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উপেদশক
1 এগুিল হল, উপেদশেকর কথা িযিন িছেলন দায়ুেদর পুত্র এবং

েজরুশােলেমর রাজা|
2 সবই এত অথর্হীন! তাই উপেদশেকর মেত সবই অসার, সবই

সমেয়র অপচয়! 3 মানুষ সূেযর্র নীেচ েয কিঠন পিরশ্রম কের েস িক
তার েকান ফল পায়? না!

েকান িকছুই বদলায় না
4 বংশপরম্পরা পযর্ায়ক্রেম আেস এবং যায়| িকন্তু পৃিথবী িচরন্তণ|

5 সূযর্ ওেঠ আবার অস্ত যায়| তারপর দ্রুত িফের যায় েসই একই
জায়গায় েযখান েথেক আবার সূযর্ ওেঠ|

6 বাতাস দিক্ষেণ বয় এবং উত্তেরও বয়| বাতাস চািরিদক ঘুের ঘুের
আবার তার িনেজর জায়গায় িফের যায়|

7সব নদী বার বার একই িদেক বেয় চেল| সমস্ত নদীই সমুেদ্র িগেয়
েমেশ িকন্তু সমুদ্র কখনও পূণর্ হয় না|

8 সব কথাই ক্লািন্তকর| িকন্তু তবুও েলােক কথা বেল| আমরা সব
সময়ই কথা শুিন িকন্তু তােত আমরা সন্তুষ্ট হই না| আবার সব সময়
আমরা েয সব িজিনস েদিখ তােতও আমােদর মন ভের না|

েকান িকছুই নতুন নয়
9 সব িজিনসই সৃষ্টির সময় েযমন িছল েস রকমই েথেক যায়| যা

আেগ করা হেয়েছ তাই আবার পেরও করা হেব| সূেযর্র নীেচ েকান
িকছুই নতুন নয়|
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10 এমন েকান িকছু েনই যােক েকান বয্িক্ত নতুন বলেত পাের!
েয িজিনসেক মানুষ নতুন বলেব তা আমােদর জেন্মর আেগ েথেকই
বতর্ মান|

11 যা অেনক আেগ ঘেট েগেছ েস ঘটনা েলােক মেন রােখ না|
এখন যা ঘটেছ ভিবষয্েত তা েলােক ভুেল যােব| পরবতীর্ প্রজন্ম মেনও
রাখেব না আেগকার েলাক তােদর জনয্ িক কের েগেছ|

প্রজ্ঞা িক সুেখর উৎস?
12 আিম উপেদশক, আিম িছলাম েজরুশােলেমর অন্তগর্ত

ইস্রােয়েলর রাজা| 13 সূেযর্র নীেচ যা িকছু ঘেট তােক আিম প্রজ্ঞা দ্বারা
জানেত েচেয়িছলাম| আিম জানেত েপেরিছলাম েয ঈশ্বর েলাকেদর
যা করেত েদন তা খুবই কিঠন ও কষ্টকর| 14আিম েদেখিছলাম সূেযর্র
নীেচ যা িকছু করা হয় তা সবই অসার, সমেয়র অপচয় মাত্র| এ েযন
অেনকটা হাওয়ার েপছেন েছাটা| 15 যা িকছু বঁাকা তােক পােল্ট েসাজা
করা সম্ভব নয়| যা েনই তােক সরবরাহ করা যায় না|

16আিম িনেজেক বেলিছলাম, “েজরুশােলেম আমার পূেবর্ েযসব
বয্িক্ত িছেলন, তঁােদর সকেলর েচেয়ওআিম েবশী প্রজ্ঞািবিশষ্ট হেয়িছ|
আিম সিতয্ই জািন প্রজ্ঞা ও জ্ঞােনর অথর্ িক!”

17 আিম জানেত েচেয়িছলাম জ্ঞান ও িবদয্া িক ভােব অজ্ঞানতার
েচেয় ভােলা| িকন্তুআিম েজেনিছলাম েয জ্ঞানলােভর েচষ্টা করা মােন
শুধুই হাওয়ার িপছেন েছাটা| 18জ্ঞােনর সেঙ্গ আেস হতাশা| েয মানুষ
যত েবশী জ্ঞান লাভ কের েস তত েবশী দুঃখ পায়|

2
“লঘু আনেন্দ” িক সুখ পাওয়া যায়?

1 আিম িনেজেক বেলিছলাম, “আিম যতটা সম্ভব সব িকছুেক
উপেভাগ করব|” িকন্তু আিম জানেত েপেরিছলাম েয এসবই অসার|
2 হািস িজিনষটা েবাকািম; আনন্দ েকান উেদ্দশয্ িসদ্ধ কের না|
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3 তাই আিম িঠক কেরিছলাম দ্রাক্ষারস পান কের শরীরেক
ও জ্ঞানলাভ কের মনেক ভাল রাখব| আিম এরকম েবাকািম
কেরিছলাম কারণআিম সুেখর সন্ধান েপেত েচেয়িছলাম|আিম বুঝেত
েচেয়িছলাম এই অল্প িদেনর জীবেন মানুেষর িক করা উিচৎ |

কিঠন পিরশ্রম িক সুেখর উৎস?
4 তারপর আিম নানা মহৎ  কাজ করেত শুরু কেরিছলাম| আিম

িনেজর জনয্ নানা জায়গায় বািড় ৈতরী কেরিছলাম| দ্রাক্ষার েক্ষত ৈতরী
কেরিছলাম| 5আিম বাগান কেরিছলাম| উপবন কেরিছলাম, আিম সব
রকম ফেলর গাছ লািগেয়িছলাম| 6আিম িনেজর জনয্ পুকুর কািটেয়
িছলাম| আিম েসই পুকুেরর জল আমার বাগােনর গােছ েদওয়ার জনয্
বয্বহার করতাম| 7আিম পুরুষ ও স্ত্রী ক্রীতদাস িকেনিছলাম এবংআিম
যখন তােদর মািলকানা েপলাম তখন তােদর েছেলেমেয় িছল| আমার
অেনক ঐশ্বযর্ িছল| আমার অেনক গরু ও েমেষর পাল িছল| আিম
এত ধনী িছলাম েয েস রকম ধনী েজরুশােলেম েকউ ইিতপূেবর্ িছল
না|

8আিমআমার িনেজরজনয্ েসানা ও রূপা সংগ্রহ কেরিছলাম|আিম
িবিভন্ন েদেশর রাজােদর কাছ েথেক ধন সংগ্রহ কেরিছলাম| আমােক
খুশী করার জনয্ অেনক গায়কও গািয়কা িছল|আমার কােছ সবই িছল
যা সকেলর কােছ প্রেয়াজনীয়| আমার কােছ সমস্ত রকেমর বাদয্যন্ত্র
িছল|

9 আিম িবরাট ঐশ্বযর্ ও খয্ািত লাভ কেরিছলাম| েজরুশােলেম
আমার আেগ েয সমস্ত েলাক িছল আিম িছলাম তােদর সবার েচেয়
মহৎ  |আমার জ্ঞান িছল সব সময় আমার সহায়| 10আমার েচােখ যা
ভাল লাগত এবং আমােক যা খুশী করত, আিম তা সবই েপতাম| আিম
কিঠন পিরশ্রম কের যা িকছু কেরিছলাম তা িনেয় আনিন্দত িছলাম
এবং আমার এই সব িজিনস প্রাপয্ িছল, কারণ আিম এর জনয্ কাজ
কেরিছলাম|

11 িকন্তু আিম যখন আমার সমস্ত কােজর কথা, পিরশ্রেমর কথা
িচন্তা করলাম তখন েদখলাম সবই সমেয়র অপচয়! এসবই িছল
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হাওয়ার িপছেন েছাটা| সূেযর্র নীেচ আমরা যা কির তােত েকান লাভ
েনই|

হেত পাের জ্ঞানই এর একমাত্র উত্তর
12 একজন পুরাতন রাজা ইিতমেধয্ই যা কেরেছ, একজন নতুন

রাজা তার েচেয় েবশী িকছু করেত পাের না| তাই আিম আমার
িবজ্ঞতার, ভুলভ্রািন্তর ও পাগলািমর কথা আবার ভাবেত শুরু করলাম|
13 অন্ধকােরর েথেক আেলা েযমন ভােলা জ্ঞানও িঠক েতমিন
অজ্ঞানতার েচেয় ভােলা| 14 একজন জ্ঞানী মানুষ তার পথ েদখবার
জনয্ তার েচাখ বয্বহার কের| িকন্তু েয মূখর্ েস শুধুই অন্ধকাের ঘুের
েবড়ায়|
িকন্তু আিম লক্ষয্ করলাম েয একজন জ্ঞানী ও মূখর্ উভেয়র

পিরসমািপ্ত একই| অবেশেষ তারা উভেয়ই মারা যায়| 15আিম িনেজ
েভেবিছলাম, “একজন মূেখর্র েয পিরণিত হয় আমারও তাই হেব|
তেব আিম েকন জ্ঞান লােভর জনয্ এত কিঠন পিরশ্রম করব?” আিম
িনেজেক বললাম, “জ্ঞানী হওয়াওঅথর্হীন|” 16জ্ঞানী ও মূখর্ উভেয়রই
পিরণিত মৃতুয্ এবং মানুষ জ্ঞানী বা মূখর্ কাউেকই িচরকাল মেন রাখেব
না| তারা যা িকছু কেরিছল ভিবষয্েত তা মানুষ ভুেল যােব| তাই জ্ঞানী
ও মূখর্ প্রকৃত অেথর্ একই|

জীবেন িক প্রকৃত সুখ বেল িকছু আেছ?
17এেত আমার জীবেনর প্রিত ঘৃণা এেস েগল| আমার মেন হল েয

পৃিথবীেতআমার কােছ যা িকছু আেছ তা সবই অথর্হীন| সবই হাওয়ােক
ধরবার েচষ্টা করবার মত|

18 সূেযর্র নীেচ আমার সমস্ত কিঠন পিরশ্রেমর কােজ আমার ঘৃণা
জেন্মিছল| যার জনয্ আিম কিঠন পিরশ্রম কের িগেয়িছ তা আমার
পরবতীর্ প্রজেন্মর জনয্ েরেখ যাব|আমার কিঠন পিরশ্রেমর ফলআিম
আমার সেঙ্গ রাখেত পারব না| 19আিম যা িকছু িশেখিছ এবং যা িকছু
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কাজ কেরিছ তা অনয্ েকান েলাক িনয়ন্ত্রণ করেব| এমনিক আিম
এটাও জানেত পারব না েয েস জ্ঞানী হেব িক মূখর্| এটাও অসার|

20আিম সূেযর্র নীেচ যা িকছু কাজ কেরিছ তার জনয্ আিম দুঃিখত|
21 একজন বয্িক্ত তার সমস্ত প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও পারদশীর্তা িদেয় কিঠন
পিরশ্রম করেত পাের| িকন্তু তার পিরশ্রেমর ফল তার মৃতুয্র পর অনয্
েলাক েভাগ করেব| েসই েলাকরা িবনা আয়ােস সব িকছু েপেয় যােব|
এটাও অসার এবং এ একটা ভীষণ পাপ|

22একজন বয্িক্ত সূেযর্র নীেচ তার জীবনভর সংগ্রােমর পর কতটুকু
পায়? 23 েস সারা জীবন পায় শুধু যন্ত্রণা, হতাশা আর কিঠন পিরশ্রম|
এমনিক রােতও েস িবশ্রাম পায় না| এটাও অসার|

24-25আমার েথেক েবশী আর েক জীবনেক উপেভাগ করার েচষ্টা
কেরেছ? এবং সব েশেষ আিম এই িশক্ষাই েপেয়িছলাম| মানুেষর
পেক্ষ সব েচেয় ভােলা কাজ হল খাওয়া-দাওয়া করা ও তার কাজেক
উপেভাগ করা| আিম েদেখিছলাম ঈশ্বরেক বাদ িদেয় জীবন উপেভাগ
করা সম্ভব নয়| 26 একজন মানুষ যিদ ভাল কাজ কের ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট
করেত পাের, তাহেল ঈশ্বর তােক জ্ঞান, িবদয্া ও আনন্দ েদন| িকন্তু
েয পাপী েস শুধুই সংগ্রহ আর বহেনর কাজ পােব| মন্দ েলােকর কাছ
েথেক িনেয় ঈশ্বর ভােলা েলাকেক পুরস্কার েদন| িকন্তু সমস্ত কাজই
অথর্হীন| সবই হাওয়ার িপছেন েছাটা|

3
একিট সময় আেছ

1 সব িকছুরই একটা িনির্দষ্ট সময় আেছ| এবং সূেযর্র নীেচ একটা
িনির্দষ্ট সময় সব িকছুই ঘটেব|

2জেন্মরও েযমন একিট সময় আেছ,
মৃতুয্রও েতমিন সময় আেছ|

েরাপেণর সময় আেছ
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এবং তুেল েফলারও সময় আেছ|
3 হতয্ার এবং সািরেয় েতালার

একটা িনির্দষ্ট সময় আেছ|
ধ্বংেসরও েযমন িনির্দষ্ট সময় আেছ

েতমিন ৈতরী করারও িনির্দষ্ট সময় আেছ|
4কান্নারও সময় আেছ,

হাসারও সময় আেছ|
দুঃখ পাবার েযমন সময় আেছ,

েতমিন আনেন্দ নাচ করারও সময় আেছ|
5অস্ত্র নািমেয় রাখার,

আবার তা তুেল েনবারও িনির্দষ্ট সময় আেছ|*
কাউেক আিলঙ্গন করার েযমন সময় আেছ

আবার আিলঙ্গন না কের তােক এিড়েয় যাবারও সময় আেছ|
6কাউেক েখঁাজার েযমন সময় আেছ

আবার তা েফেল েদবারও সময় আেছ|
কাউেক েরেখ েদওয়া

বা কাউেক ছঁুেড় েদওয়ারও িনির্দষ্ট সময় আেছ|
7জামা কাপড় িঁছেড় েফলার েযমন সময় আেছ

েতমিন তা েসলাই করারও সময় আেছ|
নীরব থাকারও েযমন সময় আেছ

েতমিন সরব হওয়ারও সময় আেছ|
8 ভােলাবাসা

এবং ঘৃণা করারও সময় আেছ|
যুেদ্ধরও একিট িনির্দষ্ট সময় আেছ

আবার শািন্ত রক্ষা করারও সিঠক সময় আেছ|

ঈশ্বর তঁার পৃিথবীেক িনয়ন্ত্রণ কেরন
9 একজন মানুষ িক তার কেঠার পিরশ্রেমর েকান মূলয্ পায় না?

না! 10 আিম েদেখিছ ঈশ্বর আমােদর সমস্ত কিঠন পিরশ্রেমর কাজ
* 3:5: অস্ত্র � আেছ আক্ষিরক অেথর্, “পাথর ছঁুেড় েফলার এবং পাথর জেড়া করার সময়
আেছ|”
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করেত েদন| 11 ঈশ্বর আমােদর তঁার পৃিথবী িনেয় িচন্তা ভাবনা করার
ক্ষমতা িদেয়েছন| িকন্তু আমরা ঈশ্বেরর কােজর গিত প্রকৃিত সম্পেকর্
পুেরাপুির অবগত হেত পাির না এবং এখন ঈশ্বর সব িকছু সিঠক সময়ই
কেরন|

12আিম জািন েয মানুষ সারা জীবন সুেখ ওআনেন্দ েবঁেচ থাকেত
পারেব- এটাই সবেচেয় মহৎ  কাজ| 13 ঈশ্বর চান প্রেতয্েক পানীয়,
খাদয্ এবং তােদর কােজর মেধয্ আনন্দ খঁুেজ পাক| এই হল ঈশ্বেরর
উপহার|

14 আিম জািন ঈশ্বর যা কেরন তা িচরস্থায়ী হয়| মানুষ ঈশ্বেরর
কমর্কাণ্ডেক বাড়ােতও পাের না এবং কমােতও পাের না| আর ঈশ্বর
তা কেরেছন কারণ যােত মানুষ তঁােক সম্মান জানায়| 15অতীেত েয
ঘটনাগুিল ঘেটিছল েসগুিলেক আমরা বদলােত পারব না| ভিবষয্েত
যা ঘটার তা ঘটেব এবং আমরা তােকও বদলােত পারব না| িকন্তু ঈশ্বর
েদেখন িক সাফলয্মিণ্ডত হেয়েছ|†

16 আিম সূেযর্র নীেচ এই ঘটনাগুিলর সাক্ষী| আদালেত সাধুতা ও
িনষ্কলঙ্ক থাকা উিচৎ | িকন্তু আিম েসখােনও দুষ্টতা েদেখিছ| 17 তাই
আিম িনেজেক বেলিছলাম, “সব িকছুর েপছেনই ঈশ্বেরর একিট
সময়ানুযায়ী পিরকল্পনা আেছ এবং ঈশ্বর িনির্দষ্ট সমেয়ই মানুেষর
কােজর িবচার করেবন| ঈশ্বর ভাল এবং খারাপ মানুষেদর িবচার
করেবন|”

মানুষ িক িঠক পশুেদরই মেতা?
18 মানুষ এেক অেনয্র সেঙ্গ যা যা কের েসই িবষেয় আিম

েভেবিছলাম এবং আিম িনেজেক বেলিছলাম, “ঈশ্বর মানুষেক পশুর
মেতাই েদখেত চান|” 19 মানুষ িক পশুেদর েচেয় েশ্রয়? না! েকন?
কারণ সব িকছুই অথর্হীন| পশু এবং মানুষেদর েক্ষেত্র একই বয্াপার
ঘেট- উভেয়রই মৃতুয্ আেস| মানুষ এবং পশুরা একই “িনঃশ্বাস” েনয়|
† 3:15: অথবা “এখন যা ঘটেছ তা অতীেতও ঘেটিছল| ভিবষয্েত যা ঘটেব তা অতীেতও
ঘেটেছ| ঈশ্বর ঘটনাগুিল বার বার ঘটান|”
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একিট মৃত মানুষ ও মৃত পশুর মেধয্ িক েকানও পাথর্কয্ আেছ?
20 মানুষ এবং পশুেদর েদহ একই ভােব িবলীন হয়| তারা মািট েথেকই
আেস এবং মািটেতই িফের যায়| 21 েকজােন মানুেষরআত্মার িক হয়?
েক বলেত পাের পশুর েকান আত্মা যখন মািটর নীেচ প্রেবশ করেছ
তখন হয়েতা েকান মানুেষর আত্মা ঈশ্বেরর কােছ যােচ্ছ?

22তাইআিম েদেখ িছলাম সব েথেক ভাল উপায় হল একজন মানুষ
তার যা আেছ এবং েস যা কেরেছ তাই িনেয়আনেন্দ েমেত থাকা| এবং
একজন মানুেষর তার ভিবষয্ৎ িনেয় িচিন্তত হওয়া উিচৎ নয়| েকন?
কারণ েকউ েসই বয্িক্তেক তার ভিবষয্েত িক ঘটেব তা দশর্ন করােত
পারেব না|

4
তেব িক মৃতুয্ই েশ্রয়?

1আিম েদেখিছলাম সূেযর্র নীেচ িকভােব েলােকর ওপর উৎপীড়ন
করা হেয় থােক| আিম তােদর কান্না শুেনিছলাম| আিম এও
েদেখিছলাম েয তােদর এই দুদর্ শায় সান্ত্বনা েদওয়ার মেতা েকউই েনই|
আিম েদেখ িছলাম িকভােব িনষু্ঠর েলাকরা সমস্ত ক্ষমতার অিধকারী
হেয় বেস আেছ| তারা যােদর আঘাত করেছ তােদর সাহােযয্র জনয্
েকউ পােশ েনই| 2আিম েভেব েদখলাম েয যারা েবঁেচ আেছ তােদর
েচেয় মৃত মানুষেদর অবস্থা অেনক ভাল| 3 েয সমস্ত েলাকরা জেন্মর
অবয্বিহত পের মারা েগেছ অথবা যারা এখনও জন্মায় িন, তােদর
মেধয্ েকান একদল ভােলা অবস্থায় আেছ! েকন? েকননা এই সূেযর্র
নীেচ েয সমস্ত মন্দ কাজ হেয় থােক তারা তা কখনই েদেখিন|

কিঠন শ্রম েকন করেব?
4 তারপর আিম েভেবিছলাম, “েলােক েকন এত কিঠন পিরশ্রম

কের?” আিম লক্ষয্ কেরিছলাম েয েলােক সব সময় সফল হেত ও
অনয্ েলাকেদর েথেক ভােলা হেত েচষ্টা কের| েকন? কারণ তারা
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ঈষর্াপরায়ণ| তারা চায় না তার েচেয় েবশী অনয্ েলােক িকছু েভাগ
করুক| এসবই অসার, হাওয়ার েপছেন েছাটা মাত্র|

5 িকছু েলাক বেল, “হাত গুিটেয় িকছু না কের বেস থাকাটা
েবাকােমা| কাজ না করেল না েখেত েপেয় মরেত হেব|” 6এটা হয়েতা
সিতয্| িকন্তু সব সময় েবশী িজিনস পাওয়ার জনয্ হাওয়ার েপছেন
েছাটার েথেক অেল্প সন্তুষ্ট থাকা ভাল|

7আিম সূেযর্র নীেচআেরা িকছু অথর্হীন িজিনস েদখলাম| 8একজন
বয্িক্তর পিরবার না থাকেত পাের| তার ভাই বা সন্তান না থাকেত পাের|
িকন্তু তবুও েস কিঠন পিরশ্রম কের যােব| তার যা আেছ তা িনেয় েস
কখনও সন্তুষ্ট থাকেব না| েস ভাবেত পাের, “তেব েকন আিম আমার
জীবন উপেভাগ না কের কিঠন পিরশ্রম করব?” এটাও খুব খারাপ
ও অথর্হীন|

বনু্ধ ও পিরবার শিক্ত েজাগায়
9 একজেনর েচেয় দুজন েলাক ভাল| দুজন েলাক এক সেঙ্গ কাজ

করেল তার ফল ভাল হয়|
10 যিদ েকান বয্িক্ত পেড় যায়, অপর বয্িক্ত তােক উঠেত সাহাযয্

কের| িকন্তু েয একা কাজ কের, েস যিদ পেড় তেব তােক উঠেত
সাহাযয্ করার মেতা েকউই থােক না|

11 যিদ দুজন েলাক এক সেঙ্গ ঘুেমায় তারা উত্তাপ পােব| িকন্তু েয
একা েশায় েস উত্তাপ েথেক বিঞ্চত হেব|

12 েয একা তােক সহেজই শত্রুরা হািরেয় েদেব িকন্তু দুজন েলাক
এক সেঙ্গ থাকেল তােদর হারােনা সম্ভব নয়| িতন জন মানুষ একত্র
হেল তােদর শিক্তআেরা েবশী হেব| তারা হল এক সেঙ্গ জড়ােনা দিড়র
িতনিট অংেশর মেতা| তােদর শিক্তেক ভাঙ্গা খুবই কিঠন|

মানুষ, রাজনীিত ও জনিপ্রয়তা
13 একজন দিরদ্র তরুণ েনতা যিদ জ্ঞানী হয় তেব েস একজন বৃদ্ধ

েবাকা রাজা অেপক্ষা েশ্রয়| েসই বৃদ্ধ রাজা সতকর্ বাণীেত কান েদন না|
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14 েসই তরুণ শাসক রােজয্র একজন গরীব নাগিরক হেয় জন্মােত
পােরন| িতিন েদেশর শাসন ভার িনেত কারাগার েথেক উেঠ আসেত
পােরন| 15 িকন্তু এ জীবেন আিম মানুষেক েদেখ েজেনিছ েয মানুষ
েসই তরুণ েনতােক অনুসরণ করেব| েসই হেব নতুন রাজা| 16অেনক
মানুষ এই তরুণেক অনুসরণ করেব| িকন্তু পের এরাই আবার তঁােক
সহয্ করেত পারেব না| এটাও অথর্হীন, হাওয়ার িপছেন েছাটা|

5
প্রিতশ্রুিত সম্বেন্ধ সাবধান েথেকা

1 যখন ঈশ্বেরর উপাসনা করেব তখন সতকর্ থাকেব| ঈশ্বরেক
েবাকার মত ৈনেবদয্ েদওয়ার েথেক তার কথা েশানা অেনক ভােলা|
েয মূখর্ েস িনেজর অজ্ঞােতই অনয্ায় কাজ কের েফেল| 2 ঈশ্বরেক
প্রিতশ্রুিত িদেল েস সম্বেন্ধ সতকর্ েথেকা| ঈশ্বরেক িকছু বলেল
সাবধােন বেলা| আেবগ চািলত হেয় হঠাৎ  েকান কথা িদেয় েফেলা
না| ঈশ্বর বাস কেরন স্বেগর্ আর তুিম পৃিথবীেত| তাই ঈশ্বরেক েতামার
সামানয্ িকছু কথাই বলা উিচৎ | এই প্রবাদিট সতয্ েয:

3 দুঃস্বপ্ন েযমন অেনক দুঃিশ্চন্তা সেঙ্গ িনেয় আেস,
মূখর্ েতমনই একরাশ শব্দ িনেয় আেস|

4 তুিম ঈশ্বরেক েকান প্রিতশ্রুিত িদেল তা অবশয্ই রক্ষা করেব|
েতামার প্রিতশ্রুিত রক্ষা করেত েদরী েকােরা না| ঈশ্বর মূখর্েদর প্রিত
প্রসন্ন নন| তুিম ঈশ্বরেক যা েদেব বেল প্রিতশ্রুিত িদেয়ছ তা দাও|
5প্রিতশ্রুিত িদেয় পালন না করেত পারার েথেক প্রিতশ্রুিত না েদওয়া
ভাল| 6তাই েতামার কথা েযন েতামার পােপর কারণ না হয়| যাজকেক
এটা বেলা না, “আিম যা বেলিছ তার অথর্ এই নয়!” তুিম যিদ এরকম
কর তাহেল ঈশ্বর কু্রদ্ধ হেয় তুিম যার জনয্ কাজ কেরছ তা ধ্বংস কের
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েফলেবন| 7 েতামার অথর্হীন স্বপ্ন ও অহঙ্কার েযন েতামার িবপদ না
েডেক আেন| তুিম অবশয্ই ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করেব|

প্রিতিট শাসেকর ওপর একজন শাসক আেছন
8 িকছু েদেশ েদখা যায় েয দিরদ্র মানুষ বাধয্ হেয় কিঠন

পিরশ্রম করেছ| এটা দিরদ্র মানুষেদর প্রিত সুিবচার নয়| এটা তােদর
স্বাথর্িবেরাধী| িকন্তু িবিস্মত হেয়া না| েয শাসক এই মানুষেদর ওপর
েজার খাটােচ্ছ, তার ওপের েজার খাটােনার জনয্ রেয়েছ আেরা
একজন শাসক| 9 রাজাও তার লােভর ভাগ পায়| েদেশর ধনসম্পদ
তােদর মেধয্ ভাগাভািগ হয়|*

ঐশ্বযর্ িদেয় সুখ েকনা যায় না
10 েয বয্িক্ত টাকা ভােলাবােস েস কখনও তার কােছ যা টাকা আেছ

তা িনেয় সন্তুষ্ট থাকেত পারেব না| েয ঐশ্বযর্ ভােলাবােস েস যতই পাক
না েকন সন্তুষ্ট হেত পারেব না| এসবই অথর্হীন|

11 েয বয্িক্তর যত সম্পদ আেছ, েসই সম্পদ বয্েয়র জনয্ তত
“বনু্ধও” আেছ| তাই ধনী বয্িক্তর প্রকৃত অেথর্ েকান লাভই হয় না| েস
শুধুই তার সম্পেদর িদেক তািকেয় থাকেত পাের|

12 েয বয্িক্ত সারািদন কিঠন পিরশ্রম কের েস ঘের িফের শািন্তেত
ঘুেমায়| েস সামানয্ িকছু েখল বা না েখেয় থাকল েসটা িবষয় নয়| িকন্তু
েয ধনী বয্িক্ত েস সম্পদ রক্ষার দুিশ্চন্তায় রােত ভাল কের ঘুেমােত
পাের না|

13আিম সূেযর্র নীেচ এক দুঃখজনক ঘটনা লক্ষয্ কেরিছ| একজন
বয্িক্ত ভিবষয্েতর জনয্ অথর্ সঞ্চয় কের| িকন্তু এর পিরণাম হয়
সমসয্ামূলক| 14 এরপর েকান এক অঘটেন েস সব িকছু হারায়, এর
ফেল সন্তানেক েদওয়ার মেতা তার আর িকছুই অবিশষ্ট থােক না|

15 একজন মানুষ খািল হােত মাতৃগভর্ েথেক জন্ম েনয়| আর েস
যখন মারা যায়, েস একই ভােব িরক্ত অবস্থায় িবদায় েনয়| েস ফল
* 5:9: েদেশর � হয় একজন শাসক আেরক জন উচ্চতম শাসক দ্বারা প্রতািরত হয় এবং
তারা একজন মহান শাসক দ্বারা প্রতািরত হয়|
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লােভর জনয্ কিঠন পিরশ্রম কের িকন্তু মারা েগেল েকান িকছুই সেঙ্গ
িনেয় েযেত পাের না| 16 এটা দুঃখজনক েয একজন মানুষ েয ভােব
পৃিথবীেত আেস েস ভােবই েস পৃিথবী েথেক িবদায় েনয়| এভােব
“হাওয়ার েপছেন ছুেট” েস িক পায়? 17 েস েকবল মাত্র যন্ত্রণা এবং
দুঃখ পায়| েশষ পযর্ন্ত েস হেয় পেড় হতাশ, িবরক্ত ও িক্ষপ্ত!

েতামার কােজর মেধয্ আনন্দ খঁুেজ নাও
18একজন বয্িক্তর পেক্ষ সব েচেয় ভাল সূেযর্র নীেচ খাদয্, পানীয়

ও তার কােজর মেধয্ আনন্দ পাওয়া| ঈশ্বর তােক জীবন িদেয়েছন
এবং এটাই তার সবর্স্ব|

19 যিদ ঈশ্বর একজন বয্িক্তেক ধনসম্পদ ও েসটা েভাগ করার
ক্ষমতা েদন তেব তার তা অবশয্ই েভাগ করা উিচৎ , কারণ তা হল
ঈশ্বেরর উপহার| েসই বয্িক্ত অবশয্ই তার প্রাপ্ত িজিনসগুিল স্বীকার
করেব এবং তার কাজ উপেভাগ করেব, এ হল ঈশ্বেরর উপহার|
20 একজন বয্িক্ত েবশী বছর বঁােচ না| তাই তােক সারা জীবন এগুিল
মেন রাখেত হেব| ঈশ্বর যা করেত চাইেবন তাই িতিন করেবন|

6
ঐশ্বযর্ সুখ বেয় আেন না

1 আিম সূেযর্র নীেচ আেরা িকছু েদেখিছ যা নয্াযয্ নয়| এটা
েলাকেদর পেক্ষ খুবই খারাপ| 2 ঈশ্বর কাউেক প্রচুর ধনসম্পদ,
মানসম্মান েদন| েসই বয্িক্তর যা প্রেয়াজন বা চািহদা হেত পাের েস
সবই তার আেছ| িকন্তু ঈশ্বর তােক েস সব েভাগ করেত েদন না|
েকান এক অপিরিচত এেস তার সমস্ত িকছু অিধকার কের েনয়| এটা
খুবই খারাপ ও অথর্হীন|

3 একজন বয্িক্ত দীঘর্িদন বঁাচেত পাের| তার 100িট সন্তান থাকেত
পাের| িকন্তু েস যিদ এসব িনেয় সন্তুষ্ট না থােক ও তার মৃতুয্র পর
যিদ তােক েকউ মেন না রােখ, তেব আমার মেন হয় েয িশশু জন্ম
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মাত্র মারা িগেয়েছ েসও এই বয্িক্তর েচেয় ভাল| 4 একটা মৃত িশশুর
জন্ম প্রকৃতপেক্ষ অথর্হীন| েসই িশশুিটেক েকান নাম েদওয়ার আেগই
তােক এক অন্ধকার কবের সমািধস্থ করা হয়| 5 েসই িশশুিট কখনও
িকছুই জানেত পাের না| েস কখনও সূেযর্রও মুখ েদেখ না| িকন্তু েসই
িশশুিটও অেনক েবশী িবশ্রাম পায় েসই বয্িক্তর েচেয় েয ঈশ্বেরর
েদওয়া উপহার েভাগ করেত পাের না| 6 েসই বয্িক্ত 2000 বছর েবঁেচ
থাকেত পাের| িকন্তু যিদ েস জীবনেক উপেভাগ করেত না পাের তেব
েয িশশুিটর জন্মমাত্র মৃতুয্ হেয়েছ েস আর এই বয্িক্ত িক একই স্থােন
যােব?

7 একজন েলাক কাজ কের চেল| েকন? িনেজর অন্ন সংস্থােনর
জনয্| িকন্তু েস কখনই সন্তুষ্ট থােক না| 8 এই িবষেয় একজন জ্ঞানী
ও মূেখর্র মেধয্ েকান তফাৎ   েনই| এর েচেয় একজন গরীব মানুষ
হওয়াও ভাল েয জােন িক ভােব জীবনেক েমেন িনেত হয়| 9 লাভ
করবার েচেয় িনেজর যা আেছ তা িনেয় খুশী থাকা ভাল| েবশী লােভর
প্রতয্াশা করা হাওয়ার িপছেন েছাটার মেতাই অথর্হীন|

10-11 যা ঘেটেছ তা বহু পূেবর্ই িস্থর হেয় িছল| েলাকরা েক েবশী
শিক্তশালী এই িনেয় িনেজেদর মেধয্ িবতেকর্ র েকান অথর্ হয় না| দীঘর্
িবতকর্ েকান কােজ লােগ না এবং এটা িক ভােলা কাজ কের?

12একজন বয্িক্তর অেযাগয্ জীবেনর বয্িপ্তেত তার পেক্ষ সবেচেয়
ভােলা িক তা েক জােন? তার জীবন এক ছায়ার মেতা অিতবািহত
হয়| েকউ বলেত পাের না এই পৃিথবীেত পর মূহুেত্তর্ িক হেব|

7
সুিশক্ষামালা সংকলন

1 ভাল সুগেন্ধর েচেয় সুনাম েশ্রয়|
একজন মানুেষর েয িদন জন্ম হয় েসই িদেনর েথেক তার
মৃতুয্িদন ভাল|

2 উৎসেবর গৃেহ যাওয়ার েচেয় েশােকর গৃেহ যাওয়া ভাল| েকন?
কারণ েশােকর গৃেহ েলাকরা সিতয্ই জানেব েয
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সব মানুষই মরণশীল|

3আনেন্দর েচেয় দুঃখ েশ্রয়|
কারণ যখন আমরা দুঃখ পাই তখন আমােদর হৃদয় শুদ্ধ হয়|

4 েয জ্ঞানী েস মৃতুয্র কথাও ভােব
িকন্তু মূখর্ শুধুই আেমাদ-প্রেমােদর কথা িচন্তা কের|

5 একজন মূেখর্র দ্বারা প্রশংিসত হওয়ার েচেয়
জ্ঞানী বয্িক্তর দ্বারা সমােলািচত হওয়াও েশ্রয়|

6 মূেখর্র অট্টহািস হল পােত্রর নীেচ জ্বলন্ত কঁাটার মেতা
যা এতই তাড়াতািড় পুেড় যায় েয পাত্রিট উত্তপ্ত পযর্ন্ত হয় না|
এটাও অসার|

7 একজন জ্ঞানী যিদ কােরা কাছ েথেক যেথষ্ট অথর্ পায়
তেব েস তার জ্ঞানও ভুেল যায়|

অথর্ তার েবাধশিক্ত নষ্ট কের েদয়|
8 েকান িকছু নতুন কের আরম্ভ করবার েচেয়

তােক েশষ করা ভাল|
অৈধযর্য্ ও অহঙ্কারী হওয়ার েচেয়

শান্ত ও ৈধযর্য্শীল হওয়া ভাল|
9 হঠাৎ  েরেগ ওঠা উিচৎ নয়|

কারণ রাগ করা মূখর্ািম|
10 একথা বলা উিচৎ নয়, “এখনকার েথেক আেগর সময় েকন েবশী

ভাল িছল|”
কারণ জ্ঞান আমােদর এই প্রেশ্নর িদেক চািলত কের না|

11 সম্পিত্ত থাকার েচেয় জ্ঞান থাকা ভাল| যেথষ্ট সম্পদ ছাড়াও
জ্ঞানী বয্িক্তরা প্রকৃতপেক্ষ েবশী লাভবান হন| 12 প্রজ্ঞা ও সম্পদ
উভেয়ই েতামােক রক্ষা করেত পাের| িকন্তু েয জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধয্েম
লাভ করা যায় তা েতামার জীবনেক দীঘর্ করেত পাের!
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13 ঈশ্বর যা কেরেছন েস িদেক তািকেয় েদখ| যিদ েকান িকছু
েতামার ভুলও মেন হয় তবুও তুিম তা পালটােত পারেব না! 14জীবন
সুন্দর, তােক উপেভাগ কর| িকন্তু জীবন যখন কষ্টকর হেব তখন মেন
েরেখা ঈশ্বর আমােদর সুসময় ও দুঃসময় দুইই েদন এবং েকউই জােন
না ভিবষয্েত িক হেত পাের|

মানুষ সিতয্কােরর ভাল হেত পাের না
15 আমার এই অেযাগয্ জীবেন আিম অেনক িকছু েদেখিছ এবং

আিম আেরা েদেখিছ িক ভােব দুষ্ট েলাক দীঘর্িদন েবঁেচ থােক| অথচ
ধাির্মক েলাক অল্প বয়েস মারা যায়| 16-17 েকন আত্মহনন করেব?
কখনও খুব ভালও হেব না বা খুব খারাপও হেব না| েবশী জ্ঞানী বা
েবশী মূখর্ েকানটাই হেব না| েকন তুিম েতামার অিন্তম সমেয়র আেগ
মারা যােব?

18 তুিম এিদক ওিদক দুিদেক থাকার েচষ্টা কর| এমনিক ঈশ্বেরর
অনুসরণকারীরাও িকছু ভাল ও িকছু মন্দ কাজ কের থােক| 19 প্রজ্ঞা
মানুষেক শিক্ত েজাগায়়| একজন জ্ঞানী বয্িক্ত শহেরর দশ জন
শাসেকর েচেয় েবশী শিক্তশালী| 20 িনিশ্চত ভােব, এই ভূমণ্ডেল এমন
একজনও ধাির্মক বয্িক্ত েনই েয েকান অনয্ায় কের িন|

21 মানুেষর সব কথায় কান িদও না| তুিম হয়েতা শুনেব েতামার
ভৃতয্ েতামার িনন্দা করেছ| 22এবং তুিম জান েয তুিম িনেজও অেনক
সময় অনয্েদর বদনাম কেরছ|

23 আিম আমার জ্ঞান িদেয় এই সমস্ত িকছু েভেব েদেখিছ| আিম
সিতয্কােরর জ্ঞানলাভ করেত েচেয়িছ| িকন্তু তা অসম্ভব| 24 আিম
সমস্ত িজিনেসর অিস্তেত্বর ধরণ বুঝেত পাির না| এটা কােরা পেক্ষ বুেঝ
ওঠা খুবই কিঠন| 25 আিম অধয্য়ন কেরিছ ও অেনক েচষ্টা কেরিছ
সিতয্কােরর জ্ঞান খঁুেজ েপেত| আিম সব িকছুর েভতরকার বয্াখয্া
খঁুেজ েপেত েচেয়িছ| আিম িক িশখলাম?
আিম জানলাম অসৎ  হওয়া েবাকােমা, মূেখর্র মেতা কাজ করা

পাগলােমা| 26আিম আেরা েদেখিছলাম েয িকছু নারী হল ভয়ঙ্কর এক
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ফঁােদর মেতা, তােদর হৃদয় জােলর মেতা ও বাহু িশকেলর মেতা| এই
রকম নারীর ফঁােদ পড়ার েচেয় মৃতুয্ও েশ্রয়| েয ঈশ্বরেক অনুসরণ
কের েস এেদর েথেক দূের থাকেব| িকন্তু একজন পাপী এেদর হােত
ধরা পড়েব|

27-28 উপেদশক বলল, “আিম এই সমস্ত িকছু েযাগ কের েদখেত
েচেয়িছলাম েকান উত্তর পাওয়া যায় িকনা| আিম এখনও উত্তেরর
অেপক্ষায় রেয়িছ| আিম েকবল মাত্র একিট িজিনষ খঁুেজ েপলাম|
হাজার জেনর মেধয্ একজন ভাল মানুষ আেছ| িকন্তু আিম একজনও
ভাল মিহলােক খঁুেজ পাই িন|

29 “আিম আেরা একটা িজিনস িশেখিছলাম: ঈশ্বরই সব ভােলা
মানুষ ৈতরী কেরন| িকন্তু মানুষ খারাপ পেথ চািলত হয়|”

8

জ্ঞান ও শিক্ত
1 েকউই একজন জ্ঞানী বয্িক্তর মেতা কের েকান িজিনসেক বুঝেত

বা বয্াখয্া করেত পারেব না| তার জ্ঞানই তােক সুখী করেব| একমাত্র
জ্ঞানই দুঃখেক সুেখ পিরণত করেত পাের|

2আিম সবর্দা রাজারআেদশ মানয্ কির|আিম এটা কির কারণআিম
ঈশ্বেরর কােছ একিট প্রিতশ্রুিত কেরিছ| 3 রাজােক েতামার পরামশর্
জানােত ভয় েপেয়া না| এবং কখনও অনয্ায়েক সমথর্ন েকােরা না|
িকন্তু মেন েরেখা েয রাজা তার ইচ্ছানুযায়ী আেদশ েদন| 4 রাজার
আেদশ েদওয়ার অিধকার আেছ এবং েকউই তােক বেল িদেত পাের
না তার িক করা উিচৎ | 5 েয বয্িক্ত রাজার আেদশ েমেন চেল
সরকােরর সেঙ্গ তার েকান সমসয্া হেব না| এবং একজন জ্ঞানী েলাক
জােন িঠক েকান সময় এবং িক ভােব রাজার কােছ েযেত হেব|

6 এমনিক েলােকর িবিভন্ন সমসয্া থাকা সেত্ত্বও প্রেতয্কিট কােজর
একটা সিঠক সময় ও সিঠক পদ্ধিত আেছ| 7আর েস িনিশ্চত ভােব
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জােন না িক হেত পাের| েকন? কারণ েকউই তােক বলেত পারেব না
ভিবষয্েত িক হেব|

8 েকান মানুেষরই তার আত্মােক ধের রাখার ক্ষমতা েনই| েকউই
মৃতুয্েক আটকােত পারেব না| যুেদ্ধর সময় েকান ৈসেনয্রই েযখােন
খুশী যাওয়ার স্বাধীনতা েনই| একই ভােব যিদ েকান বয্িক্ত অনয্ায় কের
তেব েসই অনয্ায় তােক মুিক্ত েদয় না|

9 আিম প্রেতয্কিট িজিনষ পযর্েবক্ষণ কেরিছ আর েভেবিছ েকন
সূেযর্র নীেচ এরকম হয়| আিম এও েদেখিছ েয একজন বয্িক্ত িক
ভােব আেরকজন বয্িক্তর ওপর আিধপেতয্র জনয্ ক্ষমতার েপছেন
েছােট| এটা তার পেক্ষ খারাপ|

10 আিম েদেখিছ িক ভােব মন্দ েলাকেদর অেন্তয্ষ্টি িক্রয়া সম্পন্ন
হয়| ঐসব মন্দ েলাক যেথচ্ছভােব পিবত্র স্থােন েযত এবং তারা শহের
প্রকৃতপেক্ষ িক কেরিছল তা েলােক ভুেল যায়|

িবচার, পুরস্কার ও শািস্ত
11কখনও কখনও মন্দ েলাকরা তােদর খারাপ কােজর জনয্ সেঙ্গ

সেঙ্গ শািস্ত পায় না| এজনয্ তারা আেরা খারাপ কােজ িনেজেদর িলপ্ত
কের|

12একজন পাপী একেশািট খারাপ কাজ করেত পাের| েস দীঘর্িদন
েবঁেচও থাকেত পাের| িকন্তু আিম এও জািন েয ঈশ্বরেক মানয্ করা ও
শ্রদ্ধা করা অেনক ভাল| 13 মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা কের না, তাই
তারা কখনও ভাল িকছু পায় না| তারা দীঘর্িদন েবঁেচ থােক না| তােদর
জীবন েসই ছায়ার মত হয় না যা সূযর্ােস্তর পর দীঘর্ েথেক দীঘর্তর হয়|

14আেরা অেনক িকছু এই পৃিথবীেতই ঘেট থােক যা অথর্হীন| কত
সমেয় ভােলা েলােকর খারাপ হয় আবার খারাপ েলােকর ভােলা হয়|
এর েকান মােন হয় না| 15 তাই আিম িস্থর কেরিছলাম েয জীবনেক
উপেভাগ করব| েকন? কারণ মানুেষর পেক্ষ সূেযর্র নীেচ েপ্রয় হল
খাদয্, পানীয় ও আনেন্দর মেধয্ জীবন উপেভাগ করা| যােত তারা
প্রিতিদন কাজ কের জীবনেক উপেভাগ করেত পাের, যা ঈশ্বর তােদর
সূেযর্র নীেচ িদেয়েছন|



উপেদশক 8:16 xviii উপেদশক 9:4

ঈশ্বর যা িকছু কেরন তা আমরা বুঝেত পাির না
16 আিম িনেজেক প্রজ্ঞাপূণর্ করার দািয়ত্ব িনলাম| েলাকরা এই

জীবেন যা কের থােক তা আিম ভাল কের লক্ষয্ কেরিছলাম| আিম
েদেখিছলাম অেনক েলাক বয্স্ত| তারা িদন রাত কাজ কের এবং প্রায়
ঘুেমায় না বলেলই চেল| 17 আিম আেরা অেনক িকছু েদেখ িছলাম
যা ঈশ্বর কেরন| আিম এও েদেখ িছলাম সূেযর্র নীেচ ঈশ্বর যা কেরন
েলাকরা তা অবশয্ই েবােঝ| একজন বয্িক্ত েচষ্টা করেত পাের িকন্তু
েস সফল হেব না| একজন জ্ঞানী বয্িক্ত বলেত পােরন েয িতিন ঈশ্বর
যা কেরন তা েবােঝন, িকন্তু আসেল তা সিতয্ নয়|

9
মৃতুয্ িক নয্াযয্?

1 আিম এ সব িকছু গভীর ভােব িচন্তা কেরিছলাম| আিম েদেখ
িছলাম ধাির্মক ও জ্ঞানী েলাকরা যা কেরন বা তােদর যা হয় েস সবই
ঈশ্বরই িনয়ন্ত্রণ কেরন| েলাকরা জােন না তােদর ঘৃণা করা হেব, না
ভােলাবাসা হেব| েলাকরা এও জােন না ভিবষয্েত িক হেব|

2 িকন্তু সবার েক্ষেত্র একই িজিনস ঘেট| ভাল ও মন্দ উভয় ধরেণর
েলাকরাই মারা যান| শুিচ ও অশুিচ দুধরেণর েলােকর কােছই মৃতুয্
আেস| যারা ঈশ্বরেক ৈনেবদয্ েদয় না তােদর মেতা যারা ঈশ্বরেক
ৈনেবদয্ েদয় তারাও মারা যায়| একজন ভাল েলাকও একজন পাপীর
মত মারা যায়| েয বয্িক্ত ঈশ্বেরর কােছ িবেশষ প্রিতশ্রুিত েদয় েসও
েসই বয্িক্তর মেতা মারা যায়, েয ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেত ভয়
পায়|

3 সূেযর্র নীেচ যা িকছু খারাপ ঘটনা ঘেট প্রেতয্েকর েক্ষেত্র একই
পিরণিত হয়| এটাও খুবই খারাপ েয েলােকরা সবসময় মন্দ ও মূেখর্র
মেতা িচন্তা করেব এবং েসই িচন্তা তােক মৃতুয্র িদেক িনেয় যােব| 4 েয
এখনও েবঁেচ আেছ েস েযই েহাক্ না েকন তার জনয্ আশা আেছ|
এই প্রবাদিট সিতয্ েয:
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জীিবত কুকুর মৃত িসংেহর েচেয় েশ্রয়|

5জীিবত মানুষ জােন েয েস মারা যােব| িকন্তু মৃত মানুষ িকছু জােন
না| মৃত মানুেষর আর েকান িকছু পাওয়ার েনই| মানুষ খুব তাড়াতািড়
তােক ভুেল যােব| 6 একজন বয্িক্তর মৃতুয্র পর ভালবাসা, ঘৃণা, ঈষর্া
েকান িকছু অবিশষ্ট থােক না| একজন মৃত বয্িক্ত সূেযর্র নীেচ যা িকছু
হেব তােত আর ভাগ েনেব না|

যতক্ষণ পােরা জীবনেক উপেভাগ কর
7 তুিম েতামার খাদয্ ও পানীয়েক উপেভাগ কর| যিদ তুিম এসব

কেরা ঈশ্বর আনিন্দত হেবন| 8 েতামার েপাশাক পিরচ্ছদ পিরষ্কার
রােখা এবং মাথায় েতল বয্বহার কেরা| 9 সূেযর্র নীেচ েতামার অেযাগয্
জীবন যতিদন থােক ততিদন েতামার স্ত্রী, যােক তুিম ভালবাস তার
সেঙ্গ তুিম জীবন উপেভাগ কর এবং েতামার কােছ যা িকছু আেছ তা
হল এই| েতামার জীবেন েয সব কাজ েতামায় করেত হেব তা উপেভাগ
কেরা| 10 েতামােক েয কাজই েদওয়া েহাক্ না েকন সব সময় েসটা
উদয্মসহ সম্পন্ন করার েচষ্টা করেব| মৃতুয্র পর আমরা সবাই একই
জায়গায় যাব| েসখােন েকান কাজ, েকান িচন্তা, েকান জ্ঞান বা েকান
প্রজ্ঞা থােক না|

েসৗভাগয্? দুভর্ াগয্? আমরা িক করেত পাির?
11 আিম পৃিথবীেত আেরা িকছু িজিনস লক্ষয্ করলাম| েয েজাের

েদৗড়ায় েস সবসময় প্রিতেযাগীতায় েজেত না; একিট শিক্তশালী
ৈসনয্দল সব সময় যুেদ্ধ েজেত না| জ্ঞানী বয্িক্ত সব সময় তার
কেষ্টাপাির্জত আহার পায় না, েয চালাক েস সব সময় সম্পদ পায়
না| একজন িবদ্বান বয্িক্ত সব সময় তার প্রাপয্ যশ পায় না| এমন সময়
আেস যখন প্রেতয্েকর কােছ আশাতীত প্রিতকুলতা ঘেট|

12 একজন মানুষ হল েসই জােল পড়া মােছর মত েয জােন না তা
পরবতীর্কােল িক হেব, েসই ফঁােদ পড়া পািখর মেতা েয তার ভিবষয্ত
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জােন না| িকন্তু আিম জািন একজন মানুষ হঠাৎ  ই দুভর্ ােগয্র ফঁােদ
পেড় যায়|

জ্ঞােনর শিক্ত
13 যখনই আিম েকান মানুষেক প্রজ্ঞার মেতা কাজ করেত েদেখিছ

তা আমার কােছ অতয্ন্ত গুরুত্বপূণর্ মেন হেয়েছ| 14একিট েছাট শহের
খুব অল্প সংখয্ক েলাক বাস করত| একজন রাজা শহরিট জয় করেত
এেলন এবং তার েসনাবািহনী িদেয় চারিদক েথেক িঘের েফলেলন
এবং শহেরর চারপােশ অবেরাধ গঠন করেলন| 15 িকন্তু েসই শহের
একজন জ্ঞানী মানুষ বাস করেতন িযিন দিরদ্র িছেলন| িকন্তু িতিন তার
জ্ঞান বয্বহার কের েসই শহরেক রক্ষা কেরন| সব িকছু েশষ হেয়
যাওয়ার পর মানুষ েসই দিরদ্র েলাকিটর কথা ভুেল যায়| 16 িকন্তুআিম
এখনও বলব েয ৈদিহক শিক্তর েচেয় জ্ঞান েশ্রয়| েসই েলােকরা দিরদ্র
েলাকিটর জ্ঞােনর কথা ভুেল যায়, তার কথা শুনেত ভুেল যায়| িকন্তু
তবুও আিম জ্ঞানেক েশ্রয় বেল মেন কির|

17 একজন জ্ঞানী বয্িক্তর শান্ত, েসৗময্ কথা বলা
মূখর্েদর মেধয্ একজন শাসেকর গজর্ েনর েচেয় েঢর ভাল|

18 যুেদ্ধ বয্বহৃত তরবাির ও তীেরর েচেয় জ্ঞান েশ্রয়|
িকন্তু একজন পাপী ভাল িজিনসেক নষ্ট কের েফলেত পাের|

10
1 দু-একিট মরা মািছও সব েথেক ভাল সুগন্ধেক দুগর্েন্ধ পিরণত

করেত পাের| িঠক একই ভােব অেনক জ্ঞান ও সম্মান সামানয্
েবাকািমেত নষ্ট হেয় েযেত পাের|

2 একজন জ্ঞানী মানুেষর িচন্তা তােক সিঠক পথ েদখায়, িকন্তু
মূেখর্র িচন্তা তােক িবপেথ িনেয় যায়| 3 একজন মূখর্ রাস্তা িদেয় হঁাটার
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সময়ও তার েবাকািম প্রদশর্ন কের থােক| তাই সবাই তােক একজন
মূখর্ িহেসেব জানেত পাের|

4 েতামার মিনব েতামার ওপর রাগ করেলই চাকির েছেড় িদও না|
তুিম শান্ত ভােব সহায়তা কের অেনক বড় ভুল শুধের িনেত পারেব|

5 আিম সূেযর্র নীেচ আেরা িকছু খারাপ িজিনস লক্ষয্ কেরিছ|
এগুেলা েসই ধরেণর ভুল যা শাসকরা সাধারণতঃ কের থােক|
6 মূখর্েদর গুরুত্বপূণর্ পদ েদওয়া হয়| অনয্ িদেক ধনী বয্িক্তরা
গুরুত্বহীন কাজ পায়| 7আিম েদেখিছ যােদর ভৃতয্ হওয়া উিচৎ তারা
েঘাড়ায় কের যােচ্ছ অথচ যােদর শাসক হওয়ার কথা তারা ভৃেতয্র
মত এেদর পােশ েহঁেট যােচ্ছ|

প্রেতয্ক কােজই িবপদ আেছ
8 েয বয্িক্ত গতর্ েখঁােড় েস িনেজই গেতর্ পেড় েযেত পাের| েয বয্িক্ত

তার শিক্ত িদেয় একিট েদওয়াল েভেঙ েফলেত পাের েস েদওয়ােলর
অপর িদেক লুিকেয় থাকা সােপর কামেড় মারা েযেত পাের| 9 েয
বয্িক্ত িবশাল পাথর সরায় েস পাথেরর আঘােত আহত হেত পাের| েয
বয্িক্ত গাছ কােট েসই গাছগুিল তার ওপেরই পড়েত পাের|

10 জ্ঞান েয েকান কাজেক সহজ কের েদয়| েভঁাতা ছুির িদেয়
েকান িকছু কাটা শক্ত িকন্তু েসই ছুিরটােতই যিদ শান েদওয়া যায় তেব
কাজটা অেনক সহজ হেয় যায়| জ্ঞানও েসই রকমই|

11একজন মানুষ সাপেক বশ করেত জানেত পাের| িকন্তু েসই গুণ
অথর্হীন হেয় পেড় যখন তার অনুপিস্থিতেত কাউেক সােপ কামড়ায়|
জ্ঞানও েসই রকমই|

12জ্ঞানী মানুেষর কথায় খয্ািত আেস|
িকন্তু মূেখর্র কথা ধ্বংস েডেক আেন|
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13 একজন মূখর্ শুরু েথেক েশষ পযর্ন্ত প্রলাপ বেক| 14 একজন
মূখর্, েস িক করেব েস বয্াপাের বহু কথা বেল| িকন্তু ভিবষয্েত িক হেব
তা েকউই জােন না|

15 একজন মূেখর্র ঘের েফরার পথ খঁুেজ েনওয়ার মেতা বুিদ্ধ থােক
না|

তাই েস সারা জীবন েখেট মের|

শ্রেমর মূলয্
16 একজন রাজা যিদ িশশুসুলভ হয় তা েয েকান েদেশর পেক্ষই

খারাপ| আবার েকান েদেশর শাসক যিদ েভাজন িবলােস মৎত থােক
সব সময় েসটা েদেশর পেক্ষ ভােলা নয়| 17 িকন্তু যিদ েকান রাজা সদ্-
বংশজাত হয় তা েদেশর পেক্ষ মঙ্গলকর| যিদ েকান েদেশর শাসকগণ,
আনেন্দর জনয্ নয় িকন্তু শিক্তর জনয্ যথাসমেয় খায় তাহেল তা
েদেশর পেক্ষ মঙ্গলজনক কারণ তারা পিরিমত জীবনযাপন কেরন|

18 েয মানুষ অলস হয়
তার ছাদ ফুেটা হেয় ক্রেম বািড় েভেঙ পেড়|

19 খাদয্ ও দ্রাক্ষারস মানুেষর জীবনেক উপেভাগয্ কের েতােল|
অথর্ অেনক সমসয্ার সমাধান কের েদয়|

পরিনন্দা
20 রাজার সম্বেন্ধ খারাপ কথা বেলা না| তার সম্বেন্ধ খারাপ িকছু

েভেবা না| তুিম যিদ ঘের একাও থাক তাহেলও েকান ধনী বয্িক্তর
সম্পেকর্ খারাপ িকছু েবােলা না| েকন? কারণ একটা েছাট পািখও
উেড় িগেয় সবাইেক েস কথা বেল িদেত পাের|
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11
সাহেসর সেঙ্গ ভিবষয্েতর েমাকািবলা কর

1 িবিভন্ন রকেমর কাজ করার েচষ্টা কেরা| িকছু সময় পের েতামার
ভাল কােজর ফল তুিম েপেয় যােব|

2 েতামার যা আেছ তা তুিম িবিভন্ন জায়গায় িবিনেয়াগ কর| তুিম
জান না পৃিথবীেত কত িকছু খারাপ ঘটেত পাের|

3 িকছু িজিনস আেছ যার সম্বেন্ধ তুিম িনিশ্চত হেত পােরা| যিদ েমঘ
জলকণায় পূণর্ থােক তা েথেক বৃষ্টি হেবই| উত্তের বা দিক্ষেণ েকান
িদেকই েহাক্, েকান গাছ যিদ পেড় যায় তা েসখােনই থাকেব|

4 যিদ েকান বয্িক্ত িনখঁুত আবহাওয়ার অেপক্ষায় বেস থােক তেব
েস েকান িদনই বীজ বপন করেত পারেব না| যিদ েকান বয্িক্ত বৃষ্টিেক
ভয় পায় তেব েস কখনই ফসল কাটেত পারেব না|

5 েতামরা জােনা না বাতাস েকাথায় বয়| েতামরা জান না িকভােব
িশশুর মাতৃগেভর্ িনঃশ্বাস আেস| েসই রকমই ঈশ্বর িক করেবন
আমােদর জানা েনই| িতিন সব িকছু িনয়ন্ত্রণ কেরন|

6 তাই, সকাল েথেকই েরাপণ করেত শুরু কর ও সেন্ধয্র সময়
অনয্ কাজ কেরা| েকন? কারণ তুিম জান না িকেস তুিম ধনী হেব|
অথবা উভয়ই সমান ভােব ভােলা|

7 আেলা সুন্দর| সূেযর্র আেলা েদখাও ভাল| 8 েতামার জীবেনর
প্রিতিট িদন উপেভাগ কেরা| িকন্তু যখন কিঠন সময় আসেব তখন
ভােলা সমেয়র কথা স্মরেণ েরেখা| কারণ নানা অনথর্ক বয্াপার ঘটেব|

েযৗবেন ঈশ্বেরর েসবা কর
9 যতক্ষণ েতামার েযৗবন আেছ ততক্ষণ তা উপেভাগ কর| সুেখ

থােকা, েতামার প্রাণ যা চায় তাই কর| িকন্তু মেন েরেখা ঈশ্বর েতামার
সব কােজর িবচার করেবন| 10 েক্রাধ দ্বারা পিরচািলত হেয়া না| েতামার
েদহেক েকান মন্দ কাজ করেত িদও না, কারণ েযৗবন এবং ইচ্ছা েকান
কােজ লােগ না|
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12
বৃদ্ধ বয়েসর সমসয্া

1 বৃদ্ধ বয়েস েয সমেয় েতামার জীবনেক বয্থর্ মেন হেব েসই সময়
আসার আেগ েতামার েযৗবেনই তুিম সৃষ্টিকতর্ ার কথা স্মরণ কেরা|

2 চন্দ্র, সূযর্ এবং তারা েতামার কােছ অন্ধকার হেয় আসার আেগই
েযৗবনকােল তুিম েতামার সৃষ্টিকতর্ ার কথা ভােবা| একটার পর একটা
ঝেড়র মেতাই সমসয্া আেস|

3 েসই সময় েতামার বাহুেত শিক্ত থাকেব না| েতামার পা দুবর্ল
হেয় েবঁেক যােব| েতামার দঁাত পেড় যােব আর খাওয়ার বা িচিবেয়
খাওয়ার ক্ষমতা থাকেব না| েতামার দৃষ্টিশিক্ত কেম যােব| 4 েতামার
শ্রবণ ক্ষমতা কেম যােব| তুিম রাস্তার শব্দ শুনেত পােব না| এমনিক
পাথর িদেয় শসয্দানা ভাঙার শব্দও তুিম শুনেত পােব না| তুিম েকান
নারী কেণ্ঠর গান শুনেত পােব না| িকন্তু েভার েবলায় েকান একিট
পািখর গানও েতামােক জািগেয় েদেব কারণ তুিম ঘুেমােত পারেব না|

5 তুিম উঁচু জায়গায় চড়েত ভয় পােব, তুিম েতামার পেথর ওপর
পেড় থাকা প্রেতয্কিট কু্ষদ্র িজিনেসর ওপর পা িদেত ভয় পােব| েতামার
চুল বাদাম গােছর ফুেলর মেতা সাদা হেয় যােব| তুিম হঁাটার সমেয়
ফিড়ংেযর মেতা িনেজেক বেয় েবড়ােব| তুিম বঁাচার শিক্ত হািরেয়
েফলেব|আর এরপর তুিম েতামার সমািধেত স্থান পােব| িবলাপকারীরা
েতামার েশাকযাত্রায় সমেবত হেব|

মৃতুয্
6 েযৗবেন রূেপার তার িঁছেড় যাওয়ার আেগ,

েসানার পাত্র েভেঙ্গ যাওয়ার আেগ
তুিম েতামার সৃষ্টিকতর্ ার কথা স্মরণ কর|
ভাঙ্গা পােত্রর মেতা েতামার জীবন অথর্হীন হওয়ার আেগ,
কুেয়ােত েভেঙ পেড় যাওয়া পাথেরর চাকার মেতা েতামার
জীবন নষ্ট হওয়ার আেগ

তুিম সৃষ্টিকতর্ ােক স্মরণ কর|
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7 েতামার শরীর মািট েথেক এেসেছ
এবং েতামার মৃতুয্র পর েতামার শরীর আবার মািটেতই িমেশ
যােব,

িকন্তু েতামার আত্মা এেসেছ ঈশ্বেরর কাছ েথেক,
েতামার মৃতুয্র পর তা আবার ঈশ্বেরর কােছই িফের যােব|

8 সব িকছুই অথর্হীন, উপেদশক বেলেছন সবই সমেয়র অপচয়|

উপসংহার
9 উপেদশক তঁার প্রজ্ঞা অনয্ েলাকেদর িশক্ষার কােজ লাগােতন|

উপেদশক অতয্ন্ত যত্নসহকাের অেনক জ্ঞােনর বাণী অধয্য়ন
কেরিছেলন ও েসগুিলেক একত্র কের সংগ্রহ কেরিছেলন|
10 উপেদশক সিঠক শব্দ খঁুেজ পাওয়ার জনয্ কেঠার পিরশ্রম
কেরিছেলন এবং িতিন সতয্ ও িনভর্ রেযাগয্ নীিতকথা িলেখ
িগেয়িছেলন|

11জ্ঞানী বয্িক্তর কথা হল েসই তীক্ষ্ণ লািঠর মত যা মানুষ পশুেদর
সিঠক রাস্তায় িনেয় যাওয়ার কােজ বয্বহার কের| েসই উপেদশ হল
শক্ত েপয়ালার মেতা যা ভােঙ না| েসই িশক্ষামালা েতামােক সিঠক
রাস্তা েদখােব| ঐসব নীিতর বাণীই এেসিছল একই েমষপালেকর
(ঈশ্বেরর) কাছ েথেক| 12 তাই ঐ বাণীগুিল পড় িকন্তু পুত্র ও অনয্
বই সম্বেন্ধ সাবধান েথেকা| মানুষ সবর্দাই বই িলখেছ এবং অিতিরক্ত
অধয্য়ন েতামােক ক্লান্ত কের েদেব|

13-14 এই বইেত যা েলখা তার েথেক িক িশক্ষা আমরা েনেবা?
মানুেষর কােছ সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ কাজ হল ঈশ্বরেক শ্রদ্ধা করা ও
তার আেদশ মানয্ করা| েকন? কারণ মানুষ যা িকছু কের ঈশ্বর তা
জােনন, েসটা গুপ্ত িকছু হেলও ঈশ্বর তা জােনন| িতিন ভাল ও মন্দ
সব িবষয়ই জােনন| মানুষ যা িকছু করেব ঈশ্বর তার িবচার করেবন|
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