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ப ரசங்க
௧ இைவ ப ரசங்கயன் வார்த்ைதகள்.

ப ரசங்க தாவீதன் மகனும் எருசேலமின்
அரசனுமானவன். ௨ எல்லாேம
ெபாருளற்றைவ. எல்லாேம வீணானைவ
என்று ப ரசங்க கூறுகறான். ௩ தங்கள்
வாழ்க்ைகயல் ஜனங்கள் ெசய்யும்
கடினமான ேவைலகளுக்கு உண்ைமயல்
ஏதாவதுபயன்உண்டா?

காரியங்கள்என்றும்மாறுவதல்ைல
௪ ஜனங்கள் வாழ்க றார்கள், ஜனங்கள்

மரிக்க றார்கள்; ஆனால், பூமிேயா
எப்ெபாழுதும் நைலத்தருக்கன்றது.
௫ சூரியன் உதயமாக றது. சூரியன்
அஸ்தமிக்க றது. பன்சூரியன்மீண்டும்அேத
இடத்தல்உதயமாகேவவைரந்துெசல்க றது.
௬ காற்று ெதற்கு ேநாக்க அடிக்க றது.

வடக்கு ேநாக்கயும் அடிக்க றது. காற்று
சுழன்று சுழன்று அடிக்க றது. பன்னர் அது
தரும்ப ப் புறப்பட்ட இடத்த ற்ேக தரும்பவும்
வீசுகன்றது.
௭ அைனத்து ஆறுகளும் மீண்டும் மீண்டும்

ஒேர இடத்த ற்ேக பாய்கன்றன. எல்லாம்
கடலிேலேய பாய்கன்றன. ஆனாலும் கடல்
ந ரம்புவதல்ைல.
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௮ வார்த்ைதகள் ஒன்ைறக் குறத்து
முழுைமயாக வளக்குவதல்ைல. ஆனாலும்
ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து ேபசுக றார்கள்.
நம் காதுகளுக்கு வார்த்ைதகள் மீண்டும்
மீண்டும் வருகன்றன. எனினும் காதுகள்
நைறவதல்ைல. நம் பார்ைவகள் மூலம்
கண்களும்ந ரம்புவதல்ைல.
எதுவும்புதயதல்ல
௯ துவக்கத்தல் இருந்ததுேபாலேவ

அைனத்துப் ெபாருட்களும் இருக்கன்றன.
எல்லாம்ஏற்ெகனேவெசய்யப்பட்டதுேபாலேவ
ெசய்யப்படுகன்றன. வாழ்க்ைகயல்* எதுவும்
புதயதல்ைல.
௧௦ ஒருவன், “பாருங்கள் இது புதது”

என்று கூறலாம். ஆனால் அந்தப் ெபாருள்
ஏற்ெகனேவ இங்ேக இருக்க றது. நாம்
இருப்பதற்குமுன்னேரஅைவஇருக்கன்றன.
௧௧ நீண்டகாலத்த ற்கு முன்பு நடந்தைத

ஜனங்கள் நைனவல் ைவத்தருப்பதல்ைல.
எத ர்காலத்தல், இப்ெபாழுது என்ன
நடந்துெகாண்டிருக்க றது என்பைதயும்
நைனவல் ைவத்தருக்கப்ேபாவதல்ைல.
பன்னர் மற்றவர்களுக்கும் தங்களுக்கு
முன்னிருந்தவர்கள்என்னெசய்தார்கெளன்பது
நைனவல்இருக்காது.
ஞானம்மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவருமா?

* ௧:௯: வாழ்க்ைகயல் எழுத்தன் ப ரகாரம் “சூரியனுக்கு
கீழ்” எனப்ெபாருள்.
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௧௨ ப ரசங்கயாகய நான் எருசேலமில்
இஸ்ரேவலரின் அரசனாக இருந்ேதன்.
௧௩ நான் கற்றுக்ெகாள்ள முடிவுெசய்ேதன்.
எனேத ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த
வாழ்வலுள்ள அைனத்ைதயும்
கற்றுக்ெகாள்ள வரும்ப ேனன்.
ேதவன் நாம் ெசய்யும்படி ெகாடுத்த
ேவைலகெளல்லாம் கடினமானைவ என்று
நான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௧௪ பூமியன்ேமல்
ெசய்யப்படுக ற அைனத்து ெசயல்கைளயும்
நான் பார்த்ேதன். அைவ அைனத்தும்
காலத்ைத வீணாக்கும் காரியம் என்பைதயும்
அற ந்துெகாண்ேடன். இது காற்ைறப்
ப டிப்பது ேபான்றதாகும். ௧௫ நீ இவற்ைற
மாற்ற இயலாது. ஏதாவது வைளந்து
இருந்தால், அது ேநராக இருக்க றது என்று
உன்னால் கூறமுடியாது. ஒரு ெபாருள்
ெதாைலந்துவ ட்டால் அது இருக்கறது என்று
உன்னால்கூறமுடியாது.
௧௬ நான் எனக்குள், “நான் மிகவும்

ஞானமுள்ளவன். எனக்கு முன்னால்
எருசேலைம ஆண்ட மற்ற அரசர்கைளவ ட
நான்ஞானமுள்ளவன். உண்ைமயல்ஞானம்
என்பதும் அறவு என்பதும் எத்தைகயைவ
என்பைதநான்அற ேவன்” என்றுகூறேனன்.
௧௭ முட்டாள்தனமாகச் ச ந்த ப்பைதவ ட,

ஞானமும் அறவும் எவ்வைகயல் ச றந்தது
என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ள நான் முடிவு
ெசய்ேதன். ஆனால் ஞானத்ைத
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அைடய முயல்வது காற்ைறப் ப டிக்க
முயல்வது ேபான்றது என்பைத நான்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௧௮ மிகுதயான
ஞானத்த ேல மிகுதயான சலிப்பும் உள்ளது.
அதகமான ஞானத்ைதப் ெபறுகற எவனும்
அதகமானவருத்தத்ைதயும்அைடக றான்.

௨
ேகளிக்ைககைள அனுபவப்பது

மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவருமா?
௧ நான் எனக்குள்: “நான் ேவடிக்ைக

ெசய்ேவன். என்னால் முடிந்தவைர
எல்லாவற்றலும் மக ழ்ச்ச அைடேவன்”
என்று ெசான்ேனன். ஆனால் நான்
இைவயும் பயனற்றைவ என்று
கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௨ எல்லா
ேநரத்தலும் ச ரித்துக்ெகாண்டிருப்பது
முட்டாள்தனமானது. ேகளிக்ைகைய
அனுபவப்பது எந்த நன்ைமையயும்
ெசய்யாது.
௩ எனேவ என் மனைத ஞானத்தால்

ந ரப்பும்ேபாது என் உடைல
த ராட்ைசரசத்தால் ந ரப்ப முடிவு
ெசய்ேதன். இந்த முட்டாள் தனத்ைத
நான் முயற்ச ெசய்ேதன். ஏெனன்றால்
நான் மக ழ்ச்ச யைடவதற்குரிய வழிையக்
கண்டுபடிக்க எண்ணிேனன். ஜனங்களின்
குறுகய வாழ்வல் அவர்கள் என்ன நன்ைம
ெசய்யக்கூடும்என்றுபார்க்கவரும்ப ேனன்.
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கடினஉைழப்புமக ழ்ச்சையத்தருமா?
௪ ப றகு நான் ெபரிய ெசயல்கைளச்

ெசய்யத் துவங்க ேனன். வீடுகைளக்
கட்டிேனன். த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைள
எனக்காக நட்ேடன். ௫ நான் ேதாட்டங்கைள
அைமத்ேதன், பூங்காவனங்கைள
உருவாக்க ேனன். எல்லாவைகயான
பழமரங்கைளயும் நட்ேடன். ௬ நான்
எனக்காக குளங்கைள அைமத்ேதன்.
அதன் மூலம் பழமரங்களுக்கு தண்ணீர்
பாய்ச்ச ேனன். ௭ நான் ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும்அடிைமகளாக வாங்க ேனன்.
என் வீட்டிலும் அடிைமகள் பறந்தனர்.
பல ெபருஞ்ெசல்வங்கள் எனக்குச்
ெசாந்தமாயன. எனக்கு மாட்டுமந்ைதயும்
ஆட்டுமந்ைதயும் இருந்தன. எருசேலமில்
மற்றவர்கைளவ ட எனக்கு ஏராளமான
ெசல்வங்கள்இருந்தன.
௮ நான் எனக்காகப் ெபான்ைனயும்

ெவள்ளிையயும் ேசகரித்ேதன்.
அரசர்களிடமிருந்தும் அவர்களின்
நாடுகளிலிருந்தும் ெபாக்கஷங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். எனக்காகப் பாடிட
ஆண்களும் ெபண்களும்இருந்தனர். எவரும்
வரும்பத்தக்க அைனத்துப் ெபாருட்களும்
என்னிடம்இருந்தன.
௯ நான் ெசல்வந்தனாகவும்

புகழுைடயவனாகவும் ஆேனன். எனக்குமுன்
எருசேலமில் வாழ்ந்த எந்த மனிதைரயும்வ ட
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நான் ெபரிய ஆளாக இருந்ேதன்.
எப்ெபாழுதும் எனது ஞானம் எனக்கு
உதவுவதாக இருந்தது. ௧௦ என் கண்கள்
பார்த்து நான் வரும்பயைத எல்லாம்
ெபற்ேறன். நான் ெசய்தவற்றெலல்லாம்
மனநைறவு ெபற்ேறன். என் இதயம்
பூரித்தது, இம்மக ழ்ச்ச ேய எனது அைனத்து
கடினஉைழப்ப ற்கும்கைடத்தெவகுமத .
௧௧ ஆனால் பன்னர் நான் ெசய்த

அைனத்ைதயும் கவனித்ேதன். நான் ெசய்த
கடின உைழப்ைப எல்லாம் நைனத்துப்
பார்த்ேதன். அைவ அைனத்தும் காலவ ரயம்
என்று முடிவுெசய்ேதன். இது காற்ைறப்
ப டிப்பதுேபான்றது. நம் வாழ்க்ைகயல் நாம்
ெசய்த அைனத்தலிருந்தும்இலாபகரமானது
எதுவுமில்ைல.

ஒருேவைளஞானேம பதலாயருக்கலாம்
௧௨ ஒரு அரசனால் ெசய்ய முடிந்தைதவ ட

ஒரு மனிதனால் அத கமாகச்
ெசய்யமுடியாது. ச ல அரசர்கள்
ஏற்ெகனேவ நீங்கள் ெசய்யவரும்புவைதேய
ெசய்தருக்க றார்கள். அந்த அரசர்கள்
ெசய்தைவயும் காலவ ரயம் என்று நான்
கற்றுக்ெகாண்ேடன். எனேவ மீண்டும் நான்
ஞானமுள்ளவனாக இருப்பைதப்பற்றயும்,
அறவற்றவனாக இருப்பைதப்பற்றயும்
ைபத்தயக்காரத்தனமானெசயல்கைளப்பற்றயும்
எண்ணிேனன். ௧௩ இருட்ைடவ ட
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ஒளி ச றந்தது. அது ேபாலேவ
முட்டாள்தனத்ைதவ ட ஞானம் ச றந்தது
என்று கண்ேடன். ௧௪ஞானமுள்ளவன் தான்
ெசல்லுமிடத்ைத அறய ச ந்தைனையக்
கண்களாகப் பயன்படுத்துகறான். ஆனால்
முட்டாேளா, இருட்டில் நடப்பவைனப்
ேபான்றுள்ளான்.
ஆனால் ஞானமுள்ளவனுக்கும்

முட்டாளுக்கும் ஒேர வழிய ேலேய முடிவு
ஏற்படுக றது என்பைதக் கண்ேடன்.
இருவரும் மரித்துப்ேபாகன்றனர். நான்
எனக்குள், ௧௫ “ஒரு முட்டாளுக்கு எற்படுவேத
எனக்கும் எற்படுகன்றது. எனேவ
நான் ஞானம்ெபற ஏன் இவ்வளவு
கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன்” என்று
எண்ணிேனன். நான் எனக்குள்,
“ஞானமுள்ளவனாகஇருப்பதும் பயனற்றேத”
என்று ெசான்ேனன். ௧௬ ஞானமுள்ளவனும்
முட்டாளும் மரித்துப்ேபாகன்றனர்.
ஜனங்கள் ஞானவான்கைளயும்,
முட்டாள்கைளயும் என்ெறன்றும் நைனவல்
ைவத்தருப்பதல்ைல. எத ர்காலத்தல்
தாங்கள் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
ஜனங்கள் மறந்துேபாக றார்கள். எனேவ
ஞானமுள்ளவனும் முட்டாளும் உண்ைமயல்
ஒன்றுேபாலேவஇருக்கறார்கள்.

வாழ்க்ைகயல் உண்ைமயான மக ழ்ச்ச
உண்டா?
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௧௭ இது என்ைன வாழ்ைவ ெவறுக்கும்படி
ெசய்தது. இவ்வாழ்வல் உள்ள அைனத்துேம
பயனற்றது என்ற எண்ணம் எனக்கு
வருத்தத்ைதத் தந்தது. இது காற்ைறப்
ப டிப்பதுேபான்றமுயற்ச .
௧௮ நான் ெசய்த கடினமான உைழப்பு

அைனத்ைதயும் ெவறுத்ேதன். நான்
கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன். ஆனால்
நான்உைழத்தவற்றுக்கானபலைனஎனக்குப்
பன்னால் வாழ்பவர்களுக்கு ைவத்துப் ேபாக
ேவண்டும். நான் அவற்ைற என்ேனாடு
எடுத்துச் ெசல்ல இயலாது. ௧௯ ேவறு
ஒருவன் நான் உைழத்ததும், கற்றதுமான
அைனத்ைதயும் ஆளுவான். அவன்
ஞானமுள்ளவனா முட்டாளா என்பைத நான்
அற ேயன். இதுவும்அறவற்றதுதான்.
௨௦ எனேவ, நான் ெசய்த அைனத்து

உைழப்ைபப் பற்றயும் வருத்தம்
அைடந்ேதன். ௨௧ ஒருவனால் தனது
ஞானம், அறவு, த றைம ஆகயவற்ைறப்
பயன்படுத்த உைழக்கமுடியும். ஆனால்
அவன் இறந்ததும், அவனது உைழப்ைப
மற்றவர்கள் ெபறுகன்றனர். அவர்கள் எந்த
உைழப்ைபயும் ெசய்வதல்ைல. ஆனால்
அைனத்ைதயும் ெபறுகன்றனர். இது
எனக்குச் ேசார்வுண்டாக்குகறது. இது
ேநர்ைமயற்றதாகவும் அர்த்தமற்றதாகவும்
உள்ளது. ௨௨ ஒருவனது அைனத்து
உைழப்புக்கும் ேபாராட்டங்களுக்கும் ப றகு
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வாழ்வல் அவனுக்கு என்ன கைடக்க றது?
௨௩ அவனது வாழ்வு முழுவதும் வலியும்,
சலிப்பும், கடின உைழப்புேம மிஞ்சுக றது.
இரவலும்கூட அவனது மனம் ஓய்வு
ெபறுவதல்ைல. இதுவும்அர்த்தமற்றதுதான்.
௨௪-௨௫என்ைனவடேவறுஎவராதுவாழ்வல்

மக ழ்ச்ச ெபற முயற்ச ெசய்ததுண்டா?
எனேவ ஒரு மனிதன் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்றால் நன்றாக உண்பது,
குடிப்பது, ெசய்யேவண்டியவற்ைற மட்டும்
மக ழ்ச்ச யாக ெசய்வதுதான். இைதேய
நான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். இைவ
ேதவனிடமிருந்து வருகறது என்பைதயும்
நான் பார்த்ேதன். ௨௬ ஒருவன் நன்ைமையச்
ெசய்து ேதவைனப் ப ரியப்படுத்தனால்,
ேதவன் அவனுக்கு ஞானம், அறவு,
மக ழ்ச்ச ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்க றார்.
ஆனால் பாவம் ெசய்க றவனுக்கு கூட்டுகற
ேவைலையயும், சுமக்க ற ேவைலையயும்
தருகறார். ேதவன் ெகட்டவர்களிடம்
உள்ளவற்ைற எடுத்து நல்லவர்களுக்குக்
ெகாடுக்க றார். ஆனால் இைவ அைனத்தும்
பயனற்றைவ. இது காற்ைறப் ப டிக்கும்
முயற்ச தான்.

௩

ஒருகாலம்உண்டு
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௧ எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சரியான காலம்
உண்டு. பூமியல் உள்ள ஒவ்ெவான்றுக்கும்
ஒருசரியானகாலமுண்டு.

௨ப றப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
மரிப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,

நடுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
படுங்குவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.

௩ெகால்வதற்குஒருகாலமுண்டு,
குணப்படுத்தவும்ஒருகாலமுண்டு,

அழிப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
கட்டுவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.

௪அழுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
ச ரிப்பதற்கும்ஒருகாலமுண்டு,

வருத்தப்படுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
மக ழ்ச்ச யால் நடனமாடுவதற்கும் ஒரு
காலமுண்டு.

௫ஆயுதங்கைளஎறவதற்குஒருகாலமுண்டு,
ஆயுதங்கைள எடுப்பதற்கு ஒரு
காலமுண்டு.*

தழுவக்ெகாள்ளஒருகாலமுண்டு,
தழுவக்ெகாள்ளாமல் இருக்கவும் ஒரு
காலமுண்டு.

௬ச லவற்ைறத் ேதடஒருகாலமுண்டு,
இழந்துவ ட்டதாகக் கருதவும் ஒரு
காலமுண்டு,

* ௩:௫: ஆயுதங்கைள...காலமுண்டு எழுத்தன் ப ரகாரம்
“கற்கைள எறவதற்கு ஒரு காலமுண்டு, கற்கைள
எடுப்பதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.”
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ெபாருட்கைளப்பாதுகாக்கஒருகாலமுண்டு,
ெபாருட்கைளத் தூக்க எறயவும் ஒரு
காலமுண்டு.

௭துணிகைளக்க ழிப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
அதைனத் ைதப்பதற்கும் ஒரு
காலமுண்டு,

அைமதயாகஇருப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
ேபசுவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.

௮அன்புெசய்யஒருகாலமுண்டு,
ெவறுக்கவும்ஒருகாலமுண்டு,

சண்ைடயடுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
சமாதானம் ெகாள்வதற்கும் ஒரு
காலமுண்டு.

ேதவன்தன்உலைகக்கட்டுப்படுத்துகறார்
௯ ஒருவன் உண்ைமயல் தன் கடின

உைழப்பன் மூலம் எைதயாவது
ெபறுகறானா? ௧௦ேதவன் நமக்குக் ெகாடுத்த
அைனத்து கடின ேவைலகைளயும் நான்
பார்க்க ேறன். ௧௧அவரது உலகத்ைதப்பற்ற ச்
ச ந்த த்துப் பார்க்கும் த றைன ேதவன்
நமக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். எனினும்
ேதவன் ெசய்யும் அைனத்ைதயும் நாம்
முழுவதும் புரிந்துெகாள்வதல்ைல. ஆனால்
இதுவைர ேதவன் அைனத்ைதயும் சரியான
காலத்த ேலேயெசய்துவருகறார்.
௧௨ ஜனங்கள் வாழ்க ற காலம்வைர

மக ழ்ச்ச யாக இருப்பதும், சந்ேதாஷம்
அனுபவப்பதும் நல்ல ெசய்ைக என்பைத
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நான் கற்ேறன். ௧௩ எல்ேலாரும்
உண்ணவும் குடிக்கவும் அவரது ேவைலயல்
மக ழ்ச்ச யைடயவும் ேவண்டும் என்று ேதவன்
வரும்புக றார். இைவேதவனிடமிருந்துவரும்
அன்பளிப்புகள்.
௧௪ ேதவன் ெசய்வது என்ெறன்றும்

ெதாடரும்என்பைதஅற ந்ேதன். ேதவனுைடய
க ரிையேயாடு ஜனங்கள் எைதயும்
ேசர்த்துக்ெகாள்ள முடியாது. ேதவனுைடய
க ரிையயலிருந்து ஜனங்கள் எைதயும்
எடுத்துக் ெகாள்ளவும் முடியாது. ேதவன்
இதைனச் ெசய்க றார். எனேவ ேதவனுக்கு
ஜனங்கள் மரியாைத ெசலுத்தேவண்டும்.
௧௫ ஏற்ெகனேவ நடந்து முடிந்தைவ
முடிந்தைவேய. அவற்ைற நாம் மாற்ற
முடியாது. எத ர்காலத்தல் நடப்பைவ
நடந்ேத தீரும். நாம் அவற்ைறயும் மாற்ற
முடியாது. ஆனால் ேதவன், மிகேமாசமாக
நடத்தப்படுபவர்களுக்கு உதவ ெசய்ய
வரும்புக றார்.†
௧௬ நான் இைவ அைனத்ைதயும்

இந்த வாழ்க்ைகயல் பார்த்ேதன்.
வழக்குமன்றமானது நன்ைமயாலும்
ேநர்ைமயாலும் நைறந்தருக்கேவண்டும்
என்று எத ர்பார்த்ேதன். ஆனால் அதல்

† ௩:௧௫: வசனம் 15 அல்லது “இப்ெபாழுது என்ன
நடக்க றேதா அது ஏற்கனேவ கடந்த காலத்தல் நடப்பைவ
கூடஏற்கனேவமுன்னால்நடந்ததுேதவன்ெசயைலமீண்டும்
மீண்டும்ந கழ்த்துகறார்.
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தீைமேய நைறந்தருந்தது. ௧௭ எனேவ நான்
எனக்குள்ேள: “ேதவன்எல்லாவற்றற்கும்ஒரு
காலத்ைதத் த ட்டமிட்டுள்ளார். ஜனங்களின்
ெசயைல நயாயந்தீர்க்கவும் ஒரு காலத்ைதத்
ேதவன் த ட்டமிட்டுள்ளார். ேதவன்
நல்லவர்கைளயும் ெகட்டவர்கைளயும்
நயாயந்தீர்ப்பார்” என்க ேறன்.

ஜனங்கள் வலங்குகைளப்
ேபான்றவர்கள்தானா?
௧௮ ஜனங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்

ெசய்யும் ெசயைலப்பற்ற நான் நைனத்துப்
பார்க்க ேறன். நான் எனக்குள்ேள, “ஜனங்கள்
தாங்கள்மிருகங்கைளப் ேபான்றுஇருப்பைத
உணர ேதவன் வரும்புக றார்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். ௧௯ மனிதன்
மிருகத்ைதவ டச றந்தவனாகஇருக்க றானா?
ஏெனன்றால், எல்லாம் பயனற்றைவ. மரணம்
என்பது மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும்
ஒேர மாத ரியாக ந கழ்கன்றது. “உய ர்
மூச்சும்” மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும்
ஒன்று ேபால் இருக்க றது. மரித்துப்ேபான
மனிதர்களிடமிருந்து மரித்துப்ேபான மிருகம்
ேவறுபடுகறதா? ௨௦மனித உடல்களும் மிருக
உடல்களும் ஒன்று ேபாலேவ முடிகன்றன.
அைவ மண்ணிலிருந்து வந்தன. முடிவல்
அைவ மண்ணுக்ேக ேபாகன்றன. ௨௧ ஒரு
மனிதனின்ஆவக்குஎன்னநகழும்என்பைத
யார் அறவார்? மனிதனின் ஆவ ேமேல
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ேதவனிடம் ேபாகும்ேபாது, மிருகத்தன் ஆவ
கீேழ பூமிக்குள் ேபாக றது என்பைத யார்
அறவார்?
௨௨ எனேவ, ஒருவன் ெசய்யேவண்டிய

நற் ெசயல் என்னெவன்றால் தனது
ெசய்ைகயல் மக ழ்வதுதான் என்று
நான் கண்டுெகாண்ேடன். அைதேய
அவன் அைடந்தருக்க றான். ஒருவன்
எத ர்காலத்ைதப்பற்ற கவைலப்படக் கூடாது.
ஏெனன்றால் அவனுக்கு எத ர்காலத்தல்
என்ன நடக்கும் என்பைதக் கண்டு ெசால்ல
யாராலும்முடியாது.

௪
மரித்துப்ேபாவதுநல்லதா?
௧ஏராளமானஜனங்கள்ேமாசமாகநடத்தப்படுவைத

மீண்டும் நான் பார்த்ேதன். அவர்களது
கண்ணீைரப் பார்த்ேதன். துக்கப்படும்
அவர்கைள எவரும் சமாதானப்படுத்தாமல்
இருப்பைதயும் அங்ேக நான் பார்த்ேதன்.
ெகாடுைமயானவர்களிடம் எல்லா
அத காரங்களும் இருப்பைதப்
பார்த்ேதன். புண்பட்ட அவர்கைள எவரும்
சமாதானப்படுத்தாமல் இருப்பைதயும்
நான் பார்த்ேதன். ௨ இன்னும்
உய ேராடிருப்பவர்கைளவ ட மரித்துப்
ேபானவர்கள் பாக்கயசாலிகள் என்று
முடிவுெசய்ேதன். ௩ ப றப்ப ேலேய
மரிப்பவர்கள் இன்னும் பாக்கயசாலிகள்.
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ஏெனன்றால் அவர்கள் இவ்வுலகல்
நைடெபறும் தீைமகைளப் பார்க்காமேலேய
ேபாவார்கள்.

ஏன் இவ்வளவு கடினமாக ேவைல
ெசய்யேவண்டும்?
௪ ப றகு நான் “ஏன் ஜனங்கள் இவ்வளவு

கடினமாக ேவைல ெசய்க றார்கள்?” என்று
நைனத்ேதன். ஜனங்கள் ெவற்றெபறவும்
மற்றவர்கைள வ டச் ச றப்புெபறவும் முயற்ச
ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். ஏெனன்றால்
ஜனங்கள் அைனவரும் ெபாறாைம
உைடயவர்கள். அவர்கள் தம்ைமவ ட மற்றவர்
அத கம் ெபறுவைதவரும்பமாட்டார்கள். இது
அர்த்தமற்றது. இதுகாற்ைறப் ப டிக்கமுயற்ச
ெசய்வைதப்ேபான்றதுஎனஎண்ணிேனன்.
௫ ச லர், “ைகையக் கட்டிக்ெகாண்டு

ெவறுமேன இருப்பது முட்டாள்தனம்.
நீ உைழக்காவ ட்டால் பட்டினிக டந்து
மரிப்பாய்” என்று கூறுகறார்கள். ௬ அது
உண்ைமயாக இருக்கலாம். எப்ெபாழுதும்
அதகமானவற்ைறப்ெபறுவதற்குப்ேபாராடிக்
ெகாண்டிருப்பைதவ ட இருக்கன்றவற்ைற
ைவத்து தருப்த அைடவது நல்லது என்று
நான்ெசால்லுேவன்.
௭ மீண்டும், அர்த்தமில்லாத சலவற்ைற

நான் பார்த்ேதன். ௮ ஒருவனுக்குக் குடும்பம்
இல்லாமல் இருக்கலாம். அவனுக்கு
ஒரு மகேனா அல்லது சேகாதரேனாகூட
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இல்லாமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும்
அவன் ெதாடர்ந்து கடினமாக உைழக்க றான்.
அவன் தன்னிடம் இருப்பைதக்ெகாண்டு
தருப்த அைடவதல்ைல. அவன் மிகுதயாக
உைழக்க றான். அவன் ேவைலெசய்வைத
நறுத்த , “நான் யாருக்காகக்கடினமாக
உைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் ஏன்
வாழ்க்ைகையஅனுபவக்கக்கூடாது?” என்று
தன்ைனத்தான் ேகட்பதல்ைல. இதுவும்
மிக ேமாசமானதும், அர்த்தமற்றதுமான
ஒன்றாகும்.

நண்பர்களும் குடும்பமும் பலம்
ெகாடுக்க றது
௯ ஒருவனாக இருப்பைதவ ட இரண்டு

ேபராக இருப்பது நல்லது. இரண்டு ேபர்
ேசர்ந்து ேவைல ெசய்தால், அவர்கள் தங்கள்
ேவைலயலிருந்துஅதகம்ெபறலாம்.
௧௦ ஒருவன் வழுந்தால், இன்ெனாருவன்

அவனுக்கு உதவலாம். ஆனால் ஒருவன்
தனியாக இருந்து வழும்ேபாது உதவுவதற்கு
யாரும் இல்லாமல் க டப்பது மிகவும்
ேமாசமானது.
௧௧ இரண்டு ேபர் ேசர்ந்து படுப்பது

கதகதப்பாக இருக்கும். தனியாக
படுத்தருப்பது கதகதப்பாக இராது.
௧௨ ஒருவனாக இருப்பவைனப் பைகவன்
எளித ல் ேதாற்கடித்துவடுவான். அவனால்
இருவைரத் ேதாற்கடிப்பது கடினம்.
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மூன்று ேபராய் இருப்பது இன்னும் பலம்.
அவர்கள் மூன்று புரிகைள உைடய கயறு
அறுப்பதற்குக் கடினமாய் இருப்பைதப்
ேபான்றவர்கள்.
ஜனங்கள்,அரசயல்மற்றும்புகழ்
௧௩ ஏைழயாகவும் ஆனால்

ஞானமுள்ளவனாகவும் உள்ள இைளய
தைலவன், முதயவனாகவும் முட்டாளாகவும்
உள்ள அரசைனவடச் ச றந்தவன்.
முதய அரசன் எச்சரிக்ைககைளக்
கவனிக்கமாட்டான். ௧௪ இந்த ஆட்சயல்
அந்த இைளய அரசன் ஏழ்ைமயல்
பறந்தருக்கலாம். ஒருேவைள
அவன் சைறயலிருந்து நாட்ைட
ஆள்வதற்கு வந்தருக்கலாம். ௧௫ ஆனால்
இந்த வாழ்க்ைகயல் ஜனங்கைளக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
இதைனஅற ேவன். ஜனங்கள்அந்தஇைளய
தைலவைனப் பன்பற்றுகறார்கள். அவன்
புதய அரசனாக வருவான். ௧௬ ஏராளமான
ஜனங்கள் அவைனப் பன்பற்றுவார்கள்.
ஆனால் பறகு, அேத ஜனங்கள் அவைன
வரும்பமாட்டார்கள். இதுவும் அர்த்தமற்றது.
இது காற்ைறப் ப டிக்க முயற்ச ெசய்வைதப்
ேபான்றது.

௫
ெபாருத்தைன ெசய்வைதப்பற்ற
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எச்சரிக்ைகயாயரு
௧ நீங்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ளப்

ேபாகும்ேபாது கவனமாக இருங்கள்.
அறவற்ற ஜனங்கைளப் ேபான்று நீங்கள்
ேதவனுக்குப் பலிகைளக் ெகாடுப்பைதவ ட
அவர் கூறுவைதக் கவனிப்பது நல்லது
அறவற்றவர்கள் ெதாடர்ந்து தீைமகைளச்
ெசய்வார்கள். அவர்கள் அைதப்பற்ற
ெதரியாதவர்களாக இருப்பார்கள்.
௨ ேதவனிடம் ெபாருத்தைன ெசய்யும்ேபாது
கவனமாக இருங்கள். ேதவனிடம்
ெசால்லும்ெசய்த கைளப்பற்றயும்கவனமாக
இருங்கள். நீங்கள் ச ந்த க்காமல் ேபச
உங்கள் உணர்ச்ச கள் காரணமாகாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ேதவன்
பரேலாகத்தல் இருக்கறார். நீங்கள்
பூமியல் இருக்க றீர்கள். எனேவ ேதவனிடம்
சலவற்ைற ேபசுகன்ற அவசயேம உள்ளது.
இந்தவார்த்ைதஉண்ைமயானது.

௩ மிக அத கமான கவைலகளால் ெகட்ட
கனவுகள்வருகன்றன.

முட்டாள்களிடமிருந்து மிகுதயான
வார்த்ைதகள்வருகன்றன.

௪ நீ ேதவனுக்கு ெபாருத்தைன
ெசய்தால் அதைனக் காப்பாற்று. நீ
ெபாருத்தைன ெசய்தைத நைறேவற்ற
தாமத க்காேத. முட்டாள்களின்ேமல் ேதவன்
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மக ழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டார். ேதவனுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தவற்ைற அவருக்கு
ெகாடுத்துவடு. ௫ நீ ெபாருத்தைன
ெசய்து அதைன நைறேவற்ற முடியாமல்
இருப்பைதவ ட, ெபாருத்தைன ெசய்யாமல்
ேபாவேத நல்லது. ௬ எனேவ உனக்குப்
பாவம் ஏற்படும்படி நீ வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்தாேத. “நான் ெசான்னைத அந்த
அர்த்தத்துடன் ெசால்லவல்ைல” என்று
ஆசாரியனிடம் ெசால்லாேத. இவ்வாறு நீ
ெசய்தால், ேதவன் உன் வார்த்ைதகளால்
ேகாபங்ெகாண்டு, நீ ெசய்த ேவைலகைள
எல்லாம்அழித்துவடுவார். ௭உனது பயனற்ற
கனவுகளும் வீண் ேபச்சும் உனக்குத் துன்பம்
தராதபடிபார்த்துக்ெகாள். நீேதவைனமத க்க
ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு அரசனுக்கும் ஒரு அரசன்
உண்டு
௮ ச ல நாடுகளில் ஏைழகள் கடினமாக

உைழக்கும்படிக் கட்டாயப்படுத்தப்படுவைத
நீ காணலாம். இது ஏைழகளுக்குச்
ெசய்யும் ேநர்ைமயல்ல. இது ஏைழ
ஜனங்களின் உரிைமகளுக்கு எத ரானது,
ஆனால் ஆச்சரியப்படாேத. ஜனங்கைளக்
கட்டாயப்படுத்த ேவைலவாங்குகற
அரசைனக் கட்டாயப்படுத்த ஒரு அரசன்
இருப்பான். இவர்கள் இருவைரயும்
கட்டாயப்படுத்த இன்ெனாரு அரசன்
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இருப்பான். ௯ ஒருவன் அரசனாக
இருந்தாலும் தன் ெசாந்த நாட்டில்
அடிைமயாகவடுகறான்.

ெசல்வத்தால் மக ழ்ச்சைய வாங்க
முடியாது
௧௦ ெசல்வத்ைதேய வரும்புக ற ஒருவன்

தன்னிடமுள்ள ெசல்வத்தால் மட்டும்
தருப்த அைடயமாட்டான். அவன் ேமலும்
ேமலும் ெசல்வத்ைதப் ெபற்றாலும் தருப்த
அைடயமாட்டான். இதுவும்அர்த்தமற்றது.
௧௧ ஒருவன், மிகுதயான ெசல்வத்ைதப்

ெபறும்ேபாது அைதச் ெசலவுெசய்ய உதவும்
மிகுதயான “நண்பர்”கைளப் ெபறுகறான்.
எனேவ அந்த ெசல் வந்தன் உண்ைமயல்
ஆதாயமைடவது ஒன்றுமில்ைல. அவன் தன்
ெசல்வத்ைதப் பார்க்க மட்டுேமமுடியும்.
௧௨ ஒருவன், பகல் முழுவதும் கடுைமயாக

உைழத்தால் இரவல் சமாதானமாகத்
தூங்குகறான். அவனுக்கு உண்பதற்கு
மிகுதயாக உள்ளதா குைறவாக உள்ளதா
என்பைதப்பற்ற க் கவைலயல்ைல. ஆனால்
ெசல்வந்தன் தன் ெசல்வத்ைதப்பற்ற க்
கவைலபட்டுக்ெகாண்டு தூங்காமல்
இருக்கறான்.
௧௩ இந்த வாழ்க்ைகயல் ந கழும்

மிகவும் ேசாகமான ஒரு காரியத்ைத
நான் கண்டிருக்க ேறன். ஒருவன் தன்
ெசல்வத்ைத எத ர்காலத்த ற்காகேவ ேசமித்து
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ைவக்கறான். ௧௪அதன்பறகுஏதாவதுெகட்ட
காரியம் ந கழும்ேபாது எல்லாவற்ைறயும்
இழக்கன்றான். தன் மகனுக்குக் ெகாடுக்க
எதுவும்இல்லாமல் ேபாக றது.
௧௫ ஒருவன் தன் தாயன் உடலிலிருந்து

ெவளிேய வரும்ேபாது எதுவும்
இல்லாமேலேய வருகறான். அவன்
மரிக்கும்ேபாதும் எதுவும் இல்லாமேலேய
ேபாக றான். ெபாருட்கைளப்ெபறுவதற்காகக்
கடுைமயாக உைழக்க றான். ஆனால்
மரிக்கும்ேபாது எைதயும் எடுத்துச்
ெசல்வதல்ைல. ௧௬ இது மிகவும்
ேசாகமானது. அவன் வந்ததுேபாலேவ
இந்த உலைகவ ட்டு வலகயும் ேபாக றான்.
“காற்ைறப் ப டிக்கும் முயற்சயால்” ஒருவன்
ெபறப்ேபாவது என்ன? ௧௭ அவனது
வாழ்நாட்கள் ேசாகத்தாலும் துன்பத்தாலும்
நைறந்துேபாகும். முடிவல் அவன் சலிப்பும்,
ேநாயும்,ெவறுப்பும், ேகாபமும்அைடவான்.

வாழ்வன்பணிையஅனுபவ
௧௮ உண்டு, குடித்து, இவ்வுலகல்

வாழும் குறுகய வாழ்வல் தான் ெசய்யும்
ேவைலயல் இன்பம் காண்பதுதான்
ஒருவன் ெசய்யும் ச றப்பான ெசயல்கள்
என்று நான் எண்ணுகேறன். அவனுக்கு
இருப்பெதல்லாம் ேதவன் ெகாடுத்த குறுகய
வாழ்க்ைக மட்டுேம. அவனுக்கு ேவெறதுவும்
இல்ைல.
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௧௯ ேதவன், ஒருவனுக்குச் ெசல்வத்ைதயும்
ெசாத்துக்கைளயும் அவற்ைற
அனுபவப்பதற்கான உரிைமையயும்
ெகாடுத்தருக்கும்ேபாது அவன் அவற்ைற
அனுபவத்து மக ழேவண்டும். இதைன
ஏற்றுக்ெகாண்டு அவன் தனது ேவைலயல்
இன்பம் காண ேவண்டும். இது ேதவனால்
ெகாடுக்கப்பட்ட பரிசு. ௨௦ ஒருவனால்
நீண்டகாலம் வாழமுடியாது. எனேவ அவன்
இதைன வாழ்வு முழுவதும் நைனவல்
ைவத்தருக்கேவண்டும். ஒருவன் ெசய்ய
வரும்புக ற ேவைலகளில் ேதவன் அவைனச்
சுறுசுறுப்பாகைவத்துள்ளார்.

௬
ெசல்வம்மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவராது
௧ வாழ்க்ைகயல் நான் ேநர்ைமயாக

இல்லாத இன்ெனான்ைறயும்
பார்த்தருக்க ேறன். இதைனப்
புரிந்துக்ெகாள்ளவும் கடினமாக
இருக்க றது. ௨ ஒருவனுக்கு ேதவன்
ெபருஞ்ெசல்வத்ைதயும், ச றப்ைபயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் ெகாடுக்க றார்.
ஒருவன் தனக்குத் ேதைவயானவற்ைறயும்
தான் வரும்புகன்றவற்ைறயும்
ெபற்றுக்ெகாள்க றான். ஆனால் ேதவன்
அவைன அவற்ைற அனுபவக்கும்படி
வடுவதல்ைல. எவேனாஒருஅந்நயன்வந்து
அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றான்.
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இது மிகவும் ேமாசமான அர்த்தமற்ற
ஒன்றாகும்.
௩ ஒருவன் நீண்டகாலம் வாழலாம்.

அவனுக்கு 100 பள்ைளகள் இருக்கலாம்.
ஆனால், அவன் நல்லவற்றல் தருப்த
அைடயாவ ட்டால், அவன் மரித்தப்
ப றகு அவைன எவரும் நைனவல்
ைவத்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால், அவைனவட
ப றக்கும் முன்ேப மரித்துப்ேபாகும் குழந்ைத
ச றந்தது என்று என்னால் ெசால்ல முடியும்.
௪ ஒரு குழந்ைத மரித்ேத ப றக்குமானால்
அது உண்ைமயல் ெபாருளற்றது. அது
வைரவல் இருண்ட கல்லைறக்குள்ேள
ெபயர்கூட இல்லாமல் புைதக்கப்படும்.
௫ அது சூரியைனப் பார்த்ததல்ைல. அது
எைதயும் அற ந்துக்ெகாள்வதல்ைல.
ேதவன் ெகாடுத்தவற்ைற அனுபவக்காத
ஒருவைனவட அது அதக ஓய்ைவப் ெபறும்.
௬ அவன் 2,000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவனாக
இருக்கலாம். எனினும்அவன்வாழ்க்ைகயல்
மக ழ்ச்சைய அனுபவக்காவ ட்டால், மரித்துப்
ப றக்கும் குழந்ைத அேத முடிவுக்குச் ெசல்ல
எளிய பாைதையக்கண்டைடக றது.
௭ ஒருவன் ேமலும் ேமலும் ேவைல

ெசய்க றான். ஏெனன்றால், அவன் தனக்கு
உணவு ேதடிக்ெகாள்ளேவ அவ்வாறு
உைழக்க றான். அதனால் அவன் தருப்த
அைடவதல்ைல. ௮ இந்த வழியல்,
ஞானமுள்ளஒருவன்அறவற்ைறவைனவடச்
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ச றந்தவன் இல்ைல. வாழ்க்ைகைய அதன்
இயல்ப ேலேய ஏற்றுக்ெகாள்வைத அற ந்த
ஏைழயாக இருப்பது நல்லது. ௯ நாம்
ேமலும் ேமலும் ெபறேவண்டும் என்று
வரும்புவைதவ ட இருப்பைத ைவத்துக்
ெகாண்டு மகழ்ச்ச அைடவேத நல்லது.
எப்ெபாழுதும் ேமலும் ேமலும் வரும்புவது
பயனற்றது. அது காற்ைறப் ப டிக்கும்
முயற்சையப் ேபான்றது.
௧௦-௧௧ ஒரு மனிதன் தான் உருவாக்கப்பட்ட

வண்ணேம, அதாவது மனிதனாக மாத்த ரம்
இருக்க றான். இைதப்பற்ற வவாதம்
ெசய்வது வீணானது. ஒருவன் இைதப்பற்ற
ேதவனிடம் வாக்குவாதம் ெசய்ய முடியாது.
ஏெனன்றால் ேதவன் மனிதைனவட
வல்லைம வாய்ந்தவர். நீண்ட வவாதங்கள்
உண்ைமையமாற்றவ டமுடியாது.
௧௨ பூமியல் ஒருவனது குறுகய

வாழ்நாளில், எது ச றந்தது என்று
எவருக்குத் ெதரியும்? அவனது வாழ்க்ைக
ந ழைலப்ேபான்று கடந்துேபானது. பன்னால்
என்ன நடக்கும் என்பைத எவராலும் ெசால்ல
முடியாது.

௭
ஞானெமாழிகளின்ஒருெதாகுப்பு

௧ நல்ல மணமிக்கப் ெபாருட்கைளவ ட நல்ல
ெபயைரப்ெபறுவதுநல்லது.
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ஒருவனது பறந்த நாைளவ ட
மரித்தநாளும்ச றந்ததுதான்.

௨ வருந்துகளுக்குச் ெசல்வைதவ ட
கல்லைறக்குச்ெசல்வதுசறந்தது.

ஏெனன்றால் எல்ேலாரும் மரிக்க
ேவண்டியவர்கேள.

வாழ்கன்ற அைனவரும் இதைன
ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.

௩ச ரிப்ைபவ டச் ேசாகம் ச றந்தது.
ஏெனன்றால் நமது முகம்
ேசாகமைடயும்ேபாது நமது இதயம்
நல்லதாக றது.

௪ ஞானமுள்ளவன் மரணத்ைதப்பற்ற ச்
ச ந்த க்க றான்.

ஆனால் அறவற்றவேனா எப்ெபாழுதும்
நல்ல ேநரத்ைதப்பற்ற ேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

௫ஞானமுள்ளவனால்வமர்ச க்கப்படுவது
அறவற்றவர்களால் புகழப்படுவைதவ ட
நல்லது.

௬அறவற்றவர்களின் ச ரிப்பு பயனற்றது.
அது பாைனயன் கீேழ எரியும் முட்கைளப்
ேபான்றது.

முட்கள்ேவகமாக எரியும்,
எனேவபாைனசூடாகாது.

௭ எவராவது ேபாதுமான பணம்
ெகாடுப்பதானால் ஞானமுள்ளவர்கள்
தம்ஞானத்ைதமறக்கத் தயார்.
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அப்பணம்அவனதுபுரிந்துெகாள்ளுதைல
அழித்துவடும்.

௮ ஒன்ைறத் துவங்குவைதவ ட முடிப்பது
நல்லது.

ஒருவன் வீண் ெபருைமயும்,
ெபாறுைமயன்ைமயும்
ெகாள்வைதவ ட கனிவும்,
ெபாறுைமயும் ச றந்தது.

௯வைரவாகக் ேகாபம்அைடயாேத.
ஏெனன்றால் ேகாபம்முட்டாளாக்கும்.

௧௦ “இந்நாட்கைளவ ட ‘அக்கால நாட்கள்’
நன்றாகஇருந்தனஎன்றுெசால்லாேத.

என்னநடந்தது?” என்றுேகட்காேத.
அந்தக் ேகள்வையக் ேகட்கும்படி ஞானம்
நம்ைமவழிநடத்தாது.

௧௧ உன்னிடம் ெசல்வம் இருக்குமானால்
ஞானம் அைதவ டச் ச றந்தது. உண்ைமயல்
ஞானமுள்ளவர்கள்ேதைவக்குமிகுதயாகேவ
ெசல்வத்ைதப் ெபறுகறார்கள்.
௧௨ ஞானமுள்ளவனால் ெசல்வந்தனாக
முடியும். ஞானம் அதன் ெசாந்தக்காரைனப்
பாதுகாக்கும்.
௧௩ ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட

ெபாருட்கைளப் பாருங்கள். ஒருேவைள
அது தவறு என்று நைனத்தாலும் உன்னால்
எைதயும் மாற்ற முடியாது. ௧௪ வாழ்க்ைக
நல்லதாக இருந்தால், அனுபவ . வாழ்க்ைக
கடினமாக இருக்கும்ேபாது ேதவன் நமக்கு
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நல்ல காலத்ைதயும் கஷ்டகாலத்ைதயும்
ெகாடுக்க றார் என்று நைனத்துக்ெகாள்.
எத ர்காலத்தல் என்ன நகழும் என்பது
எவருக்கும்ெதரியாது.

ஜனங்களால் உண்ைமயல்
நல்லவர்களாகமுடியாது
௧௫ எனது குறுகய வாழ்வல் நான்

எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தருக்க ேறன்.
நல்லவர்கள் இளைமய ேலேய
மரித்துப்ேபாக றார்கள். தீயவர்கள்
நீண்ட காலம் வாழ்வைதயும்
பார்த்தருக்க ேறன். ௧௬-௧௭ ஏன் நீ
உன்ைனேய ெகான்றுெகாள்க றாய். அதக
நல்லவனாகவும் அத க ெகட்டவனாகவும்
இராேத. நீ அத க ஞானமுள்ளவனாகவும்
அத க முட்டாளாகவும் இராேத. உனக்குரிய
காலத்த ற்குமுன்நீஏன்மரிக்கேவண்டும்?
௧௮ இதல் ெகாஞ்சம் அதல்

ெகாஞ்சமுமாய் இருக்க முயற்ச ெசய்.
ேதவனுைடய பக்தர்களும் கூட
ெகாஞ்சம் நல்லவர்களாகவும் ெகாஞ்சம்
தீயவர்களாகவும் இருக்கன்றனர்.
௧௯-௨௦ பாவேம ெசய்யாமல் எப்ெபாழுதும்
நல்லைதேய ெசய்துெகாண்டிருக்க ற
மனிதன் பூமியல் ஒருவனும் இல்ைல.
ஞானம் ஒருவனுக்குப் பலத்ைதக்
ெகாடுக்க றது. பட்டணத்தலுள்ள பத்து
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முட்டாள் தைலவர்கைளவ ட ஒரு ஞானவான்
பலமுள்ளவன்.
௨௧ ஜனங்கள் ெசால்லுகன்ற

அைனத்ைதயும் நீ ேகட்காேத. உனது
ெசாந்த ேவைலக்காரேன உனக்கு
எத ராகப் ேபசுவைத நீ ேகட்கலாம்.
௨௨ மற்றவர்கைளப்பற்ற நீேய பல தடைவ
அவதூறுெசால்லியருப்பைதநீஅறயலாம்.
௨௩ நான் எனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த

இவற்ைறப்பற்ற ச் ச ந்த த்ேதன். நான்
உண்ைமயல் ஞானமுள்ளவனாக
இருக்க வரும்ப ேனன். ஆனால் அது
முடியாமற்ேபானது. ௨௪ ஏன் பல
வஷயங்கள் இவ்வாறு இருக்கன்றன
என்று எனக்குத் ெதரிய வல்ைல.
இதைனப் புரிந்துக்ெகாள்வது எவருக்கும்
கடினம்தான். ௨௫ நான சற்றுக் கடினப்பட்டு
முயன்று ஞானத்ைதப் ெபற்ேறன். நான்,
எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் கண்டுெகாள்ள
வரும்ப ேனன்.
நான் என்ன கற்றுக்ெகாண்ேடன்?

ெகட்டவனாக இருப்பது முட்டாள்தனம்
என்பைதக் கற்ேறன். ஒரு
அறவற்றவைனப்ேபான்று நடிப்பதும்
ைபத்தயகாரத்தனமானதுதான். ௨௬ ச ல
ெபண்கள் கண்ணிகைளப்ேபான்று
ஆபத்தானவர்கள் என்பைத
அற ந்துக்ெகாண்ேடன். அவர்களின் இதயம்
வைலகைளப் ேபான்றது,அவர்களதுைககள்
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சங்கலிகைளப் ேபான்றைவ. இத்தைகய
ெபண்களிடம் அகப்பட்டுக்ெகாள்வது
மரணத்ைதவ ட பயங்கரமானது.
ேதவைனப் பன்பற்றுகற ஒருவன்
இத்தைகய ெபண்களிடம் இருந்து வலக
ஓடுவான். பாவ ேயா இவர்களிடம்
அகப்பட்டுக்ெகாள்வான்.
௨௭-௨௮ ப ரசங்க , “என்னால் எத்தைகய

பதைலக் கண்டுபடிக்கமுடியும்
என்பதற்காகேவ நான் இவற்ைறெயல்லாம்
ேசர்க்க ேறன். நான் இன்னும் பதல்கைள
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
ஆய ரத்தல் ஒருவைன நல்லவனாகக்
கண்டுபடித்ேதன். ஆனாலும் ஒரு
நல்ல ெபண்ைணக் கூடக் கண்டுபடிக்க
முடியவல்ைல.”
௨௯ “ேதவன் மனிதைன நல்லவனாகேவ

பைடத்தார். ஆனால்ஜனங்கள்ெகட்டுப்ேபாக
பல வழிகைளக் கண்டுபடித்தனர். இதுவும்
நான் கற்றுக்ெகாண்ட இன்ெனாரு
பாடமாகும்” என்றுகூறுகறான்.

௮
ஞானமும்வல்லைமயும்
௧ ஒரு ஞானமுள்ளவைனப்ேபான்று

எவராலும் ஒன்ைறப் புரிந்துக்ெகாள்ளவும்,
வளக்கவும் முடியாது. அவனது ஞானம்
அவைன மகழ்ச்ச ப்படுத்துகறது. இது
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ஒருவனது ேசாகமுள்ள முகத்ைத
மக ழ்ச்ச யுள்ளதாகமாற்றும்.
௨ நீங்கள் அரசனின் கட்டைளகளுக்கு

எப்ெபாழுதும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும் என்று
நான்உங்களுக்குக்கூறுக ேறன். நீஇதைனச்
ெசய்யேவண்டும். ஏெனன்றால் ஏற்ெகனேவ
ேதவனுக்கு வாக்களித்து இருக்க றாய்.
௩ அரசனுக்கு ஆேலாசைன ெசால்ல
அஞ்சேவண்டாம். தவறான ஒன்றுக்கு
ஆதரவு ெசலுத்தேவண்டாம் அரசன் தனக்குப்
ப டித்தமான ஆைணகைளேய தருகறான்.
௪அரசனுக்குஆைணகைளத் தரும்அத காரம்
உள்ளது. எைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
எவரும் அவனுக்குச் ெசால்வதல்ைல.
௫ அரசனது ஆைணகளுக்குக் கீழ்படிந்தால்
ஒருவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான். இைதச்
ெசய்ய ேவண்டிய சரியான கால்த்ைத
ஞானமுள்ளவன் அறவான். சரியானவற்ைற
எப்ேபாது ெசய்யேவண்டும் என்பைதயும்
அவன்அறவான்.
௬ எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய ஒருவனுக்குச்

சரியான காலமும், சரியான வழியும்
உள்ளன. எனேவ ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு
வாய்ப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டு எைதச்
ெசய்யேவண்டும் என்பைத முடிெவடுக்க
ேவண்டும். எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும்
என்பதல் குழப்பம் இருந்தாலும், பல
துன்பங்களில் உழன்றாலும் ஒருவன்
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அதைனச் ெசய்யேவண்டும். ௭ ஏெனன்றால்
எத ர்காலத்தல் என்னநடக்கும் என்று எவரும்
அவனிடம்ெசால்வதல்ைல.
௮ எவருக்கும் தன் ஆவைய வ டாமல்

தங்கைவக்கும் வலிைமஇல்ைல. எவருக்கும்
தன் சாைவத் தடுக்கும் அத காரமில்ைல.
ேபார்க் காலத்தல் தன்வருப்பப்படி ேபாய்வர
ஒரு ேபார் வீரனுக்கு சுதந்த ரம் இல்ைல.
இதுேபாலேவ, ஒருவன் பாவம் ெசய்தால்
அது அவைன சுதந்த ரம் உள்ளவனாக
இருக்கும்படிெசய்யாது.
௯ நான் அைனத்ைதயும் பார்த்ேதன்.

உலகல் நைடெபறுகற அத்தைனையயும்
பற்ற நான் கடுைமயாகச் ச ந்த த்ேதன்.
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் மற்றவர்கைள
ஆள்வதற்கான வல்லைமையப்
ெபறுவதற்காகப்ேபாராடுக றார்கள்என்பைத
நான் பார்த்ேதன். இது அவர்களுக்குக்
ெகட்டது.
௧௦ தீய ஜனங்களுக்கு அழகான ச றந்த

சவ அடக்கங்கள் நைடெபறுவைத நான்
பார்த்ேதன். அடக்கச் சடங்கு முடிந்து
ஜனங்கள் வீட்டிற்குப் ேபானதும் மரித்துப்
ேபான தீயவர்கைளப்பற்ற நல்லவற்ைறக்
கூறனார்கள். இத்தைகய காரியங்கள்
தீயவன் வாழ்ந்த அேத நகரத்த ேலேய நடந்து
வருகன்றன. இதுஅர்த்தமற்றது.

நயாயம்,ெவகுமத கள், தண்டைன
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௧௧ ச ல ேநரங்களில் ஜனங்கள்
தாம் ெசய்க ற தீைமக்கு உடேன
தண்டிக்கப்படமாட்டார்கள். அவர்களுக்கான
தண்டைன ெமதுவாக வரும். இது
மற்றவர்கைளயும் தீைம ெசய்யும்படி
தூண்டும்.
௧௨ ஒரு பாவ நூற்றுக்கணக்கான

தீைமகைளச் ெசய்யலாம். அவனுக்கு
நீண்ட வாழ்க்ைகயும் இருக்கலாம். ஆனால்,
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதும் மரியாைத
ெசலுத்துவதும் இன்னும் சறந்ததாக
நான் கருதுக ேறன். ௧௩ தீயவர்கள்
ேதவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்துவதல்ைல.
எனேவ அவர்கள் நல்லவற்ைறப்
ெபறுவதல்ைல. அவர்கள் நீண்ட
வாழ்க்ைகையப் ெபறுவதல்ைல. சூரியன்
அஸ்தமிக்கும்ேபாது ந ழல் நீண்டு
ேதான்றுவதுேபான்று,அவர்களின்வாழ்க்ைக
வளருவதல்ைல.
௧௪ நயாயமாகத் ேதான்றாத சல காரியமும்

உலகல் நடக்க றது. ெகட்டைவகள்
ெகட்டவர்களுக்கும், நல்லைவகள்
நல்லவர்களுக்கும் ந கழேவண்டும்.
ஆனால் சல ேநரங்களில் நல்லவர்களுக்கு
தீயைவகளும் தீயவர்களுக்கு
நல்லைவகளும் ஏற்படலாம். எனினும்
அைவ நல்லதன்று. ௧௫ எனேவ நான்
வாழ்க்ைகைய அனுபவப்பதுதான் நல்லது
என்று முடிவு ெசய்ேதன். ஏெனன்றால்,
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ஜனங்கள் தம் வாழ்வல் ெசய்யேவண்டிய
நல்ல காரியங்களாவன: உண்பது, குடிப்பது,
வாழ்க்ைகைய அனுபவப்பதுேமயாகும்.
ேதவன் இவ்வுலகல் தங்களுக்குக்
ெகாடுத்த கடினமான ேவைலயல் இன்பம்
காண்பதற்காகவாவதுஇைவஉதவும்.

ேதவன் ெசய்வைதெயல்லாம் நம்மால்
புரிந்துெகாள்ளமுடிவதல்ைல
௧௬ இந்த வாழ்வல் ஜனங்கள்

ெசய்வைத எல்லாம் நான் கவனமாகப்
படித்தருக்க ேறன். ஜனங்கள் எவ்வளவு
சுறுசுறுப்பாக இருக்க றார்கள் என்பைதப்
பார்த்ேதன். அவர்கள் இரவும் பகலும்
உைழக்க றார்கள். அவர்கள் ெபரும்பாலும்
தூங்குவேத இல்ைல. ௧௭ நானும் ேதவன்
ெசய்க றவற்ைறப் பார்த்ேதன். உலகல்
ேதவன் ெசய்க றவற்ைற ஜனங்களால்
புரிந்துக்ெகாள்ள முடியவல்ைல. ஒருவன்
அதைனப் புரிந்துெகாள்ள முயற்ச
ெசய்யலாம், ஆனால் அவனால் முடியாது.
ஞானமுள்ள ஒருவன் ேதவனுைடய
ெசயல்கைளப் புரிந்துெகாண்டதாகக்
கூறலாம். ஆனால்அதுவும்உண்ைமயல்ைல.
இவற்ைறெயல்லாம் ஒருவராலும்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௯
மரணம்நயாயமானதா?
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௧ நான் இைவ அைனத்ைதயும்பற்ற
ெவகு கவனமாகச் ச ந்த த்ேதன். ேதவன்,
நல்லவர்களும் ஞானவான்களும்
ெசய்வைதயும்அவர்களுக்கு ஏற்படுவைதயும்
கட்டுப்படுத்துவைத நான் பார்த்ேதன்.
அவர்கள் அன்பு ெசலுத்தப்படுவார்களா
அல்லது ெவறுக்கப்படுவார்களா என்று
அவர்களுக்குத் ெதரியாது. எத ர்காலத்தல்
என்ன நைடெபறும் என்பதும் அவர்களுக்குத்
ெதரியாது.
௨ஆனால், நாம் அைனவரும் மரிக்க ேறாம்.

இது அைனவருக்கும் ந கழ்க ற ஒன்று.
மரணம் நல்லவர்கள் தீயவர்கள்
என அைனவருக்கும் ஏற்படுகன்றது.
சுத்தமானவர்கள் சுத்தமில்லாதவர்கள்
என அைனத்து ஜனங்களுக்கும் மரணம்
ஏற்படுகன்றது. பலி ெகாடுப்பவர்கள்
பலிெகாடுக்காதவர்கள் என அைனவருக்கும்
மரணம் ஏற்படுகன்றது. பாவையப்
ேபான்ேற நல்லவனும் மரித்துப்ேபாக றான்.
ேதவனுக்குச் ச றப்பான ெபாருத்தைனகள்
ெசய்க றவைனப் ேபான்ேற ேதவனுக்குப்
ெபாருத்தைன ெசய்யப் பயப்படுக றவனும்
மரித்துப்ேபாக றான்.
௩ நமது வாழ்வல் நைடெபறும் அைனத்து

காரியங்களிலும் மிக ேமாசமான காரியம்
அைனத்துஜனங்களும்ஒேரவழியல்முடிந்து
ேபாவதுதான். ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும்
பாவங்கைளயும் முட்டாள்தனங்கைளயும்
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ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருப்பதும் ெகட்டதுதான்.
அவ்வைக எண்ணங்கள் மரணத்தற்ேக
அைழத்துச் ெசல்லுகன்றன.
௪ வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற எவருக்கும்
நம்ப க்ைகயுண்டு. அவன் யார் என்பது
அக்கைறயல்ைல.

ஆனால் “மரித்துப்ேபான சங்கத்ைதவ ட
உய ேராடுஉள்ளநாய் ச றந்தது”

என்னும்கூற்றுஉண்ைமயானது.

௫ உய ேராடுள்ளவர்கள் தாம்
மரித்துப்ேபாேவாம் என்பைத அற ந்தவர்கள்.
ஆனால் மரித்துப்ேபானவர்கள்
எைதயும் அறயமாட்டார்கள். மரித்துப்
ேபானவர்களுக்கு எந்த வருதும் இல்ைல.
ஜனங்கள் அவர்கைள வைரவல்
மறந்துவடுவார்கள். ௬ ஒருவன் மரித்த
ப றகு, அவனது அன்பு, ெவறுப்பு,
ெபாறாைம அைனத்தும் ேபாய்வடுகன்றது.
மரித்துப்ேபானவர்களுக்குப் பூமியல்
ந கழ்ந்தஇத்தைனயலும்பங்கல்ைல.

முடியும்ேபாதுவாழ்க்ைகையஅனுபவ
௭ இப்ேபாது ேபாய் உனது உணைவ

உண்டு மகழ்ச்சையப் ெபறு. உனது
த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்து மக ழ்ச்ச
அைடவாய். நீ இவற்ைறச் ெசய்வது
ேதவனுக்கு உடன்பாடானதுதான்.
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௮ ச றந்த ஆைடகைள அணிந்து அழகாகக்
காட்ச யளி. ௯ நீ வரும்புக ற மைனவேயாடு
வாழ்க்ைகைய அனுபவ . குறுகய உனது
வாழ்க்ைகயன் ஒவ்ெவாரு நாைளயும்
அனுபவ . பூமியல் குறுகய இந்த வாழ்ைவ
ேதவன் உனக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
உனக்குரியது எல்லாம் இதுதான். எனேவ
இவ்வாழ்வல் நீ ெசய்யேவண்டிய
ேவைலகளுக்கு மக ழ்ச்ச அைடவாய்.
௧௦ எப்ெபாழுெதல்லாம் ேவைல ெசய்ய
வாய்ப்பு கைடக்க றேதா, அைத எவ்வளவு
சறப்பாகச் ெசய்யமுடியுேமா, அதைனச் ெசய்.
கல்லைறயல் உனக்கு ேவைலயல்ைல.
அங்கு ச ந்தைனயும் அறவும் ஞானமும்
இல்ைல. நாம் அைனவரும் மரணம் என்ற
இடத்துக்ேக ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

அத ர்ஷ்டமா? துரத ர்ஷ்டமா? நாம் என்ன
ெசய்யலாம்?
௧௧ நான் வாழ்க்ைகயல் நயாயமற்ற

சலவற்ைறப் பார்த்ேதன். ேவகமாக
ஓடுகறவன் பந்தயத்தல் எப்ெபாழுதும்
ெவற்ற ெபறுவதல்ைல. வலுமிக்க
பைட ேபாரில் எப்ெபாழுதும்
ெவற்றெபறுவதல்ைல. ஞானத்தல்
ச றந்தவன் எப்ெபாழுதும் அதகமாகச்
சம்பாத ப்பதல்ைல. அறவுக்
கூர்ைமமிக்கவன் எப்ெபாழுதும்
ெசல்வத்ைதப் ெபறுவதல்ைல. கல்வ
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அறவுமிக்கவன் எப்ெபாழுதும் தனக்குரிய
பாராட்டுகைளப் ெபறுவதல்ைல; ேநரம்
வரும்ேபாது ஒவ்ெவாருவருக்கும் தீைமேய
ஏற்படுகன்றன.
௧௨ அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று

ஒருவனால் என்ைறக்கும் அறய
முடியாது. அவன் வைலக்குள் அகப்பட்ட
மீைனப்ேபான்று இருக்கறான். அம்மீனுக்கு
என்ன நடக்கும் என்பது ெதரியாது. அவன்
கண்ணியல் அகப்பட்ட பறைவையப்
ேபான்றவன். அப்பறைவ அடுத்து
நடக்கப்ேபாவைத அறயாது. இதுேபாலேவ,
ஒருவன் தீயவற்றால் கண்ணியல்
அகப்படுக றான். அது தடீெரன்று அவனுக்கு
ஏற்படுகன்றது.

ஞானத்தன்வல்லைம
௧௩ இந்த வாழ்வல் ஒருவன்

ஞானமுள்ளவற்ைறச் ெசய்வைத
நான் பார்த்ேதன். எனக்கு அது மிக
முக்கயமாகப்பட்டது. ௧௪ மிகக் குைறந்த
எண்ணிக்ைகக்ெகாண்ட ஜனங்கைளயுைடய
நகரம் இருந்தது. ஒரு அரசன் அதைனச்
சுற்ற தன் பைட வீரர்கைள நறுத்த அதற்கு
எத ராகப் ேபாரிட்டான். ௧௫ஆனால்அந்நகரில்
ஒரு ஞானி இருந்தான். அவன் ஏைழ.
ஆனால் அந்நகைரக் காப்பாற்ற தனது
ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தனான். எல்லாம்
நடந்து முடிந்தப றகு, அந்த ஏைழைய
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ஜனங்கள் மறந்துவ ட்டார்கள். ௧௬ எனினும்
நான் இப்ெபாழுதும் ஞானம் பலத்ைதவ ட
ச றந்தது என்ேபன். அந்த ஜனங்கள்
ஏைழயன் ஞானத்ைத மறந்துவ ட்டார்கள்.
அவன் ெசான்னைதக் கவனிப்பைத
நறுத்தவ ட்டார்கள். ஞானேமச றந்ததுஎன்று
நான்இன்னமும்நம்புக ேறன்.

௧௭ ஒரு முட்டாள் அரசனால் மிகச் சத்தமாகச்
ெசால்லப்படுக றவார்த்ைதகைளவ ட

ஒரு ஞானியன் ெமன்ைமயான
வார்த்ைதகள்ச றந்தைவ.

௧௮ ேபாரில் ஞானமானது வாள்கைளயும்
ஈட்டிகைளயும்வ டச் ச றந்தைவ.

ஆனால்ஒருமுட்டாளால்பலநல்லவற்ைற
அழிக்கமுடியும்.

௧௦
௧ மிகச்ச றந்த நறுமணப் ெபாருட்கைளக்

கூட சல மரித்துப்ேபான ஈக்கள்
ெகடுத்து நாற்றமைடயச் ெசய்துவடும்.
இைதப்ேபாலேவ, மிகுதயான
ஞானத்ைதயும், மரியாைதையயும்
முட்டாள்தனம்ெகடுத்துவடும்.
௨ ஞானமுள்ளவனின் எண்ணங்கள்

அவைனச் சரியான வழியல்
நடத்த ச்ெசல்லும். முட்டாளின் எண்ணங்கள்
அவைனத் தவறான வழியல் நடத்த ச்
ெசல்லும். ௩ ஒரு முட்டாள் சாைலயல்



ப ரசங்க ௧௦:௪ xxxix ப ரசங்க ௧௦:௯

நடந்து ேபாகும்ேபாதுகூடத் தனது
முட்டாள்தனத்ைதக்காட்டிக்ெகாண்டிருப்பான்.
எனேவ ஒவ்ெவாருவனும் அவைன முட்டாள்
என்றுகண்டுெகாள்வான்.
௪ எஜமான் உன்மீது ேகாபத்ேதாடு

இருக்க றான் என்பதற்காக உனது
ேவைலைய வ ட்டுவ டாேத. நீ
அைமதயாகவும் உதவயாகவும்
இருந்தால் ெபரிய தவறுகைளக்கூட நீ
தருத்த க்ெகாள்ளலாம்.
௫ இந்த வாழ்வல் நான் சலவற்ைறப்

பார்த்தருக்க ேறன். ஆனால் அைவ
சரியன்று. இது ஆள்பவர்கள் ெசய்கன்ற
தவறுகள். ௬ முக்கயமான ெபாறுப்புகள்
முட்டாள்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுகன்றன.
ெசல்வம் உள்ளவர்கேளா முக்கயம்
இல்லாத ெபாறுப்புகைளப் ெபறுகன்றனர்.
௭ ப ரபுக்கள் ேவைலக்காரர்கைளப்ேபான்று
பன்னால் நடந்துேபாகும்ேபாது,
ேவைலக்காரர்கள் குதைரயன்மீது சவாரி
ெசய்வைதப் பார்த்ேதன்.

ஒவ்ெவாரு ேவைலயும் அதற்குரிய
ஆபத்துகைளக்ெகாண்டைவ
௮ குழிேதாண்டுகற ஒருவன் அந்தக்

குழிக்குள்ேளேய வழுவான். சுவைர
இடித்துத் தள்ளுகற ஒருவன் பாம்பு கடித்து
மரிப்பான். ௯ ெபருங்கற்கைள நகர்த்த க்
ெகாண்டிருக்க றவன் அதனாேலேய
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காயப்படுவான். ஒருவன் மரங்கைள
ெவட்டுவதும் ஆபத்தானது. அம்மரம்
அவன்ேமேலேயவழுந்துவ டலாம்.
௧௦ ஆனால் ஞானம் அந்த ேவைலையயும்

எளிைமப்படுத்தும். மழுங்கலான
கத்தயால் ெவட்டுவது கடினம். ஒருவன்
அந்தக் கத்தையக் கூர்ைமப்படுத்தனால்
ேவைல எளிதாகும். ஞானமும் இைதப்
ேபான்றதுதான்.
௧௧ ஒருவனுக்குப் பாம்புகைள

எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பது
ெதரிந்தருக்கலாம். ஆனால் அவன்
அருகல் இல்லாதேபாது அந்தப் பாம்பு ேவறு
எவைரயாவது கடித்துவடுவதால் அவனது
தறைம பயனற்றது. ஞானமும் இைதப்
ேபான்றதுதான்.

௧௨ ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள்
பாராட்ைடப்ெபற்றுத்தரும்.

ஆனால் முட்டாளின் வார்த்ைதகள்
அழிைவக்ெகாண்டுவரும்.

௧௩ முட்டாள் முட்டாள்தனமானவற்ைறக்
கூறத் ெதாடங்குவான். முடிவல்
அவன் ைபத்தயக்காரத்தனமாகக்
கூறுவான். ௧௪ ஒரு முட்டாள் எப்ெபாழுதும்
அவன் ெசய்யப் ேபாவைதப்பற்ற ேய
ேபச க்ெகாண்டிருப்பான். ஆனால்
எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பது
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எவருக்கும் ெதரியாது. ஒருவனும் பன்னால்
என்னநடக்கும்என்பைதக்கூறவல்ைல.

௧௫ முட்டாள் தன் வீட்டுக்குரிய
வழிைய அவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக
அற ந்துெகாள்ளமாட்டான்.

எனேவ வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு
ேவைலச்ெசய்வான்.

உைழப்பன்மத ப்பு
௧௬ ஒரு அரசன் குழந்ைதையப்ேபான்று

இருந்தால், அது நாட்டிற்குப் ெபருங்ேகடாகும்.
அரசன் தன் காலத்ைத உண்பதல்
கழித்தாலும் ஒரு நாட்டிற்குக் ேகடுதான்.
௧௭ அரசன் நல்ல குடும்பத்தலிருந்து
வந்தவனாக இருந்தால் நாட்டுக்கு அது
மிகவும் நல்லது. ஆட்சயாளர்கள்
குடிப்பைதயும் உண்பைதயும்
கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டால், நாட்டுக்கு
நல்லதுதான். இத்தைகயவர்கள் உண்பதும்
குடிப்பதும் பலம் ெபறுவதற்காகத் தாேன
ஒழியகுடித்துெவற ப்பதற்காகஅல்ல.

௧௮ ஒருவன் ேவைல ெசய்வதற்குச்
ேசாம்ேபறயாக இருந்தால் அவனது
வீடுஒழுகஆரம்ப த்துவடும்.

வீட்டுக்கூைரவழுந்துவடும்.

௧௯ ஜனங்கள் உண்பதல்
மக ழ்ச்ச யைடக றார்கள். த ராட்ைசரசம்
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வாழ்ைவ மக ழ்ச்சகுள்ளாக்குகறது. ஆனால்
பணம்பலச க்கல்கைளத்தீர்க்க றது.
வீண்ேபச்சு
௨௦அரசைனப்பற்ற க் ெகட்ட ெசய்த கைளக்

கூறாேத. அவைனப் பற்ற க் ெகட்டதாகவும்
நைனக்காேத. ெசல்வந்தர்ைளப்பற்றயும்
ெகட்ட ெசய்த கைளக்கூறாேத. நீஉன்வீட்டில்
தனியாக இருந்தாலும் இவ்வாறு கூறாேத.
ஏெனன்றால், சறு பறைவக்கூட பறந்துேபாய்
அந்தச்ெசய்தையஅவர்களிடம்கூறவடும்.

௧௧
எத ர்காலத்ைதத்ைதரியமாக எத ர்ெகாள்
௧ நீ எங்கு ெசன்றாலும் நல்லவற்ைறேய

ெசய். அப்ேபாது நீ ெசய்த நன்ைமகள்
உனக்ேகதரும்பவரும்.
௨ உனக்குரிய ெபாருட்கைளப் பல்ேவறு

நற்காரியங்களுக்காகப் பங்க ட்டுக் ெகாடு.
பூமியல் என்ெனன்ன ேகடுகள் நைடெபறும்
என்றுஉனக்குத்ெதரியாது.
௩நீசலவற்ைறஉறுத ப்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்.

ேமகம் மைழயால் நைறந்தருந்தால், அது
பூமியல் தண்ணீைர ஊற்றும். மரமானது
வடக்ேக வழுந்தாலும் ெதற்ேக வழுந்தாலும்
வழுந்தஇடத்த ேலேயக டக்கும்.
௪ ஆனால் சலவற்ைறப்பற்ற உன்னால்

உறுதயாகக் கூறமுடியாது. நீ ஒரு
வாய்ப்ைபப்பயன்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்.
ஒருவன் சரியான பருவம் வரட்டுெமன்று
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காத்தருந்தால்அவனால்வைதக்கமுடியாது.
ஒவ்ெவாரு ேமகத்ைதயும் பார்த்து மைழ
வருேமா என்று அஞ்சுகறவன் ஒருேபாதும்
அறுவைடெசய்யமாட்டான்.
௫ காற்றன்வழி யாெதன்று உனக்குத்

ெதரியாது. தாயன் கருவ ேல ஒரு குழந்ைத
எவ்வாறு வளர்கன்றது என்பதும் உனக்குத்
ெதரியாது. இைதப்ேபாலேவ, ேதவன் என்ன
ெசய்வார் என்பதும் உனக்குத் ெதரியாது.
அவர் எல்லாவற்ைறயும்நைறேவற்றுவார்.
௬ எனேவ அதகாைலய ேல நடுைவ ெசய்.

மாைலவைர உன் ேவைலைய நறுத்தாமல்
ெசய். ஏெனன்றால், எது உன்ைன
ெசல்வந்தனாக்கும் என்பதும் உனக்குத்
ெதரியாது. நீ ெசய்க றஅைனத்துேமஉனக்கு
ெவற்றையத்தரலாம்.
௭ உய ேராடு இருப்பது நல்லது. சூரிய

ெவளிச்சத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது
நல்லது. ௮ உன் வாழ்நாளில்
உள்ள ஒவ்ெவாரு நாைளயும் நீ
அனுபவக்கேவண்டும். எவ்வளவுகாலம்
வாழ்வாய் என்பதுபற்ற க் கவைலயல்ைல.
ஆனால் நீ மரித்துப் ேபாவாய் என்பைத
நைனத்துக்ெகாள். நீ உய ேராடிருக்கும்
நாட்கைளவ ட மரித்த பன் உள்ள நாட்கேள
மிக அத கம். நீ மரித்த ப றகு எைதயும்
ெசய்யமுடியாது.

இளைமயாகஇருக்கும்ேபாதுேதவனுக்குச்



ப ரசங்க ௧௧:௯ xliv ப ரசங்க ௧௨:௨

ேசைவெசய்
௯ இைளஞர்கேள! இளைமயாய்

இருக்கும்ேபாேத மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள். அனுபவயுங்கள். உங்கள்
மனம் ேபானபடி இருங்கள். நீங்கள்
வரும்புக றவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.
ஆனால் உங்கள் ெசயல்கைளெயல்லாம்
ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார் என்பைத
மறந்துவ டாதீர்கள். ௧௦ உங்கள் ேகாபம்
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்தும்படிவ டாதீர்கள்.
உங்கள் உடல் உங்கைளப் பாவம்
ெசய்யத் தூண்டும்படி வ டாதீர்கள்.
ஜனங்கள், இளைமயாய் இருக்கும்ேபாது
முட்டாள்தனமானவற்ைறேயெசய்வார்கள்.

௧௨
முதுைமயன்ப ரச்சைனகள்
௧ நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாது

உன்ைனப் பைடத்தவைர நைனவுகூரு.
முதுைமயன் தீய நாட்கள் வருவதற்குமுன்
நைனத்துக்ெகாள். “நான் என் வாழ்ைவப்
பயனற்றதாகக் கழித்துவ ட்ேடன்” என்று
நீ ெசால்லப்ேபாகும் ஆண்டுகளுக்கு முன்
நைனவுைவ.
௨ நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத,

சூரியனும் சந்த ரனு நட்சத்த ரங்களும்
உன் கண்களுக்கு இருண்டுேபாகும்
காலம் வருவதற்கு முன்னேர உன்ைனப்
பைடத்தவைர நைனத்துக்ெகாள் ஒரு
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புயலுக்குப் பன் மீண்டும் மீண்டும் புயல்
வருவதுேபான்று உனக்குத் துன்பங்கள்
வந்துெகாண்டிருக்கும்.
௩ அப்ேபாது உனது ைககள் தம் பலத்ைத

இழக்கும். உனது கால்கள் பலவீனமாக
வைளந்துேபாகும். உனது பற்கள் எல்லாம்
வழுந்துேபாய் உணைவ நீ தன்னமுடியாத
நைலைம ஏற்படும். உன் கண்கள்
ெதளிவாகப் பார்க்காது. ௪ உன் காதுகள்
ேகட்க கஷ்டப்படும். வீதயல் உள்ள
சப்தங்கைள உன் காதுகள் ேகட்காது.
தானியங்கைள அைரக்க ற கல் எந்த ரம்
கூட உனக்கு அைமதயுடன் இருப்பதாகத்
ேதான்றும். ெபண்களின் பாடைல உன்னால்
ேகட்கமுடியாது. பறைவகளின்பாடல்ஒலிகூட
உன்ைன அதகாைலயல் எழுப்பவடும்.
ஏெனன்றால்உன்னால்தூங்கமுடியாது.
௫ நீ ேமடான இடங்கைளக் கண்டு

பயப்படுவாய். உன் வழியல் எத ர்ப்படும்
ச றயவற்றுக்குக்கூடப் பயப்படுவாய்.
வாதுைம மரத்தன் பூக்கைளப் ேபான்று
உனது தைலமய ர் ெவளுத்துப்ேபாகும்.
ெவட்டுக் களிையப் ேபான்று நீ
உன்ைனேய இழுத்துக்ெகாண்டு
த ரிவாய். வாழ்வதற்கான ஆைசைய நீ
இழந்துவடுவாய். ப றகு நீ ந ரந்தரமான
கல்லைற வீட்டிற்குச் ெசல்வாய். துக்கம்
ெகாண்டாடுக றவர்கள் ெதருவல்கூடிஉனது
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உடைலகல்லைறக்குஎடுத்துச்ெசல்வார்கள்.
மரணம்

௬ நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத ெவள்ளிக்
கயறுகள் கட்டுவ ட்டு, ெபான்
கண்ணங்கள் ெநாறுங்கும் முன்னால்
கணற்ற ேல சால் உைடவது ேபால்
உன் வாழ்வு பயனற்றதாக ேபாகும்
முன்னால்,

கணற்ற ேல மூடப்பட்டிருக்கும் கல்
உைடந்து ெநாறுங்க வழுவது ேபால்,
உன் வாழ்வு பயனற்றுப் ேபாகும்
முன்னால், உன்ைனப் பைடத்தவைர
நைனத்துக்ெகாள்.

௭உன்உடல்பூமியலிருந்துவந்தது.
நீ மரித்துப் ேபாகும்ேபாது, உன் உடல்
தரும்பவும்மண்ணுக்குப்ேபாகும்.

ஆனால் உனது ஆவ ேதவனிடமிருந்து
வந்தது.

நீ மரித்துப் ேபாகும்ேபாது உனது ஆவ
தரும்பவும் ேதவனிடேம ேபாகும்.

௮ இவ்வாறு அைனத்தும் ெபாருளற்றுப்
ேபாகும். இைவ அைனத்தும் காலம்
வீணானதற்குச் சமம் என்று ப ரசங்க
கூறுகறார்.
முடிவுைர
௯ ப ரசங்க ஞானமுைடயவர். அவர் தனது

ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த ஜனங்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுத்தார். ப ரசங்க மிக
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கவனமாகப் படித்து தன் பாடங்கைளக்
கற்றுத்தர ஒழுங்குபடுத்தனார். ௧௦ சரியான
வார்த்ைதகைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க ப ரசங்க
மிகக் கடுைமயாக முயற்ச ெசய்தார். அவர்
உண்ைமயானதும் ெசம்ைமயானதுமான
ேபாதைனகைளஎழுத ைவத்தார்.
௧௧ ஞானிகளின் வார்த்ைதகள்

மிருகங்கைள வழி நடத்தப் பயன்படும்
கூர்ைமயான ேகால்கைளப் ேபால
இருக்கும். அவர்களின் ேபாதைனகள்
என்றும் உைடந்துேபாகாத உறுதயான
ஆப்புகைளப் ேபான்றருக்கும். வாழ்க்ைகக்கு
வழிகாட்டும்இப்ேபாதைனகள் நம்ப க்ைகக்கு
உரியைவ. இந்த ஞானப் ேபாதைனகள்
எல்லாம், அேத ேமய்ப்பனிடமிருந்து
(ேதவன்) வந்தைவ. ௧௨ என் மகேன!
அப்ேபாதைனகைளக் கற்றுக்ெகாள். ஆனால்
மற்ற புத்தகங்கைளப்பற்ற ஜாக்க ரைதயாக
இரு. ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் புத்தகங்கைள
எழுதக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அதகமாக வாச ப்பதும் உன்ைனச்
ேசார்வுக்குள்ளாக்கவடும்.
௧௩-௧௪ இப்ேபாது, இந்தப் புத்தகத்தல்

எழுதப்பட்டுள்ளவற்றலிருந்து நாம்
கற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய முக்கய காரியம்
என்ன? ஒரு மனிதனால் ெசய்யக் கூடிய
மிக முக்கயமான ெசயல் என்னெவன்றால்,
ேதவனுக்கு மரியாைத ெசய்து, அவரது
கட்டைளகளுக்கு அடிபணியேவண்டும்.
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ஏெனன்றால், ேதவன் நாம் ெசய்யும்
அைனத்ைதயும், இரகசயமான ெசயல்கள்
உட்பட அற ந்தருக்க றார். அவருக்கு
அைனத்து நற்ெசயல்கைளப் பற்றயும்,
அைனத்து தீய ெசயல்கைளப்பற்றயும்
ெதரியும். ஜனங்கள்ெசய்யும்அைனத்ைதயும்
அவர் நயாயம்தீர்ப்பார்.
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