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కీరనలు
గంథకర
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పథమ పరిచేఛ్దము

1
కీర 1-41

1 దురామ్రుగ్ ల సలహా పకారం నడుచుకోనివాడు, పాపాతుమ్ల దారిలో
నిలవనివాడు, అలల్రి మూకలతో కూరోచ్ని వాడు ధనుయ్డు.

2 అతడు యెహోవా ధరమ్శాసంలో ఆనందిసాత్ డు. అతడు
రేయింబవళ ళ్ దానిన్ ధాయ్నం చేసూత్ ఉంటాడు.

3 అతడు నీటికాలువల ఒడుడ్ న నాటి, ఆకు వాడకుండా తగిన
కాలంలో ఫలించే చెటుట్ లాగా ఉంటాడు. అతడు ఏది చేసినా
వరిధ్లుల్ తాడు.

4 దురామ్రుగ్ లు అలా ఉండరు. వాళ ళ్ గాలికి ఎగిరిపోయే ఊకలాగా
ఉంటారు.

5కాబటిట్ తీరుప్లో దురామ్రుగ్ లు నిలవరు. అలానే నీతిమంతుల సభలో
పాపులు నిలవరు.

6 నీతిపరుల మారగ్ం యెహోవాకు ఆమోదం. దురామ్రుగ్ ల మారగ్ం
నాశనం.
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2
1జాతులు ఎందుకు తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్యి? పజా సమూహాలు

ఎందుకు వయ్రధ్ న కుట చేసుత్ నాన్యి?
2భూరాజులు కుమమ్ యెహోవాకూ ఆయన అభిషికుడికీ విరోధంగా

నిలబడాడ్ రు. పాలకులు ఏకీభవించి కుట చేసుత్ నాన్రు.
3వాళ ళ్ మనకు వేసిన సంకెళ ళ్ తెంపేదాద్ ం రండి. వాళళ్ గొలుసులు

విసిరి పారేదాద్ ం రండి, అని చెపుప్కుంటునాన్రు.
4ఆకాశాలోల్ కూరుచ్నన్వాడు వెకిక్రిసుత్ నాన్డు. పభువువాళళ్ను చూసి

హేళన చేసుత్ నాన్డు.
5 ఆయన ఉగు వారితో మాటాల్ డతాడు. విపరీత న కోపంతో

వాళళ్ను భయభీతులకు గురి చేసాత్ డు
6నాపవిత పరవ్తం సీయోనుమీద నేనేనారాజును అభిషేకించాను.
7 యెహోవా శాసనానిన్ నేను పకటిసాత్ ను. యెహోవా నాకు ఇలా

చెపాప్డు, నువువ్ నా కుమారుడివి. ఈ రోజు నేను నీకు
తండినయాయ్ను.

8 ననున్ అడుగు. జాతులను నీకు వారసతవ్ంగానూ భూమిని దాని
సుదూర పాంతాల వరకూ నీ ఆసిత్గానూ ఇసాత్ ను.

9 ఇనపదండంతో నువువ్ వాళళ్ను నలగగొడతావు, మటిట్ కుండలాగా
వాళళ్ను ముకక్లు చెకక్లు చేసాత్ వు.

10 కాబటిట్ ఇపుప్డు రాజులారా, ఇదుగో హెచచ్రిక. భూలోక
పాలకులారా,మిమమ్లిన్ మీరు సరిచేసుకోండి.

11 భయంతో యెహోవాను ఆరాధించండి, గడగడ వణకుతూ
ఆనందించండి.*

* 2:11 2:11 దేవుణిణ్ ఆరాధించే వారు ఆయన పటల్ సరి అయిన భయం కూడా కలిగి
ఉండాలి. ఆయన విషయంలో శృతి మించిన చనువు పనికి రాదు. ఇది పాతనిబంధన
ఇశాయేలు పజ ఎంతోజాగతత్ గా గురుంచుకోవలసిన విషయం. దావీదు దేవునిమందసానిన్
తీసుకు వసుత్ నన్పుప్డు, మందసం జారి పోతునన్ సమయంలో ఉజాజ్ అనేవాడు చెయియ్ చాపి
దానిన్ పటుట్ కునన్ందుకు అకక్డికకక్డే అతడు కుపప్గూలి మరణించాడు గదా. 2 సమూ
6:6-8.
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12 దేవుడు కుమారుని పకష్ం చేరండి. అపుప్డు దేవుడు మీ
కోపించడు. ఆయనకోపంతవ్రగా రగులుకునన్పుప్డుమీరు
చనిపోరు. దేవునిలో ఆశయంపొందినవాళ ళ్ ధనుయ్లు.

3
తన కొడుకు అబాష్ లోము నుంచి తాను పారిపోయినపుప్డు
రచించినది. దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నాకు శతువులు ఎంతోమంది! చాలా మంది నా మీద

దాడి చేశారు.
2 దేవుని నుంచి అతనికి ఏ సహాయమూ లేదు అని ఎందరో నా

గురించి అంటునాన్రు.
సెలా.

3కానియెహోవా, నువేవ్ నాకు డాలు, నువేవ్ నాకు మహిమ, నా తల
ఎతేత్వాడివి.

4 నేను యెహోవాకు నా సవ్రమెతిత్నపుప్డు, ఆయన తన పవిత
పరవ్తం నుండి నాకు జవాబిసాత్ డు.

సెలా.
5 నేను పడుకుని నిదపోయాను. యెహోవా నాకు మం ఇచాచ్డు

గనక మేలొక్నాన్ను.
6అనిన్ పులనుంచి వచిచ్నాకు విరోధంగామొహరించిన గుంపులకు

నేను భయపడను.
7 యెహోవా, లేచి రా. నా దేవా, ననున్ ర ంచు. నువువ్ నా

శతువులందరినీ దవడ ఎముక మీద కొడతావు. దురామ్రుగ్ ల
పళల్ విరగొగ్ డతావు.

8 రకష్ణ* యెహోవా నుంచి వసుత్ ంది. నీ పజల మీద నీ ఆశీరావ్దం
ఉండు గాక.

సెలా.
4

పధాన సంగీతకారుని కోసం, తీగవాయిదాయ్లతో. దావీదు కీరన.

* 3:8 3:8 రకష్ణ విజయం
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1నా నీతినాయ్యాలకు ఆధార న దేవా, నేను విజఞ్పిత్ చేసినపుప్డు
నాకు జవాబివువ్. ఇరుకులో ఉనన్పుప్డు నాకు విశాలత
ఇవువ్. ననున్ కరుణించి నాపారథ్న ఆలకించు.

2 మనుషులారా, ఎంతకాలం నా కీరిని అవమానంగా మారుసాత్ రు?
ఎంతకాలం పనికిరాని వాటిని పేమించి అబదాధ్ ల
వెంటబడతారు?

సెలా.
3 యెహోవా తన భకులను తన కోసం ఏరప్రచుకుంటాడని

తెలుసుకోండి. నేను యెహోవాకు విజఞ్పిత్ చేసినపుప్డు
ఆయన ఆలకిసాత్ డు.

4 భయంతో గడగడ వణకండి, కానీ పాపం చెయయ్కండి. మీరు
పడక మీద ఉనన్పుప్డు మీ హృదయాలోల్ ధాయ్నం చేసుకుని
నింపాదిగా ఉండండి.

సెలా.
5 నీతి సంబంధ న బలులు అరిప్ంచి యెహోవాలో నమమ్కం

ఉంచండి.
6మాకుఏ నా మంకలిగించేదిఎవరు? అనిఅనేకమందిఅంటారు.

యెహోవా, నీముఖ కాంతినిమామీద పకాశించు.
7 ధానయ్ం, కొతత్ దా రసం పుషక్లంగా ఉనన్ వారి ఆనందం కనాన్

అధిక న ఆనందం నువువ్ నాహృదయానికి ఇచాచ్వు.
8 యెహోవా, శాంతిసమాధానాలతో నేను పడుకుని నిదపోతాను.

ఎందుకంటే నువువ్మాతమేనాకు మం, భదత ఇసాత్ వు.

5
పధాన సంగీతకారుని కోసం, వేణువులతో పాడవలసినది. దావీదు
కీరన.
1యెహోవా,నామొర విను. నామూలుగుల గురించి ఆలోచించు.
2 నా రాజా, నా దేవా, నా ఆరనాదం ఆలకించు, ఎందుకంటే నేను

పారథ్న చేసేది నీకే.
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3యెహోవా, ఉదయాననాఆరనాదం నువువ్ వింటావు. తెలల్వారే నా
వినన్పం* నీ దగగ్రికి తెచిచ్ ఆశతో కనిపెటుట్ కుని ఉంటాను.

4 నువువ్ దుషట్తావ్నిన్ సమరిధ్ంచే దేవుడివి కాదు. చెడుతనం చేసే
వాళ ళ్ నీ అతిథులుగా ఉండరు.

5 దురహంకారులు నీ సనిన్ధిలో నిలబడరు. దురామ్రగ్ంగా పవరించే
వాళల్ను నువువ్ దేవ్షిసాత్ వు.

6అబదధ్మాడే వాళళ్ను నువువ్ నాశనం చేసాత్ వు. హింసించేవాళళ్ను,
మోసగాళళ్నుయెహోవాదేవ్షిసాత్ డు.

7 నే తే నీ గొపప్ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ నీ మందిరంలో
పవేశిసాత్ ను. భయభకులు కలిగి నీ పవితాలయం పువంగి
నమసక్రిసాత్ ను.

8యెహోవా,నాశతువులను బటిట్ నీ నీతిమారగ్ంలో ననున్ నడిపించు.
నా ఎదుట నీమారగ్ం తినన్గా చెయియ్.

9 వాళళ్ నోట సతయ్ం లేదు. వాళళ్ అంతరంగం దురామ్రగ్ం. వాళళ్
కంఠం తెరిచిన సమాధి. వాళ ళ్ తమ నాలుకతో ఇచచ్కాలు
పలుకుతారు.

10 దేవా, వాళళ్ను అపరాధులుగా పకటించు. వాళళ్ పథకాలే
వాళళ్ పతనానికి కారణం అగు గాక! అసంఖాయ్క న వారి
అతికమాలనుబటిట్ వాళళ్ను తరిమి కొటుట్ . ఎందుకంటే
వాళ ళ్ నీమీద తిరుగుబాటు చేశారు.

11నీలో ఆశయం కోరిన వాళ ళ్ అందరూ సంతోషిసాత్ రు గాక. నువువ్
వారిని సంర సాత్ వు గనక వారు ఉపొప్ంగిపోతారు గాక. నీ
నామానిన్ పేమించేవాళ ళ్ నీలో ఆనందిసాత్ రు గాక.

12 ఎందుకంటే యెహోవా, నువువ్ నాయ్యవంతులను ఆశీరవ్దిసాత్ వు.
నీడాలుతో కపిప్నటుట్ నువువ్ వాళళ్ను దయతో ఆవరిసాత్ వు.

* 5:3 5:3 వినన్పం అరప్ణ
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6
పధాన సంగీతకారుని కోసం, తీగ వాయిదయ్ంతో, షేమినిత్ రాగంలో
దావీదు కీరన.
1 యెహోవా, నీ కోపంలో ననున్ కసురుకోకు. నీ ఉగతలో ననున్

శి ంచకు.
2యెహోవా, నేను నీరసంగా ఉనాన్ను. ననున్ కరుణించు,యెహోవా,

నా ఎముకలు వణుకుతునాన్యి, ననున్ సవ్సథ్పరచు.
3నాపాణం కూడా చాలా గాభరాగా ఉంది. యెహోవా, ఇది ఇంకెంత

కాలం కొనసాగుతుంది?
4యెహోవా, ఇక విడిచిపెటుట్ . నా ఆతమ్ను విడిపించు. నీ నిబంధన

నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ ననున్ ర ంచు.
5 మరణంలో ఎవరికీ నీ సమ్ తి ఉండదు. పాతాళంలో నీకు

కృతజఞ్తలు ఎవరు చెలిల్సాత్ రు?
6నేనుమూలుగుతూఅలసిపోయాను. రాతంతాకనీన్టితోనాపరుపు

నానిపోతునన్ది. నా కనీన్ళల్తో నా పడకను తడిపేసుత్ నాన్ను.
7విచారంతోనా కళ ళ్ మసకబారాయి. నాపతయ్రుథ్ లందరి కారణంగా

నా దృషిట్ మందగించింది.
8పాపం చేసే వాళళ్ంతా నా దగగ్రనుంచి తొలిగి పొండి. ఎందుకంటే

యెహోవానారోదన ధవ్ని వినాన్డు.
9 కరుణ కోసం నేను యెహోవాకు చేసుకునన్ వినన్పం ఆయన

ఆలకించాడు. యెహోవానాపారథ్న అంగీకరించాడు.
10 నా శతువులందరూ సిగుగ్ పడి విపరీతంగా కంగారు పడతారు.

వాళ ళ్ అకసామ్తుత్ గా సిగుగ్ పడి వెనకిక్ తిరిగిపోతారు.

7
బెనాయ్మీనీయు న కూషు గురించి యెహోవాకు దావీదు కూరిచ్న
సంగీతం.
1యెహోవానాదేవా, నేను నీలోఆశయంపొందుతాను. ననున్ తరిమే

వాళళ్ నుంచి ననున్ ర ంచు. ననున్ విడిపించు.
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2 లేకపోతే, వాళ ళ్ సింహంలా ననున్ చీలేచ్సాత్ రు. నాకు మం
కలిగించడం ఎవరివలాల్ కానంతగా ననున్ చీలిచ్వేసాత్ రు.

3యెహోవానా దేవా, నేను చేశానని నా శతువులు చెపిప్న పనులేవీ
నేను చెయయ్లేదు. నాచేతులోల్ అనాయ్యమేమీలేదు.

4 నాతో శాంతిసమాధానాలతో ఉనన్వాళళ్ పటల్ నేను ఏ తపూప్
చెయయ్లేదు. విచకష్ణ లేకుండా నా విరోధులకు నేను ఏ హానీ
చెయయ్లేదు.

5 నేను చెపేప్ది సతయ్ం కాకపోతే నా శతువు ననున్ తరిమి
పటుట్ కుంటాడుగాక. బతికిఉనన్నాశరీరానిన్తొకిక్,నేలరాసి
దుముమ్లోఅవమానకర న సిథ్తిలోననున్ పడవేసాత్ డు గాక.

సెలా.
6 యెహోవా, కోపంతో లేచి రా, నా శతువుల ఆగహానికి విరోధంగా

నిలబడు. నా నిమితత్ం లేచి వచిచ్ వాళళ్ కోసం నువువ్
ఆజాఞ్ పించిన నాయ్య విధులను జరిగించు.

7నీచుటూట్ జాతులు సమాజంగా కూడిఉనాన్యి. మరొకసారినువువ్
వాళళ్ మీద నీనాయ్య నసాథ్ నానిన్ చేపటుట్ .

8యెహోవా, జాతులకు తీరుప్ తీరుచ్. నేను ఏ తపూప్ చెయయ్లేదు
గనక, నేను నాయ్యం జరిగించాను గనక, యెహోవా,
మహోనన్తుడా,నామాట నిజం చెయియ్.

9దురామ్రుగ్ ల దుషట్ కారాయ్లు అంతం అగు గాక. కానీహృదయాలనూ,
మనసుస్లనూ పరిశీలించే నాయ్యమూరి న దేవా,
నాయ్యవంతు న పజలను సిథ్రపరుచు.

10హృదయంలోయథారథ్ంగా ఉనన్ వాళళ్ను ర ంచే ఆ దేవుని దగగ్ర
నుంచే నాడాలు వసుత్ ంది.

11 దేవుడు నాయ్యానిన్ బటిట్ తీరుప్ తీరేచ్ నాయ్యమూరి. ఆయన
పతిరోజూఆగహించే దేవుడు.

12ఒకడు తనమనసుస్ తిపుప్కోకపోతే,దేవుడుతనఖడాగ్ నికి పదును
పెటిట్ , తన విలుల్ ఎకుక్పెటిట్ దానిన్యుదాధ్ నికి సిదధ్ం చేసాత్ డు.



కీరనలు 7:13 ix కీరనలు 8:5

13అతనిమీదఉపయోగించడానికి ఆయుధాలు సిదధ్ం చేసాత్ డు. తన
బాణాలను అగిన్ బాణాలుగా చేసాత్ డు.

14 దుషట్తావ్నిన్ గరభ్ం ధరించినవాడి సంగతి ఆలోచించండి.
అతడు నాశనకర న పణాళికలు రచిసూత్ , హానికర న
అబదాధ్ లకు జనమ్నిసాత్ డు.

15వాడు గుంటతవివ్,దానిన్లోతుచేసి,తానుతవివ్న గుంటలోతానే
పడిపోతాడు.

16 అతడు రచించిన నాశనకర న పణాళికలు అతని తల మీదకే
వసాత్ యి. అతడు ఆలోచించిన హింస అతని తల మీదకే
వచిచ్పడుతుంది.

17యెహోవానాయ్యానిన్బటిట్ నేను ఆయనకు కృతజఞ్తలు చెలిల్సాత్ ను.
సరోవ్నన్తు నయెహోవాకు సుత్ తి కీరన పాడతాను.

8
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన. గితీత్త్ రాగం.
1యెహోవామాపభూ, ఆకాశాలలోనీమహిమను చూపించేవాడా,

భూమి అంతటిలో నీనామం ఎంత భవం గలది!
2 శతువునూ, పతీకారం చేసేవాణీణ్ నోరు మూయించడానికీ, నీ

విరోధుల కారణంగా, పసికందుల, చంటి పిలల్ల నోటిలో
నువువ్ సుత్ తిని సృషిట్ంచావు.

3 నీ చేతి వేళ ళ్ తయారు చేసిన నీ ఆకాశాలనూ, వాటి తావులలో
నీవుంచిన చందనకష్తాలనూ నేను చూసినపుప్డు,

4 నువువ్ పటిట్ంచుకోవడానికి మానవజాతి ఏ పాటిది? నువువ్
మానవాళి పటల్ శదధ్ చూపడానికి వారు ఎంతటివాళ ళ్?

5అయినా, నువువ్ వాళళ్ను సవ్రగ్లోక పాణులకనాన్ కొంచెంమాతమే
తకుక్వగా చేశావు. వాళల్కు మహిమా పభావాల కిరీటం
పెటాట్ వు.
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6 నీ చేతిపనుల మీద అతనికి పరిపాలన ఇచాచ్వు. అతడి పాదాల
కింద సమసత్మును ఉంచావు*.

7గొరెలను, ఎడల్ను, అడవిమృగాలను తం,
8 ఆకాశ పకష్ులను, సముద పాణులను, సముద పవాహాలోల్ తిరిగే

వాటిని నువువ్ అతనిపాదాల కింద ఉంచావు.
9యెహోవామా పభూ, భూమి అంతటిలో నీ నామం ఎంత భవం

గలది!

9
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన. ముత్ లబెబ్న్ రాగం.
1హృదయ పూరవ్కంగా నేను యెహోవాకు ధనయ్వాదాలు చెలిల్సాత్ ను.

యెహోవా, నీ ఆశచ్రయ్ కారాయ్లనిన్టి గురించి నేను
చెబుతాను.

2మహోనన్తు నయెహోవా! నేనునీగురించిసంతోషించిహరిష్సాత్ ను.
నీ నామానికి సుత్ తి కీరన పాడుతాను.

3 నా శతువులు వెనుదిరిగినపుప్డు, వాళ ళ్ తొటుపడి నీ ఎదుట
నాశనం అవుతారు.

4 ఎందుకంటే, నా నాయ్యయుక న పనిని నువువ్ సమరిథ్ంచావు.
నీ సింహాసనం మీద ఒక నీతిగల నాయ్యమూరిగా నువువ్
కూరుచ్నాన్వు.

5 నీ యుదధ్ నినాదంతో అనయ్జాతులను నువువ్ భయభీతులను
చేశావు. నువువ్ దురామ్రుగ్ లను నాశనం చేశావు. వాళళ్
జాఞ్ పకాలను శాశవ్తంగా తుడిచివేశావు.

6 తమ పటట్ణాలను నువువ్ జయించినపుప్డు శిథిలాలు కూలినటుట్
శతువు కూలిపోయాడు. వాళళ్ గురులనీన్ చెరిగిపోయాయి.

7 కాని యెహోవా శాశవ్త కాలం ఉంటాడు. నాయ్యం తీరచ్డానికి
ఆయన తన సింహాసనానిన్ సాథ్ పిసాత్ డు.

* 8:6 8:6హీబూ 2:6-9 చూడండి
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8యెహోవా లోకానికి నాయ్య న తీరుప్ తీరుసాత్ డు. జాతుల కోసం
నాయ్య న నిరణ్యాలు చేసాత్ డు.

9 పీడిత పజలకు యెహోవా బల న ఆశయం. ఆపతాక్లంలో
బల న అండ.

10 యెహోవా, నీ నామం తెలిసిన వాళ ళ్ నినున్ నముమ్తారు.
ఎందుకంటే, నినున్ వెదికే వాళళ్ను నువువ్ విడిచిపెటట్వు.

11 సీయోనులో ఏలుతునన్ యెహోవాకు సుత్ తులు పాడండి. ఆయన
చేసినవాటినిజాతులకు చెపప్ండి.

12 ఎందుకంటే, రకపాతానికి శాసిత్ చేసే దేవుడు గురుపెటుట్ కుంటాడు.
పీడిత పజల కేకలు ఆయనమరచిపోడు.

13యెహోవా,నామీదదయచూపించు. ననున్ దేవ్షించేవాళ ళ్ ననున్
ఎలా పీడిసుత్ నాన్రో చూడు. మరణదావ్రం నుంచి ననున్
తపిప్ంచగలిగిన వాడివి నువేవ్.

14నీ సుత్ తి నేను పచురం చేసేలా ననున్ తపిప్ంచు. సీయోను కుమారె
దావ్రాలోల్ నీ రకష్ణలోహరిష్సాత్ ను!

15జాతులు తాము తవివ్న గుంటలో తామే పడిపోయారు. తాము
రహసయ్ంగా పనిన్న వలలోవారి కాళేళ్ చికాక్యి.

16 యెహోవా తనను పతయ్కష్ం చేసుకునాన్డు. తీరుప్ను ఆయన
అమలు చేశాడు. దురామ్రుగ్ డు తన కియలోల్ తానే
చికుక్కునాన్డు.

సెలా.
17 దురామ్రుగ్ లను తిపిప్ పాతాళానికి పంపడం జరుగుతుంది. దేవుణిణ్

మరిచినజాతులనిన్టికీ అదే గతి.
18 అకక్రలో ఉనన్వాణిణ్ తపప్కుండా జాఞ్ పకం చేసుకోవడం

జరుగుతుంది. పీడిత పజల ఆశలు శాశవ్తంగా
చెదిరిపోవడం జరగదు.

19యెహోవా లేచి రా, మనుషులకు మా మీద జయం కలగనివవ్కు.
నీ సముఖంలోజాతులకు తీరుప్ వసుత్ ంది గాక.
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20యెహోవా, వాళళ్ను భయభీతులకు గురిచెయియ్. తాము కేవలం
మానవమాతులేనని జాతులు తెలుసుకుంటారు గాక.

సెలా.

10
1 యెహోవా, నువెవ్ందుకు దూరంగా నిలిచి ఉంటావు? ఆపద

సమయాలోల్ నువెవ్ందుకు దాగి ఉంటావు?
2 తమ అహంకారానిన్బటిట్ దురామ్రుగ్ లు పీడిత పజలను

తరుముతునాన్రు. కానీ వారు పనిన్న మోసపు ఎతుత్ గడలోల్
వారే చికుక్కునేలా చెయియ్.

3 దురామ్రుగ్ డు తమ హృదయవాంఛను బటిట్ గరివ్సాత్ డు.
అతాయ్శాపరులకు అనుగహం చూపించి, యెహోవాను
అవమానిసాత్ డు.

4 దురామ్రుగ్ డు బహ గరివ్షిట్ అయిన కారణంగా అతడు యెహోవాను
వెదకడు. అతడుదేవుణిణ్ పటిట్ంచుకోడు గనకదేవునిగురించి
ఆలోచించడు.

5 అనిన్వేళలా అతడు ఆందోళన లేనివాడుగా ఉంటాడు. కాని,
నీ నాయ్యవిధులు అతనికి అందనంత ఎతుత్ లో ఉనాన్యి.
అతడు తన శతువులందరినీ చూసిమండిపడతాడు.

6 నేను ఎనన్డూ ఓడిపోను, తరతరాల వరకూ విరోధానిన్ చూడను,
అని అతడు తనమనసులో అనుకుంటాడు.

7 అతని నోరు శాపంతో, కపటంతో, హానికర న మాటలతో నిండి
ఉంది. అతనినాలుక గాయపరిచినాశనం చేసుత్ ంది.

8 గామాల దగగ్ర అతడు పొంచి ఉంటాడు, రహసయ్ పదేశాలోల్
నిరపరాధులను హతయ్ చేసాత్ డు. నిసస్హాయు న బాధితుల
కోసం అతడి కళ ళ్ వెతుకుతాయి.

9 గుబురుగా ఉనన్ పొదలోని సింహం లాగా అతడు దాగి ఉంటాడు.
పీడితులను పటుట్ కోవడానికి పొంచి ఉంటాడు. తన వలను
లాగి పీడితులను పటుట్ కుంటాడు.
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10అతని బాధితులు నలిగిపోయి దెబబ్లు తింటారు. వాళ ళ్ అతని
బల న వలలోల్ పడిపోతారు.

11 దేవుడు మరచిపోయాడు, ఆయన తన ముఖం కపుప్కునాన్డు,
ఆయనకు చూసే ఉదేద్శం లేదు, అని తన హృదయంలో
అనుకుంటాడు.

12యెహోవా లేచి రా. దేవా, నీ చెయెయ్తిత్ తీరుప్ తీరుచ్. పీడితులను
మరిచిపోవదుద్ .

13 నువువ్ ననున్ బాధుయ్ణిణ్ చెయయ్వు అని దేవుణిణ్ తృణీకరిసూత్
దురామ్రుగ్ డు తనహృదయంలోఎందుకుఅనుకుంటునాన్డు?

14 నువువ్ దీనిన్ గమనించావు. ఎందుకంటే కషట్ం, దుఖం
కలిగించే వాళళ్ను నువువ్ ఎపుప్డూ గమనిసూత్ ఉంటావు.
నిసస్హాయుడు తనను తాను నీకు అపప్గించుకుంటాడు.
తండిలేని వాళళ్ను నువువ్ కాపాడతావు.

15 దుషట్ల, దురాతుమ్ల చెయియ్ విరగగొటుట్ . నువువ్ ఎపప్టికీ
కనుకోక్లేవనుకుని అతడు చేసూత్ వచిచ్న చెడుపనులకు
అతనేన్ బాధుయ్ణిణ్ చెయియ్.

16 ఎనన్టెనన్టికీ యెహోవాయేరాజు. ఆయన తన భూభాగం నుంచి
అనయ్జాతులను పారదోలుతాడు.

17యెహోవా, పీడితుల అవసరతలు నువువ్ వినాన్వు. నువువ్ వాళళ్
హృదయానిన్ బలపరుసాత్ వు. వాళళ్ పారథ్న వింటావు.

18 ఏ మనిషీ మళీళ్ ఎనన్డూ భయభాంతులు కలగజేయకుండా
ఉండేలా తండి లేనివాళళ్ను, పీడితులను నువువ్ ర సాత్ వు.

11
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన.
1 నేను యెహోవాలో ఆశయం కోరాను. ప లాగా కొండలోల్ కి ఎగిరిపో,

అని నువువ్ నాపాణంతో ఎందుకు చెబుతావు?
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2 ఎందుకంటే, చూడు! దురామ్రుగ్ లు విలెల్కుక్పెటిట్ ఉనాన్రు. చీకటిలో
యథారథ్హృదయుల మీద వెయయ్డానికి తమ బాణాలు
వింటి నారికి తగిలించి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు.

3పునాదులు పా పోతేనాయ్యవంతులు ఏం చెయయ్గలరు?
4 యెహోవా తన పవితాలయంలో ఉనాన్డు. ఆయన కళ ళ్

గమనిసుత్ నాన్యి. ఆయన కళ ళ్ మనుషులను పరిశీలన
చేసుత్ నాన్యి.

5 యెహోవా నాయ్యవంతులనూ, దురామ్రుగ్ లనూ, ఇదద్రినీ పరిశీలన
చేసుత్ నాన్డు. హింసించడం పనిగా పెటుట్ కునన్ వాళళ్ను
ఆయన దేవ్షిసాత్ డు.

6 దురామ్రుగ్ ల మీద ఆయన రగులుతునన్ నిపుప్ కణికెలు,
అగిన్గంధకం కురిపిసాత్ డు. ఆయన గినెన్లోని వడగాలి
వాళళ్ పానీయభాగం అవుతుంది.

7ఎందుకంటేయెహోవానాయ్యవంతుడు. ఆయన నీతినాయ్యాలను
పేమిసాత్ డు. నిజాయితీపరులు ఆయనముఖం చూసాత్ రు.

12
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన. షేమినిత్ రాగం.
1 యెహోవా నాకు సహాయం చెయియ్, ఎందుకంటే, భకిపరులు

అదృశయ్ పోయారు. నమమ్కసుత్ లు కనిపించడం లేదు.
2 అందరూ తమ పొరుగు వాళళ్తో అబదాధ్ లు చెబుతునాన్రు.

అందరూ మోసకర న పెదాలతో దవ్ందవ్ హృదయంతో
మాటాల్ డుతునాన్రు.

3యెహోవా, మోసపుమాటలు పలికే పెదాలనూ, గొపప్లు చెపుప్కునే
పతి నాలుకనూ కోసివెయియ్.

4 మా నాలుకలతో మేము సాధిసాత్ ం, మా పెదాలతో మేము
మాటాల్ డినపుప్డుమామీద పభువుగా ఎవరు ఉండగలరు?
అని అంటునన్ది వీళేళ్.
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5 పేదలకు విరోధంగా జరుగుతునన్ హింస కారణంగా, అవసరతలో
ఉనన్వాళళ్ మూలుగుల కారణంగా నేను లేచి వసాత్ ను, అని
యెహోవాఅంటునాన్డు. వాళ ళ్ ఎదురు చూసుత్ నన్ ఆ రకష్ణ
నేను వాళల్కు అందిసాత్ ను.

6 యెహోవా మాటలు పవిత నవి. అవి కొలిమిలో ఏడు సారుల్
నిరమ్లం చేసిన వెండి అంత పరిశుదధ్ం.

7 నువువ్ యెహోవావు! నువువ్ వాళళ్ను* కాపాడతావు. భకిగల
వాళళ్ను ఈ దురామ్రగ్పు తరం నుంచి శాశవ్తకాలం
సంర సాత్ వు.

8 మనుషులోల్ చెడుతనం పబలినపుప్డు, దురామ్రుగ్ లు అనిన్ పులా
తిరుగుతారు.

13
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన.
1యెహోవా, ఎంతకాలం ననున్ మరచిపోతూ ఉంటావు? ఎంతకాలం

ముఖం దాచుకుంటావు?
2 ఎంతకాలం నా మనసుస్లో నేను ఆందోళన చెందాలి? ఎంతకాలం

నాహృదయంలో పగలంతా నేను దుఃఖపడాలి? ఎంతకాలం
నా శతువుకు నామీద చెయియ్ అవుతుంది?

3యెహోవానా దేవా, నా చూపు నిలిపి నాకు జవాబివువ్. నా కళ ళ్
వెలిగించు, లేకపోతే నేను నిదలోనే చనిపోతాను.

4 నేను అతనిన్ ఓడించాను, అని చెపేప్ అవకాశం నా శతువుకు
ఇవవ్కు. నా పతయ్రిధ్ మీద నేను జయం పొందాను,
అని నా శతువు అనకూడదు. అలా జరగకపోతే, నేను
పడిపోయినపుప్డు నా శతువులు ఆనందిసాత్ రు.

5 నే తే నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ ఆధారం చేసుకునాన్ను. నీ
రకష్ణలోనాహృదయం ఆనందిసూత్ ఉంది.

* 12:7 12:7వాళళ్ను మముమ్లను
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6 యెహోవా ననున్ మేళళ్తో నింపాడు గనక నేను ఆయనకు కీరన
పాడతాను.

14
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన.
1దేవుడు లేడు,అనిబుదిధ్లేనివాడు తనమనసులోఅనుకుంటాడు.

వాళ ళ్ చెడిపోయిన వాళ ళ్, అసహయ్ న పాపం చేసిన
వాళ ళ్. మంచి చేసేవాడు ఎవడూ లేడు.

2 వివేకం కలిగి దేవుణిణ్ వెదికే వాళ ళ్ ఎవ నా ఉనాన్రేమో అని
యెహోవాఆకాశం నుంచి మనుషులను చూసుత్ నాన్డు.

3 పతిఒకక్డూ దారి తొలగిపోయాడు. వారంతా రోతగా ఉనాన్రు.
మంచి చేసేవాడు ఒకక్డూ లేడు, ఒకక్ నా లేడు.

4యెహోవాకు పారథ్న చెయయ్కుండా ఆహారంమింగినటుట్ నా పజలను
మింగుతూ పాపం చేసేవాళళ్ందరికీ తెలివి లేదా?

5 వాళ ళ్ భయంతో వణికిపోతారు. ఎందుకంటే దేవుడు
నాయ్యవంతుల సభతో ఉనాన్డు.

6 యెహోవా అతనికి ఆశయంగా ఉనాన్, ఆ పేదవాణిణ్ నువువ్
అవమానించాలని చూసుత్ నాన్వు.

7 సీయోనులోనుంచి ఇశాయేలుకు రకష్ణ కలుగు గాక! యెహోవా
చెరలో ఉనన్ తన పజలను రపిప్ంచినపుప్డు యాకోబులో
ఆనందం, ఇశాయేలులో సంతోషం కలుగుతుంది.

15
దావీదు కీరన.
1 యెహోవా, నీ మందిరంలో ఉండదగినవాడు ఎవరు? నీ పవిత

పరవ్తం మీద నివసించ గలవాడు ఎవరు?
2 అతడు యథారథ్ న పవరన కలిగి, నాయ్య నది చేసూత్ ,

హృదయంలోనుంచి సతయ్ం పలుకుతాడు.
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3 అతడు నాలుకతో కొండేలు చెపప్డు. ఇతరులకు హాని చెయయ్డు,
తనపొరుగు వాణిణ్ కించపరచడు.

4 అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహ య్డు. యెహోవా పటల్ భయభకులు
గలవాళళ్ను అతడు సనామ్నిసాత్ డు. అతడు మాట
ఇచిచ్నపుప్డు నషట్ం కలిగినా తనమాట వెనకిక్ తీసుకోడు.

5 అపుప్ ఇచేచ్టపుప్డు వడీడ్ తీసుకోడు. నిరపరాధికి వయ్తిరేకంగా
సాకష్ ం చెపప్డానికి లంచం తీసుకోడు. ఇలా చేసేవాడు
ఎనన్డూ చలించడు.

16
దావీదు మిఖీత్మ్ (పశసథ్) కీరన.
1దేవా, నీ ఆశయం కోరాను, ననున్ కాపాడు.
2నేనుయెహోవాతోఅంటాను. నువువ్నాపభువు. నీకు వేరుగానాకు

ఏ మంచీ లేదు.
3 భూమి మీద ఉనన్ భకుల విషయానికి వసేత్, వాళ ళ్ శేషుట్ లు. నా

ఆనందం అంతావాళేళ్.
4యెహోవాను విడిచి ఇతర దేవుళళ్ను ఆశించే వాళల్కు సమసయ్లు

ఎకుక్వౌతాయి. వాళ ళ్ అరిప్ంచే రకపానీయఅరప్ణలు నేను
అరిప్ంచను. నాపెదాలతోవాళళ్ పేరుల్ ఎతత్ను.

5యెహోవా,నాకువారసతవ్ంగావచిచ్నవాటానువేవ్. నువేవ్నాగినెన్.
నాఅంతిమ గమయ్ం నీ చేతులోల్ నే ఉంది.

6మనోహర నసథ్లాలోల్ నాకోసంహదుద్ లు గీసిఉనాన్యి. కచిచ్తంగా
శేషఠ్ న సావ్సథ్ ం నాది.

7 నాకు ఆలోచనకర అయిన యెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను, రాతివేళలోల్
కూడానామనసు నాకు ఉపదేశిసూత్ ఉంది.

8 అనిన్వేళలా యెహోవా పు నేను చూసూత్ ఉంటాను, ఆయన
కుడిచేతిలోనుంచి నేను కదిలిపోను!
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9అందువలల్ నా హృదయం సంతోషంగా ఉంది. నాపూరణ్ హృదయం
ఆయనను పొగడుతూ ఉంది. కచిచ్తంగా నేను సుర తంగా
ఉంటాను.

10 ఎందుకంటే నువువ్ నా ఆతమ్ను పాతాళంలో విడిచి పెటట్వు.
నిబంధన నమమ్కతవ్ం ఉనన్వాణిణ్ చావు చూడనివవ్వు.

11 జీవమారగ్ం నువువ్ నాకు తెలియజేసాత్ వు. నీ సనిన్ధిలో
మహానందం ఉంది. నీ కుడిచేతిలో నితాయ్నందం ఉంది.

17
దావీదు పారథ్న.
1యెహోవా,నాయ్యం కోసం నేను చేసే అభయ్రధ్న ఆలకించు,నామొర

పటల్ శదధ్ చూపించు, కపటం లేని నా పెదాలనుంచి వచేచ్
పారథ్న నీకు వినిపించనివువ్.

2 నేను నిరోద్ షిననన్ రుజువు నీ సనిన్ధినుంచి రానియియ్.
నాయ్య నదేదోదానిన్ నీ కళ ళ్ చూడనియియ్.

3 రాతివేళ నువువ్ ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయానిన్ పరీ సేత్, నువువ్
ననున్ శుదిధ్ చేసాత్ వు, నాలో ఏ దుషట్ పణాళికలూ నీకు
కనబడవు. నానోరు అతికమించిమాటాల్ డదు.

4మనుషుల చేతల విషయ తే, నీ నోటి మాటనుబటిట్ అరాచకుల
మారాగ్ లనుంచి ననున్ నేను దూరంగా ఉంచుకునాన్ను.

5 నీ అడుగుజాడలోల్ నా అడుగులు సిథ్రంగా ఉనాన్యి. నా కాళ ళ్
జారలేదు.

6నేను నీకు నివేదన చేశాను. ఎందుకంటే నువువ్ నాకు జవాబిసాత్ వు.
దేవా, నేను నీతో మాటాల్ డినపుప్డు నా మాట నీ చెవిన
పడనివువ్.

7 శతువులబారి నుంచి రకష్ణ కోసం నీలో ఆశయంపొందిన వాళళ్ను
నీ కుడిచేతితో ర ంచేవాడా, నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్
అదుభ్తంగానాకు కనపరుచు.
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8నీ కంటిపాపనుకాపాడినటుట్ ననున్ కాపాడు. నీరెకక్లనీడలోననున్
దాచిపెటుట్ .

9 నా మీద దాడి చేసే దురామ్రుగ్ లనుంచి, ననున్ చుటుట్ ముటిట్న నా
శతువులనుంచి ననున్ కాపాడు.

10 వాళల్కు ఎవరిమీదా దయ లేదు. వాళళ్ నోళ ళ్ గరవ్ంతో
మాటాల్ డుతునాన్యి.

11 నా అడుగులను వాళ ళ్ చుటుట్ ముటాట్ రు. ననున్ దెబబ్తీసి
నేలకూలచ్డానికి కనిపెడుతునాన్రు.

12 వాళ ళ్ వేటకు ఆతురతతో ఉనన్ సింహంలా ఉనాన్రు. చా న
సథ్లాలోల్ పొంచి ఉనన్ సింహం కూనలాగాఉనాన్రు.

13యెహోవా లేచి రా! వాళళ్ మీద పడు! వాళళ్ ముఖాలు నేలకు
కొటుట్ ! నీ ఖడగ్ ంతో దురామ్రుగ్ లనుంచి నాపాణం ర ంచు.

14 నీ చేతితో మనుషుల బారినుండి, యెహోవా, ఈ జీవితకాలంలో
మాతమే సంపదలు ఉనన్ ఈ లోకసంబంధుల నుంచి ననున్
ర ంచు. నువువ్ అపురూపంగా ఎంచిన నీ వాళళ్ కడుపులు
నిధులతో నింపుతావు. వాళ ళ్ బహ సంతానం కలిగి తమ
ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు సంకమింపజేసాత్ రు.

15 నే తే నాయ్యవంతుడిగా నీ ముఖం చూసాత్ ను. నేను
మేలొక్నన్పుప్డు నీ సుదరశ్నం చూసి నేను తృపిత్
పొందుతాను.

18
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన. సౌలునుంచీ, తన
శతువులందరినుంచీ యెహోవా తనను విడిపించినపుప్డు యెహోవా
సేవకు న దావీదు పాడిన సుత్ తి కీరన
1యెహోవానాబలమా, నేను నినున్ పేమిసుత్ నాన్ను.
2 యెహోవా నా ఆశయశిల, నా కోట, ననున్ ర ంచేవాడు, ఆయన

నా దేవుడు, నా ఆశయశిల. నేను ఆయనలో ఆశయం
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పొందుతాను. ఆయన నా డాలు, నా రకష్ణ కొముమ్, నా
బల న పటుట్ .

3 సుత్ తికి అరుహ్ న యెహోవాకు నేను నివేదన చేసాత్ ను, నేను నా
శతువులనుంచి రకష్ణపొందుతాను.

4 మరణ పాశాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి, దురామ్రుగ్ లు వరద
పవాహంలానామీద పడి ననున్ అణిచివేసుత్ నాన్రు

5పాతాళపాశాలు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి. మరణపుఉచుచ్లు ననున్
చికిక్ంచుకునాన్యి.

6 నా బాధలో నేను యెహోవాకు మొరపెటాట్ ను. నాకు సహాయం
చెయయ్మని దేవునికి పారథ్న చేశాను. ఆయన తన
ఆలయంలోనుంచి నా సవ్రం వినాన్డు, నా నివేదన ఆయన
సనిన్ధిలో ఆయన చెవిన పడింది.

7 అపుప్డు భూమి కంపించి వణికింది. దేవుడు కోపంగా ఉనాన్డు
గనక పరవ్తాలపునాదులు కూడా కదిలి వణికాయి.

8ఆయన ముకుక్ పుటాలనుంచి పొగ లేచింది. ఆయన నోటోల్ నుంచి
అగిన్ వచిచ్ నిపుప్లు రగిలించింది.

9ఆయనఆకాశాలను తెరిచి కిందకు వచాచ్డు. ఆయనపాదాల కింద
చిమమ్చీకటి ఉంది.

10 కెరూబు మీద సావ్రీ చేసూత్ ఆయన ఎగిరి వచాచ్డు. గాలి రెకక్ల
మీద ఆయన తేలి వచాచ్డు.

11 తన చుటూట్ అంధకారానిన్, దటట్ న వరష్మేఘాలను గుడారంగా
చేశాడు.

12 ఆయన ఎదుట మెరుపులు, వడగళ ళ్, మండుతునన్ నిపుప్లు
కురిసాయి.

13యెహోవాఆకాశంలో ఉరిమాడు! సరోవ్నన్తుడు సింహనాదం చేసి
వడగళ ళ్,మండుతునన్ నిపుప్లు కుమమ్రించాడు.

14 ఆయన తన బాణాలు పయోగించి శతువులను చెదరగొటాట్ డు.
మెరుపులు మెండుగామెరిపించి వాళళ్ను బెదరగొటాట్ డు.
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15యెహోవా,నీనాసికారంధాలఊపిరికినీసింహనాదానికిపవాహాలు
బయలు దేరాయి. భూమిపునాదులు బయటపడాడ్ యి.

16 నుంచి చెయియ్చాపి ఆయన ననున్ అందుకునాన్డు. దూసుకొచేచ్
జలపవాహాలనుంచి ననున్ బయటకు లాగాడు.

17 ననున్ దేవ్షించే నా బల న శతువులనుంచి ఆయన ననున్
ర ంచాడు. ఎందుకంటే వాళళ్ను ఎదురొక్నే బలం నాకు
లేదు.

18 ఆపతాక్లంలో వాళ ళ్ నా మీదకి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా ననున్
ఆదుకునాన్డు.

19 విశాల న సథ్లానికి ఆయన ననున్ తీసుకు వచాచ్డు. ననున్బటిట్
ఆయన సంతోషించాడు గనక ఆయన ననున్ ర ంచాడు.

20 నా నిరోద్ షతావ్నిన్బటిట్ యెహోవా నాకు పతిఫలం ఇచాచ్డు.
నా చేతులు పరిశుభంగా ఉనాన్యి గనక ఆయన ననున్
పునరుదధ్రించాడు.

21 ఎందుకంటే యెహోవా మారాగ్ లు నేను అనుసరించాను.
దురామ్రగ్ంగా నేను నా దేవుణిణ్ విడిచిపెటట్లేదు.

22 ఆయన నాయ్యవిధులనీన్ నా ఎదుట ఉనాన్యి. ఆయన
శాసనాలనుంచి నేను వెనుదిరగలేదు.

23పాపం నుంచి నేను దూరంగా ఉనాన్ను. ఆయన దృషిట్లో నేను
యథారధ్ంగా ఉనాన్ను.

24 కాబటిట్ , నేను నిరోద్ షిగా ఉనన్ కారణంగా, తన దృషిట్లో నా
చేతులు పరిశుభంగా ఉనన్ కారణంగా యెహోవా ననున్
పునరుదధ్రించాడు.

25 నిరోద్ షుల పటల్ నినున్ నువువ్ నిరోద్ షివిగా కనపరచుకుంటావు.
నమమ్దగిన వాళళ్ పటల్ నువువ్ నమమ్దగిన వాడివిగా
కనపరచుకుంటావు.

26 సవ్చఛ్ంగా ఉనన్వాళళ్ పటల్ నినున్ నువువ్ సవ్చఛ్ంగా
కనపరచుకుంటావు. అయితే వకబుదిధ్ గలవాళళ్ పటల్
వికటంగా ఉంటావు.
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27 బాధపడే వాళళ్ను నువువ్ ర సాత్ వు. కాని, గరవ్ంతో కళ ళ్
నెతిత్కెకిక్న వాళళ్ను కిందకు అణిచి వేసాత్ వు!

28నాదీపానికి వెలుగును ఇచేచ్వాడివి నువేవ్. నాదేవు నయెహోవా
నాచీకటిని వెలుగుగా చేసాత్ డు.

29 నీవలల్ నేను అడడ్ంకులను అధిగమించగలను. నా దేవుని వలల్
అడుడ్ గోడలు దూకగలను.

30 దేవుని విషయ తే, ఆయన పరిపూరుణ్ డు. యెహోవా వాకుక్
సవ్చఛ్ నది. ఆయనలో ఆశయం పొందిన వాళల్కు ఆయన
ఒక డాలు.

31యెహోవాతపప్ దేవుడెవరు? మన దేవుడు తపప్ ఆశయశిల ఏది?
32 ఒక నడికటుట్ లాగా నాకు బలం ధరింపజేసేవాడు ఆయనే.

నిరపరాధిని తనమారగ్ంలో నడిపించేవాడు ఆయనే.
33 ఆయన నాకాళల్ జింక కాళల్లా చురుగాగ్ చేసుత్ నాన్డు, కొండలమీద

ననున్ ఉంచుతునాన్డు.
34 నా చేతులకు యుదధ్ం చెయయ్డం, ఇతత్డి విలుల్ ను వంచడం

నేరిప్సాత్ డు.
35 నీ రకష్ణ డాలును నువువ్ నాకిచాచ్వు. నీ కుడిచెయియ్ ననున్

ఆదుకుంది, నీ దయ ననున్ గొపప్చేసింది.
36జారిపోకుండానాపాదాలకింద సథ్లం విశాలం చేశావు.
37 నా శతువులను తరిమి పటుట్ కునాన్ను. వాళ ళ్ నాశనం

అయేయ్వరకు నేను వెనుతిరగలేదు.
38వాళ ళ్ లేవలేనంతగా వాళళ్ను చితకగొటాట్ ను. వాళ ళ్ నా కాళళ్

కింద పడాడ్ రు.
39యుదాధ్ నికి కటిట్న దటీట్లా నువువ్ నాకు బలం ధరింపజేశావు. నా

మీదికి లేచినవాళళ్ను నువువ్ నా కింద పడేశావు.
40నాశతువులమెడవెనుకభాగం నువువ్నాకు అపప్గించావు. ననున్

దేవ్షించిన వాళళ్ను నేనుపూరిగానాశనం చేశాను



కీరనలు 18:41 xxiii కీరనలు 19:2

41 వారు సాయం కోసం మొరపెటాట్ రు గాని వాళళ్ను ర ంచడానికి
ఎవరూ రాలేదు. వాళ ళ్ యెహోవాకు మొరపెటాట్ రు గాని
ఆయనవాళల్కు జవాబివవ్లేదు.

42 అపుప్డు గాలికి ఎగిరే దుముమ్లాగా నేను వాళళ్ను ముకక్లుగా
కొటాట్ ను. వీధులోల్ మటిట్ని విసిరేసినటుట్ విసిరేశాను.

43పజల కలహాల నుంచి నువువ్ ననున్ కాపాడావు. జాతులకు ననున్
సారధిగా చేశావు. నేను ఎరగని పజలు ననున్ సేవిసుత్ నాన్రు.

44నా గురించి వినగానే వాళ ళ్ నాకు లోబడుతునాన్రు. పరదేశులు
బలవంతంగానాకు సాషాట్ ంగపడాడ్ రు.

45తమ దురాగ్ లనుంచి పరదేశులు వణుకుతూ బయటకు వచాచ్రు.
46యెహోవాజీవం గలవాడు. నాఆశయశిలసుత్ తిపొందుతాడుగాక.

నా రకష్ణకర అయిన దేవుడు ఘనతపొందుతాడు గాక.
47 ఆయన నా కోసం పగ తీరేచ్ దేవుడు. జాతులను నాకు

లోబరిచేవాడు ఆయనే.
48ఆయననాశతువులనుంచిననున్ విడిపించాడు! నామీదకిలేచిన

వారికంటే ఎతుత్ గా నువువ్ ననున్ హెచిచ్ంచావు. హింసాతమ్క
వయ్కుల నుంచి నువువ్ ననున్ ర ంచావు.

49 అందువలల్ యెహోవా, జాతులలో నేను నీకు కృతజఞ్త
తెలియజేసాత్ ను. నీ నామానికి సుత్ తుల కీరన పాడతాను!

50 దేవుడు తన రాజుకు గొపప్ జయం ఇసాత్ డు. తాను అభిషేకించిన
వాడికి, దావీదుకు అతని సంతానానికి, శాశవ్తంగా ఆయన
తన నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ చూపిసాత్ డు.

19
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన.
1ఆకాశాలు దేవునిమహిమను పకటిసుత్ నాన్యి. గగనం ఆయనచేతి

పనిని విశదపరుసుత్ నన్ది!
2 రోజు వెంబడి రోజు అది మాటాల్ డుతూ ఉంది. రాతి వెంబడి రాతి

జాఞ్ నం కనపరుసూత్ ఉంది.
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3వాటికిభాష గానిమాటలు గాని లేవు. వాటి సవ్రం వినిపించదు.
4అయినావాటిమాటలు భూమిఅంతటావాయ్పించిఉనాన్యి,వాటి

ఉపదేశం భూమిఅంచుల వరకూ వెళిళ్ంది. వాటిలోఆయన
సూరుయ్డికి గుడారం వేశాడు.

5 సూరుయ్డు తన విడిదిలోనుంచి బయటకు వసుత్ నన్ పెళిల్
కొడుకులాగా, పందెంలో పరిగెతత్డానికి వేగిరపడే
దృఢకాయునిలాగాఉనాన్డు.

6 ఆకాశంలో సూరుయ్డు ఈ దిగంశాన ఉదయించి ఆ దికుక్కు
దాటతాడు. దాని వేడిని ఏదీ తపిప్ంచుకోలేదు.

7 యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసం పరిపూరణ్ం, అది పాణం
తెపప్రిలేల్లా చేసుత్ ంది. యెహోవా శాసనాలు నమమ్దగినవి.
అవి బుదిధ్హీనులకు జాఞ్ నం ఇసాత్ యి.

8 యెహోవా ఉపదేశాలు నాయ్య నవి. అవి హృదయానిన్
సంతోషపరుసాత్ యి. యెహోవా ఏరప్రచిన నిబంధన
శాసనాలు సవ్చఛ్ నవి. అవి కళళ్ను వెలిగిసాత్ యి.

9యెహోవాభయంసవ్చఛ్ నది. అదినితయ్ం నిలుసుత్ ంది. యెహోవా
నాయ్యవిధులు సతయ్ నవి, అవిపూరిగానాయ్య నవి.

10అవి బంగారం కంటే మేలిమి బంగారం కంటే విలువ గలవి. తేనె
కంటే, తేనెపటుట్ నుండి జాలువారే ధారలకంటే తీయ నవి.

11 వాటివలల్ నీ సేవకుడు హెచచ్రిక పొందుతాడు. వాటికి
లోబడినందువలల్ గొపప్ పతిఫలం ఉంటుంది.

12 తన పొరపాటుల్ తాను తెలుసుకోగలిగే వారెవరు? దాచిన
తపుప్లనుంచి ననున్ శుదిధ్ చెయియ్.

13దురహంకారపాపాలోల్ పడకుండా నీ సేవకుణిణ్ కాపాడు. అవిననున్
ఏలకుండాచెయియ్. అపుప్డు నేను పరిపూరుణ్ డిగాఉంటాను.
అనేక అతికమాల విషయం నిరోద్ షిగా ఉంటాను.

14యెహోవా, నా ఆశయశిలా, నా విమోచకా, నా నోటిమాటలు, నా
హృదయధాయ్నాలు నీ దృషిట్కి అంగీకారం అవుతాయిగాక.
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20
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన
1 ఆపద సమయంలో యెహోవా నీకు జవాబిసాత్ డు గాక. యాకోబు

దేవునినామం నినున్ కాపాడుతుంది గాక.
2 పరిశుదధ్ సథ్లంలోనుంచి ఆయన నీకు సహాయం చేసాత్ డు గాక.

సీయోనులోనుంచి నినున్ ఆదుకుంటాడు గాక.
3 ఆయన నీ అరప్ణలు జాఞ్ పకం చేసుకుని, నీ దహన బలులు

అంగీకరిసాత్ డు గాక.
4నీహృదయవాంఛను తీరిచ్ నీ పణాళికలనీన్ నెరవేరుసాత్ డు గాక.
5 అపుప్డు నీ రకష్ణను బటిట్ మేము ఆనందిసాత్ ము. దేవా, నీ పేరట

జెండా ఎతుత్ తాము. నీ అభయ్రధ్నలనీన్ యెహోవా మంజూరు
చేసాత్ డు గాక.

6 యెహోవా తన అభిషికుణిణ్ ర సాత్ డని నాకిపుప్డు తెలిసింది.
ర ంచగల తన కుడిచేతి బలంతో తన పవితాకాశంలోనుంచి
అతనికి జవాబిసాత్ డు.

7కొందరు రథాలను, కొందరు గురాలను నముమ్కుంటారు. కానిమనం
మన దేవు నయెహోవాకుమొర పెడతాము.

8వాళ ళ్ కుంగి నేల మీద పడిపోతారు, మనం లేచి తినన్గా నిలిచి
ఉంటాము!

9 యెహోవా, రాజును ర ంచు. మేము మొరపెటిట్నపుప్డు మాకు
సహాయం చెయియ్.

21
పధాన సంగీతకారుని కోసం దావీదు కీరన.
1యెహోవా, రాజు నీ బలానిన్బటిట్ సంతోషిసుత్ నాన్డు. నువువ్ ఇచిచ్న

రకష్ణనుబటిట్ అతడు ఎంతగానోహరిష్సుత్ నాన్డు!
2 అతని హృదయవాంఛను నువువ్ మంజూరు చేశావు, అతని

పెదాలోల్ నుంచి వచిచ్న పారథ్న నువువ్ అంగీకరించక
మానలేదు.
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3 అతని కోసం శేషఠ్ న ఆశీరావ్దాలు తెసాత్ వు, నువువ్ అతని తల
మీదమేలిమి బంగారు కిరీటం పెటాట్ వు.

4 ఆయుషుష్ ఇమమ్ని అతడు నినున్ అడిగాడు. నువువ్ దానిన్
అతనికిచాచ్వు. శాశవ్తకాలం ఉండే దీరాఘ్ యుషుష్
అతనికిచాచ్వు.

5 నీ జయం వలల్ అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగింది. శోభ, ఘనత
నువువ్ అతనికి కలగజేశావు.

6శాశవ్తఆశీరావ్దం నువువ్ అతనికిమంజూరు చేశావు. నీసనిన్ధిలో
ఉనన్ ఆనందంతో అతనిన్ సంతోషపరిచావు.

7 ఎందుకంటే రాజు యెహోవాలో నమమ్కం ఉంచుతునాన్డు.
సరోవ్నన్తుని నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ అతడు
కదలకుండా ఉంటాడు.

8 నీ చెయియ్ నీ శతువులందరినీ పటుట్ కుంటుంది. నినున్ దేవ్షించే
వాళళ్ందరినీ నీ కుడిచెయియ్ పటుట్ కుంటుంది.

9 నువువ్ నీ కోపసమయంలో అగిన్గుండంలో వాళళ్ను దహిసాత్ వు.
తన పచండ కోపంలో యెహోవా వాళళ్ను లయం చేసాత్ డు,
ఆ అగిన్ వాళళ్ను దహించేసుత్ ంది.

10 భూమిమీద ఉండకుండా వాళళ్ పిలల్లనూ, మానవ జాతిలో
ఉండకుండావాళళ్ వంశసుథ్ లనూ నువువ్ నాశనం చేసాత్ వు.

11వారు నీకు కీడు చెయాయ్లని ఉదేద్శించారు. ఒక రహసయ్ పథకం
పనాన్రు గాని అది సఫలం కాలేదు.

12నువువ్వాళళ్ను వెనకిక్ తిపుప్తావు. వాళళ్ ఎదుట నువువ్ నీ విలుల్
ఎకుక్పెడతావు.

13యెహోవా,నీబలానిన్బటిట్ నినున్ నువువ్హెచిచ్ంచుకో. నీ శకినిబటిట్
నినున్ సుత్ తించి కీరిసాత్ ము.
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22
పధాన సంగీతకారుని కోసం, అయయ్లెతు షహరు (జింకల లయ)
రాగంలోదావీదు కీరన.
1 నా దేవా, నా దేవా, నువువ్ ననెన్ందుకు విడిచిపెటేట్శావు? ననున్

ర ంచడానికీ, నా వేదన వాకుక్లు వినడానికీ, నువువ్
దూరంగా ఎందుకునాన్వు?

2నా దేవా, పగలు నేను మొరపెడతాను, కాని నువువ్ జవాబివవ్వు.
రాతివేళ నేనుమౌనంగా ఉండను!

3నువువ్పవితుడవు. ఇశాయేలుచేసేసుత్ తులతోరాజుగాసింహాసనం
మీద కూరుచ్ని ఉంటావు.

4మాపితరులు నీలోనమమ్కం ఉంచారు. నువువ్వాళళ్ను ర ంచావు.
5వాళ ళ్ నీకు మొరపెటిట్నపుప్డు విడుదల పొందారు. వాళ ళ్ నీలో

నమమ్కం ఉంచి నిరుతాస్హపడలేదు.
6 కాని నేను మనిషిని కాదు. పురుగును. మనుషుల దేవ్షం

అనుభవించాను,మానవాళికి అవమానంగా ఉనాన్ను.
7ననున్ చూసినవాళళ్ందరూననున్ ఆ పిసుత్ నాన్రు. ననున్ వెకిక్రిసూత్ ,

ననున్ చూసి తలలు ఆడిసుత్ నాన్రు.
8 అతడు యెహోవాలో నమమ్కం పెటుట్ కునాన్డు, యెహోవా అతనిన్

ర ంచనివవ్ండి. అతడు ఆయనలో ఆనందిసుత్ నాన్డు
గనక యెహోవా అతనిన్ ర ంచనివవ్ండి, అని వాళ ళ్
అంటునాన్రు.

9 ఎందుకంటే గరభ్ంలోనుంచి ననున్ తీసిన వాడివి నువేవ్. నేను నా
తలిల్ రొముమ్ల ఉనన్పుప్డే నీ నమమ్కం పుటిట్ంచావు.

10 గరభ్ంలో ఉండగానే నేను నీ మీద ఆధారపడాడ్ ను. నేను నా తలిల్
కడుపులో ఉనన్పప్టినుంచి నువేవ్ నా దేవుడివి.

11 ఆపద ముంచుకు వచిచ్ంది. నాకు దూరంగా ఉండకు. నాకు
సహాయం చేసేవాళ ళ్ లేరు.
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12 చాలా ఎదుద్ లు, బల న బాషాను దేశపు వృషభాలు ననున్
చుటుట్ ముటాట్ యి.

13 వేటను చీలుసూత్ , గరిజ్సూత్ ఉనన్ సింహంలాగా వాళ ళ్ తమ నోళల్
పెదద్గా తెరిచారు.

14ననున్ నీళళ్లాపారబోసుత్ నాన్రు. నాఎముకలనీన్సాథ్ నం తపాప్యి.
నా హృదయం నంలా ఉంది. నా అంతరాభ్గాలోల్ అది కరిగిపోతూ

ఉంది.
15నా బలం* చిలల్పెంకులా ఎండిపోయింది. నానాలుక నా దవడకు

అంటుకుంటూ ఉంది. మరణ ధూళిలో నువువ్ ననున్
పడుకోబెటాట్ వు.

16 కుకక్లు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి, దుషుట్ లు గుంపుగూడి ననున్
ఆవరించారు. వాళ ళ్ నా చేతులను నా పాదాలను
పొడిచారు.

17 నా ఎముకలనీన్ నేను లెకక్పెటట్గలను. వాళ ళ్ నా పు తేరి
చూసుత్ నాన్రు.

18నావసాలుపంచుకుంటునాన్రు. నాఅంగీకోసంచీటుల్ వేసుత్ నాన్రు.
19 యెహోవా, దూరంగా ఉండకు. నా బలమా, తవ్రపడి నాకు

సహాయం చెయియ్.
20 ఖడగ్ ం నుంచి నా పాణానిన్, కుకక్ల పంజాలనుంచి నా విలు న

పాణానిన్ ర ంచు.
21 సింహం నోటి నుండి ననున్ ర ంచు. అడవిదునన్ కొముమ్లనుంచి

ననున్ ర ంచు†.
22నీనామంనాసోదరులకు పచారంచేసాత్ ను. సమాజంమధయ్ నినున్

సుత్ తిసాత్ ను.
23 యెహోవా పటల్ భయం ఉనన్వారలారా, ఆయనిన్ సుత్ తించండి.

యాకోబు వంశసుథ్ లారా, మీరందరూ ఆయనిన్

* 22:15 22:15నాబలంనాగొంతు † 22:21 22:21 ర ంచు ఆయన సమాధానం
ఇసాత్ డు
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ఘనపరచండి. ఇశాయేలు వంశసుథ్ లారా, మీరందరూ
ఆయనిన్ చూసి విసమ్యం చెందండి.

24 ఆయన బాధపడే వాళళ్ బాధను తృణీకరించలేదు, వాళళ్ను
చూసి ఆయన అసహయ్పడలేదు. అతనినుంచి తన
ముఖం దాచుకోలేదు. బాధలో ఉనన్వాడు ఆయనకు
మొరపెటిట్నపుప్డు ఆయన ఆలకించాడు.

25 మహా సమాజంలో నీ నుండి నా సుత్ తి వసుత్ ంది. ఆయనపటల్
భయభకులు కలిగిన వారి ఎదుట నా మొకుక్బడులు
చెలిల్సాత్ ను.

26 బాధితులు భోజనం చేసి తృపిత్ పొందుతారు. యెహోవాను
వెదికేవాళ ళ్ ఆయనను సుత్ తిసాత్ రు. వారి‡ హృదయాలు
శాశవ్తకాలం జీవిసాత్ యిగాక.

27 భూనివాసులందరూ జాఞ్ పకం చేసుకుని యెహోవా పు
తిరుగుతారు. జాతుల కుటుంబాలనీన్ ఆయన§ ఎదుట
వంగి నమసాక్రం చేసాత్ యి.

28 ఎందుకంటే రాజయ్ం యెహోవాదే. జాతులను పాలించేవాడు
ఆయనే.

29భూమిమీదవరిధ్లుల్ తునన్వాళళ్ందరూ *ఆరాధిసాత్ రు. తమసొంత
పాణాలు కాపాడుకోలేని వాళ ళ్, మటిట్లోకి దిగిపోతునన్
వాళళ్ందరూ ఆయన ఎదుట వంగి నమసక్రిసాత్ రు.

30 రానునన్ ఒక తరం వాళ ళ్ ఆయనిన్ సేవిసాత్ రు. తమ తరవాతి
తరానికి పభువును గురించి చెబుతారు.

31వాళ ళ్వచిచ్ఆయననాయ్యవిధానంగురించిచెబుతారు. ఆయన
కియలను ఇంకా పుటట్ని వారికి చెబుతారు!

23
దావీదు కీరన.
‡ 22:26 22:26వారిమీ § 22:27 22:27ఆయననీ * 22:29 22:29విందు
భోజనం తిని
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1యెహోవానాకాపరి. నాకు ఏ లోటూ లేదు.
2 పచిచ్క బయలులోల్ ఆయన ననున్ పండుకునేలా చేసాత్ డు.

పశాంత న జలాల ఒడుడ్ న ననున్ నడిపిసాత్ డు.
3నా పాణానిన్ ఆయన పునరుదధ్రిసాత్ డు, తన నామానిన్ బటిట్ స న

మారాగ్ లోల్ ననున్ నడిపిసాత్ డు.
4 చావు నీడ ఉనన్ లోయ గుండా నేను నడిచినా, ఏ హానికీ

భయపడను. ఎందుకంటే నువువ్నాతోఉనాన్వు. నీదండం,
నీ చేతికర నాకు ఆదరణ కలిగిసాత్ యి.

5 నా శతువుల సముఖంలో నువువ్ నాకు భోజనం సిదధ్ం చేసాత్ వు,
నూనెతోనాతల అభిషేకం చేశావు. నా గినెన్ నిండిపొరుల్ తూ
ఉంది*.

6 కచిచ్తంగా నేను బతికిన రోజులనీన్ మంచి, నిబంధన నమమ్కతవ్ం
ననున్ వెంటాడతాయి. చాలా కాలం యెహోవా ఇంటోల్ నేను
నివాసం ఉంటాను.

24
దావీదు కీరన.
1 భూమి, దానిలో ఉనన్వనీన్ యెహోవావే. లోకం, దాని

నివాసులందరూ ఆయనకు చెందినవారే.
2ఎందుకంటేఆయనసముదాలమీదదానికిపునాదివేశాడు. నదుల

మీదదానిన్ ఏరప్రిచాడు.
3యెహోవాపరవ్తంఎకేక్అరహ్తఎవరికుంది? ఆయనపవితసథ్లంలో

ఎవరు పవేశించగలరు*?
4 అసతయ్ం మనసు పెటట్కుండా, మోసపూరితంగా ఒటుట్

పెటుట్ కోకుండా, నిరోద్ ష న చేతులూ, శుదధ్ న హృదయం
కలిగినవాడే.

5 అతడు యెహోవా వలల్ ఆశీరావ్దం పొందుతాడు, తన రకష్కు న
దేవుని వలల్ నిరోద్ షతవ్ం పొందుతాడు.

* 23:5 23:5 లూకా 7:46 * 24:3 24:3 పవేశించగలరు నిలబడగలరు
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6 ఆయనను కోరుకునన్ తరం, యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని
కోరుకునన్వాళ ళ్ అలాంటివాళేళ్.

సెలా.
7మహిమ కలిగిన రాజు లోపలి వచేచ్లా, దావ్రాలాల్ రా, మీ తలలు

ఎతత్ండి. శాశవ్త న తలుపులారా, తెరుచుకోండి.
8 మహిమగల ఈ రాజు ఎవరు? బలశౌరాయ్లు కలిగిన యెహోవా,

యుదధ్శూరు నయెహోవా.
9 మహిమగల రాజు లోపలికి వచేచ్లా దావ్రాలాల్ రా, మీ తలలు

ఎతత్ండి. శాశవ్త న తలుపులారా, తెరుచుకోండి.
10 మహిమగల ఈ రాజు ఎవరు? దూతల నాయ్లకు అధిపతి

యెహోవాయే. ఆయనేఈమహిమగల రాజు.
సెలా.

25
దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నీ కోసం నాపాణం కెతుత్ తునాన్ను.
2నా దేవా, నీలో నా నమమ్కం ఉంచాను. ననున్ సిగుగ్ పడనివవ్కు. నా

మీదనా శతువులకు జయోతాస్హం కలగనివవ్కు.
3 నీ కోసం నమమ్కంతో ఎదురు చూసే వాళ ళ్ ఎవవ్రూ అవమానం

పొందరు. అకారణంగా దోహం చేసేవాళేళ్ సిగుగ్ పడతారు.
4 యెహోవా, నీ మారాగ్ లు నాకు తెలియజెయియ్. నీ తోవలు నాకు

నేరిప్ంచు.
5 నీ సతయ్ంలోకి ననున్ నడిపించి నాకు బోధించు, ఎందుకంటే

నువేవ్ నా రకష్ణకర న దేవుడివి. రోజంతా నేను నీ కోసం
కనిపెడతాను.

6 యెహోవా, నీ కరుణతో, నిబంధన నమమ్కతవ్ంతో నువువ్ చేసిన
పనులు గురు చేసుకో. ఎందుకంటే అవి ఎపుప్డూ నిలిచి
ఉనాన్యి.
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7 బాలయ్ంలో నేను చేసిన పాపాలు, నా తిరుగుబాటుతనం గురు
చేసుకోవదుద్ . యెహోవా, నీ మంచితనంతో, నీ నిబంధన
నమమ్కతవ్ంతో ననున్ గురు చేసుకో.

8 యెహోవా మంచివాడు, ఆయన నాయ్యవంతుడు. కాబటిట్
పాపులకు తనమారగ్ం బోధిసాత్ డు.

9 దీనులను నాయ్యంగా నడిపిసాత్ డు, దీనులకు తన మారగ్ం
బోధిసాత్ డు.

10 ఆయన చేసిన నిబంధన, ఆయన నియమించిన శాసనాలు
పాటించిన వాళల్కు యెహోవా తోవలనీన్ నిబంధన
నమమ్కతవ్ంతోనూ, విశవ్సనీయతతోనూ నిరామ్ణం
అయాయ్యి.

11యెహోవా, నీ నామానిన్బటిట్ నా పాపం కష్మించు. ఎందుకంటే అది
చాలాఘోరం.

12 యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగినవాడు ఎవరు? అతడు
కోరుకోవలసినమారగ్ం ఆయన అతనికి నిరేద్శిసాత్ డు.

13అతని పాణం సంతోషంగా ఉంటుంది. అతని సంతానం దేశానికి
వారసులవుతారు.

14 ఆయనపటల్ భయభకులు గల వారికి యెహోవా ఆలోచన
తెలుసుత్ ంది,ఆయనతన నిబంధనవాళల్కు తెలియజేసాత్ డు.

15నాకళ ళ్ ఎపుప్డూయెహోవామీదేఉనాన్యి, ఎందుకంటే ఆయన
నాపాదాలను వలలోనుంచి విడిపిసాత్ డు.

16నా పు తిరిగి ననున్ కరుణించు, ఎందుకంటే నేను ఒంటరివాణిణ్ ,
బాధపొందినవాణిణ్ .

17 నా హృదయవేదనలు అతి విసాత్ రం. అమిత న బాధ నుంచి
ననున్ బయటకు లాగు.

18నాబాధ,నా కషట్ం చూడు. నాపాపాలనీన్ కష్మించు.
19నా శతువులను చూడు,వాళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్రు. కూర న

దేవ్షంతోవాళ ళ్ ననున్ దేవ్షిసుత్ నాన్రు.
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20నాపాణం కాపాడి ననున్ ర ంచు. నేను సిగుగ్ పడను. ఎందుకంటే
నేను నీ ఆశయం కోరుతునాన్ను.

21 నీ కోసం నేను కనిపెడుతునాన్ను గనక యథారథ్త, నిరోద్ షతవ్ం
ననున్ సంర సాత్ యిగాక.

22దేవా, తనబాధలనిన్టిలో నుంచి ఇశాయేలును ర ంచు.

26
దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నేను నిజాయితీగా నడుచుకునాన్ను. నాకు నాయ్యం

తీరుచ్. ఊగిసలాడకుండా యెహోవాలో నా నమమ్కం
ఉంచాను.

2యెహోవా,ననున్ పరిశీలించు. ననున్ పరీ ంచు. నాఅంతరంగంలో,
నాహృదయంలో ఉనన్ సవ్చఛ్తను పరీ ంచు.

3 నీ నిబంధన నమమ్కతవ్ం నా కళెళ్దుట ఉంది. నీ సతయ్ంలో నేను
నడుచుకుంటునాన్ను.

4మోసగాళల్తో నేను సాంగతయ్ం చెయయ్ను. నిజాయితీ లేని వాళళ్తో
నేను కలిసి ఉండను.

5 దుషుట్ ల గుంపు నాకు అసహయ్ం, దురామ్రుగ్ లతో నేను సహవాసం
చెయయ్ను.

6 నేను నిరోద్ షిగా నా చేతులు కడుకుక్ంటాను. యెహోవా, నేను నీ
బలిపీఠం పు తిరుగుతాను.

7 అకక్డ కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. నీ ఆశచ్రయ్కారాయ్లు
వివరిసాత్ ను.

8 నీ మహిమ నిలిచే సథ్లం, యెహోవా, నువువ్ నివాసం ఉంటునన్ నీ
ఇలుల్ నాకెంతో ఇషట్ం.

9 పాపులతో పాటు నా పాణం, కూరులతో పాటు నా జీవం ఊడిచ్
వేయకు.

10వాళళ్చేతులోల్ ఒక కుటఉంది. వాళళ్ కుడిచెయియ్లంచాలతోనిండి
ఉంది.
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11 కాని నా వర తే నేను నిజాయితీగా నడుచుకుంటాను. ననున్
విమోచించి ననున్ కరుణించు.

12 చదు న చోట నా పాదం నిలిపాను. సభలలో నేను యెహోవాను
సుత్ తిసాత్ ను.

27
దావీదు కీరన.
1యెహోవా నాకు వెలుగు, నాకు రకష్ణ. నేను ఎవరికి భయపడాలి?

యెహోవానాపాణానికి ఆశయం, నేను ఎవరికి బెదరాలి?
2 నా శరీరానిన్ మింగడానికి దుషుట్ లు నా మీదకి వచిచ్నపుప్డు, నా

విరోధులూ శతువులూ తొటిలిల్ కూలిపోతారు.
3 నాతో యుదధ్ం చెయయ్డానికి శతువు శిబిరం వేసుకుని ఉనాన్, నా

హృదయం భయపడదు. నా మీదకి యుదధ్ం రేగినా నేను
రయ్ంగానే ఉంటాను.

4యెహోవాను ఒకక్ సంగతి అడిగాను. దాని కోసం చూసుత్ నాన్ను.
నేను వెదుకుతునాన్ను. యెహోవా సౌందరాయ్నిన్
చూడడానికి, ఆయన ఆలయంలో ధాయ్నం చెయయ్డానికి
నా జీవితకాలమంతా నేను యెహోవా ఇంటోల్ నివాసం
ఉండాలని అడిగాను.

5 ఆపద కాలంలో ఆయన తన పరణ్శాలలో నాకు ఆశయం ఇసాత్ డు.
తన గుడారం చాటున ననున్ కపుప్తాడు. ఉనన్త న
ఆశయశిలమీద ఆయన ననున్ ఉంచుతాడు.

6అపుప్డు ననున్ చుటుట్ కుని ఉనన్నా శతువుల కంటేనాతల ఎతుత్ గా
ఉంటుంది. నేను ఆయన గుడారంలో ఆనంద బలులు
అరిప్సాత్ ను. నేను పాడి,యెహోవాకు సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.

7 యెహోవా, నేను సవ్రమెతిత్ నినున్ అడిగినపుప్డు నా మనవి
ఆలకించు. ననున్ కరుణించి నాకు జవాబివువ్.

8 ఆయన ముఖానిన్ వెదుకు! అని నీ గురించి నా హృదయం
అంటుంది,యెహోవా, నేను నీ ముఖం వెదుకుతాను.
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9నా నుంచి నీ ముఖం దాచకు. కోపంతో నీ సేవకుణిణ్ దెబబ్ కొటట్కు!
నా సహాయకుడిగా నువేవ్ ఉనాన్వు, రకష్ణకర న నా దేవా,
ననున్ విడువకు, ననున్ విడిచి వెళళ్కు.

10నాతలిల్దండులు ననున్ విడిచినా,యెహోవాననున్ చేరదీసాత్ డు.
11 యెహోవా, నీ మారగ్ం నాకు బోధించు. నా శతువుల నిమితత్ం

సమతలంగా ఉనన్ దారిలో ననున్ నడిపించు.
12 శతువులకు నా పాణం అపప్గించకు. ఎందుకంటే అబదధ్ సాకష్ులు

నామీదకి లేచారు,వాళ ళ్ హింస వెళల్గకుక్తునాన్రు!
13 సజీవుల దేశంలో నేను యెహోవా దయ పొందుతాననన్ నమమ్కం

నాకు లేకపోతే నేను నిరీకష్ణ కోలోప్యేవాణిణ్ .
14 యెహోవా కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉండు! రయ్ం తెచుచ్కుని

నీ హృదయానిన్ బలంగా ఉంచుకో! యెహోవా కోసం
కనిపెటుట్ కుని ఉండు!

28
దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నేను నీకు మొరపెడుతునాన్ను. నా ఆధారశిలా, ననున్

నిరల్కష్ ం చెయయ్కు. నువువ్ ననున్ నిరల్కష్ ం చేసేత్, నేను
సమాధిలోకి దిగిపోయినవాళళ్లా అవుతాను.

2 నేను నీకు మొరపెటిట్నపుడు, నీ పవితాలయం పు నా
చేతులెతిత్నపుప్డు నా విజాఞ్ పన సవ్రం ఆలకించు.

3 దురామ్రుగ్ లు, పాపులతోబాటు ననున్ ఈడిచ్వేయకు. వాళ ళ్
దురాలోచన హృదయంలో ఉంచుకుని తమ పొరుగు
వాళళ్తో శాంతిమాటలుమాటాల్ డతారు.

4 వాళళ్ పనులను బటిట్ , వాళళ్ దుషట్కియలను బటిట్ వాళల్కు
ఇవావ్లిస్ంది ఇవువ్. వాళళ్ చేతి పనినిబటిట్ వాళల్కు చెలిల్ంచు.
తగిన సమయంలోవాళళ్కు ఇవువ్.
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5యెహోవామారాగ్ లు, ఆయన చేతిపనులు వాళ ళ్ అరథ్ం చేసుకోరు
గనక ఆయనవాళళ్ను కూలదోసి, ఇంకెనన్డూ తిరిగి కటట్డు.

6యెహోవా నా విజాఞ్ పన సవ్రం ఆలకించాడు గనక ఆయనకు సుత్ తి
కలుగు గాక!

7యెహోవా నా బలం, నా డాలు. నా హృదయం ఆయనలో నమిమ్క
ఉంచుతుంది గనక నాకు సహాయం కలిగింది. కాబటిట్ , నా
హృదయం ఉపొప్ంగి పోతుంది. కీరనలతో నేను ఆయనను
సుత్ తిసుత్ నాన్ను.

8 యెహోవా తన పజలకు బలం, ఆయన తన అభిషికునికి
రకష్ణాశయం.

9 నీ పజలను ర ంచు. నీ వారసతావ్నిన్ ఆశీరవ్దించు. వాళల్కు
కాపరిగా ఉండి,శాశవ్తంగావాళళ్ను ఎతుత్ కుని నడిపించు.

29
దావీదు కీరన.
1 బలవంతులారా, యెహోవాకు మహిమ, పభావం ఉనాన్యని

గురించండి!
2యెహోవానామానికిఉనన్అరహ్తనుబటిట్ ఆయనకుమహిమఉందని

గురించండి. ఆయన మహిమకు తగిన వసాలు ధరించి
ఆయనను ఆరాధించండి.

3 యెహోవా సవ్రం జలాల వినిపిసూత్ ఉంది. మహిమగల
దేవుడు ఉరుముతునాన్డు. అనేక జలాల యెహోవా
ఉరుముతునాన్డు.

4యెహోవాసవ్రం బల నది,యెహోవాసవ్రం పభావం గలది.
5యెహోవా సవ్రం దేవదారు వృ లను విరిచి వేసుత్ ంది. యెహోవా

లెబానోను దేవదారు వృ లను ముకక్లుగా విరిచేసాత్ డు.
6 ఆయన లెబానోనును దూడలా గంతులు వేయిసాత్ డు. ఆయన

షిరోయ్నును దునన్పెయయ్లాగా చేసాత్ డు.
7యెహోవాసవ్రం అగిన్జావ్లలాల్ గా దాడి చేసుత్ ంది.
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8 యెహోవా సవ్రం అరణాయ్నిన్ కదిలిసుత్ ంది. యెహోవా కాదేషు
అరణాయ్నిన్ కదిలిసాత్ డు.

9యెహోవా సవ్రం ఆడ జింకలు ఈనేలా చేసుత్ ంది. అది అడవి బోడి
అయిపోయేలా చేసుత్ ంది. కాని ఆయన ఆలయంలో ఉనన్
వాళళ్ందరూ “మహిమ!” అంటారు.

10యెహోవా పళయ జలాల సింహాసనం వేసుకుని కూరుచ్నాన్డు.
శాశవ్తంగాయెహోవారాజుగా కూరుచ్నాన్డు.

11యెహోవా తన పజలకు బలం ఇసాత్ డు, యెహోవా తన పజలకు
శాంతిని ఆశీరావ్దంగా ఇసాత్ డు.

30
ఒక కీరన. ఆలయపతిషట్ గీతం. దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నేను నినున్ ఘనపరుసాత్ ను. ఎందుకంటే, నా శతువులు

నామీద అతిశయించనియయ్కుండా నీవు కెతాత్ వు.
2 యెహోవా, నా దేవా, నేను నీకు మొరపెటాట్ ను. నువువ్ ననున్

సవ్సథ్పరిచావు.
3 యెహోవా, పాతాళం నుండి నా పాణానిన్ లేవనెతాత్ వు. నేను

సమాధికి వెళళ్కుండా ననున్ బతికించావు.
4 యెహోవా భకులారా, ఆయనిన్ కీరించండి. ఆయన పరిశుదధ్

నామానిన్ బటిట్ ఆయనను సుత్ తించండి.
5 ఆయన కోపం ఒకక్ నిమిషమే ఉంటుంది. అయితే ఆయన దయ

జీవితకాలమంతాఉంటుంది. రాతంతాదుఃఖం ఉనన్పప్టికీ
ఉదయానికి సంతోషం కలుగుతుంది.

6నేను భదంగా ఉనన్పుప్డు ననెన్వరూ కదిలించలేరు అనుకునాన్ను.
7యెహోవా,నీదయతోననున్ ఒక పరవ్తంలాగాసిథ్రంగానిలబెటాట్ వు.

అయితే నువువ్ నీ ముఖానిన్ దాచుకునన్పుప్డు నాలో
కలవరంమొద ంది.

8 యెహోవా, నీకే నేను మొరపెటాట్ ను, నా పభువును
బతిమాలుకునాన్ను.
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9నేను చనిపోయిసమాధిలోకి దిగిపోతే పయోజనం ఏముంది? మటిట్
నినున్ సుత్ తిసుత్ ందా? నీ నమమ్కతావ్నిన్ అది వివరిసుత్ ందా?

10యెహోవా,ఆలకించిననున్ కరుణించు. యెహోవా,నాకు సహాయం
చెయియ్.

11 నువువ్ నా దుఃఖానిన్ నాటయ్ంగామారాచ్వు. నా గోనెపటట్ తీసివేసి,
సంతోషానిన్ నాకు వసంగా ధరింపజేశావు.

12అందుకే నాపాణంమౌనంగాఉండక, నీకు సుత్ తులు పాడుతుంది.
యెహోవా,నా దేవా, నేను నినున్ ఎలల్కాలం సుత్ తిసాత్ ను.

31
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన.
1యెహోవా, నీ ఆశయం కోరి వచాచ్ను. ననున్ ఎనన్టికీ అవమానం

పొందనీయకు. నీ నీతిని బటిట్ ననున్ ర ంచు.
2 నా మాటలు ఆలకించి ననున్ తవ్రగా విడిపించు. ననున్ ర ంచే

బల న దురగ్ంగా,పాకారం గల కోటగా ఉండు.
3 నా కొండ, నా కోట నువేవ్. నీ నామానిన్ బటిట్ నాకు దారి చూపి

నడిపించు.
4ననున్ పటుట్ కోడానికి శతువులు రహసయ్ంగాపనిన్న వలనుండి ననున్

తపిప్ంచు. నాఆశయదురగ్ం నీవే.
5నా ఆతమ్ను నీ చేతికపప్గిసుత్ నాన్ను. యెహోవా, నమమ్దగిన దేవా,

నువువ్ ననున్ విమోచిసాత్ వు.
6 నేను యెహోవాను నముమ్కునాన్ను. పనికిమాలిన విగహాలను

పూజించేవారు నాకు అసహయ్ం.
7 నీ నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ నేను సంతోషించి

ఆనందభరితుడినౌతాను. ఎందుకంటే నువువ్ నా బాధను
గమనించావు. నాపాణం పడే వేదనను కనిపెటాట్ వు.

8 ననున్ నా శతువులకు అపప్గించకుండా, విశాల న సథ్లంలో నా
పాదాలు నిలబెటాట్ వు.
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9 యెహోవా, ననున్ కనికరించు. నేను ఇరుకులో పడిపోయాను.
దుఃఖంతో నా కళ ళ్ ణిసుత్ నాన్యి. నా పాణం, దేహం
ణిసుత్ నాన్యి.

10నా బతుకు దుఃఖంతో వెళల్బుచుచ్తునాన్ను. నా ఆయుషుష్ అంతా
నిటూట్ రుప్లతో గతించిపోతునన్ది. నాపాపం వలననా బలం
తగిగ్పోతునన్ది. నా ఎముకలు ణించిపోతునాన్యి.

11 నా శతువులంతా ననున్ హేళన చేసుత్ నాన్రు. నా పొరుగువారు
ననున్ చూసి నివెవ్రబోతునాన్రు. నా సేన్హితులు
భయపడుతునాన్రు. వీధిలో ననున్ చూసేవారు నా దగగ్ర
నుండి పారిపోతునాన్రు.

12 చనిపోయి ఎవరూ జాఞ్ పకం చేసుకోని వయ్కిలాగా అందరూ ననున్
మరిచ్పోయారు. నేను ఓటికుండలాగా తయారయాయ్ను.

13చాలా మంది నా మీద కుట పనున్తునాన్రు. ననున్ చంపడానికి
ఆలోచిసుత్ నాన్రు. వారు గుసగుసలాడడం నాకు
వినబడుతూ ఉంది. ఎటు చూసినానాకు భయమే.

14అయితే,యెహోవా, నేను నీలో నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. నువేవ్ నా
దేవుడివి అనుకుంటునాన్ను.

15నా భవిషయ్తుత్ అంతా నీ చేతిలో ఉంది. నా శతువుల చేతి నుండీ
నా వెంటబడి తరుముతునన్ వారినుండీ ననున్ ర ంచు.

16 నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పసరింపనీ. నీ కృపతో ననున్
ర ంచు.

17 యెహోవా, నీకు మొరపెడుతునాన్ను, నాకు అవమానం
కలగనీయకు. భకిహీనులనే అవమానం పొందనీ. వారు
పాతాళంలో పడిమౌనంగా ఉండిపోనీ.

18 అబదాధ్ లాడే పెదాలు మూతబడి పోనీ. వారు గరవ్ంతో
నీతిమంతులను చినన్చూపు చూసూత్ వారి కఠినంగా
మాటాల్ డతారు.
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19నీలోభయభకులు గలవారికోసంనువువ్దాచిఉంచినమేలుఎంత
గొపప్ది! మనుషులు చూసుత్ ండగానీఆశయంకోరేవారికోసం
నువువ్ సిదధ్పరచినమేలు ఎంతో గొపప్ది.

20 మనుషులు పనేన్ కుటలకు బలి కాకుండా వారికి నీ సనిన్ధిలో
ఆశయం కలిగించావు. మాటలదాడినుండి వారిని తపిప్ంచి
నీ గుడారంలోదాచిపెటాట్ వు.

21ముటట్డికి గు న పటట్ణంలో నేనుండగా యెహోవా తన నిబంధన
నమమ్కతావ్నిన్ నాకు చూపించాడు. ఆయనకు సుత్ తి కలుగు
గాక.

22నేనుభయపడి,నీదృషిట్లోఇకనాశన పోయానుఅనుకునాన్ను.
కానీ నేను మొరపెటిట్నపుప్డు నువువ్ నా విజాఞ్ పన
ఆలకించావు.

23యెహోవా భకులంతా ఆయనిన్ పేమించండి. యెహోవా తనను
నమిమ్న వారిని కాపాడతాడు. కానీ గరివ్షుట్ ల విషయంలో
ఆయన సంపూరణ్ న పతీకారం జరిగిసాత్ డు.

24 యెహోవా కోసం కనిపెటుట్ కునన్ వారలారా, మీరందరూ రయ్ంగా
నిబబ్రంగా ఉండండి.

32
దావీదు రాసిన కీరన,మసిక్ల్. వధాయ్నం.
1తాను చేసిన అతికమాలకు కష్మాపణపొందినవాడు, తన పాపాలు

పరిహారం అయినవాడు ధనయ్జీవి.
2యెహోవా నిరోద్ షిగా పరిగణించిన వాడు, తన ఆతమ్లో కపటమనేది

లేనివాడు ధనయ్జీవి.
3 నేను నిశశ్బద్ంగా ఉండి రాతంతా మూలుగ్ తునాన్ను. దాంతో నా

ఎముకలు బలహీన పోతునాన్యి.
4 పగలూ రాతీ నా మీద నీ చెయియ్ భారంగా ఉంది. వేసవిలో

దురిభ్కష్ంలానా శకి అంతాహరించుకు పోయింది.
సెలా.
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5 అపుప్డే నా పాపానిన్ నీ ఎదుట ఒపుప్కునాన్ను. నా దోషానిన్ ఇక
నేను దాచిపెటుట్ కోలేదు. నేను నా అతికమాలను యెహోవా
దగగ్ర అంగీకరిసాత్ ను అనుకునాన్ను. అపుప్డు నువువ్ నా
పాపాలను కష్మించావు.

సెలా.
6 దీని కారణంగా భయభకులు కలిగిన వాడు నువువ్ దొరికే

సమయంలో నీకు పారిధ్ంచాలి. అపుప్డు జల పవాహాలు
ఉపొప్ంగినా అవి అతని దగగ్రకు రావు.

7 నా రహసయ్ సాథ్ వరం నువేవ్. సమసయ్ నుండి నువువ్ ననున్
కాపాడతావు. విజయ గీతాలతో నువువ్ ననున్ ఆవరిసాత్ వు.

8నీకు ఉపదేశంచేసాత్ ను. నువువ్ నడవాలిస్నమారగ్ం నీకుబోధిసాత్ ను.
నీమీదనా దృషిట్ ఉంచి నీకు ఉపదేశం చేసాత్ ను.

9వివేకంలేనిగురంలాగానో,గాడిదలాగానోఉండకు. వాటినిఅదుపు
చేయాలంటే కళెళ్ం ఉండాలి. అవి నువువ్ కోరిన చోటికి
వెళళ్వు.

10 దురామ్రుగ్ లకు ఎనోన్ దిగుళ ళ్ ఉనాన్యి. అయితే యెహోవాలో
నమమ్కం ఉంచిన వాణిణ్ ఆయన నిబంధన కృప ఆవరించి
ఉంటుంది.

11 నీతిపరులారా, యెహోవాలో సంతోషంగా ఉండండి. ఆయనలో
ఉతాస్హంగా ఉండండి. హృదయంలో నిజాయితీ
ఉనన్వాళ ళ్ ఆనందంతో కేకలు వేయండి.

33
1 నీతిపరులారా, యెహోవాలో ఆనందించండి. నాయ్యబదధ్ంగా

ఉండేవాళ ళ్ సుత్ తించడంయుక నది.
2 వీణలు మోగించి యెహోవాకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచండి. పది

తీగెలునన్ వాయిదయ్ంతో ఆయనకు సుత్ తులు పాడండి.
3 ఆయనను గూరిచ్ ఒక కొతత్ పాట పాడండి. పుణయ్ంతో కమమ్గా

వాయిసూత్ సంతోషాతిరేకంతోపాడండి.
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4 ఎందుకంటే యెహోవా వాకుక్ నాయ్యబదధ్ నది. ఆయన చేసే
పతిదీనాయ్యమే.

5ఆయన నీతినీ నాయ్యానీన్ పేమిసాత్ డు. నిబంధన పటల్ యెహోవాకు
ఉనన్ విశవ్సనీయతతోలోకం నిండి ఉంది.

6యెహోవాతననోటిమాటవలల్ ఆకాశాలనుచేశాడు. తననోటిశావ్స
చేత నకష్తాలను చేశాడు.

7ఆయన సముద జలాలను రాశిగా సమకూరుసాత్ డు. మహాసముద
జలాలను గిడడ్ంగిలో నిలవ చేసాత్ డు.

8 భూలోకం అంతా యెహోవాకు భయపడాలి. లోకంలో నివసించే
వాళళ్ంతా యెహోవా పటల్ భయభీతులు కలిగి విసమ్యం
చెందాలి.

9 ఆయన మాట పలికాడు. ఆ మాట పకారమే జరిగింది. ఆయన
ఆజాఞ్ పించాడు. అది సిథ్రంగా నిలిచింది.

10 దేశాల మధయ్ తిని యెహోవా నిషఫ్లం చేసాత్ డు. జనాల
పణాళికలను ఆయన రదుద్ చేసాత్ డు.

11యెహోవా పణాళికలు నితయ్మూ అమలవుతాయి. ఆయన తన
హృదయంలో అనిన్ తరాల కోసం ఆలోచనలు చేసాత్ డు.

12యెహోవాఏపజలకు దేవుడుగాఉనాన్డో ఆ పజలు ధనయ్జీవులు.
తనకు సొతుత్ గా ఆయన ఎంచుకునన్ జనం ధనయ్జీవులు.

13ఆకాశం నుండియెహోవాచూసుత్ నాన్డు. ఆయనమనుషులందరీన్
పరికించి చూసుత్ నాన్డు.

14తాను నివాసమునన్ చోటు నుండి ఆయన భూమి నివసిసుత్ నన్
వాళళ్ందరీన్ చూసుత్ నాన్డు.

15అందరిహృదయాలనూమలచినవాడువాళ ళ్చేసేపనులనిన్టినీ
గమనిసుత్ నాన్డు.

16 ఏ రాజూ తనకునన్ అపార న నయ్ం వలల్ రకష్ణ పొందలేడు.
యోధుడు తనకునన్ గొపప్ శకి వలల్ తనను తాను
ర ంచుకోలేడు.
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17 గురం విజయానికిపూచీ కాదు. దానికి గొపప్ శకి ఉనన్పప్టికీ అది
ఎవరీన్ ర ంచలేదు.

18 చూడండి, వాళళ్ పాణాలను మరణం నుండి తపిప్ంచడానికీ,
కరువులోవాళళ్ను సజీవులుగా నిలబెటట్డానికీ,

19 యెహోవా పటల్ భయభకులుగల వాళళ్ నా నిబంధన పటల్
ఆయనకునన్ నిబదధ్త ఆధారపడే వాళల్ నా ఆయన
కనుచూపు నిలిచి ఉంది.

20 మనం యెహోవా కోసం వేచి చూసుత్ నాన్ం. మన సహాయమూ
భదతా ఆయనే.

21మన హృదయాలు ఆయనలో ఆనందిసుత్ నాన్యి. ఆయన పవిత
నామం మన నమమ్కం ఉంది.

22యెహోవా,ఆశగానీ పుచూసుత్ నాన్ం. నీ నిబంధన నిబదధ్తమా
ఉండనియియ్.

34
అబీమెలెకు సమకష్ంలో పిచిచ్వాడిలాగా నటించినపుప్డు అతడు
దావీదును వెళళ్గొటట్గా దావీదు రాసిన కీరన.
1 అనిన్ సమయాలోల్ నేను యెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను. నా నోటోల్

నితయ్మూ ఆయన సుత్ తి ఉంటుంది.
2నేనుయెహోవానుసుత్ తిసాత్ ను. అణచివేతకు గు నవాళ ళ్అదివిని

సంతోషిసాత్ రు గాక!
3 నాతో కలసి యెహోవాను పశంసించండి. మనం అందరం కలసి

ఆయననామానిన్ కెతుత్ దాం.
4 నేను యెహోవాకు విజాఞ్ పన చేశాను. ఆయన నాకు జవాబిచాచ్డు.

నాభయాలనిన్టిమీదానాకు విజయమిచాచ్డు.
5 ఆయన పు చూసే వాళ ళ్ పకాశవంతంగా ఉంటారు. వాళళ్

ముఖాలోల్ అవమానం అనన్ది కనిప్ంచదు.
6 అణచివేతకు గు న ఈ వయ్కి విలపించాడు. దానిన్ యెహోవా

వినాన్డు. సమసయ్లనిన్టి నుండి అతణిణ్ ర ంచాడు.
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7యెహోవా అంటే భయమూ భకీ ఉనన్ వాళళ్ చుటూట్ ఆయన దూత
కాపలాఉంటాడు. వాళళ్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు.

8 యెహోవా మంచివాడని అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకోండి.
ఆయనలో శరణం పొందేవాడు ధనయ్జీవి.

9యెహోవా ఎనున్కునన్ పజలారా! ఆయన అంటే భయమూ, భకీ
కలిగి ఉండండి. ఆయనంటే భయభకులు ఉనన్వాడికి
ఎలాంటి కొరతా ఉండదు.

10సింహంపిలల్లు ఆహారంలేకఆకలితోఉంటాయి. కానియెహోవాను
సమీపించిపారిధ్ంచే వారికి అనిన్ మేళల్ కలుగుతాయి.

11 పిలల్లూ, రండి, నా మాటలు వినండి. యెహోవా అంటే
భయభకులు నేను మీకు బోధిసాత్ ను.

12 జీవితానిన్ కాం ంచేవాడు, ఎకుక్వ కాలం జీవించాలని ఆశించే
వాడు,చకక్నిజీవితంకావాలిఅనుకునేవాడు ఏం చేయాలి?

13దురామ్రగ్ నమాటలు పలకకుండాఉండు. అబదాధ్ లు చెపప్కుండా
నీ పెదాలను కాపాడుకో.

14 చెడడ్వాటి నుండి మనసుస్ మళిళ్ంచుకో. మంచి పనులు చెయియ్.
శాంతిని కోరుకో. శాంతినే వెంటాడు.

15యెహోవాకంటిచూపుధరామ్తుమ్ల ఉంది. ఆయనచెవులువాళళ్
పారథ్నలను వింటూ ఉనాన్యి.

16 చెడు కారాయ్లు చేసే వాళళ్ జాఞ్ పకం భూమి ఉండకుండా
చేయడానికియెహోవావాళల్కు విరోధంగా ఉనాన్డు.

17 ధరామ్తుమ్లు పారిథ్ంచినపుప్డు యెహోవా వింటాడు. అనిన్
సమసయ్ల నుండి వాళళ్ను విడిపిసాత్ డు.

18 విరిగిన హృదయం గల వాళల్కు యెహోవా సమీపంగా ఉనాన్డు.
నలిగిపోయినమనసుస్ గల వాళల్ను ఆయన ర సాత్ డు.

19 ధరామ్తుమ్డికి ఎనోన్ ఆపదలు కలుగుతాయి. కానీ యెహోవా
వాటనిన్టి నా అతనికి విజయం ఇసాత్ డు.

20 ఆయన అతని ఎముకలనిన్టినీ కాపాడుతాడు. వాటిలో ఒకక్టి
కూడా విరిగి పోదు.
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21 చెడుతనం దురామ్రుగ్ లను హతం చేసుత్ ంది. ధరామ్తుమ్ణిణ్
అసహియ్ంచుకునే వాడు శికష్ పొందుతాడు.

22యెహోవా తన సేవకుల పాణాలను విడుదల చేసాత్ డు. ఆయన
శరణు వేడిన వాడికి శికష్ ఉండదు.

35
దావీదు కీరన
1 యెహోవా, నాకు విరోధంగా పనులు చేసుత్ నన్ వారికి విరోధంగా

ఉండు. నాతో పోరాటం చేసే వాళళ్తో నువువ్ పోరాటం
చెయియ్.

2నీ చినన్ డాలునూ, నీ పెదద్ డాలునూ పటుట్ కో. లేచి నాకు సహాయం
చెయియ్.

3 ననున్ తరిమే వాళళ్కు విరోధంగా ఈటెనూ, గొడడ్లినీ పయోగించు.
నీ రకష్ణ నేనే అనినాకు అభయమివువ్.

4 నా పాణం తీయాలని చూసేవాళ ళ్ సిగుగ్ పడి అవమానం
పాలవుతారు గాక! నాకు హాని చేయాలని చూసే వాళ ళ్
వెనకిక్ తగిగ్ గందరగోళానికి గురౌతారు గాక!

5 యెహోవా దూత వాళళ్ను తరుముతుంటే వాళ ళ్ వీసుత్ నన్ గాలి
ఎదుట ఎగిరిపోయేపొటుట్ లాగా ఉంటారు గాక!

6 యెహోవా దూత వాళళ్ను తరుముతుంటే వాళ ళ్ వెళేళ్ దారి
చీకటిగానూ జారుడుగానూ ఉంటుంది గాక!

7కారణంలేకుండానేవాళ ళ్ననున్ పటుట్ కోడానికివలవేశారు. కారణం
లేకుండానే వాళ ళ్ నా పాణం తీయాలని నా కోసం గుంట
తవావ్రు.

8 వాడి కి వాడికి తెలియకుండా వాణిణ్ విసమ్యానికి గురి చేసూత్
నాశనం రానీ. వాళ ళ్ వేసిన వలలో వాళళ్నే పడనీ. తమ
సవ్నాశనం కోసం వాళళ్నే దానిలో పడనీ.

9 అయితే నేను యెహోవాలో ఆనందిసూత్ ఉంటాను. ఆయన ఇచేచ్
రకష్ణలో సంతోషిసూత్ ఉంటాను.
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10అపుప్డు నా శకి అంతటితో నేనిలా అంటాను. యెహోవా, నువువ్
అణచివేతకు గు న వాళళ్ను బలవంతుల చేతిలో నుండీ,
పేదలనూ, అవసరారుథ్ లనూ దోచుకునే వాళళ్ చేతిలో నుండీ
విడిపిసాత్ వు. నీలాటివారెవరు?

11అధరమ్పరు న సాకష్ులు బయలేద్రుతునాన్రు. వాళ ళ్ నా అసతయ్
నిందలు వేసుత్ నాన్రు.

12 నేను వాళల్కు చేసిన మంచికి బదులుగా వాళ ళ్ నాకు చెడు
చేసుత్ నాన్రు. నాకు విచారంగా ఉంది.

13అయితే వాళ ళ్ వాయ్ధితో ఉనన్పుప్డు నేను గోనె గుడడ్ ధరించాను.
నాతలవాలిచ్ వాళళ్ కోసం ఉపవాసం ఉనాన్ను.

14 అతడు నాకు సోదరు నటుట్ గా వేదన పడాడ్ ను. నా తలిల్ కోసం
అయినటుట్ గా కుంగిపోయాను.

15 కాని నా అడుగులు తడబడినపుప్డు వాళళ్ంతా గుమికూడి
సంతోషించారు. నాకు వయ్తిరేకంగా వాళళ్ంతా కలిశారు.
కానీ నాకు ఆ సంగతి తెలియలేదు. ఆపకుండా అదే పనిగా
వాళ ళ్ ననున్ నిందించారు.

16గౌరవంఏమీలేకుండావాళ ళ్ననున్ ఎతిత్ పొడిచారు. ననున్ చూసూత్
పళ ళ్ కొరికారు.

17 పభూ, నువువ్ ఇక ఎంతకాలం చూసూత్ ఉంటావు? నీవెనాన్ళల్
చూసూత్ ఊరకుంటావు? వాళళ్ విధవ్ంసకర న దాడుల
నుండి ననున్ కాపాడు. సింహాలనుండినాపాణానిన్ ర ంచు.

18 అపుప్డు నేను మహాసమాజంలో నీకు కృతజఞ్తలు
చెపుప్కుంటాను. అనేకమంది జనాలునన్ చోట నినున్
సుత్ తిసాత్ ను.

19 నా విషయంలో నా శతువులు అనాయ్యంగా సంతోష పడేలా
చేయకు. వాళళ్ దురామ్రగ్పు పణాళికలను అమలు
చెయయ్నీయకు.
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20వాళ ళ్శాంతిని గూరిచ్మాటాల్ డరు. దేశంలోపశాంతంగాజీవిసుత్ నన్
వాళల్కు విరోధంగామోసపూరిత నమాటలు కలిప్సాత్ రు.

21 ననున్ నిందించడానికి తమ నోళ ళ్ బాగా తెరిచారు. ఆహా, మా
కళళ్కు వాడు చేసింది కనిపించిందిలే, అంటునాన్రు.

22యెహోవా, నువువ్ చూసుత్ నాన్వు. మౌనంగాఉండకు. పభూ,నాకు
దూరంగా ఉండకు.

23 నా దేవా, నా పభూ, నా పకష్ంగా వాదించడానికి లే. లేచి నాకు
నాయ్యం తీరుచ్.

24 యెహోవా, నా దేవా, నీ నీతిని బటిట్ నా పకష్ం వహించు. నా
విషయంలోవాళళ్ను సంతోషపడనియయ్కు.

25వాళ ళ్ తమమనసుస్లోల్ ఆహా, మేము కోరుకునన్టేట్ జరిగింది అని
చెపేప్ అవకాశం ఇవవ్కు. మేము వాణిణ్ పూరిగా నాశనం
చేశాం*, అని చెపప్నివవ్కు.

26వాళళ్ను అవమానానికి గురి చెయియ్. నాకుహానితలపెటేట్ వాళళ్ను
చిందరవందర చెయియ్. నాకు వయ్తిరేకంగా వయ్ంగయ్ంగా
మాటాల్ డేవాళ ళ్ అవమానానికీ, అగౌరవానికీ గురౌతారు గాక!

27 నా నిరోద్ షతవ్ం రుజువు కావాలని కోరుకునే వాళ ళ్ ఆనందంతో
కోలాహలంచేసూత్ సంతోషిసాత్ రుగాక! తనసేవకుడిసం మం
చూసి ఆనందించే యెహోవాకు వాళ ళ్ నితయ్ం సుత్ తులు
చెలిల్సాత్ రు గాక!

28అపుప్డు నేను నీ నాయ్యానిన్ గూరిచ్ పచారం చేసాత్ ను. దినమంతా
నినున్ సుత్ తిసూత్ ఉంటాను.

36
పధాన సంగీతకారునికియెహోవాసేవకుడు దావీదు కీరన
1 దురామ్రుగ్ డి హృదయంలో పాపం దివయ్వాణిలాగా మాటాల్ డుతూ

ఉంది. వాడి కళళ్లోల్ దేవుడి భయం కనిప్ంచడం లేదు.

* 35:25 35:25పూరిగానాశనం చేశాంమింగేశాం
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2 ఎందుకంటే వాడి పాపం బయటపడదనీ, దానిన్ ఎవరూ
అసహియ్ంచుకోరనే భమలోవాడు నివసిసుత్ నాన్డు.

3 వాడు పలికే మాటలు పాప భూయిషట్ంగా, మోసపూరితంగా
ఉనాన్యి. వాడికి జాఞ్ నంగా పవరించడం, మంచి పనులు
చేయడం ఇషట్ం లేదు.

4 వాడు మంచం దిగకుండానే పాపం ఎలా చేయాలా అని
ఆలోచిసాత్ డు. దురామ్రగ్పు మారాగ్ లను ఎంచుకుని వెళాత్ డు.
చెడును నిరాకరించడు.

5 యెహోవా, నీ నిబంధన కృప ఆకాశానిన్ అంటుతుంది. నీ
విశవ్సనీయతమేఘాలను తాకుతుంది.

6నీనాయ్యంఉనన్త న పరవ్తాలతోసమానం. నీనాయ్యంలో న
సముదంతో సమానం. యెహోవా నువువ్ మానవులను,
జంతువులను సంర సాత్ వు.

7దేవా,నీనిబంధన కృపఎంతపశసత్ నది! నీరెకక్లనీడనమానవ
జాతి ఆశయంపొందుతుంది.

8 నీ మందిరపు సమృదిధ్ వలన వాళ ళ్ సంపూరణ్ సంతృపిత్
పొందుతునాన్రు. నీ అమూలయ్ న దీవెనల జలధారలో
వాళళ్ని తాగనిసాత్ వు.

9 నీ దగగ్ర జీవపు ఊట ఉంది. నీ వెలుగులోనే మేము వెలుగును
చూసుత్ నాన్ం.

10 నువవ్ంటే తెలిసినవారికి నీ నిబంధన కృపనూ, యథారధ్ న
హృదయం కలిగిన వాళల్కు నీ కాపుదలనూ అధికంగా
విసత్రింపజేయియ్.

11అహంకారి పాదం నా సమీపంలోకి రానియయ్కు. దురామ్రుగ్ డి హసత్ం
ననున్ తరమనియయ్కు.

12 అదుగో పాపం చేసే వాళ ళ్ అకక్డే పడిపోయారు. ఇక లేచే
సామరధ్ ం లేకుండా కూలిపోయారు.
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37
దావీదు కీరన
1చెడడ్ వారిని చూసి నువువ్ భపడకు. అధరమ్ంగా పవరించే వాళళ్ని

చూసి అసూయ పడకు.
2 ఎందుకంటే వాళ ళ్ గడిడ్లాగా తవ్రలోనే ఎండిపోతారు. పచచ్టి

మొకక్లాల్ వాడిపోతారు.
3యెహోవాలోనమమ్కం ఉంచు. ఏదిమంచిదోదానేన్ చెయియ్. దేశంలో

సిథ్రపడి విశవ్సనీయతను ఆచరించు.
4తరావ్తయెహోవాలోఆనందించు. నీహృదయంలోని ఆశలనిన్టినీ

ఆయన తీరుసాత్ డు.
5 నీ జీవిత గమనానిన్ యెహోవాకు అపప్గించు. ఆయనలో

నమమ్కముంచు. ఆయన నీ తరుపున పని చేసాత్ డు.
6 పగటి వెలుగులా నీ నాయ్యవరననూ, మధాయ్హన్పు వెలుగులా నీ

నిరోద్ షతావ్నీన్ ఆయన చూపిసాత్ డు.
7 యెహోవా ఎదుట మౌనంగా ఉండు. సహనంతో ఆయన కోసం

వేచి ఉండు. దురామ్రాగ్ లు చేసి ఎవరనాన్ విజయం సాధిసేత్
చింతించకు. ఎవరనాన్ కుటలు చేసేత్ విచారించకు.

8 కోపపడకు. నిరుతాస్హపడకు. చింతపడకు. దానివలల్ సమసయ్లు
కలుగుతాయి.

9దురామ్రగ్కారాయ్లు చేసే వాళ ళ్ నిరూమ్లం అవుతారు. కానీయెహోవా
కోసం వేచి చూసేవాళ ళ్ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.

10 ఇక కొదిద్ కాలంలోగా దురామ్రుగ్ డు లేకుండా పోతాడు. అతడునన్
సథ్లానిన్ నువువ్ ఎంత వెదికినా అతడు కనిపించడు.

11 నమత గలవాళ ళ్ భూమిని సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. గొపప్
సమృదిధ్ కలిగి సంతోషిసాత్ రు.

12 దుషుట్ డు ధరామ్తుమ్డికి వయ్తిరేకంగా కుటలు చేసాత్ డు. వాడు
అతనికి విరోధంగా పళ ళ్ కొరుకుతాడు.

13వాళళ్ సమయం అయిపోవచిచ్ంది కాబటిట్ పభువు వాళళ్ను చూసి
నవువ్తాడు.
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14 అణచివేతకి గు న వాళళ్నీ పేదలనీ నిరుతాస్హపరచడానికీ,
నిజాయితీగా ఉండేవాళళ్నీ చంపడానికీ దుషుట్ లు తమ
కతుత్ లు దూశారు. తమ విలుల్ ను వంచారు.

15 వాళళ్ కతుత్ లు వాళళ్ గుండెలేన్ చీలిచ్వేసాత్ యి. వాళళ్ విలుల్ లు
విరిగిపోతాయి.

16దుషుట్ ల దగగ్ర ఉనన్ సమృదిధ్ కంటే ధరామ్తుమ్డి దగగ్ర ఉనన్ కొంచెమే
శేషఠ్ నది.

17 దుషుట్ ల చేతులు విరిగిపోతాయి. కానీ యెహోవా ధరామ్తుమ్లను
కాపాడతాడు.

18యెహోవా నిందారహితులను పతిరోజూ కనిపెటుట్ కుని ఉంటాడు.
వాళళ్ వారసతవ్ం నితయ్మూ ఉంటుంది.

19 రోజులు బాగా లేనపుప్డు వాళళ్కు అవమానం కలగదు. కరువు
కాలంలోవాళళ్కు చాలినంత ఆహారం ఉంటుంది.

20 అయితే దుషుట్ లు నశించిపోతారు. యెహోవా విరోధుల కీరి
పచిచ్క బయళళ్ చందంగా ఉంటుంది. వాళ ళ్ సమసిపోయి
పొగలాగా కనిపించకుండాపోతారు.

21 దుషుట్ లు అపుప్ చేసాత్ రు, కానీ తిరిగి చెలిల్ంచరు. కానీ ధరామ్తుమ్లు
దయతోదానం చేసాత్ రు.

22 యెహోవా ఆశీరవ్దించిన వాళ ళ్ భూమిని సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. ఆయన ఎవరి తే శపిసాత్ డో వాళ ళ్
నాశనమౌతారు.

23 దేవుని దృషిట్లో ఏ వయ్కి మారగ్ం కొనియాడదగగ్దిగా ఉందో ఆ వయ్కి
నడతనుయెహోవాసిథ్రపరుసాత్ డు.

24యెహోవా అతని చెయియ్ పటుట్ కుని ఉనాన్డు కాబటిట్ అతడు తన
మారగ్ంలో తడబడినా కిందపడడు.

25 నేను ఒకపుప్డు చినన్వాడిగా ఉనాన్ను. ఇపుప్డు పెదద్వాణిణ్
అయాయ్ను. అయితే నీతిమంతుడు అనాథ కావడం గానీ,
లేదా అతడి పిలల్లు అడుకోక్వడం గానీ నేను చూడలేదు.
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26 అతడు రోజంతా దయతో అపుప్లిసూత్ ఉంటాడు. అతని పిలల్లు
ఆశీరావ్దంగా ఉంటారు.

27 చెడు నుండి మళ ళ్కో. ఏది మంచిదో దానిన్ చెయియ్. అపుప్డు
నువువ్ కలకాలం సుర తంగా ఉంటావు.

28ఎందుకంటేయెహోవానాయ్యానిన్ పేమిసాత్ డు. విశావ్సంతో తనను
అనుసరించే వాళళ్ను ఆయన విడిచిపెటట్డు. వాళళ్ను
శాశవ్తంగా భదపరుసాత్ డు. అయితే దురామ్రుగ్ ల సంతానం
నాశనం అవుతుంది.

29నీతిమంతులు భూమిని సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. అకక్డ వాళ ళ్
కలకాలం జీవిసాత్ రు.

30 నీతిమంతుని నోరు జాఞ్ నానిన్ పలుకుతుంది. అది నాయ్యానిన్
అధికం చేసుత్ ంది.

31 అతని హృదయంలో అతని దేవుని ధరమ్శాసం ఉంది. అతని
అడుగులు జారవు.

32దురామ్రుగ్ డు ధరామ్తుమ్ణిణ్ గమనిసూత్ ఉంటాడు. అతణిణ్ చంపడానికి
చూసూత్ ఉంటాడు.

33అయితేయెహోవాఅతణిణ్ దుషుట్ డి చేతిలో వదిలిపెటట్డు. అతనికి
తీరుప్ జరిగే సమయంలో నేరంమోపడు.

34యెహోవా కోసం వేచి ఉండు. ఆయన మారాగ్ నిన్ అనుసరించు.
భూమిని సావ్ధీనం చేసుకోవడానికి ఆయన నినున్
లేపుతాడు. దురామ్రుగ్ లు నిరూమ్ల నపుప్డు నువువ్
చూసాత్ వు.

35భీకరు న దురామ్రుగ్ డు సవ్ంత నేలలోపెరిగిన పెదద్ పచచ్ని చెటుట్ లా
విసత్రించడం నేను చూశాను.

36 అయితే నేను ఆ దారిన వెళిళ్నపుప్డు నేను వాడి కోసం
చూశానుగానీవాడు నాకు కనిపించలేదు.

37 చితత్శుదిధ్ కలిగిన వయ్కిని గమనించు. యథారధ్ంగా ఉండే వాణిణ్
కనిపెటుట్ . శాంతి కోసం జీవించేవాడికి మంచి భవిషయ్తుత్
ఉంటుంది.
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38పాపులు సమూలంగానాశనం అవుతారు. దురామ్రుగ్ డికి భవిషయ్తుత్
ఉండదు.

39 నీతిపరులకు యెహోవా దగగ్రనుండే ముకి కలుగుతుంది. వేదన
సమయంలో ఆయనవాళళ్ను కాపాడతాడు.

40యెహోవా వాళళ్ని దురామ్రుగ్ ల బారినుంచి ర సాత్ డు. ఎందుకంటే
వాళ ళ్ ఆయనలో ఆశయంపొందారు.

38
దావీదు కీరన,జాఞ్ పకం కోసం
1యెహోవా, నీ కోపంలో ననున్ గదిద్ంచవదుద్ . నీ తీవ కోపంలో ననున్

శి ంచవదుద్ .
2 నీ బాణాలు నాకు గటిట్గా గుచుచ్కుంటునాన్యి. నీ చెయియ్ ననున్

అణచివేసుత్ ంది.
3 నీ కోపం వలల్ నా శరీరమంతా అనారోగయ్ం కలిగింది. నా పాపం

కారణంగానా ఎముకలోల్ ఆరోగయ్ం లేకుండాపోయింది.
4 ఎందుకంటే నా దోషాలు ననున్ ముంచెతిత్ వేసుత్ నాన్యి. అవి నేను

మోయలేనంతభారంగా ఉనాన్యి.
5మూరఖ్ంగా నేను చేసిన పాపాల వలల్ నాకు కలిగిన గాయాలు కుళిళ్

దురావ్సన వసుత్ నాన్యి.
6 నేను పూరిగా కుంగిపోయాను. రోజంతా నాకు అవమానం

కలుగుతుంది.
7అవమానంననున్ముంచెతిత్వేసింది. నాశరీరమంతారోగగసథ్ ంది.
8 నేను మొదుద్ బారిపోయాను. పూరిగా నలిగిపోయాను. నా

హృదయంలోని వేదన కారణంగామూలుగుతునాన్ను.
9 పభూ, నా హృదయపు లోతులోల్ ని తీవ ఆకాంకష్లు నువువ్ అరథ్ం

చేసుకుంటావు. నామూలుగ్ లు నీకు వినిపిసూత్ నే ఉనాన్యి.
10నా గుండె వేగంగా కొటుట్ కుంటునన్ది. నా శకి ణించిపోతూ ఉంది.

నా కంటి చూపుమసకబారుతూ ఉంది.
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11 నా ఈ పరిసిథ్తి కారణంగా నా సేన్హితులూ, తోటివాళ ళ్ ననున్
వదిలేశారు. నాపొరుగువాళ ళ్ దూరంగా నిలబడాడ్ రు.

12నాపాణం తీయాలని చూసేవాళ ళ్ నా కోసం ఉచుచ్ బిగిసుత్ నాన్రు.
నాకు హాని కలగాలని చూసేవాళ ళ్ వినాశకర న
మాటలు పలుకుతునాన్రు. రోజంతా మోసపూరితంగా
మాటాల్ డుతునాన్రు

13 కానీ నేను చెవిటివాడిలాగా ఏమీ వినకుండా ఉనాన్ను.
మూగవాడిలాగా ఏమీమాటాల్ డకుండా ఉనాన్ను.

14ఏమీవిననివాడిలాగానేనుఉనాన్ను. జవాబుచెపప్లేనివాడిలాగా
ఉనాన్ను.

15యెహోవా, నేను తపప్కుండా నీ కోసం వేచి ఉనాన్ను. పభూ, నా
దేవా,నాకు నువువ్ జవాబిసాత్ వు.

16నాశతువులునా రెచిచ్పోకుండాఉండటానికి నేనిది చెపునాన్ను.
నేను కాలు జారితేవాళ ళ్ ననున్ భయంకరంగాహింసిసాత్ రు.

17 నేను పడిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. నేను నిరంతర వేదనలో
ఉనాన్ను.

18 నా దోషానిన్ నేను ఒపుప్కుంటునాన్ను. నా పాపానిన్ గూరిచ్
చింతిసుత్ నాన్ను.

19కానీ నా శతువులు అసంఖాయ్కంగా ఉనాన్రు. అనాయ్యంగా ననున్
దేవ్షించేవాళ ళ్ చాలామంది ఉనాన్రు.

20 నేను వాళల్కు చేసిన మేలుకు బదులుగా కీడు చేసుత్ నాన్రు. నేను
ఉతత్మ న దానిన్ అనుసరించినా వాళ ళ్ నా నిందలు
వేసుత్ నాన్రు.

21 యెహోవా, ననున్ విడిచిపెటట్వదుద్ . నా దేవా, నాకు దూరంగా
ఉండవదుద్ .

22 పభూ, నా రకష్ణకి ఆధారమా, తవ్రగా వచిచ్ నాకు సహాయం
చెయియ్.
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39
పధాన సంగీతకారుడుయెదూతూను కోసం. దావీదు కీరన
1ఇదినా నిరణ్యం,నానాలుకతోపాపం చేయకుండా ఉండటానికినా

మాటలను జాగతత్గా చూసుకుంటాను. దురామ్రుగ్ డి దగగ్ర నా
నోటికి కళెళ్ం పెటుట్ కుంటాను.

2 నేను మౌనంగా ఉనాన్ను. మంచి సంగతులను కూడా పలకకుండా
ఉనాన్ను. నా వేదన అధిక ంది.

3 నా గుండె నాలో రగులుతూ ఉంది. ఈ విషయాలను గూరిచ్
నేను ఆలోచిసూత్ ఉంటే అది ఇంకా అగిన్లా మండుతునన్ది.
చివరకు నేను ఇలా అనాన్ను.

4 యెహోవా, నా జీవితం ఎపుప్డు అంతమౌతుందో నాకు
తెలియజెయియ్. నా జీవితంలో ఇంకా ఎనిన్ రోజులు
మిగిలి ఉనాన్యో తెలియజెయియ్. నా జీవితం ఎంత
కష్ణ భంగురమో నేను తెలుసుకునేలా చెయియ్.

5 ఇదిగో, నువువ్ నా జీవితంలో రోజులను ఒక బెతెత్డంతగా చేశావు.
నాజీవితకాలం నీ ఎదుట అసలు లేనటేట్ ఉంది. పతిమనిషీ
నిశచ్యంగా కేవలం ఊపిరిలాగాఉనాన్డు.

సెలా.
6 నిశచ్యంగా పతి మనిషీ నీడలా తిరుగుతూ ఉంటాడు.

నిసస్ందేహంగామనుషులు సంపదలు సమకూరుచ్కోవడానికి
తవ్రపడుతూ ఉంటారు, అవనీన్ చివరగా ఎవరికి
దకుక్తాయోతెలియకపోయినాసరే.

7 పభూ, ఇపుప్డు నేను దేని కోసం వేచి ఉనాన్ను? నాకునన్ ఆధారం
నువేవ్.

8 నా పాపాలనిన్టి నా నాకు విజయం దయచెయియ్. మూరుఖ్ లు
అవమానించడానికి లకష్ ంగా ననున్ చేయవదుద్ .

9 ఇదంతా నువేవ్ జరిగించావు. నేను నోరు తెరవకుండా మౌనంగా
ఉనాన్ను.
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10 ననున్ గాయపరచడం ఇక ఆపు. నీ చేతి దెబబ్ ననున్
అణచివేసుత్ ంది.

11 పాపం కారణంగా నువువ్ మనుషులను శి ంచినపుప్డు చెద
పురుగులా వారి శకిని నువువ్ హరిసాత్ వు. నిశచ్యంగా
మనుషులందరూ ఆవిరిలాంటివాళ ళ్.

సెలా.
12యెహోవా, నా పారథ్న విను. నేను చెపేప్ది విను. నా రోదనను

పటిట్ంచుకో. చెవిటివాడిలాగా ఉండకు. నీ ఎదుట నేను
పరదేశిలా ఉనాన్ను. నాపూరీవ్కులందరిలాగ శరణారిధ్లాగా
ఉనాన్ను.

13నేను చనిపోయేముందు నేను సంతోషించేలానా నుంచి నీ కోపపు
చూపులు చాలించుకో.

40
పధాన సంగీతకారుడి కోసం. దావీదు కీరన
1 యెహోవా కోసం నేను సహనంతో వేచి ఉనాన్ను. ఆయన నా

మాటలు వినాన్డు. నామొర ఆలకించాడు.
2 భీకర న గుంటలో నుండి, జారుడు మటిట్తో నిండి ఉనన్ ఊబి

నుండి ఆయన ననున్ కి లేవనెతాత్ డు. నా పాదాలను
రాయి నిలబెటాట్ డు. నాఅడుగులు సిథ్రం చేశాడు.

3 తనకు సుత్ తులు చెలిల్ంచే ఒక కొతత్ పాటను మన దేవుడు నా నోటోల్
ఉంచాడు. అనేకమంది దానిన్ చూసి ఆయనిన్ కీరిసాత్ రు.
యెహోవాలోనమమ్కముంచుతారు.

4 యెహోవాను నముమ్కోకుండా అబదాద్ లను నమేమ్వాళళ్నూ
అహంకారులనూ* పటిట్ంచుకోకుండా యెహోవానే తన
ఆధారంగా చేసుకునన్ వాడు ధనయ్జీవి.

5 యెహోవా నా దేవా, నువువ్ చేసిన ఆశచ్రయ్కర న పనులు
అసంఖాయ్కంగా ఉనాన్యి. మా కోసం నీకునన్ ఆలోచనలు

* 40:4 40:4 అహంకారులనూ విగహాలను
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లెకిక్ంచడానికి వీలేల్నంత ఉనాన్యి. ఒకవేళ నేను వాటి
గురించి చెపాప్లనుకుంటే అవి లెకక్కు అందనంత ఎకుక్వ
ఉనాన్యి.

6నీకు బలులనాన్, వేదాయ్లనాన్ సంతోషం ఉండదు. అయితేనువువ్
నాచెవులు తెరిచావు. దహనబలులుగానీపాపం కోసం చేసే
బలులు గానీ నీకు అకక్ర లేదు.

7 అపుప్డు నేను ఇలా చెపాప్ను. ఇదిగో, నేను వచాచ్ను. గంథం
చుటట్లో నా గురించి రాసినదాని పకారం నేను వచాచ్ను.

8నా దేవా, నీ సంకలాప్నిన్ నెరవేరచ్డం నాకు సంతోషం.
9 నేను నీతిని గూరిచ్న శుభవారను మహా సమాజంలో పకటించాను.

యెహోవా, అది నీకు తెలుసు.
10 నీ నీతిని నా హృదయంలో దాచుకుని ఉండలేదు. నీ

విశవ్సనీయతనూ, నీ ముకినీ నేను పకటించాను. నీ
నిబంధన కృపనూ, నీ విశవ్సనీయతనూ మహా సమాజానికి
పకటించకుండా నేను దాచలేదు.

11యెహోవా, నా కోసం నువువ్ కనికరంతో చేసే పనులను నా నుండి
దూరం చేయకు. నీ నిబంధన కృప, నీ విశవ్సనీయత
ఎపుప్డూ ననున్ కాపాడనీ.

12 అసంఖాయ్క న ఆపదలు ననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి. నా దోషాలు
ననున్ తరిమి పటుట్ కునాన్యి. దాంతో నేను తల ఎతిత్
చూడలేకపోతునాన్ను. అవి నా తల వెంటుకలకంటే కూడా
ఎకుక్వగా ఉనాన్యి. నా గుండె జారిపోయింది.

13యెహోవా, దయచేసి ననున్ కాపాడు. నాకు సహాయం చేయడానికి
వేగిరపడు.

14 నా పాణం తీయాలని నా వెంటపడే వాళ ళ్ సిగుగ్ పడేలా,
అయోమయానికి గురయేయ్లా చెయియ్. ననున్
గాయపరచాలని చూసేవాళ ళ్ వెనకిక్ మళేల్లా,
అవమానానికి గురయేయ్లా చెయియ్.
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15 ననున్ చూసి ఆహా, ఆహా అనే వాళ ళ్ తమకు కలిగిన అవమానం
చూసి విభాంతి చెందాలి.

16 నీ కోసం చూసే వాళళ్ంతా నీలో సంతోషించి, ఆనందిసాత్ రు గాక!
నీ రకష్ణను పేమించే వాళళ్ంతా “యెహోవాకు సుత్ తి” అని
చెబుతారు గాక!

17 నేను పేదవాణిణ్ . అవసరాలోల్ ఉనాన్ను. అయినా పభువు నా
గురించి ఆలోచిసుత్ నాన్డు. నా సహాయం నువేవ్. ననున్
కాపాడటానికి నువువ్ వసాత్ వు. నా దేవా, ఆలసయ్ం చేయకు.

41
పధాన సంగీతకారుడి కోసం దావీదు కీరన
1 బలహీనులను పటిట్ంచుకునే వాడు ధనయ్జీవి. కషట్ సమయంలో

యెహోవాఅతణిణ్ కాపాడతాడు.
2యెహోవా అతణిణ్ భదపరచి సజీవంగా ఉంచుతాడు. భూమి మీద

అతణిణ్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. అతని శతువులు కోరుకునన్టుట్ గా
అతణిణ్ వాళళ్కి సావ్ధీనం చేయడు.

3జబుబ్ చేసి పడక ఉనన్పుప్డు యెహోవా అతణిణ్ పరామరిశ్సాత్ డు.
వాయ్ధి పడకను నువువ్ సవ్సథ్త పడకగామారుసాత్ వు.

4 నేనిలా అనాన్ను. యెహోవా, నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను.
ననున్ కనికరించు. నాహృదయానిన్ బాగుచెయియ్.

5 నా శతువులు నాకు వయ్తిరేకంగా చెడడ్ మాటలు అంటారు,
వాడు ఎపుప్డు చచిచ్పోతాడు? వాడి పేరు ఎపుప్డు
మాసిపోతుంది? అంటారు.

6 నా శతువు ననున్ చూడటానికి వసేత్ నా గురించి పనికిమాలిన
మాటలు చెపాత్ డు. వాడి హృదయం నా నాశనం చూడాడ్ నికి
సిదధ్పడి ఉంటుంది. వాడు బయటకు వెళిల్ ఇతరులకు ఆ
సంగతి చెపాత్ డు.
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7 ననున్ దేవ్షించే వాళళ్ంతా చేరి నాకు వయ్తిరేకంగా
గుసగుసలాడుతూ ఉనాన్రు. నాకు గాయం కావాలని
వాళ ళ్ ఆశిసూత్ ఉనాన్రు*.

8 ఒక చెడడ్ రోగం వాణిణ్ గటిట్గా పటుట్ కుంది. ఇపుప్డు వాడు పడక
ఉనాన్డు. దాని నుంచివాడిక లేవడు అని చెపుప్కుంటారు.

9నేను నమిమ్ననాసనిన్హితమితుడు,నాఆహారం పంచుకునన్వాడు
ననున్ తనన్డానికి కాలు ఎతాత్ డు.

10కానీయెహోవా, వాళళ్కు బదులు తీరచ్డాని ననున్ కరుణించి కి
లేపు.

11అపుప్డునేనంటేనీకు ఇషట్మనినాకుతెలుసుత్ ంది. నాశతువునా
విజయంసాధించలేడు.

12 నా యథారథ్తను బటిట్ నువువ్ నాకు సహాయం చేసాత్ వు. నీ
సమకష్ంలో ననున్ శాశవ్తంగా నిలబెటుట్ కుంటావు.

13 నితయ్తవ్ం నుండి నితయ్తవ్ం వరకూ ఇశాయేలు దేవు న
యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక! ఆమేన్ . ఆమేన్ .

దివ్తీయ పరిచేఛ్దము

42
కీర 42-72

పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల వ ధాయ్నం.
1 జింక సెలయేళల్ కోసం దాహం గొనన్టుట్ గా దేవా, నా హృదయం నీ

కోసం తపించిపోతోంది.
2 నా పాణం దేవుని కోసం, సజీవు న దేవుని కోసం తీవ న

దాహంతో ఉంది. దేవుని సమకష్ంలోకి నేను ఎపుప్డు
వసాత్ ను? ఆయన సమకష్ంలో నేను ఎపుప్డు కనిపిసాత్ ను?

3నా శతువులు పతినితయ్ం నీ దేవుడు ఎకక్డ ఉనాన్డు? అంటుంటే
నా కనీన్ళేళ్ రేయింబవళ ళ్ నాకు ఆహారమయాయ్యి.

* 41:7 41:7 నాకు గాయం కావాలని వాళ ళ్ ఆశిసూత్ ఉనాన్రు నాకు కీడు చేయాలని
దురాలోచన చేసాత్ రు
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4జనసమూహంతోకలసివాళళ్నిదేవునిమందిరానికితీసుకు వెళిళ్న
సంగతినీ, వాళళ్తో కలసి సంతోష గానంతో, సుత్ తులతో
పండగ చేసుకునన్ సంగతినీ జాఞ్ పకం చేసుకుంటుంటే నా
పాణం కరిగి నీ పోతునన్ది.

5 నా పాణమా, నువువ్ ఎందుకు నిరుతాస్హంగా ఉనాన్వు?
అంతరంగంలో నువువ్ ఎందుకు ఆందోళన పడుతునాన్వు?
దేవునిలో నమమ్కం ఉంచు. ఆయన సనిన్ధి సహాయం కోసం
నేను ఆయనిన్ సుత్ తిసాత్ ను.

6 నా దేవా, నా హృదయం నాలో నిరుతాస్హంగా ఉంది. కాబటిట్
యొరాద్ ను పదేశం నుండీ హెరోమ్ను పరవ్తం నుండీ మిసారు
కొండ నుండీ నేను నినున్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటునాన్ను.

7 నీ జలపాతాల ధవ్నికి అగాధం అగాధానిన్ పిలుసుత్ ంది. నీ అలలూ
నీ కెరటాలూ నా గా పవహిసుత్ నాన్యి.

8 అయినా పగటివేళ యెహోవా తన నిబంధన కృప కలగాలని
ఆజాఞ్ పిసాత్ డు. రాతిపూట ఆయనను గూరిచ్న గీతం నాతో
ఉంటుంది. నా జీవానికి దేవు న యెహోవా పారథ్న నాతో
ఉంటుంది.

9 నా ఆశయశిల అయిన దేవునితో ఇలా అంటాను. నువువ్
ననెన్ందుకు మరిచ్పోయావు? శతువు ననున్ అణగదొకుక్తూ
ఉంటే నేను రోదిసూత్ ఎందుకు తిరగాలి?

10నీ దేవుడు ఏమయాయ్డనినా శతువులు ననున్ పశిన్సూత్ ఉంటేఅది
నా ఎముకలోల్ బాకులాగా గుచుచ్కుంటుంది.

11 నా పాణమా, నువువ్ ఎందుకు నిరుతాస్హంగా ఉనాన్వు?
అంతరంగంలో నువువ్ ఎందుకు ఆందోళనపడుతునాన్వు?
దేవునిలో నమమ్కం ఉంచు. ఆయన సనిన్ధి సహాయం కోసం
నేను ఆయనిన్ సుత్ తిసాత్ ను.
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43
1 దేవా, నాకు నాయ్యం తీరుచ్. వభకిలేని పజలతో నా తరుపున

వాదించు.
2 నా బలానికి ఆధార న దేవుడివి నువేవ్. ననున్ ఎందుకు

తోసివేశావు? నీవు నాకు దురగ్ం వంటి దేవుడివి. శతువు
ననున్ అణగదొకుక్తూ ఉంటే నేను రోదిసూత్ ఎందుకు
తిరగాలి?

3 నీ వెలుగునూ, నీ సతాయ్నీన్ పంపించు. అవి నాకు దారి చూపనీ.
అవి ననున్ నీ పరిశుదధ్ పరవ్తానికీ, నీ నివాసాలకూ ననున్
తీసుకు వెళళ్నీ.

4అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠం దగగ్రకూ, నాకు అతయ్ధిక సంతోష
కారణ న నా దేవుని దగగ్రకూ వెళాత్ ను. సితారావాయిసూత్
నా దేవుణిణ్ సుత్ తిసాత్ ను.

5 నా పాణమా, నువువ్ ఎందుకు నిరుతాస్హంగా ఉనాన్వు? నీలో
నువువ్ ఎందుకు ఆందోళన పడుతునాన్వు? దేవునిలో
నమమ్కం ఉంచు. నా సహాయం, నా దేవుడూ అయిన
ఆయనిన్ నేను సుత్ తిసాత్ ను.

44
పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల వ ధాయ్నం.
1దేవా,మాపూరీవ్కుల రోజులోల్ ,మాపితరుల కాలంలో నువువ్ చేసిన

పనులనిన్టిని గూరిచ్మా పితరులుమాకు చెపాప్రు. మేము
మాచెవులారా వినాన్ం.

2నువువ్ నీ చేతోత్ వివిధజాతులను తోసివేశావు. మాపజలను అకక్డ
నాటావు. పజలనుబాధపెటాట్ వు. కానీదేశంలోమాపజలను
విసత్రింపజేశావు.

3వాళ ళ్తమచేతనునన్ కతిత్తోఅకక్డిభూమినితమకోసంసావ్ధీనం
చేసుకోలేదు. వారి భుజబలం వారిని ర ంచలేదు. కానీ నీ
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కుడి చెయియ్, నీ భుజబలం, నీముఖకాంతివాళళ్కి విజయం
సాధించిపెటాట్ యి. నువువ్ వాళళ్కు అనుకూలంగా ఉనాన్వు.

4 దేవా, నువేవ్ నాకు రాజువి. యాకోబుకు విజయం కలగాలని
ఆజాఞ్ పించు.

5నీ దావ్రామేముమా శతువులను అణచి వేసాత్ ం. నీ నామానిన్ బటిట్
మేముమా లేచేవాళళ్ను తొకిక్ వేసాత్ ం.

6నేను నా విలుల్ భరోసా ఉంచను. నా కతిత్ ననున్ ర ంచలేదు.
7 మా శతువుల నుండి మమమ్లిన్ కాపాడింది నువేవ్. మమమ్లిన్

దేవ్షించే వాళళ్ను సిగుగ్ పరిచిందీ నువేవ్.
8 మా దేవునిలోనే మేము రోజంతా గరివ్సుత్ నాన్ం. నీ నామానికి

శాశవ్తంగా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటాం.
సెలా.

9అయితేఇపుప్డునువువ్మమమ్లిన్తోసివేశావు. మా కిఅవమానం
పంపించావు. మా నాయ్లతో కలసి నువువ్ బయలుదేరడం
లేదు.

10 శతువుల ఎదుట నిలబడలేక వెనకిక్ తిరిగేలా చేసుత్ నాన్వు.
మమమ్లిన్ దేవ్షించేవాళ ళ్ తమ కోసం మమమ్లిన్
దోచుకుంటునాన్రు.

11 వాళళ్ కోసం ఆహారంగా తయా న గొరెలాల్ గా మమమ్లిన్ చేశావు.
అనేక దేశాలోల్ కి మమమ్లిన్ చెదరగొటాట్ వు.

12 అతి తకుక్వ వెలకు మమమ్లిన్ అమిమ్వేశావు. అలా చేయడం
మూలంగా నీ సంపద ఏమీ అధికం కాలేదు.

13 మా పొరుగు వాళళ్ దృషిట్లో మమమ్లిన్ నిందకూ ఎగతాళికీ
పరిహాసానికీ కారణంగా చేశావు.

14మాచుటూట్ ఉనన్ దేశాలోల్ మమమ్లిన్ ఒక అవమానంగా, పజలు తల
ఊపిహేళన చేయడానికి కారణంగా చేశావు.

15 పరిహాసం, అవమానం చేసే వాళళ్ కారణంగా, పగ తీరుచ్కునే
శతువు కారణంగా
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16ఆఅవమానమేరోజంతానాఎదుటఉంది. నాముఖంలోకనిపించే
అవమానం ననున్ నిలువెలాల్ కపిప్వేసుత్ నన్ది.

17 ఇదంతా మాకు జరిగినా మేము మాతం నినున్ మరిచ్పోలేదు. నీ
నిబంధనను అతికమించలేదు.

18మాహృదయం నినున్ విడిచి వెనకిక్ మళళ్లేదు. మాఅడుగులు
నీమారాగ్ నిన్ విడువలేదు.

19 కానీ నువువ్ నకక్లు తిరిగే చోట మమమ్లిన్ తీవంగా విరగొగ్ టాట్ వు.
చావునీడ కింద మమమ్లిన్ కపిప్ ఉంచావు.

20 ఒకవేళ మేము మా దేవుడి నామానిన్ మరిచ్పోయి అనయ్ దేవతల
పుమాచెయియ్చాపితే

21 హృదయ రహసాయ్లు తెలిసిన దేవుడు ఇది తెలుసుకోకుండా
ఉంటాడా?

22 కచిచ్తంగా మేము నీ కోసం రోజంతా వధకు గురౌతునాన్ం.
వధించడం కోసం పతేయ్కించిన గొరెలాల్ గా ఉనాన్ము.

23పభూ, నువువ్ ఎందుకు నిదపోతునాన్వు? నిదమేలుకో,మమమ్లిన్
శాశవ్తంగా విడిచి పెటట్కు.

24నీముఖానిన్మాకెందుకుచాటుచేసుకుంటునాన్వు? మావేదననూ
మాకు కలిగే హింసనూమరిచ్పోయావెందుకు?

25 మా పాణం నేల వరకూ కుంగి పోయింది. మా శరీరం నేలకు
కరచుకుని ఉంది.

26 మాకు సహాయం చేయడానికి లే. నీ నిబంధన కృపను బటిట్
మమమ్లిన్ విమోచించు.

45
పధాన సంగీతకారుడి కోసం, శోషనిన్ము రాగం పాడాలి. కోరహ
వారసుల వ ధాయ్నం. ఒక పేమ గీతం.
1నాహృదయం ఒక శేషఠ్ న విషయంతో నిండిపొంగిపొరుల్ తునన్ది.

నేను రాజును గూరిచ్ రచించినదానిన్ బిగగ్రగా చదువుతాను.
నానాలుక వేగంగా రాసేవాడి కలంలా ఉంది.
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2మనుషులందరి కంటే నువువ్ అందంగాఉనాన్వు. దయాకనికరాలు
నీ పెదాల పోశారు. కాబటిట్ దేవుడు నినున్ శాశవ్తంగా
ఆశీరవ్దించాడనిమాకు తెలుసూత్ ఉంది.

3 బలశాలీ, నీ నడుముకు కతిత్ని ధరించు. నీ తేజసుస్నూ నీ
పభావానీన్ ధరించుకో.

4 నీ విశవ్సనీయత, నీ వినయం, నీ నీతి కారణంగా నీ రాజసంతో
వాహనం విజయోతస్వంతో బయలేద్రు. నీ కుడిచెయియ్
భయానిన్ పుటిట్ంచే సంగతులను నీకు నేరుప్తుంది.

5 నీ బాణాలు పదు నవి. నీ ఎదుట పజలు కూలిపోతారు. రాజు
శతువు గుండెలోల్ నీ బాణాలు గుచుచ్కుని ఉంటాయి.

6 దేవా, నీ సింహాసనం కలకాలం ఉంటుంది. నీ రాజదండం నాయ్య
రాజదండం.

7 నువువ్ నీతిని పేమించావు. దురామ్రగ్తను అసహియ్ంచుకునాన్వు.
కాబటిట్ దేవుడు, నీ దేవుడు నినున్ నీ సహచరులకంటే
ఎకుక్వగా ఆనంద లంతో అభిషేకించాడు.

8 నువువ్ ధరించే బటట్లనీన్ బోళం, అగరు, దాలిచ్నచెకక్ పరిమళాల
వాసనే. ఏనుగు దంతపు భవనాల నుండి వినిపించే తీగ
వాయిదాయ్ల నాదాలు నినున్ సంతోషపెడుతునాన్యి.

9 గౌరవనీయు న నీ సీలలో రాజ కుమారెలునాన్రు. ఓఫీరు దేశపు
సవ్రాణ్ భరణాలు ధరించుకుని రాణి నీ కుడి పున నిలబడి
ఉంది.

10 కుమారీ, విను, ధాయ్స పెటిట్ ఆలకించు. నీ తండి కుటుంబానీన్, నీ
సొంతవాళళ్నీ మరిచ్పో.

11ఈ విధంగా రాజు నీ సౌందరాయ్నిన్ ఆశిసాత్ డు. ఆయన నీ పభువు.
ఆయనిన్పూజయ్భావంతో గౌరవించు.

12 తూరు కుమారె తన కానుకతో అకక్డికి వసుత్ ంది. పజలోల్
సంపనున్లు నీ పాపకం కోసం పాధేయపడతారు.
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13 అంతఃపురంలో ఉనన్ రాజకుమారి భవంగా ఉంది. ఆమె
దుసుత్ లు బంగారంతో నేసినవి.

14 వివిధ రంగులతో అలిల్క చేసిన దుసుత్ లు వేసుకునన్ ఆమెను
రాజు దగగ్రకు తీసుకువసుత్ నాన్రు. ఆమె వెంట ఆమెను
అనుసరించే ఆమె చెలికతెత్ న కనయ్లను నీ దగగ్రకు
తీసుకువసుత్ నాన్రు.

15 ఆనందోతాస్హలతో వాళళ్ను తీసుకువసుత్ నాన్రు. వాళళ్ంతా రాజ
భవనంలో పవేశిసుత్ నాన్రు.

16నీపితరులకుబదులుగానీపిలల్లుంటారు. వాళళ్నునువువ్భూమి
అంతటోల్ అధిపతులుగా నియమిసాత్ వు.

17అనిన్తరాలోల్ నూనీనామంజాఞ్ పకంఉండేలానేనుచేసాత్ ను. కాబటిట్
పజలు అనిన్ తరాలోల్ నీకు కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటారు.

46
పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల కీరన. అలమోత్
రాగం పాడాలి. ఒక గీతం.
1 దేవుడు మన ఆశయం. మన బలం. సమసయ్లోల్ మన తకష్ణ

సహాయం.
2 కాబటిట్ భూమి మారిపోయినా, సముద అఖాతంలో పరవ్తాలు

మునిగిపోయినామేము భయపడం.
3 సముదంలో నీళ ళ్ గరిజ్ంచినా, తీవ ఉదేకంతో అవి పొంగినా, వాటి

పొంగుకు పరవ్తాలు కంపించినా సరే.
సెలా.

4 ఒక నది ఉంది, దాని పవాహాలు దేవుని పటట్ణానిన్, అతుయ్నన్త
పభువు మందిరపు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ సంతోషపెడుతూ
ఉనాన్యి.

5 దేవుడు ఆ పటట్ణం మధయ్లో ఉనాన్డు. దానిన్ ఎవవ్రూ
కదిలించలేరు. దేవుడు ఆమెకు సహాయం చేసాత్ డు. తవ్రలో
ఆయన సహాయం చేసాత్ డు.
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6జాతులుఘోషిసుత్ నాన్యి. రాజాయ్లు కంపిసుత్ నాన్యి. ఆయన తన
సవ్రానిన్ పెంచినపుప్డు భూమి కరిగిపోయింది.

7 సేనల పభు న యెహోవా మనతో ఉనాన్డు. యాకోబు దేవుడు
మనకు ఆశయం.

8 రండి, యెహోవా చేసిన పనులు, భూమిని ఆయన నాశనం చేసిన
విధానం చూడండి.

9 భూమి అంతటి మీదా జరుగుతునన్ యుదాధ్ లను ఆయన
నిలిపివేసాత్ డు. ఆయన విలుల్ ను విరుసాత్ డు. ఈటెను
ముకక్లు చేసాత్ డు. యుదధ్ రధాలను* కాలిచ్ వేసాత్ డు.

10 నిశశ్బద్ంగా ఉండండి. నేనే యెహోవాని అని తెలుసుకోండి.
జనాలలో ననున్ హెచిచ్సాత్ రు. భూమి ననున్ ఉనన్త
సాథ్ నంలో ఉంచుతారు.

11 సేనల పభు న యెహోవా మనతో ఉనాన్డు. యాకోబు దేవుడు
మన ఆశయం.

47
పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల కీరన.
1జాతులనీన్ చపప్టుల్ కొటట్ండి. విజయోతాస్హంతో ఆనంద ధవ్నులు

చేయండి.
2అతుయ్నన్తు నయెహోవా భయంకర నవాడు. భూమి అంతటికీ

ఆయనమహారాజు.
3 ఆయన జాతులను మనకు లోబరుసాత్ డు. దేశాలను మన కాళళ్

కిందకు తీసుకువసాత్ డు.
4 మన వారసతావ్నిన్ ఎంపిక చేసాత్ డు. అది తాను పేమించిన

యాకోబు కీరి పతిషట్ల వారసతవ్ం.
5 దేవుడు గొపప్ ధవ్నితో ఆరోహణం అయాయ్డు. బాకా శబద్ంతో

యెహోవాఆరోహణం అయాయ్డు.
6 దేవునికి సుత్ తులు పాడండి. సుత్ తించండి. మన రాజుకు సుత్ తులు

పాడండి, సుత్ తులు పాడండి.
* 46:9 46:9 రధాలను డాలులను
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7 ఎందుకంటే మన దేవుడు భూమి అంతటికీ రాజు. అవగాహనతో
సుత్ తులు పాడండి.

8దేవుడు అనిన్ జాతులల నా పరిపాలన చేసుత్ నాన్డు. ఆయనతన
పవిత సింహాసనం కూరుచ్ని ఉనాన్డు.

9జాతుల అధిపతులు అబాహము దేవుని పజలతో కూడి ఉనాన్రు.
భూమి రకష్ణ డాళ ళ్ దేవునికే చెందుతాయి. భూమి
అతుయ్నన్త సాథ్ నం ఆయనదే.

48
ఒక పాట, కోరహ వారసుల కీరన.
1 మన దేవుని పటట్ణంలో తన పరిశుదధ్ పరవ్తం యెహోవా

గొపప్వాడు. అతయ్ధికంగా ఆయనిన్ సుత్ తించాలి.
2 అది మన దేవుని మహా పటట్ణం. ఉతత్రం పున ఉనన్ సీయోను

పరవ్తం. దాని ఉచఛ్ దశ ఎంతో సుందరంగా ఉంది. అది
భూమి అంతటికీ ఆనందదాయకంగా ఉంది.

3 దాని భవనాలలో దేవుడు తనను ఆశయంగా
తెలియజేసుకుంటునాన్డు.

4చూడండి,రాజులు సమకూడారు. వాళళ్ంతా కలసి వచాచ్రు.
5 వాళ ళ్ దానిన్ చూశారు. ఆశచ్రయ్పోయారు. తరావ్త

వాయ్కులపడాడ్ రు. గబగబా అకక్ణిణ్ంచి వెళిళ్పోయారు.
6 వాళ ళ్ అకక్డ ఉనన్పుప్డు వాళళ్లో వణుకు పుటిట్ంది.

పసవించబోయే సీకి కలిగే నొపుప్లాల్ టి వేదన వాళల్కు
కలిగింది.

7 తూరుప్గాలిని నువువ్ రేపి దానితో తరీష్షు ఓడలను
పగలగొడుతునాన్వు.

8 సేనల పభు న యెహోవా పటట్ణంలో, మన దేవుని పటట్ణంలో
మనం ఏ తే వినాన్మో దానినే చూశాం. దేవుడు దానిన్
కలకాలం ఉండేలా సిథ్రం చేశాడు.

9దేవా, నీమందిరంలోమేము నీ నిబంధన కృపను ధాయ్నం చేశాం.
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10దేవా, నీ నామం గొపప్ నటుట్ నీ కీరి కూడా భూమి అంచులవరకూ
గొపప్గాఉంది. నీతినాయ్యాలతోనీకుడిచెయియ్నిండిఉంది.

11నాయ్య ననీశాసనాలను బటిట్ సీయోను పరవ్తం సంతోషించనీ.
యూదా కుమారెలను* ఆనందించనీ.

12సీయోను పరవ్తం చుటూట్ తిరుగు. దాని చుటూట్ తిరుగుతూ ఆమె
గోపురాలను లెకిక్ంచు.

13 తరావ్త తరం వాళళ్కు దాని గురించి చెపప్డాని ఆమె గోడలను
పరిశీలించు. ఆమె భవనాలను చూడు.

14 ఈ దేవుడు నిరంతరం మనకు దేవుడుగా ఉనాన్డు. మరణం
వరకూ ఆయనమనలను నడిపిసాత్ డు.

49
పధాన సంగీతకారుడి కోసం, కోరహ వారసుల కీరన.
1 సరవ్ పజలారా! ఈ సంగతి వినండి. పపంచంలో నివసించే

వాళళ్ంతాధాయ్స పెటిట్ వినండి.
2అలుప్లూ అధికులూ సంపనున్లూ పేదలూమీరంతా వినండి.
3 నా నోరు జాఞ్ నానిన్ పలుకుతుంది. నా హృదయం వివేకం గూరిచ్

ధాయ్నిసుత్ ంది.
4ఒక ఉపమానం నా చెవికి వినిపిసుత్ ంది. సితారాతో ఆ ఉపమానానిన్

పారంభిసాత్ ను.
5నా చుటూట్ ఉనన్వాళళ్ దోషాలు నా కాళళ్ చుటూట్ ఉనన్పుప్డు చెడడ్

రోజులకు నేనెందుకు భయపడాలి?
6వాళ ళ్ విసత్రించిన తమ సంపదలను గూరిచ్ చెపుప్కుంటారు. తమ

ఆసుత్ లనే నముమ్కుంటారు.
7వాళళ్లో ఎవడూ తన సోదరుణిణ్ ర ంచుకోలేడు. తన సోదరుడి

కోసం ఎవడూ దేవునికి బంధ విముకి వెల చెలిల్ంచలేడు.
8ఎందుకంటేఒకవయ్కిజీవితవిమోచనకుచాలావయ్యంఅవుతుంది.

అది ఎపుప్ నా ఎంతో వయ్యంతో కూడుకునన్ది.
* 48:11 48:11యూదా కుమారెలనుయూదాలోఉనన్ గామాలు
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9ఎవరూ తన శరీరం కుళిళ్పోకుండా కలకాలం జీవించరు.
10 వాడు తన కష్యానిన్ చూసాత్ డు. జాఞ్ నులు చనిపోతారు.

మూరుఖ్ డూ, కూరుడూ ఒకక్లాగే నశించిపోతారు. తమ
సంపదలను ఇతరులకు విడిచిపెటిట్ పోతారు.

11వాళ ళ్ తమ కుటుంబాలు నిరంతరం నిలిచి ఉంటాయనీ, తాము
కాపురమునన్ ఇళ ళ్ అనిన్ తరాలకీ ఉంటాయనీ తమ
అంతరంగంలో ఆలోచిసాత్ రు. తాము ఉంటునన్ సథ్లాలకు
తమ సవ్ంత పేరుల్ పెటుట్ కుంటారు.

12 కానీ మనిషనన్వాడు ఎంత సంపనున్ నా శాశవ్తంగా సజీవంగా
ఉండడు. మృగాలాల్ గానే వాడూ నశించిపోతాడు.

13ఈమారగ్ం వాళళ్ మారగ్ం. అవివేక మారగ్ం. అయినామనుషులు
వాళళ్ వాదనలను ఆమోదిసూత్ ఉంటారు.

14 వాళళ్ంతా ఒక గుంపుగా పాతాళానికి వెళళ్డానికే
సిదధ్పడుతునాన్రు. మరణం వాళల్కి కాపరిగా ఉంటుంది.
ఉదయాన వాళళ్ యథారథ్వంతులకు పూరి అధికారం
ఉంటుంది. వాళళ్ సౌందరాయ్నికి నిలువ నీడ లేకుండా
పాతాళం వారినిమింగి వేసుత్ ంది.

15అయితే దేవుడు నా పాణానిన్ పాతాళం శకి నుండి కాపాడతాడు.
ఆయన ననున్ సీవ్కరిసాత్ డు.

16 ఒక వయ్కి ధనవంతు తే అతని వంశ పభావం* అధికమౌతూ
ఉనన్పుప్డు నువువ్ భయపడవదుద్ .

17ఎందుకంటేవాడు చనిపోయేటపుప్డు దేనీన్ తీసుకువెళళ్డు. వాడి
పభావం వాడి వెంట దిగిపోదు.

18 మనుషులు నీ జీవితానిన్ నువువ్ చకక్గా నడిపించుకునాన్వు
అని పొగుడుతారు. వాడు బతికిననాన్ళ ళ్ తనను తాను
మెచుచ్కుంటాడు.

* 49:16 49:16 పభావం సంపద
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19 అయినా వాడు తన పితరుల తరానికి చేరవలసిందే. వాళ ళ్
ఎనన్టికీ వెలుగును చూడరు.

20 ధనముండీ వివేకం లేనివాడు మృగం వంటివాడు. వాడు
నశించిపోతాడు.

50
ఆసాపు కీరన
1 శకిశాలి, దేవుడు అయినయెహోవాఆదేశిసుత్ నాన్డు. పొదుద్ పొడిచే

దిశనుండిపొదుద్ గుంకే దిశ వరకూఉనన్ పజలందరీన్ రమమ్ని
పిలుసుత్ నాన్డు.

2 పరిపూరణ్ సౌందరయ్ం అయిన సీయోనులో నుండి దేవుడు
పకాశిసుత్ నాన్డు.

3మన దేవుడు వసుత్ నాన్డు. ఆయనమౌనంగా ఉండడు. ఆయనకు
ముందుగా భీకర అగిన్ కబళించుకుంటూ వెళత్ ంది. ఆయన
చుటూట్ పచండ గాలులు వీసుత్ నాన్యి.

4 తన పజలకు నాయ్యం తీరచ్డానికి ఆయన ఆకాశాలనూ భూమినీ
పిలుసుత్ నాన్డు.

5 బలి అరప్ణ దావ్రా నాతో నిబంధన చేసుకునన్ నా విశావ్స
పాతులను నా దగగ్రకు సమకూరచ్ండి అని పిలుసుత్ నాన్డు.

6 ఆకాశాలు ఆయన నీతిని పకటిసుత్ నాన్యి. ఎందుకంటే దేవుడు
తానేనాయ్యాధిపతిగా ఉనాన్డు.

7నా పజలారా, వినండి. నేను మాటాల్ డతాను. నేను దేవుణిణ్ . మీ
దేవుణిణ్ .

8 నీ బలుల విషయ నేను నినున్ నిందించడం లేదు. మీ
దహనబలులు ఎపుప్డూ నా ఎదుటే ఉనాన్యి.

9 నీ ఇంటి నుండి ఎదుద్ నా, నీ మందలోని మేకపోతుల నా నేను
తీసుకోను.

10ఎందుకంటే అడవిలోఉనన్ పతిమృగమూనాదే. వెయియ్ కొండల
తిరుగాడే పశువులనీన్ నావే.
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11 కొండలోల్ ని పకష్ులనీన్ నాకు తెలుసు. పొలాలోల్ ని మృగాలు నా
వశమే.

12 నాకు ఒకవేళ ఆకలివేసేత్ అది నీకు చెపప్ను. ఎందుకంటే ఈ
పపంచమంతానాదే. భూమిలోఉండేదంతానాదే.

13ఎదుద్ లమాంసం నేను తింటానా? మేకల రకం తాగుతానా?
14 దేవునికి నీ కృతజఞ్తారప్ణ సమరిప్ంచు. మహోనన్తుడికి నీ

పమాణాలను నెరవేరుచ్.
15 సమసయ్లు చుటుట్ ముటిట్న రోజున నాకు పారిథ్ంచు. నేను నినున్

కాపాడతాను. నువువ్ ననున్ కీరిసాత్ వు.
16కానీ దురామ్రుగ్ లతో దేవుడు ఇలా అంటునాన్డు. నా నియమాలను

పకటించడానికి నీకేం పని? నానిబంధన నీ నోట పలకాలిస్న
అవసరం ఏమిటి?

17 ఆదేశాలను నువువ్ అసహియ్ంచుకుంటావు. నా మాటలు
పటిట్ంచుకోకుండా తోసివేసాత్ వు.

18 నువువ్ దొంగను చూసి వాడితో ఏకీభవిసాత్ వు. వయ్భిచారం చేసే
వాళళ్తో కలుసాత్ వు.

19 ఎవరి నా అపకారం తలపెటట్డానికి నోరు తెరుసాత్ వు. నీ నాలుక
వంచన చేసుత్ ంది.

20 కూరుచ్ని నీ సోదరుడికి వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డుతావు. నీ సవ్ంత
సోదరుడి అపనిందలుమోపుతావు.

21 నువువ్ ఇలాంటి పనులు చేసుత్ నాన్ నేను మౌనంగానే ఉనాన్ను.
దాంతో ననున్ నీతో సమానంగా జమ కటాట్ వు. కానీ
నేను నువువ్ చేసిన పనులనిన్టినీ నీ కళళ్ ఎదుటికి
తీసుకువసాత్ ను. నినున్ గదిద్సాత్ ను.

22 దేవుణిణ్ మరిచ్పోయే వాళ ళ్ ఈ సంగతి ఆలోచించండి. లేదా
నేను మిమమ్లిన్ ముకక్లుగా చీలిచ్ వేసాత్ ను. మీకు సహాయం
చేయడానికి ఎవరూ రారు.
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23 కృతజఞ్తారప్ణ అరిప్ంచే వాడు ననున్ సుత్ తిసుత్ నాన్డు. తన
పయాణం స న మారగ్ంలో చేయాలని ఆలోచించే వాళల్కు
నేను దేవునిముకిని చూపిసాత్ ను.

51
పధాన సంగీతకారుడి కోసం. బతెష్బతోపాపం చేసిన తరావ్త దావీదు
దగగ్రకు నాతాను వచిచ్నపుప్డు దావీదు రాసిన కీరన.
1దేవా, నీ నిబంధన కృప కారణంగా ననున్ కనికరించు. నీ అధిక న

కరుణను బటిట్ నా దోషాలను తుడిచివెయియ్.
2నా అతికమం పోయేలా ననున్ శుభంగా కడుగు. నా పాపం నుండి

ననున్ పవితపరచు.
3 నా అతికమాలేంటో నాకు తెలుసు. నేను చేసిన పాపం నా కళళ్

ఎదుటే ఉంది.
4 నీకు వయ్తిరేకంగా, కేవలం నీకే వయ్తిరేకంగా నేను పాపం చేశాను.

నీ దృషిట్కి ఏది దురామ్రగ్మో దానేన్ నేను చేశాను. నువువ్
మాటాల్ డేటపుప్డు సతయ్ం మాటాల్ డుతావు. నువువ్ తీరుప్
తీరేచ్టపుప్డు నాయ్యవంతుడిగా ఉంటావు.

5 ఇదిగో, నేను పాపంలో పుటాట్ ను. నా తలిల్ ననున్ గరభ్ం ధరించిన
కష్ణంలోనే నేను పాపంలో ఉనాన్ను.*

* 51:5 51:5 ఇదిగో, నేను పాపంలో పుటాట్ ను. నా తలిల్ ననున్ గరభ్ం ధరించిన
కష్ణంలోనే నేను పాపంలో ఉనాన్ను. ర్సత్వులు చాలా మంది ఈ వచనానిన్ పొరపాటుగా
అరథ్ం చేసుకుంటారు. నా తలిల్ పాపంలో ననున్ గరభ్ం దాలిచ్ంది అంటే, ఆమె పాపం
చేయడం మూలంగా నేను పుటాట్ ను అనుకుంటారు. అంటే తలిల్, తండి ననున్ కనడం
కోసం చేసే ంగిక కియ పాపం అనే అభిపాయంలో ఉంటారు. భారాయ్భరల మధయ్ జరిగేది
ఒకక్నాటికీ పాపం ఎంతమాతం కానేరదు. పరిశుదధ్ వివాహం చేసుకునన్ వారి మధయ్ ంగిక
కియ పవితం. సీ సాంగతయ్ం వలన అపవితం కాని వారు అని పకటన 14:4 లో రాసి
ఉనన్ దానిన్ కూడా ఈ విధంగానే అపారథ్ం చేసుకుంటారు. దీనిన్బటిట్ పెళిల్ చేసుకునన్ వారు
తపప్నిసరిగాఅపవితులేననీ,పవితంగాఉండడంఅంటేబహమ్చారిగాకనయ్గాఉండిపోవడం
అనీభావిసాత్ రు. పరిశుదధ్ వివాహంలో జత అయినవారిని వివాహ సంబంధం ఎంతమాతం
అపవితులుగా చెయయ్దు. అలా తే దేవుడు వివాహానిన్ నియమించే వాడే కాదు. ఈ
వచనానికి అరథ్ం నేను తలిల్ కడుపులో పడిన కష్ణం నుంచీ పాపినే అని.
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6 ఇదిగో, నువువ్ నా హృదయంలో నమమ్దగగ్వాడుగా ఉండాలని
నువువ్ కోరుతునాన్వు. నా హృదయంలో జాఞ్ నానిన్
తెలుసుకునేలా చేసాత్ వు.

7ననున్హిసోస్పుతోశుభం చెయియ్. నేను పవితుణిణ్ అవుతాను. ననున్
కడుగు. నేను మంచు కంటే తెలల్గా ఉంటాను.

8నువువ్విరిచినఎముకలుహరిష్ంచడాని ఆనందమూ,సంతోషమూ
నాకు వినిపించు.

9నా పాపాలనుండి నీ ముఖం తిపుప్కో. నా దోషాలనిన్టినీ తుడిచి
పెటుట్ .

10 దేవా, నాలో పవిత న హృదయం సృషిట్ంచు. నాలో స న
మనసుస్ను పునరుదద్రించు.

11 నీ సనిన్ధిలో నుండి ననున్ తోసివేయవదుద్ . నీ పరిశుదాధ్ తమ్ను నా
నుండి తీసివేయవదుద్ .

12 నీ రకష్ణలోని ఆనందానిన్ నాలో తిరిగి దయచెయియ్. అంగీకరించే
ఆతమ్తో ననున్ బలపరచు.

13 అపుప్డు అతికమాలు చేసేవాళళ్కు నీ మారాగ్ లు బోధిసాత్ ను.
అపుప్డు పాపులు నీ పు తిరుగుతారు.

14 నా రకష్ణకు ఆధార న దేవా, రకానిన్ చిందించినందుకు ననున్
కష్మించు. నీ నీతినాయ్యాలను బటిట్ నేను ఆనందంతో
బిగగ్రగా గానం చేసాత్ ను.

15పభూ,నాపెదాలను తెరువు. నానోరు నీకు సుత్ తి పాడుతుంది.
16నీకు బలులోల్ సంతోషంఉండదు. ఒకవేళ నువువ్ బలినేకోరుకుంటే

నేను అరిప్సాత్ ను. దహన బలులోల్ నీకు సంతోషం ఉండదు.
17 విరిగిన మనసేస్ దేవునికి సమరిప్ంచే నిజ న బలి. దేవా, విరిగి

పరితాపం చెందిన హృదయానిన్ నువువ్ తిరసక్రించవు.
18 నీ సంతోషానిన్ బటిట్ సీయోనుకు మేలు చెయియ్. యెరూషలేము

గోడలను తిరిగి నిరిమ్ంచు.
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19 అపుప్డు నీతిమయ న బలులు నీకు సంతోషం కలిగిసాత్ యి.
దహనబలులోల్ నూ, సరావ్ంగ బలులోల్ నూ నువువ్
సంతోషిసాత్ వు. అపుప్డు పజలు నీ బలిపీఠం ఎదుద్ లను
అరిప్సాత్ రు.

52
పధాన సంగీతకారుడి కోసం. ఎదోము వా న దోయేగు సౌలు దగగ్రకు
వచిచ్ దావీదు అహీమెలెకు ఇంటోల్ ఉనాన్డు, అని చెపిప్నపుప్డు
దావీదు రాసిన వధాయ్నం.
1 బలశాలీ, సమసయ్ను సృషిట్ంచి* ఎందుకు గరివ్సుత్ నాన్వు? దేవుని

నిబంధన కృప నితయ్మూ ఉంటుంది.
2 నీ నాలుక నాశనానిన్ ఆలోచిసుత్ ంది. అది పదు న కతిత్లా వంచన

చేసూత్ ఉంది.
3 నువువ్ మంచి కంటే దురామ్రాగ్ నిన్ ఎకుక్వ పేమిసాత్ వు. నాయ్యం

మాటాల్ డటం కంటే అబదద్ంమాటాల్ డటం నీకిషట్ం.
4 కపట న నాలుకా! ఇతరులను మింగేసే మాటలను నువువ్

పేమిసాత్ వు.
5కాబటిట్ దేవుడు నినున్ శాశవ్తంగా నాశనం చేసాత్ డు. ఆయన నినున్

నీ గుడారంలో నుండి పెరికి వేసాత్ డు. సజీవులుండే పాంతం
నుండి నినున్ పెలల్గిసాత్ డు.

6 నాయ్యవంతులు అది చూసి దేవుని పటల్ భయభకులు కలిగి
ఉంటారు. వారు నవువ్తూ ఇలా అంటారు.

7 చూడండి, ఇతడు దేవుణిణ్ తన బలంగా చేసుకోకుండా తనకునన్
అధిక ఐశవ్రయ్ం నమమ్కముంచాడు. నాశనకర న తన
మారగ్ంలోనే సిథ్రంగా నిలిచాడు.

* 52:1 52:1 సమసయ్ను సృషిట్ంచి చెడడ్ పనులు చేసి
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8 కానీ నేను దేవుని మందిరంలో పచచ్ని ఒలీవ చెటుట్ లాగా
ఉనాన్ను. దేవుని నిబంధన కృపలో నేను ఎనన్టికీ
నమమ్కముంచుతాను.

9 దేవా, నువువ్ చేసిన వాటిని బటిట్ నేను నీకు కృతజఞ్తలు
చెపుప్కుంటాను. నీ భకుల సమకష్ంలో నీ నామానిన్ బటిట్
ఆశతో ఎదురుచూసాత్ ను.

53
పధాన సంగీతకారుని కోసం. మహలతు రాగంలో దావీదు రాసిన
వధాయ్నం.

1దేవుడులేడుఅనిబుదిధ్హీనులుతమహృదయంలోఅనుకుంటారు.
వారు చెడిపోయారు, అసహయ్కారాయ్లు చేసాత్ రు. మంచి
జరిగించేవాడు ఒకక్డూ లేడు.

2జాఞ్ నం కలిగి తనను వెదికేవారు ఉనాన్రేమో అని దేవుడు ఆకాశం
నుండి మనుషులను పరిశీలించాడు.

3వారంతాదారితపిప్పూరిగాచెడిపోయారు. మంచిచేసేవాడులేడు.
ఒకక్డూ లేడు.

4వారు దేవునికి పారథ్న చేయరు. వారు నా పజలను దోచుకునాన్రు*.
వారికి ఏమీ తెలియడం లేదా?

5భయకారణం లేకుండానేవారు భయభాంతులయాయ్రు. ఎందుకంటే
నీకు వయ్తిరేకంగా పోగయేయ్ వారి ఎముకలను దేవుడు
విరగొగ్ డతాడు. దేవుడు వారిని తోసిపుచాచ్డు కాబటిట్ వారు
సిగుగ్ పడతారు.

6సీయోనులో నుండి ఇశాయేలుకు రకష్ణ కలుగుతుంది. దేవుడు తన
పజలను చెరలో నుండి వెనకిక్ రపిప్ంచేటపుప్డు యాకోబు
సంతానం హరిష్సుత్ ంది. ఇశాయేలు పజలు సంతోషిసాత్ రు.

* 53:4 53:4వారు నా పజలను దోచుకునాన్రు రొటెట్ను తినన్టుట్ గా నా పజలను తినేసూత్
దురామ్రగ్ం జరిగిసాత్ రు
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54
పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగె వాయిదాయ్లమీద పాడేది.
జీఫీయులు వచిచ్ దావీదు మా దగగ్ర దాకుక్నాన్డు, అని సౌలుతో
చెపిప్నపుప్డు దావీదు రాసిన వధాయ్నం.
1 దేవా, నీ నామానిన్బటిట్ ననున్ ర ంచు. నీ వీరతావ్నిన్ బటిట్ నాకు

నాయ్యం తీరుచ్.
2దేవా,నాపారథ్న ఆలకించు. నానోటిమాటలు నీకు వినబడనియియ్.
3 గరివ్కులు* నాకు వయ్తిరేకంగా లేచారు. జాలిలేని వారు నా పాణం

తీయాలని చూసుత్ నాన్రు. వారికి దేవుడంటే లెకక్లేదు.
4ఇదిగో, దేవుడేనా సహాయం. పభువే నాపాణానిన్ నిలబెటేట్వాడు.
5 నా శతువులు చేసే కీడును ఆయన వారి మీదకే రపిప్సాత్ డు. నీ

నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ వారిని నాశనం చెయియ్.
6 సేచాచ్రప్ణ బలులు నేను నీకు అరిప్సాత్ ను. యెహోవా, నీ నామం

ఉతత్మం. నేను దానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను.
7 పతి ఆపద నుండి ఆయన ననున్ విడిపించాడు. నా శతువుల

ఓటమినినా కనున్ సంతోషంగా చూసుత్ నన్ది.

55
పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగెల వాయిదాయ్ల పాడేది. దావీదు
రాసిన వధాయ్నం
1దేవా,నాపారథ్న శదధ్గావిను. నావినన్పాలకు నీముఖంతిపుప్కోకు.
2నా మనవి విని నాకు జవాబు ఇవువ్. నాకునన్ కషాట్ ల వలల్ నాకు

నెమమ్ది లేదు.
3 ఎందుకంటే నా శతువులు చేసుత్ నన్ పెదద్ శబాద్ ల వలల్, దురామ్రుగ్ లు

చేసుత్ నన్ బలాతాక్రాల వలల్ నేను చింతలో మునిగిపోయి
మూలుగుతునాన్ను. వాళ ళ్ ననున్ ఎంతగానో కషాట్ లపాలు
చేసుత్ నాన్రు. ఆగహంతో ననున్ హింసిసుత్ నాన్రు.

* 54:3 54:3 గరివ్కులు అనుయ్లు
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4 నా గుండె నాలో వేదన పడుతునన్ది. మరణ భయం నాకు
కలుగుతునన్ది.

5 దిగులు, వణుకు నాకు కలుగుతునాన్యి. తీవ భయం ననున్
ముంచెతిత్ంది.

6 ఆహా, నాకు గనక రెకక్లుంటే గువవ్లాగా నేను ఎగిరిపోయి
నెమమ్దిగా ఉంటాను.

7తవ్రగాపారిపోయిఅరణయ్ంలో నివసిసాత్ ను.
8పెనుగాలిని, సుడిగాలిని తపిప్ంచుకుంటాను, అనుకునాన్ను.
9పటట్ణంలోహింస, కలహాలునేనుచూశాను. పభూ,అలాటిపనులు

చేసేవారిని నిరూమ్లం చెయియ్. వారి మాటలు తారుమారు
చెయియ్.

10రాతింబగళల్ వారు పటట్ణ సరిహదుద్ లోల్ తిరుగుతునాన్రు. అకక్డ
అంతాపాపం, చెడుతనం జరుగుతూ ఉంది.

11 అకక్డ దురామ్రగ్ం కొనసాగుతూ ఉంది. అణచివేత, కపటం దాని
వీధులోల్ జరుగుతూనే ఉనాన్యి.

12 ననున్ దూషించేవాడు శతువు కాడు. శతు తే నేను దానిన్
సహించేవాడినే. నా కి లేచినవాడు నా పగవాడు కాడు.
అదే అయితే నేను దాకోక్వచుచ్.

13 ఆ పని చేసింది నువువ్ అంటే నా నెచెచ్లివి, నా చెలికాడివి. నా
పియమితుడివి.

14 మనం కలిసి మధుర సహవాసం అనుభవించాం. ఉతస్వంగా
దేవునిమందిరానికి వెళాల్ ం.

15చావు వారి మీదికి అకసామ్తుత్ గా ముంచుకు వసుత్ ంది. పాణంతోనే
వారుపాతాళానికి దిగిపోతారు. ఎందుకంటే చెడుతనంవారి
ఇళళ్లో,వారి అంతరంగంలో ఉంది.

16అయితేనేను దేవునికిమొరపెడతాను. యెహోవాననున్ ర సాత్ డు.
17సాయంకాలం, ఉదయం, మధాయ్హన్ం ధాయ్నిసూత్ మొరపెడతాను.

ఆయననాపారథ్న వింటాడు.
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18 నా శతువులు చాలామంది ఉనాన్రు. అయితే వారు నా
మీదికి రాకుండా చేసి ఆయన నా పాణానిన్ విమోచించి,
శాంతిసమాధానాలు అనుగహించాడు.

19 పూరవ్కాలం నుండి ఉనన్ దేవుడు మారుమనసుస్ లేనివారికి,
తనకు భయపడనివారికి జవాబు చెబుతాడు.

20నా సేన్హితుడు తనతో శాంతి సమాధానాలతో ఉనన్వారి కి తన
చెయియ్ ఎతాత్ డు. వారితోతాను చేసిన నిబంధనమీరాడు.

21 అతని నోటి మాటలు వెనన్లాగా మృదువుగా ఉనాన్యి. కాని
అతని హృదయం నిండా కలహం ఉంది. అతని మాటలు
నూనె కంటే నునుపుగా ఉంటాయి గానీ అవి నిజానికి
దూసుకు వసుత్ నన్ కతుత్ లు.

22 నీ భారం యెహోవామీద ఉంచు. ఆయనే నినున్ ఆదుకుంటాడు.
నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డూ కూలిపోనియయ్దు.

23దేవా, నువువ్ దుషుట్ లను నాశనకూపంలో పడవేసాత్ వు. ఇతరులతో
పోలిసేత్ రకాపరాధులు, వంచకులు సగం కంటే ఎకుక్వకాలం
బతకరు. నే తే నీలోనే నమమ్కం పెటుట్ కుని జీవిసుత్ నాన్ను.

56
పధాన సంగీతకారుని కోసం. యోనతేలెం రెహ కిం అనే రాగంతో
పాడేది. ఫిలిషీయులు దావీదును గాతులో పటుట్ కునన్పుడు అతడు
రాసిన కీరన.
1 దేవా, ననున్ కరుణించు. మనుషులు ననున్ మింగివేయాలని

చూసుత్ నాన్రు. వారు రోజంతా నా మీద పోరాడుతూ ననున్
అణచివేసుత్ నాన్రు.

2 గరవ్ంగా నాతో పోరాడేవారు అనేకులునాన్రు. రోజంతా నా కోసం
కాపు కాసి ననున్ మింగాలని చూసుత్ నాన్రు.

3నాకు భయం కలిగిన రోజున నినున్ ఆశయిసాత్ ను.
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4నేను ఆయనమాటలను కీరిసాత్ ను. నేను భయపడను. ఎందుకంటే
దేవునిలో నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. మనుషులు ననేన్మి
చేయగలరు?

5రోజంతావాళ ళ్నామాటలోల్ తపుప్లు వెతుకుతారు. నాకు ఎపుప్డు
హాని చేయాలాఅని చూసుత్ ంటారు.

6 వాళ ళ్ గుంపులు గుంపులుగా కాపు కాసాత్ రు. ననున్ చంపాలని
ననున్ వెంబడిసూత్ ఉంటారు.

7 దేవా, నీ కోపంతో పజలను అణగదొకుక్. వాళ ళ్ చేసుత్ నన్ దుషట్
కియల ఫలితాలు అనుభవించేలా చెయియ్.

8నా పలాయనాలను నువువ్ లెకిక్ంచావు. నా అశువులు నీ ఎదుట
ఉనన్ సీసాలో నింపావు. అవనీన్ నీ పుసత్కంలో కనిపిసాత్ యి
కదా.

9 నేను నీకు మొరపెటిట్న రోజున నా శతువులు వెనకిక్ మళల్ తారు.
దేవుడు నా ప న ఉనాన్డని నాకు తెలుసు.

10నా దేవుణిణ్ బటిట్ ఆయన నామానిన్ కీరిసాత్ ను. యెహోవాను బటిట్
ఆయనవాకుక్ను ఘనపరుసాత్ ను.

11 నేను దేవుని నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. నేను భయపడను,
మనుషులు ననేన్మి చేయగలరు?

12దేవా, నువువ్ చావునుండి నాపాణానిన్ తపిప్ంచావు. నేను జీవపు
వెలుగులో దేవుని ఎదుట సంచరించాలని నా అడుగులు
జారకుండా తపిప్ంచావు.

13 అందుకే నేను నీకు మొకుక్కునాన్ను. నీకు సుత్ తియాగాలు
అరిప్సాత్ ను.

57
పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తశే హ్త్ అనే రాగంతోపాడేది. సౌలు
దగగ్ర నుండిపారిపోయిగుహలోచేరినపుప్డుదావీదురాసినమిఖీత్మ్
(రసిక కావయ్ం).
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1 దేవా, ననున్ కరుణించు. ననున్ కరుణించు. ఈ ఆపదలు
తొలగిపోయే వరకూ నా పాణం నీ రెకక్ల నీడలో ఆశయం
కోరుతునన్ది.

2మహోనన్తు న దేవునికి, నా పనులు సఫలం చేసే దేవునికి నేను
మొరపెడుతునాన్ను.

3 ఆయన ఆకాశం నుండి సహాయం పంపి ననున్ ర సాత్ డు. ననున్
మింగివేయాలని చూసేవారు నా దూషణ మాటలు
పలికినపుప్డు దేవుడు తన నిబంధన నమమ్కతవ్ంతో తన
కృపాసతాయ్లను పంపుతాడు.

సెలా.
4నా పాణం సింహాల* మధయ్ ఉంది. ఆగహంతో ఊగిపోతునన్ వారి

మధయ్ నేను పండుకుని ఉనాన్ను. వారి పళ ళ్ శూలాలు,
బాణాలు. వారినాలుకలు పదు న కతుత్ లు.

5దేవా, ఆకాశంకంటే అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ నీవు కనపరచుకో. నీ
పభావం భూమి అంతటిమీద కనబడనివువ్.

6 నా అడుగులను పటుట్ కోడానికి వారు వల పనాన్రు. నా పాణం
కుంగిపోయింది. వారు నా కోసం ఒక గుంట తవావ్రుగానీ
దానిలోవారే పడాడ్ రు.

సెలా.
7నాహృదయం నిశిచ్ంతగా ఉంది. దేవా, నాహృదయం నిశిచ్ంతగా

ఉంది. నేనుపాడతాను,అవును, నేను సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.
8 నా పాణమా, మేలుకో. సవ్రమండలమా, సితారా, మేలుకోండి.

నేను వేకువనే నిద లేసాత్ ను.
9 పభూ, జాతులోల్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు అరిప్సాత్ ను. పజలోల్ నినున్

కీరిసాత్ ను.
10 ఎందుకంటే, నీ కృప ఆకాశం కంటే ఎతుత్ గా ఉంది, నీ సతయ్ం

మేఘమండలం వరకూ వాయ్పించి ఉంది.

* 57:4 57:4 సింహాల శతువులు
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11 దేవా, ఆకాశం కంటే ఉనన్తుడవుగా నినున్ నీవు కనపరచుకో. నీ
పభావం ఈ భూమి అంతటి మీదా ఉనన్తంగా కనిపిసుత్ ంది
గాక.

58
పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తశే హ్త్ అనే రాగంతో పాడేది.
దావీదు రాసినమిఖీత్మ్ (రసిక కావయ్ం)
1 అధికారులారా! మీరు నాయ్యంగా మాటాల్ డటం నిజమేనా?

మనుషులకు,మీరు నిజాయితీగానాయ్యతీరుప్ తీరుసాత్ రా?
2 లేదు, అలా చెయయ్రు. మీరు ఇషట్పూరవ్కంగా చెడుతనం

జరిగిసాత్ రు. దేశంలో మీ చేతులారా దౌరజ్నాయ్నిన్ కొలిచి మరీ
జరిగిసుత్ నాన్రు.

3 దురామ్రుగ్ లు పుటుట్ కతోనే విపరీత బుదిధ్ కలిగి ఉంటారు. పుటిట్న
వెంటనే అబదాధ్ లాడుతూ తపిప్పోతారు.

4వారుచిమేమ్దినాగుపామువిషం. వారుచెవులుమూసుకునన్ చెవిటి
పాముల వంటివారు.

5 మంతగాళ ళ్ ఎంతో నేరుప్గా మంతం వేసినా వారు ఎంతమాతం
పటిట్ంచుకోరు.

6 దేవా, వారి నోటోల్ పళ ళ్ విరగొగ్ టుట్ . యెహోవా, ఆ సింహం పిలల్ల
కోరలు ఊడబెరుకు.

7పారుతునన్ నీరులాగా వారు గతించిపోతారు గాక. వారు విడిచిన
బాణాలు ముకక్లుగా విరిగిపోతాయిగాక.

8 వారు కరిగిపోయి కనిపించకుండా పోయే నతత్లాల్ గా ఉంటారు.
నవమాసాలు నిండకుండానే పుటేట్ పిండంలాగా సూరుయ్ణిణ్
ఎనన్టికీ చూడలేరు.

9మీకుండలకుముళల్కంపలమంటవేడితగలకముందేఅదిఉడికినా
ఉడకకపోయినాఆయనసుడిగాలిలోదానిన్ఎగరగొడతాడు.

10 వారికి కలిగిన శికష్ను చూసి నీతిమంతులు సంతోషిసాత్ రు. ఆ
దుషుట్ ల రకంలోవారు తమపాదాలు కడుకుక్ంటారు.
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11 కాబటిట్ నీతిమంతులకు కచిచ్తంగా బహ మానం కలుగుతుంది.
నాయ్యం తీరేచ్ దేవుడు నిజంగా ఈ లోకంలో ఉనాన్డు, అని
మనుషులు ఒపుప్కుంటారు.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తశే హ్త్ అనే రాగంతోపాడేది. సౌలు
పంపిన మనుషులు ఇంటి దగగ్ర పొంచి ఉనన్పుప్డు దావీదు రాసిన
మిఖీత్మ్ (రసిక కావయ్ం).
1 నా దేవా, నా శతువుల బారినుంచి ననున్ తపిప్ంచు. నా మీద

దండెతేత్ వారికి చికక్కుండా ననున్ కాపాడు.
2పాపం చేసేవారి నుండి ననున్ తపిప్ంచు. రకం చిందించేవారి నుండి

ననున్ ర ంచు.
3నాపాణం తీయడానికి వారు కాపుకాశారు. యెహోవా, నేను దోషం

చేసినందుకో,పాపం చేసినందుకో కాదు.
4నాలో ఏ అకమం లేకపోయినావారు నా మీదికి పరిగెతిత్ రావడానికి

సిదధ్పడాడ్ రు. లేచినాకు సహాయం చెయియ్.
5 సేనల పభు న యెహోవా, ఇశాయేలు దేవా, అనయ్జాతులను

శి ంచడానికి మేలుకో. ఆ దురామ్రుగ్ లోల్ ఎవరినీ
కనికరించవదుద్ .

6 సాయంకాలం వారు మళీళ్ వసాత్ రు. కుకక్లాల్ గా మొరుగుతూ
పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతారు.

7 మన మాటలు ఎవరు వింటారులే అనుకుని వారు తమ నోటితో
మాటలు వెళల్గకుక్తారు. వారి పెదాలోల్ కతుత్ లునాన్యి.

8 అయితే యెహోవా, నువువ్ వాళళ్ను చూసి నవువ్తావు.
అనయ్జాతులను నువువ్ ఎగతాళి చేసాత్ వు.

9 దేవా, నా బలమా, నేను నీకోసం ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. నా
ఎతత్యిన బురుజు నువేవ్.

10నాదేవుడు తన నిబంధన నమమ్కతవ్ంలో ననున్ కలుసుకుంటాడు.
నా శతువులకు జరిగిన దానిన్ దేవుడు నాకు చూపిసాత్ డు.
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11వారినిచంపొదుద్ . ఎందుకంటేనాపజలుదానిన్మరచిపోతారేమో.
మాధవ్జంలాంటినువువ్ నీబలంతోవారినిచెలాల్ చెదరు చేసి
అణగ గొటుట్ .

12 వారి పెదాల మాటలను బటిట్ , వారి నోటి పాపానిన్ బటిట్ , వారు
పలికిన శాపాలను బటిట్ , అబదాధ్ లను బటిట్ వారు తమ
గరవ్ంలో చికుక్కునేలా చెయియ్.

13వారు ఇక కనబడకుండాపోయేలాకోపంతోవారిని నిరూమ్లించు.
దేవుడు యాకోబు* సంతానానిన్ ఏలుతునాన్డని
భూదిగంతాల వరకూ మనుషులు తెలుసుకునేలా చెయియ్.

14 సాయంకాలం వారు మళీళ్ వసాత్ రు. కుకక్లాల్ గా మొరుగుతూ
పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతారు.

15 తిండికోసం అటూ ఇటూ తిరుగుతారు. ఇంకా తృపిత్ కలగకపోతే
రాతి అంతా కనిపెడతారు.

16 నీవు నాకు ఎతత్యిన బురుజుగా ఉనాన్వు. ఆపద రోజున నాకు
ఆశయంగా ఉనాన్వు. నీ బలానిన్ గూరిచ్ నేను కీరిసాత్ ను.
ఉదయాన నీ కృపను గూరిచ్ ఉతాస్హగానం చేసాత్ ను.

17 దేవుడు నాకు ఎతత్యిన కోటగా, నిబంధనా దేవుడుగా ఉనాన్డు.
నాబలమా, నేను నినున్ కీరిసాత్ ను.

60
పధాన సంగీతకారుని కోసం. షూషన్ ఎదూత్ అనే రాగంతో పాడేది.
దావీదు ఆరామ్ నహరాయీమ్ వారితో అరామ్ సోబాయీ వారితో
యుదధ్ం చేసినపుప్డుయోవాబు ఉపుప్లోయలోపనెన్ండు వేలమంది
ఎదోమీయులను చంపి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు దావీదు రాసిన మిఖీత్మ్
(రసిక కావయ్ం)
1 దేవా, మమమ్లిన్ విడిచిపెటాట్ వు. మమమ్లిన్ విరగగొటాట్ వు. మా

కోపం పెంచుకునాన్వు. మమమ్లిన్ మళీళ్ బాగు చెయియ్.

* 59:13 59:13యాకోబు ఇశాయేలు
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2 నీవు దేశానిన్ వణికించావు. దానిన్ ముకక్లుగా చేశావు. అది
వణికిపోతునన్ది. దానికి తగిలిన గాయాలు బాగు చెయియ్.

3 నీ పజలకు నీ కఠిన న కారాయ్లు కనపరిచావు. మేము
తూలిపోయేలాచేసేమదాయ్నిన్మాకు తాగించావు.

4 సతయ్ం నిమితత్ం ఎతిత్ పటుట్ కోవడానికి నీలో భయభకులు గలవారికి
నీవొక ధవ్జానిన్ ఇచాచ్వు.

5 నువువ్ పేమించే వారికి విమోచన కలిగేలా నీ కుడిచేతితో ననున్
ర ంచి నాకు జవాబు చెపుప్.

6 తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు పమాణం చేశాడు. నేను
ఆనందిసాత్ ను! షెకెమును పంచిపెడతాను, సుకోక్తు
లోయను కొలిపించి ఇసాత్ ను.

7 గిలాదు నాది, మనషేష్ నాది. ఎఫాయిము నాకు శిరసాణం, యూదా
నారాజదండం.

8మోయాబు నేను కాళల్ కడుకుక్నే పళెళ్ం. ఎదోము మీద నా చెపుప్
విసిరేసాత్ ను. ఫిలిషియను బటిట్ నేను సింహనాదం చేసాత్ ను.

9 కోటగల బల న పటట్ణంలోకి ననున్ ఎవడు తోడుకుని వెళాత్ డు?
ఎదోములోకి ననున్ ఎవడు నడిపిసాత్ డు? అనాన్డు.

10 దేవా, నువువ్ మమమ్లిన్ విడిచిపెటాట్ వు కదా? మా సేనలతో కలిసి
బయలుదేరడం నువువ్మానేశావు కదా?

11 మనుషుల సహాయం పయోజనం లేనిది. శతువులను
జయించడానికిమాకు సహాయం చెయియ్.

12 దేవుని సహాయంతో మేము విజయం సాధిసాత్ ము. మా
శతువులను అణగదొకేక్వాడు ఆయనే.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగె వాయిదాయ్లతో పాడేది. దావీదు
కీరన
1దేవా,నామొర ఆలకించు,నాపారథ్న శదధ్గా విను.
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2 నా పాణం తలల్డిలిల్నపుప్డు భూదిగంతాల నుండి నీకు
మొరపెడతాను. నేను ఎకక్లేనంత ఎతత్యిన కొండ కి
ననున్ ఎకిక్ంచు.

3 నువువ్ నాకు ఆశయదురగ్ంగా ఉనాన్వు. నా శతువుల ఎదుట
బల న కోటగా ఉనాన్వు.

4యుగయుగాలు నేను నీ గుడారంలో నివసిసాత్ ను, నీ రెకక్ల కింద
దాకుక్ంటాను.

సెలా.
5 దేవా, నువువ్ నా మొకుక్బడులు అంగీకరించావు. నీ నామానిన్

గౌరవించే వారికిచేచ్ వారసతావ్నిన్ నాకు అనుగహించావు.
6 రాజుకు దీరాఘ్ యువు కలుగజేసాత్ వు గాక, అతని సంవతస్రాలు

తరతరాలు నడుసాత్ యిగాక.
7అతడు నితయ్ం దేవుని సనిన్ధిలో నివసిసాత్ డు గాక. అతని కాపుదల

కోసం నీ కృపాసతాయ్లను నియమించు.
8పతి రోజూనామొకుక్బడులు నేను చెలిల్ంచేలా నీనామానిన్ నితయ్ం

కీరిసాత్ ను.
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పధాన సంగీతకారుని కోసం. ఎదూతూను అనే రాగంతో పాడేది.
దావీదు కీరన
1నాపాణం దేవుని కోసంమౌనంగా కనిపెడుతునన్ది. ఆయన వలన

నాకు రకష్ణ కలుగుతుంది.
2 ఆయనే నా ఆశయదురగ్ం. నా రకష్ణకర. నా ఉనన్త న గోపురం

ఆయనే. ననెన్వరూపూరిగా కదలించలేరు.
3 ఎనాన్ళల్ మీరంతా ఒకక్ మనిషి దాడి చేసాత్ రు? ఒకడు

ఒరిగిపోయే గోడను, పడిపోతునన్ కంచెను కూలదోసినటుట్
నీవు* ఎంతకాలం ఒకక్ణిణ్ కూలదోయాలని చూసాత్ రు?

* 62:3 62:3 నీవుమీరంతా
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4గౌరవపద నసాథ్ నం నుండిఅతణిణ్ పడదోయడానికేవారుఅతనితో
ఆలోచిసాత్ రు. అబదాధ్ లు చెపప్డం వారికి సంతోషం. వారు
తమనోటితోదీవెనలు పలుకుతూవారిహృదయాలోల్ మాతం
అతనిన్ శపిసాత్ రు.

5నాపాణమా,మౌనంగాఉండిదేవునికోసం కనిపెటుట్ . ఆయనవలల్నే
నాకు నిరీకష్ణ కలుగుతునన్ది.

6ఆయనే నా ఆధార శిల, నా రకష్ణ. ఎతత్యిన నా గోపురం ఆయనే.
ననెన్వరూపూరిగా కదలించలేరు

7దేవునిలోనేనారకష్ణ,నామహిమ. నాబల నదురగ్ం,నాఆశయం
ఆయనలోనే ఉనాన్యి.

8 పజలారా, ఆయనలో నిరంతరం నమమ్కం ఉంచండి. ఆయన
సనిన్ధిలో మీ హృదయాలు కుమమ్రించండి. దేవుడే మనకు
ఆశయం.

9 నిజానికి తకుక్వ సాథ్ యి మనుషులు ఎందుకూ పనికిరానివారు.
గొపప్వారేమో మాయలాంటివారు. తాసులో వారంతా
తేలిపోతారు. వారందరినీ కలిపి తూచినా వారు గాలికనాన్
తేలికగా ఉనాన్రు.

10 బలాతాక్రంలో, దోచుకోవడంలో నమమ్కం పెటుట్ కోవదుద్ .
ఐశవ్రయ్ంలో వయ్రధ్ంగా మనసు నిలపవదుద్ . ఎందుకంటే
అవేవీ ఫలించవు.

11పభావం తనదే అని దేవుడు ఒకసారి చెపాప్డు. రెండుసారుల్ నేనా
మాట వినాన్ను.

12 కృప చూపడం నీకే చెలుల్ తుంది. ఎందుకంటే పభూ,
మనుషుయ్లందరికీ వారు చేసిన కియల పకారం నువేవ్
పతిఫలమిసుత్ నాన్వు.

63
దావీదు కీరన. అతడుయూదా అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు రాసినది
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1 దేవా, నా దేవుడివి నీవే. మనసారా నినున్ వెదుకుతాను. నీళల్ లేక
ఎండిపోయినపాంతంలోనాపాణంనీకోసందపిప్గొనిఉంది.
నినున్ చూడాలనినా శరీరం ఆతుతతో ఎదురు చూసుత్ నన్ది.

2నీ బలానిన్, నీ మహిమను చూడాలని పరిశుదధ్ మందిరంలో నీ పు
చూసూత్ కనిపెడుతునాన్ను.

3 నీ నిబంధన నమమ్కతవ్ం జీవం కంటే శేషట్ం. నా పెదాలు నినున్
సుత్ తిసాత్ యి.

4నీపేరుననాచేతులు కెతిత్ నాజీవితకాలమంతానినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
5కొవువ్, మూలుగ తినన్టుట్ గా నా పాణం తృపిత్గా ఉంది. ఆనందించే

పెదాలతోనానోరు నినున్ కీరిసుత్ ంది.
6రాతిజాములోల్ నా పడక మీద ఉండి నీ గురించి ధాయ్నం చేసాత్ ను.
7 నువువ్ నాకు సహాయం చేశావు. నీ రెకక్ల నీడలో నేను

సంతోషిసాత్ ను.
8నా పాణం నీ ఆనుకుని ఉంది. నీ కుడిచెయియ్ నాకు ఆధారంగా

ఉంది.
9నాపాణం తీయాలని వెతుకుతునన్వారు భూమి అడుగు భాగాలకు

దిగిపోతారు.
10వారు కతిత్ పాలవుతారు. నకక్లకు ఆహారం అవుతారు.
11 అయితే రాజు న నేను దేవునిలో సంతోషిసాత్ ను. ఆయన

నామంలో పమాణం చేసేవారంతా ఆయన విషయం
గరవ్పడతారు. అబదాధ్ లు చెపేప్ వారి నోరు
మూతబడుతుంది.

64
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన
1 దేవా, నేను మొర పెటిట్నపుప్డు నా మనవి విను. నా శతువుల

భయం నుండి నాపాణానిన్ కాపాడు.
2దురామ్రుగ్ ల కుట నుండి, దుషట్కియలు చేసేవారి అలల్రి నుండి ననున్

దాచిపెటుట్ .
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3 ఒకడు కతిత్కి పదునుపెటేట్లా వారు తమ నాలుకలకు పదును
పెడతారు. చేదు మాటలు అనే బాణాలను వారు
ఎకుక్పెటాట్ రు.

4నిరపరాధులను కొటాట్ లని రహసయ్ సథ్లాలోల్ ఆ బాణాలు సంధిసాత్ రు.
ఏమాతం భయపడకుండా వారు అకసామ్తుత్ గా వారిని
కొడతారు.

5 వారు దురాలోచనలు చేసూత్ తమను తాము పోతాస్హ
పరచుకుంటారు. చాటుగా వల పనన్డానికి ఆలోచిసాత్ రు.
మనలను* ఎవరు చూసాత్ రులే అని చెపుప్కుంటారు.

6వారు చెడడ్పనులు చేయడానికి కొతత్ పణాళికలు తయారు చేసాత్ రు.
ఇది మంచి పనాన్గం, చాలా జాగతత్గా పణాళిక వేశాం
అని వారు చెపుప్కుంటారు. మానవుని హృదయంలోని
ఆలోచనలు చాలాలో నవి.

7 దేవుడు వారిని బాణాలతో కొడతాడు. ఉనన్టుట్ ండి వారు గాయాల
పాలవుతారు.

8వారు కూలిపోతారు. దానికికారణంవారినాలుకలే. వారినిచూసిన
వారంతా తలలు ఊపుతారు.

9మనుషులంతా భయం కలిగి దేవుడు చేసిన పనులు పకటిసాత్ రు.
ఆయన కారాయ్లను గూరిచ్ చకక్గా ఆలోచిసాత్ రు.

10 నీతిపరులు యెహోవాను బటిట్ సంతోషిసూత్ ఆయనలో ఆశయం
పొందుతారు. యథారథ్వంతులు ఆయనలో గరివ్సాత్ రు.

65
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన
1 దేవా, సీయోనులో నీ ఎదుట మౌనంగా కనిపెటట్డం, నీకు మా

మొకుక్బడి చెలిల్ంచడం ఎంతోమంచిది.
2పారథ్న ఆలకించే నీ దగగ్రికి మనుషులంతా వసాత్ రు.

* 64:5 64:5మనలను వారిని
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3 మా దోషాలు మమమ్లిన్ ముంచెతాత్ యి. మా అతికమాలకు నీవే
పాయశిచ్తత్ం చేసాత్ వు.

4 నీ ఆవరణలోల్ నివసించడానికి నీవు ఎంపిక చేసుకునన్వాడు
ధనుయ్డు. నీపరిశుదాధ్ లయంఅనేనీమందిరంలోనిమేలుతో
మేము తృపిత్పొందుతాము.

5 మాకు రకష్ణకర న దేవా, భూదిగంతాలోల్ , దూర సముదం మీద
ఉనన్ వారికందరికీ నీవే ఆశయం. నీతిని బటిట్ అదుభ్త న
కియలదావ్రా నువువ్మాకు జవాబిసాత్ వు.

6 బలానేన్ నడికటుట్ గా కటుట్ కుని నీ శకితో పరవ్తాలను సిథ్రపరచింది
నువేవ్.

7 నువేవ్ సముదాల హోరునూ వాటి అలల ఘోషనూ
శాంతింపజేసేవాడివి. పజల అలల్రిని అణిచేవాడివి.

8నీ కియలు జాడలను చూసి ఈ భూమి అంచులోల్ నివసించే పజలు
భయపడతారు. తూరుప్ పడమరలు సంతోషించేలా చేసేది
నువేవ్.

9 నువువ్ భూమిని దరిశ్ంచి దానిన్ తడుపుతునాన్వు. దానిన్
ఐశవ్రయ్వంతం చేసుత్ నాన్వు. దేవుని నది జలమయంగా
ఉంది. నువువ్ భూమిని ఆ విధంగా సిదధ్ం చేసి మానవాళికి
ధానయ్ం దయ చేసుత్ నాన్వు.

10 దాని దుకుక్లను నీళల్తో సమృదిధ్గా తడిపి దాని నాగటి
చాళళ్ను చదును చేసుత్ నాన్వు. వాన జలుల్ కురిపించి
దానిన్ మెతత్న చేసుత్ నాన్వు. అది మొలకెతిత్నపుప్డు దానిన్
ఆశీరవ్దిసుత్ నాన్వు.

11 సంవతస్రమంతటికీ నీ మంచితనం ఒక కిరీటంగా ఉంది. నీ రథ
చకాలజాడలు సారం ఒలికిసుత్ నాన్యి.

12అడవి బీడులు సారానిన్ వెదజలుల్ తునాన్యి. కొండలు ఆనందానిన్
నడుముకు కటుట్ కునాన్యి.
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13 గొరెల మందలు పచిచ్క దానాలను శాలువాలాగా
కపాప్యి. లోయలు పంట ధానయ్ంతో కపిప్ ఉనాన్యి.
అవనీన్ సంతోషధవ్ని చేసుత్ నాన్యి. అవనీన్ పాటలు
పాడుతునాన్యి.

66
పధాన సంగీతకారుని కోసం
1 సరవ్లోకమా, దేవుని గూరిచ్ ఆనంద ధవ్నులు చెయియ్. ఆయన

బల ననామానిన్ కీరించండి.
2 ఆయన నామానికి మహిమ ఆపాదించండి. ఆయనకు సోత్ తాలు

చెపప్ండి.
3 నీ కారాయ్లు ఎంతో భీకర నవి. నీ మహా శకిని బటిట్ నీ శతువులు

నీకు లోబడతారు.
4లోకమంతా నీకు నమసక్రించి నినున్ కీరిసుత్ ంది, నీ నామానిన్బటిట్

నినున్ కీరిసుత్ ంది, అంటూ దేవుణిణ్ ఘనపరచండి.
సెలా.

5దేవునిఆశచ్రయ్కారాయ్లు వచిచ్ చూడండి. మనుషులకు ఆయనచేసే
కారాయ్లు చూసినపుప్డు ఆయన భీకరుడుగా ఉనాన్డు.

6ఆయన సముదానిన్ ఎండిన భూమిగాచేశాడు. పజలు కాలినడకన
నదిని దాటారు. అకక్డ ఆయనలోమేము సంతోషించాము.

7 ఆయన తన పరాకమంతో శాశవ్తంగా ఏలుతాడు. ఆయన కళ ళ్
అనయ్జాతులను పరిశీలిసాత్ యి. తిరుగుబాటుచేసే పజలు
తమలోతాము గరివ్ంచవదుద్ .

8 జనాలాల్ రా, మా దేవుణిణ్ సనున్తించండి. సవ్రమెతిత్ ఆయన కీరిని
వినిపించండి.

9మా పాణాలను జీవంతో నింపేది ఆయనే. ఆయన మా నడకలు
సిథ్రంగా ఉంచుతాడు.

10 దేవా, నువువ్ మమమ్లిన్ పరీ ంచావు. వెండిని పరీ ంచి నిరమ్లం
చేసినటుట్ మమమ్లిన్ పరీకష్కు గురిచేశావు.
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11మమమ్లిన్ ఒక వలలో ఇరుకుక్నేలా చేశావు. మానడుముల మీద
పెదద్ బరువు పెటాట్ వు.

12 మనుషులు మా మీద ఎకిక్ సావ్రీ చేసుత్ నాన్రు. మేము
నిపుప్లగుండా నీళళ్ గుండా నడిచి వెళాళ్ం. అయినానువువ్
మమమ్లిన్ విశాల న సథ్లానికి రపిప్ంచావు.

13దహనబలులతో నేను నీ మందిరంలోకి వసాత్ ను.
14 నేను బాధలోల్ ఉనన్పుప్డు నా పెదాలు, నా నోరు పమాణం చేసిన

మొకుక్బడులు నేను నీకు అరిప్సాత్ ను.
15 పొటేట్ళల్ హోమం ఘుమఘుమలతో కొవివ్న జంతువులను నీకు

దహనబలిగా అరిప్సాత్ ను. ఎదుద్ లను, పోతుమేకలను
అరిప్సాత్ ను.

16 దేవునిలో భయభకులు గలవారంతా వచిచ్ వినండి, ఆయన నా
కోసం చేసిన కారాయ్లు నేను వినిపిసాత్ ను.

17 ఆయనకు నేను మొరపెటాట్ ను. అపుప్డే నా నాలుక ఆయనిన్
కీరించింది.

18 నేను నా హృదయంలో పాపానిన్ ఉంచుకుంటే పభువు నా మనవి
అంగీకరించడు.

19కానీ దేవుడు నా మనవి అంగీకరించాడు. ఆయన నా వినన్పానిన్
ఆలకించాడు.

20 దేవుడు నా పారథ్నను తోసిపుచచ్లేదు, నా నుండి తన కృపను
తీసివేయలేదు. ఆయనకు సుత్ తి కలుగు గాక.

67
పధాన సంగీతకారుని కోసం. తీగెల వాదాయ్ల పాడేది.
1 దేవుడు మమమ్లిన్ కనికరించి ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక. ఆయన తన

ముఖకాంతిమామీద పకాశింపజేసాత్ డు గాక
2భూమిమీదనీమారాగ్ లు,జాతులనిన్టిలోనీ రకష్ణవెలల్డి అయేయ్లా

అలా చేసాత్ డు గాక.
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3 దేవా, పజలు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు గాక. పజలంతా నినున్ సుత్ తిసాత్ రు
గాక.

4 పజలు సంతోషంతో ఆనందగానాలు చేసాత్ రు. ఎందుకంటే నువువ్
జాతులకు నాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసాత్ వు. భూరాజాయ్లను
ఏలుతావు.

5దేవా, పజలు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు గాక. పజలందరు నినున్ సుత్ తిసాత్ రు
గాక.

6 అపుప్డు భూమి దాని ఫలానిన్ ఇసుత్ ంది. దేవుడు, మా దేవుడు
మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించాడు.

7 దేవుడు మమమ్లిన్ దీవించాడు. భూదిగంతాల పజలు ఆయనలో
భయభకులు నిలుపుతారు.

68
పధాన సంగీతకారుని కోసం. దావీదు కీరన.
1 దేవుడు లేసాత్ డు గాక, ఆయన శతువులు చెదరిపోతారు

గాక. ఆయనను దేవ్షించేవారు ఆయన సనిన్ధి నుండి
పారిపోతారు గాక.

2 పొగను చెదరగొటిట్నటుట్ నువువ్ వారిని చెదరగొటుట్ . అగిన్కి
నం కరిగిపోయేలా దురామ్రుగ్ లు దేవుని సనిన్ధిలో కరిగి

నశించిపోతారు గాక.
3 నీతిమంతులు సంతోషిసాత్ రు గాక. వారు దేవుని సనిన్ధిలో

సంతోషించి బహ గా ఆనందిసాత్ రు గాక.
4 దేవుని గూరిచ్ పాడండి. ఆయన నామానిన్ బటిట్ సోత్ తగానం

చేయండి. యొరాద్ ను నదీ లోయ పాంతంలో సావ్రీ చేసే
దేవుని కోసం, ఒక రాజమారగ్ం ఏరాప్టు చేయండి. ఆయన
పేరుయెహోవా. ఆయన ఎదుట పండగ చేసుకోండి.

5 తన పరిశుదాధ్ లయంలో ఉనన్ దేవుడు, తండి లేని వారికి తండిగా,
వితంతువులకు సహాయకుడిగా* ఉనాన్డు.

* 68:5 68:5 సహాయకుడిగానాయ్యకరగా
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6 దేవుడు ఒంటరి వారిని కుటుంబాలుగా చేసాత్ డు. ఆయన
బంధకాలోల్ ఉనన్ వారిని విడిపించి వారిని వృదిధ్ చెందిసాత్ డు.
తిరుగుబాటు చేసే వారి భూములు బీడు పోతాయి.

7దేవా, నీవునీపజలకుముందుగాబయలుదేరినపుప్డు అరణయ్ంలో
పయాణించినపుప్డు

8దేవునిసనిన్ధిలోఆయనసీనాయికొండకు వచిచ్నపుడు, ఇశాయేలు
దేవుని సనిన్ధిలో భూమి వణికింది, ఆకాశాలు వరిష్ంచాయి.

9 దేవా, నీ వారసతవ్ం మీద వరష్ం సమృదిధ్గా కురిపించావు. అది
అలసి ఉనన్పుప్డు నువువ్ దానిన్ బలపరచావు.

10 నీ పజలు దానిలో నివసిసాత్ రు. దేవా, నీ మంచితనంతో పేదలను
అనుగహించావు.

11పభువు ఆజాఞ్ పించాడు. గొపప్ నయ్ం దానిన్ పకటించింది.
12 నాయ్లునన్ రాజులు పారిపోతారు. వారు పారిపోతారు. ఇళళ్లో

ఉండే సీలు దోపుడు సొముమ్ పంచుకుంటారు.
13 గువవ్లను వెండితో కపిప్నటుట్ , వాటి రెకక్లకు పచచ్ని బంగారు

పూతపూసినటుట్ ఉనన్సొముమ్ వారు పంచుకుంటారు. గొరెల
దొడల్లోమీలో కొందరు ఎందుకు పడుకుని ఉండిపోయారు?

14 సరవ్శకుడు అకక్డి రాజులను చెదరగొటిట్నపుప్డు సలోమ్ను కొండ
మీదమంచు కురిసినటుట్ కనిపించింది.

15బాషాను చాలా ఉనన్త న పరవ్తం. అది అనేక శిఖరాలు ఉనన్
పరవ్తం.

16 శిఖరాలునన్ పరవ్తాలాల్ రా, దేవుడు తన నివాసంగా ఏరాప్టు
చేసినపరవ్తానిన్ ఎందుకు అంతఅసూయగాచూసుత్ నాన్రు?
యెహోవాశాశవ్తంగాదానిలో నివసిసాత్ డు.

17 దేవుని రథాలు వేలాదిగా ఉనాన్యి. సీనాయి కొండ ఉనన్టుట్ గా
యెహోవావాటిమధయ్ తన పరిశుదధ్ సనిన్ధిలో ఉనాన్డు.

18 నీవు ఆరోహణ పోయావు. బందీలను చెరపటుట్ కుపోయావు.
మనుషుల నుండి నువువ్ కానుకలు తీసుకునాన్వు.
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యెహోవా, నువువ్ అకక్డ నివసించేలా నీ తిరుగుబాటు
చేసిన వారి నుండి కూడా నువువ్ కానుకలు తీసుకునాన్వు.

19 పభువుకు సుత్ తి కలుగు గాక. ఆయన పతిరోజూ మా భారాలు
మోసుత్ నాన్డు. దేవుడేమా రకష్ణకర.

20 మన దేవుడు మనలను ర ంచే దేవుడు. మన దేవు న
యెహోవాయేమరణం నుండి తపిప్ంచేవాడు.

21 దేవుడు తన శతువుల తలలు తపప్క పగలగొడతాడు. ఎడతెగక
తపుప్లు చేసేవారి నడినెతిత్ని ఆయన చితకగొడతాడు.

22 పభువు చెబుతునాన్డు, నేను బాషాను నుండి వారిని వెనకిక్
రపిప్సాత్ ను. సముద అగాధాలోల్ నుండి వారిని రపిప్సాత్ ను.

23 నువువ్ నీ శతువులను అణచివేసి వారి రకంలో నీ పాదాలు
ముంచుతావు. వారు నీ కుకక్లనాలుకలకు ఆహారమౌతారు.

24 దేవా, నీ యాతను, పరిశుదధ్ సథ్లానికి పోయే నా రా న దేవుని
యాతను వారు చూశారు.

25 చుటూట్ రా కనయ్లు తంబురలు వాయిసుత్ ండగా పాటలు పాడేవారు
ముందుగా నడిచారు. తంతివాదాయ్లు వాయించేవారు
వారిని వెంబడించారు.

26 సమాజాలోల్ దేవుణిణ్ సుత్ తించండి. ఇశాయేలు సంతానమా,
యెహోవాను సుత్ తించండి.

27 మొదట కనిషుఠ్ న బెనాయ్మీను గోతం, తరవాత యూదా
అధిపతులు, వారి పరివారం ఉంది. జెబూలూను, నఫాత్ లి
గోతాల అధిపతులు అకక్డ ఉనాన్రు.

28నీ దేవుడు నీకు బలం ఇచాచ్డు. దేవా, గతంలో చేసినటుట్ నీ శకిని
మాకు కనపరచు.

29యెరూషలేములోనినీఆలయానిన్బటిట్ రాజులునీదగగ్రికికానుకలు
తెసాత్ రు.

30 జముమ్గడిడ్లోని మృగానిన్, ఆబోతుల గుంపును, దూడలాల్ ంటి
జాతులను ఖండించు. వారు నీకు లోబడి శిసుత్ గా వెండి
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కడీడ్లు తెచేచ్లా వారిని గదిద్ంచు. యుదాధ్ లు కోరుకునే వారిని
చెదరగొటుట్ .

31ఈజిపుట్ నుండిరాకుమారులు వసాత్ రు. ఇతియోపియాదేవుని పు
తన చేతులు చాచి పరిగెతిత్ వసుత్ ంది.

32భూరాజాయ్లనీన్ దేవుని గూరిచ్ పాడండి. పభువును కీరించండి.
33అనాదికాలం నుండి ఆకాశాల సావ్రీ చేసే ఆయనను కీరించండి.

ఆయన తన సవ్రం వినిపిసాత్ డు. అది బల న సవ్రం.
34 దేవునికి బలాతిశయం ఆపాదించండి. ఆయన మహిమ

ఇశాయేలు మీద ఉంది. ఆయన బలం అంతరికష్ంలో ఉంది.
35 దేవా, నీ పరిశుదధ్ సథ్లాలోల్ నువువ్ భీకరుడివి. ఇశాయేలు దేవుడే

తనపజలకు బలపభావాలనుఅనుగహిసుత్ నాన్డు. దేవునికి
సుత్ తి కలుగు గాక.

69
పధాన సంగీతకారుని కోసం. శోషనీన్ము (కలువల రాగం) అనే
రాగంలోపాడవలసినది. దావీదు కీరన
1దేవా, ననున్ కాపాడు. నాపాణంమీద నీళ ళ్ పొరిల్ పారుతునాన్యి.
2 లో న అగాధంలాంటి ఊబిలో నేను దిగబడిపోతునాన్ను.

నిలబడలేకుండా ఉనాన్ను. లో న నీళళ్లో నేను
మునిగిపోయాను. వరదలు ననున్ ముంచెతుత్ తునాన్యి.

3 నేను కేకలు వేసి అలసిపోయాను, నా గొంతు ఎండిపోయింది. నా
దేవుని కోసం కనిపెడుతూ ఉండగానా కళ ళ్ ణించాయి.

4ఏకారణంలేకుండానామీదపగబటిట్నవారునాతలవెంటుకలకంటే
ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు. అకారణంగా నాకు శతువు ననున్
చంపాలని చూసేవారు అనేకమంది. నేను దోచుకోని దానిన్
నేను తిరిగి ఇవావ్లిస్ వచిచ్ంది.

5దేవా, నా బుదిధ్హీనత నీకు తెలుసు. నాపాపాలు నీకు తెలియనివి
కావు.
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6దేవా, సేనల పభు నయెహోవా, నీ కోసం ఎదురు చూసే వారికి నా
మూలంగా సిగుగ్ కలగనీయవదుద్ . ఇశాయేలు దేవా, నినున్
వెదికే వారు నామూలంగా అవమానంపాలు కానీయకు.

7 నీ కోసం నేను నిందలు పడాడ్ ను. నీ కోసమే నేను సిగుగ్ పడాలిస్
వచిచ్ంది.

8నాసోదరులకు నేను పరాయివాణిణ్ అయాయ్ను. నాతలిల్ కొడుకులకు
పరదేశిని అయాయ్ను.

9నీ ఇంటిని గూరిచ్న ఆసకి ననున్ తినివేసింది. నినున్ నిందించినవారి
నిందలు నామీద పడాడ్ యి.

10 నేను ఉపవాసముండి ఏడిచ్నపుడు నా ఆతమ్కు అది నింద
కారణ ంది.

11నేను గోనెపటట్ కటుట్ కునన్పుప్డు వారు అపహాసయ్ం చేశారు.
12 నగర దావ్రాలోల్ కూరుచ్నన్వారు ననున్ గురించే

మాటాల్ డుకుంటునాన్రు. తాగుబోతులు ననున్ గూరిచ్పాటలు
పాడతారు.

13యెహోవా, నీకే నేను పారథ్న చేసుత్ నాన్ను. అనుకూల సమయంలో
జవాబివువ్. దేవా, నమమ్దగిన నీ రకష్ణ సతాయ్నిన్ బటిట్ నాకు
జవాబు దయచెయియ్.

14ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచు. ననున్ మునిగి పోనీయకు. ననున్
దేవ్షించే వారి చేతినుండి, లో న జలాల నుండి ననున్
తపిప్ంచు.

15 వరదలు ననున్ ముంచెయయ్నియయ్కు. అగాథం ననున్
మింగనియయ్కు. ననున్ గుంటలో పడనియయ్కు.

16 యెహోవా, నీ నిబంధన కృపలోని మంచితనానిన్ బటిట్ నాకు
జవాబివువ్. అధిక న నీ కృపను బటిట్ నా పు తిరుగు.

17 నీ సేవకుడి నుండి నీ ముఖం తిపుప్కోకు. నేను నిసప్ హలో
ఉనాన్ను,నాకు తవ్రగా జవాబివువ్.

18నా దగగ్రికి వచిచ్ ననున్ విమోచించు. నా శతువులను చూసి ననున్
విడిపించు.
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19 నాకు నింద, సిగుగ్ , అవమానం కలిగాయని నీకు తెలుసు. నా
విరోధులంతా నీ ఎదుటే ఉనాన్రు.

20 నింద వలన నా హృదయం బదద్ ంది. నేను ఎంతో
కృశించిపోయాను. ననున్ ఎవ నా కనికరిసాత్ రేమో అని
చూశాను గానీ ఎవరూ లేరు. ఓదారేచ్ వారి కోసం కనిపెటాట్ ను
గాని ఎవరూ కనిపించ లేదు.

21 వారు నాకు ఆహారంగా చేదు విషానిన్ పెటాట్ రు. నాకు దాహం
అయినపుప్డు తాగడానికి పులిసిన దాకష్రసం ఇచాచ్రు.

22వారి సంపద* వారికి ఉరి అవుతుంది గాక. మంగా ఉనాన్మని
అనుకునన్పుప్డు అది వారికి ఒక బోనుగా ఉంటుంది గాక.

23 వారు చూడలేకపోయేలా వారి కళళ్కు చీకటి కముమ్తుంది గాక.
వారి నడుములకు ఎడతెగని వణకు పుడుతుంది గాక.

24వారిమీదనీఉగతను కుమమ్రించు. నీకోపాగిన్వారినిఆవరిసుత్ ంది
గాక.

25వారి నివాసం నిరజ్నం అవుతుంది గాక. వారి గుడారాలోల్ ఎవరూ
నివాసం ఉండరు గాక.

26 నువువ్ దెబబ్ కొటిట్న వాణిణ్ వారు బాధిసుత్ నాన్రు. నువువ్
గాయపరచినవారి వేదన గూరిచ్ వారు కబురాల్ డుతునాన్రు.

27 ఒకదాని తరవాత ఒకటిగా అపరాధాలు వారికి తగలనివువ్. నీ
నీతిగల విజయంలోకి వారిని చేరనివవ్కు.

28 జీవగంథంలో నుండి వారి పేరు చెరిపివెయియ్. నీతిమంతుల
జాబితాలోవారి పేరుల్ రాయవదుద్ .

29 నేను బాధలో, వేదనలో మునిగి ఉనాన్ను. దేవా, నీ రకష్ణ ననున్
లేవనెతుత్ గాక.

30 దేవుని నామానిన్ గానాలతో సుత్ తిసాత్ ను. కృతజఞ్తలతో ఆయనిన్
ఘనపరుసాత్ ను.

31 ఎదుద్ కంటే, కొముమ్లు డెకక్లు గల కోడె కంటే అది యెహోవాకు
ఇషట్ం.

* 69:22 69:22 సంపద భోజనం బలల్
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32 దీనులు అది చూసి సంతోషిసాత్ రు. దేవుని వెదికేవారలారా, మీ
హృదయాలు తిరిగి బతుకు గాక.

33అకక్రలోఉనన్వారిపారథ్నయెహోవాఆలకిసాత్ డు. బంధకాలోల్ ఉనన్
తన వారిని ఆయన అలకష్ ం చేయడు.

34 భూమీ ఆకాశాలూ ఆయనను సుత్ తిసాత్ యి గాక. సముదాలు,
వాటిలోని సమసత్ం ఆయనను సుత్ తిసాత్ యిగాక.

35 దేవుడు సీయోనును ర సాత్ డు. ఆయన యూదా పటట్ణాలను
తిరిగి కటిట్సాత్ డు. పజలు అకక్డ నివాసం ఉంటారు. అది
వారిసొంతం అవుతుంది.

36 ఆయన సేవకుల సంతానం దానిన్ వారసతవ్ంగా పొందుతారు.
ఆయననామానిన్ పేమించేవారు అందులో నివసిసాత్ రు.

70
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు రాసినజాఞ్ పకారథ్ కీరన.
1దేవా,ననున్ విడిపించడానికితవ్రగారా. యెహోవా,నాకుసహాయం

చేయడానికి తవ్రగా రా.
2 ననున్ చంపాలని, బాధించాలని చూసేవారు సిగుగ్ పడి అవమానం

పాలవుతారు గాక.
3ఆహా ఆహాఅని పలికేవారు సిగుగ్ పడి వెనకిక్ తిరిగి వెళాత్ రు గాక.
4 నినున్ వెతికే వారంతా నీలో ఆనందించి సంతోషిసాత్ రు గాక. నీ

రకష్ణను పేమించే వారంతా దేవునికే మహిమ కలగాలి అని
ఎపుప్డూ చెపుప్కుంటారు గాక.

5 నేను పేదవాణిణ్ . అకక్రలో ఉనన్వాణిణ్ . ననున్ ర ంచడానికి వేగమే
రా. నాకు సహాయం నువేవ్. నా రకష్ణకరవు నువేవ్.
యెహోవా, ఆలసయ్ం చేయవదుద్ .

71
1 యెహోవా, నేను నీ శరణు వేడుకుంటునాన్ను. ననెన్నన్డూ

సిగుగ్ పడనియయ్కు.
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2 ననున్ ర ంచు. నీ నీతిని బటిట్ ననున్ భదపరచు. శదధ్గా ఆలకించి
ననున్ ర ంచు.

3 నీ ఆశయదురగ్ంలో పవేశించేందుకు నాకు అనుమతి ఇవువ్. నా
కాపుదల, నా దురగ్ం నువేవ్. నువువ్ ననున్ ర ంచాలని
నిరణ్యం చేసుకునాన్వు.

4నా దేవా, దుషుట్ ల చేతిలోనుండి ననున్ ర ంచు. కీడు చేసేవాళళ్,
కూరుల పటుట్ లోనుండి ననున్ విడిపించు.

5నా పభూ, యెహోవా, నా నిరీకష్ణకు ఆధారం నువేవ్. నా బాలయ్ం
నుండి నా ఆశయం నువేవ్.

6 నేను గరభ్ంలో ఉనన్ది మొదలు ననున్ పోషించింది నువేవ్. తలిల్
గరభ్ం నుండి ననున్ బయటకు తెచిచ్ంది నువేవ్. నినున్ గూరిచ్
నేను నితయ్మూ సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.

7 నేను అనేకులకు ఒక వింతగా కనిపిసుత్ నాన్ను. అయినా నాకు
బల న ఆశయం నువేవ్.

8నీ కీరితో, పభావ వరణ్నతో దినమంతానానోరు నిండిపోయింది.
9 ముసలితనంలో ననున్ విడిచిపెటట్కు. నా బలం ణించినపుప్డు

ననున్ వదలకు.
10 నా శతువులు ననున్ గూరిచ్ మాటాల్ డుకుంటునాన్రు. నా పాణం

తీయాలనిపొంచి ఉనన్వారు కూడబలుకుక్ంటునాన్రు.
11 దేవుడు వాణిణ్ విడిచిపెటాట్ డు, వాణిణ్ తపిప్ంచేవాడు ఎవరూ లేరు.

వాణిణ్ తరిమి పటుట్ కుందాం అనివాళ ళ్ అనుకుంటునాన్రు.
12 దేవా, నాకు దూరంగా ఉండవదుద్ . నా దేవా, నాకు సహాయం

చేయడానికి తవ్రగా బయలుదేరు.
13 నా పాణం తీయాలని చూసే విరోధులు సిగుగ్ పడి నశిసాత్ రు గాక.

నాకు కీడుచేయాలని చూసేవాళ ళ్ నిందలపా అవమానం
పొందుతారు గాక.

14 నేను అనిన్వేళలా నిరీకష్ణ కలిగి ఉంటాను. మరి ఎకుక్వగా నినున్
కీరిసాత్ ను.
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15 నీ నీతిని, నీ రకష్ణను రోజంతా వివరిసాత్ ను. వాటిని నేను
లెకిక్ంచలేను.

16పభు నయెహోవాబల నకారాయ్లను నేను వరిణ్ంచడంమొదలు
పెడతాను. నీ నీతినిమాతమే నేను వివరిసాత్ ను.

17 దేవా, నా బాలయ్ం నుండి నువువ్ నాకు బోధిసూత్ వచాచ్వు.
ఇపప్టి వరకూ నీ ఆశచ్రయ్ కారాయ్లను నేను తెలియజేసూత్ నే
ఉనాన్ను.

18 దేవా, నేను తల నెరిసి ముసలివాడి నా ననున్ విడిచిపెటట్కు.
రాబోయే తరాలకు నీ బలపభావాల గురించి, ఇక
పుటట్బోయేవాళల్కు నీ శకియుకులను గురించి వివరిసాత్ ను.

19 దేవా, నీ నీతి ఎతత్యిన ఆకాశాలకనాన్ ఉనన్త నది. ఘన
కారాయ్లు చేసిన దేవా, నీకు సాటి ఎవరు?

20ఎనోన్ కఠిన బాధలుమాకు కలిగేలా చేసిన దేవా, నువువ్ మమమ్లిన్
మళీళ్ జీవించేలా చేసాత్ వు. అగాధ లోయలోల్ నుండి మళీళ్
మమమ్లిన్ లేవనెతుత్ తావు.

21నాగొపప్తనానిన్ వృదిధ్చెయియ్. నా పుతిరిగి ననున్ ఆదరించు.
22 నా దేవా, నేను నీ యథారథ్ కియలను బటిట్ సవ్రమండల

వాయిదయ్ంతో నినున్ సుత్ తిసాత్ ను. ఇశాయేలు పరిశుదధ్ దేవా,
సితారాతో నినున్ కీరిసాత్ ను.

23నేను నినున్ కీరిసూత్ ఉనన్పుప్డు నా పెదాలు, నువువ్ విమోచించిన
నా పాణం నినున్ గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేసాత్ యి. నాకు
హాని కలిగించాలని పయతిన్ంచే వాళ ళ్ అవమానం పా
అయోమయంలోఉనాన్రు.

24అయితేనానాలుక రోజంతా నీ నీతిని వివరిసూత్ ఉంది.

72
సొలొమోను కీరన
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1 దేవా, రాజుకు నీ నాయ్యవిధులను, రాకుమారుడికి నీ నీతిని
తెలియజెయియ్.

2 అతడు నీతిని బటిట్ నీ పజలకు, నాయ్యవిధులను బటిట్ పేదవారికి
నాయ్యం తీరుసాత్ డు గాక.

3నీతిని బటిట్ పరవ్తాలు, కొండలు పజలకు మం కలిగిసాత్ యిగాక.
4 పజలోల్ పేదవారికి అతడు నాయ్యం తీరుసాత్ డు గాక. అకక్రలో

ఉనన్వారి పిలల్లను ర ంచి,బాధపెటేట్ వారిని నలగగొడతాడు
గాక.

5 సూరయ్చందులు ఉనన్ంత కాలం, తరతరాలోల్ పజలు నీలో
భయభకులు చూపుతారు గాక.

6 కోసిన గడిడ్ కురిసే వానలాగా, భూమిని తడిపే మంచి వరష్ంలాగా
అతడు దిగి వసాత్ డు గాక.

7అతనికాలంలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్ తారు గాక. చందుడు గతించే
వరకూ మాభివృదిధ్ ఉండు గాక.

8 సముదం నుండి సముదం వరకూ, యూఫటీసు నది మొదలుకుని
భూదిగంతాల వరకూ అతని ఆధిపతయ్ం వాయ్పిసుత్ ంది గాక.

9 ఎడారి పజలు* అతనికి లోబడతారు గాక. అతని శతువులు నేల
మటిట్ నాకుతారు గాక.

10 తరీష్షు రాజులు, దీవ్పాల రాజులు కపప్ం చెలిల్సాత్ రు గాక. షేబ
రాజులు, సెబారాజులు కానుకలు తీసుకు వసాత్ రు గాక.

11రాజులందరూ అతని ఎదుట సాగిలపడతారు గాక. అనయ్జనాలు
అతనికి సేవ చేసాత్ రు గాక.

12ఎందుకంటేఅకక్రలోఉనన్వారుమొరపెటిట్నపుప్డు అతడువారికి
సహాయం చేసాత్ డు. సహాయం దొరకని పేదలను అతడు
విడిపిసాత్ డు.

13 నిరుపేదల పటాల్ అకక్రలో ఉనన్వారి పటాల్ అతడు జాలి
చూపుతాడు. పేదలపాణాలను అతడు ర సాత్ డు.

* 72:9 72:9 ఎడారి పజలు అతని శతువులు
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14 బలాతాక్రం నుండీ హింస నుండీ అతడు వారి పాణానిన్
విమోచిసాత్ డు. వారిపాణం† అతని దృషిట్కి విలు నది.

15రాజు చిరంజీవి అవుతాడు గాక. షేబ బంగారం అతనికి ఇసాత్ రు
గాక. అతని మం కోసం పజలు ఎపుప్డూ పారథ్న చేసాత్ రు
గాక. దేవుడు రోజంతా అతణిణ్ దీవిసాత్ డు గాక.

16 దేశంలో, పరవ్త శిఖరాల మీదా ధానయ్ం సమృదిధ్గా పండు గాక.
వారి పంటలు గాలికి లెబానోను వృ లలాగా ఊగుతూ
ఉంటాయి గాక. పటట్ణ పజలు భూమి మీది పచిచ్కలాగా
వరిధ్లుల్ తారు గాక.

17 రాజు నామం శాశవ్తంగా నిలుసుత్ ంది గాక. అతని పేరు
సూరుయ్డునన్ంత కాలం నిలబడుతుంది గాక. అతనిని బటిట్
పజలు దీవెనలు పొందుతారు గాక. అనయ్జనాలు అతడు
ధనుయ్డని చెపుప్కుంటారు గాక.

18 ఇశాయేలు దేవు న యెహోవా సుత్ తులు పొందుతాడు గాక.
ఆయన ఒకక్డే ఆశచ్రయ్కారాయ్లు చేసేవాడు.

19 ఆయన మహిమగల నామం నిరంతరం సుత్ తులు పొందుతుంది
గాక. ఈభూమిఅంతాఆయనమహిమతోనిండిఉంటుంది
గాక. ఆమేన్ . ఆమేన్ .

20యెషష్యి కొడుకు దావీదు పారథ్నలు ముగిశాయి.
తృతీయ పరిచేఛ్దము

73
73-89

ఆసాపు కీరన
1 ఇశాయేలు పటల్, శుదధ్హృదయం గలవారి పటల్ దేవుడు నిజంగా

దయ గలవాడు.
2నా పాదాలు కొదిద్లో జారిపోయేవి. నా అడుగులు దాదాపుగా జారి

పోయాయి.
† 72:14 72:14పాణం రకం
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3 భకిహీనులు మంగా ఉండడం చూసి వారి గరావ్నిన్ చూసి నేను
అసూయపడాడ్ ను.

4మరణ సమయంలో కూడా వారికి యాతన అనిపించదు. వారు
పుషిట్గా ఉనాన్రు.

5 ఇతరులకు కలిగే ఇబబ్ందులు వారికి కలగవు. ఇతరులకు వచేచ్
విపతుత్ లు వారికి రావు.

6 కాబటిట్ గరవ్ం వారి మెడ చుటూట్ కంఠహారం లాగా ఉంది.
దురామ్రగ్తను వారు వసంలాగా ధరిసాత్ రు.

7 వారి కళ ళ్ కొవువ్ పటిట్ ఉబిబ్ ఉనాన్యి. దురాలోచనలు వారి
హృదయంలోనుండి బయటికి వసుత్ నాన్యి.

8 వారు ఎగతాళి చేసాత్ రు. పొగరుబోతు మాటలు పలుకుతారు.
గరవ్ంగా గొపప్లు చెపుప్కుంటారు.

9 వారి మాటలు దేవునికి వయ్తిరేకంగా ఉంటాయి. వారి నాలుకతో
భూమి అంతటినీ చుటిట్ వసాత్ రు.

10 కాబటిట్ దేవుని పజలు వారి పకష్ం చేరతారు. వారి మాటలను
మంచినీళ ళ్ తాగినటుట్ తాగుతారు.

11 దేవునికి ఎలా తెలుసుత్ ంది? ఇకక్డ ఏమి జరుగుతూ ఉందో
ఆయనకి అవగాహన ఉందా? అనివారనుకుంటారు.

12 గమనించండి. వారు దురామ్రుగ్ లు. మరింత డబుబ్ సంపాదిసూత్
విచచ్లవిడిగా ఉంటారు.

13నా హృదయానిన్ పవితంగా ఉంచుకోవడం వయ్రథ్మే. నా చేతులు
కడుకుక్ని నిరోద్ షంగా ఉండడం వయ్రథ్మే.

14రోజంతానాకు బాధ కలుగుతూ ఉంది. పతి ఉదయం నేను శికష్కు
గురవుతునాన్ను.

15ఇలాటిమాటలు నేను చెబుతాను అని నేను అనన్టట్యితే నేను ఈ
తరంలోని నీ పిలల్లనుమోసం చేసినటేట్ .

16 అయినా దీనిన్ గురించి ఆలోచించినపుప్డు అది నాకు చాలా
కషట్సాధయ్ం అనిపించింది.
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17 నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి వెళిల్ ధాయ్నించినపుప్డు వారి గతి
ఏమిటో గహించ గలిగాను.

18 నువువ్ వారిని కాలుజారే సథ్లంలో ఉంచావు. నువువ్ వారిని
పడదోసినపుప్డు వారు నశిసాత్ రు.

19 ఒకక్ కష్ణంలో వారు అంత పోతారు. విపరీత న భయంతో
నశించిపోతారు.

20 నిద మేలుకుని తన కల మరచిపోయినటుట్ పభూ, నువువ్
మేలుకుని వారి ఉనికి లేకుండా చేసాత్ వు.

21 నా హృదయంలో దుఃఖం ఉంది. నా అంతరంగంలో నేను
గాయపడాడ్ ను.

22 అపుప్డు నేను తెలివి తకుక్వగా ఆలోచించాను. నీ సనిన్ధిలో
మృగం వంటి వాడుగా ఉనాన్ను.

23 అయినా నేను నిరంతరం నీతో ఉనాన్ను. నువువ్ నా కుడిచెయియ్
పటుట్ కుని ఉనాన్వు.

24 నీ సలహాలతో ననున్ నడిపిసాత్ వు. తరువాత ననున్ మహిమలో
చేరుచ్కుంటావు.

25 పరలోకంలో నువువ్ తపప్ నాకెవరునాన్రు? నువువ్ నాకుండగా ఈ
లోకంలోనాకింకేమీ అకక్రలేదు.

26నా శరీరం, నాహృదయం ణించిపోయినా దేవుడు ఎపుప్డూ నా
హృదయానికి బల న దురగ్ంగా ఉనాన్డు.

27 నీకు దూరంగా జరిగేవారు నశించిపోతారు. నీకు అపనమమ్కంగా
ఉనన్వారందరినీ నువువ్ నాశనం చేసాత్ వు.

28 నాకు మాతం కావలసింది దేవునికి దగగ్రగా ఉండడమే.
యెహోవాను నా ఆశయంగా చేసుకునాన్ను. నీ
కారాయ్లనిన్టినీ నేను పచారం చేసాత్ ను.

74
ఆసాపు కీరన
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1దేవా, నువువ్మమమ్లిన్ శాశవ్తంగాఎందుకు విడిచిపెటాట్ వు? నువువ్
మేపే గొరెలమీద ఎందుకు కోపగించుకుంటునాన్వు?

2 నీ వారసతవ్ంగా కొనుకుక్నన్ గోతానిన్, నువువ్ అనాది కాలంలో
విమోచించిన నీ పజలను జాఞ్ పకం చేసుకో. నీ నివాస న
ఈ సీయోను పరవ్తానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకో.

3నీ పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ శతువులు ఎలాపూరిగాపాడు చేశారో వచిచ్ ఆ
శిథిలాలను చూడు.

4 నీ పతయ్కష్ గుడారంలో నీ శతువులు గరిజ్సుత్ నాన్రు. వారి
విజయధవ్జాలను ఎతిత్ నిలబెటాట్ రు.

5దటట్ న గుబురు చెటల్ మీద గొడడ్ళ ళ్ ఎతిత్నటుట్ అది కనిపిసుత్ నన్ది.
6వారు గొడడ్ళ ళ్, సుతెత్లు తీసుకుని దాని నగిషీ చెకక్డాలనుపూరిగా

విరగగొటాట్ రు.
7 నీ పరిశుదధ్ సథ్లానికి మంట పెటాట్ రు. నీ నివాస న మందిరానిన్

నేలమటట్ం చేసి అపవితపరిచారు.
8వాటిననిన్టినీపూరిగాధవ్ంసం చేదాద్ ం అనుకుంటూవారు దేశంలోని

నీ సమావేశమందిరాలనిన్టినీ కాలిచ్వేశారు.
9 దేవుని నుండి మరి ఏ సూచకకియలూ మాకు కనబడటం లేదు.

ఇంకా పవక కూడా ఎవరూ లేరు. ఇలా ఎంతకాలం
జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు.

10 దేవా, శతువులు ఎంతకాలం నినున్ నిందిసాత్ రు? శతువులు నీ
నామానిన్ ఎలల్కాలం దూషిసాత్ రా?

11 నీ హసాత్ నిన్, నీ కుడి చేతిని ఎందుకు ముడుచుకుని ఉనాన్వు? నీ
వసంలో నుండి దానిన్ తీసి వారిని నాశనం చెయియ్.

12 పురాతన కాలం నుండీ దేవుడు నా రాజుగా ఈ భూమి రకష్ణ
కలిగిసూత్ ఉనాన్డు.

13 నీ బలంతో సముదానిన్ పాయలుగా చేశావు. నీటిలోని
బహామ్ండ న సముద వికృత జీవుల తలలు చితకగొటాట్ వు.
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14 సముద రాకష్సి తలలను నువువ్ ముకక్లు చేశావు. అరణాయ్లోల్
నివసించే వారికి దానిన్ ఆహారంగా ఇచాచ్వు.

15నీటిఊటలను, పవాహాలను పుటిట్ంచావు. నితయ్ం పారే నదులను
ఎండిపోజేశావు.

16 పగలు నీదే, రాతి నీదే. సూరయ్చందులను నువేవ్ వాటి సాథ్ నాలోల్
ఉంచావు.

17 భూమికి సరిహదుద్ లు నియమించింది నువేవ్. వేసవికాలం,
చలికాలం నువేవ్ కలిగించావు.

18యెహోవా, శతువులు నీ నా బుదిధ్హీనులు నీ నామం నా చేసిన
దూషణలు నీ మనసుకు తెచుచ్కో.

19నీపావురంపాణానిన్ కూరమృగానికి అపప్గింపకు. బాధలుపొందే
నీ పజలను ఎనన్డూ మరువకు.

20 నీ నిబంధన జాఞ్ పకం చేసుకో. ఎందుకంటే లోకంలో ఉనన్ చీకటి
సథ్లాలనీన్ బలాతాక్రంతో నిండిపోయాయి.

21 పీడితుణిణ్ అవమానంతో మరలనియయ్కు. బాధలు పొందినవారు,
దరిదులు నీ నామానిన్ సుత్ తిసాత్ రు గాక.

22దేవా, లేచి నీ ఘనతను కాపాడుకో. బుదిధ్హీనులు రోజంతా నినున్
దూషిసుత్ నన్ సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకో.

23నీ శతువుల సవ్రానిన్, నినున్ ఎడతెగక ఎదిరించేవారి గరిజ్ంపులను
మరచిపోవదుద్ .

75
పధాన సంగీతకారుని కోసం. అల్ తషేహ్త్ అనే రాగంలో పాడేది.
ఆసాపు కీరన, ఒక పాట.
1దేవా,మేము నీకు కృతజఞ్తలు అరిప్సుత్ నాన్ము. నువువ్ నీ సనిన్ధిని

మాకు వెలల్డించావని నీకు కృతజఞ్తలు అరిప్సుత్ నాన్ము.
మనుషులు నీ ఆశచ్రయ్కారాయ్లు వివరిసాత్ రు.

2నియామక కాలంలో నేను నిషప్కష్పాతంగా తీరుప్ తీరుసాత్ ను.
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3భూమి, దాని నివాసులంతా భయంతో వణుకుతునన్పుప్డు నేనే ఈ
భూమి సథ్ంభాలను నిలబెడతాను.

సెలా.
4అహంకారంగా ఉండవదుద్ అని గరివ్షుట్ లకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.
5 విజయం దొరుకుతుందని అంతగా నమమ్కం పెటుట్ కోవదుద్ . మీ

తలలు కెతిత్ మాటాల్ డవదుద్ అని దురామ్రుగ్ లతో చెపాప్ను.
6 తూరుప్నుండి గానీ పడమటి నుండి గానీ అరణయ్ం నుండి గానీ

విజయం రాదు.
7 దేవుడే తీరుప్ తీరేచ్వాడు. ఆయన ఒకణిణ్ తగిగ్సాత్ డు, ఒకణిణ్

హెచిచ్సాత్ డు.
8 యెహోవా చేతిలో ఒక పాత ఉంది. అందులోని దా రసం

పొంగుతూ ఉంది. అది సుగంధ దవాయ్లతో నిండి ఉంది.
ఆయనదానిన్ పోసుత్ నాన్డు.

భూమిమీదఉనన్ దురామ్రుగ్ లంతా ఆఖరు బొటుట్ వరకు దానిన్ తాగాలి.
9 నే తే ఎపుప్డూ నువువ్ చేసిన కారాయ్లను పచారం చేసాత్ ను.

యాకోబు దేవుణిణ్ నేను నితయ్మూ కీరిసాత్ ను.
10 నేను భకిహీనుల కొముమ్లను* విరగగొడతాను. నీతిమంతుల

కొముమ్లు కెతుత్ తాను అని ఆయన అనాన్డు.

76
పధాన సంగీతకారుని కోసం, తీగ వాయిదాయ్లతో పాడేది. ఆసాపు
కీరన, ఒక పాట.
1యూదాలో దేవుడు తనను తెలియబరచుకునాన్డు. ఇశాయేలులో

ఆయననామంఘన నది.
2 షాలేంలో* ఆయన నివాసం ఉంది, సీయోనులో ఆయన గృహం

ఉంది.
3అకక్డఆయనవిలల్ంబులు,డాలు, కతిత్ మిగతాయుదాధ్ యుధాలను

విరిచి వేశాడు.
* 75:10 75:10 కొముమ్లను శకి * 76:2 76:2షాలేంలోయెరూషలేము
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సెలా.
4 నువువ్ నీ శతువులను జయించి పరవ్తాల నుంచి దిగి వసూత్

మెరిసిపోతునాన్వు. నీమహిమను పదరిశ్సుత్ నాన్వు.
5 గుండె రయ్ం గలవారు దోపిడికి గురి అయాయ్రు. నిదపోయారు.

శూరులంతా నిసస్హాయులయాయ్రు.
6 యాకోబు దేవా, యుదధ్ంలో నీ గదిద్ంపుకు గురం, రౌతు కూడా

మూరిఛ్లాల్ రు.
7 నీకు, నీకు మాతమే భయపడాలి. నువువ్ కోపపడితే నీ ఎదుట

ఎవరు నిలుసాత్ రు?
8 నీ తీరుప్ పరలోకం నుంచి వచిచ్ంది, భూమికి భయమేసింది, అది

మౌనంగా ఉంది.
9 దేవా! నువువ్ తీరుప్ పకటించడానికి, దేశమంతటా అణగారిన

వాళళ్ను కాపాడడానికి లేచావు.
సెలా.

10 కోపంతో వారి నీ తీరుప్ పజలు కచిచ్తంగా నినున్ సుత్ తించేలా
చేసుత్ ంది. నీ ఆగహానిన్ నువువ్పూరిగా వెలల్డిసాత్ వు.

11మీయెహోవా దేవునికి మొకుక్కుని వాటిని చెలిల్ంచండి. ఆయన
చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ంతా భయభకులకు పాతు న ఆయనకు
కానుకలు తీసుకు రండి.

12 అధికారుల పొగరును ఆయన అణచివేసాత్ డు, భూరాజులు
ఆయనకు భయపడతారు.

77
పధాన సంగీతకారుని కోసం, యెదూతూను అనే రాగంలో పాడేది.
ఆసాపు కీరన.
1నేను బిగగ్రగా దేవునికిమొరపెడతాను, నేను దేవుణిణ్ పిలుసాత్ ను,నా

దేవుడు నామాట వింటాడు.
2నా కషట్ సమయంలో నేను పభువును వెతికాను. రాతంతా నేను నా

చేతులెతిత్ పారిథ్ంచాను,నాపాణం ఓదారుప్ పొందడం లేదు.
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3నావేదనలోనేనుదేవుణిణ్ గురు చేసుకునాన్ను,నీరసించిపోయినేను
ఆయనిన్ గురుకు తెచుచ్కునాన్ను.

సెలా
4 నువువ్ నా కళ ళ్ తెరచి ఉంచుతునాన్వు. నేను మాటాల్ డలేనంతగా

కలవరపడుతునాన్ను.
5 గతించిన రోజులనూ గత కాలానీన్ గురించి ఆలోచించాను,
6 ఒకపుప్డు నేను పాడిన పాట రాతివేళ గురుకు తెచుచ్కునాన్ను.

నేను జాగతత్గా నా హృదయంలో ఆలోచించాను. ఏం
జరిగిందో అరథ్ం చేసుకోవడానికి పయతిన్ంచాను.

7పభువు శాశవ్తంగా ననున్ తోసివేసాత్ డా? ఆయన ఇంకెనన్టికీ మళీళ్
నామీద దయచూపడా?

8ఆయన కృప ఎపప్టికీరాదా? ఆయనవాగాద్ నం ఎపప్టికీ నేరవేరదా?
9 దేవుడు కనికరించడం మరచిపోయాడా? ఆయన కోపం దయకు

అడుడ్ పడిందా?
సెలా

10 ఇది నాబాధ. మాపటల్ సరవ్శకుని కుడి చెయియ్మారుతూ ఉంది,
అని నేననాన్ను.

11అయితేయెహోవా, గతంలోని నీ అదుభ్త కియలను నేను గురుకు
తెచుచ్కుంటాను.

12 నీ పనులనిన్టినీ నేను తలంచుకుంటాను. వాటిని మననం
చేసుకుంటాను.

13 దేవా! నీ మారగ్ం పవితం. మన గొపప్ దేవునికి సాటి అయిన
దేవుడెవరు?

14 నువువ్ అదుభ్తాలు చేసే దేవుడివి, పజా సమూహాలోల్ నువువ్ నీ
పభావానిన్ పతయ్కష్పరచావు.

15 నీ గొపప్ బలంతో నీ పజలకు-యాకోబు యోసేపుల సంతతికి
విజయానిన్చాచ్వు.

సెలా
16 దేవా, నీళ ళ్ నినున్ చూశాయి, నీళ ళ్ నినున్ చూసి భయపడాడ్ యి,

అగాధంలోని నీళ ళ్ వణికిపోయాయి.
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17మబుబ్లు నీళల్ కుమమ్రించాయి, ఆకాశం గరిజ్ంచింది, నీ బాణాలు
రివువ్న ఎగిశాయి.

18 నీ ఉరుముల మోత సుడిగాలిలోమోగింది. మెరుపులు లోకానిన్
వెలిగించాయి. భూమి వణికి కంపించింది.

19సముదంలో నీదారి వెళిళ్ంది. పవాహాలోల్ గుండా నీదారిమళిళ్ంది.
అయితే నీ కాలిముదలు కనబడలేదు.

20మోషేఅహరోనుల దావ్రా నీ పజలను మందలాగా నడిపించావు.

78
ఆసాపు కీరన. మసిక్ల్ ( వధాయ్నం)
1 నా పజలారా, నా బోధను ఆలకించండి. నేను చెపేప్ మాటలు

వినండి.
2నానోటితోజాఞ్ నయుక నమాటలుచెబుతాను. పూరవ్కాలంనుండీ

రహసయ్ంగా ఉనన్ విషయాలు నేను తెలియజేసాత్ ను.
3 మాకు తెలిసిన సంగతులను, మా పూరివ్కులు మాకు తెలిపిన

సంగతులను చెబుతాను.
4 యెహోవా చేసిన గొపప్ కారాయ్లను, ఆయన బలానిన్, ఆయన

చేసిన ఆశచ్రయ్ కియలను దాచకుండా వారి పిలల్లకు మేము
వినిపిసాత్ ం.

5 రాబోయే తరాలోల్ పుటేట్ పిలల్లు దానిన్ తెలుసుకుని తమ పిలల్లకు
దానిన్ వివరించాలి. వారు కూడా దేవునిలో నిరీకష్ణ ఉంచి
దేవుని కారాయ్లు మరచిపోకూడదు.

6వారి పూరివ్కులు యథారథ్హృదయులు కారు. దేవుని విషయంలో
సిథ్ర బుదిధ్ లేనివా ఆయన తిరగబడాడ్ రు.

7 మీరు ఆ తరం వారిలాగా ఉండకూడదు. ఆయన ఆజఞ్లు
అనుసరించాలి.

8 ఆయన యాకోబు సంతానానికి శాసనాలు ఏరాప్టు చేశాడు.
ఇశాయేలు సంతానానికి ధరమ్శాసం అనుగహించాడు.
తమ సంతానానికి దానిన్ నేరిప్ంచాలని మన పూరీవ్కులకు
ఆజాఞ్ పించాడు.
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9 ఎఫాయిము గోతం వారు విలల్ంబులు పటుట్ కుని యుదాధ్ నికి
సిదధ్పడాడ్ రు కానీ యుదధ్ం జరిగిన రోజు వెనకిక్ తిరిగి
పారిపోయారు.

10వారు దేవునితో నిబంధనను నెరవేరచ్లేదు. ఆయన ధరమ్శాసానిన్
అనుసరించ లేదు.

11 ఆయన చేసిన కారాయ్లూ ఆయన వారికి చూపిన తన ఆశచ్రయ్
కియలూవారు మరిచ్ పోయారు.

12 ఈజిపుట్ దేశంలోని సోయను పాంతంలో వారి పూరీవ్కుల మధయ్
ఆయన ఆశచ్రయ్కారాయ్లు చేశాడు.

13ఆయనసముదానిన్ రెండుగా చీలిచ్వారినిఅవతలికిదాటించాడు.
నీటిని రెండు పులా గోడలాల్ గా నిలబెటాట్ డు.

14 పగలు మేఘంలో నుండీ రాతి అగిన్ వెలుగులో నుండీ ఆయన
వారిని నడిపించాడు.

15 అరణయ్ంలో బండరాయిని చీలిచ్ సముదమంత సమృదిధ్గా వారికి
నీరు అనుగహించాడు.

16బండలోనుండి ఆయన నీటికాలువలు పారజేశాడు.
17అయినా వారు మహోనన్తుని మీద తిరుగుబాటు చేసి ఆయనకు

వయ్తిరేకంగాపాపం చేసూత్ నే వచాచ్రు.
18 వారు తమ ఆశకొదీద్ ఆహారం అడుగుతూ తమ హృదయాలోల్

దేవుణిణ్ పరీ ంచారు.
19ఈఅరణయ్ంలో దేవుడు భోజనం సిదధ్పరచగలడా?
20ఆయన గండ శిలను కొటిట్నపుప్డు నీరు ఉబికి కాలువ పారింది.

ఆయన మనకు ఆహారం కూడా ఇవవ్గలడా? తన పజలకు
మాంసం సమకూరచ్గలడా? అని వారు చెపుప్కుంటూ
దేవునికి విరోధంగామాటాల్ డారు.

21 యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించాడు. యాకోబు సంతానానిన్
దహించడానికి ఆయన అగిన్ రాజుకుంది. ఇశాయేలు
సంతానంమీద ఆయన కోపం రగులుకుంది.
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22 వారు దేవునిలో విశావ్సముంచలేదు. ఆయన అనుగహించిన
రకష్ణలో నమమ్కం పెటుట్ కోలేదు.

23 అయినపప్టికీ ఆయన నునన్ ఆకాశాలకు ఆజాఞ్ పించాడు.
అంతరికష్ దావ్రాలను తెరిచాడు.

24ఆయన వారికి ఆహారంగా మనాన్ను కురిపించాడు. ఆకాశధానయ్ం
వారికి అనుగహించాడు.

25మనుషులు దేవదూతలఆహారంతినాన్రు. ఆయనవారికిఆహారం
సమృదిధ్గా పంపించాడు.

26ఆకాశంలో తూరుప్ గాలి విసిరేలా చేశాడు. తన బలంతో ద ణపు
గాలి రపిప్ంచాడు.

27ధూళిఅంతవిసాత్ రంగామాంసానీన్ సముదపుఇసుక రేణువులంత
విసాత్ రంగా పకష్ులనూ ఆయనవారి కోసం కురిపించాడు.

28అవివారి శిబిరం మధయ్లోవారి గుడారాల చుటూట్ రాలి పడాడ్ యి.
29వారు కడుపారా తినాన్రు. వారు దేని కోసం వెంపరాల్ డారో దానిన్

ఆయన అనుగహించాడు.
30అయితే,వారిఆశతీరకముందే,అంటేఆహారంఇంకావారినోటిలో

ఉండగానే,
31 వారి మీద దేవుని కోపం చెలరేగింది. వారిలో బల న

వారిని ఆయన సంహరించాడు. ఇశాయేలు యువకులు
కూలిపోయేలాచేశాడు.

32 ఇంత జరిగినా వారు ఇంకా పాపం చేసూత్ వచాచ్రు. ఆయన
ఆశచ్రయ్కారాయ్లను చూసి ఆయనిన్ నమమ్లేదు.

33కాబటిట్ ఆయనవారి రోజులు తకుక్వ చేశాడు. వారి సంవతస్రాలు
భయంతో నింపాడు.

34ఆయన వారిని బాధలకు గురి చేసినపుప్డలాల్ వారు ఆయన పు
తిరిగి హృదయపూరవ్కంగా దేవుణిణ్ బతిమాలుకునాన్రు.

35 దేవుడు తమ ఆశయదురగ్మనీ మహోనన్తు న దేవుడు తమకు
విమోచకుడనీ వారు జాఞ్ పకం చేసుకునాన్రు.
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36 అయితే వారు తమ నోటితో నే ఆయనిన్ సుత్ తించారు. తమ
నాలుకలతో ఆయన ఎదుట అబదాధ్ లు పలికారు.

37ఎందుకంటేవారిహృదయంఆయనమీదనిలుపుకోలేదు. ఆయన
నిబంధనను నమమ్కంగాపాటించలేదు.

38 అయితే ఆయన తన కనికరానిన్ బటిట్ వారిని నాశనానికి గురి
చేయకుండా వారి దోషానిన్ కష్మించాడు. చాలాసారుల్ తన
ఉగతను రేపుకోకుండాదానిన్ అణచుకునాన్డు.

39 ఎందుకంటే వారు కేవలం మానవమాతులనీ, వీచిన తరవాత
తిరిగిరానిగాలిలాంటివారనీఆయనజాఞ్ పకంచేసుకునాన్డు.

40 అరణయ్ంలో వారు ఆయన మీద ఎనోన్సారుల్ తిరగబడాడ్ రు.
ఎడారిలో ఆయనను ఎనోన్సారుల్ దుఃఖపెటాట్ రు.

41 మాటిమాటికీ దేవుణిణ్ శోధించారు. మాటిమాటికీ ఇశాయేలు
పరిశుదధ్ దేవునికి దుఃఖం పుటిట్ంచారు.

42ఆయనబాహ బలానీన్, ఏవిధంగాఆయనతమశతువులచేతిలో
నుండి తమను విమోచించాడోదానినీ,

43 ఈజిపుట్ లో ఆయన చూపిన సూచక కియలనూ సోయను
పాంతంలో ఆయన చేసిన అదుభ్తాలనూ వారు జాఞ్ పకం
చేసుకోలేదు.

44 లునది కాలవలను, వారి పవాహాలను ఆయన రకంగా
మారిచ్నపుప్డు ఐగుపీత్యులు తాగలేక పోయారు.

45ఆయనవారిమీదికిఈగల గుంపులను పంపించాడు. అవివారిని
ముంచివేశాయి, కపప్లను పంపాడు. అవి వారి నేలంతటినీ
కపిప్వేశాయి.

46ఆయన వారి పంటలను చీడపురుగులకిచాచ్డు. వారి కషట్ఫలానిన్
మిడతలకు అపప్గించాడు.

47 వడగండల్ చేత వారి దాకష్తీగెలను, మంచు చేత వారి మేడిచెటల్ను
ఆయనపాడు చేశాడు.

48 వారి పశువుల వడగళ ళ్ కురిపించాడు. వారి మందల
పిడుగులు రాలాయి.
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49 ఆయన విపతుత్ ను కలిగించే దూతలుగా తన ఉగతను,
మహోగతను,బాధను వారిమీదికి పంపించాడు.

50 తన కోపానికి దారి చదునుగా చేశాడు. వారిని మరణం నుండి
తపిప్ంచకుండావారిపాణానిన్ తెగులుకు అపప్గించాడు.

51ఈజిపుట్ లోనిపెదద్ కొడుకులందరినీహాము గుడారాలోల్ వారి బలానికి
గురుగా ఉనన్ పథమ సంతానానిన్ ఆయన చంపాడు.

52 ఆ తరవాత ఆయన తన పజలను గొరెలను తోలినటుట్ గా
నడిపించాడు. ఒకడు తన మందను ఎలా నడిపిసాత్ డో
అరణయ్ంలో ఆయనవారిని అలా నడిపించాడు.

53వారు భయపడకుండా ఆయనవారిని సుర తంగా నడిపించాడు.
వారి శతువులను సముదంలోముంచివేశాడు.

54 తన పరిశుదధ్ భూమి సరిహదుద్ దగగ్రికి, తన కుడిచెయియ్
సంపాదించిన ఈ పరవ్తం దగగ్రికి ఆయన వారిని
రపిప్ంచాడు.

55 వారి ఎదుట నుండి అనయ్ జాతులను వెళల్గొటాట్ డు. ఆ పజల
వారసతావ్నిన్ వారికి పంచి ఇచాచ్డు. ఇశాయేలు గోతాలను
వారి గుడారాలోల్ సిథ్రపరిచాడు.

56 అయినపప్టికీ వారు మహోనన్తు న దేవుణిణ్ పరీ ంచి
తిరుగుబాటు చేశారు. ఆయనశాసనాలను పాటించలేదు.

57 తమ పూరివ్కులాల్ గా వారు అపనమమ్కసుత్ దోహం చేశారు.
పనికిరాని విలుల్ లాగా నిషప్ర్యోజకులయాయ్రు.

58 వారు ఉనన్త సథ్లాలోల్ దేవసాథ్ నాలు నిలిపి ఆయనకు కోపం
పుటిట్ంచారు. విగహాలు నిలబెటిట్ ఆయనకు రోషం
కలిగించారు.

59 దానిన్ చూసిన దేవుడు ఆగహించి ఇశాయేలును పూరిగా
తోసిపుచాచ్డు.

60 షిలోహ పటట్ణంలో మందిరానిన్, తాను మనుషులతో కలిసి
నివసించిన గుడారానిన్ విడిచిపెటాట్ డు.
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61ఆయన తన బలానిన్ చెరలోకీ తన మహిమను విరోధుల చేతిలోకీ
వెళళ్డానికి అనుమతించాడు.

62 తన పజలను ఖడాగ్ నికి అపప్గించాడు. ఆయన తన వారసతవ్ం
మీద కోపించాడు.

63 అగిన్ వారి యువకులను దహించివేసింది. వారి కనయ్లకు
పెండిల్పాటలు లేకుండాపోయాయి.

64 వారి యాజకులు కతిత్పా కూలిపోయారు. విధవ న వారి
భారయ్లు రోదనం చేయలేక పోయారు.

65అపుప్డు నిద నుండి మేలొక్నన్ వయ్కిలాగా, దాకష్రసం తాగి కేకపెటేట్
యోధుడిలాగా పభువు లేచాడు.

66ఆయనతనవిరోధులను వెనకిక్ తరిమికొటాట్ డు. వారినినితయ్ న
అవమానానికి గురి చేశాడు.

67 తరవాత ఆయన యోసేపు గుడారానిన్ అసహియ్ంచుకునాన్డు.
ఎఫాయిము గోతానిన్ కోరుకోలేదు.

68యూదా గోతానిన్, తాను పేమించిన సీయోను పరవ్తానిన్ ఆయన
ఎనున్కునాన్డు.

69 అంతరికష్ంలాగా, తాను శాశవ్తంగా సిథ్రపరచిన భూమిలాగా
ఆయన తనమందిరానిన్ కటిట్ంచాడు.

70తన సేవకుడు దావీదును ఎనున్కుని గొరెల మందల మధయ్ నుండి
అతణిణ్ పిలిపించాడు.

71 పాలిచేచ్ గొరెల వెంట నడవడం మానిప్ంచి తన పజ న
యాకోబును, తన వారసతవ్ న ఇశాయేలును మేపడానికి
ఆయన అతణిణ్ రపిప్ంచాడు.

72 అతడు యథారథ్ హృదయంతో వారిని పాలించాడు. పుణయ్ంతో
వారిని నడిపించాడు.

79
ఆసాపు కీరన
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1 దేవా, విదేశీయులు నీ వారసతవ్ భూమిలోకి వచేచ్శారు, వాళ ళ్ నీ
పవితాలయానిన్ అపవితపరచారు. యెరూషలేమును రాళళ్
కుపప్గామారిచ్వేశారు.

2వాళ ళ్ నీ సేవకుల శవాలను రాబందులకు ఆహారంగా, నీ భకుల
మృత దేహాలను అడవి జంతువులకు ఆహారంగా పడేశారు.

3నీళల్లాగావారిరకానిన్యెరూషలేముచుటూట్ పారబోశారు. వాళళ్ను
పాతిపెటేట్వారు ఎవరూ లేరు.

4మాపొరుగు వారికి మేము ఎగతాళి అయాయ్ం. మా చుటుట్ పకక్ల
వాళ ళ్ మమమ్లిన్ వెకిక్రించి అపహసిసాత్ రు.

5యెహోవా, ఎంతకాలం నీకు మామీద కోపం? నీ కోపం శాశవ్తంగా
ఉంటుందా? నీ రోషం ఎంతకాలం మంటలాగా మండుతూ
ఉంటుంది?

6 నినెన్రగని రాజాయ్ల మీద, నీ పేరున పారథ్న చేయని రాజాయ్ల మీద
నీ ఉగత కుమమ్రించు.

7వాళ ళ్యాకోబు సంతతిని దిగమింగారు. అతనిగామాలనుపాడు
చేశారు.

8 మేమెంతో కుంగిపోయి ఉనాన్ం. మా పూరీవ్కుల అపరాధాలకు
మమమ్లిన్ బాధుయ్లను చేయవదుద్ . నీ వాతస్లయ్ంమామీదికి
రానివువ్.

9 దేవా, మా రకష్కా! నీ పేరు పతిషట్లకు తగగ్టుట్ గా మాకు సాయం
చెయియ్. నీ నామానిన్ బటిట్ మాపాపాలను కష్మించిమమమ్లిన్
ర ంచు.

10వాళళ్ దేవుడెకక్డ? అని ఇతర పజలు ఎందుకు అనాలి? వాళ ళ్
ఒలికించిన నీ సేవకుల రకం విషయం పతిదండనమా కళళ్
ఎదుట కనబడనీ.

11 దీల నిటూట్ రుప్లు నీ దగగ్రికి రానివువ్, నీ గొపప్ బలంతో చావ
ఉనన్ వారిని కాపాడు.

12పభూ,మాపొరుగు దేశాలు నినున్ నిందించినందుకు పతిగావారిని
ఏడంతల నిందకు గురి చెయియ్.
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13 అపుప్డు నీ పజలమూ నీ మంద గొరెలమూ అయిన మేము
ఎపప్టికీ నీకు ధనయ్వాదాలు చెబుతాం. తరతరాలకు నీ కీరి
పచురిసాత్ ం.

80
పధాన సంగీతకారుని కోసం, సోషనీన్ము ఏదూత్ (ఒడంబడిక
కలువలు)రాగంతోపాడేది. ఆసాపు కీరన.
1 ఇశాయేలు కాపరీ! మందలాగాయోసేపును నడిపించేవాడా, విను.

కెరూబులకు గా ఆసీనుడ నవాడా,మామీద పకాశించు.
2ఎఫాయిముబెనాయ్మీనుమనషేష్ గోతాలఎదుటనీబలపభావాలను

చూపించు. వచిచ్ మమమ్లిన్ కాపాడు.
3దేవా,చెరలోనుంచిమమమ్లిన్ రపిప్ంచు,మాకు విడుదలదొరికేలానీ

ముఖకాంతిమామీద పకాశించనివువ్.
4యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, నీ పజలు పారథ్న చేసూత్ ఉంటే

నువెవ్ంతకాలం కోపపడతావు?
5 కనీన్ళల్ వారికి ఆహారంగా ఇసుత్ నాన్వు. తాగడానికి కడివెడు కనీన్ళల్

వాళల్కిచాచ్వు.
6మా పొరుగువారు మా గురించి ఘరష్ణ పడేలా చేసుత్ నాన్వు, మా

శతువులు తమలోతాముమమమ్లిన్ చూసి నవువ్తునాన్రు.
7 సేనల పభు న దేవా, చెరలోనుంచి మమమ్లిన్ రపిప్ంచు, మాకు

విడుదల దొరికేలా నీముఖకాంతిమామీద పకాశించనివువ్.
8నువువ్ ఈజిపుట్ లోనుంచి ఒక దా తీగె తెచాచ్వు, ఇతర రాజాయ్లను

వెళల్గొటిట్ దానిన్ నాటావు.
9దాని కోసం నేల సిదధ్ం చేశావు. అది లోతుగా వేరు పారి దేశమంతా

వాయ్పించింది.
10దానినీడకొండలను కపిప్ంది. దానితీగెలుదేవునిదేవదారుచెటల్ను

కమేమ్శాయి,
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11 దాని తీగెలు సముదం వరకూ దాని రెమమ్లు యూఫటీసు నది
వరకూ వాయ్పించాయి.

12 దారిన పోయేవాళళ్ంతా దాని పళ ళ్ కోసేలా దాని కంచెలను
నువెవ్ందుకు పడగొటాట్ వు?

13అడవిపందులు దానిన్ పాడు చేసుత్ నాన్యి, పొలంలోని పశువులు
దానిన్ మేసుత్ నాన్యి.

14 సేనల పభు న దేవా, వెనకిక్ చూడు. ఆకాశం నుంచి చూచి ఈ
దా వలిల్ని గమనించు.

15నీ కుడిచెయియ్ నాటింది ఈ వేరునే. ఈ కొమమ్నే నువువ్ పెంచావు.
16దానిన్ నరికి కాలిచ్వేశారు, నీ గదిద్ంపుతోనీ శతువులు నశించుదురు

గాక.
17 నీ కుడిచెయియ్ మనిషి మీద ఉంచు. నువువ్ బలపరచిన మానవ

పుతునిమీద నీ చెయియ్ ఉంచు.
18 అపుప్డు మేము నీ దగగ్రనుంచి వెనకిక్ వెళళ్ం, మమమ్లిన్

బతికించు. అపుప్డు నీ పేరునే పారథ్న చేసాత్ ం.
19 యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, చెరలో నుంచి మమమ్లిన్

రపిప్ంచు,మాకువిడుదలదొరికేలా,నీముఖకాంతిమామీద
పకాశించ నివువ్.

81
పధాన సంగీతకారుని కోసం, గితీత్తు రాగంతోపాడేది. ఆసాపు కీరన.
1మనకు బలంఅయినదేవునికిబిగగ్రగాపాడండి,యాకోబు దేవునికి

ఉతాస్హంగా కేకలు వేయండి.
2పాట పాడి, కంజరి వాయించండి, మధురంగా తీగ వాయిదాయ్లు

వాయించండి.
3అమావాసయ్ రోజు, మన పండగ మొదలయేయ్ పౌరణ్మి రోజు కొముమ్

ఊదండి.
4 అది ఇశాయేలీయులకు చటట్ం. యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన

కటట్డ.
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5 ఆయన ఈజిపుట్ దేశం మీదికి దండెతిత్నపుప్డు యోసేపు సంతతికి
దీనిన్ శాసనంగా నియమించాడు. అకక్డ నేనెరగని భాష
వినాన్ను.

6 వారి భుజాల నుంచి నేను బరువు దించాను, వారి చేతులు
మోతగంపలుమోయకుండా విడుదల పొందాయి.

7నీఆపదలోనువువ్మొరపెటాట్ వు. నేనునినున్ విడిపించాను. ఉరిమే
మబుబ్లోల్ నుంచి నీకు జవాబిచాచ్ను. మెరీబా నీళళ్ దగగ్ర
నీకు పరీకష్ పెటాట్ ను.

సెలా.
8నా పజలారా, వినండి. ఎందుకంటే నేను మిమమ్లిన్ హెచచ్రిసాత్ ను.

అయోయ్ ఇశాయేలూ, నువువ్ నా మాట వింటే ఎంత
బాగుండేది!

9 ఇతర దేవుళ ళ్ ఎవరూ మీ మధయ్ ఉండకూడదు, వేరే దేవుళళ్లో
ఎవరినీ నువువ్పూజించకూడదు.

10 నేనే మీ దేవుణిణ్ , యెహోవాను. ఈజిపుట్ దేశంనుంచి మిమమ్లిన్
తెచిచ్ంది నేనే. నీ నోరు బాగా తెరువు. నేను దానిన్
నింపుతాను.

11 అయితే నా పజలు నా మాట వినలేదు, ఇశాయేలీయులు నాకు
లోబడలేదు.

12కాబటిట్ వాళ ళ్తమసొంతఉదేద్శాలనుఅనుసరించనిచాచ్ను. వారి
హృదయకాఠినాయ్నికి నేను వారిని అపప్గించాను.

13అయోయ్,నాపజలు నామాటవింటే ఎంతబాగుండేది! నాపజలు
నా విధానాలు అనుసరిసేత్ ఎంత బాగుండేది!

14 అపుప్డు నేను తవ్రగా వారి శతువులను అణిచి వేసేవాణిణ్ .
వాళళ్ను అణిచి వేసేవారిమీదికి నా చెయియ్ ఎతుత్ తాను.

15 యెహోవాను దేవ్షించేవాళ ళ్ ఆయనకు భయంతో వినయంగా
ఆయన ఎదుట పణమిలుల్ తారు. వాళ ళ్ శాశవ్తంగా
అవమానానికి గురి అవుతారు గాక!

16 అతిశేషఠ్ న గోదుమలతో నేను ఇశాయేలును పోషిసాత్ ను, కొండ
తేనెతో నినున్ తృపిత్పరుసాత్ ను.
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82
ఆసాపు కీరన
1 దివయ్ సమాజంలో దేవుడు నిలబడి ఉనాన్డు. దేవుళళ్గా

చెపుప్కొనేవారు వారిమధయ్ ఆయన తీరుప్ తీరేచ్వాడు.
2 ఎంతకాలం మీరు అనాయ్యంగా తీరుప్ తీరుసాత్ రు? ఎంతకాలం

మీరు దురామ్రుగ్ ల పటల్ పకష్పాతం చూపుతారు?
సెలా.

3 పేదలకు, అనాథలకు నాయ్యం చేయండి, అణగారినవాళళ్,
అనాథలహకుక్లను పరిర ంచండి.

4 పేదలనూ దరిదులనూ విడిపించండి. దురామ్రుగ్ ల చేతిలోనుంచి
వాళళ్ను తపిప్ంచండి.

5 వాళల్కు తెలివి లేదు, అరథ్ం చేసుకోలేరు. వాళ ళ్ చీకటోల్
తిరుగుతుంటారు. భూమి పునాదులనీన్ చితికి
పోతునాన్యి.

6 మీరు దేవుళ ళ్, మీరంతా సరోవ్నన్తుని కుమారులు, అని నేను
అనాన్ను.

7అయినా ఇతరులాల్ గే మీరూ చనిపోతారు అధికారులోల్ ని ఒకరిలాగా
కూలిపోతారు.

8 దేవా, లేచి భూమికి తీరుప్ తీరుచ్. నువువ్ రాజాయ్లనిన్టినీ
వారసతవ్ంగాపొందుతావు.

83
ఒక పాట. ఆసాపు కీరన.
1 దేవా, మౌనంగా ఉండవదుద్ ! దేవా, మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోకుండా

సప్ందించకుండా ఉండవదుద్ .
2నీ శతువులు నీకు ఎదురు తిరుగుతునాన్రు, నినున్ దేవ్షించేవాళ ళ్

రెచిచ్పోతునాన్రు.
3 నీ పజల మీద వాళ ళ్ కుట పనున్తునాన్రు. నువువ్ కాపాడే వాళళ్

మీద దురాలోచన చేసుత్ నాన్రు.
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4 వాళిళ్లా చెబుతునాన్రు, వాళళ్ రాజాయ్నిన్ నాశనం చేదాద్ ం రండి.
అపుప్డు ఇశాయేలు అనే పేరు ఇక గురుకు రాకుండా
ఉంటుంది.

5 ఏకగీవంగా వాళ ళ్ ఆలోచన చేశారు. నీకు విరోధంగా ఒపప్ందాలు
చేసుకునాన్రు.

6 గుడారాలోల్ జీవించే ఎదోమీయులు, ఇషామ్యేలీయులు,
మోయాబీయులు,హగీయీలు,

7 గెబలు జాతి వాళ ళ్, అమోమ్నీయులు, అమాలేకీయులు,
ఫిలిషీయులు, తూరు నివాసులు,

8అషూష్ రు దేశసుథ్ లు వాళళ్ ప న చేరారు. లోతు వంశసుథ్ లకు వాళ ళ్
సాయం చేసుత్ నాన్రు.

సెలా
9 నువువ్ మిదాయ్నుకు ఏమి చేశావో కీషోను వాగు దగగ్ర నువువ్

సీసెరాకు,యాబీనుకు ఏమి చేశావో అలాగేవారికి చెయియ్.
10 వాళ ళ్ ఏనోద్ రు దగగ్ర నాశన పోయారు. నేలకు ఎరువు

అయాయ్రు.
11ఓరేబు, జెయేబు నాయకులకు నువువ్ చేసినటుట్ వారి పధానులకు

చెయియ్. జెబహ సలుమ్నాన్ అనే వారికి నువువ్ చేసినటుట్
వాళళ్ రాజులందరికీ చెయియ్.

12దేవుని పచిచ్క భూములనుమనం ఆకమించుకుందాం అనివాళ ళ్
అంటునాన్రు.

13 నా దేవా, సుడి తిరిగే దుముమ్లాగా, గాలికి కొటుట్ కుపోయే
పొటుట్ లాగావాళళ్ను చెయియ్.

14 మంటలు అడవిని కాలిచ్వేసినటుట్ , కారుచిచుచ్ కొండలను
తగలబెటిట్నటుట్ ,

15 నీ తుఫానుతో వాళళ్ను తరిమి వెయియ్. నీ సుడిగాలిచేత వారికి
భయంపుటిట్ంచు.

16 యెహోవా, వాళ ళ్ నీ నామానిన్ వెతికేలా వాళల్ ముఖాలకు
అవమానం కలిగించు.
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17 వాళ ళ్ ఎపుప్డూ అవమానం, భయం అనుభవించాలి, వాళ ళ్
సిగుగ్ పా నాశనం కావాలి.

18 యెహోవా అనే పేరునన్ నువువ్ మాతమే లోకమంతటోల్
మహోనన్తుడవని వాళ ళ్ తెలుసుకుంటారు.

84
పధాన సంగీతకారుని కోసం, గితీత్తు రాగంతో పాడేది. కోరహ
వారసుల కీరన.
1 సేనల పభు న యెహోవా, నువువ్ నివసించే చోటు ఎంత

మనోహరం!
2 యెహోవా మందిరావరణాల కోసం నా పాణం ఎంతో ఆశగా

ఉంది. తహతహలాడుతూ ఉంది. సజీవ దేవుని కోసం నా
హృదయం,నా సమసత్ం కేకలు పెడుతునన్ది.

3 సేనల పభు న యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠం దగగ్ర
పిచుచ్కలకు నివాసం దొరికింది. తన పిలల్లను పెటట్డానికి
వానకోయిలకు గూడు దొరికింది.

4 నీ ఇంటోల్ నివసించేవాళ ళ్ ధనుయ్లు, వాళ ళ్ ఎపుప్డూ నినున్
సుత్ తిసూత్ ఉంటారు.

సెలా
5 ఎవరి బల తే నీలోనే ఉనన్దో వాడు ధనుయ్డు. సీయోను

రాజమారాగ్ నిన్ హృదయంలో ఉంచుకునన్వాడు ధనుయ్డు.
6 వారు విలాప లోయగుండా వెళ తూ నీటి ఊటలు కనుగొంటారు.

తొలకరి వానదానిన్ జలమయంగా చేసుత్ ంది.
7వాళళ్బలపభావంఎపప్టికపుప్డు పెరుగుతూఉంటుంది. వాళళ్లో

పతివాడూ సీయోనులో దేవుని ఎదుట కనబడతాడు.
8యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, నాపారథ్న విను. యాకోబు దేవా,

నేను చెపేప్ది ఆలకించు.
సెలా.

9 దేవా, మాడాలుకు కాపలాగా ఉండు. నువువ్ అభిషేకించిన వాడి
పటల్ శదధ్ చూపు.
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10 నీ ఆవరణాలోల్ గడిపిన ఒక రోజు, బయట గడిపిన వెయియ్ రోజుల
కంటే మేలు. దురామ్రుగ్ ల గుడారాలోల్ ఉండడం కంటె నా
దేవుని ఆలయానికి కాపలావాడిగాఉండడం నాకిషట్ం.

11యెహోవా దేవుడు మన సూరుయ్డు, మనడాలు. యెహోవా కృప,
ఘనత ఇసాత్ డు, యథారధ్ంగా పవరించే వారికి ఆయన ఏ
మేలూ చేయకుండామానడు.

12 సేనల పభు న యెహోవా, నీ మీద నమమ్కం ఉంచేవాళ ళ్
ధనుయ్లు.

85
పధాన సంగీతకారుని కోసం. కోరహ వారసుల కీరన.
1యెహోవా, నువువ్ నీ దేశానిన్ దయ చూశావు, యాకోబు వంశసుత్ ల

మానిన్ తిరిగి ఇచాచ్వు.
2నీ పజలపాపాలు కష్మించావు,వారిపాపాలనీన్ కపిప్వేశావు.

సెలా.
3నీ ఉగతనంతామానుకునాన్వు, నీ తీవ కోపానిన్ చలాల్ రుచ్కునాన్వు.
4మా రకష్ణకర న దేవా, మమమ్లిన్ ఉదధ్రించు. మామీద నీ కోపం

చాలించు.
5మా మీద కలకాలం కోపంగా ఉంటావా? తరతరాలుగా నీ కోపం

సాగిసాత్ వా?
6 నీ పజలు నీ వలన సంతోషించేలా నువువ్ మళీళ్ మమమ్లిన్

బతికించవా?
7యెహోవా,నీ కృపమాకు చూపించు,నీరకష్ణమాకుఅనుగహించు.
8 యెహోవా దేవుడు తెలియచేసే మాట నేను వింటాను, ఆయన

తన పజలతో తన నమమ్క న అనుచరులతో శాంతితో
మసలుతాడు. అయితేవాళ ళ్మళీళ్మూరుఖ్ లు కాకూడదు.

9ఆయన పటల్ భయభకులునన్ వారికి ఆయన రకష్ణ అతి సమీపంగా
ఉంది. అపుప్డు మన దేశంలోమహిమనిలిచి ఉంటుంది.
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10 నిబంధన విశవ్సనీయత, నమమ్కతవ్ం కలుసుకునాన్యి,
నీతినాయ్యాలు, శాంతిసమాధానాలు ఒకదానినొకటి ముదుద్
పెటుట్ కునాన్యి.

11 భూమిలోనుంచి విశావ్సయ్త మొలుసుత్ ంది. ఆకాశం నుంచి
విజయం తొంగిచూసుత్ ంది.

12 యెహోవా తన మంచి దీవెనలనిసాత్ డు. మన భూమి దాని
పంటనిసుత్ ంది.

13నీతి ఆయనకు ముందుగా నడుసుత్ ంది. ఆయన అడుగుజాడలకు
దారి ఏరప్రసుత్ ంది.

86
దావీదు పారథ్న.
1యెహోవా, నేను పేదవాణిణ్ . ననున్ అణిచి వేశారు. నామాట విని

నాకు జవాబివువ్.
2నేను నీ విధేయుణిణ్ . ననున్ కాపాడు. నాదేవా, నినున్ నముమ్కునన్ నీ

సేవకుణిణ్ ర ంచు.
3పభూ, రోజంతా నీకుమొరపెడుతునాన్ను, ననున్ కనికరించు.
4పభూ,నాఆతమ్ నీ పుఎతుత్ తునాన్ను. నీసేవకుడు సంతోషించేలా

చెయియ్.
5 పభూ, నువువ్ మంచివాడివి. కష్మించడానికి సిదధ్ంగా ఉంటావు.

నీకుమొరపెటేట్ వారందరినీ అమితంగా కనికరిసాత్ వు.
6యెహోవా,నాపారథ్న విను. నావినన్పాల శబద్ం ఆలకించు.
7నా కషాట్ లోల్ నేను నీకుమొరపెడతాను. నువువ్ నాకు జవాబిసాత్ వు.
8 పభూ, దేవుళళ్లో నీకు సాటి ఎవరూ లేరు. నీ పనులకు సాటి ఏదీ

లేదు.
9 పభూ, నువువ్ సృజించిన రాజాయ్లనీన్ వచిచ్ నీ ఎదుట

పణమిలుల్ తారు. వాళ ళ్ నీ నామానిన్ గొపప్ చేసాత్ రు.
10 నువువ్ గొపప్ వాడివి. ఆశచ్రయ్ న పనులు చేసాత్ వు. నీవొకక్డివే

దేవుడివి.
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11 యెహోవా, నీ పదధ్తులు నాకు బోధించు. అపుప్డు నేను నీ
సతయ్ంలో నడుసాత్ ను. నినున్ గౌరవించేలా నా హృదయానిన్
ఏక భావంగలదిగా చెయియ్.

12పభూ, నా దేవా, నాహృదయమంతటితో నేను నినున్ సుత్ తిసాత్ ను.
నీ నామానిన్ శాశవ్తకాలం గొపప్ చేసాత్ ను.

13నా పటల్ నీ కృప ఎంతో గొపప్ది. చచిచ్న వాళ ళ్ండే అగాధం నుంచి
నాపాణానిన్ తపిప్ంచావు.

14 దేవా, గరివ్షుఠ్ లు నా మీదికి ఎగబడాడ్ రు. దురామ్రుగ్ లు నా పాణం
తీయాలని చూసుత్ నాన్రు. నువవ్ంటే వాళళ్కు లెకక్ లేదు.

15 అయితే పభూ, నువువ్ కృపా కనికరాలు గల దేవుడివి.
కోపించడానికి నిదానించేవాడివి. అతయ్ంత కృపగలవాడివి.
నమమ్దగిన వాడివి.

16నా పు తిరిగి ననున్ కనికరించు, నీ సేవకుడికి నీ బలం ఇవువ్. నీ
సేవకురాలి కొడుకును కాపాడు.

17యెహోవా, నీ ఆదరణ గురు నాకు చూపించు. అపుప్డు ననున్
దేవ్షించే వాళ ళ్ అది చూచి సిగుగ్ పాలవుతారు. ఎందుకంటే
నువువ్ నాకు సాయం చేసి ననున్ ఆదరించావు.

87
కోరహ వారసుల కీరన. ఒక పాట.
1పవిత పరవ్తాల పభువు పటట్ణపుపునాది ఉంది.
2 యాకోబు గుడారాలనిన్టికంటే సీయోను దావ్రాలు యెహోవాకు

ఇషట్ం.
3 దేవుని పటట్ణమా, నీ గురించి చాలా గొపప్ విషయాలు

చెపుప్కునాన్రు.
సెలా
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4 రాహాబును*, బబులోనును నా అనుచరులకు గురు చేసాత్ ను.
చూడండి,ఫిలిషీయ,తూరు,ఇతియోపియాఉనాన్యిగదా,
ఇది అకక్డే పుటిట్ంది.

5 సీయోను గురించి ఇలా అంటారు, వీళళ్ంతా ఆమెకే పుటాట్ రు.
సరోవ్నన్తుడు తానే ఆమెను సుసిథ్రం చేసాత్ డు.

6 యెహోవా జనాభా లెకక్లు రాయించేటపుప్డు, ఈ పజ అకక్డే
పుటిట్ంది అంటాడు.

సెలా
7గాయకులు, నరకులు,మాఊటలనీన్ నీలోనే ఉనాన్యిఅంటారు.

88
ఒక పాట, కోరహ వారసుల కీరన. పధాన సంగీతకారుని కోసం,
మహలతు లయనోన్తు అనే రాగంతో పాడేది. ఎజా వంశం వా న
హేమాను మసిక్ల్ ( వ ధాయ్నం)
1 యెహోవా, నా రకష్ణకర న దేవా, రేయింబవళ ళ్ నేను నీకు

మొరపెడుతునాన్ను.
2నాపారథ్న విను. నామొరజాగతత్గా ఆలకించు.
3నాపాణం కషాట్ లోల్ ఇరుకుక్పోయింది. నా జీవితం చావుకు దగగ్రగా

ఉంది.
4సమాధిలోకి దిగిపోయేవాడిగాపజలు ననున్ ఎంచుతునాన్రు. నేను

నిసస్హాయుడిలాగాఉనాన్ను.
5 చచిచ్నవాళళ్ మధయ్ ననున్ వదిలేశారు. మృతుడు సమాధిలో

పడి ఉనన్టుట్ నేనునాన్ను. నువివ్క పటిట్ంచుకోని వాడిలాగా
అయాయ్ను. వాళ ళ్ నీ పభావం నుంచి తెగతెంపులు
చేసుకునాన్రు.

6నువువ్ ననున్లో న గుంటలో,చీకటితావులోల్ అగాధాలోల్ ఉంచావు.
7 నీ ఉగత నా మీద భారంగా ఉంది. నీ అలలనీన్ ననున్

ముంచుతునాన్యి.
* 87:4 87:4రాహాబును ఐగుపు దేశం
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సెలా.
8 నీ మూలంగా నా సనిన్హితులు ననున్ దూరంగా ఉంచుతునాన్రు.

వాళళ్దృషిట్లోనువువ్ననున్ నీచునిగాచేశావు. నేనుఇరుకుక్
పోయాను, తపిప్ంచుకోలేను.

9బాధతోనా కళ ళ్ అలసిపోయాయి. యెహోవా, రోజంతా నేను నీకు
మొరపెడుతునాన్ను, నీ పునా చేతులు చాపాను.

10మృతులకోసం నువువ్ అదుభ్తాలు చేసాత్ వా? చచిచ్న వాళ ళ్ లేచి
నినున్ సుత్ తిసాత్ రా?

సెలా.
11 సమాధిలో నీ కృపను ఎవ నా చాటిసాత్ రా? శమ్శానంలో నీ

విశవ్సనీయతను ఎవ నా వివరిసాత్ రా?
12 చీకటోల్ నీ అదుభ్తాలు తెలుసాత్ యా? మరుభూమిలో నీ నీతి

తెలుసుత్ ందా?
13 అయితే యెహోవా, నేను నీకు మొరపెడతాను. ఉదయాన నా

పారథ్న నీ దగగ్రికి వసుత్ ంది.
14యెహోవా, నువువ్ ననున్ ఎందుకు వదిలేసుత్ నాన్వు? నీ ముఖానిన్

నాకెందుకు దాసుత్ నాన్వు?
15 చినన్పప్టి నుంచి నేను కషాట్ లోల్ ఉనాన్ను, మరణం అంచులోల్

ఉనాన్ను. నీ భయాందోళనలను నేను అనుభవించాను.
నేను నిసస్హాయుణిణ్ .

16 నీ కోపాగిన్ ననున్ ముంచెతిత్ంది. భయపెటేట్ నీ పనులు ననున్
హతమారాచ్యి.

17నీళల్లాగారోజంతాఅవిననున్ చుటుట్ ముటాట్ యి. ననున్ కమేమ్శాయి.
18నామితులనూబంధువులనూనువువ్నాకు దూరం చేశావు. చీకటి

ఒకక్టే నా చుటట్ం.

89
ఎజా వంశం వా న ఏతాను వ ధాయ్నం.
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1యెహోవాకృపాకారాయ్లను నేను కలకాలం గానం చేసాత్ ను. రాబోయే
తరాలకు నీ నమమ్కతావ్నిన్ పకటిసాత్ ను.

2 నేను అంటునాన్ను, నిబంధన విశవ్సనీయత శాశవ్తంగా
సాథ్ పించావు. నీ సతయ్ం పరలోకంలో శాశవ్తంగా
సిథ్రపరచావు.

3 నేను ఏరప్రచుకునన్ వాడితో ఒడంబడిక చేసుకునాన్ను. నా
సేవకుడు దావీదుతో పమాణం చేశాను.

4శాశవ్తంగాఉండేలా నీ సంతానానిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను, తరతరాలకు నీ
సింహాసనం సుసిథ్రం చేసాత్ ను.

సెలా.
5 యెహోవా, ఆకాశాలు నీ అదుభ్తాలను పసుత్ తిసాత్ యి,

పవితుల సమావేశంలో నీ విశవ్సనీయతకు సుత్ తులు
కలుగుతునాన్యి.

6ఆకాశాలోల్ యెహోవాకు సాటి ఎవడు? వపుతులోల్ యెహోవాలాంటి
వాడెవడు?

7 పవితుల సభలో ఆయన గౌరవనీయు న దేవుడు. తన చుటూట్
ఉనన్ వారందరిలో ఆయన సంభమాశచ్రాయ్లుగొలిపే వాడు.

8 యెహోవా, సేనల పభు న దేవా, నీలాంటి బలిషుట్ డెవడు? నీ
విశావ్సయ్త నినున్ ఆవరించి ఉంది.

9 ఉపొప్ంగే సముదానిన్ నువువ్ అదుపులో ఉంచుతావు, అలలు
ఉవెవ్తుత్ గా లేసేత్ నువువ్ వాటిని అణచివేసాత్ వు.

10 చచిచ్న దానితో సమానంగా నువువ్ రాహాబును* నలిపేశావు. నీ
బాహ బలంతో నీ శతువులను చెదరగొటిట్ వేశావు.

11 ఆకాశాలు నీవే, భూమి కూడా నీదే. లోకానీన్ దానిలో ఉనన్దంతా
నువేవ్ చేశావు.

12ఉతత్ర ద ణ దికుక్లను నువేవ్ సృషిట్ంచావు. తాబోరు హెరోమ్నులు
నీ నామానిన్బటిట్ ఆనందిసుత్ నాన్యి.

* 89:10 89:10రాహాబును రాకష్సి
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13 నీకు బలిషట్ న హసత్ం ఉంది. నీ హసత్ం దృఢ నది. నీ
కుడిచెయియ్ఘన నది.

14 నీతినాయ్యాలు నీ సింహాసనానికి ఆధారాలు. కృప, నమమ్కతవ్ం
నీకు ముందుగా నడుసాత్ యి.

15 నినున్ ఆరాధించే వాళ ళ్ ధనుయ్లు! యెహోవా, నీ ముఖకాంతిలో
వాళ ళ్ నడుసాత్ రు.

16నీ నామానిన్ బటిట్ వాళ ళ్ రోజంతా ఆనందిసాత్ రు, నీ నీతిలోవాళ ళ్
నినున్ పొగడుతారు.

17వాళళ్ భవోపేత న బలం నువేవ్. నీ దయవలల్ మాకు విజయం
కలిగింది.

18మాడాలుయెహోవాది. మారాజుఇశాయేలు పరిశుదుధ్ డు.
19 ఒకపుప్డు నువువ్ దరశ్నంలో నీ భకులతోమాటాల్ డావు. నువివ్లా

అనాన్వు, నేను ఒక శూరుడికి కిరీటం పెటాట్ ను. పజలోల్ నుంచి
ఎనున్కుని అతణిణ్ హెచిచ్ంచాను.

20నాసేవకు న దావీదును నేను ఎనున్కునాన్ను. నాపవిత లంతో
అతనిన్ అభిషేకించాను.

21నా చెయియ్ అతనికి తోడుగా ఉంటుంది, నా బాహ బలం అతనిన్
బలపరుసుత్ ంది.

22 ఏ శతువూ అతనిన్ మోసగించలేడు, దురామ్రుగ్ లు ఎవరూ అతనిన్
అణచలేరు.

23అతనిశతువులనుఅతనిఎదుటేపడగొడతాను. అతనిన్ దేవ్షించే
వాళళ్ను నేను చంపేసాత్ ను.

24నాసతయ్ం,నా కృప అతనికి తోడుగాఉంటుంది. నానామానిన్బటిట్
అతనికి విజయం వసుత్ ంది.

25సముదంమీద అతని చేతినీ నదులమీదఅతని కుడిచేతినీ నేను
ఉంచుతాను.

26 నువువ్ నా తండివి, నా దేవుడివి, నా రకష్ణ దురగ్ం అని అతడు
ననున్ పిలుసాత్ డు.
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27 నేను అతనిన్ నా పెదద్కొడుకుగా చేసుకుంటాను,
భూరాజులందరికంటే ఉనన్త సిథ్తి ఇసాత్ ను.

28నా కృప శాశవ్తంగా అతనిపటల్ ఉండేలా చేసాత్ ను. నా ఒడంబడిక
అతనితో ఎపుప్డూ ఉంటుంది.

29 అతని సంతానం శాశవ్తంగా ఉండేలా చేసాత్ ను ఆకాశమునన్ంత
వరకూ అతని సింహాసనానిన్ నేను నిలుపుతాను.

30 అతని సంతానం నా ధరమ్శాసానిన్ విడిచిపెడితే, నా ఆజఞ్లను
అనుసరించకపోతే,

31 వాళ ళ్ నా నియమాలను ఉలల్ంఘించి నా నాయ్యవిధులను
పాటించకపోతే,

32 నేను వారి తిరుగుబాటుకు బెతత్ంతో, వారి దోషానికి దెబబ్లతో
శి సాత్ ను.

33అయితేనాకృపను అతనినుంచితీసివేయను. నామాటతపప్ను.
34 నా ఒడంబడిక నేను రదుద్ చేయను. నా పెదాల మీది మాట

మారచ్ను.
35 అతని సంతానం శాశవ్తంగా ఉంటుంది అతని సింహాసనం

సూరుయ్డునన్ంత కాలం నా ఎదుట ఉంటుంది
36 చందుడునన్ంత కాలం అది శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటుంది.

ఆకాశంలో ఉనన్ ఈసాకష్ ం నమమ్కంగా ఉంది.
37 నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పమాణం చేశాను దావీదుతో నేను

అబదధ్మాడను.
సెలా.

38 అయితే నువువ్ మమమ్లిన్ నిరాకరించి వదిలేశావు, నీ అభిషికుని
మీద నువువ్ కోపంతో ఉనాన్వు.

39నీసేవకునిఒడంబడికవిడిచిపెటేట్శావు. అతని కిరీటానిన్ నేలమీద
పడేసి అపవితపరచావు.

40 అతని గోడలనీన్ నువువ్ పగలగొటాట్ వు. అతని కోటలను పాడు
చేశావు.
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41 దారిన పోయేవాళళ్ంతా అతనిన్ దోచుకునాన్రు. తన
పొరుగువాళల్కు అతడు నిందకు ఆసప్దమయాయ్డు.

42 అతని విరోధుల కుడిచేతిని నువువ్ హెచిచ్ంచావు. అతని
శతువులందరికీ నువువ్ ఆనందం కలిగించావు.

43 అతని కతిత్మొన తొలగించావు యుదద్ంలో అతనిన్ నిలవకుండా
చేశావు.

44 అతని భవానికి చరమగీతం పాడావు. అతని సింహాసనానిన్
నేలమటట్ం చేశావు.

45అతనియువపాయానిన్ కుదించావు. సిగుగ్ తో అతనిన్ కపాప్వు.
సెలా.

46 యెహోవా, ఎంతకాలం? నువువ్ శాశవ్తంగా దాకుక్ంటావా?
ఎంతకాలం నీ కోపం మంటలాగామండుతూ ఉంటుంది?

47 నా ఆయుషుష్ ఎంత సవ్లప్మో తలచుకో. పనికిరాని దేనికోసం
నువువ్ మనుషులందరినీ సృషిట్ంచావు?

48 చావకుండా బతికేవాడెవడు? లేక మృతుయ్లోకంనుంచి తన
జీవానిన్ తపిప్ంచుకోగల వాడెవడు?

సెలా.
49 పభూ, నీ విశవ్సనీయతతో నువువ్ దావీదుతో పమాణం చేసి

మొదట చూపిన నీ కృపా కారాయ్లు ఏవి?
50 పభూ, నీ సేవకులకు వచిచ్న నిందను బల న రాజాయ్లనిన్టి

నుంచి వచిచ్న అవమానానిన్ నా గుండెలో నేనెలా
భరిసుత్ నాన్నో తలచుకో.

51యెహోవా, నీ శతువులు నిందలు మోపుతునాన్రు, నీ అభిషికుని
అడుగుల వాళ ళ్ నిందలుమోపుతునాన్రు.

52యెహోవాకు శాశవ్తంగా సుత్ తి కలుగు గాక. ఆమేన్ , ఆమేన్ .
చతురథ్ పరిచేఛ్దము
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దేవునిమనిషిమోషేపారథ్న.
1పభూ, తరతరాలుగా నువేవ్మాకు నివాససాథ్ నం.
2 పరవ్తాలు ఉనికిలోకి రాకముందే, భూమినీ లోకానీన్ నువువ్

సృషిట్ంచకముందే, ఇపప్టికీ ఎపప్టికీ నువేవ్ దేవుడివి.
3 నువువ్ మనుషులను తిరిగి మటిట్గా మారుసాత్ వు. మనుషులారా,

తిరిగి రండి, అంటావు.
4నీ దృషిట్లో వెయేయ్ళ ళ్ గడిచిపోయిననినన్లాగాఒకరాతిపూటలాగా

ఉనాన్యి.
5వరదలోకొటుట్ కుపోయినటుట్ నువువ్వారినిలాకెక్ళిళ్పోతావు,వాళ ళ్

నిద పోతారు. పచచ్ గడిడ్లాగావాళ ళ్ పొదుద్ నేన్ చిగురిసాత్ రు.
6 ఉదయాన అది మొలిచి పెరుగుతుంది, సాయంకాలం అది

వాడిపోయిఎండిపోతుంది.
7 నీ కోపం చేత మేము హరించుకుపోతునాన్ం, నీ ఉగత మమమ్లిన్

భయపెడుతూ ఉంది.
8 మా అపరాధాలను నువువ్ నీ ఎదుట ఉంచుకునాన్వు, నీ

ముఖకాంతిలోమా రహసయ్ పాపాలు కనబడుతునాన్యి.
9నీ ఉగత భరిసూత్ మా జీవితం గడుపుతునాన్ం. నిటూట్ రుప్లాగామా

జీవితకాలం తవ్రగా గడిచిపోతుంది.
10మాబలము* డె ఏళ ళ్. ఆరోగయ్ంగా ఉంటే ఎన ఏళ ళ్కూడా

ఉండొచుచ్. అయినా మా శేషట్ కాలం కషాట్ లూ దుఃఖాలే.
అవును,అవితవ్రగా గడిచిపోతాయి. మేము ఎగిరిపోతాం.

11నీ కోపం ఎంత తీవమోఎవరికి తెలుసు? నీ ఆగహం దానికి తగిన
భయానిన్ రేపుతుందని ఎవరికి తెలుసు?

12 కాబటిట్ మేము జాఞ్ నంగా బతికేలా మా బతుకును గురించి
ఆలోచించడంమాకు నేరుప్.

* 90:10 90:10 బలము అహంకారం
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13యెహోవా, తిరిగి రా! ఎంతకాలం పడుతుంది? నీ సేవకుల పటల్
జాలి పడు.

14ఉదయాననీ కృపతోమమమ్లిన్ తృపిత్పరచు. అపుప్డుమేముమా
రోజులనీన్ ఉలాల్ సంగా ఆనందంగా గడుపుతాం.

15 నువువ్ మమమ్లిన్ బాధించిన రోజుల లెకక్పకారం మేము
కషాట్ లు అనుభవించిన సంవతస్రాలకు తగగ్టుట్ గా మమమ్లిన్
సంతోషపరచు.

16 నీ సేవకులకు నీ పని చూపించు, మా సంతానం నీ భవానిన్
చూడనివువ్.

17మాయెహోవా దేవుని పసనన్త మా మీద ఉండు గాక. మాచేతి
పనిని మాకు సుసిథ్రం చెయియ్. నిజంగా, మా చేతి పనిని
మాకు సుసిథ్రం చెయియ్.

91
1 సరోవ్నన్తుడి చాటున నివసించే వాడు సరవ్శకిశాలి నీడలో నిలిచి

ఉంటాడు.
2ఆయనేనాకు ఆశయం,నాకోట, నేను నముమ్కునే నా దేవుడు, అని

నేనుయెహోవాను గురించి చెబుతాను.
3 వేటగాడు పనిన్న ఉచుచ్ నుంచి పాణాంతకవాయ్ధి నుంచి ఆయన

నినున్ విడిపిసాత్ డు.
4ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్తాడు. ఆయన రెకక్ల కింద నీకు

ఆశయం దొరుకుతుంది. ఆయన నమమ్కతవ్ం నినున్ కాపాడే
కవచంగా ఉంటుంది.

5రాతిలో కలిగే భయభాంతులకు, పగటివేళ ఎగిరి వచేచ్ బాణాలకూ
నువువ్ భయపడవు.

6చీకటోల్ తచాచ్డే రోగానికిగానీ మధాయ్హన్ం సోకే వాయ్ధికి గానీ నువువ్
బెదిరిపోవు.

7 నీ పకక్న వేయిమంది, నీ కుడిపకక్న పదివేల మంది నేలకూలినా
అది నీ దరిదాపులకు రాదు.

8దురామ్రుగ్ లకు పడే శికష్ నువువ్ చూసూత్ ఉంటావు.
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9 యెహోవా నా ఆశయం. మహోనన్తుణిణ్ నీకు కూడా శరణుగా
చేసుకో.

10 ఏ హానీ నినున్ ముంచెతత్దు. ఏ ఆపదా నీ ఇంటి దరిదాపులకు
రాదు.

11 నువువ్ చేసే వాటనిన్టిలో నినున్ కాపాడడానికి ఆయన తన
దూతలను పురమాయిసాత్ డు.

12 నువువ్ జారి బండ రాయి పడిపోకుండా వాళ ళ్ నినున్ తమ
చేతులోల్ ఎతిత్ పటుట్ కుంటారు.

13 నువువ్ సింహాలనూ నాగుపాములను నీ కాళళ్ కింద తొకుక్తావు,
సింహం కూనలను,పాములను అణగదొకుక్తావు.

14అతనికినామీద భకి విశావ్సాలునాన్యి గనక నేనతనిన్ ర సాత్ ను.
అతడు నా పటల్ సావ్మిభకి గలవాడు గనక నేనతనిన్
కాపాడతాను.

15 అతడు నాకు మొరపెడితే నేనతనికి జవాబిసాత్ ను. కషాట్ లోల్
నేను అతనితో ఉంటాను, అతనికి విజయమిచిచ్ అతనిన్
సతక్రిసాత్ ను.

16 దీరాఘ్ యుషుష్ తో అతనిన్ తృపిత్పరుసాత్ ను. నా రకష్ణ అతనికి
చూపిసాత్ ను.

92
విశాంతి దినం కోసం పాట, ఒక కీరన.
1 యెహోవాకు కృతజఞ్తలు చెపప్డం, మహోనన్తుడా, నీ నామానికి

సుత్ తి పాడడం మంచిది.
2 ఉదయాన నీ కృపను పతి రాతీ నీ విశవ్సనీయతను

తెలియజేయడంమంచిది.
3 పది తీగల వాయిదయ్ంతో, సితారా మాధురయ్ంతో సుత్ తించడం

మంచిది.
4 ఎందుకంటే యెహోవా, నీ పనులతో నువువ్ ననున్

సంతోషపరుసుత్ నాన్వు. నీ చేతిపనులబటిట్ నేను ఆనందంగా
పాడతాను.

5యెహోవా, నీ పనులు ఘన నవి! నీ ఆలోచనలు ఎంతోలో నవి.
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6 పశుపాయులకు ఇవేమీ తెలియదు. తెలివిలేనివాడు అరథ్ం
చేసుకోలేడు.

7 దురామ్రుగ్ లు పచచ్ని గడిడ్ మొకక్లాల్ గా మొలిచినా చెడడ్పనులు చేసే
వాళళ్ంతా వరిధ్లిల్నా నితయ్నాశనానికే గదా!

8అయితేయెహోవా, నువేవ్ శాశవ్తంగా పరిపాలిసాత్ వు.
9 యెహోవా, నీ శతువులను చూడు, చెడడ్పనులు చేసే వాళళ్ంతా

చెదరిపోతారు.
10 అడవి దునన్ కొముమ్లాల్ గా* నువువ్ నా కొముమ్ కెతాత్ వు. కొతత్

నూనెతో ననున్ అభిషేకించావు.
11 నా శతువుల అధోగతిని నా కనున్లు చూశాయి. దుషుట్ న నా

విరోధుల పతనం నా చెవులు వినాన్యి.
12 నీతిమంతులు ఖరూజ్ ర చెటుట్ లాగా అభివృదిధ్ చెందుతారు.

లెబానోనులోని దేవదారు చెటుట్ లాగావాళ ళ్ ఎదుగుతారు.
13 వాళ ళ్ యెహోవా ఇంటిలో నాటుకుని ఉంటారు. వాళ ళ్ మన

దేవుని ఆవరణాలోల్ వరిధ్లుల్ తారు.
14 యెహోవా యథారథ్వంతుడని తెలియచేయడం కోసం వాళ ళ్

ముసలితనంలో కూడా ఫలిసాత్ రు. తాజాగా పచచ్గా
ఉంటారు.

15ఆయనేనాఆధార శిల, ఆయనలో ఎలాంటి అనాయ్యమూ లేదు.

93
1 యెహోవా పరిపాలన చేసుత్ నాన్డు. పభావం ధరించుకునాన్డు.

యెహోవా బలం ధరించాడు, బలానిన్ నడికటుట్ గా
కటుట్ కునాన్డు. లోకం సుసిథ్రంగా ఉంది, అది కదలదు.

2 పాచీన కాలంనుంచి నీ సింహాసనం సుసిథ్రంగా ఉంది. నువువ్
శాశవ్తకాలం ఉనాన్వు.

3యెహోవా,మహాసముదాలు కి లేచాయి,అవి తమగొంతెతాత్ యి,
మహాసముదాల అలలు ఎగిసిపడిహోరెతుత్ తునాన్యి.

* 92:10 92:10 కొముమ్లాల్ గా బలం
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4 అనేక అలల ఘోషకు మించి, బల న సముద తరంగాలను
మించి, నునన్యెహోవా శకిశాలి.

5యెహోవా, నీశాసనాలు నమమ్దగినవి, పరిశుదధ్త నీ ఇంటికి శాశవ్త
అలంకారంగా ఉంది.

94
1 పతీకారం చేసే దేవా! యెహోవా! పతీకారం చేసే దేవా! మామీద

పకాశించు.
2లోకనాయ్యమూరీ, లే! గరివ్షుట్ లకు తగినటుట్ గా పతిఫలం ఇవువ్.
3యెహోవా, దురామ్రుగ్ లు ఎంతకాలం, ఎంతకాలం గెలుసాత్ రు?
4 వాళ ళ్ గరవ్ంగా తిరసాక్రంగా మాటాల్ డుతునాన్రు. వాళళ్ంతా

గొపప్లు చెపుప్కుంటునాన్రు.
5యెహోవా, వాళ ళ్ నీ పజలను అణిచివేసుత్ నాన్రు. నీకు చెందిన

జాతినిబాధిసుత్ నాన్రు.
6 వాళ ళ్ వితంతువులనూ విదేశీయులనూ చంపేసుత్ నాన్రు.

అనాథలను హతయ్ చేసుత్ నాన్రు.
7వారుయెహోవాచూడడు,యాకోబుదేవుడు ఇదంతాగమనించడు,

అంటారు.
8 బుదిధ్లేని పజలారా, తెలుసుకోండి. మూరుఖ్ లారా, మీరెపుప్డు

నేరుచ్కుంటారు?
9చెవులిచిచ్నవాడు వినలేడా? కళ ళ్ చేసినవాడు చూడలేడా?
10 రాజాయ్లను అదుపులో పెటేట్వాడు సరిచేయడా? మనిషికి తెలివి

ఇచేచ్వాడు ఆయనే.
11మనుషుల ఆలోచనలు యెహోవాకు తెలుసు, అవి పనికిరానివని

ఆయనకు తెలుసు.
12యెహోవా, నీ దగగ్ర శికష్ణ పొందేవాడు నీ ధరమ్శాసంలో నుంచి నీ

దగగ్ర నేరుచ్కునేవాడు ధనుయ్డు.
13 దురామ్రుగ్ లకు గుంట తవేవ్ వరకూ అతని కషట్కాలాలోల్ నువువ్

నెమమ్ది ఇసాత్ వు.
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14 యెహోవా తన పజలను విడిచిపెటట్డు. తన సొతుత్ ను వదిలి
పెటట్డు.

15నాయ్యం గెలుసుత్ ంది, నిజాయితీపరులంతాదానిన్ అనుసరిసాత్ రు.
16 దురామ్రుగ్ ల ఎదుట నా ప న ఎవరు నిలబడతారు? దుషుట్ లకు

వయ్తిరేకంగా నా కోసం ఎవరు నిలుసాత్ రు?
17 యెహోవా నాకు సాయం రాకపోతే నేను మరణనిశశ్బద్ంలో

పండుకునే వాడినే.
18 నా కాలు జారింది అని నేనంటే, యెహోవా, నీ కృప ననున్

ఎతిత్పటుట్ కుంది.
19నాలోనిఆందోళనలు ననున్ ఉకిక్రిబికిక్రి చేసి ననున్ బెదిరిసుత్ ంటే,

నీ గొపప్ ఆదరణనాపాణానికి నెమమ్ది కలగచేసింది.
20 దురామ్రగ్ పాలకులు నీతో జత కటట్గలరా? అనాయ్యం చేదాద్ మని

వాళ ళ్ చటట్ం కలిప్సాత్ రు.
21వాళ ళ్నీతిమంతులకు వయ్తిరేకంగా కుటపనున్తారు. నిరోద్ షులకు

మరణ దండన విధిసాత్ రు.
22 అయితే యెహోవా నాకు ఎతత్యిన కోట. నా దేవుడు నాకు

ఆశయదురగ్ం.
23 ఆయన వాళళ్ దోషం వాళళ్ మీదికి రపిప్సాత్ డు. వాళళ్

చెడుతనంలోనే వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ డు. మనయెహోవా
దేవుడు వాళళ్ను నాశనం చేసాత్ డు.

95
1 రండి, యెహోవాకు పాట పాడదాం, మన రకష్ణకు ఆధారశిలకు

ఆనందంగాపాడదాం.
2 కృతజఞ్తతో ఆయన సనిన్ధికి వదాద్ ం, ఆయనకు సుత్ తి గీతాలు

పాడదాం.
3యెహోవాగొపప్ దేవుడు. దేవుళళ్ందరికీ గా ఉనన్ గొపప్ రాజు.
4భూమి అగాధసథ్లాలు ఆయన చేతిలో ఉనాన్యి. పరవ్త శిఖరాలు

ఆయనవే.
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5సముదం ఆయనది. ఆయనేదానిన్ చేశాడు. ఆయన చేతులు పొడి
నేలను చేశాయి.

6 రండి సాగిలపడి ఆరాధన చేదాద్ ం. మన సృషిట్కర యెహోవా ఎదుట
మోకరిలుల్ దాం.

7 ఆయన మన దేవుడు. మనం ఆయన పోషించే పజలం. ఆయన
చేతికింది గొరెలం. ఈ రోజున మీరు ఆయన సవ్రం వింటే
ఎంతబాగుండు!

8 మెరీబా* దగగ్ర, ఎడారిలో మసాస్ దగగ్ర ఉనన్ సమయంలో మీ
పూరీవ్కులాల్ గామీ గుండె కఠినం చేసుకోవదుద్ .

9అకక్డ వాళ ళ్ నా అధికారానిన్ సవాలు చేశారు నా కారయ్ కలాపాలు
చూసి కూడానా ఓపికను పరీ ంచారు.

10 నల ఏళ ళ్ నేను ఆ తరం వారితో కోపంగా ఉనాన్ను. వాళళ్
హృదయాలు దారి తపుప్తునాన్యి. వాళ ళ్ నా పదధ్తులు†
తెలుసుకోలేదు అనాన్ను.

11 కాబటిట్ , వాళ ళ్ నా విశాంతి సథ్లంలో ఎనన్డూ పవేశించరని నేను
నా కోపంలో శపథం చేశాను.

96
1యెహోవాకు ఒక కొతత్ పాట పాడండి, పపంచమంతా యెహోవాకు

పాడండి.
2 యెహోవాకు పాడండి, ఆయన నామం సుత్ తించండి, పతిరోజూ

ఆయన రకష్ణ పకటించండి.
3 రాజాయ్లోల్ ఆయన గొపప్దనానిన్ తెలియచేయండి, పపంచ దేశాలోల్

ఆయన అదుభ్తాలను వివరించండి.
4 యెహోవా గొపప్వాడు. ఆయనిన్ మెండుగా పసుత్ తించాలి.

దేవుళళ్ందరికంటె ఎకుక్వగా ఆయన భయభకులు
నిలపాలి.

5జాతుల దేవుళళ్ంతా వటిట్ విగహాలే. అయితే ఆకాశాలను చేసింది
యెహోవా.

* 95:8 95:8మెరీబా కలహాలు † 95:10 95:10 పదధ్తులు ఆజఞ్లు
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6 ఘనతాపభావాలు ఆయన ముందునాన్యి. బలం, సౌందరయ్ం
ఆయన పవిత ఆలయంలోఉనాన్యి.

7 పపంచంలోని పజా సమూహాలనీన్ యెహోవాకు చెలిల్ంచండి.
మహిమ, బలంయెహోవాకు చెలిల్ంచండి.

8 యెహోవా నామానికి తగిన గొపప్దనం ఆయనకు చెలిల్ంచండి.
అరప్ణతో ఆయన ఆవరణాలోల్ కి రండి.

9 పవితాలంకారాలతో యెహోవా ఎదుట సాగిలపడి మొకక్ండి.
పపంచమంతా ఆయన ఎదుట వణకండి.

10యెహోవాపరిపాలిసుత్ నాన్డు. లోకం సిథ్రంగాఉంది. అది కదలదు.
ఆయనపజలకునాయ్యంగాతీరుప్తీరుసాత్ డుఅనిరాజాయ్లోల్
చెపప్ండి.

11 యెహోవా రాబోతునాన్డు. ఆకాశం సంతోషించు గాక. భూమి
ఆనందించుగాక. సముదం,దానిలోఉనన్దంతాఆనందంతో
ఘోషించు గాక.

12 దానాలు,వాటిలోఉనన్దంతా ఆనందించు గాక.
అడవి చెటల్నీన్ ఉతాస్హంతో కేకలు వేసాత్ యిగాక
13లోకానికి తీరుప్ తీరచ్డానికి ఆయన వసుత్ నాన్డు. నీతితో ఆయన

లోకానికి తన విశవ్సనీయతతో పజా సమూహాలకు ఆయన
తీరుప్ తీరుసాత్ డు.

97
1 యెహోవా పరిపాలిసుత్ నాన్డు. భూమి ఆనందిసుత్ ంది గాక.

దీవ్పాలనీన్ సంతోషిసాత్ యిగాక.
2 మబుబ్లూ చీకటీ ఆయనచుటూట్ ఉనాన్యి. నీతి నాయ్యాలు

యెహోవాసింహాసనానికి పునాదిగా ఉనాన్యి.
3 ఆయన ముందు అగిన్ బయలు దేరింది. చుటూట్ ఉనన్ ఆయన

శతువులను అది కాలిచ్వేసుత్ ంది.
4 ఆయన మెరుపులు లోకానిన్ వెలిగిసాత్ యి. భూమి దానిన్ చూసి

వణికిపోతుంది.
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5 లోకనాథు న యెహోవా ఎదుట, పరవ్తాలు నంలాగా
కరిగిపోతాయి.

6 ఆకాశాలు ఆయన నీతిని పకటిసుత్ నాన్యి రాజాయ్లనీన్ ఆయన
మహాతామ్ నిన్ చూసాత్ యి.

7 చెకిక్న పతిమలను పూజించేవాళ ళ్, పనికిరాని విగహాలను
బటిట్ గొపప్లు చెపుప్కునే వాళ ళ్ అవమానం పాలవుతారు.
అలాటి దేవుళ ళ్ అందరూయెహోవాకుమొకక్ండి.

8 యెహోవా, సీయోను ఇది విని సంతోషించింది. యూదా
పటట్ణాలు ఆనందించాయి. నీ నీతికర న ఆదేశాలనుబటిట్
సంతోషిసుత్ నాన్యి.

9 ఎందుకంటే యెహోవా, నువువ్ పపంచమంతటికీ గా ఉనన్
సరావ్తీతుడివి. దేవుళళ్ందరిలోకీ నువువ్ ఎంతో ఉనన్తంగా
ఉనాన్వు.

10 యెహోవాను పేమించే మీరంతా దురామ్రాగ్ నిన్ అసహియ్ంచుకోండి!
తన భకుల పాణాలను ఆయన కాపాడతాడు, దురామ్రుగ్ ల
చేతిలోనుంచి ఆయనవారిని తపిప్సాత్ డు.

11 నీతిమంతులకు వెలుగును, నిజాయితీపరులకు ఆనందానిన్
వితత్నాలుగా చలల్డం జరిగింది.

12 నీతిమంతులారా, యెహోవా మూలంగా ఆనందించండి, ఆయన
పవితనామానిన్ బటిట్ కృతజఞ్తలు చెపప్ండి.

98
ఒక కీరన.
1 యెహోవాకు కొతత్ పాట పాడండి. ఆయన అదుభ్తాలు చేశాడు.

ఆయనకుడిచెయియ్,ఆయనపవితహసత్ంమనకు విజయం
తెచాచ్యి.

2 యెహోవా తన రకష్ణను వెలల్డిచేశాడు. రాజాయ్లనిన్టికీ తన
నాయ్యానిన్ కనపరిచాడు.
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3 ఆయన ఇశాయేలు వంశం పటల్ తన నిబంధన విశవ్సనీయత,
తన నమమ్కతవ్ం గురు చేసుకునాన్డు. భూదిగంతాలు మన
దేవుని విజయానిన్ చూసాత్ రు.

4 లోకమా, యెహోవాకు ఆనందంతో కేకలు వేయండి. ఉలాల్ సంగా
పాడండి. పాటలెతిత్ ఆనందంగా పాడండి. పసుత్ తులు
పాడండి.

5 తీగ వాయిదయ్ంతో యెహోవాకు పశంసలు పాడండి. తీగ
వాయిదయ్ంతోమధురంగాపాడండి.

6 బాకాలతో కొముమ్బూర ధవ్నితో, రా న యెహోవా ఎదుట
సంతోషంగా కేకలు వేయండి.

7 సముదం, దానిలో ఉనన్దంతా ఘోషిసుత్ ంది గాక. లోకం, దాని
నివాసులు కేకలు వేసాత్ రు గాక!

8నదులు చపప్టుల్ కొటాట్ లి. కొండలు ఆనందంతో కేకలు పెటాట్ లి.
9 లోకానికి తీరుప్ తీరచ్డానికి, నీతితో పపంచ పజలందరికీ తీరుప్

తీరచ్డానికియెహోవారాబోతునాన్డు.

99
1 యెహోవా పరిపాలన చేసుత్ నాన్డు. రాజాయ్లు వణికిపోతాయి.

ఆయన కెరూబులకు గా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. భూమి
కంపిసుత్ ంది.

2 సీయోనులో యెహోవా గొపప్వాడు. రాజాయ్లనిన్టి గా ఆయన
ఉనన్తంగా ఉనాన్డు.

3వాళ ళ్ నీఘననామానిన్ సుత్ తిసాత్ రు. యెహోవాపవితుడు.
4 రాజు బలశాలి. ఆయన నాయ్యానిన్ పేమిసాత్ డు. నువువ్ నీతి

నాయ్యాలను సుసిథ్రం చేశావు, యాకోబు పజల పటల్ నీతి
పాలనసాథ్ పించావు.

5మనయెహోవా దేవుణిణ్ సుత్ తించండి. ఆయన పాదపీఠం ముందర
ఆరాధించండి. ఆయన పవితుడు.
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6ఆయనయాజకులోల్ మోషేఅహరోనులుఉనాన్రు. ఆయనకుపారథ్న
చేసేవాళళ్లో సమూయేలు ఉనాన్డు. వాళ ళ్ యెహోవాను
పారిథ్సేత్ ఆయన జవాబిచాచ్డు.

7 మేఘసత్ంభంలో నుంచి ఆయన వాళళ్తో మాటాల్ డాడు. వాళ ళ్
ఆయన శాసనాలను పాటించారు. ఆయన తమకిచిచ్న
కటట్డను అనుసరించారు.

8యెహోవామా దేవా, నువువ్ వాళల్కు జవాబిచాచ్వు. వాళళ్ అకమ
కారాయ్లకు వాళళ్ను శి ంచినా, నువువ్ వాళళ్ను కష్మించిన
దేవుడివి.

9 మన యెహోవా దేవుడు పవితుడు, మన యెహోవా దేవుణిణ్
సుత్ తించండి. ఆయనపవితపరవ్తం ఎదుట ఆరాధించండి.

100
కృతజఞ్త కీరన.
1పపంచ పజలారా,యెహోవాకు సంతోషంతో కేకలు వేయండి.
2ఆనందంగాయెహోవాకు సేవ చేయండి, ఆనంద గీతాలు పాడుతూ

ఆయన సనిన్ధికి రండి.
3 యెహోవాయే దేవుడని తెలుసుకోండి. ఆయన మనలను

పుటిట్ంచాడు. మనం ఆయన వాళళ్ం. మనం ఆయన
పజలం. ఆయనమేపే గొరెలం.

4 కృతజఞ్తతో ఆయన దావ్రాలగుండా పవేశించండి. సుత్ తులతో
ఆయన ఆవరణాలోల్ కి రండి. ఆయనకు ధనయ్వాదాలు
చెపప్ండి. ఆయననామానిన్ పొగడండి.

5 యెహోవా మంచివాడు. ఆయన కృప శాశవ్తంగా ఉంటుంది.
ఆయన విశవ్సనీయత తరతరాలకు ఉంటుంది.

101
దావీదు కీరన
1 యెహోవా, నేను నినున్ కీరిసాత్ ను. నీ నిబంధన విశవ్సనీయత,

నాయ్యాలను గూరిచ్ గానం చేసాత్ ను.
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2 ఎలాంటి దోషమూ లేకుండా వివేకంతో నడుచుకుంటాను. నువువ్
నా దగగ్రికి ఎపుప్డు వసాత్ వు? నేను నా ఇలల్ంతటిలో
యథారథ్ న పవరనతో నడుచుకుంటాను.

3 వయ్రధ్ వి నా కనున్ల ఎదుట ఉండకుండా చూసుకుంటాను.
భయభకులు లేనివాళ ళ్ చేసుత్ నన్ పనులు నాకు అసహయ్ం.
వాటికి నేను దూరంగా ఉంటాను.

4 మూరఖ్ంగా ఆలోచించేవాడు నాకు దూరంగా ఉండాలి.
దుషట్కారాయ్లంటే నాకు అసహయ్ం.

5 తమ పొరుగువాణిణ్ చాటుగా ఎగతాళి చేసే వాళళ్ను నేను హతం
చేసాత్ ను. అహంకారంతో పవరించే వాళళ్ను, గరివ్షుట్ లను
నేను దూరంగా ఉంచుతాను.

6 దేశంలో నమమ్కంగా ఉండే వాళ ళ్ నా చుటూట్ ఉండాలని నేను
కోరుకుంటునాన్ను. సనామ్రగ్ంలో నడుచుకునే వాళ ళ్
మాతమేనాకు సేవకులుగా ఉంటారు.

7 మోసంతో బతికేవాడు నా ఇంటోల్ ఉండకూడదు. అబదాధ్ లు
పలికేవాడు నా కళళ్ ఎదుట నిలబడకూడదు.

8 పతిరోజూ ఉదయానేన్ దేశంలో దురామ్రుగ్ లందరినీ నేను
సంహరిసాత్ ను. యెహోవా పటట్ణంలో పాపం చేసేవాళ ళ్
లేకుండా చేసాత్ ను.

102
బాధితుడి పారథ్న, దుఃఖంలో సోలిపోయియెహోవా సనిన్ధిలో పెటిట్న
మొర.
1యెహోవా,నాపారథ్న విను,నామొర నీకు చేరనివువ్.
2నాకషట్సమయాననీముఖంనాకుదాచవదుద్ . నామాటవిను. నేను

నినున్ పిలిచినపుప్డు వెంటనే నాకు జవాబివువ్.
3 పొగ లాగా నా రోజులు గతించిపోతునాన్యి. నా ఎముకలు

కాలిపోతునన్టుట్ ఉనాన్యి.
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4నా గుండె కుంగిపోయింది. నేను వాడిన గడిడ్ పరకలాగా ఉనాన్ను.
నేనేమీ తినలేక పోతునాన్ను.

5 నేను ఆపకుండా మూలుగుతూ ఉండడం వలన చాలా
చికిక్పోయాను.

6నేనుఅడవిగూడబాతులాంటివాణిణ్ . పాడుబడిపోయినచోటల్ ఉండే
గుడల్గూబలాంటివాణిణ్ .

7 ఇంటిమీద ఏకాకిగా కూరుచ్నన్ ఒంటరి పిటట్లాగా రాతంతా
మెలకువగా ఉనాన్ను.

8 రోజంతా నా విరోధులు నా మీద వయ్ంగయ్ంగా మాటాల్ డుతునాన్రు.
ననున్ నిందించేవాళ ళ్ నా పేరు ఎతిత్ శపిసాత్ రు.

9 బూడిదను అనన్ం లాగా తింటునాన్ను. కనీన్ళళ్తో కలిపి నీళ ళ్
తాగుతునాన్ను.

10నీ కోపాగిన్ని బటిట్ నువువ్ ననున్ కెతిత్ అవతలపారేశావు.
11 నా రోజులు అదృశయ్మయేయ్ నీడలా ఉనాన్యి, గడిడ్లాగా నేను

వాడిపోయాను.
12 అయితే యెహోవా, నువువ్ శాశవ్తంగా ఉంటావు. నీ కీరి

తరతరాలుంటుంది.
13నువువ్లేచిసీయోనును కనికరిసాత్ వు. దానిమీదదయచూపడానికి

స న సమయం వచిచ్ంది.
14దాని రాళల్ంటే నీ సేవకులకు ఎంతో ఇషట్ం. దాని శిథిలాల దుముమ్

అంటే వారికి వాతస్లయ్ం.
15 యెహోవా, రాజాయ్లు నీ నామానిన్ గౌరవిసాత్ యి, పపంచ

రాజులంతా నీ గొపప్దనానిన్ గౌరవిసాత్ రు.
16యెహోవా సీయోనును తిరిగి కటిట్సాత్ డు. ఆయన తన మహిమతో

పతయ్కష్మవుతాడు.
17 అపుప్డు ఆయన దికుక్లేని వాళళ్ పారథ్నకు సప్ందిసాత్ డు. వాళళ్

పారథ్న ఆయన నిరాకరించడు.
18రాబోయేతరాలకు ఇది రాసి పెటిట్ ఉంటుంది, ఇంకాపుటట్ని పజలు

యెహోవాను సుత్ తిసాత్ రు.
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19 బందీల మూలుగులు వినడానికీ చావు ఖరా న వాళళ్ను
విడిపించడానికీ,

20 యెహోవా ఉనన్త న పవిత సథ్లం నుంచి కిందికి చూశాడు,
పరలోకం నుంచి భూమిని చూశాడు.

21యెహోవానుసేవించడానికిరాజాయ్లూపజలూసమకూడినపుప్డు,
22 మనుషులు యెహోవా నామానిన్ సీయోనులో పకటిసాత్ రు.

యెరూషలేములో ఆయన కీరిని పకటిసాత్ రు.
23 ఆయన నా యవవ్నంలో నా బలం తీసేశాడు. నా రోజులు

తగిగ్ంచేసాడు.
24నేనిలాఅనాన్ను,నాదేవా, నడివయసుస్లో ననున్ తీసి వేయవదుద్ .

నువువ్ తరతరాలూ ఇకక్డ ఉనాన్వు.
25 పురాతన కాలంలో నువువ్ భూమిని సాథ్ పించావు, ఆకాశాలు నీ

చేతిపనులే.
26అవి అంతరించిపోతాయి. కానీ నువువ్ నిలిచి ఉంటావు. అవనీన్

బటట్లాల్ గా పాత పోతాయి. నువువ్ వాటిని దుసుత్ లాల్ గా
మారిచ్ వేసాత్ వు. అవి ఇక కనబడవు.

27అయితేనువువ్ అలానేఉనాన్వు, నీ సంవతస్రాలకు అంతం లేదు.
28నీ సేవకుల పిలల్లు నిలిచి ఉంటారు. వారి వంశసుథ్ లు నీ సనిన్ధిలో

జీవిసాత్ రు.

103
దావీదు కీరన.
1నా పాణమా, యెహోవాను సుత్ తించు. నా అంతరంగమా, ఆయన

పవితనామానిన్ సుత్ తించు.
2నాపాణమా,యెహోవాను సుత్ తించు, ఆయన చేసిన ఉపకారాలనీన్

మరచిపోవదుద్ .
3ఆయన నీపాపాలనీన్ కష్మిసాత్ డు. నీ జబుబ్లనీన్ బాగుచేసాత్ డు.
4నాశనానున్ంచి నీపాణానిన్ విడుదలచేసాత్ డు. కృప,వాతస్లయ్ం నీకు

కిరీటంగా ఉంచాడు.
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5నీయవవ్నం గరుడ ప లాగాకొతత్దనం సంతరించుకునన్టుట్ మే న
వాటితో నీ జీవితానిన్ తృపిత్పరుసాత్ డు.

6యెహోవా నాయ్య న దానిన్ జరిగిసాత్ డు. అణగారిన వారందరికీ
నాయ్యం చేసాత్ డు.

7 ఆయన మోషేకు తన విధానాలూ ఇశాయేలు వంశసుథ్ లకు తన
కారాయ్లూ తెలియచేశాడు.

8 యెహోవా దయాళ వు, కృపాభరితుడు. ఆయన సహనశీలి,
నిబంధన సంబంధ న నమమ్కతవ్ం ఆయనలోఉంది.

9ఆయన ఎపుప్డూ అదుపులో పెటేట్వాడు కాదు. ఆయనఅసత్మానం
కోపంగా ఉండడు.

10మనపాపాలకుతగినటుట్ ఆయనమనతోవయ్వహరించలేదు. మన
పాపాలకు సరిపోయినంతగామనకు పతీకారం చేయలేదు.

11 భూమికంటే ఆకాశం ఎంత ఉనన్తమో తనను గౌరవించేవారి పటల్
ఆయన కృప అంత ఉనన్తం.

12పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమోఆయనమనపాపాలఅపరాధ
భావన కూడామననుంచి అంత దూరం చేశాడు.

13 తండి తన పిలల్లను జాలితో చూసినటుట్ , యెహోవా తనను
గౌరవించే వాళళ్ను జాలితో చూసుకుంటాడు.

14మనంఎలాసృషిట్ అయాయ్మోఆయనకుతెలుసు,మనంమటిట్ అని
ఆయనకు తెలుసు.

15మనిషి రోజులు గడిడ్ మొకక్లాంటివి. పొలంలోపూసే పువువ్లాగా
అతడుపూసాత్ డు.

16దానిమీదగాలి వీసేత్ అది ఇక ఉండదు.
17 యెహోవాను గౌరవించే వారి పటల్ ఆయన కృప తరతరాలకూ

ఉంటుంది. ఆయన నీతివారివారసులకు కొనసాగుతుంది.
18 వాళ ళ్ ఆయన నిబంధన పాటిసాత్ రు. ఆయన ఆదేశాలను

మనసులో ఉంచుకుంటారు.
19 యెహోవా పరలోకంలో తన సింహాసనానిన్ సుసిథ్రం చేశాడు.

ఆయనరాజయ్ం అందరినీ పాలిసూత్ ఉంది.
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20యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయనమాట వినే
బలాశాలు నమీరంతా, ఆయనను సుత్ తించండి.

21 యెహోవా సేనలారా, ఆయన సంకలప్ం నెరవేరేచ్ సేవకు న
మీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి.

22 యెహోవా చేసిన జీవులారా, ఆయనను సుత్ తించండి. ఆయన
రాజయ్ంలోని పతి పదేశంలో ఉనన్ మీరంతా ఆయనను
సుత్ తించండి. నాపాణమా,యెహోవాను సుత్ తించు.

104
1 నా పాణమా, యెహోవాను సనున్తించు. యెహోవా, నా దేవా,

నీవు మహాఘనత వహించిన వాడివి. నీవు మహాతామ్ నిన్,
పభావానిన్ ధరించుకునాన్వు.

2ఉతత్రీయంలాగానీవువెలుగును కపుప్కునాన్వు. తెరనుపరచినటుట్
ఆకాశ విశాలానిన్ నీవు పరిచావు.

3జలాలోల్ ఆయన తన గదుల దూలాలు వేశాడు. మేఘాలను తనకు
వాహనంగా చేసుకుని గాలి రెకక్లమీద పయాణిసుత్ నాన్డు.

4 వాయువులను తనకు దూతలుగా అగిన్జావ్లలను తనకు
పరిచారకులుగాయెహోవాచేసుకునాన్డు.

5 భూమి శాశవ్తంగా కదలకుండా ఆయన దానిన్ పునాదుల మీద
సిథ్రపరిచాడు.

6దాని మీద అగాధ జలాలను నీవు వసం లాగా కపాప్వు. కొండలకు
గా నీళల్ నిలిచాయి.

7నీవు గదిద్ంచగానే అవిపారిపోయాయి. నీ ఉరుము ధవ్ని విని అవి
తవ్రగాపారిపోయాయి.

8నీవువాటికినియమించినచోటికిపోవడానికిఅవిపరవ్తాలెకాక్యి.
పలాల్ లకు దిగాయి.

9అవిమరలివచిచ్భూమినికపప్కుండేలాదాటలేనిసరిహదుద్ లు నీవు
వాటికి నియమించావు.
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10 ఆయన కొండలోయలోల్ నీటిఊటలు పుటిట్సాత్ డు. అవి కొండలోల్
పవహిసాత్ యి.

11 అవి అడవి జంతువులనిన్టికీ దాహం తీరుసాత్ యి. వాటివలన
అడవి గాడిదలు సేదదీరుతాయి.

12వాటి ఒడుడ్ న ఆకాశపకష్ులు గూడు కటుట్ కుంటాయి. కొమమ్ల మధయ్
అవి కిలకిలారావాలు చేసాత్ యి.

13తనమేడగదులోల్ నుండి*ఆయనకొండలకు జలధారలనిసాత్ డు. నీ
కియల ఫలం చేత భూమి తృపిత్ పొందుతునన్ది.

14 పశువులకు గడిడ్ని, మనుషుల వాడకానికి కాయగూరమొకక్లను
ఆయనమొలిపిసుత్ నాన్డు

15 అందువలల్ భూమిలోనుండి ఆహారానీన్ మనుషుల హృదయానిన్
సంతోషపెటేట్ దా రసానీన్ వారి ముఖాలకు మెరుపునిచేచ్
లానీన్ మనుషుల హృదయానిన్ బలపరిచే ఆహారానీన్
ఆయనమొలకెతిత్సుత్ నాన్డు.

16యెహోవా వృ లు ఆయన నాటిన లెబానోను దేవదారు వృ లు
నీటి వసతి గలిగి ఉనాన్యి.

17 అకక్డ పకష్ులు తమ గూళల్ కటుట్ కుంటాయి. అకక్డ
సరళవృ ల కొంగలు నివాసముంటునాన్యి.

18 ఎతత్యిన కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపటుల్ . బండరాళ ళ్
కుందేళల్కు ఆశయసాథ్ నాలు.

19ఋతువులను సూచించడానికి ఆయనచందుణిణ్ నియమించాడు.
సూరుయ్డికి అతడు అసత్మించవలసిన కాలం తెలుసు.

20 నీవు చీకటి కమమ్ జేయగా రాతి అవుతునన్ది. అపుప్డు
అడవిజంతువులనీన్ సంచరిసుత్ నాన్యి.

21సింహం పిలల్లు వేట కోసం గరిజ్సుత్ నాన్యి. తమ ఆహారానిన్ దేవుని
చేతిలోనుండి తీసుకోడానికి చూసుత్ నాన్యి.

* 104:13 104:13మేడ గదులోల్ నుండి ఆకాశంలోనుండి
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22 సూరుయ్డు ఉదయించగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలోల్
పడుకుంటాయి.

23 సాయంకాలం దాకా పాటుపడి తమ పనులు జరుపుకోడానికి
మనుషులు బయలుదేరుతారు.

24 యెహోవా, నీ కారాయ్లు ఎనెన్నిన్ రీతులుగా ఉనాన్యో! జాఞ్ నం
చేత నీవువాటనిన్టినీ నిరిమ్ంచావు. నీవు కలగజేసినవాటితో
భూమి నిండి ఉంది.

25 అదిగో విశాల న మహాసముదం. అందులో లెకక్లేననిన్
జలచరాలు, చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులు ఉనాన్యి.

26 అందులో ఓడలు నడుసుత్ నాన్యి. నీవు సృషిట్ంచిన మొసళ ళ్
దానిలో జలకాలాడుతూ ఉనాన్యి†.

27తగిన కాలంలో నీవువాటికి ఆహారమిసాత్ వని ఇవనీన్ నీ దయకోసం
కనిపెడుతునాన్యి.

28నీవు వాటికి అందిసేత్ అవి కూరుచ్కుంటాయి. నీవు గుపిప్లి విపిప్తే
అవిమంచివాటిని తిని తృపిత్ చెందుతాయి.

29 నీవు ముఖం దాచుకుంటే అవి కలత చెందుతాయి. నీవు
వాటి ఊపిరి ఉపసంహరిసేత్ అవి పాణం విడిచి
మటిట్పాలవుతాయి.

30 నీవు నీ ఊపిరి విడిసేత్ అవి ఉనికిలోకి వసాత్ యి. ఆ విధంగా నీవు
దానాలను నూతనపరుసుత్ నాన్వు.

31యెహోవామహిమ నితయ్ం ఉండుగాక. యెహోవా తన కియలను
చూసి ఆనందించు గాక.

32 ఆయన భూమిని చూడగా అది వణికి పోతుంది. ఆయన
పరవ్తాలను ముటట్గా అవిపొగరాజుకుంటాయి.

33 నా జీవితకాలమంతా నేను యెహోవాకు కీరనలు పాడతాను.
నేనునన్ంత కాలం నా దేవుణిణ్ కీరిసాత్ ను.

34 ఆయనున్ గూరిచ్న నా ధాయ్నం ఆయనకు ఇంపుగా ఉండు గాక.
నేనుయెహోవావిషయం సంతోషిసాత్ ను.

† 104:26 104:26 చూడండి: కీర. 74:17
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35 పాపులు భూమి లేకుండా పోవాలి. భకిహీనులు ఇక
ఉండకపోదురు గాక. నా పాణమా, యెహోవాను
సనున్తించు. యెహోవాను సుత్ తించండి.

105
1 యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన నామానిన్

పకటన చేయండి. జాతులోల్ ఆయన కారాయ్లను
తెలియచేయండి.

2ఆయనను గూరిచ్ పాడండి. ఆయనను కీరించండి. ఆయనఆశచ్రయ్
కారాయ్లనిన్టిని గూరిచ్ సంభాషణ చేయండి.

3 ఆయన పరిశుదధ్ నామానిన్బటిట్ అతిశయించండి. యెహోవాను
వెతికేవారు హృదయంలో సంతోషించుదురు గాక.

4యెహోవానువెదకండి. ఆయనబలానిన్వెదకండి. ఆయనసనిన్ధిని
నితయ్ం అనేవ్షించండి.

5 ఆయన సేవకు న అబాహాము వంశసుథ్ లారా, ఆయన
ఏరప్రచుకునన్ యాకోబు సంతతివారలారా, ఆయన చేసిన
ఆశచ్రయ్ కారాయ్లను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.

6ఆయన చేసిన సూచక కియలను, ఆయన నోటి తీరుప్లను జాఞ్ పకం
చేసుకోండి.

7ఆయనమనదేవు నయెహోవా. ఆయనతీరుప్లుభూమిఅంతటా
అమలు అవుతునాన్యి.

8 తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరాల వరకూ ఆయన
గురుంచుకుంటాడు. అబాహాముతో తాను చేసిన
నిబంధనను,

9 ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పమాణానిన్, నితయ్ం ఆయన జాఞ్ పకం
చేసుకుంటాడు.

10 వారి సంఖయ్ కొదిద్గా ఉనన్పుప్డు, ఆ కొదిద్ మంది ఆ దేశంలో
పరదేశులుగా ఉనన్పుప్డు,

11కొలిచినవారసతవ్ంగా కనాను దేశంమీకిసాత్ నని ఆయనచెపాప్డు.
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12 ఆ మాట యాకోబుకు శాసనంగాను ఇశాయేలుకు నితయ్
నిబంధనగాను సిథ్రపరచాడు.

13 వారు జనం నుండి జనానికి, రాజయ్ం నుండి రాజాయ్నికి
తిరుగులాడుతుండగా

14 వారిని హింసించడానికి ఆయన ఎవరినీ అనుమతించలేదు.
ఆయనవారి కోసం రాజులను శి ంచాడు.

15నేనుఅభిషేకించినవారినితాకవదుద్ ,నాపవకలకుహానిచేయవదుద్
అని ఆయన చెపాప్డు.

16 దేశం మీదికి ఆయన కరువు రపిప్ంచాడు. జీవనాధార న
ధానయ్మంతా ధవ్ంసం చేశాడు.

17 వారికంటే ముందుగా ఆయన ఒకణిణ్ పంపించాడు. వారు
యోసేపును బానిసగా అమేమ్శారు.

18 వారు సంకెళల్తో అతని కాళల్ నొపిప్ంచారు. ఇనుము అతని
పాణానిన్ బాధించింది.

19 అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరేదాకా యెహోవా వాకుక్ అతణిణ్
పరీ ంచాడు.

20 రాజు వరమానం పంపి అతణిణ్ విడిపించాడు. పజల పాలకుడు
అతణిణ్ విడుదల చేశాడు.

21ఇషట్పకారం అతడు తన అధిపతుల పెతత్నం చెయయ్డానికి, తన
పెదద్లకు బుదిధ్ చెపప్డానికి,

22తన ఇంటికియజమానిగా, తన ఆసిత్ అంతటి అధికారిగా అతణిణ్
నియమించాడు.

23 ఇశాయేలు ఈజిపుట్ లోకి వచాచ్డు. యాకోబు హాము దేశంలో
పరదేశిగా ఉనాన్డు.

24ఆయనతన పజల సంతానానిన్ వృదిధ్ చేశాడు. వారి విరోధులకంటే
వారికి అధికబలం దయచేశాడు.

25 తన పజల పగబటేట్లా తన సేవకుల పటల్ కుయుకిగా
నడుచుకునేలా ఆయనవారిహృదయాలను మళిళ్ంచాడు.
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26 ఆయన తన సేవకు న మోషేను, తాను ఏరప్రచుకునన్
అహరోనును పంపించాడు.

27 వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ ఆయన సూచక కియలను, హాము
దేశంలోమహతాక్రాయ్లను జరిగించారు.

28 ఆయన అంధకారం పంపించి చీకటి కమేమ్లా చేశాడు. వారు
ఆయనమాటను ఎదిరించలేదు.

29 ఆయన వారి జలాలను రకంగా మారాచ్డు. వారి చేపలను
చంపాడు.

30వారి దేశంలో కపప్లు నిండిపోయాయి. అవివారిరాజుల గదులోల్ కి
వచాచ్యి.

31ఆయనఆజఞ్ ఇయయ్గాజోరీగలుపుటాట్ యి. వారిపాంతాలనిన్టిలోకీ
దోమలు వచాచ్యి.

32 ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించాడు. వారి దేశంలో
అగిన్జావ్లలు పుటిట్ంచాడు.

33 వారి దాకష్తీగెలను, వారి అంజూరు చెటల్ను పడగొటాట్ డు. వారి
పాంతాలోల్ వృ లను విరగగొటాట్ డు.

34ఆయనఆజఞ్ ఇయయ్గాపెదద్ మిడతలు, లెకక్లేననిన్ చీడపురుగులు
వచాచ్యి,

35 అవి వారి దేశంలోని కూరగాయల చెటల్నిన్టిని, వారి భూమి
పంటలను తినివేశాయి.

36 వారి దేశంలోని జేయ్షుఠ్ లను, వారి పథమ సంతానానిన్ ఆయన
హతం చేశాడు.

37 అకక్డనుండి తన పజలను వెండి బంగారాలతో ఆయన
రపిప్ంచాడు. వారి గోతాలోల్ నిసస్తుత్ వ చేత
తొటిలేల్వాడొకక్ నా లేడు.

38 వారివలన ఐగుపీత్యులకు భయం వేసింది. వారు
వెళిల్పోయినపుప్డు ఐగుపీత్యులు సంతోషించారు.

39వారికినీడగాఆయనమేఘానిన్ కలిప్ంచాడు. రాతివెలుగివవ్డానికి
అగిన్ని కలగజేశాడు.
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40 వారు మనవి చేయగా ఆయన పూరేళల్ను రపిప్ంచాడు.
ఆకాశంలోనుండి ఆహారానిన్చిచ్ వారిని తృపిత్ పరిచాడు.

41 శిలను చీలచ్గా నీళల్ ఉబికి వచాచ్యి. ఎడారులోల్ అవి ఏరు
పవహించాయి.

42 ఎందుకంటే ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్ నానిన్, తన సేవకు న
అబాహామును జాఞ్ పకం చేసుకుని,

43 తన పజలను సంతోషంతోను, తాను ఏరప్రచుకునన్ వారిని
ఉతాస్హధవ్నితోను బయటికి రపిప్ంచాడు.

44 అనయ్జనుల భూములను ఆయన వారికపప్గించాడు. ఇతర
జాతుల సౌభాగాయ్నిన్ వారు సావ్ధీనపరచుకునాన్రు.

45 వారు తన కటట్డలను కొనేలా, తన ధరమ్శాసవిధులను
ఆచరించేలా చేయడానికి ఆయనిలా చేశాడు. యెహోవాను
సుత్ తించండి.

106
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవా దయాళ డు. ఆయన

నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం ఉంటుంది.
2యెహోవా పరాకమ కారాయ్లను వరిణ్ంచగలవాడెవడు? ఆయన కీరి

అంతటినీ ఎవడు పకటించగలడు?
3 నాయ్యం అనుసరించేవారు, ఎలల్వేళలా నీతిననుసరించి

నడుచుకునేవారు ధనుయ్లు.
4యెహోవా, నీవుఏరప్రచుకునన్వారి మం నేను చూసూత్ నీ పజలకు

కలిగే సంతోషానిన్ బటిట్ నేను సంతోషిసూత్ ,
5నీవారసతవ్ పజతో కలిసి కొనియాడేలానీపజల పటల్ నీకునన్ దయ

చొపుప్నననున్జాఞ్ పకానికితెచుచ్కో. నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్
ర ంచు.

6మాపితరులాల్ గానేమేముపాపంచేశాము. దోషాలుమూటగటుట్ కుని
భకిహీనుల పోయాము.
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7 ఈజిపుట్ లో మా పూరీవ్కులు నీ అదుభ్తాలను గహించలేదు. నీ
కృపాబాహ ళయ్ం జాఞ్ పకం తెచుచ్కోలేదు. సముదం దగగ్ర,
ఎరసముదం దగగ్ర వారు తిరుగు బాటు చేశారు.

8 అయినా తన మహా పరాకమానిన్ పసిదిధ్ చేయడానికి ఆయన తన
నామానిన్బటిట్ వారిని ర ంచాడు.

9 ఆయన ఎరసముదానిన్ గదిద్ంచగా అది ఆరిపోయింది. దానం
మీద నడిచినటుట్ ఆయన వారిని అగాధజలాలోల్
నడిపించాడు.

10పగవారి చేతిలోనుండి వారిని ర ంచాడు. శతువుల చేతిలోనుండి
వారిని విమోచించాడు.

11 నీళల్ వారి శతువులను ముంచివేశాయి. వారిలో ఒకక్ నా
మిగలేల్దు.

12అపుప్డు వారు ఆయనమాటలు నమామ్రు. ఆయన కీరిని గానం
చేశారు.

13 అయినా వారు ఆయన కారాయ్లను వెంటనే మరిచ్పోయారు.
ఆయన ఆలోచన కోసం కనిపెటుట్ కోలేదు.

14 అరణయ్ంలో వారు ఎంతో ఆశించారు. ఎడారిలో దేవుణిణ్
పరీ ంచారు.

15వారు కోరినది ఆయన వారికి ఇచాచ్డు. అయినావారి పాణాలకు
ఆయన ణత కలగజేశాడు.

16 వారు తమ శిబిరంలో మోషే నా యెహోవాకు పతిషిఠ్తుడు
అహరోను నా అసూయపడాడ్ రు.

17 భూమి నెరె విచిచ్ దాతానును మింగేసింది. అది అబీరాము
బృందానిన్ కపేప్సింది.

18 వారి మధయ్లో అగిన్ రగులుకుంది. దాని మంట భకిహీనులను
కాలిచ్వేసింది.

19 హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకునాన్రు. పోత పోసిన
విగహానికిమొకాక్రు.
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20 తమ దేవుని మహిమను వారు గడిడ్ మేసే ఎదుద్ రూపానికి
మారిచ్వేశారు.

21ఈజిపుట్ లో గొపప్ కారాయ్లను,హాము దేశంలో ఆశచ్రయ్కారాయ్లను
22ఎరసముదం దగగ్ర భయంగొలిపే కియలను చేసినతమరకష్కు న

దేవుణిణ్ మరిచ్పోయారు.
23 అపుప్డు ఆయన “నేను వారిని నశింపజేసాత్ ను” అనాన్డు.

అయితే ఆయన వారిని నశింపజేయకుండేలా ఆయన
కోపం చలాల్ రచ్డానికి ఆయన ఏరప్రచుకునన్ మోషే ఆయన
సనిన్ధిలో నిలిచి అడుడ్ పడాడ్ డు.

24 రమయ్ న దేశానిన్ వారు నిరాకరించారు. ఆయన మాట
నమమ్లేదు.

25 యెహోవా మాట వినకుండా వారు తమ గుడారాలోల్
సణుగుకునాన్రు.

26అపుప్డు అరణయ్ంలోవారు కూలిపోయేలాచేయడానికి,
27 అనయ్జనులలో వారి సంతానానిన్ కూలచ్డానికి, దేశంలో వారిని

చెదరగొటట్డానికి ఆయనవారి చెయియ్ ఎతాత్ డు.
28 వారు బయలెప్యోరును హతుత్ కుని, చచిచ్న వారికి అరిప్ంచిన

బలిమాంసానిన్ భుజించారు.
29 వారు తమ కియలచేత ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచగా వారిలో

తెగులు చెలరేగింది.
30ఫీనెహాసు లేచి పరిహారం చేయగాఆ తెగులు ఆగిపోయింది.
31నితయ్ం తరాలనిన్టిలో అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడింది.
32మెరీబా జలాల దగగ్ర వారు ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచారు. కాబటిట్

వారి మూలంగామోషేకు బాధ కలిగింది.
33 ఎలాగంటే వారు అతనికి విరకి పుటిట్ంచారు. ఫలితంగా అతడు

తొందరపడిమాటాల్ డాడు.
34యెహోవా వారికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ వారు అనయ్జాతులను నాశనం

చేయలేదు.
35అనయ్జనులతో సహవాసం చేసి వారి కియలు నేరుచ్కునాన్రు.
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36వారి విగహాలకుపూజ చేశారు. అవివారికి ఉరి అయినాయి.
37వారు తమ కొడుకులను, తమ కూతుళళ్ను దయాయ్లకు బలిగా

అరిప్ంచారు.
38 నిరోద్ ష రకం, అంటే తమ కొడుకుల రకం తమ కూతుళళ్ల రకం

ఒలికించారు. కనాను జాతి వారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా
అరిప్ంచారు. ఆరకంవలనదేశంఅపవితంఅయిపోయింది.

39తమ కియల వలన వారు అపవితు పోయారు. తమ నడవడిలో
వయ్భిచారులయాయ్రు.

40కాబటిట్ యెహోవాకోపంఆయనపజలమీదరగులుకుంది. ఆయన
తనవారసతవ్ం అసహయ్పడాడ్ డు.

41ఆయనవారినిఅనయ్జనులచేతికిఅపప్గించాడు. పగవారువారిని
ఏలారు.

42 శతువులు వారిని బాధపెటాట్ రు. వారు శతువుల చేతి కింద
అణగారిపోయారు.

43 అనేక మారుల్ ఆయన వారిని విడిపించాడు. అయినా వారు
తమఆలోచననుఅనుసరించితిరుగుబాటుచేసూత్ వచాచ్రు.
తమపాపంమూలంగాహీనదశకు వెళిళ్పోయారు.

44 అయినా వారి రోదన తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన బాధను
ఆయన చూశాడు.

45 వారిని తలంచుకుని ఆయన తన నిబంధనను జాఞ్ పకం
చేసుకునాన్డు. తన నిబంధన విశావ్సయ్తను బటిట్ వారిని
కరుణించాడు.

46వారిని చెరగొనిపోయినవారికందరికీ వారంటే జాలిపుటిట్ంచాడు.
47 యెహోవా మా దేవా, మమమ్లిన్ ర ంచు. మేము నీ

పరిశుదధ్నామానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచేలా, నినున్
సుత్ తిసూత్ మేము గరివ్ంచేలా అనయ్జనులోల్ నుండి మమమ్లిన్
పోగుచెయియ్.

48 ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా యుగయుగాలకూ
సుత్ తినొందు గాక. పజలందరూ ఆమేన్ అందురు గాక.
యెహోవాను సుత్ తించండి.
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పంచమ పరిచేఛ్దము

107
కీర 107-150

1యెహోవాదయాళ డు. ఆయనకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్ంచండి.
ఆయన కృప నితయ్ం ఉంటుంది.

2యెహోవావిమోచించినవారు ఆమాటపలుకుతారు గాక. విరోధుల
చేతిలోనుండి ఆయన విమోచించినవారూ,

3 తూరుప్ నుండి, పడమర నుండి, ఉతత్రం నుండి, ద ణం నుండి
నానాదేశాల నుండి ఆయన పోగు చేసినవారూ ఆ మాట
పలుకుతారు గాక.

4 వారు అరణయ్మారాగ్ లోల్ ఎడారి తోవలోల్ తిరుగులాడుతూ ఉండే
వారు. నివాసపురమేదీవారికి దొరకలేదు.

5ఆకలి దపుప్ల వలల్ వారి పాణం వారిలోసొమమ్సిలిల్పోయింది.
6 వారు కషట్కాలంలో యెహోవాకు మొరపెటాట్ రు. ఆయన వారి

ఆపదలోల్ నుండి వారిని విడిపించాడు.
7 వారొక నివాస పురం చేరేలా చకక్ని దారిలో ఆయన వారిని

నడిపించాడు.
8 ఆయన నిబంధన విశవ్సనీయతను బటిట్ , మనుషులకు

ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్ కారాయ్లనుబటిట్ , వారు యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచుదురు గాక.

9 ఎందుకంటే దాహం గొనన్ వారిని ఆయన తృపిత్పరచాడు. ఆకలి
గొనన్వారినిమేలుతో నింపాడు.

10 చీకటిలో మసక చీకటిలో కొందరు బాధతో, ఇనప గొలుసులతో
బంధితు కూరుచ్నాన్రు.

11 దేవుని మాట తిరుగుబాటు చేసినందువలల్, మహోనన్తుని
సూచనలను తోసిపుచిచ్నందువలల్ ఇది జరిగింది.

12 కడగండల్ మూలంగా ఆయన వారి హృదయాలను లొంగదీశాడు.
వారు తొటుపడినపుప్డు ఆదుకునేవాడు లేకపోయాడు.
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13 కషట్కాలంలో వారు యెహోవాకు మొరపెటాట్ రు. ఆయన వారి
దురవసథ్లోనుండి వారిని విడిపించాడు

14వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండి, మరణాంధకారంలో నుండి
వారిని బయటికి రపిప్ంచాడు.

15 ఆయన కృపను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే
ఆశచ్రయ్కారాయ్లను బటిట్ , వారు యెహోవాకు
కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచుదురు గాక.

16 ఎందుకంటే ఆయన ఇతత్డి తలుపులను పగలగొటాట్ డు,
ఇనపగడియలను విరగగొటాట్ డు.

17 బుదిధ్హీనులు తమ దుషట్పవరన చేత, తమ దోషం చేత, బాధ
కొనితెచుచ్కుంటారు.

18 భోజనపదారాథ్ లనీన్ వారి పాణానికి అసహయ్ పోతాయి. వారు
మరణదావ్రాలను సమీపిసాత్ రు.

19 కషట్కాలంలో వారు యెహోవాకు మొరపెటాట్ రు. ఆయన వారి
ఆపదలలో నుండి వారిని విడిపించాడు.

20ఆయన తనవాకుక్ను పంపి వారినిబాగు చేశాడు. ఆయనవారు
పడిన గుంటలోల్ నుండి వారిని విడిపించాడు.

21 ఆయన కృపను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్
కారాయ్లనుబటిట్ , వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు
చెలిల్ంచుదురు గాక.

22 వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురు గాక. ఉతాస్హధవ్నితో
ఆయన కారాయ్లను పకటించుదురు గాక.

23 ఓడలెకిక్ సముద పయాణం చేసేవారు మహాజలాల మీద
తిరుగుతూ వాయ్పారం చేసేవారు

24 యెహోవా కారాయ్లను, సముదంలో ఆయన చేసే అదుభ్తాలను
చూశారు.

25ఆయన సెలవియయ్గా తుఫాను పుటిట్ంది. అది దాని తరంగాలను
కెతిత్ంది.
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26 వారు ఆకాశందాకా ఎకుక్తూ అగాధానికి దిగుతూ ఉనాన్రు.
బాధతోవారి*పాణం కరిగిపోయింది.

27మతెత్కిక్న వారివలె వారు ముందుకి, వెనకిక్ దొరుల్ తూ ఇటు అటు
తూలుతూ ఉనాన్రు. వారు ఏమీతోచక ఉనాన్రు.

28బాధకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొరపెటాట్ రు. ఆయన వారి
ఆపదలోల్ నుండి వారిని విడిపించాడు.

29 ఆయన తుఫానును ఆపివేయగా దాని తరంగాలు
అణిగిపోయాయి.

30 అవి నిమమ్ళ పోయాయని వారు సంతోషించారు. వారు కోరిన
రేవుకు ఆయనవారిని నడిపించాడు.

31 ఆయన కృపను బటిట్ , మనుషులకు ఆయన చేసే ఆశచ్రయ్
కారాయ్లను బటిట్ , వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు
చెలిల్ంచుదురు గాక.

32 జనసమాజంలో వారాయనను ఘనపరచుదురు గాక. పెదద్ల
సభలో ఆయనను కీరించుదురు గాక.

33ఆయన నదులను అడవిగాను నీటి బుగగ్లను ఎండిన నేలగాను,
34 దేశనివాసుల చెడుతనానిన్ బటిట్ సారవంత న భూమిని

చవిటిపరగానుమారాచ్డు.
35 అడివిని నీటిమడుగుగాను, ఎండిన నేలను నీటి ఊటల

తావుగాను ఆయనమారాచ్డు.
36 వారు అకక్డ నివాససథ్లం ఏరప్రచుకునేలా పొలంలో వితత్నాలు

చలిల్,దాకష్తోటలు నాటి,
37వాటివలనమంచి పంటలు పండిసూత్ ఉండేలాఆయనఆకలిగొనన్

వారిని అకక్డ కాపురముంచాడు.
38 ఆయన వారిని ఆశీరవ్దించగా వారికి సంతానాభివృదిధ్ కలిగింది.

ఆయనవారి పశువులను తగిగ్పోనియయ్లేదు.
39 వారు బాధ వలనా ఇబబ్ంది వలనా దుఃఖం వలనా

తగిగ్పోయినపుప్డు,
* 107:26 107:26వారినావికులు
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40 శతువులు రాజులను తృణీకరిసూత్ దారిలేని ఎడారిలో వారిని
తిరుగులాడజేశాడు.

41 అలాటి దరిదుల బాధను పొగొటిట్ వారిని లేవనెతాత్ డు. వారి
వంశానిన్ మందవలె వృదిధ్ చేశాడు.

42 యథారథ్వంతులు దానిన్ చూసి సంతోషిసాత్ రు. మోసగాళ ళ్
మౌనంగా ఉంటారు.

43 బుదిధ్మంతుడు ఈ విషయాలను ఆలోచిసాత్ డు. యెహోవా
కృపాతిశయాలను పజలు తలపోసాత్ రు గాక.

108
లలిత గీతం. దావీదు కీరన
1దేవా, నాహృదయం నిబబ్రంగా ఉంది. నేను పాడుతూ నా ఆతమ్తో

సుత్ తిగానం చేసాత్ ను.
2 సవ్రమండలమా, సితారా, మేలు మేలుకోండి. నేను వేకువనే

లేసాత్ ను.
3 పజలమధయ్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. పజలోల్ నినున్

కీరిసాత్ ను.
4యెహోవా,నీకృపఆకాశం కంటేఎతత్యినది. నీసతయ్ంమేఘాలంత

ఎతుత్ గా ఉంది.
5దేవా, ఆకాశం కంటే అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకో.
6 నీ పభావం భూమి అంతటిమీదా కనబడనియియ్. నీకు ఇషట్ న

వారు విమోచనపొందేలా నీ కుడిచేతితో ననున్ ర ంచి నాకు
జవాబియియ్.

7 తన పరిశుదధ్త తోడని దేవుడు మాట ఇచాచ్డు. నేను హరిష్సాత్ ను.
షెకెమును పంచిపెడతాను. సుకోక్తు లోయను కొలిపిసాత్ ను.

8 గిలాదు నాది, మనషేష్ నాది, ఎఫాయిము నాకు శిరసాణం, యూదా
నారాజ దండం.

9మోయాబు నేను కాళల్ కడుకుక్నే పళెళ్ం. ఎదోము కి నా చెపుప్
విసిరేసాత్ ను. ఫిలిషియనుబటిట్ జయోతస్వం చేశాను.
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10కోటగల పటట్ణంలోకి ననున్ ఎవరు తోడుకుపోతారు? ఎదోములోకి
ననెన్వరు నడిపిసాత్ రు?

11దేవా, నీవుమమమ్లిన్ విడనాడావు గదా? దేవా,మాసేనలతో నీవు
కూడా బయలుదేరడం చాలించుకునాన్వు గదా?

12మనుషుయ్ల సహాయం వయ్రథ్ం. శతువులను జయించడానికి నీవు
మాకు సహాయం చెయియ్.

13దేవునివలనమేము శూరకారాయ్లు జరిగిసాత్ ము. మాశతువులను
అణగదొకేక్వాడు ఆయనే.

109
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన
1నేను పసుత్ తించే దేవా,మౌనంగా ఉండకు.
2 దుషుట్ లు, మోసగాళ ళ్ నా దాడి చేసుత్ నాన్రు. వారు నా మీద

అబదాధ్ లు పలుకుతునాన్రు.
3 ననున్ చుటుట్ ముటిట్ నా మీద దేవ్షపూరిత న మాటలు

పలుకుతునాన్రు. అకారణంగానాతోపోటాల్ డుతునాన్రు
4 నేను చూపిన పేమకు పతిగా వారు నా నిందలు వేసుత్ నాన్రు.

అయితే నేను వారికోసం పారథ్న చేసుత్ నాన్ను.
5నేను చేసినమేలుకు పతిగా కీడు చేసుత్ నాన్రు. నేను చూపినపేమకు

బదులుగా నా దేవ్షం పెటుట్ కునాన్రు.
6 ఇలాటి శతుమూక దురామ్రుగ్ డొకణిణ్ అధికారిగా నియమించు.

నేరాలుమోపేవాడు వారి కుడి పున నిలబడతాడు గాక.
7వాడికి విచారణ జరిగినపుప్డు దోషి అని తీరుప్ వచుచ్ గాక. వాడి

పారథ్న పాపంగా ఎంచబడు గాక
8 వాడి బతుకు దినాలు తరిగిపోవు గాక. వాడి ఉదోయ్గం వేరొకడు

తీసుకొను గాక.
9వాడి బిడడ్లు తండిలేని వారౌతారు గాక. వాడి భారయ్ వితంతువు

అగు గాక
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10వాడి బిడడ్లు దేశదిమమ్రు భికష్మెతుత్ గాక. శిథిల పోయిన తమ
ఇళళ్కు దూరంగాసాయం కోసం అరిథ్సాత్ రు గాక.

11వాడి ఆసిత్ అంతా అపుప్లవాళ ళ్ ఆకమించుకుంటారు గాక. వాడు
సంపాదించినది పరులు దోచుకుంటారు గాక.

12వాడి జాలిపడే వారు ఎవరూ లేకపోదురు గాక. వాడి అనాథ
పిలల్ల దయ చూపేవారు ఉండక పోదురు గాక.

13వాడి వంశం నిరూమ్లం అగు గాక. రాబోయే తరంలో వారి పేరు
మాసిపోవుగాక.

14 వాడి పితరుల దోషం యెహోవా జాఞ్ పకం ఉంచుకుంటాడు గాక.
వాడి తలిల్ చేసిన పాపం మరుపుకు రాకుండు గాక.

15యెహోవావారిజాఞ్ పకానిన్ భూమి నుండి కొటిట్ వేసాత్ డు గాక. వారి
దోషం నితయ్ంయెహోవాసనిన్ధిని కనబడు గాక.

16 ఎందుకంటే దయ చూపడానికి వాడు ఎంతమాతం
పయతిన్ంచలేదు. దానికి బదులుగా నలిగిపోయిన వాణిణ్ ,
అవసరంలో ఉనన్వాణిణ్ పీడించాడు. గుండె పగిలిన వాణిణ్
చంపాడు.

17 శపించడం వాడికి మహా ఇషట్ం. కాబటిట్ అది వాడి మీదికే రావాలి.
దీవెనను వాడు అసహియ్ంచుకునాన్డు. కాబటిట్ ఏ దీవెనా
వాడికి దకక్దు.

18 ఉతత్రీయంలాగా వాడు శాపానిన్ ధరించాడు. నీళల్వలె అది వాడి
కడుపులోకి దిగిపోయింది. నూనె వలె వాడి ఎముకలోల్ కి
ఇంకింది.

19 కపుప్కోడానికి ధరించే వసం లాగా, తాను నితయ్ం కటుట్ కునే
నడికటుట్ లాగా అదివాణిణ్ వదలకుండు గాక.

20నా నేరం మోపేవారికి, నా గురించి చెడుగామాటాల్ డే వారికి ఇదే
యెహోవావలన కలిగే పతీకారం అవుతుంది గాక.

21 యెహోవా పభూ, నీ నామానిన్బటిట్ నా పటల్ దయ చూపు. నీ
నిబంధన విశవ్సనీయతఉదాతత్ నది గనక ననున్ ర ంచు.
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22 నేను పీడితుణిణ్ . అవసరంలో ఉనాన్ను. నా హృదయం నాలో
గాయపడి ఉంది.

23 సాయంతం నీడలాగా నేను ణించిపోతునాన్ను. మిడతలను
విదిలించినటుట్ ననున్ విదిలిసాత్ రు.

24 ఉపవాసం మూలాన నా మోకాళల్ బలహీన పోయాయి. నా
శరీరం ఎముకల గూడు అయిపోయింది.

25నా నిందలు మోపే వారు ననున్ పిచిచ్వాడనన్టుట్ చూసుత్ నాన్రు.
వారు ననున్ చూసి తలాడిసుత్ నాన్రు.

26 యెహోవా నా దేవా, నాకు సహాయం చెయియ్. నీ నిబంధన
విశావ్సయ్తను బటిట్ ననున్ ర ంచు.

27ఇది నీ వలల్నే జరిగిందనీ,యెహోవా న నీవే దీనిన్ చేశావనీవారికి
తెలియాలి.

28 వారు ననున్ శపిసుత్ నాన్రు గానీ దయచేసి నీవు ననున్ దీవించు.
వారు నా దాడి చేసేత్ వారికే అవమానం కలగాలి. నీ
సేవకుడుమాతం సంతోషించాలి.

29 నా విరోధులు అవమానం ధరించుకుంటారు గాక. తమ సిగుగ్ నే
ఉతత్రీయంగా కపుప్కుంటారు గాక.

30 సంతోషంతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు మెండుగా
చెలిల్సాత్ ను. సమూహాలమధయ్ నేనాయనిన్ సుత్ తిసాత్ ను.

31 ఎందుకంటే పీడితులను బెదిరించే వారినుండి వారిని
విడిపించడానికి వారి కుడి పున ఆయన నిలబడతాడు.

110
దావీదు కీరన
1యెహోవానాపభువుతోసెలవిచిచ్నవాకుక్. నేను నీ శతువులను నీ

పాదాలకు పీఠంగా చేసే వరకూ నా కుడి పున కూరోచ్.
2యెహోవాఅంటునాన్డు, సీయోనులోనుండి నీ పరిపాలన దండానిన్

చాపు. నీ శతువుల పరిపాలన చెయియ్.



కీరనలు 110:3 clxiii కీరనలు 111:6

3 నీవు నీ భవానిన్ పదరిశ్ంచేటపుప్డు నీ పజలు ఇషట్పూరవ్కంగా
నీతో వసాత్ రు. అరుణోదయ గరభ్ంలో నుండి కురిసే
మంచులాగా నీయవవ్నం ఉంటుంది.

4 మెలీక్సెదెకు* కమం చొపుప్న నీవు నిరంతరం యాజకుడ
ఉంటావు, అనియెహోవాపమాణం చేశాడు. ఆయనమాట
తపప్నివాడు.

5 పభువు నీ కుడిచేతి పున ఉండి తన కోపదినాన రాజులను
హతమారుసాత్ డు.

6 అనయ్జాతులకు ఆయన తీరుప్ తీరుసాత్ డు. ఆయన లోయలను
శవాలతో నింపుతాడు. అనేక దేశాల నేతలను ఆయన
హతమారుసాత్ డు.

7 దారిలో ఏటి నీళల్ పానం చేసాత్ డు. విజయగరవ్ంతో తన తల
కెతుత్ తాడు.

111
1యెహోవాను సుత్ తించండి. యథారథ్వంతుల సభలో, సమాజంలో

పూరణ్ హృదయంతో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు
చెలిల్సాత్ ను.

2 యెహోవా కియలు గొపప్వి. వాటిని ఇషట్పడేవారంతా వాటిని
తలపోసాత్ రు.

3ఆయన పనులు మహిమా పభావాలు గలవి. ఆయన నీతి నితయ్ం
నిలకడగా ఉంటుంది.

4ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారాయ్లకు జాఞ్ పకారథ్ సూచన నియమించాడు.
యెహోవాదయాదా ణయ్పూరుణ్ డు.

5తనపటల్ భయభకులు గలవారికిఆయనఆహారమిచాచ్డు. ఆయన
నితయ్ం తన నిబంధన జాఞ్ పకం చేసుకుంటాడు.

6ఆయన తన పజలకు అనయ్జాతుల ఆసిత్పాసుత్ లను అపప్గించాడు.
తన కియలమహాతామ్ నిన్ వారికి వెలల్డి చేశాడు.

* 110:4 110:4మెలీక్సెదెకు చూడండిఃహెబీ 5:6, 6:20, 7:17-21
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7ఆయన పనులు సతయ్ నవి, నాయ్య నవి. ఆయన శాసనాలనీన్
నమమ్దగినవి.

8 అవి శాశవ్తంగా సాథ్ పించబడి ఉనాన్యి. సతయ్ంతో, యథారథ్తతో
అవి తయా నాయి.

9 ఆయన తన పజలకు విమోచన కలగజేసేవాడు. తన నిబంధన
ఆయన శాశవ్తంగా ఉండాలని ఆదేశించాడు. ఆయన
నామం పవితం,పూజయ్ం.

10యెహోవా పటల్ భయం జాఞ్ నానికి మూలం. ఆయన శాసనాలను
అనుసరించేవారంతా మంచి వివేకం గలవారు. ఆయనకు
నితయ్ం సోత్ తం.

112
1యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవా పటల్ భయభకులు గలవాడు,

ఆయన ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికంగా ఆనందించేవాడు ధనుయ్డు.
2అతని సంతానం భూమిమీద బలవంతులౌతారు. యథారథ్వంతుల

వంశం దీవెనలు పొందుతారు.
3 కలిమి, సంపద అతని ఇంటోల్ ఉంటాయి. అతని నీతి నితయ్ం

నిలకడగా ఉంటుంది.
4 యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగు పకాశిసుత్ ంది. వారు

కృపాభరితులు, దయాపరులు,నాయ్యవంతులు.
5 జాలిపరులు, అపిప్చేచ్ వారు, తమ వయ్వహారాలు యధారథ్ంగా

నిరవ్హించుకునే వారు మంగా ఉంటారు.
6 అలాటి వారు ఎనన్టికీ సిథ్రంగా ఉండిపోతారు. నీతిమంతులు

నితయ్ం జాఞ్ పకంలో ఉంటారు.
7అతడు దురావ్రకు జడిసి పోడు. అతడు యెహోవాను నముమ్కుని

నిబబ్రంగా ఉంటాడు.
8 అతని మనసుస్ సిథ్రంగా ఉంటుంది. తన శతువుల గెలిచేదాకా

అతడు భయపడడు.
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9 అతడు ఉదారంగా పేదలకు దానం చేసాత్ డు. అతని నీతి నితయ్ం
నిలిచి ఉంటుంది. అతడు ఘనతపొందుతాడు.

10 భకిహీనులు అది చూసి కోపం తెచుచ్కుంటారు. వారు
పళ ళ్ కొరుకుతూ ణించి పోతారు. భకిహీనుల ఆశ
భంగ పోతుంది.

113
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవా సేవకులారా, ఆయనను

సుత్ తించండి. యెహోవానామానిన్ సుత్ తించండి.
2ఇపుప్డు, ఎలల్కాలంయెహోవానామానికి సనున్తి.
3సూరోయ్దయంమొదలు సూరాయ్సత్మయం వరకూయెహోవానామం

సుత్ తినొందదగినది.
4 యెహోవా అనయ్జనులందరి ఎదుట మహోనన్తుడు. ఆయన

మహిమఆకాశానిన్ అంటుతునన్ది.
5 ఉనన్త సథ్లంలో ఆసీను ఉనన్ మన దేవు న యెహోవాను

పోలినవాడెవడు?
6ఆయన భూమినీ ఆకాశానీన్ వంగి చూసుత్ నాన్డు.
7ఆయనదుముమ్లోనుండిదరిదులను లేవనెతుత్ తాడు. బూడిద కుపప్

మీద నుండి పేదలను కెతుత్ తాడు.
8 పధానులతో తన పజల పధానులతో వారిని కూరోచ్బెటట్డం కోసం

ఆయన ఇలా చేసాత్ డు.
9ఆయనపిలల్లు లేనిదానిన్ఇలాల్ లుగాచేసాత్ డు. ఆమెకుపిలల్లతలిల్గా

సంతోషం కలగజేసాత్ డు. యెహోవాను సుత్ తించండి.

114
1 ఈజిపుట్ లోనుండి ఇశాయేలు, విదేశీ జాతులోల్ నుండి యాకోబు

వెళిల్పోయినపుప్డు,
2యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లం అయింది. ఇశాయేలు ఆయనకు

రాజయ్ం అయింది.
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3 సముదం దానిన్ చూసి పారిపోయింది. యొరాద్ ను నది వెనకిక్
మళిళ్ంది.

4పరవ్తాలు పొటేట్ళల్లాగా, కొండలు గొరెపిలల్లాల్ గా గంతులు వేశాయి.
5 ఓ సముదం, పారిపోయావేమిటి? యొరాద్ నూ, నీవు వెనకిక్

మళాల్ వేమిటి?
6 పరవ్తాలాల్ రా, మీరు పొటేల్ళల్లాగానూ కొండలాల్ రా, మీరు

గొరెపిలల్లాల్ గానూ కుపిప్గంతులు వేశారెందుకు?
7భూమీ, పభువు సనిన్ధిలో,యాకోబు దేవుని సనిన్ధిలో వణకు.
8 ఆయన బండరాతిని నీటిమడుగుగా, చెకుముకి రాతి శిలను నీటి

ఊటలుగా చేశాడు.
115

దావీదు కీరన
1 మాకు కాదు యెహోవా, మాకు కాదు. నీ నిబంధన విశావ్సయ్త,

అధారపడ దగిన నీ గుణానిన్ బటిట్ నీ నామానికే మహిమ
కలుగు గాక.

2 వారి దేవుడు ఎకక్డ, అని అనయ్జాతులు ఎందుకు
చెపుప్కుంటునాన్రు?

3 మా దేవుడు ఆకాశంలో ఉనాన్డు. తన ఇషట్పకారం సమసాత్ నీన్
ఆయన చేసుత్ నాన్డు

4వారి విగహాలు వెండి బంగారువి. అవిమనుషుయ్ల చేతిపనులు.
5వాటికి నోరుండి కూడా పలకవు. కళ ళ్ండి కూడా చూడవు.
6చెవులుండి కూడా వినవు. ముకుక్లుండి కూడావాసన చూడవు.
7 చేతులుండి కూడా ముటుట్ కోవు. పాదాలుండి కూడా నడవవు.

గొంతుకతోమాటలాడవు.
8వాటిని చేసేవారు,వాటి నమిమ్క ఉంచే వారు వాటివంటి వారే.
9ఇశాయేలీయులారా,యెహోవా నమమ్కంఉంచండి. ఆయనవారికి

సహాయం,వారికి కవచం.
10అహరోను వంశసుథ్ లారా,యెహోవా నమమ్కం ఉంచండి. ఆయన

వారికి సహాయం,వారి కవచం.
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11 యెహోవా పటల్ భయభకులునన్ వారంతా యెహోవా నమిమ్క
ఉంచండి. ఆయనవారికి సహాయం,వారికి డాలు.

12 యెహోవా మమమ్లిన్ మరిచ్పోలేదు. ఆయన మమమ్లిన్
ఆశీరవ్దిసాత్ డు. ఆయన ఇశాయేలీయులను ఆశీరవ్దిసాత్ డు.
అహరోను వంశసుథ్ లనాశీరవ్దిసాత్ డు.

13 పినన్లనేమి, పెదద్లనేమి తన పటల్ భయభకులు గల వారిని
యెహోవాఆశీరవ్దిసాత్ డు.

14యెహోవామిమమ్లిన్,మీపిలల్లను వృదిధ్ పొందిసాత్ డు.
15 భూమాయ్కాశాలను సృషిట్ంచిన యెహోవా చేత మీరు దీవెన

పొందారు.
16 ఆకాశాలు యెహోవా వశం. భూమిని ఆయన మనుషులకు

ఇచాచ్డు.
17 మృతులు, మౌనసిథ్తిలోకి దిగిపోయే వారు యెహోవాను

సుత్ తించరు.
18 మే తే ఇపప్టినుండి నితయ్ం యెహోవాను సుత్ తిసాత్ ము.

యెహోవాను సుత్ తించండి.

116
1 యెహోవా నా మొర, నా వినన్పాలు ఆలకించాడు. నేనాయనిన్

పేమిసుత్ నాన్ను.
2ఆయననామాటలు శదధ్గా వినాన్డు. కాబటిట్ నా జీవితకాలమంతా

నేనాయనకుమొర పెడతాను.
3మరణబంధాలు ననున్ చుటుట్ కునాన్యి. పాతాళ వేదనలు ననున్

పటుట్ కునాన్యి. బాధ, దుఃఖం నాకు కలిగింది.
4 అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పాణానిన్ విడిపించమని

యెహోవానామానిన్బటిట్ నేనుమొరపెటాట్ ను.
5 యెహోవా దయాళ డు, నీతిపరుడు. మన దేవుడు వాతస్లయ్ం

గలవాడు.
6యెహోవా సాధుజీవులను కాపాడేవాడు. నేను కుంగి ఉనన్పుప్డు

ఆయన ననున్ ర ంచాడు.
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7 నా పాణమా, యెహోవా నీకు మం విసత్రింపజేశాడు. తిరిగి నీ
విశాంతిలో పవేశించు.

8 మరణం నుండి నా పాణానిన్, కనీన్ళల్ కారచ్కుండా నా కళళ్ను,
జారిపడకుండానాపాదాలను నువువ్ తపిప్ంచావు.

9సజీవులునన్ దేశాలోల్ యెహోవాసనిన్ధిలో నేను కాలం గడుపుతాను.
10 నేను అలామాటాల్ డి నమమ్కం ఉంచాను. నేను చాలా బాధపడిన

వాణిణ్ .
11నేనుతొందరపడిఏమనిషీనమమ్దగినవాడుకాదు,అనుకునాన్ను.
12 యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారాలనిన్టికీ నేనాయనకేమి

చెలిల్సాత్ ను?
13 రకష్ణపాతను ఎతిత్ పటుట్ కునియెహోవానామంలోపారథ్న చేసాత్ ను.
14 యెహోవాకు నా మొకుక్బళల్ చెలిల్సాత్ ను. ఆయన పజలందరి

ఎదుటనే చెలిల్సాత్ ను.
15యెహోవాభకుల మరణం ఆయన దృషిట్కి విలువ గలది.
16యెహోవా, నేను నిజంగా నీ సేవకుణిణ్ . నీ సేవకుణిణ్ , నీ సేవకురాలి

కుమారుణిణ్ . నీవునా కటుల్ విపాప్వు.
17 నేను నీకు కృతజఞ్త అరప్ణలు అరిప్సాత్ ను. యెహోవా నామంలో

పారథ్న చేసాత్ ను
18 ఆయన పజలందరి ఎదుటా యెహోవాకు నా మొకుక్బడులు

తీరుసాత్ ను.
19యెహోవామందిర ఆవరణాలోల్ , యెరూషలేమా, నీ మధయ్నే నేను

యెహోవాకు నా మొకుక్బడులు చెలిల్సాత్ ను. యెహోవాను
సుత్ తించండి.

117
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. జాతులారా, సరవ్పజానీకమా,

ఆయనను కొనియాడండి.
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2 ఎందుకంటే ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త మన పటల్ అధికంగా
ఉంది. ఆయన నమమ్కతవ్ం నిరంతరం నిలిచే ఉంటుంది.
యెహోవాను సుత్ తించండి.

118
1యెహోవా దయాళ డు. ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం

నిలిచి ఉంటుంది. ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు
చెలిల్ంచండి.

2 ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలుసుత్ ందని
ఇశాయేలీయులు అందురు గాక.

3 ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలుసుత్ ందని అహరోను
వంశసుథ్ లు అందురు గాక.

4ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త నిరంతరం నిలుసుత్ ందనియెహోవా
భయభకులు గలవారు అందురు గాక.

5ఇరు నచోటఉండి నేనుయెహోవాకుమొరపెటాట్ ను. విశాలసథ్లంలో
యెహోవానాకు జవాబిచాచ్డు.

6 యెహోవా నా పకష్ంగా ఉనాన్డు నేను భయపడను. మనుషులు
నాకేమి చేయగలరు?

7 యెహోవా నా పకష్ం వహించి నాకు సహకారిగా ఉనాన్డు. నా
శతువుల విషయంలోనా కోరిక నెరవేరడం నేను చూసాత్ ను.

8 మనుషులను నముమ్కోవడం కంటే యెహోవాను ఆశయించడం
మేలు.

9రాజులను నముమ్కోవడం కంటేయెహోవాను ఆశయించడం మేలు.
10 అనయ్జనులందరూ ననున్ చుటుట్ కుని ఉనాన్రు. యెహోవా

నామానిన్బటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
11 నలుదెసలా వారు ననున్ చుటుట్ ముటిట్ ఉనాన్రు. యెహోవా

నామానిన్బటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
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12 కందిరీగలాల్ గా వారు నా మీద ముసురుకునాన్రు. ముళళ్ పొదల
మంట ఆరిపోయినటుట్ వారు నశించిపోయారు. యెహోవా
నామానిన్ బటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లం చేసాత్ ను.

13వారు నా దాడి చేసి పడదోశారు. కానీయెహోవానాకు సహాయం
చేశాడు.

14యెహోవానాబలం,నాగానం. ఆయనేనా రకష్ణాధారం.
15 నీతిమంతుల గుడారాలోల్ జయజయధావ్నాలు వినిపిసాత్ యి.

యెహోవా కుడి చెయియ్ విజయంసాధిసుత్ ంది.
16 యెహోవా కుడి చెయియ్ మహోనన్తం అయింది. యెహోవా

ద ణహసత్ం విజయంసాధిసుత్ ంది.
17నేను చావను. బతికి ఉంటాను. యెహోవా కియలు వరిణ్సాత్ ను.
18 యెహోవా ననున్ కఠినంగా శి ంచాడు గానీ ఆయన ననున్

మరణానికి అపప్గించలేదు.
19నేను పవేశించేలా నీతిదావ్రాలు తెరవండి, ఎకక్డ దేవుని పజలు

పవేశిసాత్ రో. నేను పవేశించియెహోవాకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు
చెలిల్సాత్ ను.

20ఇదియెహోవాదావ్రం. నీతిమంతులు దీనిలో పవేశిసాత్ రు.
21 నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. ఎందుకంటే నేను పిలిసేత్

పలికావు. నాకు రకష్ణాధారం అయాయ్వు.
22ఇలుల్ కటేట్వారు తిరసక్రించిన రాయిమూలరాయిఅయింది.
23ఇదియెహోవామూలంగా జరిగింది. ఇదిమన దృషిట్కి అబుబ్రం.
24 ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినం. దీనిలో మనం

ఉపొప్ంగిపోతూ ఆనందించుదాము.
25 యెహోవా, దయచేసి ననున్ ర ంచు. యెహోవా, దయచేసి

అభివృదిధ్ కలిగించు.
26యెహోవా పేరట వచేచ్వాడికి ఆశీరావ్దం కలుగు గాక. యెహోవా

మందిరంలోనుండిమిమమ్లిన్ దీవిసుత్ నాన్ము.
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27యెహోవాయేదేవుడు. ఆయనమనకు వెలుగు అనుగహించాడు.
ఉతస్వ బలిపశువునుతాళల్తో బలిపీఠం కొముమ్లకు కటట్ండి.

28 నువువ్ నా దేవుడివి. నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను.
నువువ్ నా దేవుడివి. నినున్ ఘనపరుసాత్ ను.

29 యెహోవా దయాళ డు. ఆహా, ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు
చెలిల్ంచండి. ఆయన నిబంధన విశావ్సయ్త శాశవ్తకాలం
నిలిచి ఉంది.

119
ఆలెఫ్ 
1 ఎవరి మారాగ్ లు నిషక్లమ్షంగా ఉంటాయో ఎవరు యెహోవా

ధరమ్శాసం పకారం నడుచుకుంటారోవారు ధనుయ్లు.
2 ఆయన పవిత శాసనాలను పాటిసూత్ పూరణ్హృదయంతో ఆయనిన్

వెదికేవారు ధనుయ్లు.
3వారు ఆయనబాటలో నడుసూత్ ఏ తపూప్ చేయరు.
4మేము నీ ఆజఞ్లను జాగతత్గా పాటించాలని, వాటికి కటుట్ బడాలని

నీవుమాకు ఆజాఞ్ పించావు.
5ఆహా,నేను నీచటాట్ లపకారంపవరించేలానాపవరనసిథ్రంఅయితే

ఎంతమంచిది!
6నీ ఆజఞ్లనిన్టినీ నేను శిరసావహిసేత్ నాకు అవమానం కలగదు.
7 నీ నాయ్యచటాట్ లను నేను నేరుచ్కునన్పుప్డు యథారథ్ హృదయంతో

నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను.
8నీ కటట్డలను నేను పాటిసాత్ ను. ననున్ ఒంటరిగా విడిచిపెటట్వదుద్ .
బేత్ 
9యువతదేనిమూలంగాతమమారగ్ం పవితంగాఉంచుకోగలరు? నీ

వాకుక్కు లోబడడం మూలంగానే గదా?
10నాపూరణ్హృదయంతో నినున్ వెదికాను. ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి

ఎటో వెళిళ్పోనియయ్కు.
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11నీకు వయ్తిరేకంగా నేను పాపం చేయకుండేలా నాహృదయంలో నీ
వాకుక్ను పదిలపరచుకునాన్ను.

12యెహోవా, నీవే ఆరాధయ్ వం. నీ నియమాలను నాకు బోధించు.
13నీవు వెలల్డి చేసిన నాయ్యవిధులనిన్టినీ నా నోటితో వివరిసాత్ ను.
14సంపదలనిన్టి కంటే గా నీ నిబంధన శాసనాల దారిని బటిట్ నేను

ఉపొప్ంగిపోతునాన్ను.
15 నీ ఆజఞ్లను నేను ధాయ్నిసాత్ ను. నీ మారాగ్ ల మనసుస్

ఉంచుతాను.
16నీ కటట్డలను బటిట్ నేను హరిష్సాత్ ను. నీవాకుక్ను విసమ్రించను.
గీమెల్ 
17 నీ సేవకుణిణ్ దయ చూడు. అపుప్డు నేను సజీవంగా ఉండి నీ

వాకుక్ పాటిసాత్ ను.
18నేను నీధరమ్శాసంలోనిఅదుభ్త నవిషయాలుచూడగలిగేలానా

కళ ళ్ తెరువు.
19 నేను భూమి మీద పరదేశిని. నీ ఆజఞ్లను నాకు కనిపించకుండా

దాచకు.
20అసత్మానంనీనాయ్యవిధులను తెలుసుకోవాలనేఆశతోనాపాణం

నీరసించిపోతోంది.
21 గరివ్షుఠ్ లను నువువ్ గదిద్సుత్ నాన్వు. వారు నీ ఆజఞ్లను విడిచి

తిరుగులాడే శాపగసుత్ లు.
22 నేను నీ నిబంధన శాసనాలకు లోబడిన వాణిణ్ . ననున్ అపదిషట్ ,

అవమానాలపాలు చెయయ్ వదుద్ .
23 పాలకులు నాకు విరోధంగా కుట పనిన్ అపనిందలు వేసినా నీ

సేవకుడుమాతం నీ కటట్డలను ధాయ్నిసూత్ నే ఉంటాడు.
24నీ శాసనాలు నాకు సంతోషదాయకం. అవినాకు ఆలోచనకరలు.
దాలెత్ 
25నాపాణంమటిట్ కరిచింది. నీవాకుక్తో ననున్ బతికించు.
26 నా పవరనంతా నీకు చెపుప్కునాన్ను. నాకు జవాబిచాచ్వు. నీ

కటట్డలను నాకు బోధించు.
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27 నీ ఉపదేశమారగ్ం నాకు బోధపరచు. అపుప్డు నీ దివోయ్పదేశానిన్
నేను నెమరు వేసుకుంటాను.

28 విషాదంతో నా పాణం కరిగి నీ పోతోంది. నీ వాకుక్తో ననున్ లేపి
నిలబెటుట్ .

29మోసపు మారగ్ం నా నుండి దూరం చెయియ్. దయచేసి నాకు నీ
ఉపదేశం వినిపించు.

30విశవ్సనీయతమారగ్ం ఎంచుకునాన్ను. నీ నాయ్యవిధులను నేను
ఎపుప్డూ నా ఎదుట పెటుట్ కుని ఉనాన్ను.

31యెహోవా, నేను నీ శాసనాలను అంటి పెటుట్ కుని ఉనాన్ను. ననున్
సిగుగ్ పాలు చెయయ్వదుద్ .

32 నా హృదయానిన్ నీవు విశాలం చేసేత్ నేను నీ ఆజఞ్ల మారగ్ంలో
పరిగెతుత్ తాను.

హే
33యెహోవా, నీ శాసనాలను అనుసరించడం నాకు నేరుప్. అపుప్డు

నేను కడదాకావాటినిపాటిసాత్ ను.
34 నీ ధరమ్శాసం అనుసరించడానికి నాకు అవగాహన దయచెయియ్.

అపుప్డు నా పూరణ్హృదయంతో నేను దాని పకారం
నడుచుకుంటాను.

35నీ ఆజఞ్ల జాడలోల్ ననున్ నడిపించు. వాటి పకారం నడుచుకోవడం
నాకెంతో ఆనందం.

36నా హృదయానిన్ నీ శాసనాల పు తిపుప్. అకమ లాభం నుండి
ననున్ విముఖుణిణ్ చెయియ్.

37 పనికిమాలిన వాటిని చూడకుండా నా కళ ళ్ తిపిప్వెయియ్. నీ
మారాగ్ లోల్ నాకు ఊపిరి పొయియ్.

38నినున్ కొలిచేవారికి నీవిచిచ్న వాగాద్ నం నీ సేవకుని పటల్ నెరవేరుచ్.
39 నీ నాయ్యవిధులు మంచివి. నాకు భయం గొలుపుతునన్ నా

అవమానానిన్ తీసివెయియ్.
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40 నీ ఉపదేశాల కోసం తహతహలాడుతునాన్ను. నాయ్య న నీ
విమోచనమూలంగా ననున్ సజీవంగా ఉంచు.

వావ్ 
41 యెహోవా, విఫలం కాని నీ పేమను నాకు అనుగహించు. నీ

వాగాద్ నం చొపుప్న నీ రకష్ణ కలిగించు.
42 అపుప్డు ననున్ హేళన చేసే వారికి నేను జవాబు

చెపప్గలుగుతాను. ఎందుకంటే నీ మాట నమమ్కం
ఉంచాను.

43నానోటినుండి సతయ్వాకుక్ను ఏమాతంతీసివేయకు. ఎందుకంటే
నేను నీ నాయ్యవిధులమీదనా ఆశ పెటుట్ కునాన్ను.

44ఎడతెగక నిరంతరం నీ ధరమ్శాసం అనుసరిసాత్ ను.
45నేను నీ ఉపదేశాలను వెదికే వాణిణ్ గనక భదంగా నడుసాత్ ను.
46 సిగుగ్ పడక రాజుల ఎదుట నీ పవిత శాసనాలను గూరిచ్ నేను

మాటాల్ డతాను.
47నీ ఆజఞ్లోల్ నేను హరిష్సాత్ ను. అవినాకు అతి పియం.
48 నాకు ఎంతో ఇషట్ న నీ ఆజఞ్ల పు నా చేతులెతుత్ తాను. నీ

కటట్డలను నేను ధాయ్నిసాత్ ను.
జాయిన్ .
49నీ సేవకుడికి నీవు దయచేసినమాటజాఞ్ పకం చేసుకో. దానివలన

నీవునాలోఆశాభావం రేకెతిత్ంచావు.
50 నీ వాకుక్ ననున్ బతికించింది. నాబాధలో ఇదే నాకు ఉపశమనం

కలిగిసుత్ నన్ది.
51 గరివ్షుఠ్ లు ననున్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఎగతాళి చేశారు. అయినా నీ

ధరమ్శాసానున్ండి నేను తొలగలేదు.
52యెహోవా, పూరవ్కాలంనుండి ఉనన్ నీ నాయ్య విధులను జాఞ్ పకం

చేసుకుని నేను ఓదారుప్ నొందాను.
53 నీ ధరమ్శాసానిన్ విడిచి నడుసుత్ నన్ భకిహీనులను చూసేత్ నాకు

పటట్రాని కోపం పుడుతునన్ది.
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54యాతికుడి న నా బసలో నీ శాసనాలేనాపాటలు.
55యెహోవా, రాతివేళ నీ నామానిన్ సమ్రణ చేసుత్ నాన్ను నీ ధరమ్శాసం

అనుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను.
56నీఉపదేశంఅనుసరించినడుచుకుంటునాన్ను. ఇదేనాకు వరంగా

అనుగహించావు.
హేత్ 
57 యెహోవా, నీవే నా భాగం. నీ వాకుక్లననుసరించి

నడుచుకుంటానని నేను నిశచ్యించుకునాన్ను.
58 కటాకష్ం చూపమని నా పూరణ్హృదయంతో నినున్

బతిమాలుకుంటునాన్ను. నీవిచిచ్న మాట పకారం ననున్
కరుణించు.

59నామారాగ్ లు నేను పరిశీలన చేశాను. నీ శాసనాల పునాముఖం
తిపుప్కునాన్ను.

60నీ ఆజఞ్లను పాటించడానికి నేను జాగుచేయక వేగిరపడాడ్ ను.
61భకిహీనుల పాశాలు ననున్ చుటుట్ కుని ఉనాన్ నీ ధరమ్శాసానిన్ నేను

విసమ్రించ లేదు.
62 నాయ్య న నీ విధులనుబటిట్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్ంచడానికి అరథ్రాతివేళ నేను నిద లేసుత్ నాన్ను.
63నీపటల్ భయభకులు గలవారందరికీ, నీ ఉపదేశాలను అనుసరించే

వారికీ నేను నెచెచ్లిని.
తేత్
64 యెహోవా, భూమి నీ నిబంధన విశావ్సయ్తతో నిండి ఉంది. నీ

కటట్డలను నాకు బోధించు.
65యెహోవా, నీమాటచొపుప్న నీ సేవకుడికి మేలు చేశావు.
66నేను నీ ఆజఞ్ల నమిమ్క ఉంచాను. మంచి వివేచన,మంచిజాఞ్ నం

నాకు నేరుచ్.
67బాధ కలగక మునుపు నేను దారి విడిచాను. ఇపుప్డు నీ వాకుక్

ననుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను.
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68 నీవు దయాళ డి మేలు చేసుత్ నాన్వు. నీ కటట్డలను నాకు
బోధించు.

69 గరివ్షుఠ్ లు నా మీద అబదాధ్ లు అలుల్ తునాన్రు. అయితే
పూరణ్హృదయంతో నేను నీ ఉపదేశాలను అనుసరిసాత్ ను.

70 వారి హృదయం కొవెవ్కిక్ బండబారిపోయింది*. నేను నీ
ధరమ్శాసానిన్బటిట్ ఆనందిసుత్ నాన్ను.

71బాధల పాలు కావడం నాకు మంచిదయింది. ఎందుకంటే వాటి
మూలంగా నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కునాన్ను.

72 వేవేల వెండి బంగారు నాణాలకంటే నీ విచిచ్న ధరమ్శాసం నాకు
మేలు.

యోద్ 
73 నీ చేతులు ననున్ నిరిమ్ంచి నాకు రూపం ఏరప్రచాయి. నేను నీ

ఆజఞ్లను నేరుచ్కునేలానాకు బుదిధ్ దయ చెయియ్.
74 నీ వాకుక్ మీద నేను ఆశపెటుట్ కునాన్ను. నీపటల్ భయభకులు

గలవారు ననున్ చూసి సంతోషిసాత్ రు.
75యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్య నవనీ నీవు ననున్ బాధపరచింది

నీ నమమ్కతవ్ం వలల్నే అనీ నాకు తెలుసు.
76 నీ సేవకుడికి నీవిచిచ్న మాట చొపుప్న నీ నిబంధన విశావ్సయ్త

ననున్ ఆదరించు గాక.
77 నీ ధరమ్శాసం నాకు సంతోషదాయకం. నేను బతికేలా నీ

కరుణాకటా లు నాకు కలుగు గాక.
78 నేను నీ ఉపదేశాలను ధాయ్నిసుత్ నాన్ను. గరివ్షుఠ్ లు నామీద

అబదాధ్ లాడినందుకు వారు సిగుగ్ పడతారు గాక.
79 నీపటల్ భయభకులుగలవారూ నీ శాసనాలను తెలుసుకునే వారూ

నా పకష్ంగా ఉంటారు గాక.

* 119:70 119:70 వారి హృదయం కొవెవ్కిక్ బండబారిపోయింది వారి హృదయంలో
సతయ్ం లేదు
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80 నేను సిగుగ్ పడకుండేలా నా హృదయం నీ కటట్డల విషయ
నిరోద్ షంగా ఉండు గాక.

కఫ్ 
81 నీ రకష్ణ కోసం నా పాణం సొమమ్సిలిల్పోతునన్ది. నేను నీ వాకుక్

మీద ఆశపెటుట్ కునాన్ను.
82 ననున్ ఎపుప్డు ఆదరిసాత్ వా అని నా కళ ళ్ నీవిచిచ్న మాట కోసం

కనిపెటిట్ ణించిపోతునాన్యి.
83 నేను పొగ పటిట్న దాకష్ తితిత్లాగా అయిపోయాను. అయినా నీ

కటట్డలను నేను మరచిపోవడం లేదు.
84 నీ సేవకుడి దినాలు ఎంత తగిగ్పోయాయి! ననున్ తరిమే వారికి

నీవు తీరుప్ తీరచ్డం ఎపుప్డు?
85 నీ ధరమ్శాసానిన్ లెకక్ చెయయ్ని గరివ్షుఠ్ లు ననున్ చికిక్ంచుకోడానికి

గుంటలు తవావ్రు.
86 నీ ఆజఞ్లనీన్ నమమ్దగినవి. పగవారు అకారణంగా ననున్

తరుముతునాన్రు. నాకు సహాయం చెయియ్.
87 భూమి మీద ఉండకుండా వారు ననున్ దాదాపుగా నాశనం

చేసేశారు. అయితే నీ ఉపదేశాలను నేను విడిచిపెటట్డం
లేదు.

88 నీవు నియమించిన శాసనానిన్ నేను అనుసరించేలా నీ నిబంధన
విశావ్సయ్త చేత ననున్ బతికించు.

లామెద్ .
89యెహోవా,నీవాకుక్శాశవ్తం. అదిపరలోకంలోసుసిథ్రంగాఉంది.
90నీ విశావ్సయ్త తరతరాలు ఉంటుంది. నీవు భూమినిసాథ్ పించావు.

అది సిథ్రంగా ఉంది.
91 అనీన్ నీ నాయ్య నిరణ్యం చొపుప్న నేటికీ సిథ్రంగా ఉనాన్యి.

ఎందుకంటే అవనీన్ నీకు ఊడిగం చేసుత్ నాన్యి.
92 నీ ధరమ్శాసం నాకు సంతోషమియయ్క పొతే నా బాధలో నేను

సమసిపోయేవాణిణ్ .
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93 నీ ఉపదేశాలను ఎనన్టికీ మరచిపోను. ఎందుకంటే వాటి వలల్నే
నీవు ననున్ పాణాలతో ఉంచావు.

94 నీ ఉపదేశాలను నేను వెతుకుతునాన్ను. నేను నీవాణిణ్ . ననున్
ర ంచు.

95 ననున్ సంహరించాలని భకిహీనులు నా కోసం పొంచి ఉనాన్రు.
అయితే నేను నీ శాసనాలను తలపోసుకుంటునాన్ను.

96 సంపూరణ్త నా పరిమితి ఉందని నాకు తెలుసు. కానీ నీ
ధరోమ్పదేశానికి ఎలల్లు లేవు.

మేమ్ 
97 నీ ధరమ్శాసం నాకెంతో ఇషట్ంగా ఉంది. రోజంతా నేను దానిన్

ధాయ్నిసుత్ నాన్ను.
98 నీ ఆజఞ్లు అనునితయ్ం నాకు తోడుగా ఉనాన్యి. నా శతువులను

మించినజాఞ్ నం అవి నాకు కలగజేసుత్ నాన్యి.
99నీశాసనాలను నేనుధాయ్నిసుత్ నాన్ను కాబటిట్ నాబోధకులందరికంటే

నాకు ఎకుక్వ అవగాహన ఉంది.
100 నీ ఉపదేశాలను నేను లకష్ పెడుతునాన్ను గనక వయోవృదుధ్ ల

కంటే నాకు విశేషజాఞ్ నం ఉంది.
101 నేను నీ వాకుక్ననుసరించేలా దుషట్మారాగ్ లనిన్టిలోనుండి నా

పాదాలు తొలగించుకుంటునాన్ను.
102 నీవు నాకు బోధించావు గనక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను

తొలగక నిలిచాను.
103నీవాకుక్లునాజిహవ్కుఎంతోమధురం. అవినానోటికితేనెకంటే

తియయ్గా ఉనాన్యి.
104నీ ఉపదేశంమూలంగానాకు వివేకం కలిగింది. తపుప్మారాగ్ లనీన్

నాకు అసహయ్మనిపించాయి.
నూన్ 
105నీవాకుక్ నాపాదాలకు దీపం,నాదారిలో వెలుగు.
106నీనాయ్యవిధులను అనుసరిసాత్ నని నేనుమాట ఇచాచ్ను. దానిన్

నిలబెటుట్ కుంటాను.
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107యెహోవా, నేను తీవబాధఅనుభవిసుత్ నాన్ను. నీమాటచొపుప్న
ననున్ బతికించు.

108 యెహోవా, నా నోటి సేవ్చాఛ్రప్ణలను అంగీకరించు. నీ
నాయ్యవిధులను నాకు బోధించు

109నాపాణంఎపుప్డూఅపాయంలోఉంది. అయినానీధరమ్శాసానిన్
నేను మరిచిపోను.

110ననున్ పటుట్ కోడానికి భకిహీనులు ఉచుచ్లు పనాన్రు. అయినా నీ
ఉపదేశాలనుండి నేను తొలగిపోవడం లేదు.

111నీశాసనాలునాకు ఆహాల్ దకరం. అవినాకు నితయ్వారసతవ్ం అని
ఎంచుకుంటునాన్ను.

112నీ కటట్డలను పాటించడానికినాహృదయానిన్ నేను లోబరిచాను.
ఇది తుదివరకూ నిలిచే నితయ్నిరణ్యం.

సామెహ్ 
113రెండు ఆలోచనలమధయ్ఊగిసలాడేవారంటేనాకు అసహయ్ం. నీ

ధరమ్శాసం నాకు పీతికరం.
114 నా ఆశయ సాథ్ నం, నా డాలు నువేవ్. నీ వాకుక్ నేను

ఆశపెటుట్ కునాన్ను.
115 నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరిసాత్ ను. దురామ్రగ్ం జరిగించే

వారంతానా నుండి తొలిగిపొండి.
116నేను బతికేలా నీమాటచొపుప్న ననున్ ఆదుకో. నాఆశ భంగ

నేను సిగుగ్ పడకుండా ఉంటాను గాక.
117 నాకు రకష్ణ కలిగేలా నీవు ననున్ ఉదధ్రించు. అపుప్డు నీ

కటట్డలను నితయ్ం లకష్ పెడతాను.
118 నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరినీ నీవు తోసిపుచుచ్తావు.

అలాటివారంతా దగాకోరులే, నమమ్లేని వారే.
119 భూమిమీదనునన్ భకిహీనులనందరినీ నీవు తెటుట్ వలె నాశనం

చేసాత్ వు. కాబటిట్ నీ శాసనాలు నాకు ఇషట్ం.



కీరనలు 119:120 clxxx కీరనలు 119:132

120 నీ భయం వలన నా శరీరం వణికిపోతోంది. నీ నాయ్యవిధులకు
నేను భయపడుతునాన్ను.

అయిన్ 
121 నేను నీతినాయ్యాలను అనుసరిసుత్ నాన్ను. ననున్ బాధించేవారి

వశంలో ననున్ విడిచిపెటట్వదుద్ .
122 మేలు కోసం నీ సేవకుడికి హామీ ఉండు. గరివ్షుఠ్ లు ననున్

బాధించకుందురు గాక.
123నీ రకష్ణ కోసం నీతి గల నీమాట కోసం ఎదురు చూసూత్ నా కళ ళ్

ణించి పోతునాన్యి.
124నీ కృప చొపుప్న నీ సేవకుడికి మేలు చెయియ్. నీ కటట్డలను నాకు

బోధించు.
125 నేను నీ సేవకుణిణ్ . నీ శాసనాలను గహించేలా నాకు జాఞ్ నం

కలగజెయియ్
126 పజలు నీ ధరమ్శాసానిన్ నిరరథ్కం చేశారు. యెహోవా తన పని

చెయయ్డానికి ఇదే సమయం.
127బంగారం కంటే మేలిమి బంగారం కంటే నీ ఆజఞ్లు నాకు ఇషట్ంగా

ఉనాన్యి.
128నీ ఉపదేశాలనీన్యథారథ్మని నేను వాటిని శిరసావహిసుత్ నాన్ను.

అబదధ్ మారాగ్ లనీన్ నాకు అసహయ్ం.
పే
129 నీ శాసనాలు ఆశచ్రయ్కర నవి. అందుకే నేను వాటిని

పాటిసుత్ నాన్ను.
130 నీ వాకుక్లు వెలల్డి కావడంతోనే వెలుగు ఉదయిసుత్ ంది. అవి

తెలివిలేనివారికి తెలివినిసాత్ యి.
131 నీ ఆజఞ్లపటల్ తీవ వాంఛ చేత నేను నోరు తెరచి వగరుసూత్

ఉనాన్ను.
132 నీ నామానిన్ పేమించేవారికి నీవు చేసే విధంగా నా పు తిరిగి

ననున్ కరుణించు.
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133 నీ వాకుక్నుబటిట్ నా అడుగులు సిథ్రపరచు. ఏ పాపం ననున్
ఏలనియయ్కు.

134 నీ ఉపదేశాలను నేను అనుసరించేలా మనుషుయ్ల బలాతాక్రం
నుండి ననున్ విడిపించు.

135 నీ సేవకుడి నీ ముఖకాంతి పకాశింపనియియ్. నీ కటట్డలను
నాకు బోధించు.

136 పజలు నీ ధరమ్శాసం అనుసరించక పోవడం చూసి నేను
కనీన్రుమునీన్ పోతునాన్ను.

సాదె
137యెహోవా, నీవు నీతిమంతుడివి. నీ నాయ్యవిధులుయథారథ్ం.
138 నీతినిబటిట్ , పూరణ్ విశావ్సయ్తనుబటిట్ , నీ శాసనాలను నీవు

నియమించావు.
139నావిరోధులు నీవాకుక్లుమరచిపోతారు. అందువలననాఆసకి

ననున్ తినేసుత్ నన్ది.
140నీమాట ఎంతో సవ్చఛ్ నది. అది నీ సేవకుడికి పియ నది.
141 నేను అలుప్ణిణ్ . నిరాకరణకు గురి అయిన వాణిణ్ . అయినా నీ

ఉపదేశాలను నేను మరువను.
142నీ నీతి శాశవ్తం. నీ ధరమ్శాసం కేవలం సతయ్ం.
143బాధ, వేదన ననున్ పటుట్ కునాన్యి. అయినా నీ ఆజఞ్లు నాకు

సంతోషానిన్ కలిగిసుత్ నాన్యి.
144 నీ శాసనాలు శాశవ్త నీతిగలవి. నేను బతికేలా నాకు తెలివి

దయచెయియ్.
ఖొఫ్ 
145యెహోవా, హృదయపూరవ్కంగా నేను మొర పెడుతునాన్ను. నీ

కటట్డలను నేను పాటించేలానాకు జవాబు ఇవువ్.
146 నేను నీకు మొర పెడుతునాన్ను. నీ శాసనాల పకారం నేను

నడుచుకునేలా ననున్ ర ంచు.
147 తెలల్వారకమునుపే మొరపెటాట్ ను. నీ మాటల నేను

ఆశపెటుట్ కునాన్ను
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148నీవిచిచ్న వాకుక్ను నేను ధాయ్నించడానికి నాకళ ళ్ రాతిజాములు
గడవక ముందే తెరుసాత్ ను.

149 నీ కృపను బటిట్ నా మొర ఆలకించు. యెహోవా, నీ
వాకయ్విధులనుబటిట్ ననున్ బతికించు.

150 దుషాక్రాయ్లు చేసే వారు, నీ ధరమ్శాసానిన్ తోసివేసేవారు ననున్
సమీపిసుత్ నాన్రు.

151యెహోవా, నీవు దగగ్రగా ఉనాన్వు. నీ ఆజఞ్లనీన్ సతయ్ నవి.
152నీ శాసనాలను నీవు శాశవ్తంగా సిథ్రపరిచావు అని నేనుపూరవ్ం

నుండి వాటిమూలంగానే తెలుసుకునాన్ను.
రేష్ 
153 నేను నీ ధరమ్శాసానిన్ మరిచిపోయేవాణిణ్ కాదు. నా బాధను

గమనించి ననున్ విడిపించు.
154నా పకష్ంగా వాయ్జెయ్మాడి ననున్ విమోచించు. నీవిచిచ్న మాట

చొపుప్న ననున్ బతికించు.
155 భకిహీనులు నీ కటట్డలను వెదకడం లేదు గనక రకష్ణ వారికి

దూరంగా ఉంది.
156యెహోవా,నీదయాదా ణాయ్లుమితిలేనివి. నీనాయ్యవిధులను

బటిట్ ననున్ బతికించు.
157 ననున్ తరిమేవారు, నా విరోధులు చాలా మంది. అయినా నీ

నాయ్యశాసనాలనుండి నేను తొలగకుండా ఉనాన్ను.
158 దోహ లను చూసి నేను అసహియ్ంచుకునాన్ను. నీవిచిచ్న

మాటను వారు లకష్ పెటట్రు.
159 యెహోవా, చితత్గించు. నీ ఉపదేశాలు నాకెంతో పీతికరం. నీ

కృపచొపుప్న ననున్ బతికించు.
160నీవాకయ్సారాంశం సతయ్ం. నీవునియమించిననాయ్యవిధులనీన్

నితయ్ం నిలిచే ఉంటాయి.
షీన్ 



కీరనలు 119:161 clxxxiii కీరనలు 119:175

161 అధికారులు వటిట్ పుణాయ్నికి ననున్ తరుముతారు. అయినా నీ
వాకయ్భయంనాహృదయంలో నిలిచి ఉంది.

162పుషక్లంగా దోపుడుసొముమ్ సంపాదించిన వాడిలాగా నీవిచిచ్న
మాటను బటిట్ నేను సంతోషిసుత్ నాన్ను.

163అబదధ్ం నాకు అసహయ్ం. నీ ధరమ్శాసం నాకు పీతికరం.
164 నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ రోజుకు ఏడు సారుల్ నేను నినున్

సుత్ తిసుత్ నాన్ను.
165నీ ధరమ్శాసానిన్ పేమించేవారికి ఎంతో నెమమ్ది ఉంది. వారు తూలి

తొటిలేల్ కారణం ఏమీ లేదు
166యెహోవా, నీ రకష్ణ కోసం నేను కనిపెడుతునాన్ను. నీ ఆజఞ్లను

అనుసరించి నడుచుకుంటునాన్ను.
167నేను నీశాసనాలనుబటిట్ పవరిసుత్ నాన్ను. అవినాకు ఎంతోఇషట్ం.
168 నా మారాగ్ లనీన్ నీ ఎదురుగా ఉనాన్యి. నీ ఉపదేశాలను నీ

శాసనాలను నేను అనుసరిసుత్ నాన్ను.
తౌ
169యెహోవా,నామొర నీ సనిన్ధికి వసుత్ ంది గాక. నీమాటచొపుప్న

నాకు వివేకం దయచెయియ్.
170నా వినన్పం నీ సనిన్ధిని చేరనియియ్. నీవిచిచ్న మాట చొపుప్న

ననున్ విడిపించు.
171 నీవు నీ కటట్డలను నాకు బోధిసుత్ నాన్వు. నా పెదాలు నీ సోత్ తం

పలుకుతాయి.
172 నీ ఆజఞ్లనీన్ నాయ్యం. నీ వాకుక్ను గూరిచ్ నా నాలుక గానం

చేసుత్ ంది.
173 నేను నీ ఉపదేశాలను కోరుకునాన్ను. నీ చెయియ్ నాకు

సహాయమగు గాక.
174యెహోవా, నీ రకష్ణ కోసం నేను ఎంతో ఆశపడుతునాన్ను. నీ

ధరమ్శాసం నాకు సంతోషకరం.
175నీవుననున్బతికించు. నేనునినున్ సుత్ తిసాత్ ను. నీనాయ్యవిధులు

నాకు సహాయాలగు గాక
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176 తపిప్పోయిన గొరెలాగా నేను దారి తపిప్ తిరిగాను. నీ సేవకుణిణ్
వెతికి పటుట్ కో. ఎందుకంటే నేను నీ ఆజఞ్లను విసమ్రించేవాణిణ్
కాను.

120
యాతల కీరన
1నాదీన సిథ్తిలో నేనుయెహోవాను వేడుకునాన్ను. ఆయననామొర

ఆలకించాడు.
2యెహోవా, అబదాధ్ లు పలికే పెదాల నుండి, మోసకర న నాలుక

నుండి ననున్ కాపాడు.
3 మోసకర న నాలుకా, ఆయన నీకేం చేసాత్ డో, ఎలాంటి కీడు

కలిగిసాత్ డో తెలుసా?
4 తంగేడు నిపుప్ల వంటి బాణాలు, శూరులు ఎకుక్పెటిట్న పదు న

బాణాలు ఆయన నీమీదికి వదులుతాడు.
5అయోయ్, నేను మెషెకు పజల వదద్ విదేశీయునిగా ఉనాన్ను. కేదారు

గుడారాల దగగ్ర నివసిసుత్ నాన్ను.
6విరోధుల మధయ్ నేను చాలాకాలం నుండి నివసిసుత్ నాన్ను.
7 నాకు కావలసింది శాంతి సమాధానాలే. అయినా నా నోటి వెంట

మాటరాగానేవాళ ళ్ నాతోయుదాధ్ నికి సిదధ్మవుతారు.

121
యాతల కీరన
1 కొండల పు నా కనున్లు ఎతిత్ చూసుత్ నాన్ను. నాకు సహాయం

ఎకక్డనుండి వసుత్ ంది?
2 యెహోవాయే నాకు సహాయం చేసాత్ డు. భూమిని, ఆకాశాలను

సృషిట్ంచింది ఆయనే.
3 ఆయన నీ పాదాలను జారనియయ్డు. నినున్ కాపాడేవాడు

కునికిపాటుల్ పడదు.
4ఇశాయేలు పజల సంరకష్కుడు కునికిపాటుల్ పడడు, నిదపోడు.
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5 నినున్ కాపాడేవాడు యెహోవాయే. నీ కుడి పకక్న యెహోవా నీకు
తోడూనీడా.

6పగలు సూరుయ్డు గానీ రాతి చందుడు గానీ నీకు హాని చెయయ్రు.
7 ఎలాంటి పమాదం జరగకుండా యెహోవా నినున్ కాపాడతాడు. నీ

పాణానిన్ కాపాడేది ఆయనే.
8 ఇకనుండి అనిన్ వేళలా నువువ్ చేసే వాటనిన్టిలో యెహోవా నినున్

కాపాడతాడు.

122
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1 పదండి, యెహోవా మందిరానికి వెళాద్ ం, అని పజలు నాతో

చెపిప్నపుప్డు నేను సంతోషించాను.
2 యెరూషలేమా, మా పాదాలు నీ పవేశ దావ్రాల వదద్

నిలబడుతునాన్యి.
3యెరూషలేమును కుదు న నగరంగా కటాట్ రు.
4 యెహోవా నామానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచడానికి యెహోవా

గోతాలు అకక్డికి ఎకిక్పోవాలనివారికి శాసనం ఉంది.
5 నాయకులు అకక్డ సింహాసనాల కూరుచ్ంటారు. అవి దావీదు

రాజవంశం సింహాసనాలు.
6 యెరూషలేము మంగా ఉండాలని పారథ్న చేయండి.

యెరూషలేమా, నినున్ పేమించేవాళ ళ్ వృదిద్ చెందుతారు.
7 నీ సరిహదుద్ లు పశాంతంగా ఉండాలి. నీ పటట్ణాలోల్ శాంతి

వరిధ్లుల్ తూ ఉండాలి.
8మీకు శాంతి సమాధానాలు కలుగుతాయి, అని నా సహోదరులను,

నా సేన్హితులను దీవిసాత్ ను.
9మనదేవు నయెహోవామందిరంకోసం,నీకుమేలు కలగడంకోసం

పారథ్న చేసాత్ ను.

123
యాతల కీరన
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1 పరలోకంలో సింహాసనం ఆసీను ఉనన్వాడా, నా కనున్లెతిత్ నీ
పు చూసుత్ నాన్ను.

2 సేవకుల కళ ళ్ తమ యజమాని చేతి పు, దాసి కళ ళ్ తన
యజమానురాలి చేతి పు చూసాత్ యి. అలాగే దేవు న
యెహోవా మన కరుణ చూపించేదాకా మన కళ ళ్
ఆయన పు చూసుత్ నాన్యి.

3యెహోవా,మమమ్లిన్ కరుణించు,మమమ్లిన్ కరుణించు. మేముతీవ
తిరసాక్రానికి గురయాయ్ము.

4 అలగాజనం వేసే నిందలతో, గరివ్షుఠ్ ల తిరసాక్రాలతో మేము
నిండిపోయాము.

124
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1ఇశాయేలు పజలు ఈ విధంగా చెపాప్లి. యెహోవామనకు తోడుగా

ఉండకపోతే,
2 మనుషులు మన మీదికి ఎగబడినపుప్డు, యెహోవా మనకు

తోడుగా ఉండకపోతే,
3వాళళ్ ఆగహజావ్లలు మన రగులుకునన్పుప్డు వాళ ళ్ మనలను

పాణాలతోనే దిగమింగి ఉండేవాళ ళ్.
4 నీళ ళ్ మనలను కొటుట్ కుపోయేలా చేసి ఉండేవి. పవాహాలు

మనలను ముంచెతిత్ ఉండేవి.
5జల పవాహాలపొంగు మనలను ఉకిక్రిబికిక్రి చేసి ఉండేవి.
6 వారి పళ ళ్ మనలను చీలిచ్వేయకుండా కాపాడిన యెహోవాకు

సుత్ తి.
7 వేటగాడి ఉరి నుండి ప తపిప్ంచుకొనన్టుట్ మన పాణం

తపిప్ంచుకుంది. ఉరి తెగిపోయింది. మనం
తపిప్ంచుకునాన్ము.

8భూమినీ, ఆకాశాలనూ సృషిట్ంచినయెహోవాయేమనకు సహాయం.
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125
యాతల కీరన
1 యెహోవా మీద నమమ్కం ఉంచేవాళ ళ్ సీయోను పరవ్తంలాగా

నిశచ్లంగా శాశవ్తంగా నిలిచి ఉంటారు.
2యెరూషలేము చుటూట్ పరవ్తాలు ఉనన్టుట్ ఇపప్టినుండియెహోవా

తన పజల చుటూట్ నిరంతరం ఉంటాడు.
3 నీతిమంతులు పాపం చేయకుండా ఉండేలా నీతిమంతుల

వారసతవ్ం దుషుట్ ల రాజదండం పెతత్నం చెయయ్దు.
4 యెహోవా, మంచివారికి మంచి జరిగించు. యథారథ్హృదయం

గలవారికి శుభం కలిగించు.
5 తమ కుటిల మారాగ్ లకు తొలగిపోయిన వాళళ్ విషయానికొసేత్

ఆయన పాపం చేసేవాళళ్ను పారదోలేటపుప్డు వారిని
దురామ్రుగ్ లతో సహా వెళళ్గొడతాడు. ఇశాయేలు మీద శాంతి
సమాధానాలు ఉండు గాక.

126
యాతల కీరన
1 సీయోను నగరవాసులను యెహోవా చెరలో నుండి తిరిగి

రపిప్ంచినపుప్డు మనం కల కంటునన్వాళళ్ వలే ఉనాన్ం.
2మన నోరు నవువ్తో నిండిపోయింది. మన నాలుక ఆనంద గీతాలు

ఆలపిసుత్ ంది. అపుప్డుయెహోవావీళళ్ కోసం గొపప్కారాయ్లు
జరిగించాడు, అని అనయ్జనులు చెపుప్కునాన్రు.

3మనకి ఎంత ఆనందం! ఎందుకంటే యెహోవా మన కోసం ఘన
కారాయ్లు చేశాడు.

4 ద ణ పాంతపు సెలయేరులవలే యెహోవా, మా అదృషాట్ నిన్ తిరిగి
చిగురింపజెయియ్.

5 కనీన్ళల్ కారుసూత్ వితత్నాలు చలేల్వాళ ళ్ కేరింతలతో పంట కోసాత్ రు.
6 వితత్నాలు చేతబటుట్ కుని ఏడుసూత్ చలేల్వాడు సంబరంగా పనలు

మోసుకుంటూ తిరిగి వసాత్ డు.
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127
సొలొమోను రాసినయాతల కీరన
1యెహోవాఇలుల్ కటిట్ంచకపోతేదానిన్ కటేట్ వారుపాటుబడడం వయ్రధ్ం.

యెహోవా పటట్ణానికి కావలిగా ఉండకపోతే దానిన్ కాపలా
కాసేవాళ ళ్ నిలబడి ఉండడం వయ్రధ్ం.

2మీరు తెలాల్ రే లేచి చాలా ఆలసయ్ంగా ఇంటికి వసూత్ , కషట్పడి పని
చేసిఆహారంతింటూఉండడం వయ్రధ్ం. దేవుడు తనకిషట్ న
వారికి నిదనిసుత్ నాన్డు.

3 చూడండి, పిలల్లు యెహోవా పసాదించే వారసతవ్ం. గరభ్ఫలం
ఆయన ఇచేచ్ బహ మానం.

4 యవవ్న కాలంలో పుటిట్న పిలల్లు శూరుడి చేతిలోని బాణాల
వంటివాళ ళ్.

5వారితో తన అంబులపొది నింపుకునన్ మనిషి ధనుయ్డు. వాళ ళ్
గుమమ్ంలో తమ విరోధులను ఎదిరించి నిలబడినపుప్డు
అవమానంపాలు కారు.

128
యాతల కీరన.
1 యెహోవా అంటే భయభకులు కలిగి, ఆయన విధానాలోల్

నడుచుకునే వాళ ళ్ ధనుయ్లు.
2 నువువ్ కషట్పడి సంపాదించినది తపప్కుండా అనుభవిసాత్ వు. నీకు

అంతా శుభం కలుగుతుంది, నువువ్ వరిధ్లుల్ తావు.
3 నీ ఇంటోల్ నీ భారయ్ ఫలవంత న దా తీగెలాగా ఉంటుంది. నీ

పిలల్లు నీ బలల్ చుటూట్ ఒలీవమొకక్లాల్ గా ఉంటారు.
4 యెహోవాను గౌరవించేవాడు ఈ విధంగా ఆశీరావ్దాలు

పొందుతాడు.
5 సీయోనులో నుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించు గాక. నువువ్

జీవిత కాలమంతా యెరూషలేము సుసంపనన్ం కావడం
చూసాత్ వు.
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6 నీ మనవలు, మనవరాళళ్ను నువువ్ చూసాత్ వు. ఇశాయేలు మీద
శాంతి సమాధానాలు ఉండు గాక.

129
యాతల కీరన
1 ఇశాయేలు ఇలా చెపాప్లి. నాయవవ్న పాయం నుంచి శతువులు

నా దాడి చేశారు.
2నా బాలయ్ం నుండి నా యుదధ్ం చేసూత్ వచాచ్రు. అయినా వాళ ళ్

ననున్ ఓడించలేకపోయారు.
3 భూమిని దునిన్నటుట్ వాళ ళ్ నా వీపును దునాన్రు. నాకు నాగటి

చాళళ్వంటి గాయాలు చేశారు.
4 యెహోవా నాయ్యవంతుడు. దురామ్రుగ్ ల తాళళ్ను ఆయన

తెంపివేశాడు.
5సీయోనునుదేవ్షించేవాళళ్ంతాసిగుగ్ పడి,వెనుకడుగు వేసాత్ రుగాక.
6వాళ ళ్ ఇంటికపుప్ మొలకెతేత్ గడిడ్మొకక్లవలెఉంటారు గాక. అవి

ఎదిగీ ఎదగక ముందే వాడిపోతాయి.
7కోసేవాడి గుపిప్లిలో నా ఆ గడిడ్ చాలదు. పనలు కటేట్వాడు దానితో

తన ఒడిని నింపుకోడానికి అదిచాలదు.
8 ఆ దారిన పోయే వాళ ళ్, యెహోవా దీవెన మీ ఉండు గాక,

యెహోవానామంలోమిమమ్లిన్ దీవిసుత్ నాన్ము అనరు గాక.

130
యాతల కీరన
1 యెహోవా, లో న లోయలో ఉండి నేను నినున్

పాధేయపడుతునాన్ను.
2 పభూ, నా పారథ్న అంగీకరించు. నేను చేసే ఆరనాదం శదధ్గా

ఆలకించు.
3యెహోవా, నువువ్మాపాపాలను కనిపెటిట్ చూసినపుప్డు నీ ఎదుట

ఎవవ్రూ నిలవలేరు.
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4అయినపప్టికీ నువువ్వాళళ్ను కష్మిసుత్ నాన్వు. నీ పటల్ భయభకులు
కలిగి జీవించేలా చేసుత్ నాన్వు.

5యెహోవా కోసం నేను ఎదురు చూసుత్ నాన్ను. నా పాణం ఎదురు
చూసుత్ ంది. ఆయనమాట నే ఆశ పెటుట్ కునాన్ను.

6 రాతి కాపలాదారులు ఉదయం కోసం ఎలా ఎదురు చూసాత్ రో
అంతకంటే ఎకుక్వగా నా పాణం పభువు కోసం ఎదురు
చూసూత్ ఉంది.

7 యెహోవా జాలిపరుడు. ఇశాయేలూ, యెహోవా మీద ఆశలు
నిలుపుకో. ఆయన కష్మించడానికి ఇషట్పడే వాడు.

8ఇశాయేలువారిపాపాలనిన్టి నుండి విముకి కలిగించేది ఆయనే.

131
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1యెహోవా, నాహృదయంలో అహంకారం లేదు. నా కళ ళ్ నెతిత్కెకిక్

పవరించడం లేదు. నాకు మించిన విషయాల జోలికి నేను
వెళళ్డం లేదు.

2 తలిల్పాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్ దగగ్ర నిశిచ్ంతగా ఉనన్టుట్ నేను
పశాంతంగా ఉండి నాపాణానిన్ సిథ్మితంగా ఉంచుకునాన్ను.

3 ఇశాయేలు పజలారా, ఇపప్టి నుండి ఎపప్టికీ యెహోవా నే ఆశ
పెటుట్ కోండి.

132
యాతల కీరన
1యెహోవా, దావీదుకు దాపురించిన బాధలనిన్టినీ అతడి తరపున

జాఞ్ పకం చేసుకో.
2 అతడు ఏ విధంగా యెహోవాకు పమాణం చేశాడో, పరాకమశాలి

అయినయాకోబు దేవుడికి ఏమివాగాద్ నం చేశాడోమనసుకు
తెచుచ్కో.
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3-5 నేను యెహోవా కోసం ఒక సథ్లం చూసే దాకా, యాకోబు
పరాకమశాలికి ఒక నివాస సథ్లం సమకూరేచ్దాకా నా ఇంటోల్
అడుగు పెటట్ను. నా కళళ్కు నిద, నా కనురెపప్లకు విశాంతి
రానివవ్ను.

6 ఆ సథ్లం ఎఫాతాలో ఉనన్టుట్ వినాన్ం. యాయరు పొలంలో అది
దొరికింది.

7యెహోవా మందిరానికి వెళాద్ ం పదండి. రండి, ఆయన పాదపీఠం
ఎదుట సాషాట్ ంగపడదాం.

8యెహోవా, లే. నీ విశాంతి సథ్లానికి రా.
9 నీ యాజకులు నాయ్యానిన్ ధరించుకుంటారు గాక. నీ భకులు

జయజయధావ్నాలు చేసాత్ రు గాక.
10 నీ సేవకు న దావీదు మొహం చూసి నీ అభిషికునికి విముఖత

చూపించకు.
11 నీ సంతానానిన్ నీ సింహాసనానికి శాశవ్త వారసులుగా చేసాత్ ను

అనీ, దావీదు పటల్ నమమ్కంగా ఉంటాననీ ఆయన శపథం
చేశాడు.

12 నీ కొడుకులు నా నిబంధన పాటిసేత్ నేను నేరిప్న నా శాసనాలు
అనుసరిసేత్ ఇలా జరుగుతుంది, అనాన్డు.

13 తపప్నిసరిగా యెహోవా సీయోనును ఎనున్కునాన్డు. దానిన్ తన
నివాససథ్లంగా కోరుకునాన్డు.

14 ఇది నేను కోరుకునన్ సథ్లం. ఇది శాశవ్తంగా నా విశాంతి సథ్లంగా
ఉంటుంది. ఇకక్డే నేను నివసిసాత్ ను.

15 దానిలో ఆహారం సమృదిధ్గా ఉండేలా దీవిసాత్ ను. దానిలోని
పేదలను చాలినంత ఆహారంతో తృపిత్ పరుసాత్ ను.

16దానియాజకులకు రకష్ణధరింపజేసాత్ ను. దానిలోభకులు ఎలుగెతిత్
హరష్ ధావ్నాలు చేసాత్ రు.

17అకక్డేదావీదు వంశానికిచిగురుమొలకెతేత్లాచేసాత్ ను. అకక్డేనా
అభిషికుని కోసం నేను ఒక దీపం సిదధ్ం చేసి ఉంచాను.
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18 అతని శతువులు అవమానం ధరించుకునేలా చేసాత్ ను. అతని
కిరీటంమాతం పకాశిసుత్ ంది.

133
దావీదు రాసినయాతల కీరన
1 చూడండి, సోదరులు ఐకయ్ంగా కలసి ఉండడం ఎంత మంచిది!

ఎంత రమయ్ నది!
2 అది ఆహరోను తలమీద పోసిన పరిమళ లం వంటిది. అది

అహరోను గడడ్ం నుండి అతడి అంగీ అంచులదాకాకారుతూ
ఉనన్ పరిమళ లం వంటిది.

3 అది సీయోను కొండల మీదికి దిగి వచేచ్ హెరోమ్ను పరవ్తం
మంచులాంటిది. అకక్డ ఆశీరావ్దం ఉంటుందనీ అది
శాశవ్తంగా నిలిచి ఉండే జీవమనీయెహోవాసెలవిచాచ్డు.

134
యాతల కీరన
1యెహోవా సేవకులు, ఆయన మందిరంలో రాతివేళ నిలిచి సేవించే

వాళళ్ంతా రండి. యెహోవాను కీరించండి.
2పరిశుదధ్ సథ్లం పుమీ చేతులెతిత్ యెహోవాను కీరించండి.
3 భూమినీ, ఆకాశాలనూ సృషిట్ంచిన యెహోవా సీయోనులోనుండి

మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక.

135
1 యెహోవా సేవకులారా, యెహోవాను సుత్ తించండి. ఆయన

నామానిన్ కీరించండి.
2 యెహోవా మందిరంలో, మన దేవుని మందిరపు ఆవరణంలో

నిలబడేవాళళ్ంతాయెహోవాను సుత్ తించండి.
3యెహోవామంచివాడు. ఆయనను సుత్ తించండి. ఆయననామానిన్

కీరించడం అతయ్ంతమనోహరం!
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4 యెహోవా తన కోసం యాకోబును ఎనున్కునాన్డు. ఇశాయేలు
పజను తన ఆసిత్గా ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు.

5 యెహోవా గొపప్వాడని నాకు తెలుసు. దేవుళళ్ని పిలిచే
వాళళ్ందరికంటే మన పభువు గొపప్వాడు.

6 భూమి న, ఆకాశంలో, సముదాలోల్ , అగాధ సముదాలోల్ ఆయన
ఏమనుకుంటే అది చేసాత్ డు.

7 భూమి అంచుల నుంచి ఆయన మేఘాలను రపిప్సాత్ డు.
వరష్ంతో బాటు ఆకాశంలో మెరుపులు పుటిట్సాత్ డు. తన
గిడడ్ంగిలోనుంచి గాలిని బయటికి తెసాత్ డు.

8ఈజిపుట్ పజల తొలిచూలు సంతానానిన్, పశువుల తొలి సంతతిని
ఆయనహతం చేశాడు.

9 ఐగుపూ, నీ మధయ్ ఆయన సూచకకియలు, అదుభ్తాలు
కనపరచాడు. ఫరోకు, అతని పరివారానికీ వయ్తిరేకంగా
వాటిని చేశాడు.

10 ఆయన అనేక జాతుల దాడి చేసాడు. బలిషుట్ న రాజులను
ఆయనహతం చేశాడు.

11 అమోరీయుల రాజు సీహోనును, బాషాను రాజు ఓగును కనాను
రాజాయ్లనిన్టినీ నేలమటట్ం చేశాడు.

12 ఆయన వాళళ్ దేశాలను సావ్సథ్ ంగా, తన పజ న
ఇశాయేలీయులకు వారసతవ్ంగా ఇచాచ్డు.

13యెహోవా, నీ నామం శాశవ్తంగా నిలుసుత్ ంది. యెహోవా, నినున్
గూరిచ్న జాఞ్ పకం తరతరాలకు నిలిచి ఉంటుంది.

14 యెహోవా తన పజల పకష్ంగా నిలబడతాడు. అయితే తన
సేవకుల విషయం కనికరం చూపిసాత్ డు.

15ఇతర పజల దేవుళ ళ్మనుషులు తమచేతులతోతయారు చేసిన
వెండి, బంగారం విగహాలు.

16వాటికి నోళ ళ్ ఉనన్పప్టికీమాటాల్ డవు. కళ ళ్ ఉనాన్ చూడలేవు.
17వాటికిచెవులుఉనాన్యిగానీవినలేవు. వాటికినోటోల్ ఊపిరిలేదు.
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18 వాటిని తయారు చేసేవాళ ళ్, వాటి నమమ్కముంచి పూజించే
వాళల్ంతావాటిలాగే అవుతారు.

19 ఇశాయేలు వంశానికి చెందిన పజలారా, యెహోవాను కీరించండి.
అహరోను వంశసుథ్ లందరూయెహోవాను సుత్ తించండి.

20లేవి వంశసుథ్ లందరూయెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవాఅంటే
భయభకులు ఉనన్వాళళ్ంతాయెహోవాను కీరించండి.

21యెరూషలేములోనివసించేయెహోవాకు సీయోనులోసుత్ తి కలుగు
గాక. యెహోవాను సుత్ తించండి.

136
1 యెహోవా దయ గలవాడు. ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
2ఘను న దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప

నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
3 పభువుల పభువుకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి. ఆయన కృప

నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
4గొపప్ అదుభ్త కారాయ్లు చేయగలిగేది ఆయనఒకక్డే. ఆయన కృప

నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
5 ఆయన తన జాఞ్ నానిన్ అనుసరించి ఆకాశాలను ఏరప్రచాడు.

ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
6 ఆయన నీళల్మీద భూమిని విశాలపరచాడు. ఆయన కృప

నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
7 ఆయన గొపప్ జోయ్తులను నిరిమ్ంచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ

నిలుసుత్ ంది.
8 పగటి సమయానిన్ పాలించడానికి ఆయన సూరుయ్ణిణ్ ఏరాప్టు

చేశాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.
9రాతిని ఏలడానికి చందుణిణ్ , నకష్తాలను ఏరాప్టు చేశాడు. ఆయన

కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.



కీరనలు 136:10 cxcv కీరనలు 136:23

10 ఈజిపుట్ దేశంలోని తొలిచూలు సంతానానిన్ ఆయన
సంహరించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

11ఈజిపుట్ పజలమధయ్నుండి ఇశాయేలీయులను ఆయనబయటకు
రపిప్ంచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

12 ఆయన చెయియ్ చాపి తన భుజబలంతో ఇశాయేలీయులను
రపిప్ంచాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

13 ఎరసముదం రెండు పాయలుగా చీలిపోయేలా చేశాడు. ఆయన
కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

14 ఇశాయేలీయులు ఎరసముదం మధయ్లో నడిచి వెళేళ్లా చేశాడు.
ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

15 ఫరో నాయ్నిన్ ఎరసముదంలో మునిగిపోయేలా చేశాడు. ఆయన
కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

16 ఎడారి మారగ్ం గుండా ఆయన తన పజలను నడిపించాడు.
ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

17 గొపప్ రాజులను ఆయన కూలగొటాట్ డు. ఆయన కృప నితయ్మూ
నిలుసుత్ ంది.

18ఘనతవహించినరాజులనుఆయనహతంచేశాడు. ఆయనకృప
నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

19అమోరీయులరా నసీహోనునుఆయనసంహరించాడు. ఆయన
కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

20బాషాను రా న ఓగును ఆయన సంహరించాడు. ఆయన కృప
నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

21వాళళ్దేశానిన్మనకువారసతవ్ సంపదగాఅపప్గించాడు. ఆయన
కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

22 తన సేవకు న ఇశాయేలుకు దానిన్ సొతుత్ గా అపప్గించాడు.
ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

23 మనం దీనావసథ్లో పడి ఉనన్పుప్డు ఆయన మనలను జాఞ్ పకం
చేసుకుని ఆదరించాడు. ఆయన కృప నితయ్మూ
నిలుసుత్ ంది.
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24మన శతువుల చేతిలోనుండి మనలను విడిపించాడు. ఆయన
కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

25 సమసత్ జీవరాశులకు ఆయన ఆహారం అనుగహిసుత్ నాన్డు.
ఆయన కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

26పరలోకంలోఉనన్దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్ తులుచెలిల్ంచండి. ఆయన
కృప నితయ్మూ నిలుసుత్ ంది.

137
1 మనం బబులోను నదుల దగగ్ర కూరుచ్ని ఏడుసూత్ సీయోనును

జాఞ్ పకం చేసుకునాన్ం.
2 అకక్డ ఉనన్ నిరవంజి చెటల్ కొమమ్లకు మన తంతివాయిదాయ్లు

తగిలించాం.
3 మనలను బందీలుగా పటుట్ కుని హింసిసుత్ నన్వాళ ళ్ సీయోను

కీరనలోల్ ఒక పాట పాడండి, మేము విని ఆనందిసాత్ ం
అనాన్రు.

4మనంఅనుయ్లదేశంలోఉంటూయెహోవాకీరనలు ఎలాపాడగలం?
5 యెరూషలేమా, నేను నినున్ మరచిపోతే నా కుడి చెయియ్ తన

పుణాయ్నిన్ కోలోప్తుంది గాక.
6 నేను నినున్ జాఞ్ పకం ఉంచుకోకపోతే, నాకునన్ మహానంద

కారణాలకు మించి యెరూషలేమును పాముఖయ్ నదిగా
ఎంచకపోతేనానాలుక నా అంగిటికి అంటుకుంటుంది గాక.

7 యెహోవా, ఎదోము పజలు ఏమి చేశారో జాఞ్ పకం చేసుకో.
యెరూషలేము పా పోయిన రోజులను జాఞ్ పకం చేసుకో.
దానిన్ నాశనం చేయండి, సమూలంగా ధవ్ంసం చెయయ్ండి,
అనివాళ ళ్ చాటింపు వేశారు గదా.

8నాశనం అయేయ్ందుకు సిదధ్ంగా ఉనన్ బబులోను కుమారీ, నువువ్
మా పటల్ జరిగించిన దుషట్ కియలను బటిట్ నీకు పతీకారం
చేయబోయేవాడు ధనుయ్డు.

9నీ పసిపిలల్లను పటుట్ కుని బండ కేసి కొటేట్వాడు ధనుయ్డు.
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138
దావీదు కీరన
1 నేను నా హృదయపూరవ్కంగా నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు

చెలిల్సుత్ నాన్ను. అనయ్ దేవుళళ్ ఎదుట కూడా నినున్ కీరిసాత్ ను.
2నీ పరిశుదధ్ ఆలయం పుకు తిరిగి నినున్ ఆరాధిసాత్ ను. నీనిబంధన

విశవ్సనీయత, నీ నమమ్కతావ్లను బటిట్ నీ నామానికి
కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సాత్ ను. నీవు నీ పేరు పతిషట్లను, నీ
వాకుక్ను గొపప్ చేశావు.

3 నేను నినున్ వేడుకునన్ రోజున నువువ్ నాకు జవాబిచాచ్వు. ననున్
రయ్పరచి నాలో బలం పుటిట్ంచావు.

4 యెహోవా, భూమి ఉనన్ రాజులంతా నీ నోటి వెంట వచిచ్న
మాటలు విని నీకు కృతజఞ్తా సుత్ తులు చెలిల్సాత్ రు.

5 యెహోవా మహా బలపభావాలు గలవాడని వారు యెహోవా
విధానాలను గూరిచ్ పాటలు పాడతారు.

6 యెహోవా మహా ఘను నపప్టికీ ఆయన దీనులను
పటిట్ంచుకుంటాడు. గరివ్షుఠ్ ల కదలికలు ఆయన దూరం
నుండే పసికడతాడు.

7నేను ఆపదలోల్ చికుక్కుని ఉనన్పుప్డు నువువ్ ననున్ బతికిసాత్ వు. నీ
చెయియ్ చాపి నా శతువుల కోధం నుండి ననున్ ర సాత్ వు. నీ
కుడిచేతి నుండి నాకు సంరకష్ణ దొరుకుతుంది.

8యెహోవా నా తరపున పని సవయ్ంగా జరిగిసాత్ డు. యెహోవా, నీ
కృప సదాకాలం నిలుసుత్ ంది. నీ చేతులు చేసిన వాటిని
విడిచిపెటట్వదుద్ .

139
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన
1యెహోవా, ననున్ పరీ ంచి నా గురించిపూరిగా తెలుసుకునాన్వు.
2 నేను కూరోచ్వడం, నా నడక అంతా నీకు తెలుసు. నా మనసులో

ఆలోచనపుటట్క ముందే అది నీకు తెలుసు.
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3 నేను వెళేళ్ సథ్లాలు, నేను నిదించే నా పడక నువువ్ పరిశీలనగా
చూసాత్ వు. నేను చేసే పనులనీన్ నీకు కష్ుణణ్ంగా తెలుసు.

4యెహోవా,నానోటమాటరాకముందే అది నీకుపూరిగా తెలుసు.
5నా వెనకా, ముందూ, అంతటా నువువ్ ఉనాన్వు. నీ సంరకష్ణలో

ననున్ ఉంచుకునాన్వు.
6 ఇలాంటి తెలివి నాకు అందనిది. అది ఆశచ్రయ్కరం. అది నాకు

అందదు.
7 నీ ఆతమ్ నుండి నేనెకక్డికి వెళళ్గలను? నీ సమకష్ంలో నుండి

నేనెకక్డికి పారిపోగలను?
8 ఆకాశానికి ఎకిక్ వెళాద్ మంటే నువువ్ అకక్డ ఉనాన్వు.

మృతుయ్లోకంలో దాకుక్ందామనుకుంటే అకక్డ కూడా
నువువ్ ఉనాన్వు.

9నేను ఉదయకాలం రెకక్లు కటుట్ కుని ఎగిరివెళిళ్ సముదపులోతులోల్
దాకుక్ంటాను.

10అకక్డ కూడా నీ చెయియ్ ననున్ నడిపిసుత్ ంది. నీ కుడిచెయియ్ ననున్
పటుట్ కుంటుంది.

11 నేనిలా అనుకుంటాను, చీకటి ననున్ దాచిపెడుతుంది. నా చుటూట్
ఉనన్ వెలుగు రాతిలాగా అవుతుంది.

12 అపుప్డు చీకటి కూడా నీకు చీకటి కాదు. రాతి నీకు పగటి
వెలుగుగా ఉంటుంది. చీకటీ, వెలుగూ ఈ రెండూ నీకు ఒకే
విధంగా ఉనాన్యి.

13 దేవా, నా లోపలి భాగాలను నువేవ్ నిరిమ్ంచావు. నా తలిల్ గరభ్ంలో
ననున్ రూపొందించావు.

14 నీకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ను. ఎందుకంటే నీవు
ననున్ తయారు చేసిన విధానం దిగభ్ర్మ కలిగించేది,
అదుభ్త నది. నాజీవితం నీకు బాగా తెలుసు.

15 నేను రహసయ్ంగా తయారౌతునన్పుప్డు, నా సవ్రూపం భూమి
అగాధసథ్లాలోల్ విచితంగా నిరిమ్తమౌతునన్పుప్డు నా
శరీరమంతా నీకు తేట తెలల్మే.
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16 నేను పిండంగా ఉనన్పుప్డే నీ కళ ళ్ ననున్ చూశాయి. నాకు
నియమిత న రోజులోల్ ఒక నా గడవక ముందే నా
రోజులనీన్ నీ గంథంలో రాసి ఉనాన్యి.

17 దేవా, నీ ఆలోచనలు నాకెంతో పశసత్ నవి. వాటిమొతత్ం ఎంతో
గొపప్ది.

18 వాటిని లెకక్పెడదామనుకుంటే అవి ఇసక రేణువుల కంటే
ఎకుక్వగాఉనాన్యి. నిదమేలొక్నన్పుప్డు నేనింకా నీ దగగ్రే
ఉనాన్ను.

19 దేవా, దుషుట్ లను నువువ్ కచిచ్తంగా హతమారుసాత్ వు. హింసించే
వాళళ్ంతానా దగగ్ర నుండి వెళిళ్పొండి.

20 వాళ ళ్ దుషట్ తలంపులు మనసులో ఉంచుకుని నీ
తిరగబడతారు. నీ శతువులు అబదాధ్ లాడతారు.

21 యెహోవా, నినున్ దేవ్షించే వాళళ్ను నేను దేవ్షిసుత్ నాన్ను
గదా. నీ మీద తిరుగుబాటు చేసేవాళళ్ను నేను
అసహియ్ంచుకుంటునాన్ను గదా.

22వాళళ్మీదనాకు తీవ న దేవ్షంఉంది. వాళ ళ్నాకు శతువులు.
23దేవా,ననున్ పరిశోధించు. నాహృదయంలోఏమునన్దోపరిశీలించి

చూడు. ననున్ పరీ ంచి నా ఆలోచనలు ఎలాంటివో
తెలుసుకో.

24 నీకు బాధ కలిగించే విధానాలు నేను అనుసరిసుత్ నాన్నేమో ననున్
పరిశీలించు. శాశవ్తమారగ్ంలో ననున్ నడిపించు.

140
పధాన సంగీతకారుని కోసం,దావీదు కీరన
1 యెహోవా, దుషుట్ ల బారి నుండి ననున్ విడిపించు. దురామ్రుగ్ ల

చేతులోల్ పడకుండా ననున్ కాపాడు.
2 వాళ ళ్ తమ హృదయాలోల్ పమాదకర న తలంపులు

పెటుట్ కుంటారు. అనిన్వేళలా కలహాలు పుటిట్ంచాలని ఎదురు
చూసుత్ ంటారు.
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3వాళ ళ్పామునాలుకలాగాతమనాలుకలు పదును చేసుకుంటారు.
వారి పెదాల కింద పాము విషం ఉంచుకుంటారు.

సెలా.
4 యెహోవా, దురామ్రుగ్ ల బారిన పడకుండా ననున్ కాపాడు.

దౌరజ్నయ్పరుల చేతిలోనుండి ననున్ ర ంచు. ననున్
పడగొటట్డానికి వాళ ళ్ పథకాలు వేసుత్ నాన్రు.

5 గరావ్ంధులు నాకోసం బోను పెటాట్ రు. వాళ ళ్ దారి పకక్న వల
పరిచారు. ననున్ బంధించడానికి ఉచుచ్లు పనాన్రు.

సెలా.
6 అయితే నేను యెహోవాతో ఇలా మనవి చేసుకుంటునాన్ను,

యెహోవా,నా దేవుడివి నువేవ్. నావినన్పాలు ఆలకించు.
7 యెహోవా పభూ, నువేవ్ నాకు ఆశయమిచేచ్ కోట. యుదధ్

సమయంలోనా తలకు కాపు కాసేవాడివి నువేవ్.
8 యెహోవా, భకిహీనుల కోరికలను నేరవేరచ్కు. వాళ ళ్

మిడిసిపడకుండేలావాళళ్ పథకాలు భగన్ం చెయియ్.
సెలా.

9నా చుటూట్ మూగిన వాళళ్ తల మీదికి వాళళ్ మాటల దావ్రా కీడు
కలుగు గాక.

10 కణకణలాడే నిపుప్లు వాళళ్ కురియాలి. వాళళ్ను
అగిన్గుండంలో పడవెయియ్. ఎనన్టికీ లేవకుండా అగాధంలో
పడవెయియ్.

11దూషకులకు భూమిమీద భదత లేకుండా పోవాలి. దురామ్రుగ్ లను
ఆపదలు వెంటాడి పడగొటాట్ లి.

12బాధితుల తరపున యెహోవా వాదిసాత్ డనీ. ఆయన దరిదులకు
నాయ్యం చేకూరుసాత్ డని నాకు తెలుసు.

13నీతిపరులు నీనామానికి కచిచ్తంగా కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్సాత్ రు.
యథారథ్వరనులు నీ సనిన్ధిలో నివసిసాత్ రు.

141
దావీదు కీరన
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1 యెహోవా, నేను నీ కోసం ఆకోశిసుత్ నాన్ను. వెంటనే నా దగగ్రికి
వచిచ్ ననున్ ఆదుకో. నేనుమొరపెడుతునాన్ను,నేను చెపేప్ది
ఆలకించు.

2 నా పారథ్న నీకు ధూపం లాగా నేను చేతులెతత్డం సాయంకాల
వేదయ్ం లాగా ఉండు గాక.

3యెహోవా, నా నోటికి కాపలా ఉంచు. నా పెదాలు అనే దావ్రానిన్
కాపు కాయి.

4నామనసును దుషట్తవ్ం పు తిరగనియయ్కు. పాపులతో చేరి దుషట్
కారయ్కలాపాలోల్ పాలు పొందనీయకు. వాళ ళ్ తినే రుచి గల
పదారాథ్ లు నేను తినకుందును గాక.

5 నీతిమంతులు ననున్ కొడితే అది నాకు దయ చూపినటేట్ . వాళ ళ్
ననున్ మందలిసేత్ అది నా తలకి నూనె రాసినటేట్ . అలాంటి
దానిన్ నేను అంగీకరిసాత్ ను. నాపారథ్నలుమాతం దురామ్రుగ్ ల
కియలకు వయ్తిరేకంగా ఉంటాయి.

6 దురామ్రుగ్ ల నాయకులను కొండల అంచుల నుండి పడదోసాత్ రు.
అపుప్డు పజలు నా ఇం నమాటలు వినేందుకు వసాత్ రు.

7 వారు అంటారు, ఒకడు భూమిని దునిన్ చదును చేసినటుట్ మా
ఎముకలుపాతాళదావ్రంలోచెలాల్ చెదురుగా పడిఉనాన్యి.

8యెహోవా, నా పభూ, నా కళ ళ్ నీ పే చూసుత్ నాన్యి. నినేన్ శరణు
వేడుకొంటునాన్ను. నాపాణానికి భదత కలిగించు.

9 నా కోసం వాళ ళ్ పనిన్న వలలో పడకుండా ననున్ తపిప్ంచు.
దుషుట్ లు పెటిట్న బోనుల నుండి ననున్ కాపాడు.

10 నేను తపిప్ంచుకుపోతూ ఉనన్పుప్డు దుషుట్ లు తాము పనిన్న
వలలోల్ తామే చికుక్కుంటారు గాక.

142
దావీదు వధాయ్నం. గుహలోఉనన్పుప్డు దావీదు చేసినపారథ్న
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1 నేను గొంతెతిత్ యెహోవాకు మొరపెడుతునాన్ను. ఎలుగెతిత్
యెహోవాను బతిమాలుకుంటునాన్ను.

2ఆయన సనిన్ధిలో దీనంగా నేను వేడుకుంటునాన్ను. నాకు కలిగిన
బాధలనిన్టినీ ఆయనకు మనవి చేసుకుంటునాన్ను.

3 నాలో నా పాణం కృంగి ఉనన్పుప్డు నా సిథ్తి ఏమిటో నీకు
తెలుసు. ననున్ బంధించడానికి నేను నడిచే దారులోల్
శతువులు దొంగచాటుగా వల పనున్తునాన్రు.

4 నా కుడి పకక్న చూసేత్ ననున్ ఆదరించేవాడు ఒకక్డు కూడా
కనిపించలేదు. తపిప్ంచుకునే దారి లేదు. నాపాణం గురించి
పటిట్ంచుకునే వాడే లేడు.

5 యెహోవా, నేను నీకే మొరపెడుతునాన్ను. ననున్ ఆదుకునేది
నువేవ్. సజీవులు నివసించే భూమి మీద నా భాగం నువేవ్
అంటునాన్ను.

6 నా ఆకందన ఆలకించు. నేను కుంగిపోయి ఉనాన్ను. ననున్
తరుముతునన్వాళ ళ్ నాకంటే బలవంతులు. వాళళ్ చేతులోల్
పడకుండా ననున్ కాపాడు.

7 నేను నీ నామానిన్ కీరించేలా చెరలోనుండి నా పాణానిన్ తపిప్ంచు.
అపుప్డు నీవు నాకు చేసిన మహోపకారానిన్ బటిట్
నీతిమంతులు నా చుటూట్ చేరి ఆనందిసాత్ రు.

143
దావీదు కీరన
1 యెహోవా, నా పారథ్న విను. నా వినన్పాలు అంగీకరించు. నీ

నమమ్కతావ్నిన్ బటిట్ , నీ నాయ్యానిన్ బటిట్ నాకు జవాబివువ్.
2 నీ సేవకుణిణ్ విచారణలోకి రపిప్ంచకు. ఎందుకంటే ఏ ఒకక్డూ నీ

సమకష్ంలో నీతిమంతుడు కాదు.
3నా శతువు ననున్ వెంబడిసుత్ నాన్డు. ననున్ నేలకేసి తొకిక్పెటాట్ డు.

ఎపుప్డో చనిపోయిన వాళళ్తో బాటు ననున్ కూడా
పాతాళంలో ఉండిపోయేలాచేయాలని చూసుత్ నాన్డు.
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4 నా హృదయం నాలో నిరాశకులో ంది. నా ఆతమ్ నాలో
ణించిపోయింది.

5 పాత రోజులను గురు చేసుకుంటునాన్ను. నీ పనులనీన్
మననం చేసుకుంటునాన్ను. నువువ్ సాధించిన వాటిని
తలపోసుకుంటునాన్ను.

6 నీ పు నా చేతులు ఆశగా చాపుతునాన్ను. ఎండి నెరెలు విచిచ్న
నేలలాగానాపాణం నీ కోసం ఆశపడుతూ ఉంది.

సెలా.
7యెహోవా, నా ఆతమ్ సోలిపోయింది. తవ్రగా నాకు జవాబియియ్.

నీ ముఖం దాచుకోవదుద్ . అలా చేసేత్ నేను సమాధిలోకి
దిగిపోయినవాడిలాగాఅవుతాను.

8 నీ నేను నమమ్కం పెటుట్ కునాన్ను. తెలల్వారగానే నువువ్ చూపే
నిబంధన విశవ్సనీయత సమాచారం వినిపించు. నా
మనసును నీ పేఎతిత్ ఉనాన్ను. నేను ఎలానడుచుకోవాలో
నాకు నేరిప్ంచు.

9యెహోవా,నాశతువులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించు. నీఅండనే
కోరుతునాన్ను.

10 నీ చితత్ం పకారం నడుచుకోవడం నాకు నేరిప్ంచు. నా దేవుడివి
నువేవ్. నీ ఆతమ్ దావ్రాయథారథ్త నివసించే పదేశంలో ననున్
నడిపించు.

11యెహోవా, నీ నామం నిమితత్ం ననున్ బతికించు. నీ నాయ్యానిన్
బటిట్ ననున్ బాధలోల్ నుండి తపిప్ంచు.

12 నేను నీ సేవకుణిణ్ . నీ నిబంధన విశవ్సనీయతను బటిట్ నా
విరోధులను లేకుండా చెయియ్. నా శతువులందరినీ నాశనం
చెయియ్.

144
దావీదు కీరన
1నా ఆశయశిల అయిన యెహోవాకు సుత్ తి. నా చేతులకు, వేళల్కు

యుదధ్ పుణయ్ం నేరిప్ంచేవాడు ఆయనే.
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2 నీవే నా నిబంధన విశవ్సనీయుడివి, నా దురాగ్ నివి. ఆయనే ననున్
కాపాడే ఎతత్యిన నా గోపురం. నేను దాగి ఉండే నా డాలు
ఆయనే. ఆయన నేనేనుఆధారపడతాను. జాతులునాకు
లోబడేలా అణిచేవాడుయెహోవానే.

3 యెహోవా, నువువ్ మనుషులను లకష్ పెటట్డానికి వాళ ళ్ ఎంతటి
వాళ ళ్? వాళళ్ గురించి ఆలోచించడానికి వాళళ్కునన్ అరహ్త
ఏమిటి?

4మనిషి కేవలం శావ్స వంటివాడు. వాళళ్ రోజులు కదిలిపోతునన్
నీడలాగాఉనాన్యి.

5యెహోవా, ఆకాశాలను కృంగజేసి కిందికి దిగిరా. పరవ్తాలను తాకి
అవిపొగలు వెళళ్గకేక్లా చెయియ్.

6మెరుపులు మెరిపించి శతువులను చెదరగొటుట్ . నీ బాణాలు వేసి
వాళళ్ను ఓడించు.

7ఆకాశంనుండినీచెయియ్చాపిననున్ తపిప్ంచు. మహాజలపవాహాల
నుండి, విదేశీయుల చేతిలోనుండి ననున్ విడిపించు.

8వాళ ళ్ వంచన మాటలు మాటాల్ డుతునాన్రు. వాళళ్ కుడిచేతులు
మోసంతో నిండి ఉనాన్యి.

9 దేవా, నినున్ గురించి నేనొక కొతత్ గీతం పాడతాను. పదితంతుల
సితారామోగిసూత్ నినున్ కీరిసాత్ ను.

10రాజులకు విజయం ఇచేచ్ది నువేవ్. దురామ్రుగ్ ల కతిత్వేటు నుండి నీ
సేవకు న దావీదును తపిప్ంచే వాడివి నువేవ్.

11 విదేశీయుల చేతులోల్ నుంచి ననున్ విడిపించు. వాళ ళ్ వంచన
మాటలుమాటాల్ డుతునాన్రు. వాళళ్ కుడిచేతులు మోసంతో
నిండి ఉనాన్యి.

12యవవ్నంలో ఉనన్ మా కొడుకులు మొకక్లాల్ గా ఏపుగా ఎదగాలి.
మాకూతుళ ళ్ రాజభవనం కోసం చెకిక్నమూల సత్ంభాలాల్ గా
ఉండాలి.

13మా గోదాములోల్ రకరకాల ధానయ్ నిధులు నిండాలి. మా పచిచ్క
దానాలోల్ మా గొరెలు వేలు, పదివేలు పిలల్లు పెటాట్ లి.
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14 అపుప్డు మా పశువులు ఎనోన్ దూడలు ఈనతాయి. అవేవీ
మా కంచెలు విరగొగ్ టుట్ కుని పరుగులెతత్కుండా ఉండాలి. మా
వీధులోల్ ఎలాటి గలాటాఉండకూడదు.

15 ఇలాంటి దీవెనలు గల పజలు ధనుయ్లు. యెహోవా ఎవరికి
దేవుడుగా ఉంటాడోవాళ ళ్ ధనయ్జీవులు.

145
దావీదు రాసిన సుత్ తి కీరన
1నారాజా,నాదేవా, నినున్ ఘనపరుసాత్ ను. నీనామానిన్ అనిన్వేళలా

కీరిసాత్ ను.
2అనుదినం నినున్ సుత్ తిసాత్ ను. శాశవ్తకాలం నీ నామానిన్ కీరిసాత్ ను.
3 యెహోవా ఘనత వహించినవాడు. ఆయన అధిక సుత్ తులకు

పాతుడు. ఆయన గొపప్తనానిన్ గహించడం ఎవరి తరం
కాదు.

4 ఒక తరం వారు మరో తరం వారి ఎదుట కారాయ్లు తెలియజేసి
నినున్ కొనియాడతారు. నీ పరాకమ కారాయ్లను నెమరు
వేసుకుంటారు.

5వారునీమహిమ భవానిన్ధాయ్నిసాత్ రు. నేను నీఅదుభ్త కియలను
తలపోసుకుంటాను.

6 వారు నీ ఆశచ్రయ్ కారాయ్లోల్ ని పభావానిన్ వరిణ్సాత్ రు. నేను నీ
పతాపానిన్ వివరిసాత్ ను.

7 నువువ్ కనపరిచే కరుణ ఉనన్తిని వాళ ళ్ చాటిసాత్ రు. నీ నీతి
కియలను వాళ ళ్ ఆలపిసాత్ రు.

8యెహోవా దయ, వాతస్లయ్ం గలవాడు. ఆయన కోపం విషయంలో
నిదానించేవాడు. నిబంధనవిశవ్సనీయతఆయనలోపొంగి
పొరలుతూ ఉంది.

9యెహోవా అందరికీ మేలు చేసాత్ డు. సృషిట్ అంతటి మీదా ఆయన
వాతస్లయ్ం చూపుతాడు.

10 యెహోవా నీ కియలనిన్టిని బటిట్ నువువ్ సుత్ తి పశంసలకు
పాతుడవు. నీ భకులు నినున్ సనున్తిసాత్ రు.
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11 నీ భకులు నీ రాజయ్ భవానిన్ గురించి, నీ పభావానిన్ గురించి
మాటాల్ డుకుంటారు.

12 మహోనన్త న నీ రాజయ్ పాభవానిన్, నీ శకి సామరాధ్ య్లను
పజలకు తెలపడానికి నీ బలపభావాలను గూరిచ్
మాటాల్ డతారు.

13 నీ రాజయ్ం కలకాలం ఉంటుంది. నీ రాజయ్ పరిపాలన తరతరాలు
నిలిచి ఉంటుంది.

14 కూలిపోతునన్ వాళళ్ను యెహోవా సిథ్రపరుసాత్ డు. కృంగిన
వాళళ్ను లేవనెతుత్ తాడు.

15 జీవులనిన్టి కళ ళ్ నీ పే చూసుత్ నాన్యి. తగిన కాలంలో నువువ్
వాటికి ఆహారం పెడుతునాన్వు.

16నీ గుపిప్లి విపిప్ పతిపాణి ఆకలి తీరుసుత్ నాన్వు.
17 యెహోవా తన విధానాలనిన్టిలో నిజాయితీగా పవరిసాత్ డు.

ఆయన తన కృప దావ్రా పనులు సఫలం చేసాత్ డు.
18ఆయనతనను వేడుకునే వాళళ్ందరికీ, తనకుయథారధ్ంగాపారథ్న

చేసే వాళళ్ందరికీ చేరువగా ఉనాన్డు.
19 తన భకుల కోరికలు ఆయన నెరవేరుసాత్ డు. వాళళ్ పారథ్న విని

వాళళ్ను కాపాడతాడు.
20 తనను పేమించే వాళళ్ందరినీ యెహోవా కాపాడతాడు. అదే

సమయంలో దుషుట్ లంతా నశించిపోయేలాచేసాత్ డు.
21 నా నోరు యెహోవాకు సుత్ తి గీతాలు పాడుతుంది. శరీరం

ఉనన్వాళళ్ంతా ఆయన పవిత నామానిన్ సదాకాలం
సుత్ తిసాత్ రు గాక.

146
1యెహోవాను సుత్ తించండి. నాపాణమా,యెహోవాను కీరించు.
2నాజీవితకాలమంతానేనుయెహోవాను సుత్ తిసాత్ ను. నేనుపాణంతో

ఉనన్ కాలమంతానా దేవునికి కీరనలు పాడతాను.
3రాజులను,మనుషులను నముమ్కోకండి. వాళళ్ వలల్ రకష్ణ దొరకదు.
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4వాళళ్ ఊపిరి ఆగిపోగానే మటిట్లో కలసిపోతారు. ఆ దినాన వాళళ్
పథకాలనీన్ ముగిసిపోతాయి.

5యాకోబు దేవుడు ఎవరికి సహాయంగా ఉంటాడో, తమ దేవు న
యెహోవామీదఎవరుఆశాభావంపెటుట్ కునిఉంటారోవాళ ళ్
ధనుయ్లు.

6 ఆయన భూమినీ, ఆకాశాలనూ, సముదాలనూ, వాటిలో ఉనన్
సమసాత్ నీన్ సృషిట్ చేసినవాడు. ఆయన ఇచిచ్న మాట
ఎనన్డూ తపప్డు.

7దోపిడీకి గు న వాళల్కు ఆయననాయ్యం చేకూరుసాత్ డు. ఆకలిగొనన్
వాళల్కు ఆహారం అనుగహిసాత్ డు. దీలకు విడుదల
కలిగిసాత్ డు.

8యెహోవాగుడిడ్వాళళ్ కళ ళ్ తెరిపిసాత్ డు. అణగారిపోయినవాళళ్ను
ఆదరించి లేవనెతుత్ తాడు. యెహోవా నీతిమంతులను
పేమిసాత్ డు.

9 ఇతర జాతుల పజలను యెహోవా కాపాడతాడు. తండిలేని
అనాథలను, విధవరాళళ్ను ఆదరించేవాడు ఆయనే.
దుషుట్ లను ఆయన వయ్తిరేకిసాత్ డు.

10యెహోవా శాశవ్తంగా రాజయ్పాలన చేసాత్ డు. సీయోనూ, ఆయన
తరతరాలకు నీ దేవుడు. యెహోవాను సుత్ తించండి.

147
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. మన దేవు న యెహోవాను కీరిసూత్

గానం చేయడం మంచిది. అది మనోహరం. సోత్ తగానం
చేయడం ఎం నా తగినది.

2 యెరూషలేమును కటేట్వాడు యెహోవాయే. చెదరిపోయిన
ఇశాయేలు పజలను తిరిగి సమకూరేచ్వాడు ఆయనే.

3 గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేసేవాడు, వాళళ్ గాయాలు నయం
చేసేవాడు ఆయనే.
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4 ఆకాశంలో నకష్తాలను వాటి సాథ్ నంలో ఆయనే నియమించాడు.
వాటినిన్టికీ పేరుల్ పెటిట్ంది ఆయనే.

5మనపభువుగొపప్వాడు. ఆయనగొపప్ శకిసామరాధ్ య్లు గలవాడు.
ఆయనజాఞ్ నం అమిత నది.

6యెహోవాదీన సిథ్తిలో ఉనన్వారిని ఆదరిసాత్ డు. ఆయన దుషుట్ లను
నేలమటట్ం చేసాత్ డు.

7 కృతజఞ్తా సుత్ తులతోయెహోవాను కీరించండి. తంతి వాయిదయ్ంతో
మన దేవునికి సుత్ తి గీతాలు పాడండి.

8 ఆయన ఆకాశానిన్ మేఘాలతో నింపుతాడు. భూమి కోసం వరష్ం
సిదధ్ం చేసాత్ డు. కొండలమీద గడిడ్ మొలిపిసాత్ డు.

9 పశువులకు, అరుసూత్ ఉండే కాకి పిలల్లకు ఆయన ఆహారం
అనుగహిసాత్ డు.

10 గురాల బలం ఆయనకు సంతోషం కలిగించదు. మనుషుల శకి
సామరాధ్ య్లను బటిట్ ఆయనకు ఆనందం కలగదు.

11 తన పటల్ భయభకులు ఉనన్వాళల్ంటే, తన అనుగహం కోసం
ఎదురు చూసే వాళళ్ంటే ఆయనకు ఆనందం.

12యెరూషలేమా, యెహోవాను ఘనపరచు. సీయోనూ, నీ దేవుణిణ్
కీరించు.

13 ఆయన నీ దావ్రబంధాల గడులు దిటట్ం చేశాడు. మీ నివాసాల
మధయ్మీ పిలల్లను ఆశీరవ్దించాడు.

14 నీ పొలిమేరలోల్ శాంతి సమాధానాలు నిలిచి ఉండేలా చేసేది
ఆయనే. నీకు ఆహారంగా మంచి గోదుమ పంటను ఇచిచ్
నినున్ తృపిత్పరచేవాడు ఆయనే.

15 భూమికి ఆజఞ్ జారీ చేసేవాడు ఆయనే. ఆయన వాకుక్ భూమి
చాలా వేగంగా పరుగెతుత్ కుంటూ వెళత్ ంది.

16 గొరెబొచుచ్ లాంటి తెలల్ని మంచు కురిపించేవాడు ఆయనే.
బూడిదలాంటిమంచు ముదద్లు చలేల్వాడు ఆయనే.
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17వడగళ ళ్ ముకక్లు ముకక్లుగా నేల విసిరేది ఆయనే. ఆయన
చలిపుటిట్ంచినపుప్డు ఎవరు తటుట్ కోగలరు?

18 ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు అవనీన్ కరిగిపోతాయి. ఆయన తన
గాలి వీచేలా చేసేత్ నీళల్ పవహిసాత్ యి.

19 తన వాకుక్ను యాకోబుకు తెలియజేశాడు. తన
నియమనిబంధనలు, నాయ్య నిరణ్యాలు ఇశాయేలుకు
తెలియజేశాడు.

20 మరి ఏ జనాంగం విషయంలోనూ ఆయన ఇలా చెయయ్ లేదు.
అయినా ఆయన నాయ్య నిరణ్యాలు వాళ ళ్ గహించలేదు.
యెహోవాను సుత్ తించండి.

148
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. పరలోక నివాసులారా, యెహోవాను

సుత్ తించండి. ఉనన్త సథ్లాలోల్ నివసించేవాళళ్ంతా
ఆయనను సుత్ తించండి.

2 ఆయన దూతలారా, మీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి. ఆయన
నయ్ సమూహమా,మీరంతా ఆయనను సుత్ తించండి.

3 సూరయ్డా, చందుడా, ఆకాశంలో పకాశించే నకష్తాలాల్ రా మీరంతా
ఆయనను సుత్ తించండి.

4అంతరికష్ంలోఉనన్ నగరాలాల్ రా, ఆయనను సుత్ తించండి. ఆకాశం
ఉనన్ జలాశయాలాల్ రా ఆయనను సుత్ తించండి.

5అవనీన్యెహోవానామానిన్ సుత్ తిసాత్ యిగాక. ఎందుకంటేయెహోవా
ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుప్డు అవనీన్ ఏరప్డాడ్ యి.

6ఆయన వాటికి శాశివ్త నివాస సాథ్ నాలు ఏరాప్టు చేశాడు. ఆయన
వాటికి శాసనాలు నియమించాడు. పతిదీ వాటికి లోబడక
తపప్దు.

7 భూమి మీద సృషిట్ అయిన పతి వసుత్ వూ ఆయనను సుత్ తించాలి.
సముదంలో ఉనన్ అగాధజలాలాల్ రా, యెహోవాను
సుత్ తించండి.
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8 అగిన్పరవ్తాలూ, వడగళ ళ్, మంచూ, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను
నెరవేరేచ్ తుఫానూ,యెహోవాను సుత్ తించండి.

9 పరవ్తాలూ, ఎనెన్నోన్ కొండలూ, ఫలాలిచేచ్ చెటూల్ , అనిన్ దేవదారు
వృ లూయెహోవాను సుత్ తించండి.

10మృగాలూ, పశువులూ, నేల మీద పాకే జీవులూ, రెకక్లతో ఎగిరే
పకష్ులూయెహోవాను సుత్ తించండి.

11 భూరాజులూ, సమసత్ పజల సమూహాలూ, భూమి ఉనన్
అధిపతులూ, సమసత్ నాయ్యాధిపతులూ యెహోవాను
సుత్ తించండి.

12యువకులు, కనయ్లు,వృదుధ్ లు,బాలబాలికలుఅందరూయెహోవా
నామానిన్ సుత్ తిసాత్ రు గాక.

13 ఆయన నామం మాతమే మహోనన్త నది. ఆయన పభావం
భూమి కంటే, ఆకాశం కంటే ఉనన్త నది.

14 ఆయన తన పజలకు రెటిట్ంపు ఘనత కలిగించాడు. అది
ఆయనభకులకు,ఆయన శరణు కోరిన ఇశాయేలు పజలకు
గరవ్కారణంగా ఉనన్ది. యెహోవాను సుత్ తించండి.

149
1 యెహోవాను సుత్ తించండి. యెహోవాకు నూతన గీతం పాడండి.

భకులు సమకూడే పతిచోటా ఆయనకు సుత్ తి గీతాలు
పాడండి.

2 ఇశాయేలు పజలు తమ సృషిట్కరను బటిట్ సంతోషిసాత్ రు గాక.
సీయోను పజలు తమరాజును బటిట్ ఆనందిసాత్ రు గాక.

3 వాళ ళ్ నాటయ్ం చేసూత్ ఆయన నామానిన్ ఘనపరుసాత్ రు గాక.
తంబుర, సితారా మోగిసూత్ ఆయనను గూరిచ్ ఆనంద
గీతాలు గానం చేసాత్ రు గాక.

4యెహోవా తన పజలందరినీ అమితంగా పేమిసుత్ నాన్డు. దీను న
తన పజలకు రకష్ణ భాగయ్ం పసాదించాడు.
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5 ఆయన భకులు ఘన న సిథ్తిలో సంతోషంతో ఉపొప్ంగిపోతారు
గాక. తమపడకల వాళ ళ్ సంతోషంగాపాటలుపాడతారు
గాక.

6దేవుణిణ్ కీరించేందుకువాళళ్ నోటినిండాఉతాస్హగీతాలుఉనాన్యి.
7వాళళ్ చేతులోల్ రెండంచుల ఖడగ్ ం ఉంది. ఆ ఖడగ్ ం చేబూని వాళ ళ్

అనుయ్లకు పతీకారం చేసాత్ రు,వాళళ్ను శి సాత్ రు.
8వాళళ్ రాజులను గొలుసులతో, వాళళ్లో ఘనత వహించిన వారిని

ఇనుప సంకెళల్తో బంధిసాత్ రు.
9 తీరుప్లో శికష్ పొందిన వాళల్కు శికష్ అమలు పరుసాత్ రు. ఆయన

భకులందరికీ ఈ ఉనన్త న గౌరవం దకుక్తుంది.
యెహోవాను సుత్ తించండి.

150
1 యెహోవాను కీరించండి. ఆయన పరిశుదధ్ ఆలయంలో దేవుణిణ్

సుత్ తించండి. ఆయన పభావానిన్ గొపప్చేసే ఆకాశవిశాలాలోల్
ఆయనను సుత్ తించండి.

2 ఆయన బల న కారాయ్లను బటిట్ ఆయనను సుత్ తించండి.
ఆయనకునన్ గొపప్ బలపభావాలను బటిట్ ఆయనను
సుత్ తించండి.

3బాకాలు ఊదుతూ ఆయనను సుత్ తించండి. సితారాతో, శావయ్ న
సవ్రాలతో ఆయనను సుత్ తించండి.

4 తంబుర వాయిసూత్ , నాటయ్ం చేసూత్ ఆయనను సుత్ తించండి.
తంతివాదయ్ం మీటుతూ, వేణువు మోగిసూత్ ఆయనను
సుత్ తించండి.

5తాళాలు మోగిసూత్ ఆయనను సుత్ తించండి. గంభీర న ధవ్నులు
చేసేతాళాలు వాయిసూత్ ఆయనను సుత్ తించండి.

6పాణం ఉనన్ పతి జీవీయెహోవాను సుత్ తిసుత్ ంది గాక. యెహోవాను
కీరించండి.
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