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સભા શક્ષક

જ્ઞાનની થર્તા
1 યરૂશાલેમના રાજા દાઉદના ુત્ર સભા શક્ષકનાં વચનો.
2 જે બ ું અ સ્તત્વ ધરાવે છે તે બ ુંજ નકા ું છે સભા શક્ષક

કહે છે કે. સઘ ું નરથર્ક છે. 3 મ ુષ્ય કોઇ પણ શ્રમ દુ નયા
પર કરે, પણ તે પછ અંતે તેને ું મળવા ુ?ં

4 એક પેઢ જાય છે, અને બીજી આવે છે પર ુ દુ નયા સદા
ટક રહે છે. એનાથી કોઇ ફેર પડતો નથી. 5 ૂય દય થાય
છે, અને ૂયાર્સ્ત પણ થાય છે અને ફર તે ઊગવા માટે સત્વરે
ઊગવાની જગાએ જાય છે.

6 પવન દ ક્ષણ તરફ વાય છે અને ઉ ર તરફ વળે છે આમ
તે ૂળ માગર્ ઉપર પાછો ફરે છે અને પોતાની ગ તમાં આમથી
તેમ ફયાર્ કરે છે.

7 સવર્ નદ ઓ વહેતી જઇને સ ુદ્રમાં મળે છે તો પણ સ ુદ્ર
ભરાઇ જતો નથી; જે જગાએ નદ ઓ જાય છે ત્યાંથી તેઓ
પાછ આવે છે.

8 બધી જ વસ્ ુઓ કટાળાજનક છે; તે ું ૂરુ વણર્ન મ ુષ્ય
કર શકે તેમ નથી. ગમે તેટ ું જોવાથી આંખો થાકતી નથી અને
કાન ૂરે ૂરુ સાંભળતા નથી.

ક ુંજ ન ું નથી
9 ઇ તહાસ ું કેવળ ુનરાવતર્ન થાય છે, જે થઇ ગ ું છે તે જ

થવા ું છે; અને જે કરવામાં આ ું છે તે જ કરવામાં આવશ;ે
ખરેખર દુ નયા પર ક ું જ ન ું નથી.

10 એવી કોઇ બાબત છે કે જનેા વષે લોકો કહ શકે કે તે
ન ું છે? ઘણા સમય અગાઉ તે પહેલેથી જ બન્ ુ હ ું. તે
આપણી સામે આ ું છે.
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11 ૂતકાળની પેઢ ઓ ું સ્મરણ નથી; અને ભ વષ્યમાં આવનાર
પેઢ ઓ વષે તેના પછ આવનાર પેઢ ને પણ તે ું સ્મરણ ન હ
હોય.

ું જ્ઞાનથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે?
12 હુ સભા શક્ષક, યરૂશાલેમમાં રહેનાર ઇસ્રાએલનો રાજા હતો.

13 વ માં જે કાંઇ બને છે તેની શોધ કરવા અને સમજવા મે
મારા ડહાપણને રોક રા ુ.ં દેવે મ ુષ્યને કરવા માટે એ ક મય
શ્રમ આપ્યો છે. 14 પણ દુ નયા પર લોકો જે કરે છે તે સવર્
બાબતો મેં જોઇ છે. એ સવર્ નરથર્ક તથા હવામાં બાચકાં
ભરવાની કો શષ કરવા જે ું છે. 15 જે વાકુ છે તેને સી ું કર
શકા ું નથી; અને જે કાંઇ અ ુપ ત છે તે લક્ષમાં લઇ શકા ું
નથી.

16 મેં માર જાતને ક ું કે, “જુઓ, યરૂશાલેમમાં માર અગાઉ
થઇ ગયેલા અન્ય રાજાઓ કરતાં વધારે જ્ઞાની છુ. મારા મનને
જ્ઞાન અને વદ્યાનો ૂબ અ ુભવ મ ો છે.”

17 પછ મેં જ્ઞાન તથા ગાંડપણ અને ૂખર્તા સમજવા માટે
સં ૂણર્ ર તે પ્રયત્નો કયા પણ ત્યારે મને સમજા ું કે આ પણ
પવનને પકડવા જે ું હ ુ.ં 18 કારણ કે અ ધક જ્ઞાનથી આપ માં
અ ધક ૃ દ્ધ થાય છે. અને વદ્યા-ડહાપણ વધે તેમ શોક વધે છે,
દ:ુખ પણ વધે છે.

2
‘આનંદ પ્રમોદની નરથર્કતા’

1 તેથી મેં માર જાતને ક ું કે, “ચાલ ત્યારે, હવે ભર ૂર આનંદ
કર, હવે હુ તાર પર ક્ષા કર શ; માટે મોજશોખ કર લે; પણ
મને સમજા ું કે આ પણ નકા ું કામ છે. 2 મેં વનોદ વષે
જણા ું કે, હમેશા હસતા રહે ું તે પણ ૂખાર્ઇ છે; તેનાથી ું
ભ ું થાય?”

3 પછ મેં મારા અંત:કરણમાં શોધ કર કે હુ મારા દેહને
દ્રાક્ષારસથી તરબોળ કરુ, તેમ છતાં મારા અંત:કરણ ું ડહાપણ
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તે ું ને તે ું જ રહે. વળ માણસોએ દુ નયા ઉપર પોતાના સઘળા
આ ુષ્ય પયત ું કર ું સારુ છે, તે મને સમજાય ત્યાં ુધી હુ
ૂખાર્ઇ ગ્રહણ કરુ.

ું સખત પ રશ્રમથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે?
4 પછ મેં મારે પોતાને માટે મોટાં કામો ઉપાડ્યાં. મે પોતાને

માટે મહેલો બંધા ાં અને દ્રાક્ષાવાડ ઓ રોપાવી. 5 મેં મારા
પોતાને માટે બગીચા બનાવડા ા અને સવર્ પ્રકારનાં ફળો આપે
તેવી વાડ ઓ રોપાવી. 6 મેં મારાં ૃક્ષોને પાણી પીવડાવવાં માટે
જળાશયો અને નહેરો બંધા ા જનેાથી વનમાં ઊછરતાં ૃક્ષોને
પણ પાણી સચાય. 7 મેં ુરુષ નોકરો અને ી નોકરો ખર દ્યા.ઁ
મારા ઘરમાંજ જન્મેલાં ુલામો પણ માર પાસે હતા. અગાઉ
થઇ ગયેલા રાજાઓ પાસે હોય તેનાથીય ઘણાં વધારે ઢોરઢાંખરાં
માર પાસે હતા.ં

8 મેં મારા માટે ઘણું સો ું ચાંદ અને રાજાઓ ું તથા પરગણાં ું
ખાનગી દ્ર પણ ભે ું ક ;ુ મેં પોતાને માટે ગવૈયા, ગાનાર ઓ તથા
જમેાં ુરુષો આનંદ માણે છે, તે એટલે અ ત ઘણી ઉપપત્નીઓ,
મેળવી.

9 આ ર તે હુ બળવાન અને શ કતશાળ થયો. અને જઓે
યરૂશાલેમમાં માર અગાઉ થઇ ગયા હતાં તે સવર્ કરતાં હુ વધારે
સ ૃ દ્ધ પામ્યો; મારા જ્ઞાને મને આ બાબતો કરવા માટે શ કતમાન
કય . 10 મને જે પસંદ હ ું તે મેં પ્રાપ્ત ક .ુ અને કોઇ પણ
પ્રકારનાં આનંદથી મેં માર જાતને રોક ન હ. સખત પ રશ્રમમાં
પણ મેં માર જાતને રોક ન હ. સખત પ રશ્રમમાં પણ મેં ઘણો
આનંદ મેળ ો. આ આનંદ મારા સઘળા પ રશ્રમનો કેવળ બદલો
હતો.

11 ત્યારે જે બધાં કામો મેં મારે હાથે કયા હતા તે પર, અને
જે મહેનત કરવાનો મેં શ્રમ ઉઠા ો હતો તે પર મેં નજર કર ;
તો એ સઘ ું થર્ તથા હવામાં બાચકાં ભરવા જે ું દેખા ું અને
દુ નયા ઉપર મને કઇં લાભ દેખાયો ન હ.

જ્ઞાન આનો જવાબ હોઇ શકે
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12 હવે મેં જ્ઞાની, ગાંડપણ અને ૂખર્તાના લક્ષણોનો ુલનાત્મક
અભ્યાસ શરુ કય . ારે એક રાજાની જગ્યાએ બીજો રાજા
આવે છે તો નવા રાજાએ કાંઇ ન ું કરવા ું નથી. દરેક વસ્ ુ
બધી પહેલેથીજ કર લીધેલી હોય છે. 13 પછ મેં જો ું કે જટેલે
દરજ્જે અજવા ું અંધકારથી શ્રે છે, તેટલે દરજ્જે જ્ઞાન ૂખાર્ઇ
થી શ્રે છે. 14 કારણ કે જ્ઞાની માણસ જોઇ શકે છે ારે
ૂખર્ દ્ર હ ન છે, તો પણ મેં જો ું કે જ્ઞાની અને ૂખર્, બંનેના

પ રણામ સરખાજ આવે છે.
15 ત્યારે મેં મારા મનમાં વચા ુ કે, જમે ૂખર્ને થાય છે તેમ

મને પણ થશે જ, ત્યારે મને તેનાં કરતાં વધારે ુ દ્ધમાન હોવામા
શો લાભ? ત્યારે મેં મારા મનમાં ક ું કે, એ પણ નરથર્ક છે.
16 ૂખર્ કરતાં જ્ઞાની ું સ્મરણ વધારે રહે ું નથી; જ્ઞાની અને ૂખર્
બં ે ૃત્ ુ પામશે અને આવનાર દવસોમાં બ ે ૂલાઇ જશ.ે

ું ખરેખર આનંદ સત્યજીવનમાં છે?
17 તેથી હવે હુ જીવનને ધ ારુ છુ. દુ નયા પર થતાં કાય

મને ક દાયક લાગ્યા,ં તે સવર્ નરથર્ક તથા હવામાં બાચકાં ભરવાં
જે ું છે.

18 જે પ રશ્રમ મેં દુ નયા પર કય તેના પર મને ધ ાર
ઉપ ો; કારણ કે મારા પછ થનાર વારસ માટે મારે તે ૂક
જ ું પડશે. 19 કોઇ કહ શકશે ખરુ કે મારો વારસ જ્ઞાની થશે
કે ૂખર્? છતાં જનેા માટે મેં આ દુ નયામાં પ રશ્રમ કય અને
મારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કય તેનો ધણી તે બનશ.ે પર ુ આ પણ
થર્તા છે.
20 તેથી મેં દુ નયા પર જે સવર્ કામો માટે પ રશ્રમ કય હતો તે

પ્રત્યે હુ નરાશ થઇ ગયો. 21 મ ુષ્ય પોતાના જીવનમાં ડાહપણ,
જ્ઞાન તથા કુશળતાથી પોતાના કામ કરે, પણ એ સવર્ એક દવસ
એવી કતના હાથમાં જશે જણેે તેના માટે કઇ કામ ક ુ નથી.
કોઇ પણ જાતની કમત ૂક ાં વના તે વારસ બને છે.આ
થર્તા છે અને સાથે અન્યાય છે.
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22 પોતા ું સવર્ કામ સફળતાથી કરવા માટે પોતાની ુ દ્ધનો
ઉપયોગ કર ને માણસ દુ નયામાં પ રશ્રમ કરે છે પણ તેમાંથી તેને
ું પ્રાપ્ત થાય છે? 23 કારણ કે તેના બધા દવસો શોકમય તથા

તેનો સઘળો પ રશ્રમ દ:ુખરૂપ છે; રાત્રે પણ તે ું મન ચતાગ્રસ્ત
હોવાથી વશ્રાં ત ભોગવ ું નથી. એ પણ થર્તા છે.

24 તેથી આખરે હુ આ નણર્ય પર આ ો છુ કે માણસે
સંતોષથી ખા ું, પી ું અને પોતાના દૈ નક કામમાં આનંદ માણવો,
તેનાં કરતાં વધારે સારુ બીજુ ક ું નથી. પછ મને ાલ આ ો
કે આ પ્રમાણે વસ્ ુઓ દેવ જ બનાવે. 25 પર ુ દેવની કૃપા વના
કોણ ખાઇ શકે અથવા ુખ ભોગવી શકે? 26 જે લોકો દેવને
પ્રસ કરે છે તેઓને તે ુ દ્ધ જ્ઞાન તથા આનંદ આપે છે; પણ
પાપીને તે અ ત ભારે પ રશ્રમ આપે છે તેથી તે સંગ્રહ કરે અને
ધનવાન બને, અને જઓે દેવને પ્રસ કરે છે તેઓને માટે તે
ધન ૂક ને જાય, અહ પણ આપણે થર્ તથા નરથર્ક હવામાં
બાચકાં ભરવા જે ું કર એ છ એ.

3
પ્રત્યેક વસ્ ુ માટે યોગ્ય સમય

1 ૃથ્વી ઉપર પ્રત્યેક વસ્ ુને માટે યોગ્ય ઋ ુ, અને પ્રત્યેક
પ્રયોજનો માટે યોગ્ય સમય હોય છે;
2 જન્મ લેવાનો સમય,

ૃત્ ુ પામવાનો સમય,
છોડ રોપવાનો સમય

અને રોપેલાને ઉખેડ નાંખવાનો સમય;
3 માર નાખવાનો સમય

અને જીવાડવાનો સમય;
તોડ પાડવાનો સમય

અને બાંધવાનો સમય;
4 રડવાનો સમય

અને હસવાનો સમય;
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શોક કરવાનો સમય
અને ૃત્ય કરવાનો સમય;

5 પત્થરો ફેંક દેવાનો સમય
અને પત્થરો એકઠાં કરવાનો સમય;

આ લગન કરવાનો સમય;
તથા આ લગન કરવાથી દૂર રહેવાનો સમય;

6 શોધવાનો સમય;
ુમાવવાનો સમય;

રાખવાનો સમય;
ફેંક દેવાનો સમય;

7 ફાડવાનો સમય;
સીવવા કરવાનો સમય;

શાંત રહેવાનો સમય;
બોલવાનો સમય;

8 પ્રેમ કરવાનો સમય;
ધ ારવાનો સમય;

ુદ્ધનો સમય
સલાહ શાં તનો સમય.

દેવ પોતાની દુ નયા ું નયંત્રણ કરે છે
9 આટલો બધો સખત પ રશ્રમ કરવાથી માણસને ું ફળ પ્રાપ્ત

થાય છે? 10 દેવે જે ધંધો મ ુષ્યોને તેઓને કાયર્રત રાખવા આપ્યો
છે તે મેં જોયો છે. 11 યહોવાએ પ્રત્યેક વસ્ ુ ને તેના યોગ્ય
સમયમાં ુંદર બનાવી છે.જો કે દેવે મ ુષ્યનાં હૃદયમાં સનાતનપણું
ૂ ું છે. છતાં શરૂઆતથી અંત ુધીનાં દેવનાં કાય મ ુષ્ય

સમજી શકતો નથી.
12 હુ જાણું છુ કે, પોતાના જીવન પયત આનંદ કર ું ને ભ ું

કર ુ,ં તે કરતાં તેના માટે બીજુ કઇ શ્રે નથી. 13 તેણે ખા ું,
પી ું અને પ રશ્રમથી જે સદ્ધ ક ુર્ છે તેનાથી સંતોષ અ ુભવવો,
કારણ કે આ દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થયે ું કૃપાદાન છે.
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14 મને ખબર છે કે દેવ જે કઈ કરે છે તે ભ વષ્યમાં સદાને
માટે રહેશ;ે તેમાં કશો વધારો કે ઘટાડો કર શકાય ન હ, આમા
દેવનો ુ હે ુ એ છે કે માણસ દેવનો ડર રાખ.ે 15 જે હાલમાં
છે તે અગાઉ થઈ ગ ું છે; અને જે થવા ું છે તે પણ અગાઉ
થઈ ગયે ું છે; અને જે વીતી ગ ું છે તેને દેવ પાછુ શોધી કાઢે
છે.

16 વળ મેં આ દુ નયામાં જો ું કે સદાચારની જગાએ અ ન
હ ુ;ં અને ન્યાયની જગ્યાએ અ ન હ ુ.ં 17 મેં માર જાતને ક ું
કે, “યહોવા ન્યાયીનો અને દુ નો ન્યાય કરશે, કારણ કે પ્રત્યેક
પ્ર ૃ ત માટે અને પ્રત્યેક કાયર્ માટે યોગ્ય સમય હોય છે.”

ું મ ુષ્યો પ ૂવત્ છે?
18 પછ મે મારા મનમાં વચા ુર્ કે, “યહોવા મ ુષ્યની કસોટ

કરે છે. જથેી તેઓ જાણે કે તેઓ પ ુ સમાન છે. અને
પ ુઓથી વધારે સારા નથી. 19 કારણ કે પ ુઓના જે હાલ
થાય છે તે જ હાલ મ ુષ્યનાં થાય છે. ૃત્ ુ બંને માટે છે, સવર્ને
એક જ પ્રાણ હોય છે તેથી મ ુષ્ય જાતને પ ુઓ કરતાં વધારે
લાભ મળતો નથી. કેવી થર્તા! 20 એક જ જગાએ સવર્ જાય
છે; સવર્ માટ માંથી આ ાં છે, ને અંતે સવર્ માટ માં જ મળ
જાય છે. 21 મ ુષ્યનો આત્મા ઉપર જાય છે અને પ ુ આત્મા
નીચે ૃથ્વીમાં જાય છે, તેની ખબર કોને છે?”

22 તેથી મેં જાણ્ ુ કે, માણસ પોતાના કામમાં આનંદ માણે,
તેથી વધારે સારુ કાંઇ નથી. એ જ તેનો ભાગ છે; ભ વષ્યમાં
ું બનવા ું છે તે તેને કોઇ દેખાડ શકે તેમ નથી.

4
સવર્ત્ર ત્રાસ અને દ:ુખ

1 ત્યારબાદ મેં પાછા ફર ને વચાર કય , અને દુ નયા પર
થતાં ત્રાસ અને દ:ુખ નહા ાં. ત્રાસ સહન કરનારાઓનાં આં ુ
ૂછનાર અને તેમને સાંત્વના આપનાર કોઇ નહો ુ;ં તેઓના પર
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ત્રાસ કરનારાઓ શ કતશાળ હતા.ં 2 તેથી મને લાગ્ ું કે જઓે
હજી જીવતાં છે તેઓ કરતાં જઓે ૃત્ ુ પામ્યા છે તેઓ વધારે
ુખી છે; 3 વળ તે બંને કરતાંય જઓે હજી જન્મ્યાં જ નથી

અને જઓેની આંખોએ ત્રાસ અને દુ નયા પર થતાં ૂંડા કૃત્યો
જોયા નથી તે વધારે ુખી છે.

શા માટે આટલો સખત પ રશ્રમ?
4 વળ મેં જો ું કે કાયર્ કરવામાં આવડત અને પ રશ્રમને લીધે

માણસ અને તેના પડોશી વચ્ચે ઇષાર્ ઉત્પ થાય છે. એ પણ
થર્ તથા હવામાં બાચકા ભરવાં જે ું છે.
5 ૂખર્ કામ કરતા નથી અને પોતાની જાત પર બરબાદ લાવે

છે. 6 અ ત પ રશ્રમ કર અને પવનને પણ પકડવાના પ્રયત્નો કર
ુષ્કળ કમા ું તે કરતાં શાં તસ હત થોડુ કમા ું વધારે સારુ છે.
7 ત્યારબાદ હુ પાછો ફય , અને મેં દુ નયા ઉપર થર્તા જોઇ.

8 જો માણસ એક ું હોય, અને તેને એક ુત્ર કે એક ભાઇ પણ
ન હોય; છતાંય તે વ ુ ધન પ્રાપ્ત કરવાં ૂબ પ રશ્રમ કયાર્ કરે
છે “તેને સંતોષ નથી પણ આ પ રશ્રમ તે કોના માટે કરે છે? શા
માટે તે પોતાને આનંદથી દૂર રાખે છે?” આ સવર્ પ રશ્રમ ફકત
અ લહ ન છે! અને તે ખોટનો ધંધો છે.

મત્રો અને પ રવારથી શ કત મળે છે
9 એક કરતાં બે ભલા; કારણ કે બંનેએ સાથે મળ ને કરેલી

મહેનત ું ઘણું વધારે સારુ ફળ તેઓને મળે છે.
10 જો બેમાંથી એક પડે તો બીજો તેને મદદ કરે છે; પર ુ

માણસ એકલો હોય, અને તેની પડતી થાય તો તેને મદદ કરનાર
કોઇજ મળે ન હ અને ત્યારે તેની ત દયાજનક થાય છે.

11 જો બે જણા સાથે ૂઇ જાય તો તેઓને એક બીજાથી
હૂફ વળે છે. પણ એકલો માણસ હૂફ કેવી ર તે મેળવી શકે?

12 એકલા માણસને હરકોઇ હરાવ,ે પણ બે જણ મળ ને જીતી
શકે છે; ત્રેવડ વણેલી દોર સહેલાઇથી ૂટતી નથી.

રાજની ત અને પ્ર સ દ્ધ
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13 કોઇપણ ૃદ્ધ અને ૂખર્ રાજા કે જે કોઇની સલાહ સાંભળતો
ન હોય, તેનાં કરતાં ગર બ પણ જ્ઞાની ુવાન સારો હોય છે.
14 આ ુવાન જલેમાંથી ુકત થઇને રાજા બની શકે છે. અથવા
તે દ રદ્ર પ રવારમાં જન્મ્યો હોય તો પણ રાજા થઇ શકે છે.
15 દુ નયા પરનાં સવર્ મ ુષ્યોને મેં જોયા તો તેઓ બધા રાજાના
વારસ બનેલા આ ુવાનની સાથે હતા.ં 16 અસં લોકો તેની
સન્ ુખ ઊભા હતા,ં તો પણ તેના પછ ની પેઢ નાં લોકો તેનાથી
ુશ નહોતા. તેથી ખરેખર એ પણ થર્ અને હવામાં બાચકા

ભરવા જે ું છે.

5
દેવનો આદર

1 દેવના મં દરમાં તમે જાઓ ત્યારે તમારાં પગલાં સંભાળો.
ૂંડુ આચરણ કરે છતાં તે બાબતમાં સભાન ન રહે તેવા ૂખર્

માણસોના જવેા યજ્ઞાપર્ણો લાવવા કરતાં દેવનાં વચનો ધ્યાનથી
સાંભળવા તે વધારે ઉ ચત છે. 2 તારા ુખે અ વચાર વાત
કર શ ન હ, દેવની સન્ ુખ કઇપણ બોલવા માટે તારુ અંત:કરણ
ઉતાવ ું ન થાય; કારણ કે દેવ આકાશમાં છે, અને ું તો ૃથ્વી
પર છે; અને તારા શ ો તો થોડા જ હોય.

3 કારણ કે અ તશય શ્રમની ચતાથી રાત્રે સ્વપ્નો આવે છે
અને બહુ બોલવાથી ૂખર્ની ૂખાર્ઇ ઉઘાડ પડ જાય છે.

4 ારે તમે દેવ સમક્ષ જે પ્ર તજ્ઞા લીધી હોય તો તે ૂણર્
કરવામાં વલંબ ન કરો. કારણ કે દેવ ૂખાર્ઓ પર રાજી નથી
હોતા; તમાર પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરો. 5 તમે પ્ર તજ્ઞા લો અને પાળો
ન હ તેના કરતાં તમે પ્ર તજ્ઞા ના લો તે વધારે ઉ ચત છે. 6 તમે
તમાર જાત પાસે પાપ કરાવવા દેતા ન હ, દેવના દૂતને તમે એમ
કહેતા ન હ કે તમારાથી ૂલમાં વચન અપાઇ ગ ું હ ુ,ં કારણ કે
એ દેવને હજી વધારે ુસ્સે કરાવશ.ે અને કદાચ તમાર સ ૃ દ્ધ
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ન કરશ.ે 7 કારણ કે અ તશય સ્વપ્નોમાં રાચવાથી, થર્ વચારો
કરવાથી અને ઝાઝંુ બોલવાથી આ ું બને છે માટે ું યહોવાનો ડર
રાખ.

પ્રત્યેક અ ધકાર ની ઉપર એક અ ધકાર છે
8 જો તમે ગર બો પર થતાં અત્યાચાર અને દેશમાં ન્યાયને ઊંધા

વાળતા અ તશય ત્રાસને જુઓ, તો તે વાતથી આ યર્ પામશો
ન હ, કારણ કે પ્રત્યેક અ ધકાર તેનાથી ઊંચા અ ધકાર ના હાથની
નીચે છે અને ઊંચો અ ધકાર તેના પર દેખરેખ રાખનારની નજર
હેઠળ છે. 9 ૃથ્વીની ઊપજ તો તે બધાંને મળે છે. અને રાજા
પણ તેના ખેતરોનો ુલામ છે.

10 પૈસાનો લોભી પોતાની પાસે જે છે તેનાથી ૃપ્ત થશે ન હ;
અને સ ૃ દ્ધનો પ્રેમી લોભી પોતાની આવકથી કદ સંતોષ પામશે
ન હ; આ બ ું પણ થર્ છે.

11 જમે તમાર પાસે શ્રીમંતાઇ વધતી જાય છે તેમ તેનો ઉપભોગ
કરનારા પણ વધે છે; અને તેથી તેનાં મા લકને તો તે વપરાતી
નજરે જોયા સવાય બીજો શો લાભ થાય?

12 શ્રમ કરનાર મ ુષ્ય ઓછુ ખાય કે વધારે, પણ તે શાં તથી
ઊંઘી જાય છે. ધનવાન ચતા કયાર્ કરે છે અને તેની સ ૃ દ્ધ તેને
શાં તથી ઊંઘવા દેતી નથી.

13 મેં ત્યારબાદ દુ નયામાં સવર્ત્ર એક ગંભીર બાબત જોઇ,
એટલે સંપ નો ધણી પોતાની હા નને માટે જ દ્ર -સંગ્રહ કર
સંપ વધારે છે. 14 પર ુ ખોટા સાહસને કારણે સંપ ચાલી
જાય છે અને તેના પોતાના ુત્રોના હાથમાં પણ કઇં આવ ું નથી.

15 માતાના ગભાર્શયમાંથી મ ુષ્ય ન તમાં બહાર આવે છે
અને જાય છે ત્યારે એ જ તમાં વદાય લે છે. સખત પ રશ્રમ
કર ને જે કાંઇ પ્રાપ્ત ક ુર્ છે તેમાંથી તે કઇં પણ સાથે લઇ જતો
નથી. 16 આ પણ એક ભારે દ:ુખ છે કે, જવેો તે આ ો હતો
તે જ તમાં તેને પાછા જ ું પડે છે; તે પવનને માટે પ રશ્રમ
કરે છે અને અંતે સવર્ ઢસડાઇ જાય છે. 17 વળ તે ું સમગ્ર
આ ુષ્ય અંધકારમાં જાય છે, અને શોક, રોગ અને ક્રોધથી તે
હેરાન થાય છે.
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પોતાના જીવનના કમોમા મોજમઝા કરો
18 જુઓ, મને મ ુષ્યનાં માટે જે બાબત સાર લાગી તે એ છે

કે, દેવે તેને આપેલા આ ુષ્યના સવર્ દવસોમાં ખા ું પી ું, અને
દુ નયામાં જે સઘળો શ્રમ કરે છે તેમાં મોજમજા માણવી; કારણ
કે એ જ તેનો ભાગ છે.

19 અને જો મ ુષ્યને દેવ તરફથી સંપ પ્રાપ્ત થાય અને
તેના ઉપભોગ માટે સાર તંદરુસ્તી પ્રાપ્ત થાય તે વધારે સારુ છે.
તેથી તેને પોતાના કામમાં આનંદ માણવો અને તેને મળતો ભાગ
સ્વીકારવો-ખરેખર આ જ સાચી દેવ તરફથી મળતી ભેટ છે.
20 તેનાં જીવનનાં દવસો ું તેને બહુ સ્મરણ રહેશે ન હ; કારણ કે
તેના અંત:કરણનો આનંદ તો તેને દેવે આપેલો ઉ ર છે.

6
અથર્ વ હન જીવનનો અ ુભવ

1 મેં આ દુ નયામાં બીજી જાત ું દ:ુખ નહા ું છે, જે ઘણા
લોકોને અસર કરે છે. 2 દેવે કેટલાંક મ ુષ્યોને ધન-સંપ અને
સન્માન ુષ્કળ પ્રમાણમાં આપ્યા છે પર ુ તેઓને તે સવર્નો
ઉપભોગ કરવાં તંદરુસ્તી આપી નથી. તેઓના ૃત્ ુ પછ બીજાઓ
તે બ ું ભોગવે છે! આ પણ થર્તા છે, ભારે દ:ુખ છે!

3 જો કોઇ મ ુષ્યને 100 સંતાનો હોય અને તે દ ઘાર્ ુષ્ય
ભોગવે પણ જો તે ુખી ન હોય અને તેના ૃત્ ુ પછ તેને કોઇ
યાદ ન કરે; તો હુ કહુ છુ કે, એના કરતાં તો તે મરેલો જ જન્મ્યો
હોત તો વધારે સારુ હ ુ.ં 4 આવા બાળકનો જન્મ થર્ અને
અંત અંધકારમય હોય છે; તેને નામ પણ અપા ું નથી. 5 વળ
તેણે ૂયર્ના દશર્ન પણ કયાર્ નથી, અને તેણે ક ું જાણ્ ું પણ
નથી; છતાં પણ તેની દશા પેલા ૃદ્ધ અને દ:ુખી માણસ કરતાં
સાર છે. 6 જો તે ું આ ુષ્ય હજાર વષર્ કરતાં બમણું હોય,
અને છતાંય તે કઇં ુખ ભોગવે ન હ; તો તેનો અથર્ શો? ું
છેવટે બધાં એક જ ઠેકાણે નથી જતા?ઁ
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7 ડા ાં અને વશેષમાં ૂખાર્, સવર્ કોઇ પોતાના પેટ માટે શ્રમ
કરે છે. છતાં પેટનો ખાડો કદ ૂરાતો નથી. 8 વળ ૂખર્ કરતાં
જ્ઞાનીને ું વધારે લાભ મળે છે? છતાં એક ગર બ માણસ
જીવનની ુશ્કેલીઓ સામે કેમ ચાલ ું તે કેવી ર તે જાણ?ે 9 આ
ભટકતી ઇચ્છાઓ કરતાં આપણી પાસે જે હોય તેમાં સંતોષ
માનવો તે વધારે ઇ છે; એ પણ થર્ તથા હવામાં બાચકા
ભરવાં જે ું છે.

10 જે કાંઇ બની ર ું છે તે ું પહેલેથી ૂતકાળમાં વણર્ન થઇ
ગ ું એ જાણી ું છે કે લોકો, તેઓ કરતા કોઇ વધારે બળવાન
હોય તો જીરવી શકતા નથી. 11 વધારે બોલવાથી બોલે ું અથર્હ ન
થઇ જાય છે, તો બોલ ું જ શા માટે?

12 કારણ કે મ ુષ્ય છાંયડાની જમે પોતા ું જીવન થર્ ુમાવે
છે, તેના જીવનનાં સવર્ દવસોમાં તેને માટે ું ઇ છે તે કોણ
જાણે છે? કારણ કે કોઇ માણસની પાછળ દુ નયામાં ું થવા ું
છે, તે તેને કોણ કહ શકે?

7
સંપ કરતાં શ્રે જ્ઞાન છે

1 ૂલ્યવાન અ ર કરતાં મ ુષ્યની સાર શાખ અ ત ૂલ્યવાન છે.
મ ુષ્યનાં જન્મ દન કરતાં તેનો ૃત્ ુ દન વધારે સારો છે.

2 ઉત્સવોની ઉજવણીમાં સમય બગાડવો તેનાં કરતાં દફન વધીમાં
પસાર કરવો તે વ ુ સારુ છે.

કારણ કે પ્રત્યેક કતએ એક દવસ મરવા ું છે.
સમય છે તો તે વષે વચાર ું વધારે સારુ છે.

3 દ:ુખ એ હાસ્ય કરતા વધારે સારુ છે.
મોઢા પર ું દ:ુખ અંત:કરણને ુદ્ધ બનાવે છે.

4 જ્ઞાની મ ુષ્ય પોતાના ૃત્ ુ વષે વધારે વચારે છે.
ૂખર્ પોતાના વતર્માનને સાર ર તે માણવામાં મ રહે છે.

5 ૂખર્ મ ુષ્ય આપણી પ્રશંસા કરે તેનાં કરતાં જ્ઞાની
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માણસ આપણને ઠપકો આપે તે વધારે સારુ છે!
6 કારણ કે જમે અ માં કાંટા ઝડપથી સળગી જાય છે

તેમ ૂખર્ ું હાસ્ય લાંબો સમય ટક ું નથી, એ થર્ પણ
છે.

7 ખરેખર લાંચથી ડા ો મ ુષ્ય ૂખર્ બને છે;
તે તેની સમજશ કતનો નાશ કરે છે.

8 કોઇ બાબતના આરભ કરતાં તેનો અંત સારો છે;
અને અ ભમાની મ ુષ્ય કરતાં મનનો ધૈયર્વાન મ ુષ્ય સારો
છે.

9 ક્રોધ કરવામાં કદ ઉતાવળા ન થ ું – તે તો ૂખર્તાની નશાની
છે.

ક્રોધ ૂખોનાર્ હૃદયમાં રહે છે.
10 “ ૂતકાળનાં દવસો હાલનાં કરતાં વધારે સારા શા માટે હતા,”

એમ ન હ કહો કારણ કે આ વશે ૂછવા માટે તમને પ્રેરે
છે

તે ડહાપણ ભરે ું નથી.

11 ુ દ્ધ વારસા જવેી છે; અને જીવવા માટે તે વ ુ ઉ મ
છે. 12 દ્ર આશ્રય છે તેમ ુ દ્ધ પણ આશ્રય છે; પર ુ જ્ઞાનની
ઉ મતા એ છે કે, તે પોતાના મા લકના જીવનની રક્ષા કરે છે.

13 દેવનાં કામનો વચાર કરો; જે તેણે વાંકુ ક ુર્ છે, તેને સી ું
કોણ કર શકશ?ે 14 ઉ તનાં સમયે આબાદ નો આનંદ માણો.
વપ કાળે વચાર કરો; દેવ આપણને ુખ-દ:ુખ બંને આપે છે.
જથેી દરેકને અ ુ ૂ ત થાય કે ભ વષ્યમાં ું થશે તે માણસ શોધી
શકતો નથી.

લોકો ખરેખર સારા નથી થઇ શકતા
15 આ બ ું મેં મારા જીવનનાં થર્પણામાં જો ું છે. કેટલાક

સારા માણસો નેક પણું હોવા છતાં ુવાનવયે જ ૃત્ ુ પામે છે,
ારે કેટલાંક દુ લોકો દુ તામાં રાચીને પણ લાં ુ આ ુષ્ય

ભોગવે છે. 16 તેથી તમે વ ુ પડતાં નેક ન થાઓ કે વ ુ પડતાં
ડા ાં ન થાઓ! શા માટે પોતાનો વનાશ નોતરવો? 17 અ તશય
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દુ ન થાઓ તેમજ ૂખર્ પણ ન થાઓ! શા માટે અકાળે મોત
નોતર ુ?ં

18 તમારે જે કરવાના જ છે તે સવર્ કાય તમે કરો; એ ું ન
થ ું જોઇએ કે તમે એક કાયર્ કરો અને બીજુ પડ ું ૂકો અને જો
તમે દેવનો ડર રાખો, તો તમે બંને કરવામાં સફળ થશો. 19 દશ
અમલદારો નગરમાં હોય તેનાં કરતાં જ્ઞાની માણસને ુ દ્ધ વધારે
શ કતશાળ બનાવે છે. 20 સમગ્ર વ માં એક પણ માણસ એવો
નથી જે હમેશા સારુ જ કરતો હોય અને કદ ય તેણે પાપ ના
ક ુર્ હોય.

21 કોઇ લોકો જે કહે તે દરેક વાત સાંભળવી ન હ, અથવા
તો તમારે તમારા નોકરને તમાર વષે ૂરુ બોલતાં સાંભળવો
જોઇએ! 22 કારણ કે તમારુ અંત:કરણ જાણે છે કે તમે કેટલીય
વાર બીજાની વરૂદ્ધ બોલો છો!

23 મેં હો શયાર થવા મારાથી શ સવર્ પ્રયત્નો કયાર્ છે; મેં
જાહેર ક ુર્ કે, હુ ુ દ્ધમાન થઇશ; પણ તે વાત મારાથી દૂર રહ .
24 ડહાપણ ઘણે દૂર અને અ તશય ઊંડુ છે, તેને મેળવ ું ઘણું
ુશ્કેલ છે. તેનો પાર કોણ પામી શકે? 25 મેં જ્ઞાનની શોધમાં

મારુ મન લગા ું અને સવર્ ળોએ તેને શોધ્ ું તેમજ તેનાં
કારણો તપાસ્યા.ં
જથેી દુ તા ૂખાર્ઇ છે, અને ૂખાર્મી ગાંડપણ છે તે હુ ૂરવાર

કર શકુ. 26 તેથી મે જાણ્ ું કે ૃત્ ુ કરતાં પણ એક વસ્ ુ વધારે
ક દાયક છે, તે છે એક ી, જે એક ફાંસલા અને એક જાળ
જવેી છે તથા જનેા હાથ સાંકળ સમાન છે તે દેવ ુલ્ય કતને
આકષર્વાનો પ્રયત્ન કરે છે તે તેનાથી નાસી છૂટશ;ે પર ુ પાપી
તેની જાળમાંથી છટક શકતાં નથી.

27 સભા શક્ષક કહે છે: “સત્ય શોધી કાઢવા માટે બધી
વસ્ ુઓને સાથે મેળવીને હુ આ નણર્ય પર આ ો છુ.” 28 હુ જે
મેળવી શકતો નથી તે હુ શોધ્યાજ કરુ છુ. માણસોમા,ં હજારોમાં
એક મને મ ો છે, પણ ીઓમાં એક પણ એવી મળ નથી.
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29 “અંતે મને ફકત એટલી જ સત્ય હક કત જાણવા મળ
છે કે, દેવે માનવજાતને પ્રામા ણક અને દયા ુ બનાવી છે, પર ુ
તેઓએ ઘણી ુ કતઓ શોધી કાઢ છે.”

8
દેવની શ્રે આધીનતા

1 ુ દ્ધમાન ુરુષના જવેો કોણ છે? પ્રત્યેક વાતનો અથર્ કોણ
જાણે છે? જ્ઞાનથી માણસોનો ચહેરો ચમકે છે અને તેના ચહેરાની
કઠોરતા બદલાઇ જાય છે.

2 રાજાની આજ્ઞા ું પાલન કર કારણ કે તે માટે તેં દેવ સમક્ષ
પ્ર તજ્ઞા લીધી છે. 3 ફરજપાલનના માગર્માંથી નાસી જવાનો પ્રયત્ન
ન કરતો, તને તે ગમ ું ન હોય, તો પણ તેમ કરજ,ે કારણ કે
રાજા બ ું જ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે. 4 કારણ કે રાજાનો
હુકમ સવોપર્ર છે, તેના નણર્યને કોઇ પ્ર ન કર શકે તેમ નથી?
5 જે કોઇ રાજાની આજ્ઞા ું પાલન કરે છે તેને કોઇ પણ પ્રકારની
શક્ષા થશે ન હ, તે ું ક ું ારે કર ું અને કેવી ર તે કર ું તે
ુ દ્ધમાન માણસ શોધી કાઢે છે.
6 જો કે મ ુષ્યનાં જીવનમાં ભારે ુશ્કેલીઓ આવે છે; તો પણ

દરેક બાબત માટે યોગ્ય સમય અને યોગ્ય ર ત હોય છે. 7 એટલા
માટે ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તેની તેને ખબર નથી. કારણ કે
કોઇ પણ તેને કહ શકે તેમ નથી.

8 તેનો પોતાના આત્માને રોકવાની શ કત કોઇ માણસમાં હોતી
નથી; અને ૃત્ ુકાળ ઉપર કોઇ પણ ને સ ા નથી; કોઇ પોતાના
માટે બીજા કોઇને તે ુદ્ધમાં મોકલી શકે ન હ. અને જે તે કરે
છે તેને દુ બચાવી શકતો નથી.

9 આ બ ું મે જો ું છે, અને આ દુ નયામાં માણસો એકબીજાને
ુકશાન પહોંચાડે છે, દુ નયામાં જે દરેક કામ થાય છે તેમાં મેં

મારુ અંત:કરણ લગા ું છે, ને ઊંડો વચાર કય છે.
10 મેં દુ નયામાં એ ું પણ જો ું છે કે દુ માણસને દફનાવી

પાછા ફરતાં તેનાં મત્રો તેના ૂંડા કાય ને ૂલી જાય છે અને જે
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નગરમાં તેણે પાપ કયાર્ હોય ત્યાં જ તેનાં વખાણ કરે છે, એ
પણ થર્તા છે!

ન્યાય ઇનામ અને દડ
11 દષુ્કમીન દડ આપવાની આજ્ઞા ત્વરાથી અમલમાં ૂકાતી

નથી. અને તેથી લોકો ું હૃદય દુ કાયર્ કરવામાં ન ત રહે છે.
12 જો દુ પાપી મ ુષ્ય સેંકડો વખત દષુ્કમર્ કયાર્ પછ પણ

દ ઘાર્ ુષ્ય ભોગવે છે, છતાં હુ સાર ર તે જાણું છુ કે યહોવાનો
ભય રાખનારાઓ ું ભ ું થશે. 13 સારુ જીવન ન હ જીવનારા
દુ લોકો સાંજના પડછાયાની જમે તેઓ ું જીવન લંબાવી શકતા
નથી, કારણ કે તેઓ દેવનો ડર રાખતા નથી.

14 દુ નયા પર એક એવી થર્તા છે કે, સારા માણસોને જાણે
તેઓ ખરાબ હોય તેમ શક્ષા પામે છે અને દુ જાણે કે તેઓ
સારા હોય તેમ સારા ફળ પામે છે. આ પણ થર્તા છે! 15 તેથી
મેં તેઓને વનોદ કરવાની ભલામણ કર , કારણ કે ખા ું-પી ું તથા
મોજમઝા કરવી તેના કરતાં માણસને માટે દુ નયા પર કોઇ શ્રે
નથી; કારણ કે દેવે તેને દુ નયા ઉપર જે આ ુષ્ય આપ્ ું છે તેનાં
બધાં દવસોની મહેનતનાં ફળોમાંથી તેને એટ ું જ મળશે.

દેવ બ ું કરે છે તે આપણે સમજી નથી સકતા
16 તેથી હુ જાતે ુ દ્ધ સંપાદન કરવામાં, તથા દુ નયામાં થતાં

કામો જોવામાં પ્ર ૃત ર ો, કારણ કે એવા મ ુષ્યો પણ હોય છે કે
જઓેની આંખોને દવસે કે રાત્રે ઊંઘ મળતી નથી. 17 પર ુ દેવ
જે કાંઇ કરે છે એનો અથર્ તે પામી શકે તેમ નથી. કદાચ કોઇ
જ્ઞાની માણસ એમ માને કે એ સવર્ જાણે છે, પણ હક કતમાં તે
ક ું જાણતો નથી, તેનો પ ો મેળવવા માણસ ગમે તેટલી મહેનત
કરે તો પણ તેને તે મળશે ન હ; અરે! તે કોઇ ુ દ્ધમાન કત
હોય, તો પણ તે તેની શોધ કર શકશે ન હ

9
પ્રત્યેકનો અંત એક સમાન
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1 એ બાબતમાં મેં ારે કાળજી ૂવર્ક તપાસ કર તો મને
જાણવા મ ું કે દરેકના કાયર્ ું ફળ સદાચાર અને જ્ઞાની લોકો
માટે પણ દેવ પર નભર્ર છે. પણ કોઇ જાણ ું નથી કે તેને પ્રેમ
મળશે કે ધ ાર અથવા તેની પાસે ું આવશ?ે

2 બધા લોકો સારા કે ખરાબ, પ્રમા ણક કે દુ , અપર્ણો અપર્નાર
કે ન હ અપર્નાર સૌ ું ભા વ એક જ છે, સારો માણસ અને પાપી,
જે પ્ર તજ્ઞા લે છે અને જે નથી લેતો સવર્ સમાન છે.

3 સવર્ મ ુષ્યોની ગ ત એક જ થવાની છે, એ તો જે બધાં
કામ દુ નયામાં થાય છે તેઓમાંનો એક અનથર્ છે; વળ માણસો ું
અંત:કરણ ૂંડાઇથી ભર ૂર છે, ાં ુધી તેઓ જીવે છે ત્યાં
ુધી તેઓના હૃદયમાં ગાંડપણ હોય છે, અને તે પછ તેઓ
ૂએલાંઓમાં ભળ જાય છે. કારણ કે તેઓને કોઇ આશા નથી.

તેમને તો સામે ફકત ૃત્ ું જ દેખાય છે. 4 જનેો સંબંધ સવર્
જીવતાઓની સાથે છે તેને આશા છે:

કારણ કે જીવતો કૂતરો ૂએલા સહ કરતાં સારો છે.

5 જીવતાં મ ુષ્યો એટ ું જાણે છે કે એક દવસ તેઓ મર
જશે. પર ુ મરેલાંઓ તો ક ુંજ જાણતા નથી. તેઓને કોઇ
બદલો મળતો નથી. તેઓની સ્ ૃ ત પણ નાશ પામી જાય છે.
6 તેમનો પ્રેમ, ઇષ્યાર્, ધ ાર, અને જે કાંઇ તેઓના જીવનકાળ
દરમ્યાન તેઓમાં હ ું તે ૂતકાળ બની ગ ું છે અને હવે દુ નયામાં
જે કાંઇ થઇ ર ું છે તેમાં તેઓને કોઇ લેવાદેવા નથી.

જીવનમાં મોજ કરો જવેી ર તે તમે કર શકો
7 તેથી તારે રસ્તે ચાલ્યો જા, ખાનપાન કર અને જીવનનો

આનંદ માણ, દેવ સમક્ષ તે માન્ય છે. 8 ુંદર ેત વસ્રો સદા
ધારણ કર. અને તારા મસ્તકને અ રની ખોટ કદ પડવા દઇશ
ન હ. 9 દુ નયા પર જે ક્ષ ણક જીવન તેણે તને આપ્ ું છે, તે
તાર પત્ની, જનેા પર ું પ્રેમ કરે છે, તેની સાથે આનંદથી વતાવ,
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કારણ કે દેવે તને જે પત્ની આપી છે તે તારા દુ નયા પરનાં ભારે
પ રશ્રમનો ઉ મ બદલો છે. 10 જે કઇ કામ તારે હાથ લાગે તે
હૃદય ૂવર્ક કર; કારણ કે જે તરફ ું જાય છે તે શેઓલમાં કઈં
પણ કામ, યોજના, જ્ઞાન અથવા ુ દ્ધ નથી.

સૌભાગ્ય? દભુાર્ગ્ય? આપણે ું કર શક એ?
11 ફર પાછુ મેં જાણ્ ું કે હમેશા વેગવાન સ્પધાર્ જીતતા નથી

અને ુદ્ધોમાં બળવાનની હમેશા જીત થતી નથી. અને ડા ાં
હમેશા તેઓની રોટલી માટે કમાતા નથી. અને ુ દ્ધ હમેશા ધન
ઉપજાવતી નથી. તેમજ ચ ુર હમેશા દયા (આશીવાર્દ) દ્ર
પામતા નથી. સમય અને આડ અવળ આક સ્મક ઘટના તો
દરેકને બને છે.

12 મ ુષ્ય પણ પોતાનો સમય જાણતો નથી; કેમ કે જમે
માછલાં કૂ્રર જાળમાં સપડાઇ જાય છે, અને જમે પક્ષીઓ ફાંદામાં
ફસાય છે, તેમ જ ૂંડો સમય માણસો ઉપર એકાએક આવી
પડે છે, અને તેમને ફસાવે છે

જ્ઞાનની શ કત
13 વળ માણસોના વહારમાં મેં એક બીજી જ્ઞાનની બાબત

જોઇ અને મારા ઉપર તેની ઉંડ અસર થઇ. 14 ઓછ વસ્તીવા ું
એક ના ું નગર હ ુ,ં એક બળવાન રાજા પોતાના સૈન્ય સાથે નગર
પર ચડ આ ો, અને તેને આજુબાજુ મોટો ુદ્ધની સામગ્રીઓથી
ઘેરો ઘાલ્યો. 15 હવે આ નગરમાં એક ૂબ ગર બ પણ ુ દ્ધમાન
માણસ રહેતો હતો. તે જાણતો હતો કે નગરને કેવી ર તે બચાવ ું,
પોતાની ુ દ્ધ અને સલાહથી તેણે નગરને બચા ું પણ થોડા સમય
પછ સવર્ તેને ૂલી ગયા. 16 ત્યારે મેં ક ું કે, બળ કરતાં ુ દ્ધ
ઉ મ છે; તેમ છતાં ગર બ માણસની ુ દ્ધને ુચ્છ ગણવામાં
આવે છે, અને તે ું કહે ું કોઇ સાંભળ ું નથી.

17 પર ુ શાશકોના ૂખોર્ વચ્ચેના ૂમબરાડાં કરતાં
ુ દ્ધમાન માણસના થોડાં શાંત બોલ વધારે સારા છે.
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18 ુદ્ધશસ્રો કરતાં ુ દ્ધ શ્રે છે;
પણ એક જ પાપી માણસ ઘણા સારા લોકોનો નાશ કર
શકે છે.

10
ુ દ્ધથી વતર્ન- વહાર કરો

1 જમે મરેલી માખીઓ મઘમઘતા અ રને દૂ ષત કર દે છે;
તેવી જ ર તે થોડ ૂખાર્ઇ ુ દ્ધ અને સન્માનને નબ ું પાડ દે
છે.

2 ુ દ્ધમાન માણસ ું હૃદય તેને સાચી દશા બાજુએ દોરે છે;
પણ ૂખર્ ું એ જ હૃદય તેને ખોટ અને ૂખર્ બાજુ પર દોરે છે.
3 વળ ૂખર્ પોતાને રસ્તે જાય છે ત્યારે તેની ુ દ્ધ ૂટ જાય
છે; અને તે દરેક ને કહે છે કે હુ ૂખર્ છુ.

4 ારે તારો શાશક તારા પર ુસ્સે થાય તો ું ત્યાંથી નાસી
ન જતો. કારણ કે ું જે સાંત્વન લાવે છે તેનાથી મોટા પાપો વડે
થયેલો ુસ્સો પણ ઠડો પડ જાય છે.

5 મેં આ દુ નયામાં એક અનથર્ જોયો છે, અને તે છે કે
શ કતશાળ શાશક દ્વારા થયેલી ૂલ; 6 ૂખાર્ને મોટ સ ાઓ
મળે છે ારે ધનવાનોને નીચા ળે લાવવામાં આવે છે! 7 મેં
ુલામોને ઘોડે સવાર થયેલા અને રાજકતાર્ઓને ુલામોની જમે

પગે ચાલતા જોયા છે.
દરેક કામ પોતાને માટે ખતરનાક છે

8 જે ખાડો ખોદે છે તે જ તેમાં પડે છે! અને જે વાડમાં છ ડુ
પાડે છે તેને સાપ કરડે છે. 9 જે પથ્થરની શલા તેને જે ખસેડે
છે તેને જ ઇજા પહોચાડે અને ક ઠયારાને લાકડુ જ ભયમાં ૂક
દે.

10 ુઠ્ઠ કુહાડ વાપરવામાં ધારદાર કરતા વધારે શ કતની જરૂર
પડે છે; તે ડહાપણ તમને તમારુ કામ સરળ કરવામાં મદદ કરે
છે.
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11 સાપ જો તેને મંત્રથી વશ કયાર્ પહેલા જ કરડ જાય તો
મદાર નકામો છે.
12 ડહાપણભયાર્ શ ો મનને આનંદ આપે છે,

પણ ૂખર્ના બોલ તેનો પોતાનો જ નાશ નોતરે છે.

13 તેનાં ૂખના શ ોનો આરભ ૂખાર્ઇ છે; અને તેના બોલવા ું
પ રણામ ુકસાનકારક ગાંડપણ છે. 14 ૂખર્ માણસ વધારે બોલે
છે, પણ ભ વષ્ય વષે કોઇ જાણ ું નથી. પણ કોઇ કહ શકે
તેમ નથી કે કાલે ું થવા ું છે?

15 કામ ૂખર્ને થકવી નાખે છે જે નગરમાં જવાનો પોતાનો રસ્તો
પણ શોધી શકતો નથી.
કામ ું ુલ્ય

16 જે દેશનો રાજા બાળક જવેો નાદાન હોય; અને જનેા
સરદારો સવારમાં ઉજાણીઓ માણે છે તે દેશનો ઉદ્ધાર અશ
છે! 17 એ દેશને આશીવાર્દ છે જનેો રાજા ઉમદા ુણ લક્ષણ
વાળો છે અને જનેા નેતાઓ વ ુ પડ ું ખાતા નથી કે પીધેલ હોતા
નથી.
18 આળસથી છાપરુ નમી પડે છે;

અને આળ ુ હાથ ઘરમાં છદ્ર વાટે ૂવા દે છે.

19 ઉજાણી મોજમજાને માટે ગોઠવવામાં આવે છે, અને દ્રાક્ષારસ
જીવનને ુશી આપે છે. પૈસાથી બ ું જ મળે છે.

નદા ૂણર્ વાતો
20 રાજાને કે ધનવાનને તારા મનમાં પણ શાપ ન આપીશ;

કારણ કે, વા ુચર પક્ષી તે સાંભળ ને વાત લઇ જાય છે.

11
ઉદારતા ું ઇનામ
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1 તાર રોટલી પાણી પર નાખ, કારણ કે ઘણા દવસો પછ
તે તને પાછ મળશ.ે

2 તાર પાસે જે છે તે ઘણાંઓમાં વહેંચી દે, તને ખબર નથી
કદાચ ભ વષ્યમાં એવો ખરાબ સમય આવે.

3 પાણીથી ભરેલાં વાદળાં વરસાદ લાવે છે; ઝાડ દ ક્ષણ તરફ
તો તે ઉ ર તરફ તે પડે કે ત્યાં જ પ ું રહે છે.

4 જે માણસ પવન પર ધ્યાન રા ા કરે છે તે વાવશે ન હ;
અને જે માણસ વાદળ જોતો રહેશે તે કાપણી કરશે ન હ.

5 ું જાણતો નથી ગભર્વતી સ્રીનાં ગભર્માં જીવ કેવી ર તે પ્રવેશે
છે તેમ જ દેહ કેવી ર તે બંધાય છે તથા વા ુની ગ ત શી છે,
તેવી જ ર તે ું તે પણ જાણતો નથી કે સજનહાર દેવ કઇ ર તે
કાયર્ કરે છે.

6 સવારમાં બી વાવ, ને સાંજે તારા કામમાંથી વશ્રા ન્ત લઇશ
ન હ; કારણ કે આ સફળ થશે કે, તે સફળ થશ,ે અથવા તે બંને
સરખી ર તે સફળ થશે તે ું જાણતો નથી.

7 સાચે જ અજવા ું રમણીય છે, ને ૂયર્ને જોવો એ આંખને
રુ ચકર છે. 8 જો માણસ લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવે તો તેણે જીવનનાં
સવર્ દવસોપયત આનંદ કરવો. પર ુ તેણે અંધકારના દવસો પણ
યાદ રાખવા, કારણ કે તે ઘણા હશ,ે જે કાંઇ બ ું બને છે તે
થર્તા જ છે.

ુવાનીમાં દેવની સેવા કરો
9 હે ુવાન, તાર ુવાવ ાનો આનંદ લે; અને તારા હૃદયની

ઇચ્છાઓ ૂર કર, ુવાવ ા અદ ૂત છે! તારા હૃદયના માગોમા
તથા તાર આંખોની પ્રમાણે ું ચાલ. પણ યાદ રાખ, ું જે
કાઇ કરે, દેવ તેનો ન્યાય કરશે. 10 માટે તારા હૃદયમાંથી ુસ્સો
અને નરાશાને દૂર કર. પણ ું પોતે જ અ ન થી દૂર રહેજ;ે
કારણ કે ુવાવ ા થર્ છે.

12
ુવાનોને સલાહ
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1 તાર ુવાવ ાના દવસોમાં ું યહોવા ું સ્મરણ કર. ું
જીવનનો આનંદ માણી શકે તેવાં ૂંડા વષોર્ અને દવસો આવે
તે પહેલાં તાર ુવાનીમાં તારા યહોવાને ૂલી જઇશ ન હ.

2 ારે તાર આંખો ચંદ્ર, ૂરજ અને તારાઓ જોવા ૂબજ
નબર્ળ બનશ,ે અને ારે વાદળો વરસાદ લઇ પાછા ફરશે ત્યારે
ું તેમને યાદ કર શકશે ન હ.
3 તે દવસે જે ઘર ું નયંત્રણ કરવાવાળાઓ ુજશ,ે બળવાન

વાંકા વળ જશ,ે અને દળનાર સ્રીઓ થોડ હોવાથી તેમનો
તોટો પડશ,ે અને બાર ઓમાંથી બહાર જોનારની ઝાંખી થઇ
જશે. 4 અને બજાર તરફના બારણા બંધ કર દેવામાં આવશ;ે
અને ત્યારે દળવાનો અવાજ ધીમો થશ.ે અને માણસ પક્ષીના
અવાજથી જાગી ઊઠશે, ને સવર્ ગાનાર ીઓ શાંત થઇ જશે;

5 જે ઉંચે જાય છે તેને પડવાની બીક લાગશ.ે જે રસ્તા પર
ચાલતો હશે તે ત્યાં જતા ડરશ.ે બદામ ું ઝાડ ફાલશે. તીડ પોતે
ધીમે ધીમે સાથે ઘસડાશે. બધી ઇચ્છાઓ મર પરવારશે અને
દરેક જણ પોતાના અનંત અના દ ઘેર જશે.

ૃત્ ુ
6 તે દવસે જીવનરૂપી રૂપેર દોર ૂટ જશે

અને સોનેર પ્યાલો ભાંગી જશે,
અને ગાગર ઝરા આગળ ટ જશે,

અને કૂવા ઉપર જ ગરગડ ભાંગી જશે;
7 અને તાર કાયા જમે અગાઉ હતી

તેવી જ પાછ ૂળ થઇ જશે,
અને દેવે તને જે આપેલો

તે આત્મા તેમની પાસે પાછો જશે.
8 તેથી સભા શક્ષક કહે છે કે; થર્તાની થર્તા, સઘ ું થર્

છે.
સમા પ્ત

9 વળ સભા શક્ષક સમજુ હતો; તેથી તેણે જે જાણ્ ું તે સવર્ને
શીખવવા લાગ્યો; તે વચાર કર ને ઘણા ની તવચનો શોધી કાઢતો,
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અને તેમને નયમસર ગોઠવતો. 10 સભા શક્ષકે સત્ય વચનો,
શોધી કાઢવાનો અને જે સત્ય હતા તે લખવાનો પ્રયત્ન કય .

11 જ્ઞાની માણસનો ઉપદેશ પરોણીની અણીદાર ધાર જવેો છે
અને સભા શક્ષકોનાં ઉપદેશ કે જે માત્ર એક જ પાદર દ્વારા
આપવામાં આવેલાં છે, તે સજ્જડ જડલેા ખીલાની જમે તેમનાં
મનમાં ઠસી રહેશે. 12 પણ મારા ુત્ર, માર શખામણ માન; ઘણાં
ુસ્તકો રચવાનો કઇ પાર નથી; તેમનો અ ત અભ્યાસ કરવાથી

શર ર થાક જાય છે.
13 આ માર વાતનો ઉપસંહાર છે; દેવનો ભય રાખ અને તેની

આજ્ઞાઓ ું પાલન કર, પ્રત્યેક માણસની એ સં ૂણર્ ફરજ છે.
14 કારણ કે આપણે ભ ું કે ૂંડુ જે કર એ, તે સવર્નો એટલે
પ્રત્યેક ુપ્ત બાબતનો દેવ ન્યાય કરશે.
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