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ଗୀତସଂହିତା
େଲଖକ
ଗୀତସଂହିତା, େହଉଛି ଗୀତ ଓ କାବ୍ୟର ଏକତ୍ର ୀକରଣ, ଏହା

ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକ ପୁ କ ଅେଟ ଯାହା ଭି ଭି େଲଖକ
ାରା ରଚିତ; ଦାଉଦ 73 ଟି ରଚନା କରିଛି ,ଆସଫ 12 ଟି ଗୀତର

ରଚନା କରିଛି , େକାରହର ସ ାନମାେନ 9 ଟି ଗୀତ, ଶେଲାମନ
3 ଟି ଗୀତ, ଏଥନ୍ ଏବଂ େମାଶା ଦୁଇ ଜଣ େଗାଟିଏ ଗୀତ ରଚନା
କରିଛି (ଗୀତ. 90)। ଏବଂ 51 ଟି ଗୀତର ରଚକ ଅଜ୍ଞାତ।
ଶେଲାମନ ଏବଂ େମାଶା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମ େଲଖକଗଣ
େହଉଛି ଯାଜକ କି ା େଲବୀୟ େଯଉଁମାେନ ଦାଉଦ ରାଜ
ସମୟେରପବିତ୍ର ାନ ଉପାସନାେର ସଂଗୀତ ବଜାଇବା ଦାୟି େର
ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1440-430 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଇତିହାସେର େମାଶା ସମୟେର, ଦାଉଦ ସମୟଠାରୁ ଆସଫ

ଏବଂ ଶେଲାମନ ାରା ଏଜି୍ର ୟମାନ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟି ଗତ
ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, େଯଉଁମାେନ ବାବିଲର ବ ୀ
ଅବ ା ପେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ, ଏହି ପୁ କେର ପ୍ର ାୟ 1000 ବଷର୍ ର
ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅଛି।

ପ୍ର ାପକ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ ଏକ ାରକ ଭାେବ ଯାହା ପରେମ ର

େସମାନ ନିମେ ଏବଂ ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଇତିହାସେର
କରିଛି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଗୀତସଂହିତା ପରେମ ର ଏବଂ ସୃି , ଯୁ , ଉପାସନା, ବୁ ି ,

ପାପ ଏବଂ ମ , ବିଚାର, ନ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ର ଆସି ବା ପରି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବ ର୍ ନା କେର। ଏହାର ଅେନକ ପୃ ାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟେର
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ଗୀତସଂହିତାଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପାଠକମାନ ୁ ପରେମ ର କିଏ ଏବଂ
େସ କʼଣ କରିଅଛି ତାହା ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଉ ାହିତ କେର।
ଗୀତସଂହିତା ଆ ମାନ ପରେମ ର ମହାନତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା
କେର, ଅସୁବିଧାେର ତାହା ବି ତାକୁ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନ
କରାଏ ଏବଂ ତାହା ବାକ୍ୟର ସ ୂ ର୍ େକ ତାକୁ ରଣ କରାଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ପ୍ର ଶଂସା

ରୂ ପେରଖା
1. ଖ୍ର ୀ ର ଗୀତ — 1:1-41:13
2. ବା ାର ଗୀତ — 42:1-72:20
3. ଇସ୍ର ାଏଲର ଗୀତ — 73:1-89:52
4. ପରେମ ର ରାଜ ର ଗୀତ — 90:1-106:48
5. ପ୍ର ଶଂସାର ଗୀତ — 107:1-150:6

ପ୍ର ଥମ ଖ

1
୧:୧-୪୧:୧୩
ସଫଳତାର ପଥ

1 େଯଉଁ ଜନ ଦୁ ମାନ ମ ଣାେର ଚାେଲ ନାହିଁ,
ଅବା ପାପୀମାନ ମାଗର୍ େର ଠିଆ ହୁ ଏ ନାହିଁ,
କିଅବା ନି କମାନ ସଭାେର ବେସ ନାହିଁ,
2ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାେର ଯାହାର ଆେମାଦ ଥାଏ
ଓ େଯ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ର ବ୍ୟବ ା ଧ୍ୟାନ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
3 େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳେସ୍ର ାତ ନିକଟେର େରାପିତ,
େଯ ସମୟେର ଫଳ ଉ କେର, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ
ମଳିନ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ େସ େହବ;
ପୁଣି, େସ ଯାହା କେର, ତାହା ସଫଳ େହବ।
4 ଦୁ ମାେନ େସପ୍ର କାର ନୁହି ;
ମାତ୍ର ବାୟୁ ାରା ଚାଳିତ ତୁ ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଟି ।
5ଏେହତୁ ଦୁ ମାେନ ବିଚାର ାନେର, ଅବା
ପାପୀମାେନ ଧାମ କମାନ ମ ଳୀେର ଠିଆ େହେବ ନାହିଁ।
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6କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କମାନ ପଥ ଜାଣି ; ମାତ୍ର
ଦୁ ମାନ ପଥ ବିନ େହବ।

2
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ରାଜା

1 େଗା ୀୟମାେନ କାହିଁକି କଳହ କରି ;
ଜନବୃ କାହିଁକି ବୃଥାେର ଷଡ଼ଯ କରି ?
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ଓ ତାହା ଅଭିଷି ବ୍ୟି
ବିରୁ େର ଭୂ ପତିଗଣ ଠିଆ ହୁ ଅି
ଓ ଶାସନକ ର୍ୃ ଗଣ ଏକତ୍ର ମ ଣା କରି ,
3 “ଆସ, ଆେ ମାେନ େସମାନ ବ ନ ଛି ାଇ ପକାଉ
ଓ ଆ ମାନ ନିକଟରୁ େସମାନ ର ୁ ଦୂର କରିେଦଉ।”
4 େଯ ଗର୍ େର ଉପବି , େସ ହସି େବ;
ପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ପରିହାସ କରିେବ।
5ତହଁୁ େସ ଆପଣା େକାପେର େସମାନ ୁ କଥା କହିେବ
ଓ ଆପଣା ମହାେକାପେର େସମାନ ୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିେବ;
6 “ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ରାଜା ୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ
ସି େୟାନେର ାପନ କରିଅଛି।”
7 ମୁଁ େସହି ବିଧାନ ପ୍ର ଚାର କରିବି;
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ର ପୁତ୍ର ;
ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଲୁ।
8ଆ ନିକଟେର ମାଗ, େତେବ ଆେ ତୁ ର
ଉ ରାଧିକାର ନିମେ େଗା ୀୟମାନ ୁ ଓ ତୁ ର ଅଧିକାର
ନିମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ଭାଗସବୁ ତୁ କୁ େଦବା।
9ତୁ େ େଲୗହ ଦ େର େସମାନ ୁ ଭାି ବ;
ତୁ େ କୁ କାରର ପାତ୍ର ପରି େସମାନ ୁ ଚୂ ର୍ କରିବ।”
10ଏହି କାରଣରୁ , େହ ରାଜାଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଜ୍ଞାନବାନ
ହୁ ଅ, େହ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ,ତୁ େ ମାେନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣକର।
11ଭୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବାକରଓକି ତ େହାଇଉ ାସକର।
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12 ପୁତ୍ର ୁ ଚୁ ନ କର, େନାହିେଲ େସ କ େହେବ ଓ ତୁ େ ମାେନ
ପଥେର ବିନ େହବ,

କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହବ।
େଯଉଁମାେନ ତାହା ର ଶରଣ ନିଅି , େସସମେ ଧନ୍ୟ।

3
ପ୍ର ଭାତକାଳୀନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ନିକଟରୁ ପଳାୟନକାଳୀନ
ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ବିପକ୍ଷମାେନ କିପରି ବଢ଼ିଅଛି ।
େମାʼ ବିରୁ େର ଉି ତ େଲାକ ଅେନକ।
2ଅେନେକ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ବିଷୟେର କହି , ପରେମ ର
ନିକଟେର ତାହା ପାଇଁ ପରିତ୍ର ାଣ* ନାହିଁ।

[େସଲା]
3ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାʼ ଚତୁ ଗେର ଢାଲ ରୂ ପ;
େମାହର େଗୗରବ ଓ େମାʼ ମ କ ଉଠାଇବା କ ର୍ ା ଅଟ।
4 ମୁଁ ଆପଣା ରବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାେକ,
ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପବର୍ ତରୁ େମାେତ ଉ ର ଦିଅି ।

[େସଲା]
5 ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ର ାଗତ େହଲି; ମୁଁ ଜାଗ୍ର ତ େହଲି;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରି ।
6 ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ତିକୂଳେର ପରିେବି ତ
ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ େଲାକ ୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ।
7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଉଠ; େହ େମାହର ପରେମ ର, େମାେତ

ପରିତ୍ର ାଣ କର।
କାରଣତୁ େ େମାହରଶତସମ କଳହାଡ଼େରଆଘାତକରିଅଛ;
ତୁ େ ଦୁ ମାନ ଦ ଭାି ପକାଇଅଛ।
8ପରିତ୍ର ାଣ† ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅଧିକାର;

* 3:2 ପରିତ୍ର ାଣ କି ା ସାହାଯ୍ୟ † 3:8 ପରିତ୍ର ାଣ କି ା ବିଜୟ
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ତୁ େଲାକମାନ ଉପେର ତୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ବ ର୍ୁ ।
[େସଲା]

4
ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ସ ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ତାରଯୁ ଯ େର ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ େମାହର ଧମର୍ ରୂ ପ ପରେମ ର, ମୁଁ ଡାକିେଲ େମାେତ ଉ ର
ଦିଅ;

ସ ଟେର ଥିବା ସମୟେର ତୁ େ େମାେତ ପ୍ର ଶ ାନ େଦଇଅଛ;
େମାେତ ଦୟା କର ଓ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣ।
2 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ, େକେତ କାଳ େମାହର େଗୗରବ

ଅପମାନେର ପରିଣତ େହବ?
େକେତ କାଳ ତୁ େ ମାେନ ଅସାରତାକୁ େ ହ କରିବ ଓ ମିଥ୍ୟାର

ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ?
[େସଲା]

3 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ ଭ େଲାକକୁ ପୃଥକ କରି
ରଖିଅଛି , ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ;

ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକିେଲ, େସ ଶୁଣିେବ।
4ଭୀତ ହୁ ଅ ଓ ପାପ କର ନାହିଁ;
ତୁ େ ମାେନ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ମେନ ମେନ କଥା କହି ନୀରବ ହୁ ଅ।

[େସଲା]
5ଧମର୍ ବଳି ଉ ଗର୍ କର
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କର।
6ଅେନେକ କହି , “କିଏ ଆ ମାନ ୁ ମ ଳ େଦଖାଇବ?”
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ର କାଶ

କର।
7ତୁ େ େମାʼ ଅ ଃକରଣେର ଆନ େଦଇଅଛ,
ତାହା େସମାନ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବୃି କାଳର ଆନ ଅେପକ୍ଷା

ଅଧିକ।
8 ମୁଁ ଶାି େର ଶୟନ କରିବି ଓ ନିଦ୍ର ା ଯିବି; କାରଣ
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େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େକବଳ ତୁ େ େମାେତ ନିରାପଦେର ବାସ
କରାଉଅଛ।

5
ନିରାପ ା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ବଂଶୀ ଯ େର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ଦିଅ,
େମାହର କାକୂି ବିେବଚନା କର।
2 େହ େମାହର ରାଜନ୍ , େହ େମାହର ପରେମ ର, େମାହର

ଆ ର୍ ରବେର ମେନାେଯାଗ କର,
କାରଣ ତୁ ନିକଟେର ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ପ୍ର ାତଃକାଳେର େମାହର ରବ ଶୁଣିବ;
ମୁଁ ପ୍ର ାତଃକାଳେରତୁ ନିକଟେରଆପଣାପ୍ର ାଥର୍ ନା*ସଜାଇବିଓଜଗି

ରହିବି।
4କାରଣ ତୁ େ ଦୁ ତାେର ସ ୁ ପରେମ ର ନୁହଁ;
ମ ତୁ ସେ ପ୍ର ବାସ କରିବ ନାହିଁ।
5ଅହ ାରୀ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ସମ ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ୁ ଘୃଣା କରୁ ଅଛ।
6ତୁ େ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ପ୍ର ବ କ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରି ।
7 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାର ବାହୁ ଲ୍ୟେର, ତୁ ଗୃହକୁ

ଆସି ବି;
ମୁଁ ତୁ ଭୟେର ତୁ ପବିତ୍ର ମ ି ର ଆେଡ଼ ପ୍ର ଣାମ କରିବି।
8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ଶତଗଣ ସକାଶୁ ତୁ େ
ଆପଣା ଧମର୍ ଗୁଣେର େମାେତ ପଥ କଢ଼ାଇ ନିଅ;
େମାʼ ସ ୁଖେର ତୁ ର ପଥ ସରଳ କର।
9କାରଣ େସମାନ ମୁଖେର କିଛି ବି ତା ନାହିଁ;
େସମାନ ଅ ଃକରଣ ଦୁ ତାମୟ;
େସମାନ ଗଳାର ନଳୀ ଅନାବୃତ କବର ରୂ ପ;
* 5:3 ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି ା ବଳିଦାନ
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େସମାେନ ଜି ାେର ଚାଟୁ ବାଦ କରି ।
10 େହ ପରେମ ର, େସମାନ ୁ େଦାଷୀ କର;
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ମ ଣା ାରା ପତିତ େହଉ ୁ;
େସମାନ ଅପରାଧର ବାହୁ ଲ୍ୟେର େସମାନ ୁ ତଡ଼ି ଦିଅ;
କାରଣ େସମାେନ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ବିେଦ୍ର ାହ କରିଅଛି ।
11ମାତ୍ର ତୁ ର ଶରଣାଗତ େଲାକ ସମେ ଆନ କର ୁ;
େସମାେନ ଆନ ସକାଶୁ ସବର୍ ଦା ଜୟ ନି କର ;ୁ କାରଣ ତୁ େ

େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଅଛ;
ଆହୁ ରି, େଯଉଁମାେନ ତୁ ନାମକୁ େପ୍ର ମ କରି , େସମାେନ

ତୁ ଠାେର ଉ ସି ତ େହଉ ।ୁ
12 େଯଣୁ ତୁ େ ଧାମ କକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବ; େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ତୁ େ ତାହାକୁ ଢାଲ ପରି ଅନୁଗ୍ର ହେର େବ ନ କରିବ।

6
ସ ଟ ସମୟେର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ , ତାରଯୁ ଯ େର ଶିମିନୀତ୍ ରେର
ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େକ୍ର ାଧେର େମାେତ ଅନୁେଯାଗ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ ପ୍ର ଚ ବିରି େର େମାେତ ଶାସନ କର ନାହିଁ।
2 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ ମୁଁ ଶୁ େହାଇ

ଯାଇଅଛି;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ସୁ କର; କାରଣ େମାʼ ର ଅି ସବୁ

ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛି।
3 େମାହର ପ୍ର ାଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛି;
ପୁଣି, ତୁ େ , େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆଉ େକେତ କାଳ?
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଫର, େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ାର କର;
ଆପଣା େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ସକାଶୁ େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ କର।
5କାରଣ ମରଣାବ ାେର ତୁ ବିଷୟକ େକୗଣସି ରଣ ନ ଥାଏ;
ପାତାଳେର କିଏ ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ?
6 ମୁଁ ଆପଣା କାତେରାି େର ା େହାଇଅଛି;
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ପ୍ର ତି ରାତି୍ର ମୁଁ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଭସାଏ,
ମୁଁ େଲାତକେର ଆପଣା ବିଛଣା ତି ାଏ।
7 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ େମାର ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯାଏ;
େମାହର ସକଳ ବିପକ୍ଷ ସକାଶୁ ତାହା ଜୀ ର୍ େହାଇଯାଏ।
8 େହ ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମେ , େମାହର ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁ ଅ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ େରାଦନର ରବ ଶୁଣିଅଛି ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ନିେବଦନ ଶୁଣିଅଛି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଗ୍ର ହଣ କରିେବ।
10 େମାହର ଶତ ସମେ ଲି ତ ଓ ଅତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ େହେବ;
େସମାେନ େଫରିଯିେବ, େସମାେନ ହଠାତ୍ ଲି ତ େହେବ।

7
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଶିଗାେୟାନ, ଏହି ଗୀତ େସ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ କୂଶର କଥା
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିଥିେଲ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା େମାʼ ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଶରଣ

େନଉଅଛି;
େମାʼ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ସମ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର ଓ

ଉ ାର କର,
2 େନାହିେଲ େସ ସି ଂହ ପରି େମାର ପ୍ର ାଣ ବିଦୀ ର୍ କରି
ଖ ଖ କରିବ, ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିବ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା େମାହର ପରେମ ର, ଯଦି ମୁଁ
ଏହା କରିଥାଏ, ଯଦି େମାʼ ହ େର ଅଧମର୍ ଥାଏ;
4ଯଦି ମୁଁ ଆପଣା ସେ ମିଳନେର ଥିବା େଲାକର ମ କରିଥାଏ;
(ମାତ୍ର େଯ ଅକାରଣେର େମାହର ବିପକ୍ଷ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଉ ାର

କରିଅଛି);
5 େତେବ ଶତ େମାହର ପ୍ର ାଣ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ତାହାକୁ ଧରୁ ;
ଆହୁ ରି, େସ େମାʼ ଜୀବନକୁ ଭୂ ମିେର ଦଳି ପକାଉ,
ପୁଣି, େମାʼ େଗୗରବକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରୁ ।

[େସଲା]
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6 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଉଠ,
େମାʼ ବିପକ୍ଷଗଣର େକାପ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣାକୁ ଉଠାଅ
ଓ େମାʼ ପକ୍ଷେର ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ; ତୁ େ ନ୍ୟାୟବିଚାର କର।
7 େଗା ୀୟମାନ ମ ଳୀ ତୁ ୁ େବ ନ କର ୁ;
ଆଉ, ତୁ େ େସମାନ ଉପେର ଊ ର୍ କୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଗମନ କର।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗା ୀୟମାନ ପ୍ର ତି ବିଚାର ସାଧନ କରି ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ଧମର୍ ଓ େମାହର ଆ ରିକ

ସରଳତାନୁସାେର େମାହର ବିଚାର କର।
9 ଆହା, ଦୁ ମାନ ର ଦୁ ତାର େଶଷ େହଉ, ମାତ୍ର ତୁ େ

ଧାମ କମାନ ୁ ସଂ ାପନ କର;
କାରଣ ଧମର୍ ମୟ ପରେମ ର ଅ ଃକରଣ ଓ ମମର୍ ର ପରୀକ୍ଷା

କରି ।
10ପରେମ ର ଠାେର େମାହର ଢାଲ ଅଛି,
େସ ସରଳମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରି ।
11ପରେମ ର ଧମର୍ ମୟ ବିଚାରକ ର୍ ା, ହଁ,
େସ ପ୍ର ତିଦିନ ଦୁ ପାଇଁ େକ୍ର ାଧକାରୀ ପରେମ ର।
12ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ େଫରିବ, େତେବ
େସ ଆପଣା ଖ ଶାଣିତ କରିେବ;
େସ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଁଇ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ।
13 େସ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ ମୃତୁ ୍ୟର ଅ ଶ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ;
େସ ଆପଣା ତୀରସବୁ ଅି ର ତୀର କରିଅଛି ।
14 େଦଖ, େସ ଅଧମର୍ ରୂ ପ ପ୍ର ସବେବଦନାେର ଆକ୍ର ା େହଉଅଛି;
ହଁ, େସ ଅନି ଗଭର୍ େର ଧାରଣ କରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ର ସବ କଲା।
15 େସ କୂପ େଖାଳି ଗଭୀର କରିଅଛି, ପୁଣି,
େସ ଆପଣା େଚାରାଗ ର୍ େର ପଡ଼ିଅଛି।
16ତାହାର ଉପଦ୍ର ବ ତାହାର ନିଜ ମ କେର ବ ବ
ଓ ତାହାର େଦୗରା ୍ୟ ତାହାର ନିଜ ମୁ େର ପଡ଼ିବ।
17 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧାମ କତାନୁସାେର ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ

କରିବି
ଓ ସେବର୍ ାପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
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8
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମା, ମନୁଷ୍ୟର ମଯର୍ ୍ୟାଦା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଗି ୀତ୍ ରେର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ର ପ୍ର େଭା, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର
ତୁ ର ନାମ କିପରି ମହିମାନି୍ଵ ତ!

ତୁ େ ଆକାଶମ ଳ ଉପେର ଆପଣା େଗୗରବ ାପନ କରିଅଛ।
2ତୁ େ ଶତ ଓ ପ୍ର ତିହିଂସକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ସକାଶୁ
ଶିଶୁ ଓ ଦୁ େପାଷ୍ୟମାନ ମୁଖରୁ ପରାକ୍ର ମ ପ୍ର ତିପ କରିଅଛ।
3 ମୁଁ ତୁ ଅ ୁ ଳିକୃତ ତୁ ଆକାଶମ ଳ, ତୁ ର ନିରୂ ପିତ
ଚ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣକୁ ବିେବଚନା କେଲ (କେହ,)
4 ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, ତୁ େ ତାହା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ

େହଉଅଛ?
ଓ ମାନବଜାତି* କିଏ େଯ, ତୁ େ େସମାନ ର ତ ାବଧାନ

କରୁ ଅଛ?
5 ପୁଣି, ତୁ େ ତାହାକୁ ଦୂତଗଣ † ଅେପକ୍ଷା ଅ ମାତ୍ର ନୂ୍ୟନ

କରିଅଛ,
ଆଉ େଗୗରବ ଓ ସ ମରୂ ପ ମୁକୁଟେର ତାହାକୁ ଭୂ ଷିତ କରୁ ଅଛ।
6 ତୁ େ ଆପଣା ହ କୃତ ସକଳ କମର୍ ଉପେର ତାହାକୁ କ ର୍ୃ

େଦଇଅଛ;
ତୁ େ ତାହାର ପଦ ତେଳ ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ରଖିଅଛ;
7 େଗାେମଷାଦିସକଳ, ହଁ, ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ;
8ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମ ୍ୟଗଣ,
ସମୁଦ୍ର ପଥଗାମୀ ସକଳ ହିଁ ରଖିଅଛ।
9 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପ୍ର େଭା,
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ତୁ ର ନାମ କିପରି ମହିମାନି୍ଵ ତ।

* 8:4 ମାନବଜାତି ଏବ୍ର ୀେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର † 8:5 ଦୂତଗଣ କି ା ପରେମ ର
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9
ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ବ ର୍ ନା କରିବି

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ , ମୂତ୍ -ଲ ନ୍ ରେର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି;
ମୁଁ ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ବ ର୍ ନା କରିବି।
2 ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଆନ ଓ ଉ ାସ କରିବି;
େହ ସେବର୍ ାପରି , ମୁଁ ତୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
3 େମାହର ଶତମାେନ େଫରିଯିବା େବେଳ
ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ଝୁ ି ପଡ଼ି ବିନ ହୁ ଅି ।
4କାରଣ ତୁ େ େମାହର ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ନି କରିଅଛ;
ତୁ େ ସି ଂହାସନେର ବସି ଧମର୍ ବିଚାର କରିଅଛ।
5ତୁ େ େଗା ୀୟମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ କରିଅଛ, ତୁ େ
ତୁ ଦୁ ମାନ ୁ ସଂହାର କରିଅଛ,
ତୁ େ ଅନ କାଳ ନିମେ େସମାନ ନାମ ଲିଭାଇ େଦଇଅଛ।
6ଶତମାେନ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଅଛି ,
େସମାେନ ସଦାକାଳ ଉି େହାଇଅଛି ;
ତୁ େ ନଗରମାନ ୁ ଉ ାଟନ କରିଅଛ, େସମାନ ର ରଣ ସୁ ା

ଲୁ େହାଇଅଛି।
7ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନ କାଳ ରାଜା ରୂ େପ ଉପବି ;
େସ ବିଚାରାେଥର୍ ଆପଣା ସି ଂହାସନ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ।
8 ପୁଣି, େସ ଧମର୍ େର ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିେବ,
େସ ନ୍ୟାୟେର େଗା ୀୟମାନ ର ବିଚାର ସାଧନ କରିେବ।
9ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର ମାନ ନିମେ ଉ ଦୁଗର୍ େହେବ।
ସ ଟ ସମୟେର ଉ ଦୁଗର୍ େହେବ;
10 େଯଉଁମାେନ ତୁ ନାମ ଜାଣି , େସମାେନ ତୁ ଠାେର ବି ାସ

କରିେବ;
କାରଣ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାନ ୁ

ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହଁ।
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11ସି େୟାନ ନିବାସୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର;
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ର କି୍ର ୟାସବୁ ପ୍ର ଚାର କର।
12କାରଣେଯର ପାତରଅନୁସ ାନକରି , େସ େସମାନ ୁ ରଣ

କରି ;
େସ ଦୁଃଖୀମାନ ର କ୍ର ନ ଭୁ ଲି ନାହିଁ।
13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େହ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାରରୁ େମାହର ଉଠାଇବା କ ର୍ ା,
େମାʼପ୍ର ତି ଦୟା କର; ମୁଁ ଘୃଣାକାରୀମାନ ଠାରୁ େଯଉଁ େ ଶ େଭାଗ

କେର, ତହିଁ ପ୍ର ତି ଦୃି କର।
14ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ର ସକଳ ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର କାଶ କରିବି।
ସି େୟାନ କନ୍ୟାର* ନଗର- ାରେର
ମୁଁ ତୁ କୃତ ପରିତ୍ର ାଣେର ଉ ାସ କରିବି।
15 େଗା ୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ େଚାରାଗ ର୍ େର ମ

େହାଇଅଛି ;
େସମାେନ େଗାପନେର େଯଉଁ ଜାଲ ପାତିଥିେଲ, ତହିଁେର

େସମାନ ନିଜ ପାଦ ଧରା ଯାଇଅଛି।
16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଅଛି , େସ ବିଚାର ସାଧନ

କରିଅଛି ;
ଦୁ ନିଜ ହ ର କମର୍ ପାଶେର ବ େହାଇଅଛି। [ହିଗାେୟାନ୍ ,

େସଲା]
17 ଦୁ ମାେନ ଓ େଯଉଁ େଗା ୀୟମାେନ ପରେମ ର ୁ ପାେସାରି ,
େସମାେନ ସମେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିେବ।
18କାରଣ ଦୀନହୀନ ସବର୍ ଦା ବି ୃତ େନାହିବ, ଅବା
ଦରିଦ୍ର ର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ସବର୍ ଦା ବିନ େନାହିବ।
19 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଉଠ; ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ର ବଳ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;
େଗା ୀୟମାେନ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ବିଚାରିତ େହଉ ।ୁ
20 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସମାନ ୁ ଭୟଗ୍ର କର;
େଗା ୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର େବାଲି ଜାଣ ।ୁ

[େସଲା]
* 9:14 ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ଅଥର୍ ାତ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ େଲାକମାନ
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ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ କାହିଁକି ଦୂରେର ଠିଆ େହଉଅଛ?
ସ ଟ ସମୟେର ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଉଅଛ?
2 ଦୁ ର ଗବର୍ େର ଦରିଦ୍ର ତ ଭାବେର ତାଡ଼ିତ ହୁ ଏ;
େସମାେନ, ଆପଣାମାନ କି ତ େକୗଶଳେର ଧରା ପଡ଼ ।ୁ
3କାରଣ ଦୁ ଆପଣା ମେନାବା ା ବିଷୟେର ଦପର୍ କେର;
ଆଉ, େଲାଭୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତ୍ୟାଗ କେର, ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ଅବଜ୍ଞା

କେର।
4 େସ ତାହା ଅନୁସ ାନ କରିେବ ନାହିଁ େବାଲି ଦୁ ଆପଣା ମୁଖର

ଅହ ାରେର କେହ,
ପରେମ ର ନାହାି , ଏହା ତାହାର ସକଳ ଚି ାର ସାର।
5ତାହାର ସମ ଗତି ସବର୍ ଦା ଦୃଢ଼;
ମାତ୍ର ତୁ ର ଶାସନ ତାହାର ଦୃି ରୁ ଅତି ଊ ର୍ ବ ର୍ ୀ,
େସ ଆପଣାର ସମ ବିପକ୍ଷ ପ୍ର ତି ଫୁ ାର କେର।
6 େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ କେହ, “େମାʼ ପ୍ର ତି କିଛି ବିପଦ ଘଟିବ

ନାହିଁ;
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ର େନାହିବି।”
7ତାହାର ମୁଖ ଅଭିଶାପ, ଛଳନା ଓ ଉପଦ୍ର ବେର ପରିପୂ ର୍ ;
ତାହାର ଜି ା ତେଳ ଅନି ଓ ଅଧମର୍ ଥାଏ।
8 େସ ଗ୍ର ାମର ଗୁ ାନେର ବେସ;
େସ ଆବୃତ ାନେର ନିେ ର୍ ାଷକୁ ହତ୍ୟା କେର;
ଅସହାୟ େଲାକର ପ୍ର ତିକୂଳେର ତାହାର ଚକୁ୍ଷ େଗାପନେର ଥାଏ।
9 େଯପରି ସି ଂହ ଆପଣା ଗ ରେର, େସପରି େସ ଆବୃତ ାନେର

ଛକି ବେସ,
େସ ଦରିଦ୍ର କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛକି ବେସ;
େସ ଶିକାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଦରିଦ୍ର କୁ ଧରି ଆପଣା ଜାଲେର ଟାେଣ।
10 େସ ଛକି ବେସ, େସ ନଇଁ ପେଡ଼,
ତହଁୁ ଅସହାୟ େଲାେକ ତାହାର ବଳି ମାନ ାରା ପତିତ ହୁ ଅି ।
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11 େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ କେହ, “ପରେମ ର ପାେସାରି
ଯାଇଅଛି ;

େସ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାି ; େସ େକେବ ତାହା େଦଖିେବ ନାହିଁ।”
12 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଉଠ; େହ ପରେମ ର, ଆପଣା ହ ଉଠାଅ;
ଦୁଃଖୀମାନ ୁ ପାେସାର ନାହିଁ।
13 ଦୁ େଲାକ କାହିଁକି ପରେମ ର ୁ ଅବଜ୍ଞା କେର
ଓ “ତୁ େ ଅନୁସ ାନ କରିବ ନାହିଁ” େବାଲି େସ ଆପଣା ମେନ

ମେନ କେହ?
14 ତୁ େ ତାହା େଦଖିଅଛ; କାରଣ ତୁ େ ହ େକ୍ଷପ କରିବା ପାଇଁ

ଉପଦ୍ର ବ ଓ େ ଷ ପ୍ର ତି ଦୃି କରୁ ଅଛ;
ଅସହାୟ େଲାକ ଆପଣାକୁ ତୁ ଠାେର ସମପର୍ ଣ କେର;
ତୁ େ ପିତୃ ହୀନର ସହାୟ େହାଇଅଛ।
15ତୁ େ ଦୁ ର ବାହୁ ଭାି ଦିଅ;
ଆଉ, ତୁ େ ମ େଲାକର େକୗଣସି ଦୁ ତା ନ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ

ତାହା ଅନୁସ ାନ କର।
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନ କାଳ ରାଜା ଅଟି ;
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତାହା େଦଶରୁ ଲୁ େହାଇଅଛି ।
17 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ନମ୍ର େଲାକମାନ ର ବା ା ଶୁଣିଅଛ;
ତୁ େ େସମାନ ର ଅ ଃକରଣ ପ୍ର ୁତ କରିବ, ତୁ େ ଶୁଣିବା ପାଇଁ

ଆପଣା କ ର୍ େଡରିବ;
18 ପିତୃ ହୀନ ଓ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର େଲାକ ର ବିଚାର କରିବ,
ତହିଁେର ମୃ ି କାଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଭୟ ର େହାଇ ପାରିବ

ନାହିଁ।

11
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଶରଣ ନିଏ;
ତୁ େ ମାେନ କିପରି େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ କହୁ ଅଛ,
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“ପକ୍ଷୀ ପରି ଆପଣା ପବର୍ ତକୁ ଉଡ଼ିଯାଅ?”
2କାରଣ େଦଖ! ଦୁ ମାେନ ସରଳଚି େଲାକକୁ
ଅ କାରେର ବି ି ବା ପାଇଁ ଧନୁ ନୁଆଁି ,
େସମାେନ ଗୁଣେର ତୀରଯୁ କରି ।
3ଯଦି ଭି ି ମୂଳ ଉ ାଟିତ ହୁ ଏ,
େତେବ ଧାମ କ କʼଣ କରି ପାରିବ?
4ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମ ି ରେର ଅଛି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସି ଂହାସନ ଗର୍ େର,
ତାହା ଚକୁ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ କେର, ତାହା ଚକୁ୍ଷର ପତା ମନୁଷ୍ୟ

ସ ାନମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କେର।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କର ପରୀକ୍ଷା କରି ;
ମାତ୍ର ଦୁ ଓ େଦୗରା ୍ୟପି୍ର ୟ େଲାକକୁ େସ ଘୃଣା କରି ।
6 େସ ଦୁ ମାନ ଉପେର ଜାଲ ବଷର୍ ାଇେବ;
ଅି , ଗ କ ଓ ଝାି ପବନ େସମାନ ପାନପାତ୍ର ର ଅଂଶ େହବ।
7କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ ମୟ; େସ ଧାମ କତାକୁ େପ୍ର ମ କରି ;
ସରଳ େଲାକ ତାହା ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କରିବ।

12
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଶମୀନୀତ୍ ରେର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 ସଦାପ୍ର େଭା, ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଧାମ କ େଲାକ େଲାପ
ପାଇଅଛି ;

ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବି େଲାକର ହ୍ର ାସ େହାଇଅଛି।
2 େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ୁ ମିଥ୍ୟା

କହି ।
େସମାେନ ଚାଟୁ ବାଦୀ ଓ ାଧରେର ଓ ି ଧାଚି େର କଥା କହି ।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଚାଟୁ ବାଦୀ
ଓ ାଧରସବୁ ଓ ଦପର୍ ବାଦୀ ଜି ା ଉି କରିେବ;
4 େସମାେନ କହି , “ଆେ ମାେନ ଜି ା ାରା ପ୍ର ବଳ େହବା;
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ଆ ମାନ ଓ ାଧର ଆ ମାନ ନିଜର; ଆ ମାନ ଉପେର
କ ର୍ ା କିଏ?”

5 ଦୁଃଖୀେଲାକ ଲୁଟିତ େହବାରୁ , ଦୀନହୀନ କାତେରାି କରିବାରୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ ଏେବ ଉଠିବା;
େସମାେନ ଯାହା ପ୍ର ତି ଫୁ ାର କରି , ତାହାକୁ ଆେ ନିରାପଦେର

ରଖିବା।”
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟସବୁ ନିମର୍ ଳ ବାକ୍ୟ,
ତାହା ମୃ ି କାର ଉ ାଇେର ପରୀକି୍ଷତ ସାତ ଥର ପରି ୃତ ରୂ ପା

ତୁ ଲ୍ୟ।
7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିବ,
ତୁ େ ବ ର୍ ମାନ େଲାକମାନ ଠାରୁ େସମାନ ୁ ସଦାକାଳ ଉ ାର

କରିବ।
8ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅଧମତା ଉ ୀକୃତ େହବା େବେଳ
ଦୁ ମାେନ ଚତୁ ଗେର ଭ୍ର ମଣ କରି ।

13
ସହାୟତା ପାଇଁ ନିେବଦନ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1େହସଦାପ୍ର େଭା,ତୁ େ େକେତକାଳପଯର୍ ୍ୟ େମାେତପାେସାରିବ?
ତୁ େ େକେତ କାଳ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବ?
2 ମୁଁ ସାରାଦିନ ନିଜ ଅ ଃକରଣେର ଦୁଃଖିତ େହାଇ
େକେତ କାଳ ମେନ ମେନ ପରାମଶର୍ କରିବି?
େକେତ କାଳ େମାʼ ଶତ େମାʼ ଉପେର ଉ ୀକୃତ େହବ?
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ବିେବଚନା କର ଓ େମାେତ

ଉ ର ଦିଅ;
େମାହର ଚକୁ୍ଷ ସେତଜ କର, େନାହିେଲ ମୁଁ ମୃତୁୁ ୍ୟ-ନିଦ୍ର ାେର ନିଦ୍ର ାଗତ

େହବି;
4 େକଜାଣି େମାʼ ଶତ କହିବ, “ମୁଁ ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛି,”
ଆଉ, ମୁଁ ଘୁ ାଗେଲ, େମାହର ବିପକ୍ଷଗଣ ଉ ାସ କରିେବ।
5ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ଦୟାେର ଭରସା ରଖିଅଛି;
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ତୁ କୃତ ପରିତ୍ର ାଣେର େମାର ଅ ଃକରଣ ଉ ାସ କରିବ;
6 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବି,
କାରଣ େସ େମାହର ପ୍ର ଚୁ ର ମ ଳ କରିଅଛି ।

14
ମଣିଷର ଦୁ ତା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 ମୂଢ଼ ମେନ ମେନ କହିଅଛି, “ପରେମ ର ନାହାି ।”
େସମାେନ ଭ୍ର , େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛି ;
ସୁକମର୍ କାରୀ େକହି ନାହିଁ।
2 ବିେବଚକ ଓ ପରେମ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ େକହି
ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗର୍ ରୁ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ।
3େସମାେନ ସମେ ବିପଥେରଯାଇଅଛି ; େସମାେନ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି

େହାଇଅଛି ;
ସୁକମର୍ କାରୀ େକହି ନାହିଁ, ନା, ଜେଣ େହଁ ନାହିଁ।
4ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମ ର କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ?
େସମାେନ େମାʼ େଲାକମାନ ୁ ଆହାର ପରି ଗ୍ର ାସ କରି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନାହିଁ।
5 େସଠାେର େସମାେନ ମହାଭୟଗ୍ର େହାଇଥିେଲ;
କାରଣ ପରେମ ର ଧାମ କ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅଛି ।
6ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖୀର ମ ଣାକୁ ଲ ାର ବିଷୟ କରୁ ଅଛ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ଆଶ୍ର ୟ ଅଟି ।
7ଆହା, ସି େୟାନଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରିତ୍ର ାଣ ଉପି ତ େହଉ!
ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବ ୀ ରୁ େଫରାଇ ଆଣି
େତେବ ଯାକୁବ ଉ ାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆନ ି ତ େହବ।
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15
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବଶ୍ୟକତା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଆବାସେର କିଏ ପ୍ର ବାସ କରି ପାରିବ?
ତୁ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର କିଏ ବାସ କରି ପାରିବ?
2 େଯଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ, ଧମର୍ କମର୍ କେର ଓ ଆପଣା
ଅ ଃକରଣେର ସତ୍ୟ କେହ।
3 େଯ ଆପଣା ଜି ାେର ାନି କେର ନାହିଁ,
ଅବା ଆପଣା ମିତ୍ର ର ଅନି କେର ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ବିରୁ େର ନି ା ପ୍ର କଟ କେର ନାହିଁ।
4ଯାହାର ଦୃି େର ପାମର ତୁ ୀକୃତ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟକାରୀମାନ ୁ ସମାଦର କେର।
େଯ ଶପଥ କରି ଆପଣାର କ୍ଷତି େହେଲ େହଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କେର

ନାହିଁ।
5 େଯ ସୁଧ ପାଇଁ ଟ ା ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ,
କିଅବା ନିେ ର୍ ାଷ ବିରୁ େର ଲା ନିଏ ନାହିଁ।
େଯ ଏହି ସକଳ କମର୍ କେର, େସ େକେବ ଘୁ ା ଯିବ ନାହିଁ।

16
ନିଭର୍ ରଶୀଳ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ମି ାମ୍ (ଗୀତର ।)

1େହପରେମ ର, େମାେତରକ୍ଷା କର;କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଠାେରଶରଣ
ନିଏ।

2 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିଅଛି, “ତୁ େ େମାହରପ୍ର ଭୁ ,ତୁ ବିନା େମାହର
େକୗଣସି ମ ଳ ନାହିଁ।”

3 ପୃଥିବୀେର େଯଉଁ ପବିତ୍ର େଲାକମାେନ ଅଛି , େସମାେନ
ଆଦରଣୀୟ, େସମାନ ଠାେର େମାହର ପରମ ସେ ାଷ।
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4 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରିବ ର୍ େର ଅନ୍ୟ େଦବତାକୁ ଗ୍ର ହଣ
କରି , େସମାନ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ; େସମାନ ଦ ର ର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ମୁଁ ଉ ଗର୍ କରିବି ନାହିଁ,

କିଅବା ମୁଁ େସମାନ େଦବତାଗଣର ନାମ ଆପଣା ଓ ାଧରେର
େନବି ନାହିଁ।

5ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଅଧିକାରର ଓ ପାନପାତ୍ର ର ବା ରୂ ପ; ତୁ େ
େମାହର ବା ି ର କରୁ ଅଛ।

6 େମାʼ ପାଇଁ ମାପିବା ଦଉଡ଼ି ମେନାହର ାନେର ପଡ଼ିଅଛି; ହଁ, ମୁଁ
ଉ ମ ଅଧିକାର ପାଇଅଛି।

7 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, େଯ େମାେତ ପରାମଶର୍
େଦଇଅଛି ; ଆହୁ ରି, ରାତି୍ର କାଳେର େମାହର ଚି େମାେତ
ଉପେଦଶ ଦିଏ।

8 ମୁଁ ସବର୍ ଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଆପଣା ସ ୁଖେର ରଖିଅଛି; େସ େମାହର
ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ େହବି ନାହିଁ।

9 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଅ ଃକରଣ ଆନ ି ତ ଓ େମାହର େଗୗରବ
ଉ ସି ତ ହୁ ଅଇ; େମାʼ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରାପଦେର ବାସ
କରିବ।

10 କାରଣ ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ
ନାହିଁ; କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ
ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।

11 ତୁ େ େମାେତ ଜୀବନର ପଥ େଦଖାଇବ; ତୁ ସ ୁଖେର
ଆନ ର ପୂ ର୍ ତା ଥାଏ; ତୁ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ନିତ୍ୟ
ସୁଖେଭାଗ ଥାଏ।

17
ଜେଣ ନିରୀହ େଲାକର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ନ୍ୟାୟବାଦ ଶୁଣ, େମାʼ କାକୂି େର ମେନାେଯାଗ

କର;
ନି ପଟ ଓ ରୁ ନିଗର୍ ତ େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର କ ର୍ ପାତ କର।
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2 ତୁ ଛାମୁରୁ େମାʼ ବିଚାରର ନି ି ଆସୁ; ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ନ୍ୟାଯ୍ୟ
ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ।

3 ତୁ େ େମାହର ଅ ଃକରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ; ତୁ େ
ରାତି୍ର କାଳେର େମାର ତ ାନୁସ ାନ କରିଅଛ;

ତୁ େ େମାେତ ପରଖ କରି କିଛି ପାଇ ନାହଁ;
େମାହର ମୁଖ ଅପରାଧ ନ କରିବ େବାଲି ମୁଁ ି ର କରିଅଛି।
4 ମନୁଷ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ ବୁଝି ମୁଁ ତୁ ଓ ାଧରର ବାକ୍ୟ ାରା ଦୁ ର୍ ନର

ପଥରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି।
5 େମାହର ପାଦ ତୁ ର ମାଗର୍ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛି, େମାହର ଚରଣ

ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ।
6 ମୁଁ ତୁ ୁ ଡାକିଅଛି, କାରଣ େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାେତ

ଉ ର େଦବ; େମାʼ ପ୍ର ତି କ ର୍ େଡର ଓ େମାʼ ର କଥା ଶୁଣ।
7 ଆେହ ଶରଣାଗତମାନ ୁ େସମାନ ବିରୁ େର ଉି ତ

େଲାକଗଣଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ ହ େର ତ୍ର ାଣକାରକ, ତୁ େ
ଆପଣା ଆ ଯର୍ ୍ୟ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ପ୍ର କାଶ କର।

8 େମାହର ଲୁଟକାରୀ ଦୁ ଗଣଠାରୁ , େମାହର ଚତୁ ଗେର
େବି ତ େମାହର ପ୍ର ାଣନାଶକ ଶତଗଣଠାରୁ ,

9 ଚକୁ୍ଷର ତାରା ପରି େମାେତ ରଖ, ଆପଣା ପକ୍ଷର ଛାୟା ତେଳ
େମାେତ ଲୁଚାଅ।

10 େସମାେନ ଆପଣା େମଦେର ଆ ଅଟି ; େସମାେନ ମୁଖେର
ଅହ ାର କଥା କହି ।

11 ଏେବ େସମାେନ ଆ ମାନ ଗମନ ସମୟେର ଆ ମାନ ୁ
େଘରି ; େସମାେନଆ ମାନ ୁ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ
ରହିଥାʼ ି ।

12 େସ ଶିକାର ଗ୍ର ାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଗୁ ାନେର
ଛକି ରହିବା ଯୁବା ସି ଂହ ସଦୃଶ ଅେଟ।

13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଉଠ, ତାହାର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ, ତାହାକୁ ନୁଆଁଇ
ପକାଅ; ତୁ େ ଆପଣା ଖ ାରା ଦୁ ମାନ ଠାରୁ େମାʼ
ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ାର କର;
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14 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆପଣା ହ ାରା େଲାକମାନ ଠାରୁ ,
େଯଉଁମାନ ର ଅଂଶଇହ-ଜୀବନେର ଅଛି ଓ େଯଉଁମାନ
ଉଦରତୁ େ ନିଜଧନେର ପୂ ର୍ କରୁ ଅଛ,ଏପରିସାଂସାରିକ
େଲାକମାନ ଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;

େସମାେନ ସ ାନସ ତିେର ପରିତୃ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଶିଶୁଗଣ
ନିମେ ଆପଣାମାନ ଅବଶି ସ ି ଛାଡ଼ିଯାʼ ି ।

15 ମାତ୍ର ମୁଁ ଧମର୍ େର ତୁ ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କରିବି; ମୁଁ ତୁ ଆକାରେର
ଜାଗ୍ର ତ େହବା େବେଳ ପରିତୃ େହବି।

18
ଦାଉଦ ବିଜୟ ସଂଗୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶତମାନ ହ ରୁ ଓ ଶାଉଲ ହ ରୁ ତା ୁ ଉ ାର
କରିବା ଦିନ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହି ଗୀତର କଥା
ନିେବଦନ କରିଥିେଲ; େସ କହିେଲ,
1 େହ େମାହର ବଳ ରୂ ପ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ୁ େପ୍ର ମ କେର।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର େଶୖଳ, େମାହର ଗଡ଼ ଓ େମାହର ଉ ାରକ ର୍ ା;

େମାହର ପରେମ ର, େମାହର ଦୃଢ଼ େଶୖଳ, ମୁଁ
ତାହା ଠାେର ଶରଣ େନବି;

େମାହର ଢାଲ ଓ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣର ଶୃ , େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ ।
3 ମୁଁ ପ୍ର ଶଂସନୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକିବି; ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା

ଶତଗଣଠାରୁ ନି ାର ପାଇବି।
4 ମୃତୁ ୍ୟର ର ୁ େମାେତ େବ ନ କଲା, ପାପାଧମତାରୂ ପ ପ୍ଲ ାବନ

େମାେତ ଭୟଗ୍ର କଲା।
5 ପାତାଳର ର ୁସବୁ େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ ଥିଲା; ମୃତୁ ୍ୟର ଫା େମାʼ

ଉପେର ପଡ଼ିଲା।
6 ମୁଁ ଆପଣା ଦୁ ର୍ ଶା ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକିଲି ଓ େମାʼ

ପରେମ ର ନିକଟେର ଆ ର୍ ନାଦ କଲି; େସ ଆପଣା
ମ ି ରରୁ େମାହର ରବ ଶୁଣିେଲ, ପୁଣି,
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ତାହା ସ ୁଖେର କୃତ େମାହରଆ ର୍ ନାଦତାହା କ ର୍ େରପ୍ର େବଶ
କଲା।

7 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀ ଟଳଟଳ ଓ କି ତ େହଲା, ପବର୍ ତଗଣର
ଭିି ମୂଳ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ େହଲା

ଓ ତାହା େକାପ ସକାଶୁ ଟଳଟଳ େହଲା।
8ତାହା ନାସାର ରୁ ଧୂମ ନିଗର୍ ତ େହଲା ଓ ତାହା ମୁଖନିଗର୍ ତ ଅି

ଗ୍ର ାସ କଲା; ତ ୍ଵାରା ଅ ାର ପ୍ର ଳିତ େହଲା।
9 େସ ଆକାଶମ ଳକୁ ହିଁ ନୁଆଁଇ ତଳକୁ ଆସି େଲ; ଆଉ, ତାହା

ପାଦ ତେଳ େଘାର ଅ କାର ଥିଲା।
10 ପୁଣି, େସ କିରୂ ବ* ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଉଡ଼ିେଲ; ହଁ, େସ

ବାୟୁ ର ପକ୍ଷ ଉପେର େବଗେର ଉଡ଼ିେଲ।
11 େସ ଅ କାରକୁ ଆପଣାର ଗୁ ାନ ଓ ଜଳମୟ ଅ କାରକୁ,

ଗଗନମ ଳର ନିବିଡ଼ େମଘମାଳକୁଆପଣାଚତୁ ଗେର
ଆବାସ ରୂ ପ କେଲ।

12 ତାହା ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େତଜେର ତାହା ର ନିବିଡ଼ େମଘମାଳ
ଶିଳାବୃି ଓ ପ୍ର ଳିତ ଅ ାର ନିଗର୍ ତ କଲା।

13 ସଦାପ୍ର ଭୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମ ଳେର ବଜ୍ର ନାଦ କେଲ ଓ
ସେବର୍ ାପରି ଆପଣା ରବ ଉ ାରଣ କେଲ।†

14ଆଉ, େସଆପଣା ତୀର େପ୍ର ରଣକରି େସମାନ ୁ ଛି ଭି କେଲ;
ହଁ, ଅେନକ ବିଜୁଳି ପଠାଇ େସମାନ ୁ ବ୍ୟାକୁଳ କେଲ।

15 େସେତେବେଳ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ତ ର୍ ନେର ଓ ନାସି କାର
ପ୍ର ାସ ବାୟୁ େର

ଜଳରାଶିର ପ୍ର ଣାଳୀ ପ୍ର କାଶିତ େହଲା ଓ ଭୂ ମ ଳର ମୂଳସକଳ
ଅନାବୃତ େହଲା।

16 େସ ଊ ର୍ ରୁ ହ ବି ାର କରି େମାେତ ଧରିେଲ; େସ ଆପଣା
ଜଳରାଶିରୁ େମାେତ ଓଟାରି ଆଣିେଲ,

* 18:10 କିରୂ ବ ଏଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷଥିବା ପ୍ର ାଣୀ େଯଉଁମାେନ ସ୍ବ ଗର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ଂହାସନକୁ
ପ୍ର ହରୀ କରି । † 18:13 ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ତାହା ଶିଳାବୃି ଓ ପ୍ର ଳିତ ଅ ାର ଅଛି
କି ୁ ଗ୍ର ୀକ ଅନୁବାଦେର ନାହିଁ।



ଗୀତସଂହିତା 18:17 xxiii ଗୀତସଂହିତା 18:30

17 େସ େମାହର ବଳବାନ ଶତଠାରୁ ଓ େମାହର
ଘୃଣାକାରୀମାନ ଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ େମାʼ ଅେପକ୍ଷା ଅତି ପରାକ୍ର ା ଥିେଲ।

18 େସମାେନ େମାହର ବିପଦ ଦିନେର େମାେତ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଉ ାର କେଲ।

19ମଧ୍ୟ େସ େମାେତବାହାରକରିପ୍ର ଶ ାନକୁଆଣିେଲ; େସ େମାʼ
ଠାେର ସ ୁ େହବାରୁ େମାେତ ଉ ାର କେଲ।

20ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହରଧମର୍ ାନୁସାେର େମାେତ ପୁର ାର େଦେଲ; େମାʼ
ହ ର େଶୗଚ ଅନୁସାେର େସ େମାେତ ଫଳ େଦେଲ।

21 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଥ ଧରିଅଛି ଓ ଦୁ ଭାବେର ମୁଁ
ପରେମ ର ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କରି ନାହିଁ।

22ଆଉ, ତାହା ଶାସନସବୁ େମାʼ ସ ୁଖେର ଥିଲା, ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା
ବିଧିସବୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କଲି ନାହିଁ।

23ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ସି ଥିଲି ଓ ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧରୁ
ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲି।

24ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ଧମର୍ ାନୁସାେର ଓ ତାହା ଦୃି େର େମାʼ
ହ ର େଶୗଚାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦଇଅଛି ।

25ଦୟାଳୁ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ େଦଖାଇବ;
ସି େଲାକ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ସି େଦଖାଇବ;
26 ନିମର୍ ଳ େଲାକ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ନିମର୍ ଳ େଦଖାଇବ। ଆଉ,

କୁଟିଳ େଲାକ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଚତୁ ର େଦଖାଇବ;
27 କାରଣ ତୁ େ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନ ୁ ତ୍ର ାଣ କରିବ; ମାତ୍ର ଦାି କ

ଚକୁ୍ଷକୁ ତୁ େ ନତ କରିବ।
28େଯଣୁତୁ େ େମାʼପ୍ର ଦୀପ ଳାଇବ;ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼପରେମ ର

େମାʼ ଅ କାରକୁ ଆଲୁଅମୟ କରିେବ।
29 କାରଣ ତୁ ାରା ମୁଁ େସୖନ୍ୟଦଳ ଉପେର େଦୗେଡ଼ ଓ େମାʼ

ପରେମ ର ାରା ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀର ଡିଏଁ।
30ପରେମ ର ପଥ ସି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକି୍ଷତ;
େସ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ସମ ର ଢାଲ।
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31 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛଡ଼ା ପରେମ ର କିଏ? ଓ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ଛଡ଼ା େଶୖଳ କିଏ?

32 େସହି ପରେମ ର ବଳ େଦଇ େମାହର କଟି ବା ି ଓ େମାହର
ପଥ ସି କରି ।

33 େସ େମାହର ଚରଣକୁ ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି କରି ଓ େମାେତ
େମାʼ ଉ ଳୀେର ାପନ କରି ।

34 େସ େମାʼ ହ କୁ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାି ; େତଣୁ େମାʼ ବାହୁ
ପି ଳ ଧନୁ ନୁଆଁଏ।

35ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପରିତ୍ର ାଣର ଢାଲ େମାେତ େଦଇଅଛ;ଆଉ,
ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ େମାେତ ଧରି ରଖିଅଛି ଓ ତୁ ର ନମ୍ର ତା
େମାେତ ବୃି ପ୍ର ା କରିଅଛି।

36ତୁ େ େମାʼପାଦ ପକାଇବାର ାନ ପ୍ର ଶ କରିଅଛ ଓ େମାʼପାଦ
ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ।

37 ମୁଁ ଆପଣା ଶତମାନ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନ ୁ ଧରିବି; କିଅବା
େସମାେନ ସଂହାରିତ େନାହିବା ଯାଏ ମୁଁ େଫରି ଆସି ବି
ନାହିଁ।

38 ମୁଁ େସମାନ ୁ ଏପରି ଆଘାତ କରିବି େଯ, େସମାେନ ଆଉ
ଉଠି ପାରିେବ ନାହିଁ; େସମାେନ େମାʼ ପଦ ତେଳ ପତିତ
େହେବ।

39 କାରଣ ତୁ େ ବଳ େଦଇ ଯୁ ାେଥର୍ େମାʼ କଟି ବା ି ଅଛ;
େମାʼ ବିରୁ େର େଯଉଁମାେନ ଉଠିେଲ, େସମାନ ୁ ତୁ େ
େମାହର ବଶୀଭୂ ତ କରିଅଛ।

40ମଧ୍ୟତୁ େ େମାʼଶତମାନ ୁ େମାʼ ନିକଟରୁ େଫରାଇ େଦଇଅଛ,
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନ ୁ ଉି କରିଅଛି।

41 େସମାେନ ଡାକ ପକାଇେଲ, ମାତ୍ର ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ନ
ଥିଲା,

ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ହିଁ ଡାକିେଲ, ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ
ନାହିଁ।

42 େସେତେବେଳ ମୁଁ ବାୟୁ ସ ୁଖ ଧୂଳି ପରି େସମାନ ୁ ଚୂ ର୍ କଲି;
ମୁଁ େସମାନ ୁ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ପକାଇେଦଲି।
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43ତୁ େ େଲାକମାନ ବିବାଦରୁ େମାେତ ଉ ାର କରିଅଛ; ତୁ େ
େମାେତ େଗା ୀସମୂହର ମ କ ରୂ ପ କରିଅଛ; େମାହର
ଅପରିଚିତ େଗା ୀ େମାହର େସବା କରିେବ।

44 େସମାେନ େମାର ବିଷୟ ଶୁଣିବାମାେତ୍ର େମାହର ଆଜ୍ଞାବହ
େହେବ; ବିେଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ େମାହର
ବଶୀଭୂ ତ କରିେବ।

45 ବିେଦଶୀୟମାେନ ମ୍ଳ ାନ େହାଇଯିେବ ଓ ଆପଣାମାନ ଗୁ
ାନରୁ ଥରହର େହାଇ ବାହାରି ଆସି େବ।

46 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ; େମାହର େଶୖଳ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ ଓ େମାହର
ପରିତ୍ର ାଣ ରୂ ପ ପରେମ ର ଉ ତ େହଉ ୁ।

47 େସହି ପରେମ ର େମାʼ ପକ୍ଷେର ପରିେଶାଧ ନିଅି ଓ
େଗା ୀୟମାନ ୁ େମାହର ବଶୀଭୂ ତ କରି ।

48 େସ େମାʼ ଶତଗଣଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରି ; ହଁ, ତୁ େ େମାʼ
ବିରୁ େରଉି ତ େଲାକମାନ ଉପେରେମାେତଉ ୀକୃତ
କରୁ ଅଛ; ତୁ େ ଉପଦ୍ର ବୀ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର
କରୁ ଅଛ।

49 ଏେହତୁ , େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଓ ତୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।

50 େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ର ାଣ‡ ପ୍ର ଦାନ କରି ଓ ଆପଣା
ଅଭିଷି ପ୍ର ତି, ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ର ତି
ଅନ କାଳ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ପ୍ର କାଶ କରି ।

19
ସୃି େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1ଆକାଶମ ଳ ପରେମ ର େଗୗରବ ବ ର୍ ନା କେର;
ଶୂନ୍ୟମ ଳ ତାହା ହ କୃତ କମର୍ ପ୍ର କାଶ କେର।
2 ଦିବସ ଦିବସ ପ୍ର ତି ବାକ୍ୟ ଉ ାରଣ କେର

‡ 18:50 ମହାପରିତ୍ର ାଣ ଅଥର୍ ାତ୍ ମହାବିଜୟ
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ଓ ରାତି୍ର ରାତି୍ର ପ୍ର ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ର କାଶ କେର।
3 େକୗଣସି ବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନ ଥାଏ;
େସମାନ ରବ ଶୁଣାଯାଇ ନ ପାେର।
4ତଥାପି େସମାନ ର ର ୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର
ଓ େସମାନ ର ବାକ୍ୟ ଜଗତର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟା ।
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େସ ସୂଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଏକ ଆବାସ ାପନ

କରିଅଛି ,
5 େସ ଆପଣା ଅ ଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସି ବା ବର ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ େସ ଆପଣା ପଥେର େଦୗଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀର ତୁ ଲ୍ୟ ଆନ କେର।
6ଆକାଶମ ଳର ପ୍ର ା ରୁ ତାହାର ଉଦୟ
ଓ ତହିଁର ଅନ୍ୟ ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ଭ୍ର ମଣ ହୁ ଅଇ;
ପୁଣି, ତାହାର ଉ ାପରୁ େକୗଣସି ବ ୁ ଗୁ ନ ଥାଏ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା ସି , ପ୍ର ାଣର ା ୍ୟଜନକ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅ ବୁି ର ଜ୍ଞାନଦାୟକ
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିଧିସବୁ ଯଥାଥର୍ , ଚି ର ଆନ ଜନକ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଜ୍ଞା ନିମର୍ ଳ, ଚକୁ୍ଷର ଦୀି ଦାୟକ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟ ଶୁଚି, ସଦାକାଳ ାୟୀ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାସନସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସବର୍ େତାଭାେବ ନ୍ୟାଯ୍ୟ।
10ତାହାସବୁ ସୁବ ର୍ ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ଶୁ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା ବା ନୀୟ;
ଆଉ, ମଧୁ ଓ ମଧୁଚାକଠାରୁ ସୁମି ।
11ଆହୁ ରି, ତ ୍ଵାରା ତୁ ଦାସ େଚତନା ପାଏ;
ତହିଁର ପ୍ର ତିପାଳନେର ମହାଫଳ ଥାଏ।
12ଆପଣା ଭ୍ର ାି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାେର?
ତୁ େ ଗୁ େଦାଷରୁ େମାେତ ପରି ାର କର।
13 ଦୁଃସାହସଜନିତସବୁପାପରୁ ହିଁଆପଣାଦାସକୁ ଅଟକାଇରଖ;
ତାହାସବୁ େମାʼ ଉପେର କ ର୍ୃ ନ କରୁ ;
ତହିଁେର ମୁଁ ସି େହବି, ପୁଣି, ମହାପରାଧରୁ ପରି ୃତ େହବି।
14 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ମୁି କ ର୍ ା,
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ତୁ ଦୃି େର େମାʼ ମୁଖର ବାକ୍ୟ
ଓ େମାʼ ଅ ଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଉ।

20
ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ଟ ଦିନେର ତୁ କୁ ଉ ର େଦଉ ୁ;
ଯାକୁବର ପରେମ ର ନାମ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା ାପନ କର ;ୁ
2 େସ ପବିତ୍ର ାନରୁ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଉ ,ୁ
ସି େୟାନଠାରୁ ତୁ କୁ ବଳବାନ କର ୁ;
3ତୁ ର େନୖେବଦ୍ୟସବୁ ରଣ କର ୁ,
ପୁଣି, ତୁ ର େହାମବଳି ଗ୍ର ହଣ କର ;ୁ

[େସଲା]
4ତୁ ର ମେନାବା ା ପୂ ର୍ କର ୁ
ଓ ତୁ ର େଯାଜନାସବୁ ସଫଳ କର ୁ।
5ଆେ ମାେନ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣେର ଜୟ ନି କରିବୁ
ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନାମେର ଆେ ମାେନ ଜା ାପନ

କରିବୁ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ସବୁ ନିେବଦନ ସି କର ୁ।
6 ଏେବ ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଅଭିଷି ୁ ଉ ାର

କରି ,
େସ ଆପଣା ଡାହାଣ ହ ର ତ୍ର ାଣ ଶି େର
ନିଜ ପବିତ୍ର ଗର୍ ରୁ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେବ।
7 େକହି େକହି ରଥେର ଓ େକହି େକହି ଅ େର ନିଭର୍ ର କରି ;
ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଶି େର

ନିଭର୍ ର କରୁ ।
8 େସମାେନ ନତ େହାଇ ପତିତ େହାଇଅଛି ;
ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଉଠି ସଳଖ ଠିଆ େହଉଅଛୁ।
9 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ପରିତ୍ର ାଣ କର;
ଆେ ମାେନ ଡାକିବା େବେଳ ରାଜା ଆ ମାନ ୁ ଉ ର େଦଉ ।ୁ
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21
ଜୟ ଗାନ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ରାଜା ତୁ ବଳେର ଆନ କରିେବ
ଓ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣେର* େସ େକେଡ଼ ମହାନ କରିେବ!
2ତୁ େ ତା ୁ ତା ମନର ବା ା ପ୍ର ଦାନ କରିଅଛ,
ଓ ତା ମୁଖର ନିେବଦନ ଅ ୀକାର କରି ନାହଁ।

[େସଲା]
3କାରଣ ତୁ େ ନାନା ମ ଳ ଆଶୀବର୍ ାଦ େଘନି ତା ର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ

େହଉଅଛ;
ତୁ େ ତା ମ କେର ଶୁ ସୁବ ର୍ ମୁକୁଟ େଦଉଅଛ।
4 େସ ତୁ ନିକଟେର ଜୀବନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ,
ତୁ େ ତାହା ତା ୁ େଦଲ;
ଆହୁ ରି, ଅନ କାଳ ାୟୀ ଦୀଘର୍ ାୟୁ ଦାନ କଲ।
5ତୁ କୃତ ପରିତ୍ର ାଣେର ତା ର ମହାେଗୗରବ େହାଇଅଛି;
ତୁ େ ତା ଉପେର ସ ମ ଓ ପ୍ର ତାପ ଅପର୍ ଣ କରୁ ଅଛ;
6କାରଣ ତୁ େ ତା ୁ ସଦାକାଳ ଆଶୀବର୍ ାଦଯୁ କରୁ ଅଛ;
ତୁ େ ଆପଣା ଶ୍ର ୀଛାମୁର ଆନ େର ତା ୁ ଉ ସି ତ କରୁ ଅଛ।
7କାରଣ ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର କରି ,
ପୁଣି, ସେବର୍ ାପରି େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା େହତୁ ରୁ େସ ବିଚଳିତ

େନାହିେବ।
8ତୁ ହ ତୁ ଶତ ସମ ୁ ଧରିବ;
ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ତୁ ର ଘୃଣାକାରୀମାନ ୁ ଧରିବ।
9ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସମୟେର େସମାନ ୁ ପ୍ର ଳିତ ଭାଟି ତୁ ଲ୍ୟ

କରିବ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େକାପେର େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିେବ,
ପୁଣି, ଅି େସମାନ ୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ।
10ତୁ େ ପୃଥିବୀରୁ େସମାନ ର ଫଳ

* 21:1 ପରିତ୍ର ାଣେର ଅଥର୍ ାତ୍ ଜୟେର
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ଓ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ର ବଂଶ େଲାପ କରିବ।
11କାରଣ େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ଅନି ଚି ା କେଲ;
େସମାେନ ଏକ େକୗଶଳ କ ନା କେଲ, ତାହା େସମାେନ ସି

କରିପାରି ନାହିଁ।
12ତୁ େ େସମାନ ର ପୃ େଫରାଇବ,
ତୁ େ େସମାନ ମୁଖ ବିରୁ େର ଆପଣା ଧନୁଗର୍ୁ ଣ ସି ତ କରିବ।
13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ନିଜ ବଳେର ଉ ତ ହୁ ଅ;
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତୁ ପରାକ୍ର ମର ଗାନ ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା।

22
େବଦନାର କ୍ର ନ ଓ ପ୍ର ଶଂସାର ସଂଗୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଆେୟଲତ୍ -ହସଶହର (ଅଋଣର ମୃଗୀ)
ରେର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ େମାହର ପରେମ ର, େହ େମାହର ପରେମ ର, ତୁ େ
କାହିଁକି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ?

େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଓ େମାʼ ଆ ର୍ ନାଦର ଉି ରୁ ତୁ େ
କାହିଁକି ଏେତ ଦୂରେର ରହୁ ଅଛ?

2 େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ଦିନ େବେଳ ଡାେକ, ମାତ୍ର ତୁ େ
ଉ ର େଦଉ ନାହଁ,

ଆଉ ରାତି୍ର କାଳେର ଡାେକ, ପୁଣି, ନୀରବ ନ ରେହ।
3ତଥାପି େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଶଂସା-ନିବାସୀନ୍ ,
ତୁ େ ପବିତ୍ର ଅଟ।
4ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ତୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ;
େସମାେନ ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଉ ାର କଲ।
5 େସମାେନ ତୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ ଓ ଉ ାର ପାଇେଲ;
େସମାେନ ତୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ, ଆଉଲି ତ େନାହିେଲ।
6ମାତ୍ର ମୁଁ କୀଟ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁେହଁ;
ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ନି ାପାତ୍ର ଓ େଲାକମାନ ର ଅବଜ୍ଞାତ।
7 େମାେତ େଦଖିବା େଲାକ ସମେ େମାେତ ପରିହାସ କରି ;
େସମାେନ ଓ ଲ ାଇ, ମ କ ହଲାଇ କହି ,
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8 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େସ ଆପଣାକୁ ସମପର୍ ଣ କଲା;
େସ ତାହାକୁ ଉ ାର କର ୁ;
େସ ତାହାଠାେର ସ ୁ , େତଣୁ େସ ତାହାକୁ ଉ ାର କର ।ୁ”
9ମାତ୍ର ତୁ େ ହିଁ େମାେତ ଗଭର୍ ରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ;
ମୁଁ ଆପଣା ମାତୃ -େକାଳେର ଥିବା ସମୟେର ତୁ େ େମାହର ବି ାସ

ଜନ୍ମ ାଇଅଛ।
10ଗଭର୍ ରୁ ମୁଁ ତୁ ଠାେର ସମପ ତ େହାଇଥିଲି;
େମାହର ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର ଅଟ।
11 େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ ସ ଟ ସି କଟ;
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େକହି ନାହିଁ।
12ଅେନକ ବୃଷ େମାେତ େବ ନ କରିଅଛି ;
ବାଶନ େଦଶର ବଳବାନ ବୃଷଗଣ େମାେତ େଘରିଅଛି ।
13 େସମାେନ ଗ୍ର ାସ କରିବାକୁ ଇ ା ଓ ଗ ର୍ ନକାରୀ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ
େମାʼ ପ୍ର ତି ମୁଖ େମଲାଇ ଅଛି ।
14 ମୁଁ ଜଳ ପରି ଢଳା େହଉଅଛି
ଓ େମାହର ସବୁ ଅି ସ ି ରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଅଛି।
େମାହର ହୃ ଦୟ ମହମ ପରି େହାଇଅଛି;
ତାହା େମାʼ ଅ ମଧ୍ୟେର ତରଳି ଯାଏ।
15 େମାହର ବଳ ଖପରା ପରି ଶୁ େହାଇଅଛି;
ଆଉ, େମାହର ଜି ା ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଅଛି; ପୁଣି,
ତୁ େ େମାହର ମୃତୁ ୍ୟର ଧୂଳି କି ଆଣିଅଛ।
16କାରଣ କୁ ୁ ରମାେନ େମାେତ େବ ନ କରିଅଛି ;
ଦୁରାଚାରୀମାନ ମ ଳୀ େମାେତ େବଢ଼ିଅଛି ;
େସମାେନ େମାହର ହ ପାଦ ବି କରିଅଛି ।
17 ମୁଁ ଆପଣା ଅି ସବୁ ଗଣିପାେର;
େସମାେନ େମାେତ ଅନାଇ ଚାହିଁ ରହିଥାʼ ି ।
18 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟେର େମାହର ବ ବିଭାଗ କରି
ଓ େସମାେନ େମାʼ ଉ ରୀୟ ବ ପାଇଁ ଗୁଲିବା କରି ।
19ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
େହ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ, ତୁ େ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ ର ହୁ ଅ।
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20ଖ ରୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ
ଓ କୁ ୁ ରର ବଳରୁ େମାହର ଏକମାତ୍ର ଆ ାକୁ ଉ ାର କର।
21ସି ଂହର ମୁଖରୁ େମାେତ ନି ାର କର;
ହଁ, ଅରଣା ଷ ର ଶୃ ରୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁ େ େମାେତ ଉ ର

େଦଇଅଛ।
22 ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟେର ତୁ ନାମ ପ୍ର ଚାର କରିବି;
ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
23 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର

ପ୍ର ଶଂସା କର;
େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ତୁ େ ସମେ ତାହା ର ସମାଦର କର;
େହଇସ୍ର ାଏଲରବଂଶ,ତୁ େ ସମେ ତାହା ନିକଟେରଭୀତହୁ ଅ।
24କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ତୁ କି ଘୃଣା କରି ନାହାି ।
କିଅବା େସ ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ ନାହାି ;
ମାତ୍ର େସ ତାହା ୁ ଡାକେ , େସ ଶୁଣିେଲ।
25ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ହିଁ େମାହର ପ୍ର ଶଂସାଭୂ ମି;
ମୁଁ ତାହା ଭୟକାରୀମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମାନତସବୁ ପୂ ର୍

କରିବି।
26ନମ୍ର େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରି ପରିତୃ େହେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀଗଣ ତାହା ୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିେବ;
ତୁ ମାନ ଅ ଃକରଣ ନିତ୍ୟଜୀବୀ େହଉ।
27 ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ି ତ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ରଣ କରି ତାହା ପ୍ର ତି

େଫରିେବ;
ଆଉ, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଗା ୀସକଳ ତୁ * ସ ୁଖେର ପ୍ର ଣାମ

କରିେବ।
28କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେଟ;
ପୁଣି, େସ େଗା ୀୟମାନ ର ଶାସନକ ର୍ ା ଅଟି ।
29 ପୃଥିବୀ ହୃ ପୁ େଲାକ ସମେ େଭାଜନ କରି ପ୍ର ଣାମ

କରିେବ;
ଧୂଳିେର ଲୀନ େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,

* 22:27 ତୁ କି ା ତାହା
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ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବ ାଇବାକୁ ଅସମଥର୍ େଲାକ ତାହା ଛାମୁେର ମୁହଁ
ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେବ।

30ଏକ ବଂଶ ତାହା ର େସବା କରିେବ;
ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟ କୁହାଯିବ।
31 େସମାେନ ଆସି ଭବିଷ୍ୟତେର ଜାତ େହବା େଲାକ ନିକଟେର

ତାହା ଧାମ କତା ପ୍ର ଚାର କରି କହିେବ,
େସ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛି ।

23
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ପ୍ର ତିପାଳକ

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ତିପାଳକ;
େମାହର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
2 େସ େକାମଳ ତୃ ଣମୟ ାନେର େମାେତ ଶୟନ କରାି ;
େସ ି ର ଜଳ ପାେଖ ପାେଖ େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅି ।
3 େସ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ସୁ କରି ,
େସ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧମର୍ ପଥେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅି ।
4ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାରୂ ପ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଗମନ କେଲ େହଁ
େକୗଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ େମାହର

ସହବ ର୍ ୀ,
ତୁ ର ପା ଣ ଓ ତୁ ର ବାଡ଼ି େମାେତ ସା ନା ଦିଅି ।
5 ତୁ େ େମାʼ ଶତଗଣ ସାକ୍ଷାତେର େମାʼ ସ ୁଖେର େମଜ

ସଜାଉଅଛ;
ତୁ େ େତୖଳେର େମାʼ ମ କ ସି କରିଅଛ;
େମାʼ ପାନପାତ୍ର ଉ ୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି।
6 ନି ୟ ମ ଳ ଓ ଦୟା େମାହର ଜୀବନଯାଏ େମାହର

ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହବ;
ପୁଣି, ମୁଁ ସବର୍ ଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ବାସ କରିବି।
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24
ମହାନ ରାଜା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁର ପୂ ର୍ ତା,
ଜଗତ ଓ ତି ବାସୀ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର।
2କାରଣ େସ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ତାହା ାପନ କରିଅଛି
ଓ ନଦୀ ଉପେର ତାହା ଦୃଢ଼ କରିଅଛି ।
3 କିଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତେର ଆେରାହଣ କରିବ?
ଓ କିଏ ତାହା ପବିତ୍ର ାନେର ଠିଆ େହବ?
4ଯାହାର ହ ଶୁଚି ଓ ଅ ଃକରଣ ନିମର୍ ଳ;
ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ର ତି ଉଠି ନାହିଁ,
ପୁଣି, େଯ ଛଳ ଭାବେର ଶପଥ କରି ନାହିଁ, େସ।
5 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ଓ ଆପଣାର ପରିତ୍ର ାଣ
ରୂ ପ ପରେମ ର ଠାରୁ ଧାମ କତା ପ୍ର ା େହବ।

6 େଯଉଁମାେନ ପରେମ ର ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାନ ର ବଂଶ
ଏହି,

େହ ଯାକୁବର ପରେମ ର, ଏମାେନ ତୁ ର ମୁଖ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ।
[େସଲା]

7 େହ ନଗର ାରସକଳ, ମ କ େଟକ;
େହ ଚିର ାୟୀ କବାଟସବୁ, େଟକି ହୁ ଅ;
ତହିଁେର େଗୗରବମୟ ରାଜା ପ୍ର େବଶ କରିେବ।
8 େଗୗରବମୟ ରାଜା କିଏ?
ବଳବାନ ଓ ବୀର ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ସଂଗ୍ର ାମେର ବୀର ସଦାପ୍ର ଭୁ ।
9 େହ ନଗର ାରସକଳ, ମ କ େଟକ;
େହ ଚିର ାୟୀ କବାଟସବୁ, ମ କ େଟକ;
ତହିଁେର େଗୗରବମୟ ରାଜା ପ୍ର େବଶ କରିେବ।
10ଏହି େଗୗରବମୟ ରାଜା କିଏ?
ବାହିନୀଗଣର ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
େସ େଗୗରବମୟ ରାଜା ଅଟି ।
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[େସଲା]

25
ଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମନ ଉଠାଏ।
2 େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଶରଣ ନିଏ,
େମାେତ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;
େମାହର ଶତମାେନ େମାʼ ଉପେର ଉ ାସ ନ କର ୁ।
3 ହଁ, େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ଅନୁସରଣ କରି ,
େସମାନ ର େକହି ଲି ତ େହେବ ନାହିଁ;
େଯଉଁମାେନ ଅକାରଣେର ବି ାସଘାତକତା କରି , େସମାେନ

ଲି ତ େହେବ।
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର ପଥସବୁ େମାେତ େଦଖାଅ;
ତୁ ର ମାଗର୍ ସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
5ତୁ ସତ୍ୟତାେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅ ଓ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ;
କାରଣ ତୁ େ େମାʼ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର ଅଟ;
ମୁଁ ସାରାଦିନ ତୁ ର ଅନୁସରଣ କେର।
6 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର ଦୟା ଓ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ରଣ କର।
କାରଣ ତାହା ଅନାଦିକାଳୀନ।
7 େମାʼ େଯୗବନ କାଳର ପାପ ଓ ଅଧମର୍ ସବୁ ରଣ କର ନାହିଁ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣାର ମ ଳଭାବ ସକାଶୁ ନିଜ

େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାନୁସାେର େମାେତ ରଣ କର।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳମୟ ଓ ସରଳ ଅଟି ;
ଏେହତୁ େସ ପାପୀମାନ ୁ ପଥ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
9 େସ ନମ୍ର େଲାକକୁ ବିଚାର ମାଗର୍ େର କଢ଼ାଇ େନେବ
ଓ ନମ୍ର େଲାକକୁ ଆପଣା ପଥ ଶିଖାଇେବ।
10 େଯଉଁମାେନ ତାହା ନିୟମ ଓ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ,
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େସମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ ପଥ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ
ସତ୍ୟତାବିଶି ।

11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ
େମାହର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ତାହା ବଡ଼।
12ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରିବା େଲାକ କିଏ?
େସ ତାହାକୁ ତାହାର ଇ ପଥେର ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
13ତାହାର ପ୍ର ାଣ କୁଶଳେର ବାସ କରିବ
ଓ ତାହାର ବଂଶ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୁ ବିଷୟ ତାହା ଭୟକାରୀମାନ ଠାେର ଥାଏ;
ଆଉ, େସ େସମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ର କାଶ କରିେବ।
15ସଦାେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେଡ଼ େମାହର ଦୃି ଥାଏ;
କାରଣ େସ ଜାଲରୁ େମାହର ଚରଣ ଉ ାର କରିେବ।
16 େମାʼ ପ୍ର ତି େଫର ଓ େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କର;
କାରଣ ମୁଁ ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ର ଅେଟ।
17 େମାʼ ଅ ଃକରଣର ଯ ଣା ବଢ଼ିଅଛି;
ତୁ େ ସମ କ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର।
18 େମାହର େ ଶ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର;
ପୁଣି, େମାହର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର।
19 େମାହର ଶତମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର, କାରଣ େସମାେନ

ଅେନକ;
େସମାେନ ଦାରୁ ଣ ଘୃଣା ଭାବେର େମାେତ ଘୃଣା କରି ।
20 େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ରକ୍ଷା କର ଓ େମାେତ ଉ ାର କର;
େମାେତ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଶରଣ

େନଇଅଛି।
21ସି ତା ଓ ସରଳତା େମାେତ ରକ୍ଷା କରୁ ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ଅନୁସରଣ କେର।
22 େହ ପରେମ ର, ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତାହାର ସମ
ତାହାର ସମ ସ ଟରୁ ମୁ କର।
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26
ଉ ମ ବ୍ୟି ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ବିଚାର କର, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ସି ତାେର

ଆଚରଣ କରିଅଛି;
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟଳ ଭାବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଶରଣ େନଇଅଛି।
2 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ର ମାଣ ନିଅ;
େମାର ମମର୍ ଓ ଚି ପରି ାର କର।
3କାରଣ ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା େମାʼ ଦୃି େଗାଚରେର ଅଛି;
ମୁଁ ତୁ ସତ୍ୟତାେର ଆଚରଣ କରିଅଛି।
4 ମୁଁ ଅସାର େଲାକ ସେ ବସି ନାହିଁ;
କିଅବା ମୁଁ କପଟୀମାନ ସେ ଗମନ କରିବି ନାହିଁ।
5 ମୁଁ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ସମାଜକୁ ଘୃଣା କେର,
ପୁଣି, ଦୁ ମାନ ସେ ବସି ବି ନାହିଁ।
6 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଯପରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ- ର ଶୁଣାଇବି
ଓ ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ବ ର୍ ନା କରିବି,
7ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷତାେର ଆପଣା ହ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କରି
ତୁ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କରିବି।
8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ର ନିବାସ-ଗୃହକୁ
ଓ ତୁ େଗୗରବର ବାସ ାନକୁ େ ହ କେର।
9ପାପୀମାନ ସେ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ କିଅବା
ର ପାତକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନ ସେ େମାʼ ଜୀବନକୁ ସଂଗ୍ର ହ କର

ନାହିଁ।
10 େସମାନ ହ େର ଅନି ଥାଏ,
ପୁଣି, େସମାନ ଦକି୍ଷଣ ହ ଲା େର ପରିପୂ ର୍ ।
11ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ସି ତାେର ଆଚରଣ କରିବି;
େମାେତ ମୁ କର ଓ େମାʼ ପ୍ର ତି ସଦୟ ହୁ ଅ।
12 େମାʼ ଚରଣ ସମଭୂ ମିେର ଠିଆ େହଉଅଛି;
ମୁଁ ମ ଳୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି।
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27
ୁତି ବ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଦୀି ଓ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ;
ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି?
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ଜୀବନର ବଳ;
ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଭୀତ େହବି?
2 ଦୁ ମର୍ କାରୀଗଣ େମାହର ମାଂସ ଗ୍ର ାସ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ

ଆକ୍ର ମଣ କରିବା େବେଳ
େମାହର େସହି ବିପକ୍ଷ ଓ ଶତମାେନ ଝୁ ି ପତିତ େହେଲ।
3 େସୖନ୍ୟଦଳ େମାʼ ବିରୁ େର ଛାଉଣି କେଲ େହଁ
େମାହର ଅ ଃକରଣ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ;
ଯଦି ଯୁ େମାʼ ବିରୁ େର ଉେଠ,
େତେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହସି କ େହବି।
4 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୗ ଯର୍ ୍ୟ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଓ ତାହା ମ ି ରେର ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ
େଯପରି ଯାବ ୀବନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ବାସ କରିବି,
ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ମାଗିଅଛି,
ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବି।
5କାରଣ ବିପଦ ଦିନେର େସ ଆପଣା ଆବାସେର େମାେତ େଗାପନ

କରି ରଖିେବ;
େସ ଆପଣା ତ ୁର ଅ ରାଳେର େମାେତ ଲୁଚାଇେବ;
େସ େମାେତ େଶୖଳ ଉପରକୁ ଉଠାଇେବ।
6ଏଣୁ ଏେବ େମାʼ ଚତୁ ଗି ତ ଶତଗଣଉପେର େମାହର ମ କ

ଉ ତ େହବ;
ଆଉ, ମୁଁ ତାହା ତ ୁେର ଜୟ ନିର ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବି;
ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଆପଣା ରବେର ଡାକିବା େବେଳ ଶୁଣ;
େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କର ଓ େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।
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8 େଯେତେବେଳ ତୁ େ କହିଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାହର ମୁଖ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର,”

େମାʼ ଅ ଃକରଣ ତୁ ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ର ମୁଖ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବି।”

9 େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
େକ୍ର ାଧେର ଆପଣା ଦାସକୁ ଦୂର କର ନାହିଁ;
ତୁ େ େମାହର ସହାୟ େହାଇଅଛ;
େହ େମାʼ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର, େମାେତ ଦୂର କର ନାହିଁ,

କିଅବା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
10 କାରଣ େମାହର ପିତା ଓ େମାହର ମାତା େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଅଛି ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଉଠାଇ େନେବ।
11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ଶତଗଣ ସକାଶୁ
େମାେତ ତୁ ର ମାଗର୍ ଶିଖାଅ;
ଓ ସରଳ ପଥେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅ।
12 େମାʼ ବିପକ୍ଷଗଣର ବା ାେର େମାେତ ସମପର୍ ଣ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀମାେନ ଓ ନି ୁରତାରୂ ପ ନି ାସ
ମାରିବା େଲାେକ େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠିଅଛି ।
13 ମୁଁ ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ଳଭାବ

େଦଖିବାକୁ ବି ାସ କରି ନ ଥିେଲ, ମୂ ତ େହାଇଥାʼ ି ।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କର;
ବଳବାନ ହୁ ଅ ଓ ତୁ ର ଅ ଃକରଣ ସାହସି କ େହଉ;
ହଁ, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁସରଣ କର।

28
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇବି; େହ େମାହର

େଶୖଳ, େମାʼ ପ୍ର ତି ନୀରବ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
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େକଜାଣି ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି ନୀରବ େହେଲ, ମୁଁ ଗ ର୍ ଗାମୀ
େଲାକମାନ ପରି େହବି।

2 ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଆ ର୍ ନାଦ କଲା େବେଳ,
ତୁ ମହାପବିତ୍ର ାନ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହ େଟକିବା େବେଳ,
େମାʼ ନିେବଦନର ରବ ଶ୍ର ବଣ କର।
3 ଦୁ ଓ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ସେ େମାେତ ଟାଣି ନିଅ ନାହିଁ;
େସମାେନ ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ସେ ଶାି ର କଥା କହି ,
ମାତ୍ର େସମାନ ଅ ଃକରଣେର ଅନି ଥାଏ।
4 େସମାନ କମର୍ ାନୁସାେର ଓ େସମାନ କି୍ର ୟାର ଦୁ ତାନୁସାେର

େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ;
େସମାନ ହ ର କମର୍ ାନୁରୂ ପ ଫଳ େସମାନ ୁ ଦିଅ; େସମାନ ୁ

ସମୁଚିତ ଫଳ େଭାଗ କରାଅ।
5 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ କି୍ର ୟା ଓ ତାହା ହ ର କମର୍ ସକଳ

ବିେବଚନା ନ କରିବାରୁ
େସ େସମାନ ୁ ଭାି ପକାଇେବ ଓ େସମାନ ୁ ଗଢ଼ିେବ ନାହିଁ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,
କାରଣ େସ େମାʼ ନିେବଦନର ରବ ଶୁଣିଅଛି ।
7ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ବଳ ଓ େମାହର ଢାଲ;
େମାହର ଅ ଃକରଣ ତାହା ଠାେର ଭରସା ରଖିଅଛି ଓ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ

ପାଇଅଛି;
ଏେହତୁ େମାʼ ଅ ଃକରଣ ଅତ୍ୟ ଉ ାସ କରୁ ଅଛି;
ଆଉ, ମୁଁ ନିଜ ଗୀତେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ବଳ
ଓ ଆପଣା ଅଭିଷି ପ୍ର ତି ପରିତ୍ର ାଣର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଅଟି ।
9ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ତ୍ର ାଣ କର ଓଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ

କର;
େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କର ଓ ଅନ କାଳ େସମାନ ୁ ବହନ କର।



ଗୀତସଂହିତା 29:1 xl ଗୀତସଂହିତା 29:11

29
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବର ପରାକ୍ର ମ

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ବିକ୍ର ମୀ-ସ ାନଗଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କୀ ର୍ ନ କର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମ କୀ ର୍ ନ କର।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର େଗୗରବ କୀ ର୍ ନ କର;
ପବିତ୍ର ତାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପ୍ର ଣାମ କର।
3ଜଳରାଶି ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ରବ ଅଛି;
େଗୗରବମୟ ପରେମ ର ବଜ୍ର ନାଦ କରି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅପାର ଜଳରାଶି ଉପେର ବିଦ୍ୟମାନ।
4ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ଶି ବିଶି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ପ୍ର ତାପପୂ ର୍ ।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ଏରସ ବୃକ୍ଷମାନ ଭାି ପକାଏ;
ହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଲିବାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ ଖ ଖ କରି ଭାି

ପକାି ।
6ମଧ୍ୟ େସ େସମାନ ୁ େଗାବ ପରି;
ଲିବାେନାନ ଓ ସି ରିେୟାନକୁ ଅରଣା ଛୁଆ ପରି ନଚାି ।
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ଅି ଶିଖା ବିଭ କେର।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ପ୍ର ା ରକୁ କି ତ କେର;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କାେଦଶର ପ୍ର ା ରକୁ କି ତ କରି ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ହରିଣୀମାନ ୁ ପ୍ର ସବ କରାଏ
ଓ ବନସମୂହକୁ ବିବ କେର;
ପୁଣି, ତାହା ମ ି ରେର ସମ ବିଷୟ “େଗୗରବ, େଗୗରବ” େବାଲି

କହି ।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜଳପ୍ଲ ାବନେର ରାଜା ତୁ ଲ୍ୟ ଉପବି େହେଲ;
ହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନ କାଳ ରାଜା ତୁ ଲ୍ୟ ଉପବି ଅଟି ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବଳ େଦେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଶାି େଦଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।
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30
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଗୀତ; ଗୃହ-ପ୍ର ତି ାକାଳୀନ ଗୀତ; ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ର ଗୁଣଗାନ କରିବି; କାରଣ ତୁ େ
େମାେତ ଉଠାଇଅଛ; ଓ େମାʼ ଶତଗଣକୁ େମାʼ ଉପେର
ଆନ କରିବାକୁ େଦଇ ନାହଁ।

2 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର
ଆ ର୍ ନାଦ କଲି, ପୁଣି, ତୁ େ େମାେତ ସୁ କରିଅଛ।

3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ପାତାଳରୁ େମାʼପ୍ର ାଣ ଉଠାଇଆଣିଅଛ; ମୁଁ
େଯପରି ଗ ର୍ କୁ ଗମନ ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ େମାେତ
ବ ାଇ ରଖିଅଛ।

4 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସଦ୍ ଭ ମାେନ, ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା
ଗାନ କର, ପୁଣି, ତାହା ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ।

5 କାରଣ ତାହା େକ୍ର ାଧ କ୍ଷଣମାତ୍ର ାୟୀ; ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେର
ଜୀବନ ଥାଏ;

େରାଦନ ଏକ ରାତି୍ର ପାଇଁ ଆସି ପାେର, ମାତ୍ର ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଆନ
ଆେସ।

6 ମୁଁ ଆପଣା ସମୃି ସମୟେରକହିଲି, ମୁଁ େକେବ ବିଚଳିତ େନାହିବି।
7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ର ହ ସକାଶୁ େମାହର ପବର୍ ତ

ଦୃଢ଼ କରି ାପନ କରିଥିଲ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖ
ଲୁଚାଇଲ; େତେବ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ େହଲି।

8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ କୁ ଡାକିଲି; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ନିେବଦନ କଲି।

9 ମୁଁ ଗ ର୍ କୁ ଗମନ କେଲ, େମାର ର େର କି ଲାଭ? ଧୂଳି କି ତୁ ର
ପ୍ର ଶଂସା କରିବ? ତାହା କି ତୁ ର ସତ୍ୟତା ପ୍ର କାଶ କରିବ?

10େହସଦାପ୍ର େଭା, ଶୁଣଓ େମାʼପ୍ର ତି ଦୟାକର;ସଦାପ୍ର େଭା,ତୁ େ
େମାହର ସହାୟ ହୁ ଅ।

11 ତୁ େ େମାହର ବିଳାପକୁ ନୃତ୍ୟେର ପରିଣତ କରିଅଛ; ତୁ େ
େମାହର ଚଟବ ଫିଟାଇ ଆନ ରୂ ପ ପଟୁ କାେର େମାହର
କଟି ବା ି ଅଛ;
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12 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବ ଓ ନୀରବ
େନାହିବ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ
ଅନ କାଳ ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି।

31
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ରଶୀଳତାର ନିେବଦନ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛି;
େମାେତ େକେବ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;
ତୁ ଧମର୍ ଗୁଣେର େମାେତ ଉ ାର କର।
2 େମାʼ ପ୍ର ତି ଆପଣା କ ର୍ େଡର; ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉ ାର କର;
ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୃଢ଼ େଶୖଳ,
େମାହର ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ କ ଦୁଗର୍ ରୂ ପ ଗୃହ ହୁ ଅ।
3କାରଣ ତୁ େ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଦୁଗର୍ ଅଟ;
ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନାମ ସକାଶୁ େମାେତ ପଥ େଦଖାଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ।
4 େସମାେନ େଗାପନେର େମାʼ ପାଇଁ େଯଉଁ ଜାଲ ପାତିଅଛି ,

ତହିଁରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;
କାରଣ ତୁ େ େମାହର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ।
5 ମୁଁ ତୁ ହ େର ଆପଣା ଆ ା ସମପର୍ ଣ କେର;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ସତ୍ୟମୟ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାେତ ମୁ

କରିଅଛ।
6 େଯଉଁମାେନ ଅସାର ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ମାନି , େସମାନ ୁ ମୁଁ ଘୃଣା

କେର;
ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରେଖ।
7 ମୁଁ ତୁ ଦୟାେର ଆନ ଓ ଉ ାସ କରିବି;
କାରଣ ତୁ େ େମାହର େ ଶ େଦଖିଅଛ;
ତୁ େ ଦୁ ର୍ ଶା ସମୟେର େମାʼ ପ୍ର ାଣର ତ େନଇଅଛ।
8 ପୁଣି, ଶତ ହ େର ତୁ େ େମାେତ ବ କରି ନାହଁ;
ତୁ େ ପ୍ର ଶ ାନେର େମାର ଚରଣ ାପନ କରିଅଛ।
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9 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କର, କାରଣ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ର ;
ଦୁଃଖେର େମାହର ଚକୁ୍ଷ, େମାହର ପ୍ର ାଣ ଓ େମାହର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ

େହଉଅଛି।
10କାରଣ ଦୁଃଖେର େମାହର ଜୀବନ ଓ ହାହାକାରେର
େମାହର ବଷର୍ ବହି ଯାଉଅଛି;
େମାʼ ଅପରାଧ* ସକାଶୁ େମାର ବଳ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି
ଓ େମାର ଅି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି।
11 ମୁଁ ଆପଣା ସମ ବିପକ୍ଷ ସକାଶୁ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ର ଅତ୍ୟ ନି ା ଦ
ଓ ଆପଣା ପରିଚିତମାନ ର ଭୟ ଳ େହାଇଅଛି,
େମାେତ ବାହାେର େଦଖିଲା େଲାକମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ

ପଳାଇେଲ।
12 ମୁଁ ମୃତ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ମନରୁ ବି ୃତ େହାଇଅଛି;
ମୁଁ ଭ ପାତ୍ର ସଦୃଶ।
13କାରଣ ମୁଁ ଅେନକ ଠାରୁ ନି ାବାଦ ଶୁଣିଅଛି,
ଚତୁ ଗେର ଆଶ ା;
େସମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର ମ ଣା କଲା େବେଳ
େମାʼ ପ୍ର ାଣ େନବା ପାଇଁ ସଂକ କେଲ।
14ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଶରଣ ନିଏ;
ମୁଁ କେହ, “ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର।”
15 େମାହର ସମୟ ସବୁ ତୁ ର ହ ଗତ;
େମାʼ ଶତଗଣ ହ ରୁ ଓ େମାʼ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନ ଠାରୁ େମାେତ

ଉ ାର କର।
16ଆପଣା ଦାସ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ର ସ କର;
ଆପଣା େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ କର।
17 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ; କାରଣ

ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇଅଛି;
ଦୁ ମାେନଲି ତ େହଉ ୁ, େସମାେନ ପାତାଳେର ନୀରବ େହଉ ୁ।
18 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ାଧରସବୁ ମୂକ େହଉ,
େସମାେନ ଅହ ାର ଓ ତୁ ଭାବେର

* 31:10 ଅପରାଧ କି ା ଦୁଖଃ
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ଧାମ କମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଦପର୍ କଥା କହି ।
19ଆଃ,ତୁ େ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ପାଇଁ େଯଉଁ ମ ଳସ ୟ

କରିଅଛ,
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ସାକ୍ଷାତେର
ଆପଣା ଶରଣାଗତ େଲାକ ପାଇଁ େଯଉଁ ମ ଳ ସାଧନ କରିଅଛ,
ତାହା କିପରି ମହତ୍!
20 ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କୁମ ଣାରୁ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଶ୍ର ୀଛାମୁର

ଅ ରାଳେର ଲୁଚାଇବ;
ତୁ େ ଜି ାସମୂହର ବିେରାଧରୁ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଆବାସେର

େଗାପନ କରି ରଖିବ।
21ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ;
କାରଣ େସ ଦୃଢ଼ ନଗରେର େମାʼ ପ୍ର ତି ଆପଣାର ଆ ଯର୍ ୍ୟ େ ହପୂ ର୍

କରୁ ଣା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ।
22ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ଦୃି ରୁ ଉି େବାଲି
ଆପଣା ଅେଧୖଯର୍ ୍ୟେର କହିଥିଲି;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଆ ର୍ ନାଦ କଲା େବେଳ ତୁ େ େମାʼ

ନିେବଦନର ରବ ଶୁଣିଲ।
23 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସଦ୍ ଭ ସମେ , ତାହା ୁ େପ୍ର ମ କର;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବି େଲାକମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରି
ଓ ଗବର୍ ାଚାରୀମାନ ୁ ବହୁ ଳ ରୂ େପ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅି ।
24 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଭରସାକାରୀ ସମେ ,
ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ ହୁ ଅ ଓ ତୁ ମାନ ଅ ଃକରଣ ସାହସି କ

େହଉ।

32
ପାପ ୀକାର ଓ କ୍ଷମା

ଦାଉଦ ଗୀତ।
1ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା,
ଯାହାର ପାପ ଆ ାଦିତ େହାଇଅଛି, େସ ଧନ୍ୟ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ପ୍ର ତି ଅଧମର୍ ର ଆେରାପ ନ କରି
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ଓ ଯାହାର ଆ ାେର ପ୍ର ବ ନା ନାହିଁ, େସ ଧନ୍ୟ।
3 ମୁଁ େମୗନ େହାଇଥିବା େବେଳ ଦିନସାରା ଆ ର୍ ନାଦ
କରିବା ାରା େମାହର ଅି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇଲା।
4କାରଣ ଦିବାରାତ୍ର ତୁ ହ େମାʼ ଉପେର ଭାରୀ ଥିଲା;
େମାହର ଶି ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନେର ଭୂ ମି େଯପରି ଶୁ ହୁ ଏ େସହିପରି

ଶୁ େହଲା।
[େସଲା]

5 ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଆପଣା ପାପ ୀକାର କଲି
ଓ ଆପଣା ଅଧମର୍ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ;
ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଆପଣା ଅପରାଧ ୀକାର

କରିବି,”
ତହିଁେର ତୁ େ େମାହର ପାପଘଟିତ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କଲ।

[େସଲା]
6 ଏଥିପାଇଁ ତୁ ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇ ପାରିବା ସମୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ

ସଦ୍ ଭ େଲାକ ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ;
ନି ୟ ମହାଜଳରାଶି ଉ ୁଳିବା ସମୟେର ତାହା ତାହା ନିକଟକୁ

ଆସି ବ ନାହିଁ।
7ତୁ େ େମାହର ଲୁଚିବା ାନ;ତୁ େ ସ ଟରୁ େମାେତରକ୍ଷାକରିବ;
ତୁ େ ରକ୍ଷାଥର୍ କ ଗାୟନେର େମାହର ଚତୁ ଗ େବ ନ କରିବ।

[େସଲା]
8 ମୁଁ ତୁ କୁ ଉପେଦଶ େଦବି ଓ ତୁ ର ଗ ବ୍ୟ ମାଗର୍ ଶିଖାଇବି;
ମୁଁ ତୁ ଉପେର ଆପଣା ଦୃି ରଖି ତୁ କୁ ମ ଣା େଦବି।
9ତୁ େ ମାେନ ବୁି ହୀନ ଅ କି ଖଚର ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ;
େସମାନ ୁ ଦମନକରିବା ପାଇଁ ବାଗ ଓଲଗାମ େଦବାରଆବଶ୍ୟକ,
େନାହିେଲ େସମାେନ ତୁ କତିକି ଆସି େବ ନାହିଁ।
10 ଦୁ କୁ ଅେନକ ଦୁଃଖ ଘଟିବ;
ମାତ୍ର େଯଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରେଖ, ତାହାର

ଚତୁ ଗେର ଦୟା େବ ନ କରିବ।
11 େହ ଧାମ କଗଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କର ଓ ଉ ସି ତ

ହୁ ଅ;
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େହ ସରଳା ଃକରଣ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ଆନ ନି କର।

33
ପ୍ର ଶଂସା ଗୀତ

1 େହ ଧାମ କଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଉ ାସ କର;
ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ସରଳ େଲାକ ର େଶାଭନୀୟ।
2ବୀଣାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ;
ଦଶତାର େନବଲେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।
3ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର;
ଉ ନିେର ମେନାହର ବାଦ୍ୟକର।
4କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଯଥାଥର୍ ;
ଆଉ ତାହା ର ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ବି ତାେର ସାଧିତ।
5 େସ ଧାମ କତା ଓ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଭଲ ପାଆି ;
ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର ପରିପୂ ର୍ ;
6ଗଗନମ ଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟେର,
ଆଉ ତହିଁର ସମ ବାହିନୀ ତାହା ମୁଖର ନି ାସେର ନିମ ତ।
7 େସ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳସମୂହକୁ ରାଶି ତୁ ଲ୍ୟ ଏକତ୍ର କରି ;
େସ ବାରିଧିସମୂହକୁ ଭ ାରେର ସ ୟ କରି ।
8ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରୁ ;
ଜଗି ବାସୀ ସମେ ତାହା ବିଷୟେର ଭୀତ େହଉ ୁ।
9 େସ କହିବା ମାେତ୍ର ସୃି େହଲା,
େସ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାେତ୍ର ି ତି େହଲା।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗା ୀୟମାନ ର ମ ଣା ବ୍ୟଥର୍ କରି ;
େସ ଜନବୃ ର ସଂକ ସବୁ ବିଫଳ କରି ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଣା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
ତାହା ଚି ର ସଂକ ସବୁ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।
12ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଗା ୀର ପରେମ ର, େସ ଧନ୍ୟ;
େସ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ଆପଣା ଅଧିକାରାେଥର୍ ମେନାନୀତ

କରିଅଛି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗର୍ ରୁ ଦୃି ପାତ କରି ;
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େସ ସମ େଲାକମାନ ୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ;
14 େସ ଆପଣା ନିବାସ- ାନରୁ
ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମ ଉପେର ଦୃି ପାତ କରି ;
15 େସ ସମ ର ହୃ ଦୟ ଗଢ଼ି ,
େସ େସମାନ ର କମର୍ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ।
16 େକୗଣସି ରାଜା ଅପାର େସୖନ୍ୟ ାରା ଉ ାର ପାଏ ନାହିଁ;
େକୗଣସି ବୀର ମହାଶି ାରା ଉ ାର ପାଏ ନାହିଁ।
17ରକ୍ଷାେଥର୍ ଅ ମିଥ୍ୟା;
କିଅବା େସ ଆପଣା ମହାବଳ ାରା କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ

ନାହିଁ।
18 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରି ,
ତାହା ଦୟାେର ଭରସା ରଖି ,
19 େସମାନ ପ୍ର ାଣ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ସମୟେର େସମାନ ୁ ବ ାଇବା ପାଇଁ
େସମାନ ଉପେର ତାହା ର ଦୃି ଥାଏ।
20ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିଅଛି;
େସ ଆ ମାନ ର ସହାୟ ଓ ଆ ମାନ ର ଢାଲ।
21ଆ ମାନ ଅ ଃକରଣ ତାହା ଠାେର ଆନ କରିବ,
କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା ପବିତ୍ର ନାମେର ବି ାସ କରିଅଛୁ।
22 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଠାେର ଆେ ମାେନ ଭରସା
କରିଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଦୟା ବ ର୍ୁ ।

34
ମ ଳମୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଶଂସା

ଦାଉଦ ଗୀତ; େଯେତେବେଳ େସ ଅବୀେମଲକ୍ ସାକ୍ଷାତେର
ଆପଣା ମତି ବଦଳାଇବାରୁ ତାହା ାରା ତାଡ଼ିତ େହାଇ ପ୍ର ାନ
କରିଥିେଲ, େସହି ସମୟର ଗୀତ।

1 ମୁଁ ସବର୍ ଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି;
େମାʼ ମୁଖେର ନିର ର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା େହବ।
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2 େମାହର ପ୍ର ାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦପର୍ କରିବ;
ନମ୍ର େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଆନ ି ତ େହେବ।
3ଆେହ, େମାʼ ସେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମାହା ୍ୟ ପ୍ର କାଶ କର,
ଆସ, ଆେ ମାେନ ଏକ ସେ ତାହା ନାମର ପ୍ର ତି ା କରୁ ।
4 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି ଓ େସ େମାେତ ଉ ର େଦେଲ,
ପୁଣି, େମାହର ସବୁ ଭୟରୁ େମାେତ ଉ ାର କେଲ।
5 େସମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି ଦୀି ମାନ େହେଲ;
ଆଉ, େସମାନ ମୁଖ େକେବ େହଁ ବିବ ର୍ େନାହିବ।
6 ଏହି ଦୁଃଖୀେଲାକ କାକୂି କଲା, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର କଥା

ଶୁଣିେଲ
ଓ ତାହାର ସକଳ ସ ଟରୁ ତାହାକୁ ଉ ାର କେଲ।
7 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରି ,
ତାହା ର ଦୂତ େସମାନ ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି କରି େସମାନ ୁ

ଉ ାର କରି ।
8ଆେହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ମ ଳମୟ, ଏହା ଆ ାଦନ କରି େଦଖ;
େଯ ତାହା ର ଶରଣାଗତ, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ।
9 େହ ତାହା ର ସଦ୍ ଭ ମାେନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କର;
କାରଣ େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ ଭୟ କରି , େସମାନ ର େକୗଣସି

ଅଭାବ ନାହିଁ।
10 ଯୁବା ସି ଂହମାନ ର ଅଭାବ ଓ କୁ୍ଷଧାରୁ େ ଶ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାନ ର

େକୗଣସି ମ ଳ ବିଷୟ ଅଭାବ େନାହିବ।
11 େହ ବାଳକମାେନ, ଆସ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟ ଶିଖାଇବି।
12 େଯ ଜୀବନ ବା ା କେର
ଓ ମ ଳ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦୀଘର୍ ାୟୁ ପି୍ର ୟ ମେଣ ଏପରି ବ୍ୟି କିଏ?
13ତୁ େ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜି ା
ଓ ଛଳବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓ ାଧର ରକ୍ଷା କର।
14ମ ତାରୁ ଦୂର ହୁ ଅ ଓ ସୁକମର୍ କର;
ଶାି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର ଓ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।
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15ଧାମ କମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦୃି ଅଛି
ଓ େସମାନ ଆ ର୍ ନାଦ ପ୍ର ତି ତାହା ର କ ର୍ ଅଛି।
16 ପୃଥିବୀରୁ କୁକମର୍ କାରୀମାନ ରଣ ଉି କରିବା
ପାଇଁ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖ ଥାଏ।
17ଧାମ କମାେନ କ୍ର ନ କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୁଣିେଲ
ଓ େସମାନ ସବର୍ ସ ଟରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭ ା ଃକରଣମାନ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଅଟି
ଓ େସ ଚୂ ର୍ ମନାମାନ ୁ ତ୍ର ାଣ କରି ।
19ଧାମ କର ବିପଦ ଅେନକ;
ମାତ୍ର େସହିସବୁରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଉ ାର କରି ।
20 େସ ତାହାର ଅି ସକଳ ରକ୍ଷା କରି ;
ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖେ େହେଲ ଭ ହୁ ଏ ନାହିଁ।
21 ଦୁ ତା ଦୁ କୁ ସଂହାର କରିବ;
ଧାମ କର ଘୃଣାକାରୀ େଦାଷୀକୃତ େହବ।
22ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସଗଣର ପ୍ର ାଣ ମୁ କରି ;
ପୁଣି, ତାହା ର ଶରଣାଗତ େକହି େଦାଷୀକୃତ େହେବ ନାହିଁ।

35
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 ସଦାପ୍ର େଭା, େଯଉଁମାେନ େମାʼ ସେ ବିବାଦ କରି , ତୁ େ

େସମାନ ସେ ବିବାଦ କର।
େଯଉଁମାେନ େମାʼସେ ଯୁ କରି ,ତୁ େ େସମାନ ସେ ଯୁ

କର।
2ଢାଲ ଓ ଫଳକ ଧାରଣ କର
ଓ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ ଠିଆ ହୁ ଅ।
3ମଧ୍ୟ ବ ର୍ ା ଧରି େମାʼ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନ ପଥ ରୁ

କର;
େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ କୁହ, ଆେ ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ।
4େମାʼପ୍ର ାଣର ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାେନଲି ତ ଓ ଅପମାନିତ େହଉ ୁ;
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େମାହର ଅନି ଚି କମାେନ ବିମୁଖ ଓ ବିବ୍ର ତ େହଉ ୁ।
5 େସମାେନ ବାୟୁ ଆେଗ ତୁ ଷ ପରି େହଉ ୁ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଉ ।ୁ
6 େସମାନ ପଥ ଅ କାରମୟ ଓ ଖସଡ଼ା େହଉ,
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ େସମାନ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉ ।ୁ
7 େଯେହତୁ େସମାେନ ଅକାରଣେର େମାʼ ପାଇଁ ଗ ର୍ ମଧ୍ୟେର ଜାଲ

ଲୁଚାଇଅଛି ,
େସମାେନ ଅକାରଣେର େମାʼ ପାଇଁ ଖାତ େଖାଳିଅଛି ।
8ଅଜ୍ଞାତସାରେର ତାହାକୁ ସବର୍ ନାଶ ଘଟୁ
ଓ ତାହାର ଗୁ ଜାଲ ତାହାକୁ ହିଁ ଧରୁ ;
ସବର୍ ନାଶ ସହିତ େସ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ୁ।
9ଆଉ, େମାହର ପ୍ର ାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ ି ତ େହବ
ଓ ତାହା ପରିତ୍ର ାଣେର ଉ ାସ କରିବ।
10 େମାହର ଅି ସକଳ କହିବ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ

ଅଛି?
ତୁ େ ଦୁଃଖୀକୁ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ େଲାକଠାରୁ ,
ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ତାହାର ଲୁଟକାରୀଠାରୁ ଉ ାର

କରିଥାଅ।”
11ଅନ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷୀମାେନ ଉଠୁ ଅଛି ;
େସମାେନ ଆ ର ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଆ କୁ ପଚାରୁ ଅଛି ।
12 େସମାେନ ହିତର ପରିବେ ର୍ େମାହର ଅହିତ କରି ,
ତହିଁେର େମାହର ପ୍ର ାଣ ଅନାଥ ହୁ ଏ।
13 ମାତ୍ର େସମାେନ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା େବେଳ ଚଟ େମାହର ପରିେଧୟ

ବ େହଲା;
ମୁଁ ଉପବାସ କରି ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େ ଶ େଦଲି
ପୁଣି, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ଉ ର େମାେତ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
14 େସମାେନ େମାହର ବୁ ଓ ଭ୍ର ାତା ଥିଲା ପରି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି;
ମୁଁ ମାତୃ େଶାକାତୁ ର େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ େଶାକେର ଅବନତ େହଲି।
15 ମାତ୍ର େମାହର ପାଦ ଖସି ଯିବା େବେଳ େସମାେନ ଆନ କରି

ଏକତି୍ର ତ େହେଲ;



ଗୀତସଂହିତା 35:16 li ଗୀତସଂହିତା 35:26

ଅଧମ େଲାକମାେନ େମାʼ ଅଜ୍ଞାତସାରେର େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଏକତି୍ର ତ େହେଲ;

େସମାେନ େମାେତ ବିଦୀ ର୍ କେଲ ଓ କ୍ଷା େନାହିେଲ;
16 େଭାଜେର ପାଷା ଉପହାସକମାନ ପରି
େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଦ ଘଷର୍ ଣ କେଲ।
17 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େକେତ କାଳ ଅନାଇ ଥିବ?
େସମାନ ଂସନରୁ େମାହର ପ୍ର ାଣକୁ,
ସି ଂହମାନ ଠାରୁ େମାହର ଏକମାତ୍ର ଆ ାକୁ ରକ୍ଷା କର।
18 ମୁଁ ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟେର ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି।
ମୁଁ ମହାଜନତା ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
19 େମାʼ ଉପେର େମାʼ ଶତମାନ ୁ ଅନ୍ୟାୟେର ଆନ କରିବାକୁ

ଦିଅ ନାହିଁ।
କିଅବା େଯଉଁମାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କରି ,
େସମାନ ୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
20 େସମାେନ ଶାି ର କଥା କହି ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େଦଶ ଶା େଲାକ ବିରୁ େର ଛଳକଥା କ ନା କରି ।
21 ହଁ, େସମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର କଥା କହିେଲ;
େସମାେନ କହିେଲ, “ହଁ, ହଁ, ଆ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ତାହା େଦଖିଅଛି।”
22 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ତାହା େଦଖିଅଛ; ନୀରବ ରୁ ହ ନାହିଁ;
େହ ପ୍ର େଭା, େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
23 େହ େମାହର ପରେମ ର, େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ଜାଗି ଉଠ,
େମାହର ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ନି ି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ।
24 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପରେମ ର, ତୁ ର ଧମର୍ ପ୍ର ମାେଣ

େମାହର ବିଚାର କର
ଓ େସମାନ ୁ େମାʼ ଉପେର ଆନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
25 “ହଁ, େସପରି େହଉ େବାଲି ଆ ମାନ ଇ ା,” ଏହା େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ନ କହ ୁ;
“ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛୁ” େବାଲି େସମାେନ ନ କହ ୁ।
26 େଯଉଁମାେନ େମାʼ ବିପଦେର ଆନ କରି , େସମାେନ ଏକତ୍ର

ଲି ତ ଓ ବିବ୍ର ତ େହଉ ୁ;
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େଯଉଁମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଦପର୍ କରି , େସମାେନ ଲ ା ଓ
ଅପମାନ ପରିଧାନ କର ୁ।

27 େଯଉଁମାେନ େମାʼ ଧମର୍ େର ସ ୁ , େସମାେନ ଆନ ନି କରି
ଆ ାଦିତ େହଉ ୁ;

ଆପଣା ଦାସର ସମୃି େର ସ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହଉ ୁ
େବାଲି

େସମାେନ ନିର ର କହ ୁ।
28 ପୁଣି, େମାହର ଜି ା ଦିନସାରା ତୁ ଧମର୍ ଗୁଣ
ଓ ତୁ ପ୍ର ଶଂସାର କଥା କହିବ।

36
ମନୁଷ୍ୟର ଦୁ ତା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 ଦୁ ର ଅପରାଧ େମାʼ ହୃ ଦୟ ମଧ୍ୟେର କେହ,
ପରେମ ର ବିଷୟକ ଭୟ ତାହାର ଚକୁ୍ଷର ଅେଗାଚର।
2କାରଣ ତାହାର ଅଧମର୍ ପ୍ର କାଶିତ ଓ ଘୃଣିତ େହବ
ନାହିଁ େବାଲି େସ ଆପଣା ଦୃି େର ଆପଣାକୁ ଭୁ ଲାଏ।
3ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅଧମର୍ ଓ ପ୍ର ବ ନା ମାତ୍ର ;
େସ ସୁବିେବଚନା ଓ ସୁକମର୍ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି।
4 େସ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଅଧମର୍ କ ନା କେର;
େସ ଅମ ଳ ମାଗର୍ େର ଆପଣାକୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଏ;
େସ ମ ତା ଘୃଣା କେର ନାହିଁ।

ପରେମ ର ମ ଳମୟ
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଗର୍ େର ଥାଏ;
ତୁ ର ବି ତା ଗଗନ ଶର୍ ୀ।
6ତୁ ର ଧମର୍ ପରେମ ର ପବର୍ ତଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ;
ତୁ ର ଶାସନସବୁ ମହାବାରିଧି ରୂ ପ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଅଛ।
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7 େହ ପରେମ ର, ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା କିପରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ!
ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ତୁ ପକ୍ଷଛାୟା ତେଳ ଆଶ୍ର ୟ ନିଅି ।
8 େସମାେନ ତୁ ଗୃହର ପୁି କର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ବହୁ ଳ ରୂ େପ ପରିତୃ

େହେବ;
ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଆନ -ନଦୀର ଜଳ ପାନ

କରାଇବ।
9କାରଣ ତୁ ଠାେର ଜୀବନର ନିଝର୍ ର ଅଛି;
ତୁ ଦୀି େର ଆେ ମାେନ ଦୀି େଦଖିବା।
10 ଆେହ, ତୁ ୁ ଜାଣିବା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା େ ହପୂ ର୍

କରୁ ଣା
ଓ ସରଳା ଃକରଣ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ଧାମ କତା

ଚିର ାୟୀ କର।
11ଅହ ାରୀର ଚରଣ େମାʼ ବିରୁ େର ନ ଆସୁ
ଓ ଦୁ ର ହ େମାେତ ଘଉଡ଼ାଇ ନ େଦଉ।
12 େହଇ, ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାେନ ପତିତ େହେଲ;
େସମାେନ ଅଧଃପତିତ େହେଲ, ଆଉ ଉଠିବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ

ନାହିଁ।

37
ଦୁ ର ଦୁ ର୍ ଶା ଓ ସ ର ସୁଦଶା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1ତୁ େ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ସକାଶୁ
ଆପଣାକୁ ବିର କର ନାହିଁ,
କିଅବା ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାଭାବ ବହ ନାହିଁ।
2କାରଣ େସମାେନ ଘାସ ପରି ଶୀଘ୍ର କଟାଯିେବ
ଓ େକାମଳ ତୃ ଣ ପରି ଶୁ େହେବ।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରଖି ସୁକମର୍ କର;
େଦଶେର ବାସ କରି ବି ତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।
4ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କର;
ତହିଁେର େସ ତୁ ର ମେନାବା ା ପୂ ର୍ କରିେବ।
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5ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ତୁ ର ଗତି ସମପର୍ ଣ କର;
ମଧ୍ୟ ତାହା ଠାେର ନିଭର୍ ର ରଖ, ତହିଁେର େସ ତାହା ସଫଳ

କରିେବ।
6ଆଉ, େସ ଦୀି ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର ଧମର୍
ଓ ମଧ୍ୟା ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର ବିଚାର ପ୍ର କାଶ କରାଇେବ।
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ସୁି ର ହୁ ଅ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ତାହା ଅେପକ୍ଷାେର

ରୁ ହ;
େଯ ନିଜ ମାଗର୍ େର କୃତକାଯର୍ ୍ୟ ହୁ ଏ, େଯଉଁ ଜନ କୁସଂକ
ସାଧନ କେର, ତାହା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିର କର ନାହିଁ।
8 େକ୍ର ାଧରୁ କ୍ଷା ହୁ ଅ ଓ େକାପ ତ୍ୟାଗ କର; ଆପଣାକୁ
ବିର କର ନାହିଁ, ତାହା େକବଳ ଦୁ ମର୍ କରିବାକୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଏ।
9କାରଣ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାେନ ଉି େହେବ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେପକ୍ଷାକାରୀମାେନ େଦଶାଧିକାରୀ େହେବ।
10ଆଉ, ଅ କ୍ଷଣ ଉ ାେର ଦୁ େଲାକ ନ ଥିବ;
ତୁ େ ଯ ପୂବର୍ କ ତାହାର ାନ ତ କରିବ, ଆଉ େସ ନ ଥିବ।
11ମାତ୍ର ନମ୍ର େଲାକମାେନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ
ଓ ଶାି ର ବାହୁ ଲ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆନ ି ତ କରିେବ।
12 ଦୁ ଧାମ କର ପ୍ର ତିକୂଳେର କୁକ ନା କେର
ଓ ତାହା ଉପେର ଦ କଡ଼ମଡ଼ କେର।
13ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଉପହାସ କରିେବ।
କାରଣ ତାହାର ଅି ମ ଦିନ େଯ ଆସୁଅଛି, ଏହା େସ େଦଖି ।
14 ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ, ସରଳ
ପଥଗାମୀମାନ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଖ ନିେ ାଷ କରି ଧନୁ ନୁଆଁଇ ଅଛି ।
15 େସମାନ ଖ େସମାନ ନିଜ ହୃ ଦୟେର
ପ୍ର େବଶ କରିବ ଓ େସମାନ ଧନୁ ଭ ାଯିବ।
16ଅେନକ ଦୁ େଲାକର ପ୍ର ଚୁ ର ସ ି ଅେପକ୍ଷା
ଧାମ କ େଲାକର ଅ ସ ି ଭଲ।
17କାରଣ ଦୁ ର ବାହୁ ଭ ାଯିବ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଧାମ କକୁ ଧରି ରଖିେବ।



ଗୀତସଂହିତା 37:18 lv ଗୀତସଂହିତା 37:29

18ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େଲାକମାନ ଦିନସବୁ ଜାଣି
ଓ େସମାନ ଅଧିକାର ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବ।
19 େସମାେନ ବିପଦ ସମୟେର ଲି ତ େହେବ ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଦୁଭ କ୍ଷ ସମୟେର େସମାେନ ପରିତୃ େହେବ।
20ମାତ୍ର ଦୁ ମାେନ ବିନ େହେବ,
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶତମାେନ ଚରା ାନେର େଶାଭା ରୂ ପ େହେବ;
େସମାେନ ନିଃେଶଷିତ େହେବ; େସମାେନ ଧୂମେର ନିଃେଶଷିତ

େହାଇଯିେବ।
21 ଦୁ େଲାକ ଋଣ କରି ପରିେଶାଧ କେର ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଧାମ କ େଲାକ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଦାନ କେର।
22 କାରଣ ତାହା ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େଲାେକ େଦଶାଧିକାର

କରିେବ;
ପୁଣି, ତାହା ର ଅଭିଶ େଲାେକ ଉି େହେବ
23ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ି ରୀକୃତ ହୁ ଏ
ଓ େସ ତାହାର ପଥେର ସ ୁ ହୁ ଅି ।
24 େସ ପତିତ େହେଲ େହଁ ଭୂ ମିଶାୟୀ େହବ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େର ତାହାକୁ ଧରି ରଖି ।
25 ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ଏେବ ବୃ େହାଇଅଛି;
ତଥାପି ମୁଁ ଧାମ କକୁ ପରିତ୍ୟ , ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ
ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର େଦଖି ନାହିଁ।
26 େସ ସାରାଦିନ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଉଧାର ଦିଏ;
ପୁଣି, ତାହାର ସ ାନଗଣ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପାଆି ।
27ମ ଠାରୁ ଦୂର ହୁ ଅ ଓ ସୁକମର୍ କର;
େତେବ ତୁ େ ଅନ କାଳ ବାସ କରିବ।
28କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଭଲ ପାଆି
ଓ ଆପଣା ସଦ୍ ଭ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ;
େସମାେନ ଅନ କାଳ ରକି୍ଷତ ହୁ ଅି ;
ମାତ୍ର ଦୁ ର ବଂଶ ଉି େହେବ।
29ଧାମ କ େଦଶାଧିକାର କରିବ
ଓ ସଦାକାଳ ତହିଁେର ବାସ କରିବ।
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30ଧାମ କର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କେହ
ଓ ତାହାର ଜି ା ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର କଥା କେହ।
31ତାହାର ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ତାହାର ଅ ରେର ଅଛି;
ତାହାର େକୗଣସି ପାଦଗତି ଖସି ଯିବ ନାହିଁ।
32 ଦୁ େଲାକ ଧାମ କକୁ ଜଗି ବେସ
ଓ ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କେର।
33ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ହ େର ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି େଦେବ ନାହିଁ;
କିଅବା େସ ବିଚାରିତ େହବା େବେଳ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କରିେବ

ନାହିଁ।
34ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁସରଣ କର ଓ ତାହା ପଥ ରକ୍ଷା କର,
ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ େଦଶାଧିକାର ନିମେ ଉ ତ କରିେବ;
ଦୁ ମାେନ ଉି େହବା ସମୟେର ତୁ େ ତାହା େଦଖିବ।
35 ମୁଁ ଦୁ କୁ ମହାକ୍ଷମତାପ ଓ ଭୂ ମିେର ସେତଜ
ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ର ସାରିବାର େଦଖିଅଛି।
36ମାତ୍ର ଜେଣ ନିକଟ େଦଇ ଗଲା, ଆଉ େଦଖ, େସ ନ ଥିଲା;
ଆହୁ ରି, ମୁଁ ତାହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କଲି, ମାତ୍ର ତାହାର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳିଲା

ନାହିଁ।
37ସି େଲାକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ସରଳ େଲାକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର;
କାରଣ ଶାି ପି୍ର ୟ େଲାକର େଶଷ ଫଳ ଅଛି।
38ମାତ୍ର ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାେନ ଏକାେବେଳ ବିନ େହେବ;
ଦୁ ର େଶଷ ଫଳ ଉି େହବ।
39ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଧାମ କ େଲାକର ପରିତ୍ର ାଣ ହୁ ଏ;
େସ ସ ଟ ସମୟେର େସମାନ ର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଅଟି ।
40 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଓ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା

କରି ;
େସ ଦୁ ମାନ ଠାରୁ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରି ପରିତ୍ର ାଣ କରି ,
କାରଣ େସମାେନ ତାହା ର ଶରଣାଗତ।

38
ଦୁଃଖୀର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ, ରେଣାପାୟ।
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1େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େକାପେର େମାେତ ଅନୁେଯାଗ କରନାହିଁ;
କିଅବା ତୁ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧେର େମାେତ ଶାି ଦିଅ ନାହିଁ।
2କାରଣ ତୁ ର ତୀରସବୁ େମାʼ ଠାେର ବି ରହିଅଛି
ଓ ତୁ ର ହ େମାେତ ଅତିଶୟ ଚାପୁଅଛି।
3ତୁ େକାପ ସକାଶୁ େମାʼ ଶରୀର କିଛି ା ୍ୟ ନାହିଁ;
ପୁଣି, େମାʼ ପାପ ସକାଶୁ େମାʼ ଅି େର କିଛି ଆରାମ ନାହିଁ।
4କାରଣ େମାହର ଅପରାଧ େମାʼ ମ କ ଉପେର ଉଠିଅଛି;
ତାହାସବୁ େମାʼ ଶି ଅେପକ୍ଷା ଭାରୀ େବାଝ ରୂ ପ।
5 େମାହର ଅଜ୍ଞାନତା ସକାଶୁ େମାହର କ୍ଷତସବୁ ଦୁଗର୍
ଓ ବିକୃତ େହାଇଅଛି।
6 ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ ଓ ଅତ୍ୟ ଅବନତ େହାଇଅଛି।
ମୁଁ ସାରାଦିନ େଶାକ କରି ବୁଲୁଥାଏ।
7କାରଣ େମାʼ କଟିେଦଶ ାଳାେର ପରିପୂ ର୍
ଓ େମାହର ମାଂସେର କିଛି ା ୍ୟ ନାହିଁ।
8 ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ଓ ଅତିଶୟ ଚୂ ର୍ େହାଇଅଛି।
ମୁଁ ଆପଣା ଚି ର ଅି ରତା େହତୁ ରୁ ଆ ର୍ ନାଦ କରିଅଛି।
9 େହ ପ୍ର େଭା, େମାହର ସକଳ ବା ା ତୁ ସ ୁଖେର ଅଛି
ଓ େମାହର କାତେରାି ତୁ ଠାରୁ ଗୁ ନୁେହଁ।
10 େମାହର ହୃ ଦୟ ଧୁକ୍ ଧୁକ୍ କରୁ ଅଛି, େମାହର ବଳ କ୍ଷୀଣ

େହଉଅଛି;
େମାହର ଚକୁ୍ଷର େତଜ ମଧ୍ୟ େମାʼ ଠାରୁ ଗଲାଣି।
11 େମାହର ପି୍ର ୟ େଲାେକ ଓ େମାହର ମିତ୍ର ମାେନ
େମାʼ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅଲଗା ଠିଆ ହୁ ଅି
ଓ େମାହର ଜ୍ଞାତିବଗର୍ ଦୂରେର ଠିଆ ହୁ ଅି ।
12 ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଚାହାି , େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ

ଫା ପାତି ;
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େମାହର ଅନି ଇ ା କରି ,
େସମାେନ ସବର୍ ନାଶର କଥା କହି ଓ ସାରାଦିନ ଛଳର ଚି ା କରି ।
13ମାତ୍ର ମୁଁ ବଧିର େଲାକ ପରି ଶୁଣୁ ନାହିଁ;
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ପୁଣି, ମୁଁ ମୁଖ ନ ଫିଟାଇବା ଘୁ ା େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଏ।
14ଆହୁ ରି, େଯ ନ ଶୁେଣ ଓ ଯାହାର ମୁଖେର ପ୍ର ତିବାଦ ନ ଥାଏ,
ଏପରି େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଏ।
15କାରଣ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଭରସା ରେଖ;
େହ ପ୍ର େଭା, େମାର ପରେମ ର, ତୁ େ ଉ ର େଦବ।
16କାରଣ ମୁଁ କହିଲି, “େକଜାଣି େମାହର ଶତମାେନ େମାʼ ଉପେର

ଆନ କରିେବ;
େମାʼ ପାଦ ଖସି ଗଲା େବେଳ େସମାେନ େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଦପର୍

କରି ।”
17 େଯଣୁ ମୁଁ ଝୁ ି ପଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଓ େମାହର ଦୁଃଖ ସବର୍ ଦା େମାʼ ସ ୁଖେର ଥାଏ।
18 ମୁଁ ଆପଣା ଅପରାଧ ପ୍ର କାଶ କରିବି;
ମୁଁ ଆପଣା ପାପ ଲାଗି େଖଦିତ େହବି।
19ମାତ୍ର େମାହର ଶତମାେନ ସେତଜ ଓ ବଳବାନ;
ପୁଣି, ଅନ୍ୟାୟେର େମାେତ ଘୃଣା କରିବା େଲାେକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ

େହାଇଅଛି ।
20ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ହିତର ପରିବେ ର୍ ଅହିତ କରି ,
େସମାେନ େମାହର ବିପକ୍ଷ; କାରଣ ମୁଁ ଉ ମ ବିଷୟର ଅନୁଗମନ

କେର।
21 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ;
େହ େମାହର ପରେମ ର, େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
22 େହ ପ୍ର େଭା, େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ,
େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ ର ହୁ ଅ।

39
ଅି ମକାଳର ପରିଚୟ ଦିଅ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ , ଯିଦୂଥୂନ୍ ପାଇଁ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ଜି ାେର ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ପଥ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହବି;
ଦୁ େମାʼ ସ ୁଖେର ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ
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ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଲଗାମ େଦଇ ରଖିବି।”
2 ମୁଁ େମୗନ େହାଇ ନୀରବ ଥିଲି, ସତ କଥାରୁ ହିଁ ନିବୃ ରହିଲି;
ତହିଁେର େମାହର ଦୁଃଖ ପ୍ର ବଳ େହଲା;
3 ମୁଁ େମାହର ଅ ରେର ଅତିଶୟ ଚିି ତ େହଲି;
ମୁଁ େଯମିତି େମାହର ସମସ୍ୟା ବିଷୟେର ଭାବିଲି, ମୁଁ ଅଧିକ ଚିି ତ

େହଲି;
େତେବ ମୁଁ ଆପଣା ଜି ାେର କଥା କହିଲି;
4 “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ଅି ମକାଳ
ଓ େମାʼ ଦିନର ପରିମାଣ କଅଣ, େମାେତ ଜଣାଅ;
ମୁଁ କିପରି କ୍ଷଣକାଳ ାୟୀ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ।
5 େଦଖ, ତୁ େ େମାହର ଦିନ େକେତକ ମୁି ପରିମିତ କରିଅଛ;
େମାହର ଆୟୁ ତୁ ଦୃି େର ଅବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ;
ନି ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସେବର୍ ା ମ ଅବ ାେର
ହିଁ ନିତା ଅସାର।

[େସଲା]
6 ନି ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ ଗମନାଗମନ କେର;
ନି ୟ େସମାେନ ଅସାରେର ବ୍ୟ ;
େସ ଧନ ଗଦା କେର, ଆଉ କିଏ ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କରିବ, ଜାେଣ

ନାହିଁ।
7 େହ ପ୍ର େଭା, ଏେବ ମୁଁ କାହିଁର ଅେପକ୍ଷା କରିବି?
େମାହର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ତୁ ଠାେର ଅଛି।
8 େମାହର ସକଳ ଅଧମର୍ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;
େମାେତ ମୂଖର୍ େଲାକର ନି ାପାତ୍ର କର ନାହିଁ।
9 ମୁଁ ଘୁ ା େହାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲି ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ େ ତାହା କଲ।
10 େମାʼ ଠାରୁ ତୁ ଆଘାତ ଦୂର କର;
ତୁ କରାଘାତେର ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଲି।
11ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଅନୁେଯାଗ ାରା
ଶାି େଦଲା େବେଳକୀଟ ପରି ତାହାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାଅ;
ନି ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର।
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[େସଲା]
12 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣ ଓ େମାʼ
ଆ ର୍ ରେର କ ର୍ ଦିଅ;
େମାʼ ଅଶପାତେର ନୀରବ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ବିେଦଶୀ,
େମାହର ସମ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ବାସୀ।
13 ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରିବାର ଓ ଆଉ ନ ଥିବାର ପୂେବର୍ େଯପରି

ପ୍ର ଫୁ େହବି,
ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୃି େଫରାଅ।”

40
ୁତିଗାନ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 ମୁଁ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେପକ୍ଷା କଲି;
ପୁଣି, େସ ମେନାେଯାଗ କରି େମାହର କାକୂି ଶୁଣିେଲ।
2ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ ଭୟ ର ଗ ର୍ ରୁ ଓ ଦହଲା
କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିେଲ
ଓ େଶୖଳ ଉପେର େମାହର ଚରଣ ରଖିେଲ ଓ େମାହର
ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କେଲ।
3 ପୁଣି, େସ େମାʼ ମୁଖେର ଆ ମାନ ପରେମ ର
ପ୍ର ଶଂସାର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ େଦଇଅଛି ;
ଅେନେକ ଏହା େଦଖିେବ ଓ ଭୟ କରିେବ, ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କରିେବ।
4 େଯଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଆପଣାର ବି ାସଭୂ ମି କେର,
ପୁଣି, ଅହ ାରୀକୁ ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ର ତି ଭ୍ର ା େଲାକ ୁ ଆଦର
କେର ନାହିଁ, େସ ଧନ୍ୟ।
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ତୁ ର କୃତ
ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଓ ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ତୁ ର ସଂକ
ଅେନକ; ତାହାସବୁ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ସଜାଯାଇ ନ ପାେର;
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ମୁଁ େସହି ସବୁ ବିଷୟ ବ ର୍ ନା କରି କହି , ମାତ୍ର ତାହାସବୁ
ଗଣନା କରାଯାଇ ନ ପାେର।
6ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟେର ତୁ ର ସେ ାଷ ନାହିଁ;
ତୁ େ େମାହର କ ର୍ ମୁ କରିଅଛ;
ତୁ େ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଚାହିଁ ନାହଁ।
7 େତେବ ମୁଁ କହିଲି, “େଦଖ, ମୁଁ ଉପି ତ;
ଶା େର େମାହର ବିଷୟ ଲିଖିତ ଅଛି।
8 େହ େମାହର ପରେମ ର, ତୁ ର ଇ ା ସାଧନ
କରିବାକୁ େମାହର ସେ ାଷ;
ତୁ ବ୍ୟବ ା େମାʼ ହୃ ଦୟେର ଅଛି।”
9 ମୁଁ ମହାସମାଜେର ଧମର୍ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି;
େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ଓ ାଧର ରୁ କରିବି ନାହିଁ, େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ।
10 ମୁଁ ତୁ ଧାମ କତା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର େଗାପନ କରି ନାହିଁ;
ମୁଁ ତୁ ର ବି ତା ଓ ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି;
ମୁଁ ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ମହାସମାଜଠାରୁ

ଗୁ ରଖି ନାହିଁ।
11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା
ରୁ କର ନାହିଁ;
ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା େମାେତ
ନିର ର ରକ୍ଷା କରୁ ।
12କାରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବିପଦ େମାେତ େଘରିଅଛି,
େମାହର ଅଧମର୍ ସବୁ େମାେତ େଗାଡ଼ାଇ ଧରିଅଛି,
ଏେହତୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନାଇ ପାରୁ ନାହିଁ;
ତାହାସବୁ େମାʼ ମ କର େକଶରୁ ଅଧିକ
ଓ େମାହର ହୃ ଦୟ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି।
13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଅନୁଗ୍ର ହ କରି େମାେତ ଉ ାର କର;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ ର ହୁ ଅ।
14 େମାʼ ପ୍ର ାଣନାଶର ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ େଲାକମାେନ
ଏକତ୍ର ଲି ତ ଓ ହତାଶ େହଉ ;ୁ
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େମାʼ କ୍ଷତିେର ସ ୁ େଲାକମାେନ
ପଛକୁ େଫରାଯାଇ ଅପମାନିତ େହଉ ୁ।
15 େଯଉଁମାେନ େମାେତ “ହଁ ହଁ” େବାଲି କହି , େସମାେନ
ଆପଣା ଲ ା ସକାଶୁ ବିି ତ େହଉ ।ୁ
16 େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସହି ସମେ ତୁ ଠାେର

ଉ ସି ତ ଓ ଆନ ି ତ େହଉ ୁ;
େଯଉଁମାେନ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣକୁ େ ହ କରି , େସମାେନ ନିର ର

କହ ,ୁ
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହଉ ୁ।”
17ମାତ୍ର ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନ;
ତଥାପି ପ୍ର ଭୁ େମାʼ ବିଷୟ ଚି ା କରି ;
ତୁ େ େମାହର ସହାୟ ଓ ଉ ାରକ ର୍ ା ଅଟ;
େହ େମାହର ପରେମ ର, ବିଳ କର ନାହିଁ।

41
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ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େଯଉଁ ଜନ ଦୀନହୀନ ୁ ତ ାବଧାନ କେର, େସ ଧନ୍ୟ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୁ ର୍ ଶା ଦିନେର ତାହାକୁ ଉ ାର କରିେବ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବିତ ରଖିେବ ଓ େସ
ପୃଥିବୀେର ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହବ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଶତଗଣର ଇ ାେର
ସମପର୍ ଣ କରିେବ ନାହିଁ।
3 େସ ବ୍ୟାଧିଶଯ୍ୟାଗତ େହେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିେବ;
ତୁ େ ପୀଡ଼ା ସମୟେର ତାହାର ସମ ଶଯ୍ୟା ପରିବ ର୍ ନ କର।
4 ମୁଁ କହିଲି, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କର;
େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ସୁ କର; କାରଣ ମୁଁ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି।”
5 େମାହର ଶତଗଣ େମାʼ ବିରୁ େର ହିଂସାର କଥା କହି ବୁଲି ,
“େସ େକେବ ମରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଲୁ େହବ?”
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6 ପୁଣି େସ ଯଦି େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଆେସ, େସ କେହ;
ତାହାର ହୃ ଦୟ ଆପଣା ପାଇଁ ଅଧମର୍ ସ ୟ କେର;
େସ ବାହାେର ଯାଇ ତାହା କହି ବୁେଲ।
7 େମାହର ଘୃଣାକାରୀ ସମେ ଏକତ୍ର େମାʼ ବିରୁ େର ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ 

କରି ;
େସମାେନ େମାʼ ବିପକ୍ଷେର ଅନି କ ନା କରି ।
8େସମାେନକହି , େକୗଣସି ମ ବ୍ୟାଧି ତାହାଠାେରଲାଗି ରହିଅଛି;
ଏେବ େସ ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ।
9 ହଁ, େମାହର ନିଜ ସୁହୃ ଦ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବି ାସ କଲି,
େଯ େମାହର ରୁ ଟି ଖାଇଲା,
େସ ଆ ବିରୁ େର ଆପଣା େଗାଇଠି ଉଠାଇଅଛି।
10 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କରି େମାେତ

ଉଠାଅ,
ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବି।
11 େମାହର ଶତ େମାʼ ଉପେର ଜୟ ନି କରୁ ନାହିଁ,
ଏଥିସକାଶୁ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁ େ େମାʼ ଠାେର ସ ୁ ଅଛ।
12ତୁ େ େମାʼ ସରଳତାେର େମାେତ ଧରି ରଖୁଅଛ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଅନାଦିକାଳରୁ
ଅନ କାଳ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ।
ଆେମନ୍ ,ଆେମନ୍ ।

ି ତୀୟ ଖ
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ନିବର୍ ାସି ତର ପ୍ର ାଥର୍ ନା (୧)
ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େକାରହ-ସ ାନଗଣର ମ ୀଲ୍ 
(ପ୍ର େବାଧନ)।
1ହରିଣୀ େଯପରି ଜଳେସ୍ର ାତ ପାଇଁ ଧକାଏ,
େସହିପରି େହ ପରେମ ର, େମାʼ ପ୍ର ାଣ ତୁ ପାଇଁ ଧକାଏ।
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2ପରେମ ର ନିମେ ,ଜୀବିତ ପରେମ ର ନିମେ େମାʼପ୍ର ାଣ
ତୃ ଷିତ;

ମୁଁ େକେବ ଆସି ପରେମ ର ଛାମୁେର ଉପି ତ େହବି?
3 େମାହର େଲାତକ ଦିବାରାତ୍ର େମାହର ଭକ୍ଷ୍ୟ େହାଇଅଛି,
କାରଣ େଲାକମାେନ ନିତ୍ୟ େମାେତ କହି , “ତୁ ର ପରେମ ର

କାହାି ?”
4 ମୁଁ କିପରି େଲାକସମୂହ ସହିତ ଯାତ୍ର ା କଲି,
ପୁଣି, ଆନ ଓ ପ୍ର ଶଂସା ନି ସହିତ ପବର୍ ପାଳନକାରୀ ଜନତାକୁ

ପରେମ ର ଗୃହକୁ େଘନିଗଲି,
ଏହି କଥାସବୁ ରଣ କରି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଆପଣା ଅ ରେର ଢାଳି

େଦଉଅଛି।
5 େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, ତୁ କାହିଁକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛୁ?
ତୁ କାହିଁକି େମାʼ ଅ ରେର ଅି ର େହଉଅଛୁ?
ପରେମ ର ଠାେର ଭରସା ରଖ;
କାରଣ ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ସ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶୁ ପୁନବର୍ ାର
ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
6 େହ େମାହର ପରେମ ର, େମାହର ପ୍ର ାଣ େମାʼ
ଅ ରେର େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛି;
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯ ର୍ ନ େଦଶରୁ , ପୁଣି, ହେମର୍ ାଣ
ଓ ମିତ୍ ସୀୟର ପବର୍ ତରୁ ତୁ କୁ ରଣ କରୁ ଅଛି।
7 ତୁ ନିଝର୍ ର ସମୂହର ଶ େର ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ

ଡାକଇ,
ତୁ ର େଢଉ ଓ ତର ସବୁ େମାʼ ଉପେର ଯାଇଅଛି।
8 ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦିନ େବେଳ ଆପଣା େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଆଜ୍ଞା

କରିେବ,
ପୁଣି, ରାତି୍ର କାେଳ ତାହା ଗୁଣଗାନ ଓ ଆ
ଜୀବନଦାତା ପରେମ ର ପ୍ର ତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା େମାହର ସ ୀ େହବ।
9 ମୁଁ ଆପଣା େଶୖଳ ରୂ ପ ପରେମ ର ୁ କହିବି,
“ତୁ େ କାହିଁକି େମାେତ ପାେସାରିଅଛ?
ମୁଁ କାହିଁକି ଶତର େଦୗରା ୍ୟ େହତୁ େଶାକ କରି ବୁଲୁଅଛି?”
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10 େମାʼ ଅି େର ଖ ପରି େମାʼ ବିପକ୍ଷଗଣ େମାେତ ତିର ାର
କରି ;

କାରଣ େସମାେନ ନିତ୍ୟ େମାେତ କହି , ତୁ ର ପରେମ ର
କାହାି ?

11 େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, ତୁ େ କାହିଁକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ?
ପୁଣି, ତୁ େ କାହିଁକି େମାʼ ଅ ରେର ଅି ର େହଉଅଛ?
ତୁ େ ପରେମ ର ଠାେର ଭରସା ରଖ;
କାରଣ ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି,
େସ େମାʼ ମୁଖର ପ୍ର ସ ତା ଓ େମାହର ପରେମ ର ଅଟି ।

43
ନିବର୍ ାସି ତର ପ୍ର ାଥର୍ ନା (2)

1 େହ ପରେମ ର, େମାହର ବିଚାର କର
ଓ ଅଧାମ କ େଗା ୀ ବିରୁ େର େମାହର ଗୁହାରି ନି ି କର;
ପ୍ର ବ କ ଓ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କର।
2କାରଣ ତୁ େ ହିଁ େମାହର ବଳଦାତା ପରେମ ର ଅଟ;
ତୁ େ କାହିଁକି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ?
ମୁଁ କାହିଁକି ଶତର େଦୗରା ୍ୟ ସକାଶୁ େଶାକ କରି ବୁଲୁଅଛି?
3ତୁ ର ଦୀି ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ;
ତାହା େମାହର ପଥଦଶର୍ କ େହଉ;
ତାହା ତୁ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର
ଓ ତୁ ଆବାସେର େମାେତ ପ୍ର େବଶ କରାଉ।
4ତହିଁେର ମୁଁ ପରେମ ର େବଦି ନିକଟକୁ ଓ େମାହର
ପରମାନ ଜନକ ପରେମ ର ନିକଟକୁ ଯିବି;
ଆଉ, େହ ପରେମ ର, େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ
ବୀଣା ଯ େର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
5 େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, ତୁ େ କାହିଁକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ?
ଓ ତୁ େ କାହିଁକି େମାʼ ଅ ରେର ଅି ର େହଉଅଛ?
ପରେମ ର ଠାେର ଭରସା ରଖ; କାରଣ ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର
ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି,
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େସ େମାʼ ମୁଖର ପ୍ର ସ ତା ଓ େମାହର ପରେମ ର ଅଟି ।

44
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େକାରହ-ସ ାନଗଣର ଗୀତ। ମ ୀଲ୍ ।

1 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ପୂବର୍ କାଳେର ଆ ମାନ
ପିତୃ ପୁରୁ ଷ ସମୟେର େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିଲ,
ତାହା ଆେ ମାେନ କ ର୍ େର ଶୁଣିଅଛୁ ଓ େସମାେନ
ତାହା ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇ ଅଛି ।
2ତୁ େ ଅନ୍ୟ େଗା ୀୟମାନ ୁ ହ େର ତଡ଼ିେଦଇ
େସମାନ ୁ େରାପଣ କରିଥିଲ;
ତୁ େ ଜନବୃ କୁ ନାଶ କରି େସମାନ ୁ ବି ାରିତ କରିଥିଲ।
3 କାରଣ େସମାେନ ନିଜ ଖ ାରା େଦଶାଧିକାର ପ୍ର ା େହେଲ

ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନ ନିଜ ବାହୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କଲା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାନ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଥିବାରୁ ତୁ ର
ଦକି୍ଷଣ ହ , ତୁ ର ବାହୁ ଓ ତୁ ମୁଖର ପ୍ର ସ ତା ତାହା କରିଥିଲା।
4 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାହର ରାଜା ଅଟ;
ପୁଣି ତୁ େ ଯାକୁବ ପକ୍ଷେର ମୁି ର ଆଜ୍ଞା ଦିଅ।
5ତୁ ାରା ଆେ ମାେନ ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ତେଳ ପକାଇବା;
ତୁ ନାମ ାରା ଆେ ମାେନ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉି ତ

େଲାକମାନ ୁ ଦଳି ପକାଇବା।
6 େଯେହତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଧନୁେର ନିଭର୍ ର କରିବି ନାହିଁ,
କିଅବା େମାʼ ଖ େମାେତ ଉ ାର କରିବ ନାହିଁ।
7 ମାତ୍ର ତୁ େ ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର

କରିଅଛ
ଓ ଆ ମାନ ଘୃଣାକାରୀମାନ ୁ ଲି ତ କରିଅଛ।
8ଆେ ମାେନ ସାରାଦିନ ପରେମ ର ଠାେର ଦପର୍ କରିଅଛୁ
ଓ ଅନ କାଳ ତୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା।
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[େସଲା]
9ମାତ୍ର ଏେବ ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଦୂର କରିଅଛ
ଓ ଆ ମାନ ୁ ଅପମାନଗ୍ର କରିଅଛ;
ପୁଣି, ଆ ମାନ େସୖନ୍ୟ ସ େର ଗମନ କରୁ ନାହଁ।
10ତୁ େ ବିପକ୍ଷମାନ ନିକଟରୁ ଆ ମାନ ୁ େଫରାଇ
େଦଉଅଛ ଓ ଆ ମାନ ଘୃଣାକାରୀଗଣ ଆପଣାମାନ ନିମେ
ଆ ମାନ ୁ ଲୁ ନ କରୁ ଅଛି ।
11 ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ନିରୂ ପିତ େମଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ

ସମପର୍ ଣ କରିଅଛ
ଓ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଆ ମାନ ୁ ଛି ଭି କରିଅଛ।
12ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ବିକ୍ର ୟ କରୁ ଅଛ
ଓ େସମାନ ମୂଲ୍ୟ ାରା ଆପଣା ଧନ ବୃି କରି ନାହଁ।
13ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତିବାସୀଗଣ ନିକଟେର
ଆ ମାନ ୁ ତିର ାରର ବିଷୟ ଓ ଆ ମାନ ଚତୁ ଗ
େଲାକମାନ ର ହାସ୍ୟା ଦ ଓ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରୁ ଅଛ।
14ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଗ ର
ବିଷୟ ଓ ଜନବୃ ମଧ୍ୟେର ମୁ ହଲାର କାରଣ କରିଅଛ।
15 ତିର ାରକାରୀର ଓ ନି କର ର ସକାଶୁ, ପୁଣି,
ଶତ ଓ ପ୍ର ତିହିଂସକ ସକାଶୁ,
16ସାରାଦିନ େମାʼ ଅପମାନ େମାʼ ସ ୁଖେର ଥାଏ
ଓ େମାʼ ମୁଖର ଲ ା େମାେତ ଢାି ଅଛି।
17ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଏସବୁ ଘଟିଅଛି; ତଥାପି
ଆେ ମାେନ ତୁ କୁ ପାେସାରି ନାହଁୁ , କିଅବା ତୁ ନିୟମ
ବିଷୟେର ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହଁୁ ।
18ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଶୃଗାଳମାନ ାନେର ଚୂ ର୍
ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାେର ଆ କରିଅଛ େବାଲି
19ଆ ମାନ ଅ ଃକରଣ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆ ମାନ ପାଦଗତି ତୁ ପଥରୁ ଭ୍ର େହାଇ ନାହିଁ।
20ଯଦି ଆେ ମାେନ ଆପଣା ପରେମ ର ନାମ
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ପାେସାରିଥାଉ, ଅବା େକୗଣସି ଅନ୍ୟ େଦବତା ଆେଡ଼ ହ
ପ୍ର ସାରିଥାଉ;

21 େତେବ ପରେମ ର କି ତାହା ଅନୁସ ାନ କରିେବ ନାହିଁ?
କାରଣ େସ ଅ ଃକରଣର ଗୁ ବିଷୟସବୁ ଜାଣି ।
22 ହଁ, ତୁ ସକାଶୁ ଆେ ମାେନ ଦିନସାରା ହତ େହଉଅଛୁ;
ଆେ ମାେନହତ୍ୟା ନିମେ ଆନୀତ େମଷତୁ ଲ୍ୟ ଗଣିତ େହଉଅଛୁ।
23ଜାଗ, େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ େ କାହିଁକି ନିଦି୍ର ତ େହଉଅଛ?
ଉଠ, ଆ ମାନ ୁ ସଦାକାଳ ଦୂର କର ନାହିଁ।
24ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ,
ପୁଣି, ଆ ମାନ େ ଶ ଓ େଦୗରା େଭାଗ ବି ୃତ େହଉଅଛ?
25କାରଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ଧୂଳିେର ଅବନତ;
ଆ ମାନ ଉଦର ଭୂ ମିେର ଲାଗୁଅଛି।
26ଆ ମାନ ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ ଉଠ ଓ ଆପଣା
େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ସକାଶୁ ଆ ମାନ ୁ ମୁ କର।

45
ରାଜା ବିବାହ ଉେ ଶ୍ୟେର ରଚିତ ଗୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େଶାଶ ୀମ୍ ରେର େକାରହ-
ସ ାନଗଣର ଗୀତ। ମ ୀଲ୍ । େପ୍ର ମ ଗୀତ।
1 େମାହର ହୃ ଦୟ ଉ ମ ବିଷୟେର ଉ ୁଳି ଉଠୁ ଅଛି;
ମୁଁ ରାଜା ବିଷୟେର ଆପଣା ରଚିତ କଥା କେହ;
େମାʼ ଜି ା ଶୀଘ୍ର େଲଖକର େଲଖନୀ ରୂ ପ।
2ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁ ର;
ତୁ ଓ ାଧରେର ଅନୁଗ୍ର ହ ଢଳା ଯାଇଅଛି;
ଏେହତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଅନ କାଳ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି ।
3 େହ ବୀର, ତୁ କଟିେଦଶେର ଆପଣା ଖ ,
ଆପଣା ମହିମା ଓ ପ୍ର ଭାବ ବା ।
4 ପୁଣି, ସତ୍ୟତା ଓ ନମ୍ର ତା ଓ ଧମର୍ ସକାେଶ ଆପଣା
ପ୍ର ଭାବେର ରଥାେରାହଣ କରି କୃତାଥର୍ ହୁ ଅ;
ତହିଁେର ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ତୁ କୁ ଭୟାନକ କାଯର୍ ୍ୟ ଶିଖାଇବ।
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5ତୁ ର ତୀରସବୁ ତୀ ; ଜନବୃ ତୁ ତେଳ ପଡ଼ି ;
ତାହାସବୁ ରାଜା ଶତଗଣର ହୃ ଦୟେର ବି ହୁ ଏ।
6 େହ ପରେମ ର, ତୁ ର ସି ଂହାସନ ଅନ କାଳ ାୟୀ;
ତୁ ର ରାଜଦ ନ୍ୟାୟଦ ଅେଟ।
7ତୁ େ ଧମର୍ କୁ େପ୍ର ମ ଓ ଦୁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ;
ଏେହତୁ ପରେମ ର,ତୁ ରପରେମ ର,ତୁ ର ମିତ୍ର ଗଣଅେପକ୍ଷା
ତୁ କୁ ଅଧିକ ଆନ ରୂ ପ େତୖଳେର ଅଭିଷି କରିଅଛି ।
8ତୁ ର ସକଳ ବ ଗ ରସ, ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁ ଚିନିେର ସୁବାସମୟ;
ହ ୀଦ ନିମ ତ ଅ ାଳିକାସମୂହରୁ ତାରଯୁ
ବାଦ୍ୟଯ ସବୁ ତୁ କୁ ଆନ ି ତ କରିଅଛି।
9ତୁ ର ସ ା ା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ରାଜକୁମାରୀମାେନ ଅଛି ;
ଓଫରୀୟ ସୁବ ର୍ େର ଭୂ ଷିତା ରାଣୀ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଉଭା

ହୁ ଅି ।
10ଆେଗା କେନ୍ୟ, ଶୁଣ, ବିେବଚନା କର ଓ ଆପଣା କ ର୍ େଡର;
ତୁ ନିଜ େଲାକ ୁ ଓ ପିତୃ ଗୃହକୁ ପାେସାର;
11ତହିଁେର ରାଜା ତୁ େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ବା ା କରିେବ*।
କାରଣ େସ ତୁ ର ପ୍ର ଭୁ ; ତୁ େ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କର।
12 ପୁଣି, େସାରର କନ୍ୟା େଭଟି େନଇ େସଠାେର ଉପି ତ େହବ;
େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଧନୀମାେନ ହିଁ ତୁ ଅନୁଗ୍ର ହର ବିନତି

କରିେବ।
13ଅ ଃପୁରେର ରାଜକୁମାରୀ ସବର୍ େତାଭାେବ ସୁେଶାଭିତା;
ତା ର ବ ସୁବ ର୍ ସୂତ୍ର ନିମ ତ।
14 େସ ସୂଚୀଶିି ତ-ବ େର ରାଜା ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ;
ତା ର ପ ାଦ୍ ବ ନୀ ସହଚରୀ କୁମାରୀଗଣ
ତୁ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ।
15 େସମାେନ ଆନ ଓ ଉ ାସେର ଅଣାଯିେବ;
େସମାେନ ରାଜା ଅ ାଳିକାେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ;
16ତୁ ପିତୃ ଗଣ ପରିବ ର୍ େର ତୁ ସ ାନଗଣ ରହିେବ,

* 45:11 େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ବା ା କରିେବ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶୟନ କରିେବ
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ତୁ େ େସମାନ ୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଅଧିପତି କରିବ।
17 ମୁଁ ସକଳ ପିଢ଼ିେର ତୁ ନାମ ରଣ କରାଇବି;
ଏେହତୁ େଗା ୀସମୂହ ଅନ କାଳ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିେବ।

46
ସହବ ର୍ ୀ ପରେମ ର

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େକାରହ-ସ ାନଗଣରଗୀତ; ଅଲ୍ େମାତ୍ 
ରର ଗୀତ।

1ପରେମ ର ଆ ମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ ଓ ବଳ,
ଦୁ ର୍ ଶାକାଳେର ଅତି ନିକଟବ ର୍ ୀ ସହାୟ।
2ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବ ତ େହେଲ େହଁ ଓ ପବର୍ ତଗଣ
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ବିଚଳିତ େହେଲ େହଁ;
3ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗ ର୍ ନ କରି ପ୍ର ବଳ େହେଲ େହଁ,
ତହିଁର ପ୍ଲ ାବନେର ପବର୍ ତଗଣ କି ତ େହେଲ େହଁ
ଆେ ମାେନ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ।

[େସଲା]
4ନଦୀ େଗାଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର େସ୍ର ାତସମୂହ
ପରେମ ର ନଗରକୁ,
ସେବର୍ ାପରି ଆବାସର ପବିତ୍ର ାନକୁ ଆନ ି ତ କେର।
5 ପରେମ ର େସହି ନଗରର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ; ତାହା ବିଚଳିତ େହବ

ନାହିଁ।
ପରେମ ର ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
6 େଗା ୀସବୁ ଗ ର୍ ନ କେଲ, ରାଜ୍ୟସବୁ ବିଚଳିତ େହେଲ;
େସ ଆପଣା ରବ ଉ ାରଣ କେଲ, ପୃଥିବୀ ତରଳି ଗଲା।
7 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ,
ଯାକୁବର ପରେମ ର ଆ ମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ ଅଟି ।
8ଆସ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କାଯର୍ ୍ୟସବୁ େଦଖ,
େସ ପୃଥିବୀେର କି ପ୍ର କାର ଉଜାଡ଼ କରିଅଛି !
9 େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଯୁ ନିବୃ କରି ;
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େସ ଧନୁ ଭାି ପକାି ଓ ବ ର୍ ା କାଟି ଖ ଖ କରି ;
େସ ରଥ*ସବୁ ଅି େର େପାଡ଼ି ପକାି ।
10 “କ୍ଷା ହୁ ଅ, ଆେ ପରେମ ର ଅଟୁ , ଏହା ଜାଣ;
ଆେ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଉ ତ େହବୁ,
ଆେ ପୃଥିବୀେର ଉ ତ େହବୁ।”
11 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ;
ଯାକୁବର ପରେମ ର ଆ ମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ ଅଟି ।

[େସଲା]

47
ସେବର୍ ାପରି ଅଧିପତି

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େକାରହ-ସ ାନଗଣର ଗୀତ।

1 େହ ସବର୍ େଗା ୀୟମାେନ, କରତାଳି ଦିଅ;
ଆନ - ରେର ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଜୟ ନି କର।
2କାରଣ ସେବର୍ ାପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟ ର ଅଟି ;
େସ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର ମହାନ ରାଜା।
3 େସ େଗା ୀସମୂହକୁ ଆ ମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ
କରିେବ ଓ େଦଶୀୟଗଣକୁ ଆ ମାନ ର ପଦତଳ କରିେବ।
4 େସ ଆ ମାନ ନିମେ ଆ ମାନ ଅଧିକାର ମେନାନୀତ

କରିେବ,
ତାହା ହିଁ ତାହା ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଯାକୁବର େଗୗରବ ରୂ ପ।

[େସଲା]
5ପରେମ ର ଜୟ ନିେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୂ ରୀ ନିେର
ଊ ର୍ କୁ ବିେଜ କରିଅଛି ।
6ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର,
ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର;
ଆ ମାନ ରାଜା ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର,
ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।
7କାରଣ ପରେମ ର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଅଟି ;
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େବାଧଜନକ ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।
* 46:9 ରଥ କି ା ଢାଲ
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8ପରେମ ର େଗା ୀବଗର୍ ଉପେର ରାଜ କରି ;
ପରେମ ର ଆପଣା ପବିତ୍ର ସି ଂହାସନେର ଉପବି ।
9ଅବ୍ର ହାମର ପରେମ ର େଲାକ େହବା ନିମେ
େଗା ୀୟମାନ ର ଅଧିପତିଗଣ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଅଛି ।
କାରଣ ପୃଥିବୀର ଢାଲସବୁ ପରେମ ର ର; େସ
ଅତିଶୟ ଉ ତ ଅଟି ।

48
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଗରୀ ସି େୟାନ

ଗୀତ: େକାରହ-ସ ାନମାନ ର ଗୀତ।
1ଆ ମାନ ପରେମ ର ନଗରେର,
ତାହା ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେରସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଓଅତ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସନୀୟ।
2ଉ ର ଦିଗ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ଉ ତାେର ମେନାହର,
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନ ଜନକ, ମହାରାଜ ର ନଗର।
3ତହିଁର ଅ ାଳିକାସମୂହ ମଧ୍ୟେର ପରେମ ର ଆଶ୍ର ୟ
ରୂ ପ େବାଲି ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଅଛି ।

4କାରଣ େଦଖ, ରାଜାଗଣ ସଭା େହେଲ, େସମାେନ
ଏକ ସେ ଗମନ କେଲ।
5 େସମାେନ ତାହା େଦଖି ଚମୃ ତ େହେଲ;
େସମାେନ ଉଦ୍ ବି େହାଇ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇେଲ;
6 େସଠାେର େସମାେନ କ େର ଓ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀର
େବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ େବଦନାେର ଆକ୍ର ା େହେଲ।
7ତୁ େ ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ାରା
ତଶର୍ ୀଶ ନଗରର ଜାହାଜସବୁ ଭାି ଥାଅ।
8 େଯପରି ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ, େସପରି
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଗରେର, ଆ ମାନ
ପରେମ ର ନଗରେର େଦଖିଅଛୁ;
ପରେମ ର ଅନ କାଳ ତାହା ସୁି ର କରିେବ।

[େସଲା]
9 େହ ପରେମ ର, ଆେ ମାେନ ତୁ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର
ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ।
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10 େହ ପରେମ ର, େଯପରି ତୁ ର ନାମ, େସହିପରି
ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା, ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଅେଟ;
ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ଧମର୍ େର ପରିପୂ ର୍ ।
11ତୁ ର ସକଳ ଶାସନ ସକାଶୁ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ଆନ ି ତ େହଉ,
ଯିହୁ ଦାର କନ୍ୟାଗଣ* ଉ ାସି ତ େହଉ ୁ।
12ସି େୟାନକୁ ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କର ଓ ତାହାର ଚତୁ ଗେରଭ୍ର ମଣ କର;
ତହିଁର ଦୁଗର୍ ସବୁ ଗଣନା କର।
13 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଜଣାଇ
ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତହିଁର ଦୃଢ଼ ପ୍ର ାଚୀରମାନ ନିରୀକ୍ଷଣ
କର, ତହିଁର ଅ ାଳିକାସବୁ ବିେବଚନା କର।
14କାରଣ ଏହି ପରେମ ର ଅନ କାଳ ଆ ମାନ ର
ପରେମ ର ଅଟି ;
େସ ଆ ମାନ ର ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ର ପଥଦଶର୍ କ

େହେବ।

49
ଧନ ଉପେର ଆ ା ମୂଖର୍ ତା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େକାରହ-ସ ାନଗଣର ଗୀତ।
1 େହ େଗା ୀସକଳ, ଏହା ଶୁଣ, େହ ଜଗି ବାସୀଗଣ,
2ନୀଚ ଓ ଉ ,
ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ସମେ , ଏକତ୍ର କ ର୍ ପାତ କର।
3 େମାହର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବ ଓ େମାʼ
ଅ ଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ବୁ ି ବିଷୟକ େହବ।
4 ମୁଁ ଦୃ ା େର କ ର୍ ପାତ କରିବି;
ମୁଁ ବୀଣା ଯ େର ଆପଣା ଗୁ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି।
5 େଯେତେବେଳ ଅଧମର୍ େମାʼ େଗାଇଠି ପାଖେର େମାେତ
େଘେର, ଏପରି ବିପଦ ସମୟେର କାହିଁକି ଭୟ କରିବି?
6 େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନ ସ ି େର ନିଭର୍ ର
ରଖି ; ଓ ଆପଣାମାନ ଧନର ବାହୁ ଲ୍ୟେର ଦପର୍ କରି ;
* 48:11 କନ୍ୟାଗଣ ଅଥର୍ ାତ୍ ନଗରର େଲାକମାେନ
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7 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ୍ୟଜୀବୀ
େହବା ପାଇଁ, କ୍ଷୟ ନ େଦଖିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ମେତ ତାହାକୁ
ମୁ କରି ନ ପାେର।
8 କିଅବା ତାହା ପାଇଁ ପରେମ ର ୁ େକୗଣସି ପ୍ର ାୟି
େଦଇ ନ ପାେର;
9କାରଣ େସମାନ ପ୍ର ାଣର ମୁି ଦୁମର୍ୂ ଲ୍ୟ
ଓ ଅନ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ।
10 େଯଣୁ େସ େଦେଖ େଯ, ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ମରି ,
ମୂଖର୍ ଓ ପଶୁବତ୍ େଲାେକ ଏକତ୍ର ବିନ ହୁ ଅି ,
ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ସ ି ଅନ୍ୟମାନ ନିମେ ଛାଡ଼ିଯାʼ ି ।
11େସମାନ କବର ାନ େଯ ଚିରକାଳଓ େସମାନ ବାସ ାନ େଯ

ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ରହିବ,
ଏହା େସମାନ ର ଆ ରିକ ବିଚାର;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ଭୂ ମିର

ନାମ ରଖି ।
12ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ି ର ରେହ ନାହିଁ;
େସ ବିନାଶ୍ୟ ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ।
13 େସମାନ ର ଏହି ଗତି େସମାନ ମୂଖର୍ ତା ଅେଟ;
ତଥାପି େସମାନ ଉ ାେର େଲାକମାେନ େସମାନ କଥା ପସ

କରି ।
[େସଲା]

14 େସମାେନ େମଷପଲ ତୁ ଲ୍ୟ ପାତାଳ ପାଇଁ ନିଯୁ ;
ମୃତୁୁ ୍ୟ େସମାନ ର ପାଳକ େହବ;
ଆଉ, ସରଳ େଲାେକ ପ୍ର ଭାତେର େସମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ

କରିେବ;
ଆଉ, େସମାନ େଶାଭା ବିନ େହବା ପାଇଁ ପାତାଳର
େହବ ଓ ତହିଁ ନିମେ ଆଉ ବାସ ାନ ନ ଥିବ।
15 ମାତ୍ର ପରେମ ର ପାତାଳର ପରାକ୍ର ମରୁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ମୁ

କରିେବ;
କାରଣ େସ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ।

[େସଲା]
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16 େକହି ଧନବାନ େହେଲ ଓ ତାହାର ଗୃହର ଐ ଯର୍ ୍ୟ*
ବୃ ି ପାଇେଲ, ତୁ େ ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
17କାରଣ ମରଣକାଳେର େସ କିଛି େନଇଯିବ ନାହିଁ;
ତାହାର ଐ ଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ପ ାଦ୍ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ।
18ଯଦ୍ୟପି େସ ଜୀବ ଶାେର ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ଧନ୍ୟବାଦ କଲା,
ଆଉ,ତୁ େ ଆପଣାରଭଲକେଲ, େଲାେକତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରି ;
19ତଥାପି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟକୁ ଯିବ;
େସମାେନ କଦାପି ଦୀି େଦଖିେବ ନାହିଁ।
20 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଐ ଯର୍ ୍ୟଶାଳୀ େହାଇ ବିେବଚନା ନ କେର,
େସ ବିନାଶ୍ୟ ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ।

50
ସତ୍ୟ ଉପାସନା

ଆସଫର ଗୀତ।
1ପରେମ ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର କଥା କହିଅଛି
ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟର ଉଦୟ- ାନଠାରୁ ତହିଁର ଅ - ାନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ

ପୃଥିବୀକୁ ଆ ାନ କରିଅଛି ।
2 େସୗ ଯର୍ ୍ୟର ସି ି ରୂ ପ ସି େୟାନଠାରୁ
ପରେମ ର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି ।
3ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ଆସି େବ ଓ ନୀରବ ରହିେବ ନାହିଁ;
ତାହା ସ ୁଖେର ଅି ଗ୍ର ାସ କରିବ
ଓ ତାହା ଚତୁ ଗ ଅତ୍ୟ ଝଡ଼ମୟ େହବ।
4 େସ ଆପଣା େଲାକ ୁ ବିଚାର କରିବା ନିମେ
ଉପରି ଗର୍ କୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଡାକିେବ;
5 “େଯଉଁମାେନ ବଳିଦାନ ାରା ଆ ସେ ନିୟମ
କରିଅଛି , ଆମର େସହି ସଦ୍ ଭ ଗଣ ୁ ଆ ନିକଟେର ଏକତ୍ର

କର।”
6 ପୁଣି, ଗର୍ ତାହା ର ଧମର୍ ପ୍ର କାଶ କରିବ;

* 49:16 ଐ ଯର୍ ୍ୟ କି ା ଧନ ଓ ସ ି
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କାରଣ ପରେମ ର ୟଂ ବିଚାରକ ର୍ ା।
[େସଲା]

7 “େହ ଆ ର େଲାକମାେନ, ଶୁଣ, ଆେ କଥା କହିବା;
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ଶୁଣ, ଆେ ତୁ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା;
ଆେ ହିଁ ପରେମ ର, ତୁ ର ପରେମ ର,
8 ଆେ ତୁ ର ସବୁ େହାମବଳି ସକାଶୁ ତୁ କୁ ଭ ର୍ ନା କରିବା

ନାହିଁ;
ଆଉ, ତୁ ର େହାମବଳିସବୁ ନିତ୍ୟ ଆ ସ ୁଖେର ଅଛି।
9ଆେ ତୁ ଗୃହରୁ େକୗଣସି ବୃଷ
କି ା ତୁ ଖୁଆଡ଼ରୁ ଛାଗର ବଳିଦାନ େନବା ନାହିଁ।
10କାରଣ ବନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜ ୁ
ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପବର୍ ତ ପଶୁ ଆ ର।
11ଆେ ପବର୍ ତମାନର ସମ ପକ୍ଷୀକୁ ଜାଣୁ
ଓ ବିଲର ପଶୁସବୁ ଆ ର।
12ଆେ କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ, ତୁ କୁ ଜଣାଇବା ନାହିଁ;
କାରଣ ଜଗତ ଓ ତହିଁର ପୂ ର୍ ତା ଆ ର।
13ଆେ କʼଣ ବୃଷମାଂସ େଭାଜନ କରିବା,
ଅବା ଛାଗର ପାନ କରିବା?
14 ତୁ େ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଧନ୍ୟବାଦରୂ ପ ବଳି ଉ ଗର୍

କର
ଓ ସେବର୍ ାପରି ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ମାନତ ପୂ ର୍ କର;
15 ପୁଣି, ସ ଟ ଦିନେର ଆ କୁ ଡାକ;
ଆେ ତୁ କୁ ଉ ାର କରିବା, ଆଉ ତୁ େ ଆ ର ମହିମା ପ୍ର କାଶ

କରିବ।”
16ମାତ୍ର ଦୁ କୁ ପରେମ ର କହି ,
“ଆ ର ବିଧି ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଓ ତୁ େ େଯଆ ର ନିୟମଆପଣା

ମୁଖେର େନଇଅଛ,
ତୁ ର କି ଅଧିକାର?
17କାରଣ ତୁ େ ଶିକ୍ଷା ଘୃଣା କରୁ ଅଛ
ଓ ଆ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ପେଛ ପକାଇ େଦଉଅଛ।
18 େଚାରକୁ େଦଖିେଲ, ତୁ େ ତାହା ସେ ସ ତ େହାଇଅଛ
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ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନ ର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ।
19ତୁ େ ମ ବିଷୟେର ଆପଣା ମୁଖ ବଢ଼ାଉଅଛ
ଓ ତୁ ର ଜି ା ପ୍ର ବ ନା କ ନା କେର।
20ତୁ େ ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁ େର ବସି କଥା କହୁ ଅଛ;
ତୁ େ ଆପଣା ମାତୃ ପୁତ୍ର ର ନି ା କରୁ ଅଛ।
21ତୁ େ ଏହିସବୁ କରି ଆସି ଅଛ ଓ ଆେ ନୀରବ େହାଇ ରହିଅଛୁ;
ତହିଁେର ଆେ ସବର୍ େତାଭାେବ ତୁ ପରି େବାଲି ତୁ େ ଅନୁମାନ

କରିଅଛ;
ମାତ୍ର ଆେ ତୁ କୁ ଅନୁେଯାଗକରିବା ଓତାହାସବୁ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର

ସଜାଇ ରଖିବା।”
22 “େହପରେମ ର ୁ ପାେସାରିବା େଲାକମାେନ,ତୁ େ ମାେନ ଏହା

ବିେବଚନା କର,
େନାହିେଲ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ବିଦୀ ର୍ କରିବା,
ପୁଣି, ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିବ।
23 େଯଉଁ ଜନ ଧନ୍ୟବାଦରୂ ପ ବଳି ଉ ଗର୍ କେର, େସ ଆ କୁ

େଗୗରବ ଦିଏ;
େଯଉଁ ଜନ ଆପଣା ଗତି ସରଳ କେର,
ତାହାକୁ ଆେ ପରେମ ର ପରିତ୍ର ାଣ େଦଖାଇବା।”

51
କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ। ଦାଉଦ
ବତ୍ େଶବାଠାେର ଗମନ କଲା ଉ ାେର ତା ନିକଟକୁ ନାଥନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଆସି ବା ସମୟେର ରଚିତ।
1 େହ ପରେମ ର, ଆପଣା େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାନୁସାେର େମାʼ ପ୍ର ତି

ଦୟା କର;
ତୁ କୃପାର ବାହୁ ଲ୍ୟ ଅନୁସାେର େମାହର ଅଧମର୍ ମାଜର୍ ନା କର।
2 େମାʼ ଅପରାଧରୁ େମାେତ ସ ୂ ର୍ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କର
ଓ େମାʼ ପାପରୁ େମାେତ ଶୁଚି କର।
3କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧମର୍ ୀକାର କରୁ ଅଛି
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ଓ େମାʼ ପାପ ସବର୍ ଦା େମାʼ ସ ୁଖେର ଅଛି।
4 ମୁଁ ତୁ ବିରୁ େର, େକବଳ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି,
ଆଉ, ତୁ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ତାହା ହିଁ କରିଅଛି;
େତଣୁ ତୁ େ କଥା କହିବା େବେଳ ଧାମ କ ଓ ବିଚାର
କରିବା େବେଳ ନିେ ର୍ ାଷ େହବ।
5 େଦଖ, ଅପରାଧେର ମୁଁ ନିମ ତ େହଲି
ଓ ପାପେର େମାʼ ମାତା େମାେତ ଗଭର୍ େର ଧାରଣ କଲା।
6 େଦଖ, ତୁ େ ଅ ରେର ସତ୍ୟତା ଚାହଁୁ ଅଛ;
ପୁଣି, ତୁ େ ଗୂଢ଼ ାନେର େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବ।
7ଏେସାବ େଦଇ େମାେତ ନିମର୍ ଳ କର,* ତହିଁେର ମୁଁ ଶୁଚି େହବି;
େମାେତ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ହିମଠାରୁ ଶୁ େହବି।
8 େମାେତ ଆ ାଦ ଓ ଆନ ଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଅ;
ତହିଁେର ତୁ ାରା ଭ ଅି ସବୁ ପ୍ର ଫୁ େହବ।
9 େମାʼ ପାପସମୂହ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ କର
ଓ େମାʼ ଅପରାଧସବୁ ମାଜର୍ ନା କର।
10 େହ ପରେମ ର, େମାʼ ଅ ରେର ଶୁଚି ଅ ଃକରଣ
ସୃି କର ଓ େମାʼ ମଧ୍ୟେର ସୁି ର ଆ ା ନୂତନ କର।
11ତୁ ଛାମୁରୁ େମାେତ ଦୂର କର ନାହିଁ
ଓ ତୁ ପବିତ୍ର ଆ ା େମାʼ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ।
12ତୁ ପରିତ୍ର ାଣର ଆନ ପୁନବର୍ ାର େମାେତ ଦିଅ
ଓ ଆ ା େଦଇ େମାେତ ଧରି ରଖ।
13ତହିଁେର ମୁଁ ଅପରାଧୀମାନ ୁ ତୁ ର ପଥ ଶିଖାଇବି
ଓ ପାପୀମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି େଫରିେବ।
14 େହ ପରେମ ର, େମାʼ ତ୍ର ାଣର ପରେମ ର,
ତୁ େ େମାେତ ର ପାତ େଦାଷରୁ ଉ ାର କର;
ତହିଁେର େମାହର ଜି ା ତୁ ଧମର୍ ବିଷୟ ଉ ରେର ଗାନ

କରିବ।
15 େହ ପ୍ର େଭା, େମାʼ ଓ ାଧର ଫିଟାଅ,
* 51:7 ଏେସାବ େଦଇ େମାେତ ନିମର୍ ଳ କର, ଅଥର୍ ାତ୍ େମାʼ ର ପାପରୁ େମାେତ ନିମର୍ ଳ
କର
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ତହିଁେର େମାʼ ମୁଖ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର କାଶ କରିବ।
16କାରଣ ତୁ େ ବଳିଦାନେର ସ ୁ ନୁହଁ;
େହେଲ ମୁଁ ତାହା ଦିଅି ;
େହାମବଳିେର ତୁ ର କିଛି ସେ ାଷ ନାହିଁ।
17ଭ ଆ ା ପରେମ ର ର ଗ୍ର ାହ୍ୟ ବଳି,
େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଭ ଓ ଚୂ ର୍ ଅ ଃକରଣ ତୁ କରିବ

ନାହିଁ।
18ତୁ େ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ର ହେର ସି େୟାନର ମ ଳ କର;
ତୁ େ ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ାଚୀରସବୁ ନିମର୍ ାଣ କର।
19 େତେବ ତୁ େ ଧମର୍ ବଳି, େହାମବଳି ଓ ପୂ ର୍
ଆହୁ ତିେର ସ ୁ େହବ;
ତହଁୁ େଲାକମାେନ ତୁ େବଦି ଉପେର ବୃଷମାନ ଉ ଗର୍ କରିେବ।

52
ପରେମ ର ବିଚାର ଓ ଅନୁଗ୍ର ହ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ମ ୀଲ୍ ; ଦାଉଦ
ଅହୀେମଲକ୍ ର ଗୃହକୁ ଆସି ଅଛି େବାଲି ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ 
ଶାଉଲ ୁ ସ ାଦ େଦବା େବେଳ ରଚିତ।
1 େହ ବୀର, ତୁ େ ଅନି କମର୍ େର କାହିଁକି ଦପର୍ କରୁ ଅଛ?
2ପରେମ ର ଦୟା ନିତ୍ୟ ାୟୀ।
ତୁ ର ଜି ା ନିତା ଦୁ ତା କ ନା କରି ତୀ କୁ୍ଷର
ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ବ ନାପୂବର୍ କ କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି।
3ତୁ େ ସୁକମର୍ ଅେପକ୍ଷା କୁକମର୍ କୁ ଓ ଧମର୍ କଥା ଅେପକ୍ଷା
ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଅଛ।

[େସଲା]
4 େହ ପ୍ର ବ ନାପୂ ର୍ ଜିେ , ତୁ େ ଯାବତୀୟ ବିନାଶକ
କଥା ଭଲ ପାଉଅଛ।
5ପରେମ ର ତଦପ ତୁ କୁ ସଦାକାଳ ବିନାଶ କରିେବ,
େସ ତୁ କୁ ଧରି ତୁ ତ ୁକୁ ଟାଣି େନେବ
ଓ ଜୀବିତମାନ େଦଶରୁ ତୁ ର ମୂେଳା ାଟନ କରିେବ।
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[େସଲା]
6ଧାମ କମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା େଦଖି ଭୟ କରିେବ
ଓ ତାହା ପ୍ର ତି ଉପହାସ କରି କହିେବ,
7 “େଦଖ, ଏହି େଲାକ ପରେମ ର ୁ
ଆପଣାର ବଳ ରୂ ପ କଲା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଆପଣା ଧନର ବାହୁ ଲ୍ୟେର ନିଭର୍ ର କଲା।
ପୁଣି, ଆପଣା ଦୁ ତାେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କଲା।”
8ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେମ ର ଗୃହେର ସେତଜ ଜୀତବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଛି।
ମୁଁ ଅନ କାଳ ପରେମ ର ଦୟାେର ବି ାସ କଲି।
9 ତୁ େ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁ କୁ

ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି;
ମୁଁ ତୁ ସଦ୍ ଭ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ନାମର
ଅନୁସରଣ କରିବି, େଯେହତୁ ତାହା ଉ ମ।

53
ମନୁଷ୍ୟର ଦୁ ତା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ମହଲତ୍ ରେର ଦାଉଦ ର ମ ୀଲ୍ ।
1 “ପରେମ ର ନାହାି ” େବାଲି ମୂଖର୍ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଅଛି।
େସମାେନ ଭ୍ର , େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଧମର୍ କରିଅଛି ,
େକହି ସ ମର୍ କେର ନାହିଁ।
2 ବିେବଚକ େକହି ଅଛି କି ନାହିଁ, ପରେମ ର ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ େକହି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା େଦଖିବା
ପାଇଁ ପରେମ ର ଗର୍ ରୁ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି
ନିରୀକ୍ଷଣ କେଲ।
3 େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ ବିପଥେର ଯାଇଅଛି ;
େସମାେନ ସମେ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି ;
େସମାନ ର େକହି ସୁକମର୍ କେର ନାହିଁ, ନା, ଜେଣ େହଁ ନାହିଁ।
4ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ର କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ?
େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ର ାସ କଲା ପରି େମାʼ େଲାକମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରି ,
ପୁଣି, ପରେମ ର ଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନାହିଁ।
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5ଭୟ ନ ଥିବା ାନେର େସମାେନ ବଡ଼ ଭୟ ପାଇଥିେଲ;
କାରଣ ପରେମ ର ତୁ ବିରୁ େର ଅଧମର୍ ାଚାରୀର*
ଅି ସବୁ ଛି ଭି କରି ପକାଇଅଛି ;
ପରେମ ର େସମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବାରୁ ତୁ େ
େସମାନ ୁ ଲ ା େଦଇଅଛ।
6ଆଃ, ଯଦି ସି େୟାନଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରିତ୍ର ାଣ ଉପି ତ ହୁ ଅ ା!
େଯେତେବେଳ ପରେମ ର ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ
ବ ୀ ରୁ େଫରାଇ ଆଣିେବ,
େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଉ ସି ତ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆନ ି ତ େହେବ।

54
ଶତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ତାରଯୁ ଯ େର ଦାଉଦ ର
ମ ୀଲ୍ । “ଦାଉଦ କʼଣ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଲୁଚିକରି ନାହିଁ?”
ସୀଫୀୟମାେନ ଶାଉଲ ୁ ଏହି କଥା କହିବା ସମୟେର ରଚିତ।
1 େହ ପରେମ ର, ତୁ ନାମ ାରା େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ
କର ଓ ତୁ ପରାକ୍ର ମେର େମାହର ବିଚାର କର।
2 େହ ପରେମ ର, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣ; େମାʼ
ମୁଖର କଥାେର କ ର୍ ପାତ କର।
3କାରଣ ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠିଅଛି ,
ପୁଣି, ଦୁର େଲାକମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣ େଖାଜି ଅଛି ।
େସମାେନ ପରେମ ର ୁ ଆପଣା ସ ୁଖେର ରଖି ନାହାି ।

[େସଲା]
4 େଦଖ, ପରେମ ର େମାହର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ;
ପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣରକ୍ଷକ ଅଟି ।
5 େସ େମାʼ ଶତମାନ ପ୍ର ତି ମ ତାର ଫଳ େଦେବ;
ତୁ େ ଆପଣା ସତ୍ୟତାେର େସମାନ ୁ ବିନାଶ କର।
6 ମୁଁ େ ାଦ ଉପହାର େନଇତୁ ଉେ ଶ୍ୟେରବଳିଦାନକରିବି;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି,
* 53:5 ଅଧମର୍ ାଚାରୀର କି ା ଛାଉଣିକାରୀର
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କାରଣ ତାହା ଉ ମ।
7 େଯେହତୁ େସ େମାେତ ସମ ବିପଦରୁ ଉ ାର କରିଅଛି ;
ଆଉ, େମାʼଶତଗଣଉପେର େମାର ବା ା ସଫଳ େହବାର େମାହର

ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି।

55
ବୁ ାରା ପ୍ର ତାରିତ େଲାକର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ତାରଯୁ ଯ େର ଦାଉଦ ର ମ ୀଲ୍ ।

1 େହ ପରେମ ର, େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର କ ର୍ ପାତ କର;
େମାʼ ବିନତିରୁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ।
2 େମାʼ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରି େମାେତ ଉ ର ଦିଅ;
ଶତମାନ ରବ ସକାଶୁ, ଦୁ ମାନ େଦୗରା ୍ୟ ସକାଶୁ
ମୁଁ ଭାବନାେର ଅି ର େହାଇ େରାଦନ କରୁ ଥାଏ;
3କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଅଧମର୍ ଆେରାପ
କରି ଓ େକ୍ର ାଧେର େମାେତ ଘୃଣା କରି ।
4 େମାʼ ଅ ରେର େମାʼ ହୃ ଦୟ ଅତ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ
େହଉଅଛି ଓ େମାʼ ଉପେର ମୃତୁ ୍ୟର ତ୍ର ାସ ପଡ଼ିଅଛି।
5 େମାେତ ଭୟ ଓ କ ଆକ୍ର ମଣ କରିଅଛି, ପୁଣି,
ମହାତ୍ର ାସ େମାେତ ଆ କରିଅଛି।
6 “ଯଦି କେପାତ ପରି େମାହର ପକ୍ଷ ଥାʼ ା! ଏଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଃ,
େତେବ ମୁଁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବିଶ୍ର ାମ ପାଆି ।
7 େଦଖ, େତେବ ମୁଁ ଦୂରେର ଭ୍ର ମଣ କରି ,
ମୁଁ ପ୍ର ା ରେର ବାସ କରି ।

[େସଲା]
8 ମୁଁ ପ୍ର ବଳ ବାୟୁ ଓ େତାଫାନରୁ
ଆଶ୍ର ୟ େନବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରି ।”
9 େହ ପ୍ର େଭା, ବିନାଶ କର ଓ େସମାନ ର ଅେନକ ଜି ା ଜନ୍ମ ାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ନଗର ମଧ୍ୟେର େଦୗରା ୍ୟ ଓ କଳହ େଦଖିଅଛି।
10ଶତମାେନ ଦିବାରାତ୍ର ତହିଁର ପ୍ର ାଚୀର େଦଇ ଭ୍ର ମଣ କରି ;
ମଧ୍ୟ ଅଧମର୍ ଓ ଉ ାତ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଛି।
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11 ଦୁ ତା ତହିଁର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ,
େଦୗରା ୍ୟ ଓ ଛଳନା ତହିଁର ଛକ ାନସବୁ ଛାେଡ଼ ନାହିଁ।
12କାରଣ େକୗଣସି ଶତ େମାେତ ତିର ାର କଲା ନାହିଁ;
କେଲ ତାହା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରି ;
କିଅବା େମାହର ଘୃଣାକାରୀ େମାʼ ବିରୁ େର ଦପର୍ କଲା ନାହିଁ,
କେଲ ତାହାଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାି ;
13ମାତ୍ର େମାʼ ପରି ମନୁଷ୍ୟ, େମାହର ସ ୀ
ଓ େମାହର ଆ ୀୟ େଯ ତୁ େ , ତୁ େ ତାହା କଲ।
14ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର ମଧୁର ମ ଣା କଲୁ,
ଜନତା ସେ ପରେମ ର ଗୃହେର ଗମନାଗମନ କଲୁ।
15 ମୃତୁୁ ୍ୟ େସମାନ ୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ର ମଣ କରୁ ,
େସମାେନ ପାତାଳକୁ ଜୀଅ ା ଗମନ କର ୁ,
କାରଣେସମାନ ବାସ ାନେର, େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଦୁ ତା ଅଛି।
16ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେମ ର ଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ କରିେବ।
17 ସ ୍ୟା, ପ୍ର ଭାତ ଓ ମଧ୍ୟା କାଳେର ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି େରାଦନ

କରିବି;
ଆଉ, େସ େମାʼ ରବ ଶୁଣିେବ।
18େସ େମାʼପ୍ର ତିକୂଳ ଯୁ ରୁ କୁଶଳେର େମାʼପ୍ର ାଣ ମୁ କରିଅଛି ;
କାରଣ େମାʼ ସେ ବିେରାଧକାରୀ ଅେନକ ଥିେଲ।
19ପରେମ ର ଶୁଣିେବ ଓ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେବ,
େସ ଚିରକାଳ ବିଦ୍ୟମାନ,

[େସଲା]
େସହି େଲାକମାନ େକୗଣସି ପରିବ ର୍ ନ ଘଟି ନାହିଁ,
ପୁଣି, େସମାେନ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରି ନାହିଁ।
20 େସ ଆପଣା ସେ ମିଳନେର ଥିବା େଲାକ ବିରୁ େର ହାତ

ଉଠାଇଅଛି;
େସ ଆପଣା ନିୟମ ଲ ନ କରିଅଛି।
21ତାହାର ମୁଖ ଲବଣୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଚି ଣ,
ମାତ୍ର ତାହାର ଅ ଃକରଣ ଯୁ ପୂ ର୍ ;
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ତାହାର କଥାସବୁ େତୖଳଠାରୁ େକାମଳ,
ତଥାପି ତାହାସବୁ ନିେ ାଷ ଖ ତୁ ଲ୍ୟ।
22ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପେରଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁେର େସ

ତୁ କୁ ସ ାଳିେବ;
େସ ଧାମ କକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।
23 ମାତ୍ର େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େସମାନ ୁ ସବର୍ ନାଶର ଗ ର୍ କୁ

ଆଣିବ;
ର ପିପାସୁ ଓ ପ୍ର ବ କ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆୟୁ ଷର

ଅେ ର୍ କ ବି େବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର କରିବି।

56
ପରେମ ର ଉପେର ନିଭର୍ ରଶୀଳତାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େଯାନତ୍ -ଏଲମ୍ ରେହାକୀମ୍ ରେର
ଦାଉଦ ରଗୀତ। ମି ାମ୍ ;ପେଲ ୀୟମାେନତା ୁ ଗାଥ୍ ନଗରେର
ଧରିବା ସମୟେର ରଚିତ।
1 େହ ପରେମ ର, େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ େମାହର ଶତ

େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ;
େସ ସାରାଦିନ ଯୁ କରି େମାʼ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରଇ।
2 େମାହର ଶତଗଣ ଦିନସାରା େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ;
କାରଣ ଦପର୍ େର େମାʼ ବିରୁ େର ଯୁ କାରୀ େଲାକ ଅେନକ।
3 ମୁଁ ଭୀତ େହବା ସମୟେର ତୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖିବି।
4ପରେମ ର ାରା ମୁଁ ତାହା ବାକ୍ୟର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି;
ପରେମ ର ଉପେର ମୁଁ ନିଭର୍ ର ରଖିଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ େହବି ନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ େମାର କଅଣ କରି ପାରିବ?
5 େସମାେନ ସାରାଦିନ େମାହର କଥାର ବିପରୀତ ଅଥର୍ କରି ;
େମାʼ ବିରୁ େର େସମାନ ର କ ନାସବୁ ଅମ ଳାଥର୍ କ।
6 େସମାେନ ଏକତି୍ର ତ ହୁ ଅି , େସମାେନ ଲୁଚି ରହି ,
େସମାେନ େମାହର ପଦଚି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ,
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ଏହିରୂ େପ େସମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣର ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛି ।
7 େସମାେନ କʼଣ ଅଧମର୍ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇେବ?
େହ ପରେମ ର, େକ୍ର ାଧେର େଗା ୀୟମାନ ୁ ନିପାତ କର।
8ତୁ େ େମାହର ଭ୍ର ମଣ ଗଣନା କରୁ ଅଛ।
ତୁ େ ଆପଣା ପାତ୍ର େର ଆ ର ଅଶ ରଖିଥାଅ;
ତାହାସବୁ କʼଣ ତୁ ପୁ କେର ନାହିଁ?
9 େତେବ ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା େବେଳ େମାʼ ଶତଗଣ େଫରିଯିେବ;
ମୁଁ ଏହା ଜାେଣ େଯ, ପରେମ ର େମାହର ସପକ୍ଷ।
10ପରେମ ର ାରା ମୁଁ ତାହା ବାକ୍ୟର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ମୁଁ ତାହା ବାକ୍ୟର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
11 ପରେମ ର ଉପେର ମୁଁ ନିଭର୍ ର ରଖିଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ େହବି

ନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କʼଣ କରି ପାରିବ?
12 େହ ପରେମ ର, ତୁ ନିକଟେର େମାହର ମାନତ ଅଛି;
ମୁଁ ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦରୂ ପ ଉପହାର େଦବି।
13କାରଣ ତୁ େ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ାର କରିଅଛ;
େଯପରି ମୁଁ ଜୀବିତମାନ ଦୀି େର ପରେମ ର
ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିବି;
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ କʼଣ ପତନରୁ େମାʼ ଚରଣକୁ ଉ ାର କରିବ

ନାହିଁ?

57
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଅଲ୍ -ତଶ୍ େହତ୍ ରେର ଦାଉଦ ର
ଗୀତ। ମି ାମ୍ ; ଗୁ ାେର ଶାଉଲ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇବା େବେଳ
ରଚିତ।
1 େହ ପରେମ ର, େମାେତ ଦୟା କର; େମାେତ ଦୟା କର;
କାରଣ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ତୁ ର ଶରଣାଗତ;
ଆଉ, ଏହିସବୁ ବିପଦ ବହିଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ପକ୍ଷର ଛାୟାେର

ଶରଣ େନବି।
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2 ମୁଁ ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ନିକଟେର,
େମାʼ ପକ୍ଷେର ସବର୍ ସାଧନକ ର୍ ା ପରେମ ର ନିକଟେର ଡାକ

ପକାଇବି।
3 େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିବାକୁ ଇ ୁକ େଲାକ ତିର ାର କରିବା େବେଳ,
େସ ଗର୍ ରୁ ପଠାଇ େମାେତ ତ୍ର ାଣ କରିେବ;

[େସଲା]
ପରେମ ର ଆପଣା ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା େପ୍ର ରଣ କରିେବ।
4 ମୁଁ ସି ଂହମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି;
ମୁଁ ପ୍ର ଳିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର,
େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର ଦ ବ ର୍ ା ଓ ତୀର ତୁ ଲ୍ୟ,
ପୁଣି, ଜି ା ତୀ ଖ ତୁ ଲ୍ୟ, େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କେର।
5 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଗର୍ ଉପେର ଉ ତ ହୁ ଅ;
ସମୁଦାୟ ଭୂ ମ ଳ ଉପେର ତୁ ର ମହିମା େହଉ।
6 େସମାେନ େମାʼ ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ;
େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଅବନତ େହାଇଅଛି;
େସମାେନ େମାʼ ସ ୁଖେର ଗ ର୍ େଖାଳିଅଛି ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ନିେଜ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହାଇଅଛି ।

[େସଲା]
7 େହ ପରେମ ର, େମାʼ ଚି ସୁି ର ଅଛି, େମାʼ ଚି ସୁି ର ଅଛି;
ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
8 େହ େମାହର େଗୗରବ, ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ; େହ େନବଲ ଓ ବୀେଣ,

ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ;
ମୁଁ ନିେଜ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଜାଗ୍ର ତ େହବି।
9 େହ ପ୍ର େଭା, ମୁଁ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ

େଦବି;
ମୁଁ େଦଶୀୟଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
10କାରଣ ତୁ ର ଦୟା ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ମହତ
ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ଆକାଶ ପଯର୍ ୍ୟ ।
11 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଗର୍ ଉପେର ଉ ତ ହୁ ଅ;
ସମୁଦାୟ ଭୂ ମ ଳ ଉପେର ତୁ ର ମହିମା େହଉ।
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58
ଦୁ ମାନ ଶାି ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଅଲ୍ -ତଶ୍ େହତ୍ ରେର ଦାଉଦ ର
ଗୀତ; ମି ାମ୍ ।

1ପ୍ର କୃତେର କି ତୁ େ ମାେନ ନୀରବ େହାଇ ଧମର୍ ନୀତି କହୁ ଅଛ?
େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ କି ନ୍ୟାୟେର ବିଚାର

କରୁ ଅଛ?
2ବର ତୁ େ ମାେନ ହୃ ଦୟେର ଦୁ ତା ସାଧନ କରୁ ଅଛ;
ତୁ େ ମାେନ େଦଶେର ହ ର େଦୗରା ୍ୟ େତୗଲୁଅଛ।
3 ଦୁ ମାେନ ଗଭର୍ ରୁ ବିପଥଗାମୀ;
େସମାେନ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହି କହି ବିପଥେର ଗମନ କରି ।
4 େସମାନ ର ବିଷ ସପର୍ ର ବିଷ ତୁ ଲ୍ୟ;
େସମାେନ କ ର୍ େରାଧକାରିଣୀ ବଧିରା କାଳସପ ଣୀ ତୁ ଲ୍ୟ;
5ସାପୁଡ଼ିଆମାେନ େଯେତ ନିପୁଣ ଭାବେର ମ
ପଢ଼ିେଲ େହଁ, େସ େସମାନ ର ଶୁେଣ ନାହିଁ।
6 େହ ପରେମ ର, େସମାନ ମୁଖେର େସମାନ ଦ ଭାି

ପକାଅ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଯୁବା ସି ଂହମାନ ର କଳଦ ଭାି ପକାଅ।
7 େସମାେନ ବହ ା ଜଳ ପରି ତରଳି ଯାଉ ୁ;
େସ ଆପଣା ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା େବେଳ ତାହାସବୁ ଛି ତୀର ତୁ ଲ୍ୟ

େହଉ।
8 େଯଉଁ ଶାମୁକା ଯାଉ ଯାଉ ତରଳି ଯାଏ
ଓ ୀର େଯଉଁଅକାଳଜାତସ ାନ ସୂଯର୍ ୍ୟ େଦଖିନାହିଁ,ତାହାରି ପରି

େସମାେନ େହଉ ୁ।
9ତୁ ମାନ ହାି କ କ ଶର୍ ନ କରିବା ପୂବର୍ ରୁ େସ କ ା
ଓ େପାଡ଼ା ସମ ଘୂ ବାୟୁ େର ଉଡ଼ାଇ େନେବ।
10ଧାମ କ େଲାକ ପ୍ର ତିଫଳ େଦଖି ଆନ କରିବ;
େସ ଦୁ ମାନ ର େର ଆପଣା ପାଦ େଧାଇବ।
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11ତହିଁେର େଲାକମାେନ କହିେବ, ନି ୟ ଧାମ କ େଲାକ ପାଇଁ
ପୁର ାର ଅଛି;

ନି ୟ ପୃଥିବୀେର ବିଚାରକ ର୍ ା ଏକ ପରେମ ର ଅଛି ।

59
ନିରାପ ା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଅଲ୍ -ତଶ୍ େହତ୍ ରେର ଦାଉଦ ର
ଗୀତ। ମି ାମ୍ ; ଶାଉଲ େଲାକ ପଠାେ , େସମାେନ ଦାଉଦ ୁ ବଧ
କରିବା ପାଇଁ ତା ର ଗୃହ ଜଗି ବସି ବା ସମୟେର ରଚିତ।
1 େହ େମାହର ପରେମ ର, େମାʼ ଶତଗଣଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର

କର;
େମାʼ ବିରୁ େର ଉି ତ େଲାକମାନ ଠାରୁ େମାେତ ଉ େର ାପନ

କର।
2ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କର,
ର ପିପାସୁ େଲାକମାନ ଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
3କାରଣ େଦଖ, େସମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ପାଇଁ ଛକି ବସି ;
ବଳବାନମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଏକତି୍ର ତ ହୁ ଅି ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ଅପରାଧ କିଅବା େମାʼ ପାପ ସକାଶୁ

ନୁେହଁ।
4 େମାହର ବିନା େଦାଷେର େସମାେନ ଦଉଡ଼ି ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅି ;
ତୁ େ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗ ଓ ଦୃି ପାତ କର।
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର, ଇସ୍ର ାଏଲର

ପରେମ ର,
ତୁ େ ହିଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ ସମ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଉଠ;
େକୗଣସି ଦୁ ଅଧମର୍ କାରୀମାନ ୁ ଦୟା କର ନାହିଁ।

[େସଲା]
6 େସମାେନ ସ ୍ୟାକାେଳ େଫରିଆସି କୁ ୁ ର ପରି ଶ କରି
ଓ ନଗର ଚାରିଆେଡ଼ ଭ୍ର ମଣ କରି ।
7 େଦଖ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉ ାର କରି ;
େସମାନ ଓ ାଧରେର ଖ ଥାଏ;
କାରଣ େସମାେନ କହି , “କିଏ ଆ ମାନ ୁ ଶୁଣିବ?”
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8ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି ହସି ବ;
ତୁ େ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ ସମ ୁ ବିଦପ କରିବ।
9 େହ େମାହର ବଳ ରୂ ପ, ମୁଁ ତୁ ର ଅନୁସରଣ କରିବି;
କାରଣ ପରେମ ର େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ ଅଟି ।
10 େମାହର ଦୟାବାନ ପରେମ ର େମାହର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହେବ;
ପରେମ ର େମାʼ ଶତମାନ ଉପେର େମାʼ ବା ା ସଫଳ େହବାର

େମାେତ େଦଖାଇେବ।
11 େସମାନ ୁ ବଧ କର ନାହିଁ, େକଜାଣି େମାʼ େଲାକମାେନ

ପାେସାରି ଯିେବ;
େହ ଆ ମାନ ଢାଲ ରୂ ପ ପ୍ର େଭା,
ତୁ ପରାକ୍ର ମେର େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରି ଅେଧାନତ କର।
12 େସମାନ ମୁଖର ପାପ ଓ େସମାନ ଓ ାଧରର ବାକ୍ୟ,
ପୁଣି, େସମାନ ର କଥିତ ଅଭିଶାପ ଓ ମିଥ୍ୟା ସକାଶୁ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅହ ାରେର ଧରା ଯାଉ ।ୁ
13 େଯପରି େସମାେନ ଆଉ ନ ଥିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ େକାପେର ସଂହାର କର, େସମାନ ୁ ସଂହାର

କର;
ପୁଣି, ପରେମ ର େଯ ଯାକୁବ* ମଧ୍ୟେର,
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ କ ର୍ୃ କରି , ଏହା େସମାେନ ଜ୍ଞାତ

େହଉ ।ୁ
[େସଲା]

14 ଆଉ, େସମାେନ ସ ୍ୟା େବେଳ େଫରିଆସି କୁ ୁ ର ପରି ଶ
କର ୁ

ଓ ନଗର ଚତୁ ଗେର ଭ୍ର ମଣ କର ।ୁ
15 େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ କରିେବ।
ପୁଣି, େସମାେନ ତୃ େନାହିେଲ ସାରାରାତି୍ର ରହିେବ।†
16ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ପରାକ୍ର ମ ବିଷୟ ଗାନ କରିବି
ଓ ପ୍ର ଭାତେର ତୁ ଦୟା ବିଷୟ ଉ ରେର ଗାନ କରିବି;

* 59:13 ଯାକୁବ ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ † 59:15 ସାରାରାତି୍ର ରହିେବ। କି ା ଅସେ ାଷ
େହେବ
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କାରଣ ତୁ େ େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ ଓ ବିପଦ ଦିନେର ଆଶ୍ର ୟ ରୂ ପ
େହାଇଅଛ।

17 େହ େମାହର ବଳ ରୂ ପ, ମୁଁ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ
କରିବି;

େଯଣୁ ପରେମ ର େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ , େମାହର ଦୟାବାନ
ପରେମ ର।

60
ରକ୍ଷା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଶୂଷନ୍ -ଏଦୁତ୍ ରେର ଶିକ୍ଷାଥର୍ କ
ଦାଉଦ ର ମି ାମ୍ ; ଅରାମନହରୟିମ୍ ଓ ଅରାମ-େସାବା ସ େର
ଯୁ କରିବା େବେଳ ଓ େଯାୟାବ େଫରି ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର
ଇେଦାମୀୟ ବାର ହଜାର େଲାକ ୁ ବଧ କରିବା ସମୟେର ରଚିତ।
1 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଦୂର କରିଅଛ, ତୁ େ

ଆ ମାନ ୁ ଭାି ପକାଇଅଛ;
ତୁ େ କ େହାଇଅଛ; ଆ ମାନ ୁ ପୁନଃ ାପନ କର।
2ତୁ େ େଦଶକୁ କି ତ କରିଅଛ; ତୁ େ ତାହାକୁ ବିଦୀ ର୍ କରିଅଛ;
ତହିଁର ଭ ାନର ପ୍ର ତିକାର କର; କାରଣ ତାହା ଟଳଟଳ

େହଉଅଛି।
3ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ କଠିନ ବିଷୟ େଦଖାଇଅଛ;
ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଟଳମଳକାରିଣୀ ମଦିରା ପାନ କରାଇଅଛ।
4ସତ୍ୟତା ପକ୍ଷେର ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ ତୁ େ
ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ୁ ଏକ ପତାକା େଦଇଅଛ।

[େସଲା]
5 େଯପରି ତୁ ପି୍ର ୟତମ ଉ ାର ପାଇବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର ପରିତ୍ର ାଣ କର ଓ

ଆ ମାନ ୁ ଉ ର ଦିଅ।
6ପରେମ ରଆପଣା ପବିତ୍ର ାନେର* କହିଅଛି ; “ଆେ ଉ ାସ

କରିବା;
ଆେ ଶିଖିମକୁ ବିଭାଗ କରିବା ଓ ସୁେ ାତ ଉପତ୍ୟକାକୁ ମାପିବା।
* 60:6 ପବିତ୍ର ାନେର କି ା ପବିତ୍ର ତାେର
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7 ଗିଲୀୟଦ ଆ ର ଓ ମନଃଶି ଆ ର;
ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆ ମ କର ଆଶ୍ର ୟ;
ଯିହୁ ଦା ଆ ର ରାଜଦ ।
8 େମାୟାବ ଆ ର ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ;
ଆେ ଇେଦାମ ଉପେର ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବା;
େହ ପେଲ ୀୟା, ତୁ େ ଆ ସକାଶୁ ଉ ନି କର।”
9 କିଏ େମାେତ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣିବ?
କିଏ େମାେତ ଇେଦାମ େଦଶ ପଯର୍ ୍ୟ କଢ଼ାଇ େନବ?
10 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ଦୂର କରି ନାହଁ?
େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆ ମାନ େସୖନ୍ୟ ସେ ଗମନ କରୁ

ନାହଁ।
11 ବିପକ୍ଷ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆ ମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା।
12ପରେମ ର ାରା ଆେ ମାେନ ବୀରର କମର୍ କରିବା;
େଯେହତୁ େସ ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇେବ।

61
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ତାରଯୁ ଯ େର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ ପରେମ ର, େମାହର କାକୂି ଶୁଣ;
େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ମେନାେଯାଗ କର।
2 େମାʼ ମନ ଉଦ୍ ବି େହବା େବେଳ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ତୁ କୁ

ଡାକିବି;
େମାʼ ଠାରୁ ଉ ତର େଶୖଳକୁ େମାେତ େନଇଯାଅ।
3କାରଣ ତୁ େ େମାʼ ନିମେ ଆଶ୍ର ୟ
ଓ ଶତଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ରୂ ପ େହାଇଅଛ।
4 ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁ ତ ୁେର ବାସ କରିବି;
ମୁଁ ତୁ ପକ୍ଷର ଉହାଡ଼େର ଆଶ୍ର ୟ େନବି।
5କାରଣ େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାହର ମାନତସବୁ ଶୁଣିଅଛ;
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ତୁ େ ଆପଣା ନାମର ଭୟକାରୀମାନ ଅଧିକାର ଆ କୁ
େଦଇଅଛ।

6ତୁ େ ରାଜା ଆୟୁ ବୃ ି କରିବ;
ତା ବଷର୍ ଅେନକ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
7 େସ ସଦାକାଳ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ବାସ କରିେବ;
ତା ରକ୍ଷା ନିମେ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ର ୁତ କର।
8ତହଁୁ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି
ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣା ମାନତ ପୂ ର୍ କରିବି।

62
ପରେମ ର ସୁରକ୍ଷାେର ଦୃଢ଼ ବି ାସ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ରୀତି ଅନୁସାେର ଦାଉଦ ର
ଗୀତ।
1 େମାହର ପ୍ର ାଣ େକବଳ ପରେମ ର ର ଅେପକ୍ଷା କେର;
ତାହା ଠାରୁ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ ଆେସ।
2 େକବଳ େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ ପରିତ୍ର ାଣ;
େସ େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ ; ମୁଁ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ େନାହିବି।
3ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କା ଓ ଟଳଟଳ ପ୍ର ାଚୀର ତୁ ଲ୍ୟ
ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ତୁ େ ସମେ େକେତ କାଳ ଲାଗିଥିବ?
4 େସମାେନ େକବଳ ତାହାର ଉ ପଦରୁ ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ

ମ ଣା କରି ;
େସମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ସ ୁ ;
େସମାେନ ମୁଖେର ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି , ମାତ୍ର ଅ ରେର ଅଭିଶାପ

ଦିଅି ।
[େସଲା]

5 େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, େକବଳ ପରେମ ର ର ଅେପକ୍ଷା କର;
କାରଣ ତାହା ଠାରୁ େମାହର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଜେନ୍ମ ।
6 େକବଳ େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ;
େସ େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ ; ମୁଁ ବିଚଳିତ େନାହିବି।
7 େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ ଓ େମାହର େଗୗରବ
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ପରେମ ର ଠାେର ଅଛି;
େମାʼ ବଳର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ ପରେମ ର ଠାେର ଅଛି।
8 େହ େଲାକମାେନ, ସବୁେବେଳ ତାହା ଠାେର ନିଭର୍ ର କର;
ତାହା ଛାମୁେର ମନର ସବୁ କଥା ଭାି କୁହ;
ପରେମ ର ଆ ମାନ ନିମେ ଆଶ୍ର ୟ।

[େସଲା]
9 ନି ୟ ସାମାନ୍ୟ େଲାେକ ଅସାର ଓ ମାନ୍ୟ େଲାେକ ମିଥ୍ୟା;
େତୗଲେର େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିେବ; େସମାେନ ସମେ

ଅସାରରୁ ଲଘୁ।
10 େଦୗରା ୍ୟେର ନିଭର୍ ର ରଖ ନାହିଁ ଓ ଅପହରଣେର ଦପର୍ ୀ ହୁ ଅ

ନାହିଁ;
ଧନ ବଢ଼ିେଲ ତହିଁେର ମନ ଦିଅ ନାହିଁ।
11ପରେମ ର ଥେର କହିଅଛି ,
ଆେ ଦୁଇ ଥର ଏହା ଶୁଣିଅଛୁ େଯ,
ପରାକ୍ର ମ ପରେମ ର ର ଅଟଇ।
12ଆହୁ ରି, େହ ପ୍ର େଭା; ତୁ ଠାେର ଦୟା ଥାଏ;
କାରଣ ତୁ େ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳ

େଦଉଅଛ।

63
ପରେମ ର ସାି ଧ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ, େସ ଯିହୁ ଦା-ପ୍ର ା ରେର ଥିବା େବେଳ ରଚିତ।
1 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର;
ବ୍ୟାକୁଳେର ମୁଁ ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବି;
ଜଳଶୂନ୍ୟ ଶୁ ଓ ଶ୍ର ାି କର େଦଶେର େମାʼ ପ୍ର ାଣ ତୁ ନିମେ

ତୃ ଷିତ ହୁ ଏ
ଓ େମାʼ ଶରୀର ତୁ ପାଇଁ ଲାଳସା କେର।
2 େତଣୁ ତୁ ପରାକ୍ର ମ ଓ େଗୗରବ େଦଖିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ପବିତ୍ର ାନେର ତୁ ପ୍ର ତି ଚାହିଁ ରହିଅଛି।
3କାରଣ ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଜୀବନ ଅେପକ୍ଷା ଉ ମ;
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େମାହର ଓ ାଧର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ।
4ଏହିରୂ େପ ମୁଁ ଯାବ ୀବନ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି;
ମୁଁ ତୁ ନାମେର ଆପଣା ହ ଉଠାଇବି;
5େଯପରି େମଦଓମ ାେର, େସପରି େମାହରପ୍ର ାଣ ପରିତୃ େହବ
ଓ େମାʼ ମୁଖ ଆନ ି ତ ଓ ାଧରେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ।
6 ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ତୁ ୁ ରଣ କରିବା େବେଳ
ରାତି୍ର ର ପ୍ର ହରକୁ ପ୍ର ହର ତୁ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କେର।
7କାରଣ ତୁ େ େମାହର ସହାୟ େହାଇଅଛ,
ଆଉ ତୁ ପକ୍ଷର ଛାୟାେର ମୁଁ ଉ ାସ କରିବି।
8 େମାହର ପ୍ର ାଣ ତୁ ପେଛ ପେଛ ଲାଗିଥାଏ;
ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ େମାେତ ଧରି ରେଖ।
9ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ା କରି ,
େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଅଧଃ ାନକୁ ଯିେବ।
10 େସମାେନ ଖ ର ପରାକ୍ର ମେର ସମପ ତ େହେବ;
େସମାେନ ଶୃଗାଳର ଖାଦ୍ୟ େହେବ।
11ମାତ୍ର ରାଜା ପରେମ ର ଠାେର ଆନ କରିେବ;
ତାହା ନାମେର ଶପଥକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଦପର୍ କରିେବ;
କାରଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନ ମୁଖ ରୁ େହବ।

64
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ପରେମ ର, େମାʼ କାକୂି ର ରବ ଶ୍ର ବଣ କର;
ଶତ ଭୟରୁ େମାʼ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର।
2 କୁକମର୍ କାରୀମାନ ଗୁ ମ ଣାରୁ ,
ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ କଳହରୁ େମାେତ ଲୁଚାଇ ରଖ;
3 େସମାେନ ଖ ପରି ଆପଣା ଜି ା ଶାଣିତ କରିଅଛି
4ଏବଂ ଆପଣାମାନ କଟୁ ବାକ୍ୟରୂ ପ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛି ;
େଯପରି ସି େଲାକ ପ୍ର ତି େଗାପନେର ନିେକ୍ଷପ କରି ପାରିେବ;
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େସମାେନହଠାତ୍ ତାହା ପ୍ର ତି ନିେକ୍ଷପକରି ଓଭୟକରି ନାହିଁ।
5 େସମାେନ କୁସଂକ େର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବଳି କରି ;
େସମାେନ େଗାପନେର ଫା ପାତିବାକୁ କଥାବା ର୍ ା କରି ;
େସମାେନ କହି , “ଆ ମାନ ୁ * କିଏ େଦଖିବ?”
6 େସମାେନ ଅଧମର୍ କ ନା କରି ;
“ଆେ ମାେନ ଯ ପୂବର୍ କ କ ନା ସି କରିଅଛୁ” େବାଲି େସମାେନ

କହି ;
ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକର ଆ ରିକ ଭାବ ଓ ହୃ ଦୟ ଗଭୀର।
7ମାତ୍ର ପରେମ ର େସମାନ ପ୍ର ତି ତୀର ନିେକ୍ଷପ କରିେବ;
େସଥିେର େସମାେନ ହଠାତ୍ ଆହତ େହେବ।
8ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ନିପାତିତ େହେବ,
େସମାନ ନିଜ ଜି ା େସମାନ ର ବିପକ୍ଷ େହବ;
େସମାନ ୁ େଦଖିବା େଲାକ ସମେ ମୁ ହଲାଇେବ;
9 ପୁଣି, ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କରିେବ,
େସମାେନ ପରେମ ର କମର୍ ପ୍ର କାଶ କରିେବ
ଓ ତାହା ର କି୍ର ୟା ସୁବିେବଚନା କରିେବ।
10ଧାମ କ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କରିବ
ଓ ତାହା ର ଶରଣାଗତ େହବ।
ପୁଣି,ସରଳା ଃକରଣସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେରପ୍ର ଶଂସା କରିେବ।

65
ପ୍ର ଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଗୀତ, ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ପରେମ ର, ସି େୟାନେର ପ୍ର ଶଂସା ତୁ ର ଅେପକ୍ଷା କେର
ଓ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମାନତ ପୂ ର୍ କରାଯିବ।
2ଆେହ, ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶ୍ର ବଣକାରୀ େଯ ତୁ େ ,
ତୁ ନିକଟକୁ ସକଳ ପ୍ର ାଣୀ ଆସି େବ।
3ଅପରାଧ େମାʼ ଉପେର ପ୍ର ବଳ ହୁ ଏ;

* 64:5 ଆ ମାନ ୁ େସମାନ ୁ



ଗୀତସଂହିତା 65:4 xcvi ଗୀତସଂହିତା 65:12

ତୁ େ ଆ ମାନ ଅଧମର୍ ମାଜର୍ ନା କରିବ।
4 ତୁ େ ଯାହାକୁ ତୁ ପ୍ର ା ଣେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ

କର
ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ଦିଅ, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ;
ଆେ ମାେନ ତୁ ଗୃହର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତୁ ମ ି ରର ପବିତ୍ର ାନର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପରିତୃ େହବା।
5 େହ ଆ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର,
ତୁ େ ଭୟାନକ କି୍ର ୟା ାରା ଧମର୍ େର ଆ ମାନ ୁ ଉ ର େଦବ;
ତୁ େ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ନିବାସୀ ଓ ଦୂରବ ର୍ ୀ ସମୁଦ୍ର ବାସୀ
ସମ ର ବି ାସଭୂ ମି ଅଟ।
6ତୁ େ ପରାକ୍ର ମେର କଟି ବା ି ଶି େର
ପବର୍ ତଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ାପନ କରିଥାଅ;
7ତୁ େ ସମୁଦ୍ର ସମୂହର ଗ ର୍ ନ, ତହିଁର ତର ମାଳାର
ଗ ର୍ ନ ଓ େଗା ୀୟମାନ ର କଳହ ଶା କରିଥାଅ।
8ଆହୁ ରି, ପ୍ର ା ଭାଗ-ନିବାସୀଗଣ ତୁ ଚି େଦଖି ଭୀତ ହୁ ଅି ;
ତୁ େ ସ ୍ୟାକାଳ ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳର ଉ ମକୁ ଆନ ମୟ କରିଥାଅ।
9 ତୁ େ ପୃଥିବୀର ତ ାବଧାନ କରି ତହିଁେର ଜଳ େସଚନ

କରିଥାଅ,
ତୁ େ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିଥାଅ;
ପରେମ ର ନଦୀ ଜଳେର ପରିପୂ ର୍ ;
ତୁ େ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ର ୁତ କଲା ଉ ାେର େସମାନ ୁ ଶସ୍ୟ େଯାଗାଇ

େଦଇଥାଅ।
10ତୁ େ ବହୁ ଳ ରୂ େପ ତାହାର ଶିଆରେର ଜଳ େସଚନ କରିଥାଅ;
ତୁ େ ତହିଁର ହିଡ଼ସବୁ ି ର କରିଥାଅ;
ତୁ େ ବୃି େର ତାହାକୁ େକାମଳ କରିଥାଅ;
ତୁ େ ତହିଁର ଅ ୁ ରକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଥାଅ;
11ତୁ େ ଆପଣା ମ ଳ ଭାବେର ବଷର୍ କୁ ମୁକୁଟ ପି ାଇ ଥାଅ
ଓ ତୁ ପଥସବୁ ପୁ ତା କ୍ଷରଣ କେର।
12ତାହା ପ୍ର ା ର ଚରା ାନ ଉପେର କ୍ଷେର
ଓ ଗିରିଗଣ ଆନ ରୂ ପ କଟିବ ନ ପାଆି ।
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13ଚରା ାନସବୁ େମଷପଲେର ଭୂ ଷିତ ହୁ ଅି ;
ମଧ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାସକଳ ଶସ୍ୟେର ଆ ହୁ ଅି ;
େସମାେନ ଜୟ ନି କରି , ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଗାନ କରି ।

66
ପ୍ର ଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଗାନାଥର୍ କ ଗୀତ।
1 େହ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଆନ ନି

କର।
2ତାହା ନାମର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କର;
ତାହା ପ୍ର ଶଂସାକୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କର।
3ପରେମ ର ୁ କୁହ, “ତୁ କମର୍ ସକଳ କିପରି ଭୟ ର!
ତୁ ପରାକ୍ର ମର ମହ ାରା ତୁ ଶତଗଣ ଆେପ ତୁ ର

ବଶୀଭୂ ତ େହେବ।
4ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତୁ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ
ଓ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁ ନାମ କୀ ର୍ ନ କରିେବ।”
5ଆସ ଓ ପରେମ ର କି୍ର ୟାସକଳ େଦଖ;
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଆପଣା କି୍ର ୟାେର େସ ଭୟ ର ଅଟି ।
6 େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ଶୁ ଭୂ ମି କେଲ;
େଲାକମାେନ ନଦୀ ମଧ୍ୟେଦଇ ପାଦେର ଗମନ କେଲ;
େସହି ାନେର ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାେର ଆନ କଲୁ।
7 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମେର ଅନ କାଳ କ ର୍ୃ କରି ;
ତାହା ଚକୁ୍ଷ େଗା ୀସମୂହକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କେର;
ବିେଦ୍ର ାହୀମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଉ ତ ନ କର ୁ।

[େସଲା]
8 େହ ଜନବୃ , ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର

ଧନ୍ୟବାଦ କର
ଓ ତାହା ପ୍ର ଶଂସାର ନି ଶୁଣାଅ;
9 େସ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣକୁ ଜୀବ ଶାେର ରଖି
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ଓ ଆ ମାନ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ େହବାକୁ ଦିଅି ନାହିଁ।
10କାରଣ େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ;
ରୂ ପା ପରଖିଲା ପରି ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ପରଖିଅଛ।
11ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଜାଲେର ପକାଇଅଛ,
ତୁ େ ଆ ମାନ କଟିେଦଶେର ଭାରୀ େବାଝ େଥାଇଅଛ।
12 ତୁ େ ଆ ମାନ ମ କ ଉପେର େଲାକମାନ ୁ ଚଢ଼ିବାକୁ

େଦଇଅଛ;
ଆେ ମାେନ ଅି ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କଲୁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ାନକୁ ଆଣିଅଛ।
13 ମୁଁ େହାମବଳି େନଇ ତୁ ଗୃହକୁ ଆସି ବି,
ମୁଁ ସ ଟେର ଥିଲା େବେଳ
14 େମାʼ ଓ ାଧର ଯାହା ଉ ାରଣ କରିଅଛି
ଓ େମାʼ ମୁଖ ଯାହା କହିଅଛି,
େମାହର େସହି ସବୁ ମାନତ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପୂ ର୍ କରିବି।
15 ମୁଁ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େମଷରୂ ପ ଧୂପ ସହିତ
ହୃ ପୁ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବି;
ମୁଁ ଛାଗ ସେ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରିବି।

[େସଲା]
16 େହ ପରେମ ର ଭୟକାରୀ ସମେ , ଆସ ଶୁଣ,
ଆଉେସଆ ପ୍ର ାଣପାଇଁ ଯାହା କରିଅଛି ,ତାହା ମୁଁ ବ ର୍ ନା କରିବି।
17 ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖେର ତାହା ୁ ଡାକିଲି
ଓ େମାʼ ଜି ା ାରା େସ ପ୍ର ତିି ତ େହେଲ।
18ଯଦି ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟେର ଅଧମର୍ କୁ ଆଦର କେର,
େତେବ ପ୍ର ଭୁ େମାʼ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ;
19ମାତ୍ର ନି ୟ ପରେମ ର େମାʼ କଥା ଶୁଣିଅଛି ,
େସ େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିଅଛି ।
20ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ,ୁ
େସ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କିଅବା
େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କରି ନାହାି ।
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67
ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ତାରଯୁ ଯ େର ଗାନାଥର୍ କ ଗୀତ।
1 ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କର ୁ ଓ ଆ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ

କର ୁ
ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ର ସ କର ।ୁ

[େସଲା]
2ତହିଁେର ପୃଥିବୀେର ତୁ ର ପଥ
ଓ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ ଜଣାଯିବ।
3 େହ ପରେମ ର, େଗା ୀୟଗଣ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ;
ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ।
4 େଦଶୀୟମାେନ ଆ ାଦିତ େହଉ ୁ ଓ ଆନ ସକାଶୁ ଗାନ କର ୁ;
କାରଣ ତୁ େ ନ୍ୟାୟେର େଗା ୀୟବଗର୍ ର ବିଚାର କରିବ
ଓ ପୃଥିବୀେର େଦଶୀୟମାନ ୁ ଶାସନ କରିବ।

[େସଲା]
5 େହ ପରେମ ର, େଗା ୀୟମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର ;ୁ
ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ।
6 ପୃଥିବୀ ନିଜ ଫଳ ଉ କରିଅଛି;
ପରେମ ର, ଆ ମାନ ପରେମ ର, ଆ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ

କରିେବ।
7ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ;
ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ସମ ପ୍ର ା ତାହା ୁ ଭୟ କରିେବ।

68
ଜାତୀୟ ବିଜୟ ସ ୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗାନାଥର୍ କ ଗୀତ।
1ପରେମ ର ଉଠ ,ୁ ତାହା ଶତଗଣ ଛି ଭି େହଉ ୁ;
ତାହା ଘୃଣାକାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାକ୍ଷାତରୁ ପଳାଉ ।ୁ
2 େଯପରି ଧୂମ ଚାଳିତ ହୁ ଏ, େସହିପରି େସମାନ ୁ ଚଳାଅ;
େଯପରି ଅି ସ ୁଖେର ମହମ ତରଳି ଯାଏ,
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େସହିପରି ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ଦୁ ମାେନ ବିନ େହଉ ୁ।
3ମାତ୍ର ଧାମ କମାେନ ଆନ ି ତ େହଉ ୁ; େସମାେନ ପରେମ ର

ସ ୁଖେର ଉ ାସ କର ;ୁ
ହଁ, େସମାେନ ଆନ େର ପ୍ର ଫୁ େହଉ ୁ।
4ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର, ତାହା ନାମେର ପ୍ର ଶଂସା

ଗାନ କର;
େଯ ବାହନେର ମରୁ ଭୂ ମି େଦଇ ଆସୁଅଛି , ତାହା ପାଇଁ ରାଜପଥ

ପ୍ର ୁତ କର;
ତାହା ନାମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ; ତୁ େ ମାେନ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ଉ ାସ

କର।
5ପରେମ ର ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାସ ାନେର
ପିତୃ ହୀନମାନ ର ପିତା ଓ ବିଧବାମାନ ର ସୁରକ୍ଷାକ ର୍ ା* ଅଟି ।
6ପରେମ ର ସ ୀହୀନମାନ ୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ାପନ କରି ;
େସ ବ ୀଗଣକୁ ବାହାର କରି କୁଶଳେର ରଖି ;
ମାତ୍ର ବିେଦ୍ର ାହୀମାେନ ଶୁ ଭୂ ମିେର ବାସ କରି ।
7 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ଆଗେର ଯିବା

େବେଳ,
ତୁ େ ପ୍ର ା ର େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରିବା େବେଳ,

[େସଲା]
8 ପୃଥିବୀ କି ଲା,
ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ଆକାଶମ ଳ ମଧ୍ୟ ବୃି ପାତ କଲା;
େସହି ସୀନୟ ପରେମ ର ର, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର

ସାକ୍ଷାତେର କି ଲା।
9 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ପ୍ର ଚୁ ର ବୃି ପଠାଇଲ,
ତୁ ଅଧିକାର ା ଥିବା ସମୟେର ତୁ େ ତାହା ସୁି ର କଲ।
10ତୁ ସମାଜ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ;
େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆପଣା ମ ଳ ଭାବେର ଦୁଃଖୀମାନ

ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କଲ।
11ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କରି ;
ଶୁଭବା ର୍ ା ପ୍ର ଚାରିକା ୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟି ।

* 68:5 ସୁରକ୍ଷାକ ର୍ ା ବିଚାରକ ର୍ ା
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12 େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀର ରାଜାଗଣ ପଳାୟନ କରି ,
େସମାେନ ପଳାୟନ କରି ;
ପୁଣି, ଗୃହି ତା ୀ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଭାଗ କେର।
13 େଯଉଁ କେପାତର ହରିତ୍ ସୁବ ର୍ -ମି ତ େଡଣା,
ତାହାର େରୗପ୍ୟ-ମି ତ ପରସବୁ ପରି
ତୁ େ ମାେନ କି େମଷଶାଳା ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରିବ?
14ସଲେମାନ୍ େର ହିମପାତ େବେଳ େଯପରି,
ସବର୍ ଶି ମାନ େଦଶେରରାଜାମାନ ୁ ଛି ଭି କଲା େବେଳେସପରି

େହଲା।
15ବାଶନର ପବର୍ ତ ପରେମ ର ପବର୍ ତ;
ବାଶନର ପବର୍ ତ ଏକ ଉ ପବର୍ ତ।
16 େହ ଉ ପବର୍ ତଗଣ, ପରେମ ରଆପଣା ନିବାସ ନିମେ େଯଉଁ

ପବର୍ ତ ବା ା କରିଅଛି ,
ତହିଁ ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି କୁଟିଳ ଦୃି କରୁ ଅଛ?
ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତହିଁେର ସଦାକାଳ ବାସ କରିେବ।
17ପରେମ ର ର ରଥ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ;
େଯପରି ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ାନ ସୀନୟେର, େସପରି େସସବୁର

ମଧ୍ୟେର ଅଛି ।
18ତୁ େ ଊ ର୍ େରଆେରାହଣ କରିଅଛ, ତୁ େ ଆପଣା ବ ୀମାନ ୁ

ବ ୀ ାନକୁ େନଇଅଛ;
ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଦାନପ୍ର ା େହାଇଅଛ,
ହଁ, େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ

କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ବିେଦ୍ର ାହୀମାନ ମଧ୍ୟେର ହିଁ ଦାନପ୍ର ା େହାଇଅଛ।
19 େଯଉଁ ପ୍ର ଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆ ମାନ ଭାର ବହି , େସ ଧନ୍ୟ

େହଉ ;ୁ
େସହି ପରେମ ର ଆ ମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ।

[େସଲା]
20 ପରେମ ର ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ଉ ାରସାଧକ ପରେମ ର

ଅଟି ;
ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ଯିେହାବାଃ ପ୍ର ଭୁ ର ଅଧୀନ।
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21ମାତ୍ର ପରେମ ର ଆପଣା ଶତମାନ ମ କ
ଓ େଯଉଁ ଜନ ନିଜ ଅପରାଧେର ଅଗ୍ର ସର, ତାହାର େକଶଯୁ

କପାଳ ବି ି ପକାଇେବ।
22ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ବାଶନରୁ ପୁନବର୍ ାର ଆଣିବା,
ଆେ ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀର ଳରୁ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ ଆଣିବା;
23ତହିଁେର ତୁ େ ର େର ଆପଣା ଚରଣ ବୁଡ଼ାଇବ,
ତୁ କୁ ୁ ରଗଣର ଜି ା ତୁ ଶତମାନ ଠାରୁ ଅଂଶ ପାଇବ।”
24 େହ ପରେମ ର, େଲାକମାେନ ତୁ ର ଗତି,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ପବିତ୍ର ାନକୁ ଆ ପରେମ ର ଆ ରାଜା ଗତି

େଦଖିଅଛି ।
25 ଦାରାବାଦ୍ୟବାଦିନୀ କୁମାରୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଗାୟକମାେନ

ଆେଗ ଆେଗ,
ବାଦ୍ୟକରମାେନ ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ।
26ତୁ େ ମାେନଜନ-ସମାଗମମଧ୍ୟେରପରେମ ର ରଧନ୍ୟବାଦ

କର,
େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ନିଝର୍ ରରୁ ଜାତ େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
27କନି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େସମାନ ର ଶାସନକ ର୍ ା,
ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାେନ ଓ େସମାନ େଲାକଦଳ,
ସବୂଲୂନର ଅଧିପତିମାେନ, ନ ାଲିର ଅଧିପତିମାେନ େସଠାେର

ଅଛି ।
28ତୁ ପରେମ ର ତୁ ବଳର ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ;
େହ ପରେମ ର, ତୁ ପରାକ୍ର ମ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର କାଶ କର, େଯପରି

ତୁ େ ଅତୀତେର ପ୍ର କାଶ କରିଅଛ।
29 ଯିରୂ ଶାଲମ ତୁ ମ ି ର ସକାଶୁ
ରାଜାଗଣ ତୁ ନିକଟକୁ ଦଶର୍ ନୀ ଆଣିେବ।
30ନଳବନ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ, େଗା ୀବଗର୍ ରୂ ପ
େଗାବ ଗଣ ସହିତ ବୃଷସମୂହକୁ ଭ ର୍ ନା କରି
େରୗପ୍ୟଖ ସବୁ ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଅ;
େସ ଯୁ ପି୍ର ୟ େଗା ୀବଗର୍ କୁ ଛି ଭି କରିଅଛି ।
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31 ମିସର େଦଶରୁ ଅଧିପତିମାେନ ଆସି େବ;
କୂଶ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ହ ପ୍ର ସାରିବାକୁ ଚ ଳ େହବ।
32 େହ ପୃଥିବୀ ରାଜ୍ୟସମୂହ, ତୁ େ ମାେନ ପରେମ ର

ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର;

[େସଲା]
33 େଯ ଆଦିକାଳୀନ ଉ ତମ ଗର୍ େର ଆେରାହଣ କରି , ତାହା

ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
େଦଖ, େସ ଆପଣା ରବ, ବିକ୍ର ମପୂ ର୍ ରବ ଉ ାରଣ କରି ।
34ତୁ େ ମାେନ ପରେମ ର ପରାକ୍ର ମ କୀ ର୍ ନ କର;
ତାହା ମହିମା ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ଓ ତାହା ପରାକ୍ର ମ ଆକାଶମ ଳେର ରହିଅଛି।
35 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଧାମେର ଭୟ ର ଅଟ;
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବଳ ଓ ପରାକ୍ର ମ

ଦିଅି ।
ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ।ୁ

69
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତୁ ର ନିେବଦନ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େଶାଶ ୀମ୍ ରେର ଦାଉଦ ର ଗୀତ।

1 େହ ପରେମ ର, େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ କର;
କାରଣ େମାʼ େବକ* ପଯର୍ ୍ୟ ଜଳରାଶି ଆସି ଅଛି।
2 ମୁଁ ଗଭୀର ପ େର ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛି, େମାହର ଛିଡ଼ା େହବାର ାନ

ନାହିଁ;
ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳରାଶିେର ଉପି ତ େହାଇଅଛି, ପ୍ଲ ାବନ େମାʼ ଉପର

େଦଇ ଯାଉଅଛି।
3 ମୁଁ ଡାକୁ ଡାକୁ ା ହୁ ଏ; େମାହର କ ଶୁ େହାଇଅଛି;
ମୁଁ ପରେମ ର ର ଅେପକ୍ଷା କରୁ କରୁ େମାହର ଚକୁ୍ଷ ନିେ ଜ ହୁ ଏ।

* 69:1 େବକ କି ା ପ୍ର ାଣ



ଗୀତସଂହିତା 69:4 civ ଗୀତସଂହିତା 69:13

4 ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କରିବା େଲାେକ େମାʼ ମ କର
େକଶଠାରୁ ଅେନକ;

େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାହର ଶତ େହାଇ େମାେତ ଉି
କରିବାକୁ ଇ ା କରି , େସମାେନ ବଳବାନ;

େତଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଅପହରଣ କଲି ନାହିଁ, ତାହା େଫରାଇ େଦଲି।
5 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାହର ମୂଢ଼ତା ଜାଣୁଅଛ;
ଆଉ, େମାହର ପାପସବୁ ତୁ ଠାରୁ ଗୁ ନୁେହଁ।
6 େହ ପ୍ର େଭା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର

ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ େମାʼ େଦଇ ଲି ତ ନ େହଉ ;ୁ
େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାେନ େମାʼ

େଦଇ ଅପମାନିତ ନ େହଉ ୁ।
7କାରଣ ତୁ ସକାଶୁ ମୁଁ ନି ା ସହ୍ୟ କରିଅଛି।
ଲ ା େମାʼ ମୁଖ ଆ ାଦନ କରିଅଛି।
8 ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପ୍ର ତି ଅଜଣା
ଓ ମାତୃ ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ବିେଦଶୀ େହାଇଅଛି।
9କାରଣ ତୁ ଗୃହବିଷୟକ ଉଦ୍ େଯାଗ େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।
ପୁଣି, ତୁ ୁ ନି ା କରିବା େଲାକମାନ ନି ା େମାʼ ଉପେର

ପଡ଼ିଅଛି।
10 ମୁଁ େରାଦନ କେଲ ଓ ଉପବାସ ାରା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େ ଶ

େଦେଲ,
ତାହା େମାʼ ନି ାର ବିଷୟ େହଲା।
11 ମୁଁ ଚଟବ କୁ ଆପଣାର ପରିେଧୟ କେଲ,
େସମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ବାଦ ରୂ ପ େହଲି।
12ନଗର- ାରେରବସି ବା େଲାକମାେନେମାʼ ବିଷୟେରଗ କରି
ଓ ମୁଁ ମ େଲାକମାନ ର ଗୀତ ରୂ ପ େହାଇଅଛି।
13 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଗ୍ର ାହ୍ୟ ସମୟେର େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ତୁ ଠାେର ଅଛି;
େହ ପରେମ ର, ତୁ ଦୟାର ବାହୁ ଲ୍ୟେର, ତୁ ପରିତ୍ର ାଣର

ସତ୍ୟତାନୁସାେର େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।
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14 ପ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର ଓ େମାେତ ମ େହବାକୁ ଦିଅ
ନାହିଁ;

ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନ ଠାରୁ ଓ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରୁ ଉ ାର
ପ୍ର ା ହୁ ଏ।

15ଜଳପ୍ଲ ାବନ େମାେତ ମ ନ କରୁ ,
କିଅବା ଗଭୀର ଜଳ େମାେତ ଗ୍ର ାସ ନ କରୁ ;
ପୁଣି, ଗ ର୍ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ବ ନ କରୁ ।
16 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ଉ ର ଦିଅ; କାରଣ
ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଉ ମ;
ତୁ କୃପାର ବାହୁ ଲ୍ୟାନୁସାେର େମାʼ ପ୍ର ତି େଫର।
17ଆଉ, ତୁ ଦାସଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୁଁ ସ ଟେର ଅଛି; ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।
18 େମାʼ ପ୍ର ାଣର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ ତାହାକୁ ମୁ କର;
େମାʼ ଶତଗଣ ସକାଶୁ େମାେତ ମୂଲ୍ୟେର ମୁ କର।
19 ତୁ େ େମାହର ନି ା ଓ େମାହର ଲ ା ଓ େମାହର ଅପମାନ

ଜାଣୁଅଛ;
େମାହର ବିପକ୍ଷ ସମେ ତୁ ସ ୁଖେର ଅଛି ।
20 ନି ା େମାହର ହୃ ଦୟ ଭ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ସ ୂ ର୍ ଭାରାକ୍ର ା

େହାଇଅଛି;
ପୁଣି, େକହି ଦୟା କରିବ େବାଲି ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର େକହି ନ

ଥିଲା
ଓ ସା ନାକାରୀମାନ ର ଅେପକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର କାହାକୁ ପାଇଲି

ନାହିଁ।
21 ଆହୁ ରି, େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନିମେ େମାେତ ବିଷମୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ

େଦେଲ
ଓ େମାହର ତୃ ଷା ସମୟେର ପାନ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅମ୍ଳ ରସ

େଦେଲ।
22 େସମାନ େମଜ େସମାନ ସ ୁଖେର ଫା ରୂ ପ
ଓ େସମାେନ ଶାି େର ଥିବା େବେଳ ତାହା େସମାନ ରଫାଶ ରୂ ପ

େହଉ।
23 େସମାେନ େଯପରି େଦଖି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ର

ଚକୁ୍ଷ ଅ ାରଗ୍ର େହଉ
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ଓ େସମାନ କଟିେଦଶକୁ ନିତ୍ୟ କ ଯୁ କର।
24ତୁ େ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଢାଳିଦିଅ
ଓ ତୁ େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତା େସମାନ ୁ ଧରୁ ।
25 େସମାନ ର ବସତି ାନ ଶୂନ୍ୟ େହଉ;
େସମାନ ତ ୁେର େକହି ବାସ ନ କରୁ ।
26କାରଣ େସମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ହାରିତ ବ୍ୟି ୁ ତାଡ଼ନା କରି
ଓ ତୁ ଆହତ େଲାକମାନ ଦୁଃଖ ବ ର୍ ନା କରି ।
27 େସମାନ ଅପରାଧେର ଅପରାଧ େଯାଗ କର
ଓ େସମାେନ ତୁ ଧାମ କତାର ଅଂଶୀ ନ େହଉ ୁ।
28ଜୀବନ-ପୁ କରୁ େସମାନ ନାମ ଲୁ େହଉ
ଓ ଧାମ କମାନ ସହିତ େଲଖା ନ ଯାଉ।
29ମାତ୍ର ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଓ େଶାକାକୁଳ ଅେଟ;
େହ ପରେମ ର, ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ େମାେତ ଉ େର ାପନ କରୁ ।
30 ମୁଁ ଗୀତେର ପରେମ ର ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା ର େଗୗରବ କରିବି।
31 ପୁଣି, ତାହା େଗାରୁ ଅବା ଶୃ
ଓ ଖୁରାଯୁ ବୃଷ ଅେପକ୍ଷା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ତୁ ି କର େହବ।
32ନମ୍ର େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି ଆନ ି ତ ଅଛି ;
େହ ପରେମ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀଗଣ, ତୁ ମାନ ଅ ଃକରଣ

ସଜୀବ େହଉ।
33କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୀନହୀନମାନ କଥା ଶୁଣି
ଓ ଆପଣା ବ ୀମାନ ୁ ତୁ କରି ନାହିଁ।
34ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ,
ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସକଳ ଜ ମ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ।
35 କାରଣ ପରେମ ର ସି େୟାନକୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିେବ ଓ ଯିହୁ ଦାର

ନଗରସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ;
ପୁଣି, େଲାକମାେନ େସଠାେର ବାସ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ।
36ଆହୁ ରି, ତାହା ଦାସମାନ ବଂଶ ତାହା େଭାଗ କରିେବ;
ଆଉ, ତାହା ନାମର େ ହକାରୀଗଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ

କରିେବ।
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70
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ; ରେଣାପାୟ।
1 େହ ପରେମ ର, େମାେତ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ସ ର ହୁ ଅ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ ର ହୁ ଅ।
2 େମାହର ପ୍ର ାଣ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାେନ ଲି ତ ଓ ହତାଶ େହଉ ;ୁ
େମାʼ କ୍ଷତିେର ସ ୁ େଲାକମାେନ ପଛକୁ େଫରିଯାଇ ଅପମାନିତ

େହଉ ।ୁ
3 େଯଉଁମାେନ “ହଁ, ହଁ” େବାଲି କହି ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲ ା ସକାଶୁ େଫରି ଯାଉ ।ୁ
4 େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସସମେ ତୁ ଠାେର

ଉ ସି ତ ଓ ଆନ ି ତ େହଉ ୁ;
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣକୁ େ ହ କରି ,
େସମାେନ “ପରେମ ର ମହିମାନି୍ଵ ତ େହଉ ”ୁ େବାଲି ନିର ର

କହୁ ୁ,
5ମାତ୍ର ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନ;
େହ ପରେମ ର, େମାʼ ପକ୍ଷେର ସ ର ହୁ ଅ;
ତୁ େ େମାହର ସହାୟ ଓ ଉ ାରକ ର୍ ା ଅଟ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ବିଳ କର ନାହିଁ।

71
ଜେଣ ବୃ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛି;
େମାେତ େକେବ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
2ତୁ ଧମର୍ ଗୁଣେର େମାେତ ଉ ାର କରି ରକ୍ଷା କର;
େମାʼ ପ୍ର ତି ଆପଣା କ ର୍ େଡରି େମାେତ ତ୍ର ାଣ କର।
3 େଯଉଁଠାକୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଯାଇପାେର, ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି େସରୂ ପ

ବସତିର େଶୖଳ ରୂ ପ ହୁ ଅ;
ତୁ େ େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ;
କାରଣ ତୁ େ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଦୁଗର୍ ।



ଗୀତସଂହିତା 71:4 cviii ଗୀତସଂହିତା 71:15

4 େହ େମାହର ପରେମ ର, ଦୁ େଲାକ ହ ରୁ ,
ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଓ ନି ର୍ ୟ େଲାକ ହ ରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
5କାରଣ େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ହିଁ େମାହର ଭରସା;
େମାʼ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁ େ େମାହର ବି ାସଭୂ ମି।
6ଗଭର୍ ରୁ ତୁ ଉପେର େମାହର ଭାର ଅଛି;
ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁ େ ହିଁ େମାେତ େନଇଅଛ;
ତୁ ବିଷୟେର ନିତ୍ୟ େମାହର ପ୍ର ଶଂସା େହବ।
7 ମୁଁ ଅେନକ ପ୍ର ତି ଆ ଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟ ରୂ ପ;
ମାତ୍ର ତୁ େ େମାହର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ର ୟ।
8 େମାହର ମୁଖ ତୁ ପ୍ର ଶଂସାେର
ଓ ସାରାଦିନ ତୁ େଗୗରବ ବ ର୍ ନାେର ପରିପୂ ର୍ େହବ।
9 ବୃ ାବ ାେର େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ;
େମାହର ବଳ କ୍ଷୀଣ େହବା ସମୟେର େମାେତ ଛାଡ଼ ନାହିଁ।
10କାରଣ େମାହର ଶତଗଣ େମାʼ ବିଷୟେର କଥା କହି
ଓ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ପାଇଁ ଜଗିବା େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର ମ ଣା କରି କହି

େଯ,
11ପରେମ ର ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି , ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧର; କାରଣ ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି

ନାହିଁ।
12 େହ ପରେମ ର, େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
େହ େମାହରପରେମ ର, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ ର ହୁ ଅ।
13 େମାʼ ପ୍ର ାଣର ବିପକ୍ଷମାେନ ଲି ତ ଓ ଉି େହଉ ;ୁ
େଯଉଁମାେନ େମାହର କ୍ଷତି େଚ ା କରି , େସମାେନ ନି ା ଓ

ଅପମାନେର ଆ େହଉ ।ୁ
14ମାତ୍ର ମୁଁ ନିର ର ଭରସା କରିବି,
ପୁଣି, ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
15 େମାହର ମୁଖ ସାରାଦିନ ତୁ ର ଧମର୍
ଓ ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ ବ ର୍ ନା କରିବ;
କାରଣ ମୁଁ ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା ଜାେଣ ନାହିଁ।
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16 ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରାକ୍ର ମର ସକଳ କି୍ର ୟା ସହିତ ଉପି ତ
େହବି।

ମୁଁ ତୁ ର, େକବଳ ତୁ ର ଧମର୍ ବିଷୟ ବ ର୍ ନା କରିବି।
17 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମାେତ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ

ଆସୁଅଛ;
ପୁଣି, ମୁଁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାସବୁ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି।
18 େହ ପରେମ ର, ମୁଁ ଆସ ା ପିଢ଼ି ନିକଟେର ତୁ ର ବାହୁ ବଳ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭବିଷ୍ୟତ େଲାକ ନିକଟେର ତୁ ର ପରାକ୍ର ମ ପ୍ର ଚାର

କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ,
ବୃ ଓ ପ େକଶ େହବା ସମୟେର େହଁ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର

ନାହିଁ।
19 େହ ପରେମ ର, ମହତ କାଯର୍ ୍ୟମାନ ସାଧନ କରିଅଛ େଯ ତୁ େ ,
ତୁ ର ଧମର୍ ଅତି ଉ ; େହ ପରେମ ର, ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ ଅଛି?
20ଆ ମାନ ୁ ଅେନକ ଓ ଦାରୁ ଣ େ ଶ େଦଖାଇଅଛ େଯ ତୁ େ ,
ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ସଜୀବ କରିବ
ଓ ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ାନରୁ ପୁନବର୍ ାର ଉଠାଇ ଆଣିବ।
21ତୁ େ େମାହର ମହ ବଢ଼ାଅ
ଓ େଫରି େମାେତ ସା ନା ଦିଅ।
22 େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ େନବଲ ଯ େର, ମଧ୍ୟ ତୁ ର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ସତ୍ୟତାର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି;
େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ,
ମୁଁ ବୀଣା ଯ େର ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
23 ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବା େବେଳ େମାହର

ଓ ାଧର
ଓ ତୁ ାରା ମୁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଅତିଶୟ ଆ ାଦ କରିବ।
24 େମାହର ଜି ା ମଧ୍ୟ ସାରାଦିନ ତୁ ଧମର୍ ବିଷୟ କହିବ;
କାରଣ େମାହର ଅନି େଚ ାକାରୀମାେନ ଲି ତ ଓ ହତାଶ

େହାଇଅଛି ।
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72
ରାଜା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଶେଲାମନ ର ଗୀତ।
1 େହ ପରେମ ର, ରାଜା ୁ ତୁ ର ଶାସନ
ଓ ରାଜପୁତ୍ର ୁ ତୁ ର ଧମର୍ ପ୍ର ଦାନ କର।
2 େସ ଧମର୍ େର ତୁ େଲାକମାନ ର
ଓ ନ୍ୟାୟେର ତୁ ଦୁଃଖୀ େଲାକ ର ବିଚାର କରିେବ।
3ଧମର୍ ାରା ପବର୍ ତଗଣ
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ େଲାକମାନ ର ଶାି ଉ କରିେବ।
4 େସ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖୀମାନ ର ବିଚାର କରିେବ,
େସ ଦୀନହୀନମାନ ର ସ ାନମାନ ୁ ଉ ାର କରିେବ
ଓ ଉପଦ୍ର ବକାରୀକୁ ଚୂ ର୍ କରିେବ।
5 ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚ ଥିବାଯାଏ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
େଲାକମାେନ ତୁ ୁ ଭୟ କରିେବ।
6କଟାଘାସେର ବୃି ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଭୂ ମି-େସଚନକାରୀ ଜଳଧାରା ତୁ ଲ୍ୟ େସ ଓ ାଇ ଆସି େବ।
7ତାହା ସମୟେର ଧାମ କମାେନ* ବ ୁ େହେବ;
ପୁଣି, ଚ ଲୁ େନାହିବା ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର ଶାି େହବ।
8ମଧ୍ୟ େସ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ
ଓ ନଦୀଠାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ କ ର୍ୃ କରିେବ।
9ମରୁ ଭୂ ମି-ନିବାସୀ େଲାକମାେନ ତାହା ସ ୁଖେର ନତ େହେବ
ଓ ତାହା ଶତଗଣ ଧୂଳି ଚାଟିେବ।
10ତଶର୍ ୀଶର ଓ ୀପସମୂହର ରାଜାଗଣ ଦଶର୍ ନୀ ଆଣିେବ;
ଶିବାର ଓ ସବାର ରାଜାଗଣ େଭଟି ଦାନ କରିେବ।
11 ହଁ, ସବୁ ରାଜାମାେନ ତାହା ଛାମୁେର ପ୍ର ଣାମ କରିେବ;
ସବୁ େଗା ୀମାେନ ତାହା ର େସବା କରିେବ।
12କାରଣ େସ ଆ ର୍ ନାଦକାରୀ ଦୀନହୀନକୁ
ଓ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର କୁ ଉ ାର କରିେବ।
* 72:7 ଧାମ କମାେନ କି ା ଧାମ କତା
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13 େସ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିେବ
ଓ େସ ଦୀନହୀନମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଉ ାର କରିେବ।
14 େସ ଉପଦ୍ର ବ ଓ େଦୗରା ୍ୟରୁ େସମାନ ର ପ୍ର ାଣ ମୁ କରିେବ;
ପୁଣି, ତାହା ଦୃି େର େସମାନ ଜୀବନ† ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େହବ।
15ଆଉ, େସମାେନ ଜୀବିତ ରହିେବ ଓ ତାହା ୁ ଶିବାର ସୁବ ର୍ ଦ

େହବ;
େଲାକମାେନ ନିର ର ତାହା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିେବ।
େସମାେନ ସାରାଦିନ ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ।
16 େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପବର୍ ତଗଣର ଶିଖରେର ପ୍ର ଚୁ ର ଶସ୍ୟ େହବ;
ତହିଁରଫଳ ଲିବାେନାନ ତୁ ଲ୍ୟ ହଲିବ;
ପୁଣି, ନଗରବାସୀମାେନ ପୃଥିବୀର ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ବ ୁ େହେବ।
17ତାହା ନାମ ଅନ କାଳ ରହିବ;
େଯପଯର୍ ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ନାମ ସେତଜ ରହିବ;
ଆଉ, ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତାହା ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ;
ସବୁ େଗା ୀୟ େଲାେକ ତାହା ୁ ଧନ୍ୟ କହିେବ।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,
େକବଳ େସ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରି ;
19 ପୁଣି, ତାହା ର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ନାମ ଅନ କାଳ ଧନ୍ୟ େହଉ
ଓ ତାହା େଗୗରବେର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପରିପୂ ର୍ େହଉ।
ଆେମନ୍ ,ଆେମନ୍ ।
20 ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନାସକଳ ସମା ।

ତୃ ତୀୟ ଖ (୭୩:୧-୮୯:୫୨)
73

ପରେମ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର
ଆସଫର ଗୀତ।
1ପରେମ ର ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି,
ନିମର୍ ଳା ଃକରଣ େଲାକ ପ୍ର ତି ନି ୟ ମ ଳ ରୂ ପ ଅଟି ।
2ମାତ୍ର େମାହର ଚରଣ ପ୍ର ାୟ ଟଳିଗଲା;
† 72:14 ଜୀବନ ର
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େମାହର ପାଦବିେକ୍ଷପ ପ୍ର ାୟ ଖସି ଗଲା।
3କାରଣ ମୁଁ ଦୁ ମାନ ର ସମୃି େଦଖି
ଦାି କମାନ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାନି୍ଵ ତ େହଲି।
4 େଯେହତୁ େସମାନ ମରଣେର େକୗଣସି ବ ନ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାନ ବଳ ଦୃଢ଼ ଥାଏ।
5 େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକ ପରି କ େର ପଡ଼ି ନାହିଁ;
କିଅବା ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପରି େସମାେନ ଆଘାତ ପ୍ର ା ହୁ ଅି

ନାହିଁ।
6ଏେହତୁ ଅହ ାର େସମାନ ଗଳାର ହାର ରୂ ପ ହୁ ଏ;
େଦୗରା ୍ୟ ବ ପରି େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ କେର।
7 େମଦେର େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ବାହାରି ଉେଠ;
ମନର ବା ା ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ ଅଧିକ ପ୍ର ା ହୁ ଅି ।
8 େସମାେନ ଟାହୁ ଲି କରି ଓ ଦୁ ତାେର େଦୗରା ୍ୟ ଉ ାରଣ

କରି ;
େସମାେନ ଦ କଥା କହି ।
9 େସମାେନ ଆକାଶେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛି
ଓ େସମାନ ଜି ା ପୃଥିବୀେର ଭ୍ର ମଣ କେର।
10ଏେହତୁ ତାହାର େଲାକମାେନ େସଆେଡ଼ େଫରି ;
ପୁଣି, ପୂ ର୍ ପାନପାତ୍ର ର ଜଳସବୁ େସମାନ ାରା ନିଗିଡ଼ାଯାଏ।
11ଆଉ, େସମାେନ କହି , “ପରେମ ର କିପରି ଜାଣିେବ?
ଓ ସେବର୍ ାପରି ର କି ଜ୍ଞାନ ଅଛି?”
12 େଦଖ, ଏମାେନ ଦୁ େଲାକ;
ପୁଣି, େସମାେନ ସବର୍ ଦା ନିବ େର ଥାଇ ଧନ ବୃି କରି ।
13 ନି ୟ ମୁଁ ବ୍ୟଥର୍ େର ଆପଣା ଅ ଃକରଣ ଶୁଚି କରିଅଛି
ଓ ନିେ ର୍ ାଷତାେର ଆପଣା ହ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କରିଅଛି;
14କାରଣ ମୁଁ ଦିନସାରା ଆଘାତ
ଓ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ ଶାି ପ୍ର ା େହାଇଅଛି।
15 “ଏରୂ ପ କହିବି” େବାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିଥାʼ ି
େତେବ େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ସ ାନଗଣର ବଂଶ ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା

କରିଥାʼ ି ।
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16 ମୁଁ ତାହା କିରୂ େପ ଜାଣିବି େବାଲି ଭାବନା କଲା େବେଳ
େମାʼ ପ୍ର ତି ତାହା ଅତି କ କର େହଲା;
17 େଶଷେର ମୁଁ ପରେମ ର ଧମର୍ ଧାମକୁ ଗଲି
ଓ େସମାନ ର େଶଷ ଫଳ ବିେବଚନା କଲି।
18 ନି ୟ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଖସଡ଼ା ାନେର ରଖୁଅଛ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ ସବର୍ ନାଶେର ପକାଉଅଛ।
19 େସମାେନ ଏକ ନିମିଷେର କିପରି ଉି ହୁ ଅି !
ନାନା ତ୍ର ାସେର େସମାେନ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାରିତ ହୁ ଅି ।
20 ନିଦ୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ର ତ େହଲା ଉ ାେର େଯପରି ପ୍ନ ,
େସପରି, େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଜାଗ୍ର ତ େହେଲ, େସମାନ ମୂ କୁ

ତୁ ଜ୍ଞାନ କରିବ।
21 େମାହର ହୃ ଦୟ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିଲା
ଓ େମାହର ମମର୍ ବି େହାଇଥିଲା।
22 ମୁଁ ଏେଡ଼ ମୂଖର୍ ଓ ଅଜ୍ଞାନ,
ମୁଁ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ପଶୁ ପରି ଥିଲି।
23ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ସେ ସେ ନିର ର ଅଛି;
ତୁ େ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ହ ଧରିଅଛ।
24ତୁ େ ନିଜ ମ ଣାେର େମାେତ ପଥ େଦଖାଇବ
ଓ େଶଷେର ତୁ େ େମାେତ େଗୗରବେର ଗ୍ର ହଣ କରିବ।
25 ଗର୍ େର ତୁ ବିନା େମାହର ଆଉ କିଏ ଅଛି?
ଓ ଭୂ ମ ଳେର ତୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବା ା କରୁ ନାହିଁ।
26 େମାହର ମାଂସ ଓ ଚି କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି;
ମାତ୍ର ପରେମ ର ଅନ କାଳ େମାʼ ଚି ର ବଳ* ଓ େମାହର ବା

ରୂ ପ ଅଟି ।
27 କାରଣ େଦଖ, ତୁ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥିବା େଲାକମାେନ ବିନ

େହେବ;
ତୁ ୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା େଲାକ ସମ ୁ ତୁ େ ଉି

କରିଅଛ।
28ମାତ୍ର ପରେମ ର ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବାର େମାହର ମ ଳ;
* 73:26 ବଳ େଶୖଳ
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ମୁଁ ତୁ ର ସକଳ କମର୍ ବ ର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଆପଣାର ଆଶ୍ର ୟ ରୂ ପ କରିଅଛି।

74
ଜାତିର ମୁି ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଆସଫର ମ ୀଲ୍ ।

1 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ କାହିଁକି ଆ ମାନ ୁ ସଦାକାଳ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ?

ତୁ ଚରା ାନର େମଷଗଣ ବିରୁ େରକାହିଁକିତୁ େକ୍ର ାଧାନଳର
ଧୂମ ଉଠୁ ଅଛି?

2 ପୂବର୍ କାଳେର ଯାହାକୁ ତୁ େ କିଣିଅଛ,
ତୁ େ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଅଧିକାରର ବଂଶ େହବା ପାଇଁ ମୁ କରିଅଛ,
ତୁ ର େସହିମ ଳୀକୁଓତୁ ରବାସ ାନସି େୟାନପବର୍ ତକୁ ରଣ

କର।
3ଏହି ଚିରକାଳୀନ କା ଡ଼ା ଆେଡ଼ ଆପଣା ଚରଣ ପକାଅ,
ଶତ ଧମର୍ ଧାମେର ସବୁ ନାଶ କରିଅଛି।
4 ତୁ ର ବିପକ୍ଷଗଣ ତୁ ସମାଗମ- ାନ ମଧ୍ୟେର ଗ ର୍ ନ

କରିଅଛି ;
େସମାେନ ଚି ନିମେ ଆପଣାମାନ ଜା ାପନ କରିଅଛି ।
5 ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟେର
କୁହ୍ର ାଡ଼ି ଉଠାଇବା େଲାକମାନ ପରି େସମାେନ େଦଖାଗେଲ।
6 ପୁଣି, ଏେବ େସମାେନ ଟାି ଆ ଓ ହାତୁ ଡ଼ି ାରା
ଏକାେବେଳ ତହିଁର େଖାଦିତ କମର୍ ସବୁ ଭାି ପକାି ।
7 େସମାେନ ତୁ ଧମର୍ ଧାମେର ଅି ଲଗାଇ ଅଛି ;
େସମାେନ ତୁ ନାମର ବାସ ାନକୁ ଅଶୁଚି କରି ଭୂ ମିସାତ୍ 

କରିଅଛି ।
8 େସମାେନ ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଏକାେବେଳ

େସମାନ ୁ ଉି କରୁ ;”
େସମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପରେମ ର ର ସକଳ ସମାଗମ- ାନ

ଦ କରିଅଛି ।
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9ଆେ ମାେନ ନିଜ ଚି ସବୁ େଦଖୁ ନାହଁୁ ;
େକୗଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଆଉ ନାହିଁ;
କିଅବା ଏପରି େକେତକାଳ େହବ,ଏହା ଜାଣିବା େଲାକଆ ମାନ

ମଧ୍ୟେର େକହି ନାହିଁ।
10 େହ ପରେମ ର, ବିପକ୍ଷ େକେତ କାଳ ନି ା କରିବ?
ଶତ କି ସଦାକାଳ ତୁ ନାମ ନି ା କରିବ?
11 ତୁ େ ଆପଣା ହ , ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ କାହିଁକି ସଂେକାଚି

ରଖୁଅଛ?
ଆପଣା ବକ୍ଷ ଳରୁ ତାହା ବାହାର କରି େସମାନ ୁ ସଂହାର କର।
12ତଥାପି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନକାରୀ
ପରେମ ର ପୂବର୍ ରୁ ଆ ର ରାଜା ଅଟି ।
13ତୁ େ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲ;
ତୁ େ ଜଳେର ନାଗଗଣର ମ କ ଭାି ପକାଇଲ;
14ତୁ େ ଲିବିୟାଥନର* ମ କ ଖ ଖ କରି ଭାି ପକାଇଲ,
ତୁ େ ମରୁ ଭୂ ମିର ପଶୁମାନ † ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ତାହାକୁ େଦଲ।
15ତୁ େ ନିଝର୍ ର ଓ ପ୍ଲ ାବନକୁ ବିଭ କଲ;
ତୁ େ ମହାନଦୀସବୁ ଶୁ କଲ।
16 ଦିବସ ତୁ ର, ରାତି୍ର ହିଁ ତୁ ର;
ତୁ େ ଦୀି ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛ।
17ତୁ େ ପୃଥିବୀର ସମ ସୀମା ାପନ କରିଅଛ;
ତୁ େ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ ଓ ଶୀତକାଳ ସୃି କରିଅଛ।
18 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଶତ ଧି ାର କରିଅଛି
ଓ ମୂଢ଼ େଗା ୀୟମାେନ ତୁ ନାମର ନି ା କରିଅଛି , ଏହା ରଣ

କର।
19ତୁ ଘୁଘୁର ପ୍ର ାଣ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ସମପର୍ ଣ କର ନାହିଁ,
ଆପଣା ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପ୍ର ାଣ ଚିରକାଳ ବି ୃତ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
20 ନିୟମ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖ;

* 74:14 ଲିବିୟାଥନରଅଥର୍ ାତ୍ ବୃହତଏକସପର୍ † 74:14 ପଶୁମାନ ନିବାସୀମାନ
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କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅ କାର ାନସବୁ େଦୗରା ୍ୟର ବସତିେର
ପରିପୂ ର୍ ।

21ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର େଲାକ ଲି ତ େହାଇ େଫରି ନ ଯାଉ!
ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନ ତୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର ।ୁ
22 େହ ପରେମ ର, ଉଠ, ଆପଣାର ବିବାଦ ନି କର;
ମୂଢ଼ େଲାକ କିପରି ସାରାଦିନ ତୁ ୁ ଧି ାର କରୁ ଅଛି, ରଣ କର।
23ତୁ ବିପକ୍ଷଗଣର ରବ ବି ୃତ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
ତୁ ବିରୁ େର ଉି ତ େଲାକମାନ ର କଳହ ନିର ର ଉଠୁ ଅଛି।

75
ପରେମ ର ବିଚାରକ ର୍ ା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଏକ ଗୀତ; ଅଲ୍ -ତଶ୍ େହତ୍ ରେର
ଆସଫର ଗୀତ।
1 େହ ପରେମ ର, ଆେ ମାେନ ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ;
ଆେ ମାେନ ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ, କାରଣ ତୁ ନାମ

ନିକଟବ ର୍ ୀ;
େଲାକମାେନ ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ବ ର୍ ନା କରି ।
2 ଆେ ନିରୂ ପିତ ସମୟ ପ୍ର ା େହେଲ ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ବିଚାର

କରିବା।
3 ପୃଥିବୀ ଓ ତି ବାସୀ ସମେ ତରଳି ଯାଉଅଛି ;
ଆେ ତହିଁର ସକଳ ାପନ କରିଅଛୁ।

[େସଲା]
4ଆେ ଗବର୍ ୀକୁ କହିଲୁ, “ଗବର୍ ାଚରଣ କର ନାହିଁ,”
ଆେ ଦୁ କୁ କହିଲୁ, “ଶୃ ଉଠାଅ ନାହିଁ;
5ତୁ ମାନ ଶୃ ଊ ର୍ କୁ ଉଠାଅ ନାହିଁ;
ଶ ଗ୍ର ୀବ େହାଇ କଥା କୁହ ନାହିଁ।”
6କାରଣ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ , କି ା ପି ମ ଦିଗରୁ ,
କିଅବା ଦକି୍ଷଣ ଦିଗରୁ ଉ ତି ଆେସ ନାହିଁ।
7ମାତ୍ର ପରେମ ର ବିଚାରକ ର୍ ା ଅଟି ;
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େସ ଏକକୁ ଅବନତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଉ ତ କରି ।
8 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େର ଏକ ପାନପାତ୍ର ଅଛି
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସରୁ େଫଣ ବାହାରୁ ଅଛି;
ତାହା ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୂ ର୍ ଓ େସ ତହିଁରୁ ଢାଳି ଦିଅି ;
ନି ୟ ପୃଥିବୀର ଦୁ େଲାକ ସମେ ତହିଁର ଖାଦ ନିଗାଡ଼ି

ପିଇେବ।
9ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାକାଳ ପ୍ର ଚାର କରିବି,
ମୁଁ ଯାକୁବର ପରେମ ର ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
10ଆେ ଦୁ ମାନ ଶୃ ସବୁ କାଟି ପକାଇବା।
ମାତ୍ର ଧାମ କମାନ ଶୃ ଉ ୀକୃତ େହବ।

76
ବିଜୟୀ ପରେମ ର

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଗୀତ;ତାରଯୁ ବାଦ୍ୟଯ େରଆସଫର
ଗୀତ।
1ପରେମ ର ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର ପରିଚିତ ଅଟି ;
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହା ନାମ ମହତ।
2ମଧ୍ୟ ଶାେଲମ୍ େର* ତାହା ର ଆବାସ
ଓ ସି େୟାନେର ତାହା ର ବାସ ାନ।
3 େସଠାେର େସ ଧନୁତୀରସବୁ,
ଢାଲ, ଖ ଓ ଯୁ ଭ କେଲ।

[େସଲା]
4 ମୃଗୟାର ପବର୍ ତଗଣଠାରୁ ତୁ େ େତେଜାମୟ ଓ ମହିମାନି୍ଵ ତ।
5ସାହସି କଚି ମାେନ ଲୁଟିତ େହାଇଅଛି ,
େସମାେନ ନିଦ୍ର ାେର ନିଦି୍ର ତ† େହାଇଅଛି ;
ପୁଣି, ବୀରମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଆପଣା ହ ପାଇ ନାହିଁ।
6 େହ ଯାକୁବର ପରେମ ର,
ତୁ ତ ର୍ ନେର ରଥ ଓ ଅ ମହାନିଦି୍ର ତ େହାଇଅଛି ।
7ତୁ େ , ତୁ େ ହିଁ ଭୟପାତ୍ର
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ଓ ତୁ େ ଥେର େକ୍ର ାଧ େହେଲ କିଏ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହାଇ
ପାରିବ?

8ତୁ େ ଗର୍ ରୁ ବିଚାରାଜ୍ଞା ଶୁଣାଇଲ;
ପରେମ ର ପୃଥିବୀର ନମ୍ର େଲାକମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ପାଇଁ
9 ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଠିବା େବେଳ
ପୃଥିବୀ ଭୀତ ଓ ନୀରବ େହଲା।

[େସଲା]
10ମନୁଷ୍ୟର େକ୍ର ାଧ ନିତା ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ;
ତୁ େ େକ୍ର ାଧର ଅବେଶଷ ାରା ଆପଣା କଟିବ ନ କରିବ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ନିକଟେର ମାନତ କରି ପୂ ର୍

କର;
େଯ ଭୟପାତ୍ର , ତାହା ଚତୁ ଗ ସମେ ତାହା ନିକଟକୁ

ଦଶର୍ ନୀ ଆଣ ।ୁ
12 େସ ଅଧିପତିମାନ ଗବର୍ ଖବର୍ କରି ;
େସ ଭୂ ପତିମାନ ପ୍ର ତି ଭୟ ର ଅଟି ।

77
ଦୁ ର୍ ଶା ସମୟେର ଆ ାସନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ରୀତି ଅନୁସାେର ଆସଫର
ଗୀତ।
1 ମୁଁ ପରେମ ର ନିକଟେର ରବେର କାକୂି କରିବି;
ପରେମ ର ନିକଟେରହିଁ ରବେରକାକୂି କରିବି,ତହିଁେର

େସ େମାʼ ପ୍ର ତି କ ର୍ ପାତ କରିେବ।
2 ମୁଁ ଆପଣା ସ ଟ ଦିନେର ପ୍ର ଭୁ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କଲି;
ରାତି୍ର କାଳେର େମାହର ହ ବି ାରିତ ରହିଲା ଓ ସ ୁ ଚିତ େନାହିଲା;
େମାହର ପ୍ର ାଣ ପ୍ର େବାଧ ମାନିବାକୁ ଅସ ତ େହଲା।
3 ମୁଁ ପରେମ ର ୁ ରଣ କରି ଅି ର େହଉଅଛି;
ଭାବନା କରି କରି େମାହର ଆ ା ମୂ ତ ହୁ ଏ।

[େସଲା]
4ତୁ େ େମାʼ ଚକୁ୍ଷକୁ ଉଜାଗର କରି ରଖୁଅଛ;
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ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ େଯ, କଥା କହି ପାରୁ ନାହିଁ।
5 ମୁଁ ପୂବର୍ କାଳର ଦିନସବୁ,
ପୁରାତନ କାଳର ବଷର୍ ସବୁ ଭାବନା କରିଅଛି।
6 ମୁଁ ଆପଣା ରାତି୍ର କାଳୀନ ଗୀତ ରଣ କରୁ ଅଛି;
ମୁଁ ଆପଣା ମେନ ମେନ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଅଛି;
ପୁଣି, େମାହର ଆ ା ଯ େର ଅନୁସ ାନ କଲା।
7 “ପ୍ର ଭୁ କʼଣ ସଦାକାଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ?
େସ କʼଣ ଆଉ ସୁପ୍ର ସ େହେବ ନାହିଁ?
8ତାହା ଦୟା କʼଣ ଚିରକାଳ ଲୁ େହଲା?
ତାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କʼଣ ଚିରକାଳ ବିଫଳ ହୁ ଏ?
9ପରେମ ର କʼଣ କୃପାମୟ େହବାକୁ ପାେସାରିଅଛି ?
େସ କʼଣ େକ୍ର ାଧେର ଆପଣା କରୁ ଣା ରୁ କରିଅଛି ?”

[େସଲା]
10ତହଁୁ ମୁଁ କହିଲି, “ଏହା ହିଁ େମାହର ଦୁବର୍ ଳତା;
ମାତ୍ର ମୁଁ ସେବର୍ ାପରି ଦକି୍ଷଣ ହ ର ବଷର୍ ସକଳ ରଣ କରିବି।”
11 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କମର୍ ସବୁ ଉେ ଖ କରିବି;
ମୁଁ ପୂବର୍ କାଳର ତୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାସବୁ ରଣ କରିବି।
12 ମୁଁ ତୁ ର ସମ କମର୍ ଚି ା କରିବି
ଓ ତୁ ର କି୍ର ୟାସକଳ ଧ୍ୟାନ କରିବି।
13 େହ ପରେମ ର, ତୁ ର ପଥ ପବିତ୍ର ଅେଟ;*
ପରେମ ର ତୁ ଲ୍ୟ ମହାନ ପରେମ ର କିଏ?
14ତୁ େ ଆ ଯର୍ ୍ୟ-କମର୍ କ ର୍ ା ପରେମ ର;
ତୁ େ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ ଜ୍ଞାତ କରିଅଛ।
15ତୁ େ ନିଜ ବାହୁ େର ଆପଣା େଲାକ ୁ ,
ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫର ସ ାନଗଣକୁ ମୁ କରିଅଛ।
16 େହ ପରେମ ର, ସମୁଦ୍ର ତୁ ୁ େଦଖିଲା,
ସମୁଦ୍ର ତୁ ୁ େଦଖି ଭୀତ େହଲା;
ମଧ୍ୟ ବାରିଧି କି ତ େହଲା।

* 77:13 ତୁ ର ପଥ ପବିତ୍ର ଅେଟ; ଅଥର୍ ାତ୍ ପବିତ୍ର ତାେର ତୁ ର ପଥ ଥାଏ;
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17 େମଘମାଳ ଜଳ ବୃି କେଲ,
ଆକାଶ ଗ ର୍ ନ କଲା;
ମଧ୍ୟ ତୁ ର ତୀରସବୁ ବ୍ୟା େହଲା।
18 ଘୂ ବାୟୁ େର ତୁ ର ବଜ୍ର ନି େହଲା;
ବିଜୁଳି ଜଗତକୁ ଆଲୁଅମୟ କଲା;
ପୃଥିବୀ କି ତ ଓ ଥରହର େହଲା।
19ସମୁଦ୍ର େର ତୁ ର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିେର ତୁ ର ମାଗର୍ ଥିଲା,
ପୁଣି, ତୁ ର ପଦଚି ଜଣା େନାହିଲା।
20ତୁ େ େମାଶା ଓ ହାେରାଣର ହ ାରା ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ େମଷପଲ ପରି ଚଳାଇଲ।

78
ପରେମ ର ଓ ତାହା େଲାକମାେନ

ଆସଫର ମ ୀଲ୍ ।
1 େହ େମାହର େଲାକମାେନ, େମାହର ବ୍ୟବ ା ଶୁଣ;
େମାʼ ମୁଖର ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ପାତ କର।
2 ମୁଁ ଦୃ ା -କଥାେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇବି;
ମୁଁ ପୂବର୍ କାଳର ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟସବୁ ପ୍ର କାଶ କରିବି;
3ଆେ ମାେନ ତାହାସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିଅଛୁ
ଓ ଆ ମାନ ପିତୃ ଗଣ ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇ ଅଛି ।
4 ଆେ ମାେନ ତାହାସବୁ େସମାନ ସ ାନଗଣଠାରୁ ଗୁ ରଖିବା

ନାହିଁ,
ଆସ ା ପିଢ଼ି ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା
ଓ ତାହା ର ପରାକ୍ର ମ ଓ ତାହା କୃତ ଆ ଯର୍ ୍ୟ-କମର୍ ସକଳ ବ ର୍ ନା

କରିବା।
5କାରଣ େସ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ାପନ କେଲ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ମଧ୍ୟେର ଏକ ବ୍ୟବ ା ନିରୂ ପଣ କେଲ,
ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ତାହା ଜଣାଇବା ନିମେ
ଆ ମାନ ପିତୃ ଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ;
6 େଯପରି ଆସ ା ପୁରୁ ଷ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ସ ାନଗଣ ଜାତ େହେବ,
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େସମାେନ ଜାଣିେବ ଓ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ତାହା
ଜଣାଇେବ;

7 ତହିଁେର େସମାେନ େଯପରି ପରେମ ର ଠାେର ଭରସା ରଖି
ପାରିେବ

ଓ ପରେମ ର କି୍ର ୟାସକଳ ପାେସାରି ନ ଯିେବ,
ମାତ୍ର ତାହା ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିେବ;
8 ପୁଣି, ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ
ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ େହେବ ନାହିଁ;
େସହି ବଂଶଆପଣା ଆପଣା ଅ ଃକରଣଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ସୁି ର କେଲ

ନାହିଁ;
ଓ େସମାନ ଆ ା ପରେମ ର ପ୍ର ତି ବି ନ ଥିଲା।
9ଇଫ୍ର ୟିମର ସ ାନଗଣ ସସ ଓ ଧନୁ ର୍ ର େହାଇ
ସଂଗ୍ର ାମ ଦିନେର ହଟିଗେଲ।
10 େସମାେନ ପରେମ ର ନିୟମ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ
ଓ ତାହା ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅ ୀକାର କେଲ;
11 େସମାେନ ତାହା କାଯର୍ ୍ୟସକଳ,
େସମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳଭୁ ଲିଗେଲ।
12 େସ େସମାନ ପିତୃ ଗଣ ସାକ୍ଷାତେର
ମିସର େଦଶେର, େସାୟନ-ପଦାେର ନାନା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କେଲ।
13 େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ବିଭ କରି େସମାନ ୁ ପାର କରାଇେଲ;
ପୁଣି, େସ ଜଳସମୂହକୁ ରାଶୀ ରୂ େପ ଠିଆ କରାଇେଲ।
14 ଦିବସେର େସ େମଘ ାରା
ଓ ରାତି୍ର େର ଅି େତଜ ାରା େସମାନ ୁ ପଥ କଢ଼ାଇ େନେଲ।
15ପ୍ର ା ରେର େସ େଶୖଳମାନ ୁ ବିଦୀ ର୍ କେଲ,
ପୁଣି, େଯପରି ଅଗାଧ ଳରୁ , େସପରି େସମାନ ୁ ପ୍ର ଚୁ ର ଜଳ ପାନ

କରାଇେଲ।
16 େସ େଶୖଳରୁ େସ୍ର ାତ ବାହାର କେଲ
ଓ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଜଳ ବହାଇେଲ।
17ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ପାପ କରିବାକୁ
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ଓ ମରୁ ଭୂ ମିେର ସେବର୍ ାପରି ପ୍ର ତିକୂଳେର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ
କରିବାକୁ ନିର େନାହିେଲ।

18 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣାେଥର୍
ଭକ୍ଷ୍ୟ ମାଗି ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ପରେମ ର ର ପରୀକ୍ଷା

କେଲ।
19 ହଁ, େସମାେନ ପରେମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର କଥା କହିେଲ;
େସମାେନ କହିେଲ, “ପରେମ ର କି ପ୍ର ା ରେର େମଜ ସଜାଇ

ପାରିେବ?
20 େଦଖ, େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କରେ , ଜଳ ନିଗର୍ ତ େହଲା
ଓ େସ୍ର ାତ ପ୍ର ବାହିତ େହଲା;
େସ କି ଅ ମଧ୍ୟେଦଇ ପାରି ?
େସ କି ଆପଣା େଲାକମାନ ନିମେ ମାଂସ େଯାଗାଇେବ?”
21ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୁଣି େକାପାନି୍ଵ ତ େହେଲ
ଓ ଯାକୁବ ବିରୁ େର ଅି ପ୍ର ଳିତ େହଲା
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ମଧ୍ୟ େକ୍ର ାଧ ଉଠିଲା;
22କାରଣ େସମାେନ ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ
ଓ ତାହା ପରିତ୍ର ାଣେର ନିଭର୍ ର ରଖିେଲ ନାହିଁ।
23ତଥାପି େସ ଉପରି େମଘମାଳକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ
ଓ ଆକାଶର ାର ମୁ କେଲ।
24ଆଉ, େସ େଭାଜନାେଥର୍ େସମାନ ଉପେର ମା ା ବଷର୍ ାଇେଲ
ଓ େସମାନ ୁ ଗର୍ ର ଶସ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କେଲ।
25ପରାକ୍ର ମୀଗଣର ଆହାର ମନୁଷ୍ୟ େଭାଜନ କଲା;
େସ େସମାନ ତୃ ି ପଯର୍ ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଠାଇେଲ।
26 େସ ଆକାଶେର ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ବହାଇେଲ
ଓ ନିଜ ପରାକ୍ର ମ ାରା ଦକି୍ଷଣ ବାୟୁ ଚଳାଇେଲ।
27ମଧ୍ୟ େସ ଧୂଳି ପରି େସମାନ ଉପେର ମାଂସ ବଷର୍ ାଇେଲ,
ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ପରି ପକ୍ଷୀମାନ ୁ ବଷର୍ ାଇେଲ;
28 େସ େସମାନ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର,
େସମାନ ଆବାସର ଚତୁ ଗେର ତାହା ବଷର୍ ାଇେଲ।
29ତହିଁେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ପରିତୃ େହେଲ
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ଓ େସ େସମାନ ଅଭିଳାଷିତ ବିଷୟ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ କେଲ।
30ଅଭିଳାଷିତ ବିଷୟରୁ େସମାନ େ ହ ଭ େନାହୁ ଣୁ,
ଖାଦ୍ୟ େସମାନ ମୁଖେର ଥାଉ ଥାଉ
31ପରେମ ର େକ୍ର ାଧ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠିଲା
ଓ େସମାନ ହୃ ପୁ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ବଧ କଲା,
ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ଯୁବାଗଣକୁ ସଂହାର କଲା।
32ଏସବୁ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ପାପ କେଲ
ଓ ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାେର ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ।
33ଏେହତୁ େସ ଅସାରତାେର େସମାନ ଦିନ
ଓ ଆତ େର େସମାନ ବଷର୍ ସବୁ େକ୍ଷପଣ କରାଇେଲ,
34 େସ େସମାନ ୁ ବଧ କଲା େବେଳ, େସମାେନ ତାହା ୁ େଖାଜିେଲ;
ଆଉ, େଫରି ଶୀଘ୍ର ପରେମ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ।
35ପରେମ ର େଯ େସମାନ ର େଶୖଳ
ଓ ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର େଯ େସମାନ ର ମୁି କ ର୍ ା, ଏହା

ରଣ କେଲ।
36ମାତ୍ର େସମାେନ ମୁଖେର ତାହା ର ଚାଟୁ ବାଦ କେଲ
ଓ ଜି ାେର ତାହା ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା କହିେଲ।
37କାରଣ େସମାନ ଅ ଃକରଣ ତାହା ପ୍ର ତି ି ର ନ ଥିଲା,
କିଅବା େସମାେନ ତାହା ନିୟମେର ବି ନ ଥିେଲ।
38ମାତ୍ର େସ େ ହଶୀଳ େହବାରୁ େସମାନ ଅପରାଧ
କ୍ଷମା କରି େସମାନ ୁ ଂସ କେଲ ନାହିଁ;
ପୁଣି, େସ ଅେନକ ଥର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସ ରଣ କରି
ଆପଣା େକାପ ଉେ ଜ କେଲ ନାହିଁ।
39ଆଉ, େସମାେନ େଯ ମାଂସ ମାତ୍ର
ଓ ବହିଯାଇ େଫରି ନଆସି ବା ବାୟୁ ରୂ ପ, ଏହା େସ ରଣ କେଲ।
40 େସମାେନ ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର େକେତ ଥର ତାହା ର ବିେଦ୍ର ାହୀ

େହେଲ
ଓ ମରୁ ଭୂ ମିେର ତାହା ୁ ଅସ ୁ କେଲ।
41 େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ବିମୁଖ େହାଇ ପରେମ ର ୁ ପରୀକ୍ଷା କେଲ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ୁ ବିର କେଲ।
42 େସମାେନ ତାହା ର ହ
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ଓ େଯଉଁ ଦିନ େସ ବିପକ୍ଷଠାରୁ େସମାନ ୁ ମୁ କେଲ, େସହି ଦିନ
43ଆଉ, େସ କିରୂ େପ ମିସରେର ଆପଣା ଚି
ଓ େସାୟନ-ପଦାେର ଆପଣାର ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ ାପନ କେଲ;
44 ପୁଣି, େସମାନ ର ନଦୀ ଓ େସ୍ର ାତସବୁ ର ମୟ କରିବାରୁ
େସମାେନ ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଏହାସବୁ ରଣ କେଲ

ନାହିଁ।
45 େସ େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଦଂଶକ ଝି ପଠାଇେଲ, େସସବୁ

େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କେଲ
ଓ େବ ପଠାଇେଲ, େସସବୁ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କେଲ।
46ମଧ୍ୟ େସ କୀଟକୁ େସମାନ ଭୂ ମିର ଫଳ
ଓ ପ ପାଳକୁ େସମାନ ପରିଶ୍ର ମର ଫଳ େଦେଲ।
47 େସ ଶିଳା ାରା େସମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ଓ ହିମ ାରା େସମାନ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ନ କେଲ।
48ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ ପଶୁଗଣକୁ ଶିଳାେର
ଓ େସମାନ ପଲସବୁକୁ ପ୍ର ଳିତ ବଜ୍ର ାଘାତେର ସମପର୍ ଣ କେଲ।
49 େସ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତା, େକାପ ଓ େରାଷ
ଓ ସ ଟରୂ ପ ଅନି ର ଦୂତଦଳ େସମାନ ବିରୁ େର ପଠାଇେଲ।
50 େସ ନିଜ େକ୍ର ାଧ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କେଲ,
େସ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ େସମାନ ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ମହାମାରୀେର େସମାନ ଜୀବନ ସମପର୍ ଣ କେଲ;
51 େସ ମିସରେର ପ୍ର ଥମଜାତ ସମ ୁ ,
ହାମ୍ ର ତ ୁେର େସମାନ ଶି ର ପ୍ର ଥମ ଫଳକୁ ଆଘାତ କେଲ;
52ମାତ୍ର େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େମଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଚଳାଇେଲ
ଓ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ୁ ପଲ ପରି କଢ଼ାଇ େନେଲ।
53 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ନିରାପଦେର ଚଳାଇେଲ,
େତଣୁ େସମାେନ ଉଦ୍ ବି େନାହିେଲ,
ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର େସମାନ ଶତଗଣକୁ ମ କଲା।
54ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ସୀମାକୁ
ଓ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ ାରା ଲ ଏହି ପବର୍ ତକୁ ଆଣିେଲ।
55ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ ଆଗରୁ େଗା ୀୟବଗର୍ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ
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ଓ ଅଧିକାରାେଥର୍ ପରିମାପକ ର ୁ ାରା େସମାନ ୁ ବିଭାଗ
କରିେଦେଲ

ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଗା ୀବଗର୍ କୁ େସମାନ ତ ୁେର ବାସ କରାଇେଲ।
56 ତଥାପି େସମାେନ ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି

ତାହା ର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ
ଓ ତାହା ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ;
57 ମାତ୍ର ବିମୁଖ େହାଇ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ

ବି ାସଘାତକତା କେଲ;
େସମାେନ ପ୍ର ବ କ ଧନୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁ ଡ଼ିେଲ।
58କାରଣ େସମାେନଆପଣାମାନ ଉ ଳୀ ାରା ତାହା ୁ ବିର

କେଲ।
ଓ ଆପଣାମାନ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ାରା ତାହା ର ଅ ର୍ ାଳା

ଜନ୍ମ ାଇେଲ।
59ପରେମ ର ଏହା ଶୁଣି େକାପାନି୍ଵ ତ େହେଲ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କେଲ;
60ଏପରିକି, େସ ଶୀେଲାି ତ ଆବାସ
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ାପିତ ତ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କେଲ।
61 ପୁଣି, େସ ବ ୀ େର ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ
ଓ ବିପକ୍ଷ ହ େର ଆପଣା େଗୗରବ ସମପର୍ ଣ କେଲ।
62 େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଖ େର ସମପ େଦେଲ
ଓ ଆପଣା ଅଧିକାର ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ େହେଲ।
63ଅି େସମାନ ଯୁବାଗଣକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା
ଓ େସମାନ କନ୍ୟାଗଣର ବିବାହ-ଗୀତ* େହଲା ନାହିଁ।
64 େସମାନ ଯାଜକଗଣ ଖ େର ପତିତ େହେଲ
ଓ େସମାନ ବିଧବାଗଣ କିଛି ବିଳାପ କେଲ ନାହିଁ।
65 େସେତେବେଳ ପ୍ର ଭୁ ନିଦ୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ର ତ େଲାକ ପରି,
ମଦିରା େହତୁ ହଷର୍ ନାଦକାରୀ ବୀର ପରି ଉଠିେଲ।
66ଆଉ, େସ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ପ୍ର ହାର କରି ହଟାଇ େଦେଲ;
େସ େସମାନ ୁ ଚିରକାଳ ନି ାପାତ୍ର କେଲ।
* 78:63 ବିବାହ-ଗୀତ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିବାହ
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67ଆହୁ ରି, େସ େଯାେଷଫର ବଂଶକୁ† ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ
ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ େଗା ୀକୁ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହିଁ।
68ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା େଗା ୀକୁ,
ଆପଣାର ପି୍ର ୟ ସି େୟାନ ପବର୍ ତକୁ ମେନାନୀତ କେଲ।
69ଆଉ, େସ ଉ ଗଗନ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଅନ କାଳ ନିମେ ଆପଣା ାପିତ ପୃଥିବୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣା

ଧମର୍ ଧାମ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।
70ଆହୁ ରି, େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ
ଓ େମଷଖୁଆଡ଼ରୁ ତା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ।
71 େସ ଆପଣା େଲାକ ଯାକୁବକୁ
ଓ ଆପଣା ଅଧିକାର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବା ନିମେ

ନ୍ୟଦାୟିନୀ େମଷୀଗଣ ପଛରୁ ତା ୁ ଆଣିେଲ।
72 ତହିଁେର େସ ଆପଣା ଅ ଃକରଣର ସରଳତାନୁସାେର

େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲ
ଓ ଆପଣା ହ ର ନିପୁଣତାେର େସମାନ ୁ ଚଳାଇେଲ।

79
ଜାତିର ମୁି ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଆସଫର ଗୀତ।
1େହପରେମ ର,ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନତୁ ଅଧିକାରେରପ୍ର େବଶ

କରିଅଛି ;
େସମାେନ ତୁ ର ପବିତ୍ର ମ ି ର ଅଶୁଚି କରିଅଛି ;
େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ କା ଡ଼ାର ଢିପି କରିଅଛି ।
2 େସମାେନ ତୁ ଦାସଗଣର ଶବ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମେ େଖଚର

ପକ୍ଷୀଗଣକୁ େଦଇଅଛି ,
ତୁ ସଦ୍ ଭ ମାନ ମାଂସ ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣକୁ େଦଇଅଛି ।
3 େସମାନ ର ର ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗେର େସମାେନ ଜଳ

ପରି ଢାଳିଅଛି
ଓ େସମାନ ୁ କବର େଦବା ପାଇଁ େକହି ନ ଥିଲା।
4ଆେ ମାେନ ପ୍ର ତିବାସୀଗଣ ନିକଟେର ନି ାର ବିଷୟ,
† 78:67 ବଂଶକୁ ତ ୁକୁ
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ଆ ମାନ ଚତୁ ଗ େଲାକମାନ ନିକଟେର ଟାହୁ ଲି ଓ
ପରିହାସର ପାତ୍ର େହାଇଅଛୁ।

5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େକେତ କାଳ? ତୁ େ କି ସଦାକାଳ କ େହବ?
ତୁ ର ଅ ର୍ ାଳା କି ଅି ପରି ଳିବ?
6 େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁ ୁ ଜାଣି ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟସମୂହ ତୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନାହିଁ,

େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିଦିଅ।
7କାରଣ େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି
ଓ ତାହାର ବାସ ାନ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛି ।
8ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଅପରାଧ ଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର

ରଣ କର ନାହିଁ;
ତୁ ର କରୁ ଣା ଶୀଘ୍ର ଆ ମାନ ର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହଉ।
କାରଣ ଆେ ମାେନ ଅତି କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛୁ।
9 େହ ଆ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର, ତୁ ନାମର େଗୗରବ

ସକାେଶ ଆ ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କର
ଓ ଆପଣା ନାମ ସକାେଶ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କର ଓ ଆ ମାନ

ପାପସବୁ ମାଜର୍ ନା କର।
10 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ କାହିଁକି କହିେବ, େସମାନ ର

ପରେମ ର କାହାି ?
ତୁ ଦାସଗଣର େଯଉଁ ର ପାତିତ େହାଇଅଛି,
ତହିଁର ପ୍ର ତିଫଳ ଆ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ

ମଧ୍ୟେର ପ୍ର କାଶିତ େହଉ।
11ବ ୀର ହାହାକାର ତୁ ଛାମୁେର ଉପି ତ େହଉ;
ତୁ ପରାକ୍ର ମର ମହ ାନୁସାେର ମରଣାେଥର୍ ନିରୂ ପିତ େଲାକମାନ ୁ

ରକ୍ଷା କର।
12 ପୁଣି, େହ ପ୍ର େଭା,ଆ ମାନ ପ୍ର ତିବାସୀଗଣ ତୁ ୁ େଯଉଁ ନି ା

କରିଅଛି ,
େସହି ନି ାର ସାତ ଗୁଣ ପ୍ର ତିଫଳ େସମାନ େକ୍ର ାଡ଼େର ଦିଅ।
13 ତହିଁେର ତୁ ର େଲାକ ଓ ତୁ ଚରା ାନର େମଷ େଯ

ଆେ ମାେନ,
ଆେ ମାେନ ସଦାକାଳ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା;
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ଆେ ମାେନ ସମ ପିଢ଼ି ପ୍ର ତି ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର କାଶ କରିବା।

80
ଜାତିର ପୁନଃରୁ ାର ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େଶାଶ ୀମ୍ -ଏଦୂତ୍ ରେର ଆସଫର
ଗୀତ।
1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାଳକ,
େମଷପଲ ତୁ ଲ୍ୟ େଯାେଷଫକୁ ଚଳାଅ େଯ ତୁ େ , ତୁ େ କ ର୍ ପାତ

କର;
କିରୂ ବମାନ ଉପେର ଉପବି େଯ ତୁ େ , ତୁ େ ପ୍ର କାଶମାନ

ହୁ ଅ।
2ଇଫ୍ର ୟିମ, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ମନଃଶିର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ

ଉେ ଜିତ କର
ଓ ଆ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣାେଥର୍ ଆଗମନ କର।
3 େହ ପରେମ ର, ଆ ମାନ ୁ େଫରାଅ
ଓ ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ର କାଶ କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ

ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବୁ।
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର,
ତୁ େଲାକମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ପ୍ର ତିକୂଳେର ତୁ େ େକେତ କାଳ କ

େହାଇଥିବ?
5ତୁ େ େସମାନ ୁ େଲାତକରୂ ପ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଖୁଆଇଅଛ
ଓେସମାନ ୁ ବହୁ ପରିମାଣେରେଲାତକପାନକରିବାକୁ େଦଇଅଛ।
6ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତିବାସୀଗଣ ନିକଟେର
ଆ ମାନ ୁ ବିେରାଧର କାରଣ କରୁ ଅଛ;
ପୁଣି, ଆ ମାନ ଶତମାେନ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟେର ଉପହାସ

କରି ।
7 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର, ଆ ମାନ ୁ େଫରାଅ
ଓ ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ର କାଶ କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ

ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବୁ।
8ତୁ େ ମିସରରୁ େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଆଣିଲ;
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ତୁ େ େଗା ୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ତାହା େରାପଣ କଲ।
9ତୁ େ ତାହା ସ ୁଖେର ାନ ପ୍ର ୁତ କଲ,
ତହିଁେର ତାହା ବ ମୂଳ େହାଇ େଦଶସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା।
10ତାହାର ଛାୟାେର ପବର୍ ତଗଣ ଆବୃତ େହେଲ
ଓ ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପରେମ ର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ େହେଲ।
11ତାହା ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଶାଖା
ଓ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ପ ବ ବି ାର କଲା।
12କାହିଁକି ତୁ େ ତାହାର େବଢ଼ା ଭାି ପକାଇଅଛ େଯ,
ପଥିକସବୁ ତାହା ଛି ାଇ ପକାଉଅଛି ?
13ବନରୁ ବରାହ ଆସି ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ
ଓ ବିଲର ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇଯାʼ ି ।
14 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର,
ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, େଫର; ଗର୍ ରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ

ଦୃି ପାତ କରି ଏହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର
15ଓ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ହ ାରା ାପିତ ଗି ର
ଓ ଆପଣା ନିମେ ତୁ ସବଳୀକୃତ ଶାଖାର ତ ନିଅ।
16ତାହା ଅି େର ଦ , ତାହା େଛଦିତ େହାଇଅଛି;
ତୁ ମୁଖର ତ ର୍ ନେର େଲାକମାେନ ବିନ େହଉଅଛି ।
17ତୁ ଦକି୍ଷଣ ହ ର ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର,
ଆପଣା ନିମେ ସବଳୀକୃତମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଉପେରତୁ ରହ ଥାଉ।
18ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତୁ ଠାରୁ େଫରିଯିବା ନାହିଁ;
ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ସଜୀବ କର, ତହଁୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ନାମେର

ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା।
19 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର, ଆ ମାନ ୁ

େଫରାଅ;
ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ର କାଶ କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ

ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବୁ।
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81
ଉ ବ ସ ୀତ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଗି ୀତ୍ ରେର ଆସଫର ଗୀତ।
1ଆ ମାନ ବଳ ରୂ ପ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ରେର

ଗାନ କର;
ଯାକୁବର ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଜୟ ନି କର।
2ଗୀତ ଉଠାଅ ଓ ଦାରା,
େନବଲ ସହିତ ମେନାହର ବୀଣାଯ ଆଣ।
3ଅମାବାସ୍ୟାେର, ପୂ ମାେର,
ଆ ମାନ ମେହା ବ ଦିନେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ।
4କାରଣ ତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ ବିଧି
ଓ ଯାକୁବର ପରେମ ର ବିଧାନ ଅେଟ।
5 େସ ମିସର େଦଶ ବିରୁ େର ବାହାରିବା େବେଳ
େଯାେଷଫ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମେ ତାହା ାପନ କେଲ;
େସଠାେର ଆେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାତ ବାଣୀ ଶୁଣିଲୁ।
6 “ଆେ ତାହାର ଭାରରୁ ଘୁ ାଇ େଦଲୁ;
ତାହାର ହ େଟାକାଇରୁ ମୁ େହଲା।
7ତୁ େ ସ ଟ େବେଳ ଡାକିଲ, ତହଁୁ ଆେ ତୁ କୁ ଉ ାର କଲୁ;
ଆେ େମଘଗ ର୍ ନର ଗୁ ାନେର ତୁ କୁ ଉ ର େଦଲୁ;
ଆେ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନିକଟେର ତୁ କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ।

[େସଲା]
8 େହ ଆ ର େଲାକ, ଶୁଣ, ଆେ ତୁ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା;
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଯଦି ତୁ େ ଆ କଥା ଶୁଣ !
9ତୁ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େଦବତା ରହିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ତୁ େ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େଦବତାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ ନାହିଁ।
10ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର,
ଆେ ତୁ କୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ;
ଆପଣା ମୁଖ ବଡ଼ କରି େମଲାଅ, ଆେ ତାହା ପୂ ର୍ କରିବା।
11ମାତ୍ର ଆ େଲାେକ ଆ ରବ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆ ୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ।
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12 ତହିଁେର େସମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମ ଣାନୁସାେର
ଚାଲିେବ,

ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟର କଠିନତାନୁସାେର
ଛାଡ଼ିେଦଲୁ।

13ଆହା, ଯଦି ଆ େଲାେକ ଆ ର କଥା ଶୁଣେ !
ଯଦି ଇସ୍ର ାଏଲ ଆ ପଥେର ଚାଲ ା!
14ଆେ ଶୀଘ୍ର େସମାନ ଶତଗଣକୁ ଦମନ କର ୁ
ଓ େସମାନ ବିପକ୍ଷଗଣର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା ହ େଫରା ।ୁ
15ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ତାହା ର ବଶତା ୀକାର କରେ ;
ମାତ୍ର େସମାନ ର ସମୟ ସଦାକାଳ ରହ ା।
16ଆହୁ ରି, େସ ଉ ମ ଗହମେର େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିେପାଷଣ କରେ
ଓ ଆେ େଶୖଳରୁ ମଧୁ େଦଇ ତୁ କୁ ପରିତୃ କର ୁ।”

82
ପରେମ ର ସେବର୍ ାପରି ରାଜା

ଆସଫର ଗୀତ।
1ପରେମ ର ପରେମ ର ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ ହୁ ଅି ;
େସ େଦବତାମାନ * ବିଚାର କରି ।
2 “ତୁ େ ମାେନ େକେତ କାଳ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ?
ଓ ଦୁ ମାନ ର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ?

[େସଲା]
3ତୁ େ ମାେନ ଦରିଦ୍ର ଓ ପିତୃ ହୀନମାନ ର ବିଚାର କର;
ଦୁଃଖୀ ଓ ଅକି ନମାନ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କର।
4ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନମାନ ୁ ରକ୍ଷା କର;
ଦୁ ଗଣର ହ ରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କର।”
5 େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ କିଅବା ବୁଝି ନାହିଁ;
େସମାେନ ଅ କାରେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ କରି ;
ପୃଥିବୀର ସକଳ ଭିି ମୂଳ ବିଚଳିତ ହୁ ଏ।
6 ମୁଁ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ ଈ ରଗଣ

* 82:1 େଦବତାମାନ ଦୂତଗଣ କିଅବା ସ୍ବ ଗର୍ ର ଆରାଧକମାନ ୁ
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ଓ ତୁ େ ସମେ ସେବର୍ ାପରି ସ ାନ।
7ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମରିବ
ଓ ଜେଣ ଅଧିପତି ତୁ ଲ୍ୟ ପତିତ େହବ।”
8 େହ ପରେମ ର, ଉଠ, ପୃଥିବୀର ବିଚାର କର;
କାରଣ ତୁ େ ସବୁ େଗା ୀମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିବ।

83
ଇସ୍ର ାଏଲର ଶତମାନ ର ପରାଜୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଗୀତ, ଆସଫର ଗୀତ।
1 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ େମୗନୀ େହାଇ ରୁ ହ ନାହିଁ;
େହ ପରେମ ର, ନୀରବ ଓ ନିର ହୁ ଅ ନାହିଁ।
2କାରଣ େଦଖ, ତୁ ଶତଗଣ ଗ େଗାଳ କରି
ଓ ତୁ ୁ ଘୃଣା କରିବା େଲାକମାେନ ମ କ ଉଠାଇଅଛି ।
3 େସମାେନ ତୁ େଲାକମାନ ବିରୁ େର କୁଟିଳ ମ ଣା କରି
ଓ ତୁ ର ଗୁ େଲାକମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ପର ର ପରାମଶର୍

କରି ।
4 େସମାେନ କହିଅଛି , “ଇସ୍ର ାଏଲର ନାମ େଯପରି
ଆଉ ରଣେର ନ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆସ, ଆେ ମାେନ
େସମାନ ୁ ଉି କରି ଆଉ େଗା ୀ େହାଇ ଥିବାକୁ ନ େଦଉ।”
5କାରଣ େସମାେନ ଏକଚି େହାଇ ପରାମଶର୍ କରିଅଛି ;
6ଇେଦାମର ତ ୁ-ନିବାସୀମାେନ, ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟମାେନ, େମାୟାବ,

ହାଗରୀୟମାେନ,
7ଗବାଲ, ଅେ ାନ, ଅମାେଲକ୍ ଓ େସାରନି ବାସୀମାନ ସହିତ
ପେଲ ୀୟା, ସମେ ତୁ ବିରୁ େର ନିୟମ ାପନ କରିଅଛି ।
8ଅଶୂରୀୟ ମଧ୍ୟ େସମାନ ସେ େଯାଗ େଦଇଅଛି;
େସମାେନ େଲାଟର ବଂଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି ।

[େସଲା]
9 ମିଦୀୟନ େଦଶ ପ୍ର ତି, କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ନିକଟେର ସୀଷରା
ପ୍ର ତି, ଯାବୀନ୍ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ, େସରୂ ପ େସମାନ ପ୍ର ତି କର।
10 େସମାେନ ଐନ୍ -େଦାର ନିକଟେର ବିନ େହେଲ;
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େସମାେନ ଭୂ ମି ପାଇଁ ଖତ ରୂ ପ େହେଲ।
11ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ କୁ ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ ର ସମାନ,
େସମାନ ଅଧିପତି ସମ ୁ ହିଁ େସବହ ଓ ସଲମୁ ର ସମାନ

କର;
12 େସମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ
ପରେମ ର ନିବାସ- ାନସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରେର

େନଉ।”
13 େହ େମାହର ପରେମ ର, ତୁ େ େସମାନ ୁ
ଘୂ ର୍ ାୟମାନ ଧୂଳି ପରି, ବାୟୁ ସ ୁଖେର କୁଟା ପରି କର।
14 େଯଉଁ ଅି ବନକୁ ଦ କେର
ଓ େଯଉଁ ଅି ଶିଖା ପବର୍ ତଗଣକୁ ପ୍ର ଳିତ କେର;
15 ତାହା ପରି ତୁ େ ଆପଣା ଝଡ଼ ାରା େସମାନ ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଅ
ଓ ଆପଣା ପ୍ର ଚ ବତାସ ାରା େସମାନ ୁ ଭୟଗ୍ର କର।
16 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସମାେନ େଯପରି ତୁ ନାମ ଅେନ୍ଵ ଷଣ

କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ମୁଖକୁ ଲ ାେର ପୂ ର୍ କର;
17 େସମାେନ ସଦାକାଳ ଲି ତ ଓ ବି ଳ େହଉ ୁ;
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ବିନ େହଉ ୁ;
18ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯ ତୁ େ ,
େକବଳ ତୁ େ େଯ ସମୁଦାୟ ଭୂ ମ ଳେର ସେବର୍ ାପରି ଅଟ, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣି ପାରିେବ।

84
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ପ୍ର ତି ଆଗ୍ର ହ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଗି ୀତ୍ ରେର େକାରହ-ସ ାନଗଣର
ଗୀତ।
1 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର େଭା,
ତୁ ର ଆବାସ କିପରି ପି୍ର ୟତମ!
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ା ଣ ନିମେ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଲାଳସା କେର, ମଧ୍ୟ

ମୂ ତ ହୁ ଏ;
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େମାହର ହୃ ଦୟ ଓ ଶରୀର ଜୀବିତ ପରେମ ର ନିମେ ଡକା
ଛାଡ଼ଇ।

3 ହଁ, ଘରଚଟିଆ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ
ଓ ଖ ନପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ରଖିବା ନିମେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ବସା

ପାଇଅଛି,
େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ରାଜନ୍ 
ଓ େମାହର ପରେମ ର, ତୁ ର ଯଜ୍ଞେବଦି େସହି ାନ,
4 େଯଉଁମାେନ ତୁ ଗୃହେର ବାସ କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ;
େସମାେନ ନିର ର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଥିେବ।

[େସଲା]
5ଯାହାର ବଳ ତୁ ଠାେର ଥାଏ, ଯାହାର ହୃ ଦୟେର
ସି େୟାନଗାମୀ ରାଜପଥ ଥାଏ, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ।
6 େସମାେନ କ୍ର ନ ଉପତ୍ୟକାେର ଗମନ କରୁ କରୁ ତାହାକୁ ଝରଣା

ାନ କରି ;
ଆଦ୍ୟ ବୃି ନାନା ମ ଳେର ତାହା ଭୂ ଷିତ କେର।
7 େସମାେନ ଉ େରା ର ବଳବାନ େହାଇ ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅି ,
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ସି େୟାନେର ପରେମ ର ଛାମୁେର

ଉପି ତ ହୁ ଅି ।
8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଶୁଣ;
େହ ଯାକୁବର ପରେମ ର, କ ର୍ ପାତ କର।

[େସଲା]
9 େହ ଆ ମାନ ଢାଲ ରୂ ପ ପରେମ ର, ଦୃି ପାତ କର
ଓ ଆପଣା ଅଭିଷି ମୁଖକୁ ଅନାଅ।
10କାରଣ ସହସ୍ର ଦିନ ଅେପକ୍ଷା ତୁ ପ୍ର ା ଣେର ଏକ ଦିନ ଭଲ;
ଦୁ ତାର ତ ୁେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଆ
ପରେମ ର ଗୃହେର ାରୀ େହବାର ବର ଆେ ଭଲ ଜାଣୁ।
11କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଢାଲ ଅଟି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ େଗୗରବ େଦେବ;
େସ ସରଳାଚାରୀମାନ ଠାରୁ େକୗଣସି ମ ଳ ବିଷୟ ଅଟକାଇେବ

ନାହିଁ।
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12 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର,
େଯଉଁ େଲାକ ତୁ ଠାେର ଶରଣ ନିଏ, େସ ଧନ୍ୟ।

85
ଜାତିର ମ ଳାେଥର୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ େକାରହ-ସ ାନଗଣର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ନିଜ େଦଶ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ େହାଇଅଛ;
ତୁ େ ଯାକୁବର ବ ୀଦଶା େଫରାଇଅଛ।
2ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛ,
ତୁ େ େସମାନ ପାପସବୁ ଆ ାଦନ କରିଅଛ।

[େସଲା]
3ତୁ େ ଆପଣା ସମ େକାପରୁ ନିବୃ େହାଇଅଛ;
ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛ।
4 େହ ଆ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର, ଆ ମାନ ୁ େଫରାଅ
ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ତୁ ବିରି ନିବୃ କର।
5ତୁ େ କି ସଦାକାଳ ଆ ମାନ ଉପେର କ େହବ?
ତୁ େ କି ପୁରୁ ଷ-ପର ରା ପ୍ର ତି ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ରଖିଥିବ?
6ତୁ ର େଲାକମାେନ େଯପରି ତୁ ଠାେର ଆନ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ କି ପୁନବର୍ ାର ଆ ମାନ ୁ ସଜୀବ କରିବ ନାହିଁ?
7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ଦୟା ପ୍ର କାଶ କର
ଓ ଆ ମାନ ୁ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ଦାନ କର।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଯାହା କହିେବ, ତାହା ଆେ ଶୁଣିବୁ;
କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଓ ଆପଣା ସଦ୍ ଭ ମାନ ୁ

ଶାି ର କଥା କହିେବ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ମୂଖର୍ ତା ପ୍ର ତି ନ େଫର ।ୁ
9 େଯପରି ଆ ମାନ େଦଶେର େଗୗରବ ବାସ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ନି ୟ ତାହା ଭୟକାରୀମାନ ନିକଟେର ତାହା

ପରିତ୍ର ାଣ ଅଛି।
10ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପର ର ମିଳିତ େହାଇଅଛି ;
ଧମର୍ ଓ ଶାି ପର ର ଚୁ ନ କରିଅଛି ।
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11 ପୃଥିବୀରୁ ସତ୍ୟତା ଅ ୁ ରିତ େହଉଅଛି;
ପୁଣି, ଧାମ କତା ଗର୍ ରୁ ଦୃି ପାତ କରିଅଛି।
12ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳ ପ୍ର ଦାନ କରିେବ;
ତହିଁେର ଆ ମାନ େଦଶ ଫଳ ଉ କରିବ।
13ଧମର୍ ତାହା ର ଆେଗ ଆେଗ ଯିବ
ଓ ତାହା ପଦଚି କୁ ଗମନର ପଥ କରିବ।

86
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, କ ର୍ େଡରି େମାେତ ଉ ର ଦିଅ;
କାରଣ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନ।
2 େମାହର ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କର; େଯେହତୁ ମୁଁ ଈ ରପରାୟଣ;
େହ େମାହର ପରେମ ର, ତୁ ଠାେର ଭରସାକାରୀ ଦାସର

ପରିତ୍ର ାଣ କର।
3 େହ ପ୍ର େଭା, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟାଳୁ ହୁ ଅ;
କାରଣ ମୁଁ ସାରାଦିନ ତୁ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଏ।
4ଆପଣା ଦାସର ପ୍ର ାଣ ଆନ ି ତ କର;
କାରଣ େହ ପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଉଠାଏ।
5େଯେହତୁ େହପ୍ର େଭା,ତୁ େ ମ ଳମୟଓକ୍ଷମାକରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ,
ପୁଣି, ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାରୀ ସମ ପ୍ର ତି ଦୟାେର ମହାନ।
6 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର କ ର୍ ପାତ କର
ଓ େମାʼ ନିେବଦନର ରବେର ମେନାେଯାଗ କର।
7 େମାହର ସ ଟ ଦିନେର ମୁଁ ତୁ ୁ ଡାକିବି;
କାରଣ ତୁ େ େମାେତ ଉ ର େଦବ।
8 େହ ପ୍ର େଭା, େଦବଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ େକହି ନାହିଁ;
କିଅବା ତୁ କମର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଆଉ େକୗଣସି କମର୍ ନାହିଁ।
9 େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ ର ସୃ ସକଳ େଦଶୀୟ େଲାକ ଆସି ତୁ

ଛାମୁେର ପ୍ର ଣାମ କରିେବ
ଓ େସମାେନ ତୁ ନାମର େଗୗରବ କରିେବ।
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10କାରଣ ତୁ େ ମହାନ ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରୁ ଥାଅ।
ତୁ େ ଏକମାତ୍ର ପରେମ ର ଅଟ।
11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ, ମୁଁ ତୁ

ସତ୍ୟତାେର ଗମନ କରିବି;
ତୁ ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଏକମନା କର।
12 େହ ପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତୁ ର

ପ୍ର ଶଂସା କରିବି
ଓ ମୁଁ ଅନ କାଳ ତୁ ନାମର େଗୗରବ କରିବି।
13କାରଣ େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଦୟା ମହତ୍;
ପୁଣି, ତୁ େ ନୀଚ ପାତାଳରୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ାର କରିଅଛ।
14 େହ ପରେମ ର, ଅହ ାରୀମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠିଅଛି ,
ଦୁର େଲାକ ମ ଳୀ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଚାହିଁଅଛି ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ ୁଖେର ତୁ ୁ ରଖି ନାହାି ।
15ମାତ୍ର େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ େ େ ହଶୀଳ ଓ କୃପାବାନ ପରେମ ର,
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ପୁଣି, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାେର ପରିପୂ ର୍ ଅଟ।
16ଆେହ, େମାʼ ପ୍ର ତି େଫର ଓ େମାେତ ଦୟା କର;
ତୁ ଦାସକୁ ତୁ ର ଶି ପ୍ର ଦାନ କର,
ପୁଣି, ତୁ ଦାସୀର ପୁତ୍ର କୁ ପରିତ୍ର ାଣ କର।
17 େମାେତ ମ ଳାଥର୍ କ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଅ;
ତହିଁେର େମାʼ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ତାହା େଦଖି ଲି ତ େହେବ,
େଯେହତୁ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ ଓ

ସା ନା େଦଇଅଛ।

87
ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ଶଂସା

ଗୀତ; େକାରହ-ସ ାନଗଣର ଗୀତ।

1ତାହା ଭି ି ମୂଳ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ ଉପେର ାପିତ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବର ସମ ବାସ ାନ ଅେପକ୍ଷା
ସି େୟାନର ାରସମୂହକୁ ଅଧିକ େ ହ କରି ।
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3 େହ ପରେମ ର ନଗରୀ, ତୁ ବିଷୟେର ନାନାବିଧ େଗୗରବର
କଥା କଥିତ ଅଛି।

[େସଲା]
4 େମାʼ ଜାଣିବା େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ମୁଁ ରାହବ ଓ ବାବିଲକୁ ଉେ ଖ

କରିବି;
ପେଲ ୀୟା, େସାର ଓ କୂଶକୁ େଦଖ;
“ଏହି ଜଣ େସଠାେର ଜାତ େହଲା।”
5ଆହୁ ରି, ସି େୟାନ ବିଷୟେର କୁହାଯିବ, “ଏଜଣ ଓ େସଜଣ ତହିଁ

ମଧ୍ୟେର ଜାତ େହେଲ;”
ପୁଣି, ସେବର୍ ାପରି ୟଂ ତାହା ସୁି ର କରିେବ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗା ୀବଗର୍ ର ନାମ େଲଖିବା ସମୟେର,
“ଏଜଣ େସଠାେର ଜାତ େହଲା” େବାଲି ଗଣନା କରିେବ।

[େସଲା]
7ଗାୟକ ଓ ନ ର୍ କମାେନ କହିେବ,
“େମାହର ସବୁ ଝର ତୁ ଠାେର ଅଛି।”

88
ସହାୟତା ପାଇଁ ବିନତି

ଗୀତ; େକାରହ-ସ ାନଗଣର ଗୀତ। ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ
ମହଲତ୍ ଲୀୟେ ାତ୍ ରେର ଇଷ୍ର ାହୀୟ େହମନର ମ ୀଲ୍ ।
1ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର,
ମୁଁ ଦିବାରାତ୍ର ତୁ ସ ୁଖେର କାକୂି କରିଅଛି;
2 େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ତୁ ଛାମୁେର ଉପି ତ େହଉ;
େମାʼ କାକୂି େର କ ର୍ ପାତ କର;
3କାରଣ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଦୁଃଖେର ପରିପୂ ର୍
ଓ େମାʼ ଜୀବନ ପାତାଳର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉଅଛି।
4 ମୁଁ ଗ ର୍ ଗାମୀ େଲାକମାନ ସେ ଗଣିତ;
ମୁଁ ଅସହାୟ େଲାକର ସମାନ।
5 େଯଉଁ କବରଶାୟୀ ହତ େଲାକମାନ ୁ
ତୁ େ ଆଉ ରଣ କରୁ ନାହଁ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ ହ ରୁ ବି ି େହାଇଅଛି ,
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େସହି ମୃତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ତ୍ୟ େହାଇଅଛି।
6ତୁ େ େମାେତ ନୀଚତମ ଗ େରର୍ ,
ଅ କାରେର, ଗଭୀର ାନେର ରଖିଅଛ।
7ତୁ ର େକାପ େମାʼ ଉପେର ପ୍ର ବଳ େହାଇ ରହୁ ଅଛି
ଓ ତୁ େ ଆପଣାର ସମ ତର େର େମାେତ େ ଶ େଦଇଅଛ।

[େସଲା]
8 ତୁ େ େମାହର ପରିଚିତ େଲାକମାନ ୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର

ରଖିଅଛ;
ତୁ େ େସମାନ ନିକଟେର େମାେତ ଘୃଣାର ବିଷୟ କରିଅଛ।
ମୁଁ ଅବରୁ େହାଇଅଛି ଓ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁ ନାହିଁ।
9 େ ଶ ସକାଶୁ େମାʼ ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛି,
ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହ ପ୍ର ସାରିଅଛି।
10ତୁ େ କି ମୃତ େଲାକମାନ ୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା େଦଖାଇବ?
େଯଉଁମାେନ ମରିଯାଇଅଛି , େସମାେନ ଉଠି କି ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା

କରିେବ?
[େସଲା]

11କବରେର ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା କିଅବା ବିନାଶ
ାନେର ତୁ ର ବି ତା କି ପ୍ର ଚାରିତ େହବ?

12ଅ କାରେର ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା
ଓ ବି ୃତି େଦଶେର ତୁ ର ଧମର୍ କି ଜଣାଯିବ?
13ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର କାକୂି କରିଅଛି
ଓ ପ୍ର ଭାତେର େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ତୁ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବ।
14 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ କାହିଁକି େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କରୁ ଅଛ?
ତୁ େ କାହିଁକି େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ?
15 ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଦୁଃଖଗ୍ର ଓ ମୃତକ ;
ମୁଁ ତୁ ତ୍ର ାସ େଭାଗ କରି କରି ଉନ୍ମ ନା େହାଇଅଛି।
16ତୁ ପ୍ର ଚ େକାପ େମାʼ ଉପର େଦଇ ଯାଇଅଛି;
ତୁ ର ତ୍ର ାସସବୁ େମାେତ ଉି କରିଅଛି।
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17ତାହାସବୁ ସାରାଦିନ ଜଳ ପରି େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ ଉପି ତ;
ତାହାସବୁ ଏକତ୍ର େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ େବ ନ କେଲ।
18ତୁ େ େ ହୀକୁ ଓ ମିତ୍ର କୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର
ଓ େମାʼ ପରିଚିତ େଲାକ ୁ ଅ କାରେର ରଖିଅଛ।

89
ଜାତିର ଦୁ ର୍ ଶାକାଳୀନ ଗୀତ

ଇଷ୍ର ାହୀୟ ଏଥନ୍ ର ମ ୀଲ୍ ।
1 ମୁଁ ସବର୍ ଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିବିଧ ଦୟା ବିଷୟ ଗାନ କରିବି;
ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖେରତୁ ର ବି ତା ସମ ପିଢ଼ିପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶକରିବି।
2କାରଣ ଦୟା ସଦାକାଳ ଗଢ଼ାଯିବ େବାଲି ମୁଁ କହିଅଛି;
“ତୁ େ ଆପଣା ବି ତା ଗର୍ େର ହିଁ ାପନ କରିବ।”
3 “ଆେ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକ ସେ ନିୟମ କରିଅଛୁ,
ଆେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ସେ ଶପଥ କରିଅଛୁ।
4 ‘ଆେ ତୁ ବଂଶକୁ ସଦାକାଳ ସୁି ର କରିବା
ଓ ପୁରୁ ଷ-ପର ରା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ସି ଂହାସନ ଗଢ଼ିବା।’ ”

[େସଲା]
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଗର୍ ତୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ,
ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗଣର ସମାଜେର ତୁ ବି ତାର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ।
6 କାରଣ ଆକାଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସେ କାହାର ଉପମା

କରାଯାଇପାେର?
େଯଉଁ ପରେମ ର ପବିତ୍ର ଗଣର ସଭାେର ଅତି ଭୟ ର
7ଓ ଆପଣା ଚତୁ ଗ ସମ ଉପେର ଭୟେଯାଗ୍ୟ,
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଲ୍ୟ ବିକ୍ର ମୀ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଅଛି?
8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର,
ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ ବିକ୍ର ମୀ କିଏ?
ତୁ ବି ତା ତୁ ଚତୁ ଗେର ବିଦ୍ୟମାନ।
9ତୁ େ ସମୁଦ୍ର ର ଅହ ାର ଉପେର କ ର୍ୃ କରୁ ଅଛ;
ତହିଁର ତର ମାଳା ଉଠିବା େବେଳ ତୁ େ େସସବୁ ଶା

କରୁ ଅଛ।
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10ତୁ େ ରାହବକୁ* ଚୂ ର୍ କରି ହତ ବ୍ୟି ର ସମାନ କରିଅଛ;
ତୁ େ ଆପଣା ବଳି ବାହୁ େର ନିଜ ଶତମାନ ୁ ଛି ଭି କରିଅଛ।
11 ଗର୍ ତୁ ର, ପୃଥିବୀ ହିଁ ତୁ ର;
ତୁ େ ଜଗତ ଓ ତହିଁର ପୂ ର୍ ତା ାପନ କରିଅଛ।
12ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ତୁ େ ସୃି କରିଅଛ;
ତାେବାର ଓ ହେମର୍ ାଣ ତୁ ନାମେର ଆନ କରି ,
13ତୁ େ ପରାକ୍ର ା ବାହୁ ବିଶି ;
ତୁ ର ହ ବଳବାନ ଓ ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ଉ ।
14ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟବିଚାର ତୁ ସି ଂହାସନର ଭିି ମୂଳ;
ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁ ର ସ ୁଖଗାମୀ।
15 େଯଉଁ େଲାେକ ଆନ ନି ଜାଣି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସମାେନ ତୁ ମୁଖର ଦୀି େର ଗମନାଗମନ

କରି ।
16 େସମାେନ ସାରାଦିନ ତୁ ନାମେର ଆନ କରି
ଓ ତୁ ଧାମ କତାେର େସମାେନ ଉ ତ ହୁ ଅି ।
17କାରଣ ତୁ େ େସମାନ ବଳର େଗୗରବ ରୂ ପ;
ପୁଣି, ତୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ଆ ମାନ ଶୃ ଉ ତ େହବ।
18କାରଣ ଆ ମାନ ଢାଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଓ ଆ ମାନ ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ର।
19 େସସମୟେର ତୁ େ ଆପଣା ସଦ୍ ଭ ମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କଥା

କହିଲ,
ପୁଣି,କହିଲ, “ଆେ ଏକ ବିକ୍ର ମୀ ଉପେରସାହାଯ୍ୟ କରିବାରଭାର

େଦଇଅଛୁ;
ଆେ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମେନାନୀତ ଏକ ଜଣକୁ ଉ ତ

କରିଅଛୁ।
ଦାଉଦ ୁ ଈ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

20ଆେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ୁ ପାଇଅଛୁ;
ଆ ପବିତ୍ର େତୖଳେର ଆେ ତାହାକୁ ଅଭିଷି କରିଅଛୁ;
* 89:10 ରାହବକୁ ଏହା ଏକ ସମୁଦ୍ର ଜୀବୀ ଜୀବ ଯାହା ଏବ୍ର ୀ ଗ େର ଆେସ ପୁଣି ଏହା
ଦୁ ତାକୁ ସୂଚିତ କେର
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21ଆ ହ ତାହା ସ େର ି ରୀକୃତ େହାଇ ରହିବ;
ମଧ୍ୟ ଆ ର ବାହୁ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବ।
22ଶତ ତାହା ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ଦୁ ତାର ସ ାନ ତାହାକୁ େ ଶ େଦବ ନାହିଁ।
23ଆେ ତାହାର ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ତାହା ସ ୁଖେର ଚୂ ର୍ କରିବା
ଓ ତାହାର ଘୃଣାକାରୀମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବା।
24ମାତ୍ର ଆ ର ବି ତା ଓ ଦୟା ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ େହବ;
ପୁଣି, ଆ ନାମେର ତାହାର ଶୃ ଉ ତ େହବ।
25ଆେ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ତାହାର ହ
ଓ ନଦୀସମୂହ ଉପେର ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ହ ାପନ କରିବା।
26 େସ ଆ ୁ ଡାକି କହିବ, ‘ତୁ େ ଆ ର ପିତା,
ଆ ର ପରେମ ର ଓ ଆ ପରିତ୍ର ାଣର େଶୖଳ।’
27ଆେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆ ର ପ୍ର ଥମଜାତ,
ପୃଥିବୀ ରାଜାଗଣ ମଧ୍ୟେର ସେବର୍ ା କରିବା।
28ଆେ ଅନ କାଳ ତାହା ପକ୍ଷେର ଆପଣା ଦୟା ରଖିବା,
ପୁଣି, ଆ ର ନିୟମ ତାହା ପକ୍ଷେର ସୁି ର େହବ।
29ମଧ୍ୟ ଆେ ତାହାର ବଂଶକୁ ନିତ୍ୟ ାୟୀ କରିବା
ଓ ତାହାର ସି ଂହାସନକୁ ଆକାଶମ ଳରଆୟୁ ର ତୁ ଲ୍ୟ ି ର କରିବା।
30ଯଦି ତାହାର ସ ାନଗଣ ଆ ର ବ୍ୟବ ା ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଓ ଆ ଶାସନେର ନ ଚାଲି ;
31ଯଦି େସମାେନ ଆ ର ବିଧି ଲ ନ କରି
ଓ ଆ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ନ ପାଳି ;
32 େତେବ ଆେ ଯି ାରା େସମାନ ଅପରାଧର
ଓ ପ୍ର ହାର ାରା େସମାନ ଅଧମର୍ ର ଶାି େଦବା।
33ମାତ୍ର ତାହାଠାରୁ ଆେ ଆପଣା ଦୟା ଏକା େନବା ନାହିଁ;
କିଅବା ଆ ବି ତାର ତଟି େହବାକୁ େଦବା ନାହିଁ।
34ଆେ ଆପଣା ନିୟମ ଲ ନ କରିବା ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଓ ାଧରରୁ ନିଗର୍ ତ କଥା ଅନ୍ୟଥା କରିବା ନାହିଁ।
35ଆେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ତା େଘନି ଥେର ଶପଥ କରିଅଛୁ;
ଆେ ଦାଉଦ ୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ।
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36ତାହାର ବଂଶ ସଦାକାଳ ରହିବ
ଓ ତାହାର ସି ଂହାସନ ଆ ସ ୁଖେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ରହିବ।
37ତାହା ସଦାକାଳ ଚ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଆକାଶ ବି
ସାକ୍ଷୀ ତୁ ଲ୍ୟ ି ରୀକୃତ େହବ।”

[େସଲା]
ରାଜା ପରାଜୟେର େଶାକ

38ମାତ୍ର ତୁ େ ଦୂର କରି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛ,
ତୁ େ ଆପଣା ଅଭିଷି ପ୍ର ତି କ େହାଇଅଛ।
39ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର ନିୟମ ଘୃଣା କରିଅଛ;
ତୁ େ ତାହାର ମୁକୁଟ ଭୂ ମିେର ପକାଇ ଅଶୁଚି କରିଅଛ।
40ତୁ େ ତାହାର ସବୁ ବାଡ଼ ଭାି ପକାଇଅଛ;
ତୁ େ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛ।
41ପଥ େଦଇ ଯିବା େଲାକ ସମେ ତାହାକୁ ଲୁଟ କରି ;
େସ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀମାନ ର ନି ାପାତ୍ର େହାଇଅଛି।
42ତୁ େ ତାହାର ବିପକ୍ଷମାନ ଦକି୍ଷଣ ହ ଉ ତ କରିଅଛ;
ତୁ େ ତାହାର ସକଳ ଶତ ୁ ଆନ ି ତ କରିଅଛ।
43 ହଁ, ତୁ େ ତାହାର ଖ ଧାର େଫରାଉଅଛ
ଓ ଯୁ େର ତାହାକୁ ଛିଡ଼ା େହବାକୁ େଦଇ ନାହଁ।
44ତୁ େ ତାହାର ରାଜଦ † ନିବୃ କରିଅଛ
ଓ ତାହାର ସି ଂହାସନ ଭୂ ମିକୁ ପକାଇ େଦଇଅଛ।
45ତୁ େ ତାହାର େଯୗବନ ଦିନ ହ୍ର ାସ କରିଅଛ;
ତୁ େ ଲ ାେର ତାହାକୁ ଆ କରିଅଛ।

[େସଲା]
46 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େକେତ କାଳ, ତୁ େ କି ସଦାକାଳ ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଇବ?
େକେତ କାଳ ତୁ ର େକାପ ଅି ପରି ଳିବ?
47ଆେହ, େମାହର ସମୟ କିପରି ଅ , ଏହା ରଣ କର;
ତୁ େ କିପରି ଅସାରତା ନିମେ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ ସମ ୁ ସୃି

କରିଅଛ!
† 89:44 ରାଜଦ େତଜ
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48 େଯ ମୃତୁୁ ୍ୟ ନ େଦଖି ଜୀବିତ ରହିବ ଓ ପାତାଳର
ପରାକ୍ର ମରୁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ମୁ କରିବ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ କିଏ?
49 େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ବି ତା ାରା
ଦାଉଦ ନିକଟେରଯାହା ଶପଥକରିଥିଲ,ତୁ ର େସହି ପୂବର୍ ବିବିଧ

ଦୟା କାହିଁ?
50 େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ ଦାସମାନ ର ନି ା ରଣ କର
ଓ ମୁଁ ପରାକ୍ର ା େଗା ୀବଗର୍ ର ନି ା କିପ୍ର କାେରଆପଣା ବକ୍ଷ ଳେର

ବହୁ ଅଛି, ଏହା ରଣ କର।
51 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତ ୍ଵାରା ତୁ ଶତଗଣ ନି ା କରିଅଛି ,
ତ ୍ଵାରା େସମାେନ ତୁ ଅଭିଷି ପଦଚି କୁ ନି ା କରିଅଛି ।
52ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନ କାଳ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,
ଆେମନ୍ ,ଆେମନ୍ ।

ଚତୁ ଥର୍ ଖ (୯୦:୧-୧୦୬:୪୮)
90

ପରେମ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟ
ପରେମ ର େଲାକ େମାଶା ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା।
1 େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ େ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର
ଆ ମାନ ର ବାସ ାନ େହାଇ ଆସି ଅଛ।
2ପବର୍ ତଗଣର ଉ ି ର ଓ ତୁ ାରା ପୃଥିବୀ
ଓ ଜଗତର ସୃି ର ପୂବର୍ ଠାରୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନ କାଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ପରେମ ର ଅଟ।
3ତୁ େ ମ ର୍ ୍ୟକୁ ଧୂଳିେର ଲୀନ କରୁ ଅଛ।
ପୁଣି, କହୁ ଅଛ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ, େଫର।”
4କାରଣ ତୁ ଦୃି େର ସହସ୍ର ବଷର୍ ଗତ କାଲିର ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ରାତି୍ର ର ଏକ ପ୍ର ହରର ସମାନ।
5 େଯପରି ପ୍ଲ ାବନେର, େସପରି ତୁ େ େସମାନ ୁ ଭସାଇ େନଉଅଛ;

େସମାେନ ପ୍ନ ତୁ ଲ୍ୟ।
ପ୍ର ାତଃକାଳେର େସମାେନ ବଢ଼ ା ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ।
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6ପ୍ର ାତଃକାଳେର ତାହା ସେତଜ େହାଇ ବଢ଼ଇ;
ସ ୍ୟାକାଳେର ତାହା କଟାଯାଇ ଶୁଖଇ।
7କାରଣ ତୁ େକ୍ର ାଧେର ଆେ ମାେନ କ୍ଷୟ ପାଉ,
ପୁଣି, ତୁ େକାପେର ଆେ ମାେନ ବ୍ୟ େହଉ।
8ତୁ େ ଆ ମାନ ଅପରାଧ ଆପଣା ସ ୁଖେର,
ଆ ମାନ ଗୁ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀି େର ରଖିଅଛ।
9କାରଣ ଆ ମାନ ର ସକଳ ଦିନ ତୁ େକାପେର ବହିଯାଏ;
କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଷର୍ ସମା

କରୁ ଥାଉ।
10ଆ ମାନ ଆୟୁ ର ପରିମାଣ ସତୁ ରି ବଷର୍ ,
ଅବା ବଳ ସକାଶୁ ଅଶୀ ବଷର୍ ହୁ ଏ;
ତଥାପି ତହିଁର ବଳ* ଓ ପରିଶ୍ର ମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ;
କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆେ ମାେନ ଉଡ଼ିଯାଉ†।
11ତୁ େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ବଳତା ଓ ତୁ ପ୍ର ତି ଉପଯୁ
ଭୟ ପ୍ର ମାେଣ ତୁ ର େକାପ କିଏ ବୁେଝ?
12 େଯପରି ଆେ ମାେନ ଜ୍ଞାନବିଶି ଅ ଃକରଣ ପାଇ ପାରିବୁ,
ଏଥିପାଇଁଆ ମାନ ୁ ଆପଣାଆପଣା ଦିନରଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା

ଦିଅ।
13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଫର; େକେତ କାଳ?
ଆପଣା ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ ହୁ ଅ।
14ପ୍ର ଭାତେର ଆ ମାନ ୁ ତୁ ଦୟାେର ତୃ କର;
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ଯାବ ୀବନ ହୃ ଓ ଆନ ି ତ େହବା।
15 େଯେତ ଦିନ ଆ ମାନ ୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ
ଓ େଯେତ ବଷର୍ ଆେ ମାେନ ଅମ ଳ େଦଖିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର

ଆ ମାନ ୁ ଆନ ି ତ କର।
16ତୁ ଦାସଗଣ ପ୍ର ତି ତୁ ର କମର୍ ଓ େସମାନ
ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ତୁ ର ମହିମା ପ୍ର କାଶିତ େହଉ।
17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ

ଉପେର ଅଧି ାନ କରୁ ;

* 90:10 ବଳ ଗବର୍ † 90:10 ଉଡ଼ିଯାଉ ଅଥର୍ ାତ୍ ମରିଯାଉ
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ଆଉ, ତୁ େ ଆ ମାନ ହ କୃତ କମର୍ ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ାୟୀ
କର;

ହଁ, ଆ ମାନ ର ହ କୃତ କମର୍ ତୁ େ ାୟୀ କର।

91
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆମର ରକ୍ଷାକ ର୍ ା

1 େଯଉଁ ଜନ ସେବର୍ ାପରି ଆବୃତ ାନେର ବାସ କେର,
େସ ସବର୍ ଶି ମାନ ଛାୟା ତେଳ ବସତି କରିବ।
2 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟେର କହିବି, “େସ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ ଓ

େମାହର ଦୁଗର୍ ;
େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ତାହା ଠାେର ନିଭର୍ ର ରେଖ।”
3କାରଣ େସ ତୁ କୁ ବ୍ୟାଧର ଫା ରୁ
ଓ ସବର୍ ନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
4 େସ ଆପଣା ପକ୍ଷେର ତୁ କୁ ଆେବାରିେବ
ଓ ତାହା େଡଣା ତେଳ ତୁ େ ଆଶ୍ର ୟ େନବ;
ତାହା ସତ୍ୟତା ଢାଲ ଓ ଫଳକ ରୂ ପ ଅେଟ।
5ତୁ େ ରାତି୍ର ର ତ୍ର ାସ, କିଅବା ଦିବସର ଉଡ଼ ା ତୀର,
6ଅ କାରଗାମୀ ମହାମାରୀ, କିଅବା ମଧ୍ୟା େର
ବିନାଶକ ସଂହାର ବିଷୟେର ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
7ତୁ ପା ର୍ େର ସହସ୍ର
ଓ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଅୟୁ ତ େଲାକ ପଡ଼ିେବ;
ମାତ୍ର ତାହା ତୁ କତିକି ଆସି ବ ନାହିଁ।
8ତୁ େ େକବଳ ଚକୁ୍ଷେର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ
ଓ ଦୁ ମାନ ର ପ୍ର ତିଫଳ େଦଖିବ।
9କାରଣ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ।
ସେବର୍ ାପରି ୁ ତୁ େ ଆପଣା ବାସ ାନ କରିଅଛ।
10ତୁ କୁ େକୗଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େକୗଣସି ମାରୀ ତୁ ତ ୁ ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।
11କାରଣ େସ ତୁ ର ସବୁ ଗତିେର ତୁ କୁ ରକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦେବ।
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12ତୁ ଚରଣ େଯପରି ପଥରେର ନ ବାଜିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ହ େର ତୁ କୁ ବହିେବ।
13ତୁ େ ସି ଂହ ଓ କାଳସପର୍ ଉପେର ଚାଲିବ;
ତୁ େ ଯୁବା ସି ଂହ ଓ ସପର୍ କୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିବ।
14େସଆ ଉପେରଆପଣା େ ହରଖିଅଛି,ଏେହତୁ ଆେ ତାହାକୁ

ଉ ାର କରିବା;
େସ ଆ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ଏେହତୁ ଆେ ତାହାକୁ ଉ େର ରଖିବା।
15 େସ ଆ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ଆେ ତାହାକୁ ଉ ର

େଦବା;
ଦୁଃଖ େବେଳ ଆେ ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ େହବା;
ଆେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସ ମ କରିବା।
16ଆେ ଦୀଘର୍ ାୟୁ େଦଇ ତାହାକୁ ତୃ କରିବା
ଓ ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣ ତାହାକୁ େଦଖାଇବା।

92
ଧନ୍ୟବାଦ ୁତି

ଗୀତ: ବିଶ୍ର ାମବାର ନିମି କ ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଉ ମ,
େହ ସେବର୍ ାପରି , ତୁ ନାମେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବାର,
2 ପୁଣି, ଦଶତାର-ଯ ଓ େନବଲେର,
ବୀଣାର ଗ ୀର ନିେର,
3ପ୍ର ାତଃକାଳେର ତୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା
ଓ ପ୍ର ତି ରାତି୍ର ତୁ ବି ତା ପ୍ର ଚାର କରିବାର ଉ ମ।
4 େଯେହତୁ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ନିଜ କମର୍ େର େମାେତ ଆନ ି ତ

କରିଅଛ;
ମୁଁ ତୁ ର ହ କୃତ କମର୍ େର ଜୟ ନି କରିବି।
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର କମର୍ ସବୁ କିପରି ମହତ!
ତୁ ର ସଂକ ସବୁ ଅତି ଗଭୀର।
6ଜ୍ଞାନହୀନ େଲାକ ଜାେଣ ନାହିଁ;



ଗୀତସଂହିତା 92:7 cxlviii ଗୀତସଂହିତା 93:1

କିଅବା ନିେବର୍ ାଧ େଲାକ ଏହା ବୁେଝ ନାହିଁ;
7 େଯେତେବେଳ ଦୁ ଗଣ ତୃ ଣ ପରି ଅ ୁ ରିତ
ଓ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାେନ ପ୍ର ଫୁ ହୁ ଅି ,
େସେତେବେଳେସମାନ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ବିନାଶ ନିମେ େସପରିହୁ ଏ।
8ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଅନ କାଳ ଊ ର୍ ବାସୀ।
9କାରଣ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଦଖ, ତୁ ଶତଗଣ,
େଦଖ, ତୁ ର ଶତଗଣ ବିନ େହେବ;
ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମେ ି ଭି େହେବ।
10 ମାତ୍ର ତୁ େ ଅରଣା ଷ ର ଶୃ ପରି େମାହର ଶୃ ଉ ତ

କରିଅଛ;
ମୁଁ ନୂତନ େତୖଳେର ଅଭିଷି େହାଇଅଛି।
11 େମାʼ ଶତଗଣ ଉପେର େମାହର ବା ା ସଫଳ
େହବାର େମାହର ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି,
େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠିବା କୁକମର୍ କାରୀମାନ ଉପେର
େମାହର ବା ା ସଫଳ େହବାର େମାହର କ ର୍ ଶୁଣିଅଛି।
12ଧାମ କ େଲାକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବ ୁ େହବ;
େସ ଲିବାେନାନେର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ବୃ ି ପାଇବ।
13 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର େରାପିତ ହୁ ଅି ,
େସମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ା ଣେର ବ ୁ

େହେବ।
14 େସମାେନ ବୃ ବୟସେର େହଁ ଫଳ ଉ କରିେବ;
େସମାେନ ରସ ଓ େତଜେର ପୂ ର୍ େହେବ;
15ତ ୍ଵାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ଯଥାଥ କ, ଏହା ପ୍ର କାଶିତ େହବ;
େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ ତାହା ଠାେର େକୗଣସି ଅଧମର୍ ନାହିଁ।

93
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ରାଜା

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟ କରି ; େସ ମହିମାେର ବ ାନି୍ଵ ତ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ ାନି୍ଵ ତ େହାଇ ବଳେର ଆପଣା କଟି ବା ି ଅଛି ;
ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ାପିତ େଯ, ତାହା ବିଚଳିତ େହାଇ ନ ପାେର।
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2ତୁ ସି ଂହାସନ ପୂବର୍ ଠାରୁ ାପିତ;
ତୁ େ ଅନାଦିକାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ନଦୀସକଳ ବଢ଼ି ଉଠିଅଛି ,
ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ନି ଉଠାଇଅଛି ;
ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ତର ଉଠାି ।
4ଜଳରାଶିର ନି
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ର ବଳ ତର ଅେପକ୍ଷା
ଊ ର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଳବାନ।
5ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଅତି ନିି ତ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ପବିତ୍ର ତା ସବର୍ ଦା ତୁ ଗୃହର େଶାଭା।

94
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ବିଚାରକ ର୍ ା

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ପ୍ର ତିଫଳଦାତା ପରେମ ର,
େହ ପ୍ର ତିଫଳଦାତା ପରେମ ର, ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େଦଖାଅ।*
2 େହ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକ ର୍ ା, ଉଠ;
ଅହ ାରୀମାନ ୁ େସମାନ କମର୍ ାନୁସାେର ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦୁ ମାେନ େକେତ କାଳ,
ଦୁ ମାେନ େକେତ କାଳ ଜୟ ନି କରିେବ?
4 େସମାେନ େକେତ କାଳ ଅହ ାରେର କଥା ଉ ାରଣ କରି

କହିେବ?
ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମେ ଦପର୍ କରି ।
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େସମାେନ ତୁ େଲାକମାନ ୁ ଚୂ ର୍ କରି
ଓ ତୁ ଅଧିକାରକୁ େ ଶ ଦିଅି ।
6 େସମାେନ ବିଧବା, ବିେଦଶୀକୁ ବଧ କରି
ଓ ପିତୃ ହୀନମାନ ୁ ହତ୍ୟା କରି ।
7 ପୁଣି, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦଖିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଯାକୁବର ପରେମ ର ବିେବଚନା କରିେବ ନାହିଁ, ଏହା

େସମାେନ କହି ।”
* 94:1 େକ୍ର ାଧ େଦଖାଅ। ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର କାଶମାନ ହୁ ଅ
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8 େହ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ପଶୁବତ୍ େଲାେକ, ତୁ େ ମାେନ ବିେବଚନା
କର;

େହ ମୂଢ଼ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ େକେବ ଜ୍ଞାନବାନ େହବ?
9 େଯ କ ର୍ େରାପଣ କେଲ, େସ କି ଶୁଣିେବ ନାହିଁ?
େଯ ଚକୁ୍ଷ ଗଢ଼ିେଲ, େସ କି େଦଖିେବ ନାହିଁ?
10 େଯ େଗା ୀବଗର୍ କୁ ଶାସନ କରି ,
େଯ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି , େସ କି ଶାି େଦେବ ନାହିଁ?
11ମନୁଷ୍ୟର କ ନାସବୁ ଅସାର େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜାଣି ।
12 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦୁ ନିମେ ଗ ର୍ େଖାଳା େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ବିପଦ କାଳରୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା ନିମେ ,
13ତୁ େ ଯାହାକୁ ଶାସନ କର ଓ ଆପଣା ବ୍ୟବ ାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, େସ

େଲାକ ଧନ୍ୟ।
14କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଦୂର କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଅଧିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
15 େଯେହତୁ ଶାସନ ଧମର୍ ପକ୍ଷେର ବାହୁ ଡ଼ିବ;
ପୁଣି, ସରଳା ଃକରଣ େଲାକ ସମେ ତହିଁରଅନୁଗାମୀ େହେବ।
16 କିଏ େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ କୁକମର୍ କାରୀମାନ ବିରୁ େର

ଉଠିବ?
କିଏ େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ବିରୁ େର ଠିଆ

େହବ?
17ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସହାୟ େହାଇ ନ ଥିେଲ େମାହର
ପ୍ର ାଣ ଶୀଘ୍ର ନୀରବ ାନେର ବାସ କରିଥାʼ ା†।
18 “େମାହର ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି” େବାଲି କହିଲା େବେଳ,
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର ଦୟା େମାେତ ଧରି ରଖିଲା।
19 େମାʼ ଆ ରିକ ଭାବନାର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସମୟେର ତୁ ର
ସା ନାସବୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଆ ାଦିତ କେର।
20 ବିଧାନ ାରା ଉପଦ୍ର ବ-ରଚନାକାରୀ ଦୁ ତାରୂ ପ
ସି ଂହାସନର କି ତୁ ସେ ସ ତା େହବ?
21 େସମାେନ ଧାମ କର ପ୍ର ାଣ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଦଳବ ହୁ ଅି

† 94:17 ନୀରବ ାନେର ବାସ କରିଥାʼ ା ମରି କବରେର ରହିଥାି
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ଓ ନିେ ର୍ ାଷ ର କୁ େଦାଷୀ କରି ।
22ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଉ ଦୁଗର୍
ଓ େମାʼ ପରେମ ର େମାହର ଆଶ୍ର ୟ େଶୖଳ େହାଇଅଛି ।
23 ପୁଣି, େସ ଦୁ ତା େଲାକମାନ ଅଧମର୍ େସମାନ ଉପେର

ବ ର୍ ାଇଅଛି ,
ଆଉ େସମାନ ନିଜ ଦୁ ତାେର େସମାନ ୁ ଉି କରିେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର େସମାନ ୁ ଉି କରିେବ।

95
ୁତିଗାନ

1ଆେହ, ଆସ, ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରୁ ;
ଆ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର େଶୖଳ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆନ ନି କରୁ ।
2ଆେ ମାେନ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସୁ,
ଆେ ମାେନ ଗୀତ ାରା ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ଆନ ନି କରୁ ।
3କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନ ପରେମ ର
ଓ ସକଳ େଦବତା ଉପେର ମହାନ ରାଜା ଅଟି ।
4 ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ାନସବୁ ତାହା ହ ଗତ;
ପବର୍ ତଗଣର ଶିଖ ମଧ୍ୟ ତାହା ର।
5ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହା ର, େସ ତାହା ସୃି କେଲ;
ପୁଣି, ଶୁ ଭୂ ମି ତାହା ହ ନିମ ତ।
6ଆେହ, ଆସ, ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ର ଣାମ କରୁ ;
ଆ ମାନ ସୃି କ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଆ ୁ ପାତୁ ;
7କାରଣ େସ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର,
ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ତାହା ଚରା ାନର େଲାକ ଓ ତାହା ହ ଗତ

େମଷ।
ଆହା, ଯଦି ଆଜି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ରବ ଶୁଣ ।
8 େଯପରି ମିରୀବାଃ* ନିକଟେର ଉେ ଜିତ େହବା ସମୟେର,
େଯପରି ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର ମଃସା† ନିକଟେର ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର,

େସପରି ତୁ େ ମାେନ ଅ ଃକରଣ କଠିନ କର ନାହିଁ;

* 95:8 ମିରୀବାଃ ଯାହାର ଅଥର୍ କଳହ † 95:8 ମଃସା ଯାହାର ଅଥର୍ ପରୀକ୍ଷା
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9 େସସମୟେର ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣଆ ୁ ପରୀକ୍ଷା କେଲ,
ଆ ର ପ୍ର ମାଣ େନେଲ ଓ ଆ ର କମର୍ େଦଖିେଲ।
10ଆେ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ଯାଏ େସହି ବଂଶ ପ୍ର ତି ବିର ଥିଲୁ,
ପୁଣି କହିଲୁ, “ଏହି େଲାକମାେନ ଅ ଃକରଣେର ଭ୍ର ା
ଓ େସମାେନ ଆ ର ପଥ ଜାଣି ନାହାି ;”
11ଏେହତୁ େସମାେନ ଆ ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ
କରିେବ ନାହିଁ େବାଲି ଆେ ଆପଣା େକାପେର ଶପଥ କଲୁ।

96
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜାଧିରାଜ

1ଆେହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର;
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର।
2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରି ତାହା ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ

କର;
ତାହା ପରିତ୍ର ାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ର କାଶ କର।
3ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା େଗୗରବ,
ସମ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ପ୍ର କାଶ କର।
4କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସନୀୟ;
େସ ସମ େଦବତା ଅେପକ୍ଷା ଭୟେଯାଗ୍ୟ।
5କାରଣ େଗା ୀବଗର୍ ର ସକଳ େଦବତା ପ୍ର ତିମା ମାତ୍ର ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳର ସୃି କ ର୍ ା।
6ସ ମ ଓ ମହିମା ତାହା ର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ;
ଶି ଓ େଶାଭା ତାହା ଧମର୍ ଧାମେର ବିଦ୍ୟମାନ।
7 େହ ନାନା େଦଶୀୟ େଗା ୀବଗର୍ , ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

କୀ ର୍ ନ କର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମର କୀ ର୍ ନ କର।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ଯେଥାଚିତ େଗୗରବ କୀ ର୍ ନ କର;
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ଓ ତାହା ପ୍ର ା ଣକୁ ଆସ।
9ଆେହ, ପବିତ୍ର ତାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭଜନା କର;
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ତାହା ଛାମୁେର କ ମାନ ହୁ ଅ।
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10 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟ କରି , ଏହା େଗା ୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର କୁହ;
ଜଗତ ହିଁ ସୁି ର, ତାହା ବିଚଳିତ େହାଇ ନ ପାେର;
େସ େଗା ୀବଗର୍ କୁ ନ୍ୟାୟେର ବିଚାର କରିେବ।”
11ଆକାଶମ ଳ ଆନ ି ତ େହଉ ଓ ପୃଥିବୀ ଉ ାସ କର;
ସମୁଦ୍ର ଓ ତହିଁର ପୂ ର୍ ତା ଗ ର୍ ନ କରୁ ;
12 େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସକଳ ଜୟ ନି କର ୁ;
େତେବ ବନ ବୃକ୍ଷସକଳ ଆନ େର ଗାନ କରିେବ;
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଗାନ କରିେବ; କାରଣ େସ ଆସୁଅଛି ;
େସ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି ;
େସ ଧମର୍ େର ଜଗତର
ଓ ଆପଣା ସତ୍ୟତାେର େଗା ୀବଗର୍ ର ବିଚାର କରିେବ।

97
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ସେବର୍ ାପରି ଶାସନକ ର୍ ା

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟ କରି ; ପୃଥିବୀ ଉ ାସ କରୁ ;
ୀପସମୂହ ଆନ ି ତ େହଉ ୁ।

2 େମଘମାଳ ଓ ଅ କାର ତାହା ଚତୁ ଗେର ଥାଏ;
ଧମର୍ ଓ ବିଚାର ତାହା ସି ଂହାସନର ଭି ି ମୂଳ।
3ତାହା ସ ୁଖେର ଅି ଗମନ କେର
ଓ ତାହା ଚତୁ ଗ ଶତଗଣକୁ ଦ କେର।
4ତାହା ବିଜୁଳି ଜଗତକୁ ଦୀି ମାନ କଲା;
ପୃଥିବୀ େଦଖି କି ଲା।
5ପବର୍ ତଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ମହମ ପରି ତରଳି ଗେଲ,
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ତରଳି ଗେଲ।
6ଆକାଶମ ଳ ତାହା ଧମର୍ ପ୍ର ଚାର କରଇ
ଓ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ତାହା ମହିମା େଦଖିଅଛି ।
7 େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣର େସବକ ସମେ
ଓ େଦବତାଗଣର ଦପର୍ କାରୀ ସମେ ଲି ତ େହଉ ;ୁ
େହ ସମ େଦବତାଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କର।
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8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଶାସନ ବିଷୟ ସି େୟାନ ଶୁଣି ଆନ ି ତ
େହଲା

ଓ ଯିହୁ ଦାର କନ୍ୟାଗଣ ଉ ସି ତ େହେଲ।
9କାରଣ େହସଦାପ୍ର େଭା,ତୁ େ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେରସେବର୍ ାପରି ;
ତୁ େ ସକଳ େଦବ ଉପେର ଅତିଶୟ ଉ ତ।
10େହସଦାପ୍ର ଭୁ େପ୍ର ମକାରୀଗଣ,ତୁ େ ମାେନମ ତା ଘୃଣା କର;
େସ ଆପଣା ସଦ୍ ଭ ମାନ ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରି ।
େସ େସମାନ ୁ ଦୁ ମାନ ହ ରୁ ଉ ାର କରି ;
11ଧାମ କମାନ ପାଇଁ ଦୀି
ଓ ସରଳମନାମାନ ପାଇଁ ଆନ ବୁଣା ଯାଇଅଛି।
12 େହ ଧାମ କଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କର;
ପୁଣି, ତାହା ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

98
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ଜଗତର ଶାସନକ ର୍ ା

ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର;
କାରଣ େସ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି ;
ତାହା ଦକି୍ଷଣ ହ ଓ ତାହା ପବିତ୍ର ବାହୁ ତାହା ପକ୍ଷେର

ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନ କରିଅଛି।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରିତ୍ର ାଣ ଜଣାଇ ଅଛି ;
େସ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ଆପଣା ଧମର୍ ପ୍ର କାଶ

କରିଅଛି ।
3 େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଆପଣା ଦୟା ଓ ବି ତା ରଣ

କରିଅଛି ;
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସମେ ଆ ମାନ ପରେମ ର ପରିତ୍ର ାଣ

େଦଖିଅଛି ।
4ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆନ ନି କର;
ଉ ନି କର, ଆନ ଗାନ କର ଓ ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।
5ବୀଣା ଯ େର, ବୀଣା ଓ ଏକତାନ ରେର
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।
6ତୂ ରୀ ଓ େଭରୀ ନାଦେର
ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଆନ ନି କର।
7ସମୁଦ୍ର ଓ ତହିଁର ପୂ ର୍ ତା,
ଜଗତ ଓ ତି ବାସୀ ସମେ ଗ ର୍ ନ କର ;ୁ
8ନଦ-ନଦୀଗଣ କରତାଳି େଦଉ ;ୁ
ପବର୍ ତଗଣ ଏକ ସେ ଆନ ଗାନ କର ;ୁ
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଗାନ କର ,ୁ
କାରଣ େସ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି ;
େସ ଧମର୍ େର ଜଗତର
ଓ ନ୍ୟାୟେର େଗା ୀବଗର୍ ର ବିଚାର କରିେବ।

99
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ରାଜାଧିରାଜ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟ କରି ; େଗା ୀବଗର୍ କି ତ େହଉ ;ୁ
େସ କିରୂ ବଗଣ ଉପେର ଉପବି ; ପୃଥିବୀ ବିଚଳିତ େହଉ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନେର ମହାନ
ଓ େସ ସବର୍ େଦଶୀୟମାନ ଉପେର ଉ ତ।
3 େସମାେନ ତୁ ମହତ ଓ ଭୟ ର ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର ;ୁ
େସ ପବିତ୍ର ଅଟି ।
4ରାଜା ଶି ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଭଲ ପାଏ;
ତୁ େ ନ୍ୟାୟ ି ର କରୁ ଥାଅ,
ତୁ େ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ସାଧନ କରୁ ଥାଅ।
5ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର
ଓ ତାହା ପାଦପୀଠେର ପ୍ର ଣାମ କର;
େସ ପବିତ୍ର ଅଟି ।
6ତାହା ଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟେର େମାଶା, ହାେରାଣ
ଓ ତାହା ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାରୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଶାମୁେୟଲ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ ଓ େସ େସମାନ ୁ

ଉ ର େଦେଲ।
7 େସ େମଘ େର େସମାନ ନିକଟେର କଥା କହିେଲ;
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େସମାେନ ତାହା ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ େସମାନ ୁ ଦ ବିଧିସବୁ ପାଳନ
କେଲ।

8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପରେମ ର, ତୁ େ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦଲ।

ତୁ େ େସମାନ କମର୍ ର ପରିେଶାଧ େନେଲ େହଁ
େସମାନ ର କ୍ଷମାକାରୀ ପରେମ ର େହାଇଥିଲ।
9ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର
ଓ ତାହା ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର ପ୍ର ଣାମ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ପବିତ୍ର ଅଟି ।

100
ୁତିଗାନ

ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍ କ ଗୀତ।
1 େହ ସକଳ େଦଶ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର

ଆନ ନି କର।
2ଆନ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କର;
ଗାନ କରି ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସ।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ପରେମ ର ଅଟି , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ;
େସ ଆ ମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ଓ ଆେ ମାେନ ତାହା ର ଅଟୁ ;
ଆେ ମାେନ ତାହା ର େଲାକ ଓ ତାହା ଚରା ାନର େମଷ।
4ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହା ାରେର
ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହା ପ୍ର ା ଣେର ପ୍ର େବଶ କର;
ତାହା ର ବ କର ଓ ତାହା ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର।
5କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳମୟ; ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
ଆଉ, ତାହା ର ବି ତା ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ଥାଏ।

101
ରାଜା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 ମୁଁ ଦୟା ଓ ଶାସନ ବିଷୟ ଗାନ କରିବି।
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େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
2 ମୁଁ ବିେବଚନାପୂବର୍ କ ସି ପଥେର ଗମନ କରିବି;
ଆହା, ତୁ େ େକେବ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ବ?
ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ସି ଅ ଃକରଣେର ଆଚରଣ କରିବି।
3 ମୁଁ େକୗଣସି ମ ବିଷୟ ଆପଣା ଦୃି େଗାଚରେର ରଖିବି ନାହିଁ;
ମୁଁ ବିପଥଗାମୀମାନ କମର୍ ଘୃଣା କେର;
ତାହା େମାʼ ଠାେର ଲି େହବ ନାହିଁ।
4 କୁଟିଳ ଅ ଃକରଣ େମାʼ ନିକଟରୁ ଦୂର େହବ;
ମୁଁ ମ ବିଷୟର ପରିଚୟ େନବି ନାହିଁ।
5 େଯଉଁ ଜନ େଗାପନେର ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଅପବାଦ କେର, ମୁଁ

ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବି;
ଯାହାର ଅହ ାର-ଦୃି ଓ ଗବର୍ ୀ ଅ ଃକରଣ, ମୁଁ ତାହାକୁ ସହିବି

ନାହିଁ।
6 େଦଶର ବି େଲାେକ େଯପରି େମାʼ ସେ ବାସ କରିେବ,

ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଉପେର େମାହର ଦୃି ରହିବ।
େଯଉଁ ଜନ ସି ପଥେର ଚାେଲ, େସ େମାହର େସବା କରିବ।
7 େଯ ପ୍ର ତାରଣା କେର, େସ େମାʼ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ

ନାହିଁ।
େଯ ମିଥ୍ୟା କେହ, େସ େମାʼ ଦୃି େଗାଚରେର ାୟୀ େହବ ନାହିଁ।
8 ମୁଁ ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଗରରୁ ଉି କରିବା
ନିମେ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର େଦଶର ସକଳ ଦୁ େଲାକ ୁ ସଂହାର

କରିବି।

102
ଜେଣ ଦୁଃଖେର ବ୍ୟଥିତ ବ୍ୟି ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଅବସ କାେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଆପଣା େଖଦର କଥା ଭାି
ଜଣାଇବା େବେଳ ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପ୍ର ାଥର୍ ନା।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣ
ଓ େମାʼ କାକୂି ତୁ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଉ।
2 େମାʼ ସ ଟ ଦିନେର େମାʼ ଠାରୁ ତୁ ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
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େମାʼ ପ୍ର ତି ଆପଣା କ ର୍ େଡର;
ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ଦିନେର େମାେତ ଶୀଘ୍ର ଉ ର ଦିଅ।
3କାରଣ େମାʼ ବି ବାର ଦିନସବୁ ଧୂଆଁ ପରି କ୍ଷୟ ପାଏ
ଓ େମାହର ଅି ସବୁ ନିଆଁଖୁ ା ପରି େପାଡ଼ିଯାଏ।
4 େମାହର ହୃ ଦୟ ତୃ ଣ ପରି ଉ ାପିତ ଓ ଶୁ େହାଇଅଛି,
ମୁଁ ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାେସାରି ଯାଏ।
5 େମାହର ହାହାକାର ଶ ସକାଶୁ
େମାʼ ଅି ସବୁ େମାʼ ମାଂସେର ଲାଗି ରେହ।
6 ମୁଁ ପ୍ର ା ର ପାଣିେଭଳା ପକ୍ଷୀର* ତୁ ଲ୍ୟ;
ମୁଁ ନରଶୂନ୍ୟ ାନର େପଚା ପରି େହାଇଅଛି।
7 ମୁଁ ଉଜାଗର ରେହ
ଓ ଛାତ ଉପରି ଏକାକୀ ଥିବା ଘରଚଟିଆ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି;
8 େମାʼ ଶତମାେନ ସାରାଦିନ େମାେତ ନି ା କରି ;
େମାʼ ବିରୁ େର େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ େଲାକମାେନ େମାʼ ନାମ େନଇ

ଅଭିଶାପ ଦିଅି ।
9କାରଣ ମୁଁ ଅ ପରି ଭ େଭାଜନ କରିଅଛି
ଓ େମାହର େପୟଦ୍ର ବ୍ୟ େନତ୍ର ଜଳ ସେ ମିଶାଇଅଛି।
10ତୁ ର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ସକାଶୁ ଏହା େହାଇଅଛି;
େଯେହତୁ ତୁ େ େମାେତ ଉଠାଇ ପକାଇ େଦଇଅଛ।
11 େମାହର ଦିନସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ମୁଁ ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଶୁ େହଉଅଛି।
12ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଅନ କାଳ
ଓ ତୁ ର ରଣ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ଥିବ।
13ତୁ େ ଉଠି ସି େୟାନକୁ ଦୟା କରିବ;
କାରଣ ତାହା ପ୍ର ତି କୃପା କରିବାର ସମୟ ଏହି, ହଁ,
ନିରୂ ପିତ ସମୟ ଉପି ତ।
14 େଯେହତୁ ତୁ ଦାସମାେନ ତହିଁର ପଥରେର ଶ୍ର ା
ଓ ତହିଁର ଧୂଳିେର ଦୟାଭାବ ବହି ।
15ତହିଁେର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମକୁ

* 102:6 ପାଣିେଭଳା ପକ୍ଷୀର ଶାଗୁଣା କିଅବା େପଚା
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ଓ ପୃଥିବୀ ରାଜାଗଣ ତୁ ମହିମାକୁ ଭୟ କରିେବ।
16କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନକୁ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି
ଓ େସ ଆପଣା େଗୗରବେର ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛି ;
17 େସ ଦୀନହୀନମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ମେନାେଯାଗ କରିଅଛି
ଓ େସ େସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ତୁ କରି ନାହାି ।
18ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ନିମେ ଲିଖିତ େହବ;
ଆଉ, େଯଉଁ େଗା ୀ ସୃ େହେବ, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା

କରିେବ।
19କାରଣ ବ ୀର ହାହାକାର ଶୁଣିବାକୁ,
ହତ େହବା ନିମେ ନିରୂ ପିତ େଲାକମାନ ୁ ମୁ କରିବାକୁ;
20ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ଉ ଧମର୍ ଧାମରୁ ଦୃି ପାତ କରିଅଛି ;
େସ ଗର୍ ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବେଲାକନ କେଲ;
21ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବା କରିବା ନିମେ
େଗା ୀବଗର୍ ଓ ରାଜ୍ୟସକଳ ଏକତି୍ର ତ େହବା େବେଳ,
22 େଲାକମାେନ ସି େୟାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ଚାର କରିେବ;
23ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବନର ପଥ† ମଧ୍ୟେର େମାର ବଳ ହ୍ର ାସ କେଲ,
େସ େମାହର ଆୟୁ ଊଣା କେଲ।
24 ମୁଁ କହିଲି, “େହ େମାହର ପରେମ ର, ଆୟୁ ର ମଧ୍ୟଭାଗେର

େମାେତ େନଇ ନ ଯାଅ;
ତୁ ର ବଷର୍ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ଥାଏ।”
25ତୁ େ ଆଦ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ାପନ କରିଅଛ;
ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ ତୁ ର ହ କୃତ କମର୍ ।
26 େସସବୁ ବିନ େହେବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ନିତ୍ୟ ଥିବ;
ହଁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ବ ପରି ଜୀ ର୍ େହାଇଯିବ;
ଆଉ, ତୁ େ ପରିେଧୟ ବ ପରି େସସବୁ ପରିବ ର୍ ନ କରିବ ଓ

େସସବୁ ପରିବ ତ େହେବ।
27ମାତ୍ର ତୁ େ େସହି ଅଟ

† 102:23 ପଥ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୁବକ ଥିବା ସମୟେର
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ଓ ତୁ ବି ବାର ବଷର୍ େଶଷ େହବ ନାହିଁ।
28ତୁ ଦାସଗଣର ସ ାନମାେନ ରହିେବ
ଓ େସମାନ ର ବଂଶ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ସୁି ର େହେବ।

103
ସଦାପ୍ର ଭୁ େପ୍ର ମ

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
େହ େମାହର ଅ ର ସମ , ତାହା ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ

କର।
2 େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର
ଓ ତାହା ର ମ ଳଦାନସବୁ ପାେସାର ନାହିଁ;
3 େସ ତୁ ର ଅଧମର୍ ସବୁ କ୍ଷମା କରି ;
େସ ତୁ ର େରାଗସବୁ ସୁ କରି ;
4 େସ ବିନାଶରୁ ତୁ ଜୀବନ ମୁ କରି ;
େସ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ଦୟାରୂ ପ ମୁକୁଟେର ତୁ କୁ ଭୂ ଷିତ*

କରି ;
5 େସ ଉ ମ ବ ୁେର ତୁ ର ମୁଖ ତୃ କରି ;
ତହଁୁ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁ ର ନୂତନ େଯୗବନ ହୁ ଏ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ କମର୍ ସାଧନ କରି
ଓ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର ସମ ପକ୍ଷେର ସୁବିଚାର ନି ି କରି ।
7 େସ େମାଶା ୁ ଆପଣା ପଥ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଆପଣା କି୍ର ୟାସବୁ ଜଣାଇେଲ।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ େ ହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ,
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟ ଦୟାଳୁ।
9 େସ ନିର ର ଧମକାଇେବ ନାହିଁ;
କିଅବା ସଦାକାଳ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ରଖିେବ ନାହିଁ।
10 େସ ଆ ମାନ ପାପ ପ୍ର ମାେଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କରି

ନାହାି ,
* 103:4 ଭୂ ଷିତ ଆଶୀବର୍ ାଦ
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କିଅବା ଆ ମାନ ଅଧମର୍ ାନୁସାେର ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦଇ
ନାହାି ।

11କାରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶମ ଳ େଯପରି ଉ ,
େସପରି ତାହା ଭୟକାରୀମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଦୟା ମହତ।
12 ପୂବର୍ ରୁ ପି ମ େଯେତ ଦୂର,
େସ ଆ ମାନ ଠାରୁ ଆ ମାନ ଅପରାଧ େସେତ ଦୂର

କରିଅଛି ।
13 ପିତା ଆପଣା ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ େ ହ ବହଇ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ପ୍ର ତି େସରୂ ପ େ ହ ବହି ।
14କାରଣ େସ ଆ ମାନ ର ଗଠନ ଜାଣି ;
ଆେ ମାେନ େଯ ଧୂଳିମାତ୍ର , ଏହା େସ ରଣ କରି ।
15ମ ର୍ ୍ୟର ଦିନ ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ;
େଯପରି େକ୍ଷତ୍ର ର ଫୁଲ, େସପରି େସ ପ୍ର ଫୁ ହୁ ଏ।
16ତହିଁ ଉପେର ବାୟୁ ବହିେଲ, ତାହା ନ ଥାଏ,
ପୁଣି, ତହିଁର ାନ ଆଉ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହିଁ।
17ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୟା ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ପ୍ର ତି ଥାଏ ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହା ର

ନିୟମ ରକ୍ଷା କରି ,
18 ପୁଣି, ପାଳନାେଥର୍ ତାହା ନିୟମସବୁ ରଣ କରି ,
େସମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ର ଧମର୍ ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ାଦିକ୍ର େମ ଥାଏ।
19ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗର୍ େର ଆପଣା ସି ଂହାସନ ାପନ କରିଅଛି ;
ପୁଣି, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସମ ଉପେର କ ର୍ୃ କେର।
20 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟସାଧକ
ଓ ତାହା ବାକ୍ୟର ରବ ଶ୍ର ବଣକାରୀ,
ବଳେର ପରାକ୍ର ା ଦୂତଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ

କର।
21 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚାରକ
ଓ ତାହା ଅଭିମତସାଧକ େସୖନ୍ୟ ସକଳ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର

ଧନ୍ୟବାଦ କର।
22 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ କୃତ କମର୍ ସକଳ,
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ରାଜ୍ୟର ସବର୍ ତ୍ର ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
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େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

104
ସ୍ର ା ଉେ ଶ୍ୟେର ୁତି

1 େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ତୁ େ ଅତି ମହାନ;
ତୁ େ ସ ମ ଓ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ବିଭୂ ଷିତ।
2ତୁ େ ବ ପରି ଦୀି ପରିଧାନ କରିଅଛ;
ତୁ େ ଚ ାତପ ପରି ଆକାଶମ ଳ ବି ାର କରିଅଛ।
3 ତୁ େ ଜଳରାଶି ଉପେର ଆପଣା େକାଠରିର କଡ଼ିକାଠ

ପକାଇଅଛ;
ତୁ େ େମଘମାଳକୁ ଆପଣା ରଥ କରିଥାଅ;
ତୁ େ ବାୟୁ ର ପକ୍ଷ ଉପେର ଗମନାଗମନ କରୁ ଅଛ।
4ତୁ େ ବାୟୁ କୁ ଆପଣାର ଦୂତ କର;*
ଅି ଶିଖାକୁ ଆପଣାର ପରିଚାରକ କର।†
5ତୁ େ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ଏପରି ାପନ କରିଅଛ େଯ,
ତାହା କଦାପି ବିଚଳିତ େହବ ନାହିଁ।
6ତୁ େ ତାହାକୁ ବ ପରି ବାରିଧିେର ଆ ାଦନ କଲ;
ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଜଳରାଶି ଠିଆ େହଲା।
7ତୁ ଧମକେର େସସବୁ ପଳାଇେଲ;
ତୁ ବଜ୍ର ନିେର େସସବୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗେଲ;
8 େସସବୁ ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଉଠି ଓ ସମ ଳେର ଓ ାଇ
େସମାନ ନିମେ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ାନକୁ ଚାଲିଗେଲ।
9 େସମାେନ େଯପରି ସୀମା ଲ ନ ନ କରିେବ
ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଆ ାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର େଫରି ନ ଆସି େବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଏକ ସୀମା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛ।
10 େସ ଉପତ୍ୟକାସମୂହେର ନିଝର୍ ର ବୁହାି ;
ତାହା ପବର୍ ତଗଣ ମଧ୍ୟେର ଧାଏଁ;
* 104:4 ତୁ େ ବାୟୁ କୁ ଆପଣାର ଦୂତ କର; ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ େ ଆପଣାର ଦୂତକୁ ବାୟୁ ପରି
କର; † 104:4 ଅି ଶିଖାକୁଆପଣାରପରିଚାରକକର।ଅଥର୍ ାତ୍ ଆପଣାରପରିଚାରକ ୁ
ଅି ଶିଖା ତୁ ଲ୍ୟ କର
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11ତାହା େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣକୁ ଜଳ େଯାଗାଏ,
ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭମାେନ ତହିଁେର ଆପଣା ଆପଣା ତୃ ଷା ନିବାରଣ

କରି ।
12ତହିଁ ନିକଟେର େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ବସା କରି ,
େସମାେନ ଡାଳ ମଧ୍ୟେର ଗାନ କରି ।
13 େସ ଆପଣା ସ୍ବ ଗର୍ ରୁ ‡ ପବର୍ ତଗଣକୁ ଜଳେର େସଚନ କରି ;
ପୃଥିବୀ ତାହା କମର୍ ର ଫଳେର ତୃ ହୁ ଏ।
14 େସ ପଶୁଗଣ ନିମେ ତୃ ଣ
ଓ ମନୁଷ୍ୟର େସବା ନିମେ ଶାକ ଅ ୁ ରିତ କରି ;
ଏହିରୂ େପ େସ ଭୂ ମିରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉ କରି ।
15 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟର ଚି -ଆନ କାରୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
ମୁଖ-ଚି ଣକାରୀ େତୖଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ହୃ ଦୟ
ସବଳକାରୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉ କରି ।
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ବୃକ୍ଷେଶ୍ର ଣୀ ପରିତୃ ;
ଲିବାେନାନେର ତାହା େରାପିତ ଏରସ ବୃକ୍ଷସକଳ ପରିତୃ ;
17ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପକ୍ଷୀଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିମର୍ ାଣ କରି ;
େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଚରଳର ଗୃହ।
18ଉ ପବର୍ ତେଶ୍ର ଣୀ ବନ୍ୟ ଛାଗମାନ ନିମେ ଅେଟ,
େଶୖଳସବୁ ଶାଫନ୍ ର ଆଶ୍ର ୟ।
19 େସ ଋତୁ ନିମେ ଚ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି ;
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଅ ଗମନ ଜାେଣ।
20ତୁ େ ଅ କାର କେଲ ରାତି୍ର ହୁ ଏ;
ତହିଁେର ସକଳ ବନ-ପଶୁ ବାହାରି ଭ୍ର ମଣ କରି ।
21 ଯୁବା ସି ଂହଗଣ ମୃଗୟା େଚ ାେର ଗ ର୍ ନ କରି
ଓ ପରେମ ର ଠାରୁ ଆହାର ଚାହାି ।
22 ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ େହେଲ େସମାେନ ଚାଲିଯାʼ ି
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁ ାେର ଶୟନ କରି ।
23ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟକୁ

‡ 104:13 ସ୍ବ ଗର୍ ରୁ େକାଠରିରୁ
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ଓ ସ ୍ୟାକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମକୁ ବାହାେର।
24 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର କାଯର୍ ୍ୟସକଳ କିପରି ବହୁ ବିଧ!
ତୁ େ ଜ୍ଞାନେର େସସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ;
ପୃଥିବୀ ତୁ ସ ି େର ପରିପୂ ର୍ ।
25 େସହି ସମୁଦ୍ର ବୃହତ ଓ ପ୍ର ଶ ,
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜଳଚର,
କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ବୃହତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ ୁ ଅଛି ।
26ତହିଁେର ଜାହାଜ ଗତାୟାତ କେର;
ତହିଁେର େଖଳିବା ପାଇଁ ତୁ ର ସୃ ଲିବିୟାଥନ ଥାଏ।
27ଏସମେ ଉପଯୁ ସମୟେର ଆପଣା ଆପଣା
ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ନିମେ ତୁ ର ଅନୁସରଣ କରି ।
28ଯାହା ତୁ େ େସମାନ ୁ ଦିଅ, ତାହା େସମାେନ ସାଉ ି ।
ତୁ େ ଆପଣା ହ େମଲାଇେଲ, େସମାେନ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର

ପରିତୃ ହୁ ଅି ।
29ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇେଲ, େସମାେନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଅି ;
ତୁ େ େସମାନ ନିଃ ାସ ହରଣ କେଲ,
େସମାେନ ମରି ଓ ପୁନବର୍ ାର ଧୂଳିେର ମିଶିଯାʼ ି ।
30ତୁ େ ଆପଣା ଆ ା§ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ସୃ ହୁ ଅି ;
ଆଉ, ତୁ େ ଭୂ ମିର ମୁଖ ନୂତନ କରୁ ଥାଅ।
31ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ ଅନ କାଳ ଥାଉ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟସକଳେର ଆନ କର ୁ।
32 େସ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଇେଲ, ତାହା କି ତ ହୁ ଏ,
େସ ପବର୍ ତଗଣକୁ ଛୁଇଁେଲ, େସମାେନ ଧୂମ ଉ ାର କରି ।
33 ମୁଁ ବି ଥିବା ଯାଏ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବି;
େମାହର ଅି ଥିବାଯାଏ, ମୁଁ େମାହର ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର

ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
34ତାହା ପ୍ର ତି େମାʼ ଧ୍ୟାନ ସୁମି େହଉ;
ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କରିବି।

§ 104:30 ଆ ା ାସ
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35ପାପୀଗଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉି େହଉ ୁ
ଓ ଦୁ ମାେନ ଆଉ ନ ଥାଉ ।ୁ
େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

105
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ତାହା ମେନାନୀତ ଜାତି

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର,
ତାହା ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର,
େଗା ୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ତାହା କି୍ର ୟାସକଳ ଜଣାଅ।
2ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର,
ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର;
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ସକଳ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ବିଷୟେର

କେଥାପକଥନ କର।
3ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପବିତ୍ର ନାମେର ଦପର୍ କର;
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାନ ଚି

ଆନ ି ତ େହଉ।
4ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଓ ତାହା ପରାକ୍ର ମର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର;
ସଦାସବର୍ ଦା ତାହା ମୁଖ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର।
5 େହ ତାହା ଦାସ ଅବ୍ର ହାମର ବଂଶ,
େହ ତାହା ର ମେନାନୀତ େଲାେକ, ଯାକୁବର ସ ାନଗଣ,
6ତୁ େ ମାେନ ତାହା କୃତ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ , ତାହା ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ
ଓ ତାହା ମୁଖନିଗର୍ ତ ଶାସନସକଳ ରଣ କର।
7 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟି ;
ତାହା ର ଶାସନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ପ୍ର ଚଳିତ।
8 େସ ଆପଣା ନିୟମ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େସ ସହସ୍ର ପୁରୁ ଷ-ପର ରା ପ୍ର ତି ଆେଦଶ କରିଥିେଲ,
9 େଯଉଁ ନିୟମ େସ ଅବ୍ର ହାମ ସେ କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣାର େଯଉଁ

ଶପଥ େସ ଇସ୍ ହାକ ନିକଟେର କରିଥିେଲ,
ତାହା େସ ସଦାକାଳ ରଣ କରିଅଛି ।
10 ପୁଣି, େସ ଯାକୁବ ପ୍ର ତି ତାହା ବିଧି ରୂ େପ
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ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳୀନ ନିୟମ ରୂ େପ ଦୃଢ଼ କରି କହିେଲ,
11 “ଆେ ତୁ ମାନ ର ନି ର୍ ୀତ ଅଧିକାର ରୂ େପ
ତୁ କୁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା।”
12 େସହି ସମୟେର େସମାେନ ସଂଖ୍ୟାେର ଅ େଲାକ
ଓ ଅତି ଅ , ପୁଣି େସହି େଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ ଥିେଲ।
13ଆଉ, େସମାେନ େଗା ୀରୁ େଗା ୀ ନିକଟେର,
ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ବଂଶ ନିକଟେର ଭ୍ର ମଣ କେଲ।
14 େସ େସମାନ ର ଉପଦ୍ର ବ କରିବାକୁ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁମତି

େଦେଲ ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ ସକାେଶ ରାଜାଗଣକୁ ଅନୁେଯାଗ କରି

କହିେଲ;
15 “ଆ ଅଭିଷି ମାନ ୁ ଶର୍ କର ନାହିଁ
ଓ ଆ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣର େକୗଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ।”
16ଏଥିଉ ାେର େସ େଦଶେର* ଦୁଭ କ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କେଲ;
େସ ଭକ୍ଷ୍ୟରୂ ପ ସମଗ୍ର ଯି ଭ କେଲ।
17 େସ େସମାନ ଆଗେର ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଠାଇେଲ;
େଯାେଷଫ ଦାସ େହବା ପାଇଁ ବିକ୍ର ୀତ େହଲା;
18 େସମାେନ େବଡ଼ିେର ତାହାର ଚରଣକୁ ଦୁଃଖ େଦେଲ;
େସ େଲୗହ ଶୃ ଳେର ରଖାଗଲା;
19 େଶଷେର ତାହାର ବଚନ ସଫଳ େହଲା;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା।
20ତହଁୁ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ମୁ କଲା;
ନରପତି ତାହାକୁ ମୁ କରି ଛାଡ଼ିେଦଲା।
21 େସ ଆପଣାର ଅଧିପତିମାନ ୁ ଇ ାନୁସାେର ବ ନ କରିବା ପାଇଁ
ଓ ଆପଣାର ମ ୀମାନ ୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ;
22ତାହାକୁ ଆପଣା ଗୃହର ପ୍ର ଭୁ
ଓ ଆପଣା ସକଳ ସ ି ର କ ର୍ ା କଲା।
23ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟ ମିସର େଦଶକୁ ଆସି ଲା
ଓ ଯାକୁବ ହାମ୍ େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କଲା।

* 105:16 େଦଶେର ମିସର େଦଶେର
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24ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଅତିଶୟ ବୃି କେଲ
ଓ େସମାନ ବିପକ୍ଷଗଣ ଅେପକ୍ଷା େସମାନ ୁ ବଳବାନ କେଲ।
25 େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ
ଓ ଆପଣା ଦାସମାନ ସହିତ ଧୂ ର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ

େସମାନ ମନପରିବ ର୍ ନ କେଲ।
26 େସ ଆପଣା େସବକ େମାଶା ୁ ଓ ଆପଣା
ମେନାନୀତ ହାେରାଣ ୁ ପଠାଇେଲ।
27 େସମାେନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ର ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ
ଓ ହାମ୍ େଦଶେର ନାନା ଅୁ ତ କମର୍ ପ୍ର କାଶ କେଲ।
28 େସ ଅ କାର ପଠାଇ େଦଶକୁ ଅ କାରମୟ କେଲ;
ଆଉ, େସମାେନ† ତାହା ବାକ୍ୟର ବିରୁ ାଚରଣ କେଲ।
29 େସ େସମାନ ଜଳସବୁ ର କେଲ
ଓ ମାଛସବୁ ମାରି ପକାଇେଲ।
30 େସମାନ େଦଶ ଓ େସମାନ ରାଜାଗଣର ଅ ଃପୁର
େବ େର ପରିପୂ ର୍ େହଲା।
31 େସ ଆଜ୍ଞା କରେ , ଦଂଶକର ଝି ଓ େସମାନ
ସକଳ ଅ ଳେର ଉକୁଣିଆ େପାକ ଉପି ତ େହେଲ।
32 େସ େସମାନ ୁ ବୃି ବଦେଳ ଶିଳା
ଓ େସମାନ େଦଶେର ଶିଖାଯୁ ଅି େଦେଲ।
33ମଧ୍ୟ େସେସମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷସବୁଆଘାତକେଲ
ଓ େସମାନ ସୀମାି ତ ବୃକ୍ଷସବୁ ଭାି ପକାଇେଲ।
34 େସ ଆଜ୍ଞା କରେ , ଅସଂଖ୍ୟ ପ ପାଳ
ଓ ପତ ଉପି ତ େହେଲ;
35 ପୁଣି, େସମାନ େଦଶର ସବୁ ତୃ ଣ ଖାଇ ପକାଇେଲ
ଓ େସମାନ ଭୂ ମିର ଫଳସବୁ ଗ୍ର ାସ କେଲ।
36ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ େଦଶେର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ,
େସମାନ ର ସମ ଶି ର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ଆଘାତ କେଲ।
37ଆଉ, େସ ରୂ ପା ଓ ସୁନା ସହିତ େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ
ଓ ତାହା ର େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଦୁବର୍ ଳ େଲାକ ନ ଥିଲା।
† 105:28 େସମାେନ ମିସରୀୟମାେନ
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38 େସମାେନ ପ୍ର ାନ କରେ , ମିସର ଆନ ି ତ େହଲା;
କାରଣ େସମାନ ବିଷୟକ ଭୟ େସମାନ ଉପେର ପଡ଼ିଥିଲା।
39 େସ ଚ ାତପ ନିମେ େମଘ ବି ାର କେଲ
ଓ ରାତି୍ର େର ଆଲୁଅ େଦବା ପାଇଁ ଅି େଦେଲ।
40 େସମାେନ ମାଗେ , େସ ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀମାନ ୁ ଆଣିେଲ
ଓ ଗର୍ ୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟେର େସମାନ ୁ ପରିତୃ କେଲ।
41 େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କରେ , ଜଳ ନିଗର୍ ତ େହଲା;
ତାହା ଶୁ ଭୂ ମିେର ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ବାହିତ େହଲା।
42କାରଣ େସ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ
ଓ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ରଣ କେଲ।
43 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଆନ ସହିତ
ଓଆପଣା ମେନାନୀତମାନ ୁ ଗାୟନ ସହିତ ବାହାର କରିଆଣିେଲ।
44 େଯପରି େସମାେନ ତାହା ବିଧିସବୁ ରକ୍ଷା କରିେବ
ଓ ତାହା ର ବ୍ୟବ ାସବୁ ପାଳନ କରିେବ,
45ଏଥିପାଇଁ େସ େଗା ୀୟବଗର୍ ର େଦଶସବୁ େସମାନ ୁ େଦେଲ
ଓ େସମାେନ ଜନବୃ ର ପରିଶ୍ର ମର ଫଳାଧିକାରୀ େହେଲ;
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

106
ମ ଳମୟ ପରେମ ର

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ; କାରଣ େସ ମ ଳମୟ।
ତାହା ର ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିକ୍ର ମର କାଯର୍ ୍ୟସବୁ କିଏ ବ ର୍ ନା କରିପାେର?
ଓ ତାହା ପ୍ର ଶଂସାସବୁ କିଏ ପ୍ର କାଶ କରିପାେର?
3 େଯଉଁମାେନ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ
ଓ େଯ ସବୁେବେଳ ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି
େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ବହିଥାଅ, ତଦନୁସାେର େମାେତ ରଣ କର;
ତୁ େ ଆପଣା ପରିତ୍ର ାଣ େଘନି େମାହର ତ ନିଅ;
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5ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ମେନାନୀତ େଲାକ ର ସମୃି େଦଖିବି,
ତୁ େଲାକମାନ ଆନ େର ଆନ କରିବି,
ତୁ ଅଧିକାର ସହିତ ଦପର୍ କରିବି।
6ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ପାପ କରିଅଛୁ,
ଆେ ମାେନ ଅପରାଧ କରିଅଛୁ, ଆେ ମାେନ ଅଧମର୍ କରିଅଛୁ।
7ଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ମିସରେରତୁ ରଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାସବୁ

ବୁଝିେଲ ନାହିଁ;
େସମାେନ ତୁ ଦୟାର ବାହୁ ଲ୍ୟ ରଣ କେଲ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ନିକଟେର, ସୂଫ ସାଗର ନିକଟେର େହଁ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ

କେଲ।
8 େତେବ େହଁ େସ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ର ମର ପରିଚୟ େଦବା ନିମେ
ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କେଲ।
9ଆହୁ ରି, େସ ସୂଫ ସାଗରକୁ ଧମକାେ , ତାହା ଶୁ େହଲା;
ତହିଁେର ପ୍ର ା ର େଦଇ େଘନିଗଲା ପରି େସ େସମାନ ୁ ଗଭୀର

ଜଳ େଦଇ େଘନିଗେଲ।
10 ଆଉ, େସ େସମାନ ଘୃଣାକାରୀ େଲାକର ହ ରୁ େସମାନ ୁ

ପରିତ୍ର ାଣ କେଲ
ଓ େସମାନ ଶତର ହ ରୁ େସ େସମାନ ୁ ମୁ କେଲ।
11 ପୁଣି, ଜଳରାଶି େସମାନ ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ଆ ାଦନ କଲା;
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅବଶି ରହିଲା ନାହିଁ।
12 େସେତେବେଳ ତାହା େଲାକମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟେର ବି ାସ

କେଲ;
େସମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କେଲ।
13 େସମାେନ ତାହା କମର୍ ସକଳ ଶୀଘ୍ର ପାେସାରିଗେଲ;
େସମାେନ ତାହା ମ ଣାର ଅେପକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ;
14ମାତ୍ର ପ୍ର ା ରେର ଅତିଶୟ େଲାଭାକ୍ର ା େହେଲ
ଓ ମରୁ ଭୂ ମିେର ପରେମ ର ୁ ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
15ତହିଁେର େସ େସମାନ ପ୍ର ାଥ ତ ବିଷୟ େଦେଲ;
ମାତ୍ର େସମାନ ପ୍ର ାଣେର କ୍ଷୀଣତା େପ୍ର ରଣ କେଲ।
16ଆହୁ ରି, େସମାେନ ଛାଉଣିେର େମାଶା ପ୍ର ତି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସଦ୍ ଭ ହାେରାଣ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାଭାବ ବହିେଲ।
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17 ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯାଇ ଦାଥନକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା
ଓ ଅବୀରାମର ଦଳକୁ ଆ ାଦନ କଲା।
18 ପୁଣି, େସମାନ ଦଳ ମଧ୍ୟେର ଅି ପ୍ର ଳିତ େହଲା;
ଅି ଶିଖା ଦୁ ମାନ ୁ ଦ କଲା।
19 େସମାେନ େହାେରବେର େଗାଟିଏ େଗାବ ନିମର୍ ାଣ କେଲ
ଓ ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ।
20ଏହିରୂ େପ, େସମାେନ ତୃ ଣଭକ୍ଷକ େଗାରୁ ର ପ୍ର ତିମା
ସହିତ ଆପଣାମାନ େଗୗରବ ରୂ ପ ୁ ପରିବ ର୍ ନ କେଲ।
21 େଯ ମିସରେର ବିବିଧ ମହତ କମର୍ , ହାମ୍ େଦଶେର ନାନା

ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
ଓ ସୂଫ ସାଗର ନିକଟେର ଭୟ ର କମର୍ ସାଧନ କରିଥିେଲ;
22 େସମାେନ ଆପଣାମାନ େସହି ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ପରେମ ର ୁ

ପାେସାରିେଲ।
23ଏେହତୁ େସ େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିେବ େବାଲି କହିେଲ,
ମାତ୍ର େସ େଯପରି େସମାନ ୁ ସଂହାର ନ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା େକାପ େଫରାଇବା ନିମେ ତାହା ମେନାନୀତ

େମାଶା ଭ ାନେର ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।
24ଆହୁ ରି, େସମାେନ ମେନାରମ େଦଶକୁ ତୁ କେଲ,
େସମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟେର ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ।
25ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁେର ବଚସା କେଲ,
ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।
26ଏେହତୁ େସ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ
ଓ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ
27ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରିବା
ପାଇଁ େସମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ହ ଉଠାଇେଲ।
28ଆହୁ ରି, େସମାେନ ବାଲ୍ -ପିେୟାର ପ୍ର ତି ଆସ େହେଲ
ଓ ମୃତମାନ ର ବଳି େଭାଜନ କେଲ।
29ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କି୍ର ୟା ାରା ତାହା ୁ ବିର

କେଲ;
ତହଁୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ପ୍ର କାଶିତ େହଲା।



ଗୀତସଂହିତା 106:30 clxxi ଗୀତସଂହିତା 106:41

30 େସେତେବେଳ ପୀନହସ୍ ଠିଆ େହାଇ ଦ ାଜ୍ଞା ସାଧନ କଲା;
ତହିଁେର ମହାମାରୀ ନିବୃ େହଲା।
31ଏଣୁ ତାହା ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହା ପକ୍ଷେର ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା।
32ଆହୁ ରି, େସମାେନ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନିକଟେର ତାହା ୁ କ କେଲ,
େତଣୁ େସମାନ ସକାଶୁ େମାଶା ର ବିପଦ ଘଟିଲା,
33 େଯେହତୁ େସମାେନ େମାଶା ଆ ା* ପ୍ର ତିକୂଳେର ବିେଦ୍ର ାହୀ

ହୁ ଅେ ,
େସ† ଆପଣା ଓ ାଧରେର ଅବିେବଚନାର କଥା କହିେଲ।
34 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ
େଗା ୀବଗର୍ କୁ ବିନାଶ କେଲ ନାହିଁ।
35ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ସେ ମିଶି୍ର ତ େହେଲ
ଓ େସମାନ କି୍ର ୟାସବୁ ଶିଖିେଲ।
36ଆଉ, େସମାନ େଦବତାଗଣର େସବା କେଲ;
ତାହା େସମାନ ପ୍ର ତି ଫା ରୂ ପ େହଲା।
37 ହଁ, େସମାେନ ଭୂ ତଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା

ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ବଳିଦାନ କେଲ।
38 ପୁଣି, େସମାେନ କିଣାନ େଦଶର େଦବତାଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର

ବଳିଦାନ କରି ନିେ ର୍ ାଷ ର ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣର ର ପାତ କେଲ;
ତହିଁେର େଦଶ ର େର ଅଶୁଚି େହଲା।
39 ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟ ାରା ଅପବିତ୍ର

େହେଲ
ଓ ବ୍ୟବହାରେର ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ।
40 ଏେହତୁ େଲାକମାନ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପ ପ୍ର ଳିତ

େହଲା,
ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଘୃଣା କେଲ।
41 ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ

କେଲ
ଓ େସମାନ ଘୃଣାକାରୀମାେନ େସମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କେଲ;
* 106:33 େମାଶା ଆ ା ପରେମ ର ଆ ା † 106:33 େସ େମାଶା
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42 େସମାନ ଶତଗଣ ମଧ୍ୟ େସମାନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କେଲ,
ପୁଣି, େସମାେନ େସମାନ ହ ତେଳ ବଶୀଭୂ ତ େହେଲ।
43ଅେନକ ଥର େସ େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ ଣାେର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ େର କ୍ଷୀଣ େହେଲ।
44 ତଥାପି େସ େସମାନ କାକୂି ଶୁଣି େସମାନ ଦୁ ର୍ ଶାେର

ମେନାେଯାଗ କେଲ।
45 ପୁଣି, େସମାନ ପକ୍ଷେର େସ ଆପଣା ନିୟମ ରଣ କେଲ
ଓ ନିଜର ଦୟାର ବାହୁ ଲ୍ୟ ଅନୁସାେର େସମାନ ପ୍ର ତି କୃପା କେଲ।
46ଆହୁ ରି, େଯଉଁମାେନ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ,
େସ େସମାନ ମନେର ଦୟା ଜନ୍ମ ାଇେଲ।
47 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପରେମ ର,
ତୁ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇଁ,
ତୁ ପ୍ର ଶଂସାେର ଦପର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କର
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କର।
48ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଅନାଦିକାଳରୁ
ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ।
ପୁଣି, ସମୁଦାୟ େଲାକ “ଆେମନ୍ ” କୁହ ୁ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

ପ ମ ଖ (୧୦୭:୧-୧୫୦:୬)
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ମ ଳମୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ୁତି
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ; କାରଣ େସ ମ ଳମୟ;
ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
2 େସ େଯଉଁମାନ ୁ ବିପକ୍ଷର ହ ରୁ ମୁ କରିଅଛି
ଓ ନାନା େଦଶରୁ , ପୂବର୍ ଓ ପି ମରୁ ,
3ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣରୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ମୁ େଲାକମାେନ ତାହା କହ ।ୁ
4 େସମାେନ ପ୍ର ା ରେର ନିଜର୍ ନ ପଥେର ଭ୍ର ମଣ କେଲ;
େସମାେନ େକୗଣସି ବସତି-ନଗର ପାଇେଲ ନାହିଁ।
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5 କୁ୍ଷଧିତ ଓ ତୃ ଷିତ େହାଇ
େସମାନ ର ପ୍ର ାଣ େସମାନ ଅ ରେର ମୂ ତ େହଲା।
6 େତେବ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ସ ଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ

ନିକଟେର କାକୂି କେଲ,
ତହିଁେର େସ େସମାନ ଦୁ ର୍ ଶାରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ।
7ଆହୁ ରି, େସମାେନ େଯପରି ବସତି-ନଗରକୁ ଯାଇ ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ ସଳଖ ପଥେର େଘନିଗେଲ।
8ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳଦାନ
ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ସକାଶୁ ତାହା ର

ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ।
9 େଯେହତୁ େସ ତୃ ଷିତ ପ୍ର ାଣକୁ ପରିତୃ କରି
ଓ କୁ୍ଷଧିତ ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୂ ର୍ କରି ।
10 େକହି େକହି ପରେମ ର ବାକ୍ୟର ବିରୁ ାଚରଣ
ଓ ସେବର୍ ାପରି ମ ଣା ତୁ କରିବା ସକାଶୁ,
11 େସମାେନ ଦୁଃଖ ଓ େଲୗହ ଶୃ ଳେର ବ େହାଇ ଅ କାରେର

ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାେର ବସି େଲ;
12 େସ େସମାନ ହୃ ଦୟକୁ େ ଶେର ଅବନତ କେଲ;
େସମାେନ ପତିତ େହେଲ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା।
13 େତେବ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ସ ଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ

ନିକଟେର କାକୂି କେଲ,
ତହିଁେର େସ େସମାନ ଦୁ ର୍ ଶାରୁ େସମାନ ୁ ତ୍ର ାଣ କେଲ।
14 େସ ଅ କାର ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାରୁ େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ
ଓ େସମାନ ବ ନ େଛଦନ କେଲ।
15ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳଦାନ
ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ସକାଶୁ ତାହା ର

ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ!
16 େଯେହତୁ େସ ପି ଳ- ାର ଭାି ଅଛି
ଓ େଲୗହ-ଅଗର୍ ଳ କାଟି ପକାଇଅଛି ।
17 ମୂଖର୍ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ
ଓ ଅଧମର୍ ାଚରଣ ସକାଶୁ େ ଶ ପାଆି ।
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18 େସମାନ ପ୍ର ାଣ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଘୃଣା କରଇ
ଓ େସମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାରର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅି ।
19 େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ ଟ
ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କାକୂି କରି ,
ତହିଁେର େସ େସମାନ ଦୁ ର୍ ଶାରୁ େସମାନ ୁ ତ୍ର ାଣ କରି ।
20 େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ େସମାନ ୁ ସୁ କରି ,
ପୁଣି, ବିନାଶରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କରି ।
21ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳଦାନ
ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ସକାଶୁ ତାହା ର

ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ।
22 େସମାେନ ଧନ୍ୟବାଦରୂ ପ ବଳି ଉ ଗର୍ କର ୁ
ଓ ଗାନ କରି ତାହା କମର୍ ସକଳ ବ ର୍ ନା କର ।ୁ
23 େଯଉଁମାେନ ଜାହାଜ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ର ା କରି ,
େଯଉଁମାେନ ମହାଜଳରାଶିେର କାରବାର କରି ,
24 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟ
ଓ ଗଭୀର ଜଳେର ତାହା ର ଅୁ ତ ବ୍ୟାପାର େଦଖି ।
25 େଯେହତୁ େସ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପ୍ର ଚ ବାୟୁ ଉଠଇ,
ତ ୍ଵାରା ସମୁଦ୍ର ର ତର ମାଳା ଉେଠ।
26 େସମାେନ ଆକାଶକୁ ଉଠି , ପୁନବର୍ ାର େସମାେନ ଗଭୀର ଜଳକୁ

ଉ ରି ;
ବିପଦ ସକାଶୁ େଲାକମାନ * ପ୍ର ାଣ ତରଳି ଯାଏ।
27 େସମାେନ ମ େଲାକ ପରି ଏେଣେତେଣ େଦାହଲି ଢଳି ପଡ଼ି
ଓ େସମାନ ବୁି ହଜିଯାଏ।
28 େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ ଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ

ନିକଟେର କାକୂି କରି ,
ତହିଁେର େସ େସମାନ ଦୁ ର୍ ଶାରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କରି ।
29 େସ ବତାସକୁ ସୁି ର କରି ,
ତହଁୁ ସମୁଦ୍ର ର ତର ମାଳା ନିର ହୁ ଏ।
30 େତେବ େସସବୁ ନିବୃ େହବା ସକାଶୁ େସମାେନ ଆନ କରି ;
* 107:26 େଲାକମାନ ଅଥର୍ ାତ୍ ନାବିକମାନ



ଗୀତସଂହିତା 107:31 clxxv ଗୀତସଂହିତା 107:43

ଏହିରୂ େପ େସ େସମାନ ୁ ବାି ତ ବ ରେର ପ୍ର େବଶ କରାି ।
31ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳଦାନ
ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ସକାଶୁ ତାହା ର

ପ୍ର ଶଂସା କର ୁ!
32 ଆହୁ ରି, େସମାେନ େଲାକମାନ ସମାଜେର ତାହା ର ପ୍ର ତି ା

କର ୁ
ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସଭାେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର ।ୁ
33 େସ ନଦ-ନଦୀକୁ ପ୍ର ା ର ଓ ନିଝର୍ ରସକଳକୁ ଶୁ ଭୂ ମି କରି ।
34 େସ େଦଶନିବାସୀମାନ ଦୁ ତା ସକାଶୁ
ଉବର୍ ରା େଦଶକୁ ଲବଣ-ପ୍ର ା ର କରି ।
35 େସ ପ୍ର ା ରକୁ ଜଳାଶୟ
ଓ ଶୁ ଭୂ ମିକୁ ଝରମୟ କରି ।
36 ପୁଣି, କୁ୍ଷଧିତ େଲାକମାେନ େଯପରି ବସତି-ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିେବ
ଓ େକ୍ଷତ୍ର େର ବୀଜ ବପନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଣ କରିେବ
37ଓ ତଦୁ ଫଳ ପ୍ର ା େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ାନେର େସ େସମାନ ୁ ବାସ କରାି ।
38ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଅତିଶୟ ବୃି ପାଆି ;
ପୁଣି, େସ େସମାନ ପଶୁପଲ ଊଣା େହବାକୁ ଦିଅି ନାହିଁ।
39 ପୁନବର୍ ାର େସମାେନ ଉପଦ୍ର ବ, ବିପଦ ଓ େଶାକ ାରା
ନୂ୍ୟନୀକୃତ ଓ ଅବନତ ହୁ ଅି ।
40 େସ ଅଧିପତିମାନ ଉପେର ତୁ ତା ଢାଳି ଦିଅି ,
ପୁଣି, େସମାନ ୁ ପଥହୀନ ମରୁ ଭୂ ମିେର ଭ୍ର ମଣ କରାି ।
41ତଥାପି େସ ଦୀନହୀନକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉ େର ାପନ କରି
ଓ େମଷପଲ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହାକୁ ପରିବାର ଦିଅି ।
42ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି ଆନ ି ତ େହେବ;
ପୁଣି, ସବୁ ଅଧମର୍ ଆପଣା ମୁଖ ବ କରିବ।
43 େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, େସ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବ,
ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିବିଧ ଦୟା ବିେବଚନା କରିେବ।
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108
ଶତ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ନିମି ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗାନାଥର୍ କ ଗୀତ।
1 େହ ପରେମ ର, େମାହର ଚି ସୁି ର ଅଛି;
ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା େଗୗରବସହିତପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
2 େହ େନବଲ ଓ ବୀେଣ, ଜାଗ;
ମୁଁ ନିେଜ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଜାଗିବି।
3େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ େଗା ୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି
ଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
4 େଯେହତୁ ତୁ ର ଦୟା ଆକାଶ ଅେପକ୍ଷା ମହତ
ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ଗଗନ ଶର୍ ୀ;
5 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ଆକାଶମ ଳ ଉପେର ଉ ତ ହୁ ଅ
ଓ ତୁ ର େଗୗରବ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଉ ତ େହଉ।
6 େଯପରି ତୁ ର ପି୍ର ୟତମ ଉ ାର ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର ପରିତ୍ର ାଣ କରି ଆ ମାନ ୁ ଉ ର

ଦିଅ।
7 ପରେମ ର ଆପଣା ପବିତ୍ର ତାେର* କହିଅଛି ; “ଆେ ଉ ାସ

କରିବା;
ମୁଁ ଶିଖିମକୁ ବିଭାଗ କରିବି ଓ ସୁେ ାତ ଉପତ୍ୟକା ମାପିବି।
8 ଗିଲୀୟଦ େମାହର; ମନଃଶି େମାହର;
ଇଫ୍ର ୟିମ ମଧ୍ୟ େମାʼ ମ କର ଆଶ୍ର ୟ;
ଯିହୁ ଦା େମାହର ରାଜଦ ।
9 େମାୟାବ େମାʼ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ;
ଇେଦାମ ଉପେର ମୁଁ ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବି।
ପେଲ ୀୟ ଉପେର ଜୟ ନି କରିବି।”
10 କିଏ େମାେତ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣିବ?
କିଏ େମାେତ ଇେଦାମ ପଯର୍ ୍ୟ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛି?
11 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ଦୂର କରି ନାହଁ?
* 108:7 ପବିତ୍ର ତାେର କି ା ପବିତ୍ର ାନରୁ
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ପୁଣି, େହପରେମ ର,ତୁ େ ଆ ମାନ େସୖନ୍ୟସେ ଗମନକରୁ
ନାହଁ।

12 ବିପକ୍ଷର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆ ମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା।
13ପରେମ ର ାରା ଆେ ମାେନ ବୀରର କମର୍ କରିବା;
େଯେହତୁ େସ ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇେବ।

109
ଦୁ ର୍ ଶାଗ୍ର େଲାକର ଅଭିେଯାଗ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ େମାହର ପ୍ର ଶଂସାପାତ୍ର ପରେମ ର, ନୀରବ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
2କାରଣ େଲାକମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଦୁ ତାରୂ ପ ମୁଖ
ଓ ପ୍ର ବ ନାରୂ ପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଅଛି ।
େସମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜି ାେର େମାʼ ସେ କଥା କହିଅଛି ।
3ଆହୁ ରି, େସମାେନ େ ଷ ବାକ୍ୟେର େମାେତ େଘରିଅଛି
ଓ ବିନା କାରଣେର େମାʼ ସେ ଯୁ କରିଅଛି ।
4 େମାʼ େପ୍ର ମ ପାଲେଟ େସମାେନ େମାହର ବିପକ୍ଷ େହାଇଅଛି ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ପ୍ର ବୃ ।
5ଆଉ, େସମାେନ େମାେତ ମ ଳ ପାଲେଟ ଅମ ଳ
ଓ େପ୍ର ମ ପାଲେଟ ଘୃଣା ପ୍ର ତିଦାନ କରିଅଛି ।
6ତୁ େ ତାହା ଉପେର ଏକ ଦୁ େଲାକ ନିଯୁ କର;
ପୁଣି, ଜେଣ ବିପକ୍ଷ ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଠିଆ େହଉ।
7 େସ ବିଚାରିତ େହବା ସମୟେର େଦାଷୀକୃତ େହଉ;
ପୁଣି, ତାହାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ପାପ ରୂ େପ ଗଣିତ େହଉ।
8ତାହାର ଆୟୁ ଅ େହଉ
ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକ ତାହାର ପଦ ପ୍ର ା େହଉ।
9ତାହାର ସ ାନମାେନ ପିତୃ ହୀନ େହଉ ୁ
ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବିଧବା େହଉ।
10ତାହାର ସ ାନଗଣ ବାରବୁଲା େହାଇ ଭିକ୍ଷା କର ୁ
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ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉଜାଡ଼ ାନରୁ ଆହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କର ।ୁ

11ମହାଜନ ତାହାର ସବର୍ ଧରୁ ;
ଆଉ, ବିେଦଶୀମାେନ ତାହାର ଶ୍ର ମର ଫଳ ଲୁଟ କର ।ୁ
12ତାହା ପ୍ର ତି କୃପା ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥାଉ,
କିଅବା ତାହାର ପିତୃ ହୀନ ସ ାନଗଣକୁ େକହି ଦୟା କରିବାକୁ ନ

ରହୁ ।
13ତାହାର ବଂଶ ଉି େହଉ;
ଆସ ା ପୁରୁ ଷେର ତାହା * ନାମ ଲୁ େହଉ।
14ତାହାର ପିତୃ ପୁରୁ ଷ ଅପରାଧ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରଣେର ଥାଉ
ଓ ତାହାର ମାତାର ପାପ ଲୁ ନ େହଉ।
15ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େସମାନ ରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉି କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ସବର୍ ଦା ଥାଉ ।ୁ
16 େସ ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ରଣ କଲା ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଦୁଃଖୀ, ଦୀନହୀନ
ଓ ଭ ା ଃକରଣ େଲାକ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା କଲା।
17ଆହୁ ରି, େସ ଅଭିଶାପ ଭଲ ପାଇଲା ଓ ତାହା ତାହା ପ୍ର ତି ଘଟିଲା;
ଆଉ, େସ ଆଶୀବର୍ ାଦେର ସ ୁ େହଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହା

ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା।
18ମଧ୍ୟ େସ ବ ପରି ଅଭିଶାପ ପରିଧାନ କଲା,
ପୁଣି, ତାହା ଜଳ ପରି ତାହାର ଅ ରେର
ଓ େତୖଳ ପରି ତାହାର ଅି େର ପ୍ର ବି େହଲା।
19ଏଣୁ ତାହା ତାହାର ପରିେଧୟ ବ ପରି
ଓ ତାହାର ନିତ୍ୟ କଟିବ ନ ପରି େହଉ।
20ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆ ବିପକ୍ଷଗଣର
ଓ ଆ ପ୍ର ାଣ ବିରୁ େର ଦୁବର୍ ାକ୍ୟବାଦୀମାନ ର ଏହି ଫଳ।
21ମାତ୍ର , େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େମାʼ

ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର;
ତୁ ର ଦୟା ମ ଳମୟ, ଏଣୁ େମାେତ ଉ ାର କର।
22କାରଣ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନ ଅେଟ,
* 109:13 ତାହା େସମାନ
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ଓ େମାʼ ଅ ରେର େମାʼ ହୃ ଦୟ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େହାଇଅଛି।
23 ମୁଁ ଅପରା ର ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ ଅତୀତ;
ମୁଁ ପ ପାଳ ନ୍ୟାୟ ଚାଳିତ େହଉଅଛି।
24ଉପବାସେର େମାʼ ଆ ୁ ଦୁବର୍ ଳ ଅଛି
ଓ େମଦର ଅଭାବରୁ େମାʼ ମାଂସ କ୍ଷୀଣ ହୁ ଏ।
25ଆହୁ ରି, ମୁଁ େସମାନ ନିକଟେର ନି ାପାତ୍ର େହାଇଅଛି;
େସମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ ମୁ ହଲାି ।
26 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପରେମ ର, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କର;
ତୁ ଦୟାନୁସାେର େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ କର।
27ତହିଁେର ଏହି ତୁ ର ହ େବାଲି
ଓ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କରିଅଛ େବାଲି େସମାେନ ଜାଣିେବ।
28 େସମାେନ ଅଭିଶାପ େଦଉ ,ୁ ମାତ୍ର ତୁ େ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର;
େସମାେନ ଉଠିେଲ ଲି ତ େହେବ, ମାତ୍ର ତୁ ର ଦାସ ଆନ

କରିବ।
29 େମାʼ ବିପକ୍ଷମାେନ ଅପମାନେର ବ ାନି୍ଵ ତ େହେବ,
ପୁଣି, େସମାେନ ଉ ରୀୟ ବ ତୁ ଲ୍ୟ ନିଜ ଲ ାେର ଆ

େହଉ ।ୁ
30 ମୁଁ ନିଜ ମୁଖେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଅତିଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି;
ପୁଣି, େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
31କାରଣ େସ ଦୀନହୀନକୁ ତାହାର ପ୍ର ାଣର
ବିଚାରକାରୀମାନ ଠାରୁ ତ୍ର ାଣ କରିବା ନିମେ ତାହାର ଡାହାଣେର

ଠିଆ େହେବ।†

110
ପରେମ ର ଓ ତାହା ମେନାନୀତ ରାଜା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ୁ କହି ,
“ଆେ ତୁ ଶତଗଣକୁ ତୁ ର ପାଦପୀଠ ନକରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ

ଆ ଦକି୍ଷଣେର ବସ।”
† 109:31 ତାହାର ଡାହାଣେର ଠିଆ େହେବ। ଅଥର୍ ାତ୍ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ
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2ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନଠାରୁ ତୁ ପରାକ୍ର ମ-ଦ େପ୍ର ରଣ କରିେବ;
ତୁ େ ଆପଣା ଶତଗଣ ମଧ୍ୟେର କ ର୍ୃ କର।
3 ତୁ ପରାକ୍ର ମର ଦିନେର ତୁ େଲାକମାେନ େ ାେର

ଆପଣାମାନ ୁ ଉ ଗର୍ କରି ;
ପବିତ୍ର ତାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟେରଅରୁ ଣରଗଭର୍ ରୁ ତୁ ର ଯୁବକଗଣ ଶିଶିର

ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ।
4ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶପଥ କରିଅଛି ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିେବ ନାହିଁ,
“ମଲ୍ କୀେଷଦକ ରୀତି ଅନୁସାେର ତୁ େ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ

ଅଟ।”*
5ତୁ ଦକି୍ଷଣେର ି ତ ପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା େକାପର ଦିନେର ରାଜାଗଣକୁ ଚୂ ର୍ କରିେବ।
6 େସ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କରିେବ,
େସ ଶବେର ାନସବୁ ପୂ ର୍ କରିେବ;
େସ ଅେନକ େଦଶେର ମ କ ଚୂ ର୍ କରିେବ।
7 େସ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସ୍ର ାତଜଳ ପାନ କରିେବ;
ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ମ କ ଉଠାଇେବ।

111
ପରେମ ର ୁତି

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ସରଳ େଲାକ ସଭାେର ଓ ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର
ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟସକଳ ମହତ,
େଯଉଁମାେନ ତହିଁେର ସ ୁ , େସମାେନ ତାହାସବୁ ଅନୁସ ାନ

କରି ।
3ତାହା ର କି୍ର ୟା, ସ ମ ଓ େଗୗରବ ରୂ ପ;
ଓ ତାହା ର ଧମର୍ ଅନ କାଳ ାୟୀ।
4 େସ ଆପଣାର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସବୁ ରଣ କରାଇଅଛି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃପାମୟ ଓ େ ହଶୀଳ।
* 110:4 େଦଖ ୁ ଏବ୍ର ୀ. ୫:୬; ୬:୨୦; ୭:୧୭,୨୧
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5 େସ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ୁ ଆହାର େଦଇଅଛି ;
େସ ସଦାକାଳ ଆପଣା ନିୟମ ରଣ କରିେବ।
6 େସ ନିଜ େଲାକମାନ ୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ
ଅଧିକାର େଦଇ ଆପଣା କମର୍ ର ପ୍ର ଭାବ େସମାନ ୁ େଦଖାଇଅଛି ।
7ତାହା ହ ର କମର୍ ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯ୍ୟ,
ତାହା ବିଧିସକଳ ଅଟଳ।
8ତାହାସବୁ ଅନ କାଳ ନିମେ ି ରୀକୃତ;
ତାହାସବୁ ସତ୍ୟତା ଓ ସରଳତାେର ସାଧିତ।
9 େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ମୁି ପଠାଇଅଛି ;
େସ ଅନ କାଳ ନିମେ ଆପଣା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ;
ତାହା ନାମ ପବିତ୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆର ;
େଯଉଁମାେନ ତଦନୁଯାୟୀ କମର୍ କରି , େସସମ ର ସୁବୁ ି ହୁ ଏ;
ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ସଦାକାଳ ାୟୀ।

112
ସ ନର ଆନ

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର,
େଯଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେର,
େଯ ତାହା ଆଜ୍ଞାସବୁେର ଅତିଶୟ ସ ୁ ହୁ ଏ, େସ ଧନ୍ୟ।
2ତାହାର ବଂଶ ପୃଥିବୀେର ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େହେବ
ସରଳ େଲାକର ବଂଶ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ।
3ତାହାର ଗୃହେର ଧନସ ି ଥାଏ
ଓ ତାହାର ଧମର୍ ସଦାକାଳ ାୟୀ
4ସରଳ େଲାକ ପ୍ର ତି ଅ କାରେର ଦୀି ଉଦିତ ହୁ ଏ;
େସ* କୃପାମୟ ଓ େ ହଶୀଳ ଓ ଧାମ କ।
5 େଯଉଁ ଜନ କୃପା କେର ଓ ଋଣ ଦିଏ, ତାହାର ମ ଳ ହୁ ଏ;
େସ ସୁବିଚାରେର ଆପଣା କଥା ନି କରିବ।
6କାରଣ େସ କଦାପି ବିଚଳିତ େନାହିବ;
* 112:4 େସ କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଧାମ କ େଲାକ ଅନ କାଳ ରଣେର ରହିବ।
7 େସ କୁସ ାଦ ଶୁଣି ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
ତାହାର ଚି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରଖି ି ର ଥାଏ।
8 େସ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ଉପେର ନିଜ ବା ାର ସି ି େଦଖିବା

ପଯର୍ ୍ୟ ,
ତାହାର ଚି ସୁି ର ଥାଏ, େସ ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
9 େସ ବିତରଣ କରିଅଛି, େସ ଦୀନହୀନମାନ ୁ ଦାନ କରିଅଛି;
ତାହାର ଧମର୍ ସଦାକାଳ ାୟୀ;
ସ ମେର ତାହାର ଶୃ † ଉ ତ େହବ।
10 ଦୁ େଲାକ ତାହା େଦଖିବ ଓ ବିର େହବ;
େସ ଆପଣା ଦ ଘଷର୍ ଣ କରିବ ଓ ତରଳି ଯିବ;
ଦୁ ମାନ ର ବା ା ବିନ େହବ।

113
ମ ଳମୟ ପରେମ ର ୁତି

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର,
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଶଂସା କର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର।
2ଆଜିଠାରୁ ଅନ କାଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ େହଉ।
3 ସୂଯର୍ ୍ୟର ଉଦୟ- ାନଠାରୁ ତହିଁର ଅ - ାନ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ପ୍ର ଶଂସନୀୟ।
4ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ଉପେର
ଓ ତାହା େଗୗରବ ଆକାଶମ ଳ ଉପେର ଉ ୀକୃତ।
ଯାହା ର ଆସନ ଊ ର୍ େର,
5 େଯ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନତ କରି ,
6 େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ?
7 େସ ଅଧିପତିମାନ ସେ , ନିଜ େଲାକ ଅଧିପତିଗଣ ସେ

ବସାଇବା ପାଇଁ,
† 112:9 ଶୃ ଅଥର୍ ାତ୍ ବଳ
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8 ଦରିଦ୍ର କୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାି ଓ ଦୀନହୀନକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉେ ାଳନ
କରି ।

9 େସ ବ ୍ୟା ୀକୁ ଗୃହିଣୀ
ଓ ସ ାନଗଣର ଆନ ମୟୀ ମାତା କରି ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

114
ନି ାର ପବର୍ ସ ୀତ

1 େଯେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସରରୁ
ଓ ଯାକୁବ ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିେଲ;
2 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦା ତାହା ଧମର୍ ଧାମ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହା ରାଜ୍ୟ େହଲା,
3ସମୁଦ୍ର ତାହା େଦଖି ପଳାଇଲା;
ଯ ର୍ ନ ଉଜାଣି ବହିଲା।
4ପବର୍ ତଗଣ େମଷ ପରି
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ େମଷଶାବକ ପରି ଡିଆଁ ମାରିେଲ।
5ତୁ ର କʼଣ େହଲା େଯ, େହ ସମୁଦ୍ର , ତୁ େ ପଳାଉଅଛ?
େହ ଯ ର୍ ନ, ତୁ େ ଉଜାଣି ବହୁ ଅଛ?
6 େହ ପବର୍ ତଗଣ, ତୁ େ ମାେନ େମଷ ପରି,
େହଉପପବର୍ ତଗଣ,ତୁ େ ମାେନ େମଷଶାବକପରି ଡିଆଁ ମାରୁ ଅଛ?
7 େହ ପୃଥିବୀ, ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର,
ଯାକୁବର ପରେମ ର ଛାମୁେର କି ତ ହୁ ଅ;
8 େସ େଶୖଳକୁ ଜଳାଶୟ,
ଚକ୍ ମକି ପ୍ର ରକୁ ନିଝର୍ ର କେଲ।

115
ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରେମ ର

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ୁ ନୁେହଁ, ଆ ମାନ ୁ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ତୁ ଦୟା ଓ ତୁ ସତ୍ୟତା ସକାେଶ
ଆପଣା ନାମକୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କର।



ଗୀତସଂହିତା 115:2 clxxxiv ଗୀତସଂହିତା 115:14

2 “ଏେବ େସମାନ ର ପରେମ ର କାହାି ,” ଏହା
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ କାହିଁକି କହିେବ?
3ମାତ୍ର ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗର୍ େର ଅଛି ;
ଯାହା ତାହା ର ଇ ା, ତାହା େସ କରିଅଛି ।
4 େସମାନ ର ପ୍ର ତିମାସବୁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା,
ମନୁଷ୍ୟର ହ କୃତ କମର୍ ଅେଟ।
5 େସମାନ ର ମୁଖ ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ କଥା କହି ନାହିଁ;
ଚକୁ୍ଷ େସମାନ ର ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ େଦଖି ନାହିଁ।
6 େସମାନ ର କ ର୍ ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣି ନାହିଁ;
ନାସି କା େସମାନ ର ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ ଆଘ୍ର ାଣ କରି ନାହିଁ;
7 େସମାନ ର ହ ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ ଶର୍ କରି ନାହିଁ;
ଚରଣ େସମାନ ର ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ ଗମନ କରି ନାହିଁ;
କିଅବା କ େର େସମାେନ କଥା କହି ନାହିଁ।
8 େସମାନ ର ନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ
ଓ େସମାନ ଠାେର ନିଭର୍ ରକାରୀମାେନ େସମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ।
9 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର କର;
େସ େସମାନ ର ସହାୟ ଓ େସମାନ ର ଢାଲ।
10େହ ହାେରାଣ-ବଂଶ,ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର କର;
େସ େସମାନ ର ସହାୟ ଓ େସମାନ ର ଢାଲ।
11 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର

ନିଭର୍ ର କର;
େସ େସମାନ ର ସହାୟ ଓ େସମାନ ର ଢାଲ।
12 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛି ;

େସ ଆ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ;
େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ;
େସ ହାେରାଣ-ବଂଶକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।
13 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟକାରୀ
ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ,
ତୁ ମାନ ୁ ଓତୁ ମାନ ସ ାନଗଣକୁଆହୁ ରିଆହୁ ରି ବୃ ି କର ୁ।
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15ତୁ େ ମାେନ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃି କ ର୍ ା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର ଅଟ।
16 ଗର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଗର୍ ;
ମାତ୍ର େସ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣକୁ ପୃଥିବୀ େଦଇଅଛି ।
17 ମୃତମାେନ, କିଅବା େଯଉଁମାେନ ନୀରବ ାନେର ଅବେରାହଣ

କରି ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରି ନାହିଁ;
18ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଆଜିଠାରୁ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

116
ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ବ୍ୟି ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଶଂସା

1 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େପ୍ର ମ କେର,
କାରଣ େସ େମାʼ ରବ ଓ ବିନତି ଶୁଣିଅଛି ।
2 େସ େମାʼ ପ୍ର ତି କ ର୍ ପାତ କରିଅଛି ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଥିବା ଯାଏ, ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି।
3 ମୃତୁ ୍ୟର ର ୁ େମାେତ େଘରିଲା,
ପାତାଳର ଯ ଣା େମାେତ ଧରିଲା;
ମୁଁ ସ ଟ ଓ ଦୁଃଖେର ପଡ଼ିଲି।
4 େସେତେବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି;
“େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ାର କର।”
5ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃପାବାନ ଓ ଧମର୍ ମୟ;
ହଁ, ଆ ମାନ ପରେମ ର େ ହଶୀଳ ଅଟି ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ସରଳ େଲାକ ୁ ରକ୍ଷା କରି ;
ମୁଁ ଦୀନହୀନ େହେଲ େହଁ େସ େମାର ପରିତ୍ର ାଣ କେଲ।
7 େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, ଆପଣା ବିଶ୍ର ାମ- ାନକୁ େନଉଟି ଯାଅ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପ୍ର ଚୁ ର ମ ଳ କରିଅଛି ।
8ତୁ େ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ େମାହର ପ୍ର ାଣ
ଓ େଲାତକରୁ େମାହର ଚକୁ୍ଷ
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ଓ ଝୁ ି ପଡ଼ିବାରୁ େମାହର ଚରଣ ଉ ାର କରିଅଛ।
9 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର
ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ଗମନାଗମନ କରିବି।
10 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ କହିବି;
“ମୁଁ ନିତା ଦୁଃଖଗ୍ର ଥିଲି,”
11 ମୁଁ ଚ ଳ ଭାବେର କହିଲି,
“ମନୁଷ୍ୟ ମାେତ୍ର ହିଁ ମିଥ୍ୟା।”
12 େମାʼ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସବୁ ମ ଳଦାନ ପାଲେଟ
ମୁଁ ତାହା ୁ କି ପ୍ର ତିଦାନ କରିବି?
13 ମୁଁ ପରିତ୍ର ାଣର ପାତ୍ର * ଗ୍ର ହଣ କରିବି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି।
14 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଓ ତାହା େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମାନତ ପୂ ର୍ କରିବି।
15ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ତାହା
ସଦ୍ ଭ ମାନ ମରଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅେଟ।
16 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ନିତା ତୁ ର ଦାସ;
ମୁଁ ତୁ ର ଦାସ, ତୁ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ;
ତୁ େ େମାହର ବ ନସବୁ ମୁକୁଳାଇଅଛ।
17 ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବି,
ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି।
18 ମୁଁ ତାହା େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପ୍ର ା ଣେର,
19 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ତୁ ମଧ୍ୟେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ମାନତ ପୂ ର୍ କରିବି।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

117
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଗାନ

* 116:13 ପରିତ୍ର ାଣର ପାତ୍ର ଅଥର୍ ାତ୍ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବି
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1େହସବର୍ େଦଶୀୟମାେନ,ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
େହ ସମ େଲାକ, ତାହା ର ୁତି କର।
2କାରଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଦୟା ଅତିଶୟ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସତ୍ୟତା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

118
ବିଜୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ େସ ମ ଳମୟ;
ହଁ; ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
2ଇସ୍ର ାଏଲ ଏେବ କହ ୁ େଯ,
ତାହା କରୁ ଣା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
3ହାେରାଣ-ବଂଶ ଏେବ କହ ୁ େଯ,
ତାହା କରୁ ଣା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
4ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭୟକାରୀମାେନ କହ ୁ େଯ,
ତାହା କରୁ ଣା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
5 ମୁଁ ସ ଟ କାଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି;
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଉ ର େଦଇ ପ୍ର ଶ ାନେର ାପନ କେଲ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସପକ୍ଷ; ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କଅଣ କରିପାେର?
7 େମାହର ସହାୟମାନ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସପକ୍ଷ;
ଏେହତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନ ଉପେର ଆପଣା ବା ାର ସି ି

େଦଖିବି।
8ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖିବା ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଶରଣାଗତ େହବା ଉ ମ।
9ଅଧିପତିମାନ ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖିବା ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଶରଣାଗତ େହବା ଉ ମ।
10ସମୁଦାୟ େଗା ୀବଗର୍ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର* ମୁଁ େସମାନ ୁ ଉି କରିବି।

* 118:10 ନାମେର ଅଥର୍ ାତ୍ ବଳେର
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11 େସମାେନ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ; ହଁ, େସମାେନ େମାେତ
ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;

ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ମୁଁ େସମାନ ୁ ଉି କରିବି।
12 େସମାେନ ମହୁ ମାଛି ପରି େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;
େସମାେନ କ ା ନିଆଁ ପରି ଲିଭି ଯାଇଅଛି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ମୁଁ େସମାନ ୁ ଉି କରିବି।
13 ମୁଁ େଯପରି ନିପତିତ େହବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ େମାେତ ଭାରୀ ଧ ା

େଦଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ବଳ ଓ ଗାନ;
ପୁଣି, େସ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ େହାଇଅଛି ।
15ଧାମ କମାନ ତ ୁେର ଆନ ଓ ପରିତ୍ର ାଣର ନି ଥାଏ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦକି୍ଷଣ ହ ବୀରର କମର୍ କେର।
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦକି୍ଷଣ ହ ଉ ତ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦକି୍ଷଣ ହ ବୀରର କମର୍ କେର।
17 ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବି ବି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ କମର୍ ସବୁ ବ ର୍ ନା କରିବି।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଭାରୀ ଶାି େଦଇଅଛି ;
ମାତ୍ର େସ ମୃତୁୁ ୍ୟ ହ େର େମାେତ ସମପ େଦଇ ନାହାି ।
19 େମାʼ ପାଇଁ ାରସବୁ ଫିଟାଅ ଯ ୍ଵାରା ଧାମ କମାେନ ପ୍ର େବଶ

କରି ;
ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି।
20ଏହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ାର;
ଧାମ କ େଲାକମାେନ ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ।
21 ମୁଁ ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି, କାରଣ ତୁ େ େମାେତ ଉ ର

େଦଇଅଛ
ଓ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ େହାଇଅଛି।
22ଗା କମାେନ େଯଉଁ ପଥର ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,
ତାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପଥର େହାଇଅଛି।
23ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କମର୍ ;
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ଏହା ଆ ମାନ ଦୃି େର ଆ ଯର୍ ୍ୟ।
24ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃତ ଦିନ;
ଆେ ମାେନ ଏଥିେର ଆନ ଓ ଉ ାସ କରିବା।
25 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଏେବ ପରିତ୍ର ାଣ

କର;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଏେବ ସଫଳତା

ଆଜ୍ଞା କର।
26ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ;
ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛୁ।
27 ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଅଟି ଓ େସ ଆ ମାନ ୁ ଦୀି

େଦଇଅଛି ;
େବଦିର ଶୃ େର ର ୁ ାରା ବଳିକୁ ବା ।
28ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି;
ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ତି ା କରିବି।
29ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ; କାରଣ େସ ମ ଳମୟ;
ହଁ, ତାହା ର କରୁ ଣା ଅନ କାଳ ାୟୀ।

119
ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା

ଆେଲଫ୍ ।
1 େଯଉଁମାେନ ଆଚରଣେର ସି ,
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଚାଲି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
2 େଯଉଁମାେନ ତାହା ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କରି ,
େଯଉଁମାେନ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତାହା ୁ େଖାଜି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
3 େସମାେନ େକୗଣସି ଅଧମର୍ କରି ନାହିଁ;
େସମାେନ ତାହା ପଥେର ଗମନ କରି ।
4 ଆେ ମାେନ ଯ ପୂବର୍ କ େଯପରି ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ

କରିବା,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ତାହାସବୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ।
5ଆହା, ତୁ ର ବିଧିସକଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି
େମାହର ଗତି ସୁି ର ହୁ ଅ ା!
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6ତୁ ର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖିବା େବେଳ
ମୁଁ ଲି ତ େହବି ନାହିଁ।
7ତୁ ର ଧମର୍ ମୟ ଶାସନସକଳ ଶିଖିବା େବେଳ
ମୁଁ ଅ ଃକରଣର ସରଳତାେର ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି।
8 ମୁଁ ତୁ ର ବିଧିସବୁ ପାଳନ କରିବି;
େମାେତ ନିତା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ
େବୖତ୍ ।
9 ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କିପ୍ର କାେର ଆପଣା ପଥ ପରି ାର* କରିବ?
ତୁ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହେଲ କରିବ।
10 ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତୁ ୁ େଖାଜିଅଛି;
େମାେତ ତୁ ଆଜ୍ଞା-ପଥରୁ ଭ୍ର ମିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
11 ମୁଁ େଯପରି ତୁ ବିରୁ େର ପାପ ନ କେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃ ଦୟ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ବାକ୍ୟ ସ ୟ କରି

ରଖିଅଛି।
12 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଧନ୍ୟ;
ତୁ ର ବିଧିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
13 ମୁଁ ତୁ ମୁଖନିଗର୍ ତ ଶାସନସକଳ
ଆପଣା ଓ ାଧରେର ବ ର୍ ନା କରିଅଛି।
14 େଯପରି ସମୁଦାୟ ଧନେର,
େସପରି ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟରୂ ପ ପଥେର ଆେମାଦ କରିଅଛି।
15 ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି
ଓ ତୁ ପଥ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖିବି।
16 ମୁଁ ତୁ ବିଧିସବୁେର ଆନ କରିବି;
ମୁଁ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ପାେସାରିବି ନାହିଁ।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ସୁଖକର
ଗିେମଲ୍ ।
17 ମୁଁ େଯପରି ବି ବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର ମ ଳ କର;
* 119:9 ପଥ ପରି ାର ଅଥର୍ ାତ୍ ଆଚରଣ ଶୁ
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ତହଁୁ ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି।
18ତୁ େ େମାହର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ବ୍ୟବ ାରୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟମାନ େଦଖି ପାରିବି।
19 ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ପ୍ର ବାସୀ;
ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ େମାʼ ଠାରୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ।
20ସବର୍ ଦା ତୁ ଶାସନସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ସକାଶୁ
େମାʼ ପ୍ର ାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁ ଏ।
21 େଯଉଁ ଅଭିଶ ଅହ ାରୀମାେନ ତୁ ଆଜ୍ଞା-ପଥରୁ ଭ୍ର ମି ,
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଧମକାଇଅଛ।
22 େମାʼ ଠାରୁ ନି ା ଓ ଅପମାନ ଦୂର କର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି।
23ଅଧିପତିମାେନ ମଧ୍ୟ ବସି େମାʼ ବିରୁ େର କଥା କହିେଲ;
ମାତ୍ର ତୁ ର ଦାସ ତୁ ବିଧିସକଳ ଧ୍ୟାନ କଲା।
24ତୁ ର ସକଳ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ
େମାହର ଆନ ଜନକ ଓ ମ ଣାଦାୟକ।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ମାନିବାକୁ ଦୃଢ ସଂକ
ଦାଲତ୍ ।
25 େମାହର ପ୍ର ାଣ ଧୂଳିେର ଲାଗୁଅଛି;
ତୁ େ ନିଜ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
26 ମୁଁ ଆପଣାର ସକଳ ଗତି ବ ର୍ ନା କରେ , ତୁ େ େମାେତ ଉ ର

େଦଲ;
ତୁ ର ବିଧିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
27ତୁ େ ଆପଣା ଆଜ୍ଞା-ପଥସବୁ େମାେତ ବୁଝାଇ ଦିଅ;
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟଶିକ୍ଷାସବୁ† ଧ୍ୟାନ କରିବି।
28 େଶାକ ସକାଶୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ତରଳି ଯାଏ;
ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସବଳ କର।
29 େମାʼ ଠାରୁ ମିଥ୍ୟାମାଗର୍ ଅ ର କର
ଓ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି େମାେତ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ଦାନ କର।
30 ମୁଁ ବି ତାରୂ ପ ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛି;
† 119:27 ଆ ଯର୍ ୍ୟଶିକ୍ଷାସବୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସବୁ
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ମୁଁ ଆପଣା ସ ୁଖେର ତୁ ର ଶାସନସବୁ ରଖିଅଛି।
31 ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁେର ଆସ ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ଲି ତ କର ନାହିଁ।
32ତୁ େ େମାହର ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଶ କରିବା େବେଳ
ମୁଁ ତୁ ଆଜ୍ଞା-ପଥେର ଧାବମାନ େହବି।

େବାଧଶି ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
େହ।
33 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ;
ତହିଁେର ମୁଁ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରିବି।
34 େମାେତ ବୁି ପ୍ର ଦାନ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ମାନିବି;
ଆହୁ ରି, ମୁଁ ଆପଣା ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତାହା ପାଳନ କରିବି।
35ତୁ ଆଜ୍ଞା-ପଥେର େମାେତ ଗମନ କରାଅ;
କାରଣ ତହିଁେର ମୁଁ ଆନ କେର।
36 େଲାଭ ପ୍ର ତି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ତି େମାʼ ଚି ର େ ହ ଜନ୍ମ ାଅ।
37ଅସାର ଦଶର୍ ନରୁ େମାହର ଚକୁ୍ଷ େଫରାଅ
ଓ ତୁ ପଥେର େମାେତ ସେଚତ କର।
38ତୁ ଦାସ ପକ୍ଷେର ତୁ ର ବାକ୍ୟ ି ର କର,
ତାହା ତୁ ବିଷୟକ ଭୟ-ସଂଯୁ ।
39 େମାହର ଭୟଜନକ ନି ା ଦୂର କର;
କାରଣ ତୁ ର ଶାସନସକଳ ଉ ମ।
40 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ବିଧାନସକଳର ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛି;
ତୁ ଧମର୍ େର େମାେତ ସେଚତ କର।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ଉପେର ନିଭର୍ ର
େବୗ।
41 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଦୟା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ପରିତ୍ର ାଣ େମାʼ ପ୍ର ତି ବ ର୍ୁ ।
42ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ନି କକୁ ଉ ର େଦବି;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟେର ନିଭର୍ ର ରେଖ।
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43 ପୁଣି, େମାʼ ମୁଖରୁ ସତ୍ୟତାର ବାକ୍ୟ କଦାପି ନିଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଶାସନେର ଭରସା ରଖିଅଛି।
44ତହିଁେର ମୁଁ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ନିର ର
ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିବି।
45ଆଉ, ମୁଁ େର ଗମନାଗମନ କରିବି;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ େଖାଜିଅଛି।
46ଆହୁ ରି, ମୁଁ ରାଜାମାନ ସାକ୍ଷାତେରତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ବିଷୟ

କହିବି
ଓ ଲି ତ େନାହିବି।
47 ପୁଣି, ମୁଁ ତୁ ର େଯଉଁ ଆଜ୍ଞାସମୂହ େ ହ କରିଅଛି,
ତହିଁେର ଆପଣାକୁ ଆନ ି ତ କରିବି।
48ଆହୁ ରି, ମୁଁ ତୁ ର େଯଉଁ ଆଜ୍ଞାସମୂହ େ ହ କରିଅଛି,
ତହିଁ ନିକଟେର କୃତା ଳି େହବି;
ପୁଣି, ମୁଁ ତୁ ର ବିଧିସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାେର ବି ାସ
ସୟିନ୍ ।
49ତୁ େ େମାେତ ଭରସାଯୁ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତୁ େ
ଆପଣା ଦାସ ପକ୍ଷେର ବାକ୍ୟ ରଣ କର।
50 ଦୁଃଖ ସମୟେର ଏହା ହିଁ େମାହର ସା ନା;
କାରଣ ତୁ ର ବାକ୍ୟ େମାେତ ସେଚତ କରିଅଛି।
51ଅହ ାରୀମାେନ େମାେତ ଅତିଶୟ ପରିହାସ କରିଅଛି ,
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ବ୍ୟବ ାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହିଁ।
52 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ପୂବର୍ କାଳୀନ ତୁ ଶାସନସବୁ ରଣ କରି
ଆପଣାକୁ ସା ନାଯୁ କରିଅଛି।
53 ଦୁ ମାେନ ତୁ ବ୍ୟବ ା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ
ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ େମାେତ ଆକ୍ର ମଣ କରିଅଛି।
54 େମାʼ ପ୍ର ବାସ-ଗୃହେର
ତୁ ର ବିଧିସବୁ େମାହର ଗାୟନ େହାଇଅଛି।
55 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ରାତି୍ର କାଳେର ତୁ ର ନାମ ରଣ କରିଅଛି
ଓ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିଅଛି।
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56ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବା ସକାଶୁ
ମୁଁ ଏହି ଫଳ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାେର ନି ାପରତା
େହତ୍।
57ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଅଂଶ;
ମୁଁ ତୁ ର ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କରିବି େବାଲି କହିଅଛି।
58 ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି;
ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟାଳୁ ହୁ ଅ।
59 ମୁଁ ଆପଣା ଗତିସବୁ ବିେବଚନା କଲି
ଓ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଆେଡ଼ ଆପଣା ପାଦ େଫରାଇଲି।
60ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳିବାକୁ
ସ ର େହଲି ଓ ବିଳ କଲି ନାହିଁ।
61 ଦୁ ମାନ ର ର ୁ େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ ଜଡ଼ିତ େହଲା;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ପାେସାରି ନାହିଁ।
62ତୁ ର ଧମର୍ ମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅ ର୍ ରାତ୍ର େର ଉଠିବି।
63 େଯଉଁମାେନ ତୁ ୁ ଭୟ କରି ଓ ତୁ ବିଧାନସବୁ
ପାଳି , ମୁଁ େସହି ସମ ର ସ ୀ।
64 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ପୃଥିବୀ ତୁ ଦୟାେର ପରିପୂ ର୍ ;
ତୁ ବିଧିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାର ମୂଲ୍ୟ
େଟଟ୍ ।
65 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ନିଜ ଦାସ ପ୍ର ତି ମ ଳ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ।
66 େମାେତ ଉ ମ ବିଚାର ଓ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଅ।
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଆଜ୍ଞାସମୂହେର ବି ାସ କରିଅଛି।
67 ଦୁଃଖଗ୍ର େହବା ପୂବର୍ େର ମୁଁ ବିପଥେର ଗଲି;
ମାତ୍ର ଏେବ ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର।
68ତୁ େ ମ ଳମୟ ଓ ମ ଳକାରୀ;
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େମାେତ ତୁ ବିଧିସବୁ ଶିଖାଅ।
69ଅହ ାରୀମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା କଥା କ ନା କରିଅଛି ;
ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବି।
70 େସମାନ ଅ ଃକରଣ େମଦ ପରି ୂଳ‡

ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ବ୍ୟବ ାେର ଆେମାଦ କେର।
71 ମୁଁ େଯପରି ତୁ ର ବିଧିସବୁ ଶିଖିବି,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େଯ ଦୁଃଖଗ୍ର େହଲି, ଏହା େମାʼପକ୍ଷେରଭଲ େହଲା।
72ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଓ ରୂ ପା ଅେପକ୍ଷା
ତୁ ମୁଖର ବ୍ୟବ ା େମାʼ ପ୍ର ତି ଉ ମ।

ପରେମ ର ନ୍ୟାେୟାଚିତ ବ୍ୟବ ା
ଇୟୂଦ୍ ।
73ତୁ ହ େମାେତ ନିମର୍ ାଣ ଓ ମୂ ମାନ କରିଅଛି;
ମୁଁ େଯପରି ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ େମାେତ

ସୁବିେବଚନା ପ୍ର ଦାନ କର।
74 େଯଉଁମାେନ ତୁ ୁ ଭୟ କରି , େସମାେନ େମାେତ େଦଖି

ଆନ ି ତ େହେବ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖିଅଛି।
75 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁ ଶାସନସକଳ ଧମର୍ ମୟ,
ପୁଣି, ତୁ େ ବି ଭାବେର େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ।
76 ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି, ତୁ ଦାସ ପ୍ର ତି ତୁ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା େମାହର ସା ନାଜନକ

େହଉ।
77 ମୁଁ େଯପରି ବି ବି, ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ର କରୁ ଣା ବ ର୍ୁ ;
କାରଣ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା େମାହର ଆନ ଜନକ।
78ଅହ ାରୀମାେନ ଲି ତ େହଉ ୁ;
କାରଣ େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାହର ସବର୍ ନାଶ କରିଅଛି ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି।
‡ 119:70 େମଦ ପରି ୂଳ ଅଥର୍ ାତ୍ େସମାନ ଅ ଃକରଣେର େକୗଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ
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79 େଯଉଁମାେନ ତୁ ୁ ଭୟ କରି , େସମାେନ େମାʼ କତିକି
େଫର ,ୁ

ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତସାର େହେବ।
80 ମୁଁ େଯପରି ଲି ତ େନାହିବି,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବିଧିସବୁେର େମାʼ ଅ ଃକରଣ ସି େହଉ।

ନି ାର ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କଫ୍ ।
81ତୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁ ଏ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରେଖ।
82ତୁ େ େକେବ େମାେତ ସା ନା କରିବ?
ଏହା କହି କହି ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ େମାହର ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ ହୁ ଏ।
83କାରଣ ମୁଁ ଧୂମି ତ କୁ ା ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି।
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ର ବିଧିସବୁ ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
84ତୁ ଦାସ େକେତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା କରିବ?
ତୁ େ େକେବ େମାʼ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନ ର ବିଚାର କରିବ?
85ଅହ ାରୀମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଗ ର୍ େଖାଳିଅଛି ,
େସମାେନ ତୁ ବ୍ୟବ ାର ଅନୁଗାମୀ ନୁହି ।
86ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ବି ସନୀୟ;
େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରି ; ତୁ େ େମାହର

ସାହାଯ୍ୟ କର।
87 େସମାେନ ପୃଥିବୀେର େମାେତ ପ୍ର ାୟ ବିନାଶ କରିଥିେଲ;§
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ।
88ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାନୁସାେର େମାʼ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା* କର;
ତହଁୁ ମୁଁ ତୁ ମୁଖର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାେର ବି ାସ
ଲାମଦ୍ ।
89 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନ କାଳ
ନିମେ ଗର୍ େର ସଂ ାପିତ ଅଛି।

§ 119:87 ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାୟ ବଧ * 119:88 ରକ୍ଷା ସେଚତ
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90ତୁ ର ବି ତା ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ାୟୀ;
ତୁ େ ପୃଥିବୀକୁ ସଂ ାପନ କରିଅଛ ଓ ତାହା ସୁି ର ଥାଏ।
91ତୁ ଶାସନାନୁସାେର ଅଦ୍ୟାପି ସକଳ ସୁି ର;
କାରଣ ସମେ ତୁ ର ଦାସ।
92ତୁ ର ବ୍ୟବ ା େମାହର ଆ ାଦଜନକ େହାଇ ନ ଥିେଲ,
ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖେର ବିନ େହାଇଥାʼ ି ।
93ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ମୁଁ େକେବ ପାେସାରିବି ନାହିଁ;
କାରଣ ତ ୍ଵାରା ତୁ େ େମାେତ ସେଚତ କରିଅଛ।
94 େମାେତ ତ୍ର ାଣ କର, ମୁଁ ତୁ ର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିଅଛି।
95 ଦୁ ମାେନ େମାେତ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଅଛି ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ବିେବଚନା କରିବି।
96 ମୁଁ ସବୁ ସି ି ର ଅ େଦଖିଅଛି;
ମାତ୍ର ତୁ ର ଆଜ୍ଞା ସୀମାହୀନ।†

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି ଅନୁରାଗ
େମମ୍ ।
97 ମୁଁ ତୁ ର ବ୍ୟବ ାକୁ କିପରି ପି୍ର ୟ ମେଣ।
ତାହା ସାରାଦିନ େମାହର ଧ୍ୟାନ।
98 ତୁ ଆଜ୍ଞାସବୁ େମାେତ େମାʼ ଶତଗଣଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ

କେର;
କାରଣ ତାହାସବୁ ନିର ର େମାʼ ସେ ଥାଏ।
99 େମାହର ସମ ଗୁରୁ ଅେପକ୍ଷା େମାʼ ବୁ ି ଅଧିକ;
କାରଣ ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ େମାହର ଧ୍ୟାନ।
100 ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁେଝ।
େଯଣୁ ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି।
101 ମୁଁ େଯପରି ତୁ ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି,
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁପଥରୁ ମୁଁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଇଅଛି।
102 ମୁଁ ତୁ ଶାସନରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ େ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ।
† 119:96 ସୀମାହୀନ। ଅତିଶୟ ପ୍ର ଶ
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103 େମାʼ ତୁ କୁ ତୁ ବାକ୍ୟ କିପରି ମଧୁର!
ହଁ, େମାʼ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅେପକ୍ଷା ମଧୁର!
104ତୁ ବିଧାନ ାରା ମୁଁ ବୁ ି ପ୍ର ା ହୁ ଏ;
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମିଥ୍ୟାପଥ ଘୃଣା କେର।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାର ଆେଲାକ
ନୂନ୍ ।
105ତୁ ବାକ୍ୟ େମାʼ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ର ଦୀପ
ଓ େମାʼ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅେଟ।
106 ମୁଁ ତୁ ର ଧମର୍ ମୟ ଶାସନସବୁ ପାଳିବା ପାଇଁ
ଶପଥ କରିଅଛି ଓ ତାହା ି ର କରିଅଛି।
107 ମୁଁ ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଅଛି;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
108 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ମୁଖର େ ାଦ

ଉପହାର ଗ୍ର ହଣ କର
ଓ ତୁ ର ଶାସନସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
109 େମାʼ ପ୍ର ାଣ ନିର ର ବିପଦେର‡ ଥାଏ;
େତେବ େହଁ ମୁଁ ତୁ ବ୍ୟବ ା ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
110 ଦୁ ମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଫା ପାତିଅଛି ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ବିଧାନରୁ ବିପଥଗାମୀ େହଲି ନାହିଁ।
111 ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳକୁ ସଦାକାଳ
ଅଧିକାର ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି;
କାରଣ ତାହାସବୁ େମାʼ ଚି ର ଆ ାଦଜନକ।
112 ମୁଁ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ସବର୍ ଦା ତୁ ର ବିଧିସବୁ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନକୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଅଛି।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାେର ସୁରକ୍ଷା
ସାମକ୍ ।
113 ମୁଁ ି ମନାମାନ ୁ ଘୃଣା କେର;
ମାତ୍ର ତୁ ବ୍ୟବ ାକୁ ପି୍ର ୟ ଜ୍ଞାନ କେର।
114ତୁ େ େମାʼ ଲୁଚିବାର ାନ ଓ େମାହର ଢାଲ;
‡ 119:109 ବିପଦେର ଅଥର୍ ାତ୍ ହ େର
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ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟେର ଭରସା କେର।
115 େହ କୁକମର୍ କାରୀମାେନ, ମୁଁ େଯପରି ଆପଣା
ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳି ପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ନିକଟରୁ ଦୂର

ହୁ ଅ।
116 ମୁଁ େଯପରି ବି ବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ଧରି

ରଖ
ଓ େମାʼ ଭରସା ବିଷୟେର େମାେତ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
117ତୁ େ େମାେତ ଧରି ରଖ, ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଦରହିତ େହବି
ଓ ତୁ ବିଧିସବୁ ସବର୍ ଦା ମାନ୍ୟ କରିବି।
118ତୁ ବିଧିରୁ ଭ୍ର ା ସମ ୁ ତୁ େ ତୁ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ;
କାରଣ େସମାନ ପ୍ର ବ ନା ମିଥ୍ୟା।
119ତୁ େ ପୃଥିବୀ ସମ ଦୁ ୁ ଧାତୁ ର ଖାଦ ପରି ଦୂର କରିଥାଅ;
ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟକୁ େ ହ କେର।
120ତୁ ଭୟ ସକାଶୁ େମାʼ ଶରୀର କି ତ ହୁ ଏ
ଓ ତୁ ଶାସନ ବିଷୟେର ମୁଁ ଭୀତ ହୁ ଏ।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ
ଅଇନ୍ ।
121 ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କରିଅଛି;
େମାʼ ଉପଦ୍ର ବୀମାନ ହ େର େମାେତ ସମପର୍ ଣ କର ନାହିଁ।
122ମ ଳ ନିମେ ଆପଣା ଦାସର ଲଗା ହୁ ଅ;
ଅହ ାରୀମାନ ୁ େମାʼ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
123ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ ଓ ତୁ ର ଧମର୍ ମୟ ବାକ୍ୟ ନିମେ
େମାହର ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି।
124ତୁ ଦୟାନୁସାେର ଆପଣା ଦାସ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର
ଓ ତୁ ର ବିଧି େମାେତ ଶିଖାଅ।
125 ମୁଁ ତୁ ର ଦାସ, େଯପରି ମୁଁ ତୁ ର
ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳ ଜ୍ଞାତ େହବି, ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ବୁି ଦିଅ।
126ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହି;
କାରଣ େଲାକମାେନ ତୁ ବ୍ୟବ ା ବ୍ୟଥର୍ କରିଅଛି ।
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127ଏେହତୁ ମୁଁ ସୁବ ର୍ ଓ ଶୁ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା
ତୁ ଆଜ୍ଞାସମୂହକୁ େ ହ କେର।
128ଏଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟେରତୁ ର ସକଳ ବିଧାନ ଯଥାଥର୍ ଜ୍ଞାନ କେର
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମିଥ୍ୟାପଥ ଘୃଣା କେର।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ମାନିବାକୁ ୃହା
େପ।
129ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳ ଆ ଯର୍ ୍ୟ;
ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ତାହାସବୁ ପାଳନ କେର।
130ତୁ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ର ଦାନ କେର;
ତାହା ନିେବର୍ ାଧକୁ େବାଧ ଦିଏ।
131 ମୁଁ ତୁ ଆଜ୍ଞାର ଆକାଂକ୍ଷାେର
ଆପଣା ମୁଖ ଫ ର୍ ା କରି ଫିଟାଇ ପକାଇଲି।
132ତୁ େ ଆପଣା ନାମର େପ୍ର ମକାରୀମାନ ପ୍ର ତି
େଯପରି କରିଥାଅ, େସପରି େମାʼପ୍ର ତି େଫରଓ େମାେତଦୟା କର।
133ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାʼ ପାଦଗତି ସଜାଡ଼
ଓ େମାʼ ଉପେର େକୗଣସି ଅଧମର୍ କୁ ରାଜ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
134ମନୁଷ୍ୟର ଉପଦ୍ର ବରୁ େମାେତ ମୁ କର;
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବି।
135ତୁ ଦାସ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ର ସ କର
ଓ ତୁ ର ବିଧିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
136 େଲାକମାେନ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ
େମାʼ ଚକୁ୍ଷରୁ ଜଳଧାରା ବହୁ ଅଛି।

ପରେମ ର ନ୍ୟାେୟାଚିତ ବ୍ୟବ ା
ସାେଦ।
137 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଧମର୍ ମୟ
ଓ ତୁ ର ଶାସନସକଳ ସରଳ।
138ତୁ େ ଧମର୍ େର ଓ ଅତି ବି ତାେର
ଆପଣା ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ।
139 େମାହର ଉଦ୍ େଯାଗ େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି,
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କାରଣ େମାହର ବିପକ୍ଷଗଣ ତୁ ର ବାକ୍ୟସବୁ ପାେସାରିଅଛି ।
140ତୁ ର ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟ ନିମର୍ ଳ;
ତହିଁ ପାଇଁ ତୁ ଦାସ ତାହା େ ହ କେର।
141 ମୁଁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ତୁ ୀକୃତ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
142ତୁ ର ଧମର୍ ଅନ କାଳ ାୟୀ ଧମର୍
ଓ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ସତ୍ୟ।
143 େ ଶ ଓ ଯ ଣା େମାେତ ଆକ୍ର ମଣ କରିଅଛି;
େତେବ େହଁ ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସମୂହ େମାହର ଆ ାଦଜନକ।
144ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳ ସଦାକାଳ ଧମର୍ ମୟ;
େମାେତ ବୁି ପ୍ର ଦାନ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ବି ବି।

ଉ ାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କଫ।
145 ମୁଁ ସବର୍ ା ଃକରଣେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛି; େହ ସଦାପ୍ର େଭା,

େମାେତ ଉ ର ଦିଅ;
ମୁଁ ତୁ ର ବିଧି ପାଳନ କରିବି।
146 ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛି; େମାେତ ତ୍ର ାଣ କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ମାନିବି।
147 ମୁଁ ଅରୁ େଣାଦୟ ପୂେବର୍ ଆ ର୍ ନାଦ କଲି;
ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖିଲି।
148 ମୁଁ େଯପରି ତୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବି,
ଏଥିପାଇଁ ରାତି୍ର ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ହର ପୂେବର୍ େମାହର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ୁତ

େହଲା।
149ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଅନୁସାେର େମାହର ରବ ଶୁଣ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆପଣା ଶାସନାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
150 ଦୁ ତାର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାେନ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ;
େସମାେନ ତୁ ବ୍ୟବ ାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ।
151 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଓ ତୁ ଆଜ୍ଞାସକଳ ସତ୍ୟ।
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152 ମୁଁ ପୂବର୍ ଠାରୁ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟରୁ ଜାଣିଅଛି େଯ,
ତୁ େ ସଦାକାଳ ନିମେ ତାହା ାପନ କରିଅଛ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁନୟ
େରଶ୍ ।
153 େମାର େକ୍ଲ ଶ ବିେବଚନା କର ଓ େମାେତ ଉ ାର କର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
154ତୁ େ େମାହର ବିବାଦ ନି ି କର ଓ େମାେତ ମୁ କର;
ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
155ପରିତ୍ର ାଣ ଦୁ ମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ;
କାରଣ େସମାେନ ତୁ ର ବିଧିସବୁ ଅନୁସ ାନ କରି ନାହିଁ।
156 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ବହୁ ବିଧ;
ତୁ ର ଶାସନାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
157 େମାହର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ବିପକ୍ଷ ଅେନକ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହିଁ।
158 ମୁଁ ବି ାସଘାତକମାନ ୁ େଦଖି ଦୁଃଖିତ େହଲି;
କାରଣ େସମାେନ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ମାନି ନାହିଁ।
159 ମୁଁ ତୁ ବିଧାନସବୁ କିପରି େ ହ କେର,
ଏହା ବିେବଚନା କର; େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର

େମାେତ ସେଚତ କର।
160ତୁ ର ସମୁଦାୟ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ
ଓ ତୁ ର ଧମର୍ ମୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶାସନ ନିତ୍ୟ ାୟୀ।

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି ନି ା
ଶିନ୍ ।
161ଅଧିପତିମାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି ;
ମାତ୍ର େମାହର ମନ ତୁ ବାକ୍ୟେର ଭୀତ ଥାଏ।
162 େକହି ପ୍ର ଚୁ ର ଲୁଟଧନ ପାଇବା ପରି
ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟେର ଆନ କେର।
163 ମୁଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା ଓ ଅଶ୍ର ା କେର;
ମାତ୍ର ତୁ ବ୍ୟବ ାକୁ ମୁଁ େ ହ କେର।
164ତୁ ର ଧମର୍ ମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ
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ମୁଁ ଦିନ ମଧ୍ୟେର ସାତ ଥର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କେର।
165ତୁ ବ୍ୟବ ା େ ହକାରୀମାେନ ମହାଶାି ପ୍ର ା ହୁ ଅି ;
ପୁଣି, େସମାନ ର ଝୁ ି ବାର େକୗଣସି କାରଣ ଘେଟ ନାହିଁ।
166 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଁ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରିଅଛି,
ଓ ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି।
167 େମାହର ପ୍ର ାଣ ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ମାନିଅଛି
ଓ ମୁଁ ତାହାସବୁ ଅତିଶୟ େ ହ କେର।
168 ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନ ଓ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ମାନିଅଛି।
କାରଣ େମାହର ସବୁ ଗତି ତୁ ସ ୁଖେର ଅଛି।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
େତୗ।
169 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର କାକୂି ତୁ ନିକଟେର ଉପି ତ

େହଉ;
ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ବୁି ପ୍ର ଦାନ କର।
170 େମାʼ ନିେବଦନ ତୁ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହଉ;
ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ଉ ାର କର।
171 େମାହର ଓ ାଧର ପ୍ର ଶଂସା ଉ ାରଣ କରୁ ;
କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ବିଧି େମାେତ ଶିଖାଉଅଛ।
172 େମାʼ ଜି ା ତୁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ କୀ ର୍ ନ କରୁ ;
କାରଣ ତୁ ର ଆଜ୍ଞାସକଳ ଧମର୍ ମୟ।
173 େମାହର ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ତୁ ର ହ ପ୍ର ୁତ େହଉ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ବିଧାନସବୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି।
174 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣର ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛି;
ପୁଣି, ତୁ ର ବ୍ୟବ ା େମାହର ଆ ାଦଜନକ।
175 େମାେତ ଜୀବିତ ରଖ, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ
ଓ ତୁ ର ଶାସନସକଳ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ।
176 ମୁଁ ହଜାେମଷ ପରି ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛି;
ଆପଣା ଦାସକୁ େଖାଜ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଆଜ୍ଞାସକଳ ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
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120
ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 ମୁଁ ଆପଣା ବିପଦେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି,
ତହିଁେର େସ େମାେତ ଉ ର େଦେଲ।
2 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ାଧରରୁ
ଓ ପ୍ର ବ କ ଜି ାରୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ଉ ାର କର।
3 େହ ପ୍ର ବ କ ଜିେ ,
ତୁ କୁ କଅଣ ଦିଆଯିବ ଓ ତୁ ପ୍ର ତି ଅଧିକ କଅଣ କରାଯିବ?
4ବୀରର ତୀ ତୀର ଓ େରତମକା ର ଅ ାର ସହ ଦ େଦେବ।
5ହାୟ, ହାୟ, ମୁଁ େମଶକ୍ େର ପ୍ର ବାସ କେର।
ମୁଁ େକଦାରର ତ ୁସମୂହ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର।
6ଶାି ଘୃଣାକାରୀ େଲାକ ସହିତ
େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଦୀଘର୍ କାଳ ବାସ କରିଅଛି।
7 ମୁଁ ଶାି ଚାେହଁ;
ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହିେଲ, େସମାେନ ଯୁ ଚାହାି ।

121
ପରେମ ର ଆମ ରକ୍ଷକ

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 ମୁଁ ପବର୍ ତଗଣ ଆେଡ଼ ଊ ର୍ ଦୃି କରିବି;
େକଉଁଠାରୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସି ବ?
2 େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆେସ,
େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।
3 େସ ତୁ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ;
େଯ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରି , େସ ଘୁମାଇେବ ନାହିଁ।
4 େଦଖ, େଯ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରି ,
େସ ଘୁମାଇେବ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ର ା ଯିେବ ନାହିଁ।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ରକ୍ଷକ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ର ଛାୟା।
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6 ଦିବସେର ସୂଯର୍ ୍ୟ, କିଅବା
ରାତି୍ର େର ଚ ତୁ କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ।
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ଅମ ଳରୁ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିେବ;
େସ ତୁ ର ପ୍ର ାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
8ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ବାହାେର ଯିବାର
ଓ ଭିତେର ଆସି ବାର ରକ୍ଷା କରିେବ।

122
ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ଶଂସା

ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦ ରଚିତ।
1 “ଆସ, ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯାଉ,”
ଏହି କଥା େଲାକମାେନ େମାେତକହିବା େବେଳ ମୁଁଆନ ି ତ େହଲି।
2 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ତୁ ାର ଭିତେର
ଆ ମାନ ଚରଣ ଠିଆ େହଉଅଛି;
3 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ,
ତୁ େ ସୁସଂଯୁ ଏକ ନଗର ତୁ ଲ୍ୟ ନିମ ତ େହାଇଅଛ;
4 େଗା ୀବଗର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗା ୀବଗର୍
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା
ନିମେ େସଠାେର ଆେରାହଣ କରି ।
5କାରଣ େସଠାେର ବିଚାରାଥର୍ କ ସି ଂହାସନ,
ଦାଉଦ-ବଂଶର ସି ଂହାସନସବୁ ାପିତ ଅଛି।
6 ଯିରୂ ଶାଲମର ଶାି ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର;
େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ େ ହ କରି , େସମାେନ ଅେଶଷ ଉ ତି

କରିେବ।
7ତୁ ପ୍ର ାଚୀର ମଧ୍ୟେର ଶାି ବ ର୍ୁ
ଓ ତୁ ଅ ାଳିକାସମୂହର େସୗଭାଗ୍ୟ େହଉ।
8 େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ମିତ୍ର ଗଣ ସକାେଶ ମୁଁ ଏେବ
କହିବି, ତୁ ମଧ୍ୟେର ଶାି ବ ର୍ୁ ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହ ସକାେଶ
ମୁଁ ତୁ ର ମ ଳ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି।
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123
କୃପା ଭିକ୍ଷାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 େହ େଗର୍ ାପବି ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ଊ ର୍ ଦୃି କେର।
2 େଦଖ, େଯପରି ଦାସମାନ ଚକୁ୍ଷ େସମାନ କ ର୍ ାର ହ କୁ
ଓ ଦାସୀର ଚକୁ୍ଷ ଆପଣା କ ର୍ ୀର ହ କୁ ଅନାଏ;
େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ତାହା ୁ

ଅନାଇଥାଏ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କର, ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କର;
କାରଣ ଆେ ମାେନ ଅବଜ୍ଞାେର ଅତିଶୟ ପୂ ର୍ େହାଇଅଛୁ।
4 ସୁଖଶାଳୀମାନ ଉପହାସେର ଓ ଅହ ାରୀମାନ
ଅବଜ୍ଞାେର ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ଅତିଶୟ ପୂ ର୍ େହାଇଅଛି।

124
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା େଲାକମାନ ର ରକ୍ଷାକ ର୍ ା

ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦ ରଚିତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଦି ଆ ମାନ ର ସପକ୍ଷ େହାଇ ନ ଥାଆେ ,
ଇସ୍ର ାଏଲ ଏେବ କହୁ ;ୁ
2 େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠିଲା େବେଳ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଦି ଆ ମାନ ର ସପକ୍ଷ େହାଇ ନ ଥାଆେ ;
3 େତେବ ଆ ମାନ ବିରୁ େର େସମାନ େକାପ ପ୍ର ଳିତ େହବା

େବେଳ
େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ସଜୀବ ଗ୍ର ାସ କରିଥାʼେ ;
4 େତେବ ଜଳରାଶି ଆ ମାନ ୁ ମ କରିଥାʼ ା,
େସ୍ର ାତ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଉପର େଦଇ ଯାଇଥାʼ ା
5 େତେବ ଗବ ତ ଜଳରାଶି ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ଉପର େଦଇ

ଯାଇଥାʼ ା।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,
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େସ ଆ ମାନ ୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ େହବା ପାଇଁ େସମାନ ଦ କୁ େଦଇ
ନାହାି ।

7ବ୍ୟାଧର ଫା ରୁ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି;
ଫା ଛିି ଗଲା, ଆେ ମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ।
8ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର
ଆ ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ।

125
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ର ନିରାପ ା

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରଖି ,
େସମାେନ ଅଟଳ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ତୁ ଲ୍ୟ।
2 େଯପରି ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗେର ପବର୍ ତମାନ ଥାଏ,
େସପରି ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ଚତୁ ଗେର ଥାଆି ।
3କାରଣ ଧାମ କମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ପ୍ର ତି ହ ନ ବଢ଼ାଇେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଧାମ କମାନ ଅଧିକାରେର ଦୁ ତାର ରାଜଦ

ଅବ ାନ କରିବ ନାହିଁ।
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଯଉଁମାେନ ମ ଳ- ଭାବବିଶି
ଓ ଅ ଃକରଣେର ସରଳ, େସମାନ ର ମ ଳ କର।
5 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବକ୍ର ପଥେର ବିପଥଗାମୀ

ହୁ ଅି ,
େସମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ସେ କଢ଼ାଇ େନେବ।
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶାି ବ ର୍ୁ ।

126
ମୁି ର ସ ୀତ

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନର ଦାସ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା େବେଳ*

* 126:1 ସି େୟାନର ଦାସ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା େବେଳ କି ା ଦାସ ାବ ାରୁ
ସି େୟାନକୁ ଆଣିେଲ
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ଆେ ମାେନ ପ୍ନ ଦଶର୍ କମାନ ପରି ଥିଲୁ।
2 େସେତେବେଳ ଆ ମାନ ମୁଖ ହାସ୍ୟେର
ଓ ଜି ା ଗାୟନେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା;
େସେତେବେଳ େଗା ୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏମାନ ପାଇଁ ମହତ କମର୍ କରିଅଛି ।”
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପାଇଁ ମହତ କମର୍ କରିଅଛି ;
ତହିଁ ସକାଶୁ ଆେ ମାେନ ଆନ ି ତ ଅଛୁ।
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦକି୍ଷଣ ଦିଗର େସ୍ର ାତ ପରି
ଆ ମାନ ଦାସ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କର।
5େଯଉଁମାେନକା ି କା ି ବିହନ ବୁଣି , େସମାେନଆନ କରୁ କରୁ

ଶସ୍ୟ କାଟିେବ।
6ଯଦ୍ୟପି େସ ବିହନ ବହି କା ି କା ି ଆପଣା ପଥେର ଯାଏ,
ତଥାପି େସ ବିଡ଼ା େଘନି ଆନ କରୁ କରୁ େନଉଟି ଆସି ବ।

127
ମ ଳମୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁତି

ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଶେଲାମନ ରଚିତ।
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଦି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ ନ କରି ,
େତେବ ନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ ବ୍ୟଥର୍ େର ପରିଶ୍ର ମ କରି ;
ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରି ,
େତେବ ପ୍ର ହରୀ େକବଳ ବୃଥାେର ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଏ।
2ତୁ େ ମାେନ େଯ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠ
ଓ ଏେତ ବିଳ େର ବିଶ୍ର ାମ କର,
ଆଉଶାି ର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କର, ଏହା ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ବୃଥା।
କାରଣ େସହି ପ୍ର କାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପି୍ର ୟତମକୁ ନିଦ୍ର ା ଦିଅି ।
3 େଦଖ, ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦ ଅଧିକାର
ଓ ଗଭର୍ ଜାତ ଫଳ ତାହା ଦ ପୁର ାର*।
4 େଯୗବନର ସ ାନଗଣ ବୀର ପୁରୁ ଷର ହ ି ତ ତୀର ସଦୃଶ।
5ଯାହାର ତୂ ଣ ତାଦୃଶ ତୀରେର ପୂ ର୍ , େସ ଜନ ସୁଖୀ;
* 127:3 ପୁର ାର ଅଥର୍ ାତ୍ ଆଶୀବର୍ ାଦ
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େସମାେନ ନଗର- ାରେର ଶତଗଣ ସେ କଥା କହିବା େବେଳ
ଲି ତ େହେବ ନାହିଁ।

128
ବାଧ୍ୟତାର ପୁର ାର

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରି
ଓ ତାହା ପଥେର ଚାଲି , େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଧନ୍ୟ।
2କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ହ କୃତ ପରିଶ୍ର ମର ଫଳ େଭାଜନ କରିବ;
ତୁ େ ସୁଖୀ େହବ ଓ ତୁ ର ମ ଳ େହବ।
3 ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ତୁ ଗୃହର ଅ ଃପୁରେର ଫଳବତୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
ତୁ ର ସ ାନମାେନ ତୁ େମଜର ଚାରିଆେଡ଼ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଚାରା

ପରି େହେବ।
4 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରିବା େଲାକ
ଏହି ପ୍ର କାର ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହବ।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନରୁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ;
ଆଉ, ତୁ େ ଯାବ ୀବନ ଯିରୂ ଶାଲମର ମ ଳ େଦଖିବ।
6 ହଁ, ତୁ େ ଆପଣା ସ ାନଗଣର ସ ାନ େଦଖିବ।
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶାି ବ ର୍ୁ ।

129
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶାି ବ ର୍ୁ ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ଶତମାନ ବିରୁ େର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 “େମାʼ େଯୗବନଠାରୁ େମାʼ ର ଶତମାେନ ଅେନକ ଥର େମାେତ

େ ଶ େଦଇଅଛି ,
ଇସ୍ର ାଏଲ ଏେବ କୁହ ୁ;
2 େମାʼ େଯୗବନଠାରୁ େସମାେନ ଅେନକ ଥର େମାେତ େ ଶ

େଦଇଅଛି ;
ତଥାପି େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଜୟୀ େହାଇ ନାହାି ।
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3 କୃଷକମାେନ େମାʼ ପୃ େଦଶେର ହଳ ବୁଲାଇେଲ;
େସମାେନ ଲ ଲ ଶିଆର କେଲ।”
4ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ ମୟ;
େସ ଦୁ ମାନ ଦାସ ରୁ େମାେତ ମୁ କରିଅଛି ।*
5ସି େୟାନକୁ ଘୃଣା କରିବା
େଲାକ ସମେ ଲି ତ େହାଇ ହଟି ଯାଉ ୁ।
6 େସମାେନ ଗୃହର ଛାତ ଉପରି େସହି ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ ୁ,
ଯାହା ବଢ଼ିବା ପୂେବର୍ ଶୁ ହୁ ଏ;
7ଯ ୍ଵାରା କଟାଳି ଆପଣା ହ ,
ଅବା ବିଡ଼ାବ ନକାରୀ ଆପଣା ଅି ପୂ ର୍ କେର ନାହିଁ।
8 “କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ତୁ ମାନ ଉପେର ବ ର୍ୁ ,
ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ତୁ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ

କରୁ ଅଛୁ,”
ଏହା ପଥିକମାେନ କହି ନାହିଁ।

130
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳେର ଥାଇ ତୁ ନିକଟେର ଡାକ

ପକାଇଅଛି।
2 େହ ପ୍ର େଭା, େମାʼ ରବ ଶୁଣ;
ତୁ କ ର୍ େମାʼ ବିନତି-ରବେର ମେନାେଯାଗ କରୁ ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଯଦି ଅପରାଧସବୁ ଧରିବ,
େତେବ େହ ପ୍ର େଭା, କିଏ ଠିଆ େହବ?
4ମାତ୍ର ତୁ ୁ େଯପରି ଭୟ କରାଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଠାେର କ୍ଷମା ଅଛି।
5 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି, େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି,
ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖୁଅଛି।

* 129:4 ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ଦୁ ମାନ ର ୁ େଛଦନ କରିଅଛି ।
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6 ପ୍ର ହରୀମାେନ ପ୍ର ଭାତ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବା ଅେପକ୍ଷା େମାʼ ପ୍ର ାଣ
ପ୍ର ଭୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଁ ରେହ;

ହଁ, ପ୍ର ହରୀମାନ ର ପ୍ର ଭାତ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିବା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ।
7 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଭରସା ରଖ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦୟା ଅଛି
ଓ ତାହା ଠାେର ପ୍ର ଚୁ ର ମୁି ଅଛି।
8 ପୁଣି, େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ତାହାର ସମ ଅପରାଧରୁ ମୁ କରିେବ।

131
ନିଭର୍ ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦ ରଚିତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ଅ ଃକରଣ ଅହ ାରୀ ନୁେହଁ, ଅବା େମାʼ

ଦୃି ଗବର୍ ୀ ନୁେହଁ;
କିଅବା ମୁଁ ମହତ୍ ମହତ୍ ବ୍ୟାପାରେର,
ଅଥବା େମାʼ ପ୍ର ତି େବାଧାତୀତ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟମାନ େର ପ୍ର ୟାସ

କରୁ ନାହିଁ।
2 ନି ୟ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଶା ଓ କ୍ଷା କରିଅଛି,
ନ୍ୟତ୍ୟାଗୀ ଶିଶୁ ଆପଣା ମାତା ସେ ଥିବା ପରି;
େମାʼ ପ୍ର ାଣ େମାʼ ସ େର ନ୍ୟତ୍ୟାଗୀ ଶିଶୁ ପରି ଅଛି।
3 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଆଜିଠାରୁ ଅନ କାଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଭରସା ରଖ।

132
ମ ି ରର ପ୍ର ଶଂସା

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦାଉଦ ପକ୍ଷେର
ତାହାର ସକଳ େ ଶ ରଣ କର;
2 େସ କିପ୍ର କାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଶପଥ କଲା,
ଆଉ ଯାକୁବର ବଳଦାତା ନିକଟେର ମାନତ କରି କହିଲା;
3 “ମୁଁ େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ ଏକ ାନ
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ଓ ଯାକୁବର ବଳଦାତା ନିମେ ଏକ ଆବାସ ପ୍ର ା ନ ହୁ ଏ,
4 େସପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ନି ୟ ଆପଣା ଗୃହ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରିବି

ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ।
5 ମୁଁ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷକୁ ନିଦ୍ର ା େଦବି ନାହିଁ,
ଅବା ଆପଣା ଚକୁ୍ଷପତାକୁ ଘୁମାଇବାକୁ େଦବି ନାହିଁ।”
6 େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଇଫ୍ର ାଥାେର ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ;
ଆେ ମାେନ ବନ େକ୍ଷତ୍ର େର ତାହା ପ୍ର ା େହଲୁ।
7ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସକୁ ଯିବା;
ଆେ ମାେନ ତାହା ପାଦପୀଠେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା।
8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଉଠ, ତୁ େ ପରାକ୍ର ମର ସି ୁ କ ସହିତ ଆପଣା

ବିଶ୍ର ାମ- ାନକୁ ଗମନ କର।
9ତୁ ର ଯାଜକମାେନ ଧମର୍ ରୂ ପ ବ ପରିହିତ େହଉ ୁ;
ପୁଣି, ତୁ ସଦ୍ ଭ ମାେନ ଆନ ନି କର ।ୁ
10ତୁ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଆପଣା ଅଭିଷି
ମୁଖ େଫରାଇ ଦିଅ ନାହିଁ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ସତ୍ୟେର ଶପଥ କରିଅଛି ;
େସ ତହିଁରୁ େଫରିେବ ନାହିଁ।
“ଆେ ତୁ ତନୁଜାତ ଫଳକୁ* ତୁ ସି ଂହାସନେର ବସାଇବା।
12ଯଦି ତୁ ସ ାନଗଣ ଆ ନିୟମ
ଓ ଆେ େସମାନ ୁ େଯଉଁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା, ତାହା ପାଳନ

କରିେବ,
େତେବ େସମାନ ସ ାନଗଣ ହିଁ ସଦାକାଳ ତୁ ସି ଂହାସନେର

ବସି େବ।”
13କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ;
େସ ଆପଣା ନିବାସ ନିମେ ତାହା ବା ା କରିଅଛି ।
14 “ଏହା ଚିରକାଳ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ଅେଟ;
ଏଠାେର ଆେ ବାସ କରିବା; କାରଣ ଆେ ତାହା ବା ା କରିଅଛୁ।
15ଆେ ତାହାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉପେର ବହୁ ଳ ରୂ େପ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା;
* 132:11 ଫଳକୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ପୁତ୍ର କୁ



ଗୀତସଂହିତା 132:16 ccxiii ଗୀତସଂହିତା 134:2

ଆେ ତାହାର ଦରିଦ୍ର ଗଣକୁ ଅ େଦଇ ତୃ କରିବା।
16ଆେ ତାହାର ଯାଜକଗଣକୁ ହିଁ ତ୍ର ାଣ ରୂ ପ ବ ପି ାଇବା
ଓ ତାହାର ସଦ୍ ଭ ମାେନ ଆନ େର ଉ ନି କରିେବ।
17 େସଠାେର ଆେ ଦାଉଦର ଶୃ ଅ ୁ ରିତ କରିବା;
ଆେ ଆପଣା ଅଭିଷି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ର ଦୀପ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛୁ।
18ତାହା ଶତଗଣକୁ ଆେ ଲ ାରୂ ପ ବ ପି ାଇବା;
ମାତ୍ର ତାହା ରାଜ୍ୟ ଉ ତି େହବ।”†

133
ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ

ଆେରାହଣ ଗୀତ, ଦାଉଦ ରଚିତ।
1 େଦଖ, ଭାଇମାେନ ମିଳନେର ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା
କିପରି ଉ ମ ଓ ମେନାହର!
2ତାହା ମ କେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ରୂ ପ,
ଯାହା ଦାଢ଼ିେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ହାେରାଣ ର ଦାଢ଼ିେର ବହି
ତା ବ ା ଳେର ପଡ଼ିଲା।
3ତାହା ହେମର୍ ାଣ ପାହାଡ଼ର ଶିଶିର ତୁ ଲ୍ୟ,
ଯାହା ସି େୟାନର ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର କ୍ଷରି ପେଡ଼।
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସଠାେର ଆଶୀବର୍ ାଦ, ହଁ,
ଅନ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା କେଲ।

134
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁତିଗାନ

ଆେରାହଣ ଗୀତ।
1 େଦଖ, େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସସକଳ, ରାତି୍ର କାଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଗୃହେର େସବା କରୁ ଥାଅ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
2ତୁ େ ମାେନ ଧମର୍ ଧାମ ଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା ହ ଉଠାଅ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
† 132:18 ତାହା ରାଜ୍ୟ ଉ ତି େହବ। ନିଜ ଉପେର ତାହା ମୁକୁଟ େଶାଭା ପାଇବ
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3ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନରୁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ।ୁ

135
ୁତି ବ ନା

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର;
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସମାେନ, ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର,
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହ-ପ୍ର ା ଣେର େସବା କରୁ ଥାଅ େଯ

ତୁ େ ମାେନ
3 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ମ ଳମୟ;
ତାହା ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର; କାରଣ ତାହା

ମେନାହର।
4 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ନିମେ ଯାକୁବକୁ
ଓ ନିଜର ସି ତ ଧନ ରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ।
5କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନ
ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ସକଳ େଦବତାଗଣ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ର ।
6ଆକାଶେର ଓ ପୃଥିବୀେର, ସମୁଦ୍ର େର ଓ ସମଗ୍ର ବାରିଧିେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ଇ ା କେଲ, ତାହା କରିଅଛି ।
7 େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ବା ଉଠାି ;
େସ ବୃି ନିମେ ବିଜୁଳି ଉ କରି ;
େସ ଆପଣା ଭ ାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣି ।
8 େସ ମିସରର ପ୍ର ଥମଜାତ ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶୁ ଉଭୟକୁ ସଂହାର କେଲ।
9 େହ ମିସର, େସ ତୁ ମଧ୍ୟକୁ, ଫାେରା ପ୍ର ତିକୂଳେର, ତାହାର

ଦାସଗଣ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ନାନା ଚି ଓ ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ େପ୍ର ରଣ କେଲ।
10 େସ ଅେନକ େଗା ୀ ୁ ସଂହାର କେଲ,
ପରାକ୍ର ା ରାଜାମାନ ୁ ,
11ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନକୁ
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ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ କୁ,
ଆଉ କିଣାନର ସକଳ ରାଜ୍ୟକୁ ବଧ କେଲ।
12 ପୁଣି, େସମାନ ର େଦଶ ଅଧିକାର ନିମେ େଦେଲ,
ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦେଲ।
13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ନାମ ଅନ କାଳ ାୟୀ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ରଣ ପୁରୁ ଷ-ପର ରାେର ଥାଏ।
14 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିେବ
ଓ ଆପଣା ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ସଦୟ େହେବ।
15ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ପ୍ର ତିମାସବୁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା,
ମନୁଷ୍ୟର ହ କୃତ କମର୍ ଅେଟ।
16 େସମାନ ର ମୁଖ ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ କଥା କହି ନାହିଁ,
େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ େଦଖି ନାହିଁ;
17 େସମାନ ର କ ର୍ ଅଛି, ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣି ନାହିଁ;
କିଅବା େସମାନ ମୁଖେର ନି ାସପ୍ର ାସ ନାହିଁ।
18 େସମାନ ର ନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ ଓ େସମାନ ଠାେର

ନିଭର୍ ରକାରୀ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ େସମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ।
19 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
େହ ହାେରାଣ-ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
20 େହ େଲବୀ-ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ଧନ୍ୟବାଦ କର।
21 ଯିରୂ ଶାଲମବାସୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନଠାରୁ ଧନ୍ୟ େହଉ ।ୁ
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

136
ଧନ୍ୟବାଦ ୁତି

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର; କାରଣ େସ ମ ଳମୟ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
2 େଦବମାନ େଦବ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
3ପ୍ର ଭୁ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;



ଗୀତସଂହିତା 136:4 ccxvi ଗୀତସଂହିତା 136:16

କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
4 େଯ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିବାେର ଅି ତୀୟ, ତାହା ର

(ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
5 େଯ ବୁି େର ଆକାଶମ ଳ ନିମର୍ ାଣ କେଲ;
ତାହା ର (ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହା ର ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
6 େଯ ଭୂ ମ ଳକୁ ଜଳରାଶି ଉପେର ବି ୀ ର୍ କେଲ; ତାହା ର

(ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
7 େଯ ମହାେଜ୍ୟାତିଗର୍ ଣ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ତାହା ର (ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
8 ଦିବସେର କ ର୍ୃ କରିବା ପାଇଁ ସୂଯର୍ ୍ୟକୁ (ନିମର୍ ାଣ କେଲ େସ);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
9 ରାତି୍ର େର କ ର୍ୃ କରିବା ପାଇଁ ଚ ଓ ତାରାଗଣ (ନିମର୍ ାଣ କେଲ

େସ);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
10 ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ୁ (ସଂହାର କରିବା ାରା) ମିସରକୁ ଆଘାତ

କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
11 ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
12ବଳବାନ ହ ଓ ବି ୃତ ବାହୁ ାରା ତାହା କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
13 େଯ ସୂଫ ସାଗରକୁ ବିଭ କେଲ, ତାହା ର (ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
14ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାର କରାଇେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
15 ମାତ୍ର ଫାେରା ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ସୂଫ ସାଗରେର େଠଲି

େଦେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
16 େଯ ପ୍ର ା ର େଦଇ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଗମନ କରାଇେଲ,

ତାହା ର (ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
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17 େଯ ମହାରାଜାଗଣକୁ ସଂହାର କେଲ, ତାହା ର (ଧନ୍ୟବାଦ
କର);

କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
18ପରାକ୍ର ା ରାଜାମାନ ୁ ସଂହାର କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
19ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ବଧ କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
20 ପୁଣି, ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ କୁ ବଧ କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
21ଆଉ, େସମାନ େଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
22 ନିଜ ଦାସ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିକାର ନିମେ େଦେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
23ଆ ମାନ ହୀନାବ ା ସମୟେରଆ ମାନ ୁ ରଣକେଲ େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
24 ପୁଣି, ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର

କରିଅଛି େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
25ସବୁ ପ୍ର ାଣୀକୁ ଆହାର ଦିଅି େସ;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
26 ଗର୍ ର ପରେମ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
କାରଣ ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।

137
ନିବର୍ ାସି ତ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ବିଳାପ

1ଆେ ମାେନ ବାବିଲୀୟ ନଦୀମାନର
ନିକଟେର ସି େୟାନକୁ ରଣ କଲା େବେଳ
େସଠାେର ବସି ଲୁ ଓ େରାଦନ କଲୁ।
2ଆେ ମାେନ େସଠାି ତ ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷେର ଆପଣା
ଆପଣା ବୀଣା ଟ ାଇ ରଖିଲୁ।
3 କାରଣ ଆ ମାନ ୁ ବ ୀ କରି େଘନି ଯାଇଥିବା େଲାେକ

ଆ ମାନ ଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁେଲ,
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ପୁଣି, ଆ ମାନ ଉପଦ୍ର ବୀଗଣ ଆ ମାନ ଠାରୁ ଆନ - ର
ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କରି କହିେଲ,

“ଆ ମାନ ନିକଟେର ସି େୟାନର େଗାଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କର।”
4ଆେ ମାେନ ବିେଦଶେର
କିପରି କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୀତ ଗାନ କରିବା?
5 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଯଦି ମୁଁ ତୁ କୁ ପାେସାେର,
େତେବ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ହ ଆପଣା ବଜାଇବା େକୗଶଳ ପାେସାରି

ଯାଉ।
6ଯଦି ମୁଁ ତୁ ୁ ରଣ ନ କେର,
ଯଦି ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆପଣା ପରମାନ ରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନ ମେଣ,
େତେବ େମାହର ଜି ା େମାʼ ମୁଖର ତାଳୁେର ଲାଗି ରହୁ ।*
7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଇେଦାମୀୟ ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତିକୂଳେର

ଯିରୂ ଶାଲମର ଦିନ ରଣ କର;
େସମାେନ କହିେଲ, “ଉ ାଟନ କର, ତହିଁର ମୂଳ ପଯର୍ ୍ୟ

ଉ ାଟନ କର।”
8ଆେଗା ବିନାଶ୍ୟ ବାବିଲୀୟ କେନ୍ୟ,
ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ କରିଅଛ,
ତୁ କୁ େସହିରୂ ପ ପ୍ର ତିଫଳ େଯ େଦବ, େସ ଧନ୍ୟ।
9 େଯଉଁ ଜନ ତୁ ଶିଶୁଗଣକୁ ଧରି
େଶୖଳ ଉପେର କଚାଡ଼ିବ, େସ ଧନ୍ୟ।

138
ଧନ୍ୟବାଦ ୁତି

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଆପଣାର ସବର୍ ା ଃକରଣେର ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ

କରିବି;
େଦବଗଣ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
2 ମୁଁ ତୁ ପବିତ୍ର ମ ି ର ଅଭିମୁଖେର ତୁ ର ଭଜନା କରିବି,

* 137:6 ଜି ା େମାʼ ମୁଖର ତାଳୁେର ଲାଗି ରହୁ । ମୁଁ ଆହୁ ରି ସଂଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରି
ପାରିବି ନାହିଁ
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ପୁଣି, ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ସକାେଶ ତୁ
ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି।

କାରଣ ତୁ େ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ
ମହତ କରିଅଛ।

3 ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ଦିନ ତୁ େ େମାେତ ଉ ର େଦଲ,
ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ବଳ େଦଇ ସାହସି କ କଲ।
4େହସଦାପ୍ର େଭା, ପୃଥିବୀ ସମ ରାଜା ତୁ ରଧନ୍ୟବାଦକରିେବ,
କାରଣ େସମାେନ ତୁ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛି ।
5 ହଁ, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଥ ବିଷୟ ଗାନ କରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ ମହତ୍।
6 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ େହେଲ େହଁ ନୀଚ େଲାକ ପ୍ର ତି ଦୃି

କରି ;
ମାତ୍ର େସ ଗବର୍ ୀକୁ ଦୂରରୁ ଚି ି ।
7 ମୁଁ ସ ଟ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ େହଁ ତୁ େ େମାେତ ସୁରକି୍ଷତ*

ରଖିବ,
ତୁ େ େମାʼ ଶତଗଣର େକାପ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା ହ ବି ାର

କରିବ
ଓ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ହ େମାେତ ତ୍ର ାଣ କରିବ।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ସ କର୍ ୀୟ ବିଷୟ ସାଧନ କରିେବ;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ;
ତୁ େ ଆପଣା ହ କୃତ କମର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।

139
ସବର୍ ଜ୍ଞାତା ମ ଳମୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାହର ଅନୁସ ାନ କରିଅଛ
ଓ େମାହର ପରିଚୟ େନଇଅଛ।
2ତୁ େ େମାହର ବସି ବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ,
ତୁ େ ଦୂରରୁ େମାହର ସଂକ ବୁଝୁ ଅଛ।
3ତୁ େ େମାହର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସ ାନ କରୁ ଅଛ,
* 138:7 ସୁରକି୍ଷତ ସଜୀବ
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ଆଉ େମାହର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ।
4 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଦଖ, ଯାହା ତୁ ୁ ସ ୂ ର୍ େଗାଚର

ନୁେହଁ,
ଏପରି େଗାଟିଏ କଥା େମାʼ ଜି ାେର ନାହିଁ।
5ତୁ େ େମାେତ ପଛେର ଓ ଆଗେର େଘରିଅଛ
ଓ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା ହ ରଖିଅଛ।
6ଏହି ପ୍ର କାର ଜ୍ଞାନ େମାʼ ପ୍ର ତି ଅତି ଆ ଯର୍ ୍ୟ;
ତାହା ଉ , େମାʼ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ।
7ତୁ ଆ ାଠାରୁ ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବି?
ଅବା ତୁ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି?
8ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ କୁ ଆେରାହଣ କେର, େତେବ ତୁ େ େସଠାେର।
ଯଦି ମୁଁ ପାତାଳେର ବିଛଣା କେର, େତେବ େଦଖ, ତୁ େ େସଠାେର
9ଯଦି ମୁଁ ଅରୁ ଣର ପକ୍ଷ ଧେର
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ର ା ସୀମାେର ବାସ କେର;
10 େସଠାେର େହଁ ତୁ ର ହ େମାେତ ଚଳାଇବ
ଓ ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ େମାେତ ଧରିବ।
11ଯଦି ମୁଁ କେହ, ନି ୟ ଅ କାର େମାେତ ମ କରିବ
ଓ େମାʼ ଚତୁ ଗ ଆଲୁଅ ରାତି୍ର େହବ,
12 େତେବ ଅ କାର ହିଁ ତୁ ଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ,
ବର ରାତି୍ର ଦିବସ ପରି ଦୀି ମାନ ହୁ ଏ;
ତୁ ପ୍ର ତି ଅ ାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ।
13କାରଣ ତୁ େ େମାହର ମମର୍ ର କ ର୍ ା;
ତୁ େ େମାେତ ମାତୃ ଗଭର୍ େର ଆ ାଦନ କରିଅଛ।
14 ମୁଁ ତୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି;କାରଣ ମୁଁଭୟ ରଓଆ ଯର୍ ୍ୟରୂ େପ

ନିମ ତ;
ତୁ ର କମର୍ ସକଳ ଆ ଯର୍ ୍ୟ;
ଏହା ମୁଁ ଭଲ ରୂ େପ ଜାେଣ।
15 ମୁଁ େଗାପନେର ନିମ ତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧଃ ାନେର
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ଶିି ତ େହବା ସମୟେର େମାହର ଅି ପ ର ତୁ ଠାରୁ ଗୁ ନ
ଥିଲା।

16ତୁ ଚକୁ୍ଷ େମାହର େସହି ଅସ ୂ ର୍ ପି େଦଖିଲା
ଓ େମାହର େଯଉଁସବୁ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ େହଲା,
ତନ୍ମ ଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ନ େହଉଣୁ ତାହାସବୁ ତୁ ପୁ କେର

ଲିଖିତ ଥିଲା।
17 େହ ପରେମ ର, ଆହୁ ରି ତୁ ର ସଂକ ସକଳ େମାʼ ପ୍ର ତି କିପରି

ବହୁ ମୂଲ୍ୟ!
ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଅଧିକ!
18 ମୁଁ େସସବୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଗେଲ, ତାହା ସଂଖ୍ୟାେର ବାଲୁକା

ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ;
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ େହଁ ମୁଁ ତୁ

ନିକଟେର ଥାଏ।
19 େହ ପରେମ ର, ତୁ େ ନି ୟ ଦୁ ମାନ ୁ ବଧ କରିବ;
ଏେହତୁ େହ ହତ୍ୟାକାରୀ େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ

ଦୂର ହୁ ଅ।
20କାରଣ େସମାେନ ଦୁ ଭାବେର ତୁ ବିରୁ େର କଥା କହି
ଓ ତୁ ଶତମାେନ ବ୍ୟଥର୍ େର ତୁ ନାମ ଧରି ।
21 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଘୃଣାକାରୀମାନ ୁ ମୁଁ କʼଣ ଘୃଣା କରୁ

ନାହିଁ?
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ଉଠି , େସମାନ ପ୍ର ତି ମୁଁ କʼଣ

ବିର େହଉ ନାହିଁ?
22 ମୁଁ େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ଘୃଣାେର ଘୃଣା କେର;
ମୁଁ େସମାନ ୁ ଆପଣାର ଶତ େବାଲି ଜ୍ଞାନ କେର।
23 େହ ପରେମ ର, େମାହର ଅନୁସ ାନ କର ଓ େମାʼ

ଅ ଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ;
େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କର ଓ େମାହର ସଂକ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ;
24 ଆଉ, େମାʼ ଅ ରେର ଦୁ ତାର େକୗଣସି ଆଚରଣ ଅଛି କି

ନାହିଁ, ଏହା େଦଖ,
ପୁଣି, ଅନ ପଥେର େମାେତ ଗମନ କରାଅ।
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140
ଆଶ୍ର ୟ ଭିକ୍ଷା

ପ୍ର ଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମେ ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦୁ ର୍ ନଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;
େଦୗରା ୍ୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
2 େସମାେନ ମେନ ମେନ କୁକ ନା କରି ;
େସମାେନ ଯୁ କରିବାକୁ ପ୍ର ତିଦିନ ଏକତି୍ର ତ ହୁ ଅି ।
3 େସମାେନ ସପର୍ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଜି ା ତୀ କରିଅଛି ;
େସମାନ ଓ ାଧର ତେଳ କାଳସପର୍ ର ଗରଳ ଥାଏ।

[େସଲା]
4 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦୁ ର ହ ରୁ େମାେତ ରଖ;
େଦୗରା ୍ୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର;
େସମାେନ ବିପଥକୁ େମାʼ ଚରଣ େପଲି େଦବା ପାଇଁ କ ନା

କରିଅଛି ।
5 ଅହ ାରୀମାେନ େଗାପନେର େମାʼ ପାଇଁ ଫା ଓ ଦଉଡ଼ି

ପାତିଅଛି ।
େସମାେନ ପଥ ପା ର୍ େର ଜାଲ ପ୍ର ସାରି ଅଛି ;
େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଯ ା ବସାଇ ଅଛି ।

[େସଲା]
6 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିଲି, ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ନିେବଦନର ରବେର କ ର୍ ପାତ କର।
7 େହ େମାʼ ପରିତ୍ର ାଣର ବଳ ରୂ ପ, ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା,
ତୁ େ ଯୁ ର ଦିନେର େମାʼ ମ କ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।
8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଦୁ ର ବା ା ପ୍ର ଦାନ କର ନାହିଁ;
ତାହାର କୁକ ନା ସି କର ନାହିଁ; େକଜାଣି େସମାେନ

ଆପଣାମାନ ୁ ଗବ ତ କରିେବ।
[େସଲା]

9 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େଘରିଅଛି ,
େସମାନ ନିଜ ଓ ାଧରର େଦୗରା ୍ୟ େସମାନ ମ କ ଉପେର

ବ ର୍ୁ ।
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10 େସମାନ ଉପେର ଳ ା ଅ ାର ପଡ଼।ୁ
େସମାେନ ଅି େର ନିକି୍ଷ େହଉ ;ୁ
େସମାେନ େଯପରି ଆଉ ଉଠି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର

ଗ ର୍ େର ନିକି୍ଷ େହଉ ୁ।
11 ଦୁମର୍ୁ ଖ େଲାକ ପୃଥିବୀେର ି ର େହବ ନାହିଁ;
ଉପଦ୍ର ବୀକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅମ ଳ ମୃଗୟା କରିବ।
12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୁଃଖୀର ବିବାଦ
ଓ ଦୀନହୀନର ବିଚାର ନି କରିେବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ।
13ଧାମ କମାେନ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ;
ସରଳ େଲାକମାେନ ତୁ ଛାମୁେର ବାସ କରିେବ।

141
ସ ୍ୟା ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି; େମାʼ

ପକ୍ଷେର ସ ର ହୁ ଅ;
ମୁଁ ଡାକିବା େବେଳ େମାʼ ରବେର କ ର୍ ଦିଅ।
2 ସୁଗ ି ଧୂପ ପରି େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନା,
ସ ୍ୟାକାଳୀନ େନୖେବଦ୍ୟ ପରି େମାହର ହ ଉେ ାଳନ ତୁ

ଛାମୁେର ଉପି ତ େହଉ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ମୁଖ ଆଗେର ପ୍ର ହରୀ ନିଯୁ କର;
େମାʼ ଓ ାଧରର କବାଟ ରକ୍ଷା କର।
4ଅଧମର୍ ାଚାରୀ େଲାକମାନ ସେ ଦୁ କି୍ର ୟାେର
ନିଯୁ େହବା ପାଇଁ େକୗଣସି ମ ବିଷୟେର େମାʼ ଚି କୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଅ

ନାହିଁ
ଓ େସମାନ ସୁ ାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଭାଜନ କରିବାକୁ େମାେତ ଦିଅ

ନାହିଁ।
5ଧାମ କେଲାକେମାେତପ୍ର ହାରକରୁ ,ତାହା େମାʼପ୍ର ତି ଦୟା େହବ
ଓ େସ େମାେତ ଅନୁେଯାଗ କରୁ , ତାହା ମ କେର େତୖଳ ରୂ ପ

େହବ;
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େମାʼ ମ କ ତାହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ ନ କରୁ ;
େସମାନ ର ନାନା ଦୁ ତା ସମୟେର େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଚଳୁଥିବ।
6େସମାନ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ େଶୖଳପା ର୍ େର ନିକି୍ଷ େହାଇଅଛି ;
େମାହର ବାକ୍ୟ ମଧୁର, ଏଣୁ େସମାେନ ତାହା ଶୁଣିେବ।
7 େକହି ଭୂ ମି ଚାଷ ଓ ବିଦୀ ର୍ କରିବା େବେଳ େଯପରି,
େସପରି କବର ମୁଖେର ଆ ମାନ ଅି ସବୁ ଛି ଭି େହାଇଅଛି।
8କାରଣ େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ଦୃି ତୁ ଆେଡ଼ ଅଛି;
ମୁଁ ତୁ ଠାେରଭରସାରଖିଅଛି; େମାʼପ୍ର ାଣକୁ ଅନାଥକରିତ୍ୟାଗକର

ନାହିଁ।
9 େମାʼ ନିମେ େସମାନ ପାତିତ ଫା ରୁ
ଓ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ଯ ାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
10 ଦୁ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ଜାଲେର ପଡ଼ ,ୁ
େସହି ଅବସରେର ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଏ।

142
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଗୁ ାେର ଥିଲା େବେଳ ଦାଉଦ ର ମ ୀଲ୍ ; ପ୍ର ାଥର୍ ନା।
1 ମୁଁ ନିଜ ରବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କାକୂି କେର;
ମୁଁ ନିଜ ରବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ନିେବଦନ କେର;
2 ମୁଁ ତାହା ଛାମୁେର ନିଜ ଦୁଃଖର କଥା ଭାି କେହ;
ମୁଁ ତାହା ଆଗେର ଆପଣା ଦୁଃଖ ଜଣାଏ।
3 େମାହର ଆ ା େମାʼ ଅ ରେର ଉଦ୍ ବି େହବା େବେଳ
ତୁ େ େମାହର ମାଗର୍ ଜାଣିଲ।
େମାʼ ଗମନ ପଥେର େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ
େଗାପନେର ଫା ପାତିଅଛି ।
4 େମାʼ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି େଦଖ;
େମାେତ ଜାଣିବା େଲାକ େକହି ନାହିଁ;
େମାହର ଆଶ୍ର ୟ ବିନ େହାଇଅଛି;
େମାʼ ପ୍ର ାଣ ପାଇଁ େକହି ଚି ା କେର ନାହିଁ।
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର କାକୂି କେର;
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ମୁଁ କହିଲି, ତୁ େ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ,
ଜୀବିତ େଲାକ େଦଶେର ତୁ େ େମାହର ବା ।
6 େମାʼ କାକୂି େର ମେନାେଯାଗ କର;
କାରଣ ମୁଁ ଅତି ଅେଧାନତ େହାଇଅଛି;
େମାʼ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନ ଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;
କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ।
7କାରାଗାରରୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଉ ାର କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି;
ଧାମ କମାେନ େମାେତ େବ ନ କରିେବ;
କାରଣ ତୁ େ େମାହର ପ୍ର ଚୁ ର ମ ଳ କରିବ।

143
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣ; େମାʼ ନିେବଦନେର

କ ର୍ ପାତ କର;
ତୁ ର ବି ତା ଓ ଧମର୍ େର େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।
2 ନିଜ ଦାସକୁ ବିଚାରେର ଆଣ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ ଦୃି େର େକୗଣସି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ େହାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ।
3ଶତ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି;
େସ େମାʼ ଜୀବନକୁ ଭୂ ମିେର ଚୂ ର୍ କରିଅଛି;
େସ ବହୁ କାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େମାେତ ଅ କାର

ାନେର ବାସ କରାଇଅଛି।
4ଏେହତୁ େମାହର ଆ ା େମାʼ ଅ ରେର ଉଦ୍ ବି େହାଇଅଛି;
େମାʼ ଅ ରେର େମାହର ଚି ଶୂନ୍ୟ େହାଇଅଛି।
5 ମୁଁ ପୂବର୍ କାଳର ଦିନସବୁ ରଣ କରୁ ଅଛି;
ମୁଁ ତୁ ର କମର୍ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଅଛି;
ମୁଁ ତୁ ର ହ କୃତ କମର୍ ଚି ା କରୁ ଅଛି।
6 ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ହ ପ୍ର ସାରୁ ଅଛି;
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ଶୁ ଭୂ ମି ତୁ ଲ୍ୟ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ତୁ ପାଇଁ ତୃ ଷିତ େହଉଅଛି।
[େସଲା]

7 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାେତ ଉ ର େଦବାକୁ ସ ର ହୁ ଅ; େମାହର
ଆ ା କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି;

େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
େକଜାଣି ମୁଁ ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହବି।
8ପ୍ର ଭାତେର ତୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାର କଥା େମାେତ ଶୁଣାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଠାେର ଭରସା ରେଖ;
େମାହର ଗ ବ୍ୟ ପଥ େମାେତ ଜଣାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଉଠାଏ।
9 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ଶତଗଣଠାରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;
ମୁଁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତୁ ନିକଟକୁ ପଳାଏ।
10ତୁ ର ଇ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ;
କାରଣ ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର;
ତୁ ର ଆ ା ମ ଳମୟ; େମାେତ ସରଳ ଭୂ ମିେର ଗମନ କରାଅ।
11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ନାମ ସକାଶୁ େମାେତ ସଜୀବ କର;
ତୁ ଧମର୍ େର େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ସ ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।
12 ପୁଣି, ତୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର େମାʼ ଶତମାନ ୁ ଉି କର
ଓ େମାʼ ପ୍ର ାଣର େ ଶଦାୟୀ ସମ ୁ ନାଶ କର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର ଦାସ।

144
ରାଜା ବିଜେୟା ାସ ୁତି

ଦାଉଦ ର ଗୀତ।
1 େମାହର େଶୖଳ ରୂ ପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,
େସ େମାʼ ହ କୁ ଯୁ ଶିଖାି
ଓ େମାʼ ଅ ୁ ଳିକୁ ସଂଗ୍ର ାମ ଶିଖାି ।
2 େସ େମାହର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ େମାହର ଗଡ଼,
େମାହର ଉ ଦୁଗର୍ ଓ େମାହର ଉ ାରକ ର୍ ା,
େମାହର ଢାଲ ଓ େସ େମାହର ଆଶ୍ର ୟଭୂ ମି;
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େସ େଗା ୀସମୂହକୁ* େମାʼ ପଦ ତେଳ ବଶୀଭୂ ତ କରି ।
3 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, ତୁ େ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଅ?
େସ† ଅବା କିଏ େଯ, ତୁ େ ତାହାକୁ ଗଣ୍ୟ କର?
4ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ;
ତାହାର ଦିନସବୁ ବହିଯିବା ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ।
5 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆପଣା ଗଗନମ ଳ ନୁଆଁଇ ତଳକୁ ଆସ;
ପବର୍ ତଗଣକୁ ଶର୍ କର, ତହିଁେର େସମାେନ ଧୂମ ନିଗର୍ ତ କରିେବ।
6 ବିଜୁଳି ନିେକ୍ଷପ କରି େସମାନ ୁ ଛି ଭି କର;
ଆପଣା ତୀର ମାରି େସମାନ ୁ ପରା କର।
7ଊ ର୍ ରୁ ଆପଣା ହ ବଢ଼ାଅ;
େମାେତ ରକ୍ଷା କର, ମହାଜଳରାଶିରୁ େମାେତ ଉ ାର କର;
ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ
8ଓ େଯଉଁମାନ ଦକି୍ଷଣ ହ ଅସତ୍ୟର ଦକି୍ଷଣ ହ ,
ଏପରି ବିେଦଶୀୟମାନ ହ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର।
9 େହ ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବି;
ଦଶତାର-ଯ େର ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁଁ ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
10 େସ ରାଜାମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ଦାନ କରି ;
େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ୁ କ୍ଷତିକାରକ ଖ ରୁ ରକ୍ଷା କରି ।
11 େମାେତ ରକ୍ଷା କର ଓ େଯଉଁମାନ ର ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ,
ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ଦକି୍ଷଣ ହ ଅସତ୍ୟର ଦକି୍ଷଣ ହ ,
ଏପରି ବିେଦଶୀୟମାନ ହ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର।
12 େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ େଯୗବନାବ ାେର ବୃକ୍ଷର

ଚାରା ତୁ ଲ୍ୟ ବ ର୍ ନଶୀଳ େହେବ
ଓ ଆ ମାନ କନ୍ୟାଗଣ ଅ ାଳିକାର ଗଠନାନୁସାେର େଖାଦିତ

େକାଣ-ପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ;
13 ଆ ମାନ ଭ ାରସବୁ ପରିପୂ ର୍ ; ସବର୍ ପ୍ର କାର ଦ୍ର ବ୍ୟବିଶି

େହବ;
* 144:2 େଗା ୀସମୂହକୁ େମାʼ େଲାକମାନ ୁ † 144:3 େସ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ
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ଆ ମାନ େମଷଗଣ ଆ ମାନ େକ୍ଷତ୍ର େର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ
ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ ଶାବକ ପ୍ର ସବ କରିେବ;

14ଆ ମାନ ବଳଦସବୁ ଉ ମ ରୂ େପ େବାଝାଇ େହେବ;
େକୗଣସି ଭ ଦଶା ଓ ବହିଗର୍ ମନ ଘଟିବ ନାହିଁ, ପୁଣି,
ଆ ମାନ ଛକ ାନେର େକୗଣସି େକାଳାହଳ େହବ ନାହିଁ;
15ଏହିପରି ଅବ ାପ େଗା ୀ ଧନ୍ୟ;
ହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଗା ୀର ପରେମ ର, େସ ଧନ୍ୟ!

145
ୁତିଗାନ

ପ୍ର ଶଂସାର ଗୀତ; ଦାଉଦ ରଚିତ।
1 େହ ରାଜନ୍ , େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ର ପ୍ର ତି ା କରିବି;
ମୁଁ ସଦାସବର୍ ଦା ତୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି,
2ପ୍ର ତିଦିନ ମୁଁ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି;
ପୁଣି, ସଦାସବର୍ ଦା ମୁଁ ତୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସନୀୟ;
ପୁଣି, ତାହା ମାହା ୍ୟ ଅନନୁସେ ୟ।
4 େଲାକମାେନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତୁ କି୍ର ୟାସକଳର ପ୍ର ଶଂସା କରିେବ
ଓ ତୁ ବିକ୍ର ମର କମର୍ ପ୍ର ଚାର କରିେବ।
5 େସମାେନ ତୁ େଗୗରବଯୁ ପ୍ର ତାପର ଆଦରଣୀୟତା ବିଷୟ

ପର ର ମଧ୍ୟେର କହିେବ
ଓ ମୁଁ ତୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବି।
6 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତୁ ଭୟାନକ କମର୍ ର ପ୍ର ଭାବ ବ୍ୟ କରିେବ;
ପୁଣି, ମୁଁ ତୁ ର ମାହା ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବି।
7 େସମାେନ ତୁ ର ମହାମ ଳଭାବ ବ ର୍ ନା କରିେବ
ଓ ତୁ ଧମର୍ ବିଷୟ ଗାନ କରିେବ।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃପାବାନ ଓ େ ହଶୀଳ;
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ମହାନ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ପ୍ର ତି ମ ଳମୟ;
ପୁଣି, ତାହା ହ କୃତ ସମ କମର୍ ଉପେର ତାହା ର ଦୟା ଥାଏ।
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10େହ ସଦାପ୍ର େଭା,ତୁ ର ସମୁଦାୟ କମର୍ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;
ତୁ ର ସଦ୍ ଭ ମାେନ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ;
11 େସମାେନ ତୁ ରାଜ୍ୟର େଗୗରବ ବ୍ୟ କରି
ଓ ତୁ ପରାକ୍ର ମ ବିଷୟେର କେଥାପକଥନ କରି,
12ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣକୁ ତାହା ବିକ୍ର ମର କାଯର୍ ୍ୟସବୁ
ଓ ତାହା ରାଜ୍ୟର େଗୗରବଯୁ ପ୍ର ଭାବ ଜଣାଇେବ।
13ତୁ ର ରାଜ୍ୟ ଅନ କାଳ ାୟୀ ରାଜ୍ୟ
ଓ ତୁ ର କ ର୍ୃ ସକଳ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମ ାୟୀ।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ପଡ଼ିବା େଲାକ ୁ ଧରି ରଖି
ଓ ନଇଁ ପଡ଼ିବା େଲାକ ୁ ଉଠାି ।
15ସମ ର ଚକୁ୍ଷ ତୁ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଏ;
ତୁ େ ଉପଯୁ ସମୟେର େସମାନ ୁ ଆହାର େଦଉଅଛ।
16ତୁ େ ଆପଣା ହ େମଲାଇ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଣୀର କାମନା ପୂ ର୍ କରୁ ଅଛ।
17ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ପଥେର ଧମର୍ ମୟ
ଓ ଆପଣାର ସମ କାଯର୍ ୍ୟେର ଦୟାଳୁ ଅଟି ,
18ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାରୀ,
ସତ୍ୟ ଭାବେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାରୀ ସମ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଅଟି ।
19 େସ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ର ବା ା ପୂ ର୍ କରିେବ;
ଆହୁ ରି, େସ େସମାନ ର କାକୂି ଶୁଣିେବ ଓ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ

କରିେବ।
20ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େପ୍ର ମକାରୀ ସମ ୁ ରକ୍ଷା କରି ;
ମାତ୍ର ଦୁ ସମ ୁ େସ ସଂହାର କରିେବ।
21ଆ ର ମୁଖ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ବ୍ୟ କରିବ
ଓ ସମୁଦାୟ ପ୍ର ାଣୀ ଅନ କାଳ ତାହା ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ

କର ।ୁ
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ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ୁତିଗାନ

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
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େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
2 ମୁଁ ବି ଥିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି;
େଯପଯର୍ ୍ୟ େମାହର େକୗଣସି ସ ା ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣା

ପରେମ ର ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
3ତୁ େ ମାେନ ଅଧିପତିମାନ ଉପେର,
କିଅବା ଯାହାଠାେର େକୗଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ-

ସ ାନ ଉପେର ନିଭର୍ ର କର ନାହିଁ।
4ତାହାର ନିଃ ାସ ବାହାରି ଯାଏ, େସ ନିଜ ମୃ ି କାକୁ େଫରିଯାଏ;
େସହି ଦିନ ତାହାର ସଂକ ସବୁ ନ ହୁ ଏ।
5ଯାକୁବର ପରେମ ର ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ରୂ ପ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ରଯାହାରଆଶାଭୂ ମି, େସ େଲାକଧନ୍ୟ;
6 େସ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସକଳ ନିମର୍ ାଣ କେଲ;
େସ ସଦାକାଳ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ;
7 େସ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର େଲାକ ପକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟବିଚାର କରି ;
େସ କୁ୍ଷଧିତକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ ୀଗଣକୁ ମୁ କରି ।
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ କରି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଇଁ ପଡ଼ିବା େଲାକମାନ ୁ ଉଠାି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିେଦଶୀମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରି ;
େସ ପିତୃ ହୀନ ଓ ବିଧବାକୁ ଧରି ରଖି ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ର ଗତି େସ ଓଲଟାଇ ପକାି ।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନ କାଳ ରାଜ୍ୟ କରିେବ,
େହ ସି େୟାନ, ତୁ ର ପରେମ ର ସକଳ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ରାଜ୍ୟ

କରିେବ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

147
ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ର ୁତିଗାନ
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1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
କାରଣ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ

କରିବାର ଉ ମ;
େଯେହତୁ ତାହା ମେନାହର ଓ ପ୍ର ଶଂସା େଶାଭନୀୟ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଗଢ଼ି ;
େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି ।
3 େସ ଭ ା ଃକରଣମାନ ୁ ସୁ କରି
ଓ େସମାନ କ୍ଷତସବୁ ବା ି ।
4 େସ ତାରାଗଣର ସଂଖ୍ୟା କରି ;
େସ ସମ ୁ େସମାନ ନାମ ଦିଅି ।
5ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଓ ଅତିଶୟ ଶି ମାନ;
ତାହା ର ବୁି ଅସୀମ।
6ସଦାପ୍ର ଭୁ ନମ୍ର େଲାକ ୁ ଧରି ରଖି ;
େସ ଦୁ ମାନ ୁ ଭୂ ମିସାତ୍ କରି ।
7ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
ବୀଣା ଯ େର ଆ ମାନ ପରେମ ର ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର;
8 େସ ଆକାଶକୁ େମଘମାଳାେର ଆ କରି ,
େସ ପୃଥିବୀ ନିମେ ବୃି ପ୍ର ୁତ କରି ,
େସ ପବର୍ ତଗଣେର ତୃ ଣ ଉ ାଦନ କରି ।
9 େସ ପଶୁକୁ ତାହାର ଆହାର ଦିଅି
ଓ ରାବ ା ଡାମରା କାଉ ଛୁଆମାନ ୁ ଆହାର ଦିଅି ।
10 େସ ଅ ର ବଳେର ସ ୁ ନୁହି ;
େସ ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣେର ତୁ ନୁହି ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନ ଠାେର
ଓ ତାହା ଦୟାେର ଭରସାକାରୀମାନ ଠାେର ତୁ ଅଟି ।
12 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
େହ ସି େୟାନ, ତୁ ପରେମ ର ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
13କାରଣ େସ ତୁ ାରର ଅଗର୍ ଳସବୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛି ;
େସ ତୁ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ତୁ ସ ାନଗଣକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି ।
14 େସ ତୁ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଶାି ାପନ କରି ;
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େସ ସେବର୍ ା ମ ଗହମେର ତୁ କୁ ତୃ କରି ।
15 େସ ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଆଜ୍ଞା େପ୍ର ରଣ କରି ;
ତାହା ବାକ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ଇ।
16 େସ େମଷେଲାମ ପରି ତୁ ଷାର ଦିଅି ;
େସ ଭ ତୁ ଲ୍ୟ ନୀହାର ବିି ଦିଅି ।
17 େସ ଖ ଖ ଆହାର ପରି ବରଫ ପକାଇ ଦିଅି ;
ତାହା ଶୀତ ଆଗେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର?
18 େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ େସସବୁ ତରଳାଇ ପକାି ;
େସ ଆପଣା ବାୟୁ ବହାଇେଲ ଜଳ ପ୍ର ବାହିତ ହୁ ଏ।
19 େସ ଯାକୁବ ପ୍ର ତି ଆପଣା ବାକ୍ୟ, ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି
ଆପଣା ବିଧି ଓ ଶାସନ ପ୍ର କାଶ କରି ।
20 େସ େକୗଣସି େଗା ୀ ପ୍ର ତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାି ;
ତାହା ଶାସନ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗେଲ, େସମାେନ ତାହା ଜାଣି

ନାହାି ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

148
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁତି ପାଇଁ ବି କୁ ଆ ାନ

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ତୁ େ ମାେନ ଆକାଶମ ଳରୁ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
ଊ ର୍ ାନେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
2 େହ ତାହା ର ଦୂତ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
େହ ତାହା ର େସୖନ୍ୟ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା

କର।
3 େହ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚ , ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
େହ ଦୀି ମୟ ତାରା ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
4 େହ ଗର୍ ର ଗର୍ ଓ ଗଗେନାପରି ଜଳସମୂହ,
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
5ଏମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର ;ୁ
କାରଣ େସ ଆଜ୍ଞା କରେ , ଏମାେନ ସୃ େହେଲ।
6ଆହୁ ରି, େସ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏମାନ ୁ ାପନ କରିଅଛି ;
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େସ ନିୟମ କରିଅଛି , ତାହା ଲୁ େହବ ନାହିଁ।
7 ପୃଥିବୀରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର,
େହ ତିମିି ଳ ଓ ସକଳ ବାରିଧି;
8ଅି * ଓ ଶିଳା, ହିମ ଓ ବା ;
ତାହା ବାକ୍ୟସାଧକ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ ;
9ପବର୍ ତ ଓ ସକଳ ଉପପବର୍ ତ;
ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷ ଓ ସକଳ ଏରସ ବୃକ୍ଷ;
10ବନ୍ୟ ଓ ସକଳ ଗ୍ର ାମ୍ୟ ପଶୁ;
ଉେରାଗାମୀ ଓ ଉ ୀୟମାନ ପକ୍ଷୀଗଣ;
11 ପୃଥିବୀର ରାଜାଗଣ ଓ ସକଳ େଗା ୀ;
ଅଧିପତିଗଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବିଚାରକ ର୍ ା।
12 ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାେନ;
ବୃ ଓ ବାଳକମାେନ;
13 େସସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର ;ୁ
କାରଣ େକବଳ ତାହା ନାମ ଉ ତ ଅେଟ;
ତାହା ର ମହିମା ପୃଥିବୀ ଓ ଗର୍ ର ଉପରି ।
14 େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ଶୃ ଉଠାଇଅଛି ,
ତାହା ତାହା ସଦ୍ ଭ ମାନ ର
ଓ ତାହା ନିକଟବ ର୍ ୀ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର ଶଂସାର ବିଷୟ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

149
ୁତି ଭଜନ

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର
ଓ ଭ ମାନ ସମାଜେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।
2ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ଠାେର ଆନ କରୁ ;
ସି େୟାନର ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ରାଜା ଠାେର ଉ ସି ତ

େହଉ ।ୁ
3 େସମାେନ ନୃତ୍ୟ କରି ତାହା ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କର ;ୁ

* 148:8 ଅି ବିଜୁଳି



ଗୀତସଂହିତା 149:4 ccxxxiv ଗୀତସଂହିତା 150:6

େସମାେନ ଦାରା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା
ଗାନ କର ୁ।

4କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକ ଠାେର ସେ ାଷ ପାଆି ;
େସ ନମ୍ର େଲାକମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣେର ସୁେଶାଭିତ କରିେବ।
5ଭ ଗଣ ବିଜୟେର* ଉ ସି ତ େହଉ ୁ;
େସମାେନ ଆନ େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଗାନ କର ୁ।
େସମାନ କ େର ପରେମ ର ଉ ପ୍ର ଶଂସା ଥାଉ;
6 ପୁଣି, େସମାନ ହ େର ି ବିଧ ଖ ଥାଉ।
7 େଗା ୀୟମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ପାଇଁ,
ଜନବୃ ୁ ଶାି େଦବା ପାଇଁ,
8 େସମାନ ରାଜାଗଣକୁ ଶିକୁଳିେର
ଓ େସମାନ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ କୁ େଲୗହେବଡ଼ିେର ବା ି ବା ପାଇଁ,
9 େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଲିଖିତ ବିଚାର ନି କରିବା ପାଇଁ,
ତାହା ଭ ବୃ ର ଏହି ମଯର୍ ୍ୟାଦା।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।

150
ପରେମ ର ୁତିଗାନ

1ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ପରେମ ର ପବିତ୍ର ାନେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
ତାହା ପରାକ୍ର ମରୁ ଉ ଶୂନ୍ୟମ ଳେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
2ତାହା ବିକ୍ର ମୀ କାଯର୍ ୍ୟ ସକାଶୁ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ତାହା େଶ୍ର ମହ ାନୁସାେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
3ତୂ ରୀ ନିେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
େନବଲ ଓ ବୀଣା ଯ େର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
4ଦାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ାରା ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
ତାରଯୁ ଯ ଓ ବଂଶୀେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
5ଉ କରତାଳେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
ଉ କରତାଳ ନିେର ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
6 ନିଃ ାସପ୍ର ାସଧାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଣୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ।
* 149:5 ବିଜୟେର େଗୗରବେର
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ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର।
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