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ப ரசங்க
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகம் ேநராக ஆச ரியைரக்

குற ப்ப டவல்ைல. தன்ைன ப ரசங்க
என்று 1:1 ல் அறமுகப்படுத்த க்
ெகாள்க றார். தன்ைனதாவீதன்குமாரனான
எருசேலமின் இராஜாவாகய ப ரசங்க
என்று ெசால்லுகறான். எனக்கு முன்
எருசேலமிலிருந்த எல்லாைரப் பார்க்கலும்
ஞானமைடந்து அேனக நீத ெமாழிகைள
ேசர்த்ேதன் என்கறான் (ப ரசங்க 1:1, 16;
12:9). இஸ்ரேவைல ஆட்ச ெசய்ய தாவீதுக்கு
பறகு சங்காசனத்தல் சாேலாேமான்
உட்கார்ந்தான். (1:12) சாேலாேமான் தான்
ஆச ரியர் என்று சல காரியங்கள் இந்த
புத்தகம் ஆதாரம் தருக றது. சாேலாேமான்
மரணத்தற்கு பறகு சல பகுத கள் ேவறு
சலரால் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்று
கருதப்படுக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு. 940 க்கும் 931 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்த புத்தகம் சாேலாேமானின் கைடச

நாட்களில், எருசேலமில் எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
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இஸ்ரேவல்மக்களுக்கும்,ேவதம்வாச க்க ற
அைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இந்த புத்தகம் ஒரு சரியான எச்சரிப்ைப

நமக்கு தருகறது. ேநாக்கமில்லாமல்,
ேதவபயமில்லாமல்வாழ்வது, மாையையயும்,
காற்ைற பன்ெதாடர்வதுேபால் இருக்க றது.
நாம் இன்பத்ைத, பணத்ைத, ஞானத்ைத,
புதய காரியங்கைள ஆராய்வதல்,
வாழ்ந்தாலும், நம்முைடய வாழ்க்ைகக்கு
ஒரு முடிவு உண்டு. கைடச யல்
நாம் மாையயல் வாழ்ந்ேதாம் என்று
எண்ணேம நமக்கு ேதான்றுகறது. நாம்
ேதவனுக்கு வாழும்ேபாதுதான், வாழ்க்ைக
அர்த்தமுள்ளதாக றது.
ைமயக்கருத்து
ேதவைனத்தவ ர எல்லாம்மாையேய.
ெபாருளடக்கம்
1.முன்னுைர— 1:1-11
2. வாழ்க்ைகயன் பலபாகங்களும்
மாையதான்— 1:12-5:7

3 ேதவனுக்கு பயந்து நடக்கேவண்டும். —
5:8-12:8

4 காரியத்தன்முடிவு— 12:9-14

எல்லாம்மாைய
1தாவீதன்மகனும் எருசேலமின்அரசாண்ட

ராஜாவுமாகய ப ரசங்கயன் வார்த்ைதகள்.
2 “மாைய, மாைய, எல்லாம் மாைய என்று”
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ப ரசங்க ெசால்லுகறான். 3 சூரியனுக்குக்
கீேழ* மனிதன் படுகற எல்லாப்
பாடுகளினாலும் அவனுக்குப் பலன் என்ன?
4ஒருசந்தத ேபாக றது,மறுசந்தத வருகறது;
பூமிேயா என்ைறக்கும் நைலத்தருக்க றது.
5 சூரியன் உதக்க றது, சூரியன் மைறகறது;
தான் உதத்த இடத்த ற்ேக அது தரும்பவும்
வைரக றது. 6 காற்று ெதற்ேக ேபாய்,
வடக்ேகயும்சுற்ற , சுழன்று சுழன்று அடித்து,
தான் சுற்றன இடத்துக்ேக தரும்பவும்
வரும். 7 எல்லா நத களும் கடலிேல
ஓடி வழுந்தும் கடல் ந ரம்பாது; தாங்கள்
ேதான்றய இடத்த ற்ேக நத கள் மறுபடியும்
தரும்பும். 8 எல்லாம் வருத்தத்தனால்
நைறந்தருக்க றது; அது மனிதர்களால்
ெசால்லமுடியாது; காண்கறதனால் கண்
தருப்தயாவதல்ைல, ேகட்க றதனால் ெசவ
ந ரப்பப்படுக றதுமில்ைல. 9முன்புஇருந்தேத
இனிேமலும்இருக்கும்;முன்புெசய்யப்பட்டேத
பன்னும் ெசய்யப்படும்; சூரியனுக்குக் கீேழ
புதயது ஒன்றுமில்ைல. 10 இைதப் பார்,
இது புதயது என்று ெசால்லப்படத்தக்க
காரியம் ஒன்றுண்ேடா? அது நமக்கு
முன்னுள்ள ஆரம்பகாலங்களிலும்
இருந்தேத. 11முன்பு இருந்தைவகைளப்பற்ற
ஞாபகம் இல்ைல; அப்படிேய பன்வரும்
காரியங்கைளப்பற்றயும் இனி ேமலும்

* அத்த யாயம் 1:3 1:3உலகத்தல்
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இருப்பவர்களுக்குஞாபகம்இருக்காது.

ஞானமும்மாையேய
12 ப ரசங்கயாகய நான் எருசேலமில்

இஸ்ரேவலர்களுக்கு ராஜாவாக இருந்ேதன்.
13 வானத்தன்கீழ் நடப்பைதெயல்லாம்
ஞானமாக வ சாரித்து ஆராய்ச்ச
ெசய்க றதற்கு என்னுைடய உள்ளத்தல்
தீர்மானம்ெசய்ேதன்; மனுமக்கள் இந்தக்
கடுந்ெதால்ைலயல் அடிபடும்படி ேதவன்
அைத அவர்களுக்கு நயமித்தருக்க றார்.
14 சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படுக ற
காரியங்கைளெயல்லாம் கவனித்துப்
பார்த்ேதன்; இேதா, எல்லாம் மாையயும்,
காற்ைற ப டிக்க றைதப் ேபால்† இருக்கறது.
15 ேகாணலானைத ேநராக்கமுடியாது;
குைறவானைத எண்ணமுடியாது. 16 “இேதா,
நான் ெபரியவனாக இருந்து, எனக்குமுன்பு
எருசேலமிலிருந்த எல்ேலாைரயும்வ ட
ஞானமைடந்து ேதற ேனன்; என்னுைடய
மனம் மிகுந்த ஞானத்ைதயும் அறைவயும்
கண்டற ந்தது,” என்று நான் என்னுைடய
உள்ளத்த ேல ெசால்லிக்ெகாண்ேடன்.
17 ஞானத்ைத அறகறதற்கும்,
ைபத்தயத்ைதயும் மதயீனத்ைதயும்
அறகறதற்கும், நான் என்னுைடய
உள்ளத்தல் தீர்மானம்ெசய்ேதன்; இதுவும்

† அத்த யாயம் 1:14 1:14 காற்ைற சாப்படுவைதப் ேபால்
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மனதற்குக் கலக்கமாக இருக்க றெதன்று
கண்ேடன்.
18அதகஞானத்த ேலஅத க சலிப்புஉண்டு;
அறவுெபருத்தவன்ேநாய்ெபருத்தவன்.

அத்த யாயம் 2
இன்பமும்மாையேய

1 நான் என்னுைடய உள்ளத்த ேல
ெசால்லிக்ெகாண்டது என்னெவன்றால்: வா,
இப்ெபாழுது உன்ைனச் சந்ேதாஷத்தனாேல
ேசாத த்துப்பார்ப்ேபன், இன்பத்ைத அனுபவ
என்ேறன்; இேதா, இதுவும் மாையயாக
இருந்தது. 2 ச ரிப்ைபக்குற த்து, அது
ைபத்தயம்என்றும்,சந்ேதாஷத்ைதக்குற த்து,
அது என்ன ெசய்யும்? என்றும்
ெசான்ேனன். 3 வானத்தன்கீழ்
மனுமக்கள் உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம்ெபற்றுஅனுபவக்கத்தக்கது
இன்னெதன்று அறயும்வைர,
என்னுைடய இருதயத்ைத ஞானத்தால்
ேதற்ற க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, நான்
என்னுைடய உடைல மதுபானத்தால்
சீராட்டிக்ெகாண்டிருக்கவும், மதயீனத்ைதப்
பற்ற க்ெகாண்டிருக்கவும் என்னுைடய
உள்ளத்தல் வைகேதடிேனன்.
4 நான் ெபரிய ேவைலகைளச்
ெசய்ேதன்; எனக்காக வீடுகைளக்
கட்டிேனன், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள
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உண்டாக்க ேனன். 5 எனக்காகத்
ேதாட்டங்கைளயும் சங்காரவனங்கைளயும்
உண்டாக்க , அைவகளில் எல்லாவைகக்
கனிமரங்கைளயும் உண்டாக்க ேனன்.
6 மரங்கள் பய ராகும் ேதாப்ப ற்கு
நீர்ப்பாய்ச்சுவதற்குக் குளங்கைள
உண்டாக்க ேனன். 7 ேவைலக்காரர்கைளயும்
ேவைலக்காரிகைளயும் சம்பாத த்ேதன்;
வீட்டிலும் ேவைலக்காரர்கள் ப றந்தார்கள்;
எனக்குமுன்பு எருசேலமிலிருந்த
எல்ேலாைரயும்வ ட ஆடுமாடு
முதலான த ரண்ட ெசாத்துகள்
எனக்கு இருந்தது. 8 ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும், ராஜெபாக்கஷங்கைளயும்
மாகாணங்களிலுள்ள ெபாருள்கைளயும்
ேசகரித்ேதன்; சங்கீதக்காரர்கைளயும்
சங்கீதக்காரிகைளயும், மனுமக்களுக்கு
இன்பமான பலவத* சம்பாத த்ேதன்.
9 எனக்குமுன்பு எருசேலமிலிருந்த
எல்ேலாைரயும்வ ட நான் ெபரியவனும்
ெசல்வம்நைறந்தவனுமாேனன்;என்னுைடய
ஞானமும் என்ேனாடுகூட இருந்தது.
10 என்னுைடய கண்கள் வரும்பய
ஒன்ைறயும் நான் அைவகளுக்குத்
தைட ெசய்யவல்ைல; என்னுைடய
இருதயத்த ற்கு ஒரு சந்ேதாஷத்ைதயும்
நான் ேவண்டாெமன்று வலக்கவல்ைல;
* அத்த யாயம் 2:8 2:8 ஸ்த ரிகைளயும்/
வாத்தயங்கைளயும்
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நான் ெசய்த முயற்ச களிெலல்லாம்
என்னுைடய மனம் மக ழ்ச்ச ெகாண்டிருந்தது;
இதுேவ என்னுைடய ப ரயாசங்கள்
எல்லாவற்றனாலும் எனக்கு வந்த பலன்.
11 என்னுைடய ைககள் ெசய்த எல்லா
ேவைலகைளயும், நான் பட்ட எல்லாப்
ப ரயாசத்ைதயும் கண்ேணாக்க ப் பார்த்ேதன்;
இேதா, எல்லாம் மாையயும், மனதற்கு
கலக்கமாகவும்இருந்தது;சூரியனுக்குக் கீேழ
பலன்ஒன்றுமில்ைல.

ஞானமும்மதயீனமும்மாைய
12 பன்பு நான், ஞானமானது என்ன

என்றும், ைபத்தயமும் மதயீனமும்
என்ன என்றும் பார்த்து அறயும்படி
தரும்ப ேனன்; ராஜாவுக்குப் பன்வரும்
மனிதன்என்னெசய்யமுடியும்? ெசய்தைதேய
ெசய்வான். 13 இருைளவட ெவளிச்சம்
எவ்வளவு உத்தமேமா, அவ்வளவாக
மதயீனத்ைதவ ட ஞானம் உத்தமெமன்று
கண்ேடன். 14 ஞானியன் கண்கள்
அவனுைடய முகத்த ேல இருக்க றது;
மூடேனா இருளிேல நடக்க றான்;
ஆகலும் அவர்கெளல்ேலாருக்கும் ஒேர
வ தமாக நடக்க றது என்று கண்ேடன்.
15 மூடனுக்கு நடக்க றதுேபால எனக்கும்
நடக்க றேத; அப்படியருக்க நான் அதக
ஞானமைடந்ததனால் பயெனன்ன என்று
ச ந்த த்ேதன்; இதுவும் மாைய என்று
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என்னுைடய உள்ளத்தல் நைனத்ேதன்.
16 மூடன் என்றாலும் ஞானிெயன்றாலும்
என்ைறக்கும் நைனவல் இருப்பதல்ைல;
இப்ெபாழுது இருக்கறெதல்லாம்
வருங்காலத்தல் மறக்கப்பட்டுப்ேபாகும்;
மூடன் எப்படி சாக றாேனா அப்படிேய
ஞானியும் சாக றான்.

ப ரயாசமும்மாையேய
17 ஆைகயால் இந்த ஜீவைன

ெவறுத்ேதன்; சூரியனுக்குக்கீேழ
ெசய்யப்படும் ெசயல்கெளல்லாம்
எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது; எல்லாம்
மாையயும், மனதற்கு கலக்கமாகவும்
இருக்க றது. 18 சூரியனுக்குக்கீேழ நான்
பட்ட ப ரயாசத்ைதெயல்லாம் ெவறுத்ேதன்;
எனக்குப் பன்வரப்ேபாக றவனுக்கு அைத
நான் ைவத்துப்ேபாகேவண்டியதாகுேம.
19 அவன் புத்த மானாக இருப்பாேனா,
மூடனாக இருப்பாேனா, அைத யார்
அறவார்? ஆகலும் சூரியனுக்குக்கீேழ
நான் உைழத்து ஞானமாகச் சம்பாத த்த
எல்லா ெபாருட்களின்ேபரிலும் அவன்
அதகாரியாவான்; இதுவும் மாையேய.
20ஆைகயால்சூரியனுக்குக்கீேழ நான்ெசய்த
எல்லா ப ரயாசத்தன் ேமலுமுள்ள ஆைசைய
வ ட்டுவ ட வைகத்ேதடிேனன். 21 ஒருவன்
புத்த , அறவுக்கூர்ைம, ந தானத்ேதாடு
ப ரயாசப்படுக றான்; ஆனாலும் அப்படி
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ப ரயாசப்படாதருந்த ேவெறாருவனுக்கு
அவன் அைதச் ெசாந்தமாக
வ ட்டுவ டேவண்டியதாகும்; இதுவும்
மாையயும் ெபரிய தீங்குமாகவும்இருக்க றது.
22 மனிதன் சூரியனுக்குக்கீேழ படுக ற
எல்லா ப ரயாசத்தனாலும் அவனுைடய
இருதயத்தன் எண்ணங்களினாலும்
அவனுக்குப் பலன் என்ன? 23 அவனுைடய
நாட்கெளல்லாம் அலுப்புள்ளது, அவனுைடய
ேவைலகள் வருத்தமுள்ளது; இரவலும்
அவனுைடய மனதற்கு இைளப்பாறுதல்
இல்ைல; இதுவும் மாையேய. 24 மனிதன்
சாப்ப ட்டுக் குடித்து, தன்னுைடய
ப ரயாசத்தன் பலைன அனுபவப்பைதவ ட,
அவனுக்குஒரு நன்ைமயும்இல்ைல;இதுவும்
ேதவனுைடயகரத்தலிருந்துவருகறதுஎன்று
நான் கண்ேடன். 25அவைனவட† நைறவாக
சாப்ப டக்கூடியவன் யார்? அவைனவட‡
வைரவாகச் சம்பாத க்ககூடியவன் யார்?
26 ேதவன் தமது பார்ைவக்கு நல்லவனாக
இருக்க றவனுக்கு ஞானத்ைதயும்
அறைவயும் இன்பத்ைதயும் அளிக்க றார்;
பாவம்ெசய்க றவனுக்ேகா தமது
பார்ைவக்கு நல்லவனாக இருக்க றவனிடம்
ைவத்துவ ட்டுப் ேபாகும்படியாகச் ேசர்த்துக்
குவத்துைவக்கும் ெதால்ைலைய அவர்
நயமித்தருக்க றார்; இதுவும் மாையயும்,
† அத்த யாயம் 2:25 2:25என்ைனவட ‡ அத்த யாயம் 2:25
2:25 என்ைனவட
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மனதற்குகலக்கமாகவும்இருக்க றது.

அத்த யாயம் 3
எல்லாவற்றற்கும்காலம்

1 ஒவ்ெவான்றற்கும் ஒவ்ெவாரு காலம்
உண்டு;வானத்தன்கீழ்இருக்க றஒவ்ெவாரு
காரியத்த ற்கும்ஒவ்ெவாரு ேநரம்உண்டு.
2 ப றக்க ஒரு காலம் உண்டு, இறக்க ஒரு

காலம்உண்டு;
நடஒருகாலம்உண்டு, நட்டைதப் படுங்கஒரு

காலம்உண்டு;
3ெகால்லஒருகாலம்உண்டு,குணமாக்கஒரு

காலம்உண்டு;
இடிக்க ஒரு காலம் உண்டு, கட்ட ஒரு காலம்

உண்டு;
4அழ ஒரு காலம் உண்டு, ச ரிக்க ஒரு காலம்

உண்டு;
புலம்ப ஒரு காலம் உண்டு, நடனமாட ஒரு

காலம்உண்டு;
5 கற்கைள எற ந்துவ ட ஒரு காலம் உண்டு,

கற்கைளச் ேசர்க்கஒருகாலம்உண்டு;
தழுவ ஒரு காலம் உண்டு, தழுவாமல் இருக்க

ஒருகாலம்உண்டு;
6 ேதட ஒரு காலம் உண்டு, இழக்க ஒரு காலம்

உண்டு;
காப்பாற்ற ஒரு காலம் உண்டு, எற ந்துவ ட

ஒருகாலம்உண்டு;



ப ரசங்க அத்தயாயம் 3:7 xi ப ரசங்க அத்தயாயம் 3:14

7 க ழிக்க ஒரு காலம் உண்டு, ைதக்க ஒரு
காலம்உண்டு;

மவுனமாக இருக்க ஒரு காலம் உண்டு, ேபச
ஒருகாலம்உண்டு;

8 ேநச க்க ஒரு காலம் உண்டு, பைகக்க ஒரு
காலம்உண்டு;

யுத்தம்ெசய்ய ஒரு காலம் உண்டு,
சமாதானப்படுத்தஒருகாலம்உண்டு.

9வருத்தப்பட்டு ப ரயாசப்படுக றவனுக்கு
அதனால் பலன் என்ன? 10 மனிதர்கள்

பாடுபடும்படி ேதவன் அவர்களுக்கு
நயமித்த ெதால்ைலையக்கண்ேடன்.

11 அவர் அைனத்ைதயும் அதனதன்
காலத்த ேல ேநர்த்தயாகச் ெசய்தருக்க றார்;
உலகத்ைதயும் அவர்களுைடய
உள்ளத்த ேல ைவத்தருக்க றார்; ஆதலால்
ேதவன் ஆரம்பம்முதல் முடிவுவைர
ெசய்துவரும் ெசயல்கைள மனிதன்
கண்டுபடிக்கமாட்டான். 12 மக ழ்ச்ச யாக
இருப்பதும் உய ேராடிருக்கும்ேபாது
நன்ைமெசய்வைதயும்தவ ர, ேவெறாரு
நன்ைமயும் மனிதனுக்கு இல்ைலெயன்று
அறந்ேதன். 13 அன்றயும் மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் சாப்ப ட்டுக் குடித்து
தங்களுைடய எல்லா ப ரயாசத்தன்
பலைனயும் அனுபவப்பது ேதவனுைடய
ெவகுமத . 14 ேதவன் ெசய்வது
எதுேவா அது என்ைறக்கும் நைலக்கும்
என்று அற ேவன்; அத ேனாடு ஒன்றும்
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கூட்டவும் கூடாது, அதலிருந்து ஒன்றும்
குைறக்கவும் கூடாது; மனிதர்கள் தமது
சமுகத்தல் பயந்தருக்கும்படி ேதவன்
இப்படிச் ெசய்துவருகறார். 15 முன்
நடந்தேத இப்ெபாழுதும் நடக்க றது; இனி
நடக்கப்ேபாக றதும் முன்ேப நடந்தது;
நடந்தைதேயா ேதவன் வசாரிப்பார்.
16 பன்னும் சூரியனுக்குக் கீேழ நான்
நீத மன்றத்ைதக் கண்ேடன், அங்ேக
அநயாயம் இருந்தது, நீத மன்றத்ைதயும்
கண்ேடன். அங்ேக அநீத இருந்தது;
17 எல்லா எண்ணங்கைளயும் எல்லா
ெசயல்கைளயும் நயாயந்தீர்க்கும்காலம்
இனி இருக்க றபடியால் நீத மாைனயும்
துன்மார்க்கைனயும்ேதவன்நயாயந்தீர்ப்பார்
என்றுஎன்னுைடயஉள்ளத்தல்நைனத்ேதன்.
18 மனிதர்கள் தாங்கள் மிருகங்கைளப்ேபால்
இருக்க றார்கெளன்பைத அவர்கள்
காணும்படி ேதவன் அவர்கைளச்
ேசாத க்க றாெரன்று நான் மனிதர்களுைடய
நைலைமையக்குறத்து என்னுைடய
உள்ளத்தல் நைனத்ேதன். 19மனிதர்களுக்கு
சம்பவ ப்பது மிருகங்களுக்கும் சம்பவக்கும்;
அவர்களுக்கும் இைவகளுக்கும்
ஒேர மாத ரி நடக்கும்; இைவகள்
சாக றதுேபாலேவ அவர்களும் சாக றார்கள்;
உய ர்களுக்ெகல்லாம் சுவாசம் ஒன்ேற;
மிருகத்ைதவ ட மனிதன் ேமன்ைமயுள்ளவன்
அல்ல; எல்லாம் மாையேய. 20 எல்லாம் ஒேர
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இடத்த ற்குப் ேபாக றது; எல்லாம் மண்ணிேல
உண்டாக றது, எல்லாம் மண்ணிற்குத்
தரும்புக றது. 21 உயர ஏறும் மனிதனுைடய
ஆவையயும், தாழ பூமியல் இறங்கும்
மிருகங்களுைடய ஆவையயும் அறகறவன்
யார்? 22 இப்படியருக்க றபடியால், மனிதன்
தன்னுைடய ெசயல்களில் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கும் நன்ைமையத்தவ ர, ேவேற
நன்ைம இல்ைலெயன்று கண்ேடன்; இதுேவ
அவனுைடய பங்கு; தனக்குப் பன்வரும்
காரியங்கைளக் காணும்படி அவைனத்
தரும்பவரச்ெசய்க றவன்யார்?

அத்த யாயம் 4
ெகாடுைம, ப ரயாசம் மற்றும் நட்பல்லா

நைல
1 இதற்குப்பன்பு நான் சூரியனுக்குக் கீேழ

ெசய்யப்படும் ெகாடுைமகைளெயல்லாம்
ச ந்த த்துப்பார்த்ேதன்; இேதா,
ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் கண்ணீைரக்
கண்ேடன், அவர்கைளத் ேதற்றுபவர்கள்
இல்ைல; ஒடுக்குகறவர்களிடம் ெபலம்
இருந்தது, அப்படியருந்தும் ேதற்றுபவர்கள்
இல்ைல. 2 ஆதலால் இன்னும் உய ேராடு
இருந்து பைழக்க றவர்கைளவ ட முன்ேப
ெவகுநாட்கள் வாழ்ந்து மரித்தவர்கைளேய
பாக்கயவான்கள் என்ேறன். 3இந்த இரண்டு
கூட்டத்தார்களுைடய நைலைமையவ ட
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இன்னும் பறக்காதவனுைடய நைலைமேய
ச றப்பானது; அவன் சூரியனுக்குக்
கீேழ ெசய்யப்படும் தீய ெசயல்கைளக்
காணவல்ைலேய. 4 மனிதன் படும் எல்லா
ப ரயாசமும், பயன்படும் எல்லா ெசயல்களும்,
அயலானுைடய ெபாறாைமக்கு ஏதுவாக
இருக்க றைத நான் கண்ேடன்; இதுவும்
மாையயும், மனதற்கு கலக்கமாகவும்
இருக்க றது. 5 மூடன் தன்னுைடய
ைககைளக்கட்டிக்ெகாண்டு,தன்ைனத்தாேன
அழித்துக்ெகாள்க றான்*. 6 வருத்தத்ேதாடும்
மனக்கலக்கத்ேதாடும் இரண்டு
ைகப்ப டிநைறயக் ெகாண்டிருப்பைதவ ட,
அைமதயாக ஒரு ைகப்ப டி நைறயக்
ெகாண்டிருப்பேத நலம். 7 பன்பு நான்
தரும்ப க்ெகாண்டு சூரியனுக்குக் கீேழ
மாையயான ேவெறாரு காரியத்ைதக்
கண்ேடன். 8 ஒருவன் தனிைமயாக
இருக்க றான்; அவனுக்கு யாருமில்ைல,
அவனுக்குப் பள்ைளயும் சேகாதரனுமில்ைல;
அப்படியருந்தும்அவன் படும் ப ரயாசத்த ற்கு
முடிவல்ைல; அவனுைடய கண்
ஐசுவரியத்தால் தருப்தயாக றதுமில்ைல;
நான் ஒரு நன்ைமையயும் அனுபவக்காமல்
யாருக்காக ப ரயாசப்படுக ேறன் என்று
அவன் ச ந்த க்க றதுமில்ைல; இதுவும்
மாைய, தீராத ெதால்ைல. 9 தனிைமயாக

* அத்த யாயம் 4:5 4:5 தன்சைதையேயதன்கறான்
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இருப்பைதவ ட இருவர் கூடியருப்பது
நலம்; அவர்களுைடய ப ரயாசத்தனால்
அவர்களுக்கு நல்ல பலன் உண்டாகும்.
10 ஒருவன் வழுந்தால் அவேனாடு
இருப்பவன் அவைனத் தூக்கவடுவான்;
தனிைமயாக இருந்து வழுகறவனுக்கு
ஐேயா, அவைனத் தூக்கவ டத்
துைணயல்ைலேய. 11 இரண்டுேபராகப்
படுத்துக்ெகாண்டிருந்தால் அவர்களுக்குச்
சூடுண்டாகும்;தனிைமயாகஇருப்பவனுக்குச்
சூடுண்டாவதுஎப்படி? 12ஒருவைனயாராவது
ஒருவன்தாக்கவந்தால்இருவரும்அவனுக்கு
எத ர்த்து ந ற்கலாம்; முப்புரிநூல் சீக்க ரமாக
அறுந்துேபாகாது.

முன்ேனற்றமும்மாையேய
13 இனி ஆேலாசைனையக் ேகட்காத

வயதானவனும் மூடனுமாகய
ராஜாைவவ ட, ஏைழயும் ஞானியுமாக ய
இைளஞேன சறப்பானவன். 14 அரசாள
சைறச்சாைலயலிருந்து புறப்படுபவரும்
உண்டு; ராஜகுலத்தல் ப றந்து
ஏைழயாவாரும்உண்டு. 15சூரியனுக்குக்கீேழ
உயருள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
ராஜாவன் பட்டத்த ற்கு வரப்ேபாக ற
பள்ைளய டம் சார்ந்தருப்பைதக் கண்ேடன்.
16 அவர்களுக்குமுன்பு அப்படிச் ெசய்த
மக்களின் எண்ணிக்ைகக்கு முடிவல்ைல;
இனி இருப்பவர்கள் இவன்ேமலும் ப ரியம்



ப ரசங்க அத்தயாயம் 5:1 xvi ப ரசங்க அத்தயாயம் 5:6

ைவக்காமற்ேபாவார்கள்; இதுவும் மாையயும்,
மனதற்குகலக்கமுமாகவும்இருக்க றது.

அத்த யாயம் 5
ேதவனுக்குரிய ெபாருத்தைனயல்

நைலத்தல்
1 நீ ேதவாலயத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது

உன்னுைடய நைடையக் காத்துக்ெகாள்;
மூடர் பலியடுவதுேபாலப் பலியடுவைதவ ட
ேகட்டறவேத நலம். தாங்கள் ெசய்க றது
தீைமெயன்று அறயாமல் இருக்கறார்கள்.
2 ேதவ சமுகத்தல் நீ துணிகரமாக
உன்னுைடய வாயனால் ேபசாமலும்,
மனம்பதற ஒரு வார்த்ைதையயும்
ெசால்லாமலும் இரு; ேதவன் வானத்தல்
இருக்கறார்; நீ பூமியல் இருக்க றாய்,
ஆதலால் உன்னுைடய வார்த்ைதகள்
சுருக்கமாக இருப்பதாக. 3 ெதால்ைலயன்
மிகுதயனால் ெசாப்பனம் ப றக்க றதுேபால,
வார்த்ைதகளின் மிகுதயனால் மூடனுைடய
சத்தம் ப றக்கும். 4 நீ ேதவனுக்கு ஒரு
ெபாருத்தைன ெசய்துெகாண்டால்,
அைதச் ெசலுத்தத் தாமத க்காேத;
அவர் மூடரில் ப ரியப்படுக றதல்ைல;
நீ ேநர்ந்துெகாண்டைதச் ெசய். 5 நீ
ேநர்ந்துெகாண்டைதச்ெசய்யாமற்ேபாவைதவ ட,
ேநர்ந்துெகாள்ளாமல் இருப்பேத
நலம். 6 உன்னுைடய சரீரத்ைதப்
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பாவத்த ற்குள்ளாக்க உன்னுைடய வாய்க்கு
இடம்ெகாடுக்காேத; அது புத்த மாற
ெசய்தது என்று தூதனுக்குமுன்பு
ெசால்லாேத; ேதவன் உன்னுைடய
வார்த்ைதகளினாேல ேகாபம் ெகாண்டு,
உன்னுைடய ைககளின் ெசயல்கைள ஏன்
அழித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? 7 அேநக
ெசாப்பனங்கள் மாையயாக இருப்பதுேபால
அேநக வார்த்ைதகளும் மாையயாக
இருக்கும்; ஆைகயால் நீ ேதவனுக்குப்
பயந்தரு.

ெசல்வமும்மாையேய
8 ஒரு ேதசத்தல் ஏைழகள்

ஒடுக்கப்படுக றைதயும், நயாயமும்
நீதயும் புரட்டப்படுக றைதயும் நீ கண்டால்,
அைதக்குறத்து ஆச்சரியப்படாேத;
உயர்ந்தவன்ேமல் உயர்ந்தவன்
காவலாளியாக இருக்க றான்; அவர்கள்ேமல்
உயர்ந்தவரும் ஒருவருண்டு. 9 பூமியல்
வைளயும் பலன் எல்ேலாருக்கும்
உரியது; ராஜாவும் வயலின் பலனால்
ஆதரிக்கப்படுக றான். 10 பணப்ப ரியன்
பணத்தனால் தருப்தயைடவதல்ைல;
ெசல்வப்ப ரியன் ெசல்வப்ெபருக்கனால்
தருப்தயைடவதல்ைல; இதுவும்
மாையேய. 11 ெபாருள் ெபருகனால் அைத
சாப்படுக றவர்களும் ெபருகுகறார்கள்;
அைத உைடயவர்கள் தங்களுைடய
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கண்களினால் அைதக் காண்பைதத்
தவ ர அவர்களுக்கு பலன் என்ன?
12 ேவைலெசய்க றவன் ெகாஞ்சமாக
சாப்ப ட்டாலும், அதகமாக சாப்ப ட்டாலும்
அவனுைடய தூக்கம் இன்பமாக
இருக்கும்; ெசல்வந்தனுைடய
ெபருக்ேகா அவைனத் தூங்கவ டாது.
13 சூரியனுக்குக் கீேழ நான் கண்ட
ேவெறாரு ெகாடிய தீங்குமுண்டு; அதாவது,
ஐசுவரியமானது அைத உைடயவர்களுக்ேக
ேகடு உண்டாகும்படி ேசகரித்து
ைவக்கப்படுவதாம். 14 அந்த ஐசுவரியம்
துரத ர்ஷ்டத்தனால் அழிந்துேபாக றது;
அவன் ஒரு மகைனப் ெபறுகறான்;
அவனுைடய ைகயல் ஒன்றும் இல்ைல.
15 தன்னுைடய தாயன் கர்ப்பத்தலிருந்து
ந ர்வாணியாக வந்தான்; வந்ததுேபாலேவ
ந ர்வாணியாகத்* தரும்பப் ேபாவான்;
அவன் தன்னுைடய ப ரயாசத்தனால்
உண்டான பலெனான்ைறயும் தன்னுைடய
ைகய ேல எடுத்துக் ெகாண்டுேபாவதல்ைல.
16 அவன் வந்தபடிேய ேபாக றான், இதுவும்
ெகாடுைமயான தீங்கு; அவன் காற்றுக்காக
உைழத்ததால் அவனுக்கு லாபம் என்ன?
17 அவன் தன்னுைடய நாட்களிெலல்லாம்
இருளிேல சாப்ப ட்டு, மிகவும் சலித்து,
ேநாயும் துன்பமும் அைடக றான். 18 இேதா,

* அத்த யாயம் 5:15 5:15ெவறுங்ைகயாய்
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உய ேராடிருக்கும்படி ேதவன் அருளிச்ெசய்த
நாட்கெளல்லாம் மனிதன் சாப்ப ட்டுக்
குடித்து, சூரியனுக்குக் கீேழ தான் உைழத்த
அைனத்தன் பலைனயும் அனுபவப்பேத
நலமும் உத்தமுமான காரியெமன்று
நான் கண்ேடன், இதுேவ அவன் பங்கு.
19 ேதவன்ஐசுவரியத்ைதயும் ெசல்வத்ைதயும்
எவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றாேரா, அவன்
அத ேல சாப்ப டவும், தன்னுைடய பங்ைகப்
ெபறவும், தன்னுைடய ப ரயாசத்த ேல
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கவும் அவனுக்கு
அதகாரம் அளிப்பது ேதவனுைடய ெவகுமத .
20 அவனுைடய இருதயத்த ேல மகழும்படி
ேதவன்அவனுக்குதயவுெசய்க றபடியனால்,
அவன் தன்னுைடய உயருள்ள நாட்கைள
அதகமாக நைனக்கமாட்டான்.

அத்த யாயம் 6
ெசல்வம்மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவராது

1 சூரியனுக்குக் கீேழ நான் கண்ட
ேவெறாரு தீங்கும் உண்டு; அது
மனிதர்களுக்குள்ேள ெபரும்பாலும்
நடந்துவருகறது. 2 அதாவது, ஒருவனுக்கு
ேதவன் ெசல்வத்ைதயும், ெபாருட்கைளயும்,
மத ப்ைபயும் ெகாடுக்க றார்; அவன் என்ன
ஆைசப்பட்டாலும் அெதல்லாம் அவனுக்குக்
குைறவல்லாமல் கைடக்கும்; ஆனாலும்
அைவகைள அனுபவக்கும் சக்தைய
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ேதவன் அவனுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல;
அந்நய மனிதன் அைத அனுபவக்க றான்;
இதுவும் மாையயும், ெகாடிய ேநாயுமானது.
3 ஒருவன் நூறு பள்ைளகைளப் ெபற்று,
அேநகம் வருடங்கள் வாழ்ந்து, தீர்க்காயுைச
அைடந்தருந்தாலும், அவனுைடய ஆத்துமா
அந்தச் ெசல்வத்தால் தருப்தயைடயாமலும்,
அவனுக்குப் ப ேரதக்கல்லைற முதலாக
இல்லாமலும் ேபானால், அவைனவட
கரு சைதந்த பண்டேம ச றப்பானது
என்க ேறன். 4 அது மாையயாகத் ேதான்ற
இருளிேல மைறந்துேபாய்வடுகறது;
அதன் ெபயரும் மைறந்து ேபாகும்.* 5 அது
சூரியைனக் கண்டதுமில்ைல, ஒன்ைறயும்
அற ந்ததுமில்ைல;அவனுக்குஇல்லாதஓய்வு
அதற்கு உண்டு. 6 அவன் இரண்டாய ரம்
வருடங்கள் பைழத்தருத்தாலும் ஒரு
நன்ைமையயும் காண்பதல்ைல; எல்ேலாரும்
ஒேர இடத்த ற்குப் ேபாக றார்கள்
அல்லவா? 7 மனிதனின் ப ரயாசெமல்லாம்
அவனுைடய வாய்க்காகத்தாேன?
அவனுைடய மனதுக்ேகா தருப்தயல்ைல.
8 இப்படியருக்க, மூடைனவட
ஞானிக்கு உண்டாகும் ேமன்ைம
என்ன? உயருள்ளவர்களுக்கு முன்பாக
நடந்துெகாள்ளும்படி அற ந்த ஏைழக்கும்
உண்டாகும் ேமன்ைம என்ன? 9ஆைசயானது

* அத்த யாயம் 6:4 6:4 காரிருளால்மூடப்படும்
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அைலந்து ேதடுக றைதவ ட கண் கண்டேத
நலம்; இதுவும் மாையயும் மனைத
கலங்கச் ெசய்க றதுமாக இருக்க றது.
10 இருக்கறவன் எவனும் ேதான்றுமுன்ேப
ெபயரிடப்பட்டிருக்க றான்; அவன்
மனிதெனன்று ெதரிந்தருக்க றது;
தன்ைனவட வலிைமயானவர்கேளாடு
ேபாராட அவனால் முடியாது. 11 மாையையப்
ெபருகச்ெசய்க ற அேநக காரியங்கள்
உண்டாயருக்க றபடியால் அதனாேல
மனிதர்களுக்குப் பயன் என்ன?
12ந ழைலப்ேபான்றமாையயானதன்னுைடய
வாழ்நாைள ேபாக்கும் மனிதர்களுக்கு இந்த
வாழ்வல்நன்ைமஇன்னெதன்றுஅறந்தவன்
யார்? தனக்குப்பன்பு சூரியனுக்குக் கீேழ
நடக்கும்காரியம்இன்னெதன்றுமனிதனுக்கு
அறவப்பவன்யார்?

அத்த யாயம் 7
ஞானம்

1 வைலயுயர்ந்த நறுமண ைதலத்ைதவ ட
நற்புகழும்,

ஒருவனுைடய ப றந்தநாைளவ ட இறந்த
நாளும்நல்லது.

2 வருந்து வீட்டிற்குப் ேபாவைதவ ட
துக்கவீட்டிற்குப் ேபாவதுநலம்;

இத ேல எல்லா மனிதர்களின் முடிவும்
காணப்படும்;
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உய ேராடுஇருக்க றவன்இைதத்தன்னுைடய
மனத ேல ச ந்த ப்பான்.

3 ச ரிப்ைபவ ட துக்க ப்பு நலம்;
முகதுக்கத்தனாேல இருதயம்
சீர்ப்படும்.

4 ஞானிகளின் இருதயம் துக்கவீட்டிேல
இருக்கும்;

மூடரின்இருதயம்வருந்துவீட்டிேலஇருக்கும்.
5ஒருவன்மூடர்களின்பாடைலேகட்பதலும்,
ஞானியன் கடிந்துெகாள்ளுதைலக் ேகட்பது

நலம்.
6 மூடனின் ச ரிப்பு பாைனயன்கீழ் எரிக ற

முட்களின் படபடப்ைபப்ேபால
இருக்கும்;

இதுவும்மாையேய.
7இடுக்கண்ஞானிையயும்ைபத்தயக்காரனாக்கும்;
லஞ்சம்இருதயத்ைதக்ெகடுக்கும்.
8 ஒரு காரியத்தன் ஆரம்பத்ைதவ ட அதன்

முடிவுநல்லது;
ெபருைமயுள்ளவைனவடெபாறுைமயுள்ளவன்

உத்தமன்.
9 உன்னுைடய மனதல் சீக்க ரமாகக் ேகாபம்

ெகாள்ளாேத;
மூடர்களின் இருதயத்த ேல ேகாபம்

குடிெகாள்ளும்.
10 இந்த நாட்கைளவ ட முன்னான நாட்கள்

நலமாகஇருந்ததுஎன்றுெசால்லாேத;
நீஇைதக்குற த்துக் ேகட்பதுஞானமல்ல.
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11பூமியல் வச ப்பவர்களுக்கு சுதந்தரத்ேதாடு
ஞானம்நல்லது;

*இதனாேலபலனுமுண்டு.
12ஞானம்ேகடகம்,ெசல்வமும்ேகடகம்;
ஞானம் தன்ைன உைடயவர்களுக்கு வாழ்வு

தரும்;
இதுேவஅறவன்ேமன்ைம.
13ேதவனுைடயெசயைலக்கவனித்துப்பார்;
அவர்ேகாணலாக்கனைதேநராக்கக்கூடியவன்

யார்?
14 வாழ்வுகாலத்தல் நன்ைமைய

அனுபவத்தரு,
தாழ்ந்துஇருக்கும்காலத்தல் ச ந்தைனெசய்;
மனிதன் தனக்குப்பன்புவருவதுஒன்ைறயும்

கண்டுபடிக்கமுடியாதபடி
ேதவன்இந்தஇரண்ைடயும்ஒன்றுக்ெகான்று

எத ராகைவத்தருக்க றார்.
15 இைவ எல்லாவற்ைறயும் என்னுைடய

மாையயன்நாட்களில் கண்ேடன்;
தன்னுைடய நீதய ேல ெகட்டுப்ேபாக ற

நீத மானும்உண்டு,
தன்னுைடய பாவத்த ேல நீடித்தருக்க ற

பாவயும்உண்டு.
16 மிஞ்சன நீத மானாக இருக்காேத,

உன்ைன அதக ஞானியுமாகவும்
ஆக்காேத; உன்ைன நீ ஏன்
ெகடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? 17 மிஞ்சன

* அத்த யாயம் 7:11 7:11சூரியைனக்காண்கறவர்களுக்கு
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துன்மார்க்கனாக இருக்காேத, அதக
ேபைதயுமாக இருக்காேத; உன்னுைடய
காலத்த ற்கு முன்ேப நீ ஏன் சாகேவண்டும்?
18 நீ இைதப் பற்ற க்ெகாள்வதும்
அைதக் ைகவ டாமல் இருப்பதும் நலம்;
ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவன் இைவகள்
எல்லாவற்றலிருந்தும் காக்கப்படுவான்.
19 நகரத்தலுள்ள பத்து அத பத கைளவ ட,
ஞானம் ஞானிைய அதக ெபலவானாக்கும்.
20 ஒரு பாவமும் ெசய்யாமல், நன்ைமேய
ெசய்யக்கூடிய நீத மான் பூமியல் இல்ைல.
21 ெசால்லப்படும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
கவனிக்காேத; கவனித்தால் உன்னுைடய
ேவைலக்காரன் உன்ைன சப ப்பைதக்
ேகள்வப்படேவண்டியதாகும். 22அேநகமுைற
நீயும் ப றைரச் சப த்தாெயன்று, உன்னுைடய
மனதற்குத் ெதரியுேம. 23 இைவ
எல்லாவற்ைறயும் ஞானத்தனால்
ேசாத த்துப்பார்த்ேதன்; நான்
ஞானவானாேவன் என்ேறன், அது எனக்குத்
தூரமானது. 24 தூரமும் மகா ஆழமுமாக
இருக்க றைதக் கண்டைடக றவன் யார்?
25 ஞானத்ைதயும், காரணகாரியத்ைதயும்
வ சாரித்து ஆராய்ந்து அறயவும்,
மத ேகட்டின் தீைமையயும் புத்த மயக்கத்தன்
ைபத்தயத்ைதயும் அறயவும் என்னுைடய
மனைதச் ெசலுத்த ேனன். 26 கண்ணிகளும்
வைலகளுமாகய ெநஞ்சமும்,
கயறுகளுமாகய ைககளுமுைடய
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ெபண்ணானவள், சாவலும் அதக
கசப்புள்ளவெளன்று கண்ேடன்; ேதவனுக்கு
முன்பாக நீத மானாக இருக்க றவன்
அவளுக்குத் தப்புவான்; பாவ ேயா அவளால்
ப டிபடுவான். 27 காரியத்ைத அறயும்படி
ஒவ்ெவான்றாக வ சாரைணெசய்து,
இேதா, இைதக் கண்டுபடித்ேதன் என்று
ப ரசங்க ெசால்லுகறான்: 28 என்னுைடய
மனம் இன்னும் ஒன்ைறத் ேதடுக றது,
அைத நான் கண்டுபடிக்கவல்ைல;
ஆயரம் ேபருக்குள்ேள ஒரு மனிதைனக்
கண்ேடன்; இவர்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும்
ஒரு ெபண்ைண நான் காணவல்ைல.
29 இேதா, ேதவன் மனிதைன ேநர்ைம
உள்ளவனாக உண்டாக்கனார்; அவர்கேளா
அேநககாரியங்கைளத்ேதடிக்ெகாண்டார்கள்;
இைதமட்டும்கண்ேடன்.

அத்த யாயம் 8
ராஜாவுக்குக்கீழ்படிதல்

1 ஞானம் உள்ளவனுக்கு ஒப்பானவன்
யார்? காரியத்தன் சம்பவத்ைத அற ந்தவன்
யார்? மனிதனுைடய ஞானம் அவனுைடய
முகத்ைதப் ப ரகாச க்கச்ெசய்யும்,
அவனுைடய முகத்தன் ேகாபம் மாறும்.
2 ராஜாவன் கட்டைளையக் ைகக்ெகாண்டு
நட என்று நான் உனக்கு எச்சரிக்க ேறன்; நீ
ேதவனுக்கு ெசய்த ஆைணயன்படி இைதச்
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ெசய். 3 நீ அவனுைடய சமுகத்ைதவ ட்டு
வலக அவசரப்படாேத; ெபால்லாத
காரியத்த ேலப டிவாதமாகநல்லாேத:அவன்
தனக்கு வருப்பமானெதல்லாம் ெசய்வான்.
4 ராஜாவன் வார்த்ைத எங்ேகேயா அங்ேக
அத காரம் உண்டு; நீர் என்ன ெசய்க றீர்
என்றுஅவனுக்குச்ெசால்லக்கூடியவன்யார்?
5 கற்பைனையக் ைகக்ெகாள்ளுகறவன்
ஒரு தீங்ைகயும் அறயான்; ஞானியன்
இருதயம் காலத்ைதயும் நயாயத்ைதயும்
அறயும். 6 எல்லாக் காரியத்த ற்கும் காலமும்
நயாயமும் உண்டு; ஆதலால் மனிதனுக்கு
ேநரிடும் கலக்கம் மிகுத . 7 இன்னது
நடக்கும் என்று அவன் அறயாேன; அது
இன்னவதமாக நடக்கும் என்று அவனுக்கு
ெசால்லக்கூடியவன் யார்? 8 தன் ஆவைய
வ டாமல் இருக்க றதற்கு ஆவயன்ேமல்
ஒரு மனிதனுக்கும் அதகாரமில்ைல;
மரணநாளின்ேமலும் அவனுக்கு
அதகாரமில்ைல; அந்தப் ேபாருக்கு
நீங்க ப்ேபாவதுமில்ைல;துன்மார்க்கர்கைளத்
துன்மார்க்கம் வடுவக்கவுமாட்டாது.
9 இைவெயல்லாவற்ைறயும் நான் பார்த்து,
சூரியனுக்குக் கீேழ ெசய்யப்படும் எல்லா
ெசயல்கைளயும் ச ந்த த்ேதன்; ஒரு
மனிதன் தனக்ேக ேகடுண்டாக ேவெறாரு
மனிதைன ஆளுகற காலமும் உண்டு.
10 பரிசுத்த இடத்த ற்குப் ேபாக்குவரவு ெசய்த
துன்மார்க்கர்கள் அடக்கம்ெசய்யப்பட்டைதக்
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கண்ேடன்; அவர்கள் அப்படிச் ெசய்துவந்த
பட்டணத்த ேலேய *புகழப்பட்டார்கள்; இதுவும்
மாையேய. 11 தீயெசயல்களுக்குத்தகுந்த
தண்டைனச் சீக்க ரமாக நடவாதபடியால்,
மனிதர்களின் இருதயம் ெபால்லாப்ைபச்
ெசய்ய அவர்களுக்குள்ேள துணிகரம்
ெகாண்டிருக்க றது. 12 பாவ நூறுதரம்
ெபால்லாப்ைபச் ெசய்து நீடித்து
வாழ்ந்தாலும் என்ன? ேதவனுக்கு அஞ்ச ,
அவருக்கு முன்பாகப் பயந்தருப்பவர்கேள
நன்றாக இருப்பார்கள் என்று
அறந்தருக்க ேறன். 13 துன்மார்க்கேனா
நன்றாக இருப்பதல்ைல; அவன் ேதவனுக்கு
முன்பாக பயப்படாமல் இருக்க றபடியால்,
ந ழைலப்ேபாலிருக்க ற அவனுைடய
வாழ்நாட்கள் நீடித்தருப்பதுமில்ைல.
14 பூமியன்ேமல் நடக்க ற ேவெறாரு
மாையயான காரியமும் உண்டு; அதாவது,
துன்மார்க்கர்களின் ெசய்ைகக்கு
வருவதுேபால, நீத மான்களுக்கும் வரும்;
நீத மான்களின் ெசய்ைகக்கு வருவதுேபால,
துன்மார்க்கர்களுக்கும்வரும்;இதுவும்மாைய
என்ேறன். 15ஆைகயால் நான் மக ழ்ச்சையப்
புகழ்ந்ேதன்; சாப்படுவதும் குடிப்பதும்
மக ழ்வதுேம தவ ர சூரியனுக்குக்கீேழ
மனிதனுக்கு ேவெறாரு நன்ைமயும் இல்ைல;
சூரியனுக்குக்கீேழ ேதவன் அவனுக்கு

* அத்த யாயம் 8:10 8:10மறக்கப்பட்டுப்ேபானார்கள்



ப ரசங்க அத்தயாயம் 8:16 xxviii ப ரசங்க அத்தயாயம் 9:2

ெகாடுத்த வாழ்நாளில் அவனுைடய
ப ரயாசத்தனால் அவனுக்கு நைலக்கும்
பலன்இதுேவ. 16நான்ஞானத்ைதஅறயவும்,
மனிதன் இரவும் பகலும் கண்ணுக்கு
தூக்கம் இல்லாமல் பூமிய ேல ெசய்யும்
ேவைலகைளப் பார்க்கவும் என்னுைடய
மனைத ெசலுத்தனேபாது, 17 ேதவன்
ெசய்யும் எல்லா ெசயல்கைளயும் நான்
கவனித்துப்பார்த்து, சூரியனுக்குக்கீேழ
ெசய்யப்படும் ெசய்ைகைய மனிதன்
கண்டுபடிக்கமுடியாெதன்று கண்ேடன்.
அைத அறயும்படி மனிதன் முயற்ச த்தாலும்
அறயமாட்டான்; அைத அறயலாம் என்று
ஞானி எண்ணினாலும் அவனும் அைத
அறந்துெகாள்ளமாட்டான்.

அத்த யாயம் 9
எல்ேலாருக்கும்ஒேரமுடிவு

1 இைவ எல்லாவற்ைறயும் நான்
என்னுைடய மனத ேல வைகயறுக்கும்படிச்
ச ந்த த்ேதன்; நீத மான்களும் ஞானிகளும்,
தங்களுைடய ெசயல்களுடன், ேதவனுைடய
ைகயல் இருக்கறார்கள்; தனக்குமுன்பு
இருக்கறவர்கைளக்ெகாண்டு ஒருவனும்
வருப்ைபயாவது, ெவறுப்ைபயாவது
அறயமாட்டான். 2 எல்ேலாருக்கும் எல்லாம்
ஒேரவ தமாக நடக்கும்; நீத மானுக்கும்
துன்மார்க்கனுக்கும், நல்லகுணமும் சுத்தமும்
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உள்ளவனுக்கும் சுத்தமில்லாதவனுக்கும்,
பலியடுகறவனுக்கும் பலிய டாதவனுக்கும்,
ஒேரவ தமாக நடக்கும்; நல்லவனுக்கு
எப்படிேயா ெபால்லாதவனுக்கும்
அப்படிேய; ஆைணயடுகறவனுக்கும்
ஆைணயடப் பயப்படுக றவனுக்கும்
சமமாக நடக்கும். 3 எல்ேலாருக்கும்
ஒேரவ தமாக நடக்க றது சூரியனுக்குக் கீேழ
நடக்க றெதல்லாவற்றலும்வ ேசஷத்த தீைம
ஆகும்; ஆதலால் மனுமக்களின் இருதயம்
தீைமயனால் நைறந்தருக்க றது; அவர்கள்
உய ேராடிருக்கும் நாள்வைர அவர்களுைடய
இருதயம் ைபத்தயங்ெகாண்டிருந்து, பன்பு
அவர்கள் மரித்து, இறந்தவர்களிடத்த ற்குப்
ேபாக றார்கள். 4 இதற்கு நீங்கலாக
இருக்க றவன் யார்? உய ேராடு இருக்க ற
அைனவரிடத்தலும் நம்ப க்ைக உண்டு;
ெசத்த சங்கத்ைதவ ட உயருள்ள நாய்
ச றப்பானது. 5 உய ேராடிருக்க றவர்கள்
தாங்கள் இறப்பைத அறவார்கேள,
இறந்தவர்கள் ஒன்றும் அறயார்கள்;
இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்ைல,
அவர்கள் ெபயர்கூட மறக்கப்பட்டிருக்க றது.
6 அவர்களுைடய அன்பும், அவர்களுைடய
பைகயும், அவர்களுைடய ெபாறாைமயும்
ஒழிந்துேபானது; சூரியனுக்குக் கீேழ
ெசய்யப்படுக றது ஒன்றலும் அவர்களுக்கு
இனி என்ைறக்கும் பங்குஇல்ைல. 7நீ ேபாய்,
உன்னுைடய ஆகாரத்ைத சந்ேதாஷத்துடன்
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சாப்ப ட்டு, உன்னுைடய த ராட்ைசரசத்ைத
மனமகழ்ச்ச யுடன் குடி; ேதவன் உன்னுைடய
ெசயல்கைள அங்கீகாரம் ெசய்தருக்க றார்.
8 உன்னுைடய ஆைடகைள எப்ெபாழுதும்
ெவள்ைளயாகவும், உன்னுைடய
தைலக்கு எண்ெணய் குைறயாததாகவும்
இருப்பதாக. 9 சூரியனுக்குக்கீேழ
ேதவன் உனக்கு நயமித்தருக்க ற
மாையயான நாட்களிெலல்லாம் நீ ேநச க்க ற
மைனவேயாடு நைலயல்லாத இந்த
வாழ்ைவ அனுபவ ; இந்த ஜீவனுக்குரிய
வாழ்வலும், நீ சூரியனுக்குக்கீேழ
ெசய்க ற ப ரயாசத்தலும் பங்கு இதுேவ.
10 ெசய்யும்படி உன்னுைடய ைகக்கு
ேநரிடுவது எதுேவா, அைத உன்னுைடய
ெபலத்ேதாடு ெசய்; நீ ேபாக ற பாதாளத்த ேல
ெசயல்களும் வத்ைதயும் அறவும் ஞானமும்
இல்ைலேய. 11 நான் தரும்ப க்ெகாண்டு
சூரியனுக்குக் கீேழ பார்த்தது: ஓடுகறதற்கு
ேவகமுள்ளவர்களின் ேவகமும், யுத்தத்த ற்கு
வீரர்களின் வீரம் ேபாதாது; பைழப்ப ற்கு
ஞானமுள்ளவர்களின் ஞானமும் ேபாதாது;
ஐசுவரியம்அைடக றதற்குப்புத்த மான்களின்
புத்தயும் ேபாதாது; தயவு அைடக றதற்கு
அறவல் ேதறனவர்களின் அறவும்
ேபாதாது; அவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
ேநரமும் ேதவச்ெசயலும் ேநரிடேவண்டும்.
12 தன்னுைடய காலத்ைத மனிதன்
அறயான்; மீன்கள் மரண வைலயல்
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அகப்படுவதுேபாலவும், குருவகள்
கண்ணியல் ப டிபடுவதுேபாலவும்,
மனுமக்கள் ெபால்லாத காலத்த ேல
த டீெரன தங்களுக்கு ேநரிடும் ஆபத்தல்
அகப்படுவார்கள்.

மதயீனத்ைதவ டஞானேம ச றந்தது
13 சூரியனுக்குக் கீேழ ஞானமுள்ள

காரியத்ைதயும் பார்த்ேதன்; அது என்னுைடய
பார்ைவக்குப் ெபரிதாகத் ேதான்றனது.
14 ஒரு சறு பட்டணம் இருந்தது, அத ேல
ெகாஞ்ச மனிதர்கள் இருந்தார்கள்; அதற்கு
எத ராக ஒரு ெபரிய ராஜா வந்து, அைத
வைளந்துெகாண்டு,அதற்குஎத ராகப்ெபரிய
முற்றுைகச் சுவைரக் கட்டினான். 15 அத ேல
ஞானமுள்ள ஒரு ஏைழ மனிதன் இருந்தான்;
அவன் தன்னுைடய ஞானத்தனாேல
அந்தப் பட்டணத்ைத வடுவத்தான்;
ஆனாலும் அந்த ஏைழ மனிதைன ஒருவரும்
நைனக்கவல்ைல. 16ஆைகயால் ஏைழயன்
ஞானம் அசட்ைடெசய்யப்பட்டு, அவனுைடய
வார்த்ைதகள் ேகட்கப்படாமற்ேபானாலும்,
ெபலத்ைதவ ட ஞானேம உத்தமம் என்ேறன்.
17 மூடர்கைள ஆளும் அத பதயன்
கூக்குரைலவ ட ஞானிகளுைடய
அைமதயான வார்த்ைதகேள
ேகட்கப்படக்கூடியைவகள். 18 யுத்த
ஆயுதங்கைளவ ட ஞானேம நலம்; பாவயான
ஒருவன்மிகுந்த நன்ைமையக்ெகடுப்பான்.
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அத்த யாயம் 10
ஞானமுள்ளவனும்,ஞானமற்றவனும்

1 ெசத்த ஈக்கள் நறுமணத்
ைதலக்காரனுைடய நறுமணத் ைதலத்ைத
நாற க் ெகட்டுப்ேபாகச்ெசய்யும்;
ஞானத்தலும்மத ப்பலும்ெபயர்ெபற்றவைனச்
ச றய மதயீனமும் அப்படிேய ெசய்யும்.
2 ஞானியன் இருதயம் வலதுைகயலும்,
மூடனின் இருதயேமா இடதுைகயலும்
இருக்கும். 3மூடன்வழிய ேல நடக்க றேபாதும்
மதெகட்டவனாக இருக்க றான்; தான்
மூடெனன்று அவன் எல்ேலாருக்கும்
ெசால்லுகறான். 4 அதபதயன் ேகாபம்
உன்ேமல் எழும்பனால் உன்னுைடய
இடத்ைதவ ட்டு வலகாேத; சாந்தம்* ெபரிய
குற்றங்கைளயும் அமர்த்த ப்ேபாடும். 5 நான்
சூரியனுக்குக்கீேழ பார்த்த ஒரு தீங்கும்
உண்டு, அது அதபதயனிடத்தல் ேதான்றும்
தவேற. 6 மூடர்கள் மகா உயர்ந்த நைலயல்
ைவக்கப்படுக றார்கள்; சீமான்கேளா
தாழ்ந்த நைலயல் உட்கார்ந்தருக்க றார்கள்.
7 ேவைலக்காரர்கள் குதைரகள்ேமல்
ஏற ப்ேபாக றைதயும், ப ரபுக்கள்
ேவைலக்காரர்கள்ேபால் தைரய ேல
நடக்க றைதயும் பார்த்ேதன். 8 படுகுழிைய
ெவட்டுக றவன் அத ேல வழுவான்;

* அத்த யாயம் 10:4 10:4 நீஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது
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அைடப்ைபப் படுங்குகறவைனப் பாம்பு
கடிக்கும். 9 கல்லுகைளப் ெபயர்க்க றவன்
அைவகளால் காயப்படுவான்; மரத்ைதப்
பளக்க றவன் அதனால் அடிபடுவான்.
10இரும்புஆயுதம்மழுங்கலாகஇருக்க,அைத
ஒருவன்தீட்டாமற்ேபானால்,அதக பலத்ைதச்
ெசலவ டேவண்டியதாகும்; ஆைகயால் ஒரு
காரியத்ைதச் ெசவ்ைவயாகச் ெசய்வதற்கு
ஞானேம முக்கயம். 11 தைட ெசய்யப்படாத
பாம்பு கடிக்குேம, ேகாள்ெசால்லுகறவனும்
அதற்கு ஒப்பானவன். 12 ஞானியனுைடய
வாய்ெமாழிகள் தையயுள்ளைவகள்;
மூடனுைடய உதடுகேளா அவைனேய
வழுங்கும். 13 அவன் வாய்ெமாழிகளின்
ஆரம்பம் மதயீனமும், அவனுைடய
வாக்குகளின் முடிவு ெகாடிய ைபத்தயமாக
இருக்கும். 14மூடன்மிகுதயாகப் ேபசுக றான்,
நடக்கப்ேபாக றது இன்னெதன்று
மனிதன் அறயான்; தனக்குப்ப ற்பாடு
நடக்கப்ேபாக றைதஅவனுக்குஅறவப்பவன்
யார்? 15 ஊருக்குப் ேபாகும் வழிைய
மூடன் அறயாததனால், அவன் ெதால்ைல
ஒவ்ெவாருவைரயும் ேசார்வைடயச்ெசய்யும்.
16 ராஜா சறுபள்ைளயுமாக†, ப ரபுக்கள்
அதகாலேம சாப்படுக றவர்களுமாக
இருக்க ற ேதசேம, உனக்கு ஐேயா,
17 ராஜா உயர்ந்த குடிமகனுமாகவும்,

† அத்த யாயம் 10:16 10:16 ேவைலக்காரனாக
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ப ரபுக்கள் ெவறக்கச் சாப்ப டாமல்
ெபலன்ெகாள்ள ஏற்றேவைளயல்
சாப்படுக றவர்களுமாக இருக்க ற ேதசேம,
நீ பாக்கயமுள்ளது. 18மிகுந்த ேசாம்பலினால்
ேமல்தளம் பழுதாகும்; ைககளின்
அசட்ைடயனால் வீடு ஒழுகும். 19 வருந்து
சந்ேதாஷத்துக்ெகன்று ெசய்யப்படும்;
த ராட்ைசரசம் உயருள்ேளாைரக்
களிப்பாக்கும்; பணேமா எல்லாவற்றற்கும்
உதவும். 20 ராஜாைவ உன்னுைடய
மனதலும் இகழாேத, ஐசுவரியவாைன
உன்னுைடய படுக்ைகயலும் இகழாேத;
ஆகாயத்துப்பறைவ அந்த சத்தத்ைதக்
ெகாண்டுேபாகும், இறக்ைககள் உள்ளைவ
அந்தெசய்தையஅறவக்கும்.

அத்த யாயம் 11
தண்ணீரின்ேமல்ஆகாரம்

1 உன்னுைடய ஆகாரத்ைதத் தண்ணீர்கள்*
மூலமாக அனுப்பு†; அேநக நாட்களுக்குப்
பன்பு அதன் பலைனக் காண்பாய்.
2 ஏழுேபருக்கும் எட்டுேபருக்கும்
பங்க ட்டுக்ெகாடு; பூமியன்ேமல்
என்ன ஆபத்து ேநரிடுேமா உனக்குத்
ெதரியாது. 3 ேமகங்கள் நைறந்தருந்தால்
மைழையப் பூமியன்ேமல் ெபாழியும்;

* அத்த யாயம்11:1 11:1கடல்மார்க்கமாக † அத்த யாயம்
11:1 11:1 தயவுள்ளவனாயரு
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மரமானது ெதற்ேக வழுந்தாலும் வடக்ேக
வழுந்தாலும், வழுந்த இடத்த ேலேய மரம்
க டக்கும். 4 காற்ைறக் கவனிக்க றவன்
வைதக்கமாட்டான்; ேமகங்கைளக்
கவனிக்க றவன் அறுக்கமாட்டான்.
5 ஆவயன்‡ வழி இன்னெதன்றும்,
கர்ப்பவதயன் வயற்றல் எலும்புகள்
உருவாகும் வதம் இன்னெதன்றும்
நீ அறயாமல் இருக்கறதுேபாலேவ,
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்க ற ேதவனுைடய
ெசயல்கைளயும் நீ அற ந்துெகாள்வதல்ைல.
6 காைலய ேல உன்னுைடய வைதைய
வைத; மாைலய ேல உன்னுைடய ைகைய
ெநக ழவ டாேத; அதுேவா, இதுேவா, எது
வாய்க்குேமா என்றும், இரண்டும் சரியாகப்
பயன்படுேமா என்றும்நீஅறயமாட்டாய்.
வாலிபத்த ேல உன்னுைடய சுபாவத்ைத

நைன
7 ெவளிச்சம் இன்பமும், சூரியைனக்

காண்பது கண்களுக்கு வருப்பமாகவும்
இருக்கும். 8 மனிதன் அேநக வருடங்கள்
வாழ்ந்து, அைவகளிெலல்லாம் மக ழ்ச்ச யாக
இருந்தாலும், அவனுைடய இருளின்
நாட்கைளயும்நைனக்கேவண்டும்;அைவகள்
அேநகமாக இருக்கும்; வந்து நடப்பெதல்லாம்
மாையேய. 9 வாலிபேன! உன்னுைடய
இளைமய ேல சந்ேதாஷப்படு, உன்னுைடய

‡ அத்த யாயம் 11:5 11:5 காற்று
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வாலிப நாட்களிேல உன்னுைடய இருதயம்
உன்ைன மகழ்ச்ச யாக்கட்டும்; உன்னுைடய
ெநஞ்சன் வழிகளிலும், உன்னுைடய
கண்ணின் காட்ச களிலும் நட; ஆனாலும்
இைவெயல்லாவற்ற க்காகவும் ேதவன்
உன்ைன நயாயத்த ேல ெகாண்டுவந்து
நறுத்துவார் என்று அறந்துெகாள்.
10 நீ உன்னுைடய இருதயத்தலிருந்து
ேகாபத்ைதயும், உன்னுைடய சரீரத்தலிருந்து
தீங்ைகயும் நீக்க ப்ேபாடு; இளவயதும்
வாலிபமும்மாையேய.

அத்த யாயம் 12

காரியத்தன்முடிவு
1 நீ உன்னுைடய வாலிப நாட்களில்

உன்ைனப் பைடத்தவைர நைன;
தீங்குநாட்கள் வராததற்குமுன்னும்,
எனக்குப் ப ரியமானைவகளல்ல என்று நீ
ெசால்லும் வருடங்கள் ேசராததற்குமுன்னும்.,
2 சூரியனும், ெவளிச்சமும், சந்த ரனும்,
நட்சத்த ரங்களும்,இருளாகாமல்இருப்பதற்கு
முன்னும், 3 மைழக்குப்பன் ேமகங்கள்
தரும்பத்தரும்ப வராததற்குமுன்னும்,
வீட்டுக் காவலாளிகள் தள்ளாடி,
ெபலசாலிகள் கூனிப்ேபாய், எந்த ரம்
அைரக்க றவர்கள் ெகாஞ்சமானதால் ஓய்ந்து,
ஜன்னல் வழியாகப் பார்க்க றவர்கள்
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இருண்டுேபாக றதற்குமுன்னும், 4 * எந்த ர
சத்தம் நன்றதனால் ெதருவாசலின்
கதவுகள் அைடபட்டு, குருவயன்
சத்தத்த ற்கும் எழுந்தருக்கேவண்டியதாக ,
இைசக்கும் ெபண்கெளல்லாம் உணர்வு
இழப்பதற்குமுன்னும், 5 ேமட்டுக்காக
த கல் உண்டாக , வழிய ேல
பயங்கள் ேதான்ற , வாதுைமமரம்
பூப்பூத்து, ெவட்டுக்களியும் பாரமாக ,
வாழ்வதற்கான ஆைச அற்றுப்ேபாகாததற்கு
முன்னும், மனிதன் தன்னுைடய
ந த்தய வீட்டிற்குப் ேபாக றதனாேல,
துக்கங்ெகாண்டாடுக றவர்கள் வீதய ேல
த ரியாததற்குமுன்னும், 6 ெவள்ளிக்கயறு
கட்டுவ ட்டு, ெபாற்கண்ணி நசுங்க ,
ஊற்றன் அருேக சால் உைடந்து,
துரவண்ைடயல் உருைள ெநாறுங்க ,
7 இந்தவதமாக மண்ணானது தான்
முன் இருந்த பூமிக்குத் தரும்ப , ஆவ
தன்ைனத்தந்த ேதவனிடத்த ற்கு மறுபடியும்
ேபாகாததற்குமுன்னும், அவைர உன்னுைடய
வாலிபப்ப ராயத்த ேல நைன. 8 மாைய
மாைய, எல்லாம் மாைய என்று ப ரசங்க
ெசால்லுகறான். 9 ேமலும், ப ரசங்க
ஞானவானாயருந்தபடியால், அவன்

* அத்த யாயம் 12:4 12:4எப ேரய வார்த்ைத இதற்கு பல
அர்த்தங்கள் ெகாடுக்க றது. இது சுடு காட்டில் நடக்க ற
காரியத்ைதகுறக்கலாம்,மரணத்தல்சரீரெசயல்கள்ஓய்ந்து
ேபாய்வடுகறது
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மக்களுக்கு அறைவப் ேபாத த்து,
கவனமாகக் ேகட்டு ஆராய்ந்து,
அேநகம் நீத ெமாழிகைளச் ேசர்த்து
எழுதனான். 10 இதமான வார்த்ைதகைளக்
கண்டுபடிக்க ப ரசங்க வைகேதடினான்;
எழுதன வாக்கயங்கள் ெசவ்ைவயும்
சத்தயமுமானைவகள். 11 ஞானிகளின்
வாக்கயங்கள் தாற்றுக்ேகால்கள்ேபாலவும்
சங்கத்தைலவர்களால் அைறயப்பட்ட
ஆணிகள்ேபாலவும் இருக்க றது; அைவகள்
ஒேர ேமய்ப்பனால்† அளிக்கப்பட்டது.
12 என் மகேன! இைவகளினாேல
புத்தயைடவாயாக; அேநகம் புத்தகங்கைள
உண்டாக்குகறதற்கு முடிவல்ைல; அதக
படிப்பு உடலுக்கு இைளப்பு. 13 காரியத்தன்
முடிைவக் ேகட்ேபாமாக, ேதவனுக்குப்
பயந்து, அவர் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்;
எல்லா மனிதர்கள்ேமலும் வழுந்த கடைம
இதுேவ. 14 ஒவ்ெவாரு க ரிையையயும்,
மைறவான ஒவ்ெவாரு காரியத்ைதயும்,
நன்ைமயானாலும் தீைமயானாலும், ேதவன்
நயாயத்த ேலெகாண்டுவருவார்.

† அத்த யாயம் 12:11 12:11 ேதவன்அல்லதுசாெலாேமான்
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