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நீத ெமாழிகள்

முகவுைர
௧ இைவ தாவீதன் மகனான

சாெலாேமான் கற்ப த்த ஞான
ேபாதைனகள். சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்
அரசனாக இருந்தான். ௨ ஜனங்கள்
புத்த சாலிகளாக இருக்கும்ெபாருட்டும்,
ெசய்யத்தக்க ேநர்ைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்யும்ெபாருட்டும் இந்த
ஞானவார்த்ைதகள் எழுதப்பட்டுள்ளன.
இந்த வார்த்ைதகள், ஜனங்கள் ஞான
ேபாதைனகைளப் புரிந்துெகாள்ள
உதவும். ௩ இந்த ஞானவார்த்ைதகள்
ஜனங்களுக்குத் தங்களுைடய மனம்
ேநர்ைமயான வழியல் ெசல்ல
ேபாத க்கும். ஜனங்கள் ேநர்ைமேயாடும்,
நயாயத்ேதாடும் நல்லவர்களாகவும்
தங்கள் புத்தையச் சரியான வழியல்
ெசலுத்த இந்த ஞானவார்த்ைதகள்
ேபாத க்கும். ௪ஞானத்ைத அைடய வரும்பும்
ஜனங்களுக்கு இந்த ஞானவார்த்ைதகள்
ேபாத க்கும். இந்த ஞானவார்த்ைதகள்
இளந்தைலமுைறயனருக்கு அவர்கள்
அறய ேவண்டியவற்ைறயும் அைத
எப்படி உபேயாகப்படுத்த ேவண்டும்
என்பைதக் குற த்தும் ேபாத க்கும்.
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௫ அறவாளிகள்கூட இந்த வார்த்ைதகைளக்
கவனிக்கேவண்டும். இைத அவர்கள்
கற்று ேமலும் ஞானிகளாவார்கள்.
ப ரச்சைனகைளச் சரிெசய்துெகாள்ளும்
தறைமெகாண்ட ஜனங்கள் இவற்றன்மூலம்
ேமலும் புரிந்துெகாள்ளும் தறைமையப்
ெபறலாம். ௬ பன்னர் நீத க்கைதகைளயும்,
அதன் அர்த்தங்கைளயும் அந்த ஜனங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியும். அறவாளிகள்
ெசால்வைத அந்த ஜனங்களால்
புரிந்துெகாள்ளமுடியும்.
௭ ஒருவன் ெசய்யேவண்டிய

முதலாவது காரியம், கர்த்தருக்கு
கனம் ெசலுத்துவைதயும் அவருக்குக்
கீழ்ப்படிவைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
அதுதம்ைமஉண்ைமயானஞானத்ைதப்ெபற
வழிநடத்தும். ஆனால், தீய ஜனங்கள்
உண்ைமயான ஞானத்ைதயும்
ஒழுக்கத்ைதயும்ெவறுக்கறார்கள்.

சாெலாேமான் தன் மகனுக்குச் ெசான்ன
அறவுைர
௮ என் மகேன! உன் தந்ைத உன்ைன

தருத்தும்ேபாது கீழ்ப்படியேவண்டும்.
நீ உன் தாயன் ேபாதைனகைளயும்
தள்ளிவ டேவண்டாம். ௯ உனது தாயும்
தந்ைதயும் ெசால்லுகற வார்த்ைதகள்
உன் தைலக்கு அலங்காரமான க ரீடமாக
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இருக்கும். அைவ உன் கழுத்துக்கு அழகான
மாைலயாகவளங்கும்.
௧௦ என் மகேன! பாவத்ைத

வரும்புக றவர்கள், அவர்கள்
உன்ைனயும் தீயெசயல்கைள ெசய்யும்படி
தூண்டுவார்கள். நீ அவர்கைளப் பன்பற்றக்
கூடாது. ௧௧ அந்தப் பாவ கள் உன்னிடம்,
“எங்கேளாடு வா, நாம் ஒளித்தருப்ேபாம்.
ஒன்றும் அறயாதவர்கைளக் ெகால்லும்படிக்
காத்தருப்ேபாம். ௧௨ நாம் அவர்கைள மரண
இடத்த ற்கு அனுப்புேவாம். நாம் அவர்கைள
அழித்து கல்லைறக்கு அனுப்புேவாம்.
௧௩ நாம் வைலமத ப்புள்ள உயர்ந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் தருடுேவாம். நாம்
இவற்றால் நம் வீடுகைள ந ரப்புேவாம்.
௧௪ எனேவ எங்கேளாடு வா. இவற்ைறச்
ெசய்ய உதவு. இதல் கைடப்பைத நாம்
பங்க ட்டுக்ெகாள்ேவாம்” என்பார்கள்.
௧௫ என் மகேன அவர்கைளப் பன்பற்ற ச்

ெசல்லாேத. அவர்கள் வாழ்க ற வாழ்க்ைக
முைறயல் ஒரு அடிகூட எடுத்து ைவக்காேத.
௧௬ அந்தத் தீயவர்கள் எப்ெபாழுதும்
தீைம ெசய்யேவ தயாராக இருப்பார்கள்.
எப்ெபாழுதும் அவர்கள் ஜனங்கைளக்
ெகால்வைதேயவரும்புவார்கள்.
௧௭ ஜனங்கள் வைலைய வ ரித்துப்

பறைவகைளப் ப டிக்க றார்கள். ஆனால்
பறைவகள்கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
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அதைனப் ப டிக்க வைலைய வ ரிப்பது வீண்.
௧௮ அந்தத் தீயவர்கள் மைறந்துெகாண்டு
மற்றவர்கைளக் ெகால்ல வைல
வ ரிப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள்
உண்ைமயல் தங்களுக்காகேவ வைலைய
வ ரிக்க றார்கள். அவர்கள் தம் ெசாந்த
வைலயாேலேய அழிந்து ேபாவார்கள்.
௧௯ ேபராைச உைடயவர்கள் எப்ெபாழுதும்
அதனாேலேயஅழிந்துேபாவார்கள்.

நல்லெபண்மணியானஞானம்
௨௦ கவனியுங்கள்! ஞானம் ஜனங்களுக்குப்

ேபாத க்க முயற்ச ெசய்க றாள். வீதகளிலும்
சந்ைதயலும் நன்று அவள் (ஞானம்)
சத்தமிடுக றாள். ௨௧ அவள் ெநரிசலான
ெதருமுைனகளில் நன்று கூப்படுகறாள்.
நகர வாசல் அருகல் நன்றுெகாண்டு
ஜனங்கள் தன்ைனக் கவனிக்கும்படி முயற்ச
ெசய்க றாள்.
௨௨ ஞானம் ெசால்க றதாவது, “நீங்கள்

முட்டாள்கள், நீங்கள் ெதாடர்ந்து
எவ்வளவுகாலம் முட்டாள்தனமாக
ெசயல்படுவீர்கள்? நீங்கள் எவ்வளவு
காலம் ஞானத்ைதக் ேகலிச் ெசய்வீர்கள்?
நீங்கள் ெதாடர்ந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு
அறைவ ெவறுப்பீர்கள்? ௨௩ நீங்கள் எனது
ஆேலாசைனகைளயும், ேபாதைனகைளயும்
ேகட்டிருக்க ேவண்டும். எனக்குத்
ெதரிந்த எல்லாவற்ைறயும் நான்
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உங்களுக்குச் ெசால்லியருந்தருப்ேபன்.
என் அறைவெயல்லாம் உங்களுக்கு
வழங்கயருந்தருப்ேபன்.
௨௪ “நான் ெசால்வைதக் கவனிக்க நீங்கள்

மறுத்துவ ட்டீர்கள். நான் உதவ முயன்ேறன்.
நான் ைகெகாடுக்க வந்ேதன். ஆனால் என்
உதவைய ஏற்க மறுத்துவ ட்டீர்கள். ௨௫எனது
அறவுைரகைளக் ேகட்காமல் நீங்கள்
தரும்ப க்ெகாண்டீர்கள். என்வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தீர்கள். ௨௬ எனேவ,
உங்கள்துன்பத்ைதக்கண்டுநான்ச ரிப்ேபன்.
உங்களுக்குத் துன்பம் வருவைதப்
பார்த்து நான் மக ழ்ச்ச அைடேவன்.
௨௭ ஒரு ெகாடிய புயைலப்ேபான்று
ெபருந்துன்பம் உங்களுக்கு வரும்.
ெபருங்காற்ைறப்ேபான்று அது உங்கள் ேமல்
ேமாதும். உங்கள் துன்பமும் கவைலகளும்
உங்கள்ேமல்சுைமயாகஅழுத்தும்.
௨௮ “இைவெயல்லாம் நடக்கும்ேபாது

நீங்கள் என்ைன உதவக்காக அைழப்பீர்கள்.
ஆனால் நான் உதவெசய்யமாட்ேடன்.
என்ைன நீங்கள் ேதடுவீர்கள், ஆனால்
உங்களால் என்ைனக் கண்டு படிக்க
முடியாது. ௨௯ நீங்கள் என் அறைவ
வரும்பாததால் நான் உதவ ெசய்யமாட்ேடன்.
நீங்கள் கர்த்தருக்குப் பயப்படவும் அவைர
மத க்கவும், கனப்படுத்தவும் மறுத்தீர்கள்.
௩௦ நீங்கள் என்னுைடய அறவுைரகைளக்
ேகட்க மறுத்தீர்கள். நான் உங்களுக்குச்
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சரியான பாைதையக் காட்டியேபாது நீங்கள்
ேகட்கவல்ைல. ௩௧ நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த
வழிய ேலேய ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த ஆேலாசைனையப்
பன்பற்றனீர்கள். உங்கள் ெசாந்த
ெசய்ைககளினால் வந்த வைளவுகைள
நீங்கள் இப்ெபாழுது ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தான்
ேவண்டும்.
௩௨ “முட்டாள்கள் அறைவப் பன்பற்ற

மறுப்பதால் மரணமைடவார்கள்.
தங்கள் முட்டாள்தனமான பாைதயல்
ெதாடர்ந்து ெசல்வதல் அவர்கள் மக ழ்ச்ச
அைடக றார்கள். இது அவர்கைள
அழித்துவடும். ௩௩ ஆனால் எனக்குக்
கீழ்ப்படிக றவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான்.
அவன் வசதயாக இருப்பான். அவன்
தீைமக்குப் பயப்படேவண்டியதல்ைல.”

௨
ஞானத்தன்உைரையக் ேகளுங்கள்
௧ என் மகேன நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற

ஏற்றுக்ெகாள். என் கட்டைளகைள
நைனவல்ெகாள். ௨ ஞானத்தன்
குரைலக் ேகட்டு உன்னால் முடிந்தவைர
புரிந்துெகாள்ளமுயற்ச ெசய். ௩ஞானத்ைதக்
கூப்படு. புரிந்துெகாள்ளுவதற்காகச்
சத்தமிடு. ௪ஞானத்ைத ெவள்ளிையப்ேபால்
ேதடு, மைறந்துள்ள புைதயல்கைளத்
ேதடுவதுேபான்று ேதடு. ௫ நீ
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இவற்ைறச் ெசய்தால், கர்த்தைர மத க்கக்
கற்றுக்ெகாள்வாய். நீ உண்ைமய ேலேய
ேதவைனப்பற்ற க்கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
௬ கர்த்தர் ஞானத்ைதக் ெகாடுக்க றார்.

அவரது வாயலிருந்து அறவும்
புரிந்துெகாள்ளுதலும் வருகன்றன.
௭நல்லவர்களுக்கும்ேநர்ைமயானவர்களுக்கும்
அவர் உதவ ெசய்க றார். ௮ மற்றவர்களிடம்
ேநர்ைமயாக நடந்துெகாள்பவர்கைள அவர்
காப்பாற்றுகறார். அவர் தனது பரிசுத்தமான
ஜானங்கைளக்காக்க றார்.
௯ கர்த்தர் உனக்கு ஞானத்ைதக்

ெகாடுப்பார். அப்ேபாது நீ
நல்லவற்ைறயும், ேநர்ைமயானவற்ைறயும்,
சரியானவற்ைறயும் புரிந்துெகாள்ளுவாய்.
௧௦ ஞானம் உனது இருதயத்த ற்குள் வரும்.
உனதுஆத்துமாஅறவால்மக ழ்ச்ச அைடயும்.
௧௧ ஞானம் உன்ைனக் காப்பாற்றும்.

புரிந்துெகாள்ளுதல் உன்ைனப் பாதுகாக்கும்.
௧௨ ஞானமும் புரிந்துெகாள்ளுதலும்
ெகட்டவர்கைளப் ேபான்று தீயவழியல்
ெசல்வைதத் தடுக்கும். அந்த ஜனங்களின்
வார்த்ைதகளில்கூட தீைம இருக்கும்.
௧௩அவர்கள் ேநர்ைமையயும், நன்ைமையயும்
வ ட்டுவ ட்டு பாவத்தன் இருளில்
வாழ்க றார்கள். ௧௪அவர்கள்தீைமெசய்வதல்
மக ழ்ச்ச அைடக றார்கள். ெகட்ட வழிகளில்
ெசல்வதல் சந்ேதாஷம் அைடக றார்கள்.
௧௫ அவர்கள் நம்ப க்ைகக்குரியவர்களல்ல.
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அவர்கள் ெபாய் ெசால்லுவார்கள்,
ஏமாற்றுவார்கள். ஆனால் உனது
ஞானமும் புரிந்துெகாள்ளுதலும் இைவ
அைனத்தலுமிருந்து உன்ைன வலக்க
ைவக்கும்.
௧௬ அந்நய ெபண்ணிடமிருந்து ஞானம்

உன்ைனப் பாதுகாக்கும். ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகைளப் ேபச உன்ைனத்
தன்ேனாடு ேசர்ந்து பாவம்ெசய்யத்தூண்டும்
அவளிடமிருந்து ஞானம் உன்ைனக்
காக்கும். ௧௭ அப்ெபண் இளைமயல்
தருமணமாக த் தன் கணவைனவட்டு
வலகயருக்கலாம். அவள் ேதவனுக்கு
முன் ெசய்த தனது தருமண ஒப்பந்தத்ைத
மறந்தாள். ௧௮ அவளுைடய வீட்டிற்குள்
ெசல்வது மரணத்தற்கு வழிவகுக்கும்.
ெதாடர்ந்து அவைளப் பன்பற்ற நீ ெசன்றால்
அவள் உன்ைனக் கல்லைறக்கு அைழத்துச்
ெசல்வாள். ௧௯ அவள் ஒரு கல்லைறையப்
ேபான்றவள். அவளிடத்தல் ெசல்பவன்
ஒருேபாதும் தரும்ப வருவதல்ைல. அவன்
தன்வாழ்ைவஇழப்பான்.
௨௦ ஞானம் நீ நல்லவர்கைள

முன்மாத ரியாகக் ெகாண்டு பன்பற்ற ச்
ெசல்ல உதவெசய்யும். நல்லவர்களின்
வழியல் நீ வாழ ஞானம் உதவ
ெசய்யும். ௨௧ சரியான வழியல்
வாழ்க றவர்கள் தங்கள் நாட்டிேலேய
வாழ்வார்கள். எளிைமயானவர்களும்
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ேநர்ைமயானவர்களும் தம் ெசாந்த ஊரில்
ெதாடர்ந்துவாழலாம்.
௨௨ ஆனால் ெபாய்ேபசுக றவர்களும்

ஏமாற்றுகறவர்களும் தம் நாட்ைட
இழப்பார்கள். தீயவர்கள் தம் ெசாந்த
நாட்டிலிருந்துெவளிேயற்றப்படுவார்கள்.

௩
௧ என் மகேன! என் ேபாதைனகைள

மறவாேத. நான் ெசய்யச் ெசால்பவற்ைற
நைனத்துக்ெகாள். ௨ நான் ேபாத க்கும்
பாடங்கள் உனக்கு நீண்ட, மக ழ்ச்ச யான,
அதக சமாதானமுள்ளவாழ்ைவத்தரும்.
௩ அன்பு ெசலுத்துவைத வ ட்டுவ டாேத.

எப்ெபாழுதும் உண்ைமயுள்ளவனாகவும்,
நம்ப க்ைகக்குரியவனாகவும் இரு. நீ
இவற்ைற உன்னில் ஒரு பகுதயாக
ைவத்துக்ெகாள். இவற்ைற உன் கழுத்ைதச்
சுற்ற அணிந்துெகாள். இதைன உன்
இதயத்தல் எழுத க்ெகாள். ௪ ேதவனும்,
ஜனங்களும் உன்ைன ஞானவான் என்று
எண்ணுவார்கள். ேதவனுக்கும்,மனிதருக்கும்
நீ நல்லவனாகஇருப்பாய்.
௫ கர்த்தைர முழுைமயாக நம்பு. உன்

ெசாந்த அறைவச் சார்ந்து இருக்காேத. ௬ நீ
ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ேதவனுைடய
ச த்தத்ைதஅற ந்த ட முயற்ச ெசய். அப்ேபாது
அவர் உனக்கு உதவுவார். ௭ உன் ெசாந்த
ஞானத்ைதச் சார்ந்து இருக்காேத. ஆனால்
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கர்த்தைர மத த்து தீயவற்றல் இருந்து
வலகயரு. ௮ நீ இதைனச் ெசய்தால், இது
உன் உடலுக்கு மருந்ைதப் ேபான்றது. இது
உன்ைன பலப்படுத்தும் புத்துணர்ச்சயான
பானத்ைதப் ேபான்றது.
௯ உனது ெசல்வத்தால் கர்த்தைர

மகைமப்படுத்து. உன்னிடம் இருப்பதல்
ச றப்பானைத அவருக்குக் ெகாடு.
௧௦ அப்ேபாது உனக்குத் ேதைவயான
அைனத்ைதயும் நீ ெபறுவாய் உனது
களஞ்சயங்கள் தானியங்களால் ந ரம்பும்.
உனது பாத்த ரங்கள் த ராட்ைசரசத்தால்
ந ரம்பும்.
௧௧ என் மகேன! ச ல ேநரங்களில்

நீ தவறு ெசய்துவ ட்டதாகக் கர்த்தர்
அறவுறுத்தலாம். ஆனால் இந்தத்
தண்டைனகளுக்காகக் ேகாபப்படாேத.
அதலிருந்து கற்றுக்ெகாள்ள முயற்ச ெசய்.
௧௨ ஏெனன்றால் கர்த்தர் தான் ேநச க்க ற
ஜனங்கைளச் ெசம்ைமப்படுத்துகறார். ஆம்
ேதவன் ஒரு தந்ைதையப் ேபான்று தாம்
ேநச க்கும்மகைனத்தண்டிக்க றார்.
௧௩ ஞானத்ைத அைடக ற மனிதன்

மிகவும் மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான். அவன்
புரிந்துக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாது
ஆசீர்வத க்கப்படுக றான். ௧௪ ஞானத்தால்
வருகற இலாபமானது ெவள்ளிையவ ட
உயர்வானது. ஞானத்தால் வருகற
இலாபமானது சுத்தத் தங்கத்ைதவ ட
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உயர்வானது. ௧௫ ஞானமானது
நைககைளவ ட மத ப்புமிக்கது.
ஞானத்ைதப்ேபான்று வைலமத ப்புைடயது
ேவெறான்றும்உனக்குத் ேதைவயாகாது.
௧௬ ஞானமானது உனக்கு நீண்ட

வாழ்நாைளயும் ெசல்வத்ைதயும்
மத ப்ைபயும் தரும். ௧௭ ஞானமுைடயவர்கள்
சமாதானத்ேதாடும் மக ழ்ச்ச ேயாடும்
வாழ்கன்றனர். ௧௮ ஞானமானது
வாழ்வளிக்கும் மரம் ேபான்றது.
அதைன ஏற்றுக்ெகாள்பவர்களுக்கு முழு
வாழ்க்ைகையயும் தருகன்றது. ஞானத்ைதப்
ெபற்றவர்கள் உண்ைமயல் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருக்க றார்கள்.
௧௯ இப்பூமிைய உருவாக்கக் கர்த்தர்

ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தனார். வானத்ைத
உருவாக்கக் கர்த்தர் தன் அறவாற்றைலப்
பயன்படுத்தனார். ௨௦ கடைலயும்
மைழையக் ெகாடுக்கும் ேமகத்ைதயும்
உருவாக்கக் கர்த்தர் தன் அறவாற்றைலப்
பயன்படுத்தனார். ஞானத்தன்மூலம்வானம்
மைழையப்ெபாழிந்தது.
௨௧ என் மகேன, எப்ேபாதும் உனது

ஞானத்ைதயும், புரிந்துெகாள்ளும்
சக்தையயும் பாதுகாத்துக்ெகாள்.
உனது ச ந்தைனையயும், ஆற்றைலயும்,
அறவுப்பூர்வமாகத் த ட்டமிடும்
த றைமையயும்காத்துக்ெகாள். ௨௨ஞானமும்,
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அறவும் உனக்கு வாழ்க்ைகையக் ெகாடுத்து
அதைனஅழகுள்ளதாக்கும்.
௨௩ அதனால் நீ பாதுகாப்பாக வாழலாம்.

நீ வழாமல் இருக்கலாம். ௨௪ நீ
படுத்தருந்தாலும் பயப்படேவண்டாம்.
நீ ஓய்வாக இருந்தால் உன் தூக்கம்
சமாதானமாக இருக்கும். ௨௫-௨௬ த டீெரன
உனக்கு ஏற்படுகன்றஅழிவுக்கு பயப்படாேத.
தீய ஜனங்கள் என்ன ெசய்வார்கேளா என்று
பயப்படாேத. ஏெனன்றால் கர்த்தர் உனக்குப்
ெபலன் தந்து கண்ணியலிருந்து உன்ைன
வலக்க க்காப்பார்.
௨௭ உன்னால் முடிந்த எல்லா ேநரத்தலும்,

உன் உதவையத் ேதைவயானவர்களுக்குச்
ெசய். ௨௮ உன் அயலான் உன்னிடம்
இருப்பதல் ஏதாவது ேகட்டால் அவனுக்கு
அதைன உடேனேய ெகாடுத்துவடு; “நாைள
மீண்டும்வா” என்றுெசால்லாேத.
௨௯ உன் அண்ைடவீட்டானுக்கு எத ராக

எந்தத் த ட்டங்கைளயும் ேபாடாேத.
பாதுகாப்புக்காக நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெநருங்க வாழுங்கள்.
௩௦ சரியான காரணமின்ற ஒருவைன

நீ நீத மன்றத்துக்கு இழுக்காேத. அவன்
உனக்குத் தீைம ெசய்யாத பட்சத்தல் நீ
அவ்வாறுெசய்யாேத.
௩௧ ச ல ஜனங்கள் வைரவ ேல

ேகாபங்ெகாண்டு உடேன தீைம
ெசய்வார்கள். நீ அவ்வாறு இராேத.
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௩௨ ஏெனன்றால் ெகட்டவர்கைளக் கர்த்தர்
ெவறுக்க றார். ேமலும் கர்த்தராக ய ேதவன்
நல்லவர்கைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும்
ஆதரிக்க றார்.
௩௩ தீயவர்களின் குடும்பங்களுக்குக்

கர்த்தர் எத ராக உள்ளார். ஆனால்
நல்லவர்களின் குடும்பத்ைத அவர்
ஆசீர்வத க்க றார்.
௩௪ ஒருவன் ெபருைமக்ெகாண்டு

மற்றவர்கைள இகழ்ச்ச ெசய்தால்
கர்த்தர் அவைனத் தண்டிப்பார். அேதாடு
அவைனக் ேகலிக்குள்ளாக்குவார்.
தாழ்ைமயுள்ளவர்களிடம் கர்த்தர் தயேவாடு
இருக்க றார்.
௩௫ ஞானமுள்ள ஜனங்கள் வாழும்

வாழ்க்ைக ெபருைமையக் ெகாண்டுவரும்.
மூடர் வாழும் வாழ்க்ைக அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவரும்.

௪
௧ பள்ைளகேள, உங்கள் தந்ைதயன்

ேபாதைனகைளக் கவனமுடன்
ேகளுங்கள். அப்ெபாழுது தான் நீங்கள்
புரிந்துக்ெகாள்வீர்கள். ௨ ஏெனன்றால்
நான் உங்களுக்குப் ேபாத ப்பைவெயல்லாம்
மிக முக்கயமானைவ, நல்லைவ. எனேவ
எனது ேபாதைனகைள எக்காலத்தலும்
மறக்கேவண்டாம்.
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௩ ஒரு காலத்தல் நானும் இளைமயாக
இருந்ேதன். நான் என் தந்ைதயன்
சறய ைபயனாகவும், என் தாயன் ஒேர
மகனாகவும் இருந்ேதன். ௪ என் தந்ைத
இவற்ைற எனக்குக் கற்றுத்தந்தார்.
அவர், “நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற
நைனவல் ைவத்துக்ெகாள். எனது
கட்டைளகளுக்கு அடிபணி. அப்ேபாது
நீ வாழ்வாய். ௫ ஞானத்ைதயும்
புரிந்துெகாள்ளுதைலயும் ெபற்றுக்ெகாள்.
என் வார்த்ைதகைள மறக்காேத.
எப்ெபாழுதும் என் அறவுைரகைளப்
பன்பற்று. ௬ ஞானத்தலிருந்து வலகாேத.
ப றகு ஞானம் உன்ைனக் காப்பாற்றும்.
ஞானத்ைத ேநச , ஞானம் உன்ைனப்
பாதுகாக்கும்” என்றார்.
௭ நீ ஞானத்ைதப் ெபற வரும்பும்ேபாேத

உன்னில் ஞானம் துவங்கும். எனேவ,
ஞானத்ைதப் ெபற உனக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் பயன்படுத்து. பன்னர்
நீ ஞானத்ைதப் ெபறுவாய். ௮ ஞானத்ைத
ேநச , ஞானம் உன்ைனப் ெபரியவனாக்கும்.
ஞானத்ைத முக்கயமுள்ளதாக்கு. ஞானம்
உனக்கு மத ப்ைபக் ெகாண்டுவரும். ௯ உன்
வாழ்வல் ந கழும் அைனத்தலும் ஞானேம
மிகஉயர்ந்ததாகஇருக்கும்.
௧௦மகேன, நான்ெசால்வைதக்கவனி. நான்

ெசால்லுகறபடி ெசய்தால் நீ நீண்ட காலம்
வாழலாம். ௧௧ நான் உனக்கு ஞானத்ைதப்
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பற்ற ப் ேபாத த்தருக்க ேறன். நான்
ேநரான பாைதயல் உன்ைன வழிநடத்த ச்
ெசன்றருக்க ேறன். ௧௨ இப்பாைதயல்
ெதாடர்ந்து ெசல், உனது கால்கள் எந்த
வைலக்குள்ளும் அகப்படாது. இடறவழாமல்
உன்னால் ஓடமுடியும். நீ ெசய்ய முயலுகற
ெசயல்களில் எல்லாம் பாதுகாப்பாக
இருக்கலாம். ௧௩ எப்ேபாதும் இந்த
அறவுைரகைள நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்.
அவற்ைற மறக்காேத. அைவ உனது
ஜீவனாகும்.
௧௪தீயவர்கள் நடந்துெசல்லுகற பாைதயல்

நீ ேபாக ேவண்டாம். அவர்கைளப்ேபால
வாழாேத. அவர்கைளப் ேபான்று இருக்கவும்
முயலேவண்டாம். ௧௫ பாவத்தலிருந்து
வலக இரு. அதன் அருகல் ேபாகாேத.
ேநராகக் கடந்துெசல். ௧௬ தீைமையச்
ெசய்துமுடிக்கும்வைர ெகட்டவர்களால்
தூங்கமுடியாது. அடுத்தவைனப்
புண்படுத்தாமல்அவர்களால்தூங்கமுடியாது.
௧௭ அவர்களால் மற்றவர்களுக்குத்
தீைம ெசய்யாமலும் மற்றவர்கைளப்
புண்படுத்தாமலும்வாழமுடியாது.
௧௮ நல்லவர்கள் அதகாைல

ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றவர்கள். சூரியன்
உதக்கும்ேபாது நாளானது ப ரகாசமும்,
மக ழ்ச்ச யும் அைடகன்றது. ௧௯ ஆனால்
தீயவர்கேளா இருண்ட இரைவப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கள் இருளில்
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காணாமற்ேபாவார்கள். அவர்கள்
தங்களால் பார்க்க முடியாதவற்றல்
வழுந்துவடுவார்கள்.

௨௦என்மகேன,நான்ெசால்லுகன்றவற்ைறக்
கவனி. என் வார்த்ைதகைள
ஜாக்க ரைதயுடன் ேகள். ௨௧ என்
வார்த்ைதகள் உன்ைனவட்டுப் ேபாகாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். நான்ெசால்லுகன்றவற்ைற
நைனவுபடுத்த க்ெகாள். ௨௨ என்ைனக்
கவனிக்கன்றவர்களுக்கு எனது
ேபாதைனகள் வாழ்ைவத் தரும்.
எனது வார்த்ைதகள் உடலுக்கு நல்ல
ஆேராக்கயத்ைதத் தரும். ௨௩ உன்
எண்ணங்களில் எச்சரிக்ைகயாக இருப்பது
உனக்கு மிக முக்கயமானதாகும்.
உன் எண்ணங்கள் உன் வாழ்ைவக்
கட்டுப்படுத்தும்.

௨௪ உண்ைமைய வைளக்காேத.
சரிய ல்லாதவற்ைறச் சரிெயன்று
ெசால்லாேத. ெபாய்கைளச் ெசால்லாேத.
௨௫ நல்ல மற்றும் ஞானமுள்ள உன்
குறக்ேகாள்களிலிருந்து வலகவ டாேத.
௨௬ நீ ெசய்கன்றவற்றல் எச்சரிக்ைகயாக
இரு. நல்லவாழ்க்ைகையநடத்து. ௨௭ேநரான
பாைதயல்இருந்துவலகாேத. அப்பாைதேய
நல்லதும் சரியானதும் ஆகும். ஆனால்
எப்ெபாழுதும்தீைமயல்இருந்துவலகயரு.
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௫
வபச்சாரத்ைதவ ட்டுவலக்கும்ஞானம்
௧ என் மகேன, எனது ஞானமுள்ள

ேபாதைனையக் கவனமுடன் ேகள்.
அறைவப் பற்றய என் வார்த்ைதகளில்
கவனம் ெசலுத்து. ௨ ப றகு ஞானத்ேதாடு
வாழ்வதற்கு நைனவுெகாள்வாய். நீ என்ன
ெசால்வாேயா அதல் கவனமாக இருப்பாய்.
௩ அடுத்தவனின் மைனவயனுைடய
வார்த்ைதகள் இனிைமயாகத் ேதான்றலாம்.
அவளது வார்த்ைதகள் இனிப்பாகவும்,
கவர்ச்ச யாகவும் ேதான்றலாம். ௪ ஆனால்
முடிவல் அவள் உனக்குக் கசப்ைபயும்
ேவதைனயுேம தருவாள். அந்த
ேவதைனயானது வஷத்ைத ேபான்று
ெகாடுைமயானதாகவும், வாைளப் ேபான்று
கூர்ைமயானதாகவும் இருக்கும். ௫ அவளது
கால்கள் மரணத்ைத ேநாக்க ப் ேபாகும்.
அவள் உன்ைன ேநரடியாகக் கல்லைறக்ேக
அைழத்துச் ெசல்வாள். ௬ அவைளப்
பன்பற்ற ச் ெசல்லாேத. அவள் சரியான
பாைதையத் தவறவ ட்டவள். அவளுக்கு
அைதப்பற்றயும் ெதரியாது. எச்சரிக்ைகயாக
இரு. வாழ்வுக்கானவழிையபன்பற்ற ச்ெசல்.
௭ என் பள்ைளகேள! இப்ெபாழுது

நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். நான்
ெசால்லுகன்றவற்ைற மறந்துவ டாதீர்கள்.
௮வபச்சாரம்என்னும்பாவத்ைதச்ெசய்கன்ற



நீத ெமாழிகள்௫:௯ xviii நீத ெமாழிகள்௫:௧௫-௧௬

ெபண்ணிடமிருந்து வலக நல். அவளது
வீட்டுக் கதவன் அருகல் ேபாகாேத. ௯ நீ
அவற்ைற ெசய்தால் நீ ெபறேவண்டிய
மத ப்ைப மற்ற ஜனங்கள் ெபறுவார்கள்.
நீ வருடக்கணக்கல் உைழத்துப் ெபற்றப்
ெபாருட்கைளஅந்நயன்ஒருவன்ெபறுவான்.
முடிவல் உன் வாழ்ைவ இழப்பாய்.
தீயவர்கள் உன்னிடமிருந்து அதைன
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ௧௦ உனக்குத்
ெதரியாதவர்கள் வந்து உன் ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். உனது உைழப்பன்
பலைன மற்றவர்கள் அைடவார்கள்.
௧௧ உன் வாழ்வன் முடிவல் நீ உனது
ெசயைலக்குறத்து வருத்தப்படுவாய். உன்
வாழ்க்ைகைய நீேய அழித்துக்ெகாள்க றாய்.
ஆேராக்கயமும் உனக்குச் ெசாந்தமான
அைனத்தும் அழியும். ௧௨-௧௩ ப றகு நீ, “நான்
ஏன் என் ெபற்ேறார்கள் ெசான்னைதக்
ேகட்காமல் ேபாேனன். என் ேபாதகர்கள்
ெசான்னைத ஏன் ேகட்காமல் ேபாேனன்.
நான் ஒழுக்கமாய் இருக்க மறுத்ேதன்.
நான் தருத்தப்படமறுத்ேதன். ௧௪ இப்ேபாது
ஏறக்குைறய எல்லாவத ப ரச்சைனகளிலும்
அகப்பட்ட எனக்கு ேநர்ந்த அவமானத்ைத
ஜனங்கள் அைனவரும் பார்க்கன்றனர்”
என்றுெசால்லுவாய்.
௧௫-௧௬ உன் ெசாந்த கணற்றல் ஊறுகற

தண்ணீைர மட்டும் குடி. உனது தண்ணீர்
ெதருக்களில்வழிந்துஓடும்படிவ ட்டுவ டாேத.
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நீ உன் மைனவய டம் மட்டும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். உன் ெசாந்த
வீட்டுக்கு ெவளிேய உள்ள பள்ைளகளுக்கும்
தந்ைத ஆகாேத. ௧௭ உனது பள்ைளகள்
உனக்கு மட்டுேம உரியவர்களாக இருக்க
ேவண்டும். உன் வீட்டுக்கு ெவளிேய
உள்ளவர்கேளாடு உன் பள்ைளகைளப்
பக ர்ந்துெகாள்ளாேத. ௧௮ எனேவ உன்
ெசாந்த மைனவேயாடு மக ழ்ச்ச யாக
இரு. நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாது
மணந்துெகாண்ட மைனவேயாடு
மக ழ்ச்ச யாக இரு. ௧௯ அவள் ஒரு
அழகான மாைனப் ேபான்றவள். அன்பான
ெபண்ணாடு ேபான்றவள். அவளதுஅன்பால்
தருப்த அைடவாய். அவளது அன்பு
உன்ைனக் கவரட்டும். ௨௦ ஆனால் அந்நய
ெபண்ணின்கரங்களுள்நீ தடுமாற வழாேத.
இன்ெனாருவனது மைனவயன் அன்பு
உனக்குத் ேதைவயல்ைல.
௨௧ நீ ெசய்க ற அைனத்ைதயும் கர்த்தர்

ெதளிவாகப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
நீ எங்ேக ேபாக றாய் என்று கவனிக்க றார்.
௨௨ ெகட்டவர்களின் பாவங்கள் அவர்கைளச்
ச க்கைவக்கும், அப்பாவங்கள் அவர்கைளக்
கயறுகைளப்ேபான்று கட்டிக்ெகாள்ளும்.
௨௩ அத்தீயவன் மரித்துப்ேபாவான்,
ஏெனன்றால் ஒழுக்கமாய் இருக்க அவன்
மறுத்துவ ட்டான். அவன் தன் ெசாந்த
ஆைசகளிேலேய ச க்க அழிவான்.
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௬
ஒருவனுக்கு கடன் வாங்க க்ெகாடுக்க

உதவுவதால்வரும்ஆபத்து
௧ என் மகேன! அடுத்தவனது கடனுக்கு

நீ ெபாறுப்பாளி ஆகாேத. அடுத்தவன்
தன் கடைனச் ெசலுத்த முடியாதேபாது
நீ அக்கடைனச் ெசலுத்துவதாக
வாக்குறுத அளித்தருக்க றாயா?
அடுத்தவன் வாங்கும் கடனுக்கு உன்ைனப்
ெபாறுப்பாளியாக ஆக்க க் ெகாண்டாயா?
௨அப்படியானால் நீ அகப்பட்டுக்ெகாண்டாய்.
உன் ெசாந்த வார்த்ைதகளாேலேய
நீ அகப்பட்டுக்ெகாண்டாய். ௩ நீ
அடுத்தவனது அதகாரத்தன் கீழ்
இருக்க றாய். எனேவ அவனிடம் ேபாய்
உன்ைன வடுவத்துக்ெகாள். உன்ைன
அக்கடனிலிருந்து வடுவக்கும்படி
ேவண்டிக்ெகாள். ௪ அதுவைர
தூங்காேத, ஓய்வுக்ெகாள்ள எண்ணாேத.
௫ ேவட்ைடக்காரனிடமிருந்து மான் தப்ப
ஓடுவதுேபான்று, நீ அந்த வைலயலிருந்து
தப்ப ஓடு. வைலயலிருந்து பறைவ
தப்புவதுேபான்றுதப்பவடு.

ேசாம்ேபறயாகஇருப்பதல்உள்ளஆபத்து
௬ ேசாம்ேபற ேய! நீ எறும்ைபப்ேபால

இருக்க ேவண்டும். எறும்பு என்ன
ெசய்க றது என்று பார். அதனிடமிருந்து
கற்றுக்ெகாள். ௭ அந்த எறும்புக்கு ஒரு
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அரசேனா,தைலவேனா,எஜமாேனாஇல்ைல.
௮ஆனால் அது ேகாைடக் காலத்தல் தனக்கு
ேவண்டியஉணைவச் ேசகரித்துக்ெகாள்ளும்.
தன் உணைவ அது பாதுகாக்க றது.
மைழக்காலத்தல் ேபாதுமான அளவுக்கு
அதனிடத்தல்உணவுஉள்ளது.
௯ ேசாம்ேபற ேய! எவ்வளவு நாட்கள்

அங்ேகேய படுத்துக்ெகாண்டு க டப்பாய்.
உனது ஓய்ைவ முடித்துக்ெகாண்டு நீ
எப்ேபாது எழப்ேபாக றாய்? ௧௦ அந்தச்
ேசாம்ேபற , “எனக்கு ச றது தூக்கம்
ேவண்டும். நான் இங்ேக ச றதுேநரம்
படுத்து ஓய்வு எடுப்ேபன்” என்பான்.
௧௧ ஆனால் அவன் மீண்டும் மீண்டும்
தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றான். அவன் ேமலும்
ேமலும் வறுைமக்குள்ளாவான். வைரவல்
அவனிடம் ஒன்றுேமயல்லாமற்ேபாகும்.
ஒரு தருடன் வந்து அைனத்ைதயும்
அபகரித்துக்ெகாண்டு ேபானது ேபால
இருக்கும்.

தீயமனிதன்
௧௨ ஒன்றுக்கும் உதவாத தீயமனிதன்

ெபாய்ையயும் தீயவற்ைறயும் கூறுகறான்.
௧௩ அவன் தன் கண்ைணச் சமிட்டி,
ைககளாலும் கால்களாலும் ைசைகக்காட்டி
ஜனங்கைள ஏமாற்றுகறான். ௧௪ அவன்
ெகட்டவன். அவன் எப்ெபாழுதும் ெதால்ைல
ெசய்யேவ த ட்டமிடுவான். அவன் எல்லா
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இடங்களிலும் ெதால்ைல ெசய்வான்.
௧௫ ஆனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான்.
எத ர்பாராத ேநரத்தல் த டீெரன்று
அவனுக்குத்துன்பம்வரும்.அவன்வைரவல்
அழிந்துப்ேபாவான். எவராலும் அவனுக்கு
உதவெசய்யமுடியாது.

கர்த்தரால் ெவறுக்கப்படும் ஏழு
காரியங்கள்
௧௬ கர்த்தர் இந்த ஆறு அல்லது ஏழு

காரியங்கைளயும்ெவறுக்கறார்.
௧௭ கர்வம் ெகாண்ட கண்கள்,
ெபாய்கைளக்கூறும்நாவுகள்,அப்பாவ
ஜனங்கைளக்ெகால்லும்ைககள்.

௧௮ தீயவற்ைறச் ெசய்யத் த ட்டமிடும்
மனது, ெகட்டவற்ைறச் ெசய்ய ஓடும்
கால்கள்,

௧௯ வழக்கு மன்றத்தல் ெபாய்ையச்
ெசால்லுபவன்,உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்
கூறுபவன், வவாதங்கைளத் ெதாடங்க
ைவத்து அடுத்தவர்களுக்குள் சண்ைட
மூட்டுபவன்.

Warning Against Adultery
௨௦ என் மகேன, உன் தந்ைதயன்

கட்டைளகைள நைனவுபடுத்த க்ெகாள். உன்
தாயன் ேபாதைனக ைளயும் மறக்காேத.
௨௧ அவர்களது வார்த்ைதகைள எப்ேபாதும்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள். அவற்ைற
உன் கழுத்ைதச் சுற்றலும் கட்டிக்ெகாள்.
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அைவகைள உன் இருதயத்தன்ேமல்
ைவத்துக்ெகாள். ௨௨ நீ எங்ேக ெசன்றாலும்
அவர்களின் ேபாதைனகள் உனக்கு
வழிகாட்டும். நீ தூங்கும்ேபாதும் அைவ
உன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளும். நீ
வழித்து எழுந்ததும் அைவ உன்ேனாடு ேபச
உனக்குவழிகாட்டும்.
௨௩ உன் ெபற்ேறார்களின் கட்டைளகளும்

ேபாத ைனகளும் உனக்குச் சரியான
பாைதையக் காட்டும் வளக்குகைளப்
ேபான்றைவ. அைவ உன்ைனத்
தருத்தும்; வாழ்க்ைகக்கான பாைதயல்
நீ ெசல்ல உனக்குப் பயற்ச தரும்.
௨௪ பாவமுள்ள ெபண்ணிடம் உன்ைனப்
ேபாகவ டாமல் தடுக்கும். அவர்களது
ேபாதைனகள், தன் கணவைன வட்டு
வலக வந்த ெபண்களின் ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகளிலிருந்து உன்ைனக்
காப்பாற்றும். ௨௫அப்ெபண்அழகுள்ளவளாக
இருக்கலாம். ஆனால், அந்த அழகு உன்
உள்ளத்ைத அழித்து உன்ைனத் தூண்டாமல்
பார்த்துக்ெகாள். அவளது கண்கள்
உன்ைனக் கவர்ந்துக்ெகாள்ளவ டாேத.
௨௬ேவசயானவள்ஒருெராட்டித்துண்டுக்குரிய
வைலையேய ெபறுவாள். ஆனால்
அடுத்தவன் மைனவேயா உனது
வாழ்க்ைகையேய இழக்கச் ெசய்வாள்.
௨௭ ஒருவன் தன் மடிய ேல ெநருப்ைப
ைவத்தருந்தால் அது அவனது ஆைடகைள
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எரித்துவடும். ௨௮ ஒருவன் ெநருப்புக்குள்
இறங்க நடந்தால் அவனது பாதங்கள் எரிந்து
கருகும். ௨௯இதுேபாலேவஇன்ெனாருவனது
மைனவேயாடுபடுப்பவன்துன்பப்படுவான்.
௩௦-௩௧ பச யன் காரணமாக ஒருவன்

உண்பதற்காக உணைவத் தருடலாம்.
அகப்பட்டுக் ெகாண்டால், தருடியைதப்ேபால
ஏழு மடங்குக்கு அதகமாக அபராதம்
ெசலுத்தேவண்டும். அது அவனுைடய
அைனத்துப் ெபாருட்களுக்கும் ஈடானதாக
இருக்கும். ஆனால் மற்றவர்கள்
அவைனப் புரிந்துக் ெகாள்வார்கள்.
அவனது மரியாைதையக் குைறத்துக்
ெகாள்ள மாட்டார்கள். ௩௨ ஆனால்
ஒருவன் முட்டாள்தனமாக வ பச்சாரமாக ய
பாவத்ைதச் ெசய்தால், அவன் தன்ைனேய
அழித்துக்ெகாள்க றான். அவனதுஅழிவ ற்கு
அவேன காரணம். ௩௩ ஜனங்களிடம்
அவன் தனது மத ப்பு முழுவைதயும்
இழந்துவடுவான். இந்த அவமானத்ைத
அவனால் எப்ெபாழுதும் நீக்க முடியாது.
௩௪ அப்ெபண்ணின் கணவன் ெபாறாைம
ெகாள்ளுவான். அவன் ேகாபமாகவும்
இருப்பான். அவன் இவைனத் தண்டிக்க
எைதயாவது ெசய்வான். ௩௫ அவனது
ேகாபத்ைதத் தடுக்க எந்தப் ெபாருைளயும்
எவ்வளவுெதாைகையயும்தரஇயலாது.

௭
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ஞானம் உன்ைன வபச்சாரத்தலிருந்து
காக்கும்
௧ என் மகேன! எனது வார்த்ைதகைள

நைனவுப்படுத்த க்ெகாள். நான் உனக்குத்
தந்த கட்டைளகைள மறக்காேத. ௨ எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படி. உனக்கு வாழ்வு
கைடக்கும். உனது வாழ்க்ைகயல் எனது
ேபாதைனகைள மிக முக்கயமானதாக
ைவத்துக்ெகாள். ௩எனதுேபாதைனகைளயும்
கட்டைளகைளயும் நீ எப்ெபாழுதும்
உன்ேனாேடேய ைவத்தரு. அவற்ைற
உன் வ ரல்கைளச் சுற்ற அணிந்துெகாள்.
அவற்ைற உன் இதயத்தல் எழுத க்ெகாள்.
௪ ஞானத்ைத உன் சேகாதரிையப்
ேபான்று நடத்து. புரிந்துெகாள்ளுதைல
உன் குடும்பத்தலுள்ள ஒரு பாகமாக
நைனத்துக்ெகாள். ௫ அப்ேபாது அைவ
உன்ைன அந்நய ெபண்களிடமிருந்து
காப்பாற்றும். பாவத்துக்கு வழிநடத்த ச்
ெசல்லும் ப றெபண்களின் ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகளிலிருந்துஉன்ைனக்காக்கும்.
௬ ஒரு நாள் ஜன்னல் வழிேய நான்

ெவளிேய பார்த்ேதன். ௭ பல முட்டாள்
இைளஞர்கைளயும் பார்த்ேதன். அவர்களில்
ஒரு இைளஞன் மிகவும் அறவீனனாக
இருந்தான். ௮ அவன் ஒரு ேமாசமான
ெபண்ணின் வீடு இருக்கும் ெதருவுக்குப்
ேபானான். அவன் அவளது வீட்டின்
அருகல் ேபானான். ௯ அது ஏறக்குைறய
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இருட்டும் ேநரம். சூரியன் மைறந்து, இரவு
ெதாடங்கவ ட்டது. ௧௦அந்தப்ெபண்அவைனச்
சந்த க்க ெவளிேய வந்தாள். அவள் ஒரு
ேவசையப்ேபான்று ஆைடயணிந்தருந்தாள்.
அவள் அவேனாடு பாவம் ெசய்யத்
த ட்டமிட்டாள். ௧௧அவள் அடங்காதவளாகவும்
எத ர்ப்பவளாகவும் இருந்தாள். அவள்
எப்ெபாழுதும் வீட்டில் தங்குவதல்ைல.
௧௨ அதனால் அவள் ெதருக்களில் நடந்து
அைலவாள். ப ரச்சைனக்காக இங்கும்
அங்கும் அைலந்து ெகாண்டிருந்தாள்.
௧௩ அவள் அந்த இைளஞைனத் தழுவ
முத்தமிட்டாள். அவள் ெவட்கமில்லாமல்,
௧௪ “என்னிடம் சமாதானப் பலிகளின்
வருந்து உள்ளது. நான் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தவற்ைறக் ெகாடுத்துவ ட்ேடன்.
௧௫ இன்னும் என்னிடம் வருந்து
மீதமுள்ளது. எனேவ, என்ேனாடு உன்ைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளஅைழப்பதற்காகெவளிேய
வந்துள்ேளன். நான் உனக்காகேவ
காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். இப்ேபாது நான்
உன்ைனக் கண்டு படித்ேதன். ௧௬ என்
படுக்ைகயன்ேமல் சுத்தமான வ ரிப்ைப
வ ரித்துள்ேளன். அதுஎக ப்தலுள்ளஅழகான
வ ரிப்பு. ௧௭ நான் என் படுக்ைகயன் ேமல்
மணப்ெபாருட்கைளத் தூவயுள்ேளன்.
ெவள்ைளப்ேபாளம், சந்தனம்,
இலவங்கப்பட்ைட ஆகயவற்றால் என்
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படுக்ைகைய மணம் வீசச்ெசய்தருக்க ேறன்.
௧௮ வா, நாம் வ டியும் வைர அன்ேபாடு
ேசர்ந்தருப்ேபாம். இரவு முழுவதும்
ஒருவருக்ெகாருவர் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்ேபாம். ௧௯ என் கணவன்
ெவளிேய ெசன்றருக்க றான். அவன்
வயாபாரத்த ற்காகத் தூரேதசங்களுக்குச்
ெசன்றருக்க றான். ௨௦ அவன் நீண்ட
பயணத்துக்குப் ேபாதுமான பணத்ைத
எடுத்துப் ேபாயருக்க றான். அவன் இரண்டு
வாரங்களுக்கு வீட்டிற்கு வரமாட்டான்”
என்றாள்.
௨௧ அவள் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகைளச்

ெசால்லி அந்த இைளஞனுக்கு
ஆைசகாட்டினாள். அவளது ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகள்அவைனத்தூண்டின. ௨௨அந்த
இைளஞன்அவளதுவைலக்குள்வழுந்தான்.
பலிய டப்ேபாகும் காைளையப் ேபான்று
அவன் ெசன்றான். அவன் வைலைய
ேநாக்க ப்ேபாகும் மாைனப்ேபான்று
ெசன்றான். ௨௩ ேவட்ைடக்காரன் அந்த
மானின் ெநஞ்சல் அம்ைப வீசத்தயாராக
இருந்தான். அவன் வைலக்குள்
பறந்துேபாகும் பறைவையப்ேபான்று
இருந்தான். அவன் தனக்கு வரப்ேபாகும்
ஆபத்ைதஅற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௨௪ மகன்கேள! இப்ேபாது கவனியுங்கள்.

நான் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள். ௨௫ ஒரு ேமாசமான ெபண்
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உன்ைன அைழத்துச் ெசல்லும்படி
ைவத்துக்ெகாள்ளாேத. அவளது வழிகைள
பன்பற்ற ச் ெசல்லாேத. ௨௬ பல
ஆண்கள் வழுவதற்குக் காரணமாக அவள்
இருந்தருக்க றாள். அவள் பல ஆண்கைள
அழித்தருக்க றாள். ௨௭ அவளது வீடு
மரணத்தற்குரிய இடமாகும். அவளது
பாைதயானது மரணத்தற்கு ேநரடியாக
அைழத்துப்ேபாகும்.

௮
ஞானம்ஒருநல்லெபண்

௧கவனியுங்கள்! ஞானமும்,அறவும்
கவனிக்கும்படி உங்கைள
அைழக்கன்றன.

௨அைவ,மைலயன்உச்ச மீதுந ற்கன்றன.
சாைலயன் பக்கத்தல், பாைதகள்
சந்த க்கும்இடத்தல்ந ற்கன்றது.

௩அைவநகரவாசல்களின்அருகல்உள்ளன.
த றந்த கதவுகளின் ெவளிேய அைவ
அைழக்கன்றன.

௪ ஞானம் ெசால்க றதாவது: “ஜனங்கேள,
உங்கைளேநாக்க அைழக்க ேறன்.

நான் எல்லா ஜனங்கைளயும்
அைழக்க ேறன்.

௫ நீங்கள் முட்டாள்களாக இருந்தால்,
ஞானவான்களாகக்கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

முட்டாள் மனிதர்கேள, புரிந்துெகாள்ள
கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.



நீத ெமாழிகள்௮:௬ xxix நீத ெமாழிகள்௮:௧௨

௬ கவனியுங்கள், நான் கற்றுத்தருபைவ
முக்கயமானைவ

நான் சரியானவற்ைறேய உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன்.

௭எனதுவார்த்ைதகள்உண்ைமயானைவ.
நான் ெபாய்யான பாவங்கைள
ெவறுக்க ேறன்.

௮நான்ெசால்வெதல்லாம் சரியானைவ.
என் வார்த்ைதகளில் தவேறா ெபாய்ேயா
இல்ைல.

௯ புரிந்துெகாள்ளும் தறைம
உைடயவர்களுக்கு என் வார்த்ைதகள்
அைனத்தும்ெதளிவானைவ.

அறவுள்ள ஒருவன் இதைனப்
புரிந்துெகாள்வான்.

௧௦ ஒழுக்கத்ைத ஏற்றுக்ெகாள், இது
ெவள்ளிையவ டவைலமத ப்புைடயது.

இது சறந்த ெபான்ைனவட
மத ப்ப ற்குரியது.

௧௧ ஞானமானது முத்துக்கைளவ ட
மத ப்புமிக்கது.

ஒருவன் வரும்புக ற அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும்வ ட இது மிகவும்
மத ப்புைடயது”

என்றுஞானம்கூறுகறது.

The Value of Wisdom
௧௨ நான் ஞானம். நான் நல்ல தீர்ப்புகேளாடு

வாழ்க ேறன்.
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நீ என்ைன அறவாலும் நல்ல
தீர்மானங்களாலும் கண்டுக்ெகாள்ள
முடியும்.

௧௩ஒருவன் கர்த்தைர மத க்கும்ேபாது அவன்
தீயைவகைளெவறுக்கறான்.

ஞானமாகய நான் ெபருைமைய
ெவறுக்க ேறன்.

மற்றவர்கைளவ ட தன்ைனப் ெபரியவனாக
நைனப்பவர்கைளயும் நான்
ெவறுக்க ேறன்.

நான் தீயவழிகைளயும், ெபாய்ெசால்லும்
வாய்கைளயும்ெவறுக்க ேறன்.

௧௪ஆனால்ஞானமாகய நான்ஜனங்களுக்கு
நல்ல முடிவுகைள எடுக்கும்
த றைமகைளயும் நல்ல தீர்ப்புகைளயும்
வழங்குக ேறன்.

நான் புரிந்துெகாள்ளும் வல்லைமயும்
ெகாடுக்க ேறன்.

௧௫ அரசர்கள் ஞானமாகய என்ைன
ஆட்ச க்குப் பயன்படுத்துவார்கள்.

ஆளுபவர்கள் என்ைன நயாயமான
சட்டங்கைள ஏற்படுத்தப்
பயன்படுத்துவார்கள்.

௧௬ பூமியல் உள்ள ஒவ்ெவாரு நல்ல
ஆட்சயாளனும்என்ைனப்பயன்படுத்த

தனக்குக் கட்டுப்பட்ட ஜனங்கைள
ஆளுகறான்.

௧௭ என்ைன ேநச க்க ற ஜனங்கைள
ஞானமாகயநான்ேநச க்க ேறன்.
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என்ைன கண்டுக்ெகாள்ள ஜனங்கள்
கடுைமயாக முயற்ச த்தால் அவர்கள்
கண்டுக்ெகாள்வார்கள்.

௧௮ ஞானமாகய என்னிடமும்
ெகாடுப்பதற்ெகன்று ெசல்வமும்
மத ப்பும்உள்ளன.

நான் உண்ைமயான ெசல்வத்ைதயும்
ெவற்றையயும்தருேவன்.

௧௯ நான் தருகன்ற ெபாருட்கள் ச றந்த
ெபான்ைனவடஉயர்ந்தைவ.

எனது அன்பளிப்புகள் சுத்தமான
ெவள்ளிையவ டஉயர்ந்தைவ.

௨௦ ஞானமாகய நான் ஜனங்கைள நல்
வழிய ேலேயநடத்த ச்ெசல்ேவன்.

நான் அவர்கைளச் சரியான
நயாயத்தீர்ப்பன் வழியல் நடத்த ச்
ெசல்ேவன்.

௨௧ என்ைன ேநச க்கன்றவர்களுக்கு நான்
ெசல்வத்ைதத்தருேவன்.

ஆம், அவர்களின் வீட்ைடக்
களஞ்சயத்தால்ந ரப்புேவன்.

௨௨நீண்டகாலத்துக்குமுன்,துவக்கத்தல்
முதலாவதாக ஞானமாகய நாேன
பைடக்கப்பட்ேடன்.

௨௩ ஞானமாகய நான் துவக்கத்தல்
உருவாக்கப்பட்ேடன்.

உலகம் பைடக்கப்படும் முன்ேன நான்
பைடக்கப்பட்ேடன்.
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௨௪ ஞானமாகய நான் கடல்களுக்கு முன்ேப
உருவாக்கப்பட்ேடன்.

நான் தண்ணீருக்கு முன்னேம
பைடக்கப்பட்ேடன்.

௨௫ ஞானமாகய நான் மைலகளுக்கு
முன்னேமப றந்தவள்.

நான் குன்றுகளுக்கு முன்னேம
ப றந்ேதன்.

௨௬கர்த்தர்பூமிையப் பைடப்பதற்குமுன்னேம
ஞானமாகயநான்பறந்ேதன்.

நான் வயல் ெவளிகளுக்கு முன்னேம
ப றந்ேதன். உலகல் முதல் மண்
உருவாக்கப்படும் முன்னேம ேதவனால்
ப றப்ப க்கப்பட்ேடன்.

௨௭ கர்த்தர் வானத்ைதப் பைடக்கும்ேபாது
ஞானமாகயநான்அங்கருந்ேதன்.

கர்த்தர் கடலின் எல்ைலகைள
நலத்ைதச்சுற்ற வட்டங்களாக
வைரந்தேபாதும் ஞானமாகய நான்
அங்கருந்ேதன்.

௨௮ கர்த்தர் வானத்தல் ேமகங்கைள
ைவப்பதற்கு முன்னேர நான்
ப றப்ப க்கப்பட்ேடன்.

கர்த்தர் கடலில் தண்ணீைர
ஊற்றும்ேபாேத நான்அங்கருந்ேதன்.

௨௯ கடல்களில் தண்ணீரின் அளைவக்
கர்த்தர் ந ர்ணயத்தேபாேத நான்
அங்கருந்ேதன்.
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தண்ணீரானது கர்த்தருைடய
அனுமதயன்ற உயர்ந்த டமுடியாது.

கர்த்தர் உலகத்தன் அஸ்தபாரத்ைத
உண்டாக்கய ேபாது நான்
அங்கருந்ேதன்.

௩௦ நான் அவரது அருகல் தறைமயுள்ள
ேவைலக்காரனாகஇருந்ேதன்.

கர்த்தர் என்னால் ஒவ்ெவாரு நாளும்
மக ழ்ச்ச அைடந்தார்.

நான் அவைர எப்ெபாழுதும்
மக ழ்ச்ச ேயாடு ச ரிக்கச் ெசய்ேதன்.

௩௧தான்பைடத்தஉலகத்ைதப்பார்த்துகர்த்தர்
மக ழ்ந்தார்.

அவர் அதலுள்ள ஜனங்கைளப் பார்த்து
மக ழ்ந்தார்.

௩௨ “குழந்ைதகேள! இப்ெபாழுது நான்
ெசால்வைதகவனியுங்கள்.

நீங்களும்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்கலாம்.
ஆனால் எனது வழிகைளப் பன்பற்ற
ேவண்டும்.

௩௩ எனது ேபாதைனகைளக் ேகட்டு ஞானம்
ெபறுங்கள்.

அைதக்கவனிக்க மறுக்காதீர்கள்.
௩௪ என்ைனக் கவனிக்க ற எவனும்

மக ழ்ச்ச யாகஇருப்பான்.
அவன் ஒவ்ெவாரு நாளும் என்
வழிகைளக்கவனிப்பான்.

அவன்என்வழியருகல்காத்தருப்பான்.
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௩௫ என்ைனக் கண்டுக்ெகாள்க றவன்
வாழ்ைவக்கண்டுக்ெகாள்க றான்.

அவன் கர்த்தரிடமிருந்து நல்லவற்ைறப்
ெபறுவான்.

௩௬ ஆனால் எனக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்க றவன் தன்ைனேய
புண்படுத்த க்ெகாள்க றான்.

என்ைன ெவறுக்கற அைனவரும்
மரணத்ைதவரும்புக றார்கள்.”

௯
௧ஞானம் தனது வீட்ைடக் கட்டி அதல் ஏழு

தூண்கைளயும் அைமத்துக்ெகாண்டாள்.
௨ஞானம்இைறச்சையச் சைமத்து, த ராட்ைச
ரசத்ைதத் தயாரித்து அைவகைள ேமைஜமீது
ைவத்தாள். ௩ப றகு தன் ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்ப நகரத்தலிருந்து ஜனங்கைள
மைலக்குவந்துதன்ேனாடுஉணவருந்தும்படி
அைழத்தாள். ௪ அவள், “வாருங்கள், கற்க
அவசயமுள்ளவர்கேள வாருங்கள்” என்று
அைழத்தாள். அறவல்லாதவர்கைளயும்
அவள் வரவைழத்தாள். ௫ “வாருங்கள்,
ஞானமாகய உணைவ உண்ணுங்கள்.
நான் தயாரித்த த ராட்ைசரசத்ைதப்
பருகுங்கள். ௬ உங்கள் பைழய
முட்டாள்தனமானவழிகைளவ ட்டுவடுங்கள்.
உங்களுக்கு வாழ்க்ைக இருக்க றது.
புரிந்துெகாள்ளுதலின் வழிையப்
பன்பற்றுங்கள்” என்றாள்.
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௭ ெபருைம ெகாண்டவனிடம் ெசன்று
அவன் வழிகள் தவறானைவ என்று
நீ ெசால்ல முயற்ச த்தால், அவன்
உன்னிடேம குற்றம் கண்டுபடித்து
இழிவாகப் ேபசுவான். அவன் ேதவனுைடய
ஞானத்ைதயும் ேகலிச் ெசய்வான். ஒரு
ெகட்டவனிடம் அவன் தவறானவன் என்று
நீ ெசான்னால் அவன் உன்ைனயும்
ேகலிச் ெசய்வான். ௮ எனேவ ஒருவன்
மற்றவர்கைளவ ட தான் ேமலானவன்
என எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தால், அவன்
வழிகள் தவறானைவ என்று அவனிடம்
ெசால்லேவண்டாம். இதற்காக அவன்
உன்ைன ெவறுப்பான். ஆனால் நீ ஒரு
புத்த சாலிக்கு உதவ ெசய்தால் அவன்
உன்ைன மதத்துப் ேபாற்றுவான். ௯ நீ
அறவாளிக்குப் ேபாத த்தால் அவன்
ேமலும் ஞானத்ைதப் ெபறுகறான். நீ
நல்லவனுக்குப் ேபாத த்தால் அவன் ேமலும்
கற்றுக்ெகாள்வான்.
௧௦ கர்த்தைர மத ப்பதுதான் ஞானம்

ெபறுவதற்கானமுதல் படியாகும். கர்த்தைரப்
பற்றய அறைவப் ெபறுவதுதான்
அறைவப் ெபறுவதற்கான முதல்
படியாகும். ௧௧ நீ ஞானம் உைடயவனாக
இருந்தால், உன் ஆயுள் காலம் நீண்டதாக
இருக்கும். ௧௨ நீ ஞானம் உைடயவனாக
ஆனால் உனது ெசாந்த நன்ைமக்கு நீ
ஞானம் உைடயவனாக றாய். ஆனால்
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நீ வீண்ெபருைம ெகாண்டவனாக
மற்றவர்கைளக் ேகலி ெசய்தால், உனது
துன்பங்களுக்கு நீேய ெபாறுப்பாளி
ஆகறாய்.

Foolishness—the Other Woman
௧௩ ஒரு முட்டாள் சத்தமாகப் ேபசும் தீய

ெபண்ைணப் ேபான்றவன். அவளுக்கு
அறவல்ைல. ௧௪ அவள் தன் வீட்டுக்
கதவருகல் உட்கார்ந்தருப்பாள்.
நகரத்து மைல மீது இருக்ைக ேபாட்டு
அமர்ந்தருப்பாள். ௧௫ அவ்வழியாக
ஜனங்கள் ேபாகும்ேபாது அவள் அவர்கைள
அைழக்க றாள். அவர்களுக்கு அவைளப்
பற்ற எந்த ஆர்வமும் இல்லாவ ட்டாலும்
அவள், ௧௬ “கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியவர்கள்
எல்லாரும் வாருங்கள்” என்பாள். அவள்
முட்டாள் ஜனங்கைளயும் அைழக்க றாள்.
௧௭ ஆனால் முட்டாள்தனமாகய அந்தப்
ெபண், “நீங்கள் தண்ணீைரத் தருடினால்
அது உங்கள் ெசாந்தத் தண்ணீைரவ டச்
சுைவயானதாக இருக்கும். நீங்கள்
ெராட்டிையத் தருடினால், அது நீங்களாக
சைமத்த ெராட்டிையவ டச் சுைவயானதாக
இருக்கும்”என்பாள். ௧௮அவள்வீடுமுழுவதும்
ெகட்ட ஆவகளால் நைறந்தருக்கும் என்று
முட்டாள்களுக்குத் ெதரிந்தருக்கவல்ைல.
அவள் அவர்கைள மரணத்தன் ஆழமான
பகுத களுக்குஅைழத்துச்ெசல்வாள்.
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௧௦
சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்
௧இைவ அைனத்தும் சாெலாேமானின் நீத

ெமாழிகள் (ஞானவார்த்ைதகள்):
ஒரு ஞானமுள்ள மகன் தன் தந்ைதக்கு

மக ழ்ச்சையத் தருகறான். ஆனால்
ஒரு முட்டாள் மகேனா தன் தாையத்
துன்பப்படுத்துகறான்.
௨ஒருவன் தீயச் ெசயல்கள் மூலம் ெபாருள்

சம்பாத த்தருந்தால் அைவ பயனற்றைவ.
ஆனால் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்வது
உன்ைனமரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றும்.
௩ கர்த்தர் நல்லவர்கைளப் பற்ற ேய

அக்கைறெகாள்க றார். அவர் அவர்களுக்குத்
ேதைவயான உணைவக் ெகாடுக்க றார்.
தீய ஜனங்கள் வரும்புக றவற்ைற கர்த்தர்
அவர்களிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்க றார்.
௪ ஒரு ேசாம்ேபற ஏழ்ைமயாக இருப்பான்.

ஆனால் கடினமாக உைழக்க ற ஒருவன்
ெசல்வந்தனாக றான்.
௫ சுறுசுறுப்பானவன் சரியான ேநரத்தல்

அறுவைட ெசய்துெகாள்க றான். ஆனால்
அறுவைடக் காலத்தல் தூங்கவ ட்டு,
பய ர்கைளச் ேசகரிக்காமல் இருப்பவன்,
ெவட்கத்த ற்குரியவனாவான்.
௬ நல்லவர்கைள ஆசீர்வத க்கும்படி

ஜனங்கள் ேதவைன ேவண்டுகன்றனர்.
தீயவர்களும் நல்லவற்ைறப் பற்ற க்
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கூறலாம். ஆனால் அது, அவர்களின் ெகட்ட
ெசயல்களுக்கான த ட்டங்கைள மைறப்பதாக
இருக்கும்.
௭ நல்லவர்கள் நல்ல நைனவுகைள

வட்டுவ ட்டுச் ெசல்கன்றனர். தீயவர்கள்
வைரவல்மறக்கப்படுகன்றனர்.
௮ யாராவது நல்லவற்ைறச்

ெசய்யேவண்டும் எனக்கூறனால் அறவாளி
அதற்குக் கீழ்ப்படிக றான். ஆனால்
அறவல்லாதவேனா வீண்வவாதம் ெசய்து
தனக்குத்துன்பத்ைதத் ேதடிக்ெகாள்க றான்.
௯ ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான மனிதன்

பாதுகாப்பாக இருக்க றான். ஆனால்
ேகாணல்வழியல்ெசல்பவன்ப டிபடுவான்.
௧௦ உண்ைமைய மைறக்க றவன்

துன்பங்களுக்குக் காரணமாக றான்.
ெவளிப்பைடயாகப்ேபசுபவன்சமாதானத்ைத
உருவாக்குகறான்.
௧௧ நல்லவனின் வார்த்ைதகள் வாழ்ைவச்

ச றப்புள்ளதாக்கும். ஆனால் தீயவனின்
வார்த்ைதகள் அவனுக்குள்ளிருக்கும்
தீயவற்ைறேயெவளிக்காட்டும்.
௧௨ ெவறுப்பு வவாதங்களுக்குக்

காரணமாகும். ஆனால் அன்பானது
ஜனங்கள் ெசய்க ற தவறுகைள மன்னித்து
வடும்.
௧௩ அறவுள்ளவர்கள் ேகட்கத்தக்கவற்ைறப்

ேபசுக றார்கள்.ஆனால்அறவல்லாதவர்கேளா
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பாடம் கற்றுக்ெகாள்வதற்கு முன்னதாகேவ
தண்டிக்கப்படேவண்டும்.
௧௪ அறவுள்ளவர்கள் அைமதயாக இருந்து

புதயவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள்க றார்கள்.
ஆனால் அறவல்லாதவர்கள் வீணாகப்
ேபச தமக்குத்தாேம துன்பத்ைத வரவ
ைழத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
௧௫ ெசல்வமானது ெசல்வந்தர்கைளக்

காப்பாற்றுகறது. வறுைமேயா ஏைழகைள
அழிக்க றது.
௧௬ ஒருவன் நன்ைம ெசய்தால் அதற்காகப்

பாராட்டப்படுவான். அவனுக்கு வாழ்க்ைக
ெகாடுக்கப்படுக றது. தீைமேயா
தண்டைனையமட்டுேமெபற்றுத்தருகறது.
௧௭ ஒருவன் தனது தண்டைனகளிலிருந்து

கற்றுக்ெகாண்டால் அது மற்றவர்களின்
வாழ்க்ைகக்கு உதவும். ஆனால் கற்றுக்
ெகாள்ள மறுக்க றவன் ஜனங்கைளத்
தவறான வழிய ேலேய அைழத்துச்
ெசல்வான்.
௧௮ ெவறுப்ைப மைறக்க றவனால் ெபாய்

ெசால்ல முடியும். ஆனால் ஒரு முட்டாளால்
வதந்தையமட்டுேம பரப்பமுடியும்.
௧௯ அதகமாகப் ேபசுக ற ஒருவன்

துன்பத்த ற்கு ஆளாக றான். ஞானம்
உள்ளவன் அைமதயாக இருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்க றான்.
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௨௦ நல்லவனின் வார்த்ைதகள் சுத்தமான
ெவள்ளிையப் ேபான்றைவ. தீயவனின்
எண்ணங்கேளா பயனற்றைவ.
௨௧ நல்லவனின் வார்த்ைதகள் பலருக்கு

உதவயாகஇருக்கும். ஆனால்முட்டாள்கேளா
அறவீனத்தால்அழிந்துேபாவார்கள்.
௨௨ கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதம்

உனக்கு உண்ைமயான ெசல்வத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். அதுதுன்பத்ைதக் ெகாண்டு
வராது.
௨௩ அறவல்லாதவர்கேளா தவறு

ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச அைடவார்கள்.
அறவுள்ளவேனா ஞானத்தால் மக ழ்ச்ச
அைடக றான்.
௨௪தீயவர்கள்தாங்கள்அஞ்சுகறவற்றாேலேய

ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். ஆனால்
நல்லவர்கேளா தாங்கள் வரும்புவைதப்
ெபறுவார்கள்.
௨௫தங்களுக்குேநரும்ப ரச்சைனகளாேலேய

தீயவர்கள் அழிவார்கள். ஆனால்
நல்லவர்கேளா எல்லாக் காலங்களிலும்
உறுதயாக ந ற்பார்கள்.
௨௬ ஒரு ேசாம்ேபறைய உனக்காக எதுவும்

ெசய்ய அனுமதக்காேத. ஏெனன்றால்
அவர்கள் பற்களுக்குக் காடிையப் ேபான்றும்
கண்களுக்குப் புைகையப் ேபான்றும்
இருப்பார்கள்.
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௨௭ நீ கர்த்தைர மத த்தால் நீண்டகாலம்
வாழலாம். ஆனால் தீயவர்கேளா தம் வாழ்
நாளில் பலஆண்டுகைளஇழப்பார்கள்.
௨௮ நல்லவர்கள் நம்புக றைவ

மக ழ்ச்சையக் ெகாண்டுவரும். ெகட்டவர்கள்
நம்புக றைவேயாஅழிைவக்ெகாண்டுவரும்.
௨௯ கர்த்தர் நல்லவர்கைளப்

பாதுகாக்க றார். ஆனால் தவறு
ெசய்பவர்கைளேயா கர்த்தர்அழிக்க றார்.
௩௦ நல்ல மனிதர்கள் எப்ெபாழுதும்

பாதுகாக்கப்படுவார்கள். தீயவர்கள்
ேதசத்ைதவ ட்டுப்ேபாகக்கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள்.
ஆண்டவர் நல்ல ஜனங்கைள பாதுகாப்பார்.
அவர் தீய ெசயல்கைளச் ெசய்யும்
ஜனங்கைளஅழிப்பார்.
௩௧ நல்லவர்கள் ஞானமுள்ளவற்ைறப்

ேபசுவார்கள். ெதால்ைல உண்டாக்கும்
காரியங்கைளப் ேபசுபவர்களின்
வார்த்ைதகைள ஜனங்கள் ேகட்காமல்
நறுத்தவடுவார்கள்.
௩௨ நல்லவர்கள் சரியானவற்ைறச் ெசால்ல

அற ந்துள்ளனர். ஆனால் ெகட்டவர்கேளா
ெதால்ைலதருவைதேய ேபசுகன்றனர்.

௧௧
௧ ெபாருள்கைளச் சரியாக எைட ேபாடாத

தராசுகைளச் சலர் பயன்படுத்துகன்றனர்.
அவர்கள் அவற்ைற ஜனங்கைள ஏமாற்றேவ
பயன்படுத்துகன்றனர். கர்த்தர் அப்ெபாய்
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அளவுகைள ெவறுக்கறார். கர்த்தருக்கு
வருப்பமானதுசரியானஅளவுகேள.
௨ வீண்ெபருைமயும் அகந்ைதயும்

உைடயவர்கள் முக்கயமற்றுப் ேபாக றார்கள்.
ஆனால் அடக்கமாக இருக்க ற ஜனங்கள்
ஞானம்ெபறுகறார்கள்.
௩ நல்ல குணமும் உத்தம குணமும்

ெகாண்டவர்கள் உத்தமத்தால்
வழிநடத்தப்படுவர். ஆனால் ெகட்டவர்கேளா
மற்றவர்கைள ஏமாற்றுவதால் தங்கைள
அழித்துக்ெகாள்க றார்கள்.
௪ ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்பு நாளில்

பணம் பயனற்றதாகப் ேபாகும். ஆனால்
நன்ைம ஜனங்கைள மரணத்தலிருந்து
காப்பாற்றும்.
௫ நல்லவன் உத்தமனாகவும் இருந்தால்

அவனது வாழ்க்ைக எளிதானதாக இருக்கும்.
ஆனால் தீயவேனா தான் ெசய்க ற ெகட்ட
ெசயல்களால்அழிக்கப்படுக றான்.
௬ நன்ைம உத்தமைனக் காப்பாற்றுகறது.

ஆனால் தீயவர்கேளா தாம்வரும்புக ற ெகட்ட
ெசயல்களால் ச க்க க்ெகாள்கன்றனர்.
௭ தீயவன் மரித்துப்ேபான ப றகு

அவனுக்கு எந்த நம்ப க்ைகயும் இல்ைல.
அவன் நம்பயைவ எல்லாம் ேபாகும்;
ஒன்றுமில்லாமல்பயனற்றுப்ேபாகும்.
௮ துன்பங்களில் இருந்து நல்லவன்

தப்ப த்துக்ெகாள்க றான். அத்துன்பமானது
தீயவர்களுக்குப் ேபாய்ச ேசரும்.
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௯ தீயவன், தன் ெசாற்களால்
ப றைரப் புண்படுத்துவான். ஆனால்
நல்லவர்கேளா தங்களுைடய ஞானத்தால்
காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
௧௦ நல்லவர்கள் ெவற்றெபறும்ேபாது,

நகரம் முழுவதும் மகழும். ெகட்டவர்கள்
அழியும் ேபாது ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
சத்தமிடுவார்கள்.
௧௧ உத்தமமானவர்கள் இருந்து

ஆசீர்வத ப்பதால்நகரம்ச றப்புைடயதாக றது.
தீயவர்களின் ேபச்சால் நகரம்
அழிந்துேபாக றது.
௧௨ ஒருவன் நல்லுணர்வு இல்லாதவனாக

இருந்தால் பக்கத்தல் உள்ளவர்கைளப்பற்ற
அவதூறாகப் ேபசுக றான். ஆனால் ஞானம்
உள்ளவேனா எப்ேபாது அைமதயாக இருக்க
ேவண்டும்என்பைதத்ெதரிந்துெகாள்க றான்.
௧௩ அடுத்தவனது இரகசயங்கைளச்

ெசால்லும் யாைரயும் நம்ப இயலாது.
ஆனால் நம்பத் தகுந்த ஒருவன் ெபாய்ச்
ெசய்த கைளப்பரப்பமாட்டான்.
௧௪ பலவீனமான தைலவர்கைள உைடய

நாடு வீழ்ந்துேபாகும். ஆனால் பல நல்ல
ஆேலாசைன உைடயவர்கள் நாட்ைடக்
காப்பாற்றுகறார்கள்.
௧௫ நீ அடுத்தவனது கடைனத்

தீர்ப்பதாக வாக்களித்தருந்தால் அதனால்
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வருத்தப்படுவாய். நீஇத்தைகயெசயல்கைள
மறுத்துவ ட்டால் பாதுகாப்பாகஇருப்பாய்.
௧௬ கருைணயும் ஒழுக்கமும் உள்ள ெபண்

மதக்கப்படுவாள். வல்லைமயுள்ளவர்கேளா
ெசல்வத்ைதமட்டுேமெபறுவார்கள்.
௧௭ இரக்கமுள்ள மனிதன் நன்ைமைய

அைடக றான்.ஆனால்ேமாசமானமனிதேனா
தன்ைனத்தாேனஅழித்துக்ெகாள்க றான்.
௧௮ தீயவேனா ஜனங்கைள ஏமாற்ற

ெபாருைளக் கவர்ந்துெகாள்க றான். ஆனால்
நல்லவனாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும்
இருக்க றவன் உண்ைமயான பரிசைனப்
ெபறுகறான்.
௧௯ உண்ைமயல் நன்ைமயானது

வாழ்ைவக் ெகாண்டுவரும். ஆனால்
தீயவர்கேளா தீைமையப் பன்ெதாடர்ந்து
மரணத்ைதஅைடகன்றனர்.
௨௦ தீைம ெசய்ய வரும்புக றவர்கைளக்

கர்த்தர் ெவறுக்க றார். ஆனால் நன்ைம
ெசய்ய முயல்பவர்களில் மக ழ்ச்ச
அைடக றார்.
௨௧ தீயவர்கள் தண்டைன

ெபறுவது உண்ைம. நல்லவர்கேளா
வடுவக்கப்படுக றார்கள்.
௨௨ அழகான ெபண் முட்டாளாக இருப்பது,

பன்றயன் மூக்கல் உள்ள ெபான்
மூக்குத்த க்குச் சமம்.
௨௩ நல்லவர்கள் தாம் வரும்புவைதப்

ெபறுவார்களானால் அதனால் மிகுந்த
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நன்ைம வைளயும். தீயவர்கள் தாம்
வரும்புவைதப் ெபறுவார்களானால்
அதனால்ெதால்ைலகேளவைளயும்.
௨௪ ஒருவன் தாராளமாகக் ெகாடுத்தால்

அவன் ேமலும் ேமலும் ெபறுவான். ஆனால்
ஒருவன் ெகாடுக்க மறுத்தால் ப றகு அவன்
ஏழ்ைமயாவான்.
௨௫ ஒருவன் தாராளமாகக் ெகாடுத்தால்

அவன் லாபம் அைடக றான். நீ
அடுத்தவர்களுக்குஉதவனால் நீயும் நன்ைம
ெபறுவாய்.
௨௬ தானியங்கைளக் கட்டிைவத்து வற்க

மறுப்பவர்கள்மீது ஜனங்கள் ேகாபம்
அைடக றார்கள். ஆனால் தானியங்கைள
மற்றவர்களுக்குவற்பவர்கள்ேமல்ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச அைடகன்றனர்.
௨௭ நன்ைம ெசய்ய முயலுகற ஒருவைன

ஜனங்கள் மத க்கன்றனர். ஆனால் தீைம
ெசய்க றவேனா துன்பத்ைதத் தவ ர ேவறு
எைதயும்ெபறுவதல்ைல.
௨௮ தன் ெசல்வத்ைத மட்டும் நம்புக றவன்

காய்ந்த இைலையப் ேபான்று உத ர்ந்து
வழுகறான். ஆனால் நல்லவேனா
பச்ைசயான இைலையப்ேபான்று
வளர்க றான்.
௨௯ ஒருவன் தன் குடும்பத்தன்

துன்பத்துக்குக் காரணமாக இருந்தால்,
அவன் எைதயும் ெபறமாட்டான்.
அேதாடு அறவல்லாதவன் முடிவல்
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ஞான முள்ளவனுக்குச் ேசைவ ெசய்ய
கட்டாயப்படுத்தப்படுவான்.
௩௦ நல்லவன் ெசய்க ற ெசயல்கள்

எல்லாம் வாழ்வுதரும் மரம் ேபான்றைவ.
ஞானமுள்ளவன் ஜனங்களுக்குப் புதய
வாழ்க்ைகையக்ெகாடுக்க றான்.
௩௧ பூமியல் நல்லவர்கள் தமக்குரிய

ெவகுமதையப் ெபறும்ேபாது, தீயவர்களும்
தங்களுக்குப் ெபாருத்தமானைதப்
ெபறுவார்கள்.

௧௨
௧ ஒருவன் ஞானமுள்ளவனாக

வரும்பனால், அவனது தவறைன
மற்றவர்கள் சுட்டிக் காட்டும்ேபாது
ேகாபம் ெகாள்ளாமல் இருக்க ேவண்டும்.
அைத ெவறுக்கறவேனா முட்டாளாகக்
கருதப்படுக றான்.
௨ நல்லவர்களில் கர்த்தர் மக ழ்ச்ச

அைடக றார். ஆனால் தீயவன் தண்டைன
ெபறும்படி கர்த்தர் தீர்ப்பளிக்க றார்.
௩ தீயவர்கள் என்ெறன்றும் பாதுகாப்பாக

இருக்க முடியாது. ஆனால் நல்லவர்கேளா
பாதுகாப்பாகஇருக்கன்றனர்.
௪ நல்ல மைனவைய அைடந்த

கணவன் மகழ்ச்ச யாகவும் ெபருைம
உைடயவனாகவும் இருக்க றான். ஆனால்
ஒருெபண் தன் கணவைன அவமானப்பட
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ைவத்தால், அவள் அவனது உடம்ைப
உருக்கும் ேநாய் ேபான்றுகருதப்படுக றாள்.
௫ நல்லவர்கள் தாம் ெசய்யத்

த ட்டமிட்டவற்ைறச் சரியாகவும்
ேநர்ைமயாகவும் ெசய்துவடுகன்றனர்.
ஆனால் தீயவர்கள் ெசால்லுகன்றவற்ைற
மட்டும்நம்பாேத.
௬ தீயவர்கள் தம் வார்த்ைதகளால் ப றைரப்

புண்படுத்துவார்கள். ஆனால் நல்லவர்களின்
வார்த்ைதகள் மற்றவர்கைள ஆபத்தலிருந்து
காப்பாற்றும்.
௭ தீயவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்;

அவர்களில் எதுவும் மிச்சம் இராது. ஆனால்
நல்லவர்கைள ஜனங்கள் அவர்கள்
காலத்த ற்குப் பன்பும் நீண்ட காலம்
நைனவுகூருவார்கள்.
௮ ஞானமுள்ளவர்கைள ஜனங்கள்

ேபாற்றுவார்கள். ஆனால்
அறவல்லாதவர்கைள ஜனங்கள்
மத ப்பதல்ைல.
௯ஒருவன்ஆகாரமில்லாதவனாகஇருந்தும்

தன்ைன முக்கய மனிதனாகக் காட்டுவைதக்
காட்டிலும் கடினமாக உைழக்கும் சாதாரண
மனிதனாகஇருப்பேத நல்லதாகும்.
௧௦ நல்லவன் தன் மிருகங்கைளக்

கவனித்துக்ெகாள்க றான். ெகட்டவேனா
கருைணஉள்ளவனாகஇருக்கமாட்டான்.
௧௧ தன் நலத்தல் ேவைலெசய்க ற

வவசாய தனக்குரிய உணைவப்
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ெபறுகறான். ஆனால் பயனற்ற
ச ந்தைனகளில் ேநரத்ைத வீணாக்குகறவன்
முட்டாளாக றான்.
௧௨தீயவர்கள்எப்ேபாதும்தவறானவற்ைறச்

ெசய்யேவ வரும்புவார்கள். ஆனால்
நல்லவர்கள் ேவர்கைளப்ேபான்று ஆழமாகப்
ேபாகும்ஆற்றல்ெகாண்டுள்ளனர்.
௧௩ தீயவன் முட்டாள்தனமானவற்ைறச்

ெசால்லி அவ்வார்த்ைதகளாேலேய
அகப்பட்டுக்ெகாள்க றான். ஆனால்
நல்லவன் இத்தைகய துன்பங்களிலிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்க றான்.
௧௪ ஒருவன் தான் ெசால்க ற

நல்லவற்றுக்காகப் பரிசுெபறுகறான்.
இதுேபாலேவ அவன் ெசய்க ற ேவைலயும்
பலனளிக்க றது.
௧௫ அறவல்லாதவன் தனது வழிையேய

ச றந்த வழி என்று நைனத்துக்ெகாள்க றான்.
ஆனால் ஞானமுள்ளவேனா மற்றவர்கள்
ெசால்லுவைதக்கவனிக்க றான்.
௧௬ அறவல்லாதவன் சுலபமாகக்

கவைலயைடக றான். ஆனால்
அறவுள்ளவேனா மற்றவர்கள் தவறாகப்
ேபசுவைதமன்னித்துவடுகறான்.
௧௭ ஒருவன் உண்ைமையப் ேபசுபவனாக

இருந்தால் அவன் ெசால்பவற்றல் ேநர்ைம
இருக்கும். ஆனால் ஒருவன் ெபாய்
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ெசான்னால் அது அவைனத் துன்பத்த ற்ேக
அைழத்துச்ெசல்லும்.
௧௮ ஒருவன் ச ந்த க்காமல் ேபசனால்

அவ்வார்த்ைதகள் வாைளப்ேபான்று
மற்றவர்கைள துன்புறுத்தும். ஆனால்
ஞானமுள்ளவேனா தான் ெசால்பவற்றல்
எச்சரிக்ைகயாக இருப்பான். அவனது
வார்த்ைதகள்புண்ைணக்குணப்படுத்தும்.
௧௯ ஒருவன் ெபாய் ெசான்னால்

அவ்வார்த்ைதகள்வீணாக ப்ேபாகும்.ஆனால்
உண்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்வாழும்.
௨௦ தீயவர்கள் எப்ெபாழுதும் துன்பம்

ெசய்யேவ எண்ணுவார்கள். ஆனால்
சமாதானத்த ற்காக ேவைலெசய்பவர்கள்
மக ழ்ச்ச யாகஇருப்பார்கள்.
௨௧ நல்லவர்கள் கர்த்தரால் பாதுகாப்பாக

ைவக்கப்படுவார்கள். ஆனால்
தீயவர்களுக்ேகா நைறய துன்பங்கள்
இருக்கும்.
௨௨ கர்த்தர் ெபாய் ெசால்லுபவர்கைள

ெவறுக்கறார். ஆனால் கர்த்தர் உண்ைம
ெசால்பவர்களில்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்.
௨௩ அறவுள்ளவன் தனக்குத் ெதரிந்த

எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லமாட்டான். ஆனால்
அறவல்லாதவேனா எல்லாவற்ைறயும்
ெசால்லி தன்ைன முட்டாளாகக் காட்டிக்
ெகாள்வான்.
௨௪ கடினமாக உைழக்க றவர்கள் மற்ற

உைழப்பாளிகளுக்கு ெபாறுப்பாளி
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ஆவார்கள். ேசாம் ேபற ேயா
அடிைமையப்ேபான்று மற்றவர்களின் கீழ்
ேவைலெசய்வான்.
௨௫ கவைலயானது ஒருவனின்

மக ழ்ச்சைய எடுத்துவடும். ஆனால்
இரக்கமான வார்த்ைதகள் ஒருவைன
மகழ்ச்ச ப்படுத்தும்.
௨௬ தான் ேதர்ந்ெதடுக்க ற நண்பர்கைளப்

பற்ற நல்லவன் மிகுந்த எச்சரிக்ைகயாக
இருப்பான். ஆனால் தீயவர்கேளா ெகட்ட
நண்பர்கைளேய ேதர்ந்ெதடுப்பார்கள்.
௨௭ ேசாம்ேபற தான் வரும்பயவற்ைற

ெசய்து முடிப்பதல்ைல. ஆனால் கடினமாக
உைழக்க றவனிடம்ெசல்வம்வந்துேசரும்.
௨௮ நீ சரியாக வாழ்ந்தால் உண்ைமயான

வாழ்க்ைகைய அைடவாய். அதுேவ
என்ெறன்றும்வாழ்வதற்குரியவாழ்வாகும்.

௧௩
௧ ஒரு ஞானமுள்ள மகன்,

தான்ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று
தன் தந்ைத கூறும்ேபாது அவன் அதைனக்
கவனமாகக் ேகட்பான். ஆனால் வீண்
ெபருைமயுள்ளவேனா, ஜனங்கள் தன்ைனத்
தருத்தமுயலும்ேபாதுகவனிப்பதல்ைல.
௨ நல்லவர்கள், தாம் ெசால்லுகற

நல்லவற்றுக்காகத் தகுந்த ெவகுமத கைள
அைடக றார்கள். ஆனால் தீயவர்கேளா
எப்ெபாழுதும் தவறானவற்ைறச் ெசய்ய
வரும்புகன்றனர்.
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௩ ஒருவன் தான் ெசால்லுகன்றவற்றல்
எச்சரிக்ைகேயாடு இருந்தால் அது அவன்
வாழ்ைவக் காப்பாற்றும். ஆனால் ச ந்த த்துப்
பார்க்காமல் ேபசுகன்றவர்களின் வாழ்க்ைக
அழிந்துப்ேபாகும்.
௪ ேசாம்ேபற பலவற்ைற வரும்புவான்,

ஆனால் அவனால் அவற்ைற அைடய
முடிவதல்ைல. ஆனால் கடின மாக
உைழக்க றவர்கள் தாம் வரும்புவைதப் ெபற்
றுக்ெகாள்வார்கள்.
௫ நல்லவர்கள் ெபாய்ைய

ெவறுக்கறார்கள். தீயவர்கேளா
அவமானமைடவார்கள்.
௬நல்லகுணமானதுேநர்ைமயானவர்கைளக்

காப்பாற்றுகறது. ஆனால் தீைமேயா
பாவங்கைள ேநச க்க றவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும்.
௭ ச லர் ெசல்வந்தர்கைளப்ேபான்று

நடிக்க றார்கள். ஆனால் அவர்களிடம்
எதுவுமில்ைல. மற்றும் சலேரா ஏைழையப்
ேபான்று நடிக்க றார்கள். ஆனால்
அவர்கள் உண்ைமயல் ெசல்வந்தர்களாக
இருப்பார்கள்.
௮ ெசல்வமுள்ளவன் சல சமயங்களில்

தன் உயைரக் காப்பாற்ற ஒரு ெதாைகையச்
ெசலுத்த ேவண்டியதாயருக்கும். ஆனால்
ஏைழக்கு இதுேபான்ற மிரட்டல்கள் எதுவும்
ஏற்படாமல்இருக்கும்.
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௯ ஒரு நல்லவன் ப ரகாசமாக எரிக ற
வளக்ைகப் ேபான்றவன். ெகட்டவேனா
இருண்டுேபாக றவளக்ைகப்ேபான்றவன்.
௧௦ மற்றவர்கைளவ ட தம்ைமச்

ச றந்தவர்களாக நைனப்பவர்கள்
துன்பத்ைதேயஉருவாக்குகறார்கள். ஆனால்
மற்றவர்கள் ெசால்வைதக் கவனிப்பவர்கள்
ஞானம்உைடயவர்கள்.
௧௧ ஒருவன் பணம் ெபறுவதற்காக

மற்றவைன ஏமாற்றலாம். ப றகு அப்பணமும்
அவைன வட்டு உடனடியாகப் ேபாய்வடும்.
ஆனால் கடினமாக சம்பாத க்க றவனின்
பணமானதுெமன்ேமலும்வளர்ந்துெபருகும்.
௧௨ நம்ப க்ைக எதுவும் இல்லாவ ட்டால்

மனம் ேசார்வைடயும். நீ வரும்புவதுேபால
எல்லாம் நடந்தால் நீ மக ழ்ச்ச யால்
ந ரப்பப்படுவாய்.
௧௩ மற்றவர்கள் உதவெசய்ய முயற்ச க்கும்

ேபாது ஒருவன் அவர்களது வார்த்ைதகைளக்
கவனிக்காமல் புறக்கணித்தால், ப றகு
அவன் தனக்குத்தாேன துன்பத்ைத வர
வைழத்துக்ெகாள்க றான். ஆனால்
மற்றவர்கள் ெசால்வைதக் கவனிக்க றவன்
அதற்குதகுந்தெவகுமதையப்ெபறுகறான்.
௧௪ ஞானம் உள்ளவனின் ேபாதைனகள்

வாழ்ைவத் தரும். அந்த வார்த்ைதகள் துன்ப
காலத்தல்உதவும்.
௧௫ புரிந்துெகாள்ளும் நல்ல

உணர்வுள்ளவர்கைள ஜனங்கள்
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வரும்புவார்கள். ஆனால் நம்ப
முடியாதவர்கள்வாழ்வுகடினமாக ப்ேபாக றது.
௧௬ ஞானமுள்ளவர்கள் எைதயும்

ெசய்வதற்கு முன் ச ந்த க்க றார்கள்.
ஆனால் அறவல்லாதவர்கேளா, தம்
ெசயல்கள் மூலம் தமது முட்டாள்தனத்ைதக்
காட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
௧௭ ஒரு தூதுவைன நம்ப முடியாவ ட்டால்

அவைனச் சுற்றலும் துன்பங்கேள ஏற்படும்.
ஆனால்ஒருவன்நம்ப க்ைகக்குஉரியவனாக
இருந்தால் சமாதானம்உண்டாகும்.
௧௮ ஒருவன் தன் தவறுகளிலிருந்து

பாடம் கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால், அவன்
ஏைழயாகவும்அவமானத்துக்குரியவனாகவும்
இருப்பான். ஆனால் தான்
வமர்ச க்கப்படும்ேபாதும்தண்டைனக்குட்படும்
ேபாதும்கவனிக்க றவன்பயன்அைடக றான்.
௧௯ ஒருவன் ஒன்ைற வரும்ப , அதைனப்

ெபற்றுக்ெகாண்டால் அவன் மகழ்ச்ச
அைடக றான். ஆனால்முட்டாள்கேளா தீயைத
வரும்ப ,மாறமறுக்க றார்கள்.
௨௦ ஞானமுள்ளவர்கேளாடு நட்பாக

இரு, நீயும் ஞானம் அைடவாய். ஆனால்
நீ முட்டாள்கைள நண்பர்களாக்கனால்
உனக்குத்துன்பங்கள்ஏற்படும்.
௨௧ பாவ கள் எங்ேக ேபானாலும்

துன்பங்கள் அவர்கைளத் துரத்தும். ஆனால்
நல்லவர்களுக்குநல்லைவேயநடக்கும்.
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௨௨ நல்லவர்களுக்குத் தம்
பள்ைளகளுக்கும் ேபரப்பள்ைளகளுக்கும்
ெகாடுக்க ற அளவற்குச் ெசல்வம் இருக்கும்.
தீயவர்களிடம்உள்ளஅைனத்ைதயும்முடிவல்
நல்லவர்கள்ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
௨௩ ஒரு ஏைழ, ஏராளமான வைளச்சைலத்

தரும் நல்ல நலத்ைத ைவத்தருக்கலாம்,
ஆனால் அவன் தவறான தீர்மானங்கள்
ெசய்தால்பட்டினியாகஇருப்பான்.
௨௪ ஒருவன் உண்ைமயாகேவ தன்

பள்ைளகைள ேநச த்தால், அவர்கள்
தவறு ெசய்யும் ேபாது அவற்ைறத்
தருத்தேவண்டும். நீஉன்மகைனேநச த்தால்
அவனுக்குச் சரியான பாைதையப் ேபாத க்க
ேவண்டும்.
௨௫ நல்லவர்கள், தமக்கு எது ேதைவேயா

அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ஆனால்
தீயவர்கேளா, முக்கயமானவற்ைறப்
ெபறாமேலேயஇருப்பார்கள்.

௧௪
௧ஞானமுள்ள ெபண் தன்ஞானத்தால் ஒரு

வீடு எவ்வாறுஅைமயேவண்டுேமா அவ்வாறு
உருவாக்குகறாள். ஆனால் அறவற்ற
ெபண்ேணாதன்முட்டாள்தனமானெசயலால்
தன்வீட்ைடேயஅழித்துவடுகறாள்.
௨ சரியான வழியல் வாழ்க றவர்கள்

கர்த்தைர மத க்க றார்கள். ஆனால்
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ேநர்ைமயாக இல்லாதவன் கர்த்தைர
ெவறுக்கறான்.
௩ அறவற்றவனின் வார்த்ைதகள் அவனது

துன்பத்த ற்குக் காரணமாகன்றன. ஆனால்
ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள் அவைனக்
காக்கும்.
௪ ேவைல ெசய்வதற்கு எருதுகள்

இல்லாவ ட்டால் களஞ்சயங்கள்
ெவறுைமயாக இருக்கும். எருதுகளின்
பலத்ைதப் பயன்படுத்த ஜனங்கள் அதக
வைளச்சைலப்ெபறமுடியும்.
௫ உண்ைமயானவன் ெபாய்

ெசால்வதல்ைல. அவேன ஒரு நல்ல
சாட்ச யாக இருக்க முடியும். ஆனால்
நம்பத் தகாதவேனா உண்ைமையச்
ெசால்வதல்ைல. அவன் ஒரு ெபாய்
சாட்ச க்காரன்.
௬ ேதவைனக் ேகலிச்ெசய்பவர்கள்

ஞானத்ைதத் ேதடலாம். ஆனால் அவர்கள்
அதைனக் கண்டைடயமாட்டார்கள்.
ேதவைன நம்புக றவர்கள் உண்ைமயான
ஞானமுைடயவர்கள். அவர்களுக்கு அறவு
எளிதாகவரும்.
௭ முட்டாேளாடு நட்புெகாள்ளாேத. உனக்கு

ேபாத க்கும் அளவுக்கு அவனிடம் எதுவும்
இல்ைல.
௮ புத்த சாலிகள் அறவுள்ளவர்கள்.

ஏெனன்றால் அவர்கள் தாம்
ெசய்யப்ேபாவைதப் பற்ற எச்சரிக்ைகேயாடு
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ச ந்த க்க றார்கள். ஏமாற்ற ப்
பைழத்துவ டலாம் என்று நைனக்கற
காரணத்தால் அறவீனர்கள் முட்டாள்களாக
இருக்க றார்கள்.
௯ மூடர்கள் தாம் ெசய்யும் தவறான

ெசயல்களுக்கு தண்டைன வழங்கப்படும்
என்ற கருத்ைத ஏளனம் ெசய்கன்றனர்.
ஆனால் அறவாளிகேளா ஏற்புைடயவர்கள்
ஆவதற்குப்ெபரும்முயற்ச ெசய்வார்கள்.
௧௦ ஒருவன் வருத்தமாயருந்தால்

அந்த வருத்தத்ைத அவனால் மட்டுேம
உணர்ந்துெகாள்ள முடியும். இதுேபாலேவ
ஒருவனது மகழ்ச்சையயும் அவனால்
மட்டுேமஉணர்ந்துெகாள்ளமுடியும்.
௧௧ தீயவனின் வீடு அழிக்கப்படும்.

நல்லவனின்வீடுஎன்றும்வாழும்.
௧௨ ஜனங்கள் சல வழிகைளச் சரியானது

என்று எண்ணிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ஆனால் அவ்வழி மரணத்தற்ேக அைழத்துச்
ெசல்லும்.
௧௩ஒருவன்ெவளிேயச ரித்துக்ெகாண்டிருந்தாலும்

உள்ள ேசாகமாக இருக்கலாம்.
அச்ச ரிப்புக்குப் ப றகும்கூட, அத்துயரமானது
அவேனாேடேயஇருக்க றது.
௧௪தீயவர்கள்தாம்ெசய்யும்தவறுகளுக்குத்

தண்டைன ெபறுவார்கள். நல்லவர்கள்
தாம் ெசய்யும் நற்ெசயல்களுக்காக வருது
ெபறுகறார்கள்.
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௧௫முட்டாள் தான் ேகட்க ற அைனத்ைதயும்
நம்புக றான். ஆனால் அறவுள்ளவேனா
எல்லாவற்ைறப் பற்றயும் ஆழமாகச்
ச ந்த க்க றான்.
௧௬ அறவுள்ளவன் கர்த்தைர மத த்து,

தீயவற்றலிருந்துவலக இருப்பான். ஆனால்
அறவற்றவேனா எைதயும் ச ந்த க்காமல்
ெசய்வான்;எச்சரிக்ைகயாகஇருக்கமாட்டான்.
௧௭ வைரவல் ேகாபம்ெகாள்க றவன்

முட்டாள்தனமான ெசயல்கைளேய
ெசய்வான். ஆனால் அறவுள்ளவேனா
ெபாறுைமயாகஇருப்பான்.
௧௮ அறவற்றவர்கள் தங்கள்

மூடத்தனத்தற்காகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் அறவாளிகேளா ஞானத்ைதேய
ெவகுமதயாகப்ெபறுவார்கள்.
௧௯ நல்லவர்கள் தீயவர்களுக்கு எத ராக

ெவற்ற ப் ெபறுவார்கள். தீயவர்கள்
அவர்களின் உதவக்காகக் ெகஞ்சும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள்.
௨௦ ஏைழகளுக்கு அவர்களுைடய பக்கத்து

வீட்டாரும்கூட நண்பர்களாக இருப்பதல்ைல.
ஆனால் ெசல்வர்களுக்ேகா ஏராளமான
நண்பர்கள்.
௨௧ உனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கைளப்

பற்ற ெகட்டவற்ைற நைனயாேத. நீ
மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேவண்டும் என்று
நைனத்தால், ஏைழஜனங்களிடம் இரக்கமாக
இரு.
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௨௨ தீைமபுரியத் த ட்டமிடும் எவனுேம
தவறு ெசய்தவனாக றான். ஆனால் ஒருவன்
நன்ைம ெசய்ய முயல்வதால் நைறய
நண்பர்கைளப் ெபறுகறான். எல்ேலாரும்
அவைனேநச த்துநம்புகன்றனர்.
௨௩ நீ கடினமாக உைழத்தால் உனக்குத்

ேதைவயானைத நீ ெபறுவாய். ஆனால்
நீ எைதயும் ெசய்யாமல் ேபச க்ெகாண்ேட
இருந்தால்ஏைழயாவாய்.
௨௪ அறவுள்ளவர்கள் ெசல்வத்தால்

ெவகுமத கைளப் ெபறுவர். ஆனால்
அறவற்றவர்கேளா முட்டாள்தனத்ைதேய
ெபறுகன்றனர்.
௨௫ உண்ைமையப் ேபசுக றவர்கள்

மற்றவர்களுக்கு உதவயாக இருக்க றார்கள்.
ெபாய் ெசால்லுகறவன் மற்றவர்களின்
மனைதப் புண்படுத்துகறான்.
௨௬ கர்த்தைர மத க்க றவன் பாதுகாப்பாக

இருப்பான். அவனது பள்ைளகளும்
பாதுகாப்பாகவாழ்வார்கள்.
௨௭ கர்த்தைர மத ப்பது உண்ைமயான

வாழ்ைவத் தரும். அது அவன்
மரணவைலயல் வழாமல் அவைனக்
காப்பாற்றும்.
௨௮ ஒரு அரசன் ஏராளமான ஜனங்கைள

ஆட்ச ெசய்தால் அவன் ெபரியவன்
ஆகறான். ஆனால் ஆளுவதற்கு ஜனங்கள்
இல்லாதவேனா ஒன்றும் இல்லாதவன்
ஆகறான்.
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௨௯ ெபாறுைமயுள்ளவன் மிகவும்
புத்த சாலி. வைரவல் ேகாபப்படுபவன்
முட்டாள்என்பைதக்காட்டிக்ெகாள்க றான்.
௩௦ மனதல் சமாதானம் உள்ள ஒருவன்,

உடலிலும் ஆேராக்கயமாக இருப்பான்.
ஆனால் ெபாறாைமேயா ேநாய்களுக்குக்
காரணமாக றது.
௩௧ ஏைழகளுக்குத் துன்பம் ெசய்க றவன்

ேதவனுக்கு மரியாைத ெசய்யாதவன்
எனக் காண்பத்துக் ெகாள்க றான்.
ஏெனன்றால் இருவைரயும் ேதவேன
பைடத்துள்ளார். ஆனால் ஒருவன்
ஏைழகளிடம் தயவாக இருந்தால் அவன்
ேதவைனயும்மகைமப்படுத்துகறான்.
௩௨ தீய மனிதன் தன்னுைடய

துன்மார்க்கத்தனால் ேதாற்கடிக்கப்படுவான்.
ஆனால் நல்ல மனிதேனா மரணகாலத்தலும்
கூடஅைடக்கலம்ெபறுவான்.
௩௩ அறவுள்ளவன் அறவுள்ளைவகைளேய

ச ந்த க்க றான். ஆனால் அறவற்றவர்கேளா
அறைவப் பற்ற க் ெகாஞ்சமும்
அற ந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
௩௪ நல்ல குணம் நாட்ைடப்

ெபருைமக்குரியதாக்கும். ஆனால் பாவேமா
ஜனங்கைளெவட்கப்படைவக்கும்.
௩௫ அறவுள்ள தைலவர்கள் இருந்தால்

அரசன் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருப்பான். ஆனால்
முட்டாள்தனமான தைலவர்கள்ேமல் அரசன்
ேகாபப்படுவான்.
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௧௫
௧ ஒரு சமாதானமான பதல் ேகாபத்ைத

மைறயச்ெசய்யும். ஆனால் கடுைமயான
பத ேலா ேகாபத்ைதஅத கப்படுத்தும்.
௨ அறவுள்ளவன் ேபசும்ேபாது மற்றவர்கள்

அைதக் ேகட்க வரும்புவார்கள். ஆனால்
அறவற்றவன் முட்டாள்தனமாகேவ
ேபசுவான்.
௩ எல்லா இடங்களிலும் என்ன

நைட ெபறுகறது என்று கர்த்தர்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார். நல்லவர்கள்
தீயவர்கள் அைனவைரயும் கர்த்தர்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௪ தயவான வார்த்ைதகள் வாழ்வளிக்கும்

மரம் ேபான்றது. ஆனால் ெபாய்யான
வார்த்ைதகள் மனிதனின் ஆவைய
அழித்துவடும்.
௫ முட்டாள்தனமான மனிதன் தன்

தந்ைதயன் அறவுைரகைளக் ேகட்க
மறுத்துவடுவான்.ஆனால்அறவுள்ளவேனா,
ஜனங்கள் தனக்குப் ேபாத க்கவரும்ேபாது
கவனித்துக் ேகட்க றான்.
௬ நல்லவர்கள் பலவற்றல்

ெசல்வந்தர்களாக இருக்க றார்கள். ஆனால்
தீய மனிதனிடத்தலுள்ளைவ அவைனத்
துன்பத்த ற்குக்காரணமாக்குகன்றன.
௭அறவுள்ளவர்கள் ேபசும் ேபச்சு உனக்குப்

புதய தகவல்கைளத் தருபைவயாக
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இருக்கும். அறவல்லாதவர்கள் ேபசுவேதா
ேகட்கப் பயனில்லாததாகஇருக்கும்.
௮ தீயவர்கள் ெகாடுக்க ற பலிகைளக்

கர்த்தர் ெவறுக்க றார். ஆனால்
நல்லவர்களின் ெஜபங்கைளக் ேகட்பதல்
கர்த்தர் மக ழ்க றார்.
௯ தீயவர்களின் வாழ்க்ைக முைறையக்

கர்த்தர் ெவறுக்க றார். நல்லவற்ைறச் ெசய்ய
முயல்கறவர்கைளக்கர்த்தர் ேநச க்க றார்.
௧௦ ஒருவன் தவறாக வாழத்ெதாடங்கனால்

அவன் தண்டிக்கப்படுவான்.
கண்டிக்கப்படுவைத ெவறுப்பவன்
அழிக்கப்படுவான்.
௧௧ கர்த்தருக்கு எல்லாம் ெதரியும். மரண

இடத்தலும் என்ன நடக்கும் என்பைதயும்
அவர் அறவார். எனேவ கர்த்தர் ஜனங்களின்
மனதலும்இருதயத்தலும்என்னஇருக்கறது
என்பைதந ச்சயமாகேவஅறவார்.
௧௨ அறவற்றவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது

தான் சுட்டிக் காட்டப்படுவைத ெவறுக்கறான்.
அவன் அறவுள்ளவர்களிடம் அறவுைரக்
ேகட்பைதெவறுக்கறான்.
௧௩ ஒருவன் மகழ்ச்ச யாக இருந்தால்

அவனது முகம் அதைனக் காட்டிவடும்.
ஆனால் ஒருவன் தன் இருதயத்தல் துக்கம்
உைடயவனாக இருந்தால் அைத அவனது
ஆவ ெவளிப்படுத்தும்.
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௧௪ அறவுள்ளவன் ேமலும் அறைவப் ெபற
வரும்புக றான். அறவல்லாதவேனா ேமலும்
முட்டாள்ஆவைதவரும்புக றான்.
௧௫ ச ல ஏைழகள் எப்ேபாதும் துக்கமாக

இருக்க றார்கள். ஆனால் மனதல் மக ழ்ச்ச
ெகாண்ட ஜனங்களுக்கு வாழ்க்ைக ஒரு
வருந்தாகும்.
௧௬ ஒருவன் ஏைழயாக இருந்து கர்த்தைர

மத ப்பது ச றந்ததாகும். ஒருவன்ெசல்வனாக
இருந்து துன்பப்படுவைதவ ட இது
ேமலானதாகும்.
௧௭ ெவறுப்புள்ள இடத்தல் ஏராளமாக

உண்பைதவ டஅன்புள்ளஇடத்தல்ெகாஞ்சம்
உண்பேத நல்லது.
௧௮ எளித ல் ேகாபப்படுக றவர்கள்

துன்பங்களுக்குக் காரணமாக
இருக்க றார்கள். ெபாறுைமயுள்ளவர்கேளா
சமாதானத்துக்குரியவர்கள்.
௧௯எல்லாஇடங்களிலும்ேசாம்ேபற துன்பம்

அைடக றான். ஆனால் ேநர்ைமயானவனுக்கு
வாழ்வுஎளிதாகஇருக்கும்.
௨௦ அறவுள்ள மகன் தந்ைதக்கு

மக ழ்ச்சையத் தருகறான். ஆனால்
அறவற்றவேனா தாய்க்கு அவமானத்ைதத்
தருகறான்.
௨௧ முட்டாள்தனமானவற்ைறச்

ெசய்வதல் அறவற்றவன் மகழ்க றான்.
அறவுள்ளவேனா சரியானவற்ைறச்
ெசய்வதல்எச்சரிக்ைகயாகஇருக்க றான்.
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௨௨ ஒருவன் ேபாதுமான அறவுைரையப்
ெபறாவ ட்டால் அவனது த ட்டங்கள்
ேதால்வயுறும். ஆனால் அறவுள்ளவர்களின்
அறவுைரகைளக் கவனமுடன் ேகட்க றவன்
தன்ெசயல்களில்ெவற்றெபறுகறான்.
௨௩ நல்ல பதைலத் தருபவன் மகழ்ச்ச

அைடக றான். சரியான ேநரத்தல் சரியான
வார்த்ைதகள்ெசால்வதுமிகவும் நல்லது.
௨௪ வாழ்வக்கும் வழிையக் கைடப டித்துத்

வாழ்வைடயும் நல்லவன், கீழ் ேநாக்க ச்
ெசல்லும் மரணத்தன் பாைதையத்
தவ ர்த்துவடுகறான்.
௨௫ வீண் ெபருைம ெகாண்ட

ஒருவனுக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
கர்த்தர் அழிப்பார். ஒரு வதைவக்குரிய
அைனத்ைதயும்கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.
௨௬ கர்த்தர் ெகட்ட எண்ணங்கைள

ெவறுக்கறார். ஆனால் கர்த்தர் தயவுமிக்க
வார்த்ைதகளில்மக ழ்க றார்.
௨௭ ஏமாற்ற ப் ெபாருட்கைளப்

ெபற்றுக்ெகாள்பவன், தன் குடும்பத்துக்குத்
தாேன துன்பத்ைத வரவைழத்துக்
ெகாண்டவனாவான். ேநர்ைமயாக
இருப்பவனுக்ேகாதுன்பம்இல்ைல.
௨௮ நல்லவர்கள் பதல் ெசால்லுமுன்

ச ந்த க்க றார்கள். ஆனால் தீயவர்கள்
ச ந்த க்கும் முன்னேர ேபசுகன்றனர். அைவ
அவர்களுக்குத்துன்பம்தரும்.
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௨௯ தீயவர்களிடமிருந்து கர்த்தர் ெவகு
தூரத்தல் உள்ளார். ஆனால் நல்லவர்களின்
ெஜபங்கைளஎப்ேபாதும் ேகட்க றார்.
௩௦ ஒருவனின் புன்னைக மற்றவர்கைள

மக ழச் ெசய்க றது. நல்ல ெசய்த கள்
ஜனங்கைள நல்லுணர்வுக் ெகாள்ளச்
ெசய்கன்றன.
௩௧ நீ தவறு ெசய்க றாய் என்று

ெசால்பவர்கைளக் கவனிப்பவன் மிகவும்
புத்த சாலிஆகறான்.
௩௨ ஒருவன் கற்றுக்ெகாள்ள

மறுத்தால், அவன் தன்ைனத்தாேன
அழித்துக்ெகாள்க றான். தன் தவறுகைளச்
சுட்டிக்காட்டுக றவனின் ேபச்ைசக்
கவனிப்பவன்ேமலும்புரிந்துெகாள்க றான்.
௩௩ கர்த்தைர மத க்க றவன்

அறவுள்ளவனாகக் கற்றுக்ெகாள்க றான்.
ஒருவன் உண்ைமயாகேவ கர்த்தைர
மத ப்பதற்குமுன்புஅவன் பணிவுள்ளவனாக
இருக்கேவண்டும்.

௧௬
௧ ஜனங்கள் த ட்டமிடுகன்றனர். ஆனால்

காரியங்கைள நைறேவறச் ெசய்பவேரா
கர்த்தர்.
௨ ஒருவன் தான் ெசய்வெதல்லாம் சரி

என்று நைனத்துக் ெகாண்டிருக்கன்றான்.
ஆனால்கர்த்தர்ெசயல்களின்காரணங்கைள
நயாயம்தீர்க்கன்றார்.
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௩ நீ ெசய்க ற அைனத்து ெசயல்களுக்கும்
கர்த்தரிடம்உதவக்குஅணுகனால்நீெவற்ற
அைடவாய்.
௪ ஒவ்ெவாரு காரியத்த ற்க்கும் கர்த்தரிடம்

ஒருத ட்டம்உள்ளது. கர்த்தருைடயத ட்டத்தல்
தீயவர்கள்அழிக்கப்படுக றார்கள்.
௫ மற்றவர்கைளவ டத் தான்

ச றந்தவன் என்று நைனப்பவர்கைளக்
கர்த்தர் ெவறுக்க றார். இவ்வாறு
ெபருைமெகாள்கன்றவர்கைள எல்லாம்
கண்டிப்பாகக் கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
௬ உண்ைமயான அன்பும் ேநர்ைமயும்

உன்ைனப் பரிசுத்தமாக்கும். கர்த்தைர
மத த்துதீயவற்றலிருந்துவலகயரு.
௭ ஒருவன் நல்ல வாழ்க்ைக வாழ்ந்து,

கர்த்தருக்குப் ப ரியமானவற்ைறச் ெசய்தால்,
அவனது பைகவன்கூட அவனுடன்
சமாதானமாகவாழ்வான்.
௮ஒருவன்பறைரஏமாற்ற அத கப்ெபாருள்

சம்பாத ப்பைதவ ட நல்ல வழியல் ெகாஞ்சம்
ெபாருள்சம்பாத ப்பதுநல்லது.
௯ ஒருவன் தான் வரும்புக றபடிெயல்லாம்

ெசய்வதற்குத் த ட்டமிடலாம். ஆனால் எது
நடக்க ேவண்டுெமன முடிவு ெசய்பவர்
கர்த்தேர.
௧௦ அரசன் ேபசும்ேபாது, அவனது

வார்த்ைதகள் சட்டமாகும். அவனதுமுடிவுகள்
எப்ெபாழுதும் சரியாகஇருக்கேவண்டும்.
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௧௧ எல்லா அளவுக் கருவகளும் சரியாக
இருக்க ேவண்டும் என்றும், அைனத்து
வயாபார ஒப்பந்தங்களும் ேநர்ைமயாக
இருக்கேவண்டும் என்றும் கர்த்தர்
வரும்புகன்றார்.
௧௨ தீைம ெசய்பவர்கைள அரசர்கள்

ெவறுக்கன்றனர். நன்ைம அவனது
அரசாங்கத்ைதவலுவுள்ளதாக்கும்.
௧௩ அரசர்கள் உண்ைமையக் ேகட்க

வரும்புகன்றனர். ஜனங்கள் ெபாய்
ெசால்லாமல் இருப்பைத அரசர்கள்
வரும்புகன்றனர்.
௧௪ அரசனுக்குக் ேகாபம் வந்தால்

அவன் ஒருவைனக் ெகால்லலாம்.
அறவுள்ளவர்கள் அரசைன எப்ெபாழுதும்
மக ழ்ச்ச உைடயவர்களாகச்ெசய்வார்கள்.
௧௫ அரசன் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்ேபாது,

அைனவரின் வாழ்வும் நன்றாக
இருக்கும். உன் காரியங்களால் அரசன்
மக ழ்ச்ச ெகாண்டாெனனில், அது ேமகத்தல்
இருந்து வசந்தகால மைழ ெபாழிவதற்கு
ஒப்பாகும்.
௧௬ தங்கத்ைதவ ட அறவு மத ப்புமிக்கது.

புரிந்துெகாள்ளுதல் ெவள்ளிையவ ட
மத ப்புைடயது.
௧௭ நல்லவர்கள் தம் வாழ்ைவத் தீைமயல்

இருந்து வலக்க ைவப்பார்கள். தன்
வாழ்வல் கவனமாக இருக்க ற ஒருவன், தன்
ஆத்துமாைவக்காப்பாற்ற க்ெகாள்க றான்.
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௧௮ ஒருவன் கர்வம் ெகாண்டவனாக
இருந்தால் அவன் அழிவன் ஆபத்தல்
இருக்கறான். மற்றவர்கைளவ டத்
தான் ச றந்தவன் என்று நைனப்பவன்
ேதால்வயன்ஆபத்தல்இருக்கறான்.
௧௯ மற்றவர்கைளவ டத் தம்ைமச்

ச றந்தவர்களாக நைனப்பவர்கேளாடு
ெசல்வத்ைதப் பங்க ட்டு வாழ்வைதவ ட
பணிவாகவும், ஏைழஜனங்கேளாடும் ேசர்ந்து
வாழ்வதுச றந்ததாகும்.
௨௦ ஜனங்களின் ேபாதைனகைளக்

கவனமாகக் ேகட்பவன் பயன் அைடவான்.
கர்த்தர் ேமல் நம்ப க்ைக ைவப்பவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்.
௨௧ ஒருவன் அறவுள்ளவனாக இருப்பைத

ஜனங்கள் அறந்துெகாள்வார்கள்.
வார்த்ைதகைளத் ேதர்ந் ெதடுத்து
கவனமாகப் ேபசுபவன் நரூப க்கும் ஆற்றல்
உைடயவனாகஇருக்கமுடியும்.
௨௨ அறவானது ஜனங்களுக்கு

உண்ைமயான வாழ்க்ைகையத் தரும்.
ஆனால் அறவற்றவர்கேளா ேமலும் முட்டாள்
ஆவைதேயவரும்புவார்கள்.
௨௩ அறவுள்ளவர்கள் எப்ெபாழுதும்

ேபசுவதற்கு முன்பு ச ந்த ப்பார்கள். அவர்கள்
ெசால்லும் வார்த்ைதகள் நல்லைவயாகவும்
உயர்வானைவயாகவும்இருக்கும்.
௨௪ கருைணமிக்க வார்த்ைதகள் ேதைனப்

ேபான்றைவ. அைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள
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எளிைமயானைவ, உடல் நலத்த ற்கும்
நல்லது.
௨௫ ஜனங்களுக்குச் சல வழிகள்

சரியானதாக ேதான்றும். அவ்வழிகள்
மரணத்துக்ேகஅைழத்துச்ெசல்லும்.
௨௬ உைழப்பாளியன் பச தான் அவைனத்

ெதாடர்ந்து உைழக்க ைவக்க றது. உண்ணும்
ெபாருட்டு ேவைல ெசய்யும் தூண்டுதைலப்
பச ேயெகாடுக்க றது.
௨௭ பயனற்றவன் ெகட்ட ெசயல்கைளச்

ெசய்யேவ த ட்டமிடுவான். அவனது
அறவுைரெநருப்ைபப்ேபான்றுஅழிக்கும்.
௨௮ ெதால்ைலைய உருவாக்குகறவன்

எப்ெபாழுதும் ப ரச்சைனகைள
உண்டுபண்ணுகறான். ெபாய்ச்
ெசய்த கைளப் பரப்புக றவன் ெநருங்கய
நண்பர்களுக்குள் துன்பத்ைத
ஏற்படுத்துவான்.
௨௯ ெதால்ைலைய உருவாக்குகறவன்

பல ெதால்ைலகளுக்குக் காரணமாக றான்.
தனது நண்பர்களுக்கு நன்ைம தராத
வழிகளில் அவர்கைள அைழத்துச்
ெசல்க றான். ௩௦ அவன் தன்
கண்களால் ஜாைட ெசய்து சலவற்ைற
அழிக்கத் த ட்டமிடுக றான். தனது
பக்கத்து வீட்டுக்காரைனத் துன்புறுத்த
ச ரித்துக்ெகாண்ேட த ட்டமிடுக றான்.
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௩௧ நல் வாழ்க்ைக வாழ்பவர்களின்
நைர முடியானது க ரீடத்ைதப் ேபான்று
உயர்வானது.
௩௨ வலிைமமிக்க வீரனாக இருப்பைதவ ட

ஒருவன் ெபாறுைம மிக்கவனாக இருப்பது
நல்லது. ஒருநகரத்ைதஅடக்க ஆள்வைதவ ட
உன்ேகாபத்ைதஅடக்குவதுநல்லது.
௩௩ ஜனங்கள் குலுக்கல் சீட்டு மூலம் முடி

ெவடுக்கன்றனர். ஆனால் அைனத்து
முடிவுகளும்ேதவனிடமிருந்ேதவருகன்றன.

௧௭
௧ எப்ெபாழுதும் வாதமிடுக றவர்களின்

வீட்டில் முழுச்சாப்பாடு உண்பைதவ ட, ஒரு
துண்டுகாய்ந்த ெராட்டிைய சமாதானத்ேதாடு
தன்பதுநல்லது.
௨ அறவுத்த றமுள்ள ேவைலக்காரன்

தன் எஜமானின் மூட மகைனயும் அடக்க
ஆள்வான். அவ்ேவைலக்காரன் மகைனப்
ேபால நடத்தப்பட்டு, பரம்பைரச் ெசாத்தல்
பங்கும்ெபறுவான்.
௩ ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்

தூய்ைமப்படுத்தேவ ெநருப்பல்
ேபாடுக றார்கள். ஆனால் ஜனங்கள்
இதயங்கைள கர்த்தர் ஒருவேர சுத்தம்
ெசய்க றார்.
௪ தீயவர்கள் மற்றவர்கள் ெசால்லும்

தீயவற்ைறேய கவனிக்கன்றனர்.
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ெபாய்யர்கள் ெபாய்ையேய
கவனிக்கன்றனர்.
௫ ச லர் ஏைழ ஜனங்கைளக் ேகலிச்

ெசய்வார்கள். ெதால்ைலகளுக்கு
உள்ளானவர்கைளப் பார்த்து அவர்கள்
ச ரிப்பார்கள். தம்ைமப் பைடத்த ேதவைன
அவர்கள் மத ப்பதல்ைல என்பைதேய
இது காட்டுக றது. அத்தீய ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௬ ேபரப்பள்ைளகள் முதயவர்கைள

மக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறார்கள். பள்ைளகள்
தம் ெபற்ேறார்கைளப் பற்ற ப்
ெபருைமப்படுக றார்கள்.
௭ அறவற்றவன் அதகமாகப் ேபசுவது

அறவுள்ள ெசயல் அல்ல. இதுேபாலேவ,
ஆள்பவன் ெபாய் ெசால்லுவதும் அறவுள்ள
ெசயல்அல்ல.
௮ ச லர், லஞ்சத்ைத இனிைமயான

அத ர்ஷ்டப் ெபாருளாக நைனக்கறார்கள்.
அவர்கள் எங்கு ேபானாலும் அது
பணிையச் ெசய்துமுடிக்கப் பயன்படுவதாக
நைனக்கறார்கள்.
௯ ஒருவன் ெசய்த தவைற நீ

மன்னித்துவ ட்டால் நீங்கள் நண்பர்கள்
ஆகலாம். ஆனால் அவன் ெசய்த தவைறேய
ெதாடர்ந்து நீ நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால்
உங்கள்நட்ைபஅதுஅழித்துவடும்.
௧௦ சுறுசுறுப்பானவன் தன்

தவறுகளிலிருந்தும் கற்றுக்ெகாள்க றான்.
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ஆனால் அறவல்லாதவேனா,
எைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.
நூறு பாடங்களுக்குப் ப றகும்
கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.
௧௧ தீயவன் தவறுகைளச் ெசய்யேவ

வரும்புக றான். முடிவல் ேதவன் தன்
தூதைனஅனுப்ப அவைனத்தண்டிப்பார்.
௧௨ தன் குட்டிகைளப் பறெகாடுத்த ேகாபம்

ெகாண்ட ெபண் கரடிைய எத ர்ெகாள்வது,
மிகவும் ஆபத்தானது. ஆனால் எப்ெபாழுதும்
மூடத்தனமான ெசயல்கைளச் ெசய்யும்
அறவல்லாதவைனச் சந்த ப்பைதக்
காட்டிலும்அதுஎளிதானது.
௧௩உனக்கு நன்ைம ெசய்க றவர்களுக்கு, நீ

தீைம ெசய்யாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் நீ
உனது எஞ்சய வாழ்க்ைக முழுவதும் துன்பம்
அைடவாய்.
௧௪ வாதம் ெசய்ய ஆரம்ப ப்பது, ெபரிய

அைணக்கட்டில் துைள வழுந்தது
ேபான்றாகும். அது மிகப் ெபரிதாக ஆவதற்கு
முன்வாதத்ைதநறுத்து.
௧௫ தவேற ெசய்யாதவர்கைளத்

தண்டிப்பதும், குற்றம் ெசய்தவர்கைள
தப்பவடுவதுமான இரண்டு காரியங்களும்
கர்த்தரால்ெவறுக்கப்படும்.
௧௬ அறவற்றவனிடம் ெசல்வம் இருந்தால்

அது பயனற்றது. ஏெனன்றால் அவன்
தன் ெசல்வத்ைத அறைவப் ெபறுவதற்குப்
பயன்படுத்தமாட்டான்.
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௧௭ ஒரு நண்பன் எப்ெபாழுதும்
ேநச க்க றான். உண்ைமயான சேகாதரன்
உனக்கு எப்ெபாழுதும் உதவுகறான். துன்ப
காலங்களிலும்கூடஉதவ ெசய்க றான்.
௧௮ அடுத்தவன் கடனுக்கு தான்

ெபாறுப்பாளிெயன அறவற்றவேன
வாக்குறுத ெகாடுப்பான்.
௧௯ வாதம் ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச

அைடக றவன், பாவம் ெசய்வதலும்
மக ழ்ச்ச யைடக றான். நீ உன்ைனேய
ெபருைமப்படுத்த ப் ேபசனால் நீேய
துன்பங்கைளவரவைழத்துக்ெகாள்க றாய்.
௨௦ தீயவன் நன்ைம ெபறமட்டான்.

ெபாய்யன்துன்பமைடவான்.
௨௧அறவற்றவனின்தந்ைதமிகவும்ேசாகம்

அைடவான். அறவற்றவனின் தந்ைதயால்
மக ழ்ச்ச யாகஇருக்கமுடியாது.
௨௨ மக ழ்ச்ச என்பது நல்ல மருந்ைதப்

ேபான்றது. ஆனால் துக்கேமா ேநாையப்
ேபான்றது.
௨௩ தீயவன் மற்றவர்கைள

ஏமாற்றுவதற்காகஇரகச யமாகப்பணத்ைதப்
ெபறுகறான்.
௨௪ அறவுள்ளவன் மிகச்ச றந்த

ெசயல்கைளச் ெசய்வைதப்பற்ற ேய
எண்ணிக்ெகாண்டு இருப்பான். ஆனால்
அறவற்றவேனா தூரத்து இடங்கைளப்
பற்ற ேயகனவுகாண்பான்.
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௨௫ ஒரு அறவற்ற மகன் தந்ைதக்குத்
துக்கத்ைதத் தருகறான். அவன் தன்ைனப்
ெபற்ெறடுத்தத் தாய்க்கும் துன்பத்ைதத்
தருகறான்.
௨௬ தவறு ெசய்யாதவைனத்

தண்டிப்பதுதப்பாகும். தைலவர்கள்
ேநர்ைமயானவர்களாக இருக்கும்ேபாது
அவர்கைளத்தண்டிப்பதும்தவறாகும்.
௨௭ அறவுள்ளவன் தன் வார்த்ைதகைளக்

கவனமாகக் ைகயாளுகறான்.
அறவுள்ளவன் எளித ல் ேகாபம்
ெகாள்ளமாட்டான்.
௨௮ அறவற்றவனும் அைமதயாக

இருந்தால் அறவாளிையப்ேபான்று
ேதான்றுவான். அவன் எைதயும்
ேபசாவ ட்டால், ஜனங்கள் அவைன
அறவாளியாக நைனத்துக்ெகாள்வார்கள்.

௧௮
௧ ச லர் மற்றவர்கைளச் சுற்ற இருப்பைத

வரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள் தாம் ெசய்ய
வரும்புவைதேய ெசய்வார்கள். யாேரனும்
இவர்களுக்கு அறவுைர ெசால்லப்ேபானால்,
அதுஇவர்கைளக் ேகாபமைடயச்ெசய்யும்.
௨மற்றவர்களிடமிருந்துகற்றுக்ெகாள்வைத

அறவற்றவர்கள் வரும்பமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தம் ெசாந்த எண்ணங்கைளச்
ெசால்வைதேயவரும்புகன்றனர்.
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௩ ஜனங்கள் தீயவர்கைள
வரும்பமாட்டார்கள். ஜனங்கள் அந்த
அறவற்றவர்கைளக் ேகலிச்ெசய்வார்கள்.
௪ ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள்

ஆழமான ஞானக் கணற்றலிருந்து
ெவளிேயறும்நீேராட்டத்ைதப் ேபான்றது.
௫ ஜனங்கைள நயாயந்தீர்ப்பதல்

ேநர்ைமயாக இரு. நீ குற்றம் ெசய்தவர்கைள
வ ட்டுவடுவாயானால் அது நல்லவர்களுக்கு
நன்ைமெசய்ததாகஇராது.
௬ அறவற்றவன் தான் ேபசும்

வார்த்ைதகளாேலேய துன்பத்ைத
அைடக றான். அவனது வார்த்ைதகள்
சண்ைடையமூட்டும்.
௭ அறவற்றவன் ேபசும்ேபாது, அவன்

தன்ைனேய அழித்துக்ெகாள்வான்.
அவனது ெசாந்த வார்த்ைதேய அவைன
ஆபத்துக்குள்ளாக்கும்.
௮ ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் வம்புகைள

வரும்ப க் ேகட்பார்கள். இது அவர்களுக்கு
நல்ல உணவு வயற்றுக்குள் ேபாவைதப்
ேபான்றருக்கும்.
௯ ஒருவன் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்வது,

ெபாருட்கைளஅழிப்பது ேபான்றதாகும்.
௧௦ கர்த்தருைடய நாமத்தல் மிகுந்த பலம்

உண்டு. இது உறுதயான ேகாபுரத்ைதப்
ேபான்றது. நல்லவர்கள் அவரிடம் ஓடிச்
ெசன்றுபாதுகாப்ைபப்ெபறுகன்றனர்.



நீத ெமாழிகள்௧௮:௧௧ lxxv நீத ெமாழிகள்௧௮:௧௭

௧௧ ெசல்வந்தர்கள், தங்கள் ெசல்வம்
தங்கைளக் காக்குெமன்று நம்புகன்றனர்.
அது வலிைமயான ேகாட்ைடையப்ேபான்றது
எனஎண்ணுகன்றனர்.
௧௨ ெபருைமெகாண்ட ஒருவன் வைரவல்

அழிந்துேபாவான். பணிவாக இருப்பவன்
கனத்ைதப்ெபறுகறான்.
௧௩ நீ பதல் ெசால்வதற்குமுன்பு,

மற்றவர் ேபச முடிக்கவடு. இது உனக்கு
அவமானத்ைதத் தராது. உன்ைன
முட்டாளாகவும் ஆக்காது. அப்படியானால் நீ
ச க்கலில் மாட்டிக்ெகாள்ளவும், மூடனாகக்
காணப்படவும்மாட்டாய்.
௧௪ நம்ப க்ைகயுைடய ஒருவன்

ேநாயலிருந்து வடுபடமுடியும். ஆனால்
ஒருவன் தன்ைன இழந்து ேபானவனாக
எண்ணினால் அைனத்து நம்ப க்ைககளும்
ேபாய்வடும்.
௧௫ அறவுள்ளவன் ேமலும் கற்றுக்ெகாள்ள

வரும்புவான். அவன் மிகுதயான
அறவுக்காகக் கவனமாகக் ேகட்பான்.
௧௬நீமுக்கயமானமனிதர்கைளச்சந்த க்கச்

ெசன்றால் அவர்களுக்குப் பரிசு ெகாண்டு
ேபா. அப்ேபாது நீ அவர்கைள எளித ல்
சந்த க்கலாம்.
௧௭ இன்ெனாருவன் வந்து ேகள்வ

ேகட்கும்வைர ஒருவன் ேபசுவது சரியானது
ேபாலேவ ேதான்றும்.
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௧௮ வலிைமயான இரண்டுேபர் வாதம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தால், குலுக்கல் சீட்டு
மூலேம வாதமுடிைவத் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும்.
௧௯நீஉன்நண்பைனஅவமானப்படுத்தனால்,

அவைன வசப்படுத்துவது வலிைமயான
சுவர்கைள உைடய நகரத்ைத
ெவல்வைதவ டக் கடினமானதாகவடும்.
குறுக்குக் கம்ப கள்ெகாண்ட அரண்மைனக்
கதவுகளின் தடுப்ைபப் ேபால வவாதங்கள்
ஜனங்கைளப்ப ரிக்கன்றன.
௨௦ நீ ெசால்பைவ உன் வாழ்ைவப்

பாத க்கும். நீ நன்ைமையச் ெசான்னால்
உனக்கு நன்ைம ஏற்படும். நீ தீயவற்ைறச்
ெசான்னால்உனக்கும்தீைமஏற்படும்.
௨௧ மரணம் அல்லது வாழ்வு ேநரும்படியாக

நாவால் ேபசமுடியும். எனேவ ேபசுவைத
ேநச க்க றவர்கள் அதன் பலைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தயாராகஇருக்கேவண்டும்.
௨௨ மைனவையக் கண்டுபடிப்பது

நன்ைமையக் கண்டுபடித்ததற்குச் சமமாகும்.
கர்த்தர் உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாய்இருப்பைத
அவள்காட்டுக றாள்.
௨௩ஒருஏைழஉதவக்காகக்ெகஞ்சுகறான்.

ஆனால் ெசல்வந்தேனா கடினமாகப் பதல்
ெசால்க றான்.
௨௪ ேபச ச் ச ரிக்க நல்லவர்களாக சல

நண்பர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு



நீத ெமாழிகள்௧௯:௧ lxxvii நீத ெமாழிகள்௧௯:௭

நல்ல நண்பன் ெசாந்த சேகாதரைனவடச்
ச றந்தவன்.

௧௯
௧ஒருமுட்டாளாகஇருந்துபறைரஏமாற்ற ப்

ெபாய் ெசால்க றவனாக இருப்பைதவ ட
ஏைழயாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும்
இருப்பதுநல்லது.
௨ ச லவற்ைறப்பற்ற பரவசப்படுவது

ேபாதாது. நீ ெசய்வது என்ன என்று
உனக்குத் ெதரியேவண்டும். எைதயாவது
அவசரமாகச் ெசய்வாயானால் அைதத்
தவறாகச்ெசய்துவடுவாய்.
௩ஒருவனதுெசாந்தமுட்டாள்தனம்அவனது

வாழ்ைவ அழித்துவடும். ஆனால் அவன்
கர்த்தர் மீதுபழி ெசால்லுவான்.
௪ ஒருவன் ெசல்வந்தனாக இருந்தால்,

அவனது ெசல்வம் பல நண்பர்கைளத் தரும்.
ஆனால்ஒருவன்ஏைழயாகஇருந்தால்எல்லா
நண்பர்களும்அவைனவட்டுவலகுவார்கள்.
௫ இன்ெனாருவனுக்கு எத ராகப் ெபாய்

ெசால்பவன் தண்டிக்கப்படுவான். ெபாய்
ெசால்பவனுக்குப்பாதுகாப்பல்ைல.
௬ ஆள்பவேராடு நட்புக்ெகாள்ளேவ

பலரும் வரும்புகன்றனர். ேமலும், பரிசு
தருபவேராடுநட்புக்ெகாள்ளஒவ்ெவாருவரும்
வரும்புகன்றனர்.
௭ ஒருவன் ஏைழயாக இருந்தால், அவனது

குடும்பம் கூட அவனுக்கு எத ராக இருக்கும்.
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அவனது நண்பர் களும்கூட அவைன வட்டு
வலகுவார்கள். அந்த ஏைழ அவர்களிடம்
உதவ ேகட்கலாம். எனினும் அவனருகல்
அவர்கள்ேபாகமாட்டார்கள்.
௮ ஒருவன் உண்ைமய ேலேய தன்ைன

ேநச த்தால், அறைவப்ெபறக் கடுைமயாக
உைழக்கேவண்டும். அவன் கடினமாக
முயற்ச ெசய்து புரிந்துெகாள்ளுதைல
அைடயேவண்டும். அவன் அதற்குரிய
ெவகுமதையப்ெபறுவான்.
௯ ெபாய்சாட்ச ெசால்பவன்

தண்டிக்கப்படுவான். ெதாடர்ந்து
ெபாய்ெசால்பவன்அழிக்கப்படுவான்.
௧௦ ஒரு முட்டாள் ெசல்வந்தனாகக் கூடாது.

இது ஒரு அடிைம இளவரசைன ஆள்வைதப்
ேபான்றது.
௧௧ ஒருவன் அறவுள்ளவனாக இருந்தால்,

அந்த அறவு அவனுக்குப் ெபாறுைமையத்
தரும். அவனுக்குத் தீைம ெசய்தவர்கைள
மன்னிப்பதுஅருைமயானது.
௧௨ ஒரு அரசன் ேகாபத்ேதாடு இருக்கும்

ேபாது, அது சங்கத்தன் ெகர்ச்ச ப்பு ேபான்று
இருக்கும். ஆனால் அவன் உன்ேனாடு
மக ழ்ச்ச யாக இருப்பது, ெமன்ைமயாக மைழ
ெபாழிவதுேபான்றுஇருக்கும்.
௧௩ ஒரு முட்டாள் மகன் தன் தந்ைதக்கு

ெவள்ளம் ேபால நைறயத் ெதால்ைலகைளக்
ெகாண்டு வருகறான். ஓயாது குைறகைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற மைனவ
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ெசாட்டுச்ெசாட்டாக ஒழுக க்ெகாண்டிருக்கும்
தண்ணீர் ேபான்றவள். அது மிகவும்
துன்புறுத்தும்.
௧௪ ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறார்களிடமிருந்து

வீட்ைடயும் ெசல்வத்ைதயும் ெபறுகறார்கள்.
ஆனால்ஒருநல்லமைனவ கர்த்தரிடமிருந்து
கைடக்கும்ெவகுமத ஆகும்.
௧௫ ஒரு ேசாம்ேபற மிகுந்த உறக்கத்ைதப்

ெபறலாம். ஆனால் அவனுக்கு மிகுந்த பச
இருக்கும்.
௧௬ ஒருவன் சட்டத்த ற்குப்

பணிந்தருந்தால், அவன் தன்ைனத்தாேன
காத்துக்ெகாள்க றான். ஆனால் ஒருவன்
அதைன முக்கயமில்ைல என்று கருதனால்,
பன்அவன்ெகால்லப்படுவான்.
௧௭ ஏைழகளுக்குப் பண உதவ

ெசய்வது கர்த்தருக்குக் கடன் ெகாடுப்பது
ேபான்றது ஆகும். அவர்கள் மீது தயவாய்
இருந்ததற்காகக் கர்த்தர் அவற்ைறத்
தருப்ப த் தருவார்.
௧௮ உன் மகனுக்குக் கற்றுக்ெகாடு, அவன்

தவறு ெசய்யும்ேபாது தண்டைனெகாடு.
அதுதான் ஒேர நம்ப க்ைக. இதைன நீ
ெசய்ய மறுத்தால், ப றகு அவன் தன்ைனேய
அழித்துக்ெகாள்ளநீஉதவுவதாகஇருக்கும்.
௧௯ ஒருவன் மிக எளித ல் ேகாபம்

ெகாண்டால், அதற்குரிய வைலைய அவன்
ெகாடுக்க ேவண்டியதருக்கும். அவைன
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நீ துன்பத்தலிருந்து தப்புவத்தால், அவன்
அதைனேயமீண்டும்மீண்டும்ெசய்வான்.
௨௦ அறவுைரகைளக் ேகள்; ஒழுக்கத்ைத

ஏற்றுக்ெகாள். அப்ேபாது நீ அறவாளி
ஆவாய்.
௨௧ ஜனங்களுக்கு பலவத எண்ணங்கள்

ேதான்றலாம். எனினும் கர்த்தருைடய
த ட்டங்கேளநைறேவறும்.
௨௨ ஜனங்கள் உண்ைமயாகவும்

ேநர்ைமயாகவும் இருப்பவைன
வரும்புக றார்கள். எனேவ ஜனங்களால்
நம்பப்படாதவனாகஇருப்பைதவ ட ஏைழயாக
இருப்பேத ேமல்.
௨௩ கர்த்தைர மத க்க றவன் நல்ல

வாழ்ைவப் ெபறுகறான். அவன் தன்
வாழ்வல் தருப்தயைடக றான். அவன்
துன்பங்கைளப் பற்ற க் கவைலப்பட
ேவண்டியதல்ைல.
௨௪ ேசாம்ேபற , தன் உணவற்குத்

ேதைவயான ேவைலகைளக் கூடச்
ெசய்யமாட்டான். தட்டிலிருந்து உணைவ
எடுத்து வாயல் ைவக்கவும் ேசாம் பல்படும்
அளவுக்குஅவன்முழுச் ேசாம்ேபற ஆவான்.
௨௫ ச லர் எதற்கும் மரியாைத

காட்டமாட்டார்கள். அவர்கள்
தண்டிக்கப்படேவண்டும். அறவற்றவன்
தன் பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ள
கட்டாயப்படுத்தப்படுக றான். ஆனால்
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சறு ச ட்ைசேய அறவாளிகைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளச்ெசய்யும்.
௨௬ ஒருவன் தன் தந்ைதய டமிருந்து தருடி,

தன் தாைய பலவந்தமாக ெவளிேயற்றனால்
அவன் மிகவும் ேமாசமானவன். அவன்
தனக்குத்தாேன அவமானத்ைதயும்
அவமரியாைதையயும் ேதடிக்ெகாள்க றான்.
௨௭ ேபாதைனகைளக் கவனமாகக்

ேகட்பைத நறுத்தனால் நீ முட்டாள்தனமான
தவறுகைளச்ெசய்துெகாண்ேடஇருப்பாய்.
௨௮ சாட்ச ெசால்ல வருகறவன்

ேநர்ைமயற்றவனாக இருந்தால், தீர்ப்பும்
சரியானதாக இராது. தீயவர்கள் ெசால்வது
தீைமையத்தரும்.
௨௯ மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனச்

ச றந்தவனாக நைனப்பவன்
தண்டிக்கப்படுவான். அறவற்றவன்
தனக்கானதண்டைனையப்ெபறுகறான்.

௨௦
௧ த ராட்ைசரசமும் மதுவும் ஜனங்களின்

சுயக் கட்டுப்பாட்ைடக் குைலத்துவடுகறது.
அவர்கள் சத்தமிட்டு ஆரவாரம் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் ேபாைத ஏற முட்டாள்தனமான
ெசயல்கைளச்ெசய்வார்கள்.
௨ ஒரு அரசனின் ேகாபமானது சங்கத்தன்

ெகர்ச்சைனையப் ேபான்றது. நீ ஒரு
அரசைனக் ேகாபப்படுத்தனால் உன்
வாழ்ைவஇழந்துவடுவாய்.
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௩ எந்த முட்டாளும் ஒரு வாதத்ைதத்
ெதாடங்கலாம். எனேவ வாதம்ெசய்ய
மறுப்பவைனநீமத க்க ேவண்டும்.
௪ஒருேசாம்ேபற வைதகைளவைதக்கவும்

ேசாம்ேபற த்தனமாயருக்க றான். அதனால்,
அறுவைடக் காலத்தல் உணைவ
எத ர்ப்பார்த்தாலும் அவன் எைதயும்
ெபறுவதல்ைல.
௫ நல்ல அறவுைரயானது ஆழமான

கணற்றலிருந்து ெபறும் தண்ணீைரப்
ேபான்றது. அதனால் ஒரு அறவாளி
அடுத்தவனிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள்ள
கடுைமயாகமுயற்ச ப்பான்.
௬பலர் தம்ைமஉண்ைமயுள்ளவர்களாகவும்

அன்புள்ளவர்களாகவும்கூறக்ெகாள்வார்கள்.
ஆனால்உண்ைமய ேலேயஅப்படிப்பட்டவர்கைளக்
கண்டுபடிப்பதுஅரிது.
௭ நல்லவன் நல்ல வாழ்க்ைகைய

வாழ்கன்றான். அவன் பள்ைளகள்
ஆசீர்வத க்கப்படுகன்றனர்.
௮ ஒரு அரசன் நயாயந்தீர்க்க ஆசனத்தல்

உட்காரும்ேபாதுஅவன்தன்கண்களால் சகல
தீைமகைளயும்கவனிக்கமுடியும்.
௯ஒருவன்உண்ைமயாகேவ,தான்ெசய்க ற

ைவகைளத் தன்னாலியன்றவைர நன்றாகச்
ெசய்க ேறன் என்று ெசால்லமுடியுமா?
ஒருவன் பாவம் இல்லாதவன் என்று
உண்ைமயல்ெசால்லமுடியுமா? முடியாது.
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௧௦தவறானஅளவுக் கருவகைளயும் எைடக்
கற்கைளயும் பயன்படுத்த மற்றவர்கைள
ஏமாற்றுகறவர்கைளக்கர்த்தர்ெவறுக்க றார்.
௧௧ ஒரு குழந்ைதகூடத் தனது ெசயலால்

நல்லதா ெகட்டதா என்று ெவளிப்படுத்த
முடியும். அது நல்லதா ேநர்ைமயானதா
என்பைத நீ கவனித்தால் அற ந்துெகாள்ள
முடியும்.
௧௨ பார்ப்பதற்குக் கண்கைளயும்

ேகட்பதற்குக் காதுகைளயும் கர்த்தர்
நமக்காகப் பைடத்துள்ளார்.
௧௩ நீ தூக்கத்ைத ேநச த்தால், நீ

ஏைழயாகவடுவாய். உனது ேநரத்ைத
உைழப்பதல் ெசலவடு. உனக்கு உணவு
ஏராளமாகக் கைடக்கும்.
௧௪ உன்னிடமிருந்து எைதயாவது

வாங்கயவன், “இது நன்றாயல்ைல. இதன்
வைல அதகம்” என்கறான். ப றகு ேவறு
ஆட்களிடம் ேபாய் தான் நல்ல வயாபாரம்
ெசய்ததாகச் ெசால்லிக்ெகாள்வான்.
௧௫ தங்கமும் ெவள்ளியும் ஒருவைனப்

பணக்காரன்ஆக்கும். ஆனால் எைதப்பற்ற ப்
ேபசுக ேறாேமா, அைத முழுக்க அற ந்துள்ள
ஒருவனின்மத ப்பு மிகவும்ெபரியது.
௧௬ அடுத்தவனின் கடனுக்கு நீ

ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டால், நீ உனது
சட்ைடையயும்இழந்துவடுவாய்.
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௧௭ ஒருவைன ஏமாற்ற ப் ெபற்றைவ
நல்லதுேபான்று ேதான்றலாம். ஆனால்,
முடிவல்அதுபயனற்றுப் ேபாய்வடும்.
௧௮ த ட்டமிடுவதற்கு முன்பு நல்ல

அறவுைரகைளப் ெபறேவண்டும்.
நீ ஒரு ேபாைரத்துவங்கனால்,
ேபார் நடவடிக்ைககளில் ச றந்த
அறவுைடயவர்களின் வழிகாட்டுதைலப்
ெபற்றுக்ெகாள்.
௧௯ அடுத்தவர்கைளப்பற்ற வம்பு

ேபசுக றவர்கள் நம்பத்தகாதவர்கள்.
எனேவ அதகமாகப் ேபசுபவர்கேளாடு
நட்புெகாள்ளாேத.
௨௦ ஒருவன் தன் தந்ைதக்ேகா

தாய்க்ேகா எத ராகப் ேபசனால், அவன்
அைணந்துெகாண்டிருக்கும் வளக்ைகப்
ேபான்றவன்.
௨௧ உனது ெசல்வமானது ெபறுவதற்கு

எளிதானதாக இருந்தால், அது உனக்கு
அத்தைனஉயர்வாகத் ேதான்றாது.
௨௨ எவனாவது உனக்கு எத ராக

எைதயாவது ெசய்தால் நீயாக அவைனத்
தண்டிக்க முயலாேத. கர்த்தருக்காகக்
காத்தரு. இறுதயல் உன்ைன அவர்
ெவற்ற ப்ெபறச்ெசய்வார்.
௨௩ ச லர் சரிய ல்லாத அளவு

முைறகைளயும் எைடகைளயும்
பயன்படுத்துவார்கள். அதனால் அவர்கள்
மற்றவர்கைள ஏமாற்றுகன்றனர். கர்த்தர்
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இதைன ெவறுக்கறார். அது அவைன
மகழ்ச்ச க்குட்படுத்தாது.
௨௪ ஒவ்ெவாருவருக்கும் என்ன நகழும்

என்பைதக்கர்த்தர்முடிவுெசய்க றார். எனேவ
ஒருவனுைடயவாழ்க்ைகயல் என்ன நடக்கும்
என்பைத அவன் எவ்வாறு புரிந்துெகாள்ள
முடியும்.
௨௫ ேதவனுக்கு ஏதாவது ெகாடுப்பதாக

வாக்குறுத ெசால்லுமுன் நன்றாகச்
ச ந்த க்கேவண்டும். இல்ைல என்றால்
இந்த வாக்குறுதையத் தராமேலேய
இருந்தருக்கலாம் என்று பன்னால் நீ
வருந்துவாய்.
௨௬ யார் தீயவர் என்னும் முடிைவ

அறவாளியான அரசேன எடுப்பான். அந்த
அரசேனஅவர்கைளத்தண்டிப்பான்.
௨௭ ஒரு மனிதனின் ஆவ கர்த்தருக்கு

முன்பாக ஒரு வளக்ைகப்ேபாலிருக்க றது.
அவனுள் இருப்பது என்ன என்பைதயும்
கர்த்தர்அறவார்.
௨௮ அரசன் உண்ைமயானவனாகவும்

ேநர்ைமயானவனாகவும் இருந்தால் அவன்
தன் அதகாரத்ைதக் காத்துக்ெகாள்வான்.
அவனது உண்ைமயான அன்பு ஆட்சையப்
பலப்படுத்தும்.
௨௯ நாம் ஒரு இைளஞைன அவனது

வலிைமக்காக வரும்புக ேறாம். முதயவைர
அவரது முழுைமயான வாழ்க்ைகையக்
காட்டும் நைரத்த முடிக்காக மத க்க ேறாம்.
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அவரது நைரத்த தைலமுடி அவர் ஒரு
முழுைமயான வாழ்ைவ வாழ்ந்தருக்க றார்
என்றுெபாருள்தரும்.
௩௦ நாம் தண்டிக்கப்பட்டால் தவறு

ெசய்வைத நறுத்தவடுேவாம்.
ேவதைனயானதுஒருவைனமாற்றும்.

௨௧
௧ வவசாய கள் சறு வாய்க்கால்கைளத்

ேதாண்டிதம்வயல்களில்நீர்ப்பாய்ச்சுவார்கள்.
மற்ற வாய்க்கால் வழிகைள அைடத்து
குற ப்ப ட்ட ஒரு வாய்க்கால் வழிேய
மட்டும் நீர்ப்பாய்ச்சுவார்கள். இது
ேபால்தான் அரசனின் மனைதயும் கர்த்தர்
கட்டுப்படுத்துகறார். அவன் எங்ெகல்லாம்
ேபாகேவண்டும் என்று வரும்புக றாேரா
அங்ெகல்லாம் அவைனக் கர்த்தர் வழி
நடத்துக றார்.
௨ ஒருவன் தான் ெசய்வைதெயல்லாம்

சரி என்ேற நைனக்கறான். ஜனங்களின்
ெசயல்களுக்காகக் கர்த்தேர சரியான
காரணங்கேளாடுதீர்ப்பளிக்க றார்.
௩ சரியானதும் ேநர்ைமயானதுமான

ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். பலிகைளவ ட
இத்தைகயவற்ைறேயகர்த்தர்வரும்புக றார்.
௪ கர்வமுள்ள பார்ைவயும், ெபருைமயான

எண்ணங்களும் பாவமானைவ. ஒருவன்
தீயவன்என்பைதஅைவகாட்டுகன்றன.
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௫ கவனமான த ட்டங்கள் இலாபத்ைதத்
தரும். ஆனால் ஒருவன் கவனம்
இல்லாமலும் எைதயும் அவசரகதயுமாகச்
ெசய்துெகாண்டும் இருந்தால், அவன்
ஏைழயாவான்.
௬ நீ ெசல்வந்தனாவதற்காகப் ப றைர

ஏமாற்றனால் உன் ெசல்வம் உன்ைனவட்டு
ெவகுவைரவல் வலகவடும். உன்
ெசல்வம் உன்ைனமரணத்துக்ேக அைழத்துச்
ெசல்லும்.
௭ தீயவர்களின் ெசயல்கள் அவர்கைள

அழித்துவடும். அவர்கள் சரியானவற்ைறச்
ெசய்யமறுக்கன்றனர்.
௮ெகட்டவர்கள்எப்ெபாழுதும்மற்றவர்கைள

ஏமாற்றேவ முயற்ச ெசய்க றார்கள். ஆனால்
நல்லவர்கேளா ேநர்ைமயானவர்களாகவும்
ச றந்தவர்களாகவும்இருக்கன்றனர்.
௯ எப்ேபாதும் எதற்ெகடுத்தாலும் வாக்கு

வாதம் ெசய்க ற மைனவேயாடு வீட்டில்
வாழ்வைதவ ட கூைரயன்ேமல் வாழ்வது
நல்லது.
௧௦ தீயவர்கள் ேமலும் தீைமேய ெசய்ய

வரும்புகன்றனர். இவர்கள் தம்ைமச்
சுற்றயருப்பவர்கள் மீது இரக்கம்
காட்டமாட்டார்கள்.
௧௧ ேதவைனக் ேகலிச் ெசய்க றவைனத்

தண்டித்துவடு. இதனால் அறவற்றவர்கள்
பாடம் கற்பார்கள். அவர்கள்
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அறவாளிகளாகன்றனர். அவர்கள் ேமலும்
ேமலும்அறைவப்ெபறுகன்றனர்.
௧௨ ேதவன் நல்லவர், தீயவர்கள் என்ன

ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத
ேதவன்அறவார்,அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.
௧௩ஒருவன் ஏைழகளுக்குஉதவ மறுத்தால்,

அவனுக்கு உதவ ேதைவப்படும் தருணத்தல்
உதவ ெசய்யயாரும்முன்வரமாட்டார்கள்.
௧௪ ஒருவன் உன்மீது ேகாபமாக இருந்தால்

இரகச யமாக அவனுக்கு ஒருஅன்பளிப்ைபக்
ெகாடு. அதுஅவனதுேகாபத்ைதத்தடுக்கும்.
௧௫ ேநர்ைமயான தீர்ப்பு நல்லவர்கைள

மக ழ்ச்ச யாக்கும். ஆனால் அது
தீயவர்கைளப்பயப்படுத்தும்.
௧௬ அறைவவ ட்டு வலக நடப்பவன்

அழிைவேநாக்க ேயெசல்க றான்.
௧௭ ேவடிக்ைக ெசய்வைதேய

முதன்ைமயாகக் கருதுபவன்
ஏழ்ைமயைடவான். அவன்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் உணைவயும்
வரும்பனால் அவனால் ெசல்வந்தனாக
முடியாது.
௧௮ நல்லவர்களுக்குத் தீயவர்கள்

ெசய்யும் தீைமகளுக்ெகல்லாம் வைல
ெகாடுக்கேவண்டும். ேநர்ைமயற்றவர்கள்
ேநர்ைமயானவர்களுக்குச்ெசய்தவற்றுக்காக
வைலதர ேவண்டும்.
௧௯முன்ேகாபமும்வாக்குவாதம்ெசய்வதல்

ஆர்வமும்ெகாண்ட மைனவேயாடு
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வாழ்வைதவ ட பாைலவனத்தல் வாழ்வது
நல்லது.
௨௦ அறவுள்ளவன் தனக்குத்

ேதைவயானவற்ைறச்ேசகரித்துக்ெகாள்க றான்.
அறவற்றவேனா தான் ெபற்றைத ெபற்ற
ேவகத்த ேலேயெசலவுெசய்துவடுகறான்.
௨௧ எப்ெபாழுதும் அன்ைபயும்,

கருைணையயும் காட்டுக ற ஒருவன்
நல்வாழ்வும்ெசல்வமும்ச றப்பும்ெபறுவான்.
௨௨ அறவுள்ளவனால் அைனத்ைதயும்

ெசய்ய முடியும். அவனால் வலிைமமிக்க
வீரர்களின் காவலில் உள்ள நகரங்கைளயும்
தாக்கமுடியும். அவர்கைளக் காக்கும் என்று
நம்பயைவகைளயும்தகர்க்கமுடியும்.
௨௩ ஒருவன் தான் ெசால்வைதப்பற்ற

எச்சரிக்ைக உைடயவனாக இருந்தால்,
அவன் தன்ைனத் துன்பங்களிலிருந்து
காத்துக்ெகாள்க றான்.
௨௪ ெபருைமெகாண்டவன்

மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனச் ச றந்தவனாக
நைனக்கறான். அவன் தனது ெசயல்கள்
மூலம்தீயவன்என்றுகாட்டுக றான்.
௨௫-௨௬ ேசாம்ேபற ேமலும் ேமலும்

ஆைசப்படுவதால் தன்ைனேய
அழித்துக்ெகாள்க றான். அவன் அதற்ெகன
உைழக்க மறுப்பதால் தன்ைனத்தாேன
அழித்துக்ெகாள்க றான். ஆனால்
நல்லவனிடம் ஏராளமாக இருப்பதால்
அவனால்ெகாடுக்கமுடியும்.
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௨௭ தீயவர்கள் பலிதரும்ேபாது, குற ப்பாக
அவர்கள் கர்த்தரிடமிருந்து சலவற்ைறப்
ெபற முயற்ச க்கும்ேபாது கர்த்தர்
மக ழ்ச்ச யைடவதல்ைல.
௨௮ ெபாய் ெசால்பவன் அழிக்கப்படுவான்.

அப்ெபாய்ைய நம்புக றவனும் அவேனாடு
அழிந்துவடுவான்.
௨௯ தான் ெசய்வது சரி என்பைத

எப்ேபாதும் நல்லவன் அறவான். ஆனால்
தீயவேனாநடிக்க றான்.
௩௦ கர்த்தர் எத ராக இருக்கும்ேபாது

ெவற்றயைடயக்கூடிய த ட்டமிடுக ற
அளவற்குயாருக்கும்அறவல்ைல.
௩௧ ஜனங்களால் ேபாருக்கான அைனத்து

ஏற்பாடுகைளயும், குதைரகைளயும்கூடத்
தயார் ெசய்ய முடியும். ஆனால் கர்த்தர்
ெவற்றையக் ெகாடுக்காவ ட்டால்
அவர்களால்ெவல்லஇயலாது.

௨௨
௧ ஒருவன் ெசல்வந்தனாக இருப்பைதவ ட

மரியாைதக்குரியவனாக வாழ்வது நல்லது.
ெபான் மற்றும் ெவள்ளிையவ ட நல்ல ெபயர்
முக்கயமானது.
௨ ெசல்வந்தராக இருப்பனும்

ஏைழகளாக இருப்பனும் எல்லாரும் சமேம.
அைனவைரயும்கர்த்தேர பைடத்துள்ளார்.
௩ அறவுள்ளவர்கள் துன்பம் வருவைதப்

பார்த்து அதலிருந்து வலகக்ெகாள்வார்கள்.
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ஆனால் அறவற்றவர்கேளா ேநராகத்
துன்பத்ைத ேநாக்க ப் ேபாய் அதல்
ச க்க க்ெகாள்வார்கள்.
௪ கர்த்தைர மத த்துப் பணிவுள்ளவர்களாக

இருங்கள். அப்ேபாது உங்களுக்குச்
ெசல்வமும் மத ப்பும் உண்ைமயான வாழ்வும்
கைடக்கும்.
௫ தீயவர்கள் பல துன்பங்களில்

அகப்பட்டுக்ெகாள்க றார்கள். ஆனால்
தங்கள்ஆத்துமாைவப்பற்ற எச்சரிக்ைகயாக
இருப்பவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து வலக
வாழ்கன்றனர்.
௬ ஒரு பள்ைள இளைமயாக

இருக்கும்ேபாேத வாழ்வதற்கான நல்ல
வழிகைள அவனுக்குப் ேபாத யுங்கள்.
அப்ேபாது அவன்வளர்ந்தப றகும் ெதாடர்ந்து
நல்லவழிய ேலேயநடப்பான்.
௭ ஏைழகள் எல்லாம் ெசல்வந்தர்களுக்கு

அடிைமயாக இருக்கன்றனர். கடன்
வாங்கயவன் கடன் ெகாடுத்தவனுக்கு
ேவைலக்காரனாகஇருக்க றான்.
௮ துன்பத்ைத வைதக்க றவன்

துன்பத்ைதேய அறுக்கறான்.
முடிவல் அடுத்தவர்களுக்கு ெகாடுத்த
துன்பத்தாேலேயஅவன்அழிந்துேபாக றான்.
௯ தாராளமாகக் ெகாடுப்பவன்

ஆசீர்வத க்கப்படுக றான். தன் உணைவ
ஏைழகேளாடு பக ர்ந்துெகாள்வதால் அவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்.
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௧௦ ஒருவன் மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனப்
ெபரிதாக நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால்
அவைன வலகும்படி வற்புறுத்து. அவன்
வலகும்ேபாது அவேனாடு துன்பங்களும்
வலகுகன்றன. பன் வாதங்களும்
வேராதமும்வலகும்.
௧௧ நீ சுத்தமான இருதயத்ைதயும்

கருைணமிக்க வார்த்ைதகைளயும்
வரும்புக றவனாயருந்தால் அரசனும்
உனக்குநண்பன்ஆவான்.
௧௨ ேதவைன அறகன்ற ஜனங்கைளக்

கர்த்தர் கவனித்து காப்பாற்றுகறார்.
ஆனால் தனக்கு எத ரானவர்கைள அவர்
அழித்துப்ேபாடுக றார்.
௧௩ ேசாம்ேபற ேயா, “என்னால் ேவைலக்குப்

ேபாகமுடியாது. ெவளிேய ஒரு சங்கம்
உள்ளது. அது என்ைனக் ெகான்றுவடும்”
என்றுகூறுகறான்.
௧௪ வபச்சாரம் என்பது வைலேபான்றது.

இவ்வைலயல் வழுபவர்களின் மீது கர்த்தர்
மிகுந்த ேகாபங்ெகாள்க றார்.
௧௫ சறுவர்கள் முட்டாள்தனமான

ெசயல்கைளச் ெசய்க றார்கள்.
நீ அவர்கைளத் தண்டித்தால்
அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்க றார்கள்.
௧௬ நீ ெசல்வந்தனாகும்ெபாருட்டு

ஏைழகைளத் துன்புறுத்துவதும்,
ெசல்வந்தர்களுக்கு அன்பளிப்புகைளக்
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ெகாடுப்பதும் ஆகய இரண்டு ெசயல்களும்
உன்ைனஏைழயாக்கும்.

முப்பதுஞானெமாழிகள்
௧௭ நான் ெசால்லுகறைதக் கவனியுங்கள்.

அறவாளிகள் ெசால்லியருக்கன்றவற்ைற
நான் உங்களுக்குப் ேபாத க்க ேறன்.
இப்ேபாதைனகளிலிருந்துகற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௮ நீ இவற்ைற நைனவல் ைவத்தருந்தால்
இதுஉனக்குநல்லது. நீஇவ்வார்த்ைதகைளச்
ெசான்னால் இைவ உனக்கு உதவயாக
இருக்கும். ௧௯ இப்ெபாழுது இவற்ைற
நான் உனக்கு ேபாத க்க ேறன். நீ
கர்த்தைர நம்ப ேவண்டுெமன்று நான்
வரும்புக ேறன். ௨௦ நான் உனக்காக
முப்பது அறவுைரகைள எழுதயருக்க ேறன்.
இைவ அறவும் ஞானமும் உைடயைவ.
௨௧இைவ உனக்கு உண்ைமயானவற்ைறயும்
முக்கயமானவற்ைறயும் ேபாத க்கும்.
அப்ேபாது உன்ைன அனுப்பயவருக்கு நீ
நல்லபதல்கைளக்கூறமுடியும்.

— 1—
௨௨ ஏைழகளிடமிருந்து தருடுவது எளிது.

ஆனால் அதைனச் ெசய்யாேத. வழக்கு
மன்றத்தல் ஏைழகைளச் சுரண்டாேத.
௨௩ கர்த்தர் அவர்கள் பக்கம் இருக்க றார்.
அவர்களுக்கு அவர் உதவுகறார்.
அவர்களிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாண்ட
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எந்தப் ெபாருைளயும் அவர் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்க றார்.

— 2—
௨௪மிகசீக்க ரத்தல்ேகாபங்ெகாள்க றவர்கேளாடு

நட்புெகாள்ளாேத. வைரவல் ந தானம்
இழப்பவர்கள் பக்கத்தல் ேபாகாேத. ௨௫ நீ
அவ்வாறு ெசய்தால், நீயும் அவர்கைளப்
ேபான்று ஆகக் கற்றுக்ெகாள்வாய். ப றகு
அவர்களுக்குரிய அேத துன்பம் உனக்கும்
வரும்.

— 3—
௨௬ அடுத்தவன்பட்ட கடனுக்குப்

ெபாறுப்ேபற்பதாக நீ வாக்குறுத
தராேத. ௨௭ உன்னால் அந்தக் கடைனத்
தீர்க்க முடியாவ ட்டால், உன்னிடமுள்ள
அைனத்ைதயும்இழந்துேபாவாய். நீதூங்கும்
படுக்ைகையஎதற்காகஇழக்கேவண்டும்?

— 4—
௨௮ உன் முற்ப தாக்களால் குறக்கப்பட்ட

பைழய எல்ைல அைடயாளங்கைள
மாற்றாேத.

— 5—
௨௯ ஒருவன் தனது ேவைலயல்

தறைமயுைடயவனாக இருந்தால்
அவன் அரசனிடம் பணியாற்றும்
தகுதையப் ெபறுகறான். அவன்,
முக்கயமில்லாதவர்களுக்குப் பணியாற்றும்
ேதைவஇருக்காது.
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௨௩
— 6—
௧ ஒரு முக்கயமான மனிதேனாடு அமர்ந்து

உண்ணும்ேபாது நீ யாருடன் இருக்கறாய்
என்பைத எண்ணிப்பார். ௨ எவ்வளவுதான்
பச ேயாடு இருந்தாலும் அளவுக்கு மீற
உண்ணாேத. ௩அவன் ெகாடுக்கும் உயர்ந்த
உணைவ அதகமாக உண்ணாேத. இது ஒரு
தந்த ரமாகஇருக்கலாம்.

— 7—
௪ ெசல்வந்தனாக முயன்று உனது உடல்

நலத்ைதக் ெகடுத்துக்ெகாள்ளாேத. நீ
அறவுள்ளவனாக இருந்தால் ெபாறுைமயாக
இரு. ௫ ஒரு பறைவ சறகு முைளத்துப்
பறந்துெசன்றுவடுவைதப்ேபால ெசல்வம்
மிக ேவகமாகக் கைரந்துவடும்.

— 8—
௬ கருமிேயாடு அமர்ந்து உணவு

உண்ணாேத. அவன் வரும்பும் ச றப்பு
உணவலிருந்து தூர வலகயரு.
௭ எப்ெபாழுதும் அவன் அதன்
வைலையேய நைனத்துக்ெகாண்டிருக்கும்
தன்ைமயுைடயவன். அவன் உன்னிடம்,
“உண்ணு, பருகு” என்று கூறலாம். ஆனால்
அவனது வருப்பம் உண்ைமயானது அல்ல.
௮அவனது உணைவ உண்டால், நீ ேநாயாளி
ஆவாய்.உனதுவார்த்ைதகளின்புகழுைரயும்,
நன்றகளும்வீணாகப் ேபாய்வடும்.
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— 9—
௯ முட்டாளுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்க

முயலாேத. அவன் உனது புத்த மத
வார்த்ைதகைளக் ேகலிச்ெசய்வான்.

— 10—
௧௦ பைழய ெசாத்துக்களின் எல்ைலைய

மாற்றாேத. அநாைதகளுக்குரிய நலத்ைத
அபகரிக்காேத. ௧௧ கர்த்தர் உனக்கு எத ராக
இருப்பார். கர்த்தர் சர்வ வல்லைமயுள்ளவர்.
அந்தஅநாைதகைளஅவேர பாதுகாக்க றார்.

— 11—
௧௨ உனது ேபாதகைரக் கவனி, உன்னால்

முடிந்தவைரகற்றுக்ெகாள்.
— 12—
௧௩ ேதைவப்படும்ெபாழுது குழந்ைதக்குத்

தண்டைன ெகாடு. அவைனப் ப ரம்பால்
அடித்தால் அது அவைன அழிக்காது.
௧௪ அவைனப் ப ரம்பால் அடிப்பதன்
மூலம் அவனது வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றவடுகறாய்.

— 13—
௧௫என் மகேன! நீ அறவாளியானால், நான்

மிகவும் மக ழ்ேவன். ௧௬ நீ சரியானவற்ைறப்
ேபசுவைத நான்ேகட்டால் என் மனதல்
மிகவும்மக ழ்ேவன்.

— 14—
௧௭ தீயவர்கைளப் பார்த்து

ெபாறாைமப்படாேத. ஆனால் எப்ெபாழுதும்
உறுதயாக கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசலுத்து.
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௧௮எப்ெபாழுதும்நம்ப க்ைகக்குஇடம்உண்டு.
உனதுநம்ப க்ைகவீண்ேபாகாது.

— 15—
௧௯ என் மகேன கவனி. அறவுள்ளவனாக

இரு. சரியான வழியல் வாழ்வதல்
எச்சரிக்ைகயாக இரு. ௨௦ மிகுதயான
இைறச்சைய உண்பவர்கேளாடும்
மிகுதயான மதுைவக் குடிப்பவர்கேளாடும்
நட்பாக இருக்காேத! ௨௧ மிகுதயாக
உண்பவனும்குடிப்பவனும்ஏைழயாகவடுகறான்.
அவர்கள் ெசய்பைவெயல்லாம் உண்பது,
குடிப்பது மற்றும் தூங்குவது மட்டுேம.
வைரவல் அவர்கள் ஒன்றும் இல்லாமல்
ேபாக றார்கள்.

— 16—
௨௨உன் தந்ைத ெசால்வைதக் கவனமாகக்

ேகள். உன் தந்ைத இல்லாவ ட்டால் நீ
ப றந்தருக்க முடியாது. எவ்வளவுதான்
முதயவளாக இருந்தாலும் உன் தாய்க்கு
மரியாைத ெகாடு. ௨௩ உண்ைம, ஞானம்,
கல்வ , புரிந்துெகாள்ளுதல் ஆகயைவ
வைல மத ப்புள்ளைவ. இைவகைள
வற்கமுடியாது. ஏெனனில் இைவ மிகவும்
வைலயுயர்ந்தைவ. ௨௪ நல்லவனின்
தந்ைத மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றார். ஒருவன்
அறவுள்ள பள்ைளையப் ெபற்றால்
அப்பள்ைள மகழ்ச்சையத் தருகறான்.
௨௫ எனேவ உன் தந்ைதையயும் தாையயும்
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உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படிெசய்.
உன்தாையஆனந்தமாகைவத்தரு.

— 17—
௨௬ என் மகேன, நான் ெசால்வைதக்

கவனமாகக் ேகள். என் வாழ்க்ைக
உனக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கட்டும்.
௨௭ ேவச களும் ேமாசமான ெபண்களும்
வைலகைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள்
உன்னால் ெவளிேயற முடியாத அளவுக்கு
ஆழமான கணற்ைறப் ேபான்றவர்கள்.
௨௮ ேமாசமான ெபண் தருடைனப்ேபான்று
உனக்காகக் காத்தருப்பாள். பலைர அவள்
பாவ களாக்குகறாள்.

— 18—
௨௯-௩௦ நைறய மது குடிப்பவர்களுக்கு

அேநகத் தீங்கு உண்டாக றது. தங்களுக்குள்
அடித்துக் ெகாண்டு சண்ைடகளும்
வவாதங்களும் ெசய்வார்கள். அவர்களின்
கண்கள் சவக்கன்றன. தங்களுக்குள்
சண்ைடய ட்டுப் புலம்ப தங்கைளத் தாங்கேள
காயப்படுத்த க்ெகாள்கன்றனர். அவர்களால்
இத்துன்பங்கைளத்தவ ர்த்தருக்கமுடியும்.
௩௧ மதுைவப் பற்ற எச்சரிக்ைகயாக இரு.

அது அழகாகவும் சவப்பாகவும் இருக்க றது.
அதுகண்ணத்தற்குள்பளபளப்பாகஉள்ளது.
குடிக்கும்ேபாது அது ெமன்ைமயாகவும்
ெமதுவாகவும் வயற்றல் இறங்குகறது.
௩௨ முடிவல் அது ஒரு பாம்ைபப்ேபான்று
கடித்துவடுகறது.
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௩௩மதுவானதுஉன்ைனவேநாதமானவற்ைறப்
பார்க்கைவக்கும். உன்மனம்குழப்பமைடயும்.
௩௪ நீ படுத்தருக்கும்ேபாது, நீ கடலுக்குேமல்
படுத்தருப்பதுேபால ேதான்றும். நீ
கப்பலில் படுத்தருப்பதுேபால் ேதான்றும்.
௩௫ “அவர்கள் என்ைனஅடித்தார்கள். ஆனால்
அைத நான் உணரவல்ைல. அவர்கள்
என்ைனத் தாக்கனார்கள். அது எனக்கு
நைனவல்ைல. இப்ேபாது என்னால்
எழ முடியவல்ைல. எனக்கு ேமலும்
குடிக்க ேவண்டும்ேபால உள்ளது” என்று நீ
ெசால்வாய்.

௨௪
— 19—
௧ தீயவர்கைளப் பார்த்து நீ

ெபாறாைமப்படாேத. உனது காலத்ைத
அவர்கேளாடு வீணாக்காேத. ௨ அவர்கள்
தங்கள் மனதல் தீைம ெசய்ய
நைனத்தருக்க றார்கள். துன்பம்
ெசய்வைதப் பற்ற ேய ேபசுக றார்கள்.

— 20—
௩ஞானத்தனாலும்புரிந்துெகாள்தலினாலும்

நல்ல வீடு கட்டப்படுக றது. ௪ அறவு
அைறகைள அரிய அழகுள்ள
த ரவயங்களால்ந ரப்புக றது.

— 21—
௫ ஞானம் ஒருவைன மிகவும்

வலிைமயுள்ளவனாக்கும். அறவுஆற்றைலத்
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தருகறது. ௬ நீ ஒரு ேபாைரத் துவங்குமுன்
கவனமாகத் த ட்டமிட ேவண்டும். நீ
ெவற்றைய வரும்பனால் அேநக நல்ல
ஆேலாசகர்கைளைவத்தருக்கேவண்டும்.

— 22—
௭ முட்டாள்களால் ஞானத்ைத உணர்ந்து

ெகாள்ளமுடியாது. முக்கயமானவற்ைறப்
பற்ற ஜனங்கள் கலந்தாேலாச க்கும்ேபாது
முட்டாள்களால்எதுவும்ெசால்லமுடியாது.

— 23—
௮ நீ எப்ெபாழுதும் மற்றவர்களுக்குத் தீைம

ெசய்வைதப்பற்ற ேயத ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தால்,
ெதாந்தரவுகைள உருவாக்குபவன்
என்று ஜனங்கள் உன்ைன
நைனத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ
ெசால்வைத அவர்கள் ேகட்கமாட்டார்கள்.
௯ அறவற்றவன் ெசய்யத் த ட்டமிடுபைவ
அைனத்தும் பாவத்த ேலேய முடிகன்றன.
மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனப் ெபரிதாக
நைனப்பவைனஜனங்கள்ெவறுப்பார்கள்.

— 24—
௧௦ துன்பக்காலத்தல் நீ ைதரியமிழந்து

ேபாவாயானால், உண்ைமய ேலேய நீ
பலவீனன்ஆவாய்.

— 25—
௧௧ஜனங்கள்ஒருவைனக்ெகாைலெசய்யத்

த ட்டமிடுைகயல், உன்னால் முடிந்தால்
அவைனக் காப்பாற்றேவண்டும். ௧௨ “இது
எனது ேவைல இல்ைல” என்று கூறாேத.
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அைனத்ைதயும்கர்த்தர்அறவார். நீ எதற்காக
அவற்ைறச் ெசய்க றாய் என்பைதயும் அவர்
அறவார். கர்த்தர் உன்ைனக் கவனித்து
அறகறார். உனக்கு தகுந்த ெவகுமத கைளக்
கர்த்தர் தருவார்.

— 26—
௧௩ என் மகேன, ேதைனப் பருகு. அது

நல்லது. ேதனைடயலுள்ள ேதன் மிகவும்
சுைவயானது. ௧௪இதுேபாலேவஞானமானது
உன் ஆத்துமாவுக்கு நல்லது. உன்னிடம்
ஞானம் இருக்குமானால் உன்னிடம்
நம்ப க்ைகயும்இருக்கும். உன் நம்ப க்ைகக்கு
முடிவருக்காது.

— 27—
௧௫ நல்லவனிடமிருந்து ெபாருைளத்

தருடும் அல்லது அவன் வீட்ைடேய
அபகரிக்கும்தருடைனப்ேபாலநீஇருக்காேத.
௧௬ நல்லவன் ஏழுமுைற வழுந்தாலும்
மீண்டும் எழுந்துவடுவான். ஆனால்
தீயவர்கேளா எப்ெபாழுதும் துன்பங்களால்
ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.

— 28—
௧௭ உன் எத ரிக்குத் துன்பம் வரும்ேபாது

அைதக் கண்டு மகழ்ச்ச அைடயாேத.
அவன் வழும்ேபாதும் மக ழ்ச்ச அைடயாேத.
௧௮ நீ அவ்வாறு ெசய்தால் கர்த்தர்
அதைனக் காண்பார். அதற்காகக் கர்த்தர்
மக ழ்ச்ச யைடயமாட்டார். கர்த்தர் உன்
எத ரிக்ேகஉதவ ெசய்வார்.
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— 29—
௧௯தீயவர்கைளக்குறத்துகவைலப்படாேத.

அவர்கைளக் கண்டு ெபாறாைமயும்
அைடயாேத. ௨௦ தீயவர்களுக்கு எவ்வத
நம்ப க்ைகயும்இல்ைல. அவர்களின்வளக்கு
அைணந்துேபாகும்.

— 30—
௨௧ மகேன! கர்த்தருக்கும் அரசனுக்கும்

மரியாைத ெசய். அவர்களுக்கு
எத ரானவர்கேளாடு ேசராேத.
௨௨ ஏெனன்றால் அத்தைகயவர்கள்
வைரவல் அழிக்கப்படுவார்கள். ேதவனும்
அரசனும் தம் எத ரிகளுக்கு எவ்வளவு
துன்பத்ைதக் ெகாடுப்பார்கள் என்பது
உனக்குத்ெதரியாது.

ேமலும்ஞானெமாழிகள்
௨௩ இைவ ஞானம் உள்ளவர்களின்

வார்த்ைதகள்.
ஒருநீத பத ேநர்ைமயாகஇருக்கேவண்டும்.

ஒருவன் ெதரிந்தவன் என்பதற்காக
அவனுக்கு சார்பாக இருக்கக்கூடாது. ௨௪ஒரு
நீத பத தவறு ெசய்தவைன வடுதைல
ெசய்து தீர்ப்பு அளித்தால், ஜனங்கள்
அவனுக்கு எத ராக மாறுவார்கள். மற்ற
நாட்டு ஜனங்களும்கூட அவைன இழிவாகக்
கூறுவார்கள். ௨௫ ஆனால் ஒரு நீத பத
தவறு ெசய்தவைனத் தண்டித்தால் அதற்காக
ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச அைடவார்கள்.
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௨௬ ஒரு ேநர்ைமயான பதல் ஜனங்கள்
அைனவைரயும் மக ழ்ச்ச ப்படுத்தும். அது
உதடுகளில்இடுகறமுத்தத்ைதப் ேபான்றது.
௨௭ உனது வயலில் நடுவதற்கு முன்னால்

வீடு கட்டாேத. வாழ்வதற்கான வீட்ைடக்
கட்டும் முன்னால் உணவுக்காகப் பய ர்
ெசய்வதற்கான உறுதயான ஏற்பாடுகைளச்
ெசய்துக்ெகாள்.
௨௮ சரியான காரணம் இல்லாமல்

ஒருவனுக்கு எத ராகப் ேபசாேத. ெபாய்
ெசால்லாேத.
௨௯ “அவன் என்ைனக் காயப்படுத்தனான்.

எனேவ அதுேபால் நானும் அவைனக்
காயப்படுத்துேவன். அவன் எனக்குச்
ெசய்ததற்காக நான்அவைனத்தண்டிப்ேபன்”
என்றுெசால்லாேத.
௩௦ ேசாம்ேபறயான ஒருவனுக்குச்

ெசாந்தமான வயைலக் கடந்து நான்
நடந்து ெசன்ேறன். ஞானம் இல்லாத
ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்தன் வழியாக நான் நடந்து
ெசன்ேறன். ௩௧ அைனத்து இடங்களிலும்
முட்ெசடிகள் வளர்ந்தருந்தன. தைரயல்
பயனற்ற புதர்களும் வளர்ந்தருந்தன.
ேதாட்டத்ைதச் சுற்றுலுமிருந்த சுவர்கள்
உைடந்து வழுந்துக டந்தன. ௩௨ நான்
இவற்ைறப் பார்த்து அைதப் பற்ற ேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். பன்
நான் இவற்றலிருந்து ஒரு பாடத்ைதக்
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கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௩௩ ஒரு சறு
தூக்கம், ஒரு சறு ஓய்வு, ைககைள
மடக்க க்ெகாண்டு சறு தூக்கம் எனலாமா?
௩௪ இதுேபான்ற ெசயல்கள் வைரவல்
உன்ைன ஏைழயாக்கவடும். உன்னிடம்
ஒன்றும் இருக்காது. ஒரு தருடன் கதைவ
உைடத்துவந்து வீட்டிலுள்ள அைனத்ைதயும்
எடுத்துப்ேபானதுேபால்இருக்கும்.

௨௫
சாெலாேமானிடமிருந்து ேமலும்

ஞானெமாழிகள்
௧ இது சாெலாேமான் ெசான்ன ேமலும்

சல ஞானெமாழிகள். இவ்வார்த்ைதகள்
யூதாவன் அரசனான எேசக்கயா
என்பவனின் ேவைலக்காரர்கள் பார்த்து
எழுதயைவ.
௨ நாம் அற ந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று

ேதவன் எண்ணும் காரியங்கைள மைறத்து
ைவக்கும் உரிைம ேதவனுக்கு உண்டு.
ஆனால் தான் ெசால்லும் காரியங்களுக்காக
ஒருஅரசன்ெபருைமக்குரியவன்ஆகறான்.
௩வானம் நமக்கு ேமேல மிகவும் உயரத்தல்

உள்ளது. பூமியல் ஆழங்கள் உள்ளன. இது
ேபாலேவ அரசனுைடய மனமும் உள்ளது.
இவற்ைறநம்மால் புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.
௪ நீ ெவள்ளியலிருந்து கசடுகைளயும்

அசுத்தங்கைளயும் நீக்கவ ட்டால், அைதக்
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ெகாண்டு ஒரு ெதாழிலாளியால் நல்ல
அழகான ெபாருட்கைளச் ெசய்யமுடியும்.
௫ இதுேபாலேவ, ஒரு அரசனிடமிருந்து தீய
ஆேலாசகர்கைள நீக்கவ ட்டால், நன்ைம
அவனதுஆட்சையவலிைமயுள்ளதாக்கும்.
௬ அரசனுக்கு முன்னால் உன்ைனப்பற்ற ப்

ெபருைமேபசாேத. நீபுகழ்ெபற்றவன்என்றும்
கூறாேத. ௭ அரசன் உன்ைன அவனாக
வரவைழப்பதுதான் மிக நல்லது. ஆனால்
நீயாகப் ேபானால் மற்றவர்கள் முன்பு நீ
அவமானப்பட்டுப் ேபாவாய்
௮ நீ உன் கண்ணால் பார்த்தைத

நீத பதய டம் ெசால்ல அவசரப்படாேத.
ேவறு ஒருவன் நீ ெசால்வது
தவெறன்று நரூப த்துவ ட்டால் ப றகு நீ
அவமானப்படுவாய்.
௯ நீயும் இன்ெனாருவனும்

ஒத்துப்ேபாகாவ ட்டால் இனி என்ன
ெசய்யலாம் என்பைத உங்களுக்குள் ேபச
முடிவுெசய். அடுத்தவனின் இரகச யத்ைத
ெவளியல்கூறாேத. ௧௦நீஅவ்வாறுெசய்தால்,
ப றகு அவமானப்படுவாய். அதற்குப் ப றகு
உன்அவப்ெபயர் எப்ேபாதும்நீங்காது.
௧௧ நீ சரியான ேநரத்தல் சரியானைதக்

கூறுவது, தங்க ஆப்பைள ெவள்ளித் தட்டில்
ைவப்பதுேபான்றது. ௧௨ ஞானமுள்ளவன்
உன்ைன எச்சரித்தால், அது தங்க
ேமாத ரங்கைளவ டவும், சுத்தமான
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தங்கத்தால் ெசய்த நைககைளவ டவும்
மத ப்புள்ளது.
௧௩ நம்ப க்ைகக்குரிய தூதுவன் அவைன

அனுப்பயவனுக்குப் பயனுள்ளவனாக
இருப்பான். அவன் ேவனிற்கால
அறுவைடயன்ேபாது கைடக்கும் குளிர்ந்த
தண்ணீைரப் ேபான்றவன்.
௧௪ ச லர் அன்பளிப்பு ெகாடுப்பதாக

வாக்குறுத தருவார்கள். ஆனால் அவற்ைறத்
தரமாட்டார்கள். இவர்கள் மைழ தராத
ேமகமும்காற்றும் ேபான்றவர்கள்.
௧௫ ெபாறுைமயான ேபச்சு யாருைடய

ச ந்தைனையயும் மாற்ற வல்லது. அது
அரசைனயும் மாற்றும் ெமன்ைமயான ேபச்சு
மிகுந்தவலிைமஉைடயது.
௧௬ ேதன் நல்லது. ஆனால் அைத அதகம்

உண்ணாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் நீ
வயாத க்குள்ளாவாய். ௧௭ இதுேபாலேவ
உனது அயலான் வீட்டிற்கு அடிக்கடிப்
ேபாகாேத. அவ்வாறு ெசய்தால் அவன்
உன்ைனெவறுக்கத்துவங்குவான்.
௧௮ உண்ைமையச் ெசால்லாதவன்

ஆபத்தானவன். அவன் தண்டாயுதத்த ற்கும்
வாளுக்கும் கூர்ைமயான அம்புக்கும்
சமமானவன். ௧௯ துன்ப காலத்தல் ெபாய்
ெசால்பவைன நம்ப இருக்காேத. வலி
ெகாடுக்கும் பல்ைலப் ேபான்றும், வாதத்தால்
சூம்பய காைலப் ேபான்றும் அவன்
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இருப்பான். அவனது ேதைவ வரும்ேபாது
துன்புறுத்துவான்.
௨௦ வருத்தத்ேதாடு இருக்க றவன்

முன்னால் மக ழ்ச்ச யான பாடல்கைளப்
பாடுவது ஒருவன் குளிரால் வருந்தும்ேபாது
ஆைடையப் பற ப்பது ேபான்றதாகும். அது
ெவடிப்பன் ேமல் காடிையக் கலப்பது
ேபான்றதுஆகும்.
௨௧ உன் எத ரி பச ேயாடு இருந்தால்

அவனுக்கு உணவு ெகாடு. உன் எத ரி
தாகமாக இருந்தால் குடிக்க தண்ணீைரக்
ெகாடு. ௨௨ இவ்வாறு ெசய்வதன்மூலம் நீ
அவைனெவட்கப்படுத்தமுடியும். இதுஎரிக ற
ெநருப்புத் தழல்கைளஅவன் தைலயன்ேமல்
ேபாடுவதற்குச் சமமாகும். உன் எத ரிக்கு நீ
நல்லைதச் ெசய்தபடியால் கர்த்தர் உனக்கு
நற்பலைனத்தருவார்.
௨௩ வடக்ேக இருந்து வரும் காற்று

மைழையக் ெகாண்டுவரும். இதுேபாலேவ
வம்பானதுேகாபத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.
௨௪ உன்ேனாடு ஓயாமல் வாக்குவாதம்

ெசய்க ற மைனவேயாடு வீட்டிற்குள்
வாழ்வைதவ டகூைர ேமல்வாழ்வதுநல்லது.
௨௫ தூரமான இடத்தலிருந்து வரும்

நல்ல ெசய்த ெவப்பமாகவும் தாகமாகவும்
இருக்கும்ேபாது கைடக்கும், குளிர்ந்த
தண்ணீைரப் ேபான்றதாகும்.
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௨௬ ஒரு நல்ல மனிதன் பலவீனமாக
ெகட்டவன் பன்னால் ேபாவது என்பது நல்ல
தண்ணீர்அழுக்காவைதப் ேபான்றதாகும்.
௨௭ நீ ேதைன மிகுதயாகப் பருகனால் அது

உனக்கு நல்லதல்ல. இதுேபாலேவ உனக்கு
மிக அத களவு ெபருைமையத் ேதடிக்ெகாள்ள
முயலாேத.
௨௮ ஒருவன் தன்ைனத்தாேன

கட்டுப்படுத்த முடியாவ ட்டால், அவன்
மதல் உைடந்துப்ேபான நகைரப்ேபான்று
இருப்பான்

௨௬
அறவற்றவர்கைளப் பற்றய ஞான

ெமாழிகள்
௧ ேகாைடக் காலத்தல் பனி

வ ழக்கூடாது. அறுவைட காலத்தல் மைழ
ெபய்யக்கூடாது. அது ேபாலேவ ஜனங்கள்
அறவற்றவர்கைளப் ெபருைமப்படுத்தக்
கூடாது.
௨ ஒருவன் உனக்குக் ேகடு ஏற்படும்படி

சப த்தால் அதற்காகக் கவைலப்படாேத. நீ
தவறு ெசய்யாமல் இருந்தால் உனக்கு எந்தக்
ேகடும் ஏற்படாது. அவர்களின் வார்த்ைதகள்
ந ற்காமல் பறந்து ெசல்லும் தடுக்க முடியாத
பறைவகைளப் ேபான்றருக்கும்.
௩ குதைரக்கு ஒரு சவுக்கு ேவண்டும்.

கழுைதக்குக் கடிவாளம் ேவண்டும்.
முட்டாளுக்குஅடிெகாடுக்க ேவண்டும்.
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௪ இங்ேக ஒரு இக்கட்டான சூழ்நைல.
ஒரு முட்டாள் மூடத்தனமான ேகள்வையக்
ேகட்டால் நீயும் ஒரு முடத்தனமான பதைலக்
ெகாடுக்கேவண்டாம். ஏெனன்றால்
நீயும் முட்டாைளப்ேபான்று ேதான்றுவாய்.
௫ ஆனால் ஒரு முட்டாள் ஒரு மூடத்தனமான
ேகள்வையக் ேகட்டால் நீயும் ஒரு
மூடத்தனமான பதைலேய கூறேவண்டும்.
இல்ைலெயனில் அவன் தன்ைனஞானியாக
நைனத்துக்ெகாள்வான்.
௬ உனது ெசய்தைய ஒரு முட்டாள்

எடுத்துச் ெசல்லும்படி அனுமதக்காேத.
நீ அவ்வாறு ெசய்தால் உனது காைல
நீேய ெவட்டிக்ெகாள்வது ேபான்றது. நீேய
துன்பத்ைதத் ேதடிக்ெகாள்க றாய்.
௭ ஒரு முட்டாள் புத்த சாலித்தனத்ேதாடு

ேபச முயற்ச ப்பது ஊனமான ஒருவன் நடக்க
முயற்ச ெசய்வதுேபான்றதாகும்.
௮ ஒரு முட்டாளுக்குப் ெபருைம ேசர்ப்பது,

கவணிேல கல்ைலக் கட்டுவதுப் ேபால்
இருக்கும்.
௯ ஒரு முட்டாள் ஞானமுள்ள ஒன்ைறச்

ெசால்ல முயல்வது ஒரு குடிகாரன் தன்
கரத்தலுள்ள முள்ைள எடுக்க முயற்ச
ெசய்வதுேபான்றதாகும்.
௧௦ ஒரு முட்டாைளேயா, அல்லது யாேரா

ஒரு வழிப்ேபாக்கைனேயா ேவைலக்கு
ைவத்துக்ெகாள்வது ஆபத்தானது. அவன்
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யாருக்குத் துன்பம் தருவான் என்பைதத்
தீர்மானிக்கமுடியாது.
௧௧ ஒரு நாய் எைதயாவது தன்னும், ப றகு

அைத வாந்த எடுக்கும், பன் அதைனேய
தன்னும். இது ேபாலேவ முட்டாள்களும்
மூடத்தனத்ைதேய தரும்பத் தரும்பச்
ெசய்வார்கள்.
௧௨ஞானமுள்ளவனாக ஒருவன்இல்லாமல்

இருந்தும் தன்ைன ஞானியாக நைனப்பது
முட்டாைளவ ட ேமாசமானது.
௧௩ “என்னால் வீட்ைடவ ட்டுச் ெசல்ல

முடியாது, ெதருவல் சங்கம் உள்ளது” என்று
ஒருேசாம்ேபற கூறுகறான்.
௧௪ ஒரு ேசாம்ேபற கதைவப்

ேபான்றவன். கதவு கீல் முைனயல்
அைசவதுேபான்று ேசாம்ேபறயும்
படுக்ைகயல் அைசந்துக்ெகாண்டு
இருக்கறான்.
௧௫ ேசாம்ேபற தனது தட்டில் உள்ள

உணைவ வாயல் ைவக்க முயலாமல்
ேசாம்ேபற த்தனமாக நடந்துக்ெகாள்க றான்.
௧௬ ேசாம்ேபற மிகுந்த புத்தயுள்ளவனாகத்

தன்ைன நைனத்துக்ெகாள்க றான்.
தன் கருத்துக்களுக்கு சரியான
காரணம் ெசால்லும் ஏழுேபைரக்
காட்டிலும் ஞானவானாகத் தன்ைன
நைனத்துக்ெகாள்க றான்.
௧௭இரண்டுேபர்ெசய்யும்வவாதத்த ற்கைடயல்

ச க்க க்ெகாள்வது மிகவும்ஆபத்தானது. இது
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ெதருவல் ேபாகும் நாயன் காைதப் ப டித்து
இழுப்பதுேபான்றதாகும்.
௧௮-௧௯ ஒருவன் தந்த ரமாக

இன்ெனாருவைன வஞ்சத்துவ ட்டு ப றகு
ேவடிக்ைகக்காகச் ெசய்ேதன் என்று
கூறுவது தவறு. இது ஒரு ைபத்தயகாரன்
காற்றல் அம்ைப எய்து யாைரயாவது
எத ர்பாராதவ தமாகக் ெகான்று ேபாடும்
வ பத்ைதப் ேபான்றது.
௨௦ ெநருப்புக்கு வறகு இல்லாவ ட்டால்

அது அைணந்துப்ேபாகும். இதுேபாலேவ
வம்பு இல்லாவ ட்டால் வாதங்களும்
முடிந்துப்ேபாகும்.
௨௧ கரி ெநருப்ைப எரிய ைவக்க றது.

வறகும் ெநருப்ைப எரிய ைவக்க றது.
இது ேபாலேவ துன்பம் ெசய்க றவர்கள்
வாதங்கைளவ டாமல்ைவத்துள்ளனர்.
௨௨ ஜனங்கள் வம்புப்ேபச்ைச

வரும்புவார்கள். அது அவர்களுக்கு நல்ல
உணவுஉண்பைதப்ேபால்இருக்கும்.
௨௩ தீய த ட்டங்கைளச் சலர் நல்ல

வார்த்ைதகளால் மூடி மைறத்து
ைவத்தருப்பார்கள். இது குைறந்த
வைலயுள்ள மண்பாத்த ரத்தன் மீது
ெவள்ளிையப் பூசயதுேபான்று இருக்கும்.
௨௪ ஒரு தீயவன் தனது ேபச்சன்
மூலம் தன்ைன நல்லவைனப்ேபான்று
காட்டிக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் அவன்
தன் தீய த ட்டங்கைள தன் இருதயத்தல்
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மைறத்துைவக்கறான். ௨௫அவன்ெசால்லும்
காரியங்கள் நலமாகத் ேதான்றலாம்.
எனினும் அவைன நம்பேவண்டாம். அவனது
மனம்முழுவதும்தீைமயால்நைறந்தருக்கும்.
௨௬ அவன் தனது தீய த ட்டங்கைள
ெமன்ைமயான வார்த்ைதகளால் மைறத்து
ைவத்தருக்க றான். எனினும் அவனது
ெகட்டச் ெசயல்கள் முடிவல் ஜனங்கள் முன்பு
ெவளிப்பட்டுவடும்.
௨௭ ஒருவன் இன்ெனாருவைனத்

தந்த ரத்தால் வசப்படுத்த வரும்பனால்
அவேன தந்த ரத்த ற்கு சைறயாவான்.
ஒருவன் இன்ெனாருவன் மீது கல்ைல
உருட்டவரும்பனால்அவேனகல்லுக்கடியல்
நசுங்க ப்ேபாவான்.
௨௮ ெபாய் ெசால்லும் மனிதன்

யாைரக் காயப்படுத்துகறாேனா
அவைர ெவறுக்கறான். ஒருவன்
அர்த்தமற்றவற்ைறப் ேபசனால் அவன்
தன்ைனேயகாயப்படுத்த க்ெகாள்க றான்.

௨௭
௧ எத ர்காலத்தல் நடப்பைதப்பற்ற ப்

ெபருைமயாகப் ேபசாேத. நாைள நடப்பைதப்
பற்ற உனக்குஒன்றும்ெதரியாது.
௨உன்ைனப்பற்ற நீேயபுகழ்ந்துெகாள்ளாேத.

மற்றவர்கள்உன்ைனப்புகழும்படிெசய்.
௩ கல் கனமானது. மணலும்

சுமப்பதற்கு கனமானது. ஆனால் மிகுந்த
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ேகாபமுைடய முட்டாளால் ஏற்படும் துன்பம்
இவ்வ ரண்ைடயும்வ ட சுமப்பதற்கு அதகக்
கனமானது.
௪ ேகாபம் ெகாடுைமயும் பயங்கரமுமானது.

இது அழிவுக்குக் காரணமாகும். ஆனால்
ெபாறாைமஇைதவ ட ேமாசமானது.
௫ ெவளிப்பைடயான வமரிசனமானது

மைறத்து ைவக்கப்படும் அன்ைபவ டச்
ச றந்தது.
௬ உனது நண்பன் சல ேநரங்களில்

உன்ைனப் புண்படுத்தலாம். ஆனால் அைத
வரும்ப ச் ெசய்யவல்ைல. எத ரிேயா
வ த்தயாசமானவன். அவன் உன்னிடம்
கருைணேயாடுஇருந்தாலும்காயப்படுத்தேவ
வரும்புவான்.
௭ உனக்குப் பச இல்லாதேபாது, நீ

ேதைனக்கூட பருக முடியாது. ஆனால் நீ
பச ேயாடு இருந்தால் சுைவயற்றவற்ைறயும்
கூடதன்றுவடுவாய்.
௮ ஒருவன் வீட்ைடவ ட்டு வலகயருப்பது

கூட்ைடவ ட்டுப் ப ரிந்து இருக்க ற
பறைவையப் ேபான்றதாகும்.
௯ மணப்ெபாருட்களும் இனிய வாசைனப்

ெபாருட்களும் உன்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தும்.
ஆனால் துன்பங்கேளா உனது அைமதயான
மனைதஅழித்துவடும்.
௧௦ நீ உனது நண்பர்கைளயும்

உனது தந்ைதயன் நண்பர்கைளயும்
மறந்துவ டாேத. உனக்குத் துன்பம்
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ேநரும்ேபாது, உதவக்காகத் தூரத்தல்
உள்ள உன் சேகாதரைன நாடிப்ேபாகாேத.
தூரத்தல் உள்ள உன் சேகாதரைனத்
ேதடிப்ேபாவைதவ ட அருகல் உள்ளவனிடம்
ெசன்றுஉதவ ேகட்பதுநல்லது.
௧௧ என் மகேன, ஞானியாக இரு. அது

என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தும். அப்ேபாது
என்ைனவமர்ச க்க றஎவனுக்கும்நான்பதல்
ெசால்லஇயலும்.
௧௨ துன்பம் வருவைத உணர்ந்து

ஞானிகள் வலகவடுவார்கள்.
அறவற்றவர்கேளா ேநராகப் ேபாய்
துன்பத்தல் அகப்பட்டுக்ெகாண்டு அதனால்
பாடுபடுக றார்கள்.
௧௩ அடுத்தவன் பட்ட கடனுக்கு நீ

ெபாறுப்ேபற்றால் உனது சட்ைடையயும் நீ
இழந்துவடுவாய்.
௧௪ நீ உனது அயலாைன உரத்த குரலில்,

“காைல வணக்கம்” கூற எழுப்பாேத. இது
அவைன எரிச்சல்படுத்தும். அவன் இதைன
வாழ்த்தாக எடுத்துக்ெகாள்ளாமல் சாபமாக
எடுத்துக்ெகாள்வான்.
௧௫ எப்ேபாதும் வாக்குவாதம்

ெசய்துக்ெகாண்டிருப்பைத வரும்பும்
மைனவ அைடமைழ நாளில் ஓயாமல்
ஒழுகுவைதப் ேபான்றவள். ௧௬ அவைனத்
தடுத்துநறுத்தமுயல்வதுகாற்ைறத்தடுப்பது
ேபான்றதாகும். அதுைகயல் எண்ெணையப்
ப டிக்கமுயற்ச ெசய்வதுேபான்றதாகும்.
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௧௭இரும்புக் கத்தையக் கூராக்க ஜனங்கள்
இரும்ைபேய பயன்படுத்துவார்கள். இேத
வதத்தல் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர்
அற ந்துெகாள்வதன் மூலம், இருவருேம
கூர்ைமஅைடயமுடியும்.
௧௮ அத்தமரத்ைத வளர்ப்பவன் அதன்

பழத்ைத உண்பான். இதுேபாலேவ,
தன் எஜமானைனக் கவனிக்க றவனும்
அதனால் பல்ேவறு பயன்கைளப் ெபறுவான்.
எஜமானனும் அவைனக் கவனித்துக்
ெகாள்வான்.
௧௯ ஒருவன் தண்ணீருக்குள்

பார்க்கும்ேபாது, தன் முகத்ைதேய
பார்த்துக்ெகாள்ளமுடியும். இைதப் ேபான்ேற,
ஒரு மனிதன் எத்தைகயவன் என்பைத
அவனதுஇதயேமகாட்டிவடும்.
௨௦ ஜனங்கள் ஏறக்குைறய சவக்குழிையப்

ேபான்றவர்கள். சாவுக்கும் அழிவுக்கும்
இடமாக வளங்கும் சவக்குழிையப் ேபான்ற
ஜனங்கள் எப்ேபாதும் ேமலும் ேமலும்
ஆைசயுைடயவர்களாகஇருப்பார்கள்.
௨௧ தங்கத்ைதயும் ெவள்ளிையயும்

சுத்தப்படுத்த ஜனங்கள் ெநருப்ைபப்
பயன்படுத்துகன்றனர். இது ேபாலேவ
மனிதனும் ஜனங்கள் தனக்கு அளிக்கும்
புகழ்ச்ச யால் ேசாத க்கப்படுக றான்.
௨௨ ஒரு முட்டாைள நீ நசுக்க அழித்துவ ட

முடியும். ஆனால் உன்னால் அவனது
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முட்டாள்தனத்ைத அவனிடமிருந்து
பலவந்தமாகஅகற்றமுடியாது.
௨௩ உனது ஆடுகைளயும் மந்ைதையயும்

கவனமாகப் பார்த்துக்ெகாள். உன்னால்
இயன்றவைர அவற்ைறக் கவனமாக
காத்துக்ெகாள். ௨௪ ெசல்வம் எப்ெபாழுதும்
நைலப்பதல்ைல. ேதசங்களும்எப்ெபாழுதும்
நைலக்காது. ௨௫ புல்ைல ெவட்டினால்
புதய புற்கள் முைளக்கும். எனேவ மைல
மீது வளரும் புல்ைல ெவட்டு. ௨௬ உனது
ஆட்டுக்குட்டிமீதுள்ளமயைரெவட்டிகம்பளிச்
ெசய். உனது ஆடுகைள வற்று நலத்ைத
வாங்கு. ௨௭உனக்கும்உனதுகுடும்பத்த ற்கும்
ேதைவயான பால் ஏராளமாக இருக்கும்.
உனது ேவைலக்காரிகளின் உடல்
நலத்த ற்கும்அதுஉதவும்.

௨௮
௧ தீயவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும்

அஞ்சுவார்கள். ஆனால் ஒரு நல்லவன்
சங்கத்ைதப் ேபால் ைதரியமானவன்
ஆவான்.
௨ ஒரு நாடு அடிபணிய மறுத்தால், அது

குறுகயகாலேமஆளும்தீயதைலவர்கைளப்
ெபறும். ஆனால் ஒரு நாட்டிற்கு நல்லவனும்
ஞானவானுமாகய ஒருவன் தைலவனாக
இருந்தால், அங்ேக நீண்டக் காலம் நைலத்த
ஆட்ச நைடெபறும்.
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௩அரசன்ஏைழகளுக்குத்துன்பம்ெசய்தால்,
பயைர அழிக்க ற ெபருமைழ ேபான்று
இருப்பான்.
௪ நீ சட்டத்த ற்கு அடிபணிய மறுத்தால்

தீயவர்கைளச் சார்ந்தவனாவாய். ஆனால்
நீ சட்டத்த ற்கு அடிபணிந்தால் அவர்களுக்கு
எத ரானவனாவாய்.
௫ தீயவர்கள் ேநர்ைமையப்பற்ற ப்

புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால்
கர்த்தைர ேநச ப்பவர்கள் அதைன
அறந்துெகாள்வார்கள்.
௬ ஒருவன் ெசல்வந்தனாகவும்

தீயவனாகவும் இருப்பைதவ ட
நல்லவனாகவும் ஏைழயாகவும் இருப்பது
நல்லது.
௭ சட்டத்த ற்கு அடிபணிபவன்

புத்த சாலி. ஆனால் தகுதயற்றவர்கேளாடு
நட்புெகாள்க றவன் தன் தந்ைதக்கு
அவமானத்ைதத் ேதடித்தருகறான்.
௮ ஏைழகைள ஏமாற்ற அத க அளவல்

வட்டிைய வாங்க நீ ெசல்வந்தன்
ஆனால், அச்ெசல்வத்ைத நீ வைரவல்
இழந்துவடுவாய். இரக்கம் உள்ளவனிடம்
அச்ெசல்வம் ேபாய்ச் ேசர்ந்துவடும்.
௯ ஒருவன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக்

ேகட்க மறுத்தால், ேதவன் அவனது
ெஜபங்கைளயும் ேகட்க மறுத்துவடுவார்.
௧௦ ஒரு தீயவன், ஒரு நல்லவைனப்

புண்படுத்தேவ பல த ட்டங்கைளத்
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தீட்டமுடியும். ஆனால் அத்தீயவன் தனது
ெசாந்த வைலய ேலேய வழுவான்.
நல்லவனுக்குநன்ைமேயஏற்படும்.
௧௧ ெசல்வந்தர்கள் எப்ெபாழுதும்

தம்ைமப் ெபரிய ஞானிகளாக
நைனத்துக்ெகாள்க றார்கள். ஆனால்
ஏைழயும் ெபரிய ஞானியுமானவன்,
உண்ைமையக்கண்டுெகாள்க றான்.
௧௨ நல்லவர்கள் தைலவர்களாக வந்தால்

எல்ேலாரும் மக ழ்வார்கள். தீயவர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால், எல்ேலாரும் ேபாய்
ஒளிந்துெகாள்வார்கள்.
௧௩ ஒருவன் தன் பாவங்கைள மைறக்க

முயன்றால்அவனால் ெவற்றெபறஇயலாது.
ஆனால்ஒருவன்தன்பாவங்களுக்குவருந்த ,
தன் பாவங்கைள ஒப்புக்ெகாண்டு தவறு
ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டால், ேதவனும், மற்ற
எல்லா ஜனங்களும் அவனுக்கு இரக்கம்
காண்பப்பார்கள்.
௧௪ ஒருவன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்கு

மரியாைத ெசய்தால், அவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுவான். ஆனால் ஒருவன்
படிவாதமாக கர்த்தருக்கு மரியாைத தர
மறுத்தால், ப றகு அவனுக்குத் துன்பங்கேள
ஏற்படும்.
௧௫ பலவீனமானவர்கள் மீது அதகாரம்

ெசலுத்தும் தீயவன் ேகாபங்ெகாண்ட
சங்கத்ைதப் ேபான்றும், சண்ைடக்குத்
தயாரானகரடிையப் ேபான்றும்இருப்பான்.
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௧௬ ஆட்ச ெசய்பவன் ஞானமுள்ளவனாக
இல்லாவ ட்டால், தனக்குக் கீழுள்ள
ஜனங்கைளத் துன்புறுத்துவான். ஆனால்
ேநர்ைமயாய் ஆட்ச ெசய்து, ஜனங்கைள
ஏமாற்றுவைத ெவறுக்கறவன் நீண்டகாலம்
ஆட்ச ெசய்வான்.
௧௭அடுத்தவைனக் ெகான்ற குற்றவாளிக்கு

எப்ெபாழுதும் சமாதானம் இருக்காது.
அவனுக்குஆதரவுதராேத.
௧௮ ஒருவன் சரியான வழியல் வாழ்ந்தால்

அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான். ஆனால்
தீயவனாக இருப்பவன் இருந்தால் தன்
வல்லைமையஇழந்துவடுவான்.
௧௯ கடினமாக உைழப்பவன் உணைவ

ஏராளமாகப் ெபறுவான். ஆனால்
எப்ேபாதும் கனவுகள் கண்டு தன் காலத்ைத
வீணாக்குபவன்ஏைழயாகேவஇருப்பான்.
௨௦ ேதவன் தன்ைனப் பன்பற்றுபவைன

ஆசீர்வத க்க றார். ஆனால் ெசல்வந்தனாக
மாறுவதற்கு மட்டும் முயற்ச ப்பவன்
தண்டிக்கப்படுவான்.
௨௧ ஒரு நீத பத ேநர்ைமயானவனாக

இருக்க ேவண்டும். ஒருவன் இன்னான்
என்ற காரணத்தற்காகேவ அவனுக்குச்
சார்பாகப் ேபசக்கூடாது. ஆனால் சல
நயாயாத பத கள் தனக்குத் தரப்படும் சறு
ெதாைககளுக்காகக்கூட தங்கள் முடிவுகைள
மாற்ற க்ெகாள்கன்றனர்.
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௨௨சுயநலக்காரன் ெசல்வந்தன்ஆவதற்ேக
முயற்ச ெசய்க றான். தன் ேபராைச
வறுைமயன்எல்ைலக்ேகெகாண்டுெசல்லும்
என்பைதஅவன்அறயாமல்இருக்கறான்.
௨௩ ஒருவன் ெசய்க ற தவைறச் சுட்டிக்

காட்டி அவனுக்கு உதவெசய்தால்
ப ற்காலத்தல் உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாக
இருப்பான். எப்ெபாழுதும் ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகைளேய ேபசுவைதவ ட இது
நல்லது.
௨௪ ச லர் தம் தந்ைதய டமிருந்தும்

தாய டமிருந்தும் தருடிக்ெகாள்கன்றனர்.
அவர்கள் “இது தவறல்ைல” என்று
ெசால்க றார்கள். ஆனால் அவன் வீட்டுக்குள்
நுைழந்து எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
ெநாறுக்கும்தீயவைனப்ேபான்றவன்.
௨௫ சுயநலக்காரன் துன்பத்துக்குக்

காரணமாக இருப்பான். கர்த்தர் ேமல்
நம்ப க்ைக ைவப்பவன் பரிசுகைளப்
ெபறுகறான்.
௨௬ ஒருவன் தன்னில் தாேன நம்ப க்ைக

ைவத்தால், அவன் ஒரு மூடன். ஆனால்
ஒருவன் ஞானியாக இருந்தால், அவன்
துன்பத்தல்இருந்துதப்ப த்துக்ெகாள்வான்.
௨௭ ஏைழ ஜனங்களுக்கு உதவ

ெசய்பவன், தனக்குத் ேதைவயான
எல்லாவற்ைறயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளுவான்.
ஆனால் ஏைழகளுக்கு உதவ ெசய்ய
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மறுப்பவனுக்ேகா அத கத் ெதால்ைலகள்
வரும்.
௨௮ தீயவன் ஒருவன் அரசாளுவதற்குத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால் அவன் நாட்டு
ஜனங்கள் ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள். ஆனால்
தீயவன் ேதாற்கடிக்கப்பட்டால், நல்லவர்கள்
மீண்டும்ஆள்வார்கள்.

௨௯
௧ஒருவன்எப்ெபாழுதும்ப டிவாதமானவனாக

இருந்து, தன்ைனச் சரிப்படுத்துேவாரிடம்
ேகாப த்துக்ெகாண்ேட இருந்தால், அவன்
தடீெரன்று ஆபத்ைதச் சந்த க்க ேநரிடும்.
அவன்அதலிருந்துதப்ப க்கமுடியாது.
௨ ஆள்பவன் நல்லவனாக இருந்தால்,

அைனவரும் மக ழ்ச்ச யாக இருப்பார்கள்.
ஆனால் தீயவன் ஆள வந்தால் ஜனங்கள்
அைனவரும்புகார் ெசால்வார்கள்.
௩ ஒருவன் ஞானத்ைத வரும்பனால்

அவனது தந்ைத மக ழ்ச்ச அைடவார்.
ஆனால் தன் ெசல்வத்ைத வபச்சாரிகளிடம்
ெசலவடுபவன் தன் ெசல்வத்ைத எல்லாம்
இழப்பான்.
௪ அரசன் ேநர்ைமயுள்ளவனாக இருந்தால்,

நாடு பலமுைடயதாக இருக்கும். ஆனால்
அரசன் சுயநலக்காரனாக இருந்தால்
எல்லாவற்றுக்கும்மக்கள்அரசனுக்குப்பணம்
ெசலுத்தேவண்டியதாக இருந்தால், நாடு
பலவீனமைடயும்.
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௫ ஒருவன் தான் வரும்புவைதத்
தந்த ரமான வார்த்ைதகைளப் ேபச ப்
ெபறமுயன்றால் அவன் தனக்குத்தாேன
வைலவ ரிக்க றான்.
௬ தீயவர்கள் தம் ெசாந்தப்

பாவங்களாேலேயேதாற்கடிக்கப்படுக றார்கள்.
ஆனால் நல்லவர்கேளா பாடிக்ெகாண்டும்,
மக ழ்ச்ச ேயாடும்இருக்க றார்கள்.
௭ நல்லவர்கள் ஏைழ ஜனங்களுக்கு

ேநர்ைமயான காரியங்கைளச் ெசய்யேவ
வரும்புகன்றனர். தீயவர்கேளா
இைதப்பற்ற க் கவைலப்படுவதல்ைல.
௮ மற்றவர்கைளவ டத் தான் ெபரியவன்

என்று நைனப்பவன் பல துன்பங்களுக்குக்
காரணமாக இருக்க றான். அவர்களால்
முழு நகரத்ைதயுேம குழப்பத்தல் ஆழ்த்த
முடியும். ஆனால் ஞானம் உள்ளவர்கேளா
சமாதானத்ைதஉருவாக்கமுடியும்.
௯ ஞானமுள்ளவன் முட்டாேளாடு ஒரு

ப ரச்சைனையத் தீர்க்க முயற்ச ெசய்தால்,
அந்த முட்டாள் வாதம்ெசய்து
முட்டாள்தனமாகப் ேபசுவான். இருவரும்
எப்ேபாதும்ஒத்துப்ேபாகமாட்டார்கள்.
௧௦ெகாைலக்காரர்கள்ேநர்ைமயானவர்கைள

எப்ெபாழுதும் ெவறுக்கன்றனர். அவர்கள்
நல்லவர்கைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும்
ெகாைலெசய்யப் பார்க்க றார்கள்.
௧௧ ஒரு முட்டாள் வைரவல்

ேகாபம் அைடக றான். ஆனால்
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ஞானமுள்ளவேனா ெபாறுைமயாகத்
தன்ைனக்கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்க றான்.
௧௨ ஆள்பவன் ெபாய்ையக்

ேகட்டுக்ெகாள்வாேனயானால், அவனது
அதகாரிகளும்தீயவர்களாகவடுகன்றனர்.
௧௩ஏைழயும் ஏைழய டம் தருடுபவனும்ஒேர

வைகையச் ேசர்ந்தவர்கள். இருவைரயும்
கர்த்தேர பைடத்துள்ளார்.
௧௪ அரசன் ஏைழகளிடம் ேநர்ைமயாக

இருந்தால் அவன் நீண்டகாலம் ஆட்ச
ெசய்வான்.
௧௫ பள்ைளகளுக்கு அடியும்,

ேபாதைனயும் நல்லது. தம் பள்ைளகைள
எது ேவண்டுமானாலும் ெசய்து
ெகாள்ளட்டும் என்று ெபற்ேறார்
வ ட்டுவ ட்டால், அப்பள்ைளகள் தம் தாய்க்கு
அவமானத்ைதேயதருவார்கள்.
௧௬ தீயவர்கள் நாட்ைட ஆண்டால், எங்கும்

பாவேம நைறந்தருக்கும். இறுதயல்
நல்லவர்கேளெவல்வார்கள்.
௧௭ உன் மகன் தவறு ெசய்யும்ேபாது

அவைனத் தண்டித்துவடு. ப றகு அவைனப்
பற்ற நீ ெபருைமப்படலாம். அவன் உன்ைன
அவமானப்படுத்தமாட்டான்.
௧௮ ஒரு நாடு ேதவனால் வழி

நடத்தப்படாவ ட்டால், அந்நாட்டில் சமாதானம்
இருக்காது. ஆனால், ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும் நாடு மக ழ்ச்ச
அைடயும்.
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௧௯ நீ ெவறுமேன ேபச க்ெகாண்டு
மட்டும் இருந்தால் ேவைலக்காரன் பாடம்
கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான். அவன் உன்
வார்த்ைதகைளப் புரிந்துெகாள்ளலாம்,
ஆனால்கீழ்ப்படியமாட்டான்.
௨௦ ச ந்தைன ெசய்யாமல் ேபசுபவனுக்கு

நம்ப க்ைகயல்ைல. இைதவ ட முட்டாளுக்கு
நம்ப க்ைகயுண்டு.
௨௧நீஉனதுேவைலக்காரனின்வருப்பப்படி

எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுப்பாயானால்,
இறுதயல் அவன் நல்ல ேவைலக்காரனாக
இருக்கமாட்டான்.
௨௨ ேகாபமுள்ளவன் துன்பத்த ற்குக்

காரணமாக றான். வைரவல்
ேகாபம்ெகாள்க றவன் பல பாவங்களுக்குப்
ெபாறுப்பாக றான்.
௨௩ மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனப்

ெபரியவனாகஒருவன்நைனத்துக்ெகாண்டால்,
அந்த எண்ணேம அவைன அழித்துவடும்.
ஆனால் ஒருவன் பணிவாக இருக்கும்ேபாது,
மற்றவர்கள்அவைனமத ப்பார்கள்.
௨௪ ேசர்ந்து ேவைலெசய்யும் இரண்டு

தருடர்கள் பைகவர்களாக இருக்க றார்கள்.
ஒருவன் அடுத்தவைன பயமுறுத்த
மிரட்டுவான். எனேவ வழக்கு
மன்றத்தல் உண்ைமையச் ெசால்லும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டால் அவன் வாையத் த றந்து
ேபசேவபயப்படுவான்.
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௨௫ அச்சம் என்பது வைலையப் ேபான்றது.
ஆனால் நீ கர்த்தர் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தால்
பாதுகாப்பாகஇருப்பாய்.
௨௬ ஆள்ேவாேராடு நட்புக்ெகாள்ள பலர்

வரும்புவார்கள். ஆனால் கர்த்தர் ஒருவேர
ஜனங்கைளச் சரியாக ந யாயந்தீர்க்க றார்.
௨௭ ேநர்ைமயற்றவர்கைள நல்லவர்கள்

ெவறுக்கன்றனர். தீயவர்கேளா
உண்ைமயுள்ளவர்கைளெவறுக்கன்றனர்.

௩௦
யாக்ேகாபன் மகனாகய ஆகூரின்

ஞானெமாழிகள்
௧ இைவ அைனத்தும் யாக்ேகாபன்

மகனான ஆகூரின் ஞானெமாழிகள். இது
ஈத்த ேயலுக்கும் ஊகாலுக்கும் அளித்த
ெசய்த :
௨ பூமியல் நான்தான் மிகவும்

ேமாசமானவன். நான் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டியவதமாகப்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௩ ஞானியாக இருக்க நான்
கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ேதவைனப்
பற்றயும் எதுவும் அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௪ பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற
எவரும் எப்ேபாதும் கற்றுக்ெகாண்டதல்ைல.
எவரும் காற்ைறக் ைகயால் ப டித்ததல்ைல.
எவரும்தண்ணீைரதுணியல்கட்டியதல்ைல.
எவருேம உண்ைமயல் பூமியன் எல்ைலைய
அறந்தேதயல்ைல. இவற்ைற எவராவது



நீத ெமாழிகள்௩௦:௫ cxxvi நீத ெமாழிகள்௩௦:௧௦

ெசய்யமுடியுமா? யார் அவர்? எங்ேக அவரது
குடும்பம்இருக்க றது?
௫ ேதவன் ெசால்லுகற அைனத்தும்

பூரணமானைவ. ேதவன் அவரிடம்
ெசல்லுகறவர்களுக்குப் பாதுகாப்பான
இடமாக இருக்க றார். ௬ எனேவ ேதவன்
ெசான்னவற்ைற மாற்றுவதற்கு முயற்ச
ெசய்யாேத. நீ அவ்வாறு ெசய்தால்,
அவர் உன்ைனத் தண்டிப்பார். நீ ெபாய்
ெசால்க றாய் என்பைதயும்நரூப ப்பார்.
௭ கர்த்தாேவ, நான் மரித்துப்ேபாவதற்கு

முன்பு எனக்காக நீர் இரண்டு
ெசயல்கைளச் ெசய்யேவண்டும்.
௮ நான் ெபாய் ெசால்லாமல் இருக்க
உதவெசய்யும். மிக ஏைழயாகேவா
அல்லது மிகச் ெசல்வந்தனாகேவா என்ைன
ஆக்கேவண்டாம். அன்றாடம் எது ேதைவேயா
அைதமட்டும் எனக்குத்தாரும். ௯ஒருேவைள,
என்னிடம் ேதைவக்குஅதகமான ெபாருட்கள்
இருந்தால், நீர் எனக்குத் ேதைவயல்ைல
என்றுஎண்ணத்ெதாடங்குேவன். ஒருேவைள
நான் ஏைழயாக இருந்தாேலா தருடலாம்.
இதனால் நான் ேதவனுைடய நாமத்த ற்கு
அவமானத்ைதத் ேதடித்தருேவன்.
௧௦ எஜமானனிடம் அவனது

ேவைலக்காரைனப் பற்ற க் குற்றம்
ெசால்லாேத. நீஅவ்வாறுெசய்தால்,எஜமான்
உன்ைன நம்பமாட்டான். உன்ைனக் குற்றம்
உைடயவனாக நைனப்பான்.
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௧௧ ச லர் தங்கள் தந்ைதகளுக்கு எத ராகப்
ேபசுவார்கள். அவர்கள் தம் தாய்மார்களுக்கு
மரியாைதெசலுத்தமாட்டார்கள்.
௧௨ ச லர் தம்ைம நல்லவர்களாக எண்ணிக்

ெகாள்வார்கள். ஆனால் உண்ைமயல்
அவர்கள்மிக ேமாசமாகஇருப்பார்கள்.
௧௩ ச லர் தம்ைம மிகவும் நல்லவர்களாக

எண்ணிக் ெகாள்வார்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கைள வ டத் தம்ைம மிக
நல்லவர்களாக எண்ணிக்ெகாள்வார்கள்.
௧௪ ச லரது பற்கள் வாள்கைளப்

ேபான்று உள்ளன. அவர்களது தாைடகள்
கத்த கைளப் ேபான்றுள்ளன. அவர்கள் ஏைழ
ஜனங்களிடமிருந்து எவ்வளவு எடுத்துக்
ெகாள்ளமுடியுேமா அவ்வளவு எடுத்துக்
ெகாள்வார்கள்.
௧௫ச லர்தம்மால்ெபறமுடிந்தைதெயல்லாம்

எடுத்துக்ெகாள்ள வரும்புவார்கள். அவர்கள்
ெசால்வெதல்லாம், “எனக்குத் தா, எனக்குத்
தா, எனக்குத் தா” என்பேத. தருப்த
அைடயாதைவமூன்றுஉண்டு. உண்ைமயல்
ேபாதும் என்று ெசால்லாதைவ நான்கு
உண்டு. ௧௬ மரணத்தற்குரிய இடம், மலட்டுப்
ெபண், மைழ ேதைவப்படுக றவறண்ட நலம்,
அைணக்க முடியாத ெநருப்பு ஆகயைவேய
அைவ.
௧௭ தன் தந்ைதையக் ேகலிச்ெசய்க றவனும்

தாயன் ஆைணகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுப்பவனும் தண்டிக்கப்படுவான்.
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அத்தண்டைன அவனது கண்கைளக்
காகங்களும், கழுகன் குஞ்சுகளும்
தன்னும்படியானபயங்கரமுைடயது.
௧௮ என்னால் புரிந்துெகாள்ளமுடியாத

காரியங்கள் மூன்று உண்டு. உண்ைமயல்
புரிந்துெகாள்ளக் கடினமான வஷயங்கள்
நான்கு உண்டு. ௧௯ வானத்தல் பறக்கும்
கழுகு, பாைறேமல் ஊர்ந்து ெசல்லும் பாம்பு,
கடலில் அைசயும் கப்பல், ஒரு ெபண்ணின்
ேமல் அன்புெகாண்டிருக்கும் ஆண் ஆகய
நான்ைகயும் என்னால் புரிந்துெகாள்ள
இயலவல்ைல.
௨௦ தன் கணவனுக்கு உண்ைமயல்லாத

ெபண், தான் எதுவும் தவறு ெசய்யாதவைளப்
ேபான்று நடிக்க றாள். அவள் சாப்படுக றாள்,
குளிக்க றாள், தான் எவ்வதத் தவறும்
ெசய்யவல்ைலஎன்றுகூறுகறாள்.
௨௧ பூமியல் ெதால்ைல வைளவக்கக்

கூடியைவ மூன்று உண்டு. உண்ைமயல்
பூமியால் தாங்க முடியாதைவ நான்கு.
௨௨ அரசனாகவ ட்ட அடிைம, தனக்குத்
ேதைவப்படுக ற அைனத்துமுைடய
முட்டாள், ௨௩ மனதல் முழுைம
ெவறுப்புைடயவளாயருந்தும் ஒரு
கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்படும் ெபண்,
தான் ேவைல ெசய்த எஜமானிக்ேக
எஜமானியாக றேவைலக்காரப்ெபண்ஆகய
நால்வைரயும்பூமி தாங்காது.
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௨௪உலகல் உள்ள மிகச் ச றயைவ நான்கு,
ஆனால்இைவமிகவும்ஞானமுைடயைவ.

௨௫ எறும்புகள் மிகச் ச றயைவ,
பலவீனமானைவ.
எனினும் அைவ தங்களுக்குத்
ேதைவயான உணைவக்
ேகாைடக் காலம் முழுவதும்
ேசகரித்துக்ெகாள்ளும்.

௨௬ குழி முயல்கள் மிகச்ச றய
மிருகம், ஆனாலும் இதுதன்
வீட்ைடப் பாைறகளுக்கு இைடயல்
கட்டிக்ெகாள்ளும்.

௨௭ெவட்டுக்களிகளுக்குஅரசன்இல்ைல.
எனினும் அைவ ேசர்ந்து
ேவைலச்ெசய்கன்றன.

௨௮ பல்லி மிகச் ச றது. அவற்ைற நம்
ைகயால்ப டித்துக்ெகாள்ளலாம்.
எனினும் அைவ அரண்மைனயலும்
வச க்கன்றன.

௨௯நடக்கும்ேபாதுமுக்கயமானைவகளாகத்
ேதான்றுபைவ மூன்று. உண்ைமயல்
அைவகள்நான்காகும்.
௩௦ சங்கம் எல்லா மிருகங்கைளவ டவும்
மிகவும் பலம்ெபாருந்தயது.
அதுஎைதக்கண்டும்ஓடுவதல்ைல.

௩௧ ெபருைமேயாடு நடக்கும் ேசவல்,
ெவள்ளாடு, தம் ஜனங்களிைடேய
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இருக்கும்ஒருஅரசன்.

௩௨ உன்ைனப் பற்ற நீேய ெபருைமயாக
நைனத்துக்ெகாண்டு தீங்கு ெசய்யத்
த ட்டமிடும் முட்டாளாக இருந்தால், அவற்ைற
நறுத்தவ ட்டு உன் ெசயல்கைளப்பற்ற
ச ந்த க்கேவண்டும்.
௩௩ பாைலக் கைடந்தால் ெவண்ெணய்

கைடக்கும். ஒருவன் இன்ெனாருவனின்
மூக்கல் அடித்தால் இரத்தம் வரும். இது
ேபாலேவ, நீ ஜனங்கைளக் ேகாபங்ெகாள்ள
ைவத்தால், நீதான் துன்பத்துக்கு
காரணமாயருப்பாய்.

௩௧
ேலமுேவல் என்னும் அரசனது

ஞானெமாழிகள்
௧ இைவ, ேலமுேவல் அரசன் ெசான்ன

ஞான ெமாழிகள். இவற்ைற அவனது தாய்
அவனுக்குக்கற்ப த்தாள்.
௨ ெஜபத்தன் மூலம் ெபற்ற நீேய

என் அன்பற்குரிய மகன். ௩ உனது
வல்லைமையப் ெபண்களிடம் இழக்காேத.
ெபண்கள்அரசர்கைளஅழித்தருக்க றார்கள்.
எனேவ உன்ைன அவர்களிடத்தல்
தராேத. ௪ ேலவமுேவேல, அரசர்கள்
மதுைவக் குடிப்பது அறவுள்ள ெசயல்
அல்ல. ஆளுபவர்கள் மதுைவ வரும்புவது
அறவுைடயது அல்ல. ௫ அவர்கள்
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மிகுதயாகக் குடித்துவ ட்டு சட்டங்கைள
மறந்துவடுவார்கள். பன் அவர்கள்
ஏைழ ஜனங்களின் உரிைமகைள
எடுத்துவ டக்கூடும். ௬ ஏைழ ஜனங்களுக்கு
மதுைவக் ெகாடு. த ராட்ைசரசத்ைத
துன்பப்படுக ற ஜனங்களுக்குக் ெகாடு.
௭ ப றகு அவர்கள் அதைனக் குடித்துவ ட்டு
தாம் ஏைழ என்பைத மறக்கட்டும். அவர்கள்
குடித்துவ ட்டு தம் எல்லா துன்பங்கைளயும்
மறக்கட்டும்.
௮ஒருவன்தனக்குத்தாேனஉதவக்ெகாள்ள

முடியாவ ட்டால், நீ அவனுக்கு
உதவேவண்டும். எவனால் ேபசமுடியாேதா,
அவனுக்காக ேபசு. துன்பப்படுக றஅைனத்து
ஜனங்களுக்கும் நீ உதவ ேவண்டும்.
௯ சரிெயன்று ெதரிந்தவற்றன் பக்கம் நல்.
ேநர்ைமயாக நயாயம்தீர்த்துவடு. ஏைழ
ஜனங்களின் உரிைமையக் காப்பாற்று.
ேதைவயலிருக்கும்ஜனங்களுக்குஉதவு.
பரிபூரணமுள்ளமைனவ

௧௦ * “பரிபூரணமுள்ள மைனவையக்”
கண்டுபடிப்பதுகடினம்.

ஆனால் அவள் நைககைளவ ட அத க
வைலமத ப்புைடயவள்.

* ௩௧:௧௦: வசனங்கள் 10-31 எப ெரய ெமாழியல்,
இப்பாடலின் ஒவ்ெவாரு வசனமும் அகர வரிைசயன்
அடுத்தடுத்த எழுத்தல் ெதாடங்கும். இந்தப் பாடல்
ஒரு ெபண்ணின் அைனத்து நல்ல குணங்கைளயும்
காட்டுகன்றது.
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௧௧ அவள் கணவன் அவைளச்
சார்ந்தருப்பான்.

அவன்ஒருேபாதும்ஏைழயாகமாட்டான்.
௧௨ தன் வாழ்வு முழுவதும் அவள் தன்

கணவனுக்குநன்ைமேயெசய்வாள்.
அவனுக்கு ஒருேபாதும் துன்பம்
உண்டாக்கமாட்டாள்.

௧௩ அவள் எப்ெபாழுதும் ஆட்டு மயைரயும்
சணல்நூைலயும்ேசகரிப்பாள்.

தனது ைககளினாேலேய ஆைடகைள
மக ழ்ச்ச ேயாடுதயாரிப்பாள்.

௧௪ அவள் ெவகுதூரத்தலிருந்து வரும்
கப்பல்கைளப் ேபான்றவள்.

எல்லா இடங்களிலிருந்தும் உணவு
ெகாண்டுவருவாள்.

௧௫ அதகாைலயல் எழும்ப தன்
குடும்பத்துக்குஉணவுசைமப்பாள்.

ேவைலக்காரர்களுக்கு அவர்களுைடய
பங்ைகக்ெகாடுப்பாள்.

௧௬அவள்நலத்ைதப் பார்த்துவாங்குவாள்.
அவள் பணத்ைதச் சம்பாத த்துச் ேசர்த்து
த ராட்ைசக்ெகாடிகைளநடுவாள்.

௧௭அவள்கடினமாகஉைழப்பாள்.
அவள் தனது எல்லா ேவைலகைளயும்
ெசய்யும்பலம்ெகாண்டவள்.

௧௮ தன் உைழப்பால் உருவான ெபாருட்கைள
வற்கும்ேபாது எப்ெபாழுதும் அவள்
லாபத்ைதஅைடவாள்.
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அவள் இரவல் அதக ேநரம் ேவைலச்
ெசய்த ப றேகஓய்ெவடுக்க றாள்.

௧௯ அவள் தனக்குத் ேதைவயான நூைலத்
தாேனதயாரிக்க றாள்.

தனக்குத் ேதைவயான ஆைடகைளத்
தாேனெநய்க றாள்.

௨௦ ஏைழகளுக்கு எப்ேபாதும் அள்ளித்
தருக றாள்.

ேதைவயானவர்களுக்கு உதவ
ெசய்க றாள்.

௨௧ பனிக் காலத்தல் அவள்
தன் குடும்பத்ைதப் பற்ற க்
கவைலப்படமாட்டாள்.

ஏெனன்றால் அைனவருக்கும் நல்ல
ெவப்பமான ஆைடகைள அவள்
தந்துள்ளாள்.

௨௨ அவள் கம்பளங்கைளச் ெசய்து
படுக்ைகயல்வ ரிக்க றாள்.

மிகஅழகானபுடைவையஅணிக றாள்.
௨௩ ஜனங்கள் அவளது கணவைன

மதக்கன்றனர்.
அவன் அந்நாட்டுத் தைலவர்களுள்
ஒருவன்.

௨௪அவள்ஒருநல்லவயாபாரி.
அவள் ஆைடகைளயும் கச்ைசகைளயும்
தயாரிக்க றாள்.

இவற்ைறவயாபாரிகளிடம்வற்க றாள்.
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௨௫ அவள் ேபாற்றப்படுவாள்.† ஜனங்கள்
அவைளமத க்கன்றனர்.

அவள் எத ர்காலத்ைத நம்ப க்ைகேயாடு
ேநாக்குக றாள்.

௨௬அவள்ஞானத்ேதாடு ேபசுக றாள்.
ஜனங்கள் அன்ேபாடும் கருைணேயாடும்
இருக்கேவண்டும் என்று அவள்
ேபாத க்கன்றாள்.

௨௭ அவள் ஒருேபாதும் ேசாம்ேபறயாக
இருப்பதல்ைல.

தன் வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம்
அக்கைறேயாடுபார்த்துக்ெகாள்க றாள்.

௨௮ அவளது குழந்ைதகள் அவைளப் பற்ற
நல்லவற்ைறக்கூறுவார்கள்.

அவளது கணவனும் அவைளப் பாராட்டிப்
ேபசுக றான்.

௨௯ “எத்தைனேயா நல்ல ெபண்கள்
இருக்கறார்கள்.

ஆனால்நீதான்ச றந்தவள்” என்கறான்.
௩௦ ஒரு ெபண்ணின் ேதாற்றமும் அழகும்

உன்ைனஏமாற்றலாம்.
ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுக ற
ெபண்ேணபாராட்டுக்குரியவள்.

௩௧ அவளுக்குப் ெபாருத்தமான பரிைசக்
ெகாடு.

எல்ேலாரும் அறயும் வைகயல் அவளது
ெசயல்கைளப்பாராட்டு.

† ௩௧:௨௫: அவள் ேபாற்றப்படுவாள் அல்லது “அவள்
பலமுள்ளவளாகஇருக்க றாள்.”
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