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2019 PYFA Memory Verse Packet: Proverbs 16-31 (Malayalam): Teens, High Teens, Seniors, & 

Adults 

അദ്ധ്യായം 16 

 

1. അദ്ധ്യായം 16:1 ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾ മനുഷ്യന്നുള്ളവ; നാവിന്ലെ ഉത്തരമമാ യമഹാവയാൽ 

വരുന്നു.  

2. അദ്ധ്യായം 16:2 മനുഷ്യന്നു തന്ലെ വഴികല ാലെയും ലവടിപ്പായി മതാന്നുന്നു; യമഹാവമയാ 

ആത്മാെല  തൂെിമനാെുന്നു.  

3. അദ്ധ്യായം 16:3 നിന്ലെ പ്പവൃത്തികല  യമഹാലവെു സമർപ്പിെ; എന്നാൽ നിന്ലെ ഉമേശങ്ങൾ 

സാധിെും.  

4. അദ്ധ്യായം 16:4 യമഹാവ സകെലത്തയും തന്ലെ ഉമേശത്തിന്നായി ഉണ്ടാെിയിരിെുന്നു; 

അനർത്ഥദിവസത്തിന്നായി ദുഷ്ടലനയും കൂലട.  

5. അദ്ധ്യായം 16:5 ഗർവ്വമുള്ള ഏവനും യമഹാലവെു ലവെുപ്പു; അവന്നു ശിക്ഷ വരാതിരിെയില്ല എന്നതിന്നു 

ഞാൻ കയ്യടിെുന്നു.  

6. അദ്ധ്യായം 16:6 ദയയും വിശവസ്തതയുംലകാണ്ടു അകൃതയം പരിഹരിെലപ്പടുന്നു; യമഹാവാഭക്തിലകാണ്ടു 

മനുഷ്യർ മദാഷ്ലത്ത വിട്ടകെുന്നു.  

7. അദ്ധ്യായം 16:7 ഒരുത്തന്ലെ വഴികൾ യമഹാലവെു ഇഷ്ടമായിരിെുമപാൾ അവൻ അവന്ലെ 

ശപ്തുെല യും അവമനാടു ഇണെുന്നു.  

8. അദ്ധ്യായം 16:8 നയായരഹിതമായ വെിയ വരവിലനൊൾ നീതിമയാലടയുള്ള അല്പം നല്ലതു.  

9. അദ്ധ്യായം 16:9 മനുഷ്യന്ലെ ഹൃദയം തന്ലെ വഴിലയ നിരൂപിെുന്നു; അവന്ലെ കാെടികല മയാ 

യമഹാവ പ്കമലപ്പടുത്തുന്നു.  

10. അദ്ധ്യായം 16:10 രാജാവിന്ലെ അധരങ്ങ ിൽ അരു പ്പാടുണ്ടു; നയായവിധിയിൽ അവന്ലെ വായ് 

പിലഴെുന്നതുമില്ല.  

11. അദ്ധ്യായം 16:11 ഒത്ത ലവള്ളിമൊെും പ്താസും യമഹാലവെുള്ളവ; സഞ്ചിയിലെ പടി ഒലെയും 

അവന്ലെ പ്പവൃത്തിയാകുന്നു.  

12. അദ്ധ്യായം 16:12 ദുഷ്ടത പ്പവർത്തിെുന്നതു രാജാെന്മാർെും ലവെുപ്പു; നീതിലകാണ്ടമല്ലാ സിംഹാസനം 

സ്ഥിരലപ്പടുന്നതു.  

13. അദ്ധ്യായം 16:13 നീതിയുള്ള അധരങ്ങൾ രാജാെന്മാർെും പ്പസാദം; മനർ പെയുന്നവലന അവർ 

സ്മനഹിെുന്നു.  

14. അദ്ധ്യായം 16:14 രാജാവിന്ലെ മപ്കാധം മരണദൂതന്നു തുെയം; ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യമനാ അതിലന 

ശമിപ്പിെും.  

15. അദ്ധ്യായം 16:15 രാജാവിന്ലെ മുഖപ്പകാശത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടു; അവന്ലെ പ്പസാദം പിന്മലഴെുള്ള മമഘം 

മപാലെയാകുന്നു.  

16. അദ്ധ്യായം 16:16 തങ്കലത്തൊൾ ജ്ഞാനലത്ത സപാദിെുന്നതു എപ്ത നല്ലതു! ലവള്ളിലയൊൾ വിമവകം 

സപാദിെുന്നതു എപ്ത ഉത്തമം!  

17. അദ്ധ്യായം 16:17 മദാഷ്ം അകറ്റിനടെുന്നതു മനരുള്ളവരുലട ലപരുവഴി; തന്ലെ വഴി സൂക്ഷിെുന്നവൻ 

തന്ലെ പ്പാണലന കാത്തുലകാള്ളുന്നു.  

18. അദ്ധ്യായം 16:18 നാശത്തിന്നു മുലപ ഗർവ്വം; വീഴ്ചകൂ മുലപ ഉന്നതഭാവം.  

19. അദ്ധ്യായം 16:19 ഗർവ്വികമ ാടുകൂലട കവർച്ച പങ്കിടുന്നതിലനൊൾ താഴ്മയുള്ളവമരാടുകൂലട 

താഴ്മയുള്ളവനായിരിെുന്നതു നല്ലതു.  
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20. അദ്ധ്യായം 16:20 തിരുവചനം പ്പമാണിെുന്നവൻ നന്മ കലണ്ടത്തും; യമഹാവയിൽ ആപ്ശയിെുന്നവൻ 

ഭാഗയവാൻ.  

21. അദ്ധ്യായം 16:21 ജ്ഞാനഹൃദയൻ വിമവകി എന്നു വി ിെലപ്പടും; അധരമാധുരയം വിദയലയ 

വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നു.  

22. അദ്ധ്യായം 16:22 വിമവകം വിമവകിെു ജീവന്ലെ ഉെവാകുന്നു. മഭാഷ്ന്മാരുലട പ്പമ ാധനമമാ മഭാഷ്തവം 

തമന്ന.  

23. അദ്ധ്യായം 16:23 ജ്ഞാനിയുലട ഹൃദയം അവന്ലെ വാലയ പഠിപ്പിെുന്നു; അവന്ലെ അധരങ്ങൾെു വിദയ 

വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നു.  

24. അദ്ധ്യായം 16:24 ഇപമുള്ള വാെു മതൻ കട്ടയാകുന്നു; മനസ്സിന്നു മധുരവും അസ്ഥികൾെു ഔഷ്ധവും 

തമന്ന;  

25. അദ്ധ്യായം 16:25 ചിെമപ്പാൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന്നു ലചാവ്വായി മതാന്നുന്നു. അതിന്ലെ അവസാനമമാ 

മരണവഴികൾ അമപ്ത.  

26. അദ്ധ്യായം 16:26 പണിൊരന്ലെ വിശപ്പു അവലനലൊണ്ടു പണി ലചയ്യിെുന്നു; അവന്ലെ വായ് അവലന 

അതിന്നായി നിർബ്ബന്ധിെുന്നു.  

27. അദ്ധ്യായം 16:27 നിസ്സാരമനുഷ്യൻ പാതകം എന്ന കുഴികുഴിെുന്നു; അവന്ലെ അധരങ്ങ ിൽ കത്തുന്ന തീ 

ഉണ്ടു.  

28. അദ്ധ്യായം 16:28 വപ്കതയുള്ള മനുഷ്യൻ വഴെു ഉണ്ടാെുന്നു; ഏഷ്ണിൊരൻ മിപ്തങ്ങല  മഭദിപ്പിെുന്നു.  

29. അദ്ധ്യായം 16:29 സഹാസൊരൻ കൂട്ടുകാരലന വശീകരിെയും ലകാള്ളരുതാത്ത വഴിയിൽ നടത്തുകയും 

ലചയ്യുന്നു.  

30. അദ്ധ്യായം 16:30 കണ്ണു അലടെുന്നവൻ വപ്കത നിരൂപിെുന്നു; വപ്പു കടിെുന്നവൻ മദാഷ്ം 

നിവർത്തിെുന്നു.  

31. അദ്ധ്യായം 16:31 നരച്ച തെ മശാഭയുള്ള കിരീടമാകുന്നു; നീതിയുലട മാർഗ്ഗത്തിൽ അതിലന പ്പാപിൊം.  

32. അദ്ധ്യായം 16:32 ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ യുദ്ധ്വീരനിെും ജിതമാനസൻ പട്ടണം പിടിെുന്നവനിെും 

മപ്ശഷ്ഠൻ.  

33. അദ്ധ്യായം 16:33 ചീട്ടു മടിയിൽ ഇടുന്നു; അതിന്ലെ വിധാനമമാ യമഹാവയാെമപ്ത. 

 

അദ്ധ്യായം 17 

 

34. അദ്ധ്യായം 17:1 കെഹമത്താടുകൂടി ഒരു വീടു നിെലയ യാഗമഭാജനത്തിെും സവസ്ഥതമയാടുകൂടി ഒരു 

കഷ്ണം ഉണങ്ങിയ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലതു.  

35. അദ്ധ്യായം 17:2 നാണംലകട്ട മകന്ലെമമൽ  ുദ്ധ്ിമാനായ ദാസൻ കർത്തൃതവം നടത്തും; 

സമഹാദരന്മാരുലട ഇടയിൽ അവകാശം പ്പാപിെും.  

36. അദ്ധ്യായം 17:3 ലവള്ളിെു പുടം, ലപാന്നിന്നു മൂശ; ഹൃദയങ്ങല  മശാധന ലചയ്യുന്നവമനാ യമഹാവ.  

37. അദ്ധ്യായം 17:4 ദുഷ്കർമ്മി നീതിലകട്ട അധരങ്ങൾെു പ്ശദ്ധ്ലകാടുെുന്നു; വയാജം പെയുന്നവൻ 

വഷ് തവമുള്ള നാവിന്നു ലചവിലകാടുെുന്നു.  

38. അദ്ധ്യായം 17:5 ദരിപ്ദലന പരിഹസിെുന്നവൻ അവന്ലെ പ്സഷ്ടാവിലന നിന്ദിെുന്നു; ആപത്തിൽ 

സമതാഷ്ിെുന്നവന്നു ശിക്ഷ വരാതിരിെയില്ല.  

39. അദ്ധ്യായം 17:6 മെ ുലട മെൾ വൃദ്ധ്ന്മാർെും കിരീടമാകുന്നു; മെ ുലട മഹതവം അവരുലട അപ്പന്മാർ 

തമന്ന.  

40. അദ്ധ്യായം 17:7 സുഭാഷ്ിതം പെയുന്ന അധരം മഭാഷ്ന്നു മയാഗയമല്ല; വയാജമുള്ള അധരം ഒരു പ്പഭുവിന്നു 

എങ്ങിലന?  

41. അദ്ധ്യായം 17:8 സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവന്നു അതു രത്നമായി മതാന്നും; അതു ലചല്ലുലന്നടലത്താലെയും 

കാരയം സാധിെും.  

42. അദ്ധ്യായം 17:9 സ്മനഹം മതടുന്നവൻ െംഘനം മലെച്ചുലവെുന്നു; കാരയം പാട്ടാെുന്നവമനാ മിപ്തങ്ങല  

മഭദിപ്പിെുന്നു.  
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43. അദ്ധ്യായം 17:10 മഭാഷ്ലന നൂെു അടിെുന്നതിലനൊൾ  ുദ്ധ്ിമാലന ഒന്നു ശാസിെുന്നതു അധികം 

ഫെിെും. 

44. അദ്ധ്യായം 17:11 മത്സരൊരൻ മദാഷ്ം മാപ്തം അമനവഷ്ിെുന്നു; പ്കൂരനാമയാരു ദൂതലന അവന്ലെ മനലര 

അയെും.  

45. അദ്ധ്യായം 17:12 മൂഢലന അവന്ലെ മഭാഷ്തവത്തിൽ എതിരിടുന്നതിലനൊൾ കുട്ടികൾ കാണാലതമപായ 

കരടിലയ എതിരിടുന്നതു മഭദം.  

46. അദ്ധ്യായം 17:13 ഒരുത്തൻ നലന്മെു പകരം തിന്മ ലചയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവന്ലെ ഭവനലത്ത തിന്മ 

വിട്ടുമാെുകയില്ല.  

47. അദ്ധ്യായം 17:14 കെഹത്തിന്ലെ ആരംഭം മടലവട്ടി ലവള്ളം വിടുന്നതുമപാലെ; ആകയാൽ 

കെഹമാകുംമുലപ തർെം നിർത്തിെ ക.  

48. അദ്ധ്യായം 17:15 ദുഷ്ടലന നീതീകരിെുന്നവനും നീതിമാലന കുറ്റം വിധിെുന്നവനും രണ്ടുമപരും 

യമഹാലവെു ലവെുപ്പു.  

49. അദ്ധ്യായം 17:16 മൂഢന്നു  ുദ്ധ്ിയില്ലാതിരിലെ ജ്ഞാനം സപാദിപ്പാൻ അവന്ലെ കയ്യിൽ പ്ദവയം 

എതിനു?  

50. അദ്ധ്യായം 17:17 സ്മനഹിതൻ എല്ലാകാെത്തും സ്മനഹിെുന്നു; അനർത്ഥകാെത്തു അവൻ 

സമഹാദരനായ്തീരുന്നു.  

51. അദ്ധ്യായം 17:18  ുദ്ധ്ിഹീനനായ മനുഷ്യൻ കയ്യടിച്ചു കൂട്ടുകാരന്നു മവണ്ടി ജാമയം നിെ്െുന്നു.  

52. അദ്ധ്യായം 17:19 കെഹപ്പിയൻ െംഘനപ്പിയൻ ആകുന്നു; പടിവാതിൽ ലപാെത്തിൽ പണിയുന്നവൻ 

ഇടിവു ഇച്ഛിെുന്നു.  

53. അദ്ധ്യായം 17:20 വപ്കഹൃദയമുള്ളവൻ നന്മ കാണുകയില്ല; വികട നാവുള്ളവൻ ആപത്തിൽ അകലപ്പടും.  

54. അദ്ധ്യായം 17:21 മഭാഷ്ലന ജനിപ്പിച്ചവന്നു അതു മഖദകാരണമാകും; മൂഢന്ലെ അപ്പന്നു സമതാഷ്ം 

ഉണ്ടാകയില്ല.  

55. അദ്ധ്യായം 17:22 സതുഷ്ടഹൃദയം നമല്ലാരു ഔഷ്ധമാകുന്നു; തകർന്ന മനമസ്സാ അസ്ഥികല  ഉണെുന്നു.  

56. അദ്ധ്യായം 17:23 ദുഷ്ടൻ നയായത്തിന്ലെ വഴികല  മെിമെണ്ടതിന്നു ഒ ിച്ചുലകാണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം 

വാങ്ങുന്നു. 

57. അദ്ധ്യായം 17:24 ജ്ഞാനം  ുദ്ധ്ിമാന്ലെ മുപിൽ ഇരിെുന്നു; മൂഢന്ലെ കമണ്ണാ ഭൂമിയുലട 

അെുതിക ിമെെു മനാെുന്നു.  

58. അദ്ധ്യായം 17:25 മൂഢനായ മകൻ അപ്പന്നു വയസനവും തലന്ന പ്പസവിച്ചവൾെു കകപ്പും ആകുന്നു.  

59. അദ്ധ്യായം 17:26 നീതിമാന്നു പിഴ കല്പിെുന്നതും മപ്ശഷ്ഠന്മാലര മനർനിമിത്തം അടിെുന്നതും നന്നല്ല.  

60. അദ്ധ്യായം 17:27 വാെു അടെിലവെുന്നവൻ പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ; ശാതമാനസൻ  ുദ്ധ്ിമാൻ തമന്ന.  

61. അദ്ധ്യായം 17:28 മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മഭാഷ്ലനമപ്പാെും ജ്ഞാനിയായും അധരം അലടച്ചുലകാണ്ടാൽ 

വിമവകിയായും എണ്ണും. 

 

അദ്ധ്യായം 18 

 

62. അദ്ധ്യായം 18:1 കൂട്ടംവിട്ടു നടെുന്നവൻ മസവച്ഛലയ അമനവഷ്ിെുന്നു; സകെജ്ഞാനമത്താടും അവൻ 

കയർെുംന്നു.  

63. അദ്ധ്യായം 18:2 തന്ലെ മനസ്സു ലവ ിലപ്പടുത്തുന്നതിൽ അല്ലാലത മൂഢന്നു മ ാധത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല.  

64. അദ്ധ്യായം 18:3 ദുഷ്ടമനാടുകൂലട അപമാനവും ദുഷ്കീർത്തിമയാടുകൂലട നിന്ദയും വരുന്നു.  

65. അദ്ധ്യായം 18:4 മനുഷ്യന്ലെ വായിലെ വാെു ആഴമുള്ള ലവള്ളവും ജ്ഞാനത്തിന്ലെ ഉെവു ഒഴുെുള്ള 

മതാടും ആകുന്നു.  

66. അദ്ധ്യായം 18:5 നീതിമാലന നയായവിസ്താരത്തിൽ മതാല്പിമെണ്ടതിന്നു ദുഷ്ടന്ലെ പക്ഷം പിടിെുന്നതു 

നന്നല്ല.  

67. അദ്ധ്യായം 18:6 മൂഢന്ലെ അധരങ്ങൾ വഴെിന്നു ഇടയാെുന്നു; അവന്ലെ വായ് തല്ലു വി ിച്ചുവരുത്തുന്നു.  

68. അദ്ധ്യായം 18:7 മൂഢന്ലെ വായ് അവന്നു നാശം; അവന്ലെ അധരങ്ങൾ അവന്ലെ പ്പാണന്നു കണി.  
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69. അദ്ധ്യായം 18:8 ഏഷ്ണിൊരന്ലെ വാെു സവാദുമഭാജനംമപാലെയിരിെുന്നു; അതു വയറ്റിന്ലെ 

അെക ിമെെു ലചല്ലുന്നു.  

70. അദ്ധ്യായം 18:9 മവെയിൽ മടിയനായവൻ മുടിയന്ലെ സമഹാദരൻ.  

71. അദ്ധ്യായം 18:10 യമഹാവയുലട നാമം  െമുള്ള മഗാപുരം; നീതിമാൻ അതിമെെു ഓടിലച്ചന്നു അഭയം 

പ്പാപിെുന്നു.  

72. അദ്ധ്യായം 18:11 ധനവാന്നു തന്ലെ സപത്തു ഉെപ്പുള്ള പട്ടണം; അതു അവന്നു ഉയർന്ന മതിൽ 

ആയിമത്താന്നുന്നു.  

73. അദ്ധ്യായം 18:12 നാശത്തിന്നു മുലപ മനുഷ്യന്ലെ ഹൃദയം നിഗ ിെുന്നു; മാനത്തിന്നു മുലപ താഴ്മ.  

74. അദ്ധ്യായം 18:13 മകൾെുംമുലപ ഉത്തരം പെയുന്നവന്നു അതു മഭാഷ്തവവും െജ്ജയും ആയ്തീരുന്നു.  

75. അദ്ധ്യായം 18:14 പുരുഷ്ന്ലെ ധീരത അവന്ലെ ദീനലത്ത സഹിെും; തകർന്ന മനസ്സിലനമയാ ആർെു 

സഹിൊം?  

76. അദ്ധ്യായം 18:15  ുദ്ധ്ിമാന്ലെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം സപാദിെുന്നു; ജ്ഞാനിക ുലട ലചവി പരിജ്ഞാനം 

അമനവഷ്ിെുന്നു.  

77. അദ്ധ്യായം 18:16 മനുഷ്യൻ ലവെുന്ന കാഴ്ചയാൽ അവന്നു പ്പമവശനം കിട്ടും; അവൻ മഹാന്മാരുലട 

സന്നിധിയിൽ ലചല്ലുവാൻ ഇടയാകും.  

78. അദ്ധ്യായം 18:17 തന്ലെ അനയായം ആദയം മ ാധിപ്പിെുന്നവൻ നീതിമാൻ എന്നു മതാന്നും; എന്നാൽ 

അവന്ലെ പ്പതിമയാഗി വന്നു അവലന പരിമശാധിെും.  

79. അദ്ധ്യായം 18:18 ചീട്ടു തർെങ്ങല  തീർെയും  െവാന്മാലര തമ്മിൽ മവെുലപടുത്തുകയും ലചയ്യുന്നു.  

80. അദ്ധ്യായം 18:19 മപ്ദാഹിെലപ്പട്ട സമഹാദരൻ ഉെപ്പുള്ള പട്ടണലത്തൊൾ ദുർജ്ജയനാകുന്നു; 

അങ്ങലനയുള്ള പിണെം അരമനയുലട ഓടാപൽമപാലെ തമന്ന.  

81. അദ്ധ്യായം 18:20 വായുലട ഫെത്താൽ മനുഷ്യന്ലെ ഉദരം നിെയും; അധരങ്ങ ുലട വി വുലകാണ്ടു 

അവന്നു തൃപ്തിവരും;  

82. അദ്ധ്യായം 18:21 മരണവും ജീവനും നാവിന്ലെ അധികാരത്തിൽ ഇരിെുന്നു; അതിൽ ഇഷ്ടലപ്പടുന്നവർ 

അതിന്ലെ ഫെം അനുഭവിെും.  

83. അദ്ധ്യായം 18:22 ഭാരയലയ കിട്ടുന്നവന്നു നന്മ കിട്ടുന്നു; യമഹാവമയാടു പ്പസാദം െഭിച്ചുമിരിെുന്നു.  

84. അദ്ധ്യായം 18:23 ദരിപ്ദൻ യാചനാരീതിയിൽ സംസാരിെുന്നു; ധനവാമനാ കഠിനമായി ഉത്തരം പെയുന്നു.  

85. അദ്ധ്യായം 18:24 വ ലര സ്മനഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന്നു നാശം വരും; എന്നാൽ സമഹാദരലനൊ ും 

പറ്റുള്ള സ്മനഹിതന്മാരും ഉണ്ടു. 

 

അദ്ധ്യായം 19 

 

86. അദ്ധ്യായം 19:1 വികടാധരം ഉള്ള മൂഢലനൊൾ പരമാർത്ഥതയിൽ നടെുന്ന ദരിപ്ദൻ ഉത്തമൻ.  

87. അദ്ധ്യായം 19:2 പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സു നന്നല്ല; തപ്തലപ്പട്ടു കാൽ ലവെുന്നവമനാ പിലഴച്ചുമപാകുന്നു.  

88. അദ്ധ്യായം 19:3 മനുഷ്യന്ലെ മഭാഷ്തവം അവന്ലെ വഴിലയ മെിച്ചുക യുന്നു; അവന്ലെ ഹൃദയമമാ 

യമഹാവമയാടു മുഷ്ിഞ്ഞുമപാകുന്നു.  

89. അദ്ധ്യായം 19:4 സപത്തു സ്മനഹിതന്മാലര വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നു; എ ിയവമനാ കൂട്ടുകാരമനാടു 

അകന്നിരിെുന്നു.  

90. അദ്ധ്യായം 19:5 കള്ളസ്സാക്ഷിെു ശിക്ഷ വരാതിരിെയില്ല; മഭാഷ്കു  നിശവസിെുന്നവൻ 

ഒഴിഞ്ഞുമപാകയുമില്ല.  

91. അദ്ധ്യായം 19:6 പ്പഭുവിന്ലെ പ്പീതി സപാദിപ്പാൻ പെരും മനാെുന്നു; ദാനം ലചയ്യുന്നവന്നു ഏവനും 

സ്മനഹിതൻ.  

92. അദ്ധ്യായം 19:7 ദരിപ്ദന്ലെ സമഹാദരന്മാലരല്ലാം അവലന പലകെുന്നു; അവന്ലെ സ്മനഹിതന്മാർ എപ്ത 

അധികം അകന്നുനിെ്െും? അവൻ വാെു തിരയുമപാമഴെു അവലര കാണ്മാനില്ല.  

93. അദ്ധ്യായം 19:8  ുദ്ധ്ി സപാദിെുന്നവൻ തന്ലെ പ്പാണലന സ്മനഹിെുന്നു; മ ാധം 

കാത്തുലകാള്ളുന്നവൻ നന്മ പ്പാപിെും.  

94. അദ്ധ്യായം 19:9 കള്ളസ്സാക്ഷിെു ശിക്ഷ വരാതിരിെയില്ല; മഭാഷ്കു  നിശവസിെുന്നവൻ നശിച്ചുമപാകും.  
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95. അദ്ധ്യായം 19:10 സുഖജീവനം മഭാഷ്ന്നു മയാഗയമല്ല; പ്പഭുെന്മാരുലടമമൽ കർത്തൃതവം നടത്തുന്നമതാ 

ദാസന്നു എങ്ങലന?  

96. അദ്ധ്യായം 19:11 വിമവക ുദ്ധ്ിയാൽ മനുഷ്യന്നു ദീർഘക്ഷമവരുന്നു; െംഘനം ക്ഷമിെുന്നതു അവന്നു 

ഭൂഷ്ണം.  

97. അദ്ധ്യായം 19:12 രാജാവിന്ലെ മപ്കാധം സിംഹഗർജ്ജനത്തിന്നു തുെയം; അവന്ലെ പ്പസാദമമാ 

പുല്ലിമന്മെുള്ള മഞ്ഞുമപാലെ.  

98. അദ്ധ്യായം 19:13 മൂഢനായ മകൻ അപ്പന്നു നിർഭാഗയം; ഭാരയയുലട കെപൽ തീരാത്ത മചാർച്ചമപാലെ.  

99. അദ്ധ്യായം 19:14 ഭവനവും സപത്തും പിതാെന്മാർ ലവമച്ചെുന്ന അവകാശം;  ുദ്ധ്ിയുള്ള ഭാരയമയാ 

യമഹാവയുലട ദാനം.  

100. അദ്ധ്യായം 19:15 മടി ഗാഢനിപ്ദയിൽ വീഴിെുന്നു; അെസചിത്തൻ പട്ടണികിടെും.  

101. അദ്ധ്യായം 19:16 കല്പന പ്പമാണിെുന്നവൻ പ്പാണലന കാെുന്നു; നടപ്പു സൂക്ഷിൊത്തവമനാ മരണശിക്ഷ 

അനുഭവിെും.  

102. അദ്ധ്യായം 19:17 എ ിയവമനാടു കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യമഹാലവെു വായ്പ  ലകാടുെുന്നു; അവൻ ലചയ്ത  

നലന്മെു അവൻ പകരം ലകാടുെും.  

103. അദ്ധ്യായം 19:18 പ്പതയാശയുമള്ളടമത്താ ം നിന്ലെ മകലന ശിക്ഷിെ; എങ്കിെും അവലന ലകാല്ലുവാൻ 

തെവണ്ണം ഭാവിെരുതു.  

104. അദ്ധ്യായം 19:19 മുൻമകാപി പിഴ ലകാടുമെണ്ടിവരും; നീ അവലന വിടുവിച്ചാൽ അതു പിലന്നയും 

ലചമയ്യണ്ടിവരും.  

105. അദ്ധ്യായം 19:20 പിന്നമത്തതിൽ നീ ജ്ഞാനിയാമകണ്ടതിന്നു ആമൊചന മകട്ടു പ്പമ ാധനം 

കകലൊൾക.  

106. അദ്ധ്യായം 19:21 മനുഷ്യന്ലെ ഹൃദയത്തിൽ പെ വിചാരങ്ങ ും ഉണ്ടു; യമഹാവയുലട ആമൊചനമയാ 

നിവൃത്തിയാകും.  

107. അദ്ധ്യായം 19:22 മനുഷ്യൻ തന്ലെ മനസ്സുമപാലെ ദയ കാണിെും; മഭാഷ്കു  പെയുന്നവലനൊൾ ദരിപ്ദൻ 

ഉത്തമൻ. 

108. അദ്ധ്യായം 19:23 യമഹാവാഭക്തി ജീവമഹതുകമാകുന്നു; അതുള്ളവൻ തൃപ്തനായി വസിെും; അനർത്ഥം 

അവന്നു മനരിടുകയില്ല.  

109. അദ്ധ്യായം 19:24 മടിയൻ തന്ലെ കക ത ികയിൽ പൂത്തുന്നു; വായിമെെു തിരിലക ലകാണ്ടുവരികയില്ല.  

110. അദ്ധ്യായം 19:25 പരിഹാസിലയ അടിച്ചാൽ അല്പ ുദ്ധ്ി വിമവകം പഠിെും;  ുദ്ധ്ിമാലന ശാസിച്ചാൽ 

അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്പാപിെും.  

111. അദ്ധ്യായം 19:26 അപ്പലന മഹമിെയും അമ്മലയ ഓടിച്ചുക കയും ലചയ്യുന്നവൻ െജ്ജയും അപമാനവും 

വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു.  

112. അദ്ധ്യായം 19:27 മകമന, പരിജ്ഞാനത്തിന്ലെ വചനങ്ങല  വിട്ടുമാമെണ്ടതിന്നുള്ള ഉപമദശം 

മകൾെുന്നതു മതിയാെുക.  

113. അദ്ധ്യായം 19:28 നിസ്സാരസാക്ഷി നയായലത്ത പരിഹസിെുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരുലട വായ് അകൃതയലത്ത 

വിഴുങ്ങുന്നു.  

114. അദ്ധ്യായം 19:29 പരിഹാസികൾൊയി ശിക്ഷാവിധിയും മൂഢന്മാരുലട മുതുകിന്നു തല്ലും 

ഒരുങ്ങിയിരിെുന്നു. 

 

അദ്ധ്യായം 20 

 

115. അദ്ധ്യായം 20:1 വീഞ്ഞു പരിഹാസിയും മദയം കെഹൊരനും ആകുന്നു; അതിനാൽ ചാഞ്ചാടി നടെുന്ന 

ആരും ജ്ഞാനിയാകയില്ല.  

116. അദ്ധ്യായം 20:2 രാജാവിന്ലെ ഭീഷ്ണം സിംഹഗർജ്ജനം മപാലെ; അവലന മകാപിപ്പിെുന്നവൻ തന്ലെ 

പ്പാണമനാടു മപ്ദാഹം ലചയ്യുന്നു.  

117. അദ്ധ്യായം 20:3 വയവഹാരം ഒഴിഞ്ഞിരിെുന്നതു പുരുഷ്ന്നു മാനം; എന്നാൽ ഏതു മഭാഷ്നും ശണ്ഠ കൂടും.  
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118. അദ്ധ്യായം 20:4 മടിയൻ ശീതംനിമിത്തം ഉഴാതിരിെുന്നു; ലകായ്ത്തുകാെത്തു അവൻ ഇരെും; ഒന്നും 

കിട്ടുകയുമില്ല.  

119. അദ്ധ്യായം 20:5 മനുഷ്യന്ലെ ഹൃദയത്തിലെ ആമൊചന ആഴമുള്ള ലവള്ളം; വിമവകമുള്ള പുരുഷ്മനാ 

അതു മകാരി എടുെും.  

120. അദ്ധ്യായം 20:6 മിെ മനുഷ്യരും തങ്ങമ ാടു ദയാെുവായ ഒരുത്തലന കാണും; എന്നാൽ വിശവസ്തനായ 

ഒരുത്തലന ആർ കലണ്ടത്തും?  

121. അദ്ധ്യായം 20:7 പരമാർത്ഥതയിൽ നടെുന്നവൻ നീതിമാൻ; അവന്ലെ മശഷ്ം അവന്ലെ മെ ും 

ഭാഗയവാന്മാർ.  

122. അദ്ധ്യായം 20:8 നയായാസനത്തിൽ ഇരിെുന്ന രാജാവു തന്ലെ കണ്ണുലകാണ്ടു സകെമദാഷ്ലത്തയും 

മപറ്റിെ യുന്നു.  

123. അദ്ധ്യായം 20:9 ഞാൻ എന്ലെ ഹൃദയലത്ത ശുദ്ധ്ീകരിച്ചു പാപം ഒഴിഞ്ഞു നിർമ്മെനായിരിെുന്നു എന്നു 

ആർെു പെയാം?  

124. അദ്ധ്യായം 20:10 രണ്ടുതരം തൂെവും രണ്ടുതരം അ വും രണ്ടും ഒരുമപാലെ യമഹാലവെു ലവെുപ്പു.  

125. അദ്ധ്യായം 20:11  ാെയത്തിലെ പ്കിയക ാൽ തമന്ന ഒരുത്തന്ലെ പ്പവൃത്തി ലവടിപ്പും മനരുമുള്ളതാകുമമാ 

എന്നു അെിയാം.  

126. അദ്ധ്യായം 20:12 മകൾെുന്ന ലചവി, കാണുന്ന കണ്ണു, ഇവ രണ്ടും യമഹാവ ഉണ്ടാെി.  

127. അദ്ധ്യായം 20:13 ദരിപ്ദനാകാലതയിരിമെണ്ടതിന്നു നിപ്ദാപ്പിയനാകരുതു; നീ കണ്ണു തുെെ; നിനെു 

മവണ്ടുമവാ ം ആഹാരം ഉണ്ടാകും.  

128. അദ്ധ്യായം 20:14 വിലെെു വാങ്ങുന്നവൻ ചീത്തചീത്ത എന്നു പെയുന്നു; വാങ്ങി തന്ലെ വഴിെു 

മപാകുമപാമഴാ അവൻ പ്പശംസിെുന്നു.  

129. അദ്ധ്യായം 20:15 ലപാന്നും അനവധി മുത്തുക ും ഉണ്ടമല്ലാ; പരിജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങമ ാ വിെമയെിയ 

ആഭരണം.  

130. അദ്ധ്യായം 20:16 അനയന്നു മവണ്ടി ജാമയം നിെ്െുന്നവന്ലെ വസ്പ്തം എടുത്തുലകാൾക; 

അനയജാതിൊരന്നു മവണ്ടി ഉത്തരവാദി ആകുന്നവമനാടു പണയം വാങ്ങുക.  

131. അദ്ധ്യായം 20:17 വയാജത്താൽ മനടിയ ആഹാരം മനുഷ്യന്നു മധുരം; പിന്നമത്തതിമൊ അവന്ലെ വായിൽ 

ചരൽ നിെയും.  

132. അദ്ധ്യായം 20:18 ഉമേശങ്ങൾ ആമൊചനലകാണ്ടു സാധിെുന്നു; ആകയാൽ ഭരണസാമർത്ഥയമത്താലട 

യുദ്ധ്ം ലചയ്ക .  

133. അദ്ധ്യായം 20:19 നുണയനായി നുടെുന്നവൻ രഹസയം ലവ ിലപ്പടുത്തുന്നു; ആകയാൽ വിടുവായമനാടു 

ഇടലപടരുതു.  

134. അദ്ധ്യായം 20:20 ആലരങ്കിെും അപ്പലനമയാ അമ്മലയമയാ ദുഷ്ിച്ചാൽ അവന്ലെ വി െു കൂരിരുട്ടിൽ 

ലകട്ടുമപാകും.  

135. അദ്ധ്യായം 20:21 ഒരു അവകാശം ആദിയിൽ  ദ്ധ്ലപ്പട്ടു കകവശമാൊം; അതിന്ലെ അവസാനമമാ 

അനുപ്ഗഹിെലപ്പട്ടിരിെയില്ല.  

136. അദ്ധ്യായം 20:22 ഞാൻ മദാഷ്ത്തിന്നു പ്പതികാരം ലചയ്യുലമന്നു നീ പെയരുതു; യമഹാവലയ കാത്തിരിെ; 

അവൻ നിലന്ന രക്ഷിെും.  

137. അദ്ധ്യായം 20:23 രണ്ടുതരം തൂെം യമഹാലവെു ലവെുപ്പു; കള്ളത്തുൊസും ലകാള്ളരുതു.  

138. അദ്ധ്യായം 20:24 മനുഷ്യന്ലെ ഗതികൾ യമഹാവയാൽ നിയമിെലപ്പടുന്നു; പിലന്ന മനുഷ്യന്നു തന്ലെ വഴി 

എങ്ങലന പ്ഗഹിൊം?  

139. അദ്ധ്യായം 20:25 “ഇതു നിമവദിതം” എന്നു തപ്തലപ്പട്ടു മനരുന്നതും മനർന്നമശഷ്ം നിരൂപിെുന്നതും 

മനുഷ്യന്നു ഒരു കണി.  

140. അദ്ധ്യായം 20:26 ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവു ദുഷ്ടന്മാലര മപറ്റിെ യുന്നു; അവരുലട മമൽ അവൻ ലമതിവണ്ടി 

ഉരുട്ടുന്നു.  

141. അദ്ധ്യായം 20:27 മനുഷ്യന്ലെ ആത്മാവു യമഹാവയുലട ദീപം; അതു ഉദരത്തിന്ലെ അെകല  ഒലെയും 

മശാധനലചയ്യുന്നു.  
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142. അദ്ധ്യായം 20:28 ദയയും വിശവസ്തതയും രാജാവിലന കാെുന്നു; ദയലകാണ്ടു അവൻ തന്ലെ 

സിംഹാസനലത്ത ഉെപ്പിെുന്നു.  

143. അദ്ധ്യായം 20:29 ലയൌവനൊരുലട ശക്തി അവരുലട പ്പശംസ; വൃദ്ധ്ന്മാരുലട നര അവരുലട ഭൂഷ്ണം.  

144. അദ്ധ്യായം 20:30 ഉദരത്തിന്ലെ അെക ിമെെു ലചല്ലുന്ന തല്ലും ലപാട്ടിമപ്പാകത്തെ അടിയും മദാഷ്ലത്ത 

അടിച്ചുവാരിെ യുന്നു. 

 

അദ്ധ്യായം 21 

 

145. അദ്ധ്യായം 21:1 രാജാവിന്ലെ ഹൃദയം യമഹാവയുലട കയ്യിൽ നീർമത്താടുകണലെ ഇരിെുന്നു; തനിെു 

ഇഷ്ടമുമള്ളടമത്തലൊലെയും അവൻ അതിലന തിരിെുന്നു.  

146. അദ്ധ്യായം 21:2 മനുഷ്യന്ലെ വഴി ഒലെയും അവന്നു ലചാവ്വായിമത്താന്നുന്നു; യമഹാവമയാ ഹൃദയങ്ങല  

തൂെിമനാെുന്നു.  

147. അദ്ധ്യായം 21:3 നീതിയും നയായവും പ്പവർത്തിെുന്നതു യമഹാലവെു ഹനനയാഗലത്തൊൾ ഇഷ്ടം.  

148. അദ്ധ്യായം 21:4 ഗർവ്വമുള്ള കണ്ണും അഹങ്കാരഹൃദയവും ദുഷ്ടന്മാരുലട ദീപവും പാപം തമന്ന.  

149. അദ്ധ്യായം 21:5 ഉത്സാഹിയുലട വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധ്ിമഹതുകങ്ങൾ ആകുന്നു;  ദ്ധ്പ്പാടുകാലരാലെയും 

 ുദ്ധ്ിമുട്ടിമെെമപ്ത  ദ്ധ്ലപ്പടുന്നതു.  

150. അദ്ധ്യായം 21:6 കള്ളനാവുലകാണ്ടു ധനം സപാദിെുന്നതു പാെിമപ്പാകുന്ന ആവിയാകുന്നു; അതിലന 

അമനവഷ്ിെുന്നവർ മരണലത്ത അമനവഷ്ിെുന്നു.  

151. അദ്ധ്യായം 21:7 ദുഷ്ടന്മാരുലട സാഹസം അവർെു നാശമഹതുവാകുന്നു; നയായം ലചയ്വാൻ അവർെു 

മനസ്സില്ലമല്ലാ.  

152. അദ്ധ്യായം 21:8 അകൃതയഭാരം ചുമെുന്നവന്ലെ വഴി വ ഞ്ഞിരിെുന്നു; നിർമ്മെന്ലെ പ്പവൃത്തിമയാ 

ലചാവ്വുള്ളതു തമന്ന.  

153. അദ്ധ്യായം 21:9 ശണ്ഠ കൂടുന്ന സ്പ്തീമയാടുകൂലട ലപാതുവീട്ടിൽ പാർെുന്നതിലനൊൾ മമൽപുരയുലട ഒരു 

മകാണിൽ പാർെുന്നതു നല്ലതു.  

154. അദ്ധ്യായം 21:10 ദുഷ്ടന്ലെ മനസ്സു മദാഷ്ലത്ത ആപ്ഗഹിെുന്നു; അവന്നു കൂട്ടുകാരമനാടു ദയ 

മതാന്നുന്നതുമില്ല.  

155. അദ്ധ്യായം 21:11 പരിഹാസിലയ ശിക്ഷിച്ചാൽ അല്പ ുദ്ധ്ി ജ്ഞാനിയായ്തീരും; ജ്ഞാനിലയ ഉപമദശിച്ചാൽ 

അവൻ പരിജ്ഞാനം പ്പാപിെും.  

156. അദ്ധ്യായം 21:12 നീതിമാനായവൻ ദുഷ്ടന്ലെ ഭവനത്തിമന്മൽ ദൃഷ്ടിലവെുന്നു; ദുഷ്ടന്മാലര നാശത്തിമെെു 

മെിച്ചുക യുന്നു.  

157. അദ്ധ്യായം 21:13 എ ിയവന്ലെ നിെവി ിെു ലചവി ലപാത്തിെ യുന്നവൻ താനും വി ിച്ചമപക്ഷിെും; 

ഉത്തരം െഭിെയില്ല.  

158. അദ്ധ്യായം 21:14 രഹസയത്തിൽ ലചയ്യുന്ന ദാനം മകാപലത്തയും മടിയിൽ ലകാണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം 

ഉപ്ഗമകാപലത്തയും ശമിപ്പിെുന്നു.  

159. അദ്ധ്യായം 21:15 നയായം പ്പവർത്തിെുന്നതു നീതിമാന്നു സമതാഷ്വും ദുഷ്്പ്പവൃത്തിൊർെു 

ഭയങ്കരവും ആകുന്നു.  

160. അദ്ധ്യായം 21:16 വിമവകമാർഗ്ഗം വിട്ടുനടെുന്നവൻ മൃതന്മാരുലട കൂട്ടത്തിൽ വിപ്ശമിെും.  

161. അദ്ധ്യായം 21:17 ഉല്ലാസപ്പിയൻ ദരിപ്ദനായ്തീരും; വീഞ്ഞും കതെവും പ്പിയലപ്പടുന്നവൻ ധനവാനാകയില്ല.  

162. അദ്ധ്യായം 21:18 ദുഷ്ടൻ നീതിമാന്നു മെുവിെയാകും; മപ്ദാഹി മനരുള്ളവർെും പകരമായ്തീരും.  

163. അദ്ധ്യായം 21:19 ശണ്ഠ യും ദുശ്ശീെവുമുള്ള സ്പ്തീമയാടുകൂലട പാർെുന്നതിെും നിർജ്ജനപ്പമദശത്തു 

മപായി പാർെുന്നതു നല്ലതു.  

164. അദ്ധ്യായം 21:20 ജ്ഞാനിയുലട പാർപ്പിടത്തിൽ വിെമയെിയ നിമക്ഷപവും കതെവും ഉണ്ടു; മൂഢമനാ 

അവലയ ദുർവയയം ലചയ്തുക യുന്നു.  

165. അദ്ധ്യായം 21:21 നീതിയും ദയയും പിതുടരുന്നവൻ ജീവനും നീതിയും മാനവും കലണ്ടത്തും.  

166. അദ്ധ്യായം 21:22 ജ്ഞാനി വീരന്മാരുലട പട്ടണത്തിൽ കയെുകയും അതിന്ലെ ആപ്ശയമായ മകാട്ടലയ 

ഇടിച്ചുക കയും ലചയ്യുന്നു.  
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167. അദ്ധ്യായം 21:23 വായും നാവും സൂക്ഷിെുന്നവൻ തന്ലെ പ്പാണലന കഷ്ടങ്ങ ിൽനിന്നു സൂക്ഷിെുന്നു.  

168. അദ്ധ്യായം 21:24 നിഗ വും ഗർവ്വവും ഉള്ളവന്നു പരിഹാസി എന്നു മപർ; അവൻ ഗർവ്വത്തിന്ലെ 

അഹങ്കാരമത്താലട പ്പവർത്തിെുന്നു.  

169. അദ്ധ്യായം 21:25 മടിയന്ലെ ലകാതി അവന്നു മരണമഹതു; മവെലചയ്വാൻ അവന്ലെ കകകൾ 

മടിെുന്നുവമല്ലാ.  

170. അദ്ധ്യായം 21:26 ചിെർ നിതയം അതയാപ്ഗഹമത്താലട ഇരിെുന്നു; നീതിമാമനാ മൊഭിൊലത 

ലകാടുത്തുലകാണ്ടിരിെുന്നു.  

171. അദ്ധ്യായം 21:27 ദുഷ്ടന്മാരുലട ഹനനയാഗം ലവെുപ്പാകുന്നു; അവൻ ദുരാതരമത്താലട അതു അർപ്പിച്ചാൽ 

എപ്ത അധികം!  

172. അദ്ധ്യായം 21:28 കള്ളസ്സാക്ഷി നശിച്ചുമപാകും; പ്ശദ്ധ്ിച്ചുമകൾെുന്നവമന്നാ എമപ്പാഴും സംസാരിൊം.  

173. അദ്ധ്യായം 21:29 ദുഷ്ടൻ മുഖധാർഷ്്ടയം കാണിെുന്നു; മനരുള്ളവമനാ തന്ലെ വഴി നന്നാെുന്നു.  

174. അദ്ധ്യായം 21:30 യമഹാലവലെതിലര ജ്ഞാനവുമില്ല,  ുദ്ധ്ിയുമില്ല, ആമൊചനയുമില്ല.  

175. അദ്ധ്യായം 21:31 കുതിരലയ യുദ്ധ്ദിവസമത്തെു ചമയിെുന്നു; ജയമമാ യമഹാവയുലട 

കകവശത്തിെിരിെുന്നു. 

 

അദ്ധ്യായം 22 

 

176. അദ്ധ്യായം 22:1 അനവധിസപത്തിെും സൽകീർത്തിയും ലവള്ളിയിെും ലപാന്നിെും കൃപയും നല്ലതു.  

177. അദ്ധ്യായം 22:2 ധനവാനും ദരിപ്ദനും തമ്മിൽ കാണുന്നു; അവലര ഒലെയും ഉണ്ടാെിയവൻ യമഹാവ 

തമന്ന.  

178. അദ്ധ്യായം 22:3 വിമവകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ടു ഒ ിച്ചുലകാള്ളുന്നു; അല്പ ുദ്ധ്ികമ ാ മനലര ലചന്നു 

മചതലപ്പടുന്നു.  

179. അദ്ധ്യായം 22:4 താഴ്ലമെും യമഹാവഭക്തിെും ഉള്ള പ്പതിഫെം ധനവും മാനവും ജീവനും ആകുന്നു.  

180. അദ്ധ്യായം 22:5 വപ്കന്ലെ വഴിയിൽ മുള്ളും കുടുെും ഉണ്ടു; തന്ലെ പ്പാണലന സൂക്ഷിെുന്നവൻ 

അവമയാടു അകന്നിരിെലട്ട.  

181. അദ്ധ്യായം 22:6  ാെൻ നടമെണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവലന അഭയസിപ്പിെ; അവൻ വൃദ്ധ്നായാെും അതു 

വിട്ടുമാെുകയില്ല.  

182. അദ്ധ്യായം 22:7 ധനവാൻ ദരിപ്ദന്മാലര ഭരിെുന്നു; കടം മമടിെുന്നവൻ കടം ലകാടുെുന്നവന്നു ദാസൻ.  

183. അദ്ധ്യായം 22:8 നീതിമകടു വിലതെുന്നവൻ ആപത്തു ലകായ്യും; അവന്ലെ മകാപത്തിന്ലെ വടി 

ഇല്ലാലതയാകും.  

184. അദ്ധ്യായം 22:9 ദയാകടാക്ഷമുള്ളവൻ അനുപ്ഗഹിെലപ്പടും; അവൻ തന്ലെ ആഹാരത്തിൽനിന്നു 

അഗതിെു ലകാടുെുന്നുവമല്ലാ.  

185. അദ്ധ്യായം 22:10 പരിഹാസിലയ നീെിെ ക; അമപ്പാൾ പിണെം മപായ്ലൊള്ളും; കെഹവും നിന്ദയും 

നിന്നുമപാകും.  

186. അദ്ധ്യായം 22:11 ഹൃദയശുദ്ധ്ി ഇഷ്ടലപ്പടുന്നവന്നു അധരൊവണയം ഉണ്ടു; രാജാവു അവന്ലെ സ്മനഹിതൻ.  

187. അദ്ധ്യായം 22:12 യമഹാവയുലട കണ്ണു പരിജ്ഞാനമുള്ളവലന കാെുന്നു; മപ്ദാഹിക ുലട വാമൊ അവൻ 

മെിച്ചുക യുന്നു.  

188. അദ്ധ്യായം 22:13 ലവ ിയിൽ സിംഹം ഉണ്ടു, വീഥിയിൽ എനിെു ജീവഹാനി വരും എന്നു മടിയൻ 

പെയുന്നു.  

189. അദ്ധ്യായം 22:14 പരസ്പ്തീയുലട വായ് ആഴമുള്ള കുഴി ആകുന്നു; യമഹാവയാൽ തയജിെലപ്പട്ടവൻ 

അതിൽ വീഴും.  

190. അദ്ധ്യായം 22:15  ാെന്ലെ ഹൃദയമത്താടു മഭാഷ്തവം പറ്റിയിരിെുന്നു; ശിലക്ഷെുള്ള വടി അതിലന 

അവനിൽ നിന്നു അകറ്റിെ യും.  

191. അദ്ധ്യായം 22:16 ആദായം ഉണ്ടാമെണ്ടതിന്നു എ ിയവലന പീഡിപ്പിെുന്നവനും ധനവാന്നു 

ലകാടുെുന്നവനും മുട്ടുള്ളവനായ്തീരും.  
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192. അദ്ധ്യായം 22:17 ജ്ഞാനിക ുലട വചനങ്ങല  ലചവിചായിച്ചു മകൾെുക; എന്ലെ പരിജ്ഞാനത്തിന്നു 

മനസ്സുലവെുക.  

193. അദ്ധ്യായം 22:18 അവലയ നിന്ലെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിെുന്നതും നിന്ലെ അധരങ്ങ ിൽ അവ ഒലെയും 

ഉലെച്ചിരിെുന്നതും മമനാഹരം.  

194. അദ്ധ്യായം 22:19 നിന്ലെ ആപ്ശയം യമഹാവയിൽ ആയിരിമെണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിമന്നാടു, നിമന്നാടു 

തമന്ന, ഉപമദശിച്ചിരിെുന്നു.  

195. അദ്ധ്യായം 22:20 നിലന്ന അയച്ചവർെും നീ മനരുള്ള മെുപടി ലകാണ്ടുമപാമകണ്ടതിന്നു നിനെു മനരുള്ള 

മെുപടിയുലട നിശ്ചയം അെിയിച്ചുതരുവാൻ  

196. അദ്ധ്യായം 22:21 ആമൊചനയും പരിജ്ഞാനവും അടങ്ങിയ സാരസംഗതികല  ഞാൻ നിനെു 

എഴുതീട്ടുണ്ടമല്ലാ.  

197. അദ്ധ്യായം 22:22 എ ിയവമനാടു അവൻ എ ിയവനാകലകാണ്ടു കവർച്ച ലചയ്യരുതു; അരിഷ്ടലന 

പടിവാതിൽെൽലവച്ചു പീഡിപ്പിെയും അരുതു.  

198. അദ്ധ്യായം 22:23 യമഹാവ അവരുലട വയവഹാരം നടത്തും; അവലര ലകാള്ളയിട്ടവരുലട ജീവലന 

ലകാള്ളയിടും.  

199. അദ്ധ്യായം 22:24 മകാപശീെമനാടു സഖിതവമരുതു; മപ്കാധമുള്ള മനുഷ്യമനാടുകൂലട നടെയും അരുതു.  

200. അദ്ധ്യായം 22:25 നീ അവന്ലെ വഴികല  പഠിപ്പാനും നിന്ലെ പ്പാണൻ കണിയിൽ അകലപ്പടുവാനും 

സംഗതി വരരുതു.  

201. അദ്ധ്യായം 22:26 നീ കയ്യടിെുന്നവരുലട കൂട്ടത്തിെും കടത്തിന്നു ജാമയം നിെ്െുന്നവരുലട കൂട്ടത്തിെും 

ആയ്മപാകരുതു.  

202. അദ്ധ്യായം 22:27 വീട്ടുവാൻ നിനെു വകയില്ലാലത വന്നിട്ടു നിന്ലെ കീഴിൽനിന്നു നിന്ലെ ലമത്ത 

എടുത്തുക വാൻ ഇടവരുത്തുന്നതു എതിനു?  

203. അദ്ധ്യായം 22:28 നിന്ലെ പിതാെന്മാർ ഇട്ടിരിെുന്ന പണ്ടലത്ത അതിർ നീ മാറ്റരുതു.  

204. അദ്ധ്യായം 22:29 പ്പവൃത്തിയിൽ സാമർത്ഥയമുള്ള പുരുഷ്ലന നീ കാണുന്നുമവാ? അവൻ രാജാെന്മാരുലട 

മുപിൽ നിെ്െും; നീചന്മാരുലട മുപിൽ അവൻ നിൽെയില്ല. 

 

അദ്ധ്യായം 23 

 

205. അദ്ധ്യായം 23:1 നീ അധിപതിമയാടുകൂലട ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരിെുമപാൾ നിന്ലെ മുപിൽ ഇരിെുന്നവൻ 

ആലരന്നു കരുതിലൊൾക.  

206. അദ്ധ്യായം 23:2 നീ മഭാജനപ്പിയൻ ആകുന്നുലവങ്കിൽ നിന്ലെ ലതാലണ്ടെു ഒരു കത്തി ലവച്ചുലകാൾക.  

207. അദ്ധ്യായം 23:3 അവന്ലെ സവാദുമഭാജനങ്ങല  ലകാതിെരുതു; അവ വഞ്ചിെുന്ന മഭാജനമമല്ലാ.  

208. അദ്ധ്യായം 23:4 ധനവാനാമകണ്ടതിന്നു പണിലപ്പടരുതു; അതിന്നായുള്ള  ുദ്ധ്ി വിട്ടുക ക.  

209. അദ്ധ്യായം 23:5 നിന്ലെ ദൃഷ്ടി ധനത്തിമന്മൽ പതിെുന്നതു എതിന്നു? അതു ഇല്ലാലതയായ്മപാകുമമല്ലാ. 

കഴുകൻ ആകാശമത്തെു എന്നമപാലെ അതു ചിെലകടുത്തു പെന്നുക യും.  

210. അദ്ധ്യായം 23:6 കണ്ണുകടിയുള്ളവന്ലെ അപ്പം തിന്നരുതു; അവന്ലെ സവാദുമഭാജയങ്ങല  

ആപ്ഗഹിെയുമരുതു.  

211. അദ്ധ്യായം 23:7 അവൻ തന്ലെ മനസ്സിൽ കണെു കൂട്ടുന്നതുമപാലെ ആകുന്നു; തിന്നു കുടിച്ചുലകാൾക 

എന്നു അവൻ നിമന്നാടു പെയും; അവന്ലെ ഹൃദയമമാ നിനെു അനുകൂെമല്ല.  

212. അദ്ധ്യായം 23:8 നീ തിന്ന കഷ്ണം ഛർേിച്ചുമപാകും; നിന്ലെ മാധുരയവാെു നഷ്ടമാലയന്നും വരും.  

213. അദ്ധ്യായം 23:9 മഭാഷ്ൻ മകൾലെ നീ സംസാരിെരുതു; അവൻ നിന്ലെ വാെുക ുലട ജ്ഞാനലത്ത 

നിരസിച്ചുക യും.  

214. അദ്ധ്യായം 23:10 പമണ്ടയുള്ള അതിർ നീെരുതു; അനാഥന്മാരുലട നിെം ആപ്കമിെയുമരുതു.  

215. അദ്ധ്യായം 23:11 അവരുലട പ്പതികാരകൻ  െവാനമല്ലാ; അവർെു നിമന്നാടുള്ള വയവഹാരം അവൻ 

നടത്തും.  

216. അദ്ധ്യായം 23:12 നിന്ലെ ഹൃദയം പ്പമ ാധനത്തിന്നും നിന്ലെ ലചവി പരിജ്ഞാനവചനങ്ങൾെും 

സമർപ്പിെ.  
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217. അദ്ധ്യായം 23:13  ാെന്നു ശിക്ഷ ലകാടുൊതിരിെരുതു; വടിലകാണ്ടു അടിച്ചാൽ അവൻ 

ചത്തുമപാകയില്ല.  

218. അദ്ധ്യായം 23:14 വടിലകാണ്ടു അവലന അടിെുന്നതിനാൽ നീ അവന്ലെ പ്പാണലന പാതാ ത്തിൽനിന്നു 

വിടുവിെും.  

219. അദ്ധ്യായം 23:15 മകമന, നിന്ലെ ഹൃദയം ജ്ഞാനലത്ത പഠിച്ചാൽ എന്ലെ ഹൃദയവും സമതാഷ്ിെും.  

220. അദ്ധ്യായം 23:16 നിന്ലെ അധരം മനർ സംസാരിച്ചാൽ എന്ലെ അതരംഗങ്ങൾ ആനന്ദിെും.  

221. അദ്ധ്യായം 23:17 നിന്ലെ ഹൃദയം പാപികമ ാടു അസൂയലപ്പടരുതു; നീ എല്ലായ്മപാഴും 

യമഹാവഭക്തിമയാടിരിെ.  

222. അദ്ധ്യായം 23:18 ഒരു പ്പതിഫെം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം; നിന്ലെ പ്പതയാലശെു ഭംഗം വരികയുമില്ല.  

223. അദ്ധ്യായം 23:19 മകമന, മകട്ടു ജ്ഞാനം പഠിെ; നിന്ലെ ഹൃദയലത്ത മനർവഴിയിൽ നടത്തിലൊൾക.  

224. അദ്ധ്യായം 23:20 നീ വീഞ്ഞു കുടിെുന്നവരുലട കൂട്ടത്തിെും മാംസമഭാജനപ്പിയരുലട ഇടയിെും 

ഇരിെരുതു.  

225. അദ്ധ്യായം 23:21 കുടിയനും അതിഭക്ഷകനും ദരിപ്ദരായ്തീരും; നിപ്ദാെുതവം പഴതുണി ഉടുെുമാൊെും.  

226. അദ്ധ്യായം 23:22 നിലന്ന ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്ലെ വാെു മകൾെ; നിന്ലെ അമ്മ വൃദ്ധ്യായിരിെുമപാൾ 

അവല  നിന്ദിെരുതു.  

227. അദ്ധ്യായം 23:23 നീ സതയം വിൽെയല്ല വാങ്ങുയമപ്ത മവണ്ടതു; ജ്ഞാനവും പ്പമ ാധനവും വിമവകവും 

അങ്ങലന തമന്ന.  

228. അദ്ധ്യായം 23:24 നീതിമാന്ലെ അപ്പൻ ഏറ്റവും ആനന്ദിെും; ജ്ഞാനിയുലട ജനകൻ അവനിൽ 

സമതാഷ്ിെും.  

229. അദ്ധ്യായം 23:25 നിന്ലെ അമ്മയപ്പന്മാർ സമതാഷ്ിെലട്ട; നിലന്ന പ്പസവിച്ചവൾ ആനന്ദിെലട്ട.  

230. അദ്ധ്യായം 23:26 മകമന, നിന്ലെ ഹൃദയം എനിെു തരിക; എന്ലെ വഴി നിന്ലെ കണ്ണിന്നു 

ഇപമായിരിെലട്ട.  

231. അദ്ധ്യായം 23:27 മവശയാസ്പ്തീ ആഴമുള്ള കുഴിയും പരസ്പ്തീ ഇടുെമുള്ള കിണെും ആകുന്നു.  

232. അദ്ധ്യായം 23:28 അവൾ പിടിച്ചുപെിൊരലനമപ്പാലെ പതിയിരിെുന്നു; മനുഷ്യരിൽ മപ്ദാഹികല  

വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നു.  

233. അദ്ധ്യായം 23:29 ആർെു കഷ്ടം, ആർെു സങ്കടം, ആർെു കെഹം? ആർെു ആവൊതി, ആർെു 

അനാവശയമായ മുെിവുകൾ, ആർെു കൺചുവപ്പു?  

234. അദ്ധ്യായം 23:30 വീഞ്ഞു കുടിച്ചുലകാണ്ടു മനരം കവകിെുന്നവർെും മദയം രുചിമനാെുവാൻ 

മപാകുന്നവർെും തമന്ന.  

235. അദ്ധ്യായം 23:31 വീഞ്ഞു ചുവന്നു പാപ്തത്തിൽ തി ങ്ങുന്നതും രസമായി ഇെെുന്നതും നീ മനാെരുതു.  

236. അദ്ധ്യായം 23:32 ഒടുെം അതു സർപ്പംമപാലെ കടിെും; അണെിമപാലെ ലകാത്തും.  

237. അദ്ധ്യായം 23:33 നിന്ലെ കണ്ണു പരസ്പ്തീകല  മനാെും; നിന്ലെ ഹൃദയം വപ്കത പെയും.  

238. അദ്ധ്യായം 23:34 നീ നടുെടെിൽ ശയിെുന്നവലനമപ്പാലെയും പാമരത്തിന്ലെ മുക ിൽ 

ഉെങ്ങുന്നവലനമപ്പാലെയും ആകും.  

239. അദ്ധ്യായം 23:35 അവർ എലന്ന അടിച്ചു എനിെു ലനാതില്ല; അവർ എലന്ന തല്ലി, ഞാൻ അെിഞ്ഞതുമില്ല. 

ഞാൻ എമപ്പാൾ ഉണരും? ഞാൻ ഇനിയും അതു തമന്ന മതടും എന്നു നീ പെയും. 

 

അദ്ധ്യായം 24 

 

240. അദ്ധ്യായം 24:1 ദുഷ്ടന്മാമരാടു അസൂയലപ്പടരുതു; അവമരാടുകൂലട ഇരിപ്പാൻ ആപ്ഗഹിെയുമരുതു.  

241. അദ്ധ്യായം 24:2 അവരുലട ഹൃദയം സാഹസം ചിതിെുന്നു; അവരുലട അധരം മവണ്ടാതനം പെയുന്നു.  

242. അദ്ധ്യായം 24:3 ജ്ഞാനംലകാണ്ടു ഭവനം പണിയുന്നു; വിമവകംലകാണ്ടു അതു സ്ഥിരമായിവരുന്നു.  

243. അദ്ധ്യായം 24:4 പരിജ്ഞാനംലകാണ്ടു അതിന്ലെ മുെിക ിൽ വെിമയെിയതും മമനാഹരവുമായ സകെ 

സപത്തും നിെഞ്ഞുവരുന്നു.  

244. അദ്ധ്യായം 24:5 ജ്ഞാനിയായ പുരുഷ്ൻ  െവാനാകുന്നു; പരിജ്ഞാനമുള്ളവൻ  െം വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നു.  
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245. അദ്ധ്യായം 24:6 ഭരണസാമർത്ഥയമത്താലട നീ യുദ്ധ്ം നടത്തി ജയിെും; മപ്തിമാരുലട  ഹുതവത്തിൽ 

രക്ഷയുണ്ടു.  

246. അദ്ധ്യായം 24:7 ജ്ഞാനം മഭാഷ്ന്നു അതയുന്നതമായിരിെുന്നു; അവൻ പട്ടണവാതിൽെൽ വായ് 

തുെെുന്നില്ല.  

247. അദ്ധ്യായം 24:8 മദാഷ്ം ലചയ്വാൻ നിരൂപിെുന്നവലന ദുഷ്കർമ്മി എന്നു പെഞ്ഞുവരുന്നു;  

248. അദ്ധ്യായം 24:9 മഭാഷ്ന്ലെ നിരൂപണം പാപം തമന്ന; പരിഹാസി മനുഷ്യർെു ലവെുപ്പാകുന്നു.  

249. അദ്ധ്യായം 24:10 കഷ്ടകാെത്തു നീ കുഴഞ്ഞുമപായാൽ നിന്ലെ  െം നഷ്ടം തമന്ന.  

250. അദ്ധ്യായം 24:11 മരണത്തിന്നു ലകാണ്ടുമപാകുന്നവലര വിടുവിെ; കുലെൊയി വിലെച്ചു ലചല്ലുന്നവലര 

രക്ഷിപ്പാൻ മനാെുക.  

251. അദ്ധ്യായം 24:12 ഞങ്ങൾ അെിഞ്ഞില്ലമല്ലാ എന്നു നീ പെഞ്ഞാൽ ഹൃദയങ്ങല  തൂെിമനാെുന്നവൻ 

പ്ഗഹിെയില്ലമയാ? നിന്ലെ പ്പാണലന കാെുന്നവൻ അെികയില്ലമയാ? അവൻ മനുഷ്യന്നു പ്പവൃത്തിെു 

തെവണ്ണം പകരം ലകാടുെയില്ലമയാ?  

252. അദ്ധ്യായം 24:13 മകമന, മതൻ തിന്നുക; അതു നല്ലതമല്ലാ; മതങ്കട്ട നിന്ലെ അണ്ണാെിന്നു മധുരമമപ്ത.  

253. അദ്ധ്യായം 24:14 ജ്ഞാനവും നിന്ലെ ഹൃദയത്തിന്നു അങ്ങലന തമന്ന എന്നെിക; നീ അതു പ്പാപിച്ചാൽ 

പ്പതിഫെം ഉണ്ടാകും; നിന്ലെ പ്പതയാലശെു ഭംഗം വരികയുമില്ല.  

254. അദ്ധ്യായം 24:15 ദുഷ്ടാ, നീ നീതിമാന്ലെ പാർപ്പിടത്തിന്നു പതിയിരിെരുതു; അവന്ലെ വിപ്ശാമസ്ഥെലത്ത 

നശിപ്പിെയുമരുതു.  

255. അദ്ധ്യായം 24:16 നീതിമാൻ ഏഴുപ്പാവശയം വീണാെും എഴുമന്നെ്െും; ദുഷ്ടന്മാമരാ അനർത്ഥത്തിൽ 

നശിച്ചുമപാകും.  

256. അദ്ധ്യായം 24:17 നിന്ലെ ശപ്തു വീഴുമപാൾ സമതാഷ്ിെരുതു; അവൻ ഇടെുമപാൾ നിന്ലെ ഹൃദയം 

ആനന്ദിെരുതു.  

257. അദ്ധ്യായം 24:18 യമഹാവ കണ്ടിട്ടു അവന്നു ഇഷ്ടമെടാകുവാനും തന്ലെ മകാപം അവങ്കൽനിന്നു 

മാറ്റിെ വാനും മതി.  

258. അദ്ധ്യായം 24:19 ദുഷ്്പ്പവൃത്തിൊർ നിമിത്തം മുഷ്ിയരുതു; ദുഷ്ടന്മാമരാടു അസൂയലപ്പടുകയും അരുതു.  

259. അദ്ധ്യായം 24:20 മദാഷ്ിെു പ്പതിഫെമുണ്ടാകയില്ല; ദുഷ്ടന്ലെ വി െു ലകട്ടുമപാകും.  

260. അദ്ധ്യായം 24:21 മകമന, യമഹാവലയയും രാജാവിലനയും ഭയലപ്പടുക; മത്സരികമ ാടു ഇടലപടരുതു.  

261. അദ്ധ്യായം 24:22 അവരുലട ആപത്തു ലപലട്ടന്നു വരും; രണ്ടു കൂട്ടർെും വരുന്ന നാശം ആരെിയുന്നു?  

262. അദ്ധ്യായം 24:23 ഇവയും ജ്ഞാനിക ുലട വാകയങ്ങൾ. നയായവിസ്താരത്തിൽ മുഖദാക്ഷിണയം നന്നല്ല.  

263. അദ്ധ്യായം 24:24 ദുഷ്ടമനാടു നീ നീതിമാൻ എന്നു പെയുന്നവലന ജാതികൾ ശപിെയും വംശങ്ങൾ 

ലവെുെുകയും ലചയ്യും.  

264. അദ്ധ്യായം 24:25 അവലന ശാസിെുന്നവർമൊ നന്മ ഉണ്ടാകും; നമല്ലാരനുപ്ഗഹം അവരുലട മമൽ വരും.  

265. അദ്ധ്യായം 24:26 മനരുള്ള ഉത്തരം പെയുന്നവൻ അധരങ്ങല  ചും നം ലചയ്യുന്നു.  

266. അദ്ധ്യായം 24:27 ലവ ിയിൽ നിന്ലെ മവെ ലചയ്ക; വയെിൽ എല്ലാം തീർെുക; പിലന്നമത്തതിൽ നിന്ലെ 

വീടു പണിയുക.  

267. അദ്ധ്യായം 24:28 കാരണം കൂടാലത കൂട്ടുകാരന്നു വിമരാധമായി സാക്ഷിനിൽെരുതു; നിന്ലെ 

അധരംലകാണ്ടു ചതിെയും അരുതു.  

268. അദ്ധ്യായം 24:29 അവൻ എമന്നാടു ലചയ്തതുമപാലെ ഞാൻ അവമനാടു ലചയ്യുലമന്നും ഞാൻ അവന്നു 

അവന്ലെ പ്പവൃത്തിെു പകരം ലകാടുെും എന്നും നീ പെയരുതു.  

269. അദ്ധ്യായം 24:30 ഞാൻ മടിയന്ലെ കണ്ടത്തിന്നരിലകയും  ുദ്ധ്ിഹീനന്ലെ മുതിരിമത്താട്ടത്തിന്നു 

സമീലപയും കൂടി മപായി.  

270. അദ്ധ്യായം 24:31 അവിലട മുള്ളു പടർന്നുപിടിച്ചിരിെുന്നതും തൂവ നിെഞ്ഞു നിെം മൂടിയിരിെുന്നതും 

അതിന്ലെ കന്മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടെുന്നതും കണ്ടു.  

271. അദ്ധ്യായം 24:32 ഞാൻ അതു മനാെി വിചാരിെയും അതു കണ്ടു ഉപമദശം പ്പാപിെയും ലചയ്തു.  

272. അദ്ധ്യായം 24:33 കുലെെൂലട ഉെെം, കുലെെൂലട നിപ്ദ, കുലെെൂലട കക ലകട്ടി കിടെ.  

273. അദ്ധ്യായം 24:34 അങ്ങലന നിന്ലെ ദാരിപ്ദയം വഴിമപാെലനമപ്പാലെയും നിന്ലെ  ുദ്ധ്ിമുട്ടു 

ആയുധപാണിലയമപ്പാലെയും വരും. 
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അദ്ധ്യായം 25 

 

274. അദ്ധ്യായം 25:1 ഇവയും ശമൊമമാന്ലെ സദൃശവാകയങ്ങൾ; ലയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന്ലെ 

ആ ുകൾ അവലയ മശഖരിച്ചിരിെുന്നു.  

275. അദ്ധ്യായം 25:2 കാരയം മലെച്ചുലവെുന്നതു കദവത്തിന്ലെ മഹതവം; കാരയം ആരായുന്നമതാ 

രാജാെന്മാരുലട മഹതവം.  

276. അദ്ധ്യായം 25:3 ആകാശത്തിന്ലെ ഉയരവും ഭൂമിയുലട ആഴവും രാജാെന്മാരുലട ഹൃദയവും അമഗാചരം.  

277. അദ്ധ്യായം 25:4 ലവള്ളിയിൽനിന്നു കീടം നീെിെ ഞ്ഞാൽ തട്ടാന്നു ഒരു ഉരുപ്പടി കിട്ടും.  

278. അദ്ധ്യായം 25:5 രാജസന്നിധിയിൽനിന്നു ദുഷ്ടലന നീെിെ ഞ്ഞാൽ അവന്ലെ സിംഹാസനം നീതിയാൽ 

സ്ഥിരലപ്പടും.  

279. അദ്ധ്യായം 25:6 രാജസന്നിധിയിൽ വപു കാണിെരുതു; മഹാന്മാരുലട സ്ഥാനത്തു നിൽെയും അരുതു.  

280. അദ്ധ്യായം 25:7 നീ കണ്ടിരുന്ന പ്പഭുവിന്ലെ മുപിൽ നിനെു താഴ്ച ഭവിെുന്നതിലനൊൾ ഇവിലട 

കയെിവരിക എന്നു നിമന്നാടു പെയുന്നതു നല്ലതു.  

281. അദ്ധ്യായം 25:8  ദ്ധ്ലപ്പട്ടു വയവഹാരത്തിന്നു പുെലപ്പടരുതു; അലല്ലങ്കിൽ ഒടുെം കൂട്ടുകാരൻ നിലന്ന 

െജ്ജിപ്പിച്ചാൽ നീ എതു ലചയ്യും?  

282. അദ്ധ്യായം 25:9 നിന്ലെ വഴെു കൂട്ടുകാരനുമായി പെഞ്ഞു തീർെ; എന്നാൽ മലറ്റാരുത്തന്ലെ രഹസയം 

ലവ ിലപ്പടുത്തരുതു.  

283. അദ്ധ്യായം 25:10 മകൾെുന്നവൻ നിലന്ന നിന്ദിപ്പാനും നിനെു തീരാത്ത അപമാനം വരുവാനും 

ഇടവരരുതു.  

284. അദ്ധ്യായം 25:11 തെസമയത്തു പെഞ്ഞ വാെു ലവള്ളിത്താെത്തിൽ ലപാൻ നാരങ്ങാമപാലെ.  

285. അദ്ധ്യായം 25:12 മകട്ടനുസരിെുന്ന കാതിന്നു ജ്ഞാനിയാമയാരു ശാസകൻ ലപാൻ കടുെനും തങ്കം 

ലകാണ്ടുള്ള ആഭരണവും ആകുന്നു.  

286. അദ്ധ്യായം 25:13 വിശവസ്തനായ ദൂതൻ തലന്ന അയെുന്നവർെു ലകായ്ത്തു കാെത്തു ഹിമത്തിന്ലെ 

തണുപ്പുമപാലെ; അവൻ യജമാനന്മാരുലട ഉള്ളം തണുപ്പിെുന്നു.  

287. അദ്ധ്യായം 25:14 ദാനങ്ങല ലച്ചാല്ലി ലവെുലത പ്പശംസിെുന്നവൻ മഴയില്ലാത്ത മമഘവും കാറ്റും 

മപാലെയാകുന്നു.  

288. അദ്ധ്യായം 25:15 ദീർഘക്ഷാതിലകാണ്ടു നയായാധിപന്നു സമ്മതം വരുന്നു; മൃദുവായുള്ള നാവു അസ്ഥിലയ 

നുെുെുന്നു.  

289. അദ്ധ്യായം 25:16 നിനെു മതൻ കിട്ടിയാൽ മവണ്ടുന്നമത ഭുജിൊവു; അധികം നിെഞ്ഞിട്ടു ഛർേിപ്പാൻ 

ഇടവരരുതു.  

290. അദ്ധ്യായം 25:17 കൂട്ടുകാരൻ നിലന്നലൊണ്ടു മടുത്തു നിലന്ന ലവെുൊലതയിരിമെണ്ടതിന്നു അവന്ലെ 

വീട്ടിൽ കൂടെൂലട ലചല്ലരുതു.  

291. അദ്ധ്യായം 25:18 കൂട്ടുകാരന്നു വിമരാധമായി കള്ളസ്സാക്ഷയം പെയുന്ന മനുഷ്യൻ മുട്ടികയും വാ ും കൂർത്ത 

അപും ആകുന്നു.  

292. അദ്ധ്യായം 25:19 കഷ്ടകാെത്തു വിശവാസപാതകലന ആപ്ശയിെുന്നതു മുെിഞ്ഞ പല്ലും ഉ ുെിയ 

കാെുംമപാലെ ആകുന്നു.  

293. അദ്ധ്യായം 25:20 വിഷ്ാദമുള്ള ഹൃദയത്തിന്നു പാട്ടു പാടുന്നവൻ ശീതകാെത്തു വസ്പ്തം 

ക യുന്നതുമപാലെയും യവക്ഷാരത്തിമന്മൽ ലചാെുെ പകരുന്നതു മപാലെയും ആകുന്നു.  

294. അദ്ധ്യായം 25:21 ശപ്തുവിന്നു വിശെുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു തിന്മാൻ ലകാടുെ; ദാഹിെുന്നു എങ്കിൽ 

കുടിപ്പാൻ ലകാടുെ.  

295. അദ്ധ്യായം 25:22 അങ്ങലന നീ അവന്ലെ തെമമൽ തീെനൽ കുന്നിെും; യമഹാവ നിനെു പ്പതിഫെം 

നല്കു കയും ലചയ്യും.  

296. അദ്ധ്യായം 25:23 വടതിൊറ്റു മഴ ലകാണ്ടുവരുന്നു; ഏഷ്ണിവാെു മകാപഭാവലത്ത ജനിപ്പിെുന്നു;  

297. അദ്ധ്യായം 25:24 ശണ്ഠ കൂടുന്ന സ്പ്തീമയാടുകൂലട ലപാതുവീട്ടിൽ പാർെുന്നതിലനൊൾ മമൽപുരയുലട 

ഒരു മകാണിൽ പാർെുന്നതു നല്ലതു.  
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298. അദ്ധ്യായം 25:25 ദാഹമുള്ളവന്നു തണ്ണീർ കിട്ടുന്നതും ദൂരമദശത്തുനിന്നു നല്ല വർത്തമാനം വരുന്നതും 

ഒരുമപാലെ.  

299. അദ്ധ്യായം 25:26 ദുഷ്ടന്ലെ മുപിൽ കുെുങ്ങിമപ്പായ നീതിമാൻ കെങ്ങിയ കിണറ്റിന്നും മെിനമായ 

ഉെവിന്നും സമം.  

300. അദ്ധ്യായം 25:27 മതൻ ഏലെ കുടിെുന്നതു നന്നല്ല; പ്പയാസമുള്ളതു ആരായുന്നമതാ മഹതവം.  

301. അദ്ധ്യായം 25:28 ആത്മസംയമം ഇല്ലാത്ത പുരുഷ്ൻ മതിൽ ഇല്ലാലത ഇടിഞ്ഞുകിടെുന്ന പട്ടണം 

മപാലെയാകുന്നു. 

 

അദ്ധ്യായം 26 

 

302. അദ്ധ്യായം 26:1 മവനൽകാെത്തു ഹിമവും ലകായ്ത്തുകാെത്തു മഴയും എന്നമപാലെ മഭാഷ്ന്നു 

 ഹുമാനം ലപാരുത്തമല്ല.  

303. അദ്ധ്യായം 26:2 കുരികിൽ പാെിമപ്പാകുന്നതും മീവൽപക്ഷിപെന്നുമപാകുന്നതും മപാലെ കാരണം 

കൂടാലത ശാപം പറ്റുകയില്ല.  

304. അദ്ധ്യായം 26:3 കുതിലരെു ചമ്മട്ടി, കഴുലതെു കടിഞ്ഞാൺ, മൂഢന്മാരുലട മുതുകിന്നു വടി.  

305. അദ്ധ്യായം 26:4 നീയും മൂഢലനമപ്പാലെ ആകാതിരിമെണ്ടതിന്നു അവന്ലെ മഭാഷ്തവംമപാലെ അവമനാടു 

ഉത്തരം പെയരുതു.  

306. അദ്ധ്യായം 26:5 മൂഢന്നു താൻ ജ്ഞാനിലയന്നു മതാന്നാതിരിമെണ്ടതിന്നു അവന്ലെ മഭാഷ്തവത്തിന്നു 

ഒത്തവണ്ണം അവമനാടു ഉത്തരം പെക.  

307. അദ്ധ്യായം 26:6 മൂഢന്ലെ കകവശം വർത്തമാനം അയെുന്നവൻ സവതകാൽ മുെിച്ചുക കയും 

അനയായം കുടിെയും ലചയ്യുന്നു.  

308. അദ്ധ്യായം 26:7 മൂഢന്മാരുലട വായിലെ സദൃശവാകയം മുടതന്ലെ കാൽ ഞാന്നു കിടെുന്നതുമപാലെ.  

309. അദ്ധ്യായം 26:8 മൂഢന്നു  ഹുമാനം ലകാടുെുന്നതു കവിണയിൽ കല്ലു ലകട്ടി മുെുെുന്നതുമപാലെ.  

310. അദ്ധ്യായം 26:9 മൂഢന്മാരുലട വായിലെ സദൃശവാകയം മത്തന്ലെ കയ്യിലെ മുള്ളുമപാലെ.  

311. അദ്ധ്യായം 26:10 എല്ലാവലരയും മുെിമവല്പിെുന്ന വില്ലാ ിയും മൂഢലന കൂെിെു നിർത്തുന്നവനും 

കണ്ടവലര കൂെിെു നിർത്തുന്നവനും ഒരുമപാലെ.  

312. അദ്ധ്യായം 26:11 നായി ഛർേിച്ചതിമെെു വീണ്ടും തിരിയുന്നതും മൂഢൻ തന്ലെ മഭാഷ്തവം 

ആവർത്തിെുന്നതും ഒരുമപാലെ.  

313. അദ്ധ്യായം 26:12 തനിെുതമന്ന ജ്ഞാനിലയന്നു മതാന്നുന്ന മനുഷ്യലന നീ കാണുന്നുമവാ? 

അവലനെുെിച്ചുള്ളതിലനൊ ും മൂഢലനെുെിച്ചു അധികം പ്പതയാശയുണ്ടു.  

314. അദ്ധ്യായം 26:13 വഴിയിൽ മകസരി ഉണ്ടു, ലതരുെ ിൽ സിംഹം ഉണ്ടു എന്നിങ്ങലന മടിയൻ പെയുന്നു.  

315. അദ്ധ്യായം 26:14 കതകു ചുഴിെുറ്റിയിൽ എന്നമപാലെ മടിയൻ തന്ലെ കിടെയിൽ തിരിയുന്നു.  

316. അദ്ധ്യായം 26:15 മടിയൻ തന്ലെ കക ത ികയിൽ പൂത്തുന്നു; വായിമെെു തിരിലക ലകാണ്ടുവരുന്നതു 

അവന്നു പ്പയാസം.  

317. അദ്ധ്യായം 26:16  ുദ്ധ്ിമയാലട പ്പതിവാദിപ്പാൻ പ്പാപ്തിയുള്ള ഏഴു മപരിെും താൻ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു 

മതാന്നുന്നു.  

318. അദ്ധ്യായം 26:17 തലന്ന സം ന്ധിൊത്ത വഴെിൽ ഇടലപടുന്നവൻ വഴിലയമപാകുന്ന നായുലട ലചവിെു 

പിടിെുന്നവലനമപ്പാലെ.  

319. അദ്ധ്യായം 26:18 കൂട്ടുകാരലന വഞ്ചിച്ചിട്ടു അതു ക ി എന്നു പെയുന്ന മനുഷ്യൻ  

320. അദ്ധ്യായം 26:19 തീലൊള്ളിക ും അപുക ും മരണവും എെിയുന്ന പ്ഭാതലനമപ്പാലെയാകുന്നു.  

321. അദ്ധ്യായം 26:20 വിെകു ഇല്ലാഞ്ഞാൽ തീ ലകട്ടു മപാകും; നുണയൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വഴെും ഇല്ലാലതയാകും.  

322. അദ്ധ്യായം 26:21 കരി കനെിന്നും വിെകു തീെും എന്നമപാലെ വഴെുകാരൻ കെഹം ജവെിെുന്നതിന്നു 

കാരണം.  

323. അദ്ധ്യായം 26:22 ഏഷ്ണിൊരന്ലെ വാെു സവാദുമഭാജനംമപാലെ; അതു വയറ്റിന്ലെ അെക ിമെെു 

ലചല്ലുന്നു.  
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324. അദ്ധ്യായം 26:23 സ്മനഹം ജവെിെുന്ന അധരവും ദുഷ്ടഹൃദയവും ലവള്ളിെീടം ലപാതിഞ്ഞ 

മൺകുടംമപാലെയാകുന്നു.  

325. അദ്ധ്യായം 26:24 പലകെുന്നവൻ അധരംലകാണ്ടു മവഷ്ം ധരിെുന്നു; ഉള്ളിമൊ അവൻ ചതിവു 

സംപ്ഗഹിച്ചു ലവെുന്നു.  

326. അദ്ധ്യായം 26:25 അവൻ ഇപമായി സംസാരിെുമപാൾ അവലന വിശവസിെരുതു; അവന്ലെ 

ഹൃദയത്തിൽ ഏഴു ലവെുപ്പു ഉണ്ടു.  

327. അദ്ധ്യായം 26:26 അവന്ലെ പക കപടംലകാണ്ടു മലെച്ചു ലവച്ചാെും അവന്ലെ ദുഷ്ടത സഭയുലട മുപിൽ 

ലവ ിലപ്പട്ടുവരും.  

328. അദ്ധ്യായം 26:27 കുഴി കുഴിെുന്നവൻ അതിൽ വീഴും; കല്ലു ഉരുട്ടുന്നവന്ലെമമൽ അതു തിരിഞ്ഞുരു ും.  

329. അദ്ധ്യായം 26:28 മഭാഷ്കു  പെയുന്ന നാവു അതിനാൽ തകർന്നവലര മദവഷ്ിെുന്നു; മുഖസ്തു തി പെയുന്ന 

വായി നാശം വരുത്തുന്നു. 

 

അദ്ധ്യായം 27 

 

330. അദ്ധ്യായം 27:1 നാ ലത്ത ദിവസംലചാല്ലി പ്പശംസിെരുതു; ഒരു ദിവസത്തിൽ എലതല്ലാം സംഭവിെും 

എന്നു അെിയുന്നില്ലമല്ലാ.  

331. അദ്ധ്യായം 27:2 നിന്ലെ വായല്ല മലറ്റാരുത്തൻ, നിന്ലെ അധരമല്ല മവലൊരുത്തൻ നിലന്ന സ്തു തിെലട്ട.  

332. അദ്ധ്യായം 27:3 കല്ലു ഘനമുള്ളതും മണൽ ഭാരമുള്ളതും ആകുന്നു; ഒരു മഭാഷ്ന്ലെ നീരസമമാ ഇവ 

രണ്ടിെും ഘനമമെിയതു.  

333. അദ്ധ്യായം 27:4 മപ്കാധം പ്കൂരവും മകാപം പ്പ യവും ആകുന്നു; ജാരശങ്കയുലട മുപിമൊ ആർെു 

നിൽൊം?  

334. അദ്ധ്യായം 27:5 മെഞ്ഞ സ്മനഹത്തിെും തുെന്ന ശാസന നല്ലൂ.  

335. അദ്ധ്യായം 27:6 സ്മനഹിതൻ വരുത്തുന്ന മുെിവുകൾ വിശവസ്തതയുലട ഫെം; ശപ്തുവിന്ലെ ചും നങ്ങമ ാ 

കണെിെധികം.  

336. അദ്ധ്യായം 27:7 തിന്നു തൃപ്തനായവൻ മതൻ കട്ടയും ചവിട്ടിെ യുന്നു; വിശപ്പുള്ളവമന്നാ 

കകപ്പുള്ളലതാലെയും മധുരം.  

337. അദ്ധ്യായം 27:8 കൂടുവിട്ടെയുന്ന പക്ഷിയും നാടു വിട്ടുഴെുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുമപാലെ.  

338. അദ്ധ്യായം 27:9 കതെവും ധൂപവും ഹൃദയലത്ത സമതാഷ്ിപ്പിെുന്നു; ഹൃദയാമൊചനയുള്ള 

സ്മനഹിതന്ലെ മാധുരയവും അങ്ങലന തമന്ന.  

339. അദ്ധ്യായം 27:10 നിന്ലെ സ്മനഹിതലനയും അപ്പന്ലെ സ്മനഹിതലനയും ഉമപക്ഷിെരുതു; തന്ലെ 

കഷ്ടകാെത്തു സമഹാദരന്ലെ വീട്ടിൽ മപാകയും അരുതു; ദൂരലത്ത സമഹാദരനിെും സമീപലത്ത 

അയൽൊരൻ നല്ലതു.  

340. അദ്ധ്യായം 27:11 മകമന, എലന്ന നിന്ദിെുന്നവമനാടു ഞാൻ ഉത്തരം പെമയണ്ടതിന്നു നീ ജ്ഞാനിയായി 

എന്ലെ ഹൃദയലത്ത സമതാഷ്ിപ്പിെ.  

341. അദ്ധ്യായം 27:12 വിമവകമുള്ളവൻ അനർത്ഥം കണ്ടു ഒ ിച്ചുലകാള്ളുന്നു; അല്പ ുദ്ധ്ികമ ാ മനലര ലചന്നു 

മചതലപ്പടുന്നു.  

342. അദ്ധ്യായം 27:13 അനയന്നുമവണ്ടി ജാമയം നിെ്െുന്നവന്ലെ വസ്പ്തം എടുത്തുലകാൾക; പരസ്പ്തീെു 

മവണ്ടി ഉത്തരവാദിയാകുന്നവമനാടു പണയം വാങ്ങുക.  

343. അദ്ധ്യായം 27:14 അതികാെത്തു എഴുമന്നറ്റു സ്മനഹിതലന ഉച്ചത്തിൽ അനുപ്ഗഹിെുന്നവന്നു അതു 

ശാപമായി എണ്ണലപ്പടും.  

344. അദ്ധ്യായം 27:15 ലപരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാത്ത മചാർച്ചയും കെഹൊരത്തിയായ സപ്്തീയും 

ഒരുമപാലെ.  

345. അദ്ധ്യായം 27:16 അവല  ഒതുെുവാൻ മനാെുന്നവൻ കാറ്റിലന ഒതുെുവാൻ മനാെുന്നു; അവന്ലെ 

വെകങ്കലകാണ്ടു എണ്ണലയ പിടിപ്പാൻ മപാകുന്നു.  

346. അദ്ധ്യായം 27:17 ഇരിപു ഇരിപിന്നു മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു; മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്നു മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു.  
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347. അദ്ധ്യായം 27:18 അത്തികാെുന്നവൻ അതിന്ലെ പഴം തിന്നും; യജമാനലന സൂക്ഷിെുന്നവൻ 

 ഹുമാനിെലപ്പടും.  

348. അദ്ധ്യായം 27:19 ലവള്ളത്തിൽ മുഖത്തിലന്നാത്തവണ്ണം മുഖലത്ത കാണുന്നു; മനുഷ്യൻ തന്ലെ 

ഹൃദയത്തിലന്നാത്തവണ്ണം മനുഷ്യലന കാണുന്നു.  

349. അദ്ധ്യായം 27:20 പാതാ ത്തിന്നും നരകത്തിന്നും ഒരിെെും തൃപ്തി വരുന്നില്ല; മനുഷ്യന്ലെ കണ്ണിന്നും 

ഒരിെെും തൃപ്തിവരുന്നില്ല.  

350. അദ്ധ്യായം 27:21 ലവള്ളിെു പുടവും ലപാന്നിന്നു മൂശയും മശാധന; മനുഷ്യമന്നാ അവന്ലെ പ്പശംസ.  

351. അദ്ധ്യായം 27:22 മഭാഷ്ലന ഉരെിൽ ഇട്ടു ഉെെലകാണ്ടു അവിൽമപാലെ ഇടിച്ചാെും അവന്ലെ മഭാഷ്തവം 

വിട്ടുമാെുകയില്ല.  

352. അദ്ധ്യായം 27:23 നിന്ലെ ആടുക ുലട അവസ്ഥ അെിവാൻ ജാപ്ഗതയായിരിെ; നിന്ലെ കന്നുകാെിക ിൽ 

നന്നായി ദൃഷ്ടിലവെുക.  

353. അദ്ധ്യായം 27:24 സപത്തു എമന്നെും ഇരിെുന്നതല്ലമല്ലാ; കിരീടം തെമുെതെമുെമയാ ം ഇരിെുമമാ?  

354. അദ്ധ്യായം 27:25 പുല്ലു ലചത്തി ലകാണ്ടുമപാകുന്നു; ഇ പുല്ലു മുല ച്ചുവരുന്നു; പർവ്വതങ്ങ ിലെ 

സസയങ്ങല  മശഖരിെുന്നു.  

355. അദ്ധ്യായം 27:26 കുഞ്ഞാടുകൾ നിനെു ഉടുപ്പിന്നും മകാൊടുകൾ നിെത്തിന്ലെ വിലെെും ഉതകും.  

356. അദ്ധ്യായം 27:27 മകാൊടുക ുലട പാൽ നിന്ലെ ആഹാരത്തിന്നും നിന്ലെ ഭവനൊരുലട 

അമഹാവൃത്തിെും നിന്ലെ ദാസിമാരുലട ഉപജീവനത്തിന്നും മതിയാകും. 

 

അദ്ധ്യായം 28 

 

357. അദ്ധ്യായം 28:1 ആരും ഓടിൊലത ദുഷ്ടന്മാർ ഓടിമപ്പാകുന്നു; നീതിമാന്മാമരാ  ാെസിംഹംമപാലെ 

നിർഭയമായിരിെുന്നു.  

358. അദ്ധ്യായം 28:2 മദശലത്ത അതിപ്കമംനിമിത്തം അതിലെ പ്പഭുെന്മാർ പെരായിരിെുന്നു;  ുദ്ധ്ിയും 

പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ മുഖാതരമമാ അതിന്ലെ വയവസ്ഥ ദീർഘമായി നിെ്െുന്നു.  

359. അദ്ധ്യായം 28:3 അഗതികല  പീഡിപ്പിെുന്ന ദരിപ്ദൻ വി വിലന ലവമച്ചൊലത ഒഴുെിെ യുന്ന 

മഴമപാലെയാകുന്നു.  

360. അദ്ധ്യായം 28:4 നയായപ്പമാണലത്ത ഉമപക്ഷിെുന്നവർ ദുഷ്ടലന പ്പശംസിെുന്നു; നയായപ്പമാണലത്ത 

കാെുന്നവമരാ അവമരാടു എതിർെുന്നു.  

361. അദ്ധ്യായം 28:5 ദുഷ്ടന്മാർ നയായം തിരിച്ചെിയുന്നില്ല; യമഹാവലയ അമനവഷ്ിെുന്നവമരാ സകെവും 

തിരിച്ചെിയുന്നു.  

362. അദ്ധ്യായം 28:6 തന്ലെ വഴിക ിൽ വപ്കനായി നടെുന്ന ധനവാലനൊൾ പരമാർത്ഥതയിൽ നടെുന്ന 

ദരിപ്ദൻ ഉത്തമൻ.  

363. അദ്ധ്യായം 28:7 നയായപ്പമാണലത്ത പ്പമാണിെുന്നവൻ  ുദ്ധ്ിയുള്ള മകൻ; അതിഭക്ഷകന്മാർെു 

സഖിയായവമനാ അപ്പലന അപമാനിെുന്നു.  

364. അദ്ധ്യായം 28:8 പെിശയും ൊഭവും വാങ്ങി സപത്തു വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നവൻ അഗതികമ ാടു 

കൃപാെുവായവന്നു മവണ്ടി അതു മശഖരിെുന്നു.  

365. അദ്ധ്യായം 28:9 നയായപ്പമാണം മകൾൊലത ലചവി തിരിച്ചുക ഞ്ഞാൽ അവന്ലെ പ്പാർത്ഥനതലന്നയും 

ലവെുപ്പാകുന്നു.  

366. അദ്ധ്യായം 28:10 മനരുള്ളവലര ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിമെെു ലതറ്റിെുന്നവൻ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തമന്ന 

വീഴും; നിഷ്ക ങ്കന്മാമരാ നന്മ അവകാശമാെും.  

367. അദ്ധ്യായം 28:11 ധനവാൻ തനിെുതമന്ന ജ്ഞാനിയായി മതാന്നുന്നു;  ുദ്ധ്ിയുള്ള അഗതിമയാ അവലന 

മശാധന ലചയ്യുന്നു.  

368. അദ്ധ്യായം 28:12 നീതിമാന്മാർ ജയമഘാഷ്ം കഴിെുമപാൾ മമഹാത്സവം; ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർന്നുവരുമപാമഴാ 

ആ ുകൾ ഒ ിച്ചുലകാള്ളുന്നു.  

369. അദ്ധ്യായം 28:13 തന്ലെ െംഘനങ്ങല  മലെെുന്നവന്നു ശുഭം വരികയില്ല; അവലയ ഏറ്റുപെഞ്ഞു 

ഉമപക്ഷിെുന്നവമന്നാ കരുണെഭിെും.  
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370. അദ്ധ്യായം 28:14 എമപ്പാഴും ഭയമത്താടിരിെുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗയവാൻ; ഹൃദയലത്ത കഠിനമാെുന്നവമനാ 

അനർത്ഥത്തിൽ അകലപ്പടും.  

371. അദ്ധ്യായം 28:15 അഗതിക ിൽ കർത്തൃതവം നടത്തുന്ന ദുഷ്ടൻ ഗർജ്ജിെുന്ന സിംഹത്തിന്നും ഇരമതടി 

നടെുന്ന കരടിെും തുെയൻ.  

372. അദ്ധ്യായം 28:16  ുദ്ധ്ിഹീനനായ പ്പഭു മഹാ പീഡകനും ആകുന്നു; പ്ദവയാപ്ഗഹം ലവെുെുന്നവമനാ 

ദീർഘായുമസ്സാലട ഇരിെും.  

373. അദ്ധ്യായം 28:17 രക്തപാതകഭാരം ചുമെുന്നവൻ കുഴിയിമെെു  ദ്ധ്ലപ്പടും; അവലന ആരും 

തടുെരുതു.  

374. അദ്ധ്യായം 28:18 നിഷ്ക ങ്കനായി നടെുന്നവൻ രക്ഷിെലപ്പടും; നടപ്പിൽ വപ്കതയുള്ളവമനാ ലപലട്ടന്നു 

വീഴും.  

375. അദ്ധ്യായം 28:19 നിെം കൃഷ്ിലചയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം സമൃദ്ധ്ിയായി കിട്ടും; നിസ്സാരന്മാലര 

പിൻലചല്ലുന്നവമനാ മവണ്ടുമവാ ം ദാരിപ്ദയം അനുഭവിെും.  

376. അദ്ധ്യായം 28:20 വിശവസ്തപുരുഷ്ൻ അനുപ്ഗഹസപൂർണ്ണൻ; ധനവാനാമകണ്ടതിന്നു  ദ്ധ്ലപ്പടുന്നവമന്നാ 

ശിക്ഷ വരാതിരിെയില്ല.  

377. അദ്ധ്യായം 28:21 മുഖദാക്ഷിണയം കാണിെുന്നതു നന്നല്ല; ഒരു കഷ്ണം അപ്പത്തിന്നായും മനുഷ്യൻ 

അനയായം ലചയ്യും.  

378. അദ്ധ്യായം 28:22 കണ്ണുകടിയുള്ളവൻ ധനവാനാകുവാൻ  ദ്ധ്ലപ്പടുന്നു;  ുദ്ധ്ിമുട്ടു വരുലമന്നു അവൻ 

അെിയുന്നതുമില്ല.  

379. അദ്ധ്യായം 28:23 ചെരവാെു പെയുന്നവലനൊൾ ശാസിെുന്നവന്നു പിന്നീടു പ്പീതി െഭിെും.  

380. അദ്ധ്യായം 28:24 അപ്പമനാമടാ അമ്മമയാമടാ പിടിച്ചുപെിച്ചിട്ടു അതു അപ്കമമല്ല എന്നു പെയുന്നവൻ 

നാശകന്ലെ സഖി.  

381. അദ്ധ്യായം 28:25 അതയാപ്ഗഹമുള്ളവൻ വഴെുണ്ടാെുന്നു; യമഹാവയിൽ ആപ്ശയിെുന്നവമനാ പുഷ്ടി 

പ്പാപിെും.  

382. അദ്ധ്യായം 28:26 സവതഹൃദയത്തിൽ ആപ്ശയിെുന്നവൻ മൂഢൻ; ജ്ഞാനമത്താലട നടെുന്നവമനാ 

രക്ഷിെലപ്പടും.  

383. അദ്ധ്യായം 28:27 ദരിപ്ദന്നു ലകാടുെുന്നവന്നു കുലെച്ചൽ ഉണ്ടാകയില്ല; കണ്ണു അലടച്ചുക യുന്നവമന്നാ 

ഏെിലയാരു ശാപം ഉണ്ടാകും.  

384. അദ്ധ്യായം 28:28 ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർന്നുവരുമപാൾ ആ ുകൾ ഒ ിച്ചുലകാള്ളുന്നു; അവർ നശിെുമപാമഴാ 

നീതിമാന്മാർ വർദ്ധ്ിെുന്നു. 

 

അദ്ധ്യായം 29 

 

385. അദ്ധ്യായം 29:1 കൂടെൂലട ശാസന മകട്ടിട്ടും ശാഠയം കാണിെുന്നവൻ നീെുമപാെില്ലാലത ലപലട്ടന്നു 

നശിച്ചുമപാകും.  

386. അദ്ധ്യായം 29:2 നീതിമാന്മാർ വർദ്ധ്ിെുമപാൾ ജനം സമതാഷ്ിെുന്നു; ദുഷ്ടൻ ആധിപതയം 

നടത്തുമപാമഴാ ജനം ലനടുവീർപ്പിടുന്നു.  

387. അദ്ധ്യായം 29:3 ജ്ഞാനത്തിൽ ഇഷ്ടലപ്പടുന്നവൻ തന്ലെ അപ്പലന സമതാഷ്ിപ്പിെുന്നു; മവശയകമ ാടു 

സഹവാസം ലചയ്യുന്നവമനാ തന്ലെ സപത്തു നശിപ്പിെുന്നു.  

388. അദ്ധ്യായം 29:4 രാജാവു നയായപാെനത്താൽ രാജയലത്ത നിെനിർത്തുന്നു; നികുതി വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നവമനാ 

അതിലന നശിപ്പിെുന്നു.  

389. അദ്ധ്യായം 29:5 കൂട്ടുകാരമനാടു മുഖസ്തു തി പെയുന്നവൻ അവന്ലെ കാെിന്നു ഒരു വെ വിരിെുന്നു.  

390. അദ്ധ്യായം 29:6 ദുഷ്കർമ്മി തന്ലെ െംഘനത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു; നീതിമാമനാ മഘാഷ്ിച്ചാനന്ദിെുന്നു.  

391. അദ്ധ്യായം 29:7 നീതിമാൻ അഗതിക ുലട കാരയം അെിയുന്നു; ദുഷ്ടമനാ പരിജ്ഞാനം ഇന്നലതന്നു 

അെിയുന്നില്ല.  

392. അദ്ധ്യായം 29:8 പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ മകാപാഗ്നി ജവെിപ്പിെുന്നു. ജ്ഞാനികമ ാ മപ്കാധലത്ത 

ശമിപ്പിെുന്നു.  
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393. അദ്ധ്യായം 29:9 ജ്ഞാനിെും മഭാഷ്ന്നും തമ്മിൽ വാഗവാദം ഉണ്ടായിട്ടു അവൻ മകാപിച്ചാമൊ ചിരിച്ചാമൊ 

ശമനം വരികയില്ല.  

394. അദ്ധ്യായം 29:10 രക്തപാതകന്മാർ നിഷ്ക ങ്കലന മദവഷ്ിെുന്നു; മനരുള്ളവമരാ അവന്ലെ പ്പാണരക്ഷ 

അമനവഷ്ിെുന്നു.  

395. അദ്ധ്യായം 29:11 മൂഢൻ തന്ലെ മകാപലത്ത മുഴുവനും ലവ ിലപ്പടുത്തുന്നു; ജ്ഞാനിമയാ അതിലന അടെി 

ശമിപ്പിെുന്നു.  

396. അദ്ധ്യായം 29:12 അധിപതി നുണ മകൾപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവന്ലെ ഭൃതയന്മാലരാലെയും 

ദുഷ്ടന്മാരാകും.  

397. അദ്ധ്യായം 29:13 ദരിപ്ദനും പീഡകനും തമ്മിൽ എതിർലപടുന്നു; ഇരുവരുലടയും കണ്ണു യമഹാവ 

പ്പകാശിപ്പിെുന്നു.  

398. അദ്ധ്യായം 29:14 അഗതികൾെു വിശവസ്തതമയാലട നയായപാെനം ലചയ്യുന്ന രാജാവിന്ലെ സിംഹാസനം 

എമന്നെും സ്ഥിരമായിരിെും.  

399. അദ്ധ്യായം 29:15 വടിയും ശാസനയും ജ്ഞാനലത്ത നല്കു ന്നു; തന്നിഷ്ടത്തിന്നു വിട്ടിരുന്ന  ാെമനാ 

അലമ്മെു െജ്ജ വരുത്തുന്നു.  

400. അദ്ധ്യായം 29:16 ദുഷ്ടന്മാർ ലപരുകുമപാൾ അതിപ്കമം ലപരുകുന്നു; നീതിമാന്മാമരാ അവരുലട വീഴ്ച 

കാണും.  

401. അദ്ധ്യായം 29:17 നിന്ലെ മകലന ശിക്ഷിെ; അവൻ നിനെു ആശവാസമായ്തീരും; അവൻ നിന്ലെ മനസ്സിന്നു 

പ്പമമാദംവരുത്തും.  

402. അദ്ധ്യായം 29:18 ലവ ിപ്പാടു ഇല്ലാലത്തടത്തു ജനം മരയാദവിട്ടു നടെുന്നു; നയായപ്പമാണം 

കാത്തുലകാള്ളുന്നവമനാ ഭാഗയവാൻ.  

403. അദ്ധ്യായം 29:19 ദാസലന ഗുണീകരിപ്പാൻ വാെു മാപ്തം മപാരാ; അവൻ അതു പ്ഗഹിച്ചാെും 

കൂട്ടാെുകയില്ലമല്ലാ. 

404. അദ്ധ്യായം 29:20 വാെിൽ  ദ്ധ്പ്പാടുള്ള മനുഷ്യലന നീ കാണുന്നുമവാ? അവലനൊൾ മൂഢലനെുെിച്ചു 

അധികം പ്പതയാശയുണ്ടു.  

405. അദ്ധ്യായം 29:21 ദാസലന  ാെയംമുതൽ ൊ ിച്ചുവ ർത്തുന്നവമനാടു അവൻ ഒടുെം ദുശ്ശാഠയം 

കാണിെും.  

406. അദ്ധ്യായം 29:22 മകാപമുള്ളവൻ വഴെുണ്ടാെുന്നു; മപ്കാധമുള്ളവൻ അതിപ്കമം വർദ്ധ്ിപ്പിെുന്നു.  

407. അദ്ധ്യായം 29:23 മനുഷ്യന്ലെ ഗർവ്വം അവലന താഴ്ത്തിെ യും; മമനാവിനയമുള്ളവമനാ മാനം 

പ്പാപിെും.  

408. അദ്ധ്യായം 29:24 കള്ളനുമായി പങ്കു കൂടുന്നവൻ സവത പ്പാണലന പലകെുന്നു; അവൻ സതയവാചകം 

മകൾെുന്നു; ഒന്നും പ്പസ്താവിെുന്നില്ലതാനും.  

409. അദ്ധ്യായം 29:25 മാനുഷ്ഭയം ഒരു കണി ആകുന്നു; യമഹാവയിൽ ആപ്ശയിെുന്നവമനാ രക്ഷപ്പാപിെും.  

410. അദ്ധ്യായം 29:26 അമനകർ അധിപതിയുലട മുഖപ്പസാദം അമനവഷ്ിെുന്നു; മനുഷ്യന്ലെ നയായവിധിമയാ 

യമഹാവയാൽ വരുന്നു.  

411. അദ്ധ്യായം 29:27 നീതിലകട്ടവൻ നീതിമാന്മാർെു ലവെുപ്പു; സന്മാർഗ്ഗി ദുഷ്ടന്മാർെും ലവെുപ്പു. 

 

അദ്ധ്യായം 30 

 

412. അദ്ധ്യായം 30:1 യാമെയുലട മകനായ ആഗൂരിന്ലെ വചനങ്ങൾ; ഒരു അരു പ്പാടു; ആ പുരുഷ്ന്ലെ 

വാകയമാവിതു: കദവമമ, ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു, കദവമമ, ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു ക്ഷയിച്ചിരിെുന്നു.  

413. അദ്ധ്യായം 30:2 ഞാൻ സകെമനുഷ്യരിെും മൃഗപ്പായനമപ്ത; മാനുഷ് ുദ്ധ്ി എനിെില്ല;  

414. അദ്ധ്യായം 30:3 ഞാൻ ജ്ഞാനം അഭയസിച്ചിട്ടില്ല; പരിശുദ്ധ്നായവന്ലെ പരിജ്ഞാനം എനിെില്ല.  

415. അദ്ധ്യായം 30:4 സവർഗ്ഗത്തിൽ കയെുകയും ഇെങ്ങിവരികയും ലചയ്തവൻ ആർ? കാറ്റിലന തന്ലെ മുഷ്ടിയിൽ 

പിടിച്ചടെിയവൻ ആർ? ലവള്ളങ്ങല  വസപ്്തത്തിൽ ലകട്ടിയവൻ ആർ? ഭൂമിയുലട 

അെുതികല ലയാലെയും നിയമിച്ചവൻ ആർ? അവന്ലെ മപലരതു? അവന്ലെ മകന്ലെ മപർ എതു? 

നിനെെിയാമമാ?  
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416. അദ്ധ്യായം 30:5 കദവത്തിന്ലെ സകെവചനവും ശുദ്ധ്ിലചയ്തതാകുന്നു; തന്നിൽ ആപ്ശയിെുന്നവർെു 

അവൻ പരിച തമന്ന.  

417. അദ്ധ്യായം 30:6 അവന്ലെ വചനങ്ങമ ാടു നീ ഒന്നും കൂട്ടരുതു; അവൻ നിലന്ന വിസ്തരിച്ചിട്ടു നീ 

കള്ളനാകുവാൻ ഇട വരരുതു.  

418. അദ്ധ്യായം 30:7 രണ്ടു കാരയം ഞാൻ നിമന്നാടു അമപക്ഷിെുന്നു; ജീവപരയതം അവ എനിെു 

നിമഷ്ധിെരുമത; 

419. അദ്ധ്യായം 30:8 വയാജവും മഭാഷ്കു ം എമന്നാടു അകമറ്റണമമ; ദാരിപ്ദയവും സപത്തും എനിെു തരാലത 

നിതയവൃത്തി തന്നു എലന്ന മപാഷ്ിപ്പിമെണമമ.  

420. അദ്ധ്യായം 30:9 ഞാൻ തൃപ്തനായിത്തീർന്നിട്ടു: യമഹാവ ആർ എന്നു നിലന്ന നിമഷ്ധിപ്പാനും 

ദരിപ്ദനായിത്തീർന്നിട്ടു മമാഷ്ടിച്ചു എന്ലെ കദവത്തിന്ലെ നാമലത്ത തീണ്ടിപ്പാനും സംഗതി വരരുമത.  

421. അദ്ധ്യായം 30:10 ദാസലനെുെിച്ചു യജമാനമനാടു ഏഷ്ണി പെയരുതു; അവൻ നിലന്ന ശപിപ്പാനും നീ 

കുറ്റൊരനായിത്തീരുവാനും ഇടവരരുതു.  

422. അദ്ധ്യായം 30:11 അപ്പലന ശപിെയും അമ്മലയ അനുപ്ഗഹിൊതിരിെയും ലചയ്യുമന്നാരു തെമുെ!  

423. അദ്ധ്യായം 30:12 തങ്ങൾെു തമന്ന നിർമ്മെരായിമത്താന്നുന്നവരും അശുദ്ധ്ി 

കഴുകിെ യാത്തവരുമാമയാരു തെമുെ!  

424. അദ്ധ്യായം 30:13 അമയ്യാ ഈ തെമുെയുലട കണ്ണുകൾ എപ്ത ഉയർന്നിരിെുന്നു -- അവരുലട കണ്ണിമകൾ എപ്ത 

ലപാങ്ങിയിരിെുന്നു --  

425. അദ്ധ്യായം 30:14 എ ിയവലര ഭൂമിയിൽനിന്നും ദരിപ്ദലര മനുഷ്യരുലട ഇടയിൽനിന്നും തിന്നുക വാൻ 

തെവണ്ണം മുപല്ലു വാ ായും അണപ്പല്ലു കത്തിയായും ഇരിെുമന്നാരു തെമുെ!  

426. അദ്ധ്യായം 30:15 കന്നലട്ടെു: തരിക, തരിക എന്ന രണ്ടു പുപ്തിമാർ ഉണ്ടു; ഒരിെെും തൃപ്തിവരാത്തതു 

മൂന്നുണ്ടു; മതി എന്നു പെയാത്തതു നാെുണ്ടു:  

427. അദ്ധ്യായം 30:16 പാതാ വും വന്ധയയുലട ഗർഭപാപ്തവും ലവള്ളം കുടിച്ചു തൃപ്തിവരാത്ത ഭൂമിയും മതി 

എന്നു പെയാത്ത തീയും തമന്ന.  

428. അദ്ധ്യായം 30:17 അപ്പലന പരിഹസിെയും അമ്മലയ അനുസരിൊതിരിെയും ലചയ്യുന്ന കണ്ണിലന 

മതാട്ടരികലത്ത കാെ ലകാത്തിപ്പെിെയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുകൾ തിന്നുകയും ലചയ്യും.  

429. അദ്ധ്യായം 30:18 എനിെു അതിവിസ്മയമായി മതാന്നുന്നതു മൂന്നുണ്ടു; എനിെു അെിഞ്ഞുകൂടാത്തതു 

നാെുണ്ടു:  

430. അദ്ധ്യായം 30:19 ആകാശത്തു കഴുകന്ലെ വഴിയും പാെമമൽ സർപ്പത്തിന്ലെ വഴിയും സമുപ്ദമമദ്ധ്യ 

കപ്പെിന്ലെ വഴിയും കനയകമയാടുകൂലട പുരുഷ്ന്ലെ വഴിയും തമന്ന.  

431. അദ്ധ്യായം 30:20 വയഭിചാരിണിയുലട വഴിയും അങ്ങലന തമന്ന. അവൾ തിന്നു വായ് തുലടച്ചിട്ടു ഞാൻ ഒരു 

മദാഷ്വും ലചയ്തിട്ടിലല്ലന്നു പെയുന്നു.  

432. അദ്ധ്യായം 30:21 മൂന്നിന്ലെ നിമിത്തം ഭൂമി വിലെെുന്നു; നാെിന്ലെ നിമിത്തം അതിന്നു സഹിച്ചു കൂടാ:  

433. അദ്ധ്യായം 30:22 ദാസൻ രാജാവായാൽ അവന്ലെ നിമിത്തവും മഭാഷ്ൻ തിന്നു തൃപ്തനായാൽ അവന്ലെ 

നിമിത്തവും  

434. അദ്ധ്യായം 30:23 വിെക്ഷലണെു വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവ ുലട നിമിത്തവും ദാസി യജമാനത്തിയുലട 

സ്ഥാനം പ്പാപിച്ചാൽ അവ ുലട നിമിത്തവും തമന്ന.  

435. അദ്ധ്യായം 30:24 ഭൂമിയിൽ എപ്തയും ലചെിയവലയങ്കിെും അതയതം ജ്ഞാനമുള്ളവയായിട്ടു നാെുണ്ടു:  

436. അദ്ധ്യായം 30:25 ഉെുപു  െഹീനജാതി എങ്കിെും അതു മവനൽൊെത്തു ആഹാരം സപാദിച്ചു 

ലവെുന്നു.  

437. അദ്ധ്യായം 30:26 കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതി എങ്കിെും അതു പാെയിൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാെുന്നു.  

438. അദ്ധ്യായം 30:27 ലവട്ടുെി ിെു രാജാവില്ല എങ്കിെും അലതാലെയും അണിയണിയായി പുെലപ്പടുന്നു.  

439. അദ്ധ്യായം 30:28 പല്ലിലയ കകലകാണ്ടു പിടിൊം എങ്കിെും അതു രാജാെന്മാരുലട അരമനക ിൽ 

പാർെുന്നു.  

440. അദ്ധ്യായം 30:29 ചതമായി നടലകാള്ളുന്നതു മൂന്നുണ്ടു; ചതമായി നടെുന്നതു നാെുണ്ടു:  

441. അദ്ധ്യായം 30:30 മൃഗങ്ങ ിൽലവച്ചു ശക്തിമയെിയതും ഒന്നിന്നും വഴിമാൊത്തതുമായ സിംഹവും  

442. അദ്ധ്യായം 30:31 നായാട്ടുനായും മകാൊട്ടുലകാറ്റനും കസനയസമമതനായ രാജാവും തമന്ന.  
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443. അദ്ധ്യായം 30:32 നീ നിഗ ിച്ചു മഭാഷ്തവം പ്പവർത്തിെമയാ മദാഷ്ം നിരൂപിെമയാ ലചയ്തുമപാലയങ്കിൽ 

കകലകാണ്ടു വായ് ലപാത്തിലൊൾക.  

444. അദ്ധ്യായം 30:33 പാൽ കടഞ്ഞാൽ ലവണ്ണയുണ്ടാകും; മൂകൂ ലഞെിയാൽ മചാര വരും; മകാപം 

ഇ െിയാൽ വഴെുണ്ടാകും. 

 

അദ്ധ്യായം 31 

 

445. അദ്ധ്യായം 31:1 ലെമൂമവൽരാജാവിന്ലെ വചനങ്ങൾ; അവന്ലെ അമ്മ അവന്നു ഉപമദശിച്ചു ലകാടുത്ത 

അരു പ്പാടു.  

446. അദ്ധ്യായം 31:2 മകമന, എതു? ഞാൻ പ്പസവിച്ച മകമന എതു? എന്ലെ മനർച്ചക ുലട മകമന, എതു?  

447. അദ്ധ്യായം 31:3 സ്പ്തീകൾെു നിന്ലെ  െലത്തയും രാജാെന്മാലര നശിപ്പിെുന്നവർെു നിന്ലെ 

വഴികല യും ലകാടുെരുതു.  

448. അദ്ധ്യായം 31:4 വീഞ്ഞു കുടിെുന്നതു രാജാെന്മാർെു ലകാള്ളരുതു; ലെമൂമവമെ, രാജാെന്മാർെു 

അതു ലകാള്ളരുതു; മദയസക്തി പ്പഭുെന്മാർെു ലകാള്ളരുതു.  

449. അദ്ധ്യായം 31:5 അവർ കുടിച്ചിട്ടു നിയമം മെന്നുമപാകുവാനും അരിഷ്ടന്മാരുലട നയായം മെിച്ചുക വാനും 

ഇടവരരുതു.  

450. അദ്ധ്യായം 31:6 നശിെുമാൊയിരിെുന്നവന്നു മദയവും മമനാവയസനമുള്ളവന്നു വീഞ്ഞും ലകാടുെ.  

451. അദ്ധ്യായം 31:7 അവൻ കുടിച്ചിട്ടു തന്ലെ ദാരിപ്ദയം മെെയും തന്ലെ അരിഷ്ടത ഓർൊതിരിെയും 

ലചയ്യലട്ട.  

452. അദ്ധ്യായം 31:8 ഊമന്നു മവണ്ടി നിന്ലെ വായ് തുെെ; ക്ഷയിച്ചുമപാകുന്ന ഏവരുലടയും കാരയത്തിൽ 

തമന്ന.  

453. അദ്ധ്യായം 31:9 നിന്ലെ വായ് തുെന്നു നീതിമയാലട നയായം വിധിെ; എ ിയവന്നും ദരിപ്ദന്നും 

നയായപാെനം ലചയ്തുലകാടുെ.  

454. അദ്ധ്യായം 31:10 സാമർത്ഥയമുള്ള ഭാരയലയ ആർെു കിട്ടും? അവ ുലട വിെ മുത്തുക ിെും ഏെും.  

455. അദ്ധ്യായം 31:11 ഭർത്താവിന്ലെ ഹൃദയം അവല  വിശവസിെുന്നു; അവന്ലെ ൊഭത്തിന്നു ഒരു 

കുെവുമില്ല.  

456. അദ്ധ്യായം 31:12 അവൾ തന്ലെ ആയുഷ്കാെലമാലെയും അവന്നു തിന്മയല്ല നന്മ തമന്ന ലചയ്യുന്നു.  

457. അദ്ധ്യായം 31:13 അവൾ ആട്ടുമരാമവും ചണവും സപാദിച്ചു താല്പരയമത്താലട കകലകാണ്ടു 

മവെലചയ്യുന്നു.  

458. അദ്ധ്യായം 31:14 അവൾ കച്ചവടെപ്പൽ മപാലെയാകുന്നു; ദൂരത്തുനിന്നു ആഹാരം ലകാണ്ടുവരുന്നു.  

459. അദ്ധ്യായം 31:15 അവൾ നന്നരാവിലെ എഴുമന്നറ്റു, വീട്ടിെുള്ളവർെു ആഹാരവും മവെൊരത്തികൾെു 

ഓഹരിയും ലകാടുെുന്നു.  

460. അദ്ധ്യായം 31:16 അവൾ ഒരു നിെത്തിമന്മൽ ദൃഷ്ടിലവച്ചു അതു മമടിെുന്നു; കകമനട്ടംലകാണ്ടു അവൾ 

ഒരു മുതിരിമത്താട്ടം ഉണ്ടാെുന്നു.  

461. അദ്ധ്യായം 31:17 അവൾ  െംലകാണ്ടു അര മുെെുകയും ഭുജങ്ങല  ശക്തീകരിെയും ലചയ്യുന്നു.  

462. അദ്ധ്യായം 31:18 തന്ലെ വയാപാരം ആദായമുള്ളലതന്നു അവൾ പ്ഗഹിെുന്നു; അവ ുലട വി െു 

രാപ്തിയിൽ ലകട്ടുമപാകുന്നതുമില്ല.  

463. അദ്ധ്യായം 31:19 അവൾ വിടുത്തലെെു കക നീട്ടുന്നു; അവ ുലട വിരൽ കതിർ പിടിെുന്നു.  

464. അദ്ധ്യായം 31:20 അവൾ തന്ലെ കക എ ിയവർെു തുെെുന്നു; ദരിപ്ദന്മാരുലട അടുെമെെു കക 

നീട്ടുന്നു.  

465. അദ്ധ്യായം 31:21 തന്ലെ വീട്ടുകാലരലച്ചാല്ലി അവൾ ഹിമലത്ത മപടിെുന്നില്ല; അവ ുലട 

വീട്ടിെുള്ളവർലൊലെയും ചുവപ്പു കപ ി ഉണ്ടമല്ലാ.  

466. അദ്ധ്യായം 31:22 അവൾ തനിെു പരവതാനി ഉണ്ടാെുന്നു; ശണപടവും ധൂപ്മവസ്പ്തവും അവ ുലട ഉടുപ്പു.  

467. അദ്ധ്യായം 31:23 മദശത്തിലെ മൂപ്പന്മാമരാടുകൂലട ഇരിെുമപാൾ അവ ുലട ഭർത്താവു 

പട്ടണവാതിൽെൽ പ്പസിദ്ധ്നാകുന്നു.  
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468. അദ്ധ്യായം 31:24 അവൾ ശണവസ്പ്തം ഉണ്ടാെി വിെ്െുന്നു; അരെച്ച ഉണ്ടാെി കച്ചവടൊരലന 

ഏല്പിെുന്നു.  

469. അദ്ധ്യായം 31:25  െവും മഹിമയും അവ ുലട ഉടുപ്പു; ഭാവികാെം ഓർത്തു അവൾ പുഞ്ചിരിയിടുന്നു.  

470. അദ്ധ്യായം 31:26 അവൾ ജ്ഞാനമത്താലട വായ് തുെെുന്നു; ദയയുള്ള ഉപമദശം അവ ുലട നാവിമന്മൽ 

ഉണ്ടു.  

471. അദ്ധ്യായം 31:27 വീട്ടുകാരുലട ലപരുമാറ്റം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു മനാെുന്നു; ലവെുലത ഇരുന്നു 

അമഹാവൃത്തി കഴിെുന്നില്ല.  

472. അദ്ധ്യായം 31:28 അവ ുലട മെൾ എഴുമന്നറ്റു അവല  ഭാഗയവതി എന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു; അവ ുലട 

ഭർത്താവും അവല  പ്പശംസിെുന്നതു:  

473. അദ്ധ്യായം 31:29 അമനകം തരുണികൾ സാമർത്ഥയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു; നീമയാ അവലരല്ലാവരിെും 

മപ്ശഷ്ഠയായിരിെുന്നു.  

474. അദ്ധ്യായം 31:30 ൊവണയം വയാജവും ലസൌന്ദരയം വയർത്ഥവും ആകുന്നു; യമഹാവാഭക്തിയുള്ള സ്പ്തീമയാ 

പ്പശംസിെലപ്പടും.  

475. അദ്ധ്യായം 31:31 അവ ുലട കകക ുലട ഫെം അവൾെു ലകാടുപ്പിൻ; അവ ുലട സവതപ്പവൃത്തികൾ 

പട്ടണവാതിൽെൽ അവല  പ്പശംസിെലട്ട. 


