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িহেতাপেদশ

ভূিমকা
1এই নীিত-কথাগুিল দায়ুেদর পুত্র শেলামেনর জ্ঞানগভর্ িশক্ষামালা|

শেলামন িছেলন ইস্রােয়েলর রাজা| 2 মানুষেক জ্ঞানী কের েতালা
এবং তােদর সিঠক পেথর সন্ধান েদওয়াই এই কথাগুিলর উেদ্দশয্|
এই কথাগুিলর মাধয্েম েলােক জ্ঞানগভর্ িশক্ষামালা অনুধাবন করেত
পারেব| 3 এই কথাগুিল েলাকেদর সিঠক পথ বুঝেত সাহাযয্ কের|
মানুষ সততা, নয্ায়পরায়ণতা ও ধাির্মকতার পথ িশখেব| 4 যঁারা জ্ঞান
অজর্ ন করেত চান েসই েলাকেদর এই কথাগুিল িশক্ষা প্রদান করেব|
এই জ্ঞান িক কের প্রেয়াগ করেত হেব এই িশক্ষামালা যুবসম্প্রদায়েক
তাও িশিখেয় েদেব| 5 এমনিক জ্ঞানী বয্িক্তেদরও এই নীিত-কথাগুিল
েশানা উিচৎ | এই িশক্ষামালার মাধয্েম তঁােদর জ্ঞােনর বয্িপ্ত বৃিদ্ধ
পােব, তঁারা আেরা পিণ্ডত হেয় উঠেবন| েয সব েলাক িবিভন্ন সমসয্ার
সমাধােন দক্ষ তঁারা আরও েবশী েবাধ লাভ করেবন| 6 তখন ঐসব
েলাকরা জ্ঞানপূণর্ রচনাবলী এবং কািহনীসমূহ যােদর মেধয্ রূপক
অথর্ রেয়েছ েসগুেলা বুঝেত পারেবন| তঁারা জ্ঞানবানেদর কথাগুিল
অনুধাবন করেত সফল হেবন|

7প্রভুেক মানয্ করা এবং শ্রদ্ধা করাই হল মানুেষর সবর্প্রথম কতর্ বয্|
এটা তােদর প্রকৃত জ্ঞান অজর্ ন করেত সাহাযয্ কের| িকন্তু শয়তান
েবাকারা অনুশাসন এবং যথাথর্ জ্ঞানেক ঘৃণা কের|

পুেত্রর উেদ্দেশয্ শেলামেনর উপেদশ
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8 আমার পুত্র,* েতামার িপতা যখন েতামােক সংেশাধন কেরন
তখন তঁার উপেদশ েশান| েতামার মােয়র পরামশর্ও অবেহলা েকােরা
না| 9 েতামার িপতামাতার েদওয়া িশক্ষাসমূহ েতামার মাথার ওপর
একিট সুন্দর মালার মত অথবা একিট কন্ঠহােরর মেতা েযটা েতামােক
েদখেত আকষর্ক কের েতােল|

10 পুত্র আমার, পাপীরা েতামােকও পােপর পেথ টানেত েচষ্টা
করেব| ঐ পাপীেদর কথায় কণর্পাত েকােরা না| 11 ঐসব পাপী
েলাকরা হয়েতা েতামােক বলেব, “আমােদর দেল এেসা! আমরা
একিট েলাকেক হঠাৎ  আক্রমণ ও হতয্া করেত যািচ্ছ| আমরা একজন
িনরীহ েলাকেক আক্রমণ করব| 12আমরা তােক হতয্া করব| আমরা
ঐ েলাকিটেক মৃতুয্স্থেল পািঠেয় েদব| আমরা তােক কবের পাঠাব|
13 আমরা সবর্প্রকার বহুমূলয্ সামগ্রী চুির করব| আমরা েসই চুির
করা ধনসম্পিত্ত িদেয় আমােদর গৃহ পিরপূণর্ করব| 14 তাই আমােদর
সেঙ্গ চেল এেসা, আমােদর সাহাযয্ কর| ঐ লুিন্ঠত ধন আমরা সবাই
ভাগাভািগ কের েনব!”

15 পুত্র, ঐ পাপীেদর অনুসরণ েকােরা না| তােদর পােপর পেথ এক
পাও অগ্রসর হেয়া না| 16 ঐসব খারাপ েলাকরা পাপ কাজ করেত
সবর্দাই প্রস্তুত| তারা সবর্দা েলাকেদর হতয্া করেত চায়|

17 েলাকরা পাখী ধরেত জাল পােত| িকন্তু জাল যখন পাতা হেচ্ছ
তখন যিদ পাখীরা েদেখ েফেল তাহেল েকান লাভ হেব না| 18 তাই
পাপীরা কাউেক হতয্া করার আেগ তার জনয্ লুিকেয় প্রতীক্ষা কের|
িকন্তু ওরা িনেজেদর পাতা ফঁােদ পা িদেয়ই ধ্বংস হেব! 19 েলাভী
েলাকরা তােদর িনেজেদর কুকেমর্র জনয্ তােদর জীবন হারায়|

প্রজ্ঞা�এক গুণবতী রমণী
* 1:8: আমার পুত্র িহেতাপেদশ পুস্তকিট সম্ভবত: েলখা হেয়িছল একিট িকেশার েছেলর
উেদ্দেশয্ েয এক যুবক হেয় উঠিছল| এই পুস্তক তােক েশখায় েকমন কের এক দািয়ত্বশীল
যুবক হেয় ওঠা যায় েয ঈশ্বরেক ভালবােস এবং শ্রদ্ধা কের|
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20 েশান! প্রজ্ঞা মানুষেক িশক্ষা েদওয়ার েচষ্টা করেছ| েস (প্রজ্ঞা)
পেথঘােট এবং জনবহুল বাজাের িচৎকার করেছ| 21 েস জনবহুল
রাস্তার বঁাকগুিলেত িচৎকার করেছ| েস শহেরর ফটকগুিলর কােছ
েলাকেদর উেদ্দশয্ কের েচঁচােচ্ছ| প্রজ্ঞা বলেছ:

22 “ওেহ েবাকা েলাকরা, আর কতিদন ধের েতামরা েতামােদর
িনেবর্ােধর মতজীবনযাপন করােক ভালেবেস চলেব? আরওকতকাল
প্রজ্ঞােক† উপহাস করা উপেভাগ করেব? হীনবুিদ্ধরা কতিদন জ্ঞানেক
ঘৃণা করেব? 23 আমার িশক্ষামালার প্রিত েতামােদর যথােযাগয্
মেনােযাগ েদওয়া উিচৎ  িছল| আিম েতামােদর আমার জ্ঞান িদেয়
িদতাম| আিম আমার ভাবনাগূেলােক েতামােদর জ্ঞাত করতাম|

24 “িকন্তু েতামরা আমার কথা শুনেত অস্বীকার কেরিছেল|
আিম েতামােদর সাহাযয্ করেত েচেয়িছলাম| আিম েতামােদর িদেক
সাহােযয্র হাত বািড়েয় িদেয়িছলাম�িকন্তু েতামরা আমার সাহাযয্ গ্রহণ
করেত অস্বীকার কেরিছেল| 25 েতামরা আমার িতরস্কার গ্রহণ করেত
অস্বীকার কেরিছেল| েতামরা আমার সেঙ্গ এক মত হেত সম্মত হেল
না| 26 অতএব, েতামরা যখন সংকেট পড়েব তখন আিম েতামােদর
িনেয় পিরহাস করব| েতামােদর কােছ যখন সন্ত্রাসআসেব তখনআিম
েতামােদর উপহাস করব| 27 সন্ত্রাস ভয়ঙ্কর ঝেড়র মত েতামােদর
অতির্কেত গ্রাস করেব| সংকটসমূহ প্রবল বাতােসর মত েতামােদর
ওপর আঘাত হানেব| েতামরা িনদারুণ যন্ত্রণা ও দুঃেখ পড়েব|

28 “যখনই এই ধরেণর িবপযর্য় ঘটেব েতামরা আমার সাহাযয্
চাইেব| িকন্তু আিম েতামােদর সাহাযয্ করব না| েতামরা আমােক
খঁুজেব িকন্তু পােব না| 29 আিম েতামােদর সাহাযয্ করব না| কারণ
েতামরা জ্ঞানেক অস্বীকার কেরেছা| েতামরা প্রভুেক ভয় ও ভিক্ত
করেত রািজ হও িন| 30 েতামরা আমার উপেদেশ কণর্পাত কর িন|
† 1:22: প্রজ্ঞা শেলামন প্রজ্ঞা এবং অজ্ঞতােক দুজন স্ত্রীেলােকর সেঙ্গ তুলনা কেরেছন| এই
দুজন স্ত্রীেলাকই যুবকেদর দৃষ্টি আকষর্েণর েচষ্টা করেছন| একজন সজ্জন স্ত্রীেলাক িহেসেব
প্রজ্ঞা| যুবকেদর জ্ঞানী হেত এবং ঈশ্বরেক েমেন চলার কথা বলেছন| আর একজন খারাপ
স্ত্রীেলাক িহেসেব অজ্ঞতা| যুবকেদর অজ্ঞ হবার এবং নানা পাপ কাজ করারআহ্বান জানােচ্ছন|
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আিম যখন েতামােদর সিঠক পেথর সন্ধান িদেত েচেয়িছ, েতামরা
রািজ হও িন| 31 েতামরা েতামােদর ইেচ্ছ মত বঁাচেত েচেয়ছ| েতামরা
িনেজেদর মতই অনুসরণ কেরছ| তাই েতামােদর কৃতকেমর্র ফল
েতামরাই েভাগ করেব|

32 “িনেবর্াধরা ধ্বংস হয় কারণ তারা জ্ঞােনর পথ অনুসরণ করেত
অস্বীকার কের| তারা িবপেথ চািলত হয় এবং িনেজেদর পতন েডেক
আেন| 33 িকন্তু েয বয্িক্তআমােক েমেন চেল েস িনরাপেদ বাস করেব|
েস সবর্দা স্বাচ্ছেন্দ থাকেব, েস কখনও েকান মন্দেক ভয় করেব না|”

2
প্রজ্ঞার কথা েশান

1 পুত্র আমার, আিম যা বিল তা গ্রহণ কর| আমার আেদশগুিল
মেন েরেখা| 2প্রজ্ঞার কথা েশান এবং সবর্েতাভােব েবাঝার েচষ্টা কর|
3জ্ঞানেক ডােকা| েবাধেক িচৎকার কের ডােকা| 4রূেপার মত প্রজ্ঞার
অেন্বষণ কর| গুপ্তধেনর মত তঁােক খঁুেজ েবড়াও| 5 তুিম যিদ এগুিল
কর, তাহেল তুিম প্রভুেক শ্রদ্ধা করেত িশখেব| তুিম ঈশ্বেররজ্ঞান খঁুেজ
পােব|

6 প্রভু আমােদর প্রজ্ঞা দান কেরন| জ্ঞান এবং েবাধশিক্ত তঁারই মুখ
েথেক িনঃসৃত হয়| 7 িতিন সৎ ও ধাির্মক বয্িক্তেদর রক্ষা কেরন| 8 যারা
অনয্েদর প্রিত ভদ্র আচরণ কের তােদরও িতিন রক্ষা কেরন| জ্ঞান ও
েবাধ তঁার মুখ েথেক িনঃসৃত হয়|

9 তাই, প্রভু েতামােক তঁার জ্ঞান প্রদান করেবন| তখন তুিম ভােলা,
নয্ায় ও সিঠক বলেত িক েবাঝায় তা বুঝেত সক্ষম হেব| 10 প্রজ্ঞা
েতামার হৃদেয় প্রেবশ করেব এবং েতামার আত্মা জ্ঞােনর মিহমায় সুখী
হেব|

11প্রজ্ঞা েতামােক রক্ষা করেব এবং িবেবচনাশিক্ত েতামােক পাহারা
েদেব| 12 প্রজ্ঞা এবং েবাধ েতামােক পাপী েলাকেদর মত ভুল পেথ
চলার হাত েথেক িনবৃত্ত করেব| যারা এমন কথা বেল যা ধ্বংেসর
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কারণ তােদর কাছ েথেক জ্ঞান েতামােক রক্ষা করেব| 13 এই পাপী
েলাকরা সততার পথ তয্াগ কেরেছ এবং এখন অন্ধকােরর (পাপ)
পথ অনুসরণ করেছ| 14 তারা পাপ কাজ করেতই ভােলাবােস এবং
কুপথেক উপেভাগ কের| 15 ঐ পাপীেদর িবশ্বাস করা যায় না| তারা
িমথয্া কথা বেল এবং েলাকেদর প্রতারণা কের| িকন্তু েতামার জ্ঞান ও
েবাধ েতামােক সব সময় এই সব িজিনসগুিল েথেক দূের রাখেব|

16 প্রজ্ঞা েতামােক ঐ অপিরিচতা রমণী েথেক দূের রাখেব| েসই
িবজাতীয়া, েয চাটুকািরতার সাহােযয্ েতামােক পােপর পেথ প্রলুদ্ধ
কের, তার হাত েথেক েতামােক রক্ষা করেব প্রজ্ঞা| 17 েযৗবেন েস
িবেয় কেরিছল, িকন্তু পরবতীর্কােল েস স্বামীেক পিরতয্াগ কেরেছ|
ঈশ্বরেক সাক্ষী েরেখ িববােহর শপথেক েস ভুেল িগেয়েছ| 18 এখন,
তুিম যিদ তার ঘের েঢাক তাহেল েসটা েতামােক মৃতুয্র িদেক িনেয়
যােব! তুিম যিদ েমেয়-মানুষটােক অনুসরণ কর েস েতামােক কবেরর
িদেক পিরচািলত করেব! 19 েস িনেজই কবেরর মত| েয সব পুরুষরা
তার বাড়ীেত ঢুকেব তারা তােদর জীবন হারােব এবং আর কখনও
িফের আসেব না|

20প্রজ্ঞা েতামােক ধাির্মকেদর পথ অনুসরণ করেত সাহাযয্ করেব|
প্রজ্ঞা েতামােক সৎ ভােব জীবনযাপেন সাহাযয্ করেব| 21 সৎ এবং
ধাির্মক েলাকরা তােদর িনেজেদর েদেশ বসবাস করেত পারেব| সৎ ,
িনেদর্ াষ েলাকরা তােদর েদেশ বাস করেত পারেব| 22 িকন্তু শয়তান
েলাকেদর বাসভূিম তােদর হাতছাড়া হেব| যারা িমথয্া কথা বেল এবং
প্রতারণা কের তারা িনেজেদর েদশ েথেক িবতািড়ত হেব|

3
সৎ ভােব জীবনযাপন েতামার আয়ু বৃিদ্ধ করেব

1 পুত্র আমার, আমার িশক্ষা ভুেলা না| আিম েতামােক যা করেত
বিল তা সযেত্ন মেন েরেখা| 2 আমার কথাগুিল েতামােক দীঘর্ এবং
সমৃিদ্ধপূণর্ জীবন প্রদান করেব|
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3 ভােলাবাসােক কখনও পিরতয্াগ কেরা না| সবর্দা সৎ এবং িবশ্বস্ত
থাকেব| এই িজিনসগুিলেক েতামার িনেজর অঙ্গীভূত কের নাও|
এইগুিল েতামার কেন্ঠ জিড়েয় রােখা, েতামার হৃদেয় িলেখ রােখা|
4তাহেলই তুিম ঈশ্বর এবং মানুেষর কােছ িবচক্ষণ এবং পুণয্বান সাবয্স্ত
হেব|

5 ঈশ্বরেক পিরপূণর্ভােব িবশ্বাস কর| িনেজর জ্ঞােনর ওপর িনভর্ র
েকােরা না| 6 তুিম যা িকছু করেব তােত সবর্দা ঈশ্বরেক এবং তঁার
ইচ্ছােক স্মরণ করেব| তাহেলই িতিন েতামােক সাহাযয্ করেবন|
7 িনেজর বুিদ্ধ িবেবচনার ওপর িনভর্ র েকােরা না| ঈশ্বরেক ভিক্ত কর
এবং পাপ েথেক দূের থােকা| 8 যিদ তুিম এই কথাগুিল পালন কর
তাহেল তুিম উপকৃত হেব িঠক েযমন ওষুধ শরীরেক িনরাময কের
অথবা েযমন একমাত্র ◌া তরল পানীয় েতামােক শিক্ত েদয়|

9 েতামার যথাসবর্স্ব সমপর্ণ কের প্রভুেক ধনয্ কর| েতামার শেসয্র
উৎকৃষ্টতম ফসলগুিল প্রভুর সামেন উৎসগর্ কর| 10 তাহেল েতামার
যাবতীয় প্রেয়াজন প্রভুই িমিটেয় েদেবন| েতামার েগালা শেসয্ ভের
যােব এবং েতামার ভাণ্ডাের দ্রাক্ষারস উপেচ পড়েব|

11আমার পুত্র, কখনওকখনও েতামার ভুলত্রুিট েতামােক েদিখেয়
েদবার জনয্ প্রভু েতামােক শাসন করেবন| এই শািস্তর জনয্ রাগ
েকােরা না| ঐ শািস্ত েথেক িশক্ষা েনওয়ার েচষ্টা েকােরা| 12 েকন?
কারণ ঈশ্বর েকবল তঁার েস্নহাস্পদেদরই সংেশাধন কেরন| হঁয্া, ঈশ্বর
আমােদর িপতার মত, িতিন তঁার িপ্রয়তম সন্তানেকই েশাধরােনার েচষ্টা
কেরন|

13 েয বয্িক্ত প্রজ্ঞা লাভ কেরেছ, েস সুখী হেব| যখন েস
েবাধশিক্তপ্রাপ্ত হেব, তখন েস আশীবর্াদধনয্ হেব| 14 প্রজ্ঞা েথেক েয
লাভ আেস তা রূেপার েচেয়ও ভােলা| প্রজ্ঞা েথেক েয লাভ হয় তা
সূক্ষ্ম েসানার েচেয়ও ভােলা! 15 প্রজ্ঞার মূলয্ মিণ-মািণেকয্র েচেয়ও
েবশী| েতামার অভীষ্ট েকান বস্তুই প্রজ্ঞার মত অমূলয্ নয়|

16 প্রজ্ঞা েতামােক ধনসম্পদ, সম্মান এবং দীঘর্জীবন এেন েদেব|
17 জ্ঞানী েলাকরা শািন্তপূণর্, সুখী জীবনযাপন কের| 18 প্রজ্ঞা হল
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জীবন বৃেক্ষর মত| প্রজ্ঞােক যারা গ্রহণ করেব, তারা সুখী ও মেনারম
জীবনযাপন করেব| জ্ঞানী বয্িক্তরাই যথাথর্ সুখী হেব!

19 প্রজ্ঞা এবং েবাধেক প্রভু আকাশ এবং পৃিথবী সৃষ্টি করবার জনয্
বয্বহার কেরেছন| 20 মহাসমুদ্র এবং েমঘরািশ যা বৃষ্টি েদয় তা প্রভুর
জ্ঞােনর দ্বারাই সৃষ্ট|

21 পুত্র আমার, প্রজ্ঞােক েতামার দৃষ্টির অেগাচর হেত িদও না!
েতামার িচন্তা এবং পিরকল্পনা করবার ক্ষমতােক বুিদ্ধমােনর মত
রক্ষা কর| 22 প্রজ্ঞা এবং েবাধ েতামােক জীবন দান করেব এবং
েতামার জীবনেক আরও সুন্দর কের তুলেব| 23তাহেল তুিম িনরাপেদ
জীবনযাপন করেব এবং কখনও পিতত হেব না| 24 িবছানায় শুেত
যাবার সময় তুিম ভয় পােব না| তুিম শািন্তেত িবশ্রাম িনেত পারেব|
25 দুষ্ট েলাকেদর দ্বারা সৃষ্ট আশাতীত িবপেদর কথা েভেব ভয় েপও
না| 26 প্রভু েতামার সেঙ্গ থাকেবন এবং েতামােক ফঁােদ পড়া েথেক
আটেক েদেবন|

27 যখনই সম্ভব হেব, যােদর েতামার সাহােযয্র দরকার, তােদর
ভােলা কেরা| 28 েতামার প্রিতেবশী যিদ েতামার কােছ িকছু চায় এবং
তা যিদ েতামার কােছ থােক, তাহেল েসটা তখনই তােক িদেয় িদও|
প্রিতেবশীেক েসটা পেরর িদন িনেত আসেত েবােলা না|

29 েতামার প্রিতেবশীর িবরুেদ্ধ দুষ্ট পিরকল্পনা েকােরা না| েস
েতামার কাছাকািছ থােক এবং েস েতামােক িবশ্বাস কের!

30 েকান উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাউেক আদালেত তুেলা না| েস যিদ
েতামার েকান অিনষ্ট না কের এটা েকােরা না|

31 িহংসাত্মক েলাকেদর িহংসা েকােরা না এবং তােদর পথ অনুসরণ
করবার িসদ্ধান্ত িনও না| 32 েকন? কারণ প্রভু দুষ্ট, অসাধু েলাকেদর
ঘৃণা কেরন এবং সৎ ও ভােলা েলাকেদর ভালবােসন|

33 দুষ্ট েলাকেদর পিরবারগুিলর ওপর প্রভুর অিভশাপ রেয়েছ|
িকন্তু ধাির্মক েলাকেদর গৃহগুিলেক িতিন আশীবর্াদ কেরন|

34 যারা অপরেক িনেয় পিরহাস কের েসই দািম্ভক বয্িক্তেদর প্রভু
শািস্ত েদন| প্রভু িবনয়ী বয্িক্তেদর প্রিত দয়াশীল|
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35 জ্ঞানী েলাকরা এমন জীবনযাপন কের যা সম্মান আেন| িকন্তু
িনেবর্াধরা এমন জীবনযাপন কের যার পিরণিত লজ্জা|

4
জ্ঞােনর প্রেয়াজনীয়তা

1 পুত্রগণ, েতামােদর িপতার িশক্ষাসমূহ মেনােযাগ সহকাের েশান|
মেনােযাগ িদেল তেবই এই িহেতাপেদশগুিল বুঝেত পারেব! 2 েকন?
কারণ আমার এই উপেদশগুিল খুবই গুরুত্বপূণর্| তাই এই িশক্ষামালা
কখনও ভুেল েযও না|

3 এক সময় আিমও েতামােদর মত যুবক িছলাম! আিম আমার
িপতার েছাট পুত্র এবং আমার মাতার একমাত্র সন্তান িছলাম| 4 এবং
আমার িপতা আমােক এই িজিনসগুিল িশিখেয়িছেলন| িতিন আমােক
বেলিছেলন, “আিম যা বিল তা মেন েরেখা| আমার আেদশ পালন
কর, তাহেল বঁাচেত পারেব! 5 িবেবচনাশিক্ত এবং জ্ঞান লাভ কেরা!
কখনও আমার কথা ভুেলা না| সবর্দা আমার উপেদশ েমেন চলেব|
6জ্ঞান েথেক দূের সের েথেকা না| তাহেল জ্ঞান েতামােক রক্ষা করেব|
জ্ঞানেক ভােলাবােসা এবং জ্ঞান েতামােক িনরাপেদ রাখেব|

7 “তুিম েয মূহুতর্ েথেক জ্ঞান অজর্ ন করার সংকল্প কেরছ তখন
েথেকই জ্ঞােনর পবর্ শুরু হেয়েছ| অতএব েতামার সমস্ত প্রয়াস
বয্বহার কের, এমনিক েতামার সমস্ত িবষয় সম্পিত্তর িবিনমেয়ও জ্ঞান
অজর্ ন করবার েচষ্টা কেরা! তাহেল তুিম ক্রমশঃ বুিদ্ধমান হেয় উঠেব|
8 জ্ঞানেক ভােলাবাস, জ্ঞানই েতামােক মহান কের তুলেব| জ্ঞানেক
সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ কের েতােলা এবং জ্ঞান েতামােক সম্মান এেন
েদেব| 9জ্ঞানই সবর্েশ্রষ্ঠ বস্তু যা েতামার জীবেন ঘটেত পাের|”

10 পুত্র, আমার কথা েশান| আমার আেদশ েমেন চলেল েতামার
আয়ু বাড়েব| 11আিম েতামােক প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সম্পেকর্ েবাঝািচ্ছ|আিম
েতামােক সৎ পেথ িনেয় যািচ্ছ| 12এই পথেক অনুসরণ কেরা| তাহেল
তুিম কখনও ফঁােদ পড়েব না| তুিম েদৗড়েব িকন্তু কখনও েহঁাচট খােব
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না| তুিম যাই কর না েকন, তুিম িনরাপদ থাকেব| 13 এই িশক্ষাগুিল
সবর্দা মেন েরেখা| এগুিল ভুেল েযও না| ওগুিল েতামার জীবন!

14 দুষ্ট েলাকরা েয পেথ হঁােট, েস পেথ েহঁেটা না| অসৎ ভােব
জীবনযাপন েকােরা না| পাপীেদর অনুকরণ েকােরা না| 15পাপ েথেক
দূের েথেকা| তার কােছ েযও না| ওটা ছািড়েয় েসাজা হেয় েহঁেটা|
16 েকানও দুষ্কমর্ না করা পযর্ন্ত পাপীেদর েচােখ ঘুম আেস না|অপেরর
ক্ষিত না কের তারা িবশ্রাম িনেত পাের না| 17 পাপ এবং অেনয্র ক্ষিত
না কের তারা বঁাচেত পাের না|

18 ধাির্মক বয্িক্তেদর জীবনযাপেনর পথ সূেযর্াদেয়র আেলার মত|
দুপুের েস তার পূণর্দীিপ্ত পাওয়া পযর্ন্ত উজ্জ্বল েথেক উজ্জ্বলতর হয়|
19পাপী েলাকরা অন্ধকার রােতর মত| তারা আঁধাের হািরেয় যায় এবং
িক কারেণ তােদর পতন হয় তা তারা েদখেতও পায় না|

20 পুত্র, আমার, আিম যা বলিছ তা মন িদেয় েশান| আমার
উপেদেশর প্রিত মেনািনেবশ কর| 21আমার কথাগুিল েযন েতামােক
তয্াগ না কের|আিম যা সব বিল তা মেন েরেখা| েসগুিল েতামার হৃদেয়
সম্পদ কের েরেখা| 22 যারা আমার িশক্ষামালা েশােন তারা জীবন লাভ
কের| আমার কথাগুিল তােদর শরীের সুস্বাস্থয্ িনেয় আেস| 23 সব
েচেয় গুরুত্বপূণর্ িবষয় হল তুিম যা ভাবছ েস সম্পেকর্ সজাগ েথেকা|
েতামার ভাবনাই েতামার ভাগয্ িনযন্তা|

24 কখনও িমথয্া কথা বেলা না| সতয্েক কলুিষত কেরা না|
25 েতামার সামেন েয সব ভােলা এবং জ্ঞানগভর্ আদশর্ রেয়েছ তা
েথেক মুখ ঘুিরেয় িনও না| 26 যা করছ তার সম্বেন্ধ সতকর্ থাকেব| সৎ 
জীবনযাপন কর| 27 েসাজা পথ যা ভাল এবং সিঠক তা তয্াগ েকােরা
না| িকন্তু সবর্দা পাপ েথেক দূের েথেকা|

5

বয্িভচার এড়ােনার প্রজ্ঞা বা জ্ঞান
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1 পুত্র আমার, আমার জ্ঞানগভর্ িশক্ষামালা েশান| আমার
সুিবেবচনামূলক কথাবাতর্ ার প্রিত মেনােযাগ দাও| 2 তাহেলই তুিম
িবেবচেকর মত বঁাচেত িশখেব| েভেবিচেন্ত কথা বলেত পারেব|
3অনয্ একজন েলােকর স্ত্রী হয়েতা অসামানয্ সুন্দরী হেত পাের; তার
কথাবাতর্ া মধুর এবং প্রেলাভনসূচক হেত পাের| 4 িকন্তু পিরেশেষ েস
শুধু িতক্ততা এবং যন্ত্রনাই বেয় আনেব| েস িতক্ত িবষ িকংবা ধারােলা
তরবািরর মত| 5 েস মৃতুয্র পেথ দঁািড়েয় রেয়েছ| েস েতামােকধ্বংেসর
িদেক িনেয় যােব| 6 তােক অনুসরণ েকােরা না! েস পথভ্রষ্ট হেয়েছ|
সাবধান! জীবেনর পথ েবেছ নাও|

7 আমার পুত্রগণ, এখন আমার কথা েশান| আিম যা বলিছ ভুেল
েযও না| 8 বয্ািভচািরণী েথেক দূের েথেকা| তার বািড়র ছায়াও মািড়ও
না| 9 যিদ যাও েতামার প্রাপয্ সম্মান অনয্রা েকেড় েনেব| েকানও
অপিরিচত বয্িক্ত েতামার পিরশ্রেমর ফল েভাগ করেব| 10 তুিম যােদর
েচেনা না তারাই েতামার ধনসম্পদ েকেড় েনেব| তারা েতামার শ্রেমর
সুফল েভাগ করেব| 11 পিরেশেষ, তুিম দুঃিখত হেব কারণ তুিম
েতামার স্বাস্থয্ নষ্ট কেরছ এবং েতামার যা িকছু িছল সব হািরেয়ছ|
12-13 তখন তুিম বলেব, “আিম আমার অিভভাবকেদর কথায় েকন
কণর্পাত কিরিন! েকন আমার িশক্ষকেদর কথা কােন তুিল িন! আিম
শৃঙ্খলা মানেত রািজ হই িন| আিম িতরস্কার গ্রহণ করেত অস্বীকার
কেরিছ| 14 তাই আিম এখন প্রায় সবরকম সংকট েভাগ করিছ আর
তা সবাই জােন!”

15 েতামার িনেজর কুেয়া েথেক েয জল পাও, তাই পান কর|
16 েতামার জলেক রাস্তার ওপর বেয় েযেত িদও না| েকবল
মাত্র িনেজর স্ত্রীর সেঙ্গই শুধু েতামার েযৗন সম্পকর্ থাকা উিচৎ |
েতামার িনেজর পিরবােরর বাইের েকান েছেলেমেয়র িপতা হেয়া না|
17 েতামার সন্তানরা েযন েকবল েতামারই হয়| েতামার পিরবােরর
বাইের অনয্ েলাকেদর সেঙ্গ েতামার সন্তানেদর ভাগ কের েনবার
দরকার েনই| 18 তাই িনেজর স্ত্রীেক িনেয়ই সন্তুষ্ট থােকা| েযৗবেন েয
নারীেক িবেয় কেরিছেল তােকই ভােলাবাস এবং তার েপ্রেমই তৃপ্ত হও|
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19 েস একিট অপরূপা হিরণীর মেতা| তার ভােলাবাসায় সমূ্পণর্ তৃপ্ত
হও| তার েপ্রম েতামােক সদা প্রমৎত রাখুক| 20 আমার পুত্র, অনয্
রমনীর দ্বারা প্রমৎত হেয়া না| অনয্ স্ত্রীেলােকর বক্ষ আিলঙ্গন কেরা
না!

21 তুিম যাই কর না েকন িকছুই প্রভুর অেগাচর নয়| তুিম েকাথায়
যাও তাও প্রভু জােনন| 22 পাপী তার িনেজর ফঁােদই জিড়েয় পড়েব|
তার পাপসমূহ হেব দিড়র মত যা তােক েবঁেধ েরেখেছ| 23 েসই পাপীর
মৃতুয্ অিনবাযর্| কারণ েস অনুশািসত হেত অস্বীকার কেরেছ| েস তার
িনেজর কামনার নাগপােশই বদ্ধ হেব|

6
অপরেক একিট ঋণ েপেত সাহাযয্ করবার িবপদসমূহ

1 পুত্র, অপেরর ঋেণর জনয্ কখনও দায়ী েথেকা না| অনয্ েকান
বয্িক্ত তার ঋণ েশাধ করেত না পারেল তুিম িক তােক সাহাযয্
করার প্রিতশ্রুিত িদেয়ছ? 2 তাহেল তুিম েফঁেস িগেয়ছ| তুিম িনেজর
প্রিতশ্রুিত জােলই জিড়েয় পেড়ছ| 3 তুিম িনেজেক ঐ বয্িক্তিটর
ক্ষমতার অধীেন েরেখছ| শীঘ্র তার কােছ িগেয় িনেজেক মুক্তকর| তার
ঋেণর েবাঝা েথেক েতামােক মুক্ত করবার জনয্ তার কােছ অনুেরাধ
জানাও| 4 িবশ্রাম কেরা না এবং ঘুিমেয়া না| 5 হিরেণর মত িশকারীর
ফঁাদ েথেক পািলেয় এেসা| জাল েকেট পািলেয় যাওয়া পািখর মেতা
িনেজেক মুক্ত কর|

অলস হওয়ার িবপদ
6অলস মানুষ, েতামােদর িপঁপেড়েদর মেতা হওয়া উিচৎ | েদেখা,

িপঁপেড়রা িক কের| িপঁপেড়েদর কাছ েথেক েশেখা এবং জ্ঞানী হও|
7 িপঁপেড়েদর েকানও মািলক েনই, শাসক েনই, েনতা েনই| 8 িকন্তু
গ্রীষ্মকােল িপঁপেড়রা তােদর যাবতীয় খাবার সংগ্রহ কের|ঐখাদয্ তারা
বঁািচেয় রােখ এবং শীেতর সময়ও তােদর কােছ পযর্াপ্ত খাবার থােক|
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9অলস মানুষ, আর কতক্ষণ তুিম ঘুিমেয় থাকেব? েতামার শযয্ায়
িবশ্রাম েনওয়ার েথেক কখন তুিম উঠেব? 10 একজন অলস বয্িক্ত
বেল, “আমােক িকছুক্ষেণর জনয্ ঘুেমােত দাও এবং একটু িবশ্রাম
িনেত দাও|” 11 তার অলসতার ফলস্বরূপ, একজন েচার েযমন সব
িকছু চুির কের েনয় েস রকম ভােব তার ওপর দািরদ্রয্ আসেব!
অিচেরই েস কপদর্ কহীন হেয় পড়েব!

পাপী েলাকরা
12একজন পাপী এবং অকমর্ণয্ বয্িক্ত িমেথয্ কথা বেল এবং খারাপ

কাজ কের| 13 েস েচাখ িটেপ এবং হাত ও পােয়র সাহােযয্ নানা
ধরেণর ইিঙ্গত কের েলাকেদর ঠকায়| 14ঐ বয্িক্তিট দুষ্ট| েস সবর্দাই
অপেরর িবরুেদ্ধ দুষ্ট পিরকল্পনা কের| েস সদাসবর্দা অশািন্ত সৃষ্টি
কের| 15 িকন্তু েস শািস্ত পােব| আকিস্মক িবপযর্য় তার ওপর আসেব|
অকস্মাৎ েস ধ্বংস হেব! এবং তােক সাহাযয্ করবার েকউ থাকেব না!

সাতিট িজিনষ যা প্রভু ঘৃণা কেরন
16 প্রভু, সাতিট নয়, ছয়িট িজিনসেক ঘৃণা কেরন:

17 েয েচাখগুেলা একজন েলােকর গবর্ েদখায়,
েয িজহ্বা িমেথয্ কথা বেল,
হাতগুেলা েযগুেলা িনেদর্ াষ েলাকেদর হতয্া কের,
18 হৃদয়সমূহ, যারা অনয্েদর িবরুেদ্ধ অিনষ্ট পিরকল্পনা কের,
পা, েযগুেলা কু-কাজ করেত েছােট,
19 েয বয্িক্ত আদালেত িমথয্া সাক্ষী েদয় এবং যা সিতয্ নয় তাই
বেল,

েয বয্িক্ত ভাইেদর মেধয্ তকর্ াতির্কর কারণ ঘটায়|

20 পুত্র আমার, েতামার িপতার আেদশসমূহ েশান| েতামার মাতার
িশক্ষাগুিল ভুেলা না| 21 সদা তঁােদর কথা স্মরণ েকােরা| েতামার
অিভভাবকেদর আেদশ েতামার কেন্ঠ জিড়েয় রােখা| েতামার হৃদেয়
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িলেখ রােখা| 22 েযখােনই যাও তঁােদর িশক্ষামালা েতামােক পথ
েদখােব| এমনিক তুিম যখন শুেয় থাকেব তখনও ঐ উপেদশগুিল
েতামার ওপর নজর রাখেব| েজেগ ওঠার পর েতামার সেঙ্গ েসগুেলা
কথা বলেব এবং েতামােক সিঠক পেথ চািলত করেব|

23 েতামার অিভভাবকেদর আেদশ এবং িশক্ষা আেলার মত
েতামােক পথ েদখােব| েসগুিল েতামােক সংেশাধন করেব এবং
সিঠক পথ েচনার ক্ষমতা প্রদান করেব| 24 তঁােদর িশক্ষাসমূহ েতামােক
একজন নষ্ট স্ত্রীেলােকর কােছ যাওয়া েথেক িনবৃত্ত করেব| ঐ
িশক্ষাগুিল েতামােক, েয নারী তার স্বামীেক পিরতয্াগ কেরেছ, তার
মধুর বচন েথেক িনরাপেদ রাখেব| 25 েসই পরস্ত্রী অসাধারণ রূপসী
হেত পাের| িকন্তু তার েসৗন্দেযর্য্র জনয্ েতামার হৃদেয় কাম-লালসা
েরেখা না| তার নয়নবান েযন েতামােক ফঁােদ না েফলেত পাের|
26একজন বারবিণতার জনয্ হয়েতা েতামােক একিটরুিটর মূলয্ িদেত
হেব| িকন্তু অনয্ েলােকর স্ত্রী েতামার প্রাণসংহািরণী হেয় উঠেত পাের!
27 েয বয্িক্ত আগুেনর খুব কােছ যায় েস তার জামাকাপড় ঐআগুেন
েপাড়ায়| 28জ্বলন্ত কয়লায় পা িদেল পা িনিশ্চত পুড়েব| 29 েয বয্িক্ত
পরস্ত্রীর সেঙ্গ শারীিরক সম্পকর্ স্থাপেন িলপ্ত হয় তার েক্ষেত্রও একই
কথা প্রেযাজয্| ঐ বয্িক্ত শািস্ত েভাগ করেব|

30-31 কু্ষধাতর্ বয্িক্ত খাদয্ চুির করেত পাের| চুির করার সময় ধরা
পড়েল, েস যা চুির কেরেছ তার সাতগুণ মূলয্ তােক িদেত হেব! ঐ
মূলয্ িদেত িগেয় হয়েতা েস সবর্স্বান্ত হেব! িকন্তু যারা তার প্রকৃত
অবস্থা েবােঝ তারা তার প্রিত শ্রদ্ধা হারােব না| 32 িকন্তু েয বয্িক্ত
বয্িভচাের িলপ্ত হয় েস িনেবর্াধ| েস তার িনেজর পতন েডেক আনেছ
এবং িনেজেকই ধ্বংস করেছ! 33 মানুষ তার সম্পেকর্ শ্রদ্ধা হারােব|
েস িনেজ ওই লজ্জা েথেক েকান িদন পিরত্রাণ পােব না| 34 ওই
বয্িভচািরণীর স্বামী িহংসা ও েক্রােধ উন্মৎত হেব| েস যখন তার স্ত্রীর
েপ্রিমেকর প্রিত প্রিতেশাধ েনেব তখন েস করুণা েদখােব না| 35 যত
অথর্, যত ধনসম্পদই তােক েদওয়া েহাক্ না েকন তার েক্রাধ প্রশিমত
হেব না!
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7
প্রজ্ঞা েতামােক বয্িভচার েথেক রক্ষা করেব

1 পুত্র আমার, আমার কথাগুেলা মেন েরেখা| আমার আেদশ
ভুেলা না| 2 তুিম যিদ আমার আেদশ পালন কর তুিম বঁাচেব| আমার
এই িশক্ষামালা েযন েতামার জীবেন খুব গুরুত্বপূণর্ িবষয় হেয় ওেঠ|
3 আমার িশক্ষা এবং আেদশ সবর্দা মেন েরেখা| আমার িশক্ষামালা
েতামার আঙুেলর চারপােশ েবঁেধ রােখা| েতামার হৃদেয় খিচত কের
রােখা| 4 প্রজ্ঞােক েতামার েপ্রিমক* িহেসেব িবেবচনা কেরা এবং
েবাধেক েতামার সব েচেয় ভাল বনু্ধ বেল িবেবচনা করেব| 5 তাহেল
প্রজ্ঞা এবং েবাধ েতামােক “পরস্ত্রী” েথেক রক্ষা করেব| প্রজ্ঞা
েতামােক েসই বয্িভচািরণীর হাত েথেকও রক্ষা করেব েয মধুর বাকয্
বেল|

6 এক িদন আিম আমার জানালার বাইের বহু িনেবর্াধ যুবকেক
েদখেত েপলাম| 7 ঐ যুবকেদর মেধয্ এক বুিদ্ধহীন যুবকও আমার
নজের পড়েলা| 8 েস এক কু-রমণীর বািড়েত েগল| েস ঐ রমণীর
বািড়র সামেন িদেয় হঁাটেত লাগল| 9 তখন সূযর্ অস্ত যােচ্ছ| অন্ধকার
েনেম আসেছ| রাত শুরু হিচ্ছল| 10 ঐ রমণী যুবেকর সেঙ্গ েদখা
করেত বািড়র বাইের এল| তার সাজসজ্জা বারবিণতার মেতা| েস
ঐ যুবেকর সেঙ্গ সারা রাত কাটােনার পিরকল্পনা কেরিছল| 11 েস
িছল একজন িবেদ্রাহীসুলভ, অমাির্জত নারী| েস কখনও ঘের থাকেত
ভালবাসত না! 12 েস রাস্তা িদেয় হঁাটেত লাগল| েস রাস্তার প্রিতিট
বঁােক অেপক্ষা করিছল| 13 েস ঐ যুবকেক জিড়েয় ধের চুম্বন করল|
েসই লজ্জাহীন ঐ যুবেকর েচােখর িদেক তািকেয় বলল, 14 “আমােক
আজ মঙ্গলাথর্ক িবসজর্ ন িদেত হেয়েছ| আিম আমার মানত পূণর্
কেরিছ| 15 বাড়ীেত আমার কােছ এখনও অমাবসয্ার ৈনেবদয্র
খাবার প্রচুর পিরমােণ পেড় রেয়েছ| তাই েতামােক েসখােন আমন্ত্রণ
জানািচ্ছ| অেনক েখঁাজাখঁুিজ এবং প্রতীক্ষার পর অবেশেষ েতামােক
* 7:4: েপ্রিমক অথবা “েবান|”
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েপলাম! 16 আিম আমার শযয্ায় নতুন চাদর েপেতিছ| িমশরীয় েসই
সূতীর িবছানার চাদরগুিল খুব সুন্দর| 17 আিম আমার শযয্ার ওপর
মস্তিক, ঘৃতকুমারী ও দারুিচিনর সুগিন্ধ ছিড়েয়িছ! 18 এস, আমরা
সারারাত ধের েযৗনক্রীড়ায় মত্ত হই| আমরা সকাল পযর্ন্ত প্রণয়জ্ঞাপন
করব| 19 আমার স্বামী ঘের েনই| িতিন বািণজয্ করেত দূের যাত্রা
কেরেছন| 20 িতিন প্রচুর অথর্ সেঙ্গ কের িনেয় িগেয়েছন| বহুিদন ঘের
িফরেবন না| আগামী পূির্ণমার আেগ তঁার েফরার সম্ভাবনা েনই|”

21 ঐ বয্িভচািরণী যুবকিটেক প্রলুদ্ধ করবার েচষ্টা করিছল| তার
মেনারম মধুর বচেন যুবকিট িবপথগামী হল| 22 এবং িনেবর্াধ যুবকিট
ঐ বয্ািভচািরণীর ফঁােদ পা িদল| গরু েয ভােব কসাইখানার িদেক পা
বাড়ায, হিরণ েযমন বয্ােধর েপেত রাখা ফঁােদর িদেক এিগেয় যায়,
েসই ভােব েস ঐ পরস্ত্রীর িদেক এিগেয় েগল| 23 ঐ যুবকিট িছল
একজন িশকারীর তীরিবদ্ধ হিরেণর মত| েস িছল জােলর িদেক উেড়
যাওয়া একিট পাখীর মত| তার পিরণাম েয তার জীবনহািন ঘটােব এ
কথা ঐ যুবকিট ভাবেতও পাের িন|

24 িপ্রয় পুত্রগণ, আমার কথা েশান| আমার কথাগুেলা মন িদেয়
েশান| 25 েকান পাপীযসী রমণীর েমাহজােল আবদ্ধ হেয়া না| তার পথ
অনুসরণ েকােরা না| 26 েস অগুনিত মানুেষর পতন ঘিটেয়েছ| েস
অসংখয্ মানুষেক ধ্বংস কেরেছ| 27 তার গৃহ সাক্ষাৎ মৃতুয্পুরী| তার
জীবনযাপেনর পদ্ধিত মানুষেক সরাসির মৃতুয্র িদেক িনেয় যায়|

8
প্রজ্ঞা, এক ধাির্মক রমণী

1 েশান! প্রজ্ঞা িক েতামােক ডাকেছ?
হঁয্া, েবাধ েতামােক ডাকেছ|

2 মিহলািট (প্রজ্ঞা) পাহােড়র চূড়ায়,
সড়েকর ধাের, সকল পেথর সংেযাগস্থেল দঁািড়েয়|

3 েস নগেরর প্রধান ফটকগুিলর সামেন দঁািড়েয় আেছ|
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েসখান েথেকই েস উচ্চস্বের ডাক িদেচ্ছ|

4 প্রজ্ঞা বলেছ, “েহ মানবগণ, আিম েতামােদর ডাকিছ|
িচৎকার কের সমস্ত েলাকেক ডাকিছ|

5 যিদ েতামরা অেবাধ হও, বুিদ্ধমান হওয়ার েচষ্টা কর|
িনেবর্াধরা েবাঝার েচষ্টা কর|

6 েশান! আিম েযসব িজিনেসর িশক্ষা িদই তা গুরুত্বপূণর্|
আিম যা বিল তা সিঠক|

7আমার কথাগুিল সতয্|
আিম ক্ষিতকারক িমথয্ােক ঘৃণা কির|

8আিম যা বিল তা সিঠক, আিম িমথয্া কথা বিল না|
আমার কথাগুেলায় েকান িমথয্া বা ভুল েনই|

9আমার কথাগুিল, যােদর েবাধশিক্ত আেছ
েসই সব েলােকর কােছ পিরষ্কার|
জ্ঞানবানরা আমার উপেদশ বুঝেত সক্ষম|

10আমার অনুশাসন গ্রহণ কর| তার মূলয্ রূপার েচেয়ও েবশী|
েসিট উৎকৃষ্টতম েসানার েচেয়ও মূলয্বান|

11জ্ঞান, দূমূর্লয্ মুক্তার েচেয়ও দামী|
মানুেষর অভীষ্ট েকান বস্তুই তার সমকক্ষ নয়|

প্রজ্ঞা যা কের
12 “আিম প্রজ্ঞা|

আিম সুিবচােরর সেঙ্গ বাস কির|
আিম সুপিরকল্পনা এবং জ্ঞান খঁুেজ েপেয়িছ|

13 প্রভুেক শ্রদ্ধা জানােনার অথর্ হল পাপেক ঘৃণা করা|
েসইসব মানুষ যারা িনেজেক অেনয্র েচেয় েশ্রষ্ঠ মেন কের
আিম তােদর ঘৃণা কির|

আিম পােপর পথ এবং িমথয্াভাষীেক ঘৃণা কির|
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14 আিম মানুষেক সুবুিদ্ধ এবং সিঠক িসদ্ধান্ত েনওয়ার ক্ষমতা প্রদান
কির|

আিমই সুিবেবচনা এবং ক্ষমতার আধার!
15 রাজারা শাসনকােযর্ আমােক বয্বহার কেরন|

নয্াযয্ আইন বানােত শাসকরা আমােক বয্বহার কেরন|
16 পৃিথবীর সমস্ত ভাল শাসক

তঁােদর অধীনস্থ সমস্ত েলাকেক শাসন করেত আমােক বয্বহার
কেরন|

17 েয সব েলাক আমােক ভােলাবােস আিমও তােদর ভােলাবািস|
যারা সযেত্ন আমার অেন্বষণ কের তারা আমােক খঁুেজ পােব|

18আমার েদবার মত ধনসম্পদ ও সম্মান রেয়েছ|
আিম সিতয্কােরর সম্পদ এবং সাফলয্ প্রদান কির|

19আিম েয সব িজিনস িদই তা খঁািট েসানার েচেয়ও ভােলা
এবং আমার উপহারসমূহ খঁািট রূেপার েচেয়ও ভােলা|

20আিম ধেমর্র পেথ চিল|
আিম নয্ায় িবচােরর পথ ধের চিল|

21 যারা আমােক ভােলাবােস আিম তােদর সম্পদ িদই|
হঁয্া, আিম তােদর ঘরবািড় ধনসম্পেদ পিরপূণর্ কের তুিল|

22 “বহুকাল আেগ, শুরুেত প্রভু অনয্ আর িকছু সৃষ্টি করবার আেগ
আমােক সৃষ্টি কেরিছেলন|

23আিমই আিদ| আমােক সবার আেগ সৃষ্টি করা হেয়িছল|
পৃিথবীর আেগ আমােক সবর্প্রথম সৃষ্টি করা হেয়িছল|

24 মহাসাগেরর আেগ আমােক গঠন করা হেয়িছল|
েসখােন জল সৃষ্টির আেগ আমােক সৃষ্টি করা হেয়িছল|

25আিম পবর্তসমূেহর আেগ জেন্মিছলাম| আিম পাহাড়সমূেহর আেগ
জেন্মিছলাম|



িহেতাপেদশ 8:26 xviii িহেতাপেদশ 8:35

26 প্রভুর পৃিথবী সৃষ্টির আেগ আিম জেন্মিছলাম, ভূিম ৈতরীর
আেগ আিম জেন্মিছলাম|

ঈশ্বেরর পৃিথবীেত প্রথম ধূিলকনা সৃষ্টি করার আেগ আিম
জেন্মিছলাম|

27 প্রভু যখন আকাশ ৈতরী কেরন
েসই সময় আিম িছলাম|
প্রভু যখন ভূিমর চারিদেক একিট বৃত্ত এঁেকিছেলন এবং সাগেরর
সীমােরখা িস্থর কেরিছেলন তখন আিম িছলাম|

28 েমঘ সৃষ্টির আেগ আিম রূপ েপেয়িছলাম|
ঈশ্বর যখন সাগের জল ঢালিছেলন, আিম েসখােন িছলাম|

29 প্রভু যখন সমুদ্রসমূেহ জেলর সীমা িনধর্ারণ কেরিছেলন
েস সমেয় আিম েসখােন িছলাম|

সমুেদ্রর তরঙ্গদল কখনই প্রভুর িনধর্ািরত সীমা লঙঘন কের না|
প্রভু যখন পৃিথবীর িভিত্তস্থাপন কেরন, তখন আিম িছলাম|

30আিম একজন দক্ষ কমীর্র মত প্রভুর পােশ িছলাম|
আমার জনয্ই প্রভু প্রিত িদন আনন্দেবাধ কেরেছন|
আিম তঁার সেঙ্গ সব সময় হািস মুেখ েথেকিছ|

31 তঁার জগৎ  আমােক খুিশ কের|
আিম মানবজািতর সঙ্গ সুখ অনুভব কির|

32 “আমার পুত্রগণ, এখন আমার কথাগুিল েশান!
এবং েতামরাও আমার আশীবর্াদ পােব!

33আমার িশক্ষামালা েশান এবং জ্ঞানী হেয় ওেঠা|
ওগুেলােক অগ্রাহয্ েকােরা না|

34 েয আমার কথা েমেন চলেব েস ধনয্ হেব|
এমন একজন েলাক প্রিত িদন আমার দরজার িদেক লক্ষয্ কের|
েস আমার দরজার পেথ প্রতীক্ষা কের|

35 েয আমােক খঁুেজ পায় েস জীবন লাভ কের|
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েস প্রভুর কাছ েথেক ভােলা িজিনস পােব!
36 িকন্তু েয বয্িক্ত আমার িবরুেদ্ধ পাপ কের েস িনেজেক আঘাত

কের|
েয সব েলাক আমােক ঘৃণা কের

তারা মৃতুয্েক ভােলাবােস!”

9
জ্ঞান এবং মূঢ়তা

1জ্ঞান তার বািড় ৈতরী করল| েস তার বািড়েত সাতিট স্তম্ভ স্থাপন
করল| 2 েস (জ্ঞান) মাংস রান্না করল এবং দ্রাক্ষারস ৈতরী করল|
েস খাওয়ার েটিবলিট সািজেয় েরেখেছ| 3 তারপর েস তার ভৃতয্েদর
নগের পাঠাল নগরবাসীেদর পবর্েতর চূড়ায় তার সেঙ্গ েভাজসভায়
েযাগদান করার আমন্ত্রণ জানােত| েস বলল, 4 “যােদর েশখার
প্রেয়াজন আেছ তারা আসুক|” েস িনেবর্াধ েলাকেদরও আমন্ত্রণ
করল| েস বলল, 5 “এস, আমার জ্ঞােনর খাবার খাও এবং আিম েয
দ্রাক্ষারস ৈতরী কেরিছ তা পান কর| 6 েতামােদর িনেবর্ােধর পথ তয্াগ
কর, শুধুমাত্র তাহেলই েতামরা জীবন পােব| েবােধর পথেক অনুসরণ
কর|”

7 তুিম যিদ েকান দািম্ভক বয্িক্তেক তার ভুলত্রুিট সম্পেকর্ সেচতন
করেত যাও, তাহেল েস উেল্ট েতামার সমােলাচনা করেব| ঐ বয্িক্ত
ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞােনর অবমাননা কের| যিদ েকান দুষ্ট েলাকেক তার
অনয্ায় েবাঝােত যাও, তাহেল েস েতামােকই িবদ্রূপ করেব| 8 তাই
যিদ েকান বয্িক্ত িনেজেক অনয্েদর েচেয় েশ্রষ্ঠ মেন কের, তােক তার
ভুল েবাঝােত েযও না| েস েতামােক তার জনয্ ঘৃণা করেব| িকন্তু তুিম
যিদ েকান জ্ঞানী বয্িক্তেক সংেশাধন করেত েচষ্টা কর েস েতামােক
ভালবাসেব ও েতামােক শ্রদ্ধা জানােব| 9 বুিদ্ধমান বয্িক্তেক িশক্ষা িদেল
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েস আরও বুিদ্ধমান হেব| ধাির্মক বয্িক্তেক উপেদশ িদেল তােত তার
উপকার হেব|

10 প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধা এবং ভিক্তই জ্ঞান অজর্ ন করার প্রথম ধাপ|
প্রভু সম্পেকর্ জ্ঞান লাভ করাই েবাধশিক্ত অজর্ েনর প্রথম ধাপ| 11 তুিম
যিদ জ্ঞানী হও, তাহেল তুিম দীঘর্জীিব হেব| 12 যিদ তুিম জ্ঞানী হেয়
ওেঠা তাহেল তােত তুিম উপকৃত হেব| িকন্তু তুিম যিদ দািম্ভক হও
এবং অপরেক উপহাস কর, তাহেল িনেজই তার জনয্ যন্ত্রণা পােব|

13 মূঢ়তা একিট প্রবল অমাির্জত স্ত্রীেলাক| তার েকানও জ্ঞান েনই|
14 েস িনেজর ঘেরর দরজায় বেস থােক| েস শহেরর উচ্চতম স্থেল
িনেজর আসেনর ওপর বেস থােক| 15 এবং যখন েলাকরা ঐ পথ
িদেয় যায় েস তােদর িচৎকার কের ডােক| ঐসব েলাকরা তার প্রিত
উদাসীন থাকেলও েস বেল, 16 “যােদর েশখার প্রেয়াজন আেছ
তারা আমার কােছ এস|” েস িনেবর্াধেদরও আহ্বান কের| 17 িকন্তু
েস (িনবুর্িদ্ধতা) বেল, “চুির করা জল, িনেজর বািড়র জেলর েচেয়
সুস্বাদু| েচারাই রুিট েতামার িনেজর হােত ৈতরী করা রুিটর েচেয়
উপােদয়|” 18 েবাকাগুেলা বুঝেত পােরিন েয েসখােন ভূত থােক|
কারণ েমেয়মানুষটা তােদর মৃতুয্র জগেতর গভীরতম স্থােন িনমন্ত্রণ
কেরিছল|

10

শেলামেনর িহেতাপেদশ
1 এগুিল িছল শেলামেনর িহেতাপেদশ:
একজন জ্ঞানী পুত্র তার িপতােক সুখী কের| িকন্তু একজন িনেবর্াধ

পুত্র তার মােক খুবই দুঃখী কের|
2 যিদ েকান েলাক খারাপ কাজ কের টাকা লাভ কের তাহেল েসই

টাকা েকান কােজই আেস না| িকন্তু ভাল কাজ েতামােক মৃতুয্ েথেক
রক্ষা করেত পাের|
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3প্রভু ভােলা েলাকেদর প্রিত যত্নশীল হন| িতিন তােদর পযর্াপ্ত খাবার
েযাগান| িকন্তু প্রভু পাপীেদর অভীষ্ট বস্তু েকেড় েনন|

4 একজন অলস বয্িক্ত দিরদ্র হেব| িকন্তু একজন পিরশ্রমী মানুষ
ধনী হেব|

5একজন জ্ঞানী পুত্র সিঠক ঋতুেত শসয্ কাটেব| িকন্তু েকান েলাক
যিদ শসয্ সংগ্রেহর সময় ঘুিমেয় থােক, তাহেল েস লিজ্জত হেব|

6 সজ্জন বয্িক্তেদর আশীবর্াদ করার জনয্ েলাকরা ঈশ্বেরর কােছ
প্রাথর্না জানায| পাপীরাও ভােলা ভােলা কথা বেল িকন্তু তা শুধু
িনেজেদর যাবতীয় দুষ্ট ইচ্ছা েলাকচকু্ষ েথেক আড়ােল রাখার জনয্|

7 ধাির্মক েলাকরা িচর কাল সকেলর কােছ স্মরণীয হেয় থােক|
িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর নাম সকেল অিচেরই ভুেল যায়|

8 একজন জ্ঞানী েলাক তার অগ্রজেদর আেদশ পালন কের| িকন্তু
একজন িনেবর্াধ তকর্ িবতকর্ কের িনেজর িবপদ েডেক আেন|

9 একজন ভাল, সৎ েলাক সবর্দা িনরাপেদ থােক| িকন্তু েয কুিল
বয্িক্ত অপরেক প্রতািরত কের েস অিচেরই ধরা পেড়|

10 েয বয্িক্ত সতয্েক আড়াল কের, েস অশািন্তর কারণ হয়| িকন্তু
একজন সৎ েলাক, েয েখালাখুিলভােব কথা বেল েস শািন্ত স্থাপন
কের|*

11একজনজ্ঞানী বয্িক্তর কথাবাতর্ া একিটঝণর্ার মত যা জীবন েদয়|
িকন্তু দুষ্ট েলােকর কথাবাতর্ া েকবল তােদর পাপী মেনরই পিরচয় েদয়|

12 ঘৃণা িববােদর সৃষ্টি কের| িকন্তু ভােলাবাসা সমস্ত ভুলভ্রািন্ত ক্ষমা
কের েদয়|

13 বুিদ্ধমান েলাকেদর বকৃ্ততা েথেক েলাকরা জ্ঞান আহরণ করেত
পাের| িকন্তু েয েলাকরা েবাকার মত কথা বেল তারা তােদর শািস্ত
েদয়|

14 জ্ঞানী বয্িক্তরা জ্ঞান সঞ্চয় কের এবং তােক একিট িনরাপদ
জায়গায় সংরিক্ষত কের| িকন্তু মুখর্ েলাকরা তােদর ধ্বংসেক হােতর
কােছ রােখ|
* 10:10: একজন � কের এিট প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ েথেক েনওয়া| পদ 8 এর িদ্বতীয়
ভাগ িহব্রুেত পুনরাবৃিত্ত করা হেয়েছ|
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15 সম্পদ ধনীেক রক্ষা কের িকন্তু দািরদ্রয্ গরীব মানুষেক ধ্বংস
কের|

16 েয বয্িক্ত সৎ কাজ কের েসই পুরসৃ্কত হয়| েস দীঘর্ জীবন পায়|
পাপ েকবল শািস্তই বেয় আেন|

17 েয বয্িক্ত তার শািস্ত েথেক িশক্ষা েনয় েস অনয্েদর বঁাচেত
সাহাযয্ করেত পাের| িকন্তু েয বয্িক্ত িনেজর শািস্ত েথেক অনয্ েকােনা
িশক্ষা েনয় না েস অনয্েদর ভুল পেথ পিরচািলত কের|

18 েয বয্িক্ত তার ঘৃণা লুিকেয় রােখ েস হয়ত একজন িমেথয্বাদী|
িকন্তু যারা িমেথয্ অপবাদ রটায তারা েবাকা|

19 েয বয্িক্ত খুব েবশী কথা বেল েসই মুিস্কেল পেড়| িকন্তু একজন
জ্ঞানী মানুষ তার কথা সংযত রাখেত েশেখ|

20 একজন সজ্জন বয্িক্তর কথাবাতর্ া খঁািট রূেপার মত| িকন্তু
পাপীেদর িচন্তাভাবনার েকান মূলয্ েনই|

21 একজন ধাির্মক বয্িক্তর উপেদশ অেনক েলাকেক সাহাযয্
করেব| িকন্তু িনেবর্ােধর েবাকািম তার মৃতুয্ েডেক আনেব|

22প্রভুরআশীবর্াদই েতামােক ধনবান করেব| িতিন তার সেঙ্গ সংকট
আনেবন না|

23 িনেবর্াধ েলাকরা কু-কাজ করেত ভােলাবােস| িকন্তু িবচক্ষণ
বয্িক্ত প্রজ্ঞােতই সন্তুষ্ট থােকন|

24 দুষ্ট বয্িক্ত যা ভয় কের তার ভােগয্ তাই ঘটেব| িকন্তু ধাির্মকেদর
বাসনা সফল হেব|

25 যখন সংকট আসেব দুষ্ট েলাকরা ধ্বংস হেব| িকন্তু ধাির্মক
েলাকরা িচর কাল অটল থােক|

26 েকান অলস বয্িক্তেক েতামার জনয্ েকান িকছু করেত পািঠও
না| মুেখর মেধয্ অম্লরস িকংবা েচােখর মেধয্ েধঁায়া েযমন িবরিক্তকর�
েসও িঠক েস ভােবই েতামার িবরিক্তর কারণ হেব|

27 প্রভুেক সম্মান করেল তুিম দীঘর্জীিব হেব| িকন্তু পাপীেলাকেদর
আয়ু হ্রাস পােব|

28 ধাির্মকেদর প্রতয্াশা জীবেন আনন্দ বেয় আেন| িকন্তু পাপীেদর
বাসনা েকবল ধ্বংসই েডেক আেন|
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29 প্রভু ধাির্মক েলাকেদর রক্ষা কেরন| িকন্তু প্রভু অনয্ায়কারীেদর
ধ্বংস কেরন|

30 ধাির্মক েলাকরা সব সময় িনরাপেদ থাকেব| িকন্তু পাপীরা েদশ
েথেক উৎ খাত হেব|

31ভােলা েলাকেদর কথাগুেলা জ্ঞানগভর্ | িকন্তু েয বয্িক্তর উপেদশ
িবপদ েডেক আেন তার কথা েকউ শুনেব না|

32ভােলা েলাকরা িঠক িজিনসিট বলেত জােন| িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর
কথা অশািন্ত েডেক আেন|

11
1 িকছু মানুষ অপরেক প্রতািরত করেত ভুেযা দঁািড়পাল্লা বয্বহার

কের| তােদর দঁািড়পাল্লা সিঠক ওজন েদখায় না| প্রভু ঐ ভুেযা
দঁািড়পাল্লােক ঘৃণা কেরন| যথাযথ বাটখারা প্রভুেক তুষ্ট কের|

2 যারা অহঙ্কারী তােদর লজ্জায় েফলা হেব| িকন্তু িবনয়ীরা জ্ঞান
অজর্ ন করেব|

3 ভােলা েলাকরা সততা দ্বারা চািলত হয়| িকন্তু অপরেক প্রতািরত
করেত িগেয় পাপীরা িনেজেদর ধ্বংস কের|

4 ঈশ্বর েয িদন েলাকেদর শািস্ত েদেবন, ধনসম্পদ েকান কােজ
লাগেব না| িকন্তু ধাির্মকতা মানুষেক মৃতুয্ েথেক রক্ষা করেব|

5 একজন সৎ বয্িক্তর সততাই তার জীবনেক মসৃণ করেব| িকন্তু
পাপীরা তােদর দুষ্ট কেমর্র জনয্ ধ্বংস হেব|

6 ধাির্মকতা সৎ েলাকেদর রক্ষা কের| িকন্তু দুষ্ট েলাকরা তােদর
কামনার জােলই আবদ্ধ হয়|

7 একজন দুষ্ট বয্িক্তর মৃতুয্র পর তার আর েকানও আশা েনই|
ধনসম্পিত্তর জনয্ তার সমস্ত আশাও িনিশ্চহ্ন হেয় যায়|

8 একজন ভােলা বয্িক্তেক সংকট েথেক মুক্ত করা হেব এবং ঐ
সংকট আসেব একজন দুষ্ট েলােকর কােছ|

9 দুষ্ট বয্িক্ত তার কথার দ্বারা অনয্ েলােকর ক্ষিত করেত পাের| িকন্তু
ভােলা েলাকরা তােদর জ্ঞান দ্বারা সুরিক্ষত হয়|
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10 ধাির্মকেদর সাফেলয্ সমগ্র নগর আনেন্দ েমেত ওেঠ| িকন্তু
পাপীেদর মৃতুয্েতও মানুষ উল্লিসত হয়|

11 ভােলা েলাকেদর আশীবর্ােদ একিট শহর মহান হেয় ওেঠ| িকন্তু
দুষ্ট েলাকেদর কথা একিট শহরেক ধ্বংস করেত পাের|

12 সুিবেবচনাহীন েলাকরা তােদর প্রিতেবশীেদর সম্বেন্ধ িবরাগ
েদখায়| কখন নীরব থাকা উিচৎ িবচক্ষণ বয্িক্ত তা জােন|

13 েয বয্িক্ত অনয্ েলােকর েগাপন কথা ফঁাস কের েদয় তােক
িবশ্বাস করা যায় না| েয বয্িক্ত গুজব ছড়ায়় না তােক িবশ্বাস করা যায়|

14 যিদ একিট জািতর েনতােদর িবজ্ঞ িদশাজ্ঞােনর অভাব থােক
তাহেল েসই জািতর পতন অিনবাযর্| িকন্তু অেনক সু-উপেদষ্টারা একিট
জািতেক িনরাপদ রাখেত পাের|

15 েয একজন অপিরিচত েলােকর ঋণ েশাধ করবার প্রিতশ্রুিত
েদয় তােক দুঃখ েপেত হেবই| অেনয্র জািমনদার হেত েয অস্বীকার
কের, েস িনরাপদ|

16একজন রমণী তার েসৗন্দেযর্য্র জনয্ অনয্েদর শ্রদ্ধা অজর্ ন কের|
দুরন্ত, দুঃসাহসী মানুষ েকবল টাকা লাভ করেত পাের|

17 দয়ালু বয্িক্তরা সবর্দা লাভবান হেব| িকন্তু িনষু্ঠর েলাকরা তােদর
িনেজেদর অশািন্তর কারণ হয়|

18 দুষ্ট েলাক অপরেক প্রতািরত কের তােদর সম্পিত্ত েকেড় েনয়|
িকন্তু েয সব েলাকরা ধমর্সঙ্গত কাজকমর্ কের তারা অবশয্ই পুরস্কার
লাভ করেব|

19 ধাির্মকতা জীবন িনেয় আেস| দুষ্ট েলাকরা পােপর িপছেন েছােট
এবং িনেজেদর মৃতুয্ েডেক আেন|

20যারা পাপ কাজ করেত ভােলাবােস প্রভু তােদর ঘৃণা কেরন| িকন্তু
েয সব েলাক সৎ জীবনযাপন কের প্রভু তােদর ওপর সন্তুষ্ট|

21একথা সিতয্ েয দুষ্ট েলাকরা উপযুক্ত শািস্ত পােবই| িকন্তু ভােলা
েলাকরা ও তােদর উত্তরপুরুষ শািস্ত েথেক মুিক্ত পােব|

22 একজন সুন্দরী িকন্তু মূঢ় নারী েযন শুেয়ােরর নােক েসানার
নেথর মত|
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23 যখন ভােলা েলাকেদর ইচ্ছাপূণর্ হয় তখন ভােলাই হয়| িকন্তু দুষ্ট
েলাকেদর কামনা সফল হেল তা শুধু শািস্ত িনেয় আেস|

24 েয বয্িক্ত মুক্ত হেস্ত দান কের েস আরও েবশী পােব| েয বয্িক্ত
িবতরণ করেত অস্বীকার কের েস অিচেরই গরীব হেয় যােব|

25 েয বয্িক্ত দরাজ ভােব দান কের েস-ই উপকৃত হেব| েয অনয্েদর
সাহাযয্ কের েস সাহাযয্ পােব|

26 েয বয্িক্ত তার শসয্ িবক্রী করেত অস্বীকার কের, েলােক তােক
অিভশাপ েদয়|অেনয্র িখেদ েমটােত েয তার শসয্ িবতরণ কের তােক
সকেলই ভােলাবােস|

27 েয অনয্েদর ভােলা চায়, ভােলাত্ব তােক অনুসরণ কের| িকন্তু
যারা মেন্দর েপছেন েছােট তারা মন্দই পায়|

28 িনেজর ধনসম্পিত্তর ওপর েয আস্থা রােখ েস শুকেনা পাতার
মতই ঝের যােব| িকন্তু ভােলা েলাকরা সবুজ পাতার মত উন্নিত করেব|

29 েয বয্িক্ত িনেজর পিরবারেক িবপন্ন কের েস েকান িকছুই লাভ
করেত পাের না এবং পিরেশেষ িনেবর্াধরা বুিদ্ধমানেদর দাসত্ব করেত
বাধয্ হয়|

30ধাির্মেকর কমর্ফলজীবনবৃেক্ষর মত|জ্ঞানবান বয্িক্তগনঅপরেক
জীবনদান কের|

31 ভােলা েলাকরা েযমন তােদর পুরস্কার এই জীবেন পায়, েতমিন
মন্দ েলাকরাও তােদর যা প্রাপয্ তা পােব|

12
1 েয বয্িক্ত জ্ঞানলাভ করেত উদগ্রীব, েস তার িনেজর সমােলাচনা

শুনেল কু্রদ্ধ হেব না| েয বয্িক্ত িনেজর ত্রুিট িবচুয্িত সম্পেকর্ অেনয্র
অনুেযাগ শুনেত অপছন্দ কের েস িনেবর্াধ|

2 প্রভু ধাির্মকেদর ওপর সন্তুষ্ট| িকন্তু যারা কু-পিরকল্পনা কের প্রভু
তােদর েদাষী িহেসেব িবচার কেরন|

3 পাপীরা কখনই িনরাপদ নয়| িকন্তু ধাির্মকরা সবর্দা সুরিক্ষত ও
িনরাপদ|
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4গুণবতী স্ত্রী তার স্বামীর আনন্দ এবং অহঙ্কােরর উৎস| িকন্তু েয
স্ত্রী তার স্বামীেক লিজ্জত কের েস তার স্বামীর অিস্থেত একিটঅসুেখর
মতই অসহয্|

5 ধাির্মকরা যা পিরকল্পনা কের তা সবর্দাই সৎ এবং সিঠক| িকন্তু
েলাকেদর কু-পিরকল্পনা প্রতারণাপূণর্|

6 পাপী েলাকরা তােদর কথাবাতর্ ার মাধয্েম অনয্েদর আঘাত কের|
িকন্তু ধাির্মক েলাকেদর কথাবাতর্ া মানুষেক িবপদ েথেক রক্ষা কের|

7 পাপী েলাকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তােদর িকছুই অবিশষ্ট থােক
না| িকন্তু েকানও ধাির্মক বয্িক্তর মৃতুয্র পরও মানুষ তােক দীঘর্কাল
মেন রােখ|

8 েলাকরা জ্ঞানী মানুেষর প্রশংসা কের| িকন্তু েলাক েকানও িনেবর্াধ
বয্িক্তেক সম্মান কের না|

9 খাবার সংস্থান েনই অথচ ধনী হবার ভান করবার েচেয় বরং
একজন ভৃেতয্র মািলক হেয় গুরুত্বপূণর্ বয্িক্ত হওয়া ভােলা|

10 ভােলা েলাকরা তােদর পািলত পশুেদর যত্ন েনয়| িকন্তু দুষ্টেদর
হৃদেয় সহানুভূিত থােক না|

11 েয কৃষক তার জিমেত পিরশ্রম কের তার পযর্াপ্ত খাদয্ থাকেব|
িকন্তু েয বয্িক্ত অসার িচন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট কের েস িনেবর্াধ|

12 পাপী েলাকরা যা আকাঙ্খা কের দুষ্ট েলাকরা তাই চায়, িকন্তু
েসটা ভােলা েলাকেদর েদওয়া হেব|

13 দুষ্ট েলাকরা িনেবর্ােধর মত কথা বেল এবং প্রায়শঃই িনেজেদর
কথার ফঁােদ জিড়েয় পেড়| ধাির্মকরা এধরেণর িবপেদর সমু্মখীন হয়
না|

14 েলাকরা তােদর মুখ িনঃসৃত কথার জনয্ এবং হােতর কােজর
জনয্ও পুরসৃ্কত হয়|

15 িনেবর্াধরা ভােব তােদর পথই েশ্রষ্ঠ পথ| িকন্তু িবেবচকরা অেনয্র
পরামশর্ েখালামেন গ্রহণ কের|

16 িনেবর্াধরা সহেজই হতাশ হেয় পেড়| বুিদ্ধমান েলাকরা
অপমানেক অগ্রাহয্ কের|
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17 সতয্ভাষীরা সবর্দাই িবশ্বাসেযাগয্| িকন্তু িমথয্াবাদীরা অপরেক
িবপেদর িদেক েঠেল েদয়|

18 েয বয্িক্ত িচন্তাভাবনা না কের কথাবাতর্ া বেল তার বাকয্ তরবািরর
মতআঘাত করেত পাের| িকন্তু িবচক্ষণ বয্িক্ত কথা বলার সময় সজাগ
থােক| তঁার বাকয্ ঐ আঘােতর যন্ত্রণা মুেছ েদয়|

19 েয বয্িক্ত িমথয্া কথা বেল তার বাকয্ ক্ষণস্থায়ী| িকন্তু সতয্
িচরকালই অমর|

20 যারা অপেরর িবরুেদ্ধ কু-পিরকল্পনা কের তারা িনেজেদরই
ঠকায়| যারা শািন্তর জনয্ কাজ কের তারা সুখী|

21 ঈশ্বর ধাির্মকেদর সবর্দা রক্ষা করেবন| িকন্তু পাপীরা অসংখয্
সমসয্ায় পড়েব|

22 প্রভু িমথয্াবাদীেদর ঘৃণা কেরন| িতিন সতয্বাদীেদর প্রিত সন্তুষ্ট|
23 বুিদ্ধমান েলাকরা যা জােন কখনও তার সবটা বেল না| িকন্তু

একজন িনেবর্াধ বয্িক্ত, েস যা জােন সবই বেল িদেয় িনেজেক মূখর্
প্রিতপন্ন কের|

24 কেঠার পিরশ্রমীেদর অনয্ানয্ শ্রিমকেদর দািয়েত্ব রাখা হেব|
িকন্তু েয অলস তােক িচর কাল অেনয্র দাসত্ব কের েযেত হেব|

25 িচন্তা মানুেষর সুখ ও আনন্দ েকেড় েনয়| িকন্তু একিট দয়া
বৎসল শব্দ মানুষেক আনিন্দত কের|

26 বনু্ধ িনবর্াচেন একজন ধাির্মক মানুষ িবচক্ষণতার পিরচয় েদয়|
িকন্তু একজন দুষ্ট বয্িক্ত সবর্দা ভুল বনু্ধ িনবর্াচন কের|

27 একজন অলস বয্িক্ত কখনও তার েয িজিনস প্রেয়াজন তার
েপছেন েছােট না| ধন আেস কিঠন পিরশ্রমীেদর কােছ|

28 তুিম যিদ সিঠক পেথ জীবনযাপন কর তাহেল তুিম সতয্ জীবন
পােব| নয্ায়পরায়ণতার পথ জীবেনর িদেক এিগেয় িনেয় যায়|
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13
1 একজন জ্ঞানী পুত্র িপতার কথা মেনােযাগ িদেয় েশােন| িকন্তু

একজন অহঙ্কারী বয্িক্ত কােরা কথা েশােন না| েয েলাকরা তােক
সংেশাধন করবার েচষ্টা কের েস তােদর কথা েশােন না|

2 ভােলা েলাকরা তােদর ভােলা কথাবাতর্ ার জনয্ পুরসৃ্কত হয়| িকন্তু
দুষ্ট েলাকরা সব সময় ভুল কাজ করেত চায়|

3 েয িনেজর কথাগুেলা সযেত্ন রক্ষা কের েস তার জীবন রক্ষা কের|
েয না েভেব-িচেন্ত কথা বেল েস তার িনেজর ধ্বংস িনেয় আেস|

4অলস বয্িক্তরা সবর্দা পাবার আকাঙ্খা কের িকন্তু তােদর আকাঙ্খা
পূণর্ হেব না| অথচ পিরশ্রমী বয্িক্তরা যা চাইেব তাই তারা েপেত সক্ষম
হেব|

5 সৎ েলাকরা িমথয্ােক ঘৃণা কের| দুজর্ নরা লিজ্জত হেব|
6 ধাির্মকতা ভাল এবং সৎ মানুষেক রক্ষা করেব| িকন্তু েয সব েলাক

পাপ করেত ভালবােস পাপ তােদর সবর্নাশ কের|
7 যােদর িকছু েনই তারা ধনী হওয়ার ভান কের| িকন্তু যারা

সিতয্কােরর ধনী তারা িনেজেদর দিরদ্র বেল পিরচয় েদয়|
8জীবন রক্ষার জনয্ একজন ধনীেক হয়ত অেনক মূলয্ িদেত হেব|

িকন্তু গরীব েলাকরা কখনও েসরকম হুমিক পায় না|
9 একজন ভােলা েলােকর আেলা হািসেক উজ্জ্বল কের| দুষ্ট

েলােকর প্রদীপ িবষােদ পিরণত হয়|
10 যারা িনেজেদর অনয্েদর েথেক েশ্রষ্ঠ বেল মেন কের তারাই

সংকেটর কারণ হয়| িকন্তু যারা অনয্েদর উপেদশ গ্রহণ কের তারা
জ্ঞানী|

11 যারা পয়সার জনয্ ঠকায়, তারা শীঘ্রই সব পয়সা হারােব| িকন্তু
পিরশ্রেমর িবিনমেয় যারা অথর্ েরাজগার কের তােদর অথর্ ক্রমশঃ বৃিদ্ধ
পায়|

12আশা যিদ ক্রমাগত দূের সের েযেত থােক তাহেল হৃদয় দুঃিখত
হয়| আকািঙ্খত বস্তু পাওয়া জীবন বৃেক্ষর মত|

13 েয বয্িক্ত আেদশেক অবজ্ঞা কের েস ধ্বংস হয়| েয বয্িক্ত
আেদশেক শ্রদ্ধা করেব েস পুরসৃ্কত হেব|
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14 জ্ঞানী বয্িক্তেদর িশক্ষামালা জীবেনর সন্ধান েদয়| ঐ কথাগুিল
েতামােক মৃতুয্ ফঁাদ এিড়েয় েযেত সাহাযয্ করেব|

15সৎ উেদ্দশয্সমূহ েগৗরবআেন| প্রতারণা িনেয়আেস তার িনজস্ব
পুরস্কার|

16একজন জ্ঞানী বয্িক্ত েকান কাজ করার আেগ িচন্তাভাবনা কের|
িকন্তু একজন িনেবর্াধ তার কাজকেমর্র মাধয্েম িনেজর েবাকািমর
পিরচয় েদয়|

17 িবশ্বাস করা যায় না এমন দূত অেনক সমসয্ার সৃষ্টি করেত পাের|
িকন্তু একজন িবশ্বাসী দূত আেরাগয্ িনেয় আেস|

18 েয িনেজর ভুল েথেক িশক্ষা েনয় না েস অিচেরই গরীব হয় ও
লিজ্জত েবাধ কের| িকন্তু েয সংেশাধন গ্রহণ কের েস লাভবান হেব|

19 যিদ েকউ িকছু েচেয় তা েপেয় যায় তাহেল েস খুব আনিন্দত
হয়| িকন্তু িনেবর্াধ েলাকরা তােদর অসৎ পথ েথেক সের আসেত ঘৃণা
েবাধ কের|

20 জ্ঞানীেদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা তাহেল তুিমও জ্ঞানী হেয় উঠেব|
িকন্তু যিদ তুিম িনেবর্াধেদর সেঙ্গ বনু্ধত্ব কেরা তাহেল সমসয্ায় পড়েব|

21 দুঃখ দুদর্ শা পাপীেদর তাড়া কের েবড়ায়, িকন্তু ভােলা েলাকেদর
জীবেন ভাল ঘটনাই ঘেট|

22 একজন সজ্জন বয্িক্তর যা সম্পদ থাকেব তা েস তার সন্তান ও
নািত-নাতিনেদর িদেয় েযেত পারেব| এবং পিরেশেষ দুজর্ নেদর সব
সম্পদও এক িদন সজ্জন বয্িক্তেদর আওতায় চেল আসেব|

23 একজন দিরেদ্রর উবর্র জিম থাকেত পাের যা প্রচুর ফসল েদয়|
িকন্তু ভুল িসদ্ধােন্তর ফেল েস কু্ষধাতর্ থােক|

24 েয িনেজর সন্তানেদর সিতয্কােরর ভােলাবােস েস সন্তানেদর
ভুল ত্রুিটগুেলা শুধের েদয়| যিদ তুিম েতামার পুত্রেক ভালবােসা
তাহেল তােক সিঠক পেথ চলার িশক্ষা দাও|

25 ভােলা েলাকরা সব সময় প্রচুর পিরমােণ েখেত পােব| িকন্তু
দুজর্ নরা কু্ষধাতর্ েথেক যােব|



িহেতাপেদশ 14:1 xxx িহেতাপেদশ 14:12

14
1একজনজ্ঞানী মিহলা তার জ্ঞান িদেয়ই িনেজর সংসার ৈতরী কের|
2 েয প্রভুেক সম্মান কের েসই সিঠক পেথ জীবনযাপন কের| িকন্তু

একজন অসৎ েলাক প্রভুেক ঘৃণা কের|
3 একজন েবাকা েলােকর কথাবাতর্ া তার িনেজর সমসয্ার কারণ

হেয় ওেঠ| িকন্তু একজন জ্ঞানী েলােকর কথাবাতর্ া তঁােক রক্ষা কের|
4 চােষর কােজ বলেদর অভাব েদখা িদেল শসয্ভাণ্ডার খািল

থাকেব| বৃহৎ  ফলেনর জনয্ মানুষ বলেদর শিক্তেক বয্বহার করেত
পাের|

5একজন সতয্বাদী কখনও িমেথয্ বেল না এবং েস একজন সাক্ষী
হেত পাের| িকন্তু একজন অিবশ্বাসী েলাক কখনও সিতয্ বেল না এবং
েস ভাল সাক্ষী হেত পাের না|

6 উদ্ধত েলাকরা জ্ঞােনর অেন্বষণ করেত পাের িকন্তু তারা কখনও
তা খঁুেজ পােব না| িকন্তু েয সব েলাকেদর েবাধ শিক্ত আেছ তারা
তাড়াতািড় িশখেত পাের|

7 েবাকােদর কাছ েথেক িকছুই েশখার েনই তাই েবাকােদর সেঙ্গ
বনু্ধত্ব েকােরা না|

8 একজন িবচক্ষণ ও দক্ষ েলােকর জীবনয়াত্রা িনরীক্ষণ কর| িকন্তু
একজন েবাকা েলােকর আঁকা-বঁাকা জীবন পথ প্রতারণাপূবর্ক|

9 েবাকা েলাকরা তােদর েবাকািমর মাশুল িদেত িগেয় হাসাহািস
কের| িকন্তু সৎ েলাকরা শীঘ্রই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়|

10 একজন দুঃখী েলাক শুধুই তার িনেজর দুঃখ অনুভব করেত
পাের| িঠক েতমিন, েকউইঅনয্ েলােকর হৃদেয়রঅন্তঃস্থেলরআনেন্দ
ভাগ বসােত পাের না|

11 দুজর্ নেদর গৃহগুিলর িবনাশ হেবই| িকন্তু সৎ েলাকেদর বাড়ীগুিল
উন্নিত করেব|

12 একিট সহজ রাস্তােক* সিঠক রাস্তা বেল মেন হেত পাের িকন্তু
েসিট মৃতুয্র িদেক এিগেয় িনেয় েযেত পাের|
* 14:12: সহজ রাস্তা আক্ষিরক অেথর্, “েসাজা রাস্তা|”
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13 িবষােদ পূণর্ একিট েলাক হাসেত পাের, িকন্তু হািস থামবার পের
দুঃখ আবার িফের আেস|

14 মন্দ কােজর জনয্ পাপীেদর পুেরাদস্তুর শািস্ত েভাগ করেত হেব
এবং ভােলা কােজর জনয্ সজ্জনরা পুরসৃ্কত হেবই|

15 একজন মূখর্ যা েশােন তাই িবশ্বাস কের| িকন্তু একজন জ্ঞানী
বয্িক্ত যা িকছু েশােন তা তার বুিদ্ধ িদেয় িবেবচনা কের|

16 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত মন্দেক ভয় পায় এবং তােক এিড়েয় চেল|
িকন্তু একজন েবাকা েলাক দৃঢ়তার সেঙ্গ কুকেমর্র মেধয্ ঝঁািপেয় পেড়|

17 েয সব েলাক খুব সহেজই েরেগ যায় তারা িনেবর্ােধর মত
আচরণ কের| িকন্তু জ্ঞানীরা হয় ৈধযর্য্শীল|

18 িনেবর্াধরা তােদর েবাকািমর জনয্ শািস্ত পায়| িকন্তু জ্ঞানীরা
তঁােদর জ্ঞােনর জনয্ পুরসৃ্কত হয়|

19 দুজর্ নেদর িবরুেদ্ধ সজ্জনেদর জয় হেবই| দুজর্ নরা সজ্জনেদর
কােছ মাথা নত করেত বাধয্ হেবই|

20 দিরদ্রেদর েকান বনু্ধ ও প্রিতেবশী েজােট না িকন্তু ধনীরা বনু্ধ-
বান্ধব দ্বারা পিরবৃত হেয় থােক|

21 েতামার প্রিতেবশীেদর ঘৃণা কেরা না| যিদ সুখী হেত চাও তাহেল
দিরদ্রেদর প্রিত সদয় থােকা|

22যিদ েকউ খারাপ কাজ করার ফিন্দ আঁেট তাহেল েস ভুল করেব|
িকন্তু েয ভােলা কাজ করার েচষ্টা করেব েস বনু্ধ পােব, সবাই তােক
ভােলাবাসেব ও িবশ্বাস করেব|

23কিঠন পিরশ্রম সব সময় িকছু লাভ আনেব| িকন্তু তুিম যিদ েকান
কাজ না কের শুধু কথা বল তাহেল তুিম দিরদ্র হেয় যােব|

24 জ্ঞানীরা সম্পদ দ্বারা পুরসৃ্কত হয়| িকন্তু মুখর্রা পুরসৃ্কত হয়
েবাকািমর দ্বারা|

25 েয সতয্ বেল েস মানুষেক সাহাযয্ কের আর েয িমেথয্ বেল েস
অনয্েদর আঘাত কের|

26 েয প্রভুেক সম্মান কের েস সুরক্ষা পায় এবং তার সন্তানরাও
িনরাপদ থােক|
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27 প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন সতয্ জীবন িনেয় আেস| এেত একিট
বয্িক্তর জীবন মৃতুয্র ফঁাদ েথেক রক্ষা পায়| 28যিদ েকান রাজা অেনক
মানুষেক শাসন কের তাহেল েস মহান| িকন্তু রাজার রােজয্ যিদ েকান
মানুষ না থােক তাহেল েসই রাজার েকান মূলয্ই থােক না|

29 ৈধযর্য্শীল একজন মানুষ ভীষণ সপ্রিতভ হয়| আর েয সহেজ
েরেগ যায় েস তার মূখর্ািমর প্রমাণ েদয়|

30 মানিসক শািন্ত ৈদিহক স্বােস্থয্র উন্নিত কের| িকন্তু অেনয্র প্রিত
িহংসা শরীরেক েরাগগ্রস্ত কের েতােল|

31 ঈশ্বরই প্রেতয্ক মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন| তাই যারা গরীবেদর
জনয্ সংকেটর সমসয্া সৃষ্টি কের তারা দিরদ্রেদর সৃষ্টিকতর্ ােক অপমান
কের| যারা গরীবেদর দয়া েদখায় তারা ঈশ্বেরর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন
কের|

32 একজন দুষ্ট েলাক তার কু-কেমর্র দ্বারা পরািজত হয়| িকন্তু
একজন ভােলা েলাক তার মৃতুয্র সময়ও িজেত যায়|

33 জ্ঞানীরা সব সময় জ্ঞানসম্মত ভােব িচন্তা-ভাবনা কের| িকন্তু
মূখর্রা জ্ঞােনর† িকছুই জােন না|

34ভােলাত্ব একিট েদশেক মহান কের েতােল| িকন্তু পাপ েয েকান
মানুষেক লিজ্জত কের|

35 জ্ঞানী আিধকািরক েপেল রাজা সুখী হন| িকন্তু মূখর্ েনতােদর
প্রিত রাজা কু্রদ্ধ হন|

15
1একিট শান্ত উত্তর েক্রাধেক প্রশিমত কের| িকন্তু ককর্ শ উত্তর েসই

েক্রাধেক আরও বাড়ায়|
2 যখন েকান জ্ঞানী বয্িক্ত িকছু বেল তখন অনয্রা তার কথা শুনেত

চায়| িকন্তু একজন মূখর্ শুধু েবাকা েবাকা কথাই বেল|
† 14:33: জ্ঞান অথবা একজন জ্ঞানী বয্িক্তর মেনর মেধয্ই জ্ঞান অবস্থান কের| ঐ
িজিনসিট েবাকা েলােকর মেনর মেধয্ খঁুজেত েগেল গভীরভােব খঁুজেত হেব কারণ তা ওখােন
দুস্প্রাপয্|
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3 প্রভু েকাথায় িক ঘটেছ সব েদখেত পান| িতিন ভােলা ও মন্দ
প্রেতয্েকর ওপর সমানভােব নজর রােখন|

4 দয়ার বচন হল জীবনবৃেক্ষর মত| িকন্তু িমেথয্ কথা মানুেষর
আত্মােক তছনছ কের িদেত পাের|

5 মূখর্ বয্িক্ত িপতার উপেদশ শুনেত অগ্রাহয্ কের| িকন্তু একজন
জ্ঞানী বয্িক্ত মন িদেয় অনয্েদর সব কথা েশােন|

6 ভােলা েলাকেদর বাড়ীেত অেনক ধন থােক, িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর
আয় সংকট আেন|

7 জ্ঞানীরা েতামােক নতুন তেথয্র সন্ধান েদেব| িকন্তু মূেখর্র কথা
শুেন েকান লাভ হেব না|

8 দুজর্ নেদর ৈনেবদয্েক প্রভু ঘৃণা কেরন| িকন্তু সজ্জনেদর প্রাথর্না
শুেন প্রভু খুশী হন|

9 দুজর্ নেদর জীবনধারােক প্রভু ঘৃণা কেরন| যারা অেনয্র ভাল
করেত চায় তােদর প্রভু ভালবােসন|

10 েয জ্ঞােনর পথ পিরতয্াগ করেব তার শািস্ত হেব| েয িনেজেক
অপেরর দ্বারা েশাধরােত অস্বীকার কের তার িবনাশ হেব|

11 প্রভু সব জােনন| এমনিক মৃতুয্র সময়ও িক ঘেট তাও িতিন
জােনন| সুতরাং একথা সিতয্ েয প্রভু মানুেষর মেনর এবং হৃদেয়র
কথাও জানেত পােরন|

12উদ্ধত েলাকরা জ্ঞানী েলাকেদর দ্বারা সংেশািধত হেত ঘৃণা কের|
তারা জ্ঞানী েলাকেদর সেঙ্গ িমিলত হয় না|

13 সুখী বয্িক্তর মুেখ আনেন্দর িচহ্ন েলেগ থােক| িকন্তু যিদ েকউ
হৃদেয় দুঃখী হয় তাহেল আত্মাও দুঃখেকই প্রকাশ কের|

14 জ্ঞানীরা আরও েবশী জ্ঞান আহরণ করেত চায়| িকন্তু মূখর্রা
আরও মূখর্ হেত চায়|

15 িকছু গরীব মানুষ সবসময় দুঃখী থােক| িকন্তু যােদর হৃদয় রেয়েছ
আনন্দ তােদর জীবন হেচ্ছ একিট অবয্াহত উৎসেবর মত|

16 ধনী হেয় নানান যন্ত্রণায় জজর্ িরত হওয়ার েচেয় দিরদ্র হওয়া
এবং প্রভুেক সম্মান করা েশ্রয়|
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17 ঘৃণার সংসাের প্রচুর খাদয্ খাওয়ার েথেক ভােলাবাসার সংসাের
অল্প েখেয় থাকা ভােলা|

18 রগচটা মানুষ সমসয্া সৃষ্টি কের িকন্তু ৈধযর্য্শীল মানুষ শািন্ত
িফিরেয় আেন|

19অলসেদর সবর্ত্র সমসয্ার সমু্মখীন হেত হয়| িকন্তু সৎ বয্িক্তেদর
জীবন খুবই সহজ হয়|

20জ্ঞানী পুত্র তার িপতােক সুখ এেন েদয়| িকন্তু মূখর্ পুত্র তার মােক
শুধু লজ্জা এেন েদয়|

21 মূখর্রা মূখর্ািমেতআনন্দ পায়| িকন্তু জ্ঞানীরা িবেবচনা কের সিঠক
কাজ কের|

22 যিদ েকউ পযর্াপ্ত উপেদশ না পায় তাহেল তার পিরকল্পনা খােট
না| িকন্তু েকউ যিদ জ্ঞানীেদর কথা শুেন চেল তাহেল তার পিরকল্পনা
সাফলয্ লাভ করেব|

23 একজন েলাক তার ভাল উত্তের খুশী হয়| সিঠক সময় সিঠক
উত্তর েদওয়াটা খুব ভােলা|

24 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা িকছু কের তা তােক জীবেনর পেথ
এিগেয় েদয় এবং তােক মৃতুয্র স্থেলর িদেক নীেচ নামা েথেক িবরত
কের|

25অহঙ্কারীর সব িকছু প্রভু ধ্বংস কের েদেবন| িকন্তু একজন িবধবা
মিহলার সব িকছু প্রভু রক্ষা করেবন|

26 অসৎ  িচন্তােক প্রভু ঘৃণা কেরন| িকন্তু দয়ালু কথা প্রভু
ভােলাবােসন|

27 েয অনয্েদর ঠকায় তার পিরবার অিচেরই সমসয্ায় জজর্ িরত হেয়
পড়েব| িকন্তু যিদ েকউ সৎ থােক তাহেল তার জীবেন েকান সমসয্া
আসেব না|

28 সজ্জন বয্িক্তরা উত্তর েদবার আেগ িচন্তা কের উত্তর েদয়| িকন্তু
দুজর্ নরা েকান িকছু না েভেবই উত্তর েদয় যা তােদর সমসয্ার কারণ
হেয় ওেঠ|

29 মন্দ েলাকেদর েথেক প্রভু অেনক দূের থােকন িকন্তু ভােলা
মানুষেদর প্রাথর্না প্রভু েশােনন|
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30 একিট আনন্দময় মুখ অনয্ েলাকেদর খুশী কের এবং শুভ
সংবাদ মানুষেক ভােলা েবাধ করায়|

31 েকউ ভুল শুধের িদেত চাইেল তা যিদ েকউ মন িদেয় েশােন
তাহেল েসই হেচ্ছ আসল জ্ঞানী|

32 যিদ একজন বয্িক্ত অনুশাসন অস্বীকার কের, েস িনেজরই ক্ষিত
করেছ| িকন্তু েস যিদ অপেরর দ্বারা সংেশািধত হওয়ােক গ্রহণ কের
তাহেল েস েবাধশিক্ত লাভ কের|

33প্রভুেক সম্মান প্রদশর্ন জ্ঞােনর পথ িনেদর্ শক| শ্রদ্ধা পাবার আেগ
একজনেক িবনয়ী হেত হেব|

16
1 মানুষ তার িচন্তা-ভাবনােক িঠকমত সািজেয় একিট পিরকল্পনা

করেত পাের, িকন্তু প্রভুর হােত িজহ্বােক িনয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাআেছ|
2 েলাকরা মেন কের তারা যা কের েসটাই িঠক, িকন্তু প্রভু তােদর

আত্মা পরীক্ষা কেরন|
3 সব সময় প্রভুর সাহাযয্ েনেব তাহেলই তুিম সফল হেব|
4 সমস্ত িবষেয়ই প্রভুর পিরকল্পনা আেছ এবং েসই পিরকল্পনা

অনুসাের মন্দ েলােকর িবনাশ হেব|
5 েয সমস্ত েলাক ভােব তারা অনয্ েলােকর তুলনায় েশ্রয় প্রভু

তােদর ঘৃণা কেরন| প্রভু িনশ্চয়ই েসই সমস্ত অহঙ্কারী মানুষেক শািস্ত
েদেবন|

6 সিতয্কােরর ভােলাবাসা ও িবশ্বস্ততা েতামােক খঁািট কের তুলেব|
ঈশ্বেরর প্রকৃত েপ্রম এবং িবশ্বস্ততার দরুণ অপরাধ মুেছ েফলা যায়
িকন্তু প্রভুর প্রিত শ্রদ্ধার মাধয্েম আমরা মন্দেক এিড়েয় চিল|

7 যিদ েকান বয্িক্ত ভােলা ভােব জীবনযাপন কের েস প্রভুর কােছ
মেনারম হয় এবং তার শত্রুরাও তার সেঙ্গ শািন্ত রক্ষা কের চেল|

8 ঠিকেয় প্রচুর লাভ করা অেপক্ষা সিঠক পেথ সামানয্ লাভ করাও
েশ্রয়|
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9 একজন বয্িক্ত িক করেত চায় তা িনেয় পিরকল্পনা করেত পাের
িকন্তু বাস্তেব িক ঘটেব তা িনধর্ারণ করেবন প্রভু|

10 একজন রাজা যা বেলন েসটাই হয় আইন| তাই তার িসদ্ধান্ত
সবর্দা সিঠক হওয়া উিচৎ |

11প্রভু চান সমস্ত মাপকািঠ এবং মাত্রা সিঠক েহাক্ এবং বয্বসািয়ক
চুিক্তগুিল িনয়মানুযায়ী েহাক্|

12 যারা মন্দ কাজ কের রাজা তােদর ঘৃণা কেরন| ধাির্মকতা তঁার
রাজয্েক প্রিতষ্ঠা করেব|

13 রাজা সতয্ ভাষণ শুনেত চান| যারা িমথয্া বেল না রাজা তােদর
পছন্দ কেরন|

14 একজন রাজা েরেগ েগেল েয েকান েলাকেক হতয্া করেত
পােরন| েয জ্ঞানী েস রাজােক খুশী রাখার েচষ্টা করেব|

15 যিদ রাজা খুশী থােকন তেব সবার জীবনই সুেখর হেব| যিদ
রাজা েতামার প্রিত সন্তুষ্ট হন তাহেল তা হেব বসন্তকােল বৃষ্টি হওয়ার
মেতা|

16 জ্ঞােনর মূলয্ েসানার েচেয়ও েবশী| িবচক্ষণতার মূলয্ রূেপার
েচেয়ও েবশী|

17 ভােলা েলাকরা সারা জীবন খারাপ িজিনস েথেক দূরত্ব েরেখ
চেল| েয বয্িক্ত সাবধানী েস তার আত্মােক রক্ষা কের চেল|

18অহংকার ধ্বংসেক এিগেয় আেন এবং ঔদ্ধতয্ পরাজয় আেন|
19উদ্ধত েলাকেদর সেঙ্গ ধনসম্পদভাগ কের েনওয়ার েচেয় িবনয়ী

হওয়া এবং দিরদ্রেদর মেধয্ থাকা েশ্রয়|
20 েয বয্িক্তঅপেরর কাছ েথেক িশক্ষাগ্রহণ কের েস লাভবান হেব|

েয প্রভুর ওপর িবশ্বাস েরেখ চেল েস প্রভুর আশীবর্াদ পােব|
21জ্ঞানী েলাকেদর মানুষ িচেন েনেব| েয িবচক্ষণ ভােব কথা বেল

তার কথায় অেনক েবশী ফল হয়|
22 একজন জ্ঞানী মানুষ সব সময় িচন্তা কের কথা বেল| এবং েস

যা বেল তা েশানার েযাগয্|
23 একজন িবজ্ঞ বয্িক্ত সব সময়ই িচন্তাপূণর্ কথা বেল এবং েস যা

িকছু বেল তা েশানার পেক্ষ ভাল ও মূলয্বান|
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24 দয়ালু কথাবাতর্ া সব সময়ই মধুর মত িমষ্টি| দয়ালু কথাবাতর্ া
গ্রহণেযাগয্ ও স্বােস্থয্র পেক্ষ ভােলা|

25 এমন পথ আেছ যা েলােকর কােছ সিঠক বেল মেন হেলও তা
শুধু মৃতুয্র িদেক িনেয় যায়|

26 একজন শ্রিমেকর কু্ষধাই তােক কাজ করায় যােত েস েখেত
পায়|

27 একজন অপদাথর্ দুষ্ট েলাক অনয্ায় কােজর পিরকল্পনা কের|
তার উপেদশ আগুেনর মতই ধ্বংসকারী| 28একজন সমসয্া সৃষ্টিকারী
সব সময় সমসয্ার সৃষ্টি করেব| েস গুজব ছিড়েয় ঘিনষ্ঠ বনু্ধেদর মেধয্
অশািন্তর কারণ ঘটােব|

29একজন িহংসাত্মক বয্িক্ত তার বনু্ধেদর প্রতারণা কের| েস তােদর
িবপেথ চািলত করেব| 30 েস যখনই েকান ধ্বংসকারী পিরকল্পনা কের
তখন তার েচাখ িমটিমট কের| েস তার প্রিতেবশীেক আঘাত করার
জনয্ প্রস্তুিত েনওয়ার সময় হািসমুেখ থােক|

31 যারা সৎ জীবনযাপন কের সাদা চুল তােদর মিহমার মুকুট হয়|
32 একজন বিলষ্ঠ েযাদ্ধা হওয়ার েথেক ৈধযর্য্শীল হওয়া ভাল|

একিট সমূ্পণর্ শহেরর দখল েনওয়ার েচেয় িনেজর রােগর ওপর
িনয়ন্ত্রণ রাখা েশ্রয়|

33 মানুষ পাশার দান েচেল তােদর িসদ্ধান্ত িস্থর কের| িকন্তু িসদ্ধান্ত
সব সময় ঈশ্বেরর কাছ েথেকই আেস|

17
1অশািন্তর মেধয্ ঘরভির্ত্ত খাবােরর েচেয় শািন্তর মেধয্ একটুকেরা

শুকেনা রুিট খাওয়া অেনক ভাল|
2 একজন বুিদ্ধমান ভৃতয্ তার প্রভুর েবাকা েছেলর ওপর শাসন

চালােব| এই ভােব েস তার প্রভুর সম্পিত্তর িকছুটা ভাগ প্রভুর অনয্
পুত্রেদর সেঙ্গ পােব|

3 েসানা ও রূেপােক খঁািট করার জনয্ আগুেন েপাড়ােনা হয়| িকন্তু
ঈশ্বরই েসই বয্িক্ত িযিন মানুেষর হৃদয়েক শুদ্ধ কেরন|
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4 একজন দুষ্ট েলাক মন্দ কথাটাই েশােন| িমেথয্বাদীরা িমেথয্
কথাগুেলাই েশােন|

5 িকছু মানুষ আেছ যারা গরীব মানুষেদর দুদর্ শা উপেভাগ কের|
িবপেদ পড়া মানুষেদর সমসয্া িনেয় তারা হাসাহািস কের| এেত এই
েবাঝা যায় েয এই দুষ্ট েলাকরা ঈশ্বরেক সম্মান কের না িযিন দিরদ্রেদর
সৃষ্টিকতর্ া| তারা শািস্ত পাওয়ার েযাগয্|

6 েপৗত্র-েপৗত্রীরা তােদর প্রিপতামহ এবং প্রিপতামহীেদর কােছ
একিট মুকুট এবং সন্তানেদর কােছ তােদর িপতা-মাতা একিট েগৗরব|

7 েবাকােদর েবশী কথা বলা অনুিচত, িঠক েতমিন েকান শাসেকরও
িমথয্াচার করা উিচৎ নয়|

8 িকছু েলাক উৎ েকাচেক েসৗভাগয্ বেল িবেবচনা কের| তারা ভােব
েয সব েক্ষেত্রই েসটা তােদর সাফলয্ আনেব|

9যিদ কােরার অনয্ায়েক তুিম ক্ষমা করেত পােরা তাহেল েস েতামার
বনু্ধ হেত পাের| িকন্তু যিদ তুিম তার অনয্ায়েক বারবার মেন কর তাহেল
বনু্ধেত্বর ক্ষিত হেব|

10একজন বুিদ্ধমান মানুষ তার ভুল েথেক িশক্ষা েনয় িকন্তু একজন
িনেবর্াধ তার ভুল েথেক িশক্ষালাভ কের না| এমন িক 100 ঘা চাবুক
খাবার পেরও নয়|

11একজন দুষ্ট বয্িক্ত সব সময় ভুল কাজ করেত েচষ্টা কের| েশেষ,
তােক শািস্ত েদবার জনয্ ঈশ্বর একজন িনষু্ঠর দূত পাঠােবন|

12 শাবক চুির হেয় যাওয়া কু্রদ্ধ মা ভালুেকর সমু্মখীন হওয়া সবর্দা
িবপজ্জনক| িকন্তু তবু, একজন িনেবর্ােধর িনবুর্িদ্ধতার সমু্মখীন হওয়ার
েথেক তা েশ্রয়|

13 েতামার প্রিত কৃত েকান ভােলা কােজর জনয্ অসৎ ভােব তার
প্রিতদান িদও না| যিদ তুিম এরকম কর তাহেল তুিম সারা জীবন
সংকেটর মেধয্ থাকেব|

14 িববাদ হল বঁােধর গেতর্ র মেতা| েসই গতর্ ক্রমশঃ বড় হওয়ার
আেগই িববাদ তয্াগ কেরা|
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15প্রভু দুেটা িবষয়েক ঘৃণা কেরন| একজন িনেদর্ াষ বয্িক্তেক শািস্ত
েদওয়া এবং েদাষী বয্িক্তেক ক্ষমা করা|

16 একজন িনেবর্াধ বয্িক্তর কােছ অথর্ থাকার েকান মূলয্ েনই|
কারণ, তার যখন েকান েবাধই েনই, েস কখনও জ্ঞান িকনেত পারেব
না|

17 একজন বনু্ধ সব সময় ভােলাবাসেব| একজন সিতয্কােরর ভাই
সবর্দা েতামােক সমথর্ন করেব এমিক েতামার িবপেদর সমেয়ও|

18 একমাত্র েবাকারাই অনয্ েলােকর িববােদর দািয়ত্ব েনয়|
19 েয িববােদ আনন্দ পায় েস পােপও আনন্দ লাভ কের| যিদ তুিম

িনেজই িনেজর বড়াই কর তাহেল তুিম সমসয্ােকই আহ্বান জানােব|
20 দুজর্ ন বয্িক্ত কখনও লাভবান হয় না| িমথয্াবাদীরা সমসয্ায়

জজর্ িরত হেব|
21 একজন িপতা িনেবর্াধ সন্তােনর জনয্ িবমষর্ থােক| একিট দুষ্ট

সন্তােনর িপতা অসুখী হয়|
22আনন্দ হল একিট ভােলা ওষুেধর মত| িকন্তু দুঃখ হল অসুস্থতার

মত|
23 দুজর্ ন বয্িক্ত অনয্েদর ঠকােনার জনয্ ঘুষ েনয়|
24 জ্ঞানী বয্িক্ত সব সময় ভাল কাজ করার িচন্তা কেরন| িকন্তু

িনেবর্াধ বয্িক্ত সব সময় বহু দূেরর স্বপ্ন েদেখ|
25একজন িনেবর্াধ পুত্র তার িপতার জনয্ দুঃখ বেয় আেন| েস তার

মােয়র িতক্ততার কারণ|
26 িঠক েযমন একজন িনেদর্ াষ বয্িক্তেক শািস্ত েদওয়া অনয্ায়,

েতমিন একজন সতয্বাদী অথচ আিধকািরকেক শািস্ত েদওয়াও
অনয্ায়|

27একজন জ্ঞানী বয্িক্ত খুব েবশী কথা বেল না| েস কখনও সহেজ
কু্রদ্ধ হয় না|

28 একজন মূঢ় বয্িক্ত যিদ চুপ কের থােক তাহেল েলােক তােক
জ্ঞানী বেল িবেবচনা করেব| েস যিদ িকছু না বেল তােক বুিদ্ধমান মেন
হেব|
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1 েয েলাকরা অনয্ কােরা সেঙ্গ িমেল-িমেশ থাকেত পাের না, তারা

তােদর িনেজেদর ইেচ্ছমত িজিনস চায়| তারা অনয্ েয েকান উপেদশ
বা পরামেশর্ িবচিলত হয়|

2 একজন িনেবর্াধ অনয্েদর কাছ েথেক িকছু িশখেত চায় না| েস
শুধু িনেজর মেনর কথাই প্রকাশ করেত সেচষ্ট থােক|

3 মানুষ এই ধরেণর দুজর্ নেক পছন্দ কের না| তারা েবাকােদর িনেয়
উপহাস কের|

4 জ্ঞানী বয্িক্তর উচ্চািরত শব্দ হল গভীর কুেয়া েথেক উেঠ আসা
েস্রাতবাহী জেলর মেতা েয কুেয়া হল জ্ঞােনর আধার|

5 েতামােক মানুেষর সিঠক িবচার করেত হেব| যিদ তুিম েদাষী
বয্িক্তেদর েছেড় দাও তাহেল তুিম সজ্জন বয্িক্তেদর সেঙ্গ নয্ায় করেল
না|

6 একজন িনেবর্াধ বয্িক্ত িনেজর কথার দ্বারাই িনেজর সংকট
বািধেয় বেস| তার মুেখর কথায় ঝগড়া শুরু হেত পাের|

7 তার মুখই তার ধ্বংেসর কারণ হেয় ওেঠ| েস িনেজই িনেজর
কথার জােল জিড়েয় পেড়|

8 মানুষ সব সময় েকচ্ছা শুনেত ভােলাবােস| েকচ্ছাকািহনীেক
সুখােদয্র মেতা িগলেত থােক|

9 কুকেমর্ েয িলপ্ত থােক তার সেঙ্গ িবনাশকারীর েকান পাথর্কয্ েনই|
10 প্রভুর নাম হল একিট শিক্তশালী িমনােরর মত| ভােলা েলাকরা

প্রভুর কােছ আশ্রেয়র জনয্ ছুেট েযেত পাের|
11 ধনীরা ভােব তােদর অথর্ই তােদর রক্ষা করেব| তারা ভােব তােদর

অথর্ হল দুেভর্ দয্ দুেগর্র মেতা অটুট|
12অহঙ্কারী বয্িক্তর িবনাশ হেব িকন্তু িবনয়ী বয্িক্ত সম্মািনত হেব|
13অনয্েদর কথা েশষ করেত েদওয়ার পর তুিম উত্তর িদেত শুরু

করেব| যিদ তুিম এরকম কর তাহেল তুিম অপ্রস্তুত হেব না অথবা
েতামােক েবাকার মত েদখেত লাগেব না|
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14অসুস্থতার সমেয় একজন মানুেষর মিস্তষ্ক তােক জীিবত রাখেব|
িকন্তু েস যিদ গভীর ভােব উদাস হেয় যায়, তার েকান আশা থােক না|

15জ্ঞানী বয্িক্ত আেরা েবশী জানার ইেচ্ছ প্রকাশ কের|
16 তুিম যিদ গুরুত্বপূণর্ েলাকেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ করবার আেগ

তােদর উপহার দাও, তাহেল তােদর সেঙ্গ েদখা করবার বয্বস্থা সহজ
হয়|

17প্রথম বয্িক্তর মামলা ততক্ষণ পযর্ন্ত িঠক থােক যতক্ষণ না তােক
িদ্বতীয় বয্িক্ত পাল্টা প্রশ্ন কের|

18 শিক্তশালী িবেরাধী দলগুিলর িববাদ পাশার দান েফেল েমটােনা
যায়|

19 তুিম যিদ েতামার বনু্ধেক অপমান কর তাহেল পুনরায় তার
মন জয় করা দুেভর্ দয্ প্রাচীর েঘরা শহর জয় করার েথেকও কিঠন
হেব| প্রাসােদর ফটকগুিলর ওপর আড়াআিড় ভােব রাখা শিক্তশালী
িখলগুিলর মত তকর্ মানুেষর মেধয্ িবেভদ সৃষ্টি কের|

20 তুিম যা বলেব তাই েতামার জীবেনর ওপর প্রভাব েফলেব| তুিম
যিদ ভাল কথা বল তাহেল েতামার জীবেন ভােলা ঘটনা ঘটেব| আর
যিদ তুিম খারাপ কথা বেলা তাহেল েতামার জীবেন খারাপ ঘটনা ঘটেব|

21 িজহ্বা এমন কথা বলেত পাের যা জীবন অথবা মৃতুয্ আেন| যারা
কথা বলেত ভােলাবােস তােদর কথার দরুন যা পিরনাম হেত পাের েস
সম্বেন্ধ তােদর অবশয্ই প্রস্তুত থাকেত হেব|

22 যিদ তুিম েতামার জীবনসিঙ্গনী খঁুেজ পাও তাহেল মেন করেব
তুিম েকান ভাল িজিনসই েপেয়েছা| েতামার স্ত্রী েতামােক েদখােব েয
প্রভু েতামােক িনেয় সুখী|

23 একজন গরীব বয্িক্ত সাহাযয্ িভক্ষা করেব িকন্তু একজন ধনী
বয্িক্ত খারাপ ভােব তােক উত্তর েদেব|

24কেয়ক জন বনু্ধর সঙ্গ আনন্দদায়ক| িকন্তু একজন সিতয্কােরর
বনু্ধ ভাইেয়র েচেয়ও িবশ্বস্ত হেত পাের|
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1 েবাকা, িমেথয্বাদী এবং ঠগ হওয়ার েচেয় গরীব এবং সৎ হওয়া

েশ্রয়|
2জ্ঞান বয্িতেরেক উদয্ম েকান কােজর নয়| েয বয্িক্ত তাড়াহুেড়া

কের কাজ কের, েস ভুল কের|
3 একজন বয্িক্তর িনবুির্দ্ধতা তার ধ্বংেসর কারণ| িকন্তু েস তার

দুরবস্থার জনয্ প্রভুেক েদাষী কের|
4 ধনী বয্িক্তর ধন-সম্পদই অসংখয্ বনু্ধ েজাগাড় কের েদয় িকন্তু

দিরদ্রেক সবাই েছেড় চেল যায়|
5অনয্ েলােকর িবরুেদ্ধ েয িমথয্াচার কের তার শািস্ত হওয়া উিচৎ |

তার রক্ষা পাওয়া উিচৎ নয়|
6 উদার বয্িক্তর বনু্ধ সবাই হেত চায়| েয উপহার প্রদান কের তার

বনু্ধত্ব লােভ সবাই আগ্রহী|
7 যিদ েকউ গরীব হয় তাহেল তার পিরবােরর েলাকরাও তার

িবেরািধতা কের এবং সমস্ত বনু্ধরাও তার িদক েথেক মুখ িফিরেয় েনয়|
েস সাহাযয্ িভক্ষা করেল সাহাযয্ প্রদােনর জনয্ েকউ তার িদেক এিগেয়
যােব না|

8 েকান বয্িক্ত যিদ তার স্বাচ্ছেন্দর জনয্ আগ্রহী হয়, েস জ্ঞানী হেয়
ওঠার জনয্ কেঠার পিরশ্রম করেব| েয েবাধেক রক্ষা কের, েস সাফলয্
হােত পায়|

9 িমেথয্সাক্ষীর শািস্ত হেবই! িমেথয্বাদীর িবনাশ হেব|
10 একজন িনেবর্াধ বয্িক্তর পেক্ষ িবলািসতার মেধয্ জীবনযাপন

করা িঠক নয়| তাহেল তা হেব ক্রীতদাস কতৃ্তর্ ক রাজপুত্রেদর শাসন
করা|

11 যিদ একজন বয্িক্ত জ্ঞানী হয়, েসই জ্ঞানই তােক ৈধেযর্য্র
অিধকারী কের| েস যিদ তার িবরুেদ্ধ যারা অনয্ায় কের েসই সব
েলাকেদর ক্ষমা কের েসটা তার মহত্ত্ব|

12 রাজার েক্রাধ হেব িসংেহর মেতা| িকন্তু তঁার দয়া হল ঘােসর
ওপর বৃষ্টির েফঁাটার মত|
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13 একজন িনেবর্াধ তার িপতার জনয্ বেয় আেন সমসয্ার বনয্া|
একজন খঁুতখঁুেত বউ হল সমােন চঁুইেয় পড়া জেলর মত|

14 েলােক তােদর মাতা-িপতার কাছ েথেক অথর্ এবং ঘরবািড় পায়|
িকন্তু একজন ভােলা স্ত্রী হল প্রভুর দান|

15 একজন কঁুেড়, অলস বয্িক্ত হয়ত দীঘর্ক্ষণ ঘুেমােত পাের িকন্তু
েস অতয্ন্ত কু্ষধাতর্ েবাধ করেব|

16 েকউ যিদ আইনেক মানয্ কের তাহেল েস িনেজেক রক্ষা করেত
পারেব| েয িনেজর আচরণ সম্পেকর্ অসতকর্ েস মারা যােব|

17 দিরদ্রেক টাকা েদওয়া মােন তা প্রভুেক ঋণ েদওয়া| েতামার এই
দয়ালু মেনর জনয্ প্রভু েতামােক তা িফিরেয় েদেবন|

18 েতামার পুত্র বদলােব এ আশা যতক্ষণ আেছ, তােক শাসন কর|
তােক শাসন না কের তার মৃতুয্ এেনা না| েস িনেজই তার ধ্বংেসর
কারণ হেব এবং তুিমই তােত ইন্ধন েযাগােব|

19 রগচটা েলাক তার েক্রােধর মূলয্ েদেব| তুিম যিদ তােক সংকট
েথেক েবর কেরও আেনা, েস একই কাজ করা অবয্াহত রাখেব|

20 উপেদশ েশান এবং শৃঙ্খলা পরায়ণ হও| তাহেল জ্ঞানী হেয়
উঠেব|

21 মানুষ অসংখয্ পিরকল্পনা কের িকন্তু একমাত্র প্রভুর পিরকল্পনাই
বাস্তবািয়ত হয়|

22 েলাক একিট িবশ্বাসী েলাক চায়| একজন েলাক যার কথা েকউ
িবশ্বাস কের না েসই ধরেণর একজন মানুষ হওয়ার েচেয় বরং গরীব
হওয়া েশ্রয়|

23 েয বয্িক্ত প্রভুেক সম্মান কের তার জীবন ভােলা হয়| েস
ক্ষয়ক্ষিত েথেক িনরাপদ থােক| েস তার িনেজর জীবেন তৃিপ্ত খঁুেজ
পায়|

24 িকছু মানুষ এেতা অলস হয় েয তারা িনেজেদর িদেক প্রায় নজরই
েদয় না| তারা এতই অলস েয তারা তােদর থালা েথেক খাবারটুকু পযর্ন্ত
তুেল মুেখ েদেব না|
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25একজন অলস বয্িক্তেক শািস্ত দাও এবং েসই েবাকাটা েকৗশলী
হেয় উঠেব| িকন্তু একজন জ্ঞানী বয্িক্তেক িতরস্কার কর, েস আেরা
িবচক্ষণ হেয় উঠেব|

26 েয বয্িক্ত তার িপতার পেকট েথেক চুির কের এবং তার মােক
বাড়ী েথেক তািড়েয় েদয়, েস একজন জঘনয্ কুলাঙ্গার|

27 যিদ তুিম িনেদর্ শ েমেন চলা বন্ধ কেরা তাহেল তুিম েতামার
েবাকািমগুেলা চািলেয় যােব| িচর িদন ভুলগুেলা কের যােব|

28 েয িমেথয্ সাক্ষী েদয় েস নয্ায়েক উপহাস কের| দুষ্ট েলাকেদর
কথাবাতর্ া আেরা েবশী পাপ আেন|

29 উদ্ধত েলাকেদর জনয্ চাবুকই যেথষ্ট, িকন্তু েবাকােদর জনয্
প্রহার যথাথর্|

20
1দ্রাক্ষারস েখেল মানুষ তার িনয়ন্ত্রণ হারায়| মাতালরা িচৎকার কের

এবং ঘয্ান ঘয্ান করেত শুরুকের| মদেনান্মত্তঅবস্থায় তারা মূেখর্র মত
আচরণ কের|

2 িসংেহর গজর্ েনর মত রাজার েক্রাধ| তুিম যিদ রাজােক কু্রদ্ধ কেরা
তাহেল েতামার জীবন সংশয় হেত পাের|

3 মূঢ়রা তকর্ শুরু করবার বয্াপাের খুব তত্ পর| সুতরাং েতামােক
এমন একজনেক সম্মান করেত হেব েয তকর্ েক এিড়েয় চলেত পাের|

4 একজন অলস বয্িক্ত কষর্েনর সময় বীজ বপন কের না| সুতরাং
ফসল ঘের েতালার উৎসেবর সময় যখন েস খাবােরর জনয্ চািরিদেক
তাকায় তখন েস িকছুই খঁুেজ পায় না|

5 ভাল উপেদশ হল গভীর কুেয়া েথেক তুেল আনা স্বচ্ছ জেলর
মত| একজন জ্ঞানী বয্িক্ত অনয্ আর একজেনর কাছ েথেক েশখবার
জনয্ কিঠন পিরশ্রম কের|

6অেনেকই বেল তারা িবশ্বস্ত এবং অনুগত| িকন্তু প্রকৃত িবশ্বস্ত েলাক
খঁুেজ পাওয়া খুবই কিঠন|
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7একজন সজ্জন বয্িক্ত সৎ পেথ জীবন কাটায়| এবং তার সন্তানরা
আশীবর্াদ ধনয্ হেব|

8 রাজা যখন িবচাের বেস তখন েস িনেজর েচােখ দুজর্ ন বয্িক্তেদর
িচনেত পাের|

9 েকউ িক একথা বলেত পাের েয তার একিট স্বচ্ছ িবেবক আেছ?
এবং েস েকান পাপ কেরিন? না!

10 অনয্ায় ভােব যারা বয্বসায় ওজন িনেয় কারচুিপ কের েলাক
ঠকায়, প্রভু তােদর ঘৃণা কেরন|

11 এমনিক একিট িশশুর কাজকেমর্ও েবাঝা যায় েয েস ভাল না
মন্দ| তুিম যিদ একিট িশশুর আচরণ লক্ষয্ কর, েস সৎ ও ভাল িকনা
তা তুিম বুঝেত পারেব|

12 আমােদর শরীেরর েচাখ এবং কান এই ইিন্দ্রয় দুিট প্রভুই
আমােদর িদেয়েছন যােত আমরা েদখেত ও শুনেত পাই|

13 তুিম যিদ ঘুেমােনার িপছেন সময় বয্য় কর তাহেল তুিম দািরেদ্র
কষ্ট পােব| িকন্তু যিদ তুিম েতামার সময় কেঠার পিরশ্রেম বয্য় কর
তাহেল েতামার খােদয্র অভাব হেব না|

14 েতামার কাছ েতেক েকউ যখন িকছু িকনেত যায় তখন েস বেল:
“দাম বড্ড েবশী! এ িজিনস ভাল নয়|” তারপর েস অনয্েদর কােছ
িগেয় িনেজর বাজার করার কথা বড়াই কের বেল|

15 েসানা এবং অলঙ্কার একজন মানুষেক ধনী কের তুলেত পাের|
িকন্তু একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা উচ্চারণ কেরন তা অেনক েবশী দামী|

16অনয্ েলােকর িববােদ জিড়েয় পড়েল তুিম েতামার জামা হারােত
পােরা|

17প্রতারণা কের িজিনস পাওয়া হয়েতা ভােলা মেন হেত পাের িকন্তু
অবেশেষ েদখেব েয তার েকান দাম েনই|

18পিরকল্পনা করার আেগ সৎ উপেদশ গ্রহণ কেরা| যিদ তুিম যুেদ্ধ
যাওয়া িস্থর কর, তাহেল েতামােক চালনা করার জনয্ যুেদ্ধ দক্ষ এমন
েলাক খঁুেজ েবর কর|

19 েয অেনয্র সম্বেন্ধ গুজব রটায় েস িবশ্বাসেযাগয্ নয়| সুতরাং,
েবশী কথা বেল এমন কােরা সেঙ্গ বনু্ধত্ব েকােরা না|
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20 েয িনেজর িপতামাতার িবরুেদ্ধ কথা বেল েস হল েসই ধরেণর
আেলা যা শীঘ্রই অন্ধকাের পিরণত হেব|

21 সহেজ অির্জত ধন অবেশেষ তার মূলয্ হারােব|
22 েকউ যিদ েতামার িবরুেদ্ধ িকছু কের থােক তাহেল তুিম তােক

শািস্ত িদেত েযও না| বরং ৈধযর্য্ ধেরা, প্রভু েশেষ েতামােকই জয়ী
করেবন|

23 িকছু বয্বসায়ী ওজেনর দঁািড়পাল্লায় িকছু েকৗশল কের েলাক
ঠকায়| প্রভু েসটা ঘৃণা কেরন| েয সব দঁািড়পাল্লা িনখঁুত নয় েসগুেলা
বয্বহার করা অনয্ায়|

24প্রিতিট েলােকর িক হেব তা প্রভু িঠক কেরন| তাহেল েকান বয্িক্ত
িক কের বুঝেব তার জীবেন িক িক ঘটেব?

25 ঈশ্বরেক িকছু েদবার প্রিতজ্ঞা করার আেগ িচন্তা কের েদেখা|
নাহেল পের হয়েতা তুিম ভাবেত পােরা েয এমন প্রিতজ্ঞা না করেলই
হত|

26জ্ঞানী রাজাই িঠককরেবন কারা দুজর্ ন বয্িক্ত| েসই রাজাই তােদর
শািস্ত প্রদান করেবন|

27 মানুেষর আত্মা হল প্রভুর কােছ থাকা প্রদীপ| প্রভু হেলন
অন্তযর্ামী| কার মেন িক আেছ িতিন সব জােনন|

28 যিদ একজন রাজা সৎ ও সতয্বাদী হয় তাহেল েস তার ক্ষমতায়
থাকেত পারেব| িবশ্বস্ততা তার রাজয্েক শিক্তশালী কের তুলেব|

29 একজন যুবেকর শিক্তর েশাভােক আমরা পছন্দ কির| িকন্তু
একজন বৃেদ্ধর পাকা চুলেক আমরা সম্মান জানাই| কারণ তার মাথা
ভির্ত্ত পাকা চুল প্রমাণ কের েয েস একিট পূণর্ জীবন েপেয়েছ|

30 যিদ আমরা শািস্ত পাই তাহেল আমরা অনয্ায় কাজ করা বন্ধ
করব| যন্ত্রণা মানুষেক বদেল িদেত পাের|

21
1 জিমেত চােষর জেলর জনয্ চাষীরা পিরখা খনন কের| েসচ

বয্বস্থার জনয্ তারা পিরখা িদেয় বেয় যাওয়া জেলর গিতপথ পিরবতর্ ন
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কের| েতমিন কের প্রভুও রাজার মেনর িনয়ন্ত্রণ কেরন| প্রভু রাজােক
তঁার ইেচ্ছমেতা পিরচালনা কেরন|

2 মানুষ ভােব েস যা কের তাই সিঠক| িকন্তু প্রভুই মানুেষর কােজর
সিঠক কারেণর িবচার কেরন|

3 সিঠক কাজ করেব ও নয্ােয়র পেথ চলেব| বিলদােনর েচেয় প্রভু
েসগুিলেকই েবশী ভােলাভােব গ্রহণ কেরন|

4 অহঙ্কার হল একিট পাপপূণর্ িজিনস| এেত মানুেষর অসততা
েবাঝায়|

5 বুিদ্ধপূণর্ পিরকল্পনা লােভর িদেক িনেয় েযেত পাের| িকন্তু তুিম
যিদ সতকর্ না হও এবং কােজর েক্ষেত্র তাড়াহুেড়া কেরা তাহেল তুিম
গরীব হেয় যােব|

6 েলাক ঠিকেয় বড়েলাক হেল শীঘ্রই েতামার সমস্ত ধনসম্পদ নষ্ট
হেব এবং েতামার অসততা েতামার মৃতুয্র কারণ হেব|

7 দুষ্ট েলাকরা েয কুকমর্ কের তা তােদর ধ্বংস করেব| তারা িঠক
কাজ করেত অস্বীকার কের|

8 দুষ্ট বয্িক্তরা সব সময় অনয্েদর ঠকােত েচষ্টা কের| িকন্তু ভােলা
েলাকরা সবর্দা সৎ ও নয্ায়সঙ্গত কাজ কের|

9ঝগড়ােট বউেয়র সােথ ঘর করার েচেয় ছােদর ওপর একলা থাকা
েশ্রয়|

10অসৎ বয্িক্ত মন্দ কাজ করেত ইচ্ছা কের এবং তারা কােরা প্রিত
দয়া প্রদশর্ন কের না|

11 ঈশ্বরেক িনেয় যারা মজা কের তারা শািস্ত পাওয়ার েযাগয্ এবং
েবাকারা তার েথেক িশক্ষা পােব| তারা জ্ঞানী হেয় উঠেব এবং তারা
আেরা েবশী জ্ঞান প্রাপ্ত হেব|

12 ঈশ্বর মঙ্গলময়| ঈশ্বর জােনন দুজর্ নরা িক কের েবড়ােচ্ছ| িতিনই
তােদর শািস্ত েদেবন|

13 যিদ েকউ দিরদ্রেক সাহায্য় করেত অস্বীকার কের তাহেল তার
প্রেয়াজেনর সময়ও েকউ তার সাহােযয্ এিগেয় আসেব না|
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14 েকউ যিদ েতামার ওপর েরেগ থােক তাহেল তােক েগাপন
একটা উপহার পাঠাও| েগাপেন েদওয়া উপহার প্রকট েক্রাধেক
প্রশিমত কের|

15 নয্ায়-িবচার সজ্জন বয্িক্তেদর সুখী কের েতােল| িকন্তু দুজর্ ন
বয্িক্তেদর ভীত কের|

16জ্ঞােনর পথ েকউ তয্াগ করেল বুঝেত হেব েস ধ্বংেসর িদেক
এেগােচ্ছ|

17 যিদ েকান বয্িক্ত সুখ সম্পিত্ত ভােলাবােস, েস দিরেদ্র পিরণত
হেব| একজন বয্িক্ত যিদ শুধুমাত্র দ্রাক্ষারস পান করেত এবং খুব
মশলাদার রান্না েখেত চায় তাহেল েস েকানিদনই ধনী হেত পারেব
না|

18 ভােলা েলাকেদর প্রিত দুষ্ট েলাকরা েয সব খারাপ কাজগুিল
কের তার জনয্ তােদর অবশয্ই শািস্ত েপেত হেব| সৎ  বয্িক্তেদর
িবরুেদ্ধ অসৎ বয্িক্তরা যা সব কের তার জনয্ দুষ্ট েলাকেদর দাম
িদেতই হেব|

19 রগচটা ও িববাদী স্ত্রীর সেঙ্গ ঘর করার েচেয় মরুভূিমেত বাস
করা ভাল|

20 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত ভিবষয্েত তার কােজ লাগেব এমন
িজিনসপত্র সঞ্চয় কের রােখ| িকন্তু একজন িনেবর্াধ যা িকছু অজর্ ন
কের তার সবটাই তাড়াতািড় খরচ কের েফেল|

21 েয বয্িক্ত সবর্দা দয়া ও ভালবাসা প্রদশর্ন কের েস সুস্থ জীবন
লাভ কের| েস অথর্ ও সম্মান পায়|

22 একজন জ্ঞানী বয্িক্ত যা চায় তাই করেত পাের| এমন িক, েস
শিক্তশালী েলাকেদর দ্বারা প্রিতরক্ষা করা শহরেকও আক্রমণ করেত
পাের| বঁাচবার জনয্ েয প্রাচীেরর ওপর তােদর আস্থা িছল, েসই
প্রাচীরও েস ধ্বংস করেত পাের|

23 েস িক বলেছ এই িবষেয় যিদ েকান বয্িক্ত সতকর্ থােক তাহেল
েস সংকট েথেক দূের থাকেত পারেব|

24 একজন অহঙ্কারী মানুষ িনেজেক অনয্েদর েথেক েশ্রষ্ঠ মেন
কের| েস তার কােজর ধারা িদেয়ই েদিখেয় েদয় েস কতখািন দুষ্ট|
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25 একজন অলস বয্িক্তর অিতিরক্ত দাবী তার ধ্বংেসর কারণ হয়|
তার যা করা দরকার তা করেত অস্বীকার করায় অলস বয্িক্ত িনেজেক
ধ্বংস কের|

26 িকন্তু একজন ভােলা েলাক অেনক িকছু িদেয় েদয় কারণ তার
প্রচুর আেছ|

27 দুজর্ নরা প্রভুেক িকছু উৎসগর্ করেল প্রভু খুশী হন না| িবেশষ
কের তারা যখন তােদর উৎসেগর্র পিরবেতর্ তঁার কাছ েথেক িকছু
েপেত েচষ্টা কের তখন|

28 িমেথয্বাদীর িবনাশ হেব| যারা িমেথয্বাদীেদর কথা শুেন চলেব
তােদরও িবনাশ হেব|

29 একজন সজ্জন বয্িক্ত জােন েয েস সিঠক| িকন্তু একজন দুষ্ট
েলাকেক ভান করেত হয়|

30 েকান বয্িক্তই একিট পিরকল্পনােক সফল করেত যেথষ্ট জ্ঞানী
নয় যিদ ঈশ্বর তার িবরুেদ্ধ থােকন|

31মানুষ যতই যুদ্ধ জেয়র প্রস্তুিত িনক প্রভু না চাইেল িকছুেতই তারা
যুেদ্ধ জয়লাভ করেত পারেব না|

22
1 ধনী হওয়ার েচেয় সম্মািনত হওয়া েশ্রয়| েসানা ও রূেপার েচেয়

সুনাম অজর্ ন করা েবশী গুরুত্বপূণর্|
2 গরীব এবং ধনীর মেধয্ েকান িবেভদ েনই| সবাই সমান, প্রভুই

তােদর ৈতরী কেরেছন|
3জ্ঞানী বয্িক্তরা আেগ েথেক সংকেটর আভাষ পায় এবং েস পথ

েথেক দূের থােক| িকন্তু মূখর্রা সমসয্ার অভয্ন্তের প্রেবশ কের দুেভর্ াগ
েপাহায|

4 িবনয়ী হও এবং প্রভুেক সম্মান জানাও| তাহেলই তুিম ধন-সম্পদ,
সম্মান এবং জীবন লাভ করেব|

5 দুজর্ নরা সমসয্ার ফঁােদ আটেক পেড়| িকন্তু েয বয্িক্ত তার
আত্মােক যত্ন কের েস সমসয্া েথেক দূের থােক|
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6 ৈশশব কাল েথেক একিট িশশুেক িঠক পেথ বঁাচেত েশখাও|
িশশুিট তার বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত িঠক পেথ বঁাচা অবয্াহত রাখেব|

7 দিরদ্ররা িচর কালই ধনীেদর দাসত্ব কের| একজন বয্িক্ত েয ধার
কের, েস যার কাছ েথেক ধার কের তার কােছ ক্রীতদাস হেয় যায়|

8 েয সমসয্ার বীজ েবােন েস সমসয্ারই ফসল েতােল| এবং
পিরেশেষ অনয্েদর সমসয্ায় েফলার জনয্ তার িনেজরই িবনাশ হয়|

9 েয মুক্তহেস্ত দান কের তার কপােল আশীবর্াদ েজােট| েস
আশীবর্াদ-ধনয্ হেব কারণ েস তার িনেজর খাবার গরীবেদর সেঙ্গ ভাগ
কের েখেয়িছল|

10 যারা অশািন্ত সৃষ্টি কের তােদর তািড়েয় দাও, সংঘাত আপিনই
দূর হেব| তখন নয্ায় ও অপমানজনক আচরণ িবশ্রাম পােব|

11 যিদ তুিম একিট খঁািট হৃদয় ভালবাস, যিদ েতামার বাণী হয়
মাির্জত, তাহেল রাজাও েতামার বনু্ধ হেব|

12 যারা প্রভুেক জােন তােদর প্রভু রক্ষা কেরন| শ্রদ্ধাশূনয্ অিবশ্বাসী
েলাকেদর কথা প্রভু িবনাশ কেরন.

13অলস বয্িক্ত বেল, “এখন আিম কােজ েযেত পারব না| বাইের
একিট িসংহ রেয়েছ| বাইের েগেলই েস আমােক েমের েফলেব|”

14 বয্িভচােরর পাপ হল একিট ফঁােদর মেতা| েসই ফঁােদ েয পা
েদয় তার ওপর প্রভু ভয়ঙ্কর কু্রদ্ধ হন|

15 িশশুরা মূখর্ািম কের| িকন্তু তুিম যিদ তােদর শািস্ত দাও তাহেল
ওরা আর ঐ কাজ করেব না|

16 এই দুেটা িজিনস েতামােক দিরেদ্র পিরণত করেব - িনেজ ধনী
হেত িগেয় দিরদ্রেক আঘাত করা এবং ধনীেক উপহার েদওয়া|

িতিরশিট নীিতকথা
17 আিম যা বলিছ তা মন িদেয় েশান| জ্ঞানী বয্িক্তরা যা বেল

িগেয়েছন আিম তা েতামােক িশিখেয় েদব| এই িশক্ষামালাগুিল েথেক
িশক্ষা নাও| 18 এগুিল যিদ মেন রাখেত পােরা তাহেল েতামার মঙ্গল
হেব| তুিম যিদ এগুিল বলেত পােরা তাহেল এটা েতামােক সাহাযয্
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করেব| 19আিম েতামােক এখন এগুিল েশখাব| আিম চাই তুিম প্রভুর
প্রিত িবশ্বাস রােখা| 20 আিম েতামার জনয্ 30িট নীিতকথা িলেখিছ|
এগুিল হল উপেদশ ও নানািবধ জ্ঞােনর কথা| 21এগুিল েতামােক সতয্
এবং গুরুত্বপূণর্ িবষয় েশখােব| তাহেল েতামােক যারা পািঠেয়িছল
তােদর কােছ তুিম সিঠক উত্তর িদেত পারেব|

�1�
22 দিরেদ্রর কাছ েথেক িজিনস চুির করা সহজ| িকন্তু তা কেরা না

এবংআদালেত দীনহীেনর কাছ েথেক েকান সুিবধা উপেভাগ কেরা না|
23 প্রভু গরীবেদর পেক্ষ রেয়েছন| প্রভু তােদর সমথর্ন কেরন| সুতরাং
েকউ গরীবেদর িকছু িনেল প্রভু তা আবার িছিনেয় েনন|

�2�
24 রগচটা েলােকর সােথ বনু্ধত্ব েকােরা না| েয েলাক খুব তাড়াতািড়

েরেগ যায় তার খুব কােছ েযও না| 25 যিদ তুিম তা কর তাহেল তুিম
হয়ত তার মত আচরণ করেত িশখেব এবং সংকেট পড়েব|

�3�
26অেনয্র ঋণ েশােধর অঙ্গীকার কেরা না| 27 যিদ তুিম জািমনদার

িহেসেব েসই ঋেণর অথর্ পিরেশাধ করেত না পােরা তাহেল তুিম সব
হারােব| েকন শুধু শুধু িনেজর শযয্াটুকু েখায়ােত যােব?

�4�
28 সম্পিত্ত সীমার পুরাতন িচহ্ন, যা েতামার িপতৃপুরুষগণ স্থাপন

কের িগেয়িছেলন তা বদেল িদও না|

�5�
29 যিদ েকউ িনেজর কােজ অতয্ন্ত দক্ষ হয় তাহেল েস রাজােক

েসবা করার েযাগয্| তােক আর সাধারণ েলােকর জনয্ কাজ করেত
হেব না|
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23
�6�

1 যখন তুিম েকান গুরুত্বপূণর্ বয্িক্তর সেঙ্গ বেস খাওয়া-দাওয়া
করেছা তখন মেন েরেখা তুিম কার সেঙ্গ বেস আেছা| 2কখনও েবশী
েখও না, এমনিক কু্ষধাতর্ থাকেলও নয়| 3 েস যিদ সুখােদয্র আেয়াজন
কের তাহেলও েবশী েখও না কারণ এটা একটা চালািকও হেত পাের|

�7�
4 ধনী হেত িগেয় স্বাস্থয্ ক্ষয়় েকােরা না| যিদ তুিম জ্ঞানী হও তাহেল

তুিম খুব ৈধযর্য্শীল হেব| 5 ডানা েমেল পাখীর উেড় যাওয়ার মেতা
টাকাকিড়ও দ্রুত িনঃেশষ হেয় যায়|

�8�
6 স্বাথর্পর েলােকর সেঙ্গ েভাজেন েবােসা না| তার পছেন্দর খাবার

েথেক দূের েথেকা| 7 কারণ েয খাদয্িট েস িকেনেছ েস শুধু েসটার
দােমর কথাই ভােব| েস েতামােক বলেত পাের, “খাও এবং পান কর|”
িকন্তু এটা তার হৃদেয়র অভয্ন্তেরর কথা নয়| 8 তুিম যিদ তার খাবার
খাও তাহেল তুিম অসুস্থ হেয় পড়েব এবং েতামার প্রশংসাবাকয্ হেব
একিট বােজ খরচ|

�9�
9 মূখর্েক িশক্ষা েদওয়ার েচষ্টা েকােরা না| েস েতামার জ্ঞােনর কথা

িনেয় উপহাস করেব|

�10�
10 পুরােনা সম্পিত্তর সীমার স্থানান্তর েকােরা না| অনাথেদর

জিমজমা গ্রাস করার েচষ্টা েকােরা না| 11 প্রভু অনাথেদর একজন
শিক্তশালী প্রিতরক্ষক সুতরাং িতিন েতামার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােবন|

�11�
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12 িশক্ষেকর কথা েশান এবং যতটা পার তঁার কাছ েথেক িশেখ
নাও|

�12�
13 প্রেয়াজন হেল েতামার িশশুেক শািস্ত দাও| তােক মারেধার

করেলও তার ক্ষিত হেব না| 14 যিদ তােক চড় চাপড় মােরা তাহেল
তুিম তার জীবন রক্ষা করেত পারেব|

�13�
15 পুত্র আমার, যিদ তুিম জ্ঞানী হেয় ওেঠা তাহেল আিম খুশী হব|

16আমার হৃদয় খুশী হেব যিদ তুিম সিঠক কথাগুেলা বলেত পােরা|

�14�
17 দুজর্ েনর প্রিত ঈষর্া েকােরা না| িকন্তু সবর্দা েচষ্টা কেরা যােত

প্রভুেক সম্মান জানােনা যায়| 18 সবর্দা আশার আেলা আেছ এবং
েতামার আশা কখনও হািরেয় যােব না|

�15�
19 সুতরাং, পুত্র আমার, েশান, জ্ঞানী হও| সিঠক জীবনযাপেন

সবর্দা সতকর্ েথেকা| 20 েপটুক এবং মদয্প বয্িক্তর সেঙ্গ বনু্ধত্ব েকােরা
না| 21 েয অিতিরক্ত খাবার খায় এবং দ্রাক্ষারস পান কের েস দিরেদ্র
পিরণত হেব| তারা খায়-দায় আর ঘুেমায় এবং শীঘ্রই তােদর যাবতীয়
সব িকছু েখায়া যায়|

�16�
22 িপতা যা বেল তা শুেন চেলা| িপতা ছাড়া েতামার জন্ম হেতা

না| এবং মােক সম্মান জানাও| এমনিক েস বৃদ্ধা হেলও তােক সম্মান
জানােব| 23 সতয্, জ্ঞান, িশক্ষা এবং েবাধ খুব মূলয্বান| এগুিলেক
েতামার েকনা উিচৎ , িবিক্র করা নয়| 24 সজ্জন বয্িক্তর িপতা অতয্ন্ত
সুখী হয়| যিদ কােরা িশশুপুত্র জ্ঞানী হয় তাহেল েসই িশশুআনন্দ বেয়
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আেন| 25 সুতরাং েতামার িপতামাতােক সুখী হেত দাও| েতামার মা,
িযিন েতামােক জন্ম িদেয়েছন তঁােক আনন্দ করেত দাও|

�17�
26 পুত্র আমার কােছ এেসা এবং আিম যা বলিছ তা েশান| আমার

জীবনেক েতামার জনয্ উদাহরণস্বরূপ িবেবচনা কর| 27 েবশয্া এবং
দুশ্চিরত্রা মিহলা হল ফঁাদ| তারা হল গভীর কুেয়া যার েভতর েথেক তুিম
আর েকানিদন েবিরেয় আসেত পারেব না| 28 একজন খারাপ েমেয়
েতামার জনয্ েচােরর মেতা অেপক্ষা করেব| এবং েস অেনক পুরুষেক
পােপর পেথ েটেন নামায়|

�18�
29-30 যারা অিতিরক্ত দ্রাক্ষারস পান কের এবং েজারােলা পানীয়

গ্রহণ কের তােদর পেক্ষ খুব খারাপ হেব| তারা যখন তখন
মারদাঙ্গা এবং িববােদ জিড়েয় পেড়; তােদর েচাখ লাল হেয় ওেঠ,
েযখােন েসখােন েহঁাচট খায় এবং িনেজেদর আঘাত কের| তারা এই
সমসয্াগুেলােক এড়ােত পাের না!

31 সুতরাং দ্রাক্ষারেসর বয্াপাের সতকর্ েথেকা| লাল দ্রাক্ষারস হয়ত
েদখেত প্রলুদ্ধকর; েসটা েপয়ালার মেধয্ ঝকমক কের| তুিম যখন
েসটা পান কর তখন তা সুন্দর ভােব গলা িদেয় নীেচ নােম| 32 িকন্তু
েশেষ তা সােপর মেতা েছাবল মাের|

33 দ্রাক্ষারস পান করেল তুিম েচােখ অদু্ভত সব িজিনস েদখেব|
েতামার মিস্তষ্ক িবভ্রান্ত হেয় পড়েব| 34 যখন তুিম শুেয় পড়েব তখন
েতামার মেন হেব েযন তুিম উত্তাল সমুেদ্রর ওপর শুেয় আেছা| মেন
হেব জাহােজর ওপর শুেয় রেয়েছা| 35 তুিম বলেব, “তারা আমােক
আঘাত কেরেছ িকন্তু আিম অনুভব কির িন| তারা আমােক েমেরেছ
িকন্তু আিম তা মেন রািখ িন| এখন আর আিম েজেগ উঠেত পারব না|
আিম আেরা একিট পানীয় চাই|”
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�19�

1 দুজর্ ন বয্িক্তেদর িহংসা েকােরা না| তােদর কাছাকািছ থাকবার
ইেচ্ছও কেরা না| 2 তারা সব সময় অেনয্র ক্ষিতর পিরকল্পনা কের|
তারা প্রেতয্েক সমসয্া সৃষ্টির ষড়যন্ত্র কের েবড়ায়|

�20�
3প্রজ্ঞা এবং েবাধ িদেয় গড়া একিট বাড়ী দৃঢ় হয়| 4জ্ঞান দুলর্ভ এবং

সুন্দর সম্পদ িদেয় ঘরগুিলেক ভের েদয়|

�21�
5 প্রজ্ঞা মানুষেক বলবান কের েতােল| জ্ঞান মানুষেক আেরা শিক্ত

েদয়| 6 যুেদ্ধর আেগ েতামােক খুব সতকর্ ভােব পিরকল্পনা করেত
হেব| যিদ তুিম যুদ্ধ িজতেত চাও তাহেল েতামার অেনক উপেদষ্টার
প্রেয়াজন|

�22�
7 মূখর্রা েকানিদন জ্ঞােনর মমর্ বুঝেব না| যখন মানুষ েকান

গুরুত্বপূণর্ িবষয় িনেয় আেলাচনা কের তখন মূখর্রা িকছুই বলেত পাের
না|

�23�
8 যিদ তুিম সব সময় সমসয্া সৃষ্টির পিরকল্পনা কর তাহেল অনয্রা

েতামােক জানেব একজন সমসয্া সৃষ্টির নায়ক িহেসেব এবং তারা আর
েতামার কথা শুনেব না|

9 মূখর্ বয্িক্ত শুধু পােপর পিরকল্পনা কের| েলাকরা ঘৃণাপূণর্
েলাকেদর ঘৃণাই কের|

�24�
10 সঙ্কেটর সময় তুিম যিদ দুবর্ল হেয় পেড়া তাহেল তুিম সিতয্

সিতয্ই একজন দুবর্ল েলাক|
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�25�
11 যিদ েলাকরা একজন বয্িক্তেক হতয্ার ষড়যন্ত্র কের তাহেল তুিম

েসই বয্িক্তেক রক্ষা করার আপ্রাণ েচষ্টা করেব|
12 তুিম বলেত পােরা না, “এটা আমার কাজ নয়|” প্রভু সব জােনন|

িতিন এও জােনন তুিম িক কর এবং েকন কর| প্রভু েতামােক লক্ষয্
করেছন| েতামার কাজ অনুযায়ী পুরস্কার েদেবন|

�26�
13 েহ পুত্র আমার মধু খাও| মধু বড় উত্তম বস্তু| চাক ভাঙ্গা মধু

ভীষণ িমষ্টি| 14 একই রকম ভােব, প্রজ্ঞা েতামার আত্মার জনয্ ভাল|
যিদ েতামার জ্ঞান থােক, তাহেল েতামার আশা থাকেব| েসই আশার
েকান েশষ েনই|

�27�
15 একজন ভােলা েলােকর বাড়ীেত েচােরর মত লুিকেয় েথেক

অেপক্ষা কেরা না| তার বাড়ী েথেক চুির কেরা না| 16 যিদ একজন
সজ্জন বয্িক্ত সাত বারও পেড় যায় তাহেলও েস আবার উেঠ দঁাড়ােত
সক্ষম হয়| িকন্তু দুষ্ট বয্িক্তরা সব সময় সংকেটর দ্বারা পরািজত হেব|

�28�
17 শত্রুর িবপেদ আনিন্দত হেয়া না| েতামার শত্রু পেড় েগেল

উল্লাস েদিখও না| 18 যিদ তুিম তা কেরা তাহেল প্রভু তা েদখেত
পােবন এবং প্রভু েতামার প্রিত তুষ্ট হেবন না| তখন হয়েতা প্রভু েতামার
শত্রুেকই সাহাযয্ করেত এিগেয় আসেবন|

�29�
19 দুজর্ ন বয্িক্তেদর েতামার িচন্তার কারণ হেত িদও না এবং

দুজর্ নেদর প্রিত ঈষর্া কেরা না| 20 ঐ দুজর্ নেদর েকান আশার প্রদীপ
েনই| তােদর আেলা অন্ধকাের পিরণত হেব|

�30�
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21 পুত্র, রাজা এবং প্রভুেক সম্মান েকােরা| যারা রাজা ও প্রভুর
িবরুেদ্ধ তােদর সেঙ্গ যুক্ত হেয়া না| 22 েকন? কারণ ঐ েলাকগুেলা
শীঘ্রই ধ্বংস হেয় যােব| তুিম েতা জােনা না, যারা তােদর িবরুেদ্ধ ঈশ্বর
এবং রাজা তােদর জনয্ কতখািন সমসয্া িনেয় আসেত পােরন| তােদর
ওপর হঠাৎ  িবপযর্য় েনেম আসেব|

আরও নীিতকথা
23 এগুিল হল জ্ঞানবানেদর উিক্ত:
একজন িবচারকেক িনরেপক্ষ হেতই হেব| েচনা েলাক বেল তােক

সমথর্ন করা িবচারেকর উিচৎ  নয়| 24 একজন দুষ্ট বয্িক্তেক যিদ
িবচারক িনেদর্ াষ বেল সাবয্স্ত কেরন তাহেল েলাকরা েসই িবচারকেক
অিভশাপ েদেব| এমনিক অনয্ েদেশর েলাকরাও ঐ িবচারেকর
িবরুেদ্ধ কথা বলেব| 25 িকন্তু েকান িবচারক যিদ েদাষী বয্িক্তেক েযাগয্
শািস্ত দান কেরন তাহেল সবাই তার প্রশংসা করেব|

26 যথাথর্ সৎ উত্তর মানুষেক খুশী কের| িঠক েযন ওষ্ঠাধর চুম্বেনর
মেতা|

27 েতামার জিমেত চারা েরাপন করবার আেগ ঘরবািড় ৈতরী
েকােরা না| বসিত স্থাপন করবার আেগ েতামার চাষবােসর সমস্ত
বয্বস্থা কের েনেব|

28 প্রকৃত কারণ না থাকেল েকান েলােকর িবরুেদ্ধ কথা বেলা না|
আর কখনও িমথয্া কথা েবােলা না|

29 েবােলা না, “ও আমােক আঘাত কেরেছ বেল আিমও ওেক
আঘাত করব| আমার ক্ষিত কেরেছ বেল আিমও ওেক শািস্ত েদব|”

30আিম একজন অলস েলােকর জিমর পাশ িদেয় েগলাম| আিম
একজন মূেখর্র দ্রাক্ষা েক্ষেতর পাশ িদেয় েগলাম| 31 েসই সব
জিমগুেলােত কঁাটােঝাপ গিজেয় উঠিছল| ঐজিমগুেলা আগাছা এবং
কঁাটায় ভের িগেয়িছল| এবং ভগ্ন সূ্তেপর মেতা জিমর চারপােশর
প্রাচীর েভেঙ্গ পেড়িছল| 32 আিম এইগুিলর িদেক তাকালাম এবং
তােদর সম্বেন্ধ ভাবলাম| আিম এগুিল েথেক একিট িশক্ষা েপলাম|
33আরএকটু ঘুম, সামানয্ িবশ্রাম, হাতজড়সড়কের তন্দ্রচ্ছন্নঅবস্থায়
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কাটােনা| 34 এগুিল েতামােক দ্রুত দিরেদ্র পিরণত করেব| েতামার
আর িকছুই অবিশষ্ট থাকেব না, েযন েচার এেস েতামার সব িকছু চুির
কের িনেয় িগেয়েছ| এই ভােব কানাকিড়হীন অবস্থায় েতামায় জীবন
কাটােত হেব|

25
শেলামেনর আেরা িকছু িহেতাপেদশ

1 এইগুিল শেলামেনর আেরা কেয়কিট উিক্ত| িযহূদার রাজা
িহিষ্কেয়র ভৃতয্রা এই কথাগুিল িলেখ েনয়|

2 ঈশ্বেরর মাহােত্বয্র জনয্ িতিন আমােদর যা জানােত চান না তা
লুিকেয় রােখন| একজন রাজা যা িকছু প্রকাশ কেরন তার জনয্ তঁােক
সম্মান েদওয়া হেয় থােক|

3 আমােদর মাথার অেনক ওপের রেয়েছ আকাশ এবং আমােদর
পােয়র তলায় আেছ গভীর মািট| রাজােদর মনও েস রকমই| আমরা
তঁােদর বুঝেত পাির না|

4 যিদ রূপার েথেক খাত েবর কের েফেল তােক শুদ্ধ করা যায়,
তাহেল স্বণর্কার তা েথেক সুন্দর িকছু বানােত পাের| 5 িঠক েসভােবই
যিদ রাজার কাছ েথেক কুপরামশর্দাতােদর সিরেয় েফলা যায় তাহেল
নয্ায় তার রােজয্র িভিত্ত আেরা মজবুত করেব|

6রাজার সামেন কখনও িনেজর সম্বেন্ধ হামবড়াই কেরা না| একজন
িবখয্াত বয্িক্ত হবার ভান কেরা না| 7 িনেজ েথেক রাজার কােছ িগেয়
অনয্ েলােকর সামেন অপমািনত হওয়ার েথেক রাজারআমন্ত্রণ েপেয়
তার কােছ যাওয়া অেনক ভাল|

8 তুিম যা িকছু েদেখছ েস সম্বেন্ধ িবচারেকর কােছ বলবার জনয্
তাড়াহুেড়া কেরা না| যিদ েকউ প্রমাণ কের েয তুিম যা েদেখছ তা ভুল,
তাহেল তুিম অপ্রস্তুেত পড়েব|

9 যিদ কােরা সেঙ্গ েতামার েকান িবষয় িদ্বমত হয় তেব েস িববাদ
িনেজরাই িমিটেয় েফল| পেরর েকান েগাপন কথা কখনও প্রকাশ কের



িহেতাপেদশ 25:10 lix িহেতাপেদশ 25:23

িদও না| 10 তুিম যিদ তা কর তুিম লজ্জায় পেড় যােব এবং বদনাম
েতামােক কখনও েছেড় যােব না|

11 িঠক সময় িঠক কথািট বলা হল একিট রূেপার েফ্রেম েসানার
আেপেলর মেতা| 12জ্ঞানী েলােকর সতকর্ বাণী হল সব েথেক ভােলা
েসানার ৈতরী আংিট বা গহনার েথেকও দামী|

13 গরেমর িদেন শসয্ কাটার সময় শীতল জেলর মেতাই একজন
িবশ্বস্ত দূত তার েপ্ররেকর কােছ মূলয্বান|

14 েয সব েলাকরা উপহার েদেব বেল প্রিতশ্রুিত েদয় িকন্তু তা
পালন কের না তারা হল েসই সব েমঘ বা হাওয়ার মেতা যা বৃষ্টি আেন
না|

15 তুিম যিদ কাউেক ৈধযর্য্ সহকাের েকান বয্াপাের েবাঝােত পােরা
তাহেল রাজারও মত পিরবতর্ ন করােনা যায়| শান্তভােব কথা বলার
ক্ষমতা খুব শিক্তশালী|

16 মধু সুিমষ্ট িকন্তু তা েবশী মাত্রায় েখেল অসুখ হয়| 17 িঠক
েতমনই, যিদ তুিম প্রায়ই েতামার প্রিতেবশীর বািড় যাও, েস েতামােক
ঘৃণা করেত শুরু করেব|

18 েয বয্িক্ত আদালেত িমেথয্ কথা বেল েস খুব িবপজ্জনক| েস
হল একিট তেরায়াল, একিট মুগুর বা একিট তীক্ষ্ণ বােণর মেতা|
19 িবপেদর সময় কখনও িমথয্াবাদীর ওপর িনভর্ র েকােরা না| েস হল
একটা নড়বেড় দঁাত বা একিট টলমেল পােয়র মেতা|

20 একজন েশাকাতর্ মানুষেক আনেন্দর গান েশানােনা হল একিট
শীেতর িদেন েলাকেদর গা েথেক বস্ত্র েকেড় েনওয়ার মেতা, যারা
শীেত জেম যােচ্ছ| এ হেলা েযন েসাডার সােথ অম্ল রস েমশােনা|

21 যিদ েতামার শত্রু কু্ষধাতর্ হয় তােক খাবার দাও, যিদ েস তৃষ্ণাতর্
হয় তেব তােকজল দাও| 22 তুিম এরকম করেল েস লজ্জা পােব| েসটা
হেব েযন তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা রাখার মত এবং প্রভু েতামােক
শত্রুর সেঙ্গ ভাল বয্বহার করার জনয্ পুরসৃ্কত করেবন|

23উত্তর িদক েথেক বেয় আসা হাওয়ায় বৃষ্টি হয়| িঠক এমন কেরই
গুজব েথেক েক্রাধ জন্ম েনয়|
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24 একজন মুখ-খরা স্ত্রীর সেঙ্গ এক বািড়েত থাকার েচেয় ছােদ
থাকা ভাল|

25 দূেরর েকান স্থান েথেক আসা সুসংবাদ হল উত্তপ্ত ও তৃষ্ণাতর্
অবস্থায় পাওয়া শীতল জেলর মেতা|

26 যিদ েকান ভােলা মানুষ দুবর্ল হেয় পেড় েকান মন্দ েলাকেক
অনুসরণ কের তা হেব পিরষ্কার জল দূিষত হেয় যাওয়ার মেতা বয্াপার|

27 খুব েবশী মধু খাওয়া ভােলা নয়, িঠক েতমনই িনেজর জনয্
সম্মান আদােয়র েচষ্টাও সম্মােনর নয়|

28 েয মানুষ িনেজেক সামলােত পাের না েস হল েসই শহেরর মেতা
যার প্রাচীর েভেঙ েগেছ|

26
মূখর্েদর িবষেয় িকছু নীিতকথা

1 গরেমর িদেন েযমন তুষারপাত হওয়া উিচৎ নয়, শসয্ কাটার
সময় েযমন বৃষ্টি হওয়া উিচৎ নয় িঠক েতমিন মূখর্েদর সম্মান করা
মানুেষর উিচৎ নয়|

2 েকউ যিদ েতামার মন্দ কামনা কের তা িনেয় িচন্তা কেরা না| তুিম
যিদ খারাপ িকছু না কেরা েতামার েকান ক্ষিত হেব না| েসই বয্িক্তর
কথাগুিল হেব উেড় চেল যাওয়া পািখর মেতা যারা েতামার পােশ
থামেব না|

3 েঘাড়ােক চাবুক মারেত হেব, গাধার িপেঠ বলগা বঁাধেত হেবআর
মূখর্েদর মারেত হেব|

4-5 এ হল এক কিঠন পিরিস্থিত| যিদ েকান মূখর্ েতামােক েবাকার
মত েকান প্রশ্ন িজজ্ঞাসা কের তাহেল তুিম েবাকার মেতা উত্তর িদও
না কারণ, তাহেল েতামােক মূখর্ বেল মেন হেব| িকন্তু যিদ েকান মূখর্
েতামােক েবাকার মত প্রশ্ন কের তাহেল তুিম েবাকার মত উত্তর িদও
নয়েতা েস িনেজেক খুব বুিদ্ধমান ভাবেব|
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6 কখনও েকান মূখর্েক েতামার বাতর্ া বহন করেত িদও না| যিদ
তা কর তাহেল তা হেব িনেজর পােয় িনেজ কুড়ুল েমের সমসয্া সৃষ্টি
করার মেতা বয্াপার|

7 যখন েকান মূখর্ েকান জ্ঞানী েলােকর মত কথা বলেত েচষ্টা কের,
তা হয় প্রায় একজন মাতােলর তার হাত েথেক কঁাটা তুেল েফলার
প্রেচষ্টার মত| পঙু্গ মানুেষর হঁাটার প্রেচষ্টার সািমল|

8 মূখর্েক সম্মান েদখােনা হল গুলিতেত পাথর বঁাধার মেতাই খারাপ
বয্াপার|

9 একজন মাতালেক তার হাত েথেক কােঠর েচঁাছ বার করবার
প্রেচষ্টা লক্ষয্ করা আর একজন মূেখর্র মুখ েথেক জ্ঞানগভর্ উিক্তর
প্রকাশ সমান হাসয্কর|

10 একজন মূখর্েক বা রাস্তা িদেয় েহঁেট যাওয়া একজন মাতালেক
ভাড়া করা িবপজ্জনক| তুিম জােনা না েক আঘাত েপেয় যােব|

11 কুকুর খাবার েখেয় অসুস্থ হেয় বিম কের| তারপর কুকুরিট তার
বিম েখেয় েফেল| মূখর্ও িঠক েতমিন ভােব একই ভুল বার বার কের
চেল|

12 েয বয্িক্ত িনেজেক জ্ঞানী মেন কের েস যিদ তা না হয় তাহেল
েস মূেখর্রও অধম|

13 েয অলস েস বেল, “আিমআমার বািড় েছেড় েবেরাব না| রাস্তায়
িসংহ আেছ|”

14 একজন অলস বয্িক্ত হল দরজার মেতা| দরজা েযমন িঠক
কব্জার সােথ ঘুের যায়, েয অলস েসও িঠক েতমিন ভােব িবছানায়
পাশ িফের যায়| েস আর অনয্ েকাথাও যায় না|

15 েয অলস তার থালা েথেক মুেখ খাবার তুলেতও আলসয্|
16একজন অলস েলাক িনেজেক সাতজন চতুর েলাক যারা তােদর

ভাবনার জনয্ যুিক্ত েদখােত পাের, তােদর েচেয় েবশী জ্ঞানী বেল
িবেবচনা কের|

17 দুজন মানুেষর ঝগড়ার মাঝখােন নাক গলােত যাওয়া
িবপজ্জনক| ওিট পাশ িদেয় চেল যাওয়া একিট কুকুেরর কান ধের
টানার মেতা বয্াপার|
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18-19 েকউ যিদ একিট েলাকেক ঠকােনার পর বেল েয েস মজা
করিছল তা হেব একজন পাগেলর উেদ্দশয্হীনভােব জ্বলন্ত তীর ছঁুেড়
দুঘর্টনাবশতঃ কাউেক েমের েফলার মেতা বয্াপার|

20 জ্বালািন কােঠর অভােব আগুন িনেভ যায়| একই রকম ভােব,
অপবাদ শূনয্ তকর্ ও েথেম যােব|

21 কাঠকয়লা েযমন কয়লােক জ্বলেত সাহাযয্ কের, কাঠ েযমন
আগুনেক িজইেয় রােখ িঠক েতমনই যারা সমসয্া সৃষ্টি কের তারা
তকর্ েক বঁািচেয় রােখ|

22ভােলা খাবার েখেত েযমন মানুষ ভােলাবােস, িঠক েতমনই তারা
গুজবও ভালবােস|

23 েয সব বনু্ধত্বপূণর্ কথাবাতর্ া একিট দুরিভসিন্ধ েঢেক েদয় তা
হল মািটর পােত্রর ওপর রূপািল রেঙর মেতা| 24 েয মন্দ েস ভাল
কথা িদেয় তার কুপিরকল্পনা েঢেক রােখ| িকন্তু তার দুরিভসিন্ধ থােক
তার হৃদেয়| 25 েস হয়েতা েতামার সেঙ্গ সদয় হেয় কথা বলেব, িকন্তু
তােক িবশ্বাস েকােরা না| তার মন দুবুর্িদ্ধেত ভরা| 26 েস তার মধুর কথা
িদেয় কু-পিরকল্পনাগুিল েঢেক রােখ| িকন্তু েস নীচ| িকন্তু েশষ পযর্ন্ত
েলাকরা তার কু-কেমর্র কথা িঠকই জানেত পারেব|

27 েয মানুষ অনয্ মানুষেক ফঁােদ েফলেত চায় েস িনেজই িনেজর
ফঁােদ পেড়| েয বয্িক্ত অনয্ েলােকর ওপর পাথর গিড়েয় েফলেত চায়
েস িনেজই েসই পাথেরর তলায় িপেষ যায়|

28 িমথয্াবাদীরা তােদর দ্বারা িনপীিড়ত েলাকেদর ঘৃণা কের| যারা
িমষ্টি িমষ্টি কথা বেল তারা ধ্বংস আেন|

27
1 েতামার ভিবষয্ৎ সম্পেকর্ িমেথয্ অহঙ্কার কেরা না| কারণ কাল

িক হেব তা েতামার অজানা|
2কখনও িনেজর প্রশংসা িনেজ কেরা না, অনয্েক তা করেত দাও|
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3 একখণ্ড ভারী পাথর বা বািল বেয় িনেয় যাওয়া কিঠন| িকন্তু
একজন মূেখর্র েক্রােধর ফলস্বরূপ েয সংকটগুিল সৃষ্টি হয় তা সহয্
করা আেরা কিঠন|

4 েক্রাধ িনষু্ঠর ও নীচ এবং ধ্বংেসর কারণ| িকন্তু ঈষর্া এর েথেকও
খারাপ|

5গুপ্ত েপ্রম অেপক্ষা েখালাখুিল সমােলাচনা ভাল|
6 একজন বনু্ধ েতামােক িতরস্কার কের, হয়েতা আঘাত করেত

পাের, িকন্তু েসটা েতামার িনেজরই ভােলার জনয্| িকন্তু একজন
শত্রু যখন েতামােক আঘাত করেত চায় তখন েস সদয় হেয় েপ্রমসহ
বয্বহার কের|

7 যিদ েতামার িখেদ না থােক তেব তুিম মধুও খােব না| িকন্তু যিদ
েতামার িখেদ পায় তেব তুিম েয েকান খাবার, খারাপ েখেত হেলও
খােব|

8 বাড়ী েথেক দূের থাকা একজন বয্িক্ত হল নীড় েথেক দূের থাকা
একিট পাখীর মত|

9একিট সুগিন্ধ েসৗরভ একজনেক খুশী করেত পাের| িকন্তু একজন
ভােলা বনু্ধ জীবনত্রাণ কারক উপেদেশর েচেয়ও িমষ্টি|

10 েতামার িনেজর িপতার ও েতামার িপতার বনু্ধেদর কথা কখনও
ভুেলা না| যিদ তুিম সমসয্ায় পেড়া তাহেল ঘর েথেক অেনক দূের
ভাইেয়র বািড়েত সাহাযয্ চাইেত না িগেয় েতামার প্রিতেবশীর কােছ
সাহাযয্ চাও|

11 েহ পুত্র, তুিম জ্ঞানী হেয় আমােক সুখী কেরা| তাহেলই আিম
আমার সমােলাচকেদর সমােলাচনার জবাব িদেত পারব|

12 েয জ্ঞানী েস িবপেদর সম্ভাবনা েদখেল দূের সের যায় িকন্তু মূখর্
েযাদ্ধা িগেয় িবপেদ ঝঁাপ েদয় এবং দুেভর্ াগ েপাহায়|

13 তুিম যিদ অপেরর ঋেণর দািয়ত্ব নাও তাহেল তুিম েতামার
িনেজর বস্ত্র হারােব|

14 েভার েবলা িচৎকার কের, “সুপ্রভাত” বেল সম্ভাষণ জািনেয়
েতামার প্রিতেবশীেদর জািগেয় তুেলা না! েস এটােক আশীবর্াদ না
েভেব অিভশাপ ভাবেব|
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15একজন ঝগড়ােট স্ত্রী হল বষর্ার িদেন অিবরাম েফঁাটা েফঁাটা বৃষ্টি
পড়ার মেতা| 16ঐ ধরেণর স্ত্রীেলাকেক থামােত যাওয়া হাওয়ার গিত
েরাধ করবার েচষ্টা করবার মেতা| এ হল অেনকটা হাত িদেয় েতল
মুেঠা কের ধরার েচষ্টা করবার মেতা|

17 একিট েলাহা আর এক টুকেরা েলাহার ওপর েরেখ ছুিরেত ধার
েদওয়া হয়| একই রকম ভােব, বনু্ধরা পরস্পরেক সংেশাধন করেত
িগেয় িনেজেদর িবচক্ষণ কের েতােল|

18 েয মানুষ ডুমুর গােছর যত্ন েনয় েস তার ফলও েভাগ কের| এই
ভােবই, েয বয্িক্ত তার প্রভুর েসবা কের, েস তার জনয্ পুরসৃ্কত হেব|
তার মিনব তার েদখােশানার ভার েনন|

19 িঠক েয ভােব জেলর িদেক তাকােল একজন মানুষ িনেজর
েচহারা েদখেত পায় িঠক েস ভােবই একজন মানুেষর মেনর িদেক
তাকােল তার স্বরূপ েচনা যায়|

20 মানুেষর বাসনা কখনও পিরতৃপ্ত হয় না, একই রকম ভােব, মৃতুয্
ও ধ্বংেসর স্থল তােদর কােছ ইিতমেধয্ই যা আেছ তার েথেক সব
সময় েবশী চায়|

21 মানুষ েযমন আগুেনর দ্বারা েসানা ও রূেপা পিরশুদ্ধ কের িঠক
েস ভােবই মানুেষর প্রশংসার দ্বারা একজন বয্িক্তেক পরীক্ষা করা হয়|

22 তুিম একজন মূখর্েক িপেষ গঁুেড়া কের েফলেলও কখনও তার
েবাকািম েঘাচােত পারেব না|

23 েতামার েমষ ও ছাগেলর পােলর ওপর সতকর্ প্রহরার নজর
রােখা| তােদর সমস্ত প্রেয়াজেনর প্রিত যত্ন িনও| 24 শুধু সম্পদই
নয়, েকান েদশও িচরস্থায়ী নয়| 25 খড় েকেট েফল আবার নতুন
ঘাস গজােব| পাহােড়র গােয় গজােনা ঘাস েকেট েফল| 26 েতামার
েমষেদর গা েথেক পশম িনেয় েপাশাক ৈতরী কেরা| তুিম েতামার িকছু
ছাগল িবিক্র কের িদেয় িকছুটা জিম েকেনা| 27 েতামার ও েতামার
পিরবােরর জনয্ যেথষ্ট পিরমােণ ছাগেলর দুধ থাকেব| এেত েতামার
স্ত্রী, ভৃতয্রা স্বাস্থয্বতী হেব|
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28
1 মন্দ েলাকরা সব িকছুেকই ভয় পায়| িকন্তু ভাল েলাকরা হয়

িসংেহর মত সাহসী|
2 একিট িবেদ্রাহী েদেশ অেনক অেযাগয্ েনতা থােক যারা খুব

অল্পিদেনর জনয্ শাসন কের| িকন্তু যিদ একজন িবচক্ষণ ওজ্ঞানী মানুষ
েনতা হয় তাহেল স্থায়ীত্ব বজায় থাকেব|

3 েয শাসক দিরদ্র প্রজােদর ওপর অতয্াচার কের েস হল েসই ভারী
বৃষ্টির মেতা যা শসয্ নষ্ট কের|

4 তুিম যিদ আইন না মােনা তাহেল তুিম মন্দ েলাকেদর পক্ষ নাও|
িকন্তু যিদ তুিম আইন মােনা তাহেল তুিম মন্দ েলাকেদর িবপেক্ষ যােব|

5 মন্দ েলাক নয্ায় েবােঝ না| েয সব মানুষ প্রভুেক ভােলাবােস
তারাই শুধু এর অথর্ েবােঝ|

6 ধনী ও অসৎ হওয়া অেপক্ষা দিরদ্র ও সৎ হওয়া ভাল|
7 েয আইন েমেন চেল েস বুিদ্ধমান| িকন্তু েয বয্িক্ত অপদাথর্

েলাকেদর বনু্ধ হয় েস তার িপতার লজ্জার কারণ হয়|
8 তুিম যিদ দিরদ্রেদর ঠিকেয় চড়া হাের তােদর েথেক সুদ িনেয়

ধনী হও তাহেল েতামার ঐশ্বযর্ অনয্ আেরক জন এেস অিধকার কের
েনেব, েয দিরদ্রেদর প্রিত দয়ালু|

9 েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর িশক্ষামালায় কান েদয় না, তার প্রাথর্না ঈশ্বর
দ্বারা গ্রাহয্ হেব না|

10 একজন মন্দ েলাক একজন ভাল েলাকেক সংকেট েফলবার
পিরকল্পনা করেত পাের, িকন্তু েস তার িনেজর ফঁােদ িনেজই পড়েব|
ভাল েলােকর ভালই হেব|

11 ধনী েলাকরা সব সময় িনেজেদর জ্ঞানী মেন কের| িকন্তু একজন
দিরদ্র বয্িক্ত েযজ্ঞানী েস ঐ গির্বত ধনী েলাকিটর সম্বেন্ধ সতয্িট বুঝেত
পাের|

12 ভােলা েলাক েনতা হেল সকেলই সুখী হয় িকন্তু মন্দ েলাকেক
েনতা িনবর্াচন করেল সব েলাক লুিকেয় পেড়|
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13 েয বয্িক্ত পাপ েগাপন কের েস কখনও সফল হয় না| িকন্তু
েয বয্িক্ত তার অনয্ায় স্বীকার কের তা েথেক িবরত হয় েসই ঈশ্বেরর
করুণা পায়|

14 েয বয্িক্ত প্রভুেক শ্রদ্ধা কের েস তার আশীবর্াদ পায়| িকন্তু েয
বয্িক্ত প্রভুেক ভিক্ত করেব না বেল েজদ ধের থােক তােক সমসয্ায়
পড়েত হয়|

15 যখন একজন দুষ্ট শাসক অসহায় েলাকেদর ওপর শাসন কের
তখন েস হেয় ওেঠ একিট িহংস্র ভালুক বা একিট িসংেহর মত েয যুদ্ধ
করেত প্রস্তুত|

16 েয শাসক জ্ঞানী নয় িতিন তঁার অধীনস্থ মানুষেদর আঘাত
করেবন| িকন্তু েয শাসক সৎ  এবং ঠকােনােক ঘৃণা কেরন িতিন
দীঘর্িদন রাজত্ব করেবন.

17 েয বয্িক্ত খুেনর দােয় অপরাধী েস কখনও শািন্ত পােব না| তােক
কখনও সমথর্ন কেরা না|

18যিদ একজন মানুষ সিঠক পেথ থােক তেব েস িনরাপেদ থাকেব|
িকন্তু েয মন্দ হেব েস তার ক্ষমতা হারােব|

19 েয মানুষ কেঠার পিরশ্রম কের েস প্রচুর েখেত পােব| িকন্তু েয
বয্িক্ত সময় নষ্ট কের েস সবর্দা দিরদ্রই েথেক যােব|

20 েয বয্িক্ত ঈশ্বরেক অনুসরণ কের ঈশ্বর তােকআশীবর্াদ করেবন|
িকন্তু েয শুধুই ঐশ্বেযর্র িপছেন েছােট তােক শািস্ত েপেত হয়|

21 একজন িবচারেকর নয্ায়পরায়ণ হওয়া উিচৎ | তঁার কখনও
পক্ষপািতত্ব েদখােনা উিচৎ নয়| িকন্তু িকছু িবচারক অল্প টাকার জনয্
তঁােদর িবচার পােল্ট েফেলন|

22 একজন স্বাথর্পর মানুষ শুধুই ধনলাভ করেত চায়| েস বুঝেত
পাের না েয তার েলাভ তােক দিরদ্র েথেক দিরদ্রতর কের েফলেব|

23 তুিম যিদ কাউেক তার ভুল ধিরেয় িদেয় সাহাযয্ কর তাহেল েস
েতামার ওপর খুশী হেব| িমেথয্ েস্তাক বাকয্ বলার েচেয় এটা করা বরং
েশ্রয়|
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24 িকছু মানুষ তােদর িপতামাতার কাছ েথেক চুির কের| তারা
িনেজেদর এই বেল প্রিতরক্ষা কের: “এটা অনয্ায় নয়|” িকন্তু এরা
সবেচেয় েবশী িহংসাত্মক অপরাধীর মতই খারাপ েলাক|

25একজন স্বাথর্পর মানুষ সমসয্ার সৃষ্টি কের| িকন্তু েয প্রভুর ওপর
িবশ্বাস রােখ েস পুরসৃ্কত হয়|

26 েয মানুষ িনেজর ওপর িবশ্বাস রােখ েস মূখর্| িকন্তু যিদ েকান
মানুষ জ্ঞানী হয়, তেব েস িবপযর্য় েথেক রক্ষা েপেয় যােব|

27 যিদ েকান বয্িক্ত দিরদ্রেদর দান কের তেব তার যা প্রেয়াজন তাই
েস পােব| িকন্তু েয দিরদ্রেদর সাহাযয্ করেত অস্বীকার করেব েস নানা
সমসয্ায় পড়েব|

28 যিদ একজন মন্দ েলাকেক শাসক িহেসেব িনবর্াচন করা হয়
তাহেল সবাই লুিকেয় পেড়| িকন্তু েসই মন্দ েলাক পরািজত হেল
আবার ভাল েলােকর কতৃ্তর্ ত্ব িফের আেস|

29
1 েয বয্িক্ত প্রায়ই িতরসৃ্কত হয় িকন্তু েজদ ধের থােক তােক হঠাৎ  

িবপযর্েয়র সমু্মখীন হেত হয় এবং েস তার েথেক রক্ষা পােব না|
2 যখন শাসক ভােলা হয় তখন সবাই সুেখ থােক| িকন্তু মন্দ েলাক

কতৃ্তর্ ত্ব করেলই সকেল অিভেযাগ জানায়|
3 েয বয্িক্ত জ্ঞানলােভ আগ্রহী েস তার িপতার সুেখর কারণ হয়|

িকন্তু েয বয্িক্ত েবশয্ালেয িগেয় অথর্ বয্য় কের েস অিচেরই তার ঐশ্বযর্
হারােব|

4 যিদ রাজা নয্ায়পরায়ণ হন তেব েস েদশ শিক্তশালী হেয় উঠেব|
িকন্তু রাজা যিদ েজার কের খুব ভারী কর প্রজার ওপর চাপান, তাহেল
েসই েদশ দুবর্ল হেয় পড়েব|

5 েয মানুষ অনয্ েলাকেদর েতাষােমাদ কের িনেজর কাযর্ িসদ্ধ
করেত চায় েস িনেজর ফঁাদ িনেজই পােত|

6 মন্দ েলাকরা তােদর িনেজেদর কুকেমর্র ফঁােদ পেড়| িকন্তু
একজন ভাল মানুষ মেনর সুেখ গান গাইেত পাের|
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7 ভােলা েলাক দিরদ্র মানুেষর জনয্ ভােলা িকছু করেত চায়, িকন্তু
মন্দ েলাক তােদর িনেয় মাথাই ঘামায় না|

8 উদ্ধত েলাকরা একিট শহের আগুন ধিরেয় িদেত পাের, িকন্তু
জ্ঞানী েলাকরা জ্বলন্ত েক্রাধেক িনবর্ািপত কের|

9 যিদ একজন জ্ঞানী একজন মূেখর্র সেঙ্গ আেলাচনা কের েকান
সমসয্া েমটােত চায় তাহেল েসই মূখর্ েবাকার মেতা তকর্ করেত থাকেব
এবং তারা কখেনাই এক মত হেত পারেব না|

10 খুনীরা সবর্দাই সৎ েলাকেদর ঘৃণা কের| মন্দ েলাকরা সবর্দা ভাল
েলাকেদর েমের েফলেত েচষ্টা কের|

11একজন েবাকা েলাক সহেজই েরেগ যায় িকন্তুজ্ঞানী মানুষ ৈধযর্য্
ধের িনেজেক সামেল রােখ|

12 একজন শাসক যিদ িমথয্ােক প্রশ্রয় েদয় তেব তার কমর্চারীরা
দুনীর্িতগ্রস্ত হেয় উঠেব|

13 একিদক েথেক েদখেল একজন দিরদ্র বয্িক্ত, আর একজন েয
দিরদ্রেদর কাছ েথেক চুির কের, তারা একই; তারা দুজেনই প্রভুর সৃষ্টি|

14 েয রাজা দিরদ্রেদর প্রিত নয্ায়পরায়ণ েস দীঘর্কাল রাজত্ব করেব|
15 শািস্ত ও অনুশাসন দুইই িশশুেদর পেক্ষ ভাল| যিদ েকান িশশুর

অিভভাবক তােক যা খুশী তাই করেত েদয় তেব েস তার মােয়র লজ্জার
কারণ হয়|

16 যিদ মন্দ েলাকরা কতৃ্তর্ ত্ব কের তাহেল চতুির্দেক পাপ কাজ হেব|
িকন্তু েশষ পযর্ন্ত ভােলা মানুষেদর জয় হেবই|

17 েতামার পুত্র অনয্ায় করেল তােক শািস্ত িদও| তাহেল তােক িনেয়
তুিম গবর্ করেত পারেব এবং েস েতামােক কখনও লজ্জায় েফলেব
না|

18 েয েদশ ঈশ্বর দ্বারা পিরচািলত নয়, েসখােন কখনও শািন্ত
আসেব না| েয েদশ ঈশ্বেরর িবিধ েমেন চেল েসখােন সুখ িবরাজ
কের|

19 তুিম শুধু কথা বেল েতামার ভৃতয্েক িকছু েশখােত পারেব না|
েস েতামােক বুঝেলও অবজ্ঞা করেত পাের|
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20 েয বয্িক্ত িচন্তা-ভাবনা না কের কথা বেল তার েকান আশা েনই|
ঐ বয্িক্তর েচেয় বরং একজন মূেখর্র িকছু আশা থােক|

21 তুিম যিদ সব সময় েতামার ভৃতয্ যা চায় তাই িদেয় দাও, েস
েশষ পযর্ন্ত একজন ভােলা ভৃতয্ থাকেব না|

22 একজন রাগী মানুষ সমসয্ার সৃষ্টি কের| েয খুব সহেজই েরেগ
যায় েস নানা অপরােধ দায়ী হয়|

23 যিদ একজন বয্িক্ত িনেজেক অনয্েদর তুলনায় অেনক ভােলা
মেন কের তাহেল েস িনেজর পতেনর কারণ হয়| িকন্তু যিদ েকান
বয্িক্ত িবনয়ী হয় তাহেল েলােক তােক শ্রদ্ধা কের|

24 দুজন েচার এক সেঙ্গ কাজ করেলও এেক অপেরর শত্রু হয়|
একজন েচার আেরক জনেক শাসােব যােত যিদ েসআদালেতর চােপ
সিতয্ কথা বলেতও চায় তবুও ভেয়ই বলেত পাের না|

25 ভয় হল ফঁােদর মেতা| িকন্তু যিদ তুিম প্রভুর ওপর িবশ্বাস রােখা
তাহেল তুিম িনরাপেদ থাকেব|

26 অেনক মানুষই রাজার সেঙ্গ বনু্ধত্ব করেত চায়| িকন্তু প্রভু সব
সময় মানুষেক নয্াযয্ িবচার েদন|

27 ভােলা মানুষরা অসৎ মানুষেক ঘৃণা কের এবং মন্দ েলাকরা সৎ 
মানুষেদর ঘৃণা কের|

30
যািকর পুত্র আগূেরর িহেতাপেদশ

1 এগুিল হল ঈথীেয়ল ও উকেলর প্রিত যািকর পুত্র আগূেরর
িহেতাপেদশ|

2আিম একজন েবাকা েলাক| আিম অনয্েদর েচেয়ও েবশী েবাকা|
আমার েয ভােব েবাঝা উিচৎ আিম েস ভােব বুঝেত পাির না| 3আিম
জ্ঞান লাভ কির িন এবং আিম ঈশ্বর িবষেয়ও িকছু জািন না| 4 েকান
মানুষই কখনও স্বেগর্র কাছ েথেক েশেখ িন| েকান মানুষই কখনও
হাত িদেয় হাওয়া ধরেত পাের িন| েকউই কখনও এক টুকেরা কাপড়
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িদেয় জল ধের রাখেত পাের িন| েকান মানুষ পৃিথবীর সীমানা িনধর্ারণ
কের েদয় িন| যিদ েকান বয্িক্ত এসব কের থােক, তেব তার নাম িক?
এবং তার পুেত্রর নাম িক?

5 ঈশ্বর যা বেলন তা সতয্ বেল প্রমািণত হয়| যারা ঈশ্বেরর কােছ
যায় তারা িনরাপেদ থােক| 6 তাই ঈশ্বর যা বেলন তা পাল্টাবার েচষ্টা
েকােরা না| তুিম যিদ তা কর তাহেল ঈশ্বর েতামােক শািস্ত েদেবন এবং
প্রমাণ কের েদেবন েয তুিম িমথয্াবাদী|

7প্রভু, েতামােক আিম মৃতুয্র আেগ আমার জনয্ দুিট কাজ করেত
বলব| 8 আমােক িমথয্া না বলেত সাহাযয্ কর| আর আমােক খুব
েবশী ধনী বা দিরদ্র েকােরা না| আমােক শুধু আমার িনতয্ প্রেয়াজনীয়
িজিনসগুেলা িদেযা| 9যিদআমার কােছ প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত িজিনস
থােক তাহেল আিম ভাবব েয েতামােক আমার প্রেয়াজন েনই| িকন্তু
আিম যিদ দিরদ্র হই, তাহেল আিম হয়ত চুির করেত পাির এবং তা
ঈশ্বেরর নামেক লিজ্জত করেব|

10 কখনও মিনেবর কােছ তার ভৃেতয্র দুনর্াম েকােরা না| যিদ তুিম
তা কর, তাহেল মিনবিট েতামােক অিবশ্বাস করেব এবং েতামােকই
েদাষী সাবয্স্ত করেব|

11 িকছু মানুষ তােদর িপতার িবরুেদ্ধ কথা বেল এবং মােক সম্মান
েদয় না|

12 িকছু মানুষ মেন কের তারা ভাল, িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ তারা মন্দ|
13 িকছু মানুষ িনেজেদর অপেরর তুলনায় অেনক ভাল মেন কের|
14 িকছু মানুেষর দঁাত তরবািরর মেতা এবং তােদর েচায়াল ছুিরর

মেতা| এরা দিরদ্রেদর েথেক চুির করবার জনয্ তােদর সমেয়র সদ্-
বয্বহার কের|

15 িকছু মানুষ আেছ যত পায় তত চায়| তারা েকবল, “আমােক
দাও,” “আমােক দাও” বেল িচৎকার কের| িতনিট িজিনস আেছ বা
প্রকৃত পেক্ষ চারিট বস্তু আেছ যােদর কখনও চািহদা পূরণ হয় না:
16 এরা হল মৃতুয্র স্থান, বন্ধয্া স্ত্রীেলাক, বৃষ্টির অভােব শুষ্ক জিম এবং
উত্তপ্ত আগুন যা থামােনা যায় না|
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17 েয বয্িক্ত তার িপতােক িবদ্রূপ কের বা তার মােক মানয্ করেত
চায় না েস শািস্ত পােব| তার েচাখগুিল েযগুিল ভতর্ সনাপূণর্ দৃষ্টিেত
তার অিভভাবকেদর িদেক েদেখেছ েসগুেলা উপেড় েনওয়া হেব এবং
শকুন ও দঁাড় কাকেদর খাওয়ােনা হেব|

18 িতনিট িজিনস আেছ যা আমার পেক্ষ েবাঝা শক্ত; প্রকৃতপেক্ষ
চারিট িজিনস আেছ যা আমার েবাধগময্ হয় না: 19 েযমন আকােশ
িবচরণকারী ঈগলপাখী, পাথেরর ওপর সােপর আঁকাবঁাকা গিতিবিধ,
সমুেদ্র পারাপার করা জাহাজ এবং পুরুষ ও নারীর েপ্রম হল েসই
চারিট বস্তু|

20 একজন অিবশ্বাসী স্ত্রী এমন ভাব েদখায় েযন েস েকান অনয্ায়
কের না| েস স্নান কের, খায় এবং বেল েস েকান ভুল কাজ কের িন|

21 িতনিট িজিনস আেছ যার জনয্ পৃিথবীেত সমসয্ার সৃষ্টি হয়
এবং প্রকৃতপেক্ষ চারিট িজিনস আেছ যা পৃিথবী সহয্ করেত পাের
না, 22 এরা হল: একজন ভৃেতয্র রাজা হওয়া, একজন মূেখর্র কােছ
তার প্রেয়াজেনর অিতিরক্ত িজিনস থাকা, 23 স্ত্রীেলােকর মন ঘৃণায়
পূণর্ হওয়া সেত্ত্বও তার একজন স্বামী পাওয়া এবং একজন স্ত্রী ভৃতয্র
তার মিনব ঠাকরুেণর ওপর কতৃর্ ত্ব পাওয়া|

24 পৃিথবীেত চারিট এমন বস্তু আেছ যা কু্ষদ্র হেলও জ্ঞানী|

25 িপঁপেড়রা কু্ষদ্র এবং দুবর্ল িকন্তু তারা গ্রীষ্মকােল তােদর খাবার
সংগ্রহ কের এবং সঞ্চয় কের রােখ|

26 এক জাতীয় েবঁিজ আেছ যারা কু্ষদ্র হেলও পাথের ঘর বঁােধ|
27 পঙ্গপালেদর েকান রাজাই েনই িকন্তু তবুও তারা একেত্র কাজ
কের|

28 িটকিটিক এতই েছাট েয হােতর মুেঠায় ধরা যায় িকন্তু তােদর
রাজপ্রাসােদও বাস করেত েদখা যায়|
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29 হঁাটা অবস্থায় িতনিট িজিনস আকষর্ক| প্রকৃতপেক্ষ, চারিট
িজিনস|

30 েসগুিল হল: একিট িসংহ (পশুেদর রােজয্র েযাদ্ধা, েয েকান
িকছু েথেক েদৗেড় পালায় না|)

31 গির্বতভােব েহঁেট যাওয়া েমারগ;
ছাগল
এবং প্রজােদর মাঝখােন রাজা|

32 তুিম যিদ েবাকার মেতা গির্বত হেয় ওেঠা এবং অনয্েদর িবরুেদ্ধ
কু-মতলব আঁেটা, েতামােক থামেত হেব এবং িচন্তা করেত হেব তুিম
িক করছ|

33 যিদ েকান বয্িক্ত দুধ মন্থন কের েস মাখন পায়| যিদ েস অপেরর
নােক আঘাত কের তা েথেক রক্তক্ষরণ হয়| িঠক এভােবই যিদ তুিম
একজন রাগী মানুেষর সেঙ্গ িবেরাধ কর তাহেল তা লড়াইেত পিরণত
হেব|

31
লমূেয়ল রাজার িহেতাপেদশ

1 এগুিল হল লমূেয়ল রাজার িহেতাপেদশ যা তঁােক তঁার মা
িশিখেয়িছেলন|

2 তুিম আমার িপ্রয় পুত্র, যার জনয্ আিম প্রাথর্না কেরিছলাম|
3 স্ত্রীেলােকর িপছেন শিক্তক্ষয় েকােরা না কারণ তারা অেনক রাজার
ধ্বংেসর কারণ| 4 লমূেয়ল, রাজােদর পেক্ষ দ্রাক্ষারস পান করা
িবজ্ঞজেনািচত নয়, শাসেকর পেক্ষ সুরা পান করা িবজ্ঞজেনািচত নয়|
5 তারা দ্রাক্ষারস পান কের সমস্ত আইন ভুেল িগেয় দিরদ্রেদর ওপর
অতয্াচার করেত পাের তােদর অিধকার েকেড় িনেত পাের| 6-7 যারা
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দিরদ্র, যারা সমসয্ায় জজর্ িরত তােদর দ্রাক্ষারস পান করেত দাও যােত
তারা তােদর দুঃখকষ্ট ভুেল েযেত পাের|

8 েয বয্িক্ত িনেজেক সাহাযয্ করেত পাের না তােক সাহাযয্ করা
উিচৎ | েয কথা বলেত পাের না এমন কােরা হেয় কথা বেলা| দুবর্ল
েলাকেদর অিধকার রক্ষা কর| 9 যা তুিম সিঠক বেল মেন কর তার
পক্ষ িনেয় দঁাড়াও| সব মানুেষর প্রিত নয্ায় িবচার কর| দিরদ্রেদর এবং
সাহাযয্ প্রাথীর্েদর অিধকার রক্ষা কর|

একজন যথাথর্ স্ত্রী
10 একজন যথাথর্ স্ত্রী* সিতয্ই দুলর্ভ|

িকন্তু েস অলঙ্কােরর েচেয়ও মূলয্বান|
11 তার স্বামীর তার ওপর পূণর্ আস্থা আেছ|

েস কখনও দিরদ্র হেব না|
12 এই ধরেণর স্ত্রী তার স্বামীর কােছ সমস্ত জীবেনর একিট পুরস্কার

স্বরূপ,
েবাঝা নয়|

13 েস পশম ও মসীনা সংগ্রহ কের
এবং খুশী মেন তার িনেজর হােত িবিভন্ন িজিনস বানায়|

14 দূর েদশ েথেক আসা এক জাহােজর মেতা
েস বািড়র জনয্ িবিভন্ন স্থান েথেক খাদয্ সংগ্রহ কের|

15 েস প্রেতয্ক িদন েভারেবলা উেঠ
তার পিরবােরর জনয্ রান্না কের এবং ভৃতয্েদর ভাগ তােদর িদেয়
েদয়|

16 েস একিট জিম পযর্েবক্ষণ কের এবং তারপর েসটা ক্রয় কের|
েস তার অির্জত অথর্ বয্য় কের এবং দ্রাক্ষােক্ষত বপন কের|

17 েস হয় কেঠার পিরশ্রমী
এবং সমস্ত রকম কােজ সক্ষম|

18 েস যখনই তার িনেজর ৈতরী িজিনেসর বয্বসা কের
তখনই লাভ কের|

19 েস সুেতা কােট
* 31:10: যথাথর্ স্ত্রী অথবা “এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রী|”
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এবং িনেজর কাপড় েবােন|
20 েস সব সময় দিরদ্র

ও সাহাযয্ প্রাথীর্েদর দান কের|
21 শীেত যখন বরফ পেড় তখন েস পিরবােরর জনয্ দুিশ্চন্তা কের না|

েস তােদর সবাইেক ভাল গরম কাপড় েদয়|
22 েস িবছানায় পাতার জনয্ চাদর ৈতরী কের

এবং েস দামী মসিলেনর বস্ত্র পের|
23 তার স্বামী হয় েদেশর েনতােদর একজন

যােক সকেলই শ্রদ্ধা কের|
24 তার বয্বসািয়ক দক্ষতা থােক

এবং েস বস্ত্র ও বন্ধনী ৈতরী কের বয্বসািয়কেদর কােছ িবিক্র
কের|

25 েস প্রশংিসত হয়† এবং মানুষ তােক সম্মান কের|
েস আত্মিবশ্বােসর সেঙ্গ ভিবষয্েতর মুেখামুিখ হয়|

26 েস িবশাল জ্ঞান িনেয় কথা বেল
এবং মানুষেক েস্নহময ও দয়ালু হেত েশখায়|

27 েস কখনও আলসয্ েদখায় না
এবং তার গৃেহর সমস্ত িজিনেসর েদখােশানা কের|

28 তার সন্তানরা তার প্রশংসা কের,
তার স্বামী তােক িনেয় গবর্ কের বেল,

29 “আেরা অেনক ভােলা স্ত্রীেলাক আেছ,
িকন্তু তুিম তােদর মেধয্ েশ্রষ্ঠ|”

30 রূপলাবণয্ েতামােক েলাকেদর সামেন ঠকােত পাের|
িকন্তু েয স্ত্রীেলাক প্রভুেক শ্রদ্ধা কের তােক অবশয্ই প্রশংসা করা
উিচৎ |

31 তােক তার েযাগয্ পুরস্কার দাও|
তার কােজর জনয্ সবর্সমেক্ষ তার গুণগান কর|

† 31:25: েস প্রশংিসত হয় অথবা “েস শিক্তশালী|”
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