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उपदेशक
उपदेशक हे पुस्तक पर्त्यक्ष त्याच्या लेखकाची ओळख

देत नाही. लेखकाने स्वतःला उपदेशक 1:1 मध्ये िहबर्ू
शब्द कोहेलेथ म्हणनू ओळखले, ज्याचा अथर् “पर्चारक” असा
होतो. उपदेशक स्वतःला यरूशलेमेचा “राजा दािवदाच्या
पुतर्ाच्या रुपात बोलावले,” ज्याने “माझ्याआधी यरूशलेममध्ये
राहणार्या सवर् लोकांपेक्षा शहाणपणात वाढ केली आहे,” आिण
ज्याने अनेक नीितसतूरे् एकितर्त केली आहेत (उपदेशक 1:1,
16; 12:9). शलमोनाने यरूशलेमेच्या राज्यारोहणानुसार
दावीदाचा एकुलता एक पुतर् म्हणनू जन्म घेतला ज्याने त्या
शहरातील सवर् इस्तर्ाएलांवर राज्य करावे (1:12). येथे काही
वचनेआहेतजी सिूचत करतात की शलमोनाने हे पुस्तक िलिहले.
या संदभार्त काही संकेत आहेत की शलमोनाच्या मृत्यनंूतर एका
वेगळ्या व्यक्तीने पुस्तक िलहीले असे सुचवले आहे, कदािचत
शंभर वषार्नंंतर.

साधारण इ. प.ू 940 - 931.
उपदेशकाचे पुस्तकशलमोनाच्या कारिकदी र्च्या िदशेने िलिहले

असावे जे यरूशलेममध्ये िलिहले आहे असे िदसते.

उपदेशक पर्ाचीन इस्तर्ाएली लोकांसाठी आिण नंतर सवर्
पिवतर् शास्तर् वाचकांसाठी िलिहण्यात आले होते.

हे पुस्तकआपल्यासाठी पणूर्पणे चेतावणी म्हणनूआहे. जीवन
कें िदर्त न करता जगलो आिण देवाचे भय व्यथर्, िनष्फळ आिण
वार्याचा पाठलागकरणेआहे. आपणआनंद, संप ी,सजर्नशील



1:1 ii उपदेशक 1:6

िक्रया, शहाणपणा िकंवा लहानसहान आनंदाचे अनुसरण करत
असलो तरीही, आपण जीवनाच्या समाप्तीपयर्ंत पोहोचू आिण
आमचे जीवन व्यथर् होते हे शोधनू काढू. जीवनातील अथर् केवळ
देवावर कें िदर्त केलेल्या जीवनातनू येतो.

परमेश्वराला सोडून सवर् काही व्यथर् आहे
रूपरेषा
1. पर्स्तावना — 1:1-11
2. जीवनाच्या िविवध पैलूंवरील िनरथर्क गोष्टी— 1:12-5:7
3. देवाचे भय — 5:8-12:8
4. अंितम िनष्कषर् — 12:9-14

1 4:20-28
1 ही िशक्षकाकडून आलेली वचने आहेत, जो यरूशलेमेतील

राजा आिण दावीदाचा वंशज होता. 2 िशक्षक हे म्हणतो,
धुक्याच्या वाफेसारखी,
वार्यातील झुळूकेसारखी
पर्त्येक गोष्ट नाहीशी होईल, पुष्कळ पर्श्न मागे ठेवनू

जातील.
3 भतूलावर मानवजात जे सवर् कष्ट करते त्यापासनू त्यास काय

लाभ?
4एक िपढी जाते,
आिण दुसरी िपढी येते,
परंतु पृथ्वीच काय ती सवर्काळ राहते.
5सयूर् उगवतो
आिण तो मावळतो.
आिण जेथे तो उगवतो तेथे आपल्या स्थानाकडे पुन्हा त्वरेने मागे

जातो.
6 वारा दिक्षणेकडे वाहतो
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आिण उ रेकडे वळतो,
नेहमी त्याच्यामागार्ने सभोवती जाऊन िफरून
आिण पुन्हा माघारी येतो.
7सवर् नद्या सागरात जाऊन िमळतात
पण सागर कधीही भरून जात नाही.
ज्या स्थानाकडून नद्या वाहत येतात,
तेथेच त्या पुन्हा जातात.
8सवर् गोष्टी कष्टमयआहेत.
आिण कोणीही त्याचे स्पष्टीकरण करू शकत नाही.
डोळे जे काय पाहतात त्याने त्यांचे समाधान होत नाही,
िकंवा जे काय कानाने ऐकतो त्यानेही त्यांची पतूर्ता होत नाही.

9 जे काही आहे तेच होणार,
आिण जे केले आहे तेच केले जाईल.
भतूलावर काहीच नवे नाही.
10कोणतीही अशी गोष्टआहे का ज्यािवषयीअसे म्हणता येईल,
पाहा, हे नवीन आहे?
जे काही अिस्तत्वात आहे ते फार काळापवूी र्अिस्तत्वात होते,
आम्हांपवूी र्च्या युगामध्ये आधीच ते आले आहे.
11 पर्ाचीन काळी घडलेल्या गोष्टी कोणाच्या लक्षात राहत

नाहीत.
आिण त्यानंतर ज्या गोष्टी घडणार
आिण भिवष्यात ज्या गोष्टी घडतील
त्यादेखीलआठवणीत राहणार नाही.

12मी िशक्षकआहे,आिण यरूशलेमेमध्ये इसर्ाएलावर राजा
होतो. 13आकाशाखाली जे सवर्काही करतात त्याचा मी ज्ञानाने
अभ्यास केला आिण त्यांचा शोध घेण्याकडे मी आपले िच
लावले. देवाने मनुष्यांच्या पुतर्ामागे त्याचा शोध घेण्याचे िबकट
कष्ट लावनू िदले आहेत. 14 भतूलावर जी काही कामे चालतात
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ती मी पािहली आिण पाहा, ते सवर् वायफळ आहेत आिण
वार्याचा पाठलाग करण्यासारखे ते आहे.
15 जे वाकडे आहे ते सरळ करू शकत नाही!
जे गमावले आहे ते जमेस धरू शकत नाही!

16 मी आपल्या मनाशीच बोलनू म्हणालो, “पाहा, माझ्या
आधी ज्या राजांनी यरूशलेमेवर राज्य केले त्या सवार्पेंक्षा मी
अिधक ज्ञान पर्ाप्त करून घेतले आहे. माझ्या मनाने महान
ज्ञान व िवद्या यांचा अनुभव घेतला आहे.” 17 याकिरता ज्ञान
समजायला आिण वेडेपण व मखूर्पण जाणायला मी आपले मन
लावले, मग हेही वार्याचा पाठलाग करण्यासारखे आहे असे मी
समजलो. 18 कारण िवपुल ज्ञानात अिधक खेद आहे आिण जो
कोणी ज्ञानात वाढतो तो दुःख वाढवतो.

2
1 मी आपल्या मनात म्हटले, “आता ये, मी आनंदाद्वारे तुझी

पारख करतो. म्हणनू आनंदाचा उपभोग घे पण पाहा, हे सुद्धा
केवळतात्पुरत्या हवेच्या झुळकेसारखेआहे.” 2मी हास्यािवषयी
म्हटले, ते वेडेपणआहे. आिणआनंदािवषयी म्हटले, त्याचा काय
उपयोगआहे?

3 जे मनुष्यास चांगले, जे त्यांनी आकाशाखाली आपल्या
आयुष्याचे सवर् िदवस करावे ते मी शोधनू पाहीपयर्ंत माझे मन
मला ज्ञानाच्या योगाने वाट दाखवीत घेऊन जात असताही, मी
आपली इच्छा दर्ाक्षरसाने कशी पुरी करावी आिण मखूर्पणाच्या
आचारांचे अवलंबन कसे करता येईल याचा मी आपल्या मनाशी
शोध केला.

4 नंतर मी महान गोष्टी करायला सुरुवात केली. मी
स्वतःसाठी घरे बांधली,आिण स्वत:साठी दर्ाक्षाचे मळे लावले.
5 मी बागा लावल्या आिण मोठमोठे बगीचे केले. मी सवर्
पर्कारची फळझाडे त्यामध्ये लावली. 6झाडे लावलेल्या वनास
पाणी पुरवावे म्हणनू मी आपणासाठी तलाव िनमार्ण केले.
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7 मी पुरुष आिण स्तर्ी गुलाम िवकत घेतले. माझ्या
महालातही गुलामांचा जन्म झाला. माझ्यापवूी र् यरूशलेमेत
राज्य केलेल्या कोणाही राजाजवळ नव्हते एवढे अिधक गुरांचे
आिण शेरडामें ढरांच्या कळपाचे मोठे धन मजजवळ होते.
8 मी माझ्यासाठी सोने आिण चांदी, राजे व राष्ट्रे यांच्या
संप ीचा संगर्ह केला. माझ्यासाठी गाणे म्हणणारे स्तर्ी-पुरुष
माझ्याजवळ होते आिण मानवजातीसआनंदीत करणारे सवर् होते
जसे पुष्कळ िस्तर्या ठेवल्या.

9 जे माझ्यापवूी र् यरूशलेमेत होते त्या सवार्पेक्षा अिधक
धनवान व महान झालो आिण माझे ज्ञान माझ्याबरोबर कायम
रािहले.
10 जे काही माझ्या डोळ्यांनी इिच्छले,
ते मी त्यांच्यापासनू वेगळे केले नाही.
मी माझे मन कोणत्याही आनंदापासनू आवरले नाही,
कारण माझ्या सवर् कष्टांमुळे माझे मनआनंदीत होत असे;
आिण माझ्या सवर् पिरशर्माचे फळआनंद हेच होते.
11 नंतर मीआपल्या हाताने केलेली सवर् कामे जी मी पार पाडली

होती,
आिण कायर् साधायला मी जे शर्म केले होते त्याकडे पािहले,
परंतु पुन्हा सवर्काही व्यथर् होतेआिण वायफळपर्यत्नकरणेअसे

होते;
भतूलावर त्यामध्ये तेथे काही लाभ नाही.
12मग मी ज्ञान,
वेडेपणा व मखूर्पणा याकडे लक्ष देण्यास वळलो.
कारण जो राजा आल्यानंतर त्याच्या मागनू येणारा राजा काय

करील?
जे काही त्याने यापवूी र् केले तेच तो करणार.
13 नंतर मला समजायला लागले
जसा अंधारापेक्षा पर्काश िजतका उ मआहे
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तसे मखूर्तेपेक्षा ज्ञान िहतकारकआहे.
14ज्ञानी मनुष्य काय करतो हे त्याचे डोळे पाहत असतात,
पण मखूर् अंधारात चालतो,
असे असनू सवार्चंी एक सारखीच गती असते. असेही मी

समजलो.
15मग मी आपल्या मनात म्हणालो,
मखूार्िवषयी जे काय घडते,
ते माझ्याही बाबतीत घडेल,
मग जर मी फार ज्ञानी झालो तरी त्याच्यात काय फरक पडेल?
मी आपल्या मनात अनुमान काढले,
हे सुद्धा व्यथर्च आहे.
16 मखूार्पर्माणेच ज्ञान्याची आठवण सवर्काळपयर्ंत राहणार

नाही.
कारण पुढे येणार्या िदवसात सवर्काही अगदी िवसरून जातील
म्हणनू शहाणा मनुष्य मखूार्सारखाच मरतो.

17यामुळे मलाजीवनाचा ितरस्कार वाटला. जे कामभतूलावर
करण्यात येते त्याचे मला वाईट वाटले. सवर् गोष्टी व्यथर् आहेत
आिण वायफळ पर्यत्न करण्यासारखे आहेत. 18 माझे अपार
कष्ट, जे मी भतूलावर केले त्याचा मी ितरस्कार करू लागलो.
कारण जो मनुष्य माझ्यामागनू येईल त्याच्याकडे ते सोडून मला
जावे लागणार.

19 आिण तो मनुष्य शहाणा असेल की मखूर् असेल कोणाला
मािहत? परंतु माझे सवर् शर्म, जे मी भतूलावर केले आहेत
आिणज्यातमीआपणासज्ञानदाखवलेआहे, त्यावरतोअिधकार
चालवील. हेही व्यथर् आहे. 20 म्हणनू जे माझे शर्म भतूलावर
केले होते त्यािवषयी माझे मन िनराश झाले.

21 कारण ज्याचे शर्म ज्ञानाने, िवदे्यने आिण कौशल्याने
होतात असा मनुष्य कोण आहे? तरी त्यासाठी ज्याने काही
शर्म केले नाहीत त्याच्या वाट ास ते ठेऊन सोडून जावे हेही
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व्यथर्च आहे आिण मोठी शोकांितका आहे. 22 कारण मनुष्य
सयूार्च्या खाली जे सवर् शर्म करतो आिण आपल्या मनाने जे
पर्यत्न करतो त्याकडून त्यास काय फायदा होतो? 23 कारण
मनुष्याच्या कामाचा पर्त्येक िदवस दुःखदायकआिण तणावपणूर्
असतो. रातर्ीदेखील त्याच्या मनास िवसावा िमळत नाही. हेही
वायफळचआहे.

24 मनुष्याने खावे, प्यावे आिण शर्म करून आपल्या िजवास
सुख द्यावे यापेक्षा त्यास काहीही उ म नाही. हे ही देवाच्या
हातनू घडते असे मी पािहले. 25कारण माझ्यापेक्षा कोण उ म
भोजन करील अथवा कोण देवापासनू वेगळे राहनू कोणत्या
पर्कारचा सुखाचा उपभोग घेईल?

26 जो मनुष्य देवासमोर चांगला आहे त्यास तो ज्ञान, िवद्या
आिण आनंद देतो. परंतु तो पाप्याला कष्ट देतो, अशासाठी
की त्याने संगर्ह करावा व साठवनू ठेवावे आिण जो देवासमोर
चांगला आहे त्यास ते द्यावे. हेही व्यथर् आिण वायफळ पर्यत्न
करण्यासारखे आहे.

3
1 पर्त्येक गोष्टीला नेमलेला समय असतो आिण

आकाशाखाली पर्त्येक कायार्ला समय असतो.
2जन्माला येण्याची आिण मरण्याचीही वेळ असते.
रोप लावण्याची आिण ते उपटून टाकण्याचीही वेळ असते.
3ठार मारण्याची आिण बरे करण्याची पण वेळ असते.
मोडण्याची वेळआिण बांधण्याचीही वेळ असते.
4 रडण्याची वेळआिण हसण्याचीही वेळ असते.
शोक करण्याची वेळआिण नाचण्याचीही वेळ असते.
5 धोंडे फेकून देण्याची वेळ असते आिण धोंडे गोळा करण्याची

वेळ असते.
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दुसर्यालोकांसआिलंगन देण्याची वेळआिणआिलंगनआवरून
धरण्याची वेळ असते.

6 गोष्टी पाहण्याची वेळ असते आिण पाहणे थांबवण्याची वेळ
असते.

गोष्टीचंा संगर्ह करण्याची वेळ असते आिण त्या फेकून
देण्याचीही वेळ असते.

7 वस्तर् फाडण्याचीही वेळ असते. आिण ते िशवण्याचीही वेळ
असते.

शांत बसण्याचीही वेळ असते आिण बोलण्याचीही वेळ असते.
8 परे्म करण्याचीही वेळ असते आिण दे्वष करण्याचीही वेळ

असते.
युध्द करण्याची वेळ असतेआिण शांती करण्याचीही वेळ असते.

9कामकरणारा जे शर्मकरतो त्यास त्यामध्ये कायलाभ
िमळतो? 10 देवाने मानवजातीला जे कायर् पणूर् करण्यास
िदले ते मी पािहले आहे.

11 देवाने आपल्या समयानुसार पर्त्येक गोष्ट अनुरूप अशी
बनवली आहे. त्याने त्याच्या मनात अनंतकालािवषयीची
कल्पना िनमार्ण केलीआहे. तरी देवाचाआिदपासनू अंतापयर्ंतचा
कायर्क्रम मनुष्य समजू शकत नाही.

12 त्यांनी िजवंत असेपयर्ंत आनंदीत रहावे व चांगले ते करीत
रहावे याहनू त्यासकाही उ मनाहीअसेमलासमजले. 13आिण
पर्त्येक मनुष्याने खावे, प्यावे आिण त्याच्या सवर् कामातनू
आनंद कसा िमळवावा हे देवाचे दान आहे.

14 देव जे काही करतो ते सवर्काळ राहणार आहे असे मी
समजतो. त्याच्यात अिधक काही िमळवू शकत नाही आिण
त्याच्यातनू काही कमीही करू शकत नाही. कारण लोकांनी
त्याच्याजवळआदराने यावे म्हणनू देवाने हे सारे केले आहे.
15 जे काही अिस्तत्वात आहे ते यापवूी र्च अिस्तत्वात होते.
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आिण जे काही अिस्तत्वात यावयाचे आहे ते यापवूी र्च
अिस्तत्वात होते.

देव मानवजातीला दडलेल्या गोष्टी शोधण्यास लावतो.

16 आिण पृथ्वीवर न्यायाचे स्थान बिघतले तर तेथे दुष्टता
अिस्तत्वात होती. आिण नीितमत्वाच्या स्थानात पािहले तर
तेथे नेहमी दुष्टता सापडते. 17 मी आपल्या मनात म्हटले, देव
पर्त्येक गोष्टीचा व पर्त्येक कामाचा योग्यसमयी सदाचरणी
आिण दुष्ट लोकांचा न्याय करील.

18 मी माझ्या मनात म्हटले, देव मानवजातीची पारख करतो
यासाठी की आपण पशुसारखे आहोत हे त्यास दाखवनू द्यावे.

19 जे मानवजातीस घडते तेच पशुसही घडते. जसे पशू मरतात
तसे लोकही मरतात. ते सवर् एकाच हवेतनू श्वास घेतात, पशुपेक्षा
मानवजात वरचढ नाही. सवर्काही केवळ व्यथर् नाही काय?
20 सवर् काही एकाच स्थानी जातात. सवर्काही मातीपासनू आले
आहेतआिण सवर्काही पुन्हा मातीस जाऊन िमळतात.

21मानवजातीचाआत्मा वर जातोआिण पशुचाआत्मा खाली
जिमनीत जातो की काय हे कोणाला माहीत आहे? 22 मग मी
पािहले की, मनुष्याने आपल्या कामात आनंद करावा यापेक्षा
काही उ म नाही. कारण हा त्याचा वाटा आहे. कारण तो मरून
गेल्यावर जे काही होईल ते पाहायला त्यास कोण परतआणील?

4
1मी पुन्हा एकदा जे सवर् जाचजुलमू भतूलावर करण्यात येतात

ते पािहले.
पीडीलेल्यांच्या अशर्ुकडे पाहा.
तेथे त्यांचे समाधान करणारा कोणी नाही.
त्याजवर जाचजुलमू करणार्यांच्या हातात बळआहे.
पण पीडीलेल्यांचे समाधान करणारा कोणी नाही.
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2 म्हणनू मी मरण पावलेल्यांचे अिभनंदन करतो. जे आज िजवंत
आहेत,

व अद्याप जगतआहेत त्यांचे नव्हे,
3 जो अजनू उत्पन्न झाला नाही, जे वाईट कृत्ये भतूलावर

करतात ते त्याने पािहलेच नाही,
तो त्या दोघांपेक्षा बरा आहे असे मी समजतो.

4 नंतर मी पािहले की, सवर् कष्ट व कारािगरीचे पर्त्येक काम
असे आहे की, त्यामुळे त्याचा शेजारी त्याचा हेवा करतो. हेही
व्यथर् आहे व हे वायफळ पर्यत्न करण्यासारखे आहे.
5मखूर् हाताची घडी घालनू स्वस्थ बसतो आिण काही काम करत

नाही,
त्याचा देह त्याचे अन्न आहे*.
6 परंतु भरलेल्या दोन मुठीपेक्षा व वायफळ पर्यत्नापेक्षा
स्वस्थपणे कायर् करून मठूभर लाभ िमळिवणे हे चांगले आहे.

7मगमी पुन्हा िनरथर्कतेबद्दल िवचार केला,भतूलावरील व्यथर्
गोष्टी पािहल्या.
8 तेथे अशापर्कारचा कोणी मनुष्य आहे, तो एकटाच असनू
त्यास दुसरा कोणी नाही. त्यास मुलगा िकंवा भाऊ नाही.
परंतु तेथे त्याच्या कष्टाला अंत नाही.
िमळकतीच्या धनाने त्याच्या नेतर्ाचे समाधान होत नाही.
तो स्वतःशीच िवचार करून म्हणतो, मी इतके कष्ट कोणासाठी

करीत आहे?
आिण माझ्या िजवाचे सुख िहरावनू घेत आहे?
हेही व्यथर् आहे, वाईट कष्टमयआहे.
9एकापेक्षा काम करणारे दोन माणसे बरी आहेत.
कारण त्यांच्या एकतर् शर्माने ते चांगले वेतन िमळवू शकतात.
10जर एखादा पडला तर त्याचा दुसरा िमतर् त्यास उचलतो.

* 4:5
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पण जो एकटाच असनू पडतो त्यास उचलण्यास कोणी नसते,
त्याच्यामागे दुःख येते.

11आिण जर दोघे एकतर् झोपले तर त्यांना ऊब येऊ शकते.
परंतु एकट ाला ऊब कशी काय येऊ शकेल?
12जो मनुष्य एकटा आहे त्यास कोणी भारी झाला
तर त्याचा पर्ितकार दोघांना करता येईल.
तीन पदरी दोरी सहसा तुटत नाही.

13 गरीब पण शहाणा असलेला तरुण नेता हा वृध्द आिण
मखूर् राजापेक्षा चांगला असतो. तो वृध्द राजा त्यास िदलेल्या
इशार्यांकडे लक्ष देत नाही. 14कदािचत तो तरुण राजा जन्माने
गरीब असेल िकंवा तो तुरंुगातनू राज्य करायला बाहेर आला
असेल.

15 तथािप, जे सवर् िजवंत भतूलावर चालतात त्यांना मी
पािहले,जो दुसरा तरुण त्याच्याजागी राजा म्हणनू उभा रािहला
ते त्यास शरण गेले. 16 त्या सवर् लोकांचा म्हणजे ज्या सवार्ंवर तो
अिधकारी झाला त्यांचा, काही अंत नव्हता. तरी जे लोक पुढे
होणार आहेत ते त्याच्यािवषयी आनंद करणार नाहीत. खिचत
ही परीिस्थती व्यथर् आहेआिण हे वायफळ पर्यत्न करण्यासारखे
आहे.

5
1 जेव्हा तू देवाच्या मंिदरीजातोस तेव्हाआपल्या वागणकूीकडे

लक्ष दे. तेथे ऐकण्यास जा. ऐकणे हे मखूार्च्या यज्ञापेक्षा चांगले
आहे. जीवनात ते वाईट करतात हे ते जाणत नाही.
2 तुझ्या मुखाने बोलण्याची घाई करू नको,
आिण देवासमोर कोणतीही गोष्ट उच्चारायला तुझे मन उतावळे

करू नको.
देव स्वगार्त आहे पण तू तर पृथ्वीवर आहेस.
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म्हणनू तुझे शब्द मोजकेच असावे.
3 जर तुम्हास पुष्कळ गोष्टी करायच्या आहेत तर तुम्ही

त्याबद्दल काळजी करता, तुम्हास बहुतकरून वाईट
स्वप्ने पडतात.

आिण तुम्ही पुष्कळशब्द बोलता, संभाव्यता अिधक मखूर् गोष्टी
बोलत जाता.

4 जर तू देवाला नवस केला असेल तर तो फेडायला वेळ
लावू नको. देव मखूार्बंद्दल आनंदी नसतो. जो नवस तू केला
असेल त्याची फेड कर. 5 काहीतरी नवस करून त्याची पतूर्ता
न करण्यापेक्षा कसलाच नवस न करणे हे चांगले आहे.

6आपल्या मुखामुळेआपल्याशरीरालाशासनहोऊ देऊनको.
याजकांच्या दतूाला असे म्हणू नकोस, तो नवस माझी चकू होती.
तुझ्या चुकीच्या नवसामुळे देवाने तुझ्यावर का कोिपत व्हावे,
देवाला कोपवनू तुझ्या हातचे काम का नष्ट करावे? 7 कारण
पुष्कळ स्वप्नात, पुष्कळ शब्दात, अथर्हीन वाफ असते. तर तू
देवाचे भय धर.

8 जेव्हा काही पर्ांतात गरीब लोकांवर जुलमू होत आहे आिण
न्याय व योग्य वागवणकू त्यांना िमळत नाही तरआश्चयर् वाटून
घेऊ नका. कारण वरीष्ठ मनुष्यावर त्याहनूही विरष्ठांची नजर
असते. 9 आणखी, पृथ्वीचे फळ पर्त्येकजणासाठी आहे आिण
राजा स्वतः शेतातील उत्पन्न घेतो.
10जो रुप्यावर परे्म करतो तो रुप्याने समाधानी होत नाही.
आिण जो संप ीवर परे्म करतो त्यास नेहमीच अिधक हाव

असते.
हे सुद्धा व्यथर् आहे.
11जशी समृद्धी वाढते, तर ितचे खाणारेही वाढतात.
आपल्या डोळ्यांनी पाहण्यािशवाय
तेथे मालकाला संप ीत काय लाभआहे?
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12काम करणार्या मनुष्याची झोप गोड असते,
तो थोडे खावो िकंवा अिधक खावो,
पणशर्ीमंतमनुष्याची संप ी त्यासचांगलीझोप येऊ देतनाही.
13 जे मी भतूलावर पािहले असे एक मोठे अिरष्ट आहे,
ते म्हणजे धन्याने आपल्या अिहतास आपले राखनू ठेवलेले धन

होय.
14 जेव्हा शर्ीमंत मनुष्य आपले धन अिनष्ट पर्संगामुळे

गमावतो,
त्यामुळे त्याच्या स्वतःच्या मुलाला, ज्याला त्याने वाढवलेआहे,

त्यास द्यायला त्याच्या हातात काहीही राहत नाही.
15जसा मनुष्य आपल्या आईच्या उदरातनू नग्न जन्मला,
जसा तो आला तसाच, तो नग्न परत जाईल.
आपल्या कामापासनू आपल्या हातात काहीही घेऊन जाऊ

शकत नाही. 16 दुसरे एक मोठे अिरष्टचआहे
तो जसा आला तसाच सवर्तोपरी परत जाईल,
म्हणनू जो कोणी वायफळकाम करतो त्यास काय लाभ िमळतो?
17तो त्याच्या आयुष्यभर अंधारात अन्न खातो
आिण िखन्नतेने शेवटी तो आजारी आिण रागीट बनतो.

18मी पािहलेआहे ते पाहा; मनुष्याने खावे, प्यावेआिण देवाने
त्याचे जे आयुष्य त्यास िदले आहे त्यातील सवर् िदवस तो ज्या
उद्योगात भतूलावर शर्म करतो त्यामध्ये सुख भोगावे हे चांगले
आिण मनोरम आहे, हे मनुष्यास नेमनू िदलेले काम आहे. 19जर
देवाने एखाद्याला संप ी, मालम ा आिण या गोष्टीचंा उपभोग
घेण्याची शक्ती िदली असेल तर त्याने त्याचा उपभोग घेतला
पािहजे. त्याच्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा िस्वकार त्याने
केला पािहजे, आिण त्याचे कामही आनंदाने केले पािहजे. ती
देवाने िदलेली भेट आहे. 20 मनुष्यास जगण्यासाठी खपू वष
नसतात. म्हणनू त्यानेआयुष्यभर या सगळ्या गोष्टीचंी आठवण
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ठेवली पािहजे. देव त्यास त्याचे आवडते काम करण्यात गंुतवनू
ठेवील.

6
1 जे मी भतूलावर एक अिरष्ट पािहले. आिण ते मनुष्यासाठी

भारीचअसते. 2 देवकोणामनुष्यासखपू संप ी,धनदौलतआिण
मानसन्मान एवढा देतो की तो मनुष्य जे इिच्छतो ते सवर् त्यास
िमळते,कसलीही उणीव पडत नाही. परंतु नंतर देव त्यास त्याचा
आनंद घेण्याची शक्ती देत नाही. त्याऐवजी कोणीतरीअनोळखी
त्या गोष्टीचंा उपयोग करतो. हे व्यथर् आहे,अितशय वाईट पीडा
आहे.

3जर कोणा मनुष्याने शंभर मुलांस जन्म िदला आिण पुष्कळ
वष जगला आिण त्याच्या आयुष्याचे वष पुष्कळ असली, परंतु
त्याचा जीव चांगल्या सुखाने समाधान पावला नाहीआिण त्यास
सन्मानाने दफन केले नाही. तर त्याच्यापेक्षा मृत जन्मलेले बाळ
खपू बरे आहे. असे मी म्हणतो. 4जसे ते जन्मलेले बाळ िनरथर्क
आहे आिण अंधकारात नाहीसे होते व त्याचे नाव लपलेलेच
राहते.

5 त्या बाळाने कधीही सयूर् पािहला नाही िकंवा त्यास काहीच
माहीत नाही, त्यास त्या मनुष्यापेक्षा अिधक िवसावाआहे. 6तो
मनुष्य कदािचत दोन हजार वष जरी जगला. पण तो चांगल्या
गोष्टीचंा उपभोग घेण्यास िशकला नाही तर पर्त्येकजण ज्या
जागी जातात त्याच जागी तो पण जाईल.
7मनुष्याचे सवर् शर्म पोटासाठी आहेत.
तरी त्याची भकू भागत नाही.
8मखूार्पेक्षा शहाण्याला काय अिधक फायदा होतो?
त्याचपर्माणे जो गरीब असनू दुसर्या लोकांसमोर कसे वागावे हे

ज्याला समजते त्यास तरी काय फायदा?
9 जे डोळे पाहनू त्यामध्ये समाधान मानतात ते चांगले आहे
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मन इकडे ितकडे भटकणार्या हावेपेक्षा ते बरे.
हे सुध्दा वाफचआहे. व वार्याचा पाठलाग करणार्याचा पर्यत्न

करण्यासारखे आहे.
10 जे काही झाले त्याचे नाव पवूी र्च ठेवलेले आहे आिण मनुष्य

काय आहे हेही कळलेले आहे. त्याजहनू जो समथर्
त्याच्याशी त्यास झगडता येणार नाही.

11अिधक शब्द बोलण्याने अिधक िनरथर्कता वाढते.
त्यामध्ये मनुष्यास काय लाभ? 12 मनुष्य आपल्या िनरथर्क

आयुष्याचे छायारूप िदवस घालवतो. त्यामध्ये त्यास
काय लाभ होतो ते कोणास ठाऊक? कारण त्याच्या
मरणानंतर पृथ्वीवर काय होईल हे मनुष्यास कोण
सांगेल?

7
1 िकंमती सुगंधी दर्व्यापेक्षा चांगले नाव असणे हे उ मआहे,
आिण जन्मिदवसापेक्षा मरण िदवस उ मआहे.
2 मेजवाणीच्या घरी जाण्यापेक्षा,
शोक करण्यार्याच्या घरी जाणे उ मआहे,
िजवंतांनी हे मनात िबंबवनू ठेवावे.
म्हणनू िजवंत हे मनात ठसवनू राहील.
3 हास्यापेक्षा शोक करणे चांगले आहे.
कारण चेहरा िखन्न असल्याने नंतर हृदयात आनंद येतो.
4शहाण्याचे मन शोक करणार्याच्या घरात असते,
पण मखूार्चे मन मेजवाणीच्या घरात असते.
5मखूार्चे गायन ऐकण्यापेक्षा
शहाण्याची िनषेध वाणी ऐकणे उ मआहे.
6भांड ाखाली जळत असलेल्या काट ांच्या कडकडण्यासारखे
मखूार्चे हसणे आहे.
हे सुद्धा व्यथर्च आहे.
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7 िपळवणकू खातर्ीने शहाण्या मनुष्यास मखूर् करते
आिण लाच मन भर्ष्ट करते.
8एखाद्या गोष्टीच्या सुरुवातीपेक्षा ितचा शेवट उ मआहे.
आिण आत्म्यात गिवर्ष्ठ असलेल्या लोकांपेक्षा आत्म्यात

सहनशील असलेला उ मआहे.
9तू आपल्या आत्म्यात रागावयाला उतावळा असू नको.
कारण राग हा मखूार्च्या हृदयात वसतो.
10या िदवसापेक्षा पवूी र्चे िदवस बरे होते, हे का? असे म्हणू नको.
कारण यािवषयी तू शहाणपणाने हा पर्श्न िवचारत नाही.
11 आमच्या पवूर्जापासनू आम्हास वतनाबरोबर िमळालेल्या

मौल्यवान वस्तपेूक्षा शहाणपण असल्यास अित उ म
आहे.

ज्या कोणाला सयूर् िदसतो त्यांचा फायदा होतो.
12 कारण जसा पैसा रक्षणाची तरतदू करतो तसेच ज्ञानपण

रक्षणाची तरतदू करू शकते.
परंतु जो कोणी शहाणपणाने ज्ञान िमळवतो त्याचा फायदा हा

आहे की, ते जीवन वाचिवते. 13 देवाच्या कृत्यांचा िवचार
कराः

जे काही त्याने वाकडे केले आहे ते कोणाच्याने सरळ करवेल?
14 जेव्हासमयचांगलाअसतो, तेव्हा त्यासमयातआनंदाने राहा.
परंतु जेव्हा समय वाईट असतो, तेव्हा हे समजाः
देवाने एकाच्या बरोबरतसेच त्याच्या बाजलूा दुसरेहीकरून ठेवले

आहे.
या कारणामुळे भिवष्यात त्यानंतर काय घडणार आहे ते

कोणालाही कळू नये.
15 मी माझ्या अथर्हीन िदवसात पुष्कळ गोष्टी पािहल्या

आहेत.
तेथे नीितमान लोक जे त्यांच्या नीतीने वागत असताना देखील

नष्ट होतात,
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आिण तेथे वाईट लोक वाईटाने वागत असतानाही खपू वष
जगतात.

16 स्वनीितमान होऊ नका,
स्वतःच्या दृष्टीने शहाणे होऊ नका.
तू आपल्या स्वतःचा नाश का करून घेतो?
17 दुष्टतेचा िकंवा मखूर्तेचा अितरेक करू नका,
तुमची वेळ येण्या आधीच तुम्ही का मरावे?
18तू हे ज्ञान धरून ठेवावे ते चांगले आहे,
आिण नीतीपासनू आपला हात मागे काढून घेऊ नकोस.
जो देवाचे भय धरतो तो त्याच्या सवर् बंधनातनू िनभावेल.
19एका शहरातील दहा अिधकार्यांपेक्षा ज्ञान शहाण्या मनुष्यास

अिधक बलवान करते,
20जो कोण चांगले करतो आिण कधीही पाप करत नाही.
असा या पृथ्वीवर एकही नीितमान मनुष्य नाही.
21 बोललेले पर्त्येक शब्द ऐकू नका.
कारण तुमचा नोकर कदािचत तुम्हास शाप देताना ऐकाल.
22 त्याचपर्माणे, तुझ्या स्वतःच्या मनास तुला मािहत आहे
तुम्ही सुध्दा इतरांना वारंवार शाप िदले आहेत.

23मी हे सवर् माझ्या ज्ञानाने िसद्ध केले. मी म्हणालो,
मी ज्ञानी होईन,
परंतु ते माझ्यापासनू दरूच रािहले होते.
24ज्ञान जे आहे ते दरू व फारच खोलआहे. ते कोण शोधू शकेल?
25मी माझे मन अभ्यासआिण िनरीक्षण याकडे वळवले.
आिण ज्ञान आिण वस्तुिस्थतीचे स्पष्टीकरण शोधले,
आिण मला हे कळाले की, दुष्ट असणे हा मखूर्पणा आहे.
आिण मखूार्सारखे वागणे हा शुद्ध वेडेपणा आहे.
26मला मृत्यपेूक्षाही अिधक कडू अशी पाशरूप असलेली स्तर्ी

सापडली,
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ितचे हृदय पणूर् पाश व जाळी आहे,
आिण ितचे बाहू साखळ्यांसारखे आहेत.
जो कोणी देवाला पर्सन्न करतो तो ितच्यापासनू िनसटतो.
पण पापी मातर् ितच्याकडून पकडला जातो.

27 मी काळजीपवूर्क काय शोधनू काढले, उपदेशक म्हणतो,
मी वास्तिवकतेचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी एका मागनू एक
गोळाबेरीज शोधनू एकतर् केल्या. 28मी माझ्या मनात अजनूही
त्याचा शोध करीतआहे, परंतु मला हे मातर् सापडले नाही. मला
हजारात एक नीितमान मनुष्य िमळाला. पण मला सवर् िस्तर्यात
एकही सापडली नाही.

29मला यातनू सापडले की, देवाने मनुष्यास सरळअसे िनमार्ण
केले पण तो अनेक योजनांच्या मागे गेले आहे.

8
1ज्ञानी मनुष्य कोणआहे?
जीवनात काय घटना घडणार आहे हे कोणाला समजते?
मनुष्यातील ज्ञान त्याचे मुख पर्काशीत करते
आिण त्याच्या मुखाचा कठीणपणा बदलतो.

2 मी तुम्हास सल्ला देतो की, राजाची आज्ञा पाळा कारण
त्याचे संरक्षण करण्याची तू देवाची शपथ घेतली आहे. 3 त्याच्या
समोरून जाण्याची घाई करू नको आिण जे काही चुकीचे आहे
त्यास पाठीबंा देऊ नको. कारण राजाच्या इच्छेला येईल तसे तो
करतो. 4 राजाच्या शब्दाला अिधकार आहे, म्हणनू त्यास कोण
म्हणेल, तू काय करतो?
5जो राजाच्या आज्ञा पाळतो तो अिनष्ट टाळतो.
शहाण्या मनुष्याचे मन योग्य वेळ व न्यायसमय समजते.
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6 पर्त्येक गोष्टीला योग्य उ र िमळण्याचा आिण पर्ितिक्रया
दशर्िवण्याचा समयआहे.

कारण मनुष्याच्या अडचणी मोठ ा आहेत.
7 पुढे काय होणार आहे कोणाला मािहत नाही.
काय होणार आहे हे त्यास कोण सांगू शकेल?
8 जीवनाच्या श्वासास* थांबनू धरण्याचा अिधकार कोणालाही

नाही;
आिण कोणालाही त्याच्या मरणाच्या िदवसावर अिधकार नाही.
युध्द चालू असताना कोणाचीही सैन्यातनू सुटका होत नाही,
आिण दुष्टाई त्याच्या दासास सोडवणार नाही. 9मी या सगळ्या

गोष्टी पािहल्या आहेत. आिण कोणतेही काम जे
भतूलावर करण्यात येत आहे त्याकडे मी आपले लक्ष
लावले आहे. एक समय आहे त्यामध्ये दुसरा मनुष्य
आपल्या वाईटासाठी दुसर्यावर अिधकार करतो.

10 मी दुष्टांना सावर्जिनकिरत्या पुरताना बिघतले. त्यांना
पिवतर् जागेतनू नेले आिण पुरले आिण त्यांनी ज्या शहरात
दुष्ट कामे केली तेथील लोक त्यांची स्तुती करत होते†. हेसुद्धा
िनरुपयोगी आहे. 11 जेव्हा वाईट गुन्ह्याबद्दल िशके्षचा हुकूम
होऊनही ती लवकर अंमलात आणली जात नाही. त्यामुळे
मानवजातीचे मन वाईट करण्याकडे तत्पर असते.

12 पापी शंभर दुष्कृत्य करेल आिण तरीही तो भरपरू आयुष्य
जगला. असे असले तरी मला मािहत आहे जे देवाचा सन्मान
करतात, जे त्याच्यासमक्ष त्यास मान देतात हे अिधक चांगले
आहे. 13पण दुष्टाचे िहत होणार नाही. त्यास दीघार्युष्यलाभणार
नाही. त्यांचे िदवस क्षणभंगरू सावलीसारखे असतील. कारण तो
देवाला मान देत नाही.

14 पृथ्वीवर आणखी एक िनरथर्क गोष्ट घडते, असे काही
नीितमान असतात की, दुष्टांच्या करणीमुळे त्यांची जी िस्थती
* 8:8 † 8:10
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व्हावी ती यांची होते आिण असे काही दुष्ट असतात की,
नीितमानाच्या करणीमुळे त्यांची जी िस्थती व्हावी ती यांची होते.
मी हे म्हणतो हेही व्यथर् आहे. 15 मग मी आनंदाची िशफारस
केली, कारण मनुष्याने खावे, प्यावे व आनंद करावा यापेक्षा
सयूार्च्या खालती त्यास काही उ म नाही. कारण त्याच्या
आयुष्याचे जे िदवस देवाने त्यास पृथ्वीवर िदले आहेत त्यामध्ये
त्याच्या शर्मामध्ये हे त्याच्याजवळ राहील.

16 जेव्हा ज्ञान समजायलाआिण जे कायर् पृथ्वीवर चाललेआहे
ते पाहायला जेव्हा मी आपले मन लावले. कारण अहोरातर्
ज्याच्या डोळ्यास डोळा लागत नाही असेही लोक असतात.
17 तेव्हा देवाचे सवर् काम पाहनू मला समजले की, जे काम
भतूलावर करण्यात येत आहे ते मनुष्यास पुरते शोधनू काढता
येत नाही, कारण ते शोधनू काढायला मनुष्याने िकतीही शर्म
केले तरी ते त्यास सापडणार नाही आिण याव्यितिरक्त, कोणी
ज्ञानी मनुष्याने, मी ते जाणीन, असे जरी म्हटले, तरी त्यास ते
सापडणार नाही.

9

1 मी या सगळ्या गोष्टीचंा काळजीपवूर्क िवचार केला.
नीितमान आिण ज्ञानी माणसे व त्यांचे काय समजण्याचा
स्पष्टपणे पर्यत्न केला. ते सवर् देवाच्या हातातअसते. कोणीतरी
आपला ितरस्कार िकंवा परे्म करील याबद्दल काहीही माहीत
नसते.

2 जे काही घडते ते सवार्सं सारखेच घडते.
नीितमान आिण दुष्ट,
चांगला आिण वाईट,
शुद्ध आिण अशुद्ध,
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यज्ञ करणारा आिण यज्ञ न करणारा, या सवार्चंी सारखीच गती
होते.

चांगला मनुष्य पापी मनुष्यासारखाच मरेल.
शपथ वाहणार्याची, तशीच शपथ वाहण्यास घाबरतो त्याची

दशा सारखीच होते.
3 जे काही सयूार्च्या खालती करण्यात येत आहे त्यामध्ये एक

अिनष्ट आहे. सवार्चंा शेवट सारखाच होतो. मानवजातीच्या
मनात सवर् दुष्टता भरलेली असते. ते िजवंत असतात तोपयर्ंत
त्यांच्या मनात वेडेपणअसते. मग त्यानंतर ते मेलेल्यास जाऊन
िमळतात.

4 जो मनुष्य अजनू िजवंत आहे त्याच्याबाबतीत आशेला
जागा आहे. पण हे म्हणणे खरे आहे. िजवंत कुतर्ा मरण
पावलेल्या िसंहापेक्षा चांगला असतो.
5 िजवंताना ते मरणार आहेत हे माहीत असते.
पण मरण पावलेल्यांना काहीच माहीत नसते.
मरण पावलेल्यांना कुठलेच बिक्षस िमळत नाही.
कारण त्यांचे स्मरण िवसरले आहे.
6 त्यांची पर्ीती, दे्वष व मत्सर ही कधीच नष्ट होऊन गेलीआहेत,
आिण जे काही सयूार्च्या खालती करण्यात येत आहे,
त्यामध्ये त्यांना पुन्हा कधीही जागा नाही.

7 तुझ्या मागार्ने जा, आनंदाने आपली भाकर खा आिण
आनंदीत मनाने आपला दर्ाक्षरस पी, कारण देवाने तुझी चांगली
कृत्ये साजरी करण्यास मान्यता िदलीआहे. 8सवर्दा तुझी वस्तरे्
शुभर् असावी आिण तुझ्या डोक्यास तेलाचा अिभषेक असावा.

9 तुझ्या व्यथर्तेच्या आयुष्याचे जे िदवस त्याने तुला सयूार्च्या
खालती िदलेआहेत त्यामध्ये, तुझ्या व्यथर्तेच्या सवर्च िदवसात,
तुझी पत्नी जी तुला िपर्यआहे ितच्याबरोबर तू आनंदाने आपले
आयुष्य घालीव, कारण आयुष्यात, आिण तू ज्या आपल्या
उद्योगात सयूार्च्या खालती शर्म करतोस तेथेही तुझा वाटा हाच
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आहे. 10 जे काही काम तुझ्या हाती पडेल ते सवर् तू आपल्या
सामथ्यार्ने कर. कारण ज्या कबरेत आपण सवर् जाणार आहोत
त्यामध्ये काम, िवचार, ज्ञान आिण शहाणपणही नसते.

11मी सयूार्च्या खालती काही कुतुहलाच्या गोष्टी पािहल्या.
वेगाने धावणारा शयर्त िजंकत नाही,
सवर्शिक्तमान लढाई िजंकतो असे नाही.
शहाण्याला अन्न खाता येते असे नाही.
समंजसास संप ी िमळते असे नाही,
आिण ज्ञान्यावरच अनुगर्ह होतो असे नाही.
त्याऐवजी समय व संधी त्या सवार्वर परीणाम होतात.
12कोणालाही त्याचा मृत्यू समय माहीत नाही,
जसा मासा मरणाच्या जाळ्यात सापडतो,
िकंवा सापळ्यात अडकणार्या पक्षयापर्माणे,
त्याचपर्माणे जनावरे, मानवजात अिरष्टाच्या समयी, तो

त्यांच्यावर
अचानक येऊन पडला म्हणजे सापळ्यात अडकतो.

13 हे ज्ञानही मी भतूलावर पािहले आहे आिण हे मला फार
महत्वाचे वाटते. 14 थोडे लोक असलेले एक लहान शहर होते.
एकमहान राजा त्याशहरािवरुध्दलढलाआिण त्याने त्याचे सैन्य
त्या शहराभोवती ठेवले. 15 पण त्या शहरात एक िवद्वान होता.
तो िवद्वान गरीब होता. पण त्याने आपल्या ज्ञानाने त्या शहराचा
बचाव केला. सगळे काही संपल्यानंतर लोक त्या गरीब मनुष्यास
िवसरून गेले.

16 मग मी िनणर्य केला, बळापेक्षा ज्ञान शरे्ष्ठ आहे पण
गरीबाच्याज्ञानाला तुच्छमानतातआिण त्याचेशब्दऐकतनाही.
17 िवद्वान मनुष्याने शांतपणे उच्चारलेले काही शब्द
हे मखूर् राजानेओरडून सांिगतलेल्या शब्दांपेक्षा चांगले असतात.
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18शहाणपण हे युध्दातल्या तलवारी आिण भाले यापेक्षा चांगले
असते.

पण एक मखूर् अनेक चांगल्यांचा नाश करतो.

10
1 जसे मरण पावलेल्या माशा गंध्याचे सुगंधी तेल दुगर्ंधीत

करतात.
त्याचपर्माणे थोडासा मखूर्पणा खपूशा शहाणपणाचा आिण

सन्मानाचा नाश करू शकतो.
2शहाण्याचे मन त्याच्या उजवीकडे आहे.
पण मखूार्चे मन त्याच्या डावीकडे असते.
3 जेव्हा मखूर् रस्त्यावरून चालतो त्याचे िवचार अधर्वटअसतात.
तो मखूर् आहे हे पर्त्येकाला िदसते.
4 तुमचे विरष्ठ तुमच्यावर रागावले आहेत म्हणनू तुम्ही तुमची

कामे सोडू नका.
शांत रािहल्याने मोठा असह्य संताप शांत होतो.
5एक अनथर् तो मी पृथ्वीवर पािहला आहे,
अिधकार्याच्या चुकीने येतो ते मी पािहले आहे.
6मखूार्नंा नेतेपदाची जागा िदली जाते,
आिण यशस्वी मनुष्यांना खालची जागा िदली जाते.
7मी दासास घोड ावरून जाताना पािहले,
आिण जे यशस्वी लोक होते त्यांना दासापर्माणे जिमनीवरून

चालताना पािहले.
8जो कोणी खड्डा खणतो, तोच त्यामध्ये पडू शकतो आिण जो

कोणी िभंत तोडून टाकतो
त्यास साप चावण्याची शक्यता असते.
9जो कोणी दगड फोडतो
त्यास त्यामुळे इजा होऊ शकते.
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आिण जो लाकडे तोडतो तो संकटात असतो. 10 लोखंडी
हत्यार बोथटले व त्यास धार लावली नाही तर अिधक
जोर लावावा लागतो. परंतु कायर् साधण्यासाठी ज्ञान
उपयोगाचे आहे.

11 जर सपार्वर मंतर्पर्योग होण्यापवूी र् तो डसला तर पुढे
मांितर्काचा काही उपयोग नाही.

12 शहाण्याच्या तोंडची वचने कृपामय असतात. परंतु मखूार्चे
ओठ त्यालाच िगळून टाकतील.

13 त्याच्या मुखाच्या वचनांचा पर्ारंभ मखूर्पणा असतो.
आिण त्याच्या भाषणाचा शेवट अपाय करणारे वेडेपण असते.
14मखूर् वचने वाढवनू सांगतो,
पण पुढे काय येणार आहे हे कोणाला मािहत नाही.
त्याच्यामागे काय होईल ते त्यास कोण सांगेल?
15मखूर् शर्म करून थकतो,
कारण नगराला जाण्याचा मागर् तो जाणत नाही.
16 हे देशा, तुझा राजा जर बालकासारखा *असला,
आिण तुझे अिधपती सकाळी मेजवाणीला सुरवात करतात तर

तुझी केवढी दुदर्शा!
17 पण जेव्हा तुझा राजा उच्चकुलीनांचा मुलगा आहे,
आिण तुझे अिधपती नशेसाठी
नाहीतर शक्तीसाठी सुसमयी जेवतात तेव्हा तुझा देश आनंदीत

आहे.
18जर एखादा मनुष्य कामाच्या बाबतीत खपूआळशी असेल तर

त्याचे घर गळायला लागेल
आिण त्याचे छत कोसळून पडेल.
19लोक हसण्याकरता मेजवाणी तयार करतात,
दर्ाक्षरस जीवनआनंदीत करतो.
आिण पैसा पर्त्येकगोष्टीची गरज पुरवतो.
* 10:16



10:20 xxv उपदेशक 11:7

20तू आपल्या मनातही राजाला शाप देऊ नको.
आिण शर्ीमंताला आपल्या झोपण्याच्या खोलीतही शाप देऊ

नको.
कारणआकाशातले पाखरू तुझे शब्द घेऊन जाईल,
आिण जे काही पक्षी आहेत ते गोष्टी पसरवतील.

11
1आपली भाकर जलावर सोड*.
कारण पुष्कळ िदवसानी तुला ते पुन्हा िमळेल.
2तू सात आठ लोकांस वाटा दे.
कारण पृथ्वीवर कोणत्या वाईट गोष्टी घडतील त्याची तुम्हास

कल्पना नाही.
3जर ढग पावसाने पणूर् भरलेले असतील;
तर ते पृथ्वीवर स्वतःला िरक्त करतात,
आिण जर झाड उ रेकडे वा दिक्षणेकडे पडले तर ते जेथे पडले

तेथेच राहील.
4जो वारा पाहत राहतो तो पेरणार नाही.
जो ढगांचा रंग पाहत राहतो तो पेरणी करणार नाही.
5जसा वारा कोठून येतो हे तुला मािहत नाही,
आईच्या गभार्त बाळाची हाडे कशी वाढतात हेही जसे तुला

कळत नाही
तसेच सवर् काही िनमार्ण करणार्या देवाच्या कायार्चे आकलन

तुला करता येणार नाही.
6सकाळीचआपले बी पेर, संध्याकाळीही हात आवरू नकोस.
कारण त्यातनू कोणते फळास येईल हे िकंवा ते
अथवा दोन्ही िमळून चांगले होतील हे तुला माहीत नसते.
7 पर्काश खरोखर गोड आहे,
आिण सयूर् पाहणे डोळ्यांस आनंददायक गोष्ट आहे.
* 11:1
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8जर मनुष्य िकतीही वष जगला तरी तो त्या सवार्त आनंद करो,
पण तो येण्यार्या अंधकाराच्या िदवसाचा िवचार करो,
कारण ते पुष्कळ होतील.
जे सवर् येते ते व्यथर्च आहे.

9 हे तरुणा, तू आपल्या तारुण्यात आनंद कर.
तुझ्या तारुण्याच्या िदवसात तुझे हृदय तुला आनंदीत करो,
आिण तू मनास वाटेल त्या मागार्ने व नजरेस येईल तसा चाल.
पण या सवार्बद्दल देव तुझा न्याय करील. हे तुझ्या लक्षात असू

दे.
10यास्तवआपल्या मनातनू राग दरू कर,
आिणआपल्या शरीरातील वेदनेकडे लक्ष देऊ नको.
कारण तारुण्य व सामथ्यर् ही व्यथर् आहेत.

12
1 तू आपल्या तारुण्याच्या िदवसातसुद्धा आपल्या

िनमार्णकत्यार्ला स्मर.
अनथार्चे िदवस येण्यापवूी र्,
आिण तेव्हा अशी वष येण्यापवूी र् तू म्हणशील,
त्यामध्ये मला काही सुख नाही.
2सयूर्, चंदर् आिण तारे यांच्या पर्काशापवूी र् अंधकार वाढेल
आिण पावसानंतर काळोखे ढग परत येतील.
3 त्यावेळी महालाचे पहारेकरी थरथरतील
आिण बळकट मनुष्य वाकतील,
आिण दळणार्या िस्तर्या थांबतील कारण त्या थोड ा आहेत,
आिण ज्या िखडक्यातनू पाहणार्याआहेत त्यांना स्पष्ट िदसणार

नाही.
4 त्यासमयी जेव्हा रस्त्यातील दरवाजे बंद होतील आिण

जात्याचा आवाज थांबेल,
तेव्हा पक्षयाच्या शब्दाने मनुष्य िबथरेल,
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आिण मुलीचं्या गायनाचास्वर लुप्त होईल.
5 तेव्हा मनुष्यास उंचावरच्या िठकाणांची
आिण रस्त्यावरील पुढील धोक्यांची भीती वाटेल,
आिण तेव्हा बदामाचे झाड फुलेल,
आिण तेव्हा टोळ स्वतःपुढे भारी असा वाटेल,
आिण तेव्हा स्वाभािवक इच्छा दुबर्ल होईल.
नंतर मनुष्य आपल्या सनातन घरास जातो,
आिण शोक करणारे रस्त्यात िफरतात.
6तू आपल्या िनमार्णकत्यार्चे स्मरण कर,
रुप्याची तार तुटण्यापवूी र्
िकंवा सोन्याचा कटोरा चेपण्यापवूी र्,
अथवा झर्याजवळ घागर फुटण्यापवूी र्,
अथवा पाण्याचा रहाट िविहरीकडे मोडला जाईल,
7 ज्या िठकाणापासनू ती आली, माती परत मातीला िमळेल,
आिण देवाने िदलेला आत्मा त्याजकडे परत जाईल.
8 उपदेशक म्हणतो, धुक्याची वाफ, पर्त्येक गोष्ट नष्ट होणारी

वाफआहे.

9उपदेशकज्ञानी होताआिण म्हणनू तो लोकांस ज्ञान िशकवीत
गेला. त्याने अभ्यास व िनरक्षण करून व पुष्कळ म्हणीचा संच
केला.

10 उपदेशकाने स्पष्ट व सत्याची सरळमागी र् वचने शोधनू
िलिहण्याचा पर्यत्न केला. 11 ज्ञानाची वचने आरीसंारखी
आहेत. िशक्षकाची त्याच्या म्हणीच्या संगर्हातील वचने खोल
ठोकलेल्या िखळ्यांसारखी आहेत. ती एकाच मेंढपाळाकडून
िशकिवण्यात आली आहेत.

12माझ्या मुला, त्याखेरीजअिधकसावध रहा. पुष्कळ पुस्तके
रचण्याला,काही अंत नाही. खपूअभ्यास देहाला थकवाआणेल.
13यािवषयाचा शेवट हाचआहे,
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सवर् काही ऐकल्यानंतर,
तू देवाचे भय धर आिण त्याच्या आज्ञा पाळ.
कारण सवर् मानवजातीचे सारे कतर्व्य हेच आहे.
14 देव सगळ्या कृत्यांचा न्याय करील,
त्याबरोबर पर्त्येक गुप्त गोष्टीचा,
मग ती वाईट असो िकंवा चांगली.



xxix

इंिडयन रीवाइज्ड वजर्न (IRV) - मराठी
The Indian Revised Version Holy Bible in the Marathi

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: मराठी (Marathi)

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 22 Apr 2023 from source files
dated 14 Apr 2023
88800015-42e7-5f7b-b439-46a48dd18742

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

	उपदेशक

