
Truyền Đạo 1:1 i Truyền Đạo 1:11

Truyền Đạo
1 Lời của Người Truyền Đạo, con Vua Đa-vít,

cai trị tại Giê-ru-sa-lem.

Cuộc Đời Hư Ảo
2 Người Truyền Đạo nói: “Mọi thứ đều vô

nghĩa! Hoàn toàn vô nghĩa!”
3 Con người làm lụng khó nhọc dưới ánh mặt

trời để hưởng được gì? 4 Thế hệ đến và thế hệ
đi, nhưng trái đất vẫn không bao giờ thay đổi.
5 Mặt trời mọc và mặt trời lặn, xoay vần không
dứt. 6 Gió thổi hướng nam rồi thổi hướng bắc.
Quanh đi vòng lại, gió thổi không ngừng. 7 Sông
đổ mãi vào biển nhưng biển chẳng hề đầy. Nước
trở về các sông và lại đổ vào biển. 8 Vạn vật mỏi
mòn không tả xiết. Chúng ta thấy nhiều nhưng
vẫn không hài lòng. Chúng ta nghe nhiều nhưng
vẫn không mãn nguyện.

9 Việc gì đã xảy ra, sẽ còn tái diễn. Điều gì làm
ngày nay, người xưa cũng đã làm rồi. Chẳng có
gì mới dưới mặt trời. 10 Thỉnh thoảng có người
nói: “Có vài điều mới!” Nhưng thật ra nó đã có;
không có gì thật sự mới. 11 Chúng ta không nhớ
những việc xảy ra thời trước, và trong thế hệ
mai sau, cũng chẳng ai hồi tưởng việc chúng ta
làm hôm nay.

Sự Vô Nghĩa của Khôn Ngoan
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12 Tôi, Người Truyền Đạo, là vua của Ít-ra-ên
tại Giê-ru-sa-lem. 13 Tôi chuyên tâm tìm hiểu và
dùng sự khôn ngoan để khảo sát những sự việc
dưới trời. Tôi sớm khám phá rằng Đức Chúa Trời
đã giao mọi việc lao khổ cho loài người. 14 Tôi
nhận thấy mọi công trình dưới mặt trời, và thật,
tất cả đều vô nghĩa—như đuổi theo luồng gió.

15 Vật gì đã bị cong vẹo không thể uốn thẳng
được?
Đã thiếu hụt, làm sao có thể đếm được?
16 Tôi tự nhủ: “Kìa, tôi khôn ngoan hơn các vị

vua cai trị tại Giê-ru-sa-lem trước tôi. Tôi có kiến
thức và sự hiểu biết hơn bất cứ ai trong họ.”*
17 Vậy, tôi cố gắng học hỏi từ sự khôn ngoan đến
sự điên rồ và dại dột. Nhưng qua kinh nghiệm,
tôi phải nhìn nhận điều đó cũng chẳng khác gì
đuổi theo luồng gió.

18 Càng khôn ngoan càng nhiều sầu khổ.
Càng hiểu biết càng nhiều buồn đau.

2
Mọi Việc Vui Thú Đều Vô Nghĩa

1 Tôi lại tự bảo: “Hãy đến, tận hưởng khoái
lạc. Hãy xem thử ‘những điều tốt’ trong cuộc
sống.” Nhưng tôi khám phá rằng đó là điều vô
nghĩa. 2 Vậy, tôi nói: “Cười là điên rồ. Tìm kiếm
thú vui đem lại được gì chăng?” 3 Sau nhiều suy
nghĩ, tôi quyết định dùng men rượu cho lòng
phấn khởi. Và trong khi tìm kiếm sự khôn ngoan,

* 1:16 Nt các tiên đế tại Giê-ru-sa-lem
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tôi thử làm theo điều dại dột. Trong cách này, tôi
cố gắng để thấy điều gì là vui vẻ cho con người
trong cuộc đời phù du trên đất.

4 Tôi cố gắng tìm ý nghĩa bằng cách xây nhiều
nhà rộng lớn cho mình và vun trồng những
vườn nho xinh đẹp. 5 Tôi lập cho mình những
vườn hoa và vườn cây đủ mọi loài cây ăn trái.
6 Tôi đào cho mình những hồ chứa nước để tưới
ruộng vườn. 7 Tôi lại mua nhiều nô lệ, cả nam
lẫn nữ, và có nhiều nô lệ đã sinh trong nhà tôi.
Tôi cũng làm chủ nhiều bầy súc vật và bầy chiên,
nhiều hơn những vua đã sống trước tôi tại Giê-
ru-sa-lem. 8 Tôi thu góp vô số bạc và vàng,
của cải của các vua và các tỉnh. Tôi thuê nhiều
những ca sĩ tuyệt vời, cả nam lẫn nữ, và có nhiều
thê thiếp và cung nữ. Tôi có mọi lạc thú mà đàn
ông ước muốn!

9 Như thế, tôi trở nên vượt trội hơn tất cả
ai sống trước tôi tại Giê-ru-sa-lem, và sự khôn
ngoan của tôi không bao giờ phản lại tôi. 10 Tôi
chẳng từ một điều gì lòng mình ưa thích, hoặc
mắt mình thèm muốn. Tôi thích thú khi chịu
khó làm lụng. Sự thích thú này là phần thưởng
của công khó tôi. 11Nhưng khi nhìn lại mỗi việc
mình làm với bao nhiêu lao khổ, tôi thấy tất cả
đều vô nghĩa—như đuổi theo luồng gió. Không
có gì thật sự giá trị trên cõi đời này.

Khôn Ngoan và Rồ Dại
12 Tôi lại so sánh về khôn ngoan với dại dột và

điên rồ. Vua kế vị sẽ làm được gì hay hơn chẳng
qua làm những điều người trước đã làm? 13 Tôi
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nghĩ: “Khôn ngoan trội hơn dại dột, như ánh
sáng trội hơn tối tăm. 14 Vì người khôn ngoan
thấy nơi họ đi, nhưng người dại dột bước đi
trong bóng tối.” Tuy nhiên, tôi thấy người khôn
và người dại cùng chung số phận. 15 Cả hai đều
sẽ chết. Rồi tôi tự nhủ: “Kết cuộc của tôi cũng
sẽ như người dại, giá trị sự khôn ngoan của tôi là
gì? Tất cả điều này cũng là vô nghĩa!” 16 Người
khôn ngoan và người dại dột đều sẽ chết. Sẽ
không ai nhớ họ mãi bất kể là người khôn hay
dại. Trong những ngày đến, cả hai rồi sẽ bị lãng
quên.

17 Vậy, tôi chán ghét cuộc sống vì mọi việc tôi
làm dưới ánh mặt trời đều là xấu xa. Mọi thứ
đều vô nghĩa—như đuổi theo luồng gió.

Sự Vô Nghĩa của Việc Làm
18 Tôi chán ghét những công trình tôi đã khó

nhọc làm trên đất, vì tôi phải để lại tất cả cho
người khác. 19 Ai biết được người thừa kế sẽ là
người khôn hay người dại? Thế nhưng người ấy
có quyền trên mọi việc mà tôi đã dùng sự khôn
ngoan và làm việc lao khổ dưới mặt trời. Thật là
vô nghĩa! 20 Lòng tôi tràn đầy thất vọng về mọi
công việc khó nhọc mình đã làm trong thế giới
này.

21 Vài người đã làm việc cách khôn ngoan với
tri thức và tài năng để tạo dựng cơ nghiệp, rồi
cuối cùng phải để lại tất cả cho người chẳng hề
lao nhọc gì cả. Thật là bất công, vô nghĩa. 22Vậy,
con người làm lụng vất vả suốt đời sẽ được gì?
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23 Họ đã phải lao khổ buồn rầu suốt ngày, trằn
trọc suốt đêm để làm giàu, nhưng rồi cuối cùng
tất cả đều vô nghĩa.

24 Vậy, tôi nghĩ không có gì tốt hơn là cứ ăn
uống và hưởng thụ công khó mình. Rồi tôi nhận
thấy những thú vui này đều đến từ Đức Chúa
Trời. 25 Vì ai có thể ăn hay hưởng thụ mọi điều
mà không do Ngài ban cho? 26 Đức Chúa Trời
ban khôn ngoan, tri thức, và hạnh phúc cho
người nào sống đẹp lòng Ngài. Nhưng nếu một
người tội lỗi trở nên giàu có, rồi Đức Chúa Trời
lấy lại tất cả của cải và đem cho người sống đẹp
lòng Ngài. Điều này cũng là vô nghĩa—như đuổi
theo luồng gió.

3
Định Kỳ cho Mọi Sự

1 Vì mọi sự đều có thời kỳ,
mọi hành động ở dưới trời đều có lúc.

2 Có lúc sinh, có lúc chết.
Có lúc gieo, có lúc gặt.
3 Có lúc giết hại, có lúc chữa lành.
Có lúc phá đổ, có lúc dựng lên.
4 Có lúc khóc, có lúc cười.
Có lúc đau buồn, có lúc nhảy nhót.
5 Có lúc ném đá, có lúc nhặt đá lại.
Có lúc ôm ấp, có lúc ruồng rẫy.
6 Có lúc tìm kiếm, có lúc bỏ qua.
Có lúc giữ gìn, có lúc loại bỏ.
7 Có lúc xé, có lúc vá.
Có lúc câm nín, có lúc lên tiếng.
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8 Có lúc yêu, có lúc ghét.
Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.

9Người ta làm việc khó nhọc có ích gì không?
10 Tôi đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban
cho loài người. 11Vì Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự
chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó. Ngài gieo rắc
ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người, nhưng dù
vậy, người ta vẫn không ý thức được công việc
Ngài làm từ đầu đến cuối. 12 Cho nên, tôi kết
luận rằng không có gì tốt hơn cho chúng ta là
cứ an hưởng và vui vẻ làm việc. 13 Và con người
cứ ăn uống và hưởng thụ công khó của mình, vì
đây là những tặng phẩm từ Đức Chúa Trời.

14 Tôi biết rằng mọi quy luật Đức Chúa Trời đã
định đều bất di bất dịch. Không thể thêm hoặc
bớt được. Mục đích của Đức Chúa Trời là để loài
người kính sợ Ngài. 15 Điều gì đang xảy ra bây
giờ cũng đã xảy ra từ trước, và điều gì sẽ xảy ra
trong tương lai cũng đã xảy ra từ trước, vì Đức
Chúa Trời khiến những điều đã xảy ra cứ lặp đi
lặp lại.

Đời Sống Đầy Những Bất Công
16 Tôi còn thấy rằng dưới mặt trời lại có việc

gian ác nơi công đường. Phải, dù tại tòa án
cũng có điều bất công! 17 Tôi tự nhủ: “Đến ngày
đã định, Đức Chúa Trời sẽ xét xử mọi người, cả
người ngay lẫn người gian, vì tất cả những việc
họ làm”.

18 Tôi cũng nghĩ về tình trạng của loài người
—cách Đức Chúa Trời thử thách loài người rằng
họ chẳng hơn gì loài thú. 19 Vì cả người lẫn thú
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cùng chung số phận—cả hai đều thở và đều phải
chết. Vậy con người có hơn gì loài thú? Thật vô
nghĩa làm sao! 20 Cả hai đều quy về một nơi—họ
đến từ bụi đất và họ trở về bụi đất. 21 Có ai bảo
được rằng linh của loài người sẽ bay lên, còn
linh của loài thú sẽ sa xuống đất bụi? 22 Vậy, tôi
thấy rằng chẳng có gì tốt hơn cho loài người là
vui vẻ làm việc, vì họ được sinh ra để làm việc.
Đó là tại sao chúng ta ở đây. Không ai có thể
khiến chúng ta sống lại để hưởng thụ cuộc sống
sau khi chúng ta qua đời.

4
1Một lần nữa, tôi quan sát những sự áp bức ở

dưới mặt trời. Tôi thấy nước mắt của người bị áp
bức, chẳng ai an ủi họ. Trong khi người áp bức
có thế lực mạnh mẽ và người bị áp bức không
được giúp đỡ. 2 Nên tôi kết luận rằng người đã
chết có phước hơn người còn sống. 3 Nhưng có
phước nhất là người chưa sinh ra. Vì họ chưa hề
thấy những việc gian ác xảy ra dưới mặt trời.

4 Rồi tôi lại thấy rằng hầu hết con người cố
gắng để thành công đều xuất phát từ lòng ganh
tị. Nhưng điều này cũng là vô nghĩa—như chạy
theo luồng gió.
5 “Người dại ngồi khoanh tay lười biếng,

dẫn họ vào sự hủy hoại bản thân.”
6 Và còn:

“Thà đầy một bàn tay với lòng thanh thản
còn hơn đầy hai tay làm việc nhọc nhằn
như chạy theo luồng gió.”
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Ích Lợi Khi Có Bạn Đồng Hành
7 Tôi lại quan sát một điều vô nghĩa khác dưới

mặt trời. 8Đây là trường hợp của người kia sống
một mình, không có con hay anh em, nhưng
người ấy cứ làm việc khổ nhọc để tạo ra nhiều
của cải. Nhưng rồi người ấy tự hỏi: “Vì ai tôi
phải khổ nhọc? Tại sao tôi phải bỏ mọi thứ vui
hiện có?” Tất cả thật vô nghĩa và gây sầu não.

9Hai người tốt hơn một, vì họ có thể giúp nhau
thành công. 10Nếu một người ngã, người kia đỡ.
Nhưng ở một mình mà bị ngã thì ai đỡ mình lên?
11 Cũng vậy, hai người nằm chung sẽ giữ ấm lẫn
nhau. Còn một người nằm thì làm sao ấm được?
12 Người đứng lẻ một mình dễ bị tấn công và
đánh hạ, nhưng hai người sát vai chống trả sẽ
chiến thắng. Ba người càng tốt hơn, như một
sợi dây ba tao thật khó đứt.

Sự Vô Nghĩa của Quyền Thế Chính Trị
13 Một người trẻ nghèo mà khôn còn hơn một

ông vua giàu mà dại, chẳng nghe lời khuyên can.
14 Như một người trẻ lớn lên trong một gia đình
nghèo nàn, vẫn thành công. Dù người từng ở
tù vẫn có thể làm vua. 15 Nhưng sau đó mọi
người lại sốt sắng giúp đỡ một người trẻ khác,
rồi đặt người ấy kế vị vua trước. 16 Những đám
đông đứng quanh người ấy nhiều vô kể, nhưng
rồi một thế hệ khác tiếp nối và loại bỏ người.
Vậy, vương quyền cũng vô nghĩa—như chạy theo
luồng gió.
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5
Cẩn Trọng trong Đường Lối Đức Chúa Trời

1 Khi con vào nhà Đức Chúa Trời, hãy lắng
nghe và im lặng hơn là dâng của lễ ngu dại lên
Đức Chúa Trờimà không nhận biết lỗi lầmmình.
2 Đừng hấp tấp hứa nguyện, và đừng vội vàng
trình những sự việc trước mặt Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất.
Vậy hãy nói lời ngắn gọn.

3Nhiều lo nghĩ khiến con chiêm bao; quá nhiều
lời khiến con thành ngu dại.

4 Khi con hứa nguyện với Đức Chúa Trời, phải
thực hiện ngay, vì Đức Chúa Trời không hài lòng
những người dại dột. Hãy làm trọn điều đã hứa
với Ngài. 5 Thà không nói gì còn hơn là hứa rồi
không làm. 6 Đừng để miệng con gây cho con
phạm tội. Cũng đừng biện bạch với sứ giả Đền
Thờ rằng lời con hứa nguyện là lầm lẫn. Điều đó
sẽ làm Đức Chúa Trời nổi giận, và Ngài sẽ quét
sạch mọi thứ con đã làm.

7Đừngmơmộng xa vời, không thực tế và cũng
đừng nói năng rườm rà, rỗng tuếch. Phải kính
sợ Đức Chúa Trời.

Của Cải Hư Ảo
8 Đừng ngạc nhiên nếu con thấy cảnh người

nghèo bị áp bức và công lý bị chà đạp trong xứ.
Vìmỗi công chức đều phục vụ người cao cấp hơn
mình, cấp này lại phục vụ cấp khác cao hơn nữa.
9 Ngay cả một vị vua cày cấy ruộng đất cũng vì
ích lợi của mình!
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10Người tham tiền bạc chẳng bao giờ thấy đủ.
Thật vô nghĩa biết bao khi nghĩ rằng của cải
mang lại hạnh phúc thật! 11 Càng có nhiều tiền,
càng có nhiều người tiêu xài. Vậy có của cải ích
lợi gì—ngoại trừ việc ngắm nhìn nó.

12 Người làm lụng nặng nhọc được giấc ngủ
ngon, dù ăn ít hay nhiều. Còn người giàu vì lo
nghĩ đến của cải nên ngủ chẳng yên giấc.

13 Có một tai họa nghiêm trọng tôi thấy dưới
mặt trời. Tài sản tích trữ quay lại làm hại người
thu góp tài sản. 14 Vì người để tiền kinh doanh
vào nơi mạo hiểm, và của mọi thứ đều tiêu tan.
Cuối cùng, chẳng còn gì để lại cho con cái. 15 Tất
cả chúng ta lìa đời trần truồng với hai bàn tay
trắng như trong ngày chúng ta sinh ra. Chúng
ta không thể mang gì theo được.

16 Cái họa này thật rất nghiêm trọng. Con
người ra đời thể nào thì khi lìa đời cũng thể ấy.
Tất cả việc làm khó nhọc của họ là hư không—
như làm việc cho gió. 17 Suốt đời người ấy sống
trong tăm tối—thất vọng, chán nản, và giận dữ.

18 Tuy nhiên, tôi thấy một điều, ít nhất có một
điều tốt. Thật tốt cho người ăn, uống, và tận
hưởng công khó của mình dưới mặt trời trong
cuộc đời ngắn ngủi Đức Chúa Trời ban cho họ, và
đó là phần họ được hưởng. 19 Vậy thì còn gì tốt
hơn nếu nhận được của cải từ Đức Chúa Trời và
có sức khỏe tốt để sử dụng nó. Tận hưởng của
cải do mình làm ra và nhận lấy phần mình—đây
quả thật là món quà từ Đức Chúa Trời. 20 Đức
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Chúa Trời khiến đời sống người đầy an vui để
người không còn thời gian lo nghĩ về quá khứ.

6
1 Tôi lại thấy một điều tai hại trầm trọng khác

xảy ra dưới mặt trời, và đó là tai họa lớn cho
loài người. 2 Có người được Đức Chúa Trời cho
giàu có, danh dự, và mọi điều người ấy mong
muốn, nhưng Ngài không cho người cơ hội để
vui hưởng những điều này. Người chết, của
cải của người để lại cho một người xa lạ khác
hưởng! Đây là điều vô nghĩa—một hoàn cảnh bi
thương.

3 Giả sử có người sinh được trăm con và sống
trường thọ. Nhưng người ấy không thấy thỏa
nguyện trong đời sống và khi chết chẳng được
chôn cất tử tế, tôi cho rằng người ấy chết ngay
lúc mới sinh ra còn sướng hơn. 4 Vì đứa trẻ đến
từ hư vô, và trở về trong bóng tối. Ngay cả tên
đứa trẻ cũng chưa được đặt, 5 nó cũng chưa hề
thấy ánh mặt trời và cũng không biết gì về đời
sống. Thà như đứa trẻ được bình an còn hơn
lớn lên trở nên người không vui vẻ. 6 Người có
thể sống đến vài nghìn năm nhưng vẫn không
thấy thỏa nguyện. Người ấy cũng sẽ chết như
mọi người—vậy, người hưởng được lợi ích gì?

7Mọi người dành hết đời sống mình vì miếng
ăn, thế mà họ vẫn không được thỏa mãn. 8 Vậy
người khôn ngoan có thật sự tốt hơn người ngu
dại? Người nghèo được lợi gì khi khôn ngoan và
biết cách xử sự trước mặt những người khác?
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9 Tận hưởng những gì đang có còn hơn mong
muốn những điều không có. Mơ mộng hảo
huyền là vô nghĩa—như chạy theo luồng gió.

Tương Lai Được Định Sẵn Nhưng Không Ai
Biết

10Mọi thứ hiện hữu đã được định sẵn. Số phận
một người ra sao đã được biết trước từ lâu. Vậy
nên không ai cưỡng lại số mệnh Đức Chúa Trời
đã định cho mình.

11 Cứ lắm điều, nhiều lời, càng thêm vô nghĩa.
Vậy nói nhiều có ích gì?

12 Trong những ngày vô nghĩa chóng tàn của
đời người, ai biết được rằng sống thế nào mới
hữu ích? Đời sống chúng ta chỉ là cái bóng. Ai
nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng
ta lìa đời?

7
Sống Khôn Ngoan

1 Danh tiếng tốt hơn dầu quý giá.
Ngày qua đời hơn hẳn ngày sinh.

2 Thà dành thời gian tại tang chế hơn tại yến
tiệc. Ai rồi cũng phải chết—vậy người sống hãy
để tâm suy nghĩ điều này.
3 Buồn bã hơn cười vui,

vì buồn bã luyện lọc lòng chúng ta.
4 Người khôn ngoan nghiền ngẫm về sự chết,

trong khi người dại chỉ nghĩ đến vui chơi.
5 Thà bị người khôn ngoan chỉ trích

còn hơn được người ngu dại ngợi khen.
6 Tiếng cười của người dại chóng qua,



Truyền Đạo 7:7 xiii Truyền Đạo 7:18

như tiếng nổ lách tách trong lửa.
Đây cũng thật là điều vô nghĩa.

7 Của hối lộ khiến người khôn hóa dại,
và nó làm hư hỏng lòng người.

8 Kết thúc việc hơn khởi đầu một việc.
Lòng kiên nhẫn hơn tính kiêu căng.

9 Đừng vội để lòng mình nóng giận,
vì cơn giận sẵn trong lòng người dại.

10 Đừng ước ao “những ngày quá khứ tốt đẹp.”
Vì như thế chẳng phải khôn ngoan chút nào.

11 Sự khôn ngoan như kế thừa gia sản.
Cả hai đều ích lợi cho đời sống của người.

12 Khôn ngoan và tiền bạc có thể giúp mình có
mọi thứ,

nhưng chỉ có khôn ngoan mới cứu được
mạng sống mình.

13 Hãy suy ngẫm công việc của Đức Chúa Trời,
vì ai có thể làm cho thẳng vật Ngài đã bẻ
cong?

14 Lúc thịnh vượng hãy nên vui hưởng,
nhưng khi tai biến ập đến, nên biết rằng
Đức Chúa Trời cho cả hai điều đó xảy ra.

Nên nhớ rằng ở đời không có gì là chắc chắn.

Khôn Ngoan của Con Người Có Giới Hạn
15 Tôi đã thấy mọi điều trong cuộc đời vô nghĩa

này, kể cả người tốt chết sớm và người ác sống
lâu. 16 Vậy, đừng tỏ ra quá tốt hoặc quá khôn!
Sao phải tự hại mình? 17 Mặt khác, đừng theo
đường gian ác. Cũng đừng sống dại khờ! Tại
sao phải chết trước hạn kỳ? 18Hãy chú ý những
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điều chỉ dẫn này, vì bất cứ ai kính sợ Đức Chúa
Trời sẽ tránh được cả hai.

19 Một người khôn ngoan mạnh hơn mười
người lãnh đạo thành.

20 Chẳng có một người nào suốt đời làm điều
phải mà không phạm tội.

21 Đừng chú tâm đến lời nhỏ to—kẻo con sẽ
nghe lời của đầy tớ nguyền rủa mình. 22 Vì lòng
con biết rằng chính con cũng hay nguyền rủa
người khác.

23 Tôi cố gắng hết sức để trí khôn hướng dẫn
mọi suy nghĩ và hành động mình. Tôi tự nói:
“Tôi kiên quyết trở nên khôn ngoan.” Nhưng sự
khôn ngoan vẫn ở quá xa.

24 Sự khôn ngoan ở nơi xa thẳm và khó tìm
được? 25 Tôi tìm kiếm khắp nơi, quyết tâm tìm
kiếm sự khôn ngoan và tìm hiểu nguyên lý muôn
vật. Tôi đã quyết tâm để chứng tỏ rằng gian ác
là ngu dốt và dại dột là điên rồ.

26 Tôi nhận thấy một người đàn bà quyến rũ là
một cái bẫy cay đắng hơn sự chết. Tình nàng là
bẫy lưới, và đôi tay mềm của nàng là dây xích.
Những ai đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi
tay nàng, còn người tội lỗi sẽ rơi vào bẫy của
nàng.

27Người Truyền Đạo nói: “Đây là kết luận của
tôi. Tôi nhận thấy điều này sau khi xem xét
kỹ lưỡng từ nhiều khía cạnh. 28 Dù tôi đã tìm
kiếm nhiều lần, tôi vẫn không tìm được điều
mình đang tìm kiếm. Trong một nghìn người
đàn ông, chỉ có một người là ngay thẳng, còn
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trong tất cả người đàn bà, chẳng có một người
nào! 29Nhưng tôi tìm được điều này: Đức Chúa
Trời tạo dựng con người ngay thẳng, nhưng
loài người lại đi theo con đường xấu của riêng
mình.”

8
1 Sự khôn ngoan biết bao kỳ diệu,

phân tích cùng giải lý mọi điều.
Sự khôn ngoan làm mặt người sáng lên,

xóa tan vẻ khó khăn, làm cho nét mặt ra dịu
dàng.

Tuân Lệnh Vua
2 Phải tuân lệnh vua, như lời con đã thề với

Đức Chúa Trời. 3 Đừng tránh né bổn phận, dù
phải làm việc mình không thích, vì vua có quyền
làm điều gì vua muốn. 4 Lệnh của vua có quyền
tối hậu. Không ai có thể chống lại hay nghi ngờ.
5 Người tuân lệnh vua sẽ không bị trừng phạt.
Người khôn ngoan sẽ tìm thời cơ và cách làm
đúng, 6 vì việc gì cũng có thời hạn và cách thức
để thực hiện, dù khi người đang gặp khó khăn.

7 Thật vậy, làm sao loài người có thể tránh
được điều họ không biết sẽ xảy ra? 8 Không ai
trong chúng ta có thể giữ lại linh hồn mình khi
hồn lìa khỏi xác. Không ai trong chúng ta có
quyền để ngăn trở ngày chúng ta chết. Không
một người nào được miễn trừ trong cuộc chiến
này. Và khi đối mặt với sự chết, chắc chắn sự
gian ác sẽ không cứu được điều ác.

Người Gian Ác và Người Công Chính
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9 Tôi suy nghĩ sâu xa về mọi việc xảy ra dưới
mặt trời, nơi loài người có quyền thế hãm hại
nhau. 10 Tôi cũng thấy người ác qua đời, được
chôn cất tử tế. Họ là người thường ra vào Đền
Thờ và bây giờ được ca ngợi trong chính thành
mà họ từng làm điều ác! Đây cũng là một điều
vô nghĩa. 11 Vì điều ác không bị trừng phạt
ngay, nên người đời vẫn tiếp tục làm điều sai
trật. 12 Nhưng dù có người làm cả trăm điều ác
lại được sống lâu, thì tôi vẫn biết rằng những
ai kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước. 13 Còn
người ác sẽ không được phước, vì họ không kính
sợ Đức Chúa Trời. Những ngày của họ sẽ qua
nhanh như bóng buổi chiều tà.

14 Còn một điều vô nghĩa nữa xảy ra trong thế
giới chúng ta. Trong cuộc đời này, có những
người thiện bị đối xử như thể họ làm điều ác,
lại có những người ác được đối xử như thể họ
làm điều thiện. Đây cũng là điều vô nghĩa!

15 Vậy, tôi cho rằng ở đời cứ hưởng vui sướng,
vì không có gì tốt hơn cho loài người trong thế
giới này là ăn, uống, và tận hưởng cuộc sống.
Như vậy, họ sẽ kinh nghiệm được sự vui thỏa
trong các việc khó nhọc mà Đức Chúa Trời ban
cho họ dưới mặt trời.

16Trong cuộc tìm kiếm sự khôn ngoan và trong
sự quan sát của tôi về những gánh nặng của
loài người trên đất này, tôi thấy rằng họ làm
việc không ngừng, ngày cũng như đêm. 17 Tôi
lại nhận ra rằng không ai có thể hiểu được mọi
việc Đức Chúa Trời làm dưới mặt trời. Dù là
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người khôn ngoan tuyệt mức, tưởng mình biết
cả, cũng không thể hiểu nổi.

9
Mọi Người Đều Có Chung Số Phận

1Tôi lại cẩn thận nghiền ngẫm điều này: Người
công chính và khôn ngoan cùng những việc họ
làm đều ở trong tay Đức Chúa Trời, không ai
biết Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho họ ân huệ thế nào.
2 Mọi người đều nhận chung một số phận, dù
là người công chính hay gian ác, tốt hay xấu,
tinh sạch hay ô uế, có tín ngưỡng hay không tín
ngưỡng. Người nhân đức nhận cùng sự đối đãi
như người tội lỗi, và người thề nguyện cùng Đức
Chúa Trời cũng được đối xử như người không
dám thề nguyện.

3 Sự kiện này thật tệ hại, vì mọi người dưới
mặt trời đều có chung một số phận. Nên người
ta chẳng cần lo làm điều thiện, nhưng suốt đời
cứ hành động điên cuồng. Vì rốt cuộc, ai cũng
phải chết. 4 Còn sống thì còn hy vọng. Như có
nói: “Một con chó sống còn hơn một con sư tử
chết!”

5Người sống ít ra cũng còn biết mình sẽ chết,
nhưng người chết không còn biết gì nữa. Cả trí
nhớ cũng chẳng còn. 6 Bất cứ việc gì họ làm khi
còn sống—yêu, ghét, đố kỵ—đều đi vào hư vô từ
lâu. Họ chẳng còn phần nào trong mọi việc xảy
ra trên đời. 7 Cho nên, hãy ăn với lòng vui vẻ,
và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời
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chấp thuận việc này! 8 Lúc nào cũng ăn mặc tử
tế, và đừng quên xức tí nước hoa.

9 Sống hạnh phúc với người nữmình yêu trong
những ngày vô nghĩa của cuộc đời mà Đức Chúa
Trời đã ban cho con dưới mặt trời. Người vợ mà
Đức Chúa Trời cho con là phần thưởng vì những
khổ nhọc của con trên đời. 10 Bất cứ điều gì con
làm, hãy làm hết sức mình. Vì khi con đến trong
cõi chết, sẽ không có công việc, kế hoạch, tri
thức, hay khôn ngoan.

11 Tôi lại quan sát các việc khác xảy ra dưới
mặt trời. Không phải lúc nào người chạy nhanh
nhất cũng thắng cuộc đua, và người mạnh mẽ
nhất cũng thắng trận. Cũng không phải người
khôn ngoan luôn no đủ, và người giỏi luôn giàu
có. Người trí thức cũng không mãi đắc dụng. Vì
thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người.

12 Loài người không thể biết lúc nào tai họa
đến. Như cá mắc lưới hay như chim mắc bẫy,
loài người cũng bị tai họa thình lình.

Suy Ngẫm về Sự Khôn Ngoan và Dại Dột
13 Một điều nữa ghi sâu vào trí tôi khi tôi

nghiên cứu các công việc của người đời. 14 Có
một thành nhỏ có ít dân cư, bị một vua hùng
mạnh đem quân vây hãm. 15Trong thành có một
người nghèo khôn ngoan, bày mưu cứu được
thành. Nhưng sau đó không ai nhắc đến người
nghèo ấy. 16 Vậy dù sự khôn ngoan tốt hơn sức
mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo
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lại bị coi rẻ. Lời nói của người nghèo không được
ai quý chuộng.
17 Lời nói êm dịu của một người khôn

còn hơn tiếng gào thét của một vị vua khờ
dại.

18 Sự khôn ngoan mạnh hơn khí giới,
nhưng chỉ một người phạm tội hủy phá
nhiều điều tốt lành.

10
1 Như một con ruồi chết làm hôi thối dầu thơm,

một phút điên dại làm mất khôn ngoan và
danh dự.

2 Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải;
lòng người dại dột nghiêng về điều trái.

3 Con có thể nhận ra người dại
qua cách đi đứng của họ trên đường!

4 Nếu chủ nổi giận với con, đừng bỏ việc!
Thái độ mềm mỏng có thể ngăn ngừa tội
nặng.

Cuộc Sống Đầy Những Trớ Trêu
5 Tôi có thấy một điều tệ hại khác dưới mặt

trời. Các vua và những người lãnh đạo đã tạo
lỗi lầm 6 khi họ cất nhắc người ngu dại lên chức
vụ cao, và người có nhiều khả năng phải giữ địa
vị thấp kém. 7 Tôi còn thấy cảnh đầy tớ đi ngựa
như các hoàng tử—và hoàng tử lại đi bộ như đầy
tớ!
8 Ai đào hố phải sa xuống hố.

Ai phá vách nhà cũ sẽ bị rắn rết cắn.
9 Người lăn đá bị đá đè.

Người bổ củi bị củi gây thương tích.



Truyền Đạo 10:10 xx Truyền Đạo 10:20

10 Dùng một cái rìu cùn sẽ phí nhiều sức,
vậy phải mài lưỡi rìu trước.

Đó là giá trị của sự khôn ngoan;
nó sẽ giúp cho sự thành công.

11 Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,
thì thầy bùa rắn có ích lợi gì?

12 Lời nói của người khôn đem lại thắng lợi,
nhưng miệng lưỡi người dại đem lại tai họa
hiểm nghèo.

13 Người dại khởi đầu bằng những lời dại khờ,
rồi kết thúc bằng những lời điên cuồng, độc
hại;

14 họ khoác lác, rườm rà nói mãi.
Không ai biết được việc gì sẽ xảy ra;

không ai có thể đoán được việc tương lai.
15 Người dại phí sức khi làm việc

đến độ không còn biết đường về thành.
16 Thật khốn cho quốc gia có vua còn trẻ,

có người lãnh đạo đãi tiệc lúc hừng đông.
17 Phước cho quốc gia có vua thuộc dòng quý

tộc,
và cấp lãnh đạo chỉ ăn uống để bổ sức chứ
không phải để say sưa.

18 Sự biếng nhác làm mái nhà xiêu vẹo;
lười chảy thây làm nhà dột khắp nơi.

19 Tiệc tùng tạo tiếng cười,
rượu nồng thêm vui vẻ,
và tiền bạc giải quyết mọi vấn đề!

20 Đừng nhục mạ vua, dù chỉ trong tư tưởng.
Và đừng nguyền rủa người giàu có, dù ở
trong phòng ngủ mình.
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Vì chim trời có thể loan truyền lời con
và loài có cánh có thể thuật điều con nói.

11
Cuộc Sống Bấp Bênh

1 Hãy rải bánh con trên mặt nước,
rồi sau này, con sẽ thu lại.

2 Khi bố thí, nên phân phát rộng rãi cho nhiều
người,

vì biết đâu sẽ có ngày mình gặp tai nạn.
3 Khi mây ngưng đọng, nước mưa rơi xuống.

Khi cây ngã về hướng bắc hay nam, nó sẽ
nằm ngay nơi đã ngã.

4 Ai lo xem gió sẽ không bao giờ gieo.
Ai mãi ngắm mây sẽ không bao giờ gặt.

5 Con không thể hiểu hướng bay của gió hay sự
huyền nhiệm của bào thai lớn lên trong
lòng mẹ, thì

cũng vậy, con không thể hiểu được công
việc của Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo
muôn loài vạn vật.

6 Con hãy đi gieo giống vào buổi sáng và tiếp
tục công việc buổi chiều, vì con không biết hạt
giống gieo buổi sáng hay buổi chiều sẽ mọc lên
—hoặc có thể cả hai.

Lời Khuyên Người Già và Người Trẻ
7 Ánh sáng thật ngọt ngào; thật vui thỏa khi

được nhìn thấy một ngày mới!
8Nếu một người được sống lâu, cứ vui hưởng

những ngày còn sống. Nhưng hãy nhớ sẽ có
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nhiều ngày đen tối, mọi việc xảy đến đều là vô
nghĩa.

9Hỡi các bạn trẻ, cứ vui trong tuổi thanh xuân!
Hãy hân hoan trong từng giây phút. Hãy làm
những gì lòng ao ước; và những gì mắt ưa thích.
Nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét
mọi việc các con làm. 10 Vậy đừng lo âu, và giữ
thân thể con khỏe mạnh. Nên nhớ rằng tuổi trẻ
và thời xuân xanh là vô nghĩa.

12
1 Hãy nghĩ đến Đấng Tạo Hóa trong những

ngày thanh xuân. Hãy tôn ngợi Chúa khi còn
niên thiếu, trước những ngày khó khăn chưa
đến và nói: “Đời sống không còn gì vui thú.”
2 Hãy nhớ đến Chúa trước khi ánh sáng của
mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú tối dần trong
đôi mắt già nua, và mây đen che kín bầu trời.
3 Hãy nhớ đến Chúa trước khi chân con—như
người canh giữ nhà—bắt đầu run rẩy; và trước
khi đôi vai con—như người cường tráng—khom
lưng. Hãy nhớ đến Chúa trước khi răng con—
như người xay cối—ngừng nhai; và trước khi
mắt con—như người đàn bà ngóng nhìn qua cửa
sổ—bị làng mắt.

4 Hãy nhớ đến Chúa trước khi cửa bên ngoài
đóng lại và tiếng cối xay giảm dần. Lúc ấy, con
thức giấc vì tiếng chim hót, nhưng rồi các âm
thanh ấy đều nín lặng.

5 Hãy nhớ đến Chúa trước khi con lo sợ té
ngã và lo lắng về những nguy hiểm trên đường;



Truyền Đạo 12:6 xxiii Truyền Đạo 12:13

trước khi tóc con chuyển bạc như cây hạnh nhân
trổ hoa, và con lê bước nặng nề như cào cào sắp
chết, cùng những dục vọng không còn thôi thúc
nữa. Hãy nhớ đến Chúa trước khi con vào phần
mộ, là nơi ở đời đời của con, lúc những người
đưa đám sẽ than khóc trong tang lễ của con.

6 Vâng, hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa trong khi
còn thanh xuân, trước khi dây bạc đứt và bát
vàng bể. Đừng đợi đến khi vò vỡ ra bên suối và
bánh xe gãy bên giếng. 7 Vì khi ấy, tro bụi trở
về cùng đất, còn linh hồn quay về với Đức Chúa
Trời, là Đấng đã ban nó cho.

Kết Luận
8 Người Truyền Đạo nói: “Mọi thứ đều hư ảo.

Hoàn toàn hư ảo.”
9Hãy giữ đều này trong trí: Người Truyền Đạo

là người rất khôn ngoan, và dạy dỗ dân mọi điều
mình biết. Người tìm tòi, cân nhắc, và xếp loại
nhiều câu châm ngôn. 10 Người Truyền Đạo đã
dày công sưu tầm những lời hay lẽ đẹp để diễn
tả tư tưởng mình cách trung thực.

11 Lời của người khôn như gậy nhọn của người
chăn. Những lời truyền lại vững như đinh đóng
cột, những lời ấy đều do Đấng Chăn Chiên dạy
bảo.

12 Nhưng con ơi, ngoài những lời này: Phải
cảnh giác, vì có nhiều sách sẽ được viết ra không
bao giờ dứt, học hỏi nhiều chỉ gây kiệt sức khổ
thân.

13 Đây là lời kết luận cho mọi điều đã nghe:
Phải kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các
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điều răn Ngài, vì đây là phận sự của con người.
14 Đức Chúa Trời sẽ xét xử chúng ta căn cứ trên
việc chúng ta làm, bao gồm những việc kín giấu
nhất, bất kể tốt hay xấu.
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