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పసంగి
గంథకర
ఈ పుసత్కంలో నేరుగా రచయిత పేరు కనిపించదు. 1:1

లో రచయిత తనను “కొహెలెల్’’ (ఉపదేశకుడు) అనే పేరులో
పరిచయం చేసుకునాన్డు. ముందుకుపోయి తనను “దావీదు
కుమారుడు, యెరూషలేము రాజు’’ అని చెపుప్కునాన్డు.
“యెరూషలేములో నాకు ముందునన్ వారందరిలోకి అధిక జాఞ్ నం
సంపాదించిన వాడిని’’ అని తన గురించి వివరించాడు. తాను
అనేక సామెతలు సేకరించినటుట్ చెపుప్కునాన్డు (1:1, 16;
12:19). యెరుషలేము నగరంలో ఇశాయేలు రాజయ్ం అంతటి నా
పరిపాలించిన దావీదు కుమారుడు సొలోమోను ఒకక్డే (1:12).
ఈ గంథ కర సొలోమోను అని సూచించే వచనాలు ఇందులో
చాలా ఉనాన్యి. సొలొమోను మరణం తరువాత వేరొక వయ్కి
రాసి ఉంటాడు, అనిపించే సందరాభ్నుసార న ఆధారాలు కొనిన్
ఉనాన్యి.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు 970 - 930
పసంగి గంథానిన్ సొలొమోను పాలన అంతంలోరాసి ఉండవచుచ్.

యెరుషలేములోఈ గంథం రాసినటుల్ ఉంది.
సీవ్కర
పాచీన ఇశాయేలీయులు, బిలు పాఠకులందరూ.
పయోజనం
ఈగంథంలోమనకొకగొపప్హెచచ్రికఉంది. ఒక గురి, వభకిలేని

జీవితం వయ్రథ్ం; అనవసరంగా గాలిని పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచిన
దానిలో సమానం. మనం సుఖభోగాలను, సిరిసంపదలను,
సృజనాతమ్క కారయ్కలాపాలను, జాఞ్ నానిన్, లేక విషయ వాంఛలను
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కోరి వాటి వెంటబడితే జీవితాంతంలో మన జీవితమంతా వయ్రథ్ం
చేసుకునాన్మని అరధ్మవుతుంది. దేవుడే గురిగా కలిగిన జీవితం
దావ్రానేదానికి ఒక అరధ్మంటూ వసుత్ ంది.

ముఖాయ్ంశం
దేవుడు తపప్ మిగతాదంతా వయ్రథ్మే

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1-11
2. జీవితంలో అనేక అంశాలు వయ్రథ్ం— 1:12-5:7
3. దేవుని భయం— 5:8-12:8
4. చివరి తీరామ్నం— 12:9-14

మానవ జఞ్నం వయ్రథ్ం
1యెరూషలేమును పరిపాలించే రాజు, దావీదు కొడుకూ అయిన

పసంగి మాటలు. 2పొగమంచులో ఆవిరిలాగా, గాలి కదలిక లాగా
పతిదీ మాయ పోతునన్దని పసంగి చెబుతునాన్డు. అది అనేక
పశన్లు రేకెతిత్సుత్ నన్ది.

3 సూరుయ్ని కింద* మానవులు పడే కషట్ం వలన వారికేం
లాభం? 4 ఒక తరం గతించిపోతుంటే ఇంకో తరం వసూత్ ఉంది.
భూమి మాతం ఎపుప్డూ సిథ్రంగా నిలిచి ఉంది. 5 సూరుయ్డు
ఉదయిసాత్ డు, అసత్మిసాత్ డు. మళీళ్ ఉదయించాలిస్న సథ్లం
చేరడానికి తవ్రపడతాడు.

6గాలి ద ణ దికుక్కు వీచి మళీళ్ ఉతత్ర దికుక్కు తిరుగుతుంది.
అలా తన దారిలో మళీళ్ మళీళ్ వీసూత్ తిరిగి వసుత్ నన్ది. 7 నదులనీన్
సముదంలోకే వెళత్ నాన్యిగానీఅది ఎపప్టికీ నిండడం లేదు. నదుల
నీరంతాఅవిఎకక్డనుండిపారుతూవసుత్ నాన్యోఅకక్డికేవెళిల్ తిరిగి
సముదంలోకి వెళత్ నాన్యి.

* 1:3 1:3 సూరుయ్ని కింద భూమి న
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8 మధయ్లో విశాంతి లేకుండా అనీన్ అలసటతోనే
జరిగిపోతునాన్యి. మానవులు దానిన్ వివరించలేరు. చూసే వాటి
విషయంలో కంటికి తృపిత్ కలగడం లేదు. వినే వాటి విషయంలో
చెవికి తృపిత్ కలగడం లేదు. 9 ఇంతవరకూ ఉనన్దే ముందు కూడా
ఉంటుంది. ఇంతవరకూ జరిగిందే ఇక ముందూ జరుగుతుంది. ఇది
కొతత్ది అని చెపప్దగినది సూరుయ్ని కింద ఏదీ లేదు. 10 ఇది కొతత్ది
అని దేని గురిం నా ఎవ నాచెపిప్నాఅది కూడాచాలాకాలం నుండీ
ఉనన్దే. 11 మన పూరివ్కులు మన జాఞ్ పకంలో ఉండరు, ఇపుప్డు
ఉనన్వారి జాఞ్ పకం తరవాత వచేచ్ వారికి కలగదు.

12బోధకుణిణ్ అయిననేనుయెరూషలేములోఇశాయేలీయులమీద
రాజుగా ఉనాన్ను. 13 ఆకాశం కింద జరుగుతునన్ దానిన్ తెలివిగా
వెతికి గహించడం నామనసుస్ నిలిపాను. మానవులు నేరుచ్కోవడం
కోసం దేవుడు వారికి ఏరాప్టు చేసిన పనిచాలా కషట్ంతో నిండి ఉంది.

14 సూరుయ్ని కింద జరుగుతునన్ వాటనిన్టినీ నేను చూశాను.
ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి పయాస పడినటుట్ అవనీన్ పయోజనం
లేనివే. 15 వంకరగా ఉనన్ది చకక్బడదు. కనిపించనిది లెకక్లోకి
రాదు. 16 “యెరూషలేములో నాకంటే ముందునన్ వారందరి కంటే
నేను అధిక జాఞ్ నం సంపాదించాను, సంపూరణ్ న జాఞ్ నానీన్ విదయ్నీ
నేను నేరుచ్కునాన్ను” అని నామనసుస్లో అనుకునాన్ను. 17కాబటిట్
జాఞ్ నం, వెరితనం, బుదిధ్హీనత, వీటిని గహించడానికి కషట్పడాడ్ ను.
కానీ ఇది కూడా ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి పయాసపడడమే అని
తెలుసుకునాన్ను.

18 విసాత్ ర న జాఞ్ నారజ్నలో విసాత్ ర న దుఃఖం ఉంది. ఎకుక్వ
తెలివి సంపాదించిన వారికి ఎకుక్వ బాధ కలుగుతుంది.

2
ఆనందం, సంపద అనీన్ వయ్రథ్ం



పసంగి 2:1 iv పసంగి 2:10

1 “అపుప్డు, నినున్ సంతోషం చేత పరీ సాత్ ను, నువువ్ మేలును
రుచి చూడు” అని నేను నా హృదయంతో చెపుప్కునాన్ను. అయితే
అదికూడావయ్రథ్పయతన్మేఅయియ్ంది. 2నవువ్తో,నువువ్వెరిదానివి
అనీ సంతోషంతో, నీవలనలాభం లేదు అనీ అనాన్ను. 3నామనసుస్
ఇంకా జాఞ్ నానిన్ కోరుకుంటుండగా ఆకాశం కింద మానవులు తమ
జీవితంలో ఏమి చేసేత్ మేలు పొందుతారో చూదాద్ మని, దా రసంతో
నా శరీరానిన్ సంతోషపరచుకొంటాను, బుదిధ్హీనత వలన ఏ నా
పయోజనం ఉంటుందేమోఅని ఆలోచించాను.

4 నేను గొపప్ గొపప్ పనులు చేశాను. నా కోసం ఇళ ళ్
కటిట్ంచుకునాన్ను, దాకష్తోటలు నాటించుకునాన్ను. 5 తోటలు,
ఉదాయ్నవనాలను వేయించి వాటిలో పలు రకాల పండల్ చెటుల్
నాటించాను. 6 ఆ చెటల్కు నీటి కోసం నేను చెరువులు తవివ్ంచాను.
7 ఆడ, మగ పనివారిని నియమించుకునాన్ను. దాసులుగానే నా
ఇంటోల్ పుటిట్నవారు నాకు ఉనాన్రు. యెరూషలేములో నాకు ముందు
ఉనన్వారందరికంటే ఎకుక్వగాపశువులు,గొరెమేకలమందలు నేను
సంపాదించుకునాన్ను.

8 నా కోసం వెండి బంగారాలను, వివిధ దేశాల
రాజులకు, సంసాథ్ నాల అధిపతులకు ఉండేటంత సంపదను
సమకూరుచ్కునాన్ను. గాయకులనూ గాయకురాళళ్నీ, మనుషులు
కోరేవాటనిన్టినీ సంపాదించుకుని అనేకమంది సీలనూ*
ఉంచుకునాన్ను. 9 నాకు ముందు యెరూషలేములో ఉనన్
వారందరికంటే గొపప్వాణిణ్ , ఆసిత్పరుణిణ్ అయాయ్ను. నా జాఞ్ నం
ననున్ నడిపిసూత్ నే ఉంది.

10 నా కళ ళ్ చూడాలని ఆశపడిన వాటిని చూడకుండా నేను
అడుడ్ చెపప్లేదు.

నాహృదయంనా పనులనిన్టిని బటిట్ సంతోషించింది.

* 2:8 2:8 సీలనూ సంగీత వాయిదయ్లు
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అందుకే సంతోషాలను అనుభవించకుండా నేను నా
హృదయానిన్ నిరబ్ంధించలేదు.

ఇదే నా పనులనిన్టి వలన నాకు దొరికిన భాగయ్ం.
11అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్టినీ,వాటికోసం నేను పడిన
బాధ అంతటినీ గమనించి చూసేత్

అవనీన్ నిషప్ర్యోజనంగా, ఒకడు గాలి కోసం
పయాసపడినటుట్ గా కనిపించింది.

సూరుయ్ని కింద పయోజనకర నది ఏదీ లేనటుట్ నాకు
కనిపించింది.

జాఞ్ నులు, అజాఞ్ నులు అందరూ
12 తరువాత రాబోయే రాజు, ఇపప్టిదాకా జరిగిన దానికంటే
ఎకుక్వ ఏం చేయగలడు? అనుకుని,

నేను జాఞ్ నానిన్, వెరితనానిన్, బుదిధ్హీనతను గురించి
ఆలోచించడం పారంభించాను.

13 అపుప్డు చీకటి కంటే వెలుగెంత పయోజనకరమో
బుదిధ్హీనత కంటే జాఞ్ నం అంత పయోజనకరం అని నేను
తెలుసుకునాన్ను.

14జాఞ్ ని కళ ళ్ అతని తలలోఉనాన్యి. బుదిధ్హీనుడు చీకటిలో
నడుసాత్ డు.

అయినాఅందరి గమయ్ం ఒకక్టే అని నేను గహించాను.
15 కాబటిట్ బుదిధ్హీనుడికి జరిగేదే నాకూ జరుగుతుంది, మరి
నేను ఇంత జాఞ్ నం ఎందుకు సంపాదించాను

అని నా హృదయంలో అనుకునాన్ను. కాబటిట్ ఇదీ
నిషప్ర్యోజనమే.

16బుదిధ్హీనులకు జరిగినటేట్ జాఞ్ నులను కూడా ఎవరూ జాఞ్ పకం
ఉంచుకోరు. రాబోయేరోజులోల్ వారందరినీమరిచ్పోతారు.

బుదిధ్హీనుడు ఎలా చనిపోతాడో, జాఞ్ ని కూడా అలాగే
చనిపోతాడు.
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17ఇదంతాచూసేత్ సూరుయ్ని కింద జరిగేదంతాననున్ కుంగదీసింది.
అంతా నిషప్ర్యోజనంగా, ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి బాధ
పడినటుట్ గా కనిపించింది. నాకు జీవితంమీద అసహయ్ం వేసింది.

వయ్రథ్ న పయాస
18 సూరుయ్ని కింద నేను ఎంతో బాధపడి సాధించిన వాటనిన్టినీ

నా తరవాత వచేచ్వాడికి విడిచిపెటాట్ లని గహించి నేను వాటిని
అసహియ్ంచుకునాన్ను. 19 వాడు తెలి నవాడో, బుదిధ్హీనుడో
ఎవరికి తెలుసు? అయితే సూరుయ్ని కింద నేను బాధతో, జాఞ్ నంతో
సంపాదించినదంతా వాడి అధికారం కిందకు వెళత్ ంది. ఇదీ
నిషప్ర్యోజనమే. 20కాబటిట్ సూరుయ్ని కింద నేను పడిన కషట్మంతటి
విషయంలో నేను నిసప్ హ చెందాను.

21 ఒకడు జాఞ్ నంతో, తెలివితో, పుణయ్ంతో కషట్పడి ఒక పని
చేసాత్ డు. అయితే అతడు దాని కోసం పని చేయని వేరొకడికి దానిన్
విడిచిపెటిట్ వెళాళ్లిస్ వసుత్ నన్ది. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనంగా, గొపప్
విషాదంగా ఉంది. 22 సూరుయ్ని కింద మానవుడు పడే కషాట్ నికీ
చేసే పనులకూ అతడికేం దొరుకుతునన్ది? 23 అతడు రోజులో
చేసే పనులనీన్ కషట్ంతో, వతిత్డితో నిండి ఉనాన్యి. కాబటిట్ రాతి
పూట కూడా అతడి మనసుస్కు నెమమ్ది దొరకదు. ఇది కూడా
నిషప్ర్యోజనమే.

24అనన్పానాలు పుచుచ్కోవడం కంటే, తన కషట్ంతో సంపాదించిన
దానితో తృపిత్ చెందడం కంటే మానవునికి శేషట్ ంది లేదు. అది
దేవుని వలల్నే కలుగుతుందని నేను గహించాను. 25 ఆయన
అనుమతి లేకుండా భోజనం చేయడం, సంతోషించడం ఎవరికి
సాధయ్ం? 26 ఎందుకంటే ఎవ తే దేవుణిణ్ సంతోషింప జేసాత్ రో వాడికి
దేవుడు జాఞ్ నం, తెలివి, ఆనందం ఇసాత్ డు. అయితే తనకిషట్ న
వాడికి ఇవవ్డానికి కషట్పడి పోగుచేసే పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి
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అపప్గిసాత్ డు. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనం, ఒకడు గాలి కోసం
పయాసపడినటుట్ గా ఉంది.

3
పతిదానికి సమయం

1 ఆకాశం కింద పతి పయతాన్నికీ పతి ఉదేద్శానికీ ఒక సమయం
ఉంది.

2 పుటట్డానికీ, చనిపోడానికీ నాటడానికీ, నాటిన దానిన్
పెరకడానికీ

3చంపడానికీ, సవ్సథ్పరచడానికీ కూలదోయడానికీ, కటట్డానికీ
4 ఏడవడానికీ, నవవ్డానికీ, దుఃఖించడానికీ, నాటయ్ం
చేయడానికీ

5 రాళల్ను పారవేయడానికీ, వాటిని పోగు చేయడానికీ ఎదుటి
వారిని కౌగలించుకోడానికీ,మానడానికీ

6 వసుత్ వులను వెదకడానికీ, పోగొటుట్ కోడానికీ దాచుకోడానికీ,
పారవేయడానికీ

7 వసాలను చింపడానికీ, కుటట్డానికీ మౌనం వహించడానికీ,
మాటలాడడానికీ

8 పేమించడానికీ, దేవ్షించడానికీ యుదధ్ం చేయడానికీ, సంధి
చేసుకోడానికీ ఇలా పతిదానికీ ఒక సమయం ఉంది.

9 కషట్పడి పని చేసిన వారికి దాని వలన వచిచ్న లాభమేముంది?
10 మానవులు చేయడానికి దేవుడు వారికి ఇచిచ్న పని ఏమిటో

నేను చూశాను.
11 దేవుడు పతి దానినీ దాని కాలానికి సరిపడినటుట్ గా చేశాడు.

ఆయన నితయ్ న జాఞ్ నానిన్ మానవుల హృదయాలోల్ ఉంచాడు.
దేవుని కారాయ్లను మొదటి నుండి చివరి వరకూ పూరిగా
గహించడానికి అదిచాలదు.

12 కాబటిట్ మానవులకు బతికినంత కాలం సంతోషంగా, మంచి
జరిగిసూత్ ఉండడం కంటే శేషఠ్ నదేదీ లేదని నేను గహించాను.
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13 పతి ఒకక్రూ అనన్పానాలు పుచుచ్కుంటూ తన కషాట్ రిజ్తానిన్
అనుభవించడం దేవుడిచేచ్ బహ మానమేఅని కూడా గహించాను.

14 దేవుడు చేసే పనులనీన్ నితయ్ నవి అని నాకు తెలుసు.
దానికి మరి దేనినీ కలపలేము, దానినుండి దేనినీ తీయలేము.
మానవులు తనలో భయభకులు కలిగి ఉండాలని దేవుడేఈ విధంగా
నియమించాడు.

15 గతంలో జరిగిందే ఇపుప్డూ జరుగుతుంది. తరవాత
జరగబోయేది కూడా ఇంతకు ముందు జరిగిందే.

మానవులు మరమ్ న సంగతులు వెదికేలా దేవుడు చేసాత్ డు.

సమసత్ జీవం వయ్రథ్ం
16 అంతేగాక ఈ లోకంలో నాయ్యతీరుప్ జరిగించే సథ్లాలోల్ , నీతి

ఉండాలిస్న సథ్లాలోల్ నాకు దుషట్తవ్ం కనిపించింది. 17 “మంచివారికీ
చెడడ్వారికీ వారి పతి పయతాన్నికీ, పనికీ తగిన సమయంలో దేవుడే
తీరుప్ తీరుసాత్ డు” అనినాహృదయంలో అనుకునాన్ను.

18 తాము జంతువులాల్ టి వారని మానవులు తెలుసుకోవాలని
దేవుడు అలా చేసుత్ నాన్డని నేను అనుకునాన్ను.

19 ఎందుకంటే జంతువులకు జరుగుతునన్టేట్ మనుషులకీ
జరుగుతూ ఉంది. ఇదద్రి గతీ ఒకక్టే. జంతువులు చనిపోతాయి,
మనుషులూ చనిపోతారు. జీవులనిన్టికీ ఒకక్టే పాణం. జంతువుల
కంటే మనుషులకు ఎకుక్వేమీ లేదు. అంతా ఆవిరిలాగా
నిషప్ర్యోజనం కదా!

20అంతా ఒకక్ చోటికే వెళతారు. అంతా మటిట్లోనుండి పుటిట్ంది,
ఆమటిట్లోకే తిరిగి పోతుంది.

21 మనుషుల ఆతమ్ పరలోకానికి ఎకిక్పోతుందనీ జంతువుల
పాణం భూమిలోకి దిగిపోతుందనీ ఎవరికి తెలుసు? 22మనిషికి తన
తరువాత ఏం జరగబోతునన్దో చూపించడానికి వారిని తిరిగి వెనకిక్
తెచేచ్వాడు ఎవరునాన్రు? కాబటిట్ వారు తమ పనిలో సంతోషించడం
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కంటే శేషట్ ంది వారికేమీ లేదని నేను తెలుసుకునాన్ను. అదే వారు
చేయవలసింది.

4
1 ఆ తరవాత సూరుయ్ని కింద జరుగుతునన్ వివిధ రకాల

అనాయ్యాలను గురించి నేను ఆలోచించాను. బాధలు పడేవారు
కనీన్రు కారుసుత్ నాన్రు. వారికి ఆదరణ లేదు. వారిని అణచి
వేసే వారు బలవంతులు కాబటిట్ వారిని ఆదరించేవారెవరూ లేరు.
2కాబటిట్ ఇపుప్డు జీవిసుత్ నన్వారి కంటే గతించిపోయినవారేధనుయ్లు
అనుకునాన్ను. 3ఇంకాపుటట్నివారు సూరుయ్ని కింద జరుగుతునన్ఈ
అకమాలను చూడలేదు కాబటిట్ ఈ ఇదద్రి కంటే వారు ఇంకా ధనుయ్లు
అనుకునాన్ను.

జాఞ్ నుల, అజాఞ్ నుల కషట్ం
4 కషట్ంతో, పుణయ్ంగా చేసే పతి పనీ వేరొకరి అసూయకి కారణం

అవుతునన్దని నేను చూశాను. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనంగా, ఒకడు
గాలిని పటుట్ కోడానికి చేసే పయతన్ంలాగాఉంది. 5బుదిధ్హీనుడు పని
చేయకుండా చేతులు ముడుచుకుని కూరోచ్వడం వలల్ తనను తనే
నాశనం చేసుకుంటునాన్డు.* 6 రెండు చేతులతో కషట్ం, గాలి కోసం
పయతాన్లు చేసేకంటే ఒక చేతిలో నెమమ్ది కలిగి ఉండడం మంచిది.

7 నేను ఆలోచిసుత్ నన్పుడు సూరుయ్ని కింద నిషప్ర్యోజన ంది
ఇంకొకటి కనిపించింది.

8ఒకడు ఒంటరిగా ఉనాన్డు.
అతనికి జతగాడు గాని, కొడుకు గాని,సోదరుడు గాని లేడు.
అయినాఅతడు ఎపుప్డూ కషట్పడుతూనే ఉంటాడు.
ఐశవ్రయ్ం అతనికి తృపిత్ కలిగించదు.
సుఖమనేది లేకుండా ఎవరి కోసం ఇంత కషట్పడుతునాన్ను
అనుకుంటాడు.

* 4:5 4:5తననుతనేనాశనంచేసుకుంటునాన్డు. తనసవ్ంత శరీరానేన్తినాలిస్వసుత్ ంది
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ఇది కూడా ఆవిరిలాగా నిషప్ర్యోజనం, విచారకరం.
9ఇదద్రు కషట్పడితే ఇదద్రికీ మంచి జరుగుతుంది.
కాబటిట్ ఒంటరిగా కంటే ఇదద్రు కలిసి ఉండడం మంచిది.
10ఒకడు కింద పడినామరొకడు లేపుతాడు.
అయితే ఒకక్డే ఉంటే అతడు పడినపుప్డు లేపేవాడు
లేనందువలన అతనికి కషట్మేమిగులుతుంది.

11 ఇదద్రు కలిసి పండుకొంటే వారికి వెచచ్గా ఉంటుంది. ఒకక్డే
ఉంటే వీలు కాదు కదా!

12ఒంటరిగా ఉనన్వాణిణ్ పడదోయడం తేలిక.
అయితే ఇదద్రు కలిసి ఉంటే తమ దాడిని ఎదురోక్గలరు.
మూడు పేటలతాడు తవ్రగా తెగిపోదు గదా?

13 మంచి హెచచ్రికలు వినడానికి ఇషట్ం లేని మూరుఖ్ న
ముసలి రాజుకంటే జాఞ్ నవంతు న ఒక చినన్ పిలల్వాడు శేషుఠ్ డు.
14 అలాంటివాడు తన దేశంలో బీదవాడుగా పుటిట్నా, చెరసాలలో
ఉనాన్ రాజుగా పటాట్ భిషేకం పొందుతాడు. 15 సూరుయ్ని కింద
జీవిసూత్ తిరిగే వారంతా చనిపోయిన రాజుకు బదులు రా న ఆ
చినన్వాని పకష్ం వహిసాత్ రని నేను గహించాను. 16 పతి ఒకక్రూ
అతనికి విధేయత చూపడానికి వసాత్ రు. అయితే ఆ తరవాత
వారిలో అనేకమంది అతని ఇషట్ం చూపరు. నిజానికి ఇది కూడా
నిషప్ర్యోజనమే, ఒకడు గాలిని పటుట్ కోడానికి పయతిన్ంచినటేట్ .

5
పమాణాల వయ్రధ్త

1 నీవు దేవుని మందిరానికి వెళేళ్టపుప్డు నీ పవరన జాగతత్గా
చూసుకో. తాము చేసే పనులు దురామ్రగ్ నవని తెలుసుకోకుండా
బుదిధ్హీనులాల్ గా బలులు అరిప్ంచడం కంటే దానికి దగగ్రగా వెళిల్
మాటలు వినడం మంచిది.
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2 దేవుని సనిన్ధిలో అనాలోచితంగా మాటాల్ డడానికి తవ్రపడక
నీ నోటిని కాచుకో.

దేవుడు ఆకాశంలో ఉనాన్డు, నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు,
కాబటిట్ నీమాటలు తకుక్వగా ఉండాలి.
3విసాత్ ర న పనులు, చింతల వలన చెడడ్ కలలు వసాత్ యి.
ఎకుక్వమాటలు పలికేవాడు ఎకుక్వమూరఖ్ంగా పలుకుతాడు.

4 నీవు దేవునికి మొకుక్బడి చేసుకుంటే దానిన్ తవ్రగా చెలిల్ంచు.
మూరుఖ్ ల విషయంలో ఆయన సంతోషించడు. 5 నీవు మొకుక్కునన్
దానిన్ చెలిల్ంచు. మొకుక్కుని చెలిల్ంచకపోవడం కంటే అసలు
మొకుక్కోకపోవడం మంచిది.

6 నీ శరీరం పాపంలో పడేలా చేసేటంతగా నీ నోటిని
మాటాల్ డనీయకు. “ఆ మొకుక్బడి పొరపాటుగా చేశాను” అని
యాజకునితో చెపప్వదుద్ . నీ మాటలతో దేవునికి కోపం తెపిప్ంచి
ఎందుకు నషట్పోతావు? 7 ఎకుక్వ కలలతో, మాటలతో పయోజనం
లేదు. నీ వరకూ నువువ్ దేవునిలో భయభకులు కలిగి ఉండు.

సంపదులు వయ్రథ్ం
8 ఒక రాజయ్ంలో బీదవారిని బాధించడం, ధరామ్నిన్, నాయ్యానిన్

బలవంతంగా అణచివేయడం నీకు కనిపిసేత్ ఆశచ్రయ్పోవదుద్ .
అధికారంలో ఉనన్వారికంటే ఎకుక్వ అధికారం గలవారునాన్రు.
వారందరి న ఇంకా ఎకుక్వ అధికారం గలవాడు ఉనాన్డు. 9 ఏ
దేశంలో రాజు భూమి గురించి శదధ్ వహిసాత్ డో ఆ దేశానికి అనిన్
విషయాలోల్ మంచి జరుగుతుంది.

10డబుబ్ కోరుకునే వాడికి ఆ డబుబ్తో తృపిత్ కలగదు.
ఐశవ్రయ్ం కోరుకునేవాడు ఇంకా ఎకుక్వ ఆసిత్ని కోరుకుంటాడు.
ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే.
11ఆసిత్ ఎకుక్ తేదానిన్దోచుకునేవారు కూడాఎకుక్వవుతారు.
కేవలం కళళ్తో చూడడం తపప్ ఆసిత్పరుడికి తన ఆసిత్ వలన
పయోజనం ఏముంది?
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12 కషట్జీవులు కొంచెమే తినినాహాయిగానిదపోతారు.
అయితేఐశవ్రయ్వంతులు తమ ధనసమృధిథ్ వలన నిదపోలేరు.

13సూరుయ్ని కింద మనసుస్కు బాధ కలిగించేది ఒకటి చూశాను.
అదేమంటేఆసిత్పరుడు తన ఆసిత్నిదాచుకోవడం అతనికే నషట్ం
తెచిచ్పెడుతుంది.

14అతడు దురదృషట్వశాతూత్ తన ఆసిత్ని పోగొటుట్ కుంటే అతని
కొడుకు చేతిలో ఏమీ లేనివాడు అవుతాడు.

15వాడు ఏ విధంగా తలిల్ గరభ్ం నుండి వచాచ్డో ఆ విధంగానే,
దిగంబరిగా వెళిళ్పోతాడు.

తాను పని చేసి సంపాదించినా దేనినీ చేతపటుట్ కుని పోలేడు.
16 ఎలా వచాచ్డో అలాగే వెళిళ్పోతాడు. గాలిని పటుట్ కోడానికి
పయతిన్ంచడం వలన లాభమేమిటి?

17 ఇది కూడా మనసుస్కు బాధ కలిగించేదే. తన జీవితమంతా
అతడు చీకటిలోభోజనం చేసాత్ డు.

అతడు రోగంతో, ఆగహంతో నిసప్ హలో గడుపుతాడు.
18 నేను చూసిన దానిలో కోరదగినది, మంచిది ఏంటంటే, ఒకడు

దేవుడు తనకు నియమించిన జీవితమంతా తన కషాట్ రిజ్తంతో
అనన్పానాలు తీసుకుంటూ, మంగాబతకడమే. అదే దేవుడువాడికి
నియమించింది.

19 అంతే గాక దేవుడు ఒకడికి ధనధానయ్ సమృదిధ్ ఇచిచ్ దానిలో
తన వంతు అనుభవించడానికి, అనన్పానాలు పుచుచ్కోడానికి, తన
కషాట్ రిజ్తంలో సంతోషించడానికి వీలు కలిగిసేత్ అది దేవుని దీవెన అని
భావించాలి. 20 అతడు చేసే పనిలో దేవుడు అతనికి సంతోషం
కలిగిసాత్ డు కాబటిట్ అతడు తన జీవితంలోని రోజులను పదే పదే
జాఞ్ పకం చేసుకోడు.

6
1 సూరుయ్ని కింద ఒక అనాయ్యం నేను చూశాను. అది

మనుషులకు గొపప్ దురవసథ్గా ఉంది. 2అదేంటంటే, దేవుడు ఒకడికి
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ధనధానయ్ సమృదిధ్ని,ఘనతను అనుగహిసాత్ డు. అతడేం కోరినాఅది
కొరత లేకుండా ఇసాత్ డు. అయితే దానిన్ అనుభవించే శకి మాతం
దేవుడు అతనికి ఇవవ్డు. వేరే వయ్కి దానిన్ అనుభవిసాత్ డు. ఇది
నిషప్ర్యోజనంగా, గొపప్ అనాయ్యంగా కనిపిసుత్ నన్ది.

3 ఒకడు వంద మంది పిలల్లను కని, దీరాఘ్ యువుతో ఎలల్కాలం
జీవించినా, అతడు హృదయంలో సంతృపిత్ అంటే తెలియకుండా,
చనిపోయినతరవాతతగినరీతిలోసమాధికినోచుకోకపోతేవాడికంటే
పుటట్గానే చనిపోయిన పిండం మేలని నేను తలుసుత్ నాన్ను. 4 అది
నిరీజ్వంగావచిచ్చీకటిలోకివెళ తుంది. దానిపేరుఎవరికీతెలియదు.
5 అది సూరుయ్ణిణ్ చూడలేదు, దానికేమీ తెలియదు. అతనికి లేని
విశాంతి దానికి ఉంది. 6 అలాటి వయ్కి రెండు వేల సంవతస్రాలు
బతికినా సంతోషించలేకపోతేఅతడు కూడామిగిలినఅందరూ వెళేళ్
సథ్లానికే వెళాత్ డు కదా!

7మనుషుల కషట్ం అంతా తమనోరు నింపుకోడానికే.
అయితేవారిమనసుస్కు తృపిత్ కలగదు.
8మూరుఖ్ ల కంటే జాఞ్ నుల గొపప్తనం ఏమిటి?
ఇతరుల ముందు ఎలా జీవించాలో తెలిసిన బీదవాడి
గొపప్తనం ఏమిటి?

9మనసుస్ పొందలేని దాని గురించి ఆశపడడం కంటే కంటికి
ఎదురుగా ఉనన్దానితో తృపిత్ పడడం మంచిది.

ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే, గాలిని పటుట్ కోడానికి
పయతిన్ంచడమే.

10ఇపుప్డు ఉనన్ది చాలాకాలం కితం తెలిసిందే.
మనుషులు ఎవరు ఎలా ఉంటారో అది పూరవ్ం తెలిసిన
విషయమే.

తమకంటే బలవంతు న వయ్కితోవారు వాదన పెటుట్ కోలేరు.
11పలికినమాటలోల్ వయ్రథ్ నవి చాలాఉంటాయి.
వాటివలనమనుషులకేం పయోజనం?
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12నీడలాగా తమ జీవితాలను వయ్రథ్ంగా గడిపేసే మనుషులకు
తమకేదిమంచిదో ఎవరికి తెలుసు?

వారు పోయిన తరువాత ఏమి జరుగుతుందో వారికి ఎవరు
చెపప్గలరు?

7
జాఞ్ నానిన్ ఎనున్కోవడం
1పరిమళ లం కంటే మంచి పేరు మేలు.
ఒకడు పుటిట్న రోజు కంటే చనిపోయిన రోజేమేలు.
2 విందు జరుగుతునన్ ఇంటికి వెళళ్డం కంటే దుఃఖంతో
ఏడుసుత్ నన్ వారి ఇంటికి వెళళ్డం మేలు.

ఎందుకంటే చావు అందరికీ వసుత్ ంది కాబటిట్ జీవించి ఉనన్వారు
దానిన్ గురు పెటుట్ కోవాలి.

3నవవ్డం కంటే ఏడవడం మేలు.
ఎందుకంటే దుఃఖ ముఖం తరవాత హృదయంలో సంతోషం
కలుగుతుంది.

4 జాఞ్ నులు తమ దృషిట్ని దుఃఖంలో ఉనన్వారి ఇంటి మీద
ఉంచుతారు.

అయితే మూరుఖ్ ల ఆలోచనలనీన్ విందులు చేసుకొనే వారి
ఇళళ్ ఉంటాయి.

5 మూరుఖ్ ల పాటలు వినడం కంటే జాఞ్ నుల గదిద్ంపు వినడం
మేలు.

6 ఎందుకంటే మూరుఖ్ ల నవువ్ బాన కింద చిటపట శబద్ం చేసే
చితుకుల మంటలాంటిది.

ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనం.
7జాఞ్ నులు అనాయ్యం చేసేత్ వారి బుదిధ్ చెడిపోయినటేట్ .
లంచం మనసును చెడగొడుతుంది.
8ఒక పనిపారంభం కంటే దానిముగింపుపాముఖయ్ం.
అహంకారి కంటే శాంతమూరి గొపప్వాడు.
9కోపించడానికి తొందరపడవదుద్ .
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మూరుఖ్ ల హృదయాలోల్ కోపం నిలిచి ఉంటుంది.
10 “ఇపప్టి రోజుల కంటే గతించిన రోజులు ఎందుకు మంచివి”
అని అడగొదుద్ .

అది తెలి న పశన్ కాదు.
11జాఞ్ నం మనం వారసతవ్ంగాపొందిన ఆసిత్తో సమానం.
భూమి న* జీవించే వారందరికీ అది ఉపయోగకరం.
12జాఞ్ నం, డబుబ్,ఈ రెండూ భదతనిచేచ్వే.
అయితే జాఞ్ నంతో లాభం ఏమిటంటే తనను కలిగి ఉనన్వారికి
అది జీవానిన్సుత్ ంది.

13దేవుడు చేసిన పనులను గమనించు.
ఆయన వంకరగా చేసినదానిన్ ఎవ నా తినన్గా చేయగలడా?
14 మంచి రోజులోల్ సంతోషంగా గడుపు. చెడడ్ రోజులోల్ దీనిన్
ఆలోచించు,

తాము గతించి పోయిన తరువాత ఏం జరగబోతుందో
తెలియకుండా ఉండడానికి దేవుడు సుఖదుఃఖాలను
పకక్పకక్నే ఉంచాడు.

15 నేను నిషప్ర్యోజనంగా తిరిగిన కాలంలో నేను చాలా
విషయాలు చూశాను.

నీతిమంతు ఉండి కూడా నశించిపోయినవారునాన్రు,
దురామ్రుగ్ ఉండీ దీరఘ్ కాలం జీవించిన వారునాన్రు.
16 అంత సవ్నీతిపరుడుగా ఉండకు. నీ దృషిట్కి నీవు అంత
ఎకుక్వ తెలివి సంపాదించుకోకు.

నినున్ నీవే ఎందుకు నాశనం చేసుకుంటావు?
17మరీ ఎకుక్వ చెడడ్గా,మూరఖ్ంగా ఉండవదుద్ .
నీ సమయం రాకముందే ఎందుకు చనిపోవాలి?
18 నీవు ఈ జాఞ్ నానికి అంటిపెటుట్ కుని దానిన్ విడిచిపెటట్కుండా
ఉంటే నీకు మంచిది.

* 7:11 7:11 భూమి న సూరుయ్ని కింద
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దేవునిలో భయభకులు గలవాడు తాను చేయవలసిన
వాటిననిన్టినీ జరిగిసాత్ డు.

19 ఒక పటట్ణంలో ఉనన్ పదిమంది అధికారుల కంటే తెలి న
వయ్కిలో ఉనన్ జాఞ్ నం శకివంత ంది.

20 ఈ భూమి మీద ఎపుప్డూ పాపం చేయకుండా మంచి
జరిగిసూత్ ఉండే నీతిమంతుడు భూమి మీద ఒకక్డు కూడా
లేడు.

21 చెపుప్డు మాటలు వింటూ నీ పనివాడు నినున్ శపించేలా
చేసుకోకు.

22నువువ్ కూడాచాలాసారుల్ ఇతరులను శపించావు కదా.
23 ఇదంతా నేను జాఞ్ నంతో పరిశోధించి తెలుసుకునాన్ను. “నేను

జాఞ్ నిగా ఉంటాను” అని నేననుకునాన్ను గాని అదినా వలల్ కాలేదు.
24 జాఞ్ నం బహ దూరంగా, లోతుగా ఉంది. దానినెవడు
తెలుసుకోగలడు?

25 వివేచించడానికి, పరిశోధించడానికి, జాఞ్ నానిన్, సంగతుల
మూల కారణాలను తెలుసుకోడానికి,

చెడుతనం అనేది మూరఖ్తవ్ం అనీ బుదిధ్హీనత వెరితనమనీ
గహించేలా నేను నేరుచ్కోడానికి, పరీ ంచడానికి నామనసుస్
నిలిపాను.

26 చావు కంటే ఎకుక్వ దుఃఖం కలిగించేది ఒకటి నాకు
కనబడింది. అదిఉచుచ్లు,వలలులాంటిమనసుస్,సంకెళళ్
లాంటి చేతులు కలిగిన సీ.

దేవునిదృషిట్కిమంచివారుదానిన్తపిప్ంచుకుంటారుగానిపాపం
చేసేవారు దాని వలలో పడిపోతారు.

27 సంగతుల మూల కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకోడానికి నేను
వివిధపనులనుపరిశీలించినపుడుఇదినాకు కనబడిందిఅనిపసంగి
అనే నేను చెబుతునాన్ను. అయితే నేను ఎంత పరిశోధించినా నాకు
కనబడనిది ఒకటి ఉంది. 28 అదేమంటే వెయియ్ మంది పురుషులోల్
నేనొకక్ నిజాయితీపరుణిణ్ చూశాను గాని సీలందరిలో ఒకక్రిని కూడా
చూడలేదు. 29 నేను గహించింది ఇది ఒకక్టే, దేవుడు మనుషులను



పసంగి 8:1 xvii పసంగి 8:9

యథారథ్వంతులుగానే పుటిట్ంచాడు గాని వారు వివిధ రకాల కషాట్ లు
తమ కి తెచుచ్కుని చెదరిపోయారు.

8
అధికారానికి విధేయత
1జాఞ్ నులంటే ఎవరు?
జీవితంలోజరిగేవిఏమిటి,ఎలాఅనేవిషయాలుఎరిగినవారు.
మనుషులజాఞ్ నంవారిముఖానికితేజసుస్ నిసుత్ ంది. దానివలన
వారి కఠినతవ్ంమారుతుంది.

2 నువువ్ దేవుని ఎదుట ఒటుట్ పెటుట్ కునన్టుట్ గా రాజు ఆజఞ్లకు
లోబడి నడుచుకో. 3 రాజు సనిన్ధి నుండి హడావుడిగా బయటికి
వెళల్కు. అతడు అనుకునన్ దానంతటినీ జరిగించగలడు కాబటిట్ చెడు
కారాయ్లోల్ పాలు పుచుచ్కోకు. 4 రాజుల ఆజఞ్ అధికారంతో కూడినది.
“నువువ్ చేసేది ఏమిటి?” అని రాజును అడిగే వాడెవడు?

5రాజుకు లోబడేవాడికి ఏ కీడూ జరగదు.
ఏది ఎపుప్డు చేయాలో, ఎలాచేయాలోజాఞ్ నుల హృదయాలకు
తెలుసు.

6పతిదానికీ ఒక సప్ందన, ఒక సమయం నియామక ఉంది.
అలా లేకపోతేమనుషుయ్లకు జరిగే కీడు అధిక పోతుంది.
7జరగబోయేదిమనుషులకి తెలియదు.
రాబోయేదాని గురించి ఎవరు చెపప్గలరు?
8ఊపిరి* విడవకుండా ఆపుచేయగల అధికారం ఎవరికీ లేదు.
తనచావు రోజు ఎవరికీ అధికారం లేదు.
యుదద్ం జరిగే సమయంలో ఎవరికీ విడుదల దొరకదు.
దుషట్తవ్ం దానిన్ వెంబడించే వారిని తపిప్ంచలేదు.
9 సూరుయ్ని కింద జరిగే పతి పని గురించి నేను తీవంగా
ఆలోచించినపుప్డు ఇదంతానాకు తెలిసింది.

ఒకడు మరొకడి ఉనన్ అధికారంతోవాడికి కీడు జరిగిసాత్ డు.
* 8:8 8:8ఊపిరి ఆతమ్
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10 దుషుట్ లను సకమంగా పాతిపెటట్డం, పరిశుదధ్ సథ్లం నుండి
తీసుకుపోవడం,వారు ఎకక్డ చెడడ్ పనులు చేశారో అదే పటట్ణసుథ్ లు
వారిని పొగడడం† నేను చూశాను. ఇది కూడా నిషప్ర్యోజనమే.
11 చెడు పనికి తగిన శికష్ వెంటనే కలగకపోవడం చూసి మనుషులు
భయం లేకుండా చెడడ్ పనులు చేసాత్ రు. 12 ఒక దురామ్రుగ్ డు వంద
సారుల్ పాపం చేసి దీరఘ్కాలం జీవించినా, దేవునిలో భయభకులు కలిగి
ఆయన సనిన్ధిని గౌరవించేవారు మంగా ఉంటారని నాకు తెలుసు.
13 దురామ్రుగ్ లు దేవుని సనిన్ధికి భయపడరు కాబటిట్ వారికి మం
ఉండదు. వారి జీవితకాలం అశాశవ్త న నీడలాగాఉంటుంది.

14 సూరుయ్ని కింద మరొక నిషప్ర్యోజన ంది జరుగుతూ
ఉంది. అదేమంటే భకిహీనులకు జరిగినటుట్ నీతిమంతులోల్ కొందరికీ
నీతిమంతులకు జరిగినటుట్ భకిహీనులోల్ కొందరికీ జరుగుతునన్ది. ఇది
కూడా నిషప్ర్యోజనమే అని నేను అనుకునాన్ను. 15అనన్పానాలు
పుచుచ్కుని సంతోషించడం కంటే మనుషులకు మంచి విషయమేమీ
లేదు. మనిషి పని చేసి కషట్పడాలని దేవుడు వారికి నియమించిన
అతని జీవిత కాలమంతావారికి తోడుగా ఉండేది వారి సంతోషమే.

16 జాఞ్ నానిన్ అభయ్సించడానికీ మనుషులు దివారాతులు నిద
లేకుండా చేసే వాయ్పారాలను పరిశీలించి చూశాను. 17 దేవుని
పనులనిన్టినీ నేను గమనించాను. సూరుయ్ని కింద జరిగే
సంగతులను మనుషులు ఎంత పయతిన్ంచినా గహించలేరనీ,
దానిన్ తెలుసుకోవాలని చివరికి జాఞ్ నులు పూనుకునన్పప్టికీ వారు
తం గహించలేరనీ నేను తెలుసుకునాన్ను.

9
జీవితానిన్ సంపూరణ్ంగా ఉపయోగించు

† 8:10 8:10పొగడడం మరచిపోవడం
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1 నీతిమంతులు, జాఞ్ నులు, వారు చేసే పనులు అనీన్ పరిశీలించి
చూసి అవనీన్ దేవుని చేతిలో ఉనాన్యని నేను గహించాను.
పేమించడం, దేవ్షించడం అనేవిమనుషుల చేతిలోలేవని,అదివారి
వలన కాదనీ నేను తెలుసుకునాన్ను.

2జరిగేవి అనీన్, అందరికీ ఒకే విధంగా జరుగుతాయి.
నీతిమంతులకు, దుషుట్ లకు,
మంచివారికి, చెడడ్వారికి,
పవితులకు, అపవితులకు,
బలులరిప్ంచే వారికి, అరిప్ంచని వారికి,
అందరికీ ఒకే విధంగా జరుగుతుంది.
మంచివారికెలాగో దురామ్రుగ్ లకూ అలాగే జరుగుతుంది.
ఒటుట్ పెటుట్ కొనేవాడు ఎలా చనిపోతునాన్డో ఒటుట్ పెటుట్ కోడానికి
భయపడేవాడూ అలాగే చనిపోతునాన్డు.

3 అందరికీ ఒకే విధంగా జరగడం అనేది సూరుయ్ని కింద జరిగే
వాటనిన్టిలో బహ దుఃఖకరం. మనుషుల హృదయం చెడుతనంతో
నిండిపోయింది. వారు బతికినంత కాలం వారి హృదయంలో
మూరఖ్తవ్ం ఉంటుంది. ఆ తరువాత వారు చనిపోతారు. ఇది కూడా
దుఃఖకరం. 4చచిచ్న సింహం కంటే బతికి ఉనన్ కుకక్ మేలు అనన్టుట్
జీవించిఉనన్వారితో కలిసిమెలిసిఉండేవారికి ఇంకాఆశఉంటుంది.

5బతికి ఉనన్ వారికి తాము చనిపోతామని తెలుసు.
అదే చనిపోయినవారికి ఏమీ తెలియదు.
వారినిఅందరూమరచిపోయారు. వారికిఇకలాభంఏమీలేదు.
6వారి పేమ, పగ, అసూయఅనీన్ గతించిపోయాయి.
సూరుయ్ని కింద జరిగే వాటిలో ఇక దేనిలోనూ వారి పాత
ఉండదు.

7నువువ్ వెళిల్ సంతోషంగాభోజనం చెయియ్.
సంతోషంతో నీదా రసం తాగు. దేవుడు కోరేది అదే.
8ఎపుప్డూతెలల్ బటట్లు వేసుకో. నీతలకుబాగానూనెరాసుకో.
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9 దేవుడు నీకు మంచి జీవితకాలం దయచేశాడు. అది
నిషప్ర్యోజనమే అయినా నువువ్ పేమించే నీ భారయ్తో సుఖించు.
నీ జీవితకాలం నిషప్ర్యోజనమే అయినా దానిలో సుఖించు. ఈ
జీవితంలో నువువ్ కషట్పడిన దానంతటికీ అదే నీకు కలిగే భాగం.
10నినున్ చేయమని అడిగిన ఏ ప నా నీ శకి లోపం లేకుండా చేయి.
నువువ్వెళేళ్సమాధిలోపనిగాని,ఉపాయంగాని,తెలివిగాని,జాఞ్ నం
గాని లేదు.

11 నేను ఇంకా ఆలోచిసుత్ ండగా సూరుయ్ని కింద జరిగేది నాకు
అరథ్ ంది ఏమంటే,

వేగం గలవారు పరుగులో గెలవరు.
బల నవారికియుదధ్ంలో విజయం దొరకదు.
తెలి నవారికి ఆహారం లభించదు.
అవగాహన ఉనన్ంతమాతాన ఐశవ్రయ్ం కలగదు.
జాఞ్ నవంతులకు అనుగహం దొరకదు.
ఇవనీన్ అదృషట్ం కొదీద్ కాలవశాన అందరికీ కలుగుతునాన్యి.
12తమకాలం ఎపుప్డు వసుత్ ందో మనుషులకు తెలియదు.
చేపలు తమకు మరణకర న వలలో చికుక్కునన్టుట్ , పిటట్లు
వలలో పటుట్ బడినటుట్ ,

హఠాతుత్ గా ఏదో ఒక చెడడ్ సమయం తమమీదికి వచిచ్నపుప్డు
వారు చికుక్కుంటారు.

జాఞ్ ని, బుదిధ్హీనుడు
13 ఇంకా జరుగుతునన్ దానిన్ చూసినపుప్డు నేను అది జాఞ్ నం

అనుకునాన్ను. అది నా దృషిట్కి గొపప్దిగా ఉంది. 14 ఏమంటే
కొదిద్మంది నివసించే ఒక చినన్ పటట్ణం ఉంది. దానిమీదికి ఒక
గొపప్ రాజు వచిచ్ దానిన్ ముటట్డించి దాని ఎదురుగా గొపప్ బురుజులు
కటిట్ంచాడు. 15 అయితే అందులో ఉండే ఒక బీదవాడు తన
తెలివితో ఆ పటట్ణానిన్ కాపాడాడు. అయినా ఎవరూ అతణిణ్ జాఞ్ పకం
ఉంచుకోలేదు.
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16 కాబటిట్ నేనిలా అనుకునాన్ను “బలం కంటే తెలివి శేషఠ్మేగాని
బీదవారి తెలివిని,వారిమాటలను ఎవరూ లెకక్చేయరు.”

17 మూరుఖ్ లను పాలించేవాడి కేకలకంటే మెలల్గా వినిపించే
జాఞ్ నులమాటలు మంచివి.

18యుదాధ్ యుధాల కంటే తెలివిమంచిది.
ఒక పాపాతుమ్డు అనేక న మంచి పనులను చెరుపుతాడు.

10
1పరిమళ లంలోఈగలు పడి చసేత్ అది దురావ్సన కొడుతుంది.
కొంచెం మూరఖ్తవ్ం తాసులో వేసి చూసేత్ జాఞ్ నానిన్, గౌరవానిన్
తేలగొడుతుంది.

2జాఞ్ ని హృదయం అతణిణ్ కుడి చేతితో పని చెయియ్సుత్ ంది,
మూరుఖ్ డి హృదయం అతని ఎడమ చేతితో పని చేయిసుత్ ంది.
3మూరుఖ్ డు మారగ్ంలో సరిగా నడుచుకోవడం చేతకాక తాను
మూరుఖ్ ణిణ్ అని అందరికి తెలిసేలా చేసుకుంటాడు.

4యజమాని నీమీద కోపపడితే నీ ఉదోయ్గానిన్ విడిచి పెటట్కు.
నీ సహనంఘోర న తపిప్దాలు జరకుక్ండా చేసుత్ ంది.
5రాజులు పొరపాటుగా చేసే అనాయ్యం నేను ఒకటి చూశాను.
6 ఏమంటే మూరుఖ్ లను పెదద్ పదవులోల్ , గొపప్వారిని వారి కింద
నియమించడం.

7సేవకులు గురాలమీదసావ్రీ చేయడం,
అధిపతులు సేవకులాల్ నేలమీద నడవడం నాకు కనిపించింది.
8గొయియ్ తవేవ్వాడు కూడాదానిలో పడే అవకాశం ఉంది.
పహరీ గోడ పడగొటేట్ వాణిణ్ పాము కరిచే అవకాశం ఉంది.
9రాళల్ దొరిల్ంచే వాడికి అది గాయం కలిగించవచుచ్.
చెటుల్ నరికే వాడికి దానివలన అపాయం కలగొచుచ్.
10 ఇనుప పనిముటుట్ మొదుద్ గా ఉంటే పనిలో ఎకుక్వ బలం
ఉపయోగించాలిస్ వసుత్ ంది.
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అయితేజాఞ్ నం విజయానికి ఉపయోగపడుతుంది.
11 పామును లోబరచుకోక ముందే అది కరిసేత్ దానిన్
లోబరచుకునే పుణయ్ం వలన పయోజనం లేదు.

12జాఞ్ ని పలికేమాటలు వినడానికి ఇంపుగా ఉంటాయి.
అయితేమూరుఖ్ డిమాటలు వాడినేమింగివేసాత్ యి.
13వాడి నోటిమాటలు మూరఖ్తవ్ంతోపారంభమౌతాయి,
వెరితనంతోముగుసాత్ యి.
14 ఏమి జరగబోతునన్దో తెలియకపోయినా మూరుఖ్ లు అతిగా
మాటాల్ డతారు.

మనిషి చనిపోయిన తరవాత ఏం జరుగుతుందో ఎవరు
చెబుతారు?

15 మూరుఖ్ లు తాము వెళాళ్లిస్న దారి తెలియనంతగా తమ
కషట్ంతో ఆయాసపడతారు.

16ఒక దేశానికి బాలుడు*రాజుగాఉండడం,
ఉదయానేన్భోజనానికి కూరుచ్నేవారు అధిపతులుగాఉండడం
అరిషట్ం.

17అలాకాక దేశానికి రాజు గొపప్ ఇంటివాడుగా,
దాని అధిపతులు మతుత్ కోసం కాక బలం కోసం స న
సమయంలో భోజనానికి కూరుచ్నే వారుగా ఉండడం
శుభకరం.

18సోమరితనంఇంటికపుప్దిగబడిపోయేలాచేసుత్ ంది. చేతులు
బదధ్కంగా ఉంటే ఆ ఇలుల్ కురుసుత్ ంది.

19విందు వినోదాలు మనకి నవువ్, ఆనందం పుటిట్సాత్ యి.
దా రసం పాణాలకి సంతోషం ఇసుత్ ంది. పతి అవసరానికి
డబుబ్ తోడప్డుతుంది.

20నీమనసుస్లో కూడారాజును శపించవదుద్ ,
నీ పడక గదిలో కూడా ధనవంతులను శపించవదుద్ .
ఎందుకంటేఏప అయినాఆసమాచారానిన్మోసుకుపోవచుచ్.

* 10:16 10:16బాలుడుసేవకుడు
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రెకక్లునన్ ఏ నా సంగతులను తెలియజేయవచుచ్.

11
జీవితమనే పెటుట్ బడి
1నీ భోజనానిన్ నీళల్ మీద వెయియ్*.
చాలారోజులకు మళీళ్ అది నీకు దొరుకుతుంది†.
2దానిన్ ఏడు, ఎనిమిదిమందితో పంచుకో.
ఎందుకంటే భూమి మీద ఏ విపతుత్ లు వసుత్ నాన్యో నీకు
తెలియదు.

3మబుబ్ల నిండా నీరుంటే అవి భూమి మీద వాన కురిపించి
ఖాళీ అయిపోతాయి.

ఒక చెటుట్ ద ణం పుకు పడినా ఉతత్రం పుకు పడినా అది
పడిన చోటే ఉంటుంది.

4గాలిని లకష్ పెటేట్వాడు వితత్నాలు చలల్డు.
మబుబ్లను చూసూత్ ఉండేవాడు పంట కోయడు.
5సీ గరభ్ంలో పసికందు ఎముకలు ఎలా ఏరప్డతాయో,
గాలి ఎకక్డ నుంచి వసుత్ ందో నీవెలా గహించలేవో
సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచిన దేవుని పనిని నువువ్ గహించలేవు.
6ఉదయాన వితత్నం నాటు.
సాయంతం వరకూ అవసర నంతమటుట్ కు నీ చేతులతో పని
చెయియ్.

ఏవి ఫలిసాత్ యో,ఉదయమా,సాయంతమాలేక రెండూ ఒకేలా
బాగుంటాయోనీకు తెలియదు.

7వెలుగు నిజంగా ఎంతోబాగుంటుంది.
సూరోయ్దయం చూడడం ఇంకా ఎంతబాగుంటుందో!
8 ఎవ నా చాలా కాలం బతికితే, ఆ రోజులనీన్ ఆనందంగా
ఉండాలి.

* 11:1 11:1 నీ భోజనానిన్ నీళల్ మీద వెయియ్ నీకునన్ దానిలో నుంచి ఇతరులకు
సహాయపడు † 11:1 11:1 నీకు దొరుకుతుంది నీకు పతిఫలం వచేచ్లా దేవుడు
చూసాత్ డు
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అయితేరాబోయేచీకటి రోజుల గురించి అతడు ఆలోచించాలి.
అవిఅనేకం ఉంటాయి. రాబోయేదంతాఅదృశయ్మయేయ్ఆవిరే.
9యువకా, నీయువదశలో సంతోషంగా ఉండు.
నీయువదశలోమనసారా సంతోషించు.
నీ మనసుస్లోని కోరికల పకారం, నీ కళ ళ్ చూచే వాటనిన్టినీ
అనుభవించు.

అయితే వీటనిన్టిని బటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోకి తెసాత్ డని
గురుపెటుట్ కో.

10నీహృదయం నుంచి కోపానిన్ తోలివెయియ్.
నీ శరీరంలో వచేచ్ ఎలాంటి నొపిప్ నా పటిట్ంచుకోవదుద్ .
ఎందుకంటేయువదశ,దాని బలం ఆవిరి లాంటివే.

12
అయుషాక్లం
1 కషట్కాలం రాకముందే,
“జీవితం అంటే నాకిషట్ం లేదు”
అని నువువ్ చెపేప్ కాలం రాకముందే,
2సూరయ్ చంద నకష్తాల కాంతికి చీకటి కమమ్క ముందే,
వాన వెలిసిన తరువాతమబుబ్లు మళీళ్ రాక ముందే,
నీయువపాయంలోనే నీ సృషిట్కరను సమ్రించుకో.
3ఆ సమయంలో ఇంటి కావలివారు వణకుతారు.
బలంగా ఉండేవారు వంగిపోతారు.
తిరగలి విసిరే సీలు కొదిద్మందే ఉంటారు కాబటిట్ పని ఆపేసాత్ రు.
కిటికీలోల్ నుంచి చూసేవాళ ళ్ ఇక చూడలేరు.
4తిరుగటిరాళల్ శబద్ం ఆగిపోతుంది.
వీధి తలుపులు మూసేసాత్ రు.
పిటట్ కూతకు మనుషులు మేలుకుంటారు.
అమామ్యిలపాటల సవ్రాలు తగిగ్పోతాయి.
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5 ఎతుత్ సథ్లాలంటే, దారిలోని అపాయాలంటే మనుషులు
భయపడే సమయమది.

బాదం చెటుట్ కు పూలుపూసినపుప్డు,
మిడతలాల్ గా బతుకు భారంగాఈడుసుత్ ంటే,
సహజ న కోరికలు అంతరిసాత్ యి.
అపుప్డు మనిషి తన శాశవ్త నివాసం చేరతాడు.
ఏడేచ్వాళ ళ్ వీధులోల్ తిరుగుతారు.
6 వెండి తాడు తెగిపోక ముందే లేదా బంగారు గినెన్ నలిగిపోక
ముందే,

లేదా నీటిఊట దగగ్ర కుండ పగిలిపోకముందే,
లేదా బావి దగగ్ర కపీప్ పగిలి పోక ముందే నీ సృషిట్కరను
సమ్రించుకో.

7 మటిట్ తాను దేనిలోనింఛి వచిచ్ందో ఆ భూమిలో కలిసిపోక
ముందే

ఆతమ్,దానిన్చిచ్న దేవుని దగగ్రికి తిరిగి వెళిళ్పోతుంది.
8 పసంగి ఇలా అంటునాన్డు. “నీటి ఆవిరి, అంతా
అదృశయ్మయేయ్ ఆవిరే.”

మానవునిబాధయ్త
9 ఈ పసంగి తెలి నవాడు. అతడు పజలకు జాఞ్ నం
బోధించాడు.

అతడు బాగా చదివి, సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలు
రాశాడు.

10 పసంగి చకక్టి మాటలు యథారథ్ంగా రాయడానికి
పయతిన్ంచాడు. 11 తెలివి గల వారి మాటలు ములుకోలలాల్ ంటివి.
ఈ సామెతలు, అనుభవజుఞ్ లు సమకూరిచ్న మాటలాల్ గా, గటిట్గా
బిగించి, దిగగొటిట్నమేకులాల్ గా ఒకకాపరి*బోధించినటుట్ గాఉనాన్యి.

* 12:11 12:11 ఒక కాపరి సొలొమోను లేక దేవుడు
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12 కుమారా, ఇంకా ఇతర విషయాల గూరిచ్ జాగతత్పడు. అంతూ
పొంతూ లేని గంథాల రచన. విపరీతంగా చదవడం వలన శరీరం
అలిసిపోతుంది.

13ఇదంతా వినన్ తరువాత తేలింది ఇదే.
నువువ్ దేవుని మీద భయభకులు ఉంచి ఆయన ఆజఞ్లను
పాటించాలి.

మానవులంతా చేయాలిస్ంది ఇదే.
14 ఎందుకంటే దేవుడు పతి పనినీ, రహసయ్ంగా ఉంచిన పతి
విషయానీన్,

అదిమంచి నా చెడడ్ నా, తీరుప్లోకి తెసాత్ డు.
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