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സദൃശവാക്യങ്ങൾ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ശേലാേമാൻ രാജാവാണ് മുഖ്യ എഴുത്തുകാരൻ

1:1, 10:1, 25:1. ഈ വാക്യങ്ങള ്
എഴുത്തുകാരെന െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. രചനയിൽ
പങ്കുവഹിച്ച മറ്റ വ്യക്തികൾ ഒരു ജ്ഞാനി,
ആഗൂര,് െലമുേവല് രാജാവ് എന്നിവരാണ്.
മറ്റ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉള്ളതുേപാെല
സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ൈദവത്തിൻെറ രക്ഷാകര
പദ്ധതിെയ ആണ് ്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്
ഒരുപേക്ഷ വളെര സൂക്ഷ്മമായി തെന്ന ഈ
പുസ്തകം യി്രസാേയലിന് ൈദവ വഴികെള
പിന്തുടരുവാൻ ്രപേചാദനം നൽകുന്നു തൻെറ
ജീവിതകാലത്തിലുടനീളം ലഭിച്ച ജ്ഞാന
െമാഴികള് േരഖെപ്പടുത്തി വയ്ക്കുവാൻ ൈദവം
ശേലാേമാെന ഉപേയാഗിച്ച എന്നുേവണം
മനസ്സിലാക്കാൻ.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 971-686.
ശേലാേമാൻ തൻെറ ഭരണകാലത്ത് എഴുതിയ
ഈ ജ്ഞാന വചസ്സ കൾ എല്ലാകാലത്തും,
സംസ്കാരങ്ങളിലുംസ്വീകാര്യത ഉള്ളവയാണ.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
സദൃശ്യവാക്യങ്ങള െട േ്രശാതാക്കള ്
പലരാണ്. മക്കേളാട് ഉപേദശിക്കുവാന ്
മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഈ
പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ജ്ഞാനം േനടുവാൻ
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ആ്രഗഹിക്കുന്നയുവജനങ്ങൾക്കുംഅത് േപാെല
ൈദവാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നഏത് വ്യക്തിക്കും ്രപേയാഗത്തിൽ
വരുത്താവുന്നഉപേദശങ്ങൾകൂടിയാണിത.്
ഉേദ്ദശം
വലുതും ഗൗരവേമറിയതും അതുേപാെല
സൂക്ഷ്മവും ലളിതവും സാധാരണവുമായ
ൈദനംദിന വിഷയങ്ങേളാട ൈദവത്തിെന്റ
സമീപനമാണ് ശേലാേമാൻ ഈ
പുസ്തകത്തിലൂെട ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത.്
ജീവിതെത്തസംബന്ധിച്ച ശലേമാെന്റ ്രശദ്ധയിൽ
െപടാെത േപായ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല എന്ന്
കാണാന ് കഴിയും വ്യക്തിത്വം, സ്വഭാവം,
സദാചാരം,വ്യാപാരം,ധനം,അച്ചടക്കം,ആ്രഗഹം,
ശിശുക്കെള സംബന്ധിച്ച്, മദ്യപാനം രാഷ്്രടീയം,
്രപതികാരം, ആത്മീയത തുടങ്ങി നിരവധി
വിഷയങ്ങളാണ് െചാല്ല കള െട രൂപത്തിൽ
രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
്രപേമയം
ജ്ഞാനം
സംേക്ഷപം
1.ജ്ഞാനത്തിെന്റമഹത്വം — 1:1-9:18
2. ശേലാേമാെന്റ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ — 10:1-
22:16

3.ജ്ഞാനിയുെട വചസ്സ കൾ — 22:17-29:27
4.ആഗൂരിെന്റവചനങ്ങൾ — 30:1-33
5. െലമുേവലിെന്റവചനങ്ങൾ — 31:1-31

1 യി്രസാേയൽ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിെന്റ
മകനായശേലാേമാെന്റസദൃശവാക്യങ്ങൾ.
2ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും ്രപാപിക്കുവാനും
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വിേവകവചനങ്ങെള ്രഗഹിക്കുവാനും
3 പരിജ്ഞാനം, നീതി, ന്യായം, സത്യം

എന്നിവയ്ക്കായി ്രപേബാധനം
ലഭിക്കുവാനും

4അല്പബുദ്ധികൾക്ക്സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയും
ബാലന് പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും

നല്കുവാനും
5ജ്ഞാനി േകട്ടിട്ട് വിദ്യാഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുവാനും,
ബുദ്ധിമാൻസദുപേദശംസമ്പാദിക്കുവാനും
6സദൃശവാക്യങ്ങള ംഅലങ്കാരവചനങ്ങള ം
ജ്ഞാനികള െട െമാഴികള ം കടങ്കഥകള ം

്രഗഹിക്കുവാനുംഅവഉപകരിക്കുന്നു.
7 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ

ആരംഭമാകുന്നു;
േഭാഷന്മാർ ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും

നിരസിക്കുന്നു.
8മകേന,അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം േകൾക്കുക;
അമ്മയുെട ഉപേദശം ഉേപക്ഷിക്കുകയുംഅരുത;്
9അവനിെന്റശിരസ്സിന്അലങ്കാരമാലയും
നിെന്റകഴുത്തിന്ആഭരണവുംആയിരിക്കും.
10 മകേന, പാപികൾ നിെന്ന വശീകരിച്ചാൽ

അവർക്ക് വഴങ്ങരുത.്
11 “ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുക; നാം രക്തത്തിനായി

പതിയിരിക്കുക;
നിർേദ്ദാഷിെയ കാരണംകൂടാെത പിടിക്കുവാൻ

ഒളിച്ചിരിക്കുക.
12പാതാളംേപാെലഅവെരജീവേനാെടയും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല അവെര

സർവ്വാംഗമായും വിഴുങ്ങിക്കളയുക.
13നമുക്ക് വിലേയറിയസമ്പെത്താെക്കയും കിട്ട ം;
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നമ്മുെട വീടുകെള െകാള്ളെകാണ്ട് നിറയ്ക്കാം.
14നിനക്ക്ഞങ്ങേളാെടാപ്പം തുല്യഓഹരി കിട്ട ം;
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും”

എന്നിങ്ങെനഅവർപറഞ്ഞാൽ,
15മകേന,നീഅവരുെട വഴിക്ക് േപാകരുത;്
നിെന്റ കാൽഅവരുെട പാതയിൽ വയ്ക്കുകയും

അരുത.്
16അവരുെടകാൽ േദാഷം െചയ്യ വാൻഓടുന്നു;
രക്തം െചാരിയിക്കുവാൻഅവർബദ്ധെപ്പടുന്നു.
17 പക്ഷി കാൺെക വലവിരിക്കുന്നത്

വ്യർത്ഥമല്ലേയാ.
18അവർസ്വന്തരക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കുന്നു;
സ്വന്ത്രപാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.
19 ദുരാ്രഗഹികളായ എല്ലാരുെടയും വഴികൾ

അങ്ങെനതെന്ന;
അത്അവരുെട ജീവെനഎടുത്തുകളയുന്നു.
20ജ്ഞാനംവീഥിയിൽ േഘാഷിക്കുന്നു;
അവൾവിശാലസ്ഥലത്ത്സ്വരം േകൾപ്പിക്കുന്നു.
21 അവൾ ആരവമുള്ള െതരുക്കള െട

തലയ്ക്കൽനിന്ന് വിളിക്കുന്നു;
നഗരകവാടങ്ങളിലും നഗരത്തിനകത്തും

്രപസ്താവിക്കുന്നത:്
22 “ബുദ്ധിഹീനേര, നിങ്ങൾ ബുദ്ധീഹിനതയിൽ

രസിക്കുകയും
പരിഹാസികേള, നിങ്ങൾ പരിഹാസത്തിൽ

സേന്താഷിക്കുകയും
േഭാഷന്മാേര, നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനെത്ത

െവറുക്കുകയും െചയ്യന്നത്എ്രതേത്താളം?
23എെന്റശാസനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;
ഞാൻഎെന്റമനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നുതരും;
എെന്റവചനങ്ങൾനിങ്ങെളഅറിയിക്കും.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 1:24 v സദൃശവാക്യങ്ങൾ 1:32

24ഞാൻവിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കാെതയും
ഞാൻൈകനീട്ടിയിട്ട്ആരും കൂട്ടാക്കാെതയും
25 നിങ്ങൾ എെന്റ ആേലാചന എല്ലാം

ത്യജിച്ച കളയുകയും
എെന്റശാസനെയഒട്ട ംഅനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും

െചയ്തതുെകാണ്ട്
26 ഞാനും നിങ്ങള െട അനർത്ഥദിവസത്തിൽ

ചിരിക്കും;
നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുേമ്പാൾ

പരിഹസിക്കും.
27 നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്

െകാടുങ്കാറ്റ േപാെലയും
നിങ്ങള െട ആപത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെലയും

വരുേമ്പാൾ,
കഷ്ടവും സങ്കടവും നിങ്ങൾക്ക് വരുേമ്പാൾ

തേന്ന.
28അേപ്പാൾഅവർഎെന്നവിളിക്കും;
ഞാൻഉത്തരംപറയുകയില്ല.
എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കും;

കെണ്ടത്തുകയുമില്ല.
29അവർപരിജ്ഞാനെത്തെവറുത്തുവേല്ലാ;
യേഹാവാഭക്തിെയതിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
30അവർഎെന്റആേലാചനഅനുസരിക്കാെത
എെന്റ ശാസന എല്ലാം നിരസിച്ച്

കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
31 അവർ സ്വന്തവഴിയുെട ഫലം

അനുഭവിക്കുകയും
അവരുെട ആേലാചനകളാൽ തൃപ്തി

്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
32ബുദ്ധിഹീനരുെട പിന്മാറ്റംഅവെര െകാല്ല ം;
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േഭാഷന്മാരുെടഅലസതഅവെരനശിപ്പിക്കും.
33 എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുന്നവേനാ നിർഭയം

വസിക്കുകയും
േദാഷഭയം കൂടാെത ൈസ്വരമായിരിക്കുകയും

െചയ്യ ം”.

2
1മകേന,ജ്ഞാനത്തിന് െചവിെകാടുക്കുകയും
േബാധത്തിന് നിെന്റ ഹൃദയം ചായിക്കുകയും

െചേയ്യണ്ടതിന്
2എെന്റവചനങ്ങെളൈകെക്കാണ്ട്
എെന്റകല്പനകെളനിെന്റ ഉള്ളിൽസം്രഗഹിച്ചാൽ,
3നീ േബാധത്തിനായി വിളിച്ച്
വിേവകത്തിനായി ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നുഎങ്കിൽ,
4അതിെന െവള്ളിെയേപ്പാെലഅേന്വഷിച്ച്
നിേക്ഷപങ്ങെളേപ്പാെലതിരയുന്നുഎങ്കിൽ,
5നീ യേഹാവാഭക്തി ്രഗഹിക്കുകയും
ൈദവപരിജ്ഞാനംകെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.
6യേഹാവയല്ലേയാജ്ഞാനം നല്കുന്നത്;
അവെന്റ വായിൽനിന്ന് പരിജ്ഞാനവും

വിേവകവും വരുന്നു.
7 അവൻ േനരുള്ളവർക്ക് രക്ഷ സം്രഗഹിച്ച

വയ്ക്കുന്നു:
നിഷ്കളങ്കമായി നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു

പരിചതെന്ന.
8അവൻന്യായത്തിെന്റപാതകെളകാക്കുന്നു;
തെന്റവിശുദ്ധന്മാരുെട വഴിെയസൂക്ഷിക്കുന്നു.
9അങ്ങെനനീ നീതിയും ന്യായവുംസത്യവും
സകലസന്മാർഗ്ഗവും ്രഗഹിക്കും.
10ജ്ഞാനംനിെന്റഹൃദയത്തിൽ ്രപേവശിക്കും;
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പരിജ്ഞാനം നിെന്റ മനസ്സിന് ഇമ്പമായിരിക്കും.
11വകതിരിവ് നിെന്നകാക്കും;
വിേവകം നിെന്നസൂക്ഷിക്കും.
12അത് നിെന്ന ദുഷ്ടെന്റവഴിയിൽനിന്നും
വ്രകത പറയുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽനിന്നും

വിടുവിക്കും.
13അവർഇരുട്ട ള്ളവഴികളിൽനടേക്കണ്ടതിന്
േനെരയുള്ളപാതവിട്ട കളയുകയും
14 േദാഷ്രപവൃത്തിയിൽസേന്താഷിക്കുകയും
ദുഷ്ടെന്റ വ്രകതയിൽ ആനന്ദിക്കുകയും

െചയ്യന്നു.
15അവർവളഞ്ഞവഴിക്ക് േപാകുന്നവരും
േനെരയല്ലാത്ത പാതയിൽ നടക്കുന്നവരും

ആകുന്നു.
16അത് നിെന്നപരസ്്രതീയുെടകയ്യിൽനിന്നും
ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്്രതീയുെട

വശത്തുനിന്നും വിടുവിക്കും.
17അവൾതെന്റയൗവനകാന്തെന ഉേപക്ഷിച്ച്
തെന്റൈദവത്തിെന്റനിയമംമറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
18അവള െടവീട് മരണത്തിേലക്കും
അവള െട പാതകൾ മരിച്ചവരുെട

അടുക്കേലക്കും ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
19 അവള െട അടുക്കൽ െചല്ല ന്ന ഒരുത്തനും

മടങ്ങിവരുന്നില്ല;
ജീവെന്റപാതകെള ്രപാപിക്കുന്നതുമില്ല.
20 അതുെകാണ്ട് നീ സജ്ജനത്തിെന്റ വഴിയിൽ

നടന്ന്
നീതിമാന്മാരുെടപാതകെള ്രപമാണിച്ച െകാള്ള ക.
21 േനരുള്ളവർ േദശത്ത് വസിക്കും;
നിഷ്കളങ്കന്മാർഅതിൽ േശഷിച്ചിരിക്കും.
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22 എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ േദശത്തുനിന്ന്
േഛദിക്കെപ്പടും;

േ്രദാഹികൾഅതിൽനിന്ന് നിർമ്മൂലമാകും.

3
1മകേന,എെന്റഉപേദശം മറക്കരുത;്
നിെന്റ ഹൃദയം എെന്റ കല്പനകൾ

കാത്തുെകാള്ളെട്ട.
2അവദീർഘായുസ്സ ംജീവകാലവും
സമാധാനവും നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച തരും.
3ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിെന്നവിട്ട േപാകരുത;്
അവെയനിെന്റകഴുത്തിൽെകട്ടിെക്കാള്ള ക;
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ പലകയിൽ

എഴുതിെക്കാള്ള ക.
4അങ്ങെനനീൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും

ദൃഷ്ടിയിൽ
ലാവണ്യവുംസൽബുദ്ധിയും ്രപാപിക്കും.
5 പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവയിൽ

ആ്രശയിക്കുക;
സ്വന്തവിേവകത്തിൽആ്രശയിക്കരുത.്
6 നിെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും അവിടുെത്ത

അംഗീകരിച്ച െകാള്ള ക;
അവിടുന്ന് നിെന്റപാതകെള േനെരയാക്കും;
7നിനക്ക് തെന്നനീജ്ഞാനിയായി േതാന്നരുത;്
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് േദാഷം വിട്ടകലുക.
8അത് നിെന്റനാഭിക്ക്ആേരാഗ്യവും
അസ്ഥികൾക്ക്തണുപ്പ ംആയിരിക്കും.
9യേഹാവെയനിെന്റധനംെകാണ്ടും
എല്ലാ വിളവിെന്റയും ആദ്യഫലംെകാണ്ടും

ബഹുമാനിക്കുക.
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10 അങ്ങെന നിെന്റ കളപ്പ രകൾ സമൃദ്ധിയായി
നിറയും;

നിെന്റചക്കുകളിൽവീഞ്ഞ്കവിെഞ്ഞാഴുകും.
11മകേന,യേഹാവയുെടശിക്ഷനിരസിക്കരുത;്
അവിടുെത്തശാസനയിൽമുഷിയുകയുംഅരുത.്
12അപ്പൻഇഷ്ടപു്രതേനാട് െചയ്യന്നതുേപാെല
യേഹാവ താൻ സ്േനഹിക്കുന്നവെന

ശിക്ഷിക്കുന്നു.
13ജ്ഞാനം ്രപാപിക്കുന്നമനുഷ്യനും
വിേവകം ലഭിക്കുന്നമനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ.
14അതിെന്റആദായം െവള്ളിെയക്കാള ം
അതിെന്റലാഭം തങ്കെത്തക്കാള ം നല്ലത.്
15അത് മുത്തുകളിലും വിലേയറിയത;്
നിെന്റ മേനാഹരവസ്തുക്കൾ ഒന്നും അതിന്

തുല്യമാകുകയില്ല.
16അതിെന്റവലങ്കയ്യിൽ ദീർഘായുസ്സ ം
ഇടങ്കയ്യിൽധനവും മാനവും ഇരിക്കുന്നു.
17അതിെന്റവഴികൾസന്തുഷ്ടവും
അതിെന്റപാതകെളല്ലാംസമാധാനവുംആകുന്നു.
18 അതിെന പിടിച്ച െകാള്ളന്നവർക്ക് അത്

ജീവവൃക്ഷം;
അതിെനകരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
19ജ്ഞാനത്താൽയേഹാവ ഭൂമിെയസ്ഥാപിച്ച ;
വിേവകത്താൽ അവിടുന്ന് ആകാശെത്ത

ഉറപ്പിച്ച .
20 അവിടുെത്ത പരിജ്ഞാനത്താൽ ആഴങ്ങൾ

പിളർന്നു;
േമഘങ്ങൾമഞ്ഞ് െപാഴിക്കുന്നു.
21 മകേന, ജ്ഞാനവും വകതിരിവും

കാത്തുെകാള്ള ക;
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അവനിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകരുത.്
22അവനിനക്ക് ജീവനും
നിെന്റകഴുത്തിന്അലങ്കാരവുംആയിരിക്കും.
23അങ്ങെനനീ നിർഭയമായി വഴിയിൽനടക്കും;
നിെന്റകാൽഇടറുകയുമില്ല.
24 നീ കിടക്കുവാൻ േപാകുേമ്പാൾ നിനക്ക് േപടി

ഉണ്ടാകുകയില്ല;
കിടക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ ഉറക്കം

സുഖകരമായിരിക്കും.
25െപെട്ടന്നുള്ളവിപത്ത് േഹതുവായും
ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന നാശംനിമിത്തവും നീ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
26യേഹാവനിെന്റആ്രശയമായിരിക്കും;
അവിടുന്ന് നിെന്റ കാൽ െകണിയിൽെപ്പടാെത

കാക്കും.
27നന്മെചയ്യ വാൻനിനക്ക് ്രപാപ്തിയുള്ളേപ്പാൾ
അതിന് േയാഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക്

െചയ്യാതിരിക്കരുത.്
28നിെന്റകയ്യിൽ ഉള്ളേപ്പാൾകൂട്ട കാരേനാട്:
“േപായിവരുക,നാെളത്തരാം”എന്ന് പറയരുത.്
29 കൂട്ട കാരൻ സമീപത്ത് നിർഭയം

വസിക്കുേമ്പാൾ,
അവെന്റേനെര േദാഷം നിരൂപിക്കരുത.്
30നിനക്ക് ഒരു േദാഷവും െചയ്യാത്തമനുഷ്യേനാട്
നീ െവറുെതകലഹിക്കരുത.്
31സാഹസക്കാരേനാട് നീഅസൂയെപ്പടരുത;്
അവെന്റവഴികൾഒന്നുംതിരെഞ്ഞടുക്കുകയുമരുത.്
32 വ്രകതയുള്ളവൻ യേഹാവയ്ക്ക്

െവറുപ്പാകുന്നു;
നീതിമാന്മാേരാട്അവിടുേത്തയ്ക്ക്സഖ്യത ഉണ്ട.്
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33യേഹാവയുെടശാപം ദുഷ്ടെന്റവീട്ടിൽ ഉണ്ട;്
നീതിമാന്മാരുെട വാസസ്ഥലെത്തേയാ അവിടുന്ന്

അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
34പരിഹാസികെളഅവിടുന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു;
എളിയവർേക്കാഅവിടുന്ന് കൃപ നല്കുന്നു.
35 ജ്ഞാനികൾ ബഹുമാനെത്ത

അവകാശമാക്കും;
േഭാഷന്മാരുെട ഉയർച്ചേയാഅപമാനംതേന്ന.

4
1മക്കേള,അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം േകട്ട്
വിേവകം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
2 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൽബുദ്ധി

ഉപേദശിച്ച തരുന്നു;
എെന്റഉപേദശം നിങ്ങൾഉേപക്ഷിക്കരുത.്
3ഞാൻഎെന്റഅപ്പന് മകനും
എെന്റ അമ്മയ്ക്ക് ഓമനയും ഏകപു്രതനും

ആയിരുന്നു;
4അവൻഎെന്നപഠിപ്പിച്ച,്എേന്നാട് പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ വചനങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ

സം്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക;
എെന്റകല്പനകെള ്രപമാണിച്ച് ജീവിക്കുക.
5 ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക: വിേവകം േനടുക;

മറക്കരുത;്
എെന്റവചനങ്ങെളവിട്ട മാറുകയുംഅരുത.്
6അതിെനഉേപക്ഷിക്കരുത;്അത്നിെന്നകാക്കും;
അതിൽ ്രപിയം െവക്കുക; അത് നിെന്ന

സൂക്ഷിക്കും;
7 ജ്ഞാനംതെന്ന ്രപധാനം; ജ്ഞാനം

സമ്പാദിക്കുക;
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നിെന്റ സകലസമ്പാദ്യം െകാണ്ടും വിേവകം
േനടുക.

8അതിെന ഉയർത്തുക;അത് നിെന്ന ഉയർത്തും;
അതിെന ആലിംഗനം െചയ്താൽ അത് നിനക്ക്

മാനം വരുത്തും.
9 അത് നിെന്റ തലെയ അലങ്കാരമാല

അണിയിക്കും;
അത് നിെന്നഒരു മഹത്വകിരീടം ചൂടിക്കും.
10 മകേന േകട്ട് എെന്റ വചനങ്ങെള

ൈകെക്കാള്ള ക;
എന്നാൽനിനക്ക് ദീർഘായുസ്സണ്ടാകും.
11 ജ്ഞാനത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം ഞാൻ നിെന്ന

ഉപേദശിക്കുന്നു;
േനെരയുള്ളപാതയിൽഞാൻനിെന്നനടത്തുന്നു.
12 നടക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ കാലടികൾ തടസ്സം

േനരിടുകയില്ല;
ഓടുേമ്പാൾനീ ഇടറുകയുമില്ല.
13 ്രപേബാധനം മുറുെക പിടിക്കുക;

വിട്ട കളയരുത;്
അതിെന കാത്തുെകാള്ള ക, അത് നിെന്റ

ജീവനല്ലേയാ.
14ദുഷ്ടന്മാരുെട പാതയിൽനീ െചല്ലരുത;്
ദുർജ്ജനത്തിെന്റവഴിയിൽനടക്കുകയുംഅരുത;്
15 അതിേനാട് അകന്നുനില്ക്കുക; അതിൽ

നടക്കരുത;്
അത് വിട്ട മാറി കടന്നുേപാകുക.
16അവർ േദാഷം െചയ്തിട്ടല്ലാെത ഉറങ്ങുകയില്ല;
ആെരെയങ്കിലുംവീഴിച്ചിട്ടല്ലാെതഅവർക്ക്ഉറക്കം

വരുകയില്ല.
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17 ദുഷ്ടതയുെട ആഹാരംെകാണ്ട് അവർ
ഉപജീവിക്കുന്നു;

ബലാല്ക്കാരത്തിെന്റ വീഞ്ഞ് അവർ
പാനംെചയ്യന്നു.

18 നീതിമാന്മാരുെട പാതേയാ ്രപഭാതത്തിെന്റ
െവളിച്ചംേപാെല;

അത് നട്ട ച്ചവെര അധികമധികം
േശാഭിച്ച വരുന്നു.

19ദുഷ്ടന്മാരുെടവഴിഅന്ധകാരംേപാെലയാകുന്നു;
ഏതിൽതട്ടിവീഴുംഎന്ന്അവർഅറിയുന്നില്ല.
20മകേന,എെന്റവചനങ്ങൾക്ക് ്രശദ്ധതരിക;
എെന്റെമാഴികൾക്ക് നിെന്റ െചവിചായിക്കുക.
21അവനിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകരുത;്
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ നടുവിൽ അവെയ

സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുക.
22അവെയകിട്ട ന്നവർക്ക്അവജീവനും
അവരുെട മുഴുവൻശരീരത്തിനും സൗഖ്യവും

ആകുന്നു.
23 സകലജാ്രഗതേയാടുംകൂടി നിെന്റ ഹൃദയെത്ത

കാത്തുെകാള്ള ക;
ജീവെന്റ ഉത്ഭവംഅതിൽനിന്നല്ലേയാആകുന്നത.്
24വായുെട വ്രകതനിന്നിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുക;
അധരങ്ങള െടവികടം നിന്നിൽനിന്ന്അകറ്റ ക.
25നിെന്റകണ്ണ് േനെര േനാക്കെട്ട;
നിെന്റ ദൃഷ്ടി മുേമ്പാട്ട് തെന്നആയിരിക്കെട്ട.
26നിെന്റകാലുകള െട പാതനിരപ്പാക്കുക;
നിെന്റവഴികെളല്ലാംസ്ഥിരമായിരിക്കെട്ട.
27ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയരുത;്
നിെന്റ കാലുകൾ തിന്മയിൽനിന്ന്

അകലുമാറാക്കുക.
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5
1മകേന,വകതിരിവ് കാത്തുെകാേള്ളണ്ടതിനും
നിെന്റ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം

പാലിേക്കണ്ടതിനും
2ജ്ഞാനം ്രശദ്ധിച്ച്
എെന്റതിരിച്ചറിവിേലക്ക് െചവിചായിക്കുക.
3 പരസ്്രതീയുെട അധരങ്ങളിൽനിന്ന് േതൻ ഇറ്റിറ്റ്

വീഴുന്നു;
അവള െട അണ്ണാക്ക് എണ്ണെയക്കാൾ

മൃദുവാകുന്നു.
4പിന്നീട്അവൾകാഞ്ഞിരംേപാെലകയ്പും
ഇരുവായ്ത്തലവാൾേപാെല മൂർച്ചയും ഉള്ളവൾ

തെന്ന.
5 അവള െട കാലുകൾ മരണത്തിേലക്ക്

ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു;
അവള െടകാലടികൾപാതാളത്തിേലക്ക്ഓടുന്നു.
6ജീവെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽെചല്ലാത്തവിധം
അവള െട പാതകൾ അസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;

അവൾഅത്അറിയുന്നതുമില്ല.
7 ആകയാൽ മക്കേള, എെന്റ വാക്ക്

േകൾക്കുവിൻ;
എെന്റവായിെല െമാഴികൾവിട്ട മാറരുത.്
8നിെന്റവഴിഅവളിൽനിന്ന്അകറ്റ ക;
അവള െടവീടിെന്റവാതിലിേനാട്അടുക്കരുത.്
9നിെന്റയൗവനശക്തിഅന്യന്മാർക്കും
നിെന്റആണ്ടുകൾ ്രകൂരനും െകാടുക്കരുത്.
10അന്യർനിെന്റസമ്പത്ത്തിന്നുകളയരുത;്
നിെന്റ ്രപയത്നഫലം അന്യരുെട വീട്ടിേലക്ക്

േപാകുകയുമരുത.്
11നിെന്റ മാംസവും േദഹവുംക്ഷയിച്ചിട്ട്
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നീ ഒടുവിൽ െനടുവീർപ്പിട്ട െകാണ്ട്:
12 “അേയ്യാ!ഞാൻ ്രപേബാധനം െവറുക്കുകയും
എെന്റ ഹൃദയം ശാസന നിരസിക്കുകയും

െചയ്തുവേല്ലാ!.
13 എെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട വാക്ക് ഞാൻ

അനുസരിച്ചില്ല;
എെന്ന ്രപേബാധിപ്പിച്ചവർക്ക് ഞാൻ

െചവിെകാടുത്തില്ല.
14 സഭയുെടയും സംഘത്തിെന്റയും മദ്ധ്യത്തിൽ

ഞാൻ ഏകേദശം സകലേദാഷത്തിലും
അകെപ്പട്ട േപായേല്ലാ”

എന്നിങ്ങെനപറയുവാൻസംഗതിവരരുത.്
15നിെന്റസ്വന്തംജലാശയത്തിെലജലവും
സ്വന്തം കിണറ്റിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്ന െവള്ളവും

കുടിക്കുക.
16നിെന്റ ഉറവുകൾെവളിയിേലക്കും
നിെന്റ നീെരാഴുക്കുകൾ വീഥിയിേലക്കും

ഒഴുകിേപ്പാകണേമാ?
17അവനിനക്കുംഅന്യന്മാർക്കും കൂെടയല്ല
നിനക്ക് മാ്രതേമഇരിക്കാവു.
18നിെന്റ ഉറവ്അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ യൗവനത്തിെല ഭാര്യയിൽ

സേന്താഷിച്ച െകാള്ള ക*.
19 കൗതുകമുള്ള േപടമാനും മേനാഹരമായ

ഇളമാൻേപടയുംേപാെല
അവള െട സ്തനങ്ങൾ എല്ലാകാലത്തും നിെന്ന

രമിപ്പിക്കെട്ട;
* 5. 18 നിെന്റ യൗവനത്തിെല ഭാര്യയിൽ
സേന്താഷിച്ച െകാള്ള ക നീ യൗവനത്തില ് വിവാഹം കഴിച്ച
ഭാര്യയിൽസേന്താഷിച്ച െകാള്ള ക
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അവള െട േ്രപമത്താൽ നീ എല്ലായ്േപാഴും
മത്തനായിരിക്കുക.

20മകേന,നീ പരസ്്രതീെയകണ്ട് ്രഭമിക്കുന്നതും
അന്യസ്്രതീയുെട മാറിടം തഴുകുന്നതുംഎന്ത?്
21 മനുഷ്യെന്റ വഴികൾ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അവെന്റനടപ്പ്എല്ലാംഅവൻ േശാധനെചയ്യന്നു.
22ദുഷ്ടെന്റഅകൃത്യങ്ങൾഅവെനപിടികൂടും;
തെന്റപാപപാശങ്ങളാൽഅവൻപിടിക്കെപടും.
23 ്രപേബാധനം േകൾക്കായ്കയാൽ അവൻ

മരിക്കും;
മഹാേഭാഷത്തത്താൽഅവൻവഴിെതറ്റിേപ്പാകും.

6
1 മകേന, കൂട്ട കാരനു േവണ്ടി നീ ജാമ്യം
നില്ക്കുകേയാ
അന്യനുേവണ്ടി ൈകയടിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകുകേയാ

െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
2നിെന്റവായിെലവാക്കുകളാൽനീ ചതിക്കെപ്പട്ട ;
നിെന്റവായിെല െമാഴികളാൽനീ െകണിയിലായി.
3 ആകയാൽ മകേന, ഇത് െചയ്യ ക;

നിെന്നത്തെന്നവിടുവിക്കുക;
കൂട്ട കാരെന്റ ൈകകളിൽ നീ

അകെപ്പട്ട േപായേല്ലാ;
നീ െചന്ന്, താണുവീണ് കൂട്ട കാരേനാട് മുട്ടിപ്പായി

അേപക്ഷിക്കുക.
4നിെന്റകണ്ണിന് ഉറക്കവും
നിെന്റകൺേപാളകൾക്ക് നി്രദയും െകാടുക്കരുത.്
5മാൻനായാട്ട കാരെന്റൈകയിൽനിന്നും
പക്ഷി േവട്ടക്കാരെന്റൈകയിൽനിന്നും
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എന്നേപാെലനീ നിെന്നത്തെന്നവിടുവിക്കുക,
6മടിയാ, ഉറുമ്പിെന്റഅടുക്കൽെചല്ല ക;
അതിെന്റവഴികൾ േനാക്കിബുദ്ധിപഠിക്കുക.
7അതിന് നായകനും േമൽവിചാരകനും
അധിപതിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട ം
8 േവനല്ക്കാലത്ത്തെന്റആഹാരം ഒരുക്കുന്നു;
െകായ്ത്തുകാലത്ത് തെന്റ ഭക്ഷണം

േശഖരിക്കുന്നു.
9മടിയാ,നീഎ്രതേനരംകിടന്നുറങ്ങും?
എേപ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽനിെന്നഴുേന്നല്ക്കും?
10കുേറക്കൂെട ഉറക്കം;കുേറക്കൂെട നി്രദ;
കുേറക്കൂെടൈകെകട്ടിക്കിടപ്പ.്
11അങ്ങെനനിെന്റദാരി്രദ്യംവഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
നിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധധാരിെയേപ്പാെലയും

വരും.
12നിസ്സാരനും ദുഷ്കർമ്മിയുമായവൻ
വായുെട വ്രകതേയാെട നടക്കുന്നു.
13 അവൻ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നു; കാൽ െകാണ്ട്

േതാണ്ടുന്നു;
വിരൽെകാണ്ട്ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു.
14അവെന്റഹൃദയത്തിൽവ്രകതയുണ്ട;്
അവൻ എല്ലായ്േപാഴും േദാഷം നിരൂപിച്ച്

വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ട് അവെന്റ ആപത്ത് െപെട്ടന്ന്

വരും;
ക്ഷണത്തിൽ അവൻ തകർന്നുേപാകും;

പരിഹാരമുണ്ടാകുകയുമില്ല.
16ആറ് കാര്യം യേഹാവ െവറുക്കുന്നു;
ഏഴുകാര്യംഅവന്അറപ്പാകുന്നു:
17ഗർവ്വമുള്ളകണ്ണ ംവ്യാജമുള്ളനാവും
കുറ്റമില്ലാത്തരക്തംെചാരിയുന്നകയ്യ ം
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18ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്നഹൃദയവും
േദാഷത്തിനുബദ്ധെപ്പട്ട് ഓടുന്നകാലും
19 േഭാഷ്ക് പറയുന്നകള്ളസാക്ഷിയും
സേഹാദരന്മാരുെടഇടയിൽവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും

തെന്ന.
20മകേന,നിെന്റഅപ്പെന്റകല്പന ്രപമാണിക്കുക;
അമ്മയുെട ഉപേദശം ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത.്
21 അത് എല്ലായ്േപാഴും നിെന്റ ഹൃദയേത്താട്

ബന്ധിച്ച െകാള്ള ക;
നിെന്റകഴുത്തിൽഅത് െകട്ടിെക്കാള്ള ക.
22നീ നടക്കുേമ്പാൾഅത് നിനക്ക് വഴികാണിക്കും.
നീ ഉറങ്ങുേമ്പാൾഅത് നിെന്നകാക്കും;
നീ ഉണരുേമ്പാൾഅത് നിേന്നാട് സംസാരിക്കും.
23കല്പനഒരു ദീപവും ഉപേദശം ഒരു െവളിച്ചവും
്രപേബാധനത്തിെന്റ ശാസനകൾ ജീവെന്റ

മാർഗ്ഗവുംആകുന്നു.
24 അവ ദുഷ്ടസ്്രതീയുെട വശീകരണത്തിൽ

നിന്നും
പരസ്്രതീയുെടചക്കരവാക്കുകളിൽനിന്നുംനിെന്ന

രക്ഷിക്കും.
25അവള െട സൗന്ദര്യെത്ത നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ

േമാഹിക്കരുത;്
അവൾ കണ്ണിമെകാണ്ട് നിെന്ന

വശീകരിക്കുകയുമരുത.്
26 േവശ്യാസ്്രതീനിമിത്തം പുരുഷൻ

െപറുക്കിത്തിേന്നണ്ടിവരും;
വ്യഭിചാരിണി വിലേയറിയജീവെന േവട്ടയാടുന്നു.
27ഒരു മനുഷ്യന് തെന്റവസ്്രതം െവന്തുേപാകാെത
മടിയിൽതീ െകാണ്ടുവരാേമാ?
28ഒരുത്തനുകാൽെപാള്ളാെത
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തീക്കനലിേന്മൽനടക്കാേമാ?
29 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ

െചല്ല ന്നവൻഇങ്ങെനതെന്ന;
അവെള െതാടുന്ന ഒരുത്തനും ശിക്ഷ

വരാെതയിരിക്കുകയില്ല.
30 കള്ളൻ വിശന്നിട്ട് വിശപ്പടക്കുവാൻ മാ്രതം

േമാഷ്ടിച്ചാൽ
ആരുംഅവെനനിന്ദിക്കുന്നില്ല.
31 അവൻ പിടിക്കെപ്പട്ടാൽ അവൻ ഏഴിരട്ടി

മടക്കിെക്കാടുക്കണം;
തെന്റ വീട്ടിെല വസ്തുവക ഒെക്കയും

െകാടുേക്കണ്ടിവരാം;
32 സ്്രതീേയാട് വ്യഭിചാരം െചയ്യന്നവേനാ,

ബുദ്ധിഹീനൻ;
അങ്ങെന െചയ്യന്നവൻ സ്വന്ത്രപാണെന

നശിപ്പിക്കുന്നു.
33 ്രപഹരവുംഅപമാനവുംഅവനു ലഭിക്കും;
അവെന്റനിന്ദ മാഞ്ഞുേപാകുകയുമില്ല.
34ജാരശങ്കപുരുഷന് േ്രകാധേഹതുവാകുന്നു;
്രപതികാരദിവസത്തിൽ അവൻ ഇളവ്

നൽകുകയില്ല.
35 അവൻ യാെതാരു നഷ്ടപരിഹാരവും

സ്വീകരിക്കുകയില്ല;
എ്രത സമ്മാനം െകാടുത്താലും അവൻ

തൃപ്തിെപ്പടുകയുമില്ല.

7
1മകേന,എെന്റവചനങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച്
എെന്റ കല്പനകൾ നിെന്റ ഉള്ളിൽ

സം്രഗഹിച്ച െകാള്ള ക.
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2 നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ കല്പനകെളയും
ഉപേദശെത്തയും

നിെന്റ കണ്ണിെന്റ കൃഷ്ണമണിേപാെല
കാത്തുെകാള്ള ക.

3നിെന്റവിരലിേന്മൽഅവെയെകട്ട ക;
ഹൃദയത്തിെന്റപലകയിൽഎഴുതുക.
4ജ്ഞാനേത്താട:് “നീ എെന്റ സേഹാദരി” എന്ന്

പറയുക;
വിേവകെത്തസഖിഎന്ന് വിളിക്കുക.
5അവനിെന്നപരസ്്രതീയുെടകയ്യിൽനിന്നും
ചക്കരവാക്ക് പറയുന്ന അന്യസ്്രതീയുെട

വശത്തുനിന്നും കാക്കും.
6ഞാൻഎെന്റവീടിെന്റകിളിവാതില്ക്കൽ
അഴികൾക്ക്ഇടയിലൂെടേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
7 േഭാഷന്മാരുെട ഇടയിൽ ഒരുവെനകണ്ടു;
യൗവനക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിഹീനനായ

ഒരു യുവാവിെനകണ്ടറിഞ്ഞു.
8അവൻൈവകുേന്നരം,സന്ധ്യാസമയത്ത്,
ഇരുട്ട ംഅന്ധകാരവുമുള്ളഒരു രാ്രതിയിൽ,
9 അവള െട വീടിെന്റ േകാണിനരിെക

വീഥിയിൽകൂടി കടന്ന,്
അവള െട വീട്ടിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ

കൂടിനടന്നുെചല്ല ന്നു.
10 െപെട്ടന്ന് ഇതാ ഒരു സ്്രതീ, േവശ്യാവസ്്രതം

ധരിച്ച ം,
ഹൃദയത്തിൽ ഉപായം നിരൂപിച്ച ം, അവെന

എതിേരറ്റ വരുന്നു.
11അവൾ േമാഹപരവശയും തന്നിഷ്ടക്കാരിയും

ആകുന്നു;
അവള െടകാൽവീട്ടിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല.
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12 ഇേപ്പാൾ അവെള വീഥിയിലും പിെന്ന
വിശാലസ്ഥലത്തുംകാണാം;

ഓേരാ േകാണിലുംഅവൾപതിയിരിക്കുന്നു.
13അവൾഅവെനപിടിച്ച ചുംബിച്ച,്
ലജ്ജകൂടാെതഅവേനാട് പറയുന്നത്
14 “എനിക്ക്സമാധാനയാഗങ്ങൾഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇന്ന്ഞാൻഎെന്റ േനർച്ചകൾകഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
15 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന കാണുവാൻ

ആ്രഗഹിച്ച്
നിെന്ന എതിേരല്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട് നിെന്ന

കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു.
16ഞാൻഎെന്റകട്ടിലിേന്മൽപരവതാനികള ം
ഈജിപ്റ്റിെല നൂൽെകാണ്ടുള്ള വർണ്ണവിരികള ം

വിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
17മൂറുംഅകിലും ലവംഗവുംെകാണ്ട്
ഞാൻഎെന്റെമത്തസുഗന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
18 വരുക; െവളക്കുംവെര നമുക്ക് േ്രപമത്തിൽ

രമിക്കാം;
കാമവിലാസങ്ങളാൽനമുക്ക്സുഖിക്കാം.
19പുരുഷൻവീട്ടിൽഇല്ല;
ദൂരയാ്രത േപായിരിക്കുന്നു;
20പണമടിശ്ശീലകൂെട െകാണ്ടുേപായിട്ട ണ്ട്;
പൗർണ്ണമാസിയിേലവീട്ടിൽതിരിെച്ചത്തുകയുള്ള ”.
21 ഇങ്ങെന ഏറിേയാരു ഇമ്പവാക്കുകളാൽ

അവൾഅവെനവശീകരിച്ച്
അധരമാധുര്യംെകാണ്ട് അവെന

നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
22അറക്കുേന്നടേത്തക്ക്കാളയുംചങ്ങലയിേലക്ക്

േഭാഷനും േപാകുന്നതുേപാെലയും,
23പക്ഷിജീവഹാനിക്കുള്ളെതന്ന്അറിയാെത
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െകണിയിേലക്ക്ബദ്ധെപ്പടുന്നതുേപാെലയും
കരളിൽ അസ്്രതം തറയ്ക്കുേവാളം അവൻ

അവള െട പിന്നാെല െചല്ല ന്നു.
24 ആകയാൽ മക്കേള, എെന്റ വാക്ക്

േകൾക്കുവിൻ;
എെന്റവായിെലവചനങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
25നിെന്റമനസ്സ്അവള െടവഴിയിേലക്ക്ചായരുത്;
അവള െട പാതകളിേലക്ക് നീ

െതറ്റിെച്ചല്ല കയുമരുത.്
26അവൾവീഴിച്ചഹതന്മാർഅേനകം േപർ;
അവൾ െകാന്നുകളഞ്ഞവർ ആെക വലിയ ഒരു

കൂട്ടംആകുന്നു.
27 അവള െട വീട് പാതാളത്തിേലക്കുള്ള

വഴിയാകുന്നു;
അത് മരണത്തിെന്റഅറകളിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.

8
1ജ്ഞാനമായവൾവിളിച്ച പറയുന്നില്ലേയാ?
ബുദ്ധിയായവൾതെന്റസ്വരം ഉയർത്തുന്നില്ലേയാ?
2അവൾവഴിയരികിൽകുന്നുകള െട മുകളിൽ,
പാതകൾകൂടുേന്നടത്ത് നില്ക്കുന്നു.
3 അവൾ പടിവാതിലുകള െട അരികത്തും

പട്ടണവാതില ്ക്കലും
േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കലും േഘാഷിക്കുന്നത:്

4 “പുരുഷന്മാേര,ഞാൻ നിങ്ങേളാട് വിളിച്ച
പറയുന്നു;

എെന്റസ്വരം മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട അടുക്കേലക്ക്
വരുന്നു.

5 അല്പബുദ്ധികേള, സൂക്ഷ്മബുദ്ധി
്രഗഹിച്ച െകാള്ള വിൻ;

മൂഢന്മാേര,വിേവകഹൃദയന്മാരാകുവിൻ.
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6 േകൾക്കുവിൻ, ഞാൻ ഉൽകൃഷ്ടമായത്
സംസാരിക്കും;

എെന്റ അധരങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് േനരിന്
ആയിരിക്കും.

7എെന്റവായ്സത്യംസംസാരിക്കും;
ദുഷ്ടതഎെന്റഅധരങ്ങൾക്ക്അറപ്പാകുന്നു.
8 എെന്റ വായിെല െമാഴി സകലവും

നീതിയാകുന്നു;
അവയിൽവ്രകവും വികടവുമായത് ഒന്നുമില്ല.
9അവെയല്ലാംബുദ്ധിമാന് െതളിവും
പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് േനരുംആകുന്നു.
10െവള്ളിെയക്കാൾഎെന്റ ്രപേബാധനവും
േമൽത്തരമായ െപാന്നിെനക്കാൾ

പരിജ്ഞാനവുംൈകെക്കാള്ള വിൻ.
11ജ്ഞാനം മുത്തുകെളക്കാൾനല്ലതാകുന്നു;
മേനാഹരമായെതാന്നുംഅതിന്നുതുല്യമാകയില്ല.
12ജ്ഞാനംഎന്നഞാൻസൂക്ഷ്മബുദ്ധിേയാെടാപ്പം

വസിക്കുന്നു;
പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും ഞാൻ

കെണ്ടത്തുന്നു.
13 യേഹാവാഭക്തി േദാഷെത്ത

െവറുക്കുന്നതാകുന്നു;
ഡംഭം,അഹങ്കാരം, ദുർമാർഗ്ഗം,വ്രകതയുള്ളവായ്

എന്നിവഞാൻപകക്കുന്നു.
14ആേലാചനയും പരിജ്ഞാനവുംഎനിക്കുള്ളത;്
ഞാൻതെന്നവിേവകം;എനിക്ക് വീര്യബലം ഉണ്ട.്
15ഞാൻമുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാർവാഴുന്നു;
്രപഭുക്കന്മാർനീതി നടത്തുന്നു.
16ഞാൻമുഖാന്തരംഅധിപതിമാരും ്രപധാനികള ം
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ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാെരാെക്കയും
ആധിപത്യം നടത്തുന്നു.

17 എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവെര ഞാൻ
സ്േനഹിക്കുന്നു;

എെന്ന ജാ്രഗതേയാെട അേന്വഷിക്കുന്നവർ
എെന്നകെണ്ടത്തും.

18എെന്റപക്കൽധനവും മാനവും
പുരാതനസമ്പത്തും നീതിയും ഉണ്ട.്
19എെന്റഫലം െപാന്നിലും തങ്കത്തിലും
എെന്റ ആദായം േമല്ത്തരമായ െവള്ളിയിലും

നല്ലത.്
20 എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക

അവകാശമാക്കിെക്കാടുക്കുകയും
അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെള നിറയ്ക്കുകയും

െചേയ്യണ്ടതിന് *
21ഞാൻനീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിലും
ന്യായത്തിെന്റപാതകളിലും നടക്കുന്നു.
22 യേഹാവ പണ്ടുപേണ്ട തെന്റ വഴിയുെട

ആരംഭമായി,
തെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ആദ്യമായി എെന്ന

ഉളവാക്കി.
23ഞാൻപുരാതനേമ,ആദിയിൽതെന്ന,
ഭൂമിയുെടഉല്പത്തിക്ക്മുമ്പ്നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
24 ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ

ജനിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളം നിറഞ്ഞ ഉറവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ

തെന്ന.
25പർവ്വതങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചതിനു മുെമ്പയും

* 8. 20 അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെളനിറയ്ക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന്
ഞാന് സത്യത്തിലും നീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിലും അവെര
നടക്കുമാറാക്കി



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:26 xxv സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:33

കുന്നുകൾക്കു മുെമ്പയുംഞാൻജനിച്ചിരിക്കുന്നു.
26അവിടുന്ന് ഭൂമിെയയും വയലുകെളയും
ഭൂതലത്തിെന്റ െപാടിയുെട തുകെയയും
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തസമയത്ത്തെന്ന.
27അവിടുന്ന് ആകാശെത്ത ഉറപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ

അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവിടുന്ന് ആഴത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം

വരച്ചേപ്പാഴും
28അവിടുന്ന് മീെത േമഘങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചേപ്പാഴും
ആഴത്തിെന്റ ഉറവുകെളബലെപ്പടുത്തിയേപ്പാഴും
29 െവള്ളം അവിടുെത്ത കല്പനെയ

അതി്രകമിക്കാത്തവണ്ണം
അവിടുന്ന്സമു്രദത്തിന്അതിരിട്ടേപ്പാഴും
ഭൂമിയുെടഅടിസ്ഥാനംഇട്ടേപ്പാഴും
30 ഞാൻ അവിടുെത്ത അടുക്കൽ ശില്പി†

ആയിരുന്നു;
ഇടവിടാെത അവിടുെത്ത മുമ്പിൽ

വിേനാദിച്ച െകാണ്ട്
ദിനം്രപതിഅവിടുെത്ത ്രപേമാദമായിരുന്നു.
31 അവിടുെത്ത ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ

വിേനാദിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
എെന്റ ്രപേമാദം മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുകൂടി

ആയിരുന്നു.
32 ആകയാൽ മക്കേള, എെന്റ വാക്ക്

േകട്ട െകാള്ള വിൻ;
എെന്റവഴികെള ്രപമാണിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
33 ്രപേബാധനം േകട്ട്ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുവിൻ;
അതിെനത്യജിച്ച കളയരുത.്
† 8. 30 ശില്പി ്രപിയപു്രതന ്
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34 ദിവസം്രപതി എെന്റ പടിവാതില്ക്കൽ
ജാഗരിച്ച ം

എെന്റവാതില്ക്കൽകാത്തുെകാണ്ടും
എെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ

ഭാഗ്യവാൻ.
35 എെന്ന കെണ്ടത്തുന്നവൻ ജീവെന

കെണ്ടത്തുന്നു;
അവൻയേഹാവയുെടകടാക്ഷം ്രപാപിക്കുന്നു.
36 എേന്നാട് പാപം െചയ്യന്നവേനാ തനിക്ക്

്രപാണഹാനി വരുത്തുന്നു;
എെന്ന േദ്വഷിക്കുന്നവെരാെക്കയും മരണെത്ത

ഇച്ഛിക്കുന്നു”.

9
1ജ്ഞാനമായവൾതനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു;
അതിന്ഏഴ് തൂണുകൾതീർത്തു.
2അവൾമൃഗങ്ങെളഅറുത്ത,്വീഞ്ഞ്കലക്കി,
തെന്റ േമശഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
3അവൾതെന്റ ദാസികെളഅയച്ച്
പട്ടണത്തിെല ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച്

പറയിക്കുന്നത:്
4 “അല്പബുദ്ധിയായവൻഇേങ്ങാട്ട് വരെട്ട;”
ബുദ്ധിഹീനേനാട്അവൾപറയിക്കുന്നത;്
5 “വരുവിൻ,എെന്റഅപ്പംതിന്നുകയും
ഞാൻ കലക്കിയ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും

െചയ്യ വിൻ!
6ബുദ്ധിഹീനേര,ബുദ്ധിഹീനതവിട്ട് ജീവിക്കുവിൻ!
വിേവകത്തിെന്റമാർഗ്ഗത്തിൽനടന്നുെകാള്ള വിൻ”.
7 പരിഹാസിെയ ശാസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജ

സമ്പാദിക്കുന്നു;
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ദുഷ്ടെന ഭർത്സിക്കുന്നവന് ഉപ്രദവം ഉണ്ടാകുന്നു.
8 പരിഹാസി നിെന്ന പകക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്

അവെനശാസിക്കരുത;്
ജ്ഞാനിെയ ശാസിക്കുക; അവൻ നിെന്ന

സ്േനഹിക്കും.
9 ജ്ഞാനിെയ ്രപേബാധിപ്പിക്കുക, അവെന്റ

ജ്ഞാനംവർദ്ധിക്കും;
നീതിമാെന ഉപേദശിക്കുക, അവൻ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി

്രപാപിക്കും.
10യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാനത്തിെന്റആരംഭവും
പരിശുദ്ധ ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനം

വിേവകവുംആകുന്നു.
11 ഞാൻ മുഖാന്തരം നിെന്റ ആയുസിെന്റ

നാള കൾെപരുകും;
നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകും.
12 നീ ജ്ഞാനിയാകുന്നുെവങ്കിൽ നിനക്കുേവണ്ടി

തെന്നജ്ഞാനിയായിരിക്കും;
പരിഹസിക്കുന്നു എങ്കിേലാ, നീ തെന്ന

സഹിേക്കണ്ടിവരും”.
13േഭാഷത്വമായവൾേമാഹപരവശയായിരിക്കുന്നു;
അവൾ ബുദ്ധിഹീന തെന്ന, ഒന്നും

അറിയുന്നതുമില്ല.
14തങ്ങള െട പാതയിൽ േനെരനടക്കുന്നവരായി,
കടന്നുേപാകുന്നവെരവിളിേക്കണ്ടതിന്
15അവൾപട്ടണത്തിെല ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ
തെന്റ വീട്ട വാതില് ക്കൽ ഒരു പീഠത്തിേന്മൽ

ഇരിക്കുന്നു.
16 “അല്പബുദ്ധിയായവൻഇേങ്ങാട്ട് വരെട്ട;”
ബുദ്ധിഹീനേനാട്അവൾപറയുന്നത;്
17 “േമാഷ്ടിച്ച െവള്ളം മധുരവും
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ഒളിച്ച തിന്നുന്നഅപ്പം രുചികരവുംആകുന്നു”.
18എങ്കിലും മൃതന്മാർഅവിെട ഉെണ്ടന്നും
അവള െട വിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിെന്റ

ആഴത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നുഎന്നുംഅവൻഅറിയുന്നില്ല.

10
1ശേലാേമാെന്റസദൃശവാക്യങ്ങൾ:
ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പെന

സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
േഭാഷനായ മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വ്യസനം

ഉളവാക്കുന്നു.
2 ദുഷ്ടതയാൽ സമ്പാദിച്ച നിേക്ഷപങ്ങൾ

്രപേയാജനെപ്പടുന്നില്ല;
നീതിേയാ മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു.
3യേഹാവനീതിമാെനപട്ടിണി കിടത്തുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാരുെട േമാഹെത്തേയാ അവിടുന്ന്

തള്ളിക്കളയുന്നു.
4 മടിയുള്ള ൈകെകാണ്ട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ

ദരി്രദനായിത്തീരുന്നു;
ഉത്സാഹിയുെടൈകേയാസമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു.
5 േവനല്ക്കാലത്ത് േശഖരിച്ച വയ്ക്കുന്നവൻ

ബുദ്ധിയുള്ളമകൻ;
െകായ്ത്തുകാലത്ത് ഉറങ്ങുന്നവേനാ നാണംെകട്ട

മകൻ.
6 നീതിമാെന്റ ശിരസ്സിേന്മൽ അനു്രഗഹങ്ങൾ

വരുന്നു;
എന്നാൽദുഷ്ടന്മാരുെടവാെയസാഹസംമൂടുന്നു.
7നീതിമാെന്റഓർമ്മഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടത;്
ദുഷ്ടന്മാരുെട േപേരാ ദുഷിച്ച േപാകും.
8ജ്ഞാനഹൃദയൻകല്പനകൾൈകെക്കാള്ളന്നു;
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വിേവകശൂന്യനായ േഭാഷേനാ വീണുേപാകും.
9 േനരായി നടക്കുന്നവൻനിർഭയമായി നടക്കുന്നു;
നടപ്പിൽ വ്രകതയുള്ളവെന്റ വഴികൾ

െവളിെപ്പട്ട വരും.
10 കണ്ണ െകാണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ട ന്നവൻ അശാന്തി

വരുത്തുന്നു;
തുറന്നു ശാസിക്കുന്നവേനാ സമാധാനം

ഉണ്ടാക്കുന്നു.
11നീതിമാെന്റവായ് ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു.
എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട അധരെത്ത സാഹസം

മൂടുന്നു.
12പകവഴക്കുകൾക്ക്കാരണംആകുന്നു;
സ്േനഹേമാ,സകലലംഘനങ്ങെളയും മൂടുന്നു.
13വിേവകിയുെടഅധരങ്ങളിൽജ്ഞാനം ഉണ്ട്;
ബുദ്ധിഹീനെന്റ മുതുകിേലാ വടി വീഴും.
14ജ്ഞാനികൾപരിജ്ഞാനംഅടക്കിെവക്കുന്നു;
േഭാഷെന്റവായ്േക്കാനാശംഅടുത്തിരിക്കുന്നു.
15 ധനവാെന്റ സമ്പത്ത്, അവന് ഉറപ്പ ള്ള ഒരു

പട്ടണം;
എളിയവരുെടനാശേമാഅവരുെടദാരി്രദ്യംതെന്ന.
16നീതിമാെന്റസമ്പാദ്യം ജീവേഹതുവും
ദുഷ്ടെന്റആദായം പാപകാരണവുംആകുന്നു.
17 ്രപേബാധനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ

ജീവമാർഗ്ഗത്തിൽഇരിക്കുന്നു;
ശാസനത്യജിക്കുന്നവേനാവഴി െതറ്റിേപ്പാകുന്നു;
18പകമറച്ച വയ്ക്കുന്നവൻവ്യാജമുള്ളവൻ;
ഏഷണിപറയുന്നവൻ േഭാഷൻ.
19 വാക്ക് െപരുകിയാൽ ലംഘനം

ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല;
അധരങ്ങെളഅടക്കുന്നവേനാബുദ്ധിമാൻ.
20നീതിമാെന്റനാവ് േമല്ത്തരമായ െവള്ളി;
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ദുഷ്ടന്മാരുെടഹൃദയേമാ നിസ്സാരം.
21 നീതിമാെന്റ അധരങ്ങൾ അേനകം േപെര

േപാഷിപ്പിക്കും;
േഭാഷന്മാേരാബുദ്ധിഹീനതയാൽമരിക്കുന്നു.
22 യേഹാവയുെട അനു്രഗഹത്താൽ

സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു;
അദ്ധ്വാനത്താൽഅതിേനാട് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല.
23 േദാഷം െചയ്യന്നത് േഭാഷന് കളിയാകുന്നു;
വിേവകിജ്ഞാനത്തിൽസേന്താഷിക്കുന്നു.
24ദുഷ്ടൻ േപടിക്കുന്നത്അവന് ഭവിക്കും;
നീതിമാന്മാരുെടആ്രഗഹേമാസാധിക്കും.
25 ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ദുഷ്ടൻ

ഇല്ലാെതയായി;
നീതിമാേനാശാശ്വതമായഅടിസ്ഥാനം ഉള്ളവൻ.
26 െചാറുക്ക പല്ലിനും പുക കണ്ണിനും

എങ്ങെനേയാ,
അങ്ങെനയാകുന്നു മടിയൻ തെന്ന

അയയ്ക്കുന്നവർക്ക.്
27യേഹാവാഭക്തിആയുസ്സ് ദീർഘമാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെടസംവത്സരങ്ങൾകുറഞ്ഞുേപാകും.
28നീതിമാന്മാരുെട ്രപത്യാശസേന്താഷമാകുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപതീക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരും.
29യേഹാവയുെട വഴി േനരുള്ളവന് ഒരു ദുർഗ്ഗം;
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക്അത് നാശകരം.
30നീതിമാൻ ഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാർ േദശത്ത് വസിക്കുകയില്ല.
31നീതിമാെന്റവായ്ജ്ഞാനം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
വ്രകതയുള്ളനാവ് േഛദിക്കെപ്പടും.
32 നീതിമാെന്റ അധരങ്ങൾ ്രപസാദകരമായത്

അറിയുന്നു;
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ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ് വ്രകതയുള്ളതാകുന്നു.

11
1കള്ളത്തുലാസ്സ് യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
ശരിയായതൂക്കംഅവിടുേത്തക്ക് ്രപസാദകരം.
2അഹങ്കാരം വരുേമ്പാൾലജ്ജയും വരുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവരുെട പക്കൽജ്ഞാനമുണ്ട്.
3 േനരുള്ളവരുെട സത്യസന്ധത അവെര

വഴിനടത്തും;
േ്രദാഹികള െട വ്രകതഅവെരനശിപ്പിക്കും.
4 േ്രകാധദിവസത്തിൽസമ്പത്ത് ഉപകരിക്കുന്നില്ല;
നീതിേയാ മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു.
5നിഷ്കളങ്കെന്റനീതിഅവന് േനർവഴി ഒരുക്കും;
ദുഷ്ടൻതെന്റ ദുഷ്ടതെകാണ്ട് വീണുേപാകും.
6 േനരുള്ളവരുെട നീതിഅവെരവിടുവിക്കും;
േ്രദാഹികൾ അവരുെട ദുർേമ്മാഹത്താൽ

പിടിക്കെപ്പടും.
7 ദുഷ്ടൻ മരിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ ്രപതീക്ഷ

നശിക്കുന്നു;
നീതിെകട്ടവരുെടആശയ്ക്ക് ഭംഗംവരുന്നു.
8നീതിമാൻകഷ്ടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുന്നു;
ദുഷ്ടൻഅവന് പകരംഅകെപ്പടുന്നു.
9 വഷളൻ വായ്െകാണ്ട് കൂട്ട കാരെന

നശിപ്പിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാർ പരിജ്ഞാനത്താൽ

വിടുവിക്കെപ്പടുന്നു.
10 നീതിമാന്മാർ ശുഭമായിരിക്കുേമ്പാൾ പട്ടണം

സേന്താഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാർ നശിക്കുേമ്പാൾ ആർപ്പ വിളി

ഉണ്ടാകുന്നു.
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11 േനരുള്ളവരുെട അനു്രഗഹംെകാണ്ട് പട്ടണം
ഉയർച്ച ്രപാപിക്കുന്നു;

ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ്െകാേണ്ടാ അത്
ഇടിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

12കൂട്ട കാരെനനിന്ദിക്കുന്നവൻബുദ്ധിഹീനൻ;
വിേവകമുള്ളവൻമിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.
13 ഏഷണിക്കാരനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
വിശ്വസ്തമാനസൻകാര്യം മറച്ച വയ്ക്കുന്നു.
14 മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം ഇല്ലാത്തയിടത്ത് ജനം

അേധാഗതി ്രപാപിക്കുന്നു;
മ്രന്തിമാരുെടബഹുത്വത്തിേലാ രക്ഷയുണ്ട്*.
15അന്യനുേവണ്ടിജാമ്യം നില്ക്കുന്നവൻഅത്യന്തം

വ്യസനിക്കും!
ജാമ്യം നിൽക്കാത്തവൻനിർഭയനായിരിക്കും.
16കൃപാലുവായസ്്രതീ മാനംസംരക്ഷിക്കുന്നു;
കരുണയില്ലാത്തവർസമ്പത്ത്സൂക്ഷിക്കുന്നു.
17ദയാലുവായവൻസ്വന്ത്രപാണന് നന്മ െചയ്യന്നു;
്രകൂരേനാസ്വന്തജഡെത്തഉപ്രദവിക്കുന്നു.
18ദുഷ്ടൻവൃഥാലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു;
നീതി വിതയ്ക്കുന്നവന് വാസ്തവമായ ്രപതിഫലം

കിട്ട ം.
19 നീതിയിൽ സ്ഥിരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവൻ ജീവെന

്രപാപിക്കുന്നു;
േദാഷെത്ത പിന്തുടരുന്നവൻ തെന്റ

മരണത്തിനായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
20വ്രകബുദ്ധികൾയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗികൾ അവിടുേത്തക്ക്

്രപസാദമുള്ളവർ.
* 11. 14 രക്ഷയുണ്ട് ജയമുണ്ട്
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21 നിശ്ചയമായും ദുഷ്ടനു ശിക്ഷ
വരാതിരിക്കുകയില്ല;

നീതിമാന്മാരുെടസന്തതിേയാ രക്ഷിക്കെപ്പടും.
22വിേവകമില്ലാത്തഒരുസുന്ദരി
പന്നിയുെട മൂക്കിൽ െപാൻമൂക്കുത്തിേപാെല.
23നീതിമാന്മാരുെടആ്രഗഹംനന്മതെന്ന;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപതീക്ഷേയാ േ്രകാധമേ്രത.
24ഒരുവൻവാരിവിതറിയിട്ട ം വർദ്ധിച്ച വരുന്നു;
മെറ്റാരുവൻ അന്യായമായി സമ്പാദിച്ചിട്ട ം

ദാരി്രദ്യത്തിൽഎത്തുന്നു.
25ഔദാര്യമാനസൻപുഷ്ടി ്രപാപിക്കും;
തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് കിട്ട ം.
26 ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നവെന

ജനങ്ങൾശപിക്കും;
അത് വില ്ക്കുന്നവന ്െറ തലേമൽ അനു്രഗഹം

വരും.
27 നന്മയ്ക്കായി ഉത്സാഹിക്കുന്നവൻ ്രപീതി

സമ്പാദിക്കുന്നു;
തിന്മ േതടുന്നവന്അത് തെന്നലഭിക്കും.
28തെന്റസമ്പത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻവീഴും;
നീതിമാന്മാർ പച്ചയിലേപാെലതഴയ്ക്കും.
29 സ്വഭവനെത്ത വലയ്ക്കുന്നവെന്റ അവകാശം

വായുവെ്രത;
േഭാഷൻജ്ഞാനഹൃദയന് ദാസനായിത്തീരും.
30നീതിമാന് ജീവവൃക്ഷം ്രപതിഫലം;
ജ്ഞാനിയായവൻആത്മാക്കെള േനടുന്നു.
31നീതിമാന് ഭൂമിയിൽ ്രപതിഫലംകിട്ട ന്നുഎങ്കിൽ
ദുഷ്ടനും പാപിക്കുംഎ്രതഅധികം?
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12
1 ്രപേബാധനം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻ പരിജ്ഞാനം
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
ശാസനെവറുക്കുന്നവേനാ മൂഢൻ.
2 ഉത്തമൻ യേഹാവയിൽനിന്ന് ്രപസാദം

്രപാപിക്കുന്നു;
ദുരുപായിക്ക്അവിടുന്ന് ശിക്ഷവിധിക്കുന്നു.
3 ഒരു മനുഷ്യനും ദുഷ്ടതെകാണ്ട്

സ്ഥിരെപ്പടുകയില്ല;
നീതിമാന്മാരുെട േവര് ഇളകിേപ്പാകുകയില്ല.
4സാമർത്ഥ്യമുള്ളസ്്രതീ ഭർത്താവിന് ഒരു കിരീടം;
നാണംെകട്ടവൾഅവെന്റഅസ്ഥികൾക്ക് ്രദവത്വം.
5നീതിമാന്മാരുെട വിചാരങ്ങൾന്യായം;
ദുഷ്ടന്മാരുെട നിരൂപണങ്ങേളാ ചതിവെ്രത.
6 ദുഷ്ടന്മാർ ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ

കൂടിയാേലാചിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവരുെട വാക്ക്അവെരവിടുവിക്കുന്നു.
7ദുഷ്ടന്മാർ മറിഞ്ഞുവീണ് ഇല്ലാെതയാകും;
നീതിമാന്മാരുെട ഭവനം നിലനില്ക്കും.
8 മനുഷ്യൻ തെന്റ ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച്

്രപശംസിയ്ക്കെപ്പടുന്നു;
വ്രകബുദ്ധിേയാ നിന്ദിക്കെപ്പടുന്നു.
9 മാന്യഭാവം നടിച്ചിട്ട ം ഉപജീവനത്തിന്

വകയില്ലാത്തവെനക്കാൾ
നിസ്സാരനായിഗണിക്കെപ്പട്ടിട്ട ംഒരു ഭൃത്യനുള്ളവൻ

േ്രശഷ്ഠൻആകുന്നു.
10 നീതിമാൻ തെന്റ മൃഗത്തിെന്റ ജീവെനക്കുറിച്ച്

്രശദ്ധിയ്ക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട മനസ്സ് ്രകൂരമെ്രത.
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11 നിലം കൃഷിെചയ്യന്നവന് ആഹാരം
സമൃദ്ധിയായി കിട്ട ം;

നിസ്സാരന്മാെര പിൻെചല്ല ന്നവൻബുദ്ധിഹീനൻ.
12ദുഷ്ടൻ േദാഷികള െടകവർച്ച േമാഹിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട േവേരാഫലം നല്കുന്നു.
13 ദുഷ്ടൻ തെന്റ അധരങ്ങള െട ലംഘനത്താൽ

വല്ലാത്തെകണിയിൽെപ്പടും;
നീതിമാൻകഷ്ടത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
14 തെന്റ വായുെട ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ

അനുഭവിച്ച് തൃപ്തനാകും;
തെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം

അവന് ്രപതിഫലംകിട്ട ം.
15 േഭാഷന് തെന്റവഴി െചാവ്വായി േതാന്നുന്നു;
ജ്ഞാനിആേലാചന േകട്ട്അനുസരിക്കുന്നു.
16 േഭാഷെന്റനീരസംതൽക്ഷണം െവളിെപ്പടുന്നു;
വിേവകമുള്ളവൻലജ്ജഅടക്കിെവക്കുന്നു.
17സത്യം പറയുന്നവൻനീതിഅറിയിക്കുന്നു;
കള്ളസാക്ഷിേയാവഞ്ചനഅറിയിക്കുന്നു.
18 വാള െകാണ്ട് കുത്തുന്നതുേപാെല മൂർച്ചയായി

സംസാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട;്
ജ്ഞാനികള െട നാേവാസുഖ്രപദം.
19 സത്യം പറയുന്ന അധരം എേന്നക്കും

നിലനില്ക്കും;
വ്യാജം പറയുന്നനാേവാക്ഷണികമേ്രത.
20 േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയത്തിൽ

ചതിവ് ഉണ്ട;്
സമാധാനകാംക്ഷികൾക്ക്സേന്താഷം ഉണ്ട്.
21നീതിമാന് ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കുകയില്ല;
ദുഷ്ടന്മാർഅനർത്ഥംെകാണ്ട് നിറയും.
22വ്യാജമുള്ളഅധരങ്ങൾയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
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സത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ അവിടുേത്തയ്ക്ക്
്രപസാദം.

23 വിേവകമുള്ള മനുഷ്യൻ പരിജ്ഞാനം
അടക്കിെവക്കുന്നു;

േഭാഷന്മാരുെട ഹൃദയം േഭാഷത്തം
്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു.

24ഉത്സാഹികള െടൈകഅധികാരം നടത്തും;
മടിയൻഅടിമേവലയ്ക്കു േപാേകണ്ടിവരും.
25 മേനാവ്യസനം നിമിത്തം മനുഷ്യെന്റ മനസ്സ്

ക്ഷീണിക്കുന്നു;
ഒരു നല്ലവാക്ക്അതിെനസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
26നീതിമാൻകൂട്ട കാരന് വഴികാട്ടിയാകുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാ അവെര െതറ്റി

നടക്കുമാറാക്കുന്നു.
27മടിയൻഒന്നും േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല;
ഉത്സാഹേമാ മനുഷ്യന് വിലേയറിയ

സമ്പത്താകുന്നു.
28നീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിൽജീവനുണ്ട;്
അതിെന്റപാതയിൽ മരണംഇല്ല.

13
1 ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പെന്റ ്രപേബാധനം
ൈകെക്കാള്ളന്നു;
പരിഹാസിേയാശാസന േകട്ടനുസരിക്കുന്നില്ല.
2 തെന്റ വായുെട ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ നന്മ

അനുഭവിക്കും;
േ്രദാഹികള െടആ്രഗഹേമാസാഹസംതെന്ന.
3അധരങ്ങെള കാത്തുെകാള്ളന്നവൻ ്രപാണെന

സൂക്ഷിക്കുന്നു;
അധരങ്ങെള നിയ്രന്തിക്കാത്തവന് നാശം

ഭവിക്കും.
4മടിയൻ െകാതിച്ചിട്ട ം ഒന്നും കിട്ട ന്നില്ല;
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ഉത്സാഹികള െട ്രപാണന് പുഷ്ടിയുണ്ടാകും.
5നീതിമാൻവ്യാജം െവറുക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻലജ്ജയും നിന്ദയും വരുത്തുന്നു.
6നീതിസന്മാർഗ്ഗിെയകാക്കുന്നു;
ദുഷ്ടതപാപിെയ മറിച്ച കളയുന്നു.
7 ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട ം ധനികൻ എന്ന്

നടിക്കുന്നവൻഉണ്ട്;
വളെര ധനം ഉണ്ടായിട്ട ം ദരി്രദൻ എന്ന്

നടിക്കുന്നവനും ഉണ്ട്;
8 മനുഷ്യെന്റ ജീവന് മറുവില അവെന്റ സമ്പത്ത്

തെന്ന;
ദരി്രദന് ഒരു ഭീഷണിയും േകൾേക്കണ്ടിവരുന്നില്ല.
9നീതിമാെന്റ െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വിളക്ക് െകട്ട േപാകും.
10അഹങ്കാരംെകാണ്ട് കലഹം മാ്രതം ഉണ്ടാകുന്നു;
ആേലാചന േകൾക്കുന്നവരുെട പക്കൽജ്ഞാനം

ഉണ്ട;്
11 അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് േപാകും;
അദ്ധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നവേനാ

വർദ്ധിച്ച വർദ്ധിച്ച് വരും.
12 ആ്രഗഹനിവൃത്തിയുെട താമസം ഹൃദയെത്ത

ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു;
ഇച്ഛാനിവൃത്തിേയാ ജീവവൃക്ഷംതെന്ന.
13 വചനെത്ത നിന്ദിക്കുന്നവൻ അതിന്

ഉത്തരവാദി;
കല്പനെയ ഭയെപ്പടുന്നവൻ ്രപതിഫലം

്രപാപിക്കുന്നു.
14ജ്ഞാനിയുെട ഉപേദശം ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:15 xxxviii സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:23

അതിനാൽ മരണത്തിെന്റ െകണികെള
ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.

15സൽബുദ്ധിയാൽ ്രപീതിയുണ്ടാകുന്നു;
േ്രദാഹിയുെട വഴിേയാ ദുർഘടം.
16 സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയുള്ള ഏവനും

പരിജ്ഞാനേത്താെട ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
േഭാഷേനാ തെന്റ േഭാഷത്തം െതളിവായി

കാണിക്കുന്നു.
17ദുഷ്ടദൂതൻ േദാഷത്തിൽഅകെപ്പടുന്നു;
വിശ്വസ്തനായ സ്ഥാനാപതിേയാ സുഖം

നല്കുന്നു.
18 ്രപേബാധനം ത്യജിക്കുന്നവന് ദാരി്രദ്യവും

ലജ്ജയും വരും;
ശാസനകൂട്ടാക്കുന്നവന്ബഹുമാനം ലഭിക്കും.
19ആ്രഗഹനിവൃത്തി മനസ്സിന് മധുരമാകുന്നു;
േദാഷം വിട്ടകലുന്നത് േഭാഷന്മാർക്ക് െവറുപ്പ.്
20 ജ്ഞാനികേളാടുകൂടി നടക്കുക; നീയും

ജ്ഞാനിയാകും;
േഭാഷന്മാർക്ക് കൂട്ടാളിയായവൻ

വ്യസനിേക്കണ്ടിവരും.
21 േദാഷം പാപികെളപിന്തുടരുന്നു;
നീതിമാന്മാർക്ക് നന്മ ്രപതിഫലമായി വരും.
22 ഗുണവാൻ മക്കള െട മക്കൾക്ക് അവകാശം

നീക്കിവക്കുന്നു;
പാപിയുെട സമ്പേത്താ നീതിമാന് േവണ്ടി

സം്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
23 സാധുക്കള െട കൃഷി വളെര ആഹാരം

നല്കുന്നു;
എന്നാൽ അന്യായം മൂലം അത്

നശിച്ച േപാകുവാൻഇടയാകും.
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24 വടി ഉപേയാഗിക്കാത്തവൻ തെന്റ മകെന
പകക്കുന്നു;

അവെന സ്േനഹിക്കുന്നവൻ െചറുപ്പത്തിേല
അവെനശിക്ഷിക്കുന്നു.

25നീതിമാൻ േവണ്ടുേവാളം ഭക്ഷിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വയേറാ വിശന്നുെകാണ്ടിരിക്കും.

14
1 സ്്രതീകളിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവൾ തെന്റ വീട്
പണിയുന്നു;
േഭാഷത്തമുള്ളവേളാ അത് സ്വന്തൈകകളാൽ

െപാളിച്ച കളയുന്നു.
2 േനരായി നടക്കുന്നവൻ യേഹാവെയ

ഭയെപ്പടുന്നു;
നടപ്പിൽ വ്രകതയുള്ളവൻ അവിടുെത്ത

നിന്ദിക്കുന്നു.
3 േഭാഷെന്റ സംസാരം തനിക്കുതെന്ന ശിക്ഷ

വിളിച്ച വരുത്തുന്നു*;
ജ്ഞാനികള െട അധരങ്ങൾ അവെര

കാത്തുെകാള്ളന്നു.
4 കാളകൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത് െതാഴുത്ത്

െവടിപ്പ ള്ളത;്
കാളയുെടശക്തിെകാണ്ട് വളെരആദായം ഉണ്ട്.
5വിശ്വസ്തസാക്ഷി േഭാഷ്ക് പറയുകയില്ല;
കള്ളസ്സാക്ഷി േഭാഷ്ക് പറയുന്നു.
6 പരിഹാസി ജ്ഞാനം അേന്വഷിച്ചിട്ട ം

കെണ്ടത്തുന്നില്ല;
വിേവകമുള്ളവന് പരിജ്ഞാനംഎള പ്പം.
* 14. 3 േഭാഷെന്റ സംസാരം തനിക്കുതെന്ന ശിക്ഷ
വിളിച്ച വരുത്തുന്നു േഭാഷെന്റ അഹങ്കാരം അവെനെക്കാണ്ട്
അധികംസംസാരിപ്പിക്കുന്നു
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7മൂഢെന്റമുമ്പിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുക;
പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങൾ നീ അവനിൽ

കാണുകയില്ല.
8വഴി തിരിച്ചറിയുന്നത് വിേവകിയുെടജ്ഞാനം;
ചതിക്കുന്നേതാ േഭാഷന്മാരുെട േഭാഷത്തം.
9േഭാഷന്മാർഅകൃത്യയാഗെത്തപരിഹസിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവർക്ക് തമ്മിൽ ്രപീതി ഉണ്ട.്
10ഹൃദയംസ്വന്തദുഃഖെത്തഅറിയുന്നു;
അതിെന്റസേന്താഷവുംഅന്യൻപങ്കിടുന്നില്ല.
11ദുഷ്ടന്മാരുെട വീട് നശിച്ച േപാകും;
നീതിമാെന്റകൂടാരേമാ തഴയ്ക്കും.
12 ചിലേപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് െചാവ്വായി

േതാന്നും;
അതിെന്റഅവസാനം മരണവഴികൾഅേ്രത.
13ചിരിക്കുേമ്പാഴുംഹൃദയം ദുഃഖിച്ചിരിക്കാം;
സേന്താഷത്തിെന്റഅവസാനം ദുഃഖമായിരിക്കാം.
14 ഹൃദയത്തിൽ പിന്മാറ്റമുള്ളവന് തെന്റ നടപ്പിൽ

മടുപ്പ വരും;
നല്ല മനുഷ്യന് തെന്റ ്രപവൃത്തിയാൽ സംതൃപ്തി

വരും.
15അല്പബുദ്ധിഏത് വാക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു;
സൂക്ഷ്മബുദ്ധിേയാ തെന്റ നടപ്പ്

സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളന്നു.
16ജ്ഞാനിസൂക്ഷ്മേത്താെട നടക്കുന്നു†;
േഭാഷൻധിക്കാരംപൂണ്ട് നിർഭയനായി നടക്കുന്നു.
17മുൻേകാപി േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
വ്രകബുദ്ധിയുള്ളവന ്െവറുക്കെപ്പടും‡.
† 14. 16 ജ്ഞാനി സൂക്ഷ്മേത്താെട നടക്കുന്നു ജ്ഞാനി
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നു ‡ 14. 17 വ്രകബുദ്ധിയുള്ളവന ്
െവറുക്കെപ്പടും വിേവകമുള്ളവന് ശാന്തനായിരിക്കും
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18 അല്പബുദ്ധികൾ േഭാഷത്തം
അവകാശമാക്കുന്നു;

സൂക്ഷ്മബുദ്ധികേളാ പരിജ്ഞാനംഅണിയുന്നു.
19ദുർജ്ജനംസജ്ജനത്തിെന്റമുമ്പിലും
ദുഷ്ടന്മാർ നീതിമാന്മാരുെട വാതില ്ക്കലും

വണങ്ങിനില ്ക്കുന്നു.
20ദരി്രദെനകൂട്ട കാരൻ േപാലും പകക്കുന്നു;
ധനവാേനാ വളെരസ്േനഹിതന്മാർ ഉണ്ട്.
21കൂട്ട കാരെനനിന്ദിക്കുന്നവൻപാപം െചയ്യന്നു;
എളിയവേരാട് കൃപകാണിക്കുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.
22 േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നവർ വഴിവിട്ട്

േപാകുന്നില്ലേയാ?
നന്മനിരൂപിക്കുന്നവർക്ക് ദയയും വിശ്വസ്തതയും

ലഭിക്കുന്നു.
23എല്ലാ െതാഴിലുംെകാണ്ട് ലാഭം വരും;
വ്യർത്ഥഭാഷണംെകാണ്ട് ദാരി്രദ്യേമ വരുകയുള്ള .
24ജ്ഞാനികള െട ധനംഅവർക്ക്കിരീടം;
മൂഢന്മാരുെട േഭാഷത്വേമാ േഭാഷത്തംതെന്ന.
25സത്യസാക്ഷി ്രപാണരക്ഷെചയ്യന്നു;
േഭാഷ്ക് പറയുന്നവേനാവഞ്ചനെചയ്യന്നു.
26യേഹാവാഭക്തന് ഉറച്ചൈധര്യം ഉണ്ട;്
അവെന്റമക്കൾക്കുംഅഭയം ഉണ്ടാകും.
27യേഹാവാഭക്തിജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
അതിനാൽ മരണത്തിെന്റ െകണികൾ

ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
28 ്രപജാബാഹുല്യം രാജാവിന്ബഹുമാനം;
്രപജാന്യ നത ്രപഭുവിന് നാശം.
29ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻമഹാബുദ്ധിമാൻ;
മുൻേകാപിേയാ േഭാഷത്തം ഉയർത്തുന്നു.
30ശാന്തമനസ്സ് േദഹത്തിന് ജീവൻ;
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അസൂയേയാഅസ്ഥികൾക്ക് ്രദവത്വം.
31 എളിയവെന പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ അവെന്റ

്രസഷ്ടാവിെനനിന്ദിക്കുന്നു;
ദരി്രദേനാട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ അവിടുെത്ത

ബഹുമാനിക്കുന്നു.
32ദുഷ്ടന് തെന്റ ദുഷ്ടതയാൽവീഴ്ച വരുന്നു;
നീതിമാന് സത്യത്തില് അഭയംകെണ്ടത്തുന്നു§.
33 വിേവകമുള്ളവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം

അടങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട അന്തരംഗത്തിൽ ഉള്ളത്

െവളിെപ്പട്ട വരുന്നു.
34നീതി രാജ്യെത്തഉയർത്തുന്നു;
പാപം ജനതക്ക്അപമാനം.
35 ബുദ്ധിമാനായ ദാസന് രാജാവിെന്റ ്രപീതി

ലഭിക്കുന്നു;
നാണംെകട്ടവൻഅവെന്റ േകാപെത്തേനരിടും.

15
1മൃദുവായ ഉത്തരം േ്രകാധെത്തശമിപ്പിക്കുന്നു;
കഠിനവാേക്കാ േകാപെത്തജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.
2 ജ്ഞാനിയുെട നാവ് നല്ല പരിജ്ഞാനം

്രപസ്താവിക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട വായ് േഭാഷത്തംവർഷിക്കുന്നു.
3യേഹാവയുെടകണ്ണ്എല്ലായിടവും ഉണ്ട;്
ദുഷ്ടന്മാെരയുംനല്ലവെരയുംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
4നാവിെന്റശാന്തതജീവവൃക്ഷം;
അതിെന്റവ്രകതേയാ മേനാവ്യസനം.
5 േഭാഷൻഅപ്പെന്റ ്രപേബാധനം നിരസിക്കുന്നു;

§ 14. 32 നീതിമാന ്സത്യത്തില ്അഭയം കെണ്ടത്തുന്നു നീതിമാന ്
മരണത്തിലും ്രപത്യാശകെണ്ടത്തുന്നു
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ശാസനെയ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ
വിേവകിയായിത്തീരും.

6നീതിമാെന്റവീട്ടിൽവളെരനിേക്ഷപം ഉണ്ട;്
ദുഷ്ടെന്റആദായത്തിേലാഅനർത്ഥം.
7 ജ്ഞാനികള െട അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം

വിതറുന്നു;
മൂഢന്മാരുെടഹൃദയം േനരുള്ളതല്ല.
8ദുഷ്ടന്മാരുെടയാഗംയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
േനരുള്ളവരുെട ്രപാർത്ഥനേയാഅവന് ്രപസാദം.
9ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
എന്നാൽ നീതിെയ പിന്തുടരുന്നവെന അവിടുന്ന്

സ്േനഹിക്കുന്നു.
10സന്മാർഗ്ഗംത്യജിക്കുന്നവന് കഠിനശിക്ഷവരും;
ശാസനെവറുക്കുന്നവൻമരിക്കും.
11 പാതാളവും നരകവും യേഹാവയുെട

ദൃഷ്ടിയിൽതുറന്നിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടഹൃദയങ്ങൾഎ്രതഅധികം!
12പരിഹാസിശാസനഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല;
ജ്ഞാനികള െടഅടുക്കൽെചല്ല ന്നതുമില്ല.
13സേന്താഷമുള്ളഹൃദയംമുഖ്രപസാദമുണ്ടാക്കുന്നു;
ഹൃദയത്തിെല വ്യസനംെകാേണ്ടാ ൈധര്യം

നഷ്ടെപ്പടുന്നു.
14 വിേവകമുള്ളവെന്റ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം

അേന്വഷിക്കുന്നു;
മൂഢന്മാരുെട വായ് േഭാഷത്തംആചരിക്കുന്നു.
15പീഡിതെന്റജീവനാൾഎല്ലാംകഷ്ടകാലം;
സന്തുഷ്ടഹൃദയേനാ നിത്യം ഉത്സവം.
16 ബഹു നിേക്ഷപവും അതിേനാടുകൂടി

കഷ്ടതയും ഉള്ളതിെനക്കാൾ
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യേഹാവാഭക്തിേയാടുകൂടി അല്പധനം ഉള്ളത്
നന്ന.്

17വിേദ്വഷമുേള്ളടെത്തതടിപ്പിച്ചകാളെയക്കാൾ
സ്േനഹമുേള്ളടെത്തസസ്യേഭാജനം നല്ലത.്
18 േ്രകാധമുള്ളവൻകലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻകലഹംശമിപ്പിക്കുന്നു.
19മടിയെന്റവഴി മുള്ള േവലിേപാെലയാകുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട പാതേയാ െപരുവഴി തെന്ന.
20 ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ അപ്പെന

സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
മൂഢേനാഅമ്മെയനിന്ദിക്കുന്നു.
21 േഭാഷത്തംബുദ്ധിഹീനന്സേന്താഷം;
വിേവകിേയാ െചാവ്വായി നടക്കുന്നു.
22 ആേലാചന ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ

സാധിക്കാെത േപാകുന്നു;
ആേലാചനക്കാരുെട ബഹുത്വത്താൽ അവ

സാധിക്കുന്നു.
23 താൻ പറയുന്ന ഉത്തരം േഹതുവായി മനുഷ്യന്

സേന്താഷംവരും;
തക്കസമയത്ത് പറയുന്നവാക്ക്എ്രത മേനാഹരം!
24ബുദ്ധിമാെന്റജീവയാ്രതഉയരത്തിേലക്കാകുന്നു;
കീെഴയുള്ള പാതാളെത്ത അവൻ

ഒഴിഞ്ഞുേപാകും.
25 അഹങ്കാരിയുെട വീട് യേഹാവ

െപാളിച്ച കളയും;
വിധവയുെടഅതിര്അവിടുന്ന് ഉറപ്പിക്കും.
26ദുരുപായങ്ങൾയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
ദയാവാേക്കാനിർമ്മലം.
27ദുരാ്രഗഹി തെന്റ ഭവനെത്തവലയ്ക്കുന്നു;
േകാഴ െവറുക്കുന്നവൻജീവിച്ചിരിക്കും.
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28 നീതിമാൻ മനസ്സിൽ ആേലാചിച്ച് ഉത്തരം
പറയുന്നു;

ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ് േദാഷങ്ങൾവർഷിക്കുന്നു.
29യേഹാവ ദുഷ്ടന്മാേരാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;
നീതിമാന്മാരുെട ്രപാർത്ഥനേയാ അവൻ

േകൾക്കുന്നു.
30 പുഞ്ചിരിക്കുന്നു മുഖം ഹൃദയെത്ത

സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു*;
നല്ലവർത്തമാനംശരീരെത്തതണുപ്പിക്കുന്നു†.
31 ജീവദായകമായ ശാസന േകൾക്കുന്ന

െചവിയുള്ളവൻ
ജ്ഞാനികള െട മേദ്ധ്യ വസിക്കും.
32 ്രപേബാധനം ത്യജിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണെന

നിരസിക്കുന്നു;
ശാസന േകട്ട് അനുസരിക്കുന്നവൻ വിേവകം

സമ്പാദിക്കുന്നു.
33യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാേനാപേദശമാകുന്നു;
മാനത്തിന് വിനയം മുേന്നാടിയാകുന്നു.

16
1ഹൃദയത്തിെലനിരൂപണങ്ങൾമനുഷ്യനുള്ളവ;
നാവിെന്റ ഉത്തരംയേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.
2 മനുഷ്യന് തെന്റ വഴികെളാെക്കയും

നിർമ്മലമായി േതാന്നുന്നു;
യേഹാവേയാആത്മാക്കെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു.
3 നിെന്റ ്രപവൃത്തികെള യേഹാവയ്ക്കു

സമർപ്പിക്കുക;
* 15. 30 പുഞ്ചിരിക്കുന്നു മുഖം ഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു
കണ്ണിെന്റ േശാഭ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു † 15. 30
നല്ല വർത്തമാനം ശരീരെത്ത തണുപ്പിക്കുന്നു നല്ല വർത്തമാനം
അസ്ഥികെളതണുപ്പിക്കുന്നു
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എന്നാൽനിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾസാധിക്കും.
4 യേഹാവ സകലെത്തയും തെന്റ

ഉേദ്ദശ്യത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അനർത്ഥദിവസത്തിനായി ദുഷ്ടെനയും

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 നിഗളഹൃദയമുള്ള ഏവനും യേഹാവയ്ക്കു

െവറുപ്പ;്
അവന്നിശ്ചയമായുംശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല.
6 ദയയും വിശ്വസ്തതയുംെകാണ്ട് അകൃത്യം

പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നു;
യേഹാവാഭക്തിെകാണ്ട് മനുഷ്യർ േദാഷം

വിട്ടകലുന്നു.
7 ഒരുവെന്റ വഴികൾ യേഹാവയ്ക്കു

്രപസാദകരമായിരിക്കുേമ്പാൾ
അവിടുന്ന് അവെന്റ ശ്രതുക്കെളേപ്പാലും

അവനുമായിസമാധാനത്തിലാക്കുന്നു.
8ന്യായരഹിതമായവലിയവരവിെനക്കാൾ
നീതിേയാെടയുള്ളഅല്പംനല്ലത.്
9 മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയം തെന്റ വഴിെയക്കുറിച്ച്

ആേലാചിച്ച റയ്ക്കുന്നു;
അവെന്റ കാലടികെളേയാ യേഹാവ

്രകമെപ്പടുത്തുന്നു.
10രാജാവിെന്റഅധരങ്ങളിൽഅരുളപ്പാടുണ്ട;്
ന്യായവിധിയിൽ അവെന്റ വായ്

െതറ്റിേപ്പാകുന്നതുമില്ല.
11 ശരിയായ അളവുേകാലും ്രതാസും

യേഹാവയ്ക്കുള്ളവ;
സഞ്ചിയിെല പടി ഒെക്കയും അവിടുെത്ത

്രപവൃത്തിയാകുന്നു.
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12 ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക്
െവറുപ്പ;്

നീതിെകാണ്ടല്ലേയാ സിംഹാസനം
സ്ഥിരെപ്പടുന്നത.്

13 നീതിയുള്ള അധരങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർക്ക്
്രപസാദം;

സത്യം പറയുന്നവെനഅവർസ്േനഹിക്കുന്നു.
14രാജാവിെന്റ േ്രകാധം മരണദൂതന് തുല്യം;
ജ്ഞാനമുള്ളമനുഷ്യേനാഅതിെനശമിപ്പിക്കും.
15രാജാവിെന്റ മുഖ്രപകാശത്തിൽജീവൻ ഉണ്ട;്
അവെന്റ ്രപസാദം പിന്മഴയ്ക്കുള്ള

േമഘംേപാെലയാകുന്നു.
16 തങ്കെത്തക്കാൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത്

എ്രതനല്ലത്!
െവള്ളിെയക്കാൾവിേവകംസമ്പാദിക്കുന്നത്എ്രത

ഉത്തമം!
17 േദാഷം വിട്ട നടക്കുന്നത് േനരുള്ളവരുെട

െപരുവഴി;
തെന്റ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണെന

കാത്തുെകാള്ളന്നു.
18നാശത്തിന് മുമ്പ് ഗർവ്വം;
വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉന്നതഭാവം.
19 ഗർവ്വികേളാടുകൂെട കവർച്ച

പങ്കിടുന്നതിെനക്കാൾ
താഴ്മയുള്ളവേരാടുകൂടിതാഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത്

നല്ലത.്
20 തിരുവചനം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ നന്മ

കെണ്ടത്തും;
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.
21ജ്ഞാനഹൃദയൻവിേവകിഎന്ന് വിളിക്കെപ്പടും;
അധരമാധുര്യം വിദ്യെയവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
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22വിേവകംവിേവകിക്ക് ജീവെന്റ ഉറവാകുന്നു;
േഭാഷന്മാരുെട ്രപേബാധനേമാ േഭാഷത്തംതെന്ന.
23 ജ്ഞാനിയുെട ഹൃദയം അവെന്റ വാെയ

പഠിപ്പിക്കുന്നു;
അവെന്റഅധരങ്ങൾക്ക് വിദ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
24ഇമ്പമുള്ളവാക്ക് േതൻകട്ടയാകുന്നു;
മനസ്സിന് മധുരവും അസ്ഥികൾക്ക് ഔഷധവും

തെന്ന;
25 ചിലേപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് െചാവ്വായി

േതാന്നുന്നു;
അതിെന്റഅവസാനേമാ മരണവഴികൾഅേ്രത.
26പണിക്കാരെന്റ വിശപ്പ് അവെനെക്കാണ്ടു പണി

െചയ്യിക്കുന്നു;
അവെന്റ വായ് അവെന അതിനായി

നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു.
27 നിസ്സാരമനുഷ്യൻ േദാഷം എന്ന

കുഴികുഴിയ്ക്കുന്നു;
അവെന്റഅധരങ്ങളിൽകത്തുന്നതീ ഉണ്ട.്
28വ്രകതയുള്ളമനുഷ്യൻവഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ഏഷണിക്കാരൻമി്രതങ്ങെള േഭദിപ്പിക്കുന്നു.
29 സാഹസക്കാരൻ കൂട്ട കാരെന

വശീകരിക്കുകയും
െകാള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ നടത്തുകയും

െചയ്യന്നു.
30കണ്ണിറുക്കുന്നവൻവ്രകതനിരൂപിക്കുന്നു;
വപ്പ് കടിക്കുന്നവൻ േദാഷം െചയ്യന്നു.
31നരച്ചതല േശാഭയുള്ളകിരീടമാകുന്നു;
നീതിയുെട മാർഗ്ഗത്തിൽഅതിെന ്രപാപിക്കാം.
32ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻയുദ്ധവീരനിലും
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മേനാനിയ്രന്തണമുള്ളവൻ പട്ടണം
പിടിക്കുന്നവനിലും േ്രശഷ്ഠൻ.

33ചീട്ട് മടിയിൽഇടുന്നു;
അതിെന്റ തീരുമാനേമാ യേഹാവയിൽനിന്ന്

വരുന്നു.

17
1 കലഹേത്താടുകൂടി ഒരു വീടു നിറെയ
യാഗേഭാജനത്തിലും
സ്വസ്ഥതേയാടുകൂടി ഒരു കഷണം ഉണങ്ങിയ

അപ്പംഏറ്റവും നല്ലത.്
2നാണംെകട്ട മകെന്റേമൽബുദ്ധിമാനായ ദാസൻ

ഭരണംനടത്തും;
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ അവകാശം

്രപാപിക്കും.
3െവള്ളിക്ക് പുടം, െപാന്നിന് മൂശ;
ഹൃദയങ്ങെള േശാധന െചയ്യന്നേതാ യേഹാവ

തെന്ന.
4 ദുഷ്ക്കർമ്മി നീതിെകട്ട അധരങ്ങൾക്ക്

്രശദ്ധെകാടുക്കുന്നു;
വ്യാജം പറയുന്നവൻ വഷളത്തമുള്ള നാവിന്

െചവിെകാടുക്കുന്നു.
5 ദരി്രദെന പരിഹസിക്കുന്നവൻ അവെന്റ

്രസഷ്ടാവിെനനിന്ദിക്കുന്നു;
ആപത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവന് ശിക്ഷ

വരാതിരിക്കുകയില്ല.
6മക്കള െട മക്കൾവൃദ്ധന്മാർക്ക് കിരീടമാകുന്നു;
മക്കള െട മഹത്വംഅവരുെടഅപ്പന്മാർതെന്ന.
7 സുഭാഷിതം പറയുന്ന അധരം േഭാഷന്

േയാഗ്യമല്ല;
വ്യാജമുള്ളഅധരം ഒരു ്രപഭുവിന് ഒട്ട ം ഉചിതമല്ല.
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8 സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവന് അത് രത്നമായി
േതാന്നും;

അവൻെചല്ല േന്നടെത്തല്ലാംകാര്യംസാധിക്കും.
9 സ്േനഹം േതടുന്നവൻ ലംഘനം

മറച്ച വയ്ക്കുന്നു;
കാര്യം പാട്ടാക്കുന്നവേനാ മി്രതങ്ങെള

േഭദിപ്പിക്കുന്നു.
10 േഭാഷെനനൂറ്അടിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ബുദ്ധിമാെന ഒന്ന് ശാസിക്കുന്നത് അധികം

ഫലിക്കും.
11മത്സരക്കാരൻ േദാഷം മാ്രതംഅേന്വഷിക്കുന്നു;
്രകൂരനായ ഒരു ദൂതെന അവെന്റേനെര

അയയ്ക്കും.
12 മൂഢെന അവെന്റ േഭാഷത്തത്തിൽ

എതിരിടുന്നതിെനക്കാൾ
കുട്ടികൾ കാണാെതേപായ കരടിെയ

എതിരിടുന്നത് േഭദം.
13 ഒരുത്തൻ നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യന്നു

എങ്കിൽ
അവെന്റഭവനെത്തതിന്മവിട്ട മാറുകയില്ല.
14 കലഹത്തിെന്റ ആരംഭം മടെവട്ടി െവള്ളം

വിടുന്നതുേപാെല;
ആകയാൽ കലഹമാകുംമുമ്പ് തർക്കം

നിർത്തിക്കളയുക.
15 ദുഷ്ടെന നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാെന

കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും
രണ്ടുേപരും യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ.്
16മൂഢന്ജ്ഞാനം
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സമ്പാദിക്കുവാൻ ബുദ്ധിയില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
അത് വാങ്ങുവാൻഅവെന്റ കയ്യിൽ പണം
എന്തിന?്

17സ്േനഹിതൻഎല്ലാകാലത്തുംസ്േനഹിക്കുന്നു;
അനർത്ഥകാലത്ത്അവൻസേഹാദരനായിത്തീരുന്നു.
18ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻകയ്യടിച്ച്
കൂട്ട കാരനു േവണ്ടി ജാമ്യം നില്ക്കുന്നു.
19കലഹ്രപിയൻലംഘന്രപിയൻആകുന്നു;
അഹങ്കരാേത്താെട സംസാരിക്കുന്നവന ് നാശം

ഇച്ഛിക്കുന്നു*.
20വ്രകഹൃദയമുള്ളവൻനന്മകാണുകയില്ല;
വികടനാവുള്ളവൻആപത്തിൽഅകെപ്പടും.
21 േഭാഷെന ജനിപ്പിച്ചവന് അത്

േഖദകാരണമാകും;
മൂഢെന്റഅപ്പന്സേന്താഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല.
22സന്തുഷ്ടഹൃദയം നെല്ലാരുഔഷധമാകുന്നു;
തകർന്നമനേസ്സാഅസ്ഥികെള ഉണക്കുന്നു.
23 ദുഷ്ടൻ ന്യായത്തിെന്റ വഴികെള

മറിേക്കണ്ടതിന്
ഒളിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നസമ്മാനം വാങ്ങുന്നു.
24ജ്ഞാനംബുദ്ധിമാെന്റ മുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു;
മൂഢെന്റ കേണ്ണാ ഭൂമിയുെട അറുതികളിേലക്ക്

േനാക്കുന്നു.
25മൂഢനായ മകൻഅപ്പന് വ്യസനവും,തെന്ന
്രപസവിച്ചവൾക്ക്കയ്പുംആകുന്നു.
26നീതിമാന് പിഴ കല്പിക്കുന്നതും
േ്രശഷ്ഠന്മാെര സത്യസന്ധത നിമിത്തം

അടിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല.

* 17. 19 അഹങ്കരാേത്താെട സംസാരിക്കുന്നവന ് നാശം
ഇച്ഛിക്കുന്നു പടിവാതിൽ ഉയർത്തിപ്പണിയുന്നവൻ നാശം
ഇച്ഛിക്കുന്നു
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27 വാക്ക് അടക്കിവക്കുന്നവൻ
പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ;

ശാന്തമാനസൻബുദ്ധിമാൻതെന്ന.
28 മിണ്ടാതിരുന്നാൽ േഭാഷെനേപ്പാലും

ജ്ഞാനിയായും
നാവടക്കിയാൽവിേവകിയായുംഎണ്ണ ം.

18
1 കൂട്ടംവിട്ട നടക്കുന്നവൻ സ്വന്തം താത്പര്യം
അേന്വഷിക്കുന്നു;
സകലജ്ഞാനേത്താടുംഅവൻകയർക്കുന്നു.
2തെന്റമനസ്സ് െവളിെപ്പടുത്തുന്നതിൽഅല്ലാെത
മൂഢന് വിേവകത്തിൽതാത്പര്യമില്ല.
3ദുഷ്ടേനാടുകൂടിഅപമാനവും
ദുഷ്ക്കീർത്തിേയാടുകൂടി നിന്ദയും വരുന്നു.
4മനുഷ്യെന്റവായിെലവാക്ക്ആഴമുള്ളെവള്ളവും
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവ് ഒഴുക്കുള്ള േതാടും

ആകുന്നു.
5 നീതിമാെന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ

േതാല്പിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്ടെന്റപക്ഷംപിടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.
6മൂഢെന്റഅധരങ്ങൾവഴക്കിന് ഇടയാക്കുന്നു;
അവെന്റവായ് തല്ല് വിളിച്ച വരുത്തുന്നു.
7മൂഢെന്റവായ്അവന് നാശം;
അവെന്റഅധരങ്ങൾഅവെന്റ ്രപാണന് െകണി.
8ഏഷണിക്കാരെന്റവാക്ക്സ്വാദുേഭാജനംേപാെലയിരിക്കുന്നു;
അത്ശരീരത്തിെന്റ ഉള്ളറകളിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.
9 േവലയിൽ മടിയനായവൻ
മുടിയെന്റസേഹാദരൻ.
10യേഹാവയുെട നാമംബലമുള്ള േഗാപുരം;
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നീതിമാൻ അതിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് അഭയം
്രപാപിക്കുന്നു.

11ധനവാന് തെന്റസമ്പത്ത് ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണം;
അത്അവന് ഉയർന്നമതിൽആയിേത്താന്നുന്നു.
12 നാശത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയം

നിഗളിക്കുന്നു;
മാനത്തിന് മുെമ്പതാഴ്മ.
13 േകൾക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉത്തരം പറയുന്നവന്
അത് േഭാഷത്തവും ലജ്ജയുംആയിത്തീരുന്നു.
14 പുരുഷെന്റ ധീരത േരാഗത്തിൽ അവന്

സഹിഷ്ണതനൽകുന്നു;
തകർന്നമനസ്സിെനേയാആർക്ക്സഹിക്കാം?
15 ബുദ്ധിമാെന്റ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം

സമ്പാദിക്കുന്നു;
ജ്ഞാനികള െട െചവി പരിജ്ഞാനം

അേന്വഷിക്കുന്നു.
16 മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന സമ്മാനം മൂലം അവന്

്രപേവശനം ലഭിക്കും;
അവൻ മഹാന്മാരുെട സന്നിധിയിൽ െചല്ല വാൻ

ഇടയാകും.
17 തെന്റ അന്യായം ആദ്യം േബാധിപ്പിക്കുന്നവൻ

നീതിമാൻഎന്ന് േതാന്നും;
എന്നാൽ അവെന്റ ്രപതിേയാഗി അവെന

പരിേശാധിക്കുന്നതുവെര മാ്രതം.
18നറുക്ക് തർക്കങ്ങൾതീർക്കുകയും
ബലവാന്മാർക്കിടയിൽ തീർപ്പ ണ്ടാക്കുകയും

െചയ്യന്നു.
19 േ്രദാഹിക്കെപ്പട്ട സേഹാദരെന

ഇണക്കുന്നത് ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണെത്ത
ജയിക്കുന്നതിെനക്കാൾബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു;
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അങ്ങെനയുള്ള പിണക്കം അരമനയുെട
ഓടാമ്പൽേപാെലആകുന്നു.

20വായുെടഫലത്താൽമനുഷ്യെന്റ ഉദരം നിറയും;
അധരങ്ങള െട വിളവുെകാണ്ട് അവന്

തൃപ്തിവരും;
21 മരണവും ജീവനും നാവിെന്റ അധികാരത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
അതിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ അതിെന്റ ഫലം

അനുഭവിക്കും.
22ഭാര്യെയകിട്ട ന്നവന് നന്മകിട്ട ന്നു;
യേഹാവേയാട് ്രപസാദം ലഭിച്ച മിരിക്കുന്നു.
23ദരി്രദൻയാചനാരീതിയിൽസംസാരിക്കുന്നു;
ധനവാേനാകഠിനമായി ഉത്തരം പറയുന്നു.
24 വളെര സ്േനഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന് നാശം

വരും;
എന്നാൽ സേഹാദരെനക്കാള ം പറ്റിേച്ചരുന്ന

സ്േനഹിതന്മാരും ഉണ്ട്.

19
1വികടാധരം ഉള്ളമൂഢെനക്കാൾ
പരമാർത്ഥതയിൽനടക്കുന്നദരി്രദൻ ഉത്തമൻ.
2പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തമനസ്സ് നല്ലതല്ല;
തിടുക്കേത്താെട ചുവട് വയ്ക്കുന്നവൻ

െതറ്റിേപ്പാകുന്നു.
3 മനുഷ്യെന്റ േഭാഷത്തം അവെന്റ വഴിെയ

മറിച്ച കളയുന്നു;
അവെന്റഹൃദയംയേഹാവേയാട് േകാപിക്കുന്നു.
4സമ്പത്ത്സ്േനഹിതന്മാെരവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;
എളിയവെന്റ കൂട്ട കാരേനാ അവേനാട്

അകന്നിരിക്കുന്നു.
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5കള്ളസ്സാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻരക്ഷെപടുകയുമില്ല.
6 ്രപഭുവിെന്റ ്രപീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ പലരും

േനാക്കുന്നു;
ദാനം െചയ്യന്നവന്ഏവനുംസ്േനഹിതൻ.
7 ദരി്രദെന്റ സേഹാദരന്മാെരല്ലാം അവെന

പകക്കുന്നു;
അവെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ എ്രതയധികം

അകന്നുനില്ക്കും?
അവൻ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവെര

പിന്തുടർന്നാലും അവർ അവെന
ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.

8 ബുദ്ധി സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണെന
സ്േനഹിക്കുന്നു;

വിേവകംകാത്തുെകാള്ളന്നവൻനന്മ ്രപാപിക്കും.
9കള്ളസ്സാക്ഷിക്ക് ശിക്ഷവരാതിരിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്ക്ക് പറയുന്നവൻനശിച്ച േപാകും.
10സുഖജീവിതം േഭാഷന് േയാഗ്യമല്ല;
്രപഭുക്കന്മാരുെടേമൽ ദാസൻ എങ്ങെന ഭരണം

നടത്തും?
11 വിേവകബുദ്ധിയാൽ മനുഷ്യന് ദീർഘക്ഷമ

വരുന്നു;
ലംഘനംക്ഷമിക്കുന്നത്അവന് ഭൂഷണം.
12 രാജാവിെന്റ േ്രകാധം സിംഹഗർജ്ജനത്തിനു

തുല്യം;
അവെന്റ ്രപസാദേമാ പുല്ലിേന്മലുള്ള

മഞ്ഞുേപാെല.
13മൂഢനായ മകൻഅപ്പന് നിർഭാഗ്യം;
ഭാര്യയുെടകലഹംതീരാത്തേചാർച്ച േപാെല.
14 ഭവനവും സമ്പത്തും പിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന്

ലഭിക്കുന്നഅവകാശം;



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:15 lvi സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:24

ബുദ്ധിയുള്ളഭാര്യേയായേഹാവയുെട ദാനം.
15മടി ഗാഢനി്രദയിൽവീഴിക്കുന്നു;
അലസചിത്തൻപട്ടിണികിടക്കും.
16കല്പന ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ്രപാണെനകാക്കുന്നു;
നടപ്പ് സൂക്ഷിക്കാത്തവൻ മരണശിക്ഷ

അനുഭവിക്കും.
17 എളിയവേനാട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ

യേഹാവയ്ക്ക് വായ്പ െകാടുക്കുന്നു;
അവൻ െചയ്ത നന്മയ്ക്ക് അവിടുന്ന് പകരം

െകാടുക്കും.
18 ്രപത്യാശയുേള്ളടേത്താളം നിെന്റ മകെന

ശിക്ഷിക്കുക;
എങ്കിലും അവെന െകാല്ല വാൻ തക്കവണ്ണം

ഭാവിക്കരുത.്
19മുൻേകാപി പിഴ െകാടുേക്കണ്ടിവരും;
നീ അവെന വിടുവിച്ചാൽ അത് പിെന്നയും

െചേയ്യണ്ടിവരും.
20പില ്ക്കാലത്ത് നീജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന്
ആേലാചന േകട്ട് ്രപേബാധനംൈകെക്കാള്ള ക.
21 മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങള ം

ഉണ്ട;്
യേഹാവയുെടആേലാചനേയാ നിവൃത്തിയാകും.
22 ആരിലും നാം ആ്രഗഹിക്കുന്നതു

വിശ്വസ്തതയാണ.്
ദരി്രദനാണു വ്യാജം പറയുന്നവെനക്കാൾ

ഉത്തമൻ.
23യേഹാവാഭക്തിജീവനിേലയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു;
അതുള്ളവൻതൃപ്തനായി വസിക്കും;
അനർത്ഥംഅവന് േനരിടുകയില്ല.
24മടിയൻതെന്റൈകതളികയിൽപൂഴ്ത്തുന്നു;
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വായിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരുകയില്ല.
25പരിഹാസിെയഅടിച്ചാൽഅല്പബുദ്ധി വിേവകം

പഠിക്കും;
ബുദ്ധിമാെന ശാസിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം

്രപാപിക്കും.
26 അപ്പേനാട് അതി്രകമം കാണിക്കുകയും

അമ്മെയ ഓടിച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്നവൻ

ലജ്ജയുംഅപമാനവും വരുത്തുന്നമകനാകുന്നു.
27 മകേന, ്രപേബാധനം േകൾക്കുന്നത്

മതിയാക്കിയാൽ നീ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
വചനങ്ങളിൽനിന്ന്

അകന്നുേപാകും.
28 അേയാഗ്യനായ സാക്ഷി ന്യായെത്ത

പരിഹസിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വായ്അകൃത്യെത്തവിഴുങ്ങുന്നു.
29പരിഹാസികൾക്കായിശിക്ഷാവിധിയും
മൂഢന്മാരുെട മുതുകിന് തല്ല ം

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

20
1 വീഞ്ഞ് പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനും
ആകുന്നു;
അവയാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും

ജ്ഞാനിയാകുകയില്ല.
2രാജാവിെന്റ േ്രകാധംസിംഹഗർജ്ജനംേപാെല;
അവെന േകാപിപ്പിക്കുന്നവൻ തെന്റ ്രപാണേനാട്

േ്രദാഹം െചയ്യന്നു.
3കലഹം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷന് മാനം;
എന്നാൽഏത് േഭാഷനും ശണ്ഠകൂടും.
4മടിയൻശീതം നിമിത്തംനിലം ഉഴുന്നില്ല;
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െകായ്ത്തുകാലത്ത് അവൻ ഇരക്കും; ഒന്നും
കിട്ട കയുമില്ല.

5മനുഷ്യെന്റഹൃദയത്തിെലആേലാചനആഴമുള്ള
െവള്ളം;

വിേവകമുള്ളപുരുഷൻഅത് േകാരിഎടുക്കും.
6 മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങേളാട് ദയാലുവായ

ഒരുവെനകാണും;
എന്നാൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരുവെന ആർക്ക്

കെണ്ടത്താനാകും?
7പരമാർത്ഥതയിൽനടക്കുന്നവൻനീതിമാൻ;
അവെന്റ േശഷം,അവെന്റമക്കള ം ഭാഗ്യവാന്മാർ.
8ന്യായാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നരാജാവ്
തെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് സകലേദാഷെത്തയും

പാറ്റിക്കളയുന്നു.
9ഞാൻഎെന്റഹൃദയെത്തശുദ്ധീകരിച്ച്
പാപം ഒഴിഞ്ഞ് നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നു എന്ന്

ആർക്ക് പറയാം?
10രണ്ടുതരംതൂക്കവും രണ്ടുതരംഅളവും
രണ്ടും ഒരുേപാെലയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ.്
11 ബാല്യത്തിെല ്രകിയകളാൽ തെന്ന ഒരുവെന്റ

്രപവൃത്തി
െവടിപ്പ ം േനരുമുള്ളതും ആകുേമാ എന്ന്

അറിയാം.
12 േകൾക്കുന്നെചവി,കാണുന്നകണ്ണ്,
ഇവരണ്ടുംയേഹാവ ഉണ്ടാക്കി.
13 ദരി്രദനാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്

നി്രദാ്രപിയനാകരുത;്
നീ കണ്ണ് തുറക്കുക; നിനക്ക് േവണ്ടുേവാളം

ആഹാരം ഉണ്ടാകും.
14 വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നവൻ ചീത്തചീത്ത എന്ന്

പറയുന്നു;
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വാങ്ങി തെന്റ വഴിക്ക് േപാകുേമ്പാൾ അവൻ
്രപശംസിക്കുന്നു.

15െപാന്നുംഅനവധി മുത്തുകള ം ഉണ്ടേല്ലാ;
പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങൾ വിലേയറിയ

ആഭരണം.
16 അന്യനുേവണ്ടി ജാമ്യം നില് ക്കുന്നവന ്െറ

വസ്്രതംഎടുത്തുെകാൾക;
അന്യജാതിക്കാരനുേവണ്ടി ഉത്തരവാദി

ആകുന്നവേനാട് പണയംവാങ്ങുക.
17വ്യാജത്താൽേനടിയആഹാരംമനുഷ്യന് മധുരം;
പിന്നേത്തതിൽഅവെന്റവായിൽചരൽനിറയും.
18പദ്ധതികൾആേലാചനെകാണ്ട്സാധിക്കുന്നു;
ആകയാൽ ഭരണസാമർത്ഥ്യേത്താെട യുദ്ധം

െചയ്യ ക.
19 നുണയനായി നടക്കുന്നവൻ രഹസ്യം

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
ആകയാൽവിടുവായേനാട് ഇടെപടരുത.്
20 ആെരങ്കിലും അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ

ദുഷിച്ചാൽ
അവെന്റവിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ െകട്ട േപാകും.
21 ആദിയിൽ ഒരു അവകാശം ബദ്ധെപ്പട്ട്

ൈകവശമാക്കാം;
അതിെന്റഅവസാനേമാഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടുകയില്ല.
22ഞാൻ േദാഷത്തിന് ്രപതികാരം െചയ്യ െമന്ന് നീ

പറയരുത;്
യേഹാവെയ കാത്തിരിക്കുക; അവിടുന്ന് നിെന്ന

രക്ഷിക്കും.
23രണ്ടുതരംതൂക്കംയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പ;്
കള്ളത്തുലാസും നല്ലതല്ല.
24 മനുഷ്യെന്റ പാതകൾ യേഹാവയാൽ

നിയമിക്കെപ്പടുന്നു;
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പിെന്നമനുഷ്യന് തെന്റവഴിഎങ്ങെന ്രഗഹിക്കാം?
25 “ഇത് നിേവദിതം” എന്ന് തിടുക്കത്തിൽ

േനരുന്നതും
േനർന്നേശഷം പുനർചിന്തനം നടത്തുന്നതും

മനുഷ്യന് ഒരു െകണി.
26 ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവ് ദുഷ്ടന്മാെര

പാറ്റിക്കളയുന്നു;
അവരുെട േമൽഅവൻെമതിവണ്ടി ഉരുട്ട ന്നു.
27മനുഷ്യെന്റആത്മാവ് യേഹാവയുെട ദീപം;
അത് അവെന്റ അന്തരംഗെത്തെയല്ലാം

േശാധനെചയ്യന്നു.
28ദയയുംവിശ്വസ്തതയും രാജാവിെനകാക്കുന്നു;
ദയെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ സിംഹാസനെത്ത

ഉറപ്പിക്കുന്നു.
29യൗവനക്കാരുെടശക്തിഅവരുെട ്രപശംസ;
വൃദ്ധന്മാരുെട നരഅവരുെട ഭൂഷണം.
30ഹൃദയത്തിെന്റ ഉള്ളിേലക്ക് െചല്ല ന്നതല്ല ം
െപാട്ടിേപ്പാകത്തക്ക അടിയും േദാഷെത്ത

അടിച്ച വാരിക്കളയുന്നു.

21
1 രാജാവിെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയുെട കയ്യിൽ
നീർേത്താട് േപാെലഇരിക്കുന്നു;
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുേള്ളടേത്തെക്കാെക്കയും

അവിടുന്ന്അതിെനതിരിക്കുന്നു.
2 മനുഷ്യെന്റ വഴി ഒെക്കയും അവന്

െചാവ്വായിേത്താന്നുന്നു;
യേഹാവേയാഹൃദയങ്ങെളതൂക്കിേനാക്കുന്നു.
3നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നത്
യേഹാവയ്ക്ക്ഹനനയാഗെത്തക്കാൾസ്വീകാര്യം.
4ഗർവ്വമുള്ളകണ്ണ ംഅഹങ്കാരഹൃദയവും
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ദുഷ്ടന്മാരുെട ദീപവും പാപം തെന്ന.
5 ഉത്സാഹിയുെട വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധിയിേലയ്ക്ക്

നയിക്കുന്നു;
തിടുക്കം കൂട്ട ന്നവെരാെക്കയും

ദാരി്രദ്യത്തിേലയ്ക്ക് േപാകുവാൻ
ബദ്ധെപ്പടുന്നു.

6 കള്ളനാവുെകാണ്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത്
പാറിേപ്പാകുന്നആവിയാകുന്നു;

അതിെന അേന്വഷിക്കുന്നവർ മരണെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നു.

7 ദുഷ്ടന്മാരുെട അതി്രകമം അവർക്ക്
നാശകാരണമാകുന്നു;

ന്യായം െചയ്യ വാൻഅവർക്ക് മനസ്സില്ലേല്ലാ.
8 അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്നവെന്റ വഴി

വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നിർമ്മലെന്റ ്രപവൃത്തിേയാ െചാവ്വ ള്ളത് തെന്ന.
9 ശണ്ഠകൂടുന്ന സ്്രതീേയാടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽ

പാർക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േമൽപുരയുെട ഒരു േകാണിൽ പാർക്കുന്നത്

നല്ലത.്
10ദുഷ്ടെന്റ മനസ്സ് േദാഷെത്തആ്രഗഹിക്കുന്നു;
അവന് കൂട്ട കാരേനാട് ദയ േതാന്നുന്നതുമില്ല.
11 പരിഹാസിെയ ശിക്ഷിച്ചാൽ അല്പബുദ്ധി

ജ്ഞാനിയായിത്തീരും;
ജ്ഞാനിെയ ഉപേദശിച്ചാൽ അവൻ പരിജ്ഞാനം

്രപാപിക്കും.
12നീതിമാനായൈദവം ദുഷ്ടെന്റ ഭവനത്തിേന്മൽ

ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാെര നാശത്തിേലക്ക് മറിച്ച കളയുന്നു.
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13 എളിയവെന്റ നിലവിളിക്ക് െചവി
െപാത്തിക്കളയുന്നവൻ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ തനിക്കും ഉത്തരം
ലഭിക്കുകയില്ല.

14 രഹസ്യത്തിൽ െകാടുക്കുന്ന സമ്മാനം
േകാപെത്തയും

മടിയിൽ െകാണ്ടുവരുന്ന േകാഴ
ഉ്രഗേകാപെത്തയുംശമിപ്പിക്കുന്നു.

15 ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുന്നത് നീതിമാന്
സേന്താഷവും

ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർക്ക് ഭയങ്കരവുംആകുന്നു.
16വിേവകമാർഗ്ഗം വിട്ട നടക്കുന്നവൻ
മൃതന്മാരുെടകൂട്ടത്തിൽവി്രശമിക്കും.
17ഉല്ലാസ്രപിയൻ ദരി്രദനായിത്തീരും;
വീഞ്ഞും ൈതലവും ്രപിയെപ്പടുന്നവൻ

ധനവാനാകുകയില്ല.
18ദുഷ്ടൻനീതിമാന് മറുവിലയാകും;
അവിശ്വസ്തൻ േനരുള്ളവർക്ക്

പകരമായിത്തീരും.
19 ശണ്ഠയും ദുശ്ശീലവുമുള്ള സ്്രതീേയാടുകൂടി

പാർക്കുന്നതിലും
നിർജ്ജന്രപേദശത്ത് േപായി പാർക്കുന്നത് നല്ലത.്
20 ജ്ഞാനിയുെട പാർപ്പിടത്തിൽ വിലേയറിയ

നിേക്ഷപവുംൈതലവും ഉണ്ട;്
മൂഢൻ അവെയ ദുരുപേയാഗം

െചയ്തുകളയുന്നു.
21നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ
ജീവനും നീതിയും മാനവും കെണ്ടത്തും.
22ജ്ഞാനിവീരന്മാരുെടപട്ടണത്തിൽകയറുകയും
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അതിെന്റആ്രശയമായ േകാട്ട ഇടിച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്നു.

23വായും നാവുംസൂക്ഷിക്കുന്നവൻ
തെന്റ ്രപാണെന കഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന്

സൂക്ഷിക്കുന്നു.
24 നിഗളവും ഗർവ്വവും ഉള്ളവന് പരിഹാസി എന്ന്

േപരാകുന്നു;
അവൻ ഗർവ്വത്തിെന്റ അഹങ്കാരേത്താെട

്രപവർത്തിക്കുന്നു.
25മടിയെന്റ െകാതിഅവന് മരണകാരണം;
േവലെചയ്യ വാൻ അവെന്റ ൈകകൾ

മടിക്കുന്നുവേല്ലാ.
26 ചിലർ നിത്യവും അത്യാ്രഗഹേത്താെട

ഇരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ നീതിമാൻ േലാഭിക്കാെത

െകാടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
27ദുഷ്ടന്മാരുെട യാഗം െവറുപ്പാകുന്നു;
അവൻ ദുഷ്ടതാത്പര്യേത്താെട അത്

അർപ്പിച്ചാൽഎ്രതഅധികം!
28കള്ളസ്സാക്ഷിനശിച്ച േപാകും;
്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുന്നവന് എേപ്പാഴും

സംസാരിക്കാം.
29ദുഷ്ടൻ മുഖധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നു;
േനരുള്ളവൻതെന്റവഴി നന്നാക്കുന്നു.
30യേഹാവയ്െക്കതിെരജ്ഞാനവുമില്ല,
ബുദ്ധിയുമില്ല,ആേലാചനയുമില്ല.
31കുതിരെയയുദ്ധദിവസേത്തക്ക്ചമയിക്കുന്നു;
ജയംയേഹാവയിൽനിന്ന് വരുന്നു.
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22
1 അനവധി സമ്പത്തിെനക്കാൾ
സൽക്കീർത്തിയും
െവള്ളിേയക്കാള ം െപാന്നിെനക്കാള ം കൃപയും

ഏെറനല്ലത.്
2ധനവാനും ദരി്രദനും തമ്മിൽകാണുന്നു;
അവരുെട ്രസഷ്ടാവ് യേഹാവതെന്ന.
3 വിേവകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട്

ഒളിച്ച െകാള്ളന്നു;
അല്പബുദ്ധികൾ േനെര െചന്ന് അനർത്ഥത്തിൽ

അകെപ്പടുന്നു.
4 താഴ്മയ്ക്കും യേഹാവാഭക്തിക്കും ഉള്ള

്രപതിഫലം
ധനവും മാനവും ജീവനുംആകുന്നു.
5വ്രകെന്റവഴിയിൽ മുള്ള ം െകണിയും ഉണ്ട്;
തെന്റ ്രപാണെന സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അവേയാട്

അകന്നിരിക്കെട്ട.
6 ബാലൻ നടേക്കണ്ട വഴിയിൽ അവെന

അഭ്യസിപ്പിക്കുക;
അവൻവൃദ്ധനായാലുംഅത് വിട്ട മാറുകയില്ല.
7ധനവാൻ ദരി്രദന്മാെര ഭരിക്കുന്നു;
കടം േമടിക്കുന്നവൻ കടം െകാടുക്കുന്നവന്

ദാസൻ.
8നീതിേകട് വിതയ്ക്കുന്നവൻആപത്ത് െകായ്യ ം;
അവെന്റ േകാപത്തിെന്റവടി വിഫലമാകും.
9ദയാകടാക്ഷമുള്ളവൻഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും;
കാരണം അവൻ തെന്റ ആഹാരത്തിൽനിന്ന്

അഗതിക്ക് െകാടുക്കുന്നുവേല്ലാ.
10 പരിഹാസിെയ നീക്കിക്കളയുക; അേപ്പാൾ

പിണക്കം ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;
കലഹവും നിന്ദയും നിന്നുേപാകും.
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11ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവന്അധരലാവണ്യം
ഉണ്ട;്

രാജാവ്അവെന്റസ്േനഹിതൻ.
12യേഹാവയുെടകണ്ണ കൾപരിജ്ഞാനമുള്ളവെന

കാക്കുന്നു;
േ്രദാഹികള െട വാക്ക്അവിടുന്ന് മറിച്ച കളയുന്നു.
13 “െവളിയിൽസിംഹം ഉണ്ട,്
വീഥിയിൽ എനിക്ക് ജീവഹാനി വരും” എന്ന്

മടിയൻപറയുന്നു.
14പരസ്്രതീയുെടവായ്ആഴമുള്ളകുഴിആകുന്നു;
യേഹാവയാൽത്യജിക്കെപ്പട്ടവൻഅതിൽവീഴും.
15 ബാലെന്റ ഹൃദയേത്താട് േഭാഷത്തം

പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വടി അതിെന അവനിൽനിന്ന്

അകറ്റിക്കളയും.
16 ആദായം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന് എളിയവെന

പീഡിപ്പിക്കുന്നവനും
ധനവാനു െകാടുക്കുന്നവനും ദരി്രദനായിത്തീരും.
17 ജ്ഞാനികള െട വചനങ്ങൾ െചവിചായിച്ച്

േകൾക്കുക;
എെന്റപരിജ്ഞാനത്തിന് മനസ്സ വയ്ക്കുക.
18അവെയനിെന്റ ഉള്ളിൽസൂക്ഷിക്കുന്നതും
നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ അവ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതും

മേനാഹരം.
19 നിെന്റ ആ്രശയം യേഹാവയിൽ

ആയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട,് നിേന്നാട് തെന്ന,

ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു.
20 നിെന്ന അയച്ചവർക്ക് നീ േനരുള്ള മറുപടി

നൽകുവാൻതക്കവണ്ണം
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നിനക്ക് േനരുള്ള മറുപടിയുെട നിശ്ചയം
അറിയിച്ച തരുവാൻ

21 ആേലാചനയും പരിജ്ഞാനവും അടങ്ങിയ
ഉത്തമവാക്യങ്ങൾ

ഞാൻനിനക്ക്എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
22എളിയവേനാട്അവൻഎളിയവനാകുകെകാണ്ട്

കവർച്ച െചയ്യരുത;്
അരിഷ്ടെന പടിവാതില്ക്കൽവച്ച

പീഡിപ്പിക്കുകയുംഅരുത.്
23യേഹാവഅവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തും;
അവെര െകാള്ളയിട്ടവരുെട ജീവെന

െകാള്ളയിടും.
24 േകാപശീലേനാടുസഖിത്വമരുത;്
േ്രകാധമുള്ള മനുഷ്യേനാടുകൂടി നടക്കുകയും

അരുത.്
25നീഅവെന്റവഴികെളപഠിക്കുവാനും
നിെന്റ ്രപാണൻ െകണിയിൽ അകെപ്പടുവാനും

സംഗതിവരരുത.്
26നീൈകയടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലും
കടത്തിന് ജാമ്യം നില് ക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലും

ആയിേപ്പാകരുത.്
27വീട്ട വാൻനിനക്ക് വകയില്ലാെതവന്നിട്ട്
നിെന്റ കീഴിൽനിന്ന് നിെന്റ െമത്ത

എടുത്തുകളയുവാൻ ഇടവരുത്തുന്നത്
എന്തിന?്

28നിെന്റപിതാക്കന്മാർഇട്ടിരിക്കുന്ന
പണ്ടെത്തഅതിര് നീ മാറ്റരുത.്
29 ്രപവൃത്തിയിൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള പുരുഷെന നീ

കാണുന്നുേവാ?
അവൻരാജാക്കന്മാരുെട മുമ്പിൽനില്ക്കും;
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നീചന്മാരുെട മുമ്പിൽഅവൻനില ്ക്കുകയില്ല.

23
1 നീ അധിപതിേയാടുകൂെട ഭക്ഷണത്തിന്
ഇരിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നത് എെന്തന്ന്

കരുതിെക്കാള്ള ക*.
2നീ േഭാജന്രപിയൻആകുന്നുെവങ്കിൽ
നിെന്റ െതാണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കത്തിവച്ച െകാള്ള ക.
3അവെന്റസ്വാദുേഭാജനങ്ങൾെകാതിക്കരുത;്
അവവഞ്ചിക്കുന്ന േഭാജനമേ്രത.
4ധനവാനാേകണ്ടതിന്ബദ്ധെപ്പടരുത;്
അതിനായുള്ളബുദ്ധി വിട്ട കളയുക.
5 നിെന്റ ദൃഷ്ടി ധനത്തിേന്മൽ പതിക്കുന്നത്

എന്തിന?്
അത് ഇല്ലാെതയായിേപ്പാകുമേല്ലാ.
കഴുകൻആകാശേത്തക്ക്എന്നേപാെല
അത് ചിറെകടുത്ത് പറന്നുകളയും.
6കണ്ണ കടിയുള്ളവെന്റഅപ്പംതിന്നരുത;്
അവെന്റസ്വാദുേഭാജ്യങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുകയുമരുത.്
7 അവൻ തെന്റ മനസ്സിൽ കണക്ക്

കൂട്ട ന്നതുേപാെലആകുന്നു;
‘തിന്നു കുടിച്ച െകാള്ള ക’എന്ന് അവൻ നിേന്നാട്

പറയും;
അവെന്റഹൃദയേമാ നിനക്ക്അനുകൂലമല്ല.
8നീ തിന്നകഷണംഛർദ്ദിച്ച േപാകും;
നിെന്റ മാധുര്യവാക്ക് നഷ്ടമാെയന്നും വരും.
9 േഭാഷൻ േകൾെക്കനീസംസാരിക്കരുത;്
* 23. 1 നിെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നത് എെന്തന്ന്
കരുതിെക്കാള്ള ക നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആെരന്ന്
കരുതിെക്കാള്ള ക
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അവൻ നിെന്റ വാക്കുകള െട ജ്ഞാനം
നിരസിച്ച കളയും.

10പേണ്ടയുള്ളഅതിര് നീക്കരുത;്
അനാഥരുെട നിലംആ്രകമിക്കുകയുമരുത.്
11അവരുെട ്രപതികാരകൻബലവാനല്ലേയാ;
അവർക്ക് നിേന്നാടുള്ള വ്യവഹാരം അവിടുന്ന്

നടത്തും.
12നിെന്റഹൃദയം ്രപേബാധനത്തിനും
നിെന്റ െചവി പരിജ്ഞാനവചനങ്ങൾക്കും

സമർപ്പിക്കുക.
13ബാലന് ശിക്ഷെകാടുക്കാതിരിക്കരുത;്
വടിെകാണ്ട് അടിച്ചാൽ അവൻ

ചത്തുേപാകുകയില്ല.
14വടിെകാണ്ട്അവെനഅടിക്കുന്നതിനാൽ
നീ അവെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽനിന്ന്

വിടുവിക്കും.
15മകേന,നിെന്റഹൃദയംജ്ഞാനം പഠിച്ചാൽ
എെന്റഹൃദയവുംസേന്താഷിക്കും.
16നിെന്റഅധരം േനര് സംസാരിച്ചാൽ
എെന്റഅന്തരംഗങ്ങൾആനന്ദിക്കും.
17നിെന്റഹൃദയം പാപികേളാട്അസൂയെപ്പടരുത;്
നീഎല്ലായ്േപാഴും യേഹാവഭക്തിേയാടിരിക്കുക.
18ഒരു ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം;
നിെന്റ ്രപത്യാശക്ക് ഭംഗം വരുകയുമില്ല.
19മകേന, േകട്ട്ജ്ഞാനം പഠിക്കുക;
നിെന്റ ഹൃദയെത്ത േനർവഴിയിൽ

നടത്തിെക്കാള്ള ക.
20നീ വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിലും
മാംസേഭാജന്രപിയരുെട ഇടയിലും ഇരിക്കരുത.്
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21കുടിയനുംഅമിതേഭാജകനും ദരി്രദരായ്തീരും;
ആലസ്യം പഴന്തുണി ഉടുക്കുമാറാക്കും.
22നിെന്നജനിപ്പിച്ചഅപ്പെന്റവാക്ക് േകൾക്കുക;
നിെന്റ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുേമ്പാൾ അവെള

നിന്ദിക്കരുത.്
23 നീ സത്യം വില്ക്കുകയല്ല വാങ്ങുകയാണ്

േവണ്ടത;്
ജ്ഞാനവും ്രപേബാധനവും വിേവകവും

അങ്ങെനതെന്ന.
24നീതിമാെന്റഅപ്പൻഏറ്റവുംആനന്ദിക്കും;
ജ്ഞാനിയുെട ജനകൻ അവനിൽ

സേന്താഷിക്കും.
25നിെന്റഅമ്മയപ്പന്മാർസേന്താഷിക്കെട്ട;
നിെന്ന ്രപസവിച്ചവൾആനന്ദിക്കെട്ട.
26മകേന,നിെന്റഹൃദയംഎനിക്ക് തരുക;
എെന്റവഴി നിെന്റകണ്ണിന് ഇമ്പമായിരിക്കെട്ട.
27 േവശ്യാസ്്രതീആഴമുള്ളകുഴിയും
പരസ്്രതീ ഇടുക്കമുള്ളകിണറുംആകുന്നു.
28 അവൾ പിടിച്ച പറിക്കാരെനേപ്പാെല

പതിയിരിക്കുന്നു;
മനുഷ്യരിൽഅവിശ്വസ്തെരവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
29 ആർക്ക് കഷ്ടം, ആർക്ക് സങ്കടം, ആർക്ക്

കലഹം?
ആർക്ക് ആവലാതി, ആർക്ക് അനാവശ്യമായ

മുറിവുകൾ,ആർക്ക്കൺചുവപ്പ?്
30 വീഞ്ഞു കുടിച്ച െകാണ്ട് േനരം

ൈവകിക്കുന്നവർക്കും
മദ്യം രുചിേനാക്കുവാൻ േപാകുന്നവർക്കും തെന്ന.
31വീഞ്ഞുചുവന്ന് പാ്രതത്തിൽതിളങ്ങുന്നതും
രസമായി ഇറക്കുന്നതും നീ േനാക്കരുത.്
32ഒടുവിൽഅത്സർപ്പംേപാെലകടിക്കും;
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അണലിേപാെല െകാത്തും.
33നിെന്റകണ്ണ കൾപരസ്്രതീകെള േനാക്കും;
നിെന്റഹൃദയം വ്രകതപറയും.
34നീ നടുക്കടലിൽശയിക്കുന്നവെനേപ്പാെലയും
പാമരത്തിെന്റമുകളിൽഉറങ്ങുന്നവെനേപ്പാെലയും

ആകും.
35 “അവർഎെന്നഅടിച്ച എനിക്ക് െനാന്തില്ല;
അവർഎെന്നതല്ലി,ഞാൻഅറിഞ്ഞതുമില്ല.
ഞാൻ എേപ്പാൾ ഉണരും? ഞാൻ ഇനിയും അത്

തെന്ന േതടും”എന്ന് നീ പറയും.

24
1ദുഷ്ടന്മാേരാട്അസൂയെപ്പടരുത;്
അവേരാടുകൂടിഇരിക്കുവാൻആ്രഗഹിക്കുകയുമരുത.്
2അവരുെടഹൃദയംഅ്രകമം െമനയുന്നു;
കലഹം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവരുെട അധരങ്ങൾ

ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
3ജ്ഞാനംെകാണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു;
വിേവകംെകാണ്ട്അത്സ്ഥിരമായിവരുന്നു.
4പരിജ്ഞാനംെകാണ്ട്അതിെന്റ മുറികളിൽ
വിലേയറിയതും മേനാഹരവുമായ

സകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞുവരുന്നു.
5ജ്ഞാനിയായപുരുഷൻബലവാനാകുന്നു;
പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻബലംവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
6ബുദ്ധിയുള്ളആേലാചനയാൽനീ യുദ്ധം നടത്തി

ജയിക്കും;
മ്രന്തിമാരുെടബഹുത്വത്തിൽരക്ഷയുണ്ട്.
7ജ്ഞാനം േഭാഷന്അ്രപാപ്യമായിരിക്കുന്നു;
അവൻപട്ടണവാതില്ക്കൽവായ് തുറക്കുന്നില്ല.
8 േദാഷം െചയ്യ വാൻനിരൂപിക്കുന്നവെന
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ദുഷ്ക്കർമ്മിഎന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു;
9 േഭാഷെന്റനിരൂപണംപാപംതെന്ന;
പരിഹാസി മനുഷ്യർക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.
10കഷ്ടകാലത്ത് നീ പതറിേപ്പായാൽ
നിെന്റബലംകുറഞ്ഞുേപാകും.
11 മരണത്തിന് െകാണ്ടുേപാകുന്നവെര

വിടുവിക്കുക;
െകാലക്കളത്തിേലക്ക് വിറച്ച് െചല്ല ന്നവെര

രക്ഷിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുക.
12 “ഞങ്ങൾഅറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ”എന്ന്നീപറഞ്ഞാൽ
ഹൃദയങ്ങെള തൂക്കിേനാക്കുന്നവൻ

്രഗഹിക്കുകയില്ലേയാ?
നിെന്റ ്രപാണെന കാക്കുന്നവൻ

അറിയുകയില്ലേയാ?
അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് ്രപവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം

പകരം െകാടുക്കുകയില്ലേയാ?
13മകേന, േതൻതിന്നുക;അത് നല്ലതേല്ലാ;
േതങ്കട്ടനിെന്റഅണ്ണാക്കിന് മധുരമേ്രത.
14 ജ്ഞാനവും നിെന്റ ഹൃദയത്തിന് അങ്ങെന

തെന്നഎന്നറിയുക;
നീഅത് ്രപാപിച്ചാൽ ്രപതിഫലം ഉണ്ടാകും;
നിെന്റ ്രപത്യാശക്ക് ഭംഗം വരികയുമില്ല.
15 ദുഷ്ടാ, നീ നീതിമാെന്റ പാർപ്പിടത്തിന്

പതിയിരിക്കരുത;്
അവെന്റവി്രശാമസ്ഥലെത്തനശിപ്പിക്കുകയുമരുത.്
16 നീതിമാൻ ഏഴു ്രപാവശ്യം വീണാലും

എഴുേന്നല്ക്കും;
ദുഷ്ടന്മാേരാഅനർത്ഥത്തിൽനശിച്ച േപാകും.
17നിെന്റശ്രതു വീഴുേമ്പാൾസേന്താഷിക്കരുത;്
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അവൻ ഇടറുേമ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം
ആനന്ദിക്കരുത.്

18 യേഹാവ കണ്ടിട്ട് അവിടുേത്തയ്ക്ക്
ഇഷ്ടേക്കടാകുവാനും

തെന്റ േകാപം അവങ്കൽനിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാനും
മതി.

19ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർനിമിത്തം മുഷിയരുത;്
ദുഷ്ടന്മാേരാട്അസൂയെപ്പടുകയുംഅരുത.്
20 േദാഷിക്ക് ്രപതിഫലമുണ്ടാകുകയില്ല;
ദുഷ്ടെന്റവിളക്ക് െകട്ട േപാകും.
21 മകേന, യേഹാവെയയും രാജാവിെനയും

ഭയെപ്പടുക;
മത്സരികേളാട് ഇടെപടരുത്.
22അവരിൽനിന്ന്ആപത്ത് െപെട്ടന്ന് വരും;
രണ്ടുകൂട്ടരും വരുന്നനാശംആരറിയുന്നു?*
23ഇവയുംജ്ഞാനികള െട വാക്യങ്ങൾ.
ന്യായവിസ്താരത്തിൽമുഖപക്ഷംനന്നല്ല.
24ദുഷ്ടേനാട് “നീ നീതിമാൻ”എന്ന് പറയുന്നവെന
ജനതകൾ ശപിക്കുകയും വംശങ്ങൾ

െവറുക്കുകയും െചയ്യ ം.
25അവെനശാസിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകും;
വലിയഅനു്രഗഹംഅവരുെട േമൽവരും.
26 േനരുള്ളഉത്തരംപറയുന്നവൻ
അധരങ്ങെളചുംബനം െചയ്യന്നു.
27 െവളിയിൽ നിെന്റ േവല െചയ്യ ക; വയലിൽ

എല്ലാം തീർക്കുക;
പിന്നീട് നിെന്റവീട് പണിയുക.
28 കാരണംകൂടാെത കൂട്ട കാരന് വിേരാധമായി

സാക്ഷിനില ്ക്കരുത;്

* 24. 22 രണ്ടുകൂട്ടരുംഎന്നത് യേഹാവയും രാജാവും
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നിെന്റഅധരം െകാണ്ട് ചതിക്കുകയുംഅരുത.്
29 “അവൻ എേന്നാട് െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ

അവേനാട് െചയ്യ െമന്നും
ഞാൻ അവന് അവെന്റ ്രപവൃത്തിക്ക് പകരം

െകാടുക്കും”എന്നും നീ പറയരുത.്
30ഞാൻമടിയെന്റനിലത്തിനരികിലും
ബുദ്ധിഹീനെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിന് സമീപത്തും

കൂടി േപായി
31അവിെട മുള്ള് പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതും
കളനിറഞ്ഞ് നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും
അതിെന്റ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും

കണ്ടു.
32ഞാൻഅത് േനാക്കി വിചാരിക്കുകയും
അത് കണ്ട് ഉപേദശം ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു.
33കുെറക്കൂെട ഉറക്കം,കുെറക്കൂെട നി്രദ,
കുെറക്കൂെടൈകെകട്ടി കിടപ്പ.്
34അങ്ങെനനിെന്റദാരി്രദ്യംവഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും
നിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയുധപാണിെയേപ്പാെലയും

വരും.

25
1ഇവയും ശേലാേമാെന്റസദൃശവാക്യങ്ങൾ;
െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ

ആള കൾഅവേശഖരിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 കാര്യം മറച്ച വയ്ക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ

മഹത്വം;
കാര്യംആരായുന്നേതാ രാജാക്കന്മാരുെട മഹത്വം.
3ആകാശത്തിെന്റ ഉയരവും ഭൂമിയുെടആഴവും
രാജാക്കന്മാരുെടഹൃദയവുംഅജ്ഞാതം.
4െവള്ളിയിൽനിന്ന് മാലിന്യം നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ
തട്ടാന് പണിത്തരംകിട്ട ം.
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5 രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന് ദുഷ്ടെന
നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ

അവെന്റസിംഹാസനം നീതിയാൽസ്ഥിരെപ്പടും.
6രാജസന്നിധിയിൽനിെന്നത്തെന്നപുകഴ്ത്തരുത്;
മഹാന്മാരുെടസ്ഥാനത്ത് നില് ക്കുകയുംഅരുത.്
7 ്രപഭുവിെന്റ സന്നിധിയിൽ നീ

താഴ്ത്തെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ
“ഇവിെട കയറിവരുക” എന്ന് അവൻ നിേന്നാട്

പറയുന്നത് നല്ലത്.
8ബദ്ധെപ്പട്ട് വ്യവഹാരത്തിന് പുറെപ്പടരുത;്
അെല്ലങ്കിൽ ഒടുവിൽ കൂട്ട കാരൻ നിെന്ന

ലജ്ജിപ്പിച്ചാൽനീഎന്ത് െചയ്യ ം?
9 നിെന്റ വഴക്ക് കൂട്ട കാരനുമായി പറഞ്ഞു

തീർക്കുക;
എന്നാൽ മെറ്റാരുത്തെന്റ രഹസ്യം

െവളിെപ്പടുത്തരുത.്
10 േകൾക്കുന്നവൻനിെന്നനിന്ദിക്കുവാനും
നിനക്ക് തീരാത്ത അപമാനം വരുവാനും

ഇടവരരുത.്
11തക്കസമയത്ത് പറയുന്നവാക്ക്
െവള്ളിത്താലത്തിൽെപാൻനാരങ്ങാ േപാെല.
12 േകട്ടനുസരിക്കുന്ന കാതിന് ജ്ഞാനിയുെട

ശാസന
െപാൻകടുക്കനും തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ആഭരണവും

ആകുന്നു.
13 വിശ്വസ്തനായ ദൂതൻ തെന്ന

അയക്കുന്നവർക്ക്
െകായ്ത്തുകാലത്ത*് ഹിമത്തിെന്റ

തണുപ്പ േപാെല;

* 25. 13 െകായ്ത്തുകാലത്ത് േവനല്ക്കാലത്ത്
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അവൻയജമാനന്മാരുെട ഉള്ളംതണുപ്പിക്കുന്നു.
14ദാനങ്ങെളെച്ചാല്ലി െവറുെത ്രപശംസിക്കുന്നവൻ
മഴയില്ലാത്തേമഘവും കാറ്റ ംേപാെലയാകുന്നു.
15 ദീർഘക്ഷമെകാണ്ട് ന്യായാധിപെന

സമ്മതിപ്പിക്കാം;
മൃദുവായുള്ളനാവ്അസ്ഥിെയനുറുക്കുന്നു.
16 നിനക്ക് േതൻ കിട്ടിയാൽ േവണ്ടുന്നേത

ഭക്ഷിക്കാവൂ;
അധികം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുവാൻഇടവരരുത.്
17 കൂട്ട കാരൻ നിെന്നെക്കാണ്ട് മടുത്ത് നിെന്ന

െവറുക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റവീട്ടിൽകൂെടക്കൂെട െചല്ലരുത.്
18 കൂട്ട കാരന് വിേരാധമായി കള്ളസ്സാക്ഷ്യം

പറയുന്നമനുഷ്യൻ
ഗദയും വാള ം കൂർത്തഅമ്പുംആകുന്നു.
19 കഷ്ടകാലത്ത് അവിശ്വസ്തെന

ആ്രശയിക്കുന്നത്
േകടുള്ള പല്ല ം ഉള ക്കിയ കാലുംേപാെല

ആകുന്നു.
20വിഷാദമുള്ളഹൃദയത്തിനായിപാട്ട പാടുന്നവൻ
ശീതകാലത്ത് വസ്്രതം കളയുന്നതുേപാെലയും
മുറിവിേന്മല് െചാറുക്ക പകരുന്നതുേപാെലയും

ആകുന്നു†.
21 ശ്രതുവിന് വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന്

ഭക്ഷിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക;
ദാഹിക്കുന്നുഎങ്കിൽകുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക.
† 25. 20 മുറിവിേന്മല ്െചാറുക്കപകരുന്നതുേപാെലയുംആകുന്നു
മുറിവിേന്മല ്യവക്ഷാരം പകരുന്നതുേപാെലയുംആകുന്നു
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22 അങ്ങെന െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ അവെന
നാണം െകടുത്തും‡;

യേഹാവനിനക്ക് ്രപതിഫലം നല്കുകയും െചയ്യ ം.
23വടക്കൻകാറ്റ് മഴ െകാണ്ടുവരുന്നു;
ഏഷണിവാക്ക് േകാപഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്നു;
24 ശണ്ഠകൂടുന്ന സ്്രതീേയാടുകൂടി വീടിനുള്ളിൽ

പാർക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േമൽപുരയുെട ഒരു േകാണിൽ പാർക്കുന്നത്

നല്ലത.്
25ദാഹമുള്ളവന് തണ്ണീർകിട്ട ന്നതും
ദൂരേദശത്തുനിന്ന് നല്ല വർത്തമാനം വരുന്നതും

ഒരുേപാെല.
26ദുഷ്ടെന്റ മുമ്പിൽകുലുങ്ങിേപ്പായനീതിമാൻ
കലങ്ങിയ കിണറിനും മലിനമായ നീരുറവിനും

സമം.
27 േതൻഏെറകുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല;
സ്വന്തം മഹത്വം ആരായുന്നത് അതുേപാെല

തെന്ന.
28ആത്മസംയമനംഇല്ലാത്തപുരുഷൻ
മതിൽ ഇല്ലാെത ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന

പട്ടണംേപാെലയാകുന്നു.

26
1േവനൽകാലത്ത്ഹിമവും െകായ്ത്തുകാലത്ത്
മഴയുംഎന്നേപാെല
േഭാഷന്ബഹുമാനം േചർന്നതല്ല.
2 പാറിേപ്പാകുന്ന കുരികിലും പറന്നുേപാകുന്ന

മീവൽപക്ഷിയും േപാെല
കാരണംകൂടാെതശാപംഫലിക്കുകയില്ല.
‡ 25. 22 അങ്ങെന െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ അവെന നാണം
െകടുത്തുംഅങ്ങെനനീഅവെന്റതലേമൽതീക്കനൽകൂട്ട ം
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3കുതിരയ്ക്ക് ചമ്മട്ടി,കഴുതയ്ക്കുകടിഞ്ഞാൺ,
മൂഢന്മാരുെട മുതുകിനു വടി.
4നീയും മൂഢെനേപ്പാെലആകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ േഭാഷത്തംേപാെല അവേനാട് ഉത്തരം

പറയരുത.്
5 മൂഢന് താൻ ജ്ഞാനിെയന്ന്

േതാന്നാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ േഭാഷത്തത്തിെനാത്തവണ്ണംഅവേനാട്

ഉത്തരം പറയുക.
6 മൂഢെന്റ ൈകവശം വർത്തമാനം

അയക്കുന്നവൻ
സ്വന്തകാൽ മുറിച്ച കളയുകയും അന്യായം

കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
7മൂഢന്മാരുെട വായിെലസദൃശവാക്യം
മുടന്തെന്റകാൽഞാന്നുകിടക്കുന്നതുേപാെല.
8മൂഢന്ബഹുമാനം െകാടുക്കുന്നത്
കവിണയിൽകല്ല െകട്ടി മുറുക്കുന്നതുേപാെല.
9മൂഢന്മാരുെട വായിെലസദൃശവാക്യം
മദ്യപെന്റകയ്യിെല മുള്ള േപാെല.
10എല്ലാവെരയും മുറിേവല്പിക്കുന്നവില്ലാളിയും,
മൂഢെനയും
വഴിേപാക്കെരയും കൂലിക്ക് നിർത്തുന്നവനും

ഒരുേപാെല.
11നായ്ഛർദ്ദിച്ചതിേലക്ക് വീണ്ടും തിരിയുന്നതും
മൂഢൻ തെന്റ േഭാഷത്തം ആവർത്തിക്കുന്നതും

ഒരുേപാെല.
12 തനിക്കുതെന്ന ജ്ഞാനിെയന്ന് േതാന്നുന്ന

മനുഷ്യെനനീ കാണുന്നുേവാ?
അവെനക്കുറിച്ച ള്ളതിെനക്കാള ം

മൂഢെനക്കുറിച്ച്അധികം ്രപത്യാശയുണ്ട.്



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 26:13 lxxviii സദൃശവാക്യങ്ങൾ 26:24

13 “വഴിയിൽ സിംഹം ഉണ്ട,് െതരുവീഥികളിൽ
ഉ്രഗസിംഹം ഉണ്ട്”

എന്നിങ്ങെനമടിയൻപറയുന്നു.
14കതക് വിജാഗിരിയിൽഎന്നേപാെല
മടിയൻതെന്റകിടക്കയിൽതിരിയുന്നു.
15മടിയൻതെന്റൈകതളികയിൽപൂഴ്ത്തുന്നു;
വായിേലക്ക് തിരിെക െകാണ്ടുവരുന്നത് അവനു

്രപയാസം.
16 ബുദ്ധിേയാെട ഉത്തരം പറയുവാൻ

്രപാപ്തിയുള്ളഏഴു േപരിലും
താൻജ്ഞാനിഎന്ന് മടിയനു േതാന്നുന്നു.
17 തെന്ന സംബന്ധിക്കാത്ത വഴക്കിൽ

ഇടെപടുന്നവൻ
വഴിെയേപാകുന്ന നായുെട െചവിക്ക്

പിടിക്കുന്നവെനേപ്പാെല.
18കൂട്ട കാരെനവഞ്ചിച്ചിട്ട്
“അത്തമാശ”എന്ന് പറയുന്നമനുഷ്യൻ
19തീെക്കാള്ളികള ംഅമ്പുകള ം മരണവും
എറിയുന്ന ്രഭാന്തെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
20വിറക് ഇല്ലാതിരുന്നാൽതീ െകട്ട േപാകും;
നുണയൻ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ വഴക്കും

ഇല്ലാെതയാകും.
21കരി കനലിനും വിറക് തീയ്ക്കുംഎന്നേപാെല
വഴക്കുകാരൻകലഹംജ്വലിക്കുന്നതിനു കാരണം.
22ഏഷണിക്കാരെന്റവാക്ക്സ്വാദുേഭാജനംേപാെല;
അത് വയറിെന്റഅറകളിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.
23 ദുഷ്ടഹൃദയമുള്ളവെന്റ സ്േനഹം ജ്വലിക്കുന്ന

അധരം
െവള്ളിക്കീടംെപാതിഞ്ഞമൺകുടംേപാെലയാകുന്നു.
24 പകയുള്ളവൻ അധരം െകാണ്ട് േവഷം

ധരിക്കുന്നു;
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ഉള്ളിൽഅവൻചതിവ് സം്രഗഹിച്ച വയ്ക്കുന്നു.
25അവൻഇമ്പമായിസംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവെന

വിശ്വസിക്കരുത;്
അവെന്റഹൃദയത്തിൽഏഴു െവറുപ്പ ണ്ട.്
26അവെന്റപകകപടംെകാണ്ടു മറച്ച വച്ചാലും
അവെന്റ ദുഷ്ടത സഭയുെട മുമ്പിൽ

െവളിെപ്പട്ട വരും.
27കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻഅതിൽവീഴും;
കല്ല രുട്ട ന്നവെന്റേമൽഅത് തിരിഞ്ഞുരുള ം.
28 േഭാഷ്ക്കു പറയുന്ന നാവ് അതിനിരയായവെര

േദ്വഷിക്കുന്നു;
മുഖസ്തുതി പറയുന്നവായ് നാശം വരുത്തുന്നു.

27
1നാെളെയെച്ചാല്ലി ്രപശംസിക്കരുത;്
ഒരു ദിവസത്തിൽ എെന്തല്ലാം സംഭവിക്കും എന്ന്

അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
2നിെന്റവായല്ല മെറ്റാരുത്തൻ,
നിെന്റ അധരമല്ല േവെറാരുത്തൻ നിെന്ന

സ്തുതിക്കെട്ട.
3 കല്ല് ഘനമുള്ളതും മണൽ ഭാരമുള്ളതും

ആകുന്നു;
ഒരു േഭാഷെന്റ നീരസം ഇവ രണ്ടിലും

ഘനേമറിയത.്
4 േ്രകാധം ്രകൂരവും േകാപം ്രപളയവുംആകുന്നു;
ജാരശങ്കയുെട മുമ്പിൽആർക്ക് നില്ക്കും?
5 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്േനഹത്തിലും തുറന്ന

ശാസനയാണ് നല്ലത.്
6 സ്േനഹിതൻ വരുത്തുന്ന മുറിവുകൾ

വിശ്വസ്തതയുെടഫലം;
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ശ്രതുവിെന്റചുംബനങ്ങൾവഞ്ചനാപൂർണ്ണം.
7 തിന്ന് തൃപ്തനായവൻ േതൻകട്ടയും

ചവിട്ടിക്കളയുന്നു;
വിശപ്പ ള്ളവന്ൈകപ്പള്ളെതാെക്കയും മധുരം.
8കൂടുവിട്ടലയുന്നപക്ഷിയും
നാടു വിട്ട ഴലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുേപാെല.
9 ൈതലവും ധൂപവും ഹൃദയെത്ത

സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
സ്േനഹിതെന്റ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഉപേദശവും

അങ്ങെനതെന്ന.
10 നിെന്റ സ്േനഹിതെനയും അപ്പെന്റ

സ്േനഹിതെനയും ഉേപക്ഷിക്കരുത;്
നിെന്റ കഷ്ടകാലത്ത് സേഹാദരെന്റ വീട്ടിൽ

േപാകുകയുംഅരുത;്
ദൂരെത്ത സേഹാദരനിലും സമീപെത്ത

അയല്ക്കാരൻനല്ലത.്
11 മകേന, എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവേനാട് ഞാൻ

ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന്
നീ ജ്ഞാനിയായി എെന്റ ഹൃദയെത്ത

സേന്താഷിപ്പിക്കുക.
12 വിേവകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ട്

ഒളിച്ച െകാള്ളന്നു;
അല്പബുദ്ധികേളാ േനെര െചന്ന് അനർത്ഥത്തിൽ

അകെപ്പടുന്നു.
13 അന്യനുേവണ്ടി ജാമ്യം നില് ക്കുന്നവന ്െറ

വസ്്രതംഎടുത്തുെകാള്ള ക;
പരസ്്രതീക്കു േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവേനാട്

പണയംവാങ്ങുക.
14അതികാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ്സ്േനഹിതെന
ഉച്ചത്തിൽഅനു്രഗഹിക്കുന്നവന്അത് ശാപമായി

എണ്ണെപ്പടും.
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15 െപരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാത്ത
േചാർച്ചയും

കലഹക്കാരത്തിയായസ്്രതീയും ഒരുേപാെല.
16 അവെള നിയ്രന്തിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നവൻ

കാറ്റിെനനിയ്രന്തിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നു;
തെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ട് എണ്ണ പിടിക്കുവാൻ

േപാകുന്നതുേപാെല.
17ഇരിമ്പ് ഇരിമ്പിന് മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു;
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു.
18അത്തികാക്കുന്നവൻഅതിെന്റപഴം തിന്നും;
യജമാനെന സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ

ബഹുമാനിക്കെപ്പടും.
19 െവള്ളത്തിൽ മുഖത്തിെന്റ രൂപം

്രപതിഫലിച്ച കാണുന്നതുേപാെല;
മനുഷ്യൻ തെന്റ ഹൃദയത്തിെനാത്തവണ്ണം

മെറ്റാരുവെനകാണുന്നു.
20 പാതാളത്തിനും നരകത്തിനും ഒരിക്കലും

തൃപ്തി വരുന്നില്ല;
മനുഷ്യെന്റ ആ്രഗഹങ്ങള ്ക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി

വരുന്നില്ല*.
21െവള്ളിക്ക് പുടവും െപാന്നിന് മൂശയും േശാധന;
മനുഷ്യേനാഅവെന്റ ്രപശംസ.
22 േഭാഷെന ഉരലിൽ ഇട്ട് ഉലക്കെകാണ്ട്

അവൽേപാെലഇടിച്ചാലും
അവെന്റ േഭാഷത്തംവിട്ട മാറുകയില്ല.
23 നിെന്റ ആടുകള െട അവസ്ഥ അറിയുവാൻ

ജാ്രഗതയായിരിക്കുക;
നിെന്റകന്നുകാലികളിൽനന്നായി ദൃഷ്ടിവക്കുക.

* 27. 20 മനുഷ്യെന്റആ്രഗഹങ്ങള ്ക്ക്ഒരിക്കലുംതൃപ്തി വരുന്നില്ല
മനുഷ്യെന്റകണ്ണിനും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല
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24സമ്പത്ത്എേന്നക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ;
കിരീടം തലമുറതലമുറേയാളം ഇരിക്കുേമാ?
25 പുല്ല് െചത്തി െകാണ്ടുേപാകുന്നു; ഇളമ്പുല്ല്

മുളച്ച വരുന്നു;
പർവ്വതങ്ങളിെലസസ്യങ്ങെള േശഖരിക്കുന്നു.
26കുഞ്ഞാടുകൾനിനക്ക് ഉടുപ്പിനും
േകാലാടുകൾ നിലത്തിെന്റ വിലയ്ക്കും

്രപേയാജനെപ്പടും.
27 േകാലാടുകള െട പാല് നിെന്റആഹാരത്തിനും
നിെന്റ ഭവനക്കാരുെടഅേഹാവൃത്തിക്കും
നിെന്റ ദാസിമാരുെട ഉപജീവനത്തിനും

മതിയാകും.

28
1ആരുംഓടിക്കാെതദുഷ്ടന്മാർഓടിേപ്പാകുന്നു;
നീതിമാന്മാർ ബാലസിംഹംേപാെല

നിർഭയമായിരിക്കുന്നു.
2 േദശത്തിെല അതി്രകമംനിമിത്തം അതിെല

്രപഭുക്കന്മാർഅേനകം േപരായിരിക്കുന്നു;
ബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാന്തരം

അതിെന്റവ്യവസ്ഥദീർഘമായി നില്ക്കുന്നു.
3അഗതികെളപീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരി്രദൻ*
വിളവ് േശഷിപ്പിക്കാെത ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന

മഴേപാെലയാകുന്നു.
4 ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടെന

്രപശംസിക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നവർ അവേരാട്

എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു.
5ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല;

* 28. 3 ദരി്രദൻഅധികാരി
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യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവേരാ സകലവും
തിരിച്ചറിയുന്നു.

6 തെന്റ വഴികളിൽ വ്രകനായി നടക്കുന്ന
ധനവാെനക്കാൾ

പരമാർത്ഥതയിൽനടക്കുന്നദരി്രദൻ ഉത്തമൻ.
7 ന്യായ്രപമാണം ്രപമാണിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിയുള്ള

മകൻ;
േഭാജന്രപീയന്മാർക്കു സഖിയായവൻ പിതാവിെന

അപമാനിക്കുന്നു.
8 പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി സമ്പത്ത്

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ
അഗതികേളാട് കൃപാലുവായവനു േവണ്ടി അത്

േശഖരിക്കുന്നു.
9 ന്യായ്രപമാണം േകൾക്കാെത െചവി

തിരിച്ച കളയുന്നവെന്റ
്രപാർത്ഥനേപാലും െവറുപ്പാകുന്നു.
10 േനരുള്ളവെര ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിേലക്ക്

െതറ്റിക്കുന്നവൻ
താൻകുഴിച്ചകുഴിയിൽതെന്നവീഴും;
നിഷ്കളങ്കരായവർനന്മഅവകാശമാക്കും.
11ധനവാന്സ്വയംജ്ഞാനിയായി േതാന്നുന്നു;
ബുദ്ധിയുള്ളഅഗതിഅവെന േശാധനെചയ്യന്നു.
12 നീതിമാന്മാർ ജയേഘാഷം കഴിക്കുേമ്പാൾ

മേഹാത്സവം;
ദുഷ്ടന്മാരുെട ഉയർച്ചയിൽ ആള കൾ സ്വയം

ഒളിക്കുന്നു.
13 തെന്റ ലംഘനങ്ങെള മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം

വരുകയില്ല;
അവെയ ഏറ്റ പറഞ്ഞു ഉേപക്ഷിക്കുന്നവന്

കരുണലഭിക്കും.
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14 എേപ്പാഴും േദാഷം െചയ്യ വാന ് ഭയെപ്പടുന്ന
മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ†;

ഹൃദയെത്തകഠിനമാക്കുന്നവൻഅനർത്ഥത്തിൽ
അകെപ്പടും.

15 അഗതികള െടേമൽ അധികാരം നടത്തുന്ന
ദുഷ്ടൻ

ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹത്തിനും ഇരേതടി നടക്കുന്ന
കരടിക്കും തുല്യൻ.

16ബുദ്ധിഹീനനായ ്രപഭു മഹാപീഡകൻആകുന്നു;
്രദവ്യാ്രഗഹം െവറുക്കുന്നവൻ ദീർഘായുേസ്സാെട

ഇരിക്കും.
17 രക്തെച്ചാരിച്ചിലിെന്റ കുറ്റം ചുമക്കുന്നവൻ

കുഴിയിേലയ്ക്ക്ബദ്ധെപ്പടും;
അവെനആരും തുണയ്ക്കരുത.്
18 നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നവൻ

സുരക്ഷിതനായിരിക്കും;
നടപ്പിൽവ്രകതയുള്ളവൻെപെട്ടന്ന് വീഴും.
19 നിലം കൃഷിെചയ്യന്നവന് ആഹാരം

സമൃദ്ധിയായി കിട്ട ം;
നിസ്സാരന്മാെര പിൻെചല്ല ന്നവേനാ േവണ്ടുേവാളം

ദാരി്രദ്യംഅനുഭവിക്കും.
20വിശ്വസ്തപുരുഷൻഅനു്രഗഹസമ്പൂർണ്ണൻ;
ധനവാനാേകണ്ടതിനു ബദ്ധെപ്പടുന്നവന് ശിക്ഷ

വരാതിരിക്കുകയില്ല.
21പക്ഷപാതംകാണിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല;
ഒരുകഷണംഅപ്പത്തിനായും മനുഷ്യൻഅന്യായം

െചയ്യ ം.
† 28. 14 എേപ്പാഴും േദാഷം െചയ്യ വാന ് ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ യേഹാവെയ എേപ്പാഴും ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ
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22 ദുഷ്ടകണ്ണള്ളവൻ ധനവാനാകുവാൻ
ബദ്ധെപ്പടുന്നു;

ബുദ്ധിമുട്ട വരുെമന്ന്അവൻഅറിയുന്നതുമില്ല.
23ചക്കരവാക്ക് പറയുന്നവെനക്കാൾ
ശാസിക്കുന്നവനു പിന്നീട് ്രപീതി ലഭിക്കും.
24അപ്പേനാേടാഅമ്മേയാേടാ പിടിച്ച പറിച്ചിട്ട്
‘അത്അ്രകമമല്ല’എന്നു പറയുന്നവൻനാശകെന്റ

സഖി.
25അത്യാ്രഗഹമുള്ളവൻവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവൻ പുഷ്ടി

്രപാപിക്കും.
26 സ്വന്തഹൃദയത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവൻ

മൂഢൻ;
ജ്ഞാനേത്താെട നടക്കുന്നവൻ

സുരക്ഷിതനായിരിക്കും.
27 ദരി്രദനു െകാടുക്കുന്നവന് കുറവ്

ഉണ്ടാകുകയില്ല;
ദരി്രദനു േനെര കണ്ണ് അടച്ച കളയുന്നവന് ഏറിയ

ശാപം ഉണ്ടാകും‡.
28 ദുഷ്ടന്മാരുെട ഉയർച്ചയിൽ ആള കൾ സ്വയം

ഒളിക്കുന്നു;
അവർ നശിക്കുേമ്പാൾ നീതിമാന്മാർ

വർദ്ധിക്കുന്നു.

29
1 തുടർച്ചയായി ശാസന േകട്ടിട്ട ം ശാഠ്യം
കാണിക്കുന്നവൻ
നീക്കുേപാക്കില്ലാെത െപെട്ടന്ന് നശിച്ച േപാകും.
‡ 28. 27 ദരി്രദനു േനെര കണ്ണ്അടച്ച കളയുന്നവന് ഏറിയ ശാപം
ഉണ്ടാകും ദരി്രദെനസഹായിക്കാത്തവന്ഏറിയശാപം ഉണ്ടാകും
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2 നീതിമാന്മാർ വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ ജനം
സേന്താഷിക്കുന്നു;

ദുഷ്ടൻ ആധിപത്യം നടത്തുേമ്പാൾ ജനം
ഞരങ്ങുന്നു.

3 ജ്ഞാനം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവൻ തെന്റ അപ്പെന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;

േവശ്യകേളാട് സഹവാസം െചയ്യന്നവേനാ തെന്റ
സമ്പത്ത്നശിപ്പിക്കുന്നു.

4 രാജാവ് ന്യായപാലനത്താൽ രാജ്യെത്ത
നിലനിർത്തുന്നു;

നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ അതിെന
നശിപ്പിക്കുന്നു.

5കൂട്ട കാരേനാട് മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ
അവെന്റകാലിന് ഒരു വലവിരിക്കുന്നു.
6ദുഷ്ക്കർമ്മിതെന്റലംഘനത്തിൽകുടുങ്ങുന്നു;
നീതിമാേനാ േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
7നീതിമാൻഅഗതികള െടകാര്യംഅറിയുന്നു;
ദുഷ്ടേനാ പരിജ്ഞാനംഇന്നെതന്ന്അറിയുന്നില്ല.
8 പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ േകാപാഗ്നി

ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു;
ജ്ഞാനികൾ േ്രകാധെത്തശമിപ്പിക്കുന്നു.
9 ജ്ഞാനിക്കും േഭാഷനും തമ്മിൽ തർക്കം

ഉണ്ടായിട്ട്
േഭാഷൻ േകാപിക്കുകേയാ ചിരിക്കുകേയാ

െചയ്േതക്കാം; എന്നാൽഅവിെട ശാന്തത
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

10 രക്തപാതകന്മാർ നിഷ്ക്കളങ്കെന
േദ്വഷിക്കുന്നു;

േനരുള്ളവേരാ അവെന്റ ്രപാണരക്ഷ
അേന്വഷിക്കുന്നു.
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11 മൂഢൻ തെന്റ േകാപം മുഴുവനും
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;

ജ്ഞാനിഅതിെനഅടക്കിശമിപ്പിക്കുന്നു.
12അധിപതി നുണ േകൾക്കുവാൻതുടങ്ങിയാൽ
അവെന്റഭൃത്യന്മാെരല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരാകും.
13ദരി്രദനും പീഡകനും തമ്മിൽഎതിർെപടുന്നു;
ഇരുവരുെടയും കണ്ണ് യേഹാവ ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
14 അഗതികൾക്ക് വിശ്വസ്തതേയാെട

ന്യായപാലനം െചയ്യന്ന
രാജാവിെന്റ സിംഹാസനം എേന്നക്കും

സ്ഥിരമായിരിക്കും.
15വടിയും ശാസനയുംജ്ഞാനം നല്കുന്നു;
തന്നിഷ്ടത്തിനു വിട്ടിരിക്കുന്നബാലൻഅമ്മയ്ക്ക്

ലജ്ജവരുത്തുന്നു.
16 ദുഷ്ടന്മാർ െപരുകുേമ്പാൾ അതി്രകമം

െപരുകുന്നു;
നീതിമാന്മാർഅവരുെട വീഴ്ചകാണും.
17 നിെന്റ മകെന ശിക്ഷിക്കുക; അവൻ നിനക്ക്

ആശ്വാസമായിത്തീരും;
അവൻനിെന്റ മനസ്സിന് ്രപേമാദം വരുത്തും.
18 െവളിപ്പാട് ഇല്ലാത്തിടത്ത് ജനം മര്യാദവിട്ട

നടക്കുന്നു;
ന്യായ്രപമാണം കാത്തുെകാള്ളന്നവേനാ

ഭാഗ്യവാൻ.
19ദാസെനനന്നാക്കുവാൻവാക്കുമാ്രതം േപാരാ;
അവൻഅത് ്രഗഹിച്ചാലും കൂട്ടാക്കുകയില്ലേല്ലാ.
20 വാക്കിൽ തിടുക്കമുള്ള മനുഷ്യെന നീ

കാണുന്നുേവാ?
അവെനക്കാൾ മൂഢെനക്കുറിച്ച് അധികം

്രപത്യാശയുണ്ട.്
21ദാസെനബാല്യംമുതൽലാളിച്ച വളർത്തുന്നവേനാട്
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അവൻഒടുവിൽ ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കും.
22 േകാപമുള്ളവൻവഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു;
േ്രകാധമുള്ളവൻഅതി്രകമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
23മനുഷ്യെന്റഗർവ്വംഅവെനതാഴ്ത്തിക്കളയും;
മേനാവിനയമുള്ളവൻമാനം ്രപാപിക്കും.
24കള്ളെന്റപങ്കാളിസ്വന്തം ്രപാണെനപകക്കുന്നു;
അവൻ സത്യം െചയ്യന്നു; ഒന്നും

െവളിെപ്പടുത്തുന്നതുമില്ല.
25മാനുഷഭയം ഒരു െകണിആകുന്നു;
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവൻ

രക്ഷ്രപാപിക്കും.
26 അേനകം േപർ അധിപതിയുെട മുഖ്രപസാദം

അേന്വഷിക്കുന്നു;
മനുഷ്യന് ന്യായവിധിേയാ യേഹാവയിൽനിന്നു

വരുന്നു.
27നീതിെകട്ടവൻനീതിമാന്മാർക്ക് െവറുപ്പ;്
സന്മാർഗ്ഗി ദുഷ്ടന്മാർക്കും െവറുപ്പ.്

30
1 യാേക്കയുെട മകനായ ആഗൂരിെന്റ
വചനങ്ങൾ;
ഒരുഅരുളപ്പാട;്ആപുരുഷൻ ്രപസ്താവിച്ചത:്
“ൈദവേമ,ഞാൻഅദ്ധ്വാനിച്ച ,
ൈദവേമ,ഞാൻഅദ്ധ്വാനിച്ച ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു*.
2ഞാൻസകലമനുഷ്യരിലുംബുദ്ധിഹീനനാകുന്നു;
മാനുഷീകബുദ്ധിഎനിക്കില്ല;
3ഞാൻജ്ഞാനംഅഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല;
പരിശുദ്ധനായവെന്റപരിജ്ഞാനംഎനിക്കില്ല.

* 30. 1 ൈദവേമ,ഞാൻഅദ്ധ്വാനിച്ച ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നുഇതിെന്റ
എ്രബായപദം “ഊക്കാല് ”എന്നാണ്
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4 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങിവരുകയും
െചയ്തവൻആര?്

കാറ്റിെന തെന്റ മുഷ്ടിയിൽ പിടിച്ചടക്കിയവൻ
ആര?്

െവള്ളെത്തവസ്്രതത്തിൽെകട്ടിയവൻആര?്
ഭൂമിയുെട അറുതികെളെയാെക്കയും

നിയമിച്ചവൻആര?്
അവെന്റ േപെരന്ത്? അവെന്റ മകെന്റ േപെരന്ത്?

നിനക്കറിയാേമാ?
5 ൈദവത്തിെന്റ സകലവചനവും

ശുദ്ധിെചയ്തതാകുന്നു;
തന്നിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് പരിച

തെന്ന.
6അവിടുെത്തവചനങ്ങേളാട് നീ ഒന്നും കൂട്ടരുത;്
അവിടുന്ന് നിെന്ന വിസ്തരിച്ചിട്ട് നീ

കള്ളനാകുവാൻഇടവരരുത.്
7 രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ അങ്ങേയാട്

അേപക്ഷിക്കുന്നു;
ജീവപര്യന്തംഅവഎനിക്ക് നിേഷധിക്കരുേത;
8വ്യാജവും േഭാഷ്ക്കുംഎേന്നാട്അകറ്റണേമ;
ദാരി്രദ്യവുംസമ്പത്തുംഎനിക്ക് തരാെത
നിത്യവൃത്തിതന്ന്എെന്ന േപാഷിപ്പിക്കണേമ.
9ഞാൻ തൃപ്തനായിത്തീർന്നിട്ട:് ‘യേഹാവ ആര’്

എന്ന്അങ്ങെയനിേഷധിക്കുവാനും
ദരി്രദനായിത്തീർന്നിട്ട് േമാഷ്ടിച്ച് എെന്റ

ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത ദുഷിക്കുവാനും
സംഗതി വരരുേത.

10 ദാസെനക്കുറിച്ച് യജമാനേനാട് ഏഷണി
പറയരുത;്

അവൻ നിെന്ന ശപിക്കുവാനും നീ
കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുവാനും ഇടവരരുത.്
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11 അപ്പെന ശപിക്കുകയും അമ്മെയ
അനു്രഗഹിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ േന്നാരു തലമുറ!

12തങ്ങൾക്ക്തെന്നനിർമ്മലരായിേത്താന്നുന്നവരും
അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമാേയാരു

തലമുറ!
13 അേയ്യാ ഈ തലമുറയുെട കണ്ണ കൾ എ്രത

ഉയർന്നിരിക്കുന്നു -
അവരുെട കൺേപാളകൾ എ്രത

െപാങ്ങിയിരിക്കുന്നു -
14എളിയവെര ഭൂമിയിൽനിന്നും
ദരി്രദെര മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നും

തിന്നുകളയുവാൻതക്കവണ്ണം
മുമ്പല്ല കൾ വാളായും അണപ്പല്ല കൾ

കത്തിയായും ഇരിക്കുന്നഒരു തലമുറ!
15 കന്നട്ടയ്ക്കു: ‘തരുക, തരുക’ എന്ന രണ്ടു

പു്രതിമാർ ഉണ്ട്;
ഒരിക്കലും തൃപ്തിവരാത്തത് മൂന്നുണ്ട;്
‘മതി’എന്നുപറയാത്തത് നാലുണ്ട്:
16പാതാളവും വന്ധ്യയുെട ഗർഭപാ്രതവും
െവള്ളംകുടിച്ച തൃപ്തിവരാത്തഭൂമിയും
‘മതി’എന്നുപറയാത്തതീയും തെന്ന.
17അപ്പെനപരിഹസിക്കുകയും
അമ്മെയ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്ന

കണ്ണിെന
േതാട്ടരികെത്തകാക്കെകാത്തിപ്പറിക്കുകയും
കഴുകന ്കുഞ്ഞുങ്ങൾതിന്നുകയും െചയ്യ ം.
18 എനിക്ക് അതിവിസ്മയമായി േതാന്നുന്നത്

മൂന്നുണ്ട;്
എനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് നാലുണ്ട്:
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19ആകാശത്ത്കഴുകെന്റവഴിയും
പാറേമൽസർപ്പത്തിെന്റവഴിയും
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽകപ്പലിെന്റവഴിയും
കന്യകേയാടുകൂടി പുരുഷെന്റവഴിയും തെന്ന.
20വ്യഭിചാരിണിയുെട വഴിയുംഅങ്ങെനതെന്ന:
അവൾതിന്നു വായ് തുടച്ചിട്ട,്
‘ഞാൻ ഒരു േദാഷവും െചയ്തിട്ടില്ല’ എന്നു

പറയുന്നു.
21മൂന്നിെന്റനിമിത്തം ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു;
നാലിെന്റനിമിത്തംഅതിന് സഹിച്ച കൂടാ:
22ദാസൻരാജാവായാൽഅവെന്റനിമിത്തവും
േഭാഷൻ തിന്ന് തൃപ്തനായാൽ അവെന്റ

നിമിത്തവും
23 െവറുക്കെപ്പട്ട സ്്രതീയ്ക്കു വിവാഹം

കഴിഞ്ഞാൽഅവള െട നിമിത്തവും
ദാസി യജമാനത്തിയുെട സ്ഥാനം ്രപാപിച്ചാൽ

അവള െട നിമിത്തവും തെന്ന.
24ഭൂമിയിൽഎ്രതയും െചറിയവെയങ്കിലും
അത്യന്തംജ്ഞാനമുള്ളതു നാലുണ്ട്:
25ഉറുമ്പ്ബലഹീനജാതിഎങ്കിലും
അത് േവനല്ക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ച

വയ്ക്കുന്നു.
26കുഴിമുയൽശക്തിയില്ലാത്തജാതിഎങ്കിലും
അത് പാറയിൽപാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
27െവട്ട ക്കിളിക്ക് രാജാവില്ലഎങ്കിലും
അെതാെക്കയുംഅണിയണിയായി പുറെപ്പടുന്നു.
28പല്ലിെയൈകെകാണ്ട് പിടിക്കാംഎങ്കിലും †

† 30. 28 പല്ലിെയൈകെകാണ്ട് പിടിക്കാം എങ്കിലും തെന്റസ്വന്തം
ൈകെകാണ്ട് വല െനയ്യന്ന ചിലന്തിെയ ൈകെകാണ്ട് പിടിക്കാം
എങ്കിലും
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അവ രാജാക്കന്മാരുെട അരമനകളിൽ
പാർക്കുന്നു.

29ചന്തമായി നടെകാള്ളന്നത് മൂന്നുണ്ട;്
ചന്തമായി നടക്കുന്നത് നാലുണ്ട:്
30മൃഗങ്ങളിൽശക്തിേയറിയതും
ഒന്നിനും വഴിമാറാത്തതുമായസിംഹവും
31 ഗര് േവ്വാട് നടക്കുന്ന പൂവന ്േകാഴിയും‡

േകാലാട്ട െകാറ്റനും
ൈസന്യസേമതനായ രാജാവും തെന്ന.
32നീ നിഗളിച്ച് േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിക്കുകേയാ
േദാഷം നിരൂപിക്കുകേയാ െചയ്തുേപാെയങ്കിൽ
ൈകെകാണ്ട് വായ് െപാത്തിെക്കാള്ള ക.
33പാല് കടഞ്ഞാൽെവണ്ണയുണ്ടാകും;
മൂക്കു െഞക്കിയാൽ േചാരവരും;
േകാപം ഇളക്കിയാൽവഴക്കുണ്ടാകും.

31
1െലമൂേവൽരാജാവിെന്റവചനങ്ങൾ;
അവെന്റ അമ്മ അവന് ഉപേദശിച്ച െകാടുത്ത

അരുളപ്പാട.്
2മകേന,എന്ത്?ഞാൻ ്രപസവിച്ച മകേനഎന്ത?്
എെന്റ േനർച്ചകള െട മകേന,എന്ത?്
3സ്്രതീകൾക്ക് നിെന്റബലെത്തയും
രാജാക്കന്മാെര നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നിെന്റ

വഴികെളയുംഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുത.്
4 വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക്

േചർന്നതല്ല;
െലമൂേവേല, രാജാക്കന്മാർക്ക്അത് േചർന്നതല്ല;
മദ്യാസക്തി ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് ഉചിതവുമല്ല.
‡ 30. 31 പൂവന് േകാഴിയും യുദ്ധകുതിരയും
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5അവർമദ്യപിച്ചിട്ട,്നിയമം മറന്നുേപാകുവാനും
പീഡിതരുെട ന്യായം മറിച്ച കളയുവാനും

ഇടവരരുത.്
6നശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവന് മദ്യവും
മേനാവ്യസനമുള്ളവന് വീഞ്ഞും െകാടുക്കുക.
7അവൻമദ്യപിച്ചിട്ട,്തെന്റ ദാരി്രദ്യം മറക്കുകയും
തെന്റ അരിഷ്ടത ഓർക്കാതിരിക്കുകയും

െചയ്യെട്ട.
8ഊമനു േവണ്ടി നിെന്റവായ് തുറക്കുക;
ക്ഷയിച്ച േപാകുന്ന എല്ലാവരുെടയും കാര്യത്തിൽ

തെന്ന.
9 നിെന്റ വായ് തുറന്ന് നീതിേയാെട ന്യായം

വിധിക്കുക;
എളിയവനും ദരി്രദനും ന്യായപാലനം

െചയ്തുെകാടുക്കുക.
10സാമർത്ഥ്യമുള്ളഭാര്യെയആർക്ക്കിട്ട ം?
അവള െടവില മുത്തുകളിലുംഏറിയത്.
11ഭർത്താവിെന്റഹൃദയംഅവെളവിശ്വസിക്കുന്നു;
അവെന്റലാഭത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല.
12അവൾതെന്റആയുഷ്ക്കാലെമാെക്കയും
അവന് തിന്മയല്ലനന്മതെന്നെചയ്യന്നു.
13അവൾആട്ട േരാമവും ചണവുംസമ്പാദിച്ച്
താത്പര്യേത്താെട സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട്

േവലെചയ്യന്നു.
14അവൾകച്ചവടക്കപ്പൽേപാെലയാകുന്നു;
ദൂരത്തുനിന്ന്ആഹാരം െകാണ്ടുവരുന്നു.
15 അവൾ അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ്,

വീട്ടിലുള്ളവർക്ക്ആഹാരവും
േവലക്കാരികൾക്ക്ഓഹരിയും െകാടുക്കുന്നു.
16 അവൾ ഒരു നിലത്തിേന്മൽ ദൃഷ്ടിവച്ച് അത്

വാങ്ങുന്നു;
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സമ്പാദ്യം െകാണ്ട് അവൾ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം
നട്ട ണ്ടാക്കുന്നു.

17അവൾബലംെകാണ്ട്അരമുറുക്കുകയും
ഭുജങ്ങെളശക്തീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
18 തെന്റ വ്യാപാരം ആദായമുള്ളെതന്ന് അവൾ

അറിയുന്നു;
അവള െട വിളക്ക് രാ്രതിയിൽ

െകട്ട േപാകുന്നതുമില്ല.
19അവൾെനയ്ത്തുദണ്ഡിന്ൈകനീട്ട ന്നു;
അവള െടവിരൽതക്ളി പിടിക്കുന്നു.
20 അവൾ തെന്റ ൈക എളിയവർക്കുേവണ്ടി

തുറക്കുന്നു;
ദരി്രദന്മാരുെടഅടുക്കേലക്ക്ൈകനീട്ട ന്നു.
21തെന്റവീട്ട കാെരക്കുറിച്ച് അവൾഹിമകാലത്ത്

ഭയെപ്പടുന്നില്ല;
അവള െട വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ചുവപ്പ

കമ്പിളി ഉണ്ടേല്ലാ.
22അവൾതനിക്ക് പരവതാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു;
ചണപട്ട ം ധൂ്രമവസ്്രതവുംഅവള െട ഉടുപ്പ്.
23 േദശത്തിെല മൂപ്പന്മാേരാടുകൂടി ഇരിക്കുേമ്പാൾ
അവള െട ഭർത്താവ് പട്ടണവാതില്ക്കൽ

്രപസിദ്ധനാകുന്നു.
24അവൾചണവസ്്രതം ഉണ്ടാക്കിവില്ക്കുന്നു;
അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരെന

ഏല്പിക്കുന്നു.
25ബലവും മഹിമയുംഅവള െട ഉടുപ്പ്;
ഭാവികാലംഓർത്ത്അവൾപുഞ്ചിരി തൂകുന്നു.
26അവൾജ്ഞാനേത്താെടവായ് തുറക്കുന്നു;
ദയയുള്ളഉപേദശംഅവള െട നാവിേന്മൽഉണ്ട്.
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27 വീട്ട കാരുെട െപരുമാറ്റം അവൾ
്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുന്നു;

െവറുെതഇരുന്നുഅേഹാവൃത്തികഴിക്കുന്നില്ല.
28അവള െടമക്കൾഎഴുേന്നറ്റ്അവെള ‘ഭാഗ്യവതി’

എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു;
അവള െട ഭർത്താവുംഅവെള ്രപശംസിക്കുന്നത:്
29 “അേനകം തരുണികൾ സാമർത്ഥ്യം

കാണിച്ചിട്ട ണ്ട്;
നീേയാഅവെരല്ലാവരിലും േ്രശഷ്ഠയായിരിക്കുന്നു”.
30 ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവും

ആകുന്നു;
യേഹാവാഭക്തിയുള്ള സ്്രതീേയാ

്രപശംസിക്കെപ്പടും.
31 അവള െട ൈകകള െട ഫലം അവൾക്ക്

െകാടുക്കുവിൻ;
അവള െട സ്വന്ത്രപവൃത്തികൾ

പട്ടണവാതില്ക്കൽ അവെള
്രപശംസിക്കെട്ട.
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