
 
 

Châm-ngôn 

Mục-đích: Để dạy cho người ta sự hiểu-biết, tính chính-
trực, và công-bình trong mọi điều mình làm, để dạy cho 
người chất-phác được khôn-ngoan, để cảnh-báo người trẻ 
tuổi về những trở-ngại chúng sẽ đương-đầu, và để giúp 
người khôn-ngoan trở thành các nhà lãnh-đạo tốt  

Người viết: Sa-lô-môn viết hầu hết sách nầy; A-gu-rơ và 
Lê-mu-ên có đóng góp vài bài ở phần sau. 

Ngày viết: Sa-lô-môn viết hầu hết các bài châm-ngôn nầy 
trong thời-gian đầu của triều-đại ông. 

Bối-cảnh: Đây là quyển sách có các lời khôn-ngoan; một 
sách dạy người cách sống ở đời để kinh-sợ Đức Chúa 
TRỜI bằng cách lặp đi lặp lại những tư-tưởng khôn-
ngoan. 

Câu gốc: “Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là khởi đầu của sự 
hiểu-biết; các kẻ ngu-dại khinh-bỉ sự khôn-ngoan và sự 
dạy-dỗ.” (1.7) 

Nét đặc-trưng: Sách nầy dùng các thể văn khác nhau: thi-
thố, ẩn-dụ ngắn, những câu-hỏi sắc-sảo, và những cặp 
câu thơ tiếp nhau có độ dài bằng nhau. Các thể văn khác 
gồm có phép đối chọi, so-sánh, và nhân-cách-hóa. 

Ý chính: Có kiến-thức thì tốt, nhưng “kiến-thức” (có dữ-
kiện) và “khôn-ngoan” (áp-dụng các dữ-kiện đó vào đời 
sống mình) hoàn-toàn khác-biệt. Chúng ta tích-lũy kiến-
thức, nhưng nếu không có sự khôn-ngoan, thì kiến-thức 
chúng ta có là vô dụng. Chúng ta phải học-tập cách sống 
nhờ vào mọi điều chúng ta hiểu-biết. 

Sa-lô-môn khởi sự trị-vì là vua khôn-ngoan nhất đã từng 
sống. Người đã để lại cho chúng ta một di-sản về sự khôn-
ngoan, được viết lại trong ba bộ sách: Châm-ngôn, Nhà 
Thuyết-Giáo, và Bài Ca của Sa-lô-môn. Trong các sách 
nầy, dưới sự hà-hơi của Đức Thánh-Linh, Sa-lô-môn cho 
chúng ta các nhận-thức thực-tiễn và các lời khuyên-nhủ để 
biết cách sống ở đời. 

Trong sách Châm-ngôn, Sa-lô-môn truyền lại các lời cố-
vấn thực-tiễn của mình dưới hình-thức các bài châm-
ngôn. Một câu châm-ngôn là một câu súc-tích để truyền-
đạt lẽ thật về đạo-đức. Sách Châm-ngôn là một tuyển-tập 
những lời khôn-ngoan nầy. Chủ-đề của Châm-ngôn là 
bản-thể của sự khôn-ngoan. Sa-lô-môn viết: “Sự kinh-sợ 
Đức GIA-VÊ là khởi đầu của sự hiểu-biết; các kẻ ngu-dại 
khinh-bỉ sự khôn-ngoan và sự dạy-dỗ” (1.7). Rồi vua tiếp-
tục đưa ra hằng trăm thí-dụ thực-tiễn về cách sống theo 
sự khôn-ngoan kinh-sợ Đức Chúa TRỜI. 

Châm-ngôn có nhiều đề-tài: thanh-niên và kỷ-luật, đời 
sống gia-đình, tự-chế và kháng-cự cám-dỗ, các vấn-đề 
doanh-thương, lời nói và cái lưỡi, sự nhận biết Đức Chúa 
TRỜI, hôn-nhân, việc tìm-kiếm lẽ thật, sự giàu-có và sự 
nghèo-nàn, sự vô đạo-đức, và, dĩ-nhiên, sự khôn-ngoan. 
Những câu châm-ngôn nầy là các bài thơ ngắn (thường 
theo thể cặp câu), chứa đựng lẽ phải thông-thường và các 
lời cảnh-cáo đúng thời. Mặc dầu chúng không chủ ý 
giảng-dạy giáo-lý, nhưng một người làm theo sự cố-vấn 
của chúng thì sẽ sống gần với Đức Chúa TRỜI. 

Khi quý vị đọc sách Châm-ngôn, xin hiểu rằng việc hiểu 
biết và kinh-sợ Đức Chúa TRỜI là chìa-khóa để được 

khôn-ngoan. Xin lắng nghe các tư-tưởng và các bài học 
ghi trong sách Châm-ngôn này rồi áp-dụng các lẽ thật nầy 
vào đời sống mình. Đừng chỉ đọc mà thôi, nhưng xin biến 
chúng thành hành-động. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Mục-đích của các câu châm-ngôn (1.1-1.7) 

1Những câu châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai của 
Đa-vít, vua của Y-sơ-ra-ên: 
2Để biết sự khôn-ngoan và sự dạy-dỗ, 

Để phân biệt được các lời nói hiểu-biết, 
3Để tiếp-nhận sự dạy-dỗ trong việc đối-xử khôn-ngoan, 

Sự công-chính, công-lý, và sự vô-tư; 
4Để ban sự khôn-khéo cho những kẻ giản dị, 

Cho các thanh-niên sự hiểu-biết và sự thận trọng.  
5Một kẻ khôn-ngoan sẽ nghe và tăng trưởng trong học-tập, 

Và một kẻ hiểu-biết sẽ đạt được lời khuyên khôn-ngoan, 
6Để hiểu-biết một câu châm-ngôn và một thí-dụ minh-họa, 

Các lời của người khôn-ngoan và những câu đố của họ. 
7Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là khởi đầu của sự hiểu-biết; 

Các kẻ ngu-dại khinh-bỉ sự khôn-ngoan và sự dạy-dỗ. 

Sự khôn-ngoan giữ người trẻ khỏi tai-họa (1.8-1.19) 

8Hãy nghe, con trai ta ơi, lời dạy-dỗ của cha con, 
Và đừng ruồng bỏ việc giảng-dạy của mẹ con; 

9Quả thật, chúng là vành hoa đầy ân-điển cho đầu con, 
Và là các dây chuyền quanh cổ con. 

10Con trai ta ơi, nếu các tội-nhân dụ-dỗ con, 
Đừng đồng ý. 

11Nếu chúng nói: “Đến cùng chúng tôi,  
Chúng ta hãy nằm rình máu; 
Chúng ta hãy phục-kích kẻ vô-tội mà không cần lý do; 

12Chúng ta hãy nuốt chúng như Âm-phủ, 
Cả thảy, như những kẻ đi xuống hố; 

13Chúng ta sẽ tìm mọi loại của báu; 
Chúng ta sẽ chất đầy nhà mình bằng chiến-lợi-phẩm. 

14Hãy ném số phận của anh vào chung với chúng tôi; 
Tất cả chúng ta sẽ có chung một cái túi,” 

15Thì con trai ta, đừng bước đi theo đường-lối chúng, 
Hãy giữ đôi bàn chân con khỏi lối đi của chúng; 

16Vì bàn chân của chúng chạy đến điều ác, 
Và chúng nhanh nhẩu làm máu đổ ra. 

17Quả thật, thật là vô ích để trải lưới 
Trong mắt của bất cứ một con chim nào; 

18Nhưng chúng nằm rình chính máu của chúng; 
Chúng phục-kích chính sanh-mạng của chúng. 

19Đường-lối của mọi kẻ dùng bạo-lực để kiếm của cũng 
vậy; 
Nó lấy đi mạng-sống của những kẻ có nó. 

Tiếng nói của sự khôn-ngoan (1.20-1.33) 

20Sự khôn-ngoan la lớn trong đường-phố; 
Nàng cất tiếng của nàng lên trong quảng-trường. 

21Nơi đầu của các đường ồn-ào, nàng hét to; 
Tại cửa vào những cổng trong thành, nàng thốt ra các lời 
của nàng: 

22“Những kẻ khù khờ ơi, bao lâu các ngươi sẽ còn thích 
tính đơn giản? 
Và những kẻ nhạo-báng tự lấy làm hài lòng trong việc 
nhạo-báng, 
Và những kẻ ngu-dại ghét kiến-thức? 

23“Hãy nhờ cậy sự khiển-trách của ta; 
Này, ta sẽ đổ linh ta ra trên các ngươi; 
Ta sẽ làm cho các ngươi biết các lời của ta. 

24“Bởi vì ta đã kêu gọi, các người đã từ-chối, 
Ta đã giơ tay ta ra, và không có ai chú-ý, 

25Và các ngươi đã lờ đi mọi lời khuyên của ta, 
Và đã chẳng muốn sự khiển-trách của ta; 

26Thậm-chí ta sẽ cười khi các ngươi bị tai-họa;  
Ta sẽ nhạo-báng khi sự khiếp-sợ của các ngươi đến, 

27Khi sự khiếp-sợ các ngươi đến như một cơn bão. 
Và tai-họa của các ngươi đến như một cơn gió lốc, 
Khi cảnh cùng-quẫn và nỗi thống-khổ đến trên các 
ngươi. 

28“Lúc đó, chúng sẽ kêu-cầu ta, nhưng ta sẽ không trả lời; 
Chúng sẽ tận-tụy kiếm ta, nhưng sẽ không tìm được ta. 

29Bởi vì chúng đã ghét kiến-thức, 
Và đã không chọn sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ. 

30“Chúng đã không muốn chấp-nhận lời khuyên của ta, 
Chúng đã khinh-bỉ cự-tuyệt mọi khiển-trách của ta, 

31“Vì vậy chúng sẽ ăn kết-quả của chính đường-lối chúng, 
Và sẽ bị chán ngấy các mưu-chước của chúng. 

32“Vì tính bất thường của những kẻ khù khờ sẽ giết 
chúng, 
Và sự tự-mãn của những kẻ ngu-dại sẽ hủy-diệt chúng; 

33“Nhưng kẻ lắng nghe ta sẽ cư-ngụ một cách an-toàn, 
Và sẽ được thoải mái khỏi sự khiếp-sợ về điều xấu-xa.” 

Sự khôn-ngoan là từ Đức Chúa TRỜI (2.1-2.22) 

1Hỡi con trai ta, nếu con nhận các lời nói của ta, 
Và tàng-trữ các điều-răn của ta ở trong con, 
2Thì khiến tai con chú ý đến sự khôn-ngoan, 

Hãy nghiêng tâm con về sự hiểu-biết; 
3Vì nếu con kêu xin sự nhận-thức rõ, 

Thì hãy cất lên tiếng con xin sự hiểu-biết; 
4Nếu con tìm nàng như tìm bạc, 

Và kiếm nàng như các kho châu-báu ẩn giấu; 
5Thế thì, con sẽ nhận-thức rõ sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ 

Và khám phá kiến-thức về Đức Chúa TRỜI. 
6Vì Đức GIA-VÊ cho sự khôn-ngoan; 

Từ miệng Ngài, đi ra kiến-thức và sự hiểu-biết; 
7Ngài để dành sự khôn-ngoan lành-mạnh cho kẻ ngay-

thẳng; 
Ngài là tấm khiên cho những kẻ bước đi trong liêm-
chính, 

8Bảo-vệ các con đường công-bình, 
Và Ngài bảo-tồn đường-lối của những kẻ tin-kính của 
Ngài. 

9Lúc đó, con sẽ nhận-thức rõ sự công-chính, sự công-bình, 
Tính vô-tư, và mọi nẻo lành. 

10Vì sự khôn-ngoan sẽ đi vào tâm con, 
Và kiến thức sẽ thú vị cho hồn con; 

11Sự thận-trọng sẽ canh-giữ con, 
Óc hiểu biết sẽ trông chừng con. 

12Để giải-thoát con khỏi đường-lối xấu-xa, 
Khỏi kẻ nói các điều đồi bại, 

13Khỏi những kẻ bỏ các nẻo ngay-thẳng, 
Để bước đi trong các lối tối-tăm; 

14Khỏi những kẻ vui-thích làm việc xấu-xa, 
Và vui-mừng trong sự đồi bại của điều xấu-xa; 

15Những kẻ có các nẻo quanh-co, 
Và là những kẻ cong quẹo trong các đường-lối của 
chúng; 

16Để giải-phóng con khỏi người đàn-bà lạ, 
Khỏi kẻ ngoại-tình là kẻ nịnh hót với các lời của ả; 

17Là người bỏ bầu-bạn với tuổi thanh-xuân của ả, 
Và quên đi giao-ước của Đức Chúa TRỜI của ả; 
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18Vì nhà ả chìm xuống tới sự chết, 

Và các vết chân ả dẫn đến các linh đã từ-giã cõi đời; 
19Chẳng có ai đi tới ả mà trở về, 

Chúng cũng chẳng tới các nẻo có sự sống. 
20Vì vậy con sẽ bước trong lối đi của những người thiện, 

Và giữ lấy các nẻo của kẻ công-chính. 
21Vì kẻ ngay thẳng sẽ được ở trong đất ấy, 

Và những kẻ không chỗ trách được sẽ còn ở trong đó; 
22Nhưng kẻ ác sẽ bị truất khỏi đất ấy,  

Và kẻ bội-bạc sẽ bị bứng đi khỏi đó. 

Sự khôn-ngoan thì vô giá (3.1-3.35) 

1Hỡi con trai ta, chớ quên lời giảng-dạy của ta, 
Nhưng để tâm con giữ các điều-răn của ta; 
2Trong chuỗi ngày và năm của cuộc đời, 

Sự an-bình, chúng sẽ thêm cho con. 
3Chớ để sự ân-cần và lẽ-thật lìa con; 

Buộc chúng quanh cổ của con, 
Viết chúng trên bảng tim của con. 

4Thế là con sẽ tìm được ân-huệ và tiếng tốt 
Trong cái nhìn của Đức Chúa TRỜI và loài người. 

5Hãy tin ở Đức GIA-VÊ với tất cả tâm-lòng con, 
Và đừng nương-tựa nơi sự hiểu-biết của riêng con. 

6Trong mọi đường-lối của con, hãy thừa-nhận Ngài, 
Rồi Ngài sẽ làm các nẻo-đường con thẳng. 

7Chớ khôn-ngoan theo quan-điểm riêng của con; 
Kinh-sợ Đức GIA-VÊ và lìa-bỏ điều xấu-xa. 

8Nó sẽ chữa lành cho thân-thể của con, 
Và là sự tịnh-dưỡng cho xương xóc của con. 

9Tôn kính Đức GIA-VÊ từ của cải của con, 
Và bằng trái đầu mùa của tất cả sản-vật của con; 

10Thế là các kho của con sẽ được đầy dư-dật, 
Và các thùng của con sẽ đầy tràn rượu nho mới. 

11Hỡi con trai ta, chớ bác-bỏ kỷ-luật của Đức GIA-VÊ, 
Chớ khinh ghét sự khiển-trách của Ngài, 

12Vì Đức GIA-VÊ yêu ai, Ngài khiển-trách người ấy, 
Y như một người cha, đứa con trai mà người yêu thích. 

13Phước thay cho người tìm được sự khôn-ngoan, 
Và người đạt được sự hiểu-biết,  

14Vì nàng ích hơn là bạc, 
Và lợi hơn là vàng ròng. 

15Nàng quí-báu hơn đồ kim-hoàn, 
Và không có gì con ham muốn có thể sánh với nàng. 

16Sự trường-thọ ở trong bàn tay hữu của nàng; 
Trong bàn tay tả của nàng là của cải và vinh-dự. 

17Các đường của nàng là các đường thú vị, 
Và mọi lối của nàng đều là sự bình-an. 

18Nàng là một cây sự sống cho những kẻ nắm giữ nàng; 
Và mọi người nắm chặt nàng thì hạnh-phúc. 

19Đức GIA-VÊ bởi sự khôn-ngoan đã lập trái đất; 
Bởi sự hiểu-biết Ngài đã thiết-lập các tầng trời; 

20Bởi kiến-thức của Ngài các vực sâu mở tung ra, 
Các bầu trời nhỏ sương-móc. 

21Con trai ta, chớ để các điều nầy lìa mắt con: 
Hãy giữ-gìn sự khôn-ngoan lành mạnh và sự thận-trọng, 

22Thế là chúng sẽ là sự sống cho hồn con, 
Và là đồ trang-sức cho cổ con. 

23Thế thì con sẽ bước đi an-toàn trong đường-lối của con, 
Và chân con sẽ không vấp-ngã. 

24Khi con ngồi xuống, con sẽ không sợ-hãi; 

Khi con nằm xuống, giấc-ngủ con sẽ ngọt-ngào. 
25Đừng sợ sự sợ-hãi thình-lình, 

Hay cơn bão của những kẻ ác khi nó đến; 
26Vì Đức GIA-VÊ sẽ là sự tin-cậy của con. 

Và sẽ giữ chân con khỏi bị bắt. 
27Đừng từ-chối điều lành cho những người đáng được, 

Khi con có sức quyền để làm. 
28Chớ nói với người láng-giềng con: “Đi đi và trở lại, 

Và ngày mai tôi sẽ ban nó cho,” 
Khi con đang có nó với con. 

29Đừng chế ra điều hại chống lại kẻ láng-giềng của con, 
Trong khi người ấy sống an-ninh bên cạnh con. 

30Chớ tranh-dành với bất cứ ai vô cớ, 
Khi hắn đã chẳng làm một điều gì tai-hại. 

31Chớ ghen-tị người hung-bạo, 
Và đừng chọn bất cứ đường-lối nào của hắn; 

32Vì kẻ cong queo là sự gớm-ghiếc đối với Đức GIA-VÊ, 
Nhưng Ngài thân-mật với người ngay-thẳng. 

33Sự rủa-sả của Đức GIA-VÊ ở trên nhà của kẻ độc-ác, 
Nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở các người công-chính. 

34Dẫu Ngài nhạo-báng những kẻ nhạo-báng, 
Nhưng Ngài ban ân-điển cho người đau khổ. 

35Người khôn sẽ thừa-kế vinh-dự,  
Nhưng kẻ dại sẽ biểu-lộ sự nhục-nhã. 

Khôn-ngoan có thể học được (4.1-4.27) 

1Hãy nghe, các con trai ta, lời dạy của một người cha, 
Và hãy chú-ý để các con có thể được hiểu-biết; 
2Vì ta cho các con giáo huấn lành mạnh; 

Chớ lìa bỏ lời chỉ-dạy của ta. 
3Khi ta là con trai của cha ta, 

Non dại và là con trai duy-nhất trước mắt mẹ ta, 
4Thì người đã dạy ta, và nói với ta: 

“Để tâm con giữ chặt các lời của ta; 
Giữ các của điều-răn của ta và sống; 

5Hãy đạt được sự khôn-ngoan! Hãy đạt được sự hiểu-biết; 
Chớ quên, chớ quay bỏ các lời của miệng ta. 

6Đừng bỏ rơi sự khôn-ngoan; nàng sẽ canh-giữ con; 
Hãy thương-yêu nàng; và nàng trông chừng con. 

7Khởi đầu của khôn-ngoan là: Đạt được sự khôn-ngoan; 
Và với tất cả mọi việc đạt được, hãy lấy được sự hiểu-
biết. 

8Hãy trân quí nàng; nàng sẽ nâng con lên; 
Nàng sẽ kính trọng con nếu con ôm nàng. 

9Nàng sẽ đặt trên đầu con một vòng hoa ân-điển, 
Nàng sẽ tặng con một vương-miện mỹ miều.” 

10Hãy nghe, hỡi con trai ta, và hãy chấp-nhận các lời ta, 
Và các năm của đời con sẽ là nhiều. 

11Ta đã lèo lái con trong đường-lối khôn-ngoan; 
Ta đã dẫn-dắt con trong các nẻo ngay-thẳng. 

12Khi con đi, các bước chân con sẽ không bị cản-trở; 
Và nếu con chạy, con sẽ không vấp-ngã. 

13Hãy nắm giữ lời chỉ-dạy; chớ buông ra; 
Hãy canh-giữ nàng, vì nàng là sự sống của con. 

14Đừng vào nẻo của những kẻ độc-ác, 
Và chớ tiến lên trong con đường của các kẻ xấu-xa. 

15Hãy tránh nó; chớ đi ngang qua nó; 
Quay tránh nó đi và tiếp-tục đi trên đường của con. 
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16Vì chúng không thể ngủ trừ phi chúng làm điều xấu-xa; 

Và chúng bị cướp giấc ngủ trừ phi chúng làm cho ai đó 
vấp-ngã. 

17Vì chúng ăn bánh độc-ác, 
Và uống rượu hung-bạo. 

18Nhưng lối đi của kẻ công-chính như ánh bình-minh, 
Càng lúc càng sáng hơn cho đến khi ngày trọn đầy. 

19Con đường của kẻ ác như sự tối-tăm; 
Chúng không biết chúng vấp cái gì mà ngã. 

20Hỡi con trai ta, hãy chú-ý tới các lời của ta; 
Hãy nghiêng tai con nghe các lời nói của ta. 

21Chớ để chúng khuất mắt con; 
Hãy giữ chúng ở giữa trái tim con. 

22Vì chúng là sự sống cho những kẻ tìm được chúng, 
Và sức-khỏe cho toàn-bộ thân-thể chúng. 

23Hãy canh giữ tâm con với hết thảy chuyên-cần, 
Vì từ nó chảy ra các suối sự sống. 

24Hãy dẹp ra khỏi con cái miệng dối-trá, 
Và hãy bỏ xa khỏi con đôi môi cong quẹo. 

25Hãy để đôi mắt con nhìn thẳng phía trước,  
Và dán cái nhìn của con thẳng trước mặt con. 

26Trông chừng lối đi của đôi bàn chân con, 
Và mọi lối của con sẽ được vững lập. 

27Chớ rẽ ra bên phải hay bên trái; 
Hãy quay bàn chân của con xa khỏi điều xấu. 

Cảnh-cáo về tội tình-dục (5.1-5.23) 

1Hỡi con trai ta, hãy chú-ý đến sự khôn-ngoan của ta, 
Hãy nghiêng tai con để nghe sự hiểu-biết của ta, 
2Để con có thể được thận-trọng, 

Và các môi con có thể kềm giữ kiến-thức. 
3Vì các môi của một người đàn-bà lạ nhỏ ra mật, 

Và láng hơn dầu là vòm miệng của ả; 
4Nhưng vào lúc cuối cùng, ả đắng như ngải-cứu, 

Bén như một thanh gươm hai lưỡi. 
5Hai bàn chân của ả đi xuống cõi chết; 

Các bước đi của ả bám lấy Âm-phủ. 
6Ả chẳng chiêm nghiệm con đường sự sống; 

Các lối đi của ả không ổn định, ả không biết. 
7Thế thì bây giờ, các con trai ta, hãy lắng nghe ta, 

Và chớ lìa khỏi các lời của miệng ta. 
8Hãy giữ đường của con xa khỏi ả ấy, 

Và đừng đi gần cửa nhà ả; 
9E con sẽ trao sự cường-tráng của con cho những kẻ khác, 

Và các năm của con cho kẻ tàn-ác; 
10E những kẻ xa-lạ được đầy sức mạnh của con, 

Và của đổ mồ hôi của con sẽ đi đến nhà của người lạ; 
11Và con rên-rỉ lúc cuối đời con, 

Khi xác-thịt con và thân-thể con bị tiêu-mòn, 
12Và con nói: “Lâu nay ta ghét sự giáo huấn làm sao! 

Và tâm ta đã ghét bỏ sự quở-trách! 
13“Ta đã chẳng lắng nghe tiếng của các thầy ta, 

Cũng chẳng nghiêng tai ta để nghe những kẻ chỉ-dạy ta! 
14“Ta đã hầu như đổ-nát hoàn-toàn  
Ở giữa hội-đồng và hội-chúng.” 

15Hãy uống nước từ bể của riêng con, 
Và nước chảy từ giếng của riêng con. 

16Có phải các suối nước của con phải bị phân tán ra ngoài, 
Thành các tia nước chảy trong các đường phố? 

17Hãy để chúng cho chính một mình con, 
Và không phải cho các người lạ cùng với con. 

18Hãy để vòi nước con được phước, 
Và hãy hoan-hỉ trong người vợ của thời thanh-xuân con, 

19Như con nai cái dễ thương và con hươu cái duyên-dáng. 
Hãy để đôi vú nàng thỏa-mãn con mãi mãi; 
Hãy say đắm luôn luôn với tình yêu của nàng. 

20Vì tại sao con, con trai ta, phải say đắm với một người 
đàn-bà lạ, 
Và ôm bộ ngực của một người ngoại? 

21Vì các đường-lối của một người đều ở trước mắt Đức 
GIA-VÊ, 
Ngài xem chừng mọi nẻo của hắn. 

22Chính các tội ác của kẻ độc-ác sẽ chụp giữ hắn, 
Và hắn sẽ bị bắt giữ bằng các dây tội-lỗi của hắn. 

23Hắn sẽ chết vì thiếu sự chỉ-dạy, 
Và trong sự điên-rồ lớn-lao của hắn, hắn sẽ đi lạc. 

Cảnh-cáo các hành-động khờ-dại (6.1-6.19) 

Bảo-lãnh cho con nợ (6.1-6.5) 

1Hỡi con trai ta, nếu con đã trở thành vật làm tin cho 
người láng-giềng của con, 
Đã trao vật làm tin cho một người lạ; 

2Nếu con đã bị kẹt bằng các lời của miệng con, 
Đã bị bắt bằng các lời của miệng con, 

3Thì hãy làm điều nầy, con trai ta, mà tự giải-phóng, 
Vì con đã vào trong lòng bàn tay người láng-giềng con: 
Hãy đi, hạ mình xuống, hãy nài-xin người láng-giềng 
con. 

4Đừng cho đôi mắt con ngủ, 
Cũng chớ cho các mi mắt con thiu thỉu ngủ; 

5Hãy tự thoát ra như con hoàng-dương khỏi tay thợ săn, 
Và như con chim khỏi tay người đánh bẫy chim. 

Về sự biếng-nhác (6.6-6.11) 

6Hãy đi đến loài kiến, hỡi kẻ lười, 
Hãy quan-sát các đường-lối của nó, rồi khôn-ngoan. 

7Nó không có một vị chỉ-huy-trưởng nào, 
Sĩ-quan hoặc người cai-trị, 

8Lại chuẩn-bị thực-phẩm của chúng trong mùa hè, 
Và gom nhu yếu phẩm của chúng trong mùa gặt. 

9Ngươi sẽ nằm xuống bao lâu, hỡi kẻ lười? 
Khi nào ngươi sẽ chỗi dậy từ giấc ngủ của ngươi? 

10“Ngủ một chút, thiu thỉu ngủ một chút, 
Xếp hai bàn tay một chút để nằm xuống”, 

11Rồi sự nghèo-khó của ngươi sẽ đến như một kẻ đi bộ, 
Và sự thiếu-thốn của ngươi như một người với cái 
khiên.  

Về sự gian-lận (6.12-6.19) 

12Một người không ra gì, một người gian-ác, 
Là một kẻ bước đi với cái miệng giả-dối, 

13Là kẻ nháy mắt, là kẻ ra dấu với đôi bàn chân nó, 
Là kẻ chỉ với các ngón tay nó, 

14Là kẻ với sự đồi bại trong tâm nó, liên-tục chế ra điều 
xấu-xa, 
Là kẻ gieo sự bất-hòa ra. 

15Bởi vậy, tai-họa của nó sẽ đến một cách thình-lình; 
Nó sẽ bị bẻ gãy tức thì, và sẽ không được chữa lành. 

Các điều Đức GIA-VÊ gớm-ghét (6.16-6.19) 
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16Có sáu điều Đức GIA-VÊ ghét, 

Phải, bảy điều là sự gớm-ghiếc của hồn Ngài: 
17Đôi mắt kiêu-ngạo, lưỡi nói dối, 

Và các bàn tay đổ máu vô-tội, 
18Tâm chế ra các kế-hoạch gian-ác, 

Các bàn chân chạy vội đến điều xấu-xa. 
19Một chứng-nhân giả-dối thốt ra các lời nói dối, 

Và là kẻ gieo sự bất-hòa ở giữa anh em. 

Cảnh-cáo chống sự ngoại-tình (6.20-6.35) 

20Hỡi con trai ta, hãy giữ điều-răn của cha con, 
Và chớ chối-bỏ sự dạy-dỗ của mẹ con; 

21Hãy buộc chúng liên-tục trên tâm con; 
Hãy cột chúng quanh cổ của con. 

22Khi con bước đi đây đó, chúng sẽ dẫn-dắt con; 
Khi con ngủ, chúng sẽ coi chừng con; 
Và khi con thức, chúng sẽ trò-chuyện với con. 

23Vì điều-răn là ngọn đèn, và lời dạy-dỗ là ánh-sáng, 
Và các sự quở-trách vì kỷ-luật là đường-lối của sự sống, 

24Để giữ con khỏi đàn-bà xấu-xa, 
Khỏi cái lưỡi dịu dàng của người đàn-bà lạ. 

25Đừng ham muốn sắc nó trong tâm con, 
Chớ để nó bắt con với các mí mắt của nó. 

26Vì đối với một con đĩ một người không hơn một ổ bánh-
mì, 
Và vợ của một người săn bắt cuộc đời quí báu. 

27Người ta có thể ôm lửa vào trong ngực của mình, 
Mà quần-áo của hắn không bị cháy ư? 

28Hay người ta có thể đi trên than nóng 
Mà đôi bàn chân của hắn không bị cháy xém sao? 

29Cũng thế kẻ đi vào trong(1) vợ người láng-giềng của hắn; 
Hễ ai đụng đến bà ta lại sẽ đi không bị phạt sao! 

30Người ta không khinh-bỉ kẻ trộm nếu nó ăn cắp 
Để thỏa-mãn hồn nó khi nó đói; 

31Nhưng khi nó bị bắt, nó phải trả bảy lần; 
Nó phải nộp tất cả tài-sản của nhà nó. 

32Kẻ ngoại-tình với một người đàn-bà thiếu tâm lòng của 
nó; 
Kẻ muốn hủy-diệt hồn mình làm điều đó. 

33Thương tích và ô-danh, nó sẽ tìm gặp, 
Và sự nhục-nhã của nó sẽ không được bôi mất. 

34Vì ghen tương làm người ta nổi điên, 
Và người đó sẽ không tha trong ngày báo-thù. 

35Người sẽ không nhận một của chuộc nào cả, 
Người cũng sẽ không hài lòng dẫu con cho nhiều quà. 

Các mưu-mẹo của gái điếm (7.1-7.27) 

1Hỡi con trai ta, hãy giữ các lời ta, 
Và hãy tàng-trữ các điều-răn của ta ở bên trong con. 
2Hãy giữ các điều-răn của ta và hãy sống, 

Và giáo huấn của ta như con ngươi của mắt con; 
3Hãy cột chúng nơi các ngón tay con; 

Hãy ghi chúng trên bảng tim con. 
4Hãy nói cùng sự khôn-ngoan: “Ngươi là chị-em của ta,” 

Và hãy gọi sự hiểu-biết là bạn thân của con; 
5Để chúng có thể giữ con khỏi người đàn-bà lạ, 

Khỏi kẻ lạ ấy dùng lời lẽ trơn tru.   
6Vì nơi cửa sổ của nhà ta, ta đã nhìn ra qua lưới cửa của 

                                                 
1nghĩa là: có quan hệ xác thịt  

ta, 
7Và ta đã thấy ở giữa những kẻ giản dị, 

Ta nhận ra được ở giữa những người con trai, 
Có một người trai trẻ không có tâm(2), 

8Đi dọc theo đường phố gần góc nhà ả; 
Và hắn bước trên con đường đến nhà ả, 

9Trong lúc chạng-vạng, vào chiều tối của ngày, 
Giữa đêm khuya và trong bóng tối. 

10Và kìa, một người đàn-bà ra gặp hắn, 
Ăn mặc như một con đĩ và tâm đầy mưu-kế. 

11Ả thì huyên náo và phản loạn 
Đôi bàn chân ả chẳng ở trong nhà. 

12Nay ở trên đường phố, lúc ở trong các quảng-trường, 
Và rình-rập cạnh mọi góc đường. 

13Thế là ả bắt lấy hắn và hôn hắn, 
Ả làm mặt dày và nói với hắn: 

14“Những tế-vật cho các của-lễ bình-an ở với em;  
Hôm nay, em vừa trả xong các lời hứa-nguyện; 

15“Cho nên em đã ra để đón anh, 
Để tha thiết tìm sự hiện-diện của anh, và em đã gặp anh. 

16“Em đã trải giường của em với các tấm trải, 
Với các tấm vải lanh màu của Ê-díp-tô(3). 

17“Em đã rắc giường em 
Với một-dược, lư-hội, và quế-bì. 

18“Hãy đến, chúng ta hãy uống no nê tình yêu chúng ta 
cho tới sáng; 
Chúng ta hãy vuốt ve đề làm nhau vui-thích. 

19Vì người đàn-ông đó không có ở nhà, 
Ông ta đã đi du-hành xa; 

20Ông ta đã lấy theo một túi bạc trong tay mình; 
Lúc trăng tròn, ông ta sẽ về nhà.” 

21Với nhiều câu nói thuyết phục, ả dụ-dỗ hắn, 
Với đôi môi trơn tru của ả, ả quyến-rũ hắn. 

22Tức thì hắn đi theo ả, 
Như một con bò đi đến lò giết thịt, 
Hay như một kẻ bị cùm chịu kỷ-luật của một kẻ ngu-dại, 

23Cho đến khi một mũi tên xuyên qua lá gan hắn; 
Như một con chim vội lao vào bẫy, 
Thế là hắn không biết rằng mạng mình sẽ mất. 

24Bởi vậy bây giờ, các con trai ta, hãy nghe ta, 
Và hãy chú-ý đến các lời của miệng ta. 

25Đừng để tâm các con xoay vào các đường-lối của ả; 
Chớ đi lạc vào trong các nẻo của ả. 

26Vì ả đã ném xuống nhiều người bị thương trí mạng, 
Và những kẻ bị ả giết thì rất nhiều. 

27Nhà của ả là con đường đến Âm-phủ, 
Xuống đến các phòng có sự chết. 

Sự khen-ngợi sự khôn-ngoan (8.1-8.36) 

1Không phải khôn-ngoan gọi, 
Và hiểu-biết lên tiếng của nàng à? 
2Trên đỉnh các nơi cao, bên cạnh đường, 

Nơi các nẻo gặp, nàng lấy chỗ của nàng; 
3Bên cạnh các cổng, nơi chỗ vào của thành, 

Tại những cửa vào, nàng la lên: 
4“Cùng các ngươi, ôi loài người, ta gọi, 

Và tiếng gọi của ta là cho những con trai của người ta. 

                                                 
2hay: thiếu sự hiểu-biết  
3Ai Cập 
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5“Hỡi những kẻ giản dị, biết cách thận-trọng; 

Và, hỡi những kẻ ngu-dại, biết rõ sự khôn-ngoan. 
6“Hãy nghe, vì ta sẽ nói các điều cao thượng; 

Và khi mở đôi môi ta sẽ nói ra các điều đúng; 
7“Vì miệng ta sẽ thốt ra sự thật; 

Và gian-ác là gớm-ghiếc đối với đôi môi của ta. 
8“Mọi lời thốt ra của miệng ta đều là trong sự công-chính; 

Không có gì cong queo hay bại-hoại trong chúng. 
9“Chúng hết thảy là rõ-ràng đối với kẻ hiểu-biết, 

Và đúng đối với những người tìm kiếm tri-thức. 
10“Hãy nhận lời chỉ-dẫn của ta, thay vì bạc, 

Và tri-thức thay vì vàng chọn-lọc nhất. 
11“Vì khôn-ngoan tốt hơn châu-ngọc, 

Và mọi sự mà người ta ham-muốn không thể sánh được 
với nàng. 

12“Ta, sự khôn-ngoan, ngụ với sự thận-trọng, 
Và ta tìm gặp tri-thức và sự chín-chắn. 

13“Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là ghét điều xấu-xa: 
Sự kiêu-ngạo, sự ngạo-mạn, và đường lối xấu-xa, 
Và cái miệng đồi-bại, ta ghét. 

14“Lời khuyên là của ta và sự khôn-ngoan lành-mạnh; 
Ta là sự hiểu-biết, quyền-năng là của ta. 

15“Bởi ta, các vua trị-vì, 
Và các nhà cầm-quyền ra sắc-lệnh công-bình. 

16“Bởi ta, những ông hoàng cai-trị, và những kẻ quý-tộc, 
Hết thảy những ai phán-xét đúng đắn. 

17“Ta thương-yêu những kẻ yêu-thương ta, 
Và những kẻ siêng-năng tìm-kiếm ta sẽ tìm được ta. 

18“Giàu-có và danh-dự ở với ta, 
Của-cải bền-lâu và sự công-chính. 

19“Trái của ta tốt hơn vàng, ngay cả vàng ròng, 
Và hoa-lợi ta hơn bạc chọn-lọc nhất. 

20“Ta bước đi trong đường-lối của sự công-chính, 
Ở giữa các nẻo của công-lý, 

21Để phú cho những kẻ yêu-thương ta của-cải, 
Mà ta có thể chất đầy các kho-tàng của chúng. 

22“Đức GIA-VÊ đã chiếm-hữu ta ở lúc bắt đầu của 
đường-lối Ngài, 
Trước khi các việc làm của Ngài bắt đầu từ đây. 

23“Từ trước vô-cùng ta được vững-lập, 
Từ ban đầu, từ các thời-điểm sớm nhất của trái đất. 

24“Khi đã chẳng có các vực sâu, ta đã được sinh ra, 
Khi đã chẳng có các suối đầy dẫy nước. 

25“Trước khi các núi đã được ổn-định, 
Trước khi các đồi, ta đã được sinh ra: 

26Trong khi Ngài đã chưa tạo nên trái đất và những chỗ 
bên ngoài, 
Cũng chưa có hạt bụi đầu-tiên của thế gian. 

27“Khi Ngài đã vững-lập các tầng trời, thì ta đã ở đó, 
Khi Ngài đã khắc một vòng tròn trên mặt vực sâu, 

28Khi Ngài đã làm cho vững-chắc các bầu trời ở bên trên. 
Khi các suối của vực sâu đã trở nên mạnh, 

29Khi Ngài đã vạch biên-giới cho biển, 
Ngõ hầu nước chẳng vi-phạm miệng Ngài, 
Khi Ngài đã vẽ đường giới-hạn các nền-tảng của trái đất, 

30Thì ta đã ở cạnh Ngài, như một thợ chính; 
Và hằng ngày ta đã là sự vui-thích của Ngài, 
Vui-mừng luôn luôn trước mặt Ngài, 

31Vui-mừng vì thế gian, trái đất của Ngài, 
Và vui-thích của ta trong những con trai loài người. 

32“Bởi vậy bây giờ, hỡi các con trai, hãy lắng-nghe ta, 
Vì phước cho những kẻ giữ các đường-lối của ta. 

33“Hãy chú-ý tới lời chỉ-dẫn và hãy là khôn-ngoan, 
Và chớ nên lơ là nó. 

34“Phước cho kẻ lắng nghe ta, 
Canh giữ hằng ngày tại các cổng của ta, 
Chờ đợi nơi cột cửa của ta. 

35“Vì kẻ tìm được ta tìm được sự sống, 
Và nhận được ân-huệ từ Đức GIA-VÊ. 

36“Nhưng kẻ phạm-tội chống lại ta tự làm tổn-hại; 
Mọi kẻ ghét ta yêu sự chết." 

Sự khôn-ngoan là phần-thưởng của chính nó (9.1-9.18) 

1Khôn-ngoan đã xây cất nhà nàng, 
Nàng đã đẽo ra bảy cột trụ của nàng. 
2Nàng đã chuẩn-bị thức ăn của nàng, nàng đã pha rượu 

của nàng, 
Nàng cũng đã dọn bàn của nàng xong; 

3Nàng đã sai các tớ gái của nàng đi, nàng gọi 
Từ các đỉnh những nơi cao của thành: 

4“Hễ ai là người giản dị, kẻ đó hãy rút vào đây!” 
Cùng những kẻ không có sự hiểu-biết, nàng nói: 

5“Hãy đến, hãy ăn thức ăn của ta, 
Và hãy uống rượu nho ta đã pha. 

6“Bỏ sự ngu-dại đi và hãy sống, 
Và hãy tiến đi trong đường-lối của sự hiểu-biết.” 

7Người sửa kẻ nhạo-báng nhận lấy sự sỉ-nhục cho mình; 
Và người quở-trách kẻ ác nhận lấy vết nhơ cho mình. 

8Chớ quở-trách kẻ nhạo-báng, e nó ghét con; 
Quở-trách người khôn-ngoan, rồi nó sẽ thương con. 

9Chỉ-dẫn cho kẻ khôn-ngoan, nó sẽ còn khôn-ngoan hơn; 
Dạy người công-chính, rồi nó sẽ tăng tiến việc học. 

10Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là khởi đầu sự khôn-ngoan, 
Và kiến-thức về Đấng Thánh là sự hiểu-biết. 

11Vì bởi ta, những ngày của con sẽ được nhân thêm, 
Và các năm của cuộc đời sẽ được thêm vào cho con. 

12Nếu con khôn-ngoan, con khôn-ngoan cho chính con; 
Nếu con nhạo-báng, một mình con sẽ gánh lấy nó. 

13Người đàn-bà dại-dột thật là huyên-náo; 
Bà ta giản dị, và không biết gì cả.  

14Bà ta ngồi nơi cửa vào nhà bà, 
Trên một cái ghế cạnh các nơi cao của thành, 

15Gọi những người đi ngang qua, 
Là những kẻ đang đi thẳng trên lối đi của mình: 

16“Hễ ai giản dị, người đó hãy tẽ vào đây,” 
Và với người không có sự hiểu-biết, bà ta nói: 

17“Nước ăn-cắp thật là ngọt-ngào, 
Và bánh ăn vụng thật là thích-thú.” 

18Nhưng hắn không biết rằng những kẻ chết ở đó, 
Rằng những khách của bà đều ở trong các vực sâu của 
Âm-phủ. 

Các câu châm-ngôn của Sa-lô-môn (10.1-22.16) 

Tương-phản giữa người công-chính và kẻ xấu-xa (10.1-
10.32) 

1Các câu châm-ngôn của Sa-lô-môn, 
Một người con trai khôn-ngoan làm cho cha vui, 
Nhưng đứa con trai ngu-ngốc là nỗi sầu-khổ của 

mẹ nó. 
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2Kho tàng của sự gian-ác chẳng sinh lợi, 

Nhưng sự công-chính giải-thoát khỏi sự chết. 
3Đức GIA-VÊ không để hồn người công-chính đói, 

Nhưng Ngài đẩy qua một bên sự thèm-thuồng của kẻ ác. 
4Nghèo thay kẻ làm việc với bàn tay chểnh-mảng, 

Nhưng tay kẻ siêng-năng làm ra sự giàu-có. 
5Kẻ thu gom trong mùa hè là một đứa con trai hành-động 

khôn, 
Nhưng kẻ ngủ trong mùa gặt là một đứa con trai hành-
động nhục-nhã. 

6Phước ở trên đầu người công-chính, 
Nhưng miệng kẻ ác che giấu bạo-động. 

7Ký ức của người công-chính có phước, 
Nhưng tên của kẻ ác sẽ thối-rữa. 

8Kẻ khôn-ngoan có lòng sẽ nhận các mạng-lệnh, 
Nhưng kẻ ngu-ngốc nói lảm-nhảm sẽ bị ném xuống. 

9Người bước đi trong sự liêm-chính sẽ bước đi an toàn, 
Nhưng kẻ làm đường-lối của mình đồi-bại sẽ bị khám 
phá. 

10Người mà nháy con mắt gây rắc-rối, 
Và một kẻ ngu-ngốc nói lảm-nhảm sẽ bị ném xuống. 

11Miệng người công-chính là nguồn sống, 
Nhưng miệng của kẻ ác che giấu bạo-động. 

12Sự căm-ghét khuấy động sự xung-đột, 
Nhưng tình thương bao-phủ mọi vi-phạm. 

13Trên đôi môi người nhận-thức rõ, người ta tìm thấy sự 
khôn-ngoan, 
Nhưng cây roi thì dành cho lưng của kẻ thiếu hiểu-biết. 

14Các người khôn-ngoan tích-trữ kiến-thức, 
Nhưng với miệng kẻ ngu-dại, sự đổ nát đến kề bên. 

15Tài-sản người giàu là thành-trì của hắn; 
Sự đổ nát của kẻ nghèo là sự nghèo-nàn của họ. 

16Tiền công của người công-chính là sự sống, 
Lợi-tức của kẻ ác là hình-phạt. 

17Người ở trên nẻo sự sống là kẻ chú ý tới lời chỉ-dạy, 
Nhưng kẻ bỏ sự quở-trách đi vào con đường lầm-lạc. 

18Kẻ che giấu sự căm-ghét có đôi môi nói dối, 
Và kẻ phao lời vu-khống là một kẻ ngu-dại. 

19Khi có nhiều lời thì sự vi-phạm không thể tránh được, 
Nhưng kẻ kiềm-chế đôi môi của mình là khôn-ngoan. 

20Lưỡi của người công-chính như bạc hảo-hạng; 
Tâm của kẻ ác có ít giá-trị. 

21Đôi môi của người công-chính nuôi nhiều người, 
Nhưng các kẻ ngu-dại chết vì thiếu hiểu-biết. 

22Chính sự ban phước của Đức GIA-VÊ làm cho giàu-có, 
Và Ngài chẳng thêm đau-khổ vào nó. 

23Làm điều ác thì như trò chơi đối với một kẻ ngu-dại; 
Và sự khôn-ngoan đối với một kẻ hiểu-biết thì cũng thế. 

24Điều gì kẻ ác sợ sẽ đến trên hắn, 
Và ước-muốn của người công-chính sẽ được ban cho. 

25Khi gió lốc thổi qua, kẻ ác không còn nữa, 
Nhưng người công-chính có một cái nền-tảng đời đời. 

26Như giấm đối với răng, và khói đối với mắt, 
Kẻ lười đối với những người sai nó đi cũng vậy. 

27Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ kéo dài các ngày, 
Nhưng các năm của kẻ ác sẽ bị làm ngắn lại. 

28Hy-vọng của người công-chính là sự vui-vẻ, 
Nhưng sự trông-đợi của kẻ ác tàn-rụi. 

29Đường-lối của Đức GIA-VÊ là đồn lũy cho kẻ ngay-
thẳng, 
Nhưng sự đổ nát là đồn lũy cho những kẻ làm ác. 

30Người công-chính sẽ không bao giờ lay-chuyển, 
Nhưng kẻ ác sẽ không ở trong xứ. 

31Miệng của người công-chính chảy ra sự khôn-ngoan, 
Nhưng lưỡi của đồi-bại sẽ bị cắt bỏ. 

32Đôi môi người công-chính đem tới điều có thể chấp-
nhận được, 
Nhưng miệng kẻ ác, điều đồi-bại. 

Tương-phản giữa người ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (11.1-
11.31) 

1Cái cân sai là điều ghê-tởm đối với Đức GIA-VÊ, 
Nhưng cái cân đúng là điều vui-thích của Ngài. 
2Khi sự kiêu-ngạo đến, thì sự ô-nhục cũng đến; 

Nhưng với người khiêm-nhường là sự khôn-ngoan. 
3Sự liêm-chính của những kẻ ngay thẳng sẽ dẫn-dắt họ, 

Nhưng sự sai trái của những kẻ xảo-trá sẽ hủy-diệt 
chúng. 

4Sự giàu-có không làm lợi trong ngày thạnh-nộ, 
Nhưng sự công-chính giải-thoát khỏi sự chết. 

5Sự công-chính của người không chỗ trách sẽ làm trơn tru 
đường-lối của hắn, 
Nhưng kẻ ác sẽ ngã bởi chính sự gian-ác của hắn. 

6Sự công-chính của các người ngay-thẳng sẽ giải-thoát họ, 
Song những kẻ xảo-trá sẽ bị bắt bởi chính lòng tham của 
chúng. 

7Khi kẻ ác chết, sự trông mong của hắn sẽ tàn-rụi, 
Và hy-vọng của những kẻ mạnh tiêu-tàn. 

8Người công-chính được cứu khỏi bị rắc-rối, 
Nhưng kẻ ác sa vào chỗ của nó. 

9Với cái miệng, kẻ không tin-kính diệt kẻ láng-giềng hắn, 
Nhưng nhờ kiến-thức người công-chính sẽ được giải 
cứu. 

10Khi người công-chính thuận lợi, thì thành ấy mừng-rỡ; 
Và khi những kẻ ác chết, thì có sự reo hò vui-vẻ. 

11Nhờ người ngay thẳng chúc phước, một thành được 
nâng lên, 
Nhưng bởi miệng kẻ ác, nó bị kéo đổ xuống. 

12Kẻ khinh-bỉ người láng-giềng của mình thiếu ý thức, 
Nhưng người hiểu-biết giữ sự im-lặng. 

13Người đi đó đây làm kẻ mách lẻo tiết-lộ các điều kín, 
Nhưng người trung-tín trong linh che giấu vấn-đề. 

14Khi không có sự chỉ-đạo, dân-chúng ngã, 
Nhưng có nhiều người khuyên-bảo, thì có sự giải-cứu. 

15Kẻ làm vật thế chân cho người lạ chắc sẽ đau khổ vì nó, 
Nhưng kẻ ghét làm vật thế chân thì an-toàn. 

16Một người đàn-bà khoan-dung có được danh-dự, 
Còn các người đàn-ông bạo hành thì có được của cải. 

17Người nam khoan-dung làm điều tốt cho hồn của mình; 
Nhưng người nam độc-ác gây rắc-rối cho xác-thịt của 
mình. 

18Kẻ ác kiếm được các loại tiền công lừa-dối, 
Nhưng người gieo công-chính được phần-thưởng thật. 

19Người kiên-định trong sự công-chính sẽ đạt tới sự sống, 
Còn kẻ đeo-đuổi điều xấu sẽ đem đến cái chết cho mình. 

20Những kẻ đồi bại trong tâm là ghê-tởm đối với Đức 
GIA-VÊ; 
Nhưng các kẻ bước đi không thể chê là vui-thú của 
Ngài. 

21Chắc-chắn rằng người xấu-xa sẽ không được tha, 
Nhưng dòng-dõi của người công-chính sẽ được giải-cứu. 

22Như vòng bằng vàng nơi mõm lợn, 
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Một người đàn-bà đẹp mà thiếu thận-trọng thì cũng thế, 
23Sự ao-ước của người công-chính chỉ là thiện; 

Nhưng sự trông đợi của kẻ ác là cơn thạnh-nộ. 
24Có người rải ra, nhưng lại càng tăng thêm nhiều hơn; 

Và cũng có kẻ giữ lại cái gì hợp lẽ phải, nhưng kết-quả 
chỉ là thiếu-thốn. 

25Hồn người ban phước sẽ được thịnh-vượng,  
Và người cho nước, chính mình sẽ được nước. 

26Người từ chối thóc lúa, dân sẽ rủa người, 
Nhưng phước sẽ ở trên đầu người bán nó. 

27Người mà chuyên-cần tìm kiếm điều thiện, tìm kiếm ân-
huệ; 
Nhưng người tìm kiếm điều xấu, nó sẽ đến cùng người. 

28Người tin ở của-cải mình sẽ ngã, 
Nhưng người công-chính sẽ hưng-thịnh như lá cây xanh. 

29Người khuấy-rối nhà của mình sẽ thừa-kế gió; 
Và kẻ dại sẽ là tôi-tớ cho người có tâm-lòng khôn-
ngoan. 

30Quả của người công-chính là cây sự sống, 
Và người khôn-ngoan thắng được các hồn. 

31Nếu người công-chính sẽ được thưởng trên trái đất, 
Thì kẻ ác và tội-nhân sẽ bị nhiều hơn biết bao! 

Tương-phản giữa người ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (12.1-
12.28) 

1Ai ưa kỷ-luật là ưa kiến-thức, 
Nhưng kẻ ghét sự khiển-trách là ngu-ngốc. 
2Người lành sẽ được ân-huệ từ Đức GIA-VÊ, 

Nhưng ngài sẽ kết-án người chế ra điều xấu-xa. 
3Một người sẽ không được vững-lập bởi sự độc-ác, 

Nhưng rễ của người công chính sẽ không bị chuyển dời. 
4Vợ tuyệt vời là vương-miện của chồng của bà, 

Nhưng vợ làm chồng xấu-hổ giống như sự mục-nát 
trong xương chồng. 

5Tư-tưởng người công-chính là chính đáng, 
Nhưng các lời khuyên của kẻ ác thì lừa-dối. 

6Các lời những kẻ ác nằm chờ máu, 
Nhưng miệng những người ngay thẳng sẽ giải-cứu họ. 

7Các kẻ ác bị lật-đổ và không còn nữa, 
Nhưng nhà người công-chính sẽ đứng vững. 

8Một người sẽ được khen tùy theo sự sáng-suốt của mình, 
Nhưng người có tâm đồi-bại sẽ bị khinh-bỉ. 

9Người được quí-trọng ít và có tôi-tớ là tốt hơn 

Người tôn kính chính mình mà thiếu bánh mì. 
10Người công-chính xem trọng sự sống của thú-vật mình, 

Nhưng lòng thương-xót của kẻ ác là sự độc-ác. 
11Người xới đất của mình sẽ có dư-dật bánh mì, 

Nhưng kẻ theo đuổi các điều hư không thiếu tâm-lòng. 
12Kẻ ác ham của cướp của những kẻ xấu-xa, 

Nhưng rễ của người công-chính sinh trái. 
13Một người xấu-xa bị mắc bẫy bởi sự vi-phạm của đôi 

môi hắn, 
Nhưng người công-chính sẽ thoát khỏi rắc-rối. 

14Một người sẽ được thỏa-mãn với điều tốt bởi trái của 
miệng mình, 
Và các việc làm của các bàn tay của một người sẽ trở lại 
cùng hắn. 

15Đường-lối kẻ ngu-dại là đúng trong mắt của hắn, 
Nhưng người khôn-ngoan là một kẻ biết nghe lời 
khuyên. 

16Sự làm bực mình của kẻ ngu-dại được biết tức khắc, 
Nhưng người thận-trọng che-lấp sự sỉ-nhục. 

17Người thở ra lẽ thật nói điều đúng, 
Nhưng kẻ làm chứng gian nói điều gian-dối. 

18Có kẻ nói ẩu như lưỡi kiếm đâm, 
Nhưng lưỡi của người khôn-ngoan đem lại việc chữa 
lành. 

19Các môi chân-thật sẽ được thiết-lập mãi mãi, 
Nhưng cái lưỡi nói dối chỉ tồn tại trong một thoáng. 

20Lừa đảo ở trong tâm của những kẻ chế ra điều xấu-xa, 
Nhưng các người khuyên-lơn hòa-thuận có niềm vui. 

21Chẳng có tai-hại nào xảy đến cho người công-chính, 
Nhưng những kẻ ác có đầy rắc-rối. 

22Đôi môi nói dối là ghê-tởm đối với Đức GIA-VÊ, 
Nhưng những kẻ đối-xử một cách trung-tín là sự vui-thú 
của Ngài. 

23Người thận-trọng che-đậy kiến-thức, 
Nhưng tâm những kẻ ngu-dại công-bố sự dại-dột. 

24Bàn tay của người siêng-năng sẽ cai-trị, 
Nhưng bàn tay tà tà sẽ bị cưỡng-bách lao-động. 

25Nỗi khắc khoải trong tâm một người đè nặng nó, 
Nhưng một lời lành khiến nó vui-vẻ. 

26Người công-chính là người dẫn đường cho người láng-
giềng của mình, 
Nhưng đường-lối những kẻ ác làm chúng lầm-lạc. 

27Người lười-biếng không nướng mồi mình đã săn,  
Nhưng của quí-báu của một người là sự siêng-năng. 

28Trong đường-lối của sự công-chính là sự sống, 
Và trong đường đi của nó không có sự chết. 

Tương-phản giữa người ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (13.1-
13.25) 

1Đứa con trai khôn chấp-nhận kỷ-luật của cha nó, 
Nhưng kẻ nhạo-báng không nghe lời quở-trách. 
2Nhờ thành-quả của miệng mình, một người ăn 

điều lành, 
Nhưng hồn của kẻ xảo-trá là sự bạo-lực. 

3Người canh-giữ miệng mình duy trì sinh-mạng của mình; 
Kẻ mở rộng đôi môi của mình, sự đổ nát là của hắn. 

4Hồn của kẻ làm-biếng khao-khát và chẳng được gì cả, 
Nhưng hồn của người siêng-năng được mập ra. 

5Người công-chính ghét sự giả-dối, 
Nhưng kẻ ác hành-động ghê-tởm và nhục-nhã. 

6Sự công-chính giữ người có đường-lối không chê được, 
Nhưng sự gian-ác lật-đổ tội nhân. 

7Có kẻ làm bộ giàu-có mà chẳng có gì hết, 
Còn kẻ khác làm bộ nghèo-khó, nhưng có của-cải nhiều. 

8Giá chuộc sinh-mạng của một người là của-cải của hắn, 
Nhưng kẻ nghèo chẳng hề nghe quở-trách. 

9Sự sáng của người công-chính rọi sáng, 
Nhưng đèn của kẻ độc-ác bị tắt đi. 

10Chẳng một cái gì đến từ lòng tự-phụ ngoài sự xung-đột, 
Nhưng ở với những người chịu nhận lời khuyên-dạy là 
sự khôn-ngoan. 

11Tài-sản kiếm được do gian-lận teo lại, 
Nhưng người gom-góp bằng lao-động tăng nó thêm. 

12Hy-vọng bị trì-huỡn làm cho tim bị bệnh, 
Nhưng ước-ao được thỏa-mãn là cây sự sống. 

13Kẻ khinh-dể lời dạy sẽ mắc nợ nó, 
Nhưng người kinh-sợ điều răn sẽ được ban thưởng. 

14Sự dạy-dỗ của người khôn-ngoan là nguồn sống, 
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Để tránh khỏi bẫy của sự chết. 

15Sự hiểu-biết tốt sinh ra ân-huệ, 
Nhưng đường lối kẻ xảo-trá là gian-khổ. 

16Mọi người thận-trọng đều hành-động với sự hiểu-biết, 
Nhưng kẻ ngu-ngốc gieo rắc sự dại-dột. 

17Một kẻ đưa tin mà gian-ác sa vào nghịch-cảnh, 
Nhưng một sứ giả trung-tín đem đến sự chữa-lành. 

18Sự nghèo-khổ và sỉ-nhục sẽ đến với kẻ xao-lãng kỷ-luật, 
Nhưng kẻ xem trọng quở-trách sẽ được kính-trọng. 

19Sự ước-ao được thực-hiện thì ngọt-ngào cho phần hồn, 
Nhưng lìa-bỏ điều xấu-xa là ghê-tởm cho các kẻ ngu-dại. 

20Kẻ bước đi với các người khôn-ngoan sẽ khôn-ngoan, 
Nhưng bọn người ngu-dại sẽ chịu tai-hại. 

21Nghịch-cảnh đuổi theo các tội-nhân. 
Nhưng người công-chính sẽ được thưởng sự thịnh-
vượng. 

22Người lành để của lại cho con trai của con trai mình, 
Còn của-cải của tội nhân được cất giữ cho kẻ công-chính. 

23Thực phẩm dồi dào ở trong đất chưa gieo của kẻ nghèo, 
Nhưng có cái gì đó bị tiêu mất bởi sự không công-bình. 

24Kẻ không dùng roi của hắn ghét con trai của hắn, 
Nhưng kẻ yêu nó ân-cần kiếm nó bằng kỷ-luật. 

25Người công-chính ăn đến khi hồn mình thỏa-mãn, 
Còn bao tử của kẻ ác thì muốn hoài. 

Tương-phản giữa người ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (14.1-
14.35) 

1Người nữ khôn-ngoan xây-cất nhà của mình; 
Nhưng đứa ngu-dại phá-hủy nó với hai bàn tay của 
mình. 

2Kẻ đi trong sự ngay-thẳng của nó kinh-sợ Đức GIA-VÊ, 
Nhưng kẻ cong quẹo trong các lối mình đi khinh-bỉ 
Ngài. 

3Trong miệng của kẻ ngu-dại có cây roi cho lưng của hắn, 
Nhưng môi của những người khôn-ngoan bảo-tồn họ. 

4Ở đâu không có bò, ở đó máng cỏ sạch; 
Nhưng bởi sức mạnh của con bò có thêm nhiều hoa lợi. 

5Người chứng trung-thành sẽ không nói dối, 
Nhưng nhân chứng gian thở ra các lời nói dối. 

6Kẻ nhạo-báng tìm khôn-ngoan, và không được gì, 
Nhưng kiến-thức là dễ-dàng cho người hiểu-biết. 

7Hãy rời khỏi sự hiện-diện của kẻ ngu-dại, 
Nếu không con sẽ không nhận-thức rõ các lời của tri-
thức. 

8Sự khôn-ngoan của người thận-trọng là để hiểu đường-lối 
của mình, 
Nhưng sự điên-rồ của những kẻ ngu-dại là sự đánh-lừa. 

9Những kẻ ngu-dại chế-giễu lỗi-lầm, 
Nhưng ý-muốn tốt ở trong vòng các người ngay thẳng. 

10Tâm biết sự cay-đắng của riêng nó, 
Và một người lạ không chia-sẻ niềm vui của nó. 

11Nhà của kẻ độc-ác sẽ bị hủy-diệt, 
Nhưng lều của người ngay-thẳng sẽ được hưng-thịnh. 

12Có một con đường dường như đúng cho một người, 
Nhưng sự cuối-cùng của nó là con đường của sự chết. 

13Cả trong tiếng cười, lòng vẫn có thể đang đau-đớn,  
Và điểm cuối của niềm vui có thể là đau buồn. 

14Kẻ tuột hậu trong tâm sẽ no nê với lối đi của riêng hắn, 
Nhưng người tốt sẽ được thỏa-mãn với lối đi của mình. 

15Kẻ giản dị tin mọi sự, 
Nhưng người thận-trọng xem-xét kỹ bước đi của mình. 

16Người khôn-ngoan cẩn-thận và tránh khỏi sự xấu-xa, 
Nhưng kẻ ngu thì ngạo-mạn và cẩu-thả. 

17Người nông nỗi hành-động ngu-xuẩn, 
Và kẻ có các mưu ác bị ghét bỏ. 

18Kẻ giản dị thừa-kế sự dại-dột, 
Nhưng người thận-trọng được đội mão kiến-thức. 

19Kẻ xấu-xa sẽ gập mình trước người hiền-lành, 
Và kẻ ác gập mình tại các cổng của người công-chính. 

20Người nghèo bị ngay cả người láng-giềng của mình 
ghét, 
Song những người thích các người giàu thì nhiều. 

21Kẻ khinh-bỉ người láng-giềng của mình phạm tội, 
Nhưng hạnh-phúc thay người khoan-dung với kẻ nghèo. 

22Há những kẻ mưu toan điều xấu sẽ không lầm lạc sao? 
Nhưng những người nghĩ ra điều tốt sẽ được sự tử-tế và 
lẽ-thật. 

23Trong mọi lao-nhọc đều có lợi-ích, 
Nhưng nói suông chỉ dẫn đến nghèo-nàn. 

24Vương-miện của người khôn-ngoan là sự giàu-có của 
họ, 
Nhưng sự dại-dột của những kẻ ngu là sự ngu-xuẩn. 

25Chứng nhân chân-thật cứu mạng người, 
Nhưng kẻ thở ra các lời nói dối là xảo-trá. 

26Trong sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ có sự tin-cậy mạnh-mẽ, 
Và con cái của Ngài sẽ có nơi ẩn-trú. 

27Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là nguồn sống, 
Để người ta tránh được các loại bẫy của sự chết. 

28Vinh-quang của một vì vua ở trong đám dân, 
Nhưng sự tàn rụi của một chúa ở trong sự đói-kém của 
dân. 

29Người chậm giận hiểu-biết lớn, 
Nhưng kẻ nông nỗi đề cao ngu-xuẩn. 

30Một tâm bình-tịnh là sự sống cho thân-thể, 
Nhưng đam mê là sự mục-nát cho bộ xương. 

31Người hà-hiếp kẻ nghèo làm nhục Đấng Tạo-hóa của 
mình, 
Nhưng người khoan-dung với kẻ thiếu-thốn tôn-kính 
Ngài. 

32Kẻ độc-ác bị đánh ngã bởi việc làm sai của hắn, 
Nhưng người công-chính có chỗ ẩn-trú khi người chết.  

33Sự khôn-ngoan nằm trong tâm người có sự hiểu-biết, 
Nhưng ở trong đám người ngu-dại nó được làm lộ ra. 

34Sự công-chính nâng cao một đất nước, 
Nhưng tội lỗi là sự nhục-nhã cho bất cứ một dân-tộc 
nào. 

35Ân-huệ của vua cho đứa hầu hành-động khôn-ngoan, 
Nhưng cơn giận của vua cho kẻ hành-động xấu hổ. 

Sự tương-phản giữa người ngay-thẳng và kẻ ác-độc (15.1-
15.33) 

1Lời đáp êm-dịu làm nguôi cơn thịnh-nộ, 
Nhưng lời nhức-nhối khích-động cơn giận-dữ. 
2Lưỡi của người khôn khiến kiến-thức chấp-nhận 

được, 
Nhưng miệng của những kẻ ngu-dại phun ra sự điên-rồ. 

3Những mắt của Đức GIA-VÊ ở trong mọi chỗ, 
Xem-xét kẻ xấu-xa và người hiền-lành. 

4Lưỡi chữa lành là cây sự sống, 
Nhưng lưỡi đồi bại nghiền-nát linh. 

5Kẻ ngu-dại bác-bỏ kỷ-luật của cha hắn, 
Nhưng kẻ xem trọng sự quở-trách là khôn-ngoan. 
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6Nhiều của cải ở trong nhà của người công-chính, 

Nhưng rắc-rối thì ở trong lợi tức của kẻ độc-ác. 
7Đôi môi của người khôn-ngoan truyền ra kiến-thức, 

Nhưng tâm của những kẻ ngu-dại thì không như thế. 
8Hiến-tế của kẻ độc-ác là ghê-tởm đối với Đức GIA-VÊ, 

Nhưng sự cầu-nguyện của người ngay là vui-thú của 
Ngài. 

9Đường-lối kẻ độc-ác là ghê-tởm đối với Đức GIA-VÊ, 
Nhưng Ngài yêu người theo đuổi sự công-chính. 

10Kỷ-luật nghiêm-khắc là cho kẻ bỏ rơi đường-lối ấy; 
Kẻ ghét lời quở-trách sẽ chết. 

11Âm-phủ và Chốn Hủy-diệt phơi ra trước mặt Đức GIA-
VÊ, 
Tâm-lòng của các con trai của A-đam còn hơn bao 
nhiêu! 

12Kẻ nhạo-báng không ưa người quở-trách mình; 
Hắn sẽ không đi đến người khôn-ngoan. 

13Một trái tim vui-mừng làm cho mặt mày hớn-hở, 
Nhưng trong sự buồn-bã của tâm, linh bị vỡ. 

14Trí của người thông-minh tìm kiến-thức, 
Nhưng miệng của những kẻ ngu-dại cứ ăn sự điên-rồ. 

15Mọi ngày của người đau-khổ đều xấu, 
Nhưng trái tim hớn-hở có yến-tiệc liên-miên. 

16Có một chút kinh-sợ Đức GIA-VÊ thì tốt hơn là, 
Tài-sản đồ-sộ mà có rối loạn. 

17Một dĩa rau mà có tình thương thì tốt hơn là, 
Một con bò mập mà có căm-hờn. 

18Người nóng-nảy khích-động sự xung-đột, 
Nhưng kẻ chậm giận làm nguôi sự tranh cạnh. 

19Đường của kẻ biếng-nhác như một hàng rào gai, 
Nhưng nẻo của người ngay-thẳng là một con đường cái. 

20Con trai khôn-ngoan làm cha vui-vẻ, 
Nhưng người ngu-dại khinh-bỉ mẹ mình. 

21Sự điên-rồ là thú vui cho kẻ thiếu lý lẽ, 
Nhưng người hiểu-biết đi ngay-thẳng. 

22Không được cố vấn, các kế-hoạch đều bị hỏng, 
Nhưng với nhiều người khuyên-bảo, chúng thành-công. 

23Một người được vui trong câu trả lời của miệng mình, 
Và một lời đúng lúc thì thích-thú biết bao! 

24Nẻo sự sống dẫn kẻ khôn-ngoan đi lên, 
Để người có thể tránh xa Âm-phủ ở bên dưới. 

25Đức GIA-VÊ sẽ giựt sập nhà của kẻ kiêu-ngạo, 
Nhưng Ngài sẽ vạch ranh-giới cho người góa-bụa. 

26Các kế-hoạch xấu-xa là điều ghê-tởm đối với Đức GIA-
VÊ, 
Nhưng các lời dịu dàng là thuần-bạch. 

27Kẻ làm lời trái phép làm rắc-rối chính nhà nó, 
Nhưng người ghét của hối-lộ sẽ sống. 

28Tâm của người công-chính suy-tư để trả lời như thể nào, 
Nhưng cái miệng của kẻ độc-ác tuôn ra các điều xấu-xa. 

29Đức GIA-VÊ ở xa kẻ độc-ác, 
Nhưng Ngài nghe lời cầu-nguyện của người công-chính. 

30Đôi mắt sáng làm tâm-lòng sung-sướng; 
Tin lành đắp mỡ vào bộ xương. 

31Người có tai lắng nghe lời quở-trách ban sự sống 
Sẽ ở giữa vòng các người khôn-ngoan. 

32Người lãng-quên kỷ-luật khinh-bỉ chính hồn của mình, 
Nhưng người lắng nghe lời quở-trách được sự hiểu-biết. 

33Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ là chỉ dẫn cho khôn-ngoan, 
Và sự khiêm-nhường đến trước sự kính-trọng. 

Tương-phản giữa kẻ ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (16.1-16.33) 

1Các kế-hoạch của tâm-lòng thuộc về loài người, 
Nhưng sự trả lời của cái lưỡi là từ Đức GIA-VÊ. 
2Tất cả đường-lối của một người đều trong sạch 

theo con mắt của hắn,  
Nhưng Đức GIA-VÊ cân đo các động-cơ. 

3Hãy phó những việc làm của ngươi cho Đức GIA-VÊ, 
Và các kế-hoạch của ngươi sẽ được thiết-lập. 

4Đức GIA-VÊ đã làm mọi sự cho mục-đích riêng của nó, 
Cả kẻ độc-ác cho ngày xấu-xa. 

5Mọi kẻ kiêu-ngạo trong tâm là ghê-tởm đối với Đức 
GIA-VÊ; 

Chắc-chắn nó sẽ chẳng được tha. 
6Bởi sự yêu-thương ân cần và lẽ-thật, tội-lỗi được chuộc, 

Và bởi kinh-sợ Đức GIA-VÊ người ta tránh khỏi điều 
xấu. 

7Khi đường-lối của một người làm Đức GIA-VÊ vui lòng, 
Ngài khiến cả kẻ thù của người cũng thuận-hòa với 
người. 

8Một chút công-chính thì tốt hơn, 
Là lợi tức nhiều mà bất công. 

9Trí của con người trù tính đường-lối của hắn, 
Nhưng Đức GIA-VÊ chỉ-dẫn các bước đi của hắn. 

10Một quyết-định thiêng-liêng ở trên môi của nhà vua; 
Miệng của vua không được sai-lầm trong xét-xử. 

11Cân xách và cân bàn đúng thuộc về Đức GIA-VÊ; 
Mọi trái cân trong bao là sự quan-tâm của Ngài. 

12Phạm điều độc-ác là ghê-tởm cho các vua, 
Vì ngôi vua được thiết-lập trên sự công-chính. 

13Các môi công-chính là sự vui-thích của các vua, 
Và kẻ nói đúng được yêu-thương. 

14Cơn thạnh-nộ của vua là các sứ-giả của sự chết, 
Nhưng một người khôn sẽ làm nguôi nó đi. 

15Trong ánh-sáng của mặt vua là sự sống, 
Và ân-huệ của vua giống như một áng mây với mưa 
xuân. 

16Được khôn-ngoan thì tốt hơn là vàng biết bao! 
Và phải được sự hiểu-biết hơn là được bạc.  

17Đường cái của kẻ ngay-thẳng là tránh khỏi điều xấu-xa; 
Người canh-giữ đường-lối của mình bảo-tồn hồn của 
mình. 

18Kiêu-ngạo đi trước sự hủy-diệt, 
Và một linh ngạo-mạn đi trước sự vấp-ngã. 

19Có một linh khiêm-nhường với kẻ thấp hèn thì tốt hơn, 
Là chia chiến-lợi-phẩm với kẻ kiêu-ngạo.  

20Người chú-ý đến lời sẽ tìm được sự tốt-lành, 
Và phước cho người tin ở Đức GIA-VÊ. 

21Kẻ khôn trong tâm được gọi là biết nhận-thức rõ, 
Và sự ngọt-ngào của lời nói tăng thêm sự thuyết-phục. 

22Sự hiểu-biết là nguồn sự sống cho người có nó, 
Nhưng kỷ-luật của những kẻ ngu-dại là sự điên-rồ. 

23Tâm của người khôn-ngoan dạy-dỗ cái miệng của mình, 
Và thêm sự thuyết-phục vào đôi môi của mình. 

24Các lời êm dịu là một ổ mật, 
Ngọt cho hồn và chữa lành xương cốt. 

25Có một con đường dường như đúng cho một người, 
Nhưng cuối đường là con đường của sự chết. 

26Cơn thèm ăn của người lao-công giúp hắn, 
Vì cơn đói của hắn cứ thúc-giục hắn. 

27Một người vô dụng bới điều xấu lên, 
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Trong khi các lời của hắn như là ngọn lửa làm cháy sém. 
28Kẻ đồi bại gieo rắc xung-đột, 

Và kẻ nói xấu phân-rẽ các bạn thân. 
29Một người bạo-lực dụ-dỗ người láng-giềng hắn, 

Rồi dẫn người ấy vào con đường không tốt. 
30Người nháy mắt làm thế để chế ra các điều đồi bại; 

Kẻ bặm môi mình khiến điều xấu xảy ra. 
31Đầu bạc là vương-miện cho vinh-quang; 

Nó được tìm thấy trong con đường công-chính. 
32Người chậm nóng-giận tốt hơn kẻ phi thường, 

Và người trị được linh của mình, hơn kẻ chiếm được 
một thành. 

33Thăm được ném vào trong vạt áo, 
Nhưng mọi quyết-định của nó là từ Đức GIA-VÊ. 

Tương-phản giữa người ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (17.1-
17.28) 

1Có một miếng bánh khô mà yên-tĩnh với nó thì tốt 
Hơn cái nhà đầy yến-tiệc mà xung-đột hoài. 
2Một đứa hầu hành-động khôn-ngoan sẽ cai-trị 

người con trai hành-động đầy xấu-hổ, 
Và sẽ chia của thừa-kế ở giữa các anh em. 

3Nồi luyện dành cho bạc và lò lửa dành cho vàng. 
Nhưng Đức GIA-VÊ thử lòng. 

4Một kẻ làm ác lắng nghe các môi độc-ác, 
Một kẻ nói dối chú ý đến cái lưỡi phá-hủy. 

5Kẻ nhạo-báng kẻ nghèo sỉ-nhục Đấng Tạo-hóa của mình; 
Người thấy tai-họa mà mừng sẽ chẳng được tha. 

6Cháu nội-ngoại là vương-miện của những người già, 
Và vinh-quang của những con trai là tổ-phụ của chúng. 

7Lời nói xuất-sắc không hợp cho kẻ ngu-dại; 
Các môi nói dối lại càng ít hợp hơn cho một ông hoàng. 

8Của hối-lộ là bùa mê trước mắt của chủ nó; 
Hễ hắn trở mình chỗ nào, hắn cũng thịnh-vượng. 

9Người che-chở sự vi phạm tìm-kiếm tình yêu, 
Nhưng kẻ nhắc lại một vấn-đề chia-rẽ các bạn thân. 

10Một lời quở-trách thấm sâu vào một người hiểu-biết 
Hơn một trăm cú đánh vào một kẻ ngu-dại. 

11Người phản-loạn chỉ tìm-kiếm điều xấu-xa, 
Vì vậy một sứ-giả tàn-bạo sẽ được sai đi chống hắn. 

12Thà một người gặp con gấu cái có các con bị cướp đi, 
Hơn là gặp một người ngu-dại trong sự điên-rồ của hắn. 

13Người lấy xấu trả tốt,  
Điều xấu sẽ không lìa khỏi nhà hắn. 

14Khởi đầu của cuộc xung-đột như để nước tuôn ra, 
Vì vậy hãy từ bỏ sự cãi-lẫy trước khi nó nổ bùng ra. 

15Người biện minh cho kẻ độc-ác, và kẻ lên án người 
công-chính, 
Cả hai như nhau đều là điều ghê-tởm đối với Đức GIA-
VÊ. 

16Tại sao kẻ ngu-dại có tiền trong tay để mua khôn-ngoan, 
Khi hắn không có lý lẽ gì cả? 

17Một người bạn yêu thương mọi lúc, 
Và một người anh em được sinh ra cho nghịch cảnh. 

18Một người thiếu lý lẽ mà cam-kết, 
Thì trở thành vật thế chân trong sự hiện-diện của người 
láng-giềng mình. 

19Người ưa sự vi-phạm ưa sự xung-đột; 
Kẻ nâng cửa mình lên tìm-kiếm sự phá-hủy. 

20Người có lòng cong queo không tìm được sự tốt-lành, 
Và kẻ ăn nói đồi-bại rơi vào điều xấu-xa. 

21Kẻ sinh ra một đứa ngu-dại chịu buồn-rầu, 
Và cha của kẻ ngu-dại chẳng vui-vẻ gì. 

22Một tâm vui-vẻ sinh ra sự chữa lành tốt, 
Nhưng một linh tan nát làm xương xóc khô-héo. 

23Một người độc-ác nhận của hối-lộ từ ngực 
Để làm đồi bại các đường-lối của công-lý. 

24Khôn-ngoan ở trong sự hiện-diện của người hiểu-biết, 
Nhưng đôi mắt của kẻ ngu ở trên các chỗ cuối của trái 
đất. 

25Một đứa con trai ngu-dại là nỗi sầu-khổ cho cha nó, 
Và là sự đắng-cay cho người đã sinh ra nó. 

26Phạt vạ người công-chính cũng không tốt,  
Đánh kẻ quí-phái vì họ ngay-thẳng cũng vậy. 

27Người kiềm-chế được các lời của mình có kiến-thức, 
Và người có linh ôn-hòa là một người có sự hiểu-biết. 

28Ngay cả kẻ ngu, khi nó giữ im-lặng, được xem là khôn; 
Khi nó ngậm đôi môi của hắn lại, được kể là thận-trọng. 

Tương-phản giữa kẻ ngay-thẳng và kẻ xấu-xa (18.1-18.24) 

1Người tự cô lập tìm kiếm sự ham-muốn của mình, 
Hắn cãi lại mọi khôn-ngoan lành mạnh. 
2Một kẻ ngu-ngốc không ưa-thích sự hiểu-biết, 

Nhưng chỉ thích bày ra cái trí của chính mình. 
3Khi một người độc-ác đến, sự khinh-rẻ cũng đến, 

Và sự sỉ-nhục đến với sự mất danh-dự. 
4Các lời của miệng một người là các vực nước sâu; 

Nguồn sự khôn-ngoan là khe nước sủi bọt. 
5Thiên-vị kẻ độc-ác là không tốt, 

Gạt người công-chính một bên khi xét-xử cũng không. 
6Đôi môi kẻ ngu-dại đem đến sự xung-đột, 

Và miệng của hắn đòi những cú đánh. 
7Miệng của kẻ ngu-dại là sự đổ nát của hắn, 

Và đôi môi của nó là cái bẫy cho hồn của nó.  
8Các lời của một kẻ thì-thầm như các miếng ăn ngon; 

Và chúng đi vào gan ruột của cơ-thể.  
9Kẻ chểnh-mảng trong công việc của mình 

Là anh em với kẻ phá-hủy. 
10Danh Đức GIA-VÊ là một ngọn tháp kiên-cố; 

Người công-chính chạy vào trong đó và được an-toàn. 
11Của cải của người giàu là thành kiên-cố của hắn, 

Và như vách cao trong sự tưởng-tượng của riêng hắn. 
12Trước sự hủy-diệt, tâm loài người vẫn ngạo-mạn, 

Nhưng sự khiêm-tốn đi trước kính-trọng. 
13Người cho câu trả lời trước khi nghe, 

Là sự điên-rồ và hổ-thẹn cho hắn. 
14Linh của một người có thể chịu-đựng cơn bịnh của hắn, 

Nhưng một linh bị vỡ ai có thể chịu được? 
15Tâm của người thận-trọng kiếm được kiến-thức, 

Và tai của người khôn tìm kiếm kiến-thức. 
16Quà của một người mở đường cho hắn, 

Và đem hắn đến trước mặt những vĩ-nhân. 
17Người đầu tiên biện-hộ trường-hợp mình có vẻ đúng, 

Cho đến khi người khác đến và tra-xét hắn. 
18Việc bắt thăm chấm dứt các cuộc tranh-chấp, 

Và phân-rẽ các kẻ phi thường. 
19Một người anh em bị mếch lòng thì khó được hơn một 

thành kiên-cố, 
Và tranh-cãi thì như song sắt của một lâu đài. 

20Với bông trái của miệng một người, bao-tử hắn sẽ được 
no-nê; 
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Hắn sẽ được thỏa-mãn với kết-quả của đôi môi mình. 
21Chết và sống ở trong quyền của cái lưỡi, 

Và những kẻ ái-mộ nó sẽ ăn trái của nó. 
22Người tìm được một người vợ tìm được một điều tốt, 

Và được ân-huệ từ Đức GIA-VÊ. 
23Người nghèo thốt ra các lời cầu-xin; 

Nhưng kẻ giàu trả lời cọc-cằn. 
24Một người có nhiều bạn, hắn đến để làm đổ nát, 

Nhưng có một người bạn sống chết hơn anh em ruột. 

Đời sống và đức-hạnh (19.1-19.29) 

1Một người nghèo bước đi trong sự thanh-liêm của 
mình thì tốt hơn, 
Kẻ đồi bại trong đôi môi và là một kẻ ngu-dại. 

2Cũng không tốt cho một người không có kiến-thức, 
Và kẻ vội bước đôi chân mình mà phạm tội. 

3Sự ngu-dại của loài người phá đường-lối của hắn, 
Và tâm của hắn giận Đức GIA-VÊ điên lên. 

4Sự giàu-có thêm nhiều bạn, 
Nhưng một người nghèo bị tách ra khỏi bạn của mình. 

5Một chứng-nhân gian sẽ chẳng khỏi bị phạt, 
Và kẻ thở ra các lời nói dối sẽ không chạy thoát được. 

6Nhiều người sẽ nài-xin ân-huệ của người hào phóng, 
Và mọi người là bạn của kẻ cho quà. 

7Tất cả anh em ruột của một kẻ nghèo đều ghét hắn; 
Bạn bè của hắn còn đi xa khỏi hắn hơn nữa! 
Người đeo-đuổi họ bằng lời, nhưng họ đi mất. 

8Người được sự khôn-ngoan yêu chính hồn của mình; 
Kẻ giữ lấy sự hiểu-biết sẽ tìm được điều tốt. 

9Chứng-nhân gian-dối sẽ chẳng khỏi bị phạt, 
Và kẻ thở ra các lời nói dối sẽ diệt-vong. 

10Xa-hoa không hợp cho kẻ ngu-dại, 
Một kẻ nô-lệ lại càng không hợp để cai-trị các ông 
hoàng. 

11Sự chín-chắn của một người làm hắn chậm giận, 
Và bỏ qua một vi-phạm là vinh-quang của hắn. 

12Cơn thịnh-nộ của vua như việc rống lên của con sư tử, 
Nhưng ân-huệ của vua như sương trên cỏ. 

13Con trai ngu-dại là sự phá-hủy cho cha nó, 
Và sự nạnh hẹ của người vợ là nước nhỏ giọt liên-tục. 

14Nhà cửa và của cải là của thừa-kế từ tổ-phụ, 
Nhưng một người vợ thận-trọng là từ Đức GIA-VÊ. 

15Sự biếng-nhác ném vào một giấc ngủ mê, 
Và một hồn ăn không ngồi rồi sẽ chịu đói. 

16Người giữ điều-răn giữ hồn mình, 
Nhưng kẻ bất cẩn về các lối mình sẽ chết. 

17Người khoan-dung với kẻ nghèo là cho Đức GIA-VÊ 
vay, 
Và Ngài sẽ trả lại cho người vì việc thiện của người. 

18Hãy kỷ-luật con trai ngươi trong khi có hy-vọng; 
Và đừng ham gây cho nó chết. 

19Một người có cơn giận lớn sẽ phải chịu hình-phạt, 
Vì nếu con giải-cứu hắn, con sẽ phải giải-cứu hắn nữa. 

20Hãy nghe khuyến-cáo và hãy nhận kỷ-luật, 
Để con được khôn trong những ngày còn lại của con. 

21Có nhiều kế-hoạch trong tâm của một người, 
Nhưng sự chỉ-giáo của Đức GIA-VÊ sẽ giữ vững. 

22Cái gì là có thể mong-muốn được trong một người là sự 
trung-thành của hắn, 
Và làm một người nghèo thì tốt hơn là một kẻ nói dối. 

23Sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ dẫn đến sự sống, 

Để một người được ngủ thỏa-mãn, mà không bị điều xấu 
viếng thăm. 

24Kẻ biếng-nhác vùi bàn tay của hắn trong cái dĩa, 
Và thậm chí sẽ không rút nó lại tới miệng của mình. 

25Đánh kẻ nhạo-báng và kẻ giản dị được nên khôn-lanh, 
Nhưng khiển-trách kẻ hiểu-biết, và hắn sẽ được kiến-
thức. 

26Kẻ tấn-công cha của mình và đuổi mẹ của mình đi 
Là một đứa con trai nhục-nhã và đáng xấu-hổ. 

27Hết lắng-nghe kỷ-luật, hỡi con trai ta, 
Thì con sẽ rời bỏ các lời kiến-thức. 

28Chứng-nhân bất-lương nhạo-báng công-lý, 
Và miệng của kẻ ác gieo rắc bất-công. 

29Phán xét đã được chuẩn-bị cho những kẻ nhạo-báng, 
Và những cú đánh cho lưng của những kẻ ngu-dại. 

Đời sống và đức-hạnh (20.1-20.30) 

1Rượu nho là một kẻ nhạo-báng, rượu mạnh là một 
kẻ hay cãi nhau, 
Và hễ ai bị say bởi nó là chẳng khôn-ngoan. 

2Sự kinh-khủng của một ông vua giống như sự gầm-hét 
của một con sư-tử; 
Kẻ chọc cho người giận phạm tội chống lại chính sinh-
mạng của mình. 

3Tránh xung-đột là một danh-dự cho một người, 
Nhưng bất cứ một kẻ ngu-dại nào cũng sẽ cãi-lộn. 

4Kẻ biếng-nhác chẳng cày sau mùa thu, 
Vì vậy nó xin ăn trong mùa gặt và chẳng được gì hết. 

5Sự trù-tính trong tâm một người giống như nước sâu, 
Nhưng một người hiểu-biết múc nước ra. 

6Nhiều người tuyên-bố sự trung-thành của mình, 
Nhưng ai có thể tìm thấy một người đàn-ông đáng tin-
cậy? 

7Một người công-chính bước đi trong sự chính-trực của 
mình—  

Phước thay những con trai của người đi sau người. 
8Một vì vua ngồi trên ngôi công-lý 

Làm tan-tác mọi điều xấu-xa bằng đôi mắt của mình. 
9Ai có thể nói: “Ta đã thanh-tẩy tâm của ta, 

Ta thì tinh khiết khỏi tội của ta”? 
10Các trái cân sai và các thước đo sai, 

Cả hai đều ghê-tởm đối với Đức GIA-VÊ. 
11Chính việc làm của nó mà một đứa nhỏ tự làm nổi bật, 

Nếu tư cách của nó là thuần-bạch và trung-trực. 
12Tai nghe và mắt thấy, 
Đức GIA-VÊ đã làm ra cả hai. 

13Chớ ưa ngủ, e ngươi trở thành nghèo; 
Mở mắt ngươi ra, ngươi sẽ được thỏa-mãn với thức-ăn. 

14“Xấu, xấu,” người mua nói; 
Nhưng khi hắn đi trên đường mình, hắn lại khoe-
khoang. 

15Có vàng và nhiều châu-ngọc; 
Nhưng đôi môi hiểu-biết là một điều quí-báu hơn. 

16Lấy áo của nó khi nó thành vật thế chân cho người lạ; 
Và cho các người ngoại-quốc, hãy cầm nó làm thế chân. 

17Bánh kiếm được do giả-dối là ngọt-ngào cho một người, 
Nhưng sau đó miệng hắn sẽ đầy sạn. 

18Hãy chuẩn-bị các kế-hoạch bằng sự hỏi ý-kiến, 
Và hãy gây chiến bởi sự hướng-dẫn khôn-ngoan. 

19Kẻ đi đó đây làm một kẻ nói xấu tiết-lộ các bí-mật, 
Bởi vậy, chớ liên-kết với một đứa ngồi lê đôi mách. 
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20Kẻ rủa-sả cha của mình hay mẹ của mình, 

Thì đèn của hắn sẽ tắt vào lúc tối-tăm. 
21Một của thừa-kế kiếm được vội-vã lúc ban-đầu, 

Sẽ chẳng được phước lúc cuối-cùng. 
22Đừng nói: “Tôi sẽ báo trả điều xấu”;  

Hãy đợi Đức GIA-VÊ, và Ngài sẽ cứu con. 
23Các cái cân sai là ghê-tởm cho Đức GIA-VÊ; 

Và một cái cân gian là không tốt. 
24Các bước đi của người ta được định bởi Đức GIA-VÊ, 

Thì làm sao người ta có thể hiểu được đường-lối của 
mình? 

25Ấy là cái bẫy cho một người hấp-tấp nói: “Đó là thánh!” 
Và sau khi thệ-nguyện xong lại thắc mắc. 

26Vua khôn-ngoan sàng-sảy những kẻ độc-ác, 
Và lăn bánh xe cán chúng nó. 

27Linh của người là đèn của Đức GIA-VÊ, 
Dò xét mọi phần trong của con người hắn. 

28Sự trung-thành và lẽ thật bảo-tồn nhà vua, 
Và vua duy-trì ngôi mình bởi sự công-chính. 

29Vinh-quang của các người trai trẻ là sức-mạnh của 
chúng, 
Và sự kính-trọng của những ông già là tóc bạc của họ. 

30Các lằn roi gây thương-tích làm sạch điều xấu-xa, 
Và những trận đòn đến tận trong gan ruột. 

Đời sống và đức-hạnh (21.1-21.31) 

1Tâm của vua giống như các kênh nước trong tay 
của Đức GIA-VÊ; 
Ngài bắt nó rẽ bất cứ chỗ nào Ngài muốn. 

2Đường-lối của mỗi người là đúng trong mắt của hắn, 
Nhưng Đức GIA-VÊ đo lường các tâm-lòng. 

3Thực-thi công-chính và công-lý 
Được Đức GIA-VÊ muốn hơn là tế-vật. 

4Đôi mắt ngạo-mạn và tâm lòng kiêu-căng, 
Ngọn đèn của kẻ độc-ác, là tội-lỗi. 

5Kế-hoạch của người cần-mẫn hẵn dẫn đến lợi thế, 
Nhưng mọi người hấp tấp chắc-chắn đến cảnh nghèo-
nàn. 

6Kiếm được của-cải bằng cái lưỡi nói dối 
Là hơi nước thoáng qua, những kẻ tìm sự chết. 

7Bạo hành của những kẻ độc-ác sẽ kéo chúng đi mất, 
Vì chúng không chịu hành động bằng công-lý. 

8Đường-lối của một kẻ lầm-lỗi là cong-quẹo, 
Nhưng còn kẻ trong sạch, tư cách của hắn là ngay thẳng. 

9Thà sống trong một góc của mái nhà, 
Còn hơn là trong nhà với người đàn-bà gây-gổ. 

10Hồn của kẻ độc-ác ham muốn điều xấu-xa; 
Kẻ láng-giềng của hắn không tìm được một ân-huệ gì 
trong mắt của hắn. 

11Khi kẻ nhạo-báng bị phạt, thì kẻ khù khờ trở nên khôn; 
Nhưng khi người khôn-ngoan được chỉ dạy, hắn nhận sự 
hiểu-biết. 

12Đấng Công-chính xem-xét nhà những kẻ độc-ác 
Biến các kẻ độc-ác thành sự tiêu-tan. 

13Kẻ bịt tai của mình trước tiếng khóc của kẻ nghèo 
Chính mình cũng sẽ khóc và không được đáp-ứng. 

14Quà kín-nhiệm làm nguôi cơn giận, 
Và của hối-lộ đút trong ngực, làm nguôi cơn thạnh-nộ. 
15Sự thi-hành công-lý là niềm vui cho người công-
chính, 
Nhưng là nỗi kinh-hãi cho những kẻ làm điều tội-lỗi. 

16Một người đi lạc khỏi đường-lối hiểu-biết 
Sẽ an nghỉ trong đám người chết. 

17Kẻ ưa khoái lạc sẽ trở thành một người nghèo; 
Kẻ ham rượu và dầu sẽ chẳng trở nên giàu-có. 

18Kẻ độc-ác là giá chuộc cho người công-chính, 
Và kẻ xảo-trá ở trong chỗ của người ngay-thẳng. 

19Thà sống trong một hoang-mạc, 
Hơn sống với một người đàn-bà làm bực mình và hay 
gây-gổ. 

20Có kho tàng quý giá và dầu nơi người khôn-ngoan ở, 
Nhưng một người ngu-dại nuốt nó đi. 

21Người đeo-đuổi sự công-chính và sự trung-thành 
Tìm được sự sống, sự công-chính và danh-dự. 

22Người khôn-ngoan leo lên thành của kẻ phi thường, 
Và đánh sụp thành-trì mà chúng trông cậy. 

23Người giữ-gìn miệng của mình và lưỡi của mình, 
Giữ-gìn hồn mình khỏi các điều rắc-rối. 

24“Kiêu-ngạo,” “Ngạo-mạn,” “Nhạo-báng” là tên của nó, 
Là kẻ hành-động với sự kiêu-căng hỗn-láo 

25Sự ham-muốn của kẻ biếng-nhác giết nó, 
Vì hai bàn tay của nó không chịu làm việc; 

26Trọn ngày dài nó khao-khát, 
Trong khi người công-chính cho và không cầm lại. 

27Tế-vật của kẻ độc-ác là một vật ghê-tởm, 
Khi hắn đem nó đến với ý-định xấu-xa lại càng tởm hơn! 

28Một kẻ chứng dối sẽ diệt-vong, 
Nhưng người lắng nghe lẽ thật sẽ nói mãi mãi. 

29Kẻ độc-ác trưng-bày mặt táo-bạo, 
Nhưng về phần người ngay thẳng, hắn làm đường-lối 
của mình vững-chắc. 

30Chẳng có sự khôn-ngoan nào và sự hiểu-biết nào, 
Và mưu-kế nào chống lại Đức GIA-VÊ. 

31Ngựa được chuẩn-bị cho ngày chiến-trận, 
Nhưng chiến-thắng thuộc về Đức GIA-VÊ. 

Đời sống và đức-hạnh (22.1-22.16) 

1Phải ham một danh tốt hơn của cải kết sù, 
Ân-huệ thì tốt hơn bạc và vàng. 
2Người giàu và kẻ nghèo có một ràng-buộc chung, 

Đức GIA-VÊ là Đấng làm ra chúng hết thảy. 
3Kẻ thận-trọng thấy điều xấu và ẩn mình, 

Nhưng kẻ khù khờ cứ đi tới, và bị phạt vì nó. 
4Phần-thưởng của sự khiêm-nhường và sự kinh-sợ Đức 

GIA-VÊ 
Là sự giàu-có, danh-dự, và sự sống, 

5Gai góc và bẫy sập nằm trong đường-lối của kẻ đồi bại; 
Người tự giữ mình sẽ ở xa khỏi chúng. 

6Dạy-dỗ đứa nhỏ theo đường-lối nó phải đi, 
Ngay cả khi nó già, nó cũng sẽ không lìa khỏi đó. 

7Người giàu cai-trị kẻ nghèo, 
Và con nợ trở thành nô-lệ cho chủ nợ. 

8Kẻ gieo tội lỗi sẽ gặt hư không, 
Và cây roi của cơn thịnh-nộ của hắn sẽ diệt-vong. 

9Người rộng lượng sẽ được phước, 
Vì người ban chút lương-thực của mình cho kẻ nghèo. 

10Hãy đuổi kẻ nhạo-báng đi, thì sự tranh cạnh sẽ đi ra, 
Ngay cả sự xung-đột và sự sỉ-nhục cũng sẽ ngưng. 

11Kẻ yêu sự tinh khiết trong tâm 
Và có lời nói khoan-dung, có vua là bạn của mình. 

12Mắt Đức GIA-VÊ bảo-tồn kiến-thức, 
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Nhưng Ngài đánh đổ lời của người xảo-trá. 
13Kẻ biếng-nhác nói: “Có con sư-tử ở bên ngoài; 

Tôi sẽ bị giết trong các đường phố!” 
14Miệng của ả ngoại-tình là cái hố sâu; 

Kẻ bị Đức GIA-VÊ nguyền-rủa sẽ rơi vào trong đó. 
15Sự ngu-dại buộc chặt trong tâm một đứa nhỏ; 

Cây roi kỷ-luật sẽ cất nó đi xa khỏi đứa nhỏ ấy. 
16Kẻ áp-bức người nghèo để làm giàu cho mình 

Hay kẻ ban cho người giàu, sẽ chỉ trở thành nghèo. 

Các câu châm-ngôn của kẻ khôn-ngoan (22.17-22.29) 

17Nghiêng tai con và nghe lời của người khôn-ngoan, 
Và đặt tâm con vào kiến-thức của ta; 

18Vì sẽ vui-thú nếu con giữ chúng trong con, 
Để chúng được sẵn-sàng trên đôi môi của con. 

19Để lòng trông-cậy của con được đặt nơi Đức GIA-VÊ, 
Ta đã dạy-dỗ con hôm nay, chính con đó. 

20Có phải ta đã chẳng viết cho con  
Các lời cố-vấn và sự hiểu-biết tuyệt-vời, 

21Để cho con biết sự chắc-chắn của những lời lẽ thật 
Để con có thể trả lời đúng cho người đã sai con? 

22Chớ cướp-đoạt kẻ nghèo bởi vì nó nghèo, 
Cũng đừng đè-bẹp người đau khổ nơi cổng; 

23Vì Đức GIA-VÊ sẽ biện-hộ cho duyên cớ của họ, 
Và cất đi hồn của những kẻ cướp-bóc họ. 

24Chớ liên-kết với người giận dữ; 
Cũng đừng đi với người nóng nảy, 

25E con học các đường-lối của hắn, 
Và tìm gặp cái bẫy cho hồn con. 

26Chớ ở giữa vòng những kẻ cam-kết, 
Ở giữa vòng những kẻ trở thành vật thế nợ. 

27Nếu con không có cái gì để trả, 
Tại sao nó phải rút cái giường của con khỏi bên dưới 
con? 

28Chớ dời ranh-giới cổ-xưa 
Mà tổ-phụ con đã vạch. 

29Con có thấy một kẻ khéo-léo trong công-việc hắn 
chăng? 
Hắn sẽ đứng trước mặt các vua; 
Hắn sẽ không đứng trước mặt các người ít ai biết đến. 

Đời sống và đức-hạnh (23.1-23.35) 

1Khi con ngồi xuống để ăn với một người cai-trị, 
Hãy xem-xét kỹ-lưỡng cái gì(1) ở trước mặt con; 
2Và đặt một con dao vào họng con, 

Nếu con là một người có sức ăn. 
3Chớ thèm các món ngon của người, 

Vì đó là thức ăn lừa-bịp. 

4Đừng làm mình rã-rời để được của-cải, 
Hãy ngưng suy nghĩ về nó. 

5Khi con đặt đôi mắt mình vào nó, thì nó mất rồi. 
Vì chắc-chắn của-cải tự mọc cánh, 
Như con chim ưng bay về các tầng trời. 

6Chớ ăn bánh của người ích-kỷ, 
Hay thèm thuồng các món ngon của hắn; 

                                                 
1Hay: người nào  

7Vì như hắn tính trong hồn hắn thể nào, thì hắn là thể ấy. 
Hắn nói với con: “Ăn và uống đi!” 
Nhưng tâm hắn không ở với con. 

8Con sẽ mửa ra miếng con vừa ăn, 
Và phí đi các lời khen-ngợi của con. 

9Chớ nói trong lỗ tai của kẻ ngu-dại,  
Vì nó sẽ khinh-dể sự khôn-ngoan của lời nói của con. 

10Chớ dời ranh-giới cổ-xưa,  
Cũng đừng vào trong cánh đồng của những kẻ không 
cha; 

11Vì Đấng Cứu-chuộc của chúng mạnh-mẽ; 
Ngài sẽ biện-hộ duyên cớ của chúng chống lại con. 

12Hãy đặt tâm con vào kỷ-luật, 
Và các lỗ tai con vào các lời kiến-thức. 

13Chớ rút kỷ-luật lại cho con trẻ, 
Dầu con đánh nó bằng roi, nó sẽ không chết đâu. 

14Con sẽ đánh nó bằng roi, 
Và giải-phóng hồn nó khỏi Âm-phủ. 

15Hỡi con trai ta, nếu tâm con khôn-ngoan, 
Chính tâm ta cũng sẽ vui-vẻ; 

16Và bản thể ở tận cùng lòng ta sẽ vui-mừng, 
Khi đôi môi con nói điều đúng. 

17Chớ để tâm con ghen-tị những kẻ phạm-tội, 
Nhưng luôn luôn sống trong sự kinh-sợ Đức GIA-VÊ. 

18Chắc-chắn có tương-lai, 
Và hy-vọng của con sẽ không bị cắt-đứt. 

19Hãy lắng nghe, hỡi con trai ta, và hãy khôn-ngoan, 
Và hãy lèo lái tâm con trong đường-lối ấy. 

20Chớ ở với những bợm rượu, 
Hay với những kẻ háu ăn thịt; 

21Vì bợm rượu và kẻ háu ăn sẽ tới cảnh nghèo-khổ, 
Và một người ham ngủ sẽ mặc giẻ rách. 

22Lắng nghe cha của con, người đã sinh ra con, 
Và chớ khinh-dể mẹ con khi bà đã già. 

23Hãy mua lẽ-thật, và đừng bán nó, 
Hãy có được sự khôn-ngoan, sự dạy-dỗ, và sự hiểu-biết. 

24Cha người công-chính sẽ rất vui-mừng,  
Và người sinh ra con trai khôn-ngoan sẽ vui-vẻ nơi nó. 

25Để cha con và mẹ con vui-vẻ, 
Và để người, là kẻ đã sinh ra con vui-mừng.  

26Hãy giao cho ta tâm của con, hỡi con trai ta, 
Và để đôi mắt con thích-thú trong các đường-lối của ta. 

27Vì một gái điếm là một cái hố sâu,  
Và một ả ngoại-tình là cái giếng hẹp. 

28Chắc-chắn ả ta rình mò như một kẻ trộm, 
Và tăng thêm những kẻ xảo-trá trong bọn đàn-ông. 

29Ai có sự thống-khổ? Ai có nỗi đau-buồn? 
Ai có các sự gây-gổ? Ai có việc than-phiền?   
Ai có thương tích vô cớ? Ai có mắt đỏ? 

30Những kẻ la-cà với rượu nho lâu, 
Những kẻ đi nếm rượu pha trộn. 

31Chớ nhìn vào rượu nho khi nó đỏ, 
Khi nó sủi bọt trong ly, 
Khi nó đi xuống êm-ả; 

32Rốt lại, nó cắn như con rắn, 
Và mổ như con rắn lục. 
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33Các mắt con sẽ thấy những điều lạ, 

Và tâm con sẽ thốt ra lời đồi bại. 
34Và con sẽ như người nằm xuống trong lòng biển, 

Hay như người nằm xuống trên đỉnh cột buồm. 
35“Chúng đập ta, nhưng ta không đau; 

Chúng đánh ta, nhưng ta đã chẳng biết. 
Khi nào ta sẽ tỉnh dậy?  
Ta sẽ lại tìm nó nữa.” 

Các lời giáo-huấn và cảnh-cáo (24.1-24.22) 

1Chớ ganh-tị những người xấu-xa, 
Cũng đừng ham muốn ở với chúng; 
2Vì tâm chúng chế ra sự hung-dữ, 

Và các môi chúng nói về điều rắc rối. 
3Bởi sự khôn-ngoan, một căn nhà được xây, 

Và bởi sự hiểu-biết, nó được vững-lập; 
4Và bởi kiến-thức, các phòng được đầy 

Bằng mọi của-cải quí-báu và vui mắt. 

5Một người khôn-ngoan thì kiên-quyết, 
Và một người có kiến-thức thêm quyền-năng. 

6Bởi sự chỉ-đạo khôn-ngoan, con sẽ gây chiến cho mình, 
Và có nhiều cố-vấn, thì có chiến-thắng. 

7Sự khôn-ngoan là quá cao cho người ngu-dại, 
Hắn không mở miệng mình nơi cổng. 

8Kẻ mưu toan làm điều xấu-xa, 
Người ta sẽ gọi hắn là kẻ chế ra sự ác. 

9Chế ra sự điên-rồ là tội-lỗi, 
Và kẻ nhạo-báng là sự ghê-tởm cho loài người. 

10Nếu con chậm chạp trong nghịch cảnh, 
Thì sức mạnh con bị giới-hạn. 

11Hãy giải-cứu những kẻ đang bị dẫn đến sự chết, 
Và những kẻ đang lảo-đảo đến chỗ bị làm thịt, 
Ôi, hãy giữ họ lại. 

12Nếu con nói: “Này, chúng tôi đã không biết điều nầy,” 
Thì Ngài là Đấng đo lường các tâm-lòng không xem-xét 
điều ấy ư? 
Và Ngài là Đấng gìn-giữ hồn con không biết điều ấy 
sao? 
Và Ngài sẽ chẳng trả lại người ta theo việc làm của hắn 
ư? 

13Hỡi con trai của ta, hãy ăn mật ong, vì nó tốt, 
Phải, mật từ tàng ong thì ngọt cho vị-giác của con; 

14Hãy biết rằng sự khôn-ngoan là như vậy cho hồn con; 
Nếu con tìm được nó, thì sẽ có một tương-lai, 
Và hy-vọng của con sẽ không bị cắt-đứt. 

15Chớ mai-phục, hỡi kẻ độc-ác, chống lại chỗ ở người 
công-chính; 
Chớ hủy-diệt chỗ nghỉ của người ấy; 

16Vì một người công-chính ngã bảy lần, rồi lại chỗi dậy, 
Nhưng kẻ độc-ác vấp-ngã trong lúc có tai-họa. 

17Chớ vui-mừng khi kẻ thù con ngã, 
Và chớ để tâm con vui khi nó vấp; 

18E rằng Đức GIA-VÊ thấy và đó là điều xấu-xa trong 
mắt Ngài, 
Và Ngài sẽ cất cơn giận của Ngài khỏi nó. 

19Chớ lấy làm bực-dọc bởi cớ những kẻ làm điều xấu-xa, 

Hay ghen-tị kẻ độc-ác; 
20Vì sẽ không có tương-lai gì cho người xấu-xa; 

Ngọn đèn của kẻ độc-ác sẽ bị dập tắt. 

21Hỡi con trai ta, hãy kinh-sợ Đức GIA-VÊ và nhà vua; 
Chớ liên-kết với những kẻ hay thay đổi; 

22Vì tai-họa của chúng sẽ nổi lên thình-lình, 
Và ai biết sự đổ nát đến từ cả hai? 

Có thêm nhiều câu châm-ngôn của người khôn-ngoan 
(24.23-24.34) 

23Đây cũng là những câu nói của người khôn-ngoan: 
Tư-vị trong việc phán-xét là không tốt. 

24Người nói với kẻ độc-ác: “Ông là công-chính,” 
Các dân-tộc sẽ rủa-sả hắn, các quốc-gia sẽ căm-ghét 
hắn; 

25Nhưng vui-thú sẽ cho những người quở-trách kẻ độc-ác, 
Và phước lành sẽ đến trên họ. 

26Mọi người sẽ hôn đôi môi thốt ra câu trả lời thành-thật. 

27Hãy chuẩn-bị việc làm của con ở bên ngoài, 
Và hãy chuẩn bị nó sẵn-sàng cho chính con ngoài đồng; 
Sau nầy, rồi hãy cất nhà của con. 

28Chớ làm chứng chống lại người láng-giềng con vô cớ, 
Và đừng dùng đôi môi con mà lừa-dối. 

29Đừng nói: “Tôi sẽ gây cho hắn như vầy y như hắn đã 
gây cho tôi; 
Tôi sẽ báo trả người ấy tùy theo việc làm của hắn.”  

30Ta đã đi ngang qua cánh đồng của kẻ biếng-nhác, 
Và ngang qua vườn nho của kẻ thiếu lý lẽ; 

31Và kìa, nó bị các cây gai che kín hoàn-toàn, 
Mặt nó bị những cây tầm-ma bao-phủ, 
Và tường đá của nó đã bị đổ xuống.  

32Khi ta thấy, ta đặt tâm ta trên nó; 
Ta nhìn, và nhận được sự chỉ-dạy: 

33“Ngủ chút xíu, thiu thỉu ngủ chút xíu,  
Xếp hai bàn tay chút xíu để nghỉ-ngơi,” 

34Thì sự nghèo-nàn của con sẽ đến như người ta bước đi, 
Và sự thiếu-thốn của con sẽ đến như một kẻ với cái 
khiên. 

Thêm các câu châm-ngôn của Sa-lô-môn (25.1-25.28) 

1Đây cũng là những câu châm ngôn của Sa-lô-môn, 
vua Giu-đa mà người nhà của Ê-xê-chia đã chép 
lại. 

2Vinh-quang của Đức Chúa TRỜI là giấu-kín một vấn-đề, 
Nhưng vinh-quang của các vua là tìm ra một vấn-đề. 

3Như các tầng trời cho chiều cao và trái đất cho chiều sâu, 
Tâm các vì vua cũng không thể dò biết được. 

4Lấy đi lớp rỉ khỏi bạc, 
Và từ đó có một khí-cụ cho thợ bạc; 

5Dẹp đi kẻ độc-ác khỏi mặt nhà vua, 
Và Ngôi vua sẽ được vững lập trong sự công-chính. 

6Chớ đòi vinh-dự trong sự hiện-diện của nhà vua, 
Và đừng đứng trong chỗ của những người cao-trọng; 

7Vì thà người ta bảo con: “Hãy lên đây,” 
Hơn là con bị đem xuống thấp hơn trong sự hiện-diện 
của ông hoàng, 
Là người mà đôi mắt con đã thấy. 

8Chớ vội-vã đi kiện-tụng cho mình; 
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E rằng cuối cùng con sẽ làm gì, 
Khi người láng-giềng của con làm nhục con? 

9Hãy biện-luận trường-hợp con với người láng-giềng con, 
Và đừng lộ bí-mật của kẻ khác, 

10E hắn nghe được rồi trách-mắng con, 
Và tiếng xấu về con không hề bay mất. 

11Như các quả táo bằng vàng có cẩn bạc 
Là một lời được nói đúng hoàn cảnh. 

12Như bông vai bằng vàng và trang-sức bằng vàng ròng 
Là người quở-trách khôn-ngoan cho một lỗ tai lắng 
nghe. 

13Như cái lạnh của tuyết trong mùa gặt 
Là một người đưa tin trung-tín cho những kẻ sai mình 
đi. 
Vì hắn làm cho hồn các chủ mình khoẻ-khoắn. 

14Như các đám mây và gió mà không mưa 
Là một kẻ khoe-khoang mà có tài trong sự giả-dối. 

15Bởi sự chịu đựng một người có thể thuyết-phục một kẻ 
cầm-quyền, 
Và lưỡi mềm-dịu làm gãy xương. 

16Con đã tìm được mật ong ư?  
Chỉ ăn phần con cần, 
E con ăn quá độ rồi mửa nó ra. 

17Ít khi đặt chân trong nhà người láng-giềng của con, 
E hắn trở nên mệt-mỏi vì con và ghét con. 

18Như một cây dùi cui, một thanh gươm, và một mũi tên 
nhọn 
Là người mang chứng dối chống lại kẻ láng-giềng mình. 

19Như một cái răng xấu và một bàn chân loạng-choạng 
Là sự tin-cậy vào một kẻ bất tín trong thời biến-loạn. 

20Như người lột áo vào ngày lạnh, hoặc như giấm đổ trên 
nước ngọt,  
Là người hát các bài ca cho một tâm xấu-xa nghe. 

21Nếu kẻ thù con đói, hãy cho nó đồ để ăn; 
Nếu nó khát, hãy cho nó nước để uống;  

22Vì con sẽ chất than cháy trên đầu nó, 
Và Đức GIA-VÊ sẽ thưởng con.  

23Gió bắc đem lại mưa, 
Và cái lưỡi cắn sau lưng gây cho mặt mày giận-dữ. 

24Thà sống trong một góc mái nhà 
Hơn là ở trong một căn nhà với một người đàn-bà hay 
cãi. 

25Như nước lạnh cho một hồn mệt-mỏi,  
Tin mừng từ xứ xa cũng thế. 

26Như một con suối bị dơ và một cái giếng hỏng, 
Là một người công-chính nhường lối trước mặt kẻ độc-
ác. 

27Ăn nhiều mật ong thì không tốt, 
Cũng không vinh-dự để tìm vinh-quang cho riêng mình. 

28Như một thành bị đột nhập và không có các vách tường 
Là một người không kiềm-chế được linh mình. 

Các lời chỉ-dạy tương-tự (26.1-26.28) 

1Như tuyết trong mùa hạ và như mưa trong mùa 
gặt, 
Danh-dự cũng không xứng cho một kẻ ngu-dại. 

2Như một con chim sẻ lướt nhanh, như một con én bay, 
Lời rủa-sả vô cớ cũng không chịu đáp xuống. 

3Roi nẹt cho ngựa, hàm-thiết cho lừa, 
Và cây roi cho lưng của những kẻ ngu-dại. 

4Chớ trả lời kẻ ngu-dại theo sự điên-rồ của hắn, 

E con cũng giống như hắn. 
5Trả lời kẻ ngu-dại vừa mức điên-rồ của hắn, 

E hắn khôn-ngoan theo mắt của hắn. 
6Người chặt hai bàn chân mình, và uống bạo-động 

Là người nhắn tin bằng bàn tay của kẻ ngu-dại. 
7Như các cẳng chân thòng xuống từ kẻ què, 

Một câu châm-ngôn trong miệng các kẻ ngu-dại cũng 
thế. 

8Như một người cột một cục đá trong một cái ná, 
Người ban danh-dự cho một kẻ ngu-dại cũng thế. 

9Như một cọng gai rơi trong bàn tay của kẻ say rượu, 
Một câu châm-ngôn trong miệng các kẻ ngu-dại cũng 
thế. 

10Như một cung thủ làm mọi người bị thương, 
Người mướn kẻ ngu-dại hay người mướn những kẻ đi 
qua đường cũng thế. 

11Như con chó trở lại chất nôn mửa ra của nó 
Là kẻ ngu-dại lặp lại sự điên-rồ của mình. 

12Con có thấy một người khôn-ngoan theo mắt của hắn? 
Một kẻ ngu-dại có nhiều hy-vọng hơn là hắn. 

13Kẻ biếng-nhác nói: “Có một con sư-tử ở ngoài đường! 
Một con sư-tử ở trong quảng-trường lộ thiên!” 

14Như một cái cửa quay trên các bản-lề của nó, 
Kẻ biếng-nhác lăn-trở trên giường hắn cũng vậy. 

15Kẻ biếng-nhác vùi bàn tay hắn trong cái dĩa; 
Hắn mệt-mỏi không đem nó lên miệng mình một lần 
nữa. 

16Kẻ biếng-nhác thì khôn theo mắt của nó 
Hơn bảy người có thể cho một câu trả lời chín-chắn. 

17Như một kẻ nắm con chó nơi vành tai 
Là người đi ngang qua và xen vào cuộc xung-đột không 
liên hệ mình. 

18Như một người điên ném than lửa, các mũi tên, và sự 
chết, 

19Kẻ lừa-gạt người láng-giềng mình cũng thế, 
Và nói: “Tôi đã chẳng đùa bỡn sao!” 

20Vì thiếu củi, lửa tắt đi, 
Và nơi không có kẻ thì thầm, thì sự bất-hòa lắng xuống.  

21Như than nguyên đối với than hồng và củi đối với lửa; 
Một người hay sinh sự gây ra xung-đột cũng thế. 

22Những lời của kẻ thì thầm như các miếng ăn ngon, 
Và chúng đi xuống vào trong gan ruột của cơ-thể. 

23Như cái bình đất được bọc bằng rỉ bạc 
Là các môi đốt cháy và một cái tâm độc-ác. 

24Kẻ ghen-ghét, che-giấu nó bằng đôi môi của mình, 
Nhưng hắn chất chứa lừa lọc trong gan ruột của hắn. 

25Khi hắn nói một cách khoan-dung, đừng tin hắn, 
Vì có bảy điều gớm-ghiếc trong tâm hắn. 

26Dầu sự ghen-ghét của hắn tự che lấp bằng lừa-đảo, 
Sự độc-ác của hắn sẽ bị phơi bày trước mặt hội-chúng. 

27Người đào hố sẽ té trong đó. 
Và người lăn đá, đá sẽ trở lại đè hắn. 

28Cái lưỡi nói dối ghét những người nó chà nát, 
Và cái miệng dua-nịnh gây ra đổ vỡ. 

Các lời cảnh-cáo và chỉ-bảo (27.1-27.27) 

1Chớ khoe-khoang về ngày mai, 
Vì con chẳng biết một ngày có thể đem tới điều gì, 
2Để kẻ khác khen con, mà không phải chính miệng 

con; 
Một người xa-lạ, chớ không phải chính đôi môi con. 
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3Đá thì nặng, cát cũng nặng, 

Nhưng sự chọc tức của kẻ ngu-dại còn nặng hơn cả hai. 
4Sự thạnh-nộ thì dữ-tợn và cơn giận là cơn lũ, 

Nhưng ai có thể đứng trước cơn ghen? 
5Sự quở-trách công-khai là  

Tốt hơn tình yêu bị che giấu. 
6Trung-tín là các vết-thương do một người bạn, 

Nhưng lừa-dối là những cái hôn của một kẻ thù. 
7Một hồn chán ngán vì thừa mứa rất ghét mật ong, 

Nhưng đối với một hồn đói-khát thì bất cứ cái gì đắng 
cũng ngọt. 

8Như con chim bay lạc khỏi tổ của nó, 
Một người đi lạc khỏi chỗ của mình cũng thế. 

9Dầu và nước hoa làm lòng vui-vẻ, 
Cũng thế lời khuyên của một hồn cũng ngọt đối với bạn 
nó. 

10Chớ từ-bỏ bạn của chính con hay bạn của thân-phụ con, 
Và đừng đến nhà anh em con trong ngày tai-họa của 
con; 
Một người láng-giềng gần tốt hơn một anh em xa. 

11Hãy khôn-ngoan, hỡi con trai ta, và làm cho tâm ta vui, 
Để ta có thể đáp lại kẻ trách-mắng ta. 

12Một người thận-trọng thấy điều xấu bèn ẩn mình, 
Còn kẻ giản dị cứ đi tới và chịu phạt. 

13Lấy áo hắn khi hắn trở thành vật thế chân cho một kẻ lạ; 
Và cho một ả ngoại-tình, hãy giữ hắn làm vật thế chân. 

14Kẻ lớn tiếng chúc phước bạn của mình vào sáng sớm, 
Sẽ được kể là một lời rủa-sả cho hắn. 

15Mưa rơi liên-tục trong một ngày mưa đều 
Và một người đàn-bà hay cãi là như nhau; 

16Ông nào muốn kềm-chế bà đó kềm-chế gió, 
Và nắm lấy dầu bằng bàn tay hữu của mình. 

17Sắt mài nhọn sắt, 
Người nầy trau-chuốt người kia cũng thế. 

18Người săn-sóc cây vả sẽ ăn trái của nó; 
Và người chăm-sóc chủ của hắn sẽ được kính trọng. 

19Như trong nước mặt phản-chiếu mặt, 
Tâm loài người phản-chiếu người cũng thế. 

20Âm-phủ và Chốn Hủy-diệt chẳng bao giờ thoả mãn, 
Đôi mắt loài người cũng chẳng bao giờ thỏa-mãn. 

21Lò luyện kim dành cho bạc, còn lò lữa là cho vàng, 
Và một người được thử bằng lời khen-ngợi dành cho 
hắn. 

22Dầu con nện kẻ ngu-dại trong cái cối bằng cái chày 
cùng với hạt bị nghiền-nát, 
Sự điên rồ của nó cũng sẽ không lìa khỏi nó. 

23Hãy biết rõ cảnh-trạng của bầy chiên con, 
Và để ý đến các đàn bò của con; 

24Vì sự giàu-có không là mãi mãi, 
Vương-miện cũng không tồn tại cho mọi thế-hệ. 

25Khi cỏ biến mất, người ta thấy cỏ mới mọc lên, 
Và cây cỏ của núi non được thu-thập vào, 

26Các chiên con dành cho quần-áo con, 
Còn những con dê sẽ trả cho một cánh đồng, 

27Sẽ có đủ sữa dê làm thức-ăn cho con, 
Cho thực phẩm của gia-hộ con, 
Và chất bổ cho các con đòi của con. 

Các lời cảnh-cáo và chỉ-bảo (28.1-28.28) 

1Kẻ độc-ác chạy trốn khi không có ai đang truy 
đuổi, 
Nhưng người công-chính tin chắc như một con sư-

tử. 
2Bởi tội lỗi của một xứ, nhiều người làm chúa của nó, 

Nhưng bởi một người hiểu-biết và có kiến-thức, nên nó 
tồn tại. 

3Một kẻ nghèo áp-bức kẻ hèn-mọn 
Thì giống như mưa cuốn đi không chừa lại đồ ăn. 

4Những kẻ bỏ rơi luật-pháp ngợi-khen kẻ độc-ác, 
Nhưng những người giữ luật-pháp đấu-tranh với chúng. 

5Những người xấu-xa không hiểu công-lý, 
Nhưng những người tìm-cầu Đức GIA-VÊ hiểu mọi 
việc. 

6Một người nghèo đi trong sự thanh-liêm của mình, 
Thì tốt hơn một kẻ giàu mà cong queo. 

7Người giữ luật-pháp là một đứa con trai có nhận-thức rõ, 
Nhưng kẻ làm bạn với đám háu-ăn làm nhục cha của 
hắn. 

8Người tăng của-cải của mình bằng tiền-lời và lãi nặng, 
Thì thu-thập nó cho người khoan-dung với kẻ nghèo. 

9Người xây tai đi, không nghe theo luật-pháp, 
Ngay cả lời cầu-nguyện của hắn cũng là một sự ghê-
tởm. 

10Kẻ dẫn-dắt người ngay-thẳng vào đường-lối xấu-xa 
Chính hắn sẽ sa vào hố của hắn, 
Nhưng người không trách được sẽ thừa-hưởng điều tốt. 

11Người giàu thì khôn-ngoan trong mắt của hắn, 
Nhưng kẻ nghèo mà hiểu-biết xem-xét mình. 

12Khi người công-chính chiến-thắng, có vinh-quang lớn, 
Nhưng khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn. 

13Kẻ giấu các sự vi-phạm của mình sẽ không thịnh-
vượng, 
Nhưng người thú -nhận và lìa-bỏ chúng sẽ tìm được sự 
thương-xót. 

14Phước thay người luôn luôn kinh-sợ 
Nhưng kẻ làm cứng lòng mình sẽ sa vào tai-họa. 

15Như con sư-tử gầm-hét và con gấu rượt đuổi 
Là kẻ cầm quyền độc-ác trên dân nghèo. 

16Kẻ lãnh-đạo lại là người đại áp-bức thiếu hiểu-biết, 
Nhưng người ghét lợi-lộc bất-công sẽ kéo dài các ngày 
của hắn. 

17Một kẻ nặng trĩu với tội lỗi về máu người 
Sẽ là một kẻ đào tẩu cho đến chết; chớ để ai giúp đỡ 
hắn. 

18Người bước đi một cách không chê được sẽ được giải-
cứu, 
Nhưng kẻ cong-quẹo sẽ sa xuống thình-lình. 

19Người cày ruộng của mình sẽ có thực-phẩm dư giả, 
Nhưng kẻ đeo-đuổi hư không sẽ có đầy nghèo-khổ. 

20Một người trung-tín sẽ đầy-dẫy các phước-lành, 
Nhưng kẻ vội làm giàu sẽ không khỏi bị hình-phạt. 

21Thiên-vị thì chẳng tốt, 
Bởi vì một mẩu bánh mì, một người sẽ phạm tội. 

22Một người có con mắt xấu-xa vội theo sau của-cải, 
Và không biết rằng sự thiếu-thốn sẽ đến trên mình. 

23Ai quở-trách một người, về sau sẽ được ân-huệ 
Hơn kẻ lấy lưỡi mà dua-nịnh. 

24Kẻ lấy trộm cha của mình hay mẹ của mình, 
Và nói: “Ấy không phải là tội,” 
Là bạn của một người tàn-phá. 
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25Một người kiêu-ngạo khuấy-động sự tranh-cạnh, 

Nhưng người tin ở Đức GIA-VÊ sẽ thịnh-vượng. 
26Kẻ tin ở chính tâm mình là một kẻ ngu-dại, 

Nhưng người bước đi khôn-ngoan sẽ được giải-cứu. 
27Người cho kẻ nghèo sẽ không bao giờ thiếu-thốn, 

Nhưng kẻ nhắm mắt hắn sẽ bị nhiều rủa sả. 
28Khi những kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn; 

Nhưng khi chúng diệt-vong, người công-chính gia-tăng. 

Các lời cảnh-cáo và chỉ-bảo (29.1-29.27) 

1Một người làm cứng cổ mình sau nhiều sự chê-
trách 
Sẽ thình-lình bị suy-sụp và không có một phương 

cứu-chữa nào. 
2Khi các người công-chính gia-tăng, dân-chúng vui-mừng, 

Nhưng khi một người độc-ác cai-trị, dân-chúng rên-siết. 
3Một người ưa-chuộng sự khôn-ngoan làm cho cha hắn 

vui-vẻ, 
Nhưng kẻ kết bạn với những con đĩ lãng-phí của-cải. 

4Nhà vua ban sự ổn-định cho xứ-sở bằng công-lý, 
Nhưng một người lấy của hối-lộ đánh bại nó. 

5Một người dua-nịnh người láng-giềng của mình 
Đang giăng một cái lưới cho các bước chân của mình. 

6Bởi sự phạm tội, một người xấu-xa bị mắc bẫy, 
Nhưng người công-chính ca-hát và mừng-rỡ. 

7Người công-chính lo-lắng cho các quyền-lợi những kẻ 
nghèo-khổ, 
Kẻ độc-ác chẳng hiểu sự quan-tâm như vậy. 

8Những kẻ nhạo-báng châm lửa cho thành-phố cháy rực, 
Nhưng các người khôn-ngoan làm nguôi cơn giận. 

9Khi một người khôn-ngoan có một cuộc tranh-luận với 
một người ngu-dại, 
Thì người ngu-dại hoặc giận điên lên hoặc cười, và 
không có sự yên-nghỉ. 

10Những kẻ làm đổ máu ghét người không chê được, 
Nhưng người ngay-thẳng quan tâm cho mạng-sống nó. 

11Kẻ ngu-dại luôn luôn mất binh tĩnh, 
Nhưng một người khôn-ngoan cầm nó lại. 

12Nếu một người cai-trị chú ý đến sự sai trái, 
Thì mọi kẻ hầu-việc của người trở nên độc-ác. 

13Người nghèo-khổ và kẻ áp-bức có chung điều nầy: 
Đức GIA-VÊ ban ánh-sáng cho con mắt của cả hai. 

14Nếu một vì vua phán-xét kẻ nghèo bằng lẽ thật, 
Thì ngôi của người sẽ được vững lập mãi mãi. 

15Cây roi và sự trách mắng ban sự khôn-ngoan, 
Nhưng một đứa bé đi theo lối riêng của nó đem xấu-hổ 
cho mẹ nó. 

16Khi kẻ độc ác gia-tăng, thì sự phạm tội cũng gia-tăng; 
Nhưng người công-chính sẽ thấy chúng ngã. 

17Hãy sửa-phạt con trai của con, thì nó sẽ cho con an ủi; 
Nó cũng sẽ làm hồn con vui-thích. 

18Nơi nào không nhìn xa, thì dân không được kiềm-chế, 
Nhưng hạnh-phúc thay người giữ luật-pháp. 

19Một kẻ nô-lệ sẽ không được chỉ-dẫn bằng lời mà thôi; 
Vì dầu nó hiểu, cũng sẽ không có một sự đáp-ứng nào. 

20Con có thấy một kẻ hấp-tấp trong lời nói hắn không? 
Có nhiều hy-vọng cho một kẻ ngu-dại hơn là cho hắn. 

21Người nuông-chiều kẻ nô-lệ mình từ thuở thơ-ấu 
Cuối cùng sẽ xem nó là một đứa con trai. 

22Một người giận-dữ khuấy lên sự xung-đột, 
Và một người nóng nảy có thừa sự phạm tội. 

23Sự kiêu-ngạo của một người sẽ đem hắn xuống thấp, 
Nhưng một linh khiêm-nhường sẽ được danh-dự. 

24Kẻ đồng sự với một tay trộm ghét chính hồn mình; 
Hắn nghe lời thề nhưng không nói cho biết gì cả. 

25Sợ loài người đem đến cái bẫy, 
Nhưng kẻ tin ở Đức GIA-VÊ sẽ được nâng cao. 

26Nhiều kẻ tìm-kiếm ân-huệ của người cai-trị, 
Nhưng công-lý cho loài người đến từ Đức GIA-VÊ. 

27Một người bất chính là ghê-tởm cho người công-chính, 
Và người ngay-thẳng trong đường-lối lại là ghê-tởm cho 
kẻ độc-ác. 

Lời nói khôn-ngoan của A-gu-rơ (30.1-30.33) 

1Những lời của A-gu-rơ con trai của Gia-kê, lời 
sấm truyền. 
Người ấy tuyên-bố cho Y-thi-ên, cho Y-thi-ên và 

U-canh: 
2Chắc-chắn ta đần-độn hơn bất cứ một người nào khác, 

Và ta không có sự hiểu-biết của một người. 
3Ta đã chẳng học được sự khôn-ngoan, 

Ta cũng chẳng có kiến-thức của Đấng Thánh. 
4Ai đã từng lên trời và đã giáng xuống? 

Ai đã từng góp gió trong nắm tay của mình? 
Ai đã từng bọc nước trong áo của mình? 
Ai đã từng lập tất cả đầu cùng của trái đất? 
Danh Ngài hay danh con trai của Ngài là gì? 
Chắc-chắn ngươi biết! 

5Mọi lời của Đức Chúa TRỜI đều được kiểm-tra; 
Ngài là cái khiên cho những kẻ ẩn-náu trong Ngài. 

6Chớ thêm vào các lời của Ngài 
E Ngài quở-trách con, và con bị tỏ ra là kẻ nói dối. 

7“Hai điều con đã hỏi từ Chúa, 
Xin chớ từ-chối con trước khi con chết: 

8Xin giữ sự lừa gạt và các lời nói dối xa khỏi con, 
Xin chớ cho con sự nghèo-khổ hay sự giàu-sang; 
Xin nuôi con bằng thực-phẩm trong phần của con, 

9E con no rồi từ-chối Chúa và nói: ‘Ai là Đức GIA-VÊ?’ 
Hoặc e con túng thiếu rồi trộm-cắp, 
Và làm ô danh Đức Chúa TRỜI của con.” 

10Chớ vu-khống kẻ nô-lệ cho chủ nó, 
E nó rủa-sả con, con bèn mắc tội. 

11Có một hạng(1) người rủa-sả cha hắn,  
Và không chúc phước mẹ hắn. 

12Có một hạng người tinh-sạch trong mắt của chính hắn, 
Nhưng không được rửa sạch khỏi sự bẩn-thỉu của hắn. 

13Có một hạng người—Ồ, đôi mắt hắn tự-đắc làm sao! 
Và đôi mí mắt hắn nhích lên xấc-xược. 

14Có một hạng người có răng như các lưỡi gươm, 
Và hàm răng của hắn như các con dao, 
Để ngấu-nghiến kẻ khốn-khổ khỏi trái đất, 
Và kẻ túng thiếu khỏi giữa loài người. 

15Con đỉa có hai đứa con gái, “Xin cho,” “Xin cho.” 
Có ba thứ sẽ không được thỏa-mãn, 
Bốn sẽ không nói “Đủ rồi!”: 

16Âm-phủ, và tử-cung hiếm muộn, 
Đất chẳng bao giờ có đủ nước,  
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Và lửa chẳng bao giờ nói: “Đủ rồi!” 
17Con mắt nhạo-báng một người cha, 

Và khinh không vâng lời người mẹ, 
Các con quạ của thung-lũng sẽ móc mắt đó, 
Và các con chim ưng con sẽ ăn nó. 

18Có ba việc quá diệu-kỳ cho ta, 
Bốn là việc ta không hiểu: 

19Đường bay của chim ưng trong bầu trời, 
Lối đi của con rắn trên hòn đá, 
Lằn chạy của một chiếc tàu ở giữa biển cả, 
Và lề-lối của một người nam với một đứa hầu gái. 

20Đây là lề-lối của một ả ngoại-tình: 
Ả ăn rồi lau miệng của ả, 
Và nói: “Tôi đã chẳng làm gì sai.” 

21Dưới ba điều, trái đất rúng-động, 
Và dưới bốn, nó không thể chống đỡ nổi: 

22Dưới một kẻ nô-lệ khi hắn trở thành vua, 
Dưới một kẻ ngu-ngốc khi hắn no nê với thức-ăn, 

23Dưới một người đàn-bà không được yêu khi ả có chồng, 
Một con đòi khi nó thay-thế bà chủ nó.  

24Bốn thứ nhỏ trên trái đất, 
Nhưng chúng cực-kỳ khôn-ngoan. 

25Các con kiến không là người mạnh, 
Nhưng chúng chuẩn bị thực-phẩm của mình trong mùa 
hạ; 

26Những con chồn không là đứa hùng-mạnh, 
Tuy nhiên chúng làm nhà của mình trong các tảng đá; 

27Những con cào-cào không có vua, 
Vậy mà cả bọn đều đi ra theo hàng ngũ; 

28Con thằn-lằn, con có thể lấy tay chộp bắt, 
Tuy nhiên nó ở trong dinh của các vua. 

29Có ba vật oai-nghiêm trong bước đi, 
Thậm-chí có bốn khi chúng bước đi: 

30Con sư-tử hùng-mạnh trong loài thú, 
Chẳng lui lại trước mặt của bất cứ ai, 

31Con gà trống đi vênh-vang, con dê đực cũng vậy, 
Và một ông vua khi quân-đội của ông ở với ông. 

32Nếu con lâu nay ngu-dại vì tự đề-cao 
Hay nếu con đã âm-mưu điều xấu, thì bụm miệng con 
lại. 

33Vì đánh sữa sản-xuất ra bơ, 
Và ấn mũi thì phun ra máu; 
Cũng thế việc trêu-chọc cơn giận sinh ra xung-đột. 

Các lời của Lê-mu-ên (31.1-31.9) 

1Các lời của vua Lê-mu-ên, lời sấm truyền mà mẹ 
người đã dạy người. 
2Điều gì, con trai của ta ôi? 

Và điều gì, hỡi con trai của tử-cung của ta? 
Và điều gì, hỡi con trai của những lời thệ-nguyện của 
ta? 

3Chớ tiêu sức lực của con cho đàn-bà, 
Hoặc phó các đường-lối con cho điều hủy-diệt các vua. 

4Các vua thật không nên, hỡi Lê-mu-ên, 
Các vua thật không nên uống rượu nho, 
Hoặc những kẻ cầm-quyền ham rượu mạnh, 

5E họ uống mà quên điều được ra thành sắc-lệnh rồi, 
Mà làm hư-hỏng quyền-lợi của mọi kẻ đau-khổ. 

6Hãy ban rượu mạnh cho kẻ đang hư mất, 

Và rượu nho cho kẻ có đời sống đắng-cay. 
7Hãy để nó uống và quên đi sự nghèo-khó của nó, 

Và chẳng nhớ đến điều rắc-rối của nó nữa. 
8Hãy mở miệng con vì kẻ câm, 

Vì quyền-lợi của mọi kẻ bất hạnh. 
9Hãy mở miệng con, hãy phán-xét một cách công-chính, 

Và bảo-vệ quyền-lợi của những kẻ đau-khổ và túng-
thiếu. 

Mô-tả một người nữ xứng-đáng (31.10-31.31) 

10Một người vợ ưu-tú, ai có thể tìm được? 
Vì giá-trị nàng trỗi hơn châu-ngọc. 

11Tâm chồng nàng tin ở nàng, 
Và chàng sẽ không thiếu huê-lợi. 

12Nàng làm cho chồng điều tốt, mà không điều xấu 
Tất cả những ngày của đời nàng. 

13Nàng tìm lông chiên và gai sợi, 
Và làm việc bằng các lòng bàn tay của nàng mà vui-thú. 

14Nàng thì như những chiếc tàu buôn; 
Nàng đem lương-thực của nàng từ xa về. 

15Nàng cũng chỗi dậy trong khi trời vẫn còn tối, 
Và ban lương-thực cho người nhà của mình, 
Và chia phần cho những tớ gái của mình. 

16Nàng cân nhắc một cánh đồng và mua nó; 
Từ kết-quả của lòng bàn tay của mình, nàng trồng một 
vườn nho. 

17Nàng thắt lưng của mình bằng sức, 
Và làm hai cánh tay mình mạnh-mẽ. 

18Nàng cảm thấy lợi-lộc mình là tốt; 
Đèn nàng không tắt ban đêm. 

19Nàng dang tay nàng vào con quay, 
Và hai lòng tay nàng nắm lấy con suốt. 

20Nàng mở rộng vòng tay nàng cho người nghèo; 
Và nàng vươn tay nàng ra tới người túng-thiếu. 

21Nàng không sợ giá tuyết vì gia-hộ của mình, 
Vì hết thảy nhà nàng đều mặc màu đỏ sậm. 

22Nàng may chăn-mền cho mình; 
Áo-xống nàng bằng vải lanh mịn màu tía. 

23Chồng của nàng được biết đến tại các cổng thành, 
Khi chàng ngồi ở trong đám các trưởng-lão của xứ. 

24Nàng may quần áo bằng vải lanh và bán chúng, 
Và cung-cấp nịt lưng cho con buôn. 

25Trang phục của nàng là sức-lực và phẩm-hạnh, 
Và nàng mỉm-cười vào tương-lai. 

26Nàng mở miệng mình ra trong sự khôn-ngoan, 
Và sự dạy-dỗ về sự nhân-từ ở nơi lưỡi nàng. 

27Nàng coi sóc đường-lối của gia-hộ nàng cho được tốt, 
Và không ăn bánh của sự lười-nhác. 

28Các đứa con nàng chỗi dậy, và chúc phước nàng; 
Chồng nàng cũng vậy, chàng khen-ngợi nàng, rằng: 

29“Có nhiều con gái đã làm-lụng một cách cao quý, 
Nhưng em thì trội hơn tất cả.” 

30Quyến rủ là giả-dối, và sắc đẹp là hư-không, 
Nhưng người nữ kinh-sợ Đức GIA-VÊ sẽ được ngợi-
khen. 

31Hãy ban cho nàng kết-quả của hai bàn tay nàng, 
Và để công việc của nàng ngợi-khen nàng tại các cổng. 
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