
1:1 i िहतोपदशे 1:10

िहतोपदशेकोपसु्तक
स्तावना

1 यी िहतोपदशेहरू दाऊदका छोरा सलुमेानका हुन।् सलुमेान इ ाएलका राजा
िथए। 2 मािनसहरू ज्ञानी भएर असल कमर् गनर् िसकुन ्भनी यी वचनहरू ले खएका
हुन।् यी वचनहरूले मािनसहरूलाई असल-असल िशक्षाहरू हाण गनर् िसकाउँछन।्
3 यी वचनहरूले मािनसहरूलाई िववकेशील, असल, न्यायपणूर्, इमान्दार हुने सही
मागर्दशर्न गछर्न।् 4 यी िहतोपदशेहरूले अनभुवहीन मािनसहरूलाई िववकेशील
भएर काम गनर् िसकाउँछन।् ितनीहरूले यवुकहरूलाई ब ु िदन्छन ्अिन यसलाई
ितनीहरूलेकसरी योग गन भन्ने िसकाउँछन।् 5ब ु मान मािनसहरूले यी वचनहरू
सनुरे अथवा पढरे आफ्नो ज्ञान बढाइ िदशा िनदशन पाउछँन।् ती ब ु मानी
मािनसहरूले यी वचनहरूबाट अझ वशेी ज्ञान िवकास गराउँन सक्छन ्र अझ ज्ञानी
हुन्छन।् अिन त्यस्ता मािनसहरू जो समस्या समाधान गनर् िनपणु छन ्ितनीहरूले यी
वचनहरूबाट अझ ज्ञान-आजर्न गछर्न।् 6 तब ग ु अथर्हरू भएका कायर्हरू अिन
भनाईहरू ती मािनसहरूका िन म्त स्प हुनछेन। रहस्यमय कुराहरू ितनीहरू बझु्न
योग्य हुनछेन।्

7 परम भलुाई सम्मान गन ुर् ब ु को शरुूवात हो। तर मखूर्हरूल*ेअनशुासन अिन
ज्ञानलाई घणृा गछर्न।्

उसको छोरोलाई सलुमेानको उपदशे
8 हे मरेो छोरो, आफ्नो बाबकुो कुरा सनु ्जब उनले ितमीलाई िशक्षण िदन्छन ्

अिन आफ्नी आमाले िदएको िशक्षालाई अवहलेना नगर। 9 ित ा आमा बाबलुे
ितमीलाई िसकाएका िशक्षाहरू कुनै मािनसलाई सहुाउदँो मकुुट अथवा सबलैाई अझ
शोभायमान गराउने सनुको हार झैं हुन।्

10 हे मरेो छोरा, केही मािनसहरू नरा ो कमर् गनर् रूचाउछँन ् अिन त्यस्ता
मािनसहरूले ितमीलाई पिन नरा ो कमर् गनर् उत्साह िदन्छन ्ितनीहरूको कुरा नसनु।्
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11 त्यस्ता मािनसहरूले भन्लान, “हामी िसत आऊ, हामी लकेुर ढुकौं अिन
कसलैाई मानछौं। हामी िनद ष मािनसमािथ जाईलाग्नछेौं। 12 आऊ, हामी त्यस
मािनसलाई जसरी िचहानले लाश िनल्छ त्यसरी नै सम्पणूर्रूपले त्यसलाई िनल्ने
छौं, जसरी िचप्लरे कोही गिहरो खाल्डामा झछर् त्यसरी नै त्यस मािनसलाई शनु्य
पानछौं। 13 हामी धरैे बहुमलू्य चीजहरू लटेूर आफ्नो घर लजैानछेौं। 14यसकारण
हामी िसत आऊ अिन हामीलाई सहायता गर। हामीले लटेुर पाएको त्यके चीजको
भाग बराबरी बाँड्नछेौं।”

15 हे मरेो छोरो, ितमी ितनीहरूको बाटोको अनशुरण नगर। त्यस्तो बाटोमा एक
पाइला पिन नराख।् 16 िकनभने ितनीहरू पाप कमर् गनर् सधैं अ सर रहन्छन ्अिन
ितनीहरू कसकैो हत्या गनर् हता रन्छन।्

17 बकेारछ जाल थाप्न ु जब सबै चराहरूले ितमीलाई दे खरहकेा हुन्छन।्
18 यसथर् जो मािनस िनद ष मािनसलाई हत्या गनर् लकेुर बसकेो हुन्छ, वास्तवमा
त्यो मािनस त्यस्तै जालमा फँसरे मछर्। 19जो मािनसहरू कमर् ारा धन कमाउने
लालचमा बस्छन ्ितनीहरूको अन्त पिन नरा ो कारले नै हुन्छ।

असल ीको ब ु
20सनु, ज्ञान गल्लीहरूमा जोडले कराउँदै मािनसहरूकहाँ पगु्ने चे ा गछर्। ज्ञानले

शहरको सावर्जिनक स्थानहरूमा आवाज िनकाल्छे। 21 ज्ञानले भीड गल्लीहरूमा
बोलाइरहकेीछे। ज्ञान नगरको फाटकमा बसरे मािनसहरूलाई बोलाई रहन्छे। ज्ञानले
भन्छे,

22“अनभुवहीन मािनसहरू। आफ्नो सरलतालाई ितमी िगल्ला गनहरू, कहीले
सम्म िगल्ला गरी आनन्द लइरहने छौ। हे मखुर्हरू हो! ितमीहरूले किहले सम्म
ब ु लाई घणृा ग ररहने छौ। 23 यिद ितमीहरूले मरेो हप्कीलाई ध्यान िदयौ भन,े म
जे जान्दछु ितमीलाई भन्नछुे अिन मरेो जम्मै ब ु िसकाउनछुे।

24 “मलैे बोलाएँ तर ितमीहरूले मलाई सनुनेौ, मलैे ितमीहरूको लािग आफ्नो
हात अिघ बढाँए तर ितमीहरूले म ितर ध्यानै िदएनौ। 25 र मरेा सबै उपदशेहरू
सनुनेौ। मरेा हप्कीहरू अस्वीकार गय । 26 यसकारण ितमीहरू नाश हुदँा म
हाँ छुे। जब ितमीहरूमािथ आपि आउँछ म ितमीहरूलाई खसी गनछु। 27 जब
ितमीहरूमािथ आधँी झैं िवनाश आउँछ। जब हटात कोपको भुवँरीले झैं अत्याउछँ,
जब आपात र क ितमीमािथ आउँछ।
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28 “तब ितमीहरूले मलाई बोलाउनछेौ र मलैे जवाफ िदनछैेन।् ितमीहरूले
सहायताको िन म्त मलाई खोज्नछेौ, तर मबाट ितमीहरूले सहायता पाउनँे छैनौ।
29 म ितमीहरूलाई सहायता गन छैन कारण मलैे िदएको ज्ञान ितमीहरूले लन
अस्वीकार गरेका छौ ितमीहरूले परम भकुो डर मान्न र उहाँलाई सम्मान गनर्
अस्वीकार गरेका िथयौ। 30 ितमीहरूले मरेो उपदशे सनु्न अस्वीकार गरेका िथयौ।
जब मलैे ितमीहरूलाई सही मागर्-दशर्न गराउन खोजें त्यस वखत ितमीहरूले मलाई
ध्यानै िदएनौ। 31 ितमीहरूले आफूले रोजकेो जीवन शलैी नै मन परायौ। द ु
योजनामा स्त र ौ, ितमीहरूले मरेा उपदशे माननेौ, यसथर् ितमीहरूले अिहले
आफ्नो कमर्को फल भोग्नै पछर्, त्यही नै ितमीहरूले हण गन ुर् पछर्।

32 “अनभुवहीन मािनसहरू बरा लन्छन ् अिन मछर्न,् मखुर्हरू कुनै िवषयमा
िच न्तत हुदनैन अ्िन यसले ितनीहरूलाई न गनछ। 33तर त्यो मािनस जसलेमलाई
प ाउँछ ऊ सधैं सरुिक्षत रहनछे। त्यस्ता मािनस अचानक आइपन खतराहरूबाट
सरुिक्षत रहनछेन।्”

2
ज्ञानका कुराहरू सनु

1 मरेो छोरा! म जे भन्छु हण गर। मरेा आदशेहरू स्मरण गर। 2 ज्ञानका
कुराहरूमा ध्यान दऊे। ित ो समझ िशक्षाहरू ितर लगाऊ। 3 ज्ञानका िन म्त बोलाऊ
अिन समझश पाउनलाई कराऊ। 4 चाँदी खोजे झैं ज्ञान खोज, गाड-धन खोजे
झैं ज्ञान खोज। 5 यिद ितमीले यसो गय भने परम भकुो डर मान्नकुो अथर् के हो
ितमीले जान्न सक्ने छौ। ितमीले साँच्चै नै परमे रको िवषयमा जान्ने छौ।

6 परम भलुे ज्ञान िदनहुुन्छ। ब ु अिन समझश हरू उहाँको मखुबाट
बग्दछन।् 7 उहाँले असल र ईमानदार मािनसको लािग उहाँको भण्डारमा िवजय
साँचरे रा ु भएको छ। 8उहाँले ती मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ जो अरू ित स्वच्छ
हुन्छन ्उहाँले पिव मािनसहरूलाई पहाडा िदन ु हुन्छ।

9 यसथर् परम भलुे ितमीहरूलाई ज्ञान िदनहुुनछे अिन ितमीहरूले सही, असल
र न्यायपवूर्क कुराहरू बझु्नछेौ। 10 ब ु ित ो हृदयमा प छे अिन ज्ञान पाएर
ितमीहरूको आत्मा सखुी हुनछे।

11 ज्ञानले ितमीलाई सरुक्षा िदनछे र ब ु ले ित ो रक्षा गनछ। 12 ज्ञान र ब ु ले
द ु मािनस झैं भलू मागर्मा रहनबाट रोक्छ अिन द ु तापवूर्क बोल्नहेरूबाट बचाउछँ।
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13 यस्ता मािनसहरू इमान्दारी मागर्बाट हट्छन,् ितनीहरू अधँ्यारो मागर्मा िहडँ्छन।्
14 ितनीहरू नरा ो कमर् गनर् रूचाउछँन ्र त्यसमा आनन्द लन्छन।् 15 ितनीहरूको
मागर्मा भरोसा गनर् सिकंदनै, ितमीहरूका मागर्हरू कपटपणूर्छन।् ितनीहरू झटूो
बोल्छन ्अिन ठग्छन।् तर ित ो ज्ञान र ब ु ले ितमीलाई ती चीजहरूबाट अलग्ग
राख्छ।

16 ब ु ले ितमीहरूलाई पर- ीबाट अलग राख्छ र ितमीलाई ऊ ित आकषर्ण
गराउने िमठा कुराहरूबाट बचाउछँ। 17 जब त्यो आइमाई तरूणी िथई त्यसले िवहे
गरी, तर त्यसले आफ्नो लोग्नलेाई छािड िदई। आफूले परमे रको अिघ िवहकेो
समयमा गरेको ितज्ञा भलूी। 18 अिन अब उिसत उसको घर जाँदा उसको घरले
मतृ्य ु सम्मखु पयुार्उछँ। उसको पिछ लाग्ने मनछ। 19 जो कोही उसको घरिभ
जान्छ उसले आफ्नो जीवन गमुाउछँ, ऊ जीवनको मागर्मा फिकर् आउँदनै।

20 ज्ञानले ितमीहरूलाई असल मािनसहरूले गरेको कायर्को उदाहरण अनशुरण
गनर् सहायता गछर् अिन धम मािनसहरूको जीवन रीितमा बाँच्न िसकाउँछ।
21 इमान्दारी मािनसहरू ितनीहरूको भिूममा लगातार जीउने छन ् अिन दोषरिहत
मािनसहरू त्यहाँ ब छेन।् 22 तर द ु मािनसहरू आफ्नो भिूम गमुाउनछेन ् अिन
कपटपणूर् मािनसहरूलाई त्यस भिूमबाट हटाइनछे।

3
सही जीवन जीउनाले ित ो आय ु थिपन्छ

1 हे मरेा छोरा, मरेा िशक्षाहरूलाई नभलु। मलैे ितमीलाई गन ुर् भनकेा ती
चीजहरूको सम्झना गर। 2 मलैे भनकेा कुराहरूले ितमीलाई दीघर्, सखुमय तथा
अिधक शा न्तपणूर् जीवन जीउन िसकाउँछ।

3 मे, िव ासनीयताले ितमीलाई किहल्यै नछाडोस।् ितनीहरूलाई आफ्नो
मानसपटलमा गिहरोिसत राख। ती िशक्षाहरूलाई माला ग ुथँी गलामा लगाई राख।्
4 तब ितमी ज्ञानी हुनछेौ अिन ितमीले परमे र अिन मािनसहरूबाट अन ु ह
पाउनछेौ।

5 ित ो सम्पणूर् हृदयले परम भमुा भरोसा गर। ित ो आफ्नै ब ु मा मा भर
नपर। 6 ित ा सम्पणूर् मागर्हरूमा परम भलुाई सम्झ। उहाँले नै ित ा सबै मागर्हरू
सोझो पा रिदन ु हुनछे। 7 आफैं लाई ब ु मािन नसोच, परम भिुसत डराउन ु अिन
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दषु्कमर्बाट टाडो ब ।ु 8 यिद ितमीले यसो गय भने ित ो शरीरलाई त्यो औषधी
हुनछे अथवा ित ो शरीरलाई ताजा बनाउने कुनै पये वस्त ु झैं हुनछे।

9 ित ो सम्पि ले परम भकुो आदर गर। ित ो सव तमबाट परम भलुाई
चढाऊ। 10 त्यस पिछ ित ो सम्पणूर् खाँचो परूा हुनछे। ित ा ढुकुटीहरू अन्नले
भ रने छन ्अिन तरेा मसकबाट दाखरस पो खरहकेो हुनछे।

11 हे मरेा छोरा, परम भकुो अनशुासन स्वीकार गर अिन उहाँले दण्ड िदन ु
भए रीस नगर। त्यसबाट िशक्षा हािसल गर। 12 िकनिक आफूले माया गन ुर्भएका
मािनसहरूलाई उहाँले सधुान ुर् हुन्छ। हो, परमे र बाब ु जस्तै हुनहुुन्छ जनु बाबलुे
आफूले माया गरेको छोरालाई सजाय िदन्छ।

13 धन्य हो त्यो मािनस जसले ज्ञान ा गछर्। जसले िववके हाँिसल गछर् त्यो
धन्य हो। 14 ज्ञानबाट जो लाभ हुन्छ त्यो बहुमलू्य चाँदी भन्दा असल हो। ज्ञानबाट
भएको लाभ सनु भन्दा असल हो। 15 ज्ञान भौितक मिण र मािणक भन्दा अिधक
मलू्यवान हो। ितमीले चाहकेो बस्तहुरूमा ज्ञान भन्दा मलु्यवान अरू हुन स ै न।

16ज्ञानको दािहने हातमा दीघार्य ुछ भने दे े हातमा धन र सम्मान छ। 17ज्ञानका
मागर्हरू आनन्ददायक हुन्छन ज््ञान मागर्बाट शा न्त पाइन्छ। 18ज्ञान एउटा मािनसको
िन म्त जीवनको बकृ्ष झैं हो जसले उसलाई ब लय गरी समाउछँ अिन त्यसमा जो
टाँिसएर रहनेछ सधंै धन्य रहन्छन।्

19 परमे रले ज्ञान ारा पथृ्वी स्थापना गन ुर् भयो, र सम्झ-श ारा आकाश
सजृना गन ुर् भयो। 20 उहाँको ज्ञान ारा परम भलुे सम ु र बादल सजृना गन ुर् भयो
जसबाट पानी पछर्।

21 हे मरेा छोरा, ज्ञानलाई ित ो िववकेशील दिृ बाट ओझलमा नपार।
िवजयहरूमा िनयालरे सोच अिन होिशयारीिसत योजनाहरू बनाऊ। 22 ज्ञान र
समझ-श ले ितमीलाई जीवन िदनछेन र यसले ित ो जीवन सनु्दर पानछ।
23 त्यसपिछ ितमी सरुिक्षत ब छेौ र ित ो पतन हुनछैेन। ितमी आफ्नो मागर्मा
सरुिक्षत भई िहडने छौ कतै पल्टनै छैनौ। 24 जब ितमी ओ ानमा पल्टनछेौ
ितमीलाई डर लाग्दनै अिन सतु्दा घोर िन ामा पनछौ। 25 ितमी आक स्मक िवनाशमा
किहल्यै नडराउन ु अथवा जनु िवनाशमा द ु मािनसहरू फँिसन्छन ् त्यसमा कदािप
नडराउन।ु 26 िकनभने परम भु ितमीहरूको छेवमैा हुनहुुनछे, यसथर् उहाँले नै ित ो
पाऊ कतै फँ िदन ु हुन्न।
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27 जब ितमी त्यो काम गन ुर् योग्य छौ, अिन जो त्यसको लािग उपय ु छ
त्यो मािनसको लािग असल कमर् गन ुर् अस्वीकार नगर। 28 जब ितमीसगँ आफ्नो
िछमकेीलाई आवश्यक परेको चीज छ र उसले पिन माग्छ भन,े “भो ल आऊ”
नभन, िदई हाल।

29 ितमीहरूका िछमकेीहरूका िवरू नरा ो योजना नबनाऊ जो ित ो छेउमा
बस्छअिन ितमीमािथ भरोसा गछर्न।

30 कुनै कारण िबना कसलैाई अदालतमा निघस्याउ यिद त्यो मािनसले ितमीलाई
क्षित पयुार्एको छैन भन।े

31 उपद गन मािनसको इष्यार् नगर, अिन ऊ जस्तै हुन नखोज। 32 िकनभने
परम भलुे त्यस्ता मािनसलाई घणृा गन ुर् हुन्छ, तर उहाँ इमान्दार मािनसहरूको िम
हुनहुुन्छ।

33 द ु मािनसको घर परम भु ारा ािपत रहन्छ अिन इमान्दार मािनसको घर
उहाँ ारा आशीिषत हुन्छ।

34 यिद कुनै मािनस घमण्डी छ र अन्य मािनसहरूको खल्ली उडाउछ भने
परमे रले त्यस मािनसलाई दण्ड िदन ु हुनछे र खिस गन ुर् हुनछे। तर न मािनसहरू
ित परमे र दयाल ु हुनहुुन्छ।
35 ज्ञानी मािनसले आदर पाउछँन, तर मखूर् मािनसले लाज तथा अपमान मा

पाउछँ।

4
ज्ञानको महत्व

1 हे मरेा छोराहरू, आफ्नो बाबकुो िशक्षाहरूमा ध्यान दऊे अिन ितमीहरूले ती
िशक्षाहरू बझु्ने छौ। 2 म ितमीलाई गिहरो ज्ञान िदन्छु। मलैे िदएको यो िशक्षा ितमीले
नत्याग।

3 एक समयमा म पिन मरेो िपताको एउटा छोरा िथएँ अिन मरेी आमाको ि य
सानो केटो िथएँ, उनको एउटै मा छोरो। 4अिन मरेो बाबलुे मलाई यी सब कुराहरू
िसकाउन ु भयो। उहाँले मलाई भन्न ु भयो, “मलैे भनकेा कुराहरू याद गर, मरेा
आज्ञाहरू पालन गर, तब ितमी जीिवत रहनछेौ। 5 ज्ञान र समझ-श लाई ा
गर। मरेो अत लाई निबसर्न ु अिन मलैे िदएको िशक्षाहरूलाई अस्वीकार नगन ुर्।
6 ज्ञानलाई नत्याग, ज्ञानलाई मे गर, तब ज्ञानले ित ो रक्षा गनछ।
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7 “सबभन्दा महत्वपणूर् कुरो नै ज्ञान हो। ितमीले ज्ञान ा गनर् आफूँसगँ भएको
सबै बचे। 8 ज्ञानलाई सम्मान गर अिन यसलैे ितमीलाई महान बनाउनँे छ। ज्ञानलाई
अगँाल यसले ितमी मा सम्मान ल्याउनछे। 9 उसले ित ो िशरमािथ मिहमाको माला
लगाई िदन्छ अिन ितमीलाई मिहमामय िशरपचेले सगुोिभत पाछ।”

10 हे मरेा छोरा, त्यो मलैे िदएको िशक्षा सनु अिन ितमीले लामो जीवन जीउने
छौ। 11 म ितमीलाई ज्ञानको बाटोको िशक्षा िदइरहकेो छु। अिन मलैे ितमीलाई
सोझोबाटोमा डोयार्इरहकेो छु 12 जब ितमी अिघ बढछौ, ित ो ख ु ा जालमा पन
छैन अिन जब ितमी दगछु ितमीलाई ठेस लाग्ने छैन। 13 अत लाई समाितराख ू
अिन यसलाई जान नदऊे। यसमािथ नजर राख िकनभने ऊ ित ो जीवन हो।

14 द ु मािनसहरूको बाटो नकुल्च अिन द ु मािनसहरूको मागर्मा निहड।
15 यसलाई त्याग। यसलाई काटेर पिन नजाऊ! त्यसलाई ित ो िपठ ्य ूँ फकार्ई
दऊे अिन टाढा िहडँ। 16 द ु मािनसहरू द ु याई नगरी स ु स ै नन।् जब सम्म
कसलैाई नोक्सान पयुार्उदँनैन ितनीहरू िनदाँउ नै स ै नन। 17 िकनभने ितनीहरू त
सबै पाप कमर्बाट नै जीवन िनबार्ह गछर्न ्र पाशिवक कमाईबाट म िपउँछन ्कारण
पाप तथा खराब कमर् गनर् त ितनीहरूको िन म्त खान ु िपउन ु जि कै स्वभािवक हो।

18 तर धमर्को बाटो चाँिह सयूर्को भात िकरण झैं हुन्छ जसले मध्यान्न सम्म
काश बढाउँदै जान्छ। 19 द ु हरूको चाल अ यन्तै अन्धकारमय हुन्छ र द ु

मािनसले जान्दनै िक कहाँ उसले ठक्कर खाँन्छ।
20 हे मरेा छोरा, मरेा कुराहरू सनु।् मलैे के भन्छु ध्यान िदएर सनु।् 21 ती

कुराहरूलाई सदा आफ्नो मनमा राख र ितनीहरूलाई आफ्नो सामने बाट टाढा
नराख। 22 मरेो िशक्षाहरूले ितनीहरूलाई जीवन िदन्छ जसले यसलाई पालन गछर्
अिन मरेा वचनहरूले शरीरमा तन्दरूूस्ती िदन्छ। 23 सबभन्दा महत्वपणूर् कुरो के हो
भने ितमीले सोच्न ु पन कुराहरूमा ितमी अत्यन्तै होिशयारी हुन ु पछर्। िकनभने ित ो
मन ित ो जीवनको ोत हो।

24 ित ो मखुबाट िमथ्यापणूर् शब्दहरू िनस्कन नदऊे। झटूो नबोल। 25 ित ा
आखँाहरू अिघ सधैं मागर् सोझो रहोस ्र आखँाको पलकले सधैं अिघ नै तािकरहकेो
होस।् 26 ितमी िहडकेो मागर्लाई रा री हरे अिन ितमीले गरेका सबै कुरामा सरुिक्षत
हुनछेौ। 27 दािहने अथवा दे े नफकर् , ित ो ख ु ाहरूलाई गल्ती मागर्मा जानबाट
रोक।
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5
िभचारबाट जोगाऊने ज्ञान

1 हे मरेो छोरो! ितमी मरेो ज्ञानपणूर् िशक्षाहरूमा ध्यान दऊे। मरेा ब ु का वचनहरू
होिशयार साथ सनु। 2 यी कुराहरूबाट ितमीलाई कुन असल अथवा खराब त्यो बोध
भइरहनछे र ित ो ओठमा ज्ञानका कुराहरू वास ग ररहन्छन।् 3 कारण पर ीको
मखुबाट मह ट प्कन्छ अिन ओठ भ ाक्षको तले दले झैं िचप्लो हुन्छ। 4 तर पिछ
प रणाम चाँिह नीमको प ा झैं तीतो तथा दईु धारे तरवार जस्तै धा रलो हुन्छ।
5 पर ीको गोडाहरू मतृ्य ु ितर लम्कन्छन र उसको पाइला िचहानितर जान्छन।्
6 उसको मागर्ले कहाँ लिगरहकेो छ त्यसले िवचार गिदर्न त्यसले बाटो िवराएर
िहडँिेक हुन्छे तपैिन त्यसले त्यो जा न्दन।

7 यस कारण अब मरेो छोराहरू सनु! त्यो मलैे िदएको उपदशेहरूबाट िन लत
नहोऊ। 8 ी दे ख टाढा बस अिन त्यसको घरको ढोका निजक पिन नजाऊ। 9 न
आफ्नो सव म श अकार्लाई िदनछेौ, अिन त्यस ारा ित ो सम्पणूर् जीवनको
ाि हरू िन ूर एउटा द ु मािनसको हातहरूमा रा े छौ। 10 यस्तो चाँिह नहोस िक

ित ो धनमा अरूले आनन्द भोगोस ्र ितमीहरूको प र मले अन्य मािनसको िढकुटी
भ रयोस।् 11जब ित ो धन सम्पि शरीर तथा आय ुसब शषे हुन्छ त्यितबलेा िचन्ता
गरेर रोई ब ु पलार्। 12-13 ितमीले भन्नछेौ, “अहा! मलैे अनशुासनलाई िकन घणृा
गरें? िकन मरेो हृदयले सधुारलाई अस्वीकार गय ? मलैे आफ्नो िशक्षकहरूको
कुरा मािनन ँ अिन उिनहरू ित ध्यान नै िदइन।ँ 14 म ायः पणूर्रूपले ध्वशं भएको
छु भनी त्यकेले जान्दछन।्”

15 ितमी आफ्नै पानीको कुवाबाट िनकालकेो पानी िपउने गर। ितमी आफ्नै
जल ोतबाट स्वच्छ पानी िपउने गर। 16 ितमी नै भन, के ित ो आफ्नो जल

ोतबाट पानी बाटोमा जताततै बगोस।् ित ो जल ोतबाट िनस्केको पानी बािहर
कहीं नबगोस।् 17 त्यो पानी त केवल ित ो हो, ित ो मा । त्यसमा कुनै िवदशेीको
अशं नहोस।् 18 ित ो ोत धन्य रहोस ्अिन आफूले तन्नरेी हुदँा िवहे गरेकी प ीिसत
आनन्द गर। 19ऊ एउटी सनु्दरी मगृर् झैं होस,् एउटी प्यारी ह रणको बच्चा झैं होस,्
उसका स्तनहरूले ितमीलाई सधैं त ृ पारून ्र उसको मेले ितमीलाई सधैं बाँधोस।्
20 हे मरेो छोरो, ितमीलाई िकन िभचारी ीले वशमा राख्छे। िकन ितमीले अक

ीको छातीलाई अगंालो हाल्नै पछर्?
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21 परम भकुो आखँाहरूले मािनसको बाटोहरूलाई हरेीरहन्छन,् उसले गरेको
त्यके चीज उहाँले दे ु हुन्छ। 22 एकजना खराब मािनस उसले गरेको खराब

कमर्हरू ारा नै फँस्छ।उसको पापले उसलाई डोरीले झैं बाध्ने छ। 23 एकजना
खराब मािनस अनशुासनको अभावले मनछ। उसको ठूलो मखूर्ताले उसलाई पथ
बनाउछँ।

6
कुनै मािनसलाई ऋण लन सहायता गदार् खतरा

1 हे मरेो छोरो! यिद ितमी िछमकेीको ऋणको लािग जमानी बसकेो भए अथवा
त्यसले आफ्नो ऋण ितनर् नसकेकोमा आफूले ितन वचन िदएको भए, 2 ितमी तब
जालमा फँस्यौ, ितमी आफ्नै ितज्ञामा आफैं प ाउ पय । 3 ितमी ित ै िछमकेीको
िनयन् णमा पय , यसकारण फे र पिन जाऊ अिन ित ो िछमिेकसगं क्षमा माग।
4 अ लकित समय पिन नपखर् अथवा नसतु। 5 मगृ एउटा िसकारीबाट भागे झैं
अथवा त्यो एउटा चरा जालबाट उम्के झैं ितमी आफैं लाई रक्षा गर।

अल्छी हुदँा खतरा
6 हे अल्छी मािनस हो, ितमी एक किमला झैं महेनती हुन ु पछर्। हरे, किमलाले

कित महेनत गछर्, यसथर् किमलाबाट िसक। 7 किमलाहरूका कुनै सनेाध्यक्ष,
पदािधकारी या शासक हुदँनै। 8 तर ीष्म ऋतमुा किमलाले आफ्नो िन म्त खाना
बटुल्छ, जम्मा गरेर राख्छ र कटनीको समयमा त्यसको िन म्त शस्त खाना रहन्छ।

9 हे अल्छी मािनसहरू हो! किहले सम्म प ल्ट रहन्छौ? किहले ितमीहरू
आफ्नो िनन् ाबाट उठ्छौ। 10 अल्छे मािनसले भन्छ, “केही क्षणको िन म्त अझ
सतुौं। हामी एक िछन सतुौं, हा ा हातहरूलाई केही क्षण आराम िदऊँ।” 11 अिन
उसको ग रबी एउटा डाँकू झैं, आउँछ र उसको अभाव एक हत्यारा झैं आउँछ।

द ु मािनस
12 एक द ु अिन नीच मािनस जहाँ गएता पिन झटूो बोल्छ अिन 13 उसले

मािनसहरूलाई छक्याउनँ आखँा िझम्क्याउँछ खु ा हल्लाएर तथा हातको औली
ारा इशारा गछर्। 14उसको िवचार छलपणूर् हुन्छ, उसलेखराब योजनाहरू बनाउछँ,

उसले सबै समयमा तकर् गछर्। 15 तर अचानक िबपदले उसलाई आघात पाछर्,
उसलाई चोट लाग्छ अिन यस चोटबाट ऊ िनको हुने छैन।
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सातवटा कुराहरू जनु परमे र घणृा गन ुर्हुन्छ
16 परमे रले सातवटा कुराहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ,:

17 आखँाहरू जसले मािनसलाई घमण्डी दशार्उछँ,
िज ाहरू जसले झटूो बोल्छ,
हातहरू जस ारा िनद ष मािनसको हत्या गछर्,
18 हृदय जहाँ द ु कमर् गराउने योजनाहरू बिनन्छन ्
गोडाहरू जनु द ु कमर्को िन म्त दौडन्छन।्
19 त्यो मािनस जसले अदालतमा झटूो बोल्छ।
त्यो मािनस जो दाज्य ूभाइहरूको बीचमा झगडा लगाउछँ।

20 हे मरेो छोरो, आफ्नो बाबकुो आज्ञाहरू हण गर अिन ित ी आमाले िदएको
िशक्षाहरूलाई इन्कार नगर। 21 उनीहरूले भनकेा वचनहरू सधैं हृदयमा राख,
ितनीहरूलाई ित ो गला व रप र बाँधरे राख। 22 जब ितमी अिग बढने छौ त्यित
बलेा ती वचनहरूले ित ो मागर्दशर्न गनछ। जब ितमी सतु्छौ, ितनीहरूले ित ो रक्षा
गनछन ्र जब ितमी जाग्छौ ती बचनहरू ितमीिसत कुरा गनछन।्

23 िकनभने यी आज्ञाहरू चाँिह ब ी र यी िशक्षाहरू चाँिह ज्योित हुन।् ित ा
आमा बाबकुा िशक्षाहरूले ितमीलाई सही मागर्मा डोयार्उनँछे। ती िशक्षाहरूले ित ो
जीवन सधुानछ अिन जीवनको सही मागर्मा िहडँन ितमीलाई िशक्षण िदनछेन।्
24 ितनीहरूको िशक्षाले ितमीलाई अपिव आइमाईकहाँ जान ु अवरोध पयुार्उनछे
अिन िभचारी ीको िचप्ल्याईबाट बाँच्नछेौ। 25 उसको सनु्दरताको इच्छा ित ो
मनमा नगर अिन उसको आखँाको जादमूा बन्दी नबन। 26 एउटी वशे्याले ितमीबाट
एक टु ा रोटीको दाम लन ु सक्छे, तर अकार्की प ीले ित ो जीवन नै ध्वशं
ग रिदन्छे। 27जल्दै गरेको आगो के एउटा मािनसले उसको काखमा राख्दा उसको
लगुा चािह जल्दनै? 28 एउटा मािनस बल्दै गरेको कोइला मािथ िहडन सक्छ अिन
उसको खु ा चािह जल्दनै के यस्तो हुन सक्छ? 29 जो कोही मािनसको लािग
पिन त्यस्तै हुन्छ जब ऊ अन्य मािनसको प ीिसत ओ ानमा सम्पर्क राख्छ। त्यस
मािनसले दःुख भोग्ने छ।

30-31 कुनै चोर भोकले चरु भएर यिद आफ्नो ज्यान बचाउनको िन म्त चोरी
गय भन,े मािनसहरूले त्यसको त्यित िनन्दा गदनन। तर पिन त्यो मािनस चोद
गदार् प ाउ पय भने उसले चोरी गरेको प रणाम भन्दा सात गणुा वशेी ितन ुर् पछर्,
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चाहे यसरी ितन ुर् पदार् उसको घरको सम्पणूर् सम्पि नै िकन शषे नहोस।् 32 तर जो
मािनसले अकार्को प ीिसत यौन सम्बन्ध राख्छ त्यसको िववके हुदँनै उसले आफ्नै
मा िवनाश ल्याउछँ। 33 उसले िपटाइ अिन बइेज्जत पाउछँ, अिन उसको नरा ो
नाम किहले टाढा जाँदनै। 34 त्यस पर ीको लोग्ने ईष्यार्ले ोध जगाउछँ अिन जब
उसले त्यस मािनसमािथ बदलाको भाव राख्छ तब उसको हृदयमा त्यो मािनस ित
दया किहल्यै जाग्दनै। 35 त्यस ीको लोग्नलेे कुनै कारको क्षितपिूतर् हण गदन
जित सकैु पसैािदएर पिन त्यसलाई मनाउन सिकंदनै।ँ

7
ज्ञानले ितमीलाई िभचा रणीबाट टाढा राख्छ

1 हे मरेो छोरो! मरेा सल्लाहहरू स म्झ राख।् मरेा आज्ञाहरू बहुमलू्य सम्पि
झैं सचंय ग रराख।् 2 ितमीले मरेा आज्ञाहरू पालन गय भने ितमी बाँच्नछेौ। मरेो
सल्लाहलाई आखँाको नानी झैं जोगाई राख। 3 ितनीहरू ितमीलेआफ्नो औंलीहरूमा
बाँधरे राख अिन हृदयमा लखेरे राख। 4 ज्ञानलाई भनः “ितमी मरेी बिहनी हौ।”
समझश लाई भन, “ितमी मरेो आफन्त हौ!” 5 तब ितमीलाई ितनीहरूले अक
मािनसको िचप्लो कुरा गन प ीसगँ शारी रक सम्बन्ध हुनबाट बचाउछँ।

6 एकिदन मलैे मरेो घरको झ्यालबाट हरेें, मलैे धरैे ठटाहरूलाई दखेें 7 अिन
ितनीहरू मध्ये एकजनालाई ध्यान िदएँ त्यो एकदमै मखूर् रहछे। 8 त्यो केटो त्यस्तै
एउटी ीको घरको छेउबाट गइरहकेो िथयो। उ उसको घरको िदशाितर अिग
बिढरहकेो िथयो। 9 अस्ताँउने घामले गोधलुी बलेालाई डक्दै िथयो। रात आफ्ना
अन्धकारसगँ आउँदै िथयो। 10 त्यसै समयमा कुनै एउटी ी उसलाई भटे्न आई।
उसले एउटा वशे्याले झैं लगुा लगएकी िथइ र ऊ एकदमै धतूर् िथई। 11 ऊ उच्च
स्वरकी अिन िव ोही िथइ। ऊ उसको घरमा व ु चाहनँ्दनै िथइ। 12 त्यो ी किहले
गल्लीमा, किहले चोकहरूमा तन्दरेी केटाहरूलाई फँसाउनँ कुना काप्चाहरू ितर
लकेुर बस्थी। 13 उसले त्यस केटोलाई समाती र चमु्बन खाई अिन िनलर्ज्जा रूपमा
उसको आखँामा हदे भनी, 14“आज मलैे मलेब ल चढाउन ु पछर्। कारण मलैे आज
आफ्नो भाकल परूा गरें। त्यसको केही भाग घर लगें र आज मिसत खानकुेराहरू
शस्त छन।् 15 यसकैारण म तपाईलाई खोज्न बािहर िनस्केर आइरहकेी िथएँं

अिन अिहले तपाईलाई भटेें। 16 मलैे मरेो ओ ानमा िम दशेको रंगीन च्यादरले
सजाएकीछु। 17 मलैे मरेो ओ ानमािथ, मरूर्, एलवा, दालिचनी अिन सगु न्धत
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अ र छककीछु। 18 मिसत आऊ, रात भरी हामी मेको आ लङ्गनमा बाँिधएर
आनन्दमा िवभोर भई भोग गरौं। 19 मरेो पित घरमा छैनन,् ितनी धरैे लामो या ामा
गएका छन।् 20 ितनी आफ्नो थलैी भरी पसैा बोकेर गएका छन ्अिन यो तोकीएको
िदन सम्म फकर आउँदनैन।्”

21 त्यस ीले उसलाई फसाउनँ यी शब्दहरूको वहार गरी अिन त्यो मखूर्
केटो फँस्यो। 22 उसले त्यस आइमाईलाई प ाउँछ र एक्कािस ऊ कसाइखाना
ितर लिगदंै गरेको साँढे झैं हुन्छ। ऊ धनषुकाँडले कलजेो छेडकेो मगृ झैं भएको छ।
ऊ जस्तै जालमा फँ उिडरहकेोछ। 23 तर उसलाई थाहा छैन िक यसको लािग
उसले आफ्नो जीवन िदने छ।

24अब हे मरेा छोराहरू हो, मरेो कुरा सनु, मरेो बचनहरूमा ध्यान दऊे। 25 ित ो
हृदयलाई उसको मागर् ितर डोयार्उनँ नदऊे त्यो बाटो ितर नफकर् । 26 त्यसले धरेै
िशकारलाई लडाएकी छे, त्यसले अनगन्ती मािनसहरूलाई मारेकी छे। 27 त्यस

ीको घरले िचहानितर डोयार्इरहकेो हुन्छ र त्यसलाई प ाउनहेरू मतृ्यको मखुमा
पछर्न।्

8
ज्ञान नै असल ी हुन ्

1 के ज्ञानले ितमीलाई बोलाउँदनै र?
के समझश ले ितमीलाई ठूलो स्वरमा बोलाएको छैन र?

2 ऊ अग्लो ठाउँहरू मािथ उिभन्छे
जहाँबाट दोबाटो दे खन्छन।्

3 ऊ शहरको वशे ार निजक छे
उनले खलु्ला ढोकाहरूबाट बोलाइरहकेी छे।

4 ज्ञानले भन्छे, “हे मािनस हो, म ितमीहरूलाई आ ान गदर्छु,
म सबै मािनसहरूलाई बोलाउँदछुै।

5 ितमीहरू जो अनभुवी छैनौ भने ज्ञानी हुन िसक।
हे मखूर्हरू हो, बझु्न िसक।

6 ितमीहरू सनु, म जनु कुराहरू िसकाउँछु, ितनीहरू महत्वपणूर् छन।्
जनु कुराहरू सही हुन, ितनीहरू नै भन्छु।
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7 मरेा वचनहरू सत्य हुन।
िकनभने मरेा ओंठहरूले िमथ्यालाई घणृा गछर्न।्

8 मरेो मखुबाट िनस्केका सबै वचनहरू सही तथा न्यायपणूर् हुन्छन ्
अिन कुनै पिन िमत तथा झटूो हुदँनैन।्

9 यी सब भनाईहरू समझ हुने मािनसहरूको लािग स्प छन ्
अिन ज्ञानी मािनसहरूको िन म्त ितनीहरू सरल अि म छन।्

10 मलैे िदएका उपदशेहरू स्वीकार गर, कारण ितनीहरू चाँदी भन्दा असल छन,्
अिन बहुमलू्य सनु लन ु भन्दा ज्ञान र ब ु लन ु नै उ म हो।

11 ज्ञान मोतीहरू भन्दा अझ उ म हो।
ज्ञान मािनसले चाहने ती सवै िचजहरू भन्दा असल हो।”

ज्ञानले के गछर्
12 “म ज्ञान हु।ँ

अिन म िबवकेसगँ बस्छु।
ितमीले मलाई िव ा अिन रा ो योजनासगं पाउनँ सक्छौ।

13 परम भकुो डर मान्न ु नै द ु तालाई घणृा गन ुर् हो।
अिभमान, अहकंार, कु टल वहार
अिन छलपणूर् बोलीलाई म घणृा गछुर्।

14 मसगं रा ो सल्लाह अिन स्वास्थ्य ज्ञान छ।
मसगं समझश अिन सामथ्यर् छन।्

15 मरैे सहायतामा राजाहरूले राज गछर्न,्
अिन शासकहरूले उिचत काननू बनाउछँन ्जनु सही र न्यायपणूर् हुन्छ।

16 राजकुमारहरू, राजकीय मािनसहरू,
िनष्पक्ष न्याय घोषणा गनहरूले आफ्नो काम म ारा गछर्न।्

17 म ती मािनसहरूलाई मे गछुर्, ज-जसले मलाई मे गछर्न ्
अिन यिद मािनसहरूले मलाई चे ा गरेर खोज्छन ् भने ितनीहरूले मलाई

भटे्ने छन।्
18 धन दौलत र आदर मिसत रहन्छ,

म अनन्त धन अिन साँचो सफलता दान गछुर्।
19 मलैे िदएका भटेीहरू शु चाँदी भन्दा असल छन ्

औ म जनु चीज िदन्छु ितनीहरू अकबरी सनुभन्दा असल हुन्छन।्
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20 म मािनसहरूलाई सही मागर्मा डोयार्उँछु,
म ितनीहरूलाई सही न्यायले चल्ने पथमा डोयार्उँछु।

21 मलाई मन पराउनहेरूलाई सम्पि िदन्छु,
हो, म ितनीहरूको घर नै सम्पि ले भ रिदन्छु।

22 “परम भलुे उहाँको ाचीन कायर्हरू भन्दा पिहला
सिृ को ारम्भमा नै मलाई बनाउन ु भयो।

23 यो ससंार सजृना ग रन ु भन्दा पिहला
अस्मरणीय आनन्द कालमा मरेो सजृना भयो।

24 जब त्यहाँ भमूध्यसागर िथएन, म ज न्मएको िथएँ।
पानीले भ रएको महा-सागरहरू भन्दा पिहला म ज न्मएको िथए।

25 पवर्तहरूलाई ितनीहरूको ठाउँमा रा ु भन्दा अिघ, पहाडहरू हुन ु भन्दा अिघ,
म ज न्मएको िथएँ।

26 परम भलुे पथृ्वी रच्न ु भन्दा पिहल्य,ै खते सजृना गन ुर् भन्दा पिहल्य,ै
पथृ्वीमा पिहलो धलूो बनाउनँ ु भन्दा अिघ न,ै म त्यहाँ िथएँ।

27 जब परम भलुे आकाश सिृ गन ुर् भयो, म त्यहाँ िथएँ।
जब परम भलुे िक्षितजहरूको िच सागरको ितिबम्ब मािथ कोन ुर् भन्दा

पिहला म त्यहाँ िथएँ।
28 जब उहाँले आकाशमा बादल राखरे

महा-सागर सिृ गन ुर् भन्दा पिहला म जन्मकेो िथएँ।
29 उहाँले सम ु को िसमाना तोक्दा

उहाँको आज्ञा नाघी पानी बािहर नजाओस ्भनी
उहाँले पथृ्वीको जग बसाउनँ ु हुदँा।
30 म उहाँको छेउमा एउटा ि य बालक झैं िथएँ। म िदन ितिदन उहाँको

खशुीया लमा िथएँ।
हर समय उहाँको उप स्थमा िनरन्तर आनन्द मनाउथँें।

31 म उहाँले सिृ गन ुर् भएको ससंारमा आनन्द लन्छु,
म मानव जाितमा खशुी लन्छु।

32 “अिन अब, हे मरेो छोराहरू, मलाई सनु!
ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन ्
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जो मलैे दखेाएको बाटोमा िहडं्छन।्
33 मरेो िशक्षाहरूलाई सनु अिन ज्ञानी बन,

ितनीहरूलाई अस्वीकार नगर।
34 जनु मािनसले मरेो कुरा सनु्छ, त्यही मािनस नै भाग्यमानी हुनछे, जसले िदनहु ँ

मरेो ढोकामा आखँा लगाइरहन्छ,
जसले मरेो ढोकाको सङ्घार प खर्रहन्छन।् ितनीहरूनै धन्य हुन्छन।्

35 िकनभने जसले मलाई पाउछँ, उसले जीवन पाँउछ।
अिन उसलैे परमे रबाट अन ु ह पाउछँ।

36 तर जसले मरेो िबरू पाप गछर्, उसले आफैं लाई हानी पयुार्उँछ।
जसले मलाई घणृा गछर् उसले मतृ्यलुाई मे गछर्।”

9
ज्ञान र मखूर्ता

1 ज्ञानले आफ्नो घर बनाई। उसले त्यस घरमा सातओटा खम्बाहरू खडा गरी।
2उसले मास ु पकाई अिन त्यसपिछ दाखरस बनाई। उसले खाना टेिबलमािथ राखी।
3 तब उसले उसको सिेवका केटीहरूलाई शहरको अग्लो ठाउँमा मािनसहरूलाई
िनम्त्याउन पठाई। 4 “ितमी मािनसहरू ज-जसलाई िसक्न आवश्यक छ, आओ।”
उसले मखूर् मािनसहरूलाई पिन िनम्त्याउन भनी। 5 “आओ, अिन मरेा ज्ञानका
भोजन खाओ। अिन दाखरस पिन िपओ जनु मलैे तयार पारेकी छु। 6अनभुवहीनता
ित ो पिछ छोड अिन समझश भएको बाटोमा िहडं।”

7 अरूलाई अपमान गनहरूलाई सधुानर् खोज्ने मािनस आफैं अपमािनत हुन्छ
र जसले द ु मािनसलाई हप्काउछँ उसलाई हानी हुन्छ। 8 अरूलाई अपमान गन
मािनसलाई ितमीलेकिहल्यै पिन नझपान ुर् न उसले ितमीलाई नै घणृा गनर् थाल्छ। तर
यिद ितमीले कुनै ज्ञानी मािनसलाई हप्का्यौ भने उसले ितमीलाई मे गनर् थाल्नछे।
9 ज्ञानी मािनसलाई अत िदयो भने ऊ अझैं ज्ञानी हुन्छ। त्यसरी नै एउटा धम
मािनसलाई िसकायो भने उसले ज्ञान धरैे बढाउनछे।

10 परम भलुाई आदर गन ुर्को अथर् ज्ञान ा गन पिहलो पाइलो हुन्छ, अिन
पिव परम भकुो ज्ञान नै समझश हो। 11 िकनभने ित ो आय ु बढन,े िदन समय
बढन ु र ित ो जीवनमा बर्षको बर्ष बढरे जान ु मबाट नै हुन्छ। 12 यिद ितमी ब ु मान
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छौ भने ितमी आफैं ले लाभ उठाउने छौ। तर यिद ितमी ठ ा गछ भने ितमी आफैं ले
दःुख पाउनछेौ।

13 मखूर्ता यस्तो आइमाई हो जसले खबु कुरा गछ तर ऊ मखूर् हो, र केही पिन
जा न्दन।ँ 14ऊ उसको घरको दलैोमा, बसीरहन्छे शहरको सबभैन्दा अग्लो स्थानमा
भएको आसन मािथ बस्छे। 15 उसको अगाडीबाट जो आफ्नो सोझो बाटो गइरहकेो
हुन्छ उसलाई बोलाएर भन्छे, 16“हे ब ु नभएकाहरू हो, यहाँ िभ आऊ।” उसले
ितनीहरूलाई भन्छे जोसगँ चतेना नै छैन। 17 “बोकेको पानीको स्वाद अझ िमठो
हुन्छ, चोरेको खाना साँच्चै स्वािद हुन्छ।” 18 मखूर् मािनसहरूले जान्दनैन ् िक
ितनका घर भतूहरूले पणू र् छ अिन ितनले ितनीहरूलाई िचहानको गिहरो भागमा
िनमन् णा गरेका छन।्

10
सलुमेानका िहतोपदशेहरू

1 एकजना ब ु मानी छोरोले आफ्नो बाबलुाई आनन्द िदन्छ भन,े एक मखूर्
छोरोले आफ्नी आमालाई क िदएको हुन्छ।

2 खराब काम गरी कमाएको धन सदाको लािग थर् हुन्छ इमान्दारीताले
मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बचाउछँ।

3 परम भलुे धम हरूलाई भोकै रा ु हुन्न तर उहाँले द ु मािनसको लालसालाई
पिन िवरोध गन ुर् हुन्छ।

4 अल्छी मािनसले द र ता िनम्तयाँउछ भन,े एक महेनती मािनस धनी हुन्छ।
5 ीष्म ऋतमुा जसले अन्न जम्मा गरेर राख्छ त्यो ज्ञानी मािनस हो तर जनु

मािनस कटनीको समयमा सतु्छ त्यसले शरम ल्याउछँ।
6 इमानदार मािनसको िशरमािथ आशीषहरू वषर्न्छन,् तर द ु मािनसको मखुबाट

घिृणत कुराहरू मा िनस्कन्छन।्
7 एकजना इमान्दार मािनसको स्मरण आशीवार्दको ोत हो तर द ु मािनसको

नामबाट दगुर्न्ध आउँछ।
8 एकजना ज्ञानी मािनसले आज्ञाहरू पालन गछर्। तर तकर् गन मखूर्ले आफैं लाई

नासमा पयुार्उछँ।
9 ईमानदार मािनस सदा सवर्दाको लािग सरुिक्षत भई रहन्छ भने एउटा द ु मािनस

अवश्य पतन हुन्छ।
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10 सच्चाई लकुाउने मािनसले दःुख ल्याउछँ। खलुासगँ बोल्ने मािनसले शा न्त
ल्याउछँ।

11 इमान्दार मािनसको मखु जीवनको ोत हो, तर मखूर् मािनसको मखुबाट
घणृीत कुराहरू मा िनस्कन्छन।्

12 घणृाले झगडा उत्पन्न गराउँछ, तर मेले सबै अपराधहरूलाई क्षमा गछर्।
13 ब ु , ज्ञानी मािनसहरूको मखुमा पाइन्छ, तर मखूर्लाई उसको पीठ ्य ूमँा

ल ीले िहकार्इन्छ।
14 ब ु मानी मािनसहरूले ज्ञानलाई सचंय गछर्न,् तर मखूर्को बोलीलो आपद-

िवपदहरू मा बोलाउँछ।
15 धनी मािनसलाई धनले रक्षा गछर् तर द र ताले गरीब मािनसहरूलाई न

पाछर्।
16 एकजना इमान्दार मािनसले जे कमाउँछ, त्यसले जीवन दान गछर्, तर द ु

मािनसको कमाईहरू पापको िन म्त योग हुन्छ।
17 आफूले भोगकेो सजायबाट जनु मािनसले िशक्षा लन्छ उसले अन्य

मािनसहरूलाई पिन बाँच्न िसकाउँछ। तर जनु मािनसले सजायबाट िशक्षा लन ु
अस्वीकार गछर् त्यसले अरूलाई पथ बनाई िदन्छ।

18जसले आफ्नो घणृा लकुाएर राख्छ, त्यो कपटी हो र जसले आफूले फैलाउन ु
सक्ने कथाहरू मा खोज्छ त्यो मखूर् हो।

19 धरैे बोल्ने मािनसले ायः समस्या उबजाउँछ, तर चपुचाप रहने मािनस
िववकेी हुन्छ।

20 इमान्दार मािनसको मखुबाट िनस्केका शब्दहरू िनखरु चाँदी झैं बहूमलू्य हुन ्
तर नरा ो मािनसका िवचारहरूको मलू्य हुदँनै।

21 इमान्दार मािनसका वचनहरूले धरैे मािनसहरूलाई सहायता गछर्, तर एउटा
मखूर्को मखूर्याँईंले उसलाई माछर्।

22 परमे रको आशीवार्दले धन सम्पि ल्याउछँ अिन उहाँले यसमा क हरू
थप्न ु हुन्न।

23 एउटा मखूर् मािनस दषु्कमर्मा रमाउँछ, तर समझदार मािनस ज्ञानमा खशुी
हुन्छ।

24 द ु मािनसहरू जे कुरामा डराउनछन ि्तनीहरूलाई त्यिह हुन्छ तर एउटा धम
मािनसले जे िचताँउछ त्यिह ा गछर्।
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25 आधँी-बहेरीले उडाएर लगे झैं द ु मािनसहरू एक क्षणमै न हुन्छन,् तर
धम मािनस अनन्त सम्मै दढृ रिहरहन्छ।

26 जसले अल्छी मािनसलाई काम अ ाएर पठाउँछ उसलाई दाँतमा अिमलो
िसरका परे झैं र आखाँमा धवूाँ लागे झैं हुन्छ।

27 परम भकुो भयले मािनसको आय ु बढाइ िदन्छ, तर द ु मािनसको आय ु
घटनूछे।

28 धम मािनसका आशाहरू खशुीमा अन्त हुन्छन, तर द ु मािनसहरूकाा
आशाहरू शनु्यमा अन्त हुन्छ।

29 परम भकुो मागर् धम मािनसहरूको लािग शरणस्थान हो, तर द ु
मािनसहरूको लािग िवध्वसं हो।

30 धम ा किहले डग्मगाउदनै तर द ु मािनसहरू पथृ्वीमा टक्ने छैनन।्
31 धम मािनसले ज्ञानको उच्चारण गछर्, तर एउटा कु टल िज ो का टनछे।
32 एकजना धम मािनसले हणयोग्य कुरा बोल्न जान्दछ तर एकजना द ु

मानिसले यस्ता मा ै शब्द बोल्छ जसले दःुख िदन्छ।

11
1 केही ठग मािनसहरू ु टपणूर् तराजहुरू योग गछर्न।् परम भलुे त्यस्तो
वहार गनहरूलाई घणृा गन ुर् हुन्छ तर सही ओजन गनहरूलाई उहाँले मन पराउन ु

हुन्छ।
2 अपमान घमण्डसगँ आउँछ, तर ज्ञान न तासगँै आउँछ।
3 ईमानदार मािनसहरूलाई आफ्नो इमान्दारीले पथ- दशर्न गराउँछ, तर

िव ासघातीहरूलाई ितनीहरूको द ु ताले नै सवर्नाश गराउँछ।
4 धनले मािनसहरूलाई परमे रको न्याय िदनमा सहायता गन ुर् सक्दनै, तर

धाम कताले मािनसलाई मतृ्यबुाट रक्षा गछर्।
5 िनद ष मािनसहरूको धाम कताले ितनीहरूको मागर् िसधा बनाउछँ, तर द ु

मािनसलाई उसले गरेका द ु कायर्हरूले ध्वशं पानछ।
6 सोझो मािनसहरूको धाम कताले ितनीहरूलाई बचाउछँ, तर अिव ासीहरू

ितनीहरूको खराब अिभलाषा ारा नै ध्वशं हुन्छन।्
7 जब एकजना द ु मािनस मछर् उसको कुनै आशा हुदँनै। उसले आशा गरेका

त्यके चीज सिकन्छ र यसको मलु्य हुदँनै।



11:8 xix िहतोपदशे 11:22

8 धम मािनसलाई क बाट बचाइन्छ, तर बदलामा त्यो क द ु मािथ आइ
पछर्।

9अधम मािनसले आफ्नो िछमकेीलाई वचनले नै आघात तलु्याउछँ, तर धम
मािनसहरू ज्ञान ारा बचाइन्छन।्

10 जब धम मािनसहरूले उन्नित गछर्न सम्पणूर् शहर नै आन न्दत हुन्छ। तर
जब द ु हरूको ध्वशं हुन्छ मािनसहरू आनन्दमा कराउँछन।्

11 ती धािमर्क मािनसहरूले उनीहरूको शहरलाई आशीवार्द िदन्छन ्त्यो शहरको
उन्नित हुन्छ, तर द ु हरूले भनकेा कुराहरूले शहर ध्वशं हुन्छ।

12 असल समझ नभएकाहरूले आफ्ना िछमकेीहरूको िवषयमा िवरोधी कुरा
गछर्न,् तर समझदार मािनसहरूले आफ्नो िज ोलाई िनयन् णमा राख्छन।्

13 अिव ासी मािनसले अरूको गोप्य कुराहरू जताततै भिन िहडछ, तर एउटा
िव ासनीय मािनसले ती कुराहरू गोप्य राख्छ।

14मागर्दशर्न सही नभएको खण्डमा एउटा रा न हुन्छ, तर धरैै सल्लाहकारहरू
भए िवजय आउँछ।

15 निचनकेो मािनसको िन म्त जमानी बसे क भोग्न ु पछर् तर यिद ितमी त्यस्तो
काममा सलंग्न भएनौ भन,े ितमी सरुिक्षत रहनछेौ।

16 एउटी दयाल ु तथा भ ीले आदर पाउछेँ तर िनदर्यी मािनसले सम्पि मा
आजर्न गछर्।

17 दयाल ु मािनसले केही कमर् गदार् उसको िहत हुन्छ, तर द ु मािनसको कमर्ले
उसलैाई सङ्क गराउँछ।

18 द ु मािनसले अरूलाई ठग्छ र ितनीहरूबाट पसैा लन्छ तर एक धािमर्क
मािनसले सही कमर् गछर् अिन उसले वास्तिवक इनाम पाउछँ।

19 साँचो धािमर्क मािनसले जीवन ल्याउछँ, तर द ु मािनसहरू द ु ताको पिछ
लाग्छन अिन मछर्न।्

20 कु टल हृदय भएका मािनसहरूलाई परम भलुे घणृा गन ुर्हुन्छ तर ईमान्दार
जीवन जीउने मािनसहरू िसत उहाँ खशुी हुनहुुन्छ।

21 यो सत्य हो िक द ु मािनसहरूले सजाय पाउनँे छन ् तर धम मािनसहरूले
ितनीहरूको सनं्तानहरूलाई मु पानछन ्

22 एउटी सनु्दरी तर मखूर् आइमाई, सुगँरुको नाकमा श ु सनुको बलुाकी जस्ती
हो।
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23 जब धम मािनसहरूले ितनीहरूले इच्छा गरेको चीजहरू पाँउछन,् यसले
असल चीजहरूमा डोयार्उछँ तर जब द ु मािनसहरूले चाहकेो चीजहरू ितनीहरूले
पाँउछन ्त्यसले क मा गराउँछ।

24 त्यहाँ एकजना मािनस छ जसले उदारहातले िदन्छ तर उसले धरैे पाउदँै जान्छ
अिन त्यहाँ अक मािनस छ जसले िदन पन चीज िदन अस्वीकार गछर् तर ऊसगँ
सामान क म्त क म्त हुदँै जान्छ।

25 उदार मािनसले उन्नित गछर् अरूको ितखार् मटेाउने मािनसको आफ्नो पिन
ितखार् मे टन्छ।

26 एकजना मािनस जसले अन्न बचे्न अस्वीकार गछर्* उसले सराप पाउछँ।
तर जसले इच्छा र इमान्दारी पवूर्क बचे्छ उसले आशीवार्द पाउछँ।

27 एउटा मािनस जसले असल गनर् चे ा गछर्, ऊ जनि य हुनछे, तर जसले द ु
कमर् मा गछर् उसले पिन खराबी नै सामना गन ुर् पछर्।

28 जसले आफ्नो सम्पि मा भरोसा गछर् त्यो सकेुको पात झैं झछर्। तर असल
मािनस नयाँ पालवुाको ह रयो पात झैं बढछ।

29 यिद कुनै मािनसले आफ्नो प रवारमा क पयुार्उछँ भने उसले पतैकृ
सम्पि को अिधकार ा गदन। अिन आ खरमा त्यस मखूर् मािनसलाई ज्ञानी
मािनसको सवेा गन बनाइन्छ।

30 धम मािनसले गरेको कमर्फल “जीवनको वकृ्ष” जस्तो हो, अिन ज्ञानी
मािनसले आरूलाई नयाँ जीवन िदन्छन।्

31 यिद एकजना धम मािनसलाई अफूले पथृ्वीमा गरेको रा ो कामको फल
ा हुन्छ।

12
1 एकजना मािनस जसले अनशुासनलाई मे गछर् उसले त ज्ञानलाई त्यसै माया

गछर्, तर जसले सधुारलाई घणृा गछर्, त्यो त पटमखूर् हो।
2 असल मािनसले परम भबुाट अन ु ह पाउछँ, तर एउटा धतूर् मािनसले दण्ड

मा पाउछँ।
3 द ु ता ारा कसलैाई पिन सरुिक्षत बनाउनँ ु सिकंदनै, तर धम मािनसहरूको

जरा उखाल्न ु सिकंदनै।
* 11:26: …
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4 एक योग्य प ी आफ्नो पितको िन म्त िशरको मकुुट हो, तर पित मािथ अपमान
ल्याउने गिृहणी लोग्नकेो शरीरमा मककाउँदै गरेका ह ीहरू जस्तै हो।

5 धम मािनसहरूको योजनाहरू न्याय सगंत हुन्छन,् तर द ु हरूको सल्लाह
छलपणूर् हुन्छन।्

6 द ु हरूको शब्दहरू उपगोपनबाट आ मण भए झैं आउँछन,् तर
ईमानदारीहरूको वचनले ितनीहरूलाई बचाउछँ।

7 द ु मािनसहरूलाई न ग रन्छ अिन अ स्तत्व रिहत हुन्छ, तर धम
मािनसहरूको घर दढृतासाथ खडा रहन्छ।

8 मािनस आफ्नो भलो ब ु ले शसंा कमाउँछ, तर त्यस्तो मािनस जसको मन
सदा कुबाटो ितर रहन्छ त्यो घिृणत हुन्छ।

9 िति त ा हु ँ भनी बहना गन ुर् तर चरु मा मा खाना नहुन ु भन्दा एउटा
साधरण ा भएर आफैं लाई आफ्नो सवेक बनाउनँ ु असल हो।

10 एकजना धम मािनसले उसको पशहुरूको आवश्यकता ख्याल गछर्, तर द ु
मािनसको असल काम िन ुर हुन्छ।

11 आफ्नो खतेमा काम गन कृषक िसत शस्त खाने चीज हुन्छ, तर बकेारमा
समय न गन मािनसको ब ु हुदनै।

12 द ु मािनस सधैं द ु याई कमर् गनर् मा खोज्छ, तर धम मािनसिसत गिहरो
श हुन्छ।

13 द ु मािनस आफ्नै खराब शब्दहरू चगंलुमा फस्छ। तर धम मािनस त्यस्तो
अप्ठेरोमा पदन।

14 मािनसको ाख्याले धरैे असल चीजहरू दान गछर् अिन त्यसरी नै उसले
गरेको कामले उसलाई लाभ िदन्छ।

15 एक मखूर्ले उसले जे गछर् त्यसलैाई ठीक सोच्छ तर एक ज्ञानीले अरूबाट
उपदशे लन्छ।

16 एकजना मखूर् मािनस िछटो रसाउछँ, तर एक समझदार मािनस उसको
अपमान सहन्छ।

17 एक सत्यवादी गावाहीले सत्य बयान िदन्छ तर एउटा झटूो साक्षी ारा िदएको
बयान, झटूो हुन्छ।

18 िवचार नगरी बोलकेो बचनले तरवारले झैं घोच्छ, तर ज्ञानी मािनसले सोचरे
बोल्छ र उसले भनकेो शब्दले मलमको काम गछर्।
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19 जो सत्य बोल्छ सदा स्थीर रहन्छ, तर जो झटूो बोल्छ केही क्षणको िन म्त
मा रहन्छ।

20 ती जसले द ु योजना बनाउछँन म्नमा छलकपट लकुाउछन त्र ती जो शा न्त
मागर्को उपदशे िदन्छन ्सखुी हन्छन।

21 एकजना धम ा लाई हानी हुने छैन, द ु ले धरैे द;ुख पाउछँ।
22 परम भलुे झटूो ओंठलाई घणृा गन ुुर्हुन्छ, तर सत्यवादी मािनस िसत खशुी

हुनहुुन्छ।
23 एकजना समझदार तथा ज्ञानी मािनसले आफ्नो ज्ञान आफूिसत राख्छ, तर

मखूर्ले भने आफ्नो मखूर्ता पणू र् कुराहरू लग ै बोली हाल्छ।
24 महेनती मािनस िनरीक्षक बनाइन्छ, तर अल्छे मािनस सधैं कमारो हुनछे।
25 िचन्ताले मािनसको सखुलाई लटुछ, तर खशुीको खबरले उसलाई मािथ

उठाउँछ।
26 धम मािनसहरू सही काम गन ुर्को िन म्त, एक साथ िमलरे काम गछर्न ्ता

द ु मािनसहरूले बरा लने बाटो लन्छन।्
27 एकजना अल्छी मािनसले उसको िशकार भटु्दनै, तर प र मी मािनसले धरैे

सम्पि गनछ।
28 धाम कताको मागर्ले जीवनमा डोयार्उछँ। तर अधम को मागर्ले मतृ्यमुा

डोयार्उछँ।

13
1 एक ज्ञानी छोरोले आफ्नो बाबकुो कुरा रा री सनु्छ, तर घमण्डी मािनसले

हप्काइलाई हण गदन।
2 ितनीहरूले भनकेा कुराहरूको लािग असल मािनसहरू परुस्कृत हुन्छन,् तर

द ु मािनस सधैं खराब काम मा गनर् चाहान्छन।्
3 एकजना मािनस जसले आफ्नो मखुलाई काबमुा राख्छ उसले आफ्नै

जीवनलाई रक्षा गछर्। तर जो मािनस केही नसम्झी अथवा बिेफ ी धरैे बोल्छ
त्यसले आफैं मािथ िवपि र िवनाश ल्याउछँ।

4 अल्छे मािनसको धरैे चाहनहरू हुन्छन ्तर उसले केही पाउदँनै तर प र मी
मािनस सगँ उसले चाहे भन्दा ज्यादा चीज हुन्छ।

5 धम मािनसहरूले झटूलाई घणृा गछर्न।् तर द ु मािनसहरूले शमर्लाग्दो अिन
बइेज्जतीपणूर् वहार गछर्न।्
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6 इमान्द रताले िनद षहरूको रक्षा गछर्, तर द ु ताले पापीहरूलाई न पाछर्।
7 यस्ता मािनसहरू छन ्जो धनी छौ भनी बहाना गछर्, तर उनीहरूसगँ केही पिन

हुदँनै, अिन यस्ता मािनसहरू छन ्जो ग रब भएको वहान गछर्न ्तर उनीहरूसगँ धरैे
सम्पि हुन्छ।

8 धनी मािनसले आफ्नो ज्यान जोगाउनलुाई धरैे धन खचर् गलार्, तर गरीब
मािनसलाई त्यस्तो अवस्था कतै आइलाग्दनै।

9 एकजना धम मािनस उज्यालोमा चम्कने दीप जस्तै हो तर द ु मािनस काश
नभएको दीप जस्तै हो।

10 घमण्डले झगडा मा बढाउँछ, तर जो मािनस न तापवूर्क अरूको उपदशे
सनु्छ त्यो ज्ञानी हुन्छ।

11 यिद कसलैे पसैा ठग्छ भने उसको पसैा चाँडै शषे हुन्छ, तर जसले आफ्नो
प र मले एक-एक पसैा गद कमाउँछ उसको धन बढरे जान्छ।

12 परूा नभएको र स्थिगत रहकेो आशाले मन दःु खत बनाउछँ, तर इच्छा परूा
हुन ु एउटा जीवनको वकृ्ष जस्तो हो।

13मािनस जसले अत लाई आदर गदन उसले आफैं मा दःुख ल्याउछँ, तर जसले
आज्ञालाई आदर गछर् ऊ परुस्कृत हुनछे।

14 ब ु मानी मािनसको िशक्षा जीवनको मलू हो, यसले मािनसहरूलाई मतृ्यकुो
पासोबाट फकार्उँछ।

15 ब ु मानीले दया पाउछ तर बईेमानको बाटो ितनीहरूको नाश हो।
16 त्यके समझदार मािनसले आफ्नो ज्ञान ारा कमर् गछर्। तर मखूर्ले भने आफ्नो

मखूर्ता मा दशर्न गछर्।
17 सन्दशेवाहक अिव ासनीय छ भने त्यसले क उब्जाउछँ, तर त्यही

सन्दशेवाहक िव ासी भए उसले शा न्त ल्याउछँ।
18जसले अत लाई ध्यान िददनै उसले लाज र द र ताको सामना गन ुर् पछर्। तर

जसले िशक्षालाई स्वीकाछर् उसले सम्मान पाउछँ।
19 यिद कुनै मािनसले उसले चाहकेो केही िचज पाउछँ भने ऊ आन न्दत हुन्छ।

तर मखूर्हरू द ु ता र खराब कमर्हरूबाट फकर् न घणृा गछर्न।्
20 जो ज्ञानीको सगँतमा छ ऊ ज्ञानी हुन्छ। तर जो मखूर्िसत िम ता गछर् उसले

द;ुख पाउछँ।
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21 पापीहरू जहाँ गए पिन क ले प ाउँछ, तर असल िचजहरू धम
मािनसहरूको लािग एउटा इनाम को रूपमा आउँछन।्

22 इमान्दार तथा सज्जन मािनसले आफ्नो छोरा तथा नाित-नाितनाहरूको लािग
सम्पि छोडरे जान्छ, तर एउटा पापीले सचंय गरेको समपि धम को हुन्छ।

23 गरीब मािनसले आफ्नो खतेबाट शस्त बाली उब्जाउन सक्छ तर जब त्यहाँ
न्याय हुदँनै भने त्यो बाली खोिसन्छ।

24जनु मािनसले आफ्नो छोरा-छोरीलाई सजाय िददंनै उसले ितनीहरूलाई माया
पिन गदन, तर जनु मािनसले आफ्नो छोरालाई मे गछर् उसलाई अनशुासनमा
राख्छ।

25 एकजना धम मािनसको चरु मा मा खाने कुरा हुन्छ, तर द ु मािनसहरूको
पटे भनर् या खाने कुरा हुदँनै।

14
1 ब ु मान ीले आफ्नो घर िनमार्ण गछ, तर ब ु हीन ीले बिनएको घर आफ्नै

हातले भत्काउँछे।
2जनु मािनसको मागर् िसधा छ, उसले परम भकुो सम्मान गछर् तर जनु मािनसको

मागर् कु टल छ उसले उहाँलाई घणृा गछर्।
3 मखूर्को कुराले उसकै ढाडमा ल ी ब ाउँछ, तर ब ु मानको कुराले उसलाई

सरुक्षा गछर्।
4 जहाँ गोरूहरू हुदँनै त्यहाँ िढकुटी खाली रहन्छ, अिन गोरूहरूको बलले नै

अन्न शस्त उ ब्जन्छ।
5 एकजना साँचो गवाहीले साँचो बोल्छ, तर झटूो गवाहीले सधैं झटूो नै

बो लरहन्छ।
6 एक अिभमानी मािनसले ज्ञान खोिजरहन्छ, तर त्यसलाई भटे्दनै, तर एउटा

ज्ञानी मािनसलाई ब ु सिजलै आउँछ।
7मखूर्को सगंतबाट ितमी सधैं टाढा बस, िकनभने उसको बचनबाट ितमीले केही

ब ु पाउदँनैौ।
8 ज्ञानी मािनसको ज्ञान यो हो िक कुन बाटोले उसलाई कता डोयार्उदछै त्यो

उसले बझु्छ, तर मखूर् मािनसको मखूर्ताले आफैं लाई छलकेो हुन्छ।
9 पाप िनवारण गन िवचारमा मखूर् मािनस हाँस्छ, तर त्यहाँ इमानदारी

मािनसहरूको बीचमा स ाव पाइन्छ।
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10 यिद एकजना मािनस दःुखी भए उसले आफ्नो दःुख मा बझु्छ, अिन यिद
कोही खशुी छ भन,े उसको खशुी उसले मा बझु्छ।

11 एक द ु मािनसको घर ध्वशं हुनछे, तर इमानदार मािनसको घर फ लफाप
हुनछे।

12 त्यहाँ एउटा यस्तो मागर् पिन छ जसलाई मािनसहरूले सही भनी सम्झन्छन,्
तर अन्त्यमा त्यस मागर्ले मतृ्यिुतर डोयार्उछँ।

13 कुनै मािनस यिद उसको मनमा पीर भए पिन हाँिसरहन ु सक्छ, तर हाँसी
सक्दा पिन उसको पीर रिहरहन्छ।

14 एकजना द ु मािनस उसले गरेको खराब कायर्को फल भोग्छ अिन त्यसै गरी
एउटा असल मािनसले गरेको असल कायर्को फल उसले पाउछँ।

15 एकजना अनभुवरिहत मािनसले आफूले सनुकेो त्यके कुरामा िव ास गछर्,
तर एकजना ज्ञानी मािनसले उसले टेकेको त्यके पाइलाको रा री िवचार गछर्।

16 एकजना ज्ञानी मािनस सतकर् रहन्छ अिन दःुखहरूबाट तकर् न्छ, तर एकजना
मखूर् िव ासको साथ यसै दःुखितर अिघ बढछ।

17 चाँडो रसाउने मािनसले मखूर्तापणू र् कामहरू गछर् अिन एकजना कुबाटोमा
लाग्ने मािनस घिृणत हुन्छ।

18अज्ञानीले मखूर्ता ा गनछ, तर िववकेी मािनसहरूलाई ज्ञानको मकुुट लगाई
िदइनछे।

19 नरा ा मािनसहरू असल मािनसहरूको अिघ झकु्न ु पछर् अिन द ु मािनसहरू
धम मािनसहरूको दलैोमा झकु्नपुछर्।

20 गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूका िछमकेीहरूले पिन मन पराउँदनैन।् तर
धनीका त धरैे िम हरू हुन्छन।्

21जसले आफ्नो िछमिेकलाई हलेा गछर् उसले पाप गछर्, तर जसले गरीब मािथ
दया गछर् त्यो धन्यको हुन्छ।

22 जनु मािनसले षड ्यन् मा रिचरहन्छ त्यो बरा लन्छ न,ै तर जनु मािनसले
रा ो रा ो योजनाहरू बनाउछँ उसले मे र िव ास पाउछँ।

23 यिद कसलैे कडा प र म गय भने उसले इच्छा गरेको वस्त ु पाउछँ, तर
यिद कसलैे कुरा मा ग ररहन्छ भने तब त्यो गरीब हुदँै जान्छ।

24 ज्ञानी मािनसले परुस्कार धन पाउछँ, तर मखूर् मािनसले मखूर्ता नै पाउछँ।
25 साँचो गवाहीले जीवनको रक्षा गछर्, तर झटूो गवाहीले झटूो बोल्छ।
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26 परम भु ितको सम्मान एउटा ब लयो िकल्ला हो, यो उसका छोरा-
छोरीहरूको लािग सरुिक्षत स्थान हुनछे।

27 परम भकुो सत्कार गन ुर् जीवनको मलू हो, यसले मािनसलाई मतृ्यकुो
पासोहरूबाट टाढा राख्छ।

28 यिद धरैे मािनसहरू मािथ राजाले शासन चलाउछँ भने त्यो महान हो, तर
जा िबनाको राजा तचु्छ हो।
29 धयैर्शील मािनसले धरैे िवचार गरी काम गछर्, तर जो मािनस चाँडै रसको

कोपमा पछर् उसले धरैे मखूर्तापणू र् कामहरू गछर्।
30 शा न्त हृदयले शरीरलाई जीवन िदन्छ, तर डाहले शरीरको ह ी सम्म

मककाउँछ।
31 जो मािनसले गरीबलाई दःुख िदन्छ उसले सिृ कतार्लाई अपमान गछर्, तर

जसले उहाँलाई आदर गछर् गरीबलाई दया दखेाउछँ।
32 एकजना द ु मािनस उसको द ु ता ारा पारिजत हुन्छ, तर एकजना धम

मािनस उसको पिव तामा सरुिक्षत रहन्छ।
33 ज्ञानी मािनसहरूको िवचार ज्ञानको घर हो तर एकजना मखूर् मािनसले ज्ञान

के हो जान्दनै।
34 धािमर्कताले रा लाई महान तलु्याँउछ तर पाप भनकेो सबकैो लािग

लज्जाजनक हो।
35 ज्ञानी सवेकले राजाको अन ु ह पाउदँछ, तर एक जसले झमलेा उत्पन्न गछर्

ितनले ोध पाउछँ।

15
1 न तथा कोमल वचनले ोध शान्त गराउँछ भने कठोर वचनले ोधलाई

अझ उ िेजत पाछर्।
2 ज्ञानीको िज ोले ज्ञानलाई आनन्द द बनाउछँ, अिन मखूर्को मखुबाट खाली

मखूर्ता नै बािह रन्छ।
3 परम भकुो नजर त्यके कुनामा पगुकेो हुन्छ। उहाँ खराब असल दे खरहन ु

भएको हुन्छ।
4जनु वचनले मनको घाउ शा न्त पाछर् त्यो जीवन बकृ्ष हो, तर छलपणूर् वचनले

आत्मालाई आघात पयुार्उछँ।
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5 मखूर्ले आफ्नो बाबलुे िदएको सजायलाई हलेा गछर्, तर जसले सधुारका
कुरालाई ध्यान िदएर सनु्छ ऊ ज्ञानी हुनछे।

6 धम मािनसको घरमा शस्त धन हुन्छ, तर द ु मािनसको कमाइले क मा
िन म्तयाँछ।

7 ब ु मानीको वचनले ज्ञान फैलाउछँन ्तर मखूर् हृदयले त्यस्तो काम गदन।
8 एउटा अन्यायी मािनसले चढाएको ब लदानलाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ तर

ईमान्दारीिसत वहार गन मािनसको ाथर्नािसत उहाँ खशुी हुनहुुन्छ।
9 द ु मािनसको मागर्लाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ तर जो मािनस न्यायीक र

इमान्दारी हुन सघंषर् गछर्, त्यसलाई उहाँले मे गन ुर् हुन्छ।
10 जनु मािनसले सही मागर् अपनाउदँनै उसलाई कठोर सजायले अपके्षा

ग ररहकेो हुन्छ, अिन जसले सधुारलाई घणृा गछर् त्यो िन य नै मछर्।
11 परम भलुे त्यके कुरा जान्न ु हुन्छ, मतृ्यकुो ससंार नै उहाँको सामनु्ने

रहकेोछ। यसथर् मािनसको हृदयमा के छ उहाँ सबै जान्न ु हुन्छ।
12 मखूर्ले उसलाई कसलैे सधुारेको मन पराउँदनै। यसथर् त्यो ब ु मान

मािनसबाट सल्लाह लन जाँदनै।
13 एउटा खशुी हृदयले अनहुारमा उज्यालो झल्यकाई िदन्छ, तर कसकैो

हृदयको शोकले आत्मालाई दःुखी र खन्न बनाउछँ।
14 िववकेशील हृदयले अझ ज्ञान पाउने चे ा गछर्, तर मखूर्ले खाली मखूर्ता मा

खोिज रहन्छ।
15गरीब मािनसहरूको समय सधैं दःुखमय हुन्छ, तर सखुी हृदय लगातार उत्सव

जस्तै सखुमय हुन्छ।
16 धरैे धन हुन ु र त्ययसबाट दःुख पाउन ु भन्दा थोरै हुन ु तर परम भलुाई सत्कार

गन ुर् उ म हो।
17 घणृाले भ रएको ठाउँमा धरैे खान ु भन्दा, मेले भ रएको ठाउँमा अ लकित

खान ु उ म हो।
18एउटा ोिधत मािनसले झगडा मच्चाउँछ तर सहनशील मािनसले झगडालाई

शान्त गराउँछ।
19 एकजना अल्छे मािनसको मागर्, काढाहरूले भ रएको हुन्छ, तर ईमानदार

मािनसको मागर् फरािकलो बाटो झैं हुन्छ।
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20 एक बु मानी छोरोले बाबकुो िन म्त खशुीयाली ल्याउछँ भन,े मखूर् छोरोले
उसको आमालाई हलेा गछर्।

21 मखूर्लाई द ु कामले खशुी तलु्याँउछ। तर ज्ञानी मािनसले के सही हो त्यो
गछर्।

22चाँिहदो परामशर् नपाएर एकजना मािनस आफ्नो योजनामा िवफल हुन सक्छ,
तर धरैे परामशर्दाताहरूको सल्लाहले ऊ आफ्नो योजनामा सफल हुन सक्छ।

23 सही जवाफ िदन सके मािनस खशुी हुन्छ, र ठीक समयमा सही जवाफ
अत्यन्तै रा ो हो।

24 ब ु मान मािनसले गरेको कामले उसलाई यस पथृ्वीमा जीवन िदन्छ अिन
मतृ्य ु स्थानितर जान रोक्छ।

25 अहकंारीको घर परम भलुे भताभङु्ग पा रिदनहुुन्छ भन,े िवधवाको साँध-
सीमानमा उहाँले सरुिक्षत रा ख िदन ु हुन्छ।

26 द ु मािनसहरूको िवचारलाई परम भु घणृा गन ुर् हुन्छ तर उहाँले श ु
मािनसहरूको िवचार सगँ खशुी हुन ु हुन्छ।

27 लोभी मािनसले आफ्नै घरमा आफ्द बोलाउँछ, तर त्यो मािनस बाँची रहन्छ
जसले घसूलाई घणृा गछर्।

28 एउटा धम मािनसले त्यके शब्द तौलदँै भन्छ। तर द ु मािनसहरूको
मखुबाट द ु कुराहरू िनस्कन्छन।्

29परम भुद ु मािनसबाट टाढा ब ुहुन्छ, तर उहाँले धम मािनसहरूको ाथर्ना
सनु्न ु हुन्छ।

30 एउटा उज्यालो अनहुारको हरेाइले मनलाई खशुी पाछर्,अिन शभु समाचारले
ह ी िभ पिन खशुी सचंार गछर्।

31 जसले जीवनदायी झपडेाईको अवहलेना गदन, ऊ बु मान मािनसहरूको
बीचमा ब छे।

32 जनु मािनसले अनशुासनलाई अस्वीकार गछर् उसले आफ्नो जीवनमा क
ल्याउछँ, तर जसले हप्काइलाई स्वीकार गछर् उसले समझश पाँउछ।

33 परम भकुो डरले मािनसमा ब ु िसकाउँछ। आदर पाउनँ ु भन्दा अिघ न ता
आउँछ।
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16
1 मािनसले भन्न चाहन्छ त्यो आफूले िनणर्य गछर् तर त्यो कुरा गन ुर् चािहने

ठीक शब्दहरू चनु्नमा ऊ परम भमुा भर पछर्।
2 मािनसले सोच्छ िक उसले गरेको त्यके कुराहरू सही हो तर परम भलुे

उसका अिभ ायहरू जाँच्न ु हुन्छ।
3 ितनीले जे सकैु गर त्यसलाई परम भमुा स ु म्पदऊे, अिन ित ो योजना सफल

हुनछे।
4 परम भकुो त्यके वस्तकुो लािग आफ्नो उ ेश्यमलूक योजनाले रच्न ु भएको

हो, द ु मािनसहरूलाई पिन उहाँले ितनीहरूको िवपि को योजना गन ुर् भएको छ।
5जनु मािनसले आफूलाई अरू भन्दा असल सम्झन्छ त्यसलाई परम भलुे घणृा

गन ुर् हुन्छ। िनसनं्दहे त्यस्तो घमण्डी मािनसलाई उहाँले दण्ड िदन ु हुन्छ।
6 राज भ अिन िव ासयोग्यताले दोषलाई मे टिदन्छ। अिन परम भु ितको

सम्मानले िवपि बाट बचाउछँ।
7 परम भलुाई जब एकजना मािनसको मागर् मन पछर् उहाँले उसको श लुाई पिन

ऊ िसत मेभावमा ब े बनाउन ु हुन्छ।
8 बइेमानीको माध्यमबाट पाएको ठूलो लाभ भन्दा, धािमर्कताबाट कामाएको

थोरै धन उ म हो।
9 हृदयमा मािनसले आफ्नो मागर् ठीक पाछर् तर परम भलुे उसको गोडाहरूलाई

मागर् दशर्न गराउन ु हुन्छ।
10 राजाले बोलकेो नै िनयम बन्दछ, यसथर् उसले न्यायसगंत बोल्न ु पछर्।
11 सही तराजु र नाप परम भु िसत सम्ब न्धत रहन्छन।् उहाँ चाहान ु हुन्छ, िक

सबै वसाय-धन्धाहरू न्याय पवूर्क रहुन।्
12 राजाले दषु् ाई गन ुर् घणृीत हो िकनभने धाम कता ारा िसहंासन सबल हुन्छ।
13 साँचो कुरा सनु्न मन पराउँने राजाहरूले ईमानदारीसगं बोल्ने मािनसहरूलाई

मन पराउँछन।्
14 जब राजा ोिधत हुन्छ उसले कसलैाई पिन मानर् सक्छ तर ज्ञानी मािनसले

उसलाई शान्त गराउँन सक्छ।
15 राजा खशुी भए त्यकेको जीवन रा ो हुन्छ। जब राजा ितमी िसत खशुी

हुन्छ, तब वसन्त ऋतमुा बादलबाट पानी परे झैं हुन्छ।
16 ज्ञान ा गन ुर् सनु भन्दा असल हो! समझश लाई ा गन ुर् चाँदी भन्दा

असल हो।
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17 धम मािनसहरूको बाटोले दभुार्ग्यलाई त्याग्छ, आत्मालाई जोगाउँन चाहने
मािनसले ऊ कहाँ जान्छ त्यसको ख्याल गन ुर् पछर्।

18 सवर्नाश भन्दा अिघ अहकंार आउँछ, अिन घमण्ड अपमानको अिघ
आउँछ।

19 अहकंारी मािनसिसत लटूको धन बाँडन ु भन्दा न भएर गरीब मािनसिसत
न झैं ब ु असल हो।

20 मािनसहरूले उपदशे िददंा जसले सनु्छ त्यो मािनसलाई लाभ हुन्छ, अिन
जसले परम भु मािथ भरोसा गछर् त्यो धन्य हुन्छ।

21 ज्ञानी हृदय भएको मािनसलाई िववकेशील मािनस भिनन्छ, अिन कणर्मध ु
शब्दले ज्ञान बढाउछ।

22 ती -ब ु भएको मािनसलाई ब ु जीवनको मलू हुन्छ, तर मखूर्हरूलाई
ितनीहरूको मखूर्ताले नै दण्ड भोगाउँछ।

23 ब ु मानको हृदयले आफ्नो बोलीमा िनयन् ण ल्याउछँ, र उसको ओठले
िशक्षा बढाउँछन।्

24आनन्दयाक बोली मह झैं हुन्छ, यसलेआत्मामा आनन्द िदन्छ यसलेशरीरमा
चगंाई ल्याउछँ।

25किहले कही यस्तो लाग्छ िक बाटो सही छ, तर अन्त्यमा त्यस बाटोले मतृ्य ु
ितर पयुार्उछँ।

26 प र मी मािनसहरूलाई उसको भोकले नै काम गराई राख्छ। उसको भोकले
उसलाई काम गराउँछ तािक उसले खान पाओस।्

27 एकजना बकेाम्मा मािनसले द ु योजना बनाउछँ अिन उसको उपदशेलाई
आगोले झैं ध्वशं पारी िदन्छ।

28 एकजना झगडाल ु मािनसले सधैं बहसहरू सजृना गछर्, अिन एकजना िनन्दा
गनले घिन िम हरू बीच लडाइँ गराउँछ।

29एकजना उप वी मािनसले उसको िछमिेकलाई ठग्छ। उसलेआफ्नो िम लाई
अनिुचत बाटोमा डोयार्उछँ।

30 जब मािनस हाँस्दै एउटा आखँ िझम्क्याउँछ भन,े उसले नरा ो योजना
बनाएको हुन्छ। अकार्लाई िवगानर् आफू मसु्कुराउँदै काम गन मािनस हुन्छ।

31 फूलकेो केश इमान्दार जीवन जीउने मािनसहरूको गरीमाको मकुुट हुन्छ।
32 मािनस धयैर्वान ् हुन ु लडाकु यो ा भन्दा पिन उ म हो, जसले आफ्नो

ोधलाई िनयन् णमा राख्छ, त्यो नगर िज े मािनस भन्दा पिन रा ो मािनस हो।
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33 िच ा, मािनसहरू ारा फ्याँिकन्छ तर त्यसको िनणर्य परम भलुे गन ुर् हुन्छ।

17
1 त्यके मािनसले झगडा गद खा यन्ले भ रएको घरमा ब ु भन्दा एक टु ा

सखू्खा रोटी खाँदै शा न्तमा ब ु असल हो।
2 एकजना ब ु मान नोकरले एकजना हडबडाउने छोरामािथ शासन ्गछर्, अिन

उसले एउटा दाज्य-ूभाई झैं पतैकृ धन ा गछर्।
3सनु अिन चादीलाई ितनीहरू कित शु छन ्भनी हनेर् आगोमा पगालीन्छ,अिन

मनषु्यको हृदय परम भु ारा जािचन्छ।
4 द ु मािनसले अरू मािनसहरूले बोलकेो द ु चीजहरूमा ध्यान िदन्छ, अिन
ढटुँवाहरूले अरूको िनन्दा सनु्छ।
5 जसले गरीबलाई घणृा गछर् उसले सिृ कतार्लाई अपमान गछर्। जो अरूको

िवपि मा रमाउँछ ऊ दण्डबाट उम्कने छैन।
6 नाित-नाितनीहरू ब ृ मािनसको िन म्त मकुुट हुन,् अिन आमा-बाबहुरू आफ्ना

छरा-छरीका गौरव हुन।्
7 मखूर् मािनसले धरैे बोल्न ु असल हुदनै, त्यसरी नै शासकलाई झटूो बोल्न ु

सहुाउदँनै।
8 घसू हण गन मािनसलाई घसू महामन् झैं लाग्छ, र त्यो मािनस जहाँ जान्छ

वही उसले सफलता पाए जस्तो लाग्छ।
9जसले अरूको गल्तीको बारेमा भ ू लिदन्छ उसले मेलाई अिघ बढाउँनछे, तर

जसले अकार्को गल्ती घ र-घ र ल्याउछँ त्यसले घिन साथीहरूलाई गमुाउछँ।
10 िववकेी मािनसलाई एउटा वचनले जित असर पाछर्, मखूर्लाई एक सय

कोरार्ले पिन असर पादन।
11 एउटा द ु मािनस सधैं नै िब ोह ग ररहन्छ। यसथर् उसको िबरोधमा एकजना

िन ूरी मािनस पठाइन्छ।
12 मखूर्को सामनुे पन ुर् भन्दा बच्चाहरू खोिसएको भालकूो सामने पन ुर् असल

हुन्छ।
13 यिद कसलैे असलको बद्ला द ु ाईंले लन्छ भने घरले सधैं क ठनाइहरूको

सामना गनछ।
14 झगडा शरुू गन ुर्को अथर् नदीको बाँधमा प्वाल पान ुर् बराबरै हो। यसकैारण

िनयन् ण भन्दा बािहर जान ु अिघनै बहसलाई अन्त ग रदऊे।
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15 जसले एउटा दोषी मािनसलाई िनद ष ठहराउँछ अिन एउटा िनद ष
मािनसलाई दोषी, ितनीहरू दवुलैाई परम भलुे घणृा गन ुर् हुन्छ।

16 एकजना मखूर्लाई सम्पि को के काम? ज्ञान िकन्न? उसको िदमाग नै छैन।
17असल िम ले सधैं माया ग ररहकेो हुन्छ। त्यसरी नै साँचो दाज्य-ूभाइले पिन

क को समयमा सहायता पयुार्इरहकेो हुन्छ।
18समझ नभएको मािनसले नै वाचा-बन्धन गछर्। अिन अकार्को ऋणमा जमानी

बस्छ।
19 लडाईं-झगडा मन पराउनलेे पाप मन पराउँछ, अिन जसले शखेी गछर् उसले

त आफ्नै सवर्नाशलाई िनम्तो िदन्छ।
20 कु टल हृदय भएको मािनसको किहल्यै उन्नित हुदँनै, अिन जसको बोलीमा

छल कपट हुन्छ त्यो त आफैं सत्यनाश हुन्छ।
21 मखूर् छोरा भएको िपता दःुखी हुन्छ। मखूर् छोरोको बाब ु किहल्यै सखुी हुदँनै।
22 आफ्नो मनलाई सन्न रा ु नै सब भन्दा असल औषधी सवेन गन ुर् हो।

दःुखकेो मनले ह ीहरू पिन नरम पा रिदन्छ।
23 एकजना द ु मािनसले न्याय िबगार्नको लािग गोप्य त रकाले घसू िदन्छ।
24 ठीक िवचार भएको मािनसले सधै ज्ञानको िबषयमा सोिचरहन्छ तर मखूर्

मािनसले सधैं टाडा-टाडा ठाउँको सपना दखे्छ।
25 मखूर् छोरोले उसको बाबलुाई शोक िदइरहन्छ, अिन आफूलाई जन्म िदने

आमालाई पीर माकार्मा पाछर्।
26 अन्याय नगरी दण्ड िदन ु गल्ती हो। यसरी नै ईमानदार अगवुाहरूलाई ठीक

काम गरे बापत सजाय िदन ु अनिुचत हो।
27 एकजना ज्ञानी मािनस सिजलै रसाउदँनै। ज्ञानी मािनसले होिशयारिसत शब्द

योग गद बात माछर्।
28 चपुचाप बसे मखूर्लाई पिन ज्ञानी ठािनन्छ अिन जसले उसको मखुतालाई

बन्द राख्छ ऊ िववकेी दे खन्छ।

18
1 एक्ले ब े मािनसले उसका आफ्नै स्वाथ इच्छाहरू परूा गनर् खोज्छ। उसले

िववकेपणूर् सल्लाहलाई िगल्ला गछर्।
2 मखूर् मािनसले अकार्को अितर् सनु्न रूचाउदँनै। त्यस्तो मािनसले उसको आफ्नै

मा िवचार गनर् चहान्छ।
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3जब द ु ता आउँछ, तब घणृा पिन आउँछ, अिन अपमानिसत बदनाम आउँछ।
4 मािनसका बचनहरू गिहरो पानी झैं हुन,् ज्ञानको ोत एउटा बगे्ले बग्ने झरना

झैं हो।
5 एकजना दोषी मािनसको पक्ष लएर िनद ष मािनसलाई अन्याय गन ुर् अत्यन्तै

अनिुचत हो।
6 मखूर्हरूको ओंठहरूले बहस ल्याउछँ उसको मखुले थप्पड खोज्छ।
7 मखूर्को मखुले उस मािथ िवपि ल्याउछँ, उसको ओठहरू एउटा पासो जस्तै

हो उसको आफ्नै जीवनलाई समात्छ।
8 मािनसहरू सधैं बदनाम गराउने झटूा कुराहरूले बहकाउने मानिसको मखुबाट

सनु्न मन पराउँछन, अिन त्यस्ता कुराहरू मीठो भोजन झैं पटे िभ जान्छन।्
9 यो िन य हो िक जसले आफ्नो काम अल्छी ग र गछर्, त्यो सवर्नाश गनको

भाइ जि कै हो।
10 परम भकुो नाम एउटा दढृ िकल्ला झैं हो, धम हरू यसिभ कु न ्र सरुिक्षत

रहन्छन।्
11 एकजना धनी मािनसको सम्पि उसको िन म्त ब लयो िकल्ला झैं हो, उसले

यसलाई अग्लो पखार्ल जस्तो स म्झन्छ।
12 मािनसको पतन हुन ु अिघ उसको मनमा अहकंार आउँछ तर न ता आदरको

अिघ आउँछ।
13 जसले कुरा सनु्न अिघ उ र िदन्छ ऊ झमलेा गराउँने मखूर् हो।
14जब मािनस िबमारी हुन्छ उसको आत्माले उसलाई बीमार सहने श िदन्छ,

तर चोट लगकेो आत्मालाई कसले सहन सक्छ?
15 एकजना िववकेशीलले मािनसले सधैं केही चीज िसक्न चाहनँ्छ। एउटा

ज्ञानी मािनसले ज्ञान लन ध्यान िदएर सनु्छ।
16 उपहारले एकजना मािनसको िन म्त ढोका उघार्छ, अिन त्यो मािनस

महापरुूषहरूको सामनु्ने पगु्न सक्छ।
17 आफ्नो मु ाको बारेमा बोल्ने पिहलो मािनस, अक मािनसबाट केरकार

नहुञ्जलेसम्म सही जस्तो लाग्छ।
18 गोला हालरे झगडा मो टन्छ अिन श शाली ित- न् हरूलाई छु ाइन्छ।
19 यिद साथीलाई अपमान गरेर उसलाई मनाउन ु एउटा ब लयो पखार्लले

घे रएको शहरलाई कब्जा गन ुर् भन्दा गा ो पछर्।
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20 आफ्नो मखुको फलले मािनसले पटे भछर्, जे उसको ओठले उत्पन्न गछर्
त्यसमा ऊ सन्त ु हुन्छ।

21 आफैं ले बोलकेो शब्दहरूले आफैं लाई जीवन अथवा मतृ्य ु बोलाइ िदन्छ।
यसथर् बोल्न ु मन पराउने मािनसले आफूले बोलकेो शब्दहरूले के ल्याँउछ स्वीकान ुर्
तत्पर रहन ु पछर्।

22जसले प ी भटेछू उसले उ म कुरो भटेयूो। परम भबुाट उसले अन ु ह ा
गरेको छ।

23 गरीब मािनसहरूलाई दयाको िभक्षा चािहन्छ तर धनी मािनसहरूले ख ो
जवाफ िदन्छन।्

24 धरैे िम हरू भएको मािनसले आफैं लाई हानी गछर्, तर कुनै िभ यस्तो पिन
हुन्छ जो आफ्नै दाज्यभुाई भन्दा पिन िव ासी हुन्छ।

19
1 कु टलता पणूर् योग गन मखूर् भन्दा िनष्कलकं गरीब असल हो।
2 िबनाज्ञान उत्साहीत हुन ु रा ो होइन। यिद ितमी धरैे हतार गछ भने िवराउने

छौ।
3मािनसले आफ्नै भलूले आफ्नो जीवन न पाछर्, तर त्यसको दोष परम भलुाई

लगाउछँ।
4 धनले धरैे िम हरू बनाउछँ, तर गरीबलाई आफ्नै िभ ले पिन त्यािग िदन्छ।
5 झटूो गवाहीले सजाय पाउछँ नै अिन जनु मािनस झटूो बो लरहन्छ त्यो बाँच्न ु

स ै न।
6 धरैे मािनसहरूले शासकको िनगाह खोजछन ्अिन त्यकेले उदार मािनसको

साथी बन्न चाहन्छ। अिन असल मािनसको िम हुन चाहन्छ।
7 गरीब मािनस िसत आफन्तहरू पिन टक् टिकन्छन।् साथी भाइहरू पिन त्यस

गरीब मािनस दे ख पर-पर ब चाहन्छन।् उसले जित नै िब न्त गरोस ् कसलैे
सहायता गदन।

8 ब ु ा गनले आफ्नै जीवनलाई माया गछर्। जसले आफ्नो समझ श
बढाउँछ ऊ सधैं उन्नित ग ररहन्छ।

9 एकजना झटूो गवाही िदनलेाई दण्ड िदइने छ। जसले झटूो बोल्छ त्यो ध्वशं
हुनछे।

10 मखूर् धनी हुनहुुदँनै यस्तै कार एकजना नोकरले राजकुमारमािथ शासन गन ुर्
हुदँनै।
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11 ज्ञानी मािनस रसाउनमा िढलो हुन्छ अिन गल्ती गनलाई क्षमा िदन ु उसको
यशको लािग रा ो हुन्छ।

12 राजाको ोध िसहंको गजर्न जस्तो हो, अिन उसको िनगाह घाँसमा परेको
शीतको थोपा जस्तो हो।

13 मखूर् छोरो बाबकुो लािग िवनाशको बाढी हो, अिन झगडाल ु प ी िन य पानी
चहुुने घर जस्तै हो।

14 धन सम्पि तथा घर आफ्नो आमा-बाबबुाट पाइन्छ, तर िववकेशील प ी
चािह ँ परम भबुाट आउँछे।

15अल्छीपनले गिहरो िन ा लगाँउछ, अिन अल्छी मािनस भोक भोकै रहन्छ।
16 जसले काननू मानरे चल्छ उसको जीवन सरुिक्षत हुन्छ, तर जसले आफूले

के गय त्यसको िवषयमा वास्ता गदन भने त्यो मनछ।
17 गरीब मािथ दया गन ुर् परम भलुाई सापट िदन ु हो। अिन परम भलुे उसलाई

िफर् ता ितन ुर् हुनछे।
18 सिु ने आशा अझै छ भने ित ो छोरालाई िशक्षा दऊे न भने ितमीले उसको

मतृ्यकुो लािग सहयोग गरेका हुनछेौ।
19 यिद कसलैाई सिजलै रीस उठ्छ भन,े उसले त्यसको मलू्य चकुाउन ु पछर्।

यिद ितमी उसलाई बचाउछँौ भने उसले त्यो गल्ती दोहयार्इरहन्छ।
20 उपदशे सनु अिन अनशुासीत भई बस। यस कार अन्त्यमा ितमी ज्ञानी

हुनछेौ।
21 मािनसले हृदयमा अनकेौं कुराहरू गनर् भनी सोच्छ, त्यही हुन्छ जो

परमे रले चाहन ु हुन्छ।
22 िव ासले मािनसलाई आनन्दायक बनाउछँ, यसकारण झटू हुन ु भन्दा गरीब

हुन ु नै असल हो।
23 परम भु ितको डरले जीवन िदन्छ र ा का आवश्यकताहरू परूा हुन्छन

अिन दःुखले उसलाई छुन सक्दनै।
24 एकजना अल्छेले उसको हात भाडा िभ हाल्छ, तर उसले त्यसलाई उठाएर

आफ्नो मखुमा पयुार्उदँनै।्
25 मखूर्लाई सजाय दऊे तािक अनभुव नभएकाहरू िववकेशील होउन।्
26 जसले आफ्नो बाबलुाई नरा ो वहार गछर्, अिन आफ्नो आमालाई टाढा

खे ऊ लाजमद कलिंकत छोरा हो।



19:27 xxxvi िहतोपदशे 20:12

27 हे मरेो छोरो, यिद ितमीले अनशुासनलाई ध्यान िदन छाड ्यौ भने ितमी ज्ञानी
वचनहरूबाट पिन टािढन्छौ।

28 झटूो गवाहीले न्यायको खल्ली उडाउँछ। द ु मािनसहरू ारा भनकेा
कुराहरूले अझ द ु ता मा बढाउँछ।

29जसले आफैं लाई अरू भन्दा असल सम्झन्छ उसले सजाय भोग्न ु पछर्। त्यस्तो
मखूर्हरूले कुटाई भटे्छन।्

20
1 दाखरस उपहास ग रने बस्त ू हो, िनगार चािह ँ एउटा झगडा ल्याउने चीज हो।

जो यसको भावमा पछर् ऊ ज्ञानी हुने छैन।
2 राजाको ोध िसहंको गजर्न झैं हो, जसले उसलाई ोिधत बनाउछँ आफ्नो

जीवनलाई खतरामा पाछर्।
3 झगडा गनर् अस्वीकार गन मािनस आदरणीय हुनछे तर मखूर् मािनस त सदवै

झगडाको लािग तत्पर रहन्छ।
4 एउटा अल्छे मािनसले शरद ऋतमुा खते जोत्दनै, समयमा उसले अन्नहरू

खोज्छ अिन त्यहाँ केही हुदँनै।्
5 मािनसहरूको हृदयमा रहकेा कुराहरू गिहरो कुवाको पानी जस्तै हुन,् तर

समझदार मािनसले त्यो तानरे िनकाल्छ।
6 धरैे मािनसहरूले भन्ने गछर्न ितनीहरू िव ास योग्य मािनस छन,् तर

िव ासनीय मािनस कसले भटेनू सक्छ?
7 एकजना धम मािनस सधै ईमान्दारी पवूर्क बास्छ र उसका नानीहरूलाई पािछ

फायदा पयुार्उछँ।
8 जब राजा उनका मािनसहरूको न्याय गन ुर् बस्छन ् उनले द ु तालाई आफ्नै

आखँाले छानिबन गछर्न।्
9 के कसलैे म श ु छु भिन दावी गनर् सक्छ? के कुनै मािनसले दावी गनर् सक्छ

की ऊ आफ्नो पापबाट श ु हुन सक्छ?
10 परम भलुे त्यो तौल र नापहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ जनु बठेीक छन।्
11 एउटा बालकलाई उसको चाल-चलनबाट पिन जान्न ु सिकन्छ उसको
वहार असल छ की छैन।
12 परम भलुे दे े आखँा र सनु्ने कान दबुलैाई सिृ गन ुर् भयो।
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13 यिद ितमी धरैे स ु मन पराउछौं भनें। ितमी गरीब हुने छौ। जागा रहो अिन
ितमीसगं शस्त खाने कुरा हुनछे।

14 रा ो छैन! यो रा ो छैन! भन्दै ाहकले िकन्छ तर पिछ उसलेभाउ कसकेोमा
आफैं लाई शसंा गछर्।

15 सनु अिन धरैे लालमिणहरू छन,् तर ज्ञानीको भाषण, िनखरु गहना हो।
16 एउटा अप रिचत मािनसलाई उधारो िदन्छौं भने उसको कोट बन्धक लऊे।

िन त होऊ की उसले ितमीलाई ती िवदशेीहरूको बन्धकको रूपमा केिह िदन्छ।
17 छल ग र कमाएको अन्न खान मीठो लाग्छ, तर अन्तमा त्यसले मखुभरी

ढुङ्गा चपाए जस्तो हुन्छ।
18 कुनै योजना बनाउन ु अघी रा ो सल्लाह गन ुर्। यिद य ु मा जान ु छ भने असल

मागर्दशर्न लन।ु
19अकार्को गोप्यनीय कुराहरू भन्ने मािनसलाई भरोसा गनर् सिकँदनै। यसथर् धरैे

बोल्ने मािनसबाट जोिगएर बस।
20 यिद कुनै मािनसले आफ्ना आमा-बाबलुाई सराप्छ भने उसको ब ी राती

अन्धकारको बीचमा िनभ्ने छ।
21 यिद ितमी िसत भएको सम्पि ितमीले िछटो िछटो र सिजलै हािसल गरेको

भए यो अन्तमा आिशषपणूर् हुनछैेन।
22 यसो नभन, “म द ु को बदला लनछुे।” परम भकुो िन म्त पखर् अिन उहाँले

ित ो रक्षा गन ुर् हुनछे।
23 परम भलुे गलत तौललाई घणृा गन ुर् हुन्छ अिन झटूा तराजहूरू असल

होइनन।्
24 मािनसले चाल्ने त्यके कदम नै परम भलुे तोक्न ु हुन्छ। तब मािनस कसरी

जान्दछ िक उसको जीवनमा के परी आउँछ।
25 परम भलुाई भाकल गनर् अिघ नै सोचरे भाकल गन ुर्, पिछ पछुताउन ु नपरोस

िक “मलैे यस्तो भाकल नगन ुर् पन रहछे।”
26 एकजना ज्ञानी राजाले द ू हरूलाई भसू िनफाने झैं गरी छु ायाउनछन ्अिन

ितनीहरूलाई सजाय िदन्छन।्
27 एकजना मािनसको आत्मा परम भकुो िदयो हो जसले उसको आत्माको

गिहराई दखेाउछ।
28यिद राजा िव ासी र सत्यवादी छन भ्न,े उसले श सरुिक्षत रा ुसक्छन।्

उसको िव ासनीयताले उसको राज्य ब लयो रा े छ।
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29 एकजना जवान मािनसको गौरव उसको बल हो, अिन एउटा बढूो मािनसको
गौरव उसको फूलकेो केश हो।

30 कुटाइले चोट पयुार्उ र खराबी हटाउछँ अिन मकु्कारहरूले िभि जीवलाई
सफा गछर्।

21
1 राजाको हृदय परम भकुो हातमा हुन्छ, र त्यो खोलाको पानीझैं जता पायो उतै

उहाँले बगाइ िदन ु हुन्छ।
2 मािनसले आफ्नो नजरमा आफ्नो सम्पणूर् वहार सही दखे्छ। तर परम भलुे

हृदयमा के छ त्यो जाँच गन ुर्हुन्छ।
3 ब लदानहरू भन्दा, मािनसहरूले सही अिन न्याय काम गन ुर् परम भकुो िन म्त

अिधक महत्वपणूर् हुन्छ।
4 घमण्डी आखँा अिन गवर्ले भ रएको मन पाप हो, र ियनीहरूले द ु मािनसको

द ु ता िचनाउन दीपको सलदेोको काम गछर्न।्
5 लगनशीलको योजनाहरूले मािनसहरूलाई लाभ गराउँछ, र हतार गनार्ले

िन य द र ता ल्याउछँ।
6 झटूो बोलरे कमाएको सम्पि वाफ झैं अ स्थर हुन्छ अिन त्यो घातक पासो

बिनन्छ।
7 द ु मािनसहरूले गरेको नरा ो कामले ितनीहरूलाई ध्वशं पाछर्। जनु सगंत छ

त्यो गन ुर् यी मािनसहरू अस्वीकार गछर्न।्
8 द ु मािनसहरू सधैं अकार्लाई ठग्ने हुन्छन ् तर असल मािनसहरू ईमान्दार र

न्याय सगंतका हुन्छन।्
9 एउटी झगडाल ु प ी िसत घर िभ ब ु भन्दा शा न्त िसत घरको एककुनामा

ब ु शा न्तमय हुन्छ।
10द ु मािनसहरू सधैंखराब काम गनर् खोज्छन अ्िन ितनीहरूले व रप र भएका

मािनसहरूलाई दया दखेाउदँनै।
11 द ु मािनसहरूले सजाय पाउदँा सरल मािनसहरूले ज्ञान पाउछँन।् जब

ब ु मानी मािनसहरूलाई अनशुािशत बनाइन्छ ितनीहरू अझैं ज्ञानी हुन्छन।्
12 परम भलुे द ु मािनसहरूको घर मािथ नजर रा ु हुन्छ अिन द ु

मािनसहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुन्छ।
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13 यिद कुनै गरीब मािनसले पकुादार् कसलैे कान थनु्छ भने उसले पकुादार् पिन
कसलैे सनु्दनै।

14 ग ु रूपले िदइएको उपहारले रीस शान्त पाछर्। लकुाएर िदएको घसूले अझै
डरलाग्दो ोधलाई पिन शान्त पा रिदन्छ।

15 न्यायले इमान्दार मािनसहरूलाई आन न्दत तलु्याँउछ, तर कुकम हरूलाई
यसले भयिभत पाछर्।

16 जो मािनस समझदारीको मागर्बाट बरा लन्छ ऊ अन्तमा मतृ मािनसहरू सगँ
समा हुन्छ।

17जसले सखू-भोगलाई मे गछर् ऊ द र बन्छ। जसले दाखरस अिन तलेलाई
मे गछर् ऊ धनी हुन ु सक्दनै।्
18 एउटा द ु मािनस एउटा धम मािनसको िन म्त उ ारक हुनछे,अिन त्यसरीनै

एउटा अिव ासी मािनस इमान्दार मािनसको िन म्त हुनछे।
19 िछटो रसाउने र झगडले ु स्वभाव भएकी प ी िसत ब भुन्दा िनजर्न

मरूभिूममा रहन ु असल हुन्छ।
20 ब ु मान मािनसले आफूलाई चािहने चीजहरू सचंय गरेर राख्छ भन,े मखूर्ले

यो सबलैाई खाने र खचर् गनछ।
21जो इमान्दार जीवन जीउछ र िव ास दखेाउछँ उसले असल जीवन, सम्पि

अिन आदर आजर्न गछर्।
22 एकजना ज्ञानी मािनसहरूले सश सनेाहरूको शहर आ मण गरे अिन

उनीहरूको सरुिक्षत र भरपद िकल्लालाई ध्वशं ग र िदए। ज्ञानी मािनसलाई कुनै
कुराको अफ्ठेरो पदन।

23जसले आफ्नो मखु र िज ोलाई िनयन् णमा राख्छ उसले आफैं लाई क बाट
रक्षा गछर्।

24 जो मािनस जसले आफूलाई अरू मािनसहरू भन्दा े ठान्छ त्यो घमण्डी
हो अिन उसलाई “ खल्ली उडाउनवेाला” नाम ारा बोलाइन्छ, उसले अत्यन्त
घमण्डकासाथ काम गछर्।

25 एउटा अल्छे मािनसको लालसाले उसलाई माछर्, िकनभने उसको हातहरूले
काम गनर् अस्वीकार गछर्न।्

26 लोिभ मािनसले उसका सबै िदनहरू धरैे पाउनँे इच्छ गद िबताउँछ, तर धम
मािनसले उदारता पवूर्क िदन्छ।
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27 द ु मािनसले चढाएको ब लदान त्यसै पिन परमे रले घणृा गन ुर् हुन्छ,
त्यसमािथ पिन द अिभ ायले चढाएको त झन घिृणत हुन जान्छ।

28 झटूो साक्षीहरूको नाश हुन्छ, तर एकजना मािनस जसले सवाधानी पवूर्क
सनु्छ ऊ सधैंको िन म्त बोल्छ।

29 एउटा द ु मािनसले अिववकेी अिन साहसी कायर्हरू गछर् तर एउटा इमान्दार
मािनसले उसको कायर्हरूमा सोच िवचार गछर्।

30 कुनै पिन यस्तो ज्ञान अथवा समझ श अथवा सल्लाह छैन जसले
परम भलुाई िज सक्छ।

31 मािनसहरूले लडाईं िज हात-हितयार तथा घोडा तयार पानर् सक्छन, तर
ितनीहरूलाई िवजय अथवा पराजय परम भलुे नै िदन ु हुन्छ।

22
1धन सम्प ीको मा लक हुन ु भन्दा सम्मान पाउन ु असल हो। सम्मािनत हुन ु सनु

चाँदी भन्दा उ म हो।
2 सबै परम भकुा सिृ हुन यसथर् कुन धनी कुन गरीब बराबरी हो।
3 एउटा ब ु मान मािनसले क लाई पिहले नै दखेरे यसबाट अिघ नै तिकर् न्छ,

तर अनभुव नभएका मािनसहरू िसधै ती क हरूमा पछर्न अिन दःुख पाउछँन।्
4 न बन अिन परम भलुाई आदर गर, तब ितमीहरू बाच्नछेौ अिन धन र

सम्मान पाउने छौ।
5 द ु मािनस नाना थरीका फंदामा पछर्, तर आफ्नो आत्माको पवार्ह गन मािनस

यस्तो क दे ख टाडो बस्छ।
6 नानीहरूलाई सही जीवन िनवार्ह गन ुर् सानै बाट िसकाउन ु पछर्, तब त्यो नानी

बढे पिन त्यही कारले जीवन यापन ्गछर्।
7 धनी मािनसहरूले गरीब मािनसहरूलाई शासन गछर्न ् अिन उधारो लनहेरू

उधारो िदनहेरूको कमारा बन्छन।्
8 अन्याय रोप्ने मािनसले आफन्तको वाली काट्छ अिन उसको अत्याचारी

शासनको अन्त हुन्छ।
9 एकजना उदार योग्य मािनसले आिशष ू पाउछँ। उसले आिशष ू पाउछँ िकनभने

उसले आफ्नो भोजन गरीबलाई िदन्छ।
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10 यिद कुनै मािनसले अरूलाई खसी गछर् भने उसलाई त्यहाँबाट बल लगाएर
िनकाली दऊे। जब ऊ मािनस नै हट्छ झगडाहरू जान्छ र अिन लडाईं र अपमानहरू
पिन सिकन्छ।

11 एउटा मािनस जसले श ु हृदयलाई मे गछर्, जसको बोलीवचन करूणामय
हुन्छ, ऊ राजाको िम हुनछे।

12 परम भलुे सत्यता मािथ पहरा िदन ु हुन्छ, अिन अिव ासी मािनसहरूले
भनकेा कुराहरूलाई िवफल बनाउन ु हुन्छ।

13अलछे मािनसले भन्छ, “िसहं बािहर बिसरहकेो छ,” अथवा “म गल्लीमा
मा रनछुे।”

14 िभचारी पापको जाल हो यसथर् परम भु यस्तो जालमा फँ िेसत अत्यन्तै
ोिधत हुनहुुन्छ।
15 नानीको मनका मखूर्ता रहकेो हुन्छ। अनशुसनको डण्डाले यस मखूर्तालाई

ऊबाट भगाइन्छ।
16 आफ्नो धन बढाउन ु जसले गरीबलाई ठग्छ अिन धनी मािनसलाई उपहार

चढाउँछ भने ती दवुै जना पिछ द र हुन्छन।्
तीस ज्ञानपणूर् भनाईहरू

17 रा ोसगं ध्यान दऊे, म के भन्छु सनु। म ितमीहरूलाई त्यो ज्ञान िशकाउने छु,
जनु ज्ञानी मािनसहरूले मलाई िदएका छन।् मलैे त्यो िशक्षाहरूबाट िसकें । 18 यिद
ितमीले यी कुराहरू याद राख्यौ भने असल हुनछे। यी वचनहरू भन्न ु सक्यौ भने
ितमीलाई सहायता हुनछे। 19 अब म ितमीलाई ती कुराहरू नै िसकाउनछुे र म
चाहन्छु, िक ितमीले परम भुमािथ भरोसा गर। 20 ित ो लािग मलैे तीसओटा नीित-
वचनहरू लखेकेोछु, यी सबै ज्ञान र उपदशेका वचनहरू हुन।् 21यी वचनहरूलेसत्य
र महत्वपणूर् कुराहरू िसकाउँछ। तब ितमीलाई जसले पठाउन ु भएको छ उहाँलाई
सही जवाफ िदन सक्छौ।

— 1 —
22 गरीबलाई शोषण नगर िकनभने ितनीहरू गरीब छन,् अिन गरीबलाई

अदालतमा न्यायबाट ब ञ्चत नगर 23 परम भलुे ितनीहरूको मु ाको पक्ष लन ु
हुन्छ, अिन उहाँले ितनीहरूको जीवन लन ु हुनछे जसले उनीहरूलाई लटु्छन र
शोषण गछर्न।्

— 2 —
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24 झ ै रसाउने मािनसिसत िम ता नजोड। िसितिमित रसाउने मािनसिसत
सगंत नगर। 25 न भने ितमीले उसको बाटो जान्ने छौ र फन्दामा फँ े छौ।

— 3 —
26 किहल्यै कसकैो िजम्मवारी लने नहोऊ अकार्ले लएको ऋणको लािग

जमानी नबस।् 27 ितमीले त्यो ऋण चु ा गराउन ु नसके िनमीकहाँ भएको सबै
गमुाउन ु पनछ। ितमीले आफ्नो ओढने ओ ाउने सम्म गमुाउन ु पनछ।

— 4 —
28 ित ो जमीन जसमा िसमाना ित ा पखुार्हरूले कोरेका हुन, त्यो िसमाना

किहल्यै ह ल्लन नदऊे।
— 5 —

29यिद कोही मािनस आफ्नो काममा िनपणु छ भने ऊ राजाको सवेा गन योग्यको
हुन्छ। उसले निचनकेा मािनसहरूको सवेा गदन।

23
— 6 —

1 यिद ितमी कुनै अिधकृतिसत भोजनमा बसकेो छौ भने याद राख ितमी कसको
अिघ छौ। 2 ितमी धरैे खाने गथ्य भने पिन ितमीले आफूलाई िनयन् णमा रा ु
पछर्। 3 उसको स्वािदलो भोजन ारा प रक्षीत नहोउ िकनभने उसको भोजन छलपणूर्
हुन्छ।*

— 7 —
4 धनी बन्न चे ा गद आफैं लाई नथकाऊ। यिद ितमी ब ु मानी छौ भने ितमीले

यस्तो गनर् बन्द गर। 5 धन-सम्पि हदेार्-हदेार् शषे भएर जान्छ। धन सम्पि आफ्नो
पखंटेा फैलाएर उडरे जाने चरा झैं आकाशमा जान्छ।

— 8 —
6 एउटा कञ्जसू मािनस िसत भोजन नखाऊ। उसको घरमा पकाएको स्वािदलो

भोजनको इच्छा नगर। 7 त्यो यस्तो मािनस हो जो आफ्नो भोजनको मोल लगाई
* 23:3: …
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रहन्छ। ितमीलाई त भन्छ, “ितमी खाऊ, मस्त भई खाऊ,” तर त्यो उसको
मनिभ बाट भनकेो होइन। 8 ितमीले अ लकित खाएको पिन उके ल िदने छौ अिन
ितमीले उसलाई गरेका शसंाहरू थर् भएर जान्छन।्

— 9 —
9 मखूर्ले ित ा ज्ञानी वचनहरूलाई घणृा गछर्, मखूर्िसत कुरा नगर।

— 10 —
10 जमीनमा परुानो िसमाना भए त्यसलाई सान यास नगर। टुहुरा-टुहुरीहरूको

जमीन जबरजस्ती दखल नगर। 11 िकनभने परम भु ती अनाथहरूको श शाली
सरंक्षक हुन ु हुन्छ जसले अनाथहरूको पक्षमा ितमीिसत अदालतमा लडन ु हुन्छ।

— 11 —
12 ितमीहरूको िवचारलाई अनशुासनमा लगाऊ अिन ज्ञानको िशक्षाहरूमा ध्यान

दऊे।
— 12 —

13 आवश्यकता अनसुार नानीलाई सधैं सजाय दऊे। सजाय िददाँ त्यो मदन।
14 यिद ितमीले उसलाई सजाय िदयौ भन,े ितमीले उसलाई िचहानबाट रक्षा गन
छौ।

— 13 —
15 हे मरेो छोरो, ितमी ब ु मान ्भयौ भने म खशुी हुनछुे। 16 यिद ितमीले सही

कुराहरू गरेको सनु्न पाए म हृदयबाट नै खशुी हुने िथएँ।
— 14 —

17 पापीहरूको ईष्यार् नगर। तर सबै समयमा, परम भलुाई सम्मान गर। 18 तब
ित ो एउटा भिवष्य हुन्छ, ित ो आशा किहल्यै हराउने छैन।

— 15 —
19 मरेो छोरो, सनु र ज्ञानी बन! सधैं सही बाटोमा िहडने कुरा ख्याल गर।

20धरैे भोजन गन तथा दाखरस िपउँने मािनस िसत िम ता नराख। 21जनु मािनसले
धरैे खान्छ अिन धरैे िपउँछ भने गरीब हुन्छ। उसको उडाइले उसलाई थो ो लगुा
लगाउने बनाई िदन्छ।

— 16 —
22 ित ा बाब ु जसले ितमीलाई जीवन िदए उनको बचनहरू सनु। ित ी आमा

भनरे उनलाई हलेा नगर। 23सत्यतालाई िकन अिन यसलाई नबचे। ज्ञान,अनशुासन
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अिन समझ श लाई पिन िकन। 24 इमान्दार मािनसका बाब ु अित सखुी मािनस
हुन। यिद कुनै मािनसको ब ु मान नानी छ, भने त्यस नानीले घरमा खशुीयाली
ल्याउछँ। 25 यसथर् ित ा आमा-बाब ु ितमी िसत खशुी भई बसनु।् ित ी आमाले
आनन्द पाउन।

— 17 —
26 हे मरेो छोरो! म जे भन्दछुै अ लक ध्यान िदएर सनु। मलैे भनकेा कुराहरू

स्वीकार गर। 27 एउटी वशे्या एक गिहरो खाडल जस्तो हो एक िभचा रणी ी,
एक साँधरुो इनार जस्तो हो। 28 एउटा खराब आइमाई डाँकुले झैं बाटो ढुकेर वस्छे
अिन धरैे मािनसहरूलाई अिव ासी बनाउछेँ।

— 18 —
29-30 कसको दयनीयता छ? कसको दःुख छ? को क मा डुबकेोछ? को

झगडा टंटामा फँसकेोछ? िबना कारण कसले चोट पाएको छ? कसको आखँा राता
भएका छन?् ितनीहरू ती हुन ्जो रात िदन दाखरसको सवेनमा िबताउछन अिन जो
िमि त म चा भोजनहरूमा जान्छन।्

31 दाखरस ारा दाखको रातो रंग ारा यसको प्याला िभ को चमक ारा
सम्मोिहत नहोऊ। यो िबना अवरोध घाँटीबाट तल स्वा ै जान्छ। 32 तर अन्तमा
यसले सपर्ले झैं डस्छ गोप्य िवष भएको िवषाल ु सपर्ले झैं डस्छ गोप्य िवष भएको
िवषाल ु सपर्ले झैं डस्छ।

33 ितमीले िविच चीजहरू दे े छौ। ान्त िवचार, ित ो मनमा कू े छन।्
34 ितमीलाई यस्तो लाग्नछे महासमु को मािथल्लो सतहमा सिुतरहछेौ, ितमी जहाज
मािथ सिुतरहछेौ। 35 ितमी भन्छौ ितनीहरूले मलाई िहकार्ए मलैे अनभुव ग रन,ँ
ितनीहरूले िपटे तर मलाई थाहा भएन। म कित वलेा ब्य ूझँन्छु? म जान्छु अिन
अकार् म िपउँछु।

24
— 19 —

1 द ु मािनसहरूको डाह नगर। ितनीहरूको सगंतको इच्छा नगर। 2 ितनीहरू
आफ्नो हृदयमा नरा ा योजनाहरू मा रच्छन।् ितनीहरू अरूलाई कसरी क िदने
त्यस िवषयमा मा विकरहकेा हुन्छन।्

— 20 —
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3 एउटा घर ज्ञान ारा िनमार्ण ग रन्छ र समझश ारा यसलाई रा ो स्याहार
ससुार ग रन्छ। 4 अिन ज्ञान ारा यसको भण्डारकोठाहरू िवरल बहुमलू्य अिन
असल चीजहरूले भ रन्छन।्

— 21 —
5 एकजना ब ु मान मािनस, एउटा बलवान मािनस भन्दा असल हो। एकजना

ज्ञानी मािनस महान श भएको मिनस भन्दा असल हो। 6 यसकारण ितमीले
लडाई लडन। अिघ सावधानी पवूर्क योजनाहरू बनाउन ु पछर्। यिद ितमी िवजयी
हुन ु चहान्छौ भने ितमीले धरैे सल्लाहकारहरूको सल्लाह लनपुछर्।

— 22 —
7 मखूर् मािनसले ज्ञान के हो बझु्न स ै न शहरको फटकमा बसरे कुनै महत्वपणूर्

िवषयमा तकर् ग ररहकेो समय मखूर् मािनसले केही बोल्न स ै न।
— 23 —

8 द ु षडयन् सधैं ग ररहन्छौ भन,े मािनसहरूले ितमीलाई जाल रच्ने भिन
बोलाउँछन।् 9 मखूर् मािनसले गनर् चाहकेा कुरा पापपणूर् मा हुन्छन।् मािनसहरूले
यस्तालाई घणृा गछर्न ् जसले अन्य मािनसहरू भन्दा आफूलाई मािथल्लो तहको
सम्झन्छ।

— 24 —
10 यिद ितमीले आफैं लाई सकंटको समयमा कमजोर दखेाउछँौ भन,े ितमी

साच्चै नै कमजोर हौ।
— 25 —

11 यिद मािनसहरू कसलैाई मान दाऊमा रहकेो पाए ितमीले त्यस मािनसलाई
बचाउने भरमग्दरु यास गन ुर् पछर्। 12 यिद ितमीले भन्छौ “हरे, हामीहरूलाई यो
किहल्यै थाहा िथएन” के उहाँ जसले मािनसहरूको हृदयहरूलाई जाँच गन ुर् हुन्छ
यो सत्यतालाई जान्न ु हुन्न र? उहाँ जसले मािनसहरूको आत्माहरूलाई पहारा िदन ु
हुन्छु यसको बारेमा जान्न ु हुन्न र? अिन उहाँले त्यके मािनसलाई उसको काम
अनसुार दण्ड िदनहुुनछे।

— 26 —
13 हे मरेो छोरो, मह उपभोग गर, यो असल हो, यो मखुमा अित नै ग ु लयो

हुन्छ। 14 यसरी नै यो पिन ितमी जान िक त्यो ित ो आत्मा ज्ञानमा रमाउँछ। यिद
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ितमीले यो ज्ञान ा गय भने ित ो भिवष्य हुनछे, ित ो आशा किहल्यै हराउने
हुदँनै।

— 27 —
15 एकजना चोर झैं होऊ जसले धम मािनसको घरमा छापा माछर् अिन यसबाट

िचजिबचहरू लटेुर लान्छ। 16 धम मािनस सात पल्टसम्म लडे पिन ऊ फे र
उठ्छ। तर द ु मािनसहरूलाई दःुख क ले लडाउछँ।

— 28 —
17श ु हादार् पिन खशुी नहोउ। श लुे ठोक्कर पाउदँा ितमी खशुी नबन। 18यिद

ितमीले यसो गर्य भने परम भलुे चाल पाउन ु हुनछे अिन उहाँ ितमी िसत िनरास हुन ु
हुनछे र यस्तो हुन सक्छ िक ित ो श लुाई नै उहाँले सहायत गन ुर् हुन्छ होला।

— 29 —
19 द ु मािनसहरूको कारणले गदार् ोिधत नबन; द ु हरूको डाहा नगर,

20 िकनभने द ु मािनसहरूको भिवष्य छैन, ितनीहरू एउटा ब ी झैं िनभ्नछेन।्
— 30 —

21 ह!े मरेो छोरा, परम भकुो अिन राजाको डर मान ् अिन िव ोहीहरूसगँ
किहले स म्म लत नहोऊ। 22 िकनभने त्यस्ता मािनसहरू एकसी नािसनछेन। अिन
ितमीलाई थाहाँ हुदनै िक कस्तो खालको क परमे र र राजाले ितनीहरूमािथ
ल्याउने छन।्

23 यी ज्ञानी मािनसहरूका वचनहरू हुनः न्याय गदार् पक्षपात गन ुर् अनिुचत हुन्छ।
24 एकजना न्यायधीस जसले अपराधीलाई िनद ष भनी फैसला गछर् भने रा हरू
ारा ऊ ािपत हुनछे अरू रा हरू ारा ऊ िन न्दत हुनछे। 25तर जसलेअपराधीलाई

सजाय िदन्छ ऊ जनि य हुनछे र ऊ एकदमै धन्य हुनछे।
26 िनष्पक्ष वाक्य यस्तो चीज हो जसले मािनसहरूलाई आन न्दत तलु्याउछँ।

यो ओठमा लएको चमु्बन झैं हो।
27 पिहले बािहरी काम गर। खतेको काममा आफूलाई स्थािपत गर अिन त्यस

पिछ ित ो घर बनाऊ।
28 ित ो िछमकेीको िवरू कुनै न्याियक कारण िबना गवाहीहरू नदऊे झटूो

नबोल।
29 यसो नभन, “उसले मलाई जसो गय म उसलाई त्यस्तै गनछु! उसको कायर्

अनसुार म उसको बद्ला लने छु।”
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30 म एकजना अल्छे मािनसको भिूम भएर िहडदै आएँ। म एउटा िववकेहीन
मािनसको दाखबारी भएर िहडँ।े 31 त्यो भिूम काडाको झाडीले छोपकेो छ, जता ततै
बकेामको झार-पात उ केो छ। अिन ढुङ्गाको पखार्ल भत्केको छ। 32मलैे यसलाई
रा री हरेें, अिन यसको बारेमा िवचार गरे, मलैे बझुें अिन एउटा पाठ िसकें । 33 एक
िछनको सतुाईले अिन एक िछनको आरामल।े 34 द र ता अिन अभाव ितमी मािथ
सश मािनस झैं भएर आउनछे जसलाई ितमीले हराउन असक्षम हुन्छौ।

25
सलुोमानका केही अरू िहतोपदशेहरू

1 सलुमेानका यी िहतोपदशेहरू यहूदाका राजा िहजिकयाका नोकरहरूबाट
उतारेका हुन।्

2 परमे रको मिहमा चीजहरू लकुाउन ु हो अिन राजाको मिहमा चीजहरूको
जाँच गन ुर् हो।

3जसरी स्वगर् हामी मािथ छ र जमीन हामीबाट मिुन त्यसरी नै राजाको मन पिन
रहस्य मय हुन्छ हामी बझु्नै स ै नौं।

4 यिद चाँदीबाट अशु तालाई िनका लइयो भने िशल्पी सनुारले त्यसबाट सनु्दर
गहना बनाउन ु सक्छन।् 5 यस्तै कारल,े यिद द ु अिन बइेमान उपदशेकहरूलाई
राजाको उप स्थितबाट हटाइन्छ भन,े उसको शासन धम कता ारा सरुिक्षत हुनछे।

6 राजाको अिघ घमण्ड नगर, मखु्य मािनसहरूको महत्वपणूर् स्थान नओगट।
7 एकजना राजकुमारको सामनुमेा अपमािनत हुन ु भन्दा राजाले ितमीलाई “यहाँ
आइज” भनकेो असल हो।

8 न्यायक ार्लाई ितमीले दखेकेो कुरा तत्कालै नभनी हाल। यिद ितमी त्यसो
गदार् अक मािनसले ित ो कुरोलाई असत्य माण ग रिदए ितमी अप्ठेरोमा पनछौ।

9 ित ो कसै िसत दईु मत भए आपसमा नै िमलाई हाल अिन साथीको रहस्यको
कुरा कसलैाई नभन। 10 यिद ितमीले अकार्को रहस्य खो लिदयौ भने ितमी आफैं
लाजमा पनछौ र ितमी मािथ लागकेो ब ामी ितमीबाट किहल्यै मे टने छैन।

11 सही िचज सही समयमा भन्न ु एउटा सनुको स्याउ चाँदीको घरेामा जोडकेो
जस्तै हो। 12 एकजना झ बझु्ने मािनसको िन म्त ज्ञानी मािनसको हप्काई एउटा
श ु सनुको औंठी अथवा सब भन्दा रा ो सनुबाट बनकेो अन्यकुनै गहनाहरू जस्तो
मलू्यवान हुन्छन।्
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13 एक िव सनीय दतू सवंाद पठाउने मािनसको िन म्त बाली िभ याउने
समयको गरमिदनको शीतल पानी जस्तै हो उसले उसको मा लकको आत्मालाई
पनुः ताजगी गराउँछ।

14 कसलैे उपहार चढाउँछु भनी ितज्ञा गछर् तर चढाउँदनै भने त्यो बादल अिन
बतास जस्तै हो।

15धयैर्पणू र् कुराले राजालाई शान्त गराउँछ न बोली अत्यन्त श शाली हुन्छ।
16 मह खान ु स्वस्थको लािग असल हो तर यही धरैे खाए मािनस िवमारी हुन्छ।

17 त्यसरी न,ै आफ्नो िछमकेीको घरमा घरी-घरी नजान ु न उसले ितमीलाई घणृा
गनर् थाल्छ।

18 जसले उसको िछमकेीको िवरू झटूा साक्षी िदन्छ ऊ एउटा ला ी तरवार
अथवा एउटा तीखो काडझैं खतरा हुन्छ। 19 झटूो बोल्ने मािनस मािथ किहल्यै
भर नपन ुर्, त्यो मािनस क दायी दाँत तथा लङ्गडे ख ु ा जस्तै हो। र आवश्य ाको
समयमा धोका िदन सक्छ।

20शोकाकुल मािनसको अिघ खशुीयालीको गीत गाउन ु जाडो लागकेो समयमा
कसकैो शरीरको लगुा उता र िदन ु जस्तै हो। यो सोडामा िसकार् िमलाउन ु जस्तो हो।

21 ित ो श ु पिन भोकाएको भए उसलाई भोजन दऊे र ितखार्एको भए पानी
दऊे। 22 यिद ितमीले यसो गरयौ भने त्यो मािनस लाजमा पनछ। यो उसको टाउको
मािथ बल्दै गरेका कोइलाहरू रा ु बराबर हो अिन परम भलुे ित ो क्षितपिूतर् गन ुर्
हुनछे।

23उ रबाट वहने हावाले पानी बषार्उछ अिन त्यसरी नै िनन्दाले ोध जगाउछँ।
24 झगडाल ु स्वभाव भएकी प ीिसत घरमा वास गन ुर् भन्दा छाना मािथ ब ु

असल हो।
25 टाढा ठाउँ बाट आएको शभु समाचारहरू त्यि कै शीतल हुन्छ जित गम को

िदनमा प्यास र थिकत भएर िपएको पानी शीतल हुन्छ।
26 यिद असल मािनस दबुर्ल हुन्छ र द ु मािनसलाई प ाउँछ भने यो श ु

पानीमा फोहर िमिसन ु जस्तै हो।
27 मह पिन धरैे खाए िततो हुन्छ, त्यसरी नै धरैे मान नखोज।
28 आफैं ले आफैं लाई िनयन् णमा रा नसक्ने मािनस भत्केको पखार्ल भएको

शहर बराबर हो।
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26
ज्ञानले मखुर्हरूको िवषयमा भन्छ

1 ीष्म ऋतमुा िहउँ बर्षन ु रा ो होइन, बाली काटनूे समयमा पानी बर्षन ु ठीक
होइन अिन त्यसरी नै मखूर्लाई सम्मान गन ुर् अनिुचत हो।

2 ितमीले कसकैो हानी नगरी उसले ितमीलाई सराप्छ भने उसको त्यो ाप ितमी
मािथबाट कुनै चचंल चरा उडरे गए जस्तै हो।

3 जसरी घोडा चाबकुले काबमुा आउँछ, खच्चर लगामले आउँछ, त्यसरीनै
एकजना मखूर् डण्डाले काबमूा आउँछ।

4-5 मखूर्लाई त्यसको मखूर्ता अनसुारको उ र नदऊे, न भने ितमी पिन मखूर्
हुनछेौ।एउटा मखूर्लाई उसको मखूर्तापणू र् उ र दऊे तर पिन उसले आफैं लाई ज्ञानी
स म्झन्छ।

6मखूर्लाई दतू बनाई पठाउन,ुआफ्नो घ ुडँामा बन्चरोले हान्न ुअथवा जानी-जानी
िवपद ल्याउन ु जस्तो हुन्छ।

7 मखूर्को मखुमा एउटा िहतोपदशे हुन ु लङ्गडो मािनसका झु ण्डएका ललुा
गोडा जस्तै हो।

8 मखूर्लाई सम्मान गन ुर् त्यित नै खराब हो जित एउटा घयुें ोमा ढुङ्गा बाँध्न ु हो।
9 मखूर्ले केही िहतोपदशे कुरा गनर् चाहान,ु मातरे चरु भएको मािनसले हातमा

िबजकेो काँडा िनकाल्न ु खोज्न ु जस्तै हो।
10 कुनै मखूर्लाई अथवा निचनकेो मािनसलाई काम अ ाउन ु िवपद मोल्न ु हो।

ितमीलाई थाहा हुदँनै कता नोक्सान हुन्छ।
11 कुकुरले केही खाएर िबमार भयो भने त्यसले उल्टी गछर् औ केही समय

पिछ त्यही उल्टी खान्छ। मखूर् मािनस पिन त्यस्तै हो औ त्यसले पिन एउटै काम
घरी-घरी ग ररहन्छ।

12 यिद कोही मािनस ज्ञानी होइन तर आफैं लाई ज्ञानी मान्छ भने त्यो जि को
मखूर् अक हुदँनै।

13 अल्छेले भन्छ, “सडकमा िसहं बसकेोछ, यसकारण म घरबाट िनस्कन
स न।ँ”

14 अल्छे मािनस कही जाँदनै, ढोका आफ्नो कब्जामा अल्झरे यता उित
भइरहकेो झैं, अल्छे आफ्नो ओ ानमा यता उित प ल्ट रहन्छ।
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15 अल्छे मािनसलाई यित अल्छी लाग्छ िक उसलाई आफ्नो थालबाट गाँस
उठाउन ु पिन गा ो पछर्।

16 एउटा अल्छेले आफैं लाई ब ु मान सम्झन्छ। उसले आफैं लाई िववकेपणूर्
जवाफ िदने ती सात जाना ब ु मान मािनसहरू भन्दा पिन ज्ञानी सम्झन्छ।

17 दईुजना मािनसहरूको िववादमा पक्ष लन ु त्यित नै िवपद जनक हो जित
गल्लीमा कुकुरको कान तानरे िहडन।ु

18-19 िछमकेीलाई धोका िदन ु अिन त्यस पिछ त्यो “मलैे िदल्लगी गरेको”
भनरे भन्ने मािनस एकजना पागल मािनस जसले ाणनाशक काँडहरू हान्छ।

20 जसरी दाउरािवना आगो बल्दनै त्यसरी नै बदनाम गराउनलेाई हटाइन्छ भने
झगडा आफैं अन्त हुनछे।

21 जस्तो कोइलाले अगंारलाई अिन दाउराले ज्वालालाई चम्काउँछ त्यस्तै
झगडाल ु मािनसले झगडा चम्काउँछ।

22 ब ाम गराउने शब्दहरू त्यितकै स्वािद हुन्छन ्जितको मािनसहरूको पटेमा
जाने भोजन हुन्छ।

23 माटोको भाँडोमा चाँदीको जलप लगाएझैं द ु जाली मािनसको ओंठमा
िचप्लो कुरा हुन्छ। 24 षेपणू र् मािनसले उसका िमठा कुराहरूले आफ्नो दोषलाई
ढाक्छ तर उसले दोषलाई आफ्नो हृदयमा पालकेो हुन्छ। 25 उसको िमठो कुरामा
िव ास नगर, िकनभने उस िभ सातओटा िघनलाग्दो िवचारहरू जािगरहकेो
हुन्छन।् 26उसले उसको षे छलहरू ारा लकुाउन सकेतापन उसको द ु ता सबकैो
सामनु्ने कट हुन्छ।

27अकार्लाई जाक्न ु खाडल खन्ने मािनस आफैं त्यही खाडलमा पछर्। अरूलाई
ढुङ्ग पल्टाउने मािनस आफैं ढुङ्गले चिेपएर मछर्।

28 जनु मािनसले झटूो बोल्छ, त्यसले आफूले हािन पयुार्एको मिनसहरूलाई नै
िघनाउँछ, अिन एउटा मािनस जसले चाप्लसुी गछर् उसले आफैं लाई हानी गछर्।

27
1 ितमीलाई ज्ञान छैन भो ल के हुने हो, यसथर् भिवष्यमा हुने कुरा लएर शखेी

नगर।
2 आफ्नो शसंा अरूले गरोस,् आफैं ले होइन।
3 ढुङ्गा ग ौं हुन्छ, बलवुा ओसान ुर् अप्ठेरो पछर् तर ोिधत मखूर्ले गराएको

क सहन ु त्यो भन्दा अझ गा ो हुन्छ ।
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4 रस िनदर्यी हुन्छ अिन ोध एउटा बाढी झैं हुन्छ, तर डाहको सामनुे को खडा
हुन सक्छ?

5 लकेुको माया भन्दा खलु्ला आलोचना रा ो।
6 साथीले ितमीलाई कुनै बलेा कडा शब्द भन्ला उसको उदशे्य नरा ो होइन।

तर श ु को चमु्बनहरू झटूा हुन्छन।् उसले ितमीलाई दया नै दखेाओस, तर उसको
हृदयमा ितमी ित श तुाले नै बास गरेको हुन्छ।

7अघाएको बलेा मह पिन मीठो हुदँनै, तर भोकाएको मािनसको लािग सबै तीतो
चीज पिन मीठो हुन्छ।

8 आफ्नो घर छाडे पिछ ग ुडँबाट िनस्केको चरा जस्तै भौता रन्छ।
9 अ र तथा सगु न्धत वस्तहुरूले मनमा आनन्द ल्याउछँ। अिन एकजना

मािनसको साथीको आनन्ददायता हृदय दे ख िदएको सल्लाहबाट आउँछ।
10 आफ्नो साथी अिन बाबकुो साथीलाई किहल्यै नभलू्न।ु आपद आइलागकेो

समयमा भाइ भनी टाडो सहायता माग्न नजान ु कारण टाडाको भाइ भन्दा िछमकेी नै
उपयोगी हुन्छ।

11 हे मरेो छोरो! ितमी ब ु मान ् भएर मरेो मन खशुी पा रदऊे तािक, जसले
मलाई घणृागछर् त्यसलाई म जवाफ िदन सकँु।

12 ब ु मानी मािनस आपत आईलाग्ने चाल पाए, सरुक्षाको िन म्त शरण लन्छ
तर अज्ञानीमािनस िशरहरू सीधा पारेर यसै आपतितर जान्छ अिन दःुख पाउछँ।

13 एउटा अप रिचत मािनसलाई उधारो िदन्छौं भने उसको कोट बन्धक लऊे।
िन त होऊ की उसले ितमीलाई ती िवदशेीहरूको बन्धकको रूपमा केिह िदन्छ।

14 भात स्वागतको लािग जसले िछमकेीको िननं् ा िबच्काउन जान्छ उसले
ाप पाउछँ।
15 एउटा कचकच,े झगडाल,ु प ी वषार्को िदनमा पानी चहुुने छाना जस्ती

हो। 16 उसलाई रोक्न कोशीष गन ुर् हावा चल्नबुाट रोक्न यास गन ुर् जस्तै अथवा
हातहरूले तले समा यास गन ुर् जस्तै थर् हो।

17 जसरी फलामको सानो टु ाले फलाम कै छुरी तथा हितयारहरू उध्याइन्छ
त्यसरी नै मािनसहरूले पिन एक-आकार्बाट ज्ञान िसक्छन।्

18 जसले अञ्जीरको रूख रेखदखे गछर् उसले त्यसको फल खान ु पाउछँ,
त्यसरी नै जसले मा लकको खबु सवेा गछर् उसले परुस्कार पाउछँ।

19जब मािनसले पानीमा हछेर् उसले त्यहाँ आफ्नो अनहुारको ितिब म्ब दखे्छ,
त्यसरी नै एकजना मािनसको हृदय कस्तो छ उसको वहारबाट चाल पाइन्छ।
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20 जसरी िचहान किहल्ये भ रदनै, मािनसको आखँा पिन किहल्ये त ृ हुदँनै।
21 सनु र चाँदी आगो ारा जािचन्छ, त्यसरी नै एकजना मािनसलाई उसको

यशबाट जाँिचन्छ।
22मखूर्लाई जाँतोमा िपधंरे धलूो िपठो बनाई सक्दा पिन उसको मखूर्ताले उसलाई

छोडदनै।
23 ितमी िन त हौ की ित ो भडेाहरूको अवस्था ितमी जान्दछौ अिन ित ो

बथानहरूलाई रा ो ध्यान दऊे। 24 सम्पि कसै िसत पिन स्थायी भई बस्दनै।
राजमकुुट पिन एउटा वशंको टाउकोमा बिसरहदँनै। 25 जब घाँस का टन्छ र नयाँ
पलाउँछ र पहाडको डाँडा-काडाँमा पराला जम्मा ग रन्छ। 26तब थमुाहरूबाट ित ो
लगुाफाटा ा हुनछे, भडेाहरूबाट खते िकन्न सक्ने छौ। 27 बा ाको दधू ित ो
घर प रवारको लािग र ित ो नोकन हरूको भरण पोषणको लािग या हुनछे।

28
1 द ु को मनमा सधैं डर हुन्छ र कसलैे नलखटेे पिन ऊ भािगिहडंछ। तर धम

मािनस िसहं झैं आ ँ टलो हुन्छ।
2 जब दशेमा राज ोह हुन्छ अनगन्ती शासकहरू बलपवूर्क उठ्छन। तर जब

शासक ज्ञानी अिन समझदार हुन्छ उसले सबै कुरालाई व स्थत बनाएर राख्छ।
3 एकजना गरीब मािनस जसले अक गरीबमािथ अत्याचार गछर्। ऊ एउटा

मसुलधारे वषार् जस्तै हो उसले अन्न बा ल को िवनाश गछर्।
4 जसले वस्थाको िवधान त्यिग िदन्छ उसले द ु को शसंा गछर् तर जसले
वस्थाको पालन गछुर्। उसले ितनीहरूको िवरोध गछर्।
5 द ु मािनसले न्याय के हो बझु्दनै, तर जनु मािनसले परम भलुाई खोज्छ उसले

बझुकेो हुन्छ।
6 इमान्दार भई गरीब हुन ु रा ो हो, धनी भई द ु हुन ु रा ो होइन।
7 जसले वस्थाको पालन गछर् ऊ िववकेी छोरा हो, तर जसले बकेारका

िघचवुाहरूलाई साथी बनाउछँ, त्यसले केवल आफ्नो बाबलुाई ल ज्जत बनाउछँ।
8 जसले अिधक ब्याज असलु गरी सम्पि कमाउँछ तर त्यो सम्पि उसले

आफ्नो िन म्त होइन, तर कुनै गरीव मािनसको िन म्त सम्पि जम्मा गछर्।
9 यिद कसलैे परम भकुो अनशुासन हण गनर् अस्वीकार गछर् परमे रले पिन

उसको ाथर्ना सनु्न अस्वीकार गन ुर् हुन्छ।
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10 धम मािनसहरूलाई पथ बनाउन खोज्ने मािनस आफ्नै पासोमा पछर् तर
िनद ष मािनसहरूले असल कुराहरू आजर्न गछर्न।्

11 धनी मािनस आफ्नो नजरमा ब ु मान ्हुन सक्छ, तर ज्ञानी गरीब मािनसले
उसलाई िचिनहाल्छ।

12जब सज्जन मािनसहरूले िजतछन,् िवजय हुन्छ र सबै खशुी हुन्छन, तर जब
द ु मािनसहरूको हातहरूमा श जान्छ मािनसहरू आफैं लकु्छन।्

13 जसले आफ्नो पापहरू लकुाउँछ उसको किहल्यै उन्नित हुदनै, तर जसले
आफ्नो पापहरू स्वीकार गछर् र यसलाई त्यागी िदन्छ उसले कृपा ा गछर्।

14 त्यो मािनस धन्य हो जो परम भु िसत डराउछँ, तर जसले आफ्नो हृदय कठोर
पाछर् त्यो सकं मा पछर्।

15 एउटा द ु शासक जसले गरीब राज्य मािथ शासन गछर् ऊ एकजना गजर्ने
िसहं जस्तो हो अथवा आ मक भाल ूजस्तो हो।

16 जब एउटा शासकको िववके हुदनै त्यहाँ धरैे अत्याचार हुन्छ, तर जसले
चारको उपायबाट कमाएको धनलाई घणृा गछर् उसले लामो शासन गनछ।
17 मािनसलाई हत्या गन मािनसले शा न्त पाउदँनै। त्यसलाई सहायता नगर।
18 यिद कुनै मािनस सही जीवन जीई रहकेो छ भने सरुिक्षत रहन्छ, तर जो

इमान्दारी पवूर्क जीवन िजउदनै उसको अचानक पतन हुन्छ।
19 एकजना मािनस जसले आफ्नो जमीनमा काम गछर् उसगँ खाने कुरा शस्त

हुन्छ, तर जसले आफ्नो समय ससंारको कल्पनामा िवताउँछ, ऊ सधैं गरीब नै
रहन्छ।

20 एकजना िव ासनीय मािनसले धरैे आिशष पाउछँ, तर चाडै धनी हुन खोज्ने
मािनस द ण्डत हुनछे।

21 न्यायधीश पक्षपाती हुन ु हुदनै तर मािनसहरूले एउटा सानो रोटीको टु ाको
िन म्त पिन कुकमर् गछर्न।्

22 एकजना लोिभ मािनस चाँडै नै धनी हुन खोज्छ, उसले यो बझु्न सक्दनै िक
उसको लोभले उसलाई गरीबीको झन झनै निजक तािनरहकेो हुन्छ।

23 िचप्लो घ े मािनस भन्दा सधुार गनको लािग हप्काउने मािनस अन्तमा
लोकि य हुन्छ।

24 एकजना मािनस जसले उसको आफ्नै आमा-बाबकुो धन चोछर् अिन “मलैे
कुनै गलत ग रन”ँ भन्छ भने त्यो मािनस िवनाशकारी बषार् जि कै खराब हो।
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25 एकजना लोिभ मािनसले झगडा उठाउँछ, तर जनु मािनसको परम भमुािथ
भरोसा छ उसले त उन्नित गछर्।

26जो आफ्नै िवचारमा भरोसा राख्छ एकजना मखूर् हो। तर जो ज्ञानको बाटोमा
िहडं्छ ऊ सरुिक्षत रहन्छ।

27जसले गरीबहरूलाई दान गरी बस्छ उसलाई अभावले किहल्यै स्पशर् गदन।
तर जो गरीबलाई यादै गदन उसले ाप पाउछँ।

28 जब कुनै द ु ले श हािसल गछर्, तब मािनसहरू लकु्छन तर जब द ु को
िवनाश हुन थाल्छ धम हरू स ामा आउने छन।्

29
1 यिद एकजना मािनस जसलाई ायः हप्काइन्छ तर ऊ अ ेरी गछर् भने उसको

एक्कासी िवनाश हुनछे उसको लािग आशा हुदँनै।
2जब धम मािनसहरू स ामा आउँछन ्राज्य खशुी बन्छन ्तर जब द ु मािनस

शासक बन्छ तब सबै मािनसहरू दःुखीत हुन्छन।्
3 यिद कुनै मािनसले ज्ञानलाई मे गछर् भन,े उसको बाब ु खशुी हुन्छन, तर

वशे्याहरूको साथीले आफ्नो सम्पि बरबाद गछर्।
4 एकजना राजाले आफ्नो राज्यलाई न्याय ारा ब लयो राख्छ, तर घसू लने

मािनसले यसलाई सवर्नाश पाछर्।
5जसले आफ्नो िम िसत तले घस्छ भने उसले आफ्नै ख ु ामा जाल िफंजाउछँ।
6 पापीजनहरू स्वयं आफ्नो जालमा फस्छन त्र धम जनहरू गीत गाउछँन अ्िन

खशुी रहन्छन।्
7 धम मािनसहरूले बझु्छन ् िक गरीबले न्याय पाउनँपुछर्। तर द ु मािनसले

गरीबको िवषयमा िचन्ता नै गदन।
8 जसले आफैं लाई अरू भन्दा असल हुँ भन्ने सोच्छ त्यसले सारा शहर नै

अस्त- स्त पा रिदन्छ। तर ब ु मान मािनसहरूले ज ल रहकेो ोधालाई शान्त
बनाउछँन।्

9 ब ु मान मािनस जब मखूर्िसत झगडा गछर् तब मखूर्ले तकर् गछर् र मखूर्तापवूर्क
बोल्छ त्यो बहसको किहल्यै समाधान हुने छैन।

10हत्यागन मािनसले ईमानदारी मािनसलाई घणृा गछर्, र उसलाई मानर् चाहान्छ।
11मखूर् मािनसले आफ्नो रस थाम्दनै। तर ब ु मानी मािनसले आफ्नो रसलाई

िनयन् णमा राख्छ।
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12 यिद एकजना शासकले झटूो कुरामा ध्यान िदयो भने उसका सबै सवेकहरू
हुन्छन।्
13 गरीब मािनस र अत्याचारीले महससू गन पछर् िक ती दबुै बराबर हुन कारण

दबुलैाई परम भलुे नै सिृ गन ुर्भएको हो।
14 यिद कुनै राजाले गरीबहरूलाई न्यायपवूर्क हरेचाह गछर्न ्भन,े उनको शासन

दीघर्काल सरुिक्षत रहनछे।
15 दण्ड अिन िशक्षाहरूले ज्ञानितर डोयार्उछँ, तर एकजना छाडा छोिडएको

छोरा आमाको लाज बन्छ।
16 खराब मािनसले रा लाई शासन गछर्न भने पाप र अपराध बढदो हुनछे तर

आ खरमा धम ले द ु हरूको पतन दे छेन ् र त्यस पिछ ितनीहरूले िवजय ा
गनछन।्

17 ित ो छोरालाई िशक्षा दऊे अिन उसले ितमीमा शा न्त ल्याउछँ; उसले ित ो
आत्मामा खशुी ल्याउनछे।

18 जब दशर्न- काश हुदँनै मािनसहरू मनमािन गछर्न जो न्यायोिचत भइरहन्छ
उसले आिशष पाउछँ।

19 कुराले मा नोकरलाई सधुानर् सिकँदनै, कुरा बिुझहाले पिन उसले त्यसलाई
स्वीकादन।

20 नसोची बोल्ने कुनै मािनसलाई ितमी िचन्दछौ? त्यस्तो मािनस भन्दा मखूर्को
धरैे आशा गनर् सिकन्छ।

21 यिद ितमीले आफ्नो दासले जो माग्छ सो सधैं िदने गय भने एकिदन यस्तो
हुन्छ त्यो ित ो दास भएर रहदँनै।

22 ोधी मािनसले धरैे िववाद उठाउछ अिन ोध धरैे हुने मािनस धरैे पापहरूको
अपराधी हुन्छ।

23 मािनसलाई अहकंारले होच्याउँछ, तर न आत्मा भएको मािनसले सम्मान
पाउछँ।

24 चोरको साथी ऊ आफ्नै श ु हो, जब उसले शपथ खान ु पछर् तब ऊ साक्षी
ब धरैे डराउछँ।

25 अरू मािनसहरूसगँको डर एउटा पासो झैं हो, यिद ितमीले परम भमुािथ
भरोसा गछ भन,े ितमी सरुिक्षत रहनछेौ।

26 धरैे मािनसहरूले न्याय पाउनको लािग शासकलाई हनेर् खोज्छन,् तर
मािनसको इन्साफ परम भबुाट मा आउँछ।
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27 धम मािनसहरूले बईेमानहरूलाई घणृा गछर्न,् फे र बईेमान मािनसहरूले
ईमानदार मािनसलाई घणृा गछर्न।्

30
याकेको छोरा आगरुका िहतोपदशेहरू

1 यी िहतोपदशेहरू आगरूले भनकेा हुन।् आगरू याकेका छोरा िथए। यी
िहतोपदशेहरू इथीएल अिन यकूाललाई भिनएका हुन,्

2 अरू कुनै मािनस भन्दा म धरेै अनिभज्ञ छु, जसरी बझु्न ु पछर् त्यसरी बझु्न म
असक्षम छु। 3मलैे ज्ञान के चीज हो जािनन,ँ न त मलैे परमे रको िवषयमा नै जान्न
पाएँ। 4 स्वगर् गएको छु र फे र फकर आएको छु? कसले आफ्नो खो ो हातमा
हावा जम्मा गरेको छ? कसले पानीलाई आफ्नो खा ोमा पोको पारेको छ? कसले
पथृ्वीको सीमानाहरू स्थानपना गरेको छ? उनको नाम के हो उनको छोराको नाम
के हो?

5 परमे रको त्यके वचन दोष रिहत हुन्छ औ जो परमे रको शरणमा जान्छ
उसको िन म्त उहाँ सरुिक्षत स्थान हुनहुुन्छ। 6 यसकारण परमे रको वचनमा
प रवतर्न नगर न उहाँले दण्ड िदन ु हुन्छ साथै ितमी झटू मािणत हुनछेौ।

7 हे परम भ!ु मरेो मतृ्य ु अिघ हजरुबाट केवल दईुओटा चीज माग्नछुे औ ती
हुन,् 8 मलाई झटूो नबोल्न सहायता गन ुर्होस ् अिन सा ै धिन अथवा सा ै गरीब
नपान ुर् होस केवल मलाई ती चीजहरू िदन ु होस जो त्यके िदन खाँचो पछर्। 9 यिद
मसगँ चािहने भन्दा वशेी भए, मलैे तपाईसगंको सम्बध छोडने छु अिन भन्ने छु,
“यो परम भु को हो?” यिद म गरीब भए भने चोर बनरे परमे रको नाममा दनुार्म
ल्याउने छु।

10 मा लक अिघ उसको नोकरको िवरोधमा नबोल। यिद ितमीले त्यो गय भन,े
उसले ितमीलाई सराप्ने छ अिन ितमीलाई दोषी बनाउनछे।

11 कित मािनसहरूले आफ्नो बाबकुो िवरोधमा कुरा गछर्न ्अिन आफ्नी आमा
ित कुनै आदर गदनन।्
12 केिह मािनसहरू आफैं लाई श ु स म्झन्छन।् तर वास्तवमा ितनीहरू आफ्नो

फोहोरबाट सफा भएका हुदनैन।्
13 केिह मािनसहरू घमण्डी हुन्छन ्अिन ितनीहरूले आफूलाई अरू मािनसहरू

भन्दा उ म सोच्छन।्
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14 मािनसहरू यस्ता पिन हुन्छन ् जसका दाँत तरवार र बङ्गारा छुरी जस्ता
हुन्छन।् ितनीहरू यी चीजले गरीब मािनसहरूबाट ितनीहरूको त्यके चीज
लन्छन।्
15 जकूाका दईु जना छोरीहरू छन ्अिन ितनीहरू “अझै दऊे, अझै दऊे” मा

भन्छन।् तीनओटा यस्ता वस्तहुरू छन ज्ो किहल्यै त ृ हुदनैन च्ौथोले कदािप या
भयो भन्दनै। 16 िचहान, बाँझी गभर् र भिूम, पानीलेकिहल्यै त ृ हुदनैन अ्िन आगोले
“अब पगु्यो किहल्यै भन्दनै।”

17 जनु आखँाले आफ्नै बाबलुाई खसी गछर्, आफ्नी आमाको आज्ञालाई घणृा
गछर्, बेंसीको कागले त्यसलाई ठंुङ्गछ अिन िग ले मास ु खान्छ।

18 तीनओटा कुराहरू मलाई अचम्म लाग्छ अिन चौथो कुरा त म ब ु झ्दन।ँ
19 आकाशमा उडने गरूडको चाल, च ानमा घ ने साँपको चाल, समु मा चल्ने
जहाजको चाल र एक तरूणी कन्याको मे पासोमा बाँिधएको परुूषको चाल।

20 यस कार िक एउटी आइमाईले िभचार गछ, उसले खान्छे, मखु पसु्छे र
भन्छे, “मलैे केही पिन खराब काम गरेकी छैन।”

21 यी तीन कुराहरू यस्ता छन ्जसले पथृ्वीलाई कमाउँछन ्अिन चौथो यस्तो
िचज हो जो पथृ्वीले यसलाई खप्न सक्दनै। 22 एकजना कमारा जो राजा हुन्छ
अिन एकजना मखूर् जो खाएर टन्न अघाउँछ। 23 माया नपाएिक आइमाई जसले
िववाह गछ अिन एउटी केटी जसले आफ्नो मा लक्नीको ठाउँ लन्छे।

24 पथृ्वीका ाणीहरू बीचमा यी चारओटा ाणीहरू सबै भन्दा साना छन,् तर
ितनीहरू ज्ञानी मािनसहरू भन्दा ब ु मान ्छन।्

25 किमलाहरूको एक्दमै ब लयो समदुाय हुदँनै तर ितनीहरूले ीष्म ऋतमुा
िहउदँको भोजन सचंय गछर्न।्

26 पहराको न्याउरी मसुाको समदुाय श शाली हुदँनै ्तापिन च ानमा ितनीहरू
आफ्नो घर बनाउछँन।्

27 सलहको कोही नतेा हुदँनै तापिन ितनीहरू लहरै हूल बाँधरे अिघ बढ्छन।
28 अिन छेपारो जसलाई हातले सिजलै समा सिकन्छ त्यो राजमहलहरूमा

पिन बस्छ।
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29 तीनओटा ाणीहरू आकर् षक ढगंले िहडंछन ्अिन वास्तवमा चारवोटा ाणी
मयार्िदत भएर िहडंछन।्

30 सबै पशहुरू भन्दा ब लयो अिन किहल्यै कसिैसत नडराउने िसहं।
31 लचकमा िहडंने कुखरुाको भाल,े
र बोका,
अिन आफ्नो मािनसहरूलाई नतेतृ िदने राजा।

32 यिद ितमी आफैं लाई शसंा गन मखूर् भयो भन,े यिद ितमीले द ु योजनाहरू
बनाएका छौ, भने ितमी आफ्नो मखु आफ्नै हातले बन्द गर।

33 जसरी दधू मथ्यो भने िघउ पाइन्छ, नाक वसे्सरी घस्दा रगत िनस्कन्छ र
त्यसरी नै रीस उठाउदा झगडा म च्चन्छ।

31
राजा लमएूलका िहतोउपदशेहरू

1 यी िहतोउपदशेहरू राजा लमएूलले सं ह गरेका हुन,् जनु ितनकी आमाले
िसकाएकी हुन;्

2 ितमी मरेा छोरा हौ जसलाई म माया गछुर्। ितमी मलैे भाकल गदार् जन्मकेा
छोरा हौ। 3 ीहरूमािथ आफ्नो श खरे नफाल। ीहरूले राजालाई न पाछर्न ्
यसथर् ितनीहरू मािथ आफैं लाई नहोम। 4 लमएूल, राजाको लािग दाखरस िपउन ु
असल होइन। शासकहरूले मिदरा िपउन ु हुदँनै। 5 ितनीहरूले ज्यादै िपएर यस्तो हुन ु
सक्छन िक काननुमा के भिनएकोछ भलू्न सक्छन।् यसरी ितनीहरूले गरीबहरूको
सबै अिधकार खो सक्छन।् 6 गरीब मािनसहरूलाई दाखम दऊे अिन क मा
परेका मािनसहरूलाई मिदरा दऊे। 7 मिदरा िपएर गरीबहरूले आफ्नो गरीबी अिन
क लाई भलु्न दऊे।

8 ितनीहरूको िन म्त बोली दऊे जसले आफ्नो लािग बोल्न सक्दनैन ्अिन ती
अभाव स्त गरीबहरूको अिधकारको लािग बोली दऊे। 9 न्यायमा निहचिकचाई
बोली दऊे, गरीब र अभाव स्त मािनसहरूको अिधकारको रक्षा गर।

आदशर् प ी
10 असल प ी पाउनँ अितनै गा ो हुन्छ िकनभने एउटी आदशर् प ी,
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बहूमलु्य र हरू भन्दा पिन मलू्यवान हुन्छे।
11 ितनको पितले ितनी मािथ परूा भरोसा राख्छ

अिन किहल्यै गरीब हुन ु पदन।
12 आदशर् पि ले आफ्नो पित िसत असल वहार गिछर्न ्

अिन जीवन भरी आफ्नो पितको िन म्त िवपि ल्याउिँदनन।्
13 ितनी सधैं ऊनी तथा

सतूीको लगुा बनाउनमा स्त रह न्छन।्
14 ितनी टाडा दशेबाट आउने समु ी जहाजले जस्त,ै

कहीबाट पिन भोजन लएर घर आउँिछन।्
15 ितनी िबहानै उठी भोजन पकाउँिछन,्

अिन आफ्नो प रवार र नोकन हरूलाई बाडिछन।्
16 ितनी जमीन िनरीक्षण गिछर्न ्अिन उिचत मलू्यमा िक न्छन ्

आफूले कमाएको पसैाबाट दाख रो प्छन।्
17 ितनी अत्यन्तै प र मी िछन ्

अिन सबै कारको काम गनर्लाई सक्षम हु न्छन।्
18 आफैं ले बनाएका र उब्जाएका चीजहरूको पार गर्िछन, र नाफा कमाउँिछन ्

अिन ितनी रातीसम्मा कडा प र म गिछर्न।्
19 ितनीले आफैं धागो का त्छन

अिन आफ्नो घरको लािग लगुा बनाउिँछन।्
20 गरीबलाई सधैं दान िद न्छन ्

अिन दीन-हीन मािनसहरूको खाँचो परूा गर्िछन।्
21 िहऊँ पदार् पिन आफ्नो प रवारको िन म्त िचन्ता गिदर्नन।्

ितनले प रवारका सबलैाई तातो अिन असल लगुाहरू िदएकी िछन।्
22 ितनले च्यादर ब ु न्छन ्र ओ ानमा िफंजाउिँछन

अिन आफूले सनु्दर नरम सतुीको लगुाहरू पिह र न्छन।्
23 उनका पितलाई सबलैे आदर गछर्न ्

िकनभने ितनी त्यस ठाउँका नतेाहरूमा एक हुन।्
24 ितनी कुशल ापा रनी हुन,् ितनी लगुा तथा पटुकाहरू बनाउिछन ्

र ापारीहरूलाई बे च्छन।्
25 ितनी बलीयी अिन मयार्िदत िछन,्

ितनले भिवष्यलाई हरेेर ढुक्क भएर हाँ स क्छन।्
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26 ितनको बोलीमा ज्ञान छ
र ितनले मािनसहरूलाई मायाल ु तथा दयाल ु बन्न िसकाउँिछन।्

27 ितनले आफ्नो प रवारको कामको हरेिवचार गिछर्न।्
ितनले किहले अल्छी गिदर्नन।्

28 ितनलाई आफ्नै बाल बच्चाले शसंा गछर्न,्
ितनको पितले ितनी मािथ गवर् गछर्न ्र भन्छन,्

29 “ससंारमा धरैे असल ीहरू छन ्
तर ती मध्ये ितमी नै सवर् े हौ।”

30 आकषर्ण र सौन्दयर् क्षिणक वस्तहुरू मा हुन,्
तर जो ीले परम भकुो डर मान्छे उसको शसंा गन ुर् पछर्।

31 ितनको योग्यताले पाउने इनाम ितनले पाउन ु पछर्
अिन ितनले गरेको शसंनीय कायर्हरूका िन म्त ितनी समाजमा शिंसत हुनै

पछर्।
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