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ಪ್ರಸಂಗಿ
1 ಾವೀದನ ಮಗನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಜನೂ

ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಾತುಗಳು. ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
2 ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್! 3 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದಅವರಿಗೇನು ಾಭ?

ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಬದಲೇನೂ ಇಲ್ಲ
4 ಒಂದು ತಲೆ ಾರು ಹೋಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ತಲೆ ಾರು

ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
5ಸೂಯರ್ನುಏರುವನುಮತು್ತ ಇಳಿಯುವನು;ಬಳಿಕಅದೇಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮತೆ್ತ ಏರಲು ಅವಸರಪಡುವನು.

6 ಾಳಿಯು ದ ಣಕೆ್ಕ ಬೀಸುವುದು; ನಂತರ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಅದು ತಿರುತಿರುಗು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ತಿರುತಿರುಗು ಾ್ತ
ಬರುವುದು.

7 ನದಿಗಳು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತ ೕ ಅಲಿ್ಲಗೇ ತಿರಿಗಿ
ಹೋಗುವವು. ನದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಲೇ
ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಾತುಗಳಿಂದ ಾವುದನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಜನರು ಾ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ನಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳು ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇಇರುತ್ತವೆ;ಆದರೂನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು
ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ
ಅವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ
9 ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಇರುವುದು; ನಡೆದದೆ್ದೕ ನಡೆಯುವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ.
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10 “ಇಗೋ, ಇದು ಹೊಸದು!” ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದು ಸಹ ದಲಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಇದ್ದದೆ್ದೕ. ನಮಗಿಂತ ದಲೇ
ಅದು ಇಲಿ್ಲತು್ತ.

11 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಜನರು
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮುಂದಿನ ಾಲದ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ತಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಜನರು ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದೇ?
12 ಪ್ರಸಂಗಿ ಾದ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾಜ ಾಗಿದೆ್ದನು. 13 ಈ ಜೀವಿತದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಾನದಿಂದ ವಿಮಶಿರ್ಸಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ದೇವರು
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸವೇ. 14 ಈ
ಲೋಕದ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅವು ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಷೆ್ಟೕ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿವೆ. 15 ವಕ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಬಹು ಾನಿ. ನನಗಿಂತ ದಲು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದ ಏ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಾನು ಾನಿ.
ಾನು ಾನವನೂ್ನ ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

17 ಾನವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೂಢತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಇದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. 18 ಬಹು
ಾನದಿಂದ ಬಹು ಸಂಕಟ; ಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ದುಃಖ.
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2
“ಸುಖವು” ನೀತಿ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದೇ?

1 ಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ ಾ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಖದ
ಮೂಲಕ ಪರೀ ಸುವೆನು; ಆಗ ನೀನು ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಇದು ಸಹ
ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 2ನಗೆಯು ಹುಚು್ಚತನ. ಸುಖದಿಂದ
ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

3 ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಡತಕ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾನದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದೆ; ದೇಹವನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ;
ಮೂಢತನವನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದೇ?
4 ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದೆ; ನನಗೋಸ ್ಕರ

ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ; ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದೆ;
5 ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಉ ಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದೆ; ಎ ಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡಿಸಿದೆ. 6 ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸಿದೆ. 7 ಪುರುಷರನೂ್ನ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗು ಾಮರೂ ನನಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ದನದ ಹಿಂಡುಗಳೂ
ಕುರಿಮಂದೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ;
ಾಜರುಗಳಿಂದಲೂ ಅವರ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಲು ಾಯಕ ಾಯಕಿಯರಿದ್ದರು.
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು.
ಮನುಷ ್ಯನು ಬಯಸಬಹು ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದ.
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9 ಾನು ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದೆ; ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದೆ. ನನಗಿಂತ
ದಲುಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಾನು ದೊಡ್ಡವ ಾದೆ.

ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾನವಿತು್ತ. 10 ನನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು.
ಾವುದೇ ಸುಖದಿಂ ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಾನು

ತಡೆಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿತು್ತ. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲವುಅದೊಂದೇ.

11 ನನ್ನ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ.
ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ಅದೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವ ಾನದ ಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಾಭವಿಲ್ಲ.

ಾನಿಗೂ ಅ ಾನಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೇನು?
12 ಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಾಡಬೇಕೆನು್ನವುದನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ದಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಾಜನು ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನ ಾಯರ್ಗಳು ಸಹ
ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾನವನೂ್ನ
ಮೂಢತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು.
13 ಆಗ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನವು
ಮೂಢತನಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು.
14 ಅದು ಈ ರೀತಿಯಿದೆ: ಾನಿಯು ತನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಣು್ಣಗಳಂತೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.
ಮೂಢ ಾದರೋ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುವನು.
ಆದರೆ ಾನಿಗೂ ಮೂಢನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು

ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು; ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಾಯುವರು. 15 ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ,
“ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿಯು ನನಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಹೀಗಿರಲು ಾನಿ ಾಗಲು ಾನೇಕೆ ಪ್ರ ಾಸಪಡಬೇಕು?
ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲವೇ?” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 16 ಾಕೆಂದರೆ
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ಮೂಢನು ಾಯುವಂತೆ ಾನಿಯೂ ಾಯುವುದರಿಂದ ಜನರು
ಾನಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮೂಢನ ಾ್ನಗಲಿ ಸ ಾ ಾಲ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ ಾಲದ ಜನರುಮರೆತುಬಿಡುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿಗೂಮೂಢನಿಗೂ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ.

ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಸಂತೋಷವಿದೆಯೇ?
17 ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ

ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವೇ ನನಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯಿತು.

18 ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲವನು್ನ ನನ್ನ ತರು ಾಯ ಬೇರೆಯವರು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ
ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. 19 ಾನು ಾನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ
ಾವುದರಲಿ್ಲ ವಿನಿ ೕಗಿಸಿದೆ್ದೕನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು

ದೊರೆತನ ಾಡುವನು. ಅವನು ಾನಿ ೕ ಮೂಢನೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ವ್ಯಸನಗೊಂಡೆನು. 21 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾನದಿಂದಲೂ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಪ್ರ ಾಸಪಡದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇ ಾಗುವುದು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೂಅ ಾ್ಯಯವೂಆಗಿದೆ.

22 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 23ಅವನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ವ್ಯಸನವಿರುವುದು; ಕೆಲಸದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟವಿರುವುದು; ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರದು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

24-25 ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸುಖಪಡಲು ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾ ಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ! ಅನುಭವದಿಂದ

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಾವ ಮೇಲೂ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಾಗ ್ಯವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 26 ದೇವರು ಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡವನಿಗೆ
ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಆನಂದವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು.
ಾಪಿ ಾದರೋ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸುವ ಮತು್ತ ಕೂಡಿಸಿಡುವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅವನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. ಇದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್.

3
ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಿದೆ

1 ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಾದ ಸಮಯವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಿದೆ.

2ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯ,
ಾಯುವ ಸಮಯ.

ನೆಡುವ ಸಮಯ,
ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ.

3 ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯ,
ಾಸಿ ಾಡುವ ಸಮಯ.

ಾಶ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಕಟು್ಟವ ಸಮಯ.

4ಅಳುವ ಸಮಯ,
ನಗುವ ಸಮಯ.

ಗೋ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಕುಣಿ ಾಡುವ ಸಮಯ.

5ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ.

ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯ.
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6ಹುಡುಕುವ ಸಮಯ,
ಹುಡುಕದಿರುವ ಸಮಯ.

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡುವ ಸಮಯ.

7ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿಯುವ ಸಮಯ,
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯ.

ೌನ ಾಗಿರುವ ಸಮಯ,
ಾ ಾಡುವ ಸಮಯ.

8ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಸಮಯ.

ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸಮಯ,
ಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಸಮಯ.

ಲೋಕವು ದೇವರ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲದೆ
9 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಾಭವೇನು?

10 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೇವರು ನನಗೆ ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತಕ ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಡುವನು.

12ಬದುಕಿರುವಷು್ಟ ಾಲಸಂತೋಷ ಾಗಿದು್ದ ಸುಖಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಬೇರೆ ಾವ ಮೇಲೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು.
13ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡುವುದುದೇವರಿಗೆಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಅವುದೇವರ
ವರ ಾಗಿವೆ.

14 ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ಆತನ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯರು ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸ ಾರರು;
ಅವುಗಳಿಂದ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರರು. ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 15 ಈಗ
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ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳೂ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳೂ
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ದೇವರು ಅದೇ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡುವನು.

16 ಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ,
ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳ ಬದ ಾಗಿ ದುಷ್ಟತನ
ತುಂಬಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 17 ಆಗ ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ,
“ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಜನರು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಆತನು
ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಮನುಷ ್ಯರು ಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವರೇ?
18 ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆನು: “ಮನುಷ ್ಯರು
ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇ ಾದವರಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 19 ಮನುಷ ್ಯನು
ಾ್ರಣಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದು್ದ. ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ
ಒಂದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು; ಾ್ರಣಿಗಳೂ ಾಯುವವು, ಮನುಷ ್ಯರೂ
ಾಯುವರು. ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವುದು ಒಂದೇ

‘ಉಸಿರು.’ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಗೂ ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ.
20 ಮನುಷ ್ಯರ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮನುಷ ್ಯರು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ
ಅವರು ಮಣಿ್ಣಗೇ ಹೋಗುವರು. ಾ್ರಣಿಗಳು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಬಂದವು;
ಕೊನೆಗೆ ಅವು ಮಣಿ್ಣಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 21 ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮಕೆ ್ಕ ಏನು
ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವು ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೋ ಾ್ರಣಿಯ ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿ ಳಗೆ
ಇಳಿಯುವುದೋ ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ?”
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22 ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ
ಅವನ ಾಲು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ
ಾಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಮನುಷ ್ಯನು ಚಿಂತಿಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನ ಜೀವ ಾನದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ ನೋಡಲು
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಾರು ಬರ ಾಡುವರು?

4
ಾರು ಮೇಲು? ಸತ್ತವರೋ? ಬದುಕಿರುವವರೋ?

1 ಾನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ದುಃಖದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಕರು
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು; ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳ ಾದವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ಸತ್ತವರೇ ಮೇಲೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
3 ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತು್ತ ಹೋದವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಯಿತು!
ಾಕೆಂದರೆಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅವರುನೋಡಲೇ

ಇಲ್ಲ.

ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವುದೇಕೆ?
4 ಆಮೇಲೆ ಾನು, “ಜನರು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಜನರು ಏಳಿಗೆಹೊಂದಲು

ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತಹೆಚು್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು;
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ಮತ್ಸರವೇ ಾರಣ. ಇದೂ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದ
ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್.
5 ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಏನೂ ಾಡದೆ ಕೈಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಮೂಢತನ. ದುಡಿಯದವನು ಹಸಿವೆಯಿಂದ
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ಾಯುವನು.” 6 ಇದೇನೊ ನಿಜವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ದು ಾಶೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇರುವುದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲು.

7 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ವ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8 ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ
ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ಸಹ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವನು.
ಅವನಿಗೂ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವನು. “ ಾನೇಕೆ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವೆ? ಾನೇಕೆಜೀವನದಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ?”
ಎಂದು ಅವನು ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ
ವ್ಯಥರ್ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
ಒಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಲವಿದೆ

9 ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. ಇಬ್ಬರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ದುಡಿದರೆ
ಹೆಚು್ಚ ಗಳಿಸುವರು.

10 ಒಬ್ಬನು ಬಿದ್ದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎತು್ತವನು. ಬಿ ಾ್ದಗ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಲು ಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ದುಗರ್ತಿ ಾಗುವುದು.

11 ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಬೆಚ್ಚ ಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

12ವೈರಿ ಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಇಬ್ಬರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಾಗುವುದು; ಒಂದುವೇಳೆ ಮೂವರಿದ್ದರೆ
ಅವರು ಮೂರೆಳೆಯ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕಷ್ಟ ಾಗುವುದು.
ಜನರು, ಾಜಕೀಯಮತು್ತ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ

13 ಾನಿ ಾದ ಬಡಯುವಕನು ಎಚ್ಚರದ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ
ಮೂಢ ವೃದ್ಧ ಾಜನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. 14 ಆ ಬಡಯುವಕನು ದೇಶದ
ಒಂದು ಬಡಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದರಬಹುದು ಅಥ ಾ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು.
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15 ಆದರೆ ಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಜನರು ಆ ೌವನಸ್ಥನ
ಪಕ್ಷವಹಿಸುವರು. ಅವನು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗುವನು. 16ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರು ಆ ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ ಬೆಂಬಲನೀಡುವರು. ಆದರೆ
ಕೊನೆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೇ ಅವನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ
ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಂತೆ ವ್ಯಥರ್.

5
ಹರಕೆ ಾಡು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ

1 ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಹೋಗು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಮೂಢರಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇವರಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಮೂಢರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು; ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತೆ್ತೕ

ಇಲ್ಲ. 2 ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು ಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೋದೆ್ವೕಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ದುಡುಕಿಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ನೀವು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳು ಮಿತ ಾಗಿರಲಿ. ಈ
ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಾದದೆ್ದೕ:

3 “ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದುಸ್ವಪ್ನಗ ಾಗುವಂತೆ
ಮೂಢನು ಅನೇಕ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವನು.”

4 ನೀವು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಡ ಾಡದೆ ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿ. ಮೂಢರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ.
ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 5 ಹರಕೆ
ಾಡಿ ಸಲಿ್ಲಸದಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹರಕೆ ಾಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. “ ಾನು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು
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ಾಜಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೀವು ದುಡಿದಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡಬಹುದು. 7ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗ ಾಗಲಿ
ಜಂಬದ ಾತುಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ.

ಾವನೂ ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿಯಲ್ಲ
8 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡವರಿಂದ ಬಲವಂತ ಸೇವೆ ಾಡಿಸುವುದನು್ನ

ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಹಕಿ್ಕಗೆ
ಚು್ಯತಿ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿ. ಅವರಿಂದ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ದುಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ದುಡಿಸುವ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿರುವನು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿರುವನು. 9 ಾಜನು ಸಹ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;
ಅವನ ದೇಶವುಅವನನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡ ಾರದು

10 ಹಣ ಾಸೆಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಎಷೆ್ಟೕ ಹಣವಿದ್ದರೂ
ತೃಪ್ತ ಾಗ ಾರನು. ಐಶ್ವಯರ್ ಾಸೆಯುಳ್ಳವನು ಎಷೆ್ಟೕ
ಸಂ ಾದಿಸಿದರೂ ತೃಪ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್.

11 ಐಶ್ವಯರ್ ಹೆಚಿ್ಚದಂತೆ ಾ್ಲ “ಅನುಭವಿಸುವವರ” ಸಂಖೆ್ಯಯೂ
ಹೆಚು್ಚವುದು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಅದನು್ನ ಕಣಿ್ಣಂದ ನೋಡಬಹುದಷೆ್ಟೕ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಾಭವೂಅವನಿಗಿಲ್ಲ.

12ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇರಲಿ ಅಥ ಾ
ಹೆಚೆ್ಚೕ ಇರಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿ ಾದರೋ ತನ್ನ
ಸಂಪತಿ್ತನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತ ನಿದಿ್ರಸ ಾರನು.

13 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಗರ್ತಿ ಂದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಭವಿಷ ್ಯತಿ್ತ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೂಡಿಡು ಾ್ತನೆ. 14 ಬಳಿಕ
ಅವನು ಾವುದೋ ಕೇಡಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ
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ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನಲಿ್ಲ
ಏನೂಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬರಿ ಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬರುವನು; ಾಯು ಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು;
ಾನು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಸಂ ಾದಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಅವನು
ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರನು. 16 ಅದು ಸಹ ತುಂಬ
ದುಃಖಕರ. ಅವನು ಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು. “ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದರಿಂದ”
ಅವನಿ ಾಗುವ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? 17 ಅವನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ನಿ ಾಶೆಯೂ
ಾಯಿಲೆಯೂ ಕೋಪವೂಅವನನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು
18 ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ

ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲು.
ಇದೇ ಅವನ ಾಲು.

19 ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಾಗ ್ಯವನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ. ಅವನು ತನಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ. ಅದು
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಷೆ್ಟೕ. 20 ತನ್ನ ಜೀವಿತವು ಅಲ್ಪ ಾಲದೆ್ದಂದು
ಅವನು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರು ಾತನು ದೇವರೇ.

6
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು
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1ಈಲೋಕದಲಿ್ಲಮತೊ್ತಂದುಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಕಷ್ಟ. 2 ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ,
ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅವನು
ತನಗೆ ಈಗ ಬೇ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೂ್ದ
ಆಗಿದೆ.

3 ಒಬ್ಬನು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ನೂರು
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೂ ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಾಯುವ
ಮಗು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. 4 ಮಗುವು ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಥರ್ವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಸರನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಡುವುದು. 5 ಅದು
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡದವನಿಗಿಂತ ಆ
ಮಗುವೇ ಹೆಚು್ಚ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು. 6 ಅವನು
ಎರಡು ಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಬದುಕಿಯೂ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಆ ಮಗುವೂ ಅವನೂ
ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗೇ ಹೋಗುವರು.

7 ಮನುಷ ್ಯನು ದುಡಿಯುವುದೆ ಾ್ಲ ಊಟ ಾ್ಕಗಿಯೇ. ಆದರೂ
ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿಯು ಮೂಢನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಜೀವಿಸುವುದೇ ಮೇಲು, 9 ದು ಾಶೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇರುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ದು ಾಶೆಯಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.
ಅದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಂತಿದೆ.

10-11 ಮನುಷ ್ಯನು ಕೇವಲ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಾದ ಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
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ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡ ಾರನು. ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರುಮನುಷ ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾದವು
ಕೇವಲ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿದೆ.

12 ಮನುಷ ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾವುದು
ಉತ್ತಮವೆಂದು ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಅವನ ಜೀವನವು ನೆರಳಿನಂತೆ
ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು. ಮುಂದೆಏ ಾಗುವುದೆಂದು ಾರೂಅವನಿಗೆ
ಹೇಳ ಾರರು.

7
ಾನೋಪದೇಶಗಳ ಭಂ ಾರ

1ಸುಗಂಧತೈಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರೇಉತ್ತಮ.
ಜನನ ದಿನಕಿ್ಕಂತಲೂಮರಣ ದಿನವೇಉತ್ತಮ.

2 ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವುದು
ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ.

ಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ ಾಯಲೇಬೇಕು.
ಾವನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಇದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

3ನಗುವಿಗಿಂತ ವ್ಯಸನವು ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ.
ಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖವು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರು ಾಗ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.

4 ಾನಿಯುಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವನು;
ಮೂಢ ಾದರೋಉ ಾ್ಲಸ ಸಮಯದಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವನು.

5ಮೂಢನ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ
ಾನಿಯ ಗದರಿಕೆಯೇಉತ್ತಮ.

6ಮೂಢರ ನಗು ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದು್ದ.
ಅದು ಮಡಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚಟಪಟನೆ ಉರಿದುಹೋಗುವ
ಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಯಂತಿದೆ.

7ಹಣವು ಾನಿಯನೂ್ನ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು.
ಲಂಚವುಅವನ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದು.
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8ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಯಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವೇಮೇಲು.

ಗವರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾಳೆ್ಮಯೇಉತ್ತಮ.
9ಮುಂಗೋಪಿ ಾಗಿರಬೇಡ.

ಾಕೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಕೇವಲಮೂಢತನ.
10 “ಈ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ‘ಹಿಂದಿನ ಾಲವೇ’ ಚೆ ಾ್ನಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ?” ಎನ್ನಬೇಡ.

ಅದು ಾನವುಳ್ಳವರ ಪ್ರಶೆ್ನಯಲ್ಲ.

11 ನಿನಗೆ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ಾನವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದೆ.
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿಗಳು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 12 ಾನಿಯು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುವನು;
ಾನವು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು.
13 ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು. ಆತನು ಸೊಟ್ಟಗೆ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡಲು ಾರಿಗೆ ಾಧ್ಯ? 14 ಸುಖದ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು. ದುಃಖದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಸುಖದುಃಖಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಮುಂದೆ
ಏ ಾಗುವುದೊ ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಾಪವನೆ್ನೕ ಾಡದವರಿಲ್ಲ
15 ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ

ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀತಿವಂತರು ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವುದನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ದುಷ್ಟರು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
16-17ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಾಕೆ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ? ಬಹಳ
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂಇರಬೇಡ; ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ.
ಬಹು ಾನಿ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ; ಬಹು ಮೂಢ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ನೀನು ಾಕೆ ಾಯಬೇಕು?

18 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಮಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಭಕ್ತರಲಿ್ಲ
ಇವೆರಡೂ ಅತಿ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 19-20 ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುವ
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ಮತು್ತ ಾಪವನೆ್ನೕ ಾಡದ ನೀತಿವಂತನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. ಾನವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಾನಿಯು
ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಹತು್ತಮಂದಿ ಮೂಢ ಾಯಕರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಬಲ ಾಲಿ.

21 ಜನರ ಾತಿಗೆ ಾ್ಲ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಬಹುದು. 22ನೀನು ಸಹ ಅನೇಕಸಲ ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಶಪಿಸಿರುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಾ ಾಗಿದೆ.

23 ನನ್ನ ಾನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು;
ಾನಿ ಾಗುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು;ಆದರೆಅದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.

24 ಪ್ರತಿ ಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಕಷ್ಟ. 25 ನಿಜ ಾದ ಾನವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಾ್ಯಸಂಗ ಾಡಿದೆ ಮತು್ತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾರಣವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ.

ಾನು ಕಲಿತಿದೆ್ದೕನು? ಕೆಡುಕ ಾಗಿರುವುದು ಮೂಢತನ ಮತು್ತ
ಮೂಢನಂತೆ ವತಿರ್ಸುವುದು ಹುಚು್ಚತನ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು
ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. 26 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅ ಾಯಕರ ಾದ
ಬೋನುಗಳಂತಿರುವರು ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವರ
ಹೃದಯಗಳು ಬಲೆಗಳಂತಿವೆ; ಅವರ ಕೈಗಳು ಸರಪಣಿಗಳಂತಿವೆ.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು ಮರಣಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅ ಾಯಕರ.
ದೇವರ ಭಕ್ತನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು;
ಾಪಿ ಾದರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.
27-28 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: “ಒಂದು ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ

ಬರಬೇಕೆಂದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು
ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಒಂದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಾವಿರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು ಇದ್ದರೂ
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ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ ಾವಿರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತಳನೂ್ನ
ಾನು ಾಣಲಿಲ್ಲ.
29 “ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.

ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಾ್ನಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರಲು ಅನೇಕ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು.”

8
ಾನಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ

1 ಾನಿಯು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮತು್ತ
ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು
ಮತು್ತ ವಿವರಿಸ ಾರರು. ಾನಿಯ ಮುಖವು ಾನದಿಂದ
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದು; ಅದು ವ್ಯಸನದ ಮುಖವನು್ನ
ಸಂತೋಷದಮುಖವ ಾ್ನಗಿ ಾಪರ್ಡಿಸುವುದು.

2 ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಾಜನ ಆ ಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಾಜನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ಭಯಪಡ ಾರದು; ನೀವು ಾವ ತಪಿ್ಪಗೂ ಬೆಂಬಲ
ಕೊಡ ಾರದು. ಆದರೆ ಾಜನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ. 4 ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಡಲು
ಾಜನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ಾಜನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವನು

ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಾನಿಯು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ತ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ.
6ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೂಸೂಕ್ತ ಾಗರ್ವೂ

ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇವೆ. ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 7 ಾಕೆಂದರೆ
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ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ
ಆಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಾರು ಇಲ್ಲ.

8 ಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಕಿ್ತ ಇಲ್ಲ.
ಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮರಣವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಾಪವು ಾಪಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆನು. ಮನುಷ ್ಯರುಇನೊ್ನಬ್ಬರಮೇಲೆಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿರಲು
ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಾನಿಕರ.

10 ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶವಸಂ ಾ್ಕರವನು್ನ ವೈಭವದಿಂದ
ಾಡುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಶವಸಂ ಾ್ಕರ ಾದ

ಮೇಲೆ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಹೊಗಳು ಾ್ತ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು; ನೀತಿವಂತ ಾದರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾ್ಥನದಿಂದ
ತೊಲಗಬೇ ಾಯಿತು. ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು.
ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್.

ಾ್ಯಯ, ಪ್ರತಿಫಲಮತು್ತ ದಂಡನೆ
11 ಜನರ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ

ಬರದಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಇತರರು ಸಹ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

12 ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯು ನೂರು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಬಹು ಾಲ
ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೇಲೇ ಆಗುವುದು. 13 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರ ಜೀವಿತವು ಾಯಂ ಾಲದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅ ಾ್ಯಯವಿದೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ
ಕೇ ಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
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ಕೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಾ್ಯಯವಲ್ಲ.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರುಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾಸಕರ
ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂಮನುಷ ್ಯನು ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದೇವರ ಾಯರ್ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆಮೀರಿದೆ

16 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡುವರು;
ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ನಿದೆ್ರಯನೂ್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಹ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರು
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ಒಬ್ಬನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಎಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು.
ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲನೆಂದು ಾನಿಯು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾರೂ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರರು.

9
ಾವು ಾ್ಯಯ ಾದದೆ್ದೕ?

1 ಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಾನಿಗಳಿಗೂಅವರ ಾಯರ್ಗಳಿಗೂ
ಸಂಭವಿಸುವುದೆ ಾ್ಲ ದೇವರ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಾವು ಪಿ್ರೕತಿಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವರೋ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

2 ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಒಂದೇ. ಅದೇ ಮರಣ.
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವವರಿಗೂ ಅಪಿರ್ಸದವರಿಗೂ ಮರಣ ಾಗುತ್ತದೆ.
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ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸಹ ಕೇವಲ ಾಪಿಯಂತೆ ಾಯುವನು. ದೇವರಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಾಡುವವನು ಸಹ ಆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಭಯಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಾಯುವನು.
3 ಈ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ

ದುಃಖಕರ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅಂತ್ಯ ಾಗುವರು. ಆದರೆ ಜನರು ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ಮೂಖರ್ತನವನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಅ ಾಯಕರ.
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 4 ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರೀ ಯಿದೆ.

ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಾಯಿ ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತಲೂಉತ್ತಮ

ಎಂಬ ನುಡಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಸತ್ಯ.
5ಜೀವಿತರಿಗೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿಗೆ ಾವ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಇಲ್ಲ.

ಜನರು ಅವರನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. 6ಅವರು ಸ ಾ್ತಗಲೇ,
ಅವರ ಪಿ್ರೕತಿ, ದೆ್ವೕಷ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅಳಿದುಹೋದವು; ಸತ್ತವರು
ಭೂಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಲು ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡು;
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಉ ಾ್ಲಸಿಸು; ನಿನ್ನ ಈ ನಡತೆಯು ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 8ಒಳೆ್ಳಯಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊ. 9 ನೀನು ಪಿ್ರಯ ಪತಿ್ನ ಡನೆ ಸುಖಪಡು. ನಿನ್ನ
ಅಲ್ಪ ಾಲ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಖಪಡು. ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರು ಾತನು ದೇವರೇ, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಾಲು. ನಿನ್ನ
ಈ ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು.
10 ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ಾಡು.
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಲಿ
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ಾನ ಾಗಲಿ ವಿವೇಕ ಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಅದೃಷ್ಟವೇ? ನ ಾದೃಷ್ಟವೇ?
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ

ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅತಿವೇಗದ ಓಟ ಾರನಿಗೆ ಓಟದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಗೆಲು ಾಗದು; ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಜಯ ಾಗದು; ಾನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂಆ ಾರದೊರಕದು;ಜಾಣನಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಐಶ್ವಯರ್ ದೊರೆಯದು; ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ

ಹೊಗಳಿಕೆ ಾರದು; ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.

12ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ ತಿಳಿಯದು. ಬಲೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಮೀನಿನಂತೆಯೂ ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ
ಪ ಯಂತೆಯೂ ಮನುಷ ್ಯನು ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡುಗಳಿಗೆ
ಗುರಿ ಾಗುವನು.

ಾನದ ಶಕಿ್ತ
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವ

ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ನನಗೆ ತೋರಿತು. 14 ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಗರವಿತು್ತ.
ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಾಜನು ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದನು. 15 ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾನಿ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ

ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಾನದಿಂದ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಾ ಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಮರೆತೇಬಿಟ್ಟರು. 16 ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಾನವು ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. ಅವರು
ಆ ಬಡವನ ಾನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೂ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಾನವುಉತ್ತಮ ಾದದೆ್ದೕ.



ಪ್ರಸಂಗಿ 9:17 xxiii ಪ್ರಸಂಗಿ 10:8

17 ಾನಿಯಮೆಲ್ಲನೆಯ ಾತುಗಳುಮೂಢ ಾದ ಅಧಿಪತಿಯು
ಕೂಗಿಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ.

18 ಾನವುಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ,
ಆದರೆಮೂಢನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು.

10
1 ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಪರಿಮಳತೈಲವು ದು ಾರ್ಸನೆ

ಬೀರುವುದು. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಢತನವು ಬಹು ಾನವನೂ್ನ
ಸ ಾ್ಮನವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಬಲ್ಲದು.

2 ಾನಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂಢನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನು್ನ ತ ಾ್ಪದ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 3 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವನು. ಅವನು
ತನ್ನ ವಿವೇಕಶೂನ್ಯವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು.

4 ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ನಿನ್ನ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರೆ
ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ.

5 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದು ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾಡುವ ತಪಿ್ಪನಂತೆ ಇದೆ. 6ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ
ಹೀನ ಾದ ಾ್ಥನ ದೊರೆಯುವುದು; ಮೂಢರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಾದ
ಪದವಿಗಳು ದೊರೆಯುವವು. 7 ಸೇವಕ ಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದವರು
ಕುದುರೆಸ ಾರಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು
ಸೇವಕರಂತೆ ನಡೆದುಹೋಗುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಉದೊ್ಯೕಗವೂಅ ಾಯಕರ
8 ಗುಂಡಿತೋಡುವವನು ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳಬಹುದು.

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುವವನನು್ನ ಾವು ಕಚು್ಚವುದು.
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9 ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುವವನಿಗೆ ನೋ ಾಗುವುದು; ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ ಕೇ ಾಗುವುದು.

10 ಂಡಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ
ಸುಲಭ ಾಗುವಂತೆಯೇ ಾನವು ಾವ ಕೆಲಸವ ಾ್ನದರೂ
ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. 11 ಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲವನು
ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ ಾವು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಚಿ್ಚದರೆ ಾವು
ಹಿಡಿಯುವವನಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವೇನು? ಾನವು ಸಹ ಾಗೆಯೇ.

12 ಾನಿಯ ಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ತರುತ್ತವೆ;
ಮೂಢನ ಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಾಶನವನು್ನ ತರುತ್ತವೆ.

13 ಮೂಢನ ಾತು ಮೂಖರ್ತನದೊಡನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು
ದುಷ್ಟಕರ ಾದಹುಚು್ಚತನದೊಡನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 14ಮೂಢನು
ಾನು ಾಡುವಂಥದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಗಲೂ ಾ ಾಡುವನು.
ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೊ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಾರೂ ಹೇಳ ಾರರು.

15ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮನೆ ಾರಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಜಾಣನಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ

ಾಡಬೇಕು.

ದುಡಿಮೆಯ ೌಲ್ಯ
16 ಾಜನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು.

ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಔತಣ ಾಡಿದರೆ ದೇಶವು
ಾ ಾಗುವುದು. 17 ಆದರೆ ಾಜನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ

ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು;ಅಧಿಪತಿಗಳು
ತಿನು್ನವುದನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದನೂ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ದೇಶಕೆ್ಕ ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಿನು್ನವುದೂ
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ಕುಡಿಯುವುದೂ ಬಲಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು
ಮತ್ತ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

18ಒಬ್ಬನು ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ತುಂಬ ಸೋ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನ ಮನೆಯು ಸೋರ ಾರಂಭಿಸುವುದು; ಅದರ
ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆಯು ಬೀಳತೊಡಗುವುದು.

19 ಊಟವು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಾ್ರ ಾರಸವು
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು; ಹಣವು ಅನೇಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಗೆಹರಿಸುವುದು.
ಹರಟೆ ಾತು

20 ಾಜನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ದೂಷಿಸಬೇಡ; ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರು ಾಗಲೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ ದೂಷಿಸಬೇಡ.
ಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ ಂದು ಾರಿಹೋಗಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದ

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

11
ಭವಿಷ ್ಯತ್ತನು್ನ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ

1ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಮೇಲೆ,
ನಿನ್ನ ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

2 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸು;
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

3 ೕಡಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮರವು ದ ಣ ಾ್ಕಗಲಿ ಉತ್ತರ ಾ ್ಕಗಲಿ
ಬಿದ್ದರೆ,ಅದು ಾನು ಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.

4 ಒಳೆ್ಳಯ ಹ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿರುವವನು
ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ; ಮಳೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ೕಡವನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವವನು ಪೈರು ಕೊಯ್ಯನು.
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5 ಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಮಗುವಿನ ಎಲುಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ೕ ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸು;
ಾಯಂ ಾಲದ ತನಕ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ,
ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಅದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ

ಒಂದುವೇಳೆ ಎರಡೂ ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
7 ಬೆಳಕು ಹಿತ! ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ನೋಡಲು ಚೆಂದ.

8 ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಆನಂದಿಸು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಬದುಕುವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನಗಳು ಬಹಳವೆಂದು ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

ೌವನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡಿ
9 ಆದ್ದರಿಂದ ೌವನಸ್ಥರೇ, ನಿಮ್ಮ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸಿರಿ! ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಡೆಸಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. 10 ನಿಮ್ಮ
ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಜನರು ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ, ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ
ಮೂಢ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.

12
ಮುಪಿ್ಪನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು
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1 ಕಷ್ಟ ಾಲಗಳು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ, ವಷರ್ಗಳು
ಮುಗಿದು, “ನನಗೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸುಖವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಾಲಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ.

2 ನೀನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ, ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು
ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಾಣುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಾದಮೇಲೆಯೂಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ೕಡಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ತೋಳುಗಳು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ
ಬಗಿ್ಗಹೋಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ; ಆಗ ನೀನು
ಆ ಾರವನು್ನ ಅಗಿದು ತಿನ್ನ ಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಾ್ಬಗುತ್ತವೆ.
4 ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮಂದ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಶಬ್ದವನೂ್ನ
ಕೇಳ ಾರೆ. ಅರೆಯುವ ಕಲು್ಲ ಸಹ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ೌನ ಾಗಿದೆ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವುದು. ಾಯನವೂ ನಿನಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ
ನಿದೆ್ರ ಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಕಿ್ಕಯ ಧ ್ವನಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವುದು.

5 ನೀನು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಭಯದಿಂದಿರುವೆ; ನಿನ್ನ
ಾದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸು್ತವಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು

ನಡೆ ಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಾ ಾಮಿ ಮರದ ಹೂವುಗಳಂತೆ
ಬಿಳು ಾಗುವುದು. ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ಮಿಡತೆಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಎಳೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವೆ; ಮಗುವನು್ನ ಪಡೆಯ ಾರದಷು್ಟ
ವಯ ಾ್ಸಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಸಮನೆಗೆ (ಸ ಾಧಿಗೆ)
ಹೋಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿರುವರು.

ಮರಣ
6ನಿನ್ನ ಜೀವನಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಂತೆ ಬೆಲೆ ಾಳುವಂಥದು್ದ.
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ಆದರೆ, ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ ತುಂ ಾದ ಾರದಂತೆಯೂ
ಮುರಿದುಹೋದ ಾತೆ್ರಯಂತೆಯೂ ಆಗುವುದು.

ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹೋದ ಬಿಂದಿಗೆಯಂತೆ
ನಿಷ್ಟ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು.

ನಿನ್ನ ಜೀವನವು, ಾವಿಯ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ
ಚಪ್ಪಡಿಕಲು್ಲ ಾನೇ ಒಡೆದು ಾವಿ ಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಹೋದಂತೆ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು.

7ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ನೀನು ಸ ಾ್ತಗ ಅದು ಮತೆ್ತ ಭೂಮಿಯ ಾ ಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಮತೆ್ತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದು.

8 ಪ್ರತಿ ಂದು ಉಪ ೕಗವಿಲ್ಲದು್ದ! ಪ್ರಸಂಗಿಯು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.
ಅಂತಿಮ ನುಡಿಗಳು

9 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ತುಂಬ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಅನೇಕ
ಾನೋಪದೇಶಗಳನು್ನ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಾಡಿ
ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು. 10 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಸರಿ ಾದ ಪದಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಳಸಿದನು; ಸತ್ಯವೂ ಭರವಸೆಗೆ

ೕಗ ್ಯವೂ ಆದಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.
11 ಾನಿಯ ನುಡಿಗಳು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ

ಚಾವಟಿಗಳಂತಿವೆ. ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳು ಮುರಿಯದ
ಳೆಗಳಂತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿಂದ (ದೇವರಿಂದ)

ಬಂದಿವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ, ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ
ಾಡು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ಜನರು
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ಾ ಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ; ಅತಿ ಾದ
ಅಧ್ಯಯನವು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಆ ಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

13-14 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ
ಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದೆ್ದೕನು? ಒಬ್ಬನು ಾಡಬಹು ಾದ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ವೆಂದರೆ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ ಆತನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗರುವುದೇ. ಾಕೆಂದರೆ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳೂ ರಹಸ್ಯಗಳೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ. ಆತನು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಯರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡುವನು.
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