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സഭാ്രപസംഗി
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരെനകുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ
വ്യക്തതയില്ല ‘െകഹലത’് എന്ന എ്രബായ
പദം ്രപസംഗകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്
തർജ്ജമ െചയ്തിട്ട ള്ളത്. 1; 1 ല ്
എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു
ദാവീദിെന്റ പു്രതൻ െയരുശേലമിെല രാജാവ്,
െയരുശേലമിെല മറ്റാെരക്കാള ം ഉന്നതജ്ഞാനം
സിദ്ധിച്ചവന,് സദൃശ്യവാക്യങ്ങള ് സമാഹരിച്ചവന്
എന്ന നിലകളിലാണ് എഴുത്തുകാരൻ
സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത.് ദാവീദിെന്റ
സന്തതികളിൽ െയരുശേലമിൽ നിന്ന് അവൻെറ
സിംഹാസനത്തിന് അവകാശിയായിട്ടാണ്
ശേലാേമാൻ അവേരാധിക്കെപ്പടുന്നത.് (1:12).
ഈ പുസ്തകത്തിെല എഴുത്തിൻെറ ൈശലി
ശേലാേമാൻ രാജാവിെന്റതാണ് എന്നാൽ ചില
െതളിവുകള െട പശ്ചാത്തലത്തിൽശേലാേമാെന്റ
മരണത്തേശഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാണ്
ഈ പുസ്തകം എഴുതെപ്പട്ടത് എന്നും ചിലർ
സമർത്ഥിക്കുന്നു.

എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 940-931.
സഭാ്രപസംഗികള െട പുസ്തകംശേലാേമാന ്െറ
അവസാനനാള കളിൽ ആയിരിക്കാം
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുക.
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സ്വീകര ്ത്താവ്
പുരാതനയി്രസാേയൽജനത്തിനും, േശഷമുള്ള
വായനക്കാർക്കും േവണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
ഉേദ്ദശം
ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യര ്ക്കുള്ള ശക്തമായ
താക്കീതാണ.് ൈദവഭയവും ആ്രശയവും
ഇല്ലാത്ത ജീവിതം വ്യർഥവും കാറ്റിെന
പിന്തുടരുന്നതിന് സമാനവുമാണ് സുഖം,
ധനസമൃദ്ധി, ്രകിയാത്മക ്രപവർത്തനങ്ങൾ,
ജ്ഞാനം, സന്തുഷ്ടി എന്നിവെയാെക്ക
േനടിയാലും ജീവിതത്തിന ്െറ അന്ത്യത്തിൽ
ഇവെയല്ലാം വ്യർത്ഥമാെണന്ന് ഉള്ള ഒരു
തിരിച്ചറിവ് നല്കുന്നു. ൈദവത്തിൽ
േക്രന്ദീകരിക്കുേമ്പാൾ ആണ് ജീവിതത്തിന്
യഥാർത്ഥൈകവരുന്നത.്
്രപേമയം
ൈദവികംഅല്ലാത്തെതല്ലാം നിരർത്ഥകം.

സംേക്ഷപം
1ആമുഖം — 1:1-11
2. ജീവിതത്തിെല പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും ഉള്ള
വ്യര് ത്ഥത — 1:12-5:7

3. യേഹാവാഭക്തി — 5:8-12:8
4. ഉപസംഹാരം — 12:9-14
1 െയരൂശേലമിെല രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിെന്റ
മകനായസഭാ്രപസംഗിയുെട വചനങ്ങൾ.

2 ഹാ മായ, മായ എന്ന് സഭാ്രപസംഗി
പറയുന്നു; ഹാ മായ, മായ, സകലവും
മായയേ്രത. 3 സൂര്യനുകീഴിൽ* ്രപയത്നിക്കുന്ന
* 1. 3 സൂര്യനുകീഴിൽ ഭൂമിയില് 
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മനുഷ്യെന്റ സകല്രപയത്നത്താലും അവന്
എന്ത് ലാഭം? 4 ഒരു തലമുറ േപാകുന്നു;
മെറ്റാരു തലമുറ വരുന്നു; 5 ഭൂമിേയാ എേന്നക്കും
നില്ക്കുന്നു; സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു; സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുന്നു; ഉദിച്ച സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന
വീണ്ടും ബദ്ധെപ്പട്ട െചല്ല ന്നു. 6കാറ്റ് െതേക്കാട്ട
െചന്ന് വടേക്കാട്ട തിരിയുന്നു. അങ്ങെന കാറ്റ്
ചുറ്റിച്ച റ്റി തിരിഞ്ഞുെകാണ്ട് പരിവർത്തനം
െചയ്യന്നു. 7 സകലനദികള ം സമു്രദത്തിേലക്ക്
ഒഴുകിവീഴുന്നു; എന്നിട്ട ം സമു്രദം നിറയുന്നില്ല;
നദികൾ ഒഴുകിവീഴുന്ന ഇടേത്തക്ക് പിെന്നയും
പിെന്നയും െചല്ല ന്നു. 8സകലകാര്യങ്ങൾക്കായും
മനുഷ്യൻഅധ്വാനിേക്കണ്ടിവരുന്നു.അവന്അത്
വിവരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല; കണ്ടിട്ട് കണ്ണിന്
തൃപ്തി വരുന്നില്ല; േകട്ടിട്ട് െചവിക്ക് മതിവരുന്നില്ല.
9 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും,
െചയ്തുകഴിഞ്ഞത് െചയ്യ വാനുള്ളതും
ആകുന്നു; സൂര്യനുകീഴിൽ പുതിയതായി
യാെതാന്നും ഇല്ല. 10 ‘ഇതു പുതിയത്’ എന്നു
പറയത്തക്കവണ്ണംവല്ലതും ഉേണ്ടാ? നമുക്കു മുമ്പ,്
പണ്ടെത്ത കാലത്ത് തെന്ന അതുണ്ടായിരുന്നു.
11 പുരാതന ജനെത്തക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലേല്ലാ;
ഭാവിയിൽ ജനിക്കുവാനുള്ളവെരക്കുറിച്ച് പിന്നീട്
വരുന്നവർക്കുംഓർമ്മയുണ്ടാകുകയില്ല.

12 സഭാ്രപസംഗിയായ ഞാൻ
െയരൂശേലമിൽ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായിരുന്നു. 13 ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നെതാെക്കയും
ജ്ഞാനബുദ്ധിെകാണ്ട് ആരാഞ്ഞറിേയണ്ടതിന്
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ഞാൻ മനസ്സ വച്ച ; ഇത് ൈദവം മനുഷ്യർക്ക്
െകാടുത്ത വല്ലാത്തകഷ്ടപ്പാടു തേന്ന. 14സൂര്യന്
കീെഴ നടക്കുന്ന സകല്രപവൃത്തികള ം ഞാൻ
കണ്ടിട്ട ണ്ട;് അവെയല്ലാം മായയും കാറ്റിെന
പിന് തുടരുന്നത ് േപാെലയും ആകുന്നു. †
15വളവുള്ളതു േനെരആക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല;
കുറവുള്ളത്എണ്ണംതികക്കുവാനുംകഴിയുകയില്ല.
16 ഞാൻ മനസ്സിൽ ആേലാചിച്ച പറഞ്ഞത്:
“െയരൂശേലമിൽ എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവെരക്കാള ം അധികം ജ്ഞാനം ഞാൻ
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ ഹൃദയം ജ്ഞാനവും
അറിവും ധാരാളം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു”. 17ജ്ഞാനം
്രഗഹിക്കുവാനും ്രഭാന്തും േഭാഷത്തവും
അറിയുവാനും ഞാൻ മനസ്സ വച്ച ; ഇതും
വൃഥാ്രപയത്നെമന്നു കണ്ടു. 18 ജ്ഞാനം
വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ വ്യസനവും വർദ്ധിക്കുന്നു;
അറിവു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ ദുഃഖവും
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2
1 ഞാൻ എേന്നാട് തെന്ന പറഞ്ഞു: “വരിക;
ഞാൻ നിെന്ന സേന്താഷംെകാണ്ടു പരീക്ഷിക്കും;
സുഖംഅനുഭവിച്ച െകാള്ള ക”. 2എന്നാൽഅതും
മായതെന്ന.ഞാൻചിരിെയക്കുറിച്ച് “അത് ്രഭാന്ത”്
എന്നും സേന്താഷെത്തക്കുറിച്ച് “അതുെകാണ്ട്
എന്ത് ഫലം?” എന്നും പറഞ്ഞു. 3 മനുഷ്യർക്ക്
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ ജീവപര്യന്തം െചയ്യ വാൻ
നല്ലത് ഏെതന്നു ഞാൻ കാണുേവാളം എെന്റ

† 1. 14 കാറ്റിെന പിന് തുടരുന്നത ്േപാെലയുംആകുന്നു. കാറ്റിെന
ഭക്ഷിക്കുന്നത് േപാെലആകുന്നു
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ഹൃദയെത്ത ജ്ഞാനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച െകാണ്ട,്
എെന്റ േദഹെത്ത വീഞ്ഞുെകാണ്ടു
സേന്താഷിപ്പിക്കുവാനും േഭാഷത്തം പിടിച്ച
െകാള്ള വാനും എെന്റ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ച .
4ഞാൻ എെന്റ ്രപവർത്തികെള മഹത്തരമാക്കി;
എനിക്കുേവണ്ടി അരമനകൾ പണിതു;
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 5 ഞാൻ
േതാട്ടങ്ങള ം ഉദ്യാനങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; അവയിൽ
സകലവിധഫലവൃക്ഷങ്ങള ം നട്ട . 6 േതാട്ടങ്ങളിൽ
വച്ച പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നനയ്ക്കുവാൻ
കുളങ്ങള ം കുഴിപ്പിച്ച . 7ഞാൻ ദാസന്മാെരയും
ദാസിമാെരയും വിലയ്ക്കു വാങ്ങി; വീട്ടിൽ
ജനിച്ച ദാസന്മാരും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു;
െയരൂശേലമിൽ എെന്റ മുൻ ഗാമികെളക്കാൾ
അധികം ആടുമാടുകള െട സമ്പത്ത്
എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 8 ഞാൻ െവള്ളിയും
െപാന്നും രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും
ഉള്ള നിേക്ഷപങ്ങള ം സ്വരൂപിച്ച ;
സംഗീതക്കാെരയും സംഗീതക്കാരത്തികെളയും
മനുഷ്യരുെട ്രപേമാദമായ അനവധി
സ്്രതീജനെത്തയും*സമ്പാദിച്ച . 9ഇങ്ങെനഞാൻ,
എനിക്കുമുമ്പ് െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാവരിലും മഹാനായിത്തീരുകയും
അഭിവൃദ്ധി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്തു;
എനിയ്ക്ക് ജ്ഞാനവും ഒട്ട ം കുറവില്ലായിരുന്നു.
10 എെന്റ കണ്ണ് ആ്രഗഹിച്ചെതാന്നും ഞാൻ
അതിന് നിേഷധിച്ചില്ല; എെന്റ ഹൃദയത്തിന്
ഒരു സേന്താഷവും വിലക്കിയില്ല; എെന്റ

* 2. 8 സ്്രതീജനെത്തയുംസംഗീത ഉപകരണങ്ങെളയും
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സകല്രപയത്നവുംനിമിത്തം എെന്റ ഹൃദയം
സേന്താഷിച്ച ; എെന്റ സകല്രപയത്നത്തിലും
എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതുതെന്ന. 11ഞാൻ
എെന്റ ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തികെളയും
എെന്റ സകലപരി്രശമങ്ങെളയും േനാക്കി;
എല്ലാം മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും അേ്രത;
സൂര്യെന്റ കീഴിൽ യാെതാരു ലാഭവും ഇല്ല
എന്നു കണ്ടു. 12 ഞാൻ ജ്ഞാനവും ്രഭാന്തും
േഭാഷത്തവും േനാക്കുവാൻ തിരിഞ്ഞു;
ഒരു രാജാവിെന്റ പിൻഗാമിയായി വരുന്ന
മനുഷ്യൻ എന്ത് െചയ്യ ം? പണ്ടു െചയ്തതു
തെന്ന. 13 െവളിച്ചം ഇരുളിെനക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നതുേപാെല ജ്ഞാനം
േഭാഷത്തെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ കണ്ടു. 14 ജ്ഞാനിയുെട കണ്ണ്
തലയുെട ഉള്ളിലാണ്; േഭാഷൻ ഇരുട്ടിൽ
നടക്കുന്നു; എന്നാൽ അവർ ഇരുവർക്കും
ഗതി ഒന്ന് തെന്ന എന്നു ഞാൻ ്രഗഹിച്ച .
15 ആകയാൽ ഞാൻ എേന്നാട:് “േഭാഷനും
എനിക്കും ഗതി ഒന്ന് തെന്ന; പിെന്ന ഞാൻ
എന്തിന് അധികം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു?”
എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതും മായയേ്രത എന്നു ഞാൻ
മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. 16 േഭാഷെനക്കുറിച്ചാകെട്ട
ജ്ഞാനിെയക്കുറിച്ചാകെട്ട ശാശ്വതമായ
ഓർമ്മയില്ല; വരുംകാലത്ത് അവെര
ഒെക്കയും മറന്നുേപാകും; അേയ്യാ േഭാഷൻ
മരിക്കുന്നതുേപാെല ജ്ഞാനിയും മരിക്കുന്നു;
17 അങ്ങെന സൂര്യന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായതുെകാണ്ട് ഞാൻ ജീവെന
െവറുത്തു; എല്ലാം മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും
അേ്രത.
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18 സൂര്യന് കീഴിലുള്ള എെന്റ ്രപയത്നെത്ത
എല്ലാം ഞാൻ െവറുത്തു; എെന്റ േശഷം
വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുേവണ്ടി ഞാൻ
അത് വിേട്ടച്ച േപാേകണ്ടിവരുമേല്ലാ.
19 അവൻ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുേമാ
േഭാഷനായിരിക്കുേമാ? ആർക്കറിയാം?
എന്തായാലും ഞാൻ സൂര്യന് കീഴിൽ
്രപയത്നിച്ചതും ജ്ഞാനം െവളിെപ്പടുത്തിയതുമായ
സകല്രപയത്നഫലത്തിേന്മലും അവൻ
അധികാരം ്രപാപിക്കും. അതും മായ
അേ്രത. 20ആകയാൽ സൂര്യന് കീഴിൽ ഞാൻ
്രപയത്നിച്ച സർവ്വ്രപയത്നെത്തക്കുറിച്ച ം എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ മടുപ്പ ണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി.
21 ഒരുവൻ ജ്ഞാനേത്താടും അറിേവാടും
സാമർത്ഥ്യേത്താടുംകൂടി ്രപയത്നിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അതിൽ ്രപയത്നിക്കാത്ത ഒരുവന്
അവൻഅത്അവകാശമായിവിട്ട െകാടുേക്കണ്ടി
വരും; അതും മായയും വലിയ തിന്മയും അേ്രത.
22 സൂര്യന് കീഴിലുള്ള സകല്രപയത്നംെകാണ്ടും
ഹൃദയപരി്രശമംെകാണ്ടും മനുഷ്യന് എന്ത് ഫലം?
23 അവെന്റ നാള കൾ ഒെക്കയും ദുഃഖകരവും
അവെന്റ കഷ്ടപ്പാട് വ്യസനകരവും അല്ലേയാ;
രാ്രതിയിലുംഅവെന്റഹൃദയത്തിന്സ്വസ്ഥതയില്ല;
അതും മായ അേ്രത. 24 തിന്നുകുടിച്ച് തെന്റ
്രപയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാെത
മനുഷ്യന് മെറ്റാരു നന്മയുമില്ല; അതും
ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നുള്ളത് എന്നു ഞാൻ
കണ്ടു. 25അവൻ†നല്കീട്ടല്ലാെതആര് ഭക്ഷിക്കും;

† 2. 25 അവൻഞാന് 
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ആര് അനുഭവിക്കും? 26 തനിക്കു ്രപസാദമുള്ള
മനുഷ്യന് അവൻ ജ്ഞാനവും അറിവും
സേന്താഷവും െകാടുക്കുന്നു; പാപിേക്കാ ൈദവം
തനിക്കു ്രപസാദമുള്ളവന് അനുഭവമാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം ധനം സമ്പാദിക്കയും സ്വരൂപിക്കയും
െചയ്യ വാനുള്ളകഷ്ടപ്പാടു െകാടുക്കുന്നു. അതും
മായയും വൃഥാ്രപയത്നവുംഅേ്രത.

3
1എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട;് ആകാശത്തിൻ
കീഴിലുള്ള സകല കാര്യത്തിനും ഒരു
കാലം ഉണ്ട.് 2 ജനിക്കുവാൻ ഒരു കാലം,
മരിക്കുവാൻ ഒരു കാലം; നടുവാൻ ഒരു
കാലം, നട്ടതു പറിക്കുവാൻ ഒരു കാലം;
െകാല്ല വാൻ ഒരു കാലം, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ
ഒരു കാലം; 3 ഇടിച്ച കളയുവാൻ ഒരു കാലം,
പണിയുവാൻ ഒരു കാലം, 4 കരയുവാൻ
ഒരു കാലം ചിരിക്കുവാൻ ഒരു കാലം;
വിലപിക്കുവാൻ ഒരു കാലം, നൃത്തം െചയ്യ വാൻ
ഒരു കാലം; 5 കല്ല് െപറുക്കിക്കളയുവാൻ
ഒരു കാലം, കല്ല് െപറുക്കിക്കൂട്ട വാൻ ഒരു
കാലം; ആലിംഗനം െചയ്യ വാൻ ഒരു കാലം,
ആലിംഗനം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഒരു കാലം;
6 സമ്പാദിക്കുവാൻ ഒരു കാലം, നഷ്ടമാകുവാൻ
ഒരു കാലം; സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുവാൻ ഒരു
കാലം, എറിഞ്ഞുകളയുവാൻ ഒരു കാലം;
7 കീറുവാൻ ഒരു കാലം, തുന്നിേച്ചർക്കുവാൻ
ഒരു കാലം; മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ ഒരു കാലം,
സംസാരിക്കുവാൻഒരുകാലം; 8സ്േനഹിക്കുവാൻ
ഒരു കാലം, േദ്വഷിക്കുവാൻ ഒരു കാലം;
യുദ്ധത്തിന് ഒരു കാലവും സമാധാനത്തിന് ഒരു
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കാലവും ഉണ്ട്. 9 ്രപയത്നിക്കുന്നവന് തെന്റ
്രപയത്നംെകാണ്ട് എന്ത് ലാഭം? 10 ൈദവം
മനുഷ്യർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട്
ഞാൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട്. 11 അവൻ സകലവും
അതതിെന്റ സമയത്ത് ഭംഗിയായി െചയ്ത്,
നിത്യതയും മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ൈദവം ആദിേയാടന്തം
െചയ്യന്ന ്രപവൃത്തി എെന്തന്ന് ്രഗഹിക്കുവാൻ
അവർക്ക് കഴിവില്ല. 12 ജീവപര്യന്തം
സേന്താഷിക്കുന്നതും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും
അല്ലാെത ഒരു നന്മയും മനുഷ്യർക്കില്ല എന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു. 13 ഏതു മനുഷ്യനും
തിന്നുകുടിച്ച് തെന്റ സകല്രപയത്നത്താലും
സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ൈദവത്തിെന്റ ദാനം
ആകുന്നു. 14 ൈദവം ്രപവർത്തിക്കുന്നെതല്ലാം
ശാശ്വതം എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അതിേനാട്
ഒന്നും കൂട്ട വാനും അതിൽനിന്ന് ഒന്നും
കുറയ്ക്കുവാനും കഴിയുന്നതല്ല; മനുഷ്യർ, തെന്ന
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന്ൈദവംഅത് െചയ്തിരിക്കുന്നു.
15 ഇേപ്പാഴുള്ളത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു; ഇനി
ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതു
തെന്ന; കഴിഞ്ഞുേപായതിെന ൈദവം വീണ്ടും
അേന്വഷിക്കുന്നു. 16 പിെന്നയും ഞാൻ
സൂര്യനു കീഴിലുള്ള ന്യായത്തിെന്റ സ്ഥലത്ത്
ന്യായേക്കടും നീതിയുെട സ്ഥലത്ത് നീതിേകടും
കണ്ടു. 17 ഞാൻ എെന്റ മനസ്സിൽ: “ൈദവം
നീതിമാെനയും ദുഷ്ടെനയും ന്യായംവിധിക്കും;
സകല കാര്യത്തിനും സകല്രപവൃത്തിക്കും
ഒരു കാലം ഉണ്ടേല്ലാ” എന്നു വിചാരിച്ച .
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18 പിെന്നയും ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത:്
“ഇത് മനുഷ്യർ നിമിത്തമേ്രത; ൈദവം
അവെര േശാധനകഴിേക്കണ്ടതിനും തങ്ങൾ
മൃഗങ്ങൾ മാ്രതം എന്ന് അവർ കാേണണ്ടതിനും
തെന്ന”. 19 മനുഷ്യർക്ക് ഭവിക്കുന്നത്
മൃഗങ്ങൾക്കും ഭവിക്കുന്നു; രണ്ടിനും ഗതി
ഒന്ന് തേന്ന; അത് മരിക്കുന്നതുേപാെല
അവനും മരിക്കുന്നു; രണ്ടിനും ശ്വാസം ഒന്നേ്രത;
മനുഷ്യന് മൃഗെത്തക്കാൾ വിേശഷതയില്ല;
സകലവും മായയേല്ലാ. 20 എല്ലാം ഒരു
സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന േപാകുന്നു; എല്ലാം
െപാടിയിൽ നിന്നുണ്ടായി, എല്ലാം വീണ്ടും
െപാടിയായ്ത്തീരുന്നു. 21 മനുഷ്യരുെട ആത്മാവ്
േമേലാട്ട േപാകുന്നുേവാ? മൃഗങ്ങള െട
ആത്മാവ് കീേഴാട്ട് ഭൂമിയിേലക്കു േപാകുന്നുേവാ?
ആർക്കറിയാം? 22 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ
തെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽ സേന്താഷിക്കുന്നതല്ലാെത
മെറ്റാരു നന്മയുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു;
അത് തെന്ന അവെന്റ ഓഹരി; തെന്റേശഷം
ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതു കാണുവാൻ ആര്
അവെന മടക്കിവരുത്തും?

4
1 പിെന്ന ഞാൻ സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന
പീഡനങ്ങെളല്ലാം കണ്ടു; പീഡിതന്മാർ
കണ്ണ നീെരാഴുക്കുന്നു;അവർക്ക്ആശ്വാസ്രപദൻ
ഇല്ല; അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെട കയ്യാൽ
അവർ ബലാല്ക്കാരം അനുഭവിക്കുന്നു;
എന്നിട്ട ം അവെര ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും
അവർക്കില്ല. 2 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ
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ജീവേനാടിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ മുെമ്പ തെന്ന
മരിച്ച േപായ മൃതന്മാെര ഞാൻ ്രപശംസിച്ച .
3 ഈ രണ്ടു വകക്കാെരക്കാള ം ഇതുവെര
ജനിക്കാത്തവനും സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന
ദുഷ്്രപവൃത്തി കാണാത്തവനുമായ മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ. 4സകല്രപയത്നവും സാമർത്ഥ്യമുള്ള
്രപവൃത്തി സകലവും ഒരുവന് മെറ്റാരുവേനാടുള്ള
അസൂയയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ
കണ്ടു; അതും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും
അേ്രത. 5 മൂഢൻ കയ്യ ം െകട്ടിയിരുന്ന്
സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നു*. 6 രണ്ടു ൈക നിറെയ
അദ്ധ്വാനവും വൃഥാ്രപയത്നവും ഉള്ളതിേനക്കാൾ
ഒരു ൈക നിറെയ വി്രശാമം അധികം
നല്ലത.് 7 ഞാൻ പിെന്നയും സൂര്യനുകീഴിൽ
മായ കണ്ടു. 8 ഏകാകിയായ ഒരുവനുണ്ട;്
അവന് ആരുമില്ല, മകനില്ല, സേഹാദരനും
ഇല്ല; എങ്കിലും അവെന്റ ്രപയത്നത്തിന് ഒരു
അവസാനവുമില്ല; അവെന്റ കണ്ണിന് സമ്പത്ത്
കണ്ട് തൃപ്തിവരുന്നതുമില്ല; എന്നാൽ താൻ
ആർക്കുേവണ്ടി ്രപയത്നിച്ച് സുഖാനുഭവം
ത്യജിക്കുന്നു? ഇത് മായയും വല്ലാത്തകഷ്ടപ്പാടും
അേ്രത. 9 ഒരുവെനക്കാൾ ഇരുവർ ഏെറ
നല്ലത;് അവർക്ക് തങ്ങള െട ്രപയത്നത്താൽ നല്ല
്രപതിഫലം കിട്ട ന്നു. 10വീണാൽ ഒരുവൻ മറ്റവെന
എഴുേന്നല്പിക്കും; ഏകാകി വീണാേലാ അവെന
എഴുേന്നല്പിക്കുവാൻ ആരുമില്ലായ്കെകാണ്ട്
അവന് അേയ്യാ കഷ്ടം! 11 രണ്ടുേപർ ഒന്നിച്ച്
കിടന്നാൽ അവർക്ക് കുളിർ മാറും; ഒരാൾ തേന്ന

* 4. 5 സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നുസ്വന്തം മാംസംതിന്നുന്നു
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ആയാേലാ എങ്ങെന കുളിർ മാറും? 12 ഒരുവെന
ആെരങ്കിലും ആ്രകമിച്ചാൽ രണ്ടുേപർക്കും
അവേനാട് എതിർത്തുനില്ക്കാം; മുപ്പിരിച്ചരട്
േവഗത്തിൽ അറ്റ േപാകുകയില്ല. 13 ്രപേബാധനം
ൈകെക്കാള്ളാത്ത വൃദ്ധനും മൂഢനുമായ ഒരു
രാജാവിെനക്കാൾ ദരി്രദനും ജ്ഞാനിയുമായ
ഒരു ബാലനാണ് ഉത്തമൻ. 14 അവൻ
മെറ്റാരു രാജ്യത്തിൽ ദരി്രദനായി ജനിച്ചിട്ട ം
രാജാവായി വാേഴണ്ടതിന് കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു
വരുന്നു. 15 സൂര്യനുകീഴിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന
ജീവനുള്ളവർ എല്ലാം രാജാവിനു പകരം
എഴുേന്നറ്റ ബാ ലെന്റ പക്ഷം േചർന്നിരിക്കുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. 16 അവൻ അസംഖ്യജനത്തിന്
തലവനായിരുന്നു; എങ്കിലും പിന്നീട് വരുന്നവർ
അവനിൽസേന്താഷിക്കുകയില്ല.അതും മായയും
വൃഥാ്രപയത്നവും തെന്ന.

5
1 ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
പാദം സൂക്ഷിക്കുക; മൂഢന്മാർ യാഗം
അർപ്പിക്കുന്നതിെനക്കാൾ അടുത്തുെചന്നു
്രശദ്ധിച്ച് േകൾക്കുന്നതാണ് നല്ലത്;
പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ് അവർ
േദാഷം െചയ്യന്നത.് 2അതിേവഗത്തിൽ ഒന്നും
പറയരുത;് ൈദവസന്നിധിയിൽ ഒരു വാക്ക്
ഉച്ചരിക്കുവാൻ നിെന്റ ഹൃദയം ബദ്ധെപ്പടരുത;്
ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിലും നീ ഭൂമിയിലും
അല്ലേയാ; ആകയാൽ നിെന്റ വാക്കുകൾ
ചുരുക്കമായിരിക്കെട്ട. 3 കഷ്ടപ്പാടിെന്റ
ആധിക്യംെകാണ്ട് സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നു.
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േഭാഷൻ വാക്കുകള െട െപരുപ്പംെകാണ്ട് വൃഥാ
സംസാരിക്കുന്നു. 4 ൈദവത്തിന് േനർച്ച
േനർന്നാൽ ആ േനർച്ച അർപ്പിക്കുവാൻ
താമസിക്കരുത;് മൂഢന്മാരിൽഅവന് ്രപസാദമില്ല;
നീ േനർന്നത് അർപ്പിക്കുക. 5 േനർന്നിട്ട്
അർപ്പിക്കാെത ഇരിയ്ക്കുന്നതിെനക്കാൾ
േനരാെതയിരിക്കുന്നത് നല്ലത.് 6 നിെന്റ വായ്
നിെന്റ േദഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത;്
അബദ്ധവശാൽ വന്നുേപായി എന്ന് നീ ദൂതെന്റ
സന്നിധിയിൽപറയുകയുംഅരുത;്ൈദവം നിെന്റ
വാക്കുനിമിത്തം േകാപിച്ച് നിെന്റ ൈകകള െട
്രപവൃത്തിെയ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന?്
7 സ്വപ്നബഹുത്വത്തിലും വാക്കുെപരുപ്പത്തിലും
വ്യർത്ഥതഉണ്ട്;നീേയാൈദവെത്തഭയെപ്പടുക.

8 ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ദരി്രദെന
പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നീതിയും ന്യായവും
എടുത്തുകളയുന്നതും കണ്ടാൽ നീ
വിസ്മയിച്ച േപാകരുത;് ഉന്നതനു മീെത ഒരു
ഉന്നതനും അവർക്കുമീെത അത്യ ന്നതനും
ജാഗരിക്കുന്നു. 9 കൃഷിതൽപരനായ രാജാവ്
േദശത്തിന് എല്ലാറ്റിലും ഉപകാരി ആയിരിക്കുന്നു.
രാജാവുേപാലും ആ വിളവിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നു.

10 ്രദവ്യ്രപിയന് ്രദവ്യംകിട്ടിയിട്ട ംതൃപ്തിവരുന്നില്ല.
സമൃദ്ധിയിൽ കണ്ണള്ളവന് ആദായം വർദ്ധിച്ചിട്ട ം
തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അതും മായ തെന്ന.
11 വസ്തുവക െപരുകുേമ്പാൾ അതുെകാണ്ട്
ഉപജീവിക്കുന്നവരും െപരുകുന്നു; അതിെന്റ
ഉടമസ്ഥന് കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുകയല്ലാെത
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മെറ്റന്തു ്രപേയാജനം? 12 അദ്ധാനിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ അല്പേമാ അധികേമാ ഭക്ഷിച്ചാലും
അവെന്റ ഉറക്കം സുഖകരമാകുന്നു;
ധനവാെന്റ സമൃദ്ധിേയാ അവെന ഉറങ്ങുവാൻ
സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 13 സൂര്യനുകീഴിൽ ഞാൻ
കണ്ടിട്ട ള്ള ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മയുണ്ട:്
ഉടമസ്ഥൻ തനിക്ക് അനർത്ഥത്തിനായി
സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുന്ന സമ്പത്ത് തെന്ന. 14 ആ
സമ്പത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നശിച്ച േപാകുന്നു;
അവന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചാൽ അവെന്റ കയ്യിൽ
ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 15 അവൻ അമ്മയുെട
ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്നതുേപാെല
നഗ്നനായി തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകും; തെന്റ
്രപയത്നത്തിെന്റ ഫലമായി അവൻ കയ്യിൽ ഒരു
വസ്തുവും െകാണ്ടുേപാകയില്ല. 16അതും ഒരു
വല്ലാത്ത തിന്മ തെന്ന; അവൻ വന്നതുേപാെല
തെന്ന േപാകുന്നു; അവെന്റ വൃഥാ്രപയത്നത്താൽ
അവന് എന്ത് ്രപേയാജനം? 17 അവൻ
ജീവകാലം എല്ലാം ഇരുട്ടിലും* വ്യസനത്തിലും
ദീനത്തിലും േ്രകാധത്തിലും കഴിയുന്നു. 18ഞാൻ
ശുഭവും േയാഗ്യവുമായി കണ്ടത്: ൈദവം
ഒരുവന് െകാടുക്കുന്ന ആയുഷ്കാലെമല്ലാം
അവൻ തിന്നുകുടിച്ച് സൂര്യനു കീഴിലുള്ള തെന്റ
സകല്രപയത്നത്തിലും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതു
തെന്ന; അതാകുന്നു അവെന്റ ഓഹരി.
19 ൈദവം ധനവും ഐശ്വര്യവും നല്കുകയും,
അതനുഭവിച്ച് തെന്റ ഓഹരി ലഭിച്ച് തെന്റ
്രപയത്നത്തിൽ സേന്താഷിക്കുവാൻ അധികാരം

* 5. 17 ഇരുട്ടിലും ഇരുട്ടില ്ഭക്ഷിച്ച
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െകാടുത്തിരിക്കുകയും െചയ്യന്നഏതു മനുഷ്യനും
അത് ൈദവത്തിെന്റ ദാനം തെന്ന. 20 ൈദവം
അവന് ഹൃദയസേന്താഷം അരുള ന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ തെന്റ ആയുഷ്കാലെത്തപ്പറ്റി ഏെറ
വിചാരെപ്പടുകയില്ല.

6
1 സൂര്യനുകീഴിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
തിന്മ ഉണ്ട;്അത് മനുഷ്യർക്ക് ഭാരമുള്ളതാകുന്നു.
2 ൈദവം ഒരു മനുഷ്യന് ധനവും ഐശ്വര്യവും
മാനവും നല്കുന്നു; അവൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
ഒന്നിനും അവന് കുറവില്ല; എങ്കിലും അത്
അനുഭവിക്കുവാൻ ൈദവം അവന് അധികാരം
െകാടുക്കുന്നില്ല; ഒരു അന്യനേ്രത അത്
അനുഭവിക്കുന്നത;് അത് മായയും വല്ലാത്ത
േദാഷവും തെന്ന. 3 ഒരു മനുഷ്യൻ നൂറുമക്കെള
ജനിപ്പിക്കുകയും ഏറിയ സംവത്സരം ജീവിച്ച്
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം അവൻ
നന്മ അനുഭവിച്ച തൃപ്തനാകാെതയും ഒരു
ശവസംസ്കാരം ്രപാപിക്കാെതയും േപായാൽ
ഗർഭം അലസിേപ്പായ പിണ്ഡം അവെനക്കാൾ
നല്ലത് എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 4അത് മായയിൽ
വരുന്നു; അന്ധകാരത്തിേലക്കു േപാകുന്നു;
അവെന്റ േപര് അവിെട ഉണ്ടാകൂകയില്ല*.
5 സൂര്യെന അത് കണ്ടിേട്ടാ അറിഞ്ഞിേട്ടാ
ഇെല്ലങ്കിലും; മേറ്റ മനുഷ്യെനക്കാൾ അധികം
വി്രശാമംഅതിനുണ്ട്. 6അവൻരണ്ടായിരംവർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ം നന്മ അനുഭവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ എന്ത്

* 6. 4 അവെന്റ േപര്അന്ധകാരത്തിൽമറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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്രപേയാജനം?എല്ലാവരും ഒരുസ്ഥലേത്തക്കല്ലേയാ
േപാകുന്നത?് 7 മനുഷ്യെന്റ ്രപയത്നെമാെക്കയും
അവെന്റ വായുെട തൃപ്തിക്കുേവണ്ടിയാകുന്നു;
എങ്കിലും അവെന്റ െകാതിക്കു ശമനം
വരുന്നില്ല. 8 മൂഢെനക്കാൾ ജ്ഞാനിക്ക്
എന്ത് വിേശഷതയുള്ള ? പരിജ്ഞാനേത്താെട
ജീവനുള്ളവരുെട മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സാധുവിന്
എന്ത് വിേശഷതയുള്ള ? 9 േമാഹിച്ച് അലഞ്ഞു
നടക്കുന്നതിെനക്കാൾ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുന്നത്
നല്ലത;്അതും മായയും വൃഥാ്രപയത്നവും തെന്ന.

10 ഒരുവൻ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെന്ന
ആയിരുന്നാലും അവന് പേണ്ട േപര്
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ എന്താകും എന്ന്
വിധിച്ച മിരിക്കുന്നു; തന്നിലും ബലേമറിയവേനാടു
വാദിക്കുവാൻ അവന് കഴിവില്ല. 11 മായെയ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എ്രതതെന്ന
െപരുക്കിയാലും മനുഷ്യന് എന്ത് ലാഭം?
12 മനുഷ്യെന്റ ജീവിതകാലത്ത്, അവൻ
നിഴൽേപാെല കഴിച്ച കൂട്ട ന്ന വ്യർത്ഥമായുള്ള
ആയുഷ്കാലെത്താെക്കയും, അവന്
എന്താകുന്നു നല്ലത് എന്ന് ആർക്കറിയാം?
അവെന്റ േശഷം സൂര്യനുകീഴിൽ എന്ത്
സംഭവിക്കും എന്ന് മനുഷ്യേനാട് ആര്
അറിയിക്കും?

7
1 നല്ല േപര് സുഗന്ധൈതലെത്തക്കാള ം
മരണദിവസം ജനനദിവസെത്തക്കാള ം ഉത്തമം.
2 വിരുന്നുവീട്ടിൽ േപാകുന്നതിേനക്കാൾ
വിലാപഭവനത്തിൽ േപാകുന്നത് നല്ലത;് മരണം
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സകലമനുഷ്യരുെടയും അവസാനമല്ലേയാ;
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ
കരുതിെക്കാള്ള ം. 3 ചിരിെയക്കാൾ വ്യസനം
നല്ലത;് മുഖം വാടിയിരിക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയം
സുഖമായിരിക്കും. 4 ജ്ഞാനികള െട ഹൃദയം
വിലാപഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ
മൂഢന്മാരുെട ഹൃദയം സേന്താഷഭവനത്തിലേ്രത.
5 മൂഢെന്റ ഗീതം േകൾക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ജ്ഞാനിയുെട ശാസന േകൾക്കുന്നത്
മനുഷ്യന് നല്ലത.് 6 മൂഢൻ ചിരിക്കുേമ്പാൾ
കലത്തിെന്റ കീഴിൽ മുള്ള കൾ കത്തുേമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദംേപാെല േതാന്നും.
അതും മായ അേ്രത. 7 േകാഴ ജ്ഞാനിെയ
ബുദ്ധിഹീനനാക്കുന്നു; ൈകക്കൂലി ഹൃദയെത്ത
തരംതാഴ്ത്തുന്നു. 8 ഒരു കാര്യത്തിെന്റ
ആരംഭെത്തക്കാൾ അതിെന്റ അവസാനം
നല്ലത;് ഗർവ്വമാനസെനക്കാൾ ക്ഷമാമാനസൻ
േ്രശഷ്ഠൻ. 9 നിെന്റ മനസ്സിൽ അ്രത േവഗത്തിൽ
നീരസം ഉണ്ടാകരുത;് മൂഢന്മാരുെട മാർവ്വിൽ
അല്ലേയാ നീരസം വസിക്കുന്നത.് 10 പഴയകാലം
ഇന്നെത്തക്കാൾ നന്നായിരുന്നതിെന്റ
കാരണം എെന്തന്ന് നീ േചാദിക്കരുത;് നീ
അങ്ങെന േചാദിക്കുന്നത് ജ്ഞാനലക്ഷണമല്ല.
11 ജ്ഞാനം ഒരു അവകാശംേപാെല നല്ലത്;
സകലഭൂവാസികൾക്കും* അത് ബഹുവിേശഷം.
12ജ്ഞാനം ഒരു ശരണം; ്രദവ്യവും ഒരു ശരണം.
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിയുെട ജീവെന പാലിക്കുന്നു;
ഇതാകുന്നു പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വിേശഷത.

* 7. 11 സകലഭൂവാസികൾക്കുംസൂര്യെനകാണുന്നവര ്ക്കും
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13 ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ േനാക്കുക;
അവൻ വളച്ചതിെന േനെരയാക്കുവാൻ
ആർക്ക് കഴിയും? 14 സുഖകാലത്ത്
സേന്താഷമായിരിയ്ക്കുക; അനർത്ഥകാലത്ത്
ചിന്തിച്ച െകാള്ള ക; മനുഷ്യൻ തെന്റേശഷം
വരുവാനുള്ളെതാന്നും അറിയാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ൈദവംഇവ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

15 ഞാൻ മായയായ എെന്റ ജീവിതകാലത്ത്
ഇെതാെക്കയും കണ്ടു: തെന്റ നീതിയിൽ
നശിച്ച േപാകുന്ന നീതിമാൻ ഉണ്ട;് തെന്റ
ദുഷ്ടതയിൽ ദീർഘായുസ്സായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടനും
ഉണ്ട്. 16 അതിനീതിമാനായിരിക്കരുത;്
അതിജ്ഞാനിയും ആയിരിക്കരുത;്
നിെന്ന നീ എന്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നു?
17അതിദുഷ്ടനായിരിക്കരുത;്മൂഢനായിരിക്കുകയുമരുത;്
നിെന്റസമയത്തിനു മുമ്പ് നീ എന്തിന് മരിക്കുന്നു?
18 നീ ഇതു ്രഗഹിെച്ചങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു;
അതിൽനിന്ന് നിെന്റ ൈക വലിച്ച കളയരുത;്
ൈദവഭക്തൻഇവഎല്ലാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷെപടും.
19 പട്ടണത്തിെല പത്തു ബലശാലികേളക്കാൾ
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിെയ അധികം ബലവാനാക്കും.
20 പാപം െചയ്യാെത നന്മമാ്രതം െചയ്യന്ന ഒരു
നീതിമാനും ഭൂമിയിൽഇല്ല. 21പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്ന
സകലവാക്കിനും നീ ്രശദ്ധെകാടുക്കരുത;്
നിെന്റ ദാസൻ നിെന്ന ശപിക്കുന്നതു നീ
േകൾക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന. 22 നീയും
പല ്രപാവശ്യം മറ്റ ള്ളവെര ശപിച്ച കാര്യെത്തപ്പറ്റി
നിനക്ക് മേനാേബാധമുണ്ടേല്ലാ.

23 ഇെതാെക്കയും ഞാൻ ജ്ഞാനംെകാണ്ട്
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പരീക്ഷിച്ച ; “ഞാൻ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കും”
എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അത്
എനിക്ക് അതിദൂരമായിരുന്നു. 24 ഈ കാര്യം
വിദൂരവും അത്യഗാധവും ആയിരിക്കുന്നു; അത്
കെണ്ടത്തുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? 25 ഞാൻ
എല്ലാം അറിയുവാനും പരിേശാധിക്കുവാനും
തുനിഞ്ഞു. ജ്ഞാനവും യുക്തിയും
അേന്വഷിക്കുവാനും ദുഷ്ടത േഭാഷത്തെമന്നും
മൂഢത ്രഭാെന്തന്നും ്രഗഹിക്കുവാനും മനസ്സ വച്ച .
26 മരണെത്തക്കാൾ ൈകപ്പായിരിക്കുന്ന ഒരു
കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു: ഹൃദയത്തിൽ െകണികള ം
വലകള ം കയ്യിൽ പാശങ്ങള ം ഉള്ള സ്്രതീ
തെന്ന; ൈദവത്തിനു ്രപസാദമുള്ളവൻ അവെള
ഒഴിഞ്ഞു രക്ഷെപ്പടും; എന്നാൽ പാപി അവളാൽ
പിടിക്കെപ്പടും. 27 “കാര്യം അറിേയണ്ടതിന്
ഒേന്നാെടാന്നു േചർത്തു പരിേശാധിച്ച
േനാക്കി ഞാൻ ഇതാകുന്നു കണ്ടത്” എന്ന്
സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു: 28ഞാൻ താത്പര്യമായി
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും
കണ്ടുകിട്ടാത്തത:് ആയിരംേപരിൽ ഒരു
പുരുഷെന ഞാൻ കെണ്ടത്തി എങ്കിലും ഇ്രതയും
േപരിൽ ഒരു സ്്രതീെയ കെണ്ടത്തിയില്ല എന്നത്
തെന്ന. 29 ഒരു കാര്യം മാ്രതം സത്യമായി
ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു: ൈദവം മനുഷ്യെന
േനരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ച ; അവേരാ അേനകം
സൂ്രതങ്ങൾഅേന്വഷിച്ച വരുന്നു.

8
1 ജ്ഞാനിക്കു തുല്യനായി ആരുണ്ട?്
കാര്യത്തിെന്റ െപാരുൾ അറിയുന്നവൻ
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ആര?് മനുഷ്യെന്റ ജ്ഞാനം അവെന്റ മുഖം
്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു; അവെന്റ മുഖത്തിെന്റ
കാഠിന്യം മാറിേപ്പാകുന്നു. 2ൈദവസന്നിധിയിൽ
െചയ്ത സത്യം ഓർത്ത് രാജാവിെന്റ
കല്പന ്രപമാണിച്ച െകാള്ളണം എന്നു ഞാൻ
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 3 നീ അവെന്റ സന്നിധി
വിട്ട േപാകുവാൻ ബദ്ധെപ്പടരുത;് ഒരു
ദുഷ്കാര്യത്തിലും ഇടെപടരുത;് രാജാവ്
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും െചയ്യ മേല്ലാ.
4 രാജാവിെന്റ കല്പന ബലമുള്ളത;് “നീ എന്ത്
െചയ്യന്നു?” എന്ന് അവേനാട് ആര് േചാദിക്കും?
5 രാജകല്പന ്രപമാണിക്കുന്നവന് ഒരു േദാഷവും
സംഭവിക്കുകയില്ല; ജ്ഞാനിയുെട ഹൃദയം
കാലെത്തയും ന്യായെത്തയും വിേവചിക്കുന്നു.
6 സകല കാര്യത്തിനും ഒരു സമയവും ന്യായവും
ഉണ്ടേല്ലാ; മനുഷ്യെന്റ അരിഷ്ടത അവന്
ഭാരമായിരിക്കുന്നു. 7 സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്
അവൻ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; അത് എങ്ങെന
സംഭവിക്കും എന്ന് അവേനാട് ആര്
അറിയിക്കും? 8 ആത്മാവിെന പിടിച്ച
നിർത്തുവാൻ ആത്മാവിേന്മൽ അധികാരമുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല; മരണദിവസത്തിേന്മൽ
അധികാരമുള്ളവനുമില്ല; യുദ്ധേസവയിൽനിന്ന്
വിേമാചനവുമില്ല; ദുഷ്ടത ദുഷ്ടന്മാെര
വിടുവിക്കയുമില്ല. 9 ഇെതാെക്കയും ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കി; സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന
സകല്രപവൃത്തിയിലും ഞാൻ ദൃഷ്ടിവച്ച .
മറ്റള്ളവർക്ക് േദാഷം െചയ്യ വാൻ ഒരു
മനുഷ്യന് അധികാരമുള്ളതും ഞാൻ
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്രഗഹിച്ച . 10 ദുഷ്ടന്മാർ അടക്കം െചയ്യെപ്പട്ട്
വി്രശാമം ്രപാപിക്കുന്നതും േനരായി നടന്നവർ
വിശുദ്ധസ്ഥലം വിട്ട േപാേകണ്ടിവരുന്നതും
അവരുെട പട്ടണത്തിൽ പുകഴ്ത്തെപടുന്നതും*
ഞാൻ കണ്ടു; അതും മായ തെന്ന.
11 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി തൽക്ഷണം
നടപ്പിലാക്കാത്തതുെകാണ്ട് മനുഷ്യർ േദാഷം
െചയ്യ വാൻ ൈധര്യെപ്പടുന്നു. 12 ഒരു പാപി നൂറു
തവണ േദാഷം െചയ്യ കയും ദീർഘായുേസ്സാെട
ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നുെണ്ടങ്കിലും ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്ന ഭക്തന്മാർക്കു നന്മ വരുെമന്ന്
ഞാൻ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു. 13 എന്നാൽ
ദുഷ്ടന് നന്മ വരുകയില്ല; അവൻ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടായ്കയാൽനിഴൽേപാെലയുള്ളഅവെന്റ
ആയുസ്സ് ദീർഘമാകുകയില്ല. 14 ഭൂമിയിൽ
നടക്കുന്ന ഒരു മായ ഉണ്ട:് നീതിമാന്മാർക്ക്
ദുഷ്ടന്മാരുെട ്രപവൃത്തിക്കു േയാഗ്യമായതു
ഭവിക്കുന്നു; ദുഷ്ടന്മാർക്കു നീതിമാന്മാരുെട
്രപവൃത്തിക്കു േയാഗ്യമായതും ഭവിക്കുന്നു;
അതും മായ തെന്ന എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
15അതിനാൽഞാൻസേന്താഷെത്ത ്രപശംസിച്ച ;
തിന്നുകുടിച്ച സേന്താഷിക്കുന്നതല്ലാെത മനുഷ്യന്
സൂര്യനുകീഴിൽ മെറ്റാരു നന്മയുമില്ലേല്ലാ;
ൈദവം സൂര്യനുകീഴിൽ അവന് നല്കുന്ന
ആയുഷ്കാലത്ത് അവെന്റ ്രപയത്നത്തിൽ
അവേനാടുകൂടി നിലനില്ക്കുന്നത്
ഇതുമാ്രതേമയുള്ള . 16ഭൂമിയിൽനടക്കുന്നകാര്യം
കാണുവാനും - മനുഷ്യന് രാവും പകലും കണ്ണിൽ

* 8. 10 പുകഴ്ത്തെപടുന്നതുംഓർക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നതും
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ഉറക്കം വരുന്നില്ലേല്ലാ -ജ്ഞാനം ്രഗഹിക്കുവാനും
ഞാൻ മനസ്സ വച്ചേപ്പാൾ 17 സൂര്യനുകീഴിൽ
നടക്കുന്ന ്രപവൃത്തി ്രഗഹിക്കുവാൻ മനുഷ്യന്
കഴിവില്ല എന്നുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയ
ഞാൻ കണ്ടു; മനുഷ്യൻ എ്രത ്രപയാസെപ്പട്ട്
അേന്വഷിച്ചാലും അതിെന ്രഗഹിക്കുകയില്ല;
ഒരു ജ്ഞാനി തെന്ന അത് ്രഗഹിക്കുവാൻ
നിരൂപിച്ചാലുംഅവന്അത്സാധിക്കുകയില്ല.

9
1 നീതിമാന്മാരും ജ്ഞാനികള ം അവരുെട
്രപവൃത്തികള ം ൈദവത്തിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു: ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ േശാധന
െചയ്യ വാൻ ഞാൻ മനസ്സ വച്ച ; സ്േനഹമാകെട്ട
േദ്വഷമാകെട്ട ഒന്നും മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല;
സർവ്വവും അവരുെട മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു
താനും. 2 എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുേപാെല
സംഭവിക്കുന്നു; നീതിമാനും പാപിക്കും,
നിർമ്മലനും മലിനനും, യാഗം കഴിക്കുന്നവനും
യാഗം കഴിക്കാത്തവനും, ഒരു ഗതി വരുന്നു;
പാപിയും നല്ലവനും ആണ േപടിക്കുന്നവനും
ആണയിടുന്നവനും ഒരു ഗതി ആകുന്നു.
3 എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗതി വരുന്നു എന്നത്
സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും വലിയ
ഒരു തിന്മയേ്രത; മനുഷ്യരുെട ഹൃദയത്തിലും
േദാഷംനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;ജീവപര്യന്തംഅവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ ്രഭാന്തുണ്ട.് അതിന് േശഷം
അവർ മരിച്ചവരുെട അടുക്കേലക്ക് േപാകുന്നു.
4 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള
ഏെതാരുവനും ്രപത്യാശക്ക് വകയുണ്ട;് ചത്ത
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സിംഹെത്തക്കാൾജീവനുള്ളനായ്നല്ലതാണേല്ലാ.
5 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർ മരിക്കും
എന്നറിയുന്നു; മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല;
േമലാൽ അവർക്ക് ഒരു ്രപതിഫലവും ഇല്ല;
അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഓർമ്മയും നഷ്ടമാകുന്നു.
6അവരുെട സ്േനഹവും േദ്വഷവും അസൂയയും
നശിച്ച േപായി; സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന
യാെതാന്നിലും അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും
ഓഹരിയില്ല.

7 നീ െചന്ന് സേന്താഷേത്താടുകൂടി അപ്പം
തിന്നുക; ആനന്ദഹൃദയേത്താെട വീഞ്ഞു
കുടിക്കുക; ൈദവം നിെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽ
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 നിെന്റ വസ്്രതം
എല്ലായ്േപാഴും െവള്ളയായിരിക്കെട്ട;
നിെന്റ തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കെട്ട.
9 സൂര്യനുകീഴിൽ അവൻ നിനക്ക്
നല്കിയിരിക്കുന്ന മായയായ ആയുഷ്കാലത്ത്
നീ സ്േനഹിക്കുന്ന ഭാര്യേയാടുകൂടി നിെന്റ
ആയുഷ്കാലെമല്ലാം സേന്താഷിച്ച െകാൾക;
അതല്ലേയാ ഈ ആയുസ്സിൽ സൂര്യെന്റ
കീഴിൽ നീ െചയ്യന്ന സകല്രപയത്നത്തിലും
നിനക്കുള്ള ഓഹരി. 10 നീ െചയ്യന്ന എല്ലാ
്രപവൃത്തികള ം ശക്തിേയാെട െചയ്യ ക; നീ
െചല്ല ന്ന പാതാളത്തിൽ ്രപവൃത്തിേയാ സൂ്രതേമാ,
അറിേവാ,ജ്ഞാനേമാ ഒന്നും ഇല്ല.

11 പിെന്നയും ഞാൻ സൂര്യനുകീഴിൽ കണ്ടത:്
േവഗതയുള്ളവർ ഓട്ടത്തിലും വീരന്മാർ
യുദ്ധത്തിലും ജയിക്കുന്നില്ല; ജ്ഞാനികൾക്ക്
ആഹാരവും വിേവകികൾക്ക് സമ്പത്തും
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സാമർത്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് ്രപീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല;
അവർെക്കല്ലാം ആയുസ്സ ം അവസരങ്ങള ം
ആകുന്നു ലഭിക്കുന്നത.് 12 മനുഷ്യൻ തെന്റ
കാലം അറിയുന്നില്ലേല്ലാ; വലയിൽ െപട്ട േപായ
മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെലയും െകണിയിൽ അകെപ്പട്ട
പക്ഷികെളേപ്പാെലയും മനുഷ്യർ, െപെട്ടന്ന് വരുന്ന
ദുഷ്കാലത്ത് െകണിയിൽകുടുങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

13 ഞാൻ സൂര്യന് കീഴിൽ ഇങ്ങെനയും
ജ്ഞാനം കണ്ടു; അെതനിക്ക് മഹത്തായി
േതാന്നി: 14 െചറിയ ഒരു പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിൽ മനുഷ്യർ ചുരുക്കമായിരുന്നു;
ശക്തനായ ഒരു രാജാവ് അതിെന്റ േനെര
വന്ന്, അതിെന ഉപേരാധിച്ച ; അതിെനതിെര
വലിയ െകാത്തളങ്ങൾ പണിതു. 15 എന്നാൽ
അവിെട ദരി്രദനായ ഒരു ജ്ഞാനി വസിച്ചിരുന്നു;
അവൻ തെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ പട്ടണെത്ത
രക്ഷിച്ച ; എങ്കിലും ആ സാധുമനുഷ്യെന ആരും
ഓർമ്മിച്ചില്ല. 16 “ജ്ഞാനം ശക്തിേയക്കാൾ
നല്ലതു തേന്ന, എങ്കിലും സാധുവിെന്റ ജ്ഞാനം
തുച്ഛീകരിക്കെപ്പടുന്നു; അവെന്റ വാക്ക് ആരും
കൂട്ടാക്കുന്നതുമില്ല”എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

17 മൂഢന്മാെര ഭരിക്കുന്നവെന്റ
അട്ടഹാസെത്തക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ
പറയുന്ന ജ്ഞാനികള െട വചനങ്ങൾ ഉത്തമം.
18 യുദ്ധായുധങ്ങെളക്കാള ം ജ്ഞാനം നല്ലത്;
എന്നാൽ േകവലം ഒരു പാപി വളെര നന്മ
നശിപ്പിച്ച കളയുന്നു.

10
1 ചത്ത ഈച്ച ൈതലക്കാരെന്റ ൈതലെത്ത



സഭാ്രപസംഗി 10:2 xxv സഭാ്രപസംഗി 10:11

ദുർഗന്ധപൂരിതമാക്കുന്നു; അതുേപാെല
അല്പം േഭാഷത്തം ജ്ഞാനവും മാനവും
ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് അധികം േദാഷം െചയ്യന്നു.
2 ജ്ഞാനിയുെട ബുദ്ധി വലത്തുഭാഗേത്തക്കും
മൂഢെന്റ ബുദ്ധി ഇടത്തുഭാഗേത്തക്കും ചായുന്നു.
3 േഭാഷൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവെന്റ ബുദ്ധി
ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു; താൻ േഭാഷൻ എന്ന്
എല്ലാവർക്കും െവളിവാക്കും. 4അധിപതിയുെട
േകാപം നിെന്റേനെര െപാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ നീ
നിെന്റ സ്ഥലം വിട്ട മാറരുത;് മിണ്ടാതിരുന്നാല ്*
മഹാപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമാകും.
5 അധിപതിയുെട പക്കൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന
െതറ്റ േപാെല ഞാൻ സൂര്യനുകീഴിൽ ഒരു
തിന്മ കണ്ടു; 6 മൂഢന്മാർ േ്രശഷ്ഠപദവിയിൽ
എത്തുകയും ധനവാന്മാർ താണ പദവിയിൽ
ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്നതു തെന്ന. 7 ദാസന്മാർ
കുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നതും ്രപഭുക്കന്മാർ
ദാസന്മാെരേപ്പാെല കാൽനടയായി നടക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു. 8 കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ
വീഴും; മതിൽ െപാളിക്കുന്നവെന പാമ്പു കടിക്കും.
9കല്ല് െവട്ട ന്നവന് അതുെകാണ്ട് മുറിവുണ്ടാകാം.
വിറകു കീറുന്നവന് അതിനാൽ ആപത്തും
വരാം. 10 ഇരിമ്പായുധത്തിെന്റ വായ്ത്തല
േതക്കാതിരുന്നാൽ മൂർച്ച ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
അവൻ അധികം ശക്തി ്രപേയാഗിേക്കണ്ടിവരും;
എന്നാൽ ജ്ഞാനേമാ കാര്യസിദ്ധിക്ക് ഉതകുന്നു.
11 മ്രന്ത്രപേയാഗം െചയ്യ ം മുമ്പ് പാമ്പ്
കടിച്ചാൽ മ്രന്തവാദിെയ വിളിച്ചതുെകാണ്ട്

* 10. 4 മിണ്ടാതിരുന്നാല ്നീസമര് പ്പിക്കുേമ്പാള ്
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്രപേയാജനമില്ല. 12 ജ്ഞാനിയുെട വായിെല
വാക്ക് ലാവണ്യമുള്ളത;് മൂഢെന്റ അധരേമാ
അവെന നശിപ്പിക്കും. 13 അവെന്റ വായിെല
വാക്കുകള െട ആരംഭം േഭാഷത്തവും അവെന്റ
സംസാരത്തിെന്റ അവസാനം വല്ലാത്ത
്രഭാന്തും തെന്ന. 14 േഭാഷൻ വാക്കുകൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നത്
മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല; അവെന്റ േശഷം
ഉണ്ടാകുവാനുള്ളത് ആര് അവെന അറിയിക്കും?
15 പട്ടണത്തിേലക്ക് േപാകുന്നവഴി അറിയാത്ത
മൂഢന്മാർ അവരുെട ്രപയത്നത്തിൽ
ക്ഷീണിച്ച േപാകുന്നു. 16 ബാലനായ†
രാജാവും അതികാലത്ത് വിരുന്നു കഴിക്കുന്ന
്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ള േദശേമ, നിനക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 17 കുലീനപു്രതനായ രാജാവും
ലഹരിപിടിക്കുവാനല്ല, ബലത്തിനു േവണ്ടി
മാ്രതം തക്കസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന
്രപഭുക്കന്മാരും ഉള്ള േദശേമ, നിനക്ക് ഭാഗ്യം!
18 മടിെകാണ്ട് േമല്പ ര വീണുേപാകുന്നു;
ൈകകള െട അലസതെകാണ്ട് വീടു േചാരുന്നു.
19 സേന്താഷത്തിനു േവണ്ടി വിരുന്നു കഴിക്കുന്നു;
വീഞ്ഞ് ഹൃദയെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു;
്രദവ്യേമാ സകലത്തിനും ഉതകുന്നു. 20 നിെന്റ
മനസ്സിൽേപാലും രാജാവിെന ശപിക്കരുത;്
നിെന്റ ശയനമുറിയിൽ വച്ച േപാലും ധനവാെന
ശപിക്കരുത;് ആകാശത്തിെല പക്ഷി ആ ശബ്ദം
െകാണ്ടുേപാകുകയും പറവജാതി ആ കാര്യം
്രപസിദ്ധമാക്കുകയും െചയ്േതക്കാം.

† 10. 16 ബാലനായ ദാസനായ
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11
1 നിെന്റ ധാന്യം െവള്ളത്തിേന്മൽ അയക്കുക*;
ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് അത് തിരിെക
കിട്ട ം; 2 ഒരു ഓഹരി ഏഴായിേട്ടാ എട്ടായിേട്ടാ
വിഭാഗിച്ച െകാള്ള ക; ഭൂമിയിൽഎന്ത്അനർത്ഥം
സംഭവിക്കും എന്നു നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
3 േമഘം െവള്ളംെകാണ്ട് നിറയുേമ്പാൾ
ഭൂമിയിൽ മഴെപയ്യ ം; വൃക്ഷം െതേക്കാേട്ടാ
വടേക്കാേട്ടാ വീണാൽ വീണിടത്തു തെന്ന
കിടക്കും. 4 കാറ്റിെനക്കുറിച്ച് വിചാരെപ്പടുന്നവൻ
വിതയ്ക്കുകയില്ല; േമഘങ്ങെള േനാക്കുന്നവൻ
െകായ്യ കയുമില്ല. 5 കാറ്റിെന്റ ഗതി
എേങ്ങാെട്ടന്നും ഗർഭിണിയുെട ഉദരത്തിൽ
അസ്ഥികൾ ഉരുവായി വരുന്നത് എങ്ങെന
എന്നും നീ അറിയാത്തതുേപാെല സകലവും
ഉണ്ടാക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെള
നീ അറിയുന്നില്ല. 6 രാവിെല നിെന്റ വിത്ത്
വിതയ്ക്കുക; ൈവകുേന്നരത്തും നിെന്റ ൈക
അലസമായിരിക്കരുത;് ഇേതാ, അേതാ, ഏതു
സഫലമാകും എന്നും രണ്ടും ഒരുേപാെല
നന്നായിരിക്കുേമാ എന്നും നീ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.
7 െവളിച്ചം മേനാഹരവും സൂര്യെന കാണുന്നത്
കണ്ണിന് ആനന്ദ്രപദവും ആകുന്നു. 8 മനുഷ്യൻ
ബഹുകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
അതിൽ ഒെക്കയും സേന്താഷിക്കെട്ട; എങ്കിലും
അന്ധകാരകാലം ദീർഘമായിരിക്കും എന്നും
അവൻ ഓർത്തുെകാള്ളെട്ട; വരുന്നെതല്ലാം മായ
തെന്ന.
* 11. 1 അയക്കുക നിെന്റ ധാന്യങ്ങള് കടല ്മാര ്ഗ്ഗം അയക്കുക,
തക്കസമയത്ത് ലാഭം തിരിെകവരും
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9 യൗവനക്കാരാ, നിെന്റ യൗവനത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുക; യൗവനകാലത്തിൽ
നിെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കെട്ട; നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും േബാധിച്ചവണ്ണവും
നടന്നുെകാള്ള ക;എന്നാൽഇവെയല്ലാം നിമിത്തം
ൈദവം നിെന്ന ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കു
വരുത്തും എന്നറിയുക. 10 അതിനാൽ നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വ്യസനം അകറ്റി, നിെന്റ
ജഡത്തിൽനിന്ന് തിന്മ നീക്കിക്കളയുക;ബാല്യവും
യൗവനവും മായഅേ്രത.

12
1 യൗവനകാലത്ത് നിെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന
ഓർത്തുെകാള്ള ക; ദുർദ്ദിവസങ്ങൾ വരുകയും
‘എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല’ എന്ന് നീ പറയുന്ന കാലം
സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ,് 2 സൂര്യെന്റ െവളിച്ചവും
ച്രന്ദനും നക്ഷ്രതങ്ങള ം ഇരുണ്ടുേപാകുകയും
മഴ െപയ്ത േശഷം േമഘങ്ങൾ മടങ്ങിവരുകയും
െചയ്യന്നതിന് മുമ്പുതെന്ന. 3 അന്ന്
വീട്ട കാവല്ക്കാർ വിറയ്ക്കും; ബലവാന്മാർ
കുനിയും; അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകയാൽ
അടങ്ങിയിരിക്കും; കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി
േനാക്കുന്നവരുെട കാഴ്ച മങ്ങിേപ്പാകും*.

* 12. 3 അന്ന് വീട്ട കാവല്ക്കാർ വിറയ്ക്കും; ബലവാന്മാർ
കുനിയും;അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകയാൽഅടങ്ങിയിരിക്കും;
കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി േനാക്കുന്നവരുെട കാഴ്ച മങ്ങിേപ്പാകും
ഇവിെട വീട് എന്നതുെകാണ്ട ് അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യ
ശരീരമാണ് . കാവല ്ക്കാര് എന്നാല ്കരങ്ങള് ,ബലവാന്മാര് എന്നാല ്
കാലുകള് ,അെരക്കുന്നവര ്എന്നാല ്പല്ല കള് ,കിളിവാതിലില ്ക്കൂടി
േനാക്കുന്നവര ് എന്നാല ് കണ്ണ കള ് എന്നര ്ത്ഥമാക്കുന്നു. ചില
േവദ പഠിതാക്കള െട അഭി്രപായത്തില ്ഈ വര ്ണ്ണന മരണെത്ത
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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4 െതരുവിെല കതകുകൾ അടയും; അരക്കുന്ന
ശബ്ദം മന്ദമാകും; പക്ഷികള െട ശബ്ബത്തിൽ
ഉണർന്നുേപാകും; പാട്ട കാരികൾ ഒെക്കയും
തളരുകയും െചയ്യ ം†; 5 അന്ന് അവർ
കയറ്റം േപടിക്കും; വഴിയിൽ ഭീതിെപ്പടുത്തുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി േതാന്നും; ബദാംവൃക്ഷം
പൂക്കും; തുള്ളൻ ഇഴഞ്ഞുനടക്കും;
േമാഹങ്ങൾ അസ്തമിക്കും. മനുഷ്യൻ തെന്റ
ശാശ്വതഭവനത്തിേലക്കു േപാകും; വിലാപം
കഴിക്കുന്നവർ വീഥിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും.
6അന്ന് െവള്ളിച്ചരട് അറ്റ േപാകും; െപാൻകിണ്ണം
തകരും; ഉറവിടത്തിെല കുടം ഉടയും; കിണറ്റിെല
ച്രകംതകരും. 7െപാടി പണ്ട്ആയിരുന്നതുേപാെല
ഭൂമിയിേലക്ക് തിരിെക േചരും; ആത്മാവ്
അതിെന നല്കിയ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകും. 8 ഹാ മായ, മായ, സകലവും
മായ തെന്ന എന്ന് സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു.
9 സഭാ്രപസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നതു
കൂടാെത അവൻ ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം
ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുകയും, ചിന്തിച്ച ം
പരിേശാധിച്ച ം അേനകം സദൃശവാക്യങ്ങൾ
രചിക്കുകയും െചയ്തു. 10 ഇമ്പമായുള്ള
വാക്കുകള ം േനരായി എഴുതിയിരിക്കുന്നവയും
സത്യമായുള്ള വചനങ്ങള ം കെണ്ടത്തുവാൻ
സഭാ്രപസംഗി ഉത്സാഹിച്ച . 11 ജ്ഞാനികള െട

† 12. 4 െതരുവിെല കതകുകൾ അടയും; അരക്കുന്ന ശബ്ദം
മന്ദമാകും; പക്ഷികള െട ശബ്ബത്തിൽ ഉണർന്നുേപാകും;
പാട്ട കാരികൾ ഒെക്കയും തളരുകയും െചയ്യ ം ഈ ഭാഗം
ശവസംസ്കാരേവളയിലുള്ള നിശബ്ദതേയേയാ ഒരു വ്യക്തിക്ക്
തെന്റ േകഴ്വി തീെരകുറയുന്നഅവസ്ഥേയെയാഅര ്ത്ഥമാക്കുന്നു
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വചനങ്ങൾ മുടിേങ്കാൽേപാെലയും,
സഭാധിപന്മാരുെട വാക്കുകൾ തറച്ചിരിക്കുന്ന
ആണികൾേപാെലയും ആകുന്നു;
അവ ഒരു ഇടയനാൽ‡ തെന്ന
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12എന്നാൽ എെന്റ മകേന,
്രപേബാധനം ൈകെക്കാള്ള ക; പുസ്തകം
ഓേരാന്നുണ്ടാക്കുന്നതിന് അവസാനമില്ല;
അധികംപഠിക്കുന്നത്ശരീരത്തിന്ക്ഷീണംതെന്ന.

13 എല്ലാറ്റിെന്റയും സാരം േകൾക്കുക;
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട് അവെന്റ കല്പനകൾ
്രപമാണിച്ച െകാള്ള ക; അതാകുന്നു
സകലമനുഷ്യർക്കും േവണ്ടത.് 14ൈദവം നല്ലതും
തീയതുമായ സകല്രപവൃത്തികെളയും സകല
രഹസ്യങ്ങള മായി ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കു
വരുത്തും.

‡ 12. 11 ഇടയനാൽ



xxxi

Indian Revised Version in Malayalam
The Indian Revised Version Holy Bible in the

Malayalam language of India (BCS 2019)
copyright © 2017, 2019 Bridge Communication Systems

Language: മലയാളം (Malayalam)

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

IRV Malayalam Bible
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
8b989647-71e9-5be8-9094-ee99e3d6ae08

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	സഭാപ്രസംഗി

