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उपदशेककोपसु्तक
1 यी उपदशेकका वचन हुन।् उपदशेकहरू दाऊदका पु यरूशलमेका राजाका

िथए।
2 उपदशेकको भनाइ छ; सबै थोक थका छन र अकारथ छ* अथार्त ् सब

कुरा थर् छ। 3 यस जीवनमा मािनसहरू जनु िकिसमले महेनत गछर्न,् त्यसबाट
ितनीहरूलाई साँच्चै कुनै लाभ हुन्छ र?

चीजहरू साँच्चै नै प रवतर्न हुदनै
4एउटा िपढँी आउँछ र जान्छ तर ससंार च लरहन्छ। 5सयूर् उदाउछँ र अस्ताउछँ

तर भो लपल्ट त्यसै ठाँउबाट उदाउनलाई फे र हता रन्छ।
6 हावा दिक्षणितर बहन्छ र यो उ रितर पिन बहन्छ। हावा एक ठाउँदे ख

अक मा बहन्छ अिन त्यहीं फेरी फकर जहाँबाट बहकेो िथयो त्यहीं आउँछ।
7 सबै नदीहरू एकै ितर बिगनै रहन्छन।् ती सबै समु मा आएर िमिसन्छन।् तर

पिन समु किहल्यै भ रदँनै।
8शब्दले वस्तहुरूको परूा वणर्न गनर् सक्दनै।† मािनसहरू र आफ्नो िवचार

गनर् सक्दनैन ् तर पिन मािनसहरू बो ल नै रहन्छन।्‡ शब्द हा ो कानमा बारम्बार
प ररहन्छन,् तर ितनले हा ो कान भ रंदनैन।् हा ा आखँाल,े ज-ेजित पिन दखे्छन,्
तीबाट किहल्यै अघाउँदनैन।्

नयाँ भन्ने कुरा केही छैन
9 शरुू दे ख जनु कुरो जस्तो छ, त्यस्तै नै छ। जस्तो भएर आइरहकेो छ सबै

थोक त्यस्तै रिहरहन्छ। यस जीवनमा नयाँ भन्ने केही छैन।
* 1:2: …

“ ” “ ”
, जनु खा ल छ, गलत छ र समयको बरबादी छ। † 1:8: …

“ (वस्त)ु कमजोर छन।्” ‡ 1:8:
… “ ”
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10 कसलैे भन्न सक्छ, “हरे, यो कुरो नयाँ रहछे।” तर त्यो धरैे अिघ दे ख
िथयो, त्यो त हामी भन्दा पिन पिहले भएको िथयो।

11 धरैे अिघ घटेका कुराहरू मािनसहरू याद गदनन ् र अिहले घटेका कुराहरू
भिवष्यमा पिन याद गदनन।् त्यस पिछ पिन ती अरू कुराहरूको याद राख्दनैन ्जनु
उनीहरू भन्दा अिघका मािनसहरूले गरेका िथए।

के ब ु बाट आनन्द पाइन्छ?
12 म, जो अिहले चारक हु,ँ एक समयमा यरूशलमेमा इ ाएलको राजा िथएँ।

13 मलैे िन य गरें, यस जीवनमा जे कुरा हुन्छ, त्यसलाई बझु्न आफ्नो ब ु योग
गद त्यसलाई अध्ययन गछुर्। मलैे बझु,े परमे रले मािनसहरूलाई गन ुर् भनी जनु
कुराहरू िदनभुयो त्यो खबुै क ठन रहछे। 14 सबै कामहरू जनु यो पथृ्वीमा गरें
मलै े ितनीहरूमािथ हरेें र दखेें िक यी सबै थर्का हुन।् यो ठीक त्यस्तै हो जस्तो
हावालाई प न।ु§ 15 ितमी ती कुराहरूलाई बदल्न सक्दनैौ। यिद कुनै कुरो टेढो
छ भने त्यसलाई ितमीले सोझो बनाउनँ सक्दनैौ र यिद कुनै वस्तकुो अभाव छ भने
ितमीले त्यसलाई भनर् सक्दनैौ।

16 मलैे आफैं लाई भनें, “म खबुै ब ु मान ्छु। म भन्दा अिघ यरूशलमेमा जित
पिन राजाहरूले राज गरे, म ती सबै राजाहरू भन्दा अिधक बु मान ्छु। म जान्दछु
वास्तवमा ब ु र ज्ञान के हो?”

17 मलैे यो पिन जान्ने िन य गरें िक मखूर्ता पणू र् िचन्तन भन्दा िववके र ज्ञान
कसरी े छन।् तर मलाई ज्ञान भयो िववकेी बन्ने यास पिन त्यस्तै रहछे जस्तो
हावालाई प ने यासगन ुर्। 18 िकन िक अिधक ज्ञानले त्यसै हतासा उब्जदँो रहछे।
जसले अिधक ज्ञान ा गदर्छ उसले त्यितनै दखु पिन ा गदर्छ।

2
के “हाँस-खलेबाट” साँच्चो आनन्द पाइन्छ?

1 मलैे आफैले िवचार गरें, “म खशुी हुने चे ा गछुर् अिन आनन्द लन्छु।” तर
मलैे बझुें, यो पिन थ रहछे। 2 हर समय हाँस्तै रहन ु पिन मखूर्ता हो। हाँसखले
बाट मरेो कुनै भलो भएन।
§ 1:14: … , “यसले मलाई
(मनलाई) द ु खत तलु्याउछँ।” द ु खतको अथर् “इच्छुक” पिन हुनसक्छ र मनको अथर् “हावा” पिन हुन
सक्छ। हने ुर्होस ्पद 17 पिन।
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3 तब मलैे िन य गरें म आफ्नो शरीर दाखरसले भछुर् य िप मरेो मनले मलाई
ज्ञानकै बाटो दखेाइरहकेो िथयो। मलैे यस्तो मखूर्ता पणू र् आचरण दखेाएँ िकन िक
मलैे आनन्दको कुनै बाटो खोिजरहकेो िथएँ। म चाहन्थें, मािनसहरूको लािग आफ्नो
जीवनका थोरै िदनहरूमा के गन ुर् उ म हो, त्यो खोजनू।्

कठोर प र मबाट आनन्द पाइन्छ?
4 अिन मलैे ठूला-ठूला काम गनर् शरुू गरें। मलैे आफ्नो लािग घरहरू बनाएँ

र दाखको बगैंचा लगाएँ। 5 मलैे फूलबारी र बगैंचा बनाएँ। मलैे सबै िकिसमका
फलहरूको रूख रोपें। 6 मलैे आफ्नो लािग पानीको तलाऊ बनाएँ अिन फे र ती
तलाऊको पानीलाई बडन लागकेा मरेा रूखहरूमा हाल्ने काममा लगाएँ। 7 मलैे
नोकर-नोकन हरू िकनें। घरमा जन्मकेा नोकर-नोकन हरू त छदँै िथए। म ठूला-
ठूला कुराहरूको मा लक बनें। मिसत बथानका-बथान गाई-गोरू र भडेा बा ाहरू
िथए। यरूशलमेमा अिघ भएका राजाहरूको भन्दा मसगं धरैे चीजहरू िथए।

8 मलैे आफ्नो लािग सनु चाँिद जम्मा गरें। मलैे अरू राजाहरू र ितनीहरूका
दशेहरूबाट पिन धन-दौलत जम्मा गरें। म िसत थु ै नाच्न-ेगाउने ी-परुूषहरू िथए।

9 म िसत चािहएका जित सबै कुरा िथए। म खबु धनी र महान भएँ। म भन्दा
अिघ यरूशलमेमा जो रहन्थे ती भन्दा पिन महान िथएँ। मरेो ब ु ले सधैं मरेो सहायता
गन गदर्थ्यो। 10 मरेा आखाँले जे दखे्थे र चाहन्थें ितनीहरूलाई मलैे ा गरें। म जे
गथ,ं मरेो मन सधैं त्यसले सन्न हुन्थ्यो र त्यो सन्नता मरेो कठोर प र मको फल
िथयो।

11 मलैे गरेका सबै कुराहरूमा नजर लगाएँ अिन आफूले गरेका क ठन
प र मको बारेमा िवचार गदार् मलाई लाग्यो त्यो सब समयको बरबादी मा िथयो।
यो हावालाई समाउने चे ा गरे जस्तो मा िथयो। मािनसहरूले ितनीहरूको जीवनमा
गरेको क ठन प र मबाट केही गनर् सक्दनै।

यसको उ र ब ु हुनसक्छ
12 मलैे ब ु पागलपन र मखूर्ता के रहछेन ्सो हनेर् िनणर्य गरें, जब एउटा राजाले

अक राजाको ठाउँ लन्छ भन,े त्यहाँ केही पिन नयाँ कुराहरू नयाँ राजाको िन म्त
गनछैन, िकनभने यो पिहले नै ग रसकेको हुन्छ। 13 मलैे बझुें मखूर्ता भन्दा ब ु
त्यि नै उ म हो त्यित अधँ्यारो भन्दा उज्यालो उ म हो। 14 यो त्यस्तै हो जस्तो
एक ब ु मान मािनस, त्यो कहाँ जाँदछै, त्यो हनेर्लाई आफ्ना आखाँले जस्तै उसको
ब ु ले हछेर्। तर एउटा मखूर् मािनस अध्याँरामा िहड ्ंने मािनस जस्तै हो।
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मलैे यो पिन दखेकेो छु िक मखूर् र ब ु मान दवुकैा अन्त्य एकै कारले भएको
छ। अन्तमा दबुै मतृ्यकुो मखुमा पदर्छन।् 15 मलैे आफ्नो मनमा सोचें, “कुनै मखूर्
मािनसलाई जे प रआउँछ त्यो मलाई पिन प रआउँनछे भने यित ब ु मान बन्नाको
लािग यित क ठन प र म मलैे िकन गरें?” मलैे आफैलाई भनें, “ब ु मान बन्न ु
पिन बकेार रहछे।” 16ब ु मान मािनस र मखूर् मािनस दवुै मन नै छ। र मािनसहरूले
सधँ ै न ब ु मानलाई सम्झन्छन ्न कुनै मखूर्लाई नै ितनीहरूले ज-ेजित गरेका िथए,
पिछ मािनसहरूले भलू्छन।् यसरी ब ु मान मािनस र मखूर् मािनस वास्तवमा एउटै
जस्तो रहछे।

के जीवनमा साँचो आनन्द होला?
17 यस कारणले मलाई जीवनिसत िघन लाग्छ। जीवनमा जो जित छ सब थर्

छ, भन्ने िवचारले म खन्न भएँ। यो हावालाई प न खोज्न ु जस्तै हो।
18 मलैे जनु क ठन प र म गरें, त्यसलाई िघनाउँन थाल।े मलैे दखेें, म पिछ

बाँच्नहेरूले मरेो क ठन प र मको फल पाउछँन।् म त ती वस्तहुरू लएर जाँिदन।
19 जनु कुराहरूका लािग मलैे यित मन लगाई प र म गरें ती सब मािथ अरूकै
अिधकार हुनछे र म यो पिन जा न्दन िक त्यो अिधकार जमाउने मािनस ब ु मान
हुन्छ िक मखूर्। तर यी सब पिन त थर् नै रहछेन।्

20 यसकारण मलैे जे जित क ठन प र महरू गरेको िथएँ, ती सबलाई सोचरे म
दखुीत भएँ। 21 एउटा मािनसले आफ्नो ब ु , आफ्नो ज्ञान र आफ्नो चतयुार्ईंलाई
काममा लाएर कठोर प र म गदर्छ। तर त्यो मािनस मदर्छ र जनु कुराको लािग
उसले त्यितको प र म गय त्यो कुनै अकले पाउछँ। त्यो पाउनलेे ती कुराहरूको
लािग कुनै काम त गरेको िथएन, र पिन उसलाई ती सब हात पन छ। यसले मलाई
ठूलो दखु लाग्छ। यो न्याय पणूर् कुरो होइन। यो िववके पणूर् कुरो पिन होइन।

22 आफ्नो सारा जीवनमा त्यितको प र म गरेर उसले आ खरमा के पाउछँ?
23 सारा जीवनमा प र म गय तर पीडा र िनराशा बाहके उसको हातमा केही पन
होइन। रातको समयमा पिन मािनसको मनले िव ाम पाउदँनै यी सब पिन थर्को
हुन।्

24-25 जीवनको आनन्द जित मलैे लएको छु त्यित आनन्द लन कोिशश गन
कोही अरू होला? छैन। मलैे जनु ज्ञान पाँए त्यो यही हो यिद कसलैे रा ो भन्दा
रा ो नै गनर्सक्छ िक खान,ु िपउन ु र आफूले गन ुर् पन काममा आनन्द लन।ु मलैे
यो पिन बझुें िक सब परमे रबाटै ा हुन्छन। 26 यिद कसलैे परमे रलाइ सन्न
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गरे परमे रले उसलाई ज्ञान, ब ु र आनन्द िदनहुुन्छ। तर जसले उहाँलाई खन्न
पाछर्न, त्यो त खाली वस्तहुरू थपुान र त्यसलाई बोक्ने काम मा गदर्छ। परमे रले
खराब मािनसहरूबाट लएर असल मािनसहरूलाई िदनहुुन्छ। यसकारण यी सब
काम थर् छन।् यो पिन हावालाई प ने काम जस्तो मा हो।

3
एउटा समय हुन्छ

1 त्यके कुराको लािग एउटा उिचत समय छ र यो पथृ्वीमा त्यके कुराको
सही समयमा हुन्छ।
2 जन्म लने एउटा िन त समय छ,

र मतृ्यकुो पिन।
रूख रोप्ने एउटा समय हुन्छ,

अिन त्यसलाई उखले्ने एउटा समय छ।
3 त्यहाँ मान एउटा समय छ,

िनको पान एउटा समय,
भत्काउने एउटा समय छ,

बनाउने एउटा समय।
4 कराउने र रूने एउटा समय हुन्छ,

अिन हाँ े र आनन्द गन एउटा समय हुन्छ।
शोक मनाउने एउटा समय छ,

र नाच्ने र गाउने एउटा समय हुन्छ।
5 एक समय हुन्छ ढुङ्गा फ्याँक्न,े

एक समय हुन्छ ढुङ्गा थपुान।
कसलैाई अगंालोमा हाल्ने एक समय हुन्छ,

त्यसै छोिडिदने एउटा समय हुन्छ।
6 कुनै चीज खोज्ने एक समय हुन्छ,

हराओस ्भन्ने एकसमय हुन्छ,
कतै फा ल िदने एक समय हुन्छ,

र रा े एक समय हुन्छ।
7 त्यहाँ लगुा च्या े एउटा समय छ,
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र लगुा िसलाउने एउटा समय।
त्यहाँ एउटा चपुचाप रहने समय छ,

बोल्ने एउटा समय छ।
8 एक समय हुन्छ माया गन,

एक समय हुन्छ घणृा गन,
एक समय हुन्छ झगडा गन

र एक समय हुन्छ मले-िमलाप गन।

परमे र आफ्नो ससंारलाई िनयन् ण गन ुर्हुन्छ
9 के मािनसले आफ्नो कठोर प र मबाट वास्तवमा केही पाउछँ? 10 मलैे त्यो

कठोर प र म दखेकेो छु जनु परमे रले हामीलाई गनर्को लािग िदन ु भएको छ।
11 परमे रले मािनसहरूको हृदयमा िबतकेो समय र आउने समयको चतेना रा ख
िदनभुएको छ। तर परमे रले के गन ुर्हुन्छ ती कुराहरू हामी पणूर्रूपले किहल्यै बझु्न
सक्दनैौं। तर पिन परमे रले हरेक कुरा उिचत र उपय ु समयमा गन ुर्हुन्छ।

12 मलैे बझुें िक मािनसहरूको िन म्त सबभैन्दा उ म कुरो यही हो, उसको
जीवनमा आनन्द लन ु र असल गन ुर् हो। 13 परमे र चाहनहुुन्छ िक त्यके
मािनसले खाओस,् िपयोस ् र आफ्नो काममा आनन्द लइरहोस।् यी कुराहरू
परमे रबाट पाइएको उपहार हुन।्

14 म जान्दछु परमे रले जे घ टत गन ुर्हुन्छ त्यो सदा घट्छ न।ै मािनसले
परमे रको कामलाई एक रित बडाउन पिन सक्दनैन ् र एक रित घटाउन पिन
सक्दनैन।् परमे रले यस्तो यसकारण गन ुर्भयो िक मािनसहरूले उहाँको आदर
गरून।् 15 जनु अिहले भइरहकेो छ त्यो पिहले पिन भएकै हो। भिवष्यमा के हुनछे
त्यो पिहले पिन भएकै िथयो। जे हुन गयो परमे रले त्यसको लखेा लनहुुन्छ।

16 यस जीवनमा मलैे यी कुराहरू पिन दखेकेो छु, िक न्यायालय जहाँ न्याय
र भलाई हुनपुछर्, तर त्यहाँ आज खराब मा पाइन्छ। 17 यसकारण मलैे आफ्नो
मनमा भनें, “त्यहाँ हरेक कुरा अिन हरेक कायर्को िन म्त सही समय छ। परमे रले
भलो मािनस र खराब मािनसको न्याय गन ुर् नै हुन्छ।”

के मािनसहरू पशु जस्ता नै छन?्
18मलैे मािनसहरूको िवषयमा सोचें अिन आफैं लाई भनें, “परमे र चाहनहुुन्छ

िक मािनसहरू आफूले आफूलाई त्यही रूपमा दखेोस ् जनु रूपमा ितनीहरूले त्यो
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पशहुरूलाई दखे्दछन।् 19 के एउटा मािनस पशु भन्दा उ म छ? छैन! िकन? िकन
िक हर कुरो थर् छ। मािनस तथा पशहुरू एउटै तरीकामा मछर्न।् ितनीहरू पथृ्वीमा
आउँछन ् पथृ्वीमा नै शषे हुन्छन।् 20 मािनसहरू र पशहुरूको दहेको अन्त एकै
कारले हुन्छ। ितनीहरू माटोवाट आएका हुन ्अिन माटोमा नै िमल्छन। 21कसले

जान्दछ िक मािनसको आत्मालाई के हुन्छ? कसले जान्दछ मािनसहरूको आत्मा
परमे र कहाँ जान्छ अिन पशहुरूको आत्मा तल जमीनिभ जान्छ?”

22 यसकारण मलैे बझुें िक मािनसले गन ुर् पन सब भन्दा असल काम हो आफ्नो
काममा आनन्द उपभोग गन ुर्। एकजना मािनसलाई भिवष्यमा के हुनवेाला छ
दखेाउन स ै न।

4
के म रजान ु रा ो हो?

1 मलैे फे र यो पिन बझुे िक कसै िसत नरा ो ब्याहावार ग रन्छ। मलैे उसको
आसँ ु दखेकेो छु र फे र यो पिन दखेकेो छु िक ती दखुीहरूलाई सान्तवना सम्म
िदने पिन कोही हुदँनै। मलैे बझुकेो छु, कठोर मािनसहरू िसत सम्पणूर् श हुन्छ, र
ितनीहरूले जसलाई क्षित पयुार्उँछन ्उनीहरूलाई ढाडस िदने कोही पिन हुदँनै। 2 म
यो िनणयर्मा पगुें िक ती जो म रसकेकाहरू छन ् ितनीहरू अझै बाँिचरहनहेरू भन्दा
असल छन।् 3 अझ यो भन्दा असल जो अिहलसेम्म जन्मकेो छैनन ् ितनीहरूलाई
छ। िकन? िकनभन,े ितनीहरूले यस ससंारको खराबी दखेकेा छैनन।्

यित कठोर प र म िकन?
4 मलैे फे र सोचें, “मािनसहरू यित कठोर प र म िकन गछर्न।्” मलैे बझुें

मािनस सफल हुनालाई र अरूहरू भन्दा ठूलो बन्नालाई प र म ग ररहन्छन।् यस्तो
कोिशश यसकारण ग रन्छ िक मािनस इष्यार्ल ुहुन्छन।् आफ्नोमा जित छ,अरूकोमा
त्यो भन्दा धरे नहोस ् भन्ने उनीहरू चाँहन्छन।् यी सब अथर्हीन कुराहरू हुन।् यो
हावालाई प न ु जस्तो हो।

5 कित मािनस भन्छन,् हात बाँधरे बिसरहन ु केही नगन ुर् मखूर्ता हो। यिद ितमी
काम गदनौ भने भोकै मछ । 6 धरैे भन्दा धरैे पाउनँ हावाको पिछ झगडा गद भाग्न ु
भन्दा ित ो हातमा जे छ यसमा सन्तोषजनक भएर ब ु असल हो।

7 फे र मलैे अक पिन एउटा कुरो दखेकेा छु जसको कुनै अथर् छैन: 8 एउटा
मािनस सन्तानहीन हुन सक्छ। हुनसक्छ उसको कुनै छोरो वा यहाँसम्म िक कुनै
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दाज्य-ूभाइ पिन छैनन ् तर पिन त्यो मािनसले कठोर भन्दा कठोर प र म गनर्मा
लािगरहकेो हुन्छ र जे जित उिसत छ त्यितबाट ऊ किहल्यै सन्त ु हुदँनै। तब म
पिन यित कठोर महेनत िकन गदछु? म आफैं पिन यस जीवनको आनन्द िकन
लिंदन। अब हरे यो पिन एउटा दखुको र थर् कै कुरो हो।

िम र प रवारबाट श पाइन्छ
9 एक जना भन्दा दइुजना मािनस रा ो हो। जब दइु जना िमलरे सगँै काम गछर्न ्

भने जनु काम गछर्न ्त्यसमा अिधक लाभ पाउदँछन।्
10 यिद एक जना लडे अकार्ले उठाउँदछ। तर कसकैो लािग पिन एक्लो रहन

रा ो होइन, िकनिक जब त्यो लडछ उसलाई सहायता गन त्यहाँ कोही अक हुने
छैन।

11यिद दइुजना एक साथ सतुे त्यहाँ तातो हुनछे, तर एक्लो स ु े मािनस ताितदंनै।
12 एक्लो मािनसलाई श लुे हराउनँ सक्छ, तर त्यही श लुे दइुजनालाई हराउनँ

सक्दनै, अिन तीन जनाको श त अझै धरैे हुदँछ। ती एउटा यस्तो डोरी जस्तो
हुन्छन,् जो तीन पोयाले बा टएको हुन्छ। त्यसलाई चुडँाउन क ठन पछर्।

मािनस शासक र िस ध्द
13 एक जना गरीब तर ब ु मान यवुा शासक, एउटा ब ृ तथा मखूर् राजाभन्दा

असल हुन्छ। त्यो ब ृ राजाले चतेाउनीहरूमा ध्यानै िददंनै। 14 हुन सक्छ त्यो यवुा
शासक त्यस राज्यमा गरीब भएर जन्मकेो होस ्र हुनसक्छ ऊ जलेबाट छुटेर दशेमा
शासन गनर् आएको होस।् 15 तर मलैे यस जीवनमा दखेकेो छु र जान्दछु, मािनसहरू
त्यस दो ा यवुा शासकलाई नै मान्ने छन ् र उही नयाँ राजा बन्ने छ। 16 धरैे जना
त्यस यवुकका पिछ लाग्नछेन।् तर पिछ गएर ती मािनसहरूले उसलाई पिन मन
पराउने छैनन ्र यी सब पिन थ हुन।् यो पिन त्यही हावालाई प ने यास जस्तै
हो।

5
भाकल गनर्मा होिशयार

1 परमे रको उपासना गनर् जाँदा खबुै होिशयार होऊ। अज्ञानीहरूले जस्तो
परमे रलाई बली चढाउन ु भन्दा उनको आज्ञा मान्न ु धरैे रा ो हो अज्ञानीहरू ाय
खराब काम गन गछर्न ्र के गदछन ्त्यो पिन जान्दनैन।् 2 परमे रिसत ितज्ञा गन
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बलेामा होिशयार होऊ। परमे रिसत ितज्ञाहरू गनर्मा हतार नगर। परमे र स्वगर्मा
हुनहुुन्छ र ितमी पथृ्वीमा छौ। यसकारण ितमीले परमे रसगं एकदमै कम बोल्न ु
पछर्। यो उखान साँचो छ:
3 धरैे िचन्ता गनार्ले खराब सपना दे खन्छ,

र धरैे बोल्नाले मखूर् कुरा उब्जन्छ।

4यिद ितमीले परमे रसगं कुनै कुराको ितज्ञा गछ भने परुा गनर्मा िदलो नगर।
परमे र मखूर् मािनसहरूसगं खशुी हुनहुुन्न। ितमीले परमे रलाई जनु कुरो चढाउँने
ितज्ञा गरेका छौ त्यो चढाऊ। 5 बरू कुनै भाकलै नगन ुर् रा ो हो तर भाकल गरेर परूा

नगन ुर् रा ो होइन। 6यसथर् ित ो आफ्नै शब्दहरूले आफैं लाई पापमा पतन नगराओस ्
पजूाहारीलाई* नभन, “मलैे जे कुरा भनें त्यसको अथर् यो होइन!” ितमीले यसो
गय भने परमे र ित ा शब्दहरूमा रसाउनहुुनछे, जनु कुराको िन म्त ितमीले कमर्
गरेका छौ ती सबै न पा रिदन ु हुनछे। 7 धरैे सपनाहरू दे ाले र शखेी गनार्ले

थर्को कुराहरूमा डोयार्उछँ। ितमीले परमे रलाई आदर गन ुर्पछर्।
त्यके शासकको मािथ शासक हुन्छन ्

8 कितपय दशेहरूमा ितमीले यस्ता दीन-हीन मािनसहरू दखे्छौ जसलाई कठोर
महेनत गनर् वाध्य ग रन्छ। ितमी बझु्न सक्छौ िक गरीबहरू ित यस्तो वहार
रा ो होइन। यो गरीबहरूको अिधकारको िवरू ठह रन्छ। तर अचम्म नमान। जो
शासकले ती मािनसहरूलाई काम गनर् वाध्य तलु्याउछँन ् ितनलाई वाध्य तलु्याउने
अक शासक पिन हुन्छन।् अिन अझै अक एक शासक पिन हुन्छ, जसले यी दवुै
शासकहरूलाई काम गनर् वाध्य गराउँछन।् 9 यित हुदँाहुदँ ै पिन कुनै खतेी गनर् योग्य
भिूममा एउटा राजा हुन ु दशेको िन म्त लाभदायक हो। राजा पिन अन्तमा एउटा दास
नै हो।

धनले आनन्द िकन्न सिकंदनै
10 जसले धनलाई मे गछर् त्यो आफूिसत भएको धनले किहल्यै सन्त ु हुदँनै।

जसले धनलाई मे गछर्, धरैे भन्दा धरैे धन ा गरे पिन उसको मन किहल्यै
अघाउँदनै। यसकारण धन पिन थ हो।
* 5:6: “ ” “ ”

“ ”
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11 कसिैसत जित धरैे धन हुन्छ, उसलाई खचर् गनर्को िन म्त त्यित नै धरैे
साथीहरू हुन्छन।् यसकारण त्यस धनी मािनसलाई वास्तवमा ा केही हुने होइन।्
उसले आफ्नो धनलाई मा हे रब सक्छ।

12जसले सारा िदन कडा महेनत गछर्,ऊ घर गएर चनै साथ सु सक्छ। उसलाई
खान कम छ िक धरैे छ केही खाँचो पदन। तर धनी मािनस आफ्नो धनको िचन्तामा
नै डुिबरहन्छ र सु सम्म पिन सक्दनै।्

13 मलैे यस जीवनमा धरैे दखुको कुरो घटेको दखेकेो छु। मािनसले भिवष्यको
लािग धन सञ्चय गछर्न ्तर त्यसले नोक्सानी पयुार्उछँ। 14अिन केही नरा ो घटना
घट्छ र उसको सबै कुरा जान्छ र त्यस मािनसिसत आफ्नो छोरालाई िदने पिन केही
रहदँनै।

15 एक मािनस आफ्नो आमाको गभर्बाट खाली हात आउँछ। जब त्यस
मािनसको मतृ्य ु हुनँ्छ, उ आफूिसत केही न लई सबै कुरा यही छोडरे जाँदछ।
सम्पि थपुानर् उसले कठोर प र म गदर्छ तर जब मछर् उ आफूिसत केही लएर
जान सक्दनै। 16 यो बडा दखुको कुरो हो। यस ससंारलाई उसले त्यसरी नै छोड्न ु
पछर् जसरी उ आएको िथयो। यसकारण “हावालाई प ने कोिशश गनार्ले के पाउन
सक्छ”? 17 उसले यिद केही पाँउछ भने त्यो हो दखु र शोकले भरेको िदन, त्यसलैे
आ खरमा ऊ हताश, रोगी र रसाहा बन्दछ।

आफ्नो जीवनको कमर्मा रमाऊ
18 मलैे त यो दखेें िक मािनसले जे गनर् सक्छ त्यो सबभैन्दा असल रहछे खान,

िपऊन र जनु काम उसले यस धत मा आफ्नो छोटो जीवनमा गछर् त्यसमा आनन्द
लन्छ। परमे रले ियनै केही िदनहरू िदनभुएको छ बस ्यिह ित ो र उसको हो।
19 यिद परमे रले कसलैाई धन, सम्पि र ती कुराहरूको आनन्द लने श

िदनभुएको छ भने उसले ितनको आनन्द लन पछर्। आफूिसत जे जस्तो छ त्यसलाई
स्वीकार गन ुर्पछर् र परमे रबाट उपहार स्वरूप पाएको आफ्नो काममा आनन्द
मनाउन ु पछर्। 20 यसो भए त्यस्ता मािनसले किहल्ये पिन जीवन छोटो छ भनी
सोच्दनै। िकन िक परमे रले त्यस्तालाई त्यस्तै काममा लगाई रा हुुन्छ, जनु काम
गनर्मा उसको रूिच हुदँछ।

6
धनबाट सन्नता पाइँदनै
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1 मलैे जीवनमा अक कुरो पिन दखेकेोछु जनु उिचत होइन। धरैे मािनसहरूले
यसको अनभुव गरेका छन।् 2 त्यस मािनसिसत चाँिहदंो कुराहरू हुन्छन ् र जित
चाहन्छ त्यो पिन पाउदँछ। तर परमे रले उसलाई ती कुराहरूको भोग गनर् िदनहुुन्न।
कोही अक आइपगु्छ र ती सबै थोकहरू खोसरे लजैान्छ। यो खबुै खराब र थर्
कुरो हो।

3 एकजना मािनस लामो समयसम्म बाच्छ अिन उसका एक सय नानीहरू
हुन्छन।् तर यिद त्यो मािनस ती असल कुराहरूिसत सन्त ु नभए अिन उसको
मतृ्यपुिछ उसलाई सम्झना गन कोही नभए, म त भन्छु िक त्यस मािनस भन्दा तहुकेो
बालकको भाग्य असल हुन्छ। 4 त्यस बालकलाई कुनै नाम निदई उसलाई एउटा
अधँ्यारो खाडलमा पु रन्छ। 5 त्यसता बालकले किहल्यै सयूर् दखे्दनै र केही कुरो
पनी जान्दनै। तर त्यस मािनसको भाग्य! जसलाई परमे रले िदएका कुराहरूको
आनन्द किहल्यै लएन। त्योभन्दा त त्यस बालकले बडी चनै र शा न्त पाउदँछ।
6 त्यस्ता मािनसहरू दईु हजार वषर् बाँच्न सक्छन तर यिद ितनीहरूले जीवनमा
आनन्द लन नसके, त्यो रा ो हो र हरेक मािनस अन्तमा त्यही ठाउँमा जान्छ।

7 एउटा मािनसले िनरन्तर काम ग रनै रहन्छ िकन? िकन िक उसलाई आफ्नो
इच्छा परूा गन ुर् छ। तर उ सन्त ु चाँिह किहल्यै हुदँनै। 8 यस कारले एक ब ु मान
मािनस पिन एक मखूर् मािनस भन्दा धरैे रा ो होइन। यस्तो दीन-हीन मनषु्य हुनमुा
पिन के फायदा हुनसक्छ? 9 एकोहोरो लािग रहनमुाभन्दा आफूिसत जो छ त्यसमैा
सन्तोष हुन ु रा ो हो। सधैं धरैे खोिजरहन ु थर् हो। यो पिन हावालाई प डन खोज्न ु
जस्तै हो।

10-11 जे जित भइरहकेो छ त्यो भतूकालमा नै वणर्न ग रसकेको छ कोही,
मािनसहरूले ितनीहरू भन्दा ब लयोलाई िवरोध गनर् सक्दनै। यसकारण ज्यादा बोल्न ु

थर् हो।
12कसले जान्दछ मनषु्यको छोटो जीवनमा उसको लािग यस भिूममा सबभैन्दा

रा ो के छ? उसको जीवन त छायाँ जस्तो हराइ हाल्छ। यस ससंारमा भोली के
हुन्छ भनी कुनै मािनसले भन्नसक्दनै।

7
ब ु र िशक्षाको सचूी

1 एउटा असल नाम हुन ु सगु न्धत अ र भन्दा रा ो हो।
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मतृ्य ु िदवस जन्म िदन भन्दा उ म हो।
2 भोजको घरमा जान ु भन्दा मलामी जान ु असल हो।

िकनिक सबै एक िदन मन पछर्,
अिन हरेक जीिवत ाणीले यो सम्झन ु पछर्।

3 हाँसो भन्दा शोक र सतुार् रा ो हो,
िकनिक जब हा ो अनहुारमा िवषाद छाँउछ तब हा ो हृदय कञ्चन बन्छ।

4 ज्ञानीले सधें मतृ्यबुारे सोंच्छ
तर मखूर्ले रमाइला िदनहरू सम्झन्छ।

5 मखूर्बाट शांिसत हुनभुन्दा
ज्ञानीबाट िन न्दत हुन ु धरैे रा ो।

6 मखूर्हरूको हाँसो त बकेार हुन्छ,
काँढाको आगो बालरे भाँडा तताए जस्तो हो।

काँढाको आगो िछ ै बल्छ,
तर भाँडा तात्दनै।

7 घसुले ज्ञानी मािनस हुन्छ,
अिन पसैाको उपहारले
उसको हृदयलाई िबगा रिदन्छ।

8 शरुू गरेको भन्दा
अन्त गरेकै रा ोहो

अहकंारी को अधीनमा ब भुन्दा
न र धीरज भएकै रा ो।

9 िछटै रीसाउने नगर,
िकनिक रीसाहा बन्न ु मखूर्ता हो।

10 नभन, “िबतकेा िदनहरूमा के भयो।
तब चीजहरू अझ रा ा िथए।”
यस्तो गन ुर् ज्ञानको कुरो होइन।

11 जसरी धनी हुन ु रा ो हो त्यसरी नै ज्ञान हुन ु पिन रा ो हो। िववके ती जो
कोही जीउनहेरूको िन म्त े ता हो। 12 धनी हुन ु भन्दा ज्ञानी हुन ु रा ो हो। जीउदँो
मािनसको लािग ज्ञान लाभदायक हो।
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13 परमे र ारा सिृजत वस्तहुरू हरे। यिद परमे रले केही कुरा बाङ्गो बनाउन ु
भएको छ भने ितमीले त्यसलाई सोझो बनाउन सक्ने छैनौ। 14जब जीवन उ म छ
भने त्यसबाट आनन्द लऊे। तर जीवन क ठन छ भने याद गर परमे रले हामीलाई
क ठन समय पिन िदन्छन ्र असल समय पिन िदन्छन।् अिन भो ल के हुन्छ त्यो
कसलैे जान्दनै।

मािनस साँच्चै असल हुदँनैन ्
15आफ्नो छोटो जीवनमा मलैे सबथैोक दखेकेो छु। मलैे दखेकेो छु रा ा मािनस

उमरेमा नै मछर्न ्र मलैे दखेकेो छु द ु मािनस लामो आय ुबाँच्छन।् 16-17यसकारण
आफैलाई िकन माछ ? साहै रा ो पिन नबन। साहै खराब पिन नबन। अिन सा ै
ब ु मानी पिन नबन, सा ै मखूर् पिन नबन। समय नपगुी िकन मछ ?

18 अ लकित यस्तो बन, अ लकित उस्तो। परमे रका अनयुायीहरूले पिन
केही रा ो काम गछर्न ्केही नरा ो। 19-20 ज्ञानले मािनसलाई श िदन्छ, एउटा
ज्ञानी मािनस शहरिभ दशजना शासकहरू भन्दा श शाली हुन्छ। वास्तवमा यस
ससंारमा कोही असल मािनस छैन जसले असल कुरा मा गछर् र द ु काम किहले
गदन।

21 मािनसहरूले भनकेा सबै कुरा नसनु ित ो आफ्नै नोकरले पिन ितमी बारे
नरा ो कुरा गनर्सक्छ। 22 अिन ितमी जान्दछौ, ितमी आफैले पिन अरूहरूका
बारेमा नरा ो कुरा गरेका छौ।

23 यी सबै कुराको बारेमा मलैे आफ्नो ब ु र िवचार लगाएँ। म साँ च्चकै
ब ु मान बन्न खोजें तर त्यो असभ्भव िथयो। 24 िकन म बझु्न स क्दन आ खर
कुरो त्यही छ। जस्तो त्यो छ! कसलैाई पिन यो बझु्न क ठन छ। 25 साँचो ज्ञान
पाउन मलैे ठूलो प र म र गिहरो अध्ययन गरें, हरेक कुराको कारण प ो लाउने
चे ा गरें तर मलैे जानें के?

मलैे यितनै जाने िक द ु बन्न ु मखूर्ता हो र मखूर् वहार गन ुर् पागलपन हो।
26मलैे यो पिन दखेे िक कितपय ीहरू धराप जस्तै खतरनाक हुन्छन।् ितनका हृदय
जाल जस्ता र ितनका पाखरुा साङ्गला जस्ता हुन्छन।् त्यस्ता ीहरूका फन्दामा
पन ुर्भन्दा मन ुर् िनको। परमे रका अनयुायी त्यस्ता ीहरूदे ख भाग्छन।् तर पापी
ितनको फन्दामा पछर्।
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27-28 उपदशेक भन्छन,् “मलैे यी सब हरू एक साथ राखें अिन ितनीहरूको
उ र खोजी गरें। उ र अझै खोिजरहकेोछु तर यित चाँिह जाने िक हजारमा एकजना
साँचो परुूष मलैे पाएँ, तर साँचो नारी एउटै पिन पाइँन।

29 “अक एउटा कुरो पिन बझुें परमे रले मनषु्यलाई रा ो बनाउन ु भएको
िथयो। तर मािनसहरू आफैले अनकेौं छलहरू बनाए।”

8
ब ु र श

1 ज्ञानी मािनस जस्तो को छ? कसले वस्तहुरूको अथर् लगाउन ु सक्छ? ज्ञानले
िच न्तत अनहुारलाई खशुीमा बदल्न सक्छ।

2 म भन्छु, ितमीले सधैं राजाको आज्ञा पालन गन ुर्पछर्। िकनिक ितमीले
परमे रलाई त्यसो गन वचन िदएका छौ। 3 यस िवषयमा िच न्तत नहोऊ। जब
उहाँले ितमीलाई पठाउन ु हुन्छ उहाँलाई छोिडदऊे। मामला मन नपन भए पिन िढलो
नगर, िकनिक राजाले उसको इच्छानसुार आज्ञा गन ुर्हुन्छ। 4 आज्ञा िदन ु राजाको
अिधकार हो। अिन यसो गर, उसो गर भनरे उनलाई कसलैे भन्न सक्दनै। 5 राजाको
आज्ञा पालन जसले गछर् उ सरुिक्षत रहन्छ। तर ब ु मानीले यसो गदार् उिचत समय
जान्दछ, अिन उिचत कुरो किहले गन त्यो पिन जान्दछ।

6 त्यहाँ धरैे क हरू भए तापिन मािनसिसत त्यके कुरा गन सही समय र सही
मागर् छ। 7 उसलाई थाहा हुदनै भिवष्यमा के हुने हो, िकन िक भिवष्यमा के हुने हो
उसलाई कसलैे भन्न सक्दनै।

8 कसलैे पिन हावालाई आज्ञा िदन अथवा िनय न् त गनर् सक्दनै, आफ्नो मतृ्य ु
रोक्ने श कसकैो छैन। य ु को समयमा एउटा िसपाहीलाई आफ्नो ठाउँ छोडरे
आफूले भनकेो ठाँउमा जाने स्वतन् हुदँनै। त्यसरी नै यिद कसलैे पापहरू गछर् भने
त्यो पापले उसलाई रक्षा गनर् स ै न।

9 मलैे यी सब कुराहरू दखेें। यस ससंारमा घट्ने सब कुराको बारेमा मलैे खबुै
ग म्भरता पवूर्क सोचें र दखेें िक मािनस अरूमािथ शासन गन श पाउन सदा
सघंषर् ग ररहन्छन ्र मािनसलाई क िदइरहन्छन।्

10मलैे द ु मािनसहरूको सिज-सजाउ र िवशाल शवया ा दखेें। दहे दफन-ि या
पिछ घर फकर् न लागकेा मलामीहरूले त्यस द ु मािनसको गणुगान गरेको पिन सनुें।
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यस्तो त्यसै शहरमा हुनगेछर्, जहाँ त्यस द ु मािनसले धरैे िकिसमको खराब कामहरू
गरेको हुनछन।् त्यो पिन अथर्हीन नै हो।

न्याय, परुस्कार र दण्ड
11 किहले काहीं मािनसहरूले खराब काम गछर्न ्त्यसको लािग उसलाई चाँडै

दण्ड िदइँदनै। ितनले िवस्तारै-िवस्तारै दण्ड पाउदँै जान्छन।् त्यसलैे गदार् अरूहरू
पिन खराब काम गनर् िह च्कचाउदँनैन।्

12 एउटा पापीले सयौं पाप-कमर् गरोस ्उसको आय ु पिन लामै होस।् तर म यो
जान्दछु, परमे रको सम्मान गन ुर् असल हो। 13 खराब मािनसहरूले परमे रको
सम्मान गदनन।् त्यसलैे त्यस्ता मािनसहरूले वास्तवमा रा ो कुराहरू पाउदँनैन।्
त्यस्ता कुकम हरू लामो समय सम्म बाँच्दनैन।् घाम अस्ताउने समयको छाया झैं
लामो हुदँनै।

14 यो धत मा अक कुरो पिन छ जनु म ठक ठा न्दन।ँ द ु मािनसलाई द ु
कुराहरूनै घट्न ु पथ्य अिन असल मािनसलाई असल कुरान।ै तर किहले काहीं
असल मािनसलाई द ु कुराहरू घट्छ, र द ु मािनसलाई असल कुराहरू। यो गल्ती
भएको जस्तो लाग्छ। 15यसकैारण मलैे िन य गरें जीवनको आनन्द लन ुसबभैन्दा
महत्वपणूर् कुरो रहछे। िकन? िकनिक यस जीवनमा एउटा मािनसले सबभन्दा रा ो
काम गनर्सक्छ, त्यो हो खान,ु िपउन ु र जीवनको आनन्द लन।ु यसले कमसकेम
मािनसलाई यस भिूम उसको जीवन कालमा परमे रले गन ुर् भनी जो कठीन काम
िदनभुएको छ त्यसको आनन्द लनामा सहायता िमल्छ।

परमे रका सबै काम हामी बझु्न सक्दनैौं
16 यस जीवनमा मािनसहरूले गरेका काम मलैे ध्यान पवूर्क अध्यान गरें। मलैे

दखेें मािनसहरू अित नै स्त छन।् ती रात िदन काम गछर्न र ाय सतु्दनैन ्पिन।
17 परमे रले गरेका थु ै कामहरू पिन मलैे दखेें। अिन परमे रले जित काम यस
भिुममा गन ुर्भयो त्यो मािनसहरूले बझु्न सक्दनैन।् ितनीहरूले बझु्न जित कोिशश
गरून बझु्दनैन ् कुनै ज्ञानीले परमे रको काम म बझु्छु भने पिन त्यो साँचो होइन।
ती सब कुरा कसलैे बझु्न सक्दनैन।्

9
मतृ्य ु असल हुन्छ?
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1 मलैे यी सबै कुराहरू खबुै ध्यानपवूर्क सोचें र दखेे भला र ज्ञानी मािनसहरूिसत
जे घट्छ अिन जनु काम ितनीहरू गछर्न ् त्यसको िनयन् ण परमे रले गन ुर्हुन्छ।
मािनसहरू जान्दनैन ् िक ितनले मे पाँउछन ् िक घणृा ितनीहरू जान्दनैन ् िक भो ल
के हुन्छ।

2 तर एउटा कुरो यस्तो छ जनु त्यकेमािथ प रआउँछ हामी सबै मछ । मतृ्य ु
असल मािनसलाई पिन आउँछ, द ु मािनसलाई पिन, मतृ्य ु पिव मािनसलाई
पिन आउँछ र जो अपिव छ उसलाई पिन आउँछ। मतृ्य ु ब ल चढाउनलेाई पिन
आउँछ नचढाउनलेाई पिन आउँछ। असल मािनस पिन एउटा पापी जस्तै मदर्छ।
परमे रसगं िवशषे ितज्ञा गन मािनस पिन, ितज्ञा नगन मािनस जस्तै मछर्।

3 यस जीवनमा जित पिन घटना घट्छ त्यसमा सबै भन्दा नरा ो कुरो हो िक
सबकैो अन्त एकै कारले हुन्छ। साथै यो पिन खबुै नरा ो कुरो हो, िक मािनसहरू
सधें खराब र मखूर् िबचारमा डुिबरहन्छन,् अिन त्यस्ता िबचारले मतृ्यिुतर लजैाँन्छ।
4 त्यके जीिवत मािनसले िव ास गछर्न िक:

एउटा मरेको िसहं भन्दा िजउँदो कुकुर असल हो।

5 िजउँदा मािनसहरू जान्दछन ् िक उनीहरू एक िदन मन पछर्। तर मरेकाहरूले
केही जान्दनै ्न। मरेकाहरूले कुनै परुस्कार पिन पाउने होइनन।् मािनसहरूले ितनलाई
भ ू लहाल्छन।् 6 कुनै मािनस मरेपिछ उसको मे, घणृा, ईष्यार् सब समा हुन्छ। मतृ
मािनसले ससंारमा जे सकैु भइरहोस त्यसको कुनै भाग लने होइन। लन सिकञ्जले
जीवनको आनन्द लऊे।

7 अब जाऊ अिन आफ्नो खाना खाऊ र आनन्द मनाऊ। दाखमध खाऊ र
खशु होऊ। ितमीहरूले यित गनर् परमे रबाट अनमुित छ। 8 रा ो लगाउ र ित ो
टाउकोमा, सगु न्धत तले लगाउ। 9 ित ो प ीसगं जीवनको सखु-भोग गर, जसलाई
ितमी मे गछ यो ससंारमा परमे रले ितमीलाई छोटो जीवन िदनभुएकोछ। यो
ित ो भाग हो। यसथर् यस जीवनमा गन ुर्पन काममा आनन्द उपभोग गर। 10 हर
समय गनर्को लािग ितमी िसत काम छ, त्यसलाई ितमी जित रा ोिसत गनर्सक्छौ
गर। िचहानमा त कुनै कामै हुदँनै। त्यहाँ न त िचन्तानै हुन्छ न ज्ञान, न िववके न।ै
अिन मतृ्यकुो त्यस ठाँउमा। हामी सबै त जाँदछैौं।

हामी के पो गनर् सक्छौं र? सौभाग्य या दभुार्ग्य?
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11 यो जीवनमा मलैे त्यो चाँडै दगनुले सधैं दौडमा िजतकेो दखेकेो छैन ्
श शाली सनेाले नै य ु सधैं िजत्दनै, महान ज्ञानी मािनसले आफ्नो कमाई सधैं
खान पाँउदनै, ज्ञानी मािनसले सधैं सम्पि पाँउदनै; अिन िववकेशील मािनसले सधै
शसंा पाउदँनै जनु उसले पाउन ु पथ्य । समय र अवसर त्यकेका िन म्त आउँछ।
12कसलैे जान्दनै, यसपिछ उसलाई के हुन्छ, ऊ त जालमा परेको माछा जस्तौ

हो माछाले जान्दनै उसलाई के हुने हो। ऊ त पाशोमा परेको चरा जस्तौ हो चराले
जान्दनै उसलाई के हुने हो। यस्तो कारले मािनसलाई पिन भाग्यले फसाँउछ जो
उसमािथ अचानक आइपछर्।

िववकेको श
13 मािनसले जीवनमा िववकेपणूर् काम गरेको पिन मलैे दखेकेो छु। अिन त्यो

मलाई खबुै महत्वपणूर् लागकेो छ। 14 एउटा सानो शहर िथयो जहाँ थोरै मािनसहरू
बस्थ।े एक जना ठूला राजाले त्यस शहरमा आ मण गनर् शहरका चारैितर आफ्ना
सनेा तनैात गरे। 15 तर त्यो शहरमा एकजना ज्ञानी मािनस बस्थे उनी गरीब िथए।
आफ्नो शहर बचाउन उनले आफ्नो ज्ञान योग गरे। जब शहरमा आपि टय
मािनसहरूले गरीब मािनसलाई पिन भलु।े 16 तर म अझै पिन भन्छु, बल भन्दा
ब ु े हो। ती मािनसहरूले गरीब मािनसको ज्ञानको बारेमा भलुे अिन उनले
भनकेा कुराहरू सनु्न छोड।े

17 ज्ञानीले शान्तिसत बोलकेा थोरै शब्द
मखूर् शासकले िचच्च्याएको शब्दभन्दा धरैे रा ो।

18 ज्ञान य ु को हात हितयार भन्दा धरैे असल हो।
तर मखूर्ले थ ु ै असल कुराहरूलाई न गदर्छ।

10
1 मरेका थोरै िझगंाले उ म सगुन्धलाई पिन दगुर्न्धपणूर् बनाउदँछन।् यसरी नै

सानो मखूर्ताले सम्पणूर् ब ु र सम्मान न गदर्छ।
2 ज्ञानीको िवचारले उसलाई ठक बाटोमा िहडंाउदँछ। तर मखूर्को िवचारले

उसलाई गलत बाटोमा िहडँाउछँ। 3 मखूर् बाटोमा िहडदाखे र पिन आफ्नो मखूर्ता
दशार्उछँ र हरेकले ऊ मखूर् हो भन्ने कुरा जान्दछन।्
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4 मा लक रसाए भन्दमैा आफ्नो काम नछोड। यिद ितमी शान्त र सहायक
बिनर ौ भने ितमीले ठूला-ठूला गल्तीहरू सधुानर् सक्ने छौ।

5 यहाँ केही िभन्नै कुराहरू पिन छन ्जनु मलैे आफ्नो जीवनमा दखेकेो छु। अिन
यो न्याय सगंत पिन छैन। यो त्यस्तो भलू हो जनु शासकहरूबाट हुन्छ। 6मखूर्हरूलाई
महत्वपणूर् ओहोदा िदइन्छ, जहाँ धनी मािनसहरूले यस्ता काम पाउंछन ्जसको कुनै
महत्व हुदँनै। 7 नोकर बन्न ु पनहरू घोडामा चढरे िहडंकेो पिन दखेकेो छु, जहाँ
शासक बन्न ु पनहरू नोकर जस्ता भई ितनकैा छेउछाऊ पदैलै िहिंडरहकेा हुन्छन।्

हरेक काम जो खमपणूर् हुन्छ
8 आफूले खनकेो खाडलमा आफै पनर् सक्छन। पखार्ल भत्काउनलेाई साँपले

ड पिन सक्छ। 9 ढुङ्गाहरू त्यो मािनसमािथ झन सक्छ जसले त्यसलाई चलाउछँ
अिन जसले रूख काटेर ढाल्छ उसलाई चोट लाग्न सक्छ।

10 तर ब ु ले हर काम सगुम हुनँ्छ। भु े छुरीले काट्न कठीन पछर्। तर कसलैे
छुरीलाई उध्याएर काटे त्यही सिजलो काम हुनँ्छ ज्ञान त्यस्तै हो।

11 लट् ाउन अिघनै साँपले डस्यो भने सपरेालाई केही फाइदा हुदँनै।

12 ज्ञानीका शब्दहरूले शांिसत तलु्याउछँन,्
परन्त ु मखूर्का शब्दहरूले िवनाश गराउँछन।

13 मखूर् मािनसले मखूर्ताबाट कुरा थाल्छ अन्तमा पागल कुरामा टुग्याउदँछ।
14 मखूर्ले धरैे कुराहरू गछर् तर कसलैाई पिन थाहा हुदनै िक भिवष्यमा के घट्छ।
कसलैे पिन भन्न सक्दनै भिवष्यमा हुनवेाला छ।

15 एउटा मखूर् आफ्नै घरको बाटो प ा लाउनमा सा ै ब ु ु बिनन ु सक्छ,
यसथर् जनुकाम गन चे ा गछर् त्यसले उसलाई थिकत बनाउछँ।

कामको मलू्य
16 दशेको िन म्त यो खबुै खराब हो जनु दशेको राजा बालक जस्तो छ। अिन

कुनै दशेको िन म्त पिन उि कै खराब छ यो जहाँको राजा सारा समय खानमैा
स्त रहन्छ। 17 तर जनु दशेको राजा एउटा महान प रवारबाट आएको हुन्छ त्यस
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दशेलाई खबुै असल हुन्छ। अिन भिूमलाई पिन फाइदा हुन्छ जब ती शासकहरूले
ज्यादा खाँदनै अथवा मतवुा हुदँनैन।्

18 यिद कोही कामगनर् अित अल्छी छ भनें
उसको घरमा पानी चिुहन थाल्छ र टाल्दै नटाली सबै छाना झछर्।

19 मािनस भोजनमा आनन्द लन्छन ् अिन दाखरसले जीवन अझै आन न्दत
बनाउछँ। तर धनले नै सबै समस्या सलु्झाउदँछ।

िनन्दा
20 राजाको िनन्दा नगर अिन महानभुाव र सम्पन्न मािनसहरूको बारेमा पिन

िनन्दा नगर। चाहे ितमी आफ्नो घरमा एक्लै िकन नहोऊ, नरा ो कुरै नगर। िकन?
िकन िक कुनै एउटा सानो चरो उडरे गएर ितमीले भनकेा सबै कुरा ितनीहरूलाई
सनुाइदलेा।

11
िनधर्क्क बनी भिवष्यको सामना गर

1 िविभन्न धन्दाहरूका कुराहरूमा पसैा लगाओ िबस्तारै त्यसले फाइदा*
ल्याउछँ।

2 जो कुरा ितमीिसत छ त्यसलाई थु ै काममा लगाऊ। बाँडचडु गर। ितमी
जान्दनैौ यस भिूममा किहले के घटन सक्छ।

3कित कुरा यस्ता छन ्जस बारे ितमी िन न्त रहन सक्छौ। बादल पानीले पणू र्
छ भने धत मा वषार् हुन्छ। एउटा रूख उ रप दिशण प , जता ढले पिन त्यही
तिेसर्रहन्छ।

4 तर कित कुरा यस्ता हुन्छन,् जसको िन म्त िन न्त रहन सक्दनैौ। ितमीले
अवसर छोप्न ु पछर्। कसलैे ठीक मौसम प खर् बसे उसले किहल्यै िबउ छनर् सक्दनै।
अिन कोहीले हर बादल बर्षन्छ नै भनी डराए उसले आफ्नो अन्न उठाउनै सक्दनै।
* 11:1: … , “ित ो रोटी पानी मािथ फ्यािक दऊे
अिन धरैे िदनहरू पिछ यो ितमीले पाउनँे छौ।”
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5 ितमी जान्दनैौ हावा कुन ठाउँमा बहन्छ यस्तै काले ितमी जान्दनैौ कसरी
एउटा आमाको गभर्मा एउटा नानीले सास फेछर्। त्यसरी नै सबै थोकका सजृक
परमे रका कामलाई ितमी जान्दनैौ।†

6 यसकारण िबहानै िबऊ छनर् शरुू गर र साँझमा ित ो काम नरोक। ितमीलाई
थाहा हुदँनै पिहले छरे अथवा पिछ छरेको अथवा दवुै कामहरूमा सफलता पाउछँौ।

7 उज्यालो आनन्दमय हुन्छ, अिन यो जीउनँको लािग असल हो। 8 ित ो आय ु
जितसकैु लामो रहोस,् जीवनको हरेक िदन आनन्द पवूर्क िबताऊ। तर याद राख,
ितमी मछ । अिन जित लामो समय ितमी बाँच्छौ मरे पिछ त्यो भन्दा लामो ित ो
समय िबन्छ त्यके कुरा जे घट्नछे त्यो थर् हुन्छ।

उमरे छदँै परमे रको सवेा गर
9 यसकारण हे यवुा-यवुतीहरू हो जबसम्मा ितमीहरू जवान हुदँै आनन्द मनाऊ।

जो मनले भन्छ त्यही गर। सन्न रहौ। जो ितमीहरूको इच्छा छ त्यही गर। तर
याद राख, ितमीहरूको त्यके कमर् अनसुार परमे रले न्याय गनछन।् 10 रसले
ितमीलाई वशमा नराखोस ्अिन शरीरले पाप गनर् नलगाओस ्िकनभने यवुा अवस्था

थर्को हुन्छ।

12
बढुसेकालको समस्या

1सानै उमरेदे ख आफ्ना सिृ क ार्को स्मरण गर। बढुसेकाल आउन अिघ समय
नै उनलाई सम्झ। उमरे ढले पिछ, “मलैे मरेो जीवन खरे फालें।” भन्न ु नपरोस।्

2 सानै उमरेदे ख आफ्ना सिृ क ार्को स्मरण गर। जब सयूर्, चन् र ताराहरू
ितमीलाई अधँ्यारो लाग्दछ जब एउटा आधँी पिछ अक आधँी आए जस्तो घ र-
घ र आपत आइपदर्छ। त्यसभन्दा अिघ नै परमे रलाई सम्झ।

3 त्यसबलेा ित ा पाखरुाहरू कमजोर बन्छन।् ित ा पाउहरू ललुा र बाङ्गा
बन्छन।् ित ा दाँतहरू झछर्न ् र ितमी आफ्नो खाना समते चबाएर खान नसक्ने
हुन्छौ। आखँाले सफािसत दखे्दनैौ। 4 ितमी कान नसनु्ने हुन्छौ। बाटोका हल्ला
खल्ला ितमी सनु्नसक्ने छैनौ। अन्न िपिधरहकेो जाँतो पिन ितमीलाई शान्त लाग्छ।
† 11:5: … , “ितमी जान्दनैौ कसरी ास एउटा बालक िभ उसको
आमाको गभर्मा हुदा पिसजान्छ, ितमी पिन जानदछौ परमे रको हुन ्जसले यी सबै कुराहरू हुन लगाउँछ।”
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ीहरूले गाएको ितमीले सनु्न सक्ने छैनौ। िबहान एउटा चरा समतेले ितमीलाई
िबउँझाइिदन्छ िकनिक ितमी स ु ै पिन सक्दनैौ।

5डाँडाहरू दे ख ितमीलाई डर लाग्छ। बाटोका स-साना ढुङ्गा दे ख पिन लडछु
िक भन्ने डर लाग्छ। ित ा केशहरू बदामका फुल जस्तै सते ै हुन्छन।् िहडदा खरेी
एउटा फटें ाले जस्तै ितमीले आफूलाई िघसाछ । ित ो बाच्ने इच्छा* पिन हुदँनै,
अिन त ितमी आफ्नो सदाको घरमा जानछेौ। अिन ित ा शरीरलाई दफन गनर् लजैाने
मलामीहरू बाटोमा थु ने छन।्

मतृ्य ु
6 चाँदीको तार च ुिँडन अिघ र सनुको कचौरा फुटाइन अिघ,

माटोको गा ी इनारमा फुट्न ु अिघ
अिन पाङ ो जलाशयमा झन ुर् पिहल्यै

जब ितमीहरू यवुास्थामा छौ ित ा सिृ क ार्लाई याद गर।
7 ित ो शरीर माटोबाट बिनएको हो।

मरेपिछ पिन माटोमै फकर् न्छ।
तर आत्मा जनु परमे रबाट आयो

मरेपिछ त्यो आत्मा परमे रकहाँ जानछे।
8 सब थोक थर् छ। उपदशेक भन्छन ्यी सब समयको बरबादी मा हो।

िनष्कर् ष
9 उपदशेक खबुै ज्ञानी िथए। उनले मािनसहरूलाई िशक्षा िदन आफ्नो ज्ञानको

योग गरे। उपदशेकले खबुै सावधानीिसत अध्यायन गरे र धरैे श हरूलाई
सम्पादन गरे। 10 उिचत शब्दको लािग उपदशेकले ठूलो प र म गरे। अिन उनले
ती िशक्षाहरू लखेे जनु सत्य र भरोसापणूर् छन।्

11 ज्ञानी मािनसको शब्दहरू छ रता िसकर् ना जस्ता हुन्छन ् जसको योग
मािनसहरू पशहुरूलाई ठीक बाटोमा िहडंाउनँ गछर्न।् ती िशक्षाहरू दि लो कारले
ठोकेको काँटीहरू झैं हुन्छन ्ती एउटा गोठालाबाट आउँछन।् 12 यसथर् मरेा छोरा-
छोरीहरू हो। ती उपदशेहरू पढ। तर अरू िकताबहरू दे ख सतकर् रहौ। मािनसहरू
िकताब ले खनै रहन्छन ्र धरैे पढाइले ितमीलाई थिकत बनाउछँ।
* 12:5: “ ” “ ”
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13-14 अब, िकताबमा ले खएका ती सबै कुराहरूबाट हामी के िसक्छौ त?
सबभन्दा महत्वपणूर् कुरो हो परमे रलाई आदर गर र उहाँको आज्ञा मान। िकनिक
मािनसहरू जे गछर्न ती सब परमे र जानहुुन्छ ग ु कुरा समते उहाँ जानहुुन्छ।
सबै रा ा कुरा नरा ा उहाँ जानहुुन्छ। मािनसले गरेको त्यके कमर्को उहाँ न्याय
गन ुर्हुन्छ।
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