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ಪ್ರಸಂಗಿ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಗ್ರಂಥವು ಅದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ

ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಗಿ 1:1 ರಲಿ್ಲ ಕೊ್ಹಹೆಲೆಥ್ ಎಂಬ ಹೀಬೂ್ರ
ಪದದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ, ಆ
ಪದವನು್ನ “ಪ್ರಸಂಗಿ” ಎಂದು ಅನು ಾದಿಸ ಾಗಿದೆ. ಾವೀದನ
ಮಗನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುವ ಅರಸನೂ, ನನಗಿಂತ
ದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಾನವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಅನೇ ಾನೇಕ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ಾ್ಯನಿಸಿ, ಪರೀ ಸಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ ಾನು
ಕರೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (ಪ್ರಸಂಗಿ 1:1,16; 12:9). ಾವೀದನ
ಏಕೈಕ ಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೀದನ ನಂತರ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರಿದ್ದನು (1:12).
ಸೊಲೊ ೕನನೆ್ನೕ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಿವೆ. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮರಣದ
ನಂತರ, ಬಹುಶಃ ನೂ ಾರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು
ಸುಳಿವುಗಳು ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲವೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 940-931 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು, ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
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ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕವು ಾ್ರಚೀನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ

ನಂತರದ ಎ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದ ಓದುಗರಿ ಾಗಿ ಬರೆಯ ಾಯಿತು್ತ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ.

ಗೊತು್ತಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವ
ಜೀವನವು ನಿರಥರ್ಕ ಾದುದು, ಮತು್ತ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ
ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ ಾದುದು ಆಗಿದೆ. ಾವು ಸುಖಸಂತೋಷ, ಸಂಪತು್ತ,
ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಾನ ಅಥ ಾ ಸರಳ ಾದ ಆನಂದವನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದರೂ, ಾವು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಜೀವನವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದೕವು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರಮೇಲೆ ಕೇಂದಿ್ರೕಕೃತ ಾಗಿರುವ ಜೀವನದಮೂಲಕ ಾತ್ರವೇ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಅಥರ್ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಾದ ಸಕಲವು ವ್ಯಥರ್

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ— 1:1-11
2. ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ವ್ಯಥರ್ತೆ— 1:12-5:7
3. ದೇವರ ಭಯ— 5:8-12:8
4. ಅಂತಿಮ ಸ ಾಪಿ್ತ— 12:9-14

ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಥರ್
1 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ

ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಾತುಗಳು. 2ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
“ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್,

ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್,
ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.



ಪ್ರಸಂಗಿ 1:3 iii ಪ್ರಸಂಗಿ 1:10

3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ* ಮನುಷ ್ಯನು ಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?

4ಒಂದು ಸಂತತಿಯು ಹೋಗುವುದು,
ಇನೊ್ನಂದು ಸಂತತಿಯು ಬರುವುದು,

ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
5ಸೂಯರ್ನುಉದಯಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗು ಾ್ತನೆ.
ಾನುಉದಯಿಸುವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಅವಸರ ಾಗಿಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ.

6 ಾಳಿಯು ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು.

ಅದು ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಹೋಗಿ,
ಾಳಿ ಸುತ್ತಳತೆಯಪ್ರ ಾರ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.

7ನದಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ನದಿಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿವೆ ೕ
ಅದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ.

8ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಇದನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ವಿವರಿಸ ಾರನು.

ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣು್ಣ ತೃಪಿ್ತಗೊಳ್ಳದು,
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯು ದಣಿಯದು.

9ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಇರುವುದು,
ನಡೆದದೆ್ದೕ ನಡೆಯುವುದು.

ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸ ಾದದು್ದ ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
10 ‘ನೋಡು, ಇದು ಹೊಸದು’ ಎಂದು ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ

ಹೇಳಬಹುದೋ?
ನಮಗಿಂತ ದಲು ಇದ್ದದು್ದ,

ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದೆ್ದೕ.

* 1:3 1:3ಈಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ.
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11ಪು ಾತನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಾಪಕವುಈಗಿನ ಜನರಿಗೆ
ಇಲ್ಲ.

ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಾಪಕವು
ಮುಂದಿನ ಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.”

12 ಪ್ರಸಂಗಿ ಾದ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದನು. 13 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾನದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಇಟೆ್ಟನು. ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಕೆಲಸವೆ ಾ್ಲ ಬಹು ಪ್ರ ಾಸವೇ. 14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾ, ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ† ಾಗೆ
ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.
15ವಕ್ರ ಾದದ್ದನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಅ ಾಧ್ಯ!
ಾನಿಯಅನಿಸಿಕೆ

16 ಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ೕಚಿಸು ಾ್ತ, “ನೋಡು, ನನಗಿಂತ
ದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಾನವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಾನವನೂ್ನ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ಆಗ ಾನವನೂ್ನ, ಹುಚು್ಚತನವನೂ್ನ, ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸಲು ಾನು ಮನಸಿ್ಸಟೆ್ಟನು. ಇದು ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ
ಾಗೆ ಎಂದು ಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ
ಾನವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟ. ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದವನಿಗೆ
ಹೆಚು್ಚ ವ್ಯಥೆ ಇದೆ.

2
ಲೋಕದ ಸುಖಸಂತೋಷ ವ್ಯಥರ್ವೇ

† 1:14 1:14 ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಅಥ ಾ ಾಳಿಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ಾಗೆ.
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1 ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ಈಗ ಾ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷದ
ಮೂಲಕ ಪರೀ ಸುವೆನು. ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು”
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆ ಾ! ಇದು ವ್ಯಥರ್ವೇ. 2 “ನಗುವುದು
ಹುಚು್ಚತನ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು?”
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

3 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಅ ಾ್ಪಯುಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಏನು
ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ,

ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಾನದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ದೇಹವನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ
ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಇಡುವುದಕೂ್ಕ, ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

4 ಾನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು. ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡೆನುಮತು್ತ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟನು. 5ತೋಟಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಉ ಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿ; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಫಲವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ನೆಟೆ್ಟನು. 6ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳ ತೋಪುಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕುಂಟೆಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದೆನು.
7 ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು; ನನ್ನ

ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇವರಿಂದ ಗು ಾಮರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಾನು ಬಹಳ
ಸಂಪತು್ತವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನು.
8 ಾನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಅರಸರ ಮತು್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಕಪ್ಪವನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಾಯಕ, ಾಯಕಿಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಭೋಗ ್ಯ ಾದ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ*
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

9 ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡವ ಾದೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಾನವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆ ಾಗಿತು್ತ.
* 2:8 2:8 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಅಥ ಾ ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥ ಾ
ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ.
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10ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಬಯಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ,
ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ಒಪಿ್ಪಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ

ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಾನು ನಡಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತತು್ತ.

ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಫಲವು ಇದೆ.
11ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ,

ಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸಗಳನೂ್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ,
ಆ ಾ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಯಿತು.

ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಾವ ಾಭವೂ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಗಿಂತ ಾನವುಉತ್ತಮ
12 ಾನವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು,

ಮರುಳುತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು.

ಾಜನ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಹೀ ಾದಮೇಲೆಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ಏ ಾದೀತು?
ಆದದೆ್ದೕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ.
13 ಾನವುಮೂಢತ್ವಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೆಂದು
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದೆಂದು
ಗೋಚರ ಾಯಿತು.

14 ಾನಿಯ ಕಣು್ಣ ಅವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವುದು
ಮೂಢನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವನು.

ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
15ಆಗ ಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ,

“ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿಯು,
ನನಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

ನನ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾನದಿಂದ ಾಭವೇನು?”
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ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

16 ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಢನು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಾನಿಯೂ ಬಹಳ
ದಿನಗಳವರೆಗೆಮರೆತುಹೋಗುವನು.

ಈಗಿನ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಾಲದೊಳ ಾಗಿಯೇ
ಮರೆತುಹೋಗುವರು.

ಆ ಾ! ಮೂಢನಂತೆ ಾನಿಯೂ ಾಯುವನು.

ಕಠಿಣ ಶ್ರಮವು ವ್ಯಥರ್
17 ಲೋಕ ವ್ಯವ ಾರವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ

ಜೀವವೇ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ತೋರಿತು. ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ
ಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್. 18 ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದ ಫಲವನು್ನ
ಮುಂದಿನವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ
ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. 19 ಅವನು ಾನಿ ೕ ಅಥ ಾ
ಮೂಢನೋ ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಎಂಥವ ಾದರೂ ಾನು
ಲೋಕದೊಳಗೆ ಾವುದರಲಿ್ಲ ಾನವನೂ್ನ, ಪ್ರ ಾಸವನೂ್ನ
ವೆಚ್ಚ ಾಡಿದೆ್ದೕನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವೆನು. ಇದೂ
ವ್ಯಥರ್ವೇ. 20ಹೀಗಿರಲು ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಶೆಗೊಳ ಾದೆನು. 21 ಒಬ್ಬನು ಾನದಿಂದಲೂ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ
ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಪಡದವನಿಗೆ ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಾಧ್ಯತೆ ಾಗಿ
ಬಿಡಬೇ ಾಯಿತು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೂ, ಕೇವಲ ಅ ಾ್ಯಯವೂ
ಆಗಿದೆ.

22 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಪಡುವ
ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಾಭ ಾದರೂ ಏನು? 23 ಅವನ
ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ವ್ಯಸನವೇ. ಅವನ ಕೆಲಸವು ತೊಂದರೆಯೇ.
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಸಹ
ವ್ಯಥರ್ವೇ.
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24 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇನೆ್ನೕನೂಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಮೇಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ದೇವರಿಂ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 25ಆತನಿಲ್ಲದೆ†
ಾರು ಭೋಜನ ಾಡಿ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು?

26 ದೇವರು ಾನು ಮೆಚಿ್ಚದವನಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಸಂತೋಷವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ
ಾಪಿ ಾದರೋ ಪ್ರ ಾಸವನೆ್ನೕ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಇದು ಾಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

3
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವುಂಟು

1 ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ನಿಗದಿ ಾದ ಸಮಯವಿದೆ,
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ತಕ ್ಕ
ಸಮಯವುಂಟು.
2ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯ, ಾಯುವ ಸಮಯ,
ನೆಡುವ ಸಮಯ, ನೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವ ಸಮಯ,
3 ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯ, ಸ್ವಸ್ಥ ಾಡುವ ಸಮಯ
ಕೆಡುವಿಬಿಡುವ ಸಮಯ, ಕಟು್ಟವ ಸಮಯ,
4ಅಳುವ ಸಮಯ, ನಗುವ ಸಮಯ,
ಗೋ ಾಡುವ ಸಮಯ, ಕುಣಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,
5 ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಚೆಲು್ಲವ ಸಮಯ, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಸಮಯ,
ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯ,
6ಸಂ ಾದಿಸುವ ಸಮಯ, ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ಾ ಾಡುವ ಸಮಯ, ಬಿ ಾಡುವ ಸಮಯ,

7ಹರಿಯುವ ಸಮಯ, ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯ,
ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಸಮಯ, ಾತ ಾಡುವ ಸಮಯ,
† 2:25 2:25 ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಅಥ ಾ ಾನಿಲ್ಲದೆ.
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8ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಸಮಯ, ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಸಮಯ,
ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ, ಸ ಾ ಾನದ ಸಮಯ.

9 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಾಭವೇನು?
10 ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಕತರ್ವ್ಯವೆಂದು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ
ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

11 ಒಂದೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಅಂದ ಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅನಂತ ಾಲದ

ೕಚನೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ದೇವರು ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ ಾರದಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

12 ಮನುಷ ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ ಾಗಿ
ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇನೆ್ನೕನೂ ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾ ಾ ಪ್ರ ಾಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

14 ದೇವರ ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಾವುದನೂ್ನ ಸೇರಿಸ ಾರೆವು. ಅದರಿಂದ ಾವುದನೂ್ನ

ತೆಗೆಯ ಾರೆವು. ದೇವರಈನಿಯಮಕೆ್ಕಮನುಷ ್ಯರು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಾರಣ.
15ಈಗಿನದು ಹಿಂದೆ ಇತು್ತ;

ಮುಂದಿನದು ಈಗಲೂ ಇದೆ.
ಗತಿಸಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡುವನು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಮರ್

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ,
ಧಮರ್ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಮರ್ವಿರುವುದೆಂದು ನೋಡಿದೆನು.
17 ಆಗ ಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಿಗೂ,
ಅನೀತಿವಂತನಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು. ಆತನ
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ಾ್ಯಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕ ಸಮಯ
ಉಂಟು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

18 ಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ೕಚಿಸಿದೆನು, “ದೇವರು
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಪರೀ ಸಿ,ಅವರು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸ ಾನರು ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ.” 19 ಮನುಷ ್ಯನ ಗತಿಯೂ ಪಶುವಿನ ಗತಿಯೂ
ಒಂದೇ. ಪಶುವಿಗೆ ಾವು ಬರುವ ಾಗೆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ ಬರುವುದು.
ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಾ್ರಣ ಒಂದೇ. ಮನುಷ ್ಯನು ಪಶುವಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವುವ್ಯಥರ್ವೇ. 20ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳುಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವವು.
ಎಲ್ಲವುಮಣಿ್ಣನಿಂ ಾದವು. ಎಲ್ಲವೂಮಣಿ್ಣಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವವು.

21 ಮನುಷ ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೋ, ಪಶುವಿನ
ಆತ್ಮವು ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೋ ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ?
22 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ೕಚಿಸಿ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಉ ಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ
ಅವನ ಾಲು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಜೀವ ಾನದ ನಂತರ
ಸಂಭವಿಸುವವುಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾರು
ಪುನಃ ಬರ ಾಡುವರು?

4
ದ ಾ್ಬಳಿಕೆ, ಶ್ರಮೆ, ವೈರತ್ವ

1 ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ಹಿಂಸೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿದೆನು.
ಆ ಾ! ಹಿಂಸೆಗೊಂಡವರ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು.

ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಲ ಇದೆ.

ಹಿಂಸೆಗೊಂಡವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
2 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಬದುಕುವವರಿಗಿಂತ

ಸತ್ತವರೇ ಮೇಲೆಂದು ಹೊಗಳಿದೆನು.
3 ೌದು,ಈಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಇನೂ್ನ ಹುಟ್ಟದೇ,
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ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನೋಡದೆ
ಇರುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.

4 ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ, ಕೈಗೂಡುವ ಸಕಲ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ಸರಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಇದು ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
5 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ

ಾಡದೆ,
ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.*

6 ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕಿ್ಕಂತ

ನೆಮ್ಮದಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇ ಲೇಸು.
7 ಆಗ ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ವ್ಯಥರ್ ವಿಷಯವನು್ನ

ಕಂಡೆನು.
8ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲ,ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವನ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ,

ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಅವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
ಅವನು, “ ಾನು ಸುಖವನು್ನ ತೊರೆದು

ಾರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರ ಾಸಪಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ?”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು.

ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೇ. ಕೇವಲ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ.
9ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಅವರ ಪ್ರ ಾಸಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಭವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಬಹುದು.
10 ಒಬ್ಬನು ಬಿದ್ದರೆ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ

ಎಬಿ್ಬಸುವನು.

* 4:5 4:5 ತನ್ನನು್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಾಂಸವನು್ನ ಾನೇ
ತಿನು್ನವನು.
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ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬಂಟಿ್ಟಗ ಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎಬಿ್ಬಸುವವನು ಾರೂ ಇಲ್ಲ,

ಅವನ ಗತಿ ದುಗರ್ತಿಯೇ.
11 ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ

ಬೆಚ್ಚ ಾಗುತ್ತದೆ,
ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರು ಾ್ತನೆ?

12ಒಬ್ಬನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಜಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ
ಗೆದ್ದವನನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಹುರಿಯಹಗ್ಗ ಬೇಗನೆ ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಜಕೀಯ ಶಕಿ್ತಯು ವ್ಯಥರ್

13 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ ಮುದಕನೂ, ಮೂಢನೂ
ಆದ ಅರಸನಿಗಿಂತ ಾನಿ ಾದ ಬಡಯುವಕನೇಮೇಲು. 14ಇಂಥ
ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ಾಜ ಾಗಲು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಡ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರಬಹುದು.

15 ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಮತು್ತ ನಡೆ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅರಸನ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಯುವಕನ ಪಕ್ಷವಹಿಸುವುದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆನು. 16 ಇವನ ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅ ಾರ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಂತರ ಇವನಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಸಹ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿದೆ.

5
ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು

1 ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಗಮನಿಸು.
ಮೂಢರ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ ಾನಿ್ನಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಕಿವಿಗೊಡುವುದು ಲೇಸು.
ಾವು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಮೂಢರಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ.

2ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ದುಡುಕಬೇಡ
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ಮತು್ತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾತ ಾಡಲು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಆತುರಪಡಬೇಡ.

ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದ,
ಆದ ಾರಣ ನಿನ್ನ ಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರಲಿ.

3ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಮೂಲಕ ಕನಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಮೂಢನ ಧ ್ವನಿಯು ಬಹಳ ಾತುಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿ ಾ್ದಗಿದೆ.

4 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಲು
ತಡ ಾಡಬೇಡ. ಮೂಢರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತೀರಿಸು. 5 ನೀನು ಹರಕೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸದೆಇರುವುದಕಿ್ಕಂತಹರಕೆ ಾಡದೆಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.

6 ನಿನ್ನ ಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.
“ಇದು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆಯಿತು” ಎಂದು ದೂತನ ಮುಂದೆ
ಹೇಳಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ರೋಷಗೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಏಕೆ ಾಳು ಾಡಬೇಕು? 7ಬಹಳ ಕನಸುಗಳಿಂದಲೂ,
ವ್ಯಥರ್ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ, ಹೆಚು್ಚ ಾತುಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
ನೀನಂತೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು.

ಐಶ್ವಯರ್ವೂವ್ಯಥರ್
8 ಸಂ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಡವರ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ, ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳ
ಾಶನವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳವನಿ ಾ್ದನೆ. 9 ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಭವಿದೆಮತು್ತ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಂದ ಾಜನಿಗೆ ಾಭ ಾಗುತ್ತದೆ.

10 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆಶಿಸುವವನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮತು್ತ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಆ ಾಯವೆ ಾ್ಟದರೂ
ಾಲುವುದಿಲ್ಲ.
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ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
11ಆಸಿ್ತ ಹೆಚಾ್ಚದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರ ಸಂಖೆ್ಯಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು.
ಅದನು್ನ ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ಹೊರತು

ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಇ ಾ್ಯವ ಾಭವೂಇಲ್ಲ.
12ದುಡಿಯುವವನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿನ್ನಲಿ ಹೆಚೆ್ಚೕ ತಿನ್ನಲಿ,

ಾ ಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸು ಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ

ಾಡಗೊಡಿಸದು.
13ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಯಜ ಾನನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊರಗುತಿ್ತರುವನು.

14ಆ ಆಸಿ್ತಯು ವ್ಯಥರ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಾ ಾಗುವುದು.
ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇರದು.

15 ಾಯಿಯಗಭರ್ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಾಗೆಯೇ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು.

ಅವನು ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ, ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 16ಇದು ಸಹ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೇ.

ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಾಗೆಯೇ ಹೋಗುವನು.
ಾಳಿ ಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?

17ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವನು.*
ಅವನರೋಗದೊಂದಿಗೆಅವನಿಗೆಬಹಳರೋಷವೂವ್ಯಥೆಯೂ
ಇರುವುದು.

18 ಇಗೋ, ಾನು ಕಂಡದು್ದ ಇದೇ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನು
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪಡುವ

* 5:17 5:17 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವನು. ಅಥ ಾ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವನು
ಅಥ ಾ ಅವನಊಟದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿರುವುದು.
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ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದು ಅವನಿಗೆ
ಉಚಿತ ಾದದೂ್ದ,ಉತ್ತಮ ಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವನ ಾಲು.

19 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ ಪಡೆದು
ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲು ಶಕಿ್ತಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ
ದೊರೆತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ. 20 ಇಂಥವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದ
ದಿನಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ
ಹೃದ ಾನಂದದಲೆ್ಲೕ ಮಗ್ನ ಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

6
1 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ

ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಾವ ಇ ಾ್ಟಥರ್ಕೂ್ಕ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಧನವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಾಗು ಘನತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಶಕಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೂ,
ದುಃಖಕರ ಾದ ಕೆಟ್ಟತನವೂಆಗಿದೆ.

3 ನೂ ಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕ ಾಗುವ ತನಕ
ಬಹಳ ವಷರ್ ಬದುಕಿದವನಿಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತಯೂ, ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಯೂ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಗಭರ್ ಾ್ರವದ ಪಿಂಡವೇ ಉತ್ತಮ
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 4 ಅದು ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಮರೆ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಧ ಾರವುಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ.*

5 ಅದು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ಅದರ ಾಂತಿಯೇ ಹೆಚು್ಚ. 6 ಎರಡು
ಾವಿರ ವಷರ್ ಅವನು ಬದುಕಿದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರೆ.

* 6:4 6:4 ಅಂಧ ಾರವು ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಥ ಾ ಅವನ ಹೆಸರು
ಮರೆತುಹೋಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
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7ಮನುಷ ್ಯನು ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವೆ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿಯೇ,
ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

8ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗಿಂತ ಾನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಭ ಏನಿದೆ?
ಜನರಮುಂದೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ

ಬಡವನಿಗೆ ಾಭವೇನು?
9ಬಗೆಬಗೆ ಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವುದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
ಇದು ಕೂಡ ಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
10ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂಥವ ಾದರೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನು ಮಣಿ್ಣನವನೇ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ.
ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಹೋ ಾಡ ಾರನು.

11 ಾತು ಹೆಚಿ್ಚದಷು್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ,
ಅವುಗಳಿಂದಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರ ೕಜನ?

12 ನೆರಳಿನಂತೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಮನುಷ ್ಯನ
ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾವುದು ಮೇಲೆಂದು
ಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಾನು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ಅವನು ಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾನು?

7
ಾನ

1ಸುಗಂಧತೈಲಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರುಉತ್ತಮ,
ಮತು್ತ ಜನನ ದಿನಕಿ್ಕಂತಮರಣ ದಿನವೇಮೇಲು.

2ಔತಣದಮನೆಗಿಂತ
ಮರಣದುಃಖದಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು.

ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಗತಿ,
ಜೀವಂತನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಮರಿಸುವನು.

3ನಗೆಗಿಂತ ದುಃಖವು ಾಸಿ,
ಮುಖವು ಸಪ್ಪಗಿರುವಲಿ್ಲ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಮೇಲು.
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4ದುಃಖದಮನೆಯು ಾನಿಗಳಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೆಲೆ,
ಉ ಾ್ಲಸದಮನೆಯುಮೂಢರಮನಸಿ್ಸಗೆ ನಿ ಾಸ.

5ಮೂಢರ ಾನಕಿ್ಕಂತ
ಾನಿಗಳ ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಲೇಸು.

6ಮೂಢರ ನಗುವುಮಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆಉರಿಯುವ
ಮುಳಿ್ಳನ ಚಟಪಟ ಶಬ್ದದ ಾಗೆಯೇ. ಇದೂ ಕೂಡ ವ್ಯಥರ್.

7ದ ಾ್ಬಳಿಕೆಯು ಾನಿಯನು್ನ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಲಂಚವುಹೃದಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

8ಆದಿಗಿಂತ ಅಂತ್ಯವು ಲೇಸು;
ಅಹಂ ಾರಿಗಿಂತ ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ಉತ್ತಮ.

9ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಆತುರಪಡದಿರಲಿ,
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಮೂಢರ ಎದೆಯೇ ಲೇಸು.

10 ಹಿಂದಿನ ಾಲವು ಈ ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮೇ ಾದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವೇನು
ಅನ್ನಬೇಡ.

ನೀನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಾನ ಾಯರ್ವಲ್ಲ.
11 ಾನವು ಸ್ವತಿ್ತನಂತೆ ಪ್ರ ೕಜನಕರ.

ಇದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ* ಸ್ವತಿ್ತಗಿಂತ
ಉತ್ತ ೕತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.

12ಧನವುಹೇಗೊ ಾಗೆ ಾನವು ಆಶ್ರಯ.
ಾನಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅದು
ಜೀವ ಾಯಕವೆಂಬುದೇ.

13ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡು;
ಆತನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಾರಿಂ ಾದೀತು?
14ಸುಖದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುಖದಿಂದಿರು,

ದುಃಖದ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಚಿಸು;

* 7:11 7:11 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡುವವರಿಗೆ
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ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾವುದನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸ ಾರದಂತೆ,

ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂದರಮೇಲೊಂದು ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
15ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಶಿಸುವುದುಂಟು.

ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲಯೇ ಬಹಳ ದಿನ ಬದುಕುವುದುಂಟು.
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16ನೀನು ಅತಿ ಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಾನಿ ಾಗಿರಬೇಡ.

ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಾಶನಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಗುರಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ?
17 ನೀನು ಅತಿ ಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಾಗಿರಬೇಡ ಇಲ್ಲವೇ

ಮೂಖರ್ ಾಗಿರಬೇಡ,
ಏಕೆ ಅ ಾಲಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವಿ?

18ನೀನು ಇದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಅದರಿಂದ
ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ.

ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಾ ಾಗುವನು.
19 ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ

ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಾನಿಗೆ ಾನದಿಂದಉಂಟಾಗುವ ಬಲವುಹೆಚು್ಚ.

20 ಾಪ ಾಡದೇ ಧಮರ್ವನೆ್ನೕ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸತು್ಪರುಷರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

21ಆಡುವ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾರದಿರು,
ನಿನ್ನ ಆಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದೕತು.

22ನೀನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇತರರನು್ನ ಶಪಿಸಿದಿ್ದ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಾ .

23ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನದಿಂದ ಪರೀ ಸಿದೆನು.
“ ಾನು ಾನಿ ಾಗುವೆನು” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ಅದು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಯಿತು.
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24 ಾನವು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ,ಅ ಾಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.
ಅದನು್ನ ಾರು ಕಂಡುಕೊಂ ಾರು?
25 ಾನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,

ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂಲತತ್ವವನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ
ಗ್ರಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ

ಅಧಮರ್ವುಮೂಖರ್ತನ,
ಅ ಾನವು ಹುಚು್ಚತನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸಟೆ್ಟನು.

26 ಆಗ ಮರಣಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಿಷ ಂದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಾವುದೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸೇ.

ಅವಳ ಹೃದಯವುಉರುಲುಗಳೂ, ಬಲೆಗಳೂ,
ಅವಳ ತೋಳುಗಳು ಸಂಕೋಲೆಗಳು.

ದೇವರು ಒಲಿದವನು ಅವಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ಾಪಿಯು ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

27 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ನೋಡು, ಾನು ಇದನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನು್ನ
ಎಷು್ಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28 ಸಹಸ್ರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ

ೕಗ ್ಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹಸ್ರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ಬ್ಬಳನೂ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

29 ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸತ್ಯವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಅವ ಾದರೋ ಬಹು ಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಇದನು್ನ
ಾತ್ರ ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

8
1 ಾನಿಯ ಾಗೆ ಇರುವವನು ಾರು?

ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಾರು?
ಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶಗೊಳು್ಳವುದು,
ಒರಟುಮುಖವು ಬದ ಾಗುವುದು.
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ಅರಸನ ಆ ಾಲಿಸು
2 ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಜನ ಆ ಯನು್ನ

ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆ. 3 ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೊಲಗಿಬಿಡಲು ಆತುರಪಡಬೇಡ. ದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಸೇರದಿರು. ಅವನು
ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡಬಲ್ಲನು. 4ಅರಸನ ಾತಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು
“ನೀನು ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಾರು ಾನೇ
ಕೇಳಬಹುದು.
5ಅರಸನಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ಕೇಡನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಾನಿಯ ಹೃದಯವು ಾಲ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಎರಡನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

6 ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಒಂದು ಾಲ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕ್ರಮ
ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ,

ಮನುಷ ್ಯನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವು ಅವನಿಗೆ ೕರ ಾಗಿದೆ.
7ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಾರು?
8 ಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕಿ್ತಯು ಹೇಗೆ ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ೕ,

ಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮರಣ ದಿನವನು್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕಿ್ತಯು
ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿ ಾಮ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ,
ಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಾನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ
ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಾನಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಾಲವೂಇದೆ.

10 ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಗುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರು ಸುಖ ಾಗಿ ಗತಿಸುವರು. ಾಮಿರ್ಕರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾ್ಥನದಿಂದ ತೊಲಗಬೇ ಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಪಕವೇ
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ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು.* ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ. 11 ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ
ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ ನಡೆಯದಿರುವ ಾರಣ ಅಪ ಾಧ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ೕಚನೆಯು ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ

ತುಳುಕುವುದು.
12 ಾಪಿಯು ನೂರು ಸಲ ಅಧಮರ್ ಾಡಿ ಬಹು
ಾಲ ಬದುಕಿದರೂ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿ, ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು.
13 ಆದರೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆರಳಿನಂತಿರುವ
ಅವನ ದಿನಗಳು ಹೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಥರ್ ಾಯರ್ವು ಒಂದುಂಟು.
ದುಷ್ಟರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಶಿಷ್ಟರ
ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಇದು ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 15 ಆದುದರಿಂದಲೇ ಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಹೊಗಳಿದೆನು. ಏಕೆಂದರೆಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ,
ತಿನು್ನವುದೂ, ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಒಳೆ್ಳಯದು
ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನು ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷವೇ ಸೇರಿರುವುದು.
16 ಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು, ಲೋಕದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ,
ಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬನು
ಾತಿ್ರಹಗಲು ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನಿದೆ್ರಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರೂ,

17 ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯನು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ
ಎಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರನು.

* 8:10 8:10 ಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಅಥ ಾ ಅವರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
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ೌದು, ಾನಿಯು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಚಿಸಿದರೂ
ಅವನು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸ ಾರನು.”

9
ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಒಂದೇ

1 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು
ತೀ ಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀತಿವಂತನ ಮತು್ತ
ಾನಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ. ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅಥ ಾ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರನು.

2ಎಲ್ಲವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆ ಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ನೀತಿವಂತನಿಗೂಮತು್ತ ದುಷ್ಟನಿಗೂ,
ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೂಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವನಿಗೂ,
ಶುದ್ಧನಿಗೂಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧನಿಗೂ,
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಪಿರ್ಸದವನಿಗೂ ಒಂದೇ

ಗತಿ ಾಗುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಾಪಿಯೂ ಇರುವನು.
ಆಣೆಯಿಡುವವನು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಆಣೆಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ

ಇರುವನು.
3ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ

ಉಂಟು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು ಬದುಕಿರುವ
ತನಕ ಹುಚು್ಚತನವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು. ಅನಂತರ
ಅವರು ಾಯು ಾ್ತರೆ.

4 ಜೀವಿತರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ನಿರೀ ಯುಂಟು. ಸತ್ತ
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಬದುಕಿರುವ ಾಯಿಯೇ ಲೇಸು.
5ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಉಂಟು.
ಸತ್ತವರಿಗೋ ಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಇಲ್ಲ.
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ಅವರ ಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ.
6ಅವರು ಸ ಾ್ತಗಲೇ ಅವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ,

ಹಗೆಯೂ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅಳಿದುಹೋಗಿವೆ.
ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಾವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ

ಅವರಿಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಲು ಇಲ್ಲ.
7 ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಅನ್ನವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಣು್ಣ. ನಿನ್ನ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕುಡಿ. ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. 8 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾ ಾಗಲೂ
ಬಿಳು ಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.

9 ಲೋಕದೊಳಗೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ವ್ಯಥರ್
ಜೀವ ಾನದ ವ್ಯಥರ್ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯಪತಿ್ನ ಡನೆ
ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕು. ನಿನ್ನ ಾಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಾ ಾಗಿದೆ. 10 ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಸೇರಬೇ ಾದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವೂ,ಯುಕಿ್ತಯೂ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ, ಾನವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ದೃಷಿ್ಟಸಲು
ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಓಟದಲಿ್ಲ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ.
ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವಿಲ್ಲ.
ಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕದು.
ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಲಭಿಸದು.
ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ದಯೆದೊರಕದು.

ಾಲವೂ, ಗತಿಯೂಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
12ಮನುಷ ್ಯನೋ ತನ್ನ ಾಲ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯನಷೆ್ಟ.

ಮೀನುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಬಲೆಗೂ,
ಪ ಗಳುಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವ ಾಗೆ

ಮನುಷ ್ಯರು ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
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ತಟ್ಟನೆ ಬೀಳುವ ಕೇಡಿನ ಾಲಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.

ದಡ್ಡತನಕಿ್ಕಂತ ಾನ ಲೇಸು
13 ಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನ ಈ ವಿಧ ಾಗಿಯೂ

ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅದು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತೋಚಿತು. 14 ಇಗೋ,
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ. ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ
ಅರಸನು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು. 15 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ
ಾನಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವನು ತನ್ನ ಾನದಿಂದಲೇ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಡ ಾನಿಯನು್ನ ಾರೂ
ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.

16 ಾನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಲಕಿ್ಕಂತ ಾನವೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ, ಆದರೆ
ಜನರು ಬಡವನ ಾನವನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
17ಹುಚ್ಚರನು್ನ ಆಳುವವನ ಕೂಗಿಗಿಂತ ಾನಿಯ

ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
18ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಾನವೇಉತ್ತಮ.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಾಪಿಯು ಬಹಳ ಶುಭವನು್ನ ಾಳು ಾಡು ಾ್ತನೆ.

10
1ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದ ಗಂಧದತೈಲವು ಕೊಳೆತು ಾರುವುದು.

ಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚು್ಚತನವು ಾನ ಮತು್ತ ಘನತೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

2 ಾನಿಯಬುದಿ್ಧಯು ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಿರುವುದು.
ಅ ಾನಿಯಬುದಿ್ಧಯು ಅವನ ಎಡಗಡೆಯಿರುವುದು.

3ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಚ್ಚನು ಬುದಿ್ಧತಪಿ್ಪ ತಿರುಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ
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ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಡುವನು.
4ದೊರೆಯು ನಿನ್ನಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರೆಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.

ಾಳೆ್ಮಯು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ.*
5ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಟವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅದು ಆಳುವವನ ಸಮು್ಮಖದಿಂದ ಹೊರಟುಬರುವ ಾಗೆಯೇ
ತೋರುತ್ತದೆ.

6ಮೂಢರಿಗೆಮ ಾ ಪದವಿ ದೊರೆಯುವುದು.
ಘನವಂತರೂ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.

7ಆಳುಗಳು ಕುದುರೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ,
ಪ್ರಭುಗಳು ಆಳುಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

8ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡುವವನು
ಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು, ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯುವವನಿಗೆ,
ಾವು ಕಚು್ಚವುದು.

9 ಾವನು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೀಳುವನೋ
ಅವನಿಗೆ ಾನಿ ಆಗುವುದು.

ಮರವನು್ನ ಕಡೆಯುವವನಿಗೆ
ಅ ಾಯವಿದೆ.

10 ಂಡು ಕೊಡಲಿಯ ಾಯಿಯನು್ನ ಮಸೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಹೆಚು್ಚ ಬಲವನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಾಯರ್ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಾನವೇ
ಾಧನ.

11 ಾ ಾಡಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಾವು ಕಚಿ್ಚದರೆ,
ಾ ಾಡಿಗನಿಗೆ ಾವ ಪ್ರ ೕಜನವೂಇಲ್ಲ.

12 ಾನಿಯ ಾತು ಹಿತ.
ಅ ಾನಿಯ ಾಯಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.

13ಅ ಾನಿಯ ಾತುಗಳು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ,

* 10:4 10:4 ಾಳೆ್ಮಯುದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆಅಥ ಾ ನೀನು ಾಂತ ಾಗಿರು ಾಗ
ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು.
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ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾಯದಮರಳುತನ.
14ಮನುಷ ್ಯನು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ತಿಳಿಯನು.

ಾನು ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಅವನು
ಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾನು?

ಅ ಾನಿಯ ಾತುಗ ೕ ಬಹಳ.
15ಪಟ್ಟಣದ ಾರಿ ತಿಳಿಯದವನಿಗೆಮೂಢರು ತಿಳಿಸಲು,

ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಆ ಾಸವೇ.
16ದೇಶದ ಅರಸನುಯುವಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,†

ಪ್ರಭುಗಳು ಹೊ ಾ್ತರೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ
ೌ ಾರ್ಗ ್ಯವೇ!

17ದೇಶದ ಅರಸನು ಕುಲೀನ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರಭುಗಳು ಅಮಲಿ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಸ ಾಲದಲಿ್ಲಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತರೆ
ನಿನಗೆ ಾಗ ್ಯವೇ!

18ಸೋ ಾರಿತನದಿಂದ ತೊಲೆಗಳು ಬೊಗು್ಗವವು.
ೕಲುಗೈಯಿಂದಮನೆ ಸೋರುವುದು.

19ನಗುವಿ ಾಗಿ ಔತಣವು,
ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆನಂದವು,
ಧನವುಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.

20ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸನನು್ನ ದೂಷಿಸದಿರು.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಧನಿಕನನು್ನ ಬಯ್ಯದಿರು.

ಆ ಾಶದ ಹಕಿ್ಕಯು ಆ ಶಬ್ದವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಸುವವು;
ಪ ಯು ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.

11
ನೀರಿನಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ

1ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ನೀರಿನಮೇಲೆ ಚೆಲು್ಲ,
† 10:16 10:16ಯುವಕ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅಥ ಾ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರೆ.
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ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕು ್ಕವುದು.
2ನೀನು ಅದನು್ನ ಏಳುಮತು್ತ ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಡು.

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
3ಮಳೆ ತುಂಬಿದ ೕಡಗಳು,

ಾ ಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡುವವು,
ಮರವುಉತ್ತರ ಾ ್ಕಗಲಿ, ದ ಣ ಾ್ಕಗಲಿ,

ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.
4 ಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ,

ೕಡಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಪೈರನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ.

5 ಾಳಿಯ ಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಗಭಿರ್ಣಿಯಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನೂ್ನ,

ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಾಗೆಯೇ,
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಜ ಬಿತು್ತ;
ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯಬೇಡ,

ಇದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಅಥ ಾ ಅದು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ,
ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ೌವನದಲಿ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು
7ನಿಜ ಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇಂ ಾಗಿಯೂ,

ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಾಣುವುದು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಿತ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು.

8ಬಹಳ ವಷರ್ ಬದುಕುವವನು,
ಅವುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ,

ಆದರೆ ಅಂಧ ಾರದ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಬಹಳ ಾಗಿರುವವು.

ಮುಂ ಾಗುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
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9 ೌವನಸ್ಥನೇ, ೌವನ ಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು,
ೌವನದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹೃದಯವುನಿನ್ನನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸಲಿ.

ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ,
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಸರಿಬೀಳುವ ಾಗೆಯೂ ನಡೆದುಕೋ.

ಆದರೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದಿರು.

10ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ದುಃಖವನೂ್ನ,
ದೇಹದಿಂದ ಶ್ರಮೆಯನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸು,

ಏಕೆಂದರೆ ಾಲ್ಯವೂ, ೌವನವೂವ್ಯಥರ್ವಷೆ್ಟ.

12
1 ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲು,

“ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ” ಎಂದು,
ನೀನು ಹೇಳುವ ವಷರ್ಗಳು ಸಮೀಪಿಸುವುದರೊಳ ಾಗಿ,

ೌವನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು.
2ಸೂಯರ್ನೂ,ಚಂದ್ರನೂಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂಕತ್ತ ಾಗುವ ದಲೇ,

ಮಳೆಯ ೕಡಗಳುಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವು.
3 *ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮನೆ ಾವಲಿನವರು ನಡುಗುವರು,

ಬಲಿಷ್ಠರು ಬಗು್ಗವರು,
ಅರೆಯುವವರು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವರು,
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುವವರು ಮಂ ಾಗುವರು.

4ಬೀದಿಯ ಾಗಿಲುಗಳುಮುಚಿ್ಚರುವವು,
ಅರೆಯುವ ಶಬ್ದವು ನಿಲು್ಲವುದು,

ಮನುಷ ್ಯನು ಹಕಿ್ಕಯ ಧ ್ವನಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳುವನು,
* 12:3 12:3 ಇಲಿ್ಲ ಮನೆ ಾನವ ಾರೀರಿಕ ದೇಹವೆಂಬ, ಾವಲಿನವರು ಕೈಗಳೆಂಬ,
ಬಲಿಷ್ಠರು ಾಲುಗಳೆಂಬ, ಅರೆಯುವವರು ಹಲು್ಲಗಳೆಂಬ, ಮತು್ತ ನೋಡುವವರು
ಕಣು್ಣಗಳೆಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉ ಾಹರಣೆಗಳು ಮರಣದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಸಹ
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
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ಾಯಕಿಯರೆ ಾ್ಲ ಕುಗು್ಗವರು.
5ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದಿನೆ್ನಯನು್ನ ಕಂಡರೆ ಭಯ,

ಮತು್ತ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಯ,
ಾ ಾಮಿಯಮರವುಹೂ ಬಿಡುವುದು,
ಮಿಡತೆಯು ಕೂ ಾ ಾರ ಾಗಿರುವುದು,
ಆಶೆಯು ಕುಂದುವುದು.

ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಗ ೃಹಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು,
ಗೋ ಾಟದವರು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವರು.

6ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಂತಿಯು ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದು,
ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವುದು,
ಮಡಿಕೆಯು ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಒಡೆಯುವುದು,
ಾವಿಯ ಾಟೆಮುರಿಯುವುದು,

7ಮಣು್ಣ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಾ ಾಗುವುದು,
ಆತ್ಮವು ತನ್ನನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು.
ಇಷ್ಟರೊಳ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸದಿರಬೇಡ.

8 “ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್” ಎಂದು ಪ್ರಸಂಗಿಯು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

ಸ ಾಪಿ್ತ
9 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಾನಿ ಾಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು, ಅನೇ ಾನೇಕ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸಿ,
ಪರೀ ಸಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು.

10 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಯ ಾಥರ್ ಾವದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಒಪಿ್ಪಗೆಯ
ಸತ್ಯದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಆರಿಸಿದನು. 11 ಾನಿಗಳ ಾತುಗಳು
ಮುಳು್ಳಗೋಲುಗಳು, ಸಂಗ್ರಹ ಾಕ್ಯಗಳು ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಬಡಿದ
ಳೆಗಳು ಇವೆರಡು ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

12 ನನ್ನ ಕಂ ಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು. ಬಹಳ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಅತಿ ಾ್ಯಸಂಗವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಆ ಾಸ.
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13ವಿಷಯವು ತೀರಿತು,
ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿಮುಗಿಯಿತು,

ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳ,
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರ ಕತರ್ವ್ಯವು ಇದೇ.

14ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಲೀ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಲೀ,
ಸಕಲ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸಿ,

ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಗುರಿ ಾಡುವನು.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ಪ್ರಸಂಗಿ

