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ଉପେଦଶକ
େଲଖକ
ଉପେଦଶକ ପୁ କ ସି ଧାସଳଖ ଭାବେର େଲଖକ ବିଷୟେର

ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ। ଉପେଦଶକ 1:1 େଲଖକ ନିଜ ବିଷୟେର
“ପ୍ର ଚାରକ” ଏବ୍ର ୀ ଶ “େକାେହେଲଥ୍” ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କରି ।
ଏଠାେର ପ୍ର ଚାରକ ନିଜକୁ ଯିରୂ ଶାଲମର ରାଜା ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର
େବାଲି େଘାଷଣା କରି , େସ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ ତାହା ପୂବର୍ ରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମେର େକହି ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ନ ଥିେଲ ଏବଂ
େସ େହଉଛି େସହି ବ୍ୟି ଯିଏ ଅେନକ ହିେତାପେଦଶଗୁଡ଼ିକୁ
ସଂଗ୍ର ହ କରିଛି (ଉପେଦଶକ 1:1, 16; 12:9)। ଶେଲାମନ
ଦାଉଦ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଯିଏ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତାହା ପେର
ତାହା ସି ଂହାସନର ଅଧିକାରୀ େହାଇ େସହି ନଗରରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଶାସନ କେଲ (1:12)। ଏହି ପୁ କେର ଅ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହା
ସୂଚାଏ େଯ ଶେଲାମନ ଏହି ପୁ କକୁ େଲଖିଛି । ପୁ କେର କିଛି
ସୂତ୍ର ରହିଅଛି ଯାହା ପ୍ର ାବ ଦିଏ େଯ ଶେଲାମନ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର,
ସ ବତଃ, ଅେନକ ଏକ ଶତ ବଷର୍ ପେର ଏକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟି ପୁ କ
େଲଖିଥାଇ ପାରି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 940-931 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଉପେଦଶକ ପୁ କଟି ସ ବତଃ, ଶେଲାମନ ରାଜ େଶଷେର

ଯିରୂ ଶାଲମେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ଉପେଦଶକ ପ୍ର ାଚୀନ ଇସ୍ର ାଏଲ ଏବଂ ବାଇବଲର ସମ

ପାଠକମାନ ନିମେ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଏହି ପୁ କ ଆ ମାନ ୁ ଏକ ଶ େଚତାବନୀ ଦିଏ।ଲକ୍ଷବିହୀନ

ଜୀବନଯାପନ ବୃଥା ଏବଂପରେମ ର ୁ ଭୟନକରିବା ନିରଥର୍ କଓ
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ଅସାର,ଏବଂବାୟୁ ରପା ାତଧାବନମାତ୍ର ଅେଟ।ଯଦିଆେ ମାେନ
ସୁଖ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ସ ାନ, କି ା ଆନ କୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି େଯେବ
ଆେ ମାେନ ଜୀବନର େଶଷ ମୁହୂ ର୍ କୁ ଆସୁ ଏବଂ ଜାଣିପାରୁ େଯ
ଆ ମାନ ର ଜୀବନ ଯାପନ ବୃଥା ଥିଲା। ପରେମ ର ଉପେର
େକ ୀକୃତ ଥିବା ଜୀବନ ହିଁ ଅଥର୍ ପୂ ର୍ ଜୀବନ ଅେଟ।

ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ବ୍ୟତୀତ ସମ ବିଷୟ ଅସାର ଅେଟ।

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1-11
2. ଜୀବନର ଅେନକ ଦୃି େକାଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅସାରତା — 1:12-
5:7

3. ପରେମ ର ଭୟ — 5:8-12:8
4. ଉପସଂହାର — 12:9-14

ସମ ଅସାର
1 ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର , ଯିରୂ ଶାଲମ ରାଜା, ଉପେଦଶକ ର

ବାକ୍ୟମାଳା।
2ଉପେଦଶକ କହୁ ଅଛି ,
“ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର।”
3ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମେର ପରିଶ୍ର ା ହୁ ଏ,
ତାହାର େସହିସବୁରୁ କି ଲାଭ?
4ଏକ ପିଢ଼ି ଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ି ଆେସ;
କି ୁ ପୃଥିବୀ ସଦାକାଳ ଥାଏ।
5ମଧ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉଦିତ ହୁ ଏ ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ ହୁ ଏ,
ପୁଣି ଆପଣା ଉଦୟ ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ ର ହୁ ଏ।
6ବାୟୁ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗକୁ ଯାଏ ଓ ଉ ର ଦିଗକୁ େଫେର;
ଆପଣା ପଥେର ସବର୍ ଦା ଘୂେର
ଓ ବାୟୁ ଆପଣା ଚକ୍ର କୁ ପୁନବର୍ ାର େଫେର।
7ନଦୀସବୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ବହିଯାଆି ,
ତଥାପି ସମୁଦ୍ର ପୂ ର୍ ହୁ ଏ ନାହିଁ;
ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଗମନ ାନକୁ ପୁନବର୍ ାର ଗମନ କରି ।
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8ସମଗ୍ର ବିଷୟ ାି ପୂ ର୍ ; ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବ ର୍ ନା କରିପାେର ନାହିଁ;
ଚକୁ୍ଷ ଦଶର୍ ନେର ତୃ ନୁେହଁ, କିଅବା କ ର୍ ଶ୍ର ବଣେର ତୃ ନୁେହଁ।
9ଯାହା େହାଇଅଛି, ତାହା ହିଁ େହବ
ଓ ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ହିଁ କରାଯିବ;
ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େକୗଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ।
10ଯାହା ବିଷୟେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହି ,
େଦଖ, ଏହା ନୂତନ, ଏହାପରି କି େକୗଣସି ବିଷୟ ଅଛି?
ତାହା ତ ଏଥିପୂେବର୍ ଆ ମାନ ପୂବର୍ କାଳୀନ ସମୟେର ଥିଲା।
11 ପୂବର୍ କାଳୀନ େଲାକମାନ ବିଷୟେର କିଛି ରଣ ନ ଥାଏ;
କିଅବା ଭବିଷ୍ୟତେର େଯଉଁମାେନ ଉ େହେବ,
େସମାନ ରଣ ହିଁ ଉ ରକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ େଲାକମାନ

ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବ।
ଜ୍ଞାନର ଅସାରତା

12 ମୁଁ ଉପେଦଶକ, ଯିରୂ ଶାଲମେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା
ଥିଲି। 13 ପୁଣି, ଆକାଶ ତେଳ କୃତ ସମ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ାରା
ଆେଲାଚନା ଓ ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କଲି;
ଏତ ୍ଵାରା ପରେମ ର େଯ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣକୁ ବ୍ୟ େହବାକୁ
େଦଇଅଛି , ଏହା ଅତ୍ୟ େକ୍ଲ ଶଜନକ। 14 ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ କୃତ ସମ
କାଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛି; ଆଉ େଦଖ, ସବୁ ଅସାର, ବାୟୁ ର
ପ ା ାବନମାତ୍ର ।
15ଯାହା ବ ା, ତାହା ସଳଖ କରାଯାଇ ନ ପାେର ପୁଣି,
ଯାହା ଅଭାବ, ତାହା ଗଣିତ େହାଇ ନ ପାେର।

16 ମୁଁ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଭାବି କହିଲି, “େଦଖ, ଯିରୂ ଶାଲମେର
େମାʼ ପୂେବର୍ ଥିବା ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁ ତ ଜ୍ଞାନପ୍ର ା
େହାଇଅଛି; ଆହୁ ରି, େମାହର ହୃ ଦୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାେର ମହା
ଅନୁଭବୀ େହାଇଅଛି।” 17 ତହଁୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ତ , ପୁଣି ପାଗଳାମି ଓ
ଅଜ୍ଞାନତାରତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗକଲି;ଏହା ହିଁବାୟୁ ର
ପ ା ାବନ େବାଲି ଜାଣିଲି।
18କାରଣ ବହୁ ତ ଜ୍ଞାନେର ବହୁ ତ େକ୍ଲ ଶ ଥାଏ;
ପୁଣି, େଯ ବିଦ୍ୟା ବୃ ି କେର, େସ ଦୁଃଖ ବୃି କେର।
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2
ସୁଖେଭାଗର ଅସାରତା

1 ମୁଁ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଲି, “ଆସ, ମୁଁ ଏେବ ତୁ କୁ ଆନ
ାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବି; ଏେହତୁ ସୁଖେଭାଗ କର; ଆଉ େଦଖ, ତାହା

ମଧ୍ୟ ଅସାର।” 2 ମୁଁ ହାସ୍ୟ ବିଷୟେର କହିଲି, “ତାହା ପାଗଳାମି”,
ଆନ ବିଷୟେର କହିଲି, “ତାହା କଅଣ କେର?” 3 ମୁଁ କିପରି
ମଦ୍ୟପାନେର ଶରୀରକୁ ତୁ କରିବି ଓ ଆକାଶ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟ-
ସ ାନଗଣର ଯାବ ୀବନ କଅଣ କରିବା ଭଲ, ଏହା ଜାଣି ପାରିବା
ପଯର୍ ୍ୟ କିପରି ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଲ ନ କରିବି, ଏହା ମେନ ମେନ
ଅନୁସ ାନ କଲି, ଏହି ସମୟେର ମଧ୍ୟ େମାହର ମନ ଜ୍ଞାନେର
େମାେତ ପଥ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ କରୁ ଥିଲା।

4 ମୁଁ ଆପଣା ନିମେ ମହତ୍ ମହତ୍ କମର୍ କଲି; ମୁଁ ଗୃହମାନ ନିମର୍ ାଣ
କଲି; ମୁଁ ଅେନକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ କଲି; 5 ମୁଁ ଆପଣା ନିମେ
ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉପବନ ପ୍ର ୁତ କରି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ ପ୍ର କାର
ଫଳବୃକ୍ଷ େରାପଣ କଲି; 6 ମୁଁ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଉ ାଦକ ବନେର
ଜଳ େସଚନ ପାଇଁ ପୁ ରିଣୀମାନ େଖାଳାଇଲି; 7 ମୁଁ ଦାସଦାସୀଗଣ
କ୍ର ୟ କଲି ଓ େମାହର ଗୃହରୁ ଜାତ ଦାସଗଣ ଥିେଲ; ଆହୁ ରି େମାʼ
ପୂେବର୍ ଯିରୂ ଶାଲମି ତ ସମ ଅେପକ୍ଷା େମାହର େଗାେମଷାଦି
ପଶୁପଲ ଅଧିକ ଥିେଲ; 8 ମୁଁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା, ପୁଣି ନାନା ରାଜାର ଓ
ନାନା ପ୍ର େଦଶର ବିେଶଷ ବିେଶଷ ସ ି ସଂଗ୍ର ହ କଲି; ମୁଁ ଗାୟକ
ଓ ଗାୟିକା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର ତୁ ି କାରଣୀ ଅେନକ
ଉପପ ୀ ପାଇଲି।

9 ଏହିରୂ େପ େମାʼ ପୂେବର୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଯଉଁମାେନ ଥିେଲ,
େସହି ସମ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ ଓ ବ ୁ େହଲି; ମଧ୍ୟ େମାହର
ଜ୍ଞାନ େମାʼ ଠାେର ରହିଲା। 10 ପୁଣି, େମାʼ ଚକୁ୍ଷ ଯାହା େଦଖି ଯାହା
କଲା, ତାହା ମୁଁ ତାହାକୁ ନିେଷଧ କଲି ନାହିଁ; ମୁଁ ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ
େକୗଣସି ସୁଖେଭାଗରୁ ବାରଣ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ େମାହର ସମ
ପରିଶ୍ର ମ ସକାଶୁ େମାହର ହୃ ଦୟ ଆନ କଲା; ପୁଣି, େମାହର
ସକଳ ପରିଶ୍ର ମରୁ ଏହା େମାହର ଅଂଶ ଥିଲା। 11ତହଁୁ େମାହର ହ
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େଯଉଁ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିଲା ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମେର ମୁଁ
ପରିଶ୍ର ା େହାଇଥିଲି, ତହିଁ ପ୍ର ତି ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି; ଆଉ, େଦଖ,
ସବୁ ଅସାର ଓ ବାୟୁ ର ପ ା ାବନମାତ୍ର , ପୁଣି ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େକୗଣସି
ଲାଭ ନ ଥିଲା।

ଜ୍ଞାନୀର ଓ ମୂଖର୍ ର େଶଷ ଦଶା
12 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ପାଗଳାମି ଓ ଅଜ୍ଞାନତା େଦଖିବାକୁ

ପ୍ର ବୃ େହଲି; କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ରାଜା ପେର ଆେସ, େସ
କଅଣ କରିବ? ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ହିଁ ମାତ୍ର । 13 ତହଁୁ
ମୁଁ େଦଖିଲି, େଯପରି ଅ କାର ଅେପକ୍ଷା ଦୀି ଉ ମ, େସପରି
ଅଜ୍ଞାନତା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉ ମ। 14 ଜ୍ଞାନବାନ ର ଚକୁ୍ଷ ତାହାର
ମ କେର ଥାଏ, ପୁଣି ମୂଖର୍ ଅ କାରେର ଭ୍ର ମଣ କେର, ତଥାପି
ସମ ପ୍ର ତି ଏକ ଦଶା ଘେଟ, ଏହା ମୁଁ େଦଖିଲି। 15 ତହିଁେର
ମୁଁ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଲି, “ମୂଖର୍ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ ଘେଟ,
େମାʼ ପ୍ର ତି ହିଁ େସରୂ ପ ଘଟିବ; େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକ
ଜ୍ଞାନବାନ େହଲି?” ତହଁୁ ମୁଁ ମେନ ମେନ କହିଲି, ଏହା ହିଁ
ଅସାର। 16 କାରଣ େଯପରି ମୂଖର୍ ର, େସପରି ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକର
ରଣ ସଦାକାଳ ନ ଥାଏ; େଯେହତୁ ଭବିଷ୍ୟତେର ସମେ ଭୁ ଲି
ଯାଇଥିେବ। ଆହା! ମୂଖର୍ େଯପରି ମେର, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ େସପରି
ମେର। 17 ତହଁୁ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କଲି; େଯେହତୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ
କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େମାʼ ପ୍ର ତି େକ୍ଲ ଶେବାଧକ େହଲା; କାରଣ ସବୁ ଅସାର ଓ
ବାୟୁ ର ପ ା ାବନମାତ୍ର ।

ପରିଶ୍ର ମର ଅସାରତା
18 ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମେର ପରିଶ୍ର ା

େହଲି, େମାହର େସହି ସବୁ ପରିଶ୍ର ମକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କଲି; କାରଣ
େମାହର ଉ ରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ତାହାସବୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ େହବ।
19ଆଉ, େସ ଜ୍ଞାନୀ କି ମୂଖର୍ େହବ, କିଏ ଜାେଣ? ତଥାପି ମୁଁ ସୂଯର୍ ୍ୟ
ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମେରପରିଶ୍ର ା େହାଇ ଜ୍ଞାନପ୍ର କାଶକଲି,
େସ େମାହର େସହି ସକଳ ପରିଶ୍ର ମର ଫଳାଧିକାରୀ େହବ; ଏହା
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ହିଁ ଅସାର। 20ଏେହତୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମେର
ପରିଶ୍ର ା େହଲି, େସହି ସମ ବିଷୟେର ଆପଣା ଅ ଃକରଣକୁ
ନିରାଶ କରାଇବାକୁ ପ୍ର ବୃ େହଲି।

21 କାରଣ ଏକ ବ୍ୟି ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପରିଶ୍ର ମ
କେର; ତଥାପି େଯଉଁ ବ୍ୟି ତହିଁେର ପରିଶ୍ର ମ କରି ନାହିଁ,
ତାହାର ଅଧିକାର ନିମେ େସ ତାହା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଅସାର
ଓ ଅତି ମ । 22 େତେବ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟ େଯଉଁ େଯଉଁ
ପରିଶ୍ର ମେର ଓ ହୃ ଦୟର ଚି ାେର ପରିଶ୍ର ା ହୁ ଏ, େସସବୁରୁ େସ
କʼଣ ପାଏ? 23 କାରଣ ତାହାର ଦିନସବୁ େକବଳ ଦୁଃଖମୟ ଓ
ତାହାର କାଯର୍ ୍ୟ ମନ ାପଜନକ; ରାତି୍ର େର ମଧ୍ୟ ତାହାର ହୃ ଦୟ
ବିଶ୍ର ାମ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର।

24 େଭାଜନ ଓ ପାନ ପୁଣି ନିଜ ପରିଶ୍ର ମେର ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ
ସୁଖେଭାଗ କରାଇବା ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଅଧିକ ମ ଳ
ବିଷୟ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ େଦଖିଲି, ଏହା ପରେମ ର ହ ରୁ
ହୁ ଏ। 25 କାରଣ ତାହା ବିନା କିଏ େଭାଜନ କରି ପାରିବ ଅବା
ସୁଖେଭାଗ କରି ପାରିବ? 26 େଯେହତୁ େଯଉଁ ବ୍ୟି ପରେମ ର ୁ
ତୁ କେର, େସ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଆନ ଦିଅି ; ମାତ୍ର
ପରେମ ର ତୁ ି କାରୀ େଲାକକୁ େଦବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ର ହ ଓ ସ ୟ
କରଣାେଥର୍ ପାପୀକୁ େସ କାଯର୍ ୍ୟ ଦିଅି । ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁ ର
ପ ା ାବନମାତ୍ର ।

3
ସମ ବିଷୟର ନିରୂ ପିତ ସମୟ

1 ସବୁ ବିଷୟର ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତେଳ ସବୁ
ଉେ ଶ୍ୟର ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି;
2ଜନ୍ମ େହବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ;
େରାପିବାର ସମୟ, ଯାହା େରାପିତ େହଲା, ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର

ସମୟ;
3ବଧ କରିବାର ସମୟ ଓ ସୁ କରିବାର ସମୟ;
ଭାି ବାର ସମୟ ଓ ନିମର୍ ାଣ କରିବାର ସମୟ,
4 େରାଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହସି ବାର ସମୟ;
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ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ;
5ପ୍ର ର ପକାଇବାର ସମୟ ଓ ପ୍ର ର ସଂଗ୍ର ହ କରିବାର ସମୟ;
ଆଲି ନ କରିବାର ସମୟ ଓ ଆଲି ନରୁ ନିବୃ େହବାର ସମୟ,
6ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାର ସମୟ ଓ ହଜାଇବାର ସମୟ;
ରଖିବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ େଦବାର ସମୟ;
7 ଚିରିବାର ସମୟ ଓ ସି େଲଇ କରିବାର ସମୟ;
ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ଓ କଥା କହିବାର ସମୟ;
8 େପ୍ର ମ କରିବାର ସମୟ ଓ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ;
ଯୁ ର ସମୟ ଓ ଶାି ର ସମୟ ଅଛି।

ପରେମ ର ଦ କାଯର୍ ୍ୟ
9କମର୍ କାରୀ ବ୍ୟି ର ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମେର କି ଲାଭ?

10 ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣକୁ ବ୍ୟ େହବା ପାଇଁ େଯଉଁ
କାଯର୍ ୍ୟ େଦଇଅଛି , ତାହା ମୁଁ େଦଖିଅଛି। 11 େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବିଷୟକୁ
ତାହାର ସମୟେର େଶାଭିତ କରିଅଛି ; ମଧ୍ୟ େସ େସମାନ
ହୃ ଦୟେର ଅନ କାଳ ରଖିଅଛି ; ତଥାପି ପରେମ ର ପ୍ର ଥମଠାରୁ
େଶଷପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି ,ମନୁଷ୍ୟତହିଁରତ ପାଇ
ପାେର ନାହିଁ। 12 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ଯାବ ୀବନ ଆନ ଓ ସୁକମର୍
କରିବା ଅେପକ୍ଷା େସମାନ ରଆଉେକୗଣସି ମ ଳ ବିଷୟନାହିଁ।
13 ଆହୁ ରି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ େଭାଜନପାନ କରି ଆପଣା ସକଳ
ପରିଶ୍ର ମେର ସୁଖେଭାଗ କରିବ, ଏହା ପରେମ ର ଦାନ। 14 ମୁଁ
ଜାେଣ େଯ,ପରେମ ରଯାହା କିଛି କରି ,ତାହା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
ତାହା ବଢ଼ାଯାଇ ନ ପାେର, କିଅବା ତାହା ଊଣା କରାଯାଇ ନ ପାେର;
ଆଉମନୁଷ୍ୟମାେନପରେମ ର ସ ୁଖେରଭୀତ େହବା ପାଇଁ େସ
ତାହା କରିଅଛି ।
15ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଥିଲା;
ପୁଣି, ଯାହା େହବ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା;
ଆଉ, ଯାହା ଗତ େହାଇଅଛି,
ପରେମ ର ତାହା ପୁନବର୍ ାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ।

େଶଷ ଦଶା
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16ଆହୁ ରି, ମୁଁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ବିଚାର ାନେର େଦଖିଲି, େସଠାେର
ଦୁ ତା ଅଛି, ପୁଣି ଧମର୍ ାନେର େଦଖିଲି, େସଠାେର େହଁ ଦୁ ତା
ଅଛି। 17 ମୁଁ ମେନ ମେନ କହିଲି, “ପରେମ ର ଧାମ କ ଓ ଦୁ ର
ବିଚାର କରିେବ; କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନ ାମନା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ କାଯର୍ ୍ୟ
ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି।” 18 ମୁଁ ମେନ ମେନ କହିଲି, “ପରେମ ର
େଯପରି ମନୁଷ୍ୟ ସ ାନମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିେବ ଓ େସମାେନ ନିେଜ
େଯ େକବଳ ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ, ଏହା େଯପରି େସମାେନ େଦଖିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ସକାଶୁ ଏହା େହଉଅଛି।” 19କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-
ସ ାନଗଣପ୍ର ତି ଯାହା ଘେଟ,ପଶୁମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଘେଟ; ସମ
ପ୍ର ତି ହିଁ ଏକରୂ ପ ଘଟଣା ଘେଟ; ଏ େଯପରି ମେର, େସ େସପରି
ମେର; ପୁଣି, ସମ ପ୍ର ାଣବାୟୁ ଏକ; ଆଉ, ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର
େକୗଣସି ପ୍ର ାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ; କାରଣ ସବୁ ଅସାର। 20 ସମେ ଏକ
ାନକୁ ଯାଆି ; ସମେ ଧୂଳିରୁ ଉ ଓ ସମେ ପୁନବର୍ ାର ଧୂଳିେର
ଲୀନ ହୁ ଅି । 21 ମନୁଷ୍ୟର ଆ ା ଊ ର୍ ଗାମୀ ଓ ପଶୁର ଆ ା
ପୃଥିବୀର ଅେଧାଗାମୀ ହୁ ଏ େବାଲି କିଏ ଜାେଣ? 22ଏେହତୁ ମନୁଷ୍ୟ
କମର୍ େରଆନ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଆଉତାହାର କିଛି ଅଧିକ ମ ଳ
ନାହିଁ େବାଲି ମୁଁ େଦଖିଲି; କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାହାର ଅଧିକାର;
ଆଉ, ତାହା ପେର ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ
େଫରାଇ ଆଣି ପାେର?

4
ଜଗତେର ଅନ୍ୟାୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ କୃତ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ
େଦଖିଲି; ଆଉ େଦଖ, ଅତ୍ୟାଚାରପ୍ର ା େଲାକମାନ ର ଅଶପାତ
ହୁ ଏ, ଓ େସମାନ ର ସା ନାକାରୀ େକହି ନାହିଁ; ପୁଣି, େସମାନ
ଉପଦ୍ର ବକାରୀମାନ ପକ୍ଷେର ପରାକ୍ର ମ ଅଛି, ମାତ୍ର ଉପଦ୍ର ବପ୍ର ା
େଲାକମାନ ରସା ନାକାରୀ େକହି ନାହିଁ। 2ଏେହତୁ ମୁଁ ବ ର୍ ମାନ
ଜୀବିତ େଲାକମାନ ଅେପକ୍ଷା ଏଥି ପୂବର୍ ରୁ ମୃତମାନ ର ଅଧିକ
ପ୍ର ଶଂସା କଲି; 3 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଜନି୍ମ ନାହିଁ
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ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ କୃତ ମ କମର୍ େଦଖି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମୁଁ େସହି
ଉଭୟ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଉ ମ ଜ୍ଞାନ କଲି।

4ତହଁୁ ମୁଁ ସମ ପରିଶ୍ର ମ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦକ୍ଷ କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖିଲି େଯ,
ତହିଁ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଈଷର୍ ାପାତ୍ର ହୁ ଏ। ଏହା
ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁ ର ପ ା ାବନମାତ୍ର ।
5 ମୂଖର୍ ଆପଣା ହ ଏକତ୍ର ମୁଠା କରି
ଆପଣା ମାଂସ େଭାଜନ କେର।*
6ପରିଶ୍ର ମ ଓ ବାୟୁ ର ପ ା ାବନ ସହିତ ଦୁଇ ମୁଠି ଅେପକ୍ଷା
ଶାି ସହିତ ଏକ ମୁଠି ଭଲ।

7 େତେବ ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ଅସାରତା େଦଖିଲି।
8 େକୗଣସି େଲାକ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ତାହାର ି ତୀୟ େକହି ନାହିଁ;
କିଅବା ତାହାର ପୁତ୍ର କି ଭ୍ର ାତା ନାହିଁ;
ତଥାପି ତାହାର ସମ ପରିଶ୍ର ମର ସୀମା ନାହିଁ,
ଅଥବା ଧନେର ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ତୃ ନୁେହଁ।
େସ କେହ, େତେବ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛି
ଓ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ମ ଳରୁ ବି ତ କରିଅଛି?
ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ଅତ୍ୟ େକ୍ଲ ଶଜନକ।

ସ ୀର ମୂଲ୍ୟ
9ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ, କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପରିଶ୍ର ମର ଉ ମ ଫଳ ପ୍ର ା ହୁ ଅି । 10 େସମାେନ ପଡ଼ିେଲ, ଜେଣ
ଆପଣା ସ ୀକୁ ଉଠାଇବ; ମାତ୍ର େଯ ପଡ଼ିବା େବେଳ ଏକାକୀ ଥାଏ
ଓ ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନ ଥାଏ, େସ ସ ାପର ପାତ୍ର ।
11ଆହୁ ରି, ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କେଲ ଉ ହୁ ଅି ; ମାତ୍ର ଜେଣ
କିପରି ଏକାକୀ ଉ େହାଇପାେର? 12 େଯେବ େକହି ଏକାକୀ
ଥିବା େଲାକକୁ ପରା କେର, େତେବ ଦୁଇ ଜଣ ତାହାର ପ୍ର ତିବାଧା
କରିେବ; ପୁଣି, ତି୍ର ଗୁଣ ର ୁ ଶୀଘ୍ର ଛି ି ଯାଏ ନାହିଁ।

େଲାକପି୍ର ୟତା ଚାଲିଯାଏ

* 4:5 ଆପଣା ମାଂସ େଭାଜନ କେର। ଅଥର୍ ାତ୍ ଆପଣାକୁ ବିନାଶ କେର
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13 େଯଉଁ ବୃ ଓ ନିେବର୍ ାଧ ରାଜା ଆଉ େକୗଣସି ପରାମଶର୍ ଗ୍ର ହଣ
କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ଯୁବା
େଲାକଭଲ। 14କାରଣେସରାଜା େହବା ପାଇଁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର
େହାଇ ଆସି ଲା; ଆହୁ ରି, େସ ତାହାର ରାଜ୍ୟେର ଦରିଦ୍ର େହାଇ
ଜନି୍ମ ଥିଲା। 15 ମୁଁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ଗମନକାରୀ ସମ ପ୍ର ାଣୀକୁ େଦଖିଲି
େଯ, େସମାେନ େସହି ଯୁବାର, େଯଉଁ ି ତୀୟ ବ୍ୟି ଏହାର ାନେର
ଉଠିଲା, ତାହାର ସ ୀ। 16 େସ େଯଉଁମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହଲା,
େସହି େଲାକମାେନ ଅସଂଖ୍ୟ; ତଥାପି ଉ ରକାଳୀନ େଲାକମାେନ
ତାହାଠାେର ଆନ କରିେବ ନାହିଁ। ନି ୟ ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ
ବାୟୁ ର ପ ା ାବନମାତ୍ର ।

5
ପରେମ ର ଭୟ

1ତୁ େ ପରେମ ର ଗୃହକୁ ଯିବା େବେଳସାବଧାନେରଆପଣା
ଚରଣ ରଖ; କାରଣ ମୂଖର୍ ମାନ ର ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଶ୍ର ବଣାେଥର୍ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବାର ଉ ମ; େଯଣୁ େସମାେନ ମ କମର୍
କରି େବାଲି ଜାଣି ନାହିଁ। 2ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖେର ଅବିେବକୀ
ହୁ ଅ ନାହିଁ ଓ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର େକୗଣସି କଥା କହିବା
ପାଇଁ ତୁ ର ଚି ଚ ଳ ନ େହଉ; କାରଣ ପରେମ ର ଗର୍ େର
ଅଛି ଓ ତୁ େ ପୃଥିବୀେର ଅଛ; ଏେହତୁ ତୁ େ କଥା କହିବା
ପୁବର୍ ରୁ ଭଲ ଭାବେର ଚି ା କର। 3 କାରଣ କାଯର୍ ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟେର
ପ୍ନ ହୁ ଏ; ପୁଣି ବାକ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟେର ମୂଖର୍ ର ରବ ହୁ ଏ। 4 ତୁ େ
ପରେମ ର ନିକଟେର ମାନତ କେଲ, ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ
ବିଳ କର ନାହିଁ; କାରଣ ମୂଖର୍ ମାନ ଠାେର ତାହା ର ସେ ାଷ
ନାହିଁ; ତୁ େ ଯାହା ମାନତ କର, ତାହା ପରିେଶାଧ କର। 5ମାନତ
କରି ପରିେଶାଧ ନ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ତୁ ର ମାନତ ନ କରିବାର
ଭଲ।

6ତୁ ଶରୀରକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମୁଖକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;
କିଅବା ଏହା ଭୁ ଲବଶତଃ େହଲା େବାଲି ଦୂତ ସାକ୍ଷାତେର କୁହ
ନାହିଁ; କାହିଁକି ପରେମ ର ତୁ ରବେର କ େହାଇ ତୁ



ଉପେଦଶକ 5:7 xi ଉପେଦଶକ 5:17

ହ ର କାଯର୍ ୍ୟ ବିନାଶ କରିେବ? 7 କାରଣ ପ୍ନ ଓ ଅସାରତାର
ବାହୁ ଲ୍ୟ ଓ ବହୁ ବାକ୍ୟ ାରା ଏହିପରି ଘେଟ; ମାତ୍ର ତୁ େ
ପରେମ ର ୁ ଭୟ କର।

ସ ାନ, ସ ଦର ଅସାରତା
8 େଯେବ ତୁ େ େକୗଣସି ପ୍ର େଦଶେର ଦରିଦ୍ର ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ,

ଅତ୍ୟାଚାରପୂବର୍ କ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟଥା େହବାର େଦଖ, େତେବ
େସ ବିଷୟେର ଚମୃ ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଉ ଅେପକ୍ଷା ଜେଣ
ଉ ତର େଦଖି ; ପୁଣି, େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ଉ ତର ଅଛି ।
9 ଆହୁ ରି, ପୃଥିବୀର ଫଳ ସମ ନିମେ ; େକ୍ଷତ୍ର ାରା ରାଜା
ଆେପ େସବିତ ହୁ ଅି । 10 େଯଉଁ େଲାକ ରୂ ପା ଭଲ ପାଏ, େସ
ରୂ ପାେର ତୃ େହବ ନାହିଁ; କିଅବା େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ର ଚୁ ରତା ଭଲ
ପାଏ, େସ ଆୟବୃି େର ତୃ େହବ ନାହିଁ; ଏହା ହିଁ ଅସାର।

11 ସ ି ବୃ ି ପାଇେଲ, ତହିଁର େଭା ାମାେନ ବୃି ପାଆି ;
ଏଣୁଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର େଦଖିବା ଛଡ଼ା ତହିଁରଅଧିକାରୀର କି ଲାଭ?

12ଶ୍ର ମଜୀବୀ େଲାକ ଅ ବା ବହୁ ତ ଖାଇେଲ େହଁ ତାହାର ନିଦ୍ର ା
ସୁଖକର ହୁ ଏ; ମାତ୍ର ଧନବାନର ପୂ ର୍ ତା ତାହାକୁ ନିଦ୍ର ା ଯିବାକୁ େଦବ
ନାହିଁ।

13 ଧନ ଅଧିକାରୀ ାରା ଆପଣା ଅମ ଳ ନିମେ ଧନ ରକି୍ଷତ
ହୁ ଏ, ଏହି ଏକ ବ୍ୟାଧି ରୂ ପ ଅନି ମୁଁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େଦଖିଅଛି;
14 ଆଉ, ଦୁଘର୍ ଟଣା ାରା େସହି ସବୁ ଧନ କ୍ଷୟ ପାଏ; ପୁଣି, େସ
ପୁତ୍ର ଜାତ କେଲ, ତାହା ହ େର କିଛି ନ ଥାଏ। 15 େସ ଆପଣା
ମାତୃ ଗଭର୍ ରୁ େଯପରି ଆସି ଲା, େସପରି ଉଲ େହାଇ ଆସି ବା ପରି
େଫରିଯିବ, ଆଉ େସ ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମ ପାଇଁ ହ େର ଯାହା ବହି
େନଇ ପାରିବ, ଏପରି କିଛି ସେ େନବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣି, େସ
େଯପରିଆସି ଲା,ସବର୍ େତାଭାେବ େଯେସପରି ଯିବ,ଏହାହିଁବ୍ୟାଧି
ରୂ ପ ଅନି ; ଏଣୁ ବାୟୁ ନିମେ େସ ପରିଶ୍ର ମ କେଲ, ତାହାର କି
ଲାଭ? 17ଆହୁ ରି, େସ ଯାବ ୀବନ ଅ କାରେର ଆହାର କେର,*
ପୁଣି େସ ଅତିଶୟ ବିର ହୁ ଏ,ଆଉତାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଓ େକାପଘେଟ।
* 5:17 ଆହାର କେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ବିତାଏ
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18 େଦଖ, େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବାର ଓ ପରେମ ର ଦ
ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମ
କେର, େସହି ସମ ପରିଶ୍ର ମେର ସୁଖେଭାଗ କରିବାର, ଏହା
ହିଁ ତାହା ପକ୍ଷେର ଉ ମ ଓ ମେନାହର େବାଲି ମୁଁ େଦଖିଅଛି;
କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାହାର ଅଂଶ। 19ଆହୁ ରି, ପରେମ ର େକୗଣସି
ବ୍ୟି ୁ ଧନସ ି ଦାନ କରି ତାହା େଭାଗ କରିବାକୁ, ଆପଣା
ଅଂଶ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମେର ଆନ କରିବାକୁ
କ୍ଷମତା େଦେଲ, ଏହା ହିଁ ପରେମ ର ଦାନ। 20 େଯେହତୁ େସ
ଆପଣା ପରମାୟୁ ର ଦିନସବୁ ଅଧିକ ରଣ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ପରେମ ର ତାହାର ହୃ ଦୟେର ଆନ ଜନ୍ମ ାଇ ତାହାକୁ ଉ ର
ଦିଅି ।

6
1 ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ େଦଖିଅଛି, ଆଉ ତାହା

ମନୁଷ୍ୟମାନ ପକ୍ଷେର ଭାରୀ; 2 ପରେମ ର କାହାକୁ କାହାକୁ
ଏେତ ଧନ, ସ ି ଓ ସ ମ ଦିଅି େଯ, ତାହାର ମେନାବା ା ପୂ ର୍
କରିବାକୁ େକୗଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନ ଥାଏ, ତଥାପି ତାହା େଭାଗ
କରିବା ପାଇଁ ପରେମ ରତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଅି ନାହିଁ,ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ
େଲାକ ତାହା େଭାଗ କେର; ଏହା ଅସାର ଓ ମ ବ୍ୟାଧି ରୂ ପ।
3ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶେହ ସ ାନ ଜାତ କରି ଅେନକ ବଷର୍ ବି
ଦୀଘର୍ ଜୀବୀ ହୁ ଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ର ାଣ ଯଦି ସୁଖେର ତୃ ନ ହୁ ଏ,
ଆହୁ ରି ଯଦି ତାହାକୁ କବର ଦିଆ ନ ଯାଏ, େତେବ ମୁଁ କେହ, େସହି
େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଜନ୍ମ େହବା ସମୟେର ମୃତୁ ୍ୟବରଣକରିଥିବା ଶିଶୁଟି
ଉ ମ ଅେଟ; 4 କାରଣ ଏହି ମୃତ ଜାତ ଶିଶୁ ବା ତୁ ଲ୍ୟ ଆେସ ଓ
ଅ କାରେର ଯାଏ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ଅ କାରେର ଆ ହୁ ଏ;
5ଆହୁ ରି, ଏହି ଶିଶୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ େଦଖି ନାହିଁ କି ଜାଣି ନାହିଁ; ତଥାପି
ଏହି ମୃତଜାତ ଶିଶୁ େସ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ର ାମ ପାଏ; 6 ପୁଣି,
େସ ମନୁଷ୍ୟ େକୗଣସି ମ ଳ େଭାଗ ନ କରି ଦୁଇଗୁଣ ସହସ୍ର ବଷର୍
ବି େଲ େହଁ ସମେ କି ଏକ ାନକୁ ନ ଯାʼ ି ?
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7 ମନୁଷ୍ୟର ସମ ପରିଶ୍ର ମ ତାହାର ମୁଖ ନିମେ , ତଥାପି
େଭାଜନରଆକାଂକ୍ଷା ପୂ ର୍ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 8ଏଣୁ ମୂଖର୍ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀର
କି ଲାଭ? ଆଉ, ଜୀବିତମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଚଳିବାକୁ ଜାେଣ େଯଉଁ
ଦରିଦ୍ର େଲାକ, ତାହାର ଅବା କି ଲାଭ? 9 ମନର ଲାଳସା ଅେପକ୍ଷା
ସାକ୍ଷାତ େଭାଗଭଲ;ଏହାହିଁଅସାରଓବାୟୁ ରପ ା ାବନମାତ୍ର ।

10 ଯାହା େହାଇଅଛି, ଅେନକ କାଳ େହଲା ତହିଁର ନାମ
ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସ ମ ର୍ ୍ୟ େବାଲି ଜଣା; ପୁଣି, େସ
ଆପଣା ଅେପକ୍ଷା ପରାକ୍ର ା ସେ ବିେରାଧ କରି ନ ପାେର।
11 ଅସାରତାବ ର୍ କ ଅେନକ କଥା ଅଛି, ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟର କି
ଲାଭ? 12 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣାର େଯଉଁ ଅସାର
ଜୀବନର ଦିନସବୁ େକ୍ଷପଣ କେର, େସହି ଜୀବନ କାଳେର ତାହାର
ମ ଳକଅଣ, ଏହା କିଏ ଜାେଣ? ଆଉ,ମନୁଷ୍ୟର ମରଣାେ ସୂଯର୍ ୍ୟ
ତେଳ ଯାହା ଘଟିବ, ଏହା କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର?

7
ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ

1ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ଅେପକ୍ଷା ଉ ମ ନାମ ଭଲ
ଓ ଜନ୍ମ ଦିନ ଅେପକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ।
2 େଭାଜଗୃହକୁ ଯିବାଠାରୁ ବିଳାପ ଗୃହକୁ ଯିବାର ଭଲ;
କାରଣ ତାହା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର େଶଷ ଗତି
ଓ ଜୀବିତ େଲାକ ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କରିବ।
3ହାସ୍ୟଠାରୁ େଖଦ ଭଲ;
କାରଣ ମୁଖର ବିଷ ତା ାରା ହୃ ଦୟ ପ୍ର ସ ହୁ ଏ।
4ଜ୍ଞାନୀମାନ ହୃ ଦୟ ବିଳାପ ଗୃହେର ଥାଏ,
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ମାନ ହୃ ଦୟ ଆନ ଗୃହେର ଥାଏ।
5 ମୂଖର୍ ମାନ ର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅେପକ୍ଷା
ଜ୍ଞାନୀମାନ ର ଭ ର୍ ନା ଶୁଣିବାର ଭଲ।
6କାରଣ ହାି ତେଳ କ ାର ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶ େଯପରି,
ମୂଖର୍ ର ହାସ୍ୟ େସପରି; ଏହା ହିଁ ଅସାର।
7 ନି ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧନଗ୍ର ହଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକକୁ ନିେବର୍ ାଧ କେର
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ଓ ଲା ବୁ ି ନ କେର।
8କାଯର୍ ୍ୟର ଆର ଅେପକ୍ଷା ତହିଁର ସମାି ଭଲ;
ପୁଣି, ଆ ାେର ଗବର୍ ୀ େହବା ଅେପକ୍ଷା ଆ ାେର ଧୀର େହବା ଭଲ।
9 େକ୍ର ାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆ ାେର ଚ ଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୂଖର୍ ମାନ ହୃ ଦୟେର େକ୍ର ାଧ ଅବ ାନ କେର।
10 “ବ ର୍ ମାନକାଳଅେପକ୍ଷା ପୂବର୍ କାଳଭଲ ଥିବାରକାରଣକଅଣ,”

ଏହା ନ କୁହ,
କାରଣ ତୁ େ ଏ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନେର ପ୍ର ଶ୍ନ କରୁ ନାହଁ।
11ଜ୍ଞାନ େପୖତୃ କ ଅଧିକାରର ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ମ;
ଆହୁ ରି, ସୂଯର୍ ୍ୟଦଶର୍ ୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଅଧିକ େଶ୍ର ।
12କାରଣ ଧନ େଯପରି ଆଶ୍ର ୟ ରୂ ପ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ େସପରି ଆଶ୍ର ୟ

ରୂ ପ ଅେଟ;
ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର େଶ୍ର ତା ଏହି େଯ, ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଅଧିକାରୀର ଜୀବନ

ରକ୍ଷା କେର।
13ପରେମ ର ର କାଯର୍ ୍ୟ ବିେବଚନା କର;

କାରଣ େସ ଯାହା ବ ା କରିଅଛି , କିଏ ତାହା ସଳଖ କରିପାେର?
14 ସୁଖ ସମୟେର ଆନ ି ତ ହୁ ଅ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟେର ବିେବଚନା

କର;
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତେର ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େଯପରି େସ ଜାଣି ନ

ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ପରେମ ର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପାେଖ ପାେଖ ରଖିଅଛି ।
15 ମୁଁ ଆପଣା ଅସାରତା ସମୟେର ଏହିସବୁ େଦଖିଅଛି;
ଧାମ କ େଲାକ େକେବ େକେବ ଆପଣା ଧାମ କତାେର ବିନ

ହୁ ଏ,
ପୁଣି ଦୁ େଲାକ ଆପଣା ଦୁି ୟାେର ଦୀଘର୍ ଜୀବୀ ହୁ ଏ।

16 ଅତିରି ଧାମ କ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କିଅବା ଆପଣାକୁ ଅତି
ଜ୍ଞାନୀ େଦଖାଅ ନାହିଁ; କାହିଁକି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ବିନାଶ କରିବ?
17 ତୁ େ ଅତି ଦୁ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କିଅବା ନିେବର୍ ାଧ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
ଆପଣା କାଳ ପୂବର୍ େର କାହିଁକି ମରିବ? 18 ଏହା ଧରି ରଖିବାର,
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ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ହ କାଢ଼ି ନ େନବାର ତୁ ର ଉ ମ; କାରଣ େଯ
ପରେମ ର ୁ ଭୟ କେର, େସ ଏହିସବୁରୁ ଉ ୀ ର୍ େହବ।

19ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକପ୍ର ତି ନଗର ଦଶଶାସନକ ର୍ ା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ
ଅଧିକ ବଳ ରୂ ପ ଅେଟ। 20 ପାପ ନ କରି ସ ମର୍ କେର, ଏପରି
ଜେଣ ଧାମ କ ନି ୟ ପୃଥିବୀେର ନାହିଁ।

21 ମଧ୍ୟ େଯେତ କଥା କୁହାଯାଏ, େସହି ସବୁେର ମେନାେଯାଗ
କର ନାହିଁ; କେଲ େକଜାଣି ତୁ ଦାସ ତୁ କୁ ଅଭିଶାପ େଦବାର
ତୁ େ ଶୁଣିବ; 22 କାରଣ ତୁ ମନ ଜାେଣ େଯ, ତୁ େ ମଧ୍ୟ
ଅନ୍ୟମାନ ୁ େସହିପରି ବାର ାର ଅଭିଶାପ େଦଇଅଛ।

23 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ାରା ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ
େହବି,” ମାତ୍ର ତାହା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର ଥିଲା। 24 ଯାହା ଅଛି, ତାହା
ଦୂରେର ଅଛି ଓ ଅତି ଗଭୀର; ତାହା କିଏ ପାଇ ପାେର? 25 ଜ୍ଞାନ
ଓ ବିଷୟମାନର ତ ଜାଣିବାକୁ, ପୁଣି ଦୁ ତା େଯ ନିେବର୍ ାଧତା ଓ
ମୂଖର୍ ତା େଯ ପାଗଳାମି, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ େଫରିଲି ଓ େମାହର ମନ
ତାହା ଅନୁସ ାନ ଓ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ନିବି େହଲା। 26ଆଉ,
ମୁଁ େଦଖୁଅଛି େଯ, େଯଉଁ ୀର ଅ ଃକରଣ ଫା ଓ ଜାଲ ରୂ ପ
ଓ ହ ବ ନ ରୂ ପ, େସ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ତି ଅେଟ;
େଯେକହି ପରେମ ର ୁ ତୁ କେର, େସ ତାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ;
ମାତ୍ର ପାପୀ ତାହା ାରା ଧରାଯିବ। 27 ଉପେଦଶକ କହି , େଦଖ,
ମୁଁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆେରକ ସେ ରଖି ଏହା
ପାଇଅଛି; 28 େମାହର ପ୍ର ାଣ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ଅନୁସ ାନ
କରୁ ଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ପାଇ ନାହିଁ; ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଏକ
ପୁରୁ ଷ ପାଇଅଛି; ମାତ୍ର େସହି ସମ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଏକ ୀ ପାଇ
ନାହିଁ। 29 େଦଖ, ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଅଛି େଯ, ପରେମ ର
ମନୁଷ୍ୟକୁ ସରଳ କରି ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଅେନକ
ଉ ାବନ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିଅଛି ।

8
1ଜ୍ଞାନବାନ ର ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ ଅଛି?
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ଓ କିଏ ବିଷୟର ଭାବାଥର୍ ଜାେଣ?
ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ତାହାର ମୁଖ ପ୍ର ସ କେର
ଓ ତାହାର ମୁଖର କାଠିନ୍ୟ ପରିବ ତ ହୁ ଏ।

ରାଜାଜ୍ଞା ପାଳନ
2 ତୁ େ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ମୁଁ ଏହା ପରାମଶର୍ ଦିଏ ଓ

ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେରଶପଥକରିବା ସକାଶୁ ତାହା କର। 3ତା
ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚ ଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ; େକୗଣସି ମ ବିଷୟର
ସପକ୍ଷେର ଠିଆ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା ତା ର ଇ ା, େସ ତାହା
କରି । 4 େଯେହତୁ ରାଜା ବାକ୍ୟ ପରାକ୍ର ମବିଶି ; ପୁଣି, ତୁ େ
କଅଣ କରୁ ଅଛ, ଏହା ତା ୁ କିଏ କହିପାେର? 5 େଯ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କେର, େସ େକୗଣସି ମ ବିଷୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ; ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀର ମନ
ସମୟ ଓ ବିଚାର ଜାେଣ; 6କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଭିପ୍ର ାୟ ପାଇଁ ସମୟ
ଓ ବିଚାର ଅଛି; େଯେହତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ତାହା ପକ୍ଷେର ଅତିଶୟ;
7କାରଣକଅଣଘଟିବ,ତାହା େସଜାେଣନାହିଁଓ କିପ୍ର କାେରତାହା
ଘଟିବ, ଏହା କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର? 8 ାସବାୟୁ ଅଟକାଇ
ରଖିବା ପାଇଁ ାସବାୟୁ ଉପେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟରକ୍ଷମତା ନାହିଁ;
କିଅବା ମରଣ ଦିନ ଉପେର ତାହାର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ; ପୁଣି,
େସହି ଯୁ ରୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ; ଅଥବା ଦୁ ତାେର ଆସ େଲାକକୁ
ଦୁ ତା ଉ ାର କରିବ ନାହିଁ।

ଦୁ ଓ ଧାମ କ
9 ଏହିସବୁ ମୁଁ େଦଖିଅଛି ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ କାଯର୍ ୍ୟ

କରାଯାଏ, ତହିଁେର ମୁଁ ମେନାେଯାଗ କରିଅଛି; େକେବ େକେବ
ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଉପେର ତାହାର ଅମ ଳ ନିମେ କ୍ଷମତା
ଥାଏ।

10 ଆହୁ ରି, ମୁଁ ଦୁ ମାନ ୁ କବରପ୍ର ା େହବା େଦଖିଲି; ପୁଣି
ଯଥାଥର୍ କମର୍ କାରୀମାେନ ପବିତ୍ର ାନକୁ ଗେଲ ଓ ନଗରରୁ ବି ୃତ
େହେଲ;* ଏହା ହିଁ ଅସାର େଦଖିଲି। 11 କୁକମର୍ ବିରୁ େର ଦ ାଜ୍ଞା
ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ ାଦନ ନ େହବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନମାନ ଅ ଃକରଣ

* 8:10 ନଗରରୁ ବି ୃତ େହେଲ; କିଅବା ନଗରେର ପ୍ର ଶଂସି ତ େହେଲ
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କୁକମର୍ କରିବାକୁ ସ ୂ ର୍ ଆସ ହୁ ଏ। 12 ଯଦ୍ୟପି ପାପୀ ଶେହ
ଥର ଦୁ ମର୍ କରି ଦୀଘର୍ ଜୀବୀ ହୁ ଏ, ତଥାପି ମୁଁ ନି ୟ ଜାେଣ େଯ,
ପରେମ ର ଭୟକାରୀମାେନ ତାହା ଛାମୁେର ଭୀତ ହୁ ଅି
େବାଲି େସମାନ ର ମ ଳ େହବ; 13 ମାତ୍ର ଦୁ ର ମ ଳ େହବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସ ଆପଣା ଛାୟା ରୂ ପ ପରମାୟୁ ବୃ ି କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସ ପରେମ ର ଛାମୁେର ଭୀତ ନୁେହଁ।

14 ପୃଥିବୀେର ଏହି େଗାଟିଏ ଅସାରତା ସାଧିତ ହୁ ଏ; େକେବ
େକେବଧାମ କମାନ ୁ ଦୁ ମାନ କମର୍ ାନୁଯାୟୀଫଳଘେଟ, ପୁଣି
େକେବ େକେବ ଦୁ ମାନ ୁ ଧାମ କମାନ କମର୍ ାନୁଯାୟୀ ଫଳ
ଘେଟ; ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ହିଁ ଅସାର।

15 ତହଁୁ ମୁଁ ଆନ ର ପ୍ର ଶଂସା କଲି, କାରଣ େଭାଜନ ଓ ପାନ ଓ
ଆନ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି ଆଉ େକୗଣସି
ଉ ମ ବିଷୟ ନାହିଁ; େଯଣୁ େସ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ପରେମ ର ଦ
ତାହାର ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମ କେର, େସହି
ସବୁେର ଏହା ହିଁ ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ େହବ।

16 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ତ ଜାଣିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀେର
ସାଧିତ କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କଲି (କାରଣ ଦିବାରାତ୍ର
ଯାହାର ଚକୁ୍ଷ ନିଦ୍ର ା େଦେଖ ନାହିଁ, ଏପରି େଲାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି );
17େସେତେବେଳ ମୁଁ ପରେମ ର ରସକଳକାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟ େଦଖିଲି
େଯ, ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ସାଧିତ କାଯର୍ ୍ୟର ତ ପାଇ ନ ପାେର;
କାରଣ ତାହା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ େଯେତ ପରିଶ୍ର ମ
କେଲ େହଁ ତାହା ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଆହୁ ରି, ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତାହା
ଜାଣିବାକୁ ଚି ା କେଲ େହଁ ତହିଁର ତ ପାଇବାକୁ ସମଥର୍ େହବ
ନାହିଁ।

9
ସମ ନିମେ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ମୁଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ମେନାନିେବଶ କରି ଅନୁସ ାନ କଲି;
ଧାମ କ ଓ ଜ୍ଞାନୀ,ଆଉ େସମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ପରେମ ର ହ ଗତ;
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ଏହା େପ୍ର ମ କି ଘୃଣା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାେଣ ନାହିଁ; ସବୁ େସମାନ
ସ ୁଖେର ଥାଏ। 2 ସବୁ ବିଷୟ ସମ ପ୍ର ତି ସମାନ ଘେଟ;
ଧାମ କ ଓ ଦୁ , ସୁଶୀଳ, ପୁଣି ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି; ଯଜ୍ଞକାରୀ ଓ
ଅଯଜ୍ଞକାରୀ, ସମ ପ୍ର ତି ଏକ ଘଟଣା ହୁ ଏ; ସୁଶୀଳ େଯପରି,
ପାପୀ େସପରି; ପୁଣି, ଶପଥକାରୀ େଯପରି, ଶପଥ ଭୟକାରୀ
େସପରି। 3 ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େଯେତ କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯାଏ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି େଯ, ସମ ପ୍ର ତି ସମାନ ଘଟଣା ହୁ ଏ;
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର ହୃ ଦୟ ଦୁ ତାେର ପରିପୂ ର୍ ଓ
ବି ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ହୃ ଦୟେରପାଗଳାମି ଥାଏ, ପୁଣି ତହିଁ
ଉ ାେର େସମାେନ ମୃତମାନ ନିକଟକୁ ଯାଆି । 4କାରଣ େଯଉଁ
େଲାକ ଜୀବିତ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ମିଶି୍ର ତ,ତାହାରଭରସା ଥାଏ;
େଯେହତୁ ମୃତ ସି ଂହ ଅେପକ୍ଷା ଜୀବିତ କୁ ୁ ର ଭଲ। 5 ଜୀବିତ
େଲାେକ ମରିେବ େବାଲି ଜାଣି ; ମାତ୍ର ମୃତ େଲାକମାେନ କିଛି
ଜାଣି ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ ଆଉ େକୗଣସି ଫଳ ପାଆି
ନାହିଁ; କାରଣ େସମାନ ବିଷୟକ ରଣ ବି ୃତ ହୁ ଏ। 6 େଯପରି
େସମାନ ର େପ୍ର ମ, େସପରି େସମାନ ର ଘୃଣା ଓ ଈଷର୍ ା ନ ହୁ ଏ;
କିଅବା ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ତହିଁେର ଅନ କାଳ
େସମାନ ର େକୗଣସି ଅଂଶ ନ ଥାଏ।

7 ତୁ େ ଆପଣା ମାଗର୍ େର ଯାଅ, ଆନ େର ଆପଣା ଆହାର
େଭାଜନ କର ଓ ହୃ ଚି େର ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର; କାରଣ
ପରେମ ର ତୁ ର କାଯର୍ ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରି ସାରିେଲଣି।

8 ତୁ ର ବ ସବର୍ ଦା ଶୁଭ୍ର ଥାଉ ଓ ତୁ ମ କେର େତୖଳର
ଅଭାବ ନ େହଉ।

9 ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଅସାର ଆୟୁ ଷର େଯେତ
ଦିନ େଦଇଅଛି , ତୁ ର େସହି ଅସାର ଆୟୁ ଷର ସମ ଦିନ
ଆପଣା ପି୍ର ୟତମା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସେ ଆନ େର ବାସ କର; କାରଣ
ଜୀବନ ମଧ୍ୟେର ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ତୁ େ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛ,
େସହି ପରିଶ୍ର ମ ମଧ୍ୟେର ଏହା ହିଁ ତୁ ର ଅଂଶ। 10 ତୁ ହ
େଯେକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ, ତାହା ଆପଣା ଶି େର କର;
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କାରଣ ତୁ େ େଯଉଁ ାନକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି କବରେର େକୗଣସି
କାଯର୍ ୍ୟ, କି କ ନା, କି ବିଦ୍ୟା, କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।

11 ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ େଦଖିଲି େଯ, ଦତଗାମୀମାନ ୁ ବାଜି,
କି ବୀରମାନ ୁ ଜୟ, ଅବା ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ ଅ , କିଅବା ବୁ ି ମାନ
େଲାକମାନ ୁ ଧନ, ଅଥବା ପି ତମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା ହୁ ଏ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସମ ପ୍ର ତି ସମୟ ଓ ଆକି କ ଘଟଣା ଘେଟ। 12 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମୃତୁ ୍ୟର ସମୟ ଜାେଣ ନାହିଁ; େଯପରି
ମ ୍ୟଗଣ ଅଶୁଭ ଜାଲେର ପଡ଼ି ଓ େଯପରି ପକ୍ଷୀଗଣ ଫା େର
ଧରାଯାଆି , େସହିପରି ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ଅକ ାତ୍ ଉପି ତ
ବିପଦ ସମୟେର ଧରାପଡ଼ି ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନତା
13 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ଏହି ପ୍ର କାର ଜ୍ଞାନ େଦଖିଅଛି,ଆଉତାହା

େମାʼ ଦୃି େର ମହତ୍ େବାଧ େହଲା; 14 ଯଥା, ଅ େଲାକବିଶି
ଏକ କୁ୍ଷଦ୍ର ନଗର ଥିଲା; ଆଉ, ଏକ ମହାରାଜା ତହିଁ ବିରୁ େର
ଆସି ତାହା େବ ନ କଲା ଓ ତାହା ବିରୁ େର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଗର୍ ନିମର୍ ାଣ
କଲା। 15ଏପରିସମୟେରତାହା ମଧ୍ୟେରଏକଦରିଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ
େଦଖାଗଲା, ପୁଣି େସଆପଣା ଜ୍ଞାନ ାରା ନଗରରକ୍ଷା କଲା;ତଥାପି
େସହି ଦରିଦ୍ର େଲାକକୁ େକହି ରଣ କଲା ନାହିଁ। 16 େତେବ ମୁଁ
କହିଲି, “ବଳ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉ ମ; ତଥାପି ଦରିଦ୍ର େଲାକର ଜ୍ଞାନ
ତୁ ୀକୃତ ହୁ ଏ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ।”

17 ମୂଖର୍ ମାନ ମଧ୍ୟେରଶାସନକାରୀର ଚି ାରଅେପକ୍ଷାଶା େର
କଥିତ ଜ୍ଞାନୀର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଏ। 18 ଯୁ ା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ
ଉ ମ; ମାତ୍ର ଜେଣ ପାପୀ ବହୁ ମ ଳ ନାଶ କେର।

10
1ମଲା ମାଛି ଗ ବଣିକର ସୁଗ ି େତୖଳ ଦୁଗର୍ କରି ପକାଏ;

ତଦପ ଅ ମୂଖର୍ ତା ଜ୍ଞାନ ଓ ସ ମଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରୀ।
2ଜ୍ଞାନୀର ହୃ ଦୟ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ପଥେର ନିଏ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ର ହୃ ଦୟ ତାହାକୁ ଭୁ ଲ୍ ପଥେର ନିଏ।
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3ଆହୁ ରି, ମୂଖର୍ ପଥେର ଗମନ କଲା େବେଳ ତାହାର ବୁି ର ଅଭାବ
େଦଖାଯାଏ,

ପୁଣି େସ ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ କେହ େଯ, େସ ମୂଖର୍ ।
4ତୁ ଉପେର ଶାସନକ ର୍ ାର ମନେର ବିରୁ ଭାବ ଉ େହେଲ,

ଆପଣା ାନ ଛାଡ଼ ନାହିଁ;
କାରଣ ଅଧୀନତା ୀକାର ାରା ମହା ମହା ଅନି କ୍ଷା ହୁ ଏ।
5 ମୁଁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ତେଳ ଏକ ମ ବିଷୟ େଦଖିଅଛି,
ତାହା ଶାସନକ ର୍ ାଠାରୁ ଉ ଭୁ ଲ୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଅେଟ;
6 ମୂଖର୍ ତା ଅତି ଉ ପଦେର ାପିତ ହୁ ଏ,
ପୁଣି ଧନୀ ନୀଚ ାନେର ବେସ।
7 ମୁଁ ଦାସମାନ ୁ ଅ ଉପେର
ଓ ଅଧିପତିମାନ ୁ ଦାସ ତୁ ଲ୍ୟ ପାଦଗତିେର ଗମନ କରିବାର

େଦଖିଅଛି।
8 େଯ ଗ ର୍ େଖାେଳ, େସ ତହିଁେର ପଡ଼ିବ
ଓ େଯଉଁ େଲାକ େବଢ଼ା ଭାେ , ତାହାକୁ ସପର୍ କାମୁଡ଼ିବ।
9 େଯଉଁ େଲାକ ପଥର େଖାେଳ, େସ ତ ୍ଵାରା ଆଘାତ ପାଇବ;
ପୁଣି, େଯ କାଠ ଚିେର, େସ ତ ୍ଵାରା ଆପଦଗ୍ର ହୁ ଏ।
10 ଲୁହା ଦ ରା େହେଲ ଯଦି େକହି ତାହାର ଦାଢ଼ ନ ପଜାଏ,
େତେବ ତାହା ଉ ାେର ଅଧିକ ବଳ ପ୍ର େୟାଗ କରିବାକୁ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର କ ର୍ ବ୍ୟକୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଫଳଦାୟକ।
11 ସପର୍ ମ ମୁ େହବା ପୂବର୍ ରୁ କାମୁଡ଼ିେଲ ଗୁଣିଆର କିଛି ଲାଭ

ନାହିଁ।
12ଜ୍ଞାନୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହଜନକ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ର ନିଜ ଓ ାଧର ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
13ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅେଟ
ଓ ତାହାର କଥାର େଶଷ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପାଗଳାମି ଅେଟ।
14 ମୂଖର୍ ବହୁ ତ କଥା କେହ; ତଥାପି କଅଣ େହବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାେଣ

ନାହିଁ;
ଆଉ, ତାହା ଉ ାେର ଯାହା ଘଟିବ, କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର?
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15ପ୍ର େତ୍ୟକ ମୂଖର୍ ର ପରିଶ୍ର ମ ତାହାକୁ ା କେର,
କାରଣ କିପରି ନଗରକୁ ଯିବାର ହୁ ଏ, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହିଁ।
16 େହ େଦଶ, ତୁ ର ରାଜା ଯଦି ବାଳକ* ହୁ ଏ
ଓ ତୁ ର ଅଧିପତିଗଣ ଯଦି ପ୍ର ଭାତେର େଭାଜନ କରି ,
େତେବ ତୁ େ ସ ାପର ପାତ୍ର ।
17 େହ େଦଶ, କୁଳୀନର ପୁତ୍ର େଯେବ ତୁ ର ରାଜା ହୁ ଏ
ଓ ତୁ ର ଅଧିପତିଗଣ େଯେବ ମ ତା ନିମେ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ବଳ ନିମେ ଉପଯୁ ସମୟେର େଭାଜନ କରି , େତେବ

ତୁ େ ଧନ୍ୟ!
18ଆଳସ୍ୟେର ଛାତ ବସି ଯାଏ,
ପୁଣି ହ ର ଶିଥିଳତାେର ଗୃହେର ଜଳ ଝେର।
19ହାସ୍ୟ ନିମେ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଏ,
ପୁଣି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଜୀବନ ଆନ ି ତ କେର;
ଧନସବୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ଆେସ।
20ରାଜା ୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନାହିଁ,ନାମେନମେନହିଁ ଦିଅନାହିଁ;
ଆଉ, ଧନୀକୁ ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହେର ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ଶୂନ୍ୟର ପକ୍ଷୀ େସହି ରବ େଘନିଯିବ
ଓ ପକ୍ଷଧାରୀ େସ କଥା ଜଣାଇ େଦବ।

11
ଜ୍ଞାନୀର କ ର୍ ବ୍ୟ

1ତୁ େ ଜଳ ଉପେର ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ପକାଅ,
କାରଣ ଅେନକ ଦିନ ଉ ାେର ତାହା ପାଇବ।
2ସାତଜଣକୁ, ବର ଆଠ ଜଣକୁ ଅଂଶ ବିତରଣ କର;
କାରଣ ପୃଥିବୀେର କି ବିପଦ ଘଟିବ, ତାହା ତୁ େ ଜାଣ ନାହିଁ।
3 େମଘମାଳ ବୃି େର ପୂ ର୍ େହେଲ ପୃଥିବୀେର ତାହା ଢାଳି ଦିଅି ;
ପୁଣି, ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଦକି୍ଷଣ କି ଉ ର ଦିଗେର ପେଡ଼,
େତେବ େଯଉଁ ାନେର ପେଡ଼, େସହି ାନେର ରହିବ।
4 େଯଉଁ େଲାକ ପବନକୁ ଅନାଏ, େସ ବୁଣିବ ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁ େଲାକ େମଘକୁ ଅନାଏ, େସ କାଟିବ ନାହିଁ।
* 10:16 ବାଳକ ଅଥର୍ ାତ୍ ଦାସ
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5 ତୁ େ େଯପରି ବାୟୁ ର ଗତି, ଅବା ଗଭର୍ ବତୀର ଉଦରେର
ଅି କିପରି ବେଢ଼, ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ, େସପରି ସବର୍ ସାଧକ
ପରେମ ର କମର୍ ହିଁ ଜାଣ ନାହିଁ।

6 ତୁ େ ପ୍ର ଭାତେର ବୀଜ ବୁଣ ଓ ସ ୍ୟା େବେଳ ଆପଣା ହ
ବ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଏହା ଅବା ତାହା ସି େହବ, ଅବା ଉଭୟ
ସମାନ ଉ ମ େହବ, ଏହା ତୁ େ ଜାଣ ନାହିଁ।

7ପ୍ର କୃତେରଆଲୁଅ ସୁଖଦାୟକ, ପୁଣି ଚକୁ୍ଷ ପକ୍ଷେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଦଶର୍ ନ
ତୁ ି କର।

8 ହଁ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଅେନକ ବଷର୍ ବେ , େତେବ େସହି ସବୁେର
େସଆନ କରୁ ; ମାତ୍ର ଅ କାରର ଦିନସବୁ େସ ମେନ ରଖୁ,କାରଣ
େସହି ଦିନସବୁ ଅେନକ େହବ। ଯାହା ଯାହା ଘେଟ, ସବୁ ଅସାର।

ଯୁବ ସଂପ୍ର ଦାୟକୁ ପରାମଶର୍
9 େହ ଯୁବା େଲାକ, ତୁ େ ଆପଣା େଯୗବନାବ ାେରଆନ କର

ଓ େଯୗବନ କାଳେର ତୁ ର ଚି ତୁ କୁ ହୃ କରୁ , ପୁଣି ଆପଣା
ମନରଗତିେରଓଆପଣାଚକୁ୍ଷରଦଶର୍ ନେରଚାଲ;ମାତ୍ର ପରେମ ର
ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁ କୁ ବିଚାରେର ଆଣିେବ, ଏହା ତୁ େ ଜ୍ଞାତ
ହୁ ଅ।

10 ଏେହତୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟରୁ ବିରି ଦୂର କର ଓ ଆପଣା
ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର; କାରଣ େଯୗବନ ଓ ଜୀବନର ଉ ମାଂଶ
ଅସାର।

12
1 ଆଉ, ତୁ େ େଯୗବନ କାଳେର ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ୁ ରଣ

କର; େଯେହତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯଉଁସବୁ ବଷର୍ େର ତୁ େ
କହିବ, ଏହିସବୁେର େମାହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, େସହି ସବୁ ବଷର୍
ସି କଟ େହଉଅଛି। 2 େସହି ସମୟେର ସୂଯର୍ ୍ୟ, ଦୀି , ଚ ଓ
ତାରାଗଣ ଅ କାରମୟ େହେବ, ପୁଣି ବୃି ଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର
େମଘ େହବ; 3 େସହି ଦିନ ଗୃହ ରକ୍ଷକମାେନ ଥରହର େହେବ
ଓ ବଳବାନ େଲାେକ ଆେପ ନତ େହେବ ଓ େପଷିକାମାେନ ଅ
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େହବାରୁ କମର୍ ରୁ ନିବୃ େହେବ, ପୁଣି ଝରକାେର ଦୃି କାରିଣୀମାେନ
ଅ କାରଗ୍ର ା େହେବ; 4 ଓ ପଥ ଆେଡ଼ ାର ରୁ େହବ, େସହି
ସମୟେର େପଷଣ ଶ କ୍ଷୀଣ େହବ, ପୁଣି ପକ୍ଷୀର ନାଦେର େଲାକ
ଜାଗି ଉଠିବ ଓ ବାଦ୍ୟକାରିଣୀ କନ୍ୟାଗଣ କ୍ଷୀଣ େହେବ; 5ଆହୁ ରି,
େସମାେନ ଉ ାନ ବିଷୟେର ଭୀତ େହେବ ଓ ପଥେର ତ୍ର ାସ
େହବ; ଆଉ, ବାଦାମ ବୃକ୍ଷ ପୁି ତ େହବ ଓ ଫଡ଼ି ଆପଣା
ଭାରେରଭାରଗ୍ର େହବ ଓକାମନା ନିେ ଜ େହବ;କାରଣମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣା ଚିର ନିବାସକୁ* ଯାଏ ଓ େଶାକକାରୀମାେନ ପଥେର ଭ୍ର ମଣ
କରି ; 6 େସହି ସମୟେର ରୂ ପାର ତାର ହୁ ଗୁଳା େହବ, ସୁବ ର୍
ପାତ୍ର ଭ େହବ, ମାଟିର ପାତ୍ର ଜଳେସ୍ର ାତ ନିକଟେର ଚୂ ର୍ େହବ ଓ
କୂପେର ଚକ୍ର ଭ େହବ; 7 ପୁଣି, ଧୂଳି ପୂବର୍ ପରି ମୃ ି କାେର ଲୀନ
େହବ, ଆଉ ଆ ାଦାତା ପରେମ ର ନିକଟକୁ ଆ ା େଫରିଯିବ।
8ଉପେଦଶକ କହି , ଅସାରର ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର।

ସାର କଥା
9 ଆହୁ ରି, ଉପେଦଶକ ଜ୍ଞାନବାନ େହବାରୁ େଲାକମାନ ୁ ନିତ୍ୟ

ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; ପୁଣି, େସ ବିେବଚନା ଓ ଅନୁସ ାନକରି ଅେନକ
ହିେତାପେଦଶ କ୍ର ମ ଅନୁସାେର ସଜାଡ଼ି ରଖିେଲ। 10 ଉପେଦଶକ
ମେନାହରବାକ୍ୟ ଓଯାହା ସରଳଭାବେର େଲଖାଗଲା, େସହି ସତ୍ୟ
ବାକ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ।

11ଜ୍ଞାନବାନ ରବାକ୍ୟସବୁ ଅ ୁ ଶ ରୂ ପ ଓ ସଭାପତିଗଣରବାକ୍ୟ
ଦୃଢ଼ବ େଲୗହ କ କ ରୂ ପ, ତାହାସବୁ ଏକ ପାଳକ ାରା ଦ
େହାଇଅଛି। 12ଆହୁ ରି, େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ତୁ େ ଉପେଦଶ ଗ୍ର ହଣ
କର; ଅେନକ ପୁ କ ରଚନା କରିବାର େଶଷ ନାହିଁ; ପୁଣି, ବହୁ
ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରର ାି ଜନକ।

13ସାର କଥା ଏହି; ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି; ପରେମ ର ୁ ଭୟ କର
ଓ ତାହା ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର; କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର
ପୂ ର୍ କ ର୍ ବ୍ୟ କମର୍ । 14 େଯେହତୁ ପରେମ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ କମର୍ , ପୁଣି
ଭଲ କି ମ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗୁ ବିଷୟ ବିଚାରେର ଆଣିେବ।

* 12:5 ଚିର ନିବାସକୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟର ାନକୁ
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