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১

১এ

িল হল, উপেদশেকর কথা িযিন িছেলন দায়ূেদর পু র এবং জ শােলেমর রাজা।

২ সবই এত অথহীন! তাই উপেদশেকর মেত সবই অসার, সবই সমেয়র অপচয়! ৩ মানুষ সূেযর নীেচ

য কিঠন পির রম

কের স িক তার কান ফল পায়? না!
কান িকছইু বদলায় না
৪ বংশপর

রা পযায় রেম আেস এবং যায়। িক প ৃিথবী িচর ণ। ৫ সূয ওেঠ আবার অ যায়। তারপর ত িফের যায়
সই একই জায়গায় যখান থেক আবার সূয ওেঠ।
৬ বাতাস দি েণ বয় এবং উ েরও বয়। বাতাস চািরিদক ঘুের ঘুের আবার তার িনেজর জায়গায় িফের যায়।
৭ সব নদী বার বার একই িদেক বেয় চেল। সম নদীই সমুে র িগেয় মেশ িক সমু র কখনও পূণ হয় না।
৮ সব কথাই াি কর। িক তবুও লােক কথা বেল। আমরা সব সময়ই কথা িন িক তােত আমরা স
হই না। আবার
সব সময় আমরা য সব িজিনস দিখ তােতও আমােদর মন ভের না।
কান িকছইু নতুন নয়
৯ সব িজিনসই স ৃি র সময় যমন িছল স রকমই থেক যায়। যা আেগ করা হেয়েছ তাই আবার পেরও করা হেব। সূেযর
নীেচ কান িকছইু নতুন নয়।
১০ এমন কান িকছ নই যােক কান যি নতুন বলেত পাের! য িজিনসেক মানুষ নতুন বলেব তা আমােদর জে র আেগ
ু
থেকই বতমান।
১১ যা অেনক আেগ ঘেট গেছ স ঘটনা লােক মেন রােখ না। এখন যা ঘটেছ ভিব যেত তা লােক ভুেল যােব। পরবতী
রজ মেনও রাখেব না আেগকার লাক তােদর জ য িক কের গেছ।
র া িক সুেখর উৎস?
১২ আিম উপেদশক, আিম িছলাম

জ শােলেমর অ গত ই রােয়েলর রাজা। ১৩ সূেযর নীেচ যা িকছ ু ঘেট তােক আিম র া
বারা জানেত চেয়িছলাম। আিম জানেত পেরিছলাম য ঈ বর লাকেদর যা করেত দন তা খুবই কিঠন ও ক কর। ১৪ আিম
দেখিছলাম সূেযর নীেচ যা িকছ ু করা হয় তা সবই অসার, সমেয়র অপচয় মা র। এ যন অেনকটা হাওয়ার পছেন ছাটা।
১৫ যা িকছ বাঁকা তােক পাে
সাজা করা স ব নয়। যা নই তােক সরবরাহ করা যায় না।
ু
১৬ আিম িনেজেক বেলিছলাম, “ জ শােলেম আমার পূেব যসব যি
িছেলন, তাঁেদর সকেলর চেয়ও আিম বশী
র ািবিশ হেয়িছ। আিম সি যই জািন র া ও ােনর অথ িক!”
১৭ আিম জানেত চেয়িছলাম ান ও িব যা িকভােব অ ানতার চেয় ভােলা। িক আিম জেনিছলাম য ানলােভর চ া
করা মােন ধুই হাওয়ার িপছেন ছাটা। ১৮ ােনর সে আেস হতাশা। য মানুষ যত বশী ান লাভ কের স তত বশী ঃখ
পায়।
“লঘু আনে ” িক সুখ পাওয়া যায়?
১ আিম

িনেজেক বেলিছলাম, “আিম যতটা স ব সব িকছেক
ু উপেভাগ করব।” িক আিম জানেত পেরিছলাম য এসবই
২ হািস িজিনষটা বাকািম; আন
কান উে য িস কের না।
৩ তাই আিম িঠক কেরিছলাম রা ারস পান কের শরীরেক ও ানলাভ কের মনেক ভাল রাখব। আিম এরকম বাকািম
কেরিছলাম কারণ আিম সুেখর স ান পেত চেয়িছলাম। আিম বুঝেত চেয়িছলাম এই অ িদেনর জীবেন মানুেষর িক করা
উিচৎ।

২ অসার।

কিঠন পির রম িক সুেখর উৎস?
৪ তারপর আিম নানা মহৎ কাজ করেত

কেরিছলাম। আিম িনেজর জ য নানা জায়গায় বািড় তরী কেরিছলাম। রা ার
ত তরী কেরিছলাম। ৫ আিম বাগান কেরিছলাম। উপবন কেরিছলাম, আিম সব রকম ফেলর গাছ লািগেয়িছলাম। ৬ আিম
িনেজর জ য পুকুর কািটেয় িছলাম। আিম সই পুকুেরর জল আমার বাগােনর গােছ দওয়ার জ য যবহার করতাম। ৭ আিম
পু ষ ও রী রীতদাস িকেনিছলাম এবং আিম যখন তােদর মািলকানা পলাম তখন তােদর ছেলেমেয় িছল। আমার অেনক
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ঐ বয িছল। আমার অেনক গ ও মেষর পাল িছল। আিম এত ধনী িছলাম য স রকম ধনী জ শােলেম কউ ইিতপূেব
িছল না।
৮ আিম আমার িনেজর জ য সানা ও পা সং রহ কেরিছলাম। আিম িবিভ দেশর রাজােদর কাছ থেক ধন সং রহ
কেরিছলাম। আমােক খুশী করার জ য অেনক গায়ক ও গািয়কা িছল। আমার কােছ সবই িছল যা সকেলর কােছ রেয়াজনীয়।
আমার কােছ সম রকেমর বা যয র িছল।
৯ আিম িবরাট ঐ বয ও যািত লাভ কেরিছলাম। জ শােলেম আমার আেগ য সম
লাক িছল আিম িছলাম তােদর
সবার চেয় মহৎ। আমার ান িছল সব সময় আমার সহায়। ১০ আমার চােখ যা ভাল লাগত এবং আমােক যা খুশী করত,
আিম তা সবই পতাম। আিম কিঠন পির রম কের যা িকছ ু কেরিছলাম তা িনেয় আনি ত িছলাম এবং আমার এইসব িজিনস
রা য িছল, কারণ আিম এর জ য কাজ কেরিছলাম।
১১ িক আিম যখন আমার সম কােজর কথা, পির রেমর কথা িচ া করলাম তখন দখলাম সবই সমেয়র অপচয়! এসবই
িছল হাওয়ার িপছেন ছাটা। সূেযর নীেচ আমরা যা কির তােত কান লাভ নই।
হেত পাের ানই এর একমা র উ র
১২ একজন

পুরাতন রাজা ইিতমে যই যা কেরেছ, একজন নতুন রাজা তার চেয় বশী িকছ ু করেত পাের না। তাই আিম
আমার িব তার, ভুল রাি র ও পাগলািমর কথা আবার ভাবেত
করলাম। ১৩ অ কােরর থেক আেলা যমন ভােলা ানও
িঠক তমিন অ ানতার চেয় ভােলা। ১৪ একজন ানী মানুষ তার পথ দখবার জ য তার চাখ যবহার কের। িক য মূখ
স ধুই অ কাের ঘুের বডা় য়।
িক আিম ল ্য করলাম য একজন ানী ও মূখ উভেয়র পিরসমাি একই। অবেশেষ তারা উভেয়ই মারা যায়। ১৫ আিম
িনেজ ভেবিছলাম, “একজন মূেখর য পিরণিত হয় আমারও তাই হেব। তেব আিম কন ান লােভর জ য এত কিঠন পির রম
করব?” আিম িনেজেক বললাম, “ ানী হওয়াও অথহীন।” ১৬ ানী ও মূখ উভেয়রই পিরণিত ম ৃতু্য এবং মানুষ ানী বা মূখ
কাউেকই িচরকাল মেন রাখেব না। তারা যা িকছ ু কেরিছল ভিব যেত তা মানুষ ভুেল যােব। তাই ানী ও মূখ রকৃত অেথ
একই।
জীবেন িক রকৃত সুখ বেল িকছ ু আেছ?
১৭ এেত আমার জীবেনর

রিত ঘ ৃণা এেস গল। আমার মেন হল য প ৃিথবীেত আমার কােছ যা িকছ ু আেছ তা সবই অথহীন।
সবই হাওয়ােক ধরবার চ া করবার মত।
১৮ সূেযর নীেচ আমার সম কিঠন পির রেমর কােজ আমার ঘ ৃণা জে িছল। যার জ য আিম কিঠন পির রম কের িগেয়িছ
তা আমার পরবতী রজে র জ য রেখ যাব। আমার কিঠন পির রেমর ফল আিম আমার সে রাখেত পারব না। ১৯ আিম
যা িকছ ু িশেখিছ এবং যা িকছ ু কাজ কেরিছ তা অ য কান লাক িনয় রণ করেব। এমনিক আিম এটাও জানেত পারব না য
স ানী হেব িক মূখ। এটাও অসার।
২০ আিম সূেযর নীেচ যা িকছ কাজ কেরিছ তার জ য আিম ঃিখত। ২১ একজন যি তার সম
র া, ান ও পারদশীতা
ু
িদেয় কিঠন পির রম করেত পাের। িক তার পির রেমর ফল তার ম ৃতু্যর পর অ য লাক ভাগ করেব। সই লাকরা িবনা
আয়ােস সব িকছ ু পেয় যােব। এটাও অসার এবং এ একটা ভীষণ পাপ।
২২ একজন যি সূেযর নীেচ তার জীবনভর সং রােমর পর কতটুকু পায়? ২৩ স সারা জীবন পায় ধু য রণা, হতাশা
আর কিঠন পির রম। এমনিক রােতও স িব রাম পায় না। এটাও অসার।
২৪–২৫ আমার থেক বশী আর ক জীবনেক উপেভাগ করার চ া কেরেছ? এবং সব শেষ আিম এই িশ াই পেয়িছলাম।
মানুেষর পে সব চেয় ভােলা কাজ হল খাওয়া-দাওয়া করা ও তার কাজেক উপেভাগ করা। আিম দেখিছলাম ঈ বরেক বাদ
িদেয় জীবন উপেভাগ করা স ব নয়। ২৬ একজন মানুষ যিদ ভাল কাজ কের ঈ বরেক স করেত পাের, তাহেল ঈ বর
তােক ান, িব যা ও আন দন। িক য পাপী স ধুই সং রহ আর বহেনর কাজ পােব। ম লােকর কাছ থেক িনেয়
ঈ বর ভােলা লাকেক পুর ার দন। িক সম কাজই অথহীন। সবই হাওয়ার িপছেন ছাটা।
একিট সময় আেছ
১ সব

িকছরই
ু একটা িনিদ সময় আেছ। এবং সূেযর নীেচ একটা িনিদ সময় সব িকছইু ঘটেব।
২ জে রও যমন একিট সময় আেছ,
ম ৃতু্যরও তমিন সময় আেছ।
রাপেণর সময় আেছ

৩
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এবং তুেল ফলারও সময় আেছ।
৩ হ যার এবং সািরেয় তালার
একটা িনিদ সময় আেছ।
বংেসরও যমন িনিদ সময় আেছ
তমিন তরী করারও িনিদ সময় আেছ।
৪ কা ারও সময় আেছ,
হাসারও সময় আেছ।
ঃখ পাবার যমন সময় আেছ,
তমিন আনে নাচ করারও সময় আেছ।
৫ অ র নািমেয় রাখার,
আবার তা তুেল নবারও িনিদ সময় আেছ। *
কাউেক আিল ন করার যমন সময় আেছ
আবার আিল ন না কের তােক এিডে় য় যাবারও সময় আেছ।
৬ কাউেক খাঁজার যমন সময় আেছ
আবার তা ফেল দবারও সময় আেছ।
কাউেক রেখ দওয়া
বা কাউেক ছঁেু ড় দওয়ারও িনিদ সময় আেছ।
৭ জামা কাপড ় িছঁেড ় ফলার যমন সময় আেছ
তমিন তা সলাই করারও সময় আেছ।
নীরব থাকারও যমন সময় আেছ
তমিন সরব হওয়ারও সময় আেছ।
৮ ভােলাবাসা
এবং ঘ ৃণা করারও সময় আেছ।
যুে রও একিট িনিদ সময় আেছ
আবার শাি র া করারও সিঠক সময় আেছ।
ঈ বর তাঁর প ৃিথবীেক িনয় রণ কেরন
৯ একজন

মানুষ িক তার কেঠার পির রেমর কান মূ য পায় না? না! ১০ আিম দেখিছ ঈ বর আমােদর সম কিঠন
পির রেমর কাজ করেত দন। ১১ ঈ বর আমােদর তাঁর প ৃিথবী িনেয় িচ া ভাবনা করার মতা িদেয়েছন। িক আমরা
ঈ বেরর কােজর গিত রকৃিত স েক পুেরাপুির অবগত হেত পাির না এবং এখন ঈ বর সব িকছ ু সিঠক সময়ই কেরন।
১২ আিম জািন য মানুষ সারা জীবন সুেখ ও আনে
বঁেচ থাকেত পারেব—এটাই সবেচেয় মহৎ কাজ। ১৩ ঈ বর চান
রে যেক পানীয়, খা য এবং তােদর কােজর মে য আন খুঁেজ পাক। এই হল ঈ বেরর উপহার।
১৪ আিম জািন ঈ বর যা কেরন তা িচর ায়ী হয়। মানুষ ঈ বেরর কমকা েক বাডা় েতও পাের না এবং কমােতও পাের না।
আর ঈ বর তা কেরেছন কারণ যােত মানুষ তাঁেক স ান জানায়। ১৫ অতীেত য ঘটনা িল ঘেটিছল স িলেক আমরা বদলােত
পারব না। ভিব যেত যা ঘটার তা ঘটেব এবং আমরা তােকও বদলােত পারব না। িক ঈ বর দেখন িক সাফ যমি ত হেয়েছ।
†
১৬ আিম সূেযর নীেচ এই ঘটনা

িলর সা ী। আদালেত সাধুতা ও িন ল থাকা উিচৎ। িক আিম সখােনও তা দেখিছ।
আিম িনেজেক বেলিছলাম, “সব িকছরু পছেনই ঈ বেরর একিট সময়ানুযায়ী পিরক না আেছ এবং ঈ বর িনিদ
সমেয়ই মানুেষর কােজর িবচার করেবন। ঈ বর ভাল এবং খারাপ মানুষেদর িবচার করেবন।”

১৭ তাই

*৩:৫

অ র … আেছ আ িরক অেথ, “পাথর ছঁেু ড় ফলার এবং পাথর জেডা় করার সময় আেছ।”
অথবা “এখন যা ঘটেছ তা অতীেতও ঘেটিছল। ভিব যেত যা ঘটেব তা অতীেতও ঘেটেছ। ঈ বর ঘটনা িল বার বার
ঘটান।”
†৩:১৫
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মানুষ িক িঠক প েদরই মেতা?
১৮ মানুষ এেক অে যর সে যা যা কের সই িবষেয় আিম ভেবিছলাম এবং আিম িনেজেক বেলিছলাম, “ঈ বর মানুষেক
প র মেতাই দখেত চান।” ১৯ মানুষ িক প েদর চেয় রয়? না! কন? কারণ সব িকছইু অথহীন। প এবং মানুষেদর
ে র একই যাপার ঘেট—উভেয়রই ম ৃতু্য আেস। মানুষ এবং প রা একই “িনঃ বাস” নয়। একিট ম ৃত মানুষ ও ম ৃত
প র মে য িক কানও পাথ য আেছ? ২০ মানুষ এবং প েদর দহ একই ভােব িবলীন হয়। তারা মািট থেকই আেস এবং
মািটেতই িফের যায়। ২১ ক জােন মানুেষর আ ার িক হয়? ক বলেত পাের প র কান আ া যখন মািটর নীেচ রেবশ করেছ
তখন হয়েতা কান মানুেষর আ া ঈ বেরর কােছ যাে ?
২২ তাই আিম দেখ িছলাম সব থেক ভাল উপায় হল একজন মানুষ তার যা আেছ এবং স যা কেরেছ তাই িনেয় আনে
মেত থাকা। এবং একজন মানুেষর তার ভিব যৎ িনেয় িচি ত হওয়া উিচৎ নয়। কন? কারণ কউ সই যি েক তার
ভিব যেত িক ঘটেব তা দশন করােত পারেব না।

তেব িক ম ৃতু্যই

রয়?

১ আিম

দেখিছলাম সূেযর নীেচ িকভােব লােকর ওপর উৎপীডন় করা হেয় থােক। আিম তােদর কা া েনিছলাম। আিম
এও দেখিছলাম য তােদর এই দশায় সা বনা দওয়ার মেতা কউই নই। আিম দেখ িছলাম িকভােব িন ুর লাকরা
সম মতার অিধকারী হেয় বেস আেছ। তারা যােদর আঘাত করেছ তােদর সাহাে যর জ য কউ পােশ নই। ২ আিম ভেব
দখলাম য যারা বঁেচ আেছ তােদর চেয় ম ৃত মানুষেদর অব া অেনক ভাল। ৩ য সম লাকরা জে র অ যবিহত পের
মারা গেছ অথবা যারা এখনও জ ায় িন, তােদর মে য কান একদল ভােলা অব ায় আেছ! কন? কননা এই সূেযর নীেচ
য সম ম কাজ হেয় থােক তারা তা কখনই দেখিন।

৪

কিঠন রম কন করেব?
৪ তারপর

আিম ভেবিছলাম, “ লােক কন এত কিঠন পির রম কের?” আিম ল ্য কেরিছলাম য লােক সব সময় সফল
হেত ও অ য লাকেদর থেক ভােলা হেত চ া কের। কন? কারণ তারা ঈষাপরায়ণ। তারা চায় না তার চেয় বশী অ য
লােক িকছ ু ভাগ ক ক। এসবই অসার, হাওয়ার পছেন ছাটা মা র।
৫ িকছ লাক বেল, “হাত িটেয় িকছ না কের বেস থাকাটা বাকােমা। কাজ না করেল না খেত পেয় মরেত হেব।” ৬ এটা
ু
ু
হয়েতা সি য। িক সব সময় বশী িজিনস পাওয়ার জ য হাওয়ার পছেন ছাটার থেক অে স থাকা ভাল।
৭ আিম সূেযর নীেচ আেরা িকছ অথহীন িজিনস দখলাম। ৮ একজন যি র পিরবার না থাকেত পাের। তার ভাই বা স ান
ু
না থাকেত পাের। িক তবুও স কিঠন পির রম কের যােব। তার যা আেছ তা িনেয় স কখনও স থাকেব না। স ভাবেত
পাের, “তেব কন আিম আমার জীবন উপেভাগ না কের কিঠন পির রম করব?” এটাও খুব খারাপ ও অথহীন।
ব ু ও পিরবার শি

জাগায়

৯ একজেনর

চেয় জন লাক ভাল। জন লাক এক সে কাজ করেল তার ফল ভাল হয়।
কান যি পেড় যায়, অপর যি তােক উঠেত সাহা য কের। িক য একা কাজ কের, স যিদ পেড় তেব তােক
উঠেত সাহা য করার মেতা কউই থােক না।
১১ যিদ জন লাক এক সে ঘুেমায় তারা উ াপ পােব। িক য একা শায় স উ াপ থেক বি ত হেব।
১২ য একা তােক সহেজই শ
রা হািরেয় দেব িক জন লাক এক সে থাকেল তােদর হারােনা স ব নয়। িতন জন
মানুষ এক র হেল তােদর শি আেরা বশী হেব। তারা হল এক সে জডা় েনা দিডর় িতনিট অংেশর মেতা। তােদর শি েক
ভা া খুবই কিঠন।
১০ যিদ

মানুষ, রাজনীিত ও জনি রয়তা
১৩ একজন দির

র ত ণ নতা যিদ ানী হয় তেব স একজন ব ৃ বাকা রাজা অেপ া রয়। সই ব ৃ রাজা সতকবাণীেত
কান দন না। ১৪ সই ত ণ শাসক রাে যর একজন গরীব নাগিরক হেয় জ ােত পােরন। িতিন দেশর শাসন ভার িনেত
কারাগার থেক উেঠ আসেত পােরন। ১৫ িক এ জীবেন আিম মানুষেক দেখ জেনিছ য মানুষ সই ত ণ নতােক অনুসরণ
করেব। সই হেব নতুন রাজা। ১৬ অেনক মানুষ এই ত ণেক অনুসরণ করেব। িক পের এরাই আবার তাঁেক স য করেত
পারেব না। এটাও অথহীন, হাওয়ার িপছেন ছাটা।
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িত স বে সাবধান থেকা

১ যখন

ঈ বেরর উপাসনা করেব তখন সতক থাকেব। ঈ বরেক বাকার মত নেব য দওয়ার থেক তার কথা শানা
২ ঈ বরেক রিত
িত িদেল স স বে সতক
থেকা। ঈ বরেক িকছ ু বলেল সাবধােন বেলা। আেবগ চািলত হেয় হঠাৎ কান কথা িদেয় ফেলা না। ঈ বর বাস কেরন বেগ
আর তুিম প ৃিথবীেত। তাই ঈ বরেক তামার সামা য িকছ ু কথাই বলা উিচৎ। এই রবাদিট স য য:
৩ ঃ ব যমন অেনক ঃি
া সে িনেয় আেস,
মূখ তমনই একরাশ শদ িনেয় আেস।
৪ তুিম ঈ বরেক কান রিত
িত িদেল তা অব যই র া করেব। তামার রিত িত র া করেত দরী কােরা না।
ঈ বর মূখেদর রিত রস নন। তুিম ঈ বরেক যা দেব বেল রিত িত িদেয়ছ তা দাও। ৫ রিত িত িদেয় পালন না
করেত পারার থেক রিত িত না দওয়া ভাল। ৬ তাই তামার কথা যন তামার পােপর কারণ না হয়। যাজকেক এটা বেলা
না, “আিম যা বেলিছ তার অথ এই নয়!” তুিম যিদ এরকম কর তাহেল ঈ বর
হেয় তুিম যার জ য কাজ কেরছ তা
বংস কের ফলেবন। ৭ তামার অথহীন ব ও অহ ার যন তামার িবপদ না ডেক আেন। তুিম অব যই ঈ বরেক র া
করেব।

৫ অেনক ভােলা। য মূখ স িনেজর অ ােতই অ যায় কাজ কের ফেল।

রিতিট শাসেকর ওপর একজন শাসক আেছন
৮ িকছ দেশ দখা যায় য দির র মানুষ বা য হেয় কিঠন পির রম করেছ। এটা দির র মানুষেদর রিত সুিবচার নয়।
ু
এটা তােদর বাথিবেরাধী। িক িবি ত হেয়া না। য শাসক এই মানুষেদর ওপর জার খাটাে , তার ওপের জার খাটােনার
জ য রেয়েছ আেরা একজন শাসক। ৯ রাজাও তার লােভর ভাগ পায়। দেশর ধনস দ তােদর মে য ভাগাভািগ হয়। ‡

ঐ বয িদেয় সুখ কনা যায় না
১০

য যি টাকা ভােলাবােস স কখনও তার কােছ যা টাকা আেছ তা িনেয় স থাকেত পারেব না। য ঐ বয ভােলাবােস
স যতই পাক না কন স হেত পারেব না। এসবই অথহীন।
১১ য যি র যত স দ আেছ, সই স দ যেয়র জ য তত “ব ুও” আেছ। তাই ধনী যি র রকৃত অেথ কান লাভই
হয় না। স ধুই তার স েদর িদেক তািকেয় থাকেত পাের।
১২ য যি সারািদন কিঠন পির রম কের স ঘের িফের শাি েত ঘুেমায়। স সামা য িকছ খেলা বা না খেয় থাকল
ু
সটা িবষয় নয়। িক য ধনী যি স স দ র ার ি ায় রােত ভাল কের ঘুেমােত পাের না।
১৩ আিম সূেযর নীেচ এক ঃখজনক ঘটনা ল ্য কেরিছ। একজন যি ভিব যেতর জ য অথ স য় কের। িক এর
পিরণাম হয় সম যামূলক। ১৪ এরপর কান এক অঘটেন স সব িকছ ু হারায়, এর ফেল স ানেক দওয়ার মেতা তার আর
িকছইু অবিশ থােক না।
১৫ একজন মানুষ খািল হােত মাত ৃগভ থেক জ নয়। আর স যখন মারা যায়, স একই ভােব ির অব ায় িবদায় নয়।
স ফল লােভর জ য কিঠন পির রম কের িক মারা গেল কান িকছইু সে িনেয় যেত পাের না। ১৬ এটা ঃখজনক য
একজন মানুষ য ভােব প ৃিথবীেত আেস স ভােবই স প ৃিথবী থেক িবদায় নয়। এভােব “হাওয়ার পছেন ছেট”
ু স িক পায়?
১৭ স কবল মা র য রণা এবং ঃখ পায়। শষ পয স হেয় পেড ় হতাশ, িবর ও ি
!
তামার কােজর মে য আন খুঁেজ নাও
১৮ একজন

যি র পে সব চেয় ভাল সূেযর নীেচ খা য, পানীয় ও তার কােজর মে য আন পাওয়া। ঈ বর তােক
জীবন িদেয়েছন এবং এটাই তার সব ব।
১৯ যিদ ঈ বর একজন যি েক ধনস দ ও সটা ভাগ করার মতা দন তেব তার তা অব যই ভাগ করা উিচৎ, কারণ
তা হল ঈ বেরর উপহার। সই যি অব যই তার রা িজিনস িল বীকার করেব এবং তার কাজ উপেভাগ করেব, এ হল
ঈ বেরর উপহার। ২০ একজন যি বশী বছর বাঁেচ না। তাই তােক সারা জীবন এ িল মেন রাখেত হেব। ঈ বর যা করেত
চাইেবন তাই িতিন করেবন।

‡৫:৯

দেশর … হয় একজন শাসক আেরক জন উ তম শাসক বারা রতািরত হয় এবং তারা একজন মহান শাসক বারা
রতািরত হয়।
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ঐ বয সুখ বেয় আেন না
১ আিম

সূেযর নীেচ আেরা িকছ ু দেখিছ যা যা য নয়। এটা লাকেদর পে খুবই খারাপ। ২ ঈ বর কাউেক রচরু
দ, মানস ান দন। সই যি র যা রেয়াজন বা চািহদা হেত পাের স সবই তার আেছ। িক ঈ বর তােক স
সব ভাগ করেত দন না। কান এক অপিরিচত এেস তার সম িকছ ু অিধকার কের নয়। এটা খুবই খারাপ ও অথহীন।
৩ একজন যি দীঘিদন বাঁচেত পাের। তার ১০০িট স ান থাকেত পাের। িক স যিদ এসব িনেয় স
না থােক ও তার
ম ৃতু্যর পর যিদ তােক কউ মেন না রােখ, তেব আমার মেন হয় য িশ জ মা র মারা িগেয়েছ সও এই যি র চেয়
ভাল। ৪ একটা ম ৃত িশ র জ রকৃতপে অথহীন। সই িশ িটেক কান নাম দওয়ার আেগই তােক এক অ কার কবের
সমািধ করা হয়। ৫ সই িশ িট কখনও িকছইু জানেত পাের না। স কখনও সূেযরও মুখ দেখ না। িক সই িশ িটও অেনক
বশী িব রাম পায় সই যি র চেয় য ঈ বেরর দওয়া উপহার ভাগ করেত পাের না। ৬ সই যি ২০০০ বছর বঁেচ
থাকেত পাের। িক যিদ স জীবনেক উপেভাগ করেত না পাের তেব য িশ িটর জ মা র ম ৃতু্য হেয়েছ স আর এই যি
িক একই ােন যােব?
৭ একজন লাক কাজ কের চেল। কন? িনেজর অ সং ােনর জ য। িক স কখনই স
থােক না। ৮ এই িবষেয় একজন
ানী ও মূেখর মে য কান তফাৎ নই। এর চেয় একজন গরীব মানুষ হওয়াও ভাল য জােন িকভােব জীবনেক মেন িনেত
হয়। ৯ লাভ করবার চেয় িনেজর যা আেছ তা িনেয় খুশী থাকা ভাল। বশী লােভর র যাশা করা হাওয়ার িপছেন ছাটার
মেতাই অথহীন।
১০–১১ যা ঘেটেছ তা ব পূেবই ি র হেয় িছল। লাকরা ক বশী শি শালী এই িনেয় িনেজেদর মে য িবতেকর কান অথ
হয় না। দীঘ িবতক কান কােজ লােগ না এবং এটা িক ভােলা কাজ কের?
১২ একজন যি র অেযা য জীবেনর যাি েত তার পে সবেচেয় ভােলা িক তা ক জােন? তার জীবন এক ছায়ার মেতা
অিতবািহত হয়। কউ বলেত পাের না এই প ৃিথবীেত পর মূ ে িক হেব।

৬ ধনস

সুিশ ামালা সংকলন
১ ভাল

সুগে র চেয় সুনাম

রয়।
হয় সই িদেনর থেক তার ম ৃতু্যিদন ভাল।
২ উৎসেবর গ ৃেহ যাওয়ার চেয় শােকর গ ৃেহ যাওয়া ভাল। কন?
কারণ শােকর গ ৃেহ লাকরা সি যই জানেব য
সব মানুষই মরণশীল।
৩ আনে র চেয় ঃখ রয়।
কারণ যখন আমরা ঃখ পাই তখন আমােদর দয়
হয়।
৪ য ানী স ম ৃতু্যর কথাও ভােব
িক মূখ ধুই আেমাদ- রেমােদর কথা িচ া কের।
৫ একজন মূেখর বারা রশংিসত হওয়ার চেয়
ানী যি র বারা সমােলািচত হওয়াও রয়।
৬ মূেখর অ হািস হল পাে রর নীেচ বল কাঁটার মেতা
যা এতই তাডা় তািড় পুেড় যায় য পা রিট উ পয হয় না। এটাও অসার।
৭ একজন ানী যিদ কােরা কাছ থেক যেথ অথ পায়
তেব স তার ানও ভুেল যায়।
অথ তার বাধশি ন কের দয়।
৮ কান িকছ নতুন কের আর করবার চেয়
ু
তােক শষ করা ভাল।
অৈধয্য ও অহ ারী হওয়ার চেয়
শা ও ধয্যশীল হওয়া ভাল।
৯ হঠাৎ রেগ ওঠা উিচৎ নয়।
কারণ রাগ করা মূখািম।
১০ একথা বলা উিচৎ নয়, “এখনকার থেক আেগর সময় কন বশী ভাল িছল।”
কারণ ান আমােদর এই রে র িদেক চািলত কের না।

৭ একজন মানুেষর য িদন জ
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১১ স ি থাকার চেয় ান থাকা ভাল। যেথ স দ ছাডা় ও ানী যি রা রকৃতপে
বশী লাভবান হন। ১২ র া ও
স দ উভেয়ই তামােক র া করেত পাের। িক য ান র ার মা যেম লাভ করা যায় তা তামার জীবনেক দীঘ করেত
পাের!
১৩ ঈ বর যা কেরেছন স িদেক তািকেয় দখ। যিদ কান িকছ তামার ভুলও মেন হয় তবুও তুিম তা পা ােত পারেব না!
ু
১৪ জীবন সু র, তােক উপেভাগ কর। িক জীবন যখন ক কর হেব তখন মেন রেখা ঈ বর আমােদর সুসময় ও ঃসময়
ইই দন এবং কউই জােন না ভিব যেত িক হেত পাের।

মানুষ সি যকােরর ভাল হেত পাের না
১৫ আমার এই অেযা

য জীবেন আিম অেনক িকছ ু দেখিছ এবং আিম আেরা দেখিছ িকভােব
লাক দীঘিদন বঁেচ থােক।
অথচ ধািমক লাক অ বয়েস মারা যায়। ১৬–১৭ কন আ হনন করেব? কখনও খুব ভালও হেব না বা খুব খারাপও হেব না।
বশী ানী বা বশী মূখ কানটাই হেব না। কন তুিম তামার অি ম সমেয়র আেগ মারা যােব?
১৮ তুিম এিদক ওিদক িদেক থাকার চ া কর। এমনিক ঈ বেরর অনুসরণকারীরাও িকছ ভাল ও িকছ ম কাজ কের থােক।
ু
ু
১৯ র া মানুষেক শি
জাগায়়। একজন ানী যি শহেরর দশ জন শাসেকর চেয় বশী শি শালী। ২০ িনি তভােব, এই
ভূম েল এমন একজনও ধািমক যি নই য কান অ যায় কের িন।
২১ মানুেষর সব কথায় কান িদও না। তুিম হয়েতা নেব তামার ভ ৃ য তামার িন া করেছ। ২২ এবং তুিম জান য তুিম
িনেজও অেনক সময় অ যেদর বদনাম কেরছ।
২৩ আিম আমার ান িদেয় এই সম িকছ ভেব দেখিছ। আিম সি যকােরর ানলাভ করেত চেয়িছ। িক তা অস ব।
ু
২৪ আিম সম িজিনেসর অি ে বর ধরণ বুঝেত পাির না। এটা কােরা পে বুেঝ ওঠা খুবই কিঠন। ২৫ আিম অ যয়ন কেরিছ
ও অেনক চ া কেরিছ সি যকােরর ান খুঁেজ পেত। আিম সব িকছরু ভতরকার যা যা খুঁেজ পেত চেয়িছ। আিম িক
িশখলাম?
আিম জানলাম অসৎ হওয়া বাকােমা, মূেখর মেতা কাজ করা পাগলােমা। ২৬ আিম আেরা দেখিছলাম য িকছ ু নারী হল
ভয় র এক ফাঁেদর মেতা, তােদর দয় জােলর মেতা ও বা িশকেলর মেতা। এই রকম নারীর ফাঁেদ পডা় র চেয় ম ৃতু্যও
রয়। য ঈ বরেক অনুসরণ কের স এেদর থেক দূের থাকেব। িক একজন পাপী এেদর হােত ধরা পডে় ব।
২৭–২৮ উপেদশক বলল, “আিম এই সম িকছ যাগ কের দখেত চেয়িছলাম কান উ র পাওয়া যায় িকনা। আিম এখনও
ু
উ েরর অেপ ায় রেয়িছ। আিম কবল মা র একিট িজিনষ খুঁেজ পলাম। হাজার জেনর মে য একজন ভাল মানুষ আেছ।
িক আিম একজনও ভাল মিহলােক খুঁেজ পাই িন।
২৯ “আিম আেরা একটা িজিনস িশেখিছলাম: ঈ বরই সব ভােলা মানুষ তরী কেরন। িক মানুষ খারাপ পেথ চািলত হয়।”
ান ও শি
১

কউই একজন ানী যি র মেতা কের কান িজিনসেক বুঝেত বা যা যা করেত পারেব না। তার ানই তােক সুখী
করেব। একমা র ানই ঃখেক সুেখ পিরণত করেত পাের।
২ আিম সবদা রাজার আেদশ মা য কির। আিম এটা কির কারণ আিম ঈ বেরর কােছ একিট রিত
িত কেরিছ। ৩ রাজােক
তামার পরামশ জানােত ভয় পেয়া না। এবং কখনও অ যায়েক সমথন কােরা না। িক মেন রেখা য রাজা তাঁর ই ানুযায়ী
আেদশ দন। ৪ রাজার আেদশ দওয়ার অিধকার আেছ এবং কউই তাঁেক বেল িদেত পাের না তাঁর িক করা উিচৎ। ৫ য যি
রাজার আেদশ মেন চেল সরকােরর সে তার কান সম যা হেব না। এবং একজন ানী লাক জােন িঠক কান সময় এবং
িকভােব রাজার কােছ যেত হেব।
৬ এমনিক লােকর িবিভ সম যা থাকা সেৎ বও রে যকিট কােজর একটা সিঠক সময় ও সিঠক প িত আেছ। ৭ আর
স িনি ত ভােব জােন না িক হেত পাের। কন? কারণ কউই তােক বলেত পারেব না ভিব যেত িক হেব।
৮ কান মানুেষরই তার আ ােক ধের রাখার মতা নই। কউই ম ৃতু্যেক আটকােত পারেব না। যুে র সময় কান সে যরই
যখােন খুশী যাওয়ার বাধীনতা নই। একই ভােব যিদ কান যি অ যায় কের তেব সই অ যায় তােক মুি দয় না।
৯ আিম রে যকিট িজিনষ পযেব ণ কেরিছ আর ভেবিছ কন সূেযর নীেচ এরকম হয়। আিম এও দেখিছ য একজন
যি িকভােব আর একজন যি র ওপর আিধপে যর জ য মতার পছেন ছােট। এটা তার পে খারাপ।
১০ আিম দেখিছ িকভােব ম
লাকেদর অে যি ি রয়া স
হয়। ঐসব ম লাক যেথ ভােব পিব র ােন যত
এবং তারা শহের রকৃতপে িক কেরিছল তা লােক ভুেল যায়।

৮
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িবচার, পুর ার ও শাি
১১ কখনও কখনও ম
লাকরা তােদর খারাপ কােজর জ য সে সে শাি পায় না। এজ য তারা আেরা খারাপ কােজ
িনেজেদর িল কের।
১২ একজন পাপী একেশািট খারাপ কাজ করেত পাের। স দীঘিদন বঁেচও থাকেত পাের। িক আিম এও জািন য ঈ বরেক
মা য করা ও র া করা অেনক ভাল। ১৩ ম লাকরা ঈ বরেক র া কের না, তাই তারা কখনও ভাল িকছ ু পায় না। তারা
দীঘিদন বঁেচ থােক না। তােদর জীবন সই ছায়ার মত হয় না যা সূযাে র পর দীঘ থেক দীঘতর হয়।
১৪ আেরা অেনক িকছ এই প ৃিথবীেতই ঘেট থােক যা অথহীন। কত সমেয় ভােলা লােকর খারাপ হয় আবার খারাপ লােকর
ু
ভােলা হয়। এর কান মােন হয় না। ১৫ তাই আিম ি র কেরিছলাম য জীবনেক উপেভাগ করব। কন? কারণ মানুেষর পে
সূেযর নীেচ রয় হল খা য, পানীয় ও আনে র মে য জীবন উপেভাগ করা। যােত তারা রিতিদন কাজ কের জীবনেক
উপেভাগ করেত পাের, যা ঈ বর তােদর সূেযর নীেচ িদেয়েছন।

ঈ বর যা িকছ ু কেরন তা আমরা বুঝেত পাির না
র াপূণ করার দািয় ব িনলাম। লাকরা এই জীবেন যা কের থােক তা আিম ভাল কের ল ্য কেরিছলাম।
আিম দেখিছলাম অেনক লাক য । তারা িদন রাত কাজ কের এবং রায় ঘুেমায় না বলেলই চেল। ১৭ আিম আেরা অেনক
িকছ ু দেখ িছলাম যা ঈ বর কেরন। আিম এও দেখ িছলাম সূেযর নীেচ ঈ বর যা কেরন লাকরা তা অব যই বােঝ। একজন
যি চ া করেত পাের িক স সফল হেব না। একজন ানী যি বলেত পােরন য িতিন ঈ বর যা কেরন তা বােঝন,
িক আসেল তা সি য নয়।
১৬ আিম িনেজেক

ম ৃতু্য িক যা য?
১ আিম

এ সব িকছ গভীর ভােব িচ া কেরিছলাম। আিম দেখ িছলাম ধািমক ও ানী লাকরা যা কেরন বা তােদর যা হয়
রণ কেরন। লাকরা জােন না তােদর ঘ ৃণা করা হেব, না ভােলাবাসা হেব। লাকরা এও জােন না
ভিব যেত িক হেব।
২ িক সবার
ে র একই িজিনস ঘেট। ভাল ও ম উভয় ধরেণর লাকরাই মারা যান। িচ ও অ িচ ধরেণর লােকর
কােছই ম ৃতু্য আেস। যারা ঈ বরেক নেব য দয় না তােদর মেতা যারা ঈ বরেক নেব য দয় তারাও মারা যায়। একজন
ভাল লাকও একজন পাপীর মত মারা যায়। য যি ঈ বেরর কােছ িবেশষ রিত িত দয় সও সই যি র মেতা মারা
যায়, য ঈ বেরর কােছ রিত িত িদেত ভয় পায়।
৩ সূেযর নীেচ যা িকছ খারাপ ঘটনা ঘেট রে যেকর
ে র একই পিরণিত হয়। এটাও খুবই খারাপ য লােকরা সবসময়
ু
ম ও মূেখর মেতা িচ া করেব এবং সই িচ া তােক ম ৃতু্যর িদেক িনেয় যােব। ৪ য এখনও বঁেচ আেছ স যই হা না
কন তার জ য আশা আেছ। এই রবাদিট সি য য:
জীিবত কু কু র ম ৃত িসংেহর চেয় রয়।
৫ জীিবত মানুষ জােন য স মারা যােব। িক ম ৃত মানুষ িকছ জােন না। ম ৃত মানুেষর আর কান িকছ পাওয়ার নই। মানুষ
ু
ু
খুব তাডা় তািড় তােক ভুেল যােব। ৬ একজন যি র ম ৃতু্যর পর ভালবাসা, ঘ ৃণা, ঈষা কান িকছ ু অবিশ থােক না। একজন
ম ৃত যি সূেযর নীেচ যা িকছ ু হেব তােত আর ভাগ নেব না।

৯ স সবই ঈ বরই িনয়ু

যত ণ পােরা জীবনেক উপেভাগ কর
৭ তুিম

তামার খা য ও পানীয়েক উপেভাগ কর। যিদ তুিম এসব কেরা ঈ বর আনি ত হেবন। ৮ তামার পাশাক পির দ
পির ার রােখা এবং মাথায় তল যবহার কেরা। ৯ সূেযর নীেচ তামার অেযা য জীবন যতিদন থােক ততিদন তামার রী,
যােক তুিম ভালবাস তার সে তুিম জীবন উপেভাগ কর এবং তামার কােছ যা িকছ ু আেছ তা হল এই। তামার জীবেন য সব
কাজ তামায় করেত হেব তা উপেভাগ কেরা। ১০ তামােক য কাজই দওয়া হা না কন সব সময় সটা উ যমসহ স
করার চ া করেব। ম ৃতু্যর পর আমরা সবাই একই জায়গায় যাব। সখােন কান কাজ, কান িচ া, কান ান বা কান র া
থােক না।
সৗভা য? ভা য? আমরা িক করেত পাির?
১১ আিম

প ৃিথবীেত আেরা িকছ ু িজিনস ল ্য করলাম। য জাের দৗডা় য় স সবসময় রিতেযাগীতায় জেত না; একিট
শি শালী স যদল সব সময় যুে জেত না। ানী যি সব সময় তার কে াপািজত আহার পায় না, য চালাক স সব
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সময় স দ পায় না। একজন িব বান যি সব সময় তার রা য যশ পায় না। এমন সময় আেস যখন রে যেকর কােছ
আশাতীত রিতকু লতা ঘেট।
১২ একজন মানুষ হল সই জােল পডা় মােছর মত য জােন না তা পরবতীকােল িক হেব, সই ফাঁেদ পডা় পািখর মেতা য
তার ভিব যত জােন না। িক আিম জািন একজন মানুষ হঠাৎই ভাে যর ফাঁেদ পেড় যায়।
ােনর শি
১৩ যখনই

আিম কান মানুষেক র ার মেতা কাজ করেত দেখিছ তা আমার কােছ অ য
বপূণ মেন হেয়েছ।
ছাট শহের খুব অ সং যক লাক বাস করত। একজন রাজা শহরিট জয় করেত এেলন এবং তার সনাবািহনী িদেয়
চারিদক থেক িঘের ফলেলন এবং শহেরর চারপােশ অবেরাধ গঠন করেলন। ১৫ িক সই শহের একজন ানী মানুষ বাস
করেতন িযিন দির র িছেলন। িক িতিন তাঁর ান যবহার কের সই শহরেক র া কেরন। সব িকছ ু শষ হেয় যাওয়ার পর
মানুষ সই দির র লাকিটর কথা ভুেল যায়। ১৬ িক আিম এখনও বলব য দিহক শি র চেয় ান রয়। সই লাকরা
দির র লাকিটর ােনর কথা ভুেল যায়, তার কথা নেত ভুেল যায়। িক তবুও আিম ানেক রয় বেল মেন কির।
১৭ একজন ানী যি র শা , সৗ য কথা বলা
মূখেদর মে য একজন শাসেকর গজেনর চেয় ঢর ভাল।
১৮ যুে
যব ত তরবাির ও তীেরর চেয় ান রয়।
িক একজন পাপী ভাল িজিনসেক ন কের ফলেত পাের।
১ -একিট মরা মািছও সব থেক ভাল সুগ েক গে পিরণত করেত পাের। িঠক একই ভােব অেনক ান ও স ান
সামা য বাকািমেত ন হেয় যেত পাের।
২ একজন ানী মানুেষর িচ া তােক সিঠক পথ দখায়, িক মূেখর িচ া তােক িবপেথ িনেয় যায়। ৩ একজন মূখ রা া িদেয়
হাঁটার সময়ও তার বাকািম রদশন কের থােক। তাই সবাই তােক একজন মূখ িহেসেব জানেত পাের।
৪ তামার মিনব তামার ওপর রাগ করেলই চাকির ছেড ় িদও না। তুিম শা ভােব সহায়তা কের অেনক বড ় ভুল ধের
িনেত পারেব।
৫ আিম সূেযর নীেচ আেরা িকছ খারাপ িজিনস ল ্য কেরিছ। এ েলা সই ধরেণর ভুল যা শাসকরা সাধারণতঃ কের থােক।
ু
৬ মূখেদর
বপূণ পদ দওয়া হয়। অ য িদেক ধনী যি রা
বহীন কাজ পায়। ৭ আিম দেখিছ যােদর ভ ৃ য হওয়া
উিচৎ তারা ঘাডা় য় কের যাে অথচ যােদর শাসক হওয়ার কথা তারা ভ ৃে যর মত এেদর পােশ হঁেট যাে ।
১৪ একিট

১০

রে যক কােজই িবপদ আেছ
৮

য যি গত খাঁেড় স িনেজই গেত পেড় যেত পাের। য যি তার শি িদেয় একিট দওয়াল ভেঙ ফলেত পাের
স দওয়ােলর অপর িদেক লুিকেয় থাকা সােপর কামেড় মারা যেত পাের। ৯ য যি িবশাল পাথর সরায় স পাথেরর
আঘােত আহত হেত পাের। য যি গাছ কােট সই গাছ িল তার ওপেরই পডে় ত পাের।
১০ ান য কান কাজেক সহজ কের দয়। ভাঁতা ছির িদেয় কান িকছ কাটা শ িক সই ছিরটােতই যিদ শান দওয়া
ু
ু
ু
যায় তেব কাজটা অেনক সহজ হেয় যায়। ানও সই রকমই।
১১ একজন মানুষ সাপেক বশ করেত জানেত পাের। িক সই ণ অথহীন হেয় পেড ় যখন তার অনুপি িতেত কাউেক সােপ
কামডা় য়। ানও সই রকমই।
১২ ানী মানুেষর কথায় যািত আেস।
িক মূেখর কথা বংস ডেক আেন।
১৩ একজন মূখ
থেক শষ পয রলাপ বেক। ১৪ একজন মূখ, স িক করেব স যাপাের ব কথা বেল। িক
ভিব যেত িক হেব তা কউই জােন না।
১৫ একজন মূেখর ঘের ফরার পথ খুঁেজ নওয়ার মেতা বুি থােক না।
তাই স সারা জীবন খেট মের।
রেমর মূ য
১৬ একজন

রাজা যিদ িশ সুলভ হয় তা য কান দেশর পে ই খারাপ। আবার কান দেশর শাসক যিদ ভাজন িবলােস
ম থােক সব সময় সটা দেশর পে ভােলা নয়। ১৭ িক যিদ কান রাজা স -বংশজাত হয় তা দেশর পে ম লকর। যিদ
কান দেশর শাসকগণ, আনে র জ য নয় িক শি র জ য যথাসমেয় খায় তাহেল তা দেশর পে ম লজনক কারণ তারা
পিরিমত জীবনযাপন কেরন।
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১৮

য মানুষ অলস হয়
তার ছাদ ফেু টা হেয় রেম বািড় ভেঙ পেড।়
১৯ খা য ও রা ারস মানুেষর জীবনেক উপেভা য কের তােল। অথ অেনক সম যার সমাধান কের দয়।
পরিন া
২০ রাজার

স বে খারাপ কথা বেলা না। তার স বে খারাপ িকছ ু ভেবা না। তুিম যিদ ঘের একাও থাক তাহেলও কান
ধনী যি র স েক খারাপ িকছ ু বােলা না। কন? কারণ একটা ছাট পািখও উেড় িগেয় সবাইেক স কথা বেল িদেত পাের।
সাহেসর সে ভিব যেতর মাকািবলা কর
১ িবিভ

রকেমর কাজ করার চ া কেরা। িকছ ু সময় পের তামার ভাল কােজর ফল তুিম পেয় যােব।
তামার যা আেছ তা তুিম িবিভ জায়গায় িবিনেয়াগ কর। তুিম জান না প ৃিথবীেত কত িকছ ু খারাপ ঘটেত পাের।
৩ িকছ িজিনস আেছ যার স বে তুিম িনি ত হেত পােরা। যিদ মঘ জলকণায় পূণ থােক তা থেক ব ৃি হেবই। উ ের বা
ু
দি েণ কান িদেকই হা , কান গাছ যিদ পেড় যায় তা সখােনই থাকেব।
৪ যিদ কান যি িনখুঁত আবহাওয়ার অেপ ায় বেস থােক তেব স কান িদনই বীজ বপন করেত পারেব না। যিদ কান
যি ব ৃি েক ভয় পায় তেব স কখনই ফসল কাটেত পারেব না।
৫ তামরা জােনা না বাতাস কাথায় বয়। তামরা জান না িকভােব িশ র মাত ৃগেভ িনঃ বাস আেস। সই রকমই ঈ বর িক
করেবন আমােদর জানা নই। িতিন সব িকছ ু িনয় রণ কেরন।
৬ তাই, সকাল থেকই রাপণ করেত
কর ও সে যর সময় অ য কাজ কেরা। কন? কারণ তুিম জান না িকেস তুিম
ধনী হেব। অথবা উভয়ই সমান ভােব ভােলা।
৭ আেলা সু র। সূেযর আেলা দখাও ভাল। ৮ তামার জীবেনর রিতিট িদন উপেভাগ কেরা। িক যখন কিঠন সময় আসেব
তখন ভােলা সমেয়র কথা রেণ রেখা। কারণ নানা অনথক যাপার ঘটেব।

১১

২

যৗবেন ঈ বেরর সবা কর
৯ যত

ণ তামার যৗবন আেছ তত ণ তা উপেভাগ কর। সুেখ থােকা, তামার রাণ যা চায় তাই কর। িক মেন রেখা
ঈ বর তামার সব কােজর িবচার করেবন। ১০ রাধ বারা পিরচািলত হেয়া না। তামার দহেক কান ম কাজ করেত িদও
না, কারণ যৗবন এবং ই া কান কােজ লােগ না।
ব ৃ বয়েসর সম যা
১বৃ

বয়েস য সমেয় তামার জীবনেক যথ মেন হেব সই সময় আসার আেগ তামার যৗবেনই তুিম স ৃি কতার
কথা রণ কেরা।
২ চ র, সূয এবং তারা তামার কােছ অ কার হেয় আসার আেগই যৗবনকােল তুিম তামার স ৃি কতার কথা ভােবা। একটার
পর একটা ঝেডর় মেতাই সম যা আেস।
৩ সই সময় তামার বা েত শি থাকেব না। তামার পা বল হেয় বঁেক যােব। তামার দাঁত পেড ় যােব আর খাওয়ার বা
িচিবেয় খাওয়ার মতা থাকেব না। তামার দ ৃি শি কেম যােব। ৪ তামার রবণ মতা কেম যােব। তুিম রা ার শদ নেত
পােব না। এমনিক পাথর িদেয় শ যদানা ভাঙার শদও তুিম নেত পােব না। তুিম কান নারী কে র গান নেত পােব না।
িক ভার বলায় কান একিট পািখর গানও তামােক জািগেয় দেব কারণ তুিম ঘুেমােত পারেব না।
৫ তুিম উঁচু জায়গায় চডে় ত ভয় পােব, তুিম তামার পেথর ওপর পেড ় থাকা রে যকিট ু র িজিনেসর ওপর পা িদেত ভয়
পােব। তামার চল
ু বাদাম গােছর ফেু লর মেতা সাদা হেয় যােব। তুিম হাঁটার সমেয় ফিডং় এর মেতা িনেজেক বেয় বডা় েব। তুিম
বাঁচার শি হািরেয় ফলেব। আর এরপর তুিম তামার সমািধেত ান পােব। িবলাপকারীরা তামার শাকযা রায় সমেবত
হেব।

১২

ম ৃতু্য
৬

যৗবেন েপার তার িছঁেড় যাওয়ার আেগ,
সানার পা র ভেঙ যাওয়ার আেগ
তুিম তামার স ৃি কতার কথা রণ কর।
ভা া পাে রর মেতা তামার জীবন অথহীন হওয়ার আেগ,
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কু েয়ােত ভেঙ পেড় যাওয়া পাথেরর চাকার মেতা তামার জীবন ন হওয়ার আেগ
তুিম স ৃি কতােক রণ কর।
৭ তামার শরীর মািট থেক এেসেছ
এবং তামার ম ৃতু্যর পর তামার শরীর আবার মািটেতই িমেশ যােব,
িক তামার আ া এেসেছ ঈ বেরর কাছ থেক,
তামার ম ৃতু্যর পর তা আবার ঈ বেরর কােছই িফের যােব।
৮ সব িকছই অথহীন, উপেদশক বেলেছন সবই সমেয়র অপচয়।
ু
উপসংহার
৯ উপেদশক

তাঁর র া অ য লাকেদর িশ ার কােজ লাগােতন। উপেদশক অ য য সহকাের অেনক ােনর বাণী
অ যয়ন কেরিছেলন ও স িলেক এক র কের সং রহ কেরিছেলন। ১০ উপেদশক সিঠক শদ খুঁেজ পাওয়ার জ য কেঠার
পির রম কেরিছেলন এবং িতিন স য ও িনভরেযা য নীিতকথা িলেখ িগেয়িছেলন।
১১ ানী যি র কথা হল সই তী লািঠর মত যা মানুষ প েদর সিঠক রা ায় িনেয় যাওয়ার কােজ যবহার কের। সই
উপেদশ হল শ পয়ালার মেতা যা ভােঙ না। সই িশ ামালা তামােক সিঠক রা া দখােব। ঐসব নীিতর বাণীই এেসিছল
একই মষপালেকর (ঈ বেরর) কাছ থেক। ১২ তাই ঐ বাণী িল পড় িক পু র ও অ য বই স বে সাবধান থেকা। মানুষ
সবদাই বই িলখেছ এবং অিতির অ যয়ন তামােক া কের দেব।
১৩–১৪ এই বইেত যা লখা তার থেক িক িশ া আমরা নেবা? মানুেষর কােছ সবেচেয়
বপূণ কাজ হল ঈ বরেক র া
করা ও তার আেদশ মা য করা। কন? কারণ মানুষ যা িকছ ু কের ঈ বর তা জােনন, সটা িকছ ু হেলও ঈ বর তা জােনন।
িতিন ভাল ও ম সব িবষয়ই জােনন। মানুষ যা িকছ ু করেব ঈ বর তার িবচার করেবন।

