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ହିେତାପେଦଶ
େଲଖକ
ଶେଲାମନ ହିେତାପେଦଶର ପ୍ର ମୁଖ େଲଖକ ଅଟି । 1:1,

10:1 ଏବଂ 25:1 େର ଶେଲାମନ ନାମ ଦୃି େଗାଚର ହୁ ଏ।
ଅନ୍ୟ ଅଂଶଦାତାମାେନ ଏକ ସମୂହର ବ୍ୟି ମାନ ୁ ସି ଳିତ କରି
େଯଉଁମାନ ୁ “ବୁ ି ମାନ”ଆଗୁରଏବଂ ରାଜା ଲମୂେୟଲ କୁହାଯାଏ।
ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ପୁ କ ପରି, ହିେତାପେଦଶ ପରେମ ର
ଉ ାରର େଯାଜନାକୁ ସୂଚାଏ କି ୁ ସ ବତଃ, ଅଧିକ ସୂ ତାେର।
ଏହି ପୁ କ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ପରେମ ର ପଥେର ବାସ
କରିବାକୁ ଉଚିତ ପଥ େଦଖାଇଲା। ଏହା ସ ବ େଯ ପରେମ ର
ଶେଲାମନ ୁ ଏହି ପଯର୍ ୍ୟାୟକୁ ଲିପିବ କରିବାକୁ େପ୍ର ରିତ କେଲ
େଯ େସ ନୀତିବାକ୍ୟ ଉପେର ଆଧାର କରି ଏହି ପୁ କକୁ େଲଖ ୁ
େଯଉଁ ନୀତିବାକ୍ୟ େସ ନିଜ ଜୀବନେର ଅନୁଭବ କରିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 971-686 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଶେଲାମନ ରାଜ େର, ସହସ୍ର ବଷର୍ ପୂବର୍ ରୁ ହିେତାପେଦଶ

ଇସ୍ର ାଏଲେର େଲଖାଯାଇଥିଲା,ଏହାରଜ୍ଞାନ େଯେକୗଣସି ସମୟେର
େଯେକୗଣସି ସଂ ୃତିେର ମଧ୍ୟ ପ୍ର େୟାଗେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ।

ପ୍ର ାପକ
ହିେତାପେଦଶରଅେନକ େଶ୍ର ାତାଗଣ ଅଛି । ନିଜର ପିଲାମାନ ୁ

ଶିକ୍ଷା େଦବା ନିମେ ଏହା ପିତାମାତା ୁ ନିେ ର୍ ଶ ଦିଏ। ଏହି ପୁ କ
ଜ୍ଞାନକୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣକରୁ ଥିବା ଯୁବକଏବଂ ଯୁବତୀମାନ ୁ ମେନାେଯାଗ
କେର ଏବଂ ପରିେଶଷେର, ଆଜିର ବାଇବଲ ପାଠକମାନ ୁ ଯିଏ
ଏକ ଧାମ କ ଜୀବନେର ବାସ କରିବାକୁ ଇ ା କରି େସମାନ ୁ
ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପେଦଶ ପ୍ର ଦାନ କେର।

ଉେ ଶ୍ୟ
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ଏହି ପୁ କେର ଶେଲାମନ ପରେମ ର ଭାବନାକୁ ଉ ,
ସାଧାରଣ,ପ୍ର େତ୍ୟକପରିି ତିେରପ୍ର କାଶକରି ।ଏହା ଦୃି େଗାଚର
ହୁ ଏ େଯରାଜା ଶେଲାମନ ଧ୍ୟାନେରସମ ବିଷୟ ଥିଲା େଯପରି,
ବ୍ୟି ଗତ େନୖତିକତା, େଯୗନଗତ ସ କର୍ , ବ୍ୟବସାୟୀକ, ସ ି ,
ଦାନ, ଲକ୍ଷ, ଶୃ ଳା, ରୁ ଣ, ସ ାନ ଜାତ, ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ନିଶା,
ରାଜନୀତି, ପ୍ର ତିେଶାଧ, ଏବଂ ଧାମ କତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି
ନୀତିବାକ୍ୟ ପୁ କେର ବ ର୍ ନା ହୁ ଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ଜ୍ଞାନ

ରୂ ପେରଖା
1. ଜ୍ଞାନର ଉୃ ତା — 1:1-9:18
2. ଶେଲାମନ ହିେତାପେଦଶ — 10:1-22:16
3. ଜ୍ଞାନୀର ବାକ୍ୟ — 22:17-29:27
4. ଅଗୁର ବାକ୍ୟ — 30:1-33
5. ଲମୂେୟଲ ର ବାକ୍ୟ — 31:1-31

ହିେତାପେଦଶର ଉପାେଦୟତା
1ଦାଉଦ ପୁତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ ହିେତାପେଦଶ;

2ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପେଦଶ ବୁଝିବାକୁ;
ଜ୍ଞାନଜନକ ବାକ୍ୟ ବିେବଚନା କରିବାକୁ;
3 ସୁଆଚରଣ, ସାଧୁତା ଓ ସୁବିେବଚନା
ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟେର ଉପେଦଶ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ;
4ସରଳ େଲାକ ୁ ସତକର୍ ତା
ଓ ଯୁବା େଲାକକୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ପରିଣାମଦଶ ତା େଦବାକୁ;
5 େଯପରି ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ (ତାହା) ଶୁଣି ପାି ତ୍ୟେର ବୃି ପାଇବ
ଏବଂ ବୁ ି ମାନ େଲାକ ହିତଜନକ ପରାମଶର୍ ପ୍ର ା େହବ;
6 ପୁଣି, ଏକ ଉପେଦଶ କଥା ଓ ଏକ ରୂ ପକ କଥା
ଏବଂ ପି ତମାନ ର ବାକ୍ୟ ଓ େସମାନ ର ଗୂଢ଼ ବଚନ ବୁଝି

ପାରିବ।
ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉପେଦଶ
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7ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆର ;
ମାତ୍ର ନିେବର୍ ାଧ େଲାେକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପେଦଶ ତୁ େବାଧ କରି ।
8 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ
ଓ ତୁ ମାତାର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
9 େଯେହତୁ ତାହା ତୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହଜନକ ଶିେରାଭୂ ଷଣ
ଓ ଗଳେଦଶର ହାର ରୂ ପ େହବ।
10 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ପାପୀଗଣ ତୁ କୁ ଫୁସୁଲାଇେଲ,
ତୁ େ ସ ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
11 େସମାେନ ଯଦି କହି , “ଆ ମାନ ସହିତ ଆସ,
ଆେ ମାେନ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଛକି ବସୁ,
ନିେ ର୍ ାଷମାନ ୁ ଅକାରଣେର ଧରିବାକୁ ଗୁ େର ଲୁଚି ରହୁ ;
12ପାତାଳର ନ୍ୟାୟ ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ଜୀଅ ା ଗ୍ର ାସ କରୁ
ଓ ଗ ର୍ ପତିତ େଲାକ ପରି େସମାନ ୁ ସବର୍ େତାଭାେବ ଗ୍ର ାସ କରୁ ;
13ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା,
ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ପରିପୂ ର୍ କରିବା,
14ତୁ େ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଂଶୀ େହବ;
ଆ ସମ ର ଏକ େତାଡ଼ା େହବ;”
15 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ େସମାନ ସେ େସହି ପଥେର ଚାଲ

ନାହିଁ,
େସମାନ ପଥରୁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଅ;
16 େଯେହତୁ େସମାନ ଚରଣ କୁକି୍ର ୟା କରିବାକୁ େଦୗେଡ଼
ଓ ର ପାତ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁ ଯାଏ।
17 େକୗଣସି ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଆଗେର
ଜାଲ ପାତିବା ନିତା ବ୍ୟଥର୍ ହୁ ଏ।
18 େସମାେନ ନିଜ ନିଜର ର ପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସି
ଓ ଆପଣାମାନ ପ୍ର ାଣକୁ (ଧରିବା ପାଇଁ) ଗୁ େର ଲୁଚି ରହି ।
19ସମ ଧନେଲାଭୀର ଗତି ଏହି;
ତାହା ଧନର ଅଧିକାରୀମାନ ର ପ୍ର ାଣନାଶ କେର।

ଜ୍ଞାନର ଆ ାନ
20ଜ୍ଞାନ ରା ାେର ଉ ରେର ଡାେକ;
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େସ ଛକ ାନମାନ େର ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଏ;
21 େସ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ାନେର ଡାେକ;
ନଗର ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର
ଓ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଉ ାରଣ କରି କେହ;
22 “େହ ନିେବର୍ ାଧ େଲାକମାେନ, େକେତ କାଳ ମୂଖର୍ ତାକୁ ଭଲ

ପାଇବ?
େହ ନି ୁ କମାେନ, ଆଉ େକେତ କାଳ ନି ାେର ସ ୁ ଥିବ?
େହ ମୂଖର୍ ମାେନ, ଆଉ େକେତ କାଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ?
23 େମାʼ ଅନୁେଯାଗେର ମନ େଫରାଅ;
େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା* ଢାଳି େଦବି,
ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟସବୁ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବି।
24 େଯେହତୁ ମୁଁ ଡାକିଲି, ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ମନା କଲ;
ମୁଁ ହ ବି ାର କଲି, େକହି ମାନ୍ୟ କଲା ନାହିଁ;
25ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େମାହର ସମ ଉପେଦଶ ତୁ ଜ୍ଞାନ କଲ,
ପୁଣି େମାହର େକୗଣସି ଅନୁେଯାଗକୁ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ;
26ଏେହତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ବିପଦ େବେଳ ହସି ବି,
ତୁ ମାନ ର ଆଶ ା ଉପି ତ େହବା ସମୟେର ମୁଁ ପରିହାସ

କରିବି।
27 େଯେତେବେଳ ପ୍ର ଚ ଝଡ଼ ପରି ତୁ ମାନ ର ଆଶ ା ଉପି ତ

େହବ
ଓ ଘୂ ବାୟୁ ପରି ତୁ ମାନ ର ବିପଦ ଆସି ବ;
େଯେତେବେଳ େ ଶ ଓ େବଦନା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିବ;
28 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ ଡାକ ପକାଇେବ, ମାତ୍ର ମୁଁ

ଉ ର େଦବି ନାହିଁ;
େସମାେନ ଅତି ଯ େର େମାହର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ, ମାତ୍ର େମାହର

ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇେବ ନାହିଁ।
29କାରଣ େସମାେନ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କେଲ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହିଁ;
30 େସମାେନ େମାହର େକୗଣସି ଉପେଦଶ ଗ୍ର ହଣ କେଲ ନାହିଁ
ଓ େମାହର ସମ ଅନୁେଯାଗ େହୟ ଜ୍ଞାନ କେଲ।

* 1:23 ଆ ା କି ା କ ନାସବୁ
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31ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ େଭାଗିେବ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା କୁପରାମଶର୍ ର ସ ୂ ର୍ ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
32 ହଁ, ନିେବର୍ ାଧମାନ ର ବିପଥଗମନ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବ
ଓ ଅଜ୍ଞାନମାନ ର ଆ ତୃ ି େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିବ।
33ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ େମାହର କଥା ଶୁେଣ, େସ ନିରାପଦେର ବାସ

କରିବ
ଓ ଅମ ଳର ଆଶ ା ବିନା ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ।”

2
ଜ୍ଞାନର ପୁର ାର

1 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ ଯଦି େମାʼ କଥା ଗ୍ର ହଣ କର
ଓ େମାʼ ଆଜ୍ଞାସବୁ ମନେର ରଖ;
2ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ତୁ କ ର୍ େଡର
ଓ ବୁି େର ମେନାନିେବଶ କର;
3 ହଁ, ଯଦି ତୁ େ ସୁବିେବଚନା ପ୍ର ତି ଡାକ ପକାଅ
ଓ ବୁି ନିମେ ଉ ର କର;
4ଯଦି ରୂ ପା ନ୍ୟାୟ ତାକୁ େଖାଜ
ଓ େପାତା-ଧନ ପରି ତାହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର;
5 େତେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ବୁଝିବ
ଓ ପରେମ ର ବିଷୟକ ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ।
6 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅି ,
ତାହା ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ।
7 େସ ସତ୍ େଲାକ ନିମେ ତ ଜ୍ଞାନ ସ ୟ କରି ,
େସ ସରଳାଚାରୀମାନ ର ଢାଲ ରୂ ପ ଅଟି ।
8 େଯପରିକି େସ ନ୍ୟାୟର ପଥ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ
ଓ ଆପଣା ସାଧୁମାନ ଗତି ସ ାଳିେବ।
9ତହଁୁ ତୁ େ ଧାମ କତା, ସୁବିଚାର, ନ୍ୟାୟ
ଓ ମ ଳର ସମ ପଥ ଜାଣିବ।
10କାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁ ହୃ ଦୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବ,
ପୁଣି, ବିଦ୍ୟା ତୁ ପ୍ର ାଣର ତୁ ି କର େହବ;
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11ପରିଣାମଦଶ ତା ତୁ ଉପେର ପ୍ର ହରୀ େହବ,
ବୁ ି ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
12ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ କଥା କହି ,
13 େଯଉଁମାେନ ଅ କାରମୟ ପଥେର ଗତାୟାତ କରିବା ନିମେ
ସରଳ ମାଗର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ;
14 େଯଉଁମାେନ କୁକି୍ର ୟା କରିବାକୁ ହୃ
ଓ ଦୁ ମାନ ଅବାଧ୍ୟତାେର ଅନୁର ;
15 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାଗର୍ େର କୁଟିଳ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ବକ୍ର ଗାମୀ,
ଏପରି କୁକମର୍ କାରୀମାନ ପଥରୁ ତୁ ର ଉ ାର େହବ।
16ଆଉ, େଯଉଁ ପର ୀ*ଚାଟୁ ବାଦିନୀ, େଯଆପଣା େଯୗବନକାଳର

ମିତ୍ର କୁ† ତ୍ୟାଗ କରି
ଆପଣା ପରେମ ର ନିୟମ ପାେସାେର,
17ଯାହାର ଗୃହ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଆେଡ଼
18ଓ ଯାହାର ପଥ ପରେଲାକ ଆେଡ଼ ଯାଏ,
ଯାହା ନିକଟକୁ ଗମନ କେଲ‡ େକହି େଫରି ଆେସ ନାହିଁ
ଓ ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ଧେର ନାହିଁ,
19ଏପରି ପର ୀଠାରୁ ତୁ ର ଉ ାର େହବ।
20ଏନିମେ ତୁ େ ସତ୍ େଲାକମାନ ମାଗର୍ େର ଗମନ କର
ଓ ଧାମ କମାନ ପଥ ଅବଲ ନ କର,
21 େଯେହତୁ ସରଳ େଲାକମାେନ େଦଶେର ବାସ କରିେବ,
ପୁଣି, ସି େଲାକମାେନ ତହିଁେର ସୁି ର ରହିେବ।
22ମାତ୍ର ଦୁ ଗଣ େଦଶରୁ ଉି େହେବ
ଓ ବି ାସଘାତକମାେନ ତହିଁରୁ ଉ ାଟିତ େହେବ।

3
ଯୁବକମାନ ୁ ଉପେଦଶ

1 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ େମାହର ବ୍ୟବ ା ପାେସାର ନାହିଁ;

* 2:16 ଅଥର୍ ାତ୍ େବଶ୍ୟା † 2:16 ଅଥର୍ ାତ୍ ତାହାର ସ୍ବ ାମୀକୁ ‡ 2:18 ନିକଟକୁ
ଗମନ କେଲ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶୟନ କରିବାକୁ
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ମାତ୍ର ତୁ ର ହୃ ଦୟ େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରୁ ।
2 େଯେହତୁ ତ ୍ଵାରା ପରମାୟୁ ର ଦୀଘର୍ ତା
ଓ ଜୀବନର ବଷର୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାି ବୃ ି େହବ।
3ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ ;
ଆପଣା କ େର ଉଭୟକୁ ବା
ଓ ଆପଣା ଚି ରୂ ପ ପଟାେର େଲଖି ରଖ।
4ତାହା କେଲ, ତୁ େ ପରେମ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ସୁବିେବଚନା ଲାଭ କରିବ।
5ତୁ େ ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କର
ଓ ନିଜ ସୁବିେବଚନାେର ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ।
6ଆପଣାର ସବୁ ଗତିେର ତାହା ୁ ୀକାର କର;
ତହିଁେର େସ ତୁ ର ପଥସବୁ ସରଳ କରିେବ।
7ତୁ େ ଆପଣା ଦୃି େର ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କର ଓ ମ ତାରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ।
8ତାହା ତୁ ନାଭିେଦଶର ା ୍ୟ
ଓ ଅି ର ମ ା େହବ।
9ତୁ େ ଆପଣା ଧନେର
ଓ ସମ ଆୟର ପ୍ର ଥମ ଫଳେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମାଦର କର।
10ତହିଁେର ତୁ ର ଭ ାର ବହୁ ଧନେର ପରିପୂ ର୍ େହବ
ଓ ତୁ କୁ େର ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉ ୁଳି ପଡ଼ିବ।
11 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁଶାସନ ତୁ କର ନାହିଁ
ଓ ତାହା ଶାସନେର ା ହୁ ଅ ନାହିଁ।
12କାରଣ େଯପରି ପିତା ଆପଣା ସେ ାଷ ପାତ୍ର ପୁତ୍ର କୁ,
େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େପ୍ର ମପାତ୍ର କୁ ଅନୁଶାସନ କରି ।
13 େଯଉଁ େଲାକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ
ଓ ବୁି ଲାଭ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
14 େଯେହତୁ ରୂ ପାର ବାଣିଜ୍ୟଠାରୁ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉ ମ,
ପୁଣି ଶୁ ସୁବ ର୍ ଠାରୁ ତାହାର ଲାଭ େଶ୍ର ।
15ତାହା ମୁ ାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ,
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ପୁଣି ତୁ ର େକୗଣସି ଇ ବ ୁ ତାହାର ତୁ ଲ୍ୟ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ।

16ତାହାର ଡାହାଣ ହ େର ଦୀଘର୍ ାୟୁ ,
ତାହାର ବାମ ହ େର ଧନ ଓ ସ ାନ ଥାଏ।
17ତାହାର ପଥସବୁ ସୁଖଦାୟକ ପଥ
ଓ ତାହାର ସମ ମାଗର୍ ଶାି କର ଅେଟ।
18 େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଆଶ୍ର ୟ ନିଅି ,
େସମାନ ପ୍ର ତି େସ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ରୂ ପ;
େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ଧରି ରେଖ, େସ ଧନ୍ୟ।
19ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀ ାପନ କେଲ,
େସ ବୁି େର ଆକାଶମ ଳ ସୁି ର କେଲ।
20ତାହା ଜ୍ଞାନେର ଗଭୀର ାନରୁ ଜଳ ଉ ୁଳି ଉେଠ,
ପୁଣି, େମଘରୁ କାକର େଟାପା େଟାପା ପେଡ଼।
21 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଏହିସବୁ ତୁ ଦୃି େଗାଚରରୁ ନ ଯାଉ,
ତୁ େ ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦଶ ତା ରକ୍ଷା କର।
22ତାହା ତୁ ପ୍ର ାଣର ଜୀବନ
ଓ କ ର ଭୂ ଷଣ େହବ।
23 େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ପଥେର ନିଭର୍ ୟେର ଚାଲିବ,
ପୁଣି, ତୁ ର ଚରଣ ଝୁ ି ବ ନାହିଁ।
24ଶୟନ କାଳେର ତୁ ର ଆଶ ା େହବ ନାହିଁ, ହଁ,
ତୁ େ ଶୟନ କରିବ ଓ ତୁ ର ନିଦ୍ର ା ସୁଖଜନକ େହବ।
25ହଠାତ୍ ଉ ଆଶ ାକୁ
କିଅବା ଦୁ ମାନ ଉପି ତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ।
26 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ବି ାସଭୂ ମି େହେବ,
େସ ତୁ ର ପାଦ ଫା ରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
27ଉପକାର କରିବାର ସାମଥର୍ ୍ୟ ତୁ ହ େର ଥିେଲ,
ଉଚିତ ଦାନପାତ୍ର ମାନ ୁ ମନା କର ନାହିଁ।
28ଆପଣା ନିକଟେର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଥିେଲ,
ଯାଅ, ପୁନବର୍ ାର ଆସ, ଆେ କାଲି େଦବା
ଏହା ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀକୁ କୁହ ନାହିଁ।
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29ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀ ତୁ ନିକଟେର ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କରିବାରୁ
ତାହାର ବିରୁ େର ଅନି ଚି ା କର ନାହିଁ।
30ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ର କ୍ଷତି ନ କେଲ,
ଅକାରଣେର ତାହା ସହିତ ବିେରାଧ କର ନାହିଁ।
31ଉପଦ୍ର ବୀ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ା କର ନାହିଁ,
ପୁଣି, ତାହାର େକୗଣସି ପଥ ମେନାନୀତ କର ନାହିଁ।
32କାରଣ ଖଳ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଘୃଣାପାତ୍ର ;
ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାନ ସେ ତାହା ର ମିତ୍ର ାଳାପ ଥାଏ।
33ପାପୀମାନ ଗୃହେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅଭିଶାପ ଥାଏ,
ମାତ୍ର େସ ଧାମ କମାନ ନିବାସକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ।
34ଯଦ୍ୟପି େସ ନି କମାନ ୁ ନି ା କରି ,
ତଥାପି େସ ନମ୍ର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ଦାନ କରି ।
35ଜ୍ଞାନବାନ େଲାେକ ସ ାନର ଅଧିକାରୀ େହେବ,
ମାତ୍ର ଲ ା ଅଜ୍ଞାନମାନ ଉ ତି େହବ।

4
ଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା

1 େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଗଣ, ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ
ଓ ସୁବିେବଚନାଦାୟକ ଜ୍ଞାନେର ମେନାେଯାଗ କର।
2 େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ମ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛି,
େମାହର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
3 ମୁଁ ଆପଣା ପିତା ର ପୁଅଟିଏ ଥିଲି,
ପୁଣି, ମାତା ଦୃି େର େକାମଳ ଓ ଏକମାତ୍ର ପି୍ର ୟ ଥିଲି।
4 ପିତା େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦଇ କହିେଲ,
“ତୁ ମନେର େମାହର କଥାସବୁ ରଖ,
ପୁଣି େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର ତହିଁେର ତୁ େ ବି ବ।
5ଜ୍ଞାନ ଅଜର୍ ନ କର, ସୁବିେବଚନା ଲାଭ କର, ତାହା ଭୁ ଲ ନାହିଁ;
ପୁଣି, େମାʼ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
6 ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ; ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ ପାଳନ

କରିବ;
ତାକୁ େ ହ କର, ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
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7ଜ୍ଞାନ ସବର୍ େଶ୍ର ବିଷୟ, ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର;
ପୁଣି, ତୁ ର ସବୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟେର ସୁବିେବଚନା ଲାଭ କର।
8ତାହାକୁ ଶିେରାଧାଯର୍ ୍ୟ କର, ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ ଉ ତ କରିବ;
ତାହାକୁ ଆଲି ନ କେଲ, େସ ତୁ କୁ ସ ା କରିବ।
9 େସ ତୁ ମ କେର ଅନୁଗ୍ର ହରୂ ପ ଭୂ ଷଣ େଦବ;
େସ ତୁ କୁ େଶାଭାର ମୁକୁଟ ଅପର୍ ଣ କରିବ।”
10 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଶୁଣ, େମାʼ କଥା େଘନ;
ତହିଁେର ତୁ ଆୟୁ ର ବଷର୍ ବହୁ ତ େହବ।
11 ମୁଁ ତୁ କୁ ଜ୍ଞାନର ମାଗର୍ େର ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛି,
ମୁଁ ସାଧୁତାର ପଥେର ତୁ କୁ କଢ଼ାଇଅଛି।
12ତୁ େ ଗମନକରିବା େବେଳତୁ ରପାଦସ ୁ ଚିତ େହବନାହିଁ;
ପୁଣି, େଦୗଡ଼ିବା େବେଳ ତୁ େ ଝୁ ି ବ ନାହିଁ।
13ଉପେଦଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର; ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ; ତାକୁ ରଖ;
କାରଣ ତାହା ତୁ ର ଜୀବନ।
14 କୁକମର୍ ୀମାନ ପଥ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କର ନାହିଁ
ଏବଂ ଦୁ େଲାକମାନ ବାଟେର ଚାଲ ନାହିଁ।
15ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତହିଁର ନିକଟ େଦଇ ଯାଅ ନାହିଁ;
ତହିଁରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ଚାଲିଯାଅ।
16 େଯେହତୁ କୁକି୍ର ୟା ନ କେଲ େସମାେନ ଶୟନ କରି ନାହିଁ,
ପୁଣି କାହାକୁ ପତିତ ନ କରାଇେଲ େସମାନ ନିଦ୍ର ା ଭାି ଯାଏ।
17 େଯେହତୁ େସମାେନ ଦୁ ତାରୂ ପ ଅ ଭକ୍ଷଣ କରି ;
ପୁଣି, େଦୗରା ୍ୟରୂ ପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ।
18ମାତ୍ର ଧାମ କମାନ ପଥ ପ୍ର ଭାତର ଆଲୁଅ ତୁ ଲ୍ୟ,
ଯାହା ମଧ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି େତଜ ର ହୁ ଏ।
19 ପୁଣି, ଦୁ ମାନ ର ବାଟ ଅ କାର ତୁ ଲ୍ୟ;
େସମାେନ କାହିଁେର ଝୁ ି ପଡ଼ି , ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ।
20 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , େମାʼ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର;
େମାʼ ବାକ୍ୟେର କ ର୍ େଡର।
21ତାହାସବୁ ତୁ ଚକୁ୍ଷରୁ ନ ଯାଉ;
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ତାହାସବୁ ତୁ ହୃ ଦୟ ମଧ୍ୟେର ଯ କରି ରଖ।
22 େଯେହତୁ ତାହା େଯଉଁମାେନ ପାଆି ,
େସମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସବର୍ ା ର ା ୍ୟ ଅେଟ।
23ତୁ ହୃ ଦୟକୁ ଅତି ଯ େର ରଖ;
େଯେହତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ର ବାହ ଜେନ୍ମ ।
24ଆପଣାଠାରୁ କୁଟିଳ ମୁଖ ଦୂର କର
ଓ ବକ୍ର ଓ ାଧର ବହୁ ଦୂରେର ରଖ।
25ତୁ ଚକୁ୍ଷ ଆଗକୁ ଦୃି କରୁ
ଓ ତୁ ଚକୁ୍ଷର ପତା ତୁ ସ ୁଖେର ସଳଖ ଅନାଉ।
26ତୁ େ ଆପଣା ପାଦ ସଳଖ କରି ପକାଅ
ଓ ତୁ ର ସବୁ ପଥ ି ରୀକୃତ େହଉ।
27ଡାହାଣ କି ବାମ ପା ର୍ କୁ ଯାଅ ନାହିଁ,
ପୁଣି ତୁ ପାଦ ମ ଠାରୁ ଦୂର କର।

5
ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୁ େର େଚତାବନୀ

1 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , େମାʼ ଜ୍ଞାନେର ମନ ଦିଅ;
େମାʼ ବୁ ି ପ୍ର ତି ତୁ କାନ େଡର;
2 େଯପରି ତୁ େ ପରିଣାମଦଶ ତା ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ
ଓ େଯପରି ତୁ ଓ ାଧର ଜ୍ଞାନର କଥା ପାଳନ କରି ପାରିବ।
3 େଯେହତୁ ପର ୀର ଓ ରୁ େଟାପା େଟାପା ମଧୁ କ୍ଷେର,
ତାହାର ମୁଖ େତୖଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚି ଣ ଅେଟ।
4 କି ୁ ତାହାର େଶଷ ଦଶା ନାଗଦଅଣା ନ୍ୟାୟ ପିତା,
ି ଧାର ଖ ତୁ ଲ୍ୟ ତୀ ।
5ତାହାର ପାଦ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଓ ାଇଯାଏ;
ତାହାର ପାଦ ସି ଧା କବରେର ପେଡ଼;
6ଏଣୁ େସ ଜୀବନର ସମାନ ପଥ ପାଏ ନାହିଁ;
ତାହାର ପଥସବୁ ଚ ଳ, ଆଉ େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ।
7ଏେହତୁ େହ େମାହର ପୁତ୍ର ମାେନ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ
ଏବଂ େମାʼ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
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8ତାହା (େସହି ୀ) ଠାରୁ ଆପଣା ପଥ ଦୂରେର ରଖ
ଏବଂ ତାହାର ଗୃହର ାର ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ।
9 େକଜାଣି ତୁ େ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ଆପଣା ଇ ତ
ଓ ନି ର୍ ୟ େଲାକ ୁ ଆପଣାର ପରମାୟୁ େଦବ;
10 େକଜାଣି ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ ତୁ ବଳେର ପୂ ର୍ େହେବ
ଏବଂ ତୁ ଶ୍ର ମର ଫଳ ବିେଦଶୀର ଗୃହେର ଥୁଆଯିବ;
11ଆଉ ତୁ େଶଷ ଅବ ାେର
େଯେତେବେଳ ତୁ ମାଂସ ଓ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ,
ତୁ େ େକଜାଣି ବିଳାପ କରିବ,
12ଆଉ କହିବ, “ମୁଁ ଉପେଦଶ କିପରି ଘୃଣା କଲି!
ପୁଣି, େମାହର ମନ ଅନୁେଯାଗକୁ କିପରି ତୁ କଲା!
13 ମୁଁ ଆପଣା ଶିକ୍ଷକମାନ କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ,
େସମାନ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତି ଆପଣା କାନ େଡରିଲି ନାହିଁ,
14 ମୁଁ ସମାଜ ଓ ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ାୟ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଦୁ ର୍ ଶାେର

ପଡ଼ିଲି।”
15ତୁ େ ନିଜ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ପାନ କର
ଓ ନିଜ କୂପରୁ େସ୍ର ାତଜଳ ପାନ କର।
16ତୁ ର ନିଝର୍ ର କʼଣ ବାହାେର ଏେଣେତେଣ ବି ାରିତ େହବ?
ଓ ରାଜଦା େର କʼଣ ଜଳେସ୍ର ାତ ବହିଯିବ?
17ତାହା େକବଳ ତୁ ର େହଉ,
ତୁ ସହିତ ଅପରିଚିତ େଲାକମାନ ର ନ େହଉ।
18ତୁ ର ନିଝର୍ ର ଧନ୍ୟ େହଉ;
ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାେର* ଆେମାଦ

କର।
19 େସ େପ୍ର ମିକା ହରିଣୀ ଓ ରୂ ପବତୀ ବାଉଟୀ ପରି,
ତାହାର ବକ୍ଷ ସବର୍ ଦା ତୁ କୁ ତୁ କରୁ ;
ଆଉ, ତାହାର େପ୍ର ମେର ତୁ େ ସବର୍ ଦା ଆସ ହୁ ଅ।

* 5:18 େଯୗବନ କାଳର ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାେର େଯୗବନ ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାେର
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20 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ପରକୀୟାଠାେର ତୁ େ କାହିଁକି ଆସ
େହବ?

ଏବଂ ଅନ୍ୟର େକାଳ କାହିଁକି ଆଲି ନ କରିବ?
21 େଯେହତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦୃି େଗାଚର ଅେଟ
ଓ େସ ତାହାର ସବୁ ପଥ ସମାନ କରି ।
22 ଦୁ େଲାକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ,
େସ ନିଜ ପାପରୂ ପ େଦୗଡ଼ିେର ବ ା େହବ।
23 େସ ଉପେଦଶ ଅଭାବେର ମରିଯିବ
ଓ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତାର ବୃି େର ଭ୍ର ା େହବ।

6
ସତକର୍ ବାଣୀସମୂହ

1 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଯଦି ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବ କ
େହାଇଥାଅ,

ଯଦି ପର ପାଇଁ ହାତ େଦଇଥାଅ,
2 େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟରୂ ପ ଫା େର ପଡ଼ିଅଛ
ଓ ଆପଣା ମୁଖର କଥାେର ଧରା ଯାଇଅଛ।
3 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ ଏେବ ଏହି କମର୍ କର,ଆପଣାକୁ ଉ ାର

କର;
େଯେହତୁ ତୁ େ ଆପଣା ବ ୁ ର ହ ଗତ େହାଇଅଛ;
ଯାଅ,ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ବାର ାର ବିନତି କର।
4ତୁ େ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷକୁ ନିଦ୍ର ା ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଚକୁ୍ଷର ପତାକୁ ଢୁ ଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
5ଆପଣାକୁ ହରିଣ ପରି ବ୍ୟାଧର ହାତରୁ ,
ପକ୍ଷୀ ପରି ଜାଲିଆର ହାତରୁ ଉ ାର କର।
6 େହ ଅଳସୁଆ, ତୁ େ ପି ୁ ଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ,
ତାହାର କି୍ର ୟା ବିେବଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁ ଅ।
7ତାହାର ବିଚାରକ ର୍ ା
କି ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କି ା ପ୍ର ଭୁ େକହି ନ ଥିେଲ େହଁ
େସ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳେର ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କେର,
8 ପୁଣି, ଫସଲ ସମୟେର ଆହାର ସ ୟ କେର।
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9 େହ ଅଳସୁଆ, ତୁ େ େକେତ କାଳ େଶାଇ ରହିଥିବ?
ତୁ େ େକେତେବେଳ ନିଦ୍ର ା ଭାି ଉଠିବ?
10ଆଉ ଟିକିଏ େଶାଇେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁ ଳାଇେଲ,
ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ର ା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ିେମାଡ଼ି େହେଲ,
11ତୁ ର ଦରିଦ୍ର ାବ ା ଖ ପରି,
ପୁଣି, ତୁ ର ଦୀନତା ସସ େଲାକ ପରି ଉପି ତ େହବ।
12 େବଲିଆଲ୍ ସ ାନ,* ଅପରାଧୀ ମନୁଷ୍ୟ;
େସ ସବର୍ ଦା କୁଟିଳ ମୁଖ କରି ଚାେଲ;
13 େସ ଆଖିେର ଠାରଇ, େସ େଗାଡ଼େର କଥା କହଇ,
େସ ଅ ୁ ଳି ାରା ସେ ତ କେର;
14ତାହାର ଅ ଃକରଣେର କୁଟିଳତା ଥାଏ,
େସ ସବର୍ ଦା ଅନି ଚି ା କେର;
େସ କଳିର ବୀଜ ବୁେଣ।
15ଏଣୁ ତାହାର ବିପଦ ହଠାତ୍ ଉପି ତ େହବ,
ପୁଣି, େସ ପ୍ର ତିକାର ବିନା ଅକ ାତ୍ ଭ େହବ।
16ଛଅେଗାଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୃଣା କରି ;
ସ ବ ୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ।
17ଅହ ାର-ଦୃି , ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜି ା
ଓ ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତକାରୀ-ହ ;
18ଅନି ଚି କ ଅ ଃକରଣ,
କୁକମର୍ କରିବାକୁ େବଗଗାମୀ ଚରଣ;
19 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ େଯ ମିଥ୍ୟା କେହ
ଓ େଯ ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର କଳିର ବୀଜ ବୁେଣ।

ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୁ େର ସତକର୍ ବାଣୀ
20 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ ଆପଣା ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର,
ପୁଣି, ଆପଣା ମାତାର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
21ତାହା ସବର୍ ଦା ତୁ ହୃ ଦୟେର ବା ି ରଖ,
ଆପଣା ଗଳେଦଶେର ବା ।
22ତୁ େ ଚାଲିବା େବେଳ ତାହା ତୁ କୁ ପଥ େଦଖାଇବ,
* 6:12 େବଲିଆଲ୍ ସ ାନ, େବକାର ବ୍ୟି
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ଆଉ େଶାଇବା େବେଳ ତାହା ତୁ ର ପ୍ର ହରୀ େହବ;
ତୁ େ ଜାଗିବା େବେଳ ତାହା ତୁ ସେ ଆଳାପ କରିବ।
23 େଯେହତୁ େସହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ଦୀପ ଓ େସହି ଆେଦଶ ଆଲୁଅ;
ଓ ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁେଯାଗ ଜୀବନର ପଥ;
24 େସ ତୁ କୁ ଦୁ ା ୀଠାରୁ
ଓ ପର ୀର ଜି ାର ଚାଟୁ ବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
25ତୁ ଅ ଃକରଣେର ତାହାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟକୁ େଲାଭ କର ନାହିଁ;
ଅବା ତାହାର କଟାକ୍ଷେର ତୁ କୁ ଧରିବାକୁ ତାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
26 େଯେହତୁ େବଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅ -ଅଭାବ ଘେଟ,
ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ୀ ମନୁଷ୍ୟର ମହାମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ

ମୃଗୟା କେର।
27 େକହି େଯେବ ଆପଣା ବକ୍ଷ ଳେର ନିଆଁ ରେଖ,
େତେବ ତାହାର ବ କʼଣ େପାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ?
28ଅବା େକହି େଯେବ ଳ ା ଅ ାର ଉପେର ଚାେଲ,
େତେବ ତାହାର ପାଦେର କʼଣ େଫାଟକା େହବ ନାହିଁ?
29ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ୀଠାେର େଯଉଁ ବ୍ୟି ଗମନ କେର, େସ

ତଦପ;
େଯ ତାହାକୁ ଛୁଏଁ, େସ ଅଦି ତ େନାହିବ।
30 େଚାର କୁ୍ଷଧିତ େହାଇ ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ଯଦି େଚାରି କେର,
େତେବ େଲାେକ ତାହାକୁ ତୁ କରି ନାହିଁ।
31 ମାତ୍ର େସ ଧରା ପଡ଼ିେଲ, ତାକୁ ସାତ ଗୁଣ େଫରାଇ େଦବାକୁ

େହବ;
ଆପଣା ଗୃହର ସବର୍ ତାକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ।
32ଜେଣ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୁରୁ ଷ ନିତା ନିେବର୍ ାଧ;
େଯ ନିଜ ପ୍ର ାଣନାଶ କରିବ, େସ ହିଁ ତାହା କେର।
33 େସ ଆଘାତ ଓ ଅପମାନ ପାଇବ;
ପୁଣି, ତାହାର କଳ ମାଜ ତ େହବ ନାହିଁ।
34 େଯେହତୁ ୀ ବିଷୟକ ଈଷର୍ ା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧର ବିଷୟ;
ପ୍ର ତିହିଂସା କରିବା େବେଳ େସ କିଛି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ।
35 େସ େକୗଣସି ପ୍ର ାୟି କୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ;



ହିେତାପେଦଶ 7:1 xvi ହିେତାପେଦଶ 7:13

କିଅବା ତୁ େ ବହୁ ତ ଲା େଦେଲ େହଁ େସ ମାନିବ ନାହିଁ।

7
ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀଠାରୁ ସତକର୍ ତା

1 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , େମାହର କଥାସବୁ ପାଳନ କର
ଓ େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ସ ୟ କରି ରଖ।
2 େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର, ତହିଁେର ତୁ େ ବି ବ
ଓ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷର ତାରା ପରି େମାହର ବ୍ୟବ ା ରକ୍ଷା କର।
3ତୁ ର ସମ ଅ ୁ ଳିେର ତାହା ବା ;
ତୁ ର ହୃ ଦୟ-ପଟାେର ତାହାସବୁ େଲଖି ରଖ।
4ଜ୍ଞାନକୁ କୁହ, “ତୁ େ େମାହର ଭଗିନୀ,”
ଆଉ ସୁବିେବଚନାକୁ ତୁ ର ଜ୍ଞାତି େବାଲି କୁହ।
5ତହିଁେର େସମାେନ ପର ୀଠାରୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଚାଟୁ ବାଦିନୀ ପରକୀୟାଠାରୁ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
6 ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହର ଝରକାର ଜାଲି ପରଦା େଦଇ ନିରୀକ୍ଷଣ

କରୁ ଥିଲି;
7ତହିଁେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ଅଜ୍ଞାନମାନ ମଧ୍ୟେର
ଓ ଚିି ଲି ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ବୁି ହୀନ ଯୁବା େଲାକ
8ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଗୃହେକାଣ ନିକଟ ଗଳି େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ
ତାହାର ଗୃହକୁ ଯିବା ପଥେର ଚାଲିଲା।
9 େସେତେବେଳ େଗାଧୂଳି ସମୟ, ଦିନାବସାନ େହଉଥିଲା,
ରାତି୍ର ର କାଳିମା ଓ ଅ କାର ସମୟ।
10ତହିଁେର େଦଖ, ଜେଣ ୀ ତାହା ସେ େଭଟିଲା,
େସ େବଶ୍ୟାେବଶଧାରିଣୀ ଓ ଅ ଃକରଣେର ଚତୁ ରୀ।
11 େସ ବଡ଼ ତୁ େ ଈ ଓ ଅବାଧ୍ୟା,
ତାହାର ପାଦ ନିଜ ଗୃହେର ରେହ ନାହିଁ।
12 େସ େକେବ େକେବ ସଡ଼କେର, େକେବ େକେବ ଛକେର ଥାଏ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େକାଣେର ଅେପକ୍ଷାେର ବସି ଥାଏ।
13 େସହି ୀ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁ ନ କଲା,
ଆଉ ନିଲର୍ ଜ ମୁଖେର ତାହାକୁ କହିଲା
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14 “ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି େମାʼ ନିକଟେର ଅଛି;
ମୁଁ ଆଜି ଆପଣାର ମାନତ ପୂ ର୍ କରିଅଛି।
15ଏଣୁ ତୁ ସେ େଦଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଲି
ଓ ଯ େର ତୁ ମୁଖ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି, ଆଉ ତୁ କୁ

ପାଇଲି।
16 ମୁଁ ସୁଜନୀ ଓ ମିସରୀୟ ସୂ ସୂତ୍ର ର େଡାରିଆ ବ
ଆପଣା ପଲ େର ବିଛାଇଅଛି।
17 ପୁଣି, ଗ ରସ, ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁ ଚିନିେର
େମାହର ଶଯ୍ୟା ସୁବାସି ତ କରିଅଛି।
18ଆସ, ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭାତ ଯାଏ କାମରସେର ମ
ଓ େପ୍ର ମେର େଭାଳ େହଉ।
19 େଯେହତୁ କ ର୍ ା ଘେର ନାହାି ,
େସ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ର ା କରିଅଛି ।
20 େସ େତାଡ଼ାଏ ଟ ା ସ େର େନଇ ଯାଇଅଛି ,
େସ ପୂ ମା ସମୟେର େଫରି ଆସି େବ।”
21 ଏହିରୂ େପ ଅେନକ ମଧୁର ଭାଷା କହି େସ ତାହାର ମନ ହରଣ

କଲା,
ଓ ାଧରର ଚାଟୁ ବାଦେର ତାହାକୁ ଓଟାରି େନଲା।
22 େଯପରି େଗାରୁ ହତ େହବାକୁ ଯାଏ
ଓ େଯପରି େବଡ଼ି ପି ି ବା େଲାକ ନିେବର୍ ାଧର ଦ ପାଇବାକୁ ଯାଏ,
େସହିପରି େସ େସହିକ୍ଷଣି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗଲା।
23ଆଉ, େଯପରି ପକ୍ଷୀ ଫା କୁ
ପ୍ର ାଣନାଶକ ନ ଜାଣି ତହିଁେର ପଡ଼ିବାକୁ େବେଗ ଉେଡ଼,
େଶଷେର ତାହାର ଯକୃତ େସହିପରି ତୀର ାରା ବି େହଲା।
24ଏଣୁ େହ େମାହର ପୁତ୍ର ମାେନ, େମାହର କଥା ଶୁଣ
ଓ େମାʼ ମୁଖର ବାକ୍ୟେର ମେନାନିେବଶ କର।
25ତୁ ର ଚି ତାହାର ମାଗର୍ େର ନ ଯାଉ,
ତୁ େ ତାହାର ପଥେର ବିପଥଗାମୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
26 େଯେହତୁ େସ ଅେନକ ୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ପକାଇଅଛି,
ହଁ, ତାହାର ହତ େଲାକସକଳ ଅପାର।
27ତାହାର ଗୃହ ପାତାଳକୁ ଯିବାର ବାଟ,
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ଯାହା ମୃତୁ ୍ୟର ଆଳୟକୁ ଯାଏ।

8
ଜ୍ଞାନର ପ୍ର ଶଂସା

1ଜ୍ଞାନ କʼଣ ଡାେକ ନାହିଁ?
ବୁ ି କʼଣ ଉ ର କେର ନାହିଁ?
2 େସ ପଥପା ର୍ ଉ ାନ ମୁ େର,
ବାଟସବୁର ସଂେଯାଗ ାନେର ଠିଆ ହୁ ଏ।
3 େସ ନଗର- ାର ନିକଟେର, ନଗରର ପ୍ର େବଶ- ାରେର,
ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର ଥାଇ ଉ େର ଡାକି କେହ,

4 “େହ ମନୁଷ୍ୟଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଡାକୁଅଛି;
ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି େମାହର ରବ ଅଛି।
5 େହ ନିେବର୍ ାଧ େଲାେକ, ସତକର୍ ତାର କଥା ବୁଝ;
େହ ମୂଖର୍ େଲାେକ, ତୁ େ ମାେନ ସୁବିେବକୀମନା ହୁ ଅ।
6 ଶୁଣ, େଯେହତୁ ମୁଁ ଉ ୃ ବିଷୟ କହିବି;
ମୁଁ ଓ ାଧର ଫିଟାଇ ଯଥାଥର୍ କଥା କହିବି।
7 େଯେହତୁ େମାହର ମୁଖ ସତ୍ୟ କହିବ,
ଦୁ ତା େମାʼ ଓ ାଧରର ଘୃଣାର ବିଷୟ।
8 େମାʼ ମୁଖର ସମ କଥା ଧମର୍ ମୟ;
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବକ୍ର କି ା କୁଟିଳ କିଛି ନାହିଁ।
9 େଯ ତାହା ବୁେଝ, ତାହା ପ୍ର ତି େସହି ସବୁ ;
ପୁଣି, ବିଦ୍ୟାପ୍ର ା େଲାକ ପ୍ର ତି ତାହା ଯଥାଥର୍ ଅେଟ।
10ରୂ ପା ଅେପକ୍ଷା େମାହର ଉପେଦଶ
ଏବଂ ମେନାନୀତ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ର ହଣ କର।
11 େଯେହତୁ ଜ୍ଞାନ ମୁ ାଠାରୁ ଉ ମ
ଓ ସମ ଇ ବ ୁ ତାହା ସେ ତୁ ଲ୍ୟ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।
12 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ସତକର୍ ତାକୁ ଆପଣା ବାସ ାନ କରିଅଛି,
ପୁଣି, ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦଶ ତା ପାଇଥାଏ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ, ମ ତା ପ୍ର ତି ଘୃଣା;
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ଅହ ାର, ଦାି କତା ଓ କୁପଥ
ଏବଂ କୁଟିଳ ମୁଖ ମୁଁ ଘୃଣା କେର।
14ମ ଣା ଓ ତ ଜ୍ଞାନ େମାʼ ଠାେର ଥାଏ;
ମୁଁ ହିଁ ସୁବିେବଚନା; େମାʼ ଠାେର ବଳ ଅଛି।
15 େମାʼ ାରା ରାଜାମାେନ ରାଜ କରି
ଓ ଭୂ ପତିମାେନ ଯଥାଥର୍ ବିଚାର କରି ।
16 େମାʼ ାରା ଅଧିପତିମାେନ, କୁଳୀନମାେନ
ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ ଶାସନ କରି ।
17 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପ୍ର ମ କରି , ମୁଁ େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେର,
ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ଯ େର େମାହର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାେନ

େମାେତ ପାଇେବ।
18 େମାʼ ଠାେର ଧନ ଓ ସ ମ,
ପୁଣି, ଅକ୍ଷୟ ସ ି ଓ ଧାମ କତା ଅଛି।
19 େମାହର ଫଳ ସୁବ ର୍ , ହଁ, ଶୁ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା ଉ ମ;
ପୁଣି, େମାହର ଆୟ ଉୃ ରୂ ପା ଅେପକ୍ଷା ଭଲ।
20 ମୁଁ ଧାମ କତାର ମାଗର୍ େର,
ବିଚାରର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେର,
21 ଆଉ େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପ୍ର ମ କରି , େସମାନ ୁ ସାରା

ସ ି ର ଅଧିକାରୀ କେର
ଓ େସମାନ ଭ ାର ପରିପୂ ର୍ କେର;
22ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିଜ ଗତିର ଆର େର,
ତାହା କମର୍ ସକଳର ପୂବର୍ େର େମାେତ ଅଧିକାର କରିଥିେଲ।
23ଅନାଦିକାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟକାଳଠାରୁ
ଅବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ାପନର ପୂବର୍ ରୁ ମୁଁ ାପିତ ଅଛି।
24ବାରିଧିସକଳ ନ ଥିବା ସମୟେର,
ନିଝର୍ ରସକଳ ଜଳପୂ ର୍ ନ ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ ଜନି୍ମ ଅଛି;
25 ପୁଣି, ପବର୍ ତଗଣ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ ାପିତ େହବା ପୂବର୍ େର
ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି;
26 େସହି ସମୟେର ଭୂ ମି, କି ା ପ୍ର ା ର,
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କି ା ଜଗତ ଧୂଳିର ଅଗି୍ର ମାଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୃି କରି ନ ଥିେଲ।
27 େଯଉଁ ସମୟେର େସ ଆକାଶମ ଳ ାପନ କେଲ, େସହି

ସମୟେର ମୁଁ େସଠାେର ଥିଲି,
େଯଉଁ ସମୟେର େସ ବାରିଧି ଉପେର ଚକ୍ର ାକାର ସୀମା ନିରୂ ପଣ

କେଲ,
28 ପୁଣି ଉପରି ଆକାଶମ ଳକୁ ଦୃଢ଼ କେଲ
ଓ ବାରିଧିର ପ୍ର ବାହସକଳ ପ୍ର ବଳ େହଲା;
29ଜଳସମୂହ େଯପରି ତାହା ଆଜ୍ଞାଲ ନ କରି ନ ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ସମୟେର େସ ସମୁଦ୍ର ର ସୀମା ନିରୂ ପଣ କେଲ
ଓ େଯଉଁ ସମୟେର ଜଗତର ମୂଳଦୁଆ ଚିି ତ କେଲ;
30 େସହି ସମୟେର ମୁଁ ତାହା ନିକଟେର ରାଜମି ୀ ଥିଲି;
ପୁଣି, ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ ଆନ ଦାୟୀ େହାଇ
ତାହା ସ ୁଖେର ସବର୍ ଦା ଆନ କଲି।
31 ପୁଣି, ତାହା ଭୂ ମ ଳେର ଆନ କଲି
ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ସ େର େମାହର ଆେମାଦ ଥିଲା।
32ଏନିମେ େହ େମାହର ପୁତ୍ର ମାେନ, େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
େଯେହତୁ େଯଉଁମାେନ େମାହର ପଥ ଧରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
33ଉପେଦଶ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଅ;
ପୁଣି, ତାହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କର ନାହିଁ।
34 େଯ େମାʼ କଥା ଶୁେଣ ଓ େମାʼ ାର ନିକଟେର ନିତ୍ୟ ଜଗି ରେହ,
େମାʼ ାରର େଚୗକାଠ ନିକଟେର ଅନୁସରଣ କେର, େସହି େଲାକ

ଧନ୍ୟ।
35 େଯେହତୁ େଯ େମାେତ ପାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଏ
ଏବଂ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହବ।
36ମାତ୍ର େଯ େମାʼ ବିରୁ େର ପାପ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର କ୍ଷତି

କେର;
େଯଉଁ ସମ େଲାକ େମାେତ ଘୃଣା କରି , େସମାେନ ମୃତୁ ୍ୟକୁ ଭଲ

ପାଆି ।”

9
ଜ୍ଞାନ ଓ ନିେବର୍ ାଧତା
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1ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି,
େସ ତାହାର ସ େଖାଳିଅଛି;
2 େସ ଆପଣା ପଶୁସବୁ ବଧ କରିଅଛି;
େସ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମିଶି୍ର ତ କରିଅଛି;
େସ ଆପଣା େମଜ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଅଛି।
3 େସ ଆପଣା ଦାସୀମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି,
େସ ନଗରର ସେବର୍ ା ାନରୁ ଡାକି କେହ,
4 “େଯଉଁ ଜଣ ଅେବାଧ, େସ ଏଠାକୁ ଆସୁ;”
ପୁଣି, େଯଉଁ ଜନ ନିେବର୍ ାଧ, ତାହାକୁ େସ କେହ,
5 “ଆସ, େମାହର ଭକ୍ଷ୍ୟ େଭାଜନ କର
ଓ େମାହର ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର।
6େହଅେବାଧ େଲାକମାେନ,ଅେବାଧମାନ ରସ ପରିତ୍ୟାଗକରି

ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର;
ପୁଣି, ସୁବିେବଚନାର ପଥେର ଚାଲ।”
7 େଯ ନି କକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, େସ ଆେପ ଲ ା ପାଏ;
ପୁଣି, େଯ ଦୁ କୁ ଅନୁେଯାଗ କେର, େସ ନିେଜ କଳ ପାଏ।
8 ନି କକୁ ଅନୁେଯାଗ କରନାହିଁ,କେଲ, େସ ତୁ କୁ ଘୃଣା କରିବ,
ଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କର, ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରିବ।
9ଜ୍ଞାନୀକୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ, େସ ଆହୁ ରି ଜ୍ଞାନବାନ େହବ,
ପୁଣି, ଧାମ କକୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, ତାହାର ପାି ତ୍ୟ ବୃ ି ପାଇବ।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆର ,
ପୁଣି, ଧମର୍ ରୂ ପ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସୁବିେବଚନା ଅେଟ।
11 େଯେହତୁ େମାʼ ାରା ତୁ ର ଦିନ ବୃି ପାଇବ,
ପୁଣି, ତୁ ଆୟୁ ର ବଷର୍ ବଢ଼ିବ।
12ତୁ େ ଜ୍ଞାନୀ େହେଲ, ଆପଣା ନିମେ ଜ୍ଞାନୀ େହବ;
ଯଦି ନି ା କର, ଆେପ ତାହା େବାହିବ।
13ଅଜ୍ଞାନା ୀେଲାକ କଳିହୁ ଡ଼ୀ;
େସ ଅେବାଧ ଓ କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ।
14 େସ ଆପଣା ଗୃହର ାର ନିକଟେର
ଓ ନଗରର ଉ ାନେର ଆସନ ପାରି ବେସ।
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15େସ ନିକଟେଦଇ ନିଜ ନିଜପଥେରସଳେଖ ଯିବାରପଥିକମାନ ୁ
ଡାକି କେହ,

16 “େଯ ଅେବାଧ, େସ ଏଠାକୁ ଆସୁ”
ବୁ ି ହୀନ େଲାକକୁ େସ ଏହି କଥା କେହ,
17 “େଚୗଯର୍ ୍ୟଜଳ ମି
ଓ େଗାପନ ଅ ସୁ ାଦୁ।”
18 ମାତ୍ର େସହି େଲାକ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ, ମୃତ େଲାକମାେନ

େସଠାେର ଥାʼ ି ,
ପୁଣି, ତାହାର ନିମି ତଗଣ ପାତାଳର ଗଭୀର ାନେର ଅଛି ।

10
ଶେଲାମନ ହିେତାପେଦଶ

1ଶେଲାମନ ର ହିେତାପେଦଶ।
ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ପିତାର ଆନ ଜନ୍ମ ାଏ;
କି ୁ ହୀନବୁ ି ପୁତ୍ର ତାହା ମାତାର େଶାକର କାରଣ।
2 ଦୁ ତା-ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଧାମ କତା ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ ଉ ାର କେର।
3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କର ପ୍ର ାଣକୁ କୁ୍ଷଧାେର କ୍ଷୀଣ େହବାକୁ େଦେବ

ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସ ଦୁ ର କାମନା ସଫଳ କରି ନାହିଁ।
4 େଯଉଁ େଲାକ ଶିଥିଳ ହ େର କମର୍ କେର, େସ ଦରିଦ୍ର ହୁ ଅଇ;
ମାତ୍ର କମର୍ ଶୀଳର ହ ଧନବାନ କେର।
5ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳେର େଯ ସ ୟ କେର, େସ ବୁି ମାନ ପୁତ୍ର ;
ମାତ୍ର ଫସଲ ସମୟେର େଯ ନିଦି୍ର ତ ଥାଏ, େସହି ପୁତ୍ର ଲ ାଜନକ।
6ଧାମ କର ମ କେର ଆଶୀବର୍ ାଦ ବେ ର୍ ;
ମାତ୍ର ଦୁ ର ମୁଖ େଦୗରା ୍ୟ ଢାେ ।
7ଧାମ କର ରଣ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁ ର ନାମ ପଚିଯିବ।
8 େଯ ଅ ଃକରଣେର ଜ୍ଞାନୀ, େସ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ର ହଣ କରିବ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ପତିତ େହବ।
9ସରଳାଚାରୀ ନିଭର୍ ୟେର ଚାେଲ,
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ମାତ୍ର ବକ୍ର ଗାମୀ ଜଣା ପଡ଼ିବ।
10 େଯ ଆଖିେର ଠାର ମାେର, େସ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ାଏ,
ପୁଣି, ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତିତ େହବ।
11ଧାମ କର ମୁଖ ଜୀବନର ନିଝର୍ ର,
ମାତ୍ର ଦୁ ର ମୁଖ େଦୗରା ୍ୟ ଢାେ ।
12 ହିଂସା କଳି ଜନ୍ମ ାଏ,
ମାତ୍ର େପ୍ର ମ ସବୁ ଅଧମର୍ ଢାେ ।
13 ସୁବିେବକୀର ଓ େର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ,
ମାତ୍ର ନିେବର୍ ାଧର ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼ି।
14ଜ୍ଞାନୀମାେନ ବିଦ୍ୟା ସ ୟ କରି ,
ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖ ଉପି ତ ବିନାଶ ରୂ ପ।
15ଧନୀର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର,
ଦରିଦ୍ର ମାନ ଦରିଦ୍ର ତା େସମାନ ର ବିନାଶ।
16ଧାମ କର ପରିଶ୍ର ମ ଜୀବନଜନକ,
ପୁଣି, ଅଧାମ କର ଆୟ ପାପଜନକ।
17ଉପେଦଶ େଯ ମାେନ, େସ ଜୀବନ-ପଥେର ଚାେଲ;
ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ ତ୍ୟାଗ କେର, େସ ଭ୍ର ା ହୁ ଏ।
18 େଯ ହିଂସା ଆ ାଦନ କେର, ତାହାର ଓ ାଧର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ;
ପୁଣି, େଯ ଅପବାଦ ରଚନା କେର, େସ ଅଜ୍ଞାନ।
19ବହୁ ବାକ୍ୟେର ଅଧମର୍ ର ଅଭାବ ନ ଥାଏ,
ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା ଓ ାଧରକୁ ଦମନ କେର, େସ ବୁି ମାନ।
20ଧାମ କର ଜି ା ମେନାନୀତ ରୂ ପା ତୁ ଲ୍ୟ,
ମାତ୍ର ଦୁ ର ହୃ ଦୟ ଅ ମୂଲ୍ୟ।
21ଧାମ କର ଓ ାଧର ଅେନକ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କେର,
ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନମାେନ ନିେବର୍ ାଧତା ସକାଶୁ ମରି ।
22ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ଧନବାନ କେର,
ପୁଣି, େସ ତାହା ସ େର ଦୁଃଖ େଯାଗ କରି ନାହିଁ।
23 କୁକି୍ର ୟା କରିବାର ଅଜ୍ଞାନର େକୗତୁ କ,
େସହିପରି ଜ୍ଞାନ ବୁ ି ମାନ େଲାକର।
24 ଦୁ େଲାକ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା ହିଁ ତାହା ପ୍ର ତି;
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ମାତ୍ର ଧାମ କର ମେନାବା ା ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ।
25 ଘୂ ବାୟୁ ବହିେଲ ଦୁ ଆଉ ନ ଥାଏ,
ମାତ୍ର ଧାମ କ ଅନ କାଳ ାୟୀ ମୂଳଦୁଆ ରୂ ପ।
26 େଯପରି ଦ କୁ କଟୁ ରସ ଓ ଚକୁ୍ଷକୁ ଧୂଆଁ,
େସପରି ଆପଣା େପ୍ର ରକମାନ ପ୍ର ତି ଅଳସୁଆ।
27ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢ଼ାଏ,
ମାତ୍ର ଦୁ ର ବଷର୍ ଊଣା କରାଯିବ।
28ଧାମ କର ଆଶା ଆନ ଜନକ େହବ,
ମାତ୍ର ଦୁ ର ଭରସା କ୍ଷୟ ପାଇବ।
29ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଥ ସରଳାଚାରୀମାନ ପ୍ର ତି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼;
ମାତ୍ର କୁକମର୍ କାରୀମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ବିନାଶଜନକ।
30ଧାମ କ େକେବ େହଁ ଘୁ ା ଯିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଦୁ େଦଶବାସୀ େହବ ନାହିଁ।
31ଧାମ କର ମୁଖ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ାଏ,
ମାତ୍ର କୁଟିଳବାଦୀ ଜି ା ଉି େହବ।
32ଧାମ କର ଓ ାଧର ତୁ ି କର କଥା ଜାେଣ,
ମାତ୍ର ଦୁ ର ମୁଖ କୁଟିଳ କଥା କେହ।

11
1ଅଯଥାଥର୍ ନିି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଘୃଣା ବିଷୟ।

ମାତ୍ର ଯଥାଥର୍ ବଟଖରା ତାହା ର ତୁ ି କର।
2ଅହ ାର ଆସି େଲ ଲ ା ଆେସ;
ମାତ୍ର ନମ୍ର ଶୀଳ େଲାକଠାେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ।
3ସରଳାଚାରୀମାନ ସରଳତା େସମାନ ୁ ପଥ େଦଖାଇବ,
ମାତ୍ର ବି ାସଘାତକମାନ କୁଟିଳାଚରଣ େସମାନ ୁ ନାଶ କରିବ।
4ପରେମ ର େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ଧନ ନି ଳ,
ମାତ୍ର ଧାମ କତା ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କେର।
5ସାଧୁର ଧାମ କତା ତାହାର ପଥ ନିେ ର୍ ଶ କରିବ,
ମାତ୍ର ଦୁ ଆପଣା ଦୁ ତାେର ନିପାତିତ େହବ।
6ସରଳ େଲାକ ର ଧାମ କତା େସମାନ ୁ ଉ ାର କେର,
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ମାତ୍ର ବି ାସଘାତକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କୁଅଭିଳାଷେର ଧରା
ପଡ଼ିେବ।

7 ଦୁ ମେଲ, ତାହାର ଭରସା ନ ହୁ ଏ
ଓ ଅଧାମ କମାନ ର ଆଶା ବିନ ହୁ ଏ।
8ଧାମ କ ଦୁଃଖରୁ ଉ ାର ପାଏ,
ପୁଣି, ଦୁ ତାହା ବଦେଳ ତହିଁକୁ ଆେସ।
9ଭି ହୀନ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖେର ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ନାଶ କେର,
ମାତ୍ର ଧାମ କ ଜ୍ଞାନେର ଉ ାର ପ୍ର ା ହୁ ଏ।
10ଧାମ କର ମ ଳ େହେଲ, ନଗର ଆନ କେର;
ପୁଣି, ଦୁ ର ବିନାଶ େହେଲ, ଜୟ ନି ହୁ ଏ।
11ସରଳ େଲାକର ଆଶୀବର୍ ାଦେର ନଗର ଉ ତ ହୁ ଏ,
ମାତ୍ର ଦୁ େଲାକର ମୁଖେର ତାହାର ନିପାତ ହୁ ଏ।
12 େଯ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ତୁ କେର, େସ ନିେବର୍ ାଧ;
ମାତ୍ର ବୁ ି ମାନ ତୁ ନି େହାଇ ରେହ।
13 େଯ ଖଚୁ ଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ ଗୁ କଥା ପ୍ର କାଶ କେର,
ମାତ୍ର ଯାହାର ବି ମନ, େସ କଥା ଗୁ େର ରେଖ।
14 ସୁପରାମଶର୍ ଅଭାବେର ଜାତିର ପତନ ହୁ ଏ,
ପୁଣି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରାମଶର୍ ଦାତା ଉପେର ଜାତିର ନିରାପ ା*

ନିଭର୍ ର କେର।
15ଅଜଣା େଲାକ ପାଇଁ େଯ ମଧ୍ୟ ହୁ ଏ, େସ ଅବଶ୍ୟ େ ଶ ପାଏ;
ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ େହବାକୁ େଯ ଘୃଣା କେର, େସ ନିରାପଦେର ଥାଏ।
16ଅନୁଗ୍ର ହଜନିକା ୀ େଗୗରବ ଧରି ରେଖ,
ପୁଣି, ଉପଦ୍ର ବୀ େଲାେକ ସ ି ଧରି ରଖି ।
17ଦୟାଳୁ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ହିତ କେର;
ମାତ୍ର େଯ ନି ର୍ ୟ, େସ ଆପଣା େଦହକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ।
18 ଦୁ େଲାକ ମିଥ୍ୟା ଉପା ର୍ ନ କେର,
ମାତ୍ର େଯ ଧମର୍ ବୀଜ ବୁେଣ, ତାହାର ନିି ତ ପୁର ାର ଅଛି।
19 େଯଉଁ େଲାକ ଧାମ କତାେର ଅଟଳ ଥାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଇବ;
* 11:14 ନିରାପ ା ଜୟ



ହିେତାପେଦଶ 11:20 xxvi ହିେତାପେଦଶ 11:31

ପୁଣି, କୁକମର୍ ର ପେଛ େଯ ଧାଏଁ, େସ ଆପଣା ମୃତୁୁ ୍ୟ ଘଟାଏ।
20 କୁଟିଳମନା େଲାେକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଘୃଣାପାତ୍ର ,
ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାେନ ତାହା ର ତୁ ି କର।
21ମ େଲାକ ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ† େହଁ ଅଦି ତ େନାହିେବ,
ମାତ୍ର ଧାମ କର ବଂଶ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େହେବ।
22 ଘୁଷୁରିର େଥାମଣିେର େଯପରି ସୁବ ର୍ ନଥ,
େସପରି ସୁବିଚାରତ୍ୟାଗିନୀ ରୂ ପବତୀ ୀ।
23ଧାମ କମାନ ବା ାର ଫଳ େକବଳ ମ ଳ,
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ଭରସାର ଫଳ େକ୍ର ାଧ।
24 େକହି େକହି ବିତରଣ କରି ଆହୁ ରି ବଢ଼ି ,
ପୁଣି, େକହି େକହି ଉଚିତ ବ୍ୟୟ ଅ ୀକାର କେଲ େହଁ ତହିଁରୁ

େକବଳ ଅଭାବ ଜେନ୍ମ ।
25ଦାନଶୀଳ ପ୍ର ାଣୀ ପରିତୃ େହବ,
ଆହୁ ରି, ଜଳେସଚନକାରୀ ଆେପ ମଧ୍ୟ ଜଳେର େସଚିତ େହବ।
26 ଶସ୍ୟ େଯ ଅଟକ କରି ରେଖ, ତାହାକୁ େଲାକମାେନ ଅଭିଶାପ

େଦେବ,
ମାତ୍ର େଯଉଁ ବ୍ୟି ତାହା ବିକ୍ର ୟ କେର, ତାହାର ମ କେର

ଆଶୀବର୍ ାଦ ବେ ର୍ ।
27 େଯଉଁ ବ୍ୟି ଯ େର ହିତ େଚ ା କେର, େସ ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଏ,
ପୁଣି େଯ ପରର ମ କରିବାକୁ େଖାେଜ, ତାହା ପ୍ର ତି ତାହା ହିଁ

ଘଟିବ।
28ଆପଣା ଧନେର େଯ ନିଭର୍ ର ରେଖ, େସ ପତିତ େହବ;
ମାତ୍ର ଧାମ କ େଲାକ ସେତଜ ପତ୍ର ପରି ପ୍ର ଫୁ େହବ।
29ଆପଣାପରିବାରକୁ େଯ ଦୁଃଖ ଦିଏ, େସବାୟୁ ରୂ ପଅଧିକାରପାଏ;
ପୁଣି, ଅଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟି ର ଦାସ େହବ।
30ଧାମ କର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଅେଟ,
ପୁଣି, େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, େସ ଅନ୍ୟମାନ ର ଆ ା ଲାଭ କେର।
31 େଦଖ, ପୃଥିବୀେର ଧାମ କଗଣ ହିଁ ପ୍ର ତିଫଳ ପାʼ ି ,
େତେବ ଦୁ ଓ ପାପୀଗଣ କʼଣ ତେତାଧିକ ପାଇେବ ନାହିଁ?
† 11:21 ମ େଲାକ ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ ଏହା ନିି ତ େଯ
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1 େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁଶାସନ ଭଲ ପାଏ, େସ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ପାଏ;
ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର, େସ ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ।
2ସତ୍ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବ,
ମାତ୍ର କୁକ ନାକାରୀକୁ େସ େଦାଷୀ କରିେବ।
3 ଦୁ ତା ାରା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସୁି ର େହବ ନାହିଁ,
କି ୁ ଧାମ କର ମୂଳ େକେବ ଘୁ ା ଯିବ ନାହିଁ।
4 ଗୁଣବତୀ ୀ ଆପଣା ାମୀର ମୁକୁଟ ରୂ ପ;
ମାତ୍ର ଲ ାଦାୟିନୀ ୀ ତାହାର ହାଡ଼ସବୁର କ୍ଷୟ ରୂ ପ।
5ଧାମ କମାନ ର ସଂକ ଯଥାଥର୍ ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ର ପରାମଶର୍ ପ୍ର ବ ନାଯୁ ।
6 ଦୁ ମାେନ ର ପାତ କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସି ବାର କଥା କହି ,
ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନ ର ମୁଖ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କେର।
7 ଦୁ ମାେନ ଉ ାଟିତ େହାଇ ଆଉ ନ ଥାଆି ,
ମାତ୍ର ଧାମ କମାନ ର ଗୃହ ାୟୀ େହବ।
8ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସୁବୁ ି ଅନୁସାେର ପ୍ର ଶଂସା ପାଇବ,
ମାତ୍ର ଯାହାର କୁଟିଳ ଅ ଃକରଣ, େସ ତୁ ୀକୃତ େହବ।
9 େଯଉଁ େଲାକ ତୁ ୀକୃତ, ଆଉ ଯାହାର ଦାସ ଅଛି,
େସ ଖାଦ୍ୟହୀନ ଆ ପ୍ର ଶଂସୀଠାରୁ େଶ୍ର ।
10ଧାମ କ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପଶୁର ପ୍ର ାଣକୁ ଆଦର କେର,
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ର କରୁ ଣା ନି ୁର।
11 େଯ ଆପଣା ଭୂ ମି ଚାଷ କେର, େସ ଯେଥ ଆହାର ପାଇବ;
ମାତ୍ର େଯ ଅସାର ବିଷୟେର ପ୍ର ବୃ ହୁ ଏ, େସ ବୁି ହୀନ।
12 ଦୁ େଲାକ କୁକମର୍ କାରୀମାନ ଜାଲକୁ େଲାଭ କେର;
ମାତ୍ର ଧାମ କର ମୂଳ ଫଳଦାୟକ।
13 ଦୁ ଆପଣା ଓ ର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଫା େର ପଡିଥାଏ,
ମାତ୍ର ଧାମ କ ଦୁଃଖରୁ ଉ ାର ପାଇବ।
14ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖର ଫଳ ାରା ମ ଳେର ପରିତୃ େହବ,
ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟର ହ କୃତ କମର୍ ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ।
15ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ତାହାର ନିଜ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ ;
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ମାତ୍ର େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, େସ ପରାମଶର୍ ଶୁେଣ।
16ଅଜ୍ଞାନର ବିରି ହଠାତ୍ ପ୍ର କାଶ ପାଏ;
ମାତ୍ର ଚତୁ ର େଲାକ ଲ ା ଢାେ ।
17ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ର କାଶ କେର;
ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ପ୍ର ବ ନା ପ୍ର କାଶ କେର।
18କାହାର କାହାର ବାଚାଳତା ଖ ାଘାତ ପରି;
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀର ଜି ା ା ୍ୟଜନକ।
19ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ େହବ;
ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜି ା ପଲକ ମାତ୍ର ।
20ଅନି ଚି ାକାରୀର ହୃ ଦୟେର ପ୍ର ବ ନା ଥାଏ;
ମାତ୍ର ଶାି -ପରାମଶର୍ ଦାତାମାନ ର ଆନ ହୁ ଏ।
21ଧାମ କ ପ୍ର ତି େକୗଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଦୁ େଲାକ ଅନି େର ପରିପୂ ର୍ େହବ।
22 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୃଣା ବିଷୟ;
ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି , େସମାେନ ତାହା ର

ତୁ ି କର।
23ଚତୁ ର େଲାକ ଜ୍ଞାନ ଆ ାଦନ କେର;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ମାନ ର ମନ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ର କାଶ କେର।
24କମର୍ ଶୀଳର ହ କ ର୍ୃ କରିବ;
ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ େଲାକ େବଠି କରିବ।
25ମନୁଷ୍ୟର ଚି ା ମନକୁ ନତ କେର;
ମାତ୍ର ମ ଳର ବାକ୍ୟ ତାହାର ହରଷ ଜନ୍ମ ାଏ।
26ଧାମ କ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ପଥଦଶର୍ କ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ପଥ େସମାନ ୁ ଭୁ ଲାଏ।
27ଅଳସୁଆ ମୃଗୟାେର ଧରିଲା ପଶୁକୁ ପାକ କେର ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସ ି ପରିଶ୍ର ମୀର ପକ୍ଷେର।
28 ଧାମ କତାରୂ ପ ପଥେର ଜୀବନ ଥାଏ; ପୁଣି, ତହିଁର ଗମନ-

ମାଗର୍ େର ମୃତୁୁ ୍ୟ ନ ଥାଏ।
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ଜ୍ଞାନବାନ

1ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁେଣ;
ମାତ୍ର ନି କ ଅନୁେଯାଗ ଶୁେଣ ନାହିଁ।
2ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖର ଫଳ ାରା ମ ଳ େଭାଗ କେର;
ମାତ୍ର ବି ାସଘାତକର ପ୍ର ାଣ େଦୗରା ୍ୟ େଭାଗ କେର।
3 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖେର ପ୍ର ହରୀ ରେଖ, େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ

ରକ୍ଷା କେର;
ମାତ୍ର େଯେକହି ଚି ା ନ କରି କଥା କେହ, ତାହାର ବିନାଶ େହବ।
4ଅଳସୁଆ ମନେର ବା ା କେଲ େହଁ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର କମର୍ ଶୀଳ ପ୍ର ାଣ ହୃ ପୁ େହବ।
5ଧାମ କ େଲାକ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କେର;
ମାତ୍ର ଦୁ େଲାକ ଦୁଗର୍ ରୂ ପ, ଆଉ େସ ଲ ା େଭାଗ କେର।
6ଧାମ କତା ସରଳ-ପଥଗାମୀକୁ ରକ୍ଷା କେର;
ମାତ୍ର ଦୁ ତା ପାପୀକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଏ।
7 େକହି ଆପଣାକୁ ଧନୀ େଦଖାଏ, କି ୁ ତାହାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ;
େକହି ବା ଆପଣାକୁ ଦରିଦ୍ର େଦଖାଏ, କି ୁ ତାହାର ମହାଧନ ଅଛି।
8ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ତାହାର ପ୍ର ାଣର ପ୍ର ାୟି ରୂ ପ;
ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର େଲାକ ଧମକ ଶୁେଣ ନାହିଁ।
9ଧାମ କର ଦୀି ଆନ କେର;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ର ପ୍ର ଦୀପ ନିଭାଯିବ।
10ଅହ ାରରୁ େକବଳ କଳି ଉ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ସୁପରାମଶର୍ -ଗ୍ର ାହକଠାେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି।
11 ମିଥ୍ୟାେର ପ୍ର ା ଧନ କ୍ଷୟ ପାଇବ,
ମାତ୍ର ହ େର ଅଜ ତ ଧନ ବଢ଼ିଯିବ।
12ଆଶାସି ି ର ବିଳ ମନର ପୀଡ଼ାଜନକ;
ମାତ୍ର ବା ାର ସି ି ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ରୂ ପ।
13 େଯଉଁ େଲାକ ଉପେଦଶ ତୁ କେର, େସ ଆପଣା ଉପରକୁ

ବିନାଶ ଆେଣ;
ମାତ୍ର େଯ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କେର, େସ ପୁର ାର ପ୍ର ା େହବ।
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14 ମୃତୁ ୍ୟର ଫା ରୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ
ଜ୍ଞାନବାନ ର ବ୍ୟବ ା ଜୀବନ-ଝର ରୂ ପ ଅେଟ।
15 ସୁବୁ ି ର ଫଳ ଅନୁଗ୍ର ହ,
ମାତ୍ର ବି ାସଘାତକର ପଥ କଠିନ ଅେଟ।
16ପ୍ର େତ୍ୟକ ଚତୁ ର େଲାକ ବୁି େର କମର୍ କେର;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ଅଜ୍ଞାନତା ବି ାର କେର।
17 ଦୁ ବା ର୍ ାବାହକ ଆପଦେର ପେଡ଼;
ମାତ୍ର ବି ଦୂତ ା ୍ୟଜନକ।
18 େଯଉଁ ଜନ ଶାସନ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର, େସ ଦରିଦ୍ର ତା ଓ ଲ ା ପାଏ;
ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ େଘେନ, େସ ମଯର୍ ୍ୟାଦା ପାଇବ।
19ବା ାସି ି ପ୍ର ାଣକୁ ମି ଲାେଗ;
ପୁଣି, ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମୂଖର୍ େଲାକର ଘୃଣା ବିଷୟ।
20ଜ୍ଞାନୀ ସ େରଗମନାଗମନକର,ତହିଁେରତୁ େ ଜ୍ଞାନୀ େହବ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ମାନ ର ସ ୀ େ ଶ ପାଇବ।
21ପାପୀମାନ ପେଛ ମ େଗାଡ଼ାଏ;
ମାତ୍ର ଧାମ କମାନ ୁ ମ ଳରୂ ପ ପୁର ାର ଦ େହବ।
22ଉ ମ େଲାକ ଆପଣା େପୗତ୍ର ମାନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଯାଏ;
ମାତ୍ର ପାପୀର ଧନ ଧାମ କମାନ ପାଇଁ ସି ତ ହୁ ଏ।
23ଦରିଦ୍ର ର ଚାଷ ାରା ଖାଦ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ସକାଶୁ କାହାର କାହାର ବିନାଶ ହୁ ଏ।
24 େଯ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତଟି କେର, େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ

ଘୃଣା କେର;
ପୁଣି େଯ ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କେର, େସ ଯଥାକାଳେର ଶାି ଦିଏ।
25ଧାମ କ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ତୃ ି ପଯର୍ ୍ୟ ଖାଏ,
ମାତ୍ର ପାପୀର ଉଦର ଅତୃ ଥାଏ।

14
1ଜ୍ଞାନବତୀ ୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁେ ;
ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ହ େର ତାହା ଭାି ପକାଏ।
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2 େଯ ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ କେର, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ
କେର;

ମାତ୍ର ବିପଥଗାମୀ ତାହା ୁ ତୁ କେର।
3ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖେର ଅହ ାରର େଠ ା ଥାଏ;
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ ଓ ାଧର େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କେର।
4 େଗାରୁ ନ ଥିେଲ, କୁ ନିମର୍ ଳ ଥାଏ;
ପୁଣି, େଗାରୁ ର ବଳେର ବହୁ ସ ି ଉ ହୁ ଏ।
5 ବି ସାକ୍ଷୀ ମିଥ୍ୟା କେହ ନାହିଁ;
କି ୁ ଅସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ମିଥ୍ୟା ଉ ାରଣ କେର।
6 ନି କ ଜ୍ଞାନ େଖାଜିେଲ ପାଏ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ବୁ ି ମାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ସହଜ।
7 ମୂଖର୍ ନିକଟକୁ ଗେଲ,
ତୁ େ ତାହାର ଜ୍ଞାନଯୁ ଓ ାଧର େଦଖିବ ନାହିଁ।
8ଆପଣା ପଥ ବିେବଚନା କରିବା ଚତୁ ର େଲାକର ଜ୍ଞାନ;
ମାତ୍ର ପ୍ର ବ ନା ମୂଖର୍ ମାନ ର ଅଜ୍ଞାନତା ମାତ୍ର ।
9ଅଜ୍ଞାନମାେନ େଦାଷକୁ େକୗତୁ କ ମଣି ;
ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅନୁଗ୍ର ହ ଥାଏ।
10ଅ ଃକରଣ ଆପଣାର ତି ତା ଜାେଣ;
ପୁଣି, ଅପରିଚିତ େଲାକ ତାହାର ଆନ େର ଭାଗୀ ହୁ ଏ ନାହିଁ।
11 ଦୁ ମାନ ଗୃହ ନିପାତ େହବ;
ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନ ତ ୁ ଉ ତ େହବ।
12ମନୁଷ୍ୟର ଦୃି େର େକୗଣସି େକୗଣସି ପଥ ସରଳ େଦଖାଯାଏ;
ମାତ୍ର ତାହାର େଶଷେର ମୃତୁ ୍ୟର ପଥ ଥାଏ।
13ହାସ୍ୟକାଳେର ମଧ୍ୟ ମେନାଦୁଃଖ ହୁ ଏ;
ପୁଣି, ଆନ ର େଶଷ େଶାକ।
14 ଅ ଃକରଣେର ବିପଥଗାମୀ ଆପଣା ଆଚରଣର ଫଳେର

ପରିପୂ ର୍ େହବ;
ପୁଣି, ଉ ମ େଲାକ ଆପଣାରୁ ପରିତୃ େହବ।
15 ନିେବର୍ ାଧ େଲାକ ସବୁ କଥା ବି ାସ କେର;
ମାତ୍ର ଚତୁ ର େଲାକ ଆପଣାର ସବୁ ଗତି ଭଲ କରି ବୁେଝ।
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16ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ସତକର୍ ଥାଏ* ଓ ମ କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ େଲାକ ଦାି କଭାବ ବହି ଦୁଃସାହସୀ ହୁ ଏ।
17 େଯ ହଠାତ୍ େକ୍ର ାଧୀ, େସ ଅଜ୍ଞାନର କମର୍ କେର;
ପୁଣି, କୁକ ନାକାରୀ ନିେବର୍ ାଧ ମନୁଷ୍ୟ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ।
18ଅସତକର୍ େଲାକମାେନ ଅଜ୍ଞାନତାରୂ ପ ଅଧିକାର ପାʼ ି ;
ମାତ୍ର ଚତୁ ର େଲାେକ ଜ୍ଞାନରୂ ପ ମୁକୁଟେର ବିଭୂ ଷିତ ହୁ ଅି ।
19ମ େଲାେକ ଉ ମ େଲାକମାନ ଛାମୁେର
ଓ ଦୁ ମାେନ ଧାମ କଗଣର ାରେର ଦ ବତ କରି ।
20ଦରିଦ୍ର ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ହିଁ ଘୃଣିତ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ଧନବାନର ଅେନକ ବୁ ଥାʼ ି ।
21 େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ତୁ େବାଧ କେର, େସ ପାପ କେର;
ମାତ୍ର େଯଉଁ ଜନ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
22ଅନି ଚି ାକାରୀଗଣ କʼଣ ଭ୍ର ା ହୁ ଅି ନାହିଁ?
ମାତ୍ର ମ ଳ ଚି ାକାରୀଗଣ ପ୍ର ତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ବେ ର୍ ।
23ସବୁ ପ୍ର କାର ପରିଶ୍ର ମେର ଫଳ ଅଛି;
ପୁଣି, ଓ ାଧରର କଥାମାତ୍ର େକବଳ ଦରିଦ୍ର ତାେର ପ୍ର ବ ର୍ ାଏ।
24ଜ୍ଞାନୀମାନ ମୁକୁଟ େସମାନ ର ଧନ;
ପୁଣି, ମୂଖର୍ ମାନ ର ଅଜ୍ଞାନତା େକବଳ ଅଜ୍ଞାନତା।
25ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କେର;
ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ର ବ ନାଜନକ।
26ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବି ାସଭୂ ମି;
ଆଉ, ତାହା ସ ାନମାେନ ଆଶ୍ର ୟ ାନ ପାଇେବ।
27 ମୃତୁ ୍ୟର ଫା ରୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନର ଝର ରୂ ପ।
28ପ୍ର ଜା ବାହୁ ଲ୍ୟେର ରାଜାର ସ ମ;
ପୁଣି, ପ୍ର ଜା ଅଭାବେର ଭୂ ପତିର ବିନାଶ।
29 େଯ େକ୍ର ାଧ କରିବାେର ଧୀର, େସ ବଡ଼ ବୁି ମାନ;
ପୁଣି, ହଠାତ୍ େକ୍ର ାଧୀ ଅଜ୍ଞାନତାରୂ ପ ଜା େଟେକ।

* 14:16 ସତକର୍ ଥାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେର
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30ଶା ଅ ଃକରଣ େଦହର ଜୀବନ ରୂ ପ;
ପୁଣି, ଈଷର୍ ା ହାଡ଼ର କ୍ଷୟ ରୂ ପ।
31 େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କେର, େସ ତାହାର

ସୃି କ ର୍ ା ୁ ନି ା କେର;
ପୁଣି, େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ତାହା ୁ ଆଦର କେର।
32 ଦୁ େଲାକ ଆପଣା ମ କମର୍ େର ବିନାଶ ହୁ ଏ,
ମାତ୍ର ମରଣକାଳେର ଧାମ କର ଆଶ୍ର ୟ ଥାଏ।
33ଜ୍ଞାନ ବୁି ମାନର ହୃ ଦୟେର ଥାଏ;
ପୁଣି, ମୂଖର୍ ର ଆ ରିକ ଭାବ ଜଣାଯିବ।
34ଧାମ କତା ରାଜ୍ୟର ଉ ତି ଜନ୍ମ ାଏ;
ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ।
35 ବୁ ି ମାନ ଦାସ ରାଜା ର ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର ;
ପୁଣି, େଯ ଲ ା ଜନ୍ମ ାଏ, ତାହା ପ୍ର ତି େସ େକ୍ର ାଧ କରି ।

15
1 େକାମଳ ଉ ର େକ୍ର ାଧକୁ ଦମନ କେର;
ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ େକାପ ଜନ୍ମ ାଏ।
2ଜ୍ଞାନୀମାନ ଜି ା ପ୍ର କୃତ ରୂ େପ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟ କେର;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ମାନ ର ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଉ ାର କେର।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଚକୁ୍ଷ ସବୁଠାେର ଥାଇ ଅଧମ
ଓ ଉ ମ େଲାକ ୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କେର।
4ଶା ଜି ା ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ରୂ ପ;
ପୁଣି, କୁଟିଳ ଜି ା ଆ ା ଭ କେର।
5ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣା ପିତାର ଶାସନ େହଳା କେର;
ପୁଣି, ଅନୁେଯାଗ େଯ େଘେନ, େସ ବୁି ପ୍ର ା ହୁ ଏ।
6ଧାମ କର ଗୃହେର ବହୁ ସ ି ଥାଏ;
ପୁଣି, ଦୁ ର ଆୟେର େ ଶ ଥାଏ।
7ଜ୍ଞାନବାନ ର ଓ ାଧର ବିଦ୍ୟା ବିତରଣ କେର;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ର ମନ େସପରି କେର ନାହିଁ।
8 ଦୁ ମାନ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅେଟ;
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ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ତାହା ର ତୁ ି କର।
9 ଦୁ ର ଗତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଘୃଣାର ବିଷୟ;
ମାତ୍ର ଧାମ କତାର ଅନୁଗାମୀକୁ େସ େପ୍ର ମ କରି ।
10 ବିପଥଗାମୀ ପ୍ର ତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଶାି ଘେଟ;
ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର, େସ ମରିବ।
11ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଗ୍ର ବ ର୍ ୀ ଥାଏ;
େତେବ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର ଅ ଃକରଣ କି ତେତାଧିକ ନୁେହଁ?
12 ନି କ ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ,
େସ ଜ୍ଞାନୀର ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ।
13ଆନି ତ ମନ ମୁଖକୁ ପ୍ର ଫୁ କେର;
ପୁଣି, ମନର େଶାକେର ଆ ା ଭ ହୁ ଏ।
14 ବୁ ି ମାନର ମନ ଜ୍ଞାନ େଖାେଜ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ମାନ ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଆହାର କେର।
15 ଦୁଃଖୀ େଲାକର ସବୁ ଦିନ ଅମ ଳ;
ମାତ୍ର େଯ ହୃ ଚି , ତାହାର ନିତ୍ୟ େଭାଜ।
16ଅଶାି ଯୁ ବହୁ ସ ି ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟଯୁ ଅ ତା ଭଲ।
17 ହିଂସା ସହିତ ହୃ ପୁ େଗାମାଂସ େଭାଜ ଅେପକ୍ଷା
େପ୍ର ମ ଥିବା ାନେର ଶାକା ଭଲ।
18 େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ କଳି ଜନ୍ମ ାଏ;
ପୁଣି, େକାପ କରିବାକୁ ଧୀର େଲାକ ବିବାଦ କ୍ଷା କେର।
19ଅଳସର ବାଟ କ ାବାଡ଼ ପରି,
ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀର ପଥ ରାଜଦା ତୁ ଲ୍ୟ କରାଯାଏ।
20ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ପିତାର ଆ ାଦ ଜନ୍ମ ାଏ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ଆପଣା ମାତାକୁ ତୁ କେର।
21 ନିେବର୍ ାଧ ପ୍ର ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଆନ ଜନକ;
ମାତ୍ର ବୁ ି ମାନ େଲାକ ଆପଣା ଗତି ସରଳ କେର।
22ମ ଣା ଅଭାବେର ସଂକ ବିଫଳ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ବହୁ ତ ମ ୀ ାରା ତାହା ି ରୀକୃତ ହୁ ଏ।
23ଆପଣା ମୁଖର ଉ ରେର ମନୁଷ୍ୟର ଆନ ହୁ ଏ,
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ପୁଣି ଯଥାକାଳର କଥା କିପରି ଉ ମ!
24ନୀଚି ତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ
ବୁ ି ମାନ େଲାକ ନିମେ ଜୀବନର ପଥ ଊ ର୍ ଗାମୀ।
25ଗବର୍ ୀ େଲାକର ଗୃହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇେବ;
ମାତ୍ର ବିଧବାର ସୀମା େସ ି ର କରିେବ;
26 କୁସଂକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଘୃଣାର ବିଷୟ;
ମାତ୍ର ମେନାହର କଥା ଶୁଚି।
27 େଲାଭୀ ଆପଣା ପରିଜନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ,
ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଲା ଘୃଣା କେର, େସ ବି ବ।
28ଧାମ କର ମନ ବିେବଚନା କରି ଉ ର ଦିଏ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ମୁଖ ମ କଥା ଢାଳି ପକାଏ।
29ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୁ ମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଆି ;
ପୁଣି, ଧାମ କମାନ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା େସ ଶୁଣି ।
30ଚକୁ୍ଷର ଦୀି ମନକୁ ଆନ ି ତ କେର;
ପୁଣି, ଉ ମ ସମାଚାର ହାଡ଼ର* ପୁି କେର।
31 େଯଉଁ କ ର୍ ଜୀବନଦାୟକ ଅନୁେଯାଗ ଶୁେଣ,
ତାହା ଜ୍ଞାନୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର।
32 େଯଉଁ େଲାକ ଶାସନ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ତୁ

କେର;
ମାତ୍ର ଅନୁେଯାଗ େଯ ଶୁେଣ, େସ ବୁି ପାଏ।
33ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନଜନକ ଉପେଦଶ;
ପୁଣି, ନମ୍ର ତା ସ ମର ସ ୁଖେର ଥାଏ।

16
1ଅ ଃକରଣର କ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଅେଟ;
ମାତ୍ର ଜି ାର ଉ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ।
2ମନୁଷ୍ୟର ସମ ଗତି ଆପଣା ଦୃି େର ନିମର୍ ଳ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ାମାନ ୁ େତୗଲି ।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତୁ ର କାଯର୍ ୍ୟ ସମପର୍ ଣ କର,

* 15:30 ହାଡ଼ର ଶରୀରକୁ
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ତହିଁେର ତୁ ର ସଂକ ି ରୀକୃତ େହବ।
4 ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବିଷୟକୁ ତହିଁର ନିଜ ଉେ ଶ୍ୟ ସାଧନ

ନିମେ କରିଅଛି ;
ଦୁ କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁ ନ ନିମେ ।
5ମନେର ଗବର୍ ୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଘୃଣିତ,
ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ େହଁ େସ ଅଦି ତ େନାହିବ।
6ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାେର ପାପର ପ୍ର ାୟି ହୁ ଏ,
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାେନ କୁକି୍ର ୟା ତ୍ୟାଗ

କରି ।
7ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ତୁ ି କର େହେଲ,
େସ ତାହାର ଶତମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ଶାି େର ବାସ କରାି ।
8ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ପ୍ର ଚୁ ର ଆୟରୁ
ଧାମ କତା ସହିତ ଅ ଭଲ।
9ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ କ ନା କେର;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ଗତି ନିରୂ ପଣ କରି ।
10ରାଜାର ଓ େର ଦିବ୍ୟ-ବାକ୍ୟ ଥାଏ,
ତାହାର ମୁଖ ବିଚାରେର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିବ ନାହିଁ।
11ଯଥାଥର୍ ବିଶା ଓ ଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଓ ଥଳୀେର ଥିବା ବଟଖରାସବୁ ତାହା ର କମର୍ ।
12 କୁକମର୍ କରିବାର ରାଜାମାନ ର ଘୃଣା ବିଷୟ;
େଯେହତୁ ଧାମ କତାେର ସି ଂହାସନ ି ରୀକୃତ ହୁ ଏ।
13ଧମର୍ ଯୁ ଓ ରାଜାମାନ ର ତୁ ି କର,
ପୁଣି, ଯଥାଥର୍ ବାଦୀକୁ େସମାେନ େପ୍ର ମ କରି ।
14ରାଜାର େକ୍ର ାଧ ମୃତୁ ୍ୟର ଦୂତ ପରି;
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତାହା ଶା କେର।
15ରାଜାର ପ୍ର ସ ବଦନେର ଜୀବନ ଥାଏ,
ପୁଣି ତାହାର ଅନୁଗ୍ର ହ େଶଷ ବଷର୍ ାର େମଘ ରୂ ପ।
16 ସୁନା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା,
ପୁଣି,ରୂ ପା ଅେପକ୍ଷା ବର ସୁବିେବଚନା ଲାଭ ମେନାନୀତ କରିବାର

କିପରି ଉ ମ!
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17ମ ତା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସରଳ େଲାକମାନ ର ରାଜଦା ,
େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପଥ ଜଗି ଚାେଲ, େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା

କେର।
18ଅହ ାର ସବର୍ ନାଶର ସ ୁଖେର ଥାଏ,
ପୁଣି, ଦାି କ ମନ ପତନର ସ ୁଖେର ଥାଏ।
19ଅହ ାରୀମାନ ସହିତ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭାଗ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଦୀନା ା ସହିତ ନମ୍ର େହବାର ଭଲ।
20 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମ ର ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେର,
େସ ମ ଳ ପାଏ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େଯ ନିଭର୍ ର କେର, େସ

ଧନ୍ୟ।
21ମନେର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ବୁି ମାନ ବିଖ୍ୟାତ ହୁ ଏ,
ପୁଣି, ଓ ାଧରର ମି ତା ପାି ତ୍ୟ ବଢ଼ାଏ।
22 ସଦ୍ ବୁ ି , ତାହା ପାଇଥିବା େଲାକ ପ୍ର ତି ଜୀବନର ଝର ରୂ ପ

ଅେଟ;
ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଜ୍ଞାନମାନ ର ଶାି ।
23ଜ୍ଞାନବାନ ର ହୃ ଦୟ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ,
ପୁଣି, ତାହାର ବାକ୍ୟ ପାି ତ୍ୟ ବଢ଼ାଏ।
24ମେନାହର ଭାଷା ମଧୁଚାକ ସଦୃଶ,
ତାହା ମନକୁ ସୁମି , ଅି କୁ ା ୍ୟ।
25ମନୁଷ୍ୟର ଦୃି େର େକୗଣସି େକୗଣସି ପଥ ସରଳ ଦିେଶ,
ମାତ୍ର ତହିଁର େଶଷେର ମୃତୁ ୍ୟର ପଥ ଥାଏ।
26ପରିଶ୍ର ମକାରୀର କୁ୍ଷଧା ତାହା ନିମେ ପରିଶ୍ର ମ କେର,
େଯେହତୁ ତାହାର ମୁଖ ତହିଁ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କେର।
27 ଦୁ େଲାକ ଅନି କ ନା କେର,
ପୁଣି, ତାହାର ଓ େର ଳ ା ଅି ପରି ଥାଏ।
28 କୁଟିଳ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ବୁେଣ,
ପୁଣି କେ ର୍ ଜପ ବିେଶଷ ମିତ୍ର ଗଣକୁ ବିଭି କେର।
29ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଭୁ ଲାଏ,
ପୁଣି, ତାହାକୁ କୁପଥେର କଢ଼ାଇ ନିଏ।
30 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ମୁେଦ,
େସ କୁଟିଳ ବିଷୟ କ ନା କରିବାକୁ ତାହା କେର;
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େଯ ଆପଣା ଓ ାଧରକୁ ଚିେପ, େସ ମ କମର୍ ସି କେର।
31ପ େକଶ େଶାଭାଜନକ ମୁକୁଟ,
ତାହା ଧମର୍ ପଥେର ପ୍ର ା ହୁ ଏ।
32 େଯ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, େସ ବୀର ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ର ;
ପୁଣି, େଯ ନିଜ ଆ ା ଉପେର କ ର୍ୃ କେର, େସ ନଗର ଜୟକାରୀ

ଅେପକ୍ଷା ଭଲ।
33 ଗୁଲିବା େକାଳେର ପକାଯାଏ,
ମାତ୍ର ତହିଁର ନି ି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ।

17
1 ବିବାଦଯୁ େଭାଜେର ପୂ ର୍ ଗୃହ ଅେପକ୍ଷା
ଶାି ସହିତ ଶୁଖିଲା ରୁ ଟି ଖେ ଭଲ।
2 େଯଉଁ ଦାସ ବୁ ି ପୂବର୍ କ ଚେଳ, େସ ଲ ାଦାୟୀ ପୁତ୍ର ଉପେର

କ ର୍ୃ କେର,
ପୁଣି, ଭାଇମାନ ସ େର ଅଧିକାରର ବା ପାଏ।
3 େକାୟିେର ରୂ ପାର ଓ ଉ ାଇେର ସୁନାର ପରୀକ୍ଷା ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅ ଃକରଣର ପରୀକ୍ଷା କରି ।
4 କୁକି୍ର ୟାକାରୀ େଲାକ ଦୁ ଓ ାଧରର କଥା ଶୁେଣ,
ପୁଣି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହିଂସ୍ର ଜି ାେର କ ର୍ ପାତ କେର।
5 େଯଉଁ େଲାକ ଦରିଦ୍ର କୁ ପରିହାସ କେର, େସ ତାହାର ସୃି କ ର୍ ା ୁ

ନି ା କେର;
ପୁଣି, ବିପଦେର େଯ ଆନ କେର, େସ ଅଦି ତ ରହିବ ନାହିଁ।
6ସ ାନଗଣର ସ ାନମାେନ ବୃ େଲାକମାନ ର ମୁକୁଟ;
ପୁଣି, ସ ାନମାନ ର େଗୗରବ େସମାନ ପିତୃ ଗଣ।
7ବାକ୍ ପଟୁ ଓ ମୂଢ଼ର ଅନୁପଯୁ ,
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ାଧର କୁଳୀନର ଅଧିକ ଅନୁପଯୁ ।
8ଗ୍ର ାହକର ଦୃି େର ଦାନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣି ତୁ ଲ୍ୟ,
ତାହା େଯଉଁ ଦିଗେର େଫେର, େସହି ଦିଗେର ସଫଳ ହୁ ଏ।
9 େଯ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କେର, େସ େପ୍ର ମ େଖାେଜ;
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ମାତ୍ର େଯ ପୁନଃ ପୁନଃ େଗାଟିଏ କଥା ଉ ାପନ କେର, େସ ବିେଶଷ
ମିତ୍ର ଗଣକୁ ଅଲଗା କେର।

10 ମୂଖର୍ କୁ ଶେହ ମାଡ଼ ଅେପକ୍ଷା
ବୁ ି ମାନ କୁ ପେଦ ଅନୁେଯାଗ ଅଧିକ କାେଟ।
11 ଦୁ ର୍ ନ େକବଳ ବିେଦ୍ର ାହ େଖାେଜ,
ଏଣୁ ତାହା ବିରୁ େର ନି ୁର ଦୂତ ପଠାଯିବ।
12 ଛୁଆହରା ଭ ୁ କୀ ପେଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ େଭଟୁ ,
ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତାେର ମ ମୂଖର୍ ନ େଭଟୁ ।
13 େଯଉଁ େଲାକ ଭଲ ବଦେଳ ମ କେର,
ତାହାର ଗୃହକୁ ମ େକେବ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ।
14କଳିର ଆର େକହି ବ କାଟି ଜଳ ଛାଡ଼ିେଦବା ପରି;
ଏଣୁ କ ଳ େହବା ପୂେବର୍ ବିବାଦ ଛାଡ଼।
15 େଯ ଦୁ କୁ ନିେ ର୍ ାଷ କେର ଓ େଯ ଧାମ କକୁ େଦାଷୀ କେର,
େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ସମାନ ରୂ େପ ଘୃଣିତ।
16ଜ୍ଞାନ କ୍ର ୟ କରିବା ନିମେ ମୂଖର୍ ହାତେର କାହିଁକି ଧନ ଥାଏ?
ତାହାର ତ ବୁି ନାହିଁ।
17ବୁ ସବୁେବେଳ େପ୍ର ମ କେର,
ପୁଣି ଭାଇ ଦୁ ର୍ ଶା କାଳ ନିମେ ଜାତ ଅେଟ।
18 ନିେବର୍ ାଧ େଲାକ ହାତ େଦଇ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ସାକ୍ଷାତେର ଲଗା ହୁ ଏ।
19 େଯ କଳି ଭଲ ପାଏ, େସ ଅପରାଧ ହିଁ ଭଲ ପାଏ;
ପୁଣି, େଯେକହି ଆପଣା ାର ଉ କେର, େସ ବିନାଶ େଖାେଜ।
20ଯାହାର କୁଟିଳ ଅ ଃକରଣ, େସ ମ ଳ ପାଏ ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଯାହାର ବକ୍ର ବାଦୀ ଜି ା, େସ ଆପଦେର ପେଡ଼।
21 ମୂଖର୍ ର ଜନ୍ମ ଦାତା ଆପଣାର େଶାକ ସ ୟ କେର;
ପୁଣି, ମୂଢ଼ର ପିତା ଆନ ପାଏ ନାହିଁ।
22ଆନି ତ ହୃ ଦୟ ଉ ମ ଔଷଧ;
ମାତ୍ର ଭ ଆ ା ଅି ସବୁକୁ ଶୁ କେର।
23 ଦୁ େଲାକ ବିଚାରର ମାଗର୍ ବ ା କରିବାକୁ
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ଅ ାରୁ ଲା ନିଏ।
24 ବୁ ି ମାନର ସ ୁଖେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ,
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ର ଦୃି ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା େର ଥାଏ।
25 ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର େଶାକ
ଓ ଆପଣା ଜନନୀର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁ ଏ।
26ଧାମ କକୁ ଶାି େଦବାର
ଅବା କୁଳୀନ େଲାକ ୁ େସମାନ ସରଳତା ସକାଶୁ ପ୍ର ହାରକରିବାର

ଉଚିତ ନୁେହଁ।
27 େଯ ଅ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ କେର, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ;
ପୁଣି, ଯାହାର ଶା ଆ ା, େସ ବୁି ମାନ।
28ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁ ନି େହେଲ, ଜ୍ଞାନବାନ ଗଣିତ ହୁ ଏ;
ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଓ ବ କେଲ, ବୁ ି ମାନ ଗଣିତ ହୁ ଏ।

18
1 େଯ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ କେର, େସ ଆପଣା ଇ େଚ ା

କେର
ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ତ ଜ୍ଞାନ ବିରୁ େର କ ଳ କେର।
2 ମୂଖର୍ େଲାକ ବୁି େର ସେ ାଷ ପାଏ ନାହିଁ,
େକବଳ ଆପଣା ମନର କଥା ପ୍ର କାଶ କରିବାେର ସେ ାଷ ପାଏ।
3 ଦୁ ଆସି େଲ ଅବଜ୍ଞା ଆେସ,
ପୁଣି, ଅପମାନ ସେ ଦୁନର୍ ାମ ଆେସ।
4ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ,
ପୁଣି, ଜ୍ଞାନର ଉ ି ାନ ଜଳେସ୍ର ାତ ସଦୃଶ।
5 ଦୁ ର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବାର
ଅବା ବିଚାରେର ଧାମ କ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ଭଲ ନୁେହଁ।
6 ମୂଖର୍ ର ଓ ବିବାଦେର ପ୍ର ବେ ର୍ ,
ପୁଣି, ତାହାର ମୁଖ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାେକ।
7 ମୂଖର୍ ର ମୁଖ ତାହାର ବିନାଶର କାରଣ,
ପୁଣି, ତାହାର ଓ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ଫା ରୂ ପ।
8କାେନ କାେନ କହିବା େଲାକର ବାକ୍ୟ ଅମୃତ ତୁ ଲ୍ୟ,
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ତାହା ଉଦରର ଅ ରାଳୟକୁ ଚାଲିଯାଏ।
9ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର େଯ ଅଳସ,
େସ ବିନାଶ କର ଭାଇ।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼;
ଧାମ କ େଲାକ ତହିଁକୁ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଏ।
11ଧନବାନର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର,
ପୁଣି, ତାହାର େବାଧେର ଉ ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପ।
12 ବିନାଶ ସ ୁଖେର ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଗବ ତ ହୁ ଏ,
ପୁଣି, ନମ୍ର ତା ସ ମର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ।
13 େଯ ଶୁଣିବା ପୂେବର୍ ଉ ର କେର,
ତାହା ତାହାର ପ୍ର ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଲ ା।
14ମନୁଷ୍ୟର ଆ ା ତାହାର ବ୍ୟଥା ସ ାଳି ପାେର;
ମାତ୍ର ଭ ଆ ାକୁ କିଏ ସହିପାେର?
15 ବୁ ି ମାନର ମନ ଜ୍ଞାନ ଉପା ର୍ ନ କେର;
ପୁଣି, ଜ୍ଞାନୀର କ ର୍ ଜ୍ଞାନ େଖାେଜ।
16ମନୁଷ୍ୟର େଭଟି ତାହା ପାଇଁ ପଥ ପରି ାର କେର,
ପୁଣି, ବଡ଼ େଲାକମାନ ଛାମୁକୁ ତାହାକୁ ଆେଣ।
17 େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ବିବାଦ ଜଣାଏ,
େସ ଧାମ କ େଦଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ର ତିବାସୀ ଆସି ତାହାକୁ

ପରୀକ୍ଷା କେର।
18 ଗୁଲିବା ବିେରାଧ େମ ଣ କେର
ଓ ବଳବାନମାନ ୁ ପୃଥକ କେର।
19 ବିର ଭ୍ର ାତା ଦୃଢ଼ ନଗର ଅେପକ୍ଷା ଦୁେଜର୍ ୟ;
ଏରୂ ପ ବିବାଦ ଗଡ଼ର ଅଗର୍ ଳ ରୂ ପ।
20ମନୁଷ୍ୟର ଉଦର ତାହାର ମୁଖର ଫଳେର ପୂ ର୍ ହୁ ଏ,
ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଓ ର ଉପା ର୍ ନେର ତୃ ହୁ ଏ।
21ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜି ାର ଅଧୀନ;
େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣି ,
େସମାେନ ତାହାର ଫଳ େଭାଗିେବ।
22 େଯଉଁ େଲାକ ଭାଯର୍ ୍ୟା ପାଏ, େସ ଉ ମ ବ ୁ ପାଏ
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ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଏ।
23ଦରିଦ୍ର େଲାକ ବିନୟ କେର;
ମାତ୍ର ଧନବାନ କଠିନ ଉ ର ଦିଏ।
24େଯଅେନକ ମିତ୍ର କେର, େସଆପଣା ବିନାଶ ନିମେ ତାହାକେର;
ମାତ୍ର ଜେଣ େପ୍ର ମକାରୀ ଅଛି , େଯ ଭାଇ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକଟ

ଲାଗି ରହି ।

19
1 େଯଉଁ ଦରିଦ୍ର ଆପଣା ସି ତାେର ଚେଳ,

େସ କୁଟିେଳା ଓ ମୂଖର୍ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଭଲ।
2ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଣ ବିଦ୍ୟାହୀନ େହବାର ଭଲ ନୁେହଁ;
ପୁଣି, େଯ େବଗ କରି ପାଦ ପକାଏ, େସ ପାପ କେର।
3ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତା ତାହାର ଗତି ଓଲଟାଇ ପକାଏ,
ପୁଣି, ତାହାର ମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ବିର ହୁ ଏ।
4ଧନ ବହୁ ତ ମିତ୍ର ଲାଭ କେର;
ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର େଲାକ ଆପଣା ମିତ୍ର ଠାରୁ ଭି ହୁ ଏ।
5 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ଅଦି ତ େନାହିବ;
ପୁଣି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।
6ଅେନେକ ବଦାନ୍ୟ େଲାକର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ,
ପୁଣି, ପ୍ର ତି ଜଣ ଦାନଶୀଳ େଲାକର ମିତ୍ର ହୁ ଅି ।
7ଦରିଦ୍ର ର ସମ ଭ୍ର ାତା ତାହାକୁ ଘୃଣା କରି ;
ତାହାର ମିତ୍ର ମାେନ ତାହାଠଁୁ େକେତ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନ ଯିେବ!
େସ ଆଳାପ େଚ ା କେର, ମାତ୍ର େସମାେନ ନାହାି ।
8 େଯଉଁ େଲାକ ବୁି ଲାଭ କେର, େସଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େପ୍ର ମ କେର;
େଯ ବିେବଚନା ରକ୍ଷା କେର, େସ ମ ଳ ପାଏ।
9 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ଅଦି ତ େନାହିବ;
ପୁଣି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବିନ େହବ।
10 ମୂଖର୍ ର ସୁଖେଭାଗ ଅନୁପଯୁ ;
ଅଧିପତିମାନ ଉପେର ଦାସର କ ର୍ୃ ତେତାଧିକ ଅନୁପଯୁ ।
11ମନୁଷ୍ୟର ସୁବୁ ି ତାହାକୁ େକ୍ର ାଧ କରିବାକୁ ଧୀର କେର;
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ପୁଣି, େଦାଷ ଛାଡ଼ିେଦବାର ତାହାର ଭୂ ଷଣ।
12ରାଜାର େକାପ ସି ଂହ ଗ ର୍ ନ ପରି;
ମାତ୍ର ତାହାର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୃ ଣ ଉପେର ଥିବା କାକର ତୁ ଲ୍ୟ।
13 ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ତାହାର ପିତାର ଦୁଃଖଦାୟକ;
ପୁଣି, ୀର କଳି ଅବିରତ ବି ୁ ପାତ ପରି।
14 ଗୃହ ଓ ଧନ ମାତା-ପିତା ଠାରୁ ପ୍ର ା ଅଧିକାର;
ମାତ୍ର ବୁ ି ମତୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ପ୍ର ା ହୁ ଏ।
15ଆଳସ୍ୟ େଘାର ନିଦ୍ର ାେର ପକାଏ;
ପୁଣି, ଅଳସ ପ୍ର ାଣୀ କୁ୍ଷଧା େଭାଗ କରିବ।
16ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାପାଳନକାରୀ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କେର;
ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥ ବିଷୟେର େଯ ଅସାବଧାନ ହୁ ଏ, େସ ମରିବ।
17 େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଋଣ ଦିଏ;
ପୁଣି, େସ ତାହାର ଉ ମ କମର୍ ର ପରିେଶାଧ କରିେବ।
18ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ଶାସନ କର, କାରଣ ଭରସା ଅଛି;
ପୁଣି, ତୁ ର ମନ ତାହାର ବିନାଶ ଇ ା ନ କରୁ ।
19ଅତି ରାଗୀ େଲାକ ଶାି େଭାଗ କରିବ,
େଯେହତୁ ତୁ େ ତାହାକୁ ଥେର ଉ ାର କେଲ, ତାହା ତୁ କୁ

ପୁନବର୍ ାର କରିବାକୁ େହବ।
20 େଶଷାବ ାେର ତୁ େ େଯପରି ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଅ,
ଏଥିପାଇଁ ମ ଣା ଶୁଣ ଓ ଉପେଦଶ ଗ୍ର ହଣ କର।
21ମନୁଷ୍ୟର ମନେର ନାନା ସଂକ ଥାଏ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଣା ି ର େହବ।
22ମନୁଷ୍ୟର ବାସନା ତାହାର ଦୟାର ପରିମାଣ
ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର େଲାକ େଶ୍ର ।
23ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନଦାୟକ,
ତାହା େଯଉଁ େଲାକଠାେର ଥାଏ,
େସ ତୃ େହାଇ ବାସ କରିବ;
ଆପଦ ତାହାର ନିକଟ େଦଇ ଯିବ ନାହିଁ।
24ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଥାଳୀେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇେଲ,
ଆଉଥେରତାହାଆପଣା ମୁଖକୁ େନବାକୁ ସୁ ା ଇ ା କେରନାହିଁ।
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25 ନି କକୁ ପ୍ର ହାର କେଲ, ନିେବର୍ ାଧ େଲାକ ସତକର୍ ତା ଶିକ୍ଷା କରିବ;
ପୁଣି, ବୁ ି ମାନ କୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ, େସ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବ।
26 େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଧନ ନ କେର, ପୁଣି, ଆପଣା

ମାତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଏ,
େସ ଲ ାକର ଓ ଅପମାନଜନକ।
27େହଆ ରପୁତ୍ର , େଯଉଁଉପେଦଶଜ୍ଞାନରକଥାରୁ ତୁ କୁଭୁ ଲାଏ,
ତାହା ଶୁଣିବାରୁ ନିବୃ ହୁ ଅ।
28ପାଷା ସାକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ନି ା କେର
ଓ ଦୁ ର ମୁଖ ଅଧମର୍ ଗିେଳ।
29 ନି କମାନ ପାଇଁ ଦ ାଜ୍ଞା
ଓ ମୂଖର୍ ମାନ ପିଠି ପାଇଁ ପ୍ର ହାର ପ୍ର ୁତ ଅଛି।

20
1ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନି କ, ମଦ୍ୟ କଳହକାରୀ;
େଯେକହି ତ ୍ଵାରା ଭ୍ର ା ହୁ ଏ, େସ ଜ୍ଞାନବାନ ନୁେହଁ।
2ରାଜାର ଭୟ ରତା ସି ଂହ ଗ ର୍ ନ ପରି;
େଯତା ରେକ୍ର ାଧଜନ୍ମ ାଏ, େସଆପଣାପ୍ର ାଣ ବିରୁ େରପାପକେର।
3 ବିବାଦରୁ ନିବୃ େହବାର ମନୁଷ୍ୟର େଗୗରବ;
ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ମୂଖର୍ େଲାକ କ ଳ କେର।
4ଅଳସୁଆ ଶୀତ ସକାଶୁ ହଳ ବୁଲାଏ ନାହିଁ;
ଏଣୁ ଶସ୍ୟ ସମୟେର େସ େଖାଜିେଲ େହଁ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ।
5ମନୁଷ୍ୟର ମନର ମ ଣା ଗଭୀର ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ,
ମାତ୍ର ବୁ ି ମାନ େଲାକ ତାହା କାଢ଼ିବ।
6ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୟାଳୁତା ପ୍ର ଚାର କରି ;
ମାତ୍ର ବି େଲାକ କିଏ ପାଇ ପାେର?
7 େଯଉଁ ଧାମ କ େଲାକ ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ କେର,
ତାହା ଉ ାେର ତାହାର ସ ାନଗଣ ଧନ୍ୟ ହୁ ଅି ।
8 େଯଉଁ ରାଜା ବିଚାରାସନେର ବେସ,
େସ ନିଜ ଚକୁ୍ଷ ାରା ମ ବିଷୟସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ।
9ଆେ ଆପଣା ମନ ନିମର୍ ଳ କରିଅଛୁ,
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ଆେ ଆପଣା ପାପରୁ ପରି ୃତ ଅଟୁ , ଏହା କିଏ କହିପାେର?
10ନାନା ପ୍ର କାର ବଟଖରା ଓ ନାନା ପ୍ର କାର ପରିମାଣ
ଉଭୟ ସମାନ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଘୃଣିତ।
11ଆପଣାର କମର୍ ନିମର୍ ଳ ଓ ସରଳ କି ନାହିଁ,
ଏହା େଗାଟିଏ ପିଲା ସୁ ା ଆପଣାର କମର୍ ାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ

ଦିଏ।
12 ଶୁଣିବା କାନ ଓ େଦଖିବା ଆଖି,
ଏହି ଦୁହିଁ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।
13 ନିଦ୍ର ାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ, େନାହିେଲ ତୁ େ ଦରିଦ୍ର େହବ;
ତୁ ଚକୁ୍ଷ ଫିଟାଅ, ତହିଁେର ତୁ େ ଖାଦ୍ୟେର ପରିତୃ େହବ।
14 କିଣିବା େଲାକ କେହ, “ଭଲ ନୁେହଁ, ଭଲ ନୁେହଁ,”
ମାତ୍ର ଆପଣା ବାଟେର ଗଲା େବେଳ ଦପର୍ କେର।
15 ସୁବ ର୍ ଅଛି ଓ ଅେନକ ମୁ ା ହିଁ ଅଛି,
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବିଶି ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ର ।
16ଅପରିଚିତ େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା ହୁ ଏ, ତାହାର ବ ନିଅ;
ପୁଣି, େଯେକହି ବିେଦଶୀ େଲାକ ନିମେ ଜାମିନ୍ ହୁ ଏ, ତାହାକୁ

ବ କ ରଖ।
17 ମିଥ୍ୟା ଅଜ ତ ଆହାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମି ଲାେଗ;
ମାତ୍ର ପେଛ ତାହାର ମୁଖ େଗାଡ଼ିେର ପୂ ର୍ େହବ।
18ମ ଣା ାରା ପ୍ର େତ୍ୟକ ସଂକ ି ର ହୁ ଏ;
ପୁଣି, ତୁ େ ଭଲ ପରାମଶର୍ େଘନି ଯୁ କର।
19 େଯ ଖଚୁ ଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ ଗୁ କଥା ପ୍ର କାଶ କେର;
ଏନିମେ େଯଆପଣା ଓ େଖାଲା ରେଖ,ତାହା ସ େରବ୍ୟବହାର

କର ନାହିଁ।
20 େଯ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ,
େଘାର ଅ ାରେର ତାହାର ପ୍ର ଦୀପ ନିଭାଯିବ।
21ପ୍ର ଥମେର େକୗଣସି ଅଧିକାର ହଠାତ୍ ମିଳିପାେର;
ମାତ୍ର ତହିଁର େଶଷ ଆଶୀବର୍ ାଦଯୁ େହବ ନାହିଁ।
22 “ଆେ ଅନି ର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା,” ତୁ େ ଏପରି କଥା କୁହ

ନାହିଁ,
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଅନୁସରଣ କର, େସ ତୁ କୁ ଉ ାର କରିେବ।
23ନାନା ପ୍ର କାର ବଟଖରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୃଣାର ବିଷୟ,
ପୁଣି, ଅଯଥାଥର୍ ଦି ଭଲ ନୁେହଁ।
24ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦଗତି ହୁ ଏ;
େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବାଟ କିପରି ବୁଝି ପାରିବ?
25ଏହା ପବିତ୍ର େବାଲି ହଠାତ୍ କହିବାର
ଓ ମାନତ କଲା ଉ ାେର ବିଚାର କରିବାର, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି ଫା

ରୂ ପ।
26ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଦୁ ମାନ ୁ ପାଛୁଡ଼ି ପକାଇ
େସମାନ ଉପେର ଚକ୍ର ବୁଲାଏ।
27ମନୁଷ୍ୟର ଆ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଦୀପ,
ତାହା ଅ ରାଳୟ ସବୁ ବିଷୟ ଅନୁସ ାନ କେର।
28ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ରାଜାକୁ ରକ୍ଷା କେର;
ପୁଣି, ଦୟା ାରା ତାହାର ସି ଂହାସନ ି ର ହୁ ଏ।
29 ଯୁବାମାନ ର ବଳ େସମାନ ର ଭୂ ଷଣ,
ବୃ ମାନ ର ପ େକଶ େସମାନ ର େଶାଭା।
30କ୍ଷତଜନକ ପ୍ର ହାର ମ ତା ପରି ାର କେର,
ପୁଣି, ଦ ାଘାତ ଅ ରାଳୟେର ପ୍ର େବଶ କେର।

21
1ରାଜାର ଅ ଃକରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େରଜଳପ୍ର ଣାଳୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଥାଏ;
େସ େଯଉଁଆେଡ଼ ଇ ା, େସଆେଡ଼ ତାହା େଫରାି ।
2ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ଆପଣା ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହୃ ଦୟସବୁ େତୗଲି ।
3ବଳିଦାନ ଅେପକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁବିଚାର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅଧିକ ଗ୍ର ାହ୍ୟ।
4 ଦୁ େଲାକମାନ ପ୍ର ଦୀପ ରୂ ପ
େଯ ଅହ ାର-ଦୃି ଓ ଗବ ତ ମନ, ତାହା ପାପଜନକ।
5କମର୍ ଶୀଳର ସଂକ ରୁ େକବଳ ପ୍ର ଚୁ ରତା ଜେନ୍ମ
ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ହଠାତ୍ କମର୍ କାରୀ େକବଳ ଅଭାବ ଆେଡ଼ ଯାଏ।
6 ମିଥ୍ୟାବାଦୀଓ ାରାପ୍ର ା ଧନଏେଣେତେଣଚାଳିତବା ତୁ ଲ୍ୟ,
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େଯଉଁମାେନ ତାହା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରି ।

7 ଦୁ ମାନ ର େଦୗରା ୍ୟ େସମାନ ୁ ଉଡ଼ାଇ େଘନିଯିବ;
େଯେହତୁ େସମାେନ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ନାି କରି ।
8 େଦାଷେର ଭାରାକ୍ର ା େଲାକର ପଥ ଅତିଶୟ ବକ୍ର ;
ମାତ୍ର ପବିତ୍ର େଲାକର କମର୍ ସଳଖ।
9କଳିହୁ ଡ଼ୀ ୀ ସ େର ପ୍ର ଶ ଗୃହେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବା ଭଲ।
10 ଦୁ େଲାକର ମନ ଅନି ପାେ ,
ପୁଣି, ତାହାର ଦୃି େର ତାହାର ପ୍ର ତିବାସୀ କିଛି ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଏ

ନାହିଁ।
11 ନି କକୁ ଦ େଦେଲ, ନିେବର୍ ାଧ େଲାକ ବୁି ମାନ ହୁ ଏ;
ପୁଣି, ବୁ ି ମାନ କୁ ବୁଝାଇେଦେଲ, େସ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଏ।
12ଧାମ କ େଲାକ ଦୁ ର ବଂଶ ବିଷୟ ବିେବଚନା କେର;
େସହି ଦୁ େଲାକମାେନ କିପରି ଉ ାଟିତ େହାଇ ସବର୍ ନାଶ ହୁ ଅି ,

ଏହା ସୁବିେବଚନା କେର।
13 େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନର ଡାକେର କ ର୍ ରୁ କେର,
େସ ମଧ୍ୟ ଆେପ ଡାକିବ, କି ୁ ଉ ର ପାଇବ ନାହିଁ।
14 ଗୁ େର ଦାନ େଦେଲ େକ୍ର ାଧ ଶା ହୁ ଏ,
ପୁଣି, ଅି େର ଦ ଲା ପ୍ର ଚ େକାପ ଶା କେର।
15ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଧାମ କ ପ୍ର ତି ଆନ ର ବିଷୟ;
ମାତ୍ର ତାହା କୁକମର୍ କାରୀମାନ ପ୍ର ତି ବିନାଶଜନକ।
16 େଯ ବୁି ର ପଥ ଛାଡ଼ି ଭ୍ର ମଣ କେର,
େସ େପ୍ର ତମାନ ସଭାେର ବାସ କରିବ।
17 େଯଉଁ େଲାକ ଆେମାଦ ଭଲ ପାଏ, େସ ଦରିଦ୍ର େହବ;
ପୁଣି, େଯ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଭଲ ପାଏ, େସ ଧନବାନ େହବ

ନାହିଁ।
18 ଦୁ େଲାକ ଧାମ କର ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ ପ;
ପୁଣି, ବି ାସଘାତକ ସରଳ େଲାକ ର ବଦଳି ରୂ ପ।
19କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ୀ ସ େର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
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ନିଜର୍ ନ ଭୂ ମିେର ବସତି କରିବାର ଭଲ।
20ଜ୍ଞାନବାନ ର ଗୃହେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସ ି ଓ େତୖଳ ଥାଏ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ େଲାକ ତାହା ଗ୍ର ାସ କେର।
21 େଯଉଁ ଜନ ଧାମ କତା ଓ ଦୟାର ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ,
େସ ଜୀବନ ଓ ଧାମ କତା ଓ ସ ାନ ପାଏ।
22ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ବଳବାନର ନଗରେର ଚଢ଼ି ପ୍ର େବଶ କେର,
ପୁଣି, ତହିଁର ସାହସଦାୟୀ ବଳ ତଳକୁ ଆେଣ।
23 େଯ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ଜି ା ରକ୍ଷା କେର,
େସ େ ଶରୁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କେର।
24ଅହ ାରୀ ଓ ଦାି କ େଲାକ ନି କ ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ,
େସ ଅହ ାରର ଗାରିମାେର କମର୍ କେର।
25ଅଳସୁଆର ବାି ତ ବିଷୟ ତାହାର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଘଟାଏ;
କାରଣ ତାହାର ହ କମର୍ କରିବାକୁ ନାି କେର।
26 େକହି େକହି ଦିନସାରା ଅତ୍ୟ େଲାଭ କରି ;
ମାତ୍ର ଧାମ କ େଲାକ ଦାନ କେର, କାତର ହୁ ଏ ନାହିଁ।
27 ଦୁ ମାନ ର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର ବିଷୟ,
ମାତ୍ର େସ କୁଅଭିପ୍ର ାୟେର ଆଣିେଲ ତାହା େକେତ ଅଧିକ ଘୃଣିତ।
28 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ବିନ େହବ;
ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଶୁେଣ, େସ ଅଖ ୍ୟ କଥା କହିବ।
29 ଦୁ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖ କଠିନ କେର,
ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକ ଆପଣା ବାଟ ସୁି ର କେର।
30ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର େକୗଣସି ଜ୍ଞାନ
କି ା ବୁ ି କି ା ମ ଣା ନାହିଁ।
31 ଯୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅ ସୁସି ତ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ଜୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ।

22
1ବହୁ ତ ଧନ ଅେପକ୍ଷା ସୁନାମ ମେନାନୀତ େହବା େଯାଗ୍ୟ,
ପୁଣି, ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଅେପକ୍ଷା େ ହସୂଚକ ଅନୁଗ୍ର ହ ଉ ମ।
2ଧନବାନ ଓ ଦରିଦ୍ର ଏକତ୍ର ମିଳି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସସମ ର ସୃି କ ର୍ ା।
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3ଚତୁ ର େଲାକ ବିପଦ େଦଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ;
ମାତ୍ର ଅେବାଧ େଲାକମାେନ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାି ପାଆି ।
4ନମ୍ର ତାର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ପୁର ାର
ଧନ, ସ ାନ ଓ ଜୀବନ ଅେଟ।
5 କୁଟିଳ େଲାକମାନ ପଥେର କ ା ଓ ଫା ଥାଏ;
େଯ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କେର, େସ େସସବୁରୁ ଦୂରେର ରହିବ।
6ବାଳକର ଗ ବ୍ୟ ପଥେର ତାହାକୁ ଶିକି୍ଷତ କରାଅ;
େତଣୁ େସ ବୃ େହେଲ େହଁ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ େହବ ନାହିଁ।
7ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପେର କ ର୍ୃ କେର,
ପୁଣି, ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁ ଏ।
8 େଯ ଅଧମର୍ ବୀଜ ବୁେଣ, େସ ବିପଦରୂ ପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ
ଓ ତାହାର େକାପରୂ ପ ଦ ଲୁ େହବ।
9ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃି , େସ ଆଶିଷ ପାଇବ;
େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଆହାରରୁ ଦୀନହୀନକୁ ବିତରଣ କେର।
10 ନି କକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତହିଁେର କଳି ବାହାରି ଯିବ;
ପୁଣି, ବିେରାଧ ଓ ଅପମାନ ନିବୃ େହବ।
11 େଯଉଁ େଲାକ ହୃ ଦୟର ଶୁଚିତା ଭଲ ପାଏ,
ଯାହାର ଓ ଅନୁଗ୍ର ହଯୁ ,
ରାଜା ତାହାର ବ ୁ େହବ।
12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଚକୁ୍ଷ ଜ୍ଞାନପ୍ର ା େଲାକକୁ ରକ୍ଷା କେର;
ମାତ୍ର ବି ାସଘାତକର କଥା େସ ଓଲଟାଇ ପକାି ।
13ଅଳସ େଲାକ କେହ, ବାହାେର ସି ଂହ ଅଛି;
ମୁଁ ସଡ଼କେର ହତ େହବି।
14ପର ୀର ମୁଖ ଗଭୀର ଖାତ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୃଣିତ େଲାକ ତହିଁେର ପଡ଼ିବ।
15 ପିଲାର ମନେର ଅଜ୍ଞାନତା ବ ଥାଏ,
ପୁଣି, ଶାସନବାଡ଼ି ତାହା ବାହାର କରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଏ।
16 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ

କେର;
ପୁଣି, େଯ ଧନୀକୁ ଦାନ କେର, ତାହାକୁ େକବଳ ଅଭାବ ଘଟିବ।
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ତିରିଶଟି ଜ୍ଞାନର କଥା
17ତୁ େ ଆପଣା କ ର୍ େଡରି ଜ୍ଞାନବାନ ମାନ କଥା ଶୁଣ;
ପୁଣି, େମାʼ ବିଦ୍ୟାେର ଆପଣା ମନ ଲଗାଅ।
18 େଯେହତୁ ତୁ େ ତାହା ହୃ ଦୟେର ରଖିେଲ
ଓତୁ ଓ ାଧରସେ ତାହା ଏକତ୍ର ସଂଯୁ େହେଲ,ଆ ାଦଜନକ

େହବ।
19ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େଯପରି ତୁ ର ନିଭର୍ ର ରହିବ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁ କୁ, ବିେଶଷ ରୂ େପ ତୁ କୁ ଏହିସବୁ କଥା

ଜଣାଇଲି।
20ତୁ କୁ ସତ୍ୟତାରୂ ପ ବାକ୍ୟର ନି ୟତା ଜଣାଇବାକୁ,
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ପଠାି ,
21ତୁ େ େଯପରି େସମାନ ୁ ସତ୍ୟ ଉ ର େଦଇ ପାର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କʼଣ ତୁ ପ୍ର ତି ଯୁି େର ଓ ବିଦ୍ୟାେର ଉୃ ବାକ୍ୟ

େଲଖି ନାହିଁ?
22ଦୀନହୀନକୁ ଦୀନହୀନ ଜାଣି ତାହାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କର ନାହିଁ,
ପୁଣି, ନଗର- ାରେର ଦୁଃଖୀ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କର ନାହିଁ।
23 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପକ୍ଷେର ପ୍ର ତିବାଦ କରିେବ,
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସମାନ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିେବ, େସ

େସମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଅପହରଣ କରିେବ।
24ରାଗଶୀଳ େଲାକ ସ େର ମିତ୍ର ତା କର ନାହିଁ,
ପୁଣି, େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ ସହିତ ଗମନ କର ନାହିଁ।
25କେଲ, ତୁ େ ଅବା ତାହାର ବାଟ ଶିକ୍ଷା କରି
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ପାଇଁ ଫା ପ୍ର ୁତ କରିବ।
26 େଯଉଁମାେନ ହାତେର ତାଳି ଦିଅି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁ ଅି ,
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ଜେଣ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
27 େଯେବ ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ତୁ ର କିଛି ନ ଥାଏ,
େତେବ େସ କାହିଁକି ତୁ ତଳରୁ ତୁ ର ଶଯ୍ୟା େନଇଯିବ?
28 ତୁ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ େଯଉଁ ପୁରାତନ ସୀମା ାପନ

କରିଅଛି ,
ତାହା ଘୁ ାଅ ନାହିଁ।
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29 ତୁ େ କି େକୗଣସି େଲାକକୁ ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟେର ତ ର
େଦଖୁଅଛ? େସ ରାଜାମାନ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବ।

େସ ନୀଚ େଲାକ ଆଗେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ।

23
1 େଯେତେବେଳ ତୁ େ ଶାସନକ ର୍ ା ସହିତ େଭାଜନେର ବସ,
େସେତେବେଳ ତୁ ସ ୁଖେର କିଏ* ଅଛି, ତାହା ଯ ପୂବର୍ କ

ବିେବଚନା କର।
2 େଯେବ ତୁ େ େପଟାଥର୍ ୀ ହୁ ଅ,
ତୁ େ ଆପଣା ଗଳାେର ଛୁରୀ ଆେପ ରଖ।
3ତାହାର ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ େଲାଭ କର ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ତାହା ପ୍ର ବ ନାଜନକ ଖାଦ୍ୟ।
4ଧନୀ େହବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ା କର ନାହିଁ;
ତୁ ନିଜ ବୁ ି ରୁ କ୍ଷା ହୁ ଅ।
5ଯାହା ନାହିଁ,ତୁ େ କି ତହିଁପ୍ର ତି ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ନିେ ର୍ ଶ କରିବ?
କାରଣ ଆକାଶେର ଉଡ଼ ା ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ନି ୟ ଧନ ଆପଣା

ପାଇଁ ପକ୍ଷ କେର।
6 କୁଦୃି େଲାକର ଆହାର ଖାଅ ନାହିଁ,
ପୁଣି, ତାହାର ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ େଲାଭ କର ନାହିଁ;
7କାରଣ େସ େଯରୂ ପ ମନେର ନିେଜ ଭାେବ, େସ େସରୂ ପ ଅେଟ;
େସ ଖାଅ ପିଅ େବାଲି ତୁ କୁ କେହ ସତ୍ୟ,
ମାତ୍ର ତୁ ଠାେର ତାହାର ମନ ନାହିଁ।
8ତୁ େ େଯଉଁ ଅ ଖାଇଅଛ, ତାହା ଉ ାର କରିବ;
ପୁଣି, ତୁ ର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ହରାଇବ।
9 ମୂଖର୍ ର କ ର୍ େଗାଚରେର କଥା କୁହ ନାହିଁ,
େଯେହତୁ େସ ତୁ ବାକ୍ୟର ବିଜ୍ଞତା ତୁ କରିବ।
10 ପୁରାତନ ସୀମା ଘୁ ାଅ ନାହିଁ,
ପୁଣି, ପିତୃ ହୀନର େକ୍ଷତ୍ର େର ପ୍ର େବଶ କର ନାହିଁ।
11କାରଣ େସମାନ ମୁି କ ର୍ ା ବଳବାନ;

* 23:1 କିଏ କିଅବା କʼଣ
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େସ ତୁ ସହିତ େସମାନ ବିବାଦର ପ୍ର ତିବାଦ କରିେବ।
12ଉପେଦଶେର ତୁ ର ମନ
ଓ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟେର ତୁ ର କ ର୍ ଦିଅ।
13 ପିଲାକୁ ଶାି େଦବାକୁ ତଟି କର ନାହିଁ;
ତୁ େ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିେର ମାରିେଲ େହଁ େସ ମରିବ ନାହିଁ।
14ତୁ େ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିେର ମାରିବ
ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରିବ।
15 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ ର ମନ ଜ୍ଞାନୀ େହେଲ,
େମାହର, ବିେଶଷେର େମାହର ମନ ହୃ େହବ।
16 ହଁ, ତୁ ଓ ଯଥାଥର୍ କଥା କହିେଲ,
େମାହର ଅ ଃକରଣ ଆ ାଦିତ େହବ।
17ତୁ ମନ ପାପୀଗଣକୁ ଈଷର୍ ା ନ କରୁ ,
ପୁଣି, ତୁ େ ସମ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଭୟେର ଥାଅ।
18କାରଣ ପୁର ାର ନିତା ଅଛି
ଓ ତୁ ର ଭରସା ଉି େହବ ନାହିଁ।
19 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁ ଅ,
ପୁଣି, ତୁ ମନକୁ ସତ୍ ପଥେର କଢ଼ାଇ ନିଅ।
20ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆସ
ଓ େପଟାଥର୍ ୀ ମାଂସ-େଭା ାମାନ ସ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
21କାରଣ ମତୁ ଆଳା ଓ େପଟୁ କ ଦରିଦ୍ର େହେବ;
ପୁଣି ଘୁମା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିରାକନା ପି ାଇବ।
22ତୁ ଜନ୍ମ ଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ,
ପୁଣି, ମାତା ବୃ ା େହେଲ, ତାହାକୁ ତୁ କର ନାହିଁ।
23ସତ୍ୟତା କିଣ, ପୁଣି, ତାହା ବିକ ନାହିଁ;
ଜ୍ଞାନ, ଉପେଦଶ ଓ ସୁବିେବଚନା କିଣ।
24ଧାମ କର ପିତା ଅତିଶୟ ଆନ କେର,
ପୁଣି, ଜ୍ଞାନୀ ସ ାନର ଜନ୍ମ ଦାତା ତାହା େହତୁ ହୃ ହୁ ଏ।
25ତୁ ର ପିତା ଓ ତୁ ର ମାତା ହୃ େହଉ ,ୁ
ତୁ ର ଗଭର୍ ଧାରିଣୀ ଆନ କରୁ ।
26 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ ହୃ ଦୟ େମାେତ ଦିଅ,
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ପୁଣି, ତୁ ଚକୁ୍ଷ େମାʼ ପଥେର ତୁ େହଉ।
27କାରଣ େବଶ୍ୟା ଗଭୀର ଖାତ,
ପୁଣି, ପର ୀ ସଂକୀ ର୍ କୂପ ଅେଟ।
28ଆହୁ ରି େସ ଡକାୟତ ପରି ଛକି ବେସ,
ପୁଣି,ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବି ାସଘାତକମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଏ।
29କାହାର ହାହାକାର? କାହାର ଓକାର? କାହାର କଳି?
କାହାର ବକାବକି? କାହାର ଅକାରଣ କ୍ଷତ?
କାହାର ର ବ ର୍ ଚକୁ୍ଷ?
30 େଯଉଁମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନେର ବହୁ କାଳ ବସି ଥାʼ ି ,
େଯଉଁମାେନ ମିଶି୍ର ତ ସୁରା େଖାଜି ବୁଲି , େସମାନ ର।
31ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରି ୟା େହେଲ,
ପାତ୍ର େର ଚକମକାଇେଲ
ଓ ସହେଜ ଗଳାଧଃକରଣ େହେଲ, ତୁ େ ତାକୁ ଅନାଅ ନାହିଁ।
32 େଶଷେର ତାହା ସପର୍ ପରି କାମୁେଡ଼
ଓ କାଳସପର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଦଂଶନ କେର।
33ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ବିପରୀତ ବିଷୟ େଦଖିବ,
ତୁ ହୃ ଦୟ କୁଟିଳ କଥା କହିବ।
34 ପୁଣି, ତୁ େ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ଶୟନକାରୀ
କିଅବାଜାହାଜରମା ୁଲଉପେରଶୟନକାରୀ େଲାକତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
35 ତୁ େ କହିବ, େସମାେନ େମାେତ ମାଇେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ କ୍ଷତି ପାଇ

ନାହିଁ;
େସମାେନ େମାେତ ପ୍ର ହାର କେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ;
ମୁଁ େକେବ ଜାଗିବି? ପୁନବର୍ ାର ମୁଁ ତାହା େଖାଜିବି।

24
1ତୁ େ ମ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ା କର ନାହିଁ,
ପୁଣି, େସମାନ ର ସ ୀ େହବାକୁ ବା ା କର ନାହିଁ।
2କାରଣ େସମାନ ଅ ଃକରଣ େଦୗରା ୍ୟ କ ନା କେର,
ପୁଣି, େସମାନ ଓ ଅନି କଥା କେହ।
3ଜ୍ଞାନେର ଗୃହ ନିମ ତ ହୁ ଏ
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ଓ ବୁି େର ତାହା ି ର ହୁ ଏ;
4ଜ୍ଞାନେର ତାହାର େକାଠରିସବୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ
ଓ ମେନାରମ ବ ୁେର ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଏ।
5ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ ବଳବାନ,
ପୁଣି, ବି ାନ୍ େଲାକ ବଳ ବଢ଼ାଏ।
6ଅବଶ୍ୟ ତୁ େ ଭଲ ପରାମଶର୍ େଘନି ଆପଣା ଯୁ କରିବ;
ଆଉ, ମ ୀମାନ ବାହୁ ଲ୍ୟେର ରକ୍ଷା ହୁ ଏ।
7ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ର ତି ଜ୍ଞାନ ଅତି ଉ ;
େସ ନଗର- ାରେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ ନାହିଁ।
8 େଯଉଁ େଲାକ ମ କରିବାକୁ ଚି ା କେର,
େଲାକମାେନ ତାହାକୁ କୁସ ାନୀ େବାଲି କହିେବ।
9ଅଜ୍ଞାନର ସଂକ ପାପଯୁ ;
ପୁଣି, ନି କ ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିକଟେର ଘୃଣିତ।
10 ବିପଦର ଦିନେର ତୁ େ େଯେବ ସାହସହୀନ େହବ,
େତେବ ତୁ ର ଶି ଅ ।
11 ମୃତୁୁ ୍ୟ ନିମେ ନିଆଯିବା େଲାକମାନ ୁ ଉ ାର କର
ଓ ହତ େହବା ନିମେ ଉଦ୍ୟତ େଲାକମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ

କ୍ଷା ହୁ ଅ ନାହିଁ।
12ଯଦି ତୁ େ କୁହ, େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଏହା ଜାଣି ନାହଁୁ ,
େତେବ ଅ ଃକରଣ େତୗଲିବା କ ର୍ ା କʼଣ ତାହା ବୁଝି ନାହିଁ?
ପୁଣି, ତୁ ପ୍ର ାଣର ରକ୍ଷାକ ର୍ ା କʼଣ ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ?
ଆଉ, େସ କʼଣ ପ୍ର ତି ଜଣକୁ ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ

ନାହିଁ?
13 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ ମଧୁ ଖାଅ, େଯେହତୁ ତାହା ଭଲ;
ପୁଣି, ମଧୁଚାକ ଖାଅ, େଯେହତୁ ତାହା ତୁ ତୁ କୁ ସୁ ାଦୁ ଲାଗିବ।
14ଜ୍ଞାନ ତୁ ପ୍ର ାଣ ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର କାର େବାଲି ତୁ େ ଜାଣିବ;
ତୁ େ ତାହା ପାଇେଲ, ପୁର ାର ଥିବାରୁ ତୁ ରଭରସାଉି େହବ

ନାହିଁ।
15 େହ ଦୁ େଲାକ, ତୁ େ ଧାମ କର ବାସ ାନ ବିରୁ େର ଛକି

ବସ ନାହିଁ;
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ତାହାର ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ଲୁଟ କର ନାହିଁ।
16 େଯଣୁ ଧାମ କ ସାତ ଥର ପଡ଼ିେଲ େହଁ ପୁନବର୍ ାର ଉେଠ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାେନ ବିପଦେର ଝୁ ି ପଡ଼ି ।
17ତୁ ର ଶତ ପତିତ େହେଲ ଆନ କର ନାହିଁ,
ମଧ୍ୟ େସ ଝୁ ି ପଡ଼ିେଲ, ତୁ ର ଚି ହୃ ନ େହଉ;
18 େକଜାଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା େଦଖି ଅସ ୁ ହୁ ଅି
ଓ ତାହାଠାରୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େଫରାି ।
19ମ କମର୍ କାରୀମାନ ସକାଶୁ ବିର ହୁ ଅ ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଦୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ା କର ନାହିଁ।
20କାରଣ ମ େଲାକର େକୗଣସି ପୁର ାର େହବ ନାହିଁ
ଓ ଦୁ ମାନ ର ପ୍ର ଦୀପ ନିଭାଯିବ।
21 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଓ ରାଜା ୁ ଭୟ କର,
ପୁଣି, ଚ ଳମତିମାନ ସ େର ଲି ହୁ ଅ ନାହିଁ।
22କାରଣ ହଠାତ୍ େସମାନ ର ବିପଦ ଘଟିବ;
ପୁଣି, େସହି ଉଭୟର ସଂହାର କିଏ ଜାେଣ?
23ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀମାନ କଥା।
ବିଚାରେର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ।
24 ଦୁ କୁ େଯ କେହ, ତୁ େ ଧାମ କ,
ତାହାକୁ େଲାେକ ଅଭିଶାପ େଦେବ, େଗା ୀୟମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା

କରିେବ।
25 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଅନୁେଯାଗ କରି , େସମାନ ର

ଆନ େହବ;
ପୁଣି, ଉ ମ ଆଶୀବର୍ ାଦ େସମାନ ଉପେର ବେ ର୍ ।
26 େଯ ଯଥାଥର୍ ଉ ର ଦିଏ,
େସ ଓ ାଧର ଚୁ ନ କେର।
27ବାହାେର ତୁ କାଯର୍ ୍ୟର ଆେୟାଜନ କର,
େକ୍ଷତ୍ର େର ଆପଣା ନିମେ ତାହା ପ୍ର ୁତ କର;
ତହିଁ ଉ ାେର ଆପଣା ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କର।
28ଅକାରଣେର ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀ ବିପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ
ଓ ତୁ ଓ ାରା ପ୍ର ତାରଣା କର ନାହିଁ।
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29 “େସ େମାʼ ପ୍ର ତି େଯପରି କରିଅଛି, ତାହା ପ୍ର ତି ମୁଁ େସପରି କରିବି
ଓ ତାହାର କମର୍ ାନୁସାେର ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବି, ଏରୂ ପ କୁହ

ନାହିଁ।”
30 ମୁଁ ଅଳସୁଆର େକ୍ଷତ୍ର
ଓ ନିେବର୍ ାଧ େଲାକର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନିକଟ େଦଇ ଗଲି।
31 ପୁଣି, େଦଖ, ତହିଁର ସବୁଆେଡ଼ କ ା ବଢ଼ିଅଛି
ଓ ବିଛୁଆତି ତହିଁ ଉପେର ବ୍ୟା ଅଛି,
ତହିଁର ପଥର ପାେଚରୀସବୁ ଭ େହାଇଅଛି।
32ତହଁୁ ମୁଁ ଅନାଇଲି, ପୁଣି, ମେନାେଯାଗ କଲି;
ମୁଁ େଦଖିଲି ଓ ଉପେଦଶ ପାଇଲି।
33ଆଉ ଟିକିଏ େଶାଇେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁ ଳାଇେଲ,
ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ର ା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ିେମାଡ଼ି େହେଲ,
34ତୁ ର ଦରିଦ୍ର ାବ ା ଖ ପରି,
ପୁଣି, ତୁ ଦୀନତା ସସ େଲାକ ପରି ଉପି ତ େହବ।

25
ଶେଲାମନ ର ଅଧିକ ହିେତାପେଦଶ

1 ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ହିେତାପେଦଶ ସକଳ ହିଁ ଶେଲାମନ ରଚିତ ଓ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟର ଅଧିକାରୀମାେନ ତାହା ଉ ାରି ଥିେଲ।
2 ବିଷୟ େଗାପନ କରିବା ପରେମ ର ର େଗୗରବ;
ମାତ୍ର ବିଷୟର ଅନୁସ ାନ କରିବାର ରାଜା ର େଗୗରବ।
3ଉ ତା େହତୁ ଗର୍ ଓ ଗଭୀରତା େହତୁ ପୃଥିବୀ,
ଆଉ ରାଜାମାନ ହୃ ଦୟ େବାଧାଗମ୍ୟ।
4ରୂ ପାରୁ ଖାଦ କାଢ଼ି ପକାଅ,
େତେବ ସୁନାରୀ ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ର ବାହାର େହବ।
5ରାଜାର ସ ୁଖରୁ ଦୁ ମାନ ୁ ଦୂର କରିଦିଅ,
ଆଉ, ତାହାର ସି ଂହାସନ ଧମର୍ େର ସୁି ର େହବ।
6ରାଜାର ଛାମୁେର ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କର ନାହିଁ,
ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ାନେର ଠିଆ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
7କାରଣ େଯଉଁ କୁଳୀନକୁ ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି,
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ତାହା ଛାମୁେର ତୁ ର ନୀଚୀକୃତ େହବା ଅେପକ୍ଷା
ବରଂ “ଏଠାକୁ ଆସ” େବାଲି ତୁ କୁ କୁହାଯିବା ଭଲ।
8 ବିବାଦ କରିବାକୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ,
ଗେଲ ତହିଁର େଶଷେର
ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀ ତୁ କୁ ଲି ତ କଲା ଉ ାେର ତୁ େ କଅଣ କରିବ?
9ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ସହିତ ଆପଣା ବିବାଦର ପ୍ର ତିବାଦ କର,
ପୁଣି, ପରର େଗାପନୀୟ କଥା ପ୍ର କାଶ କର ନାହିଁ।
10 େନାହିେଲ ଶ୍ର ବଣକାରୀ ତୁ କୁ ତିର ାର କେଲ,
ତୁ ଅଖ୍ୟାତି ଘୁ ା େନାହିବ।
11ଯେଥାଚିତମେତ କଥିତ ବାକ୍ୟ
ରୂ ପାପାତ୍ର େର ସୁବ ର୍ ନାର ତୁ ଲ୍ୟ।
12 ସୁବ ର୍ କ ର୍ କୁ ଳ ଓ ଶୁ ସୁବ ର୍ ର ଅଳ ାର େଯପରି,
ମେନାେଯାଗକାରୀ କ ର୍ ପ୍ର ତି ଜ୍ଞାନବାନ ଭ ର୍ ନାକାରୀ େସପରି।
13ଫସଲ* ସମୟେର ହିମର ଶୀତଳତା େଯପରି,
େପ୍ର ରକଗଣ ପ୍ର ତି ବି ଦୂତ େସପରି;
କାରଣ େସ ଆପଣା କ ର୍ ାମାନ ପ୍ର ାଣେର ଆ ାସ ଦିଏ।
14 ବୃି ହୀନ େମଘ ଓ ବାୟୁ େଯପରି,
ଆପଣା ଦାନ ବିଷୟେର ମିଥ୍ୟା ଦପର୍ କାରୀ େସପରି।
15ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ାରା ଶାସନକ ର୍ ା ମଣାଯାଏ,
ପୁଣି, େକାମଳ ଜି ା ଅି ଭ କେର।
16ତୁ େ କି ମଧୁପାଇଅଛ? ତୁ ର େଯତିକିଯେଥ , େସତିକି ଖାଅ;
ବହୁ ତ ଖାଇେଲ ତୁ େ ତାହା ଉ ାର କରି ପକାଇବ।
17ତୁ ର ପାଦ ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀର ଗୃହେର ଚିତ ପଡ଼ୁ,
େନାହିେଲ ତୁ ବିଷୟେର ା େହାଇ େସ ତୁ କୁ ଘୃଣା କରିବ।
18ପ୍ର ତିବାସୀ ବିରୁ େର େଯ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ,
େସ ଗଦା, ଖ ଓ ତୀ ତୀର ରୂ ପ;
19 ଦୁ ର୍ ଶା ସମୟେର ବି ାସଘାତକ େଲାକଠାେର ବି ାସ,
ଭ ଦ ଓ ଖ ଖସା ଚରଣ ତୁ ଲ୍ୟ।
20ଶୀତକାଳେର ବ କାଢ଼ି େନବା

* 25:13 ଫସଲ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ
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ଓ ଘା ଉପେର ଅମ୍ଳ ରସ ମିଶାଇବା େଲାକ େଯପରି,
ଦୁଃଖିତମନା ନିକଟେର ଗୀତ ଗାଇବା େଲାକ େସପରି।
21ତୁ ର ଶତ କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ, ତାହାକୁ ଅ େଭାଜନ କରାଅ;
ପୁଣି, େସ ତୃ ଷିତ େହେଲ, ତାହାକୁ ଜଳ ପାନ କରାଅ;
22 ତହିଁେର ତୁ େ ତାହାର ମ କେର ଳ ଅ ାର ରାଶି କରି

େଥାଇବ,
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ପୁର ାର େଦେବ।
23 େଯପରି ଉ ରୀୟ ବାୟୁ ବୃି ର ଉ ାଦକ,
େସପରି ଖଚୁ ଆର ଜି ା େକ୍ର ାଧଦୃି ର ଉ ାଦକ।
24କଳିହୁ ଡ଼ୀ ୀ ସ େର ଏକା ଗୃହେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବାର ଭଲ।
25ତୃ ଷିତ ପ୍ର ାଣକୁ ଶୀତଳ ଜଳ େଯରୂ ପ,
ଦୂର େଦଶରୁ ସୁସମାଚାର େସରୂ ପ।
26 େଗାଳିଆ ଜଳାଶୟ ଓ ମଳିନ ନିଝର୍ ର େଯରୂ ପ,
ଦୁ େଲାକ ଆଗେର ବିଚଳିତ ଧାମ କ େସରୂ ପ।
27ବହୁ ତ ମହୁ ଖାଇବାର େଯପରି ଭଲ ନୁେହଁ,
େସପରି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନୁସ ାନ କରିବାର

େଗୗରବ ନୁେହଁ।
28ଯାହାର ଆ ା ଅଟକ ମାେନ ନାହିଁ,
େସ ଭ ଓ ପ୍ର ାଚୀରହୀନ ନଗର ତୁ ଲ୍ୟ।

26
1 େଯପରି ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳେର ହିମ ଓ ଫସଲ ସମୟେର ବୃି ,
େସପରି ମୂଖର୍ କୁ ସ ାନ ଅନୁପଯୁ ।
2 େଯପରି ଘରଚଟିଆ ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଥିବା େବେଳ ଓ ତାଳେଚା

ଉଡ଼ୁଥିବା େବେଳ,
େସପରି ଅକାରଣେର ଦ ଅଭିଶାପ ନିକଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ।
3ଅ ପାଇଁ େକାରଡ଼ା ଗ ର୍ ଭ ପାଇଁ ଲଗାମ,
ପୁଣି, ମୂଖର୍ ର ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼ି।
4 ମୂଖର୍ କୁ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତାନୁସାେର ଉ ର ଦିଅ ନାହିଁ,
େଦେଲ ତୁ େ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାନ େହବ।
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5 ମୂଖର୍ କୁ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତାନୁସାେର ଉ ର ଦିଅ,
େନାହିେଲ େସ ଆପଣା ଦୃି େର ଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଧ କରିବ।
6 ମୂଖର୍ ହାତେର େଯ ସମାଚାର ପଠାଏ,
େସ ଆପଣା ପାଦ ଆେପ କାଟି କ୍ଷତି େଭାଗ କେର।
7 େନ ଡ଼ାର ଚରଣ େଯପରି ନଡ଼ନଡ଼,
ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖେର େସପରି ହିେତାପେଦଶ ବାକ୍ୟ।
8 େଯପରି ପ୍ର ରରାଶିେର ମଣିର ଥଳୀ,
େସପରି େସ, େଯ ମୂଖର୍ କୁ ସ ାନ ଦିଏ।
9ମ େଲାକର ହ େର ଉଠାଯିବା କ କ େଯପରି,
ମୂଖର୍ ମାନ ମୁଖେର ହିେତାପେଦଶ ବାକ୍ୟ େସପରି।
10ବାଣୁଆ େଯପରି ସମ ୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କେର,
େସପରି େସହି େଲାକ, େଯ ମୂଖର୍ କୁ େବତନ ଦିଏ ଓ େଯ ପଥିକକୁ

େବତନ ଦିଏ।
11ଆପଣା ବାି ପ୍ର ତି େଫରିବା କୁ ୁ ର େଯପରି,
ପୁନଃ ପୁନଃ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତାର କମର୍ କରିବା ମୂଖର୍ େସପରି।
12 େଯ ଆପଣା ଦୃି େର ଜ୍ଞାନୀ, ଏପରି େଲାକକୁ େଦଖୁଅଛ କି?
ତାହା ଅେପକ୍ଷା ମୂଖର୍ ବିଷୟେର ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି।
13ଅଳସୁଆ କେହ, “ବାଟେର ସି ଂହ ଅଛି,
ସଡ଼କେର ସି ଂହ ଅଛି।”
14 େଯପରି କବ୍ ଜାେର କବାଟ ବୁେଲ,
େସପରି ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଥାଇ କେର।
15ଅଳସୁଆ ଥାଳୀେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇ
ଆଉ ଥେର ତାହା ମୁଖକୁ େନବାକୁ ଥକିଯାଏ।
16ସାତ ଜଣ ସୁବିଚାରସି ଉ ରକାରୀ ଅେପକ୍ଷା
ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଦୃି େର ଜ୍ଞାନବାନ।
17 େଯଉଁ େଲାକ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣାର ଅସ କର୍ ୀୟ

ବିବାଦେର ରାଗାନି୍ଵ ତ ହୁ ଏ,
େସ କୁ ୁ ର କାନ ଧରିବା େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ।
18ଅି ବାଣ, ତୀର ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ନିେକ୍ଷପକାରୀ ବାତୁ ଳ େଯପରି;
19ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ େଯଉଁ େଲାକ ଭୁ ଲାଇ କେହ,
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“ମୁଁ କʼଣ େକୗତୁ କ କରୁ ନାହିଁ?” େସ େସପରି।
20କା େଶଷ େହେଲ ଅି ଲିଭିଯାଏ,
କେ ର୍ ଜପ ନ ଥିେଲ କଳି ନିବୃ ହୁ ଏ।
21 େଯପରି ଳ ା ଅ ାରକୁ ଅ ାର
ଓ ଅି କୁ କା , େସପରି ବିବାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ କଳିହୁ ଡ଼ା େଲାକ।
22କେ ର୍ ଜପର ବାକ୍ୟ ଅମୃତ ତୁ ଲ୍ୟ,
ତାହା ଉଦରର ଅ ରାଳୟକୁ ଚାଲିଯାଏ।
23ଅନୁରାଗୀ ଓ ଓ ମ ହୃ ଦୟ
ରୂ ପା ଖାଦେର ମି ତ ମୃ ି କା ପାତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ।
24 ଘୃଣାକାରୀ ଆପଣା ଓ େର କପଟ କେର,
ମାତ୍ର ମନେର ପ୍ର ବ ନା ରେଖ।
25 େସ ମି ରେର କହିେଲ, ତାହାକୁ ବି ାସ କର ନାହିଁ,
େଯେହତୁ ତାହାର ହୃ ଦୟେର ସାେତାଟି ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଥାଏ।
26ତାହାର ଘୃଣା କପଟେର ଆପଣାକୁ ଆବୃତ କେଲ େହଁ
ତାହାର ମ ତା ସଭାେର ପ୍ର କାଶ ପାଇବ।
27 େଯ ଖାତ େଖାେଳ, େସ ଆେପ ତହିଁ ଭିତେର ପଡ଼ିବ;
ପୁଣି, େଯ ପଥର ଗଡ଼ାଏ, ତାହା ତାହାର ଉପରକୁ େନଉଟିବ।
28 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜି ା ଯାହାକୁ ଚୂ ର୍ କେର, ତାହାକୁ ହିଁ ଘୃଣା କେର;
ପୁଣି, ଚାଟୁ ବାଦୀ ମୁଖ ସବର୍ ନାଶ ଜନ୍ମ ାଏ।

27
1ତୁ େ କାଲିର ବିଷୟେର ଦପର୍ କଥା କୁହ ନାହିଁ;

େଯେହତୁ ଏକ ଦିନ କଅଣ ଉ ାଦନ କରିବ, ତାହା ତୁ କୁ ଜଣା
ନାହିଁ।

2ଅନ୍ୟ େଲାକ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ , ମାତ୍ର ତୁ ର ନିଜ ମୁଖ ତାହା ନ
କରୁ ;

ଅପର େଲାକ କରୁ , ମାତ୍ର ତୁ ନିଜ ଓ ତାହା ନ କରୁ ।
3ଭାରୀ ପଥର ଓ ଗୁରୁ ବାଲି;
ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ବିରି , େସ ଦୁଇରୁ ଭାରୀ।
4 େକାପ ନି ୁର ଓ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳୟକାରୀ;
ମାତ୍ର ଅ ର୍ ାଳା ଆଗେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର?
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5 ଗୁ େପ୍ର ମଠାରୁ
ପ୍ର କାଶିତ ଅନୁେଯାଗ ଭଲ।
6 େପ୍ର ମକାରୀର କ୍ଷତ ବି ାସନୀୟ;
ମାତ୍ର ଶତର ଚୁ ନ ବହୁ ଳ।
7ତୃ ପ୍ର ାଣୀ ମହୁ ଚାକକୁ ଘୃଣା କେର;
ମାତ୍ର କୁ୍ଷଧା ର୍ ପ୍ର ାଣୀକୁ ତି ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ମି ।
8 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ାନ ଛାଡ଼ି ଭ୍ର ମଣ କେର,
େସ ବସାରୁ ଭ୍ର ମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀର ତୁ ଲ୍ୟ।
9 େତୖଳ ଓ ସୁଗ ି ଧୂପ ମନକୁ ଆ ାଦିତ କେର,
ମନର ମ ଣାରୁ ଜାତ ମିତ୍ର ର ମି ତା ତଦପ କେର।
10 ନିଜର ବୁ କୁ ଓ ପିତାର ବ ୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ;
ପୁଣି, ତୁ ର ବିପଦ ଦିନେର ଆପଣା ଭାଇର ଗୃହକୁ ଯାଅ ନାହିଁ;
ଦୂର ଭାଇଠାରୁ ନିକଟ ପ୍ର ତିବାସୀ ଭଲ।
11 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଅ ଓ େମାʼ ମନକୁ ଆ ାଦିତ କର;
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ନି କକୁ ଉ ର େଦଇ ପାରିବି।
12ଚତୁ ର େଲାକ ବିପଦ େଦଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ;
ମାତ୍ର ଅସତକର୍ େଲାକ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାି ପାଏ।
13ଅପରିଚିତ େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା ହୁ ଏ, ତାହାର ବ ନିଅ;
ପୁଣି, େଯ ପର ୀ ପାଇଁ ଜାମିନ୍ ହୁ ଏ, ତାହାକୁ ବ କ ରଖ।
14 େଯଉଁ େଲାକ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଆପଣା ମିତ୍ର କୁ ଉ ରବେର

ଆଶୀବର୍ ାଦ କେର,
ତାହାର େସହି କମର୍ ତାହା ପ୍ର ତି ଅଭିଶାପ ରୂ େପ ଗଣିତ େହବ।
15ଭାରୀ ବୃି ଦିନେର ଅବିରତ ବି ୁ ପାତ
ଓ କଳିହୁ ଡ଼ୀ ୀ, ଏ ଦୁଇ ଏକ ସମାନ ଅଟି ।
16 େଯ ତାକୁ ଅଟକାଏ, େସ ବାୟୁ କୁ ଅଟକାଏ
ଓ ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ହ େତୖଳ ଉପେର ପେଡ଼।
17 େଯପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ସେତଜ କେର,
େସପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବ ୁ ର ମୁଖ ସେତଜ କେର।
18 େଯେକହି ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କେର, େସ ତହିଁର ଫଳ ଖାଏ;
ପୁଣି, େଯ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗୀ ଥାଏ, େସ ସ ାନ ପାଏ।
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19 େଯପରି ଜଳ ମୁଖକୁ ମୁଖ େଦଖାଏ,
େସପରି ହୃ ଦୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ େଦଖାଏ।
20 େଯପରି ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ାନ େକେତେବେଳ ତୃ ନୁେହଁ,
େସପରି ମନୁଷ୍ୟର ଇ ାସକଳ* େକେତେବେଳ ତୃ ନୁେହଁ।
21 େକାୟିେର ରୂ ପା, ଉ ାଇେର ସୁନା,
ପ୍ର ଶଂସାେର ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତ ହୁ ଏ।
22ତୁ େ ଗହମ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଢିି େର କୁଟିେଲ େହଁ
ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ।
23ତୁ େ ଆପଣା େମଷପଲର ଅବ ା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯ ବାନ ହୁ ଅ,
ପୁଣି ଆପଣା ପଶୁପଲ ବିଷୟେର ଉ ମ ରୂ େପ ମେନାେଯାଗ କର।
24କାରଣ ସ ି ଅନ କାଳ ାୟୀ ନୁେହଁ
ଓ ମୁକୁଟ କʼଣ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ଥାଏ?
25ଘାସ କଟା େହେଲ କଅଁଳ ଘାସ ପ୍ର କାଶ ପାଏ,
ଆଉ ପବର୍ ତମାନର ତୃ ଣ ସଂଗୃହୀତ ହୁ ଏ।
26 େମଷଛୁଆମାେନ ତୁ କୁ ବ େଦେବ;
ପୁଣି, େଛଳି ତୁ େକ୍ଷତ୍ର ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ ପ ଅେଟ।
27 ପୁଣି, େଛଳିଦୁଧ ତୁ ର ଓ ତୁ ପରିବାରର ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଥ

େହବ;
ଆଉ, ତୁ ଦାସୀମାନ ପାଇଁ ଉପଜୀବିକା େହବ।

28
1 େକହି ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ ଦୁ ପଳାଏ;
ମାତ୍ର ଧାମ କମାେନ ସି ଂହ ପରି ସାହସି କ।
2 େଦଶର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ତହିଁର ଅଧିପତି ଅେନକ ହୁ ଅି ;
ମାତ୍ର ବୁ ି ମାନ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକମାନ ାରା ତହିଁର ି ରତା

ଦୀଘର୍ ହୁ ଏ।
3 େଯଉଁ ଦରିଦ୍ର େଲାକ* ଦୀନହୀନକୁ ଉପଦ୍ର ବ କେର,
େସ ପ୍ଲ ାବନକାରୀ ବୃି ପରି; ତହିଁେର ଭକ୍ଷ୍ୟର ଅଭାବ ଘେଟ।
4ବ୍ୟବ ାତ୍ୟାଗକାରୀମାେନ ଦୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଶଂସା କରି ,
* 27:20 ଇ ାସକଳ ଚକୁ୍ଷ * 28:3 ଦରିଦ୍ର େଲାକ ଶାସକ
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ପୁଣି,ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା େଲାକମାେନ େସମାନ ସହିତ ବିେରାଧକରି ।
5ମ େଲାକମାେନ ନ୍ୟାୟ ବୁଝି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାେନ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝି ।
6 ି ପଥଗାମୀ କୁଟିଳ େଲାକ ଧନୀ େହେଲ େହଁ
ତାହା ଅେପକ୍ଷାଆପଣା ସି ତାେରଗମନକାରୀଦରିଦ୍ର େଲାକଭଲ।
7 େଯ ବ୍ୟବ ା ମାେନ, େସ ବୁି ମାନ ପୁତ୍ର ;
ପୁଣି, େଯ େପଟାଥର୍ ୀମାନ ର ସ ୀ ହୁ ଏ, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଲ ା

ଦିଏ।
8 େଯଉଁ େଲାକ ସୁଧ ଓ ବୃି ାରା ଆପଣା ସ ି ବୃ ି କେର,
େସ ଦୀନହୀନ ପ୍ର ତି ଦୟାକାରୀ ପାଇଁ ତାହା ସ ୟ କେର।
9 େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବ ା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କ ର୍ େଫରାଏ,
ତାହାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁ ଏ।
10 େଯଉଁ େଲାକ ସରଳ େଲାକକୁ ମ ପଥେର ଯିବାକୁ ଭୁ ଲାଏ,
େସ କୃତ ଖାତେର ଆେପ ପଡ଼ିବ;
ମାତ୍ର ସି େଲାେକ ମ ଳ ଅଧିକାର କରିେବ।
11ଧନବାନ ଆପଣା ଦୃି େର ଜ୍ଞାନବାନ;
ମାତ୍ର ବୁ ି ମାନ ଦୀନହୀନ େଲାକ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଏ।
12ଧାମ କମାେନ ଜୟ କେଲ ମହାେଗୗରବ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ର ଉ ତି େହେଲ େଲାେକ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାି ।
13 େଯ ଆପଣା ଅଧମର୍ ଆ ାଦନ କେର, େସ ମ ଳ ପାଏ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ୀକାର କରି ଛାେଡ଼, େସ ଦୟା ପାଇବ।
14 େଯଉଁ େଲାକ ସବୁେବେଳ କୁକମର୍ କରିବାକୁ ଭୟ ରେଖ,† େସ

ଧନ୍ୟ;
ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା ମନକୁ କଠିନ କେର, େସ ଆପଦେର ପଡ଼ିବ।
15 େଯପରି ଗ ର୍ ନକାରୀ ସି ଂହ ଓ ଭ୍ର ମଣକାରୀ ଭାଲୁ;
େସପରି ଦୀନହୀନ ପ୍ର ଜା ଉପେର ଦୁ କ ର୍ ା।
16 େଯଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁି ହୀନ, େସ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉପଦ୍ର ବୀ ହୁ ଏ,
ମାତ୍ର େଯ େଲାଭକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଆପଣା ଦିନ ବଢ଼ାଇବ।
† 28:14 ଭୟ ରେଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେର
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17 େଯଉଁ େଲାକ େକୗଣସି େଲାକର ର େର ଭାରଗ୍ର ହୁ ଏ,
େସ ଗ ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପଳାଇବ;
େକହି ତାହାକୁ ନ ଅଟକାଉ।
18 େଯଉଁ େଲାକ ସି ଭାବେର ଚାେଲ, େସ ରକ୍ଷା ପାଏ;
ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥେର କୁଟିଳ େଲାକ ଅକ ାତ୍ ପଡ଼ିବ।
19ଆପଣା ଭୂ ମି େଯ ଚେଷ, େସ ଯେଥ ଆହାର ପାଇବ;
ପୁଣି, େଯ ଅସାର େଲାକ ର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଏ, ତାହାର ଯେଥ

ଦରିଦ୍ର ତା େହବ।
20 ବି େଲାକ ଆଶୀବର୍ ାଦେର ବ ୁ େହବ;
ମାତ୍ର େଯ ଧନବାନ େହବାକୁ ଅତି ଉଦ୍ୟମ କେର, େସ ଅଦି ତ

େନାହିବ।
21 ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ।
କିଅବା ଖେ ରୁ ଟି ପାଇଁ ଅଧମର୍ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ।
22 କୁଦୃି େଲାକ ସ ି ପେଛ େଦୗେଡ଼,
ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅଭାବ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ େବାଲି େସ ଜାେଣ ନାହିଁ।
23 ଜି ାେର ଚାଟୁ ବାଦ କରିବା େଲାକ ଅେପକ୍ଷା
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବା େଲାକ େଶଷେର ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ର ହ

ପାଏ।
24 େଯ ଆପଣା ପିତା କି ା ମାତାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପହରଣ କରି କେହ,

ଏଥିେର କିଛି ଅଧମର୍ ନାହିଁ,
େସ ସଂହାର କର ସ ୀ।
25ବହୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଶୀ ପ୍ର ାଣ ବିବାଦ ଜନ୍ମ ାଏ,
ମାତ୍ର େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର ରେଖ, େସ ହୃ ପୁ େହବ।
26 େଯ ଆପଣା ଅ ଃକରଣେର ନିଭର୍ ର ରେଖ, େସ ମୂଖର୍ ;
ମାତ୍ର େଯ ଜ୍ଞାନେର ଚାେଲ, େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ।
27 େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦାନ କେର, ତାହାର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ମୁେଦ,‡ େସ ଅେନକ ଅଭିଶାପ ପାଇବ।
28 ଦୁ ମାେନ ଉ ତ େହେଲ, େଲାେକ ଆପଣାମାନ ୁ ଲୁଚାି ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ବିନ େହେଲ, ଧାମ କଗଣ ବ ୁ ହୁ ଅି ।
‡ 28:27 େଯ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ମୁେଦ, େଯ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କେର



ହିେତାପେଦଶ 29:1 lxv ହିେତାପେଦଶ 29:13

29
1 େଯଉଁ େଲାକ ଥରକୁଥର ଅନୁେଯାଗ ପାଇେଲ େହଁ ଆପଣା ଗ୍ର ୀବା

ଶ କେର,
େସ ପ୍ର ତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭ େହବ।
2ଧାମ କମାେନ ବ ୁ େହେଲ, େଲାକମାେନ ଆନ କରି ;
ମାତ୍ର ଦୁ େଲାକ କ ର୍ୃ ପାଇେଲ, େଲାକମାେନ ଆ ର୍ ର କରି ।
3 େଯଉଁ େଲାକ ଜ୍ଞାନକୁ େ ହ କେର, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଆନ ି ତ

କେର;
ମାତ୍ର େଯ େବଶ୍ୟାମାନ ଠାେର ଅନୁର , େସ ଆପଣା ସ ି

ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ।
4ରାଜା ସୁବିଚାର ାରା େଦଶ ସୁି ର କେର;
ମାତ୍ର େଯ ଉପହାରପି୍ର ୟ, େସ ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ।
5 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଚାଟୁ ବାଦ କେର,
େସ ତାହାର ପାଦ ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ର ସାେର।
6ମ େଲାକର ଅଧମର୍ େର ଫା ଥାଏ;
ମାତ୍ର ଧାମ କ ଗାନ ଓ ଆନ କେର।
7ଧାମ କ େଲାକ ଦୀନହୀନମାନ ଗୁହାରି ବିଷୟେର ବିଜ୍ଞ;
ମାତ୍ର ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁ େଲାକର ବୁି ନାହିଁ।
8 ନି କମାେନ ନଗରକୁ ପ୍ର ଳିତ କରି ;
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀମାେନ େକ୍ର ାଧ ନିବାରଣ କରି ।
9ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନବାନ ର ବିବାଦ େହେଲ,
େସ େକ୍ର ାଧ କେଲ କି ହସି େଲ, କିଛି ଶାି ନାହିଁ।
10ର ପାତପି୍ର ୟ େଲାକମାେନ ସି ବ୍ୟି କୁ ଘୃଣା କରି ;
ପୁଣି, େସମାେନ ସରଳ େଲାକର ପ୍ର ାଣ େଖାଜି ।
11 ମୂଖର୍ ଆପଣାର ସବୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର କାଶ କେର;
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ସ ାଳି କ୍ଷା କେର।
12ଶାସନକ ର୍ ା େଯେବ ମିଥ୍ୟା କଥାେର କାନ େଡେର,
େତେବ ତାହାର େସବକ ସବୁ ଦୁ ହୁ ଅି ।
13ଦରିଦ୍ର ଓ ଉପଦ୍ର ବୀ ଏକତ୍ର ମିଳି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଭୟର ଚକୁ୍ଷ ଦୀି ମାନ କରି ।
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14 େଯଉଁ ରାଜା ବି ରୂ େପ ଦୀନହୀନମାନ ର ବିଚାର କେର,
ତାହାର ସି ଂହାସନ ସଦାକାଳ ସୁି ର େହବ।
15ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁେଯାଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ;
ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାହାର ଇ ାେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େସ ତାହାର ମାତାକୁ

ଲ ା ଦିଏ।
16 ଦୁ େଲାକମାେନ ବ ୁ େହେଲ, ଅଧମର୍ ବେଢ଼;
ମାତ୍ର ଧାମ କମାେନ େସମାନ ର ନିପାତ େଦଖିେବ।
17ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ଶାି େଦେଲ, େସ ତୁ କୁ ଶାି େଦବ;
ପୁଣି, େସ ତୁ ପ୍ର ାଣକୁ ସୁଖ େଦବ।
18ଈ ରୀୟ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ଅଭାବେର େଲାକମାେନ ବିନ ହୁ ଅି ;
ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବ ା ପାେଳ, େସ ଧନ୍ୟ।
19କଥାମାତ୍ର େର ଦାସର ଦମନ ହୁ ଏ ନାହିଁ;
େଯେହତୁ େସ ବୁଝିେଲ େହଁ ମେନାେଯାଗ କେର ନାହିଁ।
20ତୁ େ କି କଥାେର ଚ ଳ େଲାକକୁ େଦଖୁଅଛ?
ତାହା ଅେପକ୍ଷା ମୂଖର୍ ବିଷୟେର ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି।
21 େଯ ପିଲାଦିନୁ ଆପଣା ଦାସକୁ େଗ ା କରି ପାେଳ,
େଶଷେର େସହି ଦାସ ତାହାର ପୁତ୍ର େହାଇ ଉେଠ।
22 େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ ବିବାଦ ଜନ୍ମ ାଏ,
ପୁଣି, ରାଗା େଲାକ ବହୁ ତ ଅଧମର୍ କେର।
23ମନୁଷ୍ୟର ଅହ ାର ତାହାକୁ ନତ କରିବ;
ମାତ୍ର ଯାହାର ଆ ା ବିନତ, େସ ସ ାନ ପାଇବ।
24 େଚାରର ଭାଗୀ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଘୃଣା କେର,
େସ ରାଣ କରାଇବାର କଥା ଶୁେଣ, କି ୁ କିଛି ପ୍ର କାଶ କେର ନାହିଁ।
25 େଲାକଭୟଫା ଜନକ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େଯ ନିଭର୍ ର ରେଖ, େସ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।
26ଅେନେକ ଶାସନକ ର୍ ାର ଅନୁଗ୍ର ହ ଚାହାି ;
ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ।
27ଅଧମର୍ କାରୀ େଲାକ ଧାମ କର ଘୃଣା ବିଷୟ,
ପୁଣି, ସରଳ-ପଥଗାମୀ ଦୁ େଲାକର ଘୃଣା ବିଷୟ ହୁ ଏ।
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30
ଆଗୁରର କଥା

1ଯାକିର ପୁତ୍ର ଆଗୁରର କଥା: ଅଥର୍ ଭାେରାି ।
େସ ମନୁଷ୍ୟ ଈଥୀେୟଲକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଥୀେୟଲ* ଓ ଉକଲକୁ†

କେହ:
2ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ପଶୁବତ୍ ,
ପୁଣି, େମାʼ ଠାେର ମନୁଷ୍ୟର ବିେବଚନା ନାହିଁ।
3 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖି ନାହିଁ,
ଅବା ଧମର୍ ରୂ ପ ବିଷୟକ ବିଦ୍ୟା େମାʼ ଠାେର ନାହିଁ।
4 କିଏ ଗର୍ ାେରାହଣ କରି େସଠାରୁ ଅବେରାହଣ କରିଅଛି?
କିଏ ଆପଣା ମୁି େର ବାୟୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛି?
କିଏ ଆପଣା ବ େର ଜଳସମୂହକୁ ବା ି ଅଛି?
କିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୀମା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି?
ତାହା ର ନାମ କଅଣ? ତାହା ପୁତ୍ର ର ନାମ କଅଣ? ଏହା େଯେବ

ଜାଣ, େତେବ କୁହ।
5ପରେମ ର ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାସି ;
େଯଉଁମାେନ ତାହା ର ଆଶ୍ର ୟ ନିଅି , େସ େସମାନ ର ଢାଲ।
6ତାହା ବାକ୍ୟେର େଯାଗ କର ନାହିଁ,
କେଲ େସ ତୁ କୁ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ, ପୁଣି, ତୁ େ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ

ଜଣା ପଡ଼ିବ।
7 ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଏ ଦୁଇ ବର ମାଗିଅଛି,
ମୁଁ ମରିବା ପୂବର୍ ରୁ ତାହା େମାେତ େଦବାକୁ ଅସ ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
8ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର କର;
େମାେତ ଦରିଦ୍ର ତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହିଁ;
େମାʼ ପଡ଼ିର ଭାଗ େଦଇ େମାେତ ପ୍ର ତିେପାଷଣ କର।
9 େନାହିେଲ ମୁଁ ପରିତୃ େହାଇ ତୁ କୁ ଅ ୀକାର କରି କହିବି,

ସଦାପ୍ର ଭୁ କିଏ?
କିଅବା ଦରିଦ୍ର େହେଲ େଚାରି କରି

* 30:1 ଈଥୀେୟଲ ଏହାର ଅଥର୍ େହ ପରେମ ର, ମୁଁ କ୍ଲ ା ଅେଟ † 30:1 ଉକଲକୁ
ଏହାର ଅଥର୍ େହ ପରେମ ର ମୁଁ ସ ୂ ର୍ ଭାବେର କ୍ଲ ା ଅେଟ
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ଆପଣା ପରେମ ର ର ନାମ ମିଥ୍ୟାେର େନବି।
10ଦାସର ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ତାହାର ଅପବାଦ କର ନାହିଁ,
କେଲେସତୁ କୁ ଅଭିଶାପ େଦବଓତୁ େ ଅପରାଧୀଗଣିତ େହବ।
11 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ପିତାକୁ ଶାପ ଦିଅି ,
ପୁଣି, ଆପଣା ମାତାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ

ଅଛି।
12ଆପଣା ଦୃି େର ନିମର୍ ଳ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି,
ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣା ମଳିନତାରୁ େଧୗତ େହାଇ ନାହାି ।
13ଏକ ବଂଶ ଅଛି, ଆଃ, େସମାନ ଦୃି କିପରି ଉ !
େସମାନ ଚକୁ୍ଷର ପତା ଉି ତ େହାଇଅଛି।
14 ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖୀମାନ ୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ

ଗ୍ର ାସ କରିବା ପାଇଁ
େଯଉଁମାନ ର ଦ ଖ ପରି ଓ କଳଦ ଛୁରୀ ପରି, ଏପରି ଏକ

ବଂଶ ଅଛି।
15 େଜାକର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଅଛି , େଯଉଁମାେନ କହି “ଦିଅ, ଦିଅ।”
ତିେନାଟି ବ ୁ ଅଛି, ଯାହା େକେବ ତୃ ନୁେହଁ,
ପୁଣି, ଚାରି ବ ୁ େକେବ କେହ ନାହିଁ, “ଯେଥ େହଲା।”
16ପାତାଳ ଓ ବ ୍ୟା-ଗଭର୍ ;
ଜଳେର ଅତୃ ଭୂ ମି,
ଓ ଅି େଯ କେହ ନାହିଁ, ଯେଥ େହଲା।
17 େଯଉଁ ଚକୁ୍ଷ ଆପଣା ପିତାକୁ ପରିହାସ କେର
ଓ ମାତାର କଥା ମାନିବାକୁ ତୁ େବାଧ କେର,
ତାହା ଉପତ୍ୟକାର ଡାମରା କାଉମାେନ କାଢ଼ି ପକାଇେବ,
ପୁଣି, ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆମାେନ ତାହା ଖାଇେବ।
18 ତିନି କଥା େମାହର େବାଧାଗମ୍ୟ,
ପୁଣି, ଚାରି କଥା ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ।
19ଆକାଶେର ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀର ଗତି,
ପ୍ର ରେର ସପର୍ ର ଗତି,
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ଜାହାଜର ଗତି,
ଯୁବତୀଠାେର ପୁରୁ ଷର ଗତି।
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20 େସହି ପ୍ର କାର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ୀର ଗତି,
େସ ଖାଇ ମୁହଁ େପାଛି ଦିଏ
ଓ କେହ, ଆେ କିଛି ଅଧମର୍ କରି ନାହଁୁ ।
21 ତିନି କଥାର ଭାରେର ପୃଥିବୀ କି ତ ହୁ ଏ,
ପୁଣି ଚାରି କଥାର ଭାରେର ମଧ୍ୟ, ତାହା େସ ସହିପାେର ନାହିଁ;
22ରାଜ ପ୍ର ା ଦାସର ଭାର
ଓ ଆହାରେର ପରିତୃ ମୂଢ଼ର ଭାର;
ବିବାହ େହବା ଘୃଣ୍ୟ ୀର ଭାର;
23 ପୁଣି, ଆପଣା କ ର୍ ୀର ଉ ରାଧିକାରିଣୀ ଦାସୀର ଭାର।
24ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ପୃଥିବୀେର ସାନ,
ମାତ୍ର ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନବାନ,
25 ପି ୁ ଡ଼ିଗଣ ଦୁବର୍ ଳ ଜାତି,
ତଥାପି ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳେର ଆହାର ସ ୟ କରି ।
26ଶାଫନ୍ ଜ ୁଗଣ ଶି ହୀନ ଜାତି,
ତଥାପି େସମାେନ େଶୖଳେର ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିମର୍ ାଣ କରି ।
27ପ ପାଳମାନ ର େକୗଣସି ରାଜା ନାହିଁ,
ତଥାପି େସସମେ ଦଳବ େହାଇ ଗମନ କରି ।
28 ପୁଣି, ଝିଟିପିଟି ହ ାରା ଧରାଯାଏ,
ତଥାପି େସ ରାଜାର ଅ ାଳିକାେର ଥାଏ।
29 ତିନି ପ୍ର ାଣୀ ସୁ ର ରୂ େପ ଗମନ କରି ,
ପୁଣି, ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ସୁ ର ରୂ େପ ଗମନ କରି ;
30ପଶୁମାନ ମଧ୍ୟେର ବିକ୍ର ମୀ ସି ଂହ
କାହା ସ ୁଖରୁ େଫେର ନାହିଁ।
31 ଯୁ ା ‡; ଛାଗ
ଓ ରାଜା, ଯାହା ବିରୁ େର େକହି ଉେଠ ନାହିଁ।
32 େଯେବ ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଉ କରିବାେର ମୂଢ଼ର କମର୍ କରିଥାଅ,
କିଅବା େଯେବ କୁକ ନା କରୁ ଥାଅ,
େତେବ ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ ଦିଅ।
33କାରଣ େଯପରି ଦୁ ମ ନେର ଲବଣୀ ବାହାେର

‡ 30:31 ଯୁ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ଗବର୍ ୀ ଗ ା
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ଓ ନାସି କା ମ ନେର ର ବାହାେର;
ତଦପ େକ୍ର ାଧ ମ ନେର ବିବାଦ ବାହାେର।

31
ଲମୂେୟଲ ରାଜାର କଥା

1ଲମୂେୟଲ ରାଜାର କଥା: ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ମାତା ତାହାକୁ ଯାହା
ଶିଖାଇଥିଲା, େସହି ଭାେରାି ।
2 େହ େମାହର ପୁତ୍ର , େହ େମାʼ ଗଭର୍ ର ପୁତ୍ର ,
େହ େମାʼ ମାନତର ପୁତ୍ର , କଅଣ କହିବି?
3ତୁ େ ୀେଲାକ ୁ ଆପଣା ବଳ ଦିଅ ନାହିଁ,
ଅବା ରାଜାମାେନ ଯହିଁେର ବିନ ହୁ ଅି , ତହିଁେର ଗତି କର

ନାହିଁ।
4 େହ ଲମୂେୟଲ, ରାଜାମାନ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଉଚିତ

ନୁେହଁ, ରାଜାମାନ ର ଉଚିତ ନୁେହଁ;
କିଅବା ମଦ୍ୟ କାହିଁ େବାଲି କହିବା ଭୂ ପତିମାନ ର ଉଚିତ ନୁେହଁ।
5 େସମାେନ ପାନ କେଲ, ବ୍ୟବ ା ପାେସାରି
ଦୁଃଖୀସ ାନ ସମ ର ବିଚାର ବିପରୀତ କରିେବ।
6 ମୃତକ େଲାକକୁ ମଦ୍ୟ ଦିଅ
ଓ ତି ମନା େଲାକକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦିଅ।
7 େସ େଲାକ ପାନ କରି ଆପଣା ଦରିଦ୍ର ତା ପାେସାରୁ
ଓ ଆପଣା େ ଶ ଆଉ ମନେର ନ କରୁ ।
8 ଘୁ ା େଲାକ ପକ୍ଷେର,
ସମ ଅନାଥ ପକ୍ଷେର, ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଅ।
9 ମୁଖ ଫିଟାଇ ଯଥାଥର୍ ବିଚାର କର,
ପୁଣି, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନ ର ସୁବିଚାର କର।

ସବର୍ ଗୁଣ ସ ା ୀ
10 ଗୁଣବତୀ ୀ କିଏ ପାଇ ପାେର?
ମୁ ାଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ।
11ତାହାର ାମୀର ହୃ ଦୟ ତାହାଠାେର ନିଭର୍ ର କେର,
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ପୁଣି, ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁ ଏ ନାହିଁ।
12 େସ ଜୀବନଯାଏ
ାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମ ଳ କେର।

13 େସ େମଷେଲାମ ଓ ମସି ନା େଖାଜି
ସେ ାଷେର ଆପଣା ହ େର କମର୍ କେର।
14 େସ ବାଣିଜ୍ୟ-ଜାହାଜ ତୁ ଲ୍ୟ;
େସ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆେଣ।
15ମଧ୍ୟ େସ ରାତି୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଉେଠ
ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମ ନିମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କେର
ଓ ଦାସୀଗଣ ୁ ନିରୂ ପିତ କମର୍ ଦିଏ।
16 େସ େକ୍ଷତ୍ର ର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିେଣ,
େସ ଆପଣା ହ ର ଫଳ େଦଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କେର।
17 େସ ବଳେର ଆପଣା ଅ ା ବାେ
ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବଳବାନ କେର।
18ଆପଣା ବ୍ୟାପାର େଯ ଲାଭଜନକ, ଏହା େସ ବୁେଝ;
ପୁଣି, ରାତି୍ର କାଳେର ତାହାର ପ୍ର ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ।
19 େସ ଚରଖାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ,
ପୁଣି, ତାହାର ହ ତାକୁଡ଼ି ଧେର।
20 େସ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ମୁ ହ ା ହୁ ଏ
ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଏ।
21 େସ ହିମ ଲାଗି ଆପଣା ପରିବାର ବିଷୟେର ଭୟ କେର ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ତାହାର ସମ ପରିବାର ସି ୂ ର ବ ର୍ ବ ପି ି ।
22 େସ ଆପଣା ନିମେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆ ାଦନ ବ ପ୍ର ୁତ କେର,
ପୁଣି, େସ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବ ଓ ଧୂମ୍ର ବ ର୍ ବ ପିେ ।
23ତାହାର ାମୀ େଦଶୀୟ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସେ
ନଗର- ାରେର ବସି ବା େବେଳ ଚି ାଯାଏ।
24 େସ ସୂ ବ ପ୍ର ୁତ କରି ବିକ୍ର ୟ କେର,
ପୁଣି, ବଣିକମାନ ହ େର କଟିବ ନ ସମପର୍ ଣ କେର।
25ବଳ ଓ େଶାଭା ତାହାର ବ ରୂ ପ;
ପୁଣି, ଭବିଷ୍ୟତକାଳ ବିଷୟେର େସ ହାସ୍ୟ କେର।
26 େସ ଜ୍ଞାନେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ;



ହିେତାପେଦଶ 31:27 lxxii ହିେତାପେଦଶ 31:31

ତାହାର ଜି ାେର ଦୟାର ବ୍ୟବ ା ଥାଏ।
27 େସ ଆପଣା ପରିବାରର ଆଚରଣେର ମେନାେଯାଗ କେର,
ପୁଣି, ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ।
28ତାହାର ସ ାନମାେନ ଉଠି ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି
ଓ ତାହାର ାମୀ ହିଁ ତାହାକୁ (ଏରୂ ପ) ପ୍ର ଶଂସା କେର;
29 “ଅେନକ କନ୍ୟା ଗୁଣ େଦଖାଇଅଛି ,
ମାତ୍ର ତୁ େ େସସମ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ର ।”
30ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ର ବ ନାଜନକ ଓ େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ଅସାର;
ମାତ୍ର େଯଉଁ ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେର, େସ ପ୍ର ଶଂସି ତା େହବ।
31ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦିଅ,
ପୁଣି, ତାହାର ନିଜ କମର୍ ନଗର- ାରେର ତାହାର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ।
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