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नीितसतूरे्

राजा शलमोन हा नीितसतूरे् पुस्तकाचा मुख्य लेखक आहे.
शलमोनाचे नाव 1:1, 10:1, आिण 25:1 मध्ये नमदू आहे.
इतर योगदानकत्यार्मध्ये “बुदि्धमान,” आगरू, आिण राजा
लमुएल नावाच्या पुरुषांचा समहू यांचा समावेश आहे. पिवतर्
शास्तर्ाच्या इतर गोष्टीपंर्माणेच, नीितसतूरे् देवाच्या तारणाची
योजना दशर्िवतात परंतु कदािचत अिधक स्पष्टपणे. या
पुस्तकात इस्तर्ाएली लोकांना जगण्याचा योग्य मागर्, देवाचा
मागर् दाखवनू िदला. हे शक्यआहेकी देवाने शलमोनाला त्याच्या
संपणूर् आयुष्यात पर्कट होणारा हा भाग ज्ञानी शब्दांच्या आधारे
नोंद करण्यास परे्िरत केले.

साधारण इ. प.ू 971 - 686.
शलमोन राजाच्या राजवटीत हजारो वषार्पंवूी र्च नीितसतूरे्

इसर्ाएलमध्ये िलिहले होते, त्याचा शहाणपणा कोणत्याही वेळी
कोणत्याही संस्कृतीला लागू आहे.

नीितसतूर्ामध्ये बरेच दशर्क आहेत. पालकांना आपल्या
मुलांकरता सचूना िदल्या जातात. पुस्तक शहाणपणा शोधत
असलेले तरुण पुरुष आिण िस्तर्यांनाही लागू होते आिण शेवटी
ते आजच्या पिवतर् शास्तर् वाचकांसाठी व्यावहािरक सल्ला
पुरवते ज्यांना धािमर्क जीवन जगण्याची इच्छा आहे.

नीितसतूरे् पुस्तकात, शलमोनाने उच्च आिण उदा आिण
सवर्सामान्य, सामान्य, दररोजच्या पिरिस्थतीतही देवाने िदलेले
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िवचार पर्कट केले आहेत. असे िदसनू येते की राजा शलमोन
याच्या नजरेतनू कोणताही िवषय सुटला नाही. िनष्ठावंत
वचनांच्या या समृद्ध संकलनात समािवष्ट असलेल्या अनेक
िवषयांमध्ये वैयिक्तकवागणकू,लैंिगक संबंध, व्यवसाय, संप ी,
उदारपणा, महत्वाकांक्षा, िशस्त,कजर्, मुलांचे संगोपन, वणर्, मद्य,
राजकारण, सडू आिण देवभक्ती या बाबी आहेत.

शहाणपण
रूपरेषा
1. शहाणपणाचे गुण — 1:1-9:18
2. शलमोनाची नीितसतूरे् — 10:1-22:16
3. शहाण्याचे वचन — 22:17-29:27
4. आगरूाचे शब्द — 30:1-33
5. लमुएलचे शब्द — 31:1-31

1 इसर्ाएलाचा राजा, दावीदाचा पुतर् शलमोन, याची ही
िनतीसतूरे्.
2ज्ञान व िशक्षण िशकावे,
बुद्धीच्या वचनाचे ज्ञान िमळवावे,
3 सुज्ञतेचे िशक्षण घेऊन जे योग्य, न्यायी, आिण चांगले ते

करण्यास िशकावे,
4भोळ्यांना शहाणपण
आिण तरुणांना ज्ञान व दरूदशी र्पणा द्यावे,
5ज्ञानी व्यक्तीने ऐकावे आिण त्याने ज्ञानात वाढावे,
बुद्धीमान व्यक्तीला मागर्दशर्न िमळावे,
6ज्ञानी लोकांची वचने आिण त्याची गढूरहस्ये समजावी,
म्हणनू म्हणी व सुवचने ह्यासाठी ही आहेत.
7 परमेश्वराचे भय ज्ञानाची सुरुवात आहे,
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मखूर् ज्ञान आिण िशक्षण तुच्छ मानतात.

8माझ्या मुला, तू तुझ्या विडलांची िशकवण ऐक,
आिण तू तुझ्या आईचा िनयम बाजलूा टाकू नकोस;
9 ते तुझ्या िशराला सुशोिभत वेष्टन
आिण तुझ्या गळ्यात लटकते पदकआहे.
10 माझ्या मुला, जर पापी तुला फूस लावनू त्यांच्या पापात

पाडण्याचा पर्यत्न करतो,
तर त्याच्यामागे जाण्यास नकार दे;
11जर ते म्हणतील “आमच्याबरोबर ये. आपणवधकरण्यास वाट

बघ;ू
आपण लपू व िनष्कारण िनष्पाप व्यक्तीवर हल्ला करू.
12जसे अधोलोक िनरोग्यांना िगळून
गतत पडणार्यांसारखे करतो तसे आपण त्यांना िजवंतपणीच

िगळून टाकू.
13आपणांस सवर् पर्कारच्या मौलवान वस्तू िमळतील;
आपण इतरांकडून जे चोरून त्याने आपणआपली घरे भरू.
14तू आपला वाटा आम्हाबरोबर टाक,
आपण सवर् िमळून एकच िपशवी घेऊ.”
15माझ्या मुला, त्यांच्याबरोबर त्या मागार्ने खाली जाऊ नकोस;
ते जेथनू चालतात त्याचा स्पशर्ही तुझ्या पावलांना होऊ देऊ

नकोस;
16 त्यांचे पाय दुष्कृत्ये करायला धावतात,
आिण ते रक्त पाडायला घाई करतात.
17एखादा पक्षी पाहत असतांना,
त्यास फसवण्यासाठी जाळे पसरणे व्यथर् आहे.
18 ही माणसे तर आपल्या स्वतःचा घात करण्यासाठी टपतात.
ते आपल्या स्वतःसाठी सापळा रचतात.
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19जो अन्यायाने संप ी िमळवतो त्या पर्त्येकाचे मागर् असेच
आहेत;

अन्यायी धन ज्यांनी धरून ठेवले आहे ते त्यांचाही जीव घेते.

20ज्ञान रस्त्यावर पुकारा करते,
ते उघड ा जागेवर आपली वाणी उच्चारते;
21ती गजबजलेल्या रस्त्याच्या नाक्यावरून घोषणा करते,
शहराच्या पर्वेशद्वारापाशी घोषणा करते,
22 “अहो भोळ्यांनो, जे काही तुम्हास समजत नाही त्याची िकती

वेळआवड धरणार?
तुम्ही चेष्टा करणारे, िकती वेळ चेष्टा करण्यात आनंद पावणार,
आिण मखूर् िकती वेळ ज्ञानाचा ितरस्कार करणार?
23 तुम्ही माझ्या िनषेधाकडे लक्ष द्या;
मी आपले िवचार तुम्हावर ओतीन;
मी आपली वचने तुम्हास कळवीन.
24मी बोलावले पण तुम्ही ऐकायला नकार िदला;
मी आपला हात पुढे केला, पण कोणीही लक्ष िदले नाही.
25 परंतु तुम्ही माझ्या सवर् िशक्षणाचा अव्हेर केला
आिण माझ्या दोषारोपाकडे दुलर्क्ष केले.
26 म्हणनू मीही तुमच्या संकटाना हसेन,
तुमच्यावर संकटे आलेली पाहनू मी थट्टा करीन.
27 जेव्हा वादळांपर्माणे तुमच्यावर िभतीदायक दहशत येईल,
आिण तुफानापर्माणे तुमच्यावर समस्या आघात करतील;
जेव्हा संकटे आिण दु:ख तुम्हावर येतील.
28 ते मला हाका मारतीलआिण मी त्यांना उ र देणार नाही;
ते माझा झटून शोध करतील, पण मी त्यांना सापडणार नाही.
29कारण त्यांनी ज्ञानाचा दे्वष केला;
आिण परमेश्वराचे भय िनवडून घेतले नाही,
30 त्यांनी माझ्या िशक्षणास नकार िदला,
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आिण त्यांनी माझी तोंडची िशक्षा अवमानली.
31 म्हणनू ते आपल्या वतर्णुकीचे फळ खातील
आिणआपल्याच योजनांच्या फळाने भरले जातील.
32 कारण जो कोणी भोळा जेव्हा दरू िनघनू जाईल त्याचा नाश

होईल;
आिण मखूार्चे स्वस्थपण त्याचा नाश करील.
33 परंतु जो कोणी माझे ऐकतो तो सुरिक्षत राहतो.
आिण अिरष्टाची िभती नसल्यामुळे स्वस्थ राहतो.”

2
1माझ्या मुला, जर तू माझी वचने स्वीकारशील
आिण माझ्या आज्ञा तुझ्याजवळ संगर्ह करून ठेवशील,
2ज्ञानाचे ऐकशील.
आिण ज्ञानाकडे तुझे मन लावशील.
3जर तू िववेकासाठी आरोळी करशील,
आिण तुझा आवाज त्यासाठी मोठ ाने उच्चारशील;
4जर तू रुप्यापर्माणे त्याचा शोध घेशील,
आिण जसे तू गुप्तधन िमळिवण्याचा पर्यत्न करतो तसेच

ज्ञानाचा शोध घेशील;
5तर तुला परमेश्वराच्या भयाची जाणीव होईल,
आिण देवािवषयीचे ज्ञान तुला सापडेल.
6कारण परमेश्वर ज्ञान देतो,
त्याच्या मुखातनू सुज्ञता आिण ज्ञान येतात.
7 जे त्यास संतोषिवतात त्यांना तो पणूर् ज्ञान देतो,
जे पर्ामािणकपणे चालतात त्यांना तो ढालआहे,
8तो न्यायाच्या मागार्चे रक्षण करतो,
आिण जे त्याच्याबरोबर िवश्वसनीय आहेत त्याच्या मागार्त

िटकून राहतील.
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9मग धमर्, िनती व साित्वकता तुला समजेल,
आिण पर्त्येक चांगला मागर् कळेल.
10ज्ञान तुझ्या हृदयात पर्वेश करील,
आिण तुझ्या आत्म्याला ज्ञान आनंिदत करील.
11 दरूदशी र्पणा तुझ्यावर पहारा करील,
आिण समंजसपणा तुला सांभाळेल.
12 ते तुला वाईट मागार्पासनू सोडिवल,
कपटी गोष्टी बोलणार्यापासनू, सोडवायला तो तुला संभाळील,
13 ते चांगले मागर् सोडून,
अंधकाराच्या मागार्नंी चालतआहेत.
14 जेव्हा ते दुष्कमर् करतात ते आनंिदत होतात,
आिण दुष्कमार्च्या िवकृतीवरून ते उल्लासतात.
15 ते वाकडे मागर् अनुसरतात,
आिण ते फसवणकू करून त्यांच्या वाटा लपवतात.
16 ज्ञान आिण दरूदशी र्पणा तुला अिनतीमान स्तर्ीपासनू

वाचवील,
जी स्तर्ी धाडस करायला बघते आिण खुशामतीच्या शब्दांनी

स्तुती करते.
17 ितने आपला तरुणपणाचा सोबती सोडला आहे,
आिणआपल्या देवाचा करार िवसरली आहे.
18कारण ितचे घर मरणाकडे खाली वाकले आहे.
आिण ितच्या वाटा तुला त्या कबरेत असलेल्याकडे घेऊन

जातात.
19 जे सवर् कोणी ितच्याकडे जातात ते पुन्हा माघारी येत नाहीत.
आिण त्यांना जीवनाचा मागर् सापडत नाही.
20 म्हणनू तू चांगल्या लोकांच्या मागार्ने चालावे,
व जे योग्य मागार्ने जातात त्याच्यामागे जावे.
21कारण योग्य करतात तेच देशात घर करतील,
आिण जे पर्ामािणकआहेत तेच त्यामध्ये राहतील.
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22 परंतु दुष्टांना त्यांच्या वतनातनू छेदनू टाकले जाईल,
आिण जे िवश्वासहीन त्यांना त्यांच्या वतनापासनू दरू नेले

जाईल.

3
1माझ्या मुला, माझ्या आज्ञा िवसरु नकोस,
आिण माझी िशकवण तुझ्या हृदयात ठेव;
2कारण त्यापासनू दीघार्युष्य, वयोवृद्धी
आिण शांती ही तुला अिधक लाभतील.
3 िवश्वासाचा करारआिण पर्ामािणकपणा तुला कधीही न सोडो,
त्यांना एकतर् करूनआपल्या गळ्यात बांध,
ते आपल्या हृदयाच्या पाटीवर िलहनू ठेव.
4 म्हणजे तुला देवाच्या व मनुष्याच्या
दृष्टीने कृपा व सुकीती र् ही िमळतील.
5तू आपल्या सवर् अंतःकरणाने परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
आिण तुझ्या स्वत:च्या ज्ञानावर अवलंबनू राहू नकोस;
6 तुझ्या सवर् मागार्त त्याची जाणीव ठेव,
आिण तो तुझ्या वाटा सरळ करील.
7तू आपल्याच दृष्टीने ज्ञानी असू नकोस;
परमेश्वराचे भय धर आिण वाईटापासनू दरू राहा.
8 हे तुझ्या शरीराला आरोग्य
आिण तुझ्या हाडांना सत्व असे होईल.
9 तुझ्या संप ीने आिण
आपल्या सवर् उत्पन्नाच्या पर्थमफळाने परमेश्वरास मान दे,
10 त्याने तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील
आिण तुझी िपंपे नव्या दर्ाक्षरसाने भरून वाहतील.
11माझ्या मुला, परमेश्वराची िशस्त तुच्छ मानू नको,
आिण त्याच्या शासनाचा दे्वष करू नकोस,
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12जसा बाप आपल्या आवडत्या मुलाला िशक्षा करतो,
तसा परमेश्वर ज्यांच्यावर पर्ीती करतो त्यांनाच तो िशस्त

लावतो.
13 ज्या कोणाला ज्ञान सापडले तो सुखी आहे,
त्यास गर्हणशक्ती सुद्धा पर्ाप्त होते.
14ज्ञानापासनूजीकायवाढ होते त्याची पर्ाप्ती परत िमळणार्या

रुप्याच्या पर्ाप्तीपेक्षा चांगली आहे,
आिण त्याचे फायदे उत्कृष्ट सोन्यापेक्षा चांगले आहेत.
15ज्ञान रत्नांपेक्षा अिधक मौल्यवान आहे.
आिण तुम्ही त्यांची अपेक्षा कराल त्याची तुलना ितच्याशी होऊ

शकणार नाही.
16 ितच्या उजव्या हातात दीघर् आयुष्य आहे,
ितच्या डाव्या हातात संप ी आिण सन्मान आहेत.
17 ितचे मागर् दयाळूपणाचे मागर् आहेत,
आिण ितच्या सवर् वाटा शांतीच्या आहेत.
18 जे कोणी ितला धरून राहतात त्यांना ती जीवनाचे वृक्ष आहे,
जो कोणी ते धरून ठेवतो तो सुखी आहे.
19 परमेश्वराने पृथ्वीचा पाया ज्ञानाने घातला,
परमेश्वराने ज्ञानाने आकाश स्थािपले.
20 त्याच्या ज्ञानाने खोल जलाशय फुटून उघडले,
आिण ढग त्याचे दिहवर वषर्ते.
21माझ्या मुला, सुज्ञान आिण दरूदशी र्पणा ही सांभाळून ठेव,
आिण ती दृष्टीआड होऊ देऊ नकोस.
22 ते तुझ्या आत्म्याला जीवन देतील.
आिण ते तुझ्या गळ्याभोवती घालण्याचे कृपेचे अलंकार होईल.
23 नंतर तू आपल्या मागार्ने सुरिक्षतपणे चालशील,
आिण तुझ्या पायाला ठेच लागणार नाही;
24तू जेव्हा झोपशील, तेव्हा घाबरणार नाहीस;
तू झोप घेशील तेव्हा तुझी झोप गोड होईल.
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25 जेव्हा दुष्टाकडून नाशधसू होईल त्यामुळे,
िकंवा अचानक येणार्या दहशतीस घाबरू नकोस;
26कारण परमेश्वर तुझ्या बाजसू आहे,
आिण तुझा पाय पाशात अडकण्यापासनू सांभाळील.
27 ज्यांचे िहत करणे योग्य असनू ते जेव्हा तुझ्या अिधकारात

असल्यास,
ते करण्यापासनू माघार घेऊ नकोस.
28एखादी वस्तू तुझ्याजवळ असता;
आपल्या शेजार्यास असे म्हणू नको िक,
“जा,आिण पुन्हा ये,आिण उद्या मी तुला देईन.”
29 तुमच्या शेजार्याला तर्ास देण्याची योजना आखू नकोस.
जो तुझ्याजवळ राहतो आिण तुझ्यावर िवश्वास ठेवतो.
30काही कारण नसताना तू एखाद्या मनुष्याशी वाद करू नकोस,
जेव्हा त्याने तुझे काहीही वाईट केलेले नाही.
31तू िहंसाचारी मनुष्याचा हेवा करू नको
िकंवा त्याचे कोणतेही मागर् िनवडू नकोस.
32कारण परमेश्वर कुिटल मनुष्याचा ितरस्कार करतो;
परंतु सरळांना तो त्याच्या आत्मिवश्वासात आणतो.
33 परमेश्वराचा शाप दुजर्नांच्या घरावर असतो;
परंतु तो िनतीमानांच्या घराला आशीवार्द देतो.
34तो थट्टा करणार्याची थट्टा करतो,
पण तो नमर्जनांस त्याची कृपा देतो.
35ज्ञानी सन्मानाचे वतनदार होतील,
पण मखूर् त्यांच्या लज्जेत वर उचलले जातील.

4
1 मुलांनो, विडलांचे िशक्षण ऐका,
आिण सुज्ञान समजण्यासाठी त्याकडे लक्ष द्या.
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2मी तुम्हास चांगला सल्ला देतो;
माझी िशकवण कधीही िवसरु नका.
3 जेव्हा मी माझ्या विडलाचा मुलगा होतो,
माझ्या आईच्या दृष्टीने सुकुमार व एकुलता एक होतो,
4 त्यांनी मला िशकवले आिण मला म्हणाले,
“तुझे मन माझी वचने घट्ट धरून ठेवो;
माझ्या आज्ञा पाळआिण िजवंत राहा.
5ज्ञान आिण सुज्ञता संपादन कर;
माझे शब्द िवसरु नकोस आिण माझ्या मुखातले शब्द नाकारू

नकोस;
6ज्ञानाचा त्याग करू नकोस ते तुझे राखण करील;
त्याच्यावर पर्ीती कर आिण ते तुझे रक्षण करील.
7ज्ञान हे सवार्त महत्वाची गोष्ट आहे म्हणनू ज्ञान संपादन कर,
आिणआपले सवर्स्व खचूर्न सुज्ञता िमळव.
8ज्ञान हृदयात जतन करून ठेव आिण ते तुला उंचावेल,
जेव्हा तू त्यास आिलंगन देशील तर ते तुझा सन्मान करील.
9 ते तुझ्या िशरावर सन्मानाचे वेष्टन देईल;
ते तुला संुदर मुकुट देईल.”
10माझ्या मुला, ऐकआिण माझ्या वचनाकडे लक्ष दे,
आिण तुझ्या आयुष्याची वष पुष्कळ होतील.
11मी तुला ज्ञानाचा मागर् दाखिवला आहे;
मी तुला सरळ मागार्ने घेऊन जातआहे.
12 जेव्हा तू चालशील, तेव्हा तुझ्या मागार्त कोणीही उभा राहणार

नाही.
आिण जर तू धावशील, तर तू अडखळणार नाहीस.
13 िशस्त घट्ट धरून ठेव, ती सोडून देऊ नको;
ते सांभाळून ठेव, कारण ते तुझे जीवनआहे.
14 दुष्टांचे मागर् आचरणात आणू नको,
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आिण जे वाईट करतात त्यांच्या मागार्ने चालू नको.
15 ते टाळ, त्याजवळ जाऊ नकोस;
त्यापासनू मागे फीर आिण दुसर्या मागार्ने जा.
16कारण त्यांनी वाईट केल्यािशवाय त्यांना चैन पडत नाही
आिण कोणाला अडखळून पाडल्यािशवाय त्यांना झोप लागत

नाही.
17कारण ते दुष्टाईने िमळवलेली भाकर खातात
आिण िहंसेचे मद्य िपतात.
18 परंतु योग्य करणार्याचा मागर् जो उदयाच्या पर्काशासारखा

आहे;
मध्यान्हापयर्ंत अिधकािधक पर्काशणार्यासारखा आहे.
19 पण दुष्टाचे मागर् अंधकारासारखे आहेत,
ते कशाशी अडखळले हे त्यांना समजत नाही.
20माझ्या मुला, माझ्या वचनाकडे लक्ष दे.
माझे सांगणे ऐक.
21ती तुझ्या डोळ्यापासनू जाऊ देऊ नकोस;
ती तुझ्या अंतःकरणात ठेव.
22कारण ज्यांना माझी वचने सापडतात त्यांस ती जीवन देतात,
आिण त्यांच्या सवर् देहाला आरोग्य देतात.
23 तुझे अंतःकरण सुरिक्षत ठेवआिण सवर् दक्षतेने त्याचे संरक्षण

कर,
कारण त्यातनूच जीवनाचा झरा वाहतो.
24 वाकडे बोलणे तुझ्यापासनू दरू ठेव,
आिण दिूषत बोलणे सोडून दे.
25 तुझे डोळे नीट समोर पाहोत,
आिण तुझ्या पापण्या तुझ्यापुढे सरळ राहोत.
26 तुझ्या पावलांसाठी सपाट वाट कर;
मग तुझे सवर् मागर् सुरिक्षत होतील.
27तू उजवीकडे िकंवा डावीकडे दरू वळू नको;
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तू आपला पाय वाईटापासनू राख.

5
1माझ्या मुला, माझ्या ज्ञानाकडे लक्ष लाव;
माझ्या सुज्ञानाकडे काळजीपवूर्क आपला कान लाव.
2 म्हणनू तू दरूदशी र्पणािवषयी िशक्षण घे,
आिण तुझे ओठ तुझ्या िवदे्यचे रक्षण करतील.
3कारण व्यिभचािरणी स्तर्ीच्या ओठातनू मध िटपकतो,
आिण ितचे तोंड तेलापेक्षा गुळगुळीत असते,
4 पण शेवटी ती दवण्यासारखी कडू आहे,
आिण दुधारी तलवारी सारखी धारदार होते.
5 ितचे पाय मृत्यकूडे खाली जातात;
ितची पावले सवर् मागार्त अधोलोकात लागतात.
6 म्हणनू ितला जीवनाची नीट वाट सापडत नाही.
ितची पावले भटकतात, ती कोठे जाते हे ितला समजत नाही.
7आिणआता, माझ्या मुलांनो, माझे ऐका;
माझ्या तोंडची वचने ऐकण्यापासनू दरू जाऊ नका.
8 तू आपला मागर् ितच्यापासनू दरू राख, आिण ितच्या घराच्या

दाराजवळ सुध्दा जाऊ नको.
9 गेलास तर तुझी अबर्ू इतरांच्या हाती जाईल,
आिण तुझ्या आयुष्याची वष क्रूरजनाच्या हाती जातील;
10 तुझ्या संप ीने परके मेजवाणी करतील,
आिण तुझ्या शर्माचे फळ दुसर्याच्या घरात जाईल.
11 जेव्हा तुझा देह व शरीर सवर्काही नष्ट होईल,
तेव्हा तुझ्या आयुष्याच्या शेवटी तू शोक करशील.
12तू म्हणशील “मी िशस्तीचा कसा दे्वष केला,
आिण माझ्या अंतःकरणाने शासन कसे तुच्छ मानले!
13मी माझ्या िशक्षकांच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत,
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िकंवा मला िशकवणार्याकडे कान िदला नाही.
14 मंडळी व सभा यांच्यादेखत
मी बहुतेक पुणर्पणे नाश पावलो होतो.”
15तू आपल्याच टािकतले पाणी पी,
तुझ्या स्वतःच्या िविहिरतले वाहते पाणी पी.
16 तुझे झरे बाहेर सवर्तर् वाहनू जावे काय,
आिण तुझ्या पाण्याचा पर्वाह सावर्जिनक चौकात वाहावा कां?
17 ते केवळ तुझ्यासाठीच असावेत,
आिण तुझ्याबरोबर परक्यांसाठी नसावेत.
18 तुझ्या झर्याला आशीवार्द पर्ाप्त होवो,
आिण तरुणपणी केलेल्या पत्नीसह* तू संतुष्ट रहा.
19कारण ती संुदर हरीणी आिणआकषर्क रानशेळी आहे.
ितचे स्तन तुला सवर्दा आनंदाने भरोत;
तू ितच्या परे्माने नेहमी आनंदीत रहा.
20माझ्या मुला, व्यिभचारी स्तर्ीने तुला कां आनंिदत करावे;
तू परक्या स्तर्ीच्या उराचे आिलंगन कां करावे?
21मनुष्य काय करतो हे परमेश्वर सवर्काही पाहतो,
तो त्याच्या सवर् वाटांकडे लक्ष देतो.
22 दुष्ट मनुष्यास त्याची स्वतःचीच दुष्कम धरतात,
त्याची पापे दोरीपर्माणे त्यास घट्ट पकडतील.
23 िशक्षणाची उणीव असल्या कारणाने तो मरेल; तो आपल्या

महान मखूर्पणामुळे बहकून जाईल.

6
1 माझ्या मुला, शेजार्याच्या कजार्ला जामीनासाठी जर तू

आपला पैसा बाजलूा ठेवलास,
ज्याला तूओळखतनाहीअशाकोणाला तू कजार्साठी वचन िदले,
* 5:18
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2तर मग तू आपल्या वचनाने पाशात अडकला आहेस,
आिण तू आपल्या तोंडच्या शब्दांनीच पकडला गेला आहेस.
3ह्याकिरता, माझ्या मुला, तू हे कर आिणआपला बचाव कर,
कारण तू शेजार्याच्या तावडीत सापडला आहेस.
जा आिण आपल्याला नमर् कर आिण आपल्या शेजार्याला

तुला मुक्त करण्यासआगर्ह कर.
4 तुझ्या डोळ्यास झोप लागू देऊ नकोस,
आिण तुझ्या पापण्यास गंुगी येऊ देऊ नको.
5 िशकार्याच्या हातातनू हरीणीला;
जसे फासे पारध्याच्या हातातनू पक्षयाला, तसे तू आपणाला

वाचव.
6अरे आळशी मनुष्या, मंुगीकडे पाहा,
ितचे मागर् पाहनू शहाणा हो.
7 ितला कोणी सेनापती
अिधकारी, िकंवा राजा नाही.
8तरी ती उन्हाळ्यात आपले अन्न तयार करते,
आिण जे काय खाण्यास लागणारे कापणीच्या समयी ते जमा

करून ठेवते.
9अरे आळशी मनुष्या, तू िकती वेळ झोपनू राहशील?
तू आपल्या झोपेतनू केव्हा उठशील?
10 “आणखी थोडीशी झोप घेतो,आणखी थोडीशी डुलकी खातो.
आणखी िवसावा घ्यायला हात घडी करतो.”
11असे म्हणशील तर दािरद्र् य दरोडेखोरापर्माणे
आिण तुझी गिरबी हत्यारबंद मनुष्यासारखी येईल.
12 दुजर्न व वाईट मनुष्य
त्याच्या कपटी बोलण्याने जगतो,
13 त्याचे डोळे िमचकावतो,आपल्या पायांनी इशारा करतो,
आिणआपल्या बोटांनी खुणा करतो.
14 त्याच्या हृदयात कपट असनू त्याबरोबर तो दुष्ट योजना

आखतो;
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तो नेहमी वैमनस्य पसरतो.
15यामुळे त्याची िवप ी तत्क्षणी त्यास गाठेल;
कोणत्याही उपचारािशवाय एका क्षणात तो तुटेल.
16 परमेश्वर अशा या सहा गोष्टीचंा दे्वष करतो,
त्यास अशा सात गोष्टीचंा वीट आहेः
17गिवर्ष्टांचे डोळे, लबाड बोलणारी जीभ,
िनरपराध्यांचे रक्त पाडणारे हात,
18मन जे वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखते,
पाय जे वाईट गोष्टी करायला त्वरेने धाव घेतात,
19लबाड बोलणारा खोटा साक्षी,
आिण जो कोणी भावाभावामध्ये वैमनस्य पेरणारा मनुष्य, ह्या

त्या आहेत.

20माझ्या मुला, तुझ्या विडलांची आज्ञा पाळ,
आिण तुझ्या आईची िशकवण िवसरु नकोस.
21ती नेहमी आपल्या हृदयाशी कवटाळून धर;
ती आपल्या गळ्यात बांधनू ठेव.
22 जेव्हा तू चालशील, ते तुला मागर्दशर्न करील;
जेव्हा तू झोपशील, तेव्हा ते तुझे रक्षण करील;
आिण जेव्हा तू उठशील तेव्हा ते तुझ्याशी बोलेल.
23कारण ती आज्ञा िदवा आहेत आिण िशक्षण पर्काशआहे;
िशस्तीचा दोषारोप जीवनाचा मागर् आहे.
24 ते तुला अिनतीमान स्तर्ीकडे जाण्यापासनू परावृ करते,
व्यिभचारी स्तर्ीच्या गोडबोल्या िजभेपासनू तुझे रक्षण करते.
25तू आपल्या हृदयात ितच्या संुदरतेची लालसा धरू नकोस,
आिण ती आपल्या पापण्यांनी तुला वश न करो.
26 वेश्येबरोबर झोपल्याने भाकरीच्या तुकड ाची िकंमत

चुकवावी लागते,
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पण दुसर्याच्या पत्नीची िकंमत म्हणनू तुला तुझ्या स्वतःचे
जीवन द्यावे लागेल.

27मनुष्याने आपल्या छातीशी िवस्तव धरून ठेवला तर,
त्याचे कपडे जळल्यािशवाय राहतील काय?
28जर एखादा मनुष्य िनखार्यांवर चालला,
तर त्याचे पाय भाजल्यािशवाय राहतील काय?
29जो कोणीआपल्या शेजार्याच्या पत्नीबरोबर जातो तो असाच

आहे;
जो कोणी ितच्याबरोबर संबंध ठेवतो त्यास िशक्षा झाल्यािशवाय

राहणार नाही.
30जर चोर चोरी करताना पकडला तर लोक त्यास तुच्छ मानत

नाही;
तो भुकेला असताना त्याची भकू शमिवण्यासाठी त्याने चोरी

केली.
31 पण तो पकडला गेला, तर त्याने चोरी केली त्याच्या सातपट

परत देईल,
तो आपल्या घरचे सवर्च दर्व्य देईल.
32जो व्यिभचार करतो तो बुदि्धहीन आहे;
जो आपल्या िजवाचा नाश करू इिच्छतो तो असे करतो.
33जखमा व अपर्ितष्ठा त्यास पर्ाप्त होतील,
आिण त्याची लज्जा कधीही धुतली जाणार नाही.
34कारण ईष्यार् मनुष्यास संतप्त करते;
सडू उगिवण्याच्या िदवशी तो गय करणार नाही.
35तो काही खंडणी स्वीकारणार नाही,
आिण त्यास खपू दाने िदली तरी तो शांत राहणार नाही.

7
1माझ्या मुला, माझे शब्द जपनू ठेव,
आिण माझ्या आज्ञा आपल्याजवळ साठवनू ठेव.
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2माझ्या आज्ञा पाळआिण िजवंत रहा,
आिण माझे िशक्षण डोळ्यातील बाहुलीपर्माणे जप.
3ती आपल्या बोटांस बांध;
ती आपल्या हृदयाच्या पाटीवर िलहनू ठेव.
4 “तू माझी बहीण आहेस” असे ज्ञानाला म्हण,
आिण सुज्ञतेला आपले नातेवाईक म्हण,
5अशासाठी की, भुरळ घालणार्या स्तर्ीपासनू,
ते तुला व्यिभचारी स्तर्ीच्या गोड शब्दांपासनू वाचवतील.
6माझ्या घराच्या िखडकीजवळील
जाळ्यातनू मी बाहेर पािहले;
7आिण मी पुष्कळ भोळे तरुण पािहले.
मला तरुणांमध्ये एक तरुण िदसला,
जो बुदि्धहीन मनुष्य होता.
8तो तरुण मनुष्य ितच्या कोपर्याजवळून जाणार्या वाटेने जात

होता,
आिण तो ितच्या घराकडे,
9 त्या िदवशी संध्याकाळी संधीपर्काशात,
रातर्ीच्यावेळी आिण अंधकारात गेला.
10आिण तेथे ती स्तर्ी त्यास भेटली,
वेश्येसारखा पोशाख केलेली आिण ती तेथे कशासाठी आहे हे

ितला मािहत होते.
11ती वाचाळ व स्वच्छंदी असनू,
ितचे पाय घरी राहत नाही;
12कधी रस्त्यात, कधी बाजारात,
पर्त्येक नाक्याजवळ ती थांबनू राहते.
13मग ितने त्यास धरले आिण त्याची चंुबने घेतली;
िनलर्ज्जपणे ती त्यास म्हणाली,
14 “आज मी माझी शांत्यपर्णे केली;
मी आपले नवस फेडले,
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15ह्यासाठी मी तुला भेटायला,
तुझे मुख पाहायला उत्सुकतेने बाहेर आले आिण तू मला

सापडला आहेस.
16मी आपल्या अंथरुणावर,
िमसरातली रंगीत सुती चादर पसरली आहे.
17मी आपले अंथरुण
बोळ,अगरू, दालिचनी यांनी सुवािसक केली आहे.
18 ये,आपण सकाळपयर्ंत पर्ीतीने भरून तृप्त होऊ;
आपण वेगवेगळ्या कृतीनंी परे्म करून महान आनंद घेऊ.
19माझा पती घरी नाही;
तो लांबच्या पर्वासास गेला आहे.
20 त्याने पर्वासासाठी पैश्याची िपशवीबरोबर घेतली आहे;
तो पौिणर्मेच्या िदवशी परत घरी येईल.”
21 ितने आपल्या मोहक बोलण्याने त्याचे मन वळवले;
आिणआपल्या गोड बोलण्याने ितने त्यास सक्ती केली.
22तो ितच्यामागे चालला,
जसा बैल कापला जाण्यास जातो,
िकंवा जसा हरीण सापळ्यात पकडला जातो,
23जसा पक्षी, पाशाकडे धाव घेतो,
तसा हे आपल्या जीवाची िकंमत घेण्यासाठी आहे हे तो जाणत

नाही,
िकंवा ितर त्याचे काळीज भेदनू जाईपयर्ंत तसा तो ितच्यामागे

जातो.
24आिणआता, माझ्या मुलांनो, माझे ऐका;
मी काय सांगतो त्याकडे लक्ष द्या.
25 तुझ्या मनाला ितच्या मागार्कडे वळू देऊ नकोस;
ितच्या वाटांनी जाऊन बहकू नकोस.
26कारण ितने पुष्कळांना घायाळ करून पाडले आहे,
त्यांची संख्या मोजू शकत नाही.
27 ितचे घर म्हणजे अधोलोकाकडचा मागर् आहे;



8:1 xix नीितसतूरे् 8:11

तो मृत्यचू्या खोल्यांकडे खाली उतरून जातो.

8
1ज्ञान हाक मािरत नाही काय?
सुज्ञपणा ितचा आवाज उंचावत नाही का?
2 रस्त्याच्याबाजलूा टेकडीच्या माथ्यावर,
ज्ञान ितला चौकाकडे उभे करते.
3 ते शहराच्या पर्वेशव्दाराजवळ,
शहराच्या वेशीजवळ, ती मोठ ाने हाक मारते.
4 “लोकांनो, मी तुम्हास बोलावतआहे.
आिण मानवजातीच्या मुलांसाठी आवाज उंचावते.
5अहो भोळ्यांनो, तुम्ही समंजसपणा समजनू घ्या
आिण तुम्ही कोणी ज्ञानाचा दे्वष करता, त्या तुम्ही सुबुद्ध हृदयाचे

व्हा.
6ऐका आिण मी उत्कृष्ट गोष्टी सांगणार आहे,
आिण जेव्हा माझे ओठ उघडतील तेव्हा जे योग्य आहे ते मी

सांगेन,
7कारण माझे मुख खरे आहे तेच बोलते,
आिण माझ्या ओठांना वाईटाचा वीट आहे.
8माझ्या तोंडची सवर् वचने न्यायाची आहेत;
त्यामध्ये काही वेडेवाकडे िकंवा फसवेिगरी नाही.
9 ज्या कोणाला समजआहे त्यास माझी सवर् वचने सरळआहेत;
ज्या कोणाला ज्ञान पर्ाप्त झाले आहे त्यास माझी वचने योग्य

आहेत.
10 रुपे घेऊ नका तर माझ्या िशक्षणाचा स्वीकार करा,
आिण शुध्द सोने न घेता ज्ञान घ्या.
11कारण मी, ज्ञान, मौल्यवान खड ांपेक्षा उ मआहे;
त्याची आपल्याला हव्या असलेल्या कोणत्याही वस्तशूी माझी

तुलना होऊ शकत नाही.
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12मी, ज्ञान, चातुयार्बरोबर राहते,
आिण िवद्या व िववेक ही मी पर्ाप्त करून घेतली आहे.
13 परमेश्वराचे भय म्हणजे वाईटाचा दे्वष करणे आहे;
मी गवर्,अिभमान, वाईट मागर्
व कुिटल वाणी यांचा मी दे्वष करते.
14चांगला सल्ला आिण सुज्ञान ही माझी आहेत;
मला ज्ञान आहे आिण सामथ्यर् ही माझी आहेत.
15माझ्याद्वारे राजे
सरदारसुद्धा राज्य करतातआिण सवर् अिधकारी न्यायाने कारभार

चालवतात.
16माझ्याद्वारे राजपुतर्
आिण सरदार व सवर् कोणी न्यायाधीश अिधकार चालवतात.
17माझ्यावर जे पर्ीती करतात त्यांच्यावर मी पर्ीती करते;
आिण जे मला पिरशर्माने शोधतात, त्यांना मी सापडते.
18धन व सन्मान, िटकणारी संप ी व सदाचरण ही माझ्याजवळ

आहे.
19माझे फळ सोन्यापेक्षा, शुद्ध सोन्यापेक्षाही उ मआहे;
मी जे काही उत्पन्न करतो ते शुद्ध रुप्यापेक्षा उ मआहे.
20जो योग्य मागर् आहे त्याने मी चालते,
ती वाट न्यायाकडे नेते,
21 म्हणनू जे माझ्यावर परे्म करतात त्यांना मी विडलोपािजर्त

िमळकत* देते.
आिण त्यांची भांडारे भरते.
22 परमेश्वराने सुरवातीपासनू आपल्या पुरातन कृत्यातले
पिहले कृत्य असे मला िनमार्ण केले.
23अनािदकाली, पर्ारंभापासनू
पृथ्वीच्या पवूी र् माझी स्थापना झाली.
24जलाशय नव्हते, पाण्याने भरलेले झरे नव्हते.
तेव्हा माझा जन्म झाला;
* 8:21



8:25 xxi नीितसतूरे् 8:36

25 पवर्त स्थािपत झाले त्यापवूी र्,
आिण टेकड ापवूी र्, माझा जन्म झाला.
26 परमेश्वराने पृथ्वी व शेत
िकंवा पृथ्वीवरची पिहली धळू िनमार्ण करण्याआधीच मी जन्मले.
27 जेव्हा त्याने आकाशाची स्थापना केली तेव्हा मी ितथे होते,
जेव्हा त्याने जलाशयाची वतुर्ळाकार सीमा आखली.
28 जेव्हा त्याने आकाश वर स्थािपत केले तेव्हा मी होते आिण,
जेव्हा जलाशयाचे झरे जोराने वाहू लागले.
29 जेव्हा त्याने सागराच्या पाण्याला सीमाबध्द केले तेव्हा ही मी

होते.
पाण्याने त्याच्या आजे्ञच उल्लंघन करून पसरू नये,
आिण जेव्हा त्याने आज्ञा केली पृथ्वीचा पाया जेथे असायला

पािहजे तेथे मी होते.
30 तेव्हा मी त्याच्याजवळ कुशल कारािगर होते,
िदवसें िदवस मी आनंदाने भरत होतो,
मी त्याच्यासमोर सवर्दा हषर् करीत असे.
31मी त्याच्या संपणूर् पृथ्वीवर हषर् करी,
आिण मनुष्यजातीच्या ठायी माझा आनंद होता.
32तर आता माझ्या मुलांनो, माझे ऐका,
जे माझे मागर् अनुसरतात ते धन्य आहेत.
33माझी िशकवण ऐका आिण शहाणे व्हा;
दुलर्क्ष करू नका.
34जो माझे ऐकतो तो सुखी होईल
तो माझ्या दारांशी पर्त्येक िदवशी जागत राहतो;
तो माझ्या घराच्या दाराजवळ माझ्यासाठी थांबतो.
35कारण ज्याला मी सापडते, त्यास जीवन सापडते,
आिण त्यास परमेश्वराकडून अनुगर्ह िमळतो.
36पण जो कोणी मला शोधण्यास अयशस्वी होतो, िजवाची हानी

करून घेतो;
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जे सवर् कोणी माझा दे्वष करतात, त्यांना मरण िपर्य आहे.”

9
1ज्ञानाने आपले स्वतःचे घर बांधले;
त्यामध्ये ितने खडकाचे सात खांब कोरून तयार केले.
2 ितने रातर्ीच्या भोजनासाठी आपले पशू तयार केले आहेत;
ितने आपला दर्ाक्षरस िमसळला आहे;
आिण ितने मेजही वाढून तयार केले आहे,
ितने अन्न ितच्या मेजावर ठेवले आहे.
3 ितने आपल्या दासीकरवी आमंतर्ण पाठवले आहे आिण
ते नगराच्या उंचस्थानांच्या टोकापासनू हाक मारून म्हणतेः
4 “जो अज्ञानी आहे तो इकडे येवो!”
ती जे बुदि्धहीन आहेत त्यांना म्हणते.
5 “या, माझे अन्न खा.
आिण मी िमसळलेला दर्ाक्षरस प्या.
6 तुमचे अज्ञानाचे मागर् मागे सोडा आिण िजवंत रहा;
सुज्ञानाच्या मागार्ने चला.”
7जो िनंदकाला सुबोध करतो तो अपर्ितष्ठेला आंमतर्ण करतो,
आिणजो दुजर्न मनुष्यास बोललावतो तोआपले नुकसान करून

घेतो.
8 िनंदकाला बोल लावू नको नाहीतर तो तुझा दे्वष करेल;
ज्ञान्यास बोल लाव आिण तो तुझ्यावर परे्म करील.
9 ज्ञानी मनुष्यास िशक्षण िदले तर तो ज्ञानात अिधक वाढत

जाईल;
िनतीमान मनुष्यास िशक्षण िदले तर तो िशक्षणातअिधक वाढेल.
10 परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा उगमआहे,
आिण परमपिवतर् देवाला ओळखणे हीच सुज्ञता आहे.
11कारण माझ्यामुळे तुझ्या आयुष्याचे िदवस बहुगुिणत होतील,
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आिण तुमच्या आयुष्याची वष वाढतील.
12जर तुम्ही ज्ञानी असलास, तर तू आपणासाठी ज्ञानी असशील,
पण जर तू िनंदा केली तर तचू मातर् ितचे फळ भोगशील.
13मखूर् स्तर्ी गोंगाट करणार्यासारखी आहे,
ती अज्ञानी आहे आिण ितला काही कळत नाही.
14ती ितच्या घराच्या दाराजवळ बसते,
ती नगरातल्या उंचस्थानी आसनावर बसते.
15 जे लोकआपल्या वाटेने सरळ चालतात,
जवळून जाणार्यांना ती हाक मारून म्हणते,
16 “जो कोणी अज्ञानी आहे तो इकडे येवो!”
जो कोणी बुदि्धहीन आहे त्यास ती म्हणते.
17 “चोरलेले पाणी गोड लागते,
आिण गुप्तपणे खाल्लेली भाकर चांगली लागते.”
18 पण तेथे मरण पावलेले आहेत हे त्यांना समजत नाही,
ितचे पाहुणे मृतलोकाच्या खोल स्थानात आहेत हे त्यास मािहत

नाही.

10
1 ही शलमोनाची िनतीसतूरे् आहेत.

शहाणा मुलगा आपल्या विडलांना सुखी करतो,
पण मखूर् मुलगा आपल्या आईला दु:खी करतो.
2 दुष्टाईने गोळा केलेली संप ी ही कवडी मोलाची असते.
पण धािमर्कता मरणापासनू दरू ठेवते.
3 परमेश्वर चांगल्यांना भुकेले राहू देत नाही,
परंतु तो वाईटाची कामना िनष्फळ करतो.
4आळशी हात मनुष्याच्या गरीबीस कारण होतात.
पण उद्योग्याचा हात संप ी िमळवतो.
5 उन्हाळ्यात जो मुलगा पीक जमा करतो तो शहाणा आहे,
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परंतु जो मुलगा हंगामात झोपतो त्यास ते लज्जास्पद आहे.
6 िनतीमानाच्या मस्तकी आशीवार्द असतात,
पण बलात्कार दुष्टाचे मुख झाकतो.
7 िनतीमानाची जेव्हा आपण आठवण करतो, तेव्हा ते आपणास

आनंिदत करते;
पण वाईट करणार्याचे नाव नष्ट होते.
8 जो समजदार आहे तो आज्ञा मान्य करतो, परंतु बडबड ा

मखूार्ची अधोगती होते.
9जो कोणी पर्ामािणकपणे चालतो तो सुरिक्षतपणे चालतो,
परंतु जो कोणी त्याचे मागर् वाकडे करतो तो कळून येईल.
10जो कोणी डोळे िमचकावतो तो दुःखास कारण होतो,
बडबड ा मखूार्ची अधोगती होते*.
11 िनतीमानाचे मुख जीवनाचा झरा आहे,
परंतु बलात्कार दुष्टाचे मुख झाकतो.
12 दे्वष भांडण उत्पन्न करतो;
परंतु पर्ीती सवर् अपराधांवर झाकण घालते.
13 िववेकशीलाच्या वाणीत ज्ञान सापडते,
परंतु जो अक्कलशनू्य असतो त्याच्या पाठीस काठीच योग्य

आहे.
14शहाणे माणसे ज्ञान संगर्ह करतात,
परंतु मखूार्चे मुख म्हणजे अिरष्ट जवळआणते.
15शर्ीमंताची संप ी हे त्याचे बळकट नगर आहे;
गिरबांचा नाश त्यांच्या दािरद्र् यात होतो.
16नीितमानाचे वेतन जीवनाकडे घेऊन जाणारे आहे;
दुजर्नाचा फायदा त्यास पापाकडे घेऊन जाणारा आहे.
17 जो कोणी िशस्तीचे अनुसरण करतो तो जीवनाच्या मागार्त

आहे,
पण जो दोषारोपाला नकार देतो तो चुकीच्या मागार्ने जातो.
* 10:10
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18जो कोणी दे्वष लपवनू ठेवतो तो लबाड ओठांचा आहे,
आिण जो कोणी िनंदा पसरवतो तो मखूर् आहे.
19 जेव्हा पुष्कळ वाचाळता असते, तेथे पापाला कमतरता नाही,
परंतु तो जे काही बोलतो ते काळजीपवूर्क आहे, तो सुज्ञ आहे.
20जो कोणी चांगले करतो त्याची िजव्हा शुध्द रुप्यासारखीआहे;
पण तेथे दुष्टाच्या हृदयात कवडी िकंमतआहे.
21नीितमानाचे ओठ पुष्कळांचे पोषण करतात,
पण मखूर् मरतात कारण त्यांच्यात बुद्धीचा अभाव असतो.
22 परमेश्वराचे आशीवार्द चांगली संप ी आणते,
आिण त्यामध्ये तो अिधक दुःख देत नाही.
23 दुष्कमर् करणे मखूार्ला खेळ असे आहे,
परंतु सुज्ञ मनुष्यास ज्ञानात आनंद आहे.
24 दुष्ट ज्याला िभतो ते त्याच्यावर येईल,
पण नीितमानाची इच्छा मान्य होईल.
25 दुष्ट वावटळीसारखे आहेत ती येऊन जाते आिण तसा तो

नाहीसा होतो,
पण जो चांगले करतो तो सवर्काळ िटकणार्या पायासारखाआहे.
26जशी आंब दातांना आिण जसा धरू डोळ्यांना,
तसा आळशी त्यास पाठवणार्यांना आहे.
27 परमेश्वराचे भयआयुष्याचे िदवस वाढवते,
पण दुष्टाचे वषर् कमी होतील.
28नीितमानाची आशा त्यांचा आनंद होईल,
पण दुष्टाची वष कमी होतील.
29जो कोणी पर्ामािणकआहे परमेश्वर त्याचे रक्षण करील,
दुष्कमर् करणार्यांना तो नाशकारकआहे.
30नीितमान कधीही उलथनू टाकले जाणार नाहीत,
परंतु दुष्ट देशात राहणार नाहीत.
31नीितमानाच्या मुखातनू ज्ञानाचे फळ िनघते,
पण कपटी जीभ कापली जाईल.



10:32 xxvi नीितसतूरे् 11:12

32नीितमानाला जे काही स्वीकारणीय ते त्यांच्याओठास कळते,
पण दुष्टाच्या मुखास, जे कुिटल बोलणे आहे ते समजते.

11
1यथाथर् नसलेल्या तराजचूा परमेश्वरास वीट आहे,
पण तंतोतंत वजनात त्यासआनंद आहे.
2 जेव्हा गवर् येतो नंतर अपर्ितष्ठा येते,
पण िवनमर्ते बरोबर ज्ञान येते.
3सरळांचा साित्वकपणा त्यांना मागर्दशर्न करतो,
पण िवश्वासघातक्यांचा वाकडा मागर् त्यांचा नाश करतो.
4 क्रोधाच्या िदवशी संप ी िनरुपयोगी आहे,
परंतु नीितम ा तुम्हास मरणापासनू वाचवते.
5 िनदो र्ष व्यक्तीची साित्वक वागणकू त्याचे मागर् सरळ करते,
परंतु दुजर्न आपल्या दुष्टतेने पतन पावतो.
6 जे देवाला पर्सन्नकरतात त्यांचा साित्वकपणा त्यांना सुरिक्षत

ठेिवल,
पण फसवणारा आपल्या दुष्कृतीनेच सापळ्यात अडकतो.
7 जेव्हा दुष्ट मनुष्य मरतो, त्याची आशा नष्ट होते;
आिण त्याचा भरवसा त्याच्या शक्तीत होता तो िनष्फळ होतो.
8नीितमान संकटापासनू दरू राहतो;
आिण त्याच्याऐवजी ती दुष्टांवर येतात.
9अधमी र्आपल्या तोंडाने शेजार्याचा नाश करतो,
पण नीितमान आपल्या ज्ञानाने सुरिक्षत राहतो.
10 जेव्हा नीितमानाची उन्नती होते तेव्हा नगर आनंिदत होते;
जेव्हा दुष्टांचा नाश होतो तेव्हा तेथे आनंदाचा जयघोष होतो.
11 जो कोणी आपल्या चांगल्या दानांनी देवाला संतोषिवतो,

तेव्हा नगर मोठे होते;
दुष्टांच्या तोंडामुळे नगर उदध््वस्त होते.
12 जो मनुष्य आपल्या िमतर्ाला तुच्छ लेखतो तो बुदि्धहीन

आहे,
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परंतु समजदार मनुष्य शांत राहतो.
13जो कोणी िनंदा करीत िफरतो तो गुप्त गोष्टी उघड करतो,
परंतु जो िवश्वासू व्यक्ती असतो तो त्यावर झाकण घालतो.
14 जेथे कोठे शहाण्याचे मागर्दशर्न नसते, राष्ट्र पडते,
पण पुष्कळ सल्लागार असल्याने िवजय िमळतो.
15जोकोणीअपिरिचतालाजामीन राहील, त्याचीखातर्ीने हानी

होईल,
परंतु जो कोणी त्यापर्कारची शपथ देण्याचे वचन देतो, तो त्याचा

दे्वष करतो, तो सुरिक्षत राहतो.
16 कृपाळू स्तर्ीस आदर िमळतो,
परंतु िनदर्यी लोक संप ी घट्ट पकडतात.
17 दयाळू मनुष्य आपले िहत करतो,
पण जो क्रूर असतो तो स्वत:ला इजा करून घेतो.
18 दुष्ट मनुष्य त्याचे वेतन िमळिवण्यासाठी लबाड बोलतो,
परंतु जो नीतीने पेरतो त्याचे वेतन सत्याची कापणी असते.
19जो पर्ामािणक व्यक्ती नीतीने राहतो त्यास जीवन िमळेल,
पण जो दुष्कमार्मागे लागतो तो आपणावर मृत्त्यू आणतो.
20 जे मनाचे कुिटल असतात त्यांचा परमेश्वरास वीट आहे,
पण ज्यांचे मागर् िनदो र्ष आहेत त्यांच्यािवषयी त्यास आनंद

वाटतो.
21 दुष्टांना शासन झाल्यावाचनू राहणार नाही याची खातर्ी

बाळगा,
परंतु नीितमानांच्या वंशजांना सुरिक्षत ठेवले जाईल.
22 डुकराच्या नाकात जशी सोन्याची नथ,
तशी तारतम्य नसलेली संुदर स्तर्ी समजावी.
23 जे चांगले करतात त्यांच्या इच्छेचे पिरणाम चांगलेच

असतात;
पण दुष्टांची आशा फक्त क्रोधच असते.
24 तेथे कोणी एकजन बी पेरतो तो अिधक गोळा करतो;
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दुसरा पेरीत नाही तो दिरदर्ी होईल.
25 उदार मनाचा इसम समृद्ध होतो,
आिण जो दुसर्याला पाणी पाजतो त्यास स्वतःला ते पाजण्यात

येईल.
26जो मनुष्य त्याचे धान्य िवकायला नकार देतो त्यास लोक शाप

देतात,
पण जो ते िवकतो त्याच्या मस्तकी चांगल्या दानाचा मुकुट

पर्ाप्त होईल.
27जो कोणी पिरशर्माने चांगल्याचा शोध घेतो तो अनुगर्हाचा

शोध करतो,
पण जो कोणी वाईटाचा शोध घेतो त्यास तेच पर्ाप्त होईल.
28जो कोणी आपल्या शर्ीमंतीवर िवश्वास ठेवतो तो पडेल,
परंतु नीितमान पानापर्माणे झपाट ाने वाढेल.
29 जो कोणी आपल्या स्वतःच्या घरावर संकटे आणतो त्याचे

वतन वारा होईल,
आिण मखूर् मनुष्य शहाण्याच्या हृदयाचा सेवक होईल.
30नीितमानाचे जीवन वृक्षासारखे आहे,
पण िहंसाचार जीवन दरू नेतो.
31जर नीितमानाला त्याच्या लायकीपर्माणे फळ िमळते;
तर दुजर्नाला व पाप्याला िकती अिधक िमळेल!

12
1 ज्याला िशक्षण िपर्य त्यास ज्ञान िपर्य,
परंतु जो कोणी शासनाचा दे्वष करतो तो मखूर् आहे.
2 परमेश्वर चांगल्या मनुष्यास कृपा देतो,
पण वाईट योजना करणार्याला तो दोषी ठरवतो.
3 दुष्टतेने मनुष्य िस्थर होत नाही,
पण नीितमानाचे उच्चाटण होणार नाही.
4सदगु्णी पत्नी आपल्या पतीचा मुकुट आहे,
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परंतु जी कोणी लाज आणणारी ती त्याची हाडे सडिवणार्या
रोगासारखी आहे.

5नीितमानाच्या योजना यथान्याय असतात,
पण दुष्टांचा सल्ला कपटाचा असतो.
6 दुष्टांचे शब्द रक्तपातघडूनआणण्यासाठी दबा धरूनथांबतात,
परंतु न्यायीचे शब्द त्यास सुरिक्षत ठेवतात.
7 दुजर्न उलथनू टाकले जातात आिण नाहीसे होतात,
पण नीितमानाचे घर िटकते.
8मनुष्याची पर्शंसा त्याच्या सुज्ञतेपर्माणे होते,
पण जो िवकृत िनवड करतो त्याचा ितरस्कार होतो.
9जोआपणास पर्ितिष्ठत दाखवतो पण त्याच्याकडे अन्न नसते;
त्यापेक्षा ज्याची पर्ितष्ठा बेताची असनू फक्त सेवक असतो तो

चांगला समजायचा.
10नीितमानआपल्यापर्ाण्यांिवषयीच्यागरजांचीकाळजी घेतो,
पण दुष्टाचे दयाळूपणही क्रूर असते.
11 जो कोणी आपल्या शेतात कष्ट करतो त्याच्याकडे िवपुल

अन्न असते,
पण जो िनरथर्क योजनेमागे धावतो तो बुदि्धहीन आहे.
12 दुसर्यापासनू चोरल्याची इच्छा दुजर्न करतो,
पण िनतीमानाचे फळ ते स्वतःपासनू येते.
13 दुष्ट मनुष्य आपल्या पापी बोलल्याने पाशात पडतो,
पण नीितमान संकटातनू िनसटतो.
14 मनुष्य आपल्या मुखाच्या फळाकडून चांगल्या गोष्टीचं्या

योगे तृप्त होतो,
त्यास आपल्या हातांच्या कामाचे पर्ितफळ िमळेल.
15मखूार्चा मागर् त्याच्या दृष्टीने नीट असतो,
परंतु सुज्ञ मनुष्य सल्ला ऐकून घेतो.
16मखूर् त्याचा राग लागलाच दाखवतो,
पण जो दरूदशी र्आहे तो अपमानाकडे दुलर्क्ष करतो.
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17जो कोणी खरे बोलतो तो जे काय योग्य आहे ते सांगतो,
पण खोटा साक्षीदार लबाड सांगतो.
18 कोणी असा असतो की, तलवार भोसकावी तसे अिवचाराचे

भाषण करतो,
पण सुज्ञाची िजव्हा आरोग्य आणते.
19सत्याची वाणी सवर्काळ िटकेल,
पण लबाड बोलणारी िजव्हा क्षिणकआहे.
20 वाईट योजणार्यांच्या अंतःकरणात कपट असते,
परंतु शांतीचा सल्ला देणार्यांच्या मनात हषर् असतो.
21नीितमानावर संकटे येत नाहीत,
परंतु दुजर्नावर अडचणी येतात.
22खोटे बोलणार्या वाणीचा परमेश्वरास वीट आहे,
पण जे कोणी पर्ामािणकपणे राहणारे त्यास आनंद देतात.
23शहाणा मनुष्य आपले ज्ञान गुप्त ठेवतो,
पण मखूार्चे हृदय मखूर्पणा ओरडून सांगते.
24 उद्योग्याचे हात अिधकार चालवतील,
पणआळशाला गुलामासारखे राबावे लागेल.
25मनुष्याचे हृदयकाळजीच्या भाराने त्यासखाली दाबनू टाकते,
पण चांगला शब्द त्यासआनंिदत करतो.
26नीितमान आपल्या िमतर्ाला मागर् दाखवतो,
पण दुष्टाचे मागर् त्यांना बहकावतो.
27आळशीआपण धरलेली िशकार भािजत नाही,
पण उद्योगी मनुष्य मौल्यवान संप ी संपादन करतो.
28 न्यायीपणाच्या मागार्त जीवन सापडते,
आिण त्यांच्या वाटेत मरण नाही.

13
1 सुज्ञ मुलगा आपल्या िपत्याचे िशक्षण ऐकतो,
परंतु िनंदक िनषेध ऐकत नाही.
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2 आपल्या तोंडच्या फळांनी मनुष्य चांगल्या गोष्टीचंा आनंद
घेतो,

पण अिवश्वासणार्याची भकू जुलमू आहे.
3जो आपले तोंड सांभाळतो तो आपल्या जीवाचे रक्षण करतो,
परंतु जो आपले तोंड उघडतो तो स्वतःचा नाश करून घेतो.
4आळशाची भकू हाव धरते पण त्यास काही िमळत नाही,
पण उद्योग्याची भकू पणूर्पणे तृप्त होते.
5नीितमान लबाडीचा ितरस्कार करतो,
पण दुजर्न जे लािजरवाणे आहे ते करतो, आिण स्वतःला

िकळसवाणे करतो.
6नीितम ा साित्वक मागार्ने चालणार्यांचे रक्षण करते,
पण पाप्याला त्याचे पाप उलथनू टाकते.
7 जो कोणी आपणाला संपन्न करतो, पण त्यांच्याजवळ मातर्

काहीच नसते,
आिण जो कोणी सवर्काही देऊन टाकतो, खरोखर तो अजनू

शर्ीमंत आहे.
8शर्ीमंत मनुष्यास िजवाची खंडणी त्याची संप ी आहे,
पण गरीब मनुष्यास अशा पर्कारच्या धमक्या कधीच िमळत

नाहीत.
9नीितमानाचा पर्काशआनंदाने पर्काशतो,
पण दुष्टाचा दीप मालवला जाईल.
10गवार्मुळे भांडण मातर् उत्पन्न होतात,
पण जो चांगला सल्ला ऐकतो त्याच्याजवळ ज्ञान असते.
11 वाईट मागार्ने िमळवलेले धन कमी होत जाते,
पण जो आपल्या हाताने काम करून पैसा कमावतो, त्याचा पैसा

वाढत जातो.
12 जेव्हा आशा लांबणीवर पडते तेव्हा अंतःकरण तुटते,
परंतु इच्छा पणूर् होते तेव्हा ते जीवनाचे झाड आहे.
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13 जो कोणी िशक्षणाचा ितरस्कार करतो तो स्वतःवर अनथर्
आणतो,

पण जो कोणी आजे्ञचा आदर करतो त्यास पर्ितफळ िमळेल.
14 सुज्ञाची िशकवण जीवनाचा झरा आहे,
ते तुम्हास मृत्युपाशापासनू दरू वळिवल.
15 सुबोध अनुगर्ह िमळवनू देतो,
पण िवश्वासघातक्याचा मागर् कधी न संपणारा आहे.
16शहाणा मनुष्य कृती करण्याआधी िवचार करतो.
परंतु मखूर् मनुष्य त्याच्या कृतीने तो मखूर् आहे हे दशर्िवतो.
17 दुष्ट िनरोप्या संकटात पडतो,
पण िवश्वासू वकील समेट घडवनू आणतो.
18जर एखाद्याने िशकायला नकार िदला तर त्यास गरीबी आिण

लाज पर्ाप्त होईल,
पण जर एखादा त्याच्या शासनातनू िशकला तर त्याचा सन्मान

होईल.
19 इच्छातृप्ती िजवाला गोड लागते,
पण वाईटापासनू दरू होणे याचा मखूार्नंा दे्वष वाटतो.
20शहाण्या लोकांबरोबर चाला म्हणजे तुम्ही शहाणे व्हाल,
पण जर तुम्ही मखूार्ंशी संगत केली तर तुम्ही संकटात पडाल.
21आप ी पाप्याच्या पाठीस लागते,
पण जे कोणी चांगले करतो त्यास पर्ितफळ िमळते.
22चांगला मनुष्य आपल्या नातवंडांना वतन देऊन ठेवतो,
पण पाप्यांची संप ी नीितमानासाठी साठवलेली असते.
23गरीबांचे नांगरलेले शेत िवपुल अन्न देते,
पण अन्यायामुळे अनेकांचा नाश होतो.
24जर कोणी आपल्या मुलांना िशक्षा करत नाही तो त्यांचा दे्वष

करतो,
पण जो कोणी आपल्या मुलांवर परे्म करतो तो काळजीपवूर्क

त्यांना िशस्त लावतो.
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25जो चांगले करतो तो त्याची भकू तृप्त होईपयर्ंत जेवतो,
पण दुष्टांचे पोट िरकामेच राहते.

14
1 सुज्ञ स्तर्ी आपले घर बांधते,
पण मखूर् स्तर्ी आपल्या स्वतःच्या हाताने ते खाली पाडते.
2जो सरळपणे चालतो तो परमेश्वराचे भय धरतो,
पण जो कोणी आपल्या मागार्त अपर्ामािणक आहे तो त्यास

तुच्छ मानतो.
3मखूार्च्या मुखातनू त्याच्या गवार्ची काठी िनघते,
पण सुज्ञाची वाणी त्याची जोपासना करते.
4 गुरेढोरे नसले तर गोठा स्वच्छ राहतो,
पण बैलाच्या बलाने िवपुल िपक येऊ शकते.
5 िवश्वासू साक्षीदार खोटे बोलत नाही,
पण खोटा साक्षीदार मुखाने लबाड ा करतो.
6 िनंदक ज्ञानाचा शोध करतो आिण काहीच िमळत नाही,
पण जो कोणी बुदि्धमान आहे त्यास ज्ञान िमळवणे सोपे आहे.
7मखूर् मनुष्यापासनू दरू जा,
कारण त्याच्या वाणीत तुला काही ज्ञान सापडणार नाही.
8शहाण्याने आपले मागर् समजणे यामध्ये त्याची सुज्ञता आहे,
परंतु मखूार्चे मखूर्पण कपटआहे.
9मखूार्ला पापापर्णाचे अपर्ण थट्टा वाटते,
पण सरळांमध्ये परस्पर कृपा असते.
10हृदयाला आपल्या स्वतःच्या खेदाची जाणीव असते,
आिण त्याच्या आनंदात परक्याला भाग नाही.
11 दुष्टाच्या घराचा नाश होईल,
पण सरळांच्या तंबचूी भरभराट होईल.
12मनुष्यास एक मागर् बरोबर आहे असे वाटते,
पण त्याचा शेवट फक्त मरणाकडे नेतो.
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13हृदय हसू शकते पण तरी त्यामध्ये वेदना असतात,
आिणआनंदाचा शेवट शोकात होतो.
14 जो कोणी अिवश्वासू आहे त्यास त्याच्या वागणुकीचे फळ

िमळेल,
पण चांगल्या मनुष्यास जे काही त्याचे आहे तेच िमळेल.
15भोळा पर्त्येक गोष्टीवर िवश्वास ठेवतो,
पण शहाणा मनुष्य आपल्या पावलांिवषयी िवचार करतो.
16शहाणा मनुष्य भय धरतो आिण वाईटापासनू दरू राहतो,
पण मखूर् िधटाईने इशारा िवचारात घेत नाही.
17शीघर्कोपी मखूार्सारख्या गोष्टी करतो,
आिण जो वाईट योजना करतो त्या मनुष्याचा दे्वष होतो.
18भोळ्यांना मखूर्पणाचे वतन िमळते,
पण शहाणे ज्ञानाने वेढलेले असतात.
19 दुजर्न सज्जनापुढे नमतात,
आिण नीितमानाच्या दारापुढे दुष्ट नमतील.
20गरीब मनुष्याचे स्वतःचे सोबतीसुद्धा दे्वष करतात,
पण शर्ीमंताला खपू िमतर् असतात.
21जोकोणीआपल्या शेजार्याचा ितरस्कार करतो तो पापीआहे,
परंतु जो कोणी गरीबावर दया दाखवतो तो आनंदी आहे.
22जो दुष्ट योजना आखतो तो चुकीच्या मागार्ने जात नाही का?
पण जो कोणी चांगले करण्याची योजना करतो, तो कराराचा

िवश्वास आिण िवश्वसिनयता स्वीकारतो.
23सवर् कष्टात फायदा आहे,
पण जेव्हा तेथे फक्त बोलतच रािहलात, ते दािरद्र् याकडे घेऊन

जाईल.
24शहाण्याची संप ी त्याचा मुकुट आहे,
पण मखूार्चंी मखूर्ता केवळ मखूर्ताच आणते.
25खरा साक्षी जीव वाचवतो,
पण खोटा साक्षीदार लबाड ा करतो तो दगलबाजआहे.
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26 परमेश्वराच्या भयात दृढ िवश्वास आहे,
आिण त्याच्या मुलांसाठी ती आशर्यस्थान आहेत.
27 परमेश्वराचे भय जीवनाचा झरा आहे,
याकिरता त्यांनी मरणाच्या जाळ्यापासनू दरू रहावे.
28 पर्जावृदि्धत राजाचे गौरव सापडते,
पण पर्जेिशवाय राजपुतर्ाचा नाशआहे.
29सहनशील मनुष्य खपू समजदार असतो,
पण शीघर्कोपी मखूर्ता उंचावतो.
30शांत अंतःकरण देहाचे जीवनआहे,
पण मत्सराने हाडे कुजतात.
31जो मनुष्य गरीबांवर जुलमू करतो तो त्याच्या िनमार्णकत्यार्ला

शाप देतो,
परंतु जो गरजवंतावर दया करतो तो त्याचा सन्मान करतो.
32 दुष्ट आपल्या वाईट कृतीने खाली आणला जातो,
पण नीितमानाला मरणाच्या वेळेसही आशर्य िमळतो.
33 बुदि्धमानाच्या अंतःकरणात ज्ञान िस्थर असते,
पण मखूार्च्या अंतयार्मात जे असते ते कळून येते.
34योग्य ते केल्याने राष्ट्राची उन्नती होते,
पण पाप लोकांस कलंकआहे.
35शहाणपणाने वागणार्या सेवकावर राजाची मजी र्असते,
पण जो लज्जास्पद कृत्य करतो त्याच्यासाठी त्याचा राग आहे.

15
1शांतीच्या उ राने राग िनघनू जातो,
पण कठोर शब्दामुळे राग उ ेिजत होतो.
2 सुज्ञाची िजव्हा सुज्ञानाची पर्शंसा करते,
पण मखूार्चे मुख मखूर्पणा ओतनू टाकते.
3 परमेश्वराचे नेतर् सवर्तर् असतात,
ते चांगले आिण वाईट पाहत असतात.
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4आरोग्यदायी जीभ जीवनाचा वृक्ष आहे,
परंतु कपटी जीभआत्म्याला िचरडणारी आहे.
5मखूर् आपल्या विडलांचे िशक्षण तुच्छ लेखतो,
पण जो िववेकी आहे तो चुकीतनू सुधारतो.
6नीितमानाच्या घरात मोठे खिजने आहेत,
पण दुष्टाची कमाई त्यास तर्ास देते.
7ज्ञानाचे ओठ िवदे्यिवषयीचा पर्सार करते,
पण मखूार्चे हृदय असे नाही.
8 दुष्टाच्या अपर्णाचा परमेश्वर दे्वष करतो,
पण सरळांची पर्ाथर्ना त्याचा आनंद आहे.
9 दुष्टांच्या मागार्चा परमेश्वरास वीट आहे,
पण जे नीतीचा पाठलाग करतात त्यांच्यावर तो पर्ीती करतो.
10जो कोणी मागर् सोडतो त्याच्यासाठी कठोर शासन तयारआहे,
आिण जो कोणी सुधारणेचा ितरस्कार करतो तो मरेल.
11अधोलोकआिण िवनाशस्थान परमेश्वरापुढे उघडे आहे;
तर मग मनुष्यजातीच्या वंशाची अंतःकरणे त्याच्या दृष्टीपुढे

िकती जास्त असली पािहजेत?
12 िनंदकाला िशके्षची चीड येते;
तो सुज्ञाकडे जात नाही.
13आनंदी हृदय मुखआनंिदत करते,
पण हृदयाच्या दुःखाने आत्मा िचरडला जातो.
14 बुदि्धमानाचे हृदय ज्ञान शोधते,
पण मखूार्चे मुख मखूर्ताच खाते.
15 जुलमू करणार्याचे सवर् िदवस दुःखकारक असतात,
पणआनंदी हृदयाला अंत नसलेली मेजवाणी आहे.
16 पुष्कळ धन असनू त्याबरोबर गोंधळ असण्यापेक्षा
ते थोडके असनू परमेश्वराचे भय बाळगणे चांगले आहे.
17 पोसलेल्या वासराच्या ितरस्कारयुक्त मेजवाणीपेक्षा,
जेथे परे्म आहे तेथे भाजीभाकरी चांगली आहे.
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18 रागीट मनुष्य भांडण उपिस्थत करतो,
पण जो रागास मंद आहे तो मनुष्य भांडण शांत करतो.
19आळशाची वाट काटेरी कंुपणासारखी आहे,
पण सरळांची वाट राजमागर् बनते.
20शहाणा मुलगा आपल्या विडलांना आनंदीत करतो.
पण मखूर् मनुष्य आपल्या आईला तुच्छ मानतो.
21 बुदि्धहीन मनुष्य मखूर्पणात आनंद मानतो.
पण जो समंजसआहे तो सरळ मागार्ने जातो.
22 जेथे सल्ला नसतो तेथे योजना िबघडतात,
पण पुष्कळ सल्ला देणार्यांबरोबर ते यशस्वी होतात.
23मनुष्यासआपल्या तोंडच्या समपर्क उ राने आनंद होतो;
आिण योग्यसमयीचे शब्द िकती चांगले आहे!
24 सुज्ञाने खाली अधोलोकास जाऊ नये
म्हणनू त्याचा जीवनमागर् वर जातो.
25 परमेश्वर गिवर्ष्ठांची मालम ा फाडून काढेल,
परंतु तो िवधवेच्या मालम ेचे रक्षण करतो.
26 परमेश्वर पाप्यांच्या िवचारांचा दे्वष करतो,
पण दयेची वचने त्याच्या दुष्टीने शुद्ध आहेत.
27चोरी करणारा आपल्या कुटंुबावर संकटे आणतो,
पण जो लाचेचा ितटकारा करतो तो जगेल.
28नीितमान उ र देण्याआधी िवचार करतो,
पण दुष्टाचे मुख सवर् वाईट ओतनू बाहेर टाकते.
29 परमेश्वर दुष्टांपासनू खपू दरू आहे,
पण तो नीितमानांच्या पर्ाथर्ना नेहमी ऐकतो.
30 नेतर्ाचा पर्काश* अंतःकरणाला आनंद देतो,
आिण चांगली बातमी शरीराला †िनरोगी आहे.
31 जर कोणीतरी तुम्हास जीवन कसे जगावे म्हणनू सुधारतो

त्याकडे लक्ष द्या,
* 15:30 † 15:30
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तुम्ही ज्ञानामध्ये रहाल.
32 जो कोणी िशक्षण नाकारतो तो आपल्या स्वत:लाच तुच्छ

लेखतो,
परंतु जो कोणी शासन ऐकून घेतो तो ज्ञान िमळवतो.
33 परमेश्वराचे भय हे सुज्ञतेचे िशक्षण देते,
आिणआदरापवूी र् नमर्ता येते.

16
1मनात योजना करणे मनुष्याच्या हातचे आहे,
पण त्याच्या िजव्हेचे उ र देणे परमेश्वराकडचे आहे.
2मनुष्याच्या दृष्टीने त्याचे सवर् मागर् शुद्ध असतात,
पण परमेश्वर आत्मे तोलनू पाहतो.
3आपली कामे परमेश्वराच्या स्वाधीन करा,
आिण म्हणजे तुमच्या योजना यशस्वी होतील.
4 परमेश्वराने सवर्काही त्याच्या उदे्दशासाठी बनवलेले आहे,
दुजर्नदेखील अिरष्टाच्या िदवसासाठी केलेला आहे.
5 पर्त्येक गिवर्ष्ठ मनाच्या मनुष्याचा परमेश्वरास वीट आहे,
जरी ते हातात हात घालनू उभे रािहले, तरी त्यांना िशक्षा

झाल्यावाचनू राहणार नाही.
6 कराराचा पर्ामािणकपणा व िवश्वसनीयता ह्यांच्या योगाने

पापांचे पर्ायिश्चत होते,
आिण परमेश्वराचे भय धरल्याने, लोक वाईटापासनू वळून दरू

राहतील.
7मनुष्याचे मागर् परमेश्वरास आवडले म्हणजे,
त्या मनुष्याच्या शतर्ूलाही त्याच्याशी समेट करण्यास भाग

पाडतो.
8अन्यायाने िमळवलेल्या मोठ ा िमळकतीपेक्षा,
न्यायाने कमावलेले थोडेसे चांगले आहे.
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9मनुष्याचे मन त्याच्या मागार्ची योजना करते,
पण परमेश्वर त्याच्या पावलांना वाट दाखवतो.
10 दैवी िनणर्य राजाच्या ओठात असतात,
न्याय करताना त्याच्या मुखाने कपटाने बोलू नये.
11 परमेश्वराकडून पर्ामािणक मोजमाप येते;
िपशवीतील सवर् वजने त्याचे कायर् आहे.
12 जेव्हा राजा वाईट गोष्टी करतो, त्या गोष्टी त्यास

ितरस्कारणीय आहेत,
कारण राजासन नीितम ेनेच स्थािपत होते.
13नीितम ेने बोलणार्या ओठाने राजाला आनंद होतो,
आिण जे कोणी सरळ बोलतात ते त्यास िपर्य आहेत.
14 राजाचा क्रोध मृत्यू दतूांसारखा आहे.
पण सुज्ञ मनुष्य त्याचा राग शांत करण्याचा पर्यत्न करतो.
15 राजाच्या मुखतेजात जीवनआहे,
आिण त्याचा अनुगर्ह शेवटल्या पावसाच्या मेघासारखा आहे.
16सोन्यापेक्षा ज्ञान पर्ाप्त करून घेणे िकती तरी उ मआहे.
रुप्यापेक्षा समजुतदारपणा िनवडून घ्यावा.
17 दुष्कमार्पासनू वळणे हा सरळांचा राजमागर् आहे,
जो आपल्या मागार्कडे लक्ष ठेवतो तो आपला जीव राखतो.
18नाशापवूी र् गवर् येतो,
आिण मनाचा ताठा अधःपाताचे मळू आहे.
19गिवर्ष्ठांबरोबर राहनू लटू वाटून घेण्यापेक्षा
दीनांबरोबर िवनमर् असणे चांगले.
20जो कोणी जे काही चांगले आहे ते शोधतो,
त्यास िशकवीले त्याचे िनरीक्षण करतो,
आिण जो परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो तो आनंदीत होतो.
21जो मनाचा सुज्ञ त्यास समंजस म्हणतात,
आिण मधुर वाणीने िशकवण्यची क्षमता वाढते.
22 ज्यांच्याकडे सुज्ञान आहे त्यास ती जीवनाचा झरा आहे,
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पण मखूार्चे मखूर्पण त्याची िशक्षा आहे.
23 सुज्ञ मनुष्याच्या हृदयापासनू त्याच्या मुखास िशक्षण िमळते;
आिण त्याच्या वाणीत िवदे्यची भर घालते.
24आनंदी शब्द मधाचे पोळ अशी आहेत,
ती िजवाला गोड व हाडांस आरोग्य आहेत.
25मनुष्यास एक मागर् सरळ िदसतो,
पण त्याचा शेवट मृत्यमूागार्कडे आहे.
26कामगाराची भकू त्याच्यासाठी काम करते;
त्याची भकू त्यास ते करायला लावते.
27नालायक मनुष्य खोड ा उकरून काढतो,
आिण त्याची वाणी होरपळणार्या अग्नीसारखी आहे.
28 कुिटल मनुष्य संघषर् िनमार्ण करतो,
आिण िनंदा करणार्या जवळच्या िमतर्ांना वेगळे करतो.
29 जुलमी मनुष्य आपल्या शेजार्याशी लबाड बोलतो,
आिण जो मागर् चांगला नाही अशात त्यास नेतो.
30 जो कोणी मनुष्य कुिटल गोष्टीच्या योजणेला डोळे

िमचकावतो;
जो आपले ओठआवळून धरतो तो दुष्कमर् घडून आणतो.
31 िपकलेले केस वैभवाचा मुकुट आहे;
नीितम ेच्या मागार्ने चालण्याने तो पर्ाप्त होतो.
32 ज्याला लवकर राग येत नाही तो योद्धापेक्षा,
आिण जो आत्म्यावर अिधकार चालवतो तो नगर िजंकर्यापेक्षा

उ मआहे.
33 पदरात िचठ्ठ ा टाकतात,
पण त्यांचा िनणर्य सवर्स्वी परमेश्वराकडून आहे.

17
1एखाद्याघरातपणूर् मेजवानीची मुबलकताअसनू त्यामध्ये संघषर्

असला तर
त्यापेक्षा कोरड ा भाकरीचा तुकडा शांतीने खाणे उ मआहे.
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2 शहाणा सेवक लज्जास्पद वागणार्या मुलावर अिधकार
चालवीन

आिण एका भावापर्माणे वतनाचा भागीदार होईल.
3चांदी मुशीत आिण सोने भट्टीत तावनू पाहतात,
पण परमेश्वर हृदय शुध्द करतो.
4जो मनुष्य वाईट करतो तो दुष्ट वाणीला कान देऊन ऐकतो;
जे वाईट गोष्टी सांगतात ते लबाड लक्ष देऊन ऐकतो.
5 जो कोणी गरीबांची थट्टा करतो तो त्याच्या िनमार्णकत्यार्चा

अपमान करतो,
आिण जो दुसर्याच्या आप ीने आनंिदत होतो त्यास िशक्षा

झाल्यावाचनू राहणार नाही.
6नातवंडे वृद्धांचा मुकुट आहेत,
आिणआईवडीलआपल्या मुलांस वैभव आणतात.
7 उत्कृष्ट बोलणे मखूार्स शोभत नाही;
तसेच राज्यकत्यार्ला खोटे ओठ िकती तरी कमी शोभतात.
8लाच देणार्याच्या दृष्टीने ती जादचू्या खड ांसारखी आहे;
िजकडे तो वळतो ितकडे तो यशस्वी होतो.
9 जो कोणी एखाद्याच्या अपराधाकडे दुलर्क्ष करतो तो परे्म

शोधतो,
पण जो कोणी गत गोष्टी घोकत बसतो तो जवळच्या िमतर्ास

अंतरतो.
10मखूार्च्या मनात शंभर फटके ठसतात,
यापेक्षा िनषेध बुदि्धमान मनुष्याच्या मनावर अिधक खोलवर

ठसतो.
11 वाईट मनुष्य केवळ बंड करायचे शोधतो,
म्हणनू क्रूर िनरोपे त्याच्यािवरुध्द पाठवण्यात येईल.
12मखूर्तेत िखतपत असलेल्या मखूार्ची भेट होण्यापेक्षा
िजचे िपल्ले चोरून नेली आहेत अशा अस्वलीची गाठ पडलेली

बरी.
13जो कोणी बर्याची फेड वाईटाने करील,
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त्याच्या घरातनू वाईट कधी जाणार नाही.
14 कोणीतरी धरणाला िछदर् पाडून पाणी वाहू द्यावे, तसे

भांडणाला सुरवात होण्यासारखे आहे,
म्हणनू भांडण होण्यापवूी र्च त्यापासनू दरू िनघनू जा.
15 जो कोणी दुष्टाला िनदो र्ष ठरवतो िकंवा नीितमानाला दोषी

ठरवतो,
या दोन्ही लोकांचा परमेश्वरास ितटकारा आहे.
16 मखूार्ला बुद्धी नसताना तो ज्ञानािवषयी िशक्षण घेण्यासाठी

पैसा का देतो,
जेव्हा त्याची ते िशकण्याची क्षमता नाही?
17 िमतर् सवर् वेळी पर्ीती करतो,
आिण भाऊ संकटाच्या वेळेसाठी जन्मला आहे.
18 बुदि्धहीन मनुष्य वचनानी बांधला जातो,
आिण त्याच्या शेजार्याच्या कजार्ला जबाबदार होतो.
19 ज्याला भांडण िपर्य त्यास पाप िपर्य;
जो आपले दार उंच करतो तो हाड मोडण्यास कारण होतो*.
20 ज्या मनुष्याचे हृदय कपटी असते त्यामध्ये काही चांगले

सापडत नाही,
ज्या कोणाची जीभ वक्र असते तो संकटात पडतो.
21जो कोणी मखूार्ला जन्म देतो, तो स्वतःवर दुःखआणतो;
जो कोणी मखूार्चा िपता असतो त्यास आनंद नाही.
22आनंदी हृदय हे चांगले औषधआहे.
पण तुटलेला आत्मा हाडे शुष्क करतो.
23 न्यायाच्या मागार्चा दुरुपयोग करण्यासाठी,
वाईट मनुष्य गुप्तपणे लाच स्वीकारतो,
24 ज्या कोणाला समंजसपणा असतो त्याच्या मुखापुढे ज्ञान

असते,
पण मखूार्चे डोळे पृथ्वीच्या शेवटाकडे असतात.
* 17:19
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25मखूर् मुलगा िपत्याला दु:खआहे,
आिण िजने त्यास जन्म िदला त्या स्तर्ीला क्लेश असा आहे.
26नीितमानाला िशक्षा करणे हे कधीही चांगले नाही;
िकंवा पर्ामािणक अिधपतीस त्याच्या सरळपणामुळे मारणे

चांगले नाही.
27जो कोणी िमतभाषण करतो त्याच्याकडे ज्ञान असते,
आिण ज्याची वृ ी शांत तो समजदार असतो.
28मखूर् जर गप्प बसला तर त्यास सुध्दा शहाणा समजतात;
जेव्हा तो त्याचे मुख बंद करतो, तेव्हा त्यास बुदि्धमान

समजतात.

18
1 जो कोणी आपणास वेगळा करतो तो स्वतःची इच्छा पणूर्

करायला पाहतो;
आिण तो सवर् स्वस्थ सुज्ञतेिवरूद्ध लढतो.
2मखूार्ला समंजसपणात आनंद िमळत नाही,
पण केवळ आपल्या मनात काय आहे हे पर्गट करण्यात त्यास

आनंद आहे.
3 जेव्हा वाईट मनुष्य येतो, त्याच्याबरोबर ितरस्कार येतो,
िनभर्त्सना आिण लाज त्यासह येतात.
4मनुष्याच्या मुखाचे शब्द खोल पाण्यासारखे आहेत;
ज्ञानाचा झरा वाहणार्या पर्वाहासारखे आहेत.
5 जे कोणी चांगले करतात त्यांचा न्याय िवपिरत करण्यासाठी,
दुष्टाचा पक्ष धरणे चांगले नाही.
6मखूार्चे ओठ त्यास भांडणात पाडतात,
आिण त्याचे मुख मारास आमंतर्ण देते.
7मखूार्चा नाश त्याच्या तोंडामुळे होतो,
आिण त्याचे ओठ त्यास स्वतःला पाश होतात.
8गप्पागोष्टी करणार्याचे शब्द स्वािदष्ट पक्वान्नासारखेआहेत,
आिण ते अगदी खोल पोटात िशरतात.
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9जो कोणी आपल्या कामात िनष्काळजी आहे
तो नाश करणार्याचा भाऊआहे.
10 परमेश्वराचे नाव बळकट बुरुजापर्माणे आहे;
नीितमान त्यामध्ये धावत जातो आिण सुरिक्षत राहतो.
11शर्ीमंताची संप ी त्याचे बळकट नगर आहे;
आिण त्याच्या कल्पनेने तो उंच भीतंीसारखा आहे.
12मनुष्याच्या नाशापवूी र् त्याचे अंतःकरण गिवर्ष्ठ असते,
पण गौरवापवूी र् िवनमर्ता येते.
13जो कोणी ऐकण्यापवूी र् उ र देतो,
त्याचे ते करणे मखूर्पणाचे आिण लज्जास्पद असते.
14आजारपणात मनुष्याचा आत्मा िजवंत राहतो,
पण तुटलेला आत्मा कोणाच्याने सोसवेल?
15 सुज्ञाचे मन ज्ञान पर्ाप्त करून घेते,
आिण शहाणा ऐकून ते शोधनू काढतो.
16मनुष्याचे दान त्याच्यासाठी मागर् उघडते,
आिण महत्वाच्या मनुष्यांसमोर त्यास आणते.
17 जो सुरुवातीला आपली बाजू मांडतो तो बरोबर आहे असे

वाटते,
पण त्याचा पर्ितस्पधी र् येऊन त्यास पर्शर् िवचारतो.
18 िचठ्ठ ा टाकल्याने भांडणे िमटतात,
आिण बलवान पर्ितस्पधी र् वेगळे होतात.
19 दुखवलेल्या भावाची समजतू घालणे हे बळकट तटबंदी

असलेले शहर िजंकण्यापेक्षा कठीण आहे.
आिण भांडणे राजवाड ाच्या अडसरासारखे आहेत.
20मनुष्याचे पोट त्याच्या मुखाच्या फळाने भरेल,
तो आपल्या ओठांच्या पीकाने तृप्त होईल.
21जीवन िकंवा मरण ही जीभेच्या अिधकारात आहेत;
आिण ज्या कोणाला ती िपर्य आहे तो ितचे फळ खातो.
22 ज्या कोणाला पत्नी िमळते त्यास चांगली वस्तू िमळते,
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आिण त्यास परमेश्वराचा अनुगर्ह पर्ाप्त होतो.
23गरीब मनुष्य दयेची िवनवणी करतो,
पण शर्ीमंत मनुष्य कठोरपणाने उ र देतो.
24 जो कोणी पुष्कळ िमतर् करतो तो आपल्याच नाशासाठी ते

करतो,
परंतु एखादा असा िमतर् असतो की तो आपल्या भावापेक्षाही

आपणांस धरून राहतो.

19
1 ज्याची वाणी कुिटल असनू जो मखूर् आहे त्याच्यापेक्षा
जो कोणी गरीब मनुष्यआपल्या साित्वकपणाने चालतो तो उ म

आहे.
2ज्ञानािशवाय इच्छा असणे सुद्धा चांगले नाही,
आिण जो कोणी उतावळ्या पायांचा आहे तो वाट चुकतो.
3मनुष्याचा मखूर्पणा त्याच्या आयुष्याचा नाश करतो,
आिण त्याचे मन परमेश्वरािवरूद्ध संतापते.
4 संप ी खपू िमतर्ांची भर घालते,
पण गरीब मनुष्याचे िमतर् त्याच्यापासनू वेगळे होतात.
5खोटा साक्षीदार िशक्षा झाल्यावाचनू राहणार नाही,
आिण जो कोणी लबाड ा करतो तो सुटणार नाही.
6उदार मनुष्यापासनू पुष्कळलोक मदतीसाठी िवचारणा करतात;
आिण जो कोणी दान देतो त्याचा पर्त्येकजण िमतर् आहे.
7गरीब मनुष्याचे सवर् बंधू त्याचा दे्वष करतात,
तर मग त्याचे िमतर् त्याच्यापासनू िकती तरी दरू जाणार!
तो बोलत त्यांच्या पाठोपाठ जातो पण ते िनघनू जातात.
8जो कोणी ज्ञान िमळवतो तो आपल्या िजवावर परे्म करतो,
जो कोणी सुज्ञता सांभाळतो त्यास जे काही चांगले आहे ते

िमळेल.
9खोटी साक्ष देणार्याला िशक्षा झाल्यावाचनू राहणार नाही,
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पण जो कोणी लबाड ा करतो त्याचा नाश होईल.
10मखूार्ला आिलशानपणा शोभत नाही,
तसे सरदारांवर राज्य करणे गुलामाला िकतीतरी कमी शोभते.
11 बुद्धीने मनुष्य रागास मंद होतो,
आिण अपराधाकडे दुलर्क्ष करणे त्याची शोभा आहे.
12 राजाचा राग िसंहाच्या गजर्नेसारखा आहे,
पण त्याचा उपकार गवतावर पडलेल्या दिहवरासारखे आहे.
13मखूर् मुलगा आपल्या विडलांना अिरष्टासारखा आहे;
आिण भांडखोर पत्नी सतत गळणार्या पाण्याच्या थें बापर्माणे

आहे.
14घर व संप ी आईवडीलांकडून आलेले वतनआहे,
पण समंजस पत्नी परमेश्वरापासनू आहे.
15आळशीपणा आपणाला गाढ झोपेत टाकतो,
पण ज्याला काम करण्याची इच्छा नाही तो उपाशी जातो.
16जो कोणी आज्ञा पाळतो तो आपल्या जीवाचे रक्षण करतो,
पणजो मनुष्यआपल्या मागार्िवषयी िवचार करतनाही तो मरेल.
17जो कोणी गरीबावर दया करतो तो परमेश्वरास उसने देतो,
आिण तो त्याने जे काही केले त्याची परतफेड करील.
18काही आशा असेल तर आपल्या मुलाला िशक्षा कर,
आिण त्याच्या मरणाची तुझ्या िजवाला काळजी वाटू देऊ नको.
19 रागीट मनुष्याला दंड िदला पािहजे;
जर तुम्ही त्यास सोडवले, तर तुम्हास दुसर्या वेळेसही सोडवावे

लागेल.
20सल्ला ऐकआिण िशक्षण स्वीकार,
म्हणजे तू आपल्या आयुष्याच्या शेवटी सुज्ञान होशील.
21मनुष्याच्या मनात बर्याच योजना येतात,
पण परमेश्वराचे उदे्दश िस्थर राहतील.
22 पर्ामािणकपणा ही मनुष्याची इच्छा असते;
आिण खोटे बोलणार्यापेक्षा गरीब चांगला.
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23 परमेश्वरास आदर द्या तो त्यास पातर् आहे;
आिण तो जीवनाकडे नेतो,
आिण ज्या कोणाकडे ते आहे तो समाधानी आहे,
आिण त्याची संकटांनी हानी होणार नाही.
24आळशीआपला हात ताटात घालतो,
आिण तो पुन्हा आपल्या तोंडाकडेसुद्धा घेऊन जात नाही.
25 िनंदकाला तडाखा मार म्हणजे भोळा समंजस होईल,
बुदि्धमानाला शब्दाचा मारा कर म्हणजे त्यास ज्ञान कळेल.
26 जो कोणी आपल्या िपत्याला लुटतो, व आईला हाकलनू

लावतो,
तो मुलगा लाजआिण दोष आणणारा आहे.
27माझ्या मुला, जर तू सचूना ऐकण्याचे थांबवले
तर ज्ञानाच्या वचनापासनू भटकशील.
28भर्ष्ट साक्षीदार न्यायाची थट्टा करतो
आिण वाईटाचे मुख अन्याय िगळून टाकते.
29 िनंदकासाठी िधक्कार
आिण मखूार्च्या पाठीसाठी फटके तयार आहेत.

20
1 दर्ाक्षरस चेष्टा करणारा आहे आिण मादक पेय भांडखोर आहे;
िपण्याने िझंगणारा शहाणा नाही.
2 राजाचा राग िसंहगजर्नेसारखा असतो;
जो त्यास राग आणतो तो आपल्याच जीवािवरूद्ध पाप करतो.
3जो कोणी भांडण टाळतो त्यासआदरआहे,
पण पर्त्येक मखूर् वादिववादात उडी मारतो.
4आळशी मनुष्य िहवाळा लागल्यामुळे नांगरीत नाही,
तो हंगामाच्या वेळी िपक शोधेल पण त्यास काहीही िमळणार

नाही.
5मनुष्याच्या मनातील योजना खोल पाण्यासारख्या असतात;
पण समजदार मनुष्य त्या बाहेर काढतो.
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6 बरेच व्यक्ती िवश्वासू असल्याची घोषणा करतात,
पण जो कोणी िवश्वासू आहे त्या व्यक्तीस कोण शोधनू काढेल?
पण खरोखरच असा व्यक्ती सापडणे कठीण असते.
7जोकोणीमनुष्यचांगलेकरतो त्याच्या पर्ामािणकतेने चालतो,
आिण त्याच्या मागे त्याची मुले त्यासअनुसरतातआिण ते सुखी

होतात.
8 जेव्हा राजा राजासनावर बसनू न्यायिनवाड ाचे कायर् करतो,
तो आपल्या डोळ्यांनी सवर् वाईट गोष्टी उडवनू टाकतो.
9मी आपले हृदय शुद्ध केले आहे,
मी आपल्या पापापासनू मोकळा झालो आहे असे कोण म्हणू

शकेल?
10 िभन्निभन्न अशी खोटी वजने आिण असमान मापे,
या दोन्हीचंा परमेश्वरास ितरस्कार आहे.
11तरुणसुध्दा आपल्या कृतीने
आपली वतर्णकू शुद्ध आिण सरळआहे की नाही ते दाखवतो.
12ऐकणारे कान आिण बघणारे डोळे,
हे दोन्ही परमेश्वरानेच केले आहेत.
13झोपेची आवड धरू नकोस, धरशील तर दिरदर्ी होशील;
आपले डोळे उघडआिण तुला भरपरू खायला िमळेल.
14 िवकत घेणारा म्हणतो, वाईट! वाईट!
परंतु जेव्हा तो तेथनू िनघनू जातो तो फुशारकी मारतो.
15 तेथे सोने आहे आिण िवपुल िकंमती खडे आहेत,
पण ज्ञानमय वाणी मोलवान रत्न आहेत.
16जो अनोळख्याला जामीन राहतो त्याचे वस्तर् ठेवनू घे,
जेव्हा तो परक्यास जामीन झाला आहे म्हणनू त्यास

तारणादाखल ठेव.
17कपटाची भाकर गोड लागते,
पण त्यानंतर त्याचे तोंड सवर् वाळंूनी भरेल.
18सल्ल्याद्वारे योजना पर्स्थािपत होतात,
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म्हणनू केवळ ज्ञानाच्या मागर्दशर्नाने लढाई चालू कर.
19लावालावी करणारा गुप्त गोष्टी पर्गट करतो,
म्हणनू बडबड करणार्यांची संगत धरू नकोस.
20 जर एखादा मनुष्य आपल्या आईला िकंवा विडलांना शाप

देईल,
तर त्याचा दीप अंधारात िवझनू जाईल.
21 सुरवातीला उतावळीने िमळवलेल्या संप ीचा
शेवट आशीवार्िदत होणार नाही.
22मी चुकीच्या बदल्यात परतफेड करीन असे म्हणू नकोस,
परमेश्वराची वाट पाहा आिण तो तुझे रक्षण करील.
23असमान वजनाचा परमेश्वरास ितरस्कार आहे
आिण अपर्ामािणक तराजू चांगले नाही.
24मनुष्याच्या पावलास परमेश्वर वाट दाखवतो.
तर कोणत्या मागार्ने जावे हे त्यास कसे कळेल?
25 हे पिवतर् आहे असे उतावळीने म्हणणे व असला नवस

केल्यावर
मग िवचार करीत बसणे हे मनुष्याने पाशात पडणे होय.
26 सुज्ञ राजा दुष्टांना पाखडून टाकतो,
आिण मळणी करण्याचे चक्र त्यांच्यावर िफरवतो.
27मनुष्याचा आत्मा परमेश्वराचा दीप होय,
तो त्याच्या अंतयार्माच्या सवर् भागांचा शोध घेतो.
28 कराराचा पर्ामािणपणा आिण िवश्वसिनयता राजाचे रक्षण

करतात,
तो परे्माने राजासन बळकट करतो.
29तरुण मनुष्याचे वैभव त्याचे बळआहे.
आिण िपकलेले केस वृद्धाचे सौंदयर् आहे.
30जखम करणारे घाय आिण वमी र्लागणारे फटके
दुष्टतेचे क्षालन करतात.
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21
1 राजाचे मन पाण्याच्या पर्वाहासारखे परमेश्वराच्या हातात

आहे;
तो त्यास वाटेल तेथे वळवतो.
2 पर्त्येक मनुष्याचे मागर् त्याच्या दृष्टीने योग्य असतात,
परंतु परमेश्वर अंतःकरणे तोलनू पाहतो.
3योग्य व न्याय करणे हे यज्ञापेक्षा
परमेश्वरास अिधक मान्य आहेत.
4घमेंडखोर दृष्टी व गिवर्ष्ठ मन
दुजर्नांच्या शेतातील उपज हे पाप उत्पन्न करतात.
5 परीशर्मपवूर्क केलेल्या योजनांमुळे भरभराट होते,
परंतु जो घाईघाईने कृती करतो तो केवळ दिरदर्ी होतो.
6लबाड िजव्हेने िमळवलेली संप ी
ही वाफेसारखी क्षणभंगुर आहे ती मरण शोधते.
7 दुष्टांचा बलात्कार त्यांना झाडून टाकील,
कारण ते न्याय करण्याचे नाकारतात.
8अपराधी मनुष्याचा मागर् वाकडा असतो,
पण जो शुद्धआहे तो योग्य करतो.
9भांडखोर पत्नीबरोबर मोठ ा घरात राहाण्यापेक्षा,
धाब्याच्या कोपर्यात राहणे अिधक चांगले.
10 दुष्टाचा जीव वाईटाची हाव धरतो;
त्याच्या शेजार्याला तो दया दाखवत नाही.
11 जेव्हा िनंदकास शासन होते तेव्हा अज्ञानी शहाणे होतात;
आिण जेव्हा सुज्ञास िशक्षण िमळते तेव्हा त्याच्या ज्ञानात वाढ

होते.
12नीितमान दुष्टाच्या घराकडे लक्ष लावतो,
तो दुष्टांचा नाश करण्यासाठी त्यांना उलथनू टाकतो.
13जो कोणी गिरबाची आरोळी ऐकत नाही,
तोही आरोळी करील, पण कोणी ऐकणार नाही.
14 गुप्तपणे िदलेली देणगी राग शांत करते,
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आिण दडवलेली देणगी तीवर् कोप दरू करते.
15योग्य न्यायाने नीितमानाला आनंद होतो.
पण तोच दुष्कमर् करणार्यांवर फार मोठी भीती आणतो.
16जो कोणी ज्ञानाच्या मागार्पासनू भटकतो,
त्यास मरण पावलेल्यांच्या मंडळीत िवसावा िमळेल.
17 ज्याला ख्यालीखुशाली िपर्य आहे तो दिरदर्ी होतो;
ज्याला दर्ाक्षरसआिण तेल िपर्यआहे तो शर्ीमंत होणार नाही.
18जो कोणी चांगले करतो त्याची खंडणी दुजर्न आहे,
आिण सरळांचा मोबदला िवश्वासघातकी असतो.
19 भांडखोर आिण खपू तक्रार करून अशांती िनमार्ण करणार्या

पत्नीबरोबर राहाण्यापेक्षा
वाळवंटात राहाणे अिधक चांगले.
20 सुज्ञाच्या घरात मोलवान खिजना आिण तेलआहेत,
पण मखूर् मनुष्य ते वाया घालवतो.
21जो कोणी नीितम ा आिण दया करतो,
त्यास आयुष्य, उन्नती आिण मान िमळेल.
22 सुज्ञ मनुष्य बलवानांच्या नगरािवरूद्ध चढतो,
आिण तो त्यांच्या संरक्षणाचा आशर्यदुगर् पाडून टाकतो.
23जो कोणी आपले तोंड व जीभ सांभाळतो,
तो संकटापासनू आपला जीव वाचवतो.
24गिवर्ष्ठ व घमेंडखोर मनुष्यास उद्दाम असे नाव आहे.
तो गवार्ने उद्धट कृती करतो.
25आळशाची वासना त्यास मारून टाकते;
त्याचे हात काम करण्यास नकार देतात.
26तो सवर् िदवस हाव आिण अिधक हाव धरतो,
परंतु नीितमान देतो आिण मागे धरून ठेवत नाही.
27 दुजर्नांचे यज्ञापर्ण वीट आणणारे असते,
तर मग तो यज्ञ दुष्ट हेतनेू आणतो ते िकती अिधक वीट असे

आहे.



21:28 lii नीितसतूरे् 22:8

28खोटा साक्षीदार नाश पावेल,
पण जो कोणी ऐकतो त्यापर्माणे सवर् वेळ तसे बोलतो.
29 दुष्ट मनुष्य आपले मुख धीट करतो,
पण सरळ मनुष्य आपल्या मागार्चा नीट िवचार करतो.
30 परमेश्वरािवरूद्ध शहाणपण, बुदि्ध
िकंवा युक्ती ही मुळीच उभी राहू शकत नाहीत.
31लढाईच्या िदवसासाठी घोडा तयार करतात,
पण तारण परमेश्वराकडून आहे.

22
1चांगले नाव िवपुल धनापेक्षा
आिण सोने व चांदीपेक्षा पर्ीतीयुक्त कृपा िनवडणे उ मआहे.
2गरीब आिण शर्ीमंत यांच्यात हे सामाईकआहे,
त्या सवार्चंा िनमार्णकतार् परमेश्वर आहे.
3शहाणा मनुष्य संकट येताना पाहनू लपतो,
पण भोळे पुढे जातात आिण त्यामुळे दुःख सोसतात.
4 परमेश्वराचे भय नमर्ता आिण संप ी, मान
आिण जीवनआणते.
5 कुिटलाच्या मागार्त काटे आिण पाश असतात;
जो कोणी आपल्या िजवाची काळजी करतो तो त्यापासनू दरू

राहतो.
6 मुलाने ज्या मागार्त चालावे त्याचे िशक्षण त्यास दे,
आिण जेव्हा तो मोठा होईल तेव्हा त्या मागार्पंासनू तो मागे

िफरणार नाही.
7शर्ीमंत गरीबावर अिधकार गाजिवतो,
आिण जो कोणी एक उसने घेतो तो कोणा एका उसने देणार्यांचा

गुलाम आहे.
8जो कोणी वाईट पेरतो तो संकटाची कापणी करतो,
आिण त्याच्या क्रोधाची काठी तटूून जाईल.
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9जो उदार दृष्टीचा आहे तो आशीवार्िदत होईल
कारण तो आपले अन्न गिरबांबरोबर वाटून खातो.
10 िनंदकाला घालवनू दे म्हणजे भांडणे िमटतात,
मतभेद आिण अपर्ितष्ठा संपनू जातील.
11 ज्याला मनाची शुद्धता आवडते,
आिण ज्याची वाणी कृपामय असते;
अशांचा िमतर् राजा असतो.
12 परमेश्वराचे नेतर् ज्ञानाचे रक्षकआहेत,
परंतु तो िवश्वासघातक्यांची वचने उलथनू टाकतो.
13आळशी म्हणतो, “बाहेर रस्त्यावर िसंह आहे!
मी उघड ा जागेवर ठार होईल.”
14 व्यिभचारी िस्तर्यांचे तोंड खोल खड्डा आहे;
ज्या कोणाच्यािवरूद्ध परमेश्वराचा कोप भडकतो तो त्यामध्ये

पडतो.
15 बालकाच्या हृदयात मखूर्ता जखडलेली असते,
पण िशके्षची काठी ती त्याच्यापासनू दरू करील.
16 जो कोणी आपली संप ी वाढिवण्यासाठी गरीबावर जुलमू

करतो,
िकंवा जो धनवानाला भेटी देतो, तोही गरीब होईल.
17ज्ञानाची वचने ऐकून घे आिण त्याकडे लक्ष दे,
आिणआपले मन माझ्या ज्ञानाकडे लाव.
18कारण ती जर तू आपल्या अंतयार्मात ठेवशील,
आिण ती सवर् तुझ्या ओठावर तयार राहतील. तर िकती बरे

होईल.
19 परमेश्वरावर तुम्ही िवश्वास ठेवावा,
म्हणनू मी तुला ती वचने आज िशकवली आहेत.
20मी तुझ्यासाठी िशक्षण व ज्ञान
ह्यातल्या तीस म्हणी िलिहल्या नाहीत काय?
21या सत्याच्या वचनाचे िवश्वासपूण तुला िशकवावे,
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ज्याने तुला पाठवले त्यास िवश्वासाने उ रे द्यावीत म्हणनू
नाहीत काय?

22गरीब मनुष्यास लुटू नको, कारण तो गरीबचआहे,
िकंवा गरजवंतावर वेशीत जुलमू करू नकोस.
23कारण परमेश्वर त्यांचा कैवार घेईल,
आिण ज्या कोणी त्यांना लुटले त्यांचे िजवन तो लुटेल.
24जो कोणी एक व्यक्ती रागाने राज्य करतो त्याची मैतर्ी करू

नकोस,
आिण जो कोणी संतापी आहे त्याच्याबरोबर जाऊ नकोस.
25 तुम्ही त्याचे मागर् िशकाल,
आिण गेलात तर तुम्ही स्वतःला जाळ्यात अडकवनू घ्याल.
26 दुसर्याच्या कजार्ला जे जामीन होतात,
आिण हातावर हात मारणारे त्यांच्यातला तू एक होऊ नको.
27जर तुझ्याकडे कजर् फेडण्यास काही नसले,
तर त्याने तुमच्या अंगाखालनू तुझे अंथरुण का काढून घ्यावे?
28 तुझ्या विडलांनी जी पर्ाचीन सीमा घालनू ठेवली आहे,
तो दगड दरू करू नकोस.
29 जो आपल्या कामात तरबेज अशा मनुष्यास तू पािहले आहे

का? तो राजासमोर उभा राहील;
तो सामान्य लोकांसमोर उभा राहणार नाही.

23
1 जेव्हा तू अिधपतीबरोबर जेवायला बसतोस,
तेव्हा काळजीपवूर्क तुझ्यापुढे कोण *आहे याचे िनरीक्षण कर,
2आिण जर तू खादाड असलास तर
आपल्या गळ्याला सुरी लाव.
3 त्याच्या िमष्टान्नांची हाव धरू नको,
कारण ती लबाडाची खादे्य आहेत.
* 23:1
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4शर्ीमंत होण्यासाठी खपू कष्ट करू नको;
तुम्ही आपल्या ज्ञानाने कोठे थांबावे समजनू घे.
5 जेव्हा तू जो जाणारा पैसाआहे त्यावरआपली नजर लावशील,
आिण अचानक ते पंख धारण करतील,
आिण ते गरुडासारखे आकाशाकडे उडून जातील.
6जो कोणी तुझ्या अन्नाकडे खपू वेळ पाहतो त्या दुष्ट मनुष्याचे

अन्न खाऊ नको,
आिण त्याच्या िमष्टान्नाची इच्छा धरू नको,
7तो अशापर्कारचा मनुष्य आहे जो अन्नाची िकंमत मोजतो.
तो तुला खा व पी! म्हणतो,
परंतु त्याचे मन तुझ्यावर नाही.
8 जे थोडेसे अन्न तू खाल्ले ते ओकून टाकशील,
आिण तुमच्या शुभेच्छा व्यथर् जातील.
9मखूार्च्या कानात काही सांगू नको,
कारण तो तुमच्या शहाणपणाच्या शब्दांचा ितरस्कार करील.
10 जुन्या सीमेचा दगड काढू नको;
िकंवा अनाथाची शेती बळकावू नको.
11कारण त्यांचा तारणारा समथर् आहे;
आिण तो त्यांचा कैवार घेऊन तुमच्यािवरुध्द होईल.
12तू आपले मन िशक्षणाकडे
आिणआपले कान ज्ञानाच्या वचनाकडे लाव.
13 मुलाला िशक्षा करण्यास अवमान करू नको;
कारण जर तू त्यास छडीने मारले तर तो मरणार नाही.
14जर तुम्ही त्यास छडीने मारले,
तर तुम्ही त्याचा जीव अधोलाकापासनू वाचवाल.
15माझ्या मुला, तू जर शहाणा असलास
तर मग, माझ्या मनालाही आनंद होईल.
16 तुझे ओठ योग्य ते बोलत असता,
माझे अंतयार्म आनंिदत होईल.
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17 तुझ्या हृदयाने पातक्यांचा हेवा करू नये,
पण सारा िदवस तू सतत परमेश्वराचे भय धरीत जा.
18कारण त्यामध्ये खिचत भिवष्य आहे;
आिण तुझी आशा तोडण्यात येणार नाही.
19माझ्या मुला माझे ऐक,आिण सुज्ञ हो आिणआपले मन सरळ

मागार्त राख.
20मद्यप्यांबरोबर
िकंवा खादाडपणाने मांस खाणार्याबरोबर मैतर्ी करू नकोस.
21कारण मद्य िपणारे आिण खादाड गरीब होतात,
झोपेत वेळ घालवणारा िचंध्यांचे वस्तर् घालील.
22तू आपल्या जन्मदात्या िपत्याचे ऐक,
तुझी आई म्हातारी झाली म्हणनू ितचा ितरस्कार करू नको.
23सत्य िवकत घे, पण ते िवकू नको;
शहाणपण, िशक्षणआिण समजतूदारपणा ही िवकत घे.
24नीितमानाचा िपता फार उल्लासेल,
आिण सुज्ञ मुलास जन्म देणारा त्याच्यािवषयी आनंिदत होईल.
25 तुमच्याआईआिण विडलांना तुमच्याबरोबरआनंदी होऊद्या.
िजने तुला जन्म िदला ितला आनंद घेऊ दे.
26माझ्या मुला, तू आपले हृदय मला दे,
आिण तुझे डोळे माझ्या मागार्चे िनरीक्षण करोत.
27कारण वेश्या ही खोल खड्डा आहे
आिण दुसर्या मनुष्याची पत्नी ही अरंुद खड्डा आहे.
28ती चोरासारखी वाट बघत असते,
आिण ती मनुष्यजातीत िवश्वासघातक्यांची संख्या वाढवते.
29कोणाला हाय? कोणाला दुःख? कोणाला लढाई?
कोणाला गार्हाणी? कोणाला िवनाकारण जखमा?
कोणाला आरक्त डोळे आहे?
30 जे मद्य पीत रें गाळतात,
जे िमशर् मद्याचा आस्वाद घेण्याचा पर्यत्न करतात.
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31 जेव्हा मद्य लालआहे,
जेव्हा तो प्याल्यात चमकतो,
आिण खाली कसा सहज उतरतो तू त्याकडे पाहू नको.
32 पण शेवटी तो सापासारखा चावतो,
आिण फुरशापर्माणे झोंबतो.
33 तुझे डोळे िवलक्षण गोष्टी पाहतील;
आिण तुझे मन िवकृत गोष्टी उच्चारील.
34जो समुदर्ामध्ये आडवा पडला त्याच्यासारखा,
अथवा डोलकाठीच्या माथ्यावर जो झोपला त्याच्यासारखा तू

होशील.
35 तुम्ही म्हणाल, “त्यांनी मला तडाखा िदला! पण मला काही

लागले नाही.
त्यांनी मला िपटले पण मला ते जाणवले नाही.
मी केव्हा जागा होईल? मी पुन्हा त्याचे सेवन करीन.”

24
1 दुजर्नांचा मत्सर करू नकोस,
आणखी त्यांच्याबरोबर मैतर्ीची इच्छा धरू नकोस.
2कारण त्यांचे मन िहंसामय कृतीची योजना आखते,
आिण त्यांचे ओठ क्लेश देण्याच्या गोष्टी बोलतात.
3 सुज्ञानाच्या योगे घर बांधता येते;
आिण समजतूदारपणाने ते िस्थर राहते.
4ज्ञानाच्या योगे त्याच्या सवर् खोल्या
मौल्यवान आिण पर्सन्न करणार्या संप ीने भरल्या जातात.
5शरू मनुष्य बलवान असतो,
परंतु जो कोणी बलवान आहे त्यापेक्षा ज्ञानी मनुष्य उ मआहे.
6कारण शहाणपणाचे मागर्दशर्न घेऊन तू युध्द चालू करू शकतो;
आिण पुष्कळ सल्लागारबरोबर असल्याने िवजय िमळतो.
7मखूार्साठी ज्ञान अित उंच आहे;
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वेशीत तो आपले तोंड उघडतो.
8जो कोणी तेथे दुष्कमर् करण्याचे योिजतो,
लोक त्यास योजनेचा गुरू म्हणतात.
9मखूार्ची योजना पाप असते,
िनंदकाचा मनुष्यांना ितटकारा येतो.
10जर तुम्ही संकटाच्या िदवशी तुमचा िभतरे्पणा दाखवला तर,
मग तुझी शक्ती थोडीचआहे.
11 ज्या कोणाला ठार मारण्यासाठी दरू घेऊन जात असतील तर

त्यांना वाचव,
ज्यांच्या वधाची तयारी झाली आहे त्यांचा बचाव करण्याचा

होईल िततका पर्यत्न कर.
12 जर तू म्हणशील, “तेथे! आम्हांस ह्याबद्दल काहीच मािहत

नव्हते.”
तर तू काय म्हणतो हे जो कोणी हृदये तोलनू पाहतो त्यास हे

समजणार नाही का?
आिण जो कोणी तुझ्या िजवाचे रक्षण करतो त्यास मािहत नाही

का?
आिण देव पर्त्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृतीपर्माणे पर्ितफळ

देत नाही कां?
13माझ्या मुला, मध खा, कारण तो चांगला आहे,
कारण मधाच्या पोळ्यातनू िटपकणारा मध तुझ्या िजभेला गोड

आहे.
14 त्याचपर्माणे ज्ञान तुझ्या िजवासाठी आहे;
जर तुला ते पर्ाप्त झाले, तर तेथे भिवष्य आहे,
आिण तुझी आशा कधीही तोडली जाणार नाही.
15अरे दुष्टा, नीितमानाच्या
घरावर हल्ला करण्यासाठी टपनू बसू नकोस.
त्याच्या घराचा नाश करू नको!
16 कारण जर कोणी मनुष्य चांगले करतो तो सात वेळा पडला

तरी,
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तो पुन्हा उठतो,
पण दुजर्नांचा संकटात िवध्वंस होईल.
17 तुझा शतर्ू पडला असता उत्सव करू नकोस,
आिण जेव्हा तो अडखळतो तेव्हा तुझे मन आनंदीत होऊ देऊ

नको.
18 उल्लासले तर परमेश्वर ते बघेल आिण त्यास ते आवडणार

नाही
आिण तो आपला क्रोध त्याच्यापासनू िफरवेल.
19जो कोणी वाईट गोष्टी करतो त्याची काळजी करू नको,
आिण दुष्टांचा मत्सर करू नको.
20कारण दुष्कम्यार्ला चांगले पर्ितफळ िमळणार नाही
दुष्टांचा िदप मालवला जाईल.
21माझ्या मुला, परमेश्वराचे आिण राजाचे भय बाळग.
जे त्यांच्या िवरुध्द बंड करीत आहेत त्यामध्ये सामील होऊ

नकोस.
22कारण त्यांच्यावर अचानक िवप ी येईल,
आिण त्यांच्या वषार्चा नाश त्या दोघांकडून केव्हा होईल कोण

जाणे?
23 हेही शहाण्या मनुष्याचे शब्द आहेत.

न्यायात पक्षपात करणे चांगले नाही.
24जो कोणी अपराधी मनुष्यास म्हणेल, तू योग्य आहेस;
तर लोक शाप देतीलआिण राष्ट्रे त्यांचा दे्वष करतील.
25 पण जो कोणी दुजर्नाचा िनषेध करतो त्यास आनंद होईल,
आिण त्यांच्यावर उ मआशीवार्द येईल.
26जो कोणी पर्ामािणकपणे उ र देतो
तो ओठांचे चंुबन देतो.
27तू आपले बाहेरचे काम आधी कर,
आिण शेतात पर्त्येक गोष्ट स्वतःसाठी सज्ज कर,
आिण मगआपले घर बांध.
28 िनष्कारण आपल्या शेजार्यािवरूद्ध साक्ष देऊ नको,
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आिणआपल्या वाणीने फसवू नको.
29 “त्याने जसे मला केले तसे मी त्यास करीन.
मी त्यास त्याच्या करण्यापर्माणे भरून देईन.” असे म्हणू नको.
30मी आळशी मनुष्याच्या शेताजवळून,
मी बुदि्धहीन मनुष्याच्या दर्ाक्षाच्या मळ्याजवळून जात होतो.
31 तेव्हा त्या सवार्ंवर काटेरी झाडे वाढली होती,
त्याची जमीन खाजकुइरीने झाकली होती,
आिण त्याची दगडी िभंत मोडून पडली होती.
32मी ते बिघतले आिण त्याचा िवचार करू लागलो.
व नंतर त्या गोष्टीपंासनू मी धडा िशकलो.
33 “थोडीशी झोप घेतो, थोड ाशा डुलक्या घेतो,
थोडीशी िवशर्ांती घ्यायला हात पोटाशी धरतो.”
34आिण दािरद्र् य लुटारूसारखे,
आिण तुझी गरज तुझ्यावर हत्यारबंद सैन्यासारखी येईल.

25
1ही शलमोनाचीआणखी काही नीितसतूरे्आहेत. यहदूाचा राजा

िहज्कीया याच्या मनुष्यांनी याचा नक्कल केली.
2काही गोष्टी गुिपत ठेवणे यामध्ये देवाचे गौरव आहे,
पण त्या गोष्टी शोधनू काढणे यामध्ये राजाचे गौरव आहे.
3जसे उंचीमुळे आकाशाचा आिण खोलीमुळे पृथ्वीचा,
तसे राजाचे मन गढू आहे.
4 रुप्यातला गाळ काढून टाक,
आिण धातू कामगार रुप्याचा उपयोग त्याच्या कामासाठी करू

शकेल.
5 त्याचपर्माणे राजाच्या सािनध्यापासनू दुष्टांना दरू कर
म्हणजे त्याचे राजासन जे काही चांगले आहे त्यांनी भक्कम

होईल.
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6 राजासमोर स्वत:ची पर्ितष्ठा िमरवू नको.
आिण थोर अिधकार्यांच्या जागी उभा राहू नको.
7कारण तुझ्यासमोर येणार्या अिधपतीपुढे
तुझा पाणउतारा करण्यापेक्षा,
“वर येऊन बस” असे तुला म्हणावे हे अिधक चांगले आहे.
8 िफयार्द करायला जाण्याची घाई करू नको.
ती तू केलीस तर शेवटी तुझ्या शेजार्याने तुला लिज्जत केले
तर पिरणामी काय करू असे तुला होऊन जाईल.
9 तुमचे आिण तुमच्या शेजार्याचे वाद आपसात चचार् करून

िमटव,
आिण दुसर्याच्या गुप्त गोष्टी उघड करू नको.
10 केली तर कदािचत ऐकणारा तुझी अपर्ितष्ठा करील,
व हे दषूण तुला लागनू राहील.
11जसे रुपेरी तबकात सोन्याचे सफरचंद,
तसे िनवडक चांगले शब्द बोलणे.
12 जसे सोन्याची अंगठी िकंवा दािगना शुद्ध सोन्यापासनू

करतात,
तसाच दोष देणारा सुज्ञ ऐकणार्याच्या कानांना आहे.
13कापणीच्या समयी* जसे बफार्चे पेय,
तसा िवश्वासू दतू त्यास पाठवणार्याला आहे
कारण तो आपल्या धन्याचा जीव गार करतो.
14 जे लोक भेटी देण्याचे वचन देतात पण देत मातर् कधीच

नाहीत,
ते पाऊस नआणणारे ढगआिण वारा यांसारखे आहेत.
15धीर धरल्याने राज्य करणार्याचे मन वळते,
आिण मऊ जीभ हाड फोडते.
16जर तुला मध सापडला तर तुला पुरे इतकाच खा;
जास्त खाल्ला तर तू ओकून टाकशील.
17 शेजार्याच्या घरात सारखे जाऊ नका,
* 25:13
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जर गेलात तर तो कंटाळून तुमचा ितरस्कार करायला लागेल.
18जो कोणी मनुष्य आपल्या शेजार्यािवरूद्ध खोटी साक्ष देतो.
जसे युदघ्ातसोटा,तलवार िकंवा ती णबाणवापरतातयांसारखा

तो आहे.
19 संकटकाळीअिवश्वासणार्याच्या बोलण्यावर िवश्वास ठेवणे,
हे तुटलेल्या दाताने खाणे िकंवा लचकलेल्या पायाने चालणे

ह्यासारखे आहे.
20जो कोणी दु:खी हृदयापुढे गीत गातो,
तो थंड हवामानात अंगावरील कपडे काढून टाकण्यासारखा,
आिण सोड ावर टाकलेल्या िशरक्यासारखा आहे.
21 तुमचा शतर्ू जर भुकेला असला तर त्यास खायला अन्न दे
आिण तो जर तान्हेला असला तर त्यास प्यायला पाणी दे;
22असे केल्याने त्याच्या मस्तकावर तू जळत्या िनखार्याची रास

ठेवशील,
आिण परमेश्वर तुम्हास त्याचे पर्ितपळ देईल.
23 उ रेकडचा वारा पाऊसआणतो;
त्याचपर्माणे जो कोणी गुप्त गोष्टी सांगतो तो चेहरा

क्रोधािवष्ट करतो.
24भांडखोर पत्नीबरोबर मोठ ा घरात राहण्यापेक्षा,
धाब्याच्या कोपर्यात राहाणे अिधक चांगले आहे.
25तहानलेल्या िजवाला थंडगार पाणी,
तसे दरू देशातनू आलेले चांगले वतर्मान आहे.
26जसा घाणेरडा झालेला झरा िकंवा नासलेले कारंजे,
तसा दुष्टाच्यासमोर भर्ष्ट झालेला नीितमान आहे.
27खपू मध खाणे चांगले नाही,
सन्मानावर सन्मान शोधणे हे तसेच आहे.
28जर मनुष्य स्वत:वर ताबा िमळवू शकत नसेल,
तर तो तटबंदी मोडून पडलेल्या शहरासारखा आहे.
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26
1 उन्हाळ्यात जसे बफर् िकंवा कापणीच्यावेळी पाऊस,
त्याचपर्माणे मखूार्ला सन्मान शोभत नाही.
2जशी भटकणारी िचमणी आिण उडणारी िनळवी,
यापर्माणे िवनाकारण िदलेला शाप कोणावरही येत नाही.
3घोड ाला चाबकू, गाढवाला लगाम,
आिण मखूार्च्या पाठीला काठी आहे.
4मखूार्ला उ र देऊ नकोआिण त्याच्या मखूर्पणात सामील होऊ

नकोस,
िकंवा देशील तर तू त्यांच्यासारखाच होशील.
5मखूार्ला उ र दे आिण त्याच्या मखूर्तेत सामील हो,
नाहीतर तो आपल्या स्वतःच्या दृष्टीने शहाणा होईल.
6जो कोणी मखूार्च्या हाती िनरोप पाठवतो,
तो आपले पाय कापनू टाकतो आिण तो उपदर्व िपतो.
7 पांगळ्याचे पाय जसे खाली लोंबकळतात
तसे मखूार्च्या तोंडचे नीितवचनआहे.
8मखूार्ला आदर देणारा,
गोफणीत दगड बांधण्यार्यासारखा आहे.
9मखूार्च्या तोंडचे नीितवचन,
िझंगलेल्याच्या हातात रुतलेल्या काट ासारखे आहे.
10एखादा ितरंदाज पर्त्येकाला जखमी करतो,
तसेच जो मखूार्ला िकंवा जवळून आल्या गेल्यास मोलाने काम

करायला लावतो तो तसाचआहे.
11जसा कुतर्ा आपल्या स्वतःच्या ओकीकडे िफरतो.
तसा मखूर् आपली मखूर्ता पुन्हा करतो.
12आपल्या दृष्टीने स्वतःला शहाणा समजतो असा कोणी तुझ्या

पाहण्यात आहे का?
त्यापेक्षा मखूार्ला अिधकआशा आहे.
13आळशी मनुष्य म्हणतो, “रस्त्यावर िसंह आहे!”
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तेथे उघड ा जागेमध्ये िसंह आहे.
14 दार जसे िबजागरीवर िफरते,
तसा आळशी मनुष्य अंथरुणावर लोळत असतो.
15आळशीआपला हात ताटात घालनू ठेवतो,
आिण तरी त्यास आपला हात तोंडापयर्ंत नेण्यास शक्ती नसते.
16 िववेक दृष्टी असणार्या सात मनुष्यांपेक्षा
आळशी मनुष्य आपल्या दृष्टीने शहाणा समजतो.
17जो दुसर्यांच्या वादात पडून संतप्त होतो,
तोजवळूनजाणार्या कु याचे कानधरुनओढणार्यासारखाआहे.
18जो कोणी मखूर्मनुष्य जळते बाण मारतो,
19 तो अशा मनुष्यासारखा आहे जो आपल्या एका शेजार्याला

फसवतो,
आिण म्हणतो, मी िवनोद सांगत नव्हतो काय?
20लाकडाच्या अभावी,अग्नी िवझतो.
आिण जेथे कोठे गप्पाटप्पा करणारे नसतील तर भांडणे थांबतात.
21 जसे लोणारी कोळसा जळत्या कोळश्याला आिण लाकडे

अग्नीला,
त्याचपर्माणे भांडण पेटवायला भांडखोर लागतो.
22 गप्पाटप्पा करणार्याचे शब्द स्वािदष्ट पक्वान्नासारखे

असतात.
ते पोटाच्या आंतील भागापयर्ंत खाली जातात.
23जसे वाणी कळवळ्याची आिण दुष्ट हृदय असणे,
हे मातीच्या पातर्ाला रुप्याचा मुलामा िदल्यासारखे आहे.
24जो कोणी पर्बंधाचा दे्वष करतो तो आपल्या ओठांनी आपल्या

भावना लपवतो,
आिण तो आपल्या अंतयार्मात कपट बाळगतो;
25तो िवनमर्पणे बोलेल, पण त्याच्यावर िवश्वास ठेवू नका,
कारण त्याच्या हृदयात सात घृणा आहेत;
26तरी त्याचा दे्वष कपटाने झाकला जाईल,
आिण दुष्टपणा मंडळीसमोर उघड केला जाईल.
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27जो कोणी खड्डा खणतो तो ितच्यात पडेल,
आिण जो धोंडा लोटतो त्याच्यावर तो उलट येईल.
28 लबाड बोलणारी िजव्हा आपण िचरडून टाकलेल्या लोकांचा

दे्वष करते,
आिण फाजील स्तुती करणारे तोंड नाशाला कारण होते.

27
1 उद्यािवषयी बढाई मारू नकोस,
कारण एक िदवस काय घेऊन येईल हे तुला मािहत नाही.
2 तुझ्या स्वतःच्या मुखाने नव्हे तर दुसर्याने तुझी स्तुती करावी,
तुझ्याच ओठांनी नव्हे तर परक्याने तुझी स्तुती करावी,
3 दगड खपू वजनदार असतो आिण वाळू वजनाने भारी असते,
पण मुखार्ला िडवचणे या दोन्हीपेक्षा भारी असते.
4 क्रोधाचा क्रूरपणा आिण कोपाचा परू
पण मत्सरापुढे कोण उभा राहू शकेल?
5 गुप्त परे्मापेक्षा
उघड िनषेध चांगला आहे.
6 िमतर्ाने केलेले घाव िवश्वासू आहेत,
पण शतर्ू तुमची िवपुलतेने चंुबणे घेतो.
7जो कोणी पणूर् तृप्तआहे त्यास मधाच्या पोळाचा कंटाळा येतो,
भुकेल्याला पर्त्येक कडू गोष्ट गोड आहे.
8जसा पक्षी आपल्या घरट ापासनू भटकतो,
तसा मनुष्य जेथे कोठे राहतो तेथनू चुकून भलतीकडे जातो.
9 सुगंधी दर्व्य आिण सुवास हृदयआनंदीत करतात.
पण िमतर्ाचा गोडपण त्याच्या सल्ल्यापेक्षा उ मआहे.
10 स्वतःच्या आिणआपल्या विडलांच्या िमतर्ांना सोडू नकोस;
आिणआपल्या संकटाच्या िदवशी भावाच्या घरी जाऊ नको.
दरूवरच्या आपल्या भावाकडे जाण्यापेक्षा जवळचा शेजारी

चांगला आहे.
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11माझ्या मुला, शहाणा हो आिण माझे मनआनंदीत कर,
नंतर जो कोणी माझ्यावर टीका करेल त्यास मी उ र देईन.
12शहाणा मनुष्य संकटाला पाहतो आिण स्वतःला लपवतो,
पण भोळेपुढे जातात आिण त्यांना त्याची िकंमत द्यावी लागते.
13जो परक्याच्या कजार्साठी पैसे ठेवनू
जामीन झाला आहे त्याचे वस्तर् ठेवनू घे;
पण जेव्हा तो व्यिभचारी स्तर्ीसाठी जामीन होतो त्यास

तारणादाखल ठेव.
14 जो कोणी पहाटेस उठून आपल्या शेजार्याला मोठ ा

आवाजात आशीवार्द देतो,
तो त्यास शाप असा गणला जाईल.
15 पावसाच्या िदवसात सतत गळणारे िठपके,
भांडखोर पत्नी सारखीचआहेत.
16 ितला ताब्यात ठेवणे म्हणजे वार्याला ताब्यात ठेवण्यासारखे

आहे,
िकंवा आपल्या हातात तेल पकडून ठेवण्याचा पर्यत्न करणे.
17लोखंड लोखंडाला धारदार करते;
तसा मनुष्य आपल्या िमतर्ाचा चेहरा धारदार करतो.
18 जो कोणी अंिजराच्या झाडाची िनगा राखतो तो त्याचे फळ

खाईल.
आिण तसेच जो कोणीआपल्या धन्याचे रक्षण करतो त्याचा मान

होईल.
19 जसे पाण्यात मनुष्याच्या चेहर्याचे पर्ितिबंब जशाचे तसे

िदसते,
तसेच मनुष्याचे हृदय मनुष्याचे पर्ितिबंब दाखिवते.
20 मृतलोकआिण िवनाशस्थान ही कधीही तृप्त होत नाही.
त्याचपर्माणे मनुष्याचे डोळे *कधी तृप्त होत नाही.
21 रुप्यासाठी मसू आिण सोन्यासाठी भट्टी आहे;
आिण तसे मनुष्याची स्तुतीने पारख केली जाते.
* 27:20
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22 जरी तू मखूार्ला कुटलेल्या धान्याबरोबर उखळात घालनू
मुसळाने कुटले,

तरी त्याची मखूर्ता त्याच्यापासनू जाणार नाही.
23तूआपल्या शेरडामें ढरांना एकतर् जमनू त्यांची िस्थती जाणनू

खातर्ी कर.
आिणआपल्या कळपाकडे नीट लक्ष दे.
24 संप ी कायम िटकत नाही.
मुकुट तरी सवर् िपढ ानिपढ ा िटकेल काय?
25गवत जाते आिण पुन्हा नवीन उगवते.
आिण डोंगरावरील िहरवळकापनू गुरांढोरासाठी गोळा करण्यात

येते.
26 वस्तर्ासाठी कोकरे आहेत,
आिण बकरे शेताचे मोलआहेत.
27 बकरीचे दधू तुझ्या खाण्यासाठी व तुझ्या घरच्यांच्या

खाण्यासाठी,
आिण तुझ्या दासीचं्या पोषणापुरते तुझ्याजवळआहे.

28
1 जेव्हा कोणीएक पाठलाग करत नसले तरी दुजर्न दरू पळतात,
पण नीितमान िसंहासारखे िनभर्य राहतात.
2 देशाच्या अपराधांमुळे त्याचे पुष्कळ अिधपती होतात;
पण जेव्हा समंजस आिण सुज्ञानी माणसाच्या हातनू त्यांची

सुिस्थती दीघर्काळ राहते.
3जो राज्य करणारा पुरुष गिरबांना जाचतो,
तो काहीहीअन्न न ठेवणार्या पावसासारखा आहे.
4 जे कोणी िनयम मोडणारे ते दुजर्नांची स्तुती करतात,
पण जे िनयम पाळतात ते त्यांच्यािवरुद्ध लढतात.
5 दुष्ट मनुष्यांना न्याय समजत नाही,
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पण जे परमेश्वरास शोधतात त्यांना सवर्काही कळते.
6शर्ीमंत पुरुष असनू त्याचे मागर् वाकडे असण्यापेक्षा,
गरीब पुरुष असनू जो त्याच्या पर्ामािणकपणात चालतो तो

उ मआहे.
7जो कोणी मुलगा िनयमाचे पालन करतो तो हुशार असतो,
पण जो खादाडाचा सोबती आहे तो आपल्या विडलांना लाज

आणतो.
8जो कोणी आपले धन खपू जास्त व्याज लावनू वाढवतो
त्याची संप ी जो कोणी गिरबांवर दया करतो त्या दुसर्यासाठी

साठवतो.
9जर एखाद्याने आपला कान िनयम ऐकण्यापासनू दरू िफरवला,
त्याची पर्ाथर्नासुद्धा वीट आणणारी होईल.
10जो कोणी सरळांना बहकावनू वाईट मागार्कडे नेईल,
तो आपल्या स्वतःच्या खड्ड ात पडेल,
पण जे िनदो र्ष आहेत त्यांना चांगले वतन िमळेल.
11शर्ीमंत मनुष्य आपल्या स्वतःच्या दृष्टीने शहाणा असतो,
पणगरीब मनुष्य ज्याला समंजसपणाआहे त्यासशोधनू काढतो.
12नीितमानांचा िवजय होतो तेव्हा तेथे मोठा नावलौिकक होतो,
पण जेव्हा दुजर्न उठला, म्हणजे लोक स्वतः लपनू बसतात.
13एखाद्याने आपले पाप लपवले तर त्याची उन्नती होत नाही,
पण एखाद्याने त्याच्या पापांची कबुली िदलीआिण ते सोडून िदले

तर त्याच्यावर दया दाखवण्यात येईल.
14जर एखादा व्यक्ती वाईट करण्यात नेहमी घाबरतो *तो सुखी

आहे,
पण जो कोणी आपले हृदय कठोर करतो तो संकटात पडतो.
15गरीब लोकांवर राज्य करणारा दुष्ट अिधकारी,
गजर्णार्या िसंहासारखा िकंवा हल्ला करणार्या अस्वलासारखा

आहे.

* 28:14
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16जो कोणी अिधकारी ज्ञानहीन असतो तो क्रूर जुलमू करणारा
आहे,

पण जो अपर्ामािणकपणाचा दे्वष करतो तो िदघार्युषी होतो.
17जरएखादा मनुष्य रक्तपाताचाअपराधीआहे तर तोशवगतत

आशर्यशोधेल, पण त्यासकोणीही परतआणणारनाही.
आिण त्यास कोणीही मदत करणार नाही.
18जो सरळ मागार्ने चालतो तो सुरिक्षत राहतो,
पण ज्याचे मागर् वाकडे आहेत तो अचानक पडतो.
19 जो कोणी आपली शेती स्वतः करतो त्यास िवपुल अन्न

िमळते,
पण जो कोणी िनरथर्क गोष्टीचंा पाठलाग करतो त्यास िवपुल

दािरद्र् य येते.
20 िवश्वासू मनुष्यास महान आशीवार्द िमळतात,
पण जो कोणी झटपट शर्ीमंत होण्याचा पर्यत्न करतो त्यास

िशक्षा झाल्यावाचनू राहणार नाही.
21 पक्षपात दाखवणे हे चांगले नाही,
तरी भाकरीच्या तुकड ासाठी मनुष्य चुकीचे करील.
22 कंजसू मनुष्य शर्ीमंत होण्याची घाई करतो,
पणआपणावर दािरद्र् य येईल हे त्यास कळत नाही.
23जो कोणी आपल्या िजभेने खोटी स्तुती करतो;
त्याऐवजी जो कोणी िधक्कारतो त्यालाच नंतर अिधक अनुगर्ह

िमळेल.
24जोकोणीआपल्याआईविडलांना लुटतोआिण म्हणतो “ह्यात

काही पाप नाही,”
पण जो कोणी नाश करतो त्याचा तो सोबती आहे.
25लोभी मनुष्य संकटे िनमार्ण करतो,
पण जो परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो त्याची भरभराट होते.
26जो कोणी आपल्या हृदयावर भरवसा ठेवतो तो मखूर् आहे,
पण जो कोणी ज्ञानात चालतो तो धोक्यापासनू दरू राहतो.
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27जोकोणी गरीबाला देतो त्यासकशाचीही उणीव पडणार नाही,
पण जो कोणी त्यांना पाहनूदेखील न पािहल्यासारखे करतो

त्याच्यावर खपू शाप येतील.
28 जेव्हा दुष्ट उठतात, माणसे स्वतःला लपवतात,
पण जेव्हा दुष्ट नष्ट होतात तेव्हा नीितमान वाढतात.

29
1जर एखाद्या मनुष्यावर खपू दोषअसनूही,जोआपली मान ताठ

करतो,
तो अचानक तुटतो आिण त्यावर काही उपाय चालत नाही.
2 जेव्हा नीितमानाची वाढ होते, लोकआनंिदत होतात,
पण जेव्हा दुजर्न अिधकार चालवतात तेव्हा लोक शोक करतात.
3 ज्या कोणाला ज्ञानाची आवड आहे तो आपल्या िपत्याला

आनंिदत करतो,
पण जो कोणी वेश्येशी सोबत करतो तर तो आपल्या संप ीचा

नाश करतो.
4 राजा न्यायाने देश दृढ करतो,
पण जो कोणी लाचेची मागणी करतो तो त्याचे वाटोळे करतो.
5जो कोणी मनुष्य आपल्या शेजार्याची फाजील स्तुती करतो,
तो त्याच्या पावलासाठी जाळे पसरतो.
6 दुष्ट मनुष्य आपल्या स्वतःच्या पापाने पाशात पडतो,
पण नीितमान गाणे गाऊनआनंिदत होतो.
7नीितमान गिरबांच्या वादासाठी िवनंती करतो;
दुजर्नाला तो समजण्याची बुद्धी नसते.
8थट्टा करणारे शहराला पेटवतात;
पण सुज्ञजन क्रोधापासनू दरू िनघनू जातात.
9जर सुज्ञ मनुष्याचा मखूार्शी वाद असला तर,
मुखर् रागावला िकंवा हसला तरी काही स्वस्थता नसते.
10 रक्तिपपासू साित्वकाचा दे्वष करतात,
आिण सरळ मनुष्यास ठार मारण्यासाठी ते त्याचा शोध घेतात.
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11मखूर् आपल्या मनातील सारा राग पर्गट करतो,
पण शहाणा मनुष्य तो आवरून धरतो आिण शांत राहतो.
12जर अिधकार्याने खोट ा गोष्टीकंडे लक्ष िदले,
तर त्याचे सगळे अिधकारी वाईट होतात.
13 गरीब मनुष्य आिण जुलमू करणारा या दोघांमध्ये एक गोष्ट

समान आहे;
परमेश्वर दोघांच्याही डोळ्यांना दृष्टी देतो.
14जर राजाने गरीबांचा न्याय सत्याने केला,
तर त्याचे राजासन सवर्काळ स्थािपत होईल.
15छडी आिण सुबोध ज्ञान देतात,
पण मोकळे सोडलेले मलू आपल्या आईला लाजआणते.
16 जेव्हा दुष्ट वाढतात, तेव्हा अपराध वाढतात;
पण धािमर्कांना त्यांचे वतन पाहावयास िमळते.
17आपल्या मुलाला िशस्त लाव आिण तो तुला िवसावा देईल
आिण तो तुझा जीव आनंिदत करील.
18 जेथे कोठे भिवष्यसचूक दृष्टांत न झाल्यास लोक अनावर

होतात,
पण जो कोणी िनयम पाळतो तो सुखी होतो.
19 दास शब्दाने सुधारत नाही,
कारण जरी त्यास समजले तरी तो पर्ितसाद देणार नाही.
20 कोणी आपल्या बोलण्यात उतावळा आहे अशा मनुष्यास

पाहतोस काय?
तर त्याच्यापेक्षा मखूार्िवषयी अिधकआशा आहे.
21जर कोणी आपल्या दासास बालपणापासनू लाडाने वाढवले
तर त्याच्या शेवटी तो तर्ासदायकच होईल.
22 रागावलेला मनुष्य संकटे आणतो;
आिण क्रोधी मनुष्याकडून पुष्कळ अपराध घडतात.
23गवर् मनुष्यास खाली आणतो,
पण जो कोणी िवनमर् आत्म्याचा असतो त्याचा आदर होतो.
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24जो कोणी चोराचा भागीदार होतो, तो स्वतःचाच शतर्ू आहे;
ते शपथेखाली ठेवले जातात आिण ते काहीच बोलू शकत नाही.
25मनुष्याची भीती पाशरूप होते,
पण जो कोणी परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो तो सुरिक्षत राहतो.
26 पुष्कळजन अिधपतीची मजी र् संपादण्याचा शोध करतात,
पण परमेश्वरच लोकांचा न्याय करतो.
27अपर्ामाणीक मनुष्याचा धािमर्काला वीट येतो;
आिण सरळमागी र् मनुष्याचा दुष्टाला वीट येतो.

30
1याकेचा मुलगा आगरू याची वचने म्हणजे देववाणी आहेत.

त्या पुरुषाने इथीएलाला*, इथीएलाने उकालाला †सांिगतले,
2खिचत मी खपू क्रूर आहे मनुष्य नाही;
मला मानवजातीपर्माणे समजदार बुद्धी नाही.
3मी ज्ञान िशकलो नाही,
आिण जो पिवतर् त्याचे ज्ञान मला नाही.
4आकाशापयर्ंत चढूनकोण गेलाआहेआिणखाली उतरलाआहे?
कोणी वार्याला आपल्या ओंजळीत एकवटून घेतला आहे?
कोणी आपल्या कपड ात जलाशय बांधनू ठेवला आहे?
पृथ्वीच्या सवर् सीमा कोणी स्थािपल्या आहेत?
त्याचे नाव काय िकंवा त्याच्या मुलाचे नाव काय?
खातर्ीने ते तुला मािहत आहे काय?
5 देवाचा पर्त्येक शब्द पारखलेला आहे,
जे त्याच्या आशर्यास येतात त्यांची तो ढालआहे.
6 त्याच्या वचनात काही भर घालू नको,
घालशीलतर तो तुझा दोष उघडकरीलआिण तू लबाड ठरशील.
7मी तुझ्याजवळ दोन गोष्टी मागतो,
* 30:1 , † 30:1
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मी मरण्यापवूी र् त्या मला देण्याचे नाकारू नको.
8 पोकळ गवर् आिण लबाड ा माझ्यापासनू दरू कर;
मला खपू शर्ीमंत िकंवा खपू गरीब करू नकोस.
मला आवश्यक तेवढेच अन्न दे.
9 माझी जर अतीतृप्ती झाली तर मी तुला नाकारीन आिण

परमेश्वर कोणआहे? असे म्हणेन;
मी जर दिरदर्ी रािहलो तर मी कदािचत् चोरी करेन.
आिण माझ्या देवाच्या नामाची िनंदा करेन.
10 सेवकाची िनंदानालस्ती त्याच्या धन्याजवळ करू नको,
करशील तर तो तुला िशव्याशाप देईल आिण तू अपराधी

ठरशील.
11आपल्या िपत्याला शाप देणारा,
आिणआपल्याआईलाआशीवार्द देत नाहीअशी एक िपढीआहे,
12 त्यांच्या दृष्टीने आपणाला शुद्ध समजणारी,
पण त्यांनी स्वतःची घाण धुतलेली नाही अशी एक िपढी आहे.
13 ज्यांचे डोळे िकतीतरी गिवर्ष्ठ आहेत,
आिण ज्यांच्या पापण्या वर चढलेल्या आहेत अशी एक िपढी

आहे.
14 गरीबांना पृथ्वीतनू व गरजवंताना मनुष्यामधनू खाऊन

टाकायला,
िजचे दात तलवारीसारखे व िजच्या दाढा सुर्यांसारख्या आहेत

अशी एक िपढी आहे.
15जळवेच्या दोन मुली आहेत, त्या दे, व दे अशा ओरडतात.
तीन गोष्टी कधीही समाधानी नसतात,
चार गोष्टी, कधीही पुरे म्हणत नाही.
16 मृत्यचूी जागा, वांझ उदर,
पाण्याने तहानलेली पृथ्वी
आिण जो अग्नी पुरे कधी म्हणत नाही.
17जो डोळा िपत्याची चेष्टा करतो,
िकंवा त्याच्या आईची आज्ञा पाळणे तुच्छ मानतो,
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त्यांचे डोळे खोर्यातले डोमकावळे टोचनू बाहेर काढतील
आिण त्यास िगधडाची िपल्ले खाऊन टाकतील.
18मला तीन गोष्टी फार आश्चयार्च्या वाटतात,
चार गोष्टी, ज्या मी समजू शकत नाही.
19आकाशात उडणार्या गरुडाचा मागर्;
दगडावर चालणार्या सापाचा मागर्,
समुदर्ाच्या हृदयात जाणार्या जहाजाचा मागर्,
आिण तरुण स्तर्ीबरोबर पुरुषाच्या संबंधाचा मागर्,
20हा व्यिभचारी िस्तर्चा मागर् असाआहे; तीखाऊनतोंड पुसते,
आिण म्हणते मी काही चुकीचे केले नाही.
21तीन गोष्टीने पृथ्वी कांपते,
आिण चार गोष्टी ितला सहन होत नाहीत.
22 जेव्हा दास राजा होतो,
अन्नाने तुडंुब पोट भरलेला मखूर्;
23 िववाह झालेली तर्ासदायक स्तर्ी; मालिकणीची वारस

झालेली दासी.
24 पृथ्वीवरच्या चार गोष्टी अगदी लहान आहेत;
पण त्या अितशय शहाणपणाच्या आहेत.
25 मंुग्या अगदी लहान आिण दुबर्ल असतात,
पण तरीही त्या उन्हाळ्यात आपले अन्न साठवतात.
26ससे हे सशक्त पर्ाणी नाहीत,
पण ते खडकात आपले घर करतात.
27टोळांना राजा नसतो,
पण तरीही ते सवर् टोळीटोळीने बाहेर जातात.
28 पालआपण हातानी पकडू शकतो,
तरी ती राजाच्या महालात सापडते.
29 जे आपल्या चालण्यात डौलदार असतात असे तीन पर्ाणी

आहेत,
चौघांची आपली चालण्याची ढब सुरेख आहे,
30 िसंह सवर् पर्ाण्यात सगळ्यात बलवान आहे
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तो कोणापासनूही मागे िफरत नाही.
31गवार्ने चालणारा कोंबडा‡, बोकड;
आिण ज्याचे सैन्य त्याच्याजवळआहे असा राजा.
32जर तू गवार्ने ताठ होण्याचे मखूर्त्व केले
िकंवा दुष्टता योिजली तर आपला हात आपल्या मुखावर ठेव.
33कारण जसे दधू घुसळण्याने लोणी िनघते,
आिण नाक िपळण्याने रक्त िनघते,
तसे राग चेतवल्याने भांडणे िनमार्ण होतात.

31
1 ही लमुएल राजाची वचने आहेत त्याच्या आईने त्यास

िशकवलेली देववाणीः
2ऐक, माझ्या मुला? ऐक, माझ्या पोटच्या मुला?
ऐक, माझ्या नवसाच्या मुला?
3तू आपली शक्ती िस्तर्यांना देऊ नको,
िकंवा आपले मागर् राजांचा नाश करणार्यास देऊ नको.
4 हे लमुएला, दर्ाक्षरस िपणे हे राजांना शोभत नाही,
आिण मादक पेय कोठे आहे? असे म्हणणे अिधपतीनंा शोभत

नाही.
5 ते प्याले तर कायदा काय म्हणतो ते िवसरून जातील,
नंतर ते गरीबांचा न्याय उलटा करतील.
6जो नाशास लागला आहे त्यास मादक पेय दे.
आिण िखन्न िजवाला दर्ाक्षरस दे.
7 त्याने िपऊनआपले दािरद्र् य िवसरावे
आिण त्याने आपले सवर् क्लेश िवसरावे.
8जो कोणी स्वतःसाठी बोलू शकत नाही त्यांच्यासाठी बोल,
गरीबांच्या हक्कांसाठी आपले तोंड उघड.
‡ 30:31
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9 तू आपले मुख उघड आिण जे योग्य आहे त्याचा योग्य रीतीने
न्याय कर,

आिण ते गरीब व गरजू आहेत त्यांची बाजू मांडून त्यांना न्याय
कर.

10 हुशार व कायर्क्षम पत्नी कोणाला सापडेल?
पण ितचे मोल मौल्यवान खड ांपेक्षा अिधकआहे.
11 ितच्या पतीचे मन ितच्यावर भरवसा ठेवते,
तो कधीही गरीब होणार नाही.
12ती आपल्या आयुष्याच्या सवर् िदवशी
त्याच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करते आिण अिनष्ट करत नाही.
13ती लोकर आिण ताग िनवडते,
आिणआपल्या हातांनी आनंदाने काम करते.
14ती व्यापार्याच्या जहाजासारखी आहे,
ती आपले अन्न दुरूनआणते.
15 रातर् गेली नाही तोच ती उठून,
आपल्या कुटंुबासाठी अन्न िशजवते,
आिण नोकर मुलीनंा काय करायचे ते काम वाटून देते.
16ती शेतािवषयी िवचार करून ते िवकत घेते,
ती आपल्या हातांच्या शर्माने दर्ाक्षाचे मळे लावते.
17ती स्वतःला बलरुप पोशाख घालते,
आिणआपले बाहू बळकट करते.
18आपला उद्योग फायदेशीर आहे हे ितला कळते;
सवर् रातर्ी ितचा िदवा िवझत नाही.
19ती आपला हात चातीला लावते,
आिण ती गंुडाळलेला दोरा धरते.
20ती आपला हात नेहमी गरीबांसाठी उघडते;
ती गरजवंतास देण्यास आपला हात पुढे करते.
21आपल्या कुटंुबासाठी ितला बफार्चे भय वाटत नाही,
कारण ितचे सवर् कुटंुब िकरिमजी वस्तर् पांघरलेले असते.



31:22 lxxvii नीितसतूरे् 31:31

22ती आपल्या अंथरुणावर टाकायला चादरी
आिण पांघरायला तलम तागाचे जांभळे वस्तर् तयार करते.
23 ितचा पती वेशीत,
देशातल्या विडलांमध्ये बसलेलाअसता त्यासलोकओळखतात.
24ती तागाची वस्तरे् करते आिण ते िवकते,
ती व्यापार्यांना कमरबंध पुरवते.
25 बल वआदर ितचे वस्तर् आहेत,
आिण ती येणार्या काळामध्ये आनंदी राहू शकते.
26 ितच्या मुखातनू सुज्ञतेचे बोल िनघतात.
आिण दयेचा िनयम ितच्या िजभेवर आहे.
27ती कधीही आळशी नसते;
ती आपल्या कुटंुबाच्या मागार्कडे लक्ष देते,
आिणआळसाची भाकर खात नाही.
28 ितची मुले उठतात आिण ती त्यांना जे काही आनंद देईल ते

देते;
ितचा पती ितची पर्शंसा करून, म्हणतो,
29 “पुष्कळ िस्तर्यांनी चांगले केले आहे,
पण तू त्या सवार्ंहनू उत्कृष्ट आहेस.”
30लावण्य फसवे आहे आिण सौंदयर् हे व्यथर् आहे,
पण तू जी स्तर्ी परमेश्वराचे भय धरते ितची पर्शंसा होते.
31 ितच्या हाताचे फळ ितला द्या,
आिण ितच्या कृत्यांनी भर वेशीत ितची पर्शंसा होवो.
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