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িহেতাপেদশ

ভিূমকা

১ ১ এই নীিত কথা িল দায়েূদর পু র শেলামেনর ানগভ িশ ামালা। শেলামন িছেলন ই রােয়েলর রাজা। ২ মানষুেক ানী
কের তালা এবং তােদর সিঠক পেথর স ান দওয়াই এই কথা িলর উে য। এই কথা িলর মা যেম লােক ানগভ

িশ ামালা অনধুাবন করেত পারেব। ৩ এই কথা িল লাকেদর সিঠক পথ বঝুেত সাহা য কের। মানষু সততা, যায়পরায়ণতা
ও ধািমকতার পথ িশখেব। ৪ যাঁরা ান অজন করেত চান সই লাকেদর এই কথা িল িশ া রদান করেব। এই ান িক কের

রেয়াগ করেত হেব এই িশ ামালা যবুস রদায়েক তাও িশিখেয় দেব। ৫ এমনিক ানী যি েদরও এই নীিত কথা িল
শানা উিচৎ । এই িশ ামালার মা যেম তাঁেদর ােনর যি বিৃ পােব, তাঁরা আেরা পি ত হেয় উঠেবন। য সব লাক িবিভ

সম যার সমাধােন দ তাঁরা আরও বশী বাধ লাভ করেবন। ৬ তখন ঐসব লাকরা ানপণূ রচনাবলী এবং কািহনীসমহূ
যােদর মে য পক অথ রেয়েছ স েলা বঝুেত পারেবন। তাঁরা ানবানেদর কথা িল অনধুাবন করেত সফল হেবন।

৭ রভেুক মা য করা এবং র া করাই হল মানেুষর সব রথম কত য। এটা তােদর রকৃত ান অজন করেত সাহা য
কের। িক শয়তান বাকারা অনশুাসন এবং যথাথ ানেক ঘণৃা কের।

পেু রর উে ে য শেলামেনর উপেদশ
৮ আমার পু র, * তামার িপতা যখন তামােক সংেশাধন কেরন তখন তাঁর উপেদশ শান। তামার মােয়র পরামশও অবেহলা

কােরা না। ৯ তামার িপতামাতার দওয়া িশ াসমহূ তামার মাথার ওপর একিট সু র মালার মত অথবা একিট ক হােরর
মেতা যটা তামােক দখেত আকষক কের তােল।

১০ পু র আমার, পাপীরা তামােকও পােপর পেথ টানেত চ া করেব। ঐ পাপীেদর কথায় কণপাত কােরা না। ১১ ঐসব
পাপী লাকরা হয়েতা তামােক বলেব, “আমােদর দেল এেসা! আমরা একিট লাকেক হঠাৎ  আ রমণ ও হ যা করেত যাি ।
আমরা একজন িনরীহ লাকেক আ রমণ করব। ১২ আমরা তােক হ যা করব। আমরা ঐ লাকিটেক মতৃু্য েল পািঠেয় দব।
আমরা তােক কবের পাঠাব। ১৩ আমরা সব রকার ব মূ য সাম রী চিুর করব। আমরা সই চিুর করা ধনস ি িদেয় আমােদর
গহৃ পিরপণূ করব। ১৪ তাই আমােদর সে চেল এেসা, আমােদর সাহা য কর। ঐ লিু ত ধন আমরা সবাই ভাগাভািগ কের
নব!”

১৫ পু র, ঐ পাপীেদর অনসুরণ কােরা না। তােদর পােপর পেথ এক পাও অ রসর হেয়া না। ১৬ ঐসব খারাপ লাকরা পাপ
কাজ করেত সবদাই র ত। তারা সবদা লাকেদর হ যা করেত চায়।

১৭ লাকরা পাখী ধরেত জাল পােত। িক জাল যখন পাতা হে তখন যিদ পাখীরা দেখ ফেল তাহেল কান লাভ হেব
না। ১৮ তাই পাপীরা কাউেক হ যা করার আেগ তার জ য লিুকেয় রতী া কের। িক ওরা িনেজেদর পাতা ফাঁেদ পা িদেয়ই
বংস হেব! ১৯ লাভী লাকরা তােদর িনেজেদর কুকেমর জ য তােদর জীবন হারায়।

র া—এক ণবতী রমণী
২০ শান! র া মানষুেক িশ া দওয়ার চ া করেছ। স ( র া) পেথঘােট এবং জনব ল বাজাের িচৎকার করেছ। ২১ স

জনব ল রা ার বাঁক িলেত িচৎকার করেছ। স শহেরর ফটক িলর কােছ লাকেদর উে য কের চঁচাে । র া বলেছ:
২২ “ওেহ বাকা লাকরা, আর কতিদন ধের তামরা তামােদর িনেবােধর মত জীবনযাপন করােক ভালেবেস চলেব? আরও

কতকাল র ােক †উপহাস করা উপেভাগ করেব? হীনবিু রা কতিদন ানেক ঘণৃা করেব? ২৩ আমার িশ ামালার রিত
তামােদর যথােযা য মেনােযাগ দওয়া উিচৎ িছল। আিম তামােদর আমার ান িদেয় িদতাম। আিম আমার ভাবনাগেূলােক
তামােদর াত করতাম।

*১:৮ আমার পু র িহেতাপেদশ পু কিট স বত: লখা হেয়িছল একিট িকেশার ছেলর উে ে য য এক যবুক হেয় উঠিছল।
এই পু ক তােক শখায় কমন কের এক দািয় বশীল যবুক হেয় ওঠা যায় য ঈ বরেক ভালবােস এবং র া কের।
†১:২২ র া শেলামন র া এবং অ তােক জন রীেলােকর সে তলুনা কেরেছন। এই জন রীেলাকই যবুকেদর
দিৃ আকষেণর চ া করেছন। একজন স ন রীেলাক িহেসেব র া। যবুকেদর ানী হেত এবং ঈ বরেক মেন চলার
কথা বলেছন। আর একজন খারাপ রীেলাক িহেসেব অ তা। যবুকেদর অ হবার এবং নানা পাপ কাজ করার আ বান
জানাে ন।
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২৪ “িক তামরা আমার কথা নেত অ বীকার কেরিছেল। আিম তামােদর সাহা য করেত চেয়িছলাম। আিম তামােদর
িদেক সাহাে যর হাত বািডে়য় িদেয়িছলাম—িক তামরা আমার সাহা য রহণ করেত অ বীকার কেরিছেল। ২৫ তামরা
আমার িতর ার রহণ করেত অ বীকার কেরিছেল। তামরা আমার সে এক মত হেত স ত হেল না। ২৬ অতএব, তামরা
যখন সংকেট পডে়ব তখন আিম তামােদর িনেয় পিরহাস করব। তামােদর কােছ যখন স রাস আসেব তখন আিম তামােদর
উপহাস করব। ২৭ স রাস ভয় র ঝেডর় মত তামােদর অতিকেত রাস করেব। সংকটসমহূ রবল বাতােসর মত তামােদর
ওপর আঘাত হানেব। তামরা িনদা ণ য রণা ও ঃেখ পডে়ব।

২৮ “যখনই এই ধরেণর িবপযয় ঘটেব তামরা আমার সাহা য চাইেব। িক আিম তামােদর সাহা য করব না। তামরা
আমােক খুঁজেব িক পােব না। ২৯ আিম তামােদর সাহা য করব না। কারণ তামরা ানেক অ বীকার কেরেছা। তামরা

রভেুক ভয় ও ভি করেত রািজ হও িন। ৩০ তামরা আমার উপেদেশ কণপাত কর িন। আিম যখন তামােদর সিঠক পেথর
স ান িদেত চেয়িছ, তামরা রািজ হও িন। ৩১ তামরা তামােদর ইে মত বাঁচেত চেয়ছ। তামরা িনেজেদর মতই অনসুরণ
কেরছ। তাই তামােদর কৃতকেমর ফল তামরাই ভাগ করেব।

৩২ “িনেবাধরা বংস হয় কারণ তারা ােনর পথ অনসুরণ করেত অ বীকার কের। তারা িবপেথ চািলত হয় এবং িনেজেদর
পতন ডেক আেন। ৩৩ িক য যি আমােক মেন চেল স িনরাপেদ বাস করেব। স সবদা বা ে থাকেব, স কখনও
কান ম েক ভয় করেব না।”

র ার কথা শান

২ ১ পু র আমার, আিম যা বিল তা রহণ কর। আমার আেদশ িল মেন রেখা। ২ র ার কথা শান এবং সবেতাভােব
বাঝার চ া কর। ৩ ানেক ডােকা। বাধেক িচৎকার কের ডােকা। ৪ েপার মত র ার অে বষণ কর। ধেনর মত

তাঁেক খুঁেজ বডা়ও। ৫ তিুম যিদ এ িল কর, তাহেল তিুম রভেুক র া করেত িশখেব। তিুম ঈ বেরর ান খুঁেজ পােব।
৬ রভু আমােদর র া দান কেরন। ান এবং বাধশি তাঁরই মখু থেক িনঃসতৃ হয়। ৭ িতিন সৎ ও ধািমক যি েদর

র া কেরন। ৮ যারা অ যেদর রিত ভ র আচরণ কের তােদরও িতিন র া কেরন। ান ও বাধ তাঁর মখু থেক িনঃসতৃ হয়।
৯ তাই, রভু তামােক তাঁর ান রদান করেবন। তখন তিুম ভােলা, যায় ও সিঠক বলেত িক বাঝায় তা বঝুেত স ম

হেব। ১০ র া তামার দেয় রেবশ করেব এবং তামার আ া ােনর মিহমায় সখুী হেব।
১১ র া তামােক র া করেব এবং িবেবচনাশি তামােক পাহারা দেব। ১২ র া এবং বাধ তামােক পাপী লাকেদর

মত ভলু পেথ চলার হাত থেক িনব ৃ করেব। যারা এমন কথা বেল যা বংেসর কারণ তােদর কাছ থেক ান তামােক র া
করেব। ১৩ এই পাপী লাকরা সততার পথ যাগ কেরেছ এবং এখন অ কােরর (পাপ) পথ অনসুরণ করেছ। ১৪ তারা পাপ
কাজ করেতই ভােলাবােস এবং কুপথেক উপেভাগ কের। ১৫ ঐ পাপীেদর িব বাস করা যায় না। তারা িম যা কথা বেল এবং
লাকেদর রতারণা কের। িক তামার ান ও বাধ তামােক সব সময় এইসব িজিনস িল থেক দূের রাখেব।

১৬ র া তামােক ঐ অপিরিচতা রমণী থেক দূের রাখেব। সই িবজাতীয়া, য চাটকুািরতার সাহাে য তামােক পােপর
পেথ রলু কের, তার হাত থেক তামােক র া করেব র া। ১৭ যৗবেন স িবেয় কেরিছল, িক পরবতীকােল স বামীেক
পির যাগ কেরেছ। ঈ বরেক সা ী রেখ িববােহর শপথেক স ভেুল িগেয়েছ। ১৮ এখন, তিুম যিদ তার ঘের ঢাক তাহেল সটা
তামােক মতৃু্যর িদেক িনেয় যােব! তিুম যিদ মেয়-মানষুটােক অনসুরণ কর স তামােক কবেরর িদেক পিরচািলত করেব!

১৯ স িনেজই কবেরর মত। য সব পু ষরা তার বাডী়েত ঢকুেব তারা তােদর জীবন হারােব এবং আর কখনও িফের আসেব
না।

২০ র া তামােক ধািমকেদর পথ অনসুরণ করেত সাহা য করেব। র া তামােক সৎ ভােব জীবনযাপেন সাহা য করেব।
২১ সৎ এবং ধািমক লাকরা তােদর িনেজেদর দেশ বসবাস করেত পারেব। সৎ , িনেদাষ লাকরা তােদর দেশ বাস করেত
পারেব। ২২ িক শয়তান লাকেদর বাসভিূম তােদর হাতছাডা় হেব। যারা িম যা কথা বেল এবং রতারণা কের তারা িনেজেদর
দশ থেক িবতািডত় হেব।

সৎ ভােব জীবনযাপন তামার আয়ু বিৃ করেব

৩ ১ পু র আমার, আমার িশ া ভেুলা না। আিম তামােক যা করেত বিল তা সযে মেন রেখা। ২ আমার কথা িল তামােক
দীঘ এবং সমিৃ পণূ জীবন রদান করেব।

৩ ভােলাবাসােক কখনও পির যাগ কেরা না। সবদা সৎ এবং িব ব থাকেব। এই িজিনস িলেক তামার িনেজর অ ীভতূ
কের নাও। এই িল তামার কে জিডে়য় রােখা, তামার দেয় িলেখ রােখা। ৪ তাহেলই তিুম ঈ বর এবং মানেুষর কােছ
িবচ ণ এবং পু যবান সা য হেব।
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৫ ঈ বরেক পিরপণূভােব িব বাস কর। িনেজর ােনর ওপর িনভর কােরা না। ৬ তিুম যা িকছ ুকরেব তােত সবদা ঈ বরেক
এবং তাঁর ই ােক রণ করেব। তাহেলই িতিন তামােক সাহা য করেবন। ৭ িনেজর বিু িবেবচনার ওপর িনভর কােরা না।
ঈ বরেক ভি কর এবং পাপ থেক দূের থােকা। ৮ যিদ তিুম এই কথা িল পালন কর তাহেল তিুম উপকৃত হেব িঠক যমন
ওষধু শরীরেক িনরাময কের অথবা যমন একমা র ◌া তরল পানীয় তামােক শি দয়।

৯ তামার যথাসব ব সমপণ কের রভেুক ধ য কর। তামার শে যর উৎকৃ তম ফসল িল রভরু সামেন উৎসগ কর।
১০ তাহেল তামার যাবতীয় রেয়াজন রভইু িমিটেয় দেবন। তামার গালা শে য ভের যােব এবং তামার ভা াের রা ারস
উপেচ পডে়ব।

১১ আমার পু র, কখনও কখনও তামার ভলু িট তামােক দিখেয় দবার জ য রভু তামােক শাসন করেবন। এই
শাি র জ য রাগ কােরা না। ঐ শাি থেক িশ া নওয়ার চ া কােরা। ১২ কন? কারণ ঈ বর কবল তাঁর হা দেদরই
সংেশাধন কেরন। যাঁ, ঈ বর আমােদর িপতার মত, িতিন তাঁর ি রয়তম স ানেকই শাধরােনার চ া কেরন।

১৩ য যি র া লাভ কেরেছ, স সখুী হেব। যখন স বাধশি রা হেব, তখন স আশীবাদধ য হেব। ১৪ র া
থেক য লাভ আেস তা েপার চেয়ও ভােলা। র া থেক য লাভ হয় তা সূ সানার চেয়ও ভােলা! ১৫ র ার মূ য

মিণ-মািণে যর চেয়ও বশী। তামার অভী কান ব ই র ার মত অমূ য নয়।
১৬ র া তামােক ধনস দ, স ান এবং দীঘজীবন এেন দেব। ১৭ ানী লাকরা শাি পণূ, সখুী জীবনযাপন কের।

১৮ র া হল জীবন বেৃ র মত। র ােক যারা রহণ করেব, তারা সখুী ও মেনারম জীবনযাপন করেব। ানী যি রাই
যথাথ সখুী হেব!

১৯ র া এবং বাধেক রভু আকাশ এবং পিৃথবী সিৃ করবার জ য যবহার কেরেছন। ২০ মহাসমু র এবং মঘরািশ যা
বিৃ দয় তা রভরু ােনর বারাই স ৃ ।

২১ পু র আমার, র ােক তামার দিৃ র অেগাচর হেত িদও না! তামার িচ া এবং পিরক না করবার মতােক বিু মােনর
মত র া কর। ২২ র া এবং বাধ তামােক জীবন দান করেব এবং তামার জীবনেক আরও সু র কের তলুেব। ২৩ তাহেল
তিুম িনরাপেদ জীবনযাপন করেব এবং কখনও পিতত হেব না। ২৪ িবছানায় েত যাবার সময় তিুম ভয় পােব না। তিুম শাি েত
িব রাম িনেত পারেব। ২৫ লাকেদর বারা স ৃ আশাতীত িবপেদর কথা ভেব ভয় পও না। ২৬ রভু তামার সে থাকেবন
এবং তামােক ফাঁেদ পডা় থেক আটেক দেবন।

২৭ যখনই স ব হেব, যােদর তামার সাহাে যর দরকার, তােদর ভােলা কেরা। ২৮ তামার রিতেবশী যিদ তামার কােছ
িকছ ুচায় এবং তা যিদ তামার কােছ থােক, তাহেল সটা তখনই তােক িদেয় িদও। রিতেবশীেক সটা পেরর িদন িনেত আসেত
বােলা না।

২৯ তামার রিতেবশীর িব ে পিরক না কােরা না। স তামার কাছাকািছ থােক এবং স তামােক িব বাস কের!
৩০ কান উপযু কারণ ছাডা় কাউেক আদালেত তেুলা না। স যিদ তামার কান অিন না কের এটা কােরা না।
৩১ িহংসা ক লাকেদর িহংসা কােরা না এবং তােদর পথ অনসুরণ করবার িস া িনও না। ৩২ কন? কারণ রভু ,

অসাধু লাকেদর ঘণৃা কেরন এবং সৎ ও ভােলা লাকেদর ভালবােসন।
৩৩ লাকেদর পিরবার িলর ওপর রভরু অিভশাপ রেয়েছ। িক ধািমক লাকেদর গহৃ িলেক িতিন আশীবাদ কেরন।
৩৪ যারা অপরেক িনেয় পিরহাস কের সই দাি ক যি েদর রভু শাি দন। রভু িবনয়ী যি েদর রিত দয়াশীল।
৩৫ ানী লাকরা এমন জীবনযাপন কের যা স ান আেন। িক িনেবাধরা এমন জীবনযাপন কের যার পিরণিত ল া।

ােনর রেয়াজনীয়তা

৪ ১ পু রগণ, তামােদর িপতার িশ াসমহূ মেনােযাগ সহকাের শান। মেনােযাগ িদেল তেবই এই িহেতাপেদশ িল বঝুেত
পারেব! ২ কন? কারণ আমার এই উপেদশ িল খবুই বপণূ। তাই এই িশ ামালা কখনও ভেুল যও না।

৩ এক সময় আিমও তামােদর মত যবুক িছলাম! আিম আমার িপতার ছাট পু র এবং আমার মাতার একমা র স ান
িছলাম। ৪ এবং আমার িপতা আমােক এই িজিনস িল িশিখেয়িছেলন। িতিন আমােক বেলিছেলন, “আিম যা বিল তা মেন
রেখা। আমার আেদশ পালন কর, তাহেল বাঁচেত পারেব! ৫ িবেবচনাশি এবং ান লাভ কেরা! কখনও আমার কথা ভেুলা

না। সবদা আমার উপেদশ মেন চলেব। ৬ ান থেক দূের সের থেকা না। তাহেল ান তামােক র া করেব। ানেক
ভােলাবােসা এবং ান তামােক িনরাপেদ রাখেব।

৭ “তিুম য মূ ত থেক ান অজন করার সংক কেরছ তখন থেকই ােনর পব হেয়েছ। অতএব তামার সম
রয়াস যবহার কের, এমনিক তামার সম িবষয় স ি র িবিনমেয়ও ান অজন করবার চ া কেরা! তাহেল তিুম রমশঃ

বিু মান হেয় উঠেব। ৮ ানেক ভােলাবাস, ানই তামােক মহান কের তলুেব। ানেক সবেচেয় বপণূ কের তােলা এবং
ান তামােক স ান এেন দেব। ৯ ানই সবে র ব যা তামার জীবেন ঘটেত পাের।”



িহেতাপেদশ ৪:১০ 4 িহেতাপেদশ ৬:৩

১০ পু র, আমার কথা শান। আমার আেদশ মেন চলেল তামার আয়ু বাডে়ব। ১১ আিম তামােক র া বা ান স েক
বাঝাি । আিম তামােক সৎ পেথ িনেয় যাি । ১২ এই পথেক অনসুরণ কেরা। তাহেল তিুম কখনও ফাঁেদ পডে়ব না। তিুম
দৗডে়ব িক কখনও হাঁচট খােব না। তিুম যাই কর না কন, তিুম িনরাপদ থাকেব। ১৩ এই িশ া িল সবদা মেন রেখা।

এ িল ভেুল যও না। ও িল তামার জীবন!
১৪ লাকরা য পেথ হাঁেট, স পেথ হঁেটা না। অসৎ ভােব জীবনযাপন কােরা না। পাপীেদর অনকুরণ কােরা না। ১৫ পাপ

থেক দূের থেকা। তার কােছ যও না। ওটা ছািডে়য় সাজা হেয় হঁেটা। ১৬ কানও ম না করা পয পাপীেদর চােখ ঘমু
আেস না। অপেরর িত না কের তারা িব রাম িনেত পাের না। ১৭ পাপ এবং অে যর িত না কের তারা বাঁচেত পাের না।

১৮ ধািমক যি েদর জীবনযাপেনর পথ সেূযাদেয়র আেলার মত। পেুর স তার পণূদীি পাওয়া পয উ বল থেক
উ বলতর হয়। ১৯ পাপী লাকরা অ কার রােতর মত। তারা আঁধাের হািরেয় যায় এবং িক কারেণ তােদর পতন হয় তা তারা
দখেতও পায় না।

২০ পু র, আমার, আিম যা বলিছ তা মন িদেয় শান। আমার উপেদেশর রিত মেনািনেবশ কর। ২১ আমার কথা িল যন
তামােক যাগ না কের। আিম যা সব বিল তা মেন রেখা। স িল তামার দেয় স দ কের রেখা। ২২ যারা আমার

িশ ামালা শােন তারা জীবন লাভ কের। আমার কথা িল তােদর শরীের সু বা য িনেয় আেস। ২৩ সব চেয় বপণূ
িবষয় হল তিুম যা ভাবছ স স েক সজাগ থেকা। তামার ভাবনাই তামার ভা য িনয় া।

২৪ কখনও িম যা কথা বেলা না। স যেক কলিুষত কেরা না। ২৫ তামার সামেন য সব ভােলা এবং ানগভ আদশ রেয়েছ
তা থেক মখু ঘিুরেয় িনও না। ২৬ যা করছ তার স বে সতক থাকেব। সৎ জীবনযাপন কর। ২৭ সাজা পথ যা ভাল এবং সিঠক
তা যাগ কােরা না। িক সবদা পাপ থেক দূের থেকা।

যিভচার এডা়েনার র া বা ান

৫ ১ পু র আমার, আমার ানগভ িশ ামালা শান। আমার সিুবেবচনামলূক কথাবাতার রিত মেনােযাগ দাও। ২ তাহেলই
তিুম িবেবচেকর মত বাঁচেত িশখেব। ভেবিচে কথা বলেত পারেব। ৩ অ য একজন লােকর রী হয়েতা অসামা য

সু রী হেত পাের; তার কথাবাতা মধরু এবং রেলাভনসচূক হেত পাের। ৪ িক পিরেশেষ স ধু িত তা এবং য রনাই বেয়
আনেব। স িত িবষ িকংবা ধারােলা তরবািরর মত। ৫ স মতৃু্যর পেথ দাঁিডে়য় রেয়েছ। স তামােক বংেসর িদেক িনেয়
যােব। ৬ তােক অনসুরণ কােরা না! স পথ র হেয়েছ। সাবধান! জীবেনর পথ বেছ নাও।

৭ আমার পু রগণ, এখন আমার কথা শান। আিম যা বলিছ ভেুল যও না। ৮ যািভচািরণী থেক দূের থেকা। তার বািডর়
ছায়াও মািডও় না। ৯ যিদ যাও তামার রা য স ান অ যরা কেড় নেব। কানও অপিরিচত যি তামার পির রেমর
ফল ভাগ করেব। ১০ তিুম যােদর চেনা না তারাই তামার ধনস দ কেড় নেব। তারা তামার রেমর সফুল ভাগ করেব।
১১ পিরেশেষ, তিুম ঃিখত হেব কারণ তিুম তামার বা য ন কেরছ এবং তামার যা িকছ ু িছল সব হািরেয়ছ। ১২–১৩ তখন
তিুম বলেব, “আিম আমার অিভভাবকেদর কথায় কন কণপাত কিরিন! কন আমার িশ কেদর কথা কােন তিুল িন! আিম
শ ৃ লা মানেত রািজ হই িন। আিম িতর ার রহণ করেত অ বীকার কেরিছ। ১৪ তাই আিম এখন রায় সবরকম সংকট ভাগ
করিছ আর তা সবাই জােন!”

১৫ তামার িনেজর কুেয়া থেক য জল পাও, তাই পান কর। ১৬ তামার জলেক রা ার ওপর বেয় যেত িদও না। কবল
মা র িনেজর রীর সে ই ধু তামার যৗন স ক থাকা উিচৎ । তামার িনেজর পিরবােরর বাইের কান ছেলেমেয়র িপতা
হেয়া না। ১৭ তামার স ানরা যন কবল তামারই হয়। তামার পিরবােরর বাইের অ য লাকেদর সে তামার স ানেদর
ভাগ কের নবার দরকার নই। ১৮ তাই িনেজর রীেক িনেয়ই স থােকা। যৗবেন য নারীেক িবেয় কেরিছেল তােকই
ভােলাবাস এবং তার রেমই ত ৃ হও। ১৯ স একিট অপ পা হিরণীর মেতা। তার ভােলাবাসায় স ূণ ত ৃ হও। তার রম
তামােক সদা রম রাখকু। ২০ আমার পু র, অ য রমনীর বারা রম হেয়া না। অ য রীেলােকর ব আিল ন কেরা

না!
২১ তিুম যাই কর না কন িকছইু রভরু অেগাচর নয়। তিুম কাথায় যাও তাও রভু জােনন। ২২ পাপী তার িনেজর ফাঁেদই

জিডে়য় পডে়ব। তার পাপসমহূ হেব দিডর় মত যা তােক বঁেধ রেখেছ। ২৩ সই পাপীর মতৃু্য অিনবায। কারণ স অনশুািসত
হেত অ বীকার কেরেছ। স তার িনেজর কামনার নাগপােশই ব হেব।

অপরেক একিট ঋণ পেত সাহা য করবার িবপদসমহূ

৬ ১ পু র, অপেরর ঋেণর জ য কখনও দায়ী থেকা না। অ য কান যি তার ঋণ শাধ করেত না পারেল তিুম িক তােক
সাহা য করার রিত িত িদেয়ছ? ২ তাহেল তিুম ফঁেস িগেয়ছ। তিুম িনেজর রিত িত জােলই জিডে়য় পেডছ়।

৩ তিুম িনেজেক ঐ যি িটর মতার অধীেন রেখছ। শী র তার কােছ িগেয় িনেজেক মু কর। তার ঋেণর বাঝা থেক
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তামােক মু করবার জ য তার কােছ অনেুরাধ জানাও। ৪ িব রাম কেরা না এবং ঘিুমেয়া না। ৫ হিরেণর মত িশকারীর ফাঁদ
থেক পািলেয় এেসা। জাল কেট পািলেয় যাওয়া পািখর মেতা িনেজেক মু কর।

অলস হওয়ার িবপদ
৬ অলস মানষু, তামােদর িপঁপেডে়দর মেতা হওয়া উিচৎ । দেখা, িপঁপেডর়া িক কের। িপঁপেডে়দর কাছ থেক শেখা এবং

ানী হও। ৭ িপঁপেডে়দর কানও মািলক নই, শাসক নই, নতা নই। ৮ িক রী কােল িপঁপেডর়া তােদর যাবতীয় খাবার
সং রহ কের। ঐ খা য তারা বাঁিচেয় রােখ এবং শীেতর সময়ও তােদর কােছ পযা খাবার থােক।

৯ অলস মানষু, আর কত ণ তিুম ঘিুমেয় থাকেব? তামার শ যায় িব রাম নওয়ার থেক কখন তিুম উঠেব? ১০ একজন
অলস যি বেল, “আমােক িকছ ু েণর জ য ঘেুমােত দাও এবং একটু িব রাম িনেত দাও।” ১১ তার অলসতার ফল ব প,
একজন চার যমন সব িকছ ু চিুর কের নয় স রকম ভােব তার ওপর দাির য আসেব! অিচেরই স কপদকহীন হেয় পডে়ব!

পাপী লাকরা
১২ একজন পাপী এবং অকম য যি িমে য কথা বেল এবং খারাপ কাজ কের। ১৩ স চাখ িটেপ এবং হাত ও পােয়র

সাহাে য নানা ধরেণর ইি ত কের লাকেদর ঠকায়। ১৪ ঐ যি িট । স সবদাই অপেরর িব ে পিরক না কের।
স সদাসবদা অশাি সিৃ কের। ১৫ িক স শাি পােব। আকি ক িবপযয় তার ওপর আসেব। অক াৎ স বংস হেব! এবং

তােক সাহা য করবার কউ থাকেব না!

সাতিট িজিনষ যা রভু ঘণৃা কেরন
১৬ রভ,ু সাতিট নয়, ছয়িট িজিনসেক ঘণৃা কেরন:
১৭ য চাখ েলা একজন লােকর গব দখায়,
য িজ বা িমে য কথা বেল,

হাত েলা য েলা িনেদাষ লাকেদর হ যা কের,
১৮ দয়সমহূ, যারা অ যেদর িব ে অিন পিরক না কের,
পা, য েলা কু-কাজ করেত ছােট,
১৯ য যি আদালেত িম যা সা ী দয় এবং যা সি য নয় তাই বেল,
য যি ভাইেদর মে য তকাতিকর কারণ ঘটায়।

২০ পু র আমার, তামার িপতার আেদশসমহূ শান। তামার মাতার িশ া িল ভেুলা না। ২১ সদা তাঁেদর কথা রণ কােরা।
তামার অিভভাবকেদর আেদশ তামার কে জিডে়য় রােখা। তামার দেয় িলেখ রােখা। ২২ যখােনই যাও তাঁেদর িশ ামালা
তামােক পথ দখােব। এমনিক তিুম যখন েয় থাকেব তখনও ঐ উপেদশ িল তামার ওপর নজর রাখেব। জেগ ওঠার পর
তামার সে স েলা কথা বলেব এবং তামােক সিঠক পেথ চািলত করেব।

২৩ তামার অিভভাবকেদর আেদশ এবং িশ া আেলার মত তামােক পথ দখােব। স িল তামােক সংেশাধন করেব এবং
সিঠক পথ চনার মতা রদান করেব। ২৪ তাঁেদর িশ াসমহূ তামােক একজন ন রীেলােকর কােছ যাওয়া থেক িনব ৃ
করেব। ঐ িশ া িল তামােক, য নারী তার বামীেক পির যাগ কেরেছ, তার মধরু বচন থেক িনরাপেদ রাখেব। ২৫ সই
পর রী অসাধারণ পসী হেত পাের। িক তার সৗ েয্যর জ য তামার দেয় কাম-লালসা রেখা না। তার নয়নবান যন
তামােক ফাঁেদ না ফলেত পাের। ২৬ একজন বারবিণতার জ য হয়েতা তামােক একিট িটর মূ য িদেত হেব। িক অ য
লােকর রী তামার রাণসংহািরণী হেয় উঠেত পাের! ২৭ য যি আ েনর খবু কােছ যায় স তার জামাকাপড় ঐ আ েন
পাডা়য়। ২৮ বল কয়লায় পা িদেল পা িনি ত পডুে়ব। ২৯ য যি পর রীর সে শারীিরক স ক াপেন িল হয় তার

ে রও একই কথা রেযা য। ঐ যি শাি ভাগ করেব।
৩০–৩১ ুধাত যি খা য চিুর করেত পাের। চিুর করার সময় ধরা পডে়ল, স যা চিুর কেরেছ তার সাত ণ মূ য তােক

িদেত হেব! ঐ মূ য িদেত িগেয় হয়েতা স সব বা হেব! িক যারা তার রকৃত অব া বােঝ তারা তার রিত র া হারােব
না। ৩২ িক য যি যিভচাের িল হয় স িনেবাধ। স তার িনেজর পতন ডেক আনেছ এবং িনেজেকই বংস করেছ!
৩৩ মানষু তার স েক র া হারােব। স িনেজ ওই ল া থেক কান িদন পির রাণ পােব না। ৩৪ ওই যিভচািরণীর বামী
িহংসা ও রােধ উ হেব। স যখন তার রীর রিমেকর রিত রিতেশাধ নেব তখন স ক ণা দখােব না। ৩৫ যত
অথ, যত ধনস দই তােক দওয়া হা না কন তার রাধ রশিমত হেব না!
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র া তামােক যিভচার থেক র া করেব

৭ ১ পু র আমার, আমার কথা েলা মেন রেখা। আমার আেদশ ভেুলা না। ২ তিুম যিদ আমার আেদশ পালন কর তিুম
বাঁচেব। আমার এই িশ ামালা যন তামার জীবেন খবু বপণূ িবষয় হেয় ওেঠ। ৩ আমার িশ া এবং আেদশ সবদা

মেন রেখা। আমার িশ ামালা তামার আঙেুলর চারপােশ বঁেধ রােখা। তামার দেয় খিচত কের রােখা। ৪ র ােক তামার
রিমক ‡িহেসেব িবেবচনা কেরা এবং বাধেক তামার সব চেয় ভাল ব ু বেল িবেবচনা করেব। ৫ তাহেল র া এবং বাধ

তামােক “পর রী” থেক র া করেব। র া তামােক সই যিভচািরণীর হাত থেকও র া করেব য মধরু বা য বেল।
৬ এক িদন আিম আমার জানালার বাইের ব িনেবাধ যবুকেক দখেত পলাম। ৭ ঐ যবুকেদর মে য এক বিু হীন যবুকও

আমার নজের পডে়লা। ৮ স এক কু-রমণীর বািডে়ত গল। স ঐ রমণীর বািডর় সামেন িদেয় হাঁটেত লাগল। ৯ তখন সযূ অ
যাে । অ কার নেম আসেছ। রাত হি ল। ১০ ঐ রমণী যবুেকর সে দখা করেত বািডর় বাইের এল। তার সাজস া
বারবিণতার মেতা। স ঐ যবুেকর সে সারা রাত কাটােনার পিরক না কেরিছল। ১১ স িছল একজন িবে রাহীসলুভ, অমািজত
নারী। স কখনও ঘের থাকেত ভালবাসত না! ১২ স রা া িদেয় হাঁটেত লাগল। স রা ার রিতিট বাঁেক অেপ া করিছল। ১৩ স
ঐ যবুকেক জিডে়য় ধের চু বন করল। সই ল াহীন ঐ যবুেকর চােখর িদেক তািকেয় বলল, ১৪ “আমােক আজ ম লাথক
িবসজন িদেত হেয়েছ। আিম আমার মানত পণূ কেরিছ। ১৫ বাডী়েত আমার কােছ এখনও অমাব যার নেব যর খাবার রচরু
পিরমােণ পেড় রেয়েছ। তাই তামােক সখােন আম রণ জানাি । অেনক খাঁজাখুঁিজ এবং রতী ার পর অবেশেষ তামােক
পলাম! ১৬ আিম আমার শ যায় নতনু চাদর পেতিছ। িমশরীয় সই সূতীর িবছানার চাদর িল খবু সু র। ১৭ আিম আমার

শ যার ওপর ম িক, ঘতৃকুমারী ও দা িচিনর সগুি ছিডে়য়িছ! ১৮ এস, আমরা সারারাত ধের যৗন রীডা়য় ম হই। আমরা
সকাল পয রণয় াপন করব। ১৯ আমার বামী ঘের নই। িতিন বািণ য করেত দূের যা রা কেরেছন। ২০ িতিন রচরু
অথ সে কের িনেয় িগেয়েছন। ব িদন ঘের িফরেবন না। আগামী পিূণমার আেগ তাঁর ফরার স াবনা নই।”

২১ ঐ যিভচািরণী যবুকিটেক রলু করবার চ া করিছল। তার মেনারম মধরু বচেন যবুকিট িবপথগামী হল। ২২ এবং
িনেবাধ যবুকিট ঐ যািভচািরণীর ফাঁেদ পা িদল। গ য ভােব কসাইখানার িদেক পা বাডা়য়, হিরণ যমন যােধর পেত রাখা
ফাঁেদর িদেক এিগেয় যায়, সই ভােব স ঐ পর রীর িদেক এিগেয় গল। ২৩ ঐ যবুকিট িছল একজন িশকারীর তীরিব
হিরেণর মত। স িছল জােলর িদেক উেড় যাওয়া একিট পাখীর মত। তার পিরণাম য তার জীবনহািন ঘটােব এ কথা ঐ যবুকিট
ভাবেতও পাের িন।

২৪ ি রয় পু রগণ, আমার কথা শান। আমার কথা েলা মন িদেয় শান। ২৫ কান পাপীয়সী রমণীর মাহজােল আব হেয়া
না। তার পথ অনসুরণ কােরা না। ২৬ স অ নিত মানেুষর পতন ঘিটেয়েছ। স অসং য মানষুেক বংস কেরেছ। ২৭ তার গহৃ
সা াৎ মতৃু্যপরুী। তার জীবনযাপেনর প িত মানষুেক সরাসির মতৃু্যর িদেক িনেয় যায়।

র া, এক ধািমক রমণী

৮ ১ শান! র া িক তামােক ডাকেছ?
যাঁ, বাধ তামােক ডাকেছ।

২ মিহলািট ( র া) পাহােডর় চডূা়য়,
সডে়কর ধাের, সকল পেথর সংেযাগ েল দাঁিডে়য়।
৩ স নগেরর রধান ফটক িলর সামেন দাঁিডে়য় আেছ।
সখান থেকই স উ বের ডাক িদে ।

৪ র া বলেছ, “ হ মানবগণ, আিম তামােদর ডাকিছ।
িচৎকার কের সম লাকেক ডাকিছ।
৫ যিদ তামরা অেবাধ হও, বিু মান হওয়ার চ া কর।
িনেবাধরা বাঝার চ া কর।
৬ শান! আিম যসব িজিনেসর িশ া িদই তা বপণূ।
আিম যা বিল তা সিঠক।
৭ আমার কথা িল স য।
আিম িতকারক িম যােক ঘণৃা কির।
৮ আিম যা বিল তা সিঠক, আিম িম যা কথা বিল না।

‡৭:৪ রিমক অথবা “ বান।”
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আমার কথা েলায় কান িম যা বা ভলু নই।
৯ আমার কথা িল, যােদর বাধশি আেছ
সই সব লােকর কােছ পির ার।
ানবানরা আমার উপেদশ বঝুেত স ম।

১০ আমার অনশুাসন রহণ কর। তার মূ য পার চেয়ও বশী।
সিট উৎকৃ তম সানার চেয়ও মূ যবান।

১১ ান, দূমূ য মু ার চেয়ও দামী।
মানেুষর অভী কান ব ই তার সমক নয়।

র া যা কের
১২ “আিম র া।
আিম সিুবচােরর সে বাস কির।
আিম সপুিরক না এবং ান খুঁেজ পেয়িছ।
১৩ রভেুক র া জানােনার অথ হল পাপেক ঘণৃা করা।
সইসব মানষু যারা িনেজেক অে যর চেয় র মেন কের আিম তােদর ঘণৃা কির।

আিম পােপর পথ এবং িম যাভাষীেক ঘণৃা কির।
১৪ আিম মানষুেক সবুিু এবং সিঠক িস া নওয়ার মতা রদান কির।
আিমই সিুবেবচনা এবং মতার আধার!
১৫ রাজারা শাসনকােয আমােক যবহার কেরন।
যা য আইন বানােত শাসকরা আমােক যবহার কেরন।

১৬ পিৃথবীর সম ভাল শাসক
তাঁেদর অধীন সম লাকেক শাসন করেত আমােক যবহার কেরন।
১৭ য সব লাক আমােক ভােলাবােস আিমও তােদর ভােলাবািস।
যারা সযে আমার অে বষণ কের তারা আমােক খুঁেজ পােব।
১৮ আমার দবার মত ধনস দ ও স ান রেয়েছ।
আিম সি যকােরর স দ এবং সাফ য রদান কির।
১৯ আিম য সব িজিনস িদই তা খাঁিট সানার চেয়ও ভােলা
এবং আমার উপহারসমহূ খাঁিট েপার চেয়ও ভােলা।
২০ আিম ধেমর পেথ চিল।
আিম যায় িবচােরর পথ ধের চিল।
২১ যারা আমােক ভােলাবােস আিম তােদর স দ িদই।
যাঁ, আিম তােদর ঘরবািড় ধনস েদ পিরপণূ কের তিুল।

২২ “ব কাল আেগ, েত রভু অ য আর িকছ ু সিৃ করবার আেগ
আমােক সিৃ কেরিছেলন।
২৩ আিমই আিদ। আমােক সবার আেগ সিৃ করা হেয়িছল।
পিৃথবীর আেগ আমােক সব রথম সিৃ করা হেয়িছল।
২৪ মহাসাগেরর আেগ আমােক গঠন করা হেয়িছল।
সখােন জল সিৃ র আেগ আমােক সিৃ করা হেয়িছল।

২৫ আিম পবতসমেূহর আেগ জে িছলাম। আিম পাহাডস়মেূহর আেগ জে িছলাম।
২৬ রভরু পিৃথবী সিৃ র আেগ আিম জে িছলাম, ভিূম তরীর আেগ আিম জে িছলাম।
ঈ বেরর পিৃথবীেত রথম ধিূলকনা সিৃ করার আেগ আিম জে িছলাম।
২৭ রভু যখন আকাশ তরী কেরন
সই সময় আিম িছলাম।
রভু যখন ভিূমর চারিদেক একিট ব ৃ এঁেকিছেলন এবং সাগেরর সীমােরখা ি র কেরিছেলন তখন আিম িছলাম।

২৮ মঘ সিৃ র আেগ আিম প পেয়িছলাম।
ঈ বর যখন সাগের জল ঢালিছেলন, আিম সখােন িছলাম।
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২৯ রভু যখন সমু রসমেূহ জেলর সীমা িনধারণ কেরিছেলন
স সমেয় আিম সখােন িছলাম।

সমেু রর তর দল কখনই রভরু িনধািরত সীমা ল ন কের না।
রভু যখন পিৃথবীর িভি াপন কেরন, তখন আিম িছলাম।

৩০ আিম একজন দ কমীর মত রভরু পােশ িছলাম।
আমার জ যই রভু রিত িদন আন েবাধ কেরেছন।
আিম তাঁর সে সব সময় হািস মেুখ থেকিছ।
৩১ তাঁর জগৎ  আমােক খিুশ কের।
আিম মানবজািতর স সখু অনভুব কির।
৩২ “আমার পু রগণ, এখন আমার কথা িল শান!
এবং তামরাও আমার আশীবাদ পােব!
৩৩ আমার িশ ামালা শান এবং ানী হেয় ওেঠা।
ও েলােক অ রা য কােরা না।
৩৪ য আমার কথা মেন চলেব স ধ য হেব।
এমন একজন লাক রিত িদন আমার দরজার িদেক ল ্য কের।
স আমার দরজার পেথ রতী া কের।

৩৫ য আমােক খুঁেজ পায় স জীবন লাভ কের।
স রভরু কাছ থেক ভােলা িজিনস পােব!

৩৬ িক য যি আমার িব ে পাপ কের স িনেজেক আঘাত কের।
য সব লাক আমােক ঘণৃা কের

তারা মতৃু্যেক ভােলাবােস!”

ান এবং মঢূ়তা

৯ ১ ান তার বািড় তরী করল। স তার বািডে়ত সাতিট াপন করল। ২ স ( ান) মাংস রা া করল এবং রা ারস
তরী করল। স খাওয়ার টিবলিট সািজেয় রেখেছ। ৩ তারপর স তার ভ ৃ যেদর নগের পাঠাল নগরবাসীেদর পবেতর

চডূা়য় তার সে ভাজসভায় যাগদান করার আম রণ জানােত। স বলল, ৪ “যােদর শখার রেয়াজন আেছ তারা আসকু।”
স িনেবাধ লাকেদরও আম রণ করল। স বলল, ৫ “এস, আমার ােনর খাবার খাও এবং আিম য রা ারস তরী কেরিছ

তা পান কর। ৬ তামােদর িনেবােধর পথ যাগ কর, ধমুা র তাহেলই তামরা জীবন পােব। বােধর পথেক অনসুরণ কর।”
৭ তিুম যিদ কান দাি ক যি েক তার ভলু িট স েক সেচতন করেত যাও, তাহেল স উে তামার সমােলাচনা

করেব। ঐ যি ঈ বর রদ ােনর অবমাননা কের। যিদ কান লাকেক তার অ যায় বাঝােত যাও, তাহেল স
তামােকই িব প করেব। ৮ তাই যিদ কান যি িনেজেক অ যেদর চেয় র মেন কের, তােক তার ভলু বাঝােত
যও না। স তামােক তার জ য ঘণৃা করেব। িক তিুম যিদ কান ানী যি েক সংেশাধন করেত চ া কর স তামােক

ভালবাসেব ও তামােক র া জানােব। ৯ বিু মান যি েক িশ া িদেল স আরও বিু মান হেব। ধািমক যি েক উপেদশ
িদেল তােত তার উপকার হেব।

১০ রভরু রিত র া এবং ভি ই ান অজন করার রথম ধাপ। রভু স েক ান লাভ করাই বাধশি অজেনর
রথম ধাপ। ১১ তিুম যিদ ানী হও, তাহেল তিুম দীঘজীিব হেব। ১২ যিদ তিুম ানী হেয় ওেঠা তাহেল তােত তিুম উপকৃত

হেব। িক তিুম যিদ দাি ক হও এবং অপরেক উপহাস কর, তাহেল িনেজই তার জ য য রণা পােব।
১৩ মঢূ়তা একিট রবল অমািজত রীেলাক। তার কানও ান নই। ১৪ স িনেজর ঘেরর দরজায় বেস থােক। স শহেরর

উ তম েল িনেজর আসেনর ওপর বেস থােক। ১৫ এবং যখন লাকরা ঐ পথ িদেয় যায় স তােদর িচৎকার কের ডােক। ঐসব
লাকরা তার রিত উদাসীন থাকেলও স বেল, ১৬ “যােদর শখার রেয়াজন আেছ তারা আমার কােছ এস।” স িনেবাধেদরও

আ বান কের। ১৭ িক স (িনবিু তা) বেল, “চিুর করা জল, িনেজর বািডর় জেলর চেয় সু বা । চারাই িট তামার িনেজর
হােত তরী করা িটর চেয় উপােদয়।” ১৮ বাকা েলা বঝুেত পােরিন য সখােন ভতূ থােক। কারণ মেয়মানষুটা তােদর
মতৃু্যর জগেতর গভীরতম ােন িনম রণ কেরিছল।
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শেলামেনর িহেতাপেদশ

১০ ১ এ িল িছল শেলামেনর িহেতাপেদশ:
একজন ানী পু র তার িপতােক সখুী কের। িক একজন িনেবাধ পু র তার মােক খবুই ঃখী কের।

২ যিদ কান লাক খারাপ কাজ কের টাকা লাভ কের তাহেল সই টাকা কান কােজই আেস না। িক ভাল কাজ তামােক
মতৃু্য থেক র া করেত পাের।

৩ রভু ভােলা লাকেদর রিত য শীল হন। িতিন তােদর পযা খাবার যাগান। িক রভু পাপীেদর অভী ব কেড়
নন।

৪ একজন অলস যি দির র হেব। িক একজন পির রমী মানষু ধনী হেব।
৫ একজন ানী পু র সিঠক ঋতেুত শ য কাটেব। িক কান লাক যিদ শ য সং রেহর সময় ঘিুমেয় থােক, তাহেল স

লি ত হেব।
৬ স ন যি েদর আশীবাদ করার জ য লাকরা ঈ বেরর কােছ রাথনা জানায। পাপীরাও ভােলা ভােলা কথা বেল িক

তা ধু িনেজেদর যাবতীয় ই া লাকচ ু থেক আডা়েল রাখার জ য।
৭ ধািমক লাকরা িচরকাল সকেলর কােছ রণীয হেয় থােক। িক লাকেদর নাম সকেল অিচেরই ভেুল যায়।
৮ একজন ানী লাক তার অ রজেদর আেদশ পালন কের। িক একজন িনেবাধ তকিবতক কের িনেজর িবপদ ডেক

আেন।
৯ একজন ভাল, সৎ লাক সবদা িনরাপেদ থােক। িক য কুিটল যি অপরেক রতািরত কের স অিচেরই ধরা পেড।়
১০ য যি স যেক আডা়ল কের, স অশাি র কারণ হয়। িক একজন সৎ লাক, য খালাখিুলভােব কথা বেল স শাি

াপন কের। ¶
১১ একজন ানী যি র কথাবাতা একিট ঝণার মত যা জীবন দয়। িক লােকর কথাবাতা কবল তােদর পাপী

মেনরই পিরচয় দয়।
১২ ঘণৃা িববােদর সিৃ কের। িক ভােলাবাসা সম ভলু রাি মা কের দয়।
১৩ বিু মান লাকেদর ব ৃতা থেক লাকরা ান আহরণ করেত পাের। িক য লাকরা বাকার মত কথা বেল তারা তােদর

শাি দয়।
১৪ ানী যি রা ান স য় কের এবং তােক একিট িনরাপদ জায়গায় সংরি ত কের। িক মখু লাকরা তােদর বংসেক

হােতর কােছ রােখ।
১৫ স দ ধনীেক র া কের িক দাির য গরীব মানষুেক বংস কের।
১৬ য যি সৎ কাজ কের সই পরু ৃত হয়। স দীঘ জীবন পায়। পাপ কবল শাি ই বেয় আেন।
১৭ য যি তার শাি থেক িশ া নয় স অ যেদর বাঁচেত সাহা য করেত পাের। িক য যি িনেজর শাি থেক

অ য কােনা িশ া নয় না স অ যেদর ভলু পেথ পিরচািলত কের।
১৮ য যি তার ঘণৃা লিুকেয় রােখ স হয়ত একজন িমে যবাদী। িক যারা িমে য অপবাদ রটায তারা বাকা।
১৯ য যি খবু বশী কথা বেল সই মিু েল পেড।় িক একজন ানী মানষু তার কথা সংযত রাখেত শেখ।
২০ একজন স ন যি র কথাবাতা খাঁিট েপার মত। িক পাপীেদর িচ াভাবনার কান মূ য নই।
২১ একজন ধািমক যি র উপেদশ অেনক লাকেক সাহা য করেব। িক িনেবােধর বাকািম তার মতৃু্য ডেক আনেব।
২২ রভরু আশীবাদই তামােক ধনবান করেব। িতিন তার সে সংকট আনেবন না।
২৩ িনেবাধ লাকরা কু-কাজ করেত ভােলাবােস। িক িবচ ণ যি র ােতই স থােকন।
২৪ যি যা ভয় কের তার ভাে য তাই ঘটেব। িক ধািমকেদর বাসনা সফল হেব।
২৫ যখন সংকট আসেব লাকরা বংস হেব। িক ধািমক লাকরা িচরকাল অটল থােক।
২৬ কান অলস যি েক তামার জ য কান িকছ ুকরেত পািঠও না। মেুখর মে য অ রস িকংবা চােখর মে য ধাঁয়া যমন

িবরি কর— সও িঠক স ভােবই তামার িবরি র কারণ হেব।
২৭ রভেুক স ান করেল তিুম দীঘজীিব হেব। িক পাপীেলাকেদর আয়ু রাস পােব।
২৮ ধািমকেদর র যাশা জীবেন আন বেয় আেন। িক পাপীেদর বাসনা কবল বংসই ডেক আেন।
২৯ রভু ধািমক লাকেদর র া কেরন। িক রভু অ যায়কারীেদর বংস কেরন।

¶১০:১০ একজন … কের এিট রাচীন রীক অনবুাদ থেক নওয়া। পদ ৮ এর ি বতীয় ভাগ িহ েত পনুরাবিৃ করা হেয়েছ।



িহেতাপেদশ ১০:৩০ 10 িহেতাপেদশ ১১:৩১

৩০ ধািমক লাকরা সব সময় িনরাপেদ থাকেব। িক পাপীরা দশ থেক উৎ খাত হেব।
৩১ ভােলা লাকেদর কথা েলা ানগভ। িক য যি র উপেদশ িবপদ ডেক আেন তার কথা কউ নেব না।
৩২ ভােলা লাকরা িঠক িজিনসিট বলেত জােন। িক লাকেদর কথা অশাি ডেক আেন।

১১ ১ িকছ ু মানষু অপরেক রতািরত করেত ভেুযা দাঁিডপ়া া যবহার কের। তােদর দাঁিডপ়া া সিঠক ওজন দখায় না।
রভু ঐ ভেুযা দাঁিডপ়া ােক ঘণৃা কেরন। যথাযথ বাটখারা রভেুক তু কের।

২ যারা অহ ারী তােদর ল ায় ফলা হেব। িক িবনয়ীরা ান অজন করেব।
৩ ভােলা লাকরা সততা বারা চািলত হয়। িক অপরেক রতািরত করেত িগেয় পাপীরা িনেজেদর বংস কের।
৪ ঈ বর য িদন লাকেদর শাি দেবন, ধনস দ কান কােজ লাগেব না। িক ধািমকতা মানষুেক মতৃু্য থেক র া

করেব।
৫ একজন সৎ যি র সততাই তার জীবনেক মসণৃ করেব। িক পাপীরা তােদর কেমর জ য বংস হেব।
৬ ধািমকতা সৎ লাকেদর র া কের। িক লাকরা তােদর কামনার জােলই আব হয়।
৭ একজন যি র মতৃু্যর পর তার আর কানও আশা নই। ধনস ি র জ য তার সম আশাও িনি হেয় যায়।
৮ একজন ভােলা যি েক সংকট থেক মু করা হেব এবং ঐ সংকট আসেব একজন লােকর কােছ।
৯ যি তার কথার বারা অ য লােকর িত করেত পাের। িক ভােলা লাকরা তােদর ান বারা সরুি ত হয়।
১০ ধািমকেদর সাফে য সম র নগর আনে মেত ওেঠ। িক পাপীেদর মতৃু্যেতও মানষু উ িসত হয়।
১১ ভােলা লাকেদর আশীবােদ একিট শহর মহান হেয় ওেঠ। িক লাকেদর কথা একিট শহরেক বংস করেত পাের।
১২ সিুবেবচনাহীন লাকরা তােদর রিতেবশীেদর স বে িবরাগ দখায়। কখন নীরব থাকা উিচৎ িবচ ণ যি তা জােন।
১৩ য যি অ য লােকর গাপন কথা ফাঁস কের দয় তােক িব বাস করা যায় না। য যি জব ছডা়য়় না তােক

িব বাস করা যায়।
১৪ যিদ একিট জািতর নতােদর িব িদশা ােনর অভাব থােক তাহেল সই জািতর পতন অিনবায। িক অেনক স-ুউপেদ ারা

একিট জািতেক িনরাপদ রাখেত পাের।
১৫ য একজন অপিরিচত লােকর ঋণ শাধ করবার রিত িত দয় তােক ঃখ পেত হেবই। অে যর জািমনদার হেত

য অ বীকার কের, স িনরাপদ।
১৬ একজন রমণী তার সৗ েয্যর জ য অ যেদর র া অজন কের। র , ঃসাহসী মানষু কবল টাকা লাভ করেত

পাের।
১৭ দয়ালু যি রা সবদা লাভবান হেব। িক িন ুর লাকরা তােদর িনেজেদর অশাি র কারণ হয়।
১৮ লাক অপরেক রতািরত কের তােদর স ি কেড় নয়। িক য সব লাকরা ধমস ত কাজকম কের তারা

অব যই পরু ার লাভ করেব।
১৯ ধািমকতা জীবন িনেয় আেস। লাকরা পােপর িপছেন ছােট এবং িনেজেদর মতৃু্য ডেক আেন।
২০ যারা পাপ কাজ করেত ভােলাবােস রভু তােদর ঘণৃা কেরন। িক য সব লাক সৎ জীবনযাপন কের রভু তােদর ওপর

স ।
২১ একথা সি য য লাকরা উপযু শাি পােবই। িক ভােলা লাকরা ও তােদর উ রপু ষ শাি থেক মিু পােব।
২২ একজন সু রী িক মঢূ় নারী যন েয়ােরর নােক সানার নেথর মত।
২৩ যখন ভােলা লাকেদর ই াপণূ হয় তখন ভােলাই হয়। িক লাকেদর কামনা সফল হেল তা ধু শাি িনেয় আেস।
২৪ য যি মু হে দান কের স আরও বশী পােব। য যি িবতরণ করেত অ বীকার কের স অিচেরই গরীব হেয়

যােব।
২৫ য যি দরাজ ভােব দান কের স-ই উপকৃত হেব। য অ যেদর সাহা য কের স সাহা য পােব।
২৬ য যি তার শ য িব রী করেত অ বীকার কের, লােক তােক অিভশাপ দয়। অ য লােকর িখেদ মটােত য তার

শ য িবতরণ কের তােক সকেলই ভােলাবােস।
২৭ য অ যেদর ভােলা চায়, ভােলা ব তােক অনসুরণ কের। িক যারা মে র পছেন ছােট তারা ম ই পায়।
২৮ িনেজর ধনস ি র ওপর য আ া রােখ স কেনা পাতার মতই ঝের যােব। িক ভােলা লাকরা সবজু পাতার মত

উ িত করেব।
২৯ য যি িনেজর পিরবারেক িবপ কের স কান িকছইু লাভ করেত পাের না এবং পিরেশেষ িনেবাধরা বিু মানেদর

দাস ব করেত বা য হয়।
৩০ ধািমেকর কমফল জীবনবেৃ র মত। ানবান যি গন অপরেক জীবনদান কের।
৩১ ভােলা লাকরা যমন তােদর পরু ার এই জীবেন পায়, তমিন ম লাকরাও তােদর যা রা য তা পােব।
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১২ ১ য যি ানলাভ করেত উদ রীব, স তার িনেজর সমােলাচনা নেল হেব না। য যি িনেজর িট
িবচু্যিত স েক অে যর অনেুযাগ নেত অপছ কের স িনেবাধ।

২ রভু ধািমকেদর ওপর স । িক যারা কু-পিরক না কের রভু তােদর দাষী িহেসেব িবচার কেরন।
৩ পাপীরা কখনই িনরাপদ নয়। িক ধািমকরা সবদা সরুি ত ও িনরাপদ।
৪ ণবতী রী তার বামীর আন এবং অহ ােরর উৎস। িক য রী তার বামীেক লি ত কের স তার বামীর

অি েত একিট অসেুখর মতই অস য।
৫ ধািমকরা যা পিরক না কের তা সবদাই সৎ এবং সিঠক। িক লাকেদর কু-পিরক না রতারণাপণূ।
৬ পাপী লাকরা তােদর কথাবাতার মা যেম অ যেদর আঘাত কের। িক ধািমক লাকেদর কথাবাতা মানষুেক িবপদ থেক

র া কের।
৭ পাপী লাকরা বংস রা হয় এবং তােদর িকছইু অবিশ থােক না। িক কানও ধািমক যি র মতৃু্যর পরও মানষু

তােক দীঘকাল মেন রােখ।
৮ লাকরা ানী মানেুষর রশংসা কের। িক লাক কানও িনেবাধ যি েক স ান কের না।
৯ খাবার সং ান নই অথচ ধনী হবার ভান করবার চেয় বরং একজন ভেৃ যর মািলক হেয় বপণূ যি হওয়া ভােলা।
১০ ভােলা লাকরা তােদর পািলত প েদর য নয়। িক েদর দেয় সহানভুিূত থােক না।
১১ য কৃষক তার জিমেত পির রম কের তার পযা খা য থাকেব। িক য যি অসার িচ া ভাবনায় সময় ন কের স

িনেবাধ।
১২ পাপী লাকরা যা আকা া কের লাকরা তাই চায়, িক সটা ভােলা লাকেদর দওয়া হেব।
১৩ লাকরা িনেবােধর মত কথা বেল এবং রায়শঃই িনেজেদর কথার ফাঁেদ জিডে়য় পেড।় ধািমকরা এধরেণর িবপেদর

স ুখীন হয় না।
১৪ লাকরা তােদর মখু িনঃসতৃ কথার জ য এবং হােতর কােজর জ যও পরু ৃত হয়।
১৫ িনেবাধরা ভােব তােদর পথই র পথ। িক িবেবচকরা অে যর পরামশ খালামেন রহণ কের।
১৬ িনেবাধরা সহেজই হতাশ হেয় পেড।় বিু মান লাকরা অপমানেক অ রা য কের।
১৭ স যভাষীরা সবদাই িব বাসেযা য। িক িম যাবাদীরা অপরেক িবপেদর িদেক ঠেল দয়।
১৮ য যি িচ াভাবনা না কের কথাবাতা বেল তার বা য তরবািরর মত আঘাত করেত পাের। িক িবচ ণ যি কথা

বলার সময় সজাগ থােক। তাঁর বা য ঐ আঘােতর য রণা মেুছ দয়।
১৯ য যি িম যা কথা বেল তার বা য ণ ায়ী। িক স য িচরকালই অমর।
২০ যারা অপেরর িব ে কু-পিরক না কের তারা িনেজেদরই ঠকায়। যারা শাি র জ য কাজ কের তারা সখুী।
২১ ঈ বর ধািমকেদর সবদা র া করেবন। িক পাপীরা অসং য সম যায় পডে়ব।
২২ রভু িম যাবাদীেদর ঘণৃা কেরন। িতিন স যবাদীেদর রিত স ।
২৩ বিু মান লাকরা যা জােন কখনও তার সবটা বেল না। িক একজন িনেবাধ যি , স যা জােন সবই বেল িদেয় িনেজেক

মখূ রিতপ কের।
২৪ কেঠার পির রমীেদর অ যা য রিমকেদর দািয়ে ব রাখা হেব। িক য অলস তােক িচরকাল অে যর দাস ব কের

যেত হেব।
২৫ িচ া মানেুষর সখু ও আন কেড় নয়। িক একিট দয়া বৎসল শদ মানষুেক আনি ত কের।
২৬ ব ু িনবাচেন একজন ধািমক মানষু িবচ ণতার পিরচয় দয়। িক একজন যি সবদা ভলু ব ু িনবাচন কের।
২৭ একজন অলস যি কখনও তার য িজিনস রেয়াজন তার পছেন ছােট না। ধন আেস কিঠন পির রমীেদর কােছ।
২৮ তিুম যিদ সিঠক পেথ জীবনযাপন কর তাহেল তিুম স য জীবন পােব। যায়পরায়ণতার পথ জীবেনর িদেক এিগেয় িনেয়

যায়।

১৩ ১ একজন ানী পু র িপতার কথা মেনােযাগ িদেয় শােন। িক একজন অহ ারী যি কােরা কথা শােন না। য
লাকরা তােক সংেশাধন করবার চ া কের স তােদর কথা শােন না।

২ ভােলা লাকরা তােদর ভােলা কথাবাতার জ য পরু ৃত হয়। িক লাকরা সব সময় ভলু কাজ করেত চায়।
৩ য িনেজর কথা েলা সযে র া কের স তার জীবন র া কের। য না ভেব-িচে কথা বেল স তার িনেজর বংস

িনেয় আেস।
৪ অলস যি রা সবদা পাবার আকা া কের িক তােদর আকা া পণূ হেব না। অথচ পির রমী যি রা যা চাইেব তাই

তারা পেত স ম হেব।
৫ সৎ লাকরা িম যােক ঘণৃা কের। জনরা লি ত হেব।
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৬ ধািমকতা ভাল এবং সৎ মানষুেক র া করেব। িক য সব লাক পাপ করেত ভালবােস পাপ তােদর সবনাশ কের।
৭ যােদর িকছ ু নই তারা ধনী হওয়ার ভান কের। িক যারা সি যকােরর ধনী তারা িনেজেদর দির র বেল পিরচয় দয়।
৮ জীবন র ার জ য একজন ধনীেক হয়ত অেনক মূ য িদেত হেব। িক গরীব লাকরা কখনও সরকম মিক পায় না।
৯ একজন ভােলা লােকর আেলা হািসেক উ বল কের। লােকর রদীপ িবষােদ পিরণত হয়।
১০ যারা িনেজেদর অ যেদর থেক র বেল মেন কের তারাই সংকেটর কারণ হয়। িক যারা অ যেদর উপেদশ রহণ

কের তারা ানী।
১১ যারা পয়সার জ য ঠকায়, তারা শী রই সব পয়সা হারােব। িক পির রেমর িবিনমেয় যারা অথ রাজগার কের তােদর

অথ রমশঃ বিৃ পায়।
১২ আশা যিদ রমাগত দূের সের যেত থােক তাহেল দয় ঃিখত হয়। আকাি ত ব পাওয়া জীবন বেৃ র মত।
১৩ য যি আেদশেক অব া কের স বংস হয়। য যি আেদশেক র া করেব স পরু ৃত হেব।
১৪ ানী যি েদর িশ ামালা জীবেনর স ান দয়। ঐ কথা িল তামােক মতৃু্য ফাঁদ এিডে়য় যেত সাহা য করেব।
১৫ সৎ উে যসমহূ গৗরব আেন। রতারণা িনেয় আেস তার িনজ ব পরু ার।
১৬ একজন ানী যি কান কাজ করার আেগ িচ াভাবনা কের। িক একজন িনেবাধ তার কাজকেমর মা যেম িনেজর

বাকািমর পিরচয় দয়।
১৭ িব বাস করা যায় না এমন দূত অেনক সম যার সিৃ করেত পাের। িক একজন িব বাসী দূত আেরা য িনেয় আেস।
১৮ য িনেজর ভলু থেক িশ া নয় না স অিচেরই গরীব হয় ও লি ত বাধ কের। িক য সংেশাধন রহণ কের স

লাভবান হেব।
১৯ যিদ কউ িকছ ু চেয় তা পেয় যায় তাহেল স খবু আনি ত হয়। িক িনেবাধ লাকরা তােদর অসৎ পথ থেক সের

আসেত ঘণৃা বাধ কের।
২০ ানীেদর সে ব ু ব কেরা তাহেল তিুমও ানী হেয় উঠেব। িক যিদ তিুম িনেবাধেদর সে ব ু ব কেরা তাহেল

সম যায় পডে়ব।
২১ ঃখ দশা পাপীেদর তাডা় কের বডা়য়, িক ভােলা লাকেদর জীবেন ভাল ঘটনাই ঘেট।
২২ একজন স ন যি র যা স দ থাকেব তা স তার স ান ও নািত-নাতিনেদর িদেয় যেত পারেব। এবং পিরেশেষ

জনেদর সব স দও এক িদন স ন যি েদর আওতায় চেল আসেব।
২৩ একজন দিরে রর উবর জিম থাকেত পাের যা রচরু ফসল দয়। িক ভলু িস াে র ফেল স ুধাত থােক।
২৪ য িনেজর স ানেদর সি যকােরর ভােলাবােস স স ানেদর ভলু িট েলা ধের দয়। যিদ তিুম তামার পু রেক

ভালবােসা তাহেল তােক সিঠক পেথ চলার িশ া দাও।
২৫ ভােলা লাকরা সব সময় রচরু পিরমােণ খেত পােব। িক জনরা ুধাত থেক যােব।

১৪ ১ একজন ানী মিহলা তার ান িদেয়ই িনেজর সংসার তরী কের।
২ য রভেুক স ান কের স-ই সিঠক পেথ জীবনযাপন কের। িক একজন অসৎ লাক রভেুক ঘণৃা কের।

৩ একজন বাকা লােকর কথাবাতা তার িনেজর সম যার কারণ হেয় ওেঠ। িক একজন ানী লােকর কথাবাতা তাঁেক
র া কের।

৪ চােষর কােজ বলেদর অভাব দখা িদেল শ যভা ার খািল থাকেব। বহৃৎ  ফলেনর জ য মানষু বলেদর শি েক যবহার
করেত পাের।

৫ একজন স যবাদী কখনও িমে য বেল না এবং স একজন সা ী হেত পাের। িক একজন অিব বাসী লাক কখনও
সি য বেল না এবং স ভাল সা ী হেত পাের না।

৬ উ ত লাকরা ােনর অে বষণ করেত পাের িক তারা কখনও তা খুঁেজ পােব না। িক য সব লাকেদর বাধ শি
আেছ তারা তাডা়তািড় িশখেত পাের।

৭ বাকােদর কাছ থেক িকছইু শখার নই তাই বাকােদর সে ব ু ব কােরা না।
৮ একজন িবচ ণ ও দ লােকর জীবনযা রা িনরী ণ কর। িক একজন বাকা লােকর আঁকা-বাঁকা জীবন পথ

রতারণাপবূক।
৯ বাকা লাকরা তােদর বাকািমর মা ল িদেত িগেয় হাসাহািস কের। িক সৎ লাকরা শী রই মতা রা হয়।
১০ একজন ঃখী লাক ধইু তার িনেজর ঃখ অনভুব করেত পাের। িঠক তমিন, কউই অ য লােকর দেয়র অ ঃ েলর

আনে ভাগ বসােত পাের না।
১১ জনেদর গহৃ িলর িবনাশ হেবই। িক সৎ লাকেদর বাডী় িল উ িত করেব।
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১২ একিট সহজ রা ােক §সিঠক রা া বেল মেন হেত পাের িক সিট মতৃু্যর িদেক এিগেয় িনেয় যেত পাের।
১৩ িবষােদ পণূ একিট লাক হাসেত পাের, িক হািস থামবার পের ঃখ আবার িফের আেস।
১৪ ম কােজর জ য পাপীেদর পেুরাদ র শাি ভাগ করেত হেব এবং ভােলা কােজর জ য স নরা পরু ৃত হেবই।
১৫ একজন মখূ যা শােন তাই িব বাস কের। িক একজন ানী যি যা িকছ ু শােন তা তার বিু িদেয় িবেবচনা কের।
১৬ একজন ানী যি ম েক ভয় পায় এবং তােক এিডে়য় চেল। িক একজন বাকা লাক দঢৃ়তার সে কুকেমর মে য

ঝাঁিপেয় পেড।়
১৭ য সব লাক খবু সহেজই রেগ যায় তারা িনেবােধর মত আচরণ কের। িক ানীরা হয় ধয্যশীল।
১৮ িনেবাধরা তােদর বাকািমর জ য শাি পায়। িক ানীরা তাঁেদর ােনর জ য পরু ৃত হয়।
১৯ জনেদর িব ে স নেদর জয় হেবই। জনরা স নেদর কােছ মাথা নত করেত বা য হেবই।
২০ দির রেদর কান ব ু ও রিতেবশী জােট না িক ধনীরা ব ু-বা ব বারা পিরবতৃ হেয় থােক।
২১ তামার রিতেবশীেদর ঘণৃা কেরা না। যিদ সখুী হেত চাও তাহেল দির রেদর রিত সদয় থােকা।
২২ যিদ কউ খারাপ কাজ করার ফি আঁেট তাহেল স ভলু করেব। িক য ভােলা কাজ করার চ া করেব স ব ু পােব,

সবাই তােক ভােলাবাসেব ও িব বাস করেব।
২৩ কিঠন পির রম সব সময় িকছ ু লাভ আনেব। িক তিুম যিদ কান কাজ না কের ধু কথা বল তাহেল তিুম দির র হেয়

যােব।
২৪ ানীরা স দ বারা পরু ৃত হয়। িক মখুরা পরু ৃত হয় বাকািমর বারা।
২৫ য স য বেল স মানষুেক সাহা য কের আর য িমে য বেল স অ যেদর আঘাত কের।
২৬ য রভেুক স ান কের স সরু া পায় এবং তার স ানরাও িনরাপদ থােক।
২৭ রভরু রিত স ান রদশন স য জীবন িনেয় আেস। এেত একিট যি র জীবন মতৃু্যর ফাঁদ থেক র া পায়। ২৮ যিদ

কান রাজা অেনক মানষুেক শাসন কের তাহেল স মহান। িক রাজার রাে য যিদ কান মানষু না থােক তাহেল সই রাজার
কান মূ যই থােক না।

২৯ ধয্যশীল একজন মানষু ভীষণ স রিতভ হয়। আর য সহেজ রেগ যায় স তার মখূািমর রমাণ দয়।
৩০ মানিসক শাি দিহক বাে যর উ িত কের। িক অে যর রিত িহংসা শরীরেক রাগ র কের তােল।
৩১ ঈ বরই রে যক মানষুেক সিৃ কেরেছন। তাই যারা গরীবেদর জ য সংকেটর সম যা সিৃ কের তারা দির রেদর

সিৃ কতােক অপমান কের। যারা গরীবেদর দয়া দখায় তারা ঈ বেরর রিত স ান রদশন কের।
৩২ একজন লাক তার কু-কেমর বারা পরািজত হয়। িক একজন ভােলা লাক তার মতৃু্যর সময়ও িজেত যায়।
৩৩ ানীরা সব সময় ানস ত ভােব িচ া-ভাবনা কের। িক মখূরা ােনর **িকছইু জােন না।
৩৪ ভােলা ব একিট দশেক মহান কের তােল। িক পাপ য কান মানষুেক লি ত কের।
৩৫ ানী আিধকািরক পেল রাজা সখুী হন। িক মখূ নতােদর রিত রাজা হন।

১৫ ১ একিট শা উ র রাধেক রশিমত কের। িক ককশ উ র সই রাধেক আরও বাডা়য়।
২ যখন কান ানী যি িকছ ু বেল তখন অ যরা তার কথা নেত চায়। িক একজন মখূ ধু বাকা বাকা কথাই

বেল।
৩ রভু কাথায় িক ঘটেছ সব দখেত পান। িতিন ভােলা ও ম রে যেকর ওপর সমানভােব নজর রােখন।
৪ দয়ার বচন হল জীবনবেৃ র মত। িক িমে য কথা মানেুষর আ ােক তছনছ কের িদেত পাের।
৫ মখূ যি িপতার উপেদশ নেত অ রা য কের। িক একজন ানী যি মন িদেয় অ যেদর সব কথা শােন।
৬ ভােলা লাকেদর বাডী়েত অেনক ধন থােক, িক লাকেদর আয় সংকট আেন।
৭ ানীরা তামােক নতনু তে যর স ান দেব। িক মেূখর কথা েন কান লাভ হেব না।
৮ জনেদর নেব যেক রভু ঘণৃা কেরন। িক স নেদর রাথনা েন রভু খশুী হন।
৯ জনেদর জীবনধারােক রভু ঘণৃা কেরন। যারা অে যর ভাল করেত চায় তােদর রভু ভালবােসন।
১০ য ােনর পথ পির যাগ করেব তার শাি হেব। য িনেজেক অপেরর বারা শাধরােত অ বীকার কের তার িবনাশ

হেব।

§১৪:১২ সহজ রা া আ িরক অেথ, “ সাজা রা া।”
**১৪:৩৩ ান অথবা একজন ানী যি র মেনর মে যই ান অব ান কের। ঐ িজিনসিট বাকা লােকর মেনর মে য
খুঁজেত গেল গভীরভােব খুঁজেত হেব কারণ তা ওখােন রা য।
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১১ রভু সব জােনন। এমনিক মতৃু্যর সময়ও িক ঘেট তাও িতিন জােনন। সতুরাং একথা সি য য রভু মানেুষর মেনর
এবং দেয়র কথাও জানেত পােরন।

১২ উ ত লাকরা ানী লাকেদর বারা সংেশািধত হেত ঘণৃা কের। তারা ানী লাকেদর সে িমিলত হয় না।
১৩ সখুী যি র মেুখ আনে র িচ লেগ থােক। িক যিদ কউ দেয় ঃখী হয় তাহেল আ াও ঃখেকই রকাশ কের।
১৪ ানীরা আরও বশী ান আহরণ করেত চায়। িক মখূরা আরও মখূ হেত চায়।
১৫ িকছ ু গরীব মানষু সবসময় ঃখী থােক। িক যােদর দয় রেয়েছ আন তােদর জীবন হে একিট অ যাহত উৎসেবর

মত।
১৬ ধনী হেয় নানান য রণায় জজিরত হওয়ার চেয় দির র হওয়া এবং রভেুক স ান করা রয়।
১৭ ঘণৃার সংসাের রচরু খা য খাওয়ার থেক ভােলাবাসার সংসাের অ খেয় থাকা ভােলা।
১৮ রগচটা মানষু সম যা সিৃ কের িক ধয্যশীল মানষু শাি িফিরেয় আেন।
১৯ অলসেদর সব র সম যার স ুখীন হেত হয়। িক সৎ যি েদর জীবন খবুই সহজ হয়।
২০ ানী পু র তার িপতােক সখু এেন দয়। িক মখূ পু র তার মােক ধু ল া এেন দয়।
২১ মখূরা মখূািমেত আন পায়। িক ানীরা িবেবচনা কের সিঠক কাজ কের।
২২ যিদ কউ পযা উপেদশ না পায় তাহেল তার পিরক না খােট না। িক কউ যিদ ানীেদর কথা েন চেল তাহেল

তার পিরক না সাফ য লাভ করেব।
২৩ একজন লাক তার ভাল উ ের খশুী হয়। সিঠক সময় সিঠক উ র দওয়াটা খবু ভােলা।
২৪ একজন ানী যি যা িকছ ুকের তা তােক জীবেনর পেথ এিগেয় দয় এবং তােক মতৃু্যর েলর িদেক নীেচ নামা থেক

িবরত কের।
২৫ অহ ারীর সব িকছ ু রভু বংস কের দেবন। িক একজন িবধবা মিহলার সব িকছ ু রভু র া করেবন।
২৬ অসৎ িচ ােক রভু ঘণৃা কেরন। িক দয়ালু কথা রভু ভােলাবােসন।
২৭ য অ যেদর ঠকায় তার পিরবার অিচেরই সম যায় জজিরত হেয় পডে়ব। িক যিদ কউ সৎ থােক তাহেল তার জীবেন

কান সম যা আসেব না।
২৮ স ন যি রা উ র দবার আেগ িচ া কের উ র দয়। িক জনরা কান িকছ ু না ভেবই উ র দয় যা তােদর

সম যার কারণ হেয় ওেঠ।
২৯ ম লাকেদর থেক রভু অেনক দূের থােকন িক ভােলা মানষুেদর রাথনা রভু শােনন।
৩০ একিট আন ময় মখু অ য লাকেদর খশুী কের এবং ভ সংবাদ মানষুেক ভােলা বাধ করায়।
৩১ কউ ভলু ধের িদেত চাইেল তা যিদ কউ মন িদেয় শােন তাহেল সই হে আসল ানী।
৩২ যিদ একজন যি অনশুাসন অ বীকার কের, স িনেজরই িত করেছ। িক স যিদ অপেরর বারা সংেশািধত

হওয়ােক রহণ কের তাহেল স বাধশি লাভ কের।
৩৩ রভেুক স ান রদশন ােনর পথ িনেদশক। র া পাবার আেগ একজনেক িবনয়ী হেত হেব।

১৬ ১ মানষু তার িচ া-ভাবনােক িঠকমত সািজেয় একিট পিরক না করেত পাের, িক রভরু হােত িজ বােক িনয় রণ
করবার মতা আেছ।

২ লাকরা মেন কের তারা যা কের সটাই িঠক, িক রভু তােদর আ া পরী া কেরন।
৩ সব সময় রভরু সাহা য নেব তাহেলই তিুম সফল হেব।
৪ সম িবষেয়ই রভরু পিরক না আেছ এবং সই পিরক না অনসুাের ম লােকর িবনাশ হেব।
৫ য সম লাক ভােব তারা অ য লােকর তলুনায় রয় রভু তােদর ঘণৃা কেরন। রভু িন য়ই সই সম অহ ারী

মানষুেক শাি দেবন।
৬ সি যকােরর ভােলাবাসা ও িব ব তা তামােক খাঁিট কের তলুেব। ঈ বেরর রকৃত রম এবং িব ব তার দ ণ অপরাধ

মেুছ ফলা যায় িক রভরু রিত র ার মা যেম আমরা ম েক এিডে়য় চিল।
৭ যিদ কান যি ভােলা ভােব জীবনযাপন কের স রভরু কােছ মেনারম হয় এবং তার শ রাও তার সে শাি র া

কের চেল।
৮ ঠিকেয় রচরু লাভ করা অেপ া সিঠক পেথ সামা য লাভ করাও রয়।
৯ একজন যি িক করেত চায় তা িনেয় পিরক না করেত পাের িক বা েব িক ঘটেব তা িনধারণ করেবন রভ।ু
১০ একজন রাজা যা বেলন সটাই হয় আইন। তাই তার িস া সবদা সিঠক হওয়া উিচৎ ।
১১ রভু চান সম মাপকািঠ এবং মা রা সিঠক হা এবং যবসািয়ক চিু িল িনয়মানযুায়ী হা ।
১২ যারা ম কাজ কের রাজা তােদর ঘণৃা কেরন। ধািমকতা তাঁর রা যেক রিত া করেব।
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১৩ রাজা স য ভাষণ নেত চান। যারা িম যা বেল না রাজা তােদর পছ কেরন।
১৪ একজন রাজা রেগ গেল য কান লাকেক হ যা করেত পােরন। য ানী স রাজােক খশুী রাখার চ া করেব।
১৫ যিদ রাজা খশুী থােকন তেব সবার জীবনই সেুখর হেব। যিদ রাজা তামার রিত স হন তাহেল তা হেব বস কােল

বিৃ হওয়ার মেতা।
১৬ ােনর মূ য সানার চেয়ও বশী। িবচ ণতার মূ য েপার চেয়ও বশী।
১৭ ভােলা লাকরা সারা জীবন খারাপ িজিনস থেক দূর ব রেখ চেল। য যি সাবধানী স তার আ ােক র া কের

চেল।
১৮ অহংকার বংসেক এিগেয় আেন এবং ঔ য পরাজয় আেন।
১৯ উ ত লাকেদর সে ধনস দ ভাগ কের নওয়ার চেয় িবনয়ী হওয়া এবং দির রেদর মে য থাকা রয়।
২০ য যি অপেরর কাছ থেক িশ া রহণ কের স লাভবান হেব। য রভরু ওপর িব বাস রেখ চেল স রভরু

আশীবাদ পােব।
২১ ানী লাকেদর মানষু িচেন নেব। য িবচ ণ ভােব কথা বেল তার কথায় অেনক বশী ফল হয়।
২২ একজন ানী মানষু সব সময় িচ া কের কথা বেল। এবং স যা বেল তা শানার যা য।
২৩ একজন িব যি সব সময়ই িচ াপণূ কথা বেল এবং স যা িকছ ু বেল তা শানার পে ভাল ও মূ যবান।
২৪ দয়ালু কথাবাতা সব সময়ই মধরু মত িমি । দয়ালু কথাবাতা রহণেযা য ও বাে যর পে ভােলা।
২৫ এমন পথ আেছ যা লােকর কােছ সিঠক বেল মেন হেলও তা ধু মতৃু্যর িদেক িনেয় যায়।
২৬ একজন রিমেকর ুধাই তােক কাজ করায় যােত স খেত পায়।
২৭ একজন অপদাথ লাক অ যায় কােজর পিরক না কের। তার উপেদশ আ েনর মতই বংসকারী। ২৮ একজন

সম যা সিৃ কারী সব সময় সম যার সিৃ করেব। স জব ছিডে়য় ঘিন ব ুেদর মে য অশাি র কারণ ঘটােব।
২৯ একজন িহংসা ক যি তার ব ুেদর রতারণা কের। স তােদর িবপেথ চািলত করেব। ৩০ স যখনই কান বংসকারী

পিরক না কের তখন তার চাখ িমটিমট কের। স তার রিতেবশীেক আঘাত করার জ য র িত নওয়ার সময় হািসমেুখ
থােক।

৩১ যারা সৎ জীবনযাপন কের সাদা চলু তােদর মিহমার মকুুট হয়।
৩২ একজন বিল যা া হওয়ার থেক ধয্যশীল হওয়া ভাল। একিট স ূণ শহেরর দখল নওয়ার চেয় িনেজর রােগর

ওপর িনয় রণ রাখা রয়।
৩৩ মানষু পাশার দান চেল তােদর িস া ি র কের। িক িস া সব সময় ঈ বেরর কাছ থেকই আেস।

১৭ ১ অশাি র মে য ঘরভি খাবােরর চেয় শাি র মে য একটকুেরা কেনা িট খাওয়া অেনক ভাল।
২ একজন বিু মান ভ ৃ য তার রভরু বাকা ছেলর ওপর শাসন চালােব। এইভােব স তার রভরু স ি র িকছটুা

ভাগ রভরু অ য পু রেদর সে পােব।
৩ সানা ও েপােক খাঁিট করার জ য আ েন পাডা়েনা হয়। িক ঈ বরই সই যি িযিন মানেুষর দয়েক কেরন।
৪ একজন লাক ম কথাটাই শােন। িমে যবাদীরা িমে য কথা েলাই শােন।
৫ িকছ ু মানষু আেছ যারা গরীব মানষুেদর দশা উপেভাগ কের। িবপেদ পডা় মানষুেদর সম যা িনেয় তারা হাসাহািস কের।

এেত এই বাঝা যায় য এই লাকরা ঈ বরেক স ান কের না িযিন দির রেদর সিৃ কতা। তারা শাি পাওয়ার যা য।
৬ পৗ র- পৗ রীরা তােদর রিপতামহ এবং রিপতামহীেদর কােছ একিট মকুুট এবং স ানেদর কােছ তােদর িপতা-মাতা

একিট গৗরব।
৭ বাকােদর বশী কথা বলা অনিুচত, িঠক তমিন কান শাসেকরও িম যাচার করা উিচৎ নয়।
৮ িকছ ু লাক উৎ েকাচেক সৗভা য বেল িবেবচনা কের। তারা ভােব য সব ে রই সটা তােদর সাফ য আনেব।
৯ যিদ কােরার অ যায়েক তিুম মা করেত পােরা তাহেল স তামার ব ু হেত পাের। িক যিদ তিুম তার অ যায়েক বারবার

মেন কর তাহেল ব ুে বর িত হেব।
১০ একজন বিু মান মানষু তার ভলু থেক িশ া নয় িক একজন িনেবাধ তার ভলু থেক িশ ালাভ কের না। এমন িক

১০০ ঘা চাবকু খাবার পেরও নয়।
১১ একজন যি সব সময় ভলু কাজ করেত চ া কের। শেষ, তােক শাি দবার জ য ঈ বর একজন িন ুর দূত

পাঠােবন।
১২ শাবক চিুর হেয় যাওয়া মা ভালেুকর স ুখীন হওয়া সবদা িবপ নক। িক তব,ু একজন িনেবােধর িনবিু তার

স ুখীন হওয়ার থেক তা রয়।
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১৩ তামার রিত কৃত কান ভােলা কােজর জ য অসৎ ভােব তার রিতদান িদও না। যিদ তিুম এরকম কর তাহেল তিুম
সারা জীবন সংকেটর মে য থাকেব।

১৪ িববাদ হল বাঁেধর গেতর মেতা। সই গত রমশঃ বড় হওয়ার আেগই িববাদ যাগ কেরা।
১৫ রভু েটা িবষয়েক ঘণৃা কেরন। একজন িনেদাষ যি েক শাি দওয়া এবং দাষী যি েক মা করা।
১৬ একজন িনেবাধ যি র কােছ অথ থাকার কান মূ য নই। কারণ, তার যখন কান বাধই নই, স কখনও ান িকনেত

পারেব না।
১৭ একজন ব ু সব সময় ভােলাবাসেব। একজন সি যকােরর ভাই সবদা তামােক সমথন করেব এমিক তামার িবপেদর

সমেয়ও।
১৮ একমা র বাকারাই অ য লােকর িববােদর দািয় ব নয়।
১৯ য িববােদ আন পায় স পােপও আন লাভ কের। যিদ তিুম িনেজই িনেজর বডা়ই কর তাহেল তিুম সম যােকই

আ বান জানােব।
২০ জন যি কখনও লাভবান হয় না। িম যাবাদীরা সম যায় জজিরত হেব।
২১ একজন িপতা িনেবাধ স ােনর জ য িবমষ থােক। একিট স ােনর িপতা অসখুী হয়।
২২ আন হল একিট ভােলা ওষেুধর মত। িক ঃখ হল অসু তার মত।
২৩ জন যি অ যেদর ঠকােনার জ য ঘষু নয়।
২৪ ানী যি সব সময় ভাল কাজ করার িচ া কেরন। িক িনেবাধ যি সব সময় ব দূেরর ব দেখ।
২৫ একজন িনেবাধ পু র তার িপতার জ য ঃখ বেয় আেন। স তার মােয়র িত তার কারণ।
২৬ িঠক যমন একজন িনেদাষ যি েক শাি দওয়া অ যায়, তমিন একজন স যবাদী অথচ আিধকািরকেক শাি দওয়াও

অ যায়।
২৭ একজন ানী যি খবু বশী কথা বেল না। স কখনও সহেজ হয় না।
২৮ একজন মঢূ় যি যিদ চপু কের থােক তাহেল লােক তােক ানী বেল িবেবচনা করেব। স যিদ িকছ ু না বেল তােক

বিু মান মেন হেব।

১৮ ১ য লাকরা অ য কােরা সে িমেল-িমেশ থাকেত পাের না, তারা তােদর িনেজেদর ইে মত িজিনস চায়। তারা অ য
য কান উপেদশ বা পরামেশ িবচিলত হয়।

২ একজন িনেবাধ অ যেদর কাছ থেক িকছ ু িশখেত চায় না। স ধু িনেজর মেনর কথাই রকাশ করেত সেচ থােক।
৩ মানষু এই ধরেণর জনেক পছ কের না। তারা বাকােদর িনেয় উপহাস কের।
৪ ানী যি র উ ািরত শদ হল গভীর কুেয়া থেক উেঠ আসা রাতবাহী জেলর মেতা য কুেয়া হল ােনর আধার।
৫ তামােক মানেুষর সিঠক িবচার করেত হেব। যিদ তিুম দাষী যি েদর ছেড় দাও তাহেল তিুম স ন যি েদর সে

যায় করেল না।
৬ একজন িনেবাধ যি িনেজর কথার বারাই িনেজর সংকট বািধেয় বেস। তার মেুখর কথায় ঝগডা় হেত পাের।
৭ তার মখুই তার বংেসর কারণ হেয় ওেঠ। স িনেজই িনেজর কথার জােল জিডে়য় পেড।়
৮ মানষু সব সময় ক া নেত ভােলাবােস। ক াকািহনীেক সখুাে যর মেতা িগলেত থােক।
৯ কুকেম য িল থােক তার সে িবনাশকারীর কান পাথ য নই।
১০ রভরু নাম হল একিট শি শালী িমনােরর মত। ভােলা লাকরা রভরু কােছ আ রেয়র জ য ছেুট যেত পাের।
১১ ধনীরা ভােব তােদর অথই তােদর র া করেব। তারা ভােব তােদর অথ হল েভ য েগর মেতা অটটু।
১২ অহ ারী যি র িবনাশ হেব িক িবনয়ী যি স ািনত হেব।
১৩ অ যেদর কথা শষ করেত দওয়ার পর তিুম উ র িদেত করেব। যিদ তিুম এরকম কর তাহেল তিুম অ র ত হেব

না অথবা তামােক বাকার মত দখেত লাগেব না।
১৪ অসু তার সমেয় একজন মানেুষর মি তােক জীিবত রাখেব। িক স যিদ গভীর ভােব উদাস হেয় যায়, তার কান

আশা থােক না।
১৫ ানী যি আেরা বশী জানার ইে রকাশ কের।
১৬ তিুম যিদ বপণূ লাকেদর সে সা াৎ করবার আেগ তােদর উপহার দাও, তাহেল তােদর সে দখা করবার যব া

সহজ হয়।
১৭ রথম যি র মামলা তত ণ পয িঠক থােক যত ণ না তােক ি বতীয় যি পা া র কের।
১৮ শি শালী িবেরাধী দল িলর িববাদ পাশার দান ফেল মটােনা যায়।
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১৯ তিুম যিদ তামার ব ুেক অপমান কর তাহেল পনুরায় তার মন জয় করা েভ য রাচীর ঘরা শহর জয় করার থেকও
কিঠন হেব। রাসােদর ফটক িলর ওপর আডা়আিড় ভােব রাখা শি শালী িখল িলর মত তক মানেুষর মে য িবেভদ সিৃ
কের।

২০ তিুম যা বলেব তাই তামার জীবেনর ওপর রভাব ফলেব। তিুম যিদ ভাল কথা বল তাহেল তামার জীবেন ভােলা ঘটনা
ঘটেব। আর যিদ তিুম খারাপ কথা বেলা তাহেল তামার জীবেন খারাপ ঘটনা ঘটেব।

২১ িজ বা এমন কথা বলেত পাের যা জীবন অথবা মতৃু্য আেন। যারা কথা বলেত ভােলাবােস তােদর কথার দ ন যা পিরনাম
হেত পাের স স বে তােদর অব যই র ত থাকেত হেব।

২২ যিদ তিুম তামার জীবনসি নী খুঁেজ পাও তাহেল মেন করেব তিুম কান ভাল িজিনসই পেয়েছা। তামার রী তামােক
দখােব য রভু তামােক িনেয় সখুী।

২৩ একজন গরীব যি সাহা য িভ া করেব িক একজন ধনী যি খারাপ ভােব তােক উ র দেব।
২৪ কেয়ক জন ব ুর স আন দায়ক। িক একজন সি যকােরর ব ু ভাইেয়র চেয়ও িব ব হেত পাের।

১৯ ১ বাকা, িমে যবাদী এবং ঠগ হওয়ার চেয় গরীব এবং সৎ হওয়া রয়।
২ ান যিতেরেক উ যম কান কােজর নয়। য যি তাডা় েডা় কের কাজ কের, স ভলু কের।

৩ একজন যি র িনবিু তা তার বংেসর কারণ। িক স তার রব ার জ য রভেুক দাষী কের।
৪ ধনী যি র ধন-স দই অসং য ব ু জাগাড় কের দয় িক দির রেক সবাই ছেড় চেল যায়।
৫ অ য লােকর িব ে য িম যাচার কের তার শাি হওয়া উিচৎ । তার র া পাওয়া উিচৎ নয়।
৬ উদার যি র ব ু সবাই হেত চায়। য উপহার রদান কের তার ব ু ব লােভ সবাই আ রহী।
৭ যিদ কউ গরীব হয় তাহেল তার পিরবােরর লাকরাও তার িবেরািধতা কের এবং সম ব ুরাও তার িদক থেক মখু িফিরেয়

নয়। স সাহা য িভ া করেল সাহা য রদােনর জ য কউ তার িদেক এিগেয় যােব না।
৮ কান যি যিদ তার বা ে র জ য আ রহী হয়, স ানী হেয় ওঠার জ য কেঠার পির রম করেব। য বাধেক

র া কের, স সাফ য হােত পায়।
৯ িমে যসা ীর শাি হেবই! িমে যবাদীর িবনাশ হেব।
১০ একজন িনেবাধ যি র পে িবলািসতার মে য জীবনযাপন করা িঠক নয়। তাহেল তা হেব রীতদাস ক ৃক

রাজপু রেদর শাসন করা।
১১ যিদ একজন যি ানী হয়, সই ানই তােক ধেয্যর অিধকারী কের। স যিদ তার িব ে যারা অ যায় কের সই

সব লাকেদর মা কের সটা তার মহৎ ব।
১২ রাজার রাধ হেব িসংেহর মেতা। িক তাঁর দয়া হল ঘােসর ওপর বিৃ র ফাঁটার মত।
১৩ একজন িনেবাধ তার িপতার জ য বেয় আেন সম যার ব যা। একজন খুঁতখুঁেত বউ হল সমােন চুঁইেয় পডা় জেলর মত।
১৪ লােক তােদর মাতা-িপতার কাছ থেক অথ এবং ঘরবািড় পায়। িক একজন ভােলা রী হল রভরু দান।
১৫ একজন কুঁেড,় অলস যি হয়ত দীঘ ণ ঘেুমােত পাের িক স অ য ুধাত বাধ করেব।
১৬ কউ যিদ আইনেক মা য কের তাহেল স িনেজেক র া করেত পারেব। য িনেজর আচরণ স েক অসতক স মারা

যােব।
১৭ দির রেক টাকা দওয়া মােন তা রভেুক ঋণ দওয়া। তামার এই দয়ালু মেনর জ য রভু তামােক তা িফিরেয়

দেবন।
১৮ তামার পু র বদলােব এ আশা যত ণ আেছ, তােক শাসন কর। তােক শাসন না কের তার মতৃু্য এেনা না। স িনেজই

তার বংেসর কারণ হেব এবং তিুমই তােত ই ন যাগােব।
১৯ রগচটা লাক তার রােধর মূ য দেব। তিুম যিদ তােক সংকট থেক বার কেরও আেনা, স একই কাজ করা অ যাহত

রাখেব।
২০ উপেদশ শান এবং শ ৃ লা পরায়ণ হও। তাহেল ানী হেয় উঠেব।
২১ মানষু অসং য পিরক না কের িক একমা র রভরু পিরক নাই বা বািয়ত হয়।
২২ লাক একিট িব বাসী লাক চায়। একজন লাক যার কথা কউ িব বাস কের না সই ধরেণর একজন মানষু হওয়ার

চেয় বরং গরীব হওয়া রয়।
২৩ য যি রভেুক স ান কের তার জীবন ভােলা হয়। স য় িত থেক িনরাপদ থােক। স তার িনেজর জীবেন তিৃ

খুঁেজ পায়।
২৪ িকছ ু মানষু এেতা অলস হয় য তারা িনেজেদর িদেক রায় নজরই দয় না। তারা এতই অলস য তারা তােদর থালা

থেক খাবারটকুু পয তেুল মেুখ দেব না।
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২৫ একজন অলস যি েক শাি দাও এবং সই বাকাটা কৗশলী হেয় উঠেব। িক একজন ানী যি েক িতর ার কর,
স আেরা িবচ ণ হেয় উঠেব।

২৬ য যি তার িপতার পেকট থেক চিুর কের এবং তার মােক বাডী় থেক তািডে়য় দয়, স একজন জঘ য কুলা ার।
২৭ যিদ তিুম িনেদশ মেন চলা ব কেরা তাহেল তিুম তামার বাকািম েলা চািলেয় যােব। িচর িদন ভলু েলা কের যােব।
২৮ য িমে য সা ী দয় স যায়েক উপহাস কের। লাকেদর কথাবাতা আেরা বশী পাপ আেন।
২৯ উ ত লাকেদর জ য চাবকুই যেথ , িক বাকােদর জ য রহার যথাথ।

২০ ১ রা ারস খেল মানষু তার িনয় রণ হারায়। মাতালরা িচৎকার কের এবং যান যান করেত কের। মদেনা
অব ায় তারা মেূখর মত আচরণ কের।

২ িসংেহর গজেনর মত রাজার রাধ। তিুম যিদ রাজােক কেরা তাহেল তামার জীবন সংশয় হেত পাের।
৩ মঢূ়রা তক করবার যাপাের খবু ত  পর। সতুরাং তামােক এমন একজনেক স ান করেত হেব য তকেক এিডে়য়

চলেত পাের।
৪ একজন অলস যি কষেনর সময় বীজ বপন কের না। সতুরাং ফসল ঘের তালার উৎসেবর সময় যখন স খাবােরর

জ য চািরিদেক তাকায় তখন স িকছইু খুঁেজ পায় না।
৫ ভাল উপেদশ হল গভীর কুেয়া থেক তেুল আনা ব জেলর মত। একজন ানী যি অ য আর একজেনর কাছ থেক

শখবার জ য কিঠন পির রম কের।
৬ অেনেকই বেল তারা িব ব এবং অনগুত। িক রকৃত িব ব লাক খুঁেজ পাওয়া খবুই কিঠন।
৭ একজন স ন যি সৎ পেথ জীবন কাটায়। এবং তার স ানরা আশীবাদ ধ য হেব।
৮ রাজা যখন িবচাের বেস তখন স িনেজর চােখ জন যি েদর িচনেত পাের।
৯ কউ িক একথা বলেত পাের য তার একিট ব িবেবক আেছ? এবং স কান পাপ কেরিন? না!
১০ অ যায় ভােব যারা যবসায় ওজন িনেয় কারচিুপ কের লাক ঠকায়, রভু তােদর ঘণৃা কেরন।
১১ এমনিক একিট িশ র কাজকেমও বাঝা যায় য স ভাল না ম । তিুম যিদ একিট িশ র আচরণ ল ্য কর, স সৎ ও

ভাল িকনা তা তিুম বঝুেত পারেব।
১২ আমােদর শরীেরর চাখ এবং কান এই ইি রয় িট রভইু আমােদর িদেয়েছন যােত আমরা দখেত ও নেত পাই।
১৩ তিুম যিদ ঘেুমােনার িপছেন সময় যয় কর তাহেল তিুম দািরে র ক পােব। িক যিদ তিুম তামার সময় কেঠার

পির রেম যয় কর তাহেল তামার খাে যর অভাব হেব না।
১৪ তামার কাছ থেক কউ যখন িকছ ু িকনেত যায় তখন স বেল: “দাম ব বশী! এ িজিনস ভাল নয়।” তারপর স

অ যেদর কােছ িগেয় িনেজর বাজার করার কথা বডা়ই কের বেল।
১৫ সানা এবং অল ার একজন মানষুেক ধনী কের তলুেত পাের। িক একজন ানী যি যা উ ারণ কেরন তা অেনক

বশী দামী।
১৬ অ য লােকর িববােদ জিডে়য় পডে়ল তিুম তামার জামা হারােত পােরা।
১৭ রতারণা কের িজিনস পাওয়া হয়েতা ভােলা মেন হেত পাের িক অবেশেষ দখেব য তার কান দাম নই।
১৮ পিরক না করার আেগ সৎ উপেদশ রহণ কেরা। যিদ তিুম যেু যাওয়া ি র কর, তাহেল তামােক চালনা করার জ য

যেু দ এমন লাক খুঁেজ বার কর।
১৯ য অে যর স বে জব রটায় স িব বাসেযা য নয়। সতুরাং, বশী কথা বেল এমন কােরা সে ব ু ব কােরা না।
২০ য িনেজর িপতামাতার িব ে কথা বেল স হল সই ধরেণর আেলা যা শী রই অ কাের পিরণত হেব।
২১ সহেজ অিজত ধন অবেশেষ তার মূ য হারােব।
২২ কউ যিদ তামার িব ে িকছ ু কের থােক তাহেল তিুম তােক শাি িদেত যও না। বরং ধয্য ধেরা, রভু শেষ

তামােকই জয়ী করেবন।
২৩ িকছ ু যবসায়ী ওজেনর দাঁিডপ়া ায় িকছ ু কৗশল কের লাক ঠকায়। রভু সটা ঘণৃা কেরন। য সব দাঁিডপ়া া িনখুঁত

নয় স েলা যবহার করা অ যায়।
২৪ রিতিট লােকর িক হেব তা রভু িঠক কেরন। তাহেল কান যি িক কের বঝুেব তার জীবেন িক িক ঘটেব?
২৫ ঈ বরেক িকছ ু দবার রিত া করার আেগ িচ া কের দেখা। নাহেল পের হয়েতা তিুম ভাবেত পােরা য এমন রিত া

না করেলই হত।
২৬ ানী রাজাই িঠক করেবন কারা জন যি । সই রাজাই তােদর শাি রদান করেবন।
২৭ মানেুষর আ া হল রভরু কােছ থাকা রদীপ। রভু হেলন অ যামী। কার মেন িক আেছ িতিন সব জােনন।
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২৮ যিদ একজন রাজা সৎ ও স যবাদী হয় তাহেল স তার মতায় থাকেত পারেব। িব ব তা তার রা যেক শি শালী
কের তলুেব।

২৯ একজন যবুেকর শি র শাভােক আমরা পছ কির। িক একজন বেৃ র পাকা চলুেক আমরা স ান জানাই। কারণ
তার মাথা ভি পাকা চলু রমাণ কের য স একিট পণূ জীবন পেয়েছ।

৩০ যিদ আমরা শাি পাই তাহেল আমরা অ যায় কাজ করা ব করব। য রণা মানষুেক বদেল িদেত পাের।

২১ ১ জিমেত চােষর জেলর জ য চাষীরা পিরখা খনন কের। সচ যব ার জ য তারা পিরখা িদেয় বেয় যাওয়া জেলর
গিতপথ পিরবতন কের। তমিন কের রভওু রাজার মেনর িনয় রণ কেরন। রভু রাজােক তাঁর ইে মেতা পিরচালনা

কেরন।
২ মানষু ভােব স যা কের তাই সিঠক। িক রভইু মানেুষর কােজর সিঠক কারেণর িবচার কেরন।
৩ সিঠক কাজ করেব ও যােয়র পেথ চলেব। বিলদােনর চেয় রভু স িলেকই বশী ভােলাভােব রহণ কেরন।
৪ অহ ার হল একিট পাপপণূ িজিনস। এেত মানেুষর অসততা বাঝায়।
৫ বিু পণূ পিরক না লােভর িদেক িনেয় যেত পাের। িক তিুম যিদ সতক না হও এবং কােজর ে র তাডা় েডা় কেরা

তাহেল তিুম গরীব হেয় যােব।
৬ লাক ঠিকেয় বডে়লাক হেল শী রই তামার সম ধনস দ ন হেব এবং তামার অসততা তামার মতৃু্যর কারণ হেব।
৭ লাকরা য কুকম কের তা তােদর বংস করেব। তারা িঠক কাজ করেত অ বীকার কের।
৮ যি রা সব সময় অ যেদর ঠকােত চ া কের। িক ভােলা লাকরা সবদা সৎ ও যায়স ত কাজ কের।
৯ ঝগডা়েট বউেয়র সােথ ঘর করার চেয় ছােদর ওপর একলা থাকা রয়।
১০ অসৎ যি ম কাজ করেত ই া কের এবং তারা কােরা রিত দয়া রদশন কের না।
১১ ঈ বরেক িনেয় যারা মজা কের তারা শাি পাওয়ার যা য এবং বাকারা তার থেক িশ া পােব। তারা ানী হেয় উঠেব

এবং তারা আেরা বশী ান রা হেব।
১২ ঈ বর ম লময়। ঈ বর জােনন জনরা িক কের বডা়ে । িতিনই তােদর শাি দেবন।
১৩ যিদ কউ দির রেক সাহা য করেত অ বীকার কের তাহেল তার রেয়াজেনর সময়ও কউ তার সাহাে য এিগেয় আসেব

না।
১৪ কউ যিদ তামার ওপর রেগ থােক তাহেল তােক গাপন একটা উপহার পাঠাও। গাপেন দওয়া উপহার রকট রাধেক

রশিমত কের।
১৫ যায়-িবচার স ন যি েদর সখুী কের তােল। িক জন যি েদর ভীত কের।
১৬ ােনর পথ কউ যাগ করেল বঝুেত হেব স বংেসর িদেক এেগাে ।
১৭ যিদ কান যি সখু স ি ভােলাবােস, স দিরে র পিরণত হেব। একজন যি যিদ ধমুা র রা ারস পান করেত

এবং খবু মশলাদার রা া খেত চায় তাহেল স কানিদনই ধনী হেত পারেব না।
১৮ ভােলা লাকেদর রিত লাকরা য সব খারাপ কাজ িল কের তার জ য তােদর অব যই শাি পেত হেব। সৎ 

যি েদর িব ে অসৎ যি রা যা সব কের তার জ য লাকেদর দাম িদেতই হেব।
১৯ রগচটা ও িববাদী রীর সে ঘর করার চেয় ম ভিূমেত বাস করা ভাল।
২০ একজন ানী যি ভিব যেত তার কােজ লাগেব এমন িজিনসপ র স য় কের রােখ। িক একজন িনেবাধ যা িকছ ু

অজন কের তার সবটাই তাডা়তািড় খরচ কের ফেল।
২১ য যি সবদা দয়া ও ভালবাসা রদশন কের স সু জীবন লাভ কের। স অথ ও স ান পায়।
২২ একজন ানী যি যা চায় তাই করেত পাের। এমন িক, স শি শালী লাকেদর বারা রিতর া করা শহরেকও

আ রমণ করেত পাের। বাঁচবার জ য য রাচীেরর ওপর তােদর আ া িছল, সই রাচীরও স বংস করেত পাের।
২৩ স িক বলেছ এই িবষেয় যিদ কান যি সতক থােক তাহেল স সংকট থেক দূের থাকেত পারেব।
২৪ একজন অহ ারী মানষু িনেজেক অ যেদর থেক র মেন কের। স তার কােজর ধারা িদেয়ই দিখেয় দয় স কতখািন
।
২৫ একজন অলস যি র অিতির দাবী তার বংেসর কারণ হয়। তার যা করা দরকার তা করেত অ বীকার করায় অলস

যি িনেজেক বংস কের।
২৬ িক একজন ভােলা লাক অেনক িকছ ু িদেয় দয় কারণ তার রচরু আেছ।
২৭ জনরা রভেুক িকছ ু উৎসগ করেল রভু খশুী হন না। িবেশষ কের তারা যখন তােদর উৎসেগর পিরবেত তাঁর কাছ

থেক িকছ ু পেত চ া কের তখন।
২৮ িমে যবাদীর িবনাশ হেব। যারা িমে যবাদীেদর কথা েন চলেব তােদরও িবনাশ হেব।
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২৯ একজন স ন যি জােন য স সিঠক। িক একজন লাকেক ভান করেত হয়।
৩০ কান যি ই একিট পিরক নােক সফল করেত যেথ ানী নয় যিদ ঈ বর তার িব ে থােকন।
৩১ মানষু যতই যু জেয়র র িত িনক রভু না চাইেল িকছেুতই তারা যেু জয়লাভ করেত পারেব না।

২২ ১ ধনী হওয়ার চেয় স ািনত হওয়া রয়। সানা ও েপার চেয় সনুাম অজন করা বশী বপণূ।
২ গরীব এবং ধনীর মে য কান িবেভদ নই। সবাই সমান, রভইু তােদর তরী কেরেছন।

৩ ানী যি রা আেগ থেক সংকেটর আভাষ পায় এবং স পথ থেক দূের থােক। িক মখূরা সম যার অ য ের রেবশ
কের েভাগ পাহায়।

৪ িবনয়ী হও এবং রভেুক স ান জানাও। তাহেলই তিুম ধন-স দ, স ান এবং জীবন লাভ করেব।
৫ জনরা সম যার ফাঁেদ আটেক পেড।় িক য যি তার আ ােক য কের স সম যা থেক দূের থােক।
৬ শশব কাল থেক একিট িশ েক িঠক পেথ বাঁচেত শখাও। িশ িট তার ব ৃ বয়স পয িঠক পেথ বাঁচা অ যাহত রাখেব।
৭ দির ররা িচরকালই ধনীেদর দাস ব কের। একজন যি য ধার কের, স যার কাছ থেক ধার কের তার কােছ রীতদাস

হেয় যায়।
৮ য সম যার বীজ বােন স সম যারই ফসল তােল। এবং পিরেশেষ অ যেদর সম যায় ফলার জ য তার িনেজরই

িবনাশ হয়।
৯ য মু হে দান কের তার কপােল আশীবাদ জােট। স আশীবাদ-ধ য হেব কারণ স তার িনেজর খাবার গরীবেদর সে

ভাগ কের খেয়িছল।
১০ যারা অশাি সিৃ কের তােদর তািডে়য় দাও, সংঘাত আপিনই দূর হেব। তখন যায় ও অপমানজনক আচরণ িব রাম

পােব।
১১ যিদ তিুম একিট খাঁিট দয় ভালবাস, যিদ তামার বাণী হয় মািজত, তাহেল রাজাও তামার ব ু হেব।
১২ যারা রভেুক জােন তােদর রভু র া কেরন। র াশূ য অিব বাসী লাকেদর কথা রভু িবনাশ কেরন।
১৩ অলস যি বেল, “এখন আিম কােজ যেত পারব না। বাইের একিট িসংহ রেয়েছ। বাইের গেলই স আমােক মের

ফলেব।”
১৪ যিভচােরর পাপ হল একিট ফাঁেদর মেতা। সই ফাঁেদ য পা দয় তার ওপর রভু ভয় র হন।
১৫ িশ রা মখূািম কের। িক তিুম যিদ তােদর শাি দাও তাহেল ওরা আর ঐ কাজ করেব না।
১৬ এই েটা িজিনস তামােক দিরে র পিরণত করেব—িনেজ ধনী হেত িগেয় দির রেক আঘাত করা এবং ধনীেক উপহার

দওয়া।

িতিরশিট নীিতকথা
১৭ আিম যা বলিছ তা মন িদেয় শান। ানী যি রা যা বেল িগেয়েছন আিম তা তামােক িশিখেয় দব। এই িশ ামালা িল

থেক িশ া নাও। ১৮ এ িল যিদ মেন রাখেত পােরা তাহেল তামার ম ল হেব। তিুম যিদ এ িল বলেত পােরা তাহেল এটা
তামােক সাহা য করেব। ১৯ আিম তামােক এখন এ িল শখাব। আিম চাই তিুম রভরু রিত িব বাস রােখা। ২০ আিম তামার

জ য ৩০িট নীিতকথা িলেখিছ। এ িল হল উপেদশ ও নানািবধ ােনর কথা। ২১ এ িল তামােক স য এবং বপণূ িবষয়
শখােব। তাহেল তামােক যারা পািঠেয়িছল তােদর কােছ তিুম সিঠক উ র িদেত পারেব।

— ১ —
২২ দিরে রর কাছ থেক িজিনস চিুর করা সহজ। িক তা কেরা না এবং আদালেত দীনহীেনর কাছ থেক কান সিুবধা

উপেভাগ কেরা না। ২৩ রভু গরীবেদর পে রেয়েছন। রভু তােদর সমথন কেরন। সতুরাং কউ গরীবেদর িকছ ু িনেল রভু
তা আবার িছিনেয় নন।

— ২ —
২৪ রগচটা লােকর সােথ ব ু ব কােরা না। য লাক খবু তাডা়তািড় রেগ যায় তার খবু কােছ যও না। ২৫ যিদ তিুম তা

কর তাহেল তিুম হয়ত তার মত আচরণ করেত িশখেব এবং সংকেট পডে়ব।

— ৩ —
২৬ অে যর ঋণ শােধর অ ীকার কেরা না। ২৭ যিদ তিুম জািমনদার িহেসেব সই ঋেণর অথ পিরেশাধ করেত না পােরা

তাহেল তিুম সব হারােব। কন ধু ধু িনেজর শ যাটকুু খায়ােত যােব?
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— ৪ —
২৮ স ি সীমার পরুাতন িচ , যা তামার িপতপৃু ষগণ াপন কের িগেয়িছেলন তা বদেল িদও না।

— ৫ —
২৯ যিদ কউ িনেজর কােজ অ য দ হয় তাহেল স রাজােক সবা করার যা য। তােক আর সাধারণ লােকর জ য

কাজ করেত হেব না।

— ৬ —

২৩ ১ যখন তিুম কান বপণূ যি র সে বেস খাওয়া-দাওয়া করেছা তখন মেন রেখা তিুম কার সে বেস আেছা।
২ কখনও বশী খও না, এমনিক ুধাত থাকেলও নয়। ৩ স যিদ সখুাে যর আেয়াজন কের তাহেলও বশী খও না

কারণ এটা একটা চালািকও হেত পাের।

— ৭ —
৪ ধনী হেত িগেয় বা য য়় কােরা না। যিদ তিুম ানী হও তাহেল তিুম খবু ধয্যশীল হেব। ৫ ডানা মেল পাখীর উেড়

যাওয়ার মেতা টাকাকিডও় ত িনঃেশষ হেয় যায়।

— ৮ —
৬ বাথপর লােকর সে ভাজেন বােসা না। তার পছে র খাবার থেক দূের থেকা। ৭ কারণ য খা যিট স িকেনেছ স

ধু সটার দােমর কথাই ভােব। স তামােক বলেত পাের, “খাও এবং পান কর।” িক এটা তার দেয়র অ য েরর কথা
নয়। ৮ তিুম যিদ তার খাবার খাও তাহেল তিুম অসু হেয় পডে়ব এবং তামার রশংসাবা য হেব একিট বােজ খরচ।

— ৯ —
৯ মখূেক িশ া দওয়ার চ া কােরা না। স তামার ােনর কথা িনেয় উপহাস করেব।

— ১০ —
১০ পরুােনা স ি র সীমার ানা র কােরা না। অনাথেদর জিমজমা রাস করার চ া কােরা না। ১১ রভু অনাথেদর

একজন শি শালী রিতর ক সতুরাং িতিন তামার িব ে দাঁডা়েবন।

— ১১ —
১২ িশ েকর কথা শান এবং যতটা পার তাঁর কাছ থেক িশেখ নাও।

— ১২ —
১৩ রেয়াজন হেল তামার িশ েক শাি দাও। তােক মারেধার করেলও তার িত হেব না। ১৪ যিদ তােক চড় চাপড় মােরা

তাহেল তিুম তার জীবন র া করেত পারেব।

— ১৩ —
১৫ পু র আমার, যিদ তিুম ানী হেয় ওেঠা তাহেল আিম খশুী হব। ১৬ আমার দয় খশুী হেব যিদ তিুম সিঠক কথা েলা

বলেত পােরা।

— ১৪ —
১৭ জেনর রিত ঈষা কােরা না। িক সবদা চ া কেরা যােত রভেুক স ান জানােনা যায়। ১৮ সবদা আশার আেলা

আেছ এবং তামার আশা কখনও হািরেয় যােব না।
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— ১৫ —
১৯ সতুরাং, পু র আমার, শান, ানী হও। সিঠক জীবনযাপেন সবদা সতক থেকা। ২০ পটকু এবং ম যপ যি র সে

ব ু ব কােরা না। ২১ য অিতির খাবার খায় এবং রা ারস পান কের স দিরে র পিরণত হেব। তারা খায়-দায় আর
ঘেুমায় এবং শী রই তােদর যাবতীয় সব িকছ ু খায়া যায়।

— ১৬ —
২২ িপতা যা বেল তা েন চেলা। িপতা ছাডা় তামার জ হেতা না। এবং মােক স ান জানাও। এমনিক স ব ৃ া হেলও তােক

স ান জানােব। ২৩ স য, ান, িশ া এবং বাধ খবু মূ যবান। এ িলেক তামার কনা উিচৎ , িবি র করা নয়। ২৪ স ন
যি র িপতা অ য সখুী হয়। যিদ কােরা িশ পু র ানী হয় তাহেল সই িশ আন বেয় আেন। ২৫ সতুরাং তামার

িপতামাতােক সখুী হেত দাও। তামার মা, িযিন তামােক জ িদেয়েছন তাঁেক আন করেত দাও।

— ১৭ —
২৬ পু র আমার কােছ এেসা এবং আিম যা বলিছ তা শান। আমার জীবনেক তামার জ য উদাহরণ ব প িবেবচনা কর।

২৭ ব যা এবং ির রা মিহলা হল ফাঁদ। তারা হল গভীর কুেয়া যার ভতর থেক তিুম আর কানিদন বিরেয় আসেত পারেব
না। ২৮ একজন খারাপ মেয় তামার জ য চােরর মেতা অেপ া করেব। এবং স অেনক পু ষেক পােপর পেথ টেন নামায়।

— ১৮ —
২৯–৩০ যারা অিতির রা ারস পান কের এবং জারােলা পানীয় রহণ কের তােদর পে খবু খারাপ হেব। তারা যখন

তখন মারদা া এবং িববােদ জিডে়য় পেড;় তােদর চাখ লাল হেয় ওেঠ, যখােন সখােন হাঁচট খায় এবং িনেজেদর আঘাত
কের। তারা এই সম যা েলােক এডা়েত পাের না!

৩১ সতুরাং রা ারেসর যাপাের সতক থেকা। লাল রা ারস হয়ত দখেত রলু কর; সটা পয়ালার মে য ঝকমক
কের। তিুম যখন সটা পান কর তখন তা সু র ভােব গলা িদেয় নীেচ নােম। ৩২ িক শেষ তা সােপর মেতা ছাবল মাের।

৩৩ রা ারস পান করেল তিুম চােখ অ ুত সব িজিনস দখেব। তামার মি িব রা হেয় পডে়ব। ৩৪ যখন তিুম েয়
পডে়ব তখন তামার মেন হেব যন তিুম উ াল সমেু রর ওপর েয় আেছা। মেন হেব জাহােজর ওপর েয় রেয়েছা। ৩৫ তিুম
বলেব, “তারা আমােক আঘাত কেরেছ িক আিম অনভুব কির িন। তারা আমােক মেরেছ িক আিম তা মেন রািখ িন। এখন
আর আিম জেগ উঠেত পারব না। আিম আেরা একিট পানীয় চাই।”

— ১৯ —

২৪ ১ জন যি েদর িহংসা কােরা না। তােদর কাছাকািছ থাকবার ইে ও কেরা না। ২ তারা সব সময় অে যর িতর
পিরক না কের। তারা রে যেক সম যা সিৃ র ষডয় র কের বডা়য়।

— ২০ —
৩ র া এবং বাধ িদেয় গডা় একিট বাডী় দঢৃ় হয়। ৪ ান লভ এবং সু র স দ িদেয় ঘর িলেক ভের দয়।

— ২১ —
৫ র া মানষুেক বলবান কের তােল। ান মানষুেক আেরা শি দয়। ৬ যেু র আেগ তামােক খবু সতকভােব পিরক না

করেত হেব। যিদ তিুম যু িজতেত চাও তাহেল তামার অেনক উপেদ ার রেয়াজন।

— ২২ —
৭ মখূরা কানিদন ােনর মম বঝুেব না। যখন মানষু কান বপণূ িবষয় িনেয় আেলাচনা কের তখন মখূরা িকছইু বলেত

পাের না।

— ২৩ —
৮ যিদ তিুম সব সময় সম যা সিৃ র পিরক না কর তাহেল অ যরা তামােক জানেব একজন সম যা সিৃ র নায়ক িহেসেব

এবং তারা আর তামার কথা নেব না।
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৯ মখূ যি ধু পােপর পিরক না কের। লাকরা ঘণৃাপণূ লাকেদর ঘণৃাই কের।

— ২৪ —
১০ স েটর সময় তিুম যিদ বল হেয় পেডা় তাহেল তিুম সি য সি যই একজন বল লাক।

— ২৫ —
১১ যিদ লাকরা একজন যি েক হ যার ষডয় র কের তাহেল তিুম সই যি েক র া করার আ রাণ চ া করেব।
১২ তিুম বলেত পােরা না, “এটা আমার কাজ নয়।” রভু সব জােনন। িতিন এও জােনন তিুম িক কর এবং কন কর। রভু

তামােক ল ্য করেছন। তামার কাজ অনযুায়ী পরু ার দেবন।

— ২৬ —
১৩ হ পু র আমার মধু খাও। মধু বড় উ ম ব । চাক ভাঙা মধু ভীষণ িমি । ১৪ একই রকম ভােব, র া তামার আ ার

জ য ভাল। যিদ তামার ান থােক, তাহেল তামার আশা থাকেব। সই আশার কান শষ নই।

— ২৭ —
১৫ একজন ভােলা লােকর বাডী়েত চােরর মত লিুকেয় থেক অেপ া কেরা না। তার বাডী় থেক চিুর কেরা না। ১৬ যিদ

একজন স ন যি সাত বারও পেড় যায় তাহেলও স আবার উেঠ দাঁডা়েত স ম হয়। িক যি রা সব সময় সংকেটর
বারা পরািজত হেব।

— ২৮ —
১৭ শ র িবপেদ আনি ত হেয়া না। তামার শ পেড় গেল উ াস দিখও না। ১৮ যিদ তিুম তা কেরা তাহেল রভু

তা দখেত পােবন এবং রভু তামার রিত তু হেবন না। তখন হয়েতা রভু তামার শ েকই সাহা য করেত এিগেয়
আসেবন।

— ২৯ —
১৯ জন যি েদর তামার িচ ার কারণ হেত িদও না এবং জনেদর রিত ঈষা কেরা না। ২০ ঐ জনেদর কান আশার

রদীপ নই। তােদর আেলা অ কাের পিরণত হেব।

— ৩০ —
২১ পু র, রাজা এবং রভেুক স ান কােরা। যারা রাজা ও রভরু িব ে তােদর সে যু হেয়া না। ২২ কন? কারণ

ঐ লাক েলা শী রই বংস হেয় যােব। তিুম তা জােনা না, যারা তােদর িব ে ঈ বর এবং রাজা তােদর জ য কতখািন
সম যা িনেয় আসেত পােরন। তােদর ওপর হঠাৎ  িবপযয় নেম আসেব।

আরও নীিতকথা
২৩ এ িল হল ানবানেদর উি :
একজন িবচারকেক িনরেপ হেতই হেব। চনা লাক বেল তােক সমথন করা িবচারেকর উিচৎ নয়। ২৪ একজন যি েক

যিদ িবচারক িনেদাষ বেল সা য কেরন তাহেল লাকরা সই িবচারকেক অিভশাপ দেব। এমনিক অ য দেশর লাকরাও
ঐ িবচারেকর িব ে কথা বলেব। ২৫ িক কান িবচারক যিদ দাষী যি েক যা য শাি দান কেরন তাহেল সবাই তার

রশংসা করেব।
২৬ যথাথ সৎ উ র মানষুেক খশুী কের। িঠক যন ও াধর চু বেনর মেতা।
২৭ তামার জিমেত চারা রাপন করবার আেগ ঘরবািড় তরী কােরা না। বসিত াপন করবার আেগ তামার চাষবােসর

সম যব া কের নেব।
২৮ রকৃত কারণ না থাকেল কান লােকর িব ে কথা বেলা না। আর কখনও িম যা কথা বােলা না।
২৯ বােলা না, “ও আমােক আঘাত কেরেছ বেল আিমও ওেক আঘাত করব। আমার িত কেরেছ বেল আিমও ওেক শাি

দব।”
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৩০ আিম একজন অলস লােকর জিমর পাশ িদেয় গলাম। আিম একজন মেূখর রা া েতর পাশ িদেয় গলাম। ৩১ সই
সব জিম েলােত কাঁটােঝাপ গিজেয় উঠিছল। ঐ জিম েলা আগাছা এবং কাঁটায় ভের িগেয়িছল। এবং ভ ূেপর মেতা জিমর
চারপােশর রাচীর ভেঙ পেডি়ছল। ৩২ আিম এই িলর িদেক তাকালাম এবং তােদর স বে ভাবলাম। আিম এ িল থেক
একিট িশ া পলাম। ৩৩ আর একটু ঘমু, সামা য িব রাম, হাত জডস়ড় কের ত রা অব ায় কাটােনা। ৩৪ এ িল তামােক

ত দিরে র পিরণত করেব। তামার আর িকছইু অবিশ থাকেব না, যন চার এেস তামার সব িকছ ুচিুর কের িনেয় িগেয়েছ।
এইভােব কানাকিডহ়ীন অব ায় তামায় জীবন কাটােত হেব।

শেলামেনর আেরা িকছ ু িহেতাপেদশ

২৫ ১ এই িল শেলামেনর আেরা কেয়কিট উি । িযহদূার রাজা িহি েয়র ভ ৃ যরা এই কথা িল িলেখ নয়।
২ ঈ বেরর মাহাে যর জ য িতিন আমােদর যা জানােত চান না তা লিুকেয় রােখন। একজন রাজা যা িকছ ু রকাশ

কেরন তার জ য তাঁেক স ান দওয়া হেয় থােক।
৩ আমােদর মাথার অেনক ওপের রেয়েছ আকাশ এবং আমােদর পােয়র তলায় আেছ গভীর মািট। রাজােদর মনও স রকমই।

আমরা তাঁেদর বঝুেত পাির না।
৪ যিদ পার থেক খাত বর কের ফেল তােক করা যায়, তাহেল বণকার তা থেক সু র িকছ ু বানােত পাের। ৫ িঠক

সভােবই যিদ রাজার কাছ থেক কুপরামশদাতােদর সিরেয় ফলা যায় তাহেল যায় তার রাে যর িভি আেরা মজবতু করেব।
৬ রাজার সামেন কখনও িনেজর স বে হামবডা়ই কেরা না। একজন িব যাত যি হবার ভান কেরা না। ৭ িনেজ থেক

রাজার কােছ িগেয় অ য লােকর সামেন অপমািনত হওয়ার থেক রাজার আম রণ পেয় তার কােছ যাওয়া অেনক ভাল।
৮ তিুম যা িকছ ু দেখছ স স বে িবচারেকর কােছ বলবার জ য তাডা় েডা় কেরা না। যিদ কউ রমাণ কের য তিুম যা

দেখছ তা ভলু, তাহেল তিুম অ র েত পডে়ব।
৯ যিদ কােরা সে তামার কান িবষয় ি বমত হয় তেব স িববাদ িনেজরাই িমিটেয় ফল। পেরর কান গাপন কথা কখনও

রকাশ কের িদও না। ১০ তিুম যিদ তা কর তিুম ল ায় পেড় যােব এবং বদনাম তামােক কখনও ছেড় যােব না।
১১ িঠক সময় িঠক কথািট বলা হল একিট েপার রেম সানার আেপেলর মেতা। ১২ ানী লােকর সতকবাণী হল সব

থেক ভােলা সানার তরী আংিট বা গহনার থেকও দামী।
১৩ গরেমর িদেন শ য কাটার সময় শীতল জেলর মেতাই একজন িব ব দূত তার ররেকর কােছ মূ যবান।
১৪ য সব লাকরা উপহার দেব বেল রিত িত দয় িক তা পালন কের না তারা হল সই সব মঘ বা হাওয়ার মেতা

যা বিৃ আেন না।
১৫ তিুম যিদ কাউেক ধয্য সহকাের কান যাপাের বাঝােত পােরা তাহেল রাজারও মত পিরবতন করােনা যায়। শা ভােব

কথা বলার মতা খবু শি শালী।
১৬ মধু সিুম িক তা বশী মা রায় খেল অসখু হয়। ১৭ িঠক তমনই, যিদ তিুম রায়ই তামার রিতেবশীর বািড় যাও,

স তামােক ঘণৃা করেত করেব।
১৮ য যি আদালেত িমে য কথা বেল স খবু িবপ নক। স হল একিট তেরায়াল, একিট মু র বা একিট তী বােণর

মেতা। ১৯ িবপেদর সময় কখনও িম যাবাদীর ওপর িনভর কােরা না। স হল একটা নডব়েড় দাঁত বা একিট টলমেল পােয়র
মেতা।

২০ একজন শাকাত মানষুেক আনে র গান শানােনা হল একিট শীেতর িদেন লাকেদর গা থেক ব র কেড় নওয়ার
মেতা, যারা শীেত জেম যাে । এ হেলা যন সাডার সােথ অ রস মশােনা।

২১ যিদ তামার শ ুধাত হয় তােক খাবার দাও, যিদ স ত ৃ াত হয় তেব তােক জল দাও। ২২ তিুম এরকম করেল স
ল া পােব। সটা হেব যন তার মাথায় বল কয়লা রাখার মত এবং রভু তামােক শ র সে ভাল যবহার করার
জ য পরু ৃত করেবন।

২৩ উ র িদক থেক বেয় আসা হাওয়ায় বিৃ হয়। িঠক এমন কেরই জব থেক রাধ জ নয়।
২৪ একজন মখুরা রীর সে এক বািডে়ত থাকার চেয় ছােদ থাকা ভাল।
২৫ দূেরর কান ান থেক আসা সসুংবাদ হল উ ও ত ৃ াত অব ায় পাওয়া শীতল জেলর মেতা।
২৬ যিদ কান ভােলা মানষু বল হেয় পেড় কান ম লাকেক অনসুরণ কের তা হেব পির ার জল দূিষত হেয় যাওয়ার

মেতা যাপার।
২৭ খবু বশী মধু খাওয়া ভােলা নয়, িঠক তমনই িনেজর জ য স ান আদােয়র চ াও স ােনর নয়।
২৮ য মানষু িনেজেক সামলােত পাের না স হল সই শহেরর মেতা যার রাচীর ভেঙ গেছ।
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মখূেদর িবষেয় িকছ ু নীিতকথা

২৬ ১ গরেমর িদেন যমন তষুারপাত হওয়া উিচৎ নয়, শ য কাটার সময় যমন বিৃ হওয়া উিচৎ নয় িঠক তমিন মখূেদর
স ান করা মানেুষর উিচৎ নয়।

২ কউ যিদ তামার ম কামনা কের তা িনেয় িচ া কেরা না। তিুম যিদ খারাপ িকছ ু না কেরা তামার কান িত হেব না।
সই যি র কথা িল হেব উেড় চেল যাওয়া পািখর মেতা যারা তামার পােশ থামেব না।

৩ ঘাডা়েক চাবকু মারেত হেব, গাধার িপেঠ বলগা বাঁধেত হেব আর মখূেদর মারেত হেব।
৪–৫ এ হল এক কিঠন পিরি িত। যিদ কান মখূ তামােক বাকার মত কান র িজ াসা কের তাহেল তিুম বাকার মেতা

উ র িদও না কারণ, তাহেল তামােক মখূ বেল মেন হেব। িক যিদ কান মখূ তামােক বাকার মত র কের তাহেল তিুম
বাকার মত উ র িদও নয়েতা স িনেজেক খবু বিু মান ভাবেব।

৬ কখনও কান মখূেক তামার বাতা বহন করেত িদও না। যিদ তা কর তাহেল তা হেব িনেজর পােয় িনেজ কুড়লু মের
সম যা সিৃ করার মেতা যাপার।

৭ যখন কান মখূ কান ানী লােকর মত কথা বলেত চ া কের, তা হয় রায় একজন মাতােলর তার হাত থেক কাঁটা
তেুল ফলার রেচ ার মত। প ু মানেুষর হাঁটার রেচ ার সািমল।

৮ মখূেক স ান দখােনা হল লিতেত পাথর বাঁধার মেতাই খারাপ যাপার।
৯ একজন মাতালেক তার হাত থেক কােঠর চাঁছ বার করবার রেচ া ল ্য করা আর একজন মেূখর মখু থেক ানগভ

উি র রকাশ সমান হা যকর।
১০ একজন মখূেক বা রা া িদেয় হঁেট যাওয়া একজন মাতালেক ভাডা় করা িবপ নক। তিুম জােনা না ক আঘাত পেয়

যােব।
১১ কুকুর খাবার খেয় অসু হেয় বিম কের। তারপর কুকুরিট তার বিম খেয় ফেল। মখূও িঠক তমিন ভােব একই ভলু

বার বার কের চেল।
১২ য যি িনেজেক ানী মেন কের স যিদ তা না হয় তাহেল স মেূখরও অধম।
১৩ য অলস স বেল, “আিম আমার বািড় ছেড় বেরাব না। রা ায় িসংহ আেছ।”
১৪ একজন অলস যি হল দরজার মেতা। দরজা যমন িঠক কজার সােথ ঘেুর যায়, য অলস সও িঠক তমিন ভােব

িবছানায় পাশ িফের যায়। স আর অ য কাথাও যায় না।
১৫ য অলস তার থালা থেক মেুখ খাবার তলুেতও আল য।
১৬ একজন অলস লাক িনেজেক সাতজন চতরু লাক যারা তােদর ভাবনার জ য যিু দখােত পাের, তােদর চেয় বশী

ানী বেল িবেবচনা কের।
১৭ জন মানেুষর ঝগডা়র মাঝখােন নাক গলােত যাওয়া িবপ নক। ওিট পাশ িদেয় চেল যাওয়া একিট কুকুেরর কান ধের

টানার মেতা যাপার।
১৮–১৯ কউ যিদ একিট লাকেক ঠকােনার পর বেল য স মজা করিছল তা হেব একজন পাগেলর উে যহীনভােব বল

তীর ছ ুঁেড় ঘটনাবশতঃ কাউেক মের ফলার মেতা যাপার।
২০ বালািন কােঠর অভােব আ ন িনেভ যায়। একই রকম ভােব, অপবাদ শূ য তকও থেম যােব।
২১ কাঠকয়লা যমন কয়লােক বলেত সাহা য কের, কাঠ যমন আ নেক িজইেয় রােখ িঠক তমনই যারা সম যা সিৃ

কের তারা তকেক বাঁিচেয় রােখ।
২২ ভােলা খাবার খেত যমন মানষু ভােলাবােস, িঠক তমনই তারা জবও ভালবােস।
২৩ য সব ব ু বপণূ কথাবাতা একিট রিভসি ঢেক দয় তা হল মািটর পাে রর ওপর পািল রেঙর মেতা। ২৪ য ম

স ভাল কথা িদেয় তার কুপিরক না ঢেক রােখ। িক তার রিভসি থােক তার দেয়। ২৫ স হয়েতা তামার সে সদয়
হেয় কথা বলেব, িক তােক িব বাস কােরা না। তার মন বিু েত ভরা। ২৬ স তার মধরু কথা িদেয় কু-পিরক না িল ঢেক
রােখ। িক স নীচ। িক শষ পয লাকরা তার কু-কেমর কথা িঠকই জানেত পারেব।

২৭ য মানষু অ য মানষুেক ফাঁেদ ফলেত চায় স িনেজই িনেজর ফাঁেদ পেড।় য যি অ য লােকর ওপর পাথর গিডে়য়
ফলেত চায় স িনেজই সই পাথেরর তলায় িপেষ যায়।

২৮ িম যাবাদীরা তােদর বারা িনপীিডত় লাকেদর ঘণৃা কের। যারা িমি িমি কথা বেল তারা বংস আেন।

২৭ ১ তামার ভিব যৎ স েক িমে য অহ ার কেরা না। কারণ কাল িক হেব তা তামার অজানা।
২ কখনও িনেজর রশংসা িনেজ কেরা না, অ যেক তা করেত দাও।



িহেতাপেদশ ২৭:৩ 26 িহেতাপেদশ ২৮:৯

৩ একখ ভারী পাথর বা বািল বেয় িনেয় যাওয়া কিঠন। িক একজন মেূখর রােধর ফল ব প য সংকট িল সিৃ হয়
তা স য করা আেরা কিঠন।

৪ রাধ িন ুর ও নীচ এবং বংেসর কারণ। িক ঈষা এর থেকও খারাপ।
৫ রম অেপ া খালাখিুল সমােলাচনা ভাল।
৬ একজন ব ু তামােক িতর ার কের হয়েতা আঘাত করেত পাের, িক সটা তামার িনেজরই ভােলার জ য। িক একজন

শ যখন তামােক আঘাত করেত চায় তখন স সদয় হেয় মধরু যবহার কের।
৭ যিদ তামার িখেদ না থােক তেব তিুম মধওু খােব না। িক যিদ তামার িখেদ পায় তেব তিুম য কান খাবার, খারাপ

খেত হেলও খােব।
৮ বাডী় থেক দূের থাকা একজন যি হল নীড় থেক দূের থাকা একিট পাখীর মত।
৯ একিট সগুি সৗরভ একজনেক খশুী করেত পাের। িক একজন ভােলা ব ু জীবন রাণ কারক উপেদেশর চেয়ও িমি ।
১০ তামার িনেজর িপতার ও তামার িপতার ব ুেদর কথা কখনও ভেুলা না। যিদ তিুম সম যায় পেডা় তাহেল ঘর থেক

অেনক দূের ভাইেয়র বািডে়ত সাহা য চাইেত না িগেয় তামার রিতেবশীর কােছ সাহা য চাও।
১১ হ পু র, তিুম ানী হেয় আমােক সখুী কেরা। তাহেলই আিম আমার সমােলাচকেদর সমােলাচনার জবাব িদেত পারব।
১২ য ানী স িবপেদর স াবনা দখেল দূের সের যায় িক মখূ যা া িগেয় িবপেদ ঝাঁপ দয় এবং েভাগ পাহায়।
১৩ তিুম যিদ অপেরর ঋেণর দািয় ব নাও তাহেল তিুম তামার িনেজর ব র হারােব।
১৪ ভার বলা িচৎকার কের, “সু রভাত” বেল স াষণ জািনেয় তামার রিতেবশীেদর জািগেয় তেুলা না! স এটােক

আশীবাদ না ভেব অিভশাপ ভাবেব।
১৫ একজন ঝগডা়েট রী হল বষার িদেন অিবরাম ফাঁটা ফাঁটা বিৃ পডা়র মেতা। ১৬ ঐ ধরেণর রীেলাকেক থামােত

যাওয়া হাওয়ার গিত রাধ করবার চ া করবার মেতা। এ হল অেনকটা হাত িদেয় তল মেুঠা কের ধরার চ া করবার মেতা।
১৭ একিট লাহা আর এক টকুেরা লাহার ওপর রেখ ছিুরেত ধার দওয়া হয়। একই রকম ভােব, ব ুরা পর রেক সংেশাধন

করেত িগেয় িনেজেদর িবচ ণ কের তােল।
১৮ য মানষু ডমুরু গােছর য নয় স তার ফলও ভাগ কের। এইভােবই, য যি তার রভরু সবা কের, স তার জ য

পরু ৃত হেব। তার মিনব তার দখােশানার ভার নন।
১৯ িঠক য ভােব জেলর িদেক তাকােল একজন মানষু িনেজর চহারা দখেত পায় িঠক স ভােবই একজন মানেুষর মেনর

িদেক তাকােল তার ব প চনা যায়।
২০ মানেুষর বাসনা কখনও পিরত ৃ হয় না, একই রকম ভােব, মতৃু্য ও বংেসর ল তােদর কােছ ইিতমে যই যা আেছ তার

থেক সব সময় বশী চায়।
২১ মানষু যমন আ েনর বারা সানা ও েপা পির কের িঠক স ভােবই মানেুষর রশংসার বারা একজন যি েক

পরী া করা হয়।
২২ তিুম একজন মখূেক িপেষ ঁেডা় কের ফলেলও কখনও তার বাকািম ঘাচােত পারেব না।
২৩ তামার মষ ও ছাগেলর পােলর ওপর সতক রহরার নজর রােখা। তােদর সম রেয়াজেনর রিত য িনও। ২৪ ধু

স দই নয়, কান দশও িচর ায়ী নয়। ২৫ খড় কেট ফল আবার নতনু ঘাস গজােব। পাহােডর় গােয় গজােনা ঘাস কেট ফল।
২৬ তামার মষেদর গা থেক পশম িনেয় পাশাক তরী কেরা। তিুম তামার িকছ ু ছাগল িবি র কের িদেয় িকছটুা জিম কেনা।
২৭ তামার ও তামার পিরবােরর জ য যেথ পিরমােণ ছাগেলর ধ থাকেব। এেত তামার রী, ভ ৃ যরা বা যবতী হেব।

২৮ ১ ম লাকরা সব িকছেুকই ভয় পায়। িক ভাল লাকরা হয় িসংেহর মত সাহসী।
২ একিট িবে রাহী দেশ অেনক অেযা য নতা থােক যারা খবু অ িদেনর জ য শাসন কের। িক যিদ একজন

িবচ ণ ও ানী মানষু নতা হয় তাহেল ায়ী ব বজায় থােক।
৩ য শাসক দির র রজােদর ওপর অ যাচার কের স হল সই ভারী বিৃ র মেতা যা শ য ন কের।
৪ তিুম যিদ আইন না মােনা তাহেল তিুম ম লাকেদর প নাও। িক যিদ তিুম আইন মােনা তাহেল তিুম ম লাকেদর

িবপে যােব।
৫ ম লাক যায় বােঝ না। য সব মানষু রভেুক ভােলাবােস তারাই ধু এর অথ বােঝ।
৬ ধনী ও অসৎ হওয়া অেপ া দির র ও সৎ হওয়া ভাল।
৭ য আইন মেন চেল স বিু মান। িক য যি অপদাথ লাকেদর ব ু হয় স তার িপতার ল ার কারণ হয়।
৮ তিুম যিদ দির রেদর ঠিকেয় চডা় হাের তােদর থেক সদু িনেয় ধনী হও তাহেল তামার ঐ বয অ য আর এক জন এেস

অিধকার কের নেব, য দির রেদর রিত দয়াল।ু
৯ য যি ঈ বেরর িশ ামালায় কান দয় না, তার রাথনা ঈ বর বারা রা য হেব না।
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১০ একজন ম লাক একজন ভাল লাকেক সংকেট ফলবার পিরক না করেত পাের, িক স তার িনেজর ফাঁেদ িনেজই
পডে়ব। ভাল লােকর ভালই হেব।

১১ ধনী লাকরা সব সময় িনেজেদর ানী মেন কের। িক একজন দির র যি য ানী স ঐ গিবত ধনী লাকিটর
স বে স যিট বঝুেত পাের।

১২ ভােলা লাক নতা হেল সকেলই সখুী হয় িক ম লাকেক নতা িনবাচন করেল সব লাক লিুকেয় পেড।়
১৩ য যি পাপ গাপন কের স কখনও সফল হয় না। িক য যি তার অ যায় বীকার কের তা থেক িবরত হয়

স ঈ বেরর ক ণা পায়।
১৪ য যি রভেুক র া কের স তার আশীবাদ পায়। িক য যি রভেুক ভি করেব না বেল জদ ধের থােক

তােক সম যায় পডে়ত হয়।
১৫ যখন একজন শাসক অসহায় লাকেদর ওপর শাসন কের তখন স হেয় ওেঠ একিট িহং র ভালকু বা একিট িসংেহর

মত য যু করেত র ত।
১৬ য শাসক ানী নয় িতিন তাঁর অধীন মানষুেদর আঘাত করেবন। িক য শাসক সৎ এবং ঠকােনােক ঘণৃা কেরন িতিন

দীঘিদন রাজ ব করেবন.
১৭ য যি খেুনর দােয় অপরাধী স কখনও শাি পােব না। তােক কখনও সমথন কেরা না।
১৮ যিদ একজন মানষু সিঠক পেথ থােক তেব স িনরাপেদ থাকেব। িক য ম হেব স তার মতা হারােব।
১৯ য মানষু কেঠার পির রম কের স রচরু খেত পােব। িক য যি সময় ন কের স সবদা দির রই থেক যােব।
২০ য যি ঈ বরেক অনসুরণ কের ঈ বর তােক আশীবাদ করেবন। িক য ধইু ঐ বেযর িপছেন ছােট তােক শাি

পেত হয়।
২১ একজন িবচারেকর যায়পরায়ণ হওয়া উিচৎ । তাঁর কখনও প পািত ব দখােনা উিচৎ নয়। িক িকছ ু িবচারক অ

টাকার জ য তাঁেদর িবচার পাে ফেলন।
২২ একজন বাথপর মানষু ধইু ধনলাভ করেত চায়। স বঝুেত পাের না য তার লাভ তােক দির র থেক দির রতর

কের ফলেব।
২৩ তিুম যিদ কাউেক তার ভলু ধিরেয় িদেয় সাহা য কর তাহেল স তামার ওপর খশুী হেব। িমে য াক বা য বলার

চেয় এটা করা বরং রয়।
২৪ িকছ ু মানষু তােদর িপতামাতার কাছ থেক চিুর কের। তারা িনেজেদর এই বেল রিতর া কের: “এটা অ যায় নয়।”

িক এরা সবেচেয় বশী িহংসা ক অপরাধীর মতই খারাপ লাক।
২৫ একজন বাথপর মানষু সম যার সিৃ কের। িক য রভরু ওপর িব বাস রােখ স পরু ৃত হয়।
২৬ য মানষু িনেজর ওপর িব বাস রােখ স মখূ। িক যিদ কান মানষু ানী হয়, তেব স িবপযয় থেক র া পেয় যােব।
২৭ যিদ কান যি দির রেদর দান কের তেব তার যা রেয়াজন তাই স পােব। িক য দির রেদর সাহা য করেত

অ বীকার করেব স নানা সম যায় পডে়ব।
২৮ যিদ একজন ম লাকেক শাসক িহেসেব িনবাচন করা হয় তাহেল সবাই লিুকেয় পেড।় িক সই ম লাক পরািজত

হেল আবার ভাল লােকর ক ৃ ব িফের আেস।

২৯ ১ য যি রায়ই িতর ৃত হয় িক জদ ধের থােক তােক হঠাৎ  িবপযেয়র স ুখীন হেত হয় এবং স তার থেক
র া পােব না।

২ যখন শাসক ভােলা হয় তখন সবাই সেুখ থােক। িক ম লাক ক ৃ ব করেলই সকেল অিভেযাগ জানায়।
৩ য যি ানলােভ আ রহী স তার িপতার সেুখর কারণ হয়। িক য যি ব যালেয় িগেয় অথ যয় কের স

অিচেরই তার ঐ বয হারােব।
৪ যিদ রাজা যায়পরায়ণ হন তেব স দশ শি শালী হেয় উঠেব। িক রাজা যিদ জার কের খবু ভারী কর রজার ওপর

চাপান, তাহেল সই দশ বল হেয় পডে়ব।
৫ য মানষু অ য লাকেদর তাষােমাদ কের িনেজর কায িস করেত চায় স িনেজর ফাঁদ িনেজই পােত।
৬ ম লাকরা তােদর িনেজেদর কুকেমর ফাঁেদ পেড।় িক একজন ভাল মানষু মেনর সেুখ গান গাইেত পাের।
৭ ভােলা লাক দির র মানেুষর জ য ভােলা িকছ ু করেত চায়, িক ম লাক তােদর িনেয় মাথাই ঘামায় না।
৮ উ ত লাকরা একিট শহের আ ন ধিরেয় িদেত পাের, িক ানী লাকরা বল রাধেক িনবািপত কের।
৯ যিদ একজন ানী একজন মেূখর সে আেলাচনা কের কান সম যা মটােত চায় তাহেল সই মখূ বাকার মেতা তক

করেত থাকেব এবং তারা কখেনাই এক মত হেত পারেব না।
১০ খনুীরা সবদাই সৎ লাকেদর ঘণৃা কের। ম লাকরা সবদা ভাল লাকেদর মের ফলেত চ া কের।
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১১ একজন বাকা লাক সহেজই রেগ যায় িক ানী মানষু ধয্য ধের িনেজেক সামেল রােখ।
১২ একজন শাসক যিদ িম যােক র রয় দয় তেব তার কমচারীরা নীিত র হেয় উঠেব।
১৩ একিদক থেক দখেল একজন দির র যি , আর একজন য দির রেদর কাছ থেক চিুর কের, তারা একই; তারা

জেনই রভরু সিৃ ।
১৪ য রাজা দির রেদর রিত যায়পরায়ণ স দীঘকাল রাজ ব করেব।
১৫ শাি ও অনশুাসন ইই িশ েদর পে ভাল। যিদ কান িশ র অিভভাবক তােক যা খশুী তাই করেত দয় তেব স তার

মােয়র ল ার কারণ হয়।
১৬ যিদ ম লাকরা ক ৃ ব কের তাহেল চতিুদেক পাপ কাজ হেব। িক শষ পয ভােলা মানষুেদর জয় হেবই।
১৭ তামার পু র অ যায় করেল তােক শাি িদও। তাহেল তােক িনেয় তিুম গব করেত পারেব এবং স তামােক কখনও

ল ায় ফলেব না।
১৮ য দশ ঈ বর বারা পিরচািলত নয়, সখােন কখনও শাি আসেব না। য দশ ঈ বেরর িবিধ মেন চেল সখােন সখু

িবরাজ কের।
১৯ তিুম ধু কথা বেল তামার ভ ৃ যেক িকছ ু শখােত পারেব না। স তামােক বঝুেলও অব া করেত পাের।
২০ য যি িচ া-ভাবনা না কের কথা বেল তার কান আশা নই। ঐ যি র চেয় বরং একজন মেূখর িকছ ুআশা থােক।
২১ তিুম যিদ সব সময় তামার ভ ৃ য যা চায় তাই িদেয় দাও, স শষ পয একজন ভােলা ভ ৃ য থাকেব না।
২২ একজন রাগী মানষু সম যার সিৃ কের। য খবু সহেজই রেগ যায় স নানা অপরােধ দায়ী হয়।
২৩ যিদ একজন যি িনেজেক অ যেদর তলুনায় অেনক ভােলা মেন কের তাহেল স িনেজর পতেনর কারণ হয়। িক

যিদ কান যি িবনয়ী হয় তাহেল লােক তােক র া কের।
২৪ জন চার এক সে কাজ করেলও এেক অপেরর শ হয়। একজন চার আেরক জনেক শাসােব যােত যিদ স

আদালেতর চােপ সি য কথা বলেতও চায় তবওু ভেয়ই বলেত পাের না।
২৫ ভয় হল ফাঁেদর মেতা। িক যিদ তিুম রভরু ওপর িব বাস রােখা তাহেল তিুম িনরাপেদ থাকেব।
২৬ অেনক মানষুই রাজার সে ব ু ব করেত চায়। িক রভু সব সময় মানষুেক যা য িবচার দন।
২৭ ভােলা মানষুরা অসৎ মানষুেক ঘণৃা কের এবং ম লাকরা সৎ মানষুেদর ঘণৃা কের।

যািকর পু র আগেূরর িহেতাপেদশ

৩০ ১ এ িল হল ঈথীেয়ল ও উকেলর রিত যািকর পু র আগেূরর িহেতাপেদশ।
২ আিম একজন বাকা লাক। আিম অ যেদর চেয়ও বশী বাকা। আমার য ভােব বাঝা উিচৎ আিম স ভােব

বঝুেত পাির না। ৩ আিম ান লাভ কির িন এবং আিম ঈ বর িবষেয়ও িকছ ু জািন না। ৪ কান মানষুই কখনও বেগর কাছ
থেক শেখ িন। কান মানষুই কখনও হাত িদেয় হাওয়া ধরেত পাের িন। কউই কখনও এক টকুেরা কাপড় িদেয় জল ধের

রাখেত পাের িন। কান মানষু পিৃথবীর সীমানা িনধারণ কের দয় িন। যিদ কান যি এসব কের থােক, তেব তার নাম িক?
এবং তার পেু রর নাম িক?

৫ ঈ বর যা বেলন তা স য বেল রমািণত হয়। যারা ঈ বেরর কােছ যায় তারা িনরাপেদ থােক। ৬ তাই ঈ বর যা বেলন
তা পা াবার চ া কােরা না। তিুম যিদ তা কর তাহেল ঈ বর তামােক শাি দেবন এবং রমাণ কের দেবন য তিুম
িম যাবাদী।

৭ রভ,ু তামােক আিম মতৃু্যর আেগ আমার জ য িট কাজ করেত বলব। ৮ আমােক িম যা না বলেত সাহা য কর। আর
আমােক খবু বশী ধনী বা দির র কােরা না। আমােক ধু আমার িন য রেয়াজনীয় িজিনস েলা িদেযা। ৯ যিদ আমার কােছ

রেয়াজেনর অিতির িজিনস থােক তাহেল আিম ভাবব য তামােক আমার রেয়াজন নই। িক আিম যিদ দির র হই,
তাহেল আিম হয়ত চিুর করেত পাির এবং তা ঈ বেরর নামেক লি ত করেব।

১০ কখনও মিনেবর কােছ তার ভেৃ যর নাম কােরা না। যিদ তিুম তা কর, তাহেল মিনবিট তামােক অিব বাস করেব এবং
তামােকই দাষী সা য করেব।

১১ িকছ ু মানষু তােদর িপতার িব ে কথা বেল এবং মােক স ান দয় না।
১২ িকছ ু মানষু মেন কের তারা ভাল, িক রকৃতপে তারা ম ।
১৩ িকছ ু মানষু িনেজেদর অপেরর তলুনায় অেনক ভাল মেন কের।
১৪ িকছ ু মানেুষর দাঁত তরবািরর মেতা এবং তােদর চায়াল ছিুরর মেতা। এরা দির রেদর থেক চিুর করবার জ য তােদর

সমেয়র স যবহার কের।
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১৫ িকছ ু মানষু আেছ যারা যত পায় তত চায়। তারা কবল, “আমােক দাও,” “আমােক দাও” বেল িচৎকার কের। িতনিট
িজিনস আেছ বা রকৃত পে চারিট ব আেছ যােদর কখনও চািহদা পরূণ হয় না: ১৬ এরা হল মতৃু্যর ান, ব যা রীেলাক,
বিৃ র অভােব জিম এবং উ আ ন যা থামােনা যায় না।

১৭ য যি তার িপতােক িব প কের বা তার মােক মা য করেত চায় না স শাি পােব। তার চাখ িল য িল ভতসনাপণূ
দিৃ েত তার অিভভাবকেদর িদেক দেখেছ স েলা উপেড় নওয়া হেব এবং শকুন ও দাঁড় কাকেদর খাওয়ােনা হেব।

১৮ িতনিট িজিনস আেছ যা আমার পে বাঝা শ ; রকৃতপে চারিট িজিনস আেছ যা আমার বাধগ য হয় না: ১৯ যমন
আকােশ িবচরণকারী ঈগলপাখী, পাথেরর ওপর সােপর আঁকাবাঁকা গিতিবিধ, সমেু র পারাপার করা জাহাজ এবং পু ষ ও নারীর

রম হল সই চারিট ব ।
২০ একজন অিব বাসী রী এমন ভাব দখায় যন স কান অ যায় কের না। স ান কের, খায় এবং বেল স কান ভলু

কাজ কের িন।
২১ িতনিট িজিনস আেছ যার জ য পিৃথবীেত সম যার সিৃ হয় এবং রকৃতপে চারিট িজিনস আেছ যা পিৃথবী স য

করেত পাের না, ২২ এরা হল: একজন ভেৃ যর রাজা হওয়া, একজন মেূখর কােছ তার রেয়াজেনর অিতির িজিনস থাকা,
২৩ রীেলােকর মন ঘণৃায় পণূ হওয়া সেৎ বও তার একজন বামী পাওয়া এবং একজন রী ভ ৃ যর তার মিনব ঠাক েণর
ওপর কত ৃ ব পাওয়া।

২৪ পিৃথবীেত চারিট এমন ব আেছ যা ু র হেলও ানী।
২৫ িপঁপেডর়া ু র এবং বল িক তারা রী কােল তােদর খাবার সং রহ কের এবং স য় কের রােখ।
২৬ এক জাতীয় বঁিজ আেছ যারা ু র হেলও পাথের ঘর বাঁেধ।
২৭ প পালেদর কান রাজাই নই িক তবওু তারা একে র কাজ কের।
২৮ িটকিটিক এতই ছাট য হােতর মেুঠায় ধরা যায় িক তােদর রাজ রাসােদও বাস করেত দখা যায়।

২৯ হাঁটা অব ায় িতনিট িজিনস আকষক। রকৃতপে , চারিট িজিনস।
৩০ স িল হল: একিট িসংহ (প েদর রাে যর যা া, য কান িকছ ু থেক দৗেড় পালায় না।)
৩১ গিবতভােব হঁেট যাওয়া মারগ;
ছাগল
এবং রজােদর মাঝখােন রাজা।

৩২ তিুম যিদ বাকার মেতা গিবত হেয় ওেঠা এবং অ যেদর িব ে কু-মতলব আঁেটা, তামােক থামেত হেব এবং িচ া
করেত হেব তিুম িক করছ।

৩৩ যিদ কান যি ধ ম ন কের স মাখন পায়। যিদ স অপেরর নােক আঘাত কের তা থেক র রণ হয়। িঠক
এভােবই যিদ তিুম একজন রাগী মানেুষর সে িবেরাধ কর তাহেল তা লডা়ইেত পিরণত হেব।

লমেূয়ল রাজার িহেতাপেদশ

৩১ ১ এ িল হল লমেূয়ল রাজার িহেতাপেদশ যা তাঁেক তাঁর মা িশিখেয়িছেলন।
২ তিুম আমার ি রয় পু র, যার জ য আিম রাথনা কেরিছলাম। ৩ রীেলােকর িপছেন শি য় কােরা না কারণ

তারা অেনক রাজার বংেসর কারণ। ৪ লমেূয়ল, রাজােদর পে রা ারস পান করা িব জেনািচত নয়, শাসেকর পে সরুা
পান করা িব জেনািচত নয়। ৫ তারা রা ারস পান কের সম আইন ভেুল িগেয় দির রেদর ওপর অ যাচার করেত পাের,
তােদর অিধকার কেড় িনেত পাের। ৬–৭ যারা দির র, যারা সম যায় জজিরত তােদর রা ারস পান করেত দাও যােত তারা
তােদর ঃখক ভেুল যেত পাের।

৮ য যি িনেজেক সাহা য করেত পাের না তােক সাহা য করা উিচৎ । য কথা বলেত পাের না এমন কােরা হেয় কথা
বেলা। বল লাকেদর অিধকার র া কর। ৯ যা তিুম সিঠক বেল মেন কর তার প িনেয় দাঁডা়ও। সব মানেুষর রিত যায়
িবচার কর। দির রেদর এবং সাহা য রাথীেদর অিধকার র া কর।

একজন যথাথ রী
১০ একজন যথাথ রী ††সি যই লভ।
িক স অল ােরর চেয়ও মূ যবান।
১১ তার বামীর তার ওপর পণূ আ া আেছ।

††৩১:১০ যথাথ রী অথবা “এক স রা রী।”
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স কখনও দির র হেব না।
১২ এই ধরেণর রী তার বামীর কােছ সম জীবেনর একিট পরু ার ব প,
বাঝা নয়।

১৩ স পশম ও মসীনা সং রহ কের
এবং খশুী মেন তার িনেজর হােত িবিভ িজিনস বানায়।
১৪ দূর দশ থেক আসা এক জাহােজর মেতা
স বািডর় জ য িবিভ ান থেক খা য সং রহ কের।

১৫ স রে যক িদন ভারেবলা উেঠ
তার পিরবােরর জ য রা া কের এবং ভ ৃ যেদর ভাগ তােদর িদেয় দয়।
১৬ স একিট জিম পযেব ণ কের এবং তারপর সটা রয় কের।
স তার অিজত অথ যয় কের এবং রা াে ত বপন কের।

১৭ স হয় কেঠার পির রমী
এবং সম রকম কােজ স ম।
১৮ স যখনই তার িনেজর তরী িজিনেসর যবসা কের
তখনই লাভ কের।
১৯ স সেুতা কােট
এবং িনেজর কাপড় বােন।
২০ স সব সময় দির র
ও সাহা য রাথীেদর দান কের।
২১ শীেত যখন বরফ পেড় তখন স পিরবােরর জ য ি া কের না।
স তােদর সবাইেক ভাল গরম কাপড় দয়।

২২ স িবছানায় পাতার জ য চাদর তরী কের
এবং স দামী মসিলেনর ব র পের।
২৩ তার বামী হয় দেশর নতােদর একজন
যােক সকেলই র া কের।
২৪ তার যবসািয়ক দ তা থােক
এবং স ব র ও ব নী তরী কের যবসািয়কেদর কােছ িবি র কের।
২৫ স রশংিসত হয় ‡‡এবং মানষু তােক স ান কের।
স আ িব বােসর সে ভিব যেতর মেুখামিুখ হয়।

২৬ স িবশাল ান িনেয় কথা বেল
এবং মানষুেক হময় ও দয়ালু হেত শখায়।
২৭ স কখনও আল য দখায় না
এবং তার গেৃহর সম িজিনেসর দখােশানা কের।
২৮ তার স ানরা তার রশংসা কের,
তার বামী তােক িনেয় গব কের বেল,
২৯ “আেরা অেনক ভােলা রীেলাক আেছ,
িক তিুম তােদর মে য র ।”
৩০ পলাব য তামােক লাকেদর সামেন ঠকােত পাের।
িক য রীেলাক রভেুক র া কের তােক অব যই রশংসা করা উিচৎ ।
৩১ তােক তার যা য পরু ার দাও।
তার কােজর জ য সবসমে তার ণগান কর।

‡‡৩১:২৫ স রশংিসত হয় অথবা “ স শি শালী।”
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