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സഭാ്രപസംഗി

സകലതുംഅർഥശൂന്യം
1െജറുശേലം രാജാവും ദാവീദിെന്റപു്രതനുമായ
സഭാ്രപസംഗിയുെട വാക്കുകൾ:
2 “അർഥശൂന്യം!അർഥശൂന്യം!”
സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു.

“നിേശ്ശഷംഅർഥശൂന്യം!
സകലതുംഅർഥശൂന്യമാകുന്നു.”

3സൂര്യനുകീഴിൽഅധ്വാനിക്കുന്നമനുഷ്യൻ
തെന്റ ്രപയത്നത്തിൽനിന്നുംഎന്തു േനടുന്നു?

4തലമുറകൾവരുന്നു,തലമുറകൾ േപാകുന്നു;
എന്നാൽഭൂമി ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നു.

5 സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുകയും െചയ്യന്നു,
അത് അതിെന്റ ഉദയസ്ഥാനേത്തക്കു
്രദുതഗതിയിൽ മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െചയ്യന്നു.

6കാറ്റ് െതേക്കാട്ട് വീശുന്നു,
വടേക്കാട്ടത് തിരിഞ്ഞുകറങ്ങുന്നു;

നിരന്തരംതെന്റഗതിആവർത്തിച്ച്
ചുറ്റിച്ച റ്റി കറങ്ങുന്നു.

7എല്ലാനീെരാഴുക്കുകള ംസമു്രദത്തിേലെക്കാഴുകുന്നു,
എന്നിട്ട ംസമു്രദെമാരിക്കലും നിറയുന്നില്ല.

അരുവികൾഎവിെടനിന്ന്ആരംഭിച്ച േവാ
അവിേടക്കുതെന്ന അവ പിെന്നയും
മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
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8എല്ലാവസ്തുതകള ം േക്ലശഭരിതമാണ,്
അത്ഒരാൾക്ക്വർണിക്കാവുന്നതിലുമധികം.

കണ്ടിട്ട കണ്ണിന് മതിവരികേയാ
േകട്ടിട്ട െചവിക്ക് തൃപ്തിവരികേയാ
െചയ്യന്നില്ല.

9ഒരിക്കൽഉണ്ടായിരുന്നതു പിെന്നയും ഉണ്ടാകും,
മുൻകാലെചയ്തികൾ പിെന്നയും
ആവർത്തിക്കും;
സൂര്യനുകീഴിൽ പുതിയതായി
ഒന്നുംതെന്നയില്ല.

10 ഏതിെനെയങ്കിലും ചൂണ്ടി ആർെക്കങ്കിലും
പറയാൻകഴിയുേമാ,

“േനാക്കൂ! ഇതു തികച്ച ം പുത്തനായ
ഒന്നാണ?്”

പണ്ടുപേണ്ടഇത് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു;
നമ്മുെട കാലത്തിനുമുമ്പുതെന്നഇത് ഇവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു.

11േപായതലമുറെയക്കുറിച്ച്ആരുംഓർക്കുന്നില്ല,
വരാനിരിക്കുന്നതലമുറെയ,

അവരുെട പിന്നാെലവരുന്നവരും
സ്മരിക്കുന്നില്ല.
ജ്ഞാനംഅർഥശൂന്യം

12 സഭാ്രപസംഗിയായ ഞാൻ
െജറുശേലമിൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജാവായിരുന്നു. 13 ആകാശത്തിനു
കീഴിലുള്ള ്രപയത്നങ്ങെളല്ലാം പഠിക്കുന്നതിനും
ജ്ഞാനേത്താെട അപ്രഗഥിക്കുന്നതിനും ഞാൻ
ബദ്ധ്രശദ്ധനായിരുന്നു. മാനവരാശിയുെടേമൽ
ൈദവം എ്രത ഭീമയായ ഭാരമാണ്
െവച്ചിരിക്കുന്നത!് 14 സൂര്യനുകീഴിൽ
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നിറേവറ്റെപ്പടുന്ന എല്ലാം ഞാൻ
കണ്ടിട്ട ണ്ട;് അവെയല്ലാം അർഥശൂന്യമാണ;്
കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടമാണ.്
15 വളഞ്ഞതിെന േനേരയാക്കാൻ

സാധിക്കുകയില്ല;
ഇല്ലാത്തത് എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്താനും
കഴിയുകയില്ല.

16ഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന പറഞ്ഞു: “േനാക്കൂ,
എനിക്കുമുേമ്പ െജറുശേലമിൽ ഭരണം നടത്തിയ
മറ്റാെരക്കാള ം അധികം ജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ
മുേന്നറിയിരിക്കുന്നു. അവെരക്കാളധികം
ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും എെന്റ ഹൃദയം
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു.” 17 പിെന്ന ഞാൻജ്ഞാനം
്രഗഹിക്കാൻ ബദ്ധ്രശദ്ധനായി, അേതാെടാപ്പം
മതി്രഭമവും േഭാഷത്വവും. എന്നാൽ ഇതും
കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ള ഓട്ടമാെണന്ന് ഞാൻ
പഠിച്ച .
18ജ്ഞാനംഏറുന്നേതാെട േശാകവുംഏറുന്നു;
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ ആധിക്യം
അധികവ്യഥയും നൽകുന്നു.

2
അർഥശൂന്യമായസുഖങ്ങൾ

1 ഞാൻ എേന്നാടുതെന്ന പറഞ്ഞു, “വരിക,
എന്താണ് നല്ലത് എന്നത് സുഖേലാലുപതെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്ന പരീക്ഷിക്കും.” എന്നാൽ അതും
അർഥശൂന്യെമന്നു െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 “ചിരി
െവറും മതി്രഭമം; സുഖേലാലുപതെകാണ്ട്
എന്തുേനട്ടം,” ഞാൻ പറഞ്ഞു. 3 മനുഷ്യർക്ക്
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അവരുെട ചുരുങ്ങിയ നാള കളിൽ
ആകാശത്തിനുകീഴിൽ മൂല്യവത്തായുള്ളത്
എന്തുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ, എെന്റ മനസ്സ്
ജ്ഞാനപൂർവം എെന്ന നയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
അേപ്പാഴും ഞാൻ വീഞ്ഞിൽ ആഹ്ലാദിക്കാനും
േഭാഷത്വംആലിംഗനം െചയ്യാനും പരി്രശമിച്ച .

4 ഞാൻ ബൃഹദ് പദ്ധതികൾ
ആസൂ്രതണംെചയ്തു: ഞാൻ എനിക്ക്
അരമനകൾ പണിതു; മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ
നട്ട പിടിപ്പിച്ച . 5 ഞാൻ േതാട്ടങ്ങള ം
പൂങ്കാവനങ്ങള ം നിർമിക്കുകയും അവയിൽ
എല്ലാവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട ണ്ടാക്കുകയും
െചയ്തു. 6 തഴച്ച വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങള െട
േതാട്ടങ്ങൾ നനയ്ക്കാൻ ജലാശയങ്ങൾ
നിർമിച്ച . 7 ഞാൻ ദാസീദാസന്മാെര
വിലയ്ക്കുവാങ്ങി. എെന്റ ഭവനത്തിൽ
ജനിച്ച മറ്റ ദാസരും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
െജറുശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എെന്റ
മുൻഗാമികളിൽ ആെരക്കാള ം കൂടുതൽ
ആടുമാടുകള െട ഒരു വമ്പിച്ചേശഖരം എനിക്കു
സ്വന്തമായിരുന്നു. 8 ഞാൻ എനിക്കായി
െവള്ളിയും സ്വർണവും സമാഹരിച്ച .
രാജാക്കന്മാരുെടയും ്രപവിശ്യകള െടയും
നിധികള ം ഞാൻ േശഖരിച്ച . മാനവഹൃദയത്തിന്
ആനന്ദംപകരുന്ന എല്ലാറ്റിെനയും—
ഗായകന്മാെരയും ഗായികമാെരയും
അന്തഃപുരസ്്രതീകെളയും*—ഞാൻ സമ്പാദിച്ച .
9 എനിക്കുമുമ്പ് െജറുശേലമിൽ വാണിരുന്ന

* 2:8 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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ആെരക്കാള ം ഞാൻ ധനികനായിത്തീർന്നു.
ഇവേയാെടാപ്പംഎെന്റജ്ഞാനവുംഎേന്നാെടാപ്പം
വസിച്ച .
10എെന്റ കണ്ണ കൾ അഭിലഷിച്ചെതാന്നും ഞാൻ

എനിക്ക് വിലക്കിയില്ല;
എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദംനൽകുന്ന
യാെതാന്നിേനാടും ഞാൻ
വിമുഖതകാട്ടിയില്ല.

എെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും എെന്റ ഹൃദയം
ആനന്ദിച്ച ,
ഇതായിരുന്നു എെന്റ എല്ലാ
്രപയത്നങ്ങള െടയും ്രപതിഫലം.

11 എന്നാൽ എെന്റ കരങ്ങൾ െചയ്ത
്രപവൃത്തികെളല്ലാം;
ഞാൻകരഗതമാക്കാൻപരി്രശമിച്ചെതല്ലാംതെന്ന
പരിേശാധിച്ച .

സകലതും അർഥശൂന്യമായിരുന്നു,
കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടമായിരുന്നു;
സൂര്യനുകീേഴ ഒന്നുംഞാൻ േനടിയതുമില്ല.

ജ്ഞാനവും േഭാഷത്തവുംഅർഥശൂന്യം
12 പിന്നീട,് എെന്റ ചിന്താഗതികൾ ജ്ഞാനം

വിശകലനം െചയ്യന്നതിന് ഞാൻ
തിരിച്ച വിട്ട ,
മതി്രഭമവും േഭാഷത്വവും അതിേനാെടാപ്പം
പരിഗണിച്ച .

രാജാവിെന്റഅനന്തരഗാമിക്ക്
മുൻഗാമികള െട െചയ്തികെളക്കാൾ
എന്താണ്അധികമായി െചയ്യാൻകഴിയുക?
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13 േഭാഷത്വെത്തക്കാൾ ജ്ഞാനം നല്ലെതന്നു
ഞാൻകണ്ടു,
്രപകാശം അന്ധകാരെത്തക്കാൾ
നല്ലതായിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.

14ജ്ഞാനിക്ക് തെന്റശിരസ്സിൽകണ്ണ കളണ്ട,്
എന്നാൽ േഭാഷർ അന്ധകാരത്തിൽ
നടക്കുന്നു;

എന്നാൽവിധി രണ്ടുേപർക്കും ഒന്നുതെന്നയാണ്
എന്നുഞാൻമനസ്സിലാക്കി.

15ഞാൻഎേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു,
“േഭാഷെന്റഅന്ത്യംതെന്നയാണ്എെന്റയും ഗതി
എങ്കിൽ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതുെകാണ്ട്
എനിെക്കന്തു േനട്ടം?”

ഞാൻഎേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു,
“ഇതുംഅർഥശൂന്യമേ്രത.”

16 കാരണം േഭാഷെനക്കുറിെച്ചന്നതുേപാെല,
ജ്ഞാനിെയക്കുറിച്ച ംദീർഘകാലസ്മരണകൾ
നിലനിൽക്കുകയില്ല;
ഇരുവരും വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുേപാകുന്ന
കാലം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.

േഭാഷെനേപ്പാെലതെന്നജ്ഞാനിയുംമരണത്തിനു
കീഴടങ്ങണം!

അധ്വാനംഅർഥശൂന്യം
17 സൂര്യനുകീേഴയുള്ള സകല്രപവൃത്തികള ം
എനിക്കു വ്യസനേഹതു ആയതുെകാണ്ട്
ജീവിതെത്ത ഞാൻ െവറുത്തു. സകലതും
അർഥശൂന്യം,കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടംമാ്രതം.
18 എെന്റ പിന്നാെല വരുന്നവർക്കുേവണ്ടി
എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച േപാകണെമന്ന്
ഓർത്തേപ്പാൾ, സൂര്യനുകീഴിൽ ഞാൻ
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കഠിനാധ്വാനംെചയ്ത് സമ്പാദിച്ച എല്ലാറ്റിെനയും
ഞാൻ െവറുത്തു. 19 പിന്നാെല വരുന്നവർ
ജ്ഞാനികേളാ േഭാഷേരാ എന്നാരറിഞ്ഞു?
എന്തായാലും സൂര്യനുകീേഴ ഞാൻ എെന്റ
കഠിനാധ്വാനവും സാമർഥ്യവും അർപ്പിച്ച
എല്ലാറ്റിെന്റയും കാര്യനിർവഹണാധികാരം
അവരിേലക്കു െചന്നുേചരുന്നു. ഇതും
അർഥശൂന്യമേ്രത. 20 അതുെകാണ്ട്
സൂര്യനുകീഴിൽ അത്യധ്വാനംെചയ്ത് ഞാൻ
േനടിയതിെനക്കുറിെച്ചല്ലാം എെന്റ ഹൃദയം
നിരാശെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. 21 ഒരാൾ
ജ്ഞാനേത്താടും വിേവകേത്താടും
ൈനപുണ്യേത്താടും തെന്റ േവല െചയ്യന്നു,
പിെന്ന തനിക്കവകാശെപ്പട്ടെതല്ലാം അതിനായി
ഒരു െചറുവിരൽേപാലും ചലിപ്പിക്കാത്ത
മെറ്റാരാൾക്ക് വിട്ട െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു.
ഇതും അർഥശൂന്യവും കടുത്ത
ദൗർഭാഗ്യവുംതെന്ന. 22 സൂര്യനുകീേഴയുള്ള
സകലകഠിന്രപയത്നംെകാണ്ടുംആകുലതെകാണ്ടും
മനുഷ്യർക്ക് എന്തു കിട്ട ം? 23 എല്ലാ ദിവസവും
അവരുെട േവല േവദനാപൂർണവും ദുഃഖകരവും
ആകുന്നു; രാ്രതികാലങ്ങളിൽേപാലും അവരുെട
മനസ്സിന് വി്രശമം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതും
അർഥശൂന്യമേ്രത.

24 ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംെചയ്യ കയും തെന്റ
്രപവൃത്തിയിൽ സംതൃപ്തി കെണ്ടത്തുകയും
െചയ്യന്നതിെനക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു
മനുഷ്യന് അഭികാമ്യമായിരിക്കുന്നത്
മെറ്റന്താണ്? ഈ ആസ്വാദനങ്ങള ം
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ൈദവകരത്തിൽനിന്നുള്ളതാെണന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു. 25 അവിടെത്തക്കൂടാെത
ഭക്ഷിക്കാനും ആനന്ദം കെണ്ടത്താനും ആർക്കു
കഴിയും? 26 അവിടെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുന്ന
മനുഷ്യർക്ക് ൈദവംജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും
ആനന്ദവും നൽകുന്നു; എന്നാൽ പാപികൾക്ക,്
ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നവർക്കു
നൽകുന്നതിനുള്ള ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും
സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുംമാ്രതമുള്ള നിേയാഗം
നൽകുന്നു. ഇതും അർഥശൂന്യം,
കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടമാകുന്നു.

3
എല്ലാറ്റിനും ഒരുസമയമുണ്ട്

1എല്ലാറ്റിനും ഒരുസമയമുണ്ട്,
ആകാശത്തിനുകീേഴയുള്ള ഓേരാ
്രപവൃത്തിക്കും ഒരു നിശ്ചിതകാലവുമുണ്ട.്

2 ജനനത്തിെനാരു കാലം, മരണത്തിെനാരു
കാലം,
നടുന്നതിെനാരുകാലം,വിളെവടുക്കുന്നതിെനാരു
കാലം,

3 െകാല്ല ന്നതിെനാരു കാലം,
സൗഖ്യമാക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
ഇടിച്ച നിരത്തുന്നതിെനാരു കാലം,
പണിതുയർത്തുന്നതിെനാരു കാലം.

4 കരയുന്നതിെനാരു കാലം,
ചിരിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
വിലപിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
നൃത്തംെചയ്യന്നതിെനാരു കാലം.
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5 കല്ല കൾ ചിതറിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
അവേശഖരിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
ആലിംഗനം െചയ്യന്നതിെനാരു കാലം,
അകന്നിരിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,

6 അേന്വഷിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
ഉേപക്ഷിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
സൂക്ഷിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
എറിഞ്ഞുകളയുന്നതിെനാരു കാലം,

7 കീറുന്നതിെനാരു കാലം,
തുന്നിേച്ചർക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
മൗനമായിരിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
സംസാരിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,

8 സ്േനഹിക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
െവറുക്കുന്നതിെനാരു കാലം,
യുദ്ധംെചയ്യന്നതിെനാരു കാലം,
സമാധാനത്തിെനാരു കാലം.

9 അധ്വാനിക്കുന്ന േവലക്കാർ തെന്റ
അധ്വാനത്തിൽനിന്ന് എന്തു േനടുന്നു?
10 ൈദവം മനുഷ്യരുെടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
ഭാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ട ണ്ട.് 11 അവിടന്ന്
ഓേരാന്നും അതതുകാലത്തു മേനാഹരമായി
െചയ്തിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ
അവിടന്ന് നിത്യതയും െവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ൈദവം ആരംഭംമുതൽ അവസാനംവെര
എന്തു െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിെന്റ
വ്യാപ്തി ്രഗഹിക്കാൻ അവർക്കാർക്കും
കഴിയുന്നതുമല്ല. 12 ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
ആനന്ദേത്താടിരിക്കുകയും നന്മെചയ്യ കയും
െചയ്യന്നതിെനക്കാൾ െമച്ചമായി
മനുഷ്യർക്കു മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്ന് എനിക്കറിയാം.
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13 ഓേരാരുത്തരും ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും തങ്ങള െട ്രപയത്നത്തിൽ
സംതൃപ്തി കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യന്നു—
ഇെതല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ ദാനമാണ്.
14 ൈദവത്തിെന്റ ഓേരാ ്രപവൃത്തിയും
കാലാതീതമായി നിലനിൽക്കുന്നു എെന്നനിക്കു
നിശ്ചയമുണ്ട;് അതിേനാെടെന്തങ്കിലും
കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നതിേനാ അതിൽനിന്ന്
എെന്തങ്കിലും എടുത്തുമാറ്റ ന്നതിേനാ
കഴിയുകയില്ല. ൈദവംഅതു െചയ്യന്നതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യർഅവിടെത്തഭയെപ്പടുന്നു.
15ഇേപ്പാഴുള്ളെതല്ലാം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു,
വരാനുള്ളതും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു;
ൈദവം കഴിഞ്ഞകാലെത്ത
മടക്കിവിളിക്കുന്നു.*

16 സൂര്യനുകീഴിൽ ഇതരകാര്യങ്ങള ം എെന്റ
്രശദ്ധയിൽെപ്പട്ടിട്ട ണ്ട:്
ന്യായത്തീർപ്പിെന്റ സ്ഥലത്ത് അന്യായം

അരേങ്ങറുന്നു;
നീതിയുെടസ്ഥാനത്ത് നീതിേകടും.

17ഞാൻഎേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു,
“ൈദവംനീതിനിഷ്ഠെരയും ദുഷ്ടെരയും
ഒരുേപാെലന്യായവിധിക്കു െകാണ്ടുവരുന്നു,

കാരണം എല്ലാ ്രപവൃത്തികൾക്കും ഒരു
സമയമുണ്ട,്
ഏതു ്രപവൃത്തിെയയും വിധിക്കുന്ന ഒരു
നിശ്ചിതകാലവുമുണ്ട.്”

18ഞാൻ പിെന്നയും എേന്നാടുതെന്ന പറഞ്ഞു,
“മനുഷ്യെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അവർ

* 3:15 അഥവാ, മടക്കിവിളിക്കും
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മൃഗത്തിനു തുല്യെരന്ന് അവെരത്തെന്ന
േബാധ്യെപ്പടുേത്തണ്ടതിന് ൈദവം അവെര
പരീക്ഷിക്കുന്നു. 19 മനുഷ്യെന്റ വിധി
മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളതുേപാെലതെന്ന; ഇരുകൂട്ടർക്കും
ഒേരവിധിതെന്ന കാത്തിരിക്കുന്നു: മനുഷ്യൻ
മരിക്കുന്നതുേപാെല മൃഗവും മരിക്കുന്നു.
എല്ലാറ്റിനും ശ്വാസവും† ഒന്നുതെന്ന.
അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യനു മൃഗെത്തക്കാൾ
യാെതാരു േ്രശഷ്ഠതയുമില്ല. എല്ലാം
അർഥശൂന്യം. 20 എല്ലാം ഒരിടേത്തക്കു
േപാകുന്നു; എല്ലാം െപാടിയിൽനിന്നു
വരുന്നു, െപാടിയിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങുന്നു.
21 മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവ് ഉന്നതങ്ങളിേലക്കാേണാ
േപാകുന്നത?് മൃഗത്തിെന്റ ആത്മാവ് ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്കാേണാ നിപതിക്കുന്നത?്
ആർക്കാണ്അറിവുള്ളത?്”

22 അതുെകാണ്ട,് തെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നതിെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായെതാന്നും
മനുഷ്യനിെല്ലന്നു ഞാൻ കണ്ടു. കാരണം
അതുതെന്നയാണ് ആ മനുഷ്യെന്റ ഓഹരി.
തെന്റ വിേയാഗത്തിനുേശഷം എന്തു
സംഭവിക്കും എന്നു കാണാൻ ആർക്ക് അയാെള
മടക്കിവരുത്താനാകും?

4
പീഡനം,കഠിനാധ്വാനം, മി്രതരാഹിത്യം

† 3:19 അഥവാ,ആത്മാവും
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1 പിെന്നയും സൂര്യനുകീഴിൽ നടമാടുന്ന
എല്ലാത്തരം പീഡനങ്ങള ം ഞാൻ
നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു:
പീഡിതരുെടകണ്ണീരുഞാൻകണ്ടു—
അവർക്ക്ആശ്വാസം പകരാൻആരുമില്ല;

പീഡിപ്പിക്കുന്നവർഅതിശക്തരായിരുന്നു—
പേക്ഷ, പീഡിതർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ
ആരുമില്ല.

2അതിനാൽമരിച്ച മണ്ണടിഞ്ഞവർതെന്നയാണ്
ജീവനുള്ളവെരക്കാൾ;

ഇേപ്പാൾജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരക്കാൾസന്തുഷ്ടർ
എന്നനിഗമനത്തിൽഞാൻഎത്തിേച്ചർന്നു.

3എന്നാൽഈരണ്ടുകൂട്ടരിലും േഭദം
നാളിതുവെരജനിക്കാത്തവരാണ,്

അവർസൂര്യനുകീേഴ നടമാടുന്ന ദുഷ്ടത
കാണാത്തവരാണ്.

4 ഒരാൾക്ക് തെന്റ അയൽവാസിേയാടുള്ള
അസൂയയിൽനിന്നാണ് എല്ലാ കഠിനാധ്വാനവും
എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടുന്നെതന്നു
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇതും അർഥശൂന്യം,
കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടംതെന്ന.
5 േഭാഷർൈകയുംെകട്ടിയിരുന്ന്
തങ്ങള െട നാശത്തിനു വഴിെയാരുക്കുന്നു.*

6കാറ്റിനുപിന്നാെലഓടി
ഇരുൈകകള ം േനട്ടങ്ങളാൽ
നിറയ്ക്കുന്നതിെനക്കാൾ
്രപശാന്തതേയാടുകൂടിയ ഒരു ൈകക്കുമ്പിൾ
േനട്ടമാണ്അധികം നല്ലത.്

* 4:5 മൂ.ഭാ.സ്വന്തം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു
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7 സൂര്യനുകീേഴ അർഥശൂന്യമായ ചിലതു
പിെന്നയുംഞാൻകണ്ടു:
8ഏകാകിയായ ഒരു പുരുഷൻ,
അേദ്ദഹത്തിനു മകേനാ സേഹാദരേനാ
ആരുംതെന്നഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധ്വാനത്തിന്
അവസാനമില്ലായിരുന്നു.
എന്നിട്ട ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണ കൾക്ക്
തെന്റസമ്പത്തുകണ്ടുതൃപ്തിവന്നതുമില്ല.

“ആർക്കുേവണ്ടിയാണ്ഞാൻഅധ്വാനിക്കുന്നത,്”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച ,

“എന്തിന് ഞാൻ എെന്റ സുഖാനുഭവം
ത്യജിക്കുന്നു?”

ഇതുംഅർഥശൂന്യം—
ദൗർഭാഗ്യകരമായ ്രപവൃത്തിതെന്ന!

9ഒരാെളക്കാൾഇരുവർനല്ലത,്
കാരണം, അവർക്ക് അവരുെട
അധ്വാനത്തിന് നല്ല ്രപതിഫലം ലഭിക്കും:

10അവരിെലാരാൾവീണുേപായാൽ,
ഒരാൾക്ക്മേറ്റയാെളസഹായിക്കാൻകഴിയും.

ഒരാൾ വീഴുേമ്പാൾ എഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻ
ആരുമില്ലാത്ത
മനുഷ്യെന്റഅവസ്ഥകഷ്ടംതെന്ന.

11അതുേപാെല, രണ്ടുേപർ ഒരുമിച്ച കിടന്നാൽ
അവർക്ക്കുളിർ മാറും.
എന്നാൽ ഏകാകിയുെട കുളിർമാറുന്നത്
എങ്ങെന?

12ഒരാൾആ്രകമിക്കെപ്പട്ടാൽ
ഇരുവർക്കും ഒരുമിച്ച ്രപതിേരാധിക്കാം.
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മുപ്പിരിച്ചരട് േവഗത്തിൽെപാട്ട കയില്ല.
ഉന്നമനംഅർഥശൂന്യം

13 മുന്നറിയിപ്പ് എങ്ങെന സ്വീകരിക്കണം
എന്നറിയാത്ത വൃദ്ധനും േഭാഷനും
ആയ രാജാവിെനക്കാൾ, ദരി്രദനും
ബുദ്ധിമാനുമായ യുവാവ് ഏെറ േ്രശഷ്ഠൻ.
14 ദരി്രദഭവനത്തിൽ ജനിച്ചവെനങ്കിലും, അഥവാ,
കാരാഗൃഹത്തിൽ ആയിരുന്നവനാെണങ്കിലും
ഒടുവിൽ രാജസിംഹാസനത്തിേലക്ക്
എത്തിേച്ചർന്നിരിക്കുന്നു ഈ യുവാവ.്
15 സൂര്യനുകീേഴ ജീവിച്ചവരും സഞ്ചരിച്ചവരും
രാജാവിെന്റ അനന്തരഗാമിയായ ഈ
യുവാവിെന പിൻതുടരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു.
16 അവെന അനുഗമിക്കുന്നവരുെട നിര
അനന്തമായി നീള ന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത
തലമുറയിലുള്ളവർ അനന്തരഗാമിയായ
അേദ്ദഹത്തിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നില്ല. ഇതും
അർഥശൂന്യം,കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടംതെന്ന.

5
ൈദവേത്താടുള്ള നിെന്റ േനർച്ചകൾ

നിവർത്തിക്കുക
1 നീ ൈദവാലയത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
നിെന്റ കാലടികൾ സൂക്ഷിക്കുക. തങ്ങൾ െതറ്റ
െചയ്യന്നു എന്നതറിയാെത യാഗമർപ്പിക്കുന്ന
േഭാഷെരേപ്പാെലയാകാെത, അടുത്തുെചന്നു
്രശദ്ധിക്കുക.
2സംസാരിക്കുന്നതിൽതിടുക്കമാകരുത്,
ൈദവസന്നിധിയിൽ എെന്തങ്കിലും
ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്
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ഹൃദയത്തിൽതിരക്കുകൂട്ടരുത.്
കാരണംൈദവംസ്വർഗത്തിലും
നീ ഭൂമിയിലുംആകുന്നു,
അതുെകാണ്ട് നിെന്റ വാക്കുകൾ
പരിമിതമായിരിക്കെട്ട.

3 അേനകം േക്ലശങ്ങളള്ളേപ്പാൾ സ്വപ്നം
കാണുന്നതുേപാെലയാണ്
വാക്കുകള െട െപരുമഴെപാഴിക്കുന്ന
േഭാഷെന്റ ഭാഷണവും.

4 ൈദവേത്താടു നീ േനരുേമ്പാൾ
അത് നിവർത്തിക്കാൻ കാലവിളംബം
വരുത്തരുത.് േഭാഷനിൽ അവിടേത്തക്ക്
്രപസാദമില്ലേല്ലാ; നിെന്റ േനർച്ച നിവർത്തിക്കുക.
5 േനർച്ച േനരാതിരിക്കുന്നതാണ,് േനർന്നിട്ട്
നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത.്
6 നിെന്റ വാക്കുകൾ നിെന്ന പാപത്തിേലക്കു
നയിക്കാതിരിക്കെട്ട. ൈദവാലയത്തിെല
ദൂതുവാഹിേയാട് എതിർത്ത,് “എെന്റ േനർച്ച
അബദ്ധത്തിൽ േനർന്നുേപായതാണ”് എന്നു
പറയരുത.് ൈദവം േകാപിക്കുന്നതിനും നിെന്റ
ൈകകള െട ്രപവൃത്തികെള നശിപ്പിക്കുന്നതിനും
നിെന്റവാക്കുമൂലംഎന്തിനിടയാകണം? 7അധികം
സ്വപ്നങ്ങള ം ഏെറ വാക്കുകള ം അർഥശൂന്യം.
അതുെകാണ്ട്ൈദവെത്തഭയെപ്പടുക.

സമ്പത്ത്അർഥശൂന്യം
8 ഒരു ്രപവിശ്യയിൽ ദരി്രദർ
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും അവരുെട നീതിയും
അവകാശങ്ങള ം നിേഷധിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യന്നത് നീ കാണുെന്നങ്കിൽ,
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അത്ഭുതെപ്പടരുത,് കാരണം ഒരു അധികാരി
ഒരു ഉന്നതാധികാരിയാൽ നിരീക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
അവർക്കിരുവർക്കുംമുകളിലും ഉന്നതരുണ്ട.്
9 േദശത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയുെട ഗുണേഭാക്താക്കൾ
ആ േദശവാസികെളല്ലാമാണ;് രാജാവുതെന്നയും
കൃഷിയിടങ്ങളിെലസമൃദ്ധിയിൽപങ്കുേചരുന്നു.*
10 പണെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും

മതിയാകുംവെരപണം ഉണ്ടാകുകയില്ല;
സമ്പത്തിെന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്
അവരുെട വരുമാനംെകാണ്ട് ഒരിക്കലും
തൃപ്തിവരികയുമില്ല.
ഇതുംഅർഥശൂന്യം.

11വിഭവങ്ങൾെപരുകുന്നതനുസരിച്ച്
അവയുെട ഗുണേഭാക്താക്കള ം െപരുകുന്നു.

അതുകണ്ടുകണ്ണിനു വിരുന്നാകുെമന്നതല്ലാെത
അതിെന്റ ഉടമസ്ഥന് എന്തു ്രപേയാജനമാണു
ലഭിക്കുന്നത?്

12 േവലക്കാർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അൽപ്പേമാ
അധികേമാആയാലും
അവരുെട ഉറക്കംസുഖകരമാണ,്

എന്നാൽ,സമ്പന്നരുെടസമൃദ്ധി
അവരുെട ഉറക്കം െകടുത്തുന്നു.

13സൂര്യനുകീഴിൽ ഒരു കഠിനതിന്മഞാൻകണ്ടു:
ഉടമസ്ഥർക്ക് അനർഥമാകുമാറു കൂട്ടിെവക്കുന്ന

സമ്പത്തുതെന്ന.

* 5:9 മൂ.ഭാ. 8, 9 വാക്യങ്ങള െട അർഥം വ്യക്തമല്ല. വാ. 9
മെറ്റാരു പരിഭാഷ: കൃഷിതല്പരനായ ഒരു രാജാവു േദശത്തിെനല്ലാം
അഭിവൃദ്ധി നൽകുന്നു.
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14 ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ സമ്പത്ത്
നഷ്ടെപ്പട്ട േപാകുന്നു,

അവർക്ക് മക്കളണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവകാശമായി നൽകാൻ യാെതാന്നും
േശഷിക്കുന്നില്ല.

15 അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽനിന്ന് സകലരും
നഗ്നരായി വരുന്നു,
സകലരും വരുന്നതുേപാെലതെന്ന
മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

തങ്ങള െടഅധ്വാനത്തിൽനിന്ന് ഒന്നുംതെന്ന
അവരുെടൈകയിൽെകാണ്ടുേപാകുകയുമില്ല.

16ഇതും കഠിനതിന്മതെന്ന:
സകലമനുഷ്യരും വരുന്നതുേപാെലതെന്ന

മടങ്ങുന്നു,
കാറ്റിെന പിടിക്കുന്നതിനായുള്ള
പരക്കംപാച്ചിലുെകാണ്ട്
അവർഎന്തു േനടുന്നു?

17 തങ്ങള െട ജീവകാലെമല്ലാം അവർ ഇരുട്ടിൽ
കഴിയുന്നു;
വലിയ വ്യസനേത്താടും നിരാശേയാടും
േ്രകാധേത്താടുംതെന്ന.

18 തനിക്കു ൈദവം നൽകിയ
്രഹസ്വജീവിതകാലത്ത് ഭക്ഷിച്ച് പാനംെചയ്ത്,
സൂര്യനുകീേഴയുള്ള തെന്റ അധ്വാനത്തിൽ
സംതൃപ്തി കെണ്ടത്തുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്
ഉത്തമവും ഉചിതവുമായ കാര്യെമന്ന്
എനിക്കു േബാധ്യമായി—അതാണേല്ലാ
അവരുെട ഓഹരി. 19 മാ്രതവുമല്ല, ൈദവം
നൽകിയ ധനസമ്പത്തുക്കൾ ആസ്വദിച്ച്
തെന്റ ്രപയത്നത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ ൈദവം
ഒരാൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു—അതും ൈദവത്തിെന്റ
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ദാനം. 20 ആനന്ദാതിേരകത്താൽ അവരുെട
ഹൃദയം നിറച്ച െകാണ്ട് ൈദവം അവെര
കർത്തവ്യനിരതരാക്കുേമ്പാൾ ജീവിതത്തിെല
കഴിഞ്ഞുേപായ ദിനങ്ങെളക്കുറിച്ച് അവർ
ചിന്തിക്കാേറയില്ല.

6
1 സൂര്യനുകീേഴ ഞാൻ മെറ്റാരു
തിന്മ കണ്ടു, അതു മനുഷ്യർക്ക്
അസഹനീയമായിരുന്നു: 2 ൈദവം ചിലർക്ക്
ധനവും സമ്പാദ്യങ്ങള ം ബഹുമാനവും
നൽകുന്നു; അവർ ആ്രഗഹിക്കുന്നത്
അവർക്കു ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ
അവ ആസ്വദിക്കുന്നതിനു ൈദവം അവെര
അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല, അവർക്കുപകരം
അപരിചിതർ അത് ആസ്വദിക്കും. ഇത്
അർഥശൂന്യം,കഠിനതിന്മയുംആകുന്നു.

3 ഒരു മനുഷ്യന് നൂറു മക്കള ം ദീർഘായുസ്സ ം
ഉണ്ടാകാം; അയാൾ എ്രതകാലം ജീവിക്കുന്നു
എന്നതല്ല, അയാൾക്കു തെന്റ ഐശ്വര്യം
ആസ്വദിക്കാനാവുകയും ഉചിതമായ
ശവസംസ്കാരം ലഭിക്കുകയും െചയ്യന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഒരു ചാപിള്ള അയാെളക്കാള ം വളെരേയെറ
ഭാഗ്യമുള്ളത് എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.
4അർഥമില്ലാെത അതു വരുന്നു, ഇരുട്ടിൽ അത്
മറയുന്നു, ഇരുട്ടിൽത്തെന്ന അതിെന്റ േപരും
മറയ്ക്കെപ്പടുന്നു. 5 അത് ഒരിക്കലും സൂര്യെന
കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും,
ആ മനുഷ്യനുള്ളതിെനക്കാൾ വി്രശമം
അതിനുണ്ട.് 6 അയാൾ രണ്ടായിരം
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വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട ം തെന്റ സമൃദ്ധി
ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ എല്ലാവരും
ഒേരസ്ഥലേത്തക്കേല്ല േപാകുന്നത?്
7 എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും അധ്വാനം അവരുെട

ഉദരപൂരണത്തിനുേവണ്ടിയാണ,്
എന്നിട്ട ം അവരുെട ഭക്ഷേണച്ഛയ്ക്കു
തൃപ്തിവരുന്നില്ല.

8ജ്ഞാനിക്ക് േഭാഷെരക്കാൾഎന്ത് േനട്ടമുണ്ട്?
അന്യരുെടമുമ്പിൽെപരുമാേറണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന്

അറിയുന്നതുെകാണ്ട്
ദരി്രദർഎന്തു േനടുന്നു?

9അഭിലാഷത്തിെന്റഅലഞ്ഞുതിരിയലിെനക്കാൾ
കണ്ണിനു കാണുന്നെതേന്താഅതു നല്ലത.്

ഇതുംഅർഥശൂന്യം,
കാറ്റിനുപിന്നാെലയുള്ളഓട്ടംതെന്ന.

10 നിലനിൽക്കുന്നതിെനല്ലാം മുേമ്പതെന്ന േപരു
നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
മനുഷ്യരാശി എെന്തന്ന് മുേമ്പതെന്ന
അറിയെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു;

തെന്നക്കാള ംശക്തരായവേരാട്
ഒരു മനുഷ്യനും എതിർത്ത് ജയിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല.

11വാക്കുകൾഏറുേമ്പാൾ
അർഥംകുറയുന്നു,
അതുെകാണ്ട്ആർക്ക്എന്തു ്രപേയാജനം?

12 നിഴൽേപാെല നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന ്രഹസ്വവും
അർഥശൂന്യവും ആയ നാള കൾക്കിടയിൽ
ഒരാള െട ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് ഏെതന്ന്
ആരറിയുന്നു? അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം
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സൂര്യനുകീേഴ എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന് ആർക്ക്
അേദ്ദഹേത്താട് പറയാൻകഴിയും?

7
ജ്ഞാനം

1സൽേപ്പർസുഗന്ധൈതലെത്തക്കാൾഉത്തമം,
മരണദിനെത്തക്കാൾജന്മദിനവും.

2വിരുന്നുവീട്ടിൽ േപാകുന്നതിെനക്കാൾ
വിലാപഭവനത്തിൽ േപാകുന്നതു നല്ലത,്

ഓേരാ മനുഷ്യെന്റയും അവസാനം
മരണമാണേല്ലാ;
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെരല്ലാം ഇതു ഹൃദയത്തിൽ
കരുതിെക്കാള്ളണം.

3ചിരിെയക്കാൾവ്യസനം നല്ലത്,
കാരണം വാടിയമുഖം ഹൃദയത്തിനു
നല്ലതാണ.്

4ജ്ഞാനിയുെടഹൃദയം വിലാപവീട്ടിലും,
േഭാഷരുെടഹൃദയം ഉല്ലാസവീട്ടിലുംആകുന്നു.

5 േഭാഷരുെട പാട്ട േകൾക്കുന്നതിെനക്കാൾ
ജ്ഞാനിയുെടശകാരം ്രശദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലത്.

6 കലത്തിനു ചുവട്ടിെല തീയിൽ മുള്ള കൾ
എരിഞ്ഞുെപാട്ട ന്നെതങ്ങെനേയാ,
അങ്ങെനയാകുന്നു േഭാഷരുെട ചിരി.
ഇതുംഅർഥശൂന്യം.

7കവർച്ചജ്ഞാനിെയ േഭാഷനാക്കുന്നു,
ൈകക്കൂലിഹൃദയെത്തമലിനമാക്കുന്നു.

8ആരംഭെത്തക്കാൾഅവസാനം നല്ലത,്
നിഗളെത്തക്കാൾസഹനംനല്ലത.്
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9തിടുക്കത്തിൽ േദഷ്യെപ്പടരുത;്
േഭാഷരുെട മടിയിലാണ് േകാപം
വസിക്കുന്നത.്

10 “പഴയകാലം ഇന്നെത്തക്കാൾ
നല്ലതായിരുന്നെതന്തുെകാണ്ട?്” എന്നു
പറയരുത.്
അത്തരം േചാദ്യങ്ങൾബുദ്ധിപൂർവമല്ല.

11ജ്ഞാനം ഒരു ൈപതൃകസ്വത്തുേപാെലതെന്ന
നല്ലത.്
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർെക്കല്ലാം അതു
ഗുണകരംതെന്ന.

12ജ്ഞാനം ഒരുഅഭയം;
പണംഒരുഅഭയമായിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന,

എന്നാൽ ജ്ഞാനം അതിെന്റ ഉടമെയ
സംരക്ഷിക്കുന്നു
ഇതാണ്ജ്ഞാനത്തിെന്റസവിേശഷത.

13ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയഓർക്കുക:
അവിടന്ന് വളച്ചതിെന
േനേരയാക്കാൻആർക്കുകഴിയും?

14ശുഭകാലത്ത്ആനന്ദിക്കുക;
അശുഭകാലം വരുേമ്പാൾചിന്തിക്കുക:

ഒന്നിെനസൃഷ്ടിച്ചതുേപാെല
ൈദവം മെറ്റാന്നിെനയുംസൃഷ്ടിച്ച .

അതുെകാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും തെന്റ
ഭാവിെയക്കുറിച്ച്
ഒന്നുംതെന്നകെണ്ടത്താനാകുകയില്ല.

15എെന്റഈഅർഥശൂന്യജീവിതത്തിൽ ഞാൻ
ഇവരണ്ടുംകണ്ടു:
നീതിനിഷ്ഠർതങ്ങള െട നീതിയിൽനശിക്കുന്നു,
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ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട ദുഷ്ടതയിൽ ദീർഘകാലം
വസിക്കുന്നു.

16അതിനീതിനിഷ്ഠരാകരുത,്
അധികജ്ഞാനമുള്ളവരുംആകരുത—്
എന്തിന്സ്വയം നശിക്കണം?

17അതിദുഷ്ടരാകരുത,്
േഭാഷരുമാകരുത—്
നിെന്റ സമയെമത്തുന്നതിനുമുേമ്പ
മരിക്കുന്നെതന്തിന?്

18ഒന്നിെനപിടിക്കുക,
മെറ്റാന്നിെനവിട്ട കളയരുത.്
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലാ
തീ്രവഭാവങ്ങള ം ഒഴിവാക്കുന്നു.

19ഒരുനഗരത്തിെലപത്തുഭരണകർത്താക്കെളക്കാൾ
ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിെയ അധികം
ശക്തനാക്കുന്നു.

20 ശരിമാ്രതം െചയ്യ കയും ഒരിക്കലും പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്ന
നീതിനിഷ്ഠരായആരുംതെന്നഭൂമിയിലില്ല.

21 മനുഷ്യർ പറയുന്ന സകലവാക്കുകൾക്കും
െചവിെകാടുക്കരുത,്
അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ േസവകർ നിെന്ന
ശപിക്കുന്നതു നീ േകൾക്കും.

22 നീ തെന്ന അേനക്രപാവശ്യം മറ്റ ള്ളവെര
ശപിച്ചിട്ട ള്ളത്
നിെന്റഹൃദയത്തിൽഅറിയുന്നേല്ലാ.

23 ഇവെയല്ലാം ജ്ഞാനത്താൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ട ള്ള
ഞാൻപറഞ്ഞു,
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“ജ്ഞാനിയായിരിക്കാൻഞാൻഉറച്ച ”—
എന്നാൽഇെതനിക്ക്അതീതമായിരുന്നു;

24അതിവിദൂരവുംഅത്യഗാധവുംആയിരുന്നു—
അതുകെണ്ടത്താൻആർക്കുകഴിയും?

25അതുെകാണ്ട്ഞാൻഎെന്റമനസ്സിെന
ജ്ഞാനം അറിയുന്നതിനും
പരിേശാധിക്കുന്നതിനുംഅേന്വഷിക്കുന്നതിനും

അേതാെടാപ്പം ദുഷ്ടതയുെട േഭാഷത്തവും
മൂഢതയുെടമതി്രഭമവുംമനസ്സിലാക്കുന്നതിനും
തിരിച്ച വിട്ട .

26 മരണെത്തക്കാൾ കയ ്പായി ഞാൻ കണ്ട
ഒന്നുണ്ട;്
െകണിയായിരിക്കുന്നഒരുസ്്രതീെയത്തെന്ന,

അവള െടഹൃദയം ഒരു കുരുക്കാണ;്
ൈകകൾചങ്ങലയുമാണ.്

ൈദവെത്ത ്രപസാദിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷൻ
അവളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ പാപിെയ അവൾ െകണിയിൽ
വീഴ്ത്തും.

27 “േനാക്കൂ, ഇവെയാെക്കയാണ് എെന്റ
കെണ്ടത്തലുകൾ,”സഭാ്രപസംഗി പറയുന്നു:
ഞാൻ കെണ്ടത്തിയ വസ്തുതകൾ

ഒന്നിെനാേന്നാട് തുലനംെചയ്ത്
വിലയിരുത്തി—

28 “എെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു,
എന്നാൽ ഞാൻ അേന്വഷിച്ചത് എനിക്ക്
കെണ്ടത്താൻകഴിഞ്ഞേതയില്ല—
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ആയിരംേപരിൽ നീതിനിഷ്ഠനായ ഒേരെയാരു
പുരുഷെനയാണ്ഞാൻകെണ്ടത്തിയത,്
എന്നാൽ അ്രതയുംേപരിൽ അങ്ങെന ഒരു
സ്്രതീേപാലും ഇല്ലായിരുന്നു.

29ഈഒരുകാര്യംമാ്രതംഞാൻകെണ്ടത്തി:
ൈദവം മനുഷ്യെര നീതിേബാധമുള്ളവരായി
സൃഷ്ടിച്ച ,
എന്നാൽ മനുഷ്യർ അേനകം
അധാർമികത്രന്തങ്ങൾേതടിേപ്പായി.”

8
1ജ്ഞാനിെയേപ്പാെലആരാണുള്ളത?്
വസ്തുതകെള അവേലാകനം െചയ്യാൻ
ആർക്കാണുകഴിയുക?

ജ്ഞാനം മനുഷ്യെന്റ മുഖെത്തദീപ്തമാക്കുകയും
അതിെന്റകാഠിന്യെത്തമാറ്റ കയും െചയ്യന്നു.

രാജാവിെനഅനുസരിക്കുക
2 നീ ൈദവമുമ്പാെക ഒരു ശപഥം
െചയ്തിട്ട ള്ളതുെകാണ്ട് രാജാവിെന്റ
കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 3 രാജസന്നിധിയിൽനിന്ന്
േപാകാൻ തിടുക്കം കാട്ടരുത.് അേദ്ദഹം
തനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് െചയ്യ െമന്നതുെകാണ്ട്
ഒരു നീചകാര്യത്തിനുംേവണ്ടി നിലെകാള്ളരുത.്
4രാജശാസനഅന്തിമംആയിരിക്കുന്നിടേത്താളം,
“അങ്ങ് എന്താണു െചയ്യന്നത?്” എന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട് േചാദിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?
5 രാജകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്

യാെതാരുേദാഷവും ഭവിക്കുകയില്ല,
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ജ്ഞാനഹൃദയം യുക്തസമയവും
നടപടി്രകമങ്ങള ംഅറിയുന്നു.

6മനുഷ്യെന്റദുരിതങ്ങൾഅസഹനീയമാെണങ്കിലും,
എല്ലാറ്റിനും യുക്തസമയവും
നടപടി്രകമങ്ങള ം ഉണ്ടേല്ലാ.

7 ഭാവിെയക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും
അറിയാത്തതുെകാണ്ട്
എന്തു സംഭവിക്കുെമന്ന് ആർക്കാണ്
മെറ്റാരാേളാടു പറയാൻകഴിയുക?

8 തെന്റ ആത്മാവിെന തടഞ്ഞുനിർത്താൻ,
ആത്മാവിേന്മൽ അധികാരമുള്ള ഒരു
മനുഷ്യനുമില്ല;
ആയതിനാൽതങ്ങള െടമരണദിനത്തിേന്മൽ
അധികാരമുള്ളആരുംതെന്നയില്ല.

യുദ്ധകാലത്ത് േസനയിൽനിന്ന് ആെരയും
പിരിച്ച വിടുകയില്ല,
അതുേപാെല ദുഷ് ്രപവൃത്തി
അതു ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരയും
വിട്ട േപാകുകയില്ല.

9 സൂര്യനുകീഴിൽ സംഭവിക്കുന്ന
സകലവസ്തുതകള ം നിരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
ഇവെയല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു: ഒരു മനുഷ്യൻ
േവെറാരുവ്യക്തിയുെടേമൽ അയാള െട
േദാഷത്തിനായി അധികാരം നടത്തുന്ന
ഒരു കാലമുണ്ട്. 10 വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു
മുടങ്ങാെത വന്നുേപാകുകയും അവർ
അധികാരം നടത്തിയ നഗരത്തിൽനിന്ന്
പുകഴ്ച കവർെന്നടുക്കുകയും* െചയ്ത ദുഷ്ടർ
* 8:10 ചി.ൈക.്രപ. വിസ്മരിക്കെപ്പടുകയും
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ബഹുമതികേളാെട അടക്കെപ്പടുന്നതും ഞാൻ
കണ്ടു. ഇതുംഅർഥശൂന്യം!

11 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ േവഗം
നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുേമ്പാൾ, െതറ്റ
െചയ്യന്നതിനുള്ള ആേലാചനകൾെകാണ്ടു
മനുഷ്യരുെട ഹൃദയം നിറയും.
12 നൂറു കുറ്റം െചയ്ത ദുഷ്ടർ
ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുെമങ്കിലും
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഭക്തിപൂർവം
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യർ അവരിലും
േ്രശഷ്ഠരായിത്തീരുെമന്ന് എനിക്കറിയാം.
13 ദുഷ്ടർ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടാത്തതുെകാണ്ട്
അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുകയില്ല,
ൈവകുേന്നരങ്ങളിെല നിഴൽേപാെല അവരുെട
നാള കൾ ദീർഘമാകുകയുമില്ല.

14 അർഥശൂന്യമായ മറ്റ ചിലതും ഭൂമിയിൽ
നടക്കുന്നുണ്ട:് ദുഷ്ടർക്ക് അർഹതെപ്പട്ടതു
നീതിനിഷ്ഠർക്കു ലഭിക്കുന്നു, നീതിനിഷ്ഠർക്ക്
അർഹതെപ്പട്ടതു ദുഷ്ടർക്കും ലഭിക്കുന്നു.
ഇതും അർഥശൂന്യെമന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.
15അതുെകാണ്ട് ജീവിതംആസ്വദിക്കുകഅതാണ്
എെന്റ നിർേദശം; ഭക്ഷിക്കുക, പാനംെചയ്യ ക,
ആനന്ദിക്കുക എന്നതിെനക്കാൾ േ്രശഷ്ഠമായ
മെറ്റാന്നും സൂര്യനുകീഴിൽ മനുഷ്യന് ഇല്ലേല്ലാ.
അേപ്പാൾ സൂര്യനുകീഴിൽ ൈദവം മനുഷ്യനു
നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിതനാള കളിെലല്ലാം
അയാള െട കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ഈ
ആത്മസംതൃപ്തിഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ഉണ്ടാകും.

16 ജ്ഞാനം അറിയുന്നതിനും ഭൂമിയിെല
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മനുഷ്യരുെട ്രപയത്നം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി
ഞാൻ മനസ്സ െവച്ചേപ്പാൾ—മനുഷ്യെന്റ കണ്ണ കൾ
രാ്രതിയും പകലും ഉറക്കമറിയുന്നില്ല— 17ൈദവം
െചയ്ത സകല്രപവൃത്തികള ം ഞാൻ കണ്ടു.
സൂര്യനുകീേഴ നടക്കുന്നതു പൂർണമായി
്രഗഹിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. എല്ലാം
കെണ്ടത്താൻ മനുഷ്യർ യത്നിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
അവർക്ക് അതിെന്റ അർഥം കെണ്ടത്താൻ
കഴിയുന്നില്ല. ജ്ഞാനി തനിെക്കല്ലാമറിയാം എന്ന്
അവകാശെപ്പട്ടാലും,അവർക്കത് യഥാർഥത്തിൽ
്രഗഹിക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

9
എല്ലാവരും മരണത്തിന്അധീനരാണ്

1ഇതും ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം വിശകലനംെചയ്ത്
എത്തിേച്ചർന്നത്: നീതിനിഷ്ഠരും ജ്ഞാനിയും
അവർ െചയ്യന്നെതല്ലാം ൈദവകരങ്ങളിലാണ്;
സ്േനഹമാേണാ വിേദ്വഷമാേണാ അവെര
കാത്തുനിൽക്കുന്നെതന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല.
2 നീതിനിഷ്ഠർക്കും ദുഷ്ടർക്കും നല്ലവർക്കും
അധർമികൾക്കും,* ആചാരപരമായി
ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവർക്കും
അല്ലാത്തവർക്കുംഎല്ലാവർക്കും ഒേര വിധിയാണ്
കാത്തിരിക്കുന്നത.്
നല്ല മനുഷ്യർക്ക്എങ്ങെനയാേണാ
പാപികൾക്കുംഅങ്ങെനതെന്ന.

ശപഥംെചയ്യന്നവർക്ക്എങ്ങെനയാേണാ

* 9:2 ചി.ൈക.്രപ.ഈവാക്ക്കാണുന്നില്ല
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അതു ഭയക്കുന്നവർക്കും ഗതി ഒന്നുതെന്ന.
3 സൂര്യനുകീഴിൽ നടക്കുന്ന ഓേരാന്നിലും ഉള്ള
പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഇതാണ്: ഒേര വിധി
എല്ലാവർക്കും വന്നുേചരുന്നു. മനുഷ്യരുെട
ഹൃദയങ്ങൾ, തിന്മെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്നുമാ്രതമല്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അവരുെട ഹൃദയമാെക മതി്രഭമംേപറി
നടക്കുന്നു. പിന്നീട് അവർ മൃതേരാെടാപ്പം
കൂടുന്നു. 4 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുമാ്രതമാണ്
്രപത്യാശയുള്ളത—്ചത്ത സിംഹെത്തക്കാൾ
എ്രതേയാ േഭദമാണ് ജീവനുള്ളഒരു നായ!
5 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുെമന്ന്

അറിയുന്നു,
എന്നാൽമരിച്ചവർ ഒന്നുംഅറിയുന്നില്ല.

അവർക്കുകൂടുതലായി ്രപതിഫലവും ഇല്ല,
അവരുെടഓർമേപാലുംവിസ്മൃതിയിലാണ്ടുേപാകും.

6 അേതാെടതെന്ന അവരുെട സ്േനഹവും
വിേദ്വഷവും
അവരുെട അസൂയയും അവേരാെടാപ്പം
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

സൂര്യനുകീഴിൽസംഭവിക്കുന്നഒന്നിലും
പിന്നീടവർക്കു യാെതാരു പങ്കും
ഉണ്ടാകുകയില്ല.

7 േപാകുക, നിെന്റ ഭക്ഷണം ആഹ്ലാദേത്താെട
ആസ്വദിക്കുക. നിെന്റ വീഞ്ഞ് ആനന്ദേത്താെട
പാനംെചയ്യ ക, കാരണം നിെന്റ ്രപവൃത്തി
ൈദവത്തിന് ്രപസാദകരമായിരിക്കുന്നു.
8എേപ്പാഴും െവള്ളവസ്്രതം ധരിക്കുക, എേപ്പാഴും
നിെന്റ തലയിൽ ൈതലം പുരട്ട ക. 9 ൈദവം
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സൂര്യനുകീഴിൽ നിനക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള
ഈ അർഥശൂന്യമായ ജീവിതത്തിെന്റ
നാള കളിെലല്ലാം നീ സ്േനഹിക്കുന്ന നിെന്റ
ഭാര്യേയാെടാപ്പം അർഥശൂന്യമായ നിെന്റ
ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക. ഇതാണ് നിെന്റ
ജീവിതത്തിനും സൂര്യനുകീേഴയുള്ള നിെന്റ
കഠിനാധ്വാനത്തിനുമുള്ള ഓഹരി. 10 നിെന്റ
കരം െചയ്യണെമന്നു കെണ്ടത്തുന്നെതന്തും
എല്ലാ കരുേത്താടുംകൂെട െചയ്യ ക, കാരണം
നീ േപാകുന്ന ശവക്കുഴിയിൽ ്രപവൃത്തിേയാ
ആസൂ്രതണേമാ പരിജ്ഞാനേമാ ജ്ഞാനേമാ
ഇല്ല.

11മറ്റ ചിലതുംസൂര്യനുകീേഴഞാൻകണ്ടു:
ഓട്ടം േവഗമുള്ളവർക്കുള്ളതല്ല,
യുദ്ധംശക്തരായവർക്കുള്ളതുമല്ല.

ജ്ഞാനികൾക്കു ഭക്ഷണവും
വിേവകികൾക്കുസമ്പത്തും
വിദ്യാസമ്പന്നർക്കു ്രപീതിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല;

എന്നാൽ സമയവും അവസരവും
അവർെക്കല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നു.

12 മനുഷ്യർക്കാർക്കും അവരുെട സമയം
എേപ്പാൾവരുംഎന്നറിയാൻകഴിയുകയില്ല:
വലയിൽപിടിക്കെപ്പടുന്ന മത്സ്യംേപാെലേയാ
െകണിയിൽ അകെപ്പടുന്ന
പക്ഷികെളേപ്പാെലേയാ

അവരുെടേമൽ അ്രപതീക്ഷിതമായി
വന്നുപതിക്കുന്ന
ദുഷ്കാലങ്ങളാൽമനുഷ്യർ പിടിക്കെപ്പടുന്നു.

േഭാഷത്തെത്തക്കാൾജ്ഞാനംനല്ലത്
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13സൂര്യനുകീഴിൽ ഞാൻ കണ്ടജ്ഞാനത്തിെന്റ
മെറ്റാരു മാതൃക എന്നിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു:
14 ഒരിക്കൽ വളെരക്കുറച്ച മാ്രതം ജനങ്ങളള്ള
ഒരു െചറിയ നഗരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശക്തനായ
ഒരു രാജാവ് അതിെനതിേര വന്നു, അതിെന
വളഞ്ഞു. അതിനുചുറ്റ ം വലിയ െകാത്തളങ്ങൾ
പണിതു. 15 ദരി്രദെനങ്കിലും ജ്ഞാനിയായ ഒരു
മനുഷ്യൻ ആ നഗരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.
അേദ്ദഹം തെന്റജ്ഞാനംെകാണ്ട് ആ നഗരെത്ത
രക്ഷിച്ച . എന്നാൽ ആരും ആ ദരി്രദെന
ഓർത്തില്ല. 16 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു,
“ജ്ഞാനം ബലെത്തക്കാൾ േ്രശഷ്ഠം.” എന്നാൽ
ആ ദരി്രദെന്റ ജ്ഞാനം അവഗണിക്കെപ്പട്ട ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുകൾ പിെന്ന ആരും
്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.
17 േഭാഷനായ രാജാവിെന്റഅട്ടഹാസെത്തക്കാൾ
ജ്ഞാനിയുെട ശാന്തവചനങ്ങൾ
്രശദ്ധിക്കണം.

18 ജ്ഞാനം യുദ്ധത്തിെല ആയുധങ്ങെളക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠം.
എന്നാൽ ഒരു പാപി വളെരയധികം നന്മ
നശിപ്പിക്കുന്നു.

10
1 ചത്ത ഈച്ച സുഗന്ധൈതലത്തിനു ദുർഗന്ധം

വരുത്തുന്നതുേപാെല
അൽപ്പേഭാഷത്വം ജ്ഞാനെത്തയും
ബഹുമാനെത്തയും നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നു.

2ജ്ഞാനിയുെടഹൃദയം വലേത്തക്കുചായുന്നു,
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എന്നാൽേഭാഷരുെടഹൃദയം ഇടേത്തക്കും.
3വഴിേയനടക്കുേമ്പാൾേപാലും
േഭാഷർക്ക് യുക്തികുറഞ്ഞുേപാകുകയും
താൻ ഒരു വിഡ്ഢിയാെണന്ന് എല്ലാവരുെടയും
മുമ്പിൽ െതളിയിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

4 ഒരു ഭരണാധിപെന്റ േ്രകാധം നിനെക്കതിേര
ഉയരുെന്നങ്കിൽ
നിെന്റപദവി നീ ഉേപക്ഷിക്കരുത;്
പലെതറ്റ കെളയുംഅടക്കാൻശാന്തതയ്ക്കു
കഴിയും.

5സൂര്യനുകീഴിൽഞാൻഒരു തിന്മകണ്ടു,
ഭരണാധിപരിൽനിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം
െതറ്റ തെന്ന:

6 േഭാഷെര ഉന്നതപദവികളിൽ െവക്കുകയും
കാര്യേശഷിയുള്ളവർക്ക് താണപദവികൾ
നൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

7അടിമകൾകുതിരപ്പ റത്തിരിക്കുന്നതും
്രപഭുക്കന്മാർ അടിമകെളേപ്പാെല
കാൽനടയായി േപാകുന്നതും ഞാൻ
കണ്ടിട്ട ണ്ട്.

8കുഴി കുഴിക്കുന്നവർഅതിൽത്തെന്നവീഴുന്നു;
മതിൽ െപാളിക്കുന്നവെരപാമ്പുകടിക്കുന്നു.

9 പാറമടയിൽ േജാലിെചയ്യന്നവർക്ക് അവയാൽ
മുറിവുണ്ടാകാം;
വിറകു കീറുന്നവർക്ക് അവയാൽ
ആപത്തുമുണ്ടാകാം.

10മഴുബലമില്ലാത്തതും
അതിെന്റവായ്ത്തലമൂർച്ചയില്ലാത്തതുമാെണങ്കിൽ
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കൂടുതൽശക്തിആവശ്യമായി വരും,
എന്നാൽസാമർഥ്യം വിജയം നൽകും.

11പാമ്പാട്ടിപിടിച്ചപാമ്പുെമരുക്കെപ്പടുന്നതിനുമുേമ്പ
അയാെളകടിച്ചാൽ
അയാൾെക്കാരു ്രപേയാജനവുമുണ്ടായില്ലേല്ലാ.

12ജ്ഞാനിയുെടവായിൽനിന്നുവരുന്നവാക്കുകൾ
ലാവണ്യമുള്ളത,്
എന്നാൽ േഭാഷർ അവരുെട സ്വന്തം
അധരങ്ങളാൽനശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു.

13 ആരംഭത്തിൽത്തെന്ന അവരുെട വാക്കുകൾ
േഭാഷത്വം നിറഞ്ഞതാണ;്
അവസാനത്തിേലാ, അവ ദുഷ്ടതയുെട
മതി്രഭമം െവളിവാക്കുന്നു—

14 േഭാഷർവാക്കുകൾെപരുക്കുന്നു.

എന്താണു സംഭവിക്കുന്നെതന്ന് ആർക്കും ഒരു
നിശ്ചയവുമില്ല—
തനിക്കുേശഷം എന്തു സംഭവിക്കുെമന്ന്
്രപവചിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?

15 േഭാഷരുെട അധ്വാനം അവെര
ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു;
പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള വഴി അവർ
അറിയുന്നില്ല.

16ദാസൻ* രാജാവായിത്തീർന്ന േദശേമ,

* 10:16 അഥവാ,ബാലൻ
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അതികാലത്തുതെന്ന സദ്യക്കിരിക്കുന്ന
രാജകുമാരന്മാരുള്ള േദശേമ, നിനക്കു ഹാ
കഷ്ടം!

17കുലീനനായ രാജാവും
മേദാന്മത്തരാകാനല്ല,ശക്തിേനടാൻ
യഥാകാലത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന
രാജകുമാരന്മാരുള്ള േദശേമ, നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടത.്

18ഒരുമനുഷ്യൻമടിയെനങ്കിൽ, േമൽപ്പ രവീഴുന്നു;
അയാള െട കരങ്ങൾ അലസെമങ്കിൽ വീട്
േചാരുന്നു.

19വിരുന്ന് ചിരിക്കാനുള്ളഅവസരം,
വീഞ്ഞ്ജീവിതെത്തആനന്ദമുള്ളതാക്കുന്നു,
എന്നാൽഎല്ലാറ്റിെന്റയും ഉത്തരം പണമാണ.്

20മനസ്സിൽേപാലും രാജാവിെനനിന്ദിക്കരുത,്
കിടക്കറയിൽെവച്ച ധനാഢ്യെര
ശപിക്കുകയുംഅരുത,്

കാരണം ആകാശത്തിെല പക്ഷി നിെന്റ
വാക്കുകൾവഹിക്കുകയും,
പറവജാതി നീ പറയുന്നതു
്രപസിദ്ധമാക്കുകയുംെചയ്യാൻ
സാധ്യതയുണ്ട.്

11
െവള്ളത്തിനുമീേതഅപ്പം

1നിെന്റധാന്യംസമു്രദമാർഗംകയറ്റിയയയ്ക്കുക;
വളെരനാള കൾക്കുേശഷംഅതിൽനിന്നുള്ള
ലാഭം നിന്നിേലക്ക് ഒഴുകിെയത്തും.
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2 നിനക്കുള്ളത് ഏേഴാ എേട്ടാ ആയി വിഭജിച്ച്
നിേക്ഷപിക്കുക;
എന്തു ദുരന്തമാണ് േദശത്ത് വരുന്നെതന്ന് നീ
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ.

3 േമഘങ്ങളിൽജലകണികകൾനിറഞ്ഞാൽ,
അവഭൂമിയിേലക്കു െപയ്തിറങ്ങും.

ഒരു വൃക്ഷം വീഴുന്നത് െതേക്കാട്ടായാലും
വടേക്കാട്ടായാലും,
അതു വീഴുന്നത് എവിെടേയാ
അവിെടത്തെന്നകിടക്കും.

4കാറ്റിെനനിരീക്ഷിക്കുന്നവർവിതയ്ക്കുകയില്ല;
േമഘങ്ങെള േനാക്കുന്നവർ െകായ്യ കയുമില്ല.

5കാറ്റിെന്റഗതിനിനക്ക്അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നതുേപാെല,
ശരീരം അമ്മയുെട ഗർഭത്തിൽ
ഉരുവാകുന്നത് എങ്ങെനെയന്നും നീ
അറിയുന്നില്ലേല്ലാ,

അതുെകാണ്ട,് സകലതും ഉണ്ടാക്കിയ
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിയും
നിനക്കു മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയുകയില്ല.

6 ്രപഭാതത്തിൽനിെന്റവിത്തുവിതയ്ക്കുക,
സായാഹ്നത്തിൽനിെന്റകരങ്ങൾഅലസവും
ആകരുത,്

കാരണംഇേതാഅേതാ
ഏതുസഫലമാകുെമേന്നാ
അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുേപാെല
നന്നായിരിക്കുെമേന്നാ നിനക്ക്
അറിയില്ലേല്ലാ.
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യൗവനത്തിൽനിെന്റ ്രസഷ്ടാവിെനഓർക്കുക
7 ്രപകാശം മധുരമാകുന്നു.
സൂര്യെന കാണുന്നതു കണ്ണ കൾക്ക്
ഇമ്പകരമാകുന്നു.

8ഒരു മനുഷ്യൻജീവിച്ചിരിക്കുന്നകാലേത്താളം
അവെയല്ലാംആസ്വദിക്കെട്ട.

എന്നാൽ അന്ധകാരത്തിെന്റ നാള കൾ അവർ
ഓർക്കെട്ട
കാരണംഅവഏെറയാണേല്ലാ.
വരാനുള്ളെതല്ലാംഅർഥശൂന്യമാണ.്

9 യുവാക്കേള, നിങ്ങള െട യുവത്വത്തിൽ
സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുക.
യൗവനനാള കൾ നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിന്
ആനന്ദം നൽകെട്ട.

നിെന്റഹൃദയത്തിെന്റആേലാചനെയയും
നിെന്റ കണ്ണ കൾ കാണുന്നതിെനയും
പിൻതുടരുക.

എന്നാൽഇവെയല്ലാംനിമിത്തം
ൈദവം നിെന്ന ന്യായവിസ്താരത്തിനു
െകാണ്ടുവരുെമന്ന് നീഅറിയുക.

10അതിനാൽനിെന്റഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ഉത്കണ്ഠ
ഉന്മൂലനംെചയ്യ കയും
നിെന്റ ശരീരത്തിെല ്രപയാസങ്ങൾ
വലിെച്ചറിയുകയുംെചയ്യ ക,
കാരണം യൗവനവും അതിെന്റ
ഊർജ്ജസ്വലതയുംഅർഥശൂന്യമേല്ലാ.

12
1യൗവനകാലത്തുതെന്ന
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നിെന്റ ്രസഷ്ടാവിെനഓർത്തുെകാള്ള ക,
ദുഷ്കാലങ്ങൾവരുന്നതിനുമുമ്പ,്

“ഒന്നിലും എനിെക്കാരു താത്പര്യം
േതാന്നുന്നില്ല”
എന്നു നീ പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ നിെന്ന
സമീപിക്കുകയും െചയ്യന്നതിനുമുമ്പ—്

2സൂര്യനും െവളിച്ചവും
ച്രന്ദനും നക്ഷ്രതങ്ങള ംഇരുള ന്നതിനുമുമ്പ,്
മഴയ്ക്കുേശഷം േമഘങ്ങൾ
മടങ്ങിവരുന്നതിനു മുേമ്പതെന്ന—

3അന്ന്വീട്ട കാവൽക്കാർവിറയ്ക്കും
ബലിഷ്ഠരായവർകുനിയും

അരയ്ക്കുന്നവരുെടഎണ്ണംകുറഞ്ഞുേപായതിനാൽ
അവരും േജാലി നിർത്തിെവക്കും
ജനാലകളിലൂെട േനാക്കുന്നവർ
കാഴ്ചയറ്റവരാകും;

4െതരുവിേലക്കുള്ളകവാടങ്ങൾഅടയ്ക്കെപ്പടും
െപാടിക്കുന്നശബ്ദംഅവ്യക്തമാകും;

പക്ഷികള െടകലപിലശബ്ദത്തിൽനീ ഉണരും,
എന്നാൽ അവരുെടയും സംഗീതധ്വനി
മന്ദമാകും;

5മനുഷ്യർ ഉയരങ്ങെള ഭയക്കും;
െതരുേവാരങ്ങളിെലഅപകടങ്ങെളയും!

ബദാംവൃക്ഷംപൂക്കുേമ്പാൾ
വിട്ടിൽഇഴഞ്ഞുനടക്കും.
അഭിലാഷങ്ങൾഉണരുകയില്ല.*

അേപ്പാൾമനുഷ്യൻതെന്റശാശ്വതഭവനത്തിേലക്കു
േപാകും,

* 12:5 നിെന്റ മുടി നരച്ച,് മരണാസന്നമായ ഒരു വിട്ടിൽ ശക്തിയറ്റ്
ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്നതുേപാെല നീയും ഇഴഞ്ഞുനടക്കും എന്നു
വിവക്ഷ.
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വിലാപക്കാർ െതരുവീഥികളിൽ
ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കും.

6 അേത, നിെന്റ ്രസഷ്ടാവിെന ഓർക്കുക—
െവള്ളിച്ചരട്അറ്റ േപാകുംമുേമ്പ,
സ്വർണക്കിണ്ണം ഉടയുംമുേമ്പതെന്ന;

ഉറവിങ്കെലകുടം ഉടയുന്നതിനും
കിണറ്റിങ്കെല ച്രകം തകരുന്നതിനും
മുമ്പുതെന്ന,

7പൂഴിഅതു വന്നമണ്ണിേലക്കും
ആത്മാവ് അതിെന്റ ധാതാവായ
ൈദവത്തിങ്കേലക്കുംമടങ്ങുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന.

8 “അർഥശൂന്യം! അർഥശൂന്യം!” സഭാ്രപസംഗി
പറയുന്നു.

“ഓേരാന്നുംഅർഥശൂന്യമാകുന്നു!”

സഭാ്രപസംഗിയുെട ഉപസംഹാരചിന്ത
9 സഭാ്രപസംഗി ജ്ഞാനിയായിരുന്നു
എന്നുമാ്രതമല്ല, ജനത്തിന് പരിജ്ഞാനം
പകർന്നുനൽകുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം
ചിന്തിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് അേനകം സുഭാഷിതങ്ങൾ
ചമയ്ക്കുകയും െചയ്തു. 10 സഭാ്രപസംഗി
ഉചിത വാക്യങ്ങൾ േതടി, താൻ എഴുതിയെതല്ലാം
സത്യസന്ധവും വസ്തുനിഷ്ഠവുംആയിരുന്നു.

11 ജ്ഞാനിയുെട വചസ്സ കൾ ഇടയന്മാരുെട
വടിേപാെലയും; ജ്ഞാനവചസ്സ കള െട േശഖരം
യജമാനെന്റ വടിയിൽ തറച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന
ആണികൾേപാെലയും ആകുന്നു—ഇവെയല്ലാം
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ഒരു ഇടയെന്റ അനുശാസനമാണ.് 12 എെന്റ
കുേഞ്ഞ†ഇതിെനല്ലാമുപരി,ജാ്രഗതപുലർത്തുക.
പുസ്തകം ചമയ്ക്കുന്നതിന് അവസാനമില്ല;
അധികം പഠനംശരീരെത്തതളർത്തുന്നു.
13ഇേപ്പാൾഎല്ലാം ്രശവിച്ച കഴിഞ്ഞേല്ലാ;
ഇതാകുന്നുഎല്ലാറ്റിെന്റയുംസം്രഗഹം:

ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട് അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
്രപമാണിക്കുക,
ഇതാകുന്നുഎല്ലാവർക്കുംകരണീയം.

14കാരണം ൈദവം,എല്ലാവിധ ്രപവൃത്തികെളയും
രഹസ്യമായതുൾെപ്പെട,
നല്ലേതാതീയേതാആയഓേരാന്നിെനയും
ന്യായവിസ്താരത്തിേലക്കുനടത്തുമേല്ലാ.

† 12:12 മൂ.ഭാ.എെന്റമകേന
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