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સભા શક્ષક
લેખક
સભા શક્ષક ું ુસ્તક પ્રત્યક્ષ ર તે તેના લેખકનીઓળખઆપ ું નથી.

સભા શક્ષક 1:1 માં લેખક પોતાની જાતને હ ૂ શ કોહેલેથ દ્વારા
ઓળખાવે છે જનેો અ ુવાદ “સભા શક્ષક” તર કે કરવામાં આ ો છે.
સભા શક્ષક પોતાની જાતને “દાઉદનો ુત્ર અને યરુશાલેમમાં રાજા,”
કહે છે કે જે “જઓે માર અગાઉ યરુશાલેમમાં રાજા હતા તેઓ કરતાં
ુ દ્ધમાં વધારે,” ૃ દ્ધ પામ્યો છુ અને એ કે જણેે ઘણા ની તવચનો

એકઠાં કયાર્ છે (સભા શક્ષક 1:1, 16; 12:9). ુલેમાન યરુશાલેમ
શહેરમાંથી સમગ્ર ઇઝરાયલ પર રાજ કરનાર દાઉદનો એક માત્ર ુત્ર
હતો કે જે દાઉદ પછ રાજા બન્યો હતો. (1:12). ઘણી બધી કલમો
ૂ ચત કરે છે કે આ ુસ્તક ુલેમાને લ ું છે. તેના સંદભર્માં કેટલાક
ૂચનો છે કે જે દશાર્વી શકે કે ુલેમાનના ૃત્ ુ પછ , કદાચને કેટલીક

સદ ઓ પછ બીજી કોઈ ક્તએઆ ુસ્તક લ ું હશે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. .ૂ 940 થી 931 વચ્ચેનો છે.

સભા શક્ષક ું ુસ્તક સંભ વત ર તે ુલેમાનના રા કાળના અંત
સમયમાં લખા ું હ ું અને તે યરુશાલેમમાં લખા ું હોય તેમ લાગે છે.

વાંચકવગર્
સભા શક્ષક ું ુસ્તક પ્રાચીન સમયના ઇઝરાયલીઓ માટે તથા ત્યાર

બાદના બધા જ બાઇબલ વાંચકો માટે લખા ું છે.

હે ુ
આ ુસ્તક આપણાં માટે કડક ચેતવણીરૂપ છે. ઈ રનો ભય અને

ઈ રને કેન્દ્રમાં રા ા સવાયજીવે ું જીવન થર્, નરથર્ક તથા પવનમાં
બાચકા ભરવા જે ું છે. આપણે મોજશોખ, સંપ , સજનાત્મક
પ્ર ૃ ઓ, ડહાપણ કે સામાન્ય ુખો પાછળ દોડ એ તો પણ,આપણાં
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જીવનનો અંત આવશે અને આપણને ખબર પડશે કે આપણે આપણાં
જીવનો થર્તામાં જી ા છે. જીવનમાં અથર્ ફક્ત ઈ ર કે ન્દ્રતજીવન
દ્વારા જઆવે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ ર સવાય બ ું જ થર્ છે.

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના— 1:1-11
2. જીવનના વ વધ પાસાઓની થર્તા— 1:12-5:7
3. ઈ રનો ભય— 5:8-12:8
4. અં તમ નષ્કષર્— 12:9-14

સવર્કાંઈ મથ્યા છે
1 યરુશાલેમના રાજા દાઉદના ુત્ર સભા શક્ષકનાં વચનો.

2સભા શક્ષક કહે છે કે.
“ થર્તાની થર્તા,

થર્તાની થર્તા સઘ ું થર્ છે.
સઘ ું પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે.

3જે સવર્ પ્રકારનાં શ્રમ મ ુષ્ય ૃથ્વી પર કરે છે, તેથી તેને શો લાભ છે?
4એક પેઢ જાય છે અને બીજીઆવે છે

પર ુ દુ નયા સદા ટક રહે છે.
5 ૂયર્ ઊગે છે

પછ અસ્ત થઈને
ફર તેને ઊગવાની જગ્યાએ સત્વરે જાય છે.
6 પવન દ ક્ષણ તરફ વાય છે

અને ઉ ર તરફ પણ વળે છે
તે પોતાની ગ તમાં આમતેમ નરતર ફયાર્ કરે છે.

અને તે પોતાના માગર્માં પાછો આવે છે.
7સવર્ નદ ઓ વહ ને સ ુદ્રમાં સમાય છે

તો પણ સ ુદ્ર તેઓનાથી ભરાઈ જતો નથી
જે જગાએ નદ ઓજાય છે

ત્યાંથી તેઓ પાછ આવે છે.
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8બધી જ વસ્ ુઓ કટાળાજનક છે
તે ું ૂરુ વણર્ન મ ુષ્ય કર શકે તેમ નથી.

ગમે તેટ ું જોવાથી આંખો થાકતી નથી
અને સાંભળવાથી કાન સં ુ થતા નથી.

9જે થઈ ગ ું છે તે જ થવા ું છે
અને જે કરવામાં આ ું છે તે જ કરવામાં આવશે

ૃથ્વી પર ક ું જ ન ું નથી.
10 ું એ ું કઈ છે કે જનેા વષે લોકો કહ શકે કે

“જુઓ, તે ન ું છે”?
તોપણજાણ ું કે આપણી અગાઉના,

જમાનામાં તે બન્ ું હ ું.
11 ૂતકાળની પેઢ ઓ ું સ્મરણ નથી;

અને ભ વષ્યમાં આવનાર પેઢ ઓ ુ,ં
કઈ પણ સ્મરણ પણ

હવે પછ થનાર પેઢ ઓમાં રહેશે ન હ.

અ ુભવનો સાર: ‘બ ું થર્ છે’
12 હુ સભા શક્ષક યરુશાલેમમાં ઇઝરાયલનો રાજા હતો. 13 ૃથ્વી

પર જે કઈ બને છે તેની શોધ કરવા અને સમજવા મેં મારા ડહાપણને
લગા ું તો એ સમજા ું કે ક મય શ્રમ ઈ રે માણસને કેળવવાના
સાધન તર કે આપ્યો છે. 14 ૃથ્વી પર જે સવર્ થાય છે તે બાબતો મેં
જોઈ છે. એ સવર્ થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે.
15જે વાકુ છે તેને સી ું કર શકા ું નથી
અને જે ૂટ ું હોય તે બધાની ગણતર કર શકાતી નથી!

16 મેં સ્વયં પોતાને ક ું કે, “જુઓ, યરુશાલેમમાં માર અગાઉ થઈ
ગયેલા અન્ય રાજાઓ કરતાં મેં વધારે જ્ઞાન મેળ ું છે. મારા મનને જ્ઞાન
અને વદ્યાનો ઘણો અ ુભવ થયેલો છે.” 17 પછ મેં મારુ મન જ્ઞાન
સમજવામાં તથા પાગલપણું અને ૂખર્તા સમજવામાં લગા ુ.ં ત્યારે
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મને સમજા ું કેઆપણપવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે. 18 કેમ કેઅ ધક
ડહાપણથી અ ધક શોક થાય છે. અને વદ્યા વધારનાર શોક વધારે છે.

2
1તેથી મેં સ્વયં પોતાને ક ું કે, “ચાલ ત્યારે,આનંદથી હુ તાર પર ક્ષા

કર શ; માટે મોજશોખ કર લે “પણ જુઓ,એપણ થર્ છે. 2મેં વનોદ
કરવા વષે ક ું કે “તે ૂખાર્ઈ છે,” મોજશોખથી શો લાભ થાય?

3પછ મેં મારા અંત:કરણમાં શોધ કર કે હુ મારા શર રને દ્રાક્ષારસથી
મ કરુ, તેમ છતાં મારા અંત:કરણ ું ડહાપણ તે ું ને તે ું જ રહે છે.
વળ માણસોએ ૃથ્વી ઉપર પોતાના ૂરા આ ુષ્યપયત ું કર ું સારુ
છે તે મને સમજાય ત્યાં ુધી હુ ૂખાર્ઈ ગ્રહણ કરુ.

4 પછ મેં મારે પોતાને માટે મોટાં કામ ઉપાડયા.ં મેં પોતાને માટે
મહેલો બંઘા ા મેં પોતાને માટે દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપાવી. 5 મેં પોતાને માટે
બગીચા બનાવડા ા;અને સવર્ પ્રકારનાં ફળઝાડ રોપ્યા.ં 6મેં મારાં માટે
જળાશયો ખોદા ાં જનેાથી વનમાં ઊછરતાં ૃક્ષોને પણ પાણી સચી
શકાય.

7 મેં દાસદાસીઓ ખર દ્યા. અને મારા ઘરમાં જન્મેલા ચાકરો પણ
માર પાસે હતા. જઓે માર અગાઉ યરુશાલેમમાં થઈ ગયા તે સવર્ના
કરતાં પણમાર પાસે ગાય-બળદોનાં તથા ઘેટા-ંબકરાનાં ટોળાંની સંપ
વધારે હતી. 8મેં મારા માટે ઘણું સો ું, ચાંદ અને રાજાઓ ું તથા પ્રાંતો ું
ખાનગી દ્ર પણ ભે ું ક ુ. મેં પોતાને માટે ગવૈયા, ગાનાર ઓ તથા
જમેાં ુરુષોઆનંદ માણે છે, તે એટલે અ ત ઘણી ઉપપત્નીઓ મેળવી.

9એમ હુ પ્રતાપી થયો. અને જઓે યરુશાલેમમાં માર અગાઉ થઈ
ગયા હતા તે સવર્ કરતાં હુ વધારે સ ૃ દ્ધ પામ્યો. મારુ જ્ઞાન પણ મારામાં
કાયમ ર ું.
10 મને જે કઈ માર નજરમાં પ્રાપ્ત કરવા જે ું લાગ્ ું તેનાથી

હુ પાછો પડયો ન હ.
મેં મારા હ્રદયને કોઈ પણ પ્રકારના આનંદથી રો ું ન હ,

કેમ કે માર સવર્ મહેનત ું ફળ જોઈને મારુ મન પ્રસ તા પામ્ ુ,ં
મારા સઘળા પ રશ્રમનો એ બદલો હતા.ં

11જયારે જે બધાં કામો મેં મારે હાથે કયા હતા,
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તે પરઅને જે મહેનત કરવાનો મેં શ્રમ ઉઠા ો હતો તે પર મેં નજર
કર તો

એ સઘ ું થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ ભરવા જે ું દેખા ું
અને ૃથ્વી પર મને કઈ લાભ દેખાયો ન હ.

12હવે મેં જ્ઞાન, પાગલપણું
અને ૂખર્તા જોવાને લક્ષઆપ્ ુ.ં

કેમ કે રાજાની પાછળઆવનાર માણસ ું કર શકે છે?
અગાઉ જે કરવામાં આ ું હોય તે જ તે કર શકે છે.

13 પછ મેં જો ું કે
જટેલે દરજ્જે અજવા ું અંધકારથી શ્રે છે,
તેટલે દરજ્જે જ્ઞાન ૂખાર્ઈથી શ્રે છે.

14જ્ઞાની માણસની આંખો તેનાં માથામાં હોય છે.
અને ૂખર્ અંધકારમાં ચાલે છે એમ છતાં મને મા ૂમ પ ું કે,

તે સવર્નાં પ રણામ સરખાં જઆવે છે.
15 ત્યારે મેં મારા મનમાં વચા ુ કે,

જમે ૂખર્ને થાય છે
તે ું મને પણ થવા ું જ છે.

તો મને તેના કરતાં વધારે ુ દ્ધમાન હોવામાં શો લાભ?”
ત્યારે મેં મારા મનમાં ક ું કે,
“એ પણ થર્તા છે.”

16 ૂખર્ કરતાં જ્ઞાની ું સ્મરણ વધારે રહે ું નથી
અને જે હાલમાં છે તેઓઆવનાર દવસોમાં ૂલાઈ જશે.

ૂખર્ની જમે જ જ્ઞાની પણ મરે છે.
17 તેથી મને જદગી પર ધ ાર ઊપ ો કેમ કે ૃથ્વી પર જે કામ

કરવામાંઆવે છે તે મને દઃુખદાયક લાગ્ ુ.ં માટે સઘ ું થર્ તથા પવનને
ૂઠ્ઠ માં ભરવા જે ું છે. 18 તેથી ૃથ્વી પર જે સવર્ કામ મેં શ્રમ વેઠ ને

ઉપાડ્યાં તેથી મને ધ ાર ઊપ ો. કેમ કે મારા પછ થનાર માણસને
માટે તે સવર્ ૂક ને જ ું પડશે. 19 વળ તે માણસ જ્ઞાની થશે કે ૂખર્ તે
કોણ જાણે છે? છતાં જનેા માટે મેં પ રશ્રમ કય અને ૃથ્વી પર જનેા
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માટે મારા ડહાપણનો ઉપયોગ કય તે સવર્ પર તે અ ધકાર ભોગવશે.
આપણ થર્તા છે. 20 તેથી હુ ફય ,અને ૃથ્વી પર જે સવર્ કામો માટે
મેં પ રશ્રમ કય હતો તે પ્રત્યે મેં મારા મનને નરાશ ક ુ.

21 કોઈ એ ું મ ુષ્ય હોય છે કે જે ું કામ ડહાપણ, જ્ઞાન તથા
કુશળતાથી કરે ું હોય છે. તોપણ તેમાં જણેે મહેનત ન હ કર હોય
એવા ક્તને વારસામાં આપી જશે. આ થર્તા તથા મોટો અનથર્
છે. 22પોતા ું સવર્ કામ સફળતાથી કરવા માટે પોતાની ુ દ્ધનો ઉપયોગ
કર ને માણસ દુ નયામાં પ રશ્રમ કરે છે પણ તેમાંથી તેને ું ફળ પ્રાપ્ત
થાય છે? 23 કેમ કે તેના બધા દવસો શોકમય તથા તેનો સઘળો પ રશ્રમ
દ:ુખરૂપ છે, રાત્રે પણ તે ું મન વશ્રાં ત ભોગવ ું નથી. એ પણ થર્તા
છે.

24ખા ુ,ં પી ું અને પોતાના કામમાં આનંદ માણવો તેનાં કરતાં વધારે
સારુ મ ુષ્ય માટે બીજુ ક ું નથી. પછ મને મા ૂમ પ ું કે આ ઈ રના
હાથથી જ મળે છે. 25પર ુ ઈ રની કૃપા વના કોણ ખાઈ શકે અથવા
ુખ ભોગવી શકે?
26 કેમ કે જે માણસો પર ઈ ર પ્રસ છે તેઓને તે ુ દ્ધ જ્ઞાન તથા

આનંદ આપે છે. પણ પાપીને તે ફોગટ પ રશ્રમ આપે છે જથેી ઈ રને
પ્રસ કરનારને માટે તે ઢગલેઢગલા સંગ્રહ કર ને આપ,ે એ પણ થર્
તથા પવનથી ૂઠ્ઠ ભરવા જે ું છે.

3
સવર્ બાબત માટે સમય

1 ૃથ્વી ઉપર પ્રત્યેક વસ્ ુને માટે યોગ્ય ઋ ુ અને પ્રત્યેક પ્રયોજનો
માટે યોગ્ય સમય હોય છે.
2જન્મ લેવાનો સમય અને ૃત્ ુ પામવાનો સમય,
છોડ રોપવાનો સમય અને રોપેલાને ઉખેડ નાખવાનો સમય;
3 માર નાખવાનો સમય અને જીવાડવાનો સમય,
તોડ પાડવાનો સમય અને બાંધવાનો સમય.
4 રડવાનો સમય અને હસવાનો સમય;
શોક કરવાનો સમય અને ૃત્ય કરવાનો સમય.
5 પથ્થરો ફેંક દેવાનો સમય અને પથ્થરો એકઠા કરવાનો સમય;
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આ લગન કરવાનો સમય તથા આ લગન કરવાથી દૂર રહેવાનો સમય.
6શોધવાનો સમય અને ુમાવવાનો સમય,
રાખવાનો સમય અને ફેંક દેવાનો સમય;
7 ફાડવાનો સમય અને સીવવાનો સમય,
શાંત રહેવાનો સમય અને બોલવાનો સમય.
8 પ્રેમ કરવાનો સમય અને ધ ારવાનો સમય
ુદ્ધનો સમય અને સલાહ શાં તનો સમય. 9જે વષે તે સખત પ રશ્રમ

કરે છે તેથી માણસને ું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે? 10 જે ક મય
શ્રમ ઈ રે મ ુષ્યોને કેળવવાના સાધન તર કે આપ્યો છે તે મેં
જોયો છે.

11યહોવાહે પ્રત્યેક વસ્ ુને તેના યોગ્ય સમયમાં ુંદર બનાવી છે. જો
કે ઈ રે મ ુષ્યના હૃદયમાં સનાતનપણું ૂ ું છે. છતાં શરૂઆતથી તે
અંત ુધી ઈ રનાં કાય મ ુષ્ય સમજી શકતો નથી.

12 હુ જાણું છુ કે, પોતાના જીવન પયતઆનંદ કરવો અને ભ ું કર ું
તે કરતાં તેના માટે બીજુ કઈ શ્રે નથી. 13 વળ તેણે ખા ું, પી ું અને
પોતાની સવર્ મહેનતથી સંતોષઅ ુભવવો. આતેને ઈ ર તરફથી પ્રાપ્ત
થયે ું કૃપાદાન છે.

14 હુ જાણું છુ કે ઈ ર જે કઈ કરે છે તે સવર્ સદાને માટે રહેશે. તેમાં
કશો વધારો કે ઘટાડો કર શકાય ન હ, અને મ ુષ્યો તેનો ડર રાખે તે
હે ુથી ઈ રે તે ક ુ છે.
15જે હાલમાં છે તે અગાઉ થઈ ગ ું છે;

અને જે થવા ું છે તે પણ અગાઉ થઈ ગયે ું છે.
અને જે વીતી ગ ું છે તેને ઈ ર પાછુ શોધી કાઢે છે.

દુ નયામાં અન્યાય
16વળ મેં ૃથ્વી પર જો ું કે સદાચારની જગાએ દુ તા અને નેક ની

જગ્યાએ અ ન છે. 17 મેં માર જાતને ક ું કે, “યહોવાહ ન્યાયી અને
દુ નો ન્યાય કરશે કેમ કે પ્રત્યેક પ્રયોજનને માટે અને પ્રત્યેક કાયર્ માટે
યોગ્ય સમય હોય છે.”
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18 પછ મેં મારા મનમાં વચા ુ કે, “ઈ ર મ ુષ્યની કસોટ કરે છે.
તેથી તેઓ સમજે કે તેઓ પ ુ સમાન છે.”

19 કેમ કે માણસોને જે થાય છે તે જ પ ુઓને થાય છે. તેઓની એક
જ ત થાય છે. જમે એક મરે છે. તેમ બીજુ પણ મરે છે. તે સવર્ને
એક જ પ્રાણ હોય છે તેથી મ ુષ્ય પ ુઓ કરતાં જરાય શ્રે નથી. ું તે
સઘ ું થર્ નથી? 20એક જ જગાએ સવર્ જાય છે સવર્ ૂળના છ એ
અને અંતે સવર્ ૂળમાં જ મળ જાય છે.

21મ ુષ્યનોઆત્મા ઉપરજાય છે અને પ ુનો આત્મા નીચે ૃથ્વીમાં
જાય છે તેની ખબર કોને છે? 22તેથી મેં જો ું કે, માણસે પોતાના કામમાં
મ રહે ું તેથી વધારે સારુ બીજુ ક ું નથી. કેમ કે એ જ તેનો હસ્સો
છે. ભ વષ્યમાં ું બનવા ું છે તે તેને કોણ દેખાડશ?ે

4
1 ત્યારબાદ મેં પાછા ફર ને વચાર કય ,

અને ૃથ્વી પર જે જુલમ કરવામાં આવે છે. તે સવર્ મેં નહા ા.
જુલમ સહન કરનારાઓનાં આં ુ પડતાં હતા.ં
પણ તેમને સાંત્વના આપનાર કોઈ નહો ુ,ં
તેઓના પર ત્રાસ કરનારાઓ શ ક્તશાળ હતાં.

2 તેથી મને લાગ્ ું કે જઓે હજીજીવતાં છે
તેઓ કરતાં જઓે ૃત્ ુ પામ્યા છે તેઓ વધારે ુખી છે

3 વળ તે બ ે કરતાં જઓે હજી જન્મ્યા જ નથી
અને જઓેએ ૃથ્વી પર થતાં ખરાબ કૃત્યોજોયા નથી તેઓવધારે

ુખી છે.
4 વળ મેં સઘળ મહેનત અને ચ ુરાઈ ું દરેક કામ જો ું અને એ

પણજો ું કે તેના લીધે માણસ ઉપર તેનો પડોશી ઈષ્યાર્ કરે છે. એ પણ
થર્ તથા પવનથી ુઠ ભરવા જે ું છે.

5 ૂખર્ કામ કરતો નથી,
અને પોતાની જાત પર બરબાદ લાવે છે.

6અ ત પ રશ્રમ કરવા દ્વારા પવનમાં ફાંફાં માર ને ુષ્કળ કમાણી કરવી
તેના કરતાં શાં તસ હત થોડુ મળે તે વધારે સારુ છે.
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7 પછ હુ પાછો ફય અને મેં ૃથ્વી ઉપર થર્તા જોઈ.
8જો માણસ એકલો હોય

અને તેને બીજુ કોઈ સ ુંવહા ું ન હોય, તેને દ કરો પણ ન હોય
કે ભાઈ પણ ન હોય

છતાંય તેના પ રશ્રમનો પાર હોતો નથી.
અને દ્ર થી તેને સંતોષ નથી

તે વચારતો નથી કે “હુ આ પ રશ્રમ કોના માટે કરુ છુ”
અને મારા જીવને દઃુખી કરુ છુ?

આપણ થર્તા છે હા, મોટુ દઃુખ છે.
9એક કરતાં બે ભલા;

કેમ કે તેઓએ કરેલી મહેનત ું ફળ તેઓને મળે છે.
10જો બેમાંથી એક પડે તો બીજો તેને ઉઠાડશ.ે

પર ુ માણસ એકલો હોય,
અને તેની પડતી થાય તો તેને મદદ કરનાર કોઈ જ ન હોય તો તેને
અફસોસ છે.

11જો બે જણા સાથે ૂઈ જાય તો તેઓને એક બીજાથી હૂફ મળે છે.
પણ એકલો માણસ હૂફ કેવી ર તે મેળવી શકે?

12એકલા માણસને હરકોઈ હરાવે
પણ બે જણ તેને જીતી શકે છે
ત્રેવડ વણેલી દોર સહેલાઈથી ૂટતી નથી.

13 કોઈ ૃદ્ધ અને ૂખર્ રાજા કે જે કોઈની સલાહ સાંભળતો ન હોય
તેના કરતાં ગર બ પણ જ્ઞાની ુવાન સારો હોય છે. 14 કેમ કે જો તેના
રા માં દ રદ્ર જન્મ્યો હોય તોપણ તે જલેમાંથી ુકત થઈને રાજા
થયો.

15 ૃથ્વી પરના સવર્ મ ુષ્યોને મેં જોયા તો તેઓ બધા પોતાની
જગ્યાએઊભા થનાર પેલા બીજા ુવાનની સાથે હતા. 16જે સવર્ લોકો
ઉપર તે રાજાહતો તેઓનો પાર નહોતો તોપણતેની પછ ની પેઢ ના લોકો
તેનાથી ુશ નહોતા. ન ે એ પણ થર્ અને પવનથી ુઠ ભરવા જે ું
છે.
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5
વચનઆપવામાં કે માનતા માનવામાં ઉતાવળો ન થા

1ઈ રના ઘરમાં ું જાય ત્યારે તારાં પગલાં સંભાળ કેમ કે ૂખ ખોટા
કામ કરે એ ું તેઓ જાણતા નથી. તેથી તેમના યજ્ઞાપર્ણ કરતાં શ્રવણ
કરવા પાસે જ ું તે વધારે ઉ ચત છે.
2 તારા ુખેથી અ વચાર વાત કર શ ન હ

અને ઈ રની સં ુખ કઈપણ બોલવા માટે તારુ અંત:કરણને
ઉતાવ ું ન થવા દે.

કેમ કે ઈ ર આકાશમાં છે અને ું તો ૃથ્વી પર છે
માટે તારા શ ો થોડા જ હોય.

3અ તશય શ્રમની ચતાથી સ્વપ્નો આવે છે.
અને બહુ બોલવાથી ૂખર્ની ૂખાર્ઇ ઉઘાડ પડ જાય છે.

4 ારે તમે ઈ ર સમક્ષ માનતા લો તો તે ૂણર્ કરવામાં વલંબ ન
કરો. કેમ કે ઈ ર ૂખ પર રાજીહોતા નથી તાર માનતા ૂર કર. 5તમે
માનતા માનીને તે ન પાળો તેના કરતાં માનતા ન લો તે વધારે ઉ ચત છે.

6 તારા ુખને લીધે તારા શર ર પાસે પાપ કરાવવા ન દે, તેમ જ
ઈ રના દૂતની સમક્ષ ું એમ કહેતો ન હ કે મારાથી એ ૂલ થઈ
ગઈ. શા માટે તારા બોલવાથી ઈ ર કોપાયમાન થાયઅને તારા હાથનાં
કામનો નાશ કરે? 7 કેમ કે અ તશય સ્વપ્નોથી, થર્ વચારો કરવાથી
અને ઝાઝંુ બોલવાથી એમ થાય છે માટે ું ઈ રનો ડર રાખ.

ધનની થર્તા
8જોગર બો પર થતાઅત્યાચારઅને દેશમાં ન્યાયને ઊંધા વાળતા ું

જુએ તો તે વાતથીઆ યર્ પામીશ ન હ, કેમ કે ઉચ્ચ કરતાં જે સવ ચ્ચ
છે તે લક્ષ આપે છે. 9 ૃથ્વીની ઊપજ તો સવર્ને માટે છે. અને રાજાને
પણ તેના ખેતરથી મદદ મળે છે.
10 રૂપાનો લોભી ચાંદ થી સં ુ થશે ન હ.

સ ૃ દ્ધનો લોભી સ ૃ દ્ધથી સંતોષ પામશે ન હ.
11 દોલત વધે છે ત્યારે તેને ખાનારા પણ વધે છે.
અને તેથી તેના મા લકન,ે

નજરે જોયા સવાય બીજો શો લાભ થાય છે?
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12 મજૂર ગમે તો ઓછુ ખાય કે વધારે ખાય
તોપણ તે શાં તથી ઊંઘી શકે છે.

પણ દ્ર વાનની સ ૃ દ્ધ તેને ઊંઘવા દેતી નથી.
13 મેં ૃથ્વી પર એક ભારે દઃુખ જો ું છે.

એટલે દ્ર નો મા લક પોતાના ુકસાનને માટે જ દ્ર -સંગ્રહ કર રાખે
છે તે.

14 પર ુ તે દ્ર અ વચાર સાહસને કારણે ચાલ્ ું જાય છે
અને જો તેને પોતાનો દ કરો હોય તો તેના હાથમાં પણ ક ું રહે ું
નથી

15જવેો તે પોતાની માતાના ગભર્માંથી નવ તમાં* બહાર હતો
એ જ તમાં તે પાછો જાય છે.

તે પોતાના પ રશ્રમ બદલ તેમાંથી કઈ પણ સાથે લઈ જવા પામશે નહ .
16આપણએક ભારે દ:ુખ છે કે,

સવર્ બાબતોમાં જવેો તે આ ો હતો તે જ તમાં તેને પાછા જ ું પડે
છે

પવનને માટે પ રશ્રમ કરવાથી તેને શો લાભ થાય છે?
17 વળ તે ું સમગ્રઆ ુષ્ય અંધકારમાં જાય છે,

અને શોક, રોગ અને ક્રોધથી તે હેરાન થાય છે.
18 જુઓ, મ ુષ્ય માટે જે સાર અને શોભતી બાબત મેં જોઈ છે તે

એ છે કે, ઈ રે તેને આપેલા આ ુષ્યના સવર્ દવસોમાં ખા ું, પી ું અને
દુ નયામાં જે સઘળો શ્રમ કરે છે તેમાં મોજમજા માણવી કેમ કે એ જ
તેનો હસ્સો છે.

19અને જો ઈ રે તેને દ્ર તથા ધન આપ્ ું છે અને તેનો ઉપભોગ
કરવાની, પોતાનો હસ્સો લેવાની તથા તેને પોતાની મહેનતથી આનંદ
માણવાની શ ક્ત આપી છે. એવા દરેક માણસે જાણ ું કે તે ઈ ર
તરફથી મળતી ભેટ છે. 20 તેના જીવનના દવસો ું તેને બહુ સ્મરણ
રહેશે ન હ કેમ કે તેના અંત:કરણનોઆનંદ એ તેને ઈ રેઆપેલો ઉ ર
છે.
* 5:15 5:15 ખાલી હાથ
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6
1 મેં ૃથ્વી પર માણસોને માથે એક સામાન્ય ભારે દ:ુખ નહા ું છે.

2 એટલે જનેે ઈ રે ધન-સંપ અને સન્માન આપ્યા છે કે જે કઈ તે
ઇચ્છે છે તે સવર્માં તેના મનને કશી ખોટ પડશે ન હ. પર ુ તેનો ઉપભોગ
કરવાની શ ક્ત તેને આપતા નથી. પણ બીજો કોઈ તેનો ઉપભોગ કરે
છે. આપણ થર્તા તથા ભારે દ:ુખ છે.

3જો કોઈ મ ુષ્યને સો સંતાનો હોય અને તે પોતે દ ઘાર્ ુષ્ય ભોગવે
પણજો તે ુખી ન હોયઅને તે ું દફન પણ નથાય તો હુ કહુ છુ કે,એના
કરતાં ગભર્પાતથી તે ૃતાવ ામાં જન્મ્યો હોત તો સારો થાત. 4 કેમ કે
તે થર્તારૂપઆવે છે અને અંધકારમાં જતો રહે છે. અને તે ું નામ પણ
અંધકારથી ઢકાઈ જાય છે.

5વળ તેણે ૂયર્ને જોયો નથી અને તેણે ક ું જાણ્ ું પણ નથી પેલાના
કરતાં તો તેને વધારે નરાંત છે. 6જો તે ું આ ુષ્ય હજાર વષર્ કરતાં પણ
બમણું હોયઅને છતાંય તે કઈ ુખભોગવે ન હ, ું બધાં એકજ ઠેકાણે
નથી જતા?ં
7 મ ુષ્યની સવર્ મહેનત તેના પોતાના પેટ માટે છે.

છતાં તેની ુધા ૃપ્ત થતી નથી.
8 વળ ૂખર્ કરતાં જ્ઞાનીને કયો વધારે લાભ મળે છે?

અથવા જીવતાઓની આગળ વતર્વાની ર ત સમજનાર
ગર બ માણસને ું મળે છે?

9ભટકતી ઇચ્છાઓ કરતાં આંખે જો ું તે વધારે ઇ છે.
એ પણ થર્ તથા પવનને ૂઠ્ઠ માં ભરવાં જે ું છે.

10 હાલ જે કઈ છે તે ું નામ પહેલેથી પાડવામાં આ ું છે. તે મ ુષ્ય છે
એ વાતજાણવામાં આવેલી છે. જે તેના કરતાં વધારે બળવાન
છે તેની સામે તે બાથ ભીડ શકતો નથી.

11 થર્તાની ૃ દ્ધ કરનાર ઘણી વાતો છે,
તેથી માણસને શો ફાયદો થયો છે?

12 કારણ કે મ ુષ્ય છાયાની જમે પોતા ું જીવન થર્ ુમાવે છે, તેના
જીવનના સવર્ દવસોમાં તેને માટે ું સારુ છે તે કોણ જાણે છે? કેમ કે
કોઈ માણસની પાછળ દુ નયામાં ું થવા ું છે તે તેને કોણ કહ શકે?
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7
જીવન વષે મનન-મણકા

1સાર શાખ ૂલ્યવાન અ ર કરતાં વધારે સાર છે.
જન્મના દવસ કરતાં ૃત્ ુનો દવસ સારો છે.

2 ઉજવણીના ઘરમાં જવા કરતાં શોકના ઘરમાં જ ું સારુ છે.
કેમ કે પ્રત્યેક મ ુષ્યની જદગીનો અંત ૃત્ ુ જ છે.
જીવતો માણસ તે વાત પોતાના હૃદયમાં ઠસાવી રાખશે.

3હાસ્ય કરતાં ખેદ સારો છે.
કેમ કે ચહેરાના ઉદાસીપણાથી અંત:કરણઆનંદ પામે છે.

4જ્ઞાની ું અંત:કરણ શોકના ઘરમાં હોય છે
પણ ૂખર્ ું અંત:કરણ હષર્ના ઘરમાં હોય છે.

5 કોઈ માણસે ૂખર્ ું ગીત સાંભળ ું
તેના કરતાં જ્ઞાનીનો ઠપકો સાંભળવો તે સારુ છે

6 કેમ કે જમે સગડ પરના પાત્રની નીચે કાંટાનો ભડભડાટ હોય છે
તેમ ૂખર્ ું હાસ્ય છે એ પણ થર્તા છે.

7 ન ે જુલમ મ ુષ્યને ૂખર્ બનાવે છે,
તે તેની સમજશ કતનો નાશ કરે છે.

8 કોઈ બાબતના આરભ કરતાં તેનો અંત સારો છે,
અને અ ભમાની મ ુષ્ય કરતાં ધૈયર્વાન મનવાળો મ ુષ્ય સારો છે.

9 ક્રોધ કરવામાં ઉતાવળો ન થા
કેમ કે ક્રોધ ૂખ ના હૃદયમાં રહે છે.

10 “અગાઉના દવસો હાલનાં કરતાં વધારે સારા હતા એ ું કારણ ું
છે?”

એ ું ું ન ૂછ કારણ કે આ વશે ૂછ ું તે ડહાપણ ભરે ું નથી.
11 ુ દ્ધ વારસા જવેી ઉ મ છે

અને ૂયર્ જોનારાઓ માટે તે વ ુ ઉ મ છે.
12 દ્ર આશ્રય છે તેમ ુ દ્ધ પણઆશ્રય છે,

પર ુ જ્ઞાનની ઉ મતા એ છે કે, તે પોતાના મા લકના જીવની રક્ષા
કરે છે.

13ઈ રનાં કામનો વચાર કરો;
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તેમણે જનેે વાંકુ ક ુ છે તેને સી ું કોણ કર શકશ?ે
14ઉ તના સમયે આનંદ કર.

પણ વપ કાળે વચાર કર;
ઈ રે એ બ ેને એકબીજાના સાથી બના ા છે.

જથેી ભ વષ્યમાં ું થશે તેમાં ું ક ું જ માણસ શોધી શકતો નથી.
15આબ ું મેં મારા થર્પણાના દવસોમાં જો ું છે.

એટલે નેક પોતાની નેક માં ૃત્ ુ પામે છે,
અને દુ માણસ પોતાની દુ તા હોવા છતાં લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવે છે.
16 પોતાની નજરમાં વધારે નેક ન થા.

કે વધારે દોઢડા ો ન થા
એમ કર ને શા માટે પોતાનો વનાશ નોતરે છે?
17અ તશય દુ ન થા તેમ જ ૂખર્ પણ ન થા.

તેમ કર ને શા માટે ું અકાળે ૃત્ ુ પામ?ે
18 દુ તાને ું વળગી ન રહે,

પણ નેક માંથી તારો હાથ પાછો ખેંચી ન લેતો.
કેમ કે જે માણસ ઈ રનો ડર રાખે તે એ સવર્માંથી ુક્ત થશે.
19 દશ અમલદારો નગરમાં હોય તેના કરતાં

જ્ઞાની માણસને ુ દ્ધ વધારે શ ક્તશાળ બનાવે છે.
20જે હમેશા સારુ જ કરે છે અને પાપ કરતો જ નથી

એવો એક પણ નેક માણસ ૃથ્વી પર નથી.
21 વળ જે જે શ ો બોલવામાં આવે છે. તે સવર્ને લક્ષમાં ન લે.

રખેને ું તારા ચાકરને તને શાપ દેતા સાંભળે.
22 કેમ કે તારુ પોતા ું અંત:કરણ જાણે છે

કે તેં પણ કેટલીય વાર બીજાઓને શાપ દ ધા છે.
23 મેં આ સવર્ની ુ દ્ધથી પર ક્ષા કર છે મેં ક ું કે,

“હુ ુ દ્ધમાન થઈશ,”
પણ તે બાબત મારાથી દૂર રહ .

24 ‘ડહાપણ’ ઘણે દૂર અને અ તશય ઊંડુ છે તેને મેળવ ું ઘણું ુશ્કેલ
છે.

તેને કોણ શોધી કાઢ શકે?
25 હુ ફય મેં જ્ઞાન મેળવવાને તથા
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તેને શોધી કાઢવાને તથા તેના ૂળ કારણની મા હતી મેળવવાને
અને દુ તા એ ૂખાર્ઈ છે,

અને ૂખાર્ઈએ પાગલપણું છે એ જાણવા મેં મારુ મન લગા ુ.ં
26 તેથી મેં જાણ્ ું કે ૃત્ ુ કરતાં પણ એક વસ્ ુ વધારે ક દાયક છે,

તે એ છે કે જે ું અંત:કરણ ફાંદા તથા જાળરૂપ છે
તથા જનેા હાથ બંધન સમાન છે તેવી ી.

જે કોઈ ઈ રને પ્રસ કરે છે તે તેનાથી નાસી છૂટશ,ે
પર ુ પાપી તેની જાળમાં સપડાઈ જશે.

27 સભા શક્ષક કહે છે; “સત્ય શોધી કાઢવા માટે’ બધી વસ્ ુઓને
સરખાવી જોતાં મને આ મા ૂમ પ ું કે,
28 તેને મારુ હૃદય હજી શોધ્યા જ કરે છે પણ તે મને મળ ું નથી.

હજારોમાં મને એક ુરુષ મ ો છે,
પણ એટલા બધામાં મને એક પણ ી મળ નથી.

29 મને ફક્ત એટલી જ સત્ય હક કત જાણવા મળ છે કે, ઈ રે
મ ુષ્યને નેક બના ો છે ખરો પર ુ તેણે ઘણી ુ કતઓશોધી કાઢ છે.

8
1 ુ દ્ધમાન ુરુષના જવેો કોણ છે?

પ્રત્યેક વાતનો અથર્ કોણ જાણે છે?
માણસની ુ દ્ધ તેના ચહેરાને તેજસ્વી કરે છે,

અને તેના ચહેરાની કઠોરતા બદલાઈ જાય છે.
રાજાને આધીન થા

2 હુ તને ભલામણ કરુ છુ કે રાજાની આજ્ઞા ું પાલન કર, વળ
ઈ રના સોગનને લક્ષમાં રાખીને તે પાળ. 3 તેની હજૂરમાંથી બહાર
જવાને પ્રયત્ન ન કર, ખરાબ વતર્ ૂકને વળગી ન રહે. કેમ કે જે કઈ તે
ચાહે તે તે કરે છે. 4 કેમ કે રાજાનો હુકમ સવ પર છે, ું ું કરે છે એવો
પ્ર તેને કોણ કર શકે?
5જે કોઈ રાજાની આજ્ઞા ું પાલન કરે છે તેને કોઈ પણ પ્રકારની શક્ષા

થશે ન હ.
ુ દ્ધમાન માણસ ું અંત:કરણ પ્રસંગ તથા ન્યાય સમજે છે.
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6 કેમ કે દરેક પ્રયોજનને માટે યોગ્ય પ્રસંગ અને ન્યાય હોય છે.
કેમ કે માણસને માથે ભારે દઃુખ છે.

7 માટે ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તેની તેને ખબર નથી.
વળ આ પ્રમાણે થશે એ ું કોણ કહ શકે?

8આત્માને રોકવાની શ ક્ત કોઈ માણસમાં હોતી નથી,
અને ૃત્ ુકાળ ઉપર તેને સ ા નથી,

ુદ્ધમાંથી કોઈ છૂટ શક ું નથી.
અને દુ તા પોતાના ઉપાસકનો બચાવ કરશે ન હ.

દજુન અને સજ્જન
9આ બ ું મેં જો ું છે, અને ૃથ્વી પર જે દરેક કામ થાય છે તેમાં મેં

મારુ મન લગા ું છે, એવો એક સમય આવે છે કે જમેાં કોઈ માણસ
બીજા માણસ પર ુકસાનકારક સ ા ચલાવે છે.

10તેથી મેં દુ ોને દફ્નાવેલા જોયાઅને ન્યાયીઓને પ વત્ર ાનમાંથી
લઈ લેવામાં આ ા. અને ાં તેમણે દુ કામ કયાર્ હતાં ત્યાં
દફનાવવામાં આ ા. લોકોએ નગરમાં તેમને માન આપ્ ુ.ંતે ું સ્મરણ
ન થ ું આ પણ થર્તા છે. 11તેથી દુ કામની વરુદ્ધ દડઆપવાની
આજ્ઞા જલદ થી અમલમાં ૂકાતી નથી. અને તે માટે લોકો ું હૃદય દુ
કાયર્ કરવામાં સં ૂણર્ લાગે ું છે.

12જો પાપી માણસ સેંકડો વખત દષુ્કમર્ કયાર્ પછ પણ દ ઘાર્ ુષ્ય
ભોગવે છે,છતાં હુજાણું છુ કે ન ે જઓે ઈ રનોભય રાખે છે તેઓ ું
ભ ું થશે. 13પણ દુ ો ું ભ ું થશે ન હ. અને તેઓ ુંઆ ુષ્ય છાયારૂપ
થશે. તે દ ઘર્ થશે ન હ. કેમ કે તેઓ ઈ રનો ડર રાખતા નથી.

14 દુ નયા પર એક એવી થર્તા છે કે, કેટલાક નેક માણસોને દુ ના
કામનાં ફળ પ્રમાણે ફળ મળે છે અને દુ માણસોને નેક વાનોના કામના
ફળ મળે છે. મેં ક ું આ પણ થર્તા છે. 15 તેથી મેં તેઓને આનંદ
કરવાની ભલામણ કર , કેમ કે ખા ું-પી ું તથા મોજમઝા કરવી તેના
કરતાં માણસને માટે દુ નયા પર ક ું શ્રે નથી; કેમ કે ઈ રે તેને ૃથ્વી
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ઉપરજેઆ ુષ્યઆપ્ ું છે તેનાં બધા દવસોની મહેનતનાં ફળમાંથી તેને
એટ ું જ મળશ.ે

16 ારે મેં ુ દ્ધ સંપાદન કરવામા,ં તથા ૃથ્વી પર થતાં કામો
જોવામાં મારુ મન લગા ું કેમ કે એવા મ ુષ્યો પણ હોય છે કે જઓેની
આંખોને દવસે કે રાત્રે ઊંઘ મળતી નથી, 17 ત્યારે મેં ઈ ર ું સઘ ું કામ
જો ું કે ૃથ્વી પર જે કઈ કામ થાય છે, તેની મા હતી માણસ મેળવી
શકે ન હ. કેમ કે તેની મા હતી મેળવવાને માણસ ગમે તેટલી મહેનત કરે
તોપણ તેને તે મળશે ન હ. કદાચ કોઈ ુ દ્ધમાન માણસ હોય તો પણ
તે તેની ૂર શોધ કર શકશે ન હ.

9
મ ુષ્ય-જ્ઞાન પ રચય

1એ બાબતમાં મેં ારે કાળજી ૂવર્ક તપાસ કર તો મને જાણવા
મ ું કે સદાચાર ઓઅને જ્ઞાનીઓ તથા તેઓનાં કામ ઈ રના હાથમાં
છે. મેં જો ું કે તે પ્રેમ હશે કે ધ ાર તે કોઈ પણ જાણ ું નથી. બ ું
તેઓનાં ભાવીમાં છે.

2બધી બાબતો સઘળાને સરખી ર તે મળે છે.
નેકની તથા દુ ની,
સારાંની તથા ખરાબની
ુદ્ધની તથા અ ુદ્ધની,

યજ્ઞ કરનારની તથા યજ્ઞ ન હ કરનારની પ ર ત સમાન જ થાય છે.
જવેી સજ્જનની ત થાય છે તેવી જ દજુનની ત થાય છે.
જવેી સમ ખાનારની ત થાય છે તેવી જ સમ ન ખાનારની પણ થાય

છે.
3 સવર્ મ ુષ્યોની ગ ત એક જ થવાની છે, એ તો જે બધાં કામ
ૃથ્વી પર થાય છે તેઓમાંનો એકઅનથર્ છે, વળ માણસો ું અંત:કરણ

દુ તાથી ભર ૂર છે, ાં ુધી તેઓજીવે છે ત્યાં ુધી તેઓના હૃદયમાં
ૂખાર્મી હોય છે,અને તે પછ તેઓ ૃતજનોમાં ભળ જાય છે.
4 જનેો સંબંધ સવર્ જીવતાઓની સાથે છે તેને આશા છે; કારણ કે

જીવતો કૂતરો ૂએલા સહ કરતાં સારો છે.
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5જીવતાઓજાણે છે કે તેઓ મરવાના છે.
પર ુ ૃત્ ુ પામેલાઓ ક ું જાણતા નથી.

તેઓને હવે પછ કોઈ બદલો મળવાનો નથી.
તેઓની સ્ ૃ ત પણ નાશ પામે છે.
6 તેઓનો પ્રેમ, ઈષ્યાર્, ધ ાર,

હવે ન થયા છે.
અને જે કાંઈ હવે દુ નયામાં થાય છે

તેમાં તેઓને કોઈ હસ્સો મળવાનો નથી.
7તારે રસ્તે ચાલ્યોજા,આનંદથી તાર રોટલી ખાઅનેઆનં દત હૃદયથી

તારો દ્રાક્ષારસ પી.
કેમ કે ઈ ર સારાં કામોનો સ્વીકાર કરે છે.
8 તારાં વ ો સદા ેત રાખ. અને તારા માથાને અ રની ખોટ કદ

પડવા દઈશ ન હ.
9 દુ નયા પર જે ક્ષ ણકજીવન ઈ રે તનેઆપ્ ું છે, તેમાં તાર પત્ની,

જનેા પર ું પ્રેમ કરે છે, તેની સાથે થર્તાના સવર્ દવસો આનંદથી
વતાવ, કારણ કે આ તાર જદગીમાં તથા ૃથ્વી પર જે ભારે પ રશ્રમ
ું કરે છે તેમાં એ તારો હસ્સો છે. 10જે કઈ કામ તારે હાથ લાગે તે

સામથ્યર્થી કર, કારણ કે જે તરફ ું જાય છે તે શેઓલમાં કઈ પણ કામ,
યોજના, જ્ઞાન અથવા ુ દ્ધ નથી.

11 હુ પાછો ફય તો ૃથ્વી પર મેં એ ું જો ું કે;
શરતમાં વેગવાનની જીત થતી નથી.
અને ુદ્ધોમાં બળવાનની જીત થતી નથી.
વળ , ુ દ્ધમાનને રોટલી મળતી નથી.
અને સમજણાને ધન મળ ું નથી.
તેમ જ ચ ુર ુરુષો પર રહેમનજર હોતી નથી.
પણ સમય તથા પ્રસંગની અસર સવર્ને લા ુ પડે છે.

12 કોઈ પણ મ ુષ્ય પોતાનો સમય જાણતો નથી;
કેમ કે જમે માછલાં કૂ્રર જાળમાં સપડાઈ જાય છે,
અને જમે પક્ષીઓ ફાંદામાં ફસાય છે,

તેમ જ ખરાબ સમય માણસો ઉપર એકાએકઆવી પડે છે,
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અને તેમને ફસાવે છે.
ડહાપણ અને ૂખાર્ઈ વષે વચારો

13 વળ મેં ૃથ્વી પર એક બીજી જ્ઞાનની બાબત જોઈ અને તે મને
મોટ લાગી. 14એક ના ું નગર હ ુ.ં તેમાં થોડાં જ માણસો હતા.ં એક
બળવાન રાજા પોતાના સૈન્ય સાથે નગર પર ચડ આ ો. અને તેને ઘેરો
ઘાલ્યો. તેની સામે મોટા મોરચા બાંધ્યા. 15 હવે આ નગરમાં એક ૂબ
ગર બ પણ ુ દ્ધમાન માણસ રહેતો હતો. તે જાણતો હતો કે નગરને
કેવી ર તે બચાવ ું, પોતાની ુ દ્ધ અને સલાહથી તેણે નગરને બચા ું
પણ થોડા સમય પછ સવર્ તેને ૂલી ગયા.

16 ત્યારે મેં ક ું કે, બળ કરતાં ુ દ્ધ ઉ મ છે, તેમ છતાં ગર બ
માણસની ુ દ્ધને ુચ્છ ગણવામાં આવે છે, અને તે ું કહે ું કોઈ
સાંભળ ું નથી.
17 ૂખર્ સરદારના પોકાર કરતાં,

ુ દ્ધમાન માણસનાં છૂપા બોલ વધારે સારા છે.
18 ુદ્ધશ ો કરતાં ુ દ્ધ શ્રે છે;

પણ એક પાપી માણસ ઘણી ઉ મતાનો નાશ કરે છે.

10
શાણપણભર વાતો

1જમે મરેલી માખીઓ અ રને દૂ ષત કર દે છે,
તેવી જ ર તે થોડ ૂખાર્ઈ ુ દ્ધ અને સન્માનને દબાવી દે છે.

2 ુ દ્ધમાન માણસ ું હૃદય તેને જમણે હાથે છે,
પણ ૂખર્ ું હૃદય તેને ડાબે હાથે છે.

3 વળ ૂખર્ પોતાને રસ્તે જાય છે,
ત્યારે તેની ુ દ્ધ ૂટ જાય છે,

અને તે દરેકને કહે છે કે હુ ૂખર્ છુ.
4 ારે તારો અ ધકાર તારા પર ુસ્સે થાય તો ું ત્યાંથી નાસી ન જા,

કારણ કે નમ્ર થવાથી ભારે ુસ્સો પણ સમી જાય છે.
5 મેં આ દુ નયામાં એક અનથર્ જોયો છે,
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અને તે એ છે કે અ ધકાર દ્વારા થયેલી ૂલ;
6 ૂખર્ને ઉચ્ચ પદવીએ ાપન કરવામાં આવે છે,

ારે ધનવાનો નીચા ળે બેસે છે.
7 મેં ુલામોને ઘોડે સવાર થયેલા

અને અમીરોને ુલામોની જમે પગે ચાલતા જોયા છે.
8જે ખાડો ખોદે છે

તે જ તેમાં પડે છે અને જે વાડમાં છ ડુ પાડે છે તેને સાપ કરડે છે.
9જે માણસ પથ્થર ખસેડશ,ે

તેને જ તે વાગશે,
અને ક ઠયારો લાકડાથી જ જોખમમાં પડે છે.
10જો કોઈ ુઠ્ઠા લોખંડને ઘસીને તેની ધાર ન કાઢે,
તો તેને વધારે શ કતની જરૂર પડે છે,
સીધા ચાલવાને માટે ુ દ્ધ લાભકારક છે.
11જો મં યા અગાઉ જ સાપ કોઈને કરડ જાય,

તો મદાર ની વદ્યા નકામી છે.
12જ્ઞાની માણસનાં શ ો માયા ુ છે

પણ ૂખર્ના બોલ તેનો પોતાનો જ નાશઆમંત્રે છે.
13 તેના ુખના શ ોનો આરભ ૂખાર્ઈ છે,

અને તેના બોલવા ું પ રણામ ુકસાનકારક છે.
14 વળ ૂખર્ માણસ વધારે બોલે છે,

પણ ભ વષ્ય વષે કોઈ જાણ ું નથી.
કોણ જાણે છે કે તેની પોતાની પાછળ ું થવા ું છે?

15 ૂખર્ની મહેનત તેઓમાંના દરેકને થકવી નાખે છે.
કેમ કે તેને નગરમાં જતાં આવડ ું નથી.
16જો તારો રાજા ુવાન હોય,

અને સરદારો સવારમાં ઉજાણીઓ કરતા હોય, ત્યારે તને
અફસોસ છે!

17 તારો રાજા કુલીન કુટુબનો હોય ત્યારે દેશ આનંદ કરે છે,
તારા હાકેમો કેફને સારુ નહ
પણ બળ મેળવવાને માટે યોગ્ય સમયે ખાતા હોય છે.
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ત્યારે તો ું આશીવાર્ દત છે!
18આળસથી છાપરુ નમી પડે છે,

અને હાથની આળસથી ઘરમાં પાણી ટપકે છે.
19ઉજાણી મોજમજાને માટે ગોઠવવામાં આવે છે,

અને દ્રાક્ષારસ જીવને ુશી આપે છે.
પૈસા સઘળ વસ્ ુની જરૂ રયાત ૂર પાળે છે.

20 રાજાને શાપ ન આપીશ તારા વચારમાં પણ ન હ,
અને દ્ર વાનને તારા ૂવાના ઓરડામાંથી પણ શાપ ન દે,

કારણ કે, વા ુચર પક્ષી તે વાત લઈ જશે
અને પંખી તે વાત કહ દેશે.

11
ડા ો જન ું કરે છે

1 તારુ અ પાણી પર નાખ,
કેમ કે ઘણાં દવસો પછ તે તને પાછુ મળશે*.

2સાતને હા, વળ આઠને પણ હસ્સો આપ,
કેમ કે ૃથ્વી પર શી આપ આવશે તેની તને ખબર નથી

3જો વાદળાં પાણીથી ભરેલાં હોય,
તો તે વરસાદ લાવે છે,

જો કોઈ ઝાડ દ ક્ષણ તરફ કે ઉ ર તરફ પડ,ે
તો તે ાં પડે ત્યાં જ પ ું રહે છે.

4જે માણસ પવન પર ધ્યાન રા ા કરે છે તે વાવશે ન હ,
અને જે માણસ વાદળ જોતો રહેશે તે કાપણી કરશે ન હ.

5 પવનની ગ ત શી છે,
તથા ગભર્વતીના ગભર્માં હાડકાં કેવી ર તે વધે છે તે ું જાણતો
નથી

તેમ જ ઈ ર જે કઈ કાયર્ કરે છે તે ું જાણતો નથી.
તેમણે સવર્ સ ુ છે.

6સવારમાં બી વાવ;
* 11:1 11:1 નફો મળશે
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અને સાંજે તારો હાથ પાછો ખેંચી લઈશ ન હ;
કારણ કે આ સફળ થશે કે, તે સફળ થશ,ે

અથવા તે બ ે સરખી ર તે સફળ થશે તે ું જાણતો નથી.
7સાચે જ અજવા ું રમણીય છે,

અને ૂયર્ જોવો એઆંખને ુશકારક છે.
8જો માણસ લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવે,

તો તેણે જીવનના સવર્ દવસો પયતઆનંદ કરવો.
પર ુ તેણે અંધકારનાં દવસો યાદ રાખવા,

કારણ કે તે ઘણાં હશ,ે
જે સઘ ું બને છે તે થર્તા જ છે.

ુવાનને ઉપદેશ
9 હે ુવાન, તાર ુવાવ ાના દવસોમાં ું આનંદ કર.

અને તાર ુવાનીના દવસોમાં તારુ હૃદય તને ુશ રાખે
તારા હૃદયની ઇચ્છાઓ ૂર કર,

તથા તાર આંખોની દ્ર ુજબ ું ચાલ.
પણ ન તારે યાદ રાખ ું કે સવર્ બાબતોનો ઈ ર ન્યાય કરશ.ે
10 માટે તારા હૃદયમાંથી ુસ્સો દૂર કર.

અને તારુ શર ર દુ ત્વથી દૂર રાખ,
કેમ કે ુવાવ ા અને ભરજુવાની એ થર્તા છે.

12
1 તાર ુવાવ ાના દવસોમાં ું તારા સજનહાર ું સ્મરણ કર.

ખરાબ દવસો આ ા પહેલાં,
એટલે જે વષ વષે ું એમ કહેશે કે

“તેમાં મને કઈ આનંદ નથી” તે પાસે આ ા પહેલાં તેમ ું
સ્મરણ કર,

2 પછ ચંદ્ર, ૂયર્ અને તારાઓ અંધકારમાં જતા રહેશે,
અને વરસાદ પછ વાદળાં પાછાં ફરશે.
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3 તે દવસે તો ઘરના* રખેવાળો† ૂજશ,ે
અને બળવાન માણસો‡ વાંકા વળ જશે,

દળનાર ીઓ§ થોડ હોવાથી તેમની ખોટ પડશે,
અને બાર ઓમાંથી બહાર જોનારની* દ્ર ઝાંખી થઈ જશે.
4 તે સમયે રસ્તા તરફનાં બારણા બંધ કર દેવામાં આવશ,ે

અને ત્યારે દળવાનો અવાજ ધીમો થશ†ે.
માણસ પક્ષીના અવાજથી જાગી ઊઠશે,

અને સવર્ ગાનાર ીઓ ું માન ઉતારાશ.ે
5 તે સમયે તેઓ ઊંચાણથી બીશે, બીક લાગશ.ે

તેઓને રસ્તા પર ચાલતાં ડર લાગશ,ે
બદામના ઝાડ પર લો ખીલશે,

તીડ બોજારૂપ થઈ પડશે,
અને ઇચ્છાઓ મર પરવારશે.

કેમ કે માણસ પોતાના અનંતકા લક ઘરે જાય છે.
અને વલાપ કરનારાઓ શેર ઓમાં ફરે છે.
6 તે દવસે રૂપેર દોર ૂટ જશ,ે
સોનેર પ્યાલો ભાંગી જશ,ે
ગાગર ઝરા આગળ ટ જશ,ે
અને ચાકડો ટાંક આગળ ભાંગી જશે.

તે અગાઉ ું તારા સજનહાર ું સ્મરણ કર.
7જવેી અગાઉ ૂળ હતી તેવી જ પાછ ૂળ થઈ જશે,

અને ઈ રે જે આત્મા આપેલો હશે તે તેમની પાસે પાછો જશે.
8 તેથી સભા શક્ષક કહે છે કે, “ થર્તાની થર્તા” “સઘ ું થર્ છે.”

ઉપસંહાર
9વળ સભા શક્ષક સમજુ હતો તેથી તે લોકોને જ્ઞાન શીખવતો હતો.

હા, તે વચાર કર ને ઘણાં ની તવચનો શોધી કાઢતોઅને તેમને નયમસર
ગોઠવતો.
* 12:3 12:3ભૌ તક શર ર † 12:3 12:3 હાથ ‡ 12:3 12:3 પગ § 12:3
12:3 દાંત * 12:3 12:3આંખો † 12:4 12:4અં તમ વ ધનો શાં ત
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10 સભા શક્ષક દલચસ્પ વચનો તથા પ્રામા ણક લખાણો એટલે
સત્યનાં વચનો શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરતો. 11જ્ઞાની માણસનાં વચનો
આર જવેાં છે અને સભા શક્ષકોનાં વચનો કે જે એક પાળક દ્વારા
આપવામાં આવેલાં છે, તે સજ્જડ જડલેા ખીલાના જવાં છે.

12 પણ મારા દ કરા, માર શખામણ માન; ઘણાં ુસ્તકો રચવાનો
કઈ પાર નથી, તેમ જ અ ત અભ્યાસ કરવાથી શર ર થાક જાય છે.
13 વાત ું પ રણામ,

આપણે સાંભળ એ તે આ છે;
ઈ ર ું ભય રાખ અને તેમની આજ્ઞાઓ ું પાલન કર,

પ્રત્યેક માણસની એ સં ૂણર્ ફરજ છે.
14 કેમ કે દરેક ભલી કે ૂંડ ,

પ્રત્યેક ુપ્ત બાબત સ હતનાં કામોનો,
ન્યાય ઈ ર કરશે.
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