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സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
കാവ്യങ്ങള െട സമാഹാരമാണ്
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. പല എഴുത്തുകാരുെട
രചനകൾ ഇതിലുണ്ട.് ്രപധാനമായും ദാവീദ് 73,
ആസാഫ് 12 േകാരഹ്പു്രതന്മാർ 9,ശേലാേമാൻ 3,
ഏഥാന്, േമാെശ 1. ഇതിൽ 51സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
അറിയെപ്പടാത്തഎഴുത്തുകാരുെടതാണ.് ഇതിൽ
േമാശയുംശേലാേമാനും ഒഴിെകമറ്റ്എഴുത്തുകാര്
ദാവീദിെന്റ കാലത്ത് ൈദവാലയത്തിൽ
സംഗീത ശു്രശൂഷ െചയ്തുവന്ന േലവ്യേരാ
പുേരാഹിതന്മാേരാആയിരുന്നിക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1440-430.
ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതെപ്പട്ടത് േമാെശയുെട
സങ്കീർത്തനം ആണ് തുടർന്ന് ദാവീദ്
ആസാഫ് ശേലാേമാൻ ബാബിേലാൺ
്രപവാസകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എ്രസാഹ്യരും
ഉള് പ്പെട ആയിരം വർഷെത്ത കാലയളവാണ്
സങ്കീർത്തനങ്ങള േടത.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ൈദവം ഇ്രസാേയൽ ജനതക്കും
തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കും േവണ്ടി
ചരി്രതത്തിലുടനീളം െചയ്തിട്ട ള്ള മഹാ
കാര്യങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയാണ്
സങ്കീർത്തനങ്ങള െട ഉേദ്ദശം.
ഉേദ്ദശം
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ൈദവവും സൃഷ്ടിയും, യുദ്ധം, ആരാധന,
പാപവും - ദുഷ്ടതയും, നീതി, ന്യായവിധി,
മശിഹായുെട ആഗമനം എന്നിവയാണ്
സങ്കീർത്തനങ്ങള െട ്രപധാന ്രപേമയങ്ങള ്
ൈദവെത്ത അവെന്റ ്രപവര് ത്തികള െട ആഴം
മനസ്സിലാക്കി മഹത്വീകരിക്കുവാൻവായനക്കാെര
ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
ൈദവത്തിൻെറ മഹത്വെത്ത പുകഴ്ത്തുകയും
കഷ്ടകാലത്ത് നേമ്മാടുള്ള ൈദവത്തിൻെറ
വിശ്വസ്തതയും, ൈദവവചനത്തിെന്റ
പരമമായ േ്രശഷ്ഠതെയ വായനക്കാെര
ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യന്നു.
്രപേമയം
സ്തുതിപ്പ്
സംേക്ഷപം
1. മശിഹായുെട പുസ്തകം — 1:1-41:13
2.അഭിലാഷങ്ങള െട പുസ്തകം — 42:1-72:20
3. ഇ്രസാേയലിെന്റപുസ്തകം — 73:1-89:52
4. ൈദവിക ഭരണത്തിന ്െറ പുസ്തകം — 90:1-
106:48

5. ൈദവസ്തുതികള െട പുസ്തകം — 107:1-
150:6

ഒന്നാം പുസ്തകം

1
1 ദുഷ്ടന്മാരുെട ആേലാചന്രപകാരം

നടക്കാെതയും
പാപികള െട വഴിയിൽനില് ക്കാെതയും
പരിഹാസികള െടഇരിപ്പിടത്തിൽഇരിക്കാെതയും
2 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ

സേന്താഷിച്ച്
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അവിടുെത്ത ന്യായ്രപമാണം രാവും പകലും
ധ്യാനിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

3അവൻ,നദീതീരത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും
തക്കകാലത്ത്ഫലംകായ്ക്കുന്നതും
ഇലവാടാത്തതുമായവൃക്ഷംേപാെലഇരിക്കും;
അവൻെചയ്യന്നെതല്ലാംഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും.
4ദുഷ്ടന്മാർഅങ്ങെനയല്ല;
അവർ കാറ്റ പറത്തിക്കളയുന്ന പതിരു

േപാെലയാകുന്നു.
5ആകയാൽദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും
പാപികൾ നീതിമാന്മാരുെട സഭയിലും

നിവിർന്നുനില ്ക്കുകയില്ല.
6യേഹാവനീതിമാന്മാരുെട വഴിഅറിയുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴിേയാ നാശകരംആകുന്നു.

2
1ജനതകൾകലഹിക്കുന്നതും
വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും

എന്ത?്
2 യേഹാവയ്ക്കും അവിടുെത്ത അഭിഷിക്തനും

വിേരാധമായി
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർഎഴുേന്നല്ക്കുകയും
അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആേലാചിക്കുകയും

െചയ്യന്നത:്
3 “നാംഅവരുെട െകട്ട കൾെപാട്ടിച്ച്
അവരുെടകയറുകൾഎറിഞ്ഞുകളയുക”.
4സ്വർഗ്ഗത്തിൽവസിക്കുന്നവൻചിരിക്കുന്നു;
കർത്താവ്അവെരപരിഹസിക്കുന്നു.
5 അന്ന് അവിടുന്ന് േകാപേത്താെട അവേരാട്

അരുളിെച്ചയ്യ ം;
േ്രകാധേത്താെടഅവെര ്രഭമിപ്പിക്കും.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 2:6 iv സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 3:1

6 “എെന്റവിശുദ്ധപർവ്വതമായസീേയാനിൽ
ഞാൻഎെന്റരാജാവിെനവാഴിച്ചിരിക്കുന്നു”.
7ഞാൻഒരു തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നു;
യേഹാവഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നീ എെന്റ പു്രതൻ; ഇന്ന് ഞാൻ നിെന്ന

ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
8എേന്നാട് േചാദിച്ച െകാള്ള ക;
ഞാൻനിനക്ക് ജനതകെളഅവകാശമായും
ഭൂമിയുെടഅറുതികെളൈകവശമായും തരും;
9ഇരിമ്പുേകാൽെകാണ്ട് നീഅവെരതകർക്കും;
കുശവെന്റപാ്രതംേപാെലഅവെര ഉടയ്ക്കും”.
10 ആകയാൽ രാജാക്കന്മാേര, ബുദ്ധി

പഠിക്കുവിൻ;
ഭൂമിയിെല ന്യായാധിപന്മാേര, ഉപേദശം

ൈകെക്കാള്ള വിൻ.
11ഭയേത്താെടയേഹാവെയ േസവിക്കുവിൻ;
വിറയേലാെട േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ.
12ൈദവം േകാപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾവഴിയിൽവച്ച
നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ ൈദവപു്രതെന

ചുംബിക്കുവിൻ.
ൈദവത്തിെന്റേകാപംക്ഷണേനരേത്തേക്കഉള്ള .
ൈദവെത്ത ശരണം ്രപാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും

ഭാഗ്യവാന്മാർ.

3
ദാവീദ് തെന്റ മകനായ അബ്ശേലാമിെന്റ
മുൻപിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ പാടിയ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ൈവരികൾ എ്രത

െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
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എേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർ അേനകം േപർ
ആകുന്നു.

2 “അവന് ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്ന് സഹായമില്ല*”
എന്ന്

എെന്നക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നു.
േസലാ

3യേഹാേവ,അവിടുന്ന്എനിക്ക് ചുറ്റ ം പരിചയും
എെന്റ മഹത്വവും എെന്റ തല ഉയർത്തുന്നവനും

ആകുന്നു.
4 ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഉച്ചത്തിൽ

നിലവിളിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് തെന്റ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽനിന്ന്

ഉത്തരംഅരുള കയും െചയ്യന്നു.
േസലാ.

5ഞാൻകിടന്നുറങ്ങി;
യേഹാവ എെന്ന താങ്ങുകയാൽ

ഉണർന്നുമിരിക്കുന്നു.
6 എനിക്ക് വിേരാധമായി ചുറ്റ ം

പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ആയിരം ആയിരം ജനങ്ങെള ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
7യേഹാേവ,എഴുേന്നല്ക്കണേമ;എെന്റൈദവേമ,

എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
അവിടുന്ന്എെന്റശ്രതുക്കെളഒെക്കയുംശിക്ഷിച്ച,്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
8ജയംയേഹാവക്കുള്ളതാകുന്നു†;
അവിടുെത്ത അനു്രഗഹം അങ്ങയുെട

ജനത്തിേന്മൽവരുമാറാകെട്ട.
േസലാ.

* 3. 2 ൈദവത്തിങ്കൽ നിന്ന് സഹായമില്ല ൈദവത്തിങ്കൽ
രക്ഷയില്ല † 3. 8 ജയം യേഹാവക്കുള്ളതാകുന്നു രക്ഷ
യേഹാവക്കുള്ളതാകുന്നു
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4
സംഗീത്രപമാണിക്ക് വാദ്യ ഉപകരണങ്ങേളാെട;
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ നീതിയായ ൈദവേമ, ഞാൻ

വിളിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരംഅരുേളണേമ;
ഞാൻ െഞരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നേപ്പാൾ അവിടുന്ന്

എനിക്ക് വിശാലതതന്നു;
എേന്നാട് കൃപ േതാന്നി എെന്റ ്രപാർത്ഥന

േകൾക്കണേമ.
2 മനുഷ്യേര, നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം എെന്റ

മാനെത്തനിന്ദിച്ച,്
മായെയഇച്ഛിച്ച് വ്യാജെത്തഅേന്വഷിക്കും?

േസലാ.
3 യേഹാവ തെന്റ ഭക്തെന തനിക്കായി

േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നറിയുവിൻ;
ഞാൻ യേഹാവെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ

അവൻേകൾക്കും.
4 േകാപിച്ചാൽപാപം െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട കിടക്കേമൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച്

സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവിൻ.
േസലാ.

5നീതിയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കുവിൻ;
യേഹാവയിൽആ്രശയംവയ്ക്കുവിൻ.
6 “നമുക്ക് ആര് നന്മയായത് കാണിച്ച തരും?”

എന്ന് പലരും പറയുന്നു;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട മുഖ്രപകാശം

ഞങ്ങള െടേമൽഉദിപ്പിക്കണേമ.
7 ധാന്യാ ഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായേപ്പാൾ

അവർക്കുണ്ടായതിലും
അധികം സേന്താഷം അവിടുന്ന് എെന്റ

ഹൃദയത്തിൽനല്കിയിരിക്കുന്നു.
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8ഞാൻസമാധാനേത്താെടകിടന്നുറങ്ങും;
അവിടുന്നേല്ലാ യേഹാേവ, എെന്ന നിർഭയം

വസിക്കുമാറാക്കുന്നത.്

5
സംഗീത്രപമാണിക്ക് േവണുനാദേത്താെട
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.

1യേഹാേവ,എെന്റവാക്കുകൾ േകൾക്കണേമ;
എെന്റധ്യാനം ്രശദ്ധിക്കണേമ;
2എെന്റരാജാവുംഎെന്റൈദവവുേമ,
എെന്റകരച്ചിലിെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
അങ്ങേയാടേല്ലാഞാൻ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നത.്
3 യേഹാേവ, രാവിെല എെന്റ ്രപാർത്ഥന

േകൾക്കണേമ;
രാവിെല ഞാൻഅേങ്ങയ്ക്കായി യാചന ഒരുക്കി

കാത്തിരിക്കുന്നു*.
4 അവിടുന്ന് ദുഷ്ടതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന

ൈദവമല്ല;
ദുഷ്ടൻഅങ്ങേയാടുകൂടി പാർക്കുകയില്ല.
5 അഹങ്കാരികൾ തിരുസന്നിധിയിൽ

നില ്ക്കുകയില്ല;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അവിടുന്ന്

പകക്കുന്നു.
6വ്യാജം പറയുന്നവെരഅവിടുന്ന് നശിപ്പിക്കും;
രക്തപാതകവും ചതിവുമുള്ളവൻ യേഹാവയ്ക്ക്

െവറുപ്പാകുന്നു;
7 ഞാേനാ, തിരുകൃപയുെട ബഹുത്വത്താൽ

അവിടുെത്തആലയത്തിേലക്ക് െചന്ന്

* 5. 3 രാവിെല ഞാൻ അേങ്ങയ്ക്കായി യാചന ഒരുക്കി
കാത്തിരിക്കുന്നു രാവിെലഞാൻയാഗം ഒരുക്കുന്നു



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 5:8 viii സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 5:12

അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു േനെര
അങ്ങേയാടുള്ള ഭക്തിയിൽആരാധിക്കും.

8 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിമിത്തം
അവിടുെത്ത നീതിയാൽ എെന്ന
നടേത്തണേമ;

എെന്റ മുമ്പിലുള്ള അങ്ങയുെട വഴി
കാണിച്ച തേരണേമ.

9അവരുെട വായിൽ ഒട്ട ം േനരില്ല;
അവരുെടഅന്തരംഗം നാശകൂപം തെന്ന;
അവരുെട െതാണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി

േപാെലയാകുന്നു;
നാവുെകാണ്ട്അവർ മധുരവാക്കു പറയുന്നു.
10ൈദവേമഅവെരകുറ്റം വിധിക്കണേമ;
അവരുെട ആേലാചനകളാൽ തെന്ന അവർ

വീഴെട്ട;
അവരുെട അതി്രകമങ്ങള െട ബഹുത്വം നിമിത്തം

അവെരതള്ളിക്കളയണേമ;
അങ്ങേയാടേല്ലാഅവർ മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നത.്
11എന്നാൽഅങ്ങെയശരണം്രപാപിക്കുന്നവെരല്ലാവരും

സേന്താഷിക്കും;
അവിടുന്ന്അവെരപാലിക്കുന്നതുെകാണ്ട്അവർ

എേപ്പാഴുംആനന്ദിച്ചാർക്കും;
തിരുനാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ അങ്ങയിൽ

ഉല്ലസിക്കും;
12 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് നീതിമാെന

അനു്രഗഹിക്കും;
പരിചെകാെണ്ടന്നേപാെല അവിടുന്ന് ദയെകാണ്ട്

അവെന മറയ്ക്കും.
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6
സംഗീത്രപമാണിക്ക് ത്രന്തിനാദേത്താെട
അഷ്ടമരാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട േകാപത്തിൽ എെന്ന

ശിക്ഷിക്കരുേത;
അങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിൽ എെന്ന

ദണ്ഡിപ്പിക്കരുേത.
2 യേഹാേവ, ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു; എേന്നാട്

കരുണയുണ്ടാകണേമ;
യേഹാേവ,എെന്റഅസ്ഥികൾ ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്നസൗഖ്യമാക്കണേമ.
3എെന്റ ്രപാണനുംഅത്യന്തം ്രഭമിച്ചിരിക്കുന്നു;
അല്ലേയാ, യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം

താമസിക്കും?
4 യേഹാേവ, മടങ്ങിവന്ന് എെന്റ ്രപാണെന

വിടുവിക്കണേമ.
അവിടുെത്ത കാരുണ്യം നിമിത്തം എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ.
5 മരണേശഷം ആരും അങ്ങെയ

ഓര ്ക്കുന്നില്ലേലാ;
പാതാളത്തിൽ ആര് അവിടുേത്തക്ക് സ്േതാ്രതം

െചയ്യ ം?
6 എെന്റ ഞരക്കംെകാണ്ട് ഞാൻ

തളർന്നിരിക്കുന്നു;
രാ്രതിമുഴുവനും എെന്റ കിടക്കയിൽ മിഴിനീർ

ഒഴുക്കി;
കണ്ണ നീർെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ കട്ടിൽ

നനയ്ക്കുന്നു.
7ദുഃഖംെകാണ്ട്എെന്റകണ്ണ് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
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എെന്റ സകലശ്രതുക്കള ം നിമിത്തം
ക്ഷീണിച്ച മിരിക്കുന്നു.

8 നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരുേമ
എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ;

യേഹാവ എെന്റ കരച്ചിലിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടിരിക്കുന്നു.

9യേഹാവഎെന്റഅേപക്ഷേകട്ടിരിക്കുന്നു;
യേഹാവഎെന്റ ്രപാർത്ഥനൈകെക്കാള്ള ം.
10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എല്ലാവരും ലജ്ജിച്ച

്രഭമിച്ച േപാകും;
അവർപിന്തിരിഞ്ഞ് െപെട്ടന്ന് നാണിച്ച േപാകും.

7
െബന്യാമീന്യനായ കൂശിെന്റ വാക്കുകൾനിമിത്തം
ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്കു പാടിയവി്രഭമഗീതം.
1എെന്റൈദവമായ യേഹാേവ,അങ്ങെയഞാൻ

ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും

കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ച
വിടുവിക്കണേമ.

2 അവൻ സിംഹെത്തേപ്പാെല എെന്ന
കീറിക്കളയരുേത;

വിടുവിക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്നചീന്തിക്കളയരുേത.

3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ ഇത്
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ,

എെന്റപക്കൽനീതിേകടുെണ്ടങ്കിൽ,
4 എേന്നാട് സമാധാനമായിരുന്നവേനാട് ഞാൻ

േദാഷം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ, -
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കാരണംകൂടാെതഎേന്നാട് ശ്രതുവായിരുന്നവെന
ഞാൻവിടുവിച്ച വേല്ലാ

5ശ്രതുഎെന്റ ്രപാണെനപിന്തുടർന്നു പിടിക്കെട്ട;
അവൻഎെന്റജീവെനനിലത്തിട്ട ചവിട്ടെട്ട;
എെന്റമാനെത്തപൂഴിയിൽതള്ളിയിടെട്ട.

േസലാ.
6യേഹാേവ, േകാപേത്താെടഎഴുേന്നല്ക്കണേമ;
എെന്റ ൈവരികള െട േ്രകാധേത്താട്

എതിർത്തുനില്ക്കണേമ;
എനിക്ക് േവണ്ടി അവിടുന്ന് കല്പിച്ച

ന്യായവിധിക്കായി ഉണരണേമ;.
7 ജനതകൾ സംഘമായി അങ്ങെയ

ചുറ്റിനില്ക്കെട്ട;
ഉയരത്തിലിരുന്ന് അവിടുന്ന് അവെര

ഭരിേക്കണേമ
8യേഹാവജനതകെളന്യായം വിധിക്കുന്നു;
യേഹാേവ,എെന്റനീതിക്കും പരമാർത്ഥതയ്ക്കും

തക്കവണ്ണംഎെന്നവിധിക്കണേമ;
9 ദുഷ്ടെന്റ ദുഷ്ടതഅവസാനിക്കെട്ട; നീതിമാെന

അവിടുന്ന് ഉറപ്പിക്കണേമ.
നീതിമാനായ ൈദവം ഹൃദയങ്ങെളയും

മനസ്സ കെളയും േശാധനെചയ്യന്നുവേല്ലാ.
10ൈദവമാണ്എെന്റപരിച;അവിടുന്ന്
ഹൃദയപരമാർത്ഥതയുള്ളവെര രക്ഷിക്കുന്നു.
11ൈദവംനീതിയുള്ളന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
ൈദവം ദിവസം്രപതി ദുഷ്ടേനാട് േകാപിക്കുന്നു.
12 മനം തിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവിടുന്ന് തെന്റ

വാളിന് മൂർച്ചകൂട്ട ം;
അവിടുന്ന്തെന്റവില്ല കുലച്ച്ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
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13അവിടുന്ന് മരണാസ്്രതങ്ങെള അവെന്റേനെര
െതാടുത്ത,്

തെന്റ ശരങ്ങെള തീയമ്പുകളാക്കി
തീർത്തിരിക്കുന്നു.

14ഇതാ,അവന് നീതിേകടിനാൽ േനാവു കിട്ട ന്നു;
അവൻ കഷ്ടെത്ത ഗർഭംധരിച്ച് വഞ്ചനെയ

്രപസവിക്കുന്നു.
15അവൻഒരു കുഴി കുഴിച്ച ണ്ടാക്കി,
കുഴിച്ചകുഴിയിൽതാൻതെന്നവീണു.
16 അവെന്റ ദുഷ്്രപവർത്തികൾ അവെന്റ

തലയിേലക്കുതെന്നതിരിയും;
അവെന്റ ദുഷ്ടത അവെന്റ െനറുകയിൽ തെന്ന

പതിക്കും.
17 ഞാൻ യേഹാവെയ അവിടുെത്ത നീതിക്കു

തക്കവണ്ണംസ്തുതിക്കും;
അത്യ ന്നതനായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്

സ്േതാ്രതം പാടും.

8
സംഗീത്രപമാണിക്ക് ഗത്ത്യവാദ്യത്തിൽആലപിച്ച;
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ഞങ്ങള െട കർത്താവായ യേഹാേവ,

തിരുനാമം ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും എ്രത
േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു!

അവിടുെത്ത േതജസ്സ് ആകാശെത്തക്കാൾ
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

2അങ്ങയുെടൈവരികൾനിമിത്തം,
ശ്രതുവിെനയും ്രപതിേയാഗിെയയും

നിശ്ശബ്ദരാക്കുവാൻ,
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ശിശുക്കള െടയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള െടയും
വായ്അങ്ങെയമഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു.

3 അവിടുെത്ത വിരലുകള െട പണിയായ
ആകാശെത്തയും

അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ച്രന്ദെനയും
നക്ഷ്രതങ്ങെളയും േനാക്കുേമ്പാൾ,

4മർത്യെനഓർേക്കണ്ടതിന്അവൻഎന്തുള്ള ?
മനുഷ്യപു്രതെന സന്ദർശിേക്കണ്ടതിന് അവൻ

എന്തുമാ്രതം?
5അങ്ങ്അവെനൈദവേത്തക്കാൾ*അല്പംമാ്രതം

താഴ്ത്തി,
േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും അവെന

അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അങ്ങയുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക്

അവെനഅധിപതിയാക്കി,
സകലെത്തയുംഅവെന്റകാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു†;
7ആടുകെളയും കാളകെളയും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങെളയും
8ആകാശത്തിെല പക്ഷികെളയും സമു്രദത്തിെല

മത്സ്യങ്ങെളയും
സമു്രദമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന

സകലെത്തയും തെന്ന.
9ഞങ്ങള െടകർത്താവായയേഹാേവ,
തിരുനാമം ഭൂമിയിെലാെക്കയും എ്രത

േ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു!

9
സംഗീത്രപമാണിക്ക് പു്രതമരണരാഗത്തിൽ;
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.

* 8. 5 ൈദവേത്തക്കാൾ ദൂതന്മാെരക്കാള ് † 8. 6
സകലെത്തയും അവെന്റ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എ്രബായര ്
2:6-9വെര േനാക്കുക
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1 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കും;

അവിടുെത്ത അത്ഭുതങ്ങെളെയല്ലാം ഞാൻ
വർണ്ണിക്കും.

2ഞാൻഅങ്ങയിൽസേന്താഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
അത്യ ന്നതനായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ

അവിടുെത്തനാമെത്തകീർത്തിക്കും.
3എെന്റശ്രതുക്കൾപിൻവാങ്ങുേമ്പാൾ,
തിരുസന്നിധിയിൽഇടറിവീണ് നശിച്ച േപാകും.
4 അവിടുന്ന് എെന്റ കാര്യവും വ്യവഹാരവും

നടത്തി,
നീതിേയാെട വിധിച്ച െകാണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
5 അവിടുന്ന് ജനതതികെള ശാസിച്ച,് ദുഷ്ടെന

നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട നാമംേപാലും സദാകാലേത്തക്കും

മായിച്ച കളഞ്ഞു.
6 ശ്രതുക്കൾ സദാകാലേത്തക്കും

നശിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും അവിടുന്ന്

മറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവയുെടഓർമ്മയും ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
7എന്നാൽയേഹാവഎേന്നക്കും വാഴുന്നു;
ന്യായവിധിക്കായി അങ്ങയുെട സിംഹാസനം

ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
8അവിടുന്ന് േലാകെത്തനീതിേയാെട വിധിക്കും;
ജനതതികൾക്ക് േനേരാെട ന്യായപാലനം െചയ്യ ം.
9യേഹാവപീഡിതന് ഒരുഅഭയസ്ഥാനം;
കഷ്ടകാലത്ത് ഒരഭയസ്ഥാനംതെന്ന.
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10 തിരുനാമെത്ത അറിയുന്നവർ അങ്ങയിൽ
ആ്രശയിക്കും;

യേഹാേവ, അവിടുെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവെര
അവിടുന്ന് ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.

11 സീേയാനിൽ വസിക്കുന്ന യേഹാവയ്ക്ക്
സ്േതാ്രതം പാടുവീൻ;

അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികെള ജനതതിയുെട
ഇടയിൽ േഘാഷിപ്പീൻ.

12രക്തപാതകത്തിന് ്രപതികാരംെചയ്യന്നൈദവം
അവെരഓർക്കുന്നു;

എളിയവരുെട നിലവിളിെയ മറക്കുന്നതുമില്ല.
13യേഹാേവ,എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ;
മരണവാതിലുകളിൽനിന്ന് എെന്ന

ഉദ്ധരിക്കുന്നവേന,
എെന്ന പകയ്ക്കുന്നവരാൽ എനിക്ക് േനരിടുന്ന

കഷ്ടം േനാക്കണേമ.
14ഞാൻസീേയാൻപു്രതിയുെട പടിവാതിലുകളിൽ

അങ്ങെയസ്തുതിച്ച്
അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ സേന്താഷിേക്കണ്ടതിനു

തെന്ന.
15 ജനതകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ

താണുേപായി;
അവർ ഒളിച്ച വച്ച വലയിൽ അവരുെട കാൽ

തെന്നഅകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
16 യേഹാവ തെന്നത്താൻ െവളിെപ്പടുത്തി

ന്യായവിധി നടത്തിയിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടൻ സ്വന്തൈകകള െട ്രപവൃത്തിയിൽ

കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ത്രന്തിനാദം.
േസലാ.
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17 ദുഷ്ടന്മാരും ൈദവെത്ത മറക്കുന്ന
സകലജനതതിയും

പാതാളത്തിേലക്ക് തിരിയും.
18ദരി്രദെനഎേന്നക്കും മറന്നു േപാകുകയില്ല;
സാധുക്കള െട ്രപത്യാശക്ക് എന്നും ഭംഗം

വരുകയുമില്ല.
19 യേഹാേവ, എഴുേന്നല്ക്കണേമ, മർത്യൻ

്രപബലനാകരുേത;
ജനതതികൾ തിരുസന്നിധിയിൽ

വിധിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
20 യേഹാേവ, തങ്ങൾ േകവലം മർത്യരാകുന്നു

എന്ന് ജനതതികൾഅറിേയണ്ടതിന്
അവർക്ക് ഭയം വരുത്തണേമ.

േസലാ.

10
1യേഹാേവ,അങ്ങ് ദൂരത്ത് നില് ക്കുന്നെതന്ത?്
കഷ്ടകാലത്ത് അങ്ങ് മറഞ്ഞുകളയുന്നതും

എന്ത?്
2 ദുഷ്ടൻ അഹങ്കാരേത്താെട എളിയവെന

പീഡിപ്പിക്കുന്നു;
അവൻ നിരൂപിച്ച ഉപായങ്ങളിൽ അവൻ തെന്ന

പിടിക്കെപ്പടെട്ട.
3ദുഷ്ടൻതെന്റമേനാരഥത്തിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
ദുരാ്രഗഹി യേഹാവെയത്യജിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നു*.
4 ഉന്നതഭാവമുള്ള ദുഷ്ടൻ ൈദവെത്ത

അേന്വഷിക്കുന്നില്ല;
‘ൈദവം ഇല്ല” എന്നാകുന്നു അവെന്റ നിരൂപണം

ഒെക്കയും.

* 10. 3 ദുരാ്രഗഹി യേഹാവെയ ത്യജിച്ച് നിന്ദിക്കുന്നു ദുഷ്ടന ്
ദുരാ്രഗഹിെയഅനു്രഗഹിക്കുന്നു
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5 അവെന്റ വഴികൾ എല്ലായ്േപാഴും
സഫലമാകുന്നു;

അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾ അവൻ
കാണാത്തവണ്ണം ഉന്നതമാകുന്നു;

തെന്റസകലശ്രതുക്കേളാടുംഅവൻചീറുന്നു.
6 “ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല, ഒരുനാള ം

അനർത്ഥത്തിൽവീഴുകയുമില്ല”
എന്ന്അവൻതെന്റഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു.
7 അവെന്റ വായിൽ ശാപവും വ്യാജവും

സാഹസവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെന്റനാവിൻകീഴിൽ േദാഷവുംഅതി്രകമവും

ഇരിക്കുന്നു.
8 അവൻ ്രഗാമങ്ങള െട ഒളിവിടങ്ങളിൽ

പതിയിരിക്കുന്നു;
മറവിടങ്ങളിൽവച്ച് അവൻ നിഷ്ക്കളങ്കെന

െകാല്ല ന്നു;
അവൻ രഹസ്യമായി അഗതിയുെടേമൽ കണ്ണ്

വച്ചിരിക്കുന്നു.
9 സിംഹം മുറ്റ കാട്ടിൽ ഇര പിടിക്കാൻ

പതുങ്ങുന്നതുേപാെല;
എളിയവെന പിടിക്കുവാൻ അവൻ

പതിയിരിക്കുന്നു;
എളിയവെനതെന്റവലയിൽചാടിച്ച് പിടിക്കുന്നു.
10അവൻകുനിഞ്ഞ് പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
അഗതികൾ അവെന്റ ബലത്താൽ

വീണുേപാകുന്നു.
11 “ൈദവംമറന്നിരിക്കുന്നു,അവിടുന്ന്തെന്റമുഖം

മറച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവം ഒരുനാള ം കാണുകയില്ല” എന്ന് അവൻ

ഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു.
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12 യേഹാേവ, എഴുേന്നല്ക്കണേമ, ൈദവേമ,
തൃൈക്കഉയർത്തണേമ;

എളിയവെര മറക്കരുേത.
13 ദുഷ്ടൻ ൈദവെത്ത നിന്ദിക്കുന്നതും “ൈദവം

കണക്ക് േചാദിക്കുകയില്ല” എന്ന് തെന്റ
ഉള്ളിൽപറയുന്നതുംഎന്തിന?്

14അങ്ങ് അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു, തൃൈക്കെകാണ്ട്
പകരം െചയ്യ വാൻ

േദാഷെത്തയും പകെയയും അവിടുന്ന്
േനാക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു;

അഗതി സ്വയം അങ്ങയുെട ൈകകളിൽ
ഏല്പിക്കുന്നു;

അനാഥന്അവിടുന്ന്സഹായിആകുന്നു.
15ദുഷ്ടെന്റ ഭുജെത്തഅവിടുന്ന് ഒടിക്കണേമ;
േദാഷിയുെട ദുഷ്ടത ഇല്ലാെതയാകുംവെര

അതിന് ്രപതികാരം െചയ്യണേമ.
16യേഹാവഎെന്നേന്നക്കും രാജാവാകുന്നു;
ജനതതികൾ അവിടുെത്ത േദശത്തുനിന്ന്

നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
17ഭൂമിയിെലമനുഷ്യൻഇനിഭയെപ്പടുത്താതിരിക്കുവാൻ
അവിടുന്ന് അനാഥനും പീഡിതനും ന്യായപാലനം

െചേയ്യണ്ടതിന്
18യേഹാേവ,അവിടുന്ന് സാധുക്കള െടഅേപക്ഷ

േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയെത്ത ഉറപ്പിക്കുകയും

അവിടുെത്ത െചവിചായിച്ച
േകൾക്കുകയും െചയ്യന്നു.
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11
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻയേഹാവെയശരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
“പക്ഷികേളേപ്പാെല, നിങ്ങള െട

പർവ്വതത്തിേലക്ക് പറന്നുേപാകൂ” എന്ന്
നിങ്ങൾഎേന്നാട് പറയുന്നെതങ്ങെന?

2 ഇതാ, ദുഷ്ടന്മാർ ഹൃദയപരമാർത്ഥികെള
ഇരുട്ടത്ത്എേയ്യണ്ടതിന്

വില്ല കുലച്ച് അസ്്രതം ഞാണിേന്മൽ
െതാടുക്കുന്നു.

3അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞുേപായാൽ നീതിമാൻ
എന്തുെചയ്യ ം?” എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾ
എേന്നാട് പറയുന്നെതങ്ങെന?

4യേഹാവതെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽഉണ്ട;്
യേഹാവയുെട സിംഹാസനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

ആകുന്നു;
അവിടുെത്തകണ്ണ കൾദർശിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത കൺേപാളകൾ മനുഷ്യപു്രതന്മാെര

പരിേശാധന െചയ്യന്നു.
5യേഹാവനീതിമാെനപരിേശാധിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടെനയും സാഹസ്രപിയെനയും തിരുവുള്ളം

െവറുക്കുന്നു.
6 ദുഷ്ടന്മാരുെടേമൽ അവിടുന്ന് തീക്കട്ട

വർഷിപ്പിക്കും;
തീയും ഗന്ധകവും ഉഷ്ണക്കാറ്റ ം അവരുെട

പാനപാ്രതത്തിെലഓഹരിയായിരിക്കും.
7 യേഹാവ നീതിമാൻ; അവിടുന്ന് നീതിെയ

ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
േനരുള്ളവർഅവിടുെത്തമുഖംകാണും.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:1 xx സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12:7

12
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് അഷ്ടമരാഗത്തിൽ:
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, രക്ഷിക്കണേമ; ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാെത

േപാകുന്നു;
വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ

കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2 ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട്

വ്യാജംസംസാരിക്കുന്നു;
കപടമുള്ള അധരേത്താടും ഇരുമനേസ്സാടും കൂടി

അവർസംസാരിക്കുന്നു.
3കപടമുള്ളഅധരങ്ങെള ഒെക്കയും
വമ്പു പറയുന്ന നാവിെനയും യേഹാവ

േഛദിച്ച കളയും.
4 “ഞങ്ങള െടനാവുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾജയിക്കും;
ഞങ്ങള െടഅധരങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുതുണ;
ഞങ്ങൾക്കു യജമാനൻ ആര?്” എന്ന് അവർ

പറയുന്നു.
5 “എളിയവരുെട പീഡയും ദരി്രദന്മാരുെട

െനടുവീർപ്പ ം നിമിത്തം
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എഴുേന്നല്ക്കും; രക്ഷക്കായി

കാംക്ഷിക്കുന്നവെന
ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും” എന്ന് യേഹാവ

അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
6യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾനിർമ്മല വചനങ്ങൾ

ആകുന്നു;
നിലത്ത് ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴു ്രപാവശ്യം

ശുദ്ധിെചയ്ത െവള്ളിേപാെലതെന്ന.
7 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള*

കാത്തുെകാള്ള ം;

* 12. 7 ഞങ്ങെളഅവെര
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ഈ തലമുറയിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള† എന്നും
സൂക്ഷിക്കും.

8 മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽ വഷളത്തം
്രപബലെപ്പടുേമ്പാൾ

ദുഷ്ടന്മാർഎല്ലായിടവുംസഞ്ചരിക്കുന്നു.

13
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എ്രതേത്താളം അവിടുന്ന് എെന്ന

മറന്നുെകാണ്ടിരിക്കും?
എ്രതേത്താളം തിരുമുഖം ഞാൻ കാണാത്തവിധം

മറയ്ക്കും?
2 എ്രതേത്താളം ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളിൽ

ചിന്താകുലനായി
എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ദിനം്രപതി ദുഃഖം

അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും?
എ്രതേത്താളം എെന്റ ശ്രതു എെന്റ േമൽ

ഉയർന്നിരിക്കും?
3എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,കടാക്ഷിക്കണേമ;

എനിക്ക് ഉത്തരംഅരുളണേമ;
ഞാൻ മരണനി്രദ ്രപാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ എെന്റ

കണ്ണ കെള ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
4 “ഞാൻ അവെന േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞു” എന്ന്

എെന്റശ്രതു പറയരുേത;
ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപാകുന്നതിനാൽ എെന്റ

ൈവരികൾ ഉല്ലസിക്കുകയുംഅരുേത.
5 ഞാൻ അങ്ങയുെട കരുണയിൽ

ആ്രശയിക്കുന്നു;
† 12. 7 ഞങ്ങെളഅവെര
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എെന്റ ഹൃദയം അവിടുെത്ത രക്ഷയിൽ
ആനന്ദിക്കും.

6യേഹാവഎനിക്ക് നന്മ െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
ഞാൻഅവിടുേത്തക്ക് പാട്ട പാടും.

14
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 “ൈദവം ഇല്ല”എന്ന് മൂഢൻതെന്റഹൃദയത്തിൽ

പറയുന്നു;
അവർവഷളന്മാരായി േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവൻആരുമില്ല.
2 ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുേണ്ടാ

എന്നുകാണുവാൻ
യേഹാവ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര

േനാക്കുന്നു.
3 എല്ലാവരും വഴിെതറ്റി ഒരുേപാെല

െകാള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവനില്ല; ഒരുത്തൻേപാലുമില്ല.
4 നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ആരും അത്

അറിയുന്നില്ലേയാ?
അപ്പംതിന്നുന്നതുേപാെലഅവർഎെന്റജനെത്ത

തിന്നുകളയുന്നു;
യേഹാവേയാട്അവർ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
5അവർഅവിെടഅത്യന്തം ഭയെപ്പട്ട ;
യേഹാവനീതിമാന്മാരുെടതലമുറേയാടുകൂടി ഉണ്ട്
6 ദുഷ്കർമ്മികൾ എളിയവെന്റ ആേലാചനയ്ക്ക്

ഭംഗം വരുത്തുന്നു.
എന്നാൽയേഹാവഅവെന്റസേങ്കതമാകുന്നു.
7 സീേയാനിൽനിന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷ

വെന്നങ്കിൽെകാള്ളാമായിരുന്നു!
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യേഹാവതെന്റജനത്തിെന്റസ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ
യാേക്കാബ് സേന്താഷിക്കുകയും യി്രസാേയൽ

ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം.

15
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കൂടാരത്തിൽ ആര്

പാർക്കും?
അവിടുെത്ത വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ആര്

വസിക്കും?
2 നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി

്രപവർത്തിക്കുകയും
ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും

െചയ്യന്നവൻ.
3നാവുെകാണ്ട്ഏഷണി പറയാെതയും
തെന്റകൂട്ട കാരന് േദാഷം െചയ്യാെതയും
കൂട്ട കാരന് അപമാനം വരുത്താെതയും

ഇരിക്കുന്നവൻ;
4വഷളെനനിന്ദ്യനായിഎണ്ണ കയും
യേഹാവാഭക്തന്മാെര ബഹുമാനിക്കുകയും

െചയ്യന്നവൻ;
സത്യംെചയ്തിട്ട് നഷ്ടം വന്നാലും വാക്കു

മാറാത്തവൻ;
5തെന്റ ്രദവ്യം പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കാെതയും
കുറ്റമില്ലാത്തവന് വിേരാധമായി ൈകക്കൂലി

വാങ്ങാെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ;
ഇങ്ങെന െചയ്യന്നവൻ ഒരുനാള ം

കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

16
ദാവീദിെന്റസ്വർണ്ണഗീതം.
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1 ൈദവേമ, ഞാൻ അങ്ങെയ ശരണം
ആക്കിയിരിക്കുകയാൽ

എെന്നകാത്തുെകാള്ളണേമ,
2 ഞാൻ യേഹാവേയാട് പറഞ്ഞത:്

“അവിടുന്നാണ്എെന്റകർത്താവ;്
അങ്ങെയകൂടാെതഎനിക്ക് ഒരു നന്മയും ഇല്ല.
3 ഭൂമിയിെല വിശുദ്ധന്മാേരാ, അവർ, എനിക്ക്

ഏറ്റവും ്രപേമാദം നൽകുന്ന േ്രശഷ്ഠന്മാർ
തെന്ന.

4 അന്യേദവെന ൈകെക്കാള്ളന്നവരുെട
േവദനകൾവർദ്ധിക്കും;

അവരുെട രക്തപാനീയബലികെള ഞാൻ
അർപ്പിക്കുകയില്ല;

അവരുെട നാമങ്ങെള എെന്റ നാവിേന്മൽ
എടുക്കുകയുമില്ല.

5 എെന്റ അവകാശത്തിെന്റയും
പാനപാ്രതത്തിെന്റയും പങ്ക് യേഹാവ
ആകുന്നു;

അവിടുന്ന് എനിക്കുള്ള ഓഹരിെയ
പരിപാലിക്കുന്നു.

6 അളവുനൂൽ എനിക്കായി മേനാഹരേദശത്ത്
വീണിരിക്കുന്നു;

അേത, എനിക്ക് നല്ല ഒരു അവകാശം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപേദശിച്ച തന്ന യേഹാവെയ
ഞാൻവാഴ്ത്തും;

രാ്രതികാലങ്ങളിലും എെന്റ അന്തരംഗം എെന്ന
ഉപേദശിക്കുന്നു.

8ഞാൻ യേഹാവെയ എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു;
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അവിടുന്ന് എെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻകുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

9 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം സേന്താഷിച്ച്
എെന്റമനസ്സ്ആനന്ദിക്കുന്നു;

എെന്റശരീരം നിർഭയമായി വസിക്കും.
10 അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിൽ

വിടുകയില്ല.
അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധെന ്രദവത്വം കാണ്മാൻ

സമ്മതിക്കുകയുമില്ല.
11ജീവെന്റവഴിഅങ്ങ്എനിക്ക് കാണിച്ച തരും;
അങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽസേന്താഷപരിപൂർണ്ണതയും
അങ്ങയുെട വലത്തുഭാഗത്ത് എന്നും

്രപേമാദങ്ങള ം ഉണ്ട്.

17
ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ന്യായമായ കാര്യം

േകൾക്കണേമ,
എെന്റനിലവിളി ്രശദ്ധിക്കണേമ.
കപടമില്ലാത്ത അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എെന്റ

്രപാർത്ഥനെചവിെക്കാള്ളണേമ.
2 എനിക്കുള്ള ന്യായമായ വിധി

തിരുസന്നിധിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടെട്ട;
അങ്ങയുെട കണ്ണ കൾ േനരായ കാര്യങ്ങൾ

കാണുമാറാകെട്ട.
3 അവിടുന്ന് എെന്റ ഹൃദയം പരിേശാധിച്ച ;

രാ്രതിയിൽഎെന്നസന്ദർശിച്ച ;
എെന്ന പരീക്ഷിച്ചാൽ ദുരുേദ്ദശെമാന്നും

കെണ്ടത്തുകയില്ല;
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എെന്റ അധരങ്ങൾ െകാണ്ട് ലംഘനം
െചയ്യ കയില്ലഎന്ന്ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു*.

4 മനുഷ്യരുെട ്രപവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ
അങ്ങയുെട അധരങ്ങളിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്നവചനത്താൽ

നിഷ്ഠൂരെന്റപാതകെളവിെട്ടാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
5 എെന്റ നടപ്പ് അങ്ങയുെട ചുവടുകളിൽ തെന്ന

ആയിരുന്നു;
എെന്റകാൽവഴുതിയതുമില്ല.
6 ൈദവേമ, ഞാൻ അങ്ങേയാട്

അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എനിക്ക്
ഉത്തരമരുള മേല്ലാ;

െചവി എങ്കേലക്ക് ചായിച്ച എെന്റ അേപക്ഷ
േകൾക്കണേമ.

7 അങ്ങെയ ശരണമാക്കുന്നവെര അവേരാട്
എതിർക്കുന്നവരുെടകയ്യിൽനിന്ന്

വലങ്കയ്യാൽരക്ഷിക്കുന്നയേഹാേവ,
അങ്ങയുെടഅത്ഭുതകാരുണ്യം കാണിക്കണേമ.
8 കണ്ണിെന്റ കൃഷ്ണമണിേപാെല എെന്ന

കാക്കണേമ;
എെന്നെകാള്ളയിടുന്ന ദുഷ്ടന്മാരും
9 എെന്ന വളയുന്ന ്രപാണശ്രതുക്കള ം എെന്ന

പിടിക്കാെത
അങ്ങയുെട ചിറകിെന്റ നിഴലിൽ എെന്ന

മറച്ച െകാള്ളണേമ.
10അവർഅവരുെടഹൃദയംഅടച്ചിരിക്കുന്നു;
വായ്െകാണ്ട്അവർവമ്പു പറയുന്നു.

* 17. 3 എെന്റ അധരങ്ങൾ െകാണ്ട് ലംഘനം െചയ്യ കയില്ല
എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റ ള്ളവെരേപ്പാെല ഞാന് ദുഷ്ടത
സംസാരിക്കുകയില്ല
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11 അവർ ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട കാലടികെള
പിന്തുടർന്ന്ഞങ്ങെളവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങെള നിലത്തു തള്ളിയിടുവാൻ
ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു.

12 കടിച്ച കീറുവാൻ െകാതിക്കുന്ന
സിംഹംേപാെലയും

മറവിടങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന
ബാലസിംഹംേപാെലയും തെന്ന.

13 യേഹാേവ, എഴുേന്നറ്റ് അവേനാട് എതിർത്ത്
അവെനതള്ളിയിടണേമ.

യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന അങ്ങയുെട
വാൾെകാണ്ട് ദുഷ്ടെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കണെമ.

14 തൃൈക്കെകാണ്ട് ലൗകികപുരുഷന്മാരിൽ
നിന്നും വിടുവിക്കണേമ;

അവരുെടഓഹരിഈആയുസ്സിൽഅേ്രത;
അവിടുെത്ത സമ്പത്തുെകാണ്ട് അവിടുന്ന്

അവരുെട വയറു നിറയ്ക്കുന്നു;
അവർക്ക് പു്രതസമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ട;്
അവരുെട സമ്പത്ത് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി

സൂക്ഷിക്കുന്നു.
15ഞാേനാ,നീതിയിൽഅങ്ങയുെട മുഖംകാണും;
ഞാൻ ഉണരുേമ്പാൾ അവിടുെത്ത രൂപം കണ്ട്

തൃപ്തനാകും.

18
യേഹാവ ദാവീദിെന സകലശ്രതുക്കള െട
കയ്യിൽനിന്നും െശൗലിെന്റ ൈകയിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചകാലത്ത് ദാവീദ്ഈസംഗീതവാക്യങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്കു പാടി.
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1എെന്റ ബലമായ യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ
സ്േനഹിക്കുന്നു.

2 യേഹാവ എെന്റ ൈശലവും േകാട്ടയും എെന്റ
രക്ഷകനും

ൈദവവുംഞാൻശരണമാക്കുന്നപാറയും
എെന്റ പരിചയും എെന്റ രക്ഷയുെട െകാമ്പും

േഗാപുരവുംആകുന്നു.
3 സ്തുത്യനായ യേഹാവെയ ഞാൻ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന്

രക്ഷ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.
4മരണമാകുന്നകയറ്എെന്നചുറ്റി;
അഗാധ്രപവാഹങ്ങൾഎെന്ന ്രഭമിപ്പിച്ച .
5പാതാളപാശങ്ങൾ*എെന്നവളഞ്ഞു;
മരണത്തിെന്റ െകണികള ം എെന്ന പിൻതുടർന്ന്

പിടിച്ച .
6 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
എെന്റൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച ;
അവിടുന്ന് തെന്റ മന്ദിരത്തിൽ ഇരുന്ന് എെന്റ

അേപക്ഷേകട്ട ;
എെന്റ നിലവിളിയും തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ കഴിച്ച

്രപാർത്ഥനയും അവിടുെത്ത െചവിയിൽ
എത്തി.

7 ഭൂമി െഞട്ടിവിറച്ച ; മലകള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ഇളകി;

ൈദവം േകാപിക്കുകയാൽഅവകുലുങ്ങിേപ്പായി.
8അവിടുെത്തമൂക്കിൽനിന്ന് പുകെപാങ്ങി;
അവിടുെത്തവായിൽനിന്ന്തീ പുറെപ്പട്ട് ദഹിപ്പിച്ച ;

* 18. 5 പാതാളപാശങ്ങൾമരിച്ചവരുെട േലാകം
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തീക്കനൽൈദവത്തിൽനിന്ന് ജ്വലിച്ച .
9അവിടുന്ന്ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി;
കൂരിരുൾഅവിടുെത്തകാല്ക്കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു.
10ൈദവം െകരൂബിെന†വാഹനമാക്കി പറന്നു;
കർത്താവ് കാറ്റിെന്റ ചിറകിേന്മൽ ഇരുന്നു

സഞ്ചരിച്ച .
11ൈദവംഅന്ധകാരെത്തതെന്റമറവും
ജലതമസ്സിെനയും മഴേമഘങ്ങെളയും തനിക്കു

ചുറ്റ ം കൂടാരവുമാക്കി.
12ൈദവംതെന്റമുമ്പിലുള്ള ്രപകാശത്താൽ
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും േമഘങ്ങളിൽനിന്ന്

െപാഴിയിച്ച .
13യേഹാവആകാശത്തിൽഇടി മുഴക്കി,
അത്യ ന്നതനായൈദവംതെന്റനാദം േകൾപ്പിച്ച ,
ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും ‡െപാഴിഞ്ഞു.
14ൈദവംഅസ്്രതംഎയ്ത് ശ്രതുവിെനചിതറിച്ച ;
മിന്നൽഅയച്ച്അവെര േതാല്പിച്ച .
15യേഹാേവ,അവിടുെത്തശാസനയാലും
അങ്ങയുെട മൂക്കിെല ശ്വാസത്തിെന്റ

്രപവാഹത്തിെന്റശക്തിയാലും
സമു്രദപാതകൾ െതളിഞ്ഞുവന്നു; ഭൂമിയുെട

അടിസ്ഥാനങ്ങൾെവളിെപ്പട്ട .
16കർത്താവ് ഉയരത്തിൽനിന്ന് ൈക നീട്ടി എെന്ന

പിടിച്ച ,
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന്എെന്നവലിെച്ചടുത്തു.
17എെന്റബലമുള്ളശ്രതുവിെന്റൈകയിൽനിന്നും

† 18. 10 െകരൂബിെന പഴയ നിയമത്തില ് െകരൂബ് എന്നാല ്
ചിറകുകള ള്ളതും യേഹാവയുെട സ്വര ്ഗീയ സിംഹാസനം
കാക്കുന്നജീവിയാണ.് ‡ 18. 13 ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും ചില
ൈകെയ്യഴുത്തു്രപതികളില ്ഈഭാഗംകാണുന്നില്ല
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എെന്നെവറുത്തവരുെടപക്കൽനിന്നുംകർത്താവ്
എെന്നവിടുവിച്ച ;

അവർഎന്നിലുംബലവാന്മാരായിരുന്നു.
18എെന്റ അനർത്ഥദിവസത്തിൽ അവർ എെന്ന

ആ്രകമിച്ച ;
എന്നാൽയേഹാവഎനിക്ക് തുണയായിരുന്നു.
19 കർത്താവ് എെന്ന ഒരു വിശാലസ്ഥലേത്തക്ക്

െകാണ്ടുവന്നു;
എന്നിൽ ്രപേമാദിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്ന

വിടുവിച്ച .
20യേഹാവ എെന്റ നീതിക്കു തക്കവിധം എനിക്ക്

്രപതിഫലം നല്കി;
എെന്റ ൈകകള െട െവടിപ്പിെനാത്തവിധം

എനിക്ക് പകരംതന്നു.
21ഞാൻയേഹാവയുെട വഴികളിൽനടന്നു;
എെന്റൈദവേത്താട് േ്രദാഹം െചയ്തതുമില്ല.
22 ൈദവത്തിെന്റ വിധികൾ ഒെക്കയും എെന്റ

മുമ്പിൽ ഉണ്ട;്
ൈദവത്തിെന്റചട്ടങ്ങൾവിട്ട്ഞാൻനടന്നിട്ട മില്ല.
23 ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക

നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു;
അകൃത്യം െചയ്യാെതഎെന്നത്തെന്നകാത്തു.
24യേഹാവഎെന്റനീതിക്കുതക്കവണ്ണവും
ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽഎെന്റൈകകള െട
െവടിപ്പിൻ്രപകാരവുംഎനിക്ക് പകരം നല്കി.
25ദയാലുേവാട്അവിടുന്ന് ദയാലുആകുന്നു;
നിഷ്കളങ്കേനാട്അവിടുന്ന് നിഷ്കളങ്കൻ;
26നിർമ്മലേനാട്അവിടുന്ന് നിർമ്മലനാകുന്നു;
വ്രകേനാട്അവിടുന്ന് വ്രകതകാണിക്കുന്നു.
27എളിയജനെത്തഅവിടുന്ന് രക്ഷിക്കും;
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നിഗളിച്ച നടക്കുന്നവെരഅവിടുന്ന് താഴ്ത്തും.
28അവിടുന്ന്എെന്റ ദീപം കത്തിക്കും;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എെന്റ

അന്ധകാരെത്ത ്രപകാശമാക്കും.
29 അവിടുെത്ത സഹായത്താൽ ഞാൻ

പടക്കൂട്ടത്തിെന്റ േനെരപാഞ്ഞുെചല്ല ം;
എെന്റ ൈദവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ

ചാടിക്കടക്കും§.
30ൈദവത്തിെന്റവഴി തികവുള്ളത;്
യേഹാവയുെട വചനം നിർമ്മലമായത;്
തെന്ന ശരണമാക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ

പരിചയാകുന്നു.
31യേഹാവയല്ലാെതൈദവംആരുണ്ട?്
നമ്മുെടൈദവം ഒഴിെകപാറആരുണ്ട?്
32എെന്നശക്തിെകാണ്ട്അരമുറുക്കുകയും
എെന്റ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും െചയ്യന്ന

ൈദവംതെന്ന.
33 കർത്താവ് എെന്റ കാലുകെള േപടമാെന്റ

കാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി,
ഉന്നതങ്ങളിൽഎെന്നനിർത്തുന്നു.
34 എെന്റ ൈകകെള അവിടുന്ന് യുദ്ധം

അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റഭുജങ്ങൾതാ്രമചാപംകുലക്കുന്നു.
35 അവിടുെത്ത രക്ഷ എന്ന പരിച അവിടുന്ന്

എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നതാങ്ങി
അങ്ങയുെടസൗമ്യതഎെന്നവലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
36ഞാൻ കാലടി െവേക്കണ്ടതിന് ൈദവം എെന്റ

വഴികൾക്ക് വിശാലതവരുത്തി;

§ 18. 29 മതിൽചാടിക്കടക്കും ചവിട്ടി െമതിക്കും
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എെന്റനരിയാണികൾവഴുതിേപ്പായതുമില്ല.
37ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളപിന്തുടർന്ന് പിടിച്ച ;
അവെരനശിപ്പിക്കുേവാളംഞാൻപിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
38അവർഎഴുേന്നല്ക്കാത്തവണ്ണംഞാൻഅവെര

തകർത്തു;
അവർഎെന്റകാല്ക്കീഴിൽവീണിരിക്കുന്നു.
39 യുദ്ധത്തിനായി അവിടുന്ന് എെന്റ അരയ്ക്ക്

ശക്തി െകട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എേന്നാട് എതിർത്തവെര എനിക്ക്

കീഴടക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു.
40 എെന്ന െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ

സംഹരിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്തിരിഞ്ഞ്

ഓടുമാറാക്കി.
41 അവർ നിലവിളിച്ച ; രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ; അവിടുന്ന് ഉത്തരം

അരുളിയതുമില്ല.
42 ഞാൻ അവെര കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന

െപാടിേപാെല െപാടിച്ച ;
വീഥികളിെല െചളിേപാെല ഞാൻ അവെര

എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
43 ജനത്തിെന്റ കലഹങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടുന്ന്

എെന്നവിടുവിച്ച ;
ജനതതികൾക്ക്എെന്നതലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഅറിയാത്തജനംഎെന്നേസവിക്കുന്നു.
44അവർ എെന്നക്കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ തെന്ന

അനുസരിക്കും;
അന്യജനതകൾ എേന്നാട് വിേധയത്വം

കാണിക്കും.
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45അന്യജനതകൾക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
അവരുെട ഒളിയിടങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ

വിറച്ച െകാണ്ട് വരുന്നു.
46 യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു; എെന്റ പാറ

വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
എെന്റരക്ഷയുെടൈദവം ഉന്നതൻതെന്ന.
47ൈദവംഎനിക്ക് േവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യ കയും
ജനതകെള എനിക്ക് കീഴടക്കിത്തരുകയും

െചയ്യന്നു.
48 എെന്റ കർത്താവ് ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്

എെന്നവിടുവിക്കുന്നു;
എേന്നാട് എതിർക്കുന്നവർക്കുേമൽ എെന്ന

ഉയർത്തുന്നു;
സാഹസക്കാരെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കുന്നു.
49 അതുെകാണ്ട് യേഹാേവ, ഞാൻ

ജനതതികള െട മദ്ധ്യത്തിൽ അേങ്ങക്കു
സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;

അവിടുെത്തനാമെത്തഞാൻകീർത്തിക്കും.
50ൈദവംതെന്റരാജാവിന് മഹാരക്ഷനല്കുന്നു;
തെന്റഅഭിഷിക്തേനാട് ദയകാണിക്കുന്നു;
ദാവീദിനുംഅവെന്റസന്തതിക്കുംഎെന്നേന്നക്കും

തെന്ന.

19
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ആകാശംൈദവത്തിെന്റമഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നു;
ആകാശവിതാനം അവിടുെത്ത ൈകേവല

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
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2 ഒരു പകൽ മെറ്റാരു പകലിേനാട്
സംസാരിക്കുന്നു;

രാ്രതി രാ്രതിക്ക്ജ്ഞാനം പകർന്നു െകാടുക്കുന്നു.
3 സംഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം

േകൾക്കുവാനും ഇല്ല.
4ഭൂമിയിൽഎല്ലായിടവുംഅതിെന്റഅളവുനൂലും
ഭൂതലത്തിെന്റ അറ്റേത്താളം അതിെന്റ

വചനങ്ങള ം െചല്ല ന്നു;
അവിെട ൈദവം സൂര്യന് ഒരു കൂടാരം

അടിച്ചിരിക്കുന്നു.
5അത് മണവറയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്നമണവാളന്

തുല്യം;
വീരെനേപ്പാെല അതിെന്റ ഓട്ടം ഓടുവാൻ

സേന്താഷിക്കുന്നു.
6 ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് അതിെന്റ

ഉദയവും
അറുതിവെരഅതിെന്റഅയനവുംആകുന്നു;
അതിെന്റ ഉഷ്ണം ഏല്ക്കാെത

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല.
7യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണംതികവുള്ളത;്
അത് ്രപാണെനതണുപ്പിക്കുന്നു.
യേഹാവയുെട സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ

േയാഗ്യമാകുന്നു;
അത്അല്പബുദ്ധിെയജ്ഞാനിയാക്കുന്നു.
8യേഹാവയുെടആജ്ഞകൾേനരുള്ളവ;
അവഹൃദയെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെടകല്പനനിർമ്മലമായത;്
അത്കണ്ണ കെള ്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു.
9യേഹാവാഭക്തിനിർമ്മലമായത;്
അത്എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
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യേഹാവയുെട വിധികൾസത്യമാകുന്നു;
അവഒെന്നാഴിയാെതനീതിയുള്ളവയാകുന്നു.
10 അവ െപാന്നിെനക്കാള ം വളെര

തങ്കെത്തക്കാള ംആ്രഗഹിക്കത്തക്കവ;
േതനിേനക്കാള ം േതങ്കട്ടേയക്കാള ം മധുരമുള്ളവ.
11അടിയനുംഅവയാൽ ്രപേബാധനം ലഭിക്കുന്നു;
അവെയ ്രപമാണിക്കുന്നതിനാൽ വളെര

്രപതിഫലം ഉണ്ട.്
12തെന്റെതറ്റ കൾ ്രഗഹിക്കുന്നവൻആര?്
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന െതറ്റ കൾ േപാക്കി എെന്ന

കുറ്റവിമുക്തനാക്കണേമ.
13 സ്വേമധാപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിയെന

കാേക്കണേമ;
അവ എെന്റ േമൽ വാഴരുേത; എന്നാൽ ഞാൻ

നിഷ്കളങ്കനും മഹാപാപത്തിൽ നിന്നും
ഒഴിഞ്ഞവനുംആയിരിക്കും.

14എെന്റ പാറയും എെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുമായ
യേഹാേവ,

എെന്റ വായിെല വാക്കുകള ം എെന്റ
ഹൃദയത്തിെലധ്യാനവും

അങ്ങയ്ക്കു ്രപസാദമായിരിക്കെട്ട.

20
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ കഷ്ടകാലത്ത് നിനക്ക്

ഉത്തരമരുള മാറാകെട്ട;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമം നിെന്ന

ഉയർത്തുമാറാകെട്ട.
2 കർത്താവ് തെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന്

നിനക്ക്സഹായംഅയയ്ക്കുമാറാകെട്ട;
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സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്നതാങ്ങുമാറാകെട്ട.
3 നിെന്റ വഴിപാടുകൾ ഒെക്കയും അവൻ

ഓർക്കെട്ട;
നിെന്റ േഹാമയാഗംൈകെക്കാള്ള മാറാകെട്ട.

േസലാ.
4 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹം കർത്താവ്

നിനക്ക് നല്കെട്ട;
നിെന്റതാത്പര്യങ്ങൾഎല്ലാം നിവർത്തിക്കെട്ട.
5ഞങ്ങൾനിെന്റജയത്തിൽേഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ നാമത്തിൽ െകാടി

ഉയർത്തും;
യേഹാവ നിെന്റ അേപക്ഷകെളല്ലാം

നിവർത്തിക്കുമാറാകെട്ട.
6 യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തെന രക്ഷിക്കുന്നു

എന്ന്ഞാൻഇേപ്പാൾഅറിയുന്നു;
കർത്താവ് തെന്റ വിശുദ്ധസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്

തെന്റ വലൈങ്കയുെട രക്ഷാകരമായ
വീര്യ്രപവൃത്തികളാൽ അവന്
ഉത്തരമരുള ം.

7 ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും
ആ്രശയിക്കുന്നു;

ഞങ്ങേളാഞങ്ങള െടൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽആ്രശയിക്കും.

8അവർകുനിഞ്ഞ്വീണുേപായി;
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ്

നിവർന്നുനില ്ക്കുന്നു.
9യേഹാേവ, രാജാവിെന രക്ഷിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾഅേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരമരുളണേമ.
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21
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, രാജാവ് അങ്ങയുെട ബലത്തിൽ

സേന്താഷിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത രക്ഷയിൽ അവൻ ഏറ്റവും

ഉല്ലസിക്കുന്നു.
2 അവെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹം അവിടുന്ന്

അവന് നല്കി;
അവെന്റ അധരങ്ങള െട യാചന

നിേഷധിച്ചതുമില്ല.
േസലാ.

3 സമൃദ്ധമായ അനു്രഗഹങ്ങളാൽ അവിടുന്ന്
അവെനഎതിേരറ്റ,്

തങ്കക്കിരീടംഅവെന്റതലയിൽവയ്ക്കുന്നു.
4അവൻഅങ്ങേയാട് ജീവൻ േചാദിച്ച ;അവിടുന്ന്

അവനു െകാടുത്തു; എെന്നേന്നക്കുമുള്ള
ദീർഘായുസ്സ് തെന്ന.

5അങ്ങയുെട സഹായത്താൽ അവെന്റ മഹത്വം
വർദ്ധിച്ച ;

ബഹുമാനവും േതജസ്സ ം അവിടുന്ന് അവെന
അണിയിച്ച .

6 അവിടുന്ന് അവെന എേന്നക്കും
അനു്രഗഹസമൃദ്ധിയുള്ളവനാക്കുന്നു;

തിരുസന്നിധിയിെല സേന്താഷംെകാണ്ട് അവെന
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.

7രാജാവ് യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നു;
അത്യ ന്നതെന്റ കാരുണ്യംെകാണ്ട് അവൻ

കുലുങ്ങാെതയിരിക്കും.
8 അങ്ങയുെട ൈക അങ്ങയുെട

സകലശ്രതുക്കെളയും കണ്ടുപിടിക്കും;
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അങ്ങയുെട വലൈങ്ക അങ്ങെയ
െവറുക്കുന്നവെരപിടികൂടും.

9 അവിടുന്ന് ്രപത്യക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ അവെര
തീച്ച ളേപാെലയാക്കും;

യേഹാവ തെന്റ േ്രകാധത്തിൽ അവെര
വിഴുങ്ങിക്കളയും;

തീഅവെര ദഹിപ്പിക്കും.
10 അങ്ങ് അവരുെട ഉദരഫലെത്ത

ഭൂമിയിൽനിന്നും
അവരുെട സന്തതിെയ മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട

ഇടയിൽനിന്നും നശിപ്പിക്കും.
11 അവർ അേങ്ങക്കു വിേരാധമായി േദാഷം

വിചാരിച്ച ;
അവരാൽകഴിയാത്തഒരു ഉപായം നിരൂപിച്ച .
12അങ്ങ്അവെരപുറംതിരിഞ്ഞ്ഓടുമാറാക്കും;
അവരുെട മുഖത്തിനുേനെര അസ്്രതം

ഞാണിേന്മൽെതാടുക്കും.
13 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ശക്തിയിൽ

ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ പാടി അങ്ങയുെട ബലെത്ത

സ്തുതിക്കും.

22
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഉഷസ്സിൻ മാൻേപട എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റൈദവേമ,എെന്റൈദവേമ,അങ്ങ്എെന്ന

ൈകവിട്ടെതന്ത?്
എെന്ന രക്ഷിക്കാെതയും എെന്റ ഞരക്കത്തിെന്റ

വാക്കുകൾ േകൾക്കാെതയും
അകന്നുനില്ക്കുന്നെതന്ത?്
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2 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ പകൽ സമയത്ത്
നിലവിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവിടുന്ന്
ഉത്തരമരുള ന്നില്ല;

രാ്രതികാലത്തുംഞാൻവിളിക്കുന്നു;എനിക്ക് ഒട്ട ം
സ്വസ്ഥതയില്ല.

3 യി്രസാേയലിെന്റ സ്തുതികളിൽ
വസിക്കുന്നവേന,

അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനാകുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങയിൽ

ആ്രശയിച്ച ;
അവർ ആ്രശയിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവെര

വിടുവിക്കുകയും െചയ്തു.
5അവർഅങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ച രക്ഷ്രപാപിച്ച ;
അങ്ങെയഅവർആ്രശയിച്ച ,ലജ്ജിച്ച േപായില്ല.
6ഞാേനാ മനുഷ്യനല്ല, ഒരു കൃമിയേ്രത;
മനുഷ്യരുെട പരിഹാസപാ്രതവും ജനത്താൽ

നിന്ദിതനും തെന്ന.
7 എെന്ന കാണുന്നവെരല്ലാം എെന്ന

പരിഹസിക്കുന്നു;
അവർഅധരം മലർത്തിതലകുലുക്കി പറയുന്നു:
8 “യേഹാവയിൽ നിെന്നത്തെന്ന സമർപ്പിക്കുക!

അവിടുന്ന് നിെന്നരക്ഷിക്കെട്ട!
അവിടുന്ന് നിെന്ന വിടുവിക്കെട്ട! അവിടുേത്തക്ക്

നിന്നിൽ ്രപസാദമുണ്ടേല്ലാ”.
9 അവിടുന്നല്ലേയാ എെന്ന ഉദരത്തിൽനിന്ന്

പുറെപ്പടുവിച്ചവൻ;
എെന്റഅമ്മയുെടമുലകുടിക്കുേമ്പാൾഅവിടുന്ന്

എെന്നഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുമാറാക്കി.
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10 ജനിച്ച ഉടൻ തെന്ന ഞാൻ അങ്ങയിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പട്ട ;

എെന്റഅമ്മയുെട ഉദരംമുതൽഅവിടുന്ന് എെന്റ
ൈദവം.

11 കഷ്ടം അടുത്തിരിക്കുകയാൽ എെന്ന
വിട്ടകന്നിരിക്കരുേത;

സഹായിക്കുവാൻ മറ്റാരുമില്ലേല്ലാ.
12അേനകംകാളകൾഎെന്നവളഞ്ഞു;
ബാശാനിൽ നിന്നുള്ള കാളകൂറ്റന്മാർ എെന്ന

ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13ബുഭുക്ഷേയാെടഅലറുന്നസിംഹംേപാെല
അവർഎെന്റ േനെരവായ് പിളർക്കുന്നു.
14ഞാൻെവള്ളംേപാെലതൂകിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാംബന്ധംവിട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം െമഴുകുേപാെല ആയി; എെന്റ

ഉള്ളിൽഉരുകിയിരിക്കുന്നു.
15 എെന്റ ശക്തി* ഓട്ട കഷണംേപാെല

ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റനാവ്അണ്ണാേക്കാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങ് എെന്ന മരണത്തിെന്റ െപാടിയിൽ

ഇട്ട മിരിക്കുന്നു.
16 നായ്ക്കൾ എെന്ന വളഞ്ഞു; ദുഷ്ടന്മാരുെട

കൂട്ടംഎെന്നചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവർ എെന്റ ൈകകെളയും കാലുകെളയും

തുളച്ച .
17എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാംഎനിക്ക്എണ്ണാം;
അവർഎെന്നതുറിച്ച് േനാക്കുന്നു.
18എെന്റവസ്്രതംഅവർപകുെത്തടുത്തു,
എെന്റഅങ്കിക്കായിഅവർചീട്ടിടുന്നു.

* 22. 15 എെന്റശക്തിഎെന്റെതാണ്ട
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19അവിടുന്ന്അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റ തുണയായുേള്ളാേവ, എെന്ന

സഹായിക്കുവാൻ േവഗം വേരണേമ.
20വാളിൽനിന്ന്എെന്റ ്രപാണെനയും
നായയുെട കയ്യിൽനിന്ന് എെന്റ ജീവെനയും

വിടുവിക്കണേമ.
21 സിംഹത്തിെന്റ വായിൽനിന്ന് എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ;
കാട്ട േപാത്തുകള െട െകാമ്പുകൾക്കിടയിൽ

അവിടുന്ന്എെന്നരക്ഷിക്കുന്നു†.
22 ഞാൻ തിരുനാമെത്ത എെന്റ

സേഹാദരന്മാേരാട് കീർത്തിക്കും;
സഭാമദ്ധ്യത്തിൽഞാൻഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
23 യേഹാവാഭക്തന്മാേര, അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുവിൻ;
യാേക്കാബിെന്റ സകലസന്തതികള േമ,

അവിടുെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ;
യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസന്തതികള േമ,

കർത്താവിെന ഭയെപ്പടുവിൻ.
24അരിഷ്ടെന്റഅരിഷ്ടതഅവിടുന്ന് നിരസിച്ചില്ല,

െവറുത്തതുമില്ല;
തെന്റമുഖംഅവന് മറച്ചതുമില്ല;
തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ േകൾക്കുകയേ്രത

െചയ്തത.്
25 മഹാസഭയിൽ എെന്റ ്രപശംസ

അങ്ങെയക്കുറിച്ചാകുന്നു.
കർത്താവിെന്റഭക്തന്മാരുെടകൺമുമ്പിൽഞാൻ

എെന്റ േനർച്ചകൾകഴിക്കും.
† 22. 21 എെന്നരക്ഷിക്കുന്നുഎനിക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു
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26എളിയവർ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകും;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവർ അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കും.
അവരുെട‡ ഹൃദയം എേന്നക്കും

സുഖമായിരിക്കെട്ട.
27 ഭൂമിയുെട അറുതികളിൽ ഉള്ളവർ ഒെക്കയും

ഇേതാർത്ത്യേഹാവയിേലക്ക് തിരിയും;
സകലവംശങ്ങള ം അവെന്റ മുൻപാെക§

നമസ്കരിക്കും.
28രാജത്വം യേഹാവയ്ക്കുള്ളതല്ലേയാ;
അവിടുന്ന് ജനതതിെയ ഭരിക്കുന്നു.
29ഭൂമിയിൽപുഷ്ടിയുള്ളവെരല്ലാംആരാധിക്കും*;
തെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാെത

െപാടിയിേലക്ക് മടങ്ങിേച്ചരുന്നവരും
അവിടുെത്തമുൻപാെകകുമ്പിടും.

30 വരുവാനുള്ള ഒരു സന്തതി അങ്ങെയ
േസവിക്കും;

വരുന്ന തലമുറേയാട് യേഹാവെയക്കുറിച്ച്
കീർത്തിക്കും.

31 അവർ വന്ന്, ജനിക്കുവാനുള്ള തലമുറേയാട്
“കർത്താവ് ഇത് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന്അവിടുെത്തനീതിെയവർണ്ണിക്കും.

23
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവഎെന്റഇടയനാകുന്നു;
എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

‡ 22. 26 അവരുെട നിങ്ങള െട § 22. 27 അവെന്റ മുൻപാെക
നിെന്റ മുൻപാെക * 22. 29 ആരാധിക്കും ഭക്ഷിച്ച്ആരാധിക്കും
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2പച്ചയായ േമച്ചിൽപുറങ്ങളിൽകർത്താവ്എെന്ന
കിടത്തുന്നു;

സ്വഛമായ ജലാശയത്തിനരികിേലക്ക് അവിടുന്ന്
നടത്തുന്നു.

3അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപാണെനതണുപ്പിക്കുന്നു;
തിരുനാമംനിമിത്തം എെന്ന നീതിപാതകളിൽ

നടത്തുന്നു.
4മരണനിഴലിൻതാഴ്വരയിൽകൂടിനടന്നാലും
ഞാൻഒരുഅനർത്ഥവും ഭയെപ്പടുകയില്ല;
അങ്ങ്എേന്നാടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
അങ്ങയുെട വടിയും േകാലും എെന്ന

ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
5 എെന്റ ശ്രതുക്കള െട കൺമുമ്പിൽ അവിടുന്ന്

എനിക്ക് വിരുെന്നാരുക്കുന്നു;
എെന്റ തലെയ എണ്ണെകാണ്ട് അഭിേഷകം

െചയ്യന്നു;
എെന്റപാനപാ്രതം നിറഞ്ഞ്കവിയുന്നു*.
6നന്മയുംകരുണയുംനിശ്ചയമായിആയുഷ്കാലം

മുഴുവൻഎെന്നപിന്തുടരും;
ഞാൻയേഹാവയുെടആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം

വസിക്കും.

24
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഭൂമിയുംഅതിെന്റപൂർണ്ണതയും
ഭൂതലവും അതിെല നിവാസികള ം

യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു.
2 സമു്രദങ്ങള െട േമൽ കർത്താവ് അതിെന

സ്ഥാപിച്ച ;
* 23. 5 എെന്റ പാനപാ്രതം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു ലൂേക്കാസ് 7:46
േനാക്കുക
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നദികള െടേമൽകർത്താവ്അതിെന ഉറപ്പിച്ച .
3യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽആര് കയറും*?
അവിടുെത്തവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്ആര് കയറും†?
4െവടിപ്പ ള്ളകയ്യ ംനിർമ്മലഹൃദയവും ഉള്ളവൻ.
വ്യാജത്തിന് മനസ്സ വയ്ക്കാെതയും കള്ളസത്യം

െചയ്യാെതയും ഇരിക്കുന്നവൻ:
5അവൻയേഹാവേയാട്അനു്രഗഹവും
തെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേത്താട് നീതിയും

്രപാപിക്കും.
6 ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ആകുന്നു ൈദവെത്ത

അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട തലമുറ;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, തിരുമുഖം

അേന്വഷിക്കുന്നവർഇവർതെന്ന.
േസലാ.

7 വാതിലുകേള, നിങ്ങള െട തലകൾ
ഉയർത്തുവിൻ;

പുരാതനമായകതകുകേള, ഉയർന്നിരിക്കുവിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.
8മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്ആര?്
ബലവാനും വീരനുമായ യേഹാവ, യുദ്ധവീരനായ

യേഹാവതെന്ന.
9 വാതിലുകേള, നിങ്ങള െട തലകൾ

ഉയർത്തുവിൻ;
പുരാതനമായകതകുകേള, ഉയർന്നിരിക്കുവിൻ;
മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.
10മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്ആര?്
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവതെന്ന;
* 24. 3 യേഹാവയുെട പർവ്വതത്തിൽആര് കയറുംഈമലയുെട
മുകളിലാണ് ആലയം പണിതിരിക്കുന്നത.് സീേയാന് പര ്വതം
കയറുന്നതിെന്റയും ആലയത്തില ് ്രപേവശിക്കുന്നതിേന്റയും
ഉേദ്ദശം യേഹാവെയആരാധിക്കുകഎന്നതാണ് † 24. 3 ആര്
കയറുംആര് നില്ക്കും
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അവിടുന്നാണ് മഹത്വത്തിെന്റ രാജാവ്.
േസലാ.

25
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അങ്ങയിേലക്ക് ഞാൻ മനസ്സ്

ഉയർത്തുന്നു;
2 എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയിൽ ഞാൻ

ആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്റ േമൽ ജയം

േഘാഷിക്കരുേത.
3 അേങ്ങയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവനും

ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല;
െവറുെത േ്രദാഹിക്കുന്നവർലജ്ജിച്ച േപാകും.
4 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വഴികൾ എെന്ന

അറിയിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട പാതകൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ!
5 അങ്ങയുെട സത്യത്തിൽ എെന്ന നടത്തി

പഠിപ്പിക്കണേമ;
അവിടുന്ന്എെന്റരക്ഷയുെടൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ അേങ്ങയ്ക്കായി

കാത്തിരിക്കുന്നു.
6 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കരുണയും ദയയും

ഓർക്കണേമ;
അവപണ്ടുപേണ്ടയുള്ളവയേല്ലാ.
7 എെന്റ യൗവ്വനത്തിെല പാപങ്ങള ം

ലംഘനങ്ങള ംഓർക്കരുേത;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കൃപയും ദയയും

നിമിത്തംതെന്ന,എെന്നഓർക്കണേമ.
8യേഹാവനല്ലവനും േനരുള്ളവനുംആകുന്നു.
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അതുെകാണ്ട് അവിടുന്ന് പാപികെള േനർവഴി
പഠിപ്പിക്കുന്നു.

9 സൗമ്യതയുള്ളവെര അവിടുന്ന് ന്യായത്തിൽ
നടത്തുന്നു;

സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് തെന്റ വഴി പഠിപ്പിച്ച
െകാടുക്കുന്നു.

10 യേഹാവയുെട നിയമവും സാക്ഷ്യങ്ങള ം
്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക്

അവിടുെത്ത വഴികെളല്ലാം ദയയും സത്യവും
ആകുന്നു.

11യേഹാേവ,എെന്റഅകൃത്യം വലിയത്;
തിരുനാമംനിമിത്തംഅത്ക്ഷമിക്കണേമ.
12യേഹാവാഭക്തനായപുരുഷൻആര?്
അവൻ തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ട വഴി കർത്താവ്

അവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.
13അവൻമേനാസുഖേത്താെടവസിക്കും;
അവെന്റസന്തതി േദശംഅവകാശമാക്കും.
14 യേഹാവയുെട സഖിത്വം തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക്

ഉണ്ടാകും;
അവിടുന്ന് തെന്റനിയമംഅവെരഅറിയിക്കുന്നു.
15എെന്റകണ്ണ്എേപ്പാഴുംയേഹാവയിങ്കേലക്കാകുന്നു;
കർത്താവ് എെന്റ കാലുകെള വലയിൽനിന്ന്

വിടുവിക്കും.
16 എന്നിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് എേന്നാട്

കരുണയുണ്ടാകണേമ;
ഞാൻഏകാകിയുംഅരിഷ്ടനുംആകുന്നു.
17എെന്റമനഃപീഡകൾവർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സങ്കടങ്ങളിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ.
18 എെന്റ അരിഷ്ടതയും അതിേവദനയും

േനാക്കണേമ;
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എെന്റസകലപാപങ്ങള ംക്ഷമിക്കണേമ.
19 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എ്രതെയന്ന് േനാക്കണേമ;

അവർെപരുകിയിരിക്കുന്നു;
അവർകഠിനേദ്വഷേത്താെടഎെന്നേദ്വഷിക്കുന്നു;
20 എെന്റ ്രപാണെന കാത്ത് എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ;
അങ്ങെയ ശരണമാക്കിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ

ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
21 നിഷ്കളങ്കതയും േനരും എെന്ന

പരിപാലിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞാൻഅങ്ങയിൽ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
22ൈദവേമ,യി്രസാേയലിെന
അവെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും

വീെണ്ടടുക്കണേമ.

26
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തരണേമ;
ഞാൻഎെന്റനിഷ്കളങ്കതയിൽനടക്കുന്നു;
ഞാൻഇളകാെതയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നു.
2 യേഹാേവ, എെന്ന പരീക്ഷിച്ച് േശാധന

െചയ്യണേമ;
എെന്റ മനസ്സ ം എെന്റ ഹൃദയവും

പരിേശാധിക്കണേമ.
3അങ്ങയുെട ദയഎെന്റകണ്മുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടസത്യത്തിൽഞാൻനടന്നിരിക്കുന്നു.
4വഞ്ചകന്മാേരാടുകൂടിഞാൻഇരുന്നിട്ടില്ല;
കപടഹൃദയമുള്ളവരുെട അടുക്കൽ ഞാൻ

െചന്നിട്ട മില്ല.
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5 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട സംഘെത്ത ഞാൻ
െവറുത്തിരിക്കുന്നു;

ദുഷ്ടന്മാേരാടുകൂടിഞാൻഇരിക്കുകയുമില്ല.
6സ്േതാ്രതസ്വരം േകൾപ്പിേക്കണ്ടതിനും
നിെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള

വർണ്ണിേക്കണ്ടതിനും
7 ഞാൻ നിഷ്ക്കളങ്കതയിൽ എെന്റ ൈകകൾ

കഴുകുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട യാഗപീഠം

വലംവയ്ക്കുന്നു.
8 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ആലയമായ

വാസസ്ഥലവും
അങ്ങയുെട മഹത്വത്തിെന്റ നിവാസവും എനിക്ക്

്രപിയമാകുന്നു.
9പാപികേളാടുകൂടിഎെന്റ ്രപാണെനയും
രക്തദാഹികേളാടുകൂടി എെന്റ ജീവെനയും

സംഹരിച്ച കളയരുേത.
10അവരുെടൈകകളിൽ ദുഷ്കർമ്മം ഉണ്ട്;
അവരുെട വലൈങ്ക േകാഴ വാങ്ങാൻ

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
11ഞാേനാ,എെന്റനിഷ്കളങ്കതയിൽനടക്കും;
എെന്നവീെണ്ടടുത്ത്എേന്നാട് കൃപ െചയ്യണേമ.
12എെന്റകാലടിസമഭൂമിയിൽനില്ക്കുന്നു;
സഭകളിൽഞാൻയേഹാവെയവാഴ്ത്തും.

27
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ െവളിച്ചവും എെന്റ രക്ഷയും

ആകുന്നു;ഞാൻആെര ഭയെപ്പടും?
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യേഹാവ എെന്റ ജീവെന്റ ബലം; ഞാൻ ആെര
േപടിക്കും?

2 എെന്റ ൈവരികള ം ശ്രതുക്കള മായ ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിക്കുന്നവർ

എെന്റ മാംസം തിന്നുവാൻ എേന്നാട്
അടുക്കുേമ്പാൾഇടറിവീഴും.

3ഒരുൈസന്യംഎെന്റേനെരപാളയമിറങ്ങിയാലും
എെന്റഹൃദയം ഭയെപ്പടുകയില്ല;
എനിക്ക് യുദ്ധം േനരിട്ടാലും ഞാൻ

നിർഭയമായിരിക്കും.
4ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഒരു കാര്യം അേപക്ഷിച്ച ;

അത്തെന്നഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട സൗന്ദര്യം കാണുവാനും

അവിടുെത്തമന്ദിരത്തിൽധ്യാനിക്കുവാനും
എെന്റആയുഷ്കാലെമല്ലാംഞാൻയേഹാവയുെട

ആലയത്തിൽവസിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന.
5 അനർത്ഥദിവസത്തിൽ കർത്താവ് തെന്റ

കൂടാരത്തിൽഎെന്നഒളിപ്പിക്കും;
തിരുനിവാസത്തിെന്റമറവിൽഎെന്നമറയ്ക്കും;
പാറേമൽഎെന്നഉയർത്തും.
6 ഇേപ്പാൾ എെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ശ്രതുക്കേളക്കാൾ

എെന്റതല ഉയർന്നിരിക്കും;
കർത്താവിെന്റ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ

ജയേഘാഷയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കും;
ഞാൻയേഹാവയ്ക്ക് പാടി കീർത്തനം െചയ്യ ം.
7 യേഹാേവ, ഞാൻ വിളിക്കുേമ്പാൾ

േകൾക്കണേമ;
എേന്നാട് കൃപ െചയ്ത് എനിക്ക്

ഉത്തരമരുളണേമ.
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8 “എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുക” എന്ന്
അങ്ങയിൽനിന്ന് കല്പന വന്നു എന്ന് എെന്റ
ഹൃദയം പറയുന്നു;

യേഹാേവ,ഞാൻതിരുമുഖംഅേന്വഷിക്കുന്നു.
9തിരുമുഖംഎനിക്ക് മറയ്ക്കരുേത;
അടിയെന േകാപേത്താെടതള്ളിക്കളയരുേത;
അവിടുന്ന്എനിക്ക് തുണയായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ രക്ഷയുെട ൈദവേമ, എെന്ന

തള്ളിക്കളയരുേത; ഉേപക്ഷിക്കുകയും
അരുേത.

10 എെന്റ അപ്പനും അമ്മയും എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചാലും

കർത്താവ്എെന്ന േചർത്തുെകാള്ള ം.
11 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വഴി എെന്ന

പഠിപ്പിക്കണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിമിത്തം േനെരയുള്ള

പാതയിൽഎെന്നനടത്തണേമ.
12 എെന്റ ൈവരികള െട ഇഷ്ടത്തിന് എെന്ന

ഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുേത;
്രകൂരത ്രപവർത്തിക്കുന്ന കള്ളസാക്ഷികൾ

എേന്നാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു.
13ഞാൻജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട നന്മ കാണും എന്ന്

വിശ്വസിച്ചില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽകഷ്ടം!
14 യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവക്കുക;

ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുക;
നിെന്റഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കെട്ട;
അേത,യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവക്കുക.

28
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
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1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;

എെന്റ പാറയായ കർത്താേവ, അങ്ങ് മൗനമായി
ഇരിക്കരുേത;

അവിടുന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ഞാൻ
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല
ആകാതിരിക്കുവാൻതെന്ന.

2ഞാൻഎെന്റൈകകൾവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക്
ഉയർത്തി

അങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ
യാചനകള െടശബ്ദം േകൾക്കണേമ.

3 ദുഷ്ടന്മാേരാടും അകൃത്യം െചയ്യന്നവേരാടും
കൂടിഎെന്നവലിച്ച െകാണ്ടുേപാകരുേത;

അവർകൂട്ട കാേരാട്സമാധാനംസംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലുംഅവരുെടഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത ഉണ്ട്.
4 അവരുെട ്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണവും

ദുഷ്ടതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണവും അവർക്ക്
െകാടുക്കണേമ;

അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തിേപാെല
അവേരാട് െചയ്യണേമ;

അവർക്ക്തക്ക ്രപതിഫലം െകാടുക്കണേമ;
5 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളയും അവിടുെത്ത

ൈകേവലെയയും
അവർ തിരിച്ചറിയായ്കെകാണ്ട് കർത്താവ്

അവെരപണിയാെതഇടിച്ച കളയും.
6യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട;
കർത്താവ് എെന്റ യാചനകള െട ശബ്ദം

േകട്ടിരിക്കുന്നു.
7 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ പരിചയും

ആകുന്നു;
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എെന്റ ഹൃദയം കർത്താവിൽ ആ്രശയിച്ച ;
എനിക്ക്സഹായം ലഭിച്ച ;

അതുെകാണ്ട്എെന്റഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു;
ഗാനങ്ങേളാെട ഞാൻ അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുന്നു.
8യേഹാവതെന്റജനത്തിെന്റബലമാകുന്നു;
തെന്റ അഭിഷിക്തന് അവിടുന്ന് രക്ഷാദുർഗ്ഗം

തെന്ന.
9 അങ്ങയുെട ജനെത്ത രക്ഷിച്ച അങ്ങയുെട

അവകാശെത്തഅനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവെര േമയിച്ച് എേന്നക്കും അവെര

വഹിക്കണേമ.

29
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 സ്വര ്ഗീയ ദൂതന്മാെര, യേഹാവയ്ക്ക്

െകാടുക്കുവിൻ,
യേഹാവയ്ക്ക് മഹത്ത്വവും ശക്തിയും

െകാടുക്കുവിൻ.
2 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടുെത്ത നാമത്തിന്

േയാഗ്യമായ മഹത്ത്വം െകാടുക്കുവിൻ;
വിശുദ്ധിയുെട സൗന്ദര്യേത്താെട യേഹാവെയ

ആരാധിക്കുവിൻ.
3 യേഹാവയുെട ശബ്ദം സമു്രദത്തിൻമീെത

മുഴങ്ങുന്നു;
െപരുെവള്ളത്തിൻമീെതയേഹാവ,
മഹത്ത്വത്തിെന്റൈദവംതെന്ന,ഇടിമുഴക്കുന്നു.
4 യേഹാവയുെട ശബ്ദം ശക്തിേയാെട

മുഴങ്ങുന്നു;
യേഹാവയുെടശബ്ദം മഹിമേയാെട മുഴങ്ങുന്നു.
5 യേഹാവയുെട ശബ്ദം േദവദാരുക്കെള

തകർക്കുന്നു;
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യേഹാവ െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള
പിളർക്കുന്നു.

6അവൻഅവെയകാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
െലബാേനാെനയും സിേര്യാെനയും

കാട്ട േപാത്തിൻ കുട്ടിെയേപ്പാെലയും
തുള്ളിക്കുന്നു.

7 യേഹാവയുെട ശബ്ദം അഗ്നിജ്വാലകെള
ചിന്നിക്കുന്നു.

8യേഹാവയുെടശബ്ദം മരുഭൂമിെയനടുക്കുന്നു;
യേഹാവകാേദശ് മരുഭൂമിെയനടുക്കുന്നു.
9 യേഹാവയുെട ശബ്ദം ഒക്ക് മരങ്ങെള

കുലുക്കുന്നു*;
അത് വനങ്ങെള േതാലുരിക്കുന്നു;
കർത്താവിെന്റമന്ദിരത്തിൽസകലരും “മഹത്ത്വം”

എന്ന് െചാല്ല ന്നു.
10യേഹാവജല്രപളയത്തിനു മീെതഇരുന്നു;
യേഹാവഎേന്നക്കും രാജാവായി ഭരിക്കുന്നു.
11യേഹാവതെന്റജനത്തിന് ശക്തിനല്കും;
യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത സമാധാനം നല്കി

അനു്രഗഹിക്കും.

30
ആലയ്രപതിഷ്ഠാഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ പുകഴ്ത്തുന്നു;

അവിടുന്ന്എെന്നഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;

* 29. 9 യേഹാവയുെട ശബ്ദം ഒക്ക് മരങ്ങെള കുലുക്കുന്നു
മാൻേപടകെള ്രപസവിക്കുമാറാക്കുന്നു
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എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ച്
സേന്താഷിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സന്ദർഭം
ഉണ്ടാക്കിയതുമില്ല.

2 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങേയാട്
ഞാൻനിലവിളിച്ച ;

അവിടുന്ന്എെന്നസൗഖ്യമാക്കുകയും െചയ്തു.
3 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാണെന

പാതാളത്തിൽനിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു;
കുഴിയിൽഇറങ്ങി േപാകുന്നവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്

അവിടുന്ന് എനിക്ക് ജീവരക്ഷ
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര, കർത്താവിന്
സ്തുതിപാടുവിൻ;

അവിടുെത്ത വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്േതാ്രതം
െചയ ്വിൻ.

5അവിടുെത്തേകാപംക്ഷണേനരേത്തേക്കയുള്ള ;
അവിടുെത്ത ്രപസാദേമാ ജീവപര്യന്തമുള്ളത;്
സന്ധ്യയ്ക്ക് കരച്ചിൽവന്ന് രാ്രതിയിൽവസിക്കും;
ഉഷസ്സിലാകെട്ടആനന്ദേഘാഷംവരുന്നു.
6 “ഞാൻഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല”എന്ന്

എെന്റസുരക്ഷിതകാലത്ത്ഞാൻപറഞ്ഞു.
7 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ്രപസാദത്താൽ

അങ്ങ് എെന്ന പർവ്വതം േപാെല ഉറച്ച
നില ്ക്കുമാറാക്കി;

അവിടുെത്ത മുഖം അങ്ങ് മറച്ച , ഞാൻ
്രഭമിച്ച േപായി.

8യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ച ;
യേഹാവേയാട്ഞാൻയാചിച്ച .
9 ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിേപ്പായാൽ എെന്റ

രക്തംെകാണ്ട്എന്ത് ലാഭമാണുള്ളത?്
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ധൂളി അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുേമാ? അത്
അങ്ങയുെടസത്യം ്രപസ്താവിക്കുേമാ?

10 യേഹാേവ, േകൾക്കണേമ; എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാകണേമ;

യേഹാേവ,എെന്റരക്ഷകനായിരിക്കണേമ.
11 അവിടുന്ന് എെന്റ ദുഃഖെത്ത

ആനന്ദമാക്കിത്തീർത്തു;
അവിടുന്ന് എെന്റ ചണവസ്്രതം അഴിച്ച് എെന്ന

സേന്താഷം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
12ഞാൻമൗനമായിരിക്കാെതഅേങ്ങക്ക്സ്തുതി

പാേടണ്ടതിനു തെന്ന.
എെന്റൈദവമായ യേഹാേവ,ഞാൻഎേന്നക്കും

അേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.

31
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ ശരണം

്രപാപിക്കുന്നു;
ഞാൻഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
അങ്ങയുെട നീതിനിമിത്തം എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ.
2അവിടുെത്തെചവി എന്നിേലക്ക് ചായിച്ച് എെന്ന

േവഗംവിടുവിക്കണേമ.
അവിടുന്ന്എനിക്കു ഉറപ്പ ള്ള പാറയായും എെന്ന

രക്ഷിക്കുന്ന േകാട്ടയായും ഇരിക്കണേമ.
3അവിടുന്ന്എെന്റപാറയുംഎെന്റേകാട്ടയുമേല്ലാ;
അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം എെന്ന നടത്തി

പരിപാലിക്കണേമ.
4 അവർ എനിക്കായി ഒളിച്ച വച്ചിരിക്കുന്ന

വലയിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
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അവിടുന്ന്എെന്റഅഭയസ്ഥാനമാകുന്നുവേല്ലാ.
5അങ്ങയുെടകയ്യിൽഞാൻഎെന്റആത്മാവിെന

ഭരേമല്പിക്കുന്നു;
വിശ്വസ്തൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടുന്ന്

എെന്നവീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 മിഥ്യാമൂർത്തികെള േസവിക്കുന്നവെര ഞാൻ

പകക്കുന്നു;
ഞാേനായേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നു.
7 ഞാൻ അങ്ങയുെട ദയയിൽ ആനന്ദിച്ച്

സേന്താഷിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് എെന്റ അരിഷ്ടത കണ്ട് എെന്റ

്രപാണസങ്കടങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
8 ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ അവിടുന്ന് എെന്ന

ഏല്പിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്റ കാലുകൾ അങ്ങ് വിശാലസ്ഥലത്ത്

നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
9യേഹാേവ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;ഞാൻ

കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
വ്യസനംെകാണ്ട് എെന്റ കണ്ണ ം ്രപാണനും

ശരീരവുംക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
10 എെന്റ ആയുസ്സ് ദുഃഖത്തിലും എെന്റ

സംവത്സരങ്ങൾ െനടുവീർപ്പിലും
കഴിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു;

എെന്റേക്ലശം*നിമിത്തംഎെന്റബലംനഷ്ടെപ്പട്ട ം
എെന്റഅസ്ഥികൾക്ഷയിച്ച ംഇരിക്കുന്നു.

11 എെന്റ സകലൈവരികളാലും ഞാൻ
നിന്ദിതനായിത്തീർന്നു;

എെന്റഅയല്ക്കാർക്ക്അതിനിന്ദിതൻതെന്ന;

* 31. 10 എെന്റ േക്ലശംഎെന്റഅകൃത്യം
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എെന്റ മുഖപരിചയക്കാർക്ക് ഞാൻ
ഭയേഹതുവാകുന്നു.

എെന്ന െവളിയിൽ കാണുന്നവർ എെന്ന വിട്ട്
ഓടിേപ്പാകുന്നു.

12 മരിച്ച േപായവെനേപ്പാെല എെന്ന
മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

ഞാൻഒരു ഉടഞ്ഞപാ്രതംേപാെലആയിരിക്കുന്നു.
13 “ചുറ്റ ം ഭീതി” എന്ന അപ്രശുതി ഞാൻ

പലരുെടയും വായിൽനിന്ന് േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി കൂടി ആേലാചന

കഴിക്കുന്നു,
എെന്റ ജീവൻ എടുത്തുകളയുവാൻ

നിരൂപിക്കുന്നു.
14 എങ്കിലും യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ

ആ്രശയിച്ച ;
“അവിടുന്ന്എെന്റൈദവം”എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.
15 എെന്റ ജീവകാലം അങ്ങയുെട കയ്യിൽ

ഇരിക്കുന്നു;
എെന്റ ശ്രതുക്കള െടയും എെന്ന

പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുെടയും ൈകയിൽനിന്ന്
എെന്നവിടുവിക്കണേമ.

16അടിയെന്റേമൽതിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ദയയാൽഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ.
17യേഹാേവ,അങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ

ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
ദുഷ്ടന്മാർ ലജ്ജിച്ച് പാതാളത്തിൽ

മൗനമായിരിക്കെട്ട.
18 നീതിമാന് വിേരാധമായി ഡംഭേത്താടും

നിന്ദേയാടും കൂടി
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ധാർഷ്ട്യം സംസാരിക്കുന്ന വ്യാജമുള്ള
അധരങ്ങൾനിശ്ശബ്ദമായി േപാകെട്ട.

19അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർക്കു േവണ്ടി അവിടുന്ന്
സം്രഗഹിച്ചതും

അവിടുെത്ത ആ്രശയിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി
മനുഷ്യപു്രതന്മാർകാൺെക

അവിടുന്ന് ്രപവർത്തിച്ചതുമായ അങ്ങയുെട നന്മ
എ്രതവലിയതാകുന്നു.

20 അവിടുന്ന് അവെര മനുഷ്യരുെട
ഗൂഢാേലാചനയിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച്

അങ്ങയുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിെന്റ
സുരക്ഷിതത്വത്തിൽമറയ്ക്കും.

അവിടുന്ന് അവെര നാവുകള െട
സ്പർദ്ധയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച്

ഒരു കൂടാരത്തിനകത്ത് ഒളിപ്പിക്കും.
21 യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; അവൻ ഉറപ്പ ള്ള

പട്ടണത്തിൽ
തെന്റ ദയ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായി

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 “ഞാൻ അങ്ങയുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന്

േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായി”എന്ന് ഞാൻ എെന്റ
പരി്രഭമത്തിൽപറഞ്ഞു;

എങ്കിലുംഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
എെന്റ യാചനയുെട ശബ്ദം അവിടുന്ന്
േകട്ട .

23യേഹാവയുെടസകലവിശുദ്ധന്മാരുമായുേള്ളാേര,
കർത്താവിെനസ്േനഹിക്കുവിൻ;

യേഹാവവിശ്വസ്തന്മാെരകാക്കുന്നു;
അഹങ്കാരം ്രപവർത്തിക്കുന്നവന് ധാരാളം പകരം

െകാടുക്കുന്നു.
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24 യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയുള്ള ഏവരുേമ,
ൈധര്യെപ്പട്ടിരിക്കുവിൻ;

നിങ്ങള െടഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കെട്ട.

32
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1അതി്രകമങ്ങൾക്ക്ക്ഷമയും
പാപങ്ങൾക്ക് േമാചനവും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2യേഹാവഅകൃത്യം കണക്കിടാെതയും

ആത്മാവിൽ കാപട്യം ഇല്ലാെതയും ഇരിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

3 ഞാൻ മിണ്ടാെതയിരുന്നേപ്പാൾ നിരന്തരമായ
ഞരക്കത്താൽ

എെന്റഅസ്ഥികൾക്ഷയിച്ച േപായി;
4 രാവും പകലും അവിടുെത്തൈക എെന്റ േമൽ

ഭാരമായിരുന്നു;
എെന്റ മജ്ജ േവനല്ക്കാലെത്ത ഉഷ്ണത്താൽ

എന്നേപാെലവറ്റിേപ്പായി.
േസലാ.

5 ഞാൻ എെന്റ പാപം അങ്ങയുെട മുമ്പാെക
ഏറ്റ പറഞ്ഞു; എെന്റ അകൃത്യം
മറച്ചതുമില്ല.

“എെന്റലംഘനങ്ങൾയേഹാവേയാട്ഏറ്റ പറയും”
എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു;

അേപ്പാൾ അവിടുന്ന് എെന്റ പാപത്തിെന്റ കുറ്റം
ക്ഷമിച്ച തന്നു.

േസലാ.
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6 ഇതു നിമിത്തം ഓേരാ ഭക്തനും സഹായം
ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത്* അങ്ങേയാട്
്രപാർത്ഥിക്കും;

െപരുെവള്ളം കവിഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ അത്
അവെന്റഅടുക്കൽഎത്തുകയില്ല.

7അവിടുന്ന് എനിക്ക് മറവിടമാകുന്നു; അവിടുന്ന്
എെന്നകഷ്ടത്തിൽനിന്നുസൂക്ഷിക്കും;

രക്ഷയുെട ഉല്ലാസേഘാഷംെകാണ്ട് അവിടുന്ന്
എെന്നചുറ്റിെക്കാള്ള ം.

േസലാ.
8ഞാൻനിെന്നഉപേദശിച്ച,്നടേക്കണ്ടവഴിനിനക്ക്

കാണിച്ച തരും;
ഞാൻ നിെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവച്ച് നിനക്ക്

ആേലാചനപറഞ്ഞുതരും.
9 നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കുതിരെയയും

േകാവർകഴുതെയയും േപാെലആകരുത;്
കടിഞ്ഞാണും മുഖപ്പട്ടയും െകാണ്ട് അവെയ

അടക്കിവരുന്നു;
അെല്ലങ്കിൽഅവനിനക്ക്സ്വാധീനമാകുകയില്ല.
10ദുഷ്ടന് വളെര േവദനകൾഉണ്ട;്
എന്നാൽയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവെന ദയ

സംരക്ഷിച്ച െകാള്ള ം.
11 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ

സേന്താഷിച്ചാനന്ദിക്കുവിൻ;
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരുേമ,

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ.

* 32. 6 സഹായം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കെണ്ടത്താകുന്ന
കാലത്ത്
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33
1 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുവിൻ;
സ്തുതിക്കുന്നത് േനരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലേയാ?.
2 കിന്നരം െകാണ്ട് യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം

െചയ്യ വിൻ;
പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ട് കർത്താവിന്

സ്തുതിപാടുവിൻ.
3കർത്താവിന് പുതിയപാട്ട പാടുവിൻ;
േഘാഷസ്വരേത്താെട നന്നായി വാദ്യം

വായിക്കുവിൻ.
4യേഹാവയുെട വചനം േനരുള്ളത;്
കർത്താവിെന്റ സകല്രപവൃത്തികള ം

വിശ്വസ്തതയുള്ളത.്
5കർത്താവ് നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
യേഹാവയുെട ദയെകാണ്ട് ഭൂമി

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
6യേഹാവയുെട വചനത്താൽആകാശവും
അവിടുെത്ത വായിെല ശ്വാസത്താൽ അതിെല

സകലൈസന്യവും ഉളവായി;
7കർത്താവ് സമു്രദത്തിെല െവള്ളം കൂമ്പാരമായി

കൂട്ട ന്നു;
അവിടുന്ന് ആഴികെള ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ

സം്രഗഹിക്കുന്നു.
8സകലഭൂവാസികള ംയേഹാവെയ ഭയെപ്പടെട്ട;
ഭൂതലത്തിൽ വസിക്കുന്നവെരല്ലാം അവിടുെത്ത

ശങ്കിക്കെട്ട.
9 കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്തു; േലാകം

സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ;
അവിടുന്ന് കല്പിച്ച ;എല്ലാം ്രപത്യക്ഷമായി.
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10 യേഹാവ ജനതതികള െട ആേലാചന
വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു;

വംശങ്ങള െട പദ്ധതികൾനിഷ്ഫലമാക്കുന്നു.
11യേഹാവയുെടആേലാചനശാശ്വതമായും
അവിടുെത്ത ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ

തലമുറതലമുറയായും നിലെകാള്ളന്നു.
12യേഹാവൈദവമായിരിക്കുന്നജനങ്ങള ം
അവിടുന്ന് തനിക്ക് അവകാശമായി

തിരെഞ്ഞടുത്തസമൂഹവും ഭാഗ്യമുള്ളത.്
13യേഹാവസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുന്നു;
മനുഷ്യപു്രതന്മാെരഎല്ലാം കാണുന്നു.
14 അവൻ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന

സ്ഥലത്തുനിന്ന് സർവ്വഭൂവാസികെളയും
േനാക്കുന്നു.

15കർത്താവ് അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള ഒരുേപാെല
മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ സകലവും അവിടുന്ന്
്രഗഹിക്കുന്നു.

16 ൈസന്യബഹുത്വത്താൽ രാജാവ് ജയം
്രപാപിക്കുന്നില്ല;

ബലാധിക്യം െകാണ്ട് വീരൻ രക്ഷെപടുന്നതുമില്ല.
17ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാകുന്നു;
തെന്റ ബലാധിക്യം െകാണ്ട് അത്

വിടുവിക്കുന്നതുമില്ല.
18 യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി തെന്റ

ഭക്തന്മാരുെടേമലും
തെന്റ ദയയ്ക്കായി ്രപത്യാശിക്കുന്നവരുെടേമലും

ഇരിക്കുന്നു;
19 അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്ന്

വിടുവിക്കുവാനും
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ക്ഷാമത്തിൽ അവെര ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കുവാനും തെന്ന.

20 നമ്മുെട ഉള്ളം യേഹാവയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു;

അവിടുന്ന് നമ്മുെട സഹായവും പരിചയും
ആകുന്നു.

21 കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ നാം
ആ്രശയിക്കുകയാൽ

നമ്മുെടഹൃദയംഅങ്ങയിൽസേന്താഷിക്കും.
22 യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ

്രപത്യാശവക്കുന്നതുേപാെല
അങ്ങയുെട ദയ ഞങ്ങള െടേമൽ

ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

34
ദാവീദ് അബീേമെലക്കിെന്റ മുൻപിൽ വച്ച്
ബുദ്ധി്രഭമം നടിക്കുകയും അവിെടനിന്ന് അവെന
പുറത്താക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പാടിയ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻയേഹാവെയഎല്ലാകാലത്തും വാഴ്ത്തും;
അവിടുെത്ത സ്തുതി എേപ്പാഴും എെന്റ

അധരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
2എെന്റഹൃദയംയേഹാവയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവർഅത് േകട്ട് സേന്താഷിക്കും.
3 എേന്നാെടാപ്പം യേഹാവയുെട മഹത്വെത്ത

േഘാഷിക്കുവിൻ;
നാംഒന്നിച്ച്അവിടുെത്തനാമെത്തസ്തുതിക്കുക.
4ഞാൻ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവിടുന്ന്

എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
എെന്റ സകല ഭയങ്ങളിൽനിന്നും എെന്ന

വിടുവിച്ച .
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5അവിടുെത്തേനാക്കിയവർ ്രപകാശിതരായി;
അവരുെട മുഖം ലജ്ജിച്ച േപായതുമില്ല.
6ഈഎളിയവൻനിലവിളിച്ച ;യേഹാവ േകട്ട ;
അവെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും അവെന

രക്ഷിച്ച .
7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവിടുെത്ത

ഭക്തന്മാരുെട ചുറ്റ ം
പാളയമിറങ്ങിഅവെരവിടുവിക്കുന്നു.
8യേഹാവനല്ലവൻഎന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ;
അവിടുെത്ത ശരണം ്രപാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ

ഭാഗ്യവാൻ.
9 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധന്മാേര, അവിടുെത്ത

ഭയെപ്പടുവിൻ;
ൈദവഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ലേല്ലാ.
10 ബാലസിംഹങ്ങൾ േപാലും ഇരകിട്ടാെത

വിശന്നിരിക്കാം;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവർേക്കാ ഒരു

നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല.
11മക്കേള,വന്ന്എനിക്ക് െചവിതരുവിൻ;
യേഹാവാഭക്തി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്

ഉപേദശിച്ച തരാം.
12ജീവെനആ്രഗഹിക്കുകയും
ദീർഘായുേസ്സാെടയിരുന്ന് നന്മ കാണുവാൻ

ഇച്ഛിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻആര?്
13 േദാഷം െചയ്യാെതനിെന്റനാവിെനയും
വ്യാജം പറയാെത നിെന്റ അധരെത്തയും

കാത്തുെകാള്ള ക;
14 േദാഷം വിട്ടകന്ന് നന്മെചയ്യ ക;
സമാധാനംഅേന്വഷിച്ച്അതിെനപിന്തുടരുക.
15യേഹാവയുെടകണ്ണ് നീതിമാന്മാരുെടേമലും
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അവിടുെത്ത െചവി അവരുെട നിലവിളിക്കും
തുറന്നിരിക്കുന്നു.

16 ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട ഓർമ്മെയ
ഭൂമിയിൽനിന്ന് മായിച്ച കളേയണ്ടതിന്

യേഹാവയുെട മുഖം അവർക്ക്
്രപതികൂലമായിരിക്കുന്നു.

17നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ച ;യേഹാവ േകട്ട ,
സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നുംഅവെരവിടുവിച്ച .
18 ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യേഹാവ

സമീപസ്ഥൻ;
മനസ്സ തകർന്നവെരഅവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.
19നീതിമാെന്റഅനർത്ഥങ്ങൾഅസംഖ്യമാകുന്നു;
അവയിൽ നിെന്നല്ലാം യേഹാവ അവെന

വിടുവിക്കുന്നു.
20 അവെന്റ അസ്ഥികൾ എല്ലാം അവിടുന്ന്

സൂക്ഷിക്കുന്നു;
അവയിൽഒന്നും ഒടിഞ്ഞുേപാകുകയില്ല.
21തിന്മ ദുഷ്ടെന െകാല്ല ന്നു;
നീതിമാെനെവറുക്കുന്നവർശിക്ഷഅനുഭവിക്കും.
22 യേഹാവ തെന്റ ദാസന്മാരുെട ്രപാണെന

രക്ഷിക്കുന്നു;
ൈദവെത്ത ശരണമാക്കുന്നവർ ആരും ശിക്ഷ

അനുഭവിക്കുകയില്ല.

35
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എേന്നാട് മത്സരിക്കുന്നവേരാട്

വാദിക്കണേമ;
എേന്നാട് െപാരുതുന്നവേരാട് െപരുതണേമ.
2കവചവും പരിചയും ധരിച്ച്
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എെന്റസഹായത്തിനായിഎഴുേന്നല്ക്കണേമ.
3 കുന്തം ഊരി എെന്ന പിന്തുടരുന്നവരുെട വഴി

അടച്ച കളയണേമ;
“ഞാൻ നിെന്റ രക്ഷയാകുന്നു” എന്ന് എെന്റ

്രപാണേനാട് പറയണേമ.
4 എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജയും അപമാനവും
വരെട്ട;

എനിക്ക്അനർത്ഥംചിന്തിക്കുന്നവർപിന്തിരിഞ്ഞ്
ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട.

5അവർകാറ്റെത്തപതിരുേപാെലആകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻഅവെരഓടിക്കെട്ട.
6അവരുെടവഴി ഇരുട്ട ം വഴുവഴുപ്പ ം ഉള്ളതാകെട്ട;
യേഹാവയുെട ദൂതൻഅവെരപിന്തുടരെട്ട.
7 കാരണംകൂടാെത അവർ എനിക്കായി വല

ഒളിച്ച വച്ച ;
കാരണംകൂടാെതഅവർഎെന്റ ്രപാണനായികുഴി

കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
8 അവൻ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് അവന്

അപായം ഭവിക്കെട്ട;
അവൻ ഒളിച്ച വച്ച വലയിൽ അവൻ തെന്ന

കുടുങ്ങെട്ട;
അവൻഅപായത്തിൽഅകെപ്പട്ട േപാകെട്ട.
9എെന്റഉള്ളംയേഹാവയിൽആനന്ദിച്ച്,
അവിടുെത്തരക്ഷയിൽസേന്താഷിക്കും;
10യേഹാേവ,അേങ്ങക്കുതുല്യൻആര?്
“എളിയവെന തന്നിലും ബലേമറിയവെന്റ

ൈകയിൽനിന്നും
എളിയവനും ദരി്രദനുമായവെന കവർച്ചക്കാരെന്റ

ൈകയിൽനിന്നും
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അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു”എന്ന്എെന്റഅസ്ഥികൾ
എല്ലാം പറയും.

11കള്ളസാക്ഷികൾഎഴുേന്നറ്റ്
ഞാൻഅറിയാത്തകാര്യംഎേന്നാട് േചാദിക്കുന്നു.
12അവർഎനിക്ക് നന്മയ്ക്കുപകരംതിന്മെചയ്ത്,
എെന്റ ്രപാണന്അനാഥത്വം വരുത്തുന്നു.
13 ഞാേനാ, അവർ ദീനമായി കിടന്നേപ്പാൾ

ചണവസ്്രതം ധരിച്ച ;
ഉപവാസം െകാണ്ട്ഞാൻഎളിമെപ്പട്ട .
എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകട്ടില്ല.
14 ഒരു സ്േനഹിതേനാ സേഹാദരേനാ

എന്നേപാെലഞാൻഅവേനാട് െപരുമാറി;
അമ്മെയക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നവെനേപ്പാെല

ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് കുനിഞ്ഞുനടന്നു.
15 അവേരാ എെന്റ കഷ്ടതയിൽ സേന്താഷിച്ച്

കൂട്ടംകൂടി;
ഞാൻ അറിയാത്ത അ്രകമികൾ എനിക്ക്

വിേരാധമായി കൂടിവന്നു,
അവർഇടവിടാെതഎെന്നപഴിച്ച പറഞ്ഞു.
16 വിരുന്നു വീട്ടിെല പരിഹാസികളായ

വഷളന്മാെരേപ്പാെല
അവർഎെന്റ േനെരപല്ല കടിക്കുന്നു.
17 കർത്താേവ, അവിടുന്ന് എ്രതേത്താളം

േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും?
അവരുെട നാശകരമായ ്രപവൃത്തിയിൽനിന്ന്

എെന്റ ്രപാണെനയും
ബാലസിംഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എെന്റ ജീവെനയും

വിടുവിക്കണേമ.
18 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ അേങ്ങക്ക് സ്േതാ്രതം

െചയ്യ ം;
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ബഹുജനത്തിെന്റ നടുവിൽ അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കും.

19 െവറുെത എനിക്ക് ശ്രതുക്കളായവർ
എെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത;

കാരണംകൂടാെത എെന്ന പകക്കുന്നവർ
പരിഹാസേത്താെട കണ്ണിമയ്ക്കുകയും
അരുേത.

20അവർസമാധാനവാക്കുകൾസംസാരിക്കാെത
േദശത്തിെല സാധുക്കള െട േനെര

വ്യാജകാര്യങ്ങെളനിരൂപിക്കുന്നു.
21അവർഎെന്റേനെരവായ് പിളർന്നു: ““നന്നായി,

ഞങ്ങൾ സ്വന്തകണ്ണാൽ കണ്ടു” എന്ന്
പറഞ്ഞു.

22 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് കണ്ടുവേല്ലാ;
മൗനമായിരിക്കരുേത;

കർത്താേവ,എേന്നാട്അകന്നിരിക്കരുേത,
23 എെന്റ ൈദവവും എെന്റ കർത്താവുമായുള്ള

യേഹാേവ,
ഉണർന്ന് എെന്റ ന്യായത്തിനും വ്യവഹാരത്തിനും

േവണ്ടി ജാഗരിക്കണേമ.
24 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടുെത്ത

നീതിനിമിത്തം എനിക്ക് ന്യായം
പാലിച്ച തരണേമ;

അവർഎെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത.
25 അവർ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ: “നന്നായി,

ഞങ്ങള െട ആ്രഗഹം സാധിച്ച ” എന്ന്
പറയരുേത;

“ഞങ്ങൾ അവെന തകര ്ത്തുകളഞ്ഞു*” എന്നും
പറയരുേത.

* 35. 25 ഞങ്ങൾഅവെനതകര ്ത്തുകളഞ്ഞുഞങ്ങൾഅവെന
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു
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26 എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ
എല്ലാം ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;

എെന്റ േനെര വമ്പുപറയുന്നവർ ലജ്ജയും
അപമാനവും ധരിക്കെട്ട.

27 എെന്റ നീതിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നവർ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;

“തെന്റ ദാസെന്റ േ്രശയസ്സിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന
യേഹാവ മഹത്വമുള്ളവൻ”

എന്നിങ്ങെനഅവർഎേപ്പാഴും പറയെട്ട.
28എെന്റ നാവ് അവിടുെത്ത നീതിെയയും ദിവസം

മുഴുവൻ
അങ്ങയുെടസ്തുതിെയയും വർണ്ണിക്കും.

36
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് യേഹാവയുെട ദാസനായ
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ദുഷ്ടെന്റഹൃദയത്തിൽപാപ ഉേദ്ദശ്യമുണ്ട;്
അവെന്റദൃഷ്ടിയിൽൈദവഭയമില്ല.
2 “എെന്റ കുറ്റം െതളിയുകയും

െവറുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ കയില്ല”
എന്നിങ്ങെനഅവൻതേന്നാട് തെന്ന മധുരവാക്ക്

പറയുന്നു.
3അവെന്റവായിെലവാക്കുകളിൽേവണ്ടാതനവും

വഞ്ചനയും ഉണ്ട;്
ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നതും നന്മെചയ്യന്നതും

അവൻവിട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 അവൻ തെന്റ കിടക്കേമൽ അകൃത്യം

ചിന്തിക്കുന്നു;
തിന്മയുെട വഴിയിൽഅവൻനില്ക്കുന്നു;
േദാഷം െവറുക്കുന്നതുമില്ല.
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5യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയആകാശേത്താളവും
അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളവും

എത്തുന്നു.
6അങ്ങയുെടനീതിമഹാപർവ്വതങ്ങെളേപ്പാെലയും
അവിടുെത്തന്യായവിധികൾആഴികെളേപ്പാെലയും

ആകുന്നു;
യേഹാേവ, അവിടുന്ന് മനുഷ്യെരയും

മൃഗങ്ങെളയും രക്ഷിക്കുന്നു.
7ൈദവേമ,അങ്ങയുെട ദയഎ്രതവിലേയറിയത!്
മനുഷ്യപു്രതന്മാർ അങ്ങയുെട ചിറകിൻ നിഴലിൽ

ശരണം ്രപാപിക്കുന്നു.
8അങ്ങയുെടആലയത്തിെലസമൃദ്ധിഅനുഭവിച്ച്

അവർതൃപ്തി ്രപാപിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത ആനന്ദനദി അവിടുന്ന് അവെര

കുടിപ്പിക്കുന്നു.
9അവിടുെത്തപക്കൽജീവെന്റ ഉറവുണ്ടേല്ലാ;
അവിടുെത്ത ്രപകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ്രപകാശം

കാണുന്നു.
10 അവിടുെത്ത അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങയുെട

ദയയും
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവർക്ക് അങ്ങയുെട

നീതിയും നിലനിർേത്തണേമ.
11നിഗളികള െടകാൽഎെന്റ േനെരവരരുേത;
ദുഷ്ടന്മാരുെടൈകഎെന്നഓടിച്ച കളയരുേത.
12ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർഅവിെടത്തെന്നവീഴുന്നു:
അവർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു; എഴുേന്നല്ക്കുവാൻ

കഴിയുന്നതുമില്ല.

37
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർനിമിത്തംനീ ദുഃഖിക്കരുത;്
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നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട്
അസൂയെപ്പടുകയുമരുത.്

2അവർപുല്ല് േപാെല േവഗത്തിൽഉണങ്ങി
പച്ചെച്ചടിേപാെലവാടിേപ്പാകുന്നു.
3യേഹാവയിൽആ്രശയിച്ച് നന്മെചയ്യ ക;
േദശത്ത് വസിച്ച് ൈദവേത്താട് വിശ്വസ്തത

പാലിക്കുക.
യേഹാവയിൽതെന്നരസിച്ച െകാള്ള ക;
4 കർത്താവ് നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല ആ്രഗഹങ്ങൾ

നിനക്ക് തരും.
5നിെന്റവഴി യേഹാവെയ ഭരേമല്പിക്കുക;
കർത്താവിൽ തെന്ന ആ്രശയിക്കുക; അവിടുന്ന്

അത് നിവർത്തിക്കും.
6കർത്താവ് നിെന്റനീതിെയ ്രപഭാതം േപാെലയും
നിെന്റ ന്യായെത്ത മദ്ധ്യാഹ്നംേപാെലയും

്രപകാശിപ്പിക്കും.
7 യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ക്ഷമേയാെടയിരുന്ന്

കർത്താവിനായി ്രപത്യാശിക്കുക; സ്വന്ത
വഴിയിൽഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നവെനക്കുറിച്ച ം

ദുരുപായം ്രപേയാഗിക്കുന്നവെനക്കുറിച്ച ം നീ
മുഷിയരുത.്

8 േകാപംകളഞ്ഞ് േ്രകാധം ഉേപക്ഷിക്കുക;
മുഷിഞ്ഞുേപാകരുത;് അത് േദാഷത്തിന്

കാരണമായിത്തീരും.
9ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാർ േഛദിക്കെപ്പടും;
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശിക്കുന്നവേരാ ഭൂമിെയ

ൈകവശമാക്കും.
10അല്പംകഴിഞ്ഞാൽദുഷ്ടൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല;
നീ അവെന്റ ഇടം സൂക്ഷിച്ച േനാക്കും; അവെന

കാണുകയില്ല.
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11 എന്നാൽ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിെയ
അവകാശമാക്കും;

സമാധാനസമൃദ്ധിയിൽഅവർആനന്ദിക്കും.
12ദുഷ്ടൻനീതിമാന് േദാഷം നിരൂപിക്കുന്നു;
അവെന്റേനെരഅവൻപല്ല് കടിക്കുന്നു.
13കർത്താവ്അവെന േനാക്കി ചിരിക്കും;
അവെന്റ ദിവസം വരുന്നു എന്നു അവൻ

കാണുന്നു.
14 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും വീഴിക്കുവാനും

സന്മാർഗ്ഗികെള െകാല്ല വാനും
ദുഷ്ടന്മാർവാള രി,വില്ല് കുലച്ചിരിക്കുന്നു.
15അവരുെടവാൾഅവരുെടഹൃദയത്തിൽതെന്ന

കടക്കും;
അവരുെട വില്ല കൾഒടിഞ്ഞുേപാകും.
16അേനകം ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ള സമൃദ്ധിെയക്കാൾ

നീതിമാനുള്ളഅല്പംഏറ്റവും നല്ലത.്
17ദുഷ്ടന്മാരുെട ഭുജങ്ങൾഒടിഞ്ഞുേപാകും;
എന്നാൽനീതിമാന്മാെരയേഹാവതാങ്ങും.
18 യേഹാവ നിഷ്കളങ്കരായവരുെട നാള കൾ

അറിയുന്നു;
അവരുെടഅവകാശംശാശ്വതമായിരിക്കും.
19ദുഷ്ക്കാലത്ത്അവർലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല;
ക്ഷാമകാലത്ത്അവർതൃപ്തരായിരിക്കും.
20എന്നാൽദുഷ്ടന്മാർ നശിച്ച േപാകും;
യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കൾ പുല്പ റത്തിെന്റ

ഭംഗിേപാെലയെ്രത;
അവർ ക്ഷയിച്ച േപാകും; പുകേപാെല

ക്ഷയിച്ച േപാകും.
21 ദുഷ്ടൻ വായ്പ വാങ്ങിയിട്ട്, തിരിെക

െകാടുക്കുന്നില്ല;
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നീതിമാേനാ ദയേതാന്നി ദാനം െചയ്യന്നു.
22യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ഭൂമിെയ

ൈകവശമാക്കും.
ൈദവത്താൽശപിക്കെപ്പട്ടവേരാ േഛദിക്കെപ്പടും.
23ഒരു മനുഷ്യെന്റവഴിയിൽ ്രപസാദം േതാന്നിയാൽ
യേഹാവഅവെന്റഗമനംസ്ഥിരമാക്കുന്നു.
24അവൻവീണാലും നിലംപരിചാകുകയില്ല;
യേഹാവഅവെനൈകപിടിച്ച് താങ്ങുന്നു.
25 ഞാൻ ബാലനായിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ

വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
നീതിമാൻതുണയില്ലാതിരിക്കുന്നതും
അവെന്റസന്തതിആഹാരം ഇരക്കുന്നതുംഞാൻ

കണ്ടിട്ടില്ല.
26 അവൻ നിത്യവും ദയേതാന്നി വായ്പ

െകാടുക്കുന്നു;
അവെന്റസന്തതിഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു.
27 േദാഷം വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് ഗുണം െചയ്യ ക;
എന്നാൽനീസദാകാലംസുഖമായിജീവിച്ചിരിക്കും.
28 യേഹാവ ന്യായ്രപിയനാകുന്നു; അവിടുെത്ത

വിശുദ്ധന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല;
അവർഎേന്നക്കും പരിപാലിക്കെപ്പടുന്നു;
ദുഷ്ടന്മാരുെടസന്തതിേയാ േഛദിക്കെപ്പടും.
29 നീതിമാന്മാർ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കി

എേന്നക്കുംഅതിൽവസിക്കും;
30നീതിമാെന്റവായ്ജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കുന്നു;
അവെന്റനാവ് ന്യായംസംസാരിക്കുന്നു.
31 തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം അവെന്റ

ഹൃദയത്തിൽഉണ്ട്;
അവെന്റകാലടികൾവഴുതുകയില്ല.
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32 ദുഷ്ടൻ നീതിമാെന െകാല്ല വാനായി
പതിയിരിക്കുന്നു,

33 യേഹാവ അവെന അവെന്റ കയ്യിൽ
വിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല;

ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അവെന കുറ്റം
വിധിക്കുകയുമില്ല.

34യേഹാവയ്ക്കായി ്രപത്യാശിച്ച്അവിടുെത്തവഴി
്രപമാണിച്ച് നടക്കുക;

എന്നാൽ ഭൂമിെയ അവകാശമാക്കുവാൻ
കർത്താവ് നിെന്ന ഉയർത്തും;

ദുഷ്ടന്മാർ േഛദിക്കെപ്പടുന്നത് നീ കാണും.
35ദുഷ്ടൻ ്രപബലനായിരിക്കുന്നതും;
സ്വേദശത്തുള്ള പച്ചവൃക്ഷം േപാെല*

തഴച്ച വളരുന്നതുംഞാൻകണ്ടിട്ട ണ്ട.്
36ഞാൻ പിെന്ന അതിെല േപായേപ്പാൾ†അവൻ

ഇല്ല;
ഞാൻഅേന്വഷിച്ച ,അവെനകണ്ടതുമില്ല.
37 നിഷ്കളങ്കെന ്രശദ്ധിക്കുക; േനരുള്ളവെന

േനാക്കിെക്കാള്ള ക;
സമാധാനപുരുഷന്സന്തതി ഉണ്ടാകും.
38 എന്നാൽ അതി്രകമക്കാർ പൂർണ്ണമായി

മുടിഞ്ഞുേപാകും;
അവരുെട പിൻഗാമികൾനശിപ്പിക്കെപ്പടും.
39 നീതിമാന്മാരുെട രക്ഷ യേഹാവയിൽനിന്ന്

വരുന്നു;
കഷ്ടകാലത്ത് കർത്താവ് അവരുെട ദുർഗ്ഗം

ആകുന്നു.

* 37. 35 പച്ചവൃക്ഷം േപാെല െലബാേനാന ് രാജ്യെത്ത
േദവദാരുേപാെല † 37. 36 ഞാൻപിെന്നഅതിെല േപായേപ്പാൾ
അവന് പിെന്നഅതിെല േപായേപ്പാൾ
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40യേഹാവഅവെരസഹായിച്ച് വിടുവിക്കുന്നു;
അവർകർത്താവിൽആ്രശയിക്കയാൽ
അവിടുന്ന് അവെര ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്

വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നു.

38
ദാവീദിെന്റ ഒരുജ്ഞാപകസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, േകാപേത്താെട എെന്ന

ശാസിക്കരുേത.
േ്രകാധേത്താെട എെന്ന ശിക്ഷിക്കുകയും

അരുേത.
2അങ്ങയുെട അസ്്രതങ്ങൾ എെന്റ ഉള്ളിേലക്ക്

തറച്ച കയറിയിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത ൈക എെന്റ േമൽ

ഭാരമായിരിക്കുന്നു.
3 അങ്ങയുെട നീരസം മൂലം എെന്റ േദഹത്തിന്

സൗഖ്യമില്ല;
എെന്റ പാപംനിമിത്തം എെന്റ അസ്ഥികളിൽ

സ്വസ്ഥതയുമില്ല.
4 എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്റ തലയ്ക്കുമീെത

കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഭാരമുള്ള ചുമടുേപാെല അവ എനിക്ക്

അതിഘനമായിരിക്കുന്നു.
5 എെന്റ േഭാഷത്തം േഹതുവായി എെന്റ

്രവണങ്ങൾചീഞ്ഞ് നാറുന്നു.
6ഞാൻകുനിഞ്ഞ് നിലേത്താളംതാണിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഇടവിടാെത ദുഃഖിച്ച് നടക്കുന്നു.
7എെന്റഅരയിൽവരൾച്ചനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റ േദഹത്തിന്സൗഖ്യമില്ല.
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8 ഞാൻ ക്ഷീണത്താൽ അത്യന്തം
തകർന്നിരിക്കുന്നു;

എെന്റ ഹൃദയത്തിെല അസ്വസ്ഥത നിമിത്തം
ഞാൻഞരങ്ങുന്നു.

9 കർത്താേവ, എെന്റ ആ്രഗഹം എല്ലാം
തിരുമുമ്പിൽഇരിക്കുന്നു.

എെന്റഞരക്കംഅേങ്ങക്ക്മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല.
10 എെന്റ െനഞ്ചിടിക്കുന്നു; ഞാൻ

ശക്തിഹീനനായിരിക്കുന്നു;
എെന്റകണ്ണിെന്റ െവളിച്ചവും ഇല്ലാെതയായി.
11 എെന്റ സ്േനഹിതന്മാരും സഖാക്കള ം എെന്റ

ബാധകണ്ട്അകന്ന് നില്ക്കുന്നു;
എെന്റ അടുത്ത ബന്ധുക്കള ം അകന്ന്

നില്ക്കുന്നു.
12 എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നവർ െകണിവയ്ക്കുന്നു;
എെന്റ അനർത്ഥം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ

അനാവശ്യമായിസംസാരിക്കുന്നു;
അവർഇടവിടാെതചതിവ് ചിന്തിക്കുന്നു.
13 എങ്കിലും ഞാൻ െചകിടെനേപ്പാെല

േകൾക്കാെതഇരുന്നു;
വായ് തുറക്കാെതഊമെനേപ്പാെലആയിരുന്നു.
14ഞാൻ, േകൾക്കാത്തമനുഷ്യെനേപ്പാെലയും
വായിൽ ശകാരം ഇല്ലാത്തവെനേപ്പാെലയും

ആയിരുന്നു.
15 യേഹാേവ, അങ്ങയിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ

വച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ൈദവമായ കർത്താേവ, അവിടുന്ന്

ഉത്തരംഅരുള ം.
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16 “അവർ എെന്നക്കുറിച്ച് സേന്താഷിക്കരുേത”
എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു;

എെന്റ കാൽ വഴുതുേമ്പാൾഅവർ എെന്റ േനെര
വമ്പ് പറയുമേല്ലാ.

17ഞാൻകാൽഇടറി വീഴുവാൻതുടങ്ങുന്നു;
എെന്റ ദുഃഖം എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ

ഇരിക്കുന്നു.
18ഞാൻഎെന്റഅകൃത്യംഏറ്റ പറയുന്നു;
എെന്റപാപെത്തക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു.
19എെന്റശ്രതുക്കൾവീറുംബലവുമുള്ളവർ,
എെന്ന െവറുെത േദ്വഷിയ്ക്കുന്നവർ

െപരുകിയിരിക്കുന്നു.
20ഞാൻ നന്മ പിന്തുടരുകയാൽ അവർ എനിക്ക്

വിേരാധികളായി
നന്മയ്ക്കു പകരംതിന്മ െചയ്യന്നു.
21യേഹാേവ,എെന്നൈകവിടരുേത;
എെന്റൈദവേമ,എേന്നാട്അകന്നിരിക്കരുേത.
22എെന്റരക്ഷയാകുന്നകർത്താേവ,
എെന്റസഹായത്തിനായി േവഗം വരണേമ.

39
െയദൂഥൂൻ എന്ന സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ
ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1നാവ് െകാണ്ട് പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ
ഞാൻ എെന്റ വഴികെള സൂക്ഷിക്കുെമന്നും,

ദുഷ്ടൻഎെന്റമുമ്പിൽഇരിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ അധരം കടിഞ്ഞാണിട്ട് അടക്കിവക്കും

എന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.
2ഞാൻസംസാരിക്കാെതഊമനായിരുന്നു;
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നന്മയായ കാര്യങ്ങൾ േപാലും ഉച്ചരിയ്ക്കാെത
മൗനമായിരുന്നു; എെന്റ ഉള്ളിൽ സങ്കടം
െപാങ്ങിവന്നു.

3 എെന്റ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ച , എെന്റ
ധ്യാനത്തിൽതീകത്തി;

അേപ്പാൾഞാൻനാെവടുത്ത്സംസാരിച്ച .
4 യേഹാേവ, എെന്റ അവസാനെത്തക്കുറിച്ച ം,

എെന്റ ആയുസ്സ് എ്രത എന്നതും എെന്ന
അറിയിക്കണേമ;

ഞാൻഎ്രതക്ഷണികൻഎന്ന്ഞാൻഅറിയെട്ട.
5ഇതാ, അവിടുന്ന് എെന്റ നാള കൾ നാലുവിരൽ

നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റആയുസ്സ് തിരുമുമ്പാെകഏതുമില്ല;
ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ച് നിൽക്കുേമ്പാഴും ഒരു

ശ്വാസം മാ്രതമാകുന്നു.
േസലാ.

6 നിശ്ചയമായും മനുഷ്യെരല്ലാം െവറും
നിഴൽേപാെലനടക്കുന്നു;

അവർവ്യർത്ഥമായി പരി്രശമിക്കുന്നു;
അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു;ആര്അനുഭവിക്കും

എന്നറിയുന്നില്ല.
7 എന്നാൽ കർത്താേവ, ഞാൻ എന്തിനായി

കാത്തിരിക്കുന്നു?
എെന്റ ്രപത്യാശഅങ്ങയിൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
8 എെന്റ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ;
എെന്നേഭാഷന് നിന്ദയാക്കി െവക്കരുേത.
9ഞാൻവായ് തുറക്കാെത മൗനമായിരുന്നു;
അങ്ങേല്ലാഅങ്ങെനവരുത്തിയത.്
10അവിടുെത്തബാധഎന്നിൽനിന്ന് നീക്കണേമ;
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അങ്ങയുെടഅടിേയറ്റ്ഞാൻക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 പാപം െചയ്യന്ന മനുഷ്യെന അങ്ങ്

ദണ്ഡനത്താൽശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
അവിടുന്ന് അവെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത പുഴുേപാെല

ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു;
ഏതു മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസം മാ്രതംആകുന്നു.

േസലാ.
12 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട് എെന്റ

അേപക്ഷെചവിെക്കാള്ളണേമ.
എെന്റകണ്ണ നീർകണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കരുേത;
ഞാൻഎെന്റസകലപിതാക്കന്മാെരയും േപാെല
തിരുസന്നിധിയിൽ അന്യനും പരേദശിയും

ആകുന്നുവേല്ലാ.
13 ഞാൻ ഇവിെടനിന്ന് േപായി

ഇല്ലാെതയാകുന്നതിന് മുമ്പ്
ഉേന്മഷം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് അവിടുെത്ത േനാട്ടം

എന്നിൽനിന്ന് മാറ്റണേമ.

40
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായി ക്ഷമേയാെട

കാത്തിരുന്നു;
കർത്താവ് എന്നിേലക്ക് ചാഞ്ഞ് എെന്റ നിലവിളി

േകട്ട .
2 നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ

േചറ്റിൽനിന്നും കർത്താവ്എെന്നകയറ്റി;
എെന്റകാലുകെള ഒരു പാറേമൽ നിർത്തി,എെന്റ

ചുവടുകെളസ്ഥിരമാക്കി.
3 അവിടുന്ന് എെന്റ വായിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട്

തന്നു,
നമ്മുെടൈദവത്തിന്സ്തുതി തെന്ന;
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പലരും അത് കണ്ട് ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കും.

4യേഹാവെയതെന്റആ്രശയമാക്കുകയും
നിഗളികെളയും *വ്യാജൈദവങ്ങളിേലക്ക്

തിരിയുന്നവെരയുംആദരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

5എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അവിടുന്ന്െചയ്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം

ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുെട
വിചാരങ്ങള ംഅനവധിആകുന്നു;

അേങ്ങക്ക്തുല്യൻആരുമില്ല;
ഞാൻ അവെയപ്പറ്റി വിവരിച്ച്

്രപസ്താവിക്കുമായിരുന്നു; എന്നാൽ അവ
എണ്ണിക്കൂടാത്തവിധംഅധികമാകുന്നു.

6 ഹനനയാഗവും േഭാജനയാഗവും അവിടുന്ന്
ഇച്ഛിച്ചില്ല;

അങ്ങ്എെന്റെചവികൾതുറന്നിരിക്കുന്നു.
േഹാമയാഗവും പാപയാഗവും അവിടുന്ന്

േചാദിച്ചില്ല.
7 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഞാൻ

വരുന്നു;
പുസ്തകച്ച രുളിൽ എെന്നക്കുറിച്ച്

എഴുതിയിരിക്കുന്നു;
8എെന്റൈദവേമ,അങ്ങയുെടഇഷ്ടംെചയ്യ വാൻ

ഞാൻ ്രപിയെപ്പടുന്നു;
അവിടുെത്ത ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ഉള്ളിൽ

ഇരിക്കുന്നു”.

* 40. 4 നിഗളികെളയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
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9 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നീതിയുെട സുവാർത്ത
്രപസംഗിച്ച ;

അധരങ്ങൾഞാൻഅടക്കിവച്ചില്ല;
യേഹാേവ,അവിടുന്ന്അറിയുന്നു.
10ഞാൻ അങ്ങയുെട നീതി എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ

മറച്ച വച്ചില്ല;
അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തതയും രക്ഷയും ഞാൻ

്രപസ്താവിച്ച ;
അവിടുെത്ത ദയയും സത്യവും ഞാൻ

മഹാസഭയിൽ മറച്ച വച്ചതുമില്ല.
11 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കരുണ അവിടുന്ന്

എനിക്ക്അടച്ച കളയുകയില്ല;
അങ്ങയുെട ദയയും സത്യവും എെന്ന നിത്യം

പരിപാലിക്കും.
12 അസംഖ്യം അനർത്ഥങ്ങൾ എെന്ന

ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; േമേല്പാട്ട
േനാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം

എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്ന
എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവഎെന്റതലയിെല േരാമങ്ങളിലുംഅധികം;
ഞാൻൈധര്യഹീനനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
13 യേഹാേവ, എെന്ന വിടുവിക്കുവാൻ ഇഷ്ടം

േതാന്നണേമ;
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ േവഗം

വരണേമ.
14 എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നവർലജ്ജിച്ച് ്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ

പിന്തിരിഞ്ഞ്അപമാനംഏല്ക്കെട്ട.
15 “നന്നായി,നന്നായി”എന്ന്എേന്നാട് പറയുന്നവർ
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അവരുെട ലജ്ജനിമിത്തംസ്തംഭിച്ച േപാകെട്ട.
16 അങ്ങെയ അേന്വഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും

അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ ആനന്ദിച്ച്
സേന്താഷിക്കെട്ട;

അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ ്രപിയെപ്പടുന്നവർ
“യേഹാവ എ്രത മഹത്വമുള്ളവൻ” എന്ന്
എേപ്പാഴും പറയെട്ട.

17ഞാൻഎളിയവനും ദരി്രദനുംആകുന്നു;
എങ്കിലും കർത്താവ് എെന്നക്കുറിച്ച്

വിചാരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് തെന്ന എെന്റ സഹായവും എെന്ന

വിടുവിക്കുന്നവനുംആകുന്നു;
എെന്റൈദവേമ,താമസിക്കരുേത.

41
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1എളിയവെനആദരിക്കുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ;
അനർത്ഥദിവസത്തിൽ യേഹാവ അവെന

വിടുവിക്കും.
2 യേഹാവ അവെന സംരക്ഷിച്ച് ജീവേനാെട

പരിപാലിക്കും;
അവൻഭൂമിയിൽഅനുഗൃഹീതനായിരിക്കും;
അവെന്റ ശ്രതുക്കള െട ഇഷ്ടത്തിന് അവിടുന്ന്

അവെനഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയില്ല.
3 യേഹാവ അവെന േരാഗശയ്യയിൽ

സഹായിക്കും;
േരാഗം മാറ്റി അവെന കിടക്കയിൽനിന്ന്

എഴുേന്നല്പിക്കും.
4 “യേഹാേവ, എേന്നാട് കൃപ േതാന്നി എെന്ന

സൗഖ്യമാക്കണേമ;
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അങ്ങേയാട് ഞാൻ പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന്ഞാൻപറഞ്ഞു.

5 “അവൻ എേപ്പാൾ മരിച്ച് അവെന്റ േപര്
നശിക്കും?” എന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കൾ
എെന്നക്കുറിച്ച് േദാഷം പറയുന്നു.

6 ഒരുത്തൻ എെന്ന കാണുവാൻ വരുേമ്പാൾ
കപടവാക്കുകൾപറയുന്നു;

അവൻഹൃദയത്തിൽനീതിേകട് ചിന്തിക്കുകയും
പുറത്തുേപായി അത് ്രപസ്താവിക്കുകയും

െചയ്യന്നു.
7 എെന്ന പകക്കുന്നവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി

തമ്മിൽമ്രന്തിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്ക് േദാഷം വരുത്തുവാന ് തമ്മില ്

സംസാരിക്കുന്നു*.
8 “ഒരുദുർവ്യാധിഅവെനപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;അവൻ

കിടപ്പിലായി;
ഇനി എഴുേന്നല്ക്കുകയില്ല” എന്ന് അവർ

പറയുന്നു.
9 ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എെന്റ ഭക്ഷണം

പങ്കുവച്ചവനുമായ
എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതൻ േപാലും എെന്റ േനെര

കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
10ഞാൻഅവേരാട് പകരം െചേയ്യണ്ടതിന്
യേഹാേവ, കൃപ േതാന്നി എെന്ന

എഴുേന്നല്പിക്കണേമ.
11 എെന്റ ശ്രതു എെന്നക്കുറിച്ച് ജയേഘാഷം

െകാള്ളാതിരിക്കുന്നതിനാൽ

* 41. 7 അവർ എനിക്ക് േദാഷം വരുത്തുവാന ് തമ്മില ്
സംസാരിക്കുന്നുഅവർഎനിെക്കതിെര േദാഷം ചിന്തിക്കുന്നു
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അേങ്ങക്ക് എേന്നാട് ്രപസാദമുെണ്ടന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു.

12 അവിടുന്ന് എെന്റ നിഷ്കളങ്കത്വം നിമിത്തം
എെന്നതാങ്ങുന്നു,

തിരുമുമ്പിൽഎേന്നക്കുംഎെന്നനിർത്തുന്നു.
13യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവ
എന്നും എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

ആേമൻ,ആേമൻ.
രണ്ടാം പുസ്തകം

42
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
ധ്യാനം.
1 മാൻ നീർേത്താടുകളിേലക്ക് െചല്ല വാൻ

കാംക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവേമ, എെന്റ ആത്മാവ് നിേന്നാട് േചരുവാൻ

കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 എെന്റ ആത്മാവ് ൈദവത്തിനായി, ജീവനുള്ള

ൈദവത്തിനായി തെന്ന, ദാഹിക്കുന്നു;
ഞാൻ എേപ്പാൾ ൈദവസന്നിധിയിൽ

െചല്ല വാനിടയാകും?.
3 “നിെന്റൈദവംഎവിെട?”എന്ന്അവർഎേന്നാട്

നിരന്തരം േചാദിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റ കണ്ണ നീർ രാവും പകലും എനിക്ക്

ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
4 ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന ജനസമൂഹേത്താെടാപ്പം

സേന്താഷേത്താടും ഉച്ചത്തിൽ ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച ം

ഞാൻ ൈദവാലയത്തിേലക്ക് േപാകുന്നത്
ഓർക്കുേമ്പാൾ
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എെന്റഹൃദയംതരളിതമാകുന്നു.
5 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ച്

ഞരങ്ങുന്നെതന്തിന?്
ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവക്കുക;
കർത്താവ് എെന്റ േമൽ മുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ച്

രക്ഷിക്കുന്നൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന്ഞാൻഇനിയുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.
6 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ

ഉള്ളിൽവിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാൻ ്രപേദശത്തും

െഹർേമ്മാൻപർവ്വതങ്ങളിലും
മിസാർമലയിലുംവച്ച് ഞാൻ അവിടുെത്ത

ഓർക്കുന്നു;
7 അങ്ങയുെട െവള്ളച്ചാട്ടങ്ങള െട ഇരമ്പലിൽ

ആഴിആഴെത്തവിളിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത ഓളങ്ങള ം തിരമാലകള െമല്ലാം

എെന്റമുകളിലൂെട കടന്നുേപാകുന്നു.
8യേഹാവപകൽേനരത്ത്തെന്റ ദയകാണിക്കും;
രാ്രതിസമയത്ത് ഞാൻ അവന് പാട്ട്

പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കും;
എെന്റ ജീവെന്റ ൈദവേത്താടുള്ള ്രപാർത്ഥന

തെന്ന.
9 “അങ്ങ് എെന്ന മറന്നത് എന്തുെകാണ്ട?്

ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവത്താൽ
ഞാൻദുഃഖിച്ച് നടേക്കണ്ടിവന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്”
എന്ന് ഞാൻ എെന്റ പാറയായ ൈദവേത്താട്

േചാദിക്കും.
10 “നിെന്റ ൈദവം എവിെട?” എന്ന് എെന്റ

ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എേന്നാട് േചാദിച്ച
െകാണ്ട്
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എെന്റ അസ്ഥികൾ തകരും വിധം എെന്ന
നിന്ദിക്കുന്നു.

11എെന്റആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ച് ഞരങ്ങുന്നത്
എന്തിന?്

ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശവക്കുക;
അവിടുന്ന് തെന്റ മുഖ്രപകാശത്താൽ എെന്ന

രക്ഷിക്കുന്നൈദവവുമാകുന്നു
എന്ന്ഞാൻഇനിയുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.

43
1ൈദവേമ,എനിക്ക് ന്യായം നടത്തിതരണേമ;
ഭക്തിെകട്ട ജനതേയാടുള്ള എെന്റ വ്യവഹാരം

നടത്തണേമ;
വഞ്ചനയും അനീതിയുമുള്ള മനുഷ്യരിൽനിന്ന്

എെന്നവിടുവിക്കണേമ.
2അവിടുന്ന്എെന്റശരണമായൈദവമാണേല്ലാ;
അവിടുന്ന്എെന്നഉേപക്ഷിക്കുന്നെതന്ത?്
ശ്രതുവിെന്റ ഉപ്രദവം മൂലം ഞാൻ ദുഃഖിച്ച്

നടേക്കണ്ടിവരുന്നത്എന്തുെകാണ്ട?്
3 അവിടുെത്ത ്രപകാശവും സത്യവും

അയയ്േക്കണേമ;അവഎെന്നനടത്തെട്ട;
അവിടുെത്തവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിേലക്കും
തിരുനിവാസത്തിേലക്കും അവ എെന്ന

എത്തിക്കെട്ട.
4ഞാൻൈദവത്തിെന്റയാഗപീഠത്തിേലക്ക്,
എെന്റപരമാനന്ദമായൈദവത്തിങ്കേലക്ക് െചല്ല ം;
ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, കിന്നരം െകാണ്ട്

ഞാൻഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
5 എെന്റ ആത്മാേവ, നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ

ഞരങ്ങുന്നത്എന്തിന?്
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ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശ െവക്കുക;
അവിടുന്ന് എെന്ന രക്ഷിച്ച് ്രപകാശത്തിലാക്കുന്ന

എെന്റൈദവമാകുന്നു
എന്ന്ഞാൻഇനിയുംഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കും.

44
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
ധ്യാനം.
1 ൈദവേമ, പൂർവ്വകാലത്ത് ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ

പിതാക്കന്മാരുെട നാള കളിൽ
അവിടുന്ന് െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ അവർ

ഞങ്ങേളാട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട െചവിെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ

േകട്ട മിരിക്കുന്നു;
2അങ്ങയുെടൈകെകാണ്ട്അവിടുന്ന് ജനതകെള

പുറത്താക്കിഅവെരനട്ട ;
വംശങ്ങെള നശിപ്പിച്ച്, അവെര േദശത്ത്

സ്വത്രന്തരായി വിട്ട .
3 അവരുെട വാള കൾ െകാണ്ടല്ല അവർ േദശം

ൈകവശമാക്കിയത;്
സ്വന്തഭുജബലം െകാണ്ടല്ലഅവർജയം േനടിയത്;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കയും അവിടുെത്ത

ഭുജവും അവിടുെത്ത മുഖ്രപകാശവും
െകാണ്ടാകുന്നു;

അേങ്ങക്ക്അവേരാട് ്രപിയമുണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ.
4 ൈദവേമ, അവിടുന്ന് എെന്റ ൈദവവും

രാജാവുമാകുന്നു;
യാേക്കാബിന് രക്ഷഉറപ്പാക്കണേമ*.
5അങ്ങയാൽഞങ്ങൾശ്രതുക്കെളതള്ളിയിടും;
* 44. 4 യാേക്കാബിന് രക്ഷ ഉറപ്പാക്കണേമ അവിടുന്ന്
യാേക്കാബിന് ജയം ഉറപ്പാക്കണേമ
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ഞങ്ങേളാട് എതിർക്കുന്നവെര അവിടുെത്ത
നാമത്തിൽചവിട്ടിക്കളയും.

6ഞാൻഎെന്റവില്ലിൽആ്രശയിക്കുകയില്ല;
എെന്റവാൾഎെന്നരക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
7 അങ്ങാകുന്നു ഞങ്ങെള ൈവരികള െട

കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചത്;
ഞങ്ങെള െവറുത്തവെര അങ്ങ്

ലജ്ജിപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു;
8ൈദവത്തിൽഞങ്ങൾനിത്യം ്രപശംസിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത നാമത്തിന് എന്നും സ്േതാ്രതം

െചയ്യന്നു.
േസലാ.

9എന്നാൽ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞ്
ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

ഞങ്ങള െട ൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി
പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.

10 ൈവരിയുെട മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള
പുറംതിരിഞ്ഞ്ഓടുമാറാക്കുന്നു;

ഞങ്ങെള പകക്കുന്നവർ ഞങ്ങെള
െകാള്ളയിടുന്നു.

11 ഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി െകാല്ല വാനുള്ള
ആടുകെളേപ്പാെല നീ ഞങ്ങെള
ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു;

ജനതകള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങെള
ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 അങ്ങ് അവിടുെത്ത ജനെത്ത തുച്ഛമായ
വിലയ്ക്ക് വില്ക്കുന്നു.

അവരുെട വിലെകാണ്ട് സമ്പത്ത്
വർദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
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13 അങ്ങ് ഞങ്ങെള അയല്ക്കാർക്ക്
അപമാനവിഷയവും

ചുറ്റ മുള്ളവർക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവും
ആക്കുന്നു.

14 അങ്ങ് ജനതകള െട ഇടയിൽ ഞങ്ങെള
പഴെഞ്ചാല്ലിനും

വംശങ്ങള െട നടുവിൽ പരിഹാസത്തിനും
വിഷയംആക്കുന്നു.

15 നിന്ദിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും െചയ്യന്നവെന്റ
വാക്കുകൾ േഹതുവായും

ശ്രതുവിെന്റയും ്രപതികാരകെന്റയും നിമിത്തവും
16ഞാൻഇടവിടാെതഅപമാനംഅനുഭവിക്കുന്നു;
ലജ്ജഎെന്റമുഖെത്തമൂടിയിരിക്കുന്നു.
17 ഇവെയല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച എങ്കിലും

ഞങ്ങൾഅങ്ങെയമറന്നിട്ടില്ല;
അവിടുെത്ത നിയമേത്താട് അവിശ്വസ്തത

കാണിച്ചിട്ട മില്ല.
18 അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള കുറുക്കന്മാരുെട

സ്ഥലത്തുവച്ച് തകർത്തുകളയുവാനും
മരണത്തിെന്റ നിഴൽെകാണ്ട് ഞങ്ങെള

മൂടുവാനും തക്കവണ്ണം
19ഞങ്ങള െടഹൃദയം പിന്തിരിയുകേയാ
ഞങ്ങള െട കാലടികൾ അവിടുെത്ത വഴി

വിട്ട മാറുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
20ൈദവത്തിെന്റനാമംഞങ്ങൾമറക്കുകേയാ
ഞങ്ങള െട ൈകകൾ അന്യൈദവങ്ങളിേലക്ക്

സഹായത്തിനായി നീട്ട കേയാ
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ

21ൈദവംഅത് േശാധന െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
കർത്താവ്ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾഅറിയുന്നുവേല്ലാ.
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22അങ്ങയുെട നിമിത്തം ഞങ്ങെള ദിവസം്രപതി
െകാല്ല ന്നു;

അറുക്കുവാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല ഞങ്ങെള
എണ്ണന്നു.

23 കർത്താേവ, ഉണരണേമ; അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നത്
എന്ത?്

എഴുേന്നല്ക്കണേമ; ഞങ്ങെള എേന്നക്കും
തള്ളിക്കളയരുേത.

24അങ്ങയുെട മുഖം മറയ്ക്കുന്നതും
ഞങ്ങള െട കഷ്ടതയും പീഡയും

മറന്നുകളയുന്നതുംഎന്ത?്
25ഞങ്ങൾനിലേത്താളംകുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടശരീരം നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
26 ഞങ്ങള െട സഹായത്തിനായി

എഴുേന്നല്ക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ദയനിമിത്തം ഞങ്ങെള

വീെണ്ടടുക്കണേമ.

45
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്സാരസരാഗത്തിൽ േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനം. േ്രപമഗീതം.
1എെന്റഹൃദയംശുഭവചനത്താൽകവിയുന്നു;
“എെന്റ കൃതി രാജാവിന് േവണ്ടിയുള്ളത”് എന്ന്

ഞാൻപറയുന്നു.
എെന്റ നാവ് സമർത്ഥനായ േലഖകെന്റ

എഴുത്തുേകാൽആകുന്നു.
2നീ മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽഅതിസുന്ദരൻ;
ലാവണ്യം നിെന്റ അധരങ്ങളിൽ

പകർന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം നിെന്ന എേന്നക്കും

അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
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3അല്ലേയാ വീരാ,നിെന്റവാൾഅരയ്ക്ക് െകട്ട ക;
അത്

നിെന്റ േതജസ്സ ംനിെന്റ മഹിമയും തെന്ന.
4 സത്യവും സൗമ്യതയും നീതിയും

പാലിേക്കണ്ടതിന്
നീ മഹിമേയാെട കൃതാർത്ഥനായി വാഹനേമറി

എഴുെന്നള്ള ക;
നിെന്റ വലൈങ്ക ഭയങ്കരകാര്യങ്ങൾ നിനക്ക്

ഉപേദശിച്ച തരെട്ട.
5നിെന്റഅസ്്രതങ്ങൾമൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു;
രാജാവിെന്റ ശ്രതുക്കള െട െനഞ്ചത്ത് അവ

തറയ്ക്കുന്നു; ജനതകൾ നിെന്റ മുമ്പിൽ
വീഴുന്നു.

6 ൈദവം നിനക്കുതന്ന സിംഹാസനം
എേന്നക്കുമുള്ളതാകുന്നു*;

അങ്ങയുെട രാജത്വത്തിെന്റ െചേങ്കാൽ
നീതിയുള്ളെചേങ്കാലാകുന്നു.

7അവിടുന്ന്നീതിഇഷ്ടെപ്പട്ട് ദുഷ്ടതെവറുക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം, നിെന്റ ൈദവം തെന്ന,

നിെന്റകൂട്ട കാരിൽഅധികമായി
നിെന്ന ആനന്ദൈതലം െകാണ്ട് അഭിേഷകം

െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8 നിെന്റ വസ്്രതെമല്ലാം മൂറും

ചന്ദനവും ലവംഗവുംെകാണ്ട്
സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കുന്നു;

ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽനിന്ന് കമ്പിനാദം നിെന്ന
സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.

* 45. 6 ൈദവം നിനക്കുതന്ന സിംഹാസനം
എേന്നക്കുമുള്ളതാകുന്നു ൈദവേമ, അവിടുെത്ത സിംഹാസനം
എന്നുംഎേന്നക്കും ഉള്ളതാകുന്നു
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9 നിെന്റ സ്്രതീരത്നങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
രാജകുമാരികൾ ഉണ്ട;്

നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർതങ്കം
അണിഞ്ഞുെകാണ്ട് നില്ക്കുന്നു.

10 അല്ലേയാ കുമാരീ, േകൾക്കുക; േനാക്കുക;
െചവിചായിക്കുക.

സ്വജനെത്തയും നിെന്റ പിതൃഭവനെത്തയും
മറക്കുക.

11 അേപ്പാൾ രാജാവ് നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ
ആകൃഷ്ടനാകും;

അവൻ നിെന്റ നാഥനാകയാൽ നീ അവെന
നമസ്കരിയ്ക്കുക.

12ജനത്തിെലധനവാന്മാരായ േസാർനിവാസികൾ
സമ്മാനങ്ങള മായി

നിെന്റ മുഖ്രപസാദം േതടും.
13 അന്തഃപുരത്തിെല രാജകുമാരി

േശാഭാപരിപൂർണ്ണയാകുന്നു;
അവള െടവസ്്രതം െപാൻകസവുെകാണ്ടുള്ളത.്
14 അവെള ചി്രതത്തയ്യലുള്ള വസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്

രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരും;
അവെള അനുഗമിക്കുന്ന കന്യകമാരായ

േതാഴിമാെരയും നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരും.

15 സേന്താഷേത്താടും ഉല്ലാസേത്താടും കൂടി
അവെര െകാണ്ടുവരും;

അവർരാജമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കും.
16 നിെന്റ പു്രതന്മാർ പിതാക്കന്മാർക്കു പകരം

ഇരിക്കും;
സർവ്വഭൂമിയിലും നീഅവെര ്രപഭുക്കന്മാരാക്കും.
17ഞാൻ നിെന്റ നാമെത്ത എല്ലാ തലമുറകളിലും

ഓർക്കുമാറാക്കും.
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അതുെകാണ്ട് ജനതകൾ എന്നും എേന്നക്കും
നിെന്ന ്രപകീർത്തിക്കും.

46
സംഗീത്രപമാണിക്ക;്കന്യകമാർഎന്നരാഗത്തിൽ
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം. ഒരു
ഗീതം.
1 9 ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതവും ബലവും

ആകുന്നു;
കഷ്ടസമയത്ത് അവിടുന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത

സഹായമായിരിക്കുന്നു.
2അതുെകാണ്ട,് ഭൂമി മാറിേപ്പായാലും,
പർവ്വതങ്ങൾനീങ്ങിസമു്രദമേദ്ധ്യ വീണാലും,
3അതിെല െവള്ളംഇരമ്പേലാെടകലങ്ങിയാലും
്രപളയത്താൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും, നാം

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
4 ഒരു നദി ഉണ്ട്; അതിെന്റ േതാടുകൾ

ൈദവനഗരെത്ത,
അത്യ ന്നതെന്റ വിശുദ്ധനിവാസെത്ത തെന്ന,

സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
5 ൈദവം അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ട;് അത്

നീങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
ൈദവം അതികാലത്ത് തെന്ന അതിെന

സഹായിക്കും.
6ജനതകൾ ്രകുദ്ധിച്ച ; രാജ്യങ്ങൾകുലുങ്ങി;
കർത്താവ് തെന്റ ശബ്ദം േകൾപ്പിച്ച ; ഭൂമി

ഉരുകിേപ്പായി.
7ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ട്;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതം

ആകുന്നു.
േസലാ.

8വന്ന് യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ േനാക്കുവിൻ;
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അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ എ്രത വലിയ ശൂന്യത
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു!

9 കർത്താവ് ഭൂമിയുെട അറുതികൾ വെര
യുദ്ധങ്ങൾനിർത്തൽെചയ്യന്നു;

അവിടുന്ന് വിെല്ലാടിച്ച് കുന്തം മുറിച്ച് രഥങ്ങൾ
തീയിൽഇട്ട് ചുട്ട കളയുന്നു*.

10 യുദ്ധം നിര് ത്തുവിന ്†, ഞാൻ ൈദവമാെണന്ന്
അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;

ഞാൻ ജനതകള െട ഇടയിൽ ഉന്നതൻ ആകും;
ഞാൻഭൂമിയിൽ ഉന്നതൻആകും.

11ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ട;്
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതം

ആകുന്നു.
േസലാ.

47
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1സകലജനതകള േമ,ൈകെകാട്ട വിൻ;
ജയേഘാഷേത്താെട ൈദവസന്നിധിയിൽ

ആർക്കുവിൻ.
2അത്യ ന്നതനായയേഹാവ മഹത്വമുള്ളവൻ;
അവിടുന്ന് സർവ്വഭൂമിയുെടയും

മഹാരാജാവാകുന്നു.

* 46. 9 കർത്താവ് ഭൂമിയുെട അറുതികൾ വെര യുദ്ധങ്ങൾ
നിർത്തൽെചയ്യന്നു;അവിടുന്ന്വിെല്ലാടിച്ച് കുന്തംമുറിച്ച് രഥങ്ങൾ
തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയുന്നു പുരാതന കാലത്തുള്ള പരിചകള ്
തടിയും തുകലും െകാണ്ട് നിര് മ്മിച്ചവയായിരുന്നു. ഒലിെവണ്ണ
െകാണ്ട് മിക്കവാറും മിനുക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
േവഗത്തില ്കത്തുമായിരുന്നു † 46. 10 യുദ്ധം നിര് ത്തുവിന ്
മിണ്ടാെതയിരുന്ന,്ഞാൻൈദവമാെണന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ
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3 കർത്താവ് ജനതകെള നമ്മുെട കീഴിലും
വംശങ്ങെള നമ്മുെട കാൽകീഴിലും
ആക്കുന്നു.

4 അവിടുന്ന് നമ്മുെട ഓഹരി തിരെഞ്ഞടുത്ത്
തന്നു;

താൻ സ്േനഹിച്ച യാേക്കാബിെന്റ ്രപശംസയായ
ഭൂമി തെന്ന.

5ൈദവംജയേഘാഷേത്താടും യേഹാവ
കാഹളനാദേത്താടുംകൂടി ആേരാഹണം

െചയ്യന്നു.
6 ൈദവത്തിന് സ്തുതിപാടുവിൻ,

സ്തുതിപാടുവിൻ;
നമ്മുെട രാജാവിന് സ്തുതിപാടുവിൻ,

സ്തുതിപാടുവിൻ.
7ൈദവംസർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു;
ഒരുസങ്കീർത്തനേത്താെടസ്തുതിപാടുവിൻ.
8ൈദവംജനതകെള ഭരിക്കുന്നു;
ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു.
9 വംശങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാർ അ്രബാഹാമിെന്റ

ൈദവത്തിെന്റജനമായി ഒന്നിച്ച കൂടുന്നു;
ഭൂമിയിെല പരിചകൾൈദവത്തിേന്റതേല്ലാ;
അവിടുന്ന്ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.

48
ഒരു ഗീതം. േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ,

കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ
യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും

ആകുന്നു.
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2 മഹാരാജാവിെന്റ നഗരമായ ഉത്തരദിശയിലുള്ള
സീേയാൻപർവ്വതം

ഉയരംെകാണ്ട് മേനാഹരവും സർവ്വഭൂമിയുെടയും
ആനന്ദവുമാകുന്നു.

3അതിെന്റഅരമനകളിൽൈദവംഒരു ദുർഗ്ഗമായി
െവളിെപ്പട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു.

4ഇതാ, രാജാക്കന്മാർകൂട്ടംകൂടി;
അവർഒന്നിച്ച് കടന്നുേപായി.
5അവർഅത് കണ്ട്അമ്പരന്നു,
അവർപരി്രഭമിച്ച് ഓടിേപ്പായി.
6അവർക്ക്അവിെട വിറയൽപിടിച്ച ;
േനാവു കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനപിടിച്ച .
7 അവിടുന്ന് കിഴക്കൻ കാറ്റ െകാണ്ട് തർശീശ്

കപ്പലുകൾതകർത്ത്കളയുന്നു.
8 നാം േകട്ടതുേപാെല തെന്ന ൈസന്യങ്ങള െട

യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽ,
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരത്തിൽ

കണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവം അതിെന സദാകാലേത്തക്കും

ഉറപ്പിക്കുന്നു.
േസലാ.

9 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മന്ദിരത്തിൽ വച്ച്
ഞങ്ങൾ അവിടുെത്ത ദയെയക്കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കുന്നു.

10ൈദവേമ,തിരുനാമംേപാെലതെന്നഅങ്ങയുെട
സ്തുതിയും ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങേളാളം
എത്തുന്നു;

അങ്ങയുെട വലങ്കയ്യിൽനീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
11 അവിടുെത്ത ന്യായവിധികൾനിമിത്തം

സീേയാൻപർവ്വതംസേന്താഷിക്കുകയും
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െയഹൂദജനം*ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
12 സീേയാെന ചുറ്റിനടക്കുവിൻ; അതിെന

്രപദക്ഷിണം െചയ്യ വിൻ;
അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങൾഎണ്ണ വിൻ.
13വരുവാനുള്ളതലമുറേയാട്അറിയിേക്കണ്ടതിന്
അതിെന്റ െകാത്തളങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ച് അരമനകൾ

നടന്ന് േനാക്കുവിൻ.
14ഈൈദവംഎന്നുംഎേന്നക്കുംനമ്മുെടൈദവം

ആകുന്നു;
അവിടുന്ന് നെമ്മജീവപര്യന്തംവഴിനടത്തും.

49
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1സകലജനതകള േമ,ഇത് േകൾക്കുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ, ്രശദ്ധിക്കുവിൻ.
2 സാമാന്യജനവും േ്രശഷ്ഠജനവും ധനവാന്മാരും

ദരി്രദന്മാരും തെന്ന.
3എെന്റഅധരംജ്ഞാനം ്രപസ്താവിക്കും;
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ധ്യാനം വിേവകം തെന്ന

ആയിരിക്കും.
4 ഞാൻ സദൃശവാക്യത്തിന് എെന്റ

െചവിചായിക്കും;
കിന്നരനാദേത്താെടഎെന്റകടങ്കഥ േകൾപ്പിക്കും.
5 ആപത്തുകാലത്ത,് ശ്രതുക്കൾ എെന്റ ചുറ്റ ം

കൂടുേമ്പാൾഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല.
6തെന്റസമ്പത്തിൽആ്രശയിക്കുകയും
ധനസമൃദ്ധിയിൽ ്രപശംസിക്കുകയും െചയ്യന്ന

ഒരുവനും തെന്റ

* 48. 11 െയഹൂദജനം െയഹൂദാപു്രതിമാർ
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7സേഹാദരൻശവക്കുഴി കാണാെത
എേന്നക്കും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന്
8സ്വയം വീെണ്ടടുക്കുവാേനാ*
ൈദവത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ വില െകാടുക്കുവാേനാ

കഴിയുകയില്ല.
9അവരുെട ്രപാണെന്റവീെണ്ടടുപ്പ് വിലേയറിയത;്
അത് ഒരുനാള ംസാധിക്കുകയില്ല.
10 ജ്ഞാനികൾ മരിക്കുകയും മൂഢനും

മൃഗ്രപായനും ഒരുേപാെലനശിക്കുകയും
അവരുെട സമ്പാദ്യം മറ്റ ള്ളവർക്ക് വിട്ടിട്ട്

േപാകുകയും െചയ്യന്നത് കാണുന്നുവേല്ലാ.
11തങ്ങള െടശവക്കുഴികള ്†ശാശ്വതമായും
അവരുെടവാസസ്ഥലങ്ങൾതലമുറതലമുറയായും

നില്ക്കും
എന്നാകുന്നുഅവരുെട വിചാരം;
അവരുെട നിലങ്ങൾക്ക് അവർ അവരുെട

േപരിടുന്നു.
12 എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനത്തിൽ

നിലനില ്ക്കുകയില്ല.
അവൻനശിച്ച േപാകുന്നമൃഗങ്ങൾക്ക്തുല്യൻ.
13ഇത്സ്വാ്രശയക്കാരുെട ഭവിഷ്യത്താകുന്നു;
അവരുെട വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്ന

അവരുെട പിൻതലമുറക്കാരുെടയും ഗതി
ഇതുതെന്ന.

േസലാ.
14 അവെര ആടുകെളേപ്പാെല പാതാളത്തിന്

ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
മൃത്യ അവെര േമയിക്കുന്നു;
* 49. 8 സ്വയം വീെണ്ടടുക്കുവാേനാ മെറ്റാരുത്തനും അവെന്റ
സേഹാദരെന വീെണ്ടടുക്കുവാന ് † 49. 11 ശവക്കുഴികള ്
അവരുെടഅകെത്തവിചാരങ്ങള ്
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േനരുള്ളവർ ്രപഭാതത്തിൽഅവരുെടേമൽവാഴും;
അവരുെടസൗന്ദര്യം ഇല്ലാെതയാകും;
അവര ്േനെരപാതാളത്തിേലക്ക ്ഇറങ്ങുന്നു.
15 എങ്കിലും എെന്റ ്രപാണെന ൈദവം

പാതാളത്തിെന്റ അധികാരത്തിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുക്കും;

അവിടുന്ന്എെന്നൈകെക്കാള്ള ം.
േസലാ.

16ഒരുവൻധനവാനായി ഭവിച്ചാലും
അവെന്റ ഭവനത്തിെന്റ മഹത്വം ‡വർദ്ധിച്ചാലും നീ

ഭയെപ്പടരുത.്
17 അവൻ മരിക്കുേമ്പാൾ യാെതാന്നും

െകാണ്ടുേപാകുകയില്ല;
അവെന്റമഹത്വംഅവെനഅനുഗമിക്കുകയുമില്ല.
18അവൻ ജീവേനാടിരുന്നേപ്പാൾ താൻ ഭാഗ്യവാൻ

എന്ന്സ്വയം പറഞ്ഞു;
നീ നിനക്ക് തെന്ന നന്മ െചയ്യ േമ്പാൾ മനുഷ്യർ

നിെന്നപുകഴ്ത്തും.
19അവൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട തലമുറേയാട്

േചരും;
അവർഒരുനാള ം െവളിച്ചം കാണുകയില്ല.
20 ആദരവ് േനടിയ മനുഷ്യൻ വിേവക

ശൂന്യനായാൽ
നശിച്ച േപാകുന്നമൃഗങ്ങൾക്ക്തുല്യനാകുന്നു.

50
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 സർവ്വശക്തനായ ൈദവം, യേഹാവയായ

ൈദവംതെന്ന,തെന്റവാക്കിനാൽ,
‡ 49. 16 മഹത്വംസമ്പത്ത്
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സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽഅസ്തമയംവെര ഭൂമിെയ
വിളിക്കുന്നു.

2സൗന്ദര്യത്തിെന്റപൂർണ്ണതയായ
സീേയാനിൽനിന്ന്ൈദവം ്രപകാശിക്കുന്നു.
3നമ്മുെടൈദവംവരുന്നു;നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കുകയില്ല;
ൈദവത്തിെന്റമുമ്പിൽതീ ദഹിപ്പിക്കുന്നു;
അവിടുെത്തചുറ്റ ം വലിയ െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു.
4തെന്റജനെത്തന്യായം വിധിേക്കണ്ടതിന്
കർത്താവ് ഉയരത്തിൽനിന്ന് ആകാശെത്തയും

ഭൂമിെയയും വിളിക്കുന്നു.
5യാഗംകഴിച്ച്എേന്നാട് ഉടമ്പടി െചയ്തവരായ
എെന്റ വിശുദ്ധന്മാെര എെന്റ അടുക്കൽ

കൂട്ട വിൻ.
6 ൈദവം തെന്ന ന്യായാധിപതി

ആയിരിക്കുകയാൽ
ആകാശംഅവിടുെത്തനീതിെയ േഘാഷിക്കും.

േസലാ.
7 എെന്റ ജനേമ, േകൾക്കുക; ഞാൻ

സംസാരിക്കും.
യി്രസാേയേല,ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കതിെരസാക്ഷ്യം

പറയും:
ൈദവമായഞാൻനിെന്റൈദവമാകുന്നു.
8 നിെന്റ ഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിെന്ന

ശാസിക്കുന്നില്ല;
നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ എേപ്പാഴും എെന്റ

മുമ്പാെക ഉണ്ടേല്ലാ.
9നിെന്റവീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു കാളെയേയാ
നിെന്റ െതാഴുത്തുകളിൽനിന്ന് ഒരു

േകാലാട്ട െകാറ്റെനേയാ ഞാൻ
എടുക്കുകയില്ല.
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10കാട്ടിെലസകലമൃഗങ്ങള ം
ആയിരം കുന്നുകളിെല കന്നുകാലികള ം

എനിക്കുള്ളവയാകുന്നു.
11 മലകളിെല* പക്ഷികെള എല്ലാം ഞാൻ

അറിയുന്നു;
വയലിെലവന്യമൃഗങ്ങള ംഎനിക്കുള്ളവതെന്ന.
12 എനിക്ക് വിശക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിേന്നാട്

പറയുകയില്ല;
േലാകവുംഅതിലുള്ളസകലവുംഎെന്റയാകുന്നു.
13ഞാൻകാളകള െട മാംസംതിന്നുേമാ?
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുെട രക്തംകുടിക്കുേമാ?
14ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതയാഗംഅർപ്പിക്കുക;
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിന് നിെന്റ േനർച്ചകൾ

കഴിക്കുക.
15കഷ്ടകാലത്ത്എെന്നവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കുകയും നീ എെന്ന

മഹത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.
16 എന്നാൽ ദുഷ്ടേനാട് ൈദവം

അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“എെന്റചട്ടങ്ങൾഅറിയിക്കുവാനുംഎെന്റനിയമം

നിെന്റ വായിൽ എടുക്കുവാനും നിനക്ക്
എന്ത് കാര്യം?

17നീ ശാസനെവറുത്ത്
എെന്റ വചനങ്ങൾ നിെന്റ പിറകിൽ

എറിഞ്ഞുകളയുന്നുവേല്ലാ.
18കള്ളെനകണ്ടാൽനീഅവെന്റപക്ഷം േചരുന്നു;
വ്യഭിചാരികേളാട് നീ കൂട്ട് കൂടുന്നു.
19നിെന്റവായ് നീ േദാഷത്തിന് വിട്ട െകാടുക്കുന്നു;

* 50. 11 മലകളിെലആകാശത്തിെല
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നിെന്റനാവ് വഞ്ചനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നു.
20 നീ ഇരുന്ന് നിെന്റ സേഹാദരന് വിേരാധമായി

സംസാരിക്കുന്നു;
നിെന്റ അമ്മയുെട മകെനക്കുറിച്ച് അപവാദം

പറയുന്നു.
21 ഇ്രപകാരം നീ െചയ്യ കയും ഞാൻ

മിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
ഞാനും നിെന്നേപ്പാെലയുള്ളവെനന്ന് നീ

വിചാരിച്ച ;
എന്നാൽഞാൻ നിെന്ന ശാസിച്ച് നിെന്റ കണ്ണിെന്റ

മുമ്പിൽഅവെയല്ലാം നിരത്തിവക്കും”.
22 ൈദവെത്ത മറക്കുന്നവേര, ഇത്

ഓർത്തുെകാള്ള വീൻ;
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള കീറിക്കളയും;

വിടുവിക്കുവാൻആരും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
23 സ്േതാ്രതെമന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ

എെന്നമഹത്വെപ്പടുത്തുന്നു;
തെന്റ നടപ്പ് ്രകമെപ്പടുത്തുന്നവന് ഞാൻ

ൈദവത്തിെന്റരക്ഷകാണിച്ച െകാടുക്കും.

51
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം. ദാവീദ് ബത്ത-്േശബയുെട
അടുക്കൽ െചന്നേശഷം നാഥാൻ ്രപവാചകൻ
ദാവീദിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ വായ്െമാഴി
രൂപം നൽകിയത.്
1 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ദയയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം

എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
അങ്ങയുെടബഹുവിധമായകാരുണ്യ്രപകാരം
എെന്റലംഘനങ്ങൾമായിച്ച കളയണേമ.
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2 എെന്ന നന്നായി കഴുകി എെന്റ അകൃത്യം
േപാക്കണേമ;

എെന്റപാപം നീക്കിഎെന്നെവടിപ്പാേക്കണേമ.
3എെന്റലംഘനങ്ങൾഞാൻഅറിയുന്നു;
എെന്റ പാപം എേപ്പാഴും എെന്റ മുമ്പിൽ

ഇരിക്കുന്നു.
4അങ്ങേയാടു തെന്നഞാൻപാപംെചയ്തു;
അവിടുേത്തക്ക് അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ

െചയ്തിരിക്കുന്നു.
സംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവിടുന്ന് നീതിമാനായും
വിധിക്കുേമ്പാൾ നിർമ്മലനായും

ഇരിയ്ക്കുന്നുവേല്ലാ.
5ഇതാ,ഞാൻഅകൃത്യത്തിൽഉരുവായി;
പാപത്തിൽഎെന്റഅമ്മഎെന്നഗർഭംധരിച്ച .
6 അന്തർഭാഗെത്ത സത്യമേല്ലാ അവിടുന്ന്

ഇച്ഛിക്കുന്നത;്
അന്തരംഗത്തിൽ എെന്ന ജ്ഞാനം

്രഗഹിപ്പിേക്കണേമ.
7ഞാൻനിർമ്മലനാേകണ്ടതിന്എെന്റപാപങ്ങെള

കഴുേകണേമ*എെന്നശുദ്ധീകരിക്കണേമ;
ഞാൻ ഹിമെത്തക്കാൾ െവണ്മയാേകണ്ടതിന്

എെന്നകഴുകണേമ.
8 സേന്താഷവും ആനന്ദവും എെന്ന

േകൾപ്പിക്കണേമ;
അവിടുന്ന് ഒടിച്ചഅസ്ഥികൾഉല്ലസിക്കെട്ട.
9 എെന്റ പാപങ്ങൾ കാണാത്തവിധം തിരുമുഖം

മറയ്ക്കണേമ;
എെന്റഅകൃത്യങ്ങെളല്ലാം മായിച്ച കളയണേമ.

* 51. 7 എെന്റപാപങ്ങെളകഴുേകണേമഈേസാപ്പ െകാണ്ട്
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10ൈദവേമ, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ
സൃഷ്ടിച്ച്

സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് എന്നിൽ
പുതുക്കണേമ.

11 തിരുസന്നിധിയിൽനിന്ന് എെന്ന
തള്ളിക്കളയരുേത

അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവിെന എന്നിൽനിന്ന്
എടുക്കുകയുമരുേത.

12അവിടുെത്ത രക്ഷയുെട സേന്താഷം എനിക്ക്
തിരിെകതരണേമ;

മനെസ്സാരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എെന്ന
താങ്ങണേമ.

13 അേപ്പാൾ ഞാൻ അതി്രകമക്കാേരാട്
അവിടുെത്തവഴികൾ ഉപേദശിക്കും;

പാപികൾനിങ്കേലക്ക് മനംതിരിഞ്ഞുവരും.
14ൈദവേമ,എെന്റരക്ഷയുെടൈദവേമ!
രക്തം ചിന്തിയ പാപത്തിൽനിന്ന് എെന്ന

േമാചിപ്പിക്കണേമ;
എന്നാൽ എെന്റ നാവ് അങ്ങയുെട നീതിെയ

േഘാഷിക്കും.
15കർത്താേവ,എെന്റഅധരങ്ങെളതുറക്കണേമ;
എന്നാൽഎെന്റവായ്അേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടും.
16 ഹനനയാഗം അവിടുന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല;

അെല്ലങ്കിൽഞാൻഅർപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
േഹാമയാഗത്തിൽഅേങ്ങക്ക് ്രപസാദവുമില്ല.
17 ൈദവത്തിന് ്രപസാദകരമയിരിക്കുന്ന

ഹനനയാഗങ്ങൾ †തകർന്നിരിക്കുന്ന
മനസ്സല്ലേയാ?

† 51. 17 ൈദവത്തിന് ്രപസാദകരമയിരിക്കുന്ന ഹനനയാഗങ്ങൾ
ൈദവേമ,എെന്റഹനനയാഗങ്ങൾ
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തകർന്നും നുറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയെത്ത,
ൈദവേമ,അവിടുന്ന് നിരസിക്കുകയില്ല.

18 അവിടുെത്ത ്രപസാദ്രപകാരം സീേയാന് നന്മ
െചയ്യണേമ;

െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾപണിയണേമ;
19 അേപ്പാൾ അവിടുന്ന് നീതിയാഗങ്ങളിലും

േഹാമയാഗങ്ങളിലുംസർവ്വാംഗേഹാമങ്ങളിലും
്രപസാദിക്കും;

അേപ്പാൾ അവർ അങ്ങയുെട യാഗപീഠത്തിൽ
കാളകെളഅർപ്പിക്കും.

52
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
ഏേദാമ്യനായ േദാേവഗ് െശൗലിേനാട:് “ദാവീദ്
അഹീേമെലക്കിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു”
എന്നറിയിച്ചേപ്പാൾ രൂപം നൽകിയത.്
1 അല്ലേയാ വീര പുരുഷാ! നീ ദുഷ്ടതയിൽ

്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന*്?
ൈദവത്തിെന്റ ദയശാശ്വതമാകുന്നു.
2 ചതിയനായ നിെന്റ നാവ,് മൂർച്ചയുള്ള

ക്ഷൗരക്കത്തിേപാെല
ദുഷ്ടതവകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു.
3നീ നന്മെയക്കാൾതിന്മെയയും
നീതി സംസാരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ വ്യാജെത്തയും

ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
േസലാ.

4നിെന്റവഞ്ചനയുള്ളനാവ്
നാശകരമായവാക്കുകൾഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
* 52. 1 ദുഷ്ടതയിൽ ്രപശംസിക്കുന്നെതന്തിന് നീ
ൈദവമക്കള ്െക്കതിെര െചയ്ത ദുഷ്ടതയില ് ്രപശംസിക്കുന്നത്
എന്തിന്
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5ൈദവംനിെന്നഎേന്നക്കും നശിപ്പിക്കും;
നിെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് നിെന്ന

പറിച്ച കളയും.
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന

നിർമ്മൂലമാക്കും.
േസലാ.

6നീതിമാന്മാർഅത് കണ്ട് ഭയെപ്പടും;
അവർഅവെനെച്ചാല്ലി ചിരിക്കും.
7 “ൈദവെത്തശരണമാക്കാെത
തെന്റധനസമൃദ്ധിയിൽആ്രശയിക്കുകയും
ദുഷ്ടതയിൽ തെന്നത്താൻ ഉറപ്പിക്കുകയും†

െചയ്ത മനുഷ്യൻഅതാ”എന്ന് പറയും,
8 ഞാേനാ, ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ

തഴച്ച വളരുന്ന ഒലിവുവൃക്ഷംേപാെല
ആകുന്നു;

ഞാൻൈദവത്തിെന്റദയയിൽഎന്നുംഎേന്നക്കും
ആ്രശയിക്കുന്നു.

9 അങ്ങ് അത് െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട് ഞാൻ
എന്നുംഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;

ഞാൻതിരുനാമത്തിൽ ്രപത്യാശവക്കും;
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാരുെട മുമ്പാെക അത്

ഉചിതമല്ലേയാ?

53
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് മഹലത്ത് എന്ന രാഗത്തിൽ
ദാവീദിെന്റധ്യാനം.
1 “ൈദവം ഇല്ല”എന്ന് മൂഢൻതെന്റഹൃദയത്തിൽ

പറയുന്നു;
† 52. 7 ദുഷ്ടതയിൽതെന്നത്താൻ ഉറപ്പിക്കുകയുംഅവന് തെന്റ
ദുഷ്ടതയിൽശക്തിയാര ്ജ്ജിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയും
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വഷളന്മാരായ അവർ, േമ്ലച്ഛമായ നീതിേകട്
്രപവർത്തിക്കുന്നു;

നന്മെചയ്യന്നവൻആരുമില്ല.
2ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നബുദ്ധിമാൻ ഉേണ്ടാ

എന്ന് കാണുവാൻ
ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യപു്രതന്മാെര

േനാക്കുന്നു.
3 എല്ലാവരും ഒരുേപാെല പിൻമാറി

മലിനരായിത്തീർന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവനില്ല; ഒരുവൻേപാലും ഇല്ല.
4 നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ

അറിയുന്നില്ലേയാ?
അവർ എെന്റ ജനെത്ത െകാള്ളയടിച്ച

ജീവിക്കുന്നു*;
ൈദവേത്താട്അവർ ്രപാർത്ഥിക്കുന്നില്ല.
5 ഭയമില്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ അവർക്ക്

മഹാഭയമുണ്ടായി;
ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരുെട അസ്ഥികെള

ൈദവം ചിതറിച്ച വേല്ലാ†.
ൈദവം അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് നീ

അവെരലജ്ജിപ്പിച്ച .
6 സീേയാനിൽനിന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ രക്ഷ

വെന്നങ്കിൽ!
ൈദവംതെന്റജനത്തിെന്റസ്ഥിതി മാറ്റ േമ്പാൾ
യാേക്കാബ് സേന്താഷിക്കുകയും യി്രസാേയൽ

ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം.
* 53. 4 അവർഎെന്റജനെത്തെകാള്ളയടിച്ച ജീവിക്കുന്നുഅപ്പം
േപാെല അവർ എെന്റ ജനെത്ത തിന്നുകളയുന്നു † 53.
5 ൈദവെത്ത അറിയാത്തവരുെട അസ്ഥികെള ൈദവം
ചിതറിച്ച വേല്ലാ നിെന്റേനെര പാളയമിറങ്ങിയവെന്റ അസ്ഥികെള
ൈദവം ചിതറിച്ച വേല്ലാ



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 54:1 cviii സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 54:6

54
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം. സീഫ്യർ െചന്ന്
െശൗലിേനാട:് “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട അടുക്കൽ
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞേപ്പാൾ വായ്െമാഴി
രൂപം നൽകിയത.്
1 ൈദവേമ, തിരുനാമത്താൽ എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ശക്തിയാൽ എനിക്ക് ന്യായം

പാലിച്ച തരണേമ.
2ൈദവേമ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
എെന്റവായിെലവാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
3അഹങ്കാരികള് *എേന്നാട് എതിർത്തിരിക്കുന്നു;
േഘാരന്മാർ എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നു;
അവർ ൈദവെത്ത അവരുെട മുമ്പിൽ

നിർത്തിയിട്ടില്ല.
4ഇതാ,ൈദവംഎെന്റസഹായകനാകുന്നു;
കർത്താവ്എെന്റ ്രപാണെനതാങ്ങുന്നു†.
5 കർത്താവ് എെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക് തിന്മ പകരം

െചയ്യ ം;
അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തതയാൽ അവെര

സംഹരിച്ച കളയണേമ.
6 സ്വേമധാദാനേത്താെട ഞാൻ അേങ്ങക്ക്

ഹനനയാഗംകഴിക്കും;
“യേഹാേവ, തിരുനാമം നല്ലത”് എന്നു െചാല്ലി

ഞാൻസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.

* 54. 3 അഹങ്കാരികള് അന്യജാതിക്കാർ † 54. 4 കർത്താവ്
എെന്റ ്രപാണെന താങ്ങുന്നു എെന്റ ്രപാണെന താങ്ങുന്നവേരാടു
കൂടി ഉണ്ട്
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7 കർത്താവ് എെന്ന സകലകഷ്ടത്തിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു;

എെന്റകണ്ണ്എെന്റശ്രതുക്കെളകണ്ട് രസിക്കും.

55
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1ൈദവേമ,എെന്റ ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ;
എെന്റയാചനയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കരുേത.
2എനിക്ക് െചവിതന്ന് ഉത്തരമരുളണേമ;
ശ്രതുവിെന്റ കൂക്കുവിളി നിമിത്തവും ദുഷ്ടെന്റ

പീഢനിമിത്തവും
ഞാൻ എെന്റ സങ്കടത്തിൽ െപാറുതിയില്ലാെത

ഞരങ്ങുന്നു.
3അവർഎെന്റ േമൽനീതിേകട് ചുമത്തുന്നു;
േകാപേത്താെടഎെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നു.
4 എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ

േവദനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
മരണഭീതിയുംഎെന്റ േമൽവീണിരിക്കുന്നു.
5ഭയവും വിറയലുംഎെന്നപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
പരി്രഭമംഎെന്നമൂടിയിരിക്കുന്നു.
6 “്രപാവിെനേപ്പാെല
എനിക്ക് ചിറകുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ!
എന്നാൽ ഞാൻ പറന്നുേപായി

വി്രശമിക്കുമായിരുന്നു” എന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

7അേത,ഞാൻദൂരത്ത്സഞ്ചരിച്ച,്
മരുഭൂമിയിൽപാർക്കുമായിരുന്നു!

േസലാ.
8 ഞാൻ െകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നും

െപരുങ്കാറ്റിൽനിന്നുംബദ്ധെപ്പട്ട്
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ഒരുസേങ്കതത്തിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകുമായിരുന്നു!
9 കർത്താേവ, അവരുെട നാവുകെള നശിപ്പിച്ച്

വികലമാക്കണേമ.
ഞാൻ നഗരത്തിൽ അതി്രകമവും കലഹവും

കണ്ടിരിക്കുന്നു.
10 രാവും പകലും അവർ അതിെന്റ

മതിലുകളിേന്മൽചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു;
നീതിേകടും കഷ്ടവുംഅതിെന്റഅകത്തുണ്ട.്
11ദുഷ്ടതഅതിെന്റനടുവിൽ ഉണ്ട;്
ചതിവും വഞ്ചനയും അതിെന്റ വീഥികെള

വിട്ട മാറുന്നതുമില്ല.
12 എെന്ന നിന്ദിച്ചത് ഒരു ശ്രതുവല്ല;

അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഞാൻ
സഹിക്കുമായിരുന്നു;

എെന്റ േനെര വമ്പ് പറഞ്ഞത് എെന്ന
െവറുക്കുന്നവനല്ല;

അങ്ങെനെയങ്കിൽഞാൻമറഞ്ഞുെകാള്ള മായിരുന്നു.
13 നീേയാ എേന്നാട് സമനായ മനുഷ്യനും എെന്റ

സഖിയും
എെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതനുമായിരുന്നു.
14നാം തമ്മിൽമധുരസമ്പർക്കം െചയ്ത്
പുരുഷാരവുമായി ൈദവാലയത്തിേലക്ക്

േപായിരുന്നേല്ലാ.
15മരണം െപെട്ടന്ന്അവെരപിടിക്കെട്ട;
അവർജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങെട്ട;
ദുഷ്ടത അവരുെട വാസസ്ഥലത്തും അവരുെട

ഉള്ളിലും ഉണ്ട.്
16ഞാൻൈദവെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
യേഹാവഎെന്നരക്ഷിക്കും.
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17ഞാൻൈവകുേന്നരത്തുംകാലത്തുംഉച്ചയ്ക്കും
സങ്കടം േബാധിപ്പിച്ച് കരയും;

കർത്താവ്എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കും.
18 എേന്നാട് എതിർത്തു നിന്നവർ അേനകം

േപരായിരുന്നു. അവർ ആരും എേന്നാട്
അടുക്കാത്തവിധംകർത്താവ്

എെന്റ ്രപാണെന വീെണ്ടടുത്ത്
സമാധാനത്തിലാക്കി;

19 കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
സിംഹാസനസ്ഥനായ ൈദവം എെന്റ
നിലവിളിേകട്ട്അവെര േതാല്പിക്കും.

േസലാ.
അവർക്ക് മാനസാന്തരമില്ല; അവർ ൈദവെത്ത

ഭയെപ്പടുന്നതുമില്ല.
20തേന്നാട് സമാധാനമായിരിക്കുന്നവെര കേയ്യറ്റം

െചയ്ത്
തെന്റസഖ്യതഅവൻലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.
21അവെന്റവായ് െവണ്ണേപാെല മൃദുവായത്;
ഹൃദയത്തിേലായുദ്ധമേ്രത.
അവെന്റവാക്കുകൾഎണ്ണെയക്കാൾമയമുള്ളവ;
എങ്കിലുംഅവഊരിയവാള കൾആയിരുന്നു.
22 നിെന്റ ഭാരം യേഹാവയുെടേമൽ

വച്ച െകാള്ള ക;
അവിടുന്ന് നിെന്നപുലർത്തും;
നീതിമാൻ കുലുങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവിടുന്ന്

ഒരുനാള ംസമ്മതിക്കുകയില്ല.
23 ൈദവേമ, അങ്ങ് അവെര നാശത്തിെന്റ

കുഴിയിേലക്ക് ഇറക്കും;
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െകാലപാതകവും കാപട്യവും ഉള്ളവർ
ആയുസ്സിെന്റ പകുതിേയാളം
ജീവിക്കുകയില്ല;

എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കും.

56
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദൂരസ്ഥന്മാരുെട ഇടയിൽ
മിണ്ടാത്ത ്രപാവ് എന്ന രാഗത്തിൽ, ദാവീദിെന്റ
ഒരു സങ്കീർത്തനം. െഫലിസ്ത്യർ ദാവീദിെന
ഗത്തിൽവച്ച് പിടിച്ചേപ്പാൾ രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
മനുഷ്യർഎെന്നവിഴുങ്ങുവാൻ േപാകുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത െപാരുതി എെന്ന

െഞരുക്കുന്നു.
2 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എെന്ന

േവട്ടയാടുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു;
ഗർവ്വേത്താെട എേന്നാട് െപാരുതുന്നവർ

അേനകരാണേല്ലാ.
3 ഞാൻ ഭയെപ്പടുേമ്പാൾ നാളിൽ അങ്ങയിൽ

ആ്രശയിക്കും.
4 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ അവിടുെത്ത വചനെത്ത

പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
ജഡികമനുഷ്യന് എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ വാൻ

കഴിയും?
5 ഇടവിടാെത അവർ എെന്റ വാക്കുകൾ

വളെച്ചാടിക്കുന്നു;
അവരുെട വിചാരങ്ങെളല്ലാം എെന്റ േനെര

തിന്മയ്ക്കായിട്ടാകുന്നു.
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6അവർകൂട്ടംകൂടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണനായി പതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവർഎെന്റകാലടികെളേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
7നീതിേകടിനാൽഅവർരക്ഷെപടുേമാ?
ൈദവേമ, അങ്ങയുെട േകാപത്തിൽ ജനതകെള

തള്ളിയിടണേമ.
8 എെന്റ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത നടപ്പ കൾ അവിടുന്ന്

എണ്ണന്നു;
എെന്റ കണ്ണ നീർ അങ്ങയുെട തുരുത്തിയിൽ

സൂക്ഷിക്കണേമ;
അത്അങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽഇല്ലേയാ?
9ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന എെന്റ

ശ്രതുക്കൾപിന്തിരിയുന്നു;
ൈദവം എനിക്ക് അനുകൂലെമന്ന് ഞാൻ

അറിയുന്നു.
10ഞാൻൈദവത്തിൽ,അവിടുെത്തവചനത്തിൽ

തെന്നപുകഴും;
ഞാൻ യേഹാവയിൽ അവിടുെത്ത വചനത്തിൽ

്രപശംസിക്കും.
11 ഞാൻ ൈദവത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല.
മനുഷ്യന്എേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ വാൻകഴിയും?
12 ൈദവേമ, അേങ്ങക്കുള്ള േനർച്ചകൾ

കഴിക്കുവാൻഞാൻകടെമ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവിടുേത്തക്ക് സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ

അർപ്പിക്കും.
13ഞാൻൈദവമുമ്പാെക ജീവെന്റ ്രപകാശത്തിൽ

നടേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന്എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നും
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എെന്റ കാലുകെള ഇടർച്ചയിൽനിന്നും
വിടുവിച്ച വേല്ലാ.

57
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണ്ണഗീതം.
െശൗലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഗുഹയിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായകാലത്ത് രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
ഞാൻഅങ്ങെയശരണം ്രപാപിക്കുന്നു;
അേത,ഈആപത്തുകൾഒഴിഞ്ഞുേപാകുംവെര
ഞാൻ അവിടുെത്ത ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം

്രപാപിക്കുന്നു.
2 അത്യ ന്നതനായ ൈദവെത്ത ഞാൻ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എനിക്കുേവണ്ടി സകലവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന

ൈദവെത്തതെന്ന.
3 എെന്ന വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ എെന്ന

നിന്ദിക്കുേമ്പാൾ
കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ൈക നീട്ടി എെന്ന

രക്ഷിക്കും.
േസലാ.

ൈദവം തെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും
അയയ്ക്കുന്നു.

4 ഞാന് സിംഹേത്തേപ്പാെല ആര ്ത്തിേയാെട
വിഴുങ്ങുന്ന ജനങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഇരിക്കുന്നു*;

* 57. 4 ഞാന് സിംഹേത്തേപ്പാെല ആര ്ത്തിേയാെട വിഴുങ്ങുന്ന
ജനങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു എെന്റ ്രപാണൻ സിംഹങ്ങള െട
ഇടയിൽഇരിക്കുന്നു
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അഗ്നിജ്വലിക്കുന്നവരുെട നടുവിൽ ഞാൻ
കിടക്കുന്നു;

പല്ല കൾ കുന്തങ്ങേളാ അസ്്രതങ്ങേളാ, നാവ്
മൂർച്ചയുള്ള വാേളാ ആയിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട ഇടയിൽതെന്ന.

5 ൈദവേമ, അവിടുന്ന് ആകാശത്തിന് മീെത
ഉയർന്നിരിക്കണേമ;

അങ്ങയുെട മഹത്വംസർവ്വഭൂമിയിലും പരക്കെട്ട.
6അവർ എെന്റ കാലടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വല

വിരിച്ച ;
എെന്റമനസ്സ് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവർഎെന്റമുമ്പിൽഒരു കുഴി കുഴിച്ച ;
അതിൽഅവർതെന്നവീണു.

േസലാ.
7എെന്റമനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ,എെന്റമനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻപാടും;ഞാൻകീർത്തനം െചയ്യ ം.
8എൻമനേമ†, ഉണരുക;
വീണയും കിന്നരവുേമ, ഉണരുവിൻ!
ഞാൻതെന്ന ്രപഭാതകാലത്ത് ഉണരും.
9 കർത്താേവ, വംശങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞാൻ

അേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ജനതകള െട മേദ്ധ്യഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനം

െചയ്യ ം.
10അങ്ങയുെട ദയആകാശേത്താളവും
അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം

വലുതല്ലേയാ?.
11 ൈദവേമ, അവിടുന്ന് ആകാശത്തിന് മീെത

ഉയർന്നിരിക്കണേമ;
† 57. 8 മനേമ മഹത്വേമ



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 58:1 cxvi സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 58:7

അവിടുെത്ത മഹത്വം സർവ്വഭൂമിയ്ക്കും
ഉപരിയായി പരക്കെട്ട.

58
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരുസ്വർണ്ണഗീതം.
1അധികാരികേള*, നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി നീതി

്രപസ്താവിക്കുന്നുേവാ?
മനുഷ്യപു്രതന്മാേര, നിങ്ങൾ പരമാർത്ഥമായി

വിധിക്കുന്നുേവാ?
2നിങ്ങൾഹൃദയത്തിൽദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
ഭൂമിയിൽ നിങ്ങള െട ൈകകള െട നിഷ്ഠൂരത

തൂക്കിെക്കാടുക്കുന്നു.
3ദുഷ്ടന്മാർഗർഭംമുതൽ ്രഭഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്നു;
അവർ ജനനംമുതൽ േഭാഷ്ക് പറഞ്ഞ്

െതറ്റിനടക്കുന്നു.
4അവരുെട വിഷംസർപ്പവിഷംേപാെല;
അവർെചവിയടഞ്ഞെപാട്ടയണലിേപാെലയാകുന്നു.
5 എ്രത സാമർത്ഥ്യേത്താെട മകുടി ഊതിയാലും

പാമ്പാട്ടിയുെട
ശബ്ദംഅത് േകൾക്കുകയില്ല.
6 ൈദവേമ, അവരുെട വായിെല പല്ല കൾ

തകർക്കണേമ;
യേഹാേവ, ബാലസിംഹങ്ങള െട അണപ്പല്ല കൾ

തകർത്തുകളയണേമ.
7 ഒഴുകിേപ്പാകുന്ന െവള്ളംേപാെല അവർ

ഉരുകിേപ്പാകെട്ട;
കർത്താവ് തെന്റ അമ്പുകൾ െതാടുക്കുേമ്പാൾ

അവഒടിഞ്ഞുേപായതുേപാെലആകെട്ട.
* 58. 1 അധികാരികേള േദവന്മാേര
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8 അലിഞ്ഞു േപാകുന്ന ഒച്ച േപാെല അവർ
ആകെട്ട;

ഗർഭംഅലസിേപ്പായസ്്രതീയുെട ചാപിള്ളേപാെല
അവർസൂര്യെനകാണാതിരിക്കെട്ട.

9 നിങ്ങള െട കലങ്ങൾക്ക് മുൾതീയുെട
ചൂട് തട്ട ന്നതിനു മുമ്പ് പച്ചയും
െവന്തതുമായെതല്ലാം ഒരുേപാെല
അവിടുന്ന്ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽപാറ്റിക്കളയും.

10നീതിമാൻ ്രപതി്രകിയകണ്ട്ആനന്ദിക്കും;
അവൻ തെന്റ കാലുകൾ ദുഷ്ടന്മാരുെട

രക്തത്തിൽകഴുകും.
11 ആകയാൽ, “നീതിമാന് ്രപതിഫലം ഉണ്ട്

നിശ്ചയം;
ഭൂമിയിൽ ന്യായംവിധിക്കുന്ന ഒരു ൈദവം ഉണ്ട്

നിശ്ചയം”
എന്ന് മനുഷ്യർ പറയും.

59
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണ്ണഗീതം.
അവെന െകാല്ല വാൻ െശൗല ്അയച്ചആള കൾ
വീട് കാത്തിരുന്നകാലത്ത് രചിച്ചത്.
1 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ശ്രതുക്കള െട

ൈകയിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
എനിയ്ക്ക് എതിെര എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നവരിൽ

നിന്ന്എനിക്ക്സംരക്ഷണംനൽകണേമ.
2 നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽനിന്ന്

എെന്ന േമാചിപ്പിച്ച്
രക്തദാഹികള െട പക്കൽനിന്ന് എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ.
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3 ഇതാ, അവർ എെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി
പതിയിരിക്കുന്നു;

യേഹാേവ, ബലവാന്മാർ എെന്റ േനെര കൂട്ടം
കൂടുന്നത്

എെന്റ അതി്രകമം നിമിത്തമല്ല, എെന്റ പാപം
േഹതുവായിട്ട മല്ല.

4 എെന്റ പക്കൽ അകൃത്യം ഇെല്ലങ്കിലും അവർ
എനിെക്കതിെരഓടി ഒരുങ്ങുന്നു;

എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ ഉണർന്ന്
കടാക്ഷിക്കണേമ.

5 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
യി്രസാേയലിെന്റൈദവേമ,

സകലജനതകെളയും സന്ദർശിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന് ഉണരണേമ;

നീതിെകട്ട േ്രദാഹികളിൽ ആേരാടും കൃപ
േതാന്നരുേത.

േസലാ.
6സന്ധ്യാസമയത്ത്അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെല കുരച്ച െകാണ്ട് അവർ

പട്ടണത്തിന് ചുറ്റ ം നടക്കുന്നു.
7അവർഅവരുെട വായ്െകാണ്ട് ശകാരിക്കുന്നു;
വാള കൾഅവരുെടഅധരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്;
“ആര് േകൾക്കും”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
8എങ്കിലുംയേഹാേവ,അവിടുന്ന്അവെര േനാക്കി

ചിരിക്കും;
അവിടുന്ന്സകലജാതികെളയും പരിഹസിക്കും.
9 എെന്റ ബലമായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ

അങ്ങെയകാത്തിരിക്കും;
ൈദവംഎെന്റ േഗാപുരമാകുന്നു.
10 എെന്റ ൈദവം തെന്റ കരുണയിൽ എെന്ന

എതിേരല്ക്കും;
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ഞാൻ എെന്റ ശ്രതുക്കെള കണ്ട് രസിക്കുവാൻ
ൈദവംഇടയാക്കും.

11 അവെര െകാന്നുകളയരുേത; എെന്റ ജനം
മറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന;

ഞങ്ങള െടപരിചയാകുന്നകർത്താേവ,
അങ്ങയുെട ശക്തിെകാണ്ട് അവെര ചിതറിച്ച്

താഴ്ത്തണേമ.
12അവരുെട വായിെല പാപവും അധരങ്ങളിെല

വാക്കുകള ം നിമിത്തം
അവർ അവരുെട അഹങ്കാരത്തിൽ

പിടിക്കെപ്പടെട്ട.
13അവർ പറയുന്ന ശാപവാക്കുകള ം േഭാഷ്ക്കും

നിമിത്തം േകാപേത്താെട അവെര
സംഹരിക്കണേമ;

അവർ ഇല്ലാെതയാകുംവണ്ണം അവെര
സംഹരിച്ച കളയണേമ;

ൈദവംയാേക്കാബിൽ*വാഴുന്നു
എന്ന് ഭൂമിയുെടഅറ്റംവെരഅറിയുമാറാകെട്ട.

േസലാ.
14സന്ധ്യാസമയത്ത്അവർ മടങ്ങിവരുന്നു;
നാെയേപ്പാെലകുരച്ച െകാണ്ട്അവർനഗരത്തിന്

ചുറ്റ ം നടക്കുന്നു.
15 അവർ ആഹാരത്തിനായി അലഞ്ഞു

നടക്കുന്നു;
തൃപ്തിയായിെല്ലങ്കിൽഅവർപിറുപിറുത്തുെകാണ്ട്

†കാത്തിരിക്കുന്നു.
16ഞാൻഅവിടുെത്തബലെത്തക്കുറിച്ച് പാടും;
അതികാലത്ത്ഞാൻഅങ്ങയുെട ദയെയക്കുറിച്ച്

േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.

* 59. 13 യാേക്കാബിൽ യി്രസാേയല ്രാജ്യത്തില് † 59. 15
പിറുപിറുത്തുെകാണ്ട് രാ്രതിമുഴുവനും
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കഷ്ടകാലത്ത് അവിടുന്ന് എെന്റ േഗാപുരവും
അഭയസ്ഥാനവുംആയിരുന്നു.

17 എെന്റ ബലമായുള്ള യേഹാേവ, ഞാൻ
അേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടും;

എെന്റേഗാപുരവുംഎേന്നാട് ദയകാണിക്കുകയും
െചയ്യന്നൈദവത്തിനു തെന്ന.

60
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് സാക്ഷ്യസാരസം
എന്ന രാഗത്തിൽ, അഭ്യസിക്കുവാനുള്ള
ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണ്ണഗീതം. േയാവാബ്
െമെസാെപാത്താമ്യയിെല അരാമ്യേരാടും
േസാബയിെല ആരാമ്യേരാടും യുദ്ധം െചയ്ത്
മടങ്ങിവന്നേശഷം രചിച്ചത.്
1ൈദവേമ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളഞ്ഞ്

ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങെള

യഥാസ്ഥാനത്താക്കണേമ.
2അവിടുന്ന് ഭൂമിെയനടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അത് കുലുങ്ങുകയാൽ അതിെന്റ വിള്ളലുകെള

നന്നാക്കണേമ.
3 അങ്ങ് അങ്ങയുെട ജനെത്ത കാഠിന്യം

അനുഭവിപ്പിച്ച ;
പരി്രഭമത്തിെന്റ വീഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള

കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4സത്യംനിമിത്തം ഉയർേത്തണ്ടതിന്
അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുന്നവര ്ക്ക് ഒരു െകാടി

നല്കിയിരിക്കുന്നു.
േസലാ.

5അേങ്ങക്ക് ്രപിയമുള്ളവർവിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
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അവിടുെത്ത വലൈങ്കെകാണ്ട് രക്ഷിച്ച്
ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.

6 ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
*അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കും;
ഞാൻ െശേഖമിെന വിഭാഗിച്ച് സുേക്കാത്ത്
താഴ്വരഅളക്കും.

7 ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത;് മനെശ്ശയും
എനിക്കുള്ളത;്

എ്രഫയീംഎെന്റശിേരാകവചവുംെയഹൂദാഎെന്റ
െചേങ്കാലുംആകുന്നു.

8 േമാവാബ്എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ളവട്ടക;
ഏേദാമിേന്മൽഞാൻഎെന്റെചരിപ്പ് എറിയും;
ഞാന് െഫലിസ്ത്യേദശെത്ത, ജയിച്ചതുെകാണ്ട്

ജയേഘാഷം െകാള്ളന്നു†!”
9 ഉറപ്പ ള്ള നഗരത്തിേലക്ക് എെന്ന ആര്

െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്ക്എെന്നആര് വഴിനടത്തും?
10 ൈദവേമ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള

തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട

ൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
11 ൈവരിയുെട േനെര ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം

െചയ്യണേമ;
മനുഷ്യെന്റസഹായംവ്യർത്ഥമേല്ലാ.
12ൈദവത്താൽനാം വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും;
കർത്താവ് തെന്ന നമ്മുെട ൈവരികെള

െമതിച്ച കളയും.

* 60. 6 വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധിയിൽ † 60. 8 ഞാന ്
െഫലിസ്ത്യേദശെത്ത, ജയിച്ചതുെകാണ്ട് ജയേഘാഷം െകാള്ളന്നു
െഫലിസ്ത്യേദശേമ,നീഎെന്റനിമിത്തംജയേഘാഷം െകാള്ള ക
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61
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട;
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റനിലവിളി േകൾക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ.
2എെന്റഹൃദയംക്ഷീണിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് അവിടുെത്ത

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും;
എനിക്ക് അത്യ ന്നതമായ പാറയിേലക്ക് എെന്ന

നടത്തണേമ.
3അവിടുന്ന്എനിെക്കാരുസേങ്കതവുംശ്രതുവിെന്റ

േനെര
ഉറപ്പ ള്ളേഗാപുരവുംആയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
4 ഞാൻ അങ്ങയുെട കൂടാരത്തിൽ എേന്നക്കും

വസിക്കും;
അങ്ങയുെട ചിറകിൻ മറവിൽ ഞാൻ ശരണം

്രപാപിക്കും.
േസലാ.

5ൈദവേമ,അവിടുന്ന്എെന്റ േനർച്ചകൾ േകട്ട്,
തിരുനാമെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവരുെട അവകാശം

എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
6 അവിടുന്ന് രാജാവിെന്റ ആയുസ്സിെന

ദീർഘമാക്കും;
അവെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറേയാളം

ഇരിക്കും.
7 അവൻ എേന്നക്കും ൈദവസന്നിധിയിൽ

വസിക്കും;
അവെന പരിപാലിേക്കണ്ടതിന് ദയയും

വിശ്വസ്തതയും കല്പിക്കണേമ,
8 അങ്ങെന ഞാൻ തിരുനാമെത്ത എേന്നക്കും

കീർത്തിക്കുകയും
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എെന്റ േനർച്ചകെള നാൾേതാറും കഴിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

62
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ,
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ ഉള്ളം ൈദവെത്ത േനാക്കി

മൗനമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റരക്ഷൈദവത്തിൽനിന്ന് വരുന്നു.
2 കർത്താവ് തെന്ന എെന്റ പാറയും എെന്റ

രക്ഷയുംആകുന്നു;
എെന്റ േഗാപുരം അവിടുന്ന് തെന്ന; ഞാൻ ഏെറ

കുലുങ്ങുകയില്ല.
3 അവന ് ചാഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന

േവലിയുംേപാെല*
ഒരു മനുഷ്യെന െകാല്ല വാൻ എ്രതേത്താളം

അവെനആ്രകമിക്കും?
4 അവെന്റ ഉന്നത പദവിയിൽനിന്ന് അവെന

തള്ളിയിടുവാനേ്രതഅവർനിരൂപിക്കുന്നത;്
അവർ േഭാഷ്കിൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു; വായ്െകാണ്ടു

അവർഅനു്രഗഹിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഉള്ളംെകാണ്ട്അവർശപിക്കുന്നു.

േസലാ.
5 എെന്റ ഉള്ളേമ, ൈദവെത്ത േനാക്കി

മൗനമായിരിക്കുക;
എെന്റ ്രപത്യാശകർത്താവിൽനിന്ന് വരുന്നു.
6എെന്റ പാറയും എെന്റ രക്ഷയും ൈദവം തെന്ന

ആകുന്നു;

* 62. 3അവന് ചാഞ്ഞമതിലുംആടുന്നേവലിയുംേപാെലനിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ചാഞ്ഞമതിലുംആടുന്ന േവലിയുംേപാെല
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എെന്റ േഗാപുരം കർത്താവ് തെന്ന; ഞാൻ
കുലുങ്ങുകയില്ല.

7 ൈദവം എെന്റ രക്ഷയും, മഹത്വവും, എെന്റ
ബലത്തിെന്റപാറയുംആകുന്നു;

എെന്റരക്ഷാസേങ്കതവും കർത്താവ് തെന്ന.
8 ജനേമ, എല്ലാകാലത്തും ൈദവത്തിൽ

ആ്രശയിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ഹൃദയം അവിടുെത്ത തിരുമുമ്പിൽ

പകരുവിൻ;
ൈദവംനമുക്ക്സേങ്കതമാകുന്നു.

േസലാ.
9 സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസവും േ്രശഷ്ഠജനം

േഭാഷ്കുമേ്രത;
തുലാസിെന്റതട്ടിൽഅവർ െപാങ്ങിേപ്പാകും;
അവർഒരു ശ്വാസേത്തക്കാൾലഘുവാകുന്നു.
10 പീഡനത്തിൽ ആ്രശയിക്കരുത;് കവർച്ചയിൽ

മയങ്ങിേപ്പാകരുത;്
സമ്പത്ത്വർദ്ധിച്ചാൽഅതിൽമനസ്സ് െവക്കരുത;്
11 “ശക്തി ൈദവത്തിനുള്ളത”് എന്ന് ൈദവം

ഒരിക്കൽഅരുളിെച്ചയ്തു,
ഞാൻരണ്ടു്രപാവശ്യം േകട്ട മിരിക്കുന്നു.
12കർത്താേവ, ദയയുംഅേങ്ങക്കുള്ളതാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ

്രപവൃത്തിക്കുതക്കവണ്ണംപകരം നല്കുന്നു.

63
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം; ദാവീദ്
െയഹൂദാമരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നകാലത്ത്
എഴുതിയത.്
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1ൈദവേമ,അങ്ങ്എെന്റൈദവം;അതികാലത്ത്
ഞാൻഅങ്ങെയഅേന്വഷിക്കും;

െവള്ളമില്ലാെത ഉണങ്ങി വരണ്ട േദശത്ത് എെന്റ
ഉള്ളംഅേങ്ങയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്നു;

എെന്റ േദഹംഅേങ്ങയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു.
2 അങ്ങെന അവിടുെത്ത ബലവും മഹത്വവും

കാണുവാൻ
ഞാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ അേങ്ങയ്ക്കായി

കാത്തിരിക്കുന്നു.
3അവിടുെത്തദയജീവെനക്കാൾനല്ലതാകുന്നു;
എെന്റഅധരങ്ങൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
4 എെന്റ ജീവകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങെന

അവിടുെത്തവാഴ്ത്തും;
തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ ൈകകെള

മലർത്തും.
5എെന്റകിടക്കയിൽഅങ്ങെയഓർക്കുകയും
രാ്രതിയാമങ്ങളിൽ അവിടുെത്ത ധ്യാനിക്കുകയും

െചയ്യ േമ്പാൾ
6 എെന്റ ്രപാണന് മജ്ജയും േമദസ്സ ംെകാണ്ട്

എന്നേപാെലതൃപ്തിവരുന്നു;
എെന്റ വായ് സേന്താഷമുള്ള അധരങ്ങളാൽ

അങ്ങെയസ്തുതിക്കുന്നു.
7അവിടുന്ന്എനിക്ക്സഹായമായിത്തീർന്നുവേല്ലാ;
തിരുച്ചിറകിൻ നിഴലിൽ ഞാൻ

േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.
8എെന്റഉള്ളംഅങ്ങേയാട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നതാങ്ങുന്നു.
9 എന്നാൽ എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നവർ
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ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകും.

10അവെരവാളിെന്റശക്തിക്ക്ഏല്പിക്കും;
കുറുനരികൾക്ക്അവർഇരയായിത്തീരും.
11എന്നാൽരാജാവ്ൈദവത്തിൽസേന്താഷിക്കും;
ൈദവനാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യന്നവെനല്ലാം

്രപശംസിക്കെപ്പടും;
എങ്കിലും േഭാഷ്ക് പറയുന്നവരുെട വായ്

അടഞ്ഞുേപാകും.

64
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റസങ്കടത്തിൽഞാൻകഴിക്കുന്ന

അേപക്ഷേകൾക്കണേമ;
ശ്രതുഭയത്തിൽനിന്ന് എെന്റ ജീവെന

പാലിക്കണേമ;
2ദുഷ്കർമ്മികള െട ഗൂഢാേലാചനയിലും
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിലും

ഞാൻ അകെപ്പടാെത എെന്ന
മറച്ച െകാള്ളണേമ.

3 അവർ അവരുെട നാവിെന വാൾേപാെല
മൂർച്ചയാക്കുന്നു;

നിഷ്കളങ്കെന ഒളിച്ചിരുന്ന്എേയ്യണ്ടതിന്
4 അവർ ൈകപ്പള്ള വാക്കായ അസ്്രതം

െതാടുക്കുകയും
ശങ്കിക്കാെത െപെട്ടന്ന് അവെന

എയ്തുകളയുകയും െചയ്യന്നു.
5തിന്മയായ കാര്യത്തിൽ അവർ അവെരത്തെന്ന

ഉറപ്പിക്കുന്നു;
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ഒളിച്ച് െകണിവയ്ക്കുവാൻ തമ്മിൽ
ആേലാചിക്കുന്നു;

“നെമ്മആര് കാണും*”എന്ന്അവർപറയുന്നു.
6അവർ േ്രദാഹസൂ്രതങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കുന്നു;
നാം ഒരു സൂക്ഷ്മസൂ്രതം കണ്ടുപിടിച്ച എന്ന്

പറയുന്നു;
മനുഷ്യെന്റ അന്തരംഗവും ഹൃദയവും അഗാധം

തെന്ന.
7എന്നാൽൈദവംഅവെരഎയ്യ ം;
അമ്പ്െകാണ്ട്അവർ െപട്ടന്ന് മുറിേവല്ക്കും.
8 അങ്ങെന സ്വന്തനാവ് അവർക്ക്

വിേരാധമായിരിക്കുകയാൽ
അവർഇടറി വീഴുവാൻഇടയാകും;
അവെര കാണുന്നവെരല്ലാം പരിഹാസേത്താെട

തലകുലുക്കുന്നു.
9 അങ്ങെന സകലമനുഷ്യരും ഭയെപ്പട്ട്

ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി
്രപസ്താവിക്കും;

ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റി അവർ
ചിന്തിക്കും.

10 നീതിമാൻ യേഹാവയിൽ ആനന്ദിച്ച്
അവിടുെത്തശരണമാക്കും;

ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും
്രപശംസിക്കെപ്പടും.

65
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഒരു സങ്കീർത്തനം;
ദാവീദിെന്റ ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, സീേയാനിൽ അങ്ങെയ

സ്തുതിക്കുന്നത് േയാഗ്യം തെന്ന;
* 64. 5 നെമ്മആര് കാണുംഅവെരആര് കാണും എന്ന്അവര ്
പറയുന്നു
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അേങ്ങക്കുതെന്നേനർച്ചകഴിക്കുന്നു.
2 ്രപാർത്ഥനേകൾക്കുന്നൈദവേമ,
സകലജഡവും തിരുസന്നിധിയിേലക്ക് വരുന്നു.
3 എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ എെന്റ േനെര

്രപബലമായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം

വരുത്തും.
4 തിരു്രപാകാരങ്ങളിൽ വസിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങ്

തിരെഞ്ഞടുത്ത് അടുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
ഭാഗ്യവാൻ;

ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരമായ
ആലയത്തിെലനന്മെകാണ്ട് തൃപ്തരാകും.

5 ഭൂമിയുെട അറുതികൾക്കും ദൂരത്തുള്ള
സമു്രദത്തിനും

ആ്രശയമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള െട രക്ഷയായ
ൈദവേമ,

അവിടുന്ന് ഭയങ്കരകാര്യങ്ങളാൽ നീതിേയാെട
ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു.

6ൈദവം ബലം അരയ്ക്ക് െകട്ടിെക്കാണ്ട് തെന്റ
ശക്തിയാൽപർവ്വതങ്ങെള ഉറപ്പിക്കുന്നു.

7 ൈദവം സമു്രദങ്ങള െട മുഴക്കവും
തിരമാലകള െട േകാപവും

ജനതകള െടകലഹവും ശമിപ്പിക്കുന്നു.
8ഭൂസീമാവാസികള ംഅവിടുെത്തഅടയാളങ്ങൾ

നിമിത്തം ഭയെപ്പടുന്നു;
ഉദയത്തിെന്റയും അസ്തമയത്തിെന്റയും

ദിക്കുകെളഅവിടുന്ന് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുമാറാക്കുന്നു.
9 അവിടുന്ന് ഭൂമിെയ സന്ദർശിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു;

അങ്ങ് അതിെന അത്യന്തം
പുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നു;
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ൈദവത്തിെന്റ നദിയിൽ െവള്ളം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;

ഇങ്ങെന അവിടുന്ന് ഭൂമിെയ ഒരുക്കി അവർക്ക്
ധാന്യം െകാടുക്കുന്നു.

10 അവിടുന്ന് അതിെന്റ ഉഴവുചാലുകെള
നനയ്ക്കുന്നു;

അവിടുന്ന്അതിെന്റകട്ട ഉടച്ച് നിരത്തുന്നു;
മഴയാൽഅവിടുന്ന്അതിെനകുതിർക്കുന്നു;
അതിെല മുളെയഅവിടുന്ന്അനു്രഗഹിക്കുന്നു.
11 അങ്ങ് സംവത്സരെത്ത അങ്ങയുെട

നന്മെകാണ്ട്അലങ്കരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട പാതകൾപുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു.
12മരുഭൂമിയിെലപുല്പ റങ്ങൾപുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു;
കുന്നുകൾഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു.
13 േമച്ചല്പ റങ്ങൾ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾെകാണ്ട്

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
താഴ്വരകൾധാന്യംെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവആർക്കുകയും പാടുകയും െചയ്യന്നു.

66
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഒരു ഗീതം; ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1സർവ്വഭൂമിയും,ൈദവെത്തആേഘാഷിക്കെട്ട;
2ൈദവനാമത്തിെന്റ മഹത്വം കീർത്തിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്തസ്തുതി മഹത്വപൂർണമാക്കുവിൻ.
3 “അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾഎ്രത ഭയങ്കരം;
അങ്ങയുെട ശക്തിയുെട വലിപ്പത്താൽ

ശ്രതുക്കൾഅേങ്ങക്ക്കീഴടങ്ങും;
4സർവ്വഭൂമിയുംഅങ്ങെയനമസ്കരിച്ച് പാടും;
അവർ തിരുനാമത്തിന് കീർത്തനം പാടും”

എന്നിങ്ങെനൈദവേത്താട് പറയുവിൻ.
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േസലാ.
5വന്ന്ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെളേനാക്കുവിൻ;
ൈദവം മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാടുള്ള തെന്റ

്രപവൃത്തിയിൽ ഭയങ്കരൻ.
6കർത്താവ്സമു്രദെത്തഉണങ്ങിയനിലമാക്കി;
അവർകാൽനടയായി നദി കടന്നുേപായി;
അവിെട നാം കർത്താവിൽസേന്താഷിച്ച .
7ൈദവംതെന്റശക്തിയാൽഎേന്നക്കും വാഴുന്നു;
അവിടുെത്തകണ്ണ് ജനതകെള േനാക്കുന്നു;
മത്സരക്കാർസ്വയം ഉയർത്തരുേത.

േസലാ.
8വംശങ്ങേള,നമ്മുെടൈദവെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ;
കർത്താവിെന്റ സ്തുതി ഉച്ചത്തിൽ

േകൾപ്പിക്കുവിൻ.
9അവിടുന്ന് നെമ്മജീവേനാെടകാക്കുന്നു;
നമ്മുെട കാലടികൾ വഴുതുവാൻ

സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.
10 ൈദവേമ, അങ്ങ് ഞങ്ങെള

പരിേശാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളി ഊതിക്കഴിക്കും േപാെല അങ്ങ് ഞങ്ങെള

ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
11അങ്ങ്ഞങ്ങെളവലയിൽഅകെപ്പടുത്തി;
ഞങ്ങള െട മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം

വച്ചിരിക്കുന്നു.
12അങ്ങ് മനുഷ്യെര ഞങ്ങള െട തലേമൽ കയറി

ഓടിക്കുമാറാക്കി;
ഞങ്ങൾ തീയിലും െവള്ളത്തിലും കൂടി

കടേക്കണ്ടിവന്നു;
എങ്കിലും അങ്ങ് ഞങ്ങെള സമൃദ്ധിയിേലക്കു

െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
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13 ഞാൻ േഹാമയാഗങ്ങള മായി അങ്ങയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് വരും;

അേങ്ങക്കുള്ള എെന്റ േനർച്ചകെള ഞാൻ
കഴിക്കും.

14ഞാൻകഷ്ടത്തിൽആയിരുന്നേപ്പാൾ
അവ എെന്റ അധരങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ച , എെന്റ

വായാൽ േനർന്നു.
15 ഞാൻ ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെട

സൗരഭ്യവാസനേയാടു കൂടി
തടിച്ച മൃഗങ്ങെള അേങ്ങക്ക് േഹാമയാഗം

കഴിക്കും;
ഞാൻ കാളകെളയും േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെരയും

അർപ്പിക്കും.
േസലാ.

16സകലഭക്തന്മാരുേമ,വന്ന് േകൾക്കുവിൻ;
അവൻ എെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടി െചയ്തത് ഞാൻ

വിവരിക്കാം.
17ഞാൻഎെന്റഅധരം െകാണ്ട് കർത്താവിേനാട്

നിലവിളിച്ച ;
എെന്റ നാവിേന്മൽ അവിടുെത്ത പുകഴ്ച

ഉണ്ടായിരുന്നു.
18 ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം

കരുതിയിരുന്നുെവങ്കിൽ
കർത്താവ് േകൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
19എന്നാൽൈദവം േകട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാർത്ഥനാശബ്ദം ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;
20എെന്റ ്രപാർത്ഥനതള്ളിക്കളയാെതയും
തെന്റ ദയ എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയാെതയും

ഇരിക്കുന്നൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
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67
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട; ഒരു
സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം നമ്മേളാട് കൃപ െചയ്ത് നമ്മെള

അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട;
കർത്താവ് തെന്റ മുഖം നമ്മുെടേമൽ

്രപകാശിപ്പിക്കുമാറാകെട്ട.
േസലാ.

2അങ്ങയുെട വഴി ഭൂമിയിലും അവിടുെത്ത രക്ഷ
സകലജനതകള െടഇടയിലും

അറിേയണ്ടതിന് തെന്ന.
3ൈദവേമ,ജനതകൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും;
സകലജനതകള ംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
4ജനതകൾസേന്താഷിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
അവിടുന്ന് വംശങ്ങെള േനേരാെട വിധിച്ച്
ഭൂമിയിെലജനതകെള ഭരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

േസലാ.
5ൈദവേമജനതകൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും;
സകലജനതകള ംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
6ഭൂമിഅതിെന്റഅനുഭവംതന്നിരിക്കുന്നു;
ൈദവം, നമ്മുെട ൈദവം തെന്ന, നെമ്മ

അനു്രഗഹിക്കും.
7ൈദവംനെമ്മഅനു്രഗഹിക്കും;
ഭൂമിയുെട അറുതികൾ എല്ലാം കർത്താവിെന

ഭയെപ്പടും.

68
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ അങ്ങയുെട

ശ്രതുക്കൾചിതറിേപ്പാകുന്നു;
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അവിടുെത്ത െവറുക്കുന്നവരും തിരുമുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാകുന്നു.

2 പുക പാറിേപ്പാകുന്നതുേപാെല അവിടുന്ന്
അവെരപാറിക്കുന്നു;

തീയിൽ െമഴുക് ഉരുകുന്നതുേപാെല ദുഷ്ടന്മാർ
ൈദവസന്നിധിയിൽനശിക്കുന്നു.

3 എങ്കിലും നീതിമാന്മാർ സേന്താഷിച്ച്
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിക്കും;

അേത,അവർസേന്താഷേത്താെടആനന്ദിക്കും.
4 ൈദവത്തിന് പാടുവിൻ, തിരുനാമത്തിന്

സ്തുതിപാടുവിൻ;
മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി മുകളിേലക്ക് കയറി

വരുന്നവന് വഴി നിരത്തുവിൻ*;
യാഹ് എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം;

തിരുമുമ്പിൽ ഉല്ലസിക്കുവിൻ.
5ൈദവംതെന്റവിശുദ്ധനിവാസത്തിൽ
അനാഥന്മാർക്ക് പിതാവും വിധവമാർക്ക്

സഹായകനും†ആകുന്നു.
6 ൈദവം ഏകാകികെള കുടുംബത്തിൽ

വസിക്കുമാറാക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് ബദ്ധന്മാെര വിടുവിച്ച്

സൗഭാഗ്യത്തിലാക്കുന്നു;
എന്നാൽമത്സരികൾവരണ്ടേദശത്ത് വസിക്കും.
7 ൈദവേമ, അങ്ങ് അങ്ങയുെട ജനത്തിന്

മുമ്പായി പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിയിൽക്കൂടിഎഴുെന്നള്ളിയേപ്പാൾ -

േസലാ -
* 68. 4 മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി മുകളിേലക്ക് കയറി വരുന്നവന് വഴി
നിരത്തുവിൻ അവന് ഉയരുകയും േമഘത്തില് കൂെട വരികയും
െചയ്യന്നു † 68. 5 സഹായകനും ന്യായപാലകനും
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8ഭൂമികുലുങ്ങി,ആകാശംൈദവസന്നിധിയിൽമഴ
െചാരിഞ്ഞു.

ഈ സീനായി, യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പിൽകുലുങ്ങിേപ്പായി.

9ൈദവേമ,അവിടുന്ന് ധാരാളം മഴ െപയ്യിച്ച്
ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന അങ്ങയുെട അവകാശെത്ത

തണുപ്പിച്ച .
10 അങ്ങയുെട ജനമായ ആട്ടിൻകൂട്ടം അതിൽ

വസിച്ച ;
ൈദവേമ,അങ്ങയുെട ദയയാൽഅവിടുന്ന് അത്

എളിയവർക്കുേവണ്ടി ഒരുക്കിവച്ച .
11കർത്താവ്ആജ്ഞെകാടുക്കുന്നു;
അത് വിളംബരം െചയ്യന്നവർ വലിേയാരു

കൂട്ടമാകുന്നു.
12ൈസന്യങ്ങള െട രാജാക്കന്മാർഓടുന്നു,അെത

അവർഓടുന്നു;
വീട്ടിൽപാർക്കുന്നവൾകവർച്ചപങ്കിടുന്നു.
13നിങ്ങൾെതാഴുത്തുകള െടഇടയിൽകിടന്നാലും
്രപാവിെന്റ ചിറക് െവള്ളിെകാണ്ടും അതിെന്റ

തൂവലുകൾെപാന്നുെകാണ്ടും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെലആകുന്നു‡.
14 സർവ്വശക്തൻ അവിെട രാജാക്കന്മാെര

ചിതറിച്ചേപ്പാൾ
സല്േമാനിൽഹിമം െപയ്യ കയായിരുന്നു.
15 ബാശാൻപർവ്വതം ൈദവത്തിെന്റ

പർവ്വതമാകുന്നു.
‡ 68. 13 നിങ്ങൾ െതാഴുത്തുകള െട ഇടയിൽ കിടന്നാലും
്രപാവിെന്റ ചിറക് െവള്ളിെകാണ്ടും അതിെന്റ തൂവലുകൾ
െപാന്നുെകാണ്ടും െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു
െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ട സാധനങ്ങള് സ്്രതീകള െട ഇടയില ്
വിഭാഗിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം. ്രപാവ് യി്രസാേയലിെന്റ
ചിഹ്നമാണ് .
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ബാശാൻപർവ്വതം െകാടുമുടികേളറിയ
പർവ്വതമാകുന്നു.

16െകാടുമുടികേളറിയപർവ്വതങ്ങേള,
ൈദവംവസിക്കുവാൻഇച്ഛിക്കുന്നപർവ്വതെത്ത
നിങ്ങൾസ്പർദ്ധിച്ച േനാക്കുന്നത്എന്ത?്
യേഹാവഅതിൽഎേന്നക്കും വസിക്കും.
17 ൈദവത്തിെന്റ രഥങ്ങൾ ആയിരമായിരവും

േകാടി േകാടിയുമാകുന്നു;
കർത്താവ്അവരുെട ഇടയിൽ,
സീനായി പര് വ്വതത്തിെല, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ

തെന്നഉണ്ട.് §
18അവിടുന്ന് ഉയരത്തിേലക്കു കയറി,ബദ്ധന്മാെര

പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി;
യാഹ്എന്നൈദവംഅവിെട വസിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ്മനുഷ്യേരാട,്മത്സരികേളാടുതെന്ന,കാഴ്ച

വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
19നമ്മുെട രക്ഷയാകുന്നൈദവമായി,
നാൾേതാറും നമ്മുെട ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന

കർത്താവ് വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
േസലാ.

20 നമ്മുെട ൈദവം നമുക്ക് രക്ഷയുെട ൈദവം
ആകുന്നു;

മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുേപാക്കുകൾ
കർത്താവായയേഹാവയ്ക്കുള്ളവതെന്ന.

21അേത,ൈദവംതെന്റശ്രതുക്കള െടതലയും
തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ നടക്കുന്നവെന്റ

േരാമാവൃതമായ ശിരസ്സ ം
തകർത്തുകളയും.

§ 68. 17 സീനായി പര ്വ്വതത്തിെല, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തെന്ന
ഉണ്ട്. യേഹാവ അവരുെട ഇടയില ് ഉണ്ട,് സീനായി പര ്വ്വതം
വിശുദ്ധമാകുന്നു
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22 നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട രക്തത്തിൽ കാൽ
മുേക്കണ്ടതിനും

അവരുെട മാംസത്തിൽ നിെന്റ നായ്ക്കള െട
നാവിന് ഓഹരി കിേട്ടണ്ടതിനും

23 ഞാൻ അവെര ബാശാനിൽനിന്ന്
മടക്കിവരുത്തും;

സമു്രദത്തിെന്റ ആഴങ്ങളിൽനിന്ന് അവെര
മടക്കിവരുത്തും.

24ൈദവേമ,അവർഅവിടുെത്തഎഴുെന്നള്ളത്ത്
കണ്ടു;

എെന്റ ൈദവവും രാജാവുമായവെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കുള്ള
എഴുെന്നള്ളത്തുതേന്ന.

25 സംഗീതക്കാർ മുമ്പിൽ നടന്നു; വീണക്കാർ
പിമ്പിൽനടന്നു;

തപ്പ െകാട്ട ന്നകന്യകമാർഇരുപുറവും നടന്നു.
26യി്രസാേയലിെന്റ ഉറവിൽനിന്നുള്ളഏവരുേമ,
സഭാേയാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ

ൈദവെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ.
27 അവിെട അവരുെട നായകനായ ഇളയ

െബന്യാമീനും
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരുംഅവരുെടസംഘവും
െസബൂലൂൻ്രപഭുക്കന്മാരുംനഫ്താലി്രപഭുക്കന്മാരും

ഉണ്ട.്
28ൈദവേമനിെന്റബലംകല്പിക്ക*;
ൈദവേമ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി

്രപവർത്തിച്ചതിെനസ്ഥിരെപ്പടുത്തണേമ.
29 െയരൂശേലമിലുള്ള അങ്ങയുെട മന്ദിരം

നിമിത്തം
രാജാക്കന്മാർനിനക്ക് കാഴ്ച െകാണ്ടുവരും.
* 68. 28 ൈദവേമനിെന്റബലംകല്പിക്കനിെന്റബലംകാണിക്കുക
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30ഞാങ്ങണയുെടഇടയിെല ദുഷ്ടജന്തുവിെനയും
ജനതകൾ െവള്ളിക്കൂമ്പാരങ്ങേളാടുകൂടി വന്ന്

കീഴടങ്ങുംവെര
അവരുെടകാളക്കൂട്ടെത്തയുംപശുക്കിടാക്കെളയും

ശാസിക്കണേമ;
യുദ്ധതല്പരന്മാരായജനതകെളചിതറിക്കണേമ.
31ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് മഹത്തുക്കൾവരും;
കൂശ് േവഗത്തിൽ തെന്റ ൈകകെള

ൈദവത്തിങ്കേലക്ക് നീട്ട ം.
32 ഭൂമിയിെല രാജ്യങ്ങെള, ൈദവത്തിന്

പാട്ട പാടുവിൻ;
കർത്താവിന് കീർത്തനം െചയ്യ വിൻ.

േസലാ.
33 പുരാതനമായ സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗങ്ങളിൽ

വാഹനേമറുന്നവന് പാടുവിൻ!
ഇതാ,കർത്താവ് തെന്റശബ്ദെത്ത,
ബലേമറിയശബ്ദെത്തേകൾപ്പിക്കുന്നു.
34ൈദവത്തിെന്റശക്തിഅംഗീകരിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്ത മഹിമ യി്രസാേയലിേന്മലും

അവിടുെത്ത ബലം േമഘങ്ങളിലും
വിളങ്ങുന്നു.

35 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
നിന്ന് അവിടുന്ന് ഭയങ്കരനായി
േശാഭിക്കുന്നു;

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം തെന്റ ജനത്തിന്
ശക്തിയുംബലവും െകാടുക്കുന്നു.

ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

69
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് സാരസരാഗത്തിൽ;
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
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1ൈദവേമ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
െവള്ളംഎെന്റകഴുേത്താളം*എത്തിയിരിക്കുന്നു.
2 ഞാൻ നിലയില്ലാത്ത ആഴമുള്ള േചറ്റിൽ

താഴുന്നു;
ആഴമുള്ളെവള്ളത്തിൽഞാൻമുങ്ങിേപ്പാകുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾഎെന്റമീെതകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
3 എെന്റ നിലവിളിെകാണ്ട് ഞാൻ

തളർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റെതാണ്ടവരണ്ടിരിക്കുന്നു;
ൈദവെത്ത കാത്തിരുന്ന് എെന്റ കണ്ണ്

മങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
4 കാരണംകൂടാെത എെന്ന െവറുക്കുന്നവർ

എെന്റ തലയിെല േരാമങ്ങേളക്കാള ം
അധികമാകുന്നു;

വൃഥാ എെന്റ ശ്രതുക്കളായി എെന്ന
സംഹരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ
െപരുകിയിരിക്കുന്നു;

ഞാൻ േമാഷ്ടിക്കാത്തത് തിരിെക
െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു.

5 ൈദവേമ, അവിടുന്ന് എെന്റ േഭാഷത്തം
അറിയുന്നു;

എെന്റ അകൃത്യങ്ങൾ അേങ്ങക്ക്
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല.

6ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയായകർത്താേവ,
അങ്ങയിൽ ്രപത്യാശ വയ്ക്കുന്നവർ എെന്റ

നിമിത്തംലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, അവിടുെത്ത

അേന്വഷിക്കുന്നവർ എെന്റ നിമിത്തം
നാണിച്ച േപാകരുേത.

* 69. 1 കഴുേത്താളം ്രപാണേനാളം
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7 അവിടുെത്ത നാമംനിമിത്തം ഞാൻ നിന്ദ
സഹിച്ച ;

ലജ്ജഎെന്റമുഖെത്തമൂടിയിരിക്കുന്നു.
8എെന്റസേഹാദരന്മാർക്ക്ഞാൻപരേദശിയും
എെന്റ അമ്മയുെട മക്കൾക്ക് അന്യനും ആയി

തീർന്നിരിക്കുന്നു.
9 അങ്ങയുെട ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള എരിവ്

എെന്നതിന്നുകളഞ്ഞു;
അങ്ങെയ നിന്ദിക്കുന്നവരുെട നിന്ദ എെന്റ േമൽ

വീണിരിക്കുന്നു.
10 ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന കരച്ചിലലും

ഉപവാസത്താലും താഴ്മയുള്ളവനാക്കി†.
അതുംഎനിക്ക് നിന്ദയായി തീർന്നു;
11ഞാൻചണവസ്്രതംഎെന്റഉടുപ്പാക്കി;
ഞാൻഅവർക്ക് പഴെഞ്ചാല്ലായിതീർന്നു.
12 പട്ടണവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നവർ

എെന്നക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു;
ഞാൻമദ്യപന്മാരുെട പാട്ടായിരിക്കുന്നു.
13 ഞാേനാ യേഹാേവ, ്രപസാദകാലത്ത്

അങ്ങേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
ൈദവേമ,അങ്ങയുെട ദയയുെടബഹുത്വത്താൽ,
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയാൽ തെന്ന, എെന്ന

രക്ഷിച്ച് ഉത്തരമരുളണേമ.
14 േചറ്റിൽനിന്ന് എെന്ന കയറ്റണേമ; ഞാൻ

താണുേപാകരുേത;
എെന്ന െവറുക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽനിന്നും

ആഴമുള്ള െവള്ളത്തിൽനിന്നും എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ.

† 69. 10 ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന കരച്ചിലലും ഉപവാസത്താലും
താഴ്മയുള്ളവനാക്കി ഞാൻ ഉപവാസത്താല് എേന്നത്തെന്ന
താഴ്ത്തി
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15ജല്രപവാഹംഎെന്റമീെതകവിയരുേത;
ആഴംഎെന്നവിഴുങ്ങരുേത;
കുഴിയിൽഞാൻഅടയ്ക്കെപ്പട്ട േപാകരുെത.
16യേഹാേവ,എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
അങ്ങയുെട ദയനല്ലതേല്ലാ;
അങ്ങയുെട കരുണയുെട ബഹുത്വ്രപകാരം

എന്നിേലക്ക് തിരിയണേമ;
17അടിയന് തിരുമുഖം മറയ്ക്കരുേത;
ഞാൻ കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാൽ േവഗത്തിൽ

എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
18 എെന്റ ്രപാണേനാട് അടുത്തുവന്ന് അതിെന

വീണ്ടുെകാള്ളണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിമിത്തം എെന്ന

വീെണ്ടടുക്കണേമ.
19 എെന്റ നിന്ദയും ലജ്ജയും അപമാനവും

അവിടുന്ന്അറിയുന്നു;
എെന്റ ൈവരികൾ എല്ലാവരും അവിടുെത്ത

ദൃഷ്ടിയിൽഇരിക്കുന്നു.
20നിന്ദഎെന്റഹൃദയെത്തതകർത്തു,
ഞാൻഏറ്റവും വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
ആർെക്കങ്കിലും സഹതാപം േതാന്നുേമാ എന്ന്

ഞാൻ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആർക്കും
േതാന്നിയില്ല;

ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരുേണ്ടാ എന്നും
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു; ആെരയും
കണ്ടില്ലതാനും.

21അവർഎനിക്ക് തിന്നുവാൻൈകപ്പ് തന്നു;
എെന്റ ദാഹത്തിന് അവർ എനിക്ക് െചാറുക്ക

കുടിക്കുവാൻതന്നു.
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22 അവരുെട സമ്പത്ത് അവരുെട മുമ്പിൽ
െകണിയായും‡

അവർ സമാധാനേത്താടിരിക്കുേമ്പാൾ
കുടുക്കായും തീരെട്ട.

23 അവരുെട കണ്ണ് കാണാതവണ്ണം
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട;

അവരുെടഅരഎേപ്പാഴും വിറയ്ക്കുമാറാകെട്ട.
24 അവിടുെത്ത േ്രകാധം അവരുെട േമൽ

പകരണേമ;
അവിടുെത്ത ഉ്രഗേകാപം അവെര

പിടിക്കുമാറാകെട്ട.
25അവരുെട വാസസ്ഥലംശൂന്യമായിേപ്പാകെട്ട;
അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ആരും

പാർക്കാതിരിക്കെട്ട.
26 അങ്ങ് ദണ്ഡിപ്പിച്ചവെന അവർ വീണ്ടും

ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മുറിേവല്പിച്ചവരുെട േവദന അവർ

വിവരിക്കുന്നു.
27അവരുെടഅകൃത്യേത്താട്അകൃത്യംകൂട്ടണേമ;
അങ്ങയുെട നീതിഅവർ ്രപാപിക്കരുേത.
28 ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് അവെര

മായിച്ച കളയണേമ;
നീതിമാന്മാേരാടുകൂടിഅവെരഎഴുതരുേത.
29ഞാേനാഎളിയവനും ദുഃഖിതനുംആകുന്നു;
ൈദവേമ, അങ്ങയുെട രക്ഷ എെന്ന

ഉയർത്തുമാറാകെട്ട.
30 ഞാൻ പാേട്ടാെട ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത

സ്തുതിക്കും;
‡ 69. 22 അവരുെട സമ്പത്ത് അവരുെട മുമ്പിൽ െകണിയായും
അവര് യാഗത്തിന് േശഷം ഭക്ഷിച്ച വസ്തുക്കള ് അവരുെട
സുഹൃത്തുക്കള ്ക്ക് െകണിയായും



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 69:31 cxlii സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 70:2

സ്േതാ്രതേത്താെട അവിടുെത്ത
മഹത്വെപ്പടുത്തും.

31അത്യേഹാവയ്ക്ക് കാളെയക്കാള ം
െകാമ്പും കുളമ്പും ഉള്ള മൂരിെയക്കാള ം

്രപസാദകരമാകും.
32സൗമ്യതയുള്ളവർഅത് കണ്ട്സേന്താഷിക്കും;
ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നവേര, നിങ്ങള െട

ഹൃദയം ജീവിക്കെട്ട.
33 യേഹാവ ദരി്രദന്മാരുെട ്രപാർത്ഥന

േകൾക്കുന്നു;
തെന്റബദ്ധന്മാെരനിന്ദിക്കുന്നതുമില്ല;
34ആകാശവും ഭൂമിയുംസമു്രദങ്ങള ം
അവയിൽ ചരിക്കുന്ന സകലവും അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കെട്ട.
35 ൈദവം സീേയാെന രക്ഷിക്കും; കർത്താവ്

െയഹൂദാനഗരങ്ങെളപണിയും;
അവർ അവിെട പാർത്ത് അതിെന

ൈകവശമാക്കും.
36അവിടുെത്ത ദാസന്മാരുെട സന്തതി അതിെന

അവകാശമാക്കും;
അവിടുെത്ത നാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ

അതിൽവസിക്കും.

70
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു ജ്ഞാപക
സങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്നവിടുവിക്കുവാൻ,
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കുവാൻ േവഗം

വരണേമ.
2 എനിക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ

േനാക്കുന്നവർലജ്ജിച്ച് ്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
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എെന്റ അനർത്ഥത്തിൽ സേന്താഷിക്കുന്നവർ
പിന്തിരിഞ്ഞ്അപമാനംഏല്ക്കെട്ട.

3 “നന്നായി നന്നായി” എന്നു പറയുന്നവർ
അവരുെട ലജ്ജ നിമിത്തം പിന്തിരിഞ്ഞു
േപാകെട്ട.

4 അങ്ങെയ അേന്വഷിക്കുന്ന സകലരും
അങ്ങയിൽആനന്ദിച്ച സേന്താഷിക്കെട്ട;

അവിടുെത്ത രക്ഷെയ ്രപിയെപ്പടുന്നവർ: “ൈദവം
മഹത്വമുള്ളവൻ”എന്ന്എേപ്പാഴും പറയെട്ട.

5ഞാൻഎളിയവനും ദരി്രദനുംആകുന്നു;
ൈദവേമ,എെന്റഅടുക്കൽേവഗംവരണേമ;
അങ്ങ് തെന്ന എെന്റ സഹായവും എെന്ന

വിടുവിക്കുന്നവനുംആകുന്നു;
യേഹാേവ,താമസിക്കരുേത.

71
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നു;
ഞാൻഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
2 അങ്ങയുെട നീതിനിമിത്തം എെന്ന ഉദ്ധരിച്ച്

വിടുവിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട െചവി എന്നിേലക്ക് ചായിച്ച് എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ.
3 ഞാൻ എേപ്പാഴും വന്ന് പാർേക്കണ്ടതിന്

അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ ള്ള
പാറയായിരിക്കണേമ;

എെന്ന രക്ഷിക്കുവാൻ അവിടുന്ന്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;

അങ്ങ് എെന്റ പാറയും എെന്റ േകാട്ടയും
ആകുന്നുവേല്ലാ.

4എെന്റൈദവേമ, ദുഷ്ടെന്റകയ്യിൽനിന്നും
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നീതിേകടും ്രകൂരതയും ഉള്ളവെന്റ കയ്യിൽനിന്നും
എെന്നവിടുവിക്കണേമ.

5 യേഹാവയായ കർത്താേവ, അവിടുന്ന് എെന്റ
്രപത്യാശയാകുന്നു;

ബാല്യംമുതൽഅവിടുന്ന്എെന്റആ്രശയംതേന്ന.
6 ഗർഭംമുതൽ അവിടുന്ന് എെന്ന

താങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽനിന്ന് എെന്ന

എടുത്തവൻഅങ്ങ്തെന്ന;
എെന്റസ്തുതിഎേപ്പാഴുംഅങ്ങെയക്കുറിച്ചാകുന്നു;
7ഞാൻപലർക്കും ഒരത്ഭുതംആയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്എെന്റബലമുള്ളസേങ്കതമാകുന്നു.
8 എെന്റ വായ് അങ്ങയുെട സ്തുതിെകാണ്ടും

ഇടവിടാെത അങ്ങയുെട ്രപശംസെകാണ്ടും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

9 വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവിടുന്ന് എെന്ന
തള്ളിക്കളയരുേത;

ബലം ക്ഷയിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുേത.

10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നക്കുറിച്ച്
സംസാരിക്കുന്നു;

എെന്റ ്രപാണഹാനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ
ഗൂഢാേലാചനനടത്തുന്നു.

11 “ൈദവം അവെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുവിൻ;

വിടുവിക്കുവാൻ ആരുമില്ല” എന്ന് അവർ
പറയുന്നു.

12ൈദവേമ,എേന്നാട്അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റൈദവേമ,എെന്നസഹായിക്കുവാൻ േവഗം

വരണേമ.
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13 എെന്റ ്രപാണന് വിേരാധികളായവർ ലജ്ജിച്ച്
നശിച്ച േപാകെട്ട;

എനിക്ക് അനർത്ഥം അേന്വഷിക്കുന്നവർ
നിന്ദെകാണ്ടും ലജ്ജെകാണ്ടും
മൂടിേപ്പാകെട്ട.

14ഞാൻഎേപ്പാഴും ്രപത്യാശിക്കും;
ഞാൻ േമല്ക്കുേമൽഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.
15 എെന്റ വായ് ഇടവിടാെത അവിടുെത്ത

നീതിെയയും രക്ഷെയയും വർണ്ണിക്കും;
അവയുെടസംഖ്യഎനിക്ക്അറിഞ്ഞുകൂടാ.
16 ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ

വീര്യ്രപവൃത്തികേളാടുകൂടി വരും;
അങ്ങയുെട നീതിെയ മാ്രതംഞാൻകീർത്തിക്കും.
17ൈദവേമ, എെന്റ ബാല്യംമുതൽ അങ്ങ് എെന്ന

ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇന്നുവെര ഞാൻ അങ്ങയുെട

അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളഅറിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.
18 ൈദവേമ, അടുത്ത തലമുറേയാട് ഞാൻ

അങ്ങയുെട ഭുജബലെത്തയും
വരുവാനുള്ള എല്ലാവേരാടും അങ്ങയുെട

വീര്യ്രപവൃത്തിെയയുംഅറിയിക്കുേവാളം
വാർദ്ധക്യവും നരയും ഉള്ള കാലത്തും എെന്ന

ഉേപക്ഷിക്കരുേത.
19 ൈദവേമ, അവിടുെത്ത നീതിയും

അത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നു;
മഹാകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചിട്ട ള്ളൈദവേമ,
അങ്ങേയാട് തുല്യൻആരാണുള്ളത?്
20 അനവധി കഷ്ടങ്ങള ം അനർത്ഥങ്ങള ം

ഞങ്ങെളകാണുമാറാക്കിയവേന,
അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളവീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും;
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ഭൂമിയുെട ആഴങ്ങളിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള തിരിെക
കയറ്റ ം.

21 അങ്ങ് എെന്റ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിച്ച് എെന്ന
വീണ്ടുംആശ്വസിപ്പിക്കണേമ.

22 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ വീണെകാണ്ട്
അങ്ങെയയും അവിടുെത്ത
വിശ്വസ്തതെയയുംസ്തുതിക്കും;

യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേന, ഞാൻ കിന്നരം
െകാണ്ട്അേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടും.

23ഞാൻഅേങ്ങക്ക് സ്തുതി പാടുേമ്പാൾ എെന്റ
അധരങ്ങള ം

അങ്ങ് വീെണ്ടടുത്ത എെന്റ ്രപാണനും
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.

24 എെന്റ നാവും ഇടവിടാെത അങ്ങയുെട
നീതിെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും;

എനിക്ക് ആപത്ത് അേന്വഷിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച്
്രഭമിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.

72
ശലേമാെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ, രാജാവിന്അവിടുെത്തന്യായവും
രാജകുമാരന്അവിടുെത്തനീതിയും നല്കണേമ.
2അവൻഅങ്ങയുെട ജനെത്തനീതിേയാടും
അങ്ങയുെട എളിയജനെത്തന്യായേത്താടും കൂടി

പരിപാലിക്കെട്ട.
3 നീതിയാൽ പർവ്വതങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും

ജനത്തിന്സമാധാനം വിളയെട്ട.
4 ജനത്തിെല എളിയവർക്ക് അവൻ ന്യായം

പാലിച്ച െകാടുക്കെട്ട;
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ദരി്രദജനെത്ത അവൻ രക്ഷിക്കുകയും
പീഡിപ്പിക്കുന്നവെനതകർത്തുകളയുകയും
െചയ്യെട്ട;

5സൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ളകാലേത്താളം
അവന ്തലമുറതലമുറയായി ജീവിക്കും*.
6അരിഞ്ഞപുല്പ റത്ത് െപയ്യന്നമഴേപാെലയും
ഭൂമിെയ നനയ്ക്കുന്ന വന്മഴേപാെലയും അവൻ

ഇറങ്ങിവരെട്ട.
7അവെന്റകാലത്ത് നീതി തഴയ്ക്കെട്ട†;
ച്രന്ദനുേള്ളടേത്താളം സമാധാനസമൃദ്ധി

ഉണ്ടാകെട്ട.
8അവൻസമു്രദംമുതൽസമു്രദംവെരയും
നദിമുതൽ ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങൾവെരയും

ഭരിക്കെട്ട.
9 മരുഭൂമിയിൽ‡ വസിക്കുന്നവർഅവെന്റ മുമ്പിൽ

വണങ്ങെട്ട;
അവെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിലെത്ത െപാടിമണ്ണ്

നക്കെട്ട.
10തർശീശിെലയും ദ്വീപുകളിെലയും രാജാക്കന്മാർ

കാഴ്ച െകാണ്ടുവരെട്ട;
െശബയിെലയും െസബയിെലയും രാജാക്കന്മാർ

കപ്പം െകാടുക്കെട്ട.
11 സകലരാജാക്കന്മാരും അവെന

നമസ്കരിക്കെട്ട;
സകലജനതകള ംഅവെന േസവിക്കെട്ട.
12അവൻനിലവിളിക്കുന്ന ദരി്രദെനയും

* 72. 5 സൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ള കാലേത്താളം അവന ്
തലമുറതലമുറയായി ജീവിക്കും സൂര്യച്രന്ദന്മാരുള്ള കാലേത്താളം
അവർ തലമുറതലമുറയായി നിെന്ന ഭയെപ്പടെട്ട † 72. 7 നീതി
തഴയ്ക്കെട്ട നീതിമാന്മാർ തഴയ്ക്കെട്ട ‡ 72. 9 മരുഭൂമിയിൽ
അവെന്റശ്രതുക്കള ്
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സഹായമില്ലാത്ത എളിയവെനയും
രക്ഷിക്കുമേല്ലാ.

13 എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും അവൻ
ആദരിക്കും;

ദരി്രദന്മാരുെട ജീവെനഅവൻരക്ഷിക്കും.
14അവരുെട ്രപാണെനഅവൻ പീഡയിൽ നിന്നും

സാഹസത്തിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കും;
അവരുെട ്രപാണന് §അവന്വിലേയറിയതായിരിക്കും.
15അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും; െശബയിൽ നിന്നുള്ള

െപാന്ന്അവന് കാഴ്ചയായി െകാണ്ട് വരും;
അവനുേവണ്ടിഎേപ്പാഴും ്രപാർത്ഥനകഴിക്കും;
ഇടവിടാെതഅവെനഅനു്രഗഹിക്കും.
16 േദശത്ത് പർവ്വതങ്ങള െട മുകളിൽ

ധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകും;
അതിെന്റവിളവ് െലബാേനാെനേപ്പാെല ഉലയും;
നഗരവാസികൾ ഭൂമിയിെല സസ്യംേപാെല

തഴയ്ക്കും.
17അവെന്റനാമംഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കും;
അവെന്റ നാമം സൂര്യൻ ഉള്ളിടേത്താളം

നിലനില്ക്കും;
മനുഷ്യർ അവെന്റ േപര് െചാല്ലി അേന്യാന്യം

അനു്രഗഹിക്കും;
സകലജാതികള ം അവെന ‘ഭാഗ്യവാൻ’ എന്നു

പറയും.
18താൻമാ്രതംഅത്ഭുതങ്ങൾെചയ്യന്നവനായി
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി യേഹാവയായ

ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
19 അവിടുെത്ത മഹത്വമുള്ള നാമം എേന്നക്കും

വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
§ 72. 14 അവരുെട ്രപാണന ്അവരുെട രക്തം
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ഭൂമി മുഴുവനും അവിടുെത്ത മഹത്വംെകാണ്ട്
നിറയുമാറാകെട്ട.ആേമൻ,ആേമൻ.

20 യിശ്ശായിയുെട പു്രതനായ ദാവീദിെന്റ
്രപാർത്ഥനകൾഅവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൂന്നാംപുസ്തകം

73
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവം യി്രസാേയലിന,് നിർമ്മലഹൃദയം

ഉള്ളവർക്ക് തെന്ന,
നിശ്ചയമായും നല്ലവൻആകുന്നു.
2എന്നാൽഎെന്റകാലുകൾഏകേദശംഇടറി;
എെന്റകാലടികൾഏെറക്കുെറവഴുതിേപ്പായി.
3ദുഷ്ടന്മാരുെടസമൃദ്ധി കണ്ടിട്ട്
എനിക്ക്അഹങ്കാരികേളാട്അസൂയ േതാന്നി.
4അവർക്ക് ജീവപര്യന്തം േവദന ഒട്ട മില്ല;
അവരുെട േദഹംതടിച്ച െകാഴുത്തിരിക്കുന്നു.
5 അവർ മർത്യെരേപ്പാെല കഷ്ടത്തിൽ

ആകുന്നില്ല;
മറ്റ മനുഷ്യെരേപ്പാെല േരാഗത്താൽ

ബാധിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.
6 അതിനാൽ ഡംഭം അവർക്ക്

മാലയായിരിക്കുന്നു;
ബലാല്ക്കാരം വസ്്രതംേപാെല അവെര

ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
7 അവരുെട കണ്ണ കൾ പുഷ്ടിെകാണ്ട്

ഉന്തിനില്ക്കുന്നു;
അവരുെട ഹൃദയത്തിെല േഭാഷത്തമായ

നിരൂപണങ്ങൾകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.
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8 അവർ പരിഹസിച്ച് ദുഷ്ടതേയാെട ഭീഷണി
പറയുന്നു;

ഉന്നതഭാവേത്താെടസംസാരിക്കുന്നു.
9അവർവായ്ആകാശേത്താളം ഉയർത്തുന്നു;
അവരുെട നാവ് ഭൂമിയിൽസഞ്ചരിക്കുന്നു.
10 അതുെകാണ്ട് അവൻ തെന്റ ജനെത്ത

ഇവിേടക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നു.
അവർഅവരില ്ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല*.
11 “ൈദവംഎങ്ങെനഅറിയുന്നു?
അത്യ ന്നതന് അറിവുേണ്ടാ?” എന്ന് അവർ

പറയുന്നു.
12ഇങ്ങെനആകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ;
അവർ നിരന്തരം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ച് സമ്പത്ത്

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
13 ആകയാൽ ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയെത്ത

ശുദ്ധീകരിച്ചതും
എെന്റൈകകൾനിഷ്ക്കളങ്കതയിൽകഴുകിയതും

വ്യർത്ഥമേ്രത.
14ഞാൻദിവസം മുഴുവൻബാധിതനായിരുന്നു;
ഉഷസ്സ േതാറും ദണ്ഡിക്കെപ്പട്ട ം ഇരുന്നു.
15 ഞാൻ ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കുവാൻ

വിചാരിെച്ചങ്കിൽ,
നിെന്റ മക്കള െട തലമുറേയാട് േ്രദാഹം

െചയ്യ മായിരുന്നു.
16 ഞാൻ ഇത് സ്വയം ്രഗഹിക്കുവാൻ

നിരൂപിച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക് ്രപയാസമായി
േതാന്നി;

* 73. 10 അവർ അവരില് ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അവർ
ധാരാളം െവള്ളംവലിച്ച കുടിക്കുന്നു
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17 ഒടുവിൽ ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽെചന്ന്

അവരുെടഅന്ത്യംഎന്താകുംഎന്ന് ചിന്തിച്ച .
18നിശ്ചയമായുംഅവിടുന്ന്അവെരവഴുവഴുപ്പിൽ

നിർത്തുന്നു;
അവിടുന്ന്അവെരനാശത്തിൽതള്ളിയിടുന്നു.
19എ്രതക്ഷണത്തിൽഅവർശൂന്യമായിേപ്പായി!
അവർ ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളാൽ അേശഷം

മുടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.
20ഉണരുേമ്പാൾഒരുസ്വപ്നംേപാെല,കർത്താേവ,

അവർ ഉണരുേമ്പാൾഅവിടുന്ന് അവരുെട
രൂപെത്തതുച്ഛീകരിക്കും.

21 ഇങ്ങെന എെന്റ ഹൃദയം വ്യസനിക്കുകയും
എെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ
കുത്തുെകാള്ള കയും െചയ്തേപ്പാൾ

22 ഞാൻ േഭാഷനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും
ആയിരുന്നു;

അങ്ങയുെട മുമ്പിൽ മൃഗംേപാെലആയിരുന്നു.
23 എങ്കിലും ഞാൻ ഇേപ്പാഴും അങ്ങയുെട

അടുക്കൽഇരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്എെന്നവലൈങ്കയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 അങ്ങയുെട ആേലാചനയാൽ അങ്ങ് എെന്ന

നടത്തും;
പിന്നേത്തതിൽ മഹത്വത്തിേലക്ക് എെന്ന

ൈകെക്കാള്ള ം.
25 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിെക എനിക്ക്

ആരാണുള്ളത?്
ഭൂമിയിലും അങ്ങെയയല്ലാെത ഞാൻ ഒന്നും

ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.
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26 എെന്റ മാംസവും ഹൃദയവും
ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;

ൈദവം എേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ
ശക്തിയുംഎെന്റഓഹരിയുംആകുന്നു†.

27 ഇതാ, അങ്ങേയാട് അകന്നിരിക്കുന്നവർ
നശിച്ച േപാകും;

അങ്ങെയവിട്ട് പരസംഗം െചയ്യന്നഎല്ലാവെരയും
അവിടുന്ന്സംഹരിക്കും.

28 എന്നാൽ ൈദവേത്താട് അടുത്തിരിക്കുന്നത്
എനിക്ക് നല്ലത;്

അവിടുെത്ത സകല്രപവൃത്തികെളയും
വർണ്ണിേക്കണ്ടതിന്

ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവിെന എെന്റ
സേങ്കതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

74
ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1ൈദവേമ,അങ്ങ് ഞങ്ങെള സദാകാലേത്തക്കും

തള്ളിക്കളഞ്ഞത്എന്ത?്
അങ്ങയുെട േമച്ചില്പ റെത്ത ആടുകള െട േനെര

അവിടുെത്തേകാപം പുകയുന്നത്എന്ത?്
2 അങ്ങ് പണ്ടുപേണ്ട സമ്പാദിച്ച അവിടുെത്ത

സഭെയയും
അങ്ങ് വീെണ്ടടുത്ത അവിടുെത്ത

അവകാശേഗാ്രതെത്തയും
അങ്ങ് വസിച്ചിരുന്ന സീേയാൻ പർവ്വതെത്തയും

ഓർക്കണേമ.
† 73. 26 ൈദവം എേന്നക്കും എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ശക്തിയും
എെന്റ ഓഹരിയും ആകുന്നു ൈദവം എേന്നക്കും എെന്റ
ഹൃദയത്തിെന്റപാറയുംഎെന്റഓഹരിയുംആകുന്നു
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3 നിത്യശൂന്യങ്ങളിേലക്ക് അങ്ങയുെട കാലടി
െവേക്കണേമ;

ശ്രതു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ സകലവും
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

4അങ്ങയുെടൈവരികൾഅങ്ങയുെട സമാഗമന
സ്ഥലത്തിെന്റനടുവിൽഅലറുന്നു;

അവരുെട െകാടികൾ അവർ അടയാളങ്ങളായി
നാട്ടിയിരിക്കുന്നു.

5 അവർ മരക്കൂട്ടത്തിേന്മൽ േകാടാലി
ഓങ്ങുന്നതുേപാെല േതാന്നി.

6ഇതാ,അവർമഴുെകാണ്ടും ചുറ്റിക െകാണ്ടും
അതിെന്റ ചി്രതപ്പണികൾ മുഴുവനും

തകർത്തുകളയുന്നു.
7അവർഅങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരം തീവച്ച ;
തിരുനാമത്തിെന്റ നിവാസെത്ത അവർ

ഇടിച്ച നിരത്തിഅശുദ്ധമാക്കി.
8 “നാം അവെര നശിപ്പിച്ച കളയുക” എന്ന്

അവരുെടഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു,
േദശത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ ആലയങ്ങെളല്ലാം

ചുട്ട കളഞ്ഞു.
9ഞങ്ങൾഒരുഅടയാളവും കാണുന്നില്ല;
യാെതാരു ്രപവാചകനും േശഷിച്ചിട്ടില്ല;
ഇത് എ്രതേത്താളം എന്നറിയുന്നവൻ ആരും

ഞങ്ങള െടഇടയിൽഇല്ല.
10ൈദവേമ,ൈവരിഎ്രതേത്താളം നിന്ദിക്കും?
ശ്രതു അവിടുെത്ത നാമെത്ത എേന്നക്കും

ദുഷിക്കുേമാ?
11 അവിടുെത്ത ൈക, അങ്ങയുെട വലൈങ്ക

അവിടുന്ന് പിൻവലിച്ച കളയുന്നത്എന്ത?്
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അങ്ങയുെട മാറിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത്അവെര
നശിപ്പിക്കണേമ.

12ൈദവം പുരാതനേമഎെന്റരാജാവാകുന്നു;
ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് രക്ഷ

്രപവർത്തിക്കുന്നു.
13 അങ്ങയുെട ശക്തിെകാണ്ട് അവിടുന്ന്

സമു്രദെത്തവിഭാഗിച്ച ;
െവള്ളത്തിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങള െട തല

ഉടച്ച കളഞ്ഞു.
14ലിവ്യാഥാെന്റ*തലകെളഅവിടുന്ന് തകർത്തു;
മരുഭൂവാസികളായ ജീവികൾക്ക്† അതിെന

ആഹാരമായി െകാടുത്തു.
15അങ്ങ് ഉറവും ഒഴുക്കും തുറന്നുവിട്ട ,
മഹാനദികെളഅങ്ങ് വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
16പകൽനിനക്കുള്ളത്; രാവുംഅേങ്ങക്കുള്ളത;്
െവളിച്ചെത്തയും സൂര്യെനയും അവിടുന്ന്

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
17ഭൂസീമകൾഎല്ലാംഅവിടുന്ന്സ്ഥാപിച്ച ;
അങ്ങ് ഉഷ്ണകാലവും ശീതകാലവും നിയമിച്ച .
18യേഹാേവ,ശ്രതു നിന്ദിച്ചതും
മൂഢജനത തിരുനാമെത്ത ദുഷിച്ചതും

ഓർക്കണേമ.
19 അങ്ങയുെട കുറു്രപാവിെന ദുഷ്ടമൃഗത്തിന്

ഏല്പിക്കരുേത;
അങ്ങയുെട എളിയവരുെട ജീവെന എേന്നക്കും

മറക്കരുേത.
* 74. 14 ലിവ്യാഥാെന്റ ലിവ്യാഥാന് -പുരാണത്തിെല വ്യാളി. വിവിധ
തലകള ള്ളതായി കരുതുന്നു. ഉ്രഗ കടല ്പ്പാമ്പുകള് അെല്ലങ്കില ്
കടലിെല വലിയ ജീവികള് . സങ്കീ 104:26, െയശ 27:1 േനാക്കുക.

† 74. 14 മരുഭൂവാസികളായ ജീവികൾക്ക് മരുഭൂവാസികളായ
ജനങ്ങള ്ക്ക്
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20അങ്ങയുെട നിയമെത്തമാനിക്കണേമ;
ഭൂമിയിെല അന്ധകാരസ്ഥലങ്ങൾ

സാഹസനിവാസങ്ങൾെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

21പീഡിതൻലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിയരുേത;
എളിയവനും ദരി്രദനും തിരുനാമെത്ത

സ്തുതിക്കെട്ട.
22 ൈദവേമ, എഴുേന്നറ്റ് അങ്ങയുെട വ്യവഹാരം

നടത്തണേമ;
മൂഢൻ ഇടവിടാെത അങ്ങെയ നിന്ദിക്കുന്നത്

ഓർക്കണേമ.
23 അങ്ങയുെട ൈവരികള െട ആരവം

മറക്കരുേത;
അങ്ങയുെട എതിരാളികള െട കലഹം എേപ്പാഴും

വർദ്ധിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

75
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് നശിപ്പിക്കരുേത എന്ന
രാഗത്തിൽ; ആസാഫിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ അേങ്ങക്ക് സ്േതാ്രതം

െചയ്യന്നു;
ഞങ്ങൾ അേങ്ങക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു;

അങ്ങയുെട നാമംഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട അതിശയ്രപവൃത്തികെള

േഘാഷിക്കുന്നു.
2സമയംവരുേമ്പാൾഞാൻ േനേരാെട വിധിക്കും.
3 ഭൂമിയും അതിെല സകലനിവാസികള ം

ഉരുകിേപ്പാകുേമ്പാൾ
ഞാൻഅതിെന്റതൂണുകെള ഉറപ്പിക്കുന്നു.

േസലാ.
4ഡംഭംകാട്ടരുെതന്ന്ഡംഭികേളാടും
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െകാമ്പുയർത്തരുെതന്ന് ദുഷ്ടന്മാേരാടും ഞാൻ
പറയുന്നു.

5നിങ്ങള െട െകാമ്പ് േമേലാട്ട് ഉയർത്തരുത;്
ശാഠ്യേത്താെടസംസാരിക്കുകയുമരുത.്
6കിഴക്കുനിന്നല്ല,പടിഞ്ഞാറുനിന്നല്ല,
െതക്കുനിന്നുമല്ല ഉയർച്ചവരുന്നത.്
7ൈദവംന്യായാധിപതിയാകുന്നു;
ൈദവം ഒരുവെന താഴ്ത്തുകയും മെറ്റാരുത്തെന

ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്നു.
8 യേഹാവയുെട കയ്യിൽ ഒരു പാനപാ്രതം ഉണ്ട്;

അതിൽ
വീഞ്ഞു നുരയ്ക്കുന്നു; അത് മദ്യംെകാണ്ട്

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്അതിൽനിന്ന് പകരുന്നു;
ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടന്മാരും അതിെന്റ മട്ട്

വലിച്ച കുടിക്കും.
9ഞാേനാഎേന്നക്കും ്രപസ്താവിക്കും;
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിന്സ്തുതിപാടും.
10 ദുഷ്ടന്മാരുെട ശക്തിെയല്ലാം ഞാൻ

തകര ്ത്തുകളയും*;
നീതിമാന്മാരുെട െകാമ്പുകേളാ ഉയർന്നിരിക്കും.

76
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ത്രന്തിനാദേത്താെട;
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവം െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധനാകുന്നു;
അവിടുെത്ത നാമം യി്രസാേയലിൽ

വലിയതാകുന്നു.

* 75. 10 ദുഷ്ടന്മാരുെട ശക്തിെയല്ലാം ഞാൻ തകര ്ത്തുകളയും
െകാമ്പുകെളല്ലാംഞാന ്മുറിച്ച കളയും
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2ൈദവത്തിെന്റകൂടാരം ശാേലമിലും*
അവിടുെത്ത വാസസ്ഥലം സീേയാനിലും

ഇരിക്കുന്നു.
3 ൈദവം അവിെടവച്ച് മിന്നുന്ന അമ്പുകള ം,

യുദ്ധായുധങ്ങളായ
പരിചയും വാള ം തകർത്തുകളഞ്ഞു.

േസലാ.
4ശാശ്വതപർവ്വതങ്ങെളക്കാൾ
അവിടുന്ന് േതജസ്സ ം മഹിമയും ഉള്ളവനാകുന്നു.
5 ൈധര്യശാലികെള െകാള്ളയിട്ട ; അവർ

നി്രദ്രപാപിച്ച ;
പരാ്രകമശാലികളായ ആർക്കും

ൈകക്കരുത്തില്ലാെത േപായി.
6 യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട

ശാസനയാൽ
േതരും കുതിരയും ഗാഢനി്രദയിൽവീണു.
7അങ്ങ് ഭയങ്കരനാകുന്നു;
അങ്ങ് േകാപിച്ചാൽ തിരുമുമ്പാെക നില ്ക്കാൻ

കഴിയുന്നവൻആര?്
8സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്അങ്ങ് വിധി േകൾപ്പിച്ച ;
ഭൂമിയിെലസാധുക്കെളെയല്ലാം രക്ഷിക്കുവാൻ
9ൈദവംന്യായവിസ്താരത്തിന്എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ഭൂമി ഭയെപ്പട്ട് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു.

േസലാ.
10 മനുഷ്യെന്റ േ്രകാധം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കും

നിശ്ചയം;
േശഷിക്കുന്ന േ്രകാധം അവിടുന്ന് അരയ്ക്ക്

െകട്ട ം†.

* 76. 2 ശാേലമിലും െയരുശേലമിലും † 76. 10
േശഷിക്കുന്ന േ്രകാധം അവിടുന്ന് അരയ്ക്ക് െകട്ട ം യുദ്ധത്തില ്
അവേശഷിക്കുന്നജനം നിെന്റ ഉത്സവംആേഘാഷിക്കും
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11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
േനരുകയും നിവർത്തിക്കുകയും
െചയ്യ വിൻ;

കർത്താവിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരും
ഭയെപ്പേടണ്ടവന് കാഴ്ച െകാണ്ടുവരെട്ട.

12 ൈദവം ്രപഭുക്കന്മാരുെട ്രപാണെന
േഛദിച്ച കളയും;

ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർക്ക് അവിടുന്ന്
ഭയങ്കരനാകുന്നു.

77
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ;
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻഎെന്റശബ്ദം ഉയർത്തിൈദവേത്താട,്
എെന്റ ശബ്ദം ഉയർത്തി ൈദവേത്താടുതെന്ന

നിലവിളിക്കും;
അവിടുന്ന്എെന്റനിലവിളി ്രശദ്ധിക്കും.
2 കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ

അേന്വഷിച്ച ,
രാ്രതിയിൽ എെന്റ ൈക തളരാെത

മലർത്തിയിരുന്നു;
എെന്റഉള്ളംആശ്വാസം നിരസിച്ച .
3ഞാൻൈദവെത്തഓർത്ത് െനടുവീർപ്പിടുന്നു.
ഞാൻ ധ്യാനിക്കുേമ്പാൾ, എെന്റ ആത്മാവ്

വിഷാദിക്കുന്നു.
േസലാ.

4 അങ്ങ് എെന്റ കണ്ണിന് ഉറക്കം
നിേഷധിച്ചിരിക്കുന്നു;

സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം ഞാൻ
വ്യാകുലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

5ഞാൻപൂർവ്വദിവസങ്ങെളയും



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 77:6 clix സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 77:13

പണ്ടെത്തസംവത്സരങ്ങെളയുംഓർക്കുന്നു.
6എെന്റഹൃദയംെകാണ്ട്ഞാൻധ്യാനിക്കുന്നു; *
എെന്റആത്മാവും േശാധനകഴിക്കുന്നു†.
7കർത്താവ്എേന്നക്കുംതള്ളിക്കളയുേമാ?
ൈദവംഇനിഒരിക്കലുംഅനുകൂലമായിരിക്കുകയില്ലേയാ?
8കർത്താവിെന്റ ദയസദാകാലേത്തക്കും മറഞ്ഞു

േപാേയാ?
ൈദവത്തിെന്റ വാഗ്ദാനം തലമുറതലമുറേയാളം

നിലനില ്ക്കാെത േപാേയാ?
9 ൈദവം കൃപ കാണിക്കുവാൻ

മറന്നിരിക്കുന്നുേവാ?
അവിടുന്ന് േകാപത്തിൽ തെന്റ കരുണ

അടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ?
േസലാ.

10 “എന്നാൽഅത്എെന്റകഷ്ടതയാകുന്നു;
അത്യ ന്നതെന്റ വലൈങ്ക വരുത്തിയ

സംവത്സരങ്ങൾ തെന്ന” എന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

11 ഞാൻ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെള
വർണ്ണിക്കും;

പേണ്ടയുള്ള അങ്ങയുെട അത്ഭുതങ്ങെള ഞാൻ
ഓർക്കും.

12 ഞാൻ അങ്ങയുെട സകല്രപവൃത്തികെളയും
ധ്യാനിക്കും;

അങ്ങയുെട ്രകിയകെളക്കുറിച്ച്ഞാൻചിന്തിക്കും.
13ൈദവേമ,അങ്ങയുെട വഴി വിശുദ്ധമാകുന്നു‡;

* 77. 6 എെന്റ ഹൃദയംെകാണ്ട് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു; രാ്രതിയിൽ
ഞാൻഎെന്റസംഗീതംഓർക്കുന്നു; † 77. 6 എെന്റആത്മാവും
േശാധന കഴിക്കുന്നു ഞാന് എെന്റ മനസ്സിേനാട് സംസാരിക്കും
‡ 77. 13 അങ്ങയുെട വഴി വിശുദ്ധമാകുന്നു അങ്ങയുെട വഴി
വിശുദ്ധസ്ഥലത്താകുന്നു
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നമ്മുെട ൈദവെത്തേപ്പാെല വലിയ ൈദവം
ആരുള്ള ?

14 അങ്ങ് അത്ഭുതം ്രപവർത്തിക്കുന്ന ൈദവം
ആകുന്നു;

അങ്ങയുെട ബലെത്ത അങ്ങ് ജനതകള െട
ഇടയിൽ െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

15തൃൈക്കെകാണ്ട് അങ്ങ് അങ്ങയുെട ജനെത്ത
വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു;

യാേക്കാബിെന്റയും േയാേസഫിെന്റയും മക്കെള
തെന്ന.

േസലാ.
16ൈദവേമ,സമു്രദങ്ങള ്അങ്ങെയകണ്ടു,
സമു്രദങ്ങള ്അങ്ങെയകണ്ടു ്രഭമിച്ച ,
ആഴികള ം വിറച്ച േപായി.
17 േമഘങ്ങൾെവള്ളം െചാരിഞ്ഞു;
ആകാശംഇടിനാദം മുഴക്കി;
അങ്ങയുെടഅസ്്രതങ്ങൾപരെക്കപറന്നു.
18 അങ്ങയുെട ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ

മുഴങ്ങി;
മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത ്രപകാശിപ്പിച്ച ;
ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിേപ്പായി.
19അങ്ങയുെട വഴി സമു്രദത്തിലും അവിടുെത്ത

പാതകൾെപരുെവള്ളത്തിലുംആയിരുന്നു;
അങ്ങയുെട കാൽചുവടുകെള

അറിയാെതയുമിരുന്നു.
20 േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും കയ്യാൽ

അങ്ങ് അങ്ങയുെട ജനെത്ത ഒരു
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപാെലനടത്തി.

78
ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനം.
1എെന്റജനേമ,എെന്റഉപേദശം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ;
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എെന്റ വായിെല െമാഴികൾക്ക് നിങ്ങള െട െചവി
ചായിക്കുവിൻ.

2ഞാൻഉപമ ്രപസ്താവിക്കുവാൻവായ് തുറക്കും;
പുരാതനകടങ്കഥകെളഞാൻപറയും.
3നാംഅവെയ േകട്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ നമ്മേളാട്

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
4 നാം നമ്മുെട മക്കേളാട് അവെയ

മറച്ച വയ്ക്കാെത
വരുവാനുള്ള തലമുറേയാട് യേഹാവയുെട

സ്തുതിയുംബലവും
കർത്താവ് െചയ്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം

വിവരിച്ച പറയും.
5ൈദവംയാേക്കാബിൽഒരുസാക്ഷ്യംസ്ഥാപിച്ച ;
യി്രസാേയലിൽ ഒരു ന്യായ്രപമാണംനിയമിച്ച ;
അവെയ അവരുെട മക്കെള അറിയിക്കുവാൻ

നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് കല്പിച്ച .
6 വരുവാനുള്ള തലമുറ, ജനിക്കുവാനിരിക്കുന്ന

മക്കൾതെന്ന,
അവെയ ്രഗഹിക്കുകയും എഴുേന്നറ്റ് തങ്ങള െട

മക്കേളാട്അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം.
7 അവർ അവരുെട ആ്രശയം ൈദവത്തിൽ

വയ്ക്കുകയും
അവിടുെത്ത ്രപവൃത്തികെള മറന്നുകളയാെത
അവിടുെത്തകല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച നടക്കുകയും
8അവരുെട പിതാക്കന്മാെരേപാെല
ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉള്ളതലമുറയായി
ഹൃദയെത്തസ്ഥിരമാക്കാെത,
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ൈദവേത്താട് അവിശ്വസ്തമനസ്സള്ള ഒരു
തലമുറയായി തീരാതിരിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്ന.

9ആയുധം ധരിച്ചവില്ലാളികളായഎ്രഫയീമ്യർ
യുദ്ധദിവസത്തിൽപിന്തിരിഞ്ഞുേപായി.
10അവർൈദവത്തിെന്റനിയമം ്രപമാണിച്ചില്ല;
കർത്താവിെന്റന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിച്ച നടന്നു.
11അവർൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം
അവെര കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങള ം

മറന്നുകളഞ്ഞു.
12 കർത്താവ് ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്, േസാവാൻ

വയലിൽവച്ച്
അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട കൺമുമ്പിൽ,

അത്ഭുതം ്രപവർത്തിച്ച .
13 ൈദവം സമു്രദെത്ത വിഭാഗിച്ച്, അതിൽകൂടി

അവെരകടത്തി;
കർത്താവ് െവള്ളെത്ത ചിറേപാെല

നില ്ക്കുമാറാക്കി.
14പകൽസമയത്ത്അവിടുന്ന് േമഘംെകാണ്ടും
രാ്രതിമുഴുവനുംഅഗ്നി്രപകാശംെകാണ്ടുംഅവെര

നടത്തി.
15ൈദവം മരുഭൂമിയിൽപാറകെളപിളർന്നു
ആഴികളാൽ എന്നേപാെല അവർക്ക് ധാരാളം

കുടിക്കുവാൻ െകാടുത്തു.
16 പാറയിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് അരുവികെള

പുറെപ്പടുവിച്ച ;
െവള്ളംനദികെളേപ്പാെല ഒഴുകുമാറാക്കി.
17 എങ്കിലും അവർ കർത്താവിേനാട്

പാപംെചയ്തു;
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അത്യ ന്നതേനാട് മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
മത്സരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

18 അവർ െകാതിക്കുന്ന ഭക്ഷണം േചാദിച്ച
െകാണ്ട്

അവർഹൃദയത്തിൽൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച .
19അവർൈദവത്തിനുവിേരാധമായിസംസാരിച്ച :
“മരുഭൂമിയിൽ േമശ ഒരുക്കുവാൻ ൈദവത്തിനു

കഴിയുേമാ?”
20ൈദവം പാറെയഅടിച്ച , െവള്ളംപുറെപ്പട്ട ,
േതാടുകള ംകവിെഞ്ഞാഴുകി,സത്യം;
“എന്നാൽ അപ്പംകൂടി തരുവാൻ ൈദവത്തിന്

കഴിയുേമാ?
തെന്റ ജനത്തിന് ൈദവം മാംസം വരുത്തി

െകാടുക്കുേമാ?”എന്ന് പറഞ്ഞു.
21ആകയാൽയേഹാവഅത് േകട്ട് േകാപിച്ച ;
യാേക്കാബിെന്റ േനെരതീ ജ്വലിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ േനെര േകാപവും െപാങ്ങി.
22അവർൈദവത്തിൽവിശ്വസിക്കുകയും
കർത്താവിെന്റ രക്ഷയിൽ ആ്രശയിക്കുകയും

െചയ്യായ്കയാൽതെന്ന.
23അവിടുന്ന് മീെത േമഘങ്ങേളാടു കല്പിച്ച ;
ആകാശത്തിെന്റവാതിലുകെളതുറന്നു.
24അവർക്ക്തിന്നുവാൻ മന്നവർഷിപ്പിച്ച ;
സ്വർഗ്ഗീയധാന്യംഅവർക്ക് െകാടുത്തു.
25മനുഷ്യർ ദൂതന്മാരുെടഅപ്പംതിന്നു;
കർത്താവ് അവർക്ക് തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം

ആഹാരംഅയച്ച .
26 ൈദവം ആകാശത്തിൽ കിഴക്കൻകാറ്റ്

അടിപ്പിച്ച ;
തെന്റശക്തിയാൽകിഴക്കൻകാറ്റ വരുത്തി.
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27 ൈദവം അവർക്ക് െപാടിേപാെല
മാംസെത്തയും

കടൽപുറെത്ത മണൽേപാെല പക്ഷികെളയും
വർഷിപ്പിച്ച ;

28 അവരുെട പാളയത്തിെന്റ നടുവിലും
പാർപ്പിടങ്ങള െട ചുറ്റിലും അവെയ
െപാഴിച്ച .

29അങ്ങെനഅവർതിന്ന് തൃപ്തരായി.
അവർ ആ്രഗഹിച്ചത് അവിടുന്ന് അവർക്ക്

െകാടുത്തു.
30അവരുെട െകാതിക്കു മതിവന്നില്ല;
ഭക്ഷണം അവരുെട വായിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ

തെന്ന,
31ൈദവത്തിെന്റ േകാപംഅവരുെട േമൽവന്നു;
അവരുെടഅതിശക്തന്മാരിൽചിലെര െകാന്നു
യി്രസാേയലിെലയൗവനക്കാെരസംഹരിച്ച .
32 ഇെതല്ലാമായിട്ട ം അവർ പിെന്നയും

പാപംെചയ്തു;
ൈദവത്തിെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള

വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
33 അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവരുെട നാള കെള

ശ്വാസം േപാെലയും
അവരുെട സംവത്സരങ്ങെള അതിേവഗത്തിലും

കഴിയുമാറാക്കി.
34 ൈദവം അവെര െകാല്ല േമ്പാൾ അവർ

ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കും;
അവർ തിരിഞ്ഞ് ജാ്രഗതേയാെട ൈദവെത്ത

തിരയും.
35ൈദവംഅവരുെട പാറഎന്നും
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അത്യ ന്നതനായ ൈദവം അവരുെട
വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ എന്നും അവർ
ഓർക്കും.

36 എങ്കിലും അവർ വായ്െകാണ്ട് ൈദവേത്താട്
കപടംസംസാരിക്കും

നാവുെകാണ്ട്ൈദവേത്താട് േഭാഷ്ക് പറയും.
37 അവരുെട ഹൃദയം ൈദവത്തിൽ

സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല;
കർത്താവിെന്റ നിയമേത്താട് അവർ വിശ്വസ്തത

കാണിച്ചതുമില്ല.
38എങ്കിലുംൈദവംകരുണയുള്ളവനാകുകെകാണ്ട്
അവെര നശിപ്പിക്കാെത അവരുെട അകൃത്യം

ക്ഷമിച്ച ;
തെന്റ േ്രകാധം മുഴുവനും ജ്വലിപ്പിക്കാെത
തെന്റ േകാപം പലേപ്പാഴുംഅടക്കിക്കളഞ്ഞു.
39അവർ േകവലം ജഡംഅേ്രതഎന്നും
മടങ്ങിവരാെത കടന്നുേപാകുന്ന കാറ്റ േപാെല

എന്നുംകർത്താവ്ഓർത്തു.
40 മരുഭൂമിയിൽ അവർ എ്രത തവണ

ൈദവേത്താട് മത്സരിച്ച !
ശൂന്യേദശത്ത് എ്രത ്രപാവശ്യം ൈദവെത്ത

ദുഃഖിപ്പിച്ച !
41അവർവീണ്ടുംവീണ്ടുംൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച ;
യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധെന ൈദവെത്ത

മുഷിപ്പിച്ച .
42ഈജിപ്റ്റിൽഅടയാളങ്ങള ം
േസാവാൻവയലിൽ അത്ഭുതങ്ങള ം െചയ്ത

അവിടുെത്തകയ്യ ം
43കർത്താവ് ശ്രതുവിെന്റകയ്യിൽനിന്ന്
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അവെരവിടുവിച്ച ദിവസവുംഅവർഓർമ്മിച്ചില്ല.
44ൈദവംഅവരുെടനദികെളയും േതാടുകെളയും
അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവിധം

രക്തമാക്കിത്തീർത്തു.
45ൈദവംഅവരുെട ഇടയിൽഈച്ചെയഅയച്ച ;
അവ അവെര അരിച്ച കളഞ്ഞു: തവളെയയും

അയച്ച അവഅവർക്ക് നാശം െചയ്തു.
46അവരുെട വിളഅവിടുന്ന് തുള്ളനും
അവരുെട ്രപയത്നം െവട്ട ക്കിളിക്കും െകാടുത്തു.
47 ൈദവം അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികെള

കന്മഴെകാണ്ടും
അവരുെട കാട്ടത്തിവൃക്ഷങ്ങെള ആലിപ്പഴം

െകാണ്ടും നശിപ്പിച്ച .
48ൈദവംഅവരുെടകന്നുകാലികെളകന്മഴക്കും
അവരുെട ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെള ഇടിത്തീയ്ക്കും

ഏല്പിച്ച .
49 ൈദവം അവരുെട ഇടയിൽ തെന്റ

േകാപാഗ്നിയും
േ്രകാധവും േരാഷവും കഷ്ടവുംഅയച്ച ;
അനർത്ഥദൂതന്മാരുെട ഒരു ഗണെത്തതെന്ന.
50ൈദവംതെന്റ േകാപത്തിന് ഒരു പാത ഒരുക്കി,
അവരുെട ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നു

വിടുവിക്കാെത
അവരുെട ജീവെന മഹാവ്യാധിക്ക്

ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
51ൈദവംഈജിപ്റ്റിെലഎല്ലാകടിഞ്ഞൂലിെനയും
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ഹാമിെന്റ* കൂടാരങ്ങളിലുള്ളവരുെട വീര്യത്തിെന്റ
ആദ്യഫലെത്തയുംസംഹരിച്ച .

52 എന്നാൽ തെന്റ ജനെത്ത ൈദവം
ആടുകെളേപ്പാെലപുറെപ്പടുവിച്ച ;

മരുഭൂമിയിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല അവെര
നടത്തി.

53ൈദവം അവെര നിർഭയമായി നടത്തുകയാൽ
അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായില്ല;

അവരുെടശ്രതുക്കെളസമു്രദം മൂടിക്കളഞ്ഞു.
54ൈദവംഅവെരതെന്റവിശുദ്ധേദശത്തിേലക്കും
തെന്റ വലൈങ്ക സമ്പാദിച്ച ഈ

പർവ്വതത്തിേലക്കും െകാണ്ടുവന്നു.
55 അവരുെട മുമ്പിൽനിന്നു ൈദവം ജനതകെള

നീക്കിക്കളഞ്ഞു;
ചരടുെകാണ്ട് അളന്ന് അവർക്ക് അവകാശം

പകുത്തുെകാടുത്തു;
യി്രസാേയലിെന്റ േഗാ്രതങ്ങെള അവരവരുെട

കൂടാരങ്ങളിൽതാമസിപ്പിച്ച .
56എങ്കിലും അവർ അത്യ ന്നതനായ ൈദവെത്ത

പരീക്ഷിച്ച് മത്സരിച്ച ;
അവിടുെത്തസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചതുമില്ല.
57അവർഅവരുെടപൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല

പിന്തിരിഞ്ഞ് േ്രദാഹം െചയ്തു;
വഞ്ചനയുള്ളവില്ല േപാെലഅവർ മാറിക്കളഞ്ഞു.
58 അവർ അവരുെട പൂജാഗിരികെളെക്കാണ്ട്

ൈദവെത്തേകാപിപ്പിച്ച ;
* 78. 51 ഹാമിെന്റ ഹാം-ഈജിപ്തിെന െപാതുേവ വിളിക്കുന്ന
േപരാണ് ഹാം. സങ്കീ 105:23, 27; 106:22 േനാക്കുക. േനാഹയുെട
പു്രതന്മാരിെലാരുവനായ ഹാമിെന ഈജിപ്ത്കാരുെട
പൂര ്വ്വപിതാവായി വിളിക്കെപ്പടുന്നു. ഉല് പ്പത്തി 10:6 േനാക്കുക
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വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ട് കർത്താവിന് തീക്ഷ്ണത
ജനിപ്പിച്ച .

59ൈദവം അത് േകട്ട് ്രകുദ്ധിച്ച ; യി്രസാേയലിെന
ഏറ്റവും െവറുത്തു.

60 അതുെകാണ്ട് ൈദവം ശീേലാവിെല†
തിരുനിവാസവും

താൻ മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ അടിച്ചിരുന്ന
നിവാസവും‡ ഉേപക്ഷിച്ച .

61തെന്റബലെത്ത ്രപവാസത്തിലും
തെന്റ നിയമ െപട്ടകെത്ത ശ്രതുവിെന്റ

കയ്യിലും ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
മാനഹീനനാക്കുകയും െചയ്തു.

62ൈദവംതെന്റഅവകാശേത്താട് േകാപിച്ച ;
തെന്റജനെത്തവാളിന് വിട്ട െകാടുത്തു.
63 അവരുെട യൗവനക്കാർ തീയ്ക്ക്

ഇരയായിത്തീർന്നു;
അവരുെട കന്യകമാർക്ക് വിവാഹഗീതം

ഉണ്ടായതുമില്ല.
64 അവരുെട പുേരാഹിതന്മാർ വാൾെകാണ്ടു

വീണു;
അവരുെട വിധവമാർവിലാപംകഴിച്ചതുമില്ല.
65 അേപ്പാൾ കർത്താവ് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന്

ഉണർന്നുവരുന്നവെനേപ്പാെലയും
വീഞ്ഞു കുടിച്ച് അട്ടഹസിക്കുന്ന

വീരെനേപ്പാെലയും ഉണർന്നു.
† 78. 60 ശീേലാവിെലഎ്രഫയീം േഗാ്രതത്തിെന്റഅധീനതയിലുള്ള
്രപേദശെത്ത ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ശീേലാവ.് െയരുശേലമിന് 32
കിേലാമീറ്റര ് വടക്കായി ഇത് സ്ഥിതിെചയ്യന്നു. ഇവിെടയാണ ്
യി്രസാേയലിെന്റ പുരാതന ചരി്രതത്തിെല നിയമെപട്ടകം
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത.് േയാശുവ 18:1, 1ശമുേവല ് 1:3 േനാക്കുക.
‡ 78. 60 നിവാസവും കൂടാരവും
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66 ൈദവം തെന്റ ശ്രതുക്കെള പിന്നിേലക്ക്
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു;

അവർക്ക് നിത്യനിന്ദവരുത്തുകയും െചയ്തു.
67 എന്നാൽ കർത്താവ് േയാേസഫിെന്റ

കൂടാരെത്തത്യജിച്ച്;
എ്രഫയീംേഗാ്രതെത്തതിരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല.
68ൈദവം െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയും
താൻ ്രപിയെപ്പട്ട സീേയാൻ പർവ്വതെത്തയും

തിരെഞ്ഞടുത്തു.
69 താൻ സദാകാലേത്തക്കും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന

ഭൂമിെയേപ്പാെലയും
സ്വർേഗ്ഗാന്നതികെളേപ്പാെലയും ൈദവം തെന്റ

വിശുദ്ധമന്ദിരെത്തപണിതു.
70 കർത്താവ് തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന

െതരെഞ്ഞടുത്തു;
ആട്ടിൻെതാഴുത്തുകള െട ഇടയിൽനിന്ന് അവെന

വരുത്തി.
71 തെന്റ ജനമായ യാേക്കാബിെനയും തെന്റ

അവകാശമായയി്രസാേയലിെനയും
േമയിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ അവെന

തള്ളയാടുകെള േനാക്കുന്ന
േവലയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നു.

72അങ്ങെന അവൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയേത്താെട
അവെര േമയിച്ച ;

ൈകകള െടസാമർത്ഥ്യേത്താെടഅവെരനടത്തി.

79
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, ജനതതികൾ അങ്ങയുെട

അവകാശത്തിേലക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു;
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അവർ അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
അശുദ്ധമാക്കുകയും

െയരൂശേലമിെന കൽകുന്നുകളാക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

2 അവർ അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട ശവങ്ങെള
ആകാശത്തിെലപക്ഷികൾക്കും

അങ്ങയുെട വിശുദ്ധന്മാരുെട മാംസെത്ത
കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

3 അവരുെട രക്തം െവള്ളംേപാെല അവർ
െയരൂശേലമിന് ചുറ്റ ം ചിന്തിക്കളഞ്ഞു;

അവെരകുഴിച്ചിടുവാൻആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
4 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട അയല്ക്കാർക്ക്

അപമാനവും
ചുറ്റ മുള്ളവർക്ക് നിന്ദയും പരിഹാസവും ആയി

തീർന്നിരിക്കുന്നു.
5യേഹാേവ,അവിടുന്ന്സദാ േകാപിക്കുന്നതും
അങ്ങയുെട തീക്ഷ്ണത തീേപാെല

ജ്വലിക്കുന്നതുംഎ്രതേത്താളം?
6 അങ്ങെയ അറിയാത്ത ജനതകള െടേമലും

അങ്ങയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത
രാജ്യങ്ങള െടേമലും

അവിടുെത്തേ്രകാധം പകരണേമ.
7അവർയാേക്കാബിെനവിഴുങ്ങിക്കളയുകയും
അവെന്റ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമാക്കുകയും

െചയ്തുവേല്ലാ.
8 ഞങ്ങള െട പൂർവ്വികരുെട അകൃത്യങ്ങൾ

ഞങ്ങേളാട് കണക്കിടരുേത;
അങ്ങയുെട കരുണ േവഗത്തിൽ ഞങ്ങെള

എതിേരല്ക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങൾഏറ്റവുംഎളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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9ഞങ്ങള െട രക്ഷയായൈദവേമ,
അങ്ങയുെട നാമമഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങെള

സഹായിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തംഞങ്ങെള രക്ഷിച്ച,്
ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം

െചയ്യണെമ.
10 “അവരുെട ൈദവം എവിെട?” എന്ന് ജനതകൾ

പറയുന്നത്എന്തിന?്
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട രക്തം ചിന്തിയതിന്

്രപതികാരം
ഞങ്ങള െട ദൃഷ്ടിയിൽ, ജനതകള െട ഇടയിൽ

െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.
11 ബദ്ധന്മാരുെട െനടുവീർപ്പ് അങ്ങയുെട

മുമ്പാെകവരുമാറാകെട്ട;
മരണത്തിന് വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെര

അങ്ങ് അങ്ങയുെട മഹാശക്തിയാൽ
രക്ഷിക്കണേമ.

12 കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട അയല്ക്കാർ
അങ്ങെയനിന്ദിച്ചനിന്ദ

ഏഴിരട്ടിയായി അവരുെട മാർവ്വിടത്തിേലക്ക്
പകരം െകാടുക്കണേമ.

13 എന്നാൽ അങ്ങയുെട ജനവും അങ്ങയുെട
േമച്ചില്പ റെത്തആടുകള മായഞങ്ങൾ

എേന്നക്കുംഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
തലമുറതലമുറേയാളം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട

സ്തുതിെയ ്രപസ്താവിക്കും.

80
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് സാരസസാക്ഷ്യം എന്ന
രാഗത്തിൽ;ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല േയാേസഫിെന

നടത്തുന്ന
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യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയനായുള്ള യേഹാേവ,
െചവിെക്കാള്ളണേമ;

െകരൂബുകളിേന്മൽ അധിവസിക്കുന്നവേന,
്രപകാശിക്കണേമ.

2 എ്രഫയീമും െബന്യാമീനും മനെശ്ശയും
കാണത്തക്കവിധം

അങ്ങയുെട വീര്യബലം ഉണർത്തി ഞങ്ങള െട
രക്ഷക്കായി വരണേമ.

3ൈദവേമ,ഞങ്ങെളയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം

്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
4ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ ്രപാർത്ഥനയ്ക്കു േനെര

എ്രതേത്താളം നീ േകാപിക്കും?
5 അങ്ങ് അവർക്ക് കണ്ണ നീരിെന്റ അപ്പം

തിന്നുവാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
ധാരാളം കണ്ണ നീർ അവർക്ക് കുടിക്കുവാനും

െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 അങ്ങ് ഞങ്ങെള ഞങ്ങള െട അയല്ക്കാർക്ക്

വഴക്കാക്കിത്തീർക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു

പരിഹസിക്കുന്നു.
7 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള

യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം

്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
8 അങ്ങ് ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി

െകാണ്ട് വന്നു;
ജനതതികെളനീക്കിക്കളഞ്ഞ്അതിെനനട്ട .
9അങ്ങ്അതിന് തടംഎടുത്തു
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അത് േവരൂന്നി േദശത്ത് പടർന്നു.
10 അതിെന്റ നിഴൽെകാണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ

മൂടിയിരുന്നു;
അതിെന്റെകാമ്പുകൾദിവ്യേദവദാരുക്കൾേപാെലയും

ആയിരുന്നു.
11അത് െകാമ്പുകെളസമു്രദംവെരയും
ചില്ലികെളനദിവെരയും നീട്ടിയിരുന്നു.
12 വഴിേപാകുന്നവർ എല്ലാം അത് പറിക്കുവാൻ

തക്കവണ്ണം
അവിടുന്ന് അതിെന്റ േവലികൾ

െപാളിച്ച കളഞ്ഞത്എന്ത?്
13കാട്ട പന്നിഅതിെന മാന്തിക്കളയുന്നു;
വയലിെല മൃഗങ്ങൾഅത് തിന്നുകളയുന്നു.
14ൈസന്യങ്ങള െടൈദവേമ,തിരിഞ്ഞുവരണേമ;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുകടാക്ഷിച്ച്
ഈമുന്തിരിവള്ളിെയസന്ദർശിക്കണേമ.
15അങ്ങയുെട വലൈങ്കനട്ടതും
അേങ്ങയ്ക്കായി വളർത്തിയതുമായ ഈ

ൈതെയയും പരിപാലിക്കണേമ.
16അതിെനതീവച്ച ചുടുകയും െവട്ടിക്കളയുകയും

െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട മുഖത്തുനിന്നുള്ള ഭർസനത്താൽ

അവർനശിച്ച േപാകുന്നു.
17 അങ്ങയുെട ൈക അവിടുെത്ത

വലത്തുഭാഗെത്തപുരുഷെന്റേമൽ
അേങ്ങയ്ക്കായി വളർത്തിയ മനുഷ്യപു്രതെന്റ

േമൽതെന്നഇരിക്കെട്ട.
18 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ വിട്ട

പിന്മാറുകയില്ല;
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ഞങ്ങെള ജീവിപ്പിക്കണേമ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെട നാമെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

19 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഞങ്ങെളയഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;

ഞങ്ങൾ രക്ഷെപ്പേടണ്ടതിന് തിരുമുഖം
്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.

81
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ;
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 നമ്മുെട ബലമായ ൈദവത്തിന്

േഘാഷിക്കുവിൻ;
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിന്ആർപ്പിടുവിൻ.
2തപ്പ ംഇമ്പമുള്ളകിന്നരവും
വീണയുംഎടുത്ത്സംഗീതം തുടങ്ങുവിൻ.
3അമാവാസ്യയിലും നമ്മുെട ഉത്സവദിവസമായ
പൗർണ്ണമാസിയിലും കാഹളംഊതുവിൻ.
4ഇത് യി്രസാേയലിന് ഒരു ചട്ടവും
യാേക്കാബിെന്റൈദവംനൽകിയഒരു ്രപമാണവും

ആകുന്നു.
5ഈജിപ്റ്റ് േദശത്തിന് േനെര പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ൈദവം അത് േയാേസഫിന് ഒരു സാക്ഷ്യമായി

നിയമിച്ച ;
അവിെടഞാൻഅറിയാത്തഒരു ഭാഷ േകട്ട .
6 ഞാൻ അവെന്റ േതാളിൽനിന്ന് ചുമട് നീക്കി;

അവെന്റൈകകൾെകാട്ട വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു.
7 കഷ്ടകാലത്ത് നീ വിളിച്ച , ഞാൻ നിെന്ന

വിടുവിച്ച ;
ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ മറവിൽനിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക്

ഉത്തരമരുളി;



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81:8 clxxv സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81:15

െമരീബാെവള്ളത്തിൽഞാൻനിെന്നപരീക്ഷിച്ച .
േസലാ.

8 എെന്റ ജനേമ, േകൾക്കുക, ഞാൻ നിേന്നാട്
സാക്ഷ്യം പറയും.

യി്രസാേയേല, നീ എെന്റ വാക്ക് േകെട്ടങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.

9അന്യൈദവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത;്
യാെതാരു അന്യൈദവെത്തയും നീ

നമസ്കരിക്കരുത.്
10ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്നെകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായഞാൻനിെന്റൈദവംആകുന്നു;
നിെന്റ വായ് വിസ്താരമായി തുറക്കുക; ഞാൻ

അതിെനനിറയ്ക്കും.
11 എന്നാൽ എെന്റ ജനം എെന്റ വാക്ക്

േകട്ടനുസരിച്ചില്ല;
യി്രസാേയൽഎെന്നകൂട്ടാക്കിയതുമില്ല.
12അതുെകാണ്ട്അവർസ്വന്തആേലാചന്രപകാരം

നടേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവെര ഹൃദയകാഠിന്യത്തിന്

ഏല്പിച്ച കളഞ്ഞു.
13 അേയ്യാ! എെന്റ ജനം എെന്റ വാക്കു

േകൾക്കുകയും
യി്രസാേയൽ എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകയും

െചയ്െതങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
14 എന്നാൽ ഞാൻ േവഗത്തിൽ അവരുെട

ശ്രതുക്കെളകീഴടക്കുമായിരുന്നു;
അവരുെട ൈവരികള െട േനെര എെന്റ ൈക

തിരിക്കുമായിരുന്നു.
15 യേഹാവെയ പകക്കുന്നവർ തിരുമുമ്പിൽ

കീഴടങ്ങുമായിരുന്നു;



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81:16 clxxvi സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 82:6

എന്നാൽ അവരുെട ശുഭകാലം എേന്നക്കും
നില ്ക്കുമായിരുന്നു.

16 അവിടുന്ന് േമത്തരമായ േഗാതമ്പുെകാണ്ട്
അവെര േപാഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു;

ഞാൻ പാറയിൽനിന്നുള്ള േതൻെകാണ്ട് നിനക്ക്
തൃപ്തിവരുത്തുമായിരുന്നു.

82
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ആസാഫിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1ൈദവം േദവസഭയിൽനില്ക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് ൈദവങ്ങള ്എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുെട*

ഇടയിൽന്യായം വിധിക്കുന്നു.
2 നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം നീതിേകടായി

വിധിക്കുകയും
ദുഷ്ടന്മാരുെട പക്ഷംപിടിക്കുകയും െചയ്യ ം?

േസലാ.
3 എളിയവനും അനാഥനും ന്യായം

പാലിച്ച െകാടുക്കുവിൻ;
പീഡിതനും അഗതിക്കും നീതി

നടത്തിെക്കാടുക്കുവിൻ.
4എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും രക്ഷിക്കുവിൻ;
ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് അവെര

വിടുവിക്കുവിൻ.
5 അവർക്ക് അറിവും േബാധവുമില്ല; അവർ

ഇരുട്ടിൽനടക്കുന്നു;
ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം

ഇളകിയിരിക്കുന്നു.
6 “നിങ്ങൾേദവന്മാർആകുന്നു”എന്നും
* 82. 1 ൈദവങ്ങള ്എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുെട ദൂതന്മാര ്അെല്ലങ്കില ്
സ്വര് ഗത്തില ്ൈദവെത്തആരാധിക്കുന്നവര ്
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“നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്യ ന്നതനായ
ൈദവത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ” എന്നും ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

7എങ്കിലും നിങ്ങൾമനുഷ്യെരേപ്പാെല മരിക്കും;
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെലഹതരാകും.
8ൈദവേമ,എഴുേന്നറ്റ് ഭൂമിെയവിധിക്കണേമ;
അങ്ങ് സകല ജനതതികെളയും

അവകാശമാക്കിെകാള്ള മേല്ലാ.

83
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവേമ,നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കരുേത;
ൈദവേമ,മൗനമായുംസ്വസ്ഥമായുംഇരിക്കരുേത.
2ഇതാ,അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾകലഹിക്കുന്നു;
അങ്ങെയെവറുക്കുന്നവർതല ഉയർത്തുന്നു.
3അവർ അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ േനെര ഉപായം

വിചാരിക്കുകയും
അേങ്ങക്ക് വിലേയറിയവരുെട േനെര

ദുരാേലാചനകഴിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
4 “വരുവിൻ, യി്രസാേയൽ ഒരു

ജനതയായിരിക്കാത്തവിധം നാം അവെര
മുടിച്ച കളയുക.

അവരുെട േപര് ഇനി ആരും ഓർക്കരുത”് എന്ന്
അവർപറഞ്ഞു.

5അവർഇങ്ങെനഏകമനേസ്സാെടആേലാചിച്ച ,
അേങ്ങക്കുവിേരാധമായിസഖ്യം െചയ്യന്നു.
6 ഏേദാമ്യരുെടയും യിശ്മാേയല്യരുെടയും

കൂടാരങ്ങള ം
േമാവാബ്യരുംഹഗര്യരും,
7െഗബാലുംഅേമ്മാനുംഅമാേലക്കും,
െഫലിസ്ത്യേദശവും േസാർനിവാസികള ം;
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8അശ്ശ രുംഅവേരാട് േയാജിച്ച ;
അവർ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക്

സഹായമായിരുന്നു.
േസലാ.

9 മിദ്യാന്യേരാട് െചയ്തതുേപാെല അവേരാടു
െചയ്യണേമ;

കീേശാൻേതാട്ടിനരികിൽ വച്ച് സീെസരേയാടും
യാബീേനാടും െചയ്തതുേപാെലതെന്ന.

10അവർഏൻ-േദാരിൽവച്ച് നശിച്ച േപായി;
അവർനിലത്തിന് വളമായിത്തീർന്നു.
11 അവരുെട കുലീനന്മാെര ഓേരബ,് േസബ്

എന്നിവെരേപ്പാെലയും
അവരുെട സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും േസബഹ്,

സൽമുന്ന എന്നിവെരേപ്പാെലയും
ആക്കണേമ.

12 “നാംൈദവത്തിെന്റനിവാസങ്ങെള
നമുക്ക് അവകാശമാക്കിെക്കാള്ള ക” എന്ന്

അവർപറഞ്ഞുവേല്ലാ.
13 എെന്റ ൈദവേമ, അവെര ചുഴലിക്കാറ്റിൽ

െപാടിേപാെലയും
കാറ്റത്തുപാറുന്നപതിർേപാെലയുംആക്കണേമ.
14വനെത്തദഹിപ്പിക്കുന്നതീേപാെലയും
പർവ്വതങ്ങെളചുട്ട കളയുന്നഅഗ്നിജ്വാലേപാെലയും
15 അങ്ങയുെട െകാടുങ്കാറ്റ െകാണ്ട് അവെര

പിന്തുടരണേമ;
അങ്ങയുെട ചുഴലിക്കാറ്റ െകാണ്ട് അവെര

്രഭമിപ്പിക്കണേമ.
16 യേഹാേവ, അവർ തിരുനാമെത്ത

അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ്അവരുെടമുഖെത്തലജ്ജാപൂർണ്ണമാക്കണേമ.
17അവർഎേന്നക്കും ലജ്ജിച്ച് ്രഭമിക്കുകയും
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നാണിച്ച് നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യെട്ട.
18 അങ്ങെന അവർ യേഹാവ എന്ന് നാമമുള്ള

അങ്ങ് മാ്രതം
സർവ്വഭൂമിക്കും മീെത അത്യ ന്നതൻ എന്ന്

അറിയും.

84
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ഗത്ഥ്യരാഗത്തിൽ; േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
തിരുനിവാസംഎ്രത മേനാഹരം!
2 എെന്റ ഉള്ളം യേഹാവയുെട ്രപാകാരങ്ങെള

വാഞ്ഛിച്ച േമാഹാലസ്യെപ്പട്ട േപാകുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയവും എെന്റ മാംസവും ജീവനുള്ള

ൈദവെത്തേനാക്കി േഘാഷിക്കുന്നു.
3 കുരികിൽ ഒരു വീടും, മീവൽപക്ഷി

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടും
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു;

എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അവിടുെത്ത
യാഗപീഠങ്ങെളതെന്ന.

4 അങ്ങയുെട ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ
ഭാഗ്യവാന്മാർ;

അവർഅങ്ങെയനിത്യംസ്തുതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.
േസലാ.

5ബലംഅങ്ങയിൽഉള്ളമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ;
ഇങ്ങെനയുള്ളവരുെട മനസ്സിൽ

സീേയാനിേലക്കുള്ളെപരുവഴികൾ ഉണ്ട്.
6 കണ്ണ നീർ താഴ്വരയിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ

അവർഅതിെനജലാശയമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
മുന്മഴയാൽഅത്അനു്രഗഹപൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നു.
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7അവർ േമല്ക്കുേമൽബലം ്രപാപിക്കുന്നു;
എല്ലാവരും സീേയാനിൽ ൈദവസന്നിധിയിൽ

െചെന്നത്തുന്നു.
8ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്റ

്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
യാേക്കാബിെന്റൈദവേമ, െചവിെക്കാള്ളണേമ.

േസലാ.
9ഞങ്ങള െടപരിചയായൈദവേമ, േനാക്കണേമ;
അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത

കടാക്ഷിക്കണേമ;
10 അങ്ങയുെട ്രപാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു

ദിവസം
േവെറ ആയിരം ദിവസേത്തക്കാൾ

ഉത്തമമല്ലേയാ?;
ദുഷ്ടന്മാരുെടകൂടാരങ്ങളിൽവസിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ വാതിൽ

കാവല്ക്കാരനായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക്
ഏെറഇഷ്ടം.

11 യേഹാവയായ ൈദവം സൂര്യനും പരിചയും
ആകുന്നു;

യേഹാവകൃപയും മഹത്വവും നല്കുന്നു;
േനർബുദ്ധിേയാെട നടക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന്

ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല.
12ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
അങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.

85
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അങ്ങ് അങ്ങയുെട േദശെത്ത

കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
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യാേക്കാബിെന്റ ്രപവാസികെള മടക്കി
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം അവിടുന്ന്
േമാചിച്ച ;

അവരുെട പാപം സകലവും അവിടുന്ന്
മൂടിക്കളഞ്ഞു.

േസലാ.
3 അങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിെന്റ ഭയാനകതയിൽ

നിന്ന്അവിടുന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു.
4 ഞങ്ങള െട രക്ഷയുെട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള

യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തണേമ;
ഞങ്ങേളാടുള്ള അങ്ങയുെട നീരസം

മതിയാക്കണേമ.
5 അവിടുന്ന് സദാകാലവും ഞങ്ങേളാട്

േകാപിക്കുേമാ?
തലമുറതലമുറേയാളം അങ്ങയുെട േകാപം

നിലനില ്ക്കുേമാ?
6 അങ്ങയുെട ജനം അങ്ങയിൽ

ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന്ഞങ്ങെളവീണ്ടുംജീവിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ?
7യേഹാേവ,ഞങ്ങേളാട് ദയകാണിക്കണേമ;
അവിടുെത്തരക്ഷഞങ്ങൾക്ക് നല്കണേമ.
8യേഹാവയായൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നത്ഞാൻ

േകൾക്കും;
ൈദവം തെന്റ ജനത്തിനും തെന്റ

ഭക്തന്മാർക്കും സമാധാനം അരുള ം.
അവർ േഭാഷത്തത്തിേലക്ക് വീണ്ടും
തിരിയാതിരിക്കെട്ട.

9 തിരുമഹത്വം നമ്മുെട േദശത്തിൽ
വസിേക്കണ്ടതിന്

ൈദവത്തിെന്റ രക്ഷ തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക്
സമീപമായിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം.
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10 ദയയും വിശ്വസ്തതയും തമ്മിൽ
എതിേരറ്റിരിക്കുന്നു.

നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ
ചുംബിച്ചിരിക്കുന്നു.

11വിശ്വസ്തത ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നു;
നീതിസ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുന്നു.
12യേഹാവനന്മനല്കുകയും
നമ്മുെട േദശം വിളവ് തരുകയും െചയ്യ ം.
13നീതിൈദവത്തിന് മുമ്പായി നടക്കുകയും
അവിടുെത്ത കാൽചുവടുകൾ നമുക്ക്

പാതയാകുകയും െചയ്യ ം.

86
ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1 യേഹാേവ, െചവി ചായിക്കണേമ;

എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
ഞാൻഎളിയവനും ദരി്രദനുംആകുന്നു.
2എെന്റ ്രപാണെനകാക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെട ഭക്തനാകുന്നുവേല്ലാ;
എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന

അടിയെന രക്ഷിക്കണേമ.
3കർത്താേവ,എേന്നാട് കൃപയുണ്ടാകണേമ;
ഇടവിടാെതഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുന്നു.
4അടിയെന്റ ഉള്ളെത്തസേന്താഷിപ്പിക്കണേമ;
യേഹാേവ, അങ്ങയിേലക്ക് ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളം

ഉയർത്തുന്നു.
5 കർത്താേവ, അവിടുന്ന് നല്ലവനും

ക്ഷമിക്കുന്നവനും
അങ്ങേയാട് അേപക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും

മഹാദയാലുവുംആകുന്നു.
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6 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന
െചവിെക്കാള്ളണേമ;

എെന്റയാചനകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.
7അവിടുന്ന്എനിക്ക് ഉത്തരമരുള കയാൽ
എെന്റ കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു.
8കർത്താേവ, േദവന്മാരിൽഅേങ്ങക്ക്തുല്യനായി

ആരുമില്ല.
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾക്കു തുല്യമായി ഒരു

്രപവൃത്തിയുമില്ല.
9 കർത്താേവ, അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ

സകലജനതതികള ം തിരുമുമ്പിൽ വന്ന്
നമസ്കരിക്കും;

അവർഅങ്ങയുെട നാമെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തും.
10 അവിടുന്ന് വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങൾ

്രപവർത്തിക്കുന്നവനുമല്ലേയാ?;
അവിടുന്ന് മാ്രതംൈദവമാകുന്നു.
11 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വഴി എെന്ന

പഠിപ്പിക്കണെമ;
എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയുെടസത്യത്തിൽനടക്കും;
അങ്ങയുെട നാമെത്ത ഭയെപ്പടുവാൻ എെന്റ

ഹൃദയെത്തഏകാ്രഗമാക്കണേമ.
12 എെന്റ ൈദവമായ കർത്താേവ, ഞാൻ

പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കും;

അങ്ങയുെട നാമെത്ത എേന്നക്കും
മഹത്വെപ്പടുത്തും.

13എേന്നാടുള്ളഅങ്ങയുെട ദയവലിയതാണേല്ലാ;
അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിെന്റ

ആഴത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
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14 ൈദവേമ, അഹങ്കാരികൾ എേന്നാട്
എതിർത്തിരിക്കുന്നു.

നീചന്മാരുെട കൂട്ടം എനിക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു.

അവർഅങ്ങെയ ്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.
15 കർത്താേവ, അങ്ങ് കരുണയും കൃപയും

നിറഞ്ഞൈദവമാകുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയുംമഹാദയയുംവിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ

തെന്ന.
16 എന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് എേന്നാട്

കൃപയുണ്ടാകണേമ;
അങ്ങയുെട ദാസന്അങ്ങയുെടശക്തിതന്ന,്
അങ്ങയുെട ദാസിയുെട പു്രതെന രക്ഷിക്കണേമ.
17 എെന്ന െവറുക്കുന്നവർ കണ്ട്

ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന്
നന്മയ്ക്കായി ഒരുഅടയാളംഎനിക്ക് തരണേമ;
യേഹാേവ, അവിടുന്ന് എെന്ന സഹായിച്ച്

ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

87
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം; ഒരു
ഗീതം.
1 യേഹാവ തെന്റ നഗരെത്ത

വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
2യേഹാവസീേയാെന്റപടിവാതിലുകെള,
യാേക്കാബിെന്റ സകലനിവാസങ്ങെളക്കാള ം

അധികംസ്േനഹിക്കുന്നു.
3 ൈദവത്തിെന്റ നഗരേമ, നിെന്നക്കുറിച്ച്

മഹത്ത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
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4 ഞാൻ എെന്റ പരിചയക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
രഹബിെനയും ബാേബലിെനയും
െഫലിസ്ത്യർ, േസാർ, കൂശ് എന്നിവെരയും
കുറിച്ച് ്രപസ്താവിക്കും; “ഇവൻ അവിെട
ജനിച്ച .

5 ഇവനും അവനും അവിെട ജനിച്ച ” എന്ന്
സീേയാെനക്കുറിച്ച് പറയും;

അത്യ ന്നതൻ തെന്ന അതിെന
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

6യേഹാവവംശങ്ങെളഎഴുതുേമ്പാൾ:
“ഇവൻഅവിെട ജനിച്ച ”എന്നിങ്ങെനഎണ്ണ ം

േസലാ.
7 “എെന്റ ഉറവുകൾ എല്ലാം ൈദവത്തിൽ

ആകുന്നു”എന്ന്
സംഗീതക്കാരും നൃത്തം െചയ്യന്നവരും

ഒരുേപാെലപറയും.

88
ഒരു ഗീതം; േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു
സങ്കീർത്തനം; സംഗീത്രപമാണിക്ക;് മഹലത്ത്
രാഗത്തിൽ ്രപതിഗാനത്തിനായി; എ്രസാഹ്യനായ
േഹമാെന്റഒരു ധ്യാനം.
1എെന്റരക്ഷയുെടൈദവമായയേഹാേവ,
ഞാൻ രാവും പകലും തിരുസന്നിധിയിൽ

നിലവിളിക്കുന്നു;
2എെന്റ ്രപാർത്ഥനതിരുമുൻപിൽവരുമാറാകെട്ട;
എെന്റനിലവിളിക്കു െചവി ചായിക്കണേമ.
3 എെന്റ ്രപാണൻ കഷ്ടതെകാണ്ട്

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റജീവൻപാതാളേത്താട് സമീപിക്കുന്നു.
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4 കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എെന്ന
എണ്ണിയിരിക്കുന്നു;

ഞാൻബലഹീനനായമനുഷ്യെനേപ്പാെലയാകുന്നു.
5 ശവക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഹതന്മാെരേപ്പാെല

എെന്ന മരിച്ചവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;

അവെരഅങ്ങ് പിെന്നഓർക്കുന്നില്ല;
അവർ അങ്ങയുെട ൈകയിൽനിന്ന്

േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായിരിക്കുന്നു.
6 അങ്ങ് എെന്ന ഏറ്റവും താണകുഴിയിലും

ഇരുട്ടിലുംആഴങ്ങളിലും ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
7 അങ്ങയുെട േ്രകാധം എനിക്ക്

ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട എല്ലാ തിരകള ംെകാണ്ട് അവിടുന്ന്

എെന്നവലച്ചിരിക്കുന്നു.
േസലാ.

8 എെന്റ പരിചയക്കാെര അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അകറ്റി,

അവർക്ക്എേന്നാട് െവറുപ്പായിരിക്കുന്നു;
പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്തവിധം എെന്ന

അടച്ചിരിക്കുന്നു.
9 എെന്റ കണ്ണ് കഷ്ടതേഹതുവായി

ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;
യേഹാേവ, ഞാൻ ദിവസം്രപതി അങ്ങെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റൈകകെളഅങ്ങയിേലക്ക് മലർത്തുകയും

െചയ്യന്നു.
10അവിടുന്ന് മരിച്ചവർക്ക് േവണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ

െചയ്യ േമാ?
മൃതന്മാർഎഴുേന്നറ്റ്അങ്ങെയസ്തുതിക്കുേമാ?

േസലാ.
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11ശവക്കുഴിയിൽഅങ്ങയുെട ദയെയയും
വിനാശത്തിൽ അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയയും

വർണ്ണിക്കുേമാ?
12അന്ധകാരത്തിൽഅങ്ങയുെടഅത്ഭുതങ്ങള ം
വിസ്മൃതിയുെട േദശത്ത് അങ്ങയുെട നീതിയും

െവളിെപ്പടുേമാ?
13 എന്നാൽ യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങേയാട്

നിലവിളിക്കുന്നു;
രാവിെല എെന്റ ്രപാർത്ഥന തിരുസന്നിധിയിൽ

വരുന്നു.
14 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് എെന്റ ്രപാണെന

തള്ളിക്കളയുന്നെതന്തിന?്
അങ്ങയുെട മുഖെത്ത എനിക്ക് മറയ്ക്കുന്നതും

എന്തിന?്
15ബാല്യംമുതൽഞാൻഅരിഷ്ടനുംമൃത്രപായനും

ആകുന്നു;
ഞാൻ അങ്ങയുെട ഭീകരതകൾ സഹിച്ച്

വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
16 അങ്ങയുെട ഉ്രഗേകാപം എെന്റ മീെത

കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ഭീകരതഎെന്നസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
17 അവ ഇടവിടാെത െവള്ളംേപാെല എെന്ന

ചുറ്റ ന്നു;
അവഒരുേപാെലഎെന്നവളയുന്നു.
18 സ്േനഹിതെനയും കൂട്ടാളിെയയും അവിടുന്ന്

എേന്നാട്അകറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റസ്േനഹിതന്മാർഅന്ധകാരമേ്രത.

89
എ്രസാഹ്യനായഏഥാെന്റഒരു ധ്യാനം.
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1 യേഹാവയുെട കൃപകെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ
എേന്നക്കും പാടും;

തലമുറതലമുറേയാളം എെന്റ വായ്െകാണ്ട്
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയഅറിയിക്കും.

2 “ദയ എേന്നക്കും ഉറച്ച നില്ക്കും” എന്ന് ഞാൻ
പറയുന്നു;

അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതെയഅങ്ങ്സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

3എെന്റവൃതേനാട്ഞാൻഒരു നിയമവും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട് സത്യവും

െചയ്തിരിക്കുന്നു.
4 “നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ എേന്നക്കും

സ്ഥിരെപ്പടുത്തും;
നിെന്റ സിംഹാസനെത്ത തലമുറതലമുറേയാളം

ഉറപ്പിക്കും”.
േസലാ.

5 യേഹാേവ, സ്വർഗ്ഗം അങ്ങയുെട
അത്ഭുതങ്ങെളയും

വിശുദ്ധന്മാരുെട സഭയിൽ അങ്ങയുെട
വിശ്വസ്തതെയയും വർണ്ണിക്കും.

6 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യേഹാവേയാട് സദൃശനായവൻ
ആര?്

േദവപു്രതന്മാരിൽ യേഹാവയ്ക്ക് തുല്യനായവൻ
ആർ?

7ൈദവം വിശുദ്ധന്മാരുെട സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും
ഭയെപ്പേടണ്ടവനും

അവിടുെത്തചുറ്റ മുള്ളഎല്ലാവരും ഭയെപ്പടുവാൻ
േയാഗ്യനുംആകുന്നു.

8 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങെയ േപാെല ബലവാൻ
ആരാണുള്ളത?്
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യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തത അങ്ങെയ
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.

9 അങ്ങ് സമു്രദത്തിെന്റ ഗർവ്വെത്ത
അടക്കിവാഴുന്നു;

അതിെല തിരകൾ െപാങ്ങുേമ്പാൾ അങ്ങ്
അവെയഅമർത്തുന്നു.

10 അങ്ങ് രഹബിെന* ഒരു ഹതെനേപ്പാെല
തകർത്തു;

അങ്ങയുെട ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ട് അങ്ങയുെട
ശ്രതുക്കെളചിതറിച്ച കളഞ്ഞു.

11 ആകാശം നിനക്കുള്ളത,് ഭൂമിയും
അേങ്ങക്കുള്ളത;്

ഭൂതലവും അതിെന്റ പൂർണ്ണതയും അങ്ങ്
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 ദക്ഷിേണാത്തരദിക്കുകെള അങ്ങ്
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു;

താേബാരും† െഹർേമ്മാനും‡ അങ്ങയുെട
നാമത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു;

13അങ്ങയുെട ഭുജം വീര്യമുള്ളത;്
അങ്ങയുെട ൈക ബലമുള്ളതും അങ്ങയുെട

വലൈങ്കഉന്നതവുംആകുന്നു.
14 നീതിയും ന്യായവും അങ്ങയുെട

സിംഹാസനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനമാകുന്നു;

* 89. 10 രഹബിെന രഹബ് എന്നത് െകാണ്ട് ഇവിെട
അര ്ത്ഥമാക്കുന്നത് പുരാണ കടല ് പാമ്പിെനയാണ.് † 89.
12 താേബാരും താേബാര ്, ഗലീല തടാകത്തിെന്റ െതേക്ക
അറ്റത്തിനു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി െചയ്യന്ന 555 മീറ്റര് ഉയരമുള്ള
ഒരു പര ്വ്വതമാണ്. ‡ 89. 12 െഹർേമ്മാനും െഹര ്േമ്മാന ്
പര ്വതം ഗലീല തടാകത്തിനു വടക്കു കിഴക്ക് 75 കിേലാമീറ്റര ്
ദൂരത്തിലായിസ്ഥിതിെചയ്യന്നു. അതിെന്റ ഉയരം ഏകേദശം 8940
അടിയാണ്
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ദയയും വിശ്വസ്തതയും അേങ്ങക്കു മുമ്പായി
നടക്കുന്നു.

15ജയേഘാഷം§അറിയുന്നജനം ഭാഗ്യമുള്ളത;്
യേഹാേവ, അവർ അങ്ങയുെട

മുഖ്രപകാശത്തിൽനടക്കും.
16 അവർ ഇടവിടാെത അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട നീതിയിൽഅവർ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
17 അങ്ങ് അവരുെട ബലത്തിെന്റ

മഹത്ത്വമാകുന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപസാദത്താൽ ഞങ്ങള െട

ശക്തി*ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
18നമ്മുെട പരിചയേഹാവയ്ക്കുള്ളതും
നമ്മുെട രാജാവ് യി്രസാേയലിെന്റ

പരിശുദ്ധനുള്ളവനുംആകുന്നു.
19 അന്ന് അങ്ങ് ദർശനത്തിൽ അങ്ങയുെട

ഭക്തന്മാേരാട്അരുളിെച്ചയ്തത;്
“ഞാൻവീരനായ ഒരുവന്സഹായം നല്കുകയും
ജനത്തിൽനിന്ന് ഒരു വൃതെന ഉയർത്തുകയും

െചയ്തു.
20ഞാൻഎെന്റദാസനായ ദാവീദിെനകെണ്ടത്തി;
എെന്റ വിശുദ്ധൈതലംെകാണ്ട് അവെന

അഭിേഷകം െചയ്തു.
21 എെന്റ ൈക അവേനാടുകൂടി

സ്ഥിരമായിരിക്കും;
എെന്റഭുജംഅവെനബലെപ്പടുത്തും.
22ശ്രതുഅവെന േതാല്പിക്കുകയില്ല;
വഷളൻഅവെനപീഡിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല.

§ 89. 15 ജയേഘാഷം ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുേമ്പാള ്
ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്നസ്തുതിയുെടശബ്ദം * 89. 17 ശക്തി-െകാമ്പ്
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23ഞാൻഅവെന്റൈവരികെളഅവെന്റ മുമ്പിൽ
തകർക്കും;

അവെനെവറുക്കുന്നവെരസംഹരിക്കും,
24 എന്നാൽ എെന്റ വിശ്വസ്തതയും ദയയും

അവേനാടുകൂടി ഇരിക്കും;
എെന്റ നാമത്തിൽ അവെന്റ െകാമ്പ്

ഉയർന്നിരിക്കും.
25അവെന്റൈകഞാൻസമു്രദത്തിേന്മലും
അവെന്റ വലൈങ്ക നദികള െടേമലും

നീട്ട മാറാക്കും.
26അവൻഎേന്നാട:് ‘അങ്ങ്എെന്റപിതാവ്,എെന്റ

ൈദവം,
എെന്റ രക്ഷയുെട പാറ’ എന്നിങ്ങെന

വിളിച്ച പറയും.
27ഞാൻഅവെനആദ്യജാതനും
ഭൂരാജാക്കന്മാരിൽ േ്രശഷ്ഠനുമാക്കും.
28 ഞാൻ അവന് എെന്റ ദയ എേന്നക്കും

കാണിക്കും;
എെന്റ നിയമം അവനുേവണ്ടി സ്ഥിരമായി

നില്ക്കും.
29ഞാൻഅവെന്റസന്തതിെയശാശ്വതമായും
അവെന്റ സിംഹാസനെത്ത ആകാശമുള്ള

കാലേത്താളവും നിലനിർത്തും.
30 അവെന്റ പു്രതന്മാർ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം

ഉേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റവിധികൾഅനുസരിച്ച നടക്കാതിരിക്കുകയും
31എെന്റചട്ടങ്ങൾലംഘിക്കുകയും
എെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കാതിരിക്കുകയും

െചയ്താൽ
32ഞാൻഅവരുെട ലംഘനെത്തവടിെകാണ്ടും
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അവരുെട അകൃത്യെത്ത ദണ്ഡനംെകാണ്ടും
സന്ദർശിക്കും.

33 എങ്കിലും എെന്റ ദയ ഞാൻ അവനിൽ നിന്നു
നീക്കിക്കളയുകയില്ല;

എെന്റവിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയുമില്ല.
34ഞാൻഎെന്റനിയമം ലംഘിക്കുകേയാ
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടതിന് മാറ്റം

വരുത്തുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
35ഞാൻ ഒരിക്കൽ എെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ സത്യം

െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ദാവീദിേനാട്ഞാൻ േഭാഷ്കുപറയുകയില്ല.
36അവെന്റസന്തതിശാശ്വതമായും
അവെന്റ സിംഹാസനം എെന്റ മുമ്പിൽ

സൂര്യെനേപ്പാെലയും ഇരിക്കും.
37അത് ച്രന്ദെനേപ്പാെലയും
ആകാശത്തിെലവിശ്വസ്തസാക്ഷിെയേപ്പാെലയും
എേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കും”.

േസലാ.
38എങ്കിലുംഅങ്ങ് ഉേപക്ഷിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും

അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തേനാട്
േകാപിക്കുകയും െചയ്തു.

39അങ്ങയുെട ദാസേനാടുള്ള നിയമെത്ത അങ്ങ്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു;

അവെന്റ കിരീടെത്ത അങ്ങ് നിലത്തിട്ട്
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

40അങ്ങ്അവെന്റ േവലിഎല്ലാം െപാളിച്ച ;
അവെന്റ േകാട്ടകെളയും ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
41 വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരും അവെന

െകാള്ളയിടുന്നു;
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തെന്റ അയല്ക്കാർക്ക് അവൻ നിന്ദ
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

42 അങ്ങ് അവെന്റ ൈവരികള െട വലംൈക
ഉയർത്തി;

അവെന്റസകലശ്രതുക്കെളയുംസേന്താഷിപ്പിച്ച .
43അവെന്റവാളിെന്റവായ്ത്തലഅങ്ങ് മടക്കി;
യുദ്ധത്തിൽഅവെനനില് ക്കുമാറാക്കിയതുമില്ല.
44അവെന്റ േതജസ്സ†്അങ്ങ്ഇല്ലാെതയാക്കി;
അവെന്റസിംഹാസനം നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട .
45അവെന്റയൗവനെത്തഅങ്ങ്ചുരുക്കി;
അങ്ങ്അവെനലജ്ജെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
46യേഹാേവ,അങ്ങ്നിത്യം മറഞ്ഞുകളയുന്നതും
അങ്ങയുെട േ്രകാധം തീേപാെല ജ്വലിക്കുന്നതും

എ്രതേത്താളം?
47 എെന്റ ആയുസ്സ് എ്രതചുരുക്കം എന്ന്

ഓർക്കണേമ;
എന്ത് വ്യർത്ഥതയ്ക്കായി അങ്ങ്

മനുഷ്യപു്രതന്മാെര ഒെക്കയുംസൃഷ്ടിച്ച ?
48 ജീവിച്ചിരുന്ന് മരണം കാണാെതയിരിക്കുന്ന

മനുഷ്യൻആര?്
തെന്റ ്രപാണെന പാതാളത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്

വിടുവിക്കുന്നവനുംആരാണ?്
േസലാ.

49 കർത്താേവ, അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയിൽ
അവിടുന്ന് ദാവീദിേനാട്

സത്യംെചയ്ത അങ്ങയുെട പുരാതനകൃപകൾ
എവിെട?

50കർത്താേവ,അടിയങ്ങള െടനിന്ദഓർക്കണേമ;
† 89. 44 േതജസ്സ്-രാജദണ്ഡ്
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എെന്റ മാർവ്വിടത്തിൽ ഞാൻ സകല
ജനതതിയുെടയും നിന്ദ വഹിക്കുന്നതു
തെന്ന.

51 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ
നിന്ദിക്കുന്നുവേല്ലാ;

അവർ അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ കാലടികെള
നിന്ദിക്കുന്നു.

52 യേഹാവ എന്നുെമേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. ആേമൻ,
ആേമൻ.
നാലാം പുസ്തകം

90
ൈദവപുരുഷനായ േമാെശയുെട ഒരു ്രപാർത്ഥന.
1 കർത്താേവ, അവിടുന്ന് തലമുറതലമുറയായി

ഞങ്ങള െടസേങ്കതമായിരിക്കുന്നു;
2പർവ്വതങ്ങൾഉണ്ടായതിനും
അങ്ങ് ഭൂമിെയയും ഭൂമണ്ഡലെത്തയും

നിർമ്മിച്ചതിനും മുൻപ്
അങ്ങ് അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ൈദവം

ആകുന്നു.
3 അങ്ങ് മർത്യെന െപാടിയിേലക്ക്

മടങ്ങിേച്ചരുമാറാക്കുന്നു;
“മനുഷ്യപു്രതന്മാേര, തിരിെക വരുവിൻ” എന്നും

അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
4ആയിരംസംവത്സരംഅവിടുെത്തദൃഷ്ടിയിൽ
ഇന്നെലകഴിഞ്ഞുേപായ ദിവസംേപാെലയും
രാ്രതിയിെല ഒരു യാമംേപാെലയും മാ്രതം

ആകുന്നു.
5അവിടുന്ന് മനുഷ്യെര ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു;അവർ

ഉറക്കംേപാെലഅേ്രത;
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അവർ രാവിെല മുളച്ച വരുന്ന പുല്ല േപാെല
ആകുന്നു.

6അത് രാവിെലതഴച്ച വളരുന്നു;
ൈവകുേന്നരംഅത് വാടി കരിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
7 ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട േകാപത്താൽ

ക്ഷയിച്ച ം അങ്ങയുെട േ്രകാധത്താൽ
്രഭമിച്ച ംേപാകുന്നു.

8അങ്ങ് ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ അങ്ങയുെട
മുമ്പിലും

ഞങ്ങള െട രഹസ്യപാപങ്ങൾ അങ്ങയുെട
മുഖ്രപകാശത്തിലും വച്ചിരിക്കുന്നു.

9 ഞങ്ങള െട നാള കൾ എല്ലാം അങ്ങയുെട
േ്രകാധത്തിൽകഴിഞ്ഞുേപായി;

ഞങ്ങള െട സംവത്സരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു
െനടുവീർപ്പ േപാെലകഴിക്കുന്നു.

10 ഞങ്ങള െട ആയുഷ്കാലം* എഴുപത്
സംവത്സരം;

ഏെറആയാൽഎൺപത;്
അതിെന്റ ്രപതാപം ്രപയാസവും ദുഃഖവുമേ്രത;
അത് േവഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു

േപാകുകയും െചയ്യന്നു.
11 അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുവാൻ തക്കവണ്ണം

അങ്ങയുെട േകാപത്തിെന്റശക്തിെയയും
അങ്ങയുെട േ്രകാധെത്തയും ്രഗഹിക്കുന്നവൻ

ആര?്
12 ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം

്രപാപിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങള െട നാള കെള എണ്ണ വാൻ ഞങ്ങെള

ഉപേദശിക്കണേമ.

* 90. 10 ആയുഷ്കാലം-അഭിമാനം
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13 യേഹാേവ, മടങ്ങിവരണേമ; എ്രതേത്താളം
താമസം?

അടിയങ്ങേളാട് സഹതാപം േതാന്നണേമ.
14 കാലത്ത് തെന്ന ഞങ്ങെള അവിടുെത്ത

ദയെകാണ്ട് തൃപ്തരാക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞങ്ങള െട ആയുഷ്കാലെമല്ലാം

ഞങ്ങൾേഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.
15 അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള േക്ലശിപ്പിച്ച

ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം
അനുഭവിച്ചസംവത്സരങ്ങൾക്കും

തക്കവണ്ണംഞങ്ങെളസേന്താഷിപ്പിക്കണേമ.
16 അങ്ങയുെട ദാസന്മാർക്ക് അങ്ങയുെട

്രപവൃത്തിയും
അവരുെട മക്കൾക്ക് അങ്ങയുെട മഹത്വവും

െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.
17ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെട ്രപസാദം

ഞങ്ങള െടേമൽഇരിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ

സാദ്ധ്യമാക്കിതരണേമ;
അേത, ഞങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ

സാദ്ധ്യമാക്കിതരണേമ.

91
1 അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ മറവിൽ

വസിക്കുകയും
സർവ്വശക്തെന്റ നിഴലിൻ കീഴിൽ വസിക്കുകയും

െചയ്യന്നവൻ
2 യേഹാവെയക്കുറിച്ച:് “അവിടുന്ന് എെന്റ

സേങ്കതവും േകാട്ടയും
ഞാൻ ആ്രശയിക്കുന്ന എെന്റ ൈദവവും” എന്ന്

പറയുന്നു.
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3 ൈദവം നിെന്ന േവട്ടക്കാരെന്റ െകണിയിൽ
നിന്നും

മാരകമായ മഹാവ്യാധിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും.
4 തെന്റ തൂവലുകൾെകാണ്ട് കർത്താവ് നിെന്ന

മറയ്ക്കും;
അവിടുെത്ത ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം

്രപാപിക്കും;
അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയും

കവചവുംആകുന്നു.
5രാ്രതിയിെല ഭീകരതയും
പകൽപറന്നുവരുന്നഅമ്പുകള ം
6ഇരുളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നമഹാവ്യാധിയും
ഉച്ചയ്ക്കു നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരകനും നിെന്ന

ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല.
7നിെന്റവശത്ത്ആയിരം േപരും
നിെന്റവലത്തുഭാഗത്ത്പതിനായിരംേപരുംവീഴാം,
എങ്കിലും ഇെതാന്നും നിേന്നാട്

അടുത്തുവരുകയില്ല.
8 നിെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് തെന്ന നീ േനാക്കി

ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ്രപതിഫലം
കാണും.

9എെന്റസേങ്കതമായയേഹാവെയ,
അത്യ ന്നതനായവെനത്തെന്ന, നീ നിെന്റ

വാസസ്ഥലമാക്കിഇരിക്കുന്നതിനാൽ,
10ഒരുഅനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല;
ഒരു ബാധയും നിെന്റ കൂടാരത്തിന്

അടുത്തുവരുകയില്ല.
11നിെന്റഎല്ലാവഴികളിലും നിെന്നകാേക്കണ്ടതിന്
കർത്താവ് നിെന്നക്കുറിച്ച് തെന്റ ദൂതന്മാേരാട്

കല്പിക്കും;
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12നിെന്റകാൽകല്ലിൽതട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർനിെന്നൈകകളിൽവഹിച്ച െകാള്ള ം.
13സിംഹെത്തയുംഅണലിെയയും നീ ചവിട്ട ം;
ബാലസിംഹെത്തയും െപരുമ്പാമ്പിെനയും നീ

െമതിച്ച കളയും.
14 “അവൻ സ്േനഹപൂർവം എേന്നാട്

പറ്റിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ അവെന
വിടുവിക്കും;

അവൻ എെന്റ നാമെത്തഅറിയുകയാൽ ഞാൻ
അവെന ഉയർത്തും.

15 അവൻ എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും; ഞാൻ
അവന് ഉത്തരമരുള ം;

കഷ്ടകാലത്ത്ഞാൻഅവേനാടുകൂടി ഇരിക്കും;
ഞാൻഅവെനവിടുവിച്ച് മഹത്വീകരിക്കും.
16 ദീർഘായുസ്സ െകാണ്ട് ഞാൻ അവെന

തൃപ്തനാക്കും;
എെന്റരക്ഷെയഅവന് കാണിച്ച െകാടുക്കും.

92
ശബത്ത്നാളിനുള്ളഒരുഗീതം;ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവയ്ക്ക്സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നതും
അത്യ ന്നതനായ യേഹാേവ, അങ്ങയുെട

നാമെത്തകീർത്തിക്കുന്നതും
2 പത്തു കമ്പിയുള്ള വാദി്രതം െകാണ്ടും വീണ

െകാണ്ടും
ഗംഭീരസ്വരമുള്ളകിന്നരം െകാണ്ടും
3രാവിെലഅങ്ങയുെട ദയയും
രാ്രതിയിൽ അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയും

വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത.്
4യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തിെകാണ്ട്അങ്ങ്

എെന്നസേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു;
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ഞാൻ അങ്ങയുെട ൈകകള െട
്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുന്നു.

5 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾ
എ്രതമാ്രതം വലിയവയാകുന്നു!

അങ്ങയുെട വിചാരങ്ങൾ അത്യന്തം
അഗാധമായവതെന്ന.

6ബുദ്ധിഹീനനായ മനുഷ്യൻഅത്അറിയുന്നില്ല;
മൂഢൻഅത് ്രഗഹിക്കുന്നതും ഇല്ല.
7ദുഷ്ടന്മാർ പുല്ല േപാെല മുളയ്ക്കുന്നതും
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം

തഴയ്ക്കുന്നതും
എേന്നക്കും നശിച്ച േപാേകണ്ടതിനാകുന്നു.
8 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് എേന്നക്കും

അത്യ ന്നതനാകുന്നു.
9യേഹാേവ,ഇതാ,അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾ,ഇതാ,

അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾനശിച്ച േപാകുന്നു;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും

ചിതറിേപ്പാകും.
10 എങ്കിലും എെന്റ ശക്തി* അങ്ങ്

കാട്ട േപാത്തിെന്റ ശക്തിക്ക് തുല്യം†
ഉയർത്തുന്നു;

നീഎെന്നസേന്താഷംെകാണ്ട്അനു്രഗഹിക്കുന്നു‡.
11എെന്റകണ്ണ്എെന്റശ്രതുക്കള െടപതനംകണ്ടു;
എെന്റ െചവി എേന്നാട് എതിർക്കുന്ന

ദുഷ്കർമ്മികെളക്കുറിച്ച് േകട്ട .
12നീതിമാൻമാർ പനേപാെലതഴയ്ക്കും;
െലബാേനാനിെല േദവദാരുേപാെലവളരും.

* 92. 10 ശക്തി െകാമ്പ് † 92. 10 ശക്തിക്ക് തുല്യം
െകാമ്പ് േപാെല ‡ 92. 10 നീ എെന്ന സേന്താഷംെകാണ്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നു പുതിയഎണ്ണഎെന്നേതപ്പിക്കുന്നു
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13 യേഹാവ തെന്റ ആലയത്തിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന
ഇവർ

നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ
തഴച്ച വളരും.

14 വാർദ്ധക്യത്തിലും അവർ ഫലം
കായിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും;

അവർപുഷ്ടിവച്ച ം പച്ചപിടിച്ച ം ഇരിക്കും.
15 യേഹാവ േനരുള്ളവൻ, കർത്താവ് എെന്റ

പാറ, ൈദവത്തിൽ നീതിേകടില്ല എന്ന്
കാണിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.

93
1 യേഹാവ വാഴുന്നു; അവിടുന്ന് മഹിമ

ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ ശക്തിെകാണ്ട് അര

മുറുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഭൂേലാകം ഇളകാെത ഉറച്ച നില്ക്കുന്നു.
2 അങ്ങയുെട സിംഹാസനം പുരാതനേമ

സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്അനാദിയായുള്ളവൻതെന്ന.
3യേഹാേവ, ്രപവാഹങ്ങൾഉയർത്തുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു;
്രപവാഹങ്ങൾതിരമാലകൾഉയർത്തുന്നു.
4 സമു്രദത്തിെല വൻതിരകള െട

ശബ്ദെത്തക്കാള ം െപരുെവള്ളങ്ങള െട
മുഴക്കെത്തക്കാള ം

ഉയരത്തിൽയേഹാവ മഹിമയുള്ളവൻ.
5അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎ്രതയും ഉറപ്പ ള്ളവ;
യേഹാേവ, വിശുദ്ധി അങ്ങയുെട ആലയെത്ത

എേന്നക്കുംഅലങ്കരിക്കുന്നു.
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94
1 ്രപതികാരത്തിെന്റൈദവമായയേഹാേവ,
്രപതികാരം െചയ്യ വാൻഅധികാരമുള്ളൈദവേമ,

നിെന്റ േ്രകാധം ്രപദര ്ശിപ്പിേക്കണേമ*.
2ഭൂമിയുെട ന്യായാധിപതിേയഎഴുേന്നല്ക്കണേമ;
ഡംഭികൾക്ക്അങ്ങ് ്രപതികാരം െചയ്യണേമ.
3യേഹാേവ, ദുഷ്ടന്മാർഎ്രതേത്താളം,
ദുഷ്ടന്മാർഎ്രതേത്താളം േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും?
4 അവർ ധാർഷ്ട്യേത്താെട ശകാരിച്ച്

സംസാരിക്കുന്നു;
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്ന ഏവരും വമ്പ്

പറയുന്നു.
5 യേഹാേവ, അവർ അങ്ങയുെട ജനെത്ത

തകർത്തുകളയുന്നു;
അങ്ങയുെടഅവകാശെത്തപീഡിപ്പിക്കുന്നു.
6 അവർ വിധവെയയും പരേദശിെയയും

െകാല്ല ന്നു;
അനാഥെരഅവർഹിംസിക്കുന്നു.
7 “യേഹാവകാണുകയില്ല;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം ്രഗഹിക്കുകയില്ല” എന്ന്

അവർപറയുന്നു.
8ജനത്തിൽബുദ്ധിഹീനേര,ചിന്തിച്ച െകാൾവിൻ;
േഭാഷന്മാേര, നിങ്ങൾക്ക് എേപ്പാൾ ബുദ്ധി

ഉദിക്കും?
9െചവിെയനട്ടവൻ േകൾക്കുകയില്ലേയാ?
കണ്ണ് നിർമ്മിച്ചവൻകാണുകയില്ലേയാ?
10ജനതതികള െട േമൽശിക്ഷണംനടത്തുന്നവൻ

ശാസിക്കുകയില്ലേയാ?

* 94. 1 ൈദവേമ, നിെന്റ േ്രകാധം ്രപദര ്ശിപ്പിേക്കണേമൈദവേമ,
്രപകാശിക്കണേമ
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അവൻ മനുഷ്യർക്ക് ജ്ഞാനം
ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുന്നില്ലേയാ?

11 മനുഷ്യരുെട വിചാരങ്ങൾ മായ എന്ന് യേഹാവ
അറിയുന്നു.

12 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന മറവു െചയ്യ വാൻ കുഴി
കുഴിക്കുേവാളം

അനർത്ഥദിവസത്തിൽവി്രശമം നൽേകണ്ടതിന്
13 അങ്ങ് ശിക്ഷിക്കുകയും അങ്ങയുെട

ന്യായ്രപമാണം
ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യന്നമനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
14യേഹാവതെന്റജനെത്തതള്ളിക്കളയുകയില്ല;
തെന്റഅവകാശെത്തൈകവിടുകയുമില്ല.
15നീതിപൂർവമായന്യായവിധികൾ മടങ്ങിവരും;
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവെരല്ലാം അതിേനാട്

േയാജിക്കും.
16 ദുഷ്കർമ്മികൾെക്കതിെര ആര് എനിക്ക്

േവണ്ടിഎഴുേന്നല്ക്കും?
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട് ആര് എനിക്ക്

േവണ്ടിഎതിർത്തുനില്ക്കും?
17യേഹാവഎനിക്ക്സഹായമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
എെന്റ ്രപാണൻ േവഗം മൗനവാസം

െചയ്യ മായിരുന്നു.
18 “എെന്റ കാൽ വഴുതുന്നു” എന്ന് ഞാൻ

പറഞ്ഞേപ്പാൾ
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയഎെന്നതാങ്ങി.
19 എെന്റ ഉള്ളിൽ ആകുലചിന്തകൾ

െപരുകുേമ്പാൾ
അങ്ങയിൽനിന്നുള്ളആശ്വാസംഎെന്റ ്രപാണെന

തണുപ്പിക്കുന്നു.
20നിയമം മൂലം തിന്മയ്ക്ക് വഴിെയാരുക്കുന്ന
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ദുഷ്ടസിംഹാസനത്തിന് അങ്ങേയാട് സഖ്യം
ഉണ്ടാകുേമാ?

21നീതിമാെന്റ ്രപാണന് വിേരാധമായിഅവർകൂട്ടം
കൂടുന്നു;

നിരപരാധിെയഅവർശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നു.
22എങ്കിലും യേഹാവഎനിക്ക് രക്ഷാേഗാപുരവും
എെന്റ ശരണൈശലവും എെന്റ ൈദവവും

ആകുന്നു.
23 ൈദവം അവരുെട നീതിേകട് െകാണ്ട് തെന്ന

അവരുെട േമൽശിക്ഷവരുത്തും;
അവരുെട ദുഷ്ടതയിൽ തെന്ന അവെര

സംഹരിക്കും;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര

േഛദിച്ച കളയും.

95
1വരുവിൻ,നാം യേഹാവയ്ക്കു പാടുക;
നമ്മുെട രക്ഷയുെട പാറയ്ക്ക് ആനന്ദേത്താെട

ആർപ്പിടുക.
2 നാം സ്േതാ്രതേത്താെട തിരുസന്നിധിയിൽ

െചല്ല ക;
സങ്കീർത്തനങ്ങേളാെട ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പാെക

േഘാഷിക്കുക.
3യേഹാവ മഹാൈദവമേല്ലാ;
അവിടുന്ന് സകലേദവന്മാർക്കും മീെത

മഹാരാജാവു തെന്ന.
4 ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങൾ കർത്താവിെന്റ

കയ്യിൽആകുന്നു;
പർവ്വതങ്ങള െടശിഖരങ്ങള ംഅവിടുേത്തയ്ക്കുള്ളവ.
5 സമു്രദം അവിടുേത്തതാണ;് ൈദവം അതിെന

ഉണ്ടാക്കി;
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കരെയയും അവിടുെത്ത ൈകകൾ
മനഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

6വരുവിൻ,നാം വണങ്ങിനമസ്കരിക്കുക;
നെമ്മ നിർമ്മിച്ച യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ

മുട്ട കുത്തുക.
7അവിടുന്ന് നമ്മുെടൈദവമാകുന്നു;
നാേമാ അവിടുന്ന് േമയിക്കുന്ന ജനവും

അവിടുെത്ത ൈകകളിെല ആടുകള ം
തെന്ന.

8 ഇന്ന് നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നുഎങ്കിൽ,

െമരീബ*യിെലേപ്പാെലയും മരുഭൂമിയിൽ
മസ്സാ†നാളിെലേപ്പാെലയും

നിങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കരുത.്
9അവിെടവച്ച് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ എെന്ന

പരീക്ഷിച്ച ;
എെന്റ ്രപവൃത്തിഅവർകണ്ടിട്ട ം എെന്ന േശാധന

െചയ്തു.
10 നാല്പത് വർഷം ഞാൻ ആ തലമുറെയക്കുറിച്ച്

ദു:ഖിച്ച .
“അവർ െതറ്റിേപ്പാകുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഒരു ജനം

എന്നും
എെന്റ കല് പ്പനകെള അനുസരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര ്‡”

എന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.
11 “ആകയാൽ അവർ എെന്റ സ്വസ്ഥതയിൽ

്രപേവശിക്കുകയില്ല”എന്ന്
ഞാൻഎെന്റ േ്രകാധത്തിൽസത്യംെചയ്തു.

* 95. 8 െമരീബ-കലഹം † 95. 8 മസ്സാ-പരീക്ഷ, പുറപ്പാടു
17:1-7,സംഖ്യ 20:1-13,ആവര ്ത്തനം 6:16, 33:8 േനാക്കുക ‡ 95.
10 എെന്റ കല ്പ്പനകെളഅനുസരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര ്എെന്റ വഴികൾ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ
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96
1യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയപാട്ട് പാടുവിൻ;
സകലഭൂവാസികള േമ,യേഹാവയ്ക്ക് പാടുവിൻ.
2 യേഹാവയ്ക്കു പാടി അവിടുെത്ത നാമെത്ത

വാഴ്ത്തുവിൻ;
നാൾേതാറും അവിടുെത്ത രക്ഷ

്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ.
3 ജനതതികള െട ഇടയിൽ ൈദവത്തിെന്റ

മഹത്വവും
സകലവംശങ്ങള െടയും ഇടയിൽ ൈദവത്തിെന്റ

അത്ഭുതങ്ങള ംവിളംബരം െചയ്യ വിൻ.
4 യേഹാവ വലിയവനും സ്തുതികൾക്ക് ഏറ്റവും

േയാഗ്യനുംആകുന്നു;
അവിടുന്ന് സകലേദവന്മാെരക്കാള ം

ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യൻ.
5 ജനതകള െട േദവന്മാെരാെക്കയും

മിഥ്യാമൂർത്തികളേ്രത;
യേഹാവേയാആകാശെത്തഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
6ബഹുമാനവും േതജസ്സ ംഅവിടുെത്തമുമ്പിലും
ബലവും േശാഭയും അവിടുെത്ത

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലും ഉണ്ട.്
7 ജനതകള െട കുലങ്ങേള, യേഹാവയ്ക്ക്

െകാടുക്കുവിൻ;
മഹത്വവും ബലവും യേഹാവയ്ക്ക്

െകാടുക്കുവിൻ.
8 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടുെത്ത നാമത്തിന്

തക്കതായമഹത്വം െകാടുക്കുവിൻ;
തിരുമുൽകാഴ്ചയുമായി അവിടുെത്ത

്രപാകാരങ്ങളിൽ െചല്ല വിൻ.
9 വിശുദ്ധിയുെട അലങ്കാരേത്താെട യേഹാവെയ

നമസ്കരിക്കുവിൻ;
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സകലഭൂവാസികള േമ, അവിടുെത്ത മുമ്പിൽ
നടുങ്ങുവിൻ.

10 “യേഹാവവാഴുന്നു;
ഭൂേലാകവും ഇളകാെത ഉറച്ച നില്ക്കുന്നു;

അവിടുന്ന്ജനതകെളേനേരാെടവിധിക്കും”
എന്ന് ജനതകള െടഇടയിൽപറയുവിൻ.

11 ആകാശം സേന്താഷിക്കുകയും ഭൂമി
ആനന്ദിക്കുകയും

സമു്രദവും അതിലുള്ളതും ആർത്തു
േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.

12വയലുംഅതിലുള്ളസകലവുംആഹ്ലാദിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം

യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉല്ലസിച്ച
േഘാഷിക്കും.

13യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽതെന്ന;
ൈദവം വരുന്നുവേല്ലാ; ൈദവം ഭൂമിെയ

വിധിക്കുവാൻവരുന്നു;
കർത്താവ് ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും

ജനതതികെള വിശ്വസ്തതേയാടും കൂടി
വിധിക്കും.

97
1യേഹാവവാഴുന്നു; ഭൂമി േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കെട്ട;
ദ്വീപസമൂഹവുംസേന്താഷിക്കെട്ട.
2 േമഘവും അന്ധകാരവും ൈദവത്തിെന്റ ചുറ്റ ം

ഇരിക്കുന്നു;
നീതിയും ന്യായവും െകാണ്ട്ൈദവം ഭരിക്കുന്നു*.
3തീഅവിടുെത്തമുമ്പായി േപാകുന്നു;

* 97. 2 നീതിയും ന്യായവും െകാണ്ട് ൈദവം ഭരിക്കുന്നു നീതിയും
ന്യായവുംൈദവത്തിെന്റസിംഹാസനത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനമാകുന്നു
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ചുറ്റ മുള്ള അവിടുെത്ത ൈവരികെള
ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

4 ൈദവത്തിെന്റ മിന്നലുകൾ ഭൂതലെത്ത
്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു;

ഭൂമിഅത് കണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു.
5 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ,

സർവ്വഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ,

പർവ്വതങ്ങൾെമഴുകുേപാെല ഉരുകുന്നു.
6 ആകാശം ൈദവത്തിെന്റ നീതി

്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു;
സകലജനതകള ം അവിടുെത്ത മഹത്വം

കാണുന്നു.
7 വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കുകയും ബിംബങ്ങളിൽ

്രപശംസിക്കുകയും െചയ്യന്നവെരല്ലാം
ലജ്ജിച്ച േപാകും;

ൈദവങ്ങള് എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്നവേര†,
ൈദവെത്തനമസ്കരിക്കുവിൻ.

8സീേയാൻ േകട്ട സേന്താഷിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾ

േഹതുവായി െയഹൂദാപു്രതിമാർ
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.

9 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് സർവ്വഭൂമിക്കും മീെത
അത്യ ന്നതൻ;

സകലേദവന്മാർക്കും മീെത ഉയർന്നവൻതെന്ന.
10 യേഹാവ തിന്മ െവറുക്കുന്നവെര

സ്േനഹിക്കുന്നു‡;
† 97. 7 ൈദവങ്ങള ് എന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്നവേര
സകലേദവന്മാരുേമ, ൈദവെത്ത നമസ്കരിക്കുവിൻ ‡ 97.
10 യേഹാവതിന്മ െവറുക്കുന്നവെരസ്േനഹിക്കുന്നുയേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കുന്നവേര,തിന്മ െവറുക്കുവിൻ
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കർത്താവ് തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ്രപാണെന
കാക്കുന്നു;

ദുഷ്ടന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് അവെര
വിടുവിക്കുന്നു.

11 നീതിമാന് െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു§
പരമാർത്ഥഹൃദയമുള്ളവർക്ക്
സേന്താഷവും ഉദിക്കും.

12 നീതിമാന്മാേര, യേഹാവയിൽ
സേന്താഷിക്കുവിൻ;

കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന*് സ്േതാ്രതം
െചയ്യ വിൻ.

98
ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയപാട്ട പാടുവിൻ;
അവിടുന്ന് അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ

്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത വലങ്കയ്യ ം അവിടുെത്ത

വിശുദ്ധഭുജവും
അവിടുന്ന് ജയം േനടിയിരിക്കുന്നു.
2 യേഹാവ തെന്റ രക്ഷ അറിയിച്ച ം

ജനതകള െട കാഴ്ചയിൽ തെന്റ നീതി
െവളിെപ്പടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു.

3 ൈദവം യി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടുള്ള
തെന്റ ദയയും വിശ്വസ്തതയും
ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു;

ഭൂമിയുെട അറുതികളിലുള്ളവരും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റരക്ഷകണ്ടിരിക്കുന്നു.

§ 97. 11 നീതിമാന് െവളിച്ചം ്രപകാശിക്കുന്നു നീതിമാന് െവളിച്ചം
വിതക്കെപ്പടുന്നു * 97. 12 കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിന്
കർത്താവിെന്റഓര് മ്മയ്ക്ക് 
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4 സകലഭൂവാസികള േമ, യേഹാവയ്ക്ക്
ആർപ്പിടുവിൻ;

ആനന്ദേഘാഷേത്താെടകീർത്തനം െചയ്യ വിൻ.
5 കിന്നരേത്താെട യേഹാവയ്ക്കു കീർത്തനം

െചയ്യ വിൻ;
കിന്നരേത്താടും സംഗീതസ്വരേത്താടും കൂടി

തെന്ന.
6 െകാമ്പും കാഹളവും ഊതി രാജാവായ

യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
േഘാഷിക്കുവിൻ!

7സമു്രദവുംഅതിലുള്ളതും
ഭൂതലവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും ആരവം

മുഴക്കെട്ട.
8നദികൾൈകെകാട്ടെട്ട;
പർവ്വതങ്ങൾ ഒരുേപാെല യേഹാവയുെട

മുമ്പാെക ഉല്ലസിച്ച േഘാഷിക്കെട്ട.
9 കർത്താവ് ഭൂമിെയ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ

വരുന്നു;
ഭൂേലാകെത്ത നീതിേയാടും ജനതകെള

േനേരാടുംകൂടി വിധിക്കും.

99
1യേഹാവവാഴുന്നു;ജനതതികൾവിറയ്ക്കെട്ട;
അവിടുന്ന് െകരൂബുകള െട മീെത വസിക്കുന്നു;

ഭൂമി കുലുങ്ങെട്ട.
2യേഹാവസീേയാനിൽവലിയവനും
സകലജനതകൾക്കും മീെത ഉന്നതനുംആകുന്നു.
3 “ൈദവം പരിശുദ്ധൻ”എന്നിങ്ങെന
അവർ അങ്ങയുെട മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ

നാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.
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4ബലവാനായ രാജാവ് ന്യായെത്തഇഷ്ടെപ്പടുന്നു
*

അങ്ങ്നീതിെയസ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങ് യാേക്കാബിൽ നീതിയും ന്യായവും

നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
5 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ

പുകഴ്ത്തുവിൻ;
അവിടുെത്ത പാദപീഠത്തിങ്കൽ

നമസ്കരിക്കുവിൻ;
അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധൻആകുന്നു.
6 േമാെശയും അഹേരാനും കർത്താവിെന്റ

പുേരാഹിതന്മാരായിരുന്നു,
കർത്താവിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവരിൽ

ശമൂേവലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവർ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; അവിടുന്ന്

അവർക്ക് ഉത്തരമരുളി.
7 േമഘസ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അവേരാട്

സംസാരിച്ച ;
അവർ ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങള ം അവിടുന്ന്

െകാടുത്തചട്ടവും ്രപമാണിച്ച .
8ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടുന്ന്

അവർക്കുത്തരമരുളി;
അങ്ങ് അവേരാട് ക്ഷമ കാണിക്കുന്ന ൈദവം

എങ്കിലും അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനും
ആയിരുന്നു.

9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പുകഴ്ത്തുവിൻ;

* 99. 4 ബലവാനായ രാജാവ് ന്യായെത്ത ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു
യാേഹാവയാകുന്ന രാജാവ് ബലവാനും ന്യായെത്ത
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുവനുമാകുന്നു
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അവിടുെത്ത വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ
നമസ്കരിക്കുവിൻ;

നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവപരിശുദ്ധനല്ലേയാ?.

100
ഒരുസ്േതാ്രതസങ്കീർത്തനം.
1 സകലഭൂവാസികള േമ, യേഹാവയ്ക്ക്

ആർപ്പിടുവിൻ.
2സേന്താഷേത്താെടയേഹാവെയേസവിക്കുവിൻ;
സംഗീതേത്താെട അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ

വരുവിൻ.
3യേഹാവതെന്നൈദവംഎന്നറിയുവിൻ;
അവിടുന്ന് നെമ്മ ഉണ്ടാക്കി; നാം

ൈദവത്തിനുള്ളവർആകുന്നു;
അവിടുെത്ത ജനവും അവിടുന്ന് േമയിക്കുന്ന

ആടുകള ംതെന്ന.
4അവിടുെത്ത വാതിലുകളിൽ സ്േതാ്രതേത്താടും

അവിടുെത്ത ്രപാകാരങ്ങളിൽ
സ്തുതിേയാടും കൂടിവരുവിൻ;

ൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്ത് അവിടുെത്ത
നാമെത്തവാഴ്ത്തുവിൻ.

5യേഹാവനല്ലവനല്ലേയാ,
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത;്
അവിടുെത്ത വിശ്വസ്തത തലമുറതലമുറയായി

നിലനില്ക്കുന്നു.

101
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻദയെയയും ന്യായെത്തയുംകുറിച്ച് പാടും;
യേഹാേവ,ഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനംപാടും.
2ഞാൻനിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ ്രശദ്ധെവക്കും;
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എേപ്പാൾഅങ്ങ്എെന്റഅടുക്കൽവരും?
ഞാൻ എെന്റ വീട്ടിൽ നിഷ്കളങ്കഹൃദയേത്താെട

െപരുമാറും.
3ഞാൻഒരു നീചകാര്യവുംഎെന്റകണ്ണിന് മുമ്പിൽ

വയ്ക്കുകയില്ല;
്രകമം െകട്ടവരുെട ്രപവൃത്തിഞാൻെവറുക്കുന്നു;
ഞാൻഅതിൽപങ്കുേചരുകയില്ല.
4വ്രകഹൃദയംഎേന്നാട്അകന്നിരിക്കും;
ദുഷ്ടതഞാൻഅറിയുകയില്ല.
5 കൂട്ട കാരെനക്കുറിച്ച് ഏഷണി പറയുന്നവെന

ഞാൻനശിപ്പിക്കും;
ഉന്നതഭാവവും നിഗളഹൃദയവും ഉള്ളവെന ഞാൻ

സഹിക്കുകയില്ല.
6 േദശത്തിെല വിശ്വസ്തന്മാർ എേന്നാടുകൂടി

വസിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റകണ്ണ കൾഅവെരഅേന്വഷിക്കുന്നു;
നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ എെന്ന

ശു്രശൂഷിക്കും.
7 വഞ്ചനെചയ്യന്നവൻ എെന്റ വീട്ടിൽ

വസിക്കുകയില്ല;
േഭാഷ്ക് പറയുന്നവൻ എെന്റ മുമ്പിൽ

ഉറച്ച നില്ക്കുകയില്ല.
8 യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽനിന്ന് സകല

ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെരയും േഛദിച്ച കളയും
വെര

േദശത്തിെല ദുഷ്ടന്മാെരഎല്ലാംഞാൻ ദിനം്രപതി
നശിപ്പിക്കും.
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102
അരിഷ്ടെന്റ ്രപാർത്ഥന; അവൻ ക്ഷീണിച്ച്
യേഹാവയുെട മുൻപാെക തെന്റ സങ്കടം
പകരുേമ്പാൾസമർപ്പിച്ചത.്
1യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾക്കണേമ;
എെന്റ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ

വരുമാറാകെട്ട.
2 കഷ്ടദിവസത്തിൽ തിരുമുഖം എനിക്ക്

മറയ്ക്കരുേത;
അങ്ങയുെട െചവിഎങ്കേലക്ക് ചായിക്കണേമ;
ഞാൻ വിളിക്കുന്ന നാളിൽ േവഗത്തിൽ എനിക്ക്

ഉത്തരമരുളണേമ.
3 എെന്റ നാള കൾ പുകേപാെല

കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
എെന്റ അസ്ഥികൾ തീെക്കാള്ളിേപാെല

െവന്തിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ ഹൃദയം അരിഞ്ഞ പുല്ല േപാെല

ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഞാൻഭക്ഷണംകഴിക്കുവാൻ മറന്നുേപാകുന്നു.
5 എെന്റ ഞരക്കത്തിെന്റ ഒച്ചനിമിത്തം എെന്റ

അസ്ഥികൾമാംസേത്താടു പറ്റ ന്നു.
6 ഞാൻ മരുഭൂമിയിെല േവഴാമ്പൽ* േപാെല

ആകുന്നു;
ശൂന്യസ്ഥലെത്തമൂങ്ങാേപാെലതെന്ന.
7ഞാൻഉറക്കംഇളച്ചിരിക്കുന്നു;
വീട്ടിന്മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന കുരികിൽ േപാെല

ആകുന്നു.
8 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ ഇടവിടാെത എെന്ന

നിന്ദിക്കുന്നു;

* 102. 6 േവഴാമ്പൽകഴുകന ്അെല്ലങ്കില് മൂങ്ങ
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എേന്നാട് ചീറുന്നവർ എെന്റ േപര് െചാല്ലി
ശപിക്കുന്നു.

9ഞാൻഅപ്പം േപാെലചാരം തിന്നുന്നു;
എെന്റപാനീയത്തിൽകണ്ണ നീർകലക്കുന്നു;
10അങ്ങയുെട േകാപവും േ്രകാധവും േഹതുവായി

തെന്ന;
അങ്ങ്എെന്നഎടുത്ത്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞുവേല്ലാ.
11 എെന്റ ആയുസ്സിെന്റ ദിനങ്ങള ്

ചാഞ്ഞുേപാകുന്നനിഴൽേപാെലയാകുന്നു;
ഞാൻപുല്ല േപാെല ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
12യേഹാേവ,അങ്ങ്എേന്നക്കുമുള്ളവൻ;
അങ്ങയുെട നാമം തലമുറതലമുറയായി

നിലനില്ക്കുന്നു.
13 അങ്ങ് എഴുേന്നറ്റ് സീേയാേനാട് കരുണ

കാണിക്കും;
അവേളാടു കൃപ കാണിക്കുവാനുള്ള കാലം,

അേത,അതിനുള്ളസമയംവന്നിരിക്കുന്നു.
14 അങ്ങയുെട ദാസന്മാർക്ക് അവള െട

കല്ല കേളാടു താത്പര്യവും
അവള െട പൂഴിേയാട്അലിവും േതാന്നുന്നു.
15 യേഹാവ സീേയാെന പണിയുകയും തെന്റ

മഹത്വത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനാകുകയും െചയ്യ ം
16 കർത്താവ് അഗതികള െട ്രപാർത്ഥന

കടാക്ഷിക്കുകയും
അവരുെട ്രപാർത്ഥനനിരസിക്കാെതയിരിക്കുകയും

െചയ്തതുെകാണ്ട്
17ജനതകൾയേഹാവയുെട നാമെത്തയും
ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരും അങ്ങയുെട

മഹത്വെത്തയും ഭയെപ്പടും.
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18 വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറക്കു േവണ്ടി ഇത്
എഴുതിവയ്ക്കും;

സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുവാനുള്ള ജനം യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കും.

19 യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻ ജനതകള ം
രാജ്യങ്ങള ംകൂടിവന്നേപ്പാൾ

20സീേയാനിൽയേഹാവയുെട നാമെത്തയും
െയരൂശേലമിൽ അവിടുെത്ത സ്തുതിെയയും

്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിനും
21ബദ്ധന്മാരുെടഞരക്കം േകൾക്കുവാനും
മരണത്തിന് നിയമിക്കെപ്പട്ടവെര

വിടുവിക്കുവാനും
22യേഹാവഉയരത്തിൽ,വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു

േനാക്കി;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്ഭൂമിെയതൃക്കൺപാർത്തുവേല്ലാ.
23ൈദവം ആയുസ്സിെന്റ മധ്യത്തില ്െവച്ച†് എെന്റ

ബലംക്ഷയിപ്പിച്ച ;
അവിടുന്ന്എെന്റനാള കൾചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
24 “എെന്റ ൈദവേമ, ആയുസ്സിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ

എെന്ന എടുത്തുകളയരുേത” എന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞു;

അങ്ങയുെടസംവത്സരങ്ങൾതലമുറതലമുറയായി
ഇരിക്കുന്നു.

25പൂർവ്വകാലത്ത്അങ്ങ് ഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ട ;
ആകാശം അങ്ങയുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തി

ആകുന്നു.
26അവനശിക്കുംഅവിടുന്ന് നിലനില്ക്കും;
അവെയല്ലാം വസ്്രതംേപാെലപഴകിേപ്പാകും;
† 102. 23 ൈദവം ആയുസ്സിെന്റ മധ്യത്തില ് െവച്ച് ൈദവം
വഴിയിൽവച്ച്
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ഉടുപ്പ േപാെല അങ്ങ് അവെയ മാറ്റ ം; അവ
മാറിേപ്പാകുകയും െചയ്യ ം.

27അവിടുന്ന്അനന്യനാകുന്നു;
അങ്ങയുെടസംവത്സരങ്ങൾഅവസാനിക്കുകയുമില്ല.
28 അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെട മക്കൾ നിർഭയം

വസിക്കും;
അവരുെട സന്തതി അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ

നിലനില്ക്കും.

103
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
എെന്റ സർവ്വാന്തരംഗവുേമ, അവിടുെത്ത

വിശുദ്ധനാമെത്തവാഴ്ത്തുക.
2എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
അവിടുന്ന് നൽകിയ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും

മറക്കരുത.്
3 ൈദവം നിെന്റ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങള ം

േമാചിക്കുന്നു;
നിെന്റസകലേരാഗങ്ങള ംസൗഖ്യമാക്കുന്നു;
4 കർത്താവ് നിെന്റ ജീവെന നാശത്തിൽനിന്ന്

വീെണ്ടടുക്കുന്നു;
അവിടുന്ന്സ്േനഹത്താലും കരുണയാലുംഎെന്ന

അനു്രഗഹിക്കുന്നു*.
5 നിെന്റ യൗവനം കഴുകെനേപ്പാെല

പുതുക്കെപ്പടുവാനായി
അവിടുന്ന് നിെന്റ വാെയ നന്മെകാണ്ടു

തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്നു.
* 103. 4 അവിടുന്ന് സ്േനഹത്താലും കരുണയാലും എെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ദയയും കരുണയും നിെന്ന
അണിയിക്കുന്നു
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6 യേഹാവ സകല പീഡിതന്മാർക്കും േവണ്ടി
നീതിയും ന്യായവും നടത്തുന്നു.

7ൈദവംതെന്റവഴികൾ േമാെശെയയും
തെന്റ ്രപവൃത്തികൾ യി്രസാേയൽമക്കെളയും

അറിയിച്ച .
8 യേഹാവ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവൻ

ആകുന്നു;
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻതെന്ന.
9ൈദവംഎല്ലായ്േപാഴും ഭർത്സിക്കുകയില്ല;
എേന്നക്കും േകാപംസൂക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
10 ൈദവം നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം

നമ്മേളാടു െചയ്യന്നില്ല;
നമ്മുെട അകൃത്യങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം നമ്മെള

ശിക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.
11ആകാശംഭൂമിക്കുമീെതഉയർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവിടുെത്ത ദയ അവിടുെത്ത ഭക്തന്മാേരാട്

വലുതായിരിക്കുന്നു.
12ഉദയംഅസ്തമയേത്താട്അകന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല
ൈദവം നമ്മുെട ലംഘനങ്ങെള നേമ്മാട്

അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.
13അപ്പന് മക്കേളാട് കരുണ േതാന്നുന്നതുേപാെല
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ഭക്തന്മാേരാട് കരുണ

േതാന്നുന്നു.
14കർത്താവ് നമ്മുെട ്രപകൃതംഅറിയുന്നുവേല്ലാ;
നാം േകവലം െപാടി മാ്രതം എന്ന് അവിടുന്ന്

ഓർക്കുന്നു.
15മനുഷ്യെന്റആയുസ്സ് പുല്ല േപാെലയാകുന്നു;
വയലിെലപൂേപാെലഅവൻപൂക്കുന്നു.
16 കാറ്റ് അതിേന്മൽ അടിക്കുേമ്പാൾ അത്

ഇല്ലാെത േപാകുന്നു;
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അത് നിന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് അതിെന
അറിയുകയുമില്ല.

17 യേഹാവയുെട ദയ എന്നും എേന്നക്കും
അവിടുെത്തഭക്തന്മാർക്കും

തെന്റനീതി മക്കള െട മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും.
18കർത്താവിെന്റനിയമം ്രപമാണിക്കുന്നവർക്കും
അവിടുെത്ത കല്പനകൾ ഓർത്ത്

ആചരിക്കുന്നവർക്കും തെന്ന.
19 യേഹാവ തെന്റ സിംഹാസനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത രാജത്വം സകലെത്തയും അടക്കി

ഭരിക്കുന്നു.
20 ൈദവത്തിെന്റ വാക്കുകള െട ശബ്ദം േകട്ട്

അവിടുെത്ത ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന
ശക്തന്മാരായ

അവിടുെത്ത ദൂതന്മാേര, യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുവിൻ.

21 ൈദവത്തിെന്റ ഇഷ്ടം െചയ്യന്ന
ശു്രശൂഷക്കാരായി

അവിടുെത്ത സകലൈസന്യങ്ങള േമ,
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ;

22ൈദവത്തിെന്റഅധികാരത്തിെന്റകീഴിലുള്ള
കർത്താ വിെന്റ ൈകേവലയായ ഏവരുേമ,

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ;
എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

104
1എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ് ഏറ്റവും

വലിയവൻ;
മഹത്വവും േതജസ്സ ംഅങ്ങ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു;
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2 വസ്്രതം ധരിക്കുന്നതുേപാെല അങ്ങ് ്രപകാശം
ധരിക്കുന്നു;

തിരശ്ശീലേപാെല അവിടുന്ന് ആകാശെത്ത
വിരിക്കുന്നു.

3 ൈദവം തെന്റ മാളികകള െട തുലാങ്ങൾ
െവള്ളത്തിേന്മൽനിരത്തുന്നു;

േമഘങ്ങെള തെന്റ േതരാക്കി, കാറ്റിൻ
ചിറകിേന്മൽസഞ്ചരിക്കുന്നു.

4 യേഹാവ കാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരും
അഗ്നിജ്വാലെയ തെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും
ആക്കുന്നു*.

5അവിടുന്ന് ഭൂമി ഒരിക്കലും ഇളകിേപ്പാകാെത
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അങ്ങ് ഭൂമിെയ വസ്്രതംെകാെണ്ടന്നേപാെല

ആഴിെകാണ്ടു മൂടി;
െവള്ളംപർവ്വതങ്ങൾക്കു മീെതനിന്നിരുന്നു.
7അവഅങ്ങയുെടശാസനയാൽഓടിേപ്പായി;
അങ്ങയുെട ഇടിമുഴക്കത്താൽ അവ

തിടുക്കത്തിൽനീങ്ങിേപ്പായി -
8മലകൾെപാങ്ങി,താഴ്വരകൾതാണു -
അവിടുന്ന് അവയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലേത്തക്ക്

നീങ്ങിേപ്പായി;
9ഭൂമിെയമൂടിക്കളയുവാൻമടങ്ങിവരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് അവയ്ക്ക് ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു

അതിര് ഇട്ട .

* 104. 4 യേഹാവ കാറ്റ കെള തെന്റ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലെയ
തെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു യേഹാവ കാറ്റ കെള തെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരുംഅഗ്നിജ്വാലെയതെന്റ ദൂതന്മാരുംആക്കുന്നു
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10 ൈദവം ഉറവുകെള താഴ്വരകളിേലക്ക്
അയയ്ക്കുന്നു;

അവമലകള െടഇടയിൽകൂടി ഒഴുകുന്നു.
11 അവയിൽ നിന്ന് വയലിെല സകലമൃഗങ്ങള ം

കുടിക്കുന്നു;
കാട്ട കഴുതകൾഅവയുെട ദാഹംതീർക്കുന്നു;
12 അവയുെട തീരങ്ങളിൽ ആകാശത്തിെല

പറവകൾവസിക്കുകയും
െകാമ്പുകള െടഇടയിൽപാടുകയും െചയ്യന്നു.
13 ൈദവം ആകശത്തില ് നിന്ന†് മലകെള

നനയ്ക്കുന്നു;
ഭൂമിക്ക് അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികള െട ഫലത്താൽ

തൃപ്തിവരുന്നു.
14അവിടുന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് പുല്ല ം
മനുഷ്യെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായി സസ്യവും

മുളപ്പിക്കുന്നു;
15ൈദവം ഭൂമിയിൽനിന്ന്ആഹാരവും
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്ന

വീഞ്ഞും
അവെന്റമുഖം മിനുക്കുവാൻഎണ്ണയും
മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയെത്ത ബലെപ്പടുത്തുന്ന

അപ്പവും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു.
16യേഹാവയുെട വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്തൃപ്തിവരുന്നു;
കർത്താവ് നട്ടിട്ട ള്ള െലബാേനാനിെല

േദവദാരുക്കൾക്കുതെന്ന.
17അവിെട പക്ഷികൾകൂടുണ്ടാക്കുന്നു;
െപരുഞാറയ്ക്ക് സരളവൃക്ഷങ്ങൾ

പാർപ്പിടമാകുന്നു.
† 104. 13 ൈദവംആകശത്തില ്നിന്ന്ൈദവംതെന്റമാളികകളിൽ
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18ഉയർന്നമലകൾകാട്ടാടുകൾക്കും
പാറകൾകുഴിമുയലുകൾക്കുംസേങ്കതമാകുന്നു.
19 കർത്താവ് കാലനിർണ്ണയത്തിനായി ച്രന്ദെന

നിയമിച്ച ;
സൂര്യൻതെന്റഅസ്തമയംഅറിയുന്നു.
20അങ്ങ്ഇരുട്ട് വരുത്തുന്നു; രാ്രതി ഉണ്ടാകുന്നു;
അേപ്പാൾ കാട്ട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം സഞ്ചാരം

തുടങ്ങുന്നു.
21ബാലസിംഹങ്ങൾഇരയ്ക്കായിഅലറുന്നു;
അവ ൈദവേത്താട് അവയുെട ആഹാരം

േചാദിക്കുന്നു.
22സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾഅവമടങ്ങുന്നു;
അവയുെട ഗുഹകളിൽ െചന്നുകിടക്കുന്നു.
23മനുഷ്യൻതെന്റപണിക്കായി പുറെപ്പടുന്നു;
സന്ധ്യവെരയുള്ളതെന്റ േവലയ്ക്കായി തെന്ന.
24 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾ എ്രത

െപരുകിയിരിക്കുന്നു!
ജ്ഞാനേത്താെട അങ്ങ് അവെയല്ലാം

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ഭൂമി അങ്ങയുെട സൃഷ്ടികളാൽ

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
25 വലിപ്പവും വിസ്താരവും ഉള്ള സമു്രദം അതാ

കിടക്കുന്നു!
അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന െചറിയതും

വലിയതുമായഅസംഖ്യജന്തുക്കൾഉണ്ട.്
26അതിൽകപ്പലുകൾഓടുന്നു;
അതിൽ കളിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയ

ലിവ്യാഥാൻ‡ ഉണ്ട.്
27തക്കസമയത്ത് ഭക്ഷണംകിേട്ടണ്ടതിന്

‡ 104. 26 ലിവ്യാഥാൻസങ്കീ: 74:14 േനാക്കുക
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ഇവഎല്ലാംഅങ്ങെയകാത്തിരിക്കുന്നു.
28അങ്ങ് െകാടുക്കുന്നത്അവെപറുക്കുന്നു
തൃൈക്കതുറക്കുേമ്പാൾ
അവയ്ക്ക് നന്മെകാണ്ട് തൃപ്തിവരുന്നു.
29 തിരുമുഖം മറയ്ക്കുേമ്പാൾ അവ

്രഭമിച്ച േപാകുന്നു;
അങ്ങ്അവയുെടശ്വാസംഎടുക്കുേമ്പാൾ
അവചത്ത് െപാടിയിേലക്ക് തിരിെക േചരുന്നു;
30അങ്ങ് അങ്ങയുെട ശ്വാസം അയയ്ക്കുേമ്പാൾ

അവസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു;
അങ്ങ് ഭൂമിയുെട മുഖം പുതുക്കുന്നു.
31 യേഹാവയുെട മഹത്വം എേന്നക്കും

നിലനില ്ക്കെട്ട;
യേഹാവതെന്റ ്രപവൃത്തികളിൽസേന്താഷിക്കെട്ട.
32 കർത്താവ് ഭൂമിെയ േനാക്കുന്നു, അത്

വിറയ്ക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മലകെള െതാടുന്നു,അവപുകയുന്നു.
33 എെന്റ ആയുഷ്ക്കാലെമാെക്കയും ഞാൻ

യേഹാവയ്ക്കു പാടും;
ഞാൻ ഉള്ള കാലേത്താളം എെന്റ ൈദവത്തിന്

കീർത്തനംപാടും.
34 എെന്റ ധ്യാനം അവിടുേത്തയ്ക്ക്

്രപസാദകരമായിരിക്കെട്ട;
ഞാൻയേഹാവയിൽസേന്താഷിക്കും.
35പാപികൾ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നശിച്ച േപാകെട്ട;
ദുഷ്ടന്മാർഇല്ലാെതയാകെട്ട;
എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
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105
1 യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;

കർത്താവിെന്റനാമംവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുവിൻ;
അവിടുെത്ത്രപവൃത്തികൾജനതകള െടഇടയിൽ

അറിയിക്കുവിൻ.
2കർത്താവിന് പാടുവിൻ;ൈദവത്തിന് കീർത്തനം

പാടുവിൻ;
അവിടുെത്ത സകല അത്ഭുതങ്ങെളയും കുറിച്ച്

സംസാരിക്കുവിൻ.
3 ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധനാമത്തിൽ

്രപശംസിക്കുവിൻ;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം

സേന്താഷിക്കെട്ട.
4 യേഹാവെയയും അവിടുെത്ത ബലെത്തയും

തിരയുവിൻ;
ൈദവമുഖം ഇടവിടാെതഅേന്വഷിക്കുവിൻ.
5 ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ അ്രബാഹാമിെന്റ

സന്തതിയും
അവിടുന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാബിെന്റ

മക്കള േമ,
6അവിടുന്ന് െചയ്തഅത്ഭുതങ്ങള ംഅവിടുെത്ത

അടയാളങ്ങള ം
അവിടുെത്ത വായിൽനിന്നുള്ള ന്യായവിധികള ം

ഓർത്തുെകാള്ള വിൻ.
7 കർത്താവ് നമ്മുെട ൈദവമായ

യേഹാവയാകുന്നു;
അവിടുെത്ത ന്യായവിധികൾ സർവ്വഭൂമിയിലും

ഉണ്ട.്
8കർത്താവ് തെന്റനിയമംശാശ്വതമായും
താൻ കല്പിച്ച വചനം ആയിരം തലമുറ വെരയും

ഓർമ്മിക്കുന്നു.
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9ൈദവംഅ്രബാഹാമിേനാട് െചയ്തനിയമവും
യിസ്ഹാക്കിേനാടു െചയ്തസത്യവും തെന്ന.
10ൈദവംഅതിെനയാേക്കാബിന് ഒരു ചട്ടമായും
യി്രസാേയലിന് ഒരു നിത്യനിയമമായും നിയമിച്ച .
11 “നിെന്റഅവകാശത്തിെന്റഓഹരിയായി
ഞാൻ നിനക്ക് കനാൻേദശം തരും”

എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
12 അവർ അന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരും

ആൾബലത്തിൽചുരുങ്ങിയവരും
പരേദശികള ംആയിരുന്നു.
13അവർ ഒരു ജനതെയ വിട്ട് മെറ്റാരു ജനതയുെട

അടുക്കേലക്കും
ഒരു രാജ്യം വിട്ട് മെറ്റാരു ജനത്തിെന്റ

അടുക്കേലക്കും േപായിരുന്നു.
14 അവെര പീഡിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ്

ആെരയുംസമ്മതിച്ചില്ല;
അവരുെട നിമിത്തം ൈദവം രാജാക്കന്മാെര

ശാസിച്ച :
15 “എെന്റഅഭിഷിക്തന്മാെര െതാടരുത,്
എെന്റ ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഒരു േദാഷവും

െചയ്യരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.
16ൈദവം മി്രസയീമില് ഒരുക്ഷാമം വരുത്തി;
അവന ്അവരുെട ഭക്ഷണെമല്ലാം നശിപ്പിച്ച *.
17 അവർക്ക് മുമ്പായി അവിടുന്ന് ഒരുവെന

അയച്ച ;
േയാേസഫിെനഅവർ ദാസനായി വിറ്റ വേല്ലാ.
18യേഹാവയുെട വചനം നിവൃത്തിയാകുകയും

* 105. 16 അവന് അവരുെട ഭക്ഷണെമല്ലാം നശിപ്പിച്ച അവന ്
എല്ലാധാന്യവും നശിപ്പിച്ച
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അവിടുെത്ത വചനത്താൽ അവന് േശാധന
വരുകയും െചയ്യ േവാളം

19 അവർ അവെന്റ കാലുകൾ വിലങ്ങുെകാണ്ട്
ബന്ധിക്കുകയും

അവൻ ഇരിമ്പു ചങ്ങലയിൽ കുടുങ്ങുകയും
െചയ്തു.

20രാജാവ്ആളയച്ച്അവെനസ്വത്രന്തനാക്കി;
ജനത്തിെന്റഅധിപതിഅവെനവിട്ടയച്ച .
21 അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെര ഏതുസമയത്തും

ബന്ധനസ്ഥരാക്കുവാനും
അവെന്റ മ്രന്തിമാർക്ക് ജ്ഞാനം

ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുവാനും
22തെന്റ ഭവനത്തിന്അവെനകർത്താവായും
തെന്റ സർവ്വസമ്പത്തിനും അധിപതിയായും

നിയമിച്ച .
23അേപ്പാൾയി്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിേലക്ക്െചന്നു;
യാേക്കാബ്ഹാമിെന്റ േദശത്ത് വന്നു പാർത്തു.
24 ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത ഏറ്റവും

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
അവരുെട ൈവരികെളക്കാൾ അവെര

ബലവാന്മാരാക്കുകയും െചയ്തു.
25 തെന്റ ജനെത്ത പകക്കുവാനും തെന്റ

ദാസന്മാേരാട് ഉപായം ്രപേയാഗിക്കുവാനും
കർത്താവ് അവരുെട ഹൃദയെത്ത

മറിച്ച കളഞ്ഞു.
26ൈദവംതെന്റ ദാസനായ േമാെശെയയും
താൻതിരെഞ്ഞടുത്തഅഹേരാെനയുംഅയച്ച .
27 ഇവർ അവരുെട ഇടയിൽ കർത്താവിെന്റ

അടയാളങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത്അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച .
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28 ൈദവം ഇരുൾ അയച്ച് േദശെത്ത
അന്ധകാരത്തിലാക്കി;

മി്രസയീമ്യര് ൈദവവചനംഅനുസരിച്ചില്ല;
29ൈദവംഅവരുെട െവള്ളം രക്തമാക്കി,
അവരുെട മത്സ്യങ്ങെള െകാന്നുകളഞ്ഞു.
30 അവരുെട േദശത്ത് തവള വ്യാപിച്ച്,

രാജാക്കന്മാരുെട പള്ളിയറകളിൽേപാലും
നിറഞ്ഞു.

31ൈദവംകല്പിച്ചേപ്പാൾനായീച്ചയും
അവരുെട േദശം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു;
32 കർത്താവ് അവർക്ക് മഴയ്ക്കു പകരം

കൽമഴയും
അവരുെട േദശത്ത്അഗ്നിജ്വാലയുംഅയച്ച .
33 ൈദവം അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികള ം

അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ംതകർത്തു;
അവരുെട േദശെത്ത സകലവൃക്ഷങ്ങള ം

നശിപ്പിച്ച .
34ൈദവം കല്പിച്ചേപ്പാൾ െവട്ട ക്കിളിയും തുള്ളനും

അനവധിയായി വന്ന്,
35 അവരുെട േദശെത്ത സകലസസ്യങ്ങള ം

അവരുെട വയലിെല വിളയും
തിന്നുകളഞ്ഞു.

36 ൈദവം അവരുെട േദശെത്ത എല്ലാ
കടിഞ്ഞൂലിെനയും

അവരുെട സർവ്വവീര്യത്തിെന്റ ആദ്യഫലെത്തയും
സംഹരിച്ച .

37 ൈദവം അവെര െവള്ളിേയാടും
െപാന്നിേനാടുംകൂടി പുറെപ്പടുവിച്ച ;

അവരുെട േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഒരു ബലഹീനനും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

38അവർപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾഈജിപ്റ്റ് സേന്താഷിച്ച ;
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അവെരക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം അവരുെട േമൽ
വീണിരുന്നു.

39കർത്താവ് അവർക്ക് തണലിനായി ഒരു േമഘം
വിരിച്ച ;

രാ്രതിയിൽ െവളിച്ചത്തിനായി തീ നിർത്തി.
40 അവർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം അവർക്ക്

കാടകെള െകാടുത്തു;
സ്വർഗ്ഗീയേഭാജനംെകാണ്ട് അവർക്ക്

തൃപ്തിവരുത്തി.
41ൈദവം പാറ പിളർന്നു, െവള്ളംചാടി പുറെപ്പട്ട ;
അത് ഉണങ്ങിയനിലത്തുകൂടി നദിയായി ഒഴുകി.
42 കർത്താവ് തെന്റ വിശുദ്ധവാഗ്ദത്തെത്തയും

തെന്റ ദാസനായ അ്രബാഹാമിെനയും
ഓർത്തു.

43ൈദവംതെന്റജനെത്തസേന്താഷേത്താടും
താൻതിരെഞ്ഞടുത്തവെര േഘാഷേത്താടും കൂടി

പുറെപ്പടുവിച്ച .
44അവർതെന്റചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും
തെന്റ ന്യായ്രപമാണങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും

െചേയ്യണ്ടതിന്
45 ൈദവം ജനതകള െട േദശങ്ങൾ അവർക്ക്

െകാടുത്തു;
അവർ വംശങ്ങള െട അദ്ധ്വാനഫലം

ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്തു.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

106
1 യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ; യേഹാവയ്ക്കു

സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവംനല്ലവനല്ലേയാ;
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കും ഉള്ളത്.
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2 യേഹാവയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികെള ആര്
വർണ്ണിക്കും?

അവിടുെത്ത സ്തുതിെയപ്പറ്റി എല്ലാം ആര്
വിവരിക്കും?

3ന്യായം ്രപമാണിക്കുന്നവരും
എല്ലായ്േപാഴും നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരും

ഭാഗ്യവാന്മാർ.
4 യേഹാേവ, അവിടുന്ന് തിരെഞ്ഞടുത്തവരുെട

നന്മഞാൻകാേണണ്ടതിനും
അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ സേന്താഷത്തിൽ

സേന്താഷിേക്കണ്ടതിനും
അങ്ങയുെട അവകാശേത്താടുകൂടി

പുകേഴണ്ടതിനും
5 അങ്ങയുെട ജനേത്താടുള്ള കടാക്ഷ്രപകാരം

എെന്നഓർത്ത്,
അങ്ങയുെട രക്ഷെകാണ്ട് എെന്ന

സന്ദർശിക്കണേമ.
6 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ

പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെലപാപംെചയ്തു;
ഞങ്ങൾഅകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിച്ച .
7 ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ

ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് അങ്ങയുെട
അത്ഭുതങ്ങെള ്രഗഹിക്കാെതയും

അങ്ങയുെട മഹാദയെയ ഓർമ്മിക്കാെതയും
കടല്ക്കരയിൽ, െചങ്കടല്ക്കരയിൽവച്ച
തെന്ന, മത്സരിച്ച .

8 എന്നിട്ട ം ൈദവം തെന്റ മഹാശക്തി
െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്

തെന്റനാമംനിമിത്തംഅവെര രക്ഷിച്ച .
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9 ൈദവം െചങ്കടലിെന ശാസിച്ച , അത്
ഉണങ്ങിേപ്പായി;

കർത്താവ് അവെര മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
എന്നേപാെലആഴിയിൽക്കൂടി നടത്തി.

10പകയ്ക്കുന്നവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവിടുന്ന്
അവെര രക്ഷിച്ച ;

ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് അവെര
വീെണ്ടടുത്തു.

11െവള്ളംഅവരുെടൈവരികെള മൂടിക്കളഞ്ഞു;
അവരിൽഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.
12 അേപ്പാൾ അവർ അവിടുെത്ത വചനങ്ങൾ

വിശ്വസിച്ച ;
ൈദവത്തിന്സ്തുതിപാടുകയും െചയ്തു.
13 എങ്കിലും അവർ േവഗത്തിൽ കർത്താവിെന്റ

്രപവൃത്തികെള മറന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചനയ്ക്കായി

കാത്തിരുന്നതുമില്ല.
14മരുഭൂമിയിൽവച്ച്അവർഏറ്റവും േമാഹിച്ച ;
നിർജ്ജന്രപേദശത്ത് അവർ ൈദവെത്ത

പരീക്ഷിച്ച .
15 അവർ അേപക്ഷിച്ചത് ൈദവം അവർക്ക്

െകാടുത്തു;
എങ്കിലുംഅവരുെട ്രപാണന്ക്ഷയംഅയച്ച .
16പാളയത്തിൽവച്ച്അവർ േമാെശേയാടും
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധനായ അഹേരാേനാടും

അസൂയെപ്പട്ട .
17ഭൂമി പിളർന്ന് ദാഥാെനവിഴുങ്ങി;
അബീരാമിെന്റകൂട്ടെത്തയും മൂടിക്കളഞ്ഞു.
18അവരുെടകൂട്ടത്തിൽതീകത്തി;
അഗ്നിജ്വാല ദുഷ്ടന്മാെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
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19 അവർ േഹാേരബിൽവച്ച് ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
ഉണ്ടാക്കി;

വാർത്തുണ്ടാക്കിയവി്രഗഹെത്തനമസ്കരിച്ച .
20ഇങ്ങെനഅവർഅവരുെട മഹത്വമായവെന
പുല്ല് തിന്നുന്നകാളേയാട് സദൃശനാക്കി മാറ്റി.
21ഈജിപ്റ്റിൽവലിയകാര്യങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത്അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം
22െചങ്കടലിൽ ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം െചയ്തവനായ
അവരുെട രക്ഷിതാവായ ൈദവെത്ത അവർ

മറന്നു.
23ആകയാൽ അവെര നശിപ്പിക്കുെമന്ന് ൈദവം

അരുളിെച്ചയ്തു;
അവിടുെത്ത വൃതനായ േമാെശ േകാപെത്ത

ശമിപ്പിക്കുവാൻ
അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ

നിന്നില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ
ൈദവംഅവെരനശിപ്പിച്ച കളയുമായിരുന്നു.
24അവർമേനാഹരേദശെത്തനിരസിച്ച ;
അവിടുെത്തവചനംവിശ്വസിച്ചതുമില്ല.
25 അവർ അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽവച്ച്

പിറുപിറുത്തു;
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കാെതയിരുന്നു.
26 അതുെകാണ്ട് ൈദവം അവെര മരുഭൂമിയിൽ

വീഴിക്കുെമന്നും
അവരുെട സന്തതിെയ ജനതകള െട ഇടയിൽ

നശിപ്പിക്കുെമന്നും
27അവെര േദശങ്ങളിൽചിതറിച്ച കളയുെമന്നും
അവർക്ക് വിേരാധമായി തെന്റ ൈക ഉയർത്തി

സത്യംെചയ്തു.
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28 അനന്തരം അവർ ബാൽ-െപേയാരിേനാട്
േചർന്നു;

മരിച്ചവർക്കുള്ളബലികൾതിന്നു.
29 ഇങ്ങെന അവർ അവരുെട ്രകിയകളാൽ

കർത്താവിെന േകാപിപ്പിച്ച ;
െപെട്ടന്ന്അവർക്ക് ഒരുബാധതട്ടി.
30 അേപ്പാൾ ഫീെനഹാസ് എഴുേന്നറ്റ് ശിക്ഷ

നടത്തി;
ബാധനിന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.
31അത് തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുംഅവന്

നീതിയായിഎണ്ണിയിരിക്കുന്നു.
32 െമരീബാെവള്ളത്തിങ്കലും അവർ ൈദവെത്ത

േകാപിപ്പിച്ച ;
അവരുെട നിമിത്തം േമാെശക്കും േദാഷം ഭവിച്ച .
33അവർഅവെന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട്
അവൻ അധരങ്ങളാൽ അവിേവകം

സംസാരിച്ച േപായി.
34യേഹാവഅവേരാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർജനതകെളനശിപ്പിച്ചില്ല.
35 അവർ ൈദവമില്ലാത്തവേരാട് ഇടകലർന്ന്

അവരുെട ്രപവൃത്തികൾപഠിച്ച .
36അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച ;
അവഅവർെക്കാരു െകണിയായിത്തീർന്നു.
37തങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അവർ ഭൂതങ്ങൾക്ക്ബലികഴിച്ച .
38അവർകുറ്റമില്ലാത്തരക്തം,
പു്രതീപു്രതന്മാരുെട രക്തംതെന്ന, െചാരിഞ്ഞു;
അവെര അവർ കനാന്യവി്രഗഹങ്ങൾക്ക്

ബലികഴിച്ച ,
േദശംരക്തപാതകംെകാണ്ട്അശുദ്ധമായിത്തീർന്നു.
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39 ഇങ്ങെന അവർ അവരുെട ്രകിയകളാൽ
മലിനെപ്പട്ട ,

അവരുെടകർമ്മങ്ങളാൽപരസംഗം െചയ്തു.
40 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ

ജനത്തിെന്റ േനെരജ്വലിച്ച ;
ൈദവംതെന്റഅവകാശെത്തെവറുത്തു.
41 കർത്താവ് അവെര ജനതകള െട കയ്യിൽ

ഏല്പിച്ച ;
അവെര െവറുത്തവർഅവെര ഭരിച്ച .
42അവരുെടശ്രതുക്കൾഅവെര െഞരുക്കി;
അവർഅവർക്ക്കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നു.
43പലേപ്പാഴും കർത്താവ്അവെരവിടുവിച്ച ;
എങ്കിലും അവർ അവരുെട ആേലാചനയാൽ

കർത്താവിെന ്രപേകാപിപ്പിച്ച ;
അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം അേധാഗതി

്രപാപിച്ച .
44എന്നാൽഅവരുെട നിലവിളിേകട്ടേപ്പാൾ
കർത്താവ്അവരുെടകഷ്ടതകടാക്ഷിച്ച .
45 ൈദവം അവർക്കുേവണ്ടി തെന്റ നിയമം

ഓർത്തു;
തെന്റമഹാദയയാൽമനസ്സ മാറ്റി.
46അവെരബദ്ധരാക്കിെകാണ്ടുേപായവർെക്കല്ലാം
അവേരാട് കനിവ് േതാന്നുമാറാക്കി.
47ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള

രക്ഷിക്കണേമ;
അവിടുെത്ത വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്േതാ്രതം

െചയ്യ വാനും അവിടുെത്ത സ്തുതിയിൽ
്രപശംസിക്കുവാനും

ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
േശഖരിക്കണേമ.
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48 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്നും
എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;

ജനെമല്ലാംആേമൻഎന്നുപറയെട്ട.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

അഞ്ചാം പുസ്തകം

107
1യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവം നല്ലവനേല്ലാ അവിടുെത്ത ദയ

എേന്നക്കുമുള്ളത!്
2 യേഹാവ ൈവരിയുെട കയ്യിൽനിന്ന്

വീെണ്ടടുക്കുകയും
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും കടലിലും ഉള്ള
3 േദശങ്ങളിൽനിന്ന് കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും

െചയ്തവരായ
കർത്താവിെന്റവിമുക്തന്മാർഅങ്ങെനപറയെട്ട.
4 അവർ മരുഭൂമിയിൽ ജനസഞ്ചാരമില്ലാത്ത

വഴിയിൽഅലഞ്ഞുനടന്നു;
പാർക്കുവാൻ ഒരു പട്ടണവും അവർ

കെണ്ടത്തിയില്ല.
5അവർവിശന്നും ദാഹിച്ച ം ഇരുന്നു;
അവരുെട ്രപാണൻഅവരുെട ഉള്ളിൽതളർന്നു.
6അവർ അവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട്

നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ് അവെര അവരുെട

െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു വിടുവിച്ച .
7 അവർ പാർക്കുവാൻ തക്ക പട്ടണത്തിൽ

െചേല്ലണ്ടതിന്
ൈദവംഅവെരശരിയായവഴിയിൽനടത്തി.
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8 അവർ യേഹാവെയ അവിടുെത്ത
നന്മെയെചാല്ലിയും

മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള
െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.

9 കർത്താവ് ആർത്തിയുള്ളവന് തൃപ്തി
വരുത്തുകയും

വിശപ്പ ള്ളവെന നന്മെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

10ൈദവത്തിെന്റവചനങ്ങേളാട് മത്സരിക്കുകയും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവത്തിെന്റ ആേലാചന

നിരസിക്കുകയും െചയ്ത്അവർ
ഇരുളിലുംഅന്ധതമസ്സിലും ഇരുന്നു.
11 അരിഷ്ടതയാലും ഇരുമ്പുചങ്ങലയാലും

ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവർ -
12അവരുെട ഹൃദയെത്തൈദവം കഷ്ടതെകാണ്ട്

താഴ്ത്തി;
അവർ ഇടറിവീണു; സഹായിക്കുവാൻ ആരും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
13അവർഅവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട്

നിലവിളിച്ച ;
ൈദവം അവരുെട െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്ന്

അവെര രക്ഷിച്ച .
14 ൈദവം അവെര ഇരുട്ടിൽനിന്നും

മരണനിഴലിൽനിന്നും പുറെപ്പടുവിച്ച ;
അവരുെടബന്ധനങ്ങൾഅറുത്തുകളഞ്ഞു.
15 അവർ യേഹാവെയ, അവിടുെത്ത

നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള

െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
16ൈദവംതാ്രമകതകുകൾതകർത്തു,
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ഇരിേമ്പാടാമ്പലുകൾമുറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
17 േഭാഷന്മാർ അവരുെട ലംഘനങ്ങൾ

േഹതുവായും
തങ്ങള െടഅകൃത്യങ്ങൾനിമിത്തവും കഷ്ടെപ്പട്ട .
18 അവർക്ക് സകലവിധ ഭക്ഷണേത്താടും

െവറുപ്പ േതാന്നി;
അവർമരണവാതിലുകേളാട് സമീപിച്ചിരുന്നു.
19അവർഅവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട്

നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ് അവെര അവരുെട

െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച .
20ൈദവം തെന്റ വചനം അയച്ച് അവെര
സൗഖ്യമാക്കി;

അവരുെടകുഴികളിൽനിന്ന്അവെരവിടുവിച്ച .
21 അവർ യേഹാവെയ അവിടുെത്ത

നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള

െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
22അവർസ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾകഴിക്കുകയും
സംഗീതേത്താടുകൂടി ൈദവത്തിെന്റ

്രപവൃത്തികെളവർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
23കപ്പൽകയറിസമു്രദത്തിൽഓടിയവർ,
െപരുെവള്ളങ്ങളിൽവ്യാപാരം െചയ്തവർ,
24അവർയേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികള ം
ആഴിയിൽകർത്താവിെന്റഅത്ഭുതങ്ങള ംകണ്ടു.
25അവിടുന്ന് കല്പിച്ച് െകാടുങ്കാറ്റടിപ്പിച്ച ,
സമു്രദംഅതിെലതിരകെള െപാങ്ങുമാറാക്കി.
26അവർആകാശത്തിേലക്ക് ഉയർന്നു,
വീണ്ടുംആഴത്തിേലക്ക് താണു,
അവരുെടൈധര്യം കഷ്ടത്താൽഉരുകിേപ്പായി.
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27 അവർ ലഹരിപിടിച്ചവെനേപ്പാെല തുള്ളി
ചാഞ്ചാടി നടന്നു;

അവരുെടബുദ്ധി െകട്ട േപായിരുന്നു.
28അവർഅവരുെട കഷ്ടതയിൽ യേഹാവേയാട്

നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ് അവെര അവരുെട

െഞരുക്കങ്ങളിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച .
29 ൈദവം െകാടുങ്കാറ്റിെന ശാന്തമാക്കി;

തിരമാലകൾഅടങ്ങി.
30ശാന്തതവന്നതുെകാണ്ട്അവർസേന്താഷിച്ച ;
അവർ ആ്രഗഹിച്ച തുറമുഖത്ത് കർത്താവ്

അവെരഎത്തിച്ച .
31 അവർ യേഹാവെയ അവിടുെത്ത

നന്മെയെചാല്ലിയും
മനുഷ്യപു്രതന്മാരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങെള

െചാല്ലിയുംസ്തുതിക്കെട്ട.
32 അവർ ജനത്തിെന്റ സഭയിൽ അവിടുെത്ത

പുകഴ്ത്തുകയും
മൂപ്പന്മാരുെട സംഘത്തിൽ അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
33നിവാസികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
ൈദവം നദികെള മരുഭൂമിയും
34നീരുറവുകെളവരണ്ടനിലവും
ഫല്രപദമായ ഭൂമിെയഊഷരനിലവുംആക്കി.
35ൈദവം മരുഭൂമിെയജലതടാകവും
വരണ്ടനിലെത്തനീരുറവുകള ംആക്കി.
36വിശന്നവെരഅവിടുന്ന്അവിെട താമസിപ്പിച്ച ;
അവർവസിക്കുവാൻപട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയും
നിലം വിതയ്ക്കുകയും 37 മുന്തിരിേത്താട്ടം

നട്ട ണ്ടാക്കുകയും
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സമൃദ്ധിയായി ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും
െചയ്തു.

38 ൈദവം അനു്രഗഹിച്ചിട്ട് അവർ അത്യന്തം
െപരുകി;

അവരുെട കന്നുകാലികൾ കുറഞ്ഞുേപാകുവാൻ
അവിടുന്ന് ഇട വരുത്തിയില്ല.

39പീഡനവും കഷ്ടതയുംസങ്കടവും േഹതുവായി
അവർപിെന്നയും കുറഞ്ഞുതാണുേപായി.
40ൈദവംശ്രതുക്കെളഭരിക്കുന്നവരുെടേമൽനിന്ദ

പകരുകയും
വഴിയില്ലാത്ത ശൂന്യ്രപേദശത്ത് അവെര

അലയുന്നവരായും െചയ്യന്നു.
41കർത്താവ് ദരി്രദെനപീഡയിൽനിന്നുയർത്തി
അവെന്റകുലങ്ങെളആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെലആക്കി.
42 േനരുള്ളവർഇതുകണ്ട്സേന്താഷിക്കും;
നീതിെകട്ടവർഎല്ലാവരും വായ് െപാത്തും.
43ജ്ഞാനമുള്ളവർഇവ ്രശദ്ധിക്കും;
അവർ യേഹാവയുെട കൃപകെളക്കുറിച്ച്

ചിന്തിക്കും.

108
ഒരു ഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റമനസ്സ് ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാടും; എെന്റ ഉള്ളംെകാണ്ട് ഞാൻ

കീർത്തനംപാടും.
2വീണയും കിന്നരവുേമ, ഉണരുവിൻ;
അതിരാവിെലഞാൻതെന്നഉണരും.
3 യേഹാേവ, വംശങ്ങള െട ഇടയിൽ ഞാൻ

അേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
ജനതകള െട മേദ്ധ്യഞാൻഅേങ്ങക്ക്കീർത്തനം

പാടും.
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4 അങ്ങയുെട ദയ ആകാശത്തിന് മീെത
വലുതാകുന്നു;

അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം
എത്തുന്നു.

5 ൈദവേമ, അങ്ങ് ആകാശത്തിനു മീെത
ഉയർന്നിരിക്കണേമ;

അങ്ങയുെട മഹത്വംസർവ്വഭൂമിക്കും മീെതതെന്ന.
6അേങ്ങക്കു്രപിയമുള്ളവർവിടുവിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട വലൈങ്കെകാണ്ട് രക്ഷിച്ച്

ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
7ൈദവം തെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ അരുളിെച്ചയ്തത:്

“ഞാൻആനന്ദേത്താെട
െശേഖമിെന വിഭാഗിച്ച് സുേക്കാത്ത് താഴ്വരെയ

അളക്കും.
8 ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത;് മനെശ്ശയും

എനിക്കുള്ളത;്
എ്രഫയീംഎെന്റശിേരാകവചവുംെയഹൂദാഎെന്റ

െചേങ്കാലുംആകുന്നു.
9 േമാവാബ്എനിക്ക് കഴുകുവാനുള്ളപാ്രതം;
ഏേദാമിേന്മൽഞാൻഎെന്റെചരിപ്പ് എറിയും;
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിേന്മൽ ഞാൻ

ജയേഘാഷംെകാള്ള ം”.
10 ഉറപ്പ ള്ള നഗരത്തിേലക്ക് എെന്ന ആര്

െകാണ്ടുേപാകും?
ഏേദാമിേലക്ക്എെന്നആര് വഴിനടത്തും?
11 ൈദവേമ, അങ്ങ് ഞങ്ങെള

തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേയാ?
ൈദവേമ, അങ്ങ് ഞങ്ങള െട

ൈസന്യങ്ങേളാടുകൂടി പുറെപ്പടുന്നതുമില്ല.
12 ൈവരിയുെട േനെര ഞങ്ങൾക്കു സഹായം

െചയ്യണേമ;
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മനുഷ്യെന്റസഹായംവ്യർത്ഥമല്ലേയാ?.
13ൈദവത്താൽനാം വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും;
ൈദവം തെന്ന നമ്മുെട ൈവരികെള

െമതിച്ച കളയും.

109
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ പുകഴ്ചയായ ൈദവേമ,

മൗനമായിരിക്കരുേത.
2 ദുഷ്ടെന്റ വായും വഞ്ചകെന്റ വായും എെന്റ

േനെരതുറന്നിരിക്കുന്നു;
േഭാഷ്കുള്ള നാവുെകാണ്ട് അവർ എേന്നാട്

സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.
3 അവർ വിേദ്വഷവാക്കുകൾെകാണ്ട് എെന്ന

വളഞ്ഞ്
കാരണംകൂടാെതഎേന്നാട് േപാരാടിയിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ സ്േനഹത്തിന് പകരം അവർ എെന്ന

കുറ്റം ചുമത്തുന്നു;
എന്നാൽഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
5നന്മയ്ക്കുപകരംതിന്മയുംസ്േനഹത്തിന്പകരം

േദ്വഷവും
അവർഎേന്നാട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
6 അങ്ങ് അവെന്റേമൽ ഒരു ദുഷ്ടെന

നിയമിക്കണേമ;
സാത്താൻഅവെന്റവലത്തുഭാഗത്തുനില ്ക്കെട്ട.
7 അവെന വിസ്തരിക്കുേമ്പാൾ അവൻ

കുറ്റക്കാരെനന്നു െതളിയെട്ട;
അവെന്റ ്രപാർത്ഥനപാപമായിത്തീരെട്ട.
8അവെന്റനാള കൾചുരുങ്ങിേപ്പാകെട്ട;
അവെന്റസ്ഥാനം മെറ്റാരുത്തൻഏല്ക്കെട്ട.
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9 അവെന്റ മക്കൾ അനാഥരും അവെന്റ ഭാര്യ
വിധവയുംആയിത്തീരെട്ട.

10അവെന്റമക്കൾഅലഞ്ഞ് െതണ്ടിനടക്കെട്ട;
അവരുെടശൂന്യഭവനങ്ങൾവിട്ട് ഇരന്നു നടക്കെട്ട;
11 കടക്കാരൻ അവനുള്ളെതാെക്കയും

െകാണ്ടുേപാകെട്ട;
അപരിചിതർ അവെന്റ ്രപയത്നഫലം

െകാള്ളയിടെട്ട.
12 അവേനാട് ദയ കാണിക്കുവാൻ ആരും

ഉണ്ടാകരുേത;
അനാഥരായ അവെന്റ മക്കേളാട് ആർക്കും

കരുണ േതാന്നരുേത.
13അവെന്റസന്തതി മുടിഞ്ഞുേപാകെട്ട;
അടുത്ത തലമുറയിൽ തേന്ന അവരുെട േപര്

മാഞ്ഞു േപാകെട്ട;
14 അവെന്റ പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം

യേഹാവഓർക്കുമാറാകെട്ട;
അവെന്റഅമ്മയുെടപാപംമാഞ്ഞുേപാകയുമരുേത.
15അവ എല്ലായ്േപാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക

ഇരിക്കെട്ട;
അവരുെട ഓർമ്മ ഭൂമിയിൽനിന്നു

േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിനു തേന്ന.
16 അവൻ ദയ കാണിക്കുവാൻ

മറന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ;
എളിയവെനയുംദരി്രദെനയുംമനംതകർന്നവെനയും

മരണപര്യന്തം ഉപ്രദവിച്ച .
17 ശാപം അവന് ്രപിയമായിരുന്നു; അത് അവന്

ഭവിക്കെട്ട;
അനു്രഗഹം അവന് അ്രപിയമായിരുന്നു; അത്

അവെനവിട്ടകന്നുേപാകെട്ട.
18അവൻവസ്്രതംേപാെലശാപം ധരിച്ച ;
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അവ െവള്ളംേപാെല അവെന്റ ഉള്ളിലും
എണ്ണേപാെല അവെന്റ അസ്ഥികളിലും
്രപേവശിക്കെട്ട.

19 ശാപം അവന് പുതയ്ക്കുന്ന
വസ്്രതംേപാെലയും

നിത്യം അരയ്ക്ക് െകട്ട ന്ന കച്ചേപാെലയും
ആയിരിക്കെട്ട.

20ഇത് എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നവർക്കും എനിക്ക്
വിേരാധമായി േദാഷം പറയുന്നവർക്കും
യേഹാവ െകാടുക്കുന്ന ്രപതിഫലംആകെട്ട.

21 കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങയുെട
നാമംനിമിത്തംഎേന്നാട് െചയ്യണേമ;

അങ്ങയുെട ദയ നല്ലതാകയാൽ എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

22ഞാൻഅരിഷ്ടനും ദരി്രദനുംആകുന്നു;
എെന്റഹൃദയത്തിന് മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു.
23 ചാഞ്ഞുേപാകുന്ന നിഴൽേപാെല ഞാൻ

കടന്നുേപാകുന്നു;
െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെല എെന്ന

കുടഞ്ഞുകളയുന്നു.
24 എെന്റ മുഴങ്കാലുകൾ ഉപവാസംെകാണ്ടു

വിറയ്ക്കുന്നു.
എെന്റ േദഹം പുഷ്ടിയില്ലാെതക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.
25ഞാൻഅവർക്ക്പരിഹാസപാ്രതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്നകാണുേമ്പാൾഅവർതലകുലുക്കുന്നു.
26 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്ന

സഹായിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ.
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27 യേഹാേവ, ഇതു അങ്ങയുെട ൈക എന്നും
അങ്ങ് ഇതു െചയ്തു എന്നും അവർ
അറിേയണ്ടതിന് തെന്ന.

28 അവർ ശപിക്കെട്ട; അവിടുന്ന്
അനു്രഗഹിക്കണേമ;

അവർ എതിർക്കുേമ്പാൾ ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട;
അങ്ങയുെട ദാസനായ

അടിയേനാസേന്താഷിക്കും;
29എെന്റഎതിരാളികൾനിന്ദധരിക്കെട്ട;
പുതപ്പ് പുതയ്ക്കുന്നതു േപാെല അവർ ലജ്ജ

പുതയ്ക്കും.
30 ഞാൻ എെന്റ വായ്െകാണ്ട് യേഹാവെയ

അത്യന്തംസ്തുതിക്കും;
അെത, ഞാൻ പുരുഷാരത്തിെന്റ നടുവിൽ

ൈദവെത്തപുകഴ്ത്തും.
31ശിക്ഷയ്ക്കുവിധിക്കുന്നവരുെടൈകയിൽനിന്ന്

എളിയവെര രക്ഷിക്കുവാൻൈദവം
ബലഹീനെന്റവലത്തുഭാഗത്തുനില്ക്കുന്നു.

110
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ കർത്താവിേനാട്

അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കെള നിെന്റ

പാദപീഠമാക്കുേവാളം
നീഎെന്റവലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക”.
2 നിെന്റ ബലമുള്ള െചേങ്കാൽ യേഹാവ

സീേയാനിൽനിന്നു നീട്ട ം;
നീ നിെന്റശ്രതുക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽവാഴുക.
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3നീേസനാദിവസംനിെന്റജനംസ്വേമധയാനിനക്ക്
വിേധയെപ്പട്ടിരിക്കും;

വിശുദ്ധ വസ്്രതാലങ്കാരേത്താടുകൂടി ഉഷസ്സിെന്റ
ഉദരത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന

മഞ്ഞുേപാെല യുവാക്കൾ നിനക്കുേവണ്ടി
പുറെപ്പട്ട വരും.

4 “നീ മല്ക്കീേസെദക്കിെന്റ* ്രകമ്രപകാരം
എേന്നക്കും ഒരു പുേരാഹിതൻആകുന്നു”

എന്ന്യേഹാവസത്യംെചയ്തു;അതിന് മാറ്റമില്ല.
5 നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ്

തെന്റ േ്രകാധദിവസത്തിൽ രാജാക്കന്മാെര
തകർത്തുകളയും.

6 അവിടുന്ന് ജനതകള െട ഇടയിൽ
ന്യായംവിധിക്കും;

അവൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങള ം ശവങ്ങൾെകാണ്ട്
നിറയ്ക്കും;

അവിടുന്ന് അേനകം േദശങ്ങള െട തലവന്മാെര
തകർത്തുകളയും.

7അവിടുന്ന് വഴിയരികിലുള്ള അരുവിയിൽനിന്നു
കുടിക്കും;

അതുെകാണ്ട്അവിടുന്ന് തല ഉയർത്തും.

111
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
ഞാൻ േനരുള്ളവരുെടസംഘത്തിലുംസഭയിലും
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുകൂടി യേഹാവയ്ക്കു

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
2യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾവലിയവയും

* 110. 4 മല്ക്കീേസെദക്കിെന്റ എ്രബായര ്: 5:6, 6:20, 7:17, 21
േനാക്കുക
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അവ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർ എല്ലാവരും
പഠിേക്കണ്ടതുംആകുന്നു.

3 ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തി മഹത്വവും േതജസ്സ ം
ഉള്ളത;്

അവിടുെത്തനീതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 ൈദവം തെന്റ അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ

ഓർമ്മിക്കെപ്പടുവാൻഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
യേഹാവകൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻതെന്ന.
5 തെന്റ ഭക്തന്മാർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം

െകാടുക്കുന്നു;
ൈദവംതെന്റ ഉടമ്പടിഎേന്നക്കുംഓർമ്മിക്കുന്നു.
6 ജനതകള െട അവകാശം അവിടുന്ന്

സ്വജനത്തിന് െകാടുത്തതിനാൽ
തെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ശക്തി അവർക്ക്

െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
7 ൈദവത്തിെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ

സത്യവും ന്യായവുംആകുന്നു;
അവിടുെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസ്യം

തെന്ന.
8അവഎെന്നേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവ വിശ്വസ്തതേയാടും േനേരാടുംകൂടി

അനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നു.
9കർത്താവ് തെന്റജനത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ്അയച്ച്,
തെന്റഉടമ്പടിഎേന്നക്കുമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുെത്ത നാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവും

ആകുന്നു.
10 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ

ആരംഭമാകുന്നു;
അവെന്റ കല്പനകൾആചരിക്കുന്നഎല്ലാവർക്കും

നല്ലബുദ്ധി ഉണ്ട;്
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അവിടുെത്ത സ്തുതി എേന്നക്കും
നിലനില്ക്കുന്നു.

112
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്,അവിടുെത്തകല്പനകൾ
ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.
2അവെന്റസന്തതി ഭൂമിയിൽബലെപ്പട്ടിരിക്കും;
േനരുള്ളവരുെടതലമുറഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
3 ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവെന്റ വീട്ടിൽ

ഉണ്ടാകും;
അവെന്റനീതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
4 േനരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ െവളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു;
അവൻ* കൃപയും കരുണയും നീതിയും

ഉള്ളവനാകുന്നു.
5 കൃപ േതാന്നി വായ്പെകാടുക്കുന്നവൻ

ശുഭമായിരിക്കും;
വിേവകേത്താെടഅവൻതെന്റകാര്യം നടത്തും.
6അവൻഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല;
നീതിമാൻഎേന്നക്കുംസ്മരിക്കെപ്പടും.
7 ദുർവ്വർത്തമാനംനിമിത്തം അവൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല;
അവെന്റ ഹൃദയം യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച്

ഉറച്ചിരിക്കും.
8 അവെന്റ ഹൃദയം ഭയെപ്പടാെത

സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവൻ ശ്രതുക്കളിൽ തെന്റ ആ്രഗഹം

നിവർത്തിച്ച കാണും.
9അവൻവാരിവിതറി ദരി്രദന്മാർക്ക് െകാടുക്കുന്നു;

* 112. 4 അവൻൈദവം
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അവെന്റനീതിഎേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു;
അവെന്റ ശക്തി† ബഹുമാനേത്താെട

ഉയർന്നിരിക്കും.
10ദുഷ്ടൻഅത് കണ്ട് വ്യസനിക്കും;
അവൻപല്ല കടിച്ച് ഉരുകിേപ്പാകും;
ദുഷ്ടെന്റആശനശിച്ച േപാകും.

113
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാെരസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട നാമെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
2യേഹാവയുെട നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട;
ഇന്നുമുതൽഎെന്നേന്നക്കുംതെന്ന.
3സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽഅസ്തമയംവെര
യേഹാവയുെട നാമംസ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.
4യേഹാവസകലജനതകൾക്കും മീെതയും
അവിടുെത്ത മഹത്വം ആകാശത്തിന് മീെതയും

ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
5ഉന്നതത്തിൽഅധിവസിക്കുന്നവനായ
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു സദൃശൻ

ആരുണ്ട?്
6ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവ അവിടുന്ന്

കുനിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.
7 ൈദവം എളിയവെന െപാടിയിൽനിന്ന്

എഴുേന്നല്പിക്കുകയും
ദരി്രദെന കുപ്പയിൽനിന്ന് ഉയർത്തുകയും

െചയ്തു;
8 ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി,
† 112. 9 ശക്തി െകാമ്പ്
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തെന്റ ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടിത്തെന്ന
അവെരഇരുത്തുന്നു.

9ൈദവം മച്ചിയായവെള,
മക്കള െടഅമ്മയായി,സേന്താഷേത്താെട വീട്ടിൽ

വസിക്കുമാറാക്കുന്നു.

114
1യി്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
യാേക്കാബിൻ ഗൃഹം ഇതരഭാഷയുള്ള

ജനതയുെട ഇടയിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
2െയഹൂദാ കർത്താവിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരവും
യി്രസാേയൽകർത്താവിെന്റആധിപത്യേദശവുമായിത്തീർന്നു.
3 സമു്രദം അത് കണ്ട് ഓടിേപ്പായി; േയാർദ്ദാൻ

പിൻവാങ്ങി.
4പർവ്വതങ്ങൾമുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകൾകുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും തുള്ളി.
5സമു്രദേമ,നീഓടുന്നെതന്ത്?
േയാർദ്ദാേന,നീ പിൻവാങ്ങുന്നെതന്ത?്
6പർവ്വതങ്ങേള;നിങ്ങൾമുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
കുന്നുകേള, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും

തുള്ള ന്നത്എന്ത?്.
7ഭൂമിേയ,നീ കർത്താവിെന്റസന്നിധിയിൽ,
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ

വിറയ്ക്കുക.
8അവൻപാറെയജലതടാകവും
തീക്കല്ലിെനനീരുറവുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

115
1ഞങ്ങൾക്കല്ല,യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്കല്ല,
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അങ്ങയുെട ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം
അങ്ങയുെട നാമത്തിന് തെന്ന മഹത്വം
വരുത്തണേമ.

2 “അവരുെട ൈദവം എവിെട?” എന്ന് ജനതകൾ
പറയുന്നെതന്തിന?്

3നമ്മുെടൈദവംസ്വർഗ്ഗത്തിൽഉണ്ട;്
തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതല്ലാംഅവിടുന്ന് െചയ്യന്നു.
4 അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ െപാന്നും െവള്ളിയും

ആകുന്നു;
മനുഷ്യരുെടൈകേവലതെന്ന.
5അവയ്ക്കുവായുെണ്ടങ്കിലുംസംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല.
6അവയ്ക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
മൂക്കുെണ്ടങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല.
7 അവയ്ക്കു ൈകയുെണ്ടങ്കിലും

സ്പർശിക്കുന്നില്ല;
കാലുെണ്ടങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല; െതാണ്ട െകാണ്ട്

സംസാരിക്കുന്നതുമില്ല.
8 അവെയ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവെയേപ്പാെല

ആകുന്നു;
അവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങെന

തെന്ന.
9യി്രസാേയേല,യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക;
കർത്താവ് അവരുെട സഹായവും പരിചയും

ആകുന്നു;
10 അഹേരാൻഗൃഹേമ, യേഹാവയിൽ

ആ്രശയിക്കുക;
ൈദവം അവരുെട സഹായവും പരിചയും

ആകുന്നു.
11 യേഹാവാഭക്തന്മാേര, യേഹാവയിൽ

ആ്രശയിക്കുക;
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ൈദവം അവരുെട സഹായവും പരിചയും
ആകുന്നു.

12 യേഹാവ നെമ്മ ഓർത്തിരിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്
അനു്രഗഹിക്കും;

ൈദവംയി്രസാേയൽഗൃഹെത്തഅനു്രഗഹിക്കും;
ൈദവംഅഹേരാൻഗൃഹെത്തഅനു്രഗഹിക്കും.
13 ൈദവം യേഹാവാഭക്തന്മാരായ

െചറിയവെരയും വലിയവെരയും
അനു്രഗഹിക്കും.

14 യേഹാവ നിങ്ങെള േമല്ക്കുേമൽ
വർദ്ധിപ്പിക്കെട്ട;

നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട മക്കെളയും തെന്ന.
15 ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കിയ

യേഹാവയാൽ
നിങ്ങൾഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർആകുന്നു.
16സ്വർഗ്ഗംയേഹാവയുെടസ്വർഗ്ഗമാകുന്നു;
ഭൂമിെയ അവിടുന്ന് മനുഷ്യർക്ക്

െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
17മരിച്ചവരും മൗനതയിൽഇറങ്ങിയവരും
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുന്നില്ല.
18 നാേമാ, ഇന്നുമുതൽ എേന്നക്കും യേഹാവെയ

വാഴ്ത്തും.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

116
1 യേഹാവ എെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനകള ം

േകട്ടതുെകാണ്ട്
ഞാൻഅവിടുെത്തസ്േനഹിക്കുന്നു.
2 കർത്താവ് തെന്റ െചവി എങ്കേലക്ക്

ചായിച്ചതുെകാണ്ട്
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ഞാൻ ജീവിതകാലെമല്ലാം ൈദവെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും

3 മരണപാശങ്ങൾ എെന്ന ചുറ്റി, പാതാള
േവദനകൾഎെന്നപിടിച്ച ;

ഞാൻകഷ്ടവുംസങ്കടവുംഅനുഭവിച്ച .
4 “അേയ്യാ, യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാണെന

രക്ഷിക്കണേമ”
എന്ന് ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം

വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
5യേഹാവകൃപയും നീതിയും ഉള്ളവൻ;
നമ്മുെടൈദവംകരുണയുള്ളവൻതെന്ന.
6യേഹാവഅല്പബുദ്ധികെളസംരക്ഷിക്കുന്നു;
കർത്താവ് എെന്ന എളിയവനാക്കി, എെന്ന

രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.
7എൻമനേമ,നീ വീണ്ടുംസ്വസ്ഥമായിരിക്കുക;
എെന്തന്നാൽ യേഹാവ എനിക്ക് നന്മ

െചയ്തിരിക്കുന്നു.
8അങ്ങ്എെന്റ ്രപാണെന മരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റകണ്ണിെനകണ്ണ നീരിൽനിന്നും
എെന്റ കാലിെന വീഴ്ചയിൽനിന്നും

രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
9ഞാൻജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട മുമ്പാെകനടക്കും.
10 “ഞാൻവലിയകഷ്ടതയിൽആയി”
എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്

വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ*്.
11 “സകലമനുഷ്യരും േഭാഷ്ക്കു പറയുന്നു”
എന്ന്ഞാൻഎെന്റപരി്രഭമത്തിൽപറഞ്ഞു.

* 116. 10 വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ് തുടര ്ച്ചയായി
വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ടാണ്
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12 യേഹാവ എനിക്ക് െചയ്ത സകല
ഉപകാരങ്ങൾക്കും

ഞാൻകർത്താവിന്എന്ത് പകരം െകാടുക്കും?
13 ഞാൻ രക്ഷയുെട പാനപാ്രതം എടുത്ത്

യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
14 യേഹാവയ്ക്ക് ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ

കർത്താവിെന്റ സകലജനവും കാൺെക
കഴിക്കും.

15തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട മരണം
യേഹാവയ്ക്കു വിലേയറിയതാകുന്നു.
16 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട ദാസൻ

ആകുന്നു;
അങ്ങയുെട ദാസനും അങ്ങയുെട ദാസിയുെട

മകനും തെന്ന;
അങ്ങ്എെന്റബന്ധനങ്ങൾഅഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
17ഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതയാഗംഅർപ്പിച്ച്
യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.
18 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ

്രപാകാരങ്ങളിലും
െയരൂശേലേമ,നിെന്റനടുവിലും
19 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് എെന്റ േനർച്ചകൾ

ൈദവത്തിെന്റ സകലജനവും കാൺെക
കഴിക്കും.

യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

117
1 സകല ജനതതികള േമ, യേഹാവെയ

സ്തുതിക്കുവിൻ;
സകല വംശങ്ങള േമ, കർത്താവിെന

പുകഴ്ത്തുവിൻ.
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2 നമ്മേളാടുള്ള ൈദവത്തിെന്റ ദയ
വലിയതായിരിക്കുന്നു;

യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തതഎേന്നക്കും ഉള്ളത.്
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

118
1 യേഹാവയ്ക്ക് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ; ൈദവം

നല്ലവനല്ലേയാ;
ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
2ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് യി്രസാേയൽപറയെട്ട.
3ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന്അഹേരാൻഗൃഹം പറയെട്ട.
4ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത്
എന്ന് യേഹാവാഭക്തർപറയെട്ട.
5 െഞരുക്കത്തിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
യേഹാവ ഉത്തരമരുളി എെന്ന

വിശാലസ്ഥലത്താക്കി.
6 യേഹാവ എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ട;് ഞാൻ

ഭയെപ്പടുകയില്ല;
മനുഷ്യൻഎേന്നാട് എന്ത് െചയ്യ ം?
7 എെന്ന സഹായിക്കുവാനായി യേഹാവ എെന്റ

പക്ഷത്തുണ്ട;്
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ പരാജയെപ്പടുന്നതു ഞാൻ

കാണും.
8മനുഷ്യനിൽആ്രശയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നത് നല്ലത.്
9 ്രപഭുക്കന്മാരിൽആ്രശയിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നത് നല്ലത.്
10സകലജനതകള ംഎെന്നചുറ്റിവളഞ്ഞു;
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യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിച്ച കളയും*.

11അവർഎെന്നവളഞ്ഞു;അേത,അവർഎെന്ന
വളഞ്ഞു;

യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര
േഛദിച്ച കളയും.

12അവർ േതനീച്ചേപാെലഎെന്നെപാതിഞ്ഞു;
മുൾതീേപാെലഅവർ െകട്ട േപായി;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര

േഛദിച്ച കളയും.
13ഞാൻവീഴുവാൻതക്കവണ്ണംനീഎെന്നതള്ളി;
എങ്കിലും യേഹാവഎെന്നസഹായിച്ച .
14യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ കീർത്തനവും

ആകുന്നു;
അവിടുന്ന്എനിക്ക് രക്ഷയായും തീർന്നു.
15 ഉല്ലാസത്തിെന്റയും ജയത്തിെന്റയും േഘാഷം

നീതിമാന്മാരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ട;്
യേഹാവയുെട വലൈങ്കവീര്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
16യേഹാവയുെട വലൈങ്കഉയർന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വലൈങ്കവീര്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
17 ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ

ജീവേനാെടയിരുന്ന് യേഹാവയുെട
്രപവൃത്തികൾവർണ്ണിക്കും.

18യേഹാവഎെന്നകഠിനമായി ശിക്ഷിച്ച ;
എങ്കിലും കർത്താവ് എെന്ന മരണത്തിന്

ഏല്പിച്ചിട്ടില്ല.
19 നീതിയുെട വാതിലുകൾ എനിക്ക് തുറന്നു

തരുവിൻ;

* 118. 10 നശിപ്പിച്ച കളയും േഛദിച്ച കളയും



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 118:20 ccliv സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 118:29

ഞാൻ അവയിൽകൂടി കടന്ന് യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.

20യേഹാവയുെട വാതിൽഇതുതെന്ന;
നീതിമാന്മാർഅതിൽകൂടി കടക്കും.
21അങ്ങ്എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി എെന്റ രക്ഷയായി

തീർന്നിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
22 വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല്

മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.
23ഇത് യേഹാവയാൽസംഭവിച്ച
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യംആയിരിക്കുന്നു.
24ഇത് യേഹാവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം;
ഇന്ന് നാംസേന്താഷിച്ച്ആനന്ദിക്കുക.
25യേഹാേവ,ഞങ്ങെളരക്ഷിക്കണേമ;
യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്ക്ജയം നല്കണേമ.
26 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ

വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്

നിങ്ങെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു.
27 യേഹാവ തെന്ന ൈദവം; അവിടുന്ന് നമുക്ക്

്രപകാശംതന്നിരിക്കുന്നു;
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
യാഗമൃഗെത്തകയറുെകാണ്ട് െകട്ട വിൻ.
28 അങ്ങ് എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ

അേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
അങ്ങ് എെന്റ ൈദവമാകുന്നു; ഞാൻ അങ്ങെയ

പുകഴ്ത്തും.
29യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവംനല്ലവനല്ലേയാ;അവെന്റഅവിടുെത്തദയ

എേന്നക്കും ഉള്ളതാകുന്നു.
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119
ആേലഫ്.

1യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിച്ച്
നടപ്പിൽനിഷ്കളങ്കരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
2അവിടുെത്തസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച്
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അവിടുെത്ത

അേന്വഷിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
3അവർനീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കാെത
കർത്താവിെന്റവഴികളിൽതെന്നനടക്കുന്നു.
4 അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി

ആചരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ്അവകല്പിച്ച തന്നിരിക്കുന്നു.
5അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾആചരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ നടപ്പ് സ്ഥിരതയുള്ളതാെയങ്കിൽ

െകാള്ളാമായിരുന്നു.
6 അങ്ങയുെട സകല കല്പനകള ം ്രശദ്ധിക്കുന്ന

കാലേത്താളം
ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.
7അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളവിധികൾപഠിച്ചിട്ട്
ഞാൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയേത്താെട അേങ്ങക്കു

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
8ഞാൻഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾആചരിക്കും;
എെന്നഅേശഷം ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

േബത്ത.്
9 ഒരു ബാലൻ തെന്റ നടപ്പ് നിർമ്മലമായി

സൂക്ഷിക്കുന്നത്എങ്ങെന?
അങ്ങയുെട വചന്രപകാരം തെന്റ നടപ്പ്

്രശദ്ധിക്കുന്നതിനാൽതെന്ന.
10 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അങ്ങെയ

അേന്വഷിക്കുന്നു;
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അങ്ങയുെട കല്പനകൾവിട്ട നടക്കുവാൻഎനിക്ക്
ഇടവരരുേത.

11ഞാൻഅങ്ങേയാട്പാപംെചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങയുെട വചനം എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ

സം്രഗഹിക്കുന്നു.
12യേഹാേവ,അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ.
13ഞാൻഎെന്റഅധരങ്ങൾെകാണ്ട്
അങ്ങയുെട വായിൽനിന്നുള്ള വിധികെള

ഒെക്കയും വർണ്ണിക്കുന്നു.
14ഞാൻസർവ്വസമ്പത്തിലുംഎന്നേപാെല
അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങള െട വഴിയിൽ

ആനന്ദിക്കുന്നു.
15 ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ

ധ്യാനിക്കുകയും
അങ്ങയുെട വഴികെള ്രശദ്ധിച്ച േനാക്കുകയും

െചയ്യന്നു.
16ഞാൻഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങളിൽ ്രപേമാദിക്കും;
അങ്ങയുെട വചനം മറക്കുകയുമില്ല.

ഗീെമൽ.
17 ജീവിച്ചിരുന്ന് അങ്ങയുെട വചനം

്രപമാണിേക്കണ്ടതിന് അടിയന് നന്മ
െചയ്യണേമ.

18 അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിെല
അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾകാേണണ്ടതിന്

എെന്റകണ്ണ കെളതുറേക്കണേമ.
19ഞാൻഭൂമിയിൽപരേദശിയാകുന്നു;
അങ്ങയുെട കല്പനകൾ എനിക്ക്

മറച്ച വയ്ക്കരുേത.
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20 അങ്ങയുെട വിധികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
നിരന്തരവാഞ്ഛെകാണ്ട്

എെന്റമനസ്സ തകർന്നിരിക്കുന്നു.
21 അങ്ങയുെട കല്പനകൾ വിട്ട് െതറ്റി

നടക്കുന്നവരായ
ശപിക്കെപ്പട്ടഅഹങ്കാരികെളനീ ഭത്സിക്കുന്നു.
22നിന്ദയുംഅപമാനവുംഎേന്നാട്അകറ്റണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുന്നു.
23 അധികാരികള ം കൂടിയിരുന്ന് എനിക്ക്

വിേരാധമായിസംസാരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അടിയൻ അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങെള

ധ്യാനിക്കുന്നു.
24അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾഎെന്റ ്രപേമാദവും
എെന്റആേലാചനക്കാരുംആകുന്നു.

ദാെലത്ത.്
25എെന്റ ്രപാണൻെപാടിേയാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു;
തിരുവചന്രപകാരംഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
26എെന്റ വഴികെള ഞാൻ വിവരിച്ചേപ്പാൾ അങ്ങ്

എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ.
27 അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങള െട വഴി എെന്ന

്രഗഹിപ്പിക്കണേമ;
എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുെട അത്ഭുത

ഉപേദശങ്ങെളധ്യാനിക്കും*.
28എെന്റ ്രപാണൻവിഷാദംെകാണ്ട് ഉരുകുന്നു;
അങ്ങയുെട വചന്രപകാരം എെന്ന

ശക്തീകരിക്കണേമ.
29 േഭാഷ്കിെന്റവഴിഎേന്നാട്അകറ്റണേമ;

* 119. 27 അത്ഭുത ഉപേദശങ്ങെള ധ്യാനിക്കും അത്ഭുത
കാര്യങ്ങെളധ്യാനിക്കും
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അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക് കൃപേയാെട
നല്കണേമ.

30 വിശ്വസ്തതയുെട മാർഗ്ഗം ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;

അങ്ങയുെട വിധികൾ എെന്റ മുമ്പിൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു.

31 ഞാൻ അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങേളാടു
പറ്റിയിരിക്കുന്നു;

യേഹാേവ,എെന്നലജ്ജിപ്പിക്കരുേത.
32അങ്ങ്എെന്റഹൃദയെത്തവിശാലമാക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻഅങ്ങയുെടകല്പനകള െടവഴിയിൽഓടും.

േഹ.
33യേഹാേവ,അങ്ങയുെടചട്ടങ്ങള െടവഴിഎെന്ന

ഉപേദശിക്കണേമ;
ഞാൻഅത്അവസാനേത്താളം ്രപമാണിക്കും.
34 ഞാൻ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം

കാേക്കണ്ടതിനും
അത്പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും

എനിക്ക്ബുദ്ധി നല്കണേമ.
35 അങ്ങയുെട കല്പനകള െട പാതയിൽ എെന്ന

നടത്തണേമ;
ഞാൻഅത് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നുവേല്ലാ.
36 ദുരാദായത്തിേലക്കല്ല, അങ്ങയുെട

സാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കുതെന്ന
എെന്റഹൃദയം ചായുമാറാക്കണേമ.
37വ്യാജത്തിേലക്കു േനാക്കാെതഎെന്റകണ്ണ കൾ

തിരിച്ച്
അങ്ങയുെട വഴികളിൽഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
38അങ്ങേയാടുള്ള ഭക്തിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട വചനംഅടിയന് ഉറപ്പിച്ച തരണേമ.
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39 ഞാൻ േപടിക്കുന്ന നിന്ദ എേന്നാട്
അകറ്റിക്കളയണേമ;

അങ്ങയുെട വിധികൾനല്ലവയല്ലേയാ?
40 ഇതാ, ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങെള

വാഞ്ഛിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട നീതിയാൽഎെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.

വൗ.
41 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വചന്രപകാരം

അങ്ങയുെട ദയയും
അങ്ങയുെട രക്ഷയുംഎന്നിേലക്ക്വരുമാറാകെട്ട.
42 ഞാൻ അങ്ങയുെട വചനത്തിൽ

ആ്രശയിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്ന നിന്ദിക്കുന്നവേനാട് ഉത്തരം പറയുവാൻ

ഞാൻ ്രപാപ്തനാകും.
43 ഞാൻ അങ്ങയുെട വിധികൾക്കായി

കാത്തിരിക്കുകയാൽ
സത്യത്തിെന്റ വചനം എെന്റ വാളിൽനിന്ന്

നീക്കിക്കളയരുേത.
44അങ്ങെനഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഇടവിടാെതഎേന്നക്കും ്രപമാണിക്കും.
45അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾആരായുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻവിശാലതയിൽനടക്കും.
46 ഞാൻ ലജ്ജിക്കാെത രാജാക്കന്മാരുെട

മുമ്പിലും
അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച

സംസാരിക്കും.
47 ഞാൻ അങ്ങയുെട കല്പനകളിൽ

്രപേമാദിക്കുന്നു;
അവഎനിക്ക് ്രപിയമായിരിക്കുന്നു.
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48 എനിക്ക് ്രപിയമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട
കല്പനകളിേലക്ക് ഞാൻ ൈകകൾ
ഉയർത്തുന്നു;

അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾഞാൻധ്യാനിക്കുന്നു.
സയിൻ.

49എനിക്ക് ്രപത്യാശനൽകുവാൻകാരണമായ
അടിയേനാടുള്ള അങ്ങയുെട വചനെത്ത

ഓർക്കണേമ.
50 അങ്ങയുെട വചനം എെന്ന

ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
എെന്റകഷ്ടതയിൽഎനിക്ക്ആശ്വാസമാകുന്നു.
51അഹങ്കാരികൾഎെന്നഅത്യന്തംപരിഹസിച്ച ;
എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം

വിട്ട മാറിയിട്ടില്ല.
52 യേഹാേവ, പുരാതനമായ അങ്ങയുെട

വിധികൾഓർത്ത്
ഞാൻഎെന്നത്തെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.
53 അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുന്ന

ദുഷ്ടന്മാർനിമിത്തം
എനിക്ക് ഉ്രഗേകാപം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
54 ഞാൻ പരേദശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ

അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എെന്റ കീർത്തനം
ആകുന്നു.

55 യേഹാേവ, രാ്രതിയിൽ ഞാൻ തിരുനാമം
ഓർക്കുന്നു;

അങ്ങയുെടന്യായ്രപമാണംഞാൻആചരിക്കുന്നു.
56അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കുന്നത്
എനിക്ക്അനു്രഗഹമായിരിക്കുന്നു.

േഹത്ത.്
57യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്റഓഹരിയാകുന്നു;



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:58 cclxi സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:66

ഞാൻ അങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

58 പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ഞാൻ അങ്ങയുെട
കൃപയ്ക്കായിഅേപക്ഷിക്കുന്നു;

അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം എേന്നാട്
കൃപയുണ്ടാകണേമ.

59ഞാൻഎെന്റവഴികെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച,്
എെന്റ കാലുകൾ അങ്ങയുെട

സാക്ഷ്യങ്ങളിേലക്കുതിരിക്കുന്നു.
60അങ്ങയുെടകല്പനകൾ ്രപമാണിക്കുവാൻ
ഞാൻഒട്ട ംൈവകാെതബദ്ധെപ്പടുന്നു;
61 ദുഷ്ടന്മാരുെട കയറുകൾ എെന്ന

ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം

മറക്കുന്നില്ല.
62അങ്ങയുെടനീതിയുള്ളന്യായവിധികൾനിമിത്തം
അേങ്ങക്കു സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻ ഞാൻ

അർദ്ധരാ്രതിയിൽഎഴുേന്നല്ക്കും.
63 അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുകയും അങ്ങയുെട

്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കുകയും
െചയ്യന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ

സ്േനഹിതനാകുന്നു.
64 യേഹാേവ, ഭൂമി അങ്ങയുെട ദയെകാണ്ടു

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ.
േതത്ത.്

65യേഹാേവ,തിരുവചന്രപകാരം
അങ്ങ്അടിയന് നന്മ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
66 അങ്ങയുെട കല്പനകൾ ഞാൻ

വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാൽ
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എനിക്ക് നല്ലബുദ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും
ഉപേദശിച്ച തരണേമ.

67 കഷ്ടതയിൽ ആകുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ
െതറ്റിേപ്പായി;

ഇേപ്പാൾ ഞാൻ അങ്ങയുെട വചനം
്രപമാണിക്കുന്നു.

68അങ്ങ്നല്ലവനും നന്മ െചയ്യന്നവനുംആകുന്നു;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ.
69 അഹങ്കാരികൾ എെന്നക്കുറിച്ച് നുണ

പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി;
ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അങ്ങയുെട

്രപമാണങ്ങൾഅനുസരിക്കും.
70അവരുെടഹൃദയത്തില ്സത്യം ഇല്ല†;
ഞാൻ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ

രസിക്കുന്നു.
71അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾപഠിക്കുവാൻതക്കവണ്ണം
ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ ആയിരുന്നത് എനിക്ക്

ഗുണമായി.
72 ആയിരം ആയിരം െപാൻെവള്ളി

നാണ്യങ്ങെളക്കാൾ
അങ്ങയുെട വായിൽനിന്നുള്ള ന്യായ്രപമാണം

എനിക്കുത്തമം.
േയാദ.്

73 തൃൈക്കകൾ എെന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയും
രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;

അങ്ങയുെട കല്പനകൾ പഠിക്കുവാൻ എനിക്ക്
ബുദ്ധി നല്കണേമ.

† 119. 70 അവരുെട ഹൃദയത്തില ്സത്യം ഇല്ലഅവരുെട ഹൃദയം
െകാഴുപ്പ േപാെലതടിച്ചിരിക്കുന്നു
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74 തിരുവചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ
വച്ചിരിക്കുകയാൽ

അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർ എെന്ന കണ്ട്
സേന്താഷിക്കുന്നു.

75 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വിധികൾ
നീതിയുള്ളവെയന്നും

വിശ്വസ്തതേയാെട അങ്ങ് എെന്ന
താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ
അറിയുന്നു.

76അടിയേനാടുള്ളഅങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം
അങ്ങയുെട ദയഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കെട്ട.
77ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എേന്നാട് കരുണ

േതാന്നണേമ;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഞാൻ

്രപേമാദിക്കുന്നു.
78 കാരണംകൂടാെത എെന്ന െവറുെത

ഉപ്രദവിക്കുന്ന അഹങ്കാരികൾ
ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട;

ഞാൻഅങ്ങയുെടകല്പനകൾധ്യാനിക്കുന്നു.
79 അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാരും അങ്ങയുെട

സാക്ഷ്യങ്ങൾഅറിയുന്നവരും
എെന്റഅടുക്കൽവരെട്ട.
80ഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങളിൽ

നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കെട്ട.
കഫ്.

81 ഞാൻ അങ്ങയുെട രക്ഷക്കായി കാത്തിരുന്ന്
തളർന്നുേപാകുന്നു;

അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനം ഞാൻ
്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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82എേപ്പാൾഅങ്ങ് എെന്നആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന്
ചിന്തിച്ച്

എെന്റ കണ്ണ് അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനം കാത്തിരുന്ന്
ക്ഷീണിക്കുന്നു.

83ഞാൻപുകയത്തുവച്ച േതാൽതുരുത്തിേപാെല
ആകുന്നു.

എങ്കിലുംഅങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾമറക്കുന്നില്ല.
84അടിയെന്റജീവകാലംഎ്രതനാൾ?
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെടേമൽ അങ്ങ്

എേപ്പാൾന്യായവിധി നടത്തും?
85അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിക്കാത്ത
അഹങ്കാരികൾ എനിക്കായി കുഴി

കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
86അങ്ങയുെടകല്പനകെളല്ലം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു;
അവർഎെന്നെവറുെത ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
എെന്നസഹായിക്കണേമ.
87 അവർ ഭൂമിയിൽ എെന്ന മിക്കവാറും

ഇല്ലാെതയാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ

ഉേപക്ഷിച്ചില്ലതാനും.
88 അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്ന

സംരക്ഷിേക്കണേമ‡;
ഞാൻ അങ്ങയുെട വായിൽനിന്നുള്ള

സാക്ഷ്യങ്ങൾ ്രപമാണിക്കും.
ലാെമദ.്

89യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വചനം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽഎേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു.
90അങ്ങയുെടവിശ്വസ്തതതലമുറതലമുറേയാളം

ഇരിക്കുന്നു;
‡ 119. 88 സംരക്ഷിേക്കണേമജീവിപ്പിക്കണേമ
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അങ്ങ് ഭൂമിെയസ്ഥാപിച്ച ,അത് നിലനില്ക്കുന്നു.
91 അവ ഇന്നുവെര അങ്ങയുെട നിയമ്രപകാരം

നിലനില്ക്കുന്നു;
സർവ്വസൃഷ്ടികള ംഅങ്ങയുെട ദാസരേല്ലാ.
92 അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ്രപേമാദം

ആയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻഎെന്റകഷ്ടതയിൽനശിച്ച േപാകുമായിരുന്നു.
93 ഞാൻ ഒരുനാള ം അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ

മറക്കുകയില്ല;
അവയാൽഅങ്ങ്എെന്നജീവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
94 ഞാൻ അേങ്ങക്കുള്ളവനെ്രത; എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ;
ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ

അേന്വഷിക്കുന്നു.
95 ദുഷ്ടന്മാർ എെന്ന നശിപ്പിക്കുവാൻ

കാത്തിരുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ സാക്ഷ്യങ്ങൾ

ചിന്തിച്ച െകാള്ള ം.
96സകലപൂർണ്ണതയ്ക്കുംഞാൻഒരുപര്യവസാനം

കണ്ടിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട കല്പനേയാ അതിരുകള ്

ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു§.
േമം.

97അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക് എ്രതേയാ
്രപിയം;

ദിവസം മുഴുവനുംഅത്എെന്റധ്യാനമാകുന്നു.
98 അങ്ങയുെട കല്പനകൾ എെന്ന എെന്റ

ശ്രതുക്കെളക്കാൾബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു;

§ 119. 96 അതിരുകള ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു അത്യന്തം
വിശാലമായിരിക്കുന്നു
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അവഎേപ്പാഴുംഎെന്റപക്കൽഉണ്ട.്
99 അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങൾ എെന്റ

ധ്യാനമായിരിക്കുകെകാണ്ട്
എെന്റ സകല ഗുരുക്കന്മാെരക്കാള ം ഞാൻ

വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
100 അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ

അനുസരിക്കുകയാൽ
ഞാൻവൃദ്ധന്മാരിലും വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
101അങ്ങയുെട വചനം ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ സകല ദുർമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും കാലുകെള

വിലക്കുന്നു.
102അങ്ങ്എെന്നഉപേദശിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻഅങ്ങയുെട വിധികൾവിട്ട മാറിയിട്ടില്ല.
103തിരുവചനംഎെന്റനാവിന്എ്രത മധുരം!
അവഎെന്റവായ്ക്ക് േതനിലും നല്ലത.്
104 അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങളാൽ ഞാൻ

വിേവകമുള്ളവനാകുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ സകലവ്യാജമാർഗ്ഗവും

െവറുക്കുന്നു.
നൂൻ.

105അങ്ങയുെട വചനംഎെന്റകാലിന് ദീപവും
എെന്റപാതയ്ക്കു ്രപകാശവുംആകുന്നു.
106 അങ്ങയുെട നീതിയുള്ള വിധികൾ

്രപമാണിക്കുെമന്ന്
ഞാൻ സത്യംെചയ്തു; അത് ഞാൻ

നിവർത്തിക്കും.
107ഞാൻമഹാകഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന

ജീവിപ്പിക്കണേമ.
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108 യേഹാേവ, എെന്റ വായുെട
സ്വേമധാദാനങ്ങളിൽ ്രപസാദിക്കണേമ;

അങ്ങയുെട വിധികൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച
തരണേമ.

109 എെന്റ ജീവന് എേപ്പാഴും അപകടത്തില ്
ആയിരിക്കുന്നു*;

എങ്കിലും അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ
മറക്കുന്നില്ല.

110ദുഷ്ടന്മാർഎനിക്ക് െകണി വച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ

ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല.
111 ഞാൻ അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങെള എെന്റ

ശാശ്വതാവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവഎെന്റഹൃദയത്തിെന്റആനന്ദമാകുന്നു.
112അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങെളഇടവിടാെതഎേന്നക്കും

ആചരിക്കുവാൻ
ഞാൻഎെന്റഹൃദയം ചായിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാെമക.്
113ഇരുമനസ്സള്ളവെരഞാൻെവറുക്കുന്നു;
എന്നാൽ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക്

്രപിയമാകുന്നു.
114 അങ്ങ് എെന്റ മറവിടവും എെന്റ പരിചയും

ആകുന്നു;
ഞാൻതിരുവചനത്തിൽ ്രപത്യാശവച്ചിരിക്കുന്നു.
115 എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകൾ ഞാൻ

്രപമാണിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്കർമ്മികേള,എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ.
116 ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങയുെട

വചന്രപകാരംഎെന്നതാങ്ങണേമ;
* 119. 109 എെന്റ ജീവന ് എേപ്പാഴും അപകടത്തില ്
ആയിരിക്കുന്നുഎെന്റജീവന് എെന്റകയില് ആയിരിക്കുന്നു
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എെന്റ ്രപത്യാശയിൽഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.
117ഞാൻരക്ഷെപേടണ്ടതിന്എെന്നതാങ്ങണേമ;
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ ഞാൻ നിരന്തരം

അനുസരിക്കും.
118 അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കുന്ന

സകലേരയുംഅങ്ങ് നിരസിക്കുന്നു;
അവരുെട വഞ്ചനവ്യർത്ഥമാകുന്നു.
119 ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടന്മാെരയും അങ്ങ്

മാലിന്യംേപാെലനീക്കിക്കളയുന്നു;
അതുെകാണ്ട്അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങൾഎനിക്ക്

്രപിയമാകുന്നു.
120 അങ്ങെയക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം നിമിത്തം എെന്റ

േദഹംവിറയ്ക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വിധികൾനിമിത്തം ഞാൻ

ഭയെപ്പടുന്നു.
അയിൻ.

121ഞാൻനീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു;
എെന്റ പീഡകന്മാർക്ക് എെന്ന

ഏല്പിച്ച െകാടുക്കരുേത.
122 അടിയെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉത്തരവാദി

ആയിരിക്കണേമ;
അഹങ്കാരികൾഎെന്നപീഡിപ്പിക്കരുേത.
123എെന്റകണ്ണ്അങ്ങയുെട രക്ഷെയയും
അങ്ങയുെട നീതിയുെട വചനെത്തയും

കാത്തിരുന്ന്ക്ഷീണിക്കുന്നു.
124അങ്ങയുെട ദയക്കു തക്കവണ്ണംഅടിയേനാടു

്രപവർത്തിച്ച,്
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ.
125ഞാൻഅങ്ങയുെട ദാസൻആകുന്നു;
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അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങൾ്രഗഹിക്കുവാൻഎനിക്ക്
ബുദ്ധി നല്കണേമ.

126 യേഹാേവ, ഇത് അേങ്ങക്കു
്രപവർത്തിക്കുവാനുള്ളസമയമാകുന്നു;

അവർ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

127അതുെകാണ്ട്അങ്ങയുെടകല്പനകൾ
എനിക്ക് െപാന്നിലും തങ്കത്തിലും അധികം

്രപിയമാകുന്നു.
128 അതുെകാണ്ട് അങ്ങയുെട

സകല്രപമാണങ്ങള ംസത്യെമന്ന് കരുതി,
ഞാൻസകലവ്യാജമാർഗ്ഗങ്ങള ം െവറുക്കുന്നു.

േപ.
129 അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങൾ

അതിശയകരമാകയാൽ
എെന്റമനസ്സ്അവ ്രപമാണിക്കുന്നു.
130 അങ്ങയുെട വചനങ്ങള െട ്രപേവശനം

്രപകാശം ്രപദാനം െചയ്യന്നു;
അത്അല്പബുദ്ധികെളബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു.
131 അങ്ങയുെട കല്പനകൾക്കായി

വാഞ്ഛിക്കുകയാൽ
ഞാൻവായ് തുറന്ന് കിതയ്ക്കുന്നു.
132 തിരുനാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ്

െചയ്യന്നതുേപാെല
എങ്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്എേന്നാട് കൃപ െചയ്യണേമ.
133 എെന്റ കാലടികൾ അങ്ങയുെട വചനത്തിൽ

സ്ഥിരമാക്കണേമ;
യാെതാരു നീതിേകടുംഎെന്നഭരിക്കരുേത.
134 മനുഷ്യെന്റ പീഡനത്തിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ;
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എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ
അനുസരിക്കും.

135അടിയെന്റേമൽതിരുമുഖം ്രപകാശിപ്പിച്ച്
അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപേദശിച്ച

തരണേമ.
136 അവർ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം

അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ
എെന്റകണ്ണിൽനിന്ന് ജലനദികൾഒഴുകുന്നു.

സാെദ.
137യേഹാേവ,അങ്ങ്നീതിമാനാകുന്നു;
അങ്ങയുെട വിധികൾ േനരുള്ളവതെന്ന.
138 അങ്ങ് നീതിേയാടും അത്യന്തം

വിശ്വസ്തതേയാടും കൂടി
അങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെളകല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
139 എെന്റ ൈവരികൾ തിരുവചനങ്ങൾ

മറക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എെന്റഎരിവ്എെന്നസംഹരിക്കുന്നു.
140 അങ്ങയുെട വചനം അത്യന്തം

വിശുദ്ധമാകുന്നു;
അതുെകാണ്ട്അടിയന്അത് ്രപിയമാകുന്നു.
141ഞാൻഎളിയവനും നിന്ദിതനുംആകുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ

മറക്കുന്നില്ല.
142അങ്ങയുെട നീതി ശാശ്വതനീതിയും
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണംസത്യവുമാകുന്നു.
143കഷ്ടവുംസങ്കടവുംഎെന്നപിടിച്ചിരിക്കുന്നു;
എങ്കിലും അങ്ങയുെട കല്പനകൾ എെന്റ

്രപേമാദമാകുന്നു.
144 അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങൾ എേന്നക്കും

നീതിയുള്ളവ;
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ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധി
നല്കണേമ.

േകാഫ.്
145 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്ക് ഉത്തരം
അരുളണേമ;

യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ
്രപമാണിക്കും.

146ഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ;

ഞാൻഅങ്ങയുെടസാക്ഷ്യങ്ങെള ്രപമാണിക്കും.
147 ഞാൻ ഉദയത്തിനു മുമ്പ് എഴുേന്നറ്റ്

്രപാർത്ഥിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട വചനത്തിൽ ഞാൻ

്രപത്യാശവക്കുന്നു.
148തിരുവചനം ധ്യാനിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റകണ്ണ്യാമങ്ങെളേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
149 അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം എെന്റ

അേപക്ഷേകൾക്കണേമ;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ന്യായ്രപകാരം എെന്ന

ജീവിപ്പിക്കണേമ.
150 ദുഷ്ടതെയ പിന്തുടരുന്നവർ

സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണേത്താട് അവർ

അകന്നിരിക്കുന്നു.
151യേഹാേവ,അങ്ങ്സമീപസ്ഥനാകുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾസകലവുംസത്യം തെന്ന.
152അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങൾ അങ്ങ് എേന്നക്കും

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന്ഞാൻപണ്ടുതെന്നഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

േരശ.്
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153 എെന്റ അരിഷ്ടത കടാക്ഷിച്ച് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ;

ഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം മറക്കുന്നില്ല.
154 എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി എെന്ന

വീെണ്ടടുക്കണേമ;
അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന

ജീവിപ്പിക്കണേമ.
155രക്ഷദുഷ്ടന്മാേരാട്അകന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങെള

അേന്വഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
156 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട കരുണ

വലിയതാകുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപകാരം എെന്ന

ജീവിപ്പിക്കണേമ.
157എെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നവരുംഎെന്റൈവരികള ം

വളെരയാകുന്നു;
എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങെള

വിട്ട മാറുന്നില്ല.
158ഞാൻ േ്രദാഹികെളകണ്ട് വ്യസനിച്ച ;
അവർഅങ്ങയുെട വചനം ്രപമാണിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.
159 അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ എനിക്ക് എ്രത

്രപിയംഎന്നുകണ്ട്,
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം

എെന്നജീവിപ്പിക്കണേമ.
160 അങ്ങയുെട വചനത്തിെന്റ സാരം സത്യം

തെന്ന;
അങ്ങയുെട നീതിയുള്ള വിധികൾ എല്ലാം

എേന്നക്കുമുള്ളവ.
ശീൻ.

161 അധികാരികള് െവറുെത എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നു;
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എങ്കിലും അങ്ങയുെട വചനെത്തഎെന്റ ഹൃദയം
ഭയെപ്പടുന്നു.

162വലിയ െകാള്ളകെണ്ടത്തിയവെനേപ്പാെല
ഞാൻഅങ്ങയുെട വചനത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു.
163ഞാൻ േഭാഷ്ക് െവറുത്ത്അറയ്ക്കുന്നു;
എന്നാൽ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക്

്രപിയമാകുന്നു.
164അങ്ങയുെട നീതിയുള്ളവിധികൾനിമിത്തം
ഞാൻ ദിവസം ഏഴു ്രപാവശ്യം അങ്ങെയ

സ്തുതിക്കുന്നു.
165 അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണേത്താട് ്രപിയം

ഉള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനം ഉണ്ട;്
അവർഒന്നിനാലും ഇടറിേപ്പാകുകയില്ല.
166 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ

്രപത്യാശവയ്ക്കുന്നു;
അങ്ങയുെടകല്പനകൾഞാൻആചരിക്കുന്നു.
167 എെന്റ മനസ്സ് അങ്ങയുെട സാക്ഷ്യങ്ങൾ

്രപമാണിക്കുന്നു;
അവഎനിക്ക്അത്യന്തം ്രപിയമാകുന്നു.
168 ഞാൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങള ം

സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴികെളല്ലാം അങ്ങയുെട മുമ്പാെക

ഇരിക്കുന്നു.
തൗ.

169യേഹാേവ,എെന്റനിലവിളി തിരുസന്നിധിയിൽ
വരുമാറാകെട്ട;

അങ്ങയുെട വചന്രപകാരം എനിക്ക് ബുദ്ധി
നല്കണേമ.

170 എെന്റ യാചന തിരുസന്നിധിയിൽ
വരുമാറാകെട്ട;
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അങ്ങയുെട വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

171 അങ്ങയുെട ചട്ടങ്ങൾ എനിക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുെകാണ്ട്

എെന്റഅധരങ്ങൾസ്തുതി െപാഴിക്കെട്ട.
172 അങ്ങയുെട കല്പനകൾ എല്ലാം

നീതിയായിരിക്കുകയാൽ
എെന്റ നാവ് അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനെത്തക്കുറിച്ച്

പാടെട്ട.
173 അങ്ങയുെട കല്പനകെള ഞാൻ

തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങയുെടൈകഎനിക്ക് തുണയായിരിക്കെട്ട.
174 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട രക്ഷക്കായി

വാഞ്ഛിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എെന്റ ്രപേമാദം

ആകുന്നു.
175 അങ്ങെയ സ്തുതിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ

്രപാണൻജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
അങ്ങയുെട വിധികൾ എനിക്ക്

തുണയായിരിക്കെട്ട.
176 കാണാെതേപായ ആടുേപാെല ഞാൻ

െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
അടിയെന അേന്വഷിക്കണേമ; അങ്ങയുെട

കല്പനകൾഞാൻമറക്കുന്നില്ല.

120
ആേരാഹണഗീതം.
1 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവേയാടു

നിലവിളിച്ച ;
കർത്താവ് എനിക്ക് ഉത്തരം അരുള കയും

െചയ്തു.
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2യേഹാേവ,വ്യാജമുള്ളഅധരങ്ങളിൽനിന്നും
വഞ്ചനയുള്ള നാവിൽനിന്നും എെന്റ ്രപാണെന

രക്ഷിക്കണേമ.
3വഞ്ചനയുള്ളനാേവ,നിനക്ക്എന്ത് ലഭിക്കും?
നിേന്നാട് ഇനിഎന്ത് െചയ്യ ം?
4വീരെന്റ* മൂർച്ചയുള്ളഅസ്്രതങ്ങള ം
പൂവത്തിൻകനലും തെന്ന.
5 ഞാൻ േമെശക്കിൽ† ്രപവാസം

െചയ്യന്നതുെകാണ്ടും
േകദാർ‡ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതുെകാണ്ടും

എനിക്ക്അേയ്യാകഷ്ടം!
6സമാധാനേദ്വഷിേയാടുകൂടി വസിക്കുന്നത്
എനിക്ക് മതിയായി.
7ഞാൻസമാധാന്രപിയനാകുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ

കലശൽതുടങ്ങുന്നു.

121
ആേരാഹണഗീതം.
1 ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ പർവ്വതങ്ങളിേലക്ക്

ഉയർത്തുന്നു;
എനിക്ക്സഹായംഎവിെടനിന്ന് വരും?
2എെന്റസഹായംആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയയേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.
3 നിെന്റ കാൽ വഴുതിേപ്പാകുവാൻ അവിടുന്ന്

സമ്മതിക്കുകയില്ല;
നിെന്നകാക്കുന്നവൻമയങ്ങുകയുമില്ല.

* 120. 4 വീരെന്റ ബലമുള്ളവെന്റ † 120. 5 േമെശക്കിൽ
േമശക്ക ്-െചങ്കടലിനും കാസ്പിയന് കടലിനും ഇടയിലുള്ളസ്ഥലം.
‡ 120. 5 േകദാർ േകദാര് -സിറിയയിെല ദമാസ്ക്കസിെന്റ െതക്ക്
മരുഭൂവാസികള ്പാര ്ക്കുന്നസ്ഥലം
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4യി്രസാേയലിെന്റപരിപാലകൻ
മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയുമില്ല.
5യേഹാവനിെന്റപരിപാലകൻ;
യേഹാവനിെന്റവലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണൽ.
6പകൽസൂര്യേനാ
രാ്രതി ച്രന്ദേനാ നിെന്ന േദാഷമായി

ബാധിക്കുകയില്ല.
7 യേഹാവ ഒരു േദാഷവും തട്ടാെത നിെന്ന

പരിപാലിക്കും.
കർത്താവ് നിെന്റ ്രപാണെനപരിപാലിക്കും.
8 യേഹാവ നിെന്റ ഗമനെത്തയും

ആഗമനെത്തയും
ഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കും പരിപാലിക്കും.

122
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1 “യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് നമുക്കു

േപാകാം”എന്ന്
അവർ* എേന്നാട് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാൻ

സേന്താഷിച്ച .
2െയരൂശേലേമ,ഞങ്ങള െടകാലുകൾ
നിെന്റവാതിലുകള െട ഉള്ളിൽനില്ക്കുന്നു.
3തമ്മിൽഇണക്കിയനഗരമായി
പണിതിരിക്കുന്നെയരൂശേലേമ!
4 അവിേടക്ക്, േഗാ്രതങ്ങൾ, യേഹാവയുെട

േഗാ്രതങ്ങൾതെന്ന,
യി്രസാേയലിന് സാക്ഷ്യത്തിനായി
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വാൻ

കയറിെച്ചല്ല ന്നു.

* 122. 1 അവർഎെന്റസ്േനഹിതര് 
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5അവിെട ന്യായാസനങ്ങൾ,
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റ ന്യായാസനങ്ങൾ തെന്ന

ഇരിക്കുന്നു.
6 െയരൂശേലമിെന്റ സമാധാനത്തിനായി

്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ;
“നിെന്നസ്േനഹിക്കുന്നവർസുരക്ഷിതരായിരിക്കെട്ട.
7നിെന്റ െകാത്തളങ്ങളിൽസമാധാനവും
നിെന്റഅരമനകളിൽൈസ്വരവും ഉണ്ടാകെട്ട.
8എെന്റസേഹാദരന്മാരുംസ്േനഹിതരും നിമിത്തം
നിന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട” എന്ന് ഞാൻ

പറയും.
9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട

ആലയംനിമിത്തം
ഞാൻനിെന്റനന്മ†അേന്വഷിക്കും.

123
ആേരാഹണഗീതം.
1സ്വർഗ്ഗത്തിൽവസിക്കുന്നവനായയേഹാേവ,
അങ്ങയിേലക്ക് ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ

ഉയർത്തുന്നു.
2 ദാസന്മാരുെട കണ്ണ കൾ യജമാനെന്റ

ൈകയിേലക്കും
ദാസിയുെട കണ്ണ കൾ യജമാനത്തിയുെട

ൈകയിേലക്കുംഎന്നേപാെല
ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ

യേഹാവയിങ്കേലക്ക,്
അവിടുന്ന് ഞങ്ങേളാട് കൃപെചയ്യ േവാളം

േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
3 യേഹാേവ, ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചയ്യണേമ,

ഞങ്ങേളാടു കൃപ െചയ്യണേമ;
† 122. 9 നന്മഅഭിവൃദ്ധി
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ഞങ്ങൾനിന്ദസഹിച്ച മടുത്തിരിക്കുന്നു.
4സുഖിമാൻന്മാരുെട പരിഹാസവും
അഹങ്കാരികള െട നിന്ദയുംസഹിച്ച്
ഞങ്ങള െട മനസ്ഏറ്റവും മടുത്തിരിക്കുന്നു.

124
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1യി്രസാേയൽഇേപ്പാൾപറേയണ്ടത്
“യേഹാവനമ്മള െടപക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ,
2 അേത, യേഹാവ നമ്മള െട

പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ, മനുഷ്യർ
നമ്മേളാട് എതിർത്തേപ്പാൾ

3 അവരുെട േകാപം നമ്മള െട േനെര
ജ്വലിച്ചേപ്പാൾ,

അവർനമ്മെളജീവേനാെടവിഴുങ്ങിക്കളയുമായിരുന്നു;
4െവള്ളംനമ്മെള ഒഴുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു,
നദി നമ്മള െട ്രപാണനു മീെതകവിയുമായിരുന്നു;
5 ്രപളയജലം
നമ്മള െട ്രപാണനു മീെതകവിയുമായിരുന്നു.
6 നമ്മെള അവരുെട പല്ല കൾക്ക് ഇരയായി

െകാടുക്കായ്കയാൽ
യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട”.
7 േവട്ടക്കാരുെട െകണിയിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുന്ന

പക്ഷിെയേപ്പാെല
നമ്മള െട ്രപാണൻവഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു;
െകണി െപാട്ടി നാം വഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു.
8നമ്മള െടസഹായംആകാശവും ഭൂമിയും
ഉണ്ടാക്കിയ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ

ഇരിക്കുന്നു.
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125
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവർകുലുങ്ങാെത
എേന്നക്കും നില്ക്കുന്ന സീേയാൻപർവ്വതം

േപാെലയാകുന്നു.
2 പർവ്വതങ്ങൾ െയരൂശേലമിെന

ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
യേഹാവഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കുംതെന്റജനെത്ത

ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു.
3 നീതിമാന്മാർ നീതിേകടിേലക്കു ൈക

നീട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ദുഷ്ടന്മാരുെട െചേങ്കാൽ നീതിമാന്മാരുെട

അവകാശത്തിേന്മൽഇരിക്കുകയില്ല.
4യേഹാേവ,ഗുണവാന്മാർക്കും
ഹൃദയപരമാർത്ഥികൾക്കും നന്മെചയ്യണേമ.
5 എന്നാൽ വളഞ്ഞവഴികളിേലക്കു

തിരിയുന്നവെര
യേഹാവ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂടി

േപാകുമാറാക്കെട്ട.
യി്രസാേയലിേന്മൽസമാധാനം വരുമാറാകെട്ട.

126
ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവ സീേയാെന്റ ്രപവാസികെള

മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ*
ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവെരേപ്പാെല

ആയിരുന്നു.
2അന്ന്ഞങ്ങള െടവായിൽചിരിയും

* 126. 1 യേഹാവ സീേയാെന്റ ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ യേഹാവ ്രപവാസികെള ഞങ്ങള െട
അടുക്കല ് മടക്കിവരുത്തുകയും യഥാസ്ഥാനെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തേപ്പാള ്
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ഞങ്ങള െടനാവിേന്മൽആർപ്പ ം നിറഞ്ഞിരുന്നു.
“യേഹാവ അവർക്കുേവണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ

െചയ്തിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ജനതകള െടഇടയിൽഅന്ന് പറയെപ്പട്ട .
3 യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ

െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ഞങ്ങൾസേന്താഷിക്കുന്നു.
4 യേഹാേവ, െതെക്കനാട്ടിെല

അരുവികെളേപ്പാെല
ഞങ്ങള െട ്രപവാസികെള വീണ്ടും

മടക്കിവരുത്തണേമ†.
5കണ്ണ നീേരാെട വിതയ്ക്കുന്നവർ
ആർേപ്പാെട െകായ്യ ം.
6കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വിതക്കുവാനുള്ള വിലേയറിയ

വിത്ത് ചുമന്ന് നടക്കുന്നവൻവീണ്ടും
ആർേപ്പാെട കറ്റ ചുമന്നുെകാണ്ട് വരും,

സംശയമില്ല.

127
ശേലാേമാെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവവീടു പണിയാതിരുന്നാൽ
പണിയുന്നവർവൃഥാഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നു;
യേഹാവപട്ടണംകാക്കാതിരുന്നാൽ
കാവല്ക്കാരൻവൃഥാ ജാഗരിക്കുന്നു.
2നിങ്ങൾഅതിരാവിെലഎഴുേന്നല്ക്കുന്നതും
വളെരതാമസിച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുന്നതും
കഠിന്രപയത്നം െചയ്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതും

വ്യർത്ഥമേ്രത;
† 126. 4 ഞങ്ങള െട ്രപവാസികെള വീണ്ടും മടക്കിവരുത്തണേമ
വീണ്ടുംഞങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേത്തണേമ
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തെന്റ ്രപിയേനാ, അവൻ നല്ല ഉറക്കം*
െകാടുക്കുന്നു.

3മക്കൾ,യേഹാവനല്കുന്നഅവകാശവും
ഉദരഫലം,അവിടുന്ന് തരുന്ന ്രപതിഫലവും തെന്ന.
4വീരെന്റൈകയിെലഅസ്്രതങ്ങൾഎങ്ങെനേയാ
അങ്ങെനയാകുന്നുയൗവനത്തിെല മക്കൾ.
5അവെരെക്കാണ്ട് തെന്റആവനാഴിക
നിറച്ചിരിക്കുന്നപുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ;
നഗരവാതില്ക്കൽവച്ച് ശ്രതുക്കേളാടു

സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
അങ്ങെനയുള്ളവർലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല.

128
ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട,് അവിടുെത്ത വഴികളിൽ

നടക്കുന്നഏവനും ഭാഗ്യവാൻ;
2നിെന്റൈകകള െടഅദ്ധ്വാനഫലം നീ തിന്നും;
നീ ഭാഗ്യവാൻ;നിനക്ക് നന്മവരും.
3 നിെന്റ ഭാര്യ നിെന്റ വീടിനകത്ത് ഫല്രപദമായ

മുന്തിരിവള്ളി േപാെലയും
നിെന്റ മക്കൾ നിെന്റ േമശയ്ക്കു ചുറ്റ ം

ഒലിവുൈതകൾ േപാെലയും ഇരിക്കും.
4 യേഹാവാഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങെന

അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനാകും.
5 യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്ന് നിെന്ന

അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്റ ആയുഷ്കാലെമല്ലാം നീ െയരൂശേലമിെന്റ

നന്മകാണും.
6നിെന്റ മക്കള െട മക്കെളയും നീ കാണും.
യി്രസാേയലിേന്മൽസമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.
* 127. 2 ഉറക്കം
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129
ആേരാഹണഗീതം.
1യി്രസാേയൽപറേയണ്ടത്:
“അവർ എെന്റ ബാല്യംമുതൽ പലേപ്പാഴും എെന്ന

ഉപ്രദവിച്ച ;
2അെത,അവർഎെന്റബാല്യംമുതൽപലേപ്പാഴും

എെന്നഉപ്രദവിച്ച ;
എങ്കിലുംഅവർഎെന്നജയിച്ചില്ല.
3ഉഴവുകാർഎെന്റമുതുകിേന്മൽഉഴുതു;
ഉഴവു ചാലുകൾഅവർനീളത്തിൽകീറി”.
4യേഹാവനീതിമാനാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുെട പിടിയില ് നിന്ന് എെന്ന

വിടുവിച്ച *.
5സീേയാെന െവറുക്കുന്നവെരല്ലാം
ലജ്ജിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു േപാകെട്ട.
6വളരുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്ന
പുരപ്പ റെത്തപുല്ല േപാെലഅവർആകെട്ട.
7 െകായ്യന്നവൻ അത്തരം പുല്ല െകാണ്ട് തെന്റ

ൈകേയാ
കറ്റ െകട്ട ന്നവൻ തെന്റ ഭുജങ്ങേളാ

നിറയ്ക്കുകയില്ല.
8 “യേഹാവയുെടഅനു്രഗഹംനിങ്ങൾക്കുണ്ടാകെട്ട;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള

അനു്രഗഹിക്കുന്നു”
എന്നിങ്ങെനവഴിേപാകുന്നവർപറയുന്നതും ഇല്ല.

130
ആേരാഹണഗീതം.

* 129. 4അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുെടപിടിയില ്നിന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച
അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുെട കയറുകൾഅറുത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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1 യേഹാേവ, േക്ലശങ്ങള െട ആഴത്തിൽ നിന്ന്
ഞാൻഅങ്ങേയാടു നിലവിളിക്കുന്നു;

2കർത്താേവ,എെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
അങ്ങയുെട െചവി എെന്റ യാചനകെള

്രശദ്ധിക്കണേമ.
3യേഹാേവ,അങ്ങ്അകൃത്യങ്ങൾഓർമ്മവച്ചാൽ
കർത്താേവ,ആര് നിലനില്ക്കും?
4എങ്കിലുംഅങ്ങെയഭയെപ്പടുവാൻതക്കവണ്ണം
അങ്ങയുെട പക്കൽപാപക്ഷമഉണ്ട.്
5ഞാൻയേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റഉള്ളംകാത്തിരിക്കുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റ വചനത്തിൽ ഞാൻ ്രപത്യാശ

വച്ചിരിക്കുന്നു.
6ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ,
അെത, ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെരക്കാൾ
എെന്റഉള്ളംയേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
7 യി്രസാേയേല, യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശ

വച്ച െകാള്ള ക;
യേഹാവയുെട പക്കൽകൃപയും
അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ ധാരാളം വിടുതലും

ഉണ്ട.്
8ൈദവംയി്രസാേയലിെനഅവെന്റസകല
അകൃത്യങ്ങളിൽനിന്നും വീെണ്ടടുക്കും.

131
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാേവ,എെന്റഹൃദയം ഗർവ്വിച്ചിരിക്കുന്നില്ല;
ഞാൻനിഗളിച്ച നടക്കുന്നില്ല;
എെന്റബുദ്ധിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത

വൻകാര്യങ്ങളിലും
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അത്ഭുതവിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ
ഇടെപടുന്നതുമില്ല.

2 ഞാൻ എെന്റ ്രപാണെന താേലാലിച്ച്
നിശ്ശബ്ദമാക്കിയിരിക്കുന്നു;

അമ്മയുെടഅടുക്കൽമുലകുടി മാറിയൈപതൽ
എന്നേപാെല

എെന്റ ്രപാണൻഅമ്മയുെട മടിയിൽ ശാന്തമാ യി
ഉറങ്ങുന്നശിശുവിെനേപ്പാെല

ശാന്തമായിരിക്കുന്നു.
3യി്രസാേയേല,ഇന്നുമുതൽഎേന്നക്കും
യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശവച്ച െകാള്ള ക.

132
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാേവ, ദാവീദിെനയും
അവെന്റസകലകഷ്ടതെയയുംഓർക്കണേമ.
2അവൻയേഹാവേയാടുസത്യംെചയ്ത്
യാേക്കാബിെന്റവല്ലഭന് േനർന്നത്എെന്തന്നാൽ:
3 “യേഹാവയ്ക്ക് ഒരുസ്ഥലം,
യാേക്കാബിെന്റ സര് വ്വശക്തനായ ൈദവത്തിനു

ഒരു നിവാസംകെണ്ടത്തുംവെര
4ഞാൻഎെന്റകൂടാര വീട്ടിൽകടക്കുകയില്ല;
എെന്റശയ്യേമൽകയറി കിടക്കുകയുമില്ല.
5ഞാൻഎെന്റകണ്ണിന് ഉറക്കവും
എെന്റ കൺേപാളയ്ക്ക് മയക്കവും

െകാടുക്കുകയില്ല”.
6നാംഎ്രഫാത്തയിൽഅതിെനക്കുറിച്ച് േകട്ട്
വന്രപേദശത്ത്അത് കെണ്ടത്തിയേല്ലാ.
7 നാം ൈദവത്തിെന്റ തിരുനിവാസത്തിേലക്കു

െചന്ന്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 132:8 cclxxxv സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 132:15

അവിടുെത്തപാദപീഠത്തിൽനമസ്കരിക്കുക.
8 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ബലത്തിെന്റ

െപട്ടകവുമായി
അങ്ങയുെട വി്രശാമത്തിേലക്ക്എഴുന്നള്ളണേമ.
9 അങ്ങയുെട പുേരാഹിതന്മാർ നീതി

ധരിക്കുകയും
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും

െചയ്യെട്ട.
10അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെനഓർത്ത്
അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത

തിരസ്ക്കരിക്കരുേത.
11 “ഞാൻനിെന്റ ഉദരഫലെത്ത
നിെന്റസിംഹാസനത്തിൽഇരുത്തും;
12നിെന്റ മക്കൾഎെന്റനിയമവും
ഞാൻ അവർക്ക് ഉപേദശിച്ച സാക്ഷ്യവും

്രപമാണിക്കുെമങ്കിൽ
അവരുെട മക്കള ം എേന്നക്കും നിെന്റ

സിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കും”എന്ന്
യേഹാവ ദാവീദിേനാട് ആണയിട്ട് സത്യം;

കർത്താവ്അതിൽനിന്ന് മാറുകയില്ല.
13യേഹാവസീേയാെനതിരെഞ്ഞടുക്കുകയും
അതിെന തെന്റ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും

െചയ്തു.
14 “അത്എേന്നക്കുംഎെന്റവി്രശാമംആകുന്നു;
ഞാൻ അതിെന ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ

അവിെട വസിക്കും;
15 അതിെല ആഹാരം ഞാൻ സമൃദ്ധിയായി

അനു്രഗഹിക്കും;
അതിെല ദരി്രദന്മാർക്ക് അപ്പംെകാണ്ട് തൃപ്തി

വരുത്തും.
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16അതിെലപുേരാഹിതന്മാെര രക്ഷധരിപ്പിക്കും;
അതിെല ഭക്തന്മാർ േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
17 അവിെട ഞാൻ ദാവീദിന് ഒരു െകാമ്പ്

മുളപ്പിക്കും;
എെന്റഅഭിഷിക്തന് ഒരു ദീപം ഒരുക്കിയിട്ട മുണ്ട്.
18ഞാൻഅവെന്റശ്രതുക്കെളലജ്ജധരിപ്പിക്കും;
അവെന്റതലയിേലാകിരീടം േശാഭിക്കും”.

133
ദാവീദിെന്റ ഒരുആേരാഹണഗീതം.
1 ഇതാ, സേഹാദരന്മാർ ഒെത്താരുമിച്ച

വസിക്കുന്നത്
എ്രതശുഭവുംഎ്രത മേനാഹരവുംആകുന്നു!
2 അത്, വസ്്രതത്തിെന്റ വിള മ്പിേലക്ക്

നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അഹേരാെന്റ
താടിയിേലക്ക,്

ഒഴുകുന്ന
അവെന്റതലയിെലവിേശഷൈതലം േപാെലയും
3 സീേയാൻ പർവ്വതത്തിൽ െപയ്യന്ന

െഹർേമ്മാന്യമഞ്ഞുേപാെലയുംആകുന്നു;
അവിെടയല്ലേയായേഹാവഅനു്രഗഹവും
ശാശ്വതമായജീവനും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത.്

134
ആേരാഹണഗീതം.
1 അല്ലേയാ, രാ്രതികാലങ്ങളിൽ യേഹാവയുെട

ആലയത്തിൽനില്ക്കുന്ന
യേഹാവയുെടസകലദാസന്മാരുേമ,യേഹാവെയ

വാഴ്ത്തുവിൻ.
2 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക് ൈക ഉയർത്തി

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുവിൻ.
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3ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയയേഹാവ
സീേയാനിൽനിന്ന്നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.

135
1 യേഹാവെയ സ്തുതിക്കുവിൻ; യേഹാവയുെട

നാമെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയുെട ദാസന്മാേര, കർത്താവിെന

സ്തുതിക്കുവിൻ.
2യേഹാവയുെടആലയത്തിലും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെന്റ

്രപാകാരങ്ങളിലും നില് ക്കുന്നവേര,
3യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;യേഹാവനല്ലവൻ

അല്ലേയാ;
കർത്താവിെന്റനാമത്തിന്കീർത്തനംെചയ്യ വിൻ;

അത് മേനാഹരമല്ലേയാ.
4യേഹാവയാേക്കാബിെനതനിക്കായും
യി്രസാേയലിെന തെന്റ നിേക്ഷപമായും

തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
5യേഹാവവലിയവൻഎന്നും നമ്മുെടകർത്താവ്
സകലേദവന്മാരിലും േ്രശഷ്ഠൻ എന്നും ഞാൻ

അറിയുന്നു.
6 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സമു്രദങ്ങള െട

ആഴങ്ങളിലും
യേഹാവതനിക്കിഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം െചയ്യന്നു.
7 ൈദവം ഭൂമിയുെട അറ്റത്തുനിന്ന് നീരാവി

െപാങ്ങുമാറാക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് മഴയ്ക്കായി മിന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു;
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽനിന്ന് കാറ്റ്

പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
8അവിടുന്ന്ഈജിപ്റ്റിൽ,
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മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും
കടിഞ്ഞൂലുകെള ഒരുേപാെലസംഹരിച്ച .

9ഈജിപ്റ്റ് േദശേമ, നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ൈദവം
ഫറേവാെന്റേമലും

അവെന്റസകലഭൃത്യന്മാരുെട േമലും
അടയാളങ്ങള ംഅത്ഭുതങ്ങള ംഅയച്ച .
10ൈദവംവലിയജനതകെളസംഹരിച്ച ;
ബലമുള്ളരാജാക്കന്മാെരനി്രഗഹിച്ച .
11അേമാര്യരുെട രാജാവായസീേഹാെനയും
ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയും
സകലകനാന്യരാജ്യങ്ങെളയും തെന്ന.
12അവരുെട േദശെത്തതനിക്ക്അവകാശമായി,
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് അവകാശമായി

െകാടുത്തു.
13യേഹാേവ,അങ്ങയുെട നാമം ശാശ്വതമായും
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ജ്ഞാപകം

തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു.
14 യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം

െചയ്യ ം;
കർത്താവ് തെന്റ ദാസന്മാേരാട് സഹതപിക്കും.
15ജനതകള െടവി്രഗഹങ്ങൾെപാന്നും െവള്ളിയും
മനുഷ്യരുെടൈകേവലയുംആകുന്നു.
16അവയ്ക്കുവായുെണ്ടങ്കിലുംസംസാരിക്കുന്നില്ല;
കണ്ണ െണ്ടങ്കിലും കാണുന്നില്ല;
17അവയ്ക്കു െചവിയുെണ്ടങ്കിലും േകൾക്കുന്നില്ല;
അവയുെട വായിൽശ്വാസവുമില്ല.
18അവഉണ്ടാക്കുന്നവർഅവെയേപ്പാെലയാകുന്നു;
അവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഏെതാരുവനും

അങ്ങെനതെന്ന.
19യി്രസാേയൽഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
അഹേരാൻഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
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20 േലവിഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
യേഹാവാഭക്തന്മാേര,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
21െയരൂശേലമിൽഅധിവസിക്കുന്നയേഹാവ
സീേയാനിൽനിന്നു വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

136
1യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവം നല്ലവനേല്ലാ; അവിടുെത്ത ദയ

എേന്നക്കുമുള്ളത.്
2ൈദവാധിൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
3കർത്താധികർത്താവിന് സ്േതാ്രതം െചയ്യ വിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
4 ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്ന

ൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
5 ജ്ഞാനേത്താെട ആകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ

ൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
6ഭൂമിെയെവള്ളത്തിേന്മൽസ്ഥാപിച്ചൈദവത്തിന്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
7വലിയ െവളിച്ചങ്ങൾഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
8 പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യെന ഉണ്ടാക്കിയ

ൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
9രാ്രതി വാഴുവാൻ ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും

ഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
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10 ഈജിപ്റ്റിെല കടിഞ്ഞൂലുകെള സംഹരിച്ച
ൈദവത്തിന് -

അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
11അവരുെടഇടയിൽനിന്ന്യി്രസാേയൽജനെത്ത

പുറെപ്പടുവിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
12ബലമുള്ളൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും

തെന്ന
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
13െചങ്കടലിെന രണ്ടായി വിഭാഗിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
14 അതിെന്റ നടുവിൽകൂടി യി്രസാേയലിെന

കടത്തിയൈദവത്തിന്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
15 ഫറേവാെനയും ൈസന്യെത്തയും െചങ്കടലിൽ

തള്ളിയിട്ടൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
16 തെന്റ ജനെത്ത മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി നടത്തിയ

ൈദവത്തിന്
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
17 മഹാരാജാക്കന്മാെര സംഹരിച്ച ൈദവത്തിന് -

അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
18 േ്രശഷ്ഠരാജാക്കന്മാെര നി്രഗഹിച്ച ൈദവത്തിന്

-
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
19അേമാര്യരുെട രാജാവായസീേഹാെനയും -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
20ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയും -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
21അവരുെട േദശംഅവകാശമായി െകാടുത്തു -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
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22 തെന്റ ദാസനായ യി്രസാേയലിന്
അവകാശമായി തെന്ന

അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
23 നമ്മുെട താഴ്ചയിൽ നെമ്മ ഓർത്ത

ൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
24 നമ്മുെട ൈവരികള െട ൈകയിൽനിന്ന് നെമ്മ

വിടുവിച്ചൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
25 സകലജഡത്തിനും ആഹാരം െകാടുക്കുന്ന

ൈദവത്തിന് -
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്
26 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം

െചയ്യ വിൻ;
അവിടുെത്തദയഎേന്നക്കുമുള്ളത.്

137
1ബാേബൽനദികള െടതീരത്ത്ഞങ്ങൾഇരുന്നു,
സീേയാെനഓർമ്മിച്ചേപ്പാൾഞങ്ങൾകരഞ്ഞു.
2അതിെന്റനടുവിലുള്ളഅലരിവൃക്ഷങ്ങളിേന്മൽ
ഞങ്ങൾഞങ്ങള െടകിന്നരങ്ങൾതൂക്കിയിട്ട .
3ഞങ്ങെളബദ്ധരാക്കിെക്കാണ്ടുേപായവർ:
“സീേയാൻഗീതങ്ങളിൽ ഒന്ന് പാടുവിൻ” എന്ന്

പറഞ്ഞു;
ഞങ്ങെളപീഡിപ്പിച്ചവർഗീതങ്ങള ംസേന്താഷവും

ഞങ്ങേളാടു േചാദിച്ച .
4 ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട ഗീതം അന്യേദശത്ത്

പാടുന്നെതങ്ങെന?
5െയരൂശേലേമ,നിെന്നഞാൻമറക്കുന്നുഎങ്കിൽ
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എെന്റ വലൈങ്കെകാണ്ട് കിന്നരം വായിക്കുവാന ്
എനിക്ക് ്രപപ്തിയില്ലാെത േപാകെട്ട*.

6നിെന്നഞാൻഓർമ്മിക്കാെത േപായാൽ,
െയരൂശേലമിെനഎെന്റമുഖ്യസേന്താഷെത്തക്കാൾ

വിലമതിക്കാെത േപായാൽ,
എനിക്ക് പാടുവാന് സാധിക്കാെത േപാകെട്ട†.
7 “ഇടിച്ച കളയുവിൻ,അടിസ്ഥാനംവെര അതിെന

ഇടിച്ച കളയുവിൻ!”
എന്നിങ്ങെനപറഞ്ഞഏേദാമ്യർക്കായി
യേഹാേവ, െയരൂശേലമിെന്റ നാൾ

ഓർമ്മിക്കണേമ.
8നാശംഅടുത്തിരിക്കുന്നബാേബൽപു്രതിേയ,
നീ ഞങ്ങേളാടു െചയ്തതുേപാെല നിേന്നാട്

െചയ്യന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.
9നിെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെളപിടിച്ച്
പാറേമൽഅടിച്ച കളയുന്നവൻഭാഗ്യവാൻ.

138
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അേങ്ങക്കു

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
േദവന്മാരുെട മുമ്പാെക ഞാൻ അങ്ങെയ

കീർത്തിക്കും.
2ഞാൻ അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത േനാക്കി

നമസ്കരിച്ച,്
അങ്ങയുെട ദയയും വിശ്വസ്തതയും നിമിത്തം

തിരുനാമത്തിനുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
* 137. 5 വായിക്കുവാന ്എനിക്ക് ്രപപ്തിയില്ലാെത േപാകെട്ട
എെന്റ വലൈങ്ക മറന്നുേപാകെട്ട † 137. 6 എനിക്ക്
പാടുവാന ്സാധിക്കാെത േപാകെട്ട എെന്റ നാവ് അണ്ണാക്കിേനാടു
പറ്റിേപ്പാകെട്ട
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അങ്ങയുെട നാമവും അങ്ങയുെട കല്പനകള ം
അത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നതായി അങ്ങ്
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു*.

3ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച നാളിൽ അങ്ങ് എനിക്ക്
ഉത്തരംഅരുളി;

എെന്റ ഉള്ളിൽ ബലം നല്കി എെന്ന
ൈധര്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4യേഹാേവ, ഭൂമിയിെലസകലരാജാക്കന്മാരും
അങ്ങയുെട വായിെല വചനങ്ങൾ േകട്ടിട്ട് നിനക്ക്

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം.
5അേത,അവർയേഹാവയുെട വഴികെളക്കുറിച്ച

പാടും;
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം വലിയതാകുന്നുവേല്ലാ.
6 യേഹാവ ഉന്നതെനങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവെന

കടാക്ഷിക്കുന്നു;
ഗർവ്വിഷ്ഠെനഅവൻദൂരത്തുനിന്ന്അറിയുന്നു.
7ഞാൻകഷ്ടതയുെട നടുവിൽ നടന്നാലുംഅങ്ങ്

എെന്നസൂക്ഷിക്കും†;
എെന്റ ശ്രതുക്കള െട േ്രകാധത്തിനു േനെരഅങ്ങ്

ൈകനീട്ട ം;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നരക്ഷിക്കും.
8 യേഹാവ എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള ഉേദ്ദശ്യം

പൂർത്തികരിക്കും;
യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ദയഎേന്നക്കുമുള്ളത;്
തൃൈക്കകള െട ്രപവൃത്തിെയ ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

* 138. 2 അങ്ങയുെട നാമവും അങ്ങയുെട കല്പനകള ം
അത്യ ന്നതമായിരിക്കുന്നതായി അങ്ങ് െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു
അങ്ങയുെട നാമത്തിന് മീെത എല്ലാം അങ്ങ് അങ്ങയുെട
വചനെത്ത മഹത്ത്വെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു † 138. 7 അങ്ങ്
എെന്നസൂക്ഷിക്കുംഅങ്ങ്എെന്നജീവിപ്പിക്കും
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139
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ, അങ്ങ് എെന്ന പരിേശാധന െചയ്ത്

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
2 ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുേന്നല്ക്കുന്നതും

അവിടുന്ന്അറിയുന്നു.
എെന്റ ചിന്തകൾ അങ്ങ് ദൂരത്തുനിന്ന്

്രഗഹിക്കുന്നു.
3എെന്റനടപ്പ ംകിടപ്പ ംഅങ്ങ് പരിേശാധിക്കുന്നു;
എെന്റ വഴികെളല്ലാം അേങ്ങക്കു

മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു.
4 യേഹാേവ, അങ്ങ് മുഴുവനും അറിയാെത ഒരു

വാക്കുംഎെന്റനാവിൽഇല്ല.
5അങ്ങ്എെന്റമുമ്പും പിമ്പുംഅടച്ച്
അങ്ങയുെടൈകഎെന്റ േമൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
6ഈപരിജ്ഞാനംഎനിക്ക്അത്യത്ഭുതമാകുന്നു;
അത് എനിക്ക് ്രഗഹിച്ച കൂടാത്തവിധം

ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു.
7അങ്ങയുെടആത്മാവിെന ഒളിച്ച് ഞാൻഎവിെട

േപാകും?
തിരുസന്നിധിവിട്ട്ഞാൻഎവിേടക്ക്ഓടും?
8ഞാൻസ്വർഗ്ഗത്തിൽകയറിയാൽഅങ്ങ്അവിെട

ഉണ്ട;്
പാതാളത്തിൽ എെന്റ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ അങ്ങ്

അവിെട ഉണ്ട.്
9ഞാൻഉഷസ്സിെന്റചിറകു ധരിച്ച,്
സമു്രദത്തിെന്റഅറ്റത്തു െചന്നുവസിച്ചാൽ
10അവിെടയുംഅങ്ങയുെടൈകഎെന്നനടത്തും;
അങ്ങയുെട വലൈങ്കഎെന്നപിടിക്കും.
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11 “ഇരുട്ട് എെന്നമൂടിക്കളയെട്ട;
െവളിച്ചംഎെന്റചുറ്റ ംരാ്രതിയായിത്തീരെട്ട”എന്നു

ഞാൻപറഞ്ഞാൽ
12 ഇരുട്ടിൽേപാലും അേങ്ങക്ക് ഒന്നും

മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല;
രാ്രതി പകൽേപാെല ്രപകാശിക്കും;
ഇരുട്ട ം െവളിച്ചവും നിനക്ക് തുല്യം തെന്ന.
13അങ്ങല്ലേയാ എെന്റആന്തരികഅവയവങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചത;്
എെന്റ അമ്മയുെട ഉദരത്തിൽ അങ്ങ് എെന്ന

െമനഞ്ഞു.
14 ഭയങ്കരവും അത്ഭുതകരവുമായി എെന്ന

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ
ഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു;
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾഅത്ഭുതകരമാകുന്നു;
അത്എെന്റഉള്ളംനല്ലവണ്ണംഅറിയുന്നു.
15ഞാൻരഹസ്യത്തിൽനിർമ്മിക്കെപ്പടുകയും
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ

സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
എെന്റഅസ്ഥികൂടംഅേങ്ങക്ക് മറഞ്ഞിരുന്നില്ല.
16 ഞാൻ പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നേപ്പാൾ

അങ്ങയുെടകണ്ണ്എെന്നകണ്ടു;
എനിക്കുേവണ്ടി നിയമിക്കെപ്പട്ട നാള കൾ ഒന്നും

ഇല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ
അവെയല്ലാം അങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽ

എഴുതിയിരുന്നു;
17 ൈദവേമ, എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള അങ്ങയുെട

വിചാരങ്ങൾഎ്രതഘനമായവ!
അവയുെടആെകത്തുകയുംഎ്രതവലിയത!്
18അവഎണ്ണിയാൽമണലിെനക്കാൾഅധികം;
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ഞാൻ ഉണരുേമ്പാൾ ഇനിയും ഞാൻഅങ്ങയുെട
അടുക്കൽഇരിക്കുന്നു.

19 ൈദവേമ, അങ്ങ് ദുഷ്ടെന നി്രഗഹിെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു;

്രകൂരജനേമ*,എെന്നവിട്ട േപാകുവിൻ.
20 അവർ േ്രദാഹമായി അങ്ങെയക്കുറിച്ച

സംസാരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ അങ്ങയുെട നാമം വൃഥാ

എടുക്കുന്നു.
21യേഹാേവ,അങ്ങെയ െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ

െവറുേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
അങ്ങേയാട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവെര ഞാൻ

എതിർേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
22 ഞാൻ പൂർണ്ണേദ്വഷേത്താെട അവെര

േദ്വഷിക്കുന്നു;
അവെരഎെന്റശ്രതുക്കളായിഎണ്ണന്നു.
23ൈദവേമ, എെന്ന പരിേശാധന െചയ്ത് എെന്റ

ഹൃദയെത്തഅറിയണേമ;
എെന്ന പരീക്ഷിച്ച് എെന്റ വിചാരങ്ങൾ

അറിയണേമ.
24വ്യസനത്തിനുള്ളവഴികൾഎന്നിൽഉേണ്ടാഎന്ന്

േനാക്കി,
ശാശ്വതമാർഗ്ഗത്തിൽഎെന്നനടത്തണേമ.

140
സംഗീത്രപമാണിക്ക;് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട കയ്യിൽനിന്ന്

എെന്നവിടുവിച്ച്

* 139. 19 ്രകൂരജനേമ രക്തപാതകന്മാേര



സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 140:2 ccxcvii സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 140:8

സാഹസക്കാരുെട പക്കൽനിന്ന് എെന്ന
പരിപാലിക്കണേമ.

2അവർഹൃദയത്തിൽതിന്മനിരൂപിക്കുന്നു;
അവർ ഇടവിടാെത േപാരാട്ടത്തിനായി കൂട്ടം

കൂടുന്നു;
3അവർ സർപ്പംേപാെല അവരുെട നാവുകൾക്ക്

മൂർച്ചകൂട്ട ന്നു;
അവരുെട അധരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ അണലിവിഷം

ഉണ്ട.്
േസലാ.

4 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന
കാക്കണേമ;

സാഹസക്കാരനിൽനിന്ന് എെന്ന
പരിപാലിക്കണേമ;

അവർ എെന്റ കാലടികൾ മറിച്ച കളയുവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു.

5 ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാർ എനിക്കായി െകണിയും കയറും
മറച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു;

വഴിയരികിൽഅവർവലവിരിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർഎനിക്കായി കുടുക്കുകൾവച്ചിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
6 “അവിടുന്ന് എെന്റ ൈദവം” എന്ന് ഞാൻ

യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞു;
യേഹാേവ,എെന്റയാചനകൾ േകൾക്കണേമ.
7 എെന്റ രക്ഷയുെട ബലമായ കർത്താവായ

യേഹാേവ,
അങ്ങ് യുദ്ധ ദിവസത്തില് എെന്ന

സംരക്ഷിക്കുന്നു*.
8 യേഹാേവ, ദുഷ്ടെന്റ ആ്രഗഹങ്ങൾ

നടത്തരുേത;

* 140. 7 അങ്ങ് യുദ്ധ ദിവസത്തില് എെന്ന സംരക്ഷിക്കുന്നു
യുദ്ധദിവസത്തിൽഅങ്ങ്എെന്റതലയിൽശിരസ്്രതം വയ്ക്കുന്നു
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നിഗളിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെന്റ ദുരുപായംസാധിപ്പിക്കുകയുംഅരുേത.

േസലാ.
9എെന്നവളഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുെട തലേയാ, -
അവരുെട ഭീഷണി അവരുെട േമല് തിരിെക

െചല്ലെട്ട†.
10തീക്കനൽഅവരുെട േമൽവീഴെട്ട;
ൈദവംഅവെരതീയിലും
എഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധംകുഴിയിലും ഇട്ട കളയെട്ട.
11 വാവിഷ്ഠാണക്കാരൻ ഭൂമിയിൽ

നിലനില ്ക്കുകയില്ല;
സാഹസക്കാരെന അനർത്ഥം നായാടി

ഉന്മൂലനാശം വരുത്തും.
12യേഹാവപീഡിതെന്റവ്യവഹാരവും
ദരി്രദന്മാരുെട ന്യായവും നടത്തും എന്ന് ഞാൻ

അറിയുന്നു.
13 അേത, നീതിമാന്മാർ അങ്ങയുെട നാമത്തിന്

സ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
േനരുള്ളവർഅങ്ങയുെടസന്നിധിയിൽവസിക്കും.

141
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റഅടുക്കേലക്ക് േവഗം വരണേമ;
ഞാൻഅങ്ങേയാട്അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഅേപക്ഷേകൾക്കണേമ.
2എെന്റ ്രപാർത്ഥനതിരുസന്നിധിയിൽധൂപമായും

† 140. 9 അവരുെട ഭീഷണി അവരുെട േമല് തിരിെക െചല്ലെട്ട
അവരുെടഅധരങ്ങള െടതിന്മഅവെര മൂടിക്കളയെട്ട
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എെന്റ ൈകകെള മലർത്തുന്നത്
സന്ധ്യായാഗമായും തീരെട്ട.

3യേഹാേവ,എെന്റവായ്ക്ക്ഒരുകാവൽനിർത്തി,
എെന്റഅധരദ്വാരം കാക്കണേമ.
4ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാേരാടുകൂടി ദുഷ്്രപവൃത്തികളിൽ

ഇടെപടുവാൻ
എെന്റ ഹൃദയെത്ത ദുഷ്ക്കാര്യത്തിന്

ചായിക്കരുേത;
അവരുെട സ്വാദുേഭാജനം ഞാൻ

കഴിക്കുകയുമരുേത.
5നീതിമാൻഎെന്നഅടിക്കുന്നത് ദയ;
അവൻഎെന്നശാസിക്കുന്നത് തലയ്ക്ക്എണ്ണ;
എെന്റതലഅത് വിലക്കാതിരിക്കെട്ട;
ഇനി അവർ െചയ്യന്ന േദാഷങ്ങൾെക്കതിെര

എനിക്ക് ്രപാർത്ഥനേയയുള്ള .
6 അവരുെട ന്യായാധിപന്മാെര പാറേമൽ നിന്ന്

തള്ളിയിടും;
എെന്റവാക്കുകൾഇമ്പമുള്ളവയാകയാൽഅവർ

അവേകൾക്കും.
7നിലം ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞങ്ങള െട അസ്ഥികൾ പാതാളത്തിെന്റ

വാതില്ക്കൽചിതറിക്കിടക്കുന്നു.
8 കർത്താവായ യേഹാേവ, എെന്റ കണ്ണ കൾ

അങ്ങയിേലക്കാകുന്നു.
ഞാൻ അങ്ങെയ ശരണമാക്കുന്നു; എെന്റ

്രപാണെനനിരാലംബമാക്കരുേത.
9അവർഎനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നെകണിയിലും
ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാരുെട കുടുക്കുകളിലും

അകെപ്പടാെതഎെന്നകാക്കണേമ.
10ഞാൻരക്ഷെപടുേമ്പാൾ
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ദുഷ്ടന്മാർസ്വന്തവലകളിൽഅകെപ്പടെട്ട.

142
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനം; അവൻ ഗുഹയിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾകഴിച്ച ്രപാർത്ഥന.
1ഞാൻയേഹാവേയാട് ഉറെക്കനിലവിളിക്കുന്നു;
ഞാൻഉച്ചത്തിൽയേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുന്നു.
2 ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ എെന്റ

സങ്കടം പകരുന്നു;
എെന്റ കഷ്ടത ഞാൻ കർത്താവിെന

േബാധിപ്പിക്കുന്നു.
3 എെന്റ ആത്മാവ് എെന്റ ഉള്ളിൽ

വിഷാദിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
അവിടുന്ന്എെന്റപാതഅറിയുന്നു.
ഞാൻ നടക്കുന്ന പാതയിൽ അവർ എനിക്ക് ഒരു

െകണി ഒളിച്ച വച്ചിരിക്കുന്നു.
4 എെന്റ വലത്തുഭാഗേത്തക്ക് േനാക്കി

കാണണേമ;
എെന്ന ്രശദ്ധിക്കുന്നവൻആരുമില്ലേല്ലാ.
ശരണംഎനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ്രപാണനുേവണ്ടിആരും കരുതുന്നില്ല.
5യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാടു നിലവിളിച്ച ;
“അവിടുന്ന് എെന്റ സേങ്കതവും ജീവനുള്ളവരുെട

േദശത്ത്
എെന്റ ഓഹരിയും ആകുന്നു” എന്ന് ഞാൻ

പറഞ്ഞു.
6എെന്റനിലവിളിക്ക് െചവിതരണേമ.
ഞാൻഏറ്റവുംഎളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ എന്നിലും

ബലവാന്മാരാകയാൽ
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അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

7 ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിന് സ്േതാ്രതം
െചയ്യ വാൻ

എെന്റ ്രപാണെന കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിക്കണേമ;

അങ്ങ്എനിക്ക് ഉപകാരം െചയ്തിരിക്കുകയാൽ
നീതിമാന്മാർഎെന്റചുറ്റം വന്നുകൂടും.

143
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, എെന്റ ്രപാർത്ഥന േകട്ട്,

എെന്റ വിനീത അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക്
െചവിതരണേമ;

അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയാലും നീതിയാലും
എനിക്കുത്തരമരുളണേമ.

2 അടിയെന ന്യായവിസ്താരത്തിൽ
്രപേവശിപ്പിക്കരുേത;

ജീവനുള്ളവൻ ആരും തിരുസന്നിധിയിൽ
നീതിമാനാകുകയില്ലേല്ലാ.

3ശ്രതുഎെന്റ ്രപാണെന ഉപ്രദവിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻഎെന്നനിലത്തിട്ട് തകർത്തിരിക്കുന്നു;
പണ്ടുതെന്ന മരിച്ചവെരേപ്പാെല അവൻ എെന്ന

ഇരുട്ടിൽപാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
4 ആകയാൽ എെന്റ മനസ്സ് എെന്റ ഉള്ളിൽ

വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റഹൃദയംഎെന്റഉള്ളിൽസ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
5ഞാൻപണ്ടെത്തനാള കൾഓർക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട സകല്രപവൃത്തികെളയും ഞാൻ

ധ്യാനിക്കുന്നു;
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അങ്ങയുെടൈകകള െട ്രപവൃത്തിെയപ്പറ്റിഞാൻ
ചിന്തിക്കുന്നു.

6 ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ അങ്ങയിേലക്കു
മലർത്തുന്നു;

വരണ്ട നിലംേപാെല എെന്റ ്രപാണൻ
അേങ്ങയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്നു.

േസലാ.
7യേഹാേവ, േവഗംഎനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ;
എെന്റആത്മാവ്ക്ഷീണിക്കുന്നു.
ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവെരേപ്പാെല

ആകാതിരിക്കുവാൻ
അങ്ങയുെട മുഖംഎനിക്ക് മറയ്ക്കരുേത.
8 രാവിെല അങ്ങയുെട ആർ്രദകരുണെയപ്പറ്റി

എെന്ന േകൾപ്പിക്കണേമ;
ഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കുന്നുവേല്ലാ;
ഞാൻനടേക്കണ്ടവഴിഎെന്നഅറിയിക്കണേമ;
ഞാൻ എെന്റ ഉള്ളം അങ്ങയിേലക്ക്

ഉയർത്തുന്നുവേല്ലാ.
9യേഹാേവ,എെന്റശ്രതുക്കള െടൈകയിൽനിന്ന്

എെന്നവിടുവിക്കണേമ;
അങ്ങയുെടഅടുക്കൽഞാൻസേങ്കതത്തിനായി

വരുന്നു.
10 അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം െചയ്യ വാൻ എെന്ന

പഠിപ്പിക്കണേമ.
അങ്ങ്എെന്റൈദവമാകുന്നുവേല്ലാ;
അങ്ങയുെട നല്ലആത്മാവ് േനരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ

എെന്നനടത്തുമാറാകെട്ട.
11യേഹാേവ,അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം എെന്ന

ജീവിപ്പിക്കണേമ;
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അങ്ങയുെട നീതിയാൽ എെന്റ ്രപാണെന
കഷ്ടതയിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിക്കണേമ.

12 അങ്ങയുെട ദയയാൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള
സംഹരിക്കണേമ;

എെന്റ ്രപാണെന പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
നശിപ്പിക്കണേമ;

ഞാൻഅങ്ങയുെട ദാസൻആകുന്നുവേല്ലാ.

144
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റപാറയാകുന്നയേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
അവിടുന്ന് യുദ്ധത്തിന്എെന്റൈകകെളയും
േപാരിന് എെന്റ വിരലുകെളയും

അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു.
2എെന്റദയയുംഎെന്റ േകാട്ടയും
എെന്റ േഗാപുരവുംഎെന്റരക്ഷകനും
എെന്റപരിചയുംഞാൻശരണമാക്കിയവനും
യേഹാവ രാജ്യങ്ങെള* എെന്റ കീഴില ്

േതാല്പ്പിക്കുമാറാക്കുന്നു.
3 യേഹാേവ, മനുഷ്യെന അങ്ങ് ഗണ്യമാക്കുവാൻ

അവൻഎന്തുണ്ട?്
മനുഷ്യെന† അങ്ങ് വിചാരിക്കുവാൻ അവൻ

എന്തുമാ്രതം?
4മനുഷ്യൻ ഒരു ശ്വാസത്തിനു തുല്യമെ്രത.
അവെന്റ ആയുഷ്കാലം കടന്നുേപാകുന്ന

നിഴൽേപാെലയാകുന്നു.
5യേഹാേവ,ആകാശംചായിച്ച് ഇറങ്ങിവരണേമ;
പർവ്വതങ്ങൾ പുകയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവെയ

െതാടണേമ.
* 144. 2 രാജ്യങ്ങെള എെന്റ ജനം † 144. 3 മനുഷ്യെന
മര് ത്യപു്രതെന
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6മിന്നൽഅയച്ച്അവെരചിതറിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട അസ്്രതങ്ങൾ എയ്ത് അവെര

േതാല്പിക്കണേമ.
7 ഉയരത്തിൽനിന്ന് തൃൈക്ക നീട്ടി എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നും അന്യജനതകള െട

ൈകയിൽനിന്നുംഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ!
8അവരുെട വായ് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്കവ്യാജമുള്ളവലങ്കയ്യാകുന്നു.
9ൈദവേമ, ഞാൻ അേങ്ങയ്ക്കായി പുതിയ ഒരു

പാട്ട പാടും;
പത്തു കമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ട് ഞാൻ

അേങ്ങക്ക്കീർത്തനം െചയ്യ ം.
10നീ രാജാക്കന്മാർക്കുജയം നല്കുകയും
അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന മരണകരമായ

വാളിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ.
11 അന്യജനതകള െട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണേമ;
അവരുെട വായ് േഭാഷ്ക് സംസാരിക്കുന്നു;
അവരുെട വലൈങ്കവ്യാജമുള്ളവലങ്കയ്യാകുന്നു.
12 ഞങ്ങള െട പു്രതന്മാർ ബാല്യത്തിൽ

തഴച്ച വളരുന്നൈതകൾേപാെലയും
ഞങ്ങള െട പു്രതിമാർ അരമനയ്ക്കായി

െകാത്തിയ മൂലത്തൂണുകൾേപാെലയും
ആയിരിക്കെട്ട.

13 ഞങ്ങള െട കളപ്പ രകൾ വിവിധ ധാന്യം
നല്കുവാന്തക്കവണ്ണംനിറഞ്ഞിരിക്കെട്ട.

ഞങ്ങള െട ആടുകൾ ഞങ്ങള െട പുല്പ റങ്ങളിൽ
ആയിരമായും പതിനായിരമായും
െപറ്റ െപരുകെട്ട.
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14ഞങ്ങള െടകാളകൾചുമട് ചുമക്കെട്ട;
മതിൽതകർക്കുന്നതും പടയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്നതും

ഞങ്ങള െട വീഥികളിൽ നിലവിളിയും
ഇല്ലാെതയിരിക്കെട്ട.

15ഈസ്ഥിതിയിൽഇരിക്കുന്നജനം ഭാഗ്യമുള്ളത;്
യേഹാവൈദവമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമുള്ളതു

തെന്ന.

145
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റ ൈദവമായ രാജാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ

പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും

വാഴ്ത്തും.
2ദിനംേതാറുംഞാൻഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും;
ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമെത്ത എെന്നേന്നക്കും

സ്തുതിക്കും.
3 യേഹാവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും

ആകുന്നു;
അവിടുെത്തമഹിമഅേഗാചരമേ്രത.
4 ഒരു തലമുറ മെറ്റാരു തലമുറേയാട് അങ്ങയുെട

്രകിയകെളപുകഴ്ത്തി
അങ്ങയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികെള ്രപസ്താവിക്കും.
5 അങ്ങയുെട ്രപതാപത്തിെന്റ േതജസ്സള്ള

മഹത്വെത്തയും
അങ്ങയുെട അത്ഭുതകാര്യങ്ങെളയും പറ്റി അവര ്

പറയും*.
6 മനുഷ്യർ അങ്ങയുെട മഹാ്രപവൃത്തികള െട

ശക്തിെയപ്പറ്റി ്രപസ്താവിക്കും;

* 145. 5 അവര് പറയുംഞാന് പറയും
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ഞാൻഅങ്ങയുെട മഹിമെയകുറിച്ച് ധ്യാനിക്കും†.
7 അവർ അങ്ങയുെട വലിയ നന്മയുെട ഓർമ്മ

്രപസിദ്ധമാക്കും;
അങ്ങയുെടനീതിെയക്കുറിച്ച് േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും.
8യേഹാവകൃപയും കരുണയും
ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവൻ.
9യേഹാവഎല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ;
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികേളാടും കർത്താവിന്

കരുണ േതാന്നുന്നു.
10 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട സകല്രപവൃത്തികള ം

അേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതം െചയ്യ ം;
അങ്ങയുെട ഭക്തന്മാർഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും.
11 മനുഷ്യപു്രതന്മാേരാട് അവിടുെത്ത

വീര്യ്രപവൃത്തികള ം
അങ്ങയുെട രാജത്വത്തിെന്റ േതജസ്സള്ള

്രപതാപവും ്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന്
12 അവർ അങ്ങയുെട രാജ്യത്തിെന്റ മഹത്വം

്രപസിദ്ധമാക്കി
അങ്ങയുെടശക്തിെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും.
13അങ്ങയുെട രാജത്വം നിത്യരാജത്വംആകുന്നു;
അങ്ങയുെട ആധിപത്യം തലമുറതലമുറയായി

ഇരിക്കുന്നു‡.
14വീഴുന്നവെരഎല്ലാം യേഹാവതാങ്ങുന്നു;
കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര എെന്റ അടുക്കൽ

അവിടുന്ന് നിവിർത്തുന്നു.
† 145. 6 ഞാൻ അങ്ങയുെട മഹിമെയ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കും
ഞാൻഅങ്ങയുെട മഹിമ വർണ്ണിക്കും ‡ 145. 13 അങ്ങയുെട
രാജത്വം നിത്യരാജത്വം ആകുന്നു; അങ്ങയുെട ആധിപത്യം
തലമുറതലമുറയായി ഇരിക്കുന്നു യേഹാവ തെന്റ എല്ലാ
വാഗ്ദത്തങ്ങേളാടും ്രപവര ്ത്തികേളാടും വിശ്വസ്തനാകുന്നു
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15എല്ലാവരുെടയും കണ്ണ കൾഅങ്ങെയ േനാക്കി
കാത്തിരിക്കുന്നു;

അങ്ങ് തത്സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം
െകാടുക്കുന്നു.

16അങ്ങ്തൃൈക്കതുറന്ന്
ജീവനുള്ളതിെനല്ലാം അങ്ങയുെട ്രപസാദം

െകാണ്ട് തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.
17യേഹാവതെന്റസകലവഴികളിലും നീതിമാനും
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും ദയാലുവും

ആകുന്നു.
18 യേഹാവ, തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന

ഏവർക്കും,
സത്യമായി തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന

ഏവർക്കും,സമീപസ്ഥനാകുന്നു.
19 തെന്റ ഭക്തന്മാരുെട ആ്രഗഹം അവിടുന്ന്

സാധിപ്പിക്കും;
അവരുെട നിലവിളിേകട്ട്അവെര രക്ഷിക്കും.
20 യേഹാവ തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്ന ഏവെരയും

പരിപാലിക്കുന്നു;
എന്നാൽ സകലദുഷ്ടന്മാെരയും അവിടുന്ന്

നശിപ്പിക്കും;
21 എെന്റ വായ് യേഹാവയുെട സ്തുതി

്രപസ്താവിക്കും;
സകലജഡവും കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത

എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെട്ട.

146
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
എൻമനേമ,യേഹാവെയസ്തുതിക്കുക.
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2ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കും;

ഞാൻ ഉള്ള കാലേത്താളം എെന്റ ൈദവത്തിനു
കീർത്തനം െചയ്യ ം.

3നിങ്ങൾ ്രപഭുക്കന്മാരിൽആ്രശയിക്കരുത;്
സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപു്രതനിലും

അരുത.്
4അവെന്റശ്വാസംേപാകുന്നു;അവൻമണ്ണിേലക്കു

മടങ്ങുന്നു;
അന്ന് തെന്ന അവെന്റ നിരൂപണങ്ങൾ

നശിക്കുന്നു.
5യാേക്കാബിെന്റൈദവംസഹായമായി
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ

്രപത്യാശയുള്ളവൻഭാഗ്യവാൻ.
6ൈദവംആകാശവും ഭൂമിയുംസമു്രദവും
അവയിലുള്ളസകലവും ഉണ്ടാക്കി;
കർത്താവ്എേന്നക്കും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു.
7 പീഡിതന്മാർക്ക് ൈദവം ന്യായം പാലിച്ച

െകാടുക്കുന്നു;
വിശപ്പ ള്ളവർക്ക്ൈദവംആഹാരം നല്കുന്നു;
യേഹാവബദ്ധന്മാർക്ക്സ്വാത്രന്ത്യം നൽകുന്നു.
8യേഹാവകുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച െകാടുക്കുന്നു;
യേഹാവകുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെരനിവിർത്തുന്നു;
യേഹാവനീതിമാന്മാെരസ്േനഹിക്കുന്നു.
9യേഹാവപരേദശികെളപരിപാലിക്കുന്നു;
കർത്താവ് അനാഥെനയും വിധവെയയും

സംരക്ഷിക്കുന്നു;
എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരുെട വഴി ൈദവം

മറിച്ച കളയുന്നു.
10യേഹാവഎേന്നക്കും വാഴും;
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സീേയാേന, നിെന്റൈദവം തലമുറതലമുറേയാളം
തെന്ന.

യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

147
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
നമ്മുെടൈദവത്തിന്കീർത്തനംപാടുന്നത് നല്ലത്;
അത് മേനാഹരവുംസ്തുതി ഉചിതവും തെന്ന.
2യേഹാവ െയരൂശേലമിെനപണിയുന്നു;
കർത്താവ് യി്രസാേയലിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാെര

കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.
3 മനം തകർന്നവെര കർത്താവ്

സൗഖ്യമാക്കുകയും
അവരുെട മുറിവുകൾ െകട്ട കയും െചയ്യന്നു.
4ൈദവംനക്ഷ്രതങ്ങള െടഎണ്ണം േനാക്കുന്നു;
അവയ്ക്ക്എല്ലാം േപര് വിളിക്കുന്നു.
5 നമ്മുെട കർത്താവ് വലിയവനും

ശക്തിേയറിയവനുംആകുന്നു;
അവിടുെത്തവിേവകത്തിന്അന്തമില്ല.
6യേഹാവതാഴ്മയുള്ളവെന ഉയർത്തുന്നു;
അവിടുന്ന് ദുഷ്ടന്മാെര നിലത്ത് തള്ളിയിടുന്നു.
7സ്േതാ്രതേത്താെടയേഹാവയ്ക്കു പാടുവിൻ;
കിന്നരേത്താെട നമ്മുെട ൈദവത്തിന് കീർത്തനം

െചയ്യ വിൻ;
8 കർത്താവ് ആകാശെത്ത േമഘംെകാണ്ടു

മൂടുന്നു;
ഭൂമിക്കായി മഴ ഒരുക്കുന്നു;
ൈദവം പർവ്വതങ്ങളിൽപുല്ല് മുളപ്പിക്കുന്നു.
9 ൈദവം മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന

കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
അതതിെന്റആഹാരം െകാടുക്കുന്നു.
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10അശ്വബലത്തിൽകർത്താവിന് സേന്താഷമില്ല;
പുരുഷെന്റശക്തിയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നതുമില്ല.
11തെന്ന ഭയെപ്പടുകയും തെന്റ ദയയിൽ ്രപത്യാശ

വയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നവരിൽയേഹാവ ്രപസാദിക്കുന്നു.
12െയരൂശേലേമ,യേഹാവെയപുകഴ്ത്തുക;
സീേയാേന,നിെന്റൈദവെത്തവാഴ്ത്തുക;
13ൈദവം നിെന്റ വാതിലുകള െട ഓടാമ്പലുകൾ

ഉറപ്പിച്ച്
നിെന്റ അകത്ത് നിെന്റ മക്കെള

അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
14 കർത്താവ് നിെന്റ േദശത്ത് സമാധാനം

വരുത്തുന്നു;
വിേശഷമായ േഗാതമ്പുെകാണ്ട് നിനക്ക്

തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.
15 ൈദവം തെന്റ ആജ്ഞ ഭൂമിയിേലക്ക്

അയയ്ക്കുന്നു;
അവിടുെത്തവചനംഅതിേവഗംഓടുന്നു.
16ൈദവം പഞ്ഞിേപാെല മഞ്ഞു െപയ്യിക്കുന്നു;
ചാരംേപാെലഹിമകണങ്ങൾവിതറുന്നു.
17 അവിടുന്ന് മഞ്ഞുകട്ടകൾ ചരൽ േപാെല

എറിയുന്നു;
അതിെന്റകുളിര് സഹിച്ച നില ്ക്കുന്നവനാര?്
18ൈദവംതെന്റവാക്കിനാൽഅവഉരുക്കുന്നു;
കാറ്റ്അടിപ്പിച്ച്അതിൽനിന്ന് െവള്ളം ഒഴുക്കുന്നു.
19ൈദവംയാേക്കാബിന് തെന്റവചനവും
യി്രസാേയലിന് തെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം

െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
20 അങ്ങെന യാെതാരു ജനതക്കും അവിടുന്ന്

െചയ്തിട്ടില്ല;
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കർത്താവിെന്റവിധികൾഅവർഅറിഞ്ഞിട്ട മില്ല.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

148
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
ഉന്നതങ്ങളിൽകർത്താവിെനസ്തുതിക്കുവിൻ.
2ൈദവത്തിെന്റസകലദൂതന്മാരുേമ,അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ സർവ്വൈസന്യവുേമ, അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുവിൻ;
3സൂര്യച്രന്ദന്മാേരഅവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;
്രപകാശമുള്ള സകല നക്ഷ്രതങ്ങള േമ,

അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
4 സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗവും ആകാശത്തിനു

മീെതയുള്ളെവള്ളവും
ആയുള്ളവേയ,അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
5ൈദവംകല്പിച്ചിട്ട്അവസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ
അവയേഹാവയുെട നാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.
6 ൈദവം അവെയ സദാകാലേത്തക്കും

സ്ഥിരമാക്കി;
ലംഘിക്കരുതാത്തഒരു നിയമം വച്ചിരിക്കുന്നു.
7തിമിംഗലങ്ങള ംഎല്ലാആഴികള േമ,
ഭൂമിയിൽനിന്ന് യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
8തീയും *കല്മഴയുംഹിമവും,കാർേമഘവും
ൈദവത്തിെന്റ വചനം അനുസരിക്കുന്ന

െകാടുങ്കാറ്റ ം,
9പർവ്വതങ്ങള ംഎല്ലാകുന്നുകള ം,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള ംസകലേദവദാരുക്കള ം,
10മൃഗങ്ങള ംസകലകന്നുകാലികള ം,
* 148. 8 തീയും മിന്നലും
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ഇഴജന്തുക്കള ം പറവജാതികള ം,
11ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരുംസകലവംശങ്ങള ം,
ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരുംസകലന്യായാധിപന്മാരും,
12യുവാക്കള ംയുവതികള ം,
വൃദ്ധന്മാരുംബാലന്മാരും,
13 ഇവെരാക്കയും യേഹാവയുെട നാമെത്ത

സ്തുതിക്കെട്ട;
ൈദവത്തിെന്റ നാമം മാ്രതമാകുന്നു

ഉയർന്നിരിക്കുന്നത.്
കർത്താവിെന്റമഹത്വം ഭൂമിക്കുംആകാശത്തിനും

മുകളിലായിരിക്കുന്നു.
14തേന്നാട്അടുത്തിരിക്കുന്നജനമായി
യി്രസാേയൽ മക്കളായ തെന്റ

സകലഭക്തന്മാർക്കും പുകഴ്ചയായി
ൈദവം സ്വജനത്തിന് ഒരു െകാമ്പ്

ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

149
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയപാട്ട ം
ഭക്തന്മാരുെട സഭയിൽ കർത്താവിെന്റ

സ്തുതിയും പാടുവിൻ.
2യി്രസാേയൽഅവെര ഉണ്ടാക്കിയൈദവത്തിൽ

സേന്താഷിക്കെട്ട;
സീേയാെന്റ മക്കൾ അവരുെട രാജാവിൽ

ആനന്ദിക്കെട്ട.
3അവർ നൃത്തം െചയ്തുെകാണ്ട് കർത്താവിെന്റ

നാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട;
തപ്പിേനാടും കിന്നരേത്താടുംകൂടി അവിടുേത്തക്ക്

കീർത്തനം െചയ്യെട്ട.
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4യേഹാവതെന്റജനത്തിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു;
താഴ്മയുള്ളവെര ൈദവം രക്ഷെകാണ്ട്

അലങ്കരിക്കും.
5ഭക്തന്മാർജയത്തിൽ*ആനന്ദിക്കെട്ട;
അവർ അവരുെട ശയ്യകളിൽ

േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കെട്ട.
6അവരുെട വായിൽൈദവത്തിെന്റപുകഴ്ചകള ം
അവരുെട കയ്യിൽ ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാള ം

ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
ജനതകൾക്കു ്രപതികാരവും വംശങ്ങൾക്കു

ശിക്ഷയും നടേത്തണ്ടതിനും
7അവരുെട രാജാക്കന്മാെരചങ്ങലകളാലും
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാെര ഇരിമ്പുവിലങ്ങുകളാലും

ബന്ധിേക്കണ്ടതിനും
8 എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി അവരുെട േമൽ

നടേത്തണ്ടതിനും തെന്ന.
9 അത് കർത്താവിെന്റ സർവ്വഭക്തന്മാർക്കും

ബഹുമാനംആകുന്നു.
യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.

150
1യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ അവിടുെത്ത

സ്തുതിക്കുവിൻ;
ൈദവത്തിെന്റ ബലമുള്ളആകാശവിതാനത്തിൽ

അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.
2 ൈദവത്തിെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം

അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ;

* 149. 5 ജയത്തിൽമഹത്വത്തിൽ
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ൈദവത്തിെന്റ മഹിമാധിക്യത്തിനു തക്കവണ്ണം
അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.

3 കാഹളനാദേത്താെട അവിടുെത്ത
സ്തുതിക്കുവിൻ;

വീണേയാടും കിന്നരേത്താടുംകൂടി അവിടുെത്ത
സ്തുതിക്കുവിൻ.

4 തപ്പിേനാടും നൃത്തേത്താടും കൂടി അവിടുെത്ത
സ്തുതിക്കുവിൻ;

ത്രന്തിനാദേത്താടും കുഴലിേനാടും കൂടി
അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.

5ഉച്ചനാദമുള്ളൈകത്താളങ്ങേളാെടഅവിടുെത്ത
സ്തുതിക്കുവിൻ;

അത്യ ച്ചനാദമുള്ള ൈകത്താളങ്ങേളാെട
അവിടുെത്തസ്തുതിക്കുവിൻ.

6 ജീവനുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കെട്ട;

യേഹാവെയസ്തുതിക്കുവിൻ.
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