાં ડહાપણ પ્રાપ્ત કરો.
11 કારણ કે ડહાપણ રત્નો કરતાં વધારે ૂલ્યવાન છે;
સવર્ મેળવવા ધારેલી વસ્ ુઓ તેની બરાબર કર શકે ન હ.
12 મેં જ્ઞાને ચ ુરાઈને પોતા ું રહેઠાણ બના ું છે,
અને કૌશલ્ય અને વવેક ુ દ્ધને હુ શોધી કાઢુ છુ.
13 યહોવાહનો ભય એટલે પાપને ધ ાર ુ,ં
અ ભમાન, ઉદ્ધતાઈ, દુ માગર્ અને
અવ ું બોલાનારાઓને હુ ધ ારુ છુ.
14 ડહાપણ તથા કૌશલ્ય મારાં છે;
માર પાસે ઊંડ સમજ અને શ ક્ત છે.
15 મારા દ્વારા જ રાજાઓ રાજ કરે છે
અને રાજકતાર્ઓ ન્યાય ૂકવે છે.
16 મારે લીધે રાજકુમારો શાસન કરે છે
અને ઉમદા લોકો સાચો ુકાદો આપે છે.
17 મારા પર પ્રેમ રાખનારાઓ પર હુ પ્રેમ રા ું છુ;
અને જઓે મને ઉત્ ુકતાથી શોધે છે તે મને પામે છે.
18 દ્ર તથા ડહાપણ માર પાસે છે,
માર પાસે ટકાઉ સંપ અને સદાચાર છે.
19 મારાં ફળ સોના કરતાં ચ ડયાતાં છે, ચોખ્ખા સોના કરતાં
અને માર પેદાશ ઊંચી જાતની ચાંદ કરતાં શ્રે છે.
20 હુ સદાચારને માગ ચા ું છુ,
મારો માગર્ ન્યાયનો છે,
21જથેી મારા પર પ્રેમ રાખનારને હુ સ ૃ દ્ધ આપી શકુ
અને તેઓના ભંડારો ભર ૂર કર શકુ.
22 યહોવાહે ૃ ક્રમના આરભમાં,
આ દકૃત્યો અગાઉ મારુ સજન ક ુર્.
23સદાકાળથી,આરભથી, ૃથ્વી ું સજન થયા પહેલાં
મને ાપન કરવામાં આ ું હ ુ.ં
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24 ારે કોઈ જળ ન ધઓ ન હતા, ારે પાણીથી ભર ૂર કોઈ
ઝરણાંઓ ન હતાં

ત્યારે મારો જન્મ થયો હતો.
25 પવર્તોના પાયા નંખાયા તે અગાઉ,
ડુગરો સજાર્યા તે ૂવ મારો જન્મ થયો હતો.
26 ત્યાં ુધી યહોવાહે ૃથ્વી અને ખેતરો પણ ૃ ાં નહોતાં.
અરે! ૂળ પણ ૃજી નહોતી ત્યારે મારુ અ સ્તત્વ હ ું.
27 ારે તેમણે આકાશની ાપના કર ,
અને સાગર ઉપર ક્ષ તજની ગોઠવણી કર ત્યારે મારુ અ સ્તત્વ હ ુ.ં
28 ારે તેમણે ઊંચે અંત રક્ષને ર ક ુર્;
અને જળની ધના ઝરણાં વહા ા.ં
29 ારે તેમણે સાગરની હદ ન ુક્ત કર
અને તેની મયાર્દા ું ઉલ્લંઘન કરવાની તેમણે મના ફરમાવી.
અને ારે તેમણે ૃથ્વીના પાયા ના ા.
30 ત્યારે કુશળ કાર ગર* તર કે હુ તેમની સાથે હ ું;
અને હુ દનપ્ર ત દન તેમને આનંદ આપ ું હ ુ;ં
અને સદા હુ તેમની સમક્ષ હષર્ કર ું હ ુ.ં
31 તેમની વસ તવાળ ૃથ્વી પર હુ હષર્ પામ ું હ ું,
અને માણસોની સંગતમાં મને આનંદ મળતો હતો.
32 મારા દ કરાઓ, મારુ સાંભળો;
કારણ કે મારા માગ નો અમલ કરનાર આશીવાર્ દત છે.
33 માર શખામણ સાંભળ ને જ્ઞાની થા;
અને તેની અવગણના કર શ ન હ.
34જે મારુ સાંભળે છે તે ક્ત આશીવાર્ દત છે,
અને હમેશાં મારા દરવાજા સમક્ષ લક્ષઆપે છે;
તથા મારા પ્રવેશદ્વાર આગળ માર રાહ જુએ છે તે પણ આશીવાર્ દત

છે.
35 કારણ કે જઓેને હુ મ ું છુ તેઓને જીવન મળે છે,
તેઓ યહોવાહની કૃપા પામશ.ે
* 8:30 8:30 પ્રય ુત્ર
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36 પણ જે માર સામે પાપ કરે છે, તે પોતાના આત્માને જ ુકશાન
પહોંચાડે છે;

જઓે મને ધ ારે છે, તેઓ ૃત્ ુના ચાહકો છે.”

9
જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની મજલસ

1જ્ઞાને પોતા ું ઘર બાંધ્ ું છે.
તેણે પોતાના સાત સ્તંભો કોતર કાઢ્યા છે;
2 તેણે પોતાનાં પ ુઓ કાપ્યાં છે અને દ્રાક્ષારસ મશ્ર કય છે;
તેણે પોતાની મેજ પર ભોજન તૈયાર રા ું છે.
3 તેણે પોતાની દાસીઓને મોકલીને
ઊંચા ાનેથી આજાહેર કરવા મોકલી છે કે:
4 “જો કોઈ ૂખર્ હોય, તે અહ અંદર આવે!”
અને વળ ુ દ્ધહ ન લોકોને તે કહે છે કે,
5આવો, માર સાથે ભોજન લો
અને મારો મશ્ર કરેલો દ્રાક્ષારસ પીઓ.
6 હે ૂખ તમાર હઠ છોડ દો અને જીવો;
ુ દ્ધને માગ ચાલો.

7જે ઉદ્ધત માણસને ઠપકો આપે છે તે અપમા નત થાય છે,
જે દુ માણસને ુધારવા જાય છે તેને બટ્ટો લાગે છે.
8 ઉદ્ધત માણસને ઠપકો ન આપો,
ન હ તો તે તમારો તરસ્કાર કરશે, જ્ઞાની માણસને ૂલ બતાવશો તો તે

તમને પ્રેમ કરશે.
9જો તમે જ્ઞાની ક્તને સલાહઆપશો તો તે વ ુ જ્ઞાની બનશ;ે
અને ન્યાયી ક્તને શક્ષણઆપશો તો તેના ડહાપણમાં ૃ દ્ધ થશ.ે
10 યહોવાહનો ભય એ ડહાપણનો આરભ છે,
પ વત્ર ઈ રની ઓળખાણ એ જ ુ દ્ધની શરૂઆત છે.
11 ડહાપણને લીધે તારુ આ ુષ્ય દ ઘર્ થશે,
અને તાર આવરદાનાં વષ વધશ.ે
12જો ું જ્ઞાની હોય તો તે તારે પોતાને માટે જ્ઞાની છે,
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જો ું તરસ્કાર કર શ તો તારે એકલા એ જ તે ું ફળ ભોગવવા ું છે.”
13 ૂખર્ ી ઝઘડાખોર છે
તે સમજણ વગરની છે અને તદ્દન અજાણ છે.
14 તે પોતાના ઘરના બારણા આગળ બેસે છે,
તે નગરના ઊંચાં ાનોએઆસન વાળ ને બેસે છે.
15 તેથી ત્યાંથી થઈને જનારાઓને
એટલે પોતાને સીધે માગ ચાલનારાઓને તે બોલાવે છે.
16 “જે કોઈ ૂખર્ હોય, તે વળ ને અહ અંદર આવે!”
અને ુ દ્ધહ નને તે કહે છે કે.
17 “ચોર ને પીધે ું પાણી મીઠુ લાગે છે,
અને સંતાઈને ખાધેલી રોટલી સ્વા દ લાગે છે.”
18 પર ુ એ લોકોને ખબર નથી કે તે તો ૃત્ ુની જગ્યા છે,
અને તેના મહેમાનો ૃત્ ુનાં ઊંડાણોમાં ઊતરનારા છે.

10
ુલેમાનનાં ની તવચનો

1 ુલેમાનનાં ની તવચનો.
જ્ઞાની દ કરો પોતાના પતાને હષર્ ઉપજાવે છે
પણ ૂખર્ દ કરો પોતાની માને ભારરૂપ છે.
2 દુ તાનો સંગ્રહ કઈ ભ ું કરતો નથી,
પર ુ સદાચાર જીવન ક્તને મોતથી ઉગારે છે.
3 યહોવાહ સદાચાર માણસને ૂખથી ૃત્ ુ પામવા દેશે ન હ
પણ તે દુ માણસની ઇચ્છાઓને નષ્ફળ કરે છે.
4 નરુદ્યમી હાથોથી કામ કરનાર દ રદ્ર થાય છે.
પણ ઉદ્યમીઓનો હાથ તેને ધનવાન બનાવે છે.
5 ડા ો દ કરો ઉનાળાંમાં સંગ્રહ કરે છે
પણ કાપણીના સમયે ૂઈ રહેનાર દ કરો બદનામી કરાવે છે.
6સદાચાર ના માથા ઉપર આશીવાર્દ ઊતરે છે,
પણ દુ ો ું મોઢુ હસાથી ઢકાયે ું છે.
7સદાચાર ું સ્મરણઆશીવાર્દરૂપ છે;
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પર ુ દુ ો ું નામ તો શા પત થાય છે.
8જ્ઞાની હૃદયવાળો આજ્ઞાઓનો સ્વીકાર કરશે,
પણ લવર કરનારો ૂખર્ પાયમાલ થશે.
9જે ક્ત પ્રામા ણકપણે જીવે છે તે ુર ક્ષત છે,
પર ુ અવળે માગ ચાલનાર ઓળખાઈ જશે.
10જે ક્તઆંખ મચકારે છે તે ુશ્કેલીઓ વહોરે છે,
પણ બકબકાટ કરનાર ૂખર્ નાશ પામશે*.
11સદાચાર ું ુખ જીવનનો ઝરો છે,
પર ુ દુ ો ું મોઢુ હસાથી ઢકાયે ું છે.
12 દ્વ્રેષથી ઝઘડા ઊભા થાય છે,
પણ પ્રેમ સવર્ અપરાધોને ઢાંક દે છે.
13જ્ઞાની માણસના હોઠો પર ડહાપણ મા ૂમ પડે છે,

ારે ૂખર્ની પીઠને માટે લાકડ છે.
14જ્ઞાની ુરુષ ડહાપણનો સંગ્રહ કરે છે,
પર ુ ૂખર્ ું મોં ઝડપી નાશ નોતરે છે.
15 દ્ર વાન માણસ ું ઘન તે ું કલ્લેબંધીવા ું નગર છે;
પર ુ ગર બી ગર બોનો નાશ કરે છે.
16સદાચાર માણસની કમાણી જીવન સાધક છે;
પણ દુ માણસની પેદાશ પાપકારક છે.
17જે શખામણનો સ્વીકાર કરે છે, તે જીવનના માગર્માં છે,
પણ ઠપકાનો ત્યાગ કરનાર ૂલ કરે છે.
18જે દ્વષે છુપાવે છે તે જૂઠુ બોલે છે
પણ ચાડ કરનાર ૂખર્ છે.
19 ઘણું બોલવામાં દોષની અછત નથી,
પણ જે પોતાની જીભ પર લગામ રાખે છે, તે ડા ો છે.
20સદાચાર ની જીભ ચોખ્ખી ચાંદ જવેી છે;
પર ુ દુ ના હૃદય ું ૂલ્ય બહુ ની ું છે.
21 નેક વાનની વાણી ઘણાંને ૃપ્ત કરે છે,
* 10:10 10:10 જે નભર્યતાથી ઠપકો આપે છે તે બીજાઓ સાથે શાં તમાં રહે છે
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પણ ૂખાર્ઓ ુ દ્ધના અભાવે મોતને ભેટે છે.
22 યહોવાહનો આશીવાર્દ ધનવાન બનાવે છે
અને તેની સાથે કોઈ ખેદ મ શ્રત નથી.
23 દુ યોજનાઓ ૂખ ને આનંદ આપે છે,
પર ુ સમજણો માણસ ડહાપણથી આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે.
24 દુ નો ડર તેને પોતાને જ માથે આવી પડશે,
પણ ની તમાન માણસની ઇચ્છા ૃપ્ત કરવામાં આવશ.ે
25 વાવાઝોડુ જ ું રહે છે તેમ દુ ું નામ નશાન રહે ું નથી,
પણ ની તમાન માણસ સદાકાળ ટકનાર પાયારૂપ છે.
26જમે દાંતને કડ ું પીણું અને આંખોને ુમાડો આફત રૂપ છે,
તેમ આળ ુ પોતાને કામ પર મોકલનારને આફતરૂપ છે.
27 યહોવાહનો ભયઆ ુષ્ય વધારે છે,
પણ દુ ોનાં વષ ઘટાડવામાં આવશ.ે
28સદાચાર ની આશા ું પ રણામ આનંદ છે,
પણ દુ ોની આશા નષ્ફળ જશે.
29 જઓે પ્રામા ણકતાથી જીવે છે, તેઓના માટે યહોવાહનો માગર્

કલ્લારૂપ છે,
પણ તે દુ ોને વનાશરૂપ છે.
30સદાચાર ઓને કદ ખસેડવામાં આવશે ન હ,
પર ુ દુ ો દેશમાં કાયમ રહેશે ન હ.
31સદાચાર ઓ ું ુખ ડહાપણ પ્રગટ કરે છે,
પર ુ હઠ લી જીભનો નાશ કરવામાં આવશ.ે
32સંતોષકારક અને ઉ ચત ું છે તે સદાચાર ના હોઠ જાણે છે.
પણ દુ પોતાને ુખે અવ ું બોલે છે.

11
1ખોટાં ત્રાજવાં યહોવાહને કટાળારૂપ છે,
પણ સાચા વજનથી તેમને આનંદ થાય છે.
2અહકાર આવે છે ત્યારે અપમાન પણઆવે છે,
પણ નમ્ર જનો પાસે ડહાપણ હોય છે.
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3 પ્રામા ણક માણસની વ ાનીયતા તેને દોરે છે,
પણ ુતારા પોતાના દુ ઇરાદાઓથી નાશ પામશે.
4 કોપને દવસે દ્ર કઈ કામ આવ ું નથી,
પણ નેક મોતથી ઉગારે છે.
5 પ્રામા ણક માણસની નેક તેનો માગર્ ર કરે છે,
પણ દુ માણસ પોતાની જ દુ તાથી પાયમાલ થશે.
6 પ્રામા ણક માણસની નેક , ઈ રને પસંદ છે તેથી તે બચી જશે,
પર ુ કપટ કરનારા તેઓની પોતાની યોજનાઓમાં ફસાય છે.
7 દુ માણસની અપેક્ષા તેના ૃત્ ુ સમયે નાશ પામે છે,
અને અન્યાયીની આશા પણ નાશ પામે છે.
8સદાચાર ને સંકટમાંથી ઉગાર લેવામાં આવે છે
અને તેને બદલે દુ ો તેમાં ફસાય છે.
9 દુ માણસ પોતાની વાણીથી પોતાના પડોશીઓનો નાશ કરે છે,
પર ુ ન્યાયી તેના ડહાપણ વડે બીજાઓને ઉગારે છે.
10 ન્યાયી ક્તની સફળતામાં આ ું નગર હષર્ કરે છે;
અને દુ ોનો નાશ થાય છે ત્યારે હષર્ના નાદ સંભળાય છે.
11સદાચાર ના આશીવાર્દથી નગરની ઉ ત થાય છે,
પણ દરુાચાર ની વાણીથી તેનો નાશ થાય છે.
12 પોતાના પડોશીનો ુચ્છકાર કરનાર અજ્ઞાની છે,
પણ ુ દ્ધમાન માણસ શાંત રહે છે.
13ચાડ કરનાર માણસ છૂપી વાત બહાર પાડ દે છે,
પણ વ ા ુ ક્ત એ વાતને ુપ્ત રાખે છે.
14 ાં આગેવાન અજ્ઞાન હોય, ત્યાં લોકો નાશ પામે છે,
પણ ાં ુષ્કળ સલાહકારો હોય ત્યાં સલામતી* છે.
15 પારકાના જામીન થનારને વેઠ ું પડે છે,
જે જામીનગીર લેવા ું ટાળે છે તે ુર ક્ષત છે.
16 ુશીલ ી સન્માન પ્રાપ્ત કરે છે;
અને જુલમી માણસો દ્ર સાચવી રાખે છે.

* 11:14 11:14 વજય
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17 દયા ુ માણસ પોતાની જાત ું હત કરે છે,
પણ ઘાતક માણસ પોતાના દેહને દ:ુખમાં નાખે છે.
18 દુ ની કમાણી ઠગાર છે,
પણ ની તમ ા ું બીજ વાવનારને સાચો હોવા બદલ વળતર મળશ.ે
19જે માણસ નેક માં ુદ્રઢ છે તે જીવન સંપાદન કરે છે,
પણ ૂરાઈ શોધનાર પોતા ું જ મોત લાવે છે.
20 વપર ત અંતઃકરણવાળા માણસોથી યહોવાહ કટાળે છે,
પણ જઓે ની તમ ાથી જીવે છે તેઓ તેમને આનંદરૂપ છે.
21ખાતર રાખજો કે દુ ને સજા થયા વના રહેશે ન હ,
પણ સદાચાર ઓનાં સંતાનનો બચાવ થશ.ે
22જમે ૂંડના નાકમાં સોનાની નથણી હોય છે
તેમ વવેકહ ન ીની ુંદરતા છે.
23 નેક માણસની ઇચ્છા સાર જ હોય છે,
પર ુ દુ ોની ઇચ્છાઓ કોપરૂપ છે.
24એવા માણસો છે કે જઓે વેર નાખે છે તેમ છતાં ૃ દ્ધ પામે છે;
અને કેટલાક વ ુ પડતી કરકસર કરે છે તેમ છતાં તેઓ કગાળ થાય છે.
25ઉદાર ક્તઆબાદ થશે,
પાણી આપનાર પોતે પણ પાણી પીશ.ે
26અનાજ સંઘર રાખનારને લોકો શાપ આપે છે,
પણ વેચનાર ઉપર તેઓઆશીવાર્દ વરસાવે છે.
27ખંતથી હત શોધનારને ઈ રની કૃપા પ્રાપ્ત થશ,ે
પણ જે અ હત કરે છે તેઓને ુકશાન થશે.
28 પોતાના દ્ર પર ભરોસો રાખનાર પડ જશે,
પણ નેક વાન લીલા પાનની માફક ખીલશ.ે
29જે પોતાના જ કુટુબને દ:ુખી કરે છે, તેને પવનનો વારસો મળશે,
અને ૂખર્ માણસ જ્ઞાનીનો ચાકર બનશ.ે
30 નેક વાન ું ફળ તે જીવન ું ૃક્ષ છે,
પણ જે જ્ઞાની છે તે બીજાઆત્માઓને બચાવે છે.
31 નેક વાનને ૃથ્વી પર બદલો મળશે;
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તો દુ અને પાપીને પણ તેના કામ પ્રમાણે બદલો મળશે તે કેટ ું
ખાતર ૂવર્ક છે!

12
1જે કોઈ માણસ શખામણ ચાહે છે તે વદ્યા પણ ચાહે છે,
પણ જે ક્ત ઠપકાને ધ ારે છે તે પ ુ જવેો છે.
2સારો માણસ યહોવાહની કૃપા મેળવે છે,
પણ કુ ુ ક્તખોર માણસને તે દોષપાત્ર ઠેરવશે.
3 માણસ દુ તાથી ર થશે ન હ,
પણ નેક વાનની જડ કદ ઉખેડવામાં આવશે ન હ.
4સદ ુણી ી તેના પ તને ુગટરૂપ છે,
પણ નલર્જ્જ ી તેનાં હાડકાને સડારૂપ છે.
5 નેક વાનના વચાર ભલા હોય છે,
પણ દુ ોની સલાહ કપટભર હોય છે.
6 દુ ની વાણી રક્તપાત કરવા વષે હોય છે,
પણ પ્રામા ણક માણસ ું ુખ તેને બચાવશ.ે
7 દુ ો ઉથલી પડે છે અને હતા નહતા થઈ જાય છે,
પણ સદાચાર ું ઘર કાયમ ટક રહે છે.
8 માણસ પોતાના ડહાપણ પ્રમાણે પ્રસંશા પામે છે,
પણ જે ું હૃદય દુ છે તે ુચ્છ ગણાશ.ે
9જનેે અ ની અછત હોયઅને પોતાને માનવંતો માનતો હોય તેના કરતાં
જે નમ્ન ગણાતો હોય પણ તેને ચાકર હોય તો તે શ્રે છે.
10ભલો માણસ પોતાના પ ુના જીવની સંભાળ રાખે છે,
પણ દુ માણસની દયા કૂ્રરતા સમાન હોય છે.
11 પોતાની જમીન ખેડનારને ુષ્કળ અ મળશ;ે
પણ નકામી વાતો પાછળ દોડનાર ૂખર્ છે.
12 દુ માણસો ૂંડાની ૂંટ લેવા ઇચ્છે છે,
પણ સદાચાર નાં ૂળ તો ફળદ્રપ છે.
13 દુ માણસના હોઠોનાં ઉલ્લંઘનો તેઓને પોતાને માટે ફાંદો છે,
પણ સદાચાર ઓ સંકટમાંથી છૂટા થશે.
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14 માણસ પોતે બોલેલા શ ોથી સંતોષ પામશે
અને તેને તેના કામનો બદલો પાછો મળશ.ે
15 ૂખર્નો માગર્ તેની પોતાની નજરમાં સાચો છે,
પણ જ્ઞાની માણસ સાર સલાહ પર લક્ષઆપે છે.
16 ૂખર્ પોતાનો ુસ્સો તરત પ્રગટ કર દે છે,
પણ ડા ો માણસ અપમાન ગળ જાય છે.
17સત્ય ઉચ્ચારનાર નેક પ્રગટ કરે છે,
પણ જૂઠો સાક્ષી છેતર પડ કરે છે.
18અ વચાર વાણી તલવારની જમે ઘા કરે છે
પણ જ્ઞાની માણસની જીભના શ ો આરોગ્યરૂપ છે.
19જે હોઠ સત્ય બોલે છે તેઓ શા ત રહે છે
અને જૂઠા બોલી જીભ ક્ષ ણક રહે છે.
20જઓે ખરાબ યોજનાઓ કરે છે તેઓનાં મન કપટ છે,
પણ શાં તની સલાહઆપનાર ુખ પામે છે.
21સદાચાર ને કઈ ુકશાન થશે ન હ,
પર ુ દુ ો ુશ્કેલીઓથી ભરેલા હોય છે.
22 યહોવાહ જૂઠાને ધ ારે છે,
પણ સત્યથી વતર્નારાઓ તેમને આનંદરૂપ છે.
23 ડા ો ુરુષ ડહાપણને છુપાવે છે,
પણ ૂખર્ પોતાની ૂખાર્ઈ જાહેર કરે છે.
24ઉદ્યમીનો હાથ અ ધકાર ભોગવશ,ે
પર ુ આળ ુ માણસ પાસે મજૂર કરાવવામાં આવશે.
25 પોતાના મનની ચતાઓ માણસને ગમગીન બનાવે છે,
પણ માયા ુ શ ો તેને ુશ કરે છે.
26 નેક વાન માણસ પોતાના પડોશીને સાચો માગર્ બતાવે છે,
પણ દુ ોનો માગર્ તેને ગેરમાગ દોરે છે.
27આળ ુ માણસ પોતે કરેલો શકાર રાંધતો નથી,
પણ ઉદ્યમી માણસ થ ું એ મહા ૂલી સંપ મેળવવા જે ું છે.
28 નેક ના માગર્માં જીવન છે.
અને એ માગર્માં મરણ છે જ ન હ.
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13
1જ્ઞાની દ કરો પોતાના પતાની શખામણ માને છે,
પણ અ ડયલ દ કરો ઠપકાને ગણકારતો જ નથી.
2 માણસ પોતાના શ ોથી હતકારક ફળ ભોગવે છે,
પણ કપટ નો જીવ જુલમ વેઠશે.
3 પોતા ું મોં સંભાળ ને બોલનાર પોતાના જીવ ું રક્ષણ કરે છે,
પર ુ જીભને છૂટ ૂકનાર વનાશ નોતરે છે.
4આળ ુનો જીવ ઇચ્છા કરે છે, પણ ક ું પામતો નથી,
પણ ઉદ્યમી ક્ત ૂણર્ ર તે સં ુ હોય છે.
5સદાચાર માણસ જૂઠને ધ ારે છે,
પણ દુ માણસ અપમાન અને ફજતેીનો ભોગ બને છે.
6 નેક ભલા માણસો ું રક્ષણ કરે છે;
પણ દુ તા પાપીઓને ઉથલાવી નાખે છે,
7 કેટલાક ક ું ન હોવા છતાં ધનવાન હોવાનો દભ કરે છે
અને કેટલાક એવા પણ છે કે જઓે કગાળ હોવા છતાં ધનવાન હોય છે.
8 દ્ર વાનના જીવનો બદલો તે ું દ્ર છે,
પણ ગર બ ક્તને ધમક સાંભળવી પડતી નથી.
9 નેક વાનોનો પ્રકાશઆનંદ છે,
પણ દુ નો દ વો હોલવી નાંખવામાં આવશ.ે
10અ ભમાનથી તો કેવળ ઝઘડો જ ઉત્પ થાય છે;
પણ સાર સલાહ માનનારાઓ પાસે ડહાપણ છે.
11 કુમાગ મેળવેલી સંપ કદ ટકતી નથી.
પણ મહેનતથી સંગ્રહ કરેલી સંપ ની ૃ દ્ધ થાય છે.
12આશા ું ફળ મળવામાં વલંબ થતાં અંતઃકરણ ઝૂરે છે,
પણ ઇચ્છાઓની પ ર ૂણર્તા જ જીવન છે.
13 શખામણને નકારનારનો નાશ થાય છે,
પણઆજ્ઞાઓનો આદર કરનારને બદલો મળે છે.
14જ્ઞાની ું શક્ષણજીવનનો ઝરો છે,
જે તે ક્તને ૃત્ ુના ફાંદામાંથી ઉગાર લે છે.
15સાર સમજવાળાને કૃપા મળે છે,
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પણ કપટ નો માગર્ ખરબચડો છે.
16 પ્રત્યેક ડા ો માણસ ડહાપણથી નણર્ય લે છે;
પણ ૂખર્ પોતાની ૂખાર્ઈ જાહેર કરે છે.
17 દુ સંદેશાવાહક ુશ્કેલીમાં સપડાઈ જાય છે,
પણ વ ા ુ સંદેશવાહક સમાધાન લાવે છે.
18જે શખામણનો ત્યાગ કરે છે તેને ગર બી અને અપમાન પ્રાપ્ત થાય

છે,
પણ ઠપકાનો સ્વીકાર કરે છે તેને માન મળે છે.
19ઇચ્છાની ૃ પ્ત આત્માને મીઠ લાગે છે,
પણ દુ તાથી પાછા વળ ું એ ૂખ ને આઘાતજનક લાગે છે.
20જો ું જ્ઞાની માણસોની સંગત કરશે, તો ું જ્ઞાની થશ.ે
પણ જે ૂખર્ની સોબત કરે છે તેને ુકસાન થશે.
21 પાપીઓની પાછળ ુકસાન લાગે ું રહે છે,
પણ જે સારા માણસો છે તેઓને હતકારક બદલો મળશ.ે
22સારો માણસ પોતાનાં સંતાનોનાં સંતાનોને માટે વારસો ૂક જાય છે,
પણ પાપી ું ધન નેક વાનને સારુ ભર ૂકવામાં આવે છે.
23ગર બોના ખેતરમાં ઘણું અનાજ ઊપજે છે,
પણ અન્યાયના કારણથી નાશ પામનારા માણસો પણ છે.
24જે પોતાના બાળકને શસ્તપાલનની કેળવણી માટે સોટ મારતો નથી

તે પોતાના બાળકનો દશુ્મન છે;
પણ તેના પર પ્રી ત કરનાર તેને વેળાસર શક્ષા કરે છે.
25 નેક વાન પોતાને સંતોષ થતાં ુધી ખાય છે,
પણ દુ ું પેટ હમેશાં ૂ ુંને ૂ ું જ રહે છે.

14
1 દરેક સમજુ ી પોતાના ઘરની આબાદ વધારે છે,
પણ ૂખર્ ી પોતાને જ હાથે તેનો નાશ કરે છે.
2જે વ નીયતામાં ચાલે છે તે યહોવાહનો ડર રાખે છે,
પણ જે પોતાના માગ માં અવળો ચાલે છે તે તેને ધ ારે છે.
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3 ૂખર્ના ુખમાં અ ભમાનની સોટ છે*,
પણ જ્ઞાનીઓના હોઠ તેઓ ું રક્ષણ કરે છે.
4 ાં બળદ ન હોય ત્યાં ગભાણ સાફ જ રહે છે,
પણ બળદના બળથી ઘણી ઊપજ થાય છે.
5 વ ા ુ સાક્ષી જૂઠુ બોલશે ન હ,
પણ જૂઠો સાક્ષી જૂઠુ જ બોલે છે.
6હાંસી ઉડાવનાર ડહાપણ શોધે છે પણ તેને જડ ું નથી,
પણ ડાહ ક્ત પાસે ડહાપણ સહેલાઈથી આવે છે.
7 ૂખર્ માણસથી દૂર રહે ું,
તેની પાસે તને જ્ઞાનવાળા શ ો સાંભળવા ન હ મળે,
8 પોતાનો માગર્ સમજવામાં ડા ા માણસ ું ડહાપણ છે,
પણ ૂખર્ની ૂખાર્ઈ તે ું કપટ છે.
9 ૂખર્ પ્રાય ને હસવામાં ઉડાવે છે,
પણ પ્રામા ણક માણસો ઈ રની કૃપા મેળવે છે.
10અંતઃકરણ પોતે પોતાની વેદના જાણે છે,
અને પારકા તેના આનંદમાં જોડાઈ શકતો નથી.
11 દુ ું ઘર પાયમાલ થશે,
પણ પ્રામા ણકનો તં ુ સ ૃદ્ધ રહેશ.ે
12એક એવો માગર્ છે જે માણસને ઠ ક લાગે છે,
પણ અંતે તે ું પ રણામ તો મરણનો માગર્ નીવડે છે.
13હસતી વેળાએ પણ હૃદય ખ હોય છે,
અને હષર્નો અંત શોક છે.
14 પાપી હૃદયવાળાએ પોતાના જ માગર્ ું ફળ ભોગવ ું પડશે
અને સારો માણસ પોતાનાં જ કમ ું ફળ માણે છે.
15ભોળો માણસ બ ું માની લે છે,
પણ ચ ુર માણસ પોતાની વતર્ ૂક બરાબર તપાસે છે.
16જ્ઞાની માણસ દુ તાથી દૂર રહે છે†,
પણ ૂખર્ માણસ ઉન્મ થઈને બેદરકાર બને છે.
* 14:3 14:3 તેનો અ ભમાન તેને વધારે બોલવા પ્રેરે છે † 14:16 14:16 જ્ઞાની
માણસ યહોવાહનો ભય રાખે છે
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17જલદ ક્રોધ કરનાર ૂખાર્ઈ કર બેસે છે,
અને દુ યોજનાઓ ઘડનાર ધ ાર પામે છે‡.
18ભોળા લોકો ૂખાર્ઈનો વારસો પામે છે,
પણ ડા ા માણસોને વદ્યાનો ુગટ પહેરાવવામાં આવે છે.
19 દુ ોને સજ્જનો આગળ ઝૂક ું પડે છે,
અને જઓે દુ છે તેઓને સદાચાર ઓને બારણે નમ ું પડે છે.
20ગર બને પોતાના પડોશીઓ પણ ધ ારે છે,
પર ુ ધનવાનને ઘણા મત્રો હોય છે.
21 પોતાના પડોશીને ુચ્છ ગણનાર પાપ કરે છે,
પણ ગર બ પર દયા કરનાર આશીવાર્ દત છે.
22 ૂંડ યોજનાઓ ઘડનાર ું ૂલ નથી કરતા?
પણ સાર યોજનાઓ ઘડનારને કૃપા અને સત્ય પ્રાપ્ત થશે.
23 ાં મહેનત છે ત્યાં લાભ પણ હોય છે,
પણ ાં ખાલી વાતો જ થાય ત્યાં માત્ર ગર બી જઆવે છે.
24જ્ઞાનીઓનો ુગટ તેઓની સંપ છે,
પણ ૂખ ની ૂખાર્ઈ તે જ તેમનો બદલો છે.
25સાચો સાક્ષી જીવનોને બચાવે છે,
પણ કપટ માણસ જૂઠાણું ઉચ્ચારે છે.
26 યહોવાહનાં ભયમાં દૃઢ વ ાસ સમાયેલો છે,
તેનાં સંતાનોને તે આશ્રયઆપે છે.
27 મોતના ફાંદામાંથી છૂટ જવાને માટે,
યહોવાહનો ભય જીવનનો ઝરો છે.
28 ઘણી પ્રજા તે રાજા ું ગૌરવ છે,
પણ પ્રજા વના શાસક નાશ પામે છે.
29જે ક્રોધ કરવામાં ધીમો છે તે વધારે સમજુ છે,
પણ ઉતાવ ળયા સ્વભાવનો માણસ ૂખાર્ઈને પ્રદ શત કરે છે.
30 હૃદયની શાં ત શર ર ું જીવન છે;
પણ ઈષ્યાર્ હાડકાનો સડો છે.
‡ 14:17 14:17 જ્ઞાની માણસ શાંત રહે છે
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31ગર બ પર જુલમ કરનાર તેના સજનહાર ું અપમાન કરે છે,
પણ ગર બ પર કૃપા રાખનાર તેને માન આપે છે.
32 દુ ને પોતાની દુ તાથી હડસેલી નાખવામાં આવશ,ે
પર ુ ન્યાયી માણસને પોતાના ૃત્ ુમાં પણઆશા હોય છે§.
33 ુ દ્ધમાનના હૃદયમાં ડહાપણ વસે છે,
પણ ૂખર્ના અંતરમાં ડહાપણ નથી હો ું તે જણાઈઆવે છે.
34 ન્યાયીપણાથી પ્રજા મહાન બને છે,
પણ પાપ તો પ્રજા ું કલંક છે.
35 ુ દ્ધમાન સેવક પર રાજાની કૃપા હોય છે,
પણ બદનામી કરાવનાર પર તેમનો ક્રોધ ઊતરે છે.

15
1 નમ્ર ઉ ર ક્રોધને શાંત કર દે છે,
પણ કઠોર શ ો ર સ ચઢાવે છે.
2જ્ઞાની ક્તની વાણી ડહાપણ ઉચ્ચારે છે,
પર ુ ૂખર્ની વાણી ૂખાર્ઈથી ઉભરાય છે.
3 યહોવાહની દૃ સવર્ત્ર હોય છે,
તે સારા અને ખરાબ પર લક્ષ રાખે છે.
4 નમર્ળ જીભજીવન ું ૃક્ષ છે,
પણ કુ ટલતા આત્માને ભાંગી નાખે છે.
5 ૂખર્ પોતાના પતાની શખામણને ુચ્છ ગણે છે,
પણ ઠપકાને ગંભીરતાથી લક્ષમાં લેનાર શાણો થાય છે.
6 નેક વાનોના ઘરમાં ધનનો ભંડાર છે,
પણ દુ ની કમાણીમાં આફત હોય છે.
7જ્ઞાની માણસના હોઠો ડહાપણ ફેલાવે છે,
પણ ૂખર્ ું હૃદય ૂખર્તા ફેલાવે છે.
8 દુ ના યજ્ઞાપર્ણને યહોવાહ ધ ારે છે,
પર ુ પ્રામા ણકની પ્રાથર્નાથી તે પ્રસ થાય છે.
9 દુ ના માગર્થી યહોવાહ કટાળે છે,
§ 14:32 14:32 ન્યાયી માણસને પોતાના સત્યમાં પણઆશા હોય છે
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પર ુ ની તને માગ ચાલનાર પર તે પ્રેમ દશાર્વે છે.
10સદ્દમાગર્ને તજી દઈને જનારને આકર સજા થશે,
અને ઠપકાનો તરસ્કાર કરનાર મરણ પામશે.
11શેઓલ તથા અબદોન યહોવાહ સમક્ષ ુલ્લાં છે;
તો માણસોનાં હૃદય કેટલાં વશેષ ુલ્લાં હોવાં જોઈએ?
12 તરસ્કાર કરનારને કોઈ ઠપકો આપે તે તેને ગમ ું હો ું નથી;
અને તે જ્ઞાની માણસની પાસે જવા પણ ઇચ્છતો નથી.
13અંતરનો આનંદ ચહેરાને પ્ર લ્લત કરે છે,
પર ુ હૃદયમાં શોક હોય તો મન ભાંગી જાય છે.
14જ્ઞાની હૃદય ડહાપણની ઇચ્છા રાખે છે,
પર ુ ૂખર્નો આહાર ૂખાર્ઈ છે.
15જઓેને સતાવવામાં આવે છે તેઓના સવર્ દવસો ખરાબ જ છે,
પણ ુશ અંતઃકરણવાળાને તો સતત મજબાની જે ું હોય છે.
16 ઘણું ઘન હોય પણ તે સાથે ુશ્કેલીઓ હોય, તેના કરતા થોડુ ધન

હોય
પણ તે સાથે યહોવાહનો ભય હોય તે વધારે ઉ મ છે.
17 વૈર ને ત્યાં ુ બળદના ભોજન કરતાં
પ્રેમી માણસને ત્યાં સાદાં શાકભાજી ખાવાં ઉ મ છે.
18ગરમ મજાજનો માણસ ઝઘડા ઊભા કરે છે,
પણ ધીરજવાન માણસ ક જયાને શાંત પાડે છે.
19આળ ુનો માગર્ કાંટાથી ભરાયેલી જાળ જવેો છે,
પણ પ્રામા ણકનો માગર્ વઘ્નોથી ુક્ત છે.
20 ડા ો દ કરો પોતાના પતાને ુખી કરે છે,
પણ ૂખર્ દ કરો પોતાની માતાને ુચ્છ ગણે છે.
21અજ્ઞાનીને ૂખાર્ઈ આનંદરૂપ લાગે છે,
પણ ુ દ્ધમાન માણસ સીધે માગ ચાલે છે.
22સલાહ વનાની યોજના નષ્ફળ જાય છે,
પર ુ ુષ્કળ સલાહથી તે સફળ થાય છે.
23 પોતાના ુખે આપેલા ઉ રથી ક્ત ુશ થાય છે;
અને યોગ્ય સમયે બોલાયેલો શ કેટલો સરસ લાગે છે!
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24જ્ઞાની માણસ માટે તે જીવન તરફ જતો માગર્ છે કે,
જે તેને શેઓલ તરફ જતા માગથી પાછો વાળે છે.
25 યહોવાહ અ ભમાની ું ઘર તોડ પાડે છે,
પણ વધવાની હદ તે કાયમ રાખશ.ે
26 દુ ની યોજનાઓથી યહોવાહ કટાળે છે,
પર ુ તેમની દૃ એ દયા ુના શ ો ુદ્ધ છે.
27જે લોભી છે તે પોતાના જ કુટુબ પર આફત લાવે છે,
પર ુ જે લાંચને ધ ારે છે તે ું જીવનઆબાદ થશે.
28સદાચાર માણસ વચાર કર ને ઉ ર આપે છે,
પણ દુ પોતાના ુખે ખરાબ વાતો વહેતી ૂકે છે.
29 યહોવાહ દુ થી દૂર રહે છે,
પણ તે સદાચાર ની પ્રાથર્ના સાંભળે છે.
30આંખોના અજવાળાથી હૃદયને આનંદ થાય છે*,
અને સારા સમાચાર શર રન†ે ુ બનાવે છે.
31 ઠપકા ું પ રણામ જીવન છે,એ બાબત
સાંભળનારની ગણતર જ્ઞાનીઓમાં થાય છે.
32 શખામણનો ત્યાગ કરનાર પોતે પોતાના જ જીવનને ુચ્છ ગણે છે,
પણ ઠપકાને સ્વીકારનાર ુ દ્ધ પ્રાપ્ત કરે છે.
33 યહોવાહનો ભય ડહાપણ ું શક્ષણ છે,
પહેલા દ નતા છે અને પછ માન છે.

16
1 માણસો મનમાં સંકલ્પ કરે છે,
પણજીભથી ઉ ર આપવો તે યહોવાહના હાથમાં છે.
2 માણસના સવર્ માગ તેની પોતાની નજરમાં તો ચોખ્ખા છે,
પણ યહોવાહ તેઓનાં મનની ુલના કરે છે.
3 તારાં કામો યહોવાહને સોંપી દે
એટલે તાર યોજનાઓ સફળ થશે.
4 યહોવાહે દરેક વસ્ ુને પોતપોતાના હે ુને માટે સજીર્ છે,

* 15:30 15:30 હસતાં ચેહરો † 15:30 15:30 હાડકાં
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હા, દુ ોને પણ સંકટના દવસને માટે સ ાર્ છે.
5 દરેક અ ભમાની અંતઃકરણવાળ ક્તને યહોવાહ ધ ારે છે,
ખાતર રાખજો તે શક્ષા પામ્યા વગર રહેશે ન હ.
6 દયા તથા સત્યતાથી પાપ ું પ્રાય ત થાય છે
અને યહોવાહના ભયથી માણસો દુ તાથી દૂર રહે છે.
7 ારે કોઈ માણસના માગર્થી યહોવાહ ુશ થાય છે,
ત્યારે તે તેના દશુ્મનોને પણ તેની સાથે શાં તથી રાખે છે.
8અન્યાયથી મળેલી ઘણી આવક કરતાં,
ન્યાયથી મળેલી થોડ આવક સાર છે.
9 માણસ ું મન પોતાના માગર્ની યોજના કરે છે,
પણ તેનાં પગલાં ચલાવવા ું કામ યહોવાહના હાથમાં છે.
10 રાજાના હોઠોમાં ઈ રવાણી છે,
તે ું ુખ ખોટો ઇનસાફ કરશે ન હ.
11 પ્રામા ણક ત્રાજવાં યહોવાહનાં છે;
કોથળ ની અંદરના સવર્ વજ નયાં તેમ ું કામ છે.
12 ારે દુ કમ કરવાથી રાજાઓને કટાળો આવે છે,
ત્યારે સારાં કામોથી રા ાસન ર થાય છે.
13 નેક હોઠો રાજાને આનંદદાયક છે
અને તેઓ યથાથર્ બોલનાર ઉપર પ્રેમ રાખે છે.
14 રાજાનો કોપ ૃત્ ુદૂતો જવેો છે,
પણ શાણી ક્ત પોતાના ુસ્સાને શાંત પાડશે.
15 રાજાના ુખના પ્રકાશમાં જીવન છે
અને તેની કૃપા પાછલા વરસાદના વાદળાં જવેી છે.
16સોના કરતાં ડહાપણ મેળવ ું એ કેટ ું ઉ મ છે.
ચાંદ કરતાં સમજણ મેળવવી વધારે યોગ્ય છે.
17 દુ તાથી દૂર જ ું એ જ પ્રામા ણક માણસનો રાજમાગર્ છે;
જે પોતાનો માગર્ સંભાળે છે તે પોતાના આત્મા ું રક્ષણ કરે છે.
18અ ભમાન ું પ રણામ નાશ છે
અને ગ વ સ્વભાવનો અંત પાયમાલી છે.
19ગર બની સાથે નમ્રતા રાખવી તે સારુ છે
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તે અ ભમાનીની સાથે ૂંટના ભાગીદાર થવા કરતાં વધારે સારુ છે.
20જે પ્ર ુના વચનો ું ચતન કરે છે તે ું હત થશ;ે
અને જે કોઈ યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે તે આનં દત છે.
21જ્ઞાની અંત:કરણવાળો માણસ સમજદાર કહેવાશે;
અને તેની મીઠ વાણીથી સમજદાર ની ૃ દ્ધ થાય છે.
22જનેી પાસે સમજ હોય તેને માટે સમજણજીવનદાતા છે,
પણ ૂખર્ માટે શક્ષા એ તેઓની ૂખાર્ઈ છે.
23જ્ઞાની ું હૃદય તેના ુખને શીખવે છે
અને તેના હોઠોને સમજની ૃ દ્ધ કર આપે છે.
24 માયા ુ શ ો મધ જવેા છે,
તેઓઆત્માને મીઠા લાગે છે અને હાડકાંને આરોગ્ય આપે છે.
25એક એવો માગર્ છે જે માણસને સાચો લાગે છે,
પણ અંતે તે ૃત્ ુ તરફ લઈ જાય છે.
26 મજૂરની ૂખ તેની પાસે મજૂર કરાવે છે;
તેની ૂખ એમ કરવા તેને આગ્રહ કરે છે.
27અધમ માણસ અપરાધ કરે છે
અને તેની બોલી બાળ ૂકનાર અ જવેી છે.
28 દુ માણસ ક જયાકકાસ કરાવે છે,
અને કૂથલી કરનાર નજીકના મત્રોમાં ટ પડાવે છે.
29 હસક માણસ પોતાના પડોશીને છેતરે છે
અને ખરાબ માગર્માં દોર જાય છે.
30આંખ મટકાવનાર ક્ત ુશ્કેલી લાવનાર યોજનાઓ કરે છે;
હોઠ ભીડનાર ક્ત કઈક અ ન કર રહ હોય છે.
31સફેદ વાળ એે ગૌરવનો તાજ છે;
સત્યને માગ ચાલનારને એ મળે છે.
32જે ક્રોધ કરવે ધીમો તે પરાક્રમી કરતાં સારો છે,
અનેજે પોતાના મજાજને કા ૂમાં રાખે છે તે શહેરજીતનાર કરતાં ઉ મ

છે.
33 ચઠ્ઠ ખોળામાં નાખવામાં આવે છે,
પણ તે બધાનો નણર્ય તો યહોવાહના હાથમાં છે.
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17
1જે ઘર મજબાનીથી ભર ૂર હોય પણ ક જયાકકાસવા ું
હોય તેના કરતાં શાં ત સ હત રોટલીનો ૂકો ટુકડો સારો છે.
2 ડહાપણથી વતર્નાર ચાકર બદનામી કરાવનાર દ કરા પર અ ધકાર

ચલાવશે
અને એ ચાકરને દ કરાના ભાઈઓમાં વારસનો ભાગ મળશે.
3ચાંદ ને ગાળવા માટે કુલડ હોય છે અને સોનાને માટે ભઠ્ઠ હોય છે.
પણ અંત:કરણને પારખનાર યહોવાહ છે.
4જે કોઈ ક્ત અ ન વાત સાંભળે છે તે દુ છે;
જે જૂઠો છે તે ુકસાનકારક જીભ તરફ ધ્યાન આપે છે.
5જે ગર બની મશ્કર કરે છે તે તેના સજનહારની નદા કરે છે
અને જે કોઈ બીજાની વપ ને જોઈને રાજી થાય છે તે શક્ષા પામ્યા

વગર રહેશે ન હ.
6સંતાનોનાં સંતાનો ૃદ્ધ ુરુષનો ુગટ છે
અને સંતાનોનો મ હમા તેઓનાં માતા પતા છે.
7ભાવ ૂણર્ ભાષણ ૂખર્ને ઘટ ું નથી;
મહા ુરુષોને માટે જૂઠુ બોલ ું એ અઘ ટત છે.
8જનેે બ ક્ષસ મળે છે તે તેની નજરમાં ૂલ્યવાન પથ્થર જવેી છે;

ાં ાં તે જાય છે, ત્યાં ત્યાં તે ઉદય પામે છે.
9 દોષને ઢાંકનાર પ્રેમ શોધે છે,
પણ તેને જ વારવાર બોલ્યા કરનાર ઇ મત્રોમાં અંતર પાડે છે.
10 ૂખર્ને સો ફટકાના કરતાં ુ દ્ધમાનને
એક ઠપકાનો ઘા વધારે ઊંડ અસર કરે છે.
11 દજુન હમેશા આફતો શોધ્યા કરે છે.
તે માટે તેની સામે કૂ્રર સંદેશાવાહક મોકલવામાં આવશ.ે
12જનેાં બચ્ચાં છ નવી લીધાં હોય એવી ર છણ કોઈને મળજો;
પણ ૂખાર્ઈ કરતો ૂખર્ કોઈને ન મળો.
13જો કોઈ ભલાઈનો બદલો ૂરાઈથી વાળે છે,
તો તેના ઘરમાંથી ૂરાઈ દૂર થશે ન હ.
14 કોઈ પાણીને બહારઆવવા ું બાકુ કર આપ,ે તે માફક જ ઝઘડાનો

આરભ છે,
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માટે ઝઘડો થયા અગાઉ સમાધાન કર લો.
15જે કોઈ દુ ને નદ ષ ઠરાવે છે અને જે કોઈ નેક વાનને દોષપાત્ર ઠરાવે

છે
તે બ ેને યહોવાહ ધ ારે છે.
16 ારે ૂખર્ને ુ દ્ધ હોતી નથી
ત્યારે ડહાપણ ખર દવા તેના હાથમાં ૂલ્ય ાંથી હોય?
17 મત્ર સવર્ સમયે પ્રી ત રાખે છે
અને ભાઈ સંકટના સમયને માટે જ જન્મ્યો છે.
18અ લહ ન વગરનો માણસ જ
પોતાના પડોશીનો જામીન થાય છે.
19 ક જયો ચાહનાર પાપ કરે છે;
જે પોતાનો દરવાજો* વશાળ બનાવે છે, તે વનાશ શોધે છે†.
20 કુ ટલ હૃદયના માણસ ું કદ હત થ ું નથી;
આડ જીભવાળો માણસ વપ માં આવી પડે છે.
21 ૂખર્ને પેદા કરનાર દ:ુખી થાય છે;
ૂખર્ના પતાને કદ આનંદ થતો નથી.

22આનંદ હૃદય એ ઉ મઔષધ છે,
પણ ઘાયલ થયે ું મન હાડકાંને ૂકવી નાખે છે.
23 દુ માણસ છાની ર તે લાંચ લઈને
ઇનસાફના માગર્ ઊંધા વાળે છે.
24 ુ દ્ધમાન ક્તની આંખ ડહાપણ પર જ હોય છે,
પણ ૂખર્ની આંખો ૃથ્વીના છેડા પર ચોંટેલી હોય છે.
25 ૂખર્ ુત્ર પતાને માટે થારૂપ
અને પોતાની માતાને માટે કડવાશરૂપ છે.
26 વળ નદ ષને દડ કરવો તથા
પ્રામા ણકપણાને લીધે સજ્જનોને મારવા એ યોગ્ય નથી.
27થોડાબોલો માણસ શાણો છે,
ઠડા મજાજનો માણસ ુ દ્ધમાન હોય છે.
28 ૂખર્ ૂપ રહે ત્યાં ુધી તે ડા ો ગણાય છે,

* 17:19 17:19 ફાટક † 17:19 17:19 જે ઘમંડથી વાત કરે છે, તે નાશ લાવે છે
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ાં ુધી તે બોલે ન હ, ત્યાં ુધી તે શાણો લેખાય છે.

18
1 જુદો પડલેો માણસ ફક્ત પોતાની ઇચ્છાઓ વશે જ વચારે છે
અને બધી સાર સલાહોને ુસ્સાથી નકારે છે.
2 ૂખર્ને ુ દ્ધમાં રસ નથી હોતો,
પણ તેને ફક્ત પોતાનાં મંત ોને જ રજૂ કરવાં હોય છે.
3 ારે દુ આવે છે ત્યારે સાથે ુચ્છકાર પણ લેતો આવે છે,
અપક ત સાથે શરમ અને નદા પણઆવે છે.
4 માણસના ુખના શ ો ઊંડા પાણી જવેા છે;
ડહાપણનો ઝરો વહેતી નદ જવેો છે.
5 દુ ની શેહશરમ રાખવી
અથવા ઇનસાફમાં નેક માણસનો અન્યાય કરવો એ સારુ નથી.
6 ૂખર્ના હોઠ ક જયા કરાવે છે
અને તે ું ુખ ફટકા માગે છે.
7 ૂખર્ ું મોં એ તેનો વનાશ છે
અને તેના હોઠ એ તેના પોતાના આત્માનો ફાંદો છે.
8 કૂથલીના શ ો સ્વા દ ભોજનના કો ળયા જવેા હોય છે
અને તે તરત ગળે ઊતર જઈને શર રના અંદરના ભાગમાં પહોંચી જાય

છે.
9 વળ જે પોતાનાં કામ કરવામાં ઢ લો છે
તે ઉડાઉનો ભાઈ છે.
10 યહોવાહ ું નામ મજ ૂત કલ્લો છે;
નેક વાન તેમાં નાસી જઈને ુર ક્ષત રહે છે.
11 ધનવાન માણસ ું ધન એ તે ું કલ્લેબંધીવા ું શહેર છે
અને તેની પોતાની માન્યતા પ્રમાણે તે ઊંચા કોટ જે ું છે.
12 માણસ ું હૃદય અ ભમાની થયા પછ નાશઆવે છે,
પણ વનમ્રતા સન્માનની અગાઉઆવે છે.
13સાંભ ા પહેલાં જવાબઆપવામાં
ૂખાર્ઈ તથા લજ્જા છે.

14 હમતવાન માણસ પોતા ું દ:ુખ સહન કર શકશ,ે
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પણ ઘાયલ મન કોણ વેઠ શકે?
15 ુ દ્ધશાળ ક્ત ડહાપણ પ્રાપ્ત કરવા મથે છે
અને જ્ઞાની ક્તના કાન ડહાપણ શોધે છે.
16 ક્તની ભેટ તેને માટે માગર્ ુલ્લો કરે છે
અને તેને મહત્વની ક્તની સમક્ષ લઈ જાય છે.
17જે પોતાનો દાવો પ્રથમ માંડે છે તે વાજબી દેખાય છે
પણ તેનો પ્ર તવાદ આવીને તેને ઉઘાડો પાડે છે.
18 ચઠ્ઠ નાખવાથી તકરાર સમી જાય છે
અને સમથ ના ભાગ વહેંચવામાં આવે છે.
19 દભુાયેલા ભાઈ સાથે સલાહ કરવી તે કલ્લાવાળા નગરને જીતવા

કરતાં ુશ્કેલ છે
અને એવા ક જયા કલ્લાની ૂંગળો જવેા છે.
20 માણસ પોતાના ુખના ફળથી પેટ ભર ને ખાશે,
તેના હોઠોની ઊપજથી તે ધરાશે.
21 મરણ તથા જીવન જીભના અ ધકારમાં છે
અને જે તેને પ્રેમ કરશે તે તે ું ફળ ખાશે.
22જનેે પત્ની મળે તે તેને માટે સાર બાબત છે
અને તેથી તેને યહોવાહની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.
23ગર બ દયાને માટે કાલાવાલા કરે છે,
પણ દ્વ વાન ઉદ્ધતાઈથી જવાબઆપે છે.
24જે ઘણા મત્રો કરે છે તે પોતા ું ુકસાન વહોરે છે,
પણ એક એવો મત્ર છે કે જે ભાઈના કરતાં નકટનો સંબંધ રાખી રહે

છે.

19
1અવ ું બોલનારા ૂખર્ શ્રીમંત કરતાં
પ્રામા ણકપણાથી વતર્નાર ગર બ ક્ત સાર છે.
2 વળ ડહાપણ વગરની આકાંક્ષા સાર નથી
અને ઉતાવળાં પગલાં ભરનાર પાપમાં પડે છે.
3 ક્ત પોતાની ૂખાર્ઈથી પાયમાલ થાય છે
અને તે ું હૃદય યહોવાહ વરુદ્ધ ચડાય છે.
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4સંપ ઘણા મત્રો વધારે છે,
પણ ગર બ ક્તના મત્રો તેને છોડ જાય છે.
5 જૂઠો સાક્ષી સજા પામ્યા વગર રહેશે ન હ.
અને ાસે ાસે જૂઠુ બોલનાર માણસ સજાથી બચી જશે ન હ.
6 ઉદાર માણસની મહેરબાની માટે ઘણા માણસો ુશામત કરે છે
અને દરેક માણસ દાતારનો મત્ર થવા ચાહે છે.
7 દ રદ્ર ના સવર્ ભાઈઓ તેનો ધ ાર કરે છે,
તેના મત્રો વશેષે કર ને તેનાથી કેટલે બધે દૂર જાય છે!
તે તેઓને બોલાવે છે, પણ તેઓ ચાલ્યા ગયા છે.
8જે ડહાપણ મેળવે છે તે પોતાના આત્માને જ ચાહે છે.
જે વવેક જાળવે છે તે સાર વસ્ ુને મેળવે છે.
9 જૂઠો સાક્ષી શક્ષા પામ્યા વગર રહેશે ન હ,
પણ જે ાસે ાસે જૂઠુ બોલે છે તે અવશ્ય નાશ પામશે.
10 ૂખર્ને માટે મોજશોખ ભોગવવો શોભાસ્પદ નથી
ુલામોને રાજકુમારો પર સ ા ચલાવે તે કેટ ું બ ું અઘ ટત છે.

11 માણસની વવેક ુ દ્ધ તેના ક્રોધને શાંત કરે છે
અને અપરાધની ક્ષમા આપવી એ તેનો મ હમા છે.
12 રાજાનો ક્રોધ સહની ગજના જવેો છે,
પણ તેની કૃપા ઘાસ પરના ઝાકળ જવેી છે.
13 ૂખર્ ુત્ર પોતાના પતાને વપ રૂપ છે;
અને ક જયાખોર પત્ની સતત ટપકતા પાણી જવેી છે.
14 ઘર અને ધન તો પતા તરફથી વારસામાં મળે છે,
પણ ડાહ પત્ની યહોવાહ તરફથી મળે છે.
15આળસ ભર નદ્રામાં નાખે છે
અને આળ ુ માણસને ૂખ વેઠવી પડે છે.
16જેઆજ્ઞા ું પાલન કરે છે તે પોતાના આત્મા ું રક્ષણ કરે છે,
પણ જે પોતાના માગ વષે બેદરકાર છે તે ૃત્ ુ પામે છે.
17ગર બ પર દયા રાખનાર યહોવાહને ઉછ ું આપે છે
અને તે તેને તેનાં ુકૃત્યોનો બદલો આપશ.ે
18આશા છે ત્યાં ુધી તારા બાળકને શક્ષા કર
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અને તેનો નાશ કરવાને ું મન ન લગાડ.
19ઉગ્ર ક્રોધીને શક્ષા ભોગવવી પડશે;
જો ું તેને બચાવવા જશે, તો તારે વારવાર તેમ કર ું પડશ.ે
20સલાહ સાંભળ ને શખામણ સ્વીકાર;
જથેી ું તારા આ ુષ્યનાં અં તમ ભાગમાં જ્ઞાની થાય.
21 માણસના મનમાં ઘણી યોજનાઓ હોય છે,
પણ ફક્ત યહોવાહની ઇચ્છાઓ જ કાયમ રહેશે.
22 માણસ પોતાની દયા ૃ ના પ્રમાણમાં પ્રય થાય છે;
જૂઠા માણસ કરતાં ગર બ માણસ વધારે સારો છે.
23 યહોવાહ ું ભય જીવનદાન
અને સંતોષ આપે છે
તેથી તે ું ભય રાખનાર પર
ુકસાનકારક માર આવશે ન હ.

24આળ ુ પોતાનો હાથ થાળ માં ૂકે છે ખરો,
પણ તેને પોતાના મોં ુધી ઉઠાવવા ું તે ું મન થ ું નથી.
25 તરસ્કાર કરનાર ક્તને મારશો, તો ભોળો શાણો થશે;
ુ દ્ધમાનને ઠપકો આપશો, તો તે ડહાપણમાં પ્રવીણ થશ.ે

26જે ુત્ર પોતાના પતાને ૂંટે છે અને પોતાની માતાને કાઢ ૂકે છે
તે બદનામ કરાવનાર તથા બટ્ટો લગાડનાર દ કરો છે.
27 હે મારા દ કરા, જો ું ડહાપણની વાતો સાંભળવા ું બંધ કર શ,
તો ું ડહાપણના શ ોને ખોઈ નાખીશ.
28 દુ સાક્ષી ન્યાયની મશ્કર કરે છે
અને દુ ું ુખ અન્યાયને ગળ જાય છે.
29 તરસ્કાર કરનારાઓને માટે શક્ષા
અને ૂખ ની પીઠને માટે ફટકા તૈયાર કરેલા છે.

20
1 દ્રાક્ષારસ હાંસી ઊડાવનાર છે અને દારૂ દગો મચાવે છે;
જે કોઈ પીવાની ૂલ કરે છે તે જ્ઞાની નથી.
2 રાજાની ધમક સહની ગજના જવેી છે;
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તેને કોપાવનાર પોતાના જ જીવની વરુદ્ધ અપરાધ કરે છે.
3ઝઘડાથી દૂર રહે ું એ માણસને માટે શોભાસ્પદ છે,
પણ દરેક ૂખર્ ઝઘડો કરવા માટે ઊતાવળો હોય છે.
4આળ ુ માણસ શયાળા ું બહા ું કાઢ ને ખેડતો નથી,
તેથી કાપણી વખતે પાક લેવા જાય છે, ત્યારે તેને ક ું મળ ું નથી.
5અ લ માણસના મનમાં ઊંડા પાણી જવેી છે;
પણ સમજણો માણસ તેને બહાર કાઢ લાવશે.
6 ઘણા લોકો પોતપોતાનો કરેલો ઉપકાર કહ બતાવશ,ે
પણ જનેા પર વ ાસ રાખી શકાય એવો માણસ ાં મળે?
7 ન્યાયી માણસ પોતાના પ્રામા ણક માગર્માં ચાલે છે
અને તેના પછ તેને અ ુસરનારા તેનાં બાળકો આશીવાર્ દત છે.
8 ન્યાયાસન પર બરાજલેો રાજા પોતા ું કામ જાહેર કરે છે
પોતાની આંખથી બધી દુ તાને વખેર નાખે છે.
9 કોણ કહ શકે કે, “મેં મારુ અંત:કરણ ુદ્ધ ક ુ છે,
હુ પાપથી ુક્ત થયો છુ?”
10જઓે જુદાં જુદાં વજ નયાં અને મા પયાં રાખે છે,
યહોવાહ તે બ ેને ધ ારે છે.
11 વળ છોકરાં પણ પોતાનાં આચરણથી ઓળખાય છે કે,
તેઓનાં કાય ુદ્ધ અને સાચાં છે કે કેમ?
12 કાન કે જે સાંભળે છે અને આંખ કે જે જોઈ શકે છે
તે બ ેને યહોવાહે બના ાં છે.
13ઊંઘ સાથે પ્રીત કર શ ન હ, રખેને ું દ રદ્રાવ ામાં આવી પડ;ે
તાર આંખો ઉઘાડ એટલે ું અ થી ૃપ્ત થશે.
14 “આતો નકા ું છે! નકા ું છે!” એ ું ખર દનાર કહે છે,
પણ તે ત્યાંથી ગયા પછ બડાઈ મારે છે.
15 ુષ્કળ સો ું ુષ્કળ માણેકમોતી
કરતાં જ્ઞાની હો ું વધારે કમતી જે ું છે.
16અજાણ્યાના જામીન થનારનાં વ ો લઈ લે,
પારકાનો જામીન થનારને જવાબદાર ગણ.
17અસત્યની રોટલી માણસને મીઠ લાગે છે
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પણ પાછળથી તે ું મોં કાંકરાથી ભરાઈ જાય છે.
18 દરેક યોજના સલાહથી પ ર ૂણર્ થયેલી છે
માટે ચ ુરની ૂચના પ્રમાણે તારે ુદ્ધ કર ુ.ં
19જે કૂથલી કરવા માટે અહ તહ ભટકે છે
તે ુપ્ત વાતો પ્રગટ કરે છે માટે એવા માણસના કામમાં હાથ નાખતો

ન હ.
20જો કોઈ ક્ત પોતાનાં માતા કે પતાને શાપ આપે છે,
તો તેનો દ વો ઘોર અંધકારમાં હોલવી નાખવામાં આવશ.ે
21જે વારસો જલદ થી સંપાદન કરવામાં આવે છે
તેનો અંત આશીવાર્ દત થશે ન હ.
22 “હુ દુ તાનો બદલો લઈશ!” એ ું તારે ન કહે ું જોઈએ;
યહોવાહની રાહ જો અને તે તને ઉગાર લેશે.
23 જુદાં જુદાં વજ નયાંને યહોવાહ ધ ારે છે
અને ખોટુ ત્રાજ ું રાખ ું એ સારુ નથી.
24 યહોવાહ માણસના પગલાંને દોરે છે,
તો પછ માણસ કેવી ર તે પોતાનો માગર્ સમજી શકે?
25 વગર વચારે એમ કહ દે ું કે, “આવસ્ ુઓ પ વત્ર છે,”
અને માનતા માન્યા પછ તેના વષે તપાસ કરવી એ માણસને ફાંદારૂપ

છે.
26જ્ઞાની રાજા દુ ોને વખેર નાખે છે
અને તેઓને કચડ નાખે છે.
27 માણસનો આત્મા યહોવાહનો દ વો છે,
તે હૃદયના અંતરના ભાગોને તપાસે છે.
28 કૃપા અને સત્ય રાજા ું રક્ષણ કરે છે,
તે ું રા ાસન વફાદાર પર ટકે ું છે.
29 ુવાનો ું ગૌરવ તેઓ ું બળ છે
અને ૃદ્ધ ુરુષોની શોભા માથાનાં પા ળયાં છે.
30ચાબખા અને ઘા દુ તાને ૂંસી નાખે છે
અને ફટકા હૃદયના અંતરના ઊંડાણ ુધી પહોંચે છે.
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21
1 પાણીના પ્રવાહ જે ું રાજા ું મન યહોવાહના હાથમાં છે;
તે ાં ચાહે છે ત્યાં તેને દોરે છે.
2 માણસનો દરેક માગર્ તેની પોતાની નજરમાં તો સીધો દેખાય છે,
પણ યહોવાહ તેના હૃદયની ુલના કરે છે.
3 ન્યાય તથા નેક નાં કૃત્યો કરવાં
તે યહોવાહને યજ્ઞ કરતાં પણ વધારે પસંદ છે.
4અ ભમાની આંખો તથા ગ વ હૃદય
તે દુ ોને દ વારૂપ છે, પણ તે પાપ છે.
5 ઉદ્યમીના વચારો ું ુષ્કળ ફળ મળે છે,
પણ દરેક ઉતાવ ળયો ફક્ત નધર્ન બને છે.
6 જૂઠ જીભથી ઘન સંપાદન કર ું તે આમતેમ ઘસડાઈ જતા ુમાડા

જે ું છે,
એ ું કરનાર મોત માગે છે.
7 દુ લોકોનો અત્યાચાર તેઓને પોતાને જ ઘસડ જાય છે,
કારણ કે, તેઓ ન્યાય કરવાની ના પાડે છે.
8અપરાધીનો માગર્ વાંકો ૂંકો છે,
પણ સંતોનાં કાય સીધા હોય છે.
9 ક જયાખોર ીની સાથે વશાળ ઘરમાં રહેવા કરતાં
અગાશીના એક ૂણામાં રહે ું વધારે સારુ છે.
10 દુ ક્ત ખોટુ ઇચ્છે છે;
તેની નજરમાં તેનો પડોશી પણ કૃપાપાત્ર દેખાતો નથી.
11 ારે ઘમંડ ક્તને શક્ષા થાય છે, ત્યારે ભોળો સાવચેત બને છે;
અને ારે ડા ાને શક્ષણ મળે છે, ત્યારે તે વદ્વાન થાય છે.
12 ન્યાયી લોકો દુ ના ઘર ઉપર નજર રાખે છે,
પણ ઈ ર દુ ોને ઊથલાવી પાડ ને પાયમાલ કરે છે.
13જે કોઈ ગર બની ૂમ સાંભળ ને પોતાના કાન બંધ કરે છે,
તેઓ ારે પોતે પોકારશ,ે ત્યારે તેઓ ું સાંભળવામાં આવશે ન હ.
14 છૂપી ર તે આપેલ ભેટથી ક્રોધ શમી જાય છે,
છુપાવેલી લાંચથી ભારે રોષ શમી જાય છે.
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15 નેક વાનો ન્યાય કરવામાં આનંદ માને છે,
પણ દષુ્કમ ઓને તો તે વનાશરૂપ છે.
16સમજણનો માગર્ છોડ ને ચાલનાર માણસ
મરણ પામેલાઓની સભામાં આવી પડશે.
17 મોજશોખ ઉડાવનાર માણસ દ રદ્ર થશ;ે
દ્રાક્ષારસ અને તેલનો ર સયો ધનવાન થશે ન હ.
18 નેક વાનોનો બદલો દુ લોકોને
અને પ્રામા ણકોનો બદલો કપટ ને ભરવો પડશ.ે
19 ક જયાખોર અને ુસ્સાવાળ ીની સાથે રહેવા કરતાં
ઉજ્જડ પ્રદેશમાં જઈ રહે ું સારુ છે.
20જ્ઞાનીના ઘરમાં ૂલ્યવાન ભંડાર તથા તેલ છે,
પણ ૂખર્ તેનો દૂર ઉપયોગ કરે છે.
21જે નેક તથા દયા ું અ ુકરણ કરે છે,
તેને જીવન, નેક તથા સન્માન મળે છે.
22જ્ઞાની માણસ સમથર્ નગરના કોટ પર ચઢે છે
અને જે સામથ્યર્ પર તેનો ભરોસો હતો તેને તે તોડ પાડે છે.
23જે કોઈ પોતાના ુખની તથા જીભની સંભાળ રાખે છે
તે સંકટમાં પોતાના આત્મા ું રક્ષણ કરે છે.
24જે માણસ ઘમંડ છે; તે ું નામ “ તરસ્કાર” કરનાર છે,
તે અ ભમાનથી મદોન્મ પણે વત છે.
25આળ ુની ૂખ જ તેને માર નાખે છે,
કારણ કે તેના હાથ કામ કરવાની ના પાડે છે.
26એવા માણસો હોય છે કે જઓેઆખો દવસ લોભ જ કયાર્ કરે છે,
પણ નેક માણસ તો આપે છે અને હાથ પાછો ખેંચી રાખતો નથી.
27 દુ નો યજ્ઞ કટાળારૂપ છે,
તે બદઇરાદાથી યજ્ઞ કરે, તો તે કેટલો બધો કટાળારૂપ થાય.
28 જૂઠ સાક્ષી ૂરનાર નાશ પામશે,
પર ુ જે માણસ ધ્યાનથી સાંભળે છે તેની જીત થશે.
29 દુ માણસ પોતાની ુખ ુદ્રા કઠોર કરે છે,
પણ પ્રામા ણક તો પોતાના માગર્નો વચાર કર ને વત છે.
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30 કોઈ પણ ડહાપણ, ુ દ્ધ કે મસલત
યહોવાહની આગળ ચાલી શકે ન હ.
31 ુદ્ધના દવસ માટે ઘોડો તૈયાર કરવામાં આવે છે,
પણ વજય તો યહોવાહ દ્વારા જ મળે છે.

22
1સારુ નામ એ ુષ્કળ ધન કરતાં
અને પ્રેમ ુક્ત રહેમ નજર સોનારૂપા કરતાં ઇચ્છવાજોગ છે.
2 દ રદ્ર અને દ્ર વાન એક બાબતમાં સરખા છે
કે યહોવાહે તે બ ેના ઉત્પ કતાર્ છે.
3 ડા ો માણસઆફતને આવતી જોઈને સંતાઈ જાય છે,
પણ ૂખર્ માણસઆગળ ચાલ્યો જાય છે અને દડાય છે.
4 વનમ્રતા તથા ધન, સન્માન તથા જીવન
એ યહોવાહના ભયનાં ફળ છે.
5આડા માણસના માગર્માં કાંટા અને ફાંદા છે;
જે માણસને જીવન વહા ું છે તે તેનાથી દૂર રહે છે.
6બાળકે જે માગર્માં ચાલ ું જોઈએ તેમાં ચાલવા ું તેને શક્ષણઆપ
અને ારે તે ૃદ્ધ થાય ત્યારે તેમાંથી તે ખસે ન હ.
7 ધનવાન ગર બ ઉપર સ ા ચલાવે છે
અને દેણદાર લેણદારનો ુલામ છે.
8જે અન્યાય વાવશે તે વપ લણશે
અને તેના ક્રોધની સોટ થર્ જશે.
9 ઉદાર દૃ ના માણસ પરઆશીવાર્દ ઊતરશે
કારણ કે તે પોતાના અ માંથી દ રદ્ર ને આપે છે.
10 ઘમંડ ક્તને દૂર કર એટલે ઝઘડો પણ સમી જશે
અને મારામાર તથા અપમાનનો અંત આવશે.
11જે હૃદયની ુદ્ધતા ચાહે છે
તેના બોલવાના પ્રભાવને લીધે
રાજા તેનો મત્ર થશ.ે
12 યહોવાહની દૃ જ્ઞાનીની સંભાળ રાખે છે,
પણ કપટ માણસના શ ોને તે ઉથલાવી નાખે છે.
13આળ ુ કહે છે, “બહાર તો સહ છે!
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હુ રસ્તામાં માય જઈશ.”
14 પર ી ું ુખ ઊંડ ખાઈ જે ું છે;
જે કોઈ તેમાં પડે છે તેના ઉપર યહોવાહનો કોપ ઊતરે છે.
15 ૂખાર્ઈ બાળકના હૃદયની સાથે જોડાયેલી છે,
પણ શક્ષાની સોટ તેનામાંથી તેની ૂખાર્ઈને દૂર કરશે.
16 પોતાની માલ મલકત વધારવાને માટે જે ગર બને ત્રાસઆપે છે
અથવા જે ધનવાનને બ ક્ષશઆપે છે તે પોતે કગાલાવ ામાં આવશ.ે

જ્ઞાનીઓનાં ત્રીસ ની તવચન
17જ્ઞાની માણસોના શ ો ધ્યાનથી સાંભળ
અને મારા ડહાપણ પર તારુ અંતઃકરણ લગાડ.
18 કેમ કે જો ું તેઓને તારા અંતરમાં રાખે
અને જો તેઓ બ ે તારા હોઠો પર ર થાય તો તે ુખકારક છે.
19 તારો ભરોસો યહોવાહ પર રહે,
માટે આજે મેં તને, હા, તને તે જણા ાં છે.
20 મેં તારા માટે ુબોધ અને ડહાપણની
ત્રીસ કહેવતો એટલા માટે લખી રાખી છે કે,
21સત્યનાં વચનો ું ચો સ જાણે
જથેી તને મોકલનાર છે તેની પાસે જઈને સત્ય વચનોથી ું તેને ઉ ર

આપ?ે
22ગર બને ૂંટ શ ન હ, કારણ કે તે ગર બ છે,
તેમ જ રસ્તાઓમાં પડ રહેલા ગર બો પર પણ જુલમ ન કર,
23 કારણ કે યહોવાહ તેમનો પક્ષ કર ને લડશે
અને જઓે તેઓ ું છ નવી લે છે તેઓના જીવ તે છ નવી લેશ.ે
24 ક્રોધી માણસ સાથે મત્રતા ન કર
અને તામસી માણસની સોબત ન કર.
25જથેી ું તેના માગ શીખે
અને તારા આત્માને ફાંદામાં લાવી નાખ.ે
26 વચનઆપનારાઓમાંનો જામીન
અને દેવાને માટે જામીન આપનાર એ બેમાંથી ું એકે પણ થઈશ ન હ.
27જો તાર પાસે દે ું ૂકવવા માટે કઈ ન હોય
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તો તાર નીચેથી તે તારુ બછા ું શા માટે ન લઈ જાય?
28 તારા પ ૃઓએ જે અસલના સીમા પથ્થર ન કયાર્ છે
તેને ન ખસેડ.
29 પોતાના કામમાં ઉદ્યોગી હોય એવા માણસને ું ું જુએ છે? તે

રાજાઓની હજૂરમાં ઊભો રહે છે;
તે સામાન્ય લોકોની આગળ ઊભો રહેતો નથી.

23
1 ારે ું કોઈ અ ધકાર ની સાથે જમવા બેસે,
ત્યારે તાર આગળજે પીરસે ુ હોય* તે ું ૂબ ધ્યાનથી અવલોકન કર.
2જો ું ખાઉધરો હોય,
તો તારે ગળે છર ૂક.
3 સ્વા દ વાનગીઓથી લોભાઈ ન જા,
કારણ કે તે કપટ ભોજન છે.
4 ધનવાન થવા માટે તન તોડ ને મહેનત ન કર;
હો શયાર થઈને પડ ું ૂકજ.ે
5જે કઈ વસાત ું નથી તે પર ું તાર દૃ ચોંટાડશે
અને અચાનક દ્ર આકાશમાં ઊડ જશે
અને ગરુડ પક્ષીના જવેી પાંખો ન ે ધારણ કરે છે.
6 કજૂસ માણસ ું અ ન ખા
તેની સ્વા દ વાનગીથી ું લોભાઈ ન જા,
7 કારણ કે જવેો તે વચાર કરે છે, તેવો જ તે છે.
તે તને કહે છે, “ખાઓઅને પીઓ!”
પણ તે ું મન તારા પ્રત્યે નથી.
8જે કો ળયો તેં ખાધો હશે, તે તારે ઓક કાઢવો પડશે
અને તારાં મીઠાં વચનો થર્ જશે.
9 ૂખર્ના સાંભળતાં બોલીશ ન હ,
કેમ કે તારા શ ોના ડહાપણનો તે તરસ્કાર કરશે.
10 પ્રાચીન સીમા પથ્થરોને ખસેડ શ ન હ
અથવા અનાથના ખેતરોમાં પ્રવેશ કર શ ન હ.
* 23:1 23:1 જે તાર આગળ બેઠેલો હોય
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11 કારણ કે તેઓનો ઉદ્ધારનાર બળવાન છે
તે તાર વરુદ્ધ તેના પક્ષની હમાયત કરશે.
12 શખામણ પર તારુ મન લગાડ
અને ડહાપણના શ ોને તારા કાન દે.
13બાળકને ઠપકો આપતાં ખચકાઈશ ન હ;
કેમ કે જો ું તેને સોટ માર શ તો તે કઈ મર જશે ન હ.
14જો ું તેને સોટ થી માર શ,
તો ું તેના આત્માને શેઓલમાં જતાં ઉગારશે.
15 મારા દ કરા, જો તારુ હૃદય જ્ઞાની હોય,
તો મારુ હૃદય હરખાશ.ે
16 ારે તારા હોઠો નેક વાત બોલશે,
ત્યારે મારુ અંતઃકરણ હરખાશ.ે
17 તારા મનમાં પાપીની ઈષ્યાર્ ન કર શ, પણ હમેશા યહોવાહથી ડર ને

ચાલજ.ે
18 ત્યાં ચો સ ભ વષ્ય છે
અને તાર આશા સાથર્ક થશે.
19 મારા દ કરા, માર વાત સાંભળ અને ડા ો થા
અને તારા હૃદયને સાચા માગર્માં દોરજ.ે
20 દ્રાક્ષારસ પીનારાઓની
અથવા માંસના ખાઉધરાની સોબત ન કર.
21 કારણ કે દ્રાક્ષારસ પીનારાઓ તથા ખાઉધરાઓ કગાલવ ામાં

આવશે
અને ઊંઘ તેમને ચીંથરેહાલ કર દેશે.
22 તારા પોતાના પતા ું કહે ું સાંભળ
અને ારે તાર માતા ૃદ્ધ થાય ત્યારે તેને ુચ્છ ન ગણ.
23સત્યને ખર દ, પણ તેને વેચીશ ન હ;
હા, ડહાપણ, શખામણ તથા ુ દ્ધને પણ ખર દ.
24 ની તમાન દ કરાનો પતા આનંદથી હરખાય છે
અને જે દ કરો શાણો છે તે તેના જન્મઆપનારને આનંદ આપશે.
25 તારા માતા પતા પ્રસ થાય એ ું કર
અને તાર જન્મઆપનાર માતાને હષર્ થાય એ ું કર.
26 મારા દ કરા, મને તારુ હૃદયઆપ
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અને તાર આંખો મારા માગ ને લક્ષમાં રાખે.
27ગ ણકા એક ઊંડ ખાઈ છે
અને પર ી એ સાંકડો કૂવો છે.
28 તે ૂંટારાની જમે સંતાઈને તાક રહે છે
અને માણસોમાં કપટ ઓનો વધારો કરે છે.
29 કોને અફસોસ છે? કોણ ગમગીન છે? કોણ ઝઘડે છે?
કોણ ફ રયાદ કરે છે? કોણ વગર કારણે ઘવાય છે?
કોની આંખોમાં રતાશ છે?
30જે ઘણીવાર ુધી દ્રાક્ષારસ પધા કરે છે તેઓન,ે
જઓે મશ્ર મધ શોધવા જાય છે તેઓને અફસોસ છે.
31 ારે દ્રાક્ષારસ લાલ હોય,

ારે તે પ્યાલામાં પોતાનો રગ પ્રકાશતો હોય
અને ારે તે સરળતાથી પેટમાં ઊતરતો હોય, ત્યારે તે પર દૃ ન કર.
32આખરે તે સપર્ની જમે કરડે છે
અને નાગની જમે ડસે છે.
33 તાર આંખો અજાણ્યા વસ્ ુઓ જોશે
અને તારુ હૃદય વપર ત બાબતો બોલશે.
34હા, કોઈ સ ુદ્રમાં ૂતો હોય કે,
કોઈ વહાણના સઢના થાંભલાની ટોચ પરઆડો પડલેો હોય, તેના જવેો

ું થશ.ે
35 ું કહેશે કે, “તેઓએ મારા પર પ્રહાર કય !” “પણ મને વાગ્ ું ન હ.
તેઓએ મને માય , પણ મને કઈ ખબર પડ ન હ.
હુ ારે જાગીશ? મારે ફર એકવાર પી ું છે.”

24
1 દુ માણસોની અદેખાઈ ન કર,
તેઓની સાથે રહેવાની ઇચ્છા ન કર.
2 કારણ કે તેઓનાં મન હસાના વચારો કરે છે
અને તેઓના હોઠ ઉપદ્રવની વાતો કરે છે.
3 ડહાપણ વડે ઘર બંધાય છે
અને ુ દ્ધથી તે ર થાય છે.
4 ડહાપણ વડે સવર્ ૂલ્યવાન તથા
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ુખદાયક દ્ર થી ઓરડાઓ ભર ૂર થાય છે.
5બહાદરુ માણસ બળવાન હોય છે,
પણ જે ક્ત પાસે ડહાપણ છે તે બહાદરુ ક્ત કરતાં વધારે

બળવાન હોય છે.
6 કેમ કે ચ ુર માણસની સલાહ પ્રમાણે ું ુદ્ધ કરશે
અને વધારે સલાહકાર ઓમાં સલામતી છે.
7 ડહાપણ એ ૂખર્ની શ ક્ત ઉપરાંત છે;
તે જાહેરમાં પોતા ું ુખ ખોલી શકતો નથી.
8જે ખોટાં કામ કરવા માટે ુ ક્તઓ રચે છે
તેને લોકો ઉપદ્રવી ુરુષ કહેશ.ે
9 ૂખર્ની યોજનાઓ પાપી છે
અને લોકો બડાઈ કરનારને ધ ારે છે.
10જો ું સંકટને દવસે ના હમત થઈ જાય,
તો તારુ બળ થોડુ જ છે.
11જઓેને મોત માટે ઘસડ જવામાં આવે છે તેઓને છોડાવ
જઓે માયાર્ જવાની તૈયાર માં છે તેઓને છોડાવવા ું ૂકતો ન હ.
12જો ું કહે કે, “અમે તો એ જાણતા નહોતા.”
તો જે અંત:કરણોની ચકાસણી કરે છે તે ું તેનો વચાર કરશે ન હ?
અને જે તારા જીવનો રક્ષક છે તે ું નથી જાણતો?
અને ું તે દરેક માણસને તેની કરણી પ્રમાણે ફળઆપશે ન હ?
13 મારા દ કરા, મધ ખા કેમ કે તે ુણકાર છે,
મધ ું ચાકુ પણ ખા, કેમ કે તેનો સ્વાદ તને મીઠો લાગે છે.
14ખરેખર ડહાપણ તારા આત્માને માટે છે,
જો તને તે મ ું હોય, તો તને તે ું પ્ર તફળ મળશે
અને તાર આશા થર્ જશે ન હ.
15 હે દુ માણસ, સજ્જનના ઘર
આગળ લાગ જોઈ બેસી રહ શ ન હ,
તેના ઘર પર આક્રમણ કર શ ન હ.
16 કારણ કે ની તમાન માણસ સાત વાર પડશે
તોપણ તે પાછો ઊભો થશ,ે
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પણ દુ ો વપ થી પાયમાલ થઈ જશે.
17 ારે તારા દશુ્મનની પડતી થાય, ત્યારે હષર્ ન કર
અને ારે તે પાયમાલ થાય ત્યારે તારા હૃદયમાં ું મ થતો ન હ.
18 ન હ તો યહોવાહ તે જોઈને નારાજ થશે
અને તેના ઉપરથી પોતાનો રોષ પાછો ખેંચી લેશે.
19 દષુ્કમ ઓને લીધે ું ચડાતો ન હ
અને દુ ોની અદેખાઈ ન કર.
20 કારણ કે દજુનો ું કોઈ ભ વષ્ય નથી
અને દુ ોનો દ વો હોલવાઈ જશે.
21 મારા દ કરા, યહોવાહ ું તથા રાજા ું ભય રાખ;
બળવાખોરો સાથે કશો સંબંધ ન રાખ,
22 કારણ કે તેઓના પર અચાનક આફતઆવી પડશે
અને તે બ ેના તરફથી આવતા વનાશની ખબર કોને છે?

વ ુ જ્ઞાનવચનો
23આપણ જ્ઞાનીઓનાં વચન છે.
ન્યાયમાં પક્ષપાત બતાવવો તે યોગ્ય નથી.
24જે કોઈ દુ ને કહે છે, “ ું નેક છે,”
તે લોકો દ્વારા શા પત ગણાશે અને પ્રજાઓ તેને ધ ારશે.
25 પણ જે કોઈ દો ષતને ઠપકો આપશે તેઓઆનં દત થશે
અને તેઓના પર ઘણો આશીવાર્દ ઊતરશે.
26જે કોઈ સાચો જવાબઆદર ૂવર્ક આપે છે,
તે હોઠો ું ુંબન કરે છે.
27 તારુ બહાર ું કામ તૈયાર રાખ
અને તારા ખેતર ું કામ તૈયાર કર
અને ત્યારપછ તારુ ઘર બાંધ.
28 વનાકારણ તારા પડોશી વરુદ્ધ સાક્ષી ૂર શ ન હ
અને તારા હોઠોથી ઠગાઈ ન કર.
29એમ ન કહે કે, “જે ું તેણે મને ક ુ છે, તે ું હુ તેને કર શ;
તેને તેના કામ પ્રમાણે હુ બદલો આપીશ.”
30 હુ આળ ુ ક્તના ખેતર પાસે થઈને
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તથા બેવકૂફ માણસની દ્રાક્ષવાડ પાસે થઈને જતો હતો;
31 ત્યારે મેં જો ું તો તેમાં બધે ઝાંખરાં ઊગી નીક ાં હતા,ં
જમીન કાંટાથી છવાઈ ગઈ હતી
અને તેની પથ્થરનો કોટ ૂટ ગયો હતો.
32 પછ મેં જો ું અને વચાર કય ;
હુ સમ ો અને મને શખામણ મળ .
33હજી થોડ ક નદ્રા, થોડ ક ઊંઘ લેવા દો,
થોડ ક વાર હાથ વાળ ને ૂવા દો.
34એમ કરવાથી તાર દ રદ્રતા ૂંટારાની જમે
અને તાર કગાલાવ ા હ થયારબંધ માણસની જમે આવી પહોંચશ.ે

25
ુલેમાનનાં ની તવચનોનો બીજો ુચ્છ

1 આ પણ ુલેમાનનાં ની તવચનો છે કે, જનેો ઉતારો યહૂ દયાના
રાજા હઝ કયાના માણસોએ કય હતો.
2 કોઈ બાબત ુપ્ત રાખવી તેમાં ઈ રનો મ હમા છે,
પણ કોઈ બાબત શોધી કાઢવી એમાં રાજા ું ગૌરવ છે.
3જમેઆકાશની ઊંચાઈ તથા ૃથ્વી ું ઊંડાણ હોય છે,
તેમ રાજાઓ ું મન અગાધ છે.
4ચાંદ માંથી નકામો ભાગ કાઢ નાખો,
એટલે ચાંદ નો કાર ગર તેમાંથી વાસણ બનાવી શકશ.ે
5 તેમ રાજા પાસેથી દુ ોને દૂર કરો,
એટલે તે ું સહાસન ન્યાય વડે ર થશે.
6 રાજાની હાજર માં પોતાની બડાઈ ન કર
અને મોટા માણસોની જગ્યાએ ઊભા ન રહે.
7 ઉમરાવના દેખતાં તને નીચે ઉતારવામાં આવે તેના કરતાં,
“આમઆવો” કહ ને ઉપર બેસાડવામાં આવે એ વધારે સારુ છે.
8 દાવામાં જલદ ઊતર ન પડ.
કેમ કે આખરે તારો પ્ર તવાદ તને ઝંખવાણો પાડે
ત્યારે ું કર ું તે તને ૂઝે ન હ?
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9 તારા દાવા વષે તારા પ્ર તવાદ સાથે જ વવાદ કર
અને બીજાની ુપ્ત વાત ઉઘાડ ન કર,
10 રખેને તે સાંભળનાર તાર નદા કરે
અને તારા પરનો બટ્ટો દૂર થાય ન હ.
11 પ્રસંગને અ ુસર ને બોલેલો શ

ચાંદ ની ટોપલીમાંનાં સોનાનાં સફરજન જવેો છે.
12જ્ઞાની ક્તએઆપેલો ઠપકોઆજ્ઞાં કતના કાનમાં સોનાની કડ ઓ
તથા સોનાના ઘરેણાં જવેો છે.
13 ફસલના સમયમા*ં બરફની શીતળતા જવેી લાગે છે
તેવી જ વ ા ુ સંદેશાવાહક તેના મોકલનારાઓને લાગે છે;
તે પોતાના મા લકના આત્માને તાજો કરે છે.
14જે કોઈ ભેટો આપવાની થર્ ડફાસો મારે છે,
પણ કઈઆપતો નથી, તે વરસાદ વગરનાં વાદળાં તથા પવન જવેો છે.
15લાંબી ુદતની સહનશીલતાથી અ ધકાર ું મન માને છે
અને કોમળ જીભ હાડકાને ભાંગે છે.
16જો તને મધ મ ું હોય, તો જોઈએ તેટ ું જ ખા
રખેને તે તારા ગળા ુધી આવે અને તારે તે ઓક કાઢ ું પડ.ે
17 ું તારા પડોશીના ઘરમાં કવ ચત જજા,
ન હ તો તે તારાથી કટાળ ને તારો ધ ાર કરશે.
18 પોતાના પડોશી વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂરનાર માણસ
હથોડા, તલવાર તથા તી ણ તીર જવેો છે.
19સંકટસમયે અ વ ા ુ માણસ પર ૂકેલો વ ાસ
સડલેા દાંત અને ઊતર ગયેલા પગ જવેો છે.
20જે દઃુખી દલવાળા માણસઆગળ ગીતો ગાય છે,
તે ઠડ માં અંગ પરથી વ કાઢ લેનાર જવેો
અથવા ઘા પર સરકો† રેડનાર જવેો છે.
21જો તારો શ ુ ૂ ો હોય, તો તેને ખાવા માટે રોટલો આપ;
અને જો તે તરસ્યો હોય, તો પીવા માટે પાણી આપ.
22 કેમ કે એમ કરવાથી ું તેના માથા પર અંગારાનો ઢગલો કરશે
અને યહોવાહ તને તેનો બદલો આપશે.
* 25:13 25:13 ઉનાળો સમય † 25:20 25:20 મીઠુ
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23ઉ રનો પવન વરસાદ લાવે છે;
તેમ જ ચાડ કરનાર જીભ ક્રો ધત ચહેરો ઉપજાવે છે.
24 ક જયાખોર ીની સાથે વશાળ ઘરમાં રહે ું,
તે કરતાં અગાશીના ૂણામાં રહે ું સારુ છે.
25જે ું તરસ્યા જીવને માટે ઠડુ પાણી છે,
તેવી જ દૂર દેશથી મળેલી સાર ખબર છે.
26જવેો ડહોળાયેલો ઝરો અથવા વનાશક કૂવો છે,
તેવો જ દશુ્મનોની આગળથી ખસી જનાર નેક ુરુષ છે.
27 વ ુ પડ ું મધ ખા ું સારુ નથી,
તેમ જ પોતા ું મહત્વ શોધ ું એ કઈ પ્ર ત ા નથી.
28જે માણસ પોતાના પર કા ુ રાખી શકતો નથી
તે ખં ડયેર જવેો તથા કોટ વગરના નગર જવેો છે.

26
1 જમે ઉનાળાંમાં હમ અને કાપણી કરતી વખતે વરસાદ કમોસમનો

ગણાય
તેમ ૂખર્ને સન્માન શોભ ું નથી.
2ભટકતી ચકલી અને ઊડતા અબાબીલ પક્ષીની માફક,
વનાકારણે આપેલો શાપ કોઈને માથે લાગતો નથી.
3 ઘોડાને માટે ચા ૂક અને ગધેડાને માટે લગામ હોય છે,
તેમ ૂખ ની પીઠને માટે સોટ છે.
4 ૂખર્ને તેની ૂખાર્ઈ પ્રમાણે જવાબ નઆપ,
રખેને ું પણ તેના જવેો ગણાય.
5 ૂખર્ને તેની ૂખર્તા પ્રમાણે જ ઉ રઆપ,
ન હ તો તે પોતાની જ નજરમાં પોતાને ડા ો સમજશ.ે
6જે કોઈ ૂખર્ માણસની મારફતે સંદેશો મોકલે છે
તે પોતાના પગ કાપી નાખે છે અને તે ુકસાન વહોરે છે.
7 ૂખર્ના ુખેથી અપાતી શખામણ
પક્ષઘાતથી પીડાતા પગ જવેી છે.
8જે ક્ત ૂખર્ને માન આપે છે,
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તે પથ્થરના ઢગલામાં રત્નોની કોથળ ૂકનાર જવેો છે.
9જમે પીધેલાના હાથમાં કાંટાની ડાળ હોય છે
તેવી જ ર તે ૂખ ના ુખ ું દૃ ાંત તેમને જ નડે છે.
10ઉ મ કાર ગર બ ું કામ પોતે જ કરે છે
પણ ૂખર્ની પાસે કામ કરાવનાર વટેમા ુર્ને* રોજે રાખનાર જવેો છે.
11જમે કૂતરો ઓકે ું ખાવાને માટે પાછો આવે છે,
તેમ ૂખર્ પોતે કરેલી ૂલ વારવાર કરે છે.
12 પોતે પોતાને જ્ઞાની સમજનાર માણસને ું ું જુએ છે?
તેના કરતાં તો ૂખર્ને માટે વધારે આશા છે.
13આળ ુ માણસ કહે છે, “રસ્તામાં સહ છે!
ત્યાં ુલ્લી જગ્યાઓની વચ્ચે સહ છે.”
14જમે બારણું તેનાં મજાગરાં પર ફરે છે,
તેમ આળ ુ પોતાના બછાના પર આળોટે છે.
15આળ ુ પોતાનો હાથ થાળ માં નાખે છે ખરો
પણ તેને પાછો પોતાના મોં ુધી લાવતાં તેને થાક લાગે છે.
16હો શયાર થી ઉ ર આપી શકે તેવા સાત માણસો કરતાં
આળ ુ પોતાની નજરે પોતાને વધારે ડા ો ગણે છે.
17જે રસ્તે ચાલતાં પારકાના ક જયાની ખટપટમાં પડે છે
તે કૂતરાના કાન પકડનારના જવેો છે.
18જઓે બળતાં તીર ફેંકનાર પાગલ માણસ જવેો છે,
19 તેવી જ ક્ત પોતાના પડોશીને છેતર ને,
કહે છે “ ું હુ ગમ્મત નહોતો કરતો?”
20બળતણ ન હોવાથી અ હોલવાઈ જાય છે.
અને તેમ જ ચાડ કરનાર ન હોય, તો ત્યાં ક જયા સમી જાય છે.
21જમે અંગારા કોલસાને અને અ લાકડાંને સળગાવે છે,
તેમ ઝઘડાખોર માણસ ક જયા ઊભા કરે છે.
22 નદા કરનાર ક્તના શ ો સ્વા દ કો ળયા જવેા લાગે છે;
તે શર રના અંતરના ભાગમા ઊતર જાય છે.
23 કુ ટલ હૃદય અને મીઠ વાણી

* 26:10 26:10 દારૂ ડયા
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એઅ ુદ્ધ ચાંદ ની મ લનતાથી મઢેલા માટ ના વાસણ જવેાં છે.
24 ધ ારવા લાયક માણસ મનમાં દગો રાખે છે
અને પોતાના અંતરમાં તે કપટ ભર રાખે છે.
25 તે મીઠ મીઠ વાતો કરે, પણ તેના પર વ ાસ ન કર,
કારણ કે તેના હૃદયમાં સાતગણાં ષળયંત્રોના ઇરાદા ભરેલા હોય છે.
26જો કે તેનો દ્વ્રેષ કપટથી ઢકાયેલો હોય છે,
તોપણ તેની દુ તા સભા આગળ ઉઘાડ પડ જશે.
27જે બીજાને માટે ખાડો ખોદે તે પોતે તેમાં પડશે
અને જે કોઈ બીજાની તરફ પથ્થર ગબડાવે તે તેના પરજ પાછોઆવશે.
28 જૂઠ જીભે પોતે જઓેને ઘાયલ કયાર્ છે, તેઓનો તે દ્વષે કરે છે;
અને ુશામત કરનાર ક્ત પાયમાલી લાવે છે.

27
1આવતી કાલની બડાશ માર શ ન હ,
કારણ કે આવતીકાલે ું થઈ જશે તે ું જાણતો નથી.
2બીજો માણસ તારાં વખાણ ભલે કરે, પણ ું તારે ુખે તારાં વખાણ

ન કર;
પારકા કરે તો ભલે, પણ તારા પોતાના હોઠ ન કરે.
3 પથ્થર વજનદાર હોય છે અને રેતી ભારે હોય છે;
પણ ૂખર્ની ઉશ્કેરણી બંને કરતાં ભારે હોય છે.
4 ક્રોધ કૂ્રર છે અને કોપ રેલરૂપ છે,
પણ ઈષ્યાર્ આગળ કોણ ટક શકે?
5 છુપાવેલા પ્રેમ કરતાં
ઉઘાડો ઠપકો સારો છે.
6 મત્રના ઘા પ્રામા ણક હોય છે,
પણ દશુ્મનનાં ુંબન ુશામતથી ભરેલા હોય છે.
7 ધરાયેલાને મધ પણ કડ ું લાગે છે,
પણ ૂ ાને દરેક કડવી વસ્ ુ પણ મીઠ લાગે છે.
8 પોતા ું ઘર છોડ ને ભટકતી ક્ત
જણેે પોતાનો માળો છોડ દ ધો હોય તેવા પક્ષી જવેી છે.
9જમે ુગંધીથી અને અ રથી મન પ્રસ થાય છે,
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તેમ અંત:કરણથી સલાહઆપનાર મત્રની મીઠાશથી પણ થાય છે.
10 તારા પોતાના મત્રને તથા તારા પતાના મત્રને તજીશ ન હ;
વપ ને સમયે તારા ભાઈના ઘરે ન જા.
દૂર રહેતા ભાઈ કરતાં નજીકનો પડોશી સારો છે.
11 મારા દ કરા, જ્ઞાની થા અને મારા હૃદયને આનંદથી ભર દે,
જથેી મને મહેણાં મારનારને હુ જવાબઆપી શકુ.
12શાણો માણસઆફતને આવતી જોઈને તેને ટાળે છે,
પણ ૂખર્ માણસઆગળ વધતો રહે છે અને તેને લીધે સહન કરે છે.
13અજાણ્યા માટે જામીનગીર આપનાર ું વ લઈ લે
અને જો તે દરુાચાર ીનો જામીન થાય;
તો તેને જવાબદાર માં રાખ.
14જે કોઈ પરો ઢયે ઊઠ ને પોતાના મત્રને મોટે સાદે આશીવાર્દ આપે

છે,
તે તેને શાપ સમાન લાગશ.ે
15ચોમાસામાં વરસાદ ું સતત વરસ ું તથા
ક જયાળ ી એ બંને સરખાં છે.
16જે તેને રોક શકે તે પવનને રોક શકે,
અથવા પોતાના જમણા હાથમાં લગાડલેા તેલની ુગંધ પણ પકડ શકે.
17લોઢુ લોઢાને ધારદાર બનાવે છે;
તેમ એક મત્ર બીજા મત્રને તેજ બનાવે છે.
18જે કોઈ અંજીર સાચવે છે તે અંજીર ખાશે
અને જે પોતાના મા લકની કાળજી રાખે છે તે માન પામે છે.
19જમે માણસના ચહેરાની પ્ર તમા પાણીમાં પડે છે,
તેવી જ ર તે એક માણસના હૃદય ું પ્ર ત બબ બીજા માણસ પર પડે છે.
20જમે શેઓલ અને વનાશ કદ ૃપ્ત થતાં નથી;
તે જ ર તે માણસની આંખો* કદ ૃપ્ત થતી નથી.
21ચાંદ ગાળવા સારુ કુલડ અને સોનાને માટે ભઠ્ઠ હોય છે;
તેમ માણસની પર ક્ષા તેની પ્રશંસા ઉપરથી થાય છે.
22 જો ું ૂખર્ને ખાંડ ણયામાં નાખીને ખંડાતા દાણા સાથે સાંબેલાથી

ખાંડ,ે
* 27:20 27:20અ ભલાષ
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તોપણ તેની ૂખાર્ઈ તેનાથી જુદ પડવાની નથી.
23 તારાં ઘેટાંબકરાંની પ ર ત જાણવાની કાળજી રાખ
અને તારાં જાનવરની યોગ્ય દેખરેખ રાખ.
24 કેમ કે દ્ર સદા ટક ું નથી.
ું ુગટ વંશપરપરા ટકે છે?

25 ૂકુ ઘાસ લઈજવામાં આવે છે કે તરત ત્યાં કુમ ું ઘાસઊગી નીકળે
છે

અને પવર્ત પરની વનસ્પ તનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.
26 ઘેટાં તારા વ ોને અથ હોય છે
અને બકરાં તારા ખેતર ું ૂલ્ય છે.
27 વળ બકર ઓ ું દૂધ તારે માટે, તારા કુટુબને માટે
અને તાર દાસીઓના ુજરાન માટે ૂર ું થશ.ે

28
1 કોઈ માણસ પાછળ પ ું ન હોય તો પણ દુ ક્ત નાસી જાય છે,
પણ નેક વાનો સહના જવેા નીડર હોય છે.
2 દેશના અપરાધને લીધે તેના પર ઘણા હાકેમો થાય છે;
પણ ુ દ્ધમાન તથા જ્ઞાની માણસોથી તે ટક રહે છે.
3જે માણસ* પોતે નધર્ન હોવા છતાં ગર બ માણસો પર જુલમ ુજારે

છે
તે અનાજનો તદ્દન નાશ કરનાર વરસાદની હેલી જવેો છે.
4જઓે નયમ પાળતા નથી, તેઓ દજુનને વખાણે છે,
પણ જઓે નયમ ું પાલન કરે છે તેઓની સામે વરોધ કરે છે.
5 દુ માણસો ન્યાય સમજતા નથી,
પણ જઓે યહોવાહને શોધે છે તેઓઆ સઘળ બાબતો સમજે છે.
6જે માણસો પોતે ધનવાન હોવા છતાં અવળે માગ ચાલે છે,
તેના કરતાં પ્રામા ણકપણે ચાલનારો ગર બ વધારે સારો છે.
7જે દ કરો નયમને અ ુસરે છે તે ડા ો છે,
પણ નકામા લોકોની સોબત રાખનાર દ કરો પોતાના પતાના નામને બટ્ટો

લગાડે છે.
* 28:3 28:3અ ધકાર
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8જે કોઈ ભારે ાજ તથા નફો લઈને પોતાની સંપ ની ૃ દ્ધ કરે છે
તે દ રદ્ર પર દયા રાખનારને માટે તેનો સંગ્રહ કરે છે.
9જે માણસ ની ત નયમ પાળતો નથી અને પોતાના કાન અવળા ફેરવી

નાખે છે,
તેની પ્રાથર્ના પણ કટાળાજનક છે.
10જે કોઈ પ્રામા ણકને કુમાગ ભટકાવી દે છે,
તે પોતે પોતાના જ ખાડામાં પડે છે,
પણ નદ ષ માણસ ું ભ ું થાય છે અને તેને વારસો મળશ.ે
11 ધનવાન પોતાને પોતાની નજરમાં ડા ો માને છે,
પણ શાણો ગર બ તેની પાસેથી સત્ય સમજી લે છે.
12 ારે ન્યાયી વજયી થાય છે, ત્યારે આનંદોત્સવ થાય છે,
પણ ારે દજુનોની ચઢતી થાય છે, ત્યારે લોકો સંતાઈ જાય છે.
13જે માણસ પોતાના અપરાધોને છુપાવે છે, તેની આબાદ થશે ન હ,
પણ જે કોઈ તેઓને ક ૂલ કર ને તેનો ત્યાગ કરે છે, તેઓ પર દયા

કરવામાં આવશે.
14જે હમેશા સાવધ રહે છે તે ુખી છે†,
પણ જે માણસ પોતા ું હૃદય કઠોર કરે છે તે વપ માં પડશે.
15ગર બ લોકોને માથે દુ અ ધકાર હોય
તો તે ગજતા સહ તથા ભટકતા ર છ જવેો છે.
16સમજણ વગરનો શાસનકતાર્ જુલમો વધારે છે,
પણ જે લોભને તરસ્કારે છે તે લાંબો સમય રા કરશે.
17જે માણસે કોઈ ુરુષ ું ૂન ક ુ હશ,ે
તે નાસીને ખાડામાં પડશે,
કોઈએ તેને મદદ કરવી ન હ.
18જે પ્રામા ણકતાથી ચાલે છે તે ુર ક્ષત છે,
પણ જે પોતાના માગ થી ફટાય છે તેની અચાનક પડતી થશ.ે
19જે માણસ પોતાની જમીન ખેડે છે, તેને ુષ્કળ અનાજ મળશે,
પણ જઓે નકામી વસ્ ુઓની પાછળ દોડે છે તેઓ ૂબ ગર બ રહેશ.ે
20 વ ા ુ માણસઆશીવાર્દથી ભર ૂર થશે,
† 28:14 28:14 ધન્ય છે તે માણસ જે દુ તાનો ડર રાખે છે
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પણ જે માણસ ધનવાન થવાને ઉતાવળ કરે છે તેને શક્ષા થયા વગર
રહેશે ન હ.

21 પક્ષપાત કરવો એ યોગ્ય નથી,
તેમ જ કોઈ માણસ રોટલીના ટુકડાને માટે ુનો કરે તે પણ સારુ નથી.
22લોભી ક્ત પૈસાદાર થવા માટે દોડે છે,
પણ તેને ખબર નથી કે તેના પર દ રદ્રતા આવી પડશે.
23જે માણસ પ્રશંસા કરે છે તેના કરતાં
જે માણસ ઠપકો આપે છે તેને વધારે પ્રશંસા પ્રાપ્ત થશ.ે
24જે પોતાના માતા પતાને ૂંટે છે અને કહે કે, “એ પાપ નથી,”
તે નાશ કરનારનો સોબતી છે.
25જે ક્ત લોભી મનની હોય છે, તે ઝઘડા ઊભા કરે છે,
પણ જે યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે તે સફળ થશે.
26જે માણસ પોતાની જાત પર વ ાસ રાખે છે તે ૂખર્ છે,
પણ જે કોઈ ડહાપણથી વત છે તેનો બચાવ થશે.
27જે માણસ ગર બને ધન આપે છે, તેના ઘરમાંથી ધન ૂટવા ું નથી,
પણ જે માણસ ગર બો પ્રત્યે આંખઆડા કાન કરે છે તે શા પત થશ‡ે.
28 ારે દુ ોની ઉ ત થાય છે, ત્યારે માણસો સંતાઈ જાય છે,
પણ ારે તેઓની પડતી આવે છે, ત્યારે સજ્જનોની ૃ દ્ધ થાય છે.

29
1જે માણસ વારવાર ઠપકો પામવા છતાં પોતાની ગરદન અ ડ રાખે

છે,
તે અકસ્માતમાં નાશ પામશે, તેનો કોઈ ઉપાય રહેશે ન હ.
2 ારે ન્યાયી લોકો સ ા પરઆવે છે ત્યારે લોકોઆનંદોત્સવ કરે છે,
પણ ારે દુ ોના હાથમાં સ ાઆવે છે ત્યારે તેઓ નસાસા નાખે છે.
3જે કોઈ ડહાપણને પ્રેમ કરે તે પોતાના પતાને આનંદ આપે છે,
પણજે ગ ણકાઓની સાથે સંબંધ રાખે છે તે પોતાની સંપ પણ ુમાવે

છે.
4 ની તમાન ન્યાયી રાજા દેશને રતા આપે છે,
પણ જે લાંચ મેળવવા ું ચાહે છે તે તેનો નાશ કરે છે.
‡ 28:27 28:27 જે મદદ કરવા ના પાડે છે
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5જે માણસ પોતાના પડોશીનાં ખોટાં વખાણ કરે છે
તે તેને ફસાવવા જાળ પાથરે છે.
6 દુ માણસ પોતાના પાપના ફાંદામાં ફસાય છે,
પણ નેક વાન માણસ ગીતો ગાય છે અને આનંદ કરે છે.
7 નેક વાન માણસ ગર બોના હતની ચતા રાખે છે;
દુ માણસ તે જાણવાની દરકાર પણ કરતો નથી.
8 તરસ્કાર કરનાર માણસો શહેર સળગાવે છે,
પણ ડા ા માણસો રોષને સમાવે છે.
9 ારે ડા ો માણસ ૂખર્ સાથે વાદ વવાદમાં ઊતરે છે, ત્યારે કાં તો તે

ુસ્સે થાય છે અગર તે હસે છે,
પણ તેને કઈ નરાંત વળતી નથી.
10લોહ ના તરસ્યા માણસો પ્રામા ણક માણસો પર વૈર રાખે છે
તેઓ પ્રામા ણકનો જીવ લેવા મથે છે.
11 ૂખર્ માણસ પોતાનો ક્રોધ બહાર ઠાલવે છે,
પણ ડા ો માણસ પોતાની જાતને કા ૂમાં રાખે છે અને ક્રોધ સમાવી દે

છે.
12જો કોઈ શાસનકતાર્ જૂઠ વાતો સાંભળવા માટે ધ્યાન આપ,ે
તો તેના સવર્ સેવકો ખરાબ થઈ જાય છે.
13ગર બ માણસ તથા જુલમગાર માણસ ભેગા થાય છે;
અને તે બ ેની આંખોને યહોવાહ પ્રકાશઆપે છે.
14જે રાજા વ ા ુપણાથી ગર બોનો ન્યાય કરે છે,
તે ું રા ાસન સદાને માટે ર રહેશે.
15સોટ તથા ઠપકો ડહાપણઆપે છે;
પણ સ્વતંત્ર ૂકે ું બાળક પોતાની માતાને બદનામ કરે છે.
16 ારે દુ ોની ૃ દ્ધ થાય છે, ત્યારે પાપ વધે છે;
પણ નેક વાનો તેઓની પડતી થતી જોશે.
17 ું તારા દ કરાને શક્ષા કર શ તો તે તારા માટે આશીવાર્દરૂપ હશે
અને તે તારા આત્માને આનંદ આપશે.
18 ાં સંદશર્ન નથી, ત્યાં લોકો મયાર્દા છોડ દે છે,
પણ નયમના પાળનાર આશીવાર્ દત છે.
19 માત્ર શ ોથી ુલામોને ુધાર શકાશે ન હ,
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કારણ કે તે સમજશે તો પણ ગણકારશે ન હ.
20 ું તેં ઉતાવળે બોલનાર માણસને જોયો છે?
તેના કરતાં કોઈ ૂખર્ તરફથી વધારે આશા રાખી શકાય.
21જે માણસ પોતાના ચાકરને નાનપણથી વહાલ ૂવર્ક ઉછેરે છે,
આખરે તે તેનો દ કરો થઈ બેસશ.ે
22 ક્રોધી માણસ ઝઘડા સળગાવે છે
અને ુસ્સાવાળો માણસ ઘણા ુના કરે છે.
23અ ભમાન માણસને અપમા નત કરે છે,
પણ નમ્ર ક્ત સન્માન મેળવે છે.
24ચોરનો ભાગીદાર તેનો પોતાનો જ દશુ્મન છે;
તે સોગન ખાય છે, પણ કઈ જાહેર કરતો નથી.
25 માણસની બીક ફાંદારૂપ છે;
પણ જે કોઈ યહોવાહ પર વ ાસ રાખે છે તે ુર ક્ષત છે.
26 ઘણા માણસો અ ધકાર ની કૃપા શોધે છે,
પણ ન્યાય તો યહોવાહ પાસેથી જ મળ શકે છે.
27અન્યાયી માણસ નેક વાનને કટાળાજનક છે,
અને નેક વાન દુ ોને કટાળાજનક છે.

30
આ ૂરનાં વચનો

1 યાકેના દ કરા આ ૂરનાં વચનો છે, જે ઈ રવાણી છે:
કોઈ માણસ ઇ થયેલને, ઇ થયેલ* તથા ઉ ાલન†ે આપ્રમાણે કહે છે:
2 ન ે હુ કોઈ પણ માણસ કરતાં અ ધક પ ુવત છુ
અને મારામાં માણસ જવેી ુ દ્ધ નથી.
3 હુ ડહાપણ શી ો નથી
કે નથી મારામાં પ વત્ર ઈ ર ું ડહાપણ.
4આકાશમાં કોણ ચઢ્યો છે અને પાછો નીચે ઊતય છે?
કોણે હવાને પોતાની ુઠ્ઠ માં બાંધી રાખી છે?

* 30:1 30:1ઓ દેવ હુ થાકેલો છુ † 30:1 30:1 હુ સં ૂણર્પણે થાકેલો છુ
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કોણે પોતાનાં વ માં પાણી બાંધી લીધાં છે?
ૃથ્વીની સવર્ સીમાઓ કોણે ાપી છે?

જો ું ખરેખર જાણતો હોય, તો કહે તે ું નામ ું છે? અને તેના દ કરા ું
નામ ું છે?

5ઈ ર ું દરેક વચન પરખે ું છે,
જઓે ઈ ર પર ભરોસો રાખે છે તેઓના માટે તે ઢાલ છે.
6 તેમનાં વચનોમાં ું કશો ઉમેરો કર શ ન હ,
ન હ તો તે તને ઠપકો આપશે અને ું જૂઠો ુરવાર થઈશ.

અન્ય ની તવચનો
7 હુ તમાર પાસે બે વરદાન મા ું છુ,
મારા ૃત્ ુ અગાઉ મને તેની ના પાડશો ન હ.
8અસત્ય અને થર્તાને મારાથી દૂર રાખજો,
મને દ રદ્રતા કે દ્ર પણ નઆપશો;
મને જરૂર જટેલી રોટલી આપજો.
9 ન હ તો કદાચ હુ વધારે છલકાઈ જાઉં અને તમારો નકાર કર ને કહુ

કે, “ઈ ર તે વળ કોણ છે?”
અથવા હુ કદાચ ગર બ થઈને ચોર કરુ
અને મારા ઈ રના નામની નદા કરુ.
10 નોકરની ખરાબ વાતો જે ખોટ છે તે તેના મા લક આગળ ન કર
રખેને તે તને શાપ આપે અને તેણે જે ક ુ હ ું તેને માટે ું દોષપાત્ર ઠરે.
11એવી પણ એક પેઢ છે કે જે પોતાનાં પતાને શાપ આપે છે
અને પોતાની માતાને આશીવાર્દ આપતી નથી.
12એવી પણ એક પેઢ છે જે પોતાને પ વત્ર માને છે,
પણ તે પોતાની મ લનતામાંથી સ્વચ્છ થતી નથી.
13એવી પણ એક પેઢ છે કે જનેા ઘમંડનો પાર નથી
અને તેનાં પોપચાં ઊંચા કરેલાં છે.
14એવી પણ એક પેઢ છે કે જનેા દાંત તલવાર જવેા અને તેની દાઢો

ચ ુ જવેી છે;
એ પેઢ ના લોકો ૃથ્વી પરથી કગાલોને અને માનવજાતમાંથી

જરૂ રયાતમંદોને ખાઈ જાય છે.



ની તવચનો 30:15 lxvi ની તવચનો 30:26

15જળોને બે દ કર ઓ છે, તેઓપોકાર ને કહે છે, “આપોઅનેઆપો.”
કદ ૃપ્ત થતાં નથી એવી ત્રણ બાબતો છે,
“બસ,”એમ ન કહેનાર એવી ચાર બાબતો છે.
16એટલે શેઓલ; નઃસંતાન મ હલા ું ગભર્ ાન;
પાણીથી ૃપ્ત ન હ થતી જમીન;
અને કદ “બસ” ના કહેનાર અ .
17જેઆંખ તેના પતાની મશ્કર કરે છે
અને તેની માતાની આજ્ઞા માનવાની ના પાડે છે,
તેને ખીણના કાગડા કોચી કાઢશે
અને ગીઘનાં બચ્ચાં તેને ખાઈ જશે.
18ત્રણબાબતો મને એવીઆ યર્જનક લાગે છે કે તેઓમાર સમજમાં

આવતી નથી,
અરે, ચાર બાબતો હુ જાણતો નથી.
19આકાશમાં ઊડતા ગરુડ ું ઉડ્ડયન;
ખડક ઉપર સરકતા સાપની ચાલ;
ભરસ ુદ્રમાં વહાણનો માગર્;
અને કુમાર તથા ુવાન વચ્ચે ઉદ્દભવતો પ્રેમ.
20 ભચાર ીની ર ત આવી હોય છે -
તે ખાય છે અને પોતા ું ુખ ૂછ નાખે છે
અને કહે છે કે, “મેં ક ું ખોટુ ક ુ નથી.”
21 ત્રણ વસ્ ુઓથી ૃથ્વી કાંપે છે,
અરે, ચાર બાબતોને તે સહન કર શકતી નથી.
22 રાજગાદ એ બેઠેલો ુલામ;
અ થી ૃપ્ત થયેલો ૂખર્;
23લ કરેલી દાસી;
અને પોતાની શેઠાણીની જગ્યાએઆવેલી દાસી.
24 ૃથ્વી પર ચાર વસ્ ુ નાની છે,
પણ તે અત્યંત શાણી છે:
25 ક ડ કઈ બળવાન પ્રજા નથી,
પણ તેઓ ઉનાળાંમાં પોતાનો ખોરાક ભેગો કરે છે;
26ખડકમાં રહેતાં સસલાં નબર્ળ પ્રજા છે,
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તો પણ તેઓ સવર્ પોતાનાં રહેઠાણ ખડકોમાં બનાવે છે.
27 તીડોનો કોઈ રાજા હોતો નથી,
પણ તેઓ બધાં ટોળાબંધ નીકળે છે;
28ગરોળ ને‡ તમે તમારાં હાથમાં પકડ શકો છે,
છતાં તે રાજાઓના મહેલમાં પણ હરેફરે છે.
29 ત્રણ પ્રાણીઓનાં પગલાં રુઆબદાર હોય છે,
અરે, ચારની ચાલ દમામદાર હોય છે:
30એટલે સહ, જે પ ુઓમાં સૌથી બળવાન છે
અને કોઈને લીધે પોતાનો માગર્ બદલતો નથી;
31 વળ શકાર કૂકડો; તથા બકરો;
તેમ જ પોતાની પ્રજાને દોરતો રાજા કે જનેી સામે થઈ શકાય ન હ.
32જો તેં ગવર્ કરવાની બેવકૂફ કર હોય
અથવા કોઈ ખોટો વચાર તેં કય હોય,
તો તારો હાથ તારા ુખ પર ૂક.
33 કારણ કે દૂધ વલો ાથી માખણ નીપજે છે
અને નાક મચડ્યાથી લોહ નીકળે છે,
તેમ જ ક્રોધને છછેડવાથી ઝઘડો ઊભો થાય છે.

31
1લ ૂએલ રાજાની માતાએ જે ઈ રવાણી તેને શીખવી હતી તે આ

છે.
2 હે મારા દ કરા? ઓમારા દ કરા?
હે માર માનતાઓના દ કરા?
3 તાર શ ક્ત ીઓ પાછળ વેડફ શ ન હ,
અને તારા માગ રાજાઓનો નાશ કરનારની પાછળ વેડફ શ ન હ.
4 દ કરા લ ૂએલ, દ્રાક્ષારસ પીવો તે રાજાને શોભ ું નથી,
વળ “દ્રાક્ષાસવ ાં છે?” તે રા ના હાકેમોએ ૂછ ું યોગ્ય નથી.
5 કારણ કે પીવાને લીધે તેઓ પોતાના નયમો ૂલી જાય છે,
અને દઃુખીઓને નષ્પક્ષ ન્યાય આપી શકતા નથી.
6જઓે મરવાની અણી પર હોય તેને દ્રાક્ષાસવ
‡ 30:28 30:28 કરો ળયો જે પોતાના હાથ જાળને બીને છે
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અને જઓે દભુાયેલા હોય તેને દ્રાક્ષારસઆપ.
7ભલે તેઓ પીને પોતાની ગર બીને વસારે પડ,ે
અને તેઓને પોતાનાં દ:ુખો યાદ આવે ન હ.
8જે પોતાના માટે બોલી શકતા નથી તેઓને માટે ું બોલ
અને ું નરાધારોના હક માટે સહાય કર.
9 તારુ ુખ ઉઘાડ ને અદલ ઇનસાફ કર
અને ગર બ તથા દ રદ્ર ને માન આપ.

આદશર્ પત્નીની ુણગાથા
10સદ ુણી પત્ની કોને મળે?
કેમ કે તે ું ૂલ્ય તો રત્નો કરતાં વધારે છે.
11 તેનો પ ત તેના પર ૂરો વ ાસ રાખે છે,
અને તેને સંપ ની કોઈ ખોટ પડશે ન હ.
12 પોતાના આ ુષ્યનાં સવર્ દવસો પયત,
તે તે ું ભ ું જ કરે છે અને કદ ખોટુ કરતી નથી.
13 તે ઊન અને શણ ભે ું કરે છે,
અને ખંતથી પોતાના હાથે કામ કરવામાં આનંદ માણે છે.
14 તે દૂરથી પોતા ું અ લઈઆવનાર,
વેપાર ના વહાણ જવેી છે.
15 ઘરનાં સવર્ને માટે ખાવા ું તૈયાર કરવા તે પરોઢ થતાં પહેલાં ઊઠ

જાય છે
અને તેની દાસીઓ માટે દવસભરના કામ ું આયોજન કરે છે.
16 તે કોઈ ખેતરનો વચાર કર ને તેને ખર દે છે,
પોતાના નફામાંથી તે પોતાને હાથે દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપે છે.
17 પોતાની કમરે તે ખડતલ અને ભારે ઉધમી છે,
તે પોતાના હાથ બળવાન કરે છે.
18 તે પોતાના વેપારના નફાનો ાલ રાખે છે;
તેથી રાતભર તેનો દ વો હોલવાતો નથી.
19 તે એક હાથે ૂણી પકડે છે
અને બીજે હાથે રેં ટયો ચલાવે છે.
20 તે ગર બોને ઉદારતાથી આપે છે;
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અને જરૂ રયાતમંદોને છૂટે હાથે મદદ કરે છે.
21 તેના કુટુબના સભ્યોને માટે તે શયાળાની કશી બીક રહેવા દેતી નથી,
તેના આખા કુટુબે ઊનનાં કરમજી વ પહેરેલાં છે.
22 તે પોતાને માટે ુટ્ટાદાર રજાઈઓ બનાવે છે,
તેના વ ો ઝ ણા શણનાં તથા જાં ુડા રગનાં છે.
23 તેનો પ ત નગર દરવાજે આદર પામે છે,
અને દેશનાં ુ આગેવાનોમાં તે પ્ર ત ત છે.
24 તે શણનાં વ ો બનાવીને વેપાર ઓને વેચે છે
અને તેઓને કમરબંધ બનાવી આપે છે.
25શ ક્ત અને સન્માન તેનો પોશાક છે.
અને તે ભ વષ્ય વષેની ચતાને હસી કાઢે છે.
26 તેના મોંમાંથી ડહાપણની વાતો નીકળે છે,
તેના જીભનો નયમ માયા ુપણું છે.
27 તે પોતાના ઘરમાં બધા કામની દેખરેખ રાખે છે
અને તે કદ આળસની રોટલી ખાતી નથી.
28 તે પોતાના ઘરના માણસોની વતર્નની બરાબર તપાસ રાખે છે;
અને તેના પ ત તેના વખાણ કરે છે અને પ્રશંસા કરતાં કહે છે કે,
29 “જગતમાં ઘણી સદાચાર ીઓ છે,
પણ ું તે સવર્ કરતાં ઉ મ છે.”
30લાવણ્ય ઠગારુ છે અને સૌંદયર્ થર્ છે,
પર ુ યહોવાહનો ડર રાખનાર ીની પ્રંશસા થશે.
31 તેના હાથની પેદાશમાંથી તેને આપો
અને તેના કામોને માટે ભાગળોમાં તેની પ્રશંસા કરો.
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