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स्तोतर्संिहता

स्तोतर् व गीतांच्या किवतांचा संगर्ह हा जुन्या करारातील
पुस्तकांपैकी एक आहे, ज्याला स्वतःला एक समगर् लेखन
म्हणनू संबोधले जाते ज्यात एकापेक्षा जास्त लेखक असतात, हे
बहुिवध लेखकांद्वारे िलिहलेले आहे; दािवदाने 73 स्तोतर्संिहता
िलिहल्या, आसाफने 12, कोरहाचे मुलगे यांनी 9, शलमोनाने 3
िलहल्या, एथान आिण मोशेने पर्त्येकी एक िलिहली (स्तोतर्.
90), आिण 51 स्तोतर्संिहता ह्या अज्ञात आहेत. शलमोन आिण
मोशेचा अपवाद वगळता, हे सवर् अितिरक्त लेखक हे याजक व
लेवी होते जे दािवदाच्या कारिकदी र्त अरण्यात आराधनेकिरता
संगीत सादर करण्यासाठी जबाबदार होते.

साधारण इ. प.ू 1440 - 430.
वैयिक्तक स्तोतरे् मोशेच्या काळातील दावीदाचा काळ,

आसाफ आिण शलमोन यांच्याद्वारे इितहासात िलहनू ठेवण्यात
आली होती, बाबेलच्या बंिदवासानंतर बहुतेक लोक राहत
असलेल्या इझर्ातेच्या काळात, याचा अथर् पुस्तक िलिहणे एक
हजार वष चालले.

इस्तर्ाएलाचे राष्ट्र, देवाने त्यांच्यासाठी काय केले होते आिण
इितहासात िवश्वास ठेवणार्यांची आठवण करून िदली आहे.

स्तोतरे् देव आिण त्याची िनिमर्ती, युद्ध, आराधना, शहाणपण,
पाप व दुष्टता, न्याय, िनःपक्षपातीपणा आिण मसीहाच्या
येण्यासंबंधीच्या िवषयांशी संबंिधत आहेत. त्याच्या अनेक
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पृष्ठांदरम्यान, स्तोतर्ांनी आपल्या वाचकांना परमेश्वर कोण
आहे आिण त्याने काय केले आहे त्याबद्दल पर्शंसा करण्यास
पर्ोत्साहन िदले. स्तोतर् आपल्या परमेश्वराची महानता
ठळकपणे नमदू करते, संकटाच्या वेळी आमच्याशी त्याची िनष्ठा
दाखिवल्याबद्दल आिण आपल्याला त्याच्या वचनातील पणूर्
कें दर्ीयत्वाची आठवण करून देतात.

स्तुती
रूपरेषा
1. मसीहाचे स्तोतर् — 1:1-41:13
2. इच्छेचे स्तोतर् — 42:1-72:20
3. इस्तर्ाएलचे स्तोतर् — 73:1-89:52
4. देवाच्या िनयमाचे स्तोतर् — 90:1-106:48
5. स्तुतीचे स्तोतर् — 107:1-150:6

1
. 4:23-31

1 आशीवार्िदत आहे तो मनुष्य, जो दुष्टांच्या सल्ल्याने चालत
नाही,
िकंवा पापी जनांच्या मागार्त उभा राहत नाही,
आिण थट्टा करणार्यांच्या सभेत बसत नाही.
2 परंतु परमेश्वराच्या शास्तर्ात तो आनंद मानतो,
आिण त्याच्या िनयमशास्तर्ावर तो रातर् व िदवस ध्यान लावतो.
3 तो पाण्याच्या पर्वाहाजवळ लावलेल्या,
आपल्या ऋतुत फळ देणार्या,
ज्याची पाने कधी कोमेजत नाहीत,
अशा झाडासारखा होईल व तो जे काही करेल ते साध्य होईल.
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4 परंतु दुष्ट लोक असे नसतात, ते वार्याने उडून जाणार्या
भुशासारखे असतात.

5 म्हणनू दुष्ट लोक न्यायात व पापी न्यायीचं्या सभेत उभे
राहावयाचे नाहीत.

6 कारण परमेश्वर न्यायीचं्या मागार्ला मंजरूी देतो.
परंतु दुष्टांचा मागर् नष्ट होईल.

2
1 राष्ट्रे का बंडखोर झाली आहेत,

आिण लोक व्यथर्च का कट रचत आहेत?
2 पृथ्वीचे राजे परमेश्वरािवरूद्ध व त्याच्या अिभिषक्त्यािवरूद्ध

एकतर् उभे झाले आहेत,
आिण राज्यकत एकतर् िमळून कट रचत आहेत, ते म्हणतात.
3 चला, आपण त्यांच्या बेड ा तोडून टाकू, जे त्यांनी आपणावर

लादल्या होत्या.
आिण त्यांचे साखळदंड फेकून देऊ.
4 परंतु तो जो आकाशांत बसलेला आहे तो हसेल,
पर्भू त्यांचा उपहास करेल.
5 तेव्हा तो आपल्या रागात त्यांच्याशी बोलेल,
आिण आपल्या संतापाने त्यांना घाबरे करील.
6 मी माझ्या पिवतर् डोंगरावर, सीयोनावर*,
माझ्या राजास अिभषेक केला आहे.
7 मी परमेश्वराचा फमार्न घोषीत करीन,
तो मला म्हणाला, “तू माझा पुतर् आहेस.”
या िदवशी मी तुझा िपता झालो आहे.
8 मला माग, आिण मी तुला राष्ट्रे तुझे वतन आिण पृथ्वीच्या

सीमा तुझ्या ताब्यात देईल.
* 2:6
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9 लोखंडी दंडाने तू त्यांना तोडशील,
कंुभाराच्या भांड ासारखा तू त्यांना फोडशील.
10 म्हणनू आता, अहो राजांनो, सावध व्हा;
पृथ्वीच्या राज्यकत्यार्नंो, चकू दुरुस्त करा.
11 भय धरून परमेश्वराची स्तुती करा
आिण थरथर कापनू हषर् करा.
12 आिण तो तुमच्यावर रागावू नये,
ह्यासाठी देवाच्या पुतर्ास खरी िनष्ठा द्या, म्हणजे तुम्ही मरणार

नाही.
कारण देवाचा क्रोध त्वरीत पेटेल.
जे सवर् त्याच्याठायी आशर्य घेतात ते आशीवार्दीत आहेत.

3

दावीदाचे स्तोतर्; जेव्हा तो आपला मुलगा अबशालोम
याच्यापुढून पळाला.
1 परमेश्वरा, माझे शतर्ू पुष्कळ आहेत!
पुष्कळ वळले आिण माझ्यावर हल्ला केला आहे.
2 “परमेश्वराकडून त्यास काहीएक मदत होणार नाही,”
असे माझ्यािवरूद्ध बोलणारे पुष्कळ आहेत.

सेला
*

3 परंतु हे परमेश्वरा, तू माझ्या सभोवती ढाल असा आहेस,
तू माझे वैभव, आिण माझे डोके वर करणारा आहे.
4 मी माझा आवाज परमेश्वराकडे उंच करीन,
आिण तो मला त्याच्या पिवतर् डोंगरावरून उ र देईल.

सेला
5 मी अंग टाकून झोपी गेलो;
* 3:2
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मी जागा झालो, कारण परमेश्वर माझे रक्षण करतो.
6 जे सवर्बाजूंनी माझ्यासाठी टपनू बसले आहेत,
त्या लोकसमुदायला मी घाबरणार नाही.
7 हे परमेश्वरा उठ, माझ्या देवा, मला तार!
कारण तू माझ्या सवर् शतरं्ूच्या थोबाडीत मारली आहेस,
तू दुष्टांचे दात पाडले आहेत.
8 तारण †परमेश्वरापासनूच आहे,
तुझ्या लोकांवर तुझा आशीवार्द असो.

सेला.

4

पर्मुख वाजं यासाठी; तंतुवाद्यावरचे दावीदाचे स्तोतर्.
1 मी तुला हाक मारतो तेव्हा मला उ र दे, हे माझ्या

न्यायीपणाच्या देवा.
संकटात मी असता, तेव्हा तू मला मुक्त केले,
माझ्यावर दया कर आिण माझी पर्ाथर्ना ऐक.
2 अहो लोकहो, तुम्ही िकती काळ माझी कीती र् अपर्ितष्ठेत

पालटत राहणार?
िकती काळ तुम्ही व्यथर्तेची आवड धरणार,आिण खोट ाचा शोध

घेणार?
सेला

3परंतु हे जाणा की परमेश्वराने देविभरूस आपल्या करीता वेगळे
केले आहे.

मी जेव्हा परमेश्वरास हाक मारीन तेव्हा तो ऐकेल.
4 भीतीने थरथर कापा, परंतु पाप करू नका!
तुझ्या पलंगावर तू आपल्या हृदयात िचतंन कर आिण शांत राहा.
5 न्यायीपणाचे यज्ञ अपर्ण करा
† 3:8
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आिण परमेश्वरावर आपला िवश्वास ठेवा.
6 बरेच असे म्हणतात, “आम्हांला चांगुलपणा कोण दाखवेल?
परमेश्वरा, आम्हांवर तुझा मुखपर्काश पाड.”
7 त्यांच्या धनधान्याची आिण दर्ाक्षरसाची समृध्दी असते,
तेव्हा त्यांना जो आनंद होतो त्यापेक्षा अिधक आनंद तू मला

िदला आहे.
8 मी अंथरूणावर पडतो आिण अगदी समाधानात झोपतो,
कारण परमेश्वरा, तुच माझे रक्षण करतोस आिण मला सुरिक्षत

ठेवतोस.

5
मुख्य वाजं यासाठी; वाजं याच्या साथीने गायचे दािवदाचे
स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, माझे बोलणे ऐक.
माझे कण्हणे िवचारात घे.
2 माझ्या देवा! माझ्या राजा! माझ्या रडण्याच्या शब्दाकडे कान

दे, कारण मी तुझी पर्ाथर्ना करीत आहे.
3 परमेश्वरा, सकाळी तू माझे रडणे ऐकशील,
सकाळी मी माझी िवनंती *तुझ्याकडे व्यवस्थीत रीतीने मांडीन

व अपेके्षने वाट पाहीन.
4 खिचत तू असा देव आहेस, जो वाईटाला संमती देत नाही.
दुजर्न लोकांचे तू स्वागत करीत नाहीस.
5 गिवर्ष्ठ तुझ्या उपस्थीतीत उभे राहणार नाहीत, दुष्टाई

करणार्या सवार्चंा तू दे्वष करतो.
6 खोट बोलणार्याचा तू सवर्नाश करतोस;
परमेश्वर िहंसक आिण कपटी मनुष्याचा ितरस्कार करतो.

* 5:3
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7 पण मी तर तुझ्या परे्मदयेच्या िवपुलतेने तुझ्या घरांत पर्वेश
करीन,

मी पिवतर् मंिदरात तुझ्याबद्दलच्या आदरापोटी नमन करीन.
8 हे पर्भ,ू माझ्या शतरं्ूमुळे तू आपल्या न्यायीपणात मला

चालव,
तुझे मागर् माझ्या समोर सरळ कर.
9 कारण त्यांच्या मुखात काही सत्य नाही,
त्यांचे अंतयार्म दुष्टपणच आहे.
त्यांचा गळा उघडे थडगे आहे,
ते आपल्या जीभेने आजर्व करतात.
10 देवा, त्यांना अपराधी घोषीत कर,
त्यांच्याच योजना त्यांना पडण्यास कारणीभतू ठरो.
तू त्यांना त्यांच्या असंख्य गुन्ह्यांबद्दल घालवनू दे.
कारण त्यांनी तुझ्यािवरूद्ध बंड केले आहे.
11 परंतु जे सवर् तुझ्यामध्ये आशर्य घेतात ते हषर् करोत.
ते कायमचे हषो र्नाद करो, कारण तू त्यांचे रक्षण करतोस.
ज्यांना तुझे नाव िपर्य आहे, ते तुझ्यामध्ये आनंद करोत.
12 कारण तुच धािमर्काला आशीवार्द देतोस, हे परमेश्वरा, तू

तुझ्या कृपेच्या ढालीने यांना वाढवतोस.

6
मुख्य वाजं यासाठी; तंतुवाद्यावरचे शेमीनीथ नावाच्या सुरावर
बसवलेले दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, रागाच्या भरात मला शासन करू नकोस,
िकंवा तुझ्या संतापात मला िशक्षा करू नकोस.
2 हे परमेश्वरा माझ्यावर दया कर, कारण मी अशक्त आहे.
हे परमेश्वरा मला िनरोगी कर, कारण माझी हाडे ठणकत आहेत.
3 माझा जीव फार घाबरला आहे.
परंतू हे परमेश्वरा, असे िकती काळ चालणार आहे?
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4 हे परमेश्वरा, कडक धोरण सोड, माझ्या जीवाला वाचव!
तुझ्या परे्मदयेच्या िवपुलतेने मला तार.
5 कारण मरणात तुझे कोणीही स्मरण करत नाही.
मृतलोकांत तुझी उपकारस्तुती कोण करणार?
6 मी माझ्या कण्हण्याने दमलो आहे.
रातर्भर मी माझे अंथरुण आसवांनी ओले करतो.
मी माझे अंथरुण अशरं्ूनी धुवनू काढतो.
7 शोकामुळे माझे डोळे अंधकू झाले आहेत.
माझ्या सवर् शतरं्ूमुळे ते जीणर् झाले आहेत.
8 अहो लोकांनो, जे तुम्ही अन्यायाचे कृत्य करता, माझ्यापासनू

िनघनू जा.
कारण परमेश्वराने माझे रडणे ऐकले आहे.
9 परमेश्वराने माझ्या दयेची याचना ऐकली आहे;
त्याने माझ्या पर्ाथर्नेचा स्वीकार केला आहे.
10 माझे सवर् शतर्ू लाजवले जातील आिण फार घाबरतील.
ते माघारे िफरतील आिण अकस्मात लिज्जत होतील.

7
कूश बन्यािमन याच्या बोलण्यावरुन परमेश्वरास गाईलेले
दािवदाचे िशग्गायोन.
1 हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, मी तुझ्याठायी आशर्य घेतो!
माझा पाठलाग करणार्यांपासनू मला वाचव आिण मला सोडव.
2 नाहीतर ते मला िसंहासारखे फाडून टाकतील.
वाचवायला कोणी समथर् नसणार, म्हणनू ते माझे तुकडे तुकडे

करतील.
3 परमेश्वरा माझ्या देवा, मी असे काही केले नाही जे शतर्ू

सांगतात,
माझ्या हाती काही अन्याय नाही.
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4 माझ्याशी शांतीने राहणार्याचे मी कधीही वाईट केले नाही.
िकंवा माझ्यािवरोधात जे होते त्यांना इजा केली नाही.
5 जर मी खरे सांगत नसेल तर, माझे शतर्ू माझ्या जीवाच्या

पाठीस लागो आिण त्यास गाठून घेवो.
तो माझा जीव मातीत तुडवो आिण माझी पर्ितष्ठा धुळीस

िमळवो.
6 हे परमेश्वरा, आपल्या क्रोधाने उठ; माझ्या िवरोध्यांच्या

संतापामुळे उभा राहा,
माझ्यासाठी जागा हो आिण तुझ्या न्यायाचा आदेश जो तू

आज्ञापीले आहे तो पणूर्त्वास ने.
7 राष्ट्रांची सभा तुझ्याभोवती येवो,
आिण पुन्हा तू त्यांच्यावरती आपले योग्य िठकाण घे.
8 परमेश्वर राष्ट्रांचा न्याय करतो,
परमेश्वरा, मला समथर्न दे, आिण माझ्या न्यायीपणापर्माणे

आिण माझ्या स्वतःच्या साित्त्वकतेपर्माणे माझा न्याय
कर.

9 दुष्टांच्या वाईट कृत्यांचा अंत होवो, परंतु धािमर्काला स्थािपत
कर.

कारण न्यायी देव हृदय व अंतयार्मे पारखणारा आहे.
10जो सरळ हृदयाच्यांना तारतो त्या देवापाशी माझी ढाल आहे.
11 देव न्यायी न्यायाधीश आहे,
असा देव जो पर्ितिदवशी न्यायाने रागावतो.
12 जर मनुष्याने पश्चाताप केला नाही तर, देव त्याच्या

तलवारीला धार लावणार
आिण त्याचा धनुष्य युद्धासाठी तयार करणार.
13 त्याने आपली पर्ाणघातक शस्तरे् तयार केली आहेत.
तो आपले अग्नीबान तयार करतो.
14 त्यांचा िवचार कर जे दुष्टपणाने गरोदर झाले आहेत.
जे िवध्वंसक योजनांची गभर्धारणा करतात, जे अपायकारक

लबाडीला जन्म घालतात.
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15 त्याने खड्डा खोदला आिण तो खोल खोदला,
आिण त्याने जो खड्डा केला त्यामध्ये तोच पडला.
16 त्याच्या अपायकारक योजना त्याच्याच डोक्यावर परत

येतील,
आिण त्याची िहंसा त्याच्याच माथ्यावर येईल.
17 मी परमेश्वरास त्याच्या न्यायीपणापर्माणे धन्यवाद देईन,
मी परात्पर परमेश्वराच्या नावाची स्तुती गाईन.

8
मुख्य गायकासाठी; िग ीथ सुरावर बसवलेले दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वर, आमच्या देवा, तू जो आपले वैभव आकाशांवर

पर्कट करतोस, ते तुझे नाव सवर् पृथ्वीवर िकती उत्कृष्ठ
आहे.

2 तुझ्या शतरं्ूमुळे, वैरी व सडू घेणार्यांना तू शांत करावे म्हणनू,
बाळांच्या आिण तान्ह्या मुलांच्या मुखात तू उपकारस्तुती उत्पन्न

केली.
3 तुझ्या हातांच्या बोटांनी िनमार्ण केलेल्या
आकाशाकडे, चंदर् आिण तार्यांकडे मी जेव्हा बघतो.
4 तेव्हा मनुष्य काय आहे की तू त्याची आठवण करावी?
िकंवा मनुष्यसंतान काय आहे की तू त्यांच्याकडे आपले लक्ष

लावावे?
5 तरी तू त्यांना स्वगी र्य व्यक्तीपेक्षा* थोडेसेच कमी केले आहेस.
आिण गौरवाने व आदराने तू त्यास मुकुट घातला आहे.
6 तुझ्या हातच्या िनमार्ण केलेल्या सवर् गोष्टीचें तू त्यांना

अिधपत्य िदलेस.
तू सवर्काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आहेस.
7 सवर् में ढ ा, गाय, बैल आिण रानातले वन्य पशसुूद्धा.
8 आकाशातील पक्षी आिण सागरातील मासे
* 8:5
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जे काही सागराच्या मागार्तनू िफरते ते सवर्.
9 हे परमेश्वरा, आमच्या देवा,
सवर् पृथ्वीत तुझे नाव िकती उत्कृष्ट आहे!

9
पर्मुख गायकासाठी; मथू लब्बेन रागावर बसवलेले दािवदाचे
स्तोतर्.

1 मी माझ्या सवर् हृदयाने परमेश्वरास धन्यवाद देईन;
मी तुझ्या सवर् अदभु्त कृत्यांबद्दल सांगेन.
2 तुझ्यामध्ये मी आनंद व हषर् करीन,
हे परात्परा देवा, मी तुझ्या नावाचा मिहमा गाईन.
3 माझे शतर्ू माघारी िफरतात,
तेव्हा ते तुझ्यासमोर अडखळतात आिण नाश होतात.
4कारण तू माझ्या न्यायाला व माझ्या वादाला समथर्न केले आहे.
तू तुझ्या िसंहासनावर न्यायी न्यायाधीश म्हणनू बसला आहे.
5 आपल्या युद्धाच्या आरोळीने तू राष्ट्रांस भयभीत असे केले

आहेस;
तू दुष्टाचा नाश केला आहेस.
तू त्यांचे नाव सवर्काळपयर्ंत खोडले आहे.
6 जेव्हा तू त्यांच्या शहरांना अस्ताव्यस्त केले,
तेव्हा शतरं्ूची ओसाडी झाली आहे.
त्यांची सवर् आठवण देखील नाहीशी झाली आहे.
7 परंतु परमेश्वर अनंतकाळ असा आहे;
त्याने त्याचे राजासन न्यायासाठी स्थािपले आहे.
8 तो जगाचा न्याय पर्ामािणकपणाने करणार,
राष्ट्रांसाठी तो न्यायी असा िनणर्य देणार आहे.
9 परमेश्वर पीिडतांना आशर्यदुगर् आहे,
संकटकाळी तो बळकट दुगर् असा आहे.
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10 जे तुझ्या नावाला ओळखतात, ते तुझ्यावर िवश्वास ठेवतात.
कारण हे परमेश्वरा जे तुला शोधतात त्यांना तू टाकले नाही.
11 सीयोनामध्ये राहणार्या लोकांनो, तुम्ही परमेश्वराची स्तुती

करा.
ज्या महान गोष्टी त्याने केल्या त्याबद्दल इतर देशांना सांगा.
12कारण देव,जो रक्तपाताचा सडू उगवतो, त्यांची आठवण आहे.
तो गरीबांचा आक्रोश िवसरला नाही.
13 परमेश्वरा माझ्यावर दया कर, जो तू मला मरणाच्या दारातनू

उचलतोस तो त,ू जे माझा दे्वष करतात त्यांच्यामुळे मी
कसा पीिडला जात आहे ते पाहा.

14 म्हणजे मी तुझी स्तुती वणी र्न;
िसयोन कन्येच्या दाराजवळ
मी तुझ्या तारणात हषर् करीन.
15 राष्ट्रे त्यांच्याच खणलेल्या खाचेत पडली आहेत;
त्यांनी लपनू ठेवलेल्या जाळ्यात त्यांचाच पाय गंुतला आहे.
16 परमेश्वराने त्या वाईट लोकांस पकडले. परमेश्वर वाईट कृत्ये

करणार्यांना िशक्षा करतो हे ते िशकले िहग्गायोन.
17 दुष्ट मृतलोकांत टाकला जाईल,
जे राष्ट्रे देवाला िवसरले आहेत त्यांचे असेच होईल.
18 कारण जो गरजवंत आहे, तो िवसरला जाणार नाही.
िकंवा पीडलेल्यांची आशा कधीच तोडली जाणार नाही.
19 हे परमेश्वरा, ऊठ, मत्यर् मनुष्य आम्हांवर पर्बळ न होवो;
राष्ट्रांचा न्याय तुझ्यासमक्ष होऊ दे.
20 परमेश्वरा त्यांना भयभीत कर;
राष्ट्रे केवळ मत्यर् मनुष्य आहेत, हे त्यांना कळू दे.

सेला.

10
1 हे परमेश्वरा, तू दरू का उभा आहेस?
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संकटकाळी तू स्वत:ला का लपवतोस?
2 कारण दुष्ट आपल्या गिवर्ष्ठपणामुळे पीडलेल्यांचा पाठलाग

करतो,
परंतु कृपया असे होवो की दुष्टांनी जे संकल्प योिजले आहेत,

त्यामध्ये ते सापडो.
3 कारण दुष्ट आपल्या हृदयाच्या इच्छेचा अिभमान बाळगतो;
दुष्ट लोभी व्यक्तीस धन्य म्हणतो व परमेश्वरास तुच्छ मानतो

आिण नाकारतो.
4 दुष्ट मनुष्य गिवर्ष्ठ असतो, ह्यास्तव तो देवाला शोधत नाही.
कारण देवाबद्दल त्यास काही काळजी नाही, म्हणनू तो देवाचा

िवचार करत नाही.
5 त्याचे मागर् उन्नतीचे असतात,
परंतु तुझे धािमर्क िनयम त्याच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत,
तो आपल्या सवर् शतरं्ूवर फुत्कारतो.
6 तो आपल्या हृदयात असे म्हणतो, मी कधीच चुकणार नाही;
संपणूर् िपढ ांत माझ्यावर आप ी येणारच नाही.
7 त्याचे मुख शाप, कपट, जुलमू, हािनकारक शब्दांनी भरलेले

आहेत.
त्यांची जीभ जखमी व नाश करते.
8 तो गावाजवळ टपनू बसतो,
गुप्त िठकाणात तो िनदो र्ष्याला ठार मारतो;
त्याचे डोळे लाचारावर टपनू असतात.
9 जसा िसंह गदर् झाडात लपतो, तसाच तो दडून बसतो.
तो दीनाला धरायला टपनू बसतो.
तो दीनाला आपल्या जाळ्यात ओढून धरून घेतो.
10 त्याचे बळी पडणारे ठेचले आिण झोडले जातात.
ते त्याच्या बळकट जाळ्यात पडतात.
11 तो आपल्या हृदयात असे बोलतो, देव आपल्याला िवसरला

आहे,
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त्याने आपले मुख झाकले आहे, तो पाहण्याचा तर्ास करून घेणार
नाही.

12 हे परमेश्वरा, देवा, ऊठ! तू आपला हात न्यायासाठी चालव.
गरीबांना िवसरु नकोस.
13 दुष्ट देवाला तुच्छ का मानतो? तो मला जबाबदार धरणार

नाही, असे तो मनात का म्हणतो?
14 तू ते पािहले आहे, कारण तू आपल्या हाती ते घ्यावे म्हणनू तू

उपदर्व आिण दु:ख पाहतो,
लाचार तुला आपणास सोपवनू देतो,
तू अनाथांचा वाचवणारा आहे.
15 दुष्ट आिण वाईट मनुष्याचा भुज तोडून टाक,
त्याच्या वाईट कृत्यांबद्दल त्यास जबाबदार धर, ज्याने असा

िवचार केला होता की तू ते शोधणार नाही.
16 परमेश्वर सदासवर्काळ राजा आहे,
राष्ट्रे त्याच्या भमूीतनू बाहेर घालवली आहेत.
17 हे परमेश्वरा, पीिडतांचे तू ऐकले आहे;
तू त्यांचे हृदय सामथ्यर्वान केले आहे, तू त्यांची पर्ाथर्ना ऐकली

आहे.
18 पोरके आिण पीडलेले यांचे तू रक्षण केले आहे,
म्हणजे मनुष्य पृथ्वीवर आणखी भयाचे कारण होऊ नये.

11
मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्.
1 परमेश्वरामध्ये मी आशर्य घेतो;
पक्षयासारखे डोंगराकडे उडून जा,
असे तुम्ही माझ्या जीवाला कसे म्हणता?
2 कारण पाहा! सरळ हृदयाच्यांना अंधारात मारावे म्हणनू,
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दुष्ट आपला धनुष्य वाकवतात आिण आपला तीर दोरीला लावनू
तयार करतात.

3 कारण जर पायेच नष्ट केले,
तर न्यायी काय करणार?
4 परमेश्वर त्याच्या पिवतर् स्वगार्त आहे;
त्याचे डोळे पाहतात, त्याचे डोळे मनुष्याच्या संतानास

पारखतात.
5 परमेश्वर िनतीमानाची पारख करतो.
परंतू जे दुष्ट व िहंसा करतात त्यांचा तो दे्वष करतो.
6 तो दुष्टांवर जळते िनखारे आिण गंधकाचा वषार्व करील,
दाहक वारा हाच त्यांचा वाटा असेल.
7 कारण परमेश्वर िनतीमान आहे आिण त्यास न्यायीपण िपर्य

आहे.
सरळ असलेले त्याचे मुख पाहतील.

12
मुख्य गायकासाठी; शमीनीथ नावाच्या सुरावर बसवलेले
दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, साहाय्य कर! कारण भिक्तमान नाहीसा झाला

आहे.
िवश्वासू गायब झाला आहे.
2 पर्त्येक जन आपल्या शेजार्यास पोकळ शब्द बोलतो,
पर्त्येक खुशामती करणार्या ओठांनी आिण दुटप्पी हृदयाने

बोलतो.
3 परमेश्वर सवर् खुशामत करणारे ओठ आिण मोठ ा गोष्टी

करणारी जीभ कापनू टाको.
4 हे ते आहेत जे असे म्हणतात, “आम्ही आपल्या जीभेने िवजयी

होऊ,
जेव्हा आमचे ओठ बोलतील, तेव्हा आमच्यावर धनी कोण

होणार?”
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5 परंतु परमेश्वर म्हणतो, “गिरबांच्या िवरोधात िहंसाचार
केल्यामुळे,गरजवंतांच्या कण्हण्यामुळे,मी आता उठतो;

ज्या सुरक्षीतपणाची तो वाट पाहतो, ते मी त्यास देईन.”
6 परमेश्वराची वचने शुध्द वचने आहेत,
पृथ्वीवर भट्टीत घालनू गाळलेल्या, सात वेळा गाळलेल्या

चांदी सारखी ती शुद्ध आहेत.
7 हे परमेश्वरा, तुच त्यांना *सांभाळशील,
या िपढीपासनू तू त्यांना †सवर्काळ राखशील.
8 मनुष्यांच्या संतानांमध्ये िनचपणाला थोरवी िमळते तेव्हा दुष्ट

चोहोंकडे िहंडत राहतात.

13
मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्.

1 हे परमेश्वरा, तू मला आणखी िकती काळ िवसरून जाणार
आहेस?
िकती वेळ तू आपले मुख माझ्यापासनू लपवणार आहे?
2 पणूर् िदवस माझ्या हृदयात दु:ख असता,
िकती काळ मी माझ्या जीवाबद्दल िचंता करू?
िकती काळ माझे शतर्ू माझ्यावर वचर्स्व करणार?
3 हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, माझ्याकडे बघ, माझ्या पर्श्नांचे

उ र दे.
मला मृत्यू िनदर्ा येऊ नये म्हणनू, माझे डोळे पर्काशीत कर.
4मी त्याच्यावर िवजय िमळवला असे माझ्या शतर्ूला बोलू देऊ

नको.
म्हणजे माझा शतर्ू असे म्हणणार नाही की, मी त्यावर िवजय

िमळिवला आहे. नाहीतर माझे शतर्ू मी ढळलो म्हणनू
उल्लासतील.

* 12:7 † 12:7
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5 परंतु मी तुझ्या परे्मदयेवर िवश्वास ठेवला आहे.
माझे हृदय तुझ्या तारणात हषर् पावते.
6 मी परमेश्वरासाठी गाईन,
कारण त्याने मला फार उदारपणे वागवले आहे.

14
. 53:1-6

मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्.
1 मखूर् आपल्या हृदयात म्हणतो, “देव नाही.”
ते भर्ष्ट झाले आहेत आिण त्यांनी घृणास्पद अशी पापे केली

आहेत.
चांगले करणारा कोणीच नाही.
2 परमेश्वर स्वगार्तनू खाली मनुष्य संतानास पाहतो की,
कोणी एखादा तरी समजणारा आिण त्याच्यामागे चालणारा आहे

काय?
3 पर्त्येकजण बहकून गेला आहे, ते सवर् गिलच्छ झाले आहेत.
सत्कमर् करणारा कोणीही नाही, एकही नाही.
4 जे अन्याय करतात त्यांना काहीच ज्ञान नाही काय?
ते भाकरी खातात तसे माझ्या लोकांस खातात;
ते परमेश्वरास हाक मारत नाहीत?
5 परंतु ते भीतीने थरथर कापतील,
कारण देव न्यायीचं्या सभेत आहे.
6 तुम्ही गरीब मनुष्याचा अपमान करू इिच्छत आहात, तरी

परमेश्वर त्याचा आशर्य आहे.
7अहा! िसयोनातनू इसर्ाएलाचे तारण आले तर िकती बरे होईल!
जेव्हा परमेश्वर त्याच्या लोकांस दास्यातनू सोडवेल,
तेव्हा याकोब आनंदी होईल आिण इसर्ाएल हषर् करेल.
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15
दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, तुझ्या पिवतर् तंबतू कोण राहू शकेल? तुझ्या

पिवतर् डोंगरावर कोण राहील?
2 जो िनदो र्षपणे चालतो आिण जे चांगले ते करतो, आिण

आपल्या हृदयात सत्य बोलतो तो.
3 जो आपल्या जीभेने चुगली करत नाही,
िकंवा दुसर्यांची हानी करत नाही,
िकंवा आपल्या शेजार्याचा अपमान करत नाही.
4 अधमाचा ितरस्कार करतो,
परंतु जे परमेश्वराचे भय धरतात त्यांचा सन्मान करतो,
जो वचन देऊन आपले अहीत झाले तरी मागे हटत नाही,
5 जेव्हा तो पैसे उधार देतो तेव्हा व्याज घेत नाही,
जो िनदो र्ष लोकांिवरूद्ध साक्ष देण्यासाठी लाच घेत नाही.
तो, जो या गोष्टी करतो तो कधीही ढळणार नाही.

16
दािवदाचे िमक्ताम (सुवणर्गीत)
1 हे देवा, माझे रक्षण कर, कारण मी तुझ्यात आशर्य घेतला आहे.
2 मी परमेश्वरास म्हणालो, “हे परमेश्वरा, तू माझा पर्भू आहेस,

माझ्यामध्ये असलेला चांगुलपणा तुझ्यािशवाय काहीच
नाही.”

3 पृथ्वीवर जे पिवतर् (संत) आहेत, ते थोर जन आहेत.
त्यांच्यामध्ये माझा सवर् आनंद आहे.

4 जे दुसर्या देवाला शोधतात, त्यांची दु:खे वाढवली जातील.
त्यांच्या देवाला मी रक्ताची पेयापर्णे ओतणार नाही.
िकंवा त्यांचे नावसुद्धा आपल्या ओठाने घेणार नाही.
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5 परमेश्वरा, तू माझा िनवडलेला भाग आिण माझा प्याला आहे.
माझा वाटा तुच धरून ठेवतोस.

6 माझ्या किरता िसमारेषा सुखद िठकाणी पडल्या आहेत. खिचत
माझे वतन संुदर आहे.

7मी परमेश्वराची स्तुती करतो, ज्याने मला मागर्दशर्न केले आहे,
रातर्ीच्या वेळी माझे मन मला िशकिवते.

8 मी परमेश्वरास नेहमी माझ्यासमोर ठेवतो म्हणनू मी त्याच्या
उजव्या हातातनू कधीही ढळणार नाही.

9 त्यामुळे माझे हृदय आनंदी आहे; माझे मन त्यास उंच करते.
खिचत माझा देह सुद्धा सुरिक्षत राहतो.

10 कारण तू माझ्या जीवाला मृतलोकांत राहू देणार नाही,
ज्याच्याजवळ तुझी परे्मदया आहे, त्यास तू अधोलोक
पाहू देणार नाहीस.

11 तू मला जीवनाचा मागर् िशकवला, तुझ्या उपिस्थतीत िवपुल
हषर् आहे, तुझ्या उजव्या हातात सुख सवर्काळ आहेत.

17

दािवदाची पर्ाथर्ना.
1 हे परमेश्वरा, न्यायासाठी माझी िवनवणी ऐक. माझ्या

रडण्याकडे लक्ष दे!
माझ्या िनष्कपट ओठातनू जी पर्ाथर्ना िनघते ितच्याकडे कान दे.
2 तुझ्या उपिस्थतीत माझा न्याय कर; जे खरे ते तुझे डोळे पाहोत.
3 तू माझे हृदय पारखले आहे, रातर्ी तू झडती घेतली आहेस,
तू मला गाळून पािहले आहे, तरी तुला काही सापडत नाही, माझे

तोंड पाप करणार नाही असा िनश्चय मी केला आहे.
4मानवजातीच्या कृत्यांसंबंिधत, तुझ्या ओठांच्या वचनांकडून मी

आपणाला अिनष्ट करणार्यांपासनू राखले आहे.
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5 माझ्या पावलांनी तुझे मागर् घट्ट धरले आहेत, माझे पाय
घसरले नाहीत.

6 देवा, मी तुला हाक मारतो, कारण तू उ र देतोस, तुझे कान
माझ्याकडे िफरव आिण माझे बोलने ऐक.

7 जो तू आपल्या उजव्या हाताने तुझ्यामध्ये आशर्य घेणार्यास
त्यांच्या शतरं्ूपासनू वाचवतो, तो तू तुझी आश्चयर्जनक
परे्मदया दाखव.

8 तुझ्या डोळ्यातल्या बुबुळापर्माणे माझे रक्षण कर; मला तुझ्या
पंखाच्या सावलीखाली लपव.

9 वाईट लोक जे माझ्यावर हल्ला करतात, माझे शतर्ू ज्यांनी
मला घेरले आहे, त्यांच्यापासनू माझे रक्षण कर.

10 त्यांना कोणाची दया येत नाही, त्यांचे मुख गवार्ने बोलते.
11 त्यांनी माझ्या पावलांना घेरले आहे, मला भमूीवर पाडावयास

ते आपली दृष्टी लावत आहेत.
12 एखाद्याचा बळी घेण्यास उत्सुक असणार्या िसंहासारखे ते

आहेत, जसा तरुण िसंह जो लपनू बसला आहे.
13 परमेश्वरा, ऊठ! त्यांच्यावर हल्ला कर! त्यांच्या तोंडावर

त्यांना पाड! तुझ्या तलवारीने तू माझा जीव दुष्टापासनू
वाचव.

14 परमेश्वरा, ज्यांचे वैभव या जीवनातच आहे, आिण ज्यांचे
पोट तू आपल्या धनाने भरतोस, अशा मनुष्यांपासनू तू
आपल्या हाताने मला वाचव.

ते आपल्या संततीने तृप्त आहेत, आिण ते आपले उरलेले दर्व्य
आपल्या मुलाबाळांसाठी मागे ठेवतात.

15मी न्यायीपणात तुझे मुख पाहीन, जेव्हा मी जागा होईन, तेव्हा
तुझ्या दशर्नाने मी समाधानी होईन.
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18
2 . 22:1-51

मुख्य गायकासाठी, परमेश्वराचा सेवक दावीद याचे स्तोतर्.
परमेश्वराने त्यास त्याच्या सवर् शतरं्ूच्या हातातनू आिण
शौलाच्या हातातनू सोडवले, त्या िदवशी तो या गीताची वचने
परमेश्वरापाशी बोलला, आिण तो म्हणाला.
1 “हे परमेश्वरा, माझ्या सामथ्यार्, मी तुझ्यावर परे्म करतो.”
2 परमेश्वर माझा खडक माझा गढ आहे, जो मला सुरक्षा देतो,

तो माझा देव, माझा खडक आहे, त्याच्यात मी आशर्य
घेतो.

तो माझी ढाल आहे, माझ्या तारणाचे िशंग आिण माझा बळकट
दुगर् आहे.

3 जो स्तुतीच्या योग्य आहे, त्या परमेश्वरास मी हाक मारीन,
आिण मी माझ्या शतरं्ूपासनू वाचवला जाईन.

4 मृत्यचू्या दोर्यांनी मला घेरीले, आिण नाशाच्या पुरांनी मला
घाबरे केले आहे.

5 अधोलोकांच्या *बंधनांनी मला घेरीले, मृत्यचू्या सापळ्याने
मला अडकवले.

6 मी संकटात असता, मी परमेश्वरास हाक मारली; मी देवाला
माझ्या मदतीसाठी हाक मारली. त्याने त्याच्या पिवतर्
मंिदरातनू माझी वाणी ऐकली.

7 तेव्हा पृथ्वी हादरली आिण कंिपत झाली. डोंगरांचे पाये थरथर
कापले आिण हादरले,

कारण देव क्रोिधत झाला होता.
8 त्याच्या नाकातनू धरू वर चढला, आिण त्याच्या तोंडातनू

अग्नीच्या ज्वाला िनघाल्या, ज्याने कोळसे पेटले गेले.

* 18:5
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9 त्याने आकाश उघडले आिण तो खाली आला, आिण िनिबड
अंधार त्याच्या पाया खाली होता.

10 तो करुबावर स्वार झाला आिण वार्याच्या पंखांनी वर उडत
गेला.

11पावसाचे मोठे काळोख असे मेघ त्याने त्याच्याभोवती तंबू असे
केले,

12 त्याच्या समोरील तेजामुळे, गारा आिण जळते कोळसे बाहेर
पडले.

13 परमेश्वराने आकाशात गडगडाट केला! परात्पराने आवाज
उंच केला, गारा आिण िवजा बाहेर पडल्या.

14 परमेश्वराने त्याचे बाण सोडले आिण शतरं्ूची दाणादाण
उडाली, पुष्कळ िवजांनी त्यांना छेदनू टाकले.

15 तेव्हा जलाशयाचे तळ िदसू लागले, तुझ्या युद्धाच्या
गदारोळाने आिण तुझ्या नाकपुड ाच्या श्वासाच्या
सोसाट ाने

हे परमेश्वरा, जगाचे पाये उघडे पडले.
16 तो उंचावरून खाली आला आिण त्याने मला पकडले! त्याने

मला उसळत्या पाण्यातनू बाहेर काढले.
17 माझ्या शक्तीशाली शतरं्ूपासनू आिण माझा ितरस्कार

करणार्यांपासनू त्याने मला सोडवले. कारण ते
माझ्यापेक्षा अिधक बलवान होते.

18 माझ्या दु:खाच्या िदवशी ते माझ्यािवरूद्ध आले; परंतु
परमेश्वर मला उचलनू धरणारा होता.

19 त्याने मला िवस्तृत खुल्या जागेमध्ये मोकळे केले! त्याने मला
तारले कारण तो माझ्यामुळे संतुष्ट होता.

20 माझ्या न्यायीपणापर्माणे परमेश्वराने मला पुरस्कृत केले
आहे, त्याने मला पुनसंचियत केले कारण माझे हात
िनमर्ळ होते.

21 कारण मी परमेश्वराच्या मागार्त रािहलो आिण दुष्टाईने
देवापासनू दरू िफरलो नाही.
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22कारण त्याचे धािमर्क िनयम माझ्यापुढे होते आिण त्याचे िनयम
मी आपणापासनू दरू केले नाहीत.

23 मी त्याच्यासमोर िनदो र्ष असा होतो, आिण मी स्वत:ला
पापापासनू दरू राखले.

24 माझ्या न्यायीपणापर्माणे परमेश्वराने पुनसंचियत केले.
कारण त्याच्या डोळ्यासमोर माझे हात िनमर्ळ होते.

25 जो िवश्वासयोग्य आहे, त्याच्याशी तू िवश्वास दाखवतोस,
िनदो र्ष मनुष्याशी तू साित्वकतेने वागतोस.
26 जे शुद्ध असतात त्यांच्याशी तू शुद्ध असतोस, परंतु जे कुटील

त्यांच्याशी तू कुटीलतेने वागतोस.
27 कारण तू पीिडत लोकांस वाचिवले आहेस. परंतु गवार्ने

उंचावलेल्या डोळ्यांना तू खाली करतोस.
28 कारण तू माझा िदवा लावशील, परमेश्वर माझा देव माझ्या

अंधाराचा पर्काश किरतो.
29 कारण तुझ्या मदतीने मी फौजेिवरूद्ध जाऊ शकतो, माझ्या

देवाच्या योगे मी तटावरुन उडी मारून† जाऊ शकतो.
30 देवाचा मागर् पिरपणूर् आहे. परमेश्वराचे वचन शुद्ध आहे.
जे त्याच्यात आशर्य घेतात, त्यांच्यासाठी तो ढाल असा आहे.
31 कारण परमेश्वराखेरीज कोण देव आहे? आमच्या देवािशवाय

कोण खडक आहे?
32 तोच देव बलाने माझी कंबर बांधतो, जो माझे मागर् सुरिक्षत

ठेवतो.
33 तो माझे पाय हिरणीसारखे चपळ करतो आिण मला डोंगरावर

ठेवतो!
34 तो माझ्या हाताला युद्ध करावयाला आिण माझे भुज िपतळी

धनुष्य वाकवायला िशकवतो.
† 18:29
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35 तू मला तुझ्या तारणाची ढाल िदली आहेस, तुझा उजवा हात
मला आधार देतो आिण तुझ्या अनुगर्हाने मला थोर केले
आहे.

36 तू माझ्या पायांखाली िवस्तीणर् असे स्थान केले आहे, म्हणजे
माझे पाय कधीही घसरणार नाहीत.

37 मी माझ्या शतरं्ूचा पाठलाग करीन आिण त्यांना पकडीन. ते
नाश होईपयर्ंत मी मागे िफरणार नाही.

38 मी माझ्या शतरं्ूना असे मारीन की, ते पुन्हा उभे राहू शकणार
नाहीत, ते सगळे माझ्या पायाखाली असतील.

39 कारण युद्धाकिरता तू सामथ्यार्ने माझी कंबर बांधली आहे, जे
माझ्यािवरूद्ध उठले होते त्यांना तू खाली पाडले आहे.

40 तू मला माझ्या शतरं्ूनाही त्यांची पाठ िफरवायला लावली
आहे, ज्यांनी माझा दे्वष केला, त्यांचा मी नाश केला.

41 ते मदतीसाठी ओरडले, पण कोणीही त्यांना वाचवले नाही,
त्यांनी परमेश्वरास आरोळी केली, पण त्याने उ र िदले
नाही.

42 मी माझ्या शतरं्ूचे वार्यावर उडणार्या धुळीपर्माणे चणूर्
केले, रस्त्यावरील िचखलापर्माणे मी त्यांना काढून
टाकले.

43 मी त्यांना असे मारले की धुळीसारखा त्यांचा भुगा केला, तू
मला राष्ट्रांवर मस्तक असे केले आहे. जे लोक मला
मािहत नाहीत ते माझी सेवा करतील.

44 ते लोक माझ्यािवषयी ऐकतील आिण लगेच माझ्या आज्ञांचे
पालन करतील, ते परदेशी माझ्यापुढे शरण येतील.

45 ते परदेशी त्यांच्या लपण्याच्या जागेतनू भीतीने थरथर कापत
बाहेर येतील.

46 परमेश्वर िजवंत आहे, माझा खडक धन्यवािदत असो. माझ्या
तारणाचा देव उंचावला जावो.
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47हाच तो देव आहे जो माझ्यासाठी सडू घेतो, तो त्या राष्ट्रांना
माझ्या स ेखाली देतो.

48 मी माझ्या शतरं्ूपासनू मुक्त झालो आहे, खिचत, जे
माझ्यािवरूद्ध उठले आहेत, त्यांच्यावर तू मला उंच केले
आहे. तू मला क्रूर मनुष्यांपासनू वाचवले.

49 यास्तव परमेश्वरा, राष्ट्रांमध्ये मी तुला धन्यवाद देईन, मी
तुझ्या नावाची स्तुती गाईन.

50 देव आपल्या राजाला मोठा िवजय देतो, आिण तो आपल्या
अिभिषक्तावर, दािवदावर व त्याच्या संतानावर
सदासवर्काळ कृपा करतो.

19
मुख्य गायकासाठी. दािवदाचे स्तोतर्.
1 आकाश देवाचा गौरव जाहीर करते,
आिण अंतराळ त्याच्या हातचे कृत्य दाखिवते.
2 िदवस िदवसाशी बोलतो,
रातर् रातर्ीला ज्ञान पर्कट करते.
3 संभाषण नाही, बोललेले शब्दही नाही,
त्यांचा आवाजही ऐकू येत नाही.
4 तरी त्यांचे शब्द सवर् पृथ्वीभर जातात.
आिण त्यांचे बोलणे जगाच्या शेवटापयर्ंत जाते.
त्याने सुयार्साठी आकाशामध्ये मंडप उभारला आहे.
5 सयूर् नवर्या मुलासारखा आपल्या मांडवातनू बाहेर येतो.
आिण सामथ्यर्वान पुरुषापर्माणे तो आपली धाव धावण्यात

आनंद करतो.
6 सयूर् एक िक्षतीजापासनू उदय होतो,
आिण दुसर्या िक्षितजापयर्ंत आकाशात पार जातो.
त्याच्या उष्णतेपासनू कोणाचीही सुटका होत नाही.
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7 परमेश्वराचे िनयमशास्तर् पिरपणूर् आहे, ते जीवाला पुनर्जीिवत
करणारे आहे.

परमेश्वराचे िनयम िवश्वसनीय आहेत, ज्यांना अनुभव नाही
त्यांना शहाणपण देणारे आहे.

8परमेश्वराच्या सचूना खर्या आहेत. जे हृदयाला हषी र्त करतात.
परमेश्वराच्या कराराचे िनयम शुद्ध आहेत, ते डोळे पर्काशवनारे

आहेत.
9 परमेश्वराची भीती शुद्ध आहे, ती सवर्काळ िटकणारे आहे,
परमेश्वराचे िनयम खरे आहेत, आिण सवर् न्यायी आहेत.
10 ते सोन्यापेक्षा ही मौल्यवान आहेत. अती उ म सोन्यापेक्षाही

ते शुद्ध आहेत.
ते मधाच्या पोळ्यातनू गळणार्या, मधापेक्षाही गोड आहेत.
11 होय, त्याकडून तुझ्या सेवकाला चेतावनी िमळते.
ते पाळण्याने उ म पर्ितफळ िमळते.
12 आपल्या स्वत:च्या चुका कोण ओळखू शकतो? माझ्या गुप्त

दोषांची मला क्षमा कर.
13 तुझ्या सेवकाला जाणनूबुजनू केलेल्या पापापासनू राख;
ती माझ्यावर राज्य न गाजवोत.
तेव्हा मी पिरपणूर् होईल,
आिण माझ्या पुष्कळ अपराधांपासनू िनदो र्ष राहीन.
14माझ्या तोंडचे शब्द आिण माझ्या हृदयाचे िवचार तुझ्यासमोर

मान्य असोत.
परमेश्वरा, तू माझा खडक आहेस, मला तारणारा तचू आहेस.

20
मुख्य गायकासाठी, दािवदाचे स्तोतर्.

1 परमेश्वर तुला संकटात साहाय्य करो,
याकोबाच्या देवाचे नाव तुझे संरक्षण करो.
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2 देव त्याच्या पिवतर् स्थानातनू तुम्हास मदत पाठवो. तो तुम्हास
िसयोनातनू साहाय्य करो.

3 तो तुझ्या सवर् अपर्णांची आठवण ठेवो,
आिण तुझे होमापर्ण यज्ञ मान्य करो.
4 तो तुझ्या हृदयाच्या इच्छा मान्य करो,
आिण तुझ्या सवर् योजना पणूर् करो.
5 तेव्हा आम्ही तुझ्या तारणात हषर् करू.
आिण आमच्या देवाच्या नावात झें डे उभारू.
परमेश्वर तुझ्या सवर् िवनंत्या पणूर् करो.
6 परमेश्वर आपल्या अिभिषक्ताला तारतो, हे मी जाणले आहे.
त्याच्या तारण करणार्या उजव्या हाताच्या सामथ्यार्ने,
तो त्याच्या पिवतर् स्वगार्तनू त्यास उ र देईल.
7 काही त्यांच्या रथांवर भरंवसा ठेवतात, तर काही घोड ांवर,
परंतु आम्ही आमच्या परमेश्वर देवाला हाक मारू.
8 ते खाली आणले गेले आिण पडले,
परंतु आम्ही उठू आिण ताठ उभे राह!ू
9 हे परमेश्वरा तारण कर, आम्ही आरोळी करू त्या िदवशी राजा

आम्हांला उ र देवो.

21

मुख्य गायकासाठी, दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, तुझ्या सामथ्यार्त राजा हषर् करतो!

तू िदलेल्या तारणात तो िकती मोठ ा मानाने आनंद करतो!
2 त्याच्या हृदयाची इच्छा तू पणूर् केली आहेस.
आिण त्याच्या ओठांची िवनंती तू अमान्य केली नाही.
3 कारण तो तुजकडे मोठे आशीवार्द आणतो.
तू त्याच्या डोक्यावर शुद्ध सोन्याचा मुकुट चढवतो.
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4 त्याने तुझ्याकडे जीवनाची मागणी केली आिण तू त्यास न
संपणारे आयुष्य िदलेस.

5 तुझ्या िवजयामुळे त्याचे गौरव थोर आहे.
तू त्यास ऐश्वयर् व वैभव बहाल केलेस.
6 कारण तू त्यास सवर्काळचा आशीवार्द िदला आहे;
तू तुझ्या समक्षतेत त्यास हषार्ने आनंिदत करतोस.
7 कारण राजाचा परमेश्वरावर िवश्वास आहे,
परात्पराच्या परे्मदयेने तो कधीही ढळणार नाही.
8 तुझा हात तुझ्या सवर् शतर्ूला पकडणार.
तुझा उजवा हात जे तुझा हेवा करतात त्यांना पकडेल.
9 तुझ्या क्रोधसमयी तू त्यांना जळत्या भट्टीत जाळून

टाकशील.
परमेश्वर त्याच्या क्रोधसमयी त्यांचा नाश करणार,
आिण त्याचा अग्नी त्यांना खाऊन टाकणार.
10 तू त्यांच्या संतानांचा या पृथ्वीवरुन नाश करशील.
11 कारण, त्या लोकांनी तुझ्यािवरूद्ध वाईट योिजले,
त्यांनी अशी योजना आखली जी त्यांच्याने यशस्वी झाली नाही.
12 कारण तू त्यांना त्यांची पाठ दाखवावयास लावशील.
तू आपले धनुष्य त्यांच्यावर चालवण्यास सज्ज करशील.
13 परमेश्वरा तू आपल्या नावाने उंचावला जावो,
आम्ही गाऊ व तुझ्या सामथ्यार्ची स्तुती करू.

22
पर्मुख गायकासाठी अय्येलेथ हाश्शहर (म्हणजे पहाटेची
हिरणी) या रागावर बसवलेले दािवदाचे स्तोतर्.
1 माझ्या देवा, माझ्या देवा तू मला का सोडून गेलास?
मला तारायला आिण माझ्या वेदनांचा शब्द ऐकायला तू दरू का

आहेस?
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2 माझ्या देवा, मी तुला िदवसा हाक मारली परंतु तू उ र िदले
नाहीस,

आिण मी रातर्ीही गप्प बसलो नाही.
3 तरी तू पिवतर् आहेस,
जो इसर्ाएलाच्या स्तवनामध्ये वसतोस.
4 आमच्या पवूर्जांनी तुझ्यावर िवश्वास ठेवला. होय देवा,
त्यांनी तुझ्यावर िवश्वास ठेवला आिण तू त्यांना वाचवलेस.
5 देवा आमच्या पवूर्जांनी तुला मदतीसाठी आरोळी केली आिण

त्यांना तू सोडवले,
त्यांनी तुझ्यावर िवश्वास टाकला आिण त्यांची िनराशा झाली

नाही.
6 परंतू मी िकटक आहे, मी मनुष्य नाही,
जो मनुष्यांनी िनंिदलेला आिण लोकांनी ितरस्कार केलेला आहे.
7 सवर् माझ्याकडे बघणारे माझा उपहास करतात;
ते माझा अपमान करतात, ते त्यांचे डोके हलवतात.
8 ते म्हणतात “तो परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो,
तर परमेश्वर त्यास सोडवो.
त्याने त्यास वाचवावे, कारण तो त्याच्याठायी हषर् पावतो.”
9 परंतु मला उदरांतनू बाहेर काढणारा तुच आहेस,
मी माझ्या आईच्या स्तनांवर असता, तू मला तुझ्यावर िवश्वास

ठेवायला िशकवले.
10 मी गभार्तनूच तुझ्यावर सोपवनू िदलेला होतो.
माझ्या आईच्या उदरात असतानाच तू माझा देव आहेस.
11 माझ्यापासनू दरू नको राह,ू कारण संकट जवळच आहे.
आिण मला मदत करायला कोणीही नाही.
12 खुप बैलांनी मला वेढले आहे,
बाशानाच्या बळकट बैलांनी मला वेढले आहे.
13 जसा िसंह आपले तोंड त्याच्या भक्षयास फाडण्यास उघडतो,
तसे त्यांनी आपले तोंड माझ्या िवरूद्ध उघडले आहे.
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14 मी पाण्यासारखा ओतला जात आहे,
आिण माझी सवर् हाडे िनखळली आहेत.
माझे हृदय मेणासारखे झाले आहे.
जे माझ्या आतल्या आत िवरघळले आहे.
15 फुटलेल्या खापरापर्माणे माझी शक्ती सुकून गेली आहे.
माझी जीभ टाळूला िचकटली आहे.
तू मला “मृत्यचू्या धुळीत” ठेवले आहे.
16 “कुतर्ी” मला वेढून आहेत,
मला दुष्टांच्या घोळक्यांनी घेरले आहे.
त्यांनी माझ्या हातापायाला छेदले आहे.
17 मी माझी सवर् हाडे मोजू शकतो.
ते माझ्याकडे टक लावनू बघतात.
18 त्यांनी माझे कपडे त्यांच्यात वाटून घेतली आहेत,
आिण माझ्या कपड ांसाठी ते िचठ् या टाकतात.
19 परमेश्वरा, मला सोडून जाऊ नकोस तुच माझी शक्ती हो,

लवकर ये आिण मला मदत कर.
20 परमेश्वरा माझे आयुष्य तलवारीपासनू वाचव,
माझे मौल्यवान आयुष्य त्या कु यांच्या पंज्यापासनू वाचव.
21 िसंहाच्या जबड ापासनू माझे रक्षण कर.
जंगली बैलाच्या िशंगापासनू माझे रक्षण कर.
22 परमेश्वरा, मी माझ्या भावांना तुझे नाव सांगेन.
सभेत मी तुझे गुणगान गाईन.
23 जे लोक परमेश्वराचे भय धरतात, ते तुम्ही त्याची स्तुती करा!
याकोबाच्या सवर् वंशजांनो, त्यास मान द्या!
इसर्ाएलाच्या वंशजांनो, परमेश्वराची भीती बाळगा आिण

त्याचा आदर करा.
24 कारण परमेश्वराने संकटात सापडलेल्यांच्या दु:खाला तुच्छ

मानले नाही आिण िकळस केला नाही.
आिण त्यांनी आपले मुख त्यांच्यापासनू लपवले नाही.
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जेव्हा िपडीतांनी त्यास आरोळी केली, त्याने ऐकले.
25 परमेश्वरा, मोठ ा सभेत मी तुझी स्तुती करीन.
तुझे भय धरणार्यांपुढे मी आपले नवस फेडीन.
26 गरीब लोक खातील आिण समाधानी राहतील.
जे लोक परमेश्वरास शोधत आहेत, ते त्याची स्तुती करतील.
तुझे हृदय सवर्काळ िजवंत राहो.
27 सवर् पृथ्वीवरील लोक त्याची आठवण करतील आिण

परमेश्वराकडे परत येतील.
सवर् राष्ट्रातील कुटंूब तुला नमन करतील.
28 कारण राज्य परमेश्वरचे आहे,
तो जगावर अिधकार करणारा आहे.
29 पृथ्वीवरील सवर् समृद्ध लोक भोजन आिण स्तुती करतील.
जे आपला जीव वाचवू शकत नाही, जे सवर् धुळीस लागले आहेत,
ते त्यास नमन करतील.
30 येणारी िपढी त्याची सेवा करणार.
ते त्यांच्या पुढच्या िपढीला पर्भबूद्दल सांगतील.
31 ते येतील आिण जे जन्मतील त्यांना ते त्याचे न्यायीपण पर्गट

करतील, ते म्हणतील त्यानेच हे केले आहे.

23
दािवदाचे स्तोतर्.
1परमेश्वर माझा में ढपाळ आहे*,मला कशाचीही उणीव भासणार

नाही.
2 तो मला िहरव्या कुरणात बसवतो, तो मला संथ पाण्याजवळ

नेतो.
3 तो माझा जीव ताजा-तवाना करतो,
तो आपल्या नावाकिरता मला योग्य मागार्त चालवतो.
4 मी जरी अंधकाराने भरलेल्या दरीत चालत असलो तरी,
* 23:1 -रोही
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मला कसल्याही संकटाचे भय वाटणार नाही,
कारण तू माझ्याबरोबर आहेस, तुझी आकडी आिण काठी माझे

सांत्वन करतात.
5 तू माझ्या शतरं्ूच्या समक्षतेत मज पुढे मेज तयार करतोस,
तू माझ्या डोक्याला तेलाने अिभिषक्त केले आहे.
माझा प्याला भरुन वाहत आहे.
6 खिचत माझ्या आयुष्याचे सवर् िदवस िहत आिण परे्मदया

माझ्या मागे चालतील,
आिण परमेश्वराच्या घरात मी अनंतकाळ राहीन.

24
दािवदाचे स्तोतर्.
1 भमूी आिण ितच्यावरील पिरपणूर्ता परमेश्वराची आहे.
जग आिण त्यातील सवर् राहणारे परमेश्वराचे आहेत.
2 कारण त्याने समुदर्ावर ितचा पाया घातला,
आिण जलांवर त्याने ती स्थापली.
3 परमेश्वराच्या *डोंगरावर कोण चढेल?
परमेश्वराच्या पिवतर् मंिदरात कोण उभा राह†ू शकतो?
4 ज्याचे हात िनमर्ळ आहेत, ज्यांचे हृदय शुद्ध आहे,
ज्याने आपला जीव खोटेपणाकडे उंचावला नाही,
आिण ज्याने दुष्टपणाने शपथ वािहली नाही.
5 तो परमेश्वराकडून आशीवार्द पर्ाप्त करेल,
आिण त्यालाच त्याच्या तारणार्या देवापासनू न्यायीपण िमळेल.
6 िहच िपढी त्यास शोधणारी आहे,
जी याकोबाच्या देवाचे मुख शोधते.
7 अहो! वेशीनंो, आपले मस्तक उंच करा.
पुवर्कालीन द्वारांनो, उंच व्हा,

* 24:3 † 24:3



24:8 xxxiii स्तोतर्संिहता 25:7

म्हणजे गौरवशाली राजा आत येईल.
8 गौरवशाली राजा कोण आहे?
तोच परमेश्वर, सामथ्यर्शाली आिण थोर आहे.
9 वेशीनंो, तुमची मस्तके उंच करा.
सवर्काळच्या दरवाजांनो, तुम्ही उंच व्हा,
म्हणजे गौरवशाली राजा आत येईल.
10 तो गौरवशाली राजा कोण आहे?
सेनाधीश परमेश्वरच तो राजा आहे,
तोच तो गौरवशाली राजा आहे.

25
,

दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, मी आपला जीव तुझ्याकडे उंचावतो.
2 माझ्या देवा, तुझ्यात माझा िवश्वास आहे.
मला िनराश होऊ देऊ नको,
माझे शतर्ू माझ्यावर हषर् न करोत.
3 तुझ्या िवश्वासणार्याची कधी िनराशा होत नाही.
परंतु जे कारण नसताना िवश्वासघात करतात, ते लाजवले

जातील.
4 हे परमेश्वरा तुझे मागर् मला कळव,
मला तुझे मागर् िशकव.
5 तू आपल्या सत्यात मला मागर् दाखव आिण मला िशकव.
कारण तू माझा तारणारा देव आहेस
मी रोज तुझी वाट पाहतो.
6 हे परमेश्वरा, तुझ्या दयाळू कृत्यांची आिण परे्मदयेची आठवण

कर.
7 हे परमेश्वरा, माझे तरुणपणाचे पाप आिण माझा बंडखोरपणा

आठवू नको.
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तू आपल्या परे्मदयेला अनुसरून आपल्या चांगुलपणामुळे
माझी आठवण कर.

8 परमेश्वर चांगला आिण पर्ामािणक आहे.
यास्तव तो पाप्यांस मागर् िशकवतो.
9 तो नमर् जणांस न्यायाने मागर्दशर्न करतो.
आिण दीनांना आपला मागर् िशकवीतो.
10 जे त्याचे करार आिण वचने पाळतात त्यांच्यासाठी परमेश्वराचे

मागर् परे्मदया व िवश्वासयोग्य आहेत.
11 परमेश्वरा, तुझ्या नामास्तव,
माझ्या अपराधांची क्षमा कर, कारण ते खपू आहेत.
12 परमेश्वराचे भय धरतो असा मनुष्य कोण आहे?
पर्भू त्यास सचूना देईल, की त्याने कोणते मागर् िनवडावे.
13 त्याचे जीवन चांगुलपणात जाईल,
आिण त्याची संतान भमूीचे वतन पावतील.
14 परमेश्वराचे सत्य त्याचे अनुकरण करणार्यांबरोबर असते.
आिण तो त्याचे करार कळवतो.
15 मी नेहमी परमेश्वराकडे आपली दृष्टी लावतो.
कारण तो माझे पाय जाळ्यातनू मुक्त करतो.
16 परमेश्वरा माझ्याकडे िफर आिण माझ्यावर दया कर.
कारण मी एकटा आिण पीडलेला आहे.
17 माझ्या हृदयाचा तर्ास वाढला आहे,
संकटातनू मला तू काढ.
18 परमेश्वरा, माझे दु:ख आिण कष्ट बघ,
माझ्या सवर् पापांची क्षमा कर.
19 माझ्या सवर् शतरं्ूकडे पाहा, कारण ते पुष्कळ आहेत.
ते माझा कठोरपणे ितरस्कार करतात.
20 देवा, माझे रक्षण कर आिण मला वाचव.
माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे, तेव्हा माझी िनराशा करू नकोस.
21 तुझा पर्ामािणकपणा आिण सरळपणा माझे रक्षण करोत.
कारण माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे.
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22 देवा, इसर्ाएलाच्या लोकांस त्यांच्या सवर् तर्ासांपासनू सोडव.

26
दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, माझा न्याय कर. कारण मी पर्ामािणकपणाने

चाललो आहे.
मी परमेश्वरावर न डगमगता िवश्वास ठेवला आहे.
2 हे परमेश्वरा, मला पारख आिण माझे पिरक्षण कर.
माझ्ये हृदय आिण आतील मन िनरखनू पाहा.
3 कारण तुझी परे्मदया सदैव माझ्या डोळ्यांपुढे आहे,
आिण मी तुझ्या सत्यात चाललो आहे.
4 कपटी लोकांबरोबर मी सहयोगी झालो नाही,
िकंवा मी अपर्ामािणक लोकांत िमसळलो नाही.
5 मी त्या दुष्टांच्या सभेचा ितरस्कार करतो.
आिण मी दुष्टांसोबत राहत नाही.
6 मी आपले हात िनदो र्षतेने धुईन,
आिण परमेश्वरा मी तुझ्या वेदीकडे वळीन.
7 अशासाठी की, मी तुझी स्तुती मोठ ाने करावी
आिण तू केलेल्या आश्चयार्ची कृत्ये सांगावी.
8 परमेश्वरा, तुझे राहण्याचे घर आिण
तुझे गौरव िजथे असते, ते घर मला आवडते.
9 पाप्यांसोबत िकंवा रक्तपात करणार्यांसोबत माझा पर्ाण

काढून घेऊ नकोस.
10 त्यांच्या हातात कट आहे,
आिण त्यांचा उजवा हात लाच घेण्याने भरला आहे.
11 पण मी तर पर्ामािणकपणाने वागेन,
माझ्यावर दया कर आिण मला तार.
12 माझा पाय सपाट िठकाणी उभा आहे,
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सभेमध्ये मी परमेश्वराची स्तुती करीन.

27
दािवदाचे स्तोतर्.
1 परमेश्वर माझा पर्काश आिण माझा तारणारा आहे.
मी कोणाचे भय बाळग?ू
परमेश्वरच माझ्या जीवाचा आशर्य आहे,
मी कोणाची भीती बाळग?ू
2 जेव्हा दुष्ट माझे मांस खायला जवळ आले,
तेव्हा माझे शतर्ू आिण माझे िवरोधक अडखळून खाली पडले.
3 जरी सैन्याने माझ्यािवरोधात तळ िदला,
माझे हृदय भयभीत होणार नाही.
जरी माझ्यािवरूद्ध युध्द उठले,
तरी सुद्धा मी िनधार्स्त राहीन.
4 मी परमेश्वरास एक गोष्ट मािगतली, तीच मी शोधीन,
परमेश्वराची संुदरता पाहण्यास व त्याच्या मंिदरात
ध्यान करण्यास मी माझ्या आयुष्याचे सवर् िदवस घालवेन,
परमेश्वराच्या घरात मी वस्ती करीन.
5 कारण माझ्या संकट समयी तो माझे लपण्याचे िठकाण आहे;
तो मला त्याच्या तंबतू लपवेल,
तो मला खडकावर उंच करील.
6 तेव्हा माझ्या सभोवती असणार्या शतर्ू समोर माझे मस्तक

उंचावले जाईल,
आिण त्याच्या मंडपात मी सदैव आनंदाचा यज्ञ अपर्ण करणार,
मी गाईन, होय! परमेश्वरास मी स्तुती गाईन.
7 परमेश्वरा, मी तुला आरोळी करेन तेव्हा माझा आवाज ऐक!
माझ्यावर दया कर आिण मला उ र दे.
8 माझे हृदय तुझ्या िवषयी म्हणाले,
त्याचे मुख शोध, हे परमेश्वरा, मी तुझे मुख शोधीन.
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9 तू आपले मुख माझ्यापासनू लपवू नकोस;
तुझ्या सेवकाला रागात फटकारू नकोस!
तू माझा सहाय्यकतार् होत आला आहेस;
माझ्या तारण करणार्या देवा, मला सोडू िकंवा त्यागू नकोस.
10 जरी माझ्या आईवडीलांनी मला सोडून िदले तरी,
परमेश्वर मला उचलनू घेईल.
11 परमेश्वरा, तू मला तुझे मागर् िशकव.
माझ्या वैर्यामुळे,
मला सपाट मागार्वर चालव.
12 माझा जीव शतर्ूस देऊ नको,
कारण खोटे साक्षी माझ्यािवरूद्ध उठले आहेत,
आिण ते िहंसक श्वास टाकतात.
13जीवंताच्या भमूीत, जर परमेश्वराचा चांगुलपणा पाहायला मी

िवश्वास केला नसता,
तर मी कधीच माझी आशा सोडून िदली असती.
14 परमेश्वराची वाट पाहा;
मजबतू हो आिण तुझे हृदय धैयर्वान असो.
परमेश्वराची वाट पाहा.

28

दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, माझ्या खडका, मी तुलाच आरोळी करतो. मला

दुलर्िक्षत करू नको.
जर तू मला उ र िदले नाहीस तर जे थडग्यात जातात त्यांसारखा

मी होईन.
2 जेव्हा मी तुला मदतीसाठी हाक मारतो,
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जेव्हा मी आपले हात तुझ्या पिवतर् िठकाणाकडे उंचावतो, तेव्हा
माझी िवनवणी ऐक.

3 जे अन्याय करतात त्या दुष्टांबरोबर मला फरफटू नकोस.
जे त्यांच्या शेजार्यांसोबत शांतीने बोलतात, परंतु त्यांच्या

हृदयात मातर् वाईट असते.
4 त्यांच्या कृतीपर्माणे आिण त्यांच्या दुष्टकृत्यांच्या पर्माणे

त्यांची परत फेड कर.
5 कारण त्यांना परमेश्वराचे मागर् िकंवा त्याच्या हातची कृत्ये

समजत नाहीत.
तो त्यांना मोडेल आिण पुन्हा बांधणार नाही.
6 परमेश्वराची स्तुती असो,
कारण त्याने माझ्या िवनवणीचा आवाज ऐकला.
7 परमेश्वर माझे सामथ्यर् आिण माझी ढाल आहे.
माझे हृदय त्याच्यावर िवश्वास ठेवते आिण मला मदत करण्यात

आली आहे.
यास्तव माझे हृदय मोठा हषर् करते.
आिण मी त्याची स्तुती गीत गाऊन करीन.
8 परमेश्वर त्याच्या लोकांसाठी बल असा आहे,
आिण तो त्याच्या अिभिषक्ताला तारणाचा आशर्य आहे.
9 तुझ्या लोकांस वाचव आिण तुझ्या वतनाला आशीवार्द दे.
त्यांचा में ढपाळ हो आिण त्यांना सवर्काळ वाट दाखव व त्यांना

सदैव क्षमा कर, त्यांना उचलनू घे.

29
दािवदाचे स्तोतर्.
1 स्वगर्दतूहो, परमेश्वरास गौरव
आिण सामथ्यर् आहे असे कबलू करा.
2 परमेश्वरास त्याच्या वैभवी नावाचे शरे्य द्या;
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पािव याने युक्त होऊन परमेश्वराची आराधना करा.
3 परमेश्वराचा आवाज जलांवरून ऐकण्यात आला,
गौरवशाली देव गजर्त आहे,
परमेश्वर पुष्कळ जलांवर गजर्त आहे.
4 परमेश्वराचा आवाज सामथर्शाली आहे,
परमेश्वराचा आवाज चमत्कारीक आहे.
5 परमेश्वराची वाणी देवदार वृक्षाला तोडते,
परमेश्वर लबानोनाच्या देवदार वृक्षाचे तुकडे करतो.
6 तो लबानोनला वासरापर्माणे आिण
िसयो र्नला तरुण बैलापर्माणे बागडायला लावतो.
7 परमेश्वराची वाणी अग्नी ज्वालासह हल्ला करते.
8 परमेश्वराची वाणी वाळवंटाला कंिपत करते
कादेशचे वाळवंट परमेश्वराच्या वाणीने हादरते.
9 परमेश्वराची वाणी हरणाला पर्सवयास लावते
आिण अरण्य पणर्हीन करते.
पण त्याच्या मंिदरात सवर् “मिहमा!” गातात
10 महापुरावर परमेश्वर राजा बसला आहे,
आिण परमेश्वरच सवर्काळचा राजा म्हणनू बसला आहे.
11 परमेश्वर त्याच्या लोकांना सामथ्यर् देतो,
परमेश्वर त्याच्या लोकांना शांतीने आशीवार्िदत करतो.

30

स्तोतर्; मंिदराच्या पर्ितस्थापनेच्या वेळचे गाणे. दािवदाचे
स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा, मी तुला उंच करीन, कारण तू मला उठून उभे केले

आहेस आिण माझ्या शतरं्ूना माझ्यावर हषर् करू िदला
नाहीस.
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2 हे परमेश्वरा, मी तुला मदतीस हाक मारली आिण तू मला बरे
केले.

3 हे परमेश्वरा तू माझ्या जीवाला मृतलोकांतनू वर काढून
आणलेस. मी खाचेत उतरू नये, म्हणनू तू मला िजवंत
राखले आहे.

4 जे तुम्ही िवश्वासयोग्य आहा, ते तुम्ही परमेश्वरास स्तुती गा.
त्याची पिवतर्ता स्मरून त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या.

5 कारण त्याचा राग काही क्षणाचा आहे, परंतु त्याचा अनुगर्ह
आयुष्यभर आहे.

रडने कदाचीत रातर्भर असेल, परंतु सकाळी हषर् होईलच.
6 मी आत्मिवश्वासात म्हणालो, मी कधीही ढळणार नाही.
7 होय, परमेश्वरा तुझ्या अनुगर्हाने मला बळकट पवर्तासारखे

स्थापले आहे. परंतु जेव्हा तू आपले मुख लपवतोस तेव्हा
मी भयभीत होतो.

8 परमेश्वरा, मी तुझ्याकडे आरोळी केली आिण माझ्या पर्भू
कडून अनुगर्ह मािगतला.

9 मी मरण पावल्यावर खाली थडग्यात गेलो तर काय लाभ?
माती तुझी स्तुती करणार काय? ती तुझी िवश्वासयोग्यता

सांगेल काय?
10 हे परमेश्वरा,ऐक आिण माझ्यावर दया कर. हे परमेश्वरा,मला

मदत करणारा हो.
11 तू माझे शोक करणे, नाचण्यात पालटवला आहे. तू माझे

गोणताट काढून मला हषार्चे वसर् नेसवले आहेत.
12 म्हणनू माझे हृदय तुझी स्तुती गाईल आिण शांत राहणार

नाही. हे परमेश्वरा,माझ्या देवा मी तुझी सवर्काळ स्तुती
करीन.

31
मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्.
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1 हे परमेश्वरा, तुझ्यामध्ये मी आशर्य धिरला आहे,
कधीच माझी िनराशा होऊ देऊ नकोस.
तुझ्या न्यायात मला वाचव.
2 माझे ऐक, त्वरीत मला वाचव,
माझ्या आशर्याचा खडक हो.
माझा तारणारा बळकट दुगर् असा हो.
3 कारण तू माझा खडक आिण माझा दुगर् आहेस,
तर तुझ्या नामास्तव मला मागर्दशर्न कर आिण मला चालव.
4 त्यांनी गुप्तपणे रचलेल्या सापळ्यातनू तू मला उपटून बाहेर

काढ.
कारण तू माझा आशर्य आहे.
5 मी आपला आत्मा तुझ्या हाती सोपवनू देतो,
हे परमेश्वरा, सत्याच्या देवा, तू मला खंडून घेतले आहे.
6 जे िनरुपयोगी मतूी र्चंी सेवा करतात, त्यांचा मी ितरस्कार करतो.
परंतु मी परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतो.
7 तुझ्या परे्मदयेमध्ये मी आनंद आिण हषर् करीन,
कारण तू माझे दु:ख पािहले आहेस.
8 तू मला माझ्या शतरं्ूच्या हाती सोपवनू िदले नाहीस.
तू माझा पाय खुल्या िवस्तीणर् जागेत िस्थर केला आहे.
9 परमेश्वरा, माझ्यावर दया कर, कारण मी दु:खात आहे.
माझे डोळे, माझा जीव, माझ्या देहासह क्षीण झाला आहे.
10 कारण माझे आयुष्य दु:खात
आिण कण्हण्यात माझी वष गेली आहेत.
माझ्या पापांमुळे माझी शक्ती क्षीण झाली आहेत,
आिण माझी हाडे िझजली आहेत.
11 माझ्या शतरं्ूमुळे लोक माझा ितरस्कार करतात
माझ्या शेजार्यास माझी पिरिस्थती भयावह आहे,
आिण जे मला ओखळतात त्यांना मी भय असा झालो आहे.
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12 मृत पावलेल्या मनुष्यासारखा मी झालो आहे, ज्याची कोणी
आठवण करत नाही.

मी फुटलेल्या भांड ासारखा झालो आहे.
13 कारण पुष्कळांनी केलीली िनंदा मी ऐकली आहे,
पर्त्येक बाजनूी भयावह बातमी आहे,
ते माझ्यािवरुध्द कट करत आहेत.
14 परंतु परमेश्वरा माझा तुझ्यावर िवश्वास आहे.
तचू माझा देव आहेस, असे मी म्हणतो.
15 माझे वेळ तुझ्या हातात आहे.
मला माझ्या शतरं्ूच्या आिण जे माझा पाठलाग करतात त्यांच्या

हातातनू सोडव.
16 तुझ्या सेवकावर तुझ्या मुखाचा पर्काश चमकू दे.
तुझ्या परे्मदयेत मला तार.
17 परमेश्वरा, मला िनराश होऊ देऊ नकोस, कारण मी तुला हाक

मारतो,
दुष्ट िनराश केला जावो, मृतलोकांत तो िनःशब्द होवो.
18 खोटे बोलणारे ओठ शांत केले जावोत,
जसे ते िनतीमानांच्यािवरूद्ध असत्य आिण ितरस्काराने उद्धटपणे

बोलतात.
19 जे तुझा आदर बाळगतात त्यांच्यासाठी तू आपला थोर

चांगलूपणा जपनू ठेवला आहे,
जे तुझ्यामध्ये आशर्य घेतात त्यांच्याकिरता तू सवर् मानवजाती

समोर घडवनू आणतोस.
20 त्यांना आपल्या उपिस्थतीच्या आशर्यात तू मनुष्याच्या

कटापासनू लपवशील.
िहंसक जीभेपासनू तू त्यांना मंडपात लपवशील.
21 परमेश्वर धन्यवािदत असो!
कारण त्याने बळकट नगरात आपली आश्चयर्कारक परे्मदया

दाखवली आहे.
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22 मी घाईत म्हणालो,
मी तुझ्या नजरेसमोरून छेदनू टाकलो आहे,
तरी तू माझी मदतीची िवनंती ऐकली,
जेव्हा मी तुझ्याकडे आरोळी केली.
23 अहो सवर् परमेश्वराच्या मागे चालणार्यांनो, त्याच्यावर

पर्ीती करा.
कारण परमेश्वर िवश्वासू लोकांचे रक्षण करतो.
परंतु तो गिवर्ष्ठ ांची परत फेड करतो.
24 जे तुम्ही परमेश्वरावर िवश्वास करता,
बलवान व धैयर्वान व्हा.

32
दािवदाचे स्तोतर्; मासकील (िशक्षण)
1 ज्याच्या अपराधांना क्षमा केली गेली आहे, ज्याचे अपराध

झाकले गेले आहेत
ते आशीवार्िदत आहेस.
2 परमेश्वर ज्याच्या ठायी काही अपराध गणत नाही, आिण

ज्याच्या आत्म्यात कपट नाही तो सुखी आहे.
3 मी गप्प रािहलो, तेव्हा पणूर् िदवस माझ्या,
ओरडण्याने माझी हाडे जजर्र झाली.
4 कारण रातरं्िदवस तुझा हात माझ्यावर भारी होता.
उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे माझी शक्ती सुकून गेली आहे.
5 तेव्हा मी परमेश्वरासमोर माझे अपराध कबलू केले,
आिण मी माझा अपराध लपवला नाही,
मी म्हणालो, परमेश्वरासमोर मी आपले पाप कबलू करीन,
आिण तू मला माझ्या सवर् अपराधांबद्दल क्षमा केलीस.
6 याच कारणास्तव पर्त्येक देवभक्त तू पावशील तेव्हा तुझी

पर्ाथर्ना करो.
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संकटे जेव्हा महापुरासारखी येतात तेव्हा ती तुझ्या भक्तांपयर्ंत
नक्कीच जाणार नाहीत.

7 तू माझे लपण्याचे िठकाण आहेस. तू मला संकटांपासनू
वाचवशील,

िवजयाच्या गीताने तू मला वेढशील. (सेला)
8 परमेश्वर म्हणतो, “मी तुला बोध करीन आिण ज्या मागार्त, तू

चालावे तो मी तुला िशकवीन.
तुझ्यावर माझी नजर ठेवनू मी तुला बोध करीन.
9 म्हणनू घोड ासारखा व गाढवासारखा मखूर् होऊ नकोस, ज्यांना

काही समजत नाही.
त्यांना आवरण्यासाठी लगाम व बागदोर असलाच पािहजे.

नाहीतर ते तुमच्या जवळ येणार नाहीत.”
10 वाईट लोकांस खपू दु:ख भोगावे लागेल,
परंतु जे परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात त्यांच्या भोवती देवाच्या

खर्या परे्माचे कडे आहे.
11 अहो न्यायी जनहो, परमेश्वराच्या ठायी आनंद व हषर् करा.
अहो सरळ जनहो हषार्ने तुम्ही जल्लोष करा.

33
1 न्यायी जनहो! परमेश्वरामध्ये आनंद करा,
न्यायी लोकांनो त्याची स्तुती करा.
2 वीणा वाजवनू परमेश्वरास धन्यवाद द्या;
दहा तारांच्या वाद्यावर त्याचे गुणगान गा.
3 त्याच्यासाठी नवे गीत गा;
मोठा आवाज करून कौशल्याने वादे्य वाजवा.
4 कारण परमेश्वरचे वचन सरळ आहे,
आिण तो जे करतो ते पर्ामािणकपणाने करतो.
5 देवाला चांगलुपणा आिण न्यायीपण िपर्य आहे,
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परमेश्वराच्या परे्मदयेने पृथ्वी भरलेली आहे.
6 परमेश्वराच्या शब्दाकडून आकाशे िनमार्ण झाली
आिण त्याच्या मुखातील श्वासाने सवर् तारे िनमार्ण झाले आहेत.
7 तो समुदर्ातील पाणी ढीगासारखे एकतर् करतो,
तो समुदर् कोठारामध्ये ठेवतो.
8 सवर् पृथ्वी परमेश्वराचे भय बाळगो,
जगात राहणारा पर्त्येक त्याच्या भीतीत उभा राहो.
9 कारण तो बोलला आिण ते झाले,
त्याने आज्ञा केली आिण ते आपल्या िठकाणी िस्थर झाले.
10 राष्ट्रांचा उपदेश परमेश्वर मोडतो,
तो लोकांच्या योजनांवर अिधकार करतो.
11 परंतु परमेश्वराच्या योजना सवर्काळ राहतात,
त्याच्या हृदयातील योजना िपढ ानिपढ ा िस्थर राहतात.
12परमेश्वर ज्या राष्ट्राचा देव आहे ते राष्ट्र आशीवार्िदत आहे.
ज्यांना त्याने आपल्या वतनाचे होण्यास िनवडले आहे ते सुखी

आहेत.
13 परमेश्वर स्वगार्तनू खाली पाहतो,
तो सवर् लोकांस पाहातो.
14 तो आपल्या राहण्याच्या िठकाणाहनू
पृथ्वीवर राहणार्या सवर् लोकांकडे पाहतो.
15 ज्याने सवार्चंी हृदये घडवली तो
त्या सवार्चंी कृत्ये पारखतो, तोच तो आहे.
16 पुष्कळ सैन्य असल्याने राजा तारला जात नाही.
वीर योद्धा त्याच्या सामथ्यार्ने वाचतो असे नाही.
17 घोडा िवजयासाठी व्यथर् आहे.
त्याच्या पुष्कळ बळाने तो कोणाला वाचवू शकत नाही.
18 पाहा! परमेश्वराची दृष्टी त्याचे भय बाळगणार्यांवर आहे.
जे त्याच्या परे्मदयेची आशा धरतात,
19 त्यांना मरणापासनू,
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आिण दुष्काळापासनू वाचवायला त्याची दृष्टी त्यांच्यावर आहे.
20 आम्ही परमेश्वराची वाट पाह,ू
तो आमचे साहाय्य आिण आमची ढाल आहे.
21 त्याच्यामध्ये आमचे हृदय हषर् पावते,
कारण आम्ही त्याच्या पिवतर्तेत िवश्वास ठेवतो.
22 परमेश्वरा, आम्ही तुझी आशा धरली आहे
त्यापर्माणे तुझी परे्मदया आम्हाबरोबर असू दे.

34

दािवदाचे स्तोतर्; त्याने अबीमलेखापुढे आपली चयार्
बदलल्यावर त्यास त्याने हाकलनू लावले, आिण तो तेथनू
िनघनू गेला तेव्हाचे त्याचे गीत.
1 मी सवर् समयी परमेश्वरास स्तुती देईन.
माझ्या मुखात नेहमी त्याची स्तुती असेल.
2 मी परमेश्वराची स्तुती करणार,
िवनमर् ऐकतील आिण आनंद करतील.
3 तुम्ही माझ्याबरोबर परमेश्वरास स्तुती द्या.
आपण एकतर् त्याच्या नावाला उंचावू या.
4मी परमेश्वराकडे मदतीसाठी गेलो आिण त्याने मला उ र िदले.
आिण त्याने मला माझ्या सवर् भयांवर िवजय िदला.
5 जे त्याच्याकडे पाहतील ते चकाकतील,
आिण त्यांची मुखे कधीच लज्जीत होणार नाहीत.
6या पीडलेल्या मनुष्याने आरोळी केली, आिण परमेश्वराने त्याचे

ऐकले
आिण त्यास त्याच्या सवर् संकटातनू सोडवले.
7 परमेश्वराचे भय धरणार्याभोवती तो छावणी करतो.
आिण त्यास वाचवतो.
8 परमेश्वर िकती चांगला आहे, ह्याचा अनुभव घेऊन पाहा.
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धन्य तो पुरुष जो त्याच्याठायी आशर्य घेतो.
9 जे तुम्ही त्याचे िनवडलेले आहा, ते तुम्ही परमेश्वराचे भय धरा.
त्याचे भय धरणार्यांस कशाचीच कमतरता भासत नाही.
10 तरुण िसंहाना देखील उणे पडते आिण ते भुकेले होतात,
परंतु जे परमेश्वरास शोधतात त्यांना कोणत्याही चांगल्या

गोष्टीचंी उणीव पडणार नाही.
11 मुलांनो माझे ऐका
आिण मी तुम्हास परमेश्वराचे भय कसे धरावे हे िशकवीन.
12 सुख पाहण्यासाठी आयुष्याची इच्छा धरतो आिण िदवसाची

आवड धरतो तो मनुष्य कोण आहे?
13 तर वाईट बोलण्यापासनू आवर,
आिण तुझे ओठ खोटे बोलण्यापासनू आवर.
14 वाईट कृत्ये करणे सोडून दे आिण चांगली कृत्ये कर.
शांतीचा शोध कर आिण ितच्यामागे लाग.
15 परमेश्वराची दृष्टी िनतीमानांवर आहे,
त्याचे कान त्याच्या आरोळीकडे असतात.
16 परंतु परमेश्वर वाईट कृत्ये करणार्यािवरुध्द आहे.
तो त्यांची आठवण पृथ्वीतनू नाश करतो.
17 िनतीमान आरोळी करतो आिण परमेश्वर ते ऐकतो,
आिण तो तुम्हास तुमच्या सवर् संकटातनू वाचवेल.
18 जे हृदयाने तुटलेले आहेत, त्यांच्याजवळ परमेश्वर आहे.
आिण तो िखन्न झालेल्या आत्म्यास तारतो.
19 िनतीमानाचे कष्ट पुष्कळ आहेत,
परंतू परमेश्वर त्या सवार्ंवर त्यांना िवजय िमळवनू देईल.
20 परमेश्वर त्याच्या सवर् हाडाचे रक्षण करेल.
त्यांतले एकही हाड तो मोडू देणार नाही.
21 परंतु दुष्टाई दुष्टाला मारुन टाकील,
जो िनतीमानाचा दे्वष करतो तो दोषी ठरवला जाईल.
22 परमेश्वर त्याच्या सेवकाच्या आत्म्यांना तारेल.
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त्याच्यात आशर्य घेणारा कोणीही दोषी ठरवला जाणार नाही.

35
दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे परमेश्वरा जे माझ्याशी िवरोध करतात त्यांच्याशी तू िवरोध

कर.
जे माझ्यािवरूद्ध लढतात त्यांच्यािवरुद्ध तू लढ.
2 तुझी मोठी आिण छोटी ढाल घे,
उठून मला मदत कर.
3 जे माझ्या पाठीस लागतात त्यांच्यािवरुद्ध आपला भाला आिण

कुर्हाड वापर.
माझ्या जीवास असे म्हण, मी तुझा तारणारा आहे.
4 जे माझ्या जीवाच्या शोधात आहेत, ते लाजवले जावो आिण

अपर्ितष्ठीत होवोत.
जे माझे वाईट योिजतात ते मागे िफरले जावोत व गोंधळले

जावोत.
5 ते वार्याने उडून जाणार्या भशूासारखे होवोत
आिण परमेश्वराचा दतू त्यांना पळवनू लावो.
6 त्यांचा मागर् अंधारमय आिण िनसरडा होऊ दे.
परमेश्वराचा दतू त्यांचा पाठलाग करो.
7 िवनाकारण त्यांनी माझ्यासाठी आपले जाळे पसरवले आहे.
िवनाकारण त्यांनी माझ्यासाठी खाच खणली आहे.
8 त्यांच्यावर नाश अकस्मात येऊन गाठो,
त्यांना त्यांच्याच जाळ्यात अडकू दे.
त्यांच्याच नाशात ते पडोत.
9 परंतु मी परमेश्वराच्या ठायी आनंदी असेन,
आिण त्याच्या तारणात मी हषर् करीन.
10 माझ्या सवर् शक्तीने मी म्हणेन, हे परमेश्वरा, तुझ्यासारखा

कोण आहे?
जो तू सामथ्यर्वान लोकांपासनू गरीबांना वाचवतोस.
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आिण गरीबांना आिण गरजवंताना त्याच्या लुटणार्यांपासनू
सोडवतो.

11 अिनतीमान साक्षी उठल्या आहेत;
ते माझ्यावर खोटा आरोप लावतात.
12 माझ्या चांगल्या बद्दल ते मला वाईट परत फेड करतात.
मी दु:खी आहे.
13 परंतू जेव्हा ते आजारी पडले मी तर गोणताट परीधान केले,
मी त्यांच्या करता उपवास केला,
मी पर्ाथर्ना केली पण त्यांचे उ म िमळाले नाही.
14 मी त्याच्याकिरता शोक केला जणू काय तो माझा भाऊ आहे.
मी खाली लवनू िवलाप केला जशी ती माझी आई आहे.
15 परंतु मी अडखळलो असता, त्यांनी एकतर् येऊन हषर् केला.
मला मािहत नसता ते माझ्यािवरूद्ध एकतर् जमले.
16 आदर न बाळगता त्यांनी माझी थट्ट केली.
त्यांनी आपले दातओठ माझ्यावर खाल्ले.
17 परमेश्वरा, तू िकती वेळ नुसता बघत राहाणार आहेस?
माझा जीव नाश करणार्या हल्यांपासनू आिण माझे जीवन

िसंहापासनू वाचव.
18 मोठ ा सभेत मी तुझी स्तुती करेन.
लोकांमध्ये मी तुझी स्तुती करेन.
19 माझ्या शतरं्ूस अन्यायाने माझ्यावर हषर् करू देऊ नको.
20 कारण ते शांतीने बोलत नाही,
परंतु ते देशातील शांततापणूर् असणार्यांिवरूद्ध कपटाच्या गोष्टी

बोलतात.
21 ते आपले मुख माझ्यािवरोधात उघडतात,
ते म्हणतात, अहाहा, अहाहा, आमच्या डोळ्यांने हे पािहले आहे.
22 हे परमेश्वरा, तू हे पािहले आहेस? तर शांत राहू नको.
देवा, माझ्यापासनू दरू राहू नको.



35:23 l स्तोतर्संिहता 36:4

23 हे देवा, माझ्या पर्भ,ू ऊठ, माझ्या न्यायासाठी आिण
वादासाठी लढ.

24 परमेश्वरा माझ्या देवा, माझे रक्षण कर,
तुझ्या न्यायीपणामुळे, त्यांना माझ्यावर हषर् नको करू देऊ.
25 “आम्हांला हवे होते ते िमळाले,” असे त्यांना आपल्या हृदयात

नको बोलू देऊ.
“आम्ही त्याचा नाश केला” असे त्यांना म्हणू देऊ नकोस.
26 जे माझ्या वाईटावर उठले आहेत, ते सगळे लज्जीत होवो

आिण गोंधळून जावो.
जे माझी थट्टा करतात ते लज्जेत आिण अपर्ितष्ठेत झाकले

जावो.
27 जे माझ्या इच्छेला समथर्न करतात ते हषर्नाद करोत आिण

आनंदी होवोत.
जे आपल्या सेवकाच्या कल्याणात हषर् पावतात, परमेश्वराची

स्तुती असो, असे ते सतत म्हणोत.
28 तेव्हा मी तुझ्या न्यायाबद्दल सांगेन,
आिण तुझी स्तुती िदवसभर करीन.

36
पर्मुख गायकासाठी; परमेश्वराचा सेवक दावीद याचे स्तोतर्.
1 दुष्टाचा अपराध त्याच्या हृदयात सांगत असतो की,
त्याच्या दृष्टीत देवाचे काही भय नाही.
2 त्याचे अपराध उघडकीस येणार नाही आिण त्याचा दे्वष केला

जाणार नाही,
अशा भर्मात तो राहत असतो.
3 त्याचे शब्द कपटी आिण पापमय असतात.
तो शहाणा होण्यास िकंवा सत्कृत्ये करण्यास इच्छीत नाही.
4तो आपल्या िबछान्यावर पडून असता,तो अपराधाच्या योजना

आखतो.
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तो वाईट मागार्च्या योजना करतो,
तो वाईटाचा िधक्कार करत नाही.
5 हे परमेश्वरा, तुझे खरे परे्म आकाशापेक्षाही उ ुंग आहे;
तुझी एकिनष्ठता आभाळापयर्ंत पोहचली आहे.
6 परमेश्वरा तुझे न्यायीपण उंच पवर्तासारखे आहे.
तुझा न्याय खोल समुदर्ासारखा आहे.
परमेश्वरा तू मनुष्यास आिण पर्ाण्यांस दोघांस राखतो.
7 देवा! तुझी परे्मदया िकती मौल्यवान आहे.
मानवजात तुझ्या पंखांच्या साविलत आशर्य घेते.
8 ते तुझ्या घरातल्या समृद्धीमुळे तृप्त होतील.
तू आपल्या बहुमोल नदीतनू त्यांना मनसोक्त िपण्यास देशील.
9 कारण जीवनाचा झरा तुझ्याजवळ आहे.
तुझ्या पर्काशात आम्ही पर्काश पाह.ू
10 राजे तुला ओळखतात त्यांच्याकिरता तू आपली परे्मदया

िवस्तीणर् कर,
तुझी सुरिक्षतता सरळांसोबत असू दे.
11 गिवर्ष्ठांचे पाय माझ्याजवळ येऊ देऊ नकोस.
दुष्टाचा हात मला घालवनू न देवो.
12 तेथे दुष्ट पडले आहेत,
ते पाडले गेले आहेत आिण ते कधीही उभे राहू शकणार नाहीत.

37
दािवदाचे स्तोतर्.
1 दुष्टकृत्ये करणार्यांवर िचडू नकोस,
जे अनीतीने वागतात त्यांचा हेवा करू नकोस.
2 कारण ते लवकरच गवतासारखे वाळून जातील;
व िहरव्या वनस्पतीसारखे सुकून जातील.
3 परमेश्वरावर िवश्वास ठेव आिण जे चांगले आहे ते कर;
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देशात िस्थर हो आिण िवश्वासपूणाने आपला व्यवसाय कर.
4 परमेश्वरामध्ये आनंद कर,
आिण तो तुला तुझ्या हृदयाच्या इच्छेपर्माणे देईल.
5 तू आपला मागर् परमेश्वरावर सोपवनू दे,
त्याच्यावर िवश्वास ठेव आिण तो तुझ्याकडून कृती करील.
6 तो तुझे न्यायीपण पर्काशासारखे
आिण तुझा िनष्पापपणा मध्यान्हापर्माणे दाखवील.
7 परमेश्वरासमोर स्तब्ध राहा आिण धीराने त्याची वाट पाहा.
जर मनुष्य दुष्ट योजना आखतो, कोणी आपले वाईट मागर्

िसद्धीस नेतो,
तर काळजी करू नको.
8 रागावू नकोस, संताप करून घेऊ नकोस.
त्याने फक्त तर्ास होतो.
9 कारण दुष्टकृत्ये करणारे नाश पावतील,
परंतु जे परमेश्वराची वाट पाहतात त्यांना देशाचे वतन िमळेल.
10 थोड ाच काळात दुष्ट नाहीसे होतील;
तू त्यांच्या िठकाणाकडे बघशील, परंतु ते सापडणार नाहीस.
11 परंतु नमर् पृथ्वीचे वतन िमळवतील,
आिण मोठ ा समृदि्धत ते हषर् करतील.
12 दुष्ट मनुष्य िनतीमानाच्या िवरोधात योजना आखतो,
आिण त्याच्यािवरुध्द आपले दातओठ खातो.
13 पर्भू त्यास हसत आहे,
कारण त्याचा िदवस येत आहे, हे तो पाहत आहे.
14 जे पीडलेले आिण गरजवंत आिण जे सरळ आहेत,
त्यांना ठार मारण्यास दुष्टांनी आपली तलवार उपसली आहे आिण

आपले धनुष्य वाकिवले आहेत.
15 परंतु त्यांचे धनुष्य मोडले जातील व त्यांच्या तलवारी

त्यांच्याच हृदयास छेदतील.
16 अनेक दुष्ट लोकांच्या िवपुलतेपेक्षा,
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िनतीमानाकडे जे थोडे ते उ म आहे.
17 कारण दुष्ट लोकांचे बाहू मोडले जातील
परंतु परमेश्वर िनतीमानांना आधार देईल.
18 परमेश्वर िनदो र्षास िदवसेन िदवस बघतो,
आिण त्यांचे वतन सदैव राहील.
19 वाईट समयी ते लज्जीत होणार नाहीत.
जेव्हा दुष्काळ येईल तेव्हा त्यांच्याकडे खाण्यास पुरेसे असेल.
20 परंतु दुष्ट मनुष्य नाश पावतील,
परमेश्वराचे शतर्ू कुरणाच्या शोभेसारखे होतील;
ते नाश होतील आिण धुरामध्ये नाहीसे होतील.
21 दुष्ट पैसे उसने घेतो परंतु त्याची परत फेड करत नाही.
परंतु िनतीमान मनुष्य उदारतेने देतो.
22 जे देवाकडून आशीवार्िदत झालेले आहेत, ते भमूीचे वतन

पावतील;
आिण जे त्याच्याकडून शािपत आहेत, ते छेदनू टाकले जातील.
23 मनुष्याची पावले परमेश्वराकडून िस्थर केली जातात,
असा मनुष्य ज्याचे मागर् देवाच्या दृष्टीने पर्शंसनीय असतात.
24 जरी तो अडखळला, तरी तो खाली पडणार नाही.
कारण परमेश्वर त्यास आपल्या हाताने सावरील.
25 मी तरुण होतो आिण आता म्हातारा झालो आहे;
तरी िनतीमान टाकलेला िकंवा त्याच्या मुलांस भाकरी मागताना

मी पािहले नाही.
26 सारा िदवस तो दयाळूपणाने वागतो आिण उसने देतो,
त्याची संतती आशीवार्िदत असते.
27 वाईटापासनू िफर आिण चांगले ते कर.
तेव्हा तू सवर्काळासाठी वाचवला जाशील.
28 कारण परमेश्वरास न्याय िपर्य आहे
आिण तो िवश्वासाने त्याच्यामागे चालणार्यांस सोडत नाही.
ते सवर्काळासाठी राखनू ठेवलेले आहेत.
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परंतु दुष्टाचे वंशज छेदले जातील.
29 िनतीमान तर पृथ्वीचे वतन पावतील
आिण सवर्काळ त्यामध्ये वस्ती करतील.
30 िनतीमान मनुष्याचे मुख ज्ञान बोलते,
आिण न्याय वाढवते.
31 त्याच्या हृदयात त्याच्या देवाचे िनयमशास्तर् असते,
त्याचे पाय कधी घसरणार नाहीत.
32 परंतु दुष्ट मनुष्य हा िनतीमान मनुष्यास बघतो,
आिण त्यास मारण्याच्या शोधात असतो.
33परंतु परमेश्वर त्यांना दुष्ट मनुष्याच्या हातात त्यागणार नाही.
िकंवा जेव्हा त्याचा न्याय होईल तेव्हा त्यास अपराधी ठरवणार

नाही.
34 परमेश्वराची वाट पाहा आिण त्याचे मागर् पाळ.
आिण तो तुला वर उचलणार म्हणजे तुला भमूी िमळेल.
जेव्हा दुष्ट छेदला जाणार तेव्हा तू पाहशील.
35 मी िवस्तारलेल्या आिण सशक्त झाडासारखा एक दुष्ट मनुष्य

पािहला.
जो आपले मळू जिमनीत पसरवतो.
36 परंतु जेव्हा मी त्याच्यापासनू पुन्हा गेलो, तर तो तेथे नव्हता.
मी त्यास शोधले पण तो मला सापडला नाही.
37पर्मािणक माणसाकडे लक्ष लाव आिण सरळास िनशाणी लाव.
कारण शांततेत राहण्यार्या मनुष्याचे भिवष्य चांगले असते.
38 पापी तर पणूर्पणे नाश पावतील,
परंतू दुष्टाचा भावीकाळ छेदनू टाकला जाईल.
39 िनतीमानाचे तारण हे परमेश्वराकडून येते,
संकटसमयी तो त्यांचे रक्षण करीन.
40 परमेश्वर त्यांना मदत करील आिण त्यांना तारील,
तो त्यांचा वाईट लोकांपासनू बचाव करतो,
कारण त्यांनी परमेश्वराच्याठायी आशर्य घेतला आहे.
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38
आठवण देण्यासाठी, दािवदाचे स्तोतर्.
1 परमेश्वरा, तुझ्या क्रोधात मला ताडना करू नकोस,
आिण तुझ्या कोपात मला िशक्षा करू नकोस.
2 कारण तुझे बाण मला छेदतात,
आिण तुझा हात मला खाली दाबतो आहे.
3 माझे सवर् शरीर तुझ्या क्रोधाने आजारी झाले आहे.
आिण माझ्या अपराधांमुळे माझ्या हाडांत स्वस्थता नाही.
4 कारण माझ्या वाईट गोष्टीनंी मला दडपनू टाकले आहे.
ते माझ्याकिरता फार जड असे ओझे झाले आहे.
5 माझ्या पापाच्या मखूर्पणामुळे,
माझ्या जखमा संसगर्जन्य आिण दुगर्ंिधत झाल्या आहेत.
6 मी वाकलो आहे आिण पर्त्येक िदवशी मानहानी होते;
िदवसभर मी शोक करतो.
7 कारण लज्जेने मला गाठले आहे,
आिण माझे सवर् शरीर आजारी आहे.
8 मी बिधर आिण पणूर्पणे ठेचला गेलो आहे.
आपल्या हृदयाच्या तळमळीने मी कण्हतो.
9 हे पर्भ,ू तू माझ्या हृदयाची खोल उत्कंठ इच्छा समजतोस,
आिण माझे कण्हणे तुझ्यापासनू लपले नाही.
10 माझे हृदय धडधडत आहे, माझी शक्ती क्षीण झाली आहे
आिण माझी दृष्टीही अंधुक झाली आहे.
11 माझ्या पिरिस्थतीमुळे माझे िमतर् आिण माझे सोबती मला

टाळतात,
माझे शेजारी माझ्यापासनू लांब उभे राहतात.
12 जे माझा जीव घेऊ पाहतात ते माझ्यासाठी पाश मांडतात.
जे माझी हानी करू पाहतात ते िदवसभर िवध्वंसक
आिण कपटाचे शब्द बोलतात.
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13 मी तर बिहर् यासारखा होऊन ऐकत नाही;
मुक्यासारखा मी आपले तोंड उघडत नाही.
14 ऐकू न येणार्या माणसासारखा मी आहे,
ज्याच्याकडे काही उ र नाही.
15 परमेश्वरा, खिचत मी तुझी वाट पाहीन.
पर्भू माझ्या देवा, तू मला उ र देशील.
16 कारण मी जर म्हणालो तू उ र िदले नाही, तर माझे शतर्ू

माझ्यावर आनंद करतील.
जर माझा पाय घसरला, तर ते भयानक गोष्टी करतील.
17 कारण मी अडखळून पडण्याच्या बेतास आलो आहे,
आिण मी सतत यातनेत आहे.
18 मी माझा अपराध कबलू करतो;
मी माझ्या पापासंबंधी िचंताकुल आहे.
19 परंतु माझे शतर्ू असंख्य आहेत;
जे माझा वाईटाने दे्वष करतात ते पुष्कळ आहेत.
20 माझ्या चांगल्याची परतफेड ते वाईटाने करतात.
जरी मी चांगले अनुसरलो. तरी माझ्यावर ते दोषारोपण करतात.
21 हे परमेश्वरा, मला सोडू नकोस;
माझ्या देवा, माझ्यापासनू दरू राहू नकोस.
22 हे पर्भ,ू माझ्या तारणार्या,
माझे साहाय्य करण्यास त्वरा कर.

39
मुख्य गायकासाठी; यदथूनूासाठी, दािवदाचे स्तोतर्.
1 मी ठरवले “मी जे बोलेन त्याकडे लक्ष देईन,
म्हणजे मी माझ्या जीभेने पाप करणार नाही.”
2 मी स्तब्ध रािहलो, चांगले बोलण्यापासनूही मी आपले शब्द

आवरले.
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आिण माझ्या वेदना आणखी वाईट तर्हेने वाढल्या.
3 माझे हृदय तापले,
जेव्हा मी या गोष्टीिंवषयी िवचार करत होतो, तेव्हा ते

अग्नीपर्माणे पेटले.
तेव्हा शेवटी मी बोललो.
4 हे परमेश्वरा, माझ्या जीवनाचा अंत केव्हा आहे,
आिण माझ्या आयुष्याचे िदवस िकती आहेत हे मला कळू दे,
मी िकती क्षणभंगुर आहे ते मला दाखव.
माझे आयुष्य िकती लहान आहे ते मला कळू दे.
5 पाहा, तू माझे िदवस हाताच्या रंुदी इतके केले आहेत.
आिण माझा जीवनकाल तुझ्यासमोर काहीच नाही.
खिचत मनुष्य केवळ एक श्वासच आहे.
6 खिचत पर्त्येक मनुष्य हा सावलीसारखा चालतो,
खिचत पर्त्येकजण संप ी साठवण्यासाठी घाई करतो,
पण त्यांना हे कळत नाही कोणास ते पर्ाप्त होणार.
7 हे पर्भ,ू आता मी कशाची वाट पाह?ू
तचू माझी एक आशा आहेस!
8 माझ्या अपराधांवर मला िवजय दे,
मला मखूार्ंच्या अपमानाची वस्तू होऊ देऊ नको.
9 मी मुका रािहलो, मी आपले तोंड उघडले नाही.
कारण हे तुच केले आहेस.
10 मला जखमा करणे थांबव,
तुझ्या हाताच्या माराने मी क्षीण झालो आहे.
11 जेव्हा तू लोकांस पापांबद्दल िशकवण करतोस.
कसरीपर्माणे तू त्यांची शक्ती खाऊन टाकतो.
खिचत सवर् मनुष्य फक्त वाफ आहेत. (सेला)
12 परमेश्वरा माझी पर्ाथर्ना ऐक,
माझ्याकडे कान लाव.
माझे रडणे ऐक,
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कारण तुझ्याजवळ परका, माझ्या पवूर्जांसारखा उपरी आहे.
13 तुझे माझ्यावरील टक लावनू बघने िफरव,
म्हणजे मी मरणाच्या आधी पुन्हा हषी र्त होईल.

40
. 70:1-5

मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्.
1 मी धीर धरून परमेश्वराची वाट पािहली,
त्याने माझे रडणे ऐकले आिण माझ्याकडे आपला कान लावला.
2 त्याने मला भयानक खाचेतनू दलदलीच्या िचखलातनू बाहेर

काढले,
आिण त्याने माझे पाय खडकावर ठेवले आिण माझी पावले स्थीर

केली.
3 आमच्या देवाची स्तुती, हे नवीन गाणे त्याने माझ्या मुखात

घातले,
पुष्कळ लोक त्यास पाहतील आिण त्याचा आदर करतील.
आिण ते परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतील.
4 जो पुरुष परमेश्वरास आपला िवश्वास करतो,
आिण गिवर्ष्ठांना िकंवा जे खोट ासाठी त्याच्याकडून िफरले

आहेत त्यांना मानत नाही, ते आशीवार्िदत आहेत.
5 परमेश्वरा, माझ्या देवा, तू केलेली आश्चयार्ची कृत्ये पुष्कळ

आहेत.
आिण आमच्यासाठी तुझे िवचार मोजले जाणार नाहीत इतके

आहेत.
जर मी त्यांच्याबद्दल बोलायचे म्हटले तर,
ते मोजण्यापलीकडचे आहेत.
6 यज्ञ आिण अन्नापर्ण यांमध्ये तुला आनंद नाही.
परंतु तू माझे कान उघडले आहेत.
होमापर्णे िकंवा पापापर्णे तू मागत नाहीस.



40:7 lix स्तोतर्संिहता 40:17

7 म्हणनू मी म्हणालो बघ, मी आलो आहे.
माझ्यािवषयी पुस्तकात हे िलिहले आहे.
8 माझ्या देवा, तुझी इच्छा पणूर् करण्यात मला आनंद आहे.
9 मोठ ा सभेत मी न्यायीपणाचे शुभवतर्मान घोिषत केले.
परमेश्वरा, तुला मािहत आहे.
10 तुझे न्यायीपण मी आपल्या हृदयात लपवनू ठेवले नाही.
तुझा िवश्वासपूणा आिण तुझे तारण मी घोिषत केले.
तुझी परे्मदया िकंवा सत्य मी मोठ ा सभेत लपवनू ठेवले नाही.
11 यास्तव हे परमेश्वरा, तू तुझी दयाळूपणाची कृत्ये

माझ्यापासनू आवरून धरू नको.
तुझी परे्मदया आिण तुझी सत्यता मला नेहमीच राखो.
12 कारण असंख्य वाईटाने मला वेढले आहे.
मी वर पाहण्यास सक्षम नाही, कारण माझ्या अपराधांनी मला

गाठले आहे.
माझ्या डोक्यावर असलेल्या केसांपेक्षा ते जास्त आहेत.
म्हणनू माझे हृदय खचले आहे.
13 परमेश्वरा, मला वाचवायला हिषर्त हो.
परमेश्वरा, मला मदत करण्यास त्वरा कर.
14 जे माझ्या जीवाचा नाश करण्यास माझ्या पाठीस लागले

आहेत,
ते लिज्जत केले जावोत आिण गोंधळून जावोत.
15 हा! हा! हा! असे जे मला म्हणतात, ते आपल्या लज्जेमुळे

चिकत होवोत.
16परंतु जे सवर् तुला शोधतात, ते तुझ्यामध्ये हषर् व आनंद करोत.
ज्या सवार्नंा तुझे तारण िपर्य आहे ते सवर्
परमेश्वराचा मिहमा वाढो, असे नेहमी म्हणोत.
17 मी गरीब आिण दीन आहे,
तरी पर्भू माझा िवचार करतो.
तू माझे साहाय्य आिण मला वाचवणारा आहेस.



41:1 lx स्तोतर्संिहता 41:11

माझ्या देवा, उशीर करू नकोस.

41
मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्.
1 जो मनुष्य गरीबांची िचंता करतो तो आशीवार्िदत आहे.
त्याच्या संकटाच्या िदवशी परमेश्वर त्यास वाचवेल.
2 परमेश्वर त्यास राखेल आिण त्यास िजवंत ठेवेल.
आिण पृथ्वीवर तो आशीवार्िदत होईल.
परमेश्वर त्यास त्याच्या शतरं्ूच्या इच्छेवर सोडणार नाही.
3तो अंथरुणावर दुखणाईत असता परमेश्वर त्यास आधार देईल.
तू त्याचे आजाराचे अंथरुण आरोग्यामध्ये पालटशील.
4 मी म्हणालो, “परमेश्वरा, माझ्यावर दया कर.
माझा जीव िनरोगी कर, कारण मी तुझ्यािवरूद्ध पाप केले आहे.”
5 माझे शतर्ू माझ्यािवषयी वाईट बोलतात. ते म्हणतात,
“तो कधी मरेल आिण त्याचे नाव िवस्मरणात जाईल?”
6माझे शतर्ू मला पाहायला आले असता ते व्यथर् शब्द बोलतात.
त्यांचे हृदय माझ्यासाठी खोटी साक्ष गोळा करते.
जेव्हा ते माझ्यापासनू दरू जातात तर दुसर्यांना देखील हेच

सांगतात.
7 माझे शतर्ू माझ्याबद्दलच्या वाईट गोष्टी कुजबुजतात,
ते माझ्यािवरूध्द वाईट गोष्टीचं्या योजना आखतात.
8 ते म्हणतात, “त्याला वाईट रोग पकडून ठेवो.
म्हणजे तो पडून राहो,तो कधीच उठणार नाही,असे ते म्हणतात.”
9 माझा सवार्ंत चांगला िमतर् माझ्याबरोबर जेवला.
मी त्याच्यावर िवश्वास ठेवला.
पण आता तो माझ्यािवरूद्ध गेला आहे.
10परंतू हे परमेश्वरा, तू माझ्यावर दया कर आिण मला उठून उभे

कर.
म्हणजे मग मी त्यांची परतफेड करेन.
11 माझे वैरी माझ्यावर जयोत्सोव करत नाही,
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यावरुन मी जाणतो की, तू माझ्या ठायी संतोष पावतोस.
12 मला तर तू माझ्या पर्ामािणकपणात पािठंबा देतोस,
आिण सदासवर्काळ आपल्या मुखापुढे ठेवतोस.
13 परमेश्वर, इसर्ाएलाच्या देवाची
अनािदकाळापासनू तर सवर्काळापयर्ंत स्तुती असो,
आमेन, आमेन.

42
मुख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मुलांचे मासकील. (िशक्षण)
1 जशी हिरणी पाण्याच्या पर्वाहासाठी धापा टाकते,
तसा हे देवा, माझा जीव तुझ्यासाठी धापा टाकतो.
2 माझा जीव देवासाठी, िजवंत देवासाठी तहानेला आहे.
मी केव्हा देवासमोर येऊन हजर होईन?
3 जेव्हा माझे शतर्ू नेहमी मला म्हणतात की, “तुझा देव कोठे

आहे?”
तेव्हा रातरं्िदवस माझे अशर्ूच माझे अन्न झाले आहे.
4 हषार्नादाने आिण स्तुती करत, सण साजरा करणार्या

पुष्कळांबरोबर,
कसा मी त्या गदी र्ला नेतृत्व करत देवाच्या घरात घेऊन जात

असे,
हे आठवनू माझा जीव माझ्याठायी ओतला जात आहे.
5 हे माझ्या जीवा तू िनराश का झाला आहेस?
माझ्यामध्ये तू का तळमळत आहेस?
देवाची आशा धर, कारण त्याच्या उपिस्थतीने होणार्या

तारणामुळे
मी त्याची अजनू स्तुती करीन.
6 माझ्या देवा, माझ्याठायी माझा जीव िनराश झाला आहे,
म्हणनू यादनच्या पर्देशापासनू,
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हमो र्नच्या डोंगराच्या तीन िशखरावरून आिण िमसहारच्या
टेकडीवरून मी तुझे स्मरण करतो.

7 तुझ्या धबधब्याच्या अवाजाने ओघ ओघाला हाक मारतो.
तुझ्या सवर् लहरी आिण मोठ ा लाटा माझ्यावरून गेल्या आहेत.
8 तरी परमेश्वर त्याची परे्मदया िदवसा अज्ञापील,
आिण रातर्ी त्याचे गीत, म्हणजे माझ्या जीवाच्या देवाला

केलेली पर्ाथर्ना माझ्यासोबत असेल.
9 मी देवाला म्हणेल, माझ्या खडका, तू का मला सोडले आहे?
शतरं्ूच्या जुलमूाने मी का शोक करू?
10 “तुझा देव कुठे आहे?” असे बोलनू
माझे शतर्ू तलवारीने माझ्या हाडात भोसकल्यापर्माणे पणूर्

िदवस मला दोष देत राहतात.
11 हे माझ्या जीवा तू का िनराश झाला आहेस?
माझ्यामध्ये तू तळमळत आहेस?
देवाची आशा धर, कारण माझ्या मुखाचे तारण आिण
माझा देव त्याची अजनू मी स्तुती करीन.

43
1 हे देवा, तू माझा न्याय कर, आिण भिक्तहीन राष्ट्रािवरूद्ध तू

माझी बाजू मांड,
2 कारण तू माझ्या सामथ्यार्चा देव आहेस;
तू मला का दरू केले आहे?
शतरं्ूच्या जुलमूाने मी का शोक करत िफरू?
3 तू आपला पर्काश आिण सत्य पाठवनू दे, ते मला चालवोत.
तुझ्या पिवतर् डोंगराकडे आिण मंडपाकडे ते मला मागर्दशर्न

करोत.
4 तेव्हा मी देवाच्या वेदीजवळ,
देव जो माझा मोठा आनंद आहे, त्याकडे जाईल,
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आिण हे देवा, माझ्या देवा, वीणा वाजवनू मी तुझी स्तुती करीन.
5 हे माझ्या जीवा तू िनराश का झाला आहेस?
आतल्या आत तू का तळमळत आहेस?
देवाची आशा धर, कारण जो माझी मदत आिण माझा देव
त्याची मी आणखी स्तुती करेन.

44
मुख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मुलांचे मसकील (िशक्षण)
1 हे देवा, आम्ही तुझ्याबद्दल ऐकले आहे. आमच्या विडलांनी ते

आम्हास सांिगतले आहे,
की पुरातन िदवसात त,ू त्यांच्या िदवसात काय कायर् केलेस.
2 तू तुझ्या हाताने राष्ट्रांना घालवनू िदलेस,
परंतु आपल्या लोकांस स्थािपले,
तू लोकांस पीडले
परंतु आपल्या लोकांस तू वाढवले.
3 कारण त्यांनी आपल्या तलवारीने देश िमळवला नाही.
आिण त्यांच्या बाहूंनी त्यांना तारले नाही.
परंतू तुझा उजवा हात, तुझा भुज, तुझ्या मुखाच्या पर्काशाने

त्यांना तारले,
कारण तू त्यांच्यावर अनुकूल होतास.
4 देवा, तू माझा राजा आहेस,
याकोबाला िवजय िमळावा म्हणनू आज्ञा दे.
5 तुझ्या मदतीने आम्ही शतर्ूला मागे ढकल.ू
जे आमच्यािवरूद्ध उठतात, तुझ्या नावाने आम्ही आमच्या

शतरं्ूना तुडवनू टाकू.
6 कारण माझ्या धनुष्यबाणांवर माझा िवश्वास नाही.
िकंवा माझी तलवार मला वाचवू शकेल.
7 परंतु तू आम्हांला आमच्या शतरं्ूपासनू वाचवले आहेस.



44:8 lxiv स्तोतर्संिहता 44:20

आिण जे आमचा दे्वष करतात त्यांना लाजवले आहेस.
8 देवाच्या ठायी रोज आम्ही आमचा अिभमान बाळगला आहे,
आिण तुझ्या नावाला आम्ही सवर्काळ मिहमा देऊ. (सेला)
9 परंतु आता तू आम्हास फेकून िदले आहे,
आिण आमची अपर्ितष्ठा होऊ िदली आहे.
आिण तू आमच्या सैन्यासोबत पुढे जात नाहीस.
10 तू आमच्या शतरं्ूपुढे आम्हास मागे हटण्यास लावले,
आिण आमचा दे्वष करणारे त्यांच्यासाठी लटू घेतात.
11 तू आम्हास भक्षयाकरता योजलेल्या में ढ ासारखे केले आहे,
आिण आम्हास देशात िवखरून टाकले आहेस.
12 तू तुझ्या लोकांस कवडीमोलाने िवकलेस,
आिण असे करून तू आपली संप ी देखील वाढवली नाही.
13 तू शेजार्यांमध्ये आम्हांस िनंदा आिण
आमच्या सभोवती असणार्यांमध्ये आम्हांस हसण्याजोगे आिण

थट्टा असे केले आहे.
14 राष्ट्रांमध्ये तू आम्हास अपमान असे केले आहे,
लोक आम्हास बघनू आपले डोके हलवतात.
15 सवर् िदवस माझी अपर्ितष्ठा माझ्या समोर असते.
आिण माझ्या मुखावरच्या लज्जेने मला झाकले आहे.
16 कारण माझ्या िनंदकाच्या आिण अपमानाच्या शब्दाने,
शतर्ू आिण सुड घेणार्यांमुळे माझे मुख लज्जेने झाकले आहे.
17 हे सवर् आमच्यावर आले आहे, तरी आम्ही तुला िवसरलो नाही,
िकंवा करारांत खोटे वागलो नाही.
18 आमचे हृदय मागे िफरले नाही,
आमची पावले तुझ्यापासनू दरू गेली नाहीस.
19 तरी तू आम्हास कोल्हे राहतात त्या जागेत िचरडलेस,
आिण मृत्यछूायेने आम्हास झाकले आहेस.
20 जर आम्ही आमच्या देवाचे नाव िवसरलो असेल
िकंवा आमचे हात अनोळखी देवाकडे पसरवले असतील,
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21 तर देव हे शोधनू काढणार नाही काय?
कारण तो हृदयातील गुप्त गोष्टी जाणतो.
22 खरोखर, आम्ही िदवसभर तुझ्यासाठी मारले जात आहोत.
मारण्यासाठी नेल्या जाणार्या में ढ ांपर्माणे आम्ही आहोत.
23 पर्भ,ू ऊठ तू का झोपला आहेस?
ऊठ, आम्हास कायमचा सोडून जाऊ नकोस.
24 तू आमच्यापासनू आपले मुख का लपवतोस?
आिण आमचे दु:ख आिण आमच्यावरचे जुलमू तू का िवसरतोस?
25 कारण आमचा जीव धुळीस खालपयर्ंत गेला आहे,
आिण आमचे पोट भमूीला िचकटले आहे.
26 आमच्या साहाय्याला ऊठ!
आिण तुझ्या परे्मदयेस्तव आम्हास वाचव.

45
मुख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मुलांचे शोशन्नीम (म्हणजे
भकूमले) या नावाच्या रागावर बसवलेले मस्कील (िशक्षण)
पर्ीतीचे स्तोतर्.
1 माझे हृदय चांगल्या िवचारांनी भरून वाहते,
राजासाठी बनवलेली काव्ये मी मोठ ाने वाचेन,
लेखकाच्या लेखणीतनू शब्द यावेत त्यापर्माणे माझ्या जीभेतनू

शब्द येतात.
2 तू मनुष्याच्या संतानापेक्षा संुदर आहेस.
तुझ्या ओठात कृपा ओतलेली आहे,
यास्तव देवाने तुला सवर्काळ आशीवार्द िदला आहे.
3 हे बलवाना, तू आपली तलवार मांडीला बांध,
आपले वैभव आिण आपला पर्ताप धारण कर.
4 तू आपल्या सत्याने, नमर्तेने, न्यायीपणामध्ये िवजयाने स्वारी

कर,
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तुझा उजवा हात तुला भयानक गोष्टी िशकवेल.
5 तुझे बाण ती ण आहेत.
लोक तुझ्या पायाखाली पडतील.
तुझे बाण राजाच्या शतरं्ूच्या हृदयात आहेत.
6 देवा तुझे िसंहासन सवर्काळासाठी आहे.
तुझा न्यायाचा राजदंड हा तुझ्या राज्याचा राजदंड आहे.
7 तू न्यायीपणावर पर्ीती केली आिण दुष्टाईचा हेवा केला.
यास्तव देवाने, तुझ्या देवाने, हषार्च्या तेलाने तुला तुझ्या

सोबत्यांपेक्षा अधीक अिभषेक केल आहे.
8 तुझ्या वस्तर्ांना बोळ, अगरू, ऊद आिण दालिचनी यांचा

सुगंध येतो.
हिस्तदंताच्या महालातनू तंतुवाद्यांनी तुला आनंदीत केले आहे.
9 राजांच्या मुली तुझ्या सन्मान्य सर्ीयांच्यामध्ये आहेत.
राणी ओिफराच्या सोन्याने शंृगारलेली तुझ्या उजव्या बाजसू

उभी आहे.
10 मुली, लक्षपवूर्क ऐक, िवचार कर, आपला कान लाव.
तुझी माणसे आिण तुझ्या वडीलांच्या घराला िवसरून जा.
11 अशाने राजा तुझ्या सौंदयार्ची आवड धरणार,
तो तुझा स्वामी आहे, तू त्याचा आदर कर.
12 सोराची कन्या तुझ्यासाठी भेट आणील.
शर्ीमंतातील लोक तुला भेटायची इच्छा धरतील.
13 राजकन्या राजमहालात तेजस्वी आहे,
ितचे वसर् सोन्याच्या कारािगरीचे आहेत.
14 ितला किशदाकाम केलेल्या वस्तर्ांमध्ये राजाकडे नेले जाईल.
ितच्या मागे चालणार्या ितच्या सोबितणी कुमारी तुझ्याजवळ

आणल्या जातील.
15 ते आनंदात व हषार्त नेल्या जातील.
ते राजाच्या महालात पर्वेश करतील.
16 तुझ्या विडलांच्या िठकाणी तुझी मुले राज्य करतील.
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ज्यांना तू सवर् पृथ्वीत अिधपती करशील.
17 तुझे नाव सवर् िपढ ा आठवतील असे मी करीन.
म्हणनू लोक सदासवर्काळ तुझी स्तुती करतील.

46
मुख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मुलांचे आलामोथ सुरावर
बसवलेले गाणे.
1 देव आमचा आशर्य आिण सामथ्यर् आहे,
जो संकटात मदत करण्यास िसध्द असतो.
2 म्हणनू जरी पृथ्वी बदलली,
जरी पवर्त डगमगनू समुदर्ाच्या हृदयात गेले, तरी आम्ही िभणार

नाही.
3 जरी त्यांच्या लाटा गजर्ल्या आिण खळबळल्या,
आिण त्यांच्या उचंबळण्याने पवर्त थरथरले तरी आम्ही िभणार

नाही.
4 तेथे एक नदी आहे, ितचे पर्वाह परात्पराच्या
पिवतर्स्थानाला िनवासमंडपाला देवाच्या नगराला आनंिदत

करतात.
5 देव ितच्यामध्ये आहे; ती हलणारच नाही;
देव ितला मदत करील आिण तो हे खपू लवकरच करील.
6 राष्ट्रे खळबळतील आिण राज्ये डगमगतील;
तो आपला आवाज उंच करील आिण पृथ्वी िवतळून जाईल.
7 सेनाधीश परमेश्वर* आमच्याबरोबर आहे.
याकोबाचा देव आमचा आशर्यस्थान आहे.
8 या, परमेश्वराची कृत्ये पाहा,
त्याने पृथ्वीचा नाश कसा केला आहे.
9 तो पृथ्वीच्या सीमेपयर्ंत लढाया थांबवतो;
तो धनुष्य तोडतो आिण भाल्याचे तुकडे-तुकडे करतो;
* 46:7 -साबओथ
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तो रथ जाळून टाकतो.
10 शांत व्हा आिण लक्षात ठेवा मीच देव आहे;
राष्ट्रात मी उंचावला जाईन;
मी पृथ्वीवर उंचावला जाईन.
11 सेनाधीश परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे;
याकोबाचा देव आमचा आशर्य आहे.

47
कोरहाच्या पुतर्ाचे स्तोतर्गीते
1 अहो सवर् लोकहो! तुम्ही टाळ्या वाजवा.
िवजयोत्सवाने देवाचा जयजयकार करा.
2 कारण परात्पर परमेश्वर भय धरण्यास योग्य आहे;
तो सवर् पृथ्वीवर थोर राजा आहे.
3 तो लोकांस आमच्या ताब्यात देतो,
आिण राष्ट्रांना आमच्या पायाखाली आणतो.
4 त्याने आमचे वतन आमच्यासाठी िनवडले आहे,
ज्या याकोबावर त्याने पर्ीती केली तो त्याचे वैभव आहे.
5 जयघोष होत असता देव वर गेला,
परमेश्वर तुतारीच्या आवाजात वर गेला.
6 देवाला स्तुितगान गा, स्तुितस्तवने गा;
आमच्या राजाची स्तुितगीते गा, स्तुितगीते गा.
7 कारण देव सवर् पृथ्वीचा राजा आहे;
त्याची स्तुतीपर गाणे उमजनू गा.
8 देव राष्ट्रांवर राज्य करतो;
देव आपल्या पिवतर् िसंहासनावर बसला आहे.
9 अबर्ाहामाच्या देवाच्या लोकांचे अिधपती एकतर् जमले

आहेत;
कारण पृथ्वीवरील ढाली देवाच्या आहेत.
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तो अत्यंत उंच आहे.

48
कोरहाच्या पुतर्ाचे स्तोतर्गीत.
1 आमच्या देवाच्या नगरात, त्याच्या पिवतर् पवर्तावर,
परमेश्वर थोर आिण परमस्तुत्य आहे.
2 िसयोन डोंगर, जो थोर राजाची नगरी आहे, पृथ्वीच्या बाजसू

आहे,
त्याचे सौंदयर् उच्चतेवर, सवर् पृथ्वीवर आनंद आणते.
3 देवाने ितच्या राजमहालांमध्ये आपणास आशर्यदुगर् असे

पर्गट केले आहे.
4 कारण, पाहा, राजे एकतर् येत आहेत,
ते एकतर् येऊन चढाई करून आले.
5 त्यांनी पािहले आिण ते िविस्मत झाले.
ते िनराश झाले आिण पळत सुटले.
6 भयाने त्यांना गाठले, भीतीने त्यांचा थरकाप झाला.
पर्सवणार्या सर्ीच्या वेदनांपर्माणे त्यांना वेदना लागल्या.
7 पवूकडच्या वार्याने
तू ताशी र्शाची जहाजे मोडलीस.
8 होय, आम्ही ती गोष्ट ऐकली पण आम्ही ते सवर्शिक्तमान

परमेश्वराच्या नगरात,
आमच्या देवाच्या नगरात घडत असलेले पािहले.
देव ते शहर सदैव सामथ्यर्वान बनवतो.
9 देवा, आम्ही तुझ्या मंिदरात तुझ्या परे्मदयेचा िवचार करतो.
10 देवा, जसे तुझे नाव आहे,
तशी तुझी िकती र् पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत आहे.
11 तुझ्या न्याय कृत्यांमुळे, िसयोन पवर्त आनंद करो,
यहदूाची कन्या हषर् करोत.
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12 िसयोने भोवती िफरा, शहर बघा, ितचे बुरुज मोजा.
13 उंच िभंती बघा, िसयोनेच्या राजवाड ाचे वणर्न करा.
नंतर तुम्ही पुढच्या िपढीला त्याबद्दल सांगू शकाल.
14 कारण हा देव, आमचा देव, सदासवर्काळ आहे.
तो सवर्काळ आमचा मागर्दशर्क होईल.

49
मुख्य गायकासाठी कोरहाच्या मुलांचे स्तोतर्.
1 सवर् लोकांनो, हे ऐका.
जगाचे सवर् रिहवासी, तुम्ही हे ऐका.
2 गरीब आिण शर्ीमंत दोघेही,
उच्च आिण नीच.
3 माझे मुख ज्ञान बोलेल,
आिण माझ्या हृदयातील िवचार समंजसपणाचे असणार.
4 मी दृष्टांताकडे आपले कान लावीन,
मी आपली गोष्ट वीणे सोबत सुरु करणार.
5 संकटाच्या िदवसात, जेव्हा अन्याय माझ्या पायाला वेढा

घालतो, तेव्हा मी कशाला घाबरू?
6 जे आपल्या संप ीवर भरवसा ठेवतात,
आिण आपल्या धनाच्या िवपुलतेिवषयी बढाई मारतात,
7 त्यातील कोणीही आपल्या भावाला खंडून घेण्यास समथर् नाही,
िकंवा त्याच्यासाठी देवाकडे खंडणी देववत नाही.
8 कारण त्यांच्या जीवाची खंडणी महाग आहे,
आिण ितची भरपाई करणे कधीच शक्य नाही.
9 यासाठी की त्यांना सवर्काळ जगावे,
म्हणजे त्यांचे शरीर कुजणार नाही.
10कारण सवर्जण बघतात की बुद्धीमान मरतो,मखूर् आिण मितमंद

नष्ट होतो.
आिण आपली संप ी इतरांसाठी सोडून जातात.
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11 त्यांच्या मनातील िवचार हे असतात की,
त्यांचे कुटंूब सवर्काळ राहणार,
आिण ज्या िठकाणी ते राहतात ते िपढ ानिपढ ा राहणार,
ते आपल्या भमूीस आपले नाव देतात.
12 परंतु संप ी असणारा मनुष्य सवर्काळ राहत नाही,
तो पशसूारखाच नाश होणारा आहे.
13 हा त्यांचा मागर् मुखर्पण आहे,
तरी त्यांच्या मागे येणारे त्याचे असे म्हणजे मंजरू करतो.
14 ते कळपापर्माणे नेमलेले आहेत, जे मृतलोकांत जातात.
मरण त्यांचा में ढपाळ आहे.
सरळ त्यांच्यावर धनीपण करतील असे सामथ्यर् त्यांना असेल.
15 परंतु देव मृतलोकांच्या सामथ्यार्पासनू माझा जीव खंडून

घेणार.
तो मला जवळ करणार.
16 जेव्हा कोणी शर्ीमंत होतो आिण त्याच्या घराचे सामथ्यर्

वाढते,
तर तू भयभीत होऊ नको.
17 कारण तो मरेल तेव्हा काहीच सोबत घेऊन जाणार नाही.
त्याचे सामथ्यर् त्याच्या मागे खाली उतरणार नाही.
18 जरी तो आपल्या जीवनात आपल्या जीवाला आशीवार्द देत

असेल,
आिण तू आपल्यासाठी जगला असता मनुष्यांनी तुझी स्तुती

केली.
19 तरी तो आपल्या विडलांच्या िपढीकडे जाणार,
ते कधीच पर्काश पाहणार नाहीत.
20 ज्याकडे संप ी आहे, परंतु त्यास काही समजत नाही,
तर तो नाश होणार्या पशसूारखा आहे.
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50
आसाफाचे स्तोतर्.
1 थोर परमेश्वर देव, बोलला आहे.
आिण पृथ्वीला ितच्या उगवतीपासनू मावळतीपयर्ंत हाक मारली.
2 सौंदयर् पिरपणूर्ता िसयोनेमधनू
देव पर्काशला आहे.
3 आमचा देव येईल आिण तो शांत राहणार नाही,
त्याच्यासमोर आग नाश करत चालली आहे,
आिण त्याच्याभोवती वादळ घोंगावत आहे.
4 त्याने वर आकाशाला आिण पृथ्वीला हाक मारली,
म्हणजे तो त्याच्या लोकांचा न्यायिनवाडा करील.
5 देव म्हणतो, “माझ्या भक्तांनो माझ्याभोवती गोळा व्हा.
ज्यांनी यज्ञाच्या व्दारे माझ्याशी करार केला आहे.”
6 आकाश त्याच्या चांगुलपणािवषयी सांगत असते.
कारण देव स्वतः न्यायधीश आहे.
7 हे माझ्या लोकांनो, ऐका, आिण मी बोलेन,
मी देव आहे, तुमचा देव आहे.
8 मी तुमच्या होमापर्णाबद्दल तक्रार करीत नाही.
तुमची होमापर्णे िनरंतर माझ्यापुढे आहेत,
9 मी तुमच्या गोठ ातनू बैल घेणार नाही.
िकंवा मी तुमच्या में ढवाड ातनू बोकड घेणार नाही.
10 कारण जंगलातील पर्त्येक पशू माझा आहे,
हजारो पवर्तावरील सवर् पर्ाणी माझ्याच मालकीचे आहेत.
11 उंच पवर्तावरील पर्त्येक पक्षी मला मािहत आहे
आिण भमूीवरील वन्य पशू माझे आहेत.
12 मी भुकेला असलो तरी तुला बोलणार नाही,
कारण जग माझेच आहे, आिण त्यातील सवर्काही माझेच आहे.
13 मी बैलाचे मांस खाणार का?
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मी बकर्यांचे रक्त िपणार का?
14 देवाला उपकार स्तुतीचा यज्ञ अपर्ण कर,
आिण परत्पराकडे आपले नवस फेड.
15 तू संकटात असता मला हाक मार,
आिण मी तुला वाचवेन, आिण तू मला गौरव देशील.
16 देव दुष्ट लोकांस म्हणतो, तुम्ही लोक माझ्या कायद्यांबद्दल

बोलण्याचे काय काम आहे?
आिण तू माझा करार तुझ्या तोंडाने उच्चरणारा आहेस?
17 कारण तू िशके्षचा ितरस्कार करतोस,
आिण माझी वचने झुगारून देतोस?
18 तुम्ही चोराला बघता आिण त्याच्याबरोबर सहमत होता.
तुम्ही व्यिभचार करणार्या लोकांबरोबर सहभागी होता.
19 तू वाईटाला आपले मुख देतोस,
आिण तुझी जीभ कपट व्यक्त करते.
20 तुम्ही बसता आिण आपल्या भावािवरूद्ध बोलता.
तू आपल्या सख्या भावाची िनंदा करतोस.
21 तुम्ही वाईट गोष्टी करता आिण तरीही मी गप्प रािहलो.
मी तुझ्यासारखा आहे असे तुला वाटले,
परंतू मी तुझा िनषेध करणार आिण तुझ्या डोळ्यापुढे ओळीने

सवर्काही मांडणार.
22 तुम्ही लोक देवाला िवसरला आहात.
मी तुम्हास फाडून टाकण्यापवूी र्च तुम्ही हे सारे लक्षात घ्या जर

तसे घडले तर तुम्हास कोणीही वाचवू शकणार नाही.
23 जो कोणी उपकारस्तुतीचा यज्ञ अिपर्तो,
आिण जो कोणी आपला मागर् सरळ योिजतो,
त्यास मी देवाचे तारण दाखवेन.
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51
मुख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोतर्; जेव्हा तो बथशेबापाशी
गेल्यानंतर नाथान भिवष्यवादी त्याच्याकडे आला तेव्हाचे.
1 हे देवा, तू आपल्या परे्मदयेमुळे माझ्यावर दया कर,
तुझ्या पुष्कळ दयाळूपणाच्या कृत्यांनी माझ्या अपराधांचे डाग

पुसनू टाक.
2 देवा माझे अपराध धुऊन टाक,
आिण मला माझ्या पापांपासनू शुद्ध कर.
3 कारण माझे अपराध मला मािहत आहेत.
आिण माझी पातके िनत्य माझ्यासमोर आहेत.
4 तुझ्यािवरूद्ध, फक्त तुझ्यािवरूद्ध मी पाप केले आहे,
आिण तुझ्या दृष्टीने जे वाईट ते मी केले आहे.
जेव्हा तू बोलतोस तर तू सत्य बोलतो.
तू न्याय करतो तेव्हा योग्य करतो.
5 पाहा! मी जन्मापासनूच पापी आहे,
आिण पापांतच माझ्या आईने माझा गभर् धारण केला.
6 पाहा! तू माझ्या हृदयात सत्यतेची इच्छा धरतो,
तू माझ्या हृदयास ज्ञानाची ओळख करून दे.
7 मला शुध्द करण्यासाठी तू एजोब वनस्पती वापर,
मी शुद्ध होईन, मला धुऊन शुद्ध कर आिण मी बफार्पेक्षा शुद्ध

होईन.
8 आनंद व हषर् मला ऐकू दे,
म्हणजे तू मोडलेली माझी हाडे हषर् करतील.
9 माझ्या पापांकडे बघू नकोस,
माझ्या सवर् अपराधांचे डाग पुसनू टाक.
10 देवा, माझ्याठायी पिवतर् हृदय िनमार्ण कर.
आिण माझ्या मध्ये स्थीर असा आत्मा पुन्हा घाल.
11 तुझ्या उपिस्थतीतनू मला दरू लोटू नकोस,
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आिण तुझा पिवतर् आत्मा माझ्यातनू काढून घेऊ नकोस.
12 तू केलेल्या तारणाचा आनंद मला पुन्हा होऊ दे,
आिण उत्सुक आत्म्याने मला सावरून धर.
13 तेव्हा मी पापी लोकांस तुझे मागर् िशकिवन
आिण पापी तुझ्याकडे पिरवितर्त होतील.
14 हे माझ्या तारणार्या देवा, रक्तपाताच्या दोषापासनू मला

क्षमा कर,
आिण मी तुझ्या न्यायीपणाबद्दल मोठ ाने ओरडेन.
15 पर्भ,ू माझे ओठ उघड,
आिण माझे तोंड तुझी स्तुती वणर्न करेल.
16 कारण यज्ञाची आवड तुला नाही,
नाहीतर मी ते िदले असते,
होमापर्णाने तुला संतोष होत नाही.
17 देवाचा यज्ञ म्हणजे, तुटलेले हृदय,
तुटलेले आिण पश्चातापी हृदय तू तुच्छ मानणार नाहीस.
18 हे देवा, तू पर्सन्न होऊन िसयोनेचे चांगले कर.
आिण यरूशलेमेच्या भीतंी पुन्हा बांध.
19 तेव्हा न्यायीपणाचे यज्ञ, होमापर्णे, आिण सकल होमापर्णे तुला

आवडतील.
तेव्हा तुझ्या वेदीवर बैल अिपर्ले जातील.

52
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे सामथ्यर्वान पुरुषा, तू वाईट गोष्टीचंा अिभमान का

बाळगतोस?
देवाच्या कराराची िवश्वसिनयता पर्त्येक िदवशी येते.
2 अरे कपटाने कायर् करणार्या,
तुझी जीभ धारदार वस्तर्यासारखी नाशाची योजना करते.
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3 तुला चांगल्यापेक्षा वाईटाची,
आिण पर्ामािणकपणे बोलण्यापेक्षा असत्याची अिधक आवड

आहे.
4 तू कपटी जीभे,
तुला दुसर्यांचा नाश करणारे शब्द आवडतात.
5 त्यापर्माणे देव तुझा सवर्काळ नाश करील;
तो तुला वर घेऊन जाईल आिण आपल्या तंबतूनू उपटून बाहेर

काढेल
आिण तुला िजवंताच्या भमूीतनू मुळासकट उपटून टाकील.
6 िनतीमानसुद्धा ते पाहतील आिण घाबरतील;
ते त्याच्याकडे पाहनू हसतील आिण म्हणतील,
7 पाहा, या मनुष्याने देवाला आपले आशर्यस्थान केले नाही,
पण आपल्या िवपुल संप ीवर भरवसा ठेवला,
आिण आपल्या दुष्टपणात स्वतःला पक्के केले.
8पण मी तर देवाच्या घरात िहरव्यागार जैतनू झाडासारखा आहे;
माझा देवाच्या कराराच्या िवश्वसनीयतेवर सदासवर्काळ आिण

कायम भरवसा आहे.
9 कारण ज्या गोष्टी तू केल्या आहेत, त्यासाठी मी तुझ्या
िवश्वासणार्यांच्या समके्षत सवर्काळ तुझे उपकार मानीन.
आिण तुझ्या नावात आशा ठेवली आहे कारण ते चांगले आहे.

53
. 14:1-7

दािवदाचे स्तोतर्
1 मखूर् आपल्या मनात म्हणतो, तेथे देव नाही.
ते भर्ष्टाचारी आहेत आिण त्यांनी ितरस्करणीय अन्यायाचे कृत्य

केले आहे;
त्यातल्या कोणीही चांगले कृत्य केले नाही.
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2 देव स्वगार्तनू मानवजातीच्या मुलांकडे पाहतो की,
जर तेथे कोणी समजदार आहे,
आिण जो देवाचा शोध घेतो.
3 त्यातील पर्त्येकजण माघारी गेला आहे;
सवर् भर्ष्ट झाले आहेत;
त्यातल्या एकानेही चांगले कृत्य केले नाही, एकानेही नाही.
4 ज्यांनी अन्याय केला,
त्यांना काहीही मािहत नव्हते काय?
ज्यांनी माझ्या लोकांस भाकरीपर्माणे खाल्ले,
पण ते देवाला हाक मारत नाही.
5 तेथे िभण्याचे काही कारण नव्हते, तरी ते मोठ ा भयात होते;
कारण तुझ्यािवरूद्ध तळ देणार्यांची देवाने हाडे िवखुरली आहेत;
असे लोक लिज्जत झाले आहेत कारण देवाने त्यांना नाकारले

आहे.
6 अहो, िसयोनातनू इसर्ाएलाचे तारण येवो!
जेव्हा देव आपल्या लोकांस बंिदवासातनू परत आणील,
तेव्हा याकोब आनंद करेल आिण इसर्ाएल हिषर्त होईल!

54

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, तू आपल्या नावाने मला वाचव,
आिण तुझ्या सामथ्यार्त माझा न्याय कर.
2 हे देवा, माझी पर्ाथर्ना ऐक;
माझ्या शब्दाकडे कान दे.
3 कारण माझ्यािवरूद्ध परके *उठले आहेत,
आिण दयाहीन माणसे माझ्या जीवाच्या मागे लागली आहेत;
त्यांनी आपल्यापुढे देवाला ठेवले नाही.
* 54:3
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4 पाहा, देव माझा मदतनीस आहे;
पर्भू माझ्या िजवाला उचलनू धरणार्या बरोबर आहे.
5 तो माझ्या शतरं्ूना वाईटाची परत फेड करील;
तू माझ्यासाठी आपल्या िवश्वासपूणाने त्यांचा नाश कर.
6 मी तुला स्वखुशीने अपर्णे अपी र्ण;
हे परमेश्वरा, मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देईन, कारण हे चांगले

आहे.
7 कारण त्याने मला पर्त्येक संकटातनू सोडवले आहे;
माझे डोळे माझ्या शतरं्ूकडे िवजयाने पाहतात.

55

मुख्य गायकासाठी; तंतवूाद्दावरचे दािवदाचे स्तोतर्.
1 हे देवा, माझ्या पर्ाथर्नेकडे कान लाव,
आिण माझ्या िवणवनीपासनू लपू नकोस.
2 देवा, माझ्याकडे लक्ष लाव आिण मला उ र दे
माझ्या संकटात मला िवसावा नाही.
3 माझ्या शतरं्ूच्या आवाजामुळे,
दुष्टाच्या जुलमूामुळे मी कण्हत आहे,
कारण ते माझ्यावर संकट आणतात,
आिण दे्वषात माझा पाठलाग करतात.
4 माझे हृदय फार दुखणाईत आहे,
आिण मृत्यचेू भय माझ्यावर येऊन पडले आहे.
5 भय आिण थरथरने माझ्यावर आली आहेत,
आिण भयाने मला गर्ासले आहे.
6 मला कबतूरासारखे पंख असते तर िकती बरे झाले असते.
मी दरू उडून गेलो असतो आिण स्वस्थ रािहलो असतो.
7 मी खपू दरू भटकत गेलो असतो.
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मी रानात रािहलो असतो.
8 वादळी वार्यापासनू मला आशर्य िमळावा म्हणनू मी लवकर

पळालो असतो.
9 पर्भ,ू त्यांना नाश कर, आिण त्यांच्या भाषेत गोंधळ िनमार्ण

कर.
कारण मी शहरात िहंसा आिण भांडणे पािहली आहेत.
10 िदवस रातर् ते भीतंीवर चढून जातात;
अपराध आिण अनथर् ितच्यामध्ये आहेत.
11 दुष्टपणा ितच्यामध्ये कायर् करत आहे,
जुलमू आिण कपट कधीही ितच्या रस्त्यांना सोडत नाही.
12 कारण जर माझ्या शतरं्ूनी मला दोष लावला असता तर
तर मला कळून आले असते,
िकंवा माझा दे्वष करणारा जो माझ्यािवरूद्ध उठला असता,
तर मी स्वतःला त्याजपासनू लपवले असते.
13 परंतु मला संकटात टाकणारा तू आहेस,
माझा िमतर्, माझा साथीदार, माझा दोस्त.
14 एकमेकांसोबत आपली गोड सहभािगता होती.
आपण समुदायांबरोबर चालत देवाच्या घरात जात होतो.
15 मृत्यू त्यांच्यावर अकस्मात येवो.
जीवंतपणी ते मृतलोकांत खाली जावोत.
कारण त्यांच्या जगण्यात दुष्टपण आहे.
16 मी तर देवाला हाक मारीन,
आिण परमेश्वर मला तारील.
17मी देवाशी सकाळी, दुपारी आिण संध्याकाळी आपले गार्हाणे

करेन आिण कण्हेन.
आिण तो माझी वाणी ऐकेल.
18माझ्यािवरूद्ध लढाणार्यांपासनू त्याने मला खंडूण,माझा जीव

शांततेत ठेवला आहे.
कारण माझ्यािवरूद्ध लढणारे पुष्कळ होते.
19 देव, जो पुरातन काळापासनू आहे,
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तो ऐकणार आिण त्यांना पर्ितसाद देणार, (सेला)
ते मनुष्ये बदलत नाहीत;
ती देवाला भीत नाहीत.
20माझ्या िमतर्ांनी त्याच्या सोबत शांतीने राहणार्यांवर आपला

हात उगारला आहे.
त्याने आपला करार मोडला आहे.
21 त्यांचे तोंड लोण्यासारखे आहे,
परंतू त्याचे हृदय शतर्ुत्व करणारेच आहे.
त्यांचे शब्द तेलापेक्षा बुळ्बुळीतआहेत,
तरी ते बाहेर काढलेल्या तलवारी सारखे आहे.
22 तू आपला भार परमेश्वरावर टाक,
म्हणजे तो तुला आधार देईल.
तो िनतीमानाला कधी पडू देणार नाही.
23 परंतू हे देवा, तू त्यांना नाशाच्या खांचेत पाडून टाकशील;
घातकी आिण कपटी मनुष्ये आपले अध आयुष्यही जगणार

नाहीत,
परंतू मी तुझ्यावर िवश्वास ठेवीन.

56
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, माझ्यावर दया कर, कारण कोणीतरी मला िगळून

टाकण्याची इच्छा करतो;
िदवसभर तो माझ्याशी लढतो आिण अत्याचार करतो.
2 माझे शतर्ू िदवसभर मला िगळून टाकण्याची इच्छा करतात;
कारण उद्धटपणे माझ्यािवरूद्ध लढणारे अनेक आहेत.
3 मी जेव्हा घाबरतो,
तेव्हा मी तुझ्यावर भरंवसा ठेवीन.
4 मी देवाच्या मदतीने, त्याच्या वचनाची स्तुती करीन,
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मी देवावर भरवसा ठेवला आहे; मी िभणार नाही.
मनुष्य माझे काय करील?
5 िदवसभर ते माझ्या शब्दांचा िवपिरत अथर् करतात;
त्यांचे सवर् िवचार माझ्यािवरूद्ध माझ्या वाईटासाठी असतात.
6 ते एकतर् जमतात, ते लपतात आिण माझ्या पावलावर लक्ष

ठेवतात,
जसे ते माझा जीव घेण्यासाठी वाट पाहतात.
7 त्यांना अन्याय करण्यापासनू िनसटून जाऊ देऊ नको.
हे देवा, तुझ्या क्रोधाने त्यांना खाली आण.
8 तू माझ्या भटकण्याची िठकाणे मोजली आहेत
आिण माझे अशर्ू आपल्या बाटिलत ठेवली आहेत;
तुझ्या पुस्तकात त्याची नोंद नाही का?
9 मी तुला हाक मारीन त्यािदवशी माझे शतर्ू मागे िफरतील;
हे मला मािहत आहे, देव माझ्या बाजचूा आहे.
10 मी देवाच्या साहाय्याने त्याच्या वचनाची स्तुती करीन.
मी परमेश्वराच्या साहाय्याने त्याच्या वचनाची स्तुती करीन.
11 मी देवावर भरंवसा ठेवीन; मी िभणार नाही; मनुष्य माझे काय

करील?
12 हे देवा, तुझे नवस पणूर् करण्याचे कतर्व्य माझ्यावर आहे;
मी तुला धन्यवादाची अपर्णे देईन.
13 कारण तू माझे जीवन मृत्यपूासनू सोडवले आहे;
तू माझे पाय पडण्यापासनू राखले,
यासाठी की, मी जीवनाच्या पर्काशात
देवापुढे चालावे.

57

. 108:1-5
दािवदाचे स्तोतर्



57:1 lxxxii स्तोतर्संिहता 57:10

1 हे देवा, माझ्यावर दया कर, माझ्यावर दया कर,
कारण माझा जीव ही संकटे टळून जाईपयर्ंत
तुझ्यात आशर्य घेतो.
2 मी परात्पर देवाकडे, जो देव माझ्यासाठी सवर्काही करतो
त्याचा मी धावा करीन.
3 तो स्वगार्तनू मला मदत पाठवतो आिण मला वाचवतो,
जेव्हा मनुष्य मला िगळून टाकण्याची इच्छा करतो तेव्हा तो

त्यास धमकावतो;
देव त्याच्या कराराची िवश्वसनीयता आिण त्याचा िवश्वासपूणा

मला दाखवतो.
4 माझा जीव िसंहाच्यामध्ये पडला आहे;
ज्यांचे दात भाले आिण बाण आहेत,
आिण ज्यांची जीभ तलवारीसारखी धारदार आहे
अशा लोकांमध्ये मला जबरदस्तीने रहावे लागत आहे.
5 हे देवा, तू आकाशापेक्षाही उंच हो;
तुझा मािहमा सवर् पृथ्वीवर होवो.
6 त्यांनी माझ्या पावलांसाठी सापळा तयार केला आहे;
माझा जीव वाकून गेला आहे;
त्यांनी माझ्यासमोर खाच खणली आहे,
परंतु ते स्वतःच त्यामध्ये पडले आहेत.
7 हे देवा, माझे हृदय िस्थर आहे, माझे हृदय िस्थर आहे;
मी गाईन, होय, मी स्तुती गाईन.
8 हे माझ्या गौरवी जीवा, जागा हो;
हे सतारी आिण वीणे, जागे व्हा;
मी पहाटेला जागे करीन.
9 हे पर्भ,ू मी सवर् लोकांमध्ये तुला धन्यवाद देईन;
मी सवर् राष्ट्रांमध्ये तुझी स्तवने गाईन.
10 कारण तुझ्या कराराची िवश्वसिनयता आकाशापयर्ंत महान

आहे
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आिण तुझा िवश्वासपूणा ढगापयर्ंत पोहचतो.
11 हे देवा, तू आकाशाच्या वर उंचिवला जावो;
तुझा मिहमा सवर् पृथ्वीवर उंच होवो.

58
दािवदाचे स्तोतर्
1 अहो अिधकार्यांनो, तुम्ही खरोखर योग्य न्याय करता का?
अहो मनुष्याच्या मुलांनो, तुम्ही सरळपणे न्याय करता का?
2 नाही, तुम्ही हृदयात दुष्टपणाचे काम करता;
तुम्ही पृथ्वीवर आपल्या हाताने िहंसा तोलनू देता.
3 दुष्ट उदरापासनूच दुरावतात;
ते जन्मल्यापासनूच खोटे बोलनू बहकून जातात.
4 त्यांचे िवष सापाच्या िवषासारखे आहे,
जो बिहरा असल्यासारखा साप आपले कान झाकतो

त्याच्यासारखे आहेत;
5 गारुडी िकतीही कुशलतेने मंतर् घालू लागला तरी
त्याच्या वाणीकडे तो लक्ष देत नाही, त्यासारखे ते आहेत.
6 हे देवा, त्यांचे दात त्यांच्या मुखात पाड;
हे परमेश्वरा तरुण िसंहाच्या दाढा पाडून टाक;
7 जसे जोरात वाहणारे पाणी नाहीसे होते तसे ते नाहीसे होवोत;
जेव्हा ते आपले तीर मारतील तेव्हा त्यांना टोक नसल्यासारखे ते

होवोत.
8गोगलगायीपर्माणे ते होवोत जशी ती िवरघळते आिण नाहीशी

होते,
जर अवेळी जन्मलेल्या सर्ीचा गभर् त्यास कधी सयूर् पर्काश

िदसत नाही त्यापर्माणे ते होवोत.
9 तुमच्या भांड ास काटेर्या जळणाची आंच लागण्यापवूी र्च,
ते िहरवे असो वा सुकलेले, दुष्ट नाहीसे होतील.
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10नीितमान जेव्हा देवाने घेतलेला सडू पाहील तेव्हा तो आनंिदत
होईल;

तो आपले पाय दुष्टांच्या रक्तात धुईल.
11 म्हणनू मनुष्य म्हणेल, “खरोखर नीितमान मनुष्यांना त्यांचे

पर्ितफळ आहे;
खरोखर पृथ्वीवर न्याय करणारा देव आहे. खरोखर आहे.”

59

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, मला माझ्या शतरं्ूपासनू सोडीव;
जे माझ्यािवरूद्ध उठतात त्यांच्यापासनू मला दरू उंचावर ठेव.
2 दुष्कमर् करणार्यांपासनू मला सुरिक्षत ठेव,
आिण रक्तपाती मनुष्यापासनू मला वाचव.
3 कारण, पाहा, ते माझ्या जीवासाठी दबा धरून बसले आहेत.
हे परमेश्वरा, माझा अपराध िकंवा पातक नसता,
सामथी र् लोक माझ्यािवरूद्ध एकतर् गोळा झाले आहेत.
4 जरी मी िनदो र्ष असलो तरी ते माझ्याकडे धावण्याची तयारी

करत आहेत;
मला मदत करावी म्हणनू जागा हो व पाहा.
5 हे परमेश्वरा, सेनाधीश देवा, इसर्ाएलाच्या देवा,
ऊठ आिण सवर् राष्ट्रांना िशक्षा कर;
कोणत्याही दुष्ट पापी मनुष्यास दया दाखवू नकोस.
6 संध्याकाळी ते परत येतात, कु यांसारखे गुरगुरतात
आिण नगराभोवती िफरतात.
7 पाहा, ते आपल्या मुखावाटे ढेकर देतात;
त्यांच्या तोंडचे शब्द तलवार आहेत.
कारण ते म्हणतात, आमचे कोण ऐकतो?
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8 परंतु हे परमेश्वरा, तू त्यांना हसशील;
तू सवर् राष्ट्रांना उपहासात धरशील.
9 हे माझ्या सामथ्यार्, मी तुझ्याकडे लक्ष देईन;
कारण देवच माझा उंच बुरूज आहे.
10 माझा देव मला त्याच्या कराराच्या िवश्वसनीयतेने भेटेल;
माझ्या शतर्ूवर माझी इच्छा पणूर् झालेली देव मला पाहू देईल.
11 त्यांना िजवे मारू नको नाहीतर माझे लोक िवसरून जातील;
हे पर्भू तू आमची ढाल आहेस, आपल्या बलाने त्यांची दाणादाण

कर, त्यांस खाली पाड.
12 कारण त्यांच्या तोंडचे पाप आिण त्यांच्या ओठांचे शब्द,
आिण त्यांनी अिभव्यक्त केलेले शाप
आिण खोटेपणा यामुळे ते आपल्या अंहकारात पकडले जातात.
13 क्रोधात त्यांना नष्ट कर, ते यापुढे नाहीसे व्हावेत असे त्यांना

नष्ट कर.
देव याकोबात आिण पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत
राज्य करतो हे त्यांना मािहत होवो.
14 संध्याकाळी ते परत येतात; कु यांसारखे गुरगुरतात.
आिण रातर्ी नगराभोवती िफरतात.
15 ते अन्नासाठी वर आिण खाली भटकतात,
आिण जर त्यांची तृिप्त झाली नाही तर रातर्भर वाट पाहतात.
16 परंतु मी तुझ्या सामथ्यार्िवषयी गीत गाईन; कारण तू माझा

उंच बुरूज आहे
आिण माझ्या संकटाच्या समयी आशर्यस्थान आहेस.
17 हे माझ्या सामथ्यार्, मी तुझी स्तवने गाईन;
कारण देव माझा उंच बुरूज आहे,
माझा देव ज्यावर मी िवश्वास ठेऊ शकतो.
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60

. 108:6-13
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा,तू आम्हास टाकून िदले आहेस; तू आम्हास फाडून खाली

टाकले आहे; आमच्यावर रागावला आहेस;
तू आम्हांस पुन्हा पवूर्िस्थतीवर आण.
2 तू भमूी कंिपत केली आहेस; तू ती फाडून वेगळी केली; ितचे

िखंडार बरे कर,
कारण ती हादरत आहे.
3 तू तुझ्या लोकांस कठीण गोष्टी दाखवल्या आहेत;
तू आम्हास िझंगवण्यास लावणारा दर्ाक्षरस पाजला आहे.
4 तुझा आदर करणार्यास तू िनशाण िदले आहे,
यासाठी की, त्यांनी सत्याकरता तो उभारावा.
5 ज्यांच्यावर तू परे्म करतो त्यांची सुटका व्हावी,
म्हणनू तुझ्या उजव्या हाताने आमची सुटका कर आिण आम्हास

उ र दे.
6 देव आपल्या पिवतर्तेला अनुसरून म्हणाला, मी जल्लोष

करीन;
मी शखेमाची वाटणी करीन आिण सुक्कोथाचे खोरे मोजनू देईन.
7 िगलाद माझा आहे आिण मनश्शे माझा आहे;
एफ्राईमही माझे िशरस्तर्ाण आहे;
यहदूा माझा राजदंड आहे.
8 मवाब माझे धुण्याचे पातर् आहे;
अदोमावर मी माझे पादतर्ाण फेकीन;
मी आनंदाने पिलष्ट ावर िवजयाने आरोळी मारीन.
9 मला बळकट नगरात कोण नेईल?
मला अदोमात कोण नेईल?
10 हे देवा, तू आम्हास नाकारले नाही?
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परंतु तू आमच्या सैन्याबरोबर लढाईत गेला नाहीस.
11 तू आमच्या शतर्ूिवरूद्ध आम्हास मदत कर,
कारण मनुष्याचे सहाय्य िनष्फळ आहे.
12 आम्ही देवाच्या मदतीने िवजयी होऊ;
तो आमच्या शतर्ूला आपल्या पायाखाली तुडिवल.

61

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, माझी आरोळी ऐक;
माझ्या पर्ाथर्नेकडे लक्ष दे.
2 जेव्हा माझे हृदय हतबल होते तेव्हा मी पृथ्वीच्या शेवटापासनू

तुला हाक मारीन;
माझ्यापेक्षा उंच जो खडक त्याकडे मला ने.
3 कारण तू माझ्यासाठी आशर्य,
माझ्या शतर्ूपासनू बळकट बुरूज आहेस.
4 मी तुझ्या मंडपात सवर्काळ राहीन;
मी तुझ्या पंखाच्या सावलीखाली आशर्य घेईन.
5 कारण हे देवा, तू माझी नवसाची पर्ाथर्ना ऐकली आहेस;
जे तुझ्या नावाचा सन्मान करतात ते वतन तू मला िदले आहे.
6 तू राजाचे आयुष्य वाढव;
त्याच्या आयुष्याची वष अनेक िपढ ांच्या वषार्इतकी होवोत.
7 मी देवासमोर सवर्काळ राहो;
तुझी पर्ीती आिण सत्य त्यांचे रक्षण करतील.
8 मी तुझ्या नावाची स्तवने सवर्काळ गाईन,
म्हणजे, मी पर्तीिदनी माझे नवस फेडीत राहीन.
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62
दािवदाचे स्तोतर्
1 माझा जीव िनशब्द होऊन केवळ देवाची पर्ितक्षा करत आहे;
त्याच्यापासनू माझे तारण येते.
2 तोच केवळ माझा खडक आिण माझे तारण आहे;
तो माझा उंच बुरूज आहे; मी कधीही ढळणार नाही.
3 झुकलेल्या िभंतीसारख्या, कोसळलेल्या कंुपणासारखा

झालेल्या,
एका मनुष्यास मारण्यासाठी तुम्ही सवर्जण
िकती काळपयर्ंत त्याच्यावर हल्ला करून याल?
4 त्याच्या उच्च पदापासनू त्यास खाली आणण्यासाठी मातर् ते

सल्ला घेतात;
त्यांना लबाड बोलण्यास आवडते;
ते आपल्या मुखाने आशीवार्द देतात, पण त्यांच्या अंतःकरणातनू

शाप देतात.
5 हे माझ्या िजवा, तू केवळ देवासाठी िनशब्द राहनू पर्ितक्षा कर;
कारण माझी आशा त्याच्यावर लागली आहे.
6 तोच केवळ माझा खडक आिण तारण आहे;
तो माझा उंच बुरूज आहे; मी ढळणार नाही.
7 माझे तारण आिण माझे गौरव देवावर अवलंबनू आहे;
माझ्या सामथ्यार्चा खडक आिण माझा आशर्य देवच आहे.
8 अहो लोकहो, सवर्दा त्याच्यावर भरवसा ठेवा;
त्याच्यापुढे आपले अंतःकरण मोकळे करा;
देव आमच्यासाठी आशर्य आहे.
9 खरोखर नीच माणसे िनरथर्क आहेत, आिण उच्च माणसे लबाड

आहेत;
वजन केले असता हलके भरतील; त्यांना मापले असता ते केवळ

िमथ्या आहेत.
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10 दडपशाहीवर आिण चोरीवर भरवसा ठेवू नका;
आिण संपि त िनरुपयोगी आशा ठेवू नका;
11 देव एकदा बोलला आहे,
मी दोनदा ऐकले आहे,
सामथ्यर् देवाचे आहे.
12 हे पर्भ,ू तुझ्या ठायी परे्मदया आहे.
कारण पर्त्येक मनुष्यास त्याने जसे केले आहे त्यापर्माणे तू

पर्ितफळ देतोस.

63
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, तू माझा देव आहेस; मी कळकळीने तुझा शोध घेईन;
शुष्क आिण रूक्ष आिण िनजर्ल िठकाणी माझा जीव तुझ्यासाठी

तान्हेला झाला आहे;
माझा देहही तुझ्यासाठी आसुसला आहे.
2 म्हणनू मी तुझे सामथ्यर् आिण गौरव पाहण्यासाठी
मी आपली दृष्टी पिवतर् मंिदराकडे लावली आहे.
3कारण तुझी कराराची िवश्वसिनयता ही जीवनापेक्षा उ म आहे;
माझे ओठ तुझी स्तुती करतील.
4 म्हणनू मी िजवंत आहे तोपयर्ंत मी तुला धन्यवाद देईन;
मी आपले हात तुझ्या नावात उंच करीन.
5 माझा जीव मज्जेने आिण चरबीने व्हावा तसा तृप्त होईल;
माझे तोंड आनंदी ओठाने तुझी स्तुती करतील.
6 मी आपल्या अंथरुणावर तुझ्यािवषयी िवचार करतो
आिण रातर्ीच्या समयी त्यावर मनन करतो.
7 कारण तू माझे सहाय्य आहे,
आिण मी तुझ्या पंखाच्या सावलीत आनंदी आहे.
8 माझा जीव तुला िचकटून राहतो;
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तुझा उजवा हात मला आधार देतो.
9 पण जे माझ्या िजवाचा नाश करण्याचा शोध घेतात
ते पृथ्वीच्या खालच्या भागात जातील.
10 त्यांना तलवारीच्या अिधकारात िदले जाईल;
त्यांना कोल्ह्यांचा वाटा म्हणनू देतील.
11 परंतु राजा देवाच्या ठायी जल्लोष करेल;
जो कोणी त्याची शपथ घेईल तो त्याजवर गवर् करेल,
पण जे कोणी खोटे बोलतात त्यांचे तोंड बंद होईल.

64

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, माझी वाणी ऐक, माझ्या गार्हाण्याकडे कान दे;
माझ्या शतरं्ूच्या भीतीपासनू माझा जीव सुरिक्षत ठेव.
2 वाईट करणार्याच्या गुप्त कारस्थानापासनू,
अन्याय करणार्याच्या गोंधळापासनू मला लपव,
3 त्यांनी आपली जीभ तलवारीसारखी धारदार केली आहे.
त्यांनी आपले बाण म्हणजे कडू शब्द मारण्यास नेम धरला आहे.
4याकिरता ते गुप्त जागेतनू जे कोणी िनरपराध आहेत त्यांच्यावर

मारा करतात;
अचानक ते त्यांच्यावर मारा करतात आिण भीत नाहीत;
5 ते आपणाला वाईट योजनेत उत् ेजन देतात; ते खाजगीत

एकितर्त येऊन सापळा रचण्याचा सल्लामसलत
करतात;

ते म्हणतात, आपल्याला कोण पाहील?
6 ते पापी योजना शोधनू काढतात; ते म्हणतात,
आम्ही काळजीपवूर्क योजना समाप्त केली आहे.
मनुष्याचे अंतःकरण आिण अंतरीक िवचार खोल आहेत.
7 परंतु देव त्यांच्यावर बाण सोडील;
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अचानक ते त्याच्या बाणाने जखमी होतील.
8 त्यांचीच जीभ त्यांच्यािवरुद्ध होऊन ते अडखळिवले जातील;
जे सवर् त्यांना पाहतील ते आपले डोके डोलवतील.
9 सवर् लोक िभतील आिण देवाची कृत्ये जाहीर करतील.
ते सजू्ञतेने त्याने जे काही केले त्यािवषयी िवचार करतील.
10परमेश्वराच्या ठायी नीितमान आनंद करतील आिण त्याच्यात

आशर्य घेतील;
सवर् सरळमागी र् त्याच्यात अिभमान बाळगतील.

65

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, सीयोनेत तुझी स्तुती होवो;
तुला केलेला आमचा नवस तेथे फेडण्यात येईल.
2 जो तू पर्ाथर्ना ऐकतोस,
त्या तुझ्याकडे सवर् मानवजाती येते.
3 दुष्कमार्नंी आम्हांला बेजार केले आहे.
आमचे अपराध तर तचू क्षमा करशील.
4ज्या मनुष्यास तू िनवडून आपल्याजवळ आणतो तो धन्य आहे,
याकिरता की; त्याने तुझ्या अंगणात रहावे.
तुझ्या घराच्या, तुझ्या मंिदराच्या
उ म पदाथार्नंी आम्ही तृप्त होऊ.
5 हे आमच्या तारणार्या देवा,
जो तू पृथ्वीच्या सवर् सीमांचा
आिण दरू समुदर्ावर जे आहेत त्यांचा भरवसा आहेस,
तो तू न्यायीपणाने अितआश्चयर्कारक गोष्टीनंी आम्हास उ रे

देतोस.
6 कारण तू आपल्या सामथ्यार्ने कंबर बांधनू,
पवर्त दृढ केले आहेत.
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7 तू गजर्णार्या समुदर्ाला,
त्यांच्या लाटांच्या गजर्नेला
आिण लोकांचा गलबला शांत करतो.
8 जे पृथ्वीच्या अगदी शेवटच्या भागामध्ये राहतात ते तुझ्या

कृत्याच्या िचन्हांमुळे िभतात;
तू पवूर् आिण पिश्चम यांना आनंिदत करतोस.
9 तू पृथ्वीला मदत करण्यासाठी आला; तू ितला पाणी घालतोस;
तू ितला फारच समृद्ध करतोस;
देवाची नदी जलपणूर् आहे;
तू भमूी तयार करून मनुष्यजातीला धान्य पुरवतोस.
10 तू ितच्या तासांना भरपरू पाणी देतोस;
तू ितचे उंचवटे सपाट करतोस;
तू ितला पावसाच्या सरीनंी मऊ करतोस.
ितच्यात अंकुरीत झालेले आशीवार्िदत करतोस
11 तू तुझ्या चांगुलपणाने वषर् मुकुटमंडीत करतोस;
तुझ्या रथामागील वाटेतनू पृथ्वीवर खाली समृद्धी गाळतो.
12 रानातील कुरणावर त्या समृद्धी गाळतात
आिण डोंगर उल्लासाने वेढलेले आहेत.
13 कुरणांनी कळप पांघरले आहेत;
दर्यासुद्धा धान्यांनी झाकल्या आहेत.
ते आनंदाने आरोळी मारीत आहेत आिण ते गात आहेत.

66
1 अहो पृथ्वीवरील सवर्जणहो देवाचा जयजयकार करा;
2 त्याच्या नावाचा मिहमा गा;
त्याची स्तुती गौरवशाली होईल अशी करा.
3 देवाला म्हणा, तुझी कृत्ये िकती भीितदायक आहेत,
तुझ्या महान सामथ्यार्मुळे तुझे शतर्ू तुझ्या स्वाधीन होतात.
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4 सवर् पृथ्वी तुझी आराधना करतील;
आिण तुझी स्तोतरे् गातील;
ते तुझ्या नावाची स्तोतरे् गातील.
5 अहो या, आिण देवाची काय पहा;
तो मनुष्यांच्या मुलांस आपल्या कृत्यांनी धाक बसवतो.
6 त्याने समुदर् पालटून कोरडी भमूी केली;
ते नदीतनू पायांनी चालत गेले;
तेथे आम्ही त्याच्यात आनंद केला.
7 तो आपल्या सामथ्यार्ने सवर्काळ राज्य करतो;
तो आपल्या डोळ्यांनी सवर् राष्ट्रांचे िनरीक्षण करतो;
बंडखोरांनी आपल्यास उंच करू नये.
8 अहो लोकांनो, आमच्या देवाला धन्यवाद द्या,
आिण त्याची स्तुती ऐकू येईल अशी करा.
9 तो आमचा जीव राखनू ठेवतो,
आिण तो आमचे पाय सरकू देत नाही.
10 कारण हे देवा, तू आमची परीक्षा केली आहे;
रुप्याची परीक्षा करतात तशी तू आमची परीक्षा केली आहे.
11 तू आम्हास जाळ्यात आणले;
तू आमच्या कमरेवर अवजड ओझे ठेवले.
12 तू आमच्या डोक्यावरून लोकांस स्वारी करण्यास लावले.
आम्ही अग्नीतनू आिण पाण्यातनू गेलो,
परंतु तू आम्हास बाहेर काढून पर्शस्त जागी आणले.
13 मी होमापर्णे घेऊन तुझ्या घरात येईन;
मी तुला केलेले नवस फेडीन.
14 संकटात असता जे मी आपल्या ओठांनी उच्चारले
आिण जे मी आपल्या तोंडाने बोलल,
15 मी तुला में ढ ाच्या धपूासिहत
पुष्ट पशूंचे होमापर्णे मी तुला अपी र्ण;
बोकड आिण गोर्हे अपी र्ण.
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16 जे सवर् तुम्ही देवाचे भय धरता, या आिण ऐका,
आिण त्याने माझ्यासाठी काय केले ते मी तुम्हास सांगतो.
17 मी माझ्या मुखाने त्याचा धावा केला,
आिण माझ्या जीभेवर त्याची स्तुती होती.
18 जर माझ्या मनात अन्यायाकडे मी पािहले असते,
तर पर्भनेू माझे ऐकले नसते.
19 पण देवाने खिचत ऐकले आहे;
त्याने माझ्या पर्ाथर्नेच्या वाणीकडे लक्ष िदले आहे.
20 देवाचा धन्यवाद होवो, त्याने माझ्या पर्ाथर्नांपासनू आपले

मुख िफरिवले नाही,
िकंवा त्याच्या कराराच्या िवश्वासपूणापासनू आपली दृष्टी

वळिवली नाही.

67

1 देवाने आमच्यावर दया करावी आिण आम्हांस आशीवार्द द्यावा.
आिण त्याने आमच्यावर आपला मुखपर्काश पाडावा.
2 याकिरता की, तुझे मागर् पृथ्वीवर मािहत व्हावेत,
तुझे तारण सवर् राष्ट्रामध्ये कळावे.
3 हे देवा, लोक तुझी स्तुती करोत;
सवर् लोक तुझी स्तुती करोत.
4 राष्ट्रे हषर् करोत आिण हषार्ने गावोत,
कारण तू लोकांचा न्याय सरळपणे करशील
आिण राष्ट्रावर राज्य करशील.
5 हे देवा, लोक तुझी स्तुती करोत;
सवर् लोक तुझी स्तुती करोत.
6 भमूीने आपला हंगाम िदला आहे
आिण देव, आमचा देव, आम्हास आशीवार्द देवो.
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7 देव आम्हास आशीवार्द देवो आिण
पृथ्वीवरील सवर् सीमा त्याचा सन्मान करोत.

68
दािवदाचे स्तोतर्
1 देवाने उठावे; त्याचे वैरी िवखरले जावोत;
जे त्याचा ितरस्कार करतात तेही त्याच्यापुढून पळून जावोत.
2 जसा धरू पांगला जातो, तसे त्यांना दरू पांगनू टाक;
जसे मेण अग्नीपुढे िवतळते, तसे दुजर्न देवापुढे नष्ट होवोत.
3 परंतु नीितमान आनंिदत होवोत; ते देवापुढे हषर्भिरत होवोत;
ते हषो र्त आिण आनंदी होवोत.
4 देवाला गाणे गा, त्याच्या नावाचे स्तवन करा;
ज्याची स्वारी यादन नदीच्या खोर्यातील मैदानातनू* चालली

आहे त्याच्यासाठी राजमागर् तयार करा;
त्याचे नाव परमेश्वर आहे; त्याच्यापुढे हषर्भिरत व्हा.
5 तो िपतृहीनाचा िपता, िवधवांचा मदतगार †

असा देव आपल्या पिवतर् िनवासस्थानी राहतो.
6 देव एकाकी असलेल्यास कुटंुबात ठेवतो;
तो बंिदवानास गीत गात बाहेर आणतो;
पण बंडखोर तृिषत पर्देशात राहतात.
7 हे देवा, जेव्हा तू आपल्या लोकांपुढे गेला,
जेव्हा तू रानातनू चालत गेलास,
8 तेव्हा भमूी कापली;
देवाच्या उपिस्थतीत आकाशातनू पाऊसही पडला,
देवाच्या उपिस्थतीत, इसर्ाएलाच्या देवाच्या उपिस्थत सीनाय

पवर्तदेखील कंिपत झाला.
9 हे देवा, तू िवपुल पाऊस पाठवलास;

* 68:4 † 68:5
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जेव्हा तुझे वतन िशणलेले होते तेव्हा तू ते बळकट केलेस.
10 तुझे लोक त्यामध्ये रािहले;
हे देवा, तू आपल्या चांगुलपणातनू गरीबांना िदले.
11 परमेश्वराने आज्ञा िदली,
आिण ज्यांनी त्यांना घोषणा केली ते मोठे सैन्य होते.
12 सैन्यांचे राजे पळून जातात, ते पळून जातात,
आिण घरी राहणारी सर्ी लटू वाटून घेते.
13 जेव्हा तुम्ही काही लोक में ढवाड ामध्ये पडून राहता,
तेव्हा ज्याचे पंख रुप्याने व िपसे िपवळ्या सोन्याने मढवलेले

आहेत,
अशा कबुतरासारखे तुम्ही आहात.
14 तेथे सवर्समथार्ने राजांना िवखरले आहे,
तेव्हा सल्मोनावर बफर् पडते त्यापर्माणे झाले.
15 हे महान पवर्ता, बाशानाच्या पवर्ता,
उंच बाशान पवर्त िशखरांचा पवर्त आहे.
16 देवाला आपल्या िनवासासाठी जो पवर्त आवडला आहे,
त्याच्याकडे हे अनेक िशखरांच्या पवर्ता, तू हेव्याने का पाहतोस?
खरोखर, परमेश्वर त्याच्यावरच सवर्काळ राहील.
17 देवाचे रथ वीस हजार आहेत, हजारो हजार आहेत.
जसा सीनाय पवर्तावर पिवतर्स्थान, तसा पर्भू त्यांच्यामध्ये

आहे.
18 तू उंचावर चढलास; तू बंिदवानास दरू नेले आहे;
मनुष्याकडून आिण जे तुझ्यािवरूद्ध लढले
त्यांच्यापासनूही भेटी स्वीकारल्या आहेत,
यासाठी की, हे परमेश्वर देवा, तू तेथे रहावे.
19 पर्भू धन्यवािदत असो, तो दररोज आमचा भार वाहतो,
देव आमचे तारण आहे.
20 आमचा देव आम्हास तारणारा देव आहे;
मृत्यपूासनू सोडिवणारा पर्भू परमेश्वर आहे.
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21 पण देव आपल्या शतर्ूचे डोके आपटेल,
जो आपल्या अपराधात चालत जातो त्याचे केसाळ माथे

आपटेल.
22 परमेश्वर म्हणाला, मी माझ्या लोकांस बाशानापासनू परत

आणीन,
समुदर्ाच्या खोल स्थानातनू त्यांना परत आणीन.
23 यासाठी की, तू आपल्या शतर्ूला िचरडावे, आपला पाय

त्यांच्या रक्तात बुडवा,
आिण तुझ्या शतरं्ुकडून तुझ्या कु यांच्या िजभेस वाटा िमळावा.
24 हे देवा, त्यांनी तुझ्या िमरवणुका पािहल्या आहेत,
पिवतर्स्थानी माझ्या देवाच्या, माझ्या राजाच्या िमरवणुका

त्यांनी पािहल्या आहेत.
25 गायकपुढे गेले, वाजवणारे मागे चालले आहेत,
आिण मध्ये कुमारी कन्या लहान डफ वाजवत चालल्या आहेत.
26 मंडळीत देवाचा धन्यवाद करा;
जे तुम्ही इसर्ाएलाचे खरे वंशज आहात ते तुम्ही परमेश्वराची

स्तुती करा.
27 तेथे त्यांचा अिधकारी पर्थम बन्यामीन, किनष्ठ कुळ,
यहदूाचे अिधपती, व त्याच्याबरोबरचे समुदाय
जबुलनूाचे अिधपती, नफतालीचे अिधपती हे आहेत.
28 तुझ्या देवाने, तुझे सामथ्यर् िनमार्ण केले आहे;
हे देवा, तू पवूी र्च्या काळी आपले सामथ्यर् दाखिवले तसे आम्हास

दाखव.
29 यरूशलेमातील मंिदराकरता,
राजे तुला भेटी आणतील.
30 लव्हाळ्यात राहणारे वनपश,ू
बैलांचा कळप आिण त्यांचे वासरे ह्यांना धमकाव.
जे खंडणीची मागणी करतात त्यांना आपल्या पायाखाली तुडव;
जे लढाईची आवड धरतात त्यांना िवखरून टाक.
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31 िमसरमधनू सरदार येतील;
कूश आपले हात देवाकडे पसरण्याची घाई करील.
32 अहो पृथ्वीवरील राष्ट्रांनो, तुम्ही देवाला गीत गा,
परमेश्वराची स्तुितगीते गा.
33 जो पुरातन काळापासनू अिस्तत्वात आहे तो आकाशांच्या

आकांशावर आरूढ होतो;
पाहा, तो आपला आवाज सामथ्यार्ने उंचावतो.
34 देवाच्या सामथ्यार्चे वणर्न करा;
इसर्ाएलावर त्याचे वैभव
आिण आकाशात त्याचे बल आहे.
35 हे देवा, तू आपल्या पिवतर्स्थानात भयपर्द आहे;
इसर्ाएलाचा देव आपल्या लोकांस बल आिण सामथ्यर् देतो.
देव धन्यवािदत असो.

69
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, मला तार;
कारण पाणी माझ्या गळ्याशी *येऊन पोहचले आहे.
2 मी खोल िचखलात बुडत आहे, तेथे मला उभे राहण्यास िठकाण

नाही;
मी खोल पाण्यात आलो आहे, तेथे पुराचे पाणी माझ्यावरून

वाहत आहे.
3 माझ्या रडण्याने मी थकलो आहे; माझा घसा कोरडा पडला

आहे;
माझ्या देवाची वाट पाहता माझे डोळे िशणले आहेत.
4 िवनाकारण माझा दे्वष करणारे माझ्या डोक्यावरील केसांपेक्षाही

अिधक आहेत;

* 69:1
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जे अन्यायाने माझे वैरी असनू मला कापनू काढायला पाहतात ते
बलवान आहेत;

जे मी चोरले नव्हते, ते मला परत करावे लागले.
5 हे देवा, तू माझा मखूार्पणा जाणतो,
आिण माझी पापे तुझ्यापासनू लपली नाहीत.
6 हे पर्भ,ू सेनाधीश परमेश्वरा, जे तुझी पर्ितक्षा करतात,

त्यांच्या फिजतीला मी कारण होऊ नये.
हे इसर्ाएलाच्या देवा, जे तुला शोधतात त्यांच्या अपर्ितष्ठेला

मी कारण होऊ नये.
7 कारण तुझ्याकरता मी िनंदा सहन केली आहे;
लाजेने माझे तोंड झाकले आहे.
8 मी आपल्या बंधलूा परका झालो आहे,
आपल्या आईच्या मुलांस िवदेशी झालो आहे.
9 कारण तुझ्या मंदीरािवषयीच्या आवेशाने मला खाऊन टाकले

आहे,
आिण तुझी िनंदा करणार्यांनी केलेल्या िनंदा माझ्यावर पडल्या

आहेत.
10 जेव्हा मी रडलो आिण उपवास करून माझ्या िजवाला िशक्षा

केली†,
तेव्हा ते जसे माझ्या स्वतःची िनंदा होती.
11 जेव्हा मी गोणपाट आपले वसर् केले,
तेव्हा मी त्यांना उपहास असा झालो.
12 जे नगराच्या वेशीत बसतात;
ते माझी िनंदा करतात; मी मद्यप्यांचा गीत झालो.
13पण मी तर हे परमेश्वरा, माझी पर्ाथर्ना त,ू स्वीकारशील अशा

वेळेला करतो;
हे देवा,तू आपल्या िवपुल दयेस अनुसरून व आपल्या तारणाच्या

सत्यास अनुसरून मला उ र दे.
† 69:10
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14 मला िचखलातनू बाहेर काढ, आिण त्यामध्ये मला बुडू देऊ
नकोस;

माझा ितरस्कार करणार्यापासनू मला वाचव. खोल पाण्यापासनू
मला काढ.

15 पुराच्या पाण्याने मला पणूर् झाकून टाकू नकोस,
खोल डोह मला न िगळो.
खाच आपले तोंड माझ्यावर बंद न करो.
16 हे परमेश्वरा, मला उ र दे,
कारण तुझ्या कराराची िवश्वसिनयता उ म आहे.
17 आपल्या सेवकापासनू आपले तोंड लपवू नकोस,
कारण मी क्लेशात आहे; मला त्वरीत उ र दे.
18 माझ्या िजवाजवळ ये आिण त्यास खंडून घे;
माझ्या शतरं्ूमुळे खंडणी भरून मला सोडव.
19 तुला माझी िनंदा,माझी लाज आिण माझी अपर्ितष्ठा मािहत

आहे;
माझे िवरोधक माझ्यापुढे आहेत;
20 िनंदेने माझे हृदय तुटले आहे; मी उदासपणाने भरलो आहे;
माझी कीव करणारा कोणीतरी आहे का हे मी पािहले, पण तेथे

कोणीच नव्हता;
मी सांत्वनासाठी पािहले, पण मला कोणी सापडला नाही.
21 त्यांनी मला खाण्यासाठी िवष िदले;
मला तहान लागली असता आंब िदली
22 त्यांचे मेज त्यांच्यापुढे पाश होवोत;
जेव्हा ते सुरिक्षत आहेत असा िवचार करतील, तो त्यांना सापळा

होवो.
23 त्यांचे डोळे आंधळे होवोत यासाठी की, त्यांना काही िदसू नये;
आिण त्यांची कंबर नेहमी थरथर कापावी असे कर.
24 तू त्यांच्यावर आपला संताप ओत,
आिण तुझ्या संतापाची तीवर्ता त्यांना गाठो.
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25 त्यांची िठकाणे ओसाड पडो;
त्यांच्या तंबतू कोणीही न राहो.
26 कारण ज्याला तू दणका िदला त्याचा ते छळ करतात;
तू ज्यांस जखमी केलेस त्यांच्या वेदनेिवषयी ते दुसर्याला

सांगतात.
27 ते अन्यायानंतर अन्याय करतात त्यांना दोष लाव;
तुझ्या न्यायाच्या िवजयात त्यांना येऊ देऊ नको.
28 जीवनाच्या पुस्तकातनू त्यांची नावे खोडली जावोत,
आिण िनितमानांबरोबर त्यांची नावे िलिहली न जावोत.
29 पण मी गरीब आिण दु:खी आहे;
हे देवा, तुझे तारण मला उंचावर नेवो.
30 मी देवाच्या नावाची स्तुती गाणे गाऊन करीन,
आिण धन्यवाद देऊन त्यास उंचािवन.
31 ते बैलापेक्षा, िशंगे असलेल्या,
िकंवा दुभागलेल्या खुराच्या गोर्ह्यांपेक्षा परमेश्वरास आवडेल.
32 लीनांनी हे पािहले आहे आिण हिषर्त झाले;
जे देवाचा शोध घेतात त्या तुमचे हृदय िजवंत होवो.
33 कारण परमेश्वर गरजवंताचे ऐकतो
आिण आपल्या बंिदवानांचा ितरस्कार करत नाही.
34 आकाश, पृथ्वी, समुदर् आिण त्यामध्ये संचार करणारे
पर्त्येकगोष्ट त्याची स्तुती करा.
35 कारण देव िसयोनेला तारील आिण यहदूाची नगरे पुन्हा

बांधील;
लोक तेथे राहतील आिण ते त्यांच्या मालकीचे होईल.
36 त्याच्या सेवकाचे वंशजही ते वतन करून घेतील;
आिण ज्यांना त्याचे नाव िपर्य आहे ते तेथे राहतील.
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दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, मला सोडव.
हे परमेश्वरा, लवकर ये आिण मला मदत कर.
2 जे माझा जीव घेऊ पाहतात,
त्यांना लिज्जत कर आिण गोंधळून टाक;
माझ्या यातनेत आनंद मानणारे
माघारी िफरोत आिण अपमािनत होवोत;
3 जे मला अहाहा! अहाहा! असे म्हणतात,
ते आपल्या लाजेने मागे िफरोत.
4 जे तुझा शोध घेतात ते सवर् तुझ्याठायी हिषर्त आिण आनंिदत

होवोत;
ज्यांना तुझे तारण िपर्य आहे, ते देवाची स्तुती असो असे नेहमी

म्हणोत.
5 पण मी गरीब आिण गरजवंत आहे;
हे देवा, माझ्याकडे त्वरीत ये;
तू माझा सहाय्यक आिण मला सोडवणारा तचू आहेस.
हे परमेश्वरा, उशीर करू नकोस.

71
1 हे परमेश्वरा, मी तुझ्यात आशर्य घेतला आहे;
मला कधीही लिज्जत होऊ देऊ नको.
2 मला सोडव आिण तुझ्या न्यायीपणात मला सुरिक्षत ठेव;
तू आपला कान मजकडे लाव आिण माझे तारण कर.
3 मला नेहमी आशर्य िमळावा म्हणनू माझा तू खडक हो;
तू मला तारावयास आज्ञा िदली आहे,
कारण तू माझा खडक आिण दुगर् आहेस.
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4 हे माझ्या देवा, तू मला दुष्टांच्या हातातनू वाचव,
अन्यायी आिण िनष्ठूर मनुष्याच्या हातातनू मला वाचव.
5 कारण हे पर्भ,ू तू माझी आशा आहेस.
मी लहान मलू होतो तेव्हापासनूच तू माझा भरवसा आहे.
6 गभार्पासनू तचू माझा आधार आहेस;
माझ्या आईच्या उदरातनू तचू मला बाहेर काढले;
माझी स्तुती नेहमी तुझ्यािवषयी असेल.
7 पुष्कळ लोकांस मी िक ा झालो आहे;
तू माझा बळकट आशर्य आहे.
8 माझे मुख िदवसभर तुझ्या स्तुतीने
आिण सन्मानाने भरलेले असो.
9 माझ्या वृद्धापकाळात मला दरू फेकून देऊ नको;
जेव्हा माझी शक्ती कमी होईल तेव्हा मला सोडू नकोस.
10 कारण माझे शतर्ू माझ्यािवरूद्ध बोलत आहेत;
जे माझ्या िजवावर पाळत ठेवनू आहेत ते एकितर्त येऊन कट

करत आहेत.
11 ते म्हणाले देवाने त्यास सोडले आहे;
त्याचा पाठलाग करा आिण त्यास घ्या, कारण त्यास सोडवणारा

कोणीही नाही.
12 हे देवा, तू माझ्यापासनू दरू जाऊ नकोस;
माझ्या देवा, माझ्या मदतीला त्वरा कर!
13 जे माझ्या िजवाचे िवरोधी आहेत त्यांना लिज्जत आिण नष्ट

कर,
जे माझे अिनष्ट करण्याचा पर्यत्न करतात त्यांना िधक्काराने

आिण मानहानीने झाकून टाक.
14 पण मी तुझ्यात नेहमीच आशा धरून राहीन,
आिण तुझी जास्तीत जास्त स्तुती करीत जाईन.
15 माझे मुख तुझ्या न्यायीपणाचे
आिण तारणािवषयी सांगत राहील,
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जरी मला ते समजले नाही.
16 पर्भू परमेश्वराच्या सामथ्यी र् कृत्याबरोबर मी त्यांच्याकडे

जाईन;
मी तुझ्या, केवळ तुझ्याच, िनितमत्वाचा उल्लेख करीन.
17 हे देवा, तू माझ्या तरुणपणापासनू मला िशकवीत आला

आहेस;
आतासुद्धा तुझी आश्चयर्जनक कृत्ये सांगत आहे.
18 खरोखर, जेव्हा आता मी म्हातारा आिण केस िपकलेला झालो

आहे,
तेव्हा पुढल्या िपढीला तुझे सामथ्यर्, येणार्या पर्त्येकाला तुझा

पराक्रम मी सांगेपयर्ंत,
हे देवा, मला सोडू नको.
19 हे देवा, तुझे िनितमत्व खपू उंच आहे;
हे देवा, ज्या तू महान गोष्टी केल्या आहेस, त्या तुझ्यासारखा

कोण आहे?
20 ज्या तू मला अनेक भयंकर संकटे दाखवली,
तो तू मला पुन्हा िजवंत करशील;
आिण मला पृथ्वीच्या अधोभागातनू पुन्हा वर आणशील.
21 तू माझा सन्मान वाढव;
आिण पुन्हा वळून माझे सांत्वन कर.
22 मी सतारीवरही तुला धन्यवाद देईन,
हे माझ्या देवा, मी तुझ्या सत्याचे स्तवन करीन;
हे इसर्ाएलाच्या पिवतर् पर्भ,ू
मी वीणेवर तुझी सर्ोतरे् गाईन.
23 मी तुझी स्तवने गाताना माझे ओठ हषार्ने
आिण जो माझा जीव तू खंडून घेतला तोही जल्लोष करील.
24 माझी जीभदेखील िदवसभर तुझ्या िनितमत्वािवषयी बोलेल;
कारण ज्यांनी मला इजा करण्याचा पर्यत्न केला ते लिज्जत

झाले आहेत, आिण गोंधळून गेले आहेत.
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72
1 हे देवा, तू राजाला आपले न्यायाचे िनणर्य,
राजाच्या मुलाला आपले न्यायीपण दे.
2 तुझ्या लोकांचा नीतीने न्याय करो,
आिण तुझ्या गरीब लोकांचा न्यायिनवाडा न्यायाने करो.
3 पवर्त लोकांसाठी शांती उत्पन्न करतील;
टेकड ा न्यायीपणा उत्पन्न करतील.
4 तो लोकांतील गरीबांचा न्याय करील;
गरजवंताच्या मुलांना तारील,
आिण जुलमू करणार्यांचे तुकडे करील.
5 जोपयर्ंत सयूर् आिण चंदर् आहे,
तोपयर्ंत सवर् िपढ ानिपढ ा ते तुझा आदर करतील.
6 जसा कापलेल्या गवतावर पाऊस पडतो,
तशी पृथ्वीला िभजवणारी पावसाची सर उतरून येईल.
7 त्याच्या िदवसात िनितमानाची भरभराट होवो,
आिण चंदर् नाहीसा होईपयर्ंत िवपुल शांती होईल.
8 समुदर्ापासनू समुदर्ापयर्ंत
आिण त्या नदीपासनू ते पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत त्याची स ा राहो.
9 अरण्यात राहणारे* त्याच्यासमोर नमन करोत;
त्याचे शतर्ू धळू चाटोत.
10 ताशी र्श आिण बेटांचे राजे खंडणी देवोत;
शबा आिण सबाच्या राजांना त्याच्यासाठी भेटी आणोत.
11 खरोखर, सवर् राजे त्याच्यापुढे नमन करोत;
सवर् राष्ट्रे त्याची सेवा करोत;
12 कारण त्याने धावा करणार्या गरजवंताला,
आिण गरीबाला दुसरा कोणी मदतनीस नाही त्यास मदत केली

आहे.

* 72:9
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13 तो गरीब आिण गरजवंतांवर दया करील,
आिण गरजवंताचा जीव तो तारील.
14 तो त्यांचा जुलमू आिण िहंसाचारापासनू त्यांचा जीव खंडून

घेईल,
आिण त्यांचे रक्त त्याच्या दृष्टीने मौलवान आहे.
15 राजा जगेल, त्यास शबाचे सोने िदले जावो.
लोक त्याच्यासाठी नेहमी पर्ाथर्ना करो;
देव त्यास िदवसभर आशीवार्द देवो.
16 तेथे पृथ्वीत पवर्त कळसावर िवपुल धान्य येवो;
ितचे पीक लबानोन झाडासारखे वार्याच्या झुळकेने डुलोत
आिण नगरातले लोक पृथ्वीच्या गवतासारखी भरभराटीस येवो.
17 राजाचे नाव सवर्काळ िटकून राहो;
सयूर् आहे तोपयर्ंत त्याचे नाव पुढे चालू राहो;
त्याच्यात लोक आशीवार्िदत होतील;
सवर् राष्ट्रे त्यास धन्य म्हणतील.
18 परमेश्वर देव, इसर्ाएलाचा देव, धन्यवािदत असो,
तोच फक्त आश्चयर्कारक गोष्टी करतो.
19 त्याचे गौरवशाली नाव सवर्काळ धन्यवािदत असो
आिण सवर् पृथ्वी त्याच्या गौरवाने भरली जावो. आमेन आिण

आमेन.
20 इशायाचा मुलगा दावीद याच्या पर्ाथर्ना इथे संपल्या.

73
आसाफाचे स्तोतर्
1 खातर्ीने देव इसर्ाएलास चांगला आहे,
जे अंतःकरणाने शुद्ध आहेत.
2 पण माझ्यासाठी जसे माझे पाय बहुतेक िनसटणार होते;
माझे पाय बहुतेक माझ्या खालनू िनसटणार होते.
3 कारण जेव्हा मी दुष्टांचा भरभराट पािहला
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तेव्हा मी गिवर्ष्ठांचा मत्सर केला.
4 कारण त्यांच्या मृत्यपूयर्ंत त्यांना वेदना होत नाही,
पण ते बलवान आिण चांगले पुष्ट असतात.
5 दुसर्या मनुष्याच्या भारापासनू मुक्त असतात;
ते दुसर्या मनुष्यासारखे जुलमूात नसतात.
6 अिभमानाने ते त्यांच्या गळ्याभोवती असलेल्या हारापर्माणे

आपल्याला सुशोिभत करतात;
झग्यासारखा ते िहंसाचाराचे वसर् घालतात.
7 अंधत्वातनू असे पाप बाहेर येते;
वाईट िवचार त्यांच्या अंतःकरणातनू िनघतात.
8 ते माझी चेष्टा करून वाईट गोष्टी बोलतात;
ते गवार्ने िहंसाचाराची धमकी देतात.
9 ते आकाशािवरूद्ध बोलतात,
आिण त्यांची जीभ पृथ्वीतनू भटकते.
10 म्हणनू देवाचे लोक त्यांच्याकडे वळतात
आिण त्यांच्या वचनातले पाणी भरपरू िपतात.
11 ते म्हणतात, “देवाला हे कसे मािहत होणार?
काय चालले आहे ते देवाला कसे कळते?”
12 पाहा हे लक्षात घ्या, हे लोक दुष्ट आहेत;
ते नेहमी िचंतामुक्त असनू धनवान झाले आहेत.
13 खिचत मी आपले हृदय जपले,
आिण आपले हात िनरागसतेत धुतले हे व्यथर् आहे.
14 कारण िदवसभर मी पीडला जातो
आिण पर्त्येक सकाळी िशक्षा होते.
15 जर मी म्हणालो असतो की, मी या गोष्टी बोलेन,
तर मी या िपढीच्या तुझ्या मुलांचा िवश्वासघात केला असता.
16 तरी या गोष्टी मी समजण्याचा पर्यत्न केला,
पण त्या माझ्यासाठी खपू कठीण होत्या.
17 मी देवाच्या पिवतर्स्थानात गेलो,
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आिण नंतर त्यांच्या भिवतव्याचा शेवट मला समजनू आला.
18 खिचत तू त्यांना िनसरड ा जागी ठेवतो;
त्यांना तू खाली नाशात पाडतोस.
19 कसे अचानक ते उध्वस्त झाले.
आिण भयानक दहशतीत ते संपणूर् नष्ट झाले.
20 जागा झालेल्या मनुष्यास जसे स्वप्न िनरथर्क वाटते;
तसे हे पर्भ,ू जेव्हा तू जागा होशील, तेव्हा त्यांचे ते स्वप्न तुच्छ

मानशील.
21 कारण माझे हृदय दुःखीत झाले होते,
आिण मी खोलवर घायाळ झालो.
22 मी अज्ञानी होतो आिण सू मदृष्टीची उणीव होती;
मी तुझ्यापुढे मखूर् पर्ाण्यासारखा होतो.
23 तरी मी तुझ्याबरोबर नेहमी आहे;
तू माझा उजवा हात धरला आहे.
24 तू आपल्या उपदेशाने मला मागर् दाखवशील
आिण त्यानंतर तू मला गौरवात स्वीकारशील.
25 स्वगार्त तुझ्यािशवाय मला कोण आहे?
पृथ्वीवर मला तुझ्यािशवाय कोणी िपर्य नाही?
26 माझा देह आिण माझे हृदय दुबर्ल होत आहेत,
पण देव सवर्काळ माझ्या हृदयाचे सामथ्यर् *आहे.
27 जे तुझ्यापासनू दरू आहेत त्यांचा नाश होईल;
जे तुझ्याशी अिवश्वासू आहेत त्या सवार्चंा तू नाश करशील.
28पण माझ्यािवषयी म्हटले, तर देवाजवळ जाणे यामध्येच माझे

कल्याण आहे.
मी पर्भू परमेश्वरास आपले आशर्यस्थान केले आहे.
मी तुझी सवर् कृत्ये जाहीर करीन.
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74

आसाफाचे स्तोतर्
1 हे देवा, तू आम्हास सवर्काळ का सोडून िदले आहेस?
आपल्या कुरणातील कळपांवर तुझा कोपािग्न का भडकत आहे?
2 तू पर्ाचीनकाळी जी मंडळी िवकत घेतली,
िजला तू आपले वारस होण्याकरता खंडणी भरून सोडिवले ितचे,
व ज्या सीयोन पवर्तावर तू वस्ती केली त्याची आठवण कर.
3 पणूर्पणे िवध्वंस झालेल्याकडे या,
शतर्ूने सवर् पिवतर्स्थानाचे कसे नुकसान केले आहे ते पहा.
4 तुझ्या सभास्थानात तुझे शतर्ू गजर्ना करीत आहेत;
त्यांनी युद्धाची झें डे उभारले आहेत.
5 जसे दाट झाडीवर कुर्हाडीने िछन्निवछीन्न करणार्या
मनुष्यापर्माणे ते त्यांना िदसले.
6 त्यांनी कुर्हाडीने आिण हातोडीने
सवर् कोरीव काम तोडून आिण फोडून टाकले.
7 त्यांनी तुझ्या पिवतर्स्थानाला आग लावली;
जेथे तू राहतो त्याचे पािव य भर्ष्ट केले, धुळीस िमळिवले.
8 ते आपल्या अंतःकरणात म्हणाले,आपण ह्यांचा नायनाट करून

टाकू.
त्यांनी देशात असलेली देवाची सवर् सभास्थाने जाळून टाकली

आहेत.
9आम्हास देवाकडून कोणतेही िचन्ह िमळाले नाही,कोणी संदेष्टा

उरला नाही;
असे कोठवर चालेल हे जाणणारा आमच्यामध्ये कोणी नाही.
10 हे देवा, शतर्ू िकती वेळ माझा अपमान करील?
शतर्ू तुझ्या नावाची िनंदा सवर्काळ करणार काय?
11तू आपला हात, आपला उजवा हात का मागे आवरून धरतोस?
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तू आपला उजवा हात आपल्या अंगरख्यातनू काढ आिण त्यांना
नष्ट कर?

12 तरी देव, पर्ाचीन काळापासनू माझा राजा आहे,
पृथ्वीवर तारणारा तो आहे.
13 तू आपल्या सामथ्यार्ने समुदर् दुभागला;
तू समुदर्ातील पर्चंड पर्ाण्यांची मस्तके पाण्यात फोडली.
14 तू िलव्याथानाचे *मस्तक ठेचले;
रानात राहणार्यास तो खाऊ घातला.
15 तू झरे आिण पर्वाह फोडून उघडले;
तू वाहणार्या नद्या कोरड ा केल्या.
16 िदवस तुझा आहे आिण रातर्ही तुझीच आहे;
तू सयूर् आिण चंदर् त्यांच्या जागी ठेवले.
17 तू पृथ्वीच्या सवर् सीमा ठरिवल्या आहेत;
तू उन्हाळा आिण िहवाळा केलास.
18 हे परमेश्वरा, वैर्याने तुझ्याकडे अपमान िभरकावला आहे;
आिण मखूर् लोकांनी तुझ्या नावाची िनंदा केली आहे त्याची

आठवण कर
19तू आपल्या कबुतराचा जीव वन्यपशचू्या स्वाधीन करू नकोस.
आपल्या दडपशाहीचे िजवन सवर्काळ िवसरू नकोस.
20 तू आपल्या कराराची आठवण कर,
कारण पृथ्वीवरील काळोखी पर्देश पणूर् िहंसाचाराची िठकाणे

आहेत.
21 दडपलेल्यास लिज्जत होऊन मागे िफरू देऊ नको;
गरीब आिण दडपलेले तुझ्या नावाची स्तुती करोत.
22 हे देवा, ऊठ, आपल्या सन्मानाचे समथर्न स्वतःच कर;
मखूर् िदवसभर तुझा अपमान करत आहे याची आठवण कर.
23 तुझ्या शतरं्ूचा आवाज िवसरू नको,
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िकंवा तुझा िवरोध करणार्यांचा गोंगाट एकसारखा वर चढत
आहे.

75

आसाफाचे स्तोतर्
1 हे देवा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो;
आम्ही धन्यवाद देतो, कारण तू आपले सािन्नध्य पर्गट करतो;
लोक तुझी आश्चयर्कारक कृत्ये सांगतात.
2 नेमलेल्या समयी मी योग्य न्याय करीन.
3 जरी पृथ्वी आिण ितच्यावरील सवर् राहणारे सवर् िभतीने कापत

आहेत,
मी पृथ्वीचे खांब िस्थर करीन.
4 मी गिवर्ष्ठांना म्हणालो, गिवर्ष्ठ होऊ नका,
आिण दुष्टांना म्हणालो, आपल्या िवजयािवषयी िधटाई करू

नका.
5 िवजयािवषयी इतकी खातर्ी बाळगू नका;
आपले डोके उंच करून बोलू नका.
6 िवजय पवूकडून नव्हे, पिश्चमेकडून
िकंवा रानातनूही येत नाही.
7 पण देव न्यायाधीश आहे;
तो एकाला खाली करतो आिण दुसर्याला उंच करतो.
8 कारण परमेश्वराने आपल्या हातात फेसाळलेला पेला धरला

आहे,
त्यामध्ये मसाला िमसळला आहे आिण तो ओतनू देतो.
खातर्ीने पृथ्वीवरील सवर् दुजर्न शेवटल्या थें बापयर्ंत िपतील.
9 पण तू काय केले हे मी नेहमी सांगत राहीन;
मी याकोबाच्या देवाला स्तुती गाईन.
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10 तो म्हणतो, मी दुष्टांची सवर् िशंगे *तोडून टाकीन,
पण िनतीमानाची िशंगे †उंच करीन.

76
मुख्य संगीतकारासाठी, तंतुवाद्यावरचे आसाफाचे स्तोतर् गीत.
1 यहदूात देव कळाला आहे,
इसर्ाएलामध्ये त्याचे नाव थोर आहे.
2 शालेममध्ये *त्याचा मंडप आहे,
आिण िसयोनेत त्याची गुहा आहे.
3 तेथे त्याने धनुष्य बाण, ढाली, तलवारी
आिण इतर शस्तरे् मोडून टाकली आहेत.
4 तू जेथे शतरं्ूना ठार केलेस,
त्या डोंगरावरून उतरताना तू तेजस्वी चमकतोस आिण तुझे

वैभव पर्कट करतोस.
5 जे हृदयाचे धाडसी ते लुटले गेले आहेत,
ते झोपी गेले आहेत,
सवर् योदे्ध असहाय्य झाले आहेत.
6 हे याकोबाच्या देवा, तुझ्या युद्धाच्या आरोळीने,
रथ आिण घोडे दोन्हीपण झोपी गेलेत आहेत.
7 त,ू होय तुच, ज्याचे भय धरावे असा आहेस.
असा कोण आहे िक तू रागावतोस तेव्हा तुझ्या दृष्टीस उभा

राहील?
8 तुझा न्याय आकाशातनू आला,
आिण पृथ्वी भयिभत व िन:शब्द झाली.
9 देवा, त,ू पृथ्वीवरील िखन्न झालेल्यांना तारायला,
न्याय अमलांत आणण्यास उठला आहे.

* 75:10 † 75:10 * 76:2
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10 खिचत त्या लोकांिवषयी तुझा क्रोिधत न्याय, तुला स्तुती
िमळवनू देईल.

तुझा क्रोध तू पणूर्पणे पर्गट केला आहे.
11 परमेश्वर तुमच्या देवाला नवस करून फेडा,
ज्याचे भय धरणे योग्य आहे, जे तुम्ही त्याच्या सभोवती आहात,

त्यास भेटी आणा.
12 तो अिधकार्यांच्या आत्म्याला नमर् करतो.
पृथ्वीच्या राजांना तो भयावह असा आहे.

77

आसाफाचे स्तोतर्
1 मी आपल्या वाणीने देवाला हाक मारीन;
मी आपल्या वाणीने देवाला हाक मारीन आिण माझा देव माझे

ऐकेल.
2 माझ्या संकटाच्या िदवसात मी पर्भलूा शोधले.
मी रातर्भर हात पसरून पर्ाथर्ना केली; तो िढला पडला नाही.
माझ्या जीवाने सांत्वन पावण्याचे नाकारले.
3 मी देवाचा िवचार करतो तसा मी कण्हतो;
मी त्याबद्दल िचंतन करतो तसा मी क्षीण होतो.
4 तू माझे डोळे उघडे ठेवतोस;
मी इतका व्याकुळ झालो की, माझ्याने बोलवत नाही.
5 मी पवूी र्चे िदवस व पुरातन काळची वष
याबद्दल मी िवचार करतो.
6 रातर्ीत मी एकदा गाईलेल्या गाण्याची मला आठवण येते.
मी काळजीपवूर्क िवचार करतो
आिण काय घडले हे मी समजनू घेण्याचा पर्यत्न करतो.
7 पर्भू सवर्काळ आमचा नकार करील काय?
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तो मला पुन्हा कधीच पर्सन्नता दाखवणार नाही का?
8 त्याच्या िवश्वासाचा करार कायमचा गेला आहे का?
त्याची अिभवचने िपढ ानिपढ ा अयशस्वी होतील का?
9 देव दया करण्याचे िवसरला का?
त्याच्या रागाने त्याचा कळवळा बंद केला आहे का?
10 मी म्हणालो, हे माझे दुःख आहे,
आमच्या पर्ती परात्पराचा उजवा हात बदलला आहे
11 पण मी परमेश्वराच्या कृत्यांचे वणर्न करीन;
मी तुझ्या पुरातन काळच्या आश्चयर्कारक कृत्यांिवषयी िवचार

करीन.
12 मी तुझ्या सवर् कृत्यावर िचंतन करीन,
आिण मी त्यावर काळजीपवूर्क िवचार करीन.
13 हे देवा, तुझे मागर् पिवतर् *आहेत,
आमच्या महान देवाशी कोणता देव तुलना करेल.
14 अदभु्त कृत्ये करणारा देव तचू आहेस.
तू लोकांमध्ये आपले सामथ्यर् उघड केले आहे.
15 याकोब आिण योसेफ यांच्या वंशजाना,
आपल्या लोकांस आपल्या सामथ्यार्ने िवजय िदला आहेस.
16 हे देवा, जलाने तुला पािहले,
जलांनी तुला पािहले आिण ते घाबरले,
खोल जले कंिपत झाली.
17 मेघांनी पाणी खाली ओतले;
आभाळ गडगडाटले;
तुझे बाणही चमकू लागले.
18 तुझ्या गजर्नेची वाणी वावटिळत ऐकण्यात आली;
िवजांनी जग पर्काशमय केले;
पृथ्वी कंिपत झाली आिण थरथरली.
19 समुदर्ात तुझा मागर् व महासागरात तुझ्या वाटा होत्या,
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पण तुझ्या पावलाचे ठसे कोठेही िदसले नाहीत.
20 मोशे आिण अहरोन याच्या हाताने
तू आपल्या लोकांस कळपापर्माणे नेलेस.

78
आसाफाचे स्तोतर्
1 अहो माझ्या लोकांनो, माझी िशकवण ऐका,
माझ्या तोंडच्या वचनाकडे लक्ष द्या.
2 मी शहाणपणाचे गीत गाईन;
मी पवूर्काळच्या गुप्त गोष्टीबद्दल सांगेन.
3 ज्या आम्ही ऐकल्या आिण ज्या आम्हास समजल्या,
त्या आमच्या वाडविडलांनी आम्हास सांिगतल्या.
4 त्या आम्ही त्यांच्या वंशजापासनू गुप्त ठेवणार नाही.
त्या आम्ही पुढील िपढीला परमेश्वराची स्तुत्य कृत्ये,
त्याचे सामथ्यर् आिण त्याने केलेले आश्चय कृत्ये सांग.ू
5 कारण त्याने याकोबात िनबर्ंध स्थापले
आिण इसर्ाएलासाठी िनयमशास्तर् नेमले.
त्याने आमच्या पवूर्जांना आज्ञा िदल्या की,
त्यांनी त्या आपल्या मुलांना िशकवाव्या.
6 त्याने ही आज्ञा यासाठी िदली की, पुढच्या िपढीने म्हणजे जी

मुले जन्माला येतील, त्यांनी त्या आज्ञा जाणाव्या,
त्या आपल्या स्वतःच्या मुलांना सांगाव्या.
7 मग ते आपली आशा देवावर ठेवतील
आिण त्याची कृत्ये िवसरणार नाहीत
परंतु त्याच्या आज्ञा पाळतील.
8 तर त्यांनी आपल्या पवूर्जासारखे
हट्टी आिण बंडखोर िपढी होऊ नये,
त्यांनी आपले अंतःकरण योग्य राखले नाही,



78:9 cxvi स्तोतर्संिहता 78:21

आिण िजचा आत्मा देवाला समिपर्त व पर्ामािणक नव्हता.
9 एफ्राइमाचे वंशज धनुष्यासह सशसर् होती,
परंतु त्यांनी युद्धाच्यािदवशी पाठ िफरवली.
10 त्यांनी देवाबरोबर करार पाळला नाही,
आिण त्यांनी त्याचे िनयमशास्तर् पाळण्याचे नाकारले.
11 ते त्याची कृत्ये
व त्याने दाखवलेली िवस्मयकारक गोष्टी ते िवसरले.
12 िमसर देशातल्या सोअन पर्ांतात
त्यांच्या विडलांच्या दृष्टीसमोर त्याने आश्चयर्कारक गोष्टी

केल्या.
13 त्याने समुदर् दुभागला आिण त्यांना पिलकडे नेले,
त्याने पाणी िभंतीसारखे उभे केले.
14 तो त्यांना िदवसा मेघ
व रातर्भर अग्नीच्या पर्काशात मागर् दाखिवत घेऊन जात असे.
15 त्याने रानात खडक फोडला,
आिण समुदर्ाची खोली पुरे भरण्यापयर्ंत त्यांना िवपुल पाणी िदले.
16 त्याने खडकातनू पाण्याचे पर्वाह
आिण नदीसारखे पाणी बाहेर वाहिवले.
17 तरी ते त्याच्यािवरुध्द पाप किरतच रािहले.
रानात परात्परािवरूद्ध बंड केले.
18 नंतर त्यांनी आपली भकू तृप्त करण्यासाठी,
अन्न मागनू आपल्या मनात देवाला आव्हान िदले.
19 ते देवािवरूद्ध बोलले,
ते म्हणाले, “देव खरोखर आम्हास रानात भोजन देऊ शकेल का?
20 पहा, त्याने खडकावर पर्हार केला तेव्हा पाणी उसळून बाहेर

पडले,
आिण पाण्याचे पर्वाह भरून वाहू लागले.
पण भाकरही देऊ शकेल काय?
तो आपल्या लोकांसाठी मांसाचा पुरवठा करील काय?”
21 जेव्हा परमेश्वराने हे ऐकले, तेव्हा तो रागावला;
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म्हणनू याकोबावर त्याचा अिग्न भडकला,
आिण त्याच्या रागाने इसर्ाएलवर हल्ला केला,
22 कारण त्यांनी देवावर िवश्वास ठेवला नाही,
आिण त्याच्या तारणावर भरवसा ठेवला नाही.
23 तरी त्याने वर आभाळाला आज्ञा िदली,
आिण आभाळाचे दरवाजे उघडले.
24 खाण्यासाठी त्याने त्यांच्यावर मान्नाचा वषार्व केला,
आिण त्यांना आकाशातनू धान्य िदले.
25 देवदतूांची भाकर लोकांनी खाल्ली.
त्याने त्यांना भरपरू अन्न पाठवनू िदले.
26 त्याने आकाशात पवूचा वारा वाहिवला,
आिण त्याच्या सामथ्यार्ने त्याने दिक्षणेच्या वार्याला मागर्

दाखवला.
27 त्याने त्यांच्यावर धुळीपर्माणे मांसाचा
आिण समुदर्ातील वाळूपर्माणे असंख्य पक्षांचा वषार्व केला.
28 ते त्यांच्या छावणीच्यामध्ये पडले,
त्यांच्या तंबचू्या सवर् सभोवती पडले.
29 मग त्यांनी ते खाल्ले आिण तृप्त झाले. त्यांच्या हावेपर्माणे

त्याने त्यांना िदले.
30 पण अजनू त्यांची तृप्ती झाली नव्हती;
त्यांचे अन्न त्यांच्या तोडांतच होते.
31 त्याच क्षणाला, देवाच्या कोपाने त्याच्यावर हल्ला केला,
आिण त्यांच्यातील बलवानास मारून टाकले.
त्याने इसर्ाएलाच्या तरुणास हाणनू पाडले.
32 इतके झाले तरी ते पाप किरतच राहीले,
आिण त्यांनी त्याच्या आश्चयर्कारक कृत्यांवर िवश्वास ठेवला

नाही.
33 म्हणनू देवाने त्यांचे िदवस थोडके केले;
त्यांचे आयुष्य भयानक भयात संपवले.



78:34 cxviii स्तोतर्संिहता 78:45

34 जेव्हा कधी देवाने त्यांना पीिडले, तेव्हा त्यांनी त्याचा शोध
घेण्यास सुरवात केली.

उत्सुकतेने ते त्याच्याकडे वळले.
35 देव आमचा खडक आहे,
आिण परात्पर देव आमचा सोडवणारा याची आठवण त्यांना

झाली.
36 पण त्यांनी आपल्या मुखाने त्याची खोटी स्तुती केली
आिण आपल्या जीभेने त्याच्याजवळ लबाडी केली.
37 कारण त्यांचे मन त्यांच्याठायी िस्थर नव्हते,
आिण ते त्याच्या कराराशी एकिनष्ठ नव्हते.
38 परंतु तो दयाळू असल्यामुळे त्यांच्या अपराधांची क्षमा करतो

आिण त्याने त्यांचा नाश केला नाही.
होय, तो अनेक वेळा आपला राग आवरून धरतो,
आिण आपला सवर् राग भडकू देत नाही.
39 ती केवळ देह आहेत,
वारा वाहनू िनघनू जातो आिण तो परत येत नाही याची त्याने

आठवण केली.
40 त्यांनी िकती वेळा रानात त्याच्यािवरुध्द बंडखोरी केली,
आिण पिडक पर्देशात त्यांनी त्यास दु:खी केले.
41 पुन्हा आिण पुन्हा देवाला आव्हान केले,
आिण इसर्ाएलाच्या पिवतर् पर्भलूा खपू दु:खिवले.
42 त्यांनी त्याच्या सामथ्यार्िवषयी िवचार केला नाही,
त्याने त्यांना शतर्ूपासनू कसे सोडवले होते.
43 िमसरात जेव्हा त्याने आपली घाबरून सोडणारी िचन्हे
आिण सोअनाच्या पर्ांतात आपले चमत्कारही दाखिवले ते

िवसरले.
44 त्याने िमसर्यांच्या नद्यांचे रक्तात रुपांतर केले.
म्हणनू त्याच्या पर्वाहातील पाणी त्यांच्याने िपववेना.
45 त्याने चावणार्या माशांचे थवे पाठवले त्यांनी त्यांना खाऊन

टाकले,



78:46 cxix स्तोतर्संिहता 78:55

आिण बेडकांनी त्यांचा देश आच्छादला.
46 त्याने त्यांची िपके नाकतोड ांच्या हवाली
आिण त्यांच्या शर्माचे फळ टोळाला िदले.
47 त्याने गारांनी त्यांच्या दर्ाक्षवेलीचंा
आिण त्यांच्या उंबराच्या झाडांचा नाश बफार्ने केला.
48 त्याने त्यांची गुरेढोरे गारांच्या
व त्यांचे कळप िवजांच्या हवाली केली.
49 त्यांने आपल्या भयंकर रागाने त्यांच्यािवरुद्ध तडाखे िदले.
त्याने अिरष्ट आणणार्या पर्ितनीधीपर्माणे आपला क्रोध,

पर्कोप आिण संकट पाठवले.
50 त्याने आपल्या रागासाठी मागर् सपाट केला;
त्याने त्यांना मरणापासनू वाचिवले नाही
पण त्याने त्यांना मरीच्या हवाली केले.
51 त्याने िमसरमध्ये पर्थम जन्मलेले सवर्,
हामाच्या तंबतूील* त्यांच्या शक्तीचे पर्थम जन्मलेले मारून

टाकले.
52 त्याने आपल्या लोकांस में ढरांसारखे बाहेर नेले
आिण त्याने त्याच्या कळपापर्माणे रानातनू नेले.
53 त्याने त्यांना सुखरुप आिण न भीता मागर्दशर्न केले,
पण समुदर्ाने त्यांच्या शतरं्ूना बुडवनू टाकले.
54 आिण त्याने त्यास आपल्या पिवतर् देशात,
हा जो पवर्त आपल्या उजव्या हाताने िमळवला त्याकडे आणले.
55 त्याने त्यांच्यापुढून राष्ट्रांना हाकलनू लावली,
आिण त्यांना त्यांची वतने सतूर्ाने मापनू नेमनू िदली; आिण

त्यांच्या तंबतू इसर्ाएलाचे वंश वसिवले.

* 78:51 (105:23, 27; 106:22 पहा,
िजथे िमसरला “हामची भमूी असे म्हटले आहे”). हाम हा नोहाच्या मुलांपैकी एक होता,
आिण त्याला िमसरी लोकांचा पवूर्ज म्हटले गेले (उत्प ी 10:6 पहा).
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56तरी त्यांनी परात्पर देवाला आव्हान िदले आिण त्याच्यािवरुध्द
बंडखोरी केली,

आिण त्यांनी त्याच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
57 ते आपल्या पवूर्जापर्माणे अिवश्वासू होते आिण त्यांनी

िवश्वासघातकी कृत्ये केली;
फसव्या धनुष्यापर्माणे ते स्वतंतर्पणे वळणारे होते.
58 कारण त्यांनी आपल्या उंच जागा बांधल्या आिण देवाला

क्रोिधत केले
आिण आपल्या कोरीव मतूी र्मुंळे त्यास आवेशाने कोपिवले.
59 जेव्हा देवाने हे ऐकले, तो रागावला,
आिण त्याने इसर्ाएलाला पणूर्पणे िझडकारले.
60 त्याने िशलोतले †पिवतर्स्थान सोडून िदले,
ज्या तंबतू लोकांच्यामध्ये तो राहत होता.
61 त्याने आपल्या सामथ्यार्चा कोश बंिदवासात जाण्याची

परवानगी िदली,
आिण आपले गौरव शतर्ूच्या हातात िदले.
62 त्याने आपले लोक तलवारीच्या स्वाधीन केले,
आिण आपल्या वतनावर तो रागावला.
63 अग्नीने त्यांच्या तरुण मनुष्यास खाऊन टाकले,
आिण त्यांच्या तरुण सर्ीयांना लग्नगीते लाभली नाहीत.
64 त्यांचे याजक तलवारीने पडले,
आिण त्यांच्या िवधवा त्यांच्यासाठी रडल्या नाहीत.
65 मग पर्भू झोपेतनू जागा झालेल्या मनुष्यासारखा उठला,
दर्ाक्षरसामुळे आरोळी मारणार्या सैिनकासारखा तो उठला.
66 त्याने आपल्या शतरं्ूना मारून मागे हाकलले;
त्याने त्यांची कायमची नामुष्की केली.
67 त्याने योसेफाचा तंबू नाकारला,
† 78:60 , जेथे इसर्ाएलाच्या इितहासाच्या
सुरवातीच्या िदवसात कराराचा कोश ठेवण्यात आला होता (यहो. 18:1; 1 शमु. 1:3
पहा).
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आिण त्याने एफ्राईमाच्या वंशाचा स्वीकार केला नाही.
68 त्याने यहदूाच्या वंशाला िनवडले,
आिण आपला आवडता िसयोन पवर्त िनवडला.
69 उंच आकाशासारखे व आपण सवर्काळ स्थािपलेल्या
पृथ्वीसारखे त्याने आपले पिवतर्स्थान बांधले.
70 त्याने आपला सेवक दावीदाला िनवडले,
आिण त्यास त्याने में ढरांच्या कोंडवाड ांतनू घेतले.
71 आपले लोक याकोब व आपले वतन इसर्ाएल यांचे पालन
करण्यास त्याने त्यास दुभत्या में ढ ाच्या मागनू काढून आणले.
72 दावीदाने आपल्या मनाच्या सरळतेने त्याचे पालन केले,
आिण आपल्या हातच्या कौशल्याने त्यास मागर् दाखिवला.

79
आसाफाचे स्तोतर्
1 हे देवा, परकी राष्ट्रे तुझ्या वतनात िशरली आहेत;
त्यांनी तुझे पिवतर् मंिदर भर्ष्ट केले आहे;
त्यांनी यरूशलेमेचे िढगारे केले आहेत.
2 त्यांनी तुझ्या सेवकांची परे्ते आकाशातील पक्षयांना,
व पृथ्वीवरील पशूंना तुझ्यावर िवश्वास ठेवणार्यांचे मांस

खाण्यासाठी िदले आहे.
3 त्यांनी यरूशलेमेभोवती पाण्यासारखे रक्ताचे पाट वाहिवले

आहेत;
आिण त्यांना पुरण्यास कोणी रािहले नव्हते.
4 आम्ही आमच्या शेजार्यांस िनंदास्पद,
आमच्या भोवतालच्या लोकांस थट्टा आिण उपहास असे झालो

आहोत.
5 हे परमेश्वरा, हे कोठवर चालणार? सवर्काळपयर्ंत तू रागावलेला

राहशील का?
तुझी ईषार् अग्नीसारखी कोठपयर्ंत जळत राहील?
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6जी राष्ट्रे तुला ओळखत नाहीत,जी राज्ये तुझ्या नावाने धावा
करीत नाहीत,

त्यांच्यावर तू आपला क्रोध ओत.
7 कारण त्यांनी याकोबाला खाऊन टाकले आहे,
आिण त्यांनी त्याच्या खेड ांचा नाश केला आहे.
8 आमच्यािवरूद्ध आमच्या पवूर्जांची पापे आठवू नकोस.
तुझी करुणा आमच्यावर लवकर होवो,
कारण आम्हास तुझी िनतांत गरज आहे.
9 हे आमच्या तारणार्या देवा, तू आपल्या नावाच्या गौरवाकरता,

आम्हास मदत कर;
आम्हास वाचव आिण आपल्या नावाकरता आमच्या पापांची

क्षमा कर.
10 ह्यांचा देव कोठे आहे असे राष्ट्रांनी का म्हणावे?
तुझ्या सेवकांचे जे रक्त पाडले गेले,
त्याबद्दलचा सडू उगिवण्यात आला आहे हे आमच्या देखत

राष्ट्रांमध्ये कळावे.
11 कैद्यांचे कण्हणे तुझ्या कानी येऊ दे;
ज्या मुलांना मारण्यासाठी नेमले आहे त्यांना आपल्या महान

सामथ्यार्ने िजवंत ठेव.
12 हे पर्भ,ू आमच्या शेजारी राष्ट्रांनी ज्या अपमानाने तुला

अपमानीत केले
त्यांच्या पदरी तो उलट सात पटीने घाल.
13 मग आम्ही तुझे लोक आिण तुझ्या कळपातील में ढरे ते
आम्ही सवर्काळ तुला धन्यवाद देऊ.
आम्ही सवर् िपढ ानिपढ ा तुझी स्तुती वणी र्त जाऊ.

80
आसाफाचे स्तोतर्
1 हे इसर्ाएलाच्या में ढपाळा,



80:2 cxxiii स्तोतर्संिहता 80:14

जो तू योसेफाला कळपापर्माणे चालिवतोस तो तू लक्ष दे.
जो तू करुबांच्यावर बसतोस, आम्हावर पर्काश पाड.
2 एफ्राइम आिण बन्यामीन व मनश्शे यांच्यासमोर तू आपल्या

सामथ्यार्ने खळबळ उडव;
ये व आम्हास वाचव.
3 हे देवा, तू आमचा पुन्हा स्वीकार कर;
आपला मुखपर्काश आम्हावर पाड आिण आम्ही वाच.ू
4 हे परमेश्वरा, सेनाधीश देवा,
तुझे लोक पर्ाथर्ना करीत असता तू िकती वेळ कोपलेला

राहशील?
5 तू त्यांना अशरं्ूची भाकर खावयास िदली आहे.
आिण मोठ ा पर्माणात आसवे िपण्यास िदली आहेत.
6 तू आम्हास आमच्या शेजार्यांच्या भांडणाचे िनिम करतोस,
आिण आमचे शतर्ू आपसात आम्हास हसतात.
7 हे सेनाधीश देवा, पुन्हा आमचा स्वीकार कर.
आपला मुखपर्काश आम्हावर पाड आिण आम्हास वाचव.
8 िमसर देशातनू तू दर्ाक्षवेल काढून आिणला;
राष्ट्रांना घालवनू देऊन तो त्यांच्या भमूीत लािवला.
9 तू त्याकरता जागा तयार केली;
त्याने मळू धरले आिण देश भरून टाकला.
10 त्याच्या सावलीने पवर्त,
त्याच्या फांद्यांनी देवाचे उच्च गंधसरू आच्छादनू टाकले.
11 त्याने आपल्या फांद्या समुदर्ापयर्ंत
आिण आपले कोंब फरात नदीपयर्ंत पाठिवले.
12 तू त्यांची कंुपणे कां मोडली?
त्यामुळे वाटेने येणारे जाणारे सगळे त्याचे फळ तोडतात.
13 रानडुकरे येऊन त्याची नासधसू करतात.
आिण रानटी पशू त्यास खाऊन टाकतात.
14 हे सेनाधीश देवा, तू मागे िफर;
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स्वगार्तनू खाली बघ आिण लक्ष पुरव आिण या दर्ाक्षवेलीची
काळजी घे.

15 हे मळू तू आपल्या उजव्या हाताने लािवले आहे,
जो कोंब तू आपणासाठी सबळ केला आहे त्याचे रक्षण कर.
16 ती अग्नीने जळाली आहे आिण ती तोडून टाकली आहे;
तुझ्या मुखाच्या धमकीने तुझे शतर्ू नष्ट होतात.
17 तुझ्या उजव्या हाताला असलेल्या मनुष्यावर,
तू आपल्यासाठी बलवान केलेल्या मानवपुतर्ावर तुझा हात राहो;
18 मग आम्ही तुझ्यापासनू मागे िफरणार नाही;
तू आम्हास िजवंत कर आिण आम्ही तुझ्या नावाचा धावा करू.
19 हे परमेश्वरा, सेनाधीश देवा, तू आम्हास परत आण.
आमच्यावर आपला मुखपर्काश पाड आिण आमचा बचाव

होईल.

81

आसाफाचे स्तोतर्
1 देव जो आमचे सामथ्यर्, त्यास मोठ ाने गा;
याकोबाच्या देवाचा आनंदाने जयजयकार करा.
2 गाणे गा आिण डफ वाजवा,
मंजुळ वीणा व सतार वाजवा.
3 नव चंदर्दशर्नाला, पौिणर्मेस,
आमच्या सणाच्या िदवसाची सुरवात होते त्या िदवशी

एडक्याच्या िशंगाचा कणार् वाजवा.
4 कारण हा इसर्ाएलासाठी िनयम आहे.
हा याकोबाच्या देवाने िदलेला िवधी आहे.
5 जेव्हा तो िमसर देशािवरूद्ध गेला,
तेव्हा त्याने योसेफामध्ये त्याने साक्षीसाठी हा िनयम लावला.
तेथे मला न समजणारी भाषा मी ऐकली.
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6 मी त्याच्या खांद्यावरचे ओझे काढून टाकले आहे;
टोपली धरण्यापासनू त्याचे हात मोकळे केले आहेत.
7 तू संकटात असता आरोळी केली, आिण मी तुला मदत केली;
मी तुला मेघगजर्नेच्या गुप्त स्थळातनू उ र िदले;
मी मरीबाच्या पाण्याजवळ तुमची परीक्षा घेतली.
8अहो माझ्या लोकांनो,माझे ऐका,कारण मी तुम्हास सचूना देतो,
हे इसर्ाएला जर तू मातर् माझे ऐकशील तर बरे होईल.
9 तुझ्यामध्ये परके देव नसावेत;
तू कोणत्याही परक्या देवाची उपासना करू नकोस.
10 मीच तुझा देव परमेश्वर आहे,
मीच तुम्हास िमसर देशातनू बाहेर आणले.
तू आपले तोंड चांगले उघड आिण मी ते भरीन.
11 परंतु माझ्या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही;
इसर्ाएलाने माझी आज्ञा पाळली नाही.
12 म्हणनू मी त्यांना त्यांच्या हटवादी मागार्ने वागू िदले,
अशासाठी की जे त्यांच्या दृष्टीने योग्य आहे ते त्यांनी करावे.
13 अहा, जर माझे लोक माझे ऐकतील;
अहा, जर माझे लोक माझ्या मागार्ने चालतील तर बरे होईल!
14 मग मी त्यांच्या शतरं्ूचा त्वरेने पराभव करीन
आिण अत्याचार करणार्यािवरूद्ध आपला हात िफरवीन.
15 परमेश्वराचा दे्वष करणारे िभतीने त्याच्यापुढे दबनू जातील.
ते सवर्काळ अपमानीत राहतील.
16 मी इसर्ाएलास उ म गहू खाण्यास देईन;
मी तुला खडकातल्या मधाने तृप्त करीन.

82
आसाफाचे स्तोतर्
1 देव दैवी मंडळीत उभा आहे,
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तो देवांच्यामध्ये *न्याय देतो.
2 कोठपयर्ंत तुम्ही अन्यायाने न्याय कराल?
आिण दुष्टांना पक्षपातीपणा दाखवाल?
3 गरीबांना आिण िपतृहीनांना संरक्षण दे;
त्या पीिडत व दिरदर्ी यांच्या हक्काचे पालन करा.
4 त्या गरीब व गरजवंताना बचाव करा. त्यांच्या दुष्टांच्या

हातातनू त्यांना सोडवा.
5 “ते जाणत नाहीत िकंवा समजत नाहीत;
ते अंधारात इकडेितकडे भटकत राहतात;
पृथ्वीचे सवर् पाये ढासळले आहेत.”
6 मी म्हणालो, “तुम्ही देव आहात,
आिण तुम्ही सवर् परात्पराची मुले आहात.”
7 तरी तुम्ही मनुष्यासारखे मराल,
आिण एखाद्या सरदारासारखे तुम्ही पडाल.
8 हे देवा, ऊठ! पृथ्वीचा न्याय कर,
कारण तू सवर् राष्ट्रे वतन करून घेशील.

83

आसाफाचे स्तोतर्
1 हे देवा, गप्प राहू नकोस.
हे देवा, आमच्याकडे दुलर्क्ष करू नको आिण स्वस्थ राहू नकोस.
2 पाहा, तुझे शतर्ू गलबला करीत आहेत,
आिण जे तुझा दे्वष करतात त्यांनी आपले डोके उंच केले आहे.
3 ते तुझ्या लोकांिवरूद्ध गुप्त योजना आखतात.
आिण ते एकतर् िमळून तुझ्या आिशर्तांिवरूद्ध योजना करतात.

* 82:1
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4 ते म्हणतात, “या आिण आपण त्यांचा एक राष्ट्र म्हणनू नाश
करू.

यानंतर इसर्ाएलाचे नावही आणखी आठविणत राहणार नाही.
5 त्यांनी एकमताने, एकतर् िमळून मसलत केली आहे,
ते तुझ्यािवरूद्ध करार करतात.
6 ते तंबतू राहणारे अदोमी आिण इश्माएली, मवाब आिण हगारी,
7 गबाल, अम्मोन व अमालेकचे, पिलष्टी आिण सोरकर हे ते

आहेत.
8 अश्शरूानेही त्यांच्याशी करार केला आहे;
ते लोटाच्या वंशजांना मदत करीत आहेत.
9 तू जसे िमद्यानाला,
सीसरा व याबीन यांना िकशोन नदीजवळ केलेस तसेच तू त्यांना

कर.
10 ते एन-दोर येथे नष्ट झाले,
आिण ते भमूीला खत झाले.
11 तू ओरेब व जेब यांच्यासारखे त्यांच्या उमरावांना कर,
जेबह व सलमुन्ना यांच्यासारखे त्यांच्या सवर् सरदारांचे कर.
12 ते म्हणाले, देवाची िनवासस्थाने
आपण आपल्या ताब्यात घेऊ.
13 हे माझ्या देवा, तू त्यांना वावटळीच्या धुरळ्यासारखे,
वार्यापुढील भुसासारखे तू त्यांना कर.
14 अग्नी जसा वनाला जाळतो,
व ज्वाला जशी डोंगराला पेटवते.
15 तसा तू आपल्या वादळाने त्यांचा पाठलाग कर,
आिण आपल्या तुफानाने त्यांना घाबरून सोड.
16 हे परमेश्वरा, त्यांची चेहरे लज्जेने भर
यासाठी की, त्यांनी तुझ्या नावाचा शोध करावा.
17 ते सदासवर्काळ लिज्जत व घाबरे होवोत;
ते लिज्जत होऊन नष्ट होवोत.
18 नंतर त,ू मातर् तचू परमेश्वर,
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या नावाने सवर् पृथ्वीवर परात्पर आहेस असे त्यांना कळेल.

84
कोरहाच्या मुलांची स्तोतरे्
1 हे सेनाधीश परमेश्वरा,
तू जेथे राहतो ती जागा िकती लावण्यपणूर् आहे.
2 माझ्या िजवाला परमेश्वराच्या अंगणाची खपू आतुरता

लागली, असनू तो अितउत्सुकही झाला आहे;
माझा जीव व देह िजवंत देवाला आरोळी मारीत आहे.
3 हे सेनाधीश परमेश्वरा,
माझ्या राजा, माझ्या देवा,
तुझ्या वेद्यांजवळ िचमणीला आपले घर
आिण िनळवीला आपली िपल्ले ठेवण्यासाठी कोटे सापडले आहे.
4 जे तुझ्या घरात राहतात ते आशीवार्िदत आहेत;
ते िनरंतर तुझी स्तुती करीत राहतील.
5 ज्या मनुष्याचे सामथ्यर् तुझ्यात आहे,
ज्याच्या मनात सीयोनेचे राजमागर् आहेत तो आशीवार्िदत आहे.
6शोकाच्या *खोर्यातनू जाताना, त्यांना िपण्याच्या पाण्याचे झरे

सापडतात.
आगोटीचा पाऊस त्यांना पाण्याच्या तलावाने झाकतो.
7 ते सामथ्यार्पासनू सामथ्यार्त जातात;
त्यातील पर्त्येकजणाला िसयोनेत देवाचे दशर्न लाभते.
8 हे सेनाधीश परमेश्वरा, माझी पर्ाथर्ना ऐक;
याकोबाच्या देवा, मी जे सांगतो ते माझे ऐक.
9 हे देवा, तू आमची ढाल आहेस; अवलोकन कर,
तू आपल्या अिभिषक्ताच्या मुखाकडे दृष्टी लाव.
10 तुझ्या अंगणातला एक िदवस इतर िठकाणातल्या हजार

िदवसांपेक्षा उ म आहे;
* 84:6
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दुष्टाईच्या तंबतू राहण्यापेक्षा माझ्या देवाच्या घराचा द्वारपाळ
होणे हे मला चांगले आहे.

11 कारण परमेश्वर देव आमचा सयूर् आिण ढाल आहे;
परमेश्वर अनुगर्ह आिण गौरव देतो;
जे पर्ामािणकपणे चालतात त्यांना उ म ते िदल्यावाचनू तो

राहणार नाही.
12 हे सेनाधीश परमेश्वरा,
जो मनुष्य तुझ्यावर भरवसा ठेवतो तो आशीवार्िदत आहे.

85

कोरहाच्या मुलांची स्तोतरे्
1 हे परमेश्वरा, तू आपल्या देशावर अनुगर्ह दाखवला आहेस;
तू याकोबाला बंिदवासातनू परत आणले आहेस.
2 तू आपल्या लोकांच्या पापांची क्षमा केली आहेस.
तू त्यांची सवर् पापे झाकून टाकली आहेत.
3 तू आपला सवर् क्रोध काढून घेतला आहे;
आिण आमच्यावरील भयंकर क्रोधापासनू मागे िफरला आहेस.
4 हे आमच्या तारणार्या देवा, आम्हास परत आण,
आिण आमच्यावरचा तुझा असंतोष दरू कर.
5 सवर्काळपयर्ंत तू आमच्यावर रागावलेला राहशील का?
िपढ ानिपढ ा तू रागावलेला राहशील काय?
6 तुझ्या लोकांनी तुझ्याठायी आनंद करावा,
म्हणनू तू आम्हास परत िजवंत करणार नाहीस का?
7 हे परमेश्वरा, तुझ्या दयेचा अनुभव आम्हास येऊ दे;
तू कबलू केलेले तारण आम्हास दे.
8 परमेश्वर देव काय म्हणेल ते मी ऐकून घेईन.
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कारण तो आपल्या लोकांशी व िवश्वासू अनुयायीशंी शांती
करेल,

तरी मातर् त्यांनी मखूार्च्या मागार्कडे पुन्हा वळू नये.
9 खिचत जे त्यास िभतात त्यांच्याजवळ त्याचे तारण आहे;
यासाठी आमच्या देशात वैभव रहावे.
10 दया व सत्य एकतर् िमळाली आहेत;
िनती आिण शांती यांनी एकमेकांचे चंुबन घेतले आहे.
11 पृथ्वीतनू सत्य बाहेर पडत आहे,
आिण स्वगार्तनू िनितमत्व खाली पाहत आहे.
12 जे उ म ते परमेश्वर देईल,
आिण आमची भमूी आपले िपक देईल.
13 त्याच्यासमोर िनतीमत्व चालेल,
आिण त्याच्या पावलांसाठी मागर् तयार करील.

86

दािवदाची पर्ाथर्ना
1 हे परमेश्वरा, माझे ऐक, आिण मला उ र दे,
कारण मी दीन आिण दिरदर्ी आहे.
2 माझे रक्षण कर, कारण मी तुझा िनष्ठावंत आहे;
हे माझ्या देवा, तुझ्यावर िवश्वास ठेवणार्या सेवकाचे रक्षण कर.
3 हे पर्भ,ू माझ्यावर दया कर,
कारण मी िदवसभर तुला हाक मारतो.
4 हे पर्भ,ू आपल्या सेवकाचा जीव आनंिदत कर,
कारण मी आपला जीव वर तुझ्याकडे लावतो.
5 हे पर्भ,ू तू उ म आहेस आिण क्षमा करण्यास तयार आहेस,
आिण जे सवर् तुला हाक मारतात त्यांना तू महान दया दाखवतोस.
6 हे परमेश्वरा, माझ्या पर्ाथर्नेला कान दे;
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माझ्या काकुळतीच्या वाणीकडे लक्ष दे.
7 हे परमेश्वरा,मी आपल्या संकटाच्या िदवसात तुला हाक मारीन,
कारण तू मला उ र देशील.
8 हे पर्भ,ू देवांमध्ये तुझ्याशी तुलना करता येईल असा कोणीही

नाही.
तुझ्या कृत्यासारखी कोणीतीही कृत्ये नाहीत.
9 हे पर्भ,ू तू िनमार्ण केलेली सवर् राष्ट्रे येतील आिण तुझ्यापुढे

नमन करतील.
ते तुझ्या नावाला आदर देतील.
10 कारण तू महान आहेस व तू आश्चयर्कारक गोष्टी करतोस;
तचू फक्त देव आहेस.
11 हे परमेश्वरा, मला तुझे मागर् िशकव, मग मी तुझ्या सत्यात

चालेन.
तुझ्या नावाचे भय धरण्यास माझे िच एकागर् कर.
12 हे पर्भ,ू माझ्या देवा, मी अगदी आपल्या मनापासनू तुझी

स्तुती करीन;
मी सवर्काळ तुझ्या नावाचे गौरव करीन.
13 कारण माझ्यावर तुझी महान दया आहे;
तू माझा जीव मृत्यलूोकापासनू सोडवला आहेस.
14 हे देवा, उद्धट लोक माझ्यािवरूद्ध उठले आहेत.
िहंसाचारी लोकांची टोळी माझा जीव घेण्यास पाहत आहे.
त्यांना तुझ्यासाठी काही आदर नाही.
15 तरी हे पर्भ,ू तू दयाळू आिण कृपाळू देव आहेस.
मंदक्रोध, आिण दया व सत्य यामध्ये िवपुल आहेस.
16 तू माझ्याकडे वळून माझ्यावर कृपा कर;
तू आपल्या दासास आपले सामथ्यर् दे;
आपल्या दासीच्या मुलाचे तारण कर.
17 हे परमेश्वरा, तुझ्या अनुगर्हाचे िचन्ह दाखव.
कारण तू माझे साहाय्य व सांत्वन केले आहे.
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मग माझा दे्वष करणार्यांनी ते पाहावे, आिण लिज्जत व्हावे.

87
1 परमेश्वराचे नगर पिवतर् पवर्तावर स्थापले आहे.
2 याकोबाच्या सवर् तंबपेूक्षा परमेश्वरास
िसयोनेचे द्वार अिधक िपर्य आहे.
3 हे देवाच्या नगरी, तुझ्यािवषयी गौरवाच्या गोष्टी सांिगतल्या

आहेत.
4 राहाब *आिण बाबेल माझे अनुयायी आहेत असे मी सांगेन.
पाहा, पिलष्टी, सोर व कूश म्हणतात त्यांचा जन्म तेथलाच.
5 िसयोनेिवषयी असे म्हणतील की, हा पर्त्येक ितच्यात जन्मला

होता;
आिण परात्पर स्वतः ितला पर्स्थािपत करील.
6 लोकांची नोंदणी करताना,
ह्याचा जन्म तेथलाच होता असे परमेश्वर िलहील.
7 गायन करणारे आिण वादे्य वाजवणारेही म्हणतील की,
माझ्या सवर् पाण्याचे झरे तुझ्यात आहेत.”

88

कोरहाच्या मुलांची स्तोतरे्
1 हे परमेश्वरा, माझ्या तारणार्या देवा,
मी रातर् व िदवस तुझ्यापुढे आरोळी करतो.
2 माझी पर्ाथर्ना ऐक;
माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे.
3 कारण माझा जीव क्लेशांनी भरला आहे,
आिण माझे जीवन मृतलोकाजवळ आले आहे.
* 87:4
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4 खाचेत खाली जातात त्यांच्यासारखे लोक माझ्याशी वागत
आहेत;

मी असहाय्य मनुष्यासारखा आहे.
5 मला मृतामध्ये सोडून िदले आहे;
अशा मृतासारखा जो कबरेत पडून राहतो,
ज्याची तू आणखी दखल घेत नाहीस,
ज्याला तुझ्या सामथ्यार्पासनू कापनू टाकले आहेत,

त्यांच्यासारखा मी झालो आहे.
6 तू मला त्या खड् यांतल्या खालच्या भागात,
काळोखात व अगदी खोल जागी टाकले आहेस.
7 तुझ्या क्रोधाचे खपू ओझे माझ्यावर पडले आहे,
आिण तुझ्या सवर् लाटा माझ्यावर जोराने आपटत आहेत.
8 तुझ्यामुळे माझ्या ओळखीचे मला टाळतात.
त्यांच्या दृष्टीने माझा त्यांना वीट येईल असे तू केले आहे;
मी आत कोंडलेला आहे आिण मी िनसटू शकत नाही.
9 कष्टामुळे माझे डोळे थकून जात आहेत;
हे परमेश्वरा, मी िदवसभर तुला आरोळी मािरत आहे.
मी आपले हात तुझ्यापुढे पसरत आहे.
10 तू मृतांसाठी चमत्कार करशील काय?
जे मरण पावलेले आहेत ते उठून तुझी स्तुती करतील काय?
11 तुझ्या दयेची व पर्ामािणकपणाची कबरेत िकंवा
मृतांच्या जागी घोषणा होईल का?
12 तुझ्या िवस्मयकारक कृतीचे अंधारात
िकंवा िवस्मरणलोकी तुझे िनतीमत्व कळेल काय?
13 परंतु हे परमेश्वरा, मी तुला आरोळी मारतो;
सकाळी माझी पर्ाथर्ना तुझ्यापुढे सादर होते.
14 हे परमेश्वरा, तू माझा त्याग का केलास?
तू आपले मुख माझ्यापासनू का लपवतोस?
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15 मी नेहमीच पीिडत असनू माझ्या तरुणपणापासनूच
मरणोन्मुख झालो आहे;

मी तुझ्या दहशतीने व्यिथत झालो आहे; मी काहीच करू शकत
नाही.

16 तुझा संतप्त क्रोध माझ्यावरून चालला आहे,
आिण तुझ्या घाबरून सोडणार्या कृत्यांनी माझा संपणूर् नाश

केला आहे.
17 त्यांनी िदवसभर मला जलापर्माणे घेरले आहे;
त्यांनी मला सवर्स्वी वेढून टाकले आहे.
18तू माझ्यापासनू पर्त्येक िमतर्ाला आिण पिरिचतांना दरू केले

आहेस.
माझा पिरचयाचा केवळ काळोख आहे.

89
एथानाचे स्तोतर्
1 मी परमेश्वराच्या िवश्वासाच्या कराराच्या कृतीचे गीत

सवर्काळ गाईन.
मी तुझी सत्यता भावी िपढ ांना जाहीर करीन.
2 कारण मी म्हणालो आहे की, िवश्वासाचा करार सवर्काळासाठी

स्थािपत होईल;
तुझी सत्यता स्वगार्त तचू स्थापन केली आहेस.
3 मी माझ्या िनवडलेल्याशी करार केला आहे,
मी आपला सेवक दावीद ह्याच्याशी शपथ वािहली आहे.
4 मी तुझ्या वंशाजांची स्थापना सवर्काळ करीन,
आिण तुझे राजासन सवर् िपढ ांसाठी स्थािपन.
5 हे परमेश्वरा, तुझ्या िवस्मयकारक कृतीची स्तुती आकाश

करील,
तुझ्या सत्यतेची स्तुती पिवतर्जनांच्या मंडळीत होईल.
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6 कारण परमेश्वराशी तुलना होऊ शकेल असा आकाशात कोण
आहे?

देवाच्या मुलांपैकी परमेश्वरासारखा कोण आहे?
7पिवतर् जनांच्या सभेत ज्याचा सन्मान होतो असा तो देव आहे;
आिण त्याच्या सभोवती असणार्या सवार्पेंक्षा तो िभतीदायक

आहे.
8 हे सेनाधीश देवा, परमेश्वरा,
हे परमेश्वरा, तुझ्यासारखा कोण समथर् आहे?
तुझी सत्यता तुझ्याभोवती आहे?
9 समुदर्ाच्या खवळण्यावर तू अिधकार चालवतोस;
जेव्हा त्याच्या लाटा उसळतात, तेव्हा तू त्यांना शांत करतोस.
10 तू राहाबाला *ठेचनू त्याचा चुराडा केलास.
तू तुझ्या बलवान बाहूंनी आपल्या शतरं्ूना पांगवलेस.
11 आकाश तुझे आहे आिण पृथ्वीही तुझी आहे.
तू जग आिण त्यातले सवर्काही िनमार्ण केलेस.
12 उ र आिण दिक्षण िनमार्ण केल्या.
ताबोर †आिण हमोर्न ‡तुझ्या नावाचा जयजयकार करतात.
13 तुला पराक्रमी भुज आहे आिण तुला बळकट हात आहे
व तुझा उजवा हात उंचावला आहे.
14 िनती आिण न्याय तुझ्या राजासनाचा पाया आहेत.
कराराचा िवश्वास आिण सत्य तुझ्यासमोर आहेत.
15 जे तुझी उपासना करतात ते आशीवार्िदत आहेत.
हे परमेश्वरा ते तुझ्या मुखपर्काशात चालतात.
16 ते िदवसभर तुझ्या नावाची स्तुती करतात,
आिण तुझ्या न्यायीपणाने ते तुला उंचावतात.
17 त्यांच्या शक्तीचे वैभव तू आहेस,

* 89:10 † 89:12
‡ 89:12
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आिण तुझ्या कृपेने आम्ही िवजयी आहोत.
18 कारण आमची ढाल परमेश्वराची आहे;
इसर्ाएलाचा पिवतर् देव आमचा राजा आहे.
19 पवूी र् तू आपल्या िवश्वासणार्यांशी दृष्टांतात बोललास;
तू म्हणालास, मी एका वीरावर मुकुट ठेवण्याचे ठरवले आहे;
लोकांतनू िनवडलेल्या एकास मी उंचावले आहे.
20 मी माझा सेवक दावीद याला िनवडले आहे;
मी त्यास आपल्या पिवतर् तेलाने अिभषेक केला आहे.
21 माझा हात त्यास आधार देईल;
माझा बाहू त्यास बलवान करील.
22 कोणी शतर्ू त्यास फसवणार नाही.
दुष्टांची मुले त्यास छळणार नाहीत.
23 मी त्याच्या शतरं्ूना त्याच्यापुढे िचरडून टाकीन;
जे त्याचा दे्वष करतात त्यांना मारून टाकीन.
24 माझे सत्य आिण िवश्वासाचा करार त्यांच्याबरोबर राहील;
माझ्या नावाने ते िवजयी होतील.
25 मी त्याचा हात समुदर्ावर
आिण त्याचा उजवा हात नद्यांवर ठेवीन.
26 तो मला हाक मारून म्हणेल, तू माझा िपता,
माझा देव, माझ्या तारणाचा खडक आहेस.
27 आिण मी त्यास माझा पर्थम जन्मलेला पुतर् करीन,
पृथ्वीवरील राजांत त्यास परमशरे्ष्ठ करीन.
28 मी आपला िवश्वासाचा करार त्यांच्यासाठी सवर्काळ

िवस्तारील,
आिण त्यांच्याबरोबरचा माझा करार सवर्काळ िटकेल.
29 त्याचे वंश सवर्काळ राहील,
आिण त्याचे राजासन आकाशापर्माणे िटकेल.
30 जर त्याच्या वंशजांनी माझे िनयम सोडले
आिण माझ्या आदेशाचा आज्ञाभंग केला.
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31 जर त्यांनी माझे िनयम मोडले
आिण माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
32 मग मी त्यांच्या बंडखोरांना काठीने,
आिण त्यांच्या अपराधांना फटक्यांनी िशक्षा करीन.
33 परंतु मी माझा िवश्वासाचा करार त्यांच्यापासनू काढून घेणार

नाही;
मी माझ्या वचनाशी िनष्ठावान राहीन.
34 मी माझा करार मोडणार नाही,
िकंवा माझ्या ओठांचे शब्द बदलणार नाही.
35 एकदा सवार्संाठी मी आपल्या पिवतर्तेची शपथ वािहली

आहे,
आिण मी दावीदाशी खोटे बोलणार नाही.
36 त्याची संतती सवर्काळ राहील,
आिण त्याचे राजासन माझ्यासमोर सयूार्पर्माणे कायम राहील.
37 ते चंदर्ापर्माणे सवर्काळ िटकेल.
आकाशात िवश्वसनीय साक्षीदार आहेत.
38 पण तरी तू आपल्या अिभिषक्तावर रागावलास,
तू त्याचा त्याग केला, आिण नाकारलेस.
39 तू आपल्या सेवकाशी केलेला करार सोडून िदलास.
तू त्याचा मुकुट भमूीवर फेकून भर्ष्ट केलास.
40 तू त्याच्या सवर् िभंती पाडून टाकल्यास.
तू त्याचे सवर् िकल्ले उध्वस्त केलेस.
41 सवर् येणारे जाणारे त्यास लुटतात.
तो आपल्या शेजार्यांच्या ितरस्काराचा िवषय झाला आहे.
42 तू त्याच्या शतरं्ूचा उजवा हात उंच केला आहे.
तू त्याच्या सवर् शतरं्ूना आनंिदत केले आहेस.
43 तू त्यांच्या तलवारीची धार बोथट केली आहे.
आिण युद्धात त्यास तू िटकाव धरू िदला नाहीस.
44 तू त्याच्या तेजिस्वतेचा शेवट केला;
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तू त्याचे िसंहासन जिमनीवर खाली आणलेस.
45 तू त्याच्या तारुण्याचे िदवस कमी केले आहेत.
तू त्यास लज्जेने झाकले आहेस.
46 हे परमेश्वरा, िकती वेळ? तू आपल्या स्वतःला सवर्काळ

लपिवणार काय?
तुझा राग अग्नीसारखा िकती वेळ जळेल?
47 माझे आयुष्य िकती कमी आहे यािवषयी िवचार कर,
तू सवर् मानव पुतर् िनमार्ण केलेस ते व्यथर्च काय?
48 कोण िजवंत रािहल आिण मरणार नाही
िकंवा कोण आपला जीव अधोलोकातनू सोडवील?
49 हे पर्भ,ू ज्या सत्यतेत तू दावीदाशी शपथ वािहली,
ती तुझी पवूी र्ची िवश्वासाच्या कराराची कृत्ये कोठे आहेत?
50 हे पर्भ,ू तुझ्या सेवकािवरूद्धची थट्टा होत आहे;
आिण अनेक राष्ट्राकडून झालेला अपमान मी आपल्या हृदयात

सहन करत आहे हे तू लक्षात आण.
51 हे परमेश्वरा, तुझे शतर्ू जोराने अपमान करतात;
ते तुझ्या अिभिषक्ताच्या पावलांची थट्टा करतात.
52 परमेश्वरास सदासवर्काळ धन्यवाद असो.
आमेन आिण आमेन.

90
मोशेचे स्तोतर्
1 हे पर्भ,ू तू सवर् िपढ ानिपढ ा*
आमचे िनवासस्थान आहेस.
2 पवर्त अिस्तत्वात येण्यापवूी र्
िकंवा पृथ्वी व जग िनमार्ण होण्याआधीच,
अनािदकाळापासनू ते अनंतकाळापयर्ंत तचू देव आहेस.

* 90:1 -ओलाम
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3 तू मनुष्यास पुन्हा मातीस िमळवतोस,
आिण तू म्हणतोस, “अहो मनुष्याच्या वंशजांनो परत या.”
4 कारण हजारो वष तुझ्या दृष्टीने,
कालच्या गेलेल्या िदवसासारखी,
रातर्ीच्या पर्हरासारखी आहेत.
5 पुरापर्माणे तू त्यांना झाडून दरू नेतोस आिण ते िनदरे्पर्माणे

क्षिणक आहेत,
सकाळी उगवणार्या गवतासारखे ते आहेत.
6 सकाळी ते उगवते आिण वाढते;
संध्याकाळी ते िनस्तेज होते व वाळून जाते.
7 खरोखर, आम्ही तुझ्या रागाने नष्ट होतो,
आिण तुझ्या कोपाने आम्ही घाबरून जातो.
8 तू आमचे अपराध आपल्यापुढे ठेवले आहेत.
आमचे गुप्त पाप तुझ्या पर्काशाच्या समक्ष ठेवले आहे.
9 तुझ्या क्रोधाखालनू आमचे आयुष्य िनघनू जाते;
आमची वष उसाशापर्माणे त्वरेने संपनू जातात.
10 आमचे आयुष्य †स र वष आहे;
िकंवा जर आम्ही िनरोगी असलो तर ऐंशी वष आहे;
पण तरी आमच्या आयुष्यातील उ म वष समस्या आिण दु:ख

यांच्या िनशाणीने भरलेले आहे.
होय, ते लवकर सरते आिण आम्ही दरू उडून जातो.
11 तुझ्या क्रोधाची तीवर्ता कोणाला मािहत आहे;
तुझी िभती बाळगण्याइतका तुझा क्रोध कोण जाणतो?
12 म्हणनू आम्हास आमचे आयुष्य असे
मोजण्यास िशकव की आम्ही ज्ञानाने जगण्यास िशकू.
13 हे परमेश्वरा, परत फीर, िकती वेळ तू उशीर करशील?
तुझ्या सेवकावर दया कर.
14 तू आपल्या दयेने आम्हास सकाळी तृप्त कर
† 90:10
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म्हणजे आम्ही आपले सवर् िदवस हषार्ने आिण आनंदाने घालव.ू
15 िजतके िदवस तू आम्हास पीडले त्या िदवसाच्या मानाने
आिण िजतकी वष आम्ही समस्येचा अनुभव घेतला त्या वषार्च्या

मानाने आम्हांला आनंिदत कर.
16 तुझी कृती तुझ्या सेवकांना,
तुझे वैभव त्यांच्या मुलांना बघू दे.
17 पर्भ,ू आमचा देव याची कृपा आम्हांवर असो.
आमच्या हातच्या कामाला उन्नती दे;
खरोखर, आमच्या हातच्या कामाला उन्नती दे.

91
1 जो परात्पराच्या आशर्यात राहतो,
तो सवर्सामथ्यार्च्या सावलीत राहील.
2मी परमेश्वरािवषयी म्हणेन की, “तो माझा आशर्य आिण माझा

िकल्ला आहे,
माझा देव, ज्यावर मी िवश्वास ठेवतो.”
3 कारण तो तुला पारध्याच्या पाशातनू
आिण नाश करणार्या मरीपासनू तुला सोडवील.
4 तो तुला आपल्या पंखानी झाकील,
आिण तुला त्याच्या पंखाखाली आशर्य िमळेल.
त्याचे सत्य ढाल व कवच आहे.
5 रातर्ीच्या दहशतीचे भय,
िकंवा िदवसा उडणार्या बाणाला,
6 िकंवा अंधारात िफरणार्या मरीला
िकंवा भर दुपारी नाश करणार्या पटकीला तू िभणार नाहीस.
7 तुझ्या एका बाजलूा हजार पडले,
आिण तुमच्या उजव्या हातास दहा हजार पडले,
पण तरी ती तुझ्याजवळ येणार नाही.
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8 तू मातर् िनरीक्षण करशील,
आिण दुष्टांना झालेली िशक्षा पाहशील.
9 कारण परमेश्वर माझा आशर्य आहे
असे म्हणनू तू परात्परालासुद्धा आपले आशर्यस्थान केले आहेस.
10 तुमच्यावर वाईट मात करणार नाही.
तुमच्या घराजवळ कोणतीही िपडा येणार नाही.
11 कारण तुझ्या सवर् मागार्त तुझे रक्षण करण्याची,
तुझ्यािवषयी तो आपल्या िदव्यदतूांना आज्ञा देईल.
12 ते तुला आपल्या हातांनी उचलनू धरतील
अशासाठी की, तू घसरून दगडावर पडू नये.
13तू आपल्या पायाखाली िसंह आिण नागाला िचरडून टाकशील;
तू िसंह व अजगर ह्याला तुडवीत चालशील.
14 तो माझ्याशी िनष्ठावान आहे, म्हणनू मी त्यास सोडवीन;
मी त्यास सुरिक्षत ठेवीन कारण तो माझ्याशी पर्ामािणक आहे.
15 जेव्हा तो माझा धावा करील तेव्हा मी त्यास उ र देईन;
संकटसमयी मी त्याच्याबरोबर राहीन;
मी त्यास िवजय देईन आिण त्याचा सन्मान करीन.
16 मी त्यास दीघार्युष्य देईन,
आिण त्यास माझे तारण दाखवीन.

92
शब्बाथ िदवसाचे स्तोतर्
1 परमेश्वराची उपकारस्तुती करणे
आिण हे परात्परा, तुझ्या नावाला स्तुती गाणे ही चांगली गोष्ट

आहे.
2 सकाळी तुझे वात्सल्य,
आिण पर्त्येकरातर्ी तुझ्या सत्यतेबद्दल िनवेदन करणे.
3 दहा तारांचे वाद्य, वीणेवर
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आिण सतारीवर संगीत वाजवणे चांगले आहे.
4 कारण हे परमेश्वरा, तू आपल्या कृतीने मला हिषर्त केले आहे.
तुझ्या हातच्या कृत्यांिवषयी मी आनंदाने गाईन.
5 हे परमेश्वरा, तुझी कृत्ये िकती महान आहेत,
तुझे िवचार फार गहन आहेत.
6 पशुतुल्य मनुष्यास ते कळत नाहीत,
िकंवा मखूार्ला ती समजत नाहीत,
7 दुष्ट गवतापर्माणे उगवले,
आिण सवर् वाईट करणारे भरभराटीस आले;
तरीही त्यांचा कायमचा शेवटचा नाश ठरलेला आहे.
8 परंतु हे परमेश्वरा, तू तर सदासवर्काळ राज्य करशील.
9 हे परमेश्वरा, खरोखर, तुझ्या शतरं्ूकडे पाहा;
सवर् वाईट करणारे िवखरले आहेत.
10 पण तू माझे िशंग रानबैलाच्या िशंगापर्माणे उंच केले आहेस;
मला ताज्या तेलाचा अिभषेक झाला आहे.
11 माझ्या डोळ्यांनी माझ्या शतरं्ूचा नाश पािहला आहे;
जे दुष्कमी र् माझ्यावर उठतात त्यांच्यािवषयी माझ्या कानांनी

ऐकले आहे.
12 िनतीमान खजुरीसारखा समृद्ध होईल,
तो लबानोनावरील गंधसरूसारखा वाढेल.
13 जे परमेश्वराच्या घरात लावलेल्या वृक्षासारखे आहेत;
ते आपल्या देवाच्या अंगणात झपाट ाने वाढतील.
14 वृद्धपणातही ते फळ देत राहतील;
ते टवटवीत आिण िहरवे राहतील.
15 हे यासाठी की, परमेश्वर सरळ आहे हे त्यांनी जाहीर करावे;
तो माझा खडक आहे, आिण त्याच्याठायी काहीच अन्याय नाही.

93
1 परमेश्वर राज्य करतो. त्याने ऐश्वयार्चा झगा घातला आहे;
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परमेश्वराने सामथ्यार्चे वसर् घातले आहे; त्याने सामथ्यार्सारखा
कमरपट्टा कसला आहे.

जगही असे मजबतू स्थापले आहे, ते हालवले जाऊ शकत नाही.
2 तुझे राजासन पर्ाचीनकाळापासनू स्थापलेले आहे;
तू सवर्काळापासनू आहेस.
3 हे परमेश्वरा, महासागरांनी आवाज उंचावला आहे;
आपला आवाज उंचावला आहे,
महासागराच्या लाटा आदळतात आिण गजर्ना करतात.
4 खपू जलांच्या, महासागराच्या पर्चंड
लाटांच्या गजर्नेहनू उच्चस्थानी असलेला
परमेश्वर अिधक सामथ्यर्वान आहे.
5 तुझे िनयम अितसत्य आहेत;
हे परमेश्वरा, तुझ्या घराला पिवतर्ता
सदासवर्काळ शोभते.

94
1 हे परमेश्वरा, देवा तुझ्याकडे सडू घेणे आहे,
तुझ्याकडे सडू घेणे आहे; तू हे देवा आपले तेज* पर्गट कर.
2 पृथ्वीच्या न्यायाधीशा, ऊठ,
गिवर्ष्ठांना त्यांचे उिचत पर्ितफल दे.
3 हे परमेश्वरा, दुष्ट िकती काळ,
दुष्ट िकती काळ िवजयोत्सव करतील?
4 ते बडबड करतात आिण उमर्टपणे बोलतात
आिण फुशारकी मारतात.
5 हे परमेश्वरा, ते तुझ्या लोकांस िचरडतात;
जे तुझ्या मालकीचे राष्ट्र आहे त्यांना ते पीिडतात.
6 ते िवधवांना आिण उपर्यांचा जीव घेतात,
आिण ते अनाथांचा खनू करतात.
* 94:1
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7 ते म्हणतात की, परमेश्वर बघणार नाही,
याकोबाचा देव लक्ष देत नाही.
8 अहो तुम्ही मखूर् लोकांनो, समजनू घ्या;
मखूार्नंो, तुम्ही कधीपयर्ंत िशकणार आहात?
9 ज्याने आपला कान घडिवला तो ऐकणार नाही काय?
ज्याने आपला डोळा बनिवला तो पाहणार नाही काय?
10 जो राष्ट्रांना िशस्त लावतो, तो िशक्षा करणार नाही का? जो

मनुष्यांना ज्ञान िशकवतो.
तो अज्ञानी असणार का?
11 परमेश्वर मनुष्यांचे िवचार जाणतो,
ते भर्ष्ट आहेत.
12 हे परमेश्वरा ज्या मनुष्यास तू िशस्त लावतोस,
ज्याला आपल्या िनयमशासर्ातनू िशकिवतोस तो आशीवार्िदत

आहे.
13 दुष्टासाठी खाच खणली जाईपयर्ंत,
तू त्यास संकटसमयी िवसावा देशील.
14 कारण परमेश्वर आपल्या लोकांस िकंवा आपल्या वतनाला

सोडून देणार नाही.
15 कारण न्याय िनतीमानाकडे वळेल;
आिण सरळ मनाचे सवर् तो अनुसरतील.
16 माझ्यासाठी दुष्कमर् करणार्यािवरूद्ध कोण लढेल?
अन्याय करणार्यािवरूद्ध माझ्यासाठी कोण उभा रािहल?
17 जर परमेश्वराने मला मदत केली नसती,
तर माझा जीव िनवांतस्थानी कधीच जाऊन पडला असता.
18 जेव्हा मी म्हणतो, माझा पाय घसरला आहे,
तेव्हा, परमेश्वरा, तुझा िवश्वासाचा करार मला उचलनू धरतो.
19 जेव्हा माझे मन खपू िचंतागर्स्त होते तेव्हा तुझ्यापसनू

लाभणारे सांत्वन माझ्या िजवाला आनंिदत करते.
20 जे दुष्टपणाचे राजासन कायद्याने अिरष्ट
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योजते ते तुझ्याशी संबंध ठेवाल काय?
21 ते िनतीमानाच्या िजवािवरूद्ध एकवट होतात,
आिण िनदो र्ष्यांस देहांत िशक्षा देतात;
22 परंतु परमेश्वर माझा उंच बुरुज आहे,
आिण माझा देव मला आशर्याचा खडक आहे.
23 त्याने त्यांचा अन्याय त्यांच्यावरच आणला आहे;
आिण त्यांच्याच दुष्टपणात तो त्यांना नाहीसे करील.
आमचा देव परमेश्वर त्यांना नाहीसे करील.

95
1 याहो या, आपण परमेश्वराचा जयजयकार करू;
आपल्या तारणाचा खडक त्याचा हषार्ने जयजयकार करू.
2 उपकारस्तुती करीत त्याच्या सािन्नध्यात पर्वेश करू;
स्तुतीचे स्तोतरे् गात त्याचा जयजयकार करू.
3 कराण परमेश्वर महान देव आहे
आिण सवर् देवांहनू तो शरे्ष्ठ महान राजा आहे.
4 त्याच्या हाती पृथ्वीची खोल स्थाने आहेत;
पवर्ताची उंच िशखरेही त्याचीच आहेत.
5 समुदर् त्याचाच आहे, कारण त्यानेच तो िनमार्ण केला,
आिण त्याच्या हाताने कोरडी भमूी घडवली गेली.
6 याहो या, आपला िनमार्णकतार् परमेश्वर यापुढे गुडघे टेकू,
त्याची उपासना करू, त्यास नमन करू;
7 कारण तो आपला देव आहे,
आिण आपण त्याच्या कुरणातील लोक आिण त्याच्या हातातील

में ढरे आहोत.
आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर िकती बरे होईल.
8 मरीबा *येथल्यापर्माणे िकंवा मस्सा†च्या िदवशी रानात केले

* 95:8 † 95:8
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तसे आपली मने कठीण करू नका,
9 तेव्हा तुमच्या विडलांनी माझ्या अिधकाराला आव्हान िदले,
आिण जरी त्यांनी माझी कृती पािहली होती, तरी माझ्या

सहनशीलतेची परीक्षा केली.
10 चाळीस वष त्या िपढीवर मी रागावलो,
आिण म्हणालो, हे बहकलेल्या मनाचे आहेत;
त्यांनी माझे मागर् जाणले नाहीत‡.
11 म्हणनू मी आपल्या रागात शपथ वािहली की,
हे माझ्या िवसाव्यात कधीही पर्वेश करणार नाहीत.

96
1 . 16:23-33

1 अहो, परमेश्वरास नवीन गीत गा;
हे सवर् पृथ्वी, परमेश्वराचे गुणगान कर.
2 परमेश्वरास गाणे गा, त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या;
िदवसें िदवस त्याच्या तारणाची घोषणा करा.
3 राष्ट्रात त्याचे गौरव,
त्याच्या आश्चयर्कारक कृत्यांची सवर् राष्ट्रात जाहीर करा.
4 कारण परमेश्वर महान आिण परमस्तुत्य आहे.
सवर् दुसर्या देवांपेक्षा त्याचे भय धरणे योग्य आहे.
5कारण राष्ट्रांचे सवर् देव केवळ मतूी र्आहेत, पण परमेश्वराने तर

स्वगर् िनमार्ण केला.
6 वैभव व ऐश्वयर् त्याच्या सािन्नध्यात आहेत.
सामथ्यर् आिण सौंदयर् त्याच्या पिवतर्स्थानी आहेत.
7 अहो तुम्ही लोकांच्या कुळांनो, परमेश्वराचे गौरव करा;
परमेश्वराचे गौरव करा आिण त्याचे सामथ्यर् सांगा.
8 परमेश्वराच्या नावामुळे त्याचा गौरव करा.
अपर्ण घेऊन त्याच्या अंगणात या.
‡ 95:10
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9 पिवतर्तेने सुशोिभत होऊन परमेश्वरास नमन करा.
हे सवर् पृथ्वी, त्याच्यापुढे कंपायमान हो.
10 राष्ट्रांमधील लोकांस सांगा की, परमेश्वर राज्य करतो.
जगसुद्धा िस्थर स्थािपलेले आहे; ते हलिवता येणे अशक्य आहे.
तो सरळपणे लोकांचा न्याय करील.
11 आकाश आनंिदत होवो, आिण पृथ्वी आनंदोत्सव करो;
समुदर् आिण त्यातील सवर्काही गजर्ना करोत.
12 शेत आिण त्यातील सवर्काही आनंदोत्सव करोत.
मग जंगलातील सवर् वृक्ष आनंदाने गजर करतील.
13 सगळी िनिमर्ती परमेश्वरापुढे आनंद करो, कारण तो येत आहे;
पृथ्वीचा न्याय करायला तो येत आहे;
तो न्यायीपणाने जगाचा
व त्याच्या सत्यतेने लोकांचा न्याय करील.

97
1 परमेश्वर राज्य करतो; पृथ्वी आनंिदत होवो.
अनेक द्वीपसमहू आनंिदत होवो.
2 ढग आिण काळोख त्याच्याभोवती आहेत.
िनती व न्याय त्याच्या िसंहासनाचा पाया आहेत*.
3 अग्नी त्याच्यापुढे चालतो,
आिण पर्त्येक बाजनेू त्याच्या शतरं्ूना नष्ट करून टाकतो.
4 त्याच्या िवजांनी जग पर्कािशत केले;
पृथ्वी हे पाहनू थरथर कापली.
5 परमेश्वरासमोर, सवर् पृथ्वीच्या पर्भसूमोर
पवर्त मेणासारखे िवतळले.
6 आकाशाने, त्याचा न्याय जाहीर केला,
आिण सवर् राष्ट्रांनी त्याचे वैभव पािहले.

* 97:2
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7 जे कोरीव मतूी र्ची पजूा करतात,
जे मतूी र्चा अिभमान बाळगतात ते सवर् लिज्जत झाले.
अहो सवर् देवहो! त्याच्यासमोर नमन करा.
8 िसयोनेने हे ऐकले आिण आनंिदत झाली,
कारण हे परमेश्वरा, तुझ्या न्यायामुळे
यहदूाच्या नगरांनी आनंद केला.
9 कारण हे परमेश्वरा, सवर् पृथ्वीवर तू परात्पर आहेस.
तू सवर् देवापेक्षा खपूच उंचावलेला आहेस.
10 जे तुम्ही परमेश्वरावर पर्ीती करता, ते तुम्ही वाईटाचा दे्वष

करा,
तो आपल्या भक्तांच्या जीवाचे रक्षण करतो,
आिण तो त्यास दुष्टांच्या हातातनू सोडवतो.
11 िनतीमानासाठी पर्काश
आिण जे सरळ अंतःकरणाचे आहेत त्यांच्यासाठी हषर् पेरला आहे.
12 अहो िनतीमानांनो, परमेश्वराठायी आनंदी व्हा.
त्याच्या पिवतर् नावाला धन्यवाद द्या.

98
1 परमेश्वरास नवीन गीत गा,
कारण त्याने आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहेत;
त्याने आपल्या उजव्या हाताने आिण आपल्या पिवतर् बाहनेू

आम्हास िवजय िदला आहे.
2 परमेश्वराने आपले तारण कळवले आहे;
त्याने सवर् राष्ट्रांच्यासमोर आपले न्यायीपण उघडपणे दाखवले

आहे.
3 त्याने इसर्ाएलाच्या घराण्यासाठी आपली िनष्ठा आिण

िवश्वासाचा करार यांची आठवण केली;
पृथ्वीच्या सवर् सीमांनी आमच्या देवाचा िवजय पािहला आहे.
4 अहो सवर् पृथ्वी, परमेश्वराचा जयजयकार करा;
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उच्च स्वराने आिण आनंदाने गा, स्तुितगायन करा.
5 परमेश्वराचे स्तुितगान वीणेवर करा,
वीणेवर मधुर स्वराने गायन करा.
6 कणार् आिण िशंगाच्या आवाजाने,
परमेश्वर राजासमोर आनंदाने जयघोष करा.
7 समुदर् आिण त्यातील पर्त्येकगोष्ट गजर्ना करोत,
जग व त्यामध्ये राहणारे हषर्नाद करोत.
8 नद्या टाळ्या वाजवोत,
आिण पवर्त हषर्नाद करोत.
9 परमेश्वर पृथ्वीचा न्याय करण्यास येत आहे;
तो न्यायीपणाने जगाचा
आिण सरळपणाने राष्ट्रांचा न्याय करील.

99
1 परमेश्वर राज्य करतो; राष्ट्रे कंिपत होवोत.
तो करुबांच्यावर िवराजमान आहे; पृथ्वी थरथर कापो.
2 िसयोनात परमेश्वर महान आहे;
तो सवर् राष्ट्रांच्यावर उंच आहे.
3 ते तुझे महान आिण भयचकीत करणार्या नावाची स्तुती करोत.
तो पिवतर् आहे.
4 राजा बलवान आहे आिण तो न्यायिपर्य आहे.
तू सरळपणा स्थािपला आहे;
तू याकोबात न्याय व िनती अिस्तत्वात आणली आहेस.
5 परमेश्वर, आपला देव त्याची स्तुती करा
आिण त्याच्या पदासनाजवळ त्याची उपासना करा.
तो पिवतर् आहे.
6 त्याच्या याजकामध्ये मोशे आिण अहरोन हे होते,
आिण त्यास पर्ाथर्ना करणार्यांपैकी शमुवेल हा होता.
त्यांने परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली आिण त्याने त्यांना उ र िदले.
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7 तो त्यांच्याशी मेघस्तंभातनू बोलला.
त्यांनी त्याच्या आज्ञा
आिण त्याचे िनयम पाळले.
8 हे परमेश्वरा, आमच्या देवा, तू त्यांना उ र िदलेस.
तू त्यांना क्षमा करणारा देव आहेस
तरी त्यांच्या पापमय कृत्याबद्दल त्यांना िशक्षा करीत होतास.
9 परमेश्वर, आपला देव ह्याची स्तुती करा,
आिण त्याच्या पिवतर् डोंगरावर उपासना करा,
कारण परमेश्वर आमचा देव पिवतर् आहे.

100
1 हे सवर् पृथ्वी, परमेश्वरासाठी हषर्नाद करा.
2 परमेश्वराची सेवा आनंदाने करा.
त्याच्या सािन्नध्यात आनंदाने गाणी गात या.
3 परमेश्वर हाच देव आहे हे जाणनू घ्या.
त्यानेच आम्हास िनमार्ण केले, आिण आम्ही त्याचे आहोत.
आपण त्याचे लोक आिण त्याच्या कुरणातील त्याचे में ढरे आहोत.
4 त्याची उपकारस्तुती करत त्याच्या द्वारात,
आिण स्तवन करीत त्याच्या अंगणात पर्वेश करा.
त्याचे उपकारस्मरण करा आिण त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या.
5 कारण परमेश्वर चांगला आहे; त्याची दया सवर्काळ आहे,
आिण त्याची सत्यता िपढ ानिपढ ा िटकणारी आहे.

101
दािवदाचे स्तोतर्
1 मी परे्म आिण न्यायाचे गीत गाईन;
हे परमेश्वरा, मी स्तुती गाईन;
2 मी सुज्ञतेच्या मागार्ने चालेन.
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अहा, तू माझ्याकडे कधी येशील?
मी माझ्या घरात सचोटीने चालेन.
3 मी आपल्या डोळ्यासमोर अनुिचत गोष्ट ठेवणार नाही;
अनाचाराचा मी दे्वष करतो;
तो मला िबलगणार नाही.
4 हेकेखोर लोक मला सोडतील;
मी वाईटाशी िनष्ठावान राहणार नाही.
5 आपल्या शेजार्याची गुप्तपणे िनंदानालस्ती करणार्याचा मी

नाश करीन.
जो कोणी गिवर्ष्ठ चालीरीतीचा आिण उमर्ट वागणकूीचा आहे

त्याचे मी सहन करणार नाही.
6 देशातले िवश्वासू यांनी माझ्याजवळ बसावे म्हणनू माझी नजर

त्यांच्यावर राहील;
जो सचोटीच्या मागार्ने चालतो तोच माझा सेवक होईल.
7 कपट करणारे लोक माझ्या घरात राहणार नाहीत;
लबाडाचे माझ्या डोळ्यापुढे स्वागत होणार नाही.
8 देशातल्या सवर् वाईटांचा मी रोज सकाळी नाश करत जाईन;
वाईट करणार्या सवार्नंा मी परमेश्वराच्या नगरातनू काढून

टाकेन.

102
परमेश्वराजवळ पर्ाथर्ना
1 हे परमेश्वरा, माझी पर्ाथर्ना ऐक;
माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे.
2 मी संकटात असताना माझ्यापासनू तोंड लपवू नकोस.
माझ्याकडे लक्ष दे.
जेव्हा मी तुला हाक मारतो, मला त्वरेने उ र दे.
3 कारण माझे आयुष्य धुरापर्माणे िनघनू जात आहे,
आिण माझी हाडे अग्नीसारखी जळून गेली आहेत.
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4 माझे हृदय िचरडून गेले आहे आिण मी गवतापर्माणे कोमेजनू
गेलो आहे.

मी जेवण खाण्यास असमथर् आहे.
5 माझ्या सततच्या कण्हण्यामुळे,
मी फार क्षीण झालो आहे.
6 मी अरण्यातल्या घुबडापर्माणे झालो आहे.
मी ओसाड िठकाणातल्या गरुडापर्माणे झालो आहे.
7 मी जागरण करीत आहे;
धाब्यावर एकटे राहणार्या एकाकी पक्षयापर्माणे मी आहे.
8 माझे शतर्ू सवर् िदवस मला टोमणे मारतात;
ते माझी चेष्टा करतात माझे नाव वापरून शाप देतात.
9 मी राख भाकरीपर्माणे खाल्ली आहे,
आिण माझ्या पाण्यात माझे अशर्ू िमसळले आहेत.
10 कारण तुझ्या भयंकर क्रोधामुळे,
तू मला वर उचलनू घेऊन खाली फेकून िदलेस.
11 माझे िदवस उतरत्या सावलीपर्माणे झाले आहेत,
आिण गवतासारखा मी कोमेजनू गेलो आहे.
12 पण हे परमेश्वरा, तू सवर्काळ राजासनारूढ आहेस,
आिण तुझी कीती र् सवर् िपढ ांसाठी सवर्काळ राहील.
13 तू उठून उभा राहशील आिण िसयोनेवर दया करशील.
ितच्यावर दया करण्याची वेळ आता आली आहे;
नेमलेला वेळ आला आहे.
14 कारण तुझे सेवक ितच्या दगडांची आवड धरतात,
आिण ितच्या नासधसूाची धळू पाहनू त्यांना कळवळा येतो.
15 हे परमेश्वरा, राष्ट्रे तुझ्या नावाचा आदर करतील,
आिण पृथ्वीवरील सवर् राजे तुझ्या वैभवाचा सन्मान करतील.
16 परमेश्वर िसयोन पुन्हा बांधेल,
आिण तो आपल्या गौरवाने पर्गट होईल.
17 आणखी तो अनाथाच्या पर्ाथर्नेला पर्ितसाद देईल.
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तो त्यांची पर्ाथर्ना नाकारणार नाही.
18 पुढील िपढीसाठी हे िलहनू ठेवले जाईल,
आिण अजनू ज्या लोकांचा जन्म झाला नाही ते परमेश्वराची

स्तुती करतील.
19 कारण परमेश्वराने आपल्या उच्च पिवतर्स्थानातनू खाली

पाहीले आहे.
परमेश्वराने स्वगार्तनू खाली पृथ्वीकडे पाहीले,
20 तो बंिदवानाचे कण्हणे ऐकेल,
ज्यांना मृत्यदंूडाची िशक्षा ठरवली होती त्यास सोडिवले.
21 नंतर िसयोनेतील लोक परमेश्वराचे नाव सांगतील,
आिण यरूशलेमेत त्याची स्तुती करतील.
22 जेव्हा परमेश्वराची एकतर् सेवा करण्यासाठी
सगळी राष्ट्रे एकतर् येतील.
23 त्याने माझी शक्ती जीवनाच्या मध्येच काढून घेतली.
त्याने माझे िदवस कमी केले.
24मी म्हणालो, “हे माझ्या देवा,माझ्या जीवनाच्या मध्येच मला

काढून घेऊ नकोस;
तू येथे सवर् िपढ ानिपढ ातनू आहेस.
25 तू पर्ाचीन काळी पृथ्वीचा पाया घातला;
आकाश तुझ्या हातचे कायर् आहे.
26 ते नाहीसे होईल, पण तू राहशील;
ते सवर् कापडापर्माणे जीणर् होतील;
कपड ांसारखे तू त्यांना बदलशील आिण ते नाहीसे होतील.
27 पण तू सारखाच आहे,
आिण तुझ्या वषार्नंा अंत नाही.
28 तुझ्या सेवकांची मुले इथे कायम राहतील,
आिण त्यांचे वंशज तुझ्या उपिस्थतीत इथे राहतील.”
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103
दािवदाचे स्तोतर्.

1 हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर,
हे माझ्या सवर् अंतयार्मा, त्याच्या पिवतर् नावाचा धन्यवाद कर.
2 हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर,
आिण त्याचे सवर् उपकार िवसरू नकोस.
3 तो तुझ्या सवर् पापांची क्षमा करतो;
तो तुझे सवर् आजार बरे करतो.
4 तो तुझे आयुष्य नाशापासनू खंडून घेतो;
तो तुला आपल्या िवश्वासाच्या कराराने आिण करुणेच्या कृतीने

मुकुट घालतो.
5 तो तुझे आयुष्य उ म पदाथार्नंी तृप्त करतो,
म्हणनू तुझे तारुण्य गरुडासारखे पुन्हा नवे होते.
6 जे सवर् अन्यायाने पीडलेले आहेत;
त्यांच्यासाठी परमेश्वर िनतीचे आिण न्यायाची कृत्ये करतो.
7 त्याने मोशेला आपले मागर्,
इसर्ाएल वंशजांना आपल्या कृत्यांची ओळख करून िदली.
8 परमेश्वर दयाळू आिण कृपाळू आहे;
तो सहनशील आहे; त्याच्यामध्ये महान कराराची

िवश्वासयोग्यता आहे.
9 तो नेहमीच िशक्षा करणार नाही;
तो नेहमीच रागावणार नाही.
10 तो आम्हाशी आमच्या पापास अनुरूप असे वागला नाही
िकंवा आमच्या पापाला साजेसे पर्ितफळ िदले नाही.
11 कारण जसे पृथ्वीच्या वरती आकाश आहे,
तसे त्याचे जे भय धरतात त्यांच्यावर त्याची दया आहे.
12 जसे पवूपासनू पिश्चम िजतकी दरू आहे,
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तसे त्याने आमच्या पापाचे दोष आम्हापासनू काढून टाकले
आहेत.

13 जसा िपता आपल्या मुलांवर करुणा करतो,
तसा परमेश्वर आपला सन्मान करतात त्यावर करुणा करतो.
14 कारण आम्ही कसे अिस्तत्वात आलो हे तो जाणतो,
आम्ही धुळ आहोत हे त्यास मािहत आहे.
15 मनुष्याच्या आयुष्याचे िदवस गवतापर्माणे आहेत;
शेतातील फुलासारखा तो फुलतो.
16 वारा त्यावरून वाहनू जातो आिण ते नाहीसे होते,
आिण कोणीही सांगू शकत नाही की, ते एकदा कोठे वाढत होते.
17 परंतु परमेश्वराची करार िवश्वसिनयता त्याचा आदर

करणार्यावर अनािदकालापासनू अनंतकाळापयर्ंत
असते.

त्याचा न्यायीपणाचा िवस्तार त्यांच्या वंशजापयर्ंत होतो.
18 जे त्याचा करार पाळतात
आिण त्यांच्या िवधीचें स्मरण ठेवनू त्यापर्माणे चालतात त्यांना

तो घडतो.
19 परमेश्वराने आपले िसंहासन स्वगार्त स्थापले आहे,
आिण त्याचे राज्य पर्त्येकावर स ा गाजवते.
20 अहो जे तुम्ही त्याचे दतू आहात,
ज्या तुम्हास महान सामथ्यर् आहे आिण जे त्याचे शब्द ऐकून,
त्याच्या आज्ञांचे आज्ञाधारकपणे पालन करता, ते तुम्ही

परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
21 अहो परमेश्वराच्या, सवर् सैन्यांनो जे तुम्ही त्याचे सेवक

आहात;
ते तुम्ही त्याची इच्छा िसद्धीस नेता ते तुम्ही धन्यवािदत आहात.
22 परमेश्वराच्या राज्यातील सवर् िठकाणातील,
त्याच्या सवर् पर्ाण्यांनो त्याचा धन्यवाद करा;
हे माझ्या िजवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर.
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104
. 1:1-31

1 हे माझ्या िजवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर.
हे परमेश्वरा, माझ्या देवा, तू अत्यंत थोर आहेस;
तू तेजिस्वता आिण गौरव पांघरले आहेस.
2 जसे वसर्ाने तसे तू आपणाला पर्काशाने झाकतोस;
तंबचू्या पडद्यापर्माणे तू आकाश पसरतोस.
3 तू आपल्या खोल्यांच्या तुळ्या जलांमध्ये ठेवतो;
तू मेघांना आपले रथ करतोस;
तू वार्यांच्या पंखावर चालतोस.
4 तू वार्याला आपले दतू करतोस,
अग्नीच्या ज्वालांस आपले सेवक करतोस
5 त्याने पृथ्वीचा पाया घातला आहे,
आिण ती कधीही हलणार नाही.
6 तू पृथ्वीला वसर्ापर्माणे पाण्याने आच्छािदले आहेस;
पाण्याने पवर्त झाकले आहेत.
7 तुझ्या धमकीने पाणी मागे सरले आहे;
तुझ्या गजर्नेच्या आवाजाने ती पळाली.
8 ती पवर्तावरून जाऊन खाली दिरतनू वाहात गेली,
त्यांच्यासाठी नेमलेल्या जागी ती जाऊन रािहली.
9 तू त्यांना घालनू िदलेल्या मयार्दा त्यांना ओलांडता येत नाही;
ते पृथ्वीला पुन्हा झाकून टाकणार नाहीत.
10 तो दर्यातनू झरे वाहिवतो;
डोंगरामधनू पर्वाह वाहत जातात.
11 ते रानातल्या सवर् पशूंना पाणी पुरिवतात;
रानगाढवे आपली तहान भागिवतात.
12 नदीिकनारी पक्षी आपले घरटे बांधतात;
ते फांद्यामध्ये बसनू गातात.
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13 तो आपल्या वरच्या खोल्यातनू पवर्तावर पाण्याचा वषार्व
करतो.

पृथ्वी त्याच्या शर्माच्या फळाने भरली आहे.
14 तो गुरांढोरासाठी गवत उगवतो,
आिण मनुष्यांसाठी वनस्पतीची लागवड करतो;
यासाठी की, मनुष्याने जिमिनतनू अन्न उत्पन्न करावे.
15 तो मनुष्यास आनंिदत करणारा दर्ाक्षरस,
त्याचा चेहरा चमकिवणारे तेल,
आिण त्याचे जीवन िजवंत ठेवणारे अन्नही त्याने उत्पन्न करावी.
16 परमेश्वराचे वृक्ष, जे लबानोनाचे गंधसरू
त्याने लावले आहेत, ते रसभिरत आहेत;
17 तेथे पक्षी आपली घरटी बांधतात.
करकोचा देवदारूचे झाड ितचे घर करतो.
18 रानबकर्या उंच पवर्तावर राहतात;
खडक सशांचे आशर्यस्थान आहे.
19 त्याने ऋतुमान समजण्यासाठी चंदर् नेमला आहे;
सयूार्ला त्याची मावळण्याची वेळ कळते.
20 तू रातर्ीला काळोख करतोस,
तेव्हा जंगलातील सवर् जनावरे बाहेर येतात.
21 तरुण िसंह आपल्या भक्षयासाठी गजर्ना करतात,
आिण देवाकडे आपले अन्न मागतात.
22 जेव्हा सयूर् उगवतो, तेव्हा ते परत जातात,
आिण आपल्या गुहेत झोपतात.
23 दरम्यान लोक आपल्या कामासाठी बाहेर जातात,
आिण ते संध्याकाळपयर्ंत कष्ट करतात.
24 हे परमेश्वरा, तुझी कृत्ये िकती अिधक आिण िकती िविवध

पर्कारची आहेत!
ती सवर् तुझ्या ज्ञानाने केली आहेत;
पृथ्वी तुझ्या समृद्धीने भरली आहे.
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25 त्यावर हा समुदर्, खोल आिण अफाट आहे,
त्यामध्ये लहान व मोठे असंख्य पर्ाणी गजबजले आहेत.
26 तेथे त्यामध्ये जहाजे पर्वास करतात
आिण त्यामध्ये खेळण्यासाठी जो िलव्याथान तू िनमार्ण केला

तोही तेथे आहे.
27 योग्य वेळी तू त्यांना त्यांचे अन्न द्यावे
म्हणनू ते सवर् तुझ्याकडे पाहतात.
28 जेव्हा तू त्यांना देतोस, ते जमा करतात;
जेव्हा तू आपला हात उघडतोस तेव्हा त्यांची उ म पदाथार्नंी

तृप्ती होते.
29 जेव्हा तू आपले तोंड लपवतोस तेव्हा ते व्याकुळ होतात;
जर तू त्यांचा श्वास काढून घेतला, तर ते मरतात आिण परत

मातीस िमळतात.
30 जेव्हा तू आपला आत्मा पाठवतोस, तेव्हा ते उत्पन्न होतात,
आिण तू भपूर्देश पुन्हा नवीन करतोस.
31 परमेश्वराचे वैभव सवर्काळ राहो;
परमेश्वरास आपल्या िनिमर्तीत आनंद होवो.
32 तो पृथ्वीवर खाली बघतो आिण ती थरथर कापते;
तो पवर्ताला स्पशर् करतो आिण ते धुमसतात.
33 मी माझ्या आयुष्यभर परमेश्वरास गाणे गाईन.
जोपयर्ंत मी िजवंत आहे तोपयर्ंत माझ्या देवाचे मी गुणगान करीन.
34 माझे िवचार त्यास गोड वाटो;
परमेश्वराजवळ मला आनंद होईल.
35 पृथ्वीवरून पापी नष्ट होवोत,
आिण दुष्ट आणखी न उरोत.
हे माझ्या िजवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर.
परमेश्वराची स्तुती करा.
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105
. 7:8-10; 1 . 16:8-22

1 परमेश्वरास धन्यावाद द्या. त्याच्या नावाचा धावा करा.
राष्ट्रांमध्ये त्याच्या कृत्यांची मािहती करून द्या.
2 त्यास गाणे गा, त्याची स्तुतीगीते गा;
त्याच्या सवर् आश्चयर्कारक कृत्यांिवषयी बोला;
3 त्याच्या पिवतर् नावाचा अिभमान बाळगा.
जे परमेश्वरास शोधतात त्यांचे हृदय आनंिदत होवो.
4 परमेश्वर आिण त्याचे सामथ्यर् याचा शोध घ्या.
त्याच्या सािन्नध्याचा सतत शोध घ्या.
5 त्याने केलेल्या आश्चयर्कारक गोष्टी,
त्याचे चमत्कार, आिण त्याच्या तोंडचे िनणर्य आठवा.
6 तुम्ही त्याचा सेवक अबर्ाहाम याचे वंशजहो,
तुम्ही त्याचे िनवडलेले याकोबाचे लोकहो,
7 तो परमेश्वर आपला देव आहे.
त्याचे सवर् िनणर्य पृथ्वीवर आहेत.
8 तो आपला करार म्हणजे
हजारो िपढ ांसाठी आज्ञािपलेले आपले वचन सवर्काळ आठवतो.
9 त्याने हा करार अबर्ाहामाबरोबर केला.
आिण त्याने इसहाकाशी शपथ वािहली याची आठवण केली.
10 ही त्याने याकोबासाठी िनयम,
आिण इसर्ाएलासाठी सवर्काळासाठी करार असा कायम केला.
11 तो म्हणाला, “मी तुला कनान देश
तुझा वतनभाग असा म्हणनू देईन.”
12 हे तो त्यांना म्हणाला तेव्हा ते संख्येने केवळ थोडके होते,
होय फार थोडे, आिण देशात परके होते.
13 ते एका राष्ट्रातनू दुसर्या राष्ट्रात,
आिण एका राज्यातनू दुसर्यात गेले.
14 त्याने कोणालाही त्यांच्यावर जुलमू करू िदला नाही;
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त्यांच्यासाठी त्याने राजाला िशक्षा िदली.
15 तो म्हणाला, माझ्या अिभिषक्ताला स्पशर् करू नका,
आिण माझ्या संदेष्ट ांची हानी करू नका.
16 त्याने त्या देशात दुष्काळ आणला.
त्याने त्यांचा भाकरीचा पुरवठा तोडून टाकला.
17 त्याने त्यांच्यापुढे एक मनुष्य पाठवला;
योसेफ गुलाम म्हणनू िवकला गेला.
18 त्यांचे पाय बेड ांनी बांधले होते;
त्यास लोखंडी साखळ्या घातल्या होत्या.
19 त्याचे भाकीत खरे होण्याच्या वेळेपयर्ंत,
परमेश्वराच्या वचनाने त्यास योग्य असे िसद्ध केले.
20 तेव्हा राजाने माणसे पाठिवली आिण त्यांना सोडवीले;
लोकांच्या अिधपतीने त्यांना सोडून िदले.
21 त्याने त्यास आपल्या घराचा मुख्य,
आपल्या सवर् मालम ेवर अिधकारी नेमले,
22अशासाठी की, त्याने आपल्या अिधपतीनंा िनयंतर्णात ठेवावे,
आिण आपल्या विडलांस ज्ञान िशकवावे.
23 नंतर इसर्ाएल िमसरात आले,
आिण याकोब हामाच्या देशात उपरी म्हणनू रािहला.
24 देवाने आपले लोक फारच वाढवले,
आिण त्यांच्या शतरं्ूपेक्षा त्यांना अिधक असंख्य केले.
25 आपल्या लोकांचा त्यांनी दे्वष करावा,
आपल्या सेवकांशी िनष्ठूरतेने वागावे म्हणनू त्याने शतर्ूचे मन

वळवले.
26 त्याने आपला सेवक मोशे
आिण आपण िनवडलेला अहरोन यांना पाठिवले.
27 त्यांनी िमसरच्या देशात त्यांच्यामध्ये अनेक िचन्हे,
हामाच्या देशात त्याचे आश्चय करून दाखवली.
28 त्याने त्या देशात काळोख केला,
पण त्या लोकांनी त्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नाही.
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29 त्याने त्यांचे पाणी पालटून रक्त केले
आिण त्यांचे मासे मरण पावले.
30 त्यांचा देश बेडकांनी भरून गेला,
त्यांच्या अिधपतीचं्या खोलीत देखील बेडूक होते.
31 तो बोलला, आिण गोमाशा व उवा
त्यांच्या सवर् पर्देशात झाल्या.
32 त्याने त्यांच्या देशात िवजा आिण मेघांचा गडगडाटाने
गारांचा वषार्व व पाऊस पाठवला.
33 त्याने त्यांच्या दर्ाक्षांच्या वेली व अंजीराची झाडे यांचा नाश

केला.
त्याने त्यांच्या देशातले झाडे मोडून टाकली.
34 तो बोलला आिण टोळ आले.
असंख्य नाकतोडे आले.
35 टोळांनी त्यांच्या देशातली सवर् िहरवळ,
त्यांच्या भमूीचे सवर् िपके खाल्ले;
36 त्याने त्यांच्या देशातले पर्त्येक पर्थम जन्मलेले,
त्यांच्या सामथ्यार्चे सवर् पर्थमफळ ठार मारले.
37 त्याने इसर्ाएलांना सोने आिण रुपे घेऊन बाहेर आणले;
त्यांच्या मागार्त कोणताही वंश अडखळला नाही.
38 ते िनघनू गेल्याने िमसराला आनंद झाला,
कारण िमसर्यांना त्यांची िभती वाटत होती.
39 त्याने आच्छादनासाठी ढग पसरला,
आिण रातर्ी पर्काश देण्यासाठी अग्नी िदला.
40 इसर्ाएलांनी अन्नाची मागणी केली आिण त्याने लावे पक्षी

आणले,
आिण त्यांना स्वगार्तनू भाकर देऊन तृप्त केले.
41 त्याने खडक दुभागला आिण त्यातनू पाणी उसळून बाहेर आले;
ते नदीपर्माणे वाळवटांत वाहू लागले.
42 कारण त्यास आपल्या पिवतर् वचनाची,
आपला सेवक अबर्ाहाम ह्याची आठवण होती.
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43 त्याने आपल्या लोकांस आनंद करीत,
त्याच्या िनवडलेल्यांना िवजयोत्सव करीत बाहेर आणले.
44 त्याने त्यांना राष्ट्रांचे देश िदले;
त्यांनी लोकांच्या मालम ा ताब्यात घेतल्या.
45 ह्यासाठी की, त्यांनी आपले िनयम
आिण आपले िनयमशास्तर् पाळावे.
परमेश्वराची स्तुती करा.

106
1 परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वर चांगला आहे म्हणनू त्यास धन्यवाद द्या.
कारण त्याची कराराची िवश्वसनीयता सवर्काळ िटकून राहते.
2 परमेश्वराच्या पराक्रमाची कृत्ये कोण कथन करू शकेल?
िकंवा त्याची सवर् स्तुत्य कृत्ये कोण पणूर् जाहीर करील?
3 जे काही योग्य आहे ते करतात
आिण ज्याची कृत्ये न्याय्य आहेत ते आशीवार्िदत आहेत.
4 हे परमेश्वरा, तू जेव्हा आपल्या लोकांवर कृपा दाखवतोस तेव्हा

माझी आठवण कर;
तू त्यांना जेव्हा तारशील मला मदत कर.
5 मग मी तुझ्या िनवडलेल्यांचा उत्कषर् पािहन, परमेश्वरा,
तुझ्या राष्ट्रांच्या आनंदाने मी हषर् करीन,
आिण तुझ्या वतनाबरोबर उत्सव करीन.
6 आम्ही आमच्या पवूर्जांसारखेच पाप केले;
आम्ही चकू केली आिण आम्ही दुष्कृत्ये केली.
7 आमच्या विडलांनी िमसर देशात तुझ्या आश्चयर्कारक कृत्याचे

महत्व ओळखले नाही;
त्यांनी तुझ्या कराराच्या िवश्वसनीयतेच्या कृत्यांकडे दुलर्क्ष केले;
तर समुदर्ाजवळ, लाल समुदर्ाजवळ त्यांनी बंडखोरी केली.
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8 तरीसुद्धा, आपल्या नावाकिरता त्याने त्यांचे तारण केले,
यासाठी की, त्याने आपले सामथ्यर् उघड करावे.
9 त्याने लाल समुदर्ाला धमकावले आिण तो कोरडा झाला.
मग त्याने त्यांना मैदानातनू चालावे तसे खोल पाण्याच्या

जागेतनू नेले.
10 त्यांचा दे्वष करणार्याच्या हातातनू त्याने त्यास वाचवले,
आिण त्यांना त्यांच्या शतरं्ूच्या शक्तीपासनू सोडवले.
11 परंतु त्यांच्या शतरं्ूना पाण्याने झाकून टाकले.
त्यापैकी एकही जण वाचला नाही.
12 नंतर त्यांनी त्याच्या वचनावर िवश्वास ठेवला
आिण त्यांनी त्याची स्तुती गाइली.
13 परंतु ते लवकरच त्याने जे केले ते िवसरले;
त्यांनी त्याच्या सचूनेची वाट पािहली नाही.
14 रानात त्यांची अतृप्त हाव अनावर झाली,
आिण त्यांनी देवाला आव्हान िदले.
15 त्याने त्यांना त्यांच्या िवनंतीपर्माणे िदले,
पण त्याने रोग पाठवला तो त्यांचे शरीर नष्ट करू लागला.
16 त्यांनी छावणीत मोशे
आिण परमेश्वराचा पिवतर् याजक अहरोन यास िचडीस आणले.
17 जमीन दुभंगली आिण ितने दाथानाला िगळून टाकले,
आिण अबीरामाच्या अनुयांना झाकून टाकले.
18 त्यांच्यात अग्नीने पेट घेतला;
अग्नीने त्या दुष्टांना खाऊन टाकले.
19 त्यांनी होरेबात सोन्याचे वासरू केले.
आिण त्यांनी त्या ओतीव मतूी र्ची पजूा केली.
20 त्यांनी गवत खाणार्या बैलाच्या मतूी र्साठी
आपल्या वैभवी देवाची अदलाबदल केली.
21 ते आपल्या तारणार्या देवाला िवसरले,
ज्याने िमसरात महान कृत्ये केली होती.
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22 त्याने हामाच्या देशात आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या
आिण लाल समुदर्ाजवळ पराक्रमी कृत्ये केली.
23 म्हणनू तो म्हणाला, आपण त्यांचा नाश करू.
जर त्याचा िनवडलेला मोशे त्यास क्रोध त्यांचा नाश

करण्यापासनू मागे िफरायला,
त्याच्यापुढे िखंडारात उभा रािहला नसता तर त्याने तसे केले

असते.
24 नंतर त्यानीं फलदायी देश तुच्छ मानला;
त्यांनी त्याच्या वचनावर िवश्वास ठेवला नाही,
25 पण आपल्या तंबतू त्यांनी कुरकुर केली,
आिण परमेश्वराचा शब्द मािनला नाही.
26 म्हणनू त्याने त्यांच्यािवषयी शपथ वािहली की,
मी त्यांना रानात मरू देईन.
27 त्यांचे वंशज राष्ट्रामध्ये िवखरीन,
आिण त्यांना परक्या राष्ट्रांमध्ये िवखरवनू टाकीन.
28 त्यांनी बआल-पौराची पजूा केली,
आिण मरण पावलेल्यांना अपर्ण केलेले बली त्यांनी खाल्ले.
29 त्यांनी त्यांच्या कृतीने त्यास कोपिवले,
आिण त्यांच्यात मरी पसरली.
30 पण िफनहास मध्यस्थी उठला;
आिण मरी बंद झाली.
31 हे त्यास िनतीमत्व असे
सवर् िपढ ानिपढ ा सवर्काळ गणण्यात आले.
32 त्यांनी मरीबा येथील जलाजवळही त्यास संताप आणला,
आिण त्यांमुळे मोशेला दुःख सोसावे लागले.
33 त्यांनी त्याच्यात कडवटपणा आणला,
आिण तो अिवचाराने बोलला.
34 परमेश्वराने त्यांना आज्ञा िदल्यापर्माणे
त्यांनी राष्ट्रांचा नाश केला नाही.
35 पण ते अन्यजाती लोकांच्या राष्ट्रात िमसळले,
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व त्यांचे मागर् िशकले.
36 आिण त्यांच्या मतूी र्चंी पजूा केली,
ते त्यांच्यासाठी सापळा बनले.
37 त्यांनी आपली मुले आिण मुली यांचा भुतांना यज्ञ केला.
38 त्यांनी िनरपराध्यांचे रक्त पाडले,
त्यांनी आपली मुले आिण मुली,
ज्यांचा यज्ञ त्यांनी कनानाच्या मतूी र्स केला,
त्यांचे रक्त पाडले आिण भमूी रक्ताने िवटाळली गेली.
39 ते आपल्या कृत्यांनी अशुद्ध झाले,
आिण आपल्या कृतीतं अनाचारी बनले.
40 त्यामुळे परमेश्वर त्याच्या लोकांवर रागावला,
त्यास आपल्या स्वतःच्या वतनाचा वीट आला.
41 त्याने त्यांना राष्ट्रांच्या हाती िदले,
आिण ज्यांनी त्यांचा दे्वष केला त्यांनी त्यांच्यावर राज्य केले.
42 त्यांच्या शतरं्ूनी त्यांना पीडीले,
आिण ते त्यांच्या अिधकाराखाली ते अधीन झाले.
43 अनेक वेळा तो त्यांना मदत करण्यास आला,
पण ते त्याच्यािवरुध्द बंड करीत राहीले,
आिण ते आपल्या पापाने नीच करण्यात आले.
44 तथािप त्याने त्यांची मदतीसाठीची आरोळी ऐकली,
तेव्हा त्याने त्यांच्या क्लेशाकडे लक्ष िदले.
45 त्यांच्यासाठी त्याने आपल्या कराराची आठवण केली,
आिण आपल्या अपार दयेने सौम्यता धारण केली.
46 त्याने त्यांचा पाडाव करणार्या सवार्ंच्या मनात
त्यांच्यावर दया येईल असे केले.
47 हे परमेश्वरा, आमच्या देवा, आम्हास तार.
आम्हास राष्ट्रातनू काढून एकतर् गोळा कर;
म्हणजे आम्ही तुझ्या पिवतर् नावाचे आभार मानू आिण तुझे

गुणगान करू.
48 इसर्ाएलाचा देव, माझा परमेश्वर,
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ह्याचा अनािदकालापासनू अनंतकालापयर्ंत धन्यवाद होवो.
सवर् लोकांनी म्हणावे, “आमेन.”
परमेश्वराची स्तुती करा.

107
1 परमेश्वरास धन्यावाद द्या. कारण तो चांगला आहे.
आिण त्याची कराराची िवश्वसिनयता सवर्काळ िटकणारी आहे.
2 परमेश्वराने उद्धारलेले, ज्यांना खंडणी भरून
त्याने शतर्ूच्या अिधकारातनू सोडवले आहे,
3 त्याने त्यांना परक्या देशातनू
पवूर् व पिश्चम, उ र व दिक्षण
या िदशातनू एकवट केले आहे.
4 ते रानात वैराण पर्देशातील रस्त्याने भटकले;
आिण त्यांना राहण्यास नगर सापडले नाही.
5 ते खपू भुकेले आिण तान्हेले होते;
आिण ते थकव्याने मिूच्छर्त झाले.
6 नंतर त्यांनी आपल्या संकटात परमेश्वरास हाक मारली,
आिण त्याने त्यांना त्यांच्या िवप ीतनू सोडवले.
7 त्याने त्यांना सरळ मागार्ने नेले
यासाठी की, त्या नगरात त्यांना वस् ी करावी
8 अहा, परमेश्वराच्या कराराची िवश्वसिनयता
आिण आश्चयर्कारक गोष्टी त्याने मनुष्यजातीसाठी केल्या

त्याबद्दल लोक त्याचा धन्यवाद करोत.
9 कारण त्याने तान्हेल्या िजवास तृप्त केले,
आिण भुकेल्या िजवाला उ म पदाथार्नंी भरले.
10 काही कैदी क्लेशाने आिण साखळ्यांनी जखडलेले असता;
काळोखात आिण मरणाच्या छायेत बसले आहेत.
11 त्यांनी देवाच्या वचनािवरुध्द बंड केले,
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आिण त्यांनी परात्पराचे िशक्षण नापसंत केले.
12 त्यांने त्यांचे हृदय कष्टाद्वारे नमर् केले;
ते अडखळून पडले आिण त्यांना मदत करायला तेथे कोणीही

नव्हता.
13 तेव्हा त्यांनी आपल्या संकटात परमेश्वरास हाक मारली
आिण त्याने त्यांना त्यांच्या क्लेशातनू बाहेर आणले.
14 देवाने त्यांना अंधारातनू आिण मरणाच्या छायेतनू बाहेर

आणले,
आिण त्यांची बंधणे तोडली.
15 परमेश्वराच्या कराराची िवश्वसिनयता
आिण त्याने मनुष्यजातीसाठी केलेल्या आश्चयर्कारक

गोष्टीबद्दल लोक त्याचे उपकारस्मरण करोत.
16 कारण त्याने िपतळेची दारे तोडली,
आिण लोखंडाचे गज तोडून टाकले.
17 आपल्या बंडखोरीच्या मागार्त ते मखूर् होते,
आिण आपल्या पापामुळे ते पीिडले होते.
18 सवर् उ म अन्न खाण्याची इच्छा त्यांना होईना
आिण ते मरणाच्या दाराजवळ ओढले गेले.
19 तेव्हा त्यांनी आपल्या संकटात परमेश्वरास हाक मारली,
आिण त्याने त्यांना क्लेशातनू बाहेर आणले.
20 त्याने आपले वचन पाठवनू त्यांना बरे केले,
आिण त्याने त्यांच्या नाशापासनू त्यांना सोडवले.
21 परमेश्वराच्या कराराची िवश्वसिनयता
व त्याने मनुष्यजातीसाठी केलेल्या आश्चयर्कारक गोष्टीबंद्दल

लोक त्याचे उपकारस्मरण करोत.
22 ते त्यास आभाररुपी यज्ञ अपर्ण करोत,
आिण गाण्यात त्याची कृत्ये जाहीर करोत.
23 काही जहाजातनू समुदर् पर्वास करतात,
आिण महासागरापार व्यवसाय करतात.
24 ते परमेश्वराची कृत्ये पाहतात,
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आिण त्याची अदभु्त कृत्ये समुदर्ावर पाहतात.
25 कारण तो आज्ञा करतो आिण वादळ उठिवतो;
तेव्हा समुदर् खवळतो.
26 लाटा आकाशापयर्ंत वर पोहचतात, मग त्या खाली खोल

तळाकडे जातात.
मनुष्याचे धैयर् धोक्यामुळे गळून जाते.
27 ते मद्याप्यासारखे डुलतात आिण झोकांड ा खातात,
आिण त्यांची बुद्धी गंुग होते.
28 तेव्हा ते आपल्या संकटात परमेश्वरास हाक मारतात,
आिण तो त्यांना त्यांच्या क्लेशातनू बाहेर आणनू वाचवतो.
29 तो वादळ शांत करतो,
आिण लाटांना स्तब्ध करतो.
30 समुदर् शांत झाल्यामुळे ते आनंद करतात,
तो त्यांना त्यांच्या इिच्छत बंदरास आणतो.
31 परमेश्वरास त्याच्या कराराची िवश्वसिनयता
आिण त्याने मनुष्यजातीसाठी केलेल्या आश्चयर्कारक

गोष्टीबंद्दल लोक त्याचे उपकारस्मरण करोत.
32 लोकांच्या मंडळीत तो उंचिवला जावो
आिण विडलांच्या सभेत त्याची स्तुती होवो.
33 तो नद्यांना रान करतो,
पाण्याच्या झर्यांची कोरडी भमूी करतो,
34 आिण फलदायी जिमनीची नापीक जिमन करतो.
कारण तेथील राहणार्या वाईट लोकांमुळे.
35 तो वाळवंटाचे पाण्याचे तळे करतो,
आिण कोरडी भमूीतनू पाण्याचे झरे करतो.
36 तेथे भुकेल्यास वसवतो,
आिण त्यामध्ये राहण्यासाठी नगर बांधतो.
37 ते नगरे बांधतात त्यामध्ये शेते पेरतात, दर्ाक्षमळे लावतात,
आिण िवपुल िपके काढतात.
38 तो त्यास आशीवार्द देतो आिण त्यांची खपू वाढ होते,
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तो त्यांच्या गुरांना कमी होऊ देत नाही.
39 नंतर यातनामयी अिरष्ट आिण दुःख यांमुळे
ते कमी होतात आिण नष्ट होतात.
40 तो शतरं्ूच्या अिधपतीवर अपमान ओततो,
आिण त्यांना रस्ते नसलेल्या रानातनू भटकायला लावतो.
41 पण तो गरजवंताना क्लेशापासनू सुरिक्षत ठेवतो,
आिण त्यांच्या कुटंुबांची कळपासारखी काळजी घेतो.
42 सरळ मनाचे हे पाहतात आिण आनंदी होतात,
आिण सवर् दुष्ट आपले तोंड बंद करतात.
43 जो कोणी ज्ञानी आहे त्याने ह्या गोष्टीकंडे लक्ष द्यावे
आिण परमेश्वराच्या कराराच्या िवश्वसनीयतेच्या कृतीवर मनन

करावे.

108
. 57:7-11; 60:5-12

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे देवा, माझे मन िस्थर आहे;
मी आदराने माझ्या मनापासनू संिगताने गाणे गाईन.
2 हे सतार आिण वीणे, तुम्ही जागृत व्हा.
मी पहाटेला जागे करीन.
3 हे परमेश्वरा, मी तुला लोकांमध्ये धन्यवाद देईन;
मी राष्ट्रांमध्ये तुझी स्तुतीगान गाईन.
4 कारण तुझा महान िवश्वासाचा करार आकाशाहनू उंच आहे;
आिण तुझी सत्यता आकाशाला पोहचली आहे.
5 हे देवा, तू आकांशाच्यावर उंचावलेला आहे.
आिण तुझी मिहमा सवर् पृथ्वीवर होवो.
6 म्हणनू ज्यांना तू परे्म करतो त्यांनी वाचावे,
तुझ्या उजव्या हाताने आम्हास वाचव आिण मला उ र दे.
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7 देव आपल्या पिवतर्तेत म्हणाला, “मी उल्लासेन;
मी शखेम िवभागीन आिण सुक्कोथाचे खोरे मोजनू देईन.
8 िगलाद माझा आहे आिण मनश्शे माझा आहे.
एफ्राईमही माझे िशरस्तर्ाण आहे.
यहदूा माझा राजदंड आहे.
9 मवाब माझे स्नानाचे पातर् आहे. अदोमावर मी आपले

पादतर्ाण फेकीन.
मी पिलष्टीया िवषयी िवजयाने आरोळी करीन.”
10 तटबंदीच्या नगरात मला कोण घेऊन जाईल?
मला अदोमात कोण नेईल?
11 हे देवा, तू आम्हास नाकारले नाही का?
तू आमच्या सैन्याबरोबर युद्धास गेला नाहीस.
12 आमच्या शतर्ूिवरूद्ध आम्हास मदत दे,
कारण मनुष्याची मदत िनष्फळ आहे.
13 देवाच्या मदतीने आम्ही िवजयी होऊ;
तो आपल्या शतर्ूला पायाखाली तुडवील.

109
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे माझ्या स्तवनाच्या देवा, शांत राहू नको.
2 कारण दुष्ट आिण कपटी माझ्यावर हल्ला करतात;
ते माझ्यािवरूद्ध खोटे बोलतात.
3 त्यांनी मला वेढले आहे आिण माझ्याबद्दल दे्वषयुक्त गोष्टी

सांगतात.
आिण ते िवनाकारण माझ्यावर हल्ला करतात.
4 माझ्या परे्माच्या बदल्यात ते माझी िनंदानालस्ती करतात.
पण मी त्यांच्यासाठी पर्ाथर्ना करतो.
5 मी केलेल्या चांगल्यासाठी वाईट,
आिण त्यांनी माझ्या पर्ीतीची फेड दे्वषाने केली.
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6 या लोकांवर तू दुजर्न मनुष्यास शतर्ूसारखा नेम;
त्यांच्या उजव्या हाताकडे आरोप करणार्याला उभा ठेव.
7 जेव्हा त्याचा न्याय होईल, तेव्हा तो अपराधी म्हणनू सापडो;
त्याची पर्ाथर्ना पापच मानली जावो.
8 त्याचे िदवस थोडे होवोत;
दुसरा त्याचा अिधकार घेवो;
9 त्याची मुले िपतृहीन
आिण त्याची पत्नी िवधवा होवो.
10 त्याची मुले इकडे ितकडे भटकत आिण भीक मागत िफरोत,
ती आपल्या ओसाड िठकाणाहनू दरू जाऊन िनवेदन करोत.
11 सावकार त्यांचे सवर्स्व िहरावनू घेवो;
त्याची कमाई परके लुटून घेवोत;
12 त्यांना कोणीही दया देऊ नये;
त्याच्या िपतृहीन मुलांची कोणीही कीव करू नये.
13 त्याचे वंशज कापनू टाकली जावोत;
पुढच्या िपढीत त्याचे नाव खोडले जावो.
14 परमेश्वरास त्याच्या पवूर्जांच्या पापांची आठवण राहो.
त्याच्या आईची पापे कधीही िवसरली न जावोत.
15 परमेश्वरापुढे त्यांचे पातक सदैव असोत;
परमेश्वर त्यांचे स्मरण पृथ्वीवरून काढून टाको.
16कारण या मनुष्याने कधीही दया दाखिवण्याची पवार् केली नाही,
परंतु त्याऐवजी पीडलेल्यांचा छळ आिण गरजवंत
व धैयर् खचलेल्यांचा वध केला.
17 त्यास शाप देणे आवडते, म्हणनू तो परत त्याच्यावर आला.
त्याने आशीवार्दाचा दे्वष केला; म्हणनू त्याच्यावर आशीवार्द आले

नाहीत.
18 त्याने त्याच्या वसर्ापर्माणे आपल्याला शापाचे वसर् पांघरले,
आिण त्याचे शाप हे पाण्यापर्माणे त्याच्या अंतयार्मात,
तेलासारखे त्याच्या हाडात आले.
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19 त्याचे शाप त्यास पांघरावयाच्या वसर्ापर्माणे होवो,
ते नेहमी वापरावयाच्या कंबरपट्ट ापर्माणे तो त्यास वेढून

राहो.
20 माझ्या आरोप्यास,
माझ्यािवरूद्ध वाईट बोलणार्यास परमेश्वराकडून हेच पर्ितफळ

आहे
21 हे परमेश्वरा, माझा पर्भ,ू कृपा करून तुझ्या नावाकरता मला

वागवनू घे.
कारण तुझ्या कराराची िवश्वसिनयता उ म आहे म्हणनू मला

वाचव.
22 कारण मी पीिडत आिण गरजवंत आहे,
आिण माझे हृदय माझ्यामध्ये घायाळ झाले आहे.
23 मी संध्याकाळच्या सावल्यांपर्माणे िदसेनासा झालो आहे;
मी टोळापर्माणे हुसकावला जात आहे.
24 उपासाने माझे गुडघे अशक्त झाले आहेत;
मी त्वचा आिण हाडे असा होत आहे.
25 माझा िवरोध्यास मी िनंदेचा िवषय झालो आहे,
ते जेव्हा माझ्याकडे बघतात, तेव्हा आपले डोके हालवतात.
26 हे माझ्या परमेश्वरा, माझ्या देवा, मला मदत कर;
तुझ्या कराराच्या िवश्वसनीयतेने माझा उध्दार कर.
27 हे परमेश्वरा, त्यांनी हे जाणावे की,
ही तुझी करणी आहे, तचू हे केले आहेस.
28 जरी त्यांनी मला शाप िदला, पण कृपा करून मला आशीवार्द

दे;
जेव्हा ते हल्ला करतील, तेव्हा ते लिज्जत होतील,
परंतु तुझा सेवक आनंदी होईल.
29 माझे िवरोधी वसर्ापर्माणे लाज पांघरतील,
आिण ते त्यांची लाज झग्यापर्माणे पांघरतील.
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30 मी आनंदाने आपल्या मुखाने मनापासनू परमेश्वरास धन्यवाद
देईन;

लोकसमुदायासमोर मी त्याची स्तुती करीन.
31 कारण तो पीिडतांना धमकी देणार्यांपासनू,
त्यांचे तारण करायला तो त्यांच्या उजव्या हाताला उभा राहतो.

110
. 22:44; . 2:34-35

दािवदाचे स्तोतर्
1 माझ्या पर्भलूा परमेश्वर म्हणतो “तुझ्या शतरं्ूना
तुझे पादासन करीपयर्ंत माझ्या उजव्या बाजलूा बस.”
2 परमेश्वर म्हणतो, तुझ्या सामथ्यार्ची काठी िसयोनेपासनू पुढे

चालवील;
तू आपल्या शतरं्ूवर राज्य करशील.
3 तुझे वैभवशाली सामथ्यर् दाखवण्याच्या िदवशी पिवतर्

पवर्तावर तुझे लोक स्वसंतोषाने पुढे होतात,
पहाटेच्या उदरातनू आलेले दवासारखे तुझे तरुण तुला आहेत.
4 परमेश्वराने शपथ वािहली आहे आिण तो बदलणार नाही,
“तू मलकीसदेकाच्या पर्कारापर्माणे
तू सवर्काळ याजक आहेस.”
5 पर्भू तुझ्या उजव्या हाताला आहे.
तो आपल्या क्रोधाच्या िदवशी राजांचा वध करील.
6 तो राष्ट्रांचा न्यायिनवाडा करील;
तो परे्तांनी दर्या भरील;
तो अनेक राष्ट्रात नेत्यांना मारील.
7 तो मागार्ने चालत असता झर्यातले पाणी िपईल,
आिण मग तो िवजयानंतर आपले डोके वर उचलेल.
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111
1 परमेश्वराची स्तुती करा.
सरळ जनांच्या सभेत आिण मंडळीत मी परमेश्वरास अगदी

मनापासनू धन्यवाद देईल.
2 परमेश्वराचे कायर् महान आहेत,
जे सवर् त्याची आवड धरतात ते उत्सुकतेने त्याची पर्तीक्षा

करतात.
3 त्याचे कायर् ऐश्वयर्शाली आिण वैभवशाली आहे,
आिण त्याचे न्यायीपण सवर्काळ िटकून राहते.
4 त्याच्या आश्चयर्कारक गोष्टी आठवणीत राहतील असे त्याने

केले;
परमेश्वर कृपाळू आिण दयाळू आहे.
5 तो आपल्या िवश्वास ठेवणार्यांना अन्न देतो.
तो आपला करार नेहमी आठवतो.
6 त्याने आपल्या लोकांस राष्ट्रांचे वतन देऊन,
आपली सामथ्यार्ची काय दाखवली आहेत.
7 त्याच्या हातचे कायर् सत्य व न्याय्य आहे;
त्याचे सवर् िवधी िवश्वसनीय आहेत.
8 ते पर्ामािणकपणाने आिण योग्य रीतीने नेिमलेले आहेत,
ते सवर्काळासाठी स्थािपले आहेत.
9 त्याने आपल्या लोकांस िवजय िदला आहे;
त्याने आपला करार सवर्काळासाठी ठरवला आहे,
देवाचे नाव पिवतर् व िभतीदायक आहे.
10 परमेश्वराचे भय शहाणपणाची सुरुवात आहे;
जे त्यापर्माणे वागतात त्यास सुबुद्धी पर्ाप्त होते.
त्याची स्तुती सवर्काळ िटकून राहील.

112
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1 परमेश्वराची स्तुती करा.
जो मनुष्य परमेश्वराच्या आज्ञा पाळतो,
जो त्याच्या आजे्ञत मोठा आनंद करतो, तो आशीवार्िदत आहे.
2 त्याचे वंशज पृथ्वीवर शक्तीमान होतील;
धािमर्क आशीवार्िदत होतील.
3 धन व शर्ीमंती त्यांच्या घरात आहेत;
त्यांचे िनतीमत्व सवर्काळ िटकते.
4 धािमर्क मनुष्यांसाठी अंधकारात पर्काश चमकवतो;
तो दयाळू, कृपाळू आिण न्यायी आहे.
5 जो मनुष्य दया करतो आिण उसने देतो,
जो पर्ामािणकपणे वागनू आपला व्यापार करतो त्याचे चांगले

होते.
6 कारण तो मनुष्य कधीही हलणार नाही;
िनतीमान मनुष्याची आठवण सवर्काळ राहील.
7 तो वाईट बातमीला िभणार नाही;
त्याचा परमेश्वरावर भरवसा असनू त्यास खातर्ी आहे.
8 त्याचे हृदय िनश्चल आहे,
आपल्या शतर्ूवर िवजय िमळालेला पाहीपयर्ंत तो िभणार नाही.
9 तो गरीबांना उदारपणे देतो;
त्याचे िनतीमत्व सवर्काळ राहील;
तो सन्मानाने उंचिवला जाईल.
10 दुष्ट माणसे हे पाहतील आिण रागावतील;
तो आपले दात खाईल आिण िवरघळून जाईल;
दुष्टाची इच्छा नाश होईल.

113
1 परमेश्वराची स्तुती करा. परमेश्वराच्या सेवकांनो तुम्ही त्याची

स्तुती करा. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करा.
2आतापासनू सदासवर्काळ परमेश्वरावचे नाव धन्यवािदत असो.
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3 सयूार्च्या उगवतीपासनू ते त्याच्या मावळतीपयर्ंत,
परमेश्वराच्या नावाची स्तुती होवो.

4 परमेश्वर सवर् राष्ट्रांच्या वरती उंचावला जावो, आिण त्याचे
गौरव आकाशाच्यावरती पोहचो.

5 आमचा देव परमेश्वर यासारखे कोण आहे, त्याच्यावर कोणाचे
राजासन आहे,

6 जो वरून खाली आकाश आिण पृथ्वीकडे पाहतो,
7 तो गरीबांना धुळीतनू वर उचलतो आिण गरजवंताला राखेच्या

िढगार्यातनू वर काढतो.
8 अशा करता की, ते आपल्या अिधपतीच्या बरोबर, आपल्या

अिधपतीचं्याबरोबर बसावे.
9 अपत्यहीन स्तर्ीला घर देऊन, तो मुलांची आनंदी आई करतो.

परमेश्वराची स्तुती करा.

114
. 14:1-31

1 जेव्हा इसर्ाएल िमसरातनू,
याकोबाचे घराणे त्या परकी लोकांतनू िनघाले,
2 तेव्हा यहदूा त्याचे पिवतर्स्थान झाला,
इसर्ाएल त्याचे राज्य झाले.
3 समुदर्ाने पािहले आिण पळाला;
यादन मागे हटली.
4 पवर्तांनी में ढ ांसारख्या,
टेकड ांनी कोकरासारख्या उड ा मारल्या.
5 हे समुदर्ा, तू का पळून गेलास?
यादने तू का मागे हटलीस?
6 पवर्तांनो, तुम्ही में ढ ांसारख्या का उड ा मारता?
लहान टेकड ांनो, तुम्ही कोकरासारख्या का उड ा मारता?
7 हे पृथ्वी, तू पर्भसूमोर,
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याकोबाच्या देवासमोर थरथर काप.
8 तो खडक पाण्याच्या तळ्यात,
कठीण खडक पाण्याच्या झर्यात बदलतो.

115
1 हे परमेश्वरा, आमचे नको. आमचे नको,
तर आपल्या नावाचा सन्मान कर,
कारण तू दयाळू आिण सत्य आहेस.
2 ह्यांचा देव कोठे आहे,
असे राष्ट्रांनी का म्हणावे?
3 आमचा देव स्वगार्त आहे;
त्यास जे आवडते ते तो करतो.
4 राष्ट्रांच्या मतूी र् सोन्याच्या व रुप्याच्या आहेत.
त्या मनुष्यांच्या हातचे काम आहेत.
5 त्या मतू्यार्नंा तोंड आहे, पण बोलता येत नाही;
त्यांना डोळे आहेत, पण त्यांना बघता येत नाही.
6 त्यांना कान आहेत, पण त्यांना ऐकू येत नाही,
त्यांना नाक आहे, पण त्यांना वास घेता येत नाही.
7 त्यांना हात आहेत, पण त्यांना स्पशर् करता येत नाही.
त्यांना पाय आहेत पण त्या चालू शकत नाही;
िकंवा त्यांच्या मुखाने त्यांना बोलता येत नाही.
8 जे त्यांना बनिवतात त्यांच्यापर्माणेच,
त्यांच्यावर भरवसा ठेवणारा पर्त्येकजन आहे.
9 हे इसर्ाएला, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव.
तो त्यांचे सहाय्य आिण ढाल आहे.
10 हे अहरोनाच्या घराण्या, परमेश्वरावर िवश्वास ठेव;
तोच त्याचे सहाय्य आिण ढाल आहे.
11 अहो परमेश्वराचा आदर करणार्यांनो, परमेश्वरावर िवश्वास

ठेवा;
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तोच त्यांचे सहाय्य आिण ढाल आहे.
12 परमेश्वराने आमची दखल घेतली आहे आिण आम्हास

आशीवार्द देईल.
तो इसर्ाएलाच्या कुटंुबाला आशीवार्द देईल.
तो अहरोनाच्या कुटंुबाला आशीवार्द देईल.
13 जे परमेश्वराचा आदर करतात,
त्या तरुण आिण वृद्ध या दोघांना तो आशीवार्द देईल.
14 परमेश्वर तुम्हास अिधकािधक वाढवो,
तो तुमची आिण तुमच्या वंशजांची वाढ करो.
15 आकाश व पृथ्वी ही िनमार्ण करणार्या
परमेश्वराचा तुम्हास आशीवार्द असो.
16 स्वगर् तर परमेश्वराचा आहे;
पण त्यांने मानवजातीला पृथ्वी िदली आहे.
17 मरण पावलेले म्हणजे िनवांतस्थानी उतरलेले
कोणीिह परमेश्वराची स्तुती करीत नाहीत.
18 पण आम्ही आता आिण सदासवर्काळ
परमेश्वरास धन्यवाद देत राह.ू
परमेश्वराची स्तुती करा.

116

1 मी परमेश्वरावर परे्म करतो कारण तो
माझी वाणी आिण माझ्या िवनंत्या दयेसाठी ऐकतो.
2 कारण तो माझे ऐकतो,
म्हणनू मी िजवंत आहे तोपयर्ंत मी त्यास हाक मारीन.
3 मृत्यचेू दोर माझ्याभोवती आवळले,
आिण मला अधोलोकांच्या यातना झाल्या,
संकट व क्लेश मला झाले.
4 नंतर मी परमेश्वराच्या नावाचा धावा केला,



116:5 clxxix स्तोतर्संिहता 116:17

“हे परमेश्वरा, मी तुला िवनंती करतो, मला वाचव.”
5 परमेश्वर कृपाळू आिण न्यायी आहे;
आमचा देव कनवाळू आहे.
6 परमेश्वर भोळ्यांचे रक्षण करतो;
मी दीनावस्थेत होतो तेव्हा त्याने माझे तारण केले.
7 हे माझ्या िजवा तू आपल्या िवशर्ामस्थानी परत ये;
कारण परमेश्वराने तुझ्यावर पुष्कळ उपकार केले आहेत.
8 तू माझा जीव मृत्यपूासनू,
माझे डोळे अशर्ूपासनू,
आिण माझे पाय अडखळण्यापासनू मुक्त केले आहेत.
9 जीवंताच्या भिूमत परमेश्वराची
सेवा करणे मी चालचू ठेवीन.
10 मी फार पीिडत आहे
असे जेव्हा मी म्हणालो, तरी माझा त्याच्यावर िवश्वास आहे.
11 मी अिवचाराने म्हणालो की,
सगळे माणसे खोटारडे आहेत.
12 परमेश्वराने माझ्यावर केलेल्या
सवर् उपकाराची मी कशी परतफेड करू?
13 मी तारणाचा प्याला उंचावनू
परमेश्वराच्या नावाने हाक मारीन.
14 त्याच्या सवर् लोकांसमोर,
मी परमेश्वरास केलेले नवस पणूर् करीन.
15 परमेश्वराच्या दृष्टीने
त्याच्या भक्तांचा मृत्यू अमोल आहे.
16 हे परमेश्वरा, मी खरोखर तुझा सेवक आहे;
मी तुझा सेवक, तुझी दासी असलेल्या स्तर्ीचा मुलगा आहे;
माझी बंधने तू सोडली आहेस.
17 मी तुला उपकाराचा यज्ञ अपर्ण करीन
आिण मी परमेश्वराचे नामस्मरण करीन.
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18 मी त्याच्या सवर् लोकांसमोर
परमेश्वरास केलेले नवस पणूर् करीन.
19 परमेश्वराच्या घराच्या अंगणात,
यरूशलेमा तुझ्यामध्ये ते फेडीन.
परमेश्वराची स्तुती करा.

117

1 अहो सवर् राष्ट्रांनो, परमेश्वराची स्तुती करा;
अहो सवर् लोकांनो त्याची स्तुती करा.
2 कारण त्याचा िवश्वासाचा करार आमच्यादृष्टीने महान आहे,
आिण त्याची िवश्वसिनयता सवर्काळ आहे.
परमेश्वराची स्तुती करा.

118

1 परमेश्वरास धन्यवाद द्या, कारण तो चांगला आहे,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे.
2 इसर्ाएलाने आता म्हणावे,
“त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे.”
3 अहरोनाच्या घराण्याने म्हणावे,
“त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे.”
4 परमेश्वराची उपासना करणार्यांनी म्हणावे,
“त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे.”
5 मी संकटात असता परमेश्वरास हाक मारली.
परमेश्वराने मला उ र िदले आिण मला सोडवले.
6 परमेश्वर माझ्याबरोबर आहे; मी घाबरणार नाही;
मनुष्य माझे काय करू शकेल?
7 माझे सहाय्य करणारा परमेश्वर माझ्या बाजलूा आहे;
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माझा दे्वष करणार्यावर िवजय झालेला मी बघेन.
8 मनुष्यावर भरवसा ठेवण्यापेक्षा
परमेश्वराच्या आशर्यास जाणे अिधक चांगले आहे.
9 मनुष्यावर भरवसा ठेवण्यापेक्षा
परमेश्वरास शरण जाणे हे अिधक चांगले आहे.
10 सवर् राष्ट्रांनी मला घेरले आहे;
परमेश्वराच्या नावात मी त्यांचा संहार करीन.
11 त्यांनी मला घेरले आहे; होय, त्यांनी मला घेरले आहे.
परमेश्वराच्या नावात मी त्यांना नाहीसे करीन.
12 त्यांनी मला मधमाश्यापर्माणे घेरले आहे;
जशी काट ांमध्ये जेवढ ा लवकर आग लागते तेवढ ाच लवकर

ते नाहीसे होतील.
परमेश्वराच्या नावात मी त्यांना नाहीसे करीन.
13 मी पडावे म्हणनू त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला,
परंतु परमेश्वराने मला मदत केली.
14 परमेश्वर माझे सामथ्यर् आिण आनंद आहे.
आिण तो माझे तारण झाला आहे.
15 उत्सवाचा आिण तारणाचा शब्द िनतीमानाच्या तंबतू ऐकू येत

आहे;
परमेश्वराचा उजवा हात िवजय िमळवतो.
16 परमेश्वराचा उजवा हात उंचावला आहे;
परमेश्वराचा उजवा हात िवजय िमळवतो.
17 मी मरणार नाही, पण जगेन
आिण परमेश्वराची कृत्ये जाहीर करीन.
18 परमेश्वराने मला जबर िशक्षा केली;
परंतु त्याने मला मृत्यचू्या हाती िदले नाही.
19 माझ्यासाठी धािमर्कतेचे दरवाजे उघडा;
मी त्यामध्ये पर्वेश करीन आिण मी परमेश्वरास धन्यवाद देईन.
20 हे परमेश्वराचे दार आहे;
िनतीमान त्यातनू पर्वेश करतील.
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21 मी तुला धन्यवाद देईन, कारण तू मला उ र िदले आहे
आिण तू माझे तारण झाला आहेस.
22 इमारत बांधणार्यांनी जो दगड नाकारला होता,
तोच कोनािशला झाला आहे.
23 परमेश्वराने हे केले आहे;
आमच्या दृष्टीने ते अितशय अदभु्त आहे.
24 परमेश्वराने नेमलेला िदवस हाच आहे;
ह्यात आपण आनंद व उल्लास करू.
25 हे परमेश्वरा, आम्ही तुला िवनंती करतो, आता आमचे तारण

कर;
हे परमेश्वरा आम्ही तुला िवनंती करतो,आता आमचा उत्कषर् कर.
26 परमेश्वराच्या नावाने येणारा धन्यवािदत असो;
परमेश्वराच्या घरातनू आम्ही तुला आशीवार्द देतो.
27 परमेश्वर देव आहे. त्याने आपल्याला पर्काश िदला आहे;
यज्ञाचा पशू वेदीच्या िशंगास दोरीने बांधा.
28 तू माझा देव आहेस आिण मी तुला धन्यवाद देईन.
तू माझा देव आहेस; मी तुला उंचावीन.
29अहो, तुम्ही परमेश्वरास धन्यवाद द्या; कारण तो चांगला आहे;
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे.

119
1 ज्यांचे मागर् िनदो र्ष आहेत, जे परमेश्वराच्या

िनयमशास्तर्ापर्माणे चालतात
ते आशीवार्िदत आहेत.
2 जे त्याच्या आज्ञा पर्ामािणकपणे पाळतात, जे संपणूर् मनाने

त्याचा शोध घेतात
ते आशीवार्िदत आहेत.
3 ते चुकीचे करीत नाहीत;
ते त्याच्या मागार्त चालतात.
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4 तुझे िवधी आम्ही काळजीपवूर्क पाळावे
म्हणनू तू आम्हास आज्ञा िदल्या आहेत.
5 मी नेहमी तुझे िनयम पाळण्यासाठी
माझी वागणकू व्यविस्थत असावी, हेच माझे मागणे आहे.
6 मी जेव्हा तुझ्या सवर् आज्ञांचा िवचार करीन
तेव्हा मी कधीही लाजणार नाही.
7 मी जेव्हा तुझे न्याय्य िनणर्य िशकेन,
तेव्हा मी मनःपवूर्क तुला धन्यवाद देईन.
8 मी तुझे िनयम पाळीन;
मला एकट ाला सोडू नकोस.

9 तरुण मनुष्य आपला मागर् कशाने शुध्द राखील?
तुझ्या वचनाचे पालन करण्याने.
10 मी आपल्या मनापासनू तुझा शोध केला आहे;
तुझ्या आज्ञांपासनू मला बहकू देऊ नकोस.
11 मी तुझ्यािवरुध्द पाप करू नये
म्हणनू तुझे वचन आपल्या हृदयात साठवनू ठेवले आहे.
12 हे परमेश्वरा, तू धन्य आहेस;
मला तुझे िनयम िशकव.
13 मी आपल्या मुखाने तुझ्या तोंडचे
सवर् योग्य िनणर्य जे तू पर्कट केले ते जाहीर करीन.
14 तुझ्या आजे्ञच्या कराराचा मागर् हीच माझी सवर् धनसंप ी
असे माननू मी त्यामध्ये अत्यानंद करतो.
15 मी तुझ्या िनयमांचे मनन करीन,
आिण तुझ्या मागार्कडे लक्ष देईन.
16 मी तुझ्या िनयमांनी आनंिदत होईन;
मी तुझे वचन िवसरणार नाही.
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17 आपल्या सेवकावर दया कर याकिरता की; मी िजवंत रहावे,
आिण तुझे वचन पाळावे.
18 माझे डोळे उघड म्हणजे
तुझ्या िनयमशासर्ातील अदभु्त गोष्टी माझ्या दृष्टीस पडतील.
19 मी या देशात परका आहे;
तुझ्या आज्ञा माझ्यापासनू लपवू नकोस.
20 तुझ्या योग्य िनणर्यांची सतत उत्कंठा धरल्यामुळे
माझा जीव िचरडून गेला आहे.
21 तू गिवर्ष्ठांना रागावतोस,
तुझ्या आज्ञापासनू भरकटतात ते शािपत आहेत.
22 माझ्यापासनू लाज आिण मानहानी दरू कर,
कारण मी तुझ्या कराराची आज्ञा पाळली आहे.
23 अिधपतीही माझ्यािवरूद्ध कट रचतात आिण िनंदा करतात,
तुझा सेवक तुझ्या िनयमांचे मनन करतो.
24 तुझ्या कराराची आज्ञा मला आनंददायी आहे,
आिण ते माझे सल्लागार आहेत.

25 माझा जीव धुळीस िचकटून आहे;
आपल्या वचनापर्माणे मला नवजीवन दे.
26 मी तुला आपले मागर् सांिगतले आिण तू मला उ र िदलेस;
तू मला आपले िनयम िशकव.
27 मला तुझ्या िवधीचंा मागर् समजावनू दे.
यासाठी की, मी तुझ्या आश्चयर्कारक िशक्षणाचे मनन करावे.
28 माझा जीव दुःखाने गळून जातो;
आपल्या वचनाने मला उचलनू धर.
29 असत्याचा मागर् माझ्यापासनू दरू कर;
कृपाकरून तुझे िनयमशास्तर् मला िशकीव.
30 मी िवश्वासाचा मागर् िनवडला आहे;
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मी तुझे योग्य िनणर्य आपल्यासमोर ठेवले आहेत.
31 मी तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधास िचकटून रािहलो आहे;
हे परमेश्वरा, मला लिज्जत होऊ देऊ नकोस.
32 मी तुझ्या आज्ञांच्या मागार्त धावेन,
कारण तू ते करण्यास माझे हृदय िवस्तािरत करतोस.

33 हे परमेश्वरा, तू आपल्या िनयमाचा मागर् मला िशकव
म्हणजे मी तो शेवटपयर्ंत धरून रािहन.
34 मला बुद्धी दे म्हणजे मी तुझे िनयमशास्तर् पाळीन;
मी आपल्या अगदी मनापासनू ते पाळीन.
35 तू आपल्या आज्ञांच्या मागार्ने मला चालीव,
कारण त्यामध्ये चालण्यास मला आनंद आहे.
36 माझे मन तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधाकडे असू दे,
आिण अन्याय्य लाभापासनू दरू कर.
37 िनरथर्क गोष्टी पाहण्यापासनू माझे डोळे वळीव.
मला तुझ्या मागार्त पुनर्जीवीत कर.
38 तुझा सन्मान करणार्यांना िदलेले वचन,
आपल्या सेवकासंबंधाने खरे कर.
39 ज्या अपमानाची मला धास्ती वाटते ती दरू कर,
कारण तुझे िनणर्य उ म आहेत.
40 पाहा, मला तुझ्या िवधीचंी उत्कंठा लागली आहे.
तू मला आपल्या न्यायत्वाने मला नवजीवन दे.

41 हे परमेश्वरा, मला तुझे अचल परे्म दे.
तुझ्या वचनापर्माणे मला तुझे तारण पर्ाप्त होवो.
42 जो माझी थट्टा करतो त्यास मला उ र देता येईल,
कारण मी तुझ्या वचनावर िवश्वास ठेवला आहे.
43 तू माझ्या मुखातनू सत्य वचन काढून घेऊ नको,
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कारण मी तुझ्या योग्य िनणर्याची पर्ितक्षा करतो.
44 मी सदैव तुझे िनयमशास्तर्,
सदासवर्काळ आिण कायम पाळीन.
45 मी सुरिक्षतपणे चालेन,
कारण मी तुझे िनबर्ंध शोधले आहेत.
46 मी तुझ्या िवधीवत आजे्ञबद्दल राजांसमोर बोलेन,
आिण मी लिज्जत होणार नाही.
47 मी तुझ्या आजे्ञत आनंद करीन,
ज्या मला अितशय िपर्य आहेत.
48 ज्या तुझ्या आज्ञा मला िपर्य आहेत, त्याकडे मी आपले हात

उंचावीन;
मी तुझ्या िनयमांचे मनन करीन.

49 तू आपल्या सेवकाला िदलेल्या वचनाची आठवण ठेव.
कारण तू मला आशा िदली आहेस.
50 माझ्या दुःखात माझे सांत्वन हे आहे की,
तुझे वचन मला नवजीवन देते;
51 गिवर्ष्ठांनी माझी टवाळी केली आहे,
तरी मी तुझ्या िनयमशासर्ापासनू भरकटलो नाही.
52 हे परमेश्वरा, पर्ाचीन काळच्या तुझ्या िनणर्यािवषयी मी

िवचार करतो,
आिण मी आपले समाधान करतो.
53 दुष्ट तुझे िनयमशास्तर् नाकारतात,
म्हणनू संताप माझा ताबा घेतो.
54 ज्या घरात मी तात्पुरता राहतो;
तुझे िनयम मला माझे गीत झाले आहेत.
55 हे परमेश्वरा, रातर्ीत मी तुझ्या नावाची आठवण करतो,
आिण मी तुझे िनयमशास्तर् पाळतो.
56 हे मी आचिरले आहे,
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कारण मी तुझे िवधी पाळले आहेत.

57 परमेश्वर माझा वाटा आहे;
तुझे वचन पाळण्याचा मी िनश्चय केला आहे.
58मी आपल्या संपणूर् हृदयाने तुझ्या अनुगर्हासाठी कळकळीची

िवनंती करतो;
तुझ्या वचनापर्माणे माझ्यावर कृपा कर;
59 मी आपल्या मागार्चे परीक्षण केले,
आिण तुझ्या कराराकडे आपले पावली वळवीली.
60 मी तुझ्या आज्ञा पाळण्याची घाई केली,
आिण मी उशीर केला नाही.
61 दुष्टाच्या दोर्यांनी मला जाळ्यात पकडले आहे;
तरी मी तुझे िनयमशास्तर् िवसरलो नाही.
62 मी मध्यरातर्ी तुझ्या न्याय्य िनणर्यांबद्दल
तुला धन्यवाद देण्यासाठी उठतो.
63 तुझे भय धरणार्या सवार्चंा,
तुझे िवधी पाळणार्यांचा, मी साथीदार आहे.
64 हे परमेश्वरा, तुझ्या कराराच्या िवश्वसनीयतेने सवर् पृथ्वी

भरली आहे.
तू आपले िनयम मला िशकव.

65 हे परमेश्वरा, तू आपल्या वचनापर्माणे,
आपल्या सेवकाचे चांगले केले आहेस.
66 योग्य िनणर्य घेण्यािवषयीचे ज्ञान आिण बुद्धी तू मला दे,
कारण तुझ्या आज्ञांवर माझा िवश्वास आहे.
67 पीिडत होण्यापवूी र् मी बहकलो होतो,
परंतु आता मी तुझे वचन पाळीत आहे.
68 तू चांगला आहेस आिण तू चांगले करतोस.
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मला तुझे िनयम िशकव.
69 गिवर्ष्ठांनी माझ्यावर लबाडीने िचखलफेक केली आहे,
पण मी तुझे िवधी अगदी मनापासनू पाळीन.
70 त्यांचे हृदय कठीण झाले आहे,
पण मला तुझ्या िनयमशास्तर्ात आनंद आहे.
71 मी पीिडत झाल्यामुळे माझे चांगले झाले;
त्यामुळे, मी तुझे िनयमशास्तर् िशकलो.
72 सोने आिण रुपे ह्यांच्या हजारो तुकड ापेक्षा,
मला तुझ्या तोंडचे िनयमशास्तर् अिधक मोलवान आहेत.

73 तुझ्या हातांनी मला िनमार्ण केले आिण आकार िदला;
मला बुद्धी दे म्हणजे मी तुझ्या आज्ञा िशकेन.
74 तुझा सन्मान करणारे मला पाहनू हषर् करतील,
कारण मला तुझ्या वचनात आशा सापडली आहे.
75 हे परमेश्वरा, तुझे िनणर्य न्यायानुसार आहेत हे मला मािहत

आहेत,
आिण तुझ्या सत्यतेने मला पीिडले आहे.
76 तू आपल्या सेवकाला िदलेल्या वचनानुसार,
आपल्या कराराच्या िवश्वसनीयतेने सांत्वन कर.
77 मला कळवळा दाखव यासाठी की, मी िजवंत राहीन,
कारण तुझे िनयमशास्तर् माझा आनंद आहे.
78 गिवर्ष्ठ लिज्जत होवोत,
कारण त्यांनी माझी िनंदानालस्ती केली आहे;
पण मी तुझ्या िवधीचें मनन करीन;
79 तुझा सन्मान करणारे माझ्याकडे वळोत,
म्हणजे त्यांना तुझे िनबर्ंध कळतील.
80 मी लिज्जत होऊ नये याकिरता माझे हृदय आदराने,
तुझ्या िनदो र्ष िनयमाकडे लागू दे.



119:81 clxxxix स्तोतर्संिहता 119:93

81 मी तुझ्या िवजयासाठी उत्कंठा धरतो;
मी तुझ्या वचनावर आशा ठेवली आहे.
82 माझे डोळे तुझे वचन पाहण्यास आसुसले आहेत;
तू माझे सांत्वन कधी करशील?
83 कारण मी धुरात ठेिवलेल्या बुधलीसारखा झालो आहे;
तरी मी तुझे िनयम िवसरलो नाही.
84 तुझ्या सेवकाचे िकती वेळ वाट पाहावी लागणार आहे?
जे माझा छळ करतात. त्यांचा न्याय तू कधी करशील?
85 गािवर्ष्ठांनी माझ्यासाठी खाचा खणनू ठेिवल्या आहेत,
तुझे िनयमशास्तर् झुगारले आहे.
86 तुझ्या सवर् आज्ञा िवश्वसनीय आहेत;
ते लोक माझा छळ अनुिचतपणे करत आहेत; मला मदत कर.
87 त्यांनी पृथ्वीवरून माझा जवळजवळ सवर्नाश केला;
पण मी तुझे िवधी नाकारले नाहीत.
88 तुझ्या कराराच्या िवश्वसनीयतेने वचन िदल्यापर्माणे मला

नवजीवन दे,
याकिरता की, मी तुझ्या तोंडचे िनबर्ंध पाळीन.

89 हे परमेश्वरा, तुझे वचन स्वगार्त सवर्काळ िस्थर आहे;
तुझे वचन स्वगार्त ठामपणे पर्स्थािपत आहे.
90 तुझी सत्यता सदासवर्दा सवर् िपढ ानिपढ ासाठी आहे;
तू पृथ्वीची स्थापना केलीस आिण म्हणनू ती िटकून राहते.
91 त्या सवर् गोष्टी आजपयर्ंत, तुझ्या िनणर्यात म्हटल्यापर्माणे

रािहली आहेत,
कारण सवर् गोष्टी तुझी सेवा करतात.
92 जर तुझे िनयमशास्तर् माझा आनंद नसता,
तर माझ्या दुःखात माझा नाश झाला असता.
93 मी तुझे िनबर्ंध कधीच िवसरणार नाही,
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कारण त्याद्वारे तू मला सजीव ठेवले आहे.
94 मी तुझाच आहे; माझा उध्दार कर.
कारण मी तुझे िनबर्ंध शोधले आहेत.
95 दुष्टांनी माझा नाश करायची तयारी केली आहे,
पण मी तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधाचा शोध घेईन.
96 पर्त्येकगोष्टीला त्याची मयार्दा असते हे मी पािहले आहे,
पण तुझ्या आज्ञा व्यापक, मयार्दे पलीकडे आहेत.

97 अहाहा, तुझे िनयमशास्तर् मला िकती िपर्य आहेत!
िदवसभर मी त्याच्यावर मनन करतो.
98 तुझ्या आज्ञा मला माझ्या शतरं्ूपेक्षा ज्ञानी करतात,
कारण तुझे िनयम नेहमी माझ्याजवळ आहेत.
99 माझ्या सवर् िशक्षकांपेक्षा मला अिधक बुद्धी आहे.
कारण मी तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधाचे मनन करतो.
100 वयोवृध्दापेक्षा मला अिधक कळते;
कारण मी तुझे िवधी पाळतो.
101 तुझे वचन पाळावे म्हणनू मी आपले पाऊल पर्त्येक वाईट

मागार्पासनू दरू ठेवतो.
या करता, मी तुझे वचन पाळावे.
102 मी तुझ्या िनणर्यापासनू दुसर्याबाजलूा वळलो नाही,
कारण तू मला िशकिवले आहे.
103 तुझे वचन माझ्या चवीला िकतीतरी गोड आहेत,
होय माझ्या मुखाला मधापेक्षा गोड आहेत.
104 तुझ्या िवधीचं्याद्वारे मला बुद्धी पर्ाप्त होते;
यास्तव मी पर्त्येक खोट ा मागार्चा दे्वष करतो.

105 तुझे वचन माझ्या पावलाकरता िदवा आहे,
आिण माझ्या मागार्साठी पर्काश आहे.
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106 तुझे िनणर्य पाळण्याची मी शपथ वािहली आहे,
व ती पक्की केली आहे.
107 मी फार पीिडत आहे;
हे परमेश्वरा तुझ्या वचनात वचन िदल्यापर्माणे मला िजवीत

ठेव.
108 हे परमेश्वरा, माझ्या मुखातील वचने ही स्वसंतोषाची अपर्णे

समजनू स्वीकार कर,
आिण मला तुझे िनणर्य िशकव.
109 माझे जीवन नेहमीच धोक्यात असते,
तरी मी तुझे िनयमशास्तर् िवसरलो नाही.
110 दुष्टांनी माझ्यासाठी पाश रचला आहे,
पण मी तुझ्या िवधीपासनू भरकटलो नाही.
111 तुझे िनबर्ंध माझे सवर्काळचे वतन म्हणनू मी स्वीकारले आहे,
कारण त्याच्या योगे माझ्या मनाला आनंद होतो.
112 तुझे िनयम सवर्काळ शेवटपयर्ंत पाळण्याकडे
मी आपले मन लािवले आहे.

113परमेश्वरा, जे लोक तुझ्याशी पणूर्पणे पर्ामािणक नाहीत त्या
लोकांचा मी ितरस्कार करतो, पण मला तुझी िशकवण
आवडते.

114 मला लपव आिण माझे रक्षण कर. परमेश्वरा, तू जे काही
सांगतोस त्यावर माझा िवश्वास आहे.

115 वाईट करणार्यांनो माझ्यापासनू दरू जा,
यासाठी की, मी आपल्या देवाच्या आज्ञा पाळीन.
116 तू आपल्या वचनानुसार मला आधार दे म्हणजे मी जगेन,
आिण माझ्या आशा लिज्जत होऊ देऊ नकोस.
117 मला आधार दे म्हणजे मी सुरिक्षत राहीन;
मी नेहमीच तुझ्या िनयमांवर मनन करीन.
118 तुझ्या िनयमापासनू बहकले आहेत त्यांना तू नाकारतोस,
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कारण हे लोक फसवणारे आिण अिवश्वसनीय आहेत.
119 पृथ्वीवरील सवर् दुष्टांना तू गाळापर्माणे दरू करतो;
म्हणनू मी तुझ्या िवधीवत करारावर परे्म करतो.
120 तुझ्या िभतीने माझे शरीर थरथरते,
आिण तुझ्या न्याय्य िनणर्याची िभती वाटते.

121 मी जे योग्य आहे आिण चांगले आहे तेच करतो;
माझा छळ करणार्याकडे मला सोडून देऊ नको.
122 तू आपल्या सेवकाच्या कल्याणाथर् जामीन हो.
गिवर्ष्ठांना मला जाचू देऊ नकोस.
123 तू िसद्ध केलेल्या तारणाची
व तुझ्या न्याय्य वचनाची पर्ितक्षा करून माझे डोळे थकले

आहेत.
124 तुझ्या सेवकाला कराराची िवश्वसिनयता दाखव
आिण मला तुझे िनयम िशकव.
125 मी तुझा सेवक आहे,
मला तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधाचे ज्ञान व्हावे म्हणनू मला बुद्धी दे.
126 ही वेळ परमेश्वराच्या कायार्ची आहे,
कारण लोकांनी तुझे िनयमशास्तर् मोडले आहे.
127 खरोखर मी तुझ्या आज्ञा सोन्यापेक्षा,
बावनकशी सोन्यापेक्षा िपर्य मानतो.
128 यास्तव मी काळजी पवूर्क तुझे सवर् िवधी पाळतो,
आिण पर्त्येक असत्य मागार्चा दे्वष करतो.

129 तुझे कराराचे िनबर्ंध आश्चयर्कारक आहेत;
म्हणनूच मी ते पाळतो.
130 तुझ्या वचनाच्या उलगड ाने पर्काश पर्ाप्त होतो;
त्याने अिशिक्षतास ज्ञान पर्ाप्त होते.



119:131 cxciii स्तोतर्संिहता 119:144

131 मी आपले तोंड उघडले आिण धापा टाकल्या,
कारण मी तुझ्या आजे्ञची उत्कंठा धरली.
132 तू माझ्याकडे वळ आिण माझ्यावर दया कर,
जशी तुझ्या नावावर पर्ीती करणार्यावर तू दया करतोस.
133 तुझ्या वचनापर्माणे मला मागर्दशर्न कर;
माझ्यावर कोणत्याही पापाची स ा चालू देऊ नको.
134 मनुष्याच्या जाचजुलमापासनू मला मुक्त कर
याकिरता की, मी तुझे िवधी पाळीन.
135 तू आपला मुखपर्काश आपल्या सेवकावर पाड,
आिण तुझे िनयम मला िशकव.

136 माझ्या डोळ्यातनू अशरं्ूचे पर्वाह खाली वाहतात;
कारण लोक तुझे िनयमशास्तर् पाळत नाहीत.
137 हे परमेश्वरा, तू न्यायी आहेस,
आिण तुझे िनणर्य योग्य आहेत.
138 तू आपले िनबर्ंध न्याय्य व पणूर् िवश्वसनीय
असे लावनू िदले आहेत.
139 रागाने माझा नाश केला आहे,
कारण माझे शतर्ू तुझे वचन िवसरले आहेत.
140 तुझ्या वचनाची खपूच पारख झाली आहे,
आिण ते तुझ्या सेवकाला िपर्य आहे.
141 मी उपेक्षणीय आिण तुच्छ मानलेला आहे,
तरी मी तुझे िवधी िवसरत नाही.
142 तुझे न्याय्यत्व हे सवर्काळ योग्य आहे,
आिण िनयमशास्तर् सत्य आहे.
143 मला खपू संकट आिण क्लेशांनी घेिरले आहे, तरी तुझ्या

आज्ञांत मला आनंद आहे.
144 तुझ्या कराराचे िनबर्ंध सवर्काळ न्याय्य आहेत;
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मला बुद्धी दे म्हणजे मी जगेन.

145 मी संपणूर् मनापासनू तुला हाक मारतो, हे परमेश्वरा, मला
उ र दे,

मी तुझे िनयम पाळीन.
146 मी तुला हाक मारतो; तू मला तार
आिण मी तुझे कराराचे िनयम पाळीन.
147 मी उजडण्यापवूी र् पहाटेस उठतो आिण मदतीसाठी आरोळी

मारतो.
तुझ्या वचनात माझी आशा आहे.
148 तुझ्या वचनावर िचंतन करण्यासाठी
रातर्ीच्या पर्त्येक पर्हरापवूी र् माझे डोळे उघडे असतात.
149 तुझ्या कराराच्या िवश्वसनीयतेने माझी वाणी ऐक;
हे परमेश्वरा, तू आपल्या िनणर्यानुसार मला िजवंत ठेव.
150 जे माझा छळ करतात ते माझ्याजवळ येत आहेत,
पण ते तुझ्या िनयमशासर्ापासनू फार दरू आहेत.
151 हे परमेश्वरा, तू जवळ आहेस
आिण तुझ्या सवर् आज्ञा सत्य आहेत.
152 तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधावरून मला पवूी र्पासनू मािहत आहे

की,
ते तू सवर्काळासाठी स्थािपले आहेत.

153 माझे दु:ख पाहा आिण मला मदत कर,
कारण मी तुझे िनयमशास्तर् िवसरलो नाही.
154 तू माझा वाद चालव आिण माझा उद्धार कर.
तू आपल्या वचनापर्माणे मला नवजीवन दे.
155 दुष्टपासनू तारण फार दरू आहे,
कारण त्यांना तुझे िनयम िपर्य नाहीत.
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156 हे परमेश्वरा, तुझी करुणा थोर आहे,
तू आपल्या िनणर्यास अनुसरुन मला नवजीवन दे.
157 मला छळणारे माझे शतर्ू पुष्कळ आहेत,
तरी मी तुझ्या कराराच्या िनबर्ंधापासनू मागे वळलो नाही.
158 िवश्वासघातक्यांना पाहनू मला वीट आला आहे.
कारण ते तुझे वचन पाळीत नाहीत.
159 तुझ्या िवधीनंा मी िकती िपर्य मािनतो ते पाहा; हे परमेश्वरा,
तुझ्या वचनापर्माणे कराराच्या िवश्वसनीयतेने मला िजवंत ठेव.
160 तुझ्या वचनाचे ममर् सत्य आहे;
तुझ्या न्यायीपणाचा पर्त्येक िनणर्य सवर्काळ आहे.

161 अिधपती िवनाकारण माझ्या पाठीस लागले आहेत;
तुझे वचन न पाळल्यामुळे माझे हृदय िभतीने कापते.
162 ज्याला मोठी लटू सापडली त्याच्यासारखा
मला तुझ्या वचनािवषयी आनंद होतो.
163 मी असत्याचा दे्वष आिण ितरस्कार करतो,
पण मला तुझे िनयमशास्तर् िपर्य आहे.
164 मी िदवसातनू सात वेळा तुझ्या न्याय्य,
िनणर्यांसाठी तुझी स्तुती करतो.
165 तुझ्या िनयमशास्तर्ावर परे्म करणार्यास मोठी शांती असते,
त्यास कसलेच अडखळण नसते.
166 हे परमेश्वरा, मी तुझ्या उध्दाराची वाट पाहत आहे
आिण तुझ्या आज्ञा मी पाळल्या आहेत.
167 मी तुझ्या िवधीवत आज्ञांपर्माणे वागलो,
आिण मला ते अत्यंत िपर्य आहेत.
168 मी तुझे िनबर्ंध आिण तुझे िवधीवत आज्ञा पाळल्या आहेत,
कारण मी जी पर्त्येकगोष्ट केली ते सवर् तुला मािहत आहे.
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169 हे परमेश्वरा, माझी मदतीसाठीची आरोळी ऐक.
तू आपल्या वचनापर्माणे मला बुद्धी दे.
170 माझी िवनंती तुझ्यासमोर येवो;
तू वचन िदल्यापर्माणे मला मदत कर.
171 तू मला आपले िनयम िशकिवतोस
म्हणनू माझ्या मुखातनू स्तुती बाहेर पडो.
172 माझी जीभ तुझ्या वचनाची स्तुती गावो;
कारण तुझ्या सवर् आज्ञा न्याय्य आहेत.
173 तुझा हात माझे साहाय्य करण्यास िसद्ध असो,
कारण तुझे िनबर्ंध मी िनवडले आहेत.
174 हे परमेश्वरा, मी तुझ्या तारणाची उत्कंठा धरली आहे
आिण तुझ्या िनयमशास्तर्त मला आनंद आहे.
175 माझा जीव वाचो म्हणजे तो तुझी स्तुती करील;
तुझे िनणर्य मला मदत करो.
176 मी हरवलेल्या में ढरापर्माणे भरकटलो आहे;
तू आपल्या सेवकाचा शोध कर,
कारण मी तुझ्या आज्ञा िवसरलो नाही.

120
1 माझ्या संकटात मी परमेश्वराकडे मोठ ाने ओरडलो,
आिण त्याने मला उ र िदले.
2 हे परमेश्वरा, जे कोणी आपल्या ओठाने खोटे बोलतात,
आिण आपल्या िजभेने फसवतात त्यापासनू माझा जीव सोडीव.
3 हे कपटी िजभे, तुला काय िदले जाईल,
आिण आणखी तुला काय िमळणार?
4 तो योद्ध ाच्या धारदार बाणांनी,
रतम लाकडाच्या जळत्या िनखार्यावर बाणाचे टोक तापवनू तुला

मारील.
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5 मला हायहाय! कारण मी तात्पुरता मेशेखात राहतो,
मी पवूी र् केदारच्या तंबमूध्ये राहत होतो.
6 शांतीचा ितरस्कार करणार्यांबरोबर
मी खपू काळ रािहलो आहे.
7 मी शांतीिपर्य मनुष्य आहे,
पण जेव्हा मी बोलतो, ते युध्दासाठी उठतात.

121
1 मी आपली दृष्टी पवर्ताकडे लावतो.
मला मदत कोठून येईल?
2 परमेश्वर जो आकाशाचा व पृथ्वीचा िनमार्ण करणारा
त्याकडून माझी मदत येते.
3 तो तुझा पाय घसरू देत नाही;
जो तुझे संरक्षण करतो तो कधीही स्वस्थ झोपत नाही.
4 पाहा, इसर्ाएलाचा रक्षणकतार्
कधीच झोपत नाही िकंवा तो डुलकीही घेत नाही.
5 परमेश्वर तुझा रक्षणकतार् आहे;
परमेश्वर तुझ्या उजव्या हाताला सावली आहे.
6 िदवसा तुला सयूर् िकंवा
रातर्ी चंदर् तुला नुकसान करणार नाही.
7 परमेश्वर सवर् वाईटापासनू तुझे रक्षण करील;
तो तुझ्या िजवाचे रक्षण करील.
8 परमेश्वर तुला; जे सवर् काही तू करशील,
त्यामध्ये आता आिण सदासवर्काळ रक्षण करील.

122
दािवदाचे स्तोतर्
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1 आपण परमेश्वराच्या घराला जाऊ असे ते* मला म्हणाले,
तेव्हा मला आनंद झाला.
2 हे यरूशलेमे,
तुझ्या द्वारात आमची पावले लागली आहेत.
3 हे यरूशलेमे,
एकतर् जोडलेल्या नगरीसारखी तू बांधलेली आहेस.
4 इसर्ाएलास लावनू िदलेल्या िनयमापर्माणे,
तुझ्याकडे वंश, परमेश्वराचे वंश,
परमेश्वराच्या नांवाचे उपकारस्मरण करण्यासाठी वर चढून

येतात.
5 कारण तेथे न्यायासने,
दावीदाच्या घराण्यासाठी राजासने मांडली आहेत.
6 यरूशलेमच्या शांतीसाठी पर्ाथर्ना करा!
तुझ्यावर पर्ीती करतात त्यांची भरभराट होईल.
7 तुझ्या कोटात शांती असो,
आिण तुझ्या राजवाड ात उन्नती असो.
8 माझे बंधू आिण माझे सहकारी ह्यांच्याकरता,
मी आता म्हणेन, तुमच्यामध्ये शांती असो.
9 परमेश्वर आमचा देव ह्याच्या घराकरता,
मी तुझ्या िहतासाठी पर्ाथर्ना करीन.

123
1 स्वगार्त िसंहासनारूढ असणार्या,
तुझ्याकडे मी आपली दृष्टी वर लावतो.
2 पाहा, जसे दासाचे डोळे आपल्या मालकाच्या हाताकडे

असतात,
जसे दासीचे डोळे आपल्या मालिकणीच्या हाताकडे असतात,
तसे आमचे डोळे आमचा देव परमेश्वर
* 122:1
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आमच्यावर कृपा करीपयर्ंत त्याच्याकडे लागलेले असतात.
3 हे परमेश्वरा, आमच्यावर दया कर, आमच्यावर दया कर,
कारण आम्ही अपमानाने भरलो आहोत.
4 सुखवस्तू लोकांनी केलेली थट्टा,
आिण गिवर्ष्ठांनी केलेली नालस्ती ह्यांनी
आमच्या िजवाला पुरेपुरे करून टाकले आहे.

124

दािवदाचे स्तोतर्
1 आता इसर्ाएलाने म्हणावे, जर परमेश्वर
आमच्या बाजलूा नसता,
2 जेव्हा लोक आमच्यािवरूद्ध उठले,
तेव्हा जर परमेश्वर आमच्या बाजलूा नसता तर आमच्या बाजलूा

कोण असते,
3 जेव्हा त्यांचा क्रोध आमच्यािवरूद्ध पेटला,
त्यावेळी त्यांनी आम्हास िजवंत िगळून टाकले असते.
4 जलांनी आम्हास धुवनू दरू नेले असते;
पर्वाहाने आम्हास पणूर् झाकले असते.
5 मग खवळलेल्या जलांनी आम्हास बुडवले असते.
6 परमेश्वराचा धन्यवाद होवो,
त्याने आम्हास त्याच्या दातांनी फाडू िदले नाही.
7 पक्षयापर्माणे पारध्यांच्या पाशातनू आमचा जीव मुक्त झाला

आहे;
पाश तुटून आम्ही मुक्त झालो आहोत.
8 पृथ्वी आिण स्वगर् िनमार्ण करणारा परमेश्वर
त्याच्या नावामुळे आम्हास मदत िमळते.
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125
1 जे परमेश्वरावर िवश्वास ठेवतात;
ते िसयोन पवर्तासारखे अढळ, सवर्काळ िटकणारे आहेत.
2 यरूशलेमेच्या सभोवती पवर्त आहेत तसा परमेश्वर त्याच्या

लोकांसभोवती
आता आिण सवर्काळ आहे.
3 िनतीमानाचे हात दुष्टांना लागू नयेत म्हणनू दुजर्नांचा राजदंड

िनतीमानांच्या वतनावर चालणार नाही.
नाहीतर िनतीमान जे काही चुकीचे आहे ते करतील.
4 हे परमेश्वरा, जे चांगले आहेत,
आिण जे आपल्या हृदयाने सरळ आहेत त्यांचे तू चांगले कर.
5 पण जे आपल्या वाकड ा मागार्कडे वळतात,
परमेश्वर त्यांना वाईट करणार्याबरोबर घालवनू देईल.
इसर्ाएलांवर शांती असो.

126
1 सीयोनेतनू धरून नेलेल्यांना परमेश्वराने माघारी आणले,
तेव्हा आम्हास स्वप्नासारखे वाटले.
2 मग आमचे मुख हास्याने,
आिण आमची जीभ गायनाने भरली.
नंतर ते राष्ट्रांमध्ये म्हणू लागले;
परमेश्वराने ह्यांच्यासाठी महान गोष्टी केल्या आहेत.
3 परमेश्वराने आमच्यासाठी महान गोष्टी केल्या आहेत;
आम्ही िकती हिषर्त झालो आहोत!
4 परमेश्वरा, नेगेब येथील पर्वाहापर्माणे
आम्हास बंिदवासातनू परत आण.
5 जे अशर्ूपणूर् नेतर्ांनी पेरणी करतील ते हषार्ने आरोळी मारून

कापणी करतील.
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6 जो पेरणीसाठी बी घेऊन रडत बाहेर पडतो,
तो पुन्हा हषार्ने आरोळी मारून आपल्या पें ढ ा आपल्याबरोबर

घेऊन येईल.

127
1 परमेश्वर जर घर बांधीत नाही,
तर तो जे बांधतो ते काम व्यथर् आहे.
जर परमेश्वर नगर रिक्षत नाही,
तर पहारेकरी उभे राहनू रक्षण करतात ते व्यथर् आहे.
2 तुम्ही पहाटे लवकर उठता,
रातर्ी उशीराने घरी येता,
िकंवा कठोर पिरशर्म करून भाकर खाता हे सवर् व्यथर् आहे
कारण परमेश्वर आपल्या िपर्यजनास लागेल ते झोपेतही देतो.
3 पाहा, मुले ही परमेश्वरापासनू िमळालेले वतन आहे,
आिण पोटचे फळ त्याच्यापासनू िमळालेली देणगी आहे.
4 तरुणपणाची मुले हे वीराच्या
हातातील बाणांसारखी आहेत.
5 ज्या मनुष्याचा भाता अशांनी भरला आहे, तो धन्य!
तो वेशीवर शतरं्ूशी त्याची बोलाचाली होत असता,
ते फजीत होणार नाहीत.

128
1 जो पर्त्येकजन परमेश्वराचा आदर करतो,
जो त्याच्याच मागार्ने चालतो तो धन्यवािदत आहे.
2 तू आपल्या हाताच्या शर्माचे फळ खाशील, तू आनंिदत

होशील;
तू आशीवार्िदत होऊन तुझी भरभराट होईल.
3 तुझी पत्नी तुझ्या घरात
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फलदायी दर्ाक्षवेलीसारखी होईल;
तुझी मुले तुझ्या मेजाभोवती बसलेल्या
जैतनूाच्या रोपांसारखी होतील.
4 होय, खरोखर, जो मनुष्य परमेश्वराचा आदर करतो,
तो असा आशीवार्िदत होईल.
5 परमेश्वर तुला िसयोनेतनू आशीवार्द देवो;
तुझ्या आयुष्याचे सवर् िदवस यरूशलेमेची उन्नती तुझ्या दृष्टीस

पडो.
6 तुझ्या मुलांची मुले तुझ्या दृष्टीस पडोत.
इसर्ाएलावर शांती असो.

129

1 इसर्ाएलाने आता म्हणावे की,
माझ्या तरुणपणापासनू त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला आहे.
2 त्यांनी माझ्या तरुणपणापासनू माझ्यावर हल्ला केला,
तरी ते मला परािजत करू शकले नाहीत.
3 नांगरणार्यांनी माझ्या पाठीवर नांगरले;
त्यांनी आपली तासे लांब केली.
4 परमेश्वर न्यायी आहे;
त्याने दुष्टांच्या दोर्या कापनू टाकल्या आहेत.
5 जे िसयोनेचा ितरस्कार करतात,
ते सवर् लिज्जत होवोत आिण माघारी िफरवले जावोत.
6 ते छपरावरचे गवत वाढण्या आधीच
सुकून जाते त्यासारखे होवोत.
7 त्याने कापणी करणारा आपली मठू भरीत नाही,
िकंवा पें ढ ा भरणार्याच्या कवेत ते येत नाही.
8 त्यांच्या जवळून येणारे जाणारे म्हणत नाहीत की,
“परमेश्वराचा आशीवार्द तुझ्यावर असो;
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परमेश्वराच्या नावाने आम्ही तुम्हास आशीवार्द देतो.”

130

1 हे परमेश्वरा, मी तुला शोकसागरातनू आरोळी मारीत आहे.
2 हे पर्भ,ू माझी वाणी ऐक;
माझ्या िवनवणीच्या वाणीकडे तुझे कान
लक्षपवूर्क लागलेले असोत.
3 हे परमेश्वरा, तू जर अन्याय लक्षात ठेवशील तर,
हे पर्भ,ू तुझ्यासमोर कोण उभा राहू शकेल?
4 पण त्यांनी तुझे भय धरावे,
म्हणनू तुझ्याजवळ क्षमा आहे.
5 मी परमेश्वराची वाट पाहतो, माझा आत्मा वाट पाहतो,
आिण त्याच्या वचनावर मी आशा ठेवतो.
6 पहाटेची वाट पाहणार्या पहारेकर्यापेक्षा
माझा जीव पर्भचूी अिधक वाट पाहतो.
7 हे इसर्ाएला, परमेश्वरावर आशा ठेव.
कारण परमेश्वर दयाळू आहे,
आिण त्याच्याजवळ िवपुल उद्धार आहे.
8 तोच इसर्ाएलास त्यांच्या
सवर् पापांपासनू मुक्त करीन.

131
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे परमेश्वरा, माझे हृदय गिवर्ष्ठ नाही िकंवा माझे डोळे उन्म

नाही.
मी आपल्यासाठी मोठमोठ ा आशा ठेवत नाही,
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िकंवा ज्या माझ्या समजण्या पलीकडे आहेत अशा गोष्टीत मी
पडत नाही.

2 खरोखर मी आपला जीव िनवांत व शांत ठेवला आहे;
जसे दधू तुटलेले बालक आपल्या आईबरोबर असते;
तसा माझा जीव, दधू तुटलेल्या बालकासारखा माझ्या ठायी

आहे.
3 हे इसर्ाएला, आतापासनू आिण सवर्काळ
तू परमेश्वरावर आशा ठेव.

132

1 हे परमेश्वरा, दावीदाकरता
त्याच्या सवर् दुःखांची आठवण कर.
2 त्याने परमेश्वराकडे कशी शपथ वािहली,
त्याने याकोबाच्या समथर् पर्भलूा कसा नवस केला,याची आठवण

कर.
3 तो म्हणाला “मी आपल्या घरात
िकंवा मी आपल्या अंथरुणात जाणार नाही.
4 मी आपल्या डोळ्यांवर झोप
िकंवा आपल्या पापण्यास िवसावा देणार नाही.
5 परमेश्वरासाठी स्थान,
याकोबाच्या सवर्समथर् देवासाठी िनवासमंडप सापडेपयर्ंत मी

असेच करीन.”
6 पाहा, आम्ही याबद्दल एफ्राथात ऐकले;
आम्हास तो जारच्या रानात सापडला.
7 आम्ही देवाच्या िनवासमंडपात जाऊ;
आम्ही त्याच्या पदासनापाशी आराधना करू आिण म्हण.ू
8 हे परमेश्वरा, ऊठ;
तू आपल्या सामथ्यार्च्या कोशासह आपल्या िवशर्ांतीस्थानी ये,
9 तुझे याजक िनतीम ेचे वसरे् पांघरोत;
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तुझे िवश्वासू आनंदाने जयघोष करोत.
10 तुझा सेवक दावीदाकिरता,
तू आपल्या अिभिषक्त राजापासनू िनघनू जाऊ नकोस.
11 परमेश्वराने िवश्वसनीय दावीदाजवळ शपथ वािहली आहे;
तो त्याच्या शपथेपासनू माघार घेणार नाही,
मी तुझ्या वंशातनू तुझ्या राजासनावर एकाला बसवीन.
12 जर तुझ्या मुलांनी माझा करार पाळला,
आिण मी त्यांना िशकवलेले िनयम पाळले,
तर त्यांची मुलेसुद्धा तुझ्या राजासनावर सवर्काळ बसतील.
13 खिचत परमेश्वराने िसयोन िनवडून घेतली आहे;
त्याच्या वस्तीसाठी त्याने इच्छा धरली आहे.
14 “ही जागा सवर्काळ माझ्या िवसाव्याची आहे;
मी येथे राहीन, कारण माझी इच्छा आहे.
15 मी ितला िवपुलतेने अन्नसामगर्ीचा आशीवार्द देईन;
मी ितच्या गरीबांना भाकरीने तृप्त करीन.
16 मी ितच्या याजकांना तारणाचे वस्तर् नेसवीन;
ितचे भक्त आनंदाने मोठ ाने जयघोष करतील.
17 तेथे दावीदाच्या िशंगाला अंकुर फुटेल असे मी करीन;
तेथे मी आपल्या अिभिषक्तासाठी िदवा ठेिवला आहे.
18 मी त्याच्या शतरं्ूला लाजेचे वसरे् नेसवीन,
परंतु त्याचा मुकुट चमकेल.”

133
दािवदाचे स्तोतर्
1 पाहा, बंधूंनी ऐक्यात एकतर् राहणे
िकती चांगले आिण आनंददायक आहे.
2 ते डोक्यावर ओतलेल्या तेलासारखे,
अहरोनाच्या दाढीखालनू ओघळणार्या तेलासारखे,
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त्याच्या वसर्ाच्या काठापयर्ंत ओघळणार्या
बहुमलू्य तेलासारखे आहे.
3 सीयोन डोंगरावर उतरणार्या
हमो र्न पवर्ताच्या दिहवरासारखे आहे;
कारण तेथे परमेश्वराने आशीवार्द म्हणजे
अनंतकािलक जीवन देण्याचे ठरिवले आहे.

134
1 परमेश्वराच्या सवर् सेवकांनो या,
जे तुम्ही रातर्भर परमेश्वराच्या मंिदरात उभे राहता ते तुम्ही

परमेश्वरास धन्यवाद द्या.
2 पिवतर्स्थानाकडे आपले हात वर करा;
आिण परमेश्वरास धन्यवाद द्या.
3 आकाश व पृथ्वी यांचा िनमार्णकतार् परमेश्वर
तुला िसयोनेतनू आशीवार्द देवो.

135

1 परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करा.
परमेश्वराच्या सेवकांनो, तुम्ही त्याची स्तुती करा.
2 परमेश्वराच्या घरात उभे राहाणार्यांनो,
आमच्या देवाच्या घराच्या अंगणात उभे राहाणार्यांनो,
तुम्ही त्याची स्तुती करा.
3 परमेश्वराची स्तुती करा, कारण तो चांगला आहे;
त्याच्या नावाचे गुणगान करा कारण ते करणे आनंददायक आहे.
4 कारण परमेश्वराने याकोबाला आपल्यासाठी िनवडले आहे,
इसर्ाएल त्याच्या मालम ेपर्माणे आहे.
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5 परमेश्वर महान आहे हे मला माहीत आहे,
आमचा पर्भू सवर् देवांच्या वर आहे.
6 परमेश्वराची जी इच्छा आहे तसे तो
आकाशात, पृथ्वीवर, समुदर्ात आिण खोल महासागरात करतो.
7 तो पृथ्वीच्या शेवटापासनू ढग वर चढवतो.
तो पावसासाठी िवजा िनमार्ण करतो;
आिण आपल्या भांडारातनू वारे बाहेर आणतो.
8 त्याने िमसर देशातील मनुष्यांचे आिण पर्ाण्यांचे
दोघांचे पिहले जन्मलेले मारून टाकले.
9 हे िमसरा, त्याने तुझ्यामध्ये, फारो व त्याचे सवर् सेवक
यांच्यािवरूद्ध िचन्ह व चमत्कार पाठवले.
10 त्याने पुष्कळ राष्ट्रांवर हल्ला केला,
आिण शक्तीमान राजांना मारून टाकले,
11 अमोर्यांचा राजा सीहोन
व बाशानाचा राजा ओग
आिण कनानमधल्या सवर् राज्यांचा पराभव केला.
12 त्यांचा देश त्याने वतन असा िदला,
आपल्या इसर्ाएल लोकांसाठी वतन करून िदला.
13 हे परमेश्वरा, तुझे नाव सवर्काळ िटकून रािहल,
हे परमेश्वरा, तुझी िकती र् सवर् िपढ ानिपढ ा राहील.
14 कारण परमेश्वर आपल्या लोकांचा न्याय करील,
आिण त्यास आपल्या सेवकांचा कळवळा येईल.
15 राष्ट्रांच्या मतूी र् सोन्या व रुप्याच्या आहेत,
त्या मनुष्याच्या हाताचे काम आहेत.
16 त्या मतू्यार्नंा तोंड आहे, पण त्या बोलत नाहीत;
त्यांना डोळे आहेत पण त्या पाहत नाहीत.
17 त्यांना कान आहेत, पण त्या ऐकत नाहीत,
त्यांच्या मुखात मुळीच श्वास नाही.
18 जे त्या बनिवतात, जे पर्त्येकजण
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त्याच्यावर भरवसा ठेवणारे त्यांच्यासारख्याच त्या आहेत.
19 हे इसर्ाएलाच्या वंशजांनो, परमेश्वराचा धन्यवाद करा;
अहरोनाच्या वंशजांनो, परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
20 लेवीच्या वंशजांनो, परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
परमेश्वराचा आदर करणार्यांनो परमेश्वराचा धन्यवाद करा.
21 जो परमेश्वर यरूशलेमेत राहतो,
त्याचा धन्यवाद िसयोनेत होवो.
परमेश्वराची स्तुती करा.

136

1 परमेश्वराची उपकारस्तुती करा; कारण तो चांगला आहे,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
2 देवांच्या देवाची उपकारस्तुती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
3 पर्भूंच्या पर्भूंची उपकारस्तुती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
4 जो एकटाच महान चमत्कार करतो त्याची उपकारस्तुती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
5 ज्याने बुद्धीने आकाश िनमार्ण केले त्याची, उपकारस्तुती करा,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
6 ज्याने जलावर पृथ्वी पसरवली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
7 ज्याने मोठा पर्काश िनमार्ण केला,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
8 िदवसावर राज्य करण्यासाठी त्याने सयूार्ची िनिमर्ती केली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
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9 त्याने रातर्ीवर राज्य करण्यासाठी चंदर् आिण तार्यांची
िनिमर्ती केली,

कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
10 त्याने िमसराचे पिहले जन्मलेले मारून टाकले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
11 आिण ज्याने इसर्ाएलाला त्यांच्यामधनू बाहेर काढले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
12 ज्याने सामथ्यी र् हाताने आिण बाहू उभारून त्यांना बाहेर

आणले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
13 ज्याने लाल समुदर् दुभागला,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
14 ज्याने इसर्ाएलाला त्यामधनू पार नेले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
15 ज्याने फारोला आिण त्याच्या सैन्याला लाल समुदर्ात

उलथनू टाकले.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
16 ज्याने आपल्या लोकांस रानातनू नेले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
17 ज्याने महान राजांना मारून टाकले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
18 आिण ज्याने पर्िसद्ध राजांना मारून टाकले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
19 ज्याने अमोर्यांच्या सीहोन राजाला मारून टाकले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
20 आिण ज्याने बाशानाच्या ओग राजाला मारून टाकले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
21 आिण ज्याने त्यांचा देश वतन असा िदला,
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कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
22 ज्याने तो इसर्ाएल त्याचा सेवक याला वतन म्हणनू िदला.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
23 ज्याने आमच्या कठीन पिरिस्थतीत आमची आठवण केली

आिण आम्हास मदत केली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
24 ज्याने आम्हास आमच्या शतरं्ूवर िवजय िदला त्याची,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
25 जो सवर् िजवंत पर्ाण्यांना अन्न देतो.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.
26 स्वगार्तील देवाची उपकारस्तुती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकून राहणारी आहे.

137

1 आम्ही बाबेलाच्या नद्यांजवळ खाली बसलो;
आिण जेव्हा आम्ही िसयोनेिवषयी िवचार केला तेव्हा रडलो.
2 तेथील वाळंुजावर
आम्ही आमच्या वीणा टांगल्या.
3 तेथे आम्हास पकडणार्यांनी आम्हास गाणी गावयाला

सांिगतले
आिण आमची थट्टा करणार्यांनी आम्ही त्यांच्यासाठी करमणकू

करावी म्हणनू आम्हांस म्हणाले,
सीयोनाच्या गाण्यांतले एखादे गाणे आम्हांला गाऊन दाखवा.
4 परक्या देशात
आम्ही परमेश्वराचे गाणे कसे गावे?
5 हे यरूशलेमे, मी जर तुला िवसरलो,
तर माझा उजवा हात आपले कौशल्य िवसरो.
6 जर मी तुला िवसरलो,
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जर मी यरूशलेमेला आपल्या आनंदाच्या मुख्य
िवषयाहनू अिधक मानले नाही
तर माझी जीभ माझ्या टाळूला िचकटो.
7 हे परमेश्वरा, अदोमािवरूद्ध यरूशलेमेच्या
त्या िदवसाची आठवण कर,
ते म्हणाले, ती पाडून टाका,
पायापयर्ंत पाडून टाका.
8 हे बाबेलाच्या कन्ये, तू लवकरच ओसाड पडणार आहेस,
कारण जसे तू आम्हास केले तसे,
जो तुला परत करील तो आशीवार्िदत आहे.
9 जो तुझी बालके घेऊन त्यांना खडकावर आपटून ठार मारतो
तो आशीवार्िदत होईल.

138

दािवदाचे स्तोतर्
1 मी अगदी मनापासनू तुझी उपकारस्तुती करीन;
मी देवांसमोर तुझी स्तोतरे् गाईन.
2 मी तुझ्या पिवतर् मंिदराकडे नतमस्तक होऊन,
तुझ्या कराराची िवश्वासयोग्यता आिण तुझ्या सत्याबद्दल तुझ्या

नावाची उपकारस्तुती करीन.
तू आपल्या संपणूर् नावापेक्षा आपल्या वचनाची *थोरवी वाढिवली

आहेस.
3 मी तुला हाक मारली त्याच िदवशी तू मला उ र िदलेस.
तू मला उ ेजन िदले आिण तेव्हा माझ्या िजवाला सामथ्यर् पर्ाप्त

झाले.
4 हे परमेश्वरा, पृथ्वीवरचे सवर् राजे तुझी उपकारस्तुती करतील,

* 138:2
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कारण त्यांनी तुझ्या मुखातील शब्द ऐकले आहेत.
5 खरोखर, ते परमेश्वराच्या मागार्िवषयी गातील
कारण परमेश्वराचा मिहमा अगाध आहे.
6 कारण परमेश्वर थोर आहे तरी तो दीनांकडे लक्ष देतो,
पण गिवर्ष्ठाला दुरून ओळखतो.
7 जरी मी संकटांमध्ये चाललो तरी तू मला सुरिक्षत ठेवतोस.
माझ्या शतरं्ूच्या क्रोधावर तू आपला हात चालिवतोस;
आिण तुझा उजवा हात माझे तारण करतो.
8 परमेश्वर माझ्याबरोबर शेवटपयर्ंत आहे;
हे परमेश्वरा, तुझी कराराची िवश्वासयोग्यता सदासवर्काळ आहे.
तू आपल्या हातची कामे सोडून देऊ नकोस.

139
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे परमेश्वरा, तू माझी परीक्षा केली आहेस, आिण तू मला

जाणतोस;
2 मी केव्हा बसतो आिण केव्हा उठतो ते तुला मािहत आहे;
तुला माझे िवचार खपू दुरुनही समजतात.
3 तू माझे चालने आिण माझे झोपणे बारकाईने पाहतो;
तू माझ्या मागार्ंशी पिरिचत आहेस.
4 हे परमेश्वरा, माझ्या मुखातनू िनघणारा एकही शब्द
तुला पणूर्पणे मािहत नाही असे मुळीच नाही.
5 तू मागनू व पुढून मला घेरले आहेस,
आिण माझ्यावर तू आपला हात ठेवला आहेस.
6 हे ज्ञान माझ्या कल्पनेपलीकडचे आहे;
ते खपू अगम्य आहे, ते मी समजू शकत नाही.
7 मी तुझ्या आत्म्यापासनू कोठे िनसटून जाऊ शकतो?
मी तुझ्या सािन्नध्यापासनू कोठे पळून जाऊ शकतो?



139:8 ccxiii स्तोतर्संिहता 139:18

8 मी जर वर आकाशात चढलो तर ितथे तू आहेस;
जर मी खाली मृत्यलूोकात अंथरूण केले तरी, पाहा, तेथे तू

आहेस.
9 जर मी पहाटेचे पंख धारण करून
आिण समुदर्ाच्या अगदी पलीकडच्या तीरावर जाऊन रािहलो

तरी तेथे तू आहेस.
10 तरी ितथे ही तुझा उजवा हात मला धरतो.
आिण तू मला हाताने धरून नेतोस.
11 जरी मी म्हणालो, खिचत अंधार मला लपिवल,
आिण तरीही रातर् माझ्याभोवती पर्काशच होईल.
12 काळोख देखील तुझ्यापासनू काहीच लपिवत नाही.
रातर्ही िदवसासारखीच पर्काशते,
कारण तुला काळोख आिण पर्काश दोन्ही सारखेच आहेत.
13 तू माझे अंतयार्म िनमार्ण केलेस;
तचू माझ्या आईच्या गभार्त मला घडवले.
14 मी तुला धन्यवाद देतो,
कारण तुझी कृत्ये भयचकीत आिण आश्चयर्कारक आहेत,
हे तर माझा जीव पणूर्पणे जाणतो.
15 मी गुप्तस्थळी िनमार्ण होत असता,
आिण पृथ्वीच्या अधोभागी िवलक्षण पर्कारे
माझी घडण होत असता माझी आकृती तुला गुप्त नव्हती.
16 तू मला गभार्त िपंडरूपाने असताना पािहलेस;
माझा एकही िदवस उगवण्यापवूी र्
ते सवर् तुझ्या पुस्तकात नमदू करून ठेवले होते.
17 हे देवा, तुझे िवचार मला िकती मोलवान आहेत,
त्यांची संख्या िकती मोठी आहे.
18 मी जर ती मोजू लागलो तर ती वाळूच्या कणांपेक्षाही जास्त

ठरतील.
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जेव्हा मी जागा होतो, तेव्हाही मी तुझ्याजवळच असतो.
19 हे देवा! जर तू दुष्टांना मारुन टाकशील;
अहो िहंसाचारी मनुष्यांनो! माझ्यापासनू दरू व्हा.
20 ते तुझ्यािवरूद्ध बंड आिण कपटाने कृती करतात;
तुझे वैरी तुझे नाव व्यथर् घेतात.
21 परमेश्वरा! तुझा दे्वष करणार्यांचा मी का दे्वष करू नये?
तुझ्यािवरुध्द उठणार्यांचा मी का ितरस्कार करू नये?
22 मी त्यांच्या पराकाष्ठेचा पणूर् दे्वष करतो;
ते माझे शतर्ू झाले आहेत.
23 हे देवा, माझे परीक्षण कर आिण माझे मन जाण;
माझी परीक्षा घे आिण माझे िवचार जाणनू घे.
24 माझ्या मनात जर काही दुष्ट मागर् असतील तर पाहा,
आिण मला सनातन मागार्ने चालीव.

140

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे परमेश्वरा, मला दुष्टांपासनू सोडव;
जुलमी मनुष्यापासनू मला सुरिक्षत ठेव.
2 ते आपल्या मनात वाईट योजना करतात;
ते पर्त्येक िदवशी भांडणाला सुरुवात करतात.
3 त्यांची जीभ सपार्सारखी जखम करते;
त्यांच्या ओठाखाली िवषारी सपार्चे िवष आहे.
4 हे परमेश्वरा, मला दुष्टांच्या हातातनू वाचव;
मला जुलमी मनुष्यांपासनू सुरिक्षत ठेव.
त्यांनी मला ढकलण्याची योजना केली आहे.
5गिवर्ष्ठांनी माझ्यासाठी पाश व दोर्या लपवनू ठेिवल्या आहेत;
त्यांनी रस्त्याच्या बाजलूा जाळे पसरले आहे;



140:6 ccxv स्तोतर्संिहता 141:3

त्यांनी माझ्यासाठी सापळा लावला आहे.
6 मी परमेश्वरास म्हणतो, तू माझा देव आहेस; हे परमेश्वरा,
माझ्या िवनवण्यांच्या वाणीकडे कान दे.
7 हे परमेश्वरा, माझ्या पर्भ,ू माझ्या तारणसामथ्यार्,
माझ्या लढाईच्या िदवसात तू माझे िशरसर्ाण आहेस.
8 हे परमेश्वरा, दुष्टांच्या इच्छा पुरवू नको,
त्यांच्या दुष्ट योजना यशस्वी होऊ देऊ नकोस. नाही तर ते

उन्म होतील.
9 ज्यांनी मला घेरले आहे;
त्यांच्या ओठापासनू होणारा अनथर् त्यांच्याच िशरी पडो.
10 त्यांच्यावर जळते िनखारे पडोत;
त्यांना अग्नीत टाकले जावो, ज्यातनू त्यांना उठून वर
कधीही येता येणार नाही अशा खड् यात फेकण्यात येवो.
11 वाईट बोलणारा पृथ्वीवर सुरिक्षत केला जाणार नाही;
जुलमी मनुष्याच्या पाठीस अिरष्ट एकसारखे लागेल.
12 परमेश्वर गरीबांच्या पक्षाचे,
आिण गरजवंताच्या वादाचे समथर्न करील हे मला मािहत आहे.
13 खिचत िनतीमान तुझ्या नावाची उपकारस्तुती करतील;
सरळ मनाचे तुझ्या समक्षतेत राहतील.

141
दािवदाचे स्तोतर्
1 हे परमेश्वरा,मी तुला मोठ ाने ओरडून हाक मारतो; माझ्याकडे

त्वरेने ये.
जेव्हा मी तुला हाक मारतो तेव्हा माझे ऐक.
2 माझी पर्ाथर्ना तुझ्यासमोर धुपापर्माणे,
ती माझे हात उभारणे संध्याकाळच्या अपर्णापर्माणे सादर होवो.
3 हे परमेश्वरा, माझ्या मुखावर पहारा ठेव;
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माझ्या ओठांचे द्वार सांभाळ.
4 अन्याय करणार्या मनुष्यांबरोबर मी त्याच्या
पापमय कायार्त सहभागी होऊ देऊ नकोस,
जे दुष्कम करतात त्यांची िमष्टान्ने मला खाऊ देऊ नकोस.
5 िनतीमान मनुष्य मला तडाखा मारो; ती मला दयाच होईल.
तो मला दुरुस्त करो. ते माझ्या डोक्यावर तेलासारखे होईल.
माझे डोके ते स्वीकारण्यास नकार देणार नाही.
परंतु माझ्या पर्ाथर्ना नेहमी दुष्ट लोकांच्या कृत्यािवरूद्ध आहेत.
6 त्यांच्या अिधपतीनंा कड ावरून खाली लोटून िदले आहे;
ते माझी वचने ऐकतील कारण ती गोड आहेत.
7 जमीन नांगरताना आिण ढेकळे फोडताना जशी माती िवखरली

जाते,
तशीच आमची हाडे अधोलोकांच्या तोंडाशी िवखरली गेली

आहेत.
8 तरी हे पर्भू परमेश्वरा, खिचत माझे डोळे तुझ्याकडे लागले

आहेत;
मी तुझ्यात आशर्य घेतला आहे; माझा जीव िनराधार सोडू

नकोस.
9 त्यांनी माझ्यासाठी जो पाश रचला आहे त्यातनू व
दुष्कमर् करणार्यांच्या सापळ्यातनू माझे संरक्षण कर.
10 दुष्ट आपल्या स्वतःच्या जाळ्यात पडोत,
मी त्यातनू िनसटून जाईन.

142

दािवदाचे स्तोतर्
1 मी आपल्या वाणीने परमेश्वरास आरोळी मारतो;
मी आपल्या वाणीने परमेश्वराची पर्ाथर्ना करतो.
2 मी आपला िवलाप त्याच्यासमोर ओततो;
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त्यास मी आपल्या समस्या सांगतो.
3 जेव्हा माझ्याठायी माझा आत्मा व्याकुळ झाला,
तेव्हा तू माझा मागर् जाणला.
ज्या मागार्त मी चाललो,
त्यामध्ये त्यांनी माझ्यासाठी पाश मांडला आहे.
4 माझ्या उजवीकडे न्याहाळून पाहा,
कारण तेथे माझ्यािवषयी कोणी पवार् करत नाही.
मला कशाचाही आशर्य नाही;
माझ्या िजवाची काळजी घेणारा कोणीच नाही.
5 हे परमेश्वरा, मी तुला आरोळी मारतो;
मी म्हणतो, तू माझा आशर्य आहेस,
िजवंताच्या भिूमत तू माझा वाटा आहेस.
6 माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे,
कारण माझी फार दुदर्शा झाली आहे;
माझा छळ करणार्यांपासनू मला सोडीव,
कारण ते माझ्यापेक्षा बलवान आहेत.
7 मी तुझ्या नावाची उपकारस्तुती करावी,
म्हणनू माझा जीव बंदीतनू काढ.
िनतीमान माझ्याभोवती जमतील,
कारण तू माझ्याशी चांगला आहेस.

143

दािवदाचे स्तोतर्
1 हे परमेश्वरा, माझी पर्ाथर्ना ऐक; माझ्या िवनवणीकडे कान दे.
तू आपल्या िवश्वासाने आिण न्यायीपणाने मला उ र दे.
2 तू आपल्या सेवकाबरोबर न्यायिनवाड ात पर्वेश करू नकोस.
कारण तुझ्या दृष्टीने कोणीही िनतीमान नाही.
3 शतर्ू माझ्या िजवाचा पाठलाग करीत आहेत;
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त्यांनी माझे जीवन धुळीस िमळवले आहे;
पुरातन काळच्या मेलेल्यासारखे त्याने मला अंधकाराच्या स्थळी

राहण्यास लािवले आहे.
4 माझ्याठायी माझा आत्मा व्याकुळ झाला आहे;
माझे हृदय घाबरे झाले आहे.
5 मी पवूी र्चे िदवस आठवतो;
मी तुझ्या सवर् कृत्यांवर मनन करतो;
तुझ्या हाताने िसद्धीस नेलेल्या कामावर िवचार करतो.
6 मी पर्ाथर्नेत आपले हात तुझ्यापुढे पसरतो;
शुष्क भमूीपर्माणे माझा जीव तुझ्यासाठी तहानेला झाला आहे.
7 हे परमेश्वरा, त्वरा करून मला उ र दे कारण माझा आत्मा क्षीण

झाला आहे.
माझ्यापासनू तू आपले मुख लपवू नकोस,
िकंवा लपवशील तर मी गतत उतरणार्यांसारखा होईन.
8 सकाळी मला तुझ्या वात्सल्याचे शब्द ऐकू दे,
कारण मी तुझ्यावर भरवसा ठेवला आहे.
ज्या मागार्ने मी चालावे तो मला दाखव,
कारण मी आपला जीव तुझ्याकडे उंचावतो.
9 हे परमेश्वरा, माझ्या शतर्ूपासनू माझे रक्षण कर.
मी लपण्यासाठी तुझ्याकडे धाव घेतो.
10 मला तुझ्या इच्छेपर्माणे करण्यास िशकव,
कारण तू माझा देव आहेस.
तुझा चांगला आत्मा
मला सरळपणाच्या देशात नेवो.
11 हे परमेश्वरा, तुझ्या नावाकरता मला सजीव कर.
तुझ्या न्यायीपणाने माझा जीव संकटातनू वर काढ.
12 तू आपल्या दयेने माझ्या शतरं्ूचा नायनाट कर;
आिण माझ्या जीवनातील सवर् शतरं्ूचा नाश कर,
कारण मी तुझा दास आहे.
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144
दािवदाचे स्तोतर्
1 परमेश्वर माझा खडक त्यास धन्यवाद असो,
जो माझ्या हाताला युद्ध करण्यास;
आिण माझ्या बोटास लढाई करण्यास िशक्षण देतो.
2 तो माझा दयािनधी व माझा दुगर्,
माझा उंच बुरुज आिण मला सोडवणारा,
माझी ढाल आहे आिण मी त्याचा आशर्य घेतो;
तो लोकांस माझ्या स ेखाली आणतो.
3 हे परमेश्वरा, मानव तो काय की तू त्याची ओळख ठेवावी?
िकंवा मनुष्य तो काय की तू त्याच्यािवषयी िवचार करावा?
4 मनुष्य एका श्वासासारखा आहे;
त्याचे िदवस नाहीशा होणार्या सावलीसारखे आहेत.
5 हे परमेश्वरा, तू आपले आकाश लववनू खाली उतर;
पवर्तांना स्पशर् कर आिण त्यातनू धरू येऊ दे.
6 िवजांचे लखलखाट पाठवनू, माझ्या शतर्ूला पांगवनू टाक;
तुझे बाण मारून, त्यांचा पराभव करून त्यांना माघारी पाठव.
7 वरून आपले हात लांब कर;
महापुरातनू, या परक्यांच्या हातनू,
मला सोडवनू वाचव.
8 त्यांचे मुख असत्य बोलते,
आिण त्यांचा उजवा हात असत्याचा आहे.
9 हे देवा, मी तुला नवे गाणे गाईन.
दशतंतु वीणेवर मी तुझी स्तवने गाईन;
10 तचू राजांना तारण देणारा आहे;
तचू आपला सेवक दावीद याला दुष्टाच्या तलवारीपासनू

वाचवले.
11 मला या परक्यांच्या हातातनू मुक्त कर व मला वाचव.
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त्यांचे मुख असत्य बोलते;
आिण त्यांचा उजवा हात असत्याचा आहे.
12 आमची मुले आपल्या तारुण्याच्या भरांत उंच वाढलेल्या

रोपांसारखी आहेत.
आमच्या मुली राजवाड ाच्या कोपर्यातील कोरलेल्या

खांबापर्माणे आहेत.
13आमची कोठारे पर्त्येक पर्कारच्या वस्तंुनी भरलेली असावीत.
आिण आमच्या शेतात आमची में ढरे सहसर्पट, दशसहसर्पट

वाढावीत.
14 मग आमचे बैल लादलेले असावेत;
दरोडे, धरपकड व आकांत
हे आमच्या रस्त्यात नसावेत;
15 ज्यांना असे आशीवार्द आहेत ते लोक आशीवार्िदत आहेत;
ज्या लोकांचा देव परमेश्वर आहे ते आनंदी आहेत.

145

दािवदाचे स्तोतर्
1 माझ्या देवा, हे राजा, मी तुझी खपू स्तुती करीन;
मी सदासवर्काळ व कायम तुझ्या नावाचा धन्यवाद करीन.
2 पर्त्येक िदवशी मी तुझा धन्यवाद करीन.
मी सदासवर्काळ व कायम तुझ्या नावाचे स्तवन करीन.
3 परमेश्वर महान आिण परमस्तुत्य आहे;
त्याची महानता अनाकलनीय आहे.
4 एक िपढी दुसर्या िपढीपुढे तुझ्या कृत्यांची पर्शंसा करीत

राहील,
आिण तुझ्या पराक्रमी कृतीचे वणर्न करतील.
5 ते तुझ्या राजवैभवाचा गौरवयुक्त पर्तापािवषयी बोलतील,
मी तुझ्या अदभु्त कायार्चें मनन करीन.
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6 ते तुझ्या भयावह कृत्यांच्या पराक्रमािवषयी बोलतील,
मी तुझ्या मिहमेचे वणर्न करीन.
7 ते तुझ्या िवपुल अशा चांगुलपणािवषयी सांगतील,
आिण तुझ्या न्यायीपणाबद्दल गाणे गातील.
8 परमेश्वर दयाळू आिण कृपाळू आहे,
तो मंदक्रोध व अितदयाळू आहे.
9 परमेश्वर सवार्नंा चांगला आहे;
त्याची कृपा त्याने केलेल्या सवर् कृत्यांवर आहे.
10 हे परमेश्वरा, तू केलेली सवर् कृत्ये तुला धन्यवाद देतील;
तुझे भक्त तुला धन्यवाद देतील.
11 ते तुझ्या राज्याच्या गौरवािवषयी सांगतील,
आिण तुझ्या सामथ्यार्िवषयी बोलतील.
12 हे यासाठी की, त्यांनी देवाची पराक्रमी कृत्ये
आिण त्याच्या राज्याचे वैभवयुक्त ऐश्वयर् ही मानवजातीस

कळवावी.
13 तुझे राज्य युगानुयुग राहणारे राज्य आहे.
आिण तुझा राज्यािधकार िपढ ानिपढ ा िटकणारा आहे.
14 पडत असलेल्या सवार्नंा परमेश्वर आधार देतो,
आिण वाकलेल्या सवार्नंा तो उभे करतो.
15 सवार्चें डोळे तुझ्याकडे लागतात.
आिण तू त्यांना योग्य वेळी त्यांचे अन्न देतोस.
16 तू आपला हात उघडून
पर्त्येक िजवंत पर्ाण्याची इच्छा तृप्त करतो.
17 परमेश्वर आपल्या सवर् मागार्त न्यायी आहे;
आिण तो आपल्या सवर् कृत्यात दयाळू आहे.
18 जे कोणी त्याचा धावा करतात,
जे सत्यतेने त्याचा धावा करतात, त्या सवार्नंा परमेश्वर जवळ

आहे.
19 तो त्याचे भय धरणार्यांची इच्छा पुरवतो;
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तो त्यांची आरोळी ऐकून त्यांना वाचवतो.
20 परमेश्वर आपल्यावर परे्म करणार्या सवार्चें रक्षण करतो.
परंतु तो वाईटांचा नाश करतो.
21 माझे मुख परमेश्वराची स्तुती करील.
सवर् मानवजात त्याच्या पिवतर् नावाचा धन्यवाद सदासवर्काळ

व कायम करो.

146

1 परमेश्वराची स्तुती करा.
हे माझ्या िजवा, परमेश्वराची स्तुती कर.
2 मी जोपयर्ंत िजवंत आहे तोपयर्ंत परमेश्वराची स्तुती करीन.
मला अिस्तत्व आहे तोपयर्ंत मी माझ्या देवाची स्तवने गाईन.
3 अिधपतीवंर िकंवा ज्याच्याठायी तारण नाही,
अशा त्या मनुष्यजातीवर भरवसा ठेवू नका.
4 जेव्हा त्याचा श्वास थांबतो, तो मातीस परत जातो;
त्यािदवशी त्याच्या योजनेचाही शेवट होतो.
5 ज्याच्या मदतीला याकोबाचा देव आहे,
ज्याची आशा आपला देव परमेश्वर यावर आहे, तो आशीवार्िदत

आहे.
6 परमेश्वराने स्वगर् आिण पृथ्वी,
समुदर् आिण त्यातील सवर्काही िनमार्ण केले,
तो सदासवर्काळ आपले सत्य पाळतो.
7 तो जाचलेल्यांचा न्यायिनवाडा करतो,
आिण तो भुकेल्यांना अन्न देतो.
परमेश्वर बंिदवानास मुक्त करतो.
8 परमेश्वर आंधळ्यांचे डोळे उघडतो;
परमेश्वर वाकलेल्यांना उभे करतो.
परमेश्वर िनतीमान लोकांवर परे्म करतो.
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9 परमेश्वर आपल्या देशात परक्यांचे रक्षण करतो.
तो िपतृहीनांना व िवधवा यांना आधार देतो.
परंतु तो वाईटांचा िवरोध करतो.
10 परमेश्वर सवर्काळ राज्य करतो,
हे सीयोने, तुझा देव िपढ ानिपढ ा राज्य करीतो.
परमेश्वराची स्तुती करा.

147

1 परमेश्वराची स्तुती करा,
कारण आमच्या देवाची स्तुती गाणे चांगले आहे;
ते आनंददायक आहे व स्तुती करणे उिचत आहे.
2 परमेश्वर यरूशलेम पुन्हा बांधतो;
तो इसर्ाएलाच्या िवखुरलेल्या लोकांस एकतर् करतो.
3 तो भग्नहृदयी जनांना बरे करतो,
आिण त्यांच्या जखमांस पट्टी बांधतो.
4 तो तार्यांची मोजणी करतो;
तो त्यांच्यातील पर्त्येकाला त्यांच्या नावाने हाक मारतो.
5 आमचा पर्भू महान आिण सामथ्यार्त भयचकीत काय करणारा

आहे;
त्याची बुद्धी मोजू शकत नाही.
6 परमेश्वर जाचलेल्यास उंचावतो;
तो वाईटांना खाली धुळीस िमळवतो.
7 गाणे गाऊन परमेश्वराची उपकारस्तुती करा.
वीणेवर आमच्या देवाचे स्तुतीगान करा.
8 तो ढगांनी आकाश झाकून टाकतो,
आिण पृथ्वीसाठी पाऊस तयार करतो,
तो डोंगरावर गवत उगवतो.
9 तो पर्ाण्यांना
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आिण जेव्हा कावळ्यांची िपल्ले कावकाव करतात त्यांना अन्न
देतो.

10 घोड ाच्या बलाने त्यास आनंद िमळत नाही;
मनुष्याच्या शक्तीमान पायांत तो आनंद मानत नाही.
11 जे परमेश्वराचा आदर करतात,
जे त्याच्या दयेची आशा धरतात त्यांच्याबरोबर तो आनंिदत

होतो.
12 हे यरूशलेमे, परमेश्वराची स्तुती कर;
हे िसयोने तू आपल्या देवाची स्तुती कर.
13 कारण त्याने तुझ्या वेशीचें अडसर बळकट केले आहेत;
त्याने तुझ्यामध्ये तुझी लेकरे आशीवार्िदत केली आहेत.
14 तो तुझ्या सीमांच्या आत भरभराट आणतो;
तो तुला उत्कृष्ट गव्हाने तृप्त करतो.
15 तो आपली आज्ञा पृथ्वीवर पाठवतो;
त्याचा शब्द फार वेगाने धावतो.
16 तो लोकरीसारखे बफर् पसरतो;
तो राखेसारखे दवाचे कण िवखरतो.
17 तो आपल्या गारांचा बफार्च्या चुर्यापर्माणे वषार्व करतो;
त्याने पाठवलेल्या गारठ ापुढे कोण िटकेल?
18 तो आपली आज्ञा पाठवनू त्यांना िवतळिवतो;
तो आपला वारा वाहिवतो व पाणी वाहू लागते.
19 त्याने याकोबाला आपले वचन,
इसर्ाएलाला आपले िनयम व िनणर्य सांिगतले.
20 त्याने हे दुसर्या कोणत्याही राष्ट्रासाठी केले नाही;
आिण त्यांनी त्याचे िनणर्य जाणले नाहीत.
परमेश्वराची स्तुती करा.

148
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1 परमेश्वराची स्तुती करा.
आकाशातनू परमेश्वराची स्तुती करा;
उंचामध्ये त्याची स्तुती करा.
2 त्याच्या सवर् देवदतूांनो त्याची स्तुती करा;
त्याच्या सवर् सैिनकांनो, त्याची स्तुती करा.
3 सयूर् व चंदर्हो त्याची स्तुती करा;
तुम्ही सवर् चमकणार्या तार्यांनो, त्याची स्तुती करा.
4 आकाशावरील आकाशांनो
आिण आकाशावरील जलांनो त्याची स्तुती करा.
5 ती परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करोत.
कारण त्याने आज्ञा केली आिण त्यांची िनिमर्ती झाली.
6 त्याने ती सवर्काळासाठी व कायम स्थापली;
त्याने िनयम ठरवनू िदला तो कधीही बदलणार नाही.
7 पृथ्वीवरून परमेश्वराची स्तुती करा.
तुम्ही समुदर्ातील पर्ाण्यांनो आिण सवर् महासागरांनो,
8 अग्नी *आिण गारा, बफर् आिण धुके,
त्याचे वचन पणूर् करणारे सवर् वादळी वारा,
9 पवर्त आिण सवर् टेकड ा,
फळझाडे व सवर् गंधसरू,
10 जंगली आिण पाळीव पर्ाणी,
सरपटणारे पर्ाणी आिण उडणारे पक्षी,
11 पृथ्वीवरचे राजे आिण सवर् राष्ट्रे,
अिधपती आिण पृथ्वीतले सवर् न्यायाधीश,
12 तरुण पुरुष आिण तरुण िसर्या, वृद्ध आिण मुले दोन्ही,
13 ही सवर् परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करोत,
कारण केवळ त्याचेच नाव उंचावलेले आहे;
आिण त्याचे ऐश्वयर् पृथ्वीच्या व आकाशाच्या वर पसरिवले आहे.
14 त्याने आपल्या लोकांचे िशंग उंचािवले आहे;
* 148:8
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कारण तो आपल्या सवर् िवश्वास ठेवणार्यांना,
त्याच्याजवळ असलेल्या इसर्ाएलाच्या लोकांस स्तुतीपातर्

आहे.
परमेश्वराची स्तुती करा.

149

1 परमेश्वराची स्तुती करा.
परमेश्वरास नवे गीत गा;
िवश्वासणार्याच्या मंडळीत त्याचे गीत गा.
2 इसर्ाएल आपल्या िनमार्णकत्यार्च्या ठायी आनंदोत्सव करो.
िसयोनेचे लोक आपल्या राजाच्या ठायी आनंद करोत.
3 ते त्याच्या नावाची स्तुती नाचनू करोत;
ते त्याच्या स्तुतीचे गीत डफाने आिण वीणेने करो.
4 कारण परमेश्वर आपल्या लोकात आनंद घेत आहे;
तो दीनांना तारणाने गौरिवतो.
5 भक्त िवजयाने हषर्भिरत होवोत;
ते आपल्या अंथरुणावरुन िवजयासाठी गाणे गावो.
6 देवाची स्तुती त्यांच्या मुखात असो,
आिण दुधारी तलवार त्यांच्या हातात असो.
7 यासाठी की त्यांनी राष्ट्रावर सडू उगवावा
आिण लोकांस िशक्षा करावी.
8 ते त्यांच्या राजांना साखळंदडाने
आिण त्यांच्या सरदारांना लोखंडी बेड ांनी बांधतील.
9 ते िलहनू ठेवलेला जो न्याय आहे तो अंमलात आणतील.
हा त्याच्या सवर् िवश्वास ठेवणार्यांसाठी आदर आहे.
परमेश्वराची स्तुती करा.

150
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1 परमेश्वराची स्तुती करा.
देवाची त्याच्या पिवतर्स्थानात स्तुती करा.
त्याच्या सामथ्यार्च्या स्वगार्त स्तुती करा.
2 त्याच्या सामथ्यर्शाली कृत्यांसाठी त्याची स्तुती करा;
त्याच्या महान उत्कृष्टतेसाठी त्याची स्तुती करा.
3 िशंग वाजवनू त्याची स्तुती करा;
सतार आिण वीणा वाजवनू त्याची स्तुती करा.
4 डफ वाजवनू आिण नाचनू त्याची स्तुती करा;
तंतुवाद्याने आिण वायुवाद्याने त्याची स्तुती करा.
5 जोराने झांज वाजवनू त्याची स्तुती करा;
उंच आवाजाने झांज वाजवनू त्याचे स्तुती करा.
6 पर्त्येक श्वास घेणारा परमेश्वराची स्तुती करो.
परमेश्वराची स्तुती करा.
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