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ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಮುನು್ನಡಿ
1 ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಾನವನು್ನ
ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ.
3 ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ೕಗ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಅಂದರೆ
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ
ಇರಲು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 4 ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ
ಜಾಣತನವನು್ನ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ
ಕೊಡುತ್ತವೆ. 5 ಈ ಾನೋಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಾಂಡಿತ್ಯವನೂ್ನ ವಿವೇಕಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಉಚಿ ಾಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 6 ಆಗ ಅವರು
ಾದೆಗಳನು್ನ, ಾಮತಿಗಳನು್ನ, ಾನದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಗಟುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯೇ ಾನದ ಮೂಲ.
ಮೂಖರ್ ಾದರೋ ಾನವನೂ್ನ ಶಿ ಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾಡಿದಉಪದೇಶ
8 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಬುದಿ್ಧ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ನಿನ್ನ
ಾಯಿಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅಲ ಸಬೇಡ. 9 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಹೂವಿನ ಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ

ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ಾರದಂತೆಯೂ ಇವೆ.
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10 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾಪ ಾಡಬಯಸುವವರು ನಿನಗೆ ದುಪೆ್ರೕರಣೆ
ಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಕೂಡದು. 11 ನಿನಗೆ, “ನಮ್ಮ
ತೆ ಾ! ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ ಾರ ಾ್ನದರೂ

ಕೊಲೆ ಾಡೋಣ; ಕೆಲವು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ 12 ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ನುಂಗೋಣ;
ಾ ಾಳವು ನುಂಗುವಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ.

13 ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ನಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 14 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮ ಾಲು
ದೊರೆಯುವುದು, ಬಂದು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊ” ಎಂದು ಆ
ಾಪಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು.
15 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. ಅವರ

ಜೀವಿತ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ದಲನೆ ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಇಡಬೇಡ. 16 ಅವರು
ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಜನರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಲೂ ಆತುರಪಡು ಾ್ತರೆ.

17 ಪ ಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಾಕುವುದರಿಂದ
ಪ್ರ ೕಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 18 ಅವ ಾದರೋ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಿತುಕೊಂಡು ಾಯು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸಂಚಿನಿಂದ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
19 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವರು ಾವು ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೇ
ಾಶ ಾಗುವರು.
ಾನವೆಂ ಾಕೆ

20 ಾನವು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಆಕೆಯು
ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ ಕರೆಯು ಾ್ತಳೆ. 21 ಆಕೆಯು
ಜನಸಂದಣಿಯ ರಸೆ್ತಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕರೆಯು ಾ್ತಳೆ. ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತಳೆ:
22 “ನೀವು ಮೂಢಜನರು. ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ

ಮೂಢತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ವಿವೇಕವನು್ನ
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ಾಸ್ಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ಾನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? 23 ನೀವು ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ

ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆನು.

24 “ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಾನು ಕೈಚಾಚಿದೆ; ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಸ ಾಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. 25 ನೀವು ನನಗೆ
ಮುಖ ತಿರುವಿಕೊಂಡಿರಿ; ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿರಿ;
ನನ್ನ ತಿದು್ದ ಾಟನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ
ಾನು ನಗುವೆನು; ಅ ಾಯವು ನಿಮಗೆ ಬಡಿಯು ಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿ ಾಡುವೆನು. 27ಮ ಾ ಸಂಕಷ್ಟವು ಕೆಟ್ಟ ಬಿರು ಾಳಿಯಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಲ ಾದ ಾಳಿಯಂತೆ ನಿಮಗೆ
ಬಡಿಯುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ದುಃಖಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಹು ಾರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

28 “ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸು ಾಗ ನೀವು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವಿರಿ; ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
29 ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವೆಂದೂ ನನ್ನ ಾನವನು್ನ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ನಿಧರ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ನೀವು ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ

ತೋರಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟನಡತೆಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವಿರಿ.

32 “ಮೂಢರು ಾನವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ
ಾವಿಗೀ ಾಗುವರು; ಅವರ ಉ ಾಸೀನತೆಯೇ ಅವರನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸುವುದು. 33 ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು
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ೕಮ ಾಗಿಯೂ ಸುಖ ಾಗಿಯೂ ಬದುಕುವನು. ಅವನು
ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.”

2
ಾನದ ೌಲ್ಯ

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕ ಾರ ಾಡಿಕೊ. ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. 2 ಾನಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡು; ಅದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 3 ಬುದಿ್ಧ ಾಗಿ ರೆಯಿಡು! ವಿವೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊ!
4 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಹುಡುಕು. ಅಡಗಿರುವ
ಭಂ ಾರದಂತೆ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕು. 5 ಆಗ ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವೆ; ದೈವ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

6 ಾನವನು್ನ ಕೊಡು ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ. ವಿವೇಕ
ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. 7 ಆತನು
ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ಸು ಾನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವನು; ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ಗು ಾಣಿಯಂತಿರುವನು. 8ಆತನು ಾ್ಯಯವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

9ಆಗ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. 10 ಆಗ ಾನವು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ
ಒಳಗೆ ಬರುವುದು; ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡನೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವುದು.

11 ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು; ಬುದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ
ಾವ ಾಗಿರುವುದು; 12 ಹೀಗೆ ನೀನು ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದಲೂ
ಸುಳು್ಳ ಾರರಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. 13 ಅವ ಾದರೊ
ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಪವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
14 ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಸಂತೋಷ; ಕೆಡುಕರ
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ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಆನಂದ. 15 ಅವರ ಾಗರ್ಗಳು ವಕ್ರ ಾಗಿವೆ;
ಅವರ ನಡತೆಗಳು ದುನರ್ಡತೆಗ ಾಗಿವೆ.

16 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸವಿ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ
ತನೊ್ನಡನೆ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಬಹುದು.
17 ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಅವಳು ತನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ; ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನಮೀರಿ ಾ್ದಳೆ. 18ನೀನುಅವಳಮನೆ ಳಗೆ

ಹೋದರೆ, ಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ದಲನೆ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕುತಿ್ತರುವೆ.
ನೀವು ಅವಳನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ
ನಡೆಸುವಳು. 19 ಅವಳು ಸ ಾಧಿಯಂತೆ ಇ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನ
ಜೀವನವು ದಲಿನಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾದರಿಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
21ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವರು. 22 ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುವರು; ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವರು.

3
ಾನದ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. 2ಅವು ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ
ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ ಸ ಾ ಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತವೆ.

3 ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿರಲಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಬರೆದುಕೊ. 4 ಆಗ ನೀನು ದೇವರಿಂದಲೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಂದಲೂ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
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5ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಾನವನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡ. 6ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊ. ಆಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. 7 ನಿನ್ನನು್ನ
ಾನಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರು. 8 ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ,
ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೋಗ್ಯವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು.

9 ನಿನಗೆ ಬರುವ ಆ ಾಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ
ಫಲದಿಂದಲೂಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು. 10ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳು
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಾ್ರ ಾರಸದ ತೊಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತವೆ.

11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಾಗ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆತನು ಗದರಿಸು ಾಗ ಬೇಸರಪಡಬೇಡ.
12 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗದರಿಸುವಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು
ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.
13 ಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ವಿವೇಕವನು್ನ

ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಾಗ ್ಯವಂತನು. 14 ಾನವು ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ
ಾಭ ಾಯಕ. ಅದರ ಆ ಾಯವು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ.

15 ಾನವು ರತ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದದು್ದ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಿಲ್ಲ.
16 ಾನವೆಂ ಾಕೆಯ ಬಲಗೈಯಿಂದ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವೂ

ಎಡಗೈಯಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ ಬರುವವು. 17 ಾನವು
ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಸುಖಕರವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ; ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ. 18 ಾನವು ತನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ
ಜೀವ ಾಯಕ ಮರದಂತಿದೆ. ಅದನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು
ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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19ಯೆಹೋವನು ಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಆತನು ವಿವೇಕದ ಮೂಲಕ ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ
ವಿಭಜಿಸಿದನು. ೕಡವು ಮಳೆಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಾರಣ.

21 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಾನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿಟು್ಟಕೋ.
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳಮೇಲೇ ಇರಲಿ. 22 ಾನವಿವೇಕಗಳು ನಿನಗೆ
ಜೀವವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 23 ಆಗ
ನೀನು ಎಡವಿಬೀಳದೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ನಡೆಯುವೆ. 24 ಆಗ ನೀನು
ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುವೆ. 25 ದುಷ್ಟರ
ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವ ಅ ಾಯ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಶನ ಾ್ಕಗಲಿ
ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 26 ಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

27 ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಉಪ ಾರ ಾಡು. 28 ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನಿಗೆಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರು ಾಗ, “ ಾಳೆ ಾ, ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

29 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ!
30 ನಿನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲದಿರುವವನನು್ನ ನಿ ಾ ್ಕರಣ ಾಗಿ
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡ.
31 ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ;

ಅವನ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. 32 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಅಸಹ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನು ಯ ಾಥರ್ರೊಂದಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವನು.

33ದುಷ್ಟರಮನೆಯಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಾಪವಿರುವುದು;ಆದರೆ
ನೀತಿವಂತರಮನೆಯಮೇಲೆ ಆತನ ಆಶೀ ಾರ್ದವಿರುವುದು.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34 viii ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 4:9

34 ಾರು ಗವರ್ದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತರೊ
ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನೂ ಗೇಲಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ದೀನರಿ ಾದರೋ
ಆತನ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು.

35 ಾನಿಗಳು ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದುವರು; ಮೂಢರಿಗೆ
ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.

4
ಾನ ವಿವೇಕಗಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ

1 ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ,
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು
ಸದುಪದೇಶಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಮರೆಯಬೇಡಿ.

3 ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಾಗಿದೆ್ದ. ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ
ಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. 4 ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ; ನನ್ನ

ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು, ಆಗ ನೀನು ಬದುಕುವೆ. 5 ಾನವನು್ನ
ಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆದುಕೋ! ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನಮರೆಯಬೇಡ.
ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. 6 ಾನವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದು. ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು, ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದು.”
7 “ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀನು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾಗಲೇ ಾನವು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ನಿನಗಿರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸು. ಆಗ ನೀನು ವಿವೇಕಿ ಾಗುವೆ.
8 ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು,ಆಗಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತರುವುದು.
ಾನವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊ; ಆಗ ಅದು ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ತರುವುದು.

9ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂದ ಾದ ಪುಷ್ಪ ಾಲೆಯಂತೆಯೂ ಸುಂದರ ಾದ
ಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.”
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10 ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡು, ಆಗ ನೀನು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವೆ. 11 ಾನು ನಿನಗೆ
ಾನದ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ದ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವೆನು. 12 ಈ ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಹೋಗು, ಆಗ

ನಿನ್ನ ಾಲುಗಳು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಓಡಿದರೂ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ;ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ. ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಾಗಿವೆ!

14 ಕೆಡುಕರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ. ಅವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡ.
15 ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರು. ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆದು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಾಗು. 16 ಏ ಾದರೂ
ಕೇಡು ಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಾರದು. ಾರಿ ಾದರೂ
ನೋವು ಾಡದೆಅವರು ನಿದಿ್ರಸ ಾರರು. 17ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೇಡ ಾ್ನಗಲಿ ನೋವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡದೆ ಜೀವಿಸ ಾರರು. ಅದೇ ಅವರ
ಆ ಾರಮತು್ತ ಾನೀಯ.

18 ನೀತಿವಂತರ ಜೀವಿತವು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರುವ
ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು. 19 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಜೀವಿತವು
ಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದೆ. ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ತಮಗೆ ಾಣದ ವಸು್ತಗಳಮೇಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳು ಾ್ತರೆ.

20 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು. ನನ್ನ
ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. 21 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. 22 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುವವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ
ಾತುಗಳು ದೇಹಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 23 ನಿನ್ನ

ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿದೆ.

24 ಸತ್ಯವನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಾಡದಿರು; ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಹೇಳದಿರು.
25 ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸು; ನಿನ್ನ ನೋಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ
ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸು. 26 ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾಡು;



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 4:27 x ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 5:12-13

ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ದೃಢ ಾಗಿರುವುದು. 27 ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಡ; ಆದರೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ದೂರ ಾಗಿರು.

5
ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರು

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ನನ್ನ
ವಿವೇಕದ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು. 2 ಆಗ ನೀನು
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ; ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವೆ.

3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾತುಗಳು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿ ಾಗಿವೆ;
ಎಣೆ್ಣಗಿಂತ ನಯ ಾಗಿವೆ. 4 ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯು ವಿಷದಂತೆ
ಕಹಿ ಾಗುವಳು; ಖಡ್ಗದಂತೆ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗುವಳು. 5ಆಕೆಯ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು
ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೇರ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ನಡೆಸು ಾ್ತಳೆ! 6ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಡ! ಆಕೆನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದಳೆ; ಅದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು!
ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು!

7 ಇಂತಿರಲು, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 8 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಿಂದ

ದೂರ ಾಗಿರು. ಅವಳ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ.
9 ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿರುವ
ೌರವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿ; ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ೌವನದಲಿ್ಲಯೇ
ಾವಿಗೀ ಾಗುವಿ. 10 ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರು ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು; ನೀನು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 11 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ ್ಯವೆ ಾ್ಲ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀನು
ಗೋ ಾಡುವಿ. 12-13 ಆಗ ನೀನು, “ ಾನೇಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? ಾನೇಕೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಾತಿಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ? ಾನುಅವರಸದುಪದೇಶವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ
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ಅವರ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ 14 ಾನು ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿ.

15 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು; ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಆಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. 16 ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನವರೇ ಆಗಿರಲಿ;
ಪರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಲು ಾರ ಾಗದಿರಲಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ

ಸಂತೋಷಿಸು. 19 ಆಕೆ ಸುಂದರ ಾದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ
ಅಂದ ಾದ ಾಡುಮೇಕೆಯಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿ. ಆಕೆಯ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ
ಲೀನ ಾಗಿರು. 20 ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ೕಹಗೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

21 ಮನುಷ ್ಯನ ಾಗರ್ಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣುತ್ತಲೇ
ಇವೆ; ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾ್ತನೆ. 22 ಕೆಡುಕನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳು ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅವನ ಾಪಗಳು
ಹಗ್ಗದಂತೆ ಅವನನೆ್ನೕ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. 23 ಅವನು ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾಯುವನು; ತನ್ನ ಅತಿಮೂಖರ್ತನದಿಂದ
ಾರಿತಪು ್ಪವನು.

6
ಜಾಮೀನಿನ ಅ ಾಯ

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾಗಬೇಡ.
ಅವನು ಾಲ ತೀರಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾನು ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರುವೆ ಾ? 2 ಾಡಿದ್ದರೆ, ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವೆ! ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಾತೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ! 3 ನೀನು ಅವನ ಅಧಿ ಾರದ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೋ. 4 ವಿಶ್ರಮಿಸಲು
ಾಗೂ ನಿದಿ್ರಸಲು ಾಯಬೇಡ. 5 ಬೇಟೆ ಾರನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
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ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಆ ಾಲದ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊ.
ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಾರುವ ಪ ಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿಕೋ.
ಸೋ ಾರಿತನದ ಅ ಾಯ

6 ಸೋ ಾರಿಯೇ, ನೀನು ಇರುವೆಯಂತೆ ಚುರು ಾಗಿರಬೇಕು.
ಇರುವೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೊ. 7 ಇರುವೆಗೆ ಾಜನಿಲ್ಲ,
ಅಧಿ ಾರಿಯಿಲ್ಲ, ಾಯಕನಿಲ್ಲ, 8 ಆದರೆ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ
ಬೇ ಾದ ಆ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಚಳಿ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರ ಇರುವುದು.

9 ಸೋ ಾರಿಯೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಂದ ಾ ಾಗ ಎದೆ್ದೕಳುವೆ? 10 ಸೋ ಾರಿಯು,
“ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಾ್ರಂತಿ” ಅನು್ನವನು. 11 ಆದರೆ ಅವನು
ನಿದಿ್ರಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು; ಬಡವ ಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವನು. ಅವನ
ಸಿ್ಥತಿಯು ದರೋಡೆಕೋರರು ಬಂದು ಇದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋದಂ ಾಗಿರುವುದು.
ದುಷ್ಟನು

12 ಕೆಡುಕನೂ ನೀಚನೂ ಆಗಿರುವವನು ಸು ಾ್ಳಡು ಾ್ತ
ಅ ಾ್ಡಡು ಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು ಜನರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ
ಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೂ ಸನೆ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

14 ಅವನು ಕೆಡುಕ. ಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ
ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತನೆ; ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ತೊಂದರೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 15 ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಆಪತು್ತ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದು. ಅವನು ಾಶ ಾಗುವನು!
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಏಳು ವಸು್ತಗಳು

16ಯೆಹೋವನು ಈ ಆರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ, ಇಲ್ಲ, ಏಳು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ:

17ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣ, ಸು ಾ್ಳಡುವ ಾಲಿಗೆ,
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ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಕೈ.
18ದು ಾಲೋಚನೆ ಾಡುವ ಹೃದಯ,
ಕೇಡು ಾಡಲು ಓಡುವ ಾಲು.
19ಅಸತ್ಯ ಾಡುವ ಸುಳು್ಳ ಾ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಬಿತು್ತವ ವ್ಯಕಿ್ತ.

ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
20 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೋ.

ನಿನ್ನ ಾಯಿಯಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 21 ಾ ಾಗಲೂ
ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊ. 22 ನೀನು
ಹೋಗುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಮಲಗಿರು ಾಗಲೂ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯುತ್ತವೆ. ನೀನು
ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ಅವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡಿ ನಿನಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ
ನೀಡುತ್ತವೆ.

23 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಆ ಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿನಗೆ
ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜೀವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ.
24ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ;
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಹೆಂಗಸಿನ ನಯ ಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ. 25 ಆಕೆಯ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಆಸೆಪಡಬೇಡ. ಆಕೆಯ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ. 26 ಸೂಳೆಯು ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಗೇ
ಬರಬಹುದು; ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು. 27ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 28 ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ
ನಡೆದರೆ ಾದಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 29 ಬೇರೊಬ್ಬನ
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ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಗುವುದು.
ಅವನು ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವನು.

30-31 ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಕದು್ದತಿಂದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಅವನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡರೆ ಾನು ಕದ್ದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಬಹುದು! ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವನನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ; ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗಿರುವ ೌರವವು
ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವನು
ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದನು್ನ ಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 33 ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆತಬೀಳುವುದು;
ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು. ಆ ಾಚಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 34 ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಮತ್ಸರದಿಂದ
ಬಹು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು; ಕರುಣೆತೋರದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಸೇಡುತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 35ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ,ಎಷೆ್ಟೕ ಹಣಕೊಟ್ಟರೂ
ಅವನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7
ಾನವು ನಿನ್ನನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ

1 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ, ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 2 ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು,
ಆಗ ನೀನು ಜೀವಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಗ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ
ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. 3 ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಬರೆದುಕೊ, 4 ಾನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸು.
ವಿವೇಕವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸು. 5 ಆಗ ಅವು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವಂಥ ಅವರ ಸವಿ ಾತುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತ್ತವೆ.
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6 ಒಂದು ದಿನ ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಾಗ
7 ಅನೇಕ ಮೂಢ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ
ಮೂಢ ಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ. 8 ಅವನು ಒಬ್ಬ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
9 ಆಗ ಕತ್ತ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದನು; ಾತಿ್ರ
ಆರಂಭ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 10 ಆ ಹೆಂಗಸು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಉಡುಪು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ
ಉಡುಪಿನಂತಿತು್ತ. ಅವನೊಡನೆ ಾಪ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ
ಆಕೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. 11 ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರದವಳೂ ಹಟ ಾರಿಯೂ
ಆಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ಎಂದೂ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವಳಲ್ಲ. 12 ಅವಳು
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೂಲೆಯಲೂ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾದುಕೊಂಡಿರುವಳು. ಅವಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋದಳು.

13ಅವಳುಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. ಅವಳು
ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ, 14 “ಈದಿನ ಾನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ. ನನ್ನ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಾಂಸ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ

ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆ. ನಿನ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಡಿ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. 16 ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಂದರ ಾದ
ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿ 17ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿರುವೆ. ಆ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು ಮತು್ತ ಲವಂಗಚಕೆ್ಕಗಳಿಂದ
ತ ಾರಿಸಿರುವೆ. 18 ಾ, ಾವುಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಪೆ್ರೕಮಿಸೋಣ;
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಸುಖಿಸೋಣ. 19 ನನ್ನ ಗಂಡನು ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ
ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 20 ದೀಘರ್ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಅವನು ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ; ಎರಡು
ಾರಗಳವರೆಗೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
21 ಅವಳು ಆ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು ಈ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದಳು. ಆಕೆಯ ಸವಿನುಡಿಗಳು ಅವನನು್ನ
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ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿತು. 22-23 ಆ ೌವನಸ್ಥನು ಬಲೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
ಕೊಯ್ಯಲು ಎಳೆದೊಯು್ಯವ ಹೋರಿಯಂತೆಯೂ ಬೇಟೆ ಾರನು
ಾಣ ಹೂಡಿ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾಗ ಜಿಗಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಬಲೆ ಳಗೆ ಾರಿ ಹೋಗುವ ಪ ಯಂತೆಯೂ
ಅವನಿದ್ದನು. ಾನು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

24 ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಾನು ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ. 25 ಅಂತಹ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡಲೂಬೇಡಿ. 26ಆಕೆಯಿಂದ

ಅನೇಕ ಗಂಡಸರು ಬಿದು್ದಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವಳು ಅನೇಕ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. 27 ಅವಳ ಮನೆಯು ಾ ಾಳದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.
ಅವಳ ಾರಿ ನೇರ ಾಗಿಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

8
ಾನ— ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿ್ತ ್ರೕ

1 ಕೇಳಿ! ಾನವೆಂ ಾಕೆಯೂ ವಿವೇಕವೆಂ ಾಕೆಯೂ
“ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

2ರಸೆ್ತಗಳಚೌಕಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ
ಗುಡ್ಡದಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನಿಂತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ.

3ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ
ತೆರೆದ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ.

4 “ಮನುಷ ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ;
ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

5ಮೂಢರೇ,ಜಾಣತನವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಾನಹೀನರೇ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

6 ಕೇಳಿರಿ! ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವುಗಳನೂ್ನ
ಯ ಾಥರ್ ಾದುವುಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
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7ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟತನ ಅಸಹ್ಯ.

8ನನ್ನ ಾತುಗಳು ನೀತಿಯ ಾತುಗ ಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತ ಾ್ಪಗಲಿ ಕಪಟ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

9ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ನನ್ನ ಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿವೆ;
ವಿವೇಕಿಗೆಯ ಾಥರ್ ಾಗಿವೆ.

10ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ
ನನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ.

11 ಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ಮನುಷ ್ಯನ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.”

ಾನವು ಾಡುವುದೇನು
12 “ ಾನೇ ಾನ.

ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನೊಡನೆ ಾಸಿಸುವೆ.
ಾನು ವಿವೇಕದೊಡನೆಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಆಲೋಚನೆ ಡನೆಯೂ ಇರುವೆನು.

13 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರುವವನು ಾಪವನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಾನವೆಂಬ ಾನು ಗವರ್ವನೂ್ನ ಅಹಂ ಾವವನೂ್ನ
ದು ಾರ್ಗರ್ತನವನೂ್ನ ಸು ಾ್ಳಡುವ ಾಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

14ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಗಳೂಒಳೆ್ಳಯ ತೀಪುರ್ಗಳೂನನ್ನವೇ.
ವಿವೇಕವೂ ಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ.

15ನನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಾಜರುಗಳು ಾಜ್ಯ ಾಳುವರು;
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾ್ಯಯ ಾದ ಾನೂನುಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

16ನನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಾಡುವರು;
ಾಯಕರು ದೊರೆತನ ಾಡುವರು.

17ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಾನೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 8:18 xviii ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 8:27

ಬಹಳ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೊಡಲು ಐಶ್ವಯರ್ವಿದೆಮತು್ತ ಘನತೆಯಿದೆ.
ಾನು ಾಶ್ವತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಯಶಸ್ಸನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.

19 ಾನು ಕೊಡುವಂಥವುಗಳು ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳುಅಪ್ಪಟ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.

20 ಾನು ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ್ಯಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

21ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ೌದು,ಅವರಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

22 “ಯೆಹೋವನು ‘ ಾನ’ವೆಂಬ ನನ್ನನು್ನ
ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ದಲು ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

23 ಾನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡೆನು.
ಪ್ರಪಂಚವು ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು
ನಿಮಿರ್ತ ಾದೆನು.

24 ಾನು ಾಗರಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು;
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ನೀರು ಉಂಟಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು.

25 ಾನು ಪವರ್ತಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು; ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ
ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

26ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಾನವೆಂಬ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

ಾನು ಬಯಲುಗಳಿಗಿಂತ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ದಲನೆ ಧೂಳಿನ ಕಣವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

27ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನವೆಂಬ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
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ಆತನು ಾಗರದ ಎಲೆ್ಲಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾಗ ಾನವೆಂಬ
ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

28ಆತನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ೕಡಗಳನೂ್ನ
ಾಗರಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

29ಆತನು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರಿಗೆ ಎಲೆ್ಲಕಟ್ಟನು್ನ ಾಕಿ ಾಗಲೂ
ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಾಗಲೂ ಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

30 ಾನು ಆತನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಕೆಲಸ ಾರನಂತಿದೆ್ದನು.
ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂಉ ಾ್ಲಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

31ಆತನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಭೂಲೋಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸಿಸು ಾ್ತ
ಾನವ ಸಂ ಾನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.

32 “ಆದ್ದರಿಂದಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

33ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನವಂತ ಾಗಿರಿ.
ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡಿ!

34ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಧನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮನೆ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ನನ್ನ

ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.
35ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥವನು ಜೀವವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಅವನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
36ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು

ತನಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂಮರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.”

9
ಾನಮತು್ತ ಮೂಖರ್ತನ
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1 ಾನವೆಂ ಾಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಏಳು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಾ್ದಳೆ. 2 ಾನವೆಂ ಾಕೆ ಾಂಸದ
ಅಡಿಗೆಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. 3 ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ,
ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಗರದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ,
4 “ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತಳೆ.
ಆಕೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ, 5 “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಾನದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನಿ್ನರಿ. ಾನು ತ ಾರಿಸಿರುವ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ
ಮೂಖರ್ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜೀವವು
ದೊರೆಯುವುದು. ವಿವೇಕ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಕೆ
ಹೇಳಿದಳು.

7 ನೀನು ಅಹಂ ಾರಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಖಂಡಿಸುವನು. ನೀನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಅವನ
ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಗೇಲಿ ಾಡುವನು.
8 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ; ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ
ಾಡುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಾನಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ ಅವನು

ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. 9 ನೀನು ಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಾನಿ ಾಗುವನು. ನೀನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ,
ಅವನುಮತ್ತಷು್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಾನದ ಮೂಲ.
ಯೆಹೋವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ವಿವೇಕದ
ಮೂಲ. 11ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಬಹು ಾಲಬದುಕುವೆ. 12ನೀನು
ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಾನವು ನಿನಗೇ ಾಭಕರ. ಆದರೆ ನೀನು
ದು ಾಭಿ ಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.

ಅ ಾನಿಯೆಂಬ ಹೆಂಗಸು
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13 ಅ ಾನವೆಂ ಾಕೆಯು ಾಯಿಬಡುಕಿ; ಮಂದಮತಿ ಮತು್ತ
ಮೂಢಳು, 14 ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಗರದ
ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಳೆ. 15 ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾದುಹೋಗುವ ಜನರನು್ನ, 16 “ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿರುವ
ಜನರೇ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕರೆಯು ಾ್ತಳೆ. ಅವಳು ಮೂಢರನು್ನ
ಸಹ ಕರೆದು, 17 “ನೀವು ಕದ್ದ ನೀರು ಸ್ವಂತ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ರುಚಿ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ಕದ್ದ ರೊಟಿ್ಟ ತ ಾರಿಸಿದ
ರೊಟಿ್ಟಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ರುಚಿ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.
18 ಆದರೆ ಆ ಮೂಢರಿಗೆ, ಅವಳ ಮನೆ ಕೇವಲ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿರುವು ಾಗಲಿ ಆಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅ ಾಧ ಾದ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವು ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

10
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

1ಇವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು:
ಾನಿ ಾದ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮೂಢ ಾದ

ಮಗನಿಂದ ಾಯಿಗೆ ದುಃಖ.
2ಅ ಾ್ಯಯದಹಣವುನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯಜೀವಿತವು

ಮರಣದಿಂದ ರ ಸಬಲ್ಲದು.
3 ನೀತಿವಂತರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಟರ ಆಸೆಯ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಭಂಗಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
4 ಸೋ ಾರಿಯು ಬಡವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗು ಾ್ತನೆ.
5 ಬುದಿ್ಧವಂತನು ತಕ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ.

ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನು ಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವನು.
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6 ಒಳೆ್ಳಯವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ಜನರು ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. ದುಷ್ಟನ ಾತುಗಳ ಾ್ಲದರೋ ಕುತಂತ್ರವೇ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.

7 ನೀತಿವಂತರ ನೆನಪು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ. ಕೆಡುಕ ಾದರೋ
ಬಹುಬೇಗನೆಮರೆಯಲ್ಪಡುವರು.

8 ಾನಿಯು ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ
ಾದ ಾಡಿ ತನಗೇ ತೊಂದರೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
9 ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಯ ಾಥರ್ನೂ ಆದ ಮನುಷ ್ಯನು
ೕಮ ಾಗಿರುವನು. ೕಸ ಾಡುವ ಕುಟಿಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೋ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

10 ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವನು. ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು
ಸ ಾ ಾನಕರನು.

11 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾತುಗಳು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಂತೆ ಜೀವ ಾಯಕ.
ಕೆಡುಕನ ಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

12 ದೆ್ವೕಷವು ಾದವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಎ ಾ್ಲ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಬುದಿ್ಧವಂತನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು.

14 ಾನಿಗಳು ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ ಾ ಾಡಿ ತಮಗೇ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

15 ಐಶ್ವಯರ್ವು ಾಹು ಾರನನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಡತನ ಾದರೋ ಬಡವನನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

16 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಜೀವ ದೊರೆಯುವುದು.
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ದಂಡನೆಯೇ ಸಂಬಳ.
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17 ಶಿಸ್ತನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಜೀವ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ಅಲ ಸುವವನು ಇತರರನು್ನ
ಾರಿ ತಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ.
18 ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಲು ಒಬ್ಬನು ಸುಳು್ಳ

ಹೇಳಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹರಟೆ ಾರನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮೂಢ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

19 ಅತಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ತೊಂದರೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ವಿವೇಕಿಯು ೌನ ಾಗಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

20 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾತುಗಳು ಶುದ್ಧ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತಿವೆ. ಕೆಡುಕನ
ಆಲೋಚನೆಗ ಾದರೋ ಪ್ರ ೕಜನಕೆ್ಕ ಾರವು.

21 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾತುಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೂಢನಮೂಢತನ ಾದರೋ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

22ಐಶ್ವಯರ್ವುಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದವೇ. ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸವು
ಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸ ಾರದು.

23ಅವಿವೇಕಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ವಿವೇಕಿಯು ಾನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

24 ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಅವನು ಭಯಪಡುವುದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ತನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

25 ಆಪತು್ತ ಬಂ ಾಗ ದುಷ್ಟನು ಾಶ ಾಗುವನು. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯವರು ಸ ಾ ಾಲ ಬಲ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು.

26 ಸೋ ಾರಿಗೆ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡಿ. ಅವನು
ಾಯಿಗೆಹುಳಿಯಂತೆಯೂಕಣು್ಣಗಳಿಗೆಹೊಗೆಯಂತೆಯೂನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವನು.

27 ನೀವುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹು ಾಲ
ಬದುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

28 ಒಳೆ್ಳಯವರ ನಿರೀ ಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಫಲಿ ಾಂಶ. ಕೆಟ್ಟವರ
ನಿರೀ ಗೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಫಲಿ ಾಂಶ.
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29ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಕೋಟೆಯಂತೆ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಕೆಡುಕರ ಾ್ನದರೊ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

30 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಾ ಾಗಲೂ ೕಮ ಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ
ಕೆಡುಕರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟ್ಟ ಾಗುವುದು.

31ಒಳೆ್ಳಯವರು ಾ ಾಗಲೂ ಾನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ;
ಕೆಡುಕರ ಾತನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

32 ಒಳೆ್ಳಯವನು ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಕೆಡುಕನು
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಾತ್ರ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

11
1 ಯೆಹೋವನು ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಾ್ಯಯ ಾದ ತಕ್ಕಡಿಗ ಾದರೋ ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
2 ದು ಾಭಿ ಾನಿಗಳು ಾಚಿಕೆಗೀ ಾಗುವರು; ದೀನರು
ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
3 ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಸರಳತೆಯು ಾಗರ್ದಶರ್ಕ. ಕೆಡುಕರು

ತಮ್ಮ ೕಸಕೃತ್ಯಗಳಮೂಲಕ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.
4ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವದಿನದಲಿ್ಲ,ಹಣದಿಂದ
ಾವ ಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿಯು ಜನರನು್ನ ಮರಣದಿಂದ
ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.
5 ನೀತಿವಂತನು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನವು

ಸ ಾಗ ಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾಗುವನು.
6 ನೀತಿಯು ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ

ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
7 ದುಷ್ಟನು ಾಯು ಾಗ ಅವನ ನಿರೀ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಗುತ್ತವೆ.

ಅವನ ಅಪೇ ಗಳೆ ಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
8ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ ಾಗುವನು. ಅವನ ಬದ ಾಗಿ ದುಷ್ಟನು

ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.
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9 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಾತಿನಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸಜ್ಜನರಿ ಾದರೋ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು.

10 ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜಯ ಾದರೆ ನಗರಕೆ್ಕಲ್ಲ ಸಂತಸ. ಕೆಡುಕರು
ಾಶ ಾದರೆ ಜನರು ಜಯ ೕಷ ಾಡುವರು.
11 ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯ ಾಥರ್ವಂತರ

ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು. ಕೆಡುಕರ ಾತುಗಳು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ.

12ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಇತರರನು್ನ ಹೀನೈಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆಬುದಿ್ಧವಂತನು
ೌನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
13 ಗುಟು್ಟ ರಟು್ಟ ಾಡುವವನನು್ನ ನಂಬ ಾಗದು. ಆದರೆ

ನಂಬಿಗಸ್ತನು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಡುವನು.
14 ಾನದ ಾಗರ್ದಶರ್ನವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶವು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದು.

ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆ ಾರರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು
ೕಮ ಾಗಿರುವುದು.
15ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಕಿ್ಕೕ ಾಗಿರುವೆ;

ನೀನುಜಾಮೀ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ೕಮ ಾಗಿರುವೆ.
16 ದಯೆಯುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು.

ಬ ಾ ಾ್ಕರಿಗ ಾದ ಗಂಡಸರು ಕೇವಲ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುವರು.
17ದಯೆಯುಳ್ಳವನು ತನಗೆ ಾಭ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕೂ್ರರಿಯು

ತನಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
18 ಕೆಡುಕನು ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ಾದ ಾಭವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

19ನೀತಿವಂತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಆದರೆ ಕೆಡುಕನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗುವವನು
ಾವಿಗೀ ಾಗುವನು.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 11:20 xxvi ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 11:31

20 ಕೆಡುಕರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು. ಆದರೆ ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು
ಆತನಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

21ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ. ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಶ್ಚಯ.
22 ಅವಿವೇಕಳಿಗೆ ೌಂದಯರ್ವು ಹಂದಿಯ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲರುವ

ಸುಂದರ ಾದ ಚಿನ್ನದಮೂಗುತಿಯಂತಿರುವುದು.
23 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಯಕೆ ಅವರನು್ನ ೕಮಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ

ದುಷ್ಟರ ಆ ಾಂ ಅವರನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
24ಉಚಿತ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚಗಳಿಸುವನು.

ಆದರೆ ಕೊಡಲೊಲ್ಲದವನು ಬಡವ ಾಗುವನು.
25 ಉ ಾರಿಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವನು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುವವನು ಸ ಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.
26 ಾನ್ಯವನು್ನ ಾರದೆ ಕೂಡಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಜನರು

ಶಪಿಸುವರು. ಾನ್ಯ ಾರುವವನನು್ನ ಜನರು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು.
27 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವನನು್ನ ಜನರು ೌರವಿಸುವರು.

ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೇಡೇ ಆಗುವುದು.
28 ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವನು ಎಲೆಯಂತೆ

ಉದುರಿಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಸದ್ದಮಿರ್ಯು ಚಿಗುರಿದ ಎಲೆಯಂತೆ
ಬೆಳೆಯುವನು.

29 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಢನು ಬಲವಂತಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಾನಿಯ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು.

30 ನೀತಿವಂತನ ಾಯರ್ಗಳು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮರಗಳಂತಿವೆ.
ಾನಿಯು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವನು.
31 ಶಿಷ್ಟರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವು ಾದರೆ

ಕೆಡುಕರು ಸಹ ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು
ನಿಶ್ಚಯ.
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12
1 ಶಿಸ್ತನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವನು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ;

ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ.
2 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;

ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವನು.
3 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ೕಮವಿಲ್ಲ; ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ

ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವರು.
4 ಗುಣವಂತ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವಳು;

ಗಂಡನನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಎಲುಬಿಗೆ
ಕ್ಷಯದಂತಿರುವಳು.

5 ಶಿಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿವೆ. ದುಷ್ಟರ ಉಪದೇಶ
ೕಸಕರ.
6 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ

ನೋಯಿಸು ಾ್ತರೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾತುಗ ಾದರೋ ಜನರನು್ನ
ಅ ಾಯದಿಂದ ರ ಸುತ್ತವೆ.

7 ದುಜರ್ನರು ಸವರ್ ಾಶ ಾಗುವರು; ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರ
ಕುಟುಂಬವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.

8 ಜನರು ಾನಿಗಳನು್ನ ಹೊಗಳುವರು; ಮೂಢನನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.

9 ಪ್ರಮುಖನಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲದವ ಾಗಿದು್ದ ಸೇವಕನಂತೆ ಇರುವುದುಮೇಲು.

10 ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನ
ಾತ್ಸಲ್ಯವು ಕೂ್ರರ ಾಗಿದೆ.
11 ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ದುಡಿಯುವ ರೈತನಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ

ಆ ಾರವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಮೂಢನು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.

12 ಕಳವು ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಸೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿ ಾದರೊ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ.
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13 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಾ ಾಗುವನು.

14 ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲಸವು ಅವನಿಗೆ
ಾಭವನು್ನ ಕೊಡುವುದು.
15 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಾರಿಯನೆ್ನೕ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಾನಿ ಾದರೋ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡು ಾ್ತನೆ.

16 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆದರೆ
ಾನಿಯು ಅವ ಾನವನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
17 ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುವನು. ಆದರೆ

ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.
18 ದುಡುಕಿದ ಾತು ಖಡ್ಗದಂತೆ ನೋವು ಾಡುತ್ತದೆ; ಾನಿಯ
ಾತು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
19ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಾಶ್ವತ.
20 ಕೆಡುಕರು ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಡು ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವರು.

ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವವರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು.
21 ಸಜ್ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ೕಮ ಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ

ದುಜರ್ನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
22 ಸುಳು್ಳ ಾರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಂತರು

ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟಕರ.
23 ಜಾಣನು ತನ್ನ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಮೂಢನು ದುಡುಕಿ ಾ ಾಡಿ ಾನು ಮೂಢನೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

24 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗುವನು.
ಸೋ ಾರಿಯನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಗುವುದು.
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25 ಚಿಂತೆಯು ಮನುಷ ್ಯನ ಸಂತೋಷವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತ್ತದೆ;
ಕನಿಕರದ ಾತು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

26 ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಯು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ; ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಾರಿ
ತಪಿ್ಪಸುವನು.

27 ಸೋ ಾರಿ ಾದ ಬೇಟೆ ಾರನು ಬೇಟೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

28 ನೀತಿಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ಮತೊ್ತಂದು ಾಗರ್ವಿದೆ.

13
1 ಾನಿ ಾದ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

2 ಒಳೆ್ಳಯವರು ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೊಂದುವರು.
ಕೆಡುಕರು ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಬಯಸು ಾ್ತರೆ.

3 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ೕಚಿಸದೆ ಾ ಾಡುವವನು
ಾಶ ಾಗುವನು.
4 ಸೋ ಾರಿಯ ಆಸೆಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್. ಅವನೆಂದಿಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ

ಪಡೆಯ ಾರ. ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ
ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

5ಶಿಷ್ಟರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತರೆ. ದುಷ್ಟರು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ಕೆಲಸ
ಾಡುವರು.
6ನೀತಿಯುಯ ಾಥರ್ವಂತನನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು. ಕೆಡುಕತನವು
ಾಪವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.
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7 ಕೆಲವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೆ
ಅವರಲೆ್ಲೕನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬಡವರಂತೆ ವತಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು.

8 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಬಡವನಿಗೆ ಅಂ ಾ ಾವ
ಬೆದರಿಕೆಗಳೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಶಿಷ್ಟನು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.
ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ನಂದಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.

10 ದು ಾಭಿ ಾನವು ಕೇವಲ ಜಗಳಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ
ಕೇಳುವವರು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

11 ೕಸದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಹಣವು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುವುದು.
ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಹಣ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.

12 ನಿರೀ ಯು ನೆರವೇರದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯವು ವ್ಯಸನ ಾಗಿರುವುದು.
ಬಯಸಿದು್ದ ನೆರವೇರಿದರೆ ಆನಂದವು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದು.

13 ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಕೇಳದವನು ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ೌರವಿಸುವವನು
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

14 ಾನಿಯ ಉಪದೇಶಗಳು ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ ಾಗಿವೆ;
ಮರಣಕರ ಾದ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅವು
ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತವೆ.

15 ಜನರು ಜಾಣನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲದವನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವನು.

16 ಾನಿಯು ವಿವೇಚಿಸಿ ಾಯರ್ ಾಡುವನು; ಮೂಢ ಾದರೋ
ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

17 ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಯ ಾರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಡುಗಳಿವೆ.
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಾಯ ಾರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದು.
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18 ಶಿ ಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವವನು ಬಡವ ಾಗುವನು; ಅವ ಾನ
ಹೊಂದುವನು. ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ೌರವವನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
19ಒಬ್ಬನು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ್ದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ,ಅದರಮೇಲೆ

ಅವನಿಗೆಬಹಳಇಷ್ಟವಿರುವುದು.ಮೂಢರು ಕೇಡಿಗೆವಿಮುಖ ಾಗಲು
ಅಸಹ್ಯಪಡು ಾ್ತರೆ.

20 ಾನಿಗ ಂದಿಗೆಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಿ. ಆಗನೀವೂ ಾನಿಗ ಾಗುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಾನಹೀನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಾ್ನಗಿ ಆಯು್ದಕೊಂಡರೆ,
ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಉಂಟಾಗುವುದು.

21 ಾಪಿಗಳು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೇಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದು.
ಸಜ್ಜನರಿ ಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

22 ಒಳೆ್ಳಯವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಲು
ಐಶ್ವಯರ್ವಿರುವುದು. ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ, ಕೆಡುಕರು ಹೊಂದಿರುವದೆ ಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾ ಾಗುವುದು.

23 ಬಡವನ ಭೂಮಿಯು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಫಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅ ಾ್ಯಯವುಅದನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

24 ಮಕ್ಕಳು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಶಿ ಸದ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಶತು್ರವಿನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಾಗ ಶಿ ಸುವ ತಂದೆಯು
ಅವರಿಗೆಮಿತ್ರನಂತಿ ಾ್ದನೆ.

25 ಶಿಷ್ಟನು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ತಿನು್ನವನು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು
ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರುವನು.

14
1 ಾನವಂತೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಳು, ಆದರೆ
ಾನಹೀನಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ಬೀಳಿಸುವಳು.
2 ಸ ಾ್ಮಗಿರ್ಯು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವನು.

ವಕ್ರ ಾಗಿರ್ ಾದರೋ ಆತನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
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3 ಮೂಢನ ಾತುಗಳು ಅವನಿಗೇ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. ಾನಿಯ ಾತುಗ ಾದರೋ ಅವನನು್ನ
ಾ ಾಡುತ್ತವೆ.
4 ಎತು್ತಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ ಬರಿ ಾಗಿರುವುದು. ದೊಡ್ಡ

ಸುಗಿ್ಗಪಡೆಯಲು ಎತಿ್ತನ ಶಕಿ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ.
5 ಸತ್ಯ ಾ ಯು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು

ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುವುದು.
6 ಾನದೂಷಕನು ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಸ ಾಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

7 ಅ ಾನಿ ಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಬೆಳಸಬೇಡಿ; ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು
ಅವನಲೆ್ಲೕನೂ ಇಲ್ಲ.

8ಜಾಣರು ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ವಿವೇಚಿಸಿ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತರೆ, ಮೂಢರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಾವು ೕಸದಿಂದ

ಬದುಕಬಲೆ್ಲವು ಎಂದು ಅವರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
9 ಮೂಢರಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವು ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾಗಿದೆ;

ಯ ಾಥರ್ವಂತರು ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವರು.
10ಅವನವನ ವ್ಯಥೆಯು ಅವನವನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾಗೆಯೇ

ಅವನವನ ಸಂತೋಷವುಅವನವನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ
11ದುಷ್ಟನ ಮನೆ ಾಶಕರ; ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಕರ.
12 ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಾಗರ್ ಂದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಮರಣವೇ.
13 ಒಬ್ಬನು ನಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರಲು ಾಧ್ಯ.

ಅಂತೆಯೇ ಆನಂದವೂದುಃಖದಲಿ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಾಗಬಹುದು.
14ದುಷ್ಟರು ಾವು ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರು ತಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವರು.
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15ಮೂಢನು ಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಂಬುವನು. ಆದರೆ ಜಾಣನು
ಪ್ರತಿ ಂದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ೕಚಿಸುವನು.

16 ಾನಿಯು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ದೂರವಿರು ಾ್ತನೆ.
ಾನಹೀನ ಾದರೋ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ೕಚಿಸದೆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ.
17 ಮುಂಗೋಪಿಯು ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.

ಕುತಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಜನರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
18ದಡ್ಡರಿಗೆಮೂಢತನವೇ ಪ್ರತಿಫಲ.ಜಾಣ ಾದರೋ ಾನವೆಂಬ

ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
19 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಜಯಗಳಿಸುವರು.

ಕೆಟ್ಟವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರಮುಂದೆ ತಲೆ ಾಗುವರು.
20 ಬಡವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿ ಾದರೋ ಅನೇಕಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರು.
21 ನೆರೆಯವರನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದು ತಪು ್ಪ. ನೀವು

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇ ಾದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ.
22 ದು ಾರ್ಗಿರ್ಯು ಾರಿ ತಪು ್ಪವನು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಭರವಸೆಗೂ ಾತ್ರ ಾಗುವನು.
23 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರೆ, ಸಮೃದಿ್ಧಯಿರುವುದು. ಕೇವಲ
ಾ ಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಬರುವುದು.
24 ಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಐಶ್ವಯರ್. ಾನಹೀನರಿಗೆ

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲಮೂಢತನ.
25 ಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಸುಳು್ಳ ಾರ ಾದರೋ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆ.
26 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ೕಮ ಾಗಿರುವನು;

ಅವನಮಕ್ಕಳು ಸಹ ೕಮ ಾಗಿರುವರು.
27 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲರುವ ಭಯಭಕಿ್ತ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ. ಅದು

ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಮರಣದ ಬಲೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ.
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28ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಾಜನಿಗೆ ೌರವ. ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾಜನಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
29 ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ತುಂ ಾ ಜಾಣ. ಮುಂಗೋಪಿಯು ಾನು

ಮೂಢ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
30 ಮನ ಾ್ಯಂತಿಯುಳ್ಳವನ ದೇಹವು ಆರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರುವುದು.

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ದೇಹಕೆ್ಕ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದು.
31 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಿಗೇ ಅವ ಾನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ

ಸ ಾ್ಮನಿಸು ಾ್ತನೆ.
32 ದುಷ್ಟರು ತನ್ನ ಕೆಡುಕಿನಿಂದಲೇ ಸೋತುಹೋಗುವನು; ಆದರೆ

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಮರಣದ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗುವರು.
33 ವಿವೇಕಿಯು ಾ ಾಗಲೂ ಾನದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಆಲೋಚಿಸುವನು. ಮೂಢನಿ ಾದರೋ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ತಿಳಿಯದು.

34 ಒಳೆ್ಳತನವು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಾರಣ. ಾಪವು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವ ಾನಕರ.

35 ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಯಕನನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಾಜನು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವನು. ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಾಜನು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು.

15
1 ಸ ಾ ಾನದ ಉತ್ತರ ಕೋಪವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡುವುದು;

ಒರಟುಉತ್ತರ ಕೋಪವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು.
2 ಾನಿಯ ಾತನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಬಯಸು ಾ್ತರೆ. ಮೂಢನು

ಕೇವಲಮೂಖರ್ತನವನೆ್ನೕ ಾ ಾಡುವನು.
3 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾಣುತ್ತದೆ. ಆತನು

ಕೆಡುಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
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4 ಹಿತನುಡಿಗಳು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮರದಂತಿವೆ. ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳು
ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುತ್ತವೆ.

5 ಮೂಖರ್ನು ತಂದೆಯ ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು.
ಬುದಿ್ಧ ಾತನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಾನಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ.

6 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಡುಕರ
ಸಂ ಾದನೆ ಾದರೋ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ.

7 ಾನಿಯ ಾತುಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮೂಢರ
ಾತುಗಳು ಕೇಳಲು ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ.
8 ಕೆಡುಕರ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು;

ಒಳೆ್ಳಯವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುವನು.
9 ದುಷ್ಟರ ಜೀವಿತವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವವರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ.
10ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದವರಿಗೆಮ ಾದಂಡನೆ ಾಗುವುದು;

ಶಿಕ್ಷಣ, ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಾಶ ಾಗುವನು.
11 ಮೃತು್ಯಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಆತನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತವೆ.

12ಮೂಢನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡನು.
ಮೂಢನುಉಪದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವವನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
ಎದು್ದ ಾಣುವುದು. ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವವನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ವ್ಯಥೆ
ಎದು್ದ ಾಣುವುದು.

14 ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು. ಮೂಢನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಮೂಢತನವನು್ನ
ಬಯಸು ಾ್ತನೆ.

15ಬಡಜನರ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ದುಃಖಕರ. ಸಂತೋಷದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಔತಣ.
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16 ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ಸ ಾ ಾನವಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇಮೇಲು.

17 ದೆ್ವೕಷವಿರುವಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನು್ನವುದೇಉತ್ತಮ.

18ಮುಂಗೋಪಿಯು ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು
ಾಂತಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.
19ಸೋ ಾರಿಗೆ ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ತೊಂದರೆ,ಯ ಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಜೀವನ

ಸ ಾಗ.
20 ಾನಿ ಾದ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ.

ಮೂಢ ಾದರೋ ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
21 ಮೂಢನಿಗೆ ಮೂಢತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಾನಿಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವನು.
22 ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ೕಜನೆಗಳು ವಿಫಲ ಾಗುತ್ತವೆ.

ಆಲೋಚಿಸಿ ಾಡಿದ ೕಜನೆಗಳುಯಶಸಿ್ವ ಾಗುತ್ತವೆ.
23 ಸಮಪರ್ಕ ಾದ ಉತ್ತರ ಸಂತೋಷವನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುವುದು; ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಮ ೕಚಿತ ಾದ
ಾತು ಅತು್ಯತ್ತಮ.
24 ಾನಿಯ ಾಯರ್ಗಳು ಅವನನು್ನ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ; ಅವು

ಅವನನು್ನ ಮರಣದ ಾದಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತವೆ.
25ಅಹಂ ಾರಿಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಶಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ;

ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾ ಾಡುವನು.
26 ಯೆಹೋವನು ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು;

ಕನಿಕರದ ಾತುಗಳ ಾ್ಲದರೋ ಸಂತೋಷಪಡುವನು.
27 ದು ಾಶೆಪಡುವವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆಪತ್ತನು್ನ

ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನಿಗೆ ಾವ
ಸಮಸೆ್ಯಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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28 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ೕಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು.
ದುಷ್ಟ ಾದರೋ ೕಚಿಸದೆ ಾ ಾಡುವರು; ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ
ಕೇವಲ ತೊಂದರೆಯಷೆ್ಟೕ.

29 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬಹುದೂರ. ಶಿಷ್ಟರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಾ್ನದರೋ ಆತನು ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ.
30 ನಗುಮುಖವು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಒಳೆ್ಳಯ

ಸುದಿ್ದಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ ್ಯ ಹೆಚು್ಚವುದು.
31ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುವವನು ಬಹು ಾನಿ.
32 ಶಿ ಯನು್ನ ಒಪ್ಪದವನು ತನಗೇ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.

ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
33 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಾನಿ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

ಸ ಾ್ಮನ ಹೊಂದಬೇಕೆನು್ನವವನು ದಲು ದೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

16
1 ಜನರು ಾವು ಹೇಳಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಾಲಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನುಯೆಹೋವನೇ.
2 ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್
ಕೊಡುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

3 ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ೕಜನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವವು.

4 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕೆಡುಕನನೂ್ನ ಾಶನದ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
5ಗವಿರ್ಷ್ಠರುಯೆಹೋವನಿಗೆಅಸಹ್ಯ. ಆಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆಯೆಹೋವನ

ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ.
6 ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಳು ದೋಷಕೆ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿವೆ.

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ದೂರ ಾಗುವಿರಿ.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 16:7 xxxviii ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 16:18

7 ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ತನ್ನ
ವೈರಿಗ ಡನೆಯೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವನು.

8ಅ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಂ ಾದಿಸುವುದೇಉತ್ತಮ.

9 ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವವನುಯೆಹೋವನೇ.

10 ಾಜನ ಾತು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಂತಿದೆ. ಅವನ
ತೀ ಾರ್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿರಬೇಕು.

11 ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ ಅಳತೆ ಾಪಕಗಳು ಮತು್ತ ತಕ ್ಕಡಿಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಾ್ಯಯ ಾದ ಒಪ್ಪಂದವು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.

12 ಾಜನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರನು; ಾಕೆಂದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಲ.

13 ಾಜರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ, ಸು ಾ್ಳಡದ ಜನರೂ ಇಷ್ಟ.
14 ಾಜನು ಕೋಪದಿಂದಿರು ಾಗ ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಂದರೂ

ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನಿಯು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ
ಶಮನಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.

15 ಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು ಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವು
ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುವುದು. ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ,
ಅದು ನಿನ್ನ ಾಲಿಗೆ ೕಡದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮುಂ ಾರು
ಮಳೆಯಂತಿರುವುದು.

16 ಾನ ಸಂ ಾದನೆಯು ಬಂ ಾರ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ವಿವೇಕ ಸಂ ಾದನೆಯು ಬೆಳಿ್ಳ ಸಂ ಾದನೆಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.

17 ನೀತಿವಂತರ ಜೀವಿತವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರುವುದು.
ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
18 ಅಹಂ ಾರಿಯು ಾಶನದ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.

ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ಸೋಲಿನ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
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19 ಗವಿರ್ಷ್ಠರೊಡನೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ
ದೀನ ಾಗಿದು್ದ ಬಡಜನರೊಡನೆ ಾಸಿಸುವುದೇಉತ್ತಮ.

20 ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುವವನು ಅದರ ಾಭ
ಹೊಂದುವನು; ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದುವನು.

21 ಾನಿಯನು್ನ ಅವನ ಾನದಿಂದಲೇ ಜನರು ಗುರುತಿಸುವರು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು ಒಡಂಬಡಿಸುವನು.

22 ವಿವೇಕವು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಮೂಢತನದಿಂದಲೇ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

23 ಾನಿಯಹೃದಯವುಅವನ ಾಯಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ. ಅವನ
ಾತುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿವೆ; ಕೇಳಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿವೆ.
24 ಸವಿನುಡಿಗಳು ಜೇನಿನಂತಿವೆ. ಅವು ಸಿ್ವೕ ಾರಕೆ್ಕ ಸುಲಭ;

ಆರೋಗ ್ಯಕೆ ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ.
25 ಮನುಷ ್ಯದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳ ಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಾಗರ್ವಿದೆ;

ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯವುಮರಣ.
26 ಕೆಲಸ ಾರನನು್ನ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ದುಡಿಮೆಯಲಿ್ಲ

ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಹಸಿವೇಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ದುಡಿಸುತ್ತದೆ.
27 ನೀಚನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ
ಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಶಕರ.
28 ಕೆಡುಕನು ಜಗಳ ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಾಳಿಸುದಿ್ದಯನು್ನ

ಹಬಿ್ಬಸುವವನು ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಒಡಕು ಉಂಟು ಾಡುವನು.
29 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೆ್ನೕ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಾಶನಕೆ್ಕ

ನಡೆಸುವನು.
30 ಕಣು್ಣಮಿಟುಕಿಸಿ ನಗುವವನು ತ ಾ್ಪದ ಾಗೂ

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವೆಸಗಲು ೕಜಿಸುತಿ್ತರುವನು.
31ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅವರ ನರೆಕೂದಲೇ ವೈಭವದ ಕಿರೀಟ.



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 16:32 xl ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 17:8

32 ಶೂರ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ;
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳವುದೇಉತ್ತಮ.
33 ಜನರು ಚೀಟು ಾಕಿ ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದರೂ ಆ ನಿ ಾರ್ರಗಳು

ಬರುವುದುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

17
1ಜಗಳದಮನೆಯಲಿ್ಲಮೃ ಾ್ಠನ್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂಸ ಾ ಾನದ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಣರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇಮೇಲು.
2 ಾನಿ ಾದಸೇವಕನು ತನ್ನಯಜ ಾನನಅ ೕಗ್ಯಮಗನನೆ್ನೕ

ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು; ಅವನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ
ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಲು ಹೊಂದುವನು.

3 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಾಕಿ ಶುದ್ಧ ಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವವನು
ಯೆಹೋವನೇ.

4 ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸ ಾನ.
ಚಾಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಸುಳು್ಳ ಾರನಿಗೆ ಸ ಾನ.

5 ಬಡವನನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರಿಗೇ
ಅವ ಾನ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. ಬೇರೊಬ್ಬನ ದು ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯು ಖಂಡಿತ.

6 ಮ್ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮ.

7 ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವು ಮೂಢನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ; ಸುಳು್ಳ ಾತು ಗಣ್ಯನಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ವಿರುದ್ಧ.

8 ಲಂಚವು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ, ಅವರು
ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅದೇ ಾಯರ್ ಾಧಕದಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ.
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9 ನಿನಗೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನೀನು
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆತನವು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು.

10 ಮೂಢನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಾಡಲು ನೂರು ಏಟುಗಳು
ಬೇ ಾದರೂ ಾನಿಗೆ ಒಂದೇ ಗದರಿಕೆಯು ಾಕು.

11ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಏಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ. ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

12 ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವ ಮೂಢನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಕೋಪದಿಂದಿರುವ ಾಯಿಕರಡಿಗೆ ಎದು ಾಗುವುದೇಮೇಲು.

13 ನಿನಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡುವವರಿಗೆ ಅಪ ಾರ ಾಡಬೇಡ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡುವೆ.

14 ಾದವು ಜ ಾಶಯದ ಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಡುವ ತೂತಿಗೆ ಸ ಾನ.
ಅದು ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನಿಲಿ್ಲಸು.

15 ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯೂ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗುವ
ಬಿಡುಗಡೆಯೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

16 ಮೂಢನಲಿ್ಲ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಹಣ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ.
17ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಾ ಾಗಲೂಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ

ಸಹೋದರನು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.
18ಮೂಢನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ಜಾಮೀನು ಾರ ಾಗುವನು.
19 ಜಗಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವನು ಾಪದಲಿ್ಲಯೂ

ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು ಕೇಡನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ.

20 ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಾಭವೆಂದೂ ಆಗದು. ಸುಳು್ಳ ಾರನಿಗೆ
ತೊಂದರೆಯೇ ಗತಿ.

21 ಮೂಢಮಗನನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ ತಂದೆಗೆ ಬಹು ವ್ಯಥೆ. ಅವನ
ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದರ ಾರನು
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22 ಸಂತೋಷವು ಒಳೆ್ಳಯ ಔಷಧಿಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ದುಃಖವು
ಾಯಿಲೆಯಂತಿದೆ.
23 ದುಷ್ಟನು ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯದಂತೆ ಾಡಲು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಲಂಚ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
24ವಿವೇಕಿಯು ಾನದಮೇಲೆಮನಸಿ್ಸಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆಮೂಢನು

ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕನಸು ಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
25ಮೂಢಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ದುಃಖ; ಹೆತ್ತ ಾಯಿಗೆ ವ್ಯಥೆ.
26 ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಶಿ ಸುವುದು ತಪು ್ಪ. ಾ್ಯಯವಂತ ಾದ
ಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪು ್ಪ.
27 ಾನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವನು. ವಿವೇಕಿಯು

ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
28 ೌನ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂಢನು ಸಹ ಾನಿಯಂತೆ ಾಣುವನು;
ಾ ಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿವೇಕಿಯಂತೆ ಾಣುವನು.

18
1 ಸೆ್ನೕಹ ಾವವಿಲ್ಲದವನು ಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಾ್ವಥರ್ತೆಯಿಂದಲೇ,

ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯದರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ.
2 ಮೂಢನಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ

ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳಬಯಸು ಾ್ತನೆ.
3 ನೀನು ಕೇಡು ಾಡಿದರೆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವರು.
4 ಾಯಿ ಾತುಗಳು ಆಳ ಾದ ನೀರುಗಳಂತಿರಲು ಾಧ್ಯ; ಆದರೆ
ಾನದಮೂಲವು ನುಗಿ್ಗಬರುವ ತೊರೆಯಂತಿದೆ.
5 ಅಪ ಾಧಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ

ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
6 ಮೂಢನು ಾದಕೆ್ಕ ಇಳಿಯು ಾ್ತನೆ; ಅವನ ಾತುಗಳು

ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಏಟಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
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7ಮೂಢನು ಾತಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ
ಾತುಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಬಲೆ ಾಗುತ್ತವೆ.
8 ಜನರಿಗೆ ಹರಟೆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ. ಹರಟೆ ಾತುಗಳು

ರುಚಿಕರ ಾದ ಆ ಾರದಂತಿವೆ.
9ಸೋ ಾರಿಯು ಾಶ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಬಲ ಾದ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಅದರೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು.
11 ಐಶ್ವಯರ್ವು ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯಂತೆ ಾ ಾಡುತ್ತದೆ

ಎಂಬುದು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಾವನೆ.
12 ಗವಿರ್ಯು ಬೇಗನೆ ಾ ಾಗುವನು; ದೀನ ಾದರೋ

ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
13ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳದೆಉತ್ತರಿಸುವವನುಮೂಢನೇಸರಿ;ಅವನು
ಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗುವನು.
14ಅಸ್ವಸ್ಥನನು್ನ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಜೀವಂತ ಾಗಿಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ

ಮುರಿದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಾರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?
15 ಾನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುವನು.
16 ಪ್ರಮುಖನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು

ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ
ಭೇಟಿ ಾಗಬಹುದು.

17 ದಲು ತನ್ನ ಾದವನು್ನ ಮಂಡಿಸುವವನು ಾ ಾಗಲೂ
ನೀತಿವಂತನಂತೆ ಾಣು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಾದಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಅವನ
ನಿಜಪರೀ ಆಗುವುದು.

18 ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಾದ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿ ಾರ್ರ ಾ್ಕಗಿ
ಚೀಟು ಾಕಿದರೆ ಅವರ ಜಗಳ ಶಮನ ಾಗುತ್ತದೆ.

19 ಅವ ಾನಿತ ಾದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವುದು
ಕೋಟೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
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ಕಷ್ಟ, ಜಗಳಗಳು ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಂತೆ ಜನರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಒಬ್ಬನು ಾನು ಹೇಳಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕೕ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕೕ ಆಗಲಿ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.

21 ಒಬ್ಬನ ಾತುಗಳು ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಬಲ್ಲವು ಅಥ ಾ
ಮರಣವನು್ನ ತರಬಲ್ಲವು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಾತಿನ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.

22 ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವನು ಸಂತೋಷವನೆ್ನೕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

23ಬಡವನು ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನು; ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಬಿರು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

24 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜ ಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತನು
ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವನು.

19
1 ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಮತು್ತ ೕಸ ಾಡುವ

ಮೂಢ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ, ಬಡವ ಾಗಿಯೂ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು ಲೇಸು.

2 ಾವುದೇ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತು್ಸಕತೆ ಂದೇ ಾಲದು,
ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಬೇಕು. ಾವುದೇ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದುಡುಕದಿರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ತ ಾ್ಪದೀತು!

3ಮೂಢನಮೂಢತನವು ಅವನ ಜೀವನವನೆ್ನೕ ಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ದೂಷಿಸುವುದುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.

4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿರುವರು; ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.

5 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವವನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಸುಳು್ಳ ಾ ಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಲ್ಲ.
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6ಉ ಾರಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಸೆ. ಾನಶೂರನಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ.

7 ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವುದು; ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೆ ಾ್ಲ ಮುಖತಿರುವಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ದೂರ ಾಗುವರು.
ಆ ಬಡವನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
8 ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನಿ ಾಗಲು

ಪ್ರ ಾಸಪಡುವನು; ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವನು
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.

9 ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಸುಳು್ಳ ಾರನು
ಾಶ ಾಗುವನು.
10 ಮೂಢನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ; ಾಜಕು ಾರರ ಮೇಲೆ

ದೊರೆತನ ಾಡುವುದು ಗು ಾಮನಿಗೆಮತ್ತಷು್ಟ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
11 ಾನಿಗೆ ಅವನ ಾನವೇ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅವನ ಸದು್ಗಣ ಾಗಿದೆ.
12 ಾಜನ ಕೋಪವುಸಿಂಹಬಜರ್ನೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಾಜನಿಗೆ ನಿನ್ನ

ಮೇಲಿರುವ ಸಂತೋಷವು ತುಂತುರು ಮಳೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ.
13ಮೂಢ ಾದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಾನಿ; ಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯು

ಸೋರುವಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಂತಿ ಾ್ದಳೆ.
14 ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣವನು್ನ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ವಿವೇಕಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿ ಾದರೋ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಉಡುಗೊರೆ.

15ಸೋ ಾರಿಗೆ ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರ.ಮೈಗಳ್ಳನಿಗೆ ಹಸಿವೆ.
16 ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ

ಸಂರ ಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯದಿಂದಿರುವವನು ಾವಿಗೀ ಾಗುವನು.
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17 ಬಡಜನರಿಗೆ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಲಕೊಡು ಾ್ತನೆ; ಅವನ ಕರುಣೆಯ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆಮರು ಾವತಿ ಾಡುವನು.

18ನಿನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ ಎಂಬ
ನಿರೀ ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಅವನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸು. ಅವನನು್ನ
ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು.

19 ಮುಂಗೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ದಂಡ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ಕೊಡಬೇ ಾದ ದಂಡದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದರೆ, ಅವನು ಅದೇ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಡುವನು.
20 ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ. ಆಗ ನೀನು
ಾನಿ ಾಗುವೆ.
21 ಜನರು ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ

ಯೆಹೋವನ ಇಚೆ್ಛಯೇ ನೆರವೇರುವುದು.
22 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಅವನ ದು ಾಶೆಯೇ ಅವ ಾನಕರ.

ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬಡವ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲು.
23ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ

ತೃಪಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು; ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುವುದು.
24 ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸೋ ಾರಿತನ.

ಅವರು ಕೈಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಗೆ ಾಕಿದರೂ ಊಟವನು್ನ ಾಯಿಗೆ
ಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
25 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ಾಠವನು್ನ

ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಾನವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

26 ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವವನೂ ಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವವನೂ
ತನಗೇ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವ ಾನವನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವನು.

27 ನೀನು ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ತಪು ್ಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುವೆ.
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28ದುಷ್ಟ ಾ ಯು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡುವನು; ಕೆಡುಕರ
ಾತುಗಳು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಹರಡುತ್ತವೆ.
29 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು;

ಮೂಢನು ತನ ಾಗಿ ಾದಿರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

20
1 ಾ್ರ ಾರಸವು ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಮದ್ಯವು ಕೂ ಾಟಕೂ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ಅಮಲೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದುಮೂಖರ್ತನ.
2 ಾಜನ ಕೋಪವು ಸಿಂಹದ ಬಜರ್ನೆಯಂತಿದೆ. ಾಜನನು್ನ

ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಾನಿ.
3 ಾದದಿಂದ ದೂರವಿರುವವನು ಸ ಾ್ಮನಕೆ ್ಕ ೕಗ ್ಯನು.

ಮೂಢ ಾದರೊ ಜಗಳಕೆ್ಕೕ ಆತುರ ಪಡುವನು.
4 ಸೋ ಾರಿಯು ಬಿತ್ತನೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ;

ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;

ಅವು ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಂತಿವೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವೇಕಿಯು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು.

6 ಅನೇಕರು ಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು
ಬಹುಕಷ್ಟ.

7 ಸದ್ದಮಿರ್ಯು ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತನೆ; ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗುವುದು.

8 ಾಜನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವನು.

9 ಾವ ಾದರೂ, “ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿರುವೆ. ಾನು
ಾಪರಹಿತ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯವೇ?
10 ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳೂ ೕಸದ ಅಳತೆ ಾಪಕಗಳೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
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11 ಾಲಕನೊಬ್ಬನುಒಳೆ್ಳಯವನೋಕೆಟ್ಟವನೋಎಂಬುದುಅವನ
ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವುದು.

12 ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ. ಕೇಳಲು ಕಿವಿಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಉಂಟು ಾಡಿದವನುಯೆಹೋವನೇ.

13 ನಿ ಾ್ರನಿರತ ಾಗಿರಬೇಡ, ಬಡವ ಾಗುವೆ. ನಿನ್ನ
ಸಮಯವನು್ನ ದುಡಿಯಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದಷಿ್ಟರುವುದು.

14 ನಿನ್ನ ವಸು್ತವನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡುವವನು, “ಇದು ಚೆ ಾ್ನಗಿಲ್ಲ!
ಬೆಲೆಯೂಜಾಸಿ್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಚೌ ಾಸಿಯಬಗೆ್ಗ
ಬೇರೆಯವರಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು.

15 ಬಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಣಿಕ್ಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ಾನದ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವ ತುಟಿಗಳುಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿವೆ.
16 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.
17 ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಆ ಾರವು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ

ರುಚಿಕರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಾಯಿತುಂಬ
ಮರಳಿನಂತಿರುವುದು.

18 ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾಲೋಚನೆಗ ಡನೆ ಾಡಿದ ೕಜನೆಗಳು
ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಹುಡುಕು.
19 ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬಸುವವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ;

ಅತಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆಗಬೇಡ.
20ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿದೂಷಿಸುವವನಜೀವಿತವು

ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆರಿಹೋದ ದೀಪದಂತೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.
21 ಸುಲಭ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಂಡ ಾ್ವಸವು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ

ಆಶೀರ್ ಾದ ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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22 “ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಡ. ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರು! ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಜಯ ಾಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

23 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯದ ಅಳತೆ ಾಪಕವು ಅಸಹ್ಯ;
ೕಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಅಪ ಾಧ.
24ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರು ಾಗ,

ತನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ?
25 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡುವ ದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ೕಚಿಸು. ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರಕೆ ಾಡ ಾರ ಾಗಿತು್ತ

ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.
26 ಾನಿ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಕೆಡುಕರು ಾರೆಂಬುದು

ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು;ಅವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
27 ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮ ಯೆಹೋವನ ದೀಪ ಾಗಿದೆ; ಅದು

ಅಂತರಂಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
28 ಾಜನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ

ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಅಧಿ ಾರ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು; ಅವನ ಆಡಳಿತ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.

29 ಯುವಕನ ಶಕಿ್ತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ. ವೃದ್ಧನ ನರೆಕೂದಲು
ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ.
30 ದಂಡನೆಯು ತಪ್ಪನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ತದೆ; ನೋವು ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ

ಬದ ಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

21
1 ಯೆಹೋವನು ಾಜನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಯಂತೆ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು. ಆತನು ತನ್ನ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಅದಕೆ್ಕ
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವನು.
2 ತನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿಯೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆದರೆ

ಉದೆ್ದೕಶಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವವನುಯೆಹೋವನೇ.
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3 ಸರಿ ಾದ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು.
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

4 ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣಗಳು ಮತು್ತ ದು ಾಭಿ ಾನದ ಹೃದಯ
ಾಪಮಯ ಾಗಿದು್ದ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
5 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಾಭಕೆ್ಕ

ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತುರತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರುವವನು ಬಡವ ಾಗುವನು.
6 ನೀನು ೕಸದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರೆ, ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವು

ಬಹುಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

7 ಕೆಡುಕರು ಕೊಡುವ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರನೆ್ನೕ ಾಶ ಾಡುತ್ತದೆ;
ಾಕೆಂದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು ಅವರು ಒಪು ್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕೕ

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಯ ಾಥರ್ವಂತರೂ
ಾ್ಯಯವಂತರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.
9 ಮನೆ ಳಗೆ ಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮನೆಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವುದೇಮೇಲು.
10 ಕೆಡುಕರು ಕೇಡು ಾಡುವುದಕೆ್ಕೕ ಇಷ್ಟಪಡುವರು; ಅವರು ತಮ್ಮ

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.
11ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ದಡ್ಡನು ಾನಿ ಾಗುವನು.
ಾನಿಗೆಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಾನೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದವನು.
12 ದೇವರು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು. ಆತನು ದುಷ್ಟರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
13ಬಡವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದವನು ಾನೇ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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14 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಒಂದು
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡು. ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಉಡುಗೊರೆಯುಮ ಾ ಕೋಪವನೂ್ನ ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲದು.

15 ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ; ಕೆಡುಕರಿಗೆ
ಬಹುಭಯ.

16 ಾನದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದವನು ಾಶನದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವನು.

17 ಸುಖವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬಡವ ಾಗುವನು.
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತೈಲವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗ ಾರನು.

18 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಡುಕರು ಸಂಕಟಪಡುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ಬದ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಸಂಕಟಪಡುವರು.

19 ಮುಂಗೋಪಿಯೂ ಾದಿಸುವವಳೂ ಆಗಿರುವ
ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಜೀವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವುದೇಮೇಲು.

20 ಾನಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಭಂ ಾರಗಳೂ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬೇಗನೆ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

21 ಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಜೀವಿತವೂ ಾ್ಯಯವೂಸ ಾ್ಮನವೂದೊರೆಯುವುದು.

22 ಾನಿಯು ಯುದ್ಧವೀರರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯಕೋಟೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡಬಲ್ಲನು.

23 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವವನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ
ಾ ಾಗುವನು.
24 ಗವಿರ್ಷ್ಠನೂ ದು ಾಭಿ ಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವವನಿಗೆ

ಗೇಲಿ ಾರನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನ ನಡತೆಯು ಗವರ್ದ ಮದದಿಂದ
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
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25 ಸೋ ಾರಿಯ ಆಸೆ ಅವನನು್ನ ಉಪ ಾಸದಿಂದ
ಾಯಿಸುವುದು, ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
26 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಅಪೇ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು,

ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
27ಕೆಡುಕನಯಜ್ಞಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆಅಸಹ್ಯ. ಾಕೆಂದರೆಅವು

ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.
28 ಸುಳು್ಳ ಾ ಯು ಾಶ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ

ಕೇಳುವವನು ಮ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
29 ದುಷ್ಟರು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವತಿರ್ಸುವರು; ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು

ತನ್ನ ಾಗರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ೕಚಿಸುವನು.
30 ಯೆಹೋವನೇ ವಿರೋಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಯಪ್ರಧ ಾಗಬಲ್ಲ
ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡುವಂಥ ಾನ ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

31ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಜಯದ
ನಿ ಾರ್ರಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

22
1 ಬಹು ಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರೇ ಉತ್ತಮ.

ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ ಾ್ಮನಿತ ಾಗಿರುವುದೇ ಅಮೂಲ್ಯ.
2 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನುಯೆಹೋವನೇ.
3 ಾನಿಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ದೂರ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಮೂಢ ಾದರೋ

ನೇರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಪತಿ್ತಗೀ ಾಗುವರು.
4ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ದೀನತೆಯಿಂದಿರು;

ಆಗ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್, ಸ ಾ್ಮನ ಮತು್ತ ನಿಜಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

5 ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಅನೇಕ ಆಪತು್ತಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊ್ಕಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವವನು ಆ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ
ದೂರವಿರುವನು.
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6ಮಗನಿಗೆ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸು.
ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾ ಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವನು.

7 ಬಡವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಾಲಕೊಡುವವನಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8 ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇಡನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. ಅವನ
ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ಾಶ ಾಗುವುದು.

9 ಉ ಾರಿಯು ತನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಬಡವರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವನು.

10 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟ. ಆಗ
ಜಗಳ ಾಗಲಿ ಾದಗ ಾಗಲಿ ಅವ ಾನಗ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ನೀನು ಶುದ್ಧಹೃದಯವನೂ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ
ಾಜನು ನಿನಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗುವನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಾ ಾಡುವನು;

ವಂಚಕರ ಾತುಗಳ ಾ್ನದರೋ ಾಶಪಡಿಸುವನು.
13 “ ಾನು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಂಹವಿದೆ. ಅದು

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಸೋ ಾರಿ.
14 ಾಮುಕಿಯ ಾಯಿ ಆಳ ಾದ ಗುಂಡಿಯಂತಿದೆ.

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆ ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬೀಳುವರು.
15 ಮಕ್ಕಳು ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು. ನೀವು

ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

16 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೂ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವರಿಗೂ
ಕೊರತೆಯೇ ಗತಿ.
ಮೂವತು್ತ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

17 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶವನೆ್ನೕ
ಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು. ಈ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊ. 18ನೀನು ಈಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
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ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬಲ್ಲವ ಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗುವುದು. 19 ಆ
ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾನೀಗ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು, ನೀನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .
20 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವೆ. ಇವು
ಬುದಿ್ಧ ಾದದ ಮತು್ತ ವಿವೇಕದ ನುಡಿಗ ಾಗಿವೆ. 21 ಈ ನುಡಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನೂ್ನ ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾಗುವೆ.*

— 1—
22 ಅಸ ಾಯಕ ಾದ ಬಡವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಡ;
ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಬೇಡ. 23 ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸುವನು; ಅವರನು್ನ ದರೋಡೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು.
— 2—

24 ಮುಂಗೋಪಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಡ. ತಟ್ಟನೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ. 25 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ನೀನೂ ಅವನಂ ಾಗುವೆ. ಆಗ ಅವನಿಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿನಗೂ
ಬರುತ್ತವೆ.

— 3—
26 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀ ಾಗಬೇಡ. 27 ನೀನು

ಅವನ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* 22:21: ಈ ನುಡಿಗಳು … ಕೊಡಬಲ್ಲವ ಾಗುವೆ ಅಥ ಾ, “ಉಪದೇಶದ
ಾನನುಡಿಗಳನು್ನ ಾನು ದಲು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲವೇ? 21 ಸತ್ಯ ಾದ ಮತು್ತ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದೆನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವವನಿಗೆ ನೀವು ವಿ ಾ್ವಸನೀಯ ಾದ ವರದಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
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— 4—
28 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ಾಕಿದ

ಮೇರೆಗಲ್ಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಜರುಗಿಸಬೇಡ.
— 5—

29 ಚತುರ ಕೆಲಸ ಾರನು ಾಜರ ಸೇವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಾ ಾನ್ಯರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

23
— 6—

1ಅಧಿಪತಿ ಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡುಊಟ ಾಡು ಾಗ, ನೀನು
ಾರೊಂದಿಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. 2 ನೀನು ತುಂಬ

ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ. 3 ಅವನು ಬಡಿಸುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವ ಆ ಾರ.
— 7—

4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ ್ಯವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ.
5 ಪ ಯಂತೆ ಾರಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಣವು ಬಹುಬೇಗನೆ
ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

— 8—
6 ಾ್ವಥಿರ್ ಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಬೇಡ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವ

ಮೃ ಾ್ಠನ್ನದಿಂದ ದೂರವಿರು. 7 ಅವನು ವೆಚ್ಚದ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸುವಂಥವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ, “ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರೂ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವೇ ಬೇರೆ. 8 ನೀನು ಅವನ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಾಂತಿ ಾಡುವೆ; ಆಗ ನಿನ್ನ ಸವಿ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು.

— 9—



ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 23:9 lvi ಾನೋಕಿ್ತಗಳು 23:21

9 ಮೂಢನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ಅವನು ನಿನ್ನ
ಾನದ ಾತುಗಳನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವನು.

— 10—
10 ಜಮೀನಿನ ಮೇರೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಬೇಡ. ಅ ಾಥರಿಗೆ

ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 11ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗುವನು; ಯೆಹೋವನು
ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಅ ಾಥರ ಪರ ಾಗಿ ಾದಿಸುವವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

— 11—
12 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ

ಕಲಿತುಕೊ.
— 12—

13 ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಮಗನನು್ನ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ದಂಡಿಸು. ನಿನ್ನ
ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವನೇನೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನಿನ್ನ ಹೊಡೆತವು
ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡಬಲ್ಲದು.

— 13—
15ನನ್ನಮಗನೇ,ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,ನನಗೆಬಹು ಸಂತೋಷ.

16 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು.

— 14—
17 ಕೆಡುಕರ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 18 ಆಗ ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ ್ಯವಿರುವುದು; ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗದು.

— 15—
19ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಾನಿ ಾಗಿರು. ಾ ಾಗಲೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ ನೀತಿ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು. 20 ಕುಡುಕರ
ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಬೇಡ. 21 ಕುಡುಕರೂ
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ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕರೂ ಬಡವ ಾಗುವರು. ತಿಂದು ಕುಡಿದು ನಿದಿ್ರಸುವುದೇ
ಅವರ ಾಯರ್ಗಳು. ಅವರು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಬಡವ ಾಗುವರು.

— 16—
22ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅವನಮಗನು.

ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಾಯಿ ವೃದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ೌರವಿಸು. 23 ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ; ಅದನು್ನ ಾರಬೇಡ.
ಾನ, ಸುಶಿ ಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಇವು ಖರೀದಿಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳೂ ಾರ ಾಗದಷು್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದವುಗಳೂ

ಆಗಿವೆ. 24 ಒಳೆ್ಳಯವನ ತಂದೆಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ. ಾನಿ ಾದ
ಮಗನಿಂದ ಆನಂದ. 25 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿ; ನಿನ್ನ ಾಯಿಯು ಆನಂದಿಸಲಿ.

— 17—
26 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನಿನಗೆ ಾದರಿ ಾಗಿರಲಿ. 27 ಸೂಳೆಯರು
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟಹೆಂಗಸರು ಬಲೆಯಂತಿ ಾ್ದರೆ; ಮೇಲೇರಿ ಬರ ಾಗದ
ಆಳ ಾದ ಾವಿಯಂತಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಕೆಟ್ಟಹೆಂಗಸು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿನ ಾಗಿ
ಾದಿರುವಳು. ಅನೇಕ ಗಂಡಸರ ಾಪಕೆ್ಕ ಅವಳೇ ಾರಣ.
— 18—

29 ಾರಿಗೆ ಆಪತಿ್ತದೆ? ಾರಿಗೆ ಾತನೆಯಿದೆ? ಾರಿಗೆ
ಜಗಳಗಳಿವೆ? ಾರಿಗೆ ಉದೆ್ವೕಗವಿದೆ? ಾರಿಗೆ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾದ
ಾಸುಂಡೆಗಳಿವೆ? ಾರಿಗೆ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ? 30ಮದ್ಯವನು್ನ
ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡ ಾ ಾಬಗೆಯ
ಮದ್ಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ!

31 ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು. ಅದು
ಅಂದ ಾಗಿದು್ದ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿ ಾಗ,
ನಯ ಾಗಿ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 32ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅದು ವಿಷದ
ಹಲು್ಲಳ್ಳ ಾವಿನಂತೆ ಕಚು್ಚವುದು.
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33ಮದ್ಯವು ನಿನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಣ ಾಡುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡುತ್ತದೆ. 34 ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂ ಾಗ
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತೆಯೂ
ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೂ ನಿನಗನಿ್ನಸುವುದು.
35 “ಅವರು ನನಗೆ ಬಡಿದರೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ನನಗೆ
ಹೊಡೆದರೂ ನನಗೆ ಬಡಿದರೂ ಅರಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾನು
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳ ಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಾ್ರ ಾರಸಬೇಕು” ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವೆ.

24
— 19—

1 ಕೆಡುಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ;
ಅವರೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇ ಸಬೇಡ. 2 ಅವರು ಕೇಡು ಾಡಲು
ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರು ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಕುರಿತು ಾ ಾಡುವರು.

— 20—
3 ಒಳೆ್ಳಯ ಮನೆಯು ಾನದ ಮೇಲೂ ವಿವೇಕದ ಮೇಲೂ

ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು. 4 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ಭಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಾನದಿಂದಲೇ.

— 21—
5 ಾನವು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು.

ವಿವೇಕವು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 6 ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸುವ ದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸು. ಜಯವನು್ನ
ಗಳಿಸಬೇ ಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಾರರು ಅಗತ್ಯ.

— 22—
7ಮೂಢರು ಾನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು; ಮುಖ್ಯ ಾದ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸು ಾಗ ಮೂಢನು ಏನೂ ಹೇಳ ಾರ.
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— 23—
8ಕೇಡು ಾಡುವವನನು್ನ ಜನರು “ಕೆಡುಕ”ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

9 ಮೂಢನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಪಮಯ. ದು ಾಭಿ ಾನಿಯು
ಜನರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

— 24—
10 ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನ.
— 25—

11 ಜನರು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 12 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ನೀನು ಹೇಳ ಾಗದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಾಯರ್ಗಳ ಉದೆ್ದೕಶವೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.

— 26—
13 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿನು್ನ, ಅದು ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಜೇನುಗೂಡಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಹಿ. 14 ಅದೇರೀತಿ ಾನವು ನಿನ್ನ
ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಭವಿಷ ್ಯವಿರುವುದು; ನಿನ್ನ ನಿರೀ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

— 27—
15 ಒಳೆ್ಳಯವನಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಅಥ ಾ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಇರಬೇಡ. 16 ಒಳೆ್ಳಯವನು ಏಳುಸಲ
ಬಿದ್ದರೂ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಎದು್ದನಿಲು್ಲವನು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರು ಒಂದೇ
ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೋತುಹೋಗುವರು.

— 28—
17 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ;

ಅವನು ಬೀಳು ಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ. 18 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ ಹೋಗಬಹುದು.
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— 29—
19 ಕೆಡುಕರ ಬಗೆ್ಗ ಅತಿ ಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಅವರ ಮೇಲೆ

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ. 20ಆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನಿರೀ ಯಿಲ್ಲ. ಅವರಬೆಳಕು
ಕತ್ತಲೆ ಾಗುವುದು.

— 30—
21ಮಗನೇ,ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಾಜನನೂ್ನ ೌರವಿಸು. ಅವರನು್ನ

ವಿರೋಧಿಸುವವರ ತೆ ಸೇರಬೇಡ. 22 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಗುವರು. ದೇವರು ಮತು್ತ ಾಜನು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಕೇಡು ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಮತ್ತಷು್ಟ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
23ಇವು ಸಹ ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು:
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಕೇವಲ

ಪರಿಚಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಾರಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಕೂಡದು.
24 ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು ಅಪ ಾಧಿಗೆ, “ನೀನು ನಿರಪ ಾಧಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರು ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ ಶಪಿಸುವರು; ಜ ಾಂಗಗಳು
ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವು. 25 ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು
ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು;ಅವನಿಗೆಮ ಾ ಆಶೀ ಾರ್ದ ದೊರೆಯುವುದು.

26 ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಉತ್ತರ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು;ಅದು ತುಟಿಯಮೇಲಿನಮುದಿ್ದನಂತಿದೆ.

27 ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ದಲು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡ.
ಾಸ ಾ ್ಕಗಿಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ದಲೇನೀನುಬೇ ಾಯ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವಿ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊ.

28 ಬೇರೊಬ್ಬನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸ ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಾ ಹೇಳಬೇಡ,
ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ.
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29 “ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂ
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವೆ. ಅವನು ಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿ ಾಗಿ ಸೇಡು
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

30 ಸೋ ಾರಿಯ ಹೊಲದ ಸಮೀಪದಲೂ್ಲ ಅ ಾನಿಯ
ಾ್ರ ತೋಟದ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ನಡೆದುಹೋದೆನು. 31 ಆ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ಸಸಿಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.
ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಗೋಡೆ ಒಡೆದುಹೋಗಿತು್ತ; ಕುಸಿದು
ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ. 32ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, ಆಲೋಚಿಸಿದೆ; ಒಂದು ಾಠವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ; 33 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಾ್ರಂತಿ, ಇನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ, ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ ಾಡುವೆ
ಎನು್ನವೆ ಾ? 34 ಇವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಡವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ಬರಿದು ಾಡುತ್ತದೆ; ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಕಳ್ಳನಂತಿವೆ.

25
ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದಮತ್ತಷು್ಟ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು

1 ಇವು ಸಹ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು. ಈ
ನುಡಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು ನಕಲು
ಾಡಿದರು:
2 ವಿಷಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ್ಮನ;

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾ್ಮನ.
3ಆ ಾಶದ ಎತ್ತರವ ಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯಆಳವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಳೆಯಲು
ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ? ಅಂತೆಯೇ ಾಜರುಗಳ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರೂ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.
4 ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರೆ,

ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಅದರಿಂದ ಸುಂದರ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಡಬಲ್ಲನು. 5ಅಂತೆಯೇ, ಾಜನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಾರರನು್ನ
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ತೆಗೆದು ಾಕಿದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಅವನ ಆಡಳಿತವನು್ನ
ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

6 ಾಜನ ಮುಂದೆ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಪ್ರಮುಖರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 7 ಗಣ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅವ ಾನಿತ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ,
“ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಉತ್ತಮ.

8 ನೀನು ಕಂಡ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಆತುರಪಡಬೇಡ. ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದರೆ,
ನಿನಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.

9 ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಗುಟಾ್ಟದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡ. 10 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು; ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು
ನಿನ್ನನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದು.

11 ನೀನು ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಸೇಬಿನಂತಿರುವುದು. 12 ಾನಿಯು
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಬಂ ಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುತ್ತದೆ.

13 ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸಂದೇಶಕನಿಂದ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಉ ಾ್ಲಸ.
ಅವನು ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಣ್ಣನೆಯ
ಹಿಮದಂತಿರುವನು.

14 ಾನ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿಯೂ ಾಡದವರು ಮಳೆಯನು್ನ
ಾರದ ೕಡಗಳಂತೆಯೂ ಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವರು.
15 ಾಳೆ್ಮಯು ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಸಹ ಮನ ಪಿ್ಪಸುವುದು.

ನಯ ಾದ ಾತಿಗೆ ಬಹುಬಲ.
16 ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ.

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾಯಿಲೆಬೀಳುವೆ. 17 ಅಂತೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಮನೆಗೆ ಪದೇಪದೇ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಹೋದರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವನು.
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18 ನೆರೆಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳುವವನು ಅ ಾಯ ಾರಿ.
ಅವನು ದೊಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಕತಿ್ತಯಂತೆಯೂ ಚೂ ಾದ
ಾಣದಂತೆಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ. 19 ಕಷ್ಟ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮುರುಕು ಹಲಿ್ಲನಿಂದ ತಿನ್ನವಂತೆಯೂ
ಕುಂಟು ಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಇದೆ.

20 ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವವನಿಗೆ ಸಂತಸದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ
ಚಳಿಯಲಿ್ಲರುವವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದಂತೆಯೂ ಾಯದ
ಮೇಲೆ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ಸುರಿದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.

21 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೊಡು.
ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಾ ಾರಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡು. 22 ಆಗ,
ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂ ಾಗುವುದು.
ೕಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

23 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬೀಸುವ ಾಳಿ ಮಳೆಯನು್ನ ತರುವುದು.
ಅಂತೆಯೇಚಾಡಿ ಾತು ಕೋಪಕೆ್ಕ ಾರಣ.

24 ಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯಒಂದುಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇಮೇಲು.

25 ಬಹುದೂರದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯು ಾ ಾರಿದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಂತಿರುವುದು.

26 ದುಷ್ಟನು ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರೆ, ಅದು
ಚಿಲುಮೆಗೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿದಂತೆಯೂ ಒರತೆಯನು್ನ ಹೊಲಸು
ಾಡಿದಂತೆಯೂ ಇದೆ.
27 ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ತಿನು್ನವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.

ಅಂತೆಯೇ, ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅತಿ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
28 ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದವನು ಕೋಟೆ

ಬಿದು್ದಹೋದ ಪಟ್ಟಣದಂತಿರುವನು.
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26
ಮೂಢರ ಬಗೆ್ಗ ಾನದ ನುಡಿಗಳು

1 ಮೂಢನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು
ಬೇಸಿಗೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಹಿಮದಂತೆಯೂಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ
ಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇದೆ.

2 ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಾಪ ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ತಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾಪದ
ಾತುಗಳು ಾರಿಹೋಗಿ ಎಂದೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯದ ಪ ಗಳಂತಿವೆ.
3 ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕಬೇಕು. ಹೇಸರಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿ ಾಣಬೇಕು.

ಮೂಢನಿಗೆ ಹೊಡೆತಬೇಕು.
4 ಮೂಢನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಖರ್ತನದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ

ಕೊಡಬೇಡ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೂ ಅವನಂ ಾಗುವೆ.
5 ಮೂಢನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಢತನದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸು;

ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
6 ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮೂಢನ ಮೂಲಕ ಎಂದಿಗೂ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಲನೆ್ನೕ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಂತಿರುವುದು; ನೀನೇ ಕೇಡಿ ಾಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು.

7ಮೂಢನು ಾನದ ಾತನು್ನ ಹೇಳಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು,
ಕುಂಟನು ನಡೆಯಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಿದೆ.

8 ಮೂಢನಿಗೆ ತೋರುವ ೌರವ, ಕವಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕಲಿ್ಲನಷೆ್ಟೕ
ಕೆಟ್ಟದು್ದ.

9 ಮೂಢನು ಾನೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು
ಕುಡುಕನೊಬ್ಬನು ಮುಳು್ಳಕೊಂಬೆ ಂದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಝಳಪಿಸುವಂತಿರುವುದು.

10 ಮೂಢನ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡುಕನ ಾ್ನಗಲಿ ಕೂಲಿಗೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಾದುಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಾಯ ಾಡುವ
ಬಿಲು್ಲ ಾರನಂತಿರುವನು.
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11 ಾಯಿ ಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ ನೆಕ್ಕಲು ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮೂಢನು
ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಾಡುವನು.

12 ಅ ಾನಿಯು ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು
ಮೂಢನಿಗಿಂತಲೂ ಕೀ ಾದವನು.

13 “ ಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರೆ. ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿಂಹವಿದೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಸೋ ಾರಿ.

14 ಾಗಿಲು ತಿರುಗುಣಿಯಮೇಲೆಸುತು್ತವಂತೆಸೋ ಾರಿಯುತನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹೊರ ಾಡುವನು.
15 ಸೋ ಾರಿಯು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಊಟವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ

ಬಹು ಆ ಾಸಪಡುವನು.
16ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಏಳು

ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಾನು ಾನಿಯೆಂದು ಸೋ ಾರಿಯು ಾವಿಸುವನು.
17 ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾ್ವದದಲಿ್ಲ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಡುವ

ಪ್ರಯತ್ನ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಾಯಿಯ ಕಿವಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವಷೆ್ಟೕ ಅ ಾಯಕರ.

18-19 ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಾನು ಕೇವಲ
ತ ಾಷೆ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿ ಹೇಳುವವನು ಉರಿಯುವ ಾಣಗಳನು್ನ
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಕೊಲು್ಲವ
ಹುಚ್ಚನಂತಿರುವನು.

20 ೌದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಹೋಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ
ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಾ ಾ್ವದ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.

21 ಕೆಂಡದಿಂದ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲು ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ೌದೆಯಿಂದ
ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ಅಂತೆಯೇ ಜಗಳಗಂಟರು ಾ ಾ್ವದವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವರು.

22 ಹರಟೆ ಾತು ಜನರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದಂತಿರುವುದು.

23 ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡುವ ಕನಿಕರದ ಾತುಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಲೇಪನದಂತಿವೆ.
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24 ಕೆಡುಕನು ಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವನ ಾ್ನಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
25ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ. ಅವನ ಹೃದಯವು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
26 ದೆ್ವೕಷವು ತನ್ನನು್ನ ೕಸದಿಂದ ಮರೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಕೀ ಾದವನು; ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು.

27ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲೆ ಾಕುವವನು ತನಗೇ ಬಲೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಉರುಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಅದರಿಂದಲೇ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವನು.

28 ಸುಳು್ಳ ಾರನು ಾನು ಕೇಡು ಾಡಲಿರುವ ಜನರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಕಪಟದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

27
1 ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತನ ಕುರಿತು ಜಂಬಪಡಬೇಡ. ಾಳೆ ಏ ಾಗುವುದೋ

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
2 ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರೇ

ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳಲಿ.
3 ಕಲು್ಲ ಾರ, ಮರಳು ಾರ, ಮೂಢನಿಂ ಾಗುವ ಕೇಡು

ಇವೆರಡಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಾರ.
4 ಕೋಪವು ಕೂ್ರರ; ಅದು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ಾಶಕರ. ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ

ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಶಕರ.
5ಬಹಿರಂಗ ಾದ ಟೀಕೆ ಗುಟಾ್ಟದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ.
6 ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಂ ಾಗುವ ಾಯಗಳು ಸ ಾಯಕರ. ಶತು್ರವಿನ

ಮುತು್ತಗ ಾದರೋ ೕಸಕರ.
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7 ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿದವನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವನು;
ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೋ ಕಹಿಯೂ ಸಿಹಿ.

8ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಗಂಡಸು ಗೂಡಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ
ಪ ಯಂತಿರುವನು.

9 ಪರಿಮಳತೈಲ ಮತು್ತ ಧೂಪ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮಧುರ ಾದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಂತ
ನಿ ಾರ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆನಂದ ಾಗುವುದು.

10ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನಮರೆಯಬೇಡ.
ಕಷ್ಟಬಂ ಾಗ ಸ ಾಯ ಕೇಳಲು ಬಹುದೂರವಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಉತ್ತಮ.

11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ,
ನನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸುವವನಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಾನು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆ.

12 ಾನಿಯು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಆ ಾರಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವನು. ಮೂಢ ಾದರೋ ಕೇಡಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆದು ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವನು.

13ಬೇರೊಬ್ಬನ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀ ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.

14 ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ, “ನಮ ಾ್ಕರ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಶೀ ಾರ್ದದಂತೆ ಾಣದೆ
ಾಪದಂತೆಯೇ ಾಣುವುದು.
15 ಾದವನೆ್ನೕ ಇಚಿ್ಛಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಳೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೋರುತ್ತಲೇ

ಇರುವ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಂತಿರುವಳು. 16 ಆಕೆಯ ಾಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಸಲು ಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಂತೆಯೂ ಅಂಗೈಯಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಂತೆಯೂ ಇದೆ.

17 ಕಬಿ್ಬಣವು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು; ಅಂತೆಯೇ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವನು.
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18 ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅವುಗಳ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನು್ನವನು; ಯಜ ಾನನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

19 ನೀರನು್ನ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಅವನ ಮುಖವು ಾಣುವುದು.
ಅಂತೆಯೇ ಹೃದಯವುವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಿಜರೂಪವನು್ನ ತೋರುವುದು.

20 ಮರಣ ಾ್ಕಗಲಿ ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ
ಮನುಷ ್ಯನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.

21 ಚಿನ್ನ ಾಗಲಿ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇ ಮನುಷ ್ಯನು ಜನರಿಂದ ಬರುವ
ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀ ತ ಾಗುವನು.

22 ನೀನು ಮೂಢನನು್ನ ಅರೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿದರೂ ಅವನ
ಮೂಢತನವನು್ನ ತೊಲಗಿಸ ಾರೆ.

23 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಾಯು್ದಕೊಂಡಿರು; ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ನೋಡಿಕೊ. 24 ಐಶ್ವಯರ್ ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ಅಂತೆಯೇ ಾ ಾ್ರಜ್ಯಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯ ಾರಂಭಿಸುವುದು;
ಒಣಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾಗುವುದು. 26 ಬಳಿಕ
ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಬಹುದು.
ನಿನ್ನ ಆಡುಗಳನು್ನ ಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 27 ನಿನ್ನ ಇನಿ್ನತರ ಆಡುಗಳು ನಿನಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾಲನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು.

28
1 ಹಿಂದಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ

ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೀರ ಾಗಿರುವನು.
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2 ದೇಶದಲಿ್ಲ ದಂಗೆಯೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಬದ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಾನಿಯೂ ಅನುಭವಸ್ಥನೂ ಆಗಿರುವ
ಅಧಿಪತಿಯದೇಶ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.

3 ಬಡಜನರನು್ನ ದರೋಡೆ ಾಡುವ ಬಡವನು ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವ ಬಿರು ಾದಮಳೆಯಂತಿರುವನು.
4 ನೀನು ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರ

ಪರ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವೆ.

5 ಕೆಡುಕರು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನ ಾದರೋಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 ೕಸದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿದು್ದ ಬಡವ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲು.

7 ಾ್ಯಯಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು ಜಾಣ. ಅ ೕಗ್ಯರ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೇ ಅವ ಾನ ತರುವನು.

8 ಬಡವರಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಐಶ್ವಯರ್ ಕಳೆದು
ಹೋಗುವುದು; ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವವನಿಗೆ ಅದು
ದೊರೆಯುವುದು.

9 ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ದೇವರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.

10 ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಾರಿತಪಿ್ಪಸಿ ಅ ಾಯದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುವವನು ಾನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಗೆ ಾನೇ ಬೀಳುವನು.

11 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಾನೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದು ಾವಿಸು ಾ್ತನೆ.
ವಿವೇಕಿ ಾದ ಬಡವ ಾದರೊ ಸತ್ಯವನು್ನ ಾಣಬಲ್ಲನು.

12 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಾಯಕ ಾ ಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ
ಕೆಡುಕನು ಅಧಿಪತಿ ಾ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
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13 ಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಯಶಸು್ಸ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ದೊರೆಯುವುದು.

14 ಕೇಡನು್ನ ಾಡಲು ಭಯಪಡುವವನು ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ಂಡನು ಆಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

15 ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆಳುವ ಕೆಡುಕನು ಗಜಿರ್ಸುವ
ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು;ಮೇಲೆರಗಲಿರುವ ಕರಡಿಯಂತಿರುವನು.

16 ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವನು. ಅ ಾ್ಯಯದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಪತಿ
ಬಹು ಾಲ ಆಳುವನು.

17 ಕೊಲೆ ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಿಯು ತನ್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಡ.

18 ಒಳೆ್ಳಯವನು ೕಮ ಾಗಿರುವನು; ಕೆಡುಕ ಾದರೋ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಾ ಾಗುವನು.

19 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು.
ನನ ಾಗದ ಕನಸುಗಳನೆ್ನೕ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು
ಬಡವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

20 ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ದಂಡನೆ
ಹೊಂದುವನು.

21 ಪಕ್ಷ ಾತ ತಪು ್ಪ. ಕೆಲವ ಾದರೋ ಒಂದು ತುಂಡು
ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿಯೂ ತಪು ್ಪ ಾಡುವರು.

22 ಜಿಪುಣನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಲು ಆತುರಪಡುವನು:
ಆದರೆ ಾನು ಬೇಗನೆ ಬಡವ ಾಗಲಿರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

23 ಗದರಿಸುವವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಮುಖಸು್ತತಿ
ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ೌರವಿಸಲ್ಪಡುವನು.
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24 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡು, “ಅದು
ತಪ್ಪಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಮನೆ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಸವರ್ಸ್ವವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆಯೇ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

25 ದು ಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಜಗಳಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವ ಾದರೋ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವನು.

26 ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನು
ಮೂಖರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು.

27ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವವನು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬಡವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದವನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಾಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
28 ಕೆಡುಕನು ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಕೆಡುಕನು ಸೋತುಹೋ ಾಗ ಒಳೆ್ಳಯವರು
ಮತೆ್ತ ಆಳುವರು.

29
1ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಂಡ ಾಗಿರುವವನು ಪಕ್ಕನೆ ಏಳದ
ಾಗೆ ಾಶ ಾಗುವನು.
2 ಅಧಿಪತಿಯು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರು ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವರು. ಕೆಡುಕನು ಆಳು ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂಕಟಪಡುವರು.

3 ಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನತಂದೆಬಹುಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವನು.
ಆದರೆ ಸೂಳೆಯರ ಸಹ ಾಸ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

4 ಾಜನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದು.
ಾಜನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಪರೀತ
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದರೆ, ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.
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5 ನೆರೆಯವನ ಮುಖಸು್ತತಿ ಾಡುವವನು ಅವನ ಾಲಿಗೆ
ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡು್ಡತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

6 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಾಪದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದರೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡುವರು.

7 ನೀತಿವಂತರು ಬಡವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲು
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಡುಕ ಾದರೋ ಬಡವರನು್ನ ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ದು ಾಭಿ ಾನಿಗಳು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವರು.
ಾನಿಗ ಾದರೋ ಕೋಪದಜಾ್ವಲೆಗಳನು್ನ ನಂದಿಸುವರು.
9 ಾನಿಯು ಮೂಢನೊಂದಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ,

ಮೂಢನು ಕೇವಲ ಆಭರ್ಟಿಸುವನು; ಹುಚು್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೂ ಾಡುವನು;
ಅವರಿಗೆ ಪರಿ ಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಕೊಲೆ ಾರರು ಯ ಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆ ಕೆಡುಕರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವರು.

11 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನು; ಆದರೆ
ಾನಿಯು ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು.
12 ಅಧಿಪತಿಯು ಸುಳು್ಳ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಅವನ

ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರು ಕೆಡುಕ ಾಗುವರು.
13 ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಡವನಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವವನಿಗೂ

ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವಕೊಟಾ್ಟತನು ಯೆಹೋವನೇ;
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದವನುಯೆಹೋವನೇ.

14 ಬಡಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವ ಾಜನು ಬಹು ಾಲ
ಆಳುವನು.

15 ಶಿ ಯು ಮತು್ತ ತಿದು್ದಪಡಿಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಸು್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲದ ೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ
ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
16 ಕೆಡುಕರು ದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಾಪವಿರುವುದು.

ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಗುವುದು.
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17 ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸು; ಆಗ ನೀನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.

18 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ದಶರ್ನ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಹತೋಟಿ
ತಪು ್ಪ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವನು
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವನು.

19 ನೀನು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು
ಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

20 ವಿವೇಚಿಸದೆ ಾ ಾಡುವವನನು್ನ ನೀನು ಕಂಡಿರುವಿ ೕ?
ಅವನಿಗಿಂತಲೂಮೂಢನಿಗೇ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀ ಯಿದೆ.

21 ನೀನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕೋಮಲ ಾಗಿ
ಾಕಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಂಡ ಾಗಿರುವನು.
22 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಜಗಳ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡವನು

ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವನು.
23 ದು ಾಭಿ ಾನಿಯನು್ನ ಅವನ ದು ಾಭಿ ಾನವೇ
ಾಶಪಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ ದೀನನನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ೌರವಿಸುವರು.
24 ಕಳ್ಳನ ಸಂಗಡಿಗನು ತನಗೆ ಾನೆ ಕಡುವೈರಿ. ಾ ಹೇಳದ

ಜನರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರೂ ಅವನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
25ಮನುಷ ್ಯರ ಭಯ ಉರು ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ

ಮೇಲಿರುವ ಭರವಸೆ ೕಮ ಾಗಿಡುವುದು.
26 ಅನೇಕರು ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಸ ಾಯ ಬಯಸುವರು. ಆದರೆ
ಾ್ಯಯ ದೊರೆಯುವುದುಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.
27 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ರಲ್ಲದವರು ಅಸಹ್ಯ. ಕೆಡುಕರು

ಯ ಾಥರ್ರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

30
ಾಕೆಯ ಾಗ ಾದ ಅಗೂರನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
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1 ಾ ಾ್ಸದ ಾಕೆ ಎಂಬವನಮಗ ಾದ ಅಗೂರನ ನುಡಿಗಳಿವು.
ಇಥಿಯೇಲನಿಗೂಉ ಾ್ಕಲನಿಗೂ ಇವನು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವಿದು:

2 ಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ದಡ್ಡ ಾಗಿರುವೆ. ಸವರ್ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ
ಬುದಿ್ಧಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಾನವನು್ನ ಕಲಿತವನಲ್ಲ;
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 4 ಎಂ ಾದರೂ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಿ ಇಳಿದುಬಂದವನು ಾರು? ಾಳಿಯನು್ನ
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದವನು ಾರು? ತನ್ನ ಉಡುಪಿನಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಮೂಟೆಕಟಿ್ಟದವನು ಾರು? ಭೂಮಿಗೆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದವನು
ಾರು? ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಾರು? ಅವನು ಕುಟುಂಬ ಎಲಿ್ಲದೆ?
5 ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು

ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಬದ ಾಯಿಸಿದರೆ,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ಾರನೆಂದು
ರುಜು ಾತು ಾಡುವನು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಾಯುವ ದಲು ನೀನು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಎರಡು ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ. 8 ಸುಳು್ಳಹೇಳದಂತೆ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಬೇಡ; ತುಂಬ
ಬಡವನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಬೇಡ; ಅನುದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಕೊಡು. 9 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ,

“ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಾನು
ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಳವು ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡುವೆನು.
10 ಸೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಬೇಡ. ನೀನು

ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು; ಆ ಾಪದಿಂದ ನೀನು
ಸಂಕಟಪಡುವೆ.
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11 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವರು. ತಮ್ಮ
ಾಯಂದಿರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರೆಂದು ೕಚಿಸುವರು. ಆದರೆ

ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.
13 ಕೆಲವರು ಬಹಳ ದು ಾಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು

ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮರೆಂಬುದು ಅವರ ಾವನೆ.
14 ಖಡ್ಗಗಳಂತಿರುವ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಕೋರೆಗಳು ಕತಿ್ತಗಳಂತಿವೆ. ಅವರು ಬಡಜನರಲಿ್ಲ
ಇರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ
ಸಮಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವರು.

15 ಕೆಲವರು ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವ ಜಿಗಣೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು,
“ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
ಎಂದಿಗೂ ತೃಪಿ್ತ ಾಗದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾಲು ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಾಕು ಎನ್ನವು: 16 ಮರಣದ ಸ್ಥಳ,
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು, ಸತತ ಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ
ಮತು್ತ ಆರದ ಬೆಂಕಿ!

17 ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡುವವ ಾಗಲಿ ವೃದ್ಧ ಾಯಿಯನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸುವವ ಾಗಲಿ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು. ಾಗೆಗಳೂ
ಕೂ್ರರಪ ಗಳೂಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಂತಿರುವುದು ಆ ದಂಡನೆ.

18ನನಗೆ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಾದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ;
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನುಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆ:
19ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾರುವ ಹದಿ್ದನ ರೀತಿ,ಬಂಡೆಯಮೇಲೆಹರಿ ಾಡುವ
ಾವು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸನು್ನ
ಪೆ್ರೕಮಿಸುತಿ್ತರುವ ಗಂಡಸು.

20ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ನಡತೆಯು ಇದೇ. ಆಕೆಊಟ ಾಡುವಳು,
ಾಯಿ ಒರಸಿಕೊಳು್ಳವಳು ಮತು್ತ ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಳು.
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21 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಡು ಾಡುವ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ;
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯು ಾಳ ಾಗದು:
22 ಾಜ ಾದ ಸೇವಕ, ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಪಡೆದಿರುವ ಮೂಢ, 23 ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಮದುವೆ ಾಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿಯ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸೇವಕಿ.

24ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾಲು ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು
ತುಂಬ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿವೆ.

25 ಇರುವೆಗಳು ಸಣ್ಣಗಿವೆ ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು
ಸುಗಿ್ಗೕ ಾಲದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

26 ಬೆಟ್ಟದ ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾ್ರಣಿ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು
ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೆಮನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.

27 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಾಜನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಹೋಗುತ್ತವೆ.

28ಹಲಿ್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಅಷು್ಟ
ಸಣ್ಣವು. ಆದರೆ ಅವು ಾಜನಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತ್ತವೆ.

29 ಮೂರು ಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ: ಅವು ನಡೆಯು ಾಗ ಗಂಭೀರತೆಯು
ಎದು್ದ ಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಇವೆ:

30 ಸಿಂಹವು ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ; ಅದು
ಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

31ಬಹು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಬೇಟೆ ಾಯಿ;
ಹೋತಮತು್ತ
ತನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಾಜ.

32 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ಮೂಢ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಡುಕನು್ನ
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ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ೕಚಿಸು.
33 ಾಲನು್ನ ಕರೆಯುವವನು ಬೆಣೆ್ಣ ಾಡುವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ

ಮೂಗನು್ನ ಹೊಡೆದರೆ ರಕ್ತ ಬರುವುದು. ಅಂತೆಯೇ, ನೀನು ಜನರನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆ.

31
ಮ ಾ್ಸದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳಿವು

1 ಇವು ಾಜ ಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಾನದ ನುಡಿಗಳು. ಅವನ
ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಳು.
2 ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು: ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು: ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ

ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಗನು ನೀನೇ. 3 ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ
ವ್ಯಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಾಜನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವವರು
ಹೆಂಗಸರುಗಳೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
4 ಲೆಮೂವೇಲನೇ, ಾಜರುಗಳು ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಮದ್ಯ ಾನ ಆಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 5 ಅವರು
ಅತಿ ಾಗಿ ಕುಡಿದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆತು ಬಡವರ ಹಕು ್ಕಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ರದು್ದ ಾಡುವರು. 6 ಾಯುವವರಿಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು.
ವ್ಯಥೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು. 7 ಆಗ ಅವರು ಕುಡಿದು,
ತಮ್ಮ ಬಡತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು, ಅವರು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ
ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.

8 ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡ ಾರದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾ ಾಡು. ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹಕು ್ಕಗಳಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡು.

9 ಸತ್ಯ ಾದವುಗಳ ಪರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೋ. ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಾಡು. ಬಡಜನರ ಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರ
ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು.

ೕಗ ್ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿ
10ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟ.
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ಆಭರಣಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ ಾಳುವಳು.
11ಗಂಡನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಕೆ ಾತ್ರಳು.

ಗಂಡ ಬಡವ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
12 ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವಳು.
ಅವನಿಗೆಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13ಅವಳುಬಟೆ್ಟ ತ ಾರಿಸಲು ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸೆಣಬಿನ ಾರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಶೇಖರಿಸುವಳು.

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

15ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆ ಎದೆ್ದೕಳುವಳು.
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂ ಊಟ
ಕೊಡುವಳು.

16ಆಕೆ ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಳು;
ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವಳು.

17ಆಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವಳು.
ಬಲ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ; ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

18 ಆಕೆ ಾನು ತ ಾರಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಭಕೆ್ಕ
ಾರುವಳು.

ಬಹುಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಾಡುವಳು.
19ಆಕೆ ಾನೇ ಾರವನು್ನ ತ ಾರಿಸುವಳು;

ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವಳು.
20ಆಕೆ ಾ ಾಗಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಳು;

ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಳು.
21ಹಿಮ ಸುರಿಯು ಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಆಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ.

22ಆಕೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರಗಸೆಯ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು.
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23ಜನರು ಆಕೆಯ ಗಂಡನನು್ನ ೌರವಿಸುವರು.
ಅವನು ದೇಶದ ಹಿರಿಯರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವನು.

24ಆಕೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುವಳು;
ಉಡುಪುಗಳನೂ್ನ ನಡುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಾರುವಳು.

25ಆಕೆಯು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಾಂಭೀಯರ್ವನೂ್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಳು;
ಹಷರ್ದಿಂದ ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವಳು.

26ಆಕೆಯು ಾನದಿಂದ ಾ ಾಡುವಳು;
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸದುಪದೇಶ ಾಡುವಳು.

27ಆಕೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ
ಗ ೃಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಳು.

28ಮಕ್ಕಳು ಎದು್ದನಿಂತು ಆಕೆಯನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವರು.
ಗಂಡನು ಅವಳನು್ನ ಹೊಗಳುವನು.

29 “ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತು್ಯತ್ತಮಳು” ಎಂದು
ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಹೊಗಳುವನು.

30 ಾವಣ್ಯ ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು; ೌಂದಯರ್
ಾ ಾ್ಕಲಿಕ ಾದದು್ದ.

ಆದರೆಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸೇ,ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ
ಾತ್ರಳು.

31ಆಕೆ ತನಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕು.
ಆಕೆಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು.
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