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സദൃശവാക്യങ്ങൾ
സുഭാഷിതങ്ങൾെക്കാരു

ആമുഖം
1ദാവീദിെന്റപു്രതനും ഇ്രസാേയൽരാജാവുമായ
ശേലാേമാെന്റസുഭാഷിതങ്ങൾ:
2 മനുഷ്യർക്കു ജ്ഞാനവും ശിക്ഷണവും

േനടുന്നതിനും
വിേവകവചനങ്ങൾ ്രഗഹിക്കുന്നതിനും;

3 പരിജ്ഞാനേത്താെടയുള്ള െപരുമാറ്റം, നീതി,
ന്യായം,ഔചിത്യം
എന്നിവയ്ക്കുള്ള ്രപേബാധനം ലഭിക്കാനും;

4ലളിതമാനസർക്കു*കാര്യ്രപാപ്തിയും,
യുവാക്കൾക്കു പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും
്രപദാനംെചയ്യന്നതിനും—

5ഈസുഭാഷിതങ്ങൾേകട്ട്ജ്ഞാനിതെന്റഅറിവ്
വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും
വിേവകികൾമാർഗദർശനം േനടുന്നതിനും—

6സുഭാഷിതങ്ങള ംസാദൃശ്യകഥകള ം
സൂക്തങ്ങള ം കടങ്കഥകള ം
്രഗഹിക്കുന്നതിനും

ഇവ ്രപേയാജന്രപദമാകും.

7 യേഹാവാഭക്തി പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഉറവിടമാകുന്നു

* 1:4 സദൃശവാക്യങ്ങളിൽ ലളിതമാനസർ, എന്ന വാക്കിെന്റ
എ്രബായപദത്തിന,് ധാർമികേബാധമില്ലാെത, ദുഷ്ടതയിേലക്കു
തിരിഞ്ഞവർഎന്നഅർഥം െപാതുേവനൽകെപ്പടുന്നു.
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എന്നാൽ േഭാഷർ†ജ്ഞാനവും ശിക്ഷണവും
നിരാകരിക്കുന്നു.

ജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള
ആഹ്വാനം

്രപേലാഭനങ്ങെള അതിജീവിക്കാനുള്ള
മുന്നറിയിപ്പ്
8എെന്റ കുേഞ്ഞ,‡ നിെന്റ പിതാവിെന്റ ശിക്ഷണം

്രശദ്ധിക്കുകയും
നിെന്റ മാതാവിെന്റ ഉപേദശം
അവഗണിക്കുകയുംഅരുത.്

9 അവ നിെന്റ ശിരസ്സിന് അഴേകകുന്ന ഒരു
ലതാമകുടവും
നിെന്റ കഴുത്തിൽ ഒരു അലങ്കാരഹാരവും
ആയിരിക്കും.

10 എെന്റ കുേഞ്ഞ, പാപികൾ നിെന്ന
വശീകരിച്ചാൽ,
അവർക്കുവിേധയെപ്പട്ട േപാകരുത.്

11 അവർ ഇ്രപകാരം പറേഞ്ഞക്കാം:
“ഞങ്ങേളാെടാപ്പം വരൂ;
നമുക്കു രക്തത്തിനായി§പതിയിരിക്കാം,
ഒരുവിേനാദത്തിനായി,നിരുപ്രദവകാരിെക്കതിേര
കരുക്കൾനീക്കാം;

12 പാതാളെമന്നേപാെല നമുക്കവെര ജീവേനാെട
വിഴുങ്ങാം,

† 1:7 സദൃശവാക്യങ്ങളിലും വിവിധ പഴയനിയമഭാഗങ്ങളിലും,
േഭാഷൻ എന്ന വാക്കിന് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന എ്രബായപദങ്ങൾ
ധാർമികമായി അധഃപതിച്ചവെര സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‡ 1:8 മൂ.ഭാ.
എെന്റ മകേന; വാ. 10,15 കാണുക. § 1:11 രക്തത്തിനായി,
വിവക്ഷിക്കുന്നത് െകാല്ല ന്നതിനായി.
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ശവക്കുഴിയിേലക്കുനിപതിക്കുന്നവെരേപ്പാെല
നമുക്കവെര മുഴുവനായി
വിഴുങ്ങിക്കളയാം;

13 വിവിധതരം അമൂല്യവസ്തുക്കൾ നമുക്കു
പിടിെച്ചടുക്കാം
നമ്മുെട വീടുകൾ െകാള്ളമുതൽെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കാം;

14ഞങ്ങേളാെടാപ്പം പങ്കുേചരൂ;
നമുെക്കല്ലാവർക്കുംഒരുപണസഞ്ചിയിൽനിന്നു
പങ്കുപറ്റാം”—

15എെന്റകുേഞ്ഞ,അവേരാെടാപ്പം േപാകരുേത,
അവരുെട പാതകളിൽ പാദം
പതിയുകയുമരുേത;

16കാരണംഅവരുെടപാദംതിന്മ്രപവൃത്തികളിേലക്ക്
്രദുതഗമനംെചയ്യന്നു,
രക്തംചിന്തുന്നതിന്അവർതിടുക്കംകൂട്ട ന്നു.

17പക്ഷികൾ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
വലവിരിക്കുന്നത്എ്രതനിരർഥകം!

18എന്നാൽഈമനുഷ്യർസ്വരക്തത്തിനായിത്തെന്ന
പതിയിരിക്കുന്നു;
അവർ സ്വന്തം ജീവനായിത്തെന്ന വല
വിരിക്കുന്നു!

19 അതി്രകമങ്ങളിലൂെട േനട്ടങ്ങൾ
െകായ്യന്നവരുെടെയല്ലാം ഗതി
ഇ്രപകാരംതെന്നയാണ;്
ൈകവശമാക്കുന്നവരുെട ജീവെനത്തെന്ന
അത്അപഹരിക്കുന്നു.

ജ്ഞാനംഅവഗണിക്കരുത്
20 െതരുേവാരങ്ങളിൽനിന്നു ജ്ഞാനം

ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു,
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ചത്വരങ്ങളിൽനിന്ന് അവൾ
ശബ്ദമുയർത്തുന്നു;

21 ശബ്ദമുഖരിതമായ െതരുേക്കാണിൽനിന്ന്
അവൾഉറെക്കവിളിച്ച പറയുന്നു,
നഗരകവാടത്തിൽ അവൾ ്രപഭാഷണം
നടത്തുന്നു:

22 “ലളിതമാനസേര, എ്രതനാൾ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട മൂഢതയിൽഅഭിരമിക്കും?
പരിഹാസികേള, എ്രതനാൾ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട പരിഹാസത്തിൽരസിക്കും?
േഭാഷേര, എ്രതനാൾ നിങ്ങൾ
പരിജ്ഞാനെത്തെവറുക്കും?

23എെന്റശാസനേകട്ട്അനുതപിക്കുക.
അേപ്പാൾഎെന്റഹൃദയംഞാൻനിങ്ങള മായി
പങ്കുെവക്കും,
എെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയിക്കും.

24എന്നാൽഞാൻനിങ്ങെളവിളിച്ചേപ്പാൾനിങ്ങൾ
വന്നില്ല;
സഹായവാഗ്ദാനവുമായി ഞാൻ നിങ്ങെള
സമീപിച്ച ;ആരും ഗൗനിച്ചതുമില്ല.

25എെന്റഉപേദശങ്ങെളല്ലാം നിങ്ങൾനിരാകരിച്ച ;
എെന്റശാസനസ്വീകരിച്ചതുമില്ല.

26അതുെകാണ്ടുഞാൻനിങ്ങള െടദുരന്തങ്ങളിൽ
പുഞ്ചിരിക്കും;
അത്യാഹിതങ്ങൾ നിങ്ങെള
തകിടംമറിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
പരിഹസിക്കും—

27 അത്യാഹിതങ്ങൾ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ േപാെല
നിങ്ങൾക്കുേമൽആഞ്ഞടിക്കുേമ്പാൾ,
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ദുരന്തങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല നിങ്ങെള
തൂെത്തറിയുേമ്പാൾ,
ദുരിതവും വ്യഥയും നിങ്ങെള
കീഴടക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന.

28 “അേപ്പാൾഅവർഎേന്നാട് േകണേപക്ഷിക്കും,
എന്നാൽഞാൻഉത്തരംഅരുള കയില്ല;
അവർ ഉത്കണ്ഠേയാെട എെന്ന
അേന്വഷിച്ച നടക്കും, എങ്കിലും
കെണ്ടത്തുകയില്ല,

29അവർപരിജ്ഞാനെത്തെവറുത്തു
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നത്
െതരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.

30അവർഎെന്റഉപേദശംതിരസ്കരിച്ച്
ശാസനെയപുച്ഛിച്ച ,

31 അതുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങള െട കർമഫലം
അനുഭവിക്കും
അവരുെട ദുരുപായങ്ങള െട ഫലംെകാണ്ട്
അവർക്കുശ്വാസംമുട്ട ം.

32 ലളിതമാനസരുെട അപഥസഞ്ചാരം അവെര
മരണത്തിേലക്കുതള്ളിയിടും,
േഭാഷരുെടഅലംഭാവംഅവെരനശിപ്പിക്കും;

33 എന്നാൽ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുന്നവർ
സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കും
അനർഥഭീതികൂടാെതസ്വസ്ഥരായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.”

2
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ്രപതിഫലം
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1 എെന്റ കുേഞ്ഞ,* നീ എെന്റ വചനങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ച്
എെന്റ കൽപ്പനകൾ നിെന്റയുള്ളിൽ
സൂക്ഷിച്ച െവക്കുകയും

2 ജ്ഞാനത്തിനുേവണ്ടി നിെന്റ കാതുകൾ
തിരിക്കുകയും
വിേവകത്തിനായി ഹൃദയം ്രശദ്ധേയാെട
െവക്കുകയുംെചയ്യ ക.

3ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടി േകണേപക്ഷിക്കുകയും
വിേവകത്തിനായി നിലവിളിക്കുകയും
െചയ്യ ക.

4 അതിെന നീ െവള്ളി എന്നതുേപാെല
അേന്വഷിക്കുകയും
നിഗൂഢനിധി എന്നതുേപാെല േതടുകയും
െചയ്യ ക.

5അേപ്പാൾനീയേഹാവേയാടുള്ളഭക്തിഎെന്തന്നു
്രഗഹിക്കുകയും,
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനം
കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യ ം.

6 കാരണം ജ്ഞാനം ്രപദാനംെചയ്യന്നത്
യേഹാവയാണ;്
പരിജ്ഞാനവും വിേവകവും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്
തിരുവായിൽനിന്നാണ.്

7 പരമാർഥികൾക്ക് അവിടന്ന് വിജയം
സം്രഗഹിച്ച െവക്കുന്നു,
നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക്അവിടന്ന്
ഒരുസംരക്ഷണവലയമാണ്,

8 നീതിനിഷ്ഠരുെട കാലഗതി അവിടന്നു
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും

* 2:1 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന
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തെന്റ വിശ്വസ്തെര സംരക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

9അങ്ങെനനീ,നീതിയുക്തവും ന്യായമായതും
ഔചിത്യമായതുമായ സകലമാർഗവും
്രഗഹിക്കും.

10 കാരണം നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം
ഉദയംെചയ്യ ം
പരിജ്ഞാനം നിെന്റ ആത്മാവിന്
ഇമ്പമായിരിക്കും.

11വിേവചനശക്തിനിെന്നസംരക്ഷിക്കും,
വിേവകം നിെന്നകാത്തുപരിപാലിക്കും.

12 ജ്ഞാനം നിെന്ന ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട
വഴികളിൽനിന്നും
വഴിപിഴച്ചവരുെട ഉപേദശത്തിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കും,

13ഇരുളടഞ്ഞവഴികളിൽസഞ്ചരിേക്കണ്ടതിന്
അവർസത്യത്തിെന്റ മാർഗം വിട്ട കളയുന്നു,

14 അവർ തിന്മയുെട ൈവകൃതങ്ങളിൽ
ആേമാദിക്കുകയും
ദുഷ്ടതയിൽആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്നു,

15അവരുെട മാർഗംകുടിലതനിറഞ്ഞതാണ്
അവരുെട ആസൂ്രതണങ്ങൾ
വ്രകതനിറഞ്ഞതുമാണ.്

16ജ്ഞാനംനിെന്നവ്യഭിചാരിണിയിൽനിന്നും
ൈലംഗികധാർമികതയില്ലാത്തവള െട
്രപേലാഭനഭാഷണങ്ങളിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കും,
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17 അവൾ തെന്റ യൗവനകാല ഭർത്താവിെന
ഉേപക്ഷിക്കുകയും
ൈദവമുമ്പാെകയുള്ള അവള െട ഉടമ്പടി
അവഗണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

18അവള െട ഭവനം മരണത്തിേലക്കും
അവള െട വഴികൾ പേരതാത്മാക്കള െട
സമീപേത്തക്കും നയിക്കുന്നു.

19അവള െട സമീപേത്തക്കു േപാകുന്ന പുരുഷൻ
മടങ്ങിവരുന്നില്ല,
ജീവനിേലക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങിെയത്താൻ
അവന് കഴിയുകയില്ല.

20ആയതിനാൽ, നീ സജ്ജനത്തിെന്റ പാതയിൽ
നടക്കുകയും
ധർമിഷ്ഠരുെടവഴികൾപിൻതുടരുകയുംേവണം.

21കാരണംപരമാർഥികൾ േദശത്ത് വസിക്കും
നിഷ്കളങ്കർഅവിെടസുസ്ഥിരരായിരിക്കും;

22 എന്നാൽ ദുഷ്ടമനുഷ്യർ േദശത്തുനിന്ന്
വിേച്ഛദിക്കെപ്പടും,
വഞ്ചകർഅവിെടനിന്ന്ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടും.

3
ജ്ഞാനത്തിെന്റഅധികസത്ഫലങ്ങൾ

1 എെന്റ കുേഞ്ഞ,* എെന്റ ഉപേദശം നീ
വിസ്മരിക്കരുത,്
എെന്റ കൽപ്പനകൾ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ച െവക്കുക,

2 അവ നിെന്റ ആയുസ്സ് പല വർഷങ്ങൾ
ദീർഘിപ്പിക്കും

* 3:1 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന;വാ. 11, 21കാണുക.
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അവ നിനക്കു സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും
്രപദാനംെചയ്യ ം.

3 ആത്മാർഥതയും വിശ്വസ്തതയും നിെന്ന
വിട്ട പിരിയാതിരിക്കെട്ട;
അവനിെന്റകഴുത്തിൽഅണിയുക,
നിെന്റ ഹൃദയഫലകത്തിൽ
ആേലഖനംെചയ്യ ക.

4അേപ്പാൾ നീ ൈദവത്തിെന്റയും മനുഷ്യരുെടയും
ദൃഷ്ടിയിൽ
്രപീതിയുംസൽേപ്പരുംസമ്പാദിക്കും.

5 പൂർണഹൃദയേത്താെട നീ യേഹാവയിൽ
വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക
സ്വന്തവിേവകത്തിൽആ്രശയിക്കുകയുമരുത;്

6നിെന്റെചയ്തികെളല്ലാംൈദവികാംഗീകാരമുള്ളതായിരിക്കെട്ട,
അവിടന്ന് നിെന്റ സഞ്ചാരപാതകൾ
േനേരയാക്കും.†

7സ്വബുദ്ധിയിൽ,നീജ്ഞാനിെയന്നു ഭാവിക്കരുത;്
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് തിന്മയിൽനിന്ന്
അകന്നുനിൽക്കുക.

8ഇതു നിെന്റശരീരത്തിന്ആേരാഗ്യവും
അസ്ഥികൾക്ക് േപാഷണവും നൽകും.

9 നിെന്റ സമ്പത്തുെകാണ്ട് യേഹാവെയ
ബഹുമാനിക്കുക
നിെന്റ എല്ലാ വിളവുകള െടയും
ആദ്യഫലംെകാണ്ടുംതെന്ന;

† 3:6 അഥവാ,നിെന്നവഴിനടത്തും
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10 അേപ്പാൾ നിെന്റ ധാന്യപ്പ രകൾ സമൃദ്ധമായി
നിറയും
നിെന്റ ഭരണികൾ പുതുവീഞ്ഞിനാൽ
കവിെഞ്ഞാഴുകും.

11 എെന്റ കുേഞ്ഞ, യേഹാവയുെട ശിക്ഷണം
നിരസിക്കരുത,്
അവിടെത്ത ശാസനേയാട് അമർഷം
േതാന്നുകയുമരുത,്

12 കാരണം, ഒരു പിതാവ് തെന്റ ്രപിയപു്രതേനാട്
എന്നതുേപാെല
യേഹാവ, താൻ സ്േനഹിക്കുന്നവെര
ശിക്ഷിക്കുന്നു.‡

13ജ്ഞാനംകെണ്ടത്തുകയും
വിേവകം േനടുകയും െചയ്യന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ,

14 കാരണം അവൾ§ െവള്ളിെയക്കാൾ
ആദായകരവും
കനകെത്തക്കാൾലാഭകരവുമാണ.്

15അവൾമാണിക്യെത്തക്കാൾഅമൂല്യമാണ;്
നീ അഭിലഷിക്കുന്നെതാന്നും അതിനു
തുല്യമാകുകയില്ല.

16അവൾവലതുകരത്തിൽ ദീർഘായുസ്സ ം;
ഇടതുകരത്തിൽ ധനസമൃദ്ധിയും
ബഹുമതിയും വാഗ്ദാനംെചയ്യന്നു.

17അവള െടവഴികൾആനന്ദേഹതുവും
അവള െടപാതകെളല്ലാംസമാധാനപൂർണവും
ആകുന്നു.

‡ 3:12 എ്രബാ. 12:6 § 3:14 അവൾ,വിവക്ഷിക്കുന്നത്ജ്ഞാനം
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18 അവെള ആലിംഗനംെചയ്യന്നവർക്ക് അവൾ
ഒരു ജീവവൃക്ഷം;
അവെള മുറുെകപ്പിടിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതരാകും.

19 ജ്ഞാനത്താൽ യേഹാവ ഭൂമിക്ക്
അടിസ്ഥാനശില പാകി,
വിേവകത്താൽ അവിടന്ന് ആകാശെത്ത
തൽസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ച ;

20 അവിടെത്ത പരിജ്ഞാനത്താൽ ആഴങ്ങൾ
െപാട്ടിപ്പിളർന്നു,
ആകാശംതുഷാരബിന്ദുക്കൾെപാഴിക്കുന്നു.

21 എെന്റ കുേഞ്ഞ, ജ്ഞാനവും
വിേവചനശക്തിയും നിലനിർത്തുക,
അവ നിെന്റ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനിന്നു
മറയാതിരിക്കെട്ട;

22കാരണംഅവനിനക്കുജീവനും,
നിെന്റ കഴുത്തിൽ ഒരു അലങ്കാരമാലയും
ആയിരിക്കെട്ട.

23അേപ്പാൾനീനിെന്റവഴികളിൽസുരക്ഷിതനായി
മുേന്നറും,
നിെന്റകാലടികൾഇടറുകയുമില്ല.

24 കിടക്കയിേലക്കുേപാകുേമ്പാൾ നിനക്കു
ഭയമുണ്ടാകുകയില്ല;
നീ കിടക്കുകയും ഉടെനതെന്ന
സുഖനി്രദയിലമരുകയും െചയ്യ ം

25െപെട്ടന്നുസംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തേമാ
ദുഷ്ടരുെട നാശേമാ കണ്ട് നീ
സംഭീതനാകരുത,്
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26കാരണംയേഹാവയാണ് നിെന്റസുരക്ഷിതത്വം
അവിടന്ന്നിെന്റപാദംെകണിയിലകെപ്പടാെത
കാത്തുെകാള്ള ം.

27നന്മെചയ്യാൻനിനക്ക്അധികാരമുള്ളേപ്പാൾ,
അർഹതെപ്പട്ടവർക്ക് അതു ലഭ്യമാക്കാൻ
വിമുഖതകാട്ടരുത.്

28 നിനക്ക് ഇേപ്പാൾ സഹായിക്കാൻ
സാധിക്കുെമങ്കിൽ,

“പിെന്നവരിക,നാെളേനാക്കാം,”
എന്നുനിെന്റഅയൽവാസിേയാട് പറയരുത്.

29 നിെന്റ സമീപത്ത് നിെന്ന ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടു
വസിക്കുന്ന,
നിെന്റ അയൽവാസിെക്കതിേര നീ
ദുരാേലാചനനടത്തരുത.്

30നിനക്കുനിരുപ്രദവകാരിയായ മനുഷ്യെനതിേര,
യാെതാരുകാരണവശാലും കലഹിക്കരുത.്

31അ്രകമിേയാട്അസൂയെപ്പടുകേയാ
അയാള െട പാത െതരെഞ്ഞടുക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.്

32വ്രകതയുള്ളവർയേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു
എന്നാൽ പരമാർഥതയുള്ളവേരാട് അവിടന്ന്
വിശ്വസ്തതപുലർത്തുന്നു.

33ദുഷ്ടരുെട ഭവനെത്തയേഹാവശപിക്കുന്നു,
നീതിനിഷ്ഠരുെട ഭവനെത്തേയാ, അവിടന്ന്
അനു്രഗഹിക്കുന്നു.

34പരിഹാസികെളഅവിടന്ന്അപഹസിക്കുന്നു,
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എന്നാൽ വിനയാന്വിതർക്ക് അവിടന്ന്
കൃപെചാരിയുന്നു.*

35ജ്ഞാനികൾബഹുമാനാർഹരായിത്തീരുന്നു,
േഭാഷെര അപമാനത്തിന്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കും.

4
ജ്ഞാനംസർേവാന്നതം

1 എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള,* പിതാവിെന്റ
നിർേദശങ്ങൾ ്രശവിക്കുക;
അതിൽ ്രശദ്ധനൽകി വിേവചനശക്തി
ൈകവരിക്കുക.

2 കാരണം ഞാൻ നിനക്കു സദുപേദശം
നൽകുന്നു,
എെന്റഅഭ്യസനം നിരാകരിക്കരുത.്

3ഞാനുംഎെന്റപിതാവിനു മകനും
മാതാവിെന്റ ഏക ഓമനസന്താനവും
ആയിരുന്നു.

4 എെന്റ പിതാവ് എെന്ന പഠിപ്പിച്ച് എേന്നാട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:

“എെന്റ വാക്കുകൾ നീ ഹൃദയപൂർവം
സ്വീകരിക്കുക;
എെന്റകൽപ്പനകൾപാലിച്ചാൽനീ ജീവിക്കും.

5ജ്ഞാനം േനടുക,വിേവകംആർജിക്കുക;
എെന്റ വാക്കുകൾ വിസ്മരിക്കുകേയാ
അവയിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുകേയാ
അരുത.്

6ജ്ഞാനെത്ത ഉേപക്ഷിക്കരുത,് അവൾ നിെന്ന
സംരക്ഷിക്കും;

* 3:34 യാേക്കാ. 4:6;1പേ്രതാ. 5:5 * 4:1 മൂ.ഭാ. എെന്റ മകേന;
വാ. 10, 20കാണുക
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അവെള സ്േനഹിക്കുക, അവൾ നിനക്കു
കാവൽനിൽക്കും.

7 ജ്ഞാനം പരമ്രപധാനമാണ;് ആകയാൽ നീ
ജ്ഞാനംൈകവരിക്കുക.
നിനക്കുള്ളെതല്ലാം െചലവഴിച്ചിട്ടായാലും†
അറിവ് സമ്പാദിക്കുക.

8 അവെള‡ താേലാലിക്കുക, അവൾ നിെന്ന
ഉയർത്തും;
അവെളആലിംഗനംെചയ്യ ക,അവൾ നിെന്ന
ആദരിക്കും.

9 അവൾ നിെന്റ ശിരസ്സിന് അഴേകകുന്ന ഒരു
ലതാമകുടംഅണിയിക്കുകയും
േശാഭയുള്ള കിരീടം നിനക്ക് ഉപഹാരമായി
നൽകുകയും െചയ്യ ം.”

10 എെന്റ കുേഞ്ഞ, എെന്റ വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിച്ച്
അവഅംഗീകരിക്കുക,
എന്നാൽ നീ ദീർഘായുസ്സ ള്ള
വ്യക്തിയായിരിക്കും.

11 ഞാൻ നിെന്ന ജ്ഞാനമാർഗത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നു
േനരായ പാതകളിൽ നിെന്ന നടത്തുകയും
െചയ്യന്നു.

12നീ നടക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ കാലടികൾക്കു തടസ്സം
േനരിടുകയില്ല;
ഓടുേമ്പാൾ,നീ ഇടറിവീഴുകയുമില്ല.

13 ശിക്ഷണം മുറുെകപ്പിടിക്കുക, അതിെന
ൈകെവടിയരുത;്

† 4:7 അഥവാ, മറ്റള്ളെതന്തു െചയ്താലും ‡ 4:8 അവൾ,
വിവക്ഷിക്കുന്നത്ജ്ഞാനം
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അതിെന സംരക്ഷിക്കുക, കാരണം
അതാകുന്നു നിെന്റജീവൻ.

14ദുഷ്ടരുെട വഴിയിൽനീ ്രപേവശിക്കരുത്
ദുർമാർഗികള െട പാതയിൽ നീ
സഞ്ചരിക്കുകയുമരുത.്

15 അത് ഒഴിവാക്കുക, ആ വഴിയിൽക്കൂടി
സഞ്ചരിക്കരുത;്
അത് വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് നിെന്റ ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു
കുതിക്കുക.

16 കാരണം അകൃത്യംെചയ്യന്നതുവെര അവർക്ക്
ഉറക്കംവരികയില്ല;
ആെരെയങ്കിലുംവീഴ്ത്തിയിെല്ലങ്കിൽഅവെര
സുഖനി്രദൈകവിടുന്നു,

17അവർ ദുഷ്ടതയുെടആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു
അതി്രകമത്തിെന്റവീഞ്ഞുപാനംെചയ്യന്നു.

18 നീതിനിഷ്ഠരുെട പാത അരുേണാദയത്തിെല
്രപഭേപാെലയാകുന്നു,
അതു നട്ട ച്ചവെര അധികമധികമായി
്രപേശാഭിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

19 എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട പാതകൾ
േഘാരാന്ധകാരംേപാെലയാണ;്
ഏതിൽതട്ടിവീഴുെമന്ന്അവർഅറിയുന്നില്ല.

20എെന്റ കുേഞ്ഞ, എെന്റ വാക്കുകൾ സ്രശദ്ധം
്രശവിക്കുക;
എെന്റെമാഴികൾക്കു െചവിചായ ്ക്കുക.

21 അവ നിെന്റ കൺമുമ്പിൽനിന്നും മറയാൻ
അനുവദിക്കരുത,്
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അവ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽത്തെന്ന
സൂക്ഷിക്കുക;

22കാരണം,കെണ്ടത്തുന്നവർക്ക്അവജീവനും
അവരുെട ശരീരംമുഴുവൻ ആേരാഗ്യവും
നൽകുന്നു.

23 എല്ലാറ്റിനുമുപരി നിെന്റ ഹൃദയെത്ത
സംരക്ഷിക്കുക,
കാരണം അതിൽനിന്നാണ് ജീവെന്റ ഉറവ
ഉത്ഭവിക്കുന്നത.്

24വഞ്ചനനിെന്റവായിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുക;
ദുർഭാഷണത്തിൽനിന്നു നിെന്റ അധരങ്ങെള
അകറ്റിനിർത്തുക.

25നിെന്റ ദൃഷ്ടികൾഋജുവായിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ കണ്ണ കൾ മുൻേപാട്ട തെന്ന
പതിപ്പിക്കുക.

26നിെന്റപാദങ്ങൾക്കുപാതനിരപ്പാക്കുക§
അേപ്പാൾ നിെന്റ വഴികെളല്ലാം
സുസ്ഥിരമായിരിക്കും.

27 നീ വലേത്താേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ
വ്യതിചലിക്കരുത;്
നിെന്റ കാലുകൾ തിന്മയിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞിരിക്കെട്ട.

5
വ്യഭിചാരത്തിെനതിേര മുന്നറിയിപ്പ്

1എെന്റകുേഞ്ഞ,എെന്റജ്ഞാനം ്രശദ്ധിക്കുക,
ഉൾക്കാഴ്ചനിറഞ്ഞ എെന്റ സൂക്തങ്ങൾക്കു
െചവിചായ ്ക്കുക,

§ 4:26 അഥവാ,ആേലാചനനൽകുക
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2 അങ്ങെന നീ വിേവചനശക്തി
നിലനിർത്തുകയും
നിെന്റ അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം
്രപസ്താവിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.

3 വ്യഭിചാരിണിയുെട അധരങ്ങൾ േതൻ
െപാഴിക്കുന്നു,
അവള െട ഭാഷണം എണ്ണെയക്കാൾ
മൃദുവാകുന്നു;

4 എന്നാൽ ഒടുവിൽ അവൾ കാഞ്ഞിരംേപാെല
കയ ്പുള്ളവള ം
ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാള േപാെല
മൂർച്ചയുള്ളവള ംആയിത്തീരുന്നു.

5 അവള െട കാലടികൾ പാതാളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
അവള െട ചുവടുകൾ േനേര
പാതാളത്തിേലക്കുനയിക്കുന്നു.

6ജീവെന്റവഴിഅവൾചിന്തിക്കുന്നേതയില്ല;
അവള െട പാത ലക്ഷ്യമില്ലാെതഅലയുന്നത,്
അവൾഅത്അറിയുന്നതുമില്ല.

7 അതുെകാണ്ട് എെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങേള, എെന്ന
്രശദ്ധിക്കുക;
എെന്റ െമാഴികളിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും
വ്യതിചലിക്കരുത.്

8നീഅവളിൽനിന്നുംഅകന്നിരിക്കുക,
അവള െട വീട്ട വാതിലിേനാടു നീ
സമീപിക്കരുത,്

9 നിെന്റ ഊർജസ്വലത മറ്റള്ളവർക്കായി
നഷ്ടെപ്പടുത്താതിരിക്കുക*

* 5:9 അഥവാ, അങ്ങെനെചയ്താൽ നിനക്ക് നിെന്റ മാന്യത
നഷ്ടമാകും.
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നിെന്റ കുലീനത† ്രകൂരരായവർക്ക്
അടിയറവുെവക്കരുത,്

10 അന്യർ നിെന്റ സമ്പത്തുെകാണ്ട്
ആേഘാഷിക്കുകയും
നിെന്റ കഠിനാധ്വാനം അന്യഭവനെത്ത
സമ്പന്നമാക്കുകയും െചയ്യാതിരിക്കെട്ട.

11നിെന്റജീവിതാന്ത്യത്തിൽനീഞരങ്ങും,
നിെന്റ മാംസവും ശരീരവും
ക്ഷയിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന.

12 അേപ്പാൾ നീ പറയും, “ശിക്ഷണെത്ത ഞാൻ
എ്രതമാ്രതം െവറുത്തു!
എെന്റ ഹൃദയം ശാസനെയ എങ്ങെനെയല്ലാം
തിരസ്കരിച്ച !

13ഞാൻഎെന്റഗുരുക്കന്മാെരഅനുസരിച്ചില്ല
എെന്റ ്രപേബാധകെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

14ൈദവജനത്തിെന്റസഭാമേധ്യ
ഞാൻ സമ്പൂർണ നാശത്തിെന്റ വക്കിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു.”

15 നിെന്റ സ്വന്തം ജലസംഭരണിയിൽനിന്ന്
പാനംെചയ്യ ക,
നിെന്റ കിണറ്റിൽനിന്നുള്ള െവള്ളംമാ്രതം
കുടിക്കുക.‡

16 നിെന്റ നീരുറവകൾ െതരുേവാരങ്ങളിേലക്കു
കവിെഞ്ഞാഴുകണേമാ,
നിെന്റ അരുവികൾ ചത്വരങ്ങളിേലക്ക്
ഒഴുക്കണേമാ?§

† 5:9 മൂ.ഭാ. സംവത്സരങ്ങൾ ‡ 5:15 അതായത്, നിെന്റ
്രപിയപത്നിയുെട സ്േനഹംമാ്രതം പങ്കിടുക. § 5:16 അതായത്,
ആരുമായുംൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടാേമാ?
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17അതുനിേന്റതുമാ്രതമായിരിക്കെട്ട,
ഒരിക്കലും അത് അന്യരുമായി
പങ്കിടാനുള്ളതല്ല.

18നിെന്റജലധാരഅനുഗൃഹീതമാകെട്ട,
നിെന്റ യൗവനത്തിെല ധർമപത്നിയുെമാത്ത്
ആനന്ദിക്കുക.

19 അവൾ അനുരാഗിയായ മാൻേപട, അേത
അഴകാർന്നമാനിനും തുല്യം—
അവള െട മാറിടം എേപ്പാഴും നിെന്ന
തൃപ്തനാക്കെട്ട,
അവള െട േ്രപമത്താൽ നീ എേപ്പാഴും
ലഹരിപിടിച്ചവനായിരിക്കെട്ട.

20 എെന്റ കുേഞ്ഞ, അന്യപുരുഷെന്റ
ഭാര്യെയക്കണ്ടുനീ ഉന്മത്തനായിത്തീരുന്നത്
എന്തിന?്
ൈലംഗികധാർമികതയില്ലാത്തവള െട മാറിടം
പുണരുന്നതുംഎന്തിന?്

21 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ്രപവൃത്തികെളല്ലാം
യേഹാവയുെടസൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിലാണ,്
അവരുെട വഴികെളല്ലാം അവിടന്നു
പരിേശാധിക്കുന്നു.

22 ദുഷ്ടരുെട അപരാധങ്ങെളല്ലാം അവെര
െകണിയിൽെപ്പടുത്തുന്നു;
അവരുെട പാപച്ചരടുകൾതെന്ന അവെര
ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നു.

23 സ്വയനിയ്രന്തണമില്ലായ്കയാൽ അവർ
മൃതിയടയുന്നു,
മഹാേഭാഷത്തത്താൽ അവർ
വഴിപിഴച്ച േപാകുന്നു.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:1 xx സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:6

6
മടയരാകാതിരിക്കുക

1 എെന്റ കുേഞ്ഞ,* നീ അയൽവാസിക്കുേവണ്ടി
ജാമ്യം നിൽക്കുകേയാ
അന്യരുെട ബാധ്യതകൾക്കുേവണ്ടി
ൈകെയാപ്പ ചാർത്തുകേയാ
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

2നിെന്റസംസാരത്താൽനീ െകണിയിലകെപ്പട്ട ,
നിെന്റ അധരങ്ങളിെല വാക്കുകളാൽ നീ
പിടിക്കെപ്പട്ട .

3 എെന്റ കുേഞ്ഞ, നിെന്നത്തെന്ന
സ്വത്രന്തനാക്കാൻനീ ഇ്രപകാരം െചയ്യ ക,
നീ നിെന്റ അയൽവാസിയുെട ൈകകളിൽ
വീണുേപായേല്ലാ:

നീക്ഷീണിതനാകുന്നതുവെരഅേപക്ഷിക്കുക,†
(ഉത്തരംകിട്ട ംവെര)നിെന്റഅയൽവാസിക്കു
വി്രശമം നൽകയുമരുത!്

4നിെന്റകണ്ണ കൾക്ക് ഉറക്കവും
കൺേപാളകൾക്കു മയക്കവും
െകാടുക്കരുത.്

5കലമാൻനായാട്ട കാരെന്റൈകയിൽനിന്നും
പക്ഷികൾ േവട്ടക്കാരെന്റ കുടുക്കിൽനിന്നും
രക്ഷെപ്പടുന്നതുേപാെല, നിെന്നത്തെന്ന
സ്വത്രന്തനാക്കുക.

6 േഹ മടിയാ, നീ ഉറുമ്പുകള െട അടുത്തു
േപാകുക;

* 6:1 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന † 6:3അഥവാ, േപായിനിെന്നത്തെന്ന
വിനീതമാക്കുക.
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അതിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിച്ച്
ജ്ഞാനിയാകുക!

7അവയ്ക്ക്അധിപതികേളാ
േമൽേനാട്ടക്കാേരാ ഭരണംനടത്തുന്നവേരാ
ഇല്ല,

8 എന്നിട്ട ം അവ േവനൽക്കാലത്തു
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾസംഭരിക്കുന്നു
െകായ്ത്തുകാലത്ത് ഭക്ഷണം
സമാഹരിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

9 കുഴിമടിയാ, എ്രതനാൾ നീ ഇങ്ങെന
മടിപിടിച്ച കിടക്കും?
എേപ്പാഴാണ് നീ ഉറക്കം െവടിഞ്ഞുണരുന്നത?്

10ഒരൽപ്പം ഉറക്കം, ഒരൽപ്പം മയക്കം;
ഒരൽപ്പേനരംകൂടിൈകകൾെകട്ടിപ്പിണച്ചള്ള
വി്രശമം,

11 അങ്ങെന ദാരി്രദ്യം െകാള്ളക്കാെരേപ്പാെല
നിെന്റേമൽചാടിവീഴും
ദുർഭിക്ഷത ഒരു ആയുധപാണിെയേപ്പാെല
നിെന്നആ്രകമിക്കും.

12വഷളത്തവും ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ,
അധരങ്ങളിൽ വ്രകതയുമായി
ചുറ്റിനടക്കുന്നു,

13അവർകണ്ണിറുക്കിക്കാട്ട ന്നു,
കാലുകൾെകാണ്ട്ആംഗ്യം കാട്ട കയും
വിരലുകൾചലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു,
14 അവർ വഞ്ചനനിറഞ്ഞ ഹൃദയംെകാണ്ട്
കുടിലത്രന്തങ്ങൾആവിഷ്കരിക്കുന്നു—
അവർസദാകലഹംഇളക്കിവിടുന്നു.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:15 xxii സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:22

15 അങ്ങെന ക്ഷണേനരംെകാണ്ട് അവർ
ദുരന്തത്തിന് ഇരയാകുന്നു;
പരിഹാരമില്ലാെത അവർ ക്ഷണത്തിൽ
തകർക്കെപ്പടുന്നു.

16 യേഹാവ െവറുക്കുന്ന ആറു
വസ്തുതകളണ്ട,്
ഏെഴണ്ണംഅവിടേത്തക്ക്അറപ്പാകുന്നു:

17അഹന്തനിറഞ്ഞകണ്ണ,്
വ്യാജംപറയുന്നനാവ്,
നിരപരാധിയുെട രക്തം െചാരിയുന്ന
ൈകകൾ,

18ദുരുപായം െമനയുന്നഹൃദയം,
അകൃത്യത്തിേലക്ക് ്രദുതഗതിയിൽപായുന്ന
കാലുകൾ,

19 നുണമാ്രതം പറഞ്ഞുകൂട്ട ന്ന
കള്ളസാക്ഷി,
സേഹാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത
വളർത്തുന്നമനുഷ്യനുംതെന്ന.

വ്യഭിചാരെത്തപ്പറ്റിയുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്
20 എെന്റ കുേഞ്ഞ, നിെന്റ പിതാവിെന്റ

കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കുക
നിെന്റ മാതാവിെന്റ ഉപേദശം
ഉേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്യരുത.്

21 അവ എേപ്പാഴും നിെന്റ ഹൃദയേത്താടു
േചർത്തുബന്ധിക്കുക;
അവനിെന്റകഴുത്തിനുചുറ്റ ം ഉറപ്പിക്കുക.

22നീ നടക്കുേമ്പാൾഅവനിനക്കുവഴികാട്ട ം;
നീ ഉറങ്ങുേമ്പാൾ അവ നിനക്കു
കാവലാളായിരിക്കും;
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നീ ഉണരുേമ്പാൾഅവനിെന്നഉപേദശിക്കും.
23കാരണംഈകൽപ്പനഒരു ദീപവും
ഈഉപേദശം ഒരു ്രപകാശവുംആകുന്നു,

ശിക്ഷണത്തിനുള്ളശാസനകൾ
ജീവെന്റ മാർഗംതെന്ന,

24അവനിെന്നവ്യഭിചാരിണിയിൽനിന്നും
ൈലംഗികധാർമികതയില്ലാത്തവള െട
മധുരഭാഷണത്തിൽനിന്നുംസൂക്ഷിക്കും.

25 അവള െട േമനിയഴകിനാൽ നിെന്റ ഹൃദയം
ആസക്തമാകരുത്
അവള െട േമാഹിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണ കളിൽ നീ
കുരുങ്ങിേപ്പാകുകയുംഅരുത.്

26എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഒരു േവശ്യനിമിത്തം നീ
അപ്പനുറുക്കുകൾഇരേക്കണ്ടിവരും,
എന്നാൽ അന്യപുരുഷെന്റ ഭാര്യ
നിെന്റ ജീവെന െമാത്തമായിത്തെന്ന
ഇരയാക്കുന്നു.

27 ഒരു പുരുഷന് തെന്റ വസ്്രതം
കത്തിെയരിയാത്തവിധം
തെന്റ മടിത്തട്ടിേലക്ക് തീ േകാരിയിടാൻ
കഴിയുേമാ?

28 ഒരു മനുഷ്യന് തെന്റ പാദങ്ങൾക്കു െപാള്ളൽ
ഏൽപ്പിക്കാെത
എരിയുന്ന കനലിേന്മൽ നടക്കാൻ
കഴിയുേമാ?

29 അന്യപുരുഷെന്റ ഭാര്യയുമായി
കിടക്ക പങ്കിടുന്നവെന്റ ഗതിയും
ഇതുതെന്നയായിരിക്കും;
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അവെള സ്പർശിക്കുന്ന ഒരുവനും
ശിക്ഷിക്കെപ്പടാെത േപാകുന്നില്ല.

30 പട്ടിണിമൂലം, വിശപ്പടക്കാൻ
േമാഷ്ടിക്കുന്നവെന
ആരുംതെന്നനിന്ദിക്കുകയില്ല.

31 പിടിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ അയാൾ ഏഴിരട്ടി
മടക്കിെക്കാടുക്കണം,
േമാഷണമുതലിെന്റ മതിപ്പ മൂല്യം
തെന്റ ഭവനത്തിലുള്ളെതല്ലാംകൂടി
മതിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കിലും,
െകാടുേത്തമതിയാകൂ.

32എന്നാൽവ്യഭിചാരംെചയ്യന്നപുരുഷേനാ,തെന്റ
സ്വേബാധം നശിച്ചവൻതെന്ന;
അതു െചയ്യന്നവൻ ആരായാലും സ്വയം
നശിപ്പിക്കുന്നു.

33 മർദനവും മാനഹാനിയുമാണ് അയാള െട
ഭാഗേധയം,
അയാള െട നിന്ദ ഒരിക്കലും
തുടച്ച മാറ്റെപ്പടുകയില്ല.

34 അസൂയ ഒരു ഭർത്താവിെന്റ േകാപെത്ത
ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു,
്രപതികാരദിവസത്തിൽ അവൻ
യാെതാരുവിധകനിവും കാണിക്കുകയില്ല.

35 ഈ കാര്യത്തിൽ അവൻ യാെതാരുവിധ
നഷ്ടപരിഹാരവുംസ്വീകരിക്കുകയില്ല;
അത് എ്രത ഭീമമായത് ആയിരുന്നാലും
അവൻആേകാഴസ്വീകരിക്കുകയില്ല.
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7
വ്യഭിചാരിണിയായസ്്രതീക്കുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്

1 എെന്റ കുേഞ്ഞ, എെന്റ വചനങ്ങൾ
്രപമാണിക്കുകയും
എെന്റ കൽപ്പനകൾ നിെന്റ ഉള്ളിൽ
സം്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ക.

2എെന്റകൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കുക,എന്നാൽനീ
ജീവിക്കും;
എെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ നിെന്റ കണ്ണിെല
കൃഷ്ണമണിേപാെലസൂക്ഷിക്കുക.

3അവനിെന്റവിരലുകളിൽേചർത്തുബന്ധിക്കുക;
നിെന്റ ഹൃദയഫലകത്തിൽ
ആേലഖനംെചയ്യ ക.

4ജ്ഞാനേത്താട,് “നീഎെന്റസേഹാദരി”എന്നും,
വിേവകേത്താട്, “നീ എെന്റ അടുത്ത ബന്ധു”
എന്നും പറയുക.

5 അവ നിെന്ന വ്യഭിചാരിണിയായ
സ്്രതീയിൽനിന്നും
ൈലംഗികധാർമികതയില്ലാത്തവള െട
്രപേലാഭനഭാഷണങ്ങളിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കും.

6എെന്റവീടിെന്റജനാലയ്ക്കരികിൽ
അഴികളിലൂെടഞാൻപുറേത്തക്കുേനാക്കി.

7യുവാക്കള െട മധ്യത്തിൽഞാൻ ്രശദ്ധിച്ച ,
ഒരു ലളിതമാനസെനഞാൻകണ്ടു,
ഒരുശുദ്ധഗതിക്കാരനായയുവാവിെനത്തെന്ന.

8 അയാൾ െതരുേക്കാണിലുള്ള അവള െട
വീടിെന്റഅടുേത്തക്ക്;
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അവള െട ഭവനംതെന്ന ലക്ഷ്യമാക്കി
നീങ്ങുകയായിരുന്നു,

9അന്തിമയക്കത്തിൽ ്രപകാശം മങ്ങി,
രാവ് ഇരുണ്ടുവരുന്ന േനരത്തുതെന്ന
ആയിരുന്നുഅത്.

10അേപ്പാൾകുടിലചിത്തയായഒരുവൾ
േവശ്യാസമാനം വസ്്രതംധരിച്ച,് അവെന
എതിേരറ്റ വന്നു.

11അവൾധിക്കാരിയും ധാർഷ്ട്യക്കാരിയുമാണ,്
അവൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കാത്തവള മാണ;്

12 അവൾ ഇതാ െതരുേവാരങ്ങളിൽ, ഇതാ
ചത്വരങ്ങളിൽ
എല്ലാ േകാണുകളിലും അവൾ
പതിയിരിക്കുന്നു.

13അവൾഅവെനകടന്നുപിടിച്ച ചുംബിച്ച
ലജ്ജാരഹിതയായിഅവേനാടു പറഞ്ഞു:

14 “എനിക്കിന്നു വീട്ടിൽ സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
മാംസം േശഷിപ്പ ണ്ട,്
ഇന്നു ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ
നിറേവറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.

15 അതിനാൽ നിെന്ന എതിേരൽക്കാൻ ഞാൻ
പുറേത്തക്കിറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്ന അേന്വഷിച്ച , ഇതാ നിെന്ന
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു!

16ഞാൻഎെന്റകിടക്കവിരിെച്ചാരുക്കിയിരിക്കുന്നു
ഈജിപ്റ്റിെല വർണശബളമായ
ചണനൂൽെകാണ്ടുതെന്ന.
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17മീറ,*ചന്ദനം,ലവംഗംഎന്നിവെകാണ്ട്
എെന്റകിടക്കഞാൻസുഗന്ധപൂർണമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

18 വരൂ, ്രപഭാതംവെര നമുക്കു
ലീലാവിലാസങ്ങളിൽരമിക്കാം
നമുക്കു േ്രപമരാഗങ്ങളിൽഅഭിരമിക്കാം!

19എെന്റഭർത്താവ് ഭവനത്തിലില്ല;
അയാൾ ദൂരയാ്രത േപായിരിക്കുകയാണ.്

20 അയാൾ നിറഞ്ഞ പണസഞ്ചിയുമായാണ്
േപായിരിക്കുന്നത;്
മടക്കംഇനി പൗർണമിനാളിേലയുള്ള .”

21 േമാഹനവാഗ്ദാനങ്ങള മായി അവൾ അവെന
വഴിപിഴപ്പിച്ച ;
മധുരഭാഷണത്താൽ അവൾ അവെന
വശീകരിച്ച .

22ഉടൻതെന്നഅവൻഅവെളപിൻതുടർന്നു
അറവുശാലയിേലക്ക് ആനയിക്കെപ്പടുന്ന
കാളെയേപ്പാെല,

കുരുക്കിേലക്കു†പായുന്നമാനിെനേപ്പാെല,‡
23 അവെന്റ കരളിൽ ശരം
തറയ്ക്കുന്നതുവെര,

െകണിയിേലക്കു പക്ഷിപറന്നടുക്കുന്നതുേപാെല,
സ്വന്തം ജീവനാണ് അപഹരിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്നഅറിവ്അവനു ലവേലശവുമില്ല.

24അതുെകാണ്ട്എെന്റകുഞ്ഞുങ്ങേള,എൻെമാഴി
േകൾക്കുക;
എെന്റഭാഷണത്തിന് ്രശദ്ധനൽകുക.

* 7:17 അതായത,് നറുമ്പശ † 7:22 ഈ വാക്കിനുള്ള
എ്രബായപദത്തിെന്റ അർഥം വ്യക്തമല്ല. ‡ 7:22 മൂ.ഭാ.
േഭാഷെരേപ്പാെല
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25 നിെന്റ ഹൃദയം അവള െട വഴികളിേലക്കു
തിരിയരുത്
അവള െട മാർഗത്തിേലക്കു
വഴിെതറ്റിേപ്പാകുകയുമരുത.്

26അവൾനശിപ്പിച്ചഇരകൾധാരാളമാണ;്
അവൾമൂലം വധിക്കെപ്പട്ട ജനക്കൂട്ടം
അസംഖ്യമാണ.്

27 അവള െട ഭവനം പാതാളത്തിേലക്കുള്ള
രാജവീഥിയാണ,്
അത് മൃത്യ വിെന്റ അറകളിേലക്കു
നയിക്കുന്നു.

8
ജ്ഞാനത്തിെന്റവിളംബരം

1ജ്ഞാനമായവൾവിളംബരം നടത്തുന്നിേല്ല?
വിേവകമുള്ളവൾ ഉൈച്ചസ്തരം
േഘാഷിക്കുന്നിേല്ല?

2വീഥികള െടസംഗമസ്ഥാനത്ത,്
പാതേയാരെത്ത ഉയർന്നസ്ഥാനത്ത് അവൾ
നിലയുറപ്പിക്കുന്നു;

3നഗരകവാടത്തിനരികിൽ,
അതിെന്റ ്രപേവശനത്തിനരിെക
നിന്നുെകാണ്ട,് അവൾ ഉറെക്ക
വിളിച്ച പറയുന്നു:

4 “അല്ലേയാ മനുഷ്യേര, ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
വിളംബരംെചയ്യന്നു;
മനുഷ്യവർഗേത്താെടല്ലാംഞാൻഎെന്റസ്വരം
ഉയർത്തുന്നു.

5ലളിതമാനസേര,കാര്യ്രപാപ്തിയുള്ളവരാകുക;
ബുദ്ധിഹീനരായവേര,വിേവകമുള്ളവരാകുക.
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6 ്രശദ്ധിക്കുക, എനിക്കു േ്രശഷ്ഠകരമായ
വസ്തുതകൾ ്രപസ്താവിക്കാനുണ്ട;്
നീതിയുക്തമായതു സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ
എെന്റഅധരങ്ങൾതുറക്കുന്നു.

7എെന്റവായ്സത്യംസംസാരിക്കുന്നു,
തിന്മഎെന്റഅധരങ്ങൾക്ക്അറപ്പാണ്.

8 എെന്റ വായിെല വാക്കുകെളല്ലാം
നീതിയുള്ളവയാണ;്
വ്രകതേയാ ൈവകൃതേമാ നിറഞ്ഞ
ഒന്നുംതെന്നഅവയിലില്ല.

9 വിേവകികൾക്ക് എെന്റ വാക്കുകൾ
സുവ്യക്തമാണ;്
പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് അവെയല്ലാം
വ്രകതയില്ലാത്തതായിരിക്കും.

10എെന്റശിക്ഷണം െവള്ളിക്കുപകരമായും
പരിജ്ഞാനം േമൽത്തരം തങ്കത്തിലും
േ്രശഷ്ഠമായുംസ്വീകരിക്കുക,

11ജ്ഞാനം മാണിക്യെത്തക്കാൾഅമൂല്യമാണ;്
നീ അഭിലഷിക്കുന്നെതാന്നും അതിനു
തുല്യമാകുകയില്ല.

12 “ജ്ഞാനം എന്ന ഞാൻ വിേവകേത്താെടാപ്പം
വസിക്കുന്നു;
പരിജ്ഞാനവും വിേവചനശക്തിയും എെന്റ
അധീനതയിലുണ്ട.്

13 അധർമെത്ത െവറുക്കുക എന്നതാണ്
യേഹാവാഭക്തി;
അഹന്തയുംഅഹങ്കാരവും
ദുഷ്കൃത്യങ്ങള ംൈവകൃതഭാഷണവുംഞാൻ
െവറുക്കുന്നു.
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14 ബുദ്ധിയുപേദശവും ഉത്തമ
നീതിനിർവഹണവുംഎേന്റതാണ്;
എനിക്കു വിേവകമുണ്ട,് എനിക്ക്
ശക്തിയുമുണ്ട.്

15ഞാൻമുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാർവാഴുന്നു
അധിപതികൾ നീതിയുക്തമായ
ഉത്തരവുകൾപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;

16ഞാൻമുഖാന്തരമാണ് ്രപഭുക്കന്മാരും
നാടുവാഴികള ം ഭരണംനിർവഹിക്കുന്നത.്*

17 എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവെര ഞാനും
സ്േനഹിക്കുന്നു,
എെന്ന അേന്വഷിക്കുന്നവർ എെന്ന
കെണ്ടത്തും,നിശ്ചയം.

18എെന്റഅധീനതയിൽധനവുംബഹുമാനവും,
അനശ്വരസമ്പത്തുംഅഭിവൃദ്ധിയുമുണ്ട.്

19എെന്റഫലംതങ്കെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠം;
എെന്റ വരുമാനം സംശുദ്ധെവള്ളിെയ
പിന്നിലാക്കും.

20ഞാൻനീതിമാർഗത്തിൽസഞ്ചരിക്കുന്നു,
ന്യായത്തിെന്റപാതയിൽത്തെന്നതുടരുന്നു,

21 അതുെകാണ്ട് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്
സമ്പത്ത്അവകാശമായിനൽകുകയും
അവരുെട ഭണ്ഡാരങ്ങെള നിറയ്ക്കുകയും
െചയ്യ ം.

22 “യേഹാവ തെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ആരംഭമായി
എെന്നസൃഷ്ടിച്ച ,
തെന്റ പുരാതന ്രപവൃത്തികൾക്കും
മുേമ്പതെന്ന;

* 8:16 ചി.ൈക.്രപ. നീതിനിഷ്ഠരായ ഭരണാധികാരികൾ
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23പേണ്ടക്കുപേണ്ടഞാൻസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ,
ആരംഭത്തിൽ ഭൗേമാൽപ്പത്തിക്കും
മുൻപുതെന്ന.

24 സമു്രദങ്ങൾ ഉളവാകുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
എനിക്കുജന്മം നൽകെപ്പട്ട ,
ജലസമൃദ്ധമായ അരുവികൾ
ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുേമ്പതെന്ന;

25പർവതങ്ങൾഉറപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പ,്
മലകൾക്കും മുേമ്പതെന്ന എനിക്കു ജന്മം
നൽകെപ്പട്ട ,

26അവിടന്ന് ഭൂമണ്ഡലെത്തേയാവയലുകെളേയാ
ഭൂതലത്തിെല ഏെതങ്കിലും ധൂളിെയേയാ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുേമ്പതെന്ന.

27 അവിടന്ന് ആകാശവിതാനെത്ത അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാനവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു,
ആഴിയുെട പരപ്പിൽച്രകവാളം വരച്ചേപ്പാഴും,

28 അവിടന്ന് േമഘങ്ങെള ഉയരത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ചേപ്പാഴും
അഗാധതയുെട ഉറവുകെള സുരക്ഷിതമായി
ഉറപ്പിച്ചേപ്പാഴും,

29 ആഴികൾ അവിടെത്ത ആജ്ഞകൾ
അതിലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ
അവിടന്ന്ആഴിക്ക്അതിരിട്ടേപ്പാഴും

അവിടന്ന് ഭൂമിയുെടഅസ്തിവാരംഉറപ്പിച്ചേപ്പാഴും,
30 ഒരു വിദഗ്ദ്ധശില്പിയായി, അവിടെത്ത
സഹചാരിയായിഞാൻനിന്നു.

്രപതിദിനംഞാൻആനന്ദഭരിതനായിനിന്നു,
അവിടെത്ത സന്നിധാനത്തിൽ
ആഹ്ലാദപൂർണനായി കഴിഞ്ഞു,
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31അവിടന്നു സൃഷ്ടിച്ച േലാകത്തിൽഞാൻഎ്രത
ഉല്ലാസഭരിതനായിരുന്നു
മനുഷ്യകുലേത്താെടാപ്പം ഞാൻ എ്രതമാ്രതം
ആനന്ദിച്ച .

32 “അതുെകാണ്ട്ഇേപ്പാൾ,എെന്റകുഞ്ഞുങ്ങേള,†
എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുക;
എെന്റ വഴികൾ ആചരിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

33എെന്റ ്രപേബാധനം േകട്ട് വിേവകിയാകുക;
അവഅവഗണിക്കരുത.്

34എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ,
അനുദിനം എെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ
കാത്തുനിന്നും
എെന്റപടിവാതിലിൽകാവൽകാത്തുംതെന്ന.

35 എെന്ന കെണ്ടത്തുന്നവർ ജീവൻ
കെണ്ടത്തുകയും
യേഹാവയിൽനിന്ന് ്രപസാദം േനടുകയും
െചയ്യന്നു.

36 എന്നിൽനിന്ന് അകന്നുേപാകുന്നവർ
അവർക്കുതെന്ന േദാഷംവരുത്തുന്നു;
എെന്ന െവറുക്കുന്നവെരല്ലാം മരണെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു.”

9
ജ്ഞാനവുംഅവിേവകവും

1ജ്ഞാനംഅവൾക്കുേവണ്ടിവീട് പണിതു;
െചത്തിമിനുക്കിയ ഏഴു സ്തംഭങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ച .

† 8:32 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന
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2അവൾ മാംസഭക്ഷണം പാകംെചയ്തു വീഞ്ഞ്
തയ്യാറാക്കി;
അവള െടതീേന്മശയും ഒരുക്കിെവച്ച .

3അവൾതെന്റ േതാഴിമാെര നിേയാഗിച്ച ,
നഗരത്തിെന്റ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ
വിളംബരം െചയ്യന്നതിനുേവണ്ടി,

4 “ലളിതമാനസേര, എെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു
വരിക!”

ബുദ്ധിഹീനേരാട്അവൾഅറിയിക്കുന്നു,
5 “വരിക,എെന്റഭക്ഷണംആസ്വദിക്കുക,
ഞാൻ കലർത്തിെവച്ചിരിക്കുന്ന വീഞ്ഞ്
പാനംെചയ്യ ക.

6നിങ്ങള െട േഭാഷത്തം ഉേപക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക;
വിേവകപൂർണമായ മാർഗത്തിൽ
സഞ്ചരിക്കുക.”

7 പരിഹാസിെയ തിരുത്തുന്നവർക്ക് അധിേക്ഷപം
പകരമായിലഭിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെര ശകാരിക്കുന്നവർ
അവേഹളനപാ്രതമാകും.

8 പരിഹാസികെള ശാസിക്കരുത,് അവർ നിെന്ന
െവറുക്കും;
ജ്ഞാനികെള ശാസിക്കുക, അവർ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കും.

9ജ്ഞാനികെള ഉപേദശിക്കുക, അവർ അധികം
ജ്ഞാനമുള്ളവരായിത്തീരും;
നീതിനിഷ്ഠെര അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അവർ
വിദ്യാഭിവൃത്തി ്രപാപിക്കും.

10 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഉറവിടമാകുന്നു,
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പരിശുദ്ധെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനം
വിേവകമാകുന്നു.

11 ജ്ഞാനംമൂലം* നിെന്റ ദിനങ്ങൾ
നിരവധിയായിരിക്കും,
നിനക്കു ദീർഘായുസ്സണ്ടാകുകയും െചയ്യ ം.

12 നീ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിെയങ്കിൽ, നിെന്റ
ജ്ഞാനംനിനക്കു ്രപതിഫലംനൽകും;
നീ പരിഹാസിയാെണങ്കിൽ, അതിെന്റ
അനന്തരഫലം നീമാ്രതംഅനുഭവിക്കും.

13 േഭാഷത്തംഅടക്കമില്ലാത്തഒരുസ്്രതീയാണ;്
അവൾേഭാഷയും വിവരംെകട്ടവള മാണ.്

14അവൾതെന്റഗൃഹകവാടത്തിൽഇരിക്കുന്നു,
നഗരത്തിെല ഉന്നതസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു
പീഠത്തിൽത്തെന്ന,

15 സ്വന്തംകാര്യം അേന്വഷിച്ച േപാകുന്ന†
പുരുഷന്മാേരാട,്
അവൾവിളിച്ച പറയുന്നു,
16 “ലളിതമാനസേര,എേന്നാെടാപ്പം വരിക!”

വിേവകരഹിതേരാടവൾ െചാല്ല ന്നു,
17 “അപഹരിക്കെപ്പട്ടജലം മധുരതരം;
ഒളിവിൽ ഭുജിക്കുന്ന ഭക്ഷണം
അതിരുചികരം!”

18എന്നാൽഅവിെട മൃതന്മാർ ഉെണ്ടന്നും
അവള െട അതിഥികൾ പാതാളത്തിെന്റ
ആഴങ്ങളിലാെണന്നുംഅവർഅറിയുന്നില്ല.

ശേലാേമാെന്റസുഭാഷിതങ്ങൾ

* 9:11 മൂ.ഭാ.ഞാൻ † 9:15 മൂ.ഭാ. തങ്ങള െട പാതയിൽ േനേര
േപാകുന്നവേരാട്
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10
1ശേലാേമാെന്റസുഭാഷിതങ്ങൾ:
ജ്ഞാനമുള്ള മക്കൾ* അവരുെട പിതാവിന്

ആനന്ദേമകുന്നു,
ബുദ്ധിഹീനരായമക്കൾഅവരുെട മാതാവിന്
വ്യഥേയകുന്നു.

2 അന്യായമായി േനടിയ സമ്പത്ത്
നിലനിൽക്കുകയില്ല,
എന്നാൽ ധർമിഷ്ഠമായ ജീവിതം
മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു.

3 നീതിനിഷ്ഠർ വിശന്നുവലയാൻ യേഹാവ
അനുവദിക്കുകയില്ല,
ദുഷ്ടരുെട അതിേമാഹെത്ത അവിടന്ന്
നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു.

4അലസകരങ്ങൾദാരി്രദ്യംക്ഷണിച്ച വരുത്തും,
എന്നാൽ ഉത്സാഹികള െട കരങ്ങേളാ,
സമ്പത്തു െകാണ്ടുവരുന്നു.

5വിേവകികളായ മക്കൾേവനൽക്കാലത്ത് ധാന്യം
േശഖരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ െകായ്ത്തുകാലത്ത്
ഉറങ്ങുന്നവേരാ, അപമാനം വരുത്തുന്ന
മക്കള ംആകുന്നു.

6 അനു്രഗഹങ്ങൾ നീതിനിഷ്ഠരുെട ശിരസ്സിൽ
കിരീടമണിയിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട
അധരംഅതി്രകമംഒളിപ്പിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.

* 10:1 മൂ.ഭാ. മകൻ
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7നീതിനിഷ്ഠരുെടനാമംഅനു്രഗഹാശിസ്സ കൾക്ക†്
ഉപയുക്തമാകുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട
നാമം ജീർണിച്ച േപാകും.

8 ജ്ഞാനഹൃദയമുള്ളവർ കൽപ്പനകൾ
അംഗീകരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ വായാടികളായ േഭാഷർ
നശിച്ച േപാകും.

9 സത്യസന്ധതയുള്ള മനുഷ്യർ സുരക്ഷിതരായി
ജീവിക്കും,
കുടിലമാർഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ
പിടിക്കെപ്പടും.

10 ദുഷ്ടലാേക്കാെട കണ്ണിറുക്കുന്നവർ
േദാഷംവരുത്തുന്നു
വായാടികളായ േഭാഷർ നാശത്തിേലക്കു
പതിക്കുന്നു.

11നീതിനിഷ്ഠരുെടഅധരം ജീവജലധാരയാണ,്
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട അധരം അ്രകമെത്ത
മറച്ച െവക്കുന്നു.

12വിേദ്വഷം ഭിന്നതഇളക്കിവിടുന്നു,
എന്നാൽ സ്േനഹം എല്ലാ അകൃത്യവും
മറച്ച െവക്കുന്നു.

13 വിേവകിയുെട അധരങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം
കുടിെകാള്ളന്നു,

† 10:7 ഉൽ. 48:20
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എന്നാൽ വിേവകഹീനരുെട മുതുകിൽ ഒരു
്രപഹരമാണു വീഴുന്നത.്

14 ബുദ്ധിയുള്ളവർ പരിജ്ഞാനം
സംഭരിച്ച െവക്കുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട വായ് നാശം
ക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്നു.

15 ധനമുള്ളവരുെട സമ്പത്ത് അവർക്കു
േകാട്ടെകട്ടിയനഗരമാണ്,
എന്നാൽ ദാരി്രദ്യം അഗതികൾക്കു
നാശകരവുമാണ.്

16നീതിനിഷ്ഠരുെടസമ്പാദ്യം ജീവദായകം,
എന്നാൽ നീചരുെട അധ്വാനഫലം പാപവും
മരണവും.

17 ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ജീവെന്റ
പാതയിലാണ,്
എന്നാൽ ശാസന നിരസിക്കുന്നവർ
വഴിെതറ്റിേപ്പാകുന്നു.

18 വ്യാജ അധരങ്ങൾെകാണ്ട് വിേദ്വഷം
മറച്ച െവക്കുകയും
പരദൂഷണം ്രപചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
േഭാഷരാണ.്

19 വാക്കുകള െട ബഹുലതെകാണ്ട് പാപം
ഇല്ലാതാകുന്നില്ല,
എന്നാൽ വിേവകി തെന്റ നാവിെന
അടക്കിനിർത്തുന്നു.
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20 നീതിനിഷ്ഠരുെട അധരങ്ങൾ േമൽത്തരമായ
െവള്ളി,
ദുഷ്ടരുെട ഹൃദയത്തിന് തീെര
മൂല്യമില്ലാതാനും.

21 നീതിനിഷ്ഠരുെട അധരങ്ങൾ അേനകെര
പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ബുദ്ധിശൂന്യതെകാണ്ട് േഭാഷർ
മരിക്കുന്നു.

22 യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം സമ്പത്ത്
്രപദാനംെചയ്യന്നു,
അവിടന്ന് അതിേനാട് കഷ്ടതെയാന്നും
കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നില്ല.‡

23 േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നത് േഭാഷർക്ക് ഒരു
വിേനാദം,
എന്നാൽ ഒരു വിേവകി ജ്ഞാനത്തിൽ
ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.

24 ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
ഭയെപ്പടുന്നതുതെന്നഅവർക്കു ഭവിക്കും;
നീതിനിഷ്ഠരുെട അഭിലാഷങ്ങൾ
സഫലമാക്കെപ്പടും.

25 വീശിയടിക്കുന്ന െകാടുങ്കാറ്റ് ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കുന്നവെരചുഴറ്റിെയറിയും,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ എല്ലാ കാലേത്തക്കും
ഉറച്ച നിൽക്കും.

‡ 10:22 അഥവാ,കഠിനാധ്വാനംെകാണ്ട്അതിേനാട് ഒന്നും കൂട്ടാൻ
കഴിയുന്നില്ല.
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26തങ്ങെളനിേയാഗിക്കുന്നവർക്ക്അലസർ
പല്ലിനു വിന്നാഗിരിയും കണ്ണിനു പുകയും
എന്നേപാെലയാണ.്

27യേഹാവാഭക്തിആയുസ്സിെന ദീർഘമാക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട സംവത്സരങ്ങൾ
്രഹസ്വമാക്കെപ്പടും.

28നീതിനിഷ്ഠരുെട ്രപത്യാശആനന്ദേമകുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട
്രപതീക്ഷേയാ,നിഷ്ഫലം.

29 യേഹാവയുെട മാർഗം നീതിനിഷ്ഠർെക്കാരു
സേങ്കതം,
എന്നാൽ േദാഷം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്
അത് നാശകരം.

30നീതിനിഷ്ഠർഒരിക്കലുംഉന്മൂലമാക്കെപ്പടുകയില്ല,
എന്നാൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
േദശത്ത്സുസ്ഥിരമായി ജീവിക്കുകയില്ല.

31 നീതിനിഷ്ഠരുെട നാവിൽനിന്നു ജ്ഞാനം
്രപവഹിക്കുന്നു,
എന്നാൽവഞ്ചനയുള്ളനാവ് േഛദിക്കെപ്പടും.

32 നീതിനിഷ്ഠരുെട അധരം ്രപസാദകരമായവ
തിരിച്ചറിയുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട നാവ്
ൈവകൃതഭാഷണത്തിന് ഉറവിടം.
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11
1കള്ളത്തുലാസ് യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു,
കൃത്യതയുള്ള തൂക്കം അവിടെത്ത ്രപസാദം
േനടിത്തരും.

2അഹന്തവരുേമ്പാൾഅപമാനംകൂെടവരുന്നു,
എന്നാൽഎളിമേയാെടാപ്പംജ്ഞാനംവരുന്നു.

3 നീതിനിഷ്ഠരുെട സത്യസന്ധത അവർക്കു
വഴികാട്ടിയാകുന്നു,
എന്നാൽ അവിശ്വസ്തർ തങ്ങള െട
കാപട്യംമൂലം നശിച്ച േപാകുന്നു.

4 സമ്പത്ത് േ്രകാധദിവസത്തിൽ
ഉപകരിക്കുകയില്ല,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതം
മരണത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നു.

5 നിഷ്കളങ്കരുെട നീതി അവർക്കു േനർവഴി
ഒരുക്കുന്നു,
എന്നാൽനീചർതങ്ങള െടദുഷ് ്രപവൃത്തിമൂലം
വീണുേപാകും.

6 സത്യസന്ധരുെട നീതിനിഷ്ഠ അവെര
വിടുവിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവിശ്വസ്തേരാ, തങ്ങള െട
അത്യാർത്തിയാൽെകണിയിലകെപ്പടുന്നു.

7 ദുഷ്ടരുെട മരണേത്താെട അവരുെട
്രപതീക്ഷകള ംതകരുന്നു;
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അവരുെട ശക്തിയിൽ െചയ്ത
വാഗ്ദാനങ്ങെളാെക്കയും
നിഷ്ഫലമാകുന്നു.

8 നീതിനിഷ്ഠർ അനർഥത്തിൽനിന്നു
വിടുവിക്കെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
അതിൽെപട്ട േപാകുന്നു.

9 അഭക്തർ തങ്ങള െട അധരങ്ങളാൽ
അയൽവാസിക്കു നാശംവരുത്തുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട
പരിജ്ഞാനത്താൽവിേമാചിതരാകും.

10 നീതിനിഷ്ഠരുെട അഭിവൃദ്ധിയിൽ
നഗരവാസികൾആഹ്ലാദിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടരുെട നാശത്തിൽ ആനന്ദേഘാഷം
ഉണ്ടാകുന്നു.

11 സത്യസന്ധർക്കു ലഭിക്കുന്ന അനു്രഗഹംമൂലം
നഗരത്തിന്അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെടആേലാചനയാൽനഗരം
നശിക്കുന്നു.

12 അയൽവാസിെയ അവേഹളിക്കുന്നവർ
വകതിരിവില്ലാത്തവർ
എന്നാൽ വിേവകി തെന്റ നാവിെന
അടക്കിനിർത്തുന്നു.

13 കിംവദന്തി ആത്മവിശ്വാസെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നു,
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എന്നാൽ വിശ്വസ്തേരാ, രഹസ്യം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.

14 മാർഗനിർേദശങ്ങള െട അഭാവത്താൽ ഒരു
േദശം നിലംപരിശാകുന്നു,
എന്നാൽ ഉപേദഷ്ടാക്കള െട ബാഹുല്യം
വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു.

15 അന്യനുേവണ്ടി ജാമ്യംനിൽക്കുന്നവർ
തീർച്ചയായും ദുഃഖിേക്കണ്ടിവരും,
ഒരു ജാമ്യക്കരാറിലും ൈകെയാപ്പ
ചാർത്താതിരിക്കുന്നവർസുരക്ഷിതരായിരിക്കും.

16ദയാശീലയായവനിതആദരിക്കെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ അനുകമ്പയില്ലാത്ത പുരുഷൻ
സമ്പത്തുമാ്രതംആർജിക്കുന്നു.

17ദയാലു തനിക്കുതെന്നനന്മേനടുന്നു,
എന്നാൽ ്രകൂരർ തങ്ങൾക്കുതെന്നഅനർഥം
വരുത്തുന്നു.

18ദുഷ്ടർ വഞ്ചനേയാെടകൂലിവാങ്ങുന്നു,
എന്നാൽ നീതി വിതയ്ക്കുന്നവർ
നിലനിൽക്കുന്ന ്രപതിഫലം വാങ്ങുന്നു.

19നീതിമാർഗത്തിൽഉറച്ച നിൽക്കുന്നവർജീവെന
േനടും,
എന്നാൽ അധർമം പിൻതുടരുന്നവർ
മരണെത്തപുൽകുന്നു.

20യേഹാവവ്രകഹൃദയമുള്ളവെര െവറുക്കുന്നു,
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എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കമാർഗത്തിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നവരിൽ അവിടന്ന്
ആനന്ദിക്കുന്നു.

21 ദുഷ്ടർ ശിക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല;
സുനിശ്ചിതം,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട സന്തതി
സ്വത്രന്തരാക്കെപ്പടും.

22വിേവചനശക്തിയില്ലാത്തസുന്ദരി,
പന്നിയുെടമൂക്കിെലസ്വർണമൂക്കുത്തിേപാെല.

23 നീതിനിഷ്ഠരുെട അഭിലാഷം
നന്മയിേലക്കുമാ്രതം നയിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട ്രപതീക്ഷ
ന്യായവിധിമാ്രതം.

24 ഒരു മനുഷ്യൻ ഉദാരമായി നൽകുന്നു, എന്നിട്ട ം
അതിൽഅധികമായി േനടുന്നു;
മെറ്റാരുകൂട്ടം അനധികൃതമായി
പിടിച്ച െവക്കുന്നു, എന്നിട്ട ം ദാരി്രദ്യംമാ്രതം
േശഷിക്കുന്നു.

25ഉദാരമനസ്കരായവർഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടും;
അന്യെര ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്
ആശ്വാസം ലഭിക്കും.*

26ധാന്യം പൂഴ്ത്തിെവക്കുന്നവെരജനംശപിക്കും,

* 11:25 മൂ.ഭാ. െവള്ളംനൽകുന്നവർക്ക് െവള്ളംലഭിക്കും.
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എന്നാൽഅതു വിൽക്കുന്നവരുെട ശിരസ്സിൽ
അനു്രഗഹംവർഷിക്കും.

27 ്രശദ്ധേയാെട നന്മ അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക്
അംഗീകാരം ലഭിക്കും,
തിന്മ േതടുന്നവർഅതുതെന്നകെണ്ടത്തും.

28 സ്വന്തം സമ്പത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർ
വീണുേപാകും,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ പച്ചിലേപാെല
തഴയ്ക്കും.

29 സ്വകുടുംബത്തിൽ നാശം വരുത്തുന്നവരുെട
ഓഹരി കാറ്റായിരിക്കും,
എന്നാൽ േഭാഷർ ജ്ഞാനിക്കു
ദാസ്യവൃത്തിെചയ്യ ം.

30നീതിനിഷ്ഠരുെട ്രപതിഫലം ജീവവൃക്ഷം,
ജ്ഞാനമുള്ളവർസുഹൃത്തുക്കെള† േനടുന്നു.

31ഈ േലാകത്തിൽ നീതിനിഷ്ഠർക്കു ്രപതിഫലം
ലഭിക്കുന്നുഎങ്കിൽ,
അഭക്തർക്കും പാപികൾക്കും
എ്രതമടങ്ങായിരിക്കും!‡

12
1 ശിക്ഷണം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ പരിജ്ഞാനം

ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു,

† 11:30 അഥവാ,ആത്മാക്കെള ‡ 11:31 1പേ്രതാ. 4:18
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എന്നാൽ ശാസന െവറുക്കുന്നവർ
മണ്ടന്മാരാണ.്

2 നല്ല മനുഷ്യർക്ക് യേഹാവയിൽനിന്നു ്രപീതി
ലഭിക്കും,
ദുഷ്ടത െമനയുന്നവെര അവിടന്ന്
ശിക്ഷിക്കുന്നു.

3 ദുഷ്ടതയിലൂെട ആരുംതെന്ന
സ്ഥിരതേനടുന്നില്ല,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠെര ഉന്മൂലനംെചയ്യ ക
സാധ്യമല്ല.

4ചാരുശീലയാം പത്നിതെന്റപതിെക്കാരു മകുടം,
എന്നാൽ മാനംെകട്ടവൾ പതിയുെട
അസ്ഥികളിൽബാധിച്ചഅർബുദംേപാെലയും.

5നീതിനിഷ്ഠരുെട പദ്ധതികൾന്യായയുക്തം,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട ആേലാചന
വഞ്ചനാപരം.

6ദുഷ്ടരുെടവാക്കുകൾനിഷ്കളങ്കരക്തത്തിനായി
പതിയിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട വാക്കുകൾ
അവെരസുരക്ഷിതരാക്കുന്നു.

7 ദുഷ്ടർ പരാജയെപ്പടുകയും ഇല്ലാതാകുകയും
െചയ്യ ം,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട ഭവനം
സുസ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
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8 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച്
ആദരിക്കെപ്പടും,
കുടിലബുദ്ധിയുള്ളവർപുച്ഛിക്കെപ്പടും.

9 സാധാരണക്കാരെനങ്കിലും ഒരു
ദാസനുള്ളയാളാണ്
അന്നെത്ത അന്നത്തിനു വകയിെല്ലങ്കിലും
വമ്പുനടിച്ച നടക്കുന്നവെരക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠർ.

10 നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട മൃഗങ്ങള െട
ആവശ്യങ്ങളിൽേപാലും ്രശദ്ധാലുക്കളാണ,്
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട കരുണാർ്രദമായ
്രപവൃത്തികൾേപാലും ്രകൂരതനിറഞ്ഞതാണ.്

11സ്വന്തംകൃഷിയിടത്തിൽഅധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു
ധാരാളംആഹാരം ലഭിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദിവാസ്വപ്നങ്ങള െട പിന്നാെല
പായുന്നവർബുദ്ധിഹീനരാണ.്

12 നീചർ ദുഷ്ടരുെട സുരക്ഷിതസ്ഥാനം
ആ്രഗഹിക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട േവര്
ഫലംനൽകുന്നു.

13 ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട അധരങ്ങള െട
ലംഘനത്താൽകുരുക്കിലകെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ നിരപരാധി അനർഥത്തിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പടുന്നു.
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14 തങ്ങള െട അധരഫലത്താൽ മനുഷ്യർ
നന്മെകാണ്ടുതൃപ്തരാകും,
അവരുെട ൈകകള െട അധ്വാനഫലം
അവർക്കു ്രപതിഫലം നൽകുന്നു.

15 േഭാഷർ തങ്ങള െട വഴികൾ ശരിെയന്നു
കരുതുന്നു,
എന്നാൽ ജ്ഞാനി മറ്റ ള്ളവരുെട ഉപേദശം
്രശദ്ധിക്കുന്നു.

16 േഭാഷർ തങ്ങള െട നീരസം ഉടൻതെന്ന
്രപകടിപ്പിക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിേവകി അവേഹളനെത്ത
അവഗണിക്കുന്നു.

17 സത്യസന്ധതയുള്ള സാക്ഷി സത്യം
്രപസ്താവിക്കുന്നു,
എന്നാൽകള്ളസാക്ഷിവ്യാജംപറയുന്നു.

18 വീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തവരുെട വാക്കുകൾ
വാള കൾേപാെലതുളച്ച കയറുന്നു,
എന്നാൽ ജ്ഞാനിയുെട നാവു
സൗഖ്യദായകമാകുന്നു.

19 സത്യസന്ധമായ നാവു സദാകാലേത്തക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു,
എന്നാൽ വ്യാജംപറയുന്ന അധരം
ൈനമിഷികമാണ.്

20 ദുഷ്ടത െനയ്തുകൂട്ട ന്നവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
കുടിലതആവസിക്കുന്നു,
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എന്നാൽ സമാധാനം ്രപചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്
ആനന്ദമുണ്ട.്

21 നീതിനിഷ്ഠർക്കു യാെതാരുവിധ അനർഥവും
സംഭവിക്കുകയില്ല,
എന്നാൽദുഷ്ടർഅനർഥംെകാണ്ടു നിറയും.

22 കളവുപറയുന്ന അധരങ്ങൾ യേഹാവ
െവറുക്കുന്നു,
എന്നാൽ സത്യസന്ധരിൽ അവിടന്നു
സന്തുഷ്ടനാണ.്

23 വിേവകി പരിജ്ഞാനം തങ്ങളിൽത്തെന്ന
അടക്കിെവക്കുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട ഹൃദയം അവിേവകം
പുലമ്പുന്നു.

24 സ്ഥിേരാത്സാഹിയുെട കരങ്ങൾ ഭരണം
നടത്തുന്നു,
എന്നാൽ അലസത അടിമത്തത്തിൽ
എത്തിേച്ചരും.

25ഉത്കണ്ഠഹൃദയഭാരമുണ്ടാക്കുന്നു,
എന്നാൽഒരുനല്ലവാക്ക്ഉത്സാഹംനൽകുന്നു.

26 നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട സുഹൃത്തുക്കെള
്രശദ്ധാപൂർവം െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്കർമികള െട മാർഗം അവെര
വഴിെതറ്റിക്കുന്നു.
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27 അലസരായവർ േവട്ടമൃഗത്തിെന്റ മാംസം
പാകംെചയ്യന്നില്ല,*
എന്നാൽ ഉത്സാഹി അവ മതിയാേവാളം
ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നു.

28നീതിയുെട മാർഗത്തിൽജീവനുണ്ട,്
ആവഴിയിൽഅമർത്യതയുമുണ്ട.്

13
1 ജ്ഞാനമുള്ള മകൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ

ശിക്ഷണത്തിനു ്രശദ്ധനൽകുന്നു,
എന്നാൽപരിഹാസിശാസനഗൗനിക്കുന്നില്ല.

2തെന്റ അധരഫലങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു വ്യക്തി നന്മ
ആസ്വദിക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിശ്വാസഘാതകർ അ്രകമങ്ങളിൽ
ആസക്തരാണ.്

3 തങ്ങള െട വാക്കുകൾ നിയ്രന്തിക്കുന്നവർ
സ്വന്തംജീവൻസംരക്ഷിക്കുന്നു,
വിടുവായത്തരം പറയുന്നവർ നാശത്തിനു
വിേധയരാകുന്നു.

4അലസരുെടആർത്തി ഒരിക്കലും ശമിക്കുന്നില്ല,
എന്നാൽ സ്ഥിേരാത്സാഹിയുെട
ആ്രഗഹങ്ങൾക്കുപരിപൂർണതൃപ്തിവരുന്നു.

5നീതിനിഷ്ഠർകാപട്യം െവറുക്കുന്നു,
എന്നാൽദുഷ്ടർ ദുർഗന്ധവാഹികളായി

* 12:27 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.



സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:6 l സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:12

സ്വയംഅപമാനം വിളിച്ച വരുത്തുന്നു.

6നീതിസത്യസന്ധെരകാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അകൃത്യം പാപിെയ
നിലംപരിശാക്കുന്നു.

7ഒന്നുമില്ലാത്തഒരാൾധനികെനന്നു നടിക്കുന്നു,
മെറ്റാരാൾ വലിയ സമ്പത്തിന്നുടമ; എങ്കിലും
ദരി്രദെനന്നു ഭാവിക്കുന്നു.

8 ധനികനു തെന്റ സമ്പത്തു േമാചന്രദവ്യമായി
െകാടുക്കാം,
എന്നാൽ ദരി്രദന് ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്ന
ശകാരത്തിനു ്രപതികരിക്കാൻേപാലും
കഴിയില്ല.

9നീതിനിഷ്ഠരുെട െവളിച്ചം ്രപേശാഭിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട വിളക്ക്
ഊതിയണയ്ക്കെപ്പടുന്നു.

10എവിെടഅഹന്തയുേണ്ടാഅവിെടകലഹമുണ്ട്,
എന്നാൽ ഉപേദശം സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ
ജ്ഞാനമുണ്ട.്

11 കുടിലതയിലൂെട ആർജിച്ച സമ്പത്ത്
ക്ഷയിച്ച േപാകും,
എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനത്താൽ േനടുന്നവരുെട
സമ്പത്ത്വർധിച്ച വരും.

12 സഫലമാകാൻ ൈവകുന്ന ്രപതീക്ഷകൾ
ഹൃദയെത്തേരാഗാതുരമാക്കുന്നു,
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എന്നാൽ ചിരകാലാഭിലാഷത്തിെന്റ
പൂർത്തീകരണംജീവെന്റവൃക്ഷമാണ്.

13 ഉപേദശം ധിക്കരിക്കുന്നവർ അതിനു നല്ല വില
െകാടുേക്കണ്ടിവരും,
എന്നാൽ കൽപ്പനകൾ ആദരിക്കുന്നവർക്കു
്രപതിഫലം ലഭിക്കും.

14ജ്ഞാനിയുെട ഉപേദശം ജീവജലധാരയാണ,്
അത്ഒരുമനുഷ്യെനമരണെക്കണിയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നു.

15നല്ലവിധിനിർണയം ്രപസാദംആർജിക്കുന്നു,
എന്നാൽവിശ്വാസഘാതകർഅവെരത്തെന്ന
നാശത്തിേലക്കു*നയിക്കുന്നു.

16വിേവകികൾതങ്ങള െടപരിജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച
്രപവർത്തിക്കുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷർ തങ്ങള െട മടയത്തരം
െവളിവാക്കുന്നു.

17 ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്ന സേന്ദശവാഹകർ
കുഴപ്പത്തിൽചാടുന്നു,
എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായസ്ഥാനപതി സൗഖ്യം
െകാണ്ടുവരുന്നു.

18 ശിക്ഷണം നിരസിക്കുന്നവർ അപമാനത്തിനും
ദാരി്രദ്യത്തിനും ഇരയാകുന്നു,

* 13:15 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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എന്നാൽ ശാസന അംഗീകരിക്കുന്നവേരാ,
ബഹുമാനിതരാകും.

19 അഭിലാഷങ്ങള െട പൂർത്തീകരണം
ആത്മാവിനു മാധുര്യേമകുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷർക്ക് ദുഷ്ടതയിൽനിന്നു
പിന്മാറുന്നതു െവറുപ്പാകുന്നു.

20 ജ്ഞാനിേയാെടാപ്പം നടക്കുന്നയാൾ
ജ്ഞാനിയായിമാറും,
േഭാഷേരാെടാത്തു നടക്കുന്നയാേളാ, കഷ്ടത
േനരിടും!

21അനർഥം പാപിെയപിൻതുടരുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർക്ക് അഭിവൃദ്ധി
ൈകവരുന്നു.

22 നല്ല മനുഷ്യർ അവരുെട െകാച്ച മക്കൾക്കും
ൈപതൃകാവകാശം േശഷിപ്പിക്കും,
എന്നാൽ ഒരു പാപിയുെട
സമ്പത്ത് നീതിനിഷ്ഠർക്കുേവണ്ടി
േശഖരിക്കെപ്പടുന്നു.

23 ഉഴുതുമറിക്കാത്തകൃഷിയിടം ദരി്രദർക്കുേവണ്ടി
ആഹാരം വിളയിക്കുന്നു,
എന്നാൽഅനീതിഅവഅപഹരിച്ച കളയുന്നു.

24 വടി ഒഴിവാക്കുന്നവർ തങ്ങള െട മക്കെള
െവറുക്കുന്നു,
എന്നാൽ തങ്ങള െട മക്കെള
സ്േനഹിക്കുന്നവർ അവെര
ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ്രശദ്ധാലുക്കളാണ.്
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25 നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിവരുേവാളം
ഭക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട ഉദരത്തിൽ വിശപ്പിനു
ശമനംവരികയില്ല.

14
1ജ്ഞാനമുള്ളവനിതതെന്റവീട് പണിയുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷയായവൾ സ്വന്തം
ൈകെകാണ്ട് തെന്റ ഭവനം
ഇടിച്ച തകർക്കുന്നു.

2 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവർ
സത്യസന്ധതേയാെട ജീവിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവിടെത്ത നിന്ദിക്കുന്നവർ
തങ്ങള െട കുത്സിതമാർഗം
അവലംബിക്കുന്നു.

3 േഭാഷരുെട വായ് അഹങ്കാരവാക്കുൾ
ഉരുവിടുന്നു,
എന്നാൽ ജ്ഞാനിയുെട അധരം അവെര
സംരക്ഷിക്കുന്നു.

4 കാളകൾ ഇല്ലാത്തിടത്ത്, പുൽെത്താട്ടി
ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു,
എന്നാൽ കാളയുെട കരുത്തിൽനിന്ന്
സമൃദ്ധമായവിളവുലഭിക്കുന്നു.

5സത്യസന്ധതയുള്ളസാക്ഷിവ്യാജംപറയുകയില്ല,
എന്നാൽ കള്ളസാക്ഷി നുണകൾ
പറഞ്ഞുഫലിപ്പിക്കുന്നു.
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6 പരിഹാസി ജ്ഞാനം അേന്വഷിക്കുന്നു,
കെണ്ടത്തുന്നില്ല,
എന്നാൽ വിേവകിക്ക് പരിജ്ഞാനം
അനായാസംൈകവരുന്നു.

7 േഭാഷരിൽനിന്നുംഅകലം പാലിക്കുക;
നീ അവരുെട അധരങ്ങളിൽ പരിജ്ഞാനം
കെണ്ടത്തുകയില്ല.

8 വിേവകിയുെട ജ്ഞാനം അവരുെട
വഴികളിേലക്കുള്ളആേലാചനനൽകുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട മടയത്തരം അവെര
വഞ്ചിക്കുന്നു.

9 േഭാഷർ പാപത്തിനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തെത്ത*
പരിഹാസേത്താെടവീക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ അവിടെത്ത ്രപീതി
ആസ്വദിക്കുന്നു.

10 ഓേരാ ഹൃദയവും അതിെന്റ വ്യഥ
തിരിച്ചറിയുന്നു,
മറ്റാർക്കും അതിെന്റ ആനന്ദത്തിൽ
പങ്കുേചരാൻകഴിയുകയില്ല.

11ദുഷ്കർമിയുെട ഭവനം നശിപ്പിക്കെപ്പടും,
എന്നാൽനീതിനിഷ്ഠരുെടകൂടാരംപുേരാഗതി
ൈകവരിക്കും.

12 ഓേരാരുത്തർക്കും തങ്ങള െടമുമ്പിലുള്ള വഴി
ശരിയായത്എന്നു േതാന്നാം,

* 14:9 ചി.ൈക.്രപ. പാപെത്ത
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എന്നാൽഅവസാനംഅതുമരണത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നു.

13 ആഹ്ലാദം പങ്കിടുേമ്പാഴും ഹൃദയം
ദുഃഖഭരിതമാകാം,
സേന്താഷം സന്താപത്തിൽ
അവസാനിക്കുകയുംെചയ്യാം.

14വിശ്വാസഘാതകർ തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട
ഫലംഅനുഭവിക്കും;
നല്ല മനുഷ്യർ തങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട
ഫലവും.

15ലളിതമാനസർസകലതും വിശ്വസിക്കുന്നു,
വിേവകികൾ തങ്ങള െട ചുവടുകൾ
സൂക്ഷ്മതേയാെട െവക്കുന്നു.

16ജ്ഞാനി യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് അധർമെത്ത
അകറ്റിനിർത്തുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷർവീണ്ടുവിചാരമില്ലാത്തവരും
സാഹസികരുമാണ.്

17ഒരുക്ഷി്രപേകാപിമടയത്തരം ്രപവർത്തിക്കുന്നു,
കുടിലത്രന്തങ്ങൾ െമനയുന്നവർ
െവറുക്കെപ്പടുന്നു.

18ലളിതമാനസർമടയത്തരംഅവകാശമാക്കുന്നു,
വിേവകികൾ പരിജ്ഞാനത്താൽ
വലയംെചയ്യെപ്പടുന്നു.

19ദുഷ്ടർ നല്ല മനുഷ്യരുെടമുമ്പാെകവണങ്ങും;
നീചർനീതിനിഷ്ഠരുെട കവാടത്തിലും.
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20 ദരി്രദെര അവരുെട അയൽവാസികൾേപാലും
അവഗണിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ധനികർക്കു ധാരാളം
സുഹൃത്തുക്കളണ്ട.്

21 ഒരാൾ തെന്റ അയൽവാസിെയ നിന്ദിക്കുന്നത്
പാപമാണ,്
ആവശ്യക്കാേരാട് ദയാവായ്പു കാട്ട ന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

22 തിന്മയ്ക്കായി ഗൂഢാേലാചന നടത്തുന്നവർ
വഴിയാധാരമാകുകയിേല്ല?
എന്നാൽ സൽ്രപവൃത്തികൾ
ആസൂ്രതണംെചയ്യന്നവർ സ്േനഹവും
വിശ്വാസവും േനടുന്നു.

23എല്ലാകഠിനാധ്വാനവും ലാഭം െകാണ്ടുവരും,
എന്നാൽ േകവലഭാഷണം ദാരി്രദ്യത്തിന്
വഴിെതളിക്കുന്നു.

24ജ്ഞാനിയുെടസമ്പത്ത്അവരുെട മകുടം,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട േഭാഷത്തത്തിൽനിന്ന്
േഭാഷത്തംതെന്നവിളയുന്നു.

25 സത്യസന്ധതയുള്ള സാക്ഷി ജീവിതങ്ങെള
രക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽകള്ളസാക്ഷിേയാവഞ്ചകരാകുന്നു.

26 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് െകട്ട റപ്പ ള്ള
േകാട്ടയുണ്ട,്
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അവരുെട സന്താനങ്ങൾക്ക് അെതാരു
അഭയസ്ഥാനമായിരിക്കും.

27യേഹാവാഭക്തിജീവജലധാരയാണ,്
അത്ഒരുമനുഷ്യെനമരണെക്കണിയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുന്നു.

28ജനബാഹുല്യം രാജാവിനു മഹത്ത്വം,
എന്നാൽ ജനശൂന്യതയാൽ അേദ്ദഹം
അധഃപതിക്കുന്നു.

29 ദീർഘക്ഷമയുള്ളവർ അത്യന്തം
വിേവകശാലികളാണ,്
എന്നാൽ ക്ഷി്രപേകാപി മടയത്തരം
െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

30 ്രപശാന്തമായ മനസ്സ് ശരീരത്തിനു
ജീവദായകമാണ,്
എന്നാൽ അസൂയ അസ്ഥികളിൽ
അർബുദംേപാെലയാണ.്

31 ദരി്രദെര പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ അവരുെട
്രസഷ്ടാവിെനഅവേഹളിക്കുന്നു,
അവരുെട ആവശ്യങ്ങളിൽ
സഹായിക്കുന്നവർ അവിടെത്ത
ബഹുമാനിക്കുന്നു.

32ദുരന്തമുഖത്ത് ദുഷ്ടർ ചിതറിക്കെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർക്കു മരണത്തിലും
അഭയസ്ഥാനമുണ്ട.്
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33 വകതിരിവുള്ളവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനം
കുടിെകാള്ളന്നു
എന്നാൽ േഭാഷരുെട മധ്യത്തിൽേപാലും
അവൾഅറിയെപ്പടാൻഅനുവദിക്കുന്നു.†

34നീതിഒരുരാഷ്്രടെത്തഉന്നതസ്ഥിതിയിെലത്തിക്കുന്നു,
എന്നാൽ പാപം ഏതു ജനതയ്ക്കും
അപമാനകരം.

35 ജ്ഞാനിയായ േസവകരിൽ രാജാവ്
സം്രപീതനാണ,്
എന്നാൽ ലജ്ജാകരമായി ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ദാസൻരാജാവിെന്റേ്രകാധംജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.

15
1സൗമ്യമായ ഉത്തരം േ്രകാധെത്തശമിപ്പിക്കുന്നു,
പരുക്കൻവാക്ക് േകാപം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.

2ജ്ഞാനിയുെട നാവു പരിജ്ഞാനംവിതറുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട നാവു മടയത്തരം
വർഷിക്കുന്നു.

3യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി എല്ലായിടത്തുമുണ്ട,്
ദുഷ്ടെരയും നല്ലവെരയും
വീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

4സാന്ത്വനമരുള ന്നനാവു ജീവവൃക്ഷം,
എന്നാൽ വഞ്ചനയുള്ള നാവ്
ആത്മൈചതന്യം തകർക്കുന്നു.

† 14:33 ചി.ൈക.്രപ. എന്നാൽ േഭാഷരുെട ഹൃദയം അവെള
അറിയുകേപാലുമില്ല.
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5േഭാഷർപിതാവിെന്റശിക്ഷണംനിരാകരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ശാസന അംഗീകരിക്കുന്നവർ
വിേവകശാലികൾ.

6 നീതിനിഷ്ഠരുെട ഭവനത്തിൽ വലിയ
നിേക്ഷപങ്ങളണ്ട,്
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട ആദായം ആപത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നു.

7 ജ്ഞാനിയുെട അധരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം
വിതറുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട ഹൃദയത്തിന്
നൽകാെനാന്നുമില്ല.

8ദുഷ്ടരുെട യാഗംയേഹാവ െവറുക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട ്രപാർഥന
അവിടേത്തക്കു ്രപസാദകരം.

9ദുഷ്ടരുെട മാർഗംയേഹാവ െവറുക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതി പിൻതുടരുന്നവെര അവിടന്ന്
സ്േനഹിക്കുന്നു.

10 േനർപാത ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർക്കു
കഠിനശിക്ഷണംലഭിക്കും;
ശാസന െവറുക്കുന്നവർ മരണെത്ത
പുൽകും.

11മരണവുംപാതാളവും*യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
തുറന്നുകിടക്കുന്നു;

* 15:11 മൂ.ഭാ.ഷിേയാലുംഅബേദ്ദാനും
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മനുഷ്യഹൃദയം എ്രതയധികമായി അവിടന്ന്
അറിയുന്നു!

12പരിഹാസിശാസനെവറുക്കുന്നു,
അവർ ജ്ഞാനിയിൽനിന്ന് അകലം
പാലിക്കുന്നു.

13സന്തുഷ്ടഹൃദയംമുഖത്ത് ്രപസന്നതയുളവാക്കുന്നു,
ഹൃദയവ്യഥേയാ, ആത്മൈചതന്യം
ഹനിക്കുന്നു.

14 വിേവകമുള്ള ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം
അേന്വഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട ആഹാരം
മടയത്തരംതെന്ന.

15പീഡിതെന്റനാള കേളാേരാന്നും േക്ലശഭരിതം,
എന്നാൽ ഉല്ലാസഹൃദയം നിരന്തരം ഉത്സവം
ആേഘാഷിക്കുന്നു.

16 യേഹാവാഭക്തിേയാടുകൂെടയുള്ള
അൽപ്പധനമാണ,്
കഷ്ടതേയാടുകൂെടയുള്ളബഹുനിേക്ഷപെത്തക്കാൾ
നല്ലത.്

17സ്േനഹപൂർവം വിളമ്പുന്നസസ്യാഹാരമാണ,്
വിേദ്വഷേത്താെട വിളമ്പുന്നതടിച്ച െകാഴുത്ത
പശുക്കിടാവിെന്റ മാംസെത്തക്കാൾ േഭദം.

18 ക്ഷി്രപേകാപിയായ മനുഷ്യൻ കലഹത്തിനു
തുടക്കംകുറിക്കുന്നു,
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എന്നാൽ ക്ഷമാശീലൻ കലഹെത്ത
ശമിപ്പിക്കുന്നു.

19അലസരുെട വഴി മുള്ള കളാൽതടസ്സെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട മാർഗം
രാജവീഥിയാണ.്

20ജ്ഞാനിയായ മകൻ തെന്റ പിതാവിന് ആനന്ദം
പകരുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരായ മനുഷ്യർ തങ്ങള െട
മാതാവിെനനിന്ദിക്കുന്നു.

21 വിേവകശൂന്യർക്കു മടയത്തരം
ആനന്ദംനൽകുന്നു,
എന്നാൽവിേവകികൾേനർവീഥിയിൽത്തെന്ന
സഞ്ചരിക്കുന്നു.

22 ബുദ്ധിയുപേദശത്തിെന്റ അഭാവംമൂലം
പദ്ധതികൾപരാജയെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ നിരവധി വിദഗ്േധാപേദശം
ലഭിച്ചാൽഅവവിജയിക്കും.

23 ഉചിതമായ ഉത്തരം ഏവർക്കും
ആനന്ദംനൽകുന്നു;
സന്ദർേഭാചിതമായ ഒരു വാക്ക് എ്രത
മേനാഹരം!

24 വിേവകിയുെട ജീവിതപാത ഉയരങ്ങളിേലക്കു
നയിക്കുന്നു
അത് അവെര പാതാളത്തിെന്റ
ആഴങ്ങളിേലക്ക് ആണ്ടുേപാകുന്നതു
തടയും.
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25അഹങ്കാരിയുെട ഭവനംയേഹാവനശിപ്പിക്കും,
എന്നാൽ അവിടന്ന് വിധവയുെട അതിർത്തി
സംരക്ഷിക്കും.

26ദുഷ്ടരുെട ചിന്തകൾയേഹാവ െവറുക്കുന്നു,
കനിേവാലും വാക്കുകേളാ, അവിടേത്തക്കു
്രപസാദം.

27അത്യാ്രഗഹംസ്വഭവനെത്തനശിപ്പിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ൈകക്കൂലി െവറുക്കുന്നവർ
ഏെറനാൾജീവിക്കും.

28 ഉത്തരം നൽേകണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന്
നീതിനിഷ്ഠരുെടഹൃദയംആേലാചിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട വായിൽനിന്ന്
തിന്മനിറഞ്ഞവാക്കുകൾവമിക്കുന്നു.

29യേഹാവ ദുഷ്ടരിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട ്രപാർഥന
അവിടന്നു േകൾക്കുന്നു.

30 ്രപസന്നതേയാെടയുള്ളഒരു േനാട്ടംഹൃദയത്തിന്
ആനന്ദം പകരുകയും
സദ്വാർത്ത അസ്ഥികൾക്ക് ഉേന്മഷം
പകരുകയുംെചയ്യന്നു.

31ജീവദായകമായശാസന േകൾക്കുന്നവർ
ജ്ഞാനികള െട മധ്യത്തിൽ
സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നു.

32 ശിക്ഷണം നിരാകരിക്കുന്നവർ സ്വയനിന്ദയ്ക്ക്
ഇരയാകുന്നു,
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എന്നാൽ ശാസന ്രശദ്ധിക്കുന്നവർ
വിേവകപൂർണനാണ.്

33യേഹാവാഭക്തിജ്ഞാനംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു,
വിനയംബഹുമതിയുെട മുേന്നാടിയാണ.്

16
1ഹൃദയത്തിെലനിരൂപണങ്ങൾമനുഷ്യനുള്ളവ,
എന്നാൽനാവിൽനിന്നുള്ളശരിയായ ഉത്തരം
യേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.

2 മനുഷ്യനു തെന്റ വഴികെളല്ലാം കുറ്റമറ്റെതന്നു
േതാന്നുന്നു,
എന്നാൽ യേഹാവ അതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യശുദ്ധി
തൂക്കിേനാക്കുന്നു.

3 നിെന്റ ്രപവൃത്തികെളല്ലാം യേഹാവയ്ക്കു
സമർപ്പിക്കുക,
അേപ്പാൾ നിെന്റ പദ്ധതികെളല്ലാം അവിടന്നു
സ്ഥിരമാക്കും.

4 യേഹാവ സർവവും അതിെന്റ
ഉദ്ദിഷ്ടലക്ഷ്യത്തിൽഎത്തിക്കുന്നു—
ദുരന്തദിനത്തിനായി ദുഷ്ടെരേപ്പാലും.

5 അഹന്തഹൃദയമുള്ള എല്ലാവെരയും യേഹാവ
െവറുക്കുന്നു.
അവർശിക്ഷിക്കെപ്പടും;ഇതു നിശ്ചയം.

6 സ്േനഹാർ്രദതയാലും വിശ്വസ്തതയാലും
പാപത്തിനു ്രപായശ്ചിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു,
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യേഹാവാഭക്തിമൂലം ഒരു മനുഷ്യൻ തിന്മ
വർജിക്കുന്നു.

7 ഒരാള െട വഴി യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദകരമാകുേമ്പാൾ,
അവിടന്ന് അയാള െട ശ്രതുക്കെളേപ്പാലും
അയാൾക്ക്അനുകൂലമാക്കുന്നു.

8 നീതിമാർഗത്തിലൂെട ലഭിക്കുന്ന അൽപ്പം
ധനമുള്ളതാണ്
അനീതിയിലൂെട േനടുന്ന വൻ
സമ്പത്തിെനക്കാൾനല്ലത.്

9 മനുഷ്യർ തങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ പദ്ധതികൾ
ആസൂ്രതണംെചയ്യന്നു,
എന്നാൽ യേഹാവ അവരുെട കാലടികള െട
ഗമനം ്രകമീകരിക്കുന്നു.

10രാജകൽപ്പനഅരുളപ്പാടുകൾേപാെലയാണ,്
തിരുവായ് ഒരിക്കലും അന്യായമായി
വിധിക്കാൻപാടില്ല.

11 കൃത്യതയാർന്ന അളവുകള ം തൂക്കങ്ങള ം
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവ;
സഞ്ചിയിലുള്ള എല്ലാ തൂക്കുകട്ടികള ം
അവിടെത്തൈകേവലയാണ.്

12ദുഷ ്്രപവൃത്തികൾരാജാക്കന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധം,
നീതിയിലൂെടയാണ് രാജസിംഹാസനം
ഉറപ്പിക്കെപ്പടുന്നത.്
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13 സത്യസന്ധമായ അധരം രാജാക്കന്മാർക്കു
്രപസാദകരം;
സത്യം പറയുന്നവെര അവിടന്ന്
ആദരിക്കുന്നു.

14രാജേകാപം മരണദൂതനാണ്,
എന്നാൽജ്ഞാനിഅതിെനശമിപ്പിക്കും.

15 ്രപേശാഭിതമാകുന്നരാജമുഖത്തുജീവനുണ്ട;്
അവിടെത്ത ്രപസാദം വസന്തകാല
മഴേമഘത്തിനുതുല്യമാണ.്

16 ജ്ഞാനം േനടുന്നത് കനകെത്തക്കാൾ
എ്രതേയാഅഭികാമ്യം,
വിേവകം സമ്പാദിക്കുന്നത് െവള്ളിെയക്കാൾ
എ്രതേ്രശഷ്ഠം!

17നീതിനിഷ്ഠരുെട രാജവീഥി തിന്മ ഒഴിവാക്കുന്നു;
തങ്ങള െട മാർഗം സൂക്ഷിക്കുന്നവർ
അവരുെട ജീവൻസംരക്ഷിക്കുന്നു.

18അഹങ്കാരം നാശത്തിെന്റ മുേന്നാടിയാണ;്
ധിക്കാരമേനാഭാവവും നാശത്തിെന്റ
മുേന്നാടിതെന്ന.

19 പീഡിതേരാെടാത്ത് എളിമേയാെട
ജീവിക്കുന്നതാണ,്
അഹങ്കാരികേളാെടാത്തു െകാള്ള
പങ്കിടുന്നതിലും നല്ലത്.

20 ഉപേദശങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുന്നവർക്ക്
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു,
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യേഹാവയിൽ ആ്രശയമർപ്പിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

21 ജ്ഞാനഹൃദയമുള്ളവർ വിേവകി എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും,
ഹൃദ്യമായവാക്ക്സ്വാധീനംെചലുത്തും.

22 വിേവകം ൈകമുതലാക്കിയവർക്ക് അതു
ജീവജലധാരയാണ,്
എന്നാൽമടയത്തരംേഭാഷർക്കുശിക്ഷയായി
ഭവിക്കുന്നു.

23 വിേവകിയുെട ഹൃദയം അവരുെട അധരങ്ങൾ
ജ്ഞാനമുള്ളവയാക്കുന്നു,
അവരുെടഅധരങ്ങൾസ്വാധീനംെചലുത്തും.

24ഹൃദ്യമായവാക്ക് േതനടയാണ,്
അത് ആത്മാവിനു മാധുര്യവും
അസ്ഥികൾക്ക്ആേരാഗ്യവും നൽകുന്നു.

25 ഓേരാരുത്തർക്കും തങ്ങള െടമുമ്പിലുള്ള വഴി
ശരിയായത്എന്നു േതാന്നാം,
എന്നാൽഅവസാനംഅതുമരണത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നു.

26 െതാഴിലാളിയുെട വിശപ്പ് അവെരെക്കാണ്ടു
േവലെചയ്യിപ്പിക്കുന്നു;
വിശപ്പ ള്ള വയറ് അവെര
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

27വഞ്ചകർ േദാഷംഎന്നകുഴി കുഴിക്കുന്നു,
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അവരുെട ഭാഷണംഎരിതീേപാെലയാകുന്നു.

28വ്രകഹൃദയമുള്ളവർകലഹംഇളക്കിവിടുന്നു,
പരദൂഷണംആത്മസുഹൃത്തുക്കെളത്തമ്മിൽ
അകറ്റന്നു.

29ഒരുഅ്രകമിഅയൽവാസിെയവശീകരിച്ച്
അരുതാത്തവഴികളിേലക്ക്ആനയിക്കുന്നു.

30 കണ്ണിറുക്കുന്നവർ വ്രകതയ്ക്കു ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുന്നു;
ചുണ്ട് കടിച്ചമർത്തുന്നവർ ദുഷ്കൃത്യം
ആസൂ്രതണംെചയ്യന്നു.

31നരച്ചതല മഹിമയുെട മകുടമാണ്;
നീതിമാർഗത്തിലൂെടഅതു േനടുന്നു.

32പടയാളികെളക്കാൾേ്രശഷ്ഠരാണ്ക്ഷമാശീലർ,
ഒരു നഗരം പിടിച്ചടക്കുന്നവരിലും
േ്രശഷ്ഠരാണ്ആത്മനിയ്രന്തണമുള്ളവർ.

33തീരുമാനങ്ങൾക്കായി നറുക്കിടുന്നു,
എന്നാൽ അതിെന്റ തീർപ്പ്
യേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.

17
1 സമാധാനേത്താടും ശാന്തതേയാടുമുള്ള ഒരു

ഉണങ്ങിയഅപ്പക്കഷണം
കലഹമുള്ള ഭവനത്തിെല സമൃദ്ധമായ
വിരുന്നിെനക്കാൾനല്ലത.്
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2 വിേവകമുള്ള േസവകർ യജമാനെന്റ
നാണംെകട്ട മക്കള െടേമൽ
ആധിപത്യംനടത്തുകയും
കൂടാെത, മക്കളിൽ ഒരാെളേപ്പാെല
പിതൃസ്വത്തിൽ അവകാശിയാകുകയും
െചയ്യ ം.

3 തീച്ച ളയിൽ െവള്ളിയും ഉലയിൽ സ്വർണവും
ശുദ്ധിെചയ്യെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ യേഹാവ ഹൃദയം
പരിേശാധിക്കുന്നു.

4 ദുഷ്ടർ കുടിലഭാഷണങ്ങൾക്കു
െചവിെകാടുക്കുന്നു;
കള്ളം പറയുന്നവർ നാശേഹതുകമായ
അധരങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുന്നു.

5 ദരി്രദെര പരിഹസിക്കുന്നവർ അവരുെട
്രസഷ്ടാവിേനാട്അനാദരവുകാട്ട ന്നു;
അന്യരുെട ദുരന്തത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവർ
ശിക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല.

6 േപരക്കുട്ടികൾവൃദ്ധർെക്കാരു മകുടവും
മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾെക്കാരു
അഭിമാനവുമാണ.്

7അതിഭാഷണം േഭാഷർക്കു ഭൂഷണമല്ല—
വ്യാജഭാഷണം ഭരണകർത്താക്കൾക്ക്
എ്രതയധികംഅനുചിതവും!
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8 ൈകക്കൂലി നൽകുന്നവർക്ക് അെതാരു
വശീകരേണാപാധിയാണ;്
എല്ലാറ്റിലും വിജയം ൈകവരിക്കാെമന്ന്
അവർകരുതുന്നു.

9 അകൃത്യം ക്ഷമിക്കുന്നവർ സ്േനഹം
വർധിപ്പിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അതു നിരന്തരം
ഓർമെപ്പടുത്തുന്നവർ സ്േനഹിതെര
അകറ്റന്നു.

10 േഭാഷരുെട മുതുകത്തു നൽകുന്ന നൂറ്
അടിെയക്കാൾ
വിേവകിക്കുനൽകുന്നഒരുശാസനകൂടുതൽ
്രപേയാജനംനൽകുന്നു.

11അധർമികൾമാത്സര്യത്തിന് ഉത്സാഹിക്കുന്നു;
അവർെക്കതിേര മരണത്തിെന്റ ദൂതൻ
നിേയാഗിക്കെപ്പടും.

12 കുട്ടികൾ അപഹരിക്കെപ്പട്ട തള്ളക്കരടിെയ
േനരിടുന്നതിെനക്കാൾഅപകടകരമാണ,്
േഭാഷരുെട മടയത്തരങ്ങൾേനരിടുന്നത.്

13 നന്മയ്ക്കുപകരം തിന്മെചയ്യന്നവരുെട
ഭവനത്തിൽനിന്ന,്
തിന്മ ഒരുനാള ം വിെട്ടാഴിയുകയില്ല.

14 കലഹത്തിെന്റ ആരംഭം ഒരു അണെക്കട്ട
െപാട്ടിപ്പിളരുന്നതുേപാെലയാണ;്
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അതുെകാണ്ട്തർക്കംഉടെലടുക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
അത് ഒഴിവാക്കുക.

15കുറ്റവാളിെയ േമാചിപ്പിക്കുന്നതും നിരപരാധിക്ക്
ശിക്ഷവിധിക്കുന്നതും—
ഇവരണ്ടുംയേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു.

16 ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ആ്രഗഹമില്ലാത്ത
േഭാഷരുെട
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പണം െചലവഴിക്കുന്നതു
എന്തു േഭാഷത്തം?

17 ഒരു സുഹൃത്തിെന്റ സ്േനഹം
എല്ലാക്കാലേത്തക്കും ഉള്ളത്,
ആപത്തുകാലത്തു സഹായിയായി
നിൽക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ് ഒരു
കൂടപ്പിറപ്പ് ജനിക്കുന്നത.്

18 ബുദ്ധിഹീനർ ജാമ്യക്കരാറിൽ
ൈകെയാപ്പ ചാർത്തുകയും
അയൽവാസിയുെട ബാധ്യത ഏൽക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

19കലഹ്രപിയർപാപെത്ത ്രപണയിക്കുന്നു;
ഉയർന്ന മതിൽ നിർമിക്കുന്നവർ നാശം
ക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്നു.

20വ്രകഹൃദയമുള്ളവർഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കുന്നില്ല,
വഞ്ചനേയാെട സംസാരിക്കുന്നവർ
അനർഥത്തിേലക്കുവഴുതിവീഴും.
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21 മാതാപിതാക്കൾക്ക് േഭാഷരായ മക്കൾ
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു േവദനാജനകം;
േഭാഷരുെട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആനന്ദം
അന്യമായിരിക്കും.

22സന്തുഷ്ടഹൃദയം നെല്ലാരുഔഷധം,
എന്നാൽ തകർന്ന മനസ്സ് അസ്ഥികെള
ഉരുക്കുന്നു.

23ദുഷ്ടർ രഹസ്യമായിൈകക്കൂലി വാങ്ങുന്നു
നീതിയുെട വഴികൾ അട്ടിമറിക്കാൻ അവർ
അ്രപകാരംെചയ്യന്നു.

24 വിേവകികൾ തങ്ങള െട ദൃഷ്ടി ജ്ഞാനത്തിൽ
ഉറപ്പിക്കുന്നു,
എന്നാൽ േഭാഷരുെട കണ്ണ കൾ ഭൂമിയുെട
അതിർത്തികളിൽഅലയുന്നു.

25 േഭാഷരായ മക്കൾ* അവരുെട പിതാവിനു
സങ്കടവും
തങ്ങള െട െപറ്റമ്മയ്ക്കു കയ ്പും
െകാണ്ടുവരുന്നു.

26നിഷ്കളങ്കർക്കുപിഴകൽപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല,
സത്യസന്ധതയുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥെര
്രപഹരിക്കുന്നതും യുക്തമല്ല.

27 പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ തങ്ങള െട വാക്കുകൾ
നിയ്രന്തിച്ച് ഉപേയാഗിക്കുന്നു,
വിേവകമുള്ള മനുഷ്യർ സമചിത്തത
പാലിക്കുന്നു.

* 17:25 മൂ.ഭാ. േഭാഷനായ മകൻ
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28 നിശ്ശബ്ദതപാലിക്കുന്ന േഭാഷർേപാലും
ജ്ഞാനികളായി പരിഗണിക്കെപ്പടും
നാവടക്കിയിരിക്കുന്നവർ വിേവകികളായും
എണ്ണെപ്പടും.

18
1 കൂട്ടംവിട്ട നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ

സ്വാർഥതാത്പര്യങ്ങൾപിൻതുടരുകയും
നല്ല തീരുമാനങ്ങെളെയല്ലാം
െവല്ല വിളിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

2 േഭാഷർ വിേവകത്തിൽ ആഹ്ലാദം
കെണ്ടത്തുന്നില്ല;
എന്നാൽ അവർ സ്വന്തം അഭി്രപായം
്രപകടിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്ആനന്ദിക്കുന്നത.്

3ദുഷ്ടേരാെടാപ്പം വിേദ്വഷംതലെപാക്കുന്നു,
അപമാനേത്താെടാപ്പം അപകീർത്തിയും
വന്നുേചരുന്നു.

4 ഒരു മനുഷ്യെന്റ വാക്കുകൾ അഗാധമായ
ജലപ്പരപ്പ േപാെലയാകാം;
എന്നാൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവ
കളകളാരവേത്താെട ഒഴുകുന്ന
അരുവിേപാെലയും.

5ദുഷ്ടേരാട് പക്ഷേഭദം കാണിക്കുന്നതും
നിരപരാധിക്കു നീതി നിേഷധിക്കുന്നതും
ഉചിതമല്ല.
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6 േഭാഷത്തമുള്ളവരുെട വാക്കുകൾ കലഹം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
അവരുെടഅധരംഅടി ഇരന്നുവാങ്ങുന്നു.

7 േഭാഷരുെട വായ്അവർക്കുനാശേഹതുവും
അധരങ്ങൾ അവരുെട ജീവനു െകണിയും
ആകുന്നു.

8 ഏഷണി പറയുന്നവരുെട വാക്കുകൾ
സ്വാദുേഭാജനംേപാെലയാകുന്നു;
അതു ശരീരത്തിെന്റ അന്തർഭാഗേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു.

9സ്വന്തം െതാഴിലിൽഅലസതകാണിക്കുന്നവർ
വിനാശം വിതയ്ക്കുന്നവരുെട
സേഹാദരങ്ങളാകുന്നു.

10 യേഹാവയുെട നാമം െകട്ട റപ്പ ള്ള ഒരു
േകാട്ടയാണ;്
നീതിനിഷ്ഠർ അവിേടേക്കാടിെച്ചന്ന്
സുരക്ഷിതരാകുന്നു.

11 ധനമുള്ളവരുെട സമ്പത്ത് അവർക്കു
േകാട്ടെകട്ടിയനഗരമാണ്;
അത് ആർക്കും കയറാൻപറ്റാത്ത മതിെലന്ന്
അവർസങ്കൽപ്പിക്കുന്നു.

12അഹന്തനാശത്തിെന്റമുേന്നാടിയാണ,്
എന്നാൽ എളിമ ബഹുമതിക്കു
മുേമ്പേപാകുന്നു.

13 േകൾക്കുന്നതിനുമുേമ്പ ഉത്തരംനൽകുന്നത്
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മടയത്തരവുംഅപമാനവുംആകുന്നു.

14 ഉേന്മഷമുള്ളഹൃദയം േരാഗാതുരത
അതിജീവിക്കുന്നു,
എന്നാൽ തകർന്ന ഹൃദയം ആർക്ക്
സഹിക്കാൻകഴിയും?

15 വിേവകമുള്ളവരുെട ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം
ആർജിക്കുന്നു,
ജ്ഞാനിയുെട കാതുകൾ അതു
കെണ്ടത്തുന്നു.

16ദാനം ദാതാവിനു വഴിതുറക്കുകയും
അേദ്ദഹെത്ത മഹാന്മാരുെട നിരയിേലക്ക്
ആനയിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

17എതിരാളിഎതിർവിസ്താരം െചയ്യന്നതുവെര
ആദ്യംഅവതരിപ്പിക്കുന്നവാദം യുക്തിസഹം
എന്നുകരുതെപ്പടും.

18 നറുക്കിടുന്നതു തർക്കങ്ങൾക്കു പരിഹാരം
വരുത്തുകയും
്രപബലരായ ്രപതിേയാഗികെള
സമവായത്തിൽ എത്തിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

19 ഹൃദയത്തിൽ മുറിേവറ്റ സേഹാദരങ്ങെള
അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത് െകട്ട റപ്പ ള്ള
േകാട്ടകടക്കുന്നതിെനക്കാൾ ദുഷ്കരം;
തർക്കങ്ങൾ േകാട്ടവാതിലിെന്റ
ഇരുമ്പഴികൾേപാെലയും.
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20 ഒരു മനുഷ്യെന്റ വായുെട ഫലത്തിൽനിന്ന്
അയാള െട വയറിനു തൃപ്തിവരുന്നു;
അവരുെട അധരങ്ങള െട വിളവുെകാണ്ട്
അവർസംതൃപ്തരാകുന്നു.

21 മരണവും ജീവനും നൽകാനുള്ള ശക്തി
നാവിനുണ്ട,്
അതിെന ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ അതിെന്റ
ഫലമനുഭവിക്കും.

22 ഭാര്യെയ കെണ്ടത്തുന്നവൻ നന്മ
കെണ്ടത്തുകയും
യേഹാവയിൽനിന്നു ്രപസാദം ൈകപ്പറ്റ കയും
െചയ്യന്നു.

23ദരി്രദർകരുണയ്ക്കായി േകണേപക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ധനികർ പരുഷമായി ്രപതിവാദം
നടത്തുന്നു.

24 അവിശ്വസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കളള്ളവർ
െപെട്ടന്നു നശിച്ച േപാകും,
എന്നാൽ സേഹാദരങ്ങെളക്കാൾ
േചർന്നുനിൽക്കുന്നസുഹൃത്തുക്കള മുണ്ട.്

19
1 വഞ്ചനാപരമായി സംസാരിക്കുന്ന

േഭാഷെരക്കാൾ
പരമാർഥതേയാെട ജീവിക്കുന്ന ദരി്രദർ എ്രത
നല്ലവർ.

2 പരിജ്ഞാനമില്ലാെത ആേവശംകാണിക്കുന്നതു
നല്ലതല്ല,
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തിടുക്കേത്താെടചുവടുകൾെവക്കുന്നവർക്കു
വഴിെതറ്റ ന്നു.

3 ഒരു മനുഷ്യെന്റ മൗഢ്യം അയാെള
നാശത്തിേലക്കുനയിക്കുന്നു,
എന്നിട്ട ം അയാള െട ഹൃദയം
യേഹാവയ്െക്കതിേരേരാഷാകുലമാകുന്നു.

4 സമ്പത്ത് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കെള
െകാണ്ടുവരുന്നു,
എന്നാൽദാരി്രദ്യം ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കെളേപ്പാലും
അകറ്റ ന്നു.

5കള്ളസാക്ഷിശിക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല,
വ്യാജം പറഞ്ഞുഫലിപ്പിക്കുന്നവർ
രക്ഷെപ്പടുകയുമില്ല.

6 ഭരണകർത്താക്കള െട ്രപീതിക്കായി
ധാരാളമാള കൾ ്രശമിക്കുന്നു,
എല്ലാവരുംദാനശീലരുെടസുഹൃത്തുക്കള മാകുന്നു.

7 ദരി്രദരുെട ബന്ധുക്കെളല്ലാം അവെര
ഒഴിവാക്കുന്നു—
അവരുെട സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുമായി
അകലംപാലിക്കാൻ എ്രതയധികം
്രശമിക്കും!

ദരി്രദർഅവേരാടു േകണേപക്ഷിക്കും
എന്നാൽഅവർ ്രപതികരിക്കുകേപാലുമില്ല.*

* 19:7 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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8 ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നവർ തെന്റ ജീവെന
സ്േനഹിക്കുന്നു;
വിേവകെത്ത പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നവർ
അഭിവൃദ്ധിേനടും.

9കള്ളസാക്ഷിശിക്ഷിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല,
വ്യാജം പറഞ്ഞുഫലിപ്പിക്കുന്നവർ
നശിച്ച േപാകും.

10ആഡംബരജീവിതം േഭാഷർക്കു േയാജിച്ചതല്ല—
രാജകുമാരന്മാെര ഒരടിമ ഭരിക്കുന്നത്
അതിെല്രതേയാഅനഭികാമ്യം!

11 ഒരാള െട ജ്ഞാനം അയാൾക്കു ക്ഷമാശീലം
നൽകുന്നു;
അതി്രകമെത്ത അവഗണിക്കുന്നതിലൂെട
അയാൾആദരവുേനടുന്നു.

12രാജേ്രകാധംസിംഹഗർജനംേപാെലയാണ,്
എന്നാൽഅവിടെത്ത്രപസാദംപുൽപ്പ റെത്ത
തുഷാരബിന്ദുേപാെലയും.

13ഒരു േഭാഷസന്താനം പിതാവിെന്റനാശം;
കലഹ്രപിയയായ ഭാര്യേയാ,
നിലയ്ക്കാത്തേചാർച്ചേപാെലയും.

14 വീടുകള ം ധനവും ൈപതൃകസ്വത്തായി
ലഭിക്കുന്നഓഹരി,
എന്നാൽ വിേവകമതിയായ ഭാര്യ
യേഹാവയുെട ദാനം.
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15അലസതഗാഢനി്രദ വരുത്തുന്നു,
മടിയൻവിശന്നുനടക്കുകയും െചയ്യന്നു.

16 കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കുന്നവർ തങ്ങള െട
ജീവൻസൂക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവെയ അവഗണിക്കുന്നവർ
മരിക്കും.

17ദരി്രദേരാടു ദയകാണിക്കുന്നവർയേഹാവയ്ക്കു
വായ്പെകാടുക്കുന്നു,
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക് അവിടന്ന്
്രപതിഫലംനൽകും.

18 ്രപതീക്ഷയുള്ളിടേത്താളം നിെന്റ മക്കെള
ശിക്ഷണത്തിൽവളർത്തുക;
അവർ നശിച്ച േപാകെട്ടെയന്ന്
ആ്രഗഹിക്കരുത.്

19 ക്ഷി്രപേകാപിയായ മനുഷ്യൻ
പിഴെയാടുേക്കണ്ടിവരും;
ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അയാെള
സഹായിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കത്
ആവർത്തിേക്കണ്ടതായിവരും.

20 ഉപേദശം ്രശദ്ധിക്കുകയും ശിക്ഷണം
അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യ ക,
അങ്ങെന ശിഷ്ടകാലം നിങ്ങൾക്കു
ജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കാൻകഴിയും.

21 മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിരവധി
പദ്ധതികള ണ്ട,്
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എന്നാൽയേഹാവയുെടതീരുമാനങ്ങൾമാ്രതം
നടപ്പിലാകുന്നു.

22 ഒരു മനുഷ്യനിൽ അഭികാമ്യമായിട്ട ള്ളത്
കരുണയാണ;്
നുണപറയുന്നവരായിരിക്കുന്നതിലും,
ദരി്രദരായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത.്

23യേഹാവാഭക്തിജീവനിേലക്കുനയിക്കുന്നു;
അേപ്പാൾ അവർ വിപെത്താഴിഞ്ഞ്
സംതൃപ്തരായി വി്രശമിക്കും.

24 അലസർ ഭക്ഷണപാ്രതത്തിൽ ൈക
പൂഴ്ത്തുന്നു;
അവർ അതു തിരിെക തെന്റ വായിേലക്ക്
അടുപ്പിക്കുകേപാലുമില്ല!

25 ഒരു പരിഹാസിെയ അടിക്കുക, അങ്ങെന
ലളിതമാനസർവിേവകംഅഭ്യസിക്കും;
വിേവകിെയ ശാസിക്കുക, അവർ
പരിജ്ഞാനം േനടും.

26 സ്വപിതാവിെന െകാള്ളയടിക്കുകയും
മാതാവിെന അടിേച്ചാടിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർ
മാനഹാനിക്ക് ഇരയാകും.

27 എെന്റ കുേഞ്ഞ, എെന്റ ഉപേദശങ്ങൾ
്രശദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ,
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വാക്കുകളിൽനിന്ന് നീ
അലഞ്ഞുതിരിേയണ്ടിവരും.
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28അഴിമതിക്കുകൂട്ട നിൽക്കുന്നസാക്ഷിനീതിെയ
അവേഹളിക്കുന്നു,
ദുഷ്ടരുെട വായ്അന്യായെത്തവിഴുങ്ങുന്നു.

29പരിഹാസിക്കു ന്യായവിധിയും
േഭാഷരുെട മുതുകിനു ്രപഹരവും
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

20
1 വീഞ്ഞു പരിഹാസിയും മദ്യം കലഹക്കാരനും

ആകുന്നു;
അവമൂലം വഴിെതറ്റ ന്നവർജ്ഞാനിയല്ല.

2 രാജേ്രകാധം ഭയെപ്പടുത്തുന്ന
സിംഹഗർജനംേപാെലയാണ;്
അേദ്ദഹെത്ത ്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നവർ
സ്വജീവൻഅപകടത്തിൽെപ്പടുത്തുന്നു.

3 കലഹത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു
വ്യക്തിയുെടബഹുമതിയാണ,്
എന്നാൽ േഭാഷെരല്ലാം കലഹത്തിനു
തുനിയുന്നു.

4 അലസർ കാേലാചിതമായി നിലം
ഉഴുതുമറിക്കുന്നില്ല;
തന്മൂലം െകായ്ത്തുകാലത്ത്
വിളെവടുപ്പിനായി പരതും; ഒന്നുംതെന്ന
ലഭിക്കുകയില്ല.

5 ഒരു മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആേലാചനകൾ
അഗാധമായജലപ്പരപ്പാണ,്
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എന്നാൽ വിേവകമുള്ള മനുഷ്യർ അവ
േകാരിെയടുക്കുന്നു.

6 തങ്ങൾ വിശ്വസ്തസുഹൃത്തുക്കളാെണന്നു
പലരുംഅവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു,
എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായ വ്യക്തികെള
കെണ്ടത്താൻആർക്കുകഴിയും?

7 നീതിനിഷ്ഠർ സത്യസന്ധരായി ജീവിതം
നയിക്കുന്നു;
അവെര അനുകരിക്കുന്ന അവരുെട
പിൻതലമുറയുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.

8ന്യായാസനത്തിൽരാജാവ്ഉപവിഷ്ടനാകുേമ്പാൾ,
തെന്റ ദൃഷ്ടിെകാണ്ട് എല്ലാ തിന്മകള ം
പാറ്റിെക്കാഴിക്കുന്നു.

9 “ഞാൻഎെന്റഹൃദയംസംശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻനിരപരാധി,പാപംവിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,”
എന്ന്ആർക്ക്അവകാശെപ്പടാൻകഴിയും?

10വ്യാജഅളവും വ്യാജതൂക്കവും—
ഇവരണ്ടുംയേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു.

11 തങ്ങള െട സ്വഭാവം സംശുദ്ധവും യുക്തവും
ആേണാഎന്ന്,
െചറിയ കുട്ടികൾേപാലും അവരുെട
്രപവൃത്തികൾമൂലം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

12 േകൾക്കുന്നതിനുള്ള െചവികള ം
കാണുന്നതിനുള്ളകണ്ണ കള ം—
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ഇവരണ്ടുംയേഹാവയുെട നിർമിതി.

13 ഉറക്കെത്ത ്രപണയിക്കരുത,് അങ്ങെന നീ
പാപ്പരായിത്തീരാതിരിക്കെട്ട;
ജാഗരൂകരായിരിക്കുക, അങ്ങെനെയങ്കിൽ
നിനക്കു മിച്ചംെവക്കാനും
ഭക്ഷണമുണ്ടാകും.

14 “ഇതു നല്ലതല്ല, ഇതു നല്ലതല്ല!” എന്നു
വാങ്ങുന്നവർവിലേപശുന്നു—
പിെന്ന വിലേപശിവാങ്ങിയതിെനക്കുറിച്ച്
വീമ്പടിച്ച െകാണ്ടു േപാകുന്നു.

15സ്വർണമുണ്ട,് മാണിക്യങ്ങള ംഅനവധി,
എന്നാൽ പരിജ്ഞാനം ഉരുവിടുന്ന
അധരങ്ങൾഅത്യപൂർവമായ രത്നം.

16 അപരിചിതർക്കുേവണ്ടി ജാമ്യം
നിൽക്കുന്നവരുെട വസ്്രതം
എടുത്തുെകാള്ള ക;
അന്യർക്കുേവണ്ടിയാണ്ൈകെയാപ്പ ചാർത്തുന്നെതങ്കിൽ
വസ്്രതംതെന്ന പണയമായി
വാങ്ങിെക്കാള്ള ക.

17വഞ്ചിച്ച േനടിയആഹാരംസ്വാദുള്ളത,്
എന്നാൽ അവസാനം അവരുെട വായിൽ
അതുചരലായിത്തീരും.

18 ആേലാചന സ്വീകരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
പദ്ധതികൾയാഥാർഥ്യമാകുന്നു;
മാർഗദർശനം േതടാെത യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പടരുത.്
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19 കിംവദന്തി ആത്മവിശ്വാസെത്ത
ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്നു,
ആയതിനാൽ വാചാലരാകുന്നവേരാെടാപ്പം
ചുറ്റിത്തിരിയരുത.്

20 നീ നിെന്റ പിതാവിെനേയാ മാതാവിെനേയാ
ശപിക്കുെന്നങ്കിൽ,
നിെന്റ വിളക്കു കൂരിരുട്ടിൽ
ഊതിയണയ്ക്കെപ്പടും.

21തിടുക്കത്തിൽൈകവരുന്നൈപതൃകസ്വത്ത്
അന്ത്യത്തിൽഅനു്രഗഹമാകുകയില്ല.

22 “ഈഅനീതിക്ക് ഞാൻ പകരംവീട്ട ം!” എന്നു
പറയരുത.്
യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക,
അവിടന്നു നിനക്കുേവണ്ടി
്രപതികാരംെചയ്യ ം.

23വ്യാജഅളവ് യേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു,
വഞ്ചനാപരമായ അളവുേകാൽ
അവിടേത്തക്കു ്രപസാദകരമല്ല.

24 മനുഷ്യരുെട ചുവടുകൾ നിയ്രന്തിക്കുന്നത്
യേഹാവയാണ.്
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എങ്ങെന
സ്വന്തവഴികൾമനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കും?

25 ധൃതഗതിയിൽ എെന്തങ്കിലും ൈദവത്തിനു
േനരുന്നതും
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പിന്നീട് തെന്റ േനർച്ചകെളപ്പറ്റി
പുനർവിചിന്തനം െചയ്യന്നതും ഒരു
െകണിയാണ.്

26 ജ്ഞാനിയായ രാജാവ് ദുഷ്ടെര
പാറ്റിെക്കാഴിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് അവരുെടേമൽ െമതിവണ്ടി
കയറ്റ ന്നു.

27 യേഹാവയുെട വിളക്ക് മനുഷ്യാത്മാക്കെള*
ആരാഞ്ഞറിയുന്നു
അത്അന്തരി്രന്ദിയങ്ങെളപരിേശാധിക്കുന്നു.

28 സ്േനഹവും വിശ്വസ്തതയും രാജാവിെന
സുരക്ഷിതനായിസൂക്ഷിക്കുന്നു;
സ്േനഹത്തിലൂെട തെന്റ സിംഹാസനം
സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു.

29ശക്തിയാണ് യുവാക്കന്മാരുെട മഹത്ത്വം,
നരച്ചതലവൃദ്ധർക്കുഗാംഭീര്യം.

30ക്ഷതവും മുറിവും തിന്മെയ† ഉരച്ച കഴുകുന്നു,
്രപഹരംഅന്തരി്രന്ദിയെത്തശുദ്ധമാക്കുന്നു.

21
1 രാജാവിെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയുെട ൈകയിെല

നീർച്ചാലാണ;്

* 20:27 അഥവാ, ഒരു വ്യക്തിയുെട വാക്കുകൾ † 20:30 ഈ
വാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ദിക്കിേലക്ക് അവിടന്ന്
അതിെനതിരിച്ച വിടുന്നു.

2ഓേരാ മനുഷ്യരും തങ്ങള െടവഴികൾശരിയാണ്
എന്നുചിന്തിക്കുന്നു,
എന്നാൽയേഹാവഹൃദയംതൂക്കിേനാക്കുന്നു.

3 ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ
്രപവർത്തനങ്ങളാണ്
യേഹാവയ്ക്കു യാഗാർപ്പണെത്തക്കാൾ
കൂടുതൽസ്വീകാര്യം.

4അഹന്തനിറഞ്ഞകണ്ണ ംനിഗളമുള്ളഹൃദയവും—
ദുഷ്ടരുെട ഉഴുതുമറിക്കാത്ത നിലവും—പാപം
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

5 ഉത്സാഹിയുെട പദ്ധതികൾ ലാഭത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നു,
ധൃതികാട്ട ന്നത് ദാരി്രദ്യത്തിേലക്കു നയിക്കും,
നിശ്ചയം.

6 വ്യാജനാവുെകാണ്ട് െകട്ടിെപ്പാക്കിയ
സൗഭാഗ്യങ്ങെളല്ലാം
ക്ഷണികമായ നീരാവിയും
മരണെക്കണിയുമാണ.്

7 ദുഷ്ടരുെട അതി്രകമം അവെര ദൂരേത്തക്കു
വലിച്ചിഴയ്ക്കും,
കാരണം നീതിനിഷ്ഠമായവ ്രപവർത്തിക്കാൻ
അവർക്കു മനസ്സില്ല.
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8 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട മാർഗം
വ്രകതയുള്ളതാണ,്
എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കരുെട ്രപവർത്തനേമാ,
േനരുള്ളത.്

9 കലഹക്കാരിയായ ഭാര്യേയാെടാത്ത്
വീടിനുള്ളിൽകഴിയുന്നതിെനക്കാൾ
േമൽപ്പ രയുെട ഒരു േകാണിൽ
താമസിക്കുന്നതു നല്ലത.്

10 ദുഷ്ടർ തിന്മ ്രപവർത്തിക്കാൻ
ആർത്തികാട്ട ന്നു;
അവരുെട അയൽവാസിക്ക് അവരിൽനിന്നു
യാെതാരുവിധകരുണയും ലഭിക്കുന്നില്ല.

11 പരിഹാസി ശിക്ഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ,
ലളിതമാനസർജ്ഞാനം േനടുന്നു;
ജ്ഞാനിെയ ഉപേദശിക്കുക, അവർ
പരിജ്ഞാനംആർജിക്കുന്നു.

12 നീതിമാനായവൻ* ദുഷ്ടരുെട ഭവനെത്ത
നിരീക്ഷിക്കുകയും
ദുഷ്ടെര ദുരന്തത്തിേലക്കു തള്ളിയിടുകയും
െചയ്യന്നു.

13 ദരി്രദരുെട നിലവിളിക്കുേനേര
െചവിയടച്ച കളയുന്നവരുെട
േരാദനത്തിനും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല.

* 21:12 നീതിമാനായവൻ, വിവക്ഷിക്കുന്നത് നീതിനിഷ്ഠൻ
അഥവാ,ൈദവം.
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14 രഹസ്യത്തിൽ ൈകമാറുന്ന ദാനം േകാപെത്ത
ശാന്തമാക്കുന്നു;
വസ്്രതത്തിൽഒളിപ്പിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നേകാഴ
ഉ്രഗേകാപെത്തയും.

15 നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നീതിനിഷ്ഠർക്ക്
ആനന്ദംനൽകുന്നു,
എന്നാൽനീചർക്ക്അതു നടുക്കവും.

16 വിേവകപാതയിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന
മനുഷ്യർ
മരിച്ചവരുെട കൂട്ടത്തിൽ വി്രശമത്തിനായി
വന്നുേചരുന്നു.

17 സുഖേലാലുപത ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ
ദരി്രദരായിത്തീരും;
വീഞ്ഞും സുഗന്ധൈതലവും
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ ഒരിക്കലും
സമ്പന്നരാകുകയില്ല.

18ദുഷ്ടർനീതിനിഷ്ഠർക്കുേമാചന്രദവ്യമായിത്തീരും;
വഞ്ചകർപരമാർഥിക്കും.

19 കലഹക്കാരിയും മുൻേകാപിയുമായ
ഭാര്യേയാെടാപ്പം ജീവിക്കുന്നതിെനക്കാൾ,
മരുഭൂമിയിൽകഴിയുന്നതാണ് ഉത്തമം.

20 ജ്ഞാനിയുെട ഭവനത്തിൽ വിലേയറിയ
നിേക്ഷപവുംൈതലവും ഉണ്ട,്
എന്നാൽ േഭാഷർ തങ്ങൾക്കുള്ളെതല്ലാം
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു.
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21നീതിയുംസ്േനഹവും പിൻതുടരുന്നവർ
ജീവനും നീതിയും† ബഹുമാനവും
കെണ്ടത്തും.

22 ജ്ഞാനിക്ക് ശക്തന്മാരുെട പട്ടണം
ആ്രകമിക്കാൻകഴിയും;
അവരുെട ആ്രശയമായിരുന്ന േകാട്ട
ഇടിച്ച നിരത്താനും.

23സ്വന്തംനാവുംസ്വന്തംവായുംസൂക്ഷിക്കുന്നവർ
ദുരന്തങ്ങളിൽനിന്നു തെന്നത്താൻ
അകന്നുനിൽക്കുന്നു.

24 അഹങ്കാരിയും ധിക്കാരിയുമായ മനുഷ്യൻ—
അയാൾക്കു “പരിഹാസി”എന്നു േപര—്
മഹാഗർവേത്താെട െപരുമാറുന്നു.

25അലസരുെട അഭിലാഷം അവെര മരണത്തിന്
ഏൽപ്പിക്കുന്നു,
കാരണം അവരുെട ൈകകൾ അധ്വാനം
നിരസിക്കുന്നു.

26 ദിവസംമുഴുവനുംഅയാൾഅത്യാർത്തിേയാെട
കഴിയുന്നു.
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠേരാ, ഒന്നും
പിടിച്ച െവക്കാെത ദാനംെചയ്യന്നു.

27ദുഷ്ടരുെട യാഗാർപ്പണംനിന്ദ്യമാണ—്
ദുഷ്ടലാേക്കാെടയാണ്െകാണ്ടുവരുന്നെതങ്കിൽ
എ്രതയധികം!

† 21:21 അഥവാ,അഭിവൃദ്ധിയും
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28കള്ളസാക്ഷിനശിച്ച േപാകും,
എന്നാൽ ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുന്നവരുെട
വാക്കുകൾനിരന്തരം ്രശദ്ധിക്കെപ്പടും.

29 ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട മുഖത്ത് ൈധര്യം
്രപകടമാക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ തങ്ങള െട വഴികൾ
ആേലാചിച്ച റപ്പിക്കുന്നു.

30യേഹാവയ്െക്കതിേര നിൽക്കാൻകഴിയുന്ന
യാെതാരുവിധ ജ്ഞാനേമാ ഉൾക്കാഴ്ചേയാ
പദ്ധതികേളാ ഇല്ല.

31യുദ്ധദിവസത്തിനായി കുതിരെയ സജ്ജമാക്കി
നിർത്തുന്നു,
എന്നാൽ വിജയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
യേഹാവയാകുന്നു.

22
1 സൽേപ്പര് അനവധി സമ്പത്തിെനക്കാൾ

അഭികാമ്യം;
ആദരണീയരാകുന്നത് െവള്ളിെയക്കാള ം
സ്വർണെത്തക്കാള ം േ്രശഷ്ഠം.

2 സമ്പന്നർക്കും ദരി്രദർക്കും െപാതുവായി
ഇെതാന്നുമാ്രതം:
അവർഇരുവെരയും യേഹാവസൃഷ്ടിച്ച .

3 ഒരു വിേവകി ആപത്തിെന മുൻകണ്ട്
അഭയസ്ഥാനം േതടുന്നു;
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എന്നാൽലളിതമാനസർമുേമ്പാട്ട തെന്നേപായി
ദുരന്തംവരിക്കുന്നു.

4 വിനയമാണ് യേഹാവാഭക്തി, അതിെന്റ
അനന്തരഫലേമാ
ധനം,ബഹുമതി, ദീർഘായുസ്സ്എന്നിവയും.

5 ദുഷ്ടരുെട പാതയിൽ മുള്ള കള ം
െകണിയുമുണ്ട,്
എന്നാൽസ്വന്തംജീവനുവിലകൽപ്പിക്കുന്നവർ
അവയിൽനിെന്നല്ലാംഅകന്നുനിൽക്കുന്നു.

6 കുട്ടികെള അവർ നടേക്കണ്ടതായ വഴി
പരിശീലിപ്പിക്കുക,
വൃദ്ധരായാലും അവർ അതിൽനിന്നു
വ്യതിചലിക്കുകയില്ല.

7ധനികർ ദരി്രദർക്കുേമൽആധിപത്യംനടത്തുന്നു,
വായ്പവാങ്ങുന്നവർവായ്പെകാടുക്കുന്നവരുെട
ദാസരുമാണ.്

8ദുഷ്ടതവിതയ്ക്കുന്നവർനാശം െകായ്യ ം,
അവരുെട ഭീകരവാഴ്ച*അവസാനിക്കും.

9ഉദാരമനസ്കരായവർഅനുഗൃഹീതർ,
കാരണം അവർ തങ്ങള െട ഭക്ഷണം
ദരി്രദരുമായി പങ്കിടുന്നു.

10പരിഹാസിെയആട്ടിേയാടിക്കുക,അേതാടുകൂടി
ശണ്ഠ ഒഴിഞ്ഞുേപാകും;

* 22:8 മൂ.ഭാ. േകാപത്തിെന്റ ദണ്ഡ്
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കലഹവുംഅധിേക്ഷപവുംഅവസാനിക്കും.

11 ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടെപ്പടുകയും മാന്യമായി
സംസാരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർക്ക്
രാജാവ് സ്േനഹിതനായിത്തീരും.

12 പരിജ്ഞാനത്തിനുേമൽ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി
കാവലിനുണ്ട,്
വഞ്ചകരുെട വാക്കുകൾ അവിടന്നു
തകിടംമറിക്കുന്നു.

13അലസർഇ്രപകാരം പറയുന്നു, “െവളിയിൽ ഒരു
സിംഹമുണ്ട!്
ചത്വരങ്ങളിൽെവച്ച്ഞാൻവധിക്കെപ്പടും!”

14 വ്യഭിചാരിണിയുെട വായ് അപകടംനിറഞ്ഞ
െകണിയാണ;്†
യേഹാവയുെട േകാപത്തിനിരയായവർ
അതിൽവീഴുന്നു.

15 മടയത്തരം യുവാക്കള െട ഹൃദയത്തിൽ
െകട്ട പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു,
എന്നാൽ ശിക്ഷണത്തിെന്റ വടി അതിെന
ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു.

16സ്വന്തം സമ്പത്തു വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദരി്രദെര
പീഡിപ്പിക്കുന്നവരും
ധനികർക്കു ദാനംെചയ്യന്നവരും ഒരുേപാെല
ദരി്രദരായിത്തീരും.

† 22:14 മൂ.ഭാ.ആഴമുള്ളകുഴി
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ജ്ഞാനിയുെടസൂക്തങ്ങൾ
ഒന്നാംസൂക്തം

17 ജ്ഞാനിയുെട സൂക്തങ്ങൾ സ്രശദ്ധം
േകൾക്കുക;
ഞാൻഉപേദശിക്കുന്നതിന്ഹൃദയംനൽകുക,

18 കാരണം അവ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നതും
അധരങ്ങളിൽ ഒരുക്കിനിർത്തുന്നതും
ആനന്ദകരം.

19 നിെന്റ ആ്രശയം യേഹാവയിൽ
ആയിരിേക്കണ്ടതിന,്
ഞാൻ ഇന്നു നിേന്നാട,് നിേന്നാടുതെന്ന
ഉപേദശിക്കുന്നു.

20 ഞാൻ നിനക്കായി മുപ്പതു സൂക്തങ്ങൾ
എഴുതിയിട്ട ണ്ട്,
ഉപേദശത്തിെന്റയും പരിജ്ഞാനത്തിെന്റയും
സൂക്തങ്ങൾതെന്ന,

21 നീ സത്യസന്ധനായി, സത്യംമാ്രതം
സംസാരിക്കുന്നവൻആയിത്തീർന്ന്
നീ േസവിക്കുന്നവർക്ക് സത്യസന്ധമായ
മറുപടിനൽേകണ്ടതിനാണ്
ഞാൻ ഈ സൂക്തങ്ങൾ നിനക്ക്
എഴുതിയിട്ട ള്ളത്.

രണ്ടാംസൂക്തം
22 ദരി്രദർ നിസ്സഹായരായതിനാൽ അവെര

ചൂഷണംെചയ്യരുത്
നിർധനെര േകാടതികയറ്റി
തകർത്തുകളയരുത,്

23 കാരണം അവരുെട വ്യവഹാരം യേഹാവ
ഏെറ്റടുക്കുകയും
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അവെര നശിപ്പിക്കുന്നവെര
നശിപ്പിക്കുകയുംതെന്നെചയ്യ ം.

മൂന്നാംസൂക്തം
24ക്ഷി്രപേകാപിയായ ഒരാേളാട് സഖിത്വംഅരുത,്
െപെട്ടന്നു ്രപേകാപിതരാകുന്നവേരാട്
അടുത്തസൗഹൃദംസ്ഥാപിക്കുകയുമരുത.്

25 അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുെട രീതികൾ
അനുശീലിക്കുകയും
നിങ്ങെളത്തെന്ന െകണിയിൽ വീഴ്ത്തുകയും
െചയ്യ ം.

നാലാംസൂക്തം
26മെറ്റാരാൾക്കുേവണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുകേയാ
അന്യർക്കുേവണ്ടിൈകെയാപ്പ ചാർത്തുകേയാ
െചയ്യരുത;്

27അത്അടച്ച തീർക്കാൻകഴിയാെതവന്നിട്ട്,
നിങ്ങള െട കിടക്കേപാലും
നിങ്ങൾക്കടിയിൽനിന്നു വലിച്ച മാറ്റെപ്പടും.

അഞ്ചാംസൂക്തം
28നിങ്ങള െട പൂർവികർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
പുരാതനമായഅതിർത്തിക്കല്ല മാറ്റരുത.്
ആറാംസൂക്തം

29 തെന്റ െതാഴിലിൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ഒരാളിെന
നിങ്ങൾകാണുന്നിേല്ല?
അവർരാജാക്കന്മാെര േസവിക്കും
കീഴുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കുേവണ്ടി അവർ
േസവനംഅനുഷ്ഠിക്കുകയില്ലാതാനും.

23
ഏഴാംസൂക്തം
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1 ഭരണാധികാരിെക്കാത്ത് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുേമ്പാൾ,
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ എന്താണ് ഉള്ളെതന്ന്
സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുക,

2നിങ്ങൾഅമിതഭക്ഷണംകഴിക്കുന്നവരാെണങ്കിൽ
നിങ്ങള െട െതാണ്ടയിൽ ഒരു
കത്തിെവക്കുക.

3 അവരുെട ആസ്വാദ്യകരമായ ഭക്ഷണേത്താട്
അതിേമാഹംഅരുത,്
കാരണംആഭക്ഷണംവഞ്ചനാപരമാണ്.

എട്ടാംസൂക്തം
4 സമ്പന്നരാകുന്നതിനായി അത്യധ്വാനംെചയ്ത്

നിങ്ങെളത്തെന്നതളർത്തരുത;്
തക്കസമയത്ത് അതിൽനിന്നു
പിൻവാങ്ങുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധി
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം.

5 ഒറ്റേനാട്ടത്തിനിടയിൽത്തെന്ന, ധനം
െപായ്േപ്പായിരിക്കും,
അതിനു നിശ്ചയമായും ചിറകു
മുളയ്ക്കുകയും
ഒരു കഴുകെനേപ്പാൽ ആകാശേത്തക്കു
പറന്നകലുകയും െചയ്യ ം.

ഒൻപതാംസൂക്തം
6 അറുപിശുക്കുള്ള വ്യക്തികള െട ആഹാരം

ആസ്വദിക്കരുത,്
അവരുെട വിശിഷ്ടേഭാജ്യംആ്രഗഹിക്കുരുത;്

7കാരണംഅവെരേപ്പാഴും
അതിെന്രത വിലയാകും എന്നു
ചിന്തിക്കുന്നവരാണ.്
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“ഭക്ഷിക്കുക, പാനംെചയ്യ ക,” എന്ന് അവർ
നിങ്ങേളാടു പറയും,
എന്നാൽഅവരത് മനേസ്സാെട പറയുന്നതല്ല.

8 ആസ്വദിച്ച അൽപ്പഭക്ഷണം നിങ്ങൾ
ഛർദിച്ച കളയും
നിങ്ങള െടഉപചാരവാക്കുകൾപാഴാകുകയും
െചയ്യ ം.

പത്താംസൂക്തം
9 േഭാഷർ േകൾെക്കനിങ്ങൾസംസാരിക്കരുത,്
കാരണം നിങ്ങള െട വിേവകമുള്ള
വാക്കുകൾഅവർനിന്ദിക്കും.

പതിെനാന്നാംസൂക്തം
10പുരാതനമായഅതിർത്തിക്കല്ല മാറ്റ കേയാ
അനാഥരുെട പുരയിടം ൈകേയ്യറുകേയാ
െചയ്യരുത,്

11കാരണംഅവരുെടസംരക്ഷകൻശക്തനാണ;്
അവിടന്ന് നിനെക്കതിരായി അവരുെട
വ്യവഹാരം നടത്തും.

പ്രന്തണ്ടാംസൂക്തം
12 നിങ്ങള െട ഹൃദയം ശിക്ഷണത്തിന്

ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
കാതുകൾ പരിജ്ഞാനവചസ്സ കൾക്കായി
തുറക്കുകയും െചയ്യ ക.

പതിമ്മൂന്നാംസൂക്തം
13മക്കൾക്കുശിക്ഷണംനൽകാതിരിക്കരുത;്
വടിെകാണ്ട് നീ അവെര അടിച്ചാൽ, അവർ
മരിച്ച േപാകുകയില്ല.

14അവെരവടിെകാണ്ട് ശിക്ഷിക്കുക,
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അങ്ങെന മരണത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
ജീവൻരക്ഷിക്കുക.

പതിനാലാംസൂക്തം
15 എെന്റ കുേഞ്ഞ,* നിെന്റ ഹൃദയം

ജ്ഞാനമുള്ളെതങ്കിൽ,
എെന്റഹൃദയംആനന്ദഭരിതംആയിരിക്കും;

16നിെന്റഅധരംസത്യംസംസാരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഅന്തരി്രന്ദിയംആനന്ദിക്കും.

പതിനഞ്ചാംസൂക്തം
17 നിെന്റ ഹൃദയം പാപികെളക്കുറിച്ച്

അസൂയെപ്പടരുത,്
എന്നാൽ യേഹാവേയാടുള്ള ഭക്തിയിൽ
അത്യ ത്സാഹിയായിരിക്കുക.

18 നിനക്ക് ഭാവിെയക്കുറിച്ച് ഒരു ്രപത്യാശയുണ്ട്,
നിശ്ചയം,
നിെന്റ ്രപത്യാശഅറ്റ േപാകുകയില്ല.

പതിനാറാംസൂക്തം
19 എെന്റ കുേഞ്ഞ, ്രശദ്ധിക്കുക,

ജ്ഞാനിയായിരിക്കുക,
നിെന്റ ഹൃദയം േനരായ പാതയിൽ
ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുക:

20അമിതമായി മദ്യം കുടിക്കുന്നവരുെടേയാ
മാംസഭക്ഷണത്തിൽ അമിതാസക്തി
കാട്ട ന്നവരുെടേയാ സംഘത്തിൽ
േചരരുത,്

21 കാരണം മദ്യപരും അമിതഭക്ഷണ്രപിയരും
ദരി്രദരായിത്തീരും;

* 23:15 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന;വാ. 19കാണുക.
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മേദാന്മത്തതഅവെരകീറത്തുണിയുടുപ്പിക്കും.

പതിേനഴാംസൂക്തം
22 നിനക്കു ജന്മംനൽകിയ നിെന്റ പിതാവിെന്റ

വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുക,
നിെന്റ മാതാവ് വാർധക്യത്തിെലത്തുേമ്പാൾ
അവെരനിന്ദിക്കരുത.്

23സത്യം കരസ്ഥമാക്കുക,അതിെനവിൽക്കരുത;്
ജ്ഞാനവും ശിക്ഷണവും തിരിച്ചറിവും
സ്വായത്തമാക്കുക.

24 നീതിനിഷ്ഠരുെട പിതാവിന് അത്യധികം
സേന്താഷമുണ്ട;്
ജ്ഞാനിയായ ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം
നൽകുന്ന പിതാവ് ആ കുഞ്ഞിൽ
ആനന്ദിക്കും.

25നിെന്റമാതാപിതാക്കൾസന്തുഷ്ടരായിരിക്കെട്ട;
നിെന്ന ്രപസവിച്ച നിെന്റ മാതാവ്
ആനന്ദിക്കെട്ട.

പതിെനട്ടാംസൂക്തം
26എെന്റകുേഞ്ഞ,നിെന്റഹൃദയംഎനിക്കുതരിക
നിെന്റ കണ്ണ കൾ എെന്റ വഴികൾ
പിൻതുടരുന്നതിൽആനന്ദിക്കെട്ട,

27 വ്യഭിചാരിണിയായ സ്്രതീ അപകടംനിറഞ്ഞ
െകണിയാണ;്†
ൈലംഗികധാർമികതയില്ലാത്ത ഭാര്യ ഒരു
ചതിക്കുഴിയാണ.്‡

28െകാള്ളക്കാെരേപ്പാെലഅവൾപതിയിരിക്കുന്നു

† 23:27 മൂ.ഭാ.ആഴമുള്ളകുഴി ‡ 23:27 മൂ.ഭാ. ഇടുങ്ങിയകിണർ
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പുരുഷഗണത്തിെലഅവിശ്വസ്തരുെടഎണ്ണം
അവൾവർധിപ്പിക്കുന്നു.

പെത്താൻപതാംസൂക്തം
29ആർക്കാണ് കഷ്ടം?ആർക്കാണ്സങ്കടം?
ആർക്കാണ് സംഘട്ടനം? ആർക്കാണ്
ആവലാതി?
ആർക്കാണ് അനാവശ്യ മുറിവുകൾ?
ആരുെടകണ്ണ കളാണ്െചമന്നുകലങ്ങിയിരിക്കുന്നത?്

30മദ്യലഹരിയിൽ ദീർഘേനരംആറാടുകയും
വിവിധതരം മദ്യം രുചിച്ച േനാക്കാൻ
്രശമിക്കുകയും െചയ്യന്നവരുേടതുതെന്ന.

31വീഞ്ഞു െചമന്നിരിക്കുേമ്പാഴും
ചഷകങ്ങളിൽനുരഞ്ഞുെപാന്തുേമ്പാഴും
അത് ഒരാൾ ആസ്വദിച്ച കുടിക്കുേമ്പാഴും
നിങ്ങളതിൽ മിഴിയുറപ്പിക്കരുത.്

32ഒടുവിൽഅതുസർപ്പെത്തേപ്പാെല െകാത്തും
അണലിേപാെല വിഷേമൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

33 നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾ വിചി്രതകാഴ്ചകൾ
കാണും,
നിങ്ങള െട മനസ്സ് മതിമയക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
സങ്കൽപ്പിക്കും.

34നിങ്ങൾനടുക്കടലിൽകിടന്നുറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെലയും
കപ്പൽപ്പായ്മരത്തിൻമുകളിൽ
തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നവെരേപ്പാെലയുംആകും.

35 “അവെരെന്ന ഇടിച്ച ; പേക്ഷ, എനിക്കു
േവദനിച്ചില്ല!
അവെരെന്ന അടിച്ച ; പേക്ഷ, ഞാൻ
അറിഞ്ഞേതയില്ല!

ഇനിഞാൻഎേപ്പാഴാണ് ഉണരുക
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അേപ്പാൾ എനിക്ക് ഒരു ്രപാവശ്യംകൂടി
കുടിക്കാമേല്ലാ,”എന്നിങ്ങെനനീ പറയും.

24
ഇരുപതാംസൂക്തം

1ദുഷ്ടേരാടു നീഅസൂയെപ്പടരുത,്
അവരുമായുള്ള കൂട്ട െകട്ട് നീ
അഭിലഷിക്കുകയുമരുത;്

2 കാരണം അവരുെട ഹൃദയം അതി്രകമത്തിനു
കളെമാരുക്കുന്നു,
അവരുെട അധരങ്ങൾ സംഘർഷം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിസംസാരിക്കുന്നു.

ഇരുപത്തിെയാന്നാംസൂക്തം
3ജ്ഞാനത്താൽഒരു ഭവനം നിർമിക്കെപ്പടുന്നു,
വിേവകത്തിലൂെട അതു സ്ഥിരെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നു.

4 അതിെന്റ മുറികൾ പരിജ്ഞാനത്താൽ
നിറയ്ക്കെപ്പടുന്നു;
അമൂല്യവും രമണീയവുമായ
നിേക്ഷപങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്ന.

ഇരുപത്തിരണ്ടാംസൂക്തം
5ജ്ഞാനിക്ക്ബലമുള്ളവെരക്കാൾശക്തിയുണ്ട്,
പരിജ്ഞാനി ശക്തിക്കുേമൽശക്തിേനടുന്നു.

6 യുദ്ധത്തിൽ മുേന്നറാൻ മാർഗനിർേദശങ്ങൾ
ആവശ്യമാണ,്
എന്നാൽ ഉപേദഷ്ടാക്കള െട ബാഹുല്യം
വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഇരുപത്തിമൂന്നാംസൂക്തം
7ജ്ഞാനം േഭാഷർക്ക്അ്രപാപ്യം;
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പട്ടണകവാടത്തിൽ സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ
അവർക്ക് ്രപതിവാദം ഇല്ലാെതയാകുന്നു.

ഇരുപത്തിനാലാംസൂക്തം
8ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾആസൂ്രതണംെചയ്യന്നവർ
ഗൂഢാേലാചനയിൽ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നു
വിളിക്കെപ്പടും.

9 േഭാഷത്തംആസൂ്രതണംെചയ്യന്നത് പാപം,
പരിഹാസിെയജനം െവറുക്കുന്നു.

ഇരുപത്തിയഞ്ചാംസൂക്തം
10 ആപത്ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ

ഇടറിേപ്പാകുെന്നങ്കിൽ,
നിങ്ങള െടശക്തിഎ്രതേയാ പരിമിതം!

11 അന്യായമായി മരണത്തിേലക്കു
നയിക്കെപ്പടുന്നവെരവിടുവിക്കുക;
െകാലക്കളത്തിേലക്ക് ഇടറിയിടറി
നീങ്ങുന്നവെര രക്ഷിക്കുക.

12 “ഞങ്ങൾ ഇേതപ്പറ്റി യാെതാന്നും
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല,”എന്നുനീ പറഞ്ഞാൽ,
ഹൃദയെത്ത തൂക്കിേനാക്കുന്നവൻ അതു
മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുേമാ?

നിെന്റ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവിടേത്തക്ക്
ഇത്അറിയാതിരിക്കുേമാ?
അവിടന്ന് ഓേരാരുത്തർക്കും അവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പകരം
െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?

ഇരുപത്തിയാറാംസൂക്തം
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13 എെന്റ കുേഞ്ഞ,* േതൻ കഴിക്കുക, അതു
നല്ലതാണ;്
േതനടയിെല േതൻ നിെന്റ നാവിന്
ആസ്വാദ്യമാണ.്

14 അതുേപാെലതെന്ന, ജ്ഞാനം നിനക്ക്
േതൻേപാെലെയന്ന്അറിയുക:
അതു നീ കെണ്ടത്തിയാൽ, നിനക്കു
േശാഭനമാെയാരു ഭാവിയുണ്ട,്
നിെന്റ ്രപത്യാശഅറ്റ േപാകുകയില്ല.

ഇരുപത്തിേയഴാംസൂക്തം
15 നീതിനിഷ്ഠരുെട ഭവനത്തിെനതിേര

ദുഷ്ടെരേപ്പാെലപതിയിരിക്കരുത,്
അവരുെട പാർപ്പിടം െകാള്ളയിടുകയുമരുത;്

16 കാരണം നീതിനിഷ്ഠർ ഏഴുവട്ടം വീണാലും
അവർഎഴുേന്നൽക്കുകതെന്നെചയ്യ ം,
എന്നാൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ദുഷ്ടർ
നിലംപരിശാകുന്നു.

ഇരുപത്തിെയട്ടാംസൂക്തം
17 നിങ്ങള െട ശ്രതുവിെന്റ പതനത്തിൽ

ആനന്ദിക്കരുത;്
അവരുെട കാലിടറുേമ്പാൾ നിെന്റ ഹൃദയം
സേന്താഷിക്കുകയുമരുത,്

18 അങ്ങെനയായാൽ, യേഹാവ അതുകണ്ട്
അതൃപ്തനാകുകയും
അവിടെത്ത േകാപം ശ്രതുവിൽനിന്നു
പിൻവലിക്കുകയും െചയ്യ ം.

ഇരുപത്തിഒൻപതാംസൂക്തം

* 24:13 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന;വാ. 21കാണുക.
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19ദുഷ്ടർനിമിത്തം േക്ഷാഭിക്കുകേയാ
നീചരായവേരാട് അസൂയെപ്പടുകേയാ
അരുത,്

20കാരണംനീചർക്കു ഭാവി്രപതീക്ഷയില്ല,
ദുഷ്ടരുെടവിളക്ക്ഊതിയണയ്ക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം.

മുപ്പതാംസൂക്തം
21 എെന്റ കുേഞ്ഞ, യേഹാവെയയും

രാജാവിെനയും ഭയെപ്പടുക,
മത്സരികള െടസംഘത്തിൽേചരുകയുമരുത,്

22 കാരണം അവരിരുവരും മത്സരികൾക്കുേനേര
ശീ്രഘനാശംഅയയ്ക്കും,
അവർ എെന്താെക്ക ദുരിതങ്ങളാണ്
അഴിച്ച വിടുന്നെതന്ന്ആർക്കറിയാം?
ജ്ഞാനിയുെടസൂക്തങ്ങൾ

തുടരുന്നു
23ഇവയുംജ്ഞാനിയുെടസൂക്തങ്ങൾതെന്നയാണ:്
വിധിനിർണയത്തിൽപക്ഷേഭദം ഉചിതമല്ല:
24 ഒരു കുറ്റവാളിേയാട,് “താങ്കൾ

നിരപരാധിയാണ,്”എന്നുപറയുന്നവെര
െപാതുജനം ശപിക്കുകയും ജനതകൾ
െവറുക്കുകയും െചയ്യ ം.

25 എന്നാൽ കുറ്റവാളിെയ ശിക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്
നന്മൈകവരും,
അനവധിഅനു്രഗഹങ്ങൾവന്നുേചരും.

26സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം
യഥാർഥസൗഹൃദത്തിെന്റചിഹ്നമാണ്.†

† 24:26 മൂ.ഭാ. ചുണ്ടിൽനൽകുന്നചുംബനംേപാെല
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27െവളിയിൽനിെന്റ േവല ്രകമീകരിക്കുക
നിെന്റപുരയിടം ഒരുക്കുക;
അതിനുേശഷം നിെന്റ ഗൃഹനിർമിതി
തുടങ്ങുക.

28 മതിയായ കാരണമില്ലാെത നിെന്റ
അയൽവാസിെക്കതിേരെമാഴിനൽകരുത—്

നിെന്റ അധരങ്ങൾെകാണ്ട് അവെര
വഞ്ചിക്കരുത.്

29 “അവർ എേന്നാടു െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
ഞാൻഅവേരാടുംെചയ്യ ം;
അവർെചയ്തതിെനാെക്കഞാൻഅവേരാടു
പകരംവീട്ട ം,”എന്നുപറയരുത്.

30ഞാൻഅലസരുെടകൃഷിയിടത്തിനരികിലൂെടയും
ബുദ്ധിഹീനരുെടമുന്തിരിേത്താപ്പിനരികിലൂെടയും
നടന്നുേപായി;

31 അവിെടെയല്ലാം മുൾെച്ചടികൾ
പടർന്നുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു,
നിലെമല്ലാം കളകൾമൂടിയിരിക്കുന്നു,
അതിെലമതിലുകൾഇടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

32 ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചവ വിചിന്തനത്തിനു
വിേധയമാക്കി,
ഞാൻകണ്ടതിൽനിന്നും ഒരു പാഠം പഠിച്ച :

33ഒരൽപ്പം ഉറക്കം, ഒരൽപ്പം മയക്കം,
ഒരൽപ്പേനരംകൂടിൈകകൾെകട്ടിപ്പിണച്ചള്ള
വി്രശമം;

34 അങ്ങെന ദാരി്രദ്യം െകാള്ളക്കാെരേപ്പാെല
നിെന്റേമൽചാടിവീഴും
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ദുർഭിക്ഷത ഒരു ആയുധപാണിെയേപ്പാെല
നിെന്നആ്രകമിക്കും.
ശേലാേമാെന്റ മറ്റള്ള
സുഭാഷിതങ്ങൾ

25
1 െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിെന്റ
ആള കൾ സമാഹരിച്ച ശേലാേമാെന്റ മറ്റള്ള
സുഭാഷിതങ്ങളാണിവ:
2 വസ്തുതകൾ നിഗൂഢതയിൽ സൂക്ഷിക്കുക

എന്നതുൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വം;
വസ്തുതകൾ അേന്വഷിച്ച കെണ്ടത്തുക
എന്നതു രാജാവിെന്റ മഹത്ത്വം.

3 ആകാശത്തിെന്റ ഉന്നതിയും ഭൂമിയുെട
അഗാധതയും മനസ്സിലാക്കുകസാധ്യമല്ല,
അതുേപാെല രാജാവിെന്റ മനസ്സ്
അേന്വഷണാതീതമാണ.്

4െവള്ളിയിൽനിന്ന് കീടം നീക്കംെചയ്യ ക,
അേപ്പാൾ െവള്ളിപ്പണിക്കാർക്കു പാ്രതം
നിർമിക്കാൻകഴിയുന്നു;

5 രാജസദസ്സിൽനിന്ന് നീചരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥെര
നീക്കുക,
അേപ്പാൾ രാജസിംഹാസനം നീതിയിൽ
സ്ഥാപിതമാകും.

6 രാജസന്നിധിയിൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
പുകഴ്ത്തരുത,്
അവിടെത്ത ഉന്നതർക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം
അവകാശെപ്പടരുത;്
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7 ്രപഭുക്കന്മാർക്കിടയിൽഅവേഹളിക്കെപ്പടുന്നതിെനക്കാൾ,
“ഇവിെട കയറിവരിക,” എന്നു രാജാവ്
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത.്

നിങ്ങൾ ചില വസ്തുതകൾ കണ്ടു എന്ന
കാരണത്താൽ

8 തിടുക്കത്തിൽ േകാടതിവ്യവഹാരത്തിനു
െകാണ്ടുവരരുത,്

നിങ്ങള െട അയൽവാസി നിങ്ങെള
അപമാനെപ്പടുത്തിയാൽ
അവസാനം നിങ്ങൾഎന്തുെചയ്യ ം?

9 അയൽവാസിയുമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള തർക്കം
ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടയിൽ,
മെറ്റാരാള െട രഹസ്യം ഒറ്റ െകാടുക്കരുത,്

10 അങ്ങെനയായാൽ അതു േകൾക്കുന്നയാൾ
നിങ്ങെളഅപഹസിക്കും;
അവർക്കു നിങ്ങളിലുണ്ടായ അവമതിപ്പ്
അവസാനിക്കുകയുമില്ല.

11തക്കസമയത്തുനൽകുന്നഒരു വാക്ക്
െവള്ളിത്താലത്തിെല കനകമയമായ
ആപ്പിൾേപാെലയാണ.്*

12 ്രശദ്ധിക്കുന്നകാതിനുജ്ഞാനിയുെടശാസന
സ്വർണക്കമ്മലുകൾേപാെലയും തങ്കത്തിൻ
ആഭരണം േപാെലയുമാണ.്

13 വിശ്വസ്ത സേന്ദശവാഹകർ തങ്ങെള
നിേയാഗിക്കുന്നവർക്ക്

* 25:11 അഥവാ,അത്തിപ്പഴംേപാെലയാണ്
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െകായ്ത്തുകാലെത്ത മഞ്ഞിെന്റ
കുളിർമേപാെലയാണ;്
അവർ തങ്ങള െട യജമാനെന്റ ഹൃദയം
ഉേന്മഷഭരിതമാക്കുന്നു.

14 താൻ നൽകാത്ത ദാനെത്തക്കുറിച്ച്
വമ്പുപറയുന്നവർ
മഴനൽകാത്തേമഘവുംകാറ്റ ംേപാെലയാണ.്

15 ദീർഘക്ഷമയാൽ ഭരണാധികാരിെയേപ്പാലും
അനുനയിപ്പിക്കാൻകഴിയും,
മൃദുഭാഷണംഅസ്ഥിെയേപ്പാലും േഭദിക്കും.

16 നിങ്ങൾക്കു േതൻ ലഭിച്ചാൽ
ആവശ്യത്തിനുമാ്രതം ഭക്ഷിക്കുക—
അമിതമായാൽഅത്ഛർദിച്ച േപാകും.

17 വല്ലേപ്പാഴുംമാ്രതം നിങ്ങള െട അയൽവീട്ടിൽ
േപാകുക—
കൂെടക്കൂെടയുള്ള സന്ദർശനം, അവർക്കു
നിങ്ങേളാടു െവറുപ്പ േതാന്നിപ്പിക്കും.

18 തെന്റ അയൽവാസിെക്കതിേര കള്ളസാക്ഷി
പറയുന്നവർ
ഗദേയാവാേളാകൂരേമ്പാേപാെലയാണ.്

19 ആപത്തുനാള കളിൽ അവിശ്വസ്തെര
ആ്രശയിക്കരുത്
െപാട്ടിയ പേല്ലാ മുടന്തുള്ള കാേലാ
േപാെലയാണത.്

20 വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി
ആഹ്ലാദഗാനംആലപിക്കുന്നത്,
ൈശത്യകാലത്ത്വസ്്രതംഅപഹരിക്കുന്നവെരേപ്പാെലേയാ
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മുറിവിൽവിന്നാഗിരിഒഴിക്കുന്നതുേപാെലേയാ
ആണ.്

21 നിെന്റ ശ്രതുവിനു വിശക്കുെന്നങ്കിൽ
അയാൾക്കു ഭക്ഷിക്കാൻെകാടുക്കുക;
ദാഹിക്കുെന്നങ്കിൽ കുടിക്കുന്നതിനു െവള്ളം
നൽകുക.

22 ഇങ്ങെന െചയ്യന്നതിലൂെട, നിങ്ങൾ
ശ്രതുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ കൽക്കരിക്കനൽ†

കൂട്ടിെവക്കുകയാണ,്
അങ്ങെനയായാൽ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
്രപതിഫലംനൽകും.

23 വടക്കൻകാറ്റ് അ്രപതീക്ഷിത മഴ
െകാണ്ടുവരുന്നതുേപാെല
കാപട്യമുള്ള നാവ് േരാഷാകുലമായ േനാട്ടം
െകാണ്ടുവരുന്നു.

24 കലഹക്കാരിയായ ഭാര്യേയാെടാത്ത്
വീടിനുള്ളിൽകഴിയുന്നതിെനക്കാൾ,
േമൽപ്പ രയുെട ഒരു േകാണിൽ
താമസിക്കുന്നതു നല്ലത.്

25 ക്ഷീണിതമനസ്സിന് ശീതജലം
ലഭിക്കുന്നതുേപാെലയാണ്
വിദൂരേദശത്തുനിന്നുസദ്വാർത്തവരുന്നത.്

26ദുഷ്ടർക്കുവിേധയെപ്പടുന്നനീതിനിഷ്ഠർ
െചളിനിറഞ്ഞ നീരുറവേപാെലേയാ
മലീമസമായകിണർേപാെലേയാആകുന്നു.

† 25:22 കൽക്കരിക്കനൽ, വിവക്ഷിക്കുന്നത് അപമാനത്തിെന്റ
കനൽ.
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27അമിതമായി േതൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല,
അതുേപാെല സ്വന്തം ബഹുമാനംമാ്രതം
അേന്വഷിക്കുന്നതും മാന്യമല്ല.

28ആത്മനിയ്രന്തണമില്ലാത്തമനുഷ്യർ
മതിലുകൾ തകർന്നുകിടക്കുന്ന
പട്ടണംേപാെലയാണ.്

26
1 േവനൽക്കാലത്തു മഞ്ഞും വിളെവടുപ്പിനു

മഴയുംേപാെല,
േഭാഷർക്കുബഹുമതിയുംഅനുേയാജ്യമല്ല.

2 പാറിപ്പറക്കുന്ന കുരികിലും ശരേവഗത്തിൽ
പറക്കുന്നമീവൽപ്പക്ഷിയുംേപാെല,
കാരണംകൂടാെതയുള്ള ശാപം
ലക്ഷ്യസ്ഥാനെത്തത്തുന്നില്ല.

3 കുതിരയ്െക്കാരു ചാട്ടവാർ, കഴുതയ്െക്കാരു
കടിഞ്ഞാൺ,
േഭാഷർക്കു മുതുകിെലാരു വടി!

4 േഭാഷരുെട മടയത്തരത്തിന് അനുസൃതമായി
മറുപടിനൽകരുത,്
അങ്ങെനയായാൽ നീയും അവെരേപ്പാെല
േഭാഷരായിത്തീരും.

5 േഭാഷർക്കു തങ്ങൾ ജ്ഞാനി എന്നു സ്വയം
േതാന്നാതിരിക്കാൻ,
അവരുെട േഭാഷത്തരത്തിന് അനുസൃതമായ
മറുപടിനൽകുക.

6 ഒരു േഭാഷെന്റ ൈകവശം സേന്ദശം
െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നത്
സ്വന്തം പാദങ്ങൾ െവട്ടിക്കളയുകേയാ വിഷം
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യന്നതുേപാെലയാണ.്
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7 മുടന്തനായ മനുഷ്യെന്റ ഉപേയാഗശൂന്യമായ
കാൽേപാെലയാണ്
േഭാഷരുെട വായിൽനിന്നുള്ള
സുഭാഷിതങ്ങൾ.

8കവിണയിൽകല്ല െതാടുക്കുന്നതുേപാെലയാണ്
േഭാഷനുബഹുമതി നൽകുന്നത.്

9 മദ്യപാനിയുെട ൈകയിൽത്തറച്ച
മുള്ള േപാെലയാണ്
േഭാഷരുെട വായിൽനിന്നുള്ള
സുഭാഷിതങ്ങൾ.

10 കണ്ണിൽക്കാണുന്നവെരെയാെക്ക
മുറിേവൽപ്പിക്കുന്നവില്ലാളിെയേപ്പാെലയാണ്
േഭാഷെരേയാ വഴിേപാക്കെരേയാ
കൂലിെക്കടുക്കുന്നയാൾ.

11 നായ അതിെന്റ ഛർദിയിേലക്കു
തിരിയുന്നതുേപാെലതെന്ന,
േഭാഷർ തങ്ങള െട മടയത്തരം
ആവർത്തിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

12 സ്വന്തം വീക്ഷണത്തിൽ ജ്ഞാനിെയന്ന്
അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാെള നിങ്ങൾ
കാണുേന്നാ?
േഭാഷർക്ക് അയാെളക്കാൾ
ആശയ്ക്കുവകയുണ്ട.്

13അലസർ ഇ്രപകാരം പറയുന്നു, “വഴിയിൽ ഒരു
സിംഹമുണ്ട!്
ഭീകരനായ ഒരു സിംഹം െതരുവിൽ
ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ട!്”

14 ഒരു കതക് അതിെന്റ വിജാഗിരിയിൽ
തിരിയുന്നതുേപാെല,
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അലസർ തങ്ങള െട കിടക്കയിൽ
തിരിഞ്ഞുമറിയുന്നു.

15 അലസർ ഭക്ഷണപാ്രതത്തിൽ ൈക
പൂഴ്ത്തുന്നു;
അവർ അതു തിരിെക തെന്റ വായിേലക്ക്
അടുപ്പിക്കുന്നതിനുേപാലും മടിയാണ്.

16 വിേവകപൂർവം ഉത്തരംനൽകുന്ന
ഏഴുേപെരക്കാൾ,
താൻ േകമനാെണന്ന് അലസർ
മിഥ്യാഭിമാനംെകാള്ളന്നു.

17 താനുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത
കലഹത്തിേലക്കുപാഞ്ഞടുക്കുന്നവർ,
വഴിേയ േപാകുന്ന നായുെട െചവിക്കു
പിടിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാണ.്

18അയൽവാസിെയ േ്രദാഹിച്ചിട്ട,്
“അതു േനരേമ്പാക്കിനായിരുന്നു!” എന്നു
പറയുന്നവർ;

19മാരകമായതീജ്വാല
ചുഴറ്റിെയറിയുന്ന ്രഭാന്തനുസമം.

20വിറകില്ലാെയങ്കിൽതീ െകട്ട േപാകും;
പരദൂഷണം ഇല്ലാെതയായാൽ കലഹവും
െകട്ടടങ്ങും.

21 കരി ജ്വലനത്തിനും വിറക് തീക്കും
എന്നതുേപാെല,
കലഹെത്ത ്രപണയിക്കുന്നവർ
സംഘട്ടനെത്തആളിക്കത്തിക്കുന്നു.

22 ഏഷണി പറയുന്നവരുെട വാക്കുകൾ
സ്വാദുേഭാജനംേപാെലയാകുന്നു;
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അതു ശരീരത്തിെന്റ അന്തർഭാഗേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു.

23 ദുഷ്ടമനസ്സ കള െട തീ്രവവികാരം മ്രന്തിക്കുന്ന
ചുണ്ടുകൾ
മൺപാ്രതങ്ങള െട പുറത്തു െവള്ളി
പൂശിയിരിക്കുന്നതുേപാെലയാണ.്

24 ശ്രതുക്കൾ അവരുെട അധരംെകാണ്ടു
കപടേവഷം ധരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ വ്രകത
നിറച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.

25അവരുെടസംഭാഷണംഅതിമേനാഹരമായിരുന്നാലും
അവെരവിശ്വസിക്കരുത,്
ഏഴു ഹീനകൃത്യങ്ങൾെകാണ്ട് അവരുെട
ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

26 അവരുെട ദുഷ്ടത വഞ്ചനാപരമായി
മറച്ച െവച്ചിരുന്നാലും,
അവരുെട നീചകൃത്യങ്ങൾ െപാതുസഭയിൽ
െവളിെപ്പട്ട വരും.

27 ഒരാൾ കുഴിക്കുന്ന കുഴിയിൽ അയാൾതെന്ന
വീഴും;
താൻ ഉരുട്ടിവിടുന്നകല്ല് തെന്റ േനർക്കുതെന്ന
തിരിഞ്ഞുരുണ്ടുവന്നു പതിക്കും.

28 വ്യാജംപറയുന്ന നാവ് അതിനിരയായവെര
െവറുക്കുന്നു,
മുഖസ്തുതി പറയുന്ന നാവ് നാശം
വിതയ്ക്കുന്നു.

27
1നാെളെയക്കുറിച്ച വീരവാദം മുഴക്കരുത,്
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കാരണം ഓേരാ ദിവസവും എെന്തല്ലാമാണു
െകാണ്ടുവരുന്നെതന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.

2 നിങ്ങള െട നാവല്ല, മറ്റള്ളവർ നിങ്ങെള
്രപശംസിക്കെട്ട;
നിങ്ങള െട അധരമല്ല, അന്യർ നിങ്ങെള
്രപശംസിക്കെട്ട.

3കല്ല്ഘനേമറിയതും മണൽഭാരമുള്ളതുമാണ,്
എന്നാൽ ഒരു േഭാഷെന്റ ്രപേകാപനം ഇവ
രണ്ടിലും ഭാരേമറിയതാണ.്

4േകാപം ്രകൂരവുംേ്രകാധം ്രപളയംേപാെലയുമാണ,്
എന്നാൽ അസൂയയ്ക്കുമുന്നിൽ ആർക്കു
പിടിച്ച നിൽക്കാൻകഴിയും?

5മറച്ച െവക്കുന്നസ്േനഹെത്തക്കാള ം
തുറന്നശാസനയാണ് നല്ലത.്

6സുഹൃത്തിൽനിന്നുള്ളമുറിവുകൾവിശ്വസനീയം,
എന്നാൽ എതിരാളിേയാ, ചുംബനം
വർഷിക്കുന്നു.

7 ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായിരിക്കുന്നവർക്കു േതനട
അേരാചകമാണ,്
എന്നാൽ വിശപ്പ ള്ളവർക്ക്
കയ ്പുള്ളതുേപാലും മധുരതരമാണ.്

8വീടുവിട്ടലയുന്നമനുഷ്യനും
കൂടുവിട്ട ഴലുന്നപക്ഷിയും ഒരുേപാെല.
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9സുഹൃത്തിെന്റഹൃദ്യമായ ഉപേദശം
സുഗന്ധൈതലവും ധൂപവർഗവുംേപാെല
ഹൃദയത്തിനു ്രപസാദകരമാകുന്നു.

10 നിങ്ങള െട സുഹൃത്തിെനേയാ
കുടുംബസുഹൃത്തിെനേയാ
ഉേപക്ഷിക്കരുത,്
ദുരന്തങ്ങൾ നിങ്ങെള േവട്ടയാടുേമ്പാൾ
ബന്ധുഭവനങ്ങളിൽ േപാകുകയുമരുത—്
അകെലയുള്ള ബന്ധുവിെനക്കാൾ േഭദം
സമീപത്തുള്ളഅയൽക്കാരാണ.്

11 എെന്റ കുേഞ്ഞ,* നീ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുക,
അങ്ങെന എെന്റ ഹൃദയത്തിന്
ആനന്ദംനൽകുക;
അേപ്പാൾഎനിക്ക്എെന്നനിന്ദിക്കുന്നവേരാട്
്രപത്യ ത്തരം പറയാൻകഴിയും.

12 ഒരു വിേവകി ആപത്തിെന മുൻകണ്ട്
അഭയസ്ഥാനം േതടുന്നു,
എന്നാൽലളിതമാനസർമുേമ്പാട്ട തെന്നേപായി
ദുരന്തംവരിക്കുന്നു.

13 അന്യർക്കുേവണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവരുെട
വസ്്രതംൈകവശെപ്പടുത്തുക;
്രപവാസിക്കുേവണ്ടിയാണ്ൈകെയാപ്പ ചാർത്തുന്നെതങ്കിൽ,
വസ്്രതംതെന്നപണയമായി വാങ്ങുക.

* 27:11 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന
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14 അതിരാവിെല ആെരങ്കിലും നിങ്ങള െട
അയൽവാസിെയ ഉച്ചത്തിൽ
അനു്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ,
അെതാരു ശാപമായി പരിഗണിക്കെപ്പടും.

15കലഹ്രപിയയായ ഭാര്യ െപരുമഴയത്തു
േചാരുന്ന പുരയിൽനിന്ന് ഇറ്റിറ്റ വീഴുന്ന
െവള്ളംേപാെലയാണ;്

16 അവെള നിയ്രന്തിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നത്
കാറ്റിെന തടഞ്ഞുനിർത്താൻ
്രശമിക്കുന്നതുേപാെലേയാ
ൈകയിൽ എണ്ണ മുറുക്കിപ്പിടിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നതുേപാെലേയാആണ്.

17ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനു മൂർച്ചകൂട്ട ന്നതുേപാെല
ഒരു മനുഷ്യൻ മെറ്റാരു മനുഷ്യനു
മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു.

18 അത്തിവൃക്ഷം സംരക്ഷിക്കുന്നവർ അതിെല
ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്നു,
തങ്ങള െട യജമാനെന സംരക്ഷിക്കുന്നവർ
ബഹുമാനിക്കെപ്പടും.

19 െവള്ളം മുഖത്തിെന്റ ്രപതിച്ഛായ
്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല,
ഒരാള െട ഹൃദയം അയാള െട യഥാർഥ
വ്യക്തിത്വം ്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

20 മരണവും ദുരന്തവും ഒരിക്കലും
തൃപ്തിയടയുന്നില്ല,
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അതുേപാെലതെന്നയാണ്മനുഷ്യേന്രതങ്ങള ം.

21 തീച്ച ളയിൽ െവള്ളിയും ഉലയിൽ സ്വർണവും
ശുദ്ധിെചയ്യെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ ആള കൾ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന
്രപശംസയാൽപരിേശാധിക്കെപ്പടുന്നു.

22 ധാന്യം ഉരലിലിട്ട് ഉലക്കെകാണ്ട്
ഇടിക്കുന്നതുേപാെല,
േഭാഷെരഇടിച്ചാലും
അവരുെട േഭാഷത്തം അവരിൽനിന്നകറ്റ ക
അസാധ്യം.

23 നിങ്ങള െട ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റ അവസ്ഥ
നന്നായിഅറിഞ്ഞിരിക്കുക,
നിങ്ങള െട കന്നുകാലികൾക്കും
സൂക്ഷ്മ്രശദ്ധനൽകുക;

24കാരണംസമ്പത്ത്സദാസുസ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല,
കിരീടംതലമുറകളായിസംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.

25 ഉണങ്ങിയ പുല്ല് െചത്തിനീക്കുകയും
പുതുനാമ്പുകൾമുളച്ച വരികയുംെചയ്യ േമ്പാൾ
പർവതങ്ങളിൽനിന്നു സസ്യങ്ങൾ
േശഖരിക്കെപ്പടുന്നു,

26ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾവസ്്രതത്തിനുള്ളവകയും
േകാലാടുകൾ നിലത്തിനുള്ള വിലയും
േനടിത്തരും.

27 നിനക്കും കുടുംബത്തിനും േകാലാട്ടിൻപാൽ
സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കും
അത് നിങ്ങള െട ദാസീവൃന്ദത്തിെന്റ
ജീവസന്ധാരണത്തിനും വകനൽകും.
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28
1 ആരും ഓടിക്കാനില്ലാെതതെന്ന ദുഷ്ടർ

ഓടിേപ്പാകുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ ഒരു
സിംഹെത്തേപ്പാെല ൈധര്യസേമതം
നിലെകാള്ളന്നു.

2 ഒരു രാജ്യം കലഹപൂർണമാകുേമ്പാൾ നിരവധി
്രപഭുക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നു,
എന്നാൽ വിേവകവും പരിജ്ഞാനവുമുള്ള
ഭരണാധികാരി സുസ്ഥിരഭരണം
കാഴ്ചെവക്കുന്നു.

3അഗതികെളപീഡിപ്പിക്കുന്ന ദരി്രദർ
വിളെയാന്നുംതെന്ന േശഷിപ്പിക്കാെത
നശിപ്പിക്കുന്ന േപമാരിേപാെലയാണ്.

4 നിയമം ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർ ദുഷ്ടെര
പുകഴ്ത്തുന്നു,
എന്നാൽ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ
ദുഷ്ടേരാട് എതിർക്കുന്നു.

5ദുഷ്ടർ നീതിഎെന്തന്നുതിരിച്ചറിയുന്നില്ല,
എന്നാൽയേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവെരല്ലാം
അതുസമ്പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.

6വഴിപിഴച്ചധനികെരക്കാൾ
സത്യസന്ധരായി ജീവിക്കുന്ന ദരി്രദരാണ്
േ്രശഷ്ഠം.

7വിേവകമുള്ളസന്തതി നിയമം പാലിക്കുന്നു,
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എന്നാൽ അമിതഭക്ഷണ്രപിയരുെട
സഹചാരി തെന്റപിതാവിന്അപമാനം.

8 ഉയർന്ന പലിശയിലൂെട ദരി്രദരിൽനിന്നു
ലാഭംെകായ്യന്നവരുെട ധനം
ദരി്രദേരാടു ദയാലുക്കളായവർക്കുേവണ്ടി
േശഖരിക്കെപ്പടുന്നു.

9 ന്യായ്രപമാണത്തിെനതിേര െചവി
െകാട്ടിയടയ്ക്കുന്നവരുെട
്രപാർഥനകൾേപാലുംഅറപ്പ ളവാക്കുന്നതാണ.്

10 നീതിനിഷ്ഠെര ദുർമാർഗത്തിേലക്കു
നയിക്കുന്നവർ
അവർ ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്ന
െകണിയിൽത്തെന്നവീഴും
എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കർക്കു നല്ല
ൈപതൃകസമ്പത്തുലഭിക്കും.

11താെനാരുജ്ഞാനിയാെണന്ന് സമ്പന്നർ സ്വയം
കരുതുന്നു;
സമ്പന്നർ എ്രത മിഥ്യാേബാധത്തിലാെണന്ന്
വിേവകിയായ ദരി്രദർകെണ്ടത്തുന്നു.

12 നീതിനിഷ്ഠർ വിജയംെകായ്യ േമ്പാൾ
മേഹാത്സവം;
എന്നാൽ നീചർ അധികാരത്തിേലറുേമ്പാൾ
ജനംഓടിെയാളിക്കുന്നു.

13 തങ്ങള െട പാപങ്ങൾ മറച്ച െവക്കുന്നവർക്ക്
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുകയില്ല,
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എന്നാൽ അവ ഏറ്റ പറഞ്ഞ്
ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്കരുണലഭിക്കും.

14എേപ്പാഴും ഭയഭക്തിേയാെട കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ
അനുഗൃഹീതർ,
എന്നാൽ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്നവർ
ആപത്തിലകെപ്പടും.

15 നിസ്സഹായരായവരുെടേമൽ ആധിപത്യം
പുലർത്തുന്നദുഷ്ടർ
അലറുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെലയും
ആ്രകമണത്തിനു മുതിരുന്ന
കരടിെയേപ്പാെലയും.

16 േസ്വച്ഛാധിപതിയായ ഭരണാധികാരി
ജനങ്ങള െടേമൽ അധികഭാരം
ചുമത്തുന്നു,
എന്നാൽ അനധികൃത ധനസമ്പാദനം
െവറുക്കുന്നവർ ദീർഘകാലം ഭരണം
നടത്തുന്നു.

17 െകാലപാതകംെചയ്തതിെന്റ മേനാവ്യഥയാൽ
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നവർ
പാതാളത്തിൽഅഭയംേതടും;
ആരുംഅയാെളപിന്തിരിപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട.

18 നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിക്കുന്നവർ
സുരക്ഷിതരായിരിക്കും,
എന്നാൽ, വഴിപിഴച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ
െപെട്ടന്നുതെന്നനാശത്തിൽഅകെപ്പടും.
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19സ്വന്തംകൃഷിയിടത്തിൽഅധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു
ധാരാളംആഹാരം ലഭിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ദിവാസ്വപ്നങ്ങള െട പിന്നാെല
പായുന്നവർക്കു ദാരി്രദ്യം കുമിഞ്ഞുകൂടും.

20 വിശ്വസ്തമനുഷ്യർ സമൃദ്ധമായി
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും,
എന്നാൽ സമ്പന്നരാകാൻ തിടുക്കം
കാട്ട ന്നവർ ശിക്ഷിക്കെപ്പടാെത
േപാകുകയില്ല.

21പക്ഷേഭദം കാണിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല—
എന്നാൽഒരുകഷണംഅപ്പത്തിനുേവണ്ടിേപ്പാലും
മനുഷ്യർഅനുചിതമായതു െചയ്യ ം.

22ലുബ്ധർ ധനികരാകാൻവ്യ്രഗതകാണിക്കുന്നു
അവരുെട മുേന്നറ്റം ദാരി്രദ്യത്തിേലെക്കന്ന്
അറിയുന്നുേപാലുമില്ല.

23മുഖസ്തുതി പറയുന്നവെരക്കാൾ
ശാസിക്കുന്നവർക്ക് അവസാനം ്രപീതി
ലഭിക്കുന്നു.

24മാതാപിതാക്കെള െകാള്ളയടിച്ചിട്ട്
“അതിെലാരു െതറ്റ മില്ല,” എന്നു
പറയുന്നയാൾ
നാശത്തിെന്റപങ്കാളിയാണ്.

25അത്യാ്രഗഹി കലഹംഇളക്കിവിടുന്നു,
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എന്നാൽയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവർക്ക്
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.

26 സ്വന്തം വിേവകത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർ
േഭാഷരാകുന്നു,
എന്നാൽ ജ്ഞാനേത്താെട ജീവിക്കുന്നവർ
സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.

27 ദരി്രദർക്കു ദാനം നൽകുന്നവർക്കു
യാെതാരുവിധ ദൗർലഭ്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല,
എന്നാൽ അവർക്കുേനേര
കണ്ണടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ശാപവർഷം
അനവധിയായി ഉണ്ടാകും.

28 നീചർ അധികാരത്തിേലറുേമ്പാൾ ജനം
ഓടിെയാളിക്കുന്നു;
അവരുെട നാശത്തിൽ നീതിനിഷ്ഠർ
െപരുകുന്നു.

29
1 ധാരാളം ശാസനകൾ േകട്ടിട്ട ം ശാഠ്യം

കാണിക്കുന്നവർ
പരിഹാരമില്ലാെത െപെട്ടന്നു നാശത്തിേലക്കു
കൂപ്പ കുത്തും.

2നീതിനിഷ്ഠർക്ക്ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ജനം
ആനന്ദിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടർ ഭരണംകയ്യാള േമ്പാൾ ജനം
ഞരങ്ങുന്നു.
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3 ജ്ഞാനെത്ത ്രപണയിക്കുന്നവർ തങ്ങള െട
പിതാവിന്ആനന്ദംനൽകുന്നു,
എന്നാൽ േവശ്യകള െട സഹയാ്രതികൻ
സമ്പത്തുധൂർത്തടിക്കുന്നു.

4 ഒരു രാജാവ് നീതിയാൽ തെന്റ രാജ്യത്തിനു
സുസ്ഥിരതൈകവരുത്തുന്നു,
എന്നാൽ േകാഴ െകാതിക്കുന്നവർ അതിെന
ശിഥിലമാക്കുന്നു.

5 തെന്റ അയൽവാസിേയാടു മുഖസ്തുതി
പറയുന്നവർ
സ്വന്തംകാലിെനാരു വലവിരിക്കുന്നു.

6 ദുഷ്ടരുെട അതി്രകമം അവർെക്കാരു
െകണിയായിത്തീരുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ പാട്ട പാടി
ആനന്ദിക്കുന്നു.

7നീതിനിഷ്ഠർ ദരി്രദർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ
ബദ്ധ്രശദ്ധരാണ,്
എന്നാൽ ദുഷ്ടർക്ക് അത്തരം
ചിന്തെയാന്നുമില്ല.

8 പരിഹാസികൾ ഒരു നഗരെത്ത
ഇളക്കിമറിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ജ്ഞാനികൾ േകാപെത്ത
ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

9ജ്ഞാനി േഭാഷരുമായി േകാടതിവ്യവഹാരത്തിൽ
ഏർെപ്പട്ടാൽ,
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േഭാഷർ േകാപവും അപഹാസവും
െചാരിയുന്നതിനാൽ യാെതാരു
സമാധാനവും ലഭിക്കുകയില്ല.

10രക്തദാഹികൾസത്യസന്ധെര െവറുക്കുകയും
നീതിനിഷ്ഠരുെട ്രപാണെനടുക്കാൻ
പരതുകയുംെചയ്യന്നു.

11 േഭാഷർ തങ്ങള െട േകാപംമുഴുവനും
പുറേത്തെക്കടുക്കുന്നു,
എന്നാൽ ജ്ഞാനി അതു ശാന്തതേയാെട
നിയ്രന്തിക്കുന്നു.

12 ഒരു ഭരണാധികാരി വ്യാജംേകൾക്കാൻ
തുനിഞ്ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
നീചവൃത്തിക്കാരാകും.

13 ദരി്രദർക്കും പീഡകർക്കും െപാതുവായി
ഇെതാന്നുമാ്രതം:
യേഹാവ ഇരുകൂട്ടരുെടയും കണ്ണ കൾക്കു
കാഴ്ചനൽകുന്നു.

14 രാജാവ് അഗതികൾക്കു നീതിേയാെട
ന്യായപാലനംെചയ്താൽ,
അവിടെത്ത സിംഹാസനം എേന്നക്കും
സുസ്ഥിരമായിരിക്കും.

15 വടിയും കർക്കശമായ താക്കീതും
ജ്ഞാനംനൽകുന്നു,
ശിക്ഷണംലഭിക്കാെത ജീവിക്കുന്ന സന്തതി
തെന്റമാതാവിന്അപമാനംവരുത്തുന്നു.
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16 ദുഷ്ടർ വർധിക്കുേമ്പാൾ, പാപവും
വർധിക്കുന്നു,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ അവരുെട തകർച്ച
കാണും.

17 നിങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങെള ശിക്ഷണത്തിൽ
വളർത്തുക, അവർ നിങ്ങൾക്കു
സ്വസ്ഥതനൽകും;
നിങ്ങൾആ്രഗഹിക്കുന്നആനന്ദംനൽകും.

18ൈദവിക നിർേദശങ്ങൾ* ഇല്ലാത്തിടത്ത്, ജനം
നിയ്രന്തണരഹിതരായി ജീവിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ന്യായ്രപമാണം പാലിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

19 േകവലം വാക്കുകൾെകാണ്ട് ദാസെര
ഗുണീകരിക്കുക ദുഷ്കരം;
അവർക്കതു മനസ്സിലാെയങ്കിലും,
അതനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല.

20 ധൃതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവെര നിങ്ങൾ
കാണുേന്നാ?
േഭാഷർക്ക്അവെരക്കാൾആശയുണ്ട.്

21ബാല്യംമുതൽഅമിതലാളനയിൽവളർന്നുവന്ന
ദാസർ
അവസാനം ധിക്കാരിയായി മാറും.

22 േകാപിഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ കലഹം
ഇളക്കിവിടുന്നു,

* 29:18 മൂ.ഭാ. ദർശനം
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ക്ഷി്രപേകാപിയായ മനുഷ്യർ അനവധി
പാപങ്ങൾെചയ്തുകൂട്ട ന്നു.

23അഹങ്കാരിഅപമാനത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ന്രമഹൃദയി ബഹുമതി
ആർജിക്കുന്നു.

24 േമാഷ്ടാക്കള െട കൂട്ടാളികളാകുന്നത് സ്വയം
മുറിെപ്പടുത്തുന്നതിനു തുല്യമാണ;്
അവർ സത്യേമ പറയൂ എന്ന്
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഒന്നും
തുറന്നുപറയാൻതയ്യാറാകുന്നതുമില്ല.

25 മനുഷ്യെര ഭയക്കുന്നത് അപകടകരമായ ഒരു
െകണിയാണ,്
എന്നാൽ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവർ
സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.

26 ഭരണാധികാരിയുെട ്രപീതിക്കായി പലരും
പരി്രശമിക്കുന്നു,
എന്നാൽ യേഹാവയിൽനിന്നാണ് ഒരാൾക്കു
നീതി ലഭിക്കുന്നത.്

27 നീതിനിഷ്ഠർ അനീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര
െവറുക്കുന്നു;
ദുഷ്ടർ നീതിനിഷ്ഠെരയും െവറുക്കുന്നു.
ആഗൂരിെന്റസൂക്തങ്ങൾ

30
1 യാേക്കയുെട* പു്രതനായ ആഗൂരിെന്റ

* 30:1 മസ്സായിൽനിന്നുള്ളവ്യക്തിയാണ് യാേക്ക.
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സൂക്തങ്ങൾ—ഒരുഅരുളപ്പാട.്
ഈമനുഷ്യൻഇഥീേയലിേനാടു ്രപസ്താവിച്ച :

“ഈഥിേയലിേനാടും
ഉകാലിേനാടുംതെന്ന.†

2 ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല; നിശ്ചയമായും ഒരു
അപരിഷ്കൃതൻതെന്ന
സാമാന്യേബാധംഎനിക്കില്ല.

3ഞാൻജ്ഞാനംഅഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല,
പരിശുദ്ധെനക്കുറിച്ച ള്ള പരിജ്ഞാനം
േനടിയിട്ട മില്ല.

4 സ്വർഗത്തിേലക്കു കയറിേപ്പാകുകയും
ഇറങ്ങിവരികയും െചയ്തിട്ട ള്ളത്
ആരാണ?്
കാറ്റിെന തെന്റ മുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ
പിടിച്ച നിർത്തുന്നത്ആരാണ?്

ആഴിെയ തെന്റ പുറങ്കുപ്പായത്തിൽ
െപാതിെഞ്ഞടുത്തിട്ട ള്ളത്ആരാണ?്
അഖിലാണ്ഡത്തിെന്റ അതിർത്തികെളല്ലാം
ഉറപ്പിച്ചത്ആരാണ്?

അവിടെത്ത നാമെമന്ത്? അവിടെത്ത പു്രതെന്റ
നാമെമന്ത?്
പറയൂ,നിനക്കറിയുെമങ്കിൽ!

5 “ൈദവത്തിെന്റസകലവചനവും കുറ്റമറ്റത;്

† 30:1 എ്രബായഭാഷയിൽ, മെറ്റാരു രീതിയിലുള്ള വാക്കുകള െട
വിഭജനം:ൈദവേമ,ഞാൻക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു,അതിജീവനം
ദുഷ്കരമായിരിക്കുന്നു.
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തന്നിൽ അഭയം േതടുന്നവർക്ക് അവിടന്ന്
ഒരു പരിച.

6 അവിടെത്ത വചനേത്താടു യാെതാന്നും
കൂട്ടിേച്ചർക്കരുത,്
അങ്ങെനയായാൽ അവിടന്ന് നിെന്ന
ശാസിക്കുകയും നീ ഒരു നുണയനാെണന്നു
െതളിയുകയും െചയ്യ ം.

7 “യേഹാേവ, രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ
അങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റ മരണത്തിനുമുേമ്പ അവ എനിക്കു
ലഭ്യമാക്കണേമ.

8 കാപട്യവും വ്യാജവും എന്നിൽനിന്നു ബഹുദൂരം
അകറ്റണേമ;
എനിക്കു ദാരി്രദ്യേമാസമ്പേത്താനൽകരുേത!
എന്നാൽ അനുദിനാഹാരംമാ്രതം
നൽകണേമ.

9അെല്ലങ്കിൽ,സമ്പത്തിെന്റആധിക്യംമൂലംഞാൻ
അങ്ങെയതിരസ്കരിച്ച,്

‘യേഹാവആരാണ്?’എന്നു േചാദിക്കുകേയാ
അല്ല, ദാരി്രദ്യംമൂലം േമാഷണംനടത്തി,
ൈദവനാമത്തിന് അപമാനം
വരുത്തിെവക്കുകേയാെചയ്യ ം.

10 “െതാഴിലാളിെയക്കുറിച്ച് അവരുെട
െതാഴിലുടമേയാട് പരദൂഷണംപറയരുത,്
അങ്ങെനെചയ്താൽ അയാൾ നിങ്ങെള
ശപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരായി
പരിഗണിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം.

11 “സ്വന്തംപിതാവിെനശപിക്കുകയും
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മാതാവിെന ആദരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരുണ്ട.്

12സ്വന്തം വീക്ഷണത്തിൽ തങ്ങൾ നിർമലെരന്നു
കരുതുന്നവരുണ്ട്
അവർ തങ്ങള െട മാലിന്യം
ശുദ്ധീകരിക്കാത്തവരാണ;്

13 ആ തലമുറയുെട കണ്ണ കൾ
ഗൗരവഭാവംകാട്ട ന്നു,
അവരുെട കൺേപാളകൾ ഗർവംെകാണ്ട്
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു;

14ആതലമുറയുെട പല്ല കൾവാള കള ം
അണപ്പല്ല കൾകത്തികള മാണ,്

ഇത് ഭൂമിയിൽനിന്നു ദരി്രദെരയും
മനുഷ്യകുലത്തിൽനിന്നുസഹായാർഹെരയും
വിഴുങ്ങുന്നതിനാണ.്

15 “കണ്ണട്ടയ്ക്കു രണ്ടു പു്രതിമാരുണ്ട.്
‘തരിക! തരിക!’അവർകരയുന്നു.

“ഒരിക്കലും തൃപ്തിവരാത്ത മൂന്നു
കാര്യങ്ങളണ്ട,്
‘മതി!’എന്നുപറയാത്തനാലുകാര്യങ്ങളണ്ട:്

16പാതാളം,
വന്ധ്യയായഗർഭപാ്രതം,
െവള്ളംകുടിച്ച് ഒരിക്കലും തൃപ്തിവരാത്ത
ഭൂമി,

‘മതി!’ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാത്ത
അഗ്നിയുംതെന്ന.

17 “പിതാവിെനപരിഹസിക്കുകയും
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മാതാവിെന അനുസരിക്കാെത
പുച്ഛിക്കുകയും െചയ്യന്നകണ്ണ,്

താഴ്വരയിെലകാക്കകൾെകാത്തിപ്പറിക്കുകയും
കഴുകന്മാർ ഭക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ം.

18 “എെന്നഅത്യധികം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു
കാര്യങ്ങളണ്ട,്
എനിക്കു മനസ്സിലാകാത്ത
നാലുകാര്യങ്ങളണ്ട:്
19ആകാശത്ത്കഴുകെന്റവഴി,
പാറയിൽക്കൂെടയുള്ളസർപ്പത്തിെന്റവഴി,
ആഴക്കടലിലൂെടയുള്ള കപ്പലിെന്റ
സഞ്ചാരപഥം,
ഒരു പുരുഷൻ ഒരു യുവതിേയാട്
അടുക്കുന്നവിധംഎന്നിവതെന്ന.

20 “ഒരു വ്യഭിചാരിണിയുെട വഴി ഇ്രപകാരമാണ:്
അവൾ തിന്നുകയും‡ വായ് കഴുകുകയും
െചയ്തിട്ട,്

‘ഞാൻ ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല’ എന്നു
പറയുന്നു.

21 “മൂന്നുകാര്യങ്ങളാൽ ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു,
അതിനു സഹിച്ച കൂടാത്ത
നാലുകാര്യങ്ങളണ്ട:്
22 േസവകരിെലാരാൾ രാജാവാകുക,
സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷണംലഭിക്കുന്ന േഭാഷർ,
23 നികൃഷ്ടയായ സ്്രതീ
വിവാഹിതയാകുന്നത,്

‡ 30:20 അഥവാ, ഒരു പുരുഷെനവലയിലാക്കിയിട്ട്
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യജമാനത്തിെയ സ്ഥാന്രഭഷ്ടയാക്കുന്ന
ദാസിഎന്നിവതെന്ന.

24 “ഭൂമിയിലുള്ളനാലു കാര്യങ്ങൾെചറുതാണ,്
എന്നിട്ട ം അവയ്ക്ക് അസാമാന്യ
ബുദ്ധിയുണ്ട:്

25 ശക്തിെയാട്ട ം ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ്
ഉറുമ്പുകൾ,
എന്നിരുന്നാലും അവ േവനൽക്കാലത്ത്
തങ്ങൾക്കുള്ളആഹാരംസംഭരിക്കുന്നു;

26അശക്തരായജീവികളാണ് കുഴിമുയൽ,
എന്നാലും കിഴുക്കാംതൂക്കായ പാറയിൽ
അവമാളെമാരുക്കുന്നു;

27െവട്ട ക്കിളികൾക്കു രാജാവില്ല,
എന്നിട്ട ം അവ അണിയണിയായി
മുേന്നറുന്നു;

28ഒരു പല്ലിെയൈകെകാണ്ടു പിടിക്കാം,
എങ്കിലും അവ രാജെകാട്ടാരങ്ങളിൽ
കാണെപ്പടുന്നു.

29 “നടപ്പിൽ ്രപൗഢിയുള്ളമൂന്നുകൂട്ടരുണ്ട,്
നാലു കൂട്ടർ ഗാംഭീര്യേത്താെട മുേന്നറുന്നു:

30യാെതാന്നിൽനിന്നുംപിന്നാക്കംേപാകാത്തവനായ
വന്യമൃഗങ്ങളിൽശക്തനായസിംഹം,

31അഹന്തേയാെട നടക്കുന്നപൂേങ്കാഴി,
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,
ൈസന്യശക്തിയിൽ സുരക്ഷിതനായ
രാജാവ്§എന്നിവർതെന്ന.

§ 30:31 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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32 “നിങ്ങൾ സ്വയം പുകഴ്ത്തി മടയത്തരം
കാട്ട കേയാ
ദുരാേലാചന പദ്ധതിയിടുകേയാ
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,
നിങ്ങള െടവായ് െപാത്തിെക്കാൾക!

33പാൽകടഞ്ഞാൽെവണ്ണയുണ്ടാകുന്നു,
മൂക്ക് പിടിച്ച തിരിച്ചാൽ േചാരെയാഴുകുന്നു,
അതുേപാെല േകാപം ഇളക്കിയാൽ
സംഘട്ടനം ഉണ്ടാകുന്നു.”

െലമുേവൽരാജസൂക്തങ്ങൾ

31
1 െലമുേവൽ രാജാവിെന്റ* സൂക്തങ്ങൾ—
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവ് അഭ്യസിപ്പിച്ച
്രപേചാദനാത്മകസൂക്തങ്ങൾ.
2 എെന്റ മകേന, ്രശദ്ധിക്കൂ. എെന്റ ഉദരത്തിൽ

ഉരുവായഎൻമകേന, ്രശദ്ധിക്കൂ.
എെന്റ ്രപാർഥനകള െട സാഫല്യമായ
എൻമകേന, ്രശദ്ധിക്കൂ.

3 നിെന്റ ഊർജം സ്്രതീകൾക്കുേവണ്ടി
െചലവഴിക്കരുത,്
നിെന്റ ഓജസ്സ് രാജാക്കന്മാെര
നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കുനൽകരുത.്

4െലമുേവേല,ഇതുരാജാക്കന്മാർക്കുേചർന്നതല്ല,
സുരാപാനം രാജാക്കന്മാർക്കനുചിതം,
മദ്യപാനം ഭരണാധിപർക്കു ഭൂഷണമല്ല,

5അവർമദ്യപിച്ചിട്ട് നിയമം വിസ്മരിക്കുകയും

* 31:1 അഥവാ, മസ്സായിെല രാജാവായ െലമുേവൽ
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പീഡിതരുെട അവകാശങ്ങൾ
അപഹരിക്കാതിരിക്കുകയുംെചയ്യെട്ട.

6നശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു മദ്യവും
തീ്രവയാതന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു
വീഞ്ഞും പകരൂ!

7അവർപാനംെചയ്യെട്ട, ദാരി്രദ്യം മറന്നുേപാകെട്ട;
തങ്ങള െടഅരിഷ്ടതഓർക്കാെതയുമിരിക്കെട്ട.

8സ്വയംശബ്ദമുയർത്താൻകഴിയാത്തവർക്കുേവണ്ടി
സംസാരിക്കുക,
അനാഥരുെട അവകാശങ്ങൾ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിത്തെന്ന.

9ശബ്ദമുയർത്തുക,നീതിയുക്തമായതീർപ്പ കൾ
പുറെപ്പടുവിക്കുക;
ദരി്രദരുെടയും അഗതികള െടയും
അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലെകാള്ള ക.

പരിസമാപ്തി: കുലീനത്വമുള്ള
ഭാര്യയുെട ഗുണമഹിമകൾ

10 † ചാരുശീലയാം പത്നിെയ കെണ്ടത്താൻ
ആർക്കുകഴിയും?
അവള െട മൂല്യം മാണിക്യെത്തക്കാൾ
എ്രതേയാഅധികം.

11 അവള െട ഭർത്താവ് അവളിൽ സമ്പൂർണ
വിശ്വാസംഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
അവന് മൂല്യവത്തായഒന്നിനും കുറവില്ല.

12അവള െടജീവിതകാലെമല്ലാം

† 31:10 വാ. 10–31,ഓേരാ വാക്യവുംഎ്രബായഅക്ഷരമാലയിെല
്രകമമനുസരിച്ച ള്ളഓേരാഅക്ഷരത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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അവൾ അയാൾക്കു തിന്മയല്ല, നന്മതെന്ന
വരുത്തുന്നു.

13അവൾകമ്പിളി,ചണംഎന്നിവ േശഖരിച്ച്
ചുറുചുറുേക്കാെട സ്വന്തം ൈകകൾെകാണ്ട്
അധ്വാനിക്കുന്നു.

14അവൾവ്യാപാരക്കപ്പൽേപാെലയാണ്
വിദൂരതയിൽനിന്ന് അവൾ തെന്റ ഭക്ഷണം
െകാണ്ടുവരുന്നു.

15 ഇരുെട്ടാഴിയുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന അവൾ
ഉണരുന്നു
അവള െടകുടുംബത്തിനു ഭക്ഷണവും
േവലക്കാരികൾക്ക് അവരുെട ഓഹരിയും
ഒരുക്കുന്നു.

16അവൾ ഒരു വയലിൽ കണ്ണ പതിപ്പിക്കുകയും
അതുവാങ്ങുകയുംെചയ്യന്നു;
അവള െട സമ്പാദ്യംെകാെണ്ടാരു
മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട പിടിപ്പിക്കുന്നു.

17 അവൾ തെന്റ അര മുറുക്കി കഠിനാധ്വാനം
െചയ്യന്നു;
അവള െടകരങ്ങൾഅധ്വാനത്തിനു ശക്തം.

18 തെന്റ വ്യാപാരം ആദായകരെമന്ന് അവൾ
ഉറപ്പ വരുത്തുന്നു,
അവള െടവിളക്ക് രാ്രതിയിൽഅണയുന്നില്ല.

19 തെന്റ കരത്തിൽ അവൾ െനയ്ത്തുേകാൽ
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
അവള െട ൈകവിരലുകൾ തക്ലിയിൽ
പിടിച്ചിട്ട ണ്ട്.

20 അവൾ തെന്റ ൈകകൾ ദരി്രദർക്കായി
തുറക്കുന്നു
സഹായംഅർഹിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി തെന്റ
ൈകകൾനീട്ട ന്നു.
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21 ഹിമകാലം വരുേമ്പാൾ, തെന്റ
കുടുംബാംഗങ്ങെളേയാർത്തവൾ
ഭയക്കുന്നില്ല;
കാരണം അവെരല്ലാം രക്താംബരം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

22 അവൾ തെന്റ കിടക്കയ്ക്കു പരവതാനി
ഉണ്ടാക്കുന്നു;
േമൽത്തരമായ ചണനൂലും ഊതനൂലും
അവൾഅണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

23 നഗരകവാടത്തിൽ അവള െട ഭർത്താവ്
ബഹുമാനിതനാണ,്
േദശത്തിെല േനതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
അേദ്ദഹംഇരിപ്പിടം പങ്കിടുന്നു.

24 അവൾ പരുത്തിനൂൽവസ്്രതങ്ങൾ
നിർമിക്കുകയും വിൽക്കുകയും
അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്കായി
വ്യാപാരികെളഏൽപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

25 അവൾ ബലവും ബഹുമാനവും
അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവൾഭാവിെയ േനാക്കി പുഞ്ചിരിതൂകുന്നു.

26അവൾജ്ഞാനേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു,
അവള െട നാവിൽ വിശ്വസനീയമായ
ഉപേദശങ്ങളണ്ട.്

27 തെന്റ കുടുംബത്തിെല സകലകാര്യങ്ങള ം
അവൾസസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
അലസതയിൽ േനടിയ ആഹാരം അവൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല.

28 അവള െട മക്കൾ എഴുേന്നറ്റ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ എന്ന് അവെള
പുകഴ്ത്തുന്നു;
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അവള െട ഭർത്താവും അവെള
പുകഴ്ത്തുന്നു:

29 “സദ്ഗുണങ്ങളള്ളധാരാളം വനിതകളണ്ട,്
എന്നാൽ അവെരെയല്ലാവെരക്കാള ം നീ
േ്രശഷ്ഠയാണ.്”

30 വശ്യത വഞ്ചനാപരമാണ,് സൗന്ദര്യം
ൈനമിഷികവുമാണ;്
എന്നാൽ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്ന വനിത
്രപശംസിക്കെപ്പടും.

31 അവള െട അധ്വാനത്തിെന്റ ്രപതിഫലം
അവൾക്കുനൽകുക,
അവള െട ്രപവൃത്തികൾ നഗരകവാടങ്ങളിൽ
്രപകീർത്തിക്കെപ്പടെട്ട.
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