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গীতসংিহতা
প্রথম খণ্ড

1
(গীতসংিহতা 1-41)

1 একজন বয্িক্ত প্রকৃত সুখী হেব যিদ েস মন্দ েলােকর পরামেশর্ না
চেল,

যিদ েস পাপীেদর মত জীবনযাপন না কের,
যিদ েস তােদর সেঙ্গ স্বাচ্ছন্দয্ েবাধ না কের�যারা ঈশ্বরেক
অশ্রদ্ধা কের|

2 একজন সৎ বয্িক্ত প্রভুর িশক্ষােক ভােলাবােস|
েস প্রভুর িশক্ষা িবষেয় িদনরাত িচন্তা কের|

3 এই জনয্ েসই বয্িক্ত নদীর ধাের েপঁাতা গােছর মত শক্ত ও দৃঢ় হয়|
েয গাছ িঠক সময় ফল েদয়, েসই েলাক েসই গােছর মত হয়|

েসই েলাক, েসই গােছর মতই হয়, যার পাতা েকানিদন ঝের যায় না|
েস যা িকছু কের, সবই সফল হয়|

4 মন্দ েলাকরা েস রকম নয়|
মন্দ েলাকরা বাতােস উিড়েয় িনেয় যাওয়া তুেষর মত|

5 সৎ েলাকরা যিদ একটা িবচােরর িসদ্ধান্ত েনবার জনয্ একিত্রত হয়,
তেব মন্দ েলাকরা অপরাধী িহেসেবই প্রমািণত হেব|

েসই পাপীরা, িবচাের সরল িনষ্পাপ বেল প্রমািণত হেব না|
6 েকন? কারণ প্রভু সৎ েলাকেদর রক্ষা কেরন,

িকন্তু মন্দ েলাকেদর িবনাশ কেরন|

2
1অনয্ানয্ জািতগুেলার েলাকজন এত কু্রদ্ধ েকন?
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েকন তারা েবাকার মত পিরকল্পনা করেছ?
2 তােদর রাজারা এবং েনতারা,

প্রভু এবং তঁার মেনানীত রাজার িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্
একিত্রত হেচ্ছ|

3 েসই সব েনতা বলেছ, “এসআমরা ঈশ্বর এবং তঁার মেনানীত রাজার
িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কির|

এস আমরা ওেদর েথেক আলাদা হেয় েবিরেয় এেস িনেজেদর
মুক্ত কির!”

4 িকন্তু আমার প্রভু, স্বেগর্র রাজা,
ওেদর প্রিত িবদ্রূেপর হািস েহেসিছেলন|

5 ঈশ্বর কু্রদ্ধ হেয় েসই সব েলাকেদর বেলেছন,
6 “এই বয্িক্তেক আিম রাজা িহেসেব মেনানীত কেরিছ!

এবং েস িসেয়ান পবর্েত রাজত্ব করেব|
িসেয়ান আমার কােছ একিট িবেশষ গুরুত্বপূণর্ পবর্ত|”

এই ঘটনা েসই সব েনতােদর ভীত করেলা|
7 এখন আিম েতামােক প্রভুর চুিক্তর কথা বলেবা|
প্রভু আমায় বলেলন, “আজ আিম েতামার িপতা হলাম!

এবং তুিম আমার পুত্র|
8 যিদ তুিম আমার কােছ চাও,

আিম সমগ্র জািতগুিল েতামার হােত িদেয় েদব!
9 েভেঙ্গ েযেত পাের না এমন ক্ষমতা িনেয় তুিম তােদর ওপর শাসন

করেব|
তুিম তােদর েভেঙ্গ চুরমার হেয় যাওয়া মািটর পােত্রর মত ছিড়েয়
েদেব|”

10 সুতরাং েহ রাজনয্বগর্, জ্ঞানী হও|
অতএব েহ শাসকগণ, চালাক-চতুর হও|

11 ভয় ও শ্রদ্ধা সহকাের প্রভুর েসবা কর|
12 ঈশ্বেরর পুত্রেক চুম্বন কর এবং প্রমাণ কর েয তুিম ঈশ্বেরর পুেত্রর

প্রিত ভিক্তেত একিনষ্ঠ
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যিদ তুিম তা না কর িতিন কু্রদ্ধ হেবন এবং েতামার িবনাশ
করেবন|

েসই সব েলাক যারা প্রভুর ওপর আস্থা রােখ তারা ধনয্|
িকন্তু অনয্েদর সাবধান হেত হেব, কারণ প্রভু তঁার েক্রাধ
েদখােত প্রায় প্রস্তুত|

3
দায়ূেদর একিট গীত যখন েথেক িতিন তঁার পুত্র অবশােলােমর কাছ
েথেক পািলেয় িগেয়িছেলন|
1 প্রভু, আমার অসংখয্ শত্রু|

বহু েলাক আমার িবরুেদ্ধ চেল েগেছ|
2 বহু েলাক আমার িবরুেদ্ধ মন্দ কথা বলেছ|

তারা বলেছ, “ঈশ্বর ওেক রক্ষা করেবন না!”

3 িকন্তু েহ প্রভু, আপিনই আমার ঢালস্বরূপ|
আপিন আমার েগৗরব|
প্রভু আপিন আমােক গুরুত্বপূণর্ কেরেছন!*

4আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেবা|
পিবত্র পবর্ত েথেক িতিন আমার ডােক সাড়া েদেবন!

5 আিম শুেয় পিড় এবং িবশ্রাম িনই এবং আিম জািন, আবার আিম
েজেগ উঠেবা|

েকন? কারণ প্রভু আমায় আবৃত কের থােকন| প্রভু আমায় রক্ষা
কেরন!

6 যিদ হাজার ৈসনয্ও আমায় িঘের েফেল,
* 3:3: প্রভু � কেরেছন আক্ষিরক অেথর্, “আপিন আমার মিহমা, েসই জন িযিন আমার
মাথা তুেল ধেরন|”
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আিম ঐ শত্রুেদর ভেয় ভীত হব না!

7 প্রভু, উেঠ দঁাড়ান|†
েহ আমার ঈশ্বর, আপিন এেস আমায় উদ্ধার করুন!

আপিন অসীম শিক্তর অিধকারী!
আমার শত্রুেদর েচায়ােল আপিন যিদ আঘাত কেরন
আপিন তােদর সবকটা দঁাতই েভেঙ েদেবন|

8 েহ প্রভু, আপনার জয়!
এবং আপনার আশীবর্াদ রেয়েছ আপনার েলাকেদর ওপর|

4
পিরচালেকর প্রিত: তন্ত্রবাদয্সহ গাইবার জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ আমার ধািম্মর্কতার ঈশ্বর, যখনআিমআপনার কােছ প্রাথর্না কির,

আমার ডােক সাড়া েদেবন!
আমার প্রাথর্না শুনুন, আমার প্রিত সদয় েহান!

সঙ্কট েথেক আমায় পিরত্রাণ িদন!

2 েহ মানব সন্তানগণ, আর কতিদন েতামরা আমার িবরুেদ্ধ মন্দ কথা
বলেত থাকেব?

আমার সম্পেকর্ বলার জনয্ েতামরা নতুন নতুন িমথয্ার সন্ধান
করেছা| েতামরা িমথয্া কথা বলেত ভােলাবােসা|

3 েতামরা জােনা েয, ঈশ্বর তঁার অনুগামী ভােলা েলাকেদর কথাই
েশােনন|

† 3:7: প্রভু � দঁাড়ান েলাকরা যখন সাক্ষয্িসনু্দকিট তুলত এবং তােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ িনেয়
েযত তখন এই কথািট বলত| এর দ্বারা েবাঝা েযত েয ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ িছেলন|
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সুতরাং যখন আিম তঁার কােছ প্রাথর্না কির তখন িতিন আমার
কথা েশােনন|

4 যিদ েকান িকছু েতামায় িবব্রত কের, তুিম েরেগ েযেত পােরা, িকন্তু
পাপ কেরা না|

যখন তুিম িবছানায় ঘুেমােত যাও, তখন তুিম অবশয্ই ঐ সব
িবষেয় িচন্তা করেব না এবং শান্ত হেব|

5 ঈশ্বরেক ধািম্মর্কতার বিল উৎসগর্ কর
এবং প্রভুর ওপর আস্থা রাখ|

6অেনেক বেল, “েক আমােদর ঈশ্বেরর ধািম্মর্কতা েদখােব?
প্রভু, আপনার দীিপ্তময় মুখখািন আমােদর েদখেত িদন!”

7 প্রভু, আপিন আমায় প্রচণ্ড সুখী কেরেছন!
ফসেলর সময়, যখন আমােদর কােছ প্রচুর শসয্ এবং দ্রাক্ষারস
িছল তখনকার েচেয়ও আিম এখন েবশী খুশী|

8আিম িবছানায় িগেয় িনির্বেঘ্ন ঘুিমেয় পিড়| েকন?
কারণ, েহ প্রভু, িনরাপেদ ঘুেমাবার জনয্আপিনআমােক শুইেয়
েদন|

5
পিরচালেকর প্রিত: বঁাশীর সেঙ্গ গাইবার জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমার কথা শুনুন|

আিম যা বলেত চাইিছ তা বুেঝ িনন|
2 েহ আমার ঈশ্বর, েহ রাজন,

আমার প্রাথর্না শুনুন|
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3 েহ প্রভু, প্রিতিদন সকােলআপনার সামেনআমার ৈনেবদয্ রািখ এবং
আপনার সাহাযয্ প্রাথর্না কির|

প্রিতিদন সকােল আপিন আমার প্রাথর্না েশােনন|

4 েহ ঈশ্বর, মন্দ েলাকরা আপনার কােছ থাকুক, এ আপিন চান না|
দুষ্ট েলাকরা আপনার উপাসনা কের না|

5 েবাকারা আপনার কােছ আসেত পাের না|
েলাকেদর মন্দ কাজ করােক আপিন ঘৃণা কেরন|

6আপিন িমথয্াবাদীেদর িবনাশ কেরন|
যারা অনয্ েলাকেদর আঘাত করার জনয্ েগাপেন ফিন্দ আঁেট
েসইসব েলাকেদরও আপিন ঘৃণা কেরন|

7 িকন্তু প্রভু, আপনার িবশাল করুণাধনয্ হেয়, আিম আপনার মিন্দের
যােবা|

প্রভু আমার, আপনার প্রিত ভীিত এবং শ্রদ্ধাসহ আিম আপনার
মিন্দের মাথা নত করেবা|

8 প্রভু আমার, আপনার সিঠক জীবনয়াত্রা
আমার কােছ উদ্ঘাটন করুন|

েলােকরা আমার দুবর্লতা খঁুজেছ|
তাই েযমনভােব আমার েবঁেচ থাকা উিচৎ তা আমায় েদিখেয়
িদন|

9 েলাকজন সিতয্ কথা বেল না|
তারা িমথয্াবাদী, সতয্েক িবকৃত কের|

তােদর মুখ শূনয্ কবেরর মত|
তারা অনয্ েলাকেদর ভােলা ভােলা কথা বলেছ, তারা েকবল
তােদর ফঁােদ েফলেত চাইেছ|

10 ঈশ্বর, ওেদর শািস্ত িদন|
তােদর িনেজেদর ফঁােদই তােদর পড়েত িদন|
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ঐসব েলােকরা আপনার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ
অতএব ওেদর বহু অনয্ােযর জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|

11 িকন্তু েসই সব েলাক যারা ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের, তােদর সুখী
করুন|

িচরিদেনর জনয্ সুখী করুন!
ঈশ্বর আমার, যারা আপনােক ভােলাবােস, আপিন তােদর রক্ষা
করুন ও শিক্ত িদন|

12 েহ প্রভু, সৎ েলােকর জনয্ আপিন যখন ভােলা কাজ কেরন,
তখন আপিন িবরাট বড় ঢােলর মত তােদর রক্ষা কেরন|

6
পিরচালেকর প্রিত: শমীনীৎ সহ তারবাদয্ গাইবার জনয্ দায়ূেদর একিট
গীত|
1 েহ প্রভু, কু্রদ্ধ অবস্থায় আমােক সংেশাধন করেবন না|

মহােক্রােধ আমােক শািস্ত েদেবন না|
2 প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান,

আিম দুবর্ল এবং অসুস্থ|
আমায় সুস্থ কের িদন

কারণ আমার হাড়গুেলা নড়বড় করেছ|
3 প্রভু আমার সারা েদহ টল্মল্ করেছ|

প্রভু সুস্থ হেত আমার আর কতিদন লাগেব?
4 প্রভু িফের আসুন এবং আবার আমােক শিক্তশালী এবং সবল কের

িদন|
আপনার দয়াগুেন আমােক পিরত্রাণ করুন|

5 মৃত েলাকরা তােদর কবের আপনােক স্মরণ কের না|
মানুষ মৃতুয্র মুেখ এেসও আপনার প্রশংসা কের না|
তাই আমায় সুস্থ কের িদন!
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6 েহ প্রভু, সারা রাত ধের প্রাথর্না কের
আিম িনেজেক ক্ষয় কেরিছ|

আমার েচােখর জেল
আমার িবছানা িভেজ েগেছ|

7আমার শত্রুরা আমােক যা দুঃখ িদেয়েছ
তার দরুণ েকঁেদ েকঁেদ আমার েচাখ দুবর্ল হেয় েগেছ|

8 মন্দ েলাকরা, েতামরা চেল যাও|
েকন? কারণ প্রভু আমার কান্না শুেনেছন|

9 প্রভু আমার িবনিত শুেনেছন|
প্রভু আমার প্রাথর্না গ্রহণ কেরেছন এবং আমায় উত্তর িদেয়েছন|

10আমার সকল শত্রু হতাশ এবং িনরাশ হেব|
হঠাৎ  একটা িকছু ঘটেব এবং ঐসব শত্রুরা লজ্জায় চেল যােব|

7
প্রভুর উেদ্দেশয্ দায়ূেদর একিট গীত| এই গানিট িবনয্ামীন
পিরবারেগাষ্ঠীর কূেশর পুত্র েশৗল সম্পির্কত|
1 প্রভু, আমার ঈশ্বর, আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির| যারা আমায়

তাড়া করেছ তােদর হাত েথেক আপিন আমায় রক্ষা করুন|
আমায় উদ্ধার করুন!

2 যিদ আপিন আমায় সাহাযয্ না কেরন, আিম িসংেহর হােত ধরা পড়া
পশুর মত অসহায় হেয় পড়ব|

তারা আমােক েটেন িনেয় যােব|
আমােক রক্ষা করার েকউ থাকেব না!

3 প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম েকান অনয্ায় কির িন|
আিম শপথ কের বলিছ আিম েকান অনয্ায় কিরিন!
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4-6 প্রভু আমার ঈশ্বর, যিদ আমার বাকয্ েকান মন্দ কাজ কের থােক
এবং যিদ আিম আমার বনু্ধর প্রিত েকান অনয্ায় কাজ কের থািক

এবং যিদ েকান কারণ ছাড়াই শত্রুর কাছ েথেক েকান িজিনস িনেয়
থািক বা আক্রমণ কের থািক

তাহেল আমার শত্রুরা েযন আমােক খঁুেজ ধের েফেল
এবং আমােক হতয্া কের আমার জীবন ধূেলায় িমিশেয় েদয়

এবং আমার আত্মােক পাতােল পািঠেয় েদয়|
7 প্রভু, েলাকেদর িবচার করুন|

সকল জািতেদর আপনার সেঙ্গ সঙঘবদ্ধ করুন|
8 এবং েলাকেদর িবচার করুন|

েহ প্রভু, আমারও িবচার করুন|
প্রমাণ করুন আিম সতয্ পেথ আিছ|

প্রমাণ করুন আিম িনষ্পাপ|
9 মন্দ েলাকেদর শািস্ত িদন,

সৎ েলাকেদর সাহাযয্ করুন|
েহ ঈশ্বর, আপিনই মঙ্গলময়|

আপিন েলােকর হৃদেয়র েভতের িক আেছ তা েদখেত পান|

10 যােদর হৃদয় সৎ তােদর ঈশ্বর সাহাযয্ কেরন|
তাই ঈশ্বর আমােক রক্ষা করেবন|

11 ঈশ্বর একজন সুিবচারক|
সব সময় িতিন মেন্দর িবরুেদ্ধ বেলন|

12 ঈশ্বর তঁার আক্রমণ থামােবন না|
িতিন তঁার আক্রমণ েথেক িপছু হঠেবন না|*

িতিন তঁার ধনুেক টান িদেয়েছন
এবং শত্রুেদর প্রিত তঁার লক্ষয্ িস্থর েরেখেছন|

* 7:12: ঈশ্বর � না আক্ষিরক অেথর্, “িতিন েপছেন িফরেবন না| িতিন তঁার তরবাির
ধারােলা করেবন|”
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13 িতিন মারণাস্ত্র ৈতরী কের েরেখেছন এবং তঁার তীরগুেলা ধারােলা
কেরেছন|

14 িকছু েলাক সবর্দাই মন্দ ফিন্দ আঁেট|
তারা েগাপেন ফিন্দ কের
এবং িমথয্া কথা বেল|

15 তারা অনয্ েলাকেদর ফঁােদ েফলেত চায় এবং আঘাত করেত চায়|
িকন্তু িনেজেদর ফঁােদ পেড়ই ওরা আহত হেব|

16 যা শািস্ত ওেদর প্রাপয্ ওরা েসই শািস্তই পােব|
অপেরর প্রিত ওরা িনদর্ য় িছল|
ওেদর যা প্রাপয্ ওরা তাই পােব|

17আিম প্রভুর প্রশংসা কির, কারণ িতিন ভােলা|
আিম পরাৎ  পর প্রভুর নােমর প্রশংসা কির|

8
পিরচালেকর প্রিত: িগত্তীৎ সহেযােগ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু,আমােদর সদাপ্রভু, সারা পৃিথবীেতআপনার নামই সব েথেক

মিহমািন্বত!
আপনার নাম স্বগর্েলাক জুেড় আপনার প্রশংসা এেন েদয়|

2 িশশু ও দুগ্ধেপাষয্েদর মুখ েথেক আপনার প্রশংসা গীত েবিরেয়
আেস|

আপনার শত্রুেদর নীরব কের েদওয়ার জনয্ আপিন ওেদর মুেখ
এইসব শিক্তশালী গান িদেয়েছন|
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3 আপিন িনেজর হাত িদেয় েয স্বগর্ সৃষ্টি কেরেছন তার িদেক েচেয়
েদিখ|

আপনার সৃষ্টি করা চঁাদ এবং তারা েদিখ এবং আিম িবিস্মত হই|
4 “েলাকরা আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্ েকন?

েকন আপিন তােদর কথা স্মরণ কেরন?
েকন েলাকরা আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্?

আপিন তােদর িদেক তািকেয়ই বা েদেখন েকন?”

5 িকন্তু মানুষআপনার কােছ গুরুত্বপূণর্! আপিন মানুষেক প্রায় েদবতার
মত কেরই বািনেয়েছন|

এবং েগৗরব ও সম্মান িদেয় আপিন মানুষেক মিহমািন্বত
কেরেছন|

6 আপিন যা যা সৃষ্টি কেরেছন তার দািয়ত্ব আপিন মানুেষর হােতই
িদেয়েছন|

সব িকছুই আপিন মানুেষর িনয়ন্ত্রেণ েরেখেছন|
7 েমষ, গবািদপশু সহ অনয্ানয্ বনয্ জন্তুেদর ওপের মানুষ কতৃ্তর্ ত্ব

কেরেছ|
8আকােশর পাখী

ও জেলর মােছর ওপর কতৃ্তর্ ত্ব কেরেছ|
9 েহ প্রভু, আমােদর সদাপ্রভু, সমগ্র িবেশ্ব আপনার নামই সব েথেক

মিহমািন্বত|

9
পিরচালেকর প্রিত: মুৎ -লেব্বন স্বের দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম আমার সমস্ত অন্তঃকরণ িদেয় প্রভুর প্রশংসা কির|

প্রভু, আপনার সৃষ্টি করা প্রেতয্কিট আশ্চযর্য্ কাযর্ সম্পেকর্ আিম
বলেবা|
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2আপিন আমােক অতয্ন্ত সুখী কেরেছন|
েহ পরাৎ  পর ঈশ্বর, আিম আপনার নােমর প্রশংসা কির|

3আপনার কাছ েথেক আমার শত্রুরা দূের পািলেয় েগেছ|
িকন্তু তােদর পতন হেব ও তারা িবনষ্ট হেব|

4 আপিন একজন সুিবচারক| আপনার িসংহাসেন আপিন ধমর্
িবচারেকর মতই বেসিছেলন|

েহ প্রভু, আপিন আমার অবস্থার কথা শুেনিছেলন এবং আমার
সম্বেন্ধ আপিন িসদ্ধান্ত গ্রহণ কেরিছেলন|

5আপিন েসসব েলােকর সমােলাচনা কেরেছন|
প্রভু, েসই সব দুষ্ট েলাকেক আপিন িবনষ্ট কেরেছন|
যারা েবঁেচ রেয়েছ, তােদর নােমর তািলকা েথেক আপিন েসই
সব দুষ্ট েলােকর নাম িচরিদেনর জনয্ মুেছ িদেয়েছন|

6 শত্রুরা িনিশ্চহ্ন হেয়েছ!
প্রভু, আপিন তােদর নগরসমূহ ধ্বংস কেরেছন!

এখন শুধুমাত্র ভাঙ্গা বাড়ীগুেলা পেড় আেছ|
েসই সব দুষ্ট েলাকেদর কথা আমােদর স্মরণ কিরেয় েদবার মত
িকছুই আর অবিশষ্ট েনই|

7 িকন্তু প্রভু িচরিদেনর জনয্ শাসন কেরন|
প্রভু তঁার রাজয্েক শিক্তশালী কেরেছন|
পৃিথবীেত নয্ায় আনবার জনয্ িতিন এই কাজ কেরেছন|

8 প্রভু পৃিথবীেত প্রেতয্কেক নয্ায় িবচার েদন|
প্রভু সব জািতেদর সৎ ভােব িবচার কেরন|

9 বহু মানুষ তােদর নানািবধ সমসয্ার ফঁােদ আবদ্ধ এবং জজর্ িরত|
তােদর সমসয্ার ভােরর নীেচ তারা িপষ্ট হেয় েগেছ|

প্রভু, তােদর জনয্ আপিন িনরাপদ স্থান েহান
েযন তারা আপনার কােছ েযেত পাের|
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10 েলােকরা যারা আপনার নাম জােন
তারা আপনার ওপর িবশ্বাস রাখেব|

প্রভু, েলাকজন যিদ আপনার কােছ আেস,
আপিন তােদর সাহাযয্ না কের িফিরেয় েদেবন না|

11 েহ িসেয়ান-বাসীরা, েতামরা প্রভুর প্রশংসা কর|
প্রভুর মহৎ  কেমর্র কথা অনয্ানয্ জািতেক বল|

12 যারা প্রভুর কােছ সাহােযয্র জনয্ িগেয়িছল
িতিন তােদর কথা মেন েরেখেছন|

েসই বিঞ্চত দিরদ্র েলােকরা সাহাযয্ প্রাথর্না কেরিছল|
প্রভু তােদর ভুেল যান িন|

13 আিম ঈশ্বেরর কােছ এই প্রাথর্না কেরিছলাম: “প্রভু, আমার প্রিত
সদয় েহান|

েদখুন, আমার শত্রুরা আমায় আঘাত কেরেছ|
আমােক �মৃতুয্র ফটকগুিল� েথেক রক্ষা করুন|

14 তাহেল, েহ প্রভু, েজরুশােলম শহেরর ফটেক আিম আপনার
প্রশংসাগীত করেত পারেবা|

এেত আিম সুখী হেবা| কারণ আপিন আমায় রক্ষা কেরিছেলন|”

15অনয্ সবজািত, েলাকেদর ফঁােদ েফলার জনয্ মািটেত গতর্ খঁুেড়েছ|
িকন্তু তারা িনেজরাই িনেজর ফঁােদ পেড় েগেছ|

অনয্সব েলাকজনেক ধরেব বেল ওরা লুিকেয় জাল েপেতিছল
িকন্তু ওরা িনেজর জােলই ধরা পেড় েগেছ|

16 প্রভু ওই মন্দ েলাকেদর ধেরেছন|
তাই েলাকজনজানেত পারেলা, যারা মন্দকাজকের প্রভু তােদর
শািস্ত েদন|
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17 যারা ঈশ্বরেক ভুেল যায় তারাই মন্দ|
তারা পাতােল পিতত হেব|

18কখনও কখনও এমন মেন হয় েয, সমসয্া জজর্ িরত মানুষেক ঈশ্বর
ভুেল েগেছন|

এমনও মেন হেচ্ছ েয, এইসব দিরদ্র েলাকেদর েকানআশা বাকী
েনই|

িকন্তু ঈশ্বর কখনই তােদর িচরিদেনর মত েভােলন না|

19 েহ প্রভু, উঠুন এবং জািতগেণর িবচার করুন|
মানুষেক একথা ভাবেত েদেবন না েয তারা শিক্তশালী|

20 েলাকেদর িকছু িশক্ষা িদন|
তােদর একথা বুঝেত িদন েয তারা েকবলই মানুষ|

10
1 প্রভু, আপিন এত দূের থােকন েকন?

সমসয্া জজর্ িরত মানুষ আপনােক েদখেত পায় না|
2অহঙ্কারী এবং দুষ্ট েলাকরা মন্দ ফিন্দ আঁটেছ

এবং তারা দিরদ্র েলােকেদর আঘাত কের|
3 মন্দ েলাকরা যা চায় তার বড়াই কের|

ঐসব েলাভী েলাকরা ঈশ্বেরর িনন্দা কের|
এই ভােবই মন্দ েলােকরা প্রকাশ কের েয তারা প্রভুেক ঘৃণা কের|

4 মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক অনুসরণ করার েক্ষেত্র অিতিরক্ত দািম্ভক|
তারা রািশ রািশ মন্দ ফিন্দ আঁেট|
তারা এমন ভাব কের েযন ঈশ্বেরর েকান অিস্তত্ব েনই|

5 মন্দ েলাকরা সবর্দাই কুিটল কাজকমর্ কের|
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এমনিক তারা ঈশ্বেরর িবিধসকল ও মহান িশক্ষামালােক লক্ষয্
কের না|*

ঈশ্বেরর শত্রুরা তঁার িশক্ষামালােক উেপক্ষা কের|
6ঐসব েলাকজন মেন কের, েকানিদন ওেদর খারাপ িকছু হেব না|

তারা বেল, “আমরা সব িদনই মজা করেবা, আমােদর েকান
শািস্ত হেব না|”

7ঐসব েলাকরা সবর্দা অিভশাপ িদেচ্ছ|
অনয্ানয্ েলাকজন সম্পেকর্ তারা সবর্দাই কটু ও িমথয্া কথা বেল
চেলেছ|

সবর্দাই তারা অিহতকর কাজ করার ফিন্দ আঁেট|
8 ঐসব েলাক অনয্ানয্ েলাকেদর ধরার জনয্ েগাপন স্থােন লুিকেয়

থােক|
তারা লুিকেয় থােক, মানুষেকআঘাত করার জনয্ খঁুজেত থােক|
িনেদর্ াষ েলাকেদর ওরা হতয্া কের|

9 মন্দ েলাকরা েসই সব িসংেহর মত
যারা তােদর আহাযর্ পশুেক ধরার জনয্ ঘাপিট েমের অেপক্ষা
করেত থােক|

তারা দিরদ্র েলাকেদর আক্রমণ কের|
মন্দ েলাকেদর ৈতরী ফঁােদ দিরদ্র েলাকরা ধরা পেড়|

10ঐসব েলাক হতভাগয্ ও িবড়িম্বত মানুষেক
বার বার আঘাত কের|

11 এই কারেণ ভাগয্হত েলাকরা ভােব, “ঈশ্বর আমােদর ভুেলই
েগেছন

আমােদর েথেক িতিন িচরিদেনর জনয্ িবমুখ হেয়েছন!
আমােদর ওপর যা যা ঘেট চেলেছ প্রভু তা েদখেছন না!”

12 প্রভু েজেগ উঠুন এবং িকছু করুন!
ঈশ্বর, ঐসব মন্দ েলাকেক শািস্ত িদন!

* 10:5: তারা � কের না আক্ষিরক অেথর্, “েতামার িবচার তার অেনক উপের|”
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ঐসব বিঞ্চত দিরদ্র েলাকেদর ভুেল যােবন না!

13 মন্দ েলাকরা েকন ঈশ্বরেক অবজ্ঞা কের?
কারণ তারা ভােব, ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন না|

14 প্রভু, মন্দ েলাকরা েয সব িনদর্ য় ও অিহতকর কাজ কের, িনশ্চয়
আপিন তা েদখেত পান|

ঐসেবর িদেক েদখুন এবং িকছু করুন!
সমসয্াগ্রস্ত মানুষ আপনার সাহােযয্র িদেক েচেয় রেয়েছ|

েহ প্রভু, আপিনই েসইজন িযিন অনাথেদর সাহাযয্ কেরন|
অতএব তােদর সাহাযয্ করুন!

15 প্রভু, মন্দ েলাকেদর িবনাশ করুন|
16 প্রভু িচরকােলর এবং অনন্তকােলর রাজা|

িবেদশী জািতগুিল তঁার েদশ েথেক অদৃশয্ হেয়েছ|
17 েহ প্রভু, দিরদ্র েলাকরা িক চায় তা আপিন শুেনেছন|

তােদর প্রাথর্না শুনুন এবং তারা যা চায় তাই করুন!
18 প্রভু িপতৃ-মাতৃহীন সন্তানেদর রক্ষা করুন|

দুঃখী েলােকেদর অিধক যন্ত্রণার সমু্মখীন করেবন না|
এমন করুন েযন মন্দ েলাকরা এখােন থাকেত ভয় পায়|

11
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর গীত|
1 আিম প্রভুর ওপর িবশ্বাস রািখ| তেব েকন েতামরা আমায় েদৗেড়

িগেয় লুিকেয় পড়ার পরামশর্ িদেয়িছেল?
তুিম আমায় বেলিছেল, “পাখীর মত েতামার পবর্েত উেড়
েযেত!”
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2 মন্দ েলাকরা িশকারীর মত, তারা অন্ধকাের লুিকেয় থােক|
তারা ধনুেকর িছলা েটেন ধের|
তারা তােদর তীর েলােকর িদেক তাক কের এবং সাধু ও সৎ 
েলােকর হৃদেয় তা সরাসির িবদ্ধ কের|

3 সমােজ িভতগুেলাই যিদ নষ্ট হেয় যায়,
তেব সৎ েলাকরা িক করেব?

4 প্রভু তঁার পিবত্র মিন্দের রেয়েছন|
প্রভু স্বেগর্ তঁার িসংহাসেন বেস আেছন|

এই পৃিথবীেত যা িকছু ঘেট, তার সবই িতিন েদখেত পান|
েলাকরা সিতয্কােরর ভাল না মন্দ তা জানবার জনয্ প্রভু
েলােকেদর খুব কাছ েথেক ভালভােব িনরীক্ষণ কেরন|

5 প্রভু সৎ েলাকেদর েখঁােজন|
িকন্তু িহংসাশ্রয়ী বদ েলাকেদর পিরতয্াগ কেরন|

6 মন্দ েলাকেদর ওপর িতিন জ্বলন্ত কয়লা ও গন্ধক বষর্ণ করেবন|
ঐসব মন্দ েলাক উত্তপ্তওঅিগ্নময় বাতাস ছাড়াআর িকছুই পােব
না|

7 িকন্তু প্রভু ভােলা| েযসব েলাক ভাল কাজ কের িতিন তােদর
ভােলাবােসন|

সৎ েলাকরা তঁারই সেঙ্গ থাকেব এবং তঁােক েদখেত পােব|

12
পিরচালেকর প্রিত: শমীনীৎ সহেযােগ দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!

ভােলা েলাকরা সবাই চেল েগেছ|
প্রকৃত িবশ্বাসীেদর এই পৃিথবীর েলাকেদর সেঙ্গ রাখা হয় না|

2 েলােক তার প্রিতেবশীেদর িমথয্া কথা বেল|
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প্রেতয্কিট েলাক তার প্রিতেবশীেক েতাষােমাদ কের এবং
ঠকাবার জনয্ িমেথয্ কথা বেল|

3 েয েঠঁাট িদেয় মানুষ িমথয্া কথা বেল, েসই েঠঁাটগুিল প্রভুর েকেট
েফলা উিচৎ |

েয িজভ িদেয় তারা বড় বড় গল্প বেলেছ, প্রভুর েসই িজভগুিলও
েকেট েফলা উিচৎ |

4 েসই েলােকরা বলেছ, “আমরা প্রকৃত পেক্ষ িমথয্া কথা বলেবা এবং
গুরুত্বপূণর্ েলাক হব|

আমরা জািন িক বলেত হেব,
তাই েকউই আমােদর মিনব হেব না|”

5 িকন্তু প্রভু বলেছন: “মন্দ েলাকরা দুবর্লেদর কাছ েথেক চুির কেরেছ|
িনঃসহায় েলাকেদর িজিনষ ওরা িনেয় িনেয়েছ|

িকন্তু এখন আিম িনেজ দঁািড়েয়,
ঐসব ভারাক্রান্ত েলাকেদর রক্ষা করেবা|”

6 প্রভুর কথাগুিল, জ্বলন্ত আগুেন গলােনা রূেপার মত সতয্ ও খঁািট|
কথাগুিল েসই রূেপার মত খঁািট
যােক সাতবার গিলেয় শুদ্ধ করা হেয়েছ|

7 েহ প্রভু, িনঃসহায় মানুেষর েদখাশুনা করুন|
তােদর এখন এবং িচরিদেনর জনয্ রক্ষা করুন!

8 মন্দ েলাকরা আমােদর চারিদেক রেয়েছ|
তারা সব জায়গায় গুরুত্বপূণর্ েলােকর মত বয্বহার কের|
এিদেক মানুেষর িনলর্জ্জ কাজগুিল প্রশংসা পায়|
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13
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আর কতক্ষণ আপিন আমায় ভুেল থাকেবন?

আপিন িক িচরিদেনর জনয্ আমায় ভুেল যােবন?
আর কতিদন আমার কাছ েথেক িনেজেক লুিকেয় রাখেবন?
2আর কতকাল আিম এই িচন্তাগুেলার সেঙ্গ যুদ্ধ করব?

আর কতকাল আমার হৃদয় এই দুঃখ েভাগ করেব?
আর কতিদন আমার শত্রুরা আমায় পরািজত করেব?

3 েহ প্রভু আমার ঈশ্বর, আমার িদেক তাকান! আমার প্রেশ্নর উত্তর
িদন!

আমার প্রেশ্নর উত্তর আমায় জািনেয় িদন; নয়েতা আিম মের
যােবা!

4 যিদ তাই ঘেট, আমার শত্রুরা বলেব, “আিম ওেক েমেরিছলাম!”
আমােক পরািজত করেত পারেল আমার শত্রুরা খুশী হেব|

5 েহ প্রভু, আিম আপনার প্রকৃত ভালবাসার ওপর আস্থা েরেখিছলাম|
আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন এবং সুখী কেরেছন!

6আিম প্রভুর উেদ্দেশয্ আনন্দ গান গাই,
কারণ িতিন আমার জনয্ িহতকর কাজ কেরেছন|

14
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
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1 একজন দুষ্ট িনেবর্াধ েলাক মেন মেন বেল, “ঈশ্বর েনই|”
এইসব েলাকরা ভয়ঙ্কর ও দুষ্ট কাজকমর্ কের|
তােদর মেধয্ একজনও েনই েয ভােলা কাজ কের|

2 ওেদর মেধয্ ঈশ্বেরর সাহাযয্ কামনা কের
এমন েদখবার জনয্ প্রভু স্বগর্ েথেক
েলাকেদর প্রিত লক্ষয্ েরেখিছেলন| (জ্ঞানী েলাকরা সাহােযয্র
জনয্ ঈশ্বরমুখী হয়|)

3 িকন্তু প্রেতয্কিট েলাকই ঈশ্বেরর েথেক িবমুখ হেয় েগেছ|
সব েলাকই, মন্দ েলােক পিরণত হেয়েছ|

এমনিক একটা েলাকও ভােলা কাজ কের িন!

4 মন্দ েলাকরা আমার েলাকেদর িবনষ্ট কেরেছ|
ওই সব মন্দ েলাকরা ঈশ্বরেক েচেন না|

মন্দ েলাকেদর জনয্ গলাধঃকরণ করার মত প্রচুর খাদয্ রেয়েছ|
এমনিক তারা প্রভুর উপাসনা পযর্ন্ত কের না|

5 ঐসব মন্দ েলাক, একজন দিরদ্র মানুেষর কাছ েথেক উপেদশ
শুনেত চায় না|

েকন? কারণ ওই দিরদ্র েলাকিট ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|
6 িকন্তু ঈশ্বর তঁার সৎ েলাকেদর সেঙ্গ থােকন|

সুতরাং মন্দ েলাকেদর ভেয়র অেনক কারণ আেছ|

7 িসেয়ান পবর্ত েথেক েক ইস্রােয়লেক রক্ষা কের?
িতিন স্বয়ং প্রভু িযিন ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরন!

প্রভু যখনআবার তঁার েলাকেদর তােদর েদশ েথেক সমৃদ্ধশালী কেরন,
তখন যােকােবর পিরবার আনন্দ করুক|
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ইস্রােয়েলর েলােকরা সুখী েহাক্|*

15
দায়ূেদর একিট গীত|

1 প্রভু, েক আপনার পিবত্র তঁাবুেত থাকেত পাের?
েক আপনার পিবত্র পবর্েত থাকেত পাের?

2 একমাত্র তারাই পাের যারা পিবত্রভােব জীবনযাপন কের, সৎ কাজ
কের,

এবং তােদর অন্তর েথেক সতয্ কথা বেল,
তারাই আপনার পিবত্র পবর্েত বাস করেত পাের|

3 এই ধরেণর েলাক, অনয্ানয্ মানুষ সম্পেকর্ খারাপ কথা বেল না|
তারা তােদর প্রিতেবশীেদর আঘাত করবার জনয্ েকান কাজ
কের না|

তারা তােদর খুব কােছর মানুষ সম্পেকর্ লজ্জাজনক িকছু বেল
না|

4 ঈশ্বরেক যারা খুশী কের না, তারা তােদর সম্মান কের না|
িকন্তু যারা প্রভুর েসবা কের, তারা তােদর সম্মান প্রদশর্ন কের|

যিদ তারা প্রিতেবশীর কােছ েকান প্রিতশ্রুিত কের,
তেব তারা তােদর প্রিতশ্রুিত পালন কের|

5 যিদ তারা কাউেক টাকা ধার েদয়,
তারা েসই ঋেণর জনয্ সুদ চায় না|

এমনিক, েকউ যিদ তােদর িনেদর্ াষ েলােকর িবরুেদ্ধ সাক্ষয্ েদবার জনয্
টাকা িদেত চায়

তবু তারা েস কাজ করেত অস্বীকার কের|
* 14:7: প্রভু যখন � সুখী েহাক্ অথবা প্রভুর েলােকেদর তােদর েদশ েথেক েজার
কের বন্দী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়েছ| িকন্তু প্রভু তঁার েলাকেদর িফিরেয় আনেবন| তখন
ইস্রােয়েলর েলাকরা খুব খুশী হেব|
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েয েকউ এইভােব জীবনযাপন কের, েস সবর্দাই ঈশ্বেরর কােছ
থাকেব|*

16
দায়ূেদর একিট িমকতাম|

1 েহ ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন|
কারণ আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|

2আিম প্রভুেক বেলিছলাম,
“প্রভু, আপিনই আমার সদাপ্রভু|
যা িকছু ভােলা িজিনস এখন আমার আেছ তা আপনার কাছ
েথেকই এেসেছ|”

3 পৃিথবীেত তঁার অনুচরেদর জনয্ প্রভু িবস্ময়কর কাজ কেরন|
প্রভু েদিখেয় েদন েয প্রকৃতই িতিন ঐসব েলােকেদর
ভােলাবােসন|

4 িকন্তু যারা অনয্ানয্ েদবতার পূজা করেত ছুেট যায় তারা অেনক
যন্ত্রণায় পড়েব|

েয রক্ত তারা ঐসব েদবমূির্ত্তেত উৎসগর্ কের, আিম েসই
উৎসেগর্র সািমল হব না|

এমনিক আিম ঐসব েদবমূির্ত্তর নামও উচ্চারণ করেবা না|
5 না, আমার ভােগর অংশ, আমার পানপাত্র প্রভুর কাছ েথেক আেস|

প্রভু আপিন আমায় সহায়তা িদেয়েছন|
আপিন আমায় আমার অংশ িদেয়েছন|

6আমার অংশটুকু অবশয্ই চমৎ  কার|
আমার উত্তরািধকার সিতয্ই সুন্দর|

* 15:5: েস � থাকেব আক্ষিরক অেথর্, “েসই বয্িক্তেক কখনও সরােনা হেব না|”
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7আিম প্রভুর প্রশংসা কির, কারণ িতিন আমায় উত্তমরূেপ িশক্ষাদান
কেরেছন|

এমনিক িনশাকােল, তঁার িনেদর্ শসমূহ িতিন আমার অন্তেরর
গভীের েরেখ যান|

8আিম সবর্দাই প্রভুেক আমার সামেন রািখ|
এবং আিম কখনই তঁার দিক্ষণ পাশ েছেড় যােবা না|

9 তাই, আমার হৃদয় এবং আত্মা অতয্ন্ত খুশী হেব|
আমার েদহও িনরাপেদ েবঁেচ থাকেব|

10 েকন? কারণ েহ প্রভু পাতােল আপিন আমার আত্মা েছেড় চেল
যােবন না|

আপনার িবশ্বস্ত জনেক আপিন কবের পচেত েদেবন না|
11আপিন আমােক বঁাচার প্রকৃত পথ সম্পেকর্ িশক্ষা প্রদান করেবন|

েহ প্রভু, শুধুমাত্র আপনার সেঙ্গ থাকেলই জীবেনর চরম শািন্ত
লাভ হেব|

আপনার ডানিদেক থাকেত পারেলই িচরন্তন সুখ আসেব|

17
দায়ূেদর একিট প্রাথর্না|

1 েহ প্রভু, নয্াযয্ িবচােরর জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|
আিম উচ্চস্বের আপনােক ডাকিছ

এবং আিম যা বলিছ, সৎ ভােব বলিছ|
অতএব, আমার প্রাথর্না শুনুন|

2আপিন আমার সম্পেকর্ যথাযথ িসদ্ধান্ত েনেবন|
আপিন সতয্েক েদখেত পান|

3আপিন আমার অন্তেরর গভীর পযর্ন্ত েদেখেছন|
সারারাত আপিন আমার সেঙ্গ িছেলন|
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আপিন আমায় িজজ্ঞাসা কেরেছন এবং আমার মেধয্ েকান ত্রুিট পান
িন|

আিম েকান মন্দ ফিন্দ কির িন|
4আপনার িনেদর্ শ পালন করেত িগেয়,

মানুেষর পেক্ষ যতখািন কিঠন প্রেচষ্টা সম্ভব, তা আিম কেরিছ|
5আিম আপনার পথ অনুসরণ কেরিছ|

আমার দুিট পা, আপনার প্রদির্শত জীবেনর চলার পথ, কখনও
পিরতয্াগ কের িন|

6 েহ ঈশ্বর, আিম আপনােক ডাকিছ, দয়া কের আমায় উত্তর িদন|
আমার কথা শুনুন, আমার প্রাথর্না শুনুন|

7 েহ ঈশ্বর, যারা আপনার ওপর িনভর্ র কের,
তােদর আপিন সাহাযয্ কেরন|

েসই সব েলাক আপনার ডানিদেক দঁাড়ােব|
তাই দয়া কের, আপনার এক অনুগামীর প্রাথর্না শুনুন|

8আপনার েচােখর মিণর মত আমায় রক্ষা করুন|
আপনার ডানার ছায়ায় আমায় আশ্রয় িদন|

9প্রভু, েসই সব মন্দ েলাক, যারা আমােক িবনষ্ট করেত চাইেছ, তােদর
হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

যারা আমার চার পােশ েথেক আমােক আঘাত করেত চাইেছ, তােদর
হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

10ঐসব মন্দ েলাক এত অহঙ্কারী েয তারা ঈশ্বেরর বাকয্ শুনেতই চায়
না

এবং তারা িনেজেদর সম্পেকর্ বড়াই কের|
11ঐসব েলাক আমােক তাড়া কেরেছ|

এখন তারা আমার চারপােশ রেয়েছ|
তারা আক্রমণ করার জনয্ ৈতরী হেয় রেয়েছ|
12ঐসব মন্দ েলাক িসংেহর মত অনয্ পশুেক হতয্া কের খাবার জনয্

অেপক্ষা করেছ|
তারা িসংেহর মত লুিকেয় থােক, আক্রমেণর জনয্ প্রস্তুত থােক|
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13 প্রভু উঠুন এবং শত্রুেদর কােছ যান|
ওেদর িদেয় আত্মসমপর্ণ করান|
আপনার তরবাির বয্বহার কের আমােক মন্দ েলাকেদর হাত
েথেক রক্ষা করুন|

14 প্রভু, আপনার ক্ষমতা দ্বারা দুষ্ট েলাকেদর বসতভূিম েথেক উেচ্ছদ
করুন|

প্রভু, বহু েলাক আপনার সাহােযয্র জনয্ এেসেছ|
এই জীবেন এই সব েলাকেদর খুব েবশী িকছু েনই|

ঐসব েলাকেক প্রচুর খাদয্ িদন|
ওেদর িশশুরা যা চায় সব িদন|

ওেদর িশশুেদর এতই েবশী পিরমান িদন েযন, ওরা ওেদর
িশশুেদর জনয্ও উদৃ্বত্ত খাদয্ েরেখ েযেত পাের|

15আিম িবচােরর জনয্ প্রাথর্না কেরিছ|
তাই েহ প্রভু আিম আপনােক েদখেবা এবং েহ প্রভু, আপনােক
েদেখ পিরপূণর্ভােব পিরতৃপ্ত হব|

18
পিরচালেকর প্রিত: প্রভুর দাস দায়ূেদর একিট গীত|প্রভু যখন দায়ূদেক
েশৗল এবং অনয্ানয্ শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা কেরিছেলন, তখন দায়ূদ
এই গীতিট িলেখিছেলন|

1 িতিন বলেলন, “প্রভু আমার শিক্ত,
আিম আপনােক ভােলাবািস!”
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2 প্রভুই আমার িশলা, আমার দুগর্, আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
আমার ঈশ্বর, আমার িশলা| আিম তঁার কােছ িনরাপত্তার জনয্
ছুেট যাই|

ঈশ্বরই আমার ঢালস্বরূপ| তঁার শিক্ত আমায় রক্ষা কের|
দুগর্ম পাহােড় প্রভুই আমার েগাপন আশ্রয়স্থল|

3 ওরা আমায় উপহাস কেরেছ|
িকন্তু আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্ েচেয়িছ
এবং আমার শত্রুেদর কাছ েথেক রক্ষা েপেয়িছ!

4আমার শত্রুরা আমায় হতয্া করেত চাইিছল!
আমার চারপােশ িছল মৃতুয্র দিড়|
এক তীব্র বনয্া আমােক পাতােলর িদেক ভািসেয় িনেয় যািচ্ছল|

5আমার চারপােশ িছল কবেরর রজু্জগুিল|
আমার সামেন পেড়িছল মৃতুয্র ফঁাদ|

6 ফঁােদ বদ্ধ হেয়, আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্ চাইলাম|
হঁয্া, আিম আমার ঈশ্বরেক ডাকলাম|

ঈশ্বর তঁার মিন্দের িছেলন|
িতিন আমার কন্ঠস্বর শুনেত েপেলন|
িতিন আমার সাহােযয্র জনয্ কান্না শুনেত েপেলন|

7 সারা পৃিথবী েকঁেপ উঠেলা,
পবর্েতর িভতগুেলা পযর্ন্ত নেড় উেঠিছল| েকন?
কারণ প্রভু কু্রদ্ধ হেয়িছেলন!

8 ঈশ্বেরর নাক িদেয় েধঁায়া েবিরেয় এেলা|
ঈশ্বেরর মুখ েথেক েবিরেয় এেলা জ্বলন্ত অিগ্নিশখা|
তঁার েদহ েথেক জ্বলন্ত আগুন িবচু্ছিরত হেত লাগেলা|

9আকাশমণ্ডল িবদীণর্ কের প্রভু নীেচ েনেম এেলন!
একিট ঘন কােলা েমেঘর ওপর িতিন দঁািড়েয়িছেলন|
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10 বাতােসর পাখায় চেড় িতিন আকােশর এক প্রান্ত েথেক আর এক
প্রােন্ত উেড় েবড়ািচ্ছেলন|

বাতােসর ওপর ভর কের, িতিন সুদূর শূেনয্ েভেস েবড়ািচ্ছেলন|
11প্রভু একটা ঘন কােলা েমেঘর মেধয্ লুিকেয়িছেলন, েসই েমঘ তঁােক

তঁাবুর মত িঘেরিছল|
িতিন ঘন বজ্রময় েমেঘর মেধয্ লুিকেয়িছেলন|

12 তারপর েমঘ েভদ কের ঈশ্বেরর আেলাকময় ঔজ্জ্বলয্ েবিরেয়
এেলা|

েসখােন বজ্রসহ িশলাবৃষ্টি এবং িবদুয্েতর ঝলকািন েদখা িদল|
13আকাশ েথেক প্রভু িবদুয্েতর মত ঝলেস উঠেলন!

পরাৎ  পেরর রব েশানা েগল|
েসখােন তখন িশলাবৃষ্টি এবং বজ্রসহ অিগ্নময় িবদুয্েতর ঝলক
িছল|

14 প্রভু তঁার তীরসমূহ* িনেক্ষপ কের শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ কের িদেলন|
প্রভু তীেরর মত িক্ষপ্রগিতেত অেনকগুেলা অশিনপাত করেলন
এবং েলাকরা িবভ্রান্ত হেয় ছিড়েয় পড়েলা|

15 প্রভু আপিন উচ্চস্বের আপনার আজ্ঞা িদেলন
এবং তীব্র েবেগ বাতাস বইেত শুরু করেলা|

জল েপছেন সের েগল এবং আমরা সমুেদ্রর তলেদশ েদখেত সমথর্
হলাম|

আমরা পৃিথবীর িভত েদখেত েপলাম|

16 প্রভু ওপর েথেক নীেচ েপৗছঁেলন এবং আমােক রক্ষা করেলন|
প্রভু আমােক গভীর জল েথেক েটেন তুলেলন|

17আমার শত্রুরা আমার েচেয় শিক্তশালী িছেলা|
ওই সব েলাক আমায় ঘৃণা কেরেছ|

* 18:14: তীরসমূহ অথর্াৎ “িবদুয্ৎ|”
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আমার কােছ আমার শত্রুরা েবশ শিক্তশালীই িছল, তাই ঈশ্বর
আমায় রক্ষা কেরেছন!

18আিম সমসয্ার মেধয্ িনমিজ্জত িছলাম এবং আমার শত্রুরা আমায়
আক্রমণ কেরিছল|

িকন্তু আমােক সহায়তা েদওয়ার জনয্ প্রভু েসখােন িছেলন!
19 প্রভু আমায় ভােলাবােসন, তাই িতিন আমায় উদ্ধার করেলন.

িতিন আমায় িনরাপদ আশ্রেয় িনেয় েগেলন|
20আিম িনস্পাপ, তাই প্রভু আমােক আমার েযাগয্ পুরস্কার েদেবন|

আিম েকান অনয্ায় কাজ কির িন, তাই িতিনআমার জনয্ িহতকর
কাজই করেবন|

21 েকন? কারণ আিম প্রভুর িনেদর্ শ পালন কেরিছ!
আিম ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েকান পাপ কির িন|

22আিম সবর্দাই প্রভুর িনেদর্ শসমূহ স্মরেণ রািখ|
আিম তঁার িনেদর্ িশত িবিধ পালন কির!

23 তঁার সামেন আিম সবর্দাই সৎ ও িবশুদ্ধ িছলাম|
আিম িনেজেক অনয্ায় কাজ েথেক দূের েরেখিছলাম|

24 এই কারেণ প্রভু আমােক আমার পুরস্কার েদেবন!
েকন? কারণ আিম িনেদর্ াষ!

প্রভু েদেখেছন, আিম েকান গির্হত কাজ কির িন|
তাই আমার প্রিত িতিন িহতকর কাজই করেবন|

25প্রভু, যিদ েকান েলাক প্রকৃতইআপনােক ভােলাবােসআপিনও তঁার
প্রিত প্রকৃত ভােলাবাসা প্রদশর্ন করুন|

আপনার প্রিত েকউ যিদ সৎ ও একিনষ্ঠ হয়, আপিনও তার প্রিত
সৎ হন|

26 েহ প্রভু, যারা ভাল এবং শুিচ তােদর কােছ আপিনও ভাল এবং
শুিচ|

িকন্তু, নীচতম এবং কু্ররতম বয্িক্তেকওআপিন পরাক্রমী করেত
পােরন|
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27 প্রভু, নম্র েলাকেদর আপিন সাহাযয্ কেরন|
িকন্তু উদ্ধত ও অহঙ্কারী েলাকেদর আপিন অবদিমত কেরন|

28 প্রভু, আপিনই আমার প্রদীপ জ্বালান|
আমার ঈশ্বর, আমার চারিদেকর অন্ধকারেকআেলািকত কেরন!

29আপনার সাহােযয্ েহ প্রভু, আিম ৈসনয্েদর সেঙ্গ ছুটেত পাির|
ঈশ্বেরর সাহাযয্ েপেয়, আিম শত্রুেদর েদওয়ােলর ওপর চড়েত
পাির|

30 ঈশ্বর সবর্দাই যা সিঠক তাই কের থােকন|
প্রভুর বাকয্ পরীক্ষা করা হেয়েছ|
যারা তঁার ওপর িবশ্বাস রােখ, িতিন তােদর রক্ষা কেরন|

31 প্রভু ছাড়া আর অনয্ েকান ঈশ্বর েনই|
আমােদর প্রভু ছাড়া আর েকান িশলা েনই|

32 ঈশ্বর আমায় শিক্ত েদন|
িতিন আমােক পিবত্র জীবনযাপন করেত সাহাযয্ কেরন|

33 ঈশ্বর আমােক হিরেণর মত দ্রুত েদৗড়েত সাহাযয্ কেরন|
উচ্চস্থােন িতিনই আমােক অিবচল রােখন|

34 ঈশ্বর আমােক যুেদ্ধর েকৗশল িশক্ষা েদন,
তাই আমার বাহুগুিল একিট শিক্তশালী ধনুেক িছলা পরােত
পাের|

35 ঈশ্বর আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন এবং জয়ী হেত সাহাযয্
কেরেছন|

আপনার ডান হাত িদেয় আপিন সহায়তা কেরেছন|
আমার শত্রুেক পরািজত করেত আপিন আমায় সাহাযয্
কেরেছন|

36আমার পা এবং েগাড়ািল শক্ত কের িদন,
েযন আিম েহঁাচট না েখেয় দ্রুত েদৗড়েত পাির|
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37 আিম েযন আমার শত্রুেদর তাড়া করেত পাির এবং তােদর ধের
েফলেত পাির|

তােদর েশষ না কের আিম আর িফরেবা না!
38 আিম আমার শত্রুেদর পরািজত করেবা| তারা আর উেঠ দঁাড়ােব

না|
আমার সব শত্রু আমার পােয়র নীেচ পেড় থাকেব|

39 ঈশ্বর, যুেদ্ধ আপিনই আমােক শিক্তশালী কেরেছন|
আপিনই আমার শত্রুেক আমার সামেন ভূপিতত কেরেছন|

40আমার শত্রুেদর পরািজত করেত আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন
এবং আিম আমার িবেরাধীেদর িবনষ্ট কেরিছ!

41আমার শত্রুরা সাহােযয্র জনয্ িচৎকার কেরিছল|
িকন্তু তােদর সাহাযয্ করার েকউ িছল না|

তারা এমনিক প্রভুেকও েডেকিছল,
িকন্তু প্রভু তােদর উত্তর েদন িন|

42আিম আমার শত্রুেদর েমের টুকেরা টুকেরা কের িদেয়িছ|
তারা ধূেলার মত বাতােস উেড় িগেয়িছল|
আিম তােদর এেকবাের খণ্ড িবখণ্ড কের েছেড়িছ|

43 যারা আমার িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেছ আমােক তােদর হাত েথেক রক্ষা
করুন|

আমােক েসই সব জািতর েনতা বািনেয় িদন|
েয সব েলাকেদর আিম জািন না, তারা আমার েসবা করেব|

44 েসই সব েলাকআমার সম্পেকর্ েশানামাত্রইআমারআজ্ঞাকারী হেব|
ঐ িবেদশীরা আমায় ভয় করেব|

45ঐসব িবেদশীরা ভেয় শুিকেয় যােব|
ভেয় কম্পমান হেয় ওরা ওেদর েগাপন েডরা েথেক েবিরেয়
আসেব|

46 প্রভু জীবন্ত!
আিম আমার িশলার প্রশংসা কির| ঈশ্বর আমায় রক্ষা কেরন|
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িতিন মহান!
47 ঈশ্বর আমার জনয্ আমার শত্রুেদর শািস্ত িদেয়েছন|

িতিন েলাকেদর আমার অধীেন এেন িদেয়েছন|
48 প্রভু, আপিন শত্রুর হাত েথেক আমায় বঁািচেয়েছন|

যারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল, তােদর পরাস্ত করেত আপিন আমায়
সাহাযয্ কেরেছন|

িনষু্ঠর মানুেষর হাত েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|
49 েহ প্রভু, এই কারেণ আিম সকল জািতর কােছ আপনার প্রশংসা

কির|
এই জনয্ই আপনার নােম আিম েস্তাত্র গান কির|

50 প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক বহু যুেদ্ধ জয়ী হেত সাহাযয্ কেরন!
তঁার মেনানীত রাজার প্রিত িতিন প্রকৃত ভােলাবাসা েদখান|
িতিন দায়ূদ এবং তঁার উত্তরপুরুষেদর প্রিত িচরিদন িবশ্বস্ত
থাকেবন!

19
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|

1আকাশমণ্ডল ঈশ্বেরর মিহমা বণর্না কের|
িবতান তঁার হােতর ৈতরী েশ্রষ্ঠ সৃষ্টির কথা েঘাষণা কের|

2 প্রিতিট নতুন িদন, ঈশ্বেরর মহেত্ত্বর কথা বেল|
প্রিতিট রািত্র েঘারতরভােব ঈশ্বেরর জ্ঞান প্রকাশ কের|

3 প্রকৃতপেক্ষ তুিম েকান কথা বা শব্দ শুনেত পােব না|
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আমােদর কােন েশানার মত েকান শব্দ তারা সৃষ্টি কের না|
4 িকন্তু তােদর রব সারা পৃিথবী পিরবয্প্ত কের রােখ|

তােদর শব্দসকল পৃিথবীর েশষ প্রান্ত পযর্ন্ত েপৗছঁায়|

সূেযর্র কােছ আকাশ একিট বািড়র মত|
5 সকােলর সূযর্ বাসরঘর েথেক পিরতৃপ্ত বেরর মত েবিরেয়
আেস|

সূযর্ হেচ্ছ একজন েদৗড়বােজর মত|
আকােশর এপার েথেক ওপার পযর্ন্ত তার েদৗেড়র
প্রিতেযািগতায় েদৗড়বার জনয্ উদগ্রীব|

6 সূযর্ আকােশর এক িদক েথেক েদৗড় শুরু কের
এবং সারা রাস্তা েদৗেড় েদৗেড় আকােশর অনয্ প্রােন্ত িগেয় েদৗড়
েশষ কের|

তার তাপ েথেক িকছুই লুিকেয় থাকেত পাের না|
প্রভুর িশক্ষাগুিলও িঠক এই রকম|

7 প্রভুর িশক্ষামালা হেচ্ছ িনখঁুত|
েসগুিল ঈশ্বেরর েলাকেদর শিক্ত েদয়|

প্রভুর সাক্ষয্ িবশ্বাসেযাগয্|
তা অজ্ঞ মানুষেক জ্ঞানী হেত সাহাযয্ কের|

8 প্রভুর সকল িবিধ যথাযথ|
েসগুিল মানুষেক সুখী কের|

প্রভুর আজ্ঞাগুিলও উত্তম|
েসগুিল মানুষেক বঁাচার যথাথর্ পথ েদখায়|

9 প্রভুর উপাসনা েসই আেলার মত,
যার দীিপ্ত িচরিদন ভাস্বর|
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প্রভুর িসদ্ধান্তগুিল ভাল এবং নয্ায়সঙ্গত|
10 প্রভুর িশক্ষামালা সব েথেক খঁািট েসানার েচেয়ও মূলয্বান|

তা েশ্রষ্ঠ মধু, যা েমৗচাক েথেক সরাসির পাওয়া যায় তার
েথেকও িমষ্টি|

11 প্রভুর িশক্ষামালা তঁার দাসেক সতকর্ কের|
েসগুিল পালন করেল মহাফল হয়|

12 প্রভু, েকান বয্িক্তই তার িনেজর সব েদাষ েদখেত পায় না|
তাই েহ প্রভু, েগাপেন পাপ করা েথেক আমায় িবরত করুন|

13 আমার েয সব পাপ করেত ইচ্ছা হয়, েসগুেলা আমায় করেত
েদেবন না|

ঐ পাপগুিলেক আমার ওপর প্রভুত্ব করেত েদেবন না|
আপিন যিদ আমায় সাহাযয্ কেরন, তেব আিম পাপমুক্ত ও শুিচ

থাকেবা|
14আমার বাকয্ এবং িচন্তাসমূহ আপনােক প্রসন্ন করুক|

েহ প্রভু, আপিনই আমার িশলা| আপিনই েসই জন িযিন আমার
রক্ষা কেরন|

20
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 যখন তুিম সংকেটর মেধয্ থােকা, তখন প্রভু েযন েতামার ডােক

সাড়া েদন|
যােকােবর ঈশ্বর েতামায় েসগুেলা অিতক্রম করেত সাহাযয্
করুন|

2 ঈশ্বর তঁার পিবত্রস্থান েথেক েতামায় সাহাযয্ করুন|
িসেয়ান পবর্ত েথেক িতিন েযন েতামায় সাহাযয্ কেরন|

3 েতামার েদওয়া সকল উৎসগর্ ঈশ্বর স্মরেণ রাখুন|
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েতামার েদওয়া সকল ৈনেবদয্ েযন িতিন গ্রহণ কেরন|
4 তুিম যা চাও, ঈশ্বর েযন তাই মঞু্জর কেরন|

িতিন েযন, েতামার সব পিরকল্পনা সফল কেরন|
5 ঈশ্বর যখন েতামােক সাহাযয্ কেরন তখন আমরা আনন্দ করব|

এস, আমরা তঁার নােমর প্রশংসা কির|
তুিম যা চাও প্রভু েযন েতামােক তার সব িকছুই েদন!

6 এখন আিম েজেনিছ, প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক সাহাযয্ কেরন!
প্রভু তঁার পিবত্র স্বগর্েলােক িবরািজত িছেলন
এবং তঁার মেনানীত রাজােক িতিন উত্তর িদেয়িছেলন|

7 িকছু েলাক তােদর রেথর ওপর িনভর্ র কেরিছল|
িকছু েলাক তােদর ৈসনয্েদর ওপর িনভর্ র কেরিছল|
িকন্তু আমরা স্মরেণ েরেখিছলাম আমােদর প্রভু ঈশ্বরেক|

8 েসই সব েলাকগুেলা পরািজত হেয়েছ, তারা যুেদ্ধ মারা েগেছ|
িকন্তু আমরা িজেতিছ! আমরা িবজয়ী হেয়িছ!

9 প্রভু তঁার মেনানীত রাজােক রক্ষা কেরেছন!
ঈশ্বেরর মেনানীত রাজা সাহাযয্ চাইেলা| প্রভু তার উত্তর িদেলন!

21
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আপনার শিক্ত রাজােক সুখী রােখ|

আপিন যখন তােক রক্ষা কেরন তখন েস অতয্ন্ত খুশী হয়|
2 রাজা যা যা েচেয়িছল, আপিন তােক তাই িদেয়েছন|
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প্রভু, রাজা িকছু েচেয়িছল এবংআপিন তােক িঠক তাই িদেয়েছন
েস যা েচেয়িছল|

3 প্রভু, সিতয্ই আপিন রাজােক আশীবর্াদ কেরেছন|
আপিনই তার মাথায় েসানার মুকুট পিরেয় িদেয়েছন|

4 ঈশ্বর, রাজা আপনার কােছ জীবন েচেয়িছেলা, আপিন তােক তাই
িদেয়েছন!

আপিন তােক দীঘর্ জীবন িদেয়েছন, যা যুগ যুগ ধের চলেছ|
5আপিন রাজােক জেয়র পেথ পিরচািলত কেরেছন এবং তােক মহান

েগৗরব এেন িদেয়েছন|
আপিন তােক সম্মান এবং প্রশংসা িদেয়েছন|

6 ঈশ্বর, সিতয্ই আপিন রাজােক িচরিদেনর জনয্ আশীবর্াদ কেরেছন|
যখন রাজা আপনার মুখ দশর্ন কের, তখন েস ভীষণ খুশী হয়|

7 রাজা প্রভুর ওপর আস্থা রােখ|
েহ পরাৎ  পর, তােক হতাশ করেবন না|

8 েহ ঈশ্বর, আপিন আপনার শত্রুেদর েদখােবন েয আপিন শিক্তমান|
যারা আপনােক ঘৃণা কের, আপনার শিক্ত তােদর পরািজত
করেব|

9 েহ প্রভু, আপিন যখন রাজার সেঙ্গ থােকন,
তখন েস একটা জ্বলন্ত চুিল্লর মত যা সব িকছুেকই পুিড়েয় েদয়|

তার েক্রাধ েলিলহান আগুেনর মত জ্বলেত থােক
এবং েস শত্রুেদর িবনাশ কের|

10আর তার শত্রুেদর পিরবারসমূহ ধ্বংস হেয় যােব|
তারা এই পৃিথবী েথেক সের যােব|

11 েকন? কারণ ঐসব েলাক প্রভু, আপনার িবরুেদ্ধ খারাপ কােজর
ফিন্দ এঁেটিছল

িকন্তু তারা সফল হেত পাের িন|
12 প্রভু, ঐসব েলাকেক আপিন আপনার ক্রীতদাস কের েরেখেছন|

আপিন ওেদর একসেঙ্গ দিড় িদেয় েবঁেধেছন|
আপিন ওেদর গলায় দিড় পিরেয়েছন|

আপিন ওেদর ক্রীতদােসর মত মাথা নত কিরেয়েছন|
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13 প্রভু, আমরা আপনার মহেত্বর েগৗরব-গাথা গাইেবা!
েহ প্রভু, আপনার িবরাটেত্ব আপিন মিহমািন্বত হউন!

22
পিরচালেকর প্রিত: “েভােরর হিরণ” গানিটর সুের বসােনা দায়ূেদর
একিট গীত|
1 েহ আমার ঈশ্বর, েহ আমার ঈশ্বর!

েকন আপিন আমায় েছেড় চেল েগেছন?
আপিন এত দূের েয, আমােক রক্ষা করেত পারেবন না!

আপিন এত দূের েয, আমার সাহােযয্র জনয্ িচৎকারও শুনেত
পােবন না!

2 ঈশ্বর আমার, সারািদন ধের আিম আপনােক েডেকিছ|
িকন্তু আপিন সাড়া েদন িন|

সারারাত ধের আিম আপনােক েডেকিছ|

3 ঈশ্বর, আপিন হেলন েসই পিবত্র একজন|
আপিন রাজার মত েথেক যান| ইস্রােয়েলর প্রশংসাই আপনার
িসংহাসন|

4আমােদর পূবর্পুরুষরা আপনার ওপর িবশ্বাস কেরিছেলন|
হঁয্া, েহ ঈশ্বর তঁারা আপনার ওপর িবশ্বাস কেরিছেলন এবং
আপিন তঁােদর রক্ষা কেরেছন|

5 ঈশ্বর, আমােদর পূবর্পুরুষরা আপনার কােছ সাহােযয্র জনয্ েকঁেদ
পেড়িছেলন

এবং তঁারা তঁােদর শত্রুর হাত েথেক রক্ষা েপেয়িছেলন|
তঁারা আপনার ওপরআস্থা েরেখিছেলন এবং তাই তঁারা আশাহত
হন িন!

6 সুতরাং, আিম িক কীট, মানুষ নই?
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েলােক আমার সম্পেকর্ লজ্জা েবাধ কের এবং আমােক ঘৃণা
কের|

7 প্রেতয্েক যারা আমােক েদেখ, আমায় িনেয় ঠাট্টা কের|
তারা তােদর মাথা নাড়ায় এবং আমায় িজভ েভঙ্গায়|

8 তারা আমায় বেল: “প্রভুর কােছ সাহাযয্ চাও|
হয়েতা বা িতিন েতামার পিরত্রাণ করেবন|
িতিন যিদ সিতয্ই েতামায় পছন্দ কেরন, িনশ্চয়ই িতিন েতামায়
উদ্ধার করেবন!”

9 েহ ঈশ্বর, এটাই প্রকৃত সতয্ েয, একমাত্র আপনার ওপেরই আিম
িনভর্ র কির|

এমন িক আিম যখন আমার মােয়র বুেকর দুধ েখতাম আপিন
আমােক আশ্বাস এবং স্বিস্ত িদেতন|

10 েয িদন আিম জেন্মিছ, েস িদন েথেকই আপিন আমার ঈশ্বর|
মােয়র গভর্ েথেক েবিরেয় আসার পেরই আিম আপনার যেত্ন
লািলত হেয়িছ|

11 তাই, েহ আমার ঈশ্বর, আমােক েছেড় যােবন না!
কারণ সংকট িনকটবত্তীর্|
আমােক সাহাযয্ করার মত েকউই েনই|

12আমার চারপােশ েলাকজন রেয়েছ, শিক্তশালী বলেদর মত
তারা আমার চারিদেক িঘের রেয়েছ|

13 তােদর মুখগুেলা একটা গজর্ নকারী িসংেহর মত হঁা কের েখালা,
েযন তার িশকােরর িদেক সেবেগ ছুেট যােচ্ছ|

14 মািটেত েফেল েদওয়া জেলর মত আমার শিক্ত চেল েগেছ|
আমার অিস্থগুেলা আলাদা হেয় েগেছ|
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আিম আমার সাহস হািরেয় েফেলিছ!
15আমার শিক্ত* ভাঙ্গা মৃত্ পােত্রর মতই শুিকেয় েগেছ|

আমার িজভ তালুেত আটেক যােচ্ছ|
আপিন আমােক মৃতুয্র ধূলায় েপৗেঁছ িদেয়েছন|

16আমার চারপােশ “কুকুর” ঘুের েবড়ােচ্ছ|
েসই সব মন্দ েলােকেদর দল আমােক ফঁােদ েফেলেছ|
িসংেহর মত তারা আমার হাত ও পা িবদ্ধ কের িদেয়েছ|

17আিম আমার হাড়গুেলা পযর্ন্ত েদখেত পািচ্ছ|
েলাকজন আমার িদেক েচেয় রেয়েছ!
তারা কু্রর দৃষ্টিেত আমার িদেক তািকেয় আেছ!

18 ঐ েলাকগুেলা ওেদর মেধয্ আমার কাপড়গুেলা ভাগাভািগ কের
িনেচ্ছ|

তারা আমার কাপেড়র জনয্ ঘঁুিট চালেছ|

19 প্রভু, আমােক েছেড় যােবন না!
আপিনই আমার শিক্ত|
শীঘ্রই আমােক সাহাযয্ করুন!

20 প্রভু, শত্রুর তরবাির হেত আমায় রক্ষা করুন|
ওই সব কুকুরেদর হাত েথেক আমার মূলয্বান জীবন রক্ষা
করুন|

21আমােক িসংেহর মুখ েথেক রক্ষা করুন|
বলেদর িশং এর আঘাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

22 প্রভু, আপনার সম্পেকর্ আিম আমার ভাইেদর বলেবা|
মহাসমােজর সামেন আিম আপনার প্রশংসা করব|

23 েতামরা যারা প্রভুর উপাসনা কর, তারা প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ ইস্রােয়েলর উত্তরপুরুষগণ প্রভুর প্রিত সম্মান প্রদশর্ন কর!
েহ ইস্রােয়েলর মানুষ, প্রভুেক ভয় ও শ্রদ্ধা কর|

24 েকন? কারণ প্রভু দিরদ্র েলাকেদর তােদর সংকেট সাহাযয্ কেরন|
* 22:15: শিক্ত অথবা “মুখ|”
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প্রভু তােদর জনয্ লিজ্জত নন|
যিদ মানুষ তঁার কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কের
িতিন তােদর কাছ েথেক লুিকেয় থােকন না|

25 প্রভু, মহাসমােজ আমার প্রশংসা আপনার কাছ েথেকই আেস|
এইসব উপাসনাকারী ভক্তেদর সামেন, আমার মানত করা বিল
আিম আপনােক উৎসগর্ করেবা|

26 দিরদ্র েলাকরা েখেয় তৃপ্ত হেব|
েতামরা যারা প্রভুেক খঁুজছ, তারা তঁার প্রশংসা কর!
েতামােদর অন্তঃকরণ িচরজীিব হউক!

27 েতামরা, সুদূর েদশগুিলর জনগণ, প্রভুেক মেন েরেখা
এবং তঁার কােছ িফের এস!

েয সব মানুষ িবেদেশ থােক তারাও েযন প্রভুরই উপাসনা কের|
28 েকন? কারণ প্রভুই রাজা|
িতিন সব জািতেক শাসন কেরন|

29 বিলষ্ঠ এবং সুেদহী েলােকরা আহারােন্ত ঈশ্বেরর কােছ প্রিণপাত
করেব|

বস্তুতঃ সকেল যারা মারা যােব
এবং যারা ইিতমেধয্ই মারা েগেছ

তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােছ অবনত হেব!
30 এবং ভিবষয্েত আমােদর উত্তরপুরুষরা প্রভুর েসবা করেব|

েলােক িচরিদন তঁার কথা বলেব|
31 প্রেতয্কিট প্রজন্ম তােদর িশশুেদর কােছ

ঈশ্বর েয ভাল িজিনসগুিল কেরেছন েস সম্পেকর্ বলেব|

23
দায়ূেদর একিট গীত|
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1 প্রভুই আমার েমষপালক|
আমার যা িকছু চাই, সবসময় আিম তা-ই েনব|*

2 িতিন আমােক সবুজ চারণ েক্ষেত্র শুইেয় েদন|
িতিন আমােক িবশ্রাম জলাধােরর পােশ পিরচািলত কেরন|

3 তঁার নােমর মিহমা উপলিদ্ধ করার জনয্ িতিন আমার আত্মােক নতুন
শিক্ত েদন|

তঁার নােমর জনয্ িতিন আমায় িঠক পেথ পিরচািলত কেরন|
4 এমনিক, যিদ আিম কবেরর মত গাঢ় অন্ধকারময় েকান উপতয্কা

িদেয় েহঁেট যাই,
আিম েকান িবপেদর দ্বারা ভীত হব না|

েকন? কারণ আপিন েয আমার সেঙ্গ রেয়েছন প্রভু|
আপনার শাসনদণ্ড আমােক স্বিস্ত েদয়, িনরাপেদ রােখ|

5 প্রভু, আপিন আমার শত্রুেদর সামেন আমার েটিবল ৈতরী
কেরিছেলন|

আপিন আমার মাথায় েতল িদেয় আমােক অিভবাদন
কেরিছেলন|

আমার পানপাত্র পিরপূণর্ এবং তা উপেচ পড়েছ|
6 ধািম্মর্কতা এবং ক্ষমা আজীবন আমার সেঙ্গ থাকেব|

এবং আিম প্রভুর মিন্দের দীঘর্ সময় ধের বেস থাকেবা|

24
দায়ূেদর একিট গীত|
1 এই পৃিথবী এবং পৃিথবীর সমস্ত িকছুই প্রভুর|

এই জগৎ  এবং জগেতর সব েলাকও তঁার|
2 প্রভু জেলর ওপর এই পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

িতিন নদীসমূেহর ওপর এই সব ৈতরী কেরেছন|
* 23:1: আমার � েনব আক্ষিরক অেথর্, “আমার েকান িকছুরই অভাব েনই|”
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3 েক প্রভুর পবর্েত আেরাহণ করেত পাের?
েক প্রভুর পিবত্র মিন্দের িগেয় দঁাড়ােত পাের?

4 েসই সব েলাক যারা মন্দ কাজ কের িন,
েসই সব েলাক যােদর অন্তঃকরণ শুিচ,
েসই সব েলাকরা যারা িমেথয্েক সেতয্র মত কের বলবার সময়
আমার নাম েনয় িন,

যারা িমথয্া কথা বেল িন এবং িমথয্া প্রিতশ্রুিত েদয় িন একমাত্র
েসই সব েলাকই এখােন উপাসনা করেত পাের|

5 ভােলা েলাকরা প্রভুেক অনয্েদর আশীবর্াদ করবার জনয্ বেল|
ঐসব ভােলা েলাকরাও ঈশ্বর, তােদর পিরত্রাতােক ভাল কাজই
করেত বেল|

6 েসই সব ভােলা েলাক ঈশ্বরেক অনুসরণ করার েচষ্টা কের|
তারা সাহােযয্র জনয্ যােকােবর ঈশ্বেরর কােছ যায়|

7 েহ ফটক সকল, েতামােদর মাথা েতাল!
েহ প্রাচীন দ্বারসমূহ, খুেল যাও,
কারণ মিহমািন্বত রাজা েভতের আসেবন|

8 েক েসই মিহমািন্বত রাজা?
প্রভুই েসই রাজা| িতিনই পরাক্রমী ৈসিনক|
প্রভুই েসই রাজা, িতিনই যুেদ্ধর নায়ক|

9 েহ ফটক সকল, েতামােদর মাথা েতাল!
েহ প্রাচীন প্রেবশ দ্বারসমূহ, খুেল যাও,
কারণ মিহমািন্বত রাজা েভতের আসেবন|

10 েক েসই মিহমািন্বত রাজা?
সবর্শিক্তমান প্রভুই েসই রাজা| িতিনই েসই মিহমািন্বত রাজা!
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25
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আিম িনেজেক আপনার হােত সমপর্ণ কেরিছ|
2 েহ আমার ঈশ্বর, আিম আপনােত আস্থা রািখ|

তাই আমােক লিজ্জত করেবন না|
আমার শত্রুরা েযন আমার ওপর জয়লাভ না কের|

3 যিদ েকান বয্িক্ত আপনার ওপর িনভর্ র কের, েস কখনও হতাশাগ্রস্থ
হেব না|

িকন্তু িবশ্বাসঘাতকরা হতাশ হেব|
তারা িকছুই পােব না|

4 েহ প্রভু, আপনার পথগুিল আমােক েদখান|
আপনার পথ সম্পেকর্ আমায় িশক্ষা িদন|

5আমায় পিরচািলত করুন এবং আপনার সতয্ সম্পেকর্ আমায় িশক্ষা
িদন|

আপিনই আমার ঈশ্বর, আমার পিরত্রাতা|
প্রিতিদন আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|

6 েহ প্রভু, আমার প্রিত দয়া কের আমায় স্মরণ করেবন|
েয েকামল ভােলাবাসা আপিন আমায় িচরিদন িদেয় এেসেছন
েসই ভােলাবাসা আমার প্রিত প্রদশর্ন করুন|

7 আমার তরুণ বয়েসর কৃত কুকমর্ ও পাপ আপিন স্মরেণ রাখেবন
না|

েহ প্রভু, আপনার সুনােমর জনয্, আমায় ভােলােবেস স্মরণ
করেবন|

8 প্রভু প্রকৃতপেক্ষই ভাল এবং সৎ |
িতিন পাপীেদর িঠক পেথ জীবনযাপন করবার িশক্ষা েদন|

9 যারা িবনীত, তােদরই িতিন তঁার পথগুিল েশখান|
িতিন নয্ায়পেথ তােদর পিরচািলত কেরন|
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10 প্রভুই রাজা, যারা তঁার চুিক্ত এবং প্রিতশ্রুিত অনুসরণ কের
িতিন তােদর প্রিত সতয্িনষ্ঠ হন|

11 েহ প্রভু, আিম অেনক পাপ কাজ কেরিছ|
িকন্তু আপনার মহত্ব েদখাবার জনয্, আিম যা যা কেরিছলাম,
েসগুেলা সবই আপিন ক্ষমা কেরেছন|

12 যিদ েকান েলাক প্রভুেকই অনুসরণ করেব বেল মেনানীত কের,
তাহেল ঈশ্বর তােক েবঁেচ থাকবার েশ্রষ্ঠ রাস্তা েদখােবন|

13 েসই েলাক ভাল িজিনস উপেভাগ করেত পারেব,
এবং তঁার সন্তানরা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূখণ্ড পােব|

14 প্রভু তঁার গূঢ় কথা তঁার অনুগামীেদর বেলন|
তঁার চুিক্ত সম্পেকর্ িতিন তােদর িশক্ষা েদন|

15 সাহােযয্র জনয্ আিম সবর্দাই প্রভুর িদেক েচেয় থািক|
িতিন সবর্দাই আমােক সমসয্ার জাল েথেক মুক্ত কেরন|

16 েহ প্রভু, আিম িনঃসহায় এবং িনঃসঙ্গ|
আমার িদেক মুখ েফরান, আমায় কৃপা করুন|

17আমােক আমার সংকটসমূহ েথেক মুক্ত করুন|
আমার সমসয্াগুিলর সমাধান করেত আমায় সাহাযয্ করুন|

18আমার প্রেচষ্টা ও সমসয্ার িদেক দৃষ্টিপাত করুন|
আমার সকল পাপ েথেক আমায় ক্ষমা কের িদন|

19আমার েযসব শত্রু আেছ তােদর িদেক েদখুন|
তারা আমায় ঘৃণা কের, আমায় আঘাত করেত চায়|

20 েহ ঈশ্বর, আমায় রক্ষা করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন|
আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|
দয়া কের আমায় হতাশ করেবন না|
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21 েহ ঈশ্বর, আপিন প্রকৃতই ভাল|
আিম আপনােত িনভর্ র কির, তাই আমায় রক্ষা করুন|

22 েহ ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর েলাকেদর, তােদর শত্রুেদর হাত েথেক
রক্ষা করুন|

26
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আমার িবচার করুন| আিম েয সৎ পেথ জীবনযাপন কেরিছ

তা প্রমাণ কের িদন|
আিম কখনও প্রভুেত আস্থা রাখা েথেক িবরত হই িন|

2 প্রভু আমায় পরীক্ষা করুন,
আমার হৃদয় ও মনেক খুব ভােলাভােব েদখুন|

3আিম সবর্দাই আপনার েকামল ভােলাবাসা েদখেত পাই|
আপনার সেতয্ আিম বঁািচ|

4আিম িমথয্াবাদী ও কপটাচারীেদর সেঙ্গ িনেজেক যুক্ত কির না|
আিম ঐসব অেকেজা েলাকেদর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট হই না|

5ঐসব অপরাধীেদর দলগুিলেক আিম ঘৃণা কির|
ঐসব শয়তানেদর দেল আিম েযাগ েদেবা না|

6 েহ প্রভু আিম েয িনস্পাপ তা েদখােত
এবং আপনার যজ্ঞেবদীেত যাওয়ার জনয্ আিম আমার হাত ধুই|

7 প্রভু আিম আপনার প্রশংসা গান গাই|
আপনার সৃষ্টিকরা আশ্চযর্য্ িবষয় সম্পেকর্ আিম গান গাই|

8 প্রভু আিম আপনার মিন্দরেক ভােলাবািস|
আিম আপনার মিহমাময় তঁাবু ভােলাবািস|



গীতসংিহতা 26:9 xlv গীতসংিহতা 27:4

9 প্রভু আমােক ঐসব পাপীেদর দলভুক্ত করেবন না|
ঐসব খুনীেদর সেঙ্গ আমার জীবন গ্রহণ করেবন না|

10ঐ েলাকগুেলা সব সময় অনয্েদর প্রতািরত কের|
খারাপ কাজ করার জনয্ ওরা সবর্দাই উৎ েকাচ িনেত প্রস্তুত|

11 িকন্তু আিম িনেদর্ াষ|
তাই েহ ঈশ্বর, আমার প্রিত সদয় েহান এবং আমায় রক্ষা করুন|

12 সব িবপদ েথেক আিম সুরিক্ষত|
েহ প্রভু, আিম আপনার মণ্ডলীগেণর সামেন আপনার প্রশংসা
কির|

27
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আপিনই আমার েজয্ািত এবং আমার পিরত্রাতা|

আিম কাউেকই ভয় পােবা না!
প্রভুই আমার জীবেনর সুরক্ষা স্থান,

তাই েকান েলাকেকই আিম ভয় পােবা না|
2 মন্দ েলােকরা আমায় আক্রমণ করেত পাের

এবং আমার শত্রুরা আমায় ধ্বংস করবার েচষ্টা করেত পাের,
তখন তারা েহঁাচট েখেয় পেড় যােব|

3 যিদ একদল ৈসনয্ও আমার চারিদেক িঘের থােক, আিম ভয় করেবা
না|

এমনিক যুেদ্ধ যিদ েলাকজন আমায় আক্রমণ কের, আিম ভয়
করেবা না| েকন? কারণ আিম প্রভুেক িবশ্বাস কির|

4 প্রভুর কাছ েথেক আিম েকবলমাত্র একটা িজিনসই চাইেবা:
আমােক সারাজীবন মিন্দের তঁার েসৗন্দযর্য্ েদখবার জনয্

এবং তঁােক সাক্ষাৎ করবার জনয্
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প্রভুর মিন্দের বেস থাকেত িদন|

5 যখন আিম িবপদগ্রস্থ তখন প্রভুই আমায় রক্ষা করেবন|
তঁার তঁাবুেতই িতিন আমায় লুিকেয় রাখেবন|
িতিন আমােক তঁার িনরাপদ আশ্রেয় তুেল েনেবন|

6 আমার শত্রুরা আমায় িঘের রেয়েছ, িকন্তু ওেদর পরািজত করেত
প্রভু আমায় সাহাযয্ করেবন!

তারপর আিম তঁার তঁাবুেত বিল উৎসগর্ করেবা|
আনন্দধ্বিন কের আিম উৎসগর্ িনেবদন করব|

প্রভুর সম্মােন আিম গান-বাজনা করেবা|

7 প্রভু আমার কথা শুনুন|
আমায় উত্তর িদন এবং আমার প্রিত সদয় েহান|

8 প্রভু, আিম আপনার সেঙ্গ কথা বলেত চাই|
আমার অন্তর েথেক আিম আপনার সেঙ্গ কথা বলেত চাই|
আপনার সেঙ্গ কথা বলার জনয্ আিম আপনার সামেন এেসিছ|

9 প্রভু, আপনার দাস আিম, আমার িদক েথেক আপিন মুখ িফিরেয়
েনেবন না|

আমায় সাহাযয্ করুন এবং আমায় সিরেয় েদেবন না!
আমায় েফেল চেল যােবন না! ঈশ্বর আমার, আপিনই আমার
পিরত্রাতা|

10আমার মা বাবা আমায় েছেড় চেল েগেছন|
িকন্তু প্রভু আমায় গ্রহণ কেরেছন|
িতিন আমায় তঁার আপনজন কের িনেয়েছন|

11 প্রভু আমার প্রচুর শত্রু আেছ|
তাই আপনার পথ আমায় েশখান|
আমায় সিঠক কাজ করেত েশখান|

12 প্রভু, আমার িবেরাধী পক্ষেক আমায় পরািজত করেত েদেবন না|
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কারণ িমেথয্ সাক্ষীরা আদালেত আমার িবরুেদ্ধ কথা বেলেছ|
আমার িবরুেদ্ধ িহংসাত্মক কাযর্কলাপ উেদ্রক করবার জনয্

তারা এটা কেরিছল|
13 আিম প্রকৃতই িবশ্বাস কির েয, আমার মৃতুয্র পূেবর্* আিম প্রভুর

ধাির্মকতা েদেখ যােবা|
14 প্রভুর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কর|

শিক্তমান ও সাহসী হও
এবং প্রভুর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কর!

28
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আপিন আমার িশলা|
আপনার সাহােযয্র জনয্ আিম আপনােক ডাকিছ|

আমার প্রাথর্না েথেক কান িফিরেয় েনেবন না|
যিদ আপিন আমার ডােক সাড়া না েদন,

েলােক ভাবেব আিম কবেরর মৃত বয্িক্তর েচেয় উন্নত িকছু নই|
2 প্রভু, আমার দু হাত তুেল আপনার পিবত্রতম স্থােন আিম প্রাথর্না

জানাই|
যখন আিম আপনােক ডািক আমার ডাক শুনুন|
আমার প্রিত কৃপা প্রদশর্ন করুন|

3 প্রভু, আমােক খারাপ েলাকেদর একজন ভাবেবন না|
তারা তােদর প্রিতেবশীেদর বনু্ধভােব অিভবাদন কের|
িকন্তু মেন মেন তারা প্রিতেবশীেদর িবরুেদ্ধ মন্দ ফিন্দ আঁেট|

4 প্রভু, ঐসব েলাক অনয্ানয্ েলাকেদর প্রিত মন্দ আচরণ কের|
অতএব তােদর যােত খারাপ হয় তাই করুন|
েযমন ওরা অনয্েদর কেরিছল|

* 27:13: আমার � পূেবর্ আক্ষিরক অেথর্, “জীিবতেদর েদেশ|”
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5 মন্দ েলাকরা কখনই প্রভুর ভােলা কাজগুেলা বুঝেত পাের না|
প্রভু েয সব ভােলা কাজ কেরন তা তারা েদেখ না|
না তারা বুঝেত চায় না, তারা শুধু ধ্বংস করেত চায়|

6 প্রভুর প্রশংসা কর!
িতিন আমার প্রিত করুণা করার প্রাথর্না শুেনেছন!

7 প্রভুই আমার শিক্ত, িতিনই আমার ঢাল|
আিম তঁােক িবশ্বাস কেরিছ|

িতিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন এবং আিম প্রচণ্ড খুশী!
এবং তাই আিম তঁার প্রশংসা কের গান গাইিছ|

8 প্রভু যােক পছন্দ কেরন তঁােক রক্ষা কেরন|
প্রভুই তঁার শিক্ত!

9 ঈশ্বর আপনার েলাকেদর রক্ষা কেরন|
আপনার অিধকারভুক্ত যারা তােদর আশীবর্াদ করুন|
তােদর আপিন িচরকােলর জনয্ েনতৃত্ব িদন এবং তােদর সম্মান
িদন!

29
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ ঈশ্বেরর সন্তানরা, েতামরা প্রভুর প্রশংসা কর!

তঁার শিক্ত এবং মিহমার প্রশংসা কর|
2 প্রভুর প্রশংসা কর এবং তঁার নােমর সম্মান কর!

েতামরা পিবত্র বস্ত্র পের তঁার উপাসনা কর|
3 প্রভুর রব সমুেদ্রর এপার েথেক ওপাের েশানা যায়|

মিহমািন্বত ঈশ্বেরর রব মহাসমুেদ্রর বজ্রধ্বিনর মত|
4 প্রভুর রব তঁার শিক্ত েঘাষণা কের|

প্রভুর রব তঁার মিহমা প্রকাশ কের|
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5প্রভুর রব িবরাট বড় এরস গাছেদর েভেঙ্গ টুকেরা টুকেরা কের েদয়|
প্রভু িলবােনােনর এরস গাছ েভেঙ্গ িদেয়েছন|

6 প্রভু িলবােনানেক প্রকিম্পত কেরেছন এবং েদেখ মেন হয় েযন
একিট বাচ্চা বাছুর নাচেছ|

িশিরেয়াণ* প্রকিম্পত হেচ্ছ, েদেখ মেন হয় েযন একটা বাচ্চা
ছাগল লাফােচ্ছ|

7 িবদুয্েতর চমক িদেয় প্রভুর রব বাতাসেক েকেট েকেট িদেচ্ছ|
8 প্রভুর রব মরুভূিমেক কঁািপেয় িদেচ্ছ|

প্রভুর রেব কােদশ মরুভূিম েকঁেপ উঠেছ|
9 প্রভুর রব েদবদারু গাছেক কঁািপেয় েদয়|

প্রভু বনস্থলী ধ্বংস কেরন|
িকন্তু তঁার পিবত্র মিন্দের, েলােক তঁার মিহমার গান গায়|
10 প্লাবেনর সময় প্রভুই িছেলন রাজা

এবং িচরিদেনর জনয্ প্রভুই রাজা থাকেবন|
11 প্রভু তঁার েলাকেদর শিক্ত েদন|

িতিন তঁার েলােকেদর শািন্ত িদেয় আশীবর্াদ কেরন|

30
দায়ূেদর গানগুিলর অনয্তম এই গানিট মিন্দর উৎসগীর্করেণর
উেদ্দেশয্ রিচত|
1 প্রভু, আপিন আমায় আমার সংকটগুিল েথেক েটেন তুেলেছন|

আপিন আমােক আমার শত্রুেদর হােত পরািজত হেত এবং
িবদ্রূপ করেতও েদন িন|

তাই আপনার প্রিত আিম সম্মান েদখােবা|
2 প্রভু, আমার ঈশ্বর, আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম|
* 29:6: িশিরেয়াণ অথবা “েহরেমান্ পবর্ত|”
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এবং আমার প্রাথর্না শুেন আপিন আমায় আেরাগয্ কের
তুেলেছন|

3আপিন আমায় কবর েথেক েটেন তুেলেছন|
আপিন আমায় বঁাচেত িদেয়েছন|
মৃতুয্ েলােকর মৃত মানুষেদর সেঙ্গ আমােক থাকেত হয় িন|

4 ঈশ্বেরর অনুগামীরা, প্রভুর প্রিত স্তবগান কর|
তঁার পিবত্র নােমর প্রশংসা কর!

5 যখন ঈশ্বর কু্রদ্ধ িছেলন তখন মৃতুয্ িছল তঁার িসদ্ধান্ত|
িকন্তু িতিন আমার প্রিত ভােলাবাসা েদিখেয় আমােক িদেয়েছন
জীবন|

রােত্র আিম লুিটেয় পেড় কঁািদ|
পরিদন সকােল আিম আনেন্দ গান গাই!

6 যখন িনিশ্চেন্ত ও িনরাপেদ িছলাম
আিম েভেবিছলাম িকছুই আমােক আঘাত করেত পারেব না!

7 হঁয্া, প্রভু যখন আপিন আমার প্রিত সদয় িছেলন
আিম অনুভব কেরিছলাম েকান িকছুই আমােক হারােত পারেব
না!

িকন্তু যখন আপিন মুখ ঘুিরেয় িনেলন
আিম ভেয় কঁাপেত লাগলাম|

8 তাই, েহ ঈশ্বর আিম িফের এেস আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ|
আিম আপনার কােছ করুণা প্রাথর্না কেরিছ|

9আিম বেলিছলাম, “েহ ঈশ্বর, যিদ আিম মের কবের যাই,
তােত িক ভােলা হেব?

মৃত েলাকরা শুধুই ধূেলায় শুেয় থােক!
তারা আপনার প্রশংসা কের না|
আমরা েয আপনার ওপর কতখািন িনভর্ র করেত পাির, তা তারা
অনয্ানয্ েলােদর বেল না|
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10 প্রভু আমার প্রাথর্না শুনুন এবং আমার প্রিত সদয় েহান!
প্রভু আমায় সাহাযয্ করুন!”

11আিম প্রাথর্না কেরিছলাম এবং আপিন আমায় সাহাযয্ কেরেছন!
আপিন আমার কান্নােক নৃেতয্ পিরণত কেরেছন|

আপিন আমায় চেটর বস্ত্র সিরেয় িদেয় আনন্দ িদেয় েঢেক
িদেয়েছন|

12 প্রভু আমার ঈশ্বর, আিম িচরিদন আপনার প্রশংসা করেবা, তাই
কখনই নীরবতা থাকেব না|

সবর্দাই েকান একজন থাকেব, েয আপনার সম্মােনর জনয্
আপনার প্রশংসা গীত গাইেব|

31
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, আিম আপনার ওপর িনভর্ র কির|

আমােক হতাশ করেবন না|
আমার প্রিত সদয় েহান এবং আমায় রক্ষা করুন|
2 েহ ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|
শীঘ্রই আপিন এেস আমায় রক্ষা করুন|

আপিন আমার িনরাপদ আশ্রয় েহান|
আপিন আমার িনরাপদ দুগর্ েহান এবং আমায় সুরিক্ষত করুন!

3 ঈশ্বর, আপিনই আমার িশলা;
তাই, আপনার নােমর স্বােথর্ আমায় পিরচািলত করুন|

4আমার শত্রুরা আমার সামেন এক ফঁাদ েপেত েরেখেছ|
ওেদর ফঁাদ েথেক আমায় উদ্ধার করুন|
আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়|

5 প্রভু, আপিনই েসই ঈশ্বর যােক আমরা িবশ্বাস করেত পাির|
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আমার জীবন আিম আপনার হােত সমপর্ণ করলাম|
আমায় উদ্ধার করুন!

6 যারা মূির্ত্তসমূেহর পূজা কের, তােদর আিম ঘৃণা কির|
আিম একমাত্র প্রভুেকই িবশ্বাস কির|

7 েহ ঈশ্বর, আপনার করুণায় আিম খুব খুশী|
আপিন আমার দুেভর্ াগ েদেখেছন|
আমার েয সব সমসয্া িছল তাও আপিন জােনন|

8আপিন আমােক আমার শত্রুেদর হস্তগত করেবন না|
ওেদর ফঁাদ েথেক আপিন আমায় মুক্ত করেবন|

9 প্রভু, আমার অসংখয্ সমসয্া আেছ|
তাই আমার প্রিত সদয় হন|

আিম মানিসকভােব এমন িবপযর্স্ত েয েকঁেদ েকঁেদ আমার েচাখ বয্থা
করেছ|

আমার গলা ও েপট জ্বালা করেছ|
10আমার জীবন দুঃেখ েশষ হেত চেলেছ|

দীঘর্শ্বাস েফলেত েফলেত আমার বছরগুিল কাটেছ|
আমার সংকটগুিল আমার সব শিক্তেক েকেড় িনেচ্ছ|

আমার সব শিক্ত, আমায় তয্াগ করেছ|*
11 শত্রুরা আমায় ঘৃণা করেছ|

আমার প্রিতেবশীরাও আমায় ঘৃণা করেছ|
সমস্ত আত্মীয়রা আমার সেঙ্গ রাস্তায় েদখা কের|

তারা আমােক ভয় পায় এবং এিড়েয় চেল|
12 হািরেয় যাওয়া যন্ত্রপািতর মত

েলাকরা আমােক ভুেল েগেছ|
13 েলাকরা আমার সম্পেকর্ েয সব ভয়ঙ্কর কথা বেল, তা আিম শুিন|

ঐসব েলাক আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|
ওরা আমায় েমের েফলার চক্রান্ত কেরেছ|

* 31:10: আমার � করেছ আক্ষিরক অেথর্, “আমার হাড়গুিল নষ্ট হেয় যােচ্ছ|”
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14 েহ প্রভু, আিম আপনােত আস্থা রািখ|
আপিনই আমার ঈশ্বর|

15আমার জীবন আপনার হােত রেয়েছ|
আমার শত্রুেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

িকছু েলাক আমায় তাড়া করেছ|
ওেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

16 দয়া কের আপনার দাসেক অভয্থর্না করুন এবং গ্রহণ করুন|
আমার প্রিত সদয় েহান এবং আমােক রক্ষা করুন!

17 প্রভু, আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ,
তাই আিম হতাশ হেবা না,

মন্দ েলােকরা হতাশ হেব|
ওরা নীরেব কবের যােব|

18ঐসব মন্দ েলাক িনেজেদর সম্পেকর্ বড়াই কের
এবং সৎ েলােকেদর সম্পেকর্ িমথয্া কথা বেল|

ঐসব মন্দ েলােকরা প্রচণ্ড উদ্ধত|
িকন্তু েয মুখ িদেয় ওরা িমথয্া কথা বেল তা নীরব হেয় যােব|

19 েহ ঈশ্বর, আপনার অনুগামীেদর জনয্ আপিন অেনক ভােলা িজিনষ
বঁািচেয় েরেখেছন|

যারা আপনােক িবশ্বাস কের তােদর জনয্ সকেলর সামেনই
আপিন ভাল কাজ কেরন|

20 সৎ েলাকেদর আঘাত করার জনয্ মন্দ েলাকরা একসেঙ্গ জড় হয়|
ঐসব মন্দ েলাক লড়াই শুরু করেত চায়|

িকন্তুআপিন েসই সব সৎ েলাকেদর লুিকেয় রােখন এবং তােদর রক্ষা
কেরন|

আপনার িনেজর আশ্রেয় আপিন তােদর রক্ষা কেরন|
21 প্রভু ধনয্! সারা শহর যখন শত্রুেদর দ্বারা েবষ্টিত,

তখন িতিন আমার প্রিত, তঁার আশ্চযর্য্ করুণা েদিখেয়েছন|
22 আিম ভীত হেয় বেলিছলাম, “আিম এমন এক জায়গায় রেয়িছ

েসখােন ঈশ্বরও আমােক েদখেত পােবন না|”
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িকন্তু েহ ঈশ্বর, আপনার সাহাযয্ েচেয় আিম আপনার কােছ
প্রাথর্না কেরিছলাম এবং আপিন আমার উচ্চস্বেরর প্রাথর্না
শুেনিছেলন|

23 েহ ঈশ্বেরর অনুগামীরা, েতামরা অবশয্ই প্রভুেক ভােলােবেসা!
যারা প্রভুর প্রিত িনষ্ঠাবান, প্রভু তােদর রক্ষা কেরন|

িকন্তু যারা িনেজর ক্ষমতা িনেয় দম্ভ কের প্রভু তােদর শািস্ত েদন|
তারা তােদর প্রাপয্ শািস্ত পায়|

24 েতামরা যারা প্রভুর সাহােযয্র জনয্ প্রতীক্ষা করেছা, তারা সাহসী
হও, শিক্তশালী হও!

32
দায়ূেদর একিট মস্কীল|
1 একজন বয্িক্ত, যার পাপসমূহ ক্ষমা করা হেয়েছ,

েস প্রকৃতই ধনয্|
যার পাপ মুেছ েদওয়া হেয়েছ, েসই েলাকও সিতয্ই ধনয্|

2 একজন বয্িক্ত সিতয্কােরর সুখী
যখন প্রভু তােক বেলন তার েকান েদাষ েনই|
েসই বয্িক্ত ভাগয্বান, েস তার েগাপন পাপ লুিকেয় রােখ িন|

3 ঈশ্বর, আিম বার বার আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ,
িকন্তু আমার েগাপন পােপর কথা আিম বিলিন|
তাই যতবার আিম প্রাথর্না কেরিছ, ততবারই আিম দুবর্ল হেয়
পেড়িছ|

4 িদন রাত আপিন আমার জীবনেক কিঠন েথেক কিঠনতর কের
তুেলেছন|
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গ্রীষ্মকােলর শুকেনা জিমর মত আিম শুিকেয় িগেয়িছলাম|

5 তখন আিম আমার সব পাপ প্রভুর কােছ স্বীকার করার িসদ্ধান্ত
িনলাম|

প্রভু, আিম আপনােক আমার পােপর কথা বেলিছ|
আমার েকান অপরাধ আিম লুিকেয় রািখিন এবং আপিন আমার
সব পাপ ক্ষমা কের িদেয়েছন!

6 এই কারেণ, েহ ঈশ্বর, সব অনুগামীেদর আপনার প্রিত প্রাথর্না করা
উিচৎ |

এমনিক, যখন প্লাবেনর মত িবপযর্য়গুিল অনয্েদর ওপর আেস,
তখনও তারা আপনার অনুগামীেদর কােছ আসেব না|

7 েহ ঈশ্বর, আমার কােছ আপিনই লুেকােনার স্থান|
আমার সমসয্া েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

আপিন আমায় িঘের থােকন এবং আমায় রক্ষা কেরন|
তাই আপিন েয ভােব আমায় উদ্ধার কেরেছন আিম তারই গান
গাই|

8প্রভু বেলন, “েয পেথ তুিম বঁাচেব আিম েতামােক েসই পেথর িশক্ষা
েদেবা|

আিম েতামায় েসই পেথ পিরচািলত করেবা|
আিম েতামায় রক্ষা করেবা এবং েতামার পথ প্রদশর্ক হেবা|

9 একটা েঘাড়া বা গাধা, যােদর েবাধশিক্ত েনই, তােদর মত িনেবর্াধ
হেয়া না|

এই সব জন্তুেক বেশ আনেত েগেল, েলাকেদর বল্গা ও লাগাম
বয্বহার করা উিচত|

এই সব িজিনস ছাড়া ঐসব জন্তু আপনার কােছ আসেব না|”

10 মন্দ েলাকেদর কােছ অেনক যন্ত্রণা আসেব|
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িকন্তু যারা প্রভুেত আস্থা রােখ, তঁার প্রকৃত ভােলাবাসা তােদর
িঘের থাকেব|

11ভােলা েলােকরা, েতামরা আনন্দ কর এবং প্রভুেত আনন্দলাভ কর!
েতামরা সৎ েলােকরা আনন্দ কর!

33
1 েহ ভােলা েলাকরা, েতামরা প্রভুেত আনন্দ কর!

ভাল েলাকেদর পেক্ষ তঁার প্রশংসা করাই ভােলা!
2 বীণা বাজাও এবং প্রভুর প্রশংসা কর!

দশতারা বাদয্যন্ত্র সহেযােগ প্রভুর গান গাও|
3 তঁার জনয্ একটা নতুন গান গাও|

অতয্ন্ত সুন্দরভােব বাজাও এবং আনন্দ ধ্বিন দাও!
4 প্রভুর বাকয্ সতয্| িতিন যা িকছু কেরন,

তােত েতামরা িনভর্ র করেত পােরা|
5 ঈশ্বর নয্ায়পরায়ণ হেত ও ভাল কাজ করেত ভালবােসন|

প্রভুর প্রকৃত ভােলাবাসা পৃিথবীেক ভিরেয় েদয়!
6প্রভু িনেদর্ শবাকয্ উচ্চারণ কেরিছেলন এবং এই পৃিথবী সৃষ্টি হেয়িছল|

ঈশ্বেরর মুেখর িনঃশ্বাস েথেকই পৃিথবীর সবিকছু সৃষ্টি হেয়েছ|
7 ঈশ্বর, সমুেদ্রর জল এক জায়গায় জমা কেরেছন|

িতিন সমুদ্রেক তার জায়গায় রােখন|
8 সমগ্র পৃিথবীর সকেলর উিচৎ ঈশ্বরেক ভয় এবং শ্রদ্ধা করা|

জগেতর প্রেতয্কিট মানুেষর তঁােক ভয় করা উিচত|
9 েকন? কারণ ঈশ্বর একিট আজ্ঞা েদন এবং েসিট ঘেট|

যিদ িতিন বেলন “থাম” তাহেলই সব িকছু বন্ধ হেয় যায়|
10 প্রভু প্রেতয্েকর উপেদশেকই অথর্হীন কের তুলেত পােরন|

িতিন জািতেদর পিরকল্পনাগুিল মূলয্হীন কের িদেত পােরন|
11 িকন্তু প্রভুর উপেদশ িচরন্তন সতয্|
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তঁার পিরকল্পনাগুেলা বংশপরম্পরায় সতয্ থােক|
12 যারা প্রভুেক তােদর ঈশ্বররূেপ েপেয়েছ তারা সিতয্ই ধনয্|

েকন? কারণ ঈশ্বরই তােদর তঁার িনেজর েলাক িহেসেব
মেনানীত কেরেছন|

13 প্রভু স্বগর্ েথেক নীেচর িদেক তািকেয়িছেলন
এবং সমস্ত েলাকেদর েদেখেছন|

14 পৃিথবীেত যারা বসবাস করেছ,
তঁার উচ্চ িসংহাসন েথেক িতিন সকলেক েদেখন|

15 ঈশ্বর প্রেতয্কিট েলােকর মন সৃষ্টি কেরেছন|
প্রেতয্কিট েলাক িক ভাবেছ ঈশ্বর তাও জােনন|

16 একজন রাজা তঁার বৃহৎ  শিক্তেত উদ্ধার পায় না|
একজন বলবান ৈসিনক, তঁার িনেজর শিক্তেত রক্ষা পায় না|

17 েঘাড়াগুেলা যুেদ্ধর িবজয় এেন েদয় না|
এমনিক তােদর শিক্তও ৈসনয্েদর পালােত সাহাযয্ করেত পাের
না|

18 তঁার প্রকৃত ভালবাসায় আস্থা েরেখ, যারা প্রভুেক অনুসরণ কের,
প্রভু তােদর ওপর লক্ষয্ রােখন এবং তােদর প্রিত যত্ন েনন|

19 েসই সব েলাকেক ঈশ্বর মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরন|
কু্ষধাতর্ অবস্থায় িতিন তােদর শিক্ত েদন|

20 তাই আমরা প্রভুর জনয্ প্রতীক্ষা করেবা|
িতিন আমােদর সাহাযয্ কেরন, রক্ষা কেরন|

21 ঈশ্বর আমােদর সুখী কেরন,
আমরা তঁার পিবত্র নােম প্রকৃতই আস্থা রািখ|

22 প্রভু, প্রকৃতই আমরা আপনার উপাসনা কির!
তাই আমােদর প্রিত আপনার মহান ভােলাবাসা েদখান|
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34
দায়ূেদর একিট গীত| যখন েথেক দায়ূদ পাগেলর মত আচরণ
কেরিছেলন যােত অবীেমলক তঁােক দূর কের েদন| এইভােব দায়ূদ
তঁােক েছেড় চেল যান|
1 সবর্দা আিম প্রভুেক ধনয্বাদ জানাই|

আমার মুখ সবর্দাই তঁার প্রশংসা কের|
2 েহ িবনীত েলাকরা, যখন আিম প্রভুর সম্পেকর্ বড়াই কির

েতামরা েশান এবং সুখী হও|
3আমার সেঙ্গ সেঙ্গ ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|

এেসা আমরা তঁার নােমর সম্মান কির|
4 আিম ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ িগেয়িছলাম এবং িতিন

শুেনেছন|
যা িকছু আিম ভয় করতাম, তা েথেক িতিন আমায় উদ্ধার
কেরেছন|

5 সাহােযয্র জনয্ ঈশ্বেরর িদেক চাও,
িতিন েতামায় গ্রহণ করেবন|
লিজ্জত হেয়া না|*

6 এই দিরদ্র মানুষিট প্রভুেক েডেক সাহাযয্ প্রাথর্না কের|
প্রভু আমার কথা শুেনেছন
এবং সব সমসয্া েথেক িতিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

7যারা প্রভুেক অনুসরণ কের, প্রভুর দূত এেস তােদর চািরিদেক িশিবর
স্থাপন কেরন|

প্রভুর দূত তােদর রক্ষা কেরন|
8 প্রভু কতখািন ভােলা তা েদখাবার জনয্ প্রভুর স্বাদ গ্রহণ কর|

েয প্রভুর ওপর িনভর্ র কের েস সিতয্ই সুখী হয়|
9 েতামরা প্রভুর পিবত্র অনুগামীরা, প্রভুেক শ্রদ্ধা কর|

কারণ অনুগামীেদর কােছ প্রেতয্কিট িজিনস আেছ যা তােদর
প্রেয়াজন|

* 34:5: িতিন � না আক্ষিরক অেথর্, “তার িদেক তাকাও এবং উজ্জ্বল হও| েতামার মুখ
িববণর্ কেরা না|”
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10 বলবান েলাকরাও কু্ষধাতর্ এবং দুবর্ল হেয় পড়েব|
িকন্তু যারা ঈশ্বেরর কােছ সাহােযয্র জনয্ যােব, তারা সব ভােলা
িজিনসই পােব|

11 িশশুরা, আমার কথা েশান,
আিম েতামােদর িশিখেয় েদেবা েকমন কের প্রভুেক শ্রদ্ধা করেত
হয়|

12 যিদ েকউ জীবনেক ভােলাবােস
এবং দীঘর্ ও ভােলা জীবনযাপন করেত চায়,

13 তাহেল, েসই বয্িক্ত েযন মন্দ কথা না বেল,
েস েযন িমথয্া কথা না বেল|

14 খারাপ কাজ করা বন্ধ কের দাও! ভােলা কাজ কর|
শািন্তর জনয্ কাজ কর| যতক্ষণ না শািন্ত পাও, ততক্ষণ তার
েপছেন ছুেট েবড়াও|

15 ভােলা েলাকেদর প্রভু রক্ষা কেরন|
িতিন তােদর প্রাথর্না েশােনন|

16 িকন্তু যারা খারাপ কাজ কের প্রভু তােদর িবেরাধী|
িতিন তােদর সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কেরন!

17 প্রভুর কােছ প্রাথর্না কর এবং িতিন েতামার কথা শুনেবন
এবং সব সংকট েথেক িতিন েতামায় উদ্ধার করেবন|

18 যখন সংকট আেস তখন কেয়কজন দম্ভ করা েথেক িবরত হয়|
প্রভু েসই সব ভগ্ন হৃদয় েলােকর কাছাকািছ থােকন এবং তােদর
উদ্ধার কেরন|

19 ভােলা েলাকেদর অেনক সমসয্া হেত পাের,
িকন্তু প্রেতয্কটা সমসয্া েথেক প্রভু তােদর উদ্ধার করেবন|

20 তােদর প্রেতয্কিট হাড় প্রভু রক্ষা করেবন|
তােদর একিট হাড়ও ভাঙেব না|

21 দুষ্ট েলাকেদর শয়তািন
তােদর ক্রমশঃ ধ্বংস করেব|

22 প্রভু তঁার দাসেদর আত্মােক রক্ষা কেরন|
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যারা তঁার ওপর িনভর্ র কের িতিন তােদর িবনষ্ট হেত েদেবন না|

35
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আমার িবেরাধীপেক্ষর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করুন!

যারা আমার সেঙ্গ যুদ্ধ কেরেছ তােদর সেঙ্গ আপিন যুদ্ধ করুন!
2 প্রভু, ঢাল এবং বমর্ তুেল িনন|

উঠুন এবং আমায় সাহাযয্ করুন|
3 বশর্া এবং বল্লম হােত তুেল িনন

এবং যারা আমার িবরুেদ্ধ রেয়েছ তােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করুন|
েহ প্রভু আমার আত্মােক বলুন, “আিম েতামায় উদ্ধার করেবা|”

4 িকছু েলাক আমােক হতয্া করেত চাইেছ|
ওেদর পরািজত এবং লিজ্জত করুন|
এমন করুন েযন ওরা িপছন িফের পািলেয় যায়|

ওরা আমায় আঘাত করার চক্রান্ত করেছ|
ওেদর পরািজত ও নাস্তানাবুদ কের ছাড়ুন|

5 ওেদর তুেষর মত বাতােস উিড়েয় িদন|
প্রভুর দূত েযন ওেদর ধাওয়া কের|

6 প্রভু ওেদর পথ অন্ধকারময় এবং িপিচ্ছল কের িদন|
প্রভুর দূত েযন ওেদর তাড়া কের|

7আিমওেদর কােছ েকান ভুল কাজকিরিন িকন্তুঐসব েলাকআমােক
ফঁােদ েফলেত চাইেছ|

সমূ্পণর্ িবনা কারেণ ওরা আমায় ফঁােদ েফলেত চাইেছ|
8 তাই প্রভু, ওেদর িনেজেদর ফঁােদই ওেদর েফলুন|

িনেজেদর জােলই ওরা েহঁাচট খাক্|
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েকান অজানা িবপদ েযন ওেদর উপের বতর্ ায়|
9 তখন আিম প্রভুেত আনন্দ করেবা|

িতিন যখন আমায় উদ্ধার করেবন তখন আিম সুখী হেবা|
10 আমার সমস্ত সত্ত্বা িদেয় আিম বলব, “প্রভু আপনার মত েকউই

েনই|
শিক্তশালী েলােকেদর হাত েথেক আপিন একজন দুবর্ল
েলাকেক বঁািচেয়েছন|

আপিন একজন দিরদ্র েলাকেক উদ্ধার কেরন
যার কাছ েথেক েলােক চুির করেত েচষ্টা কের|”

11একদল িমথয্া সাক্ষী আমায় আঘাত করবার জনয্ পিরকল্পনা করেছ|
ওরা আমায় নানা প্রশ্ন িজজ্ঞাসা করেব| আিম িকন্তু জািন না ওরা
িক িবষেয় বলেছ|

12আিম েকবলমাত্র ভাল কাজই কেরিছ|
িকন্তু ওরা আমার প্রিত খারাপ কাজই করেব|
প্রভু, েয রকম ভােলা িজিনস আমার প্রাপয্ তা আমায় িদন|

13 যখন ওরা অসুস্থ হেয়িছেলা, আিম ওেদর জনয্ দুঃখ েপেয়িছলাম|
উপবােসর মাধয্েম আিম েসই দুঃখ প্রকাশ কেরিছ|
ওেদর জনয্ প্রাথর্না কের এটাই িক আমার প্রাপয্?

14 ঐসব েলাকেদর জনয্ আিম দুঃেখর েপাশাক পেরিছলাম এবং
ওেদর আিম আমার বনু্ধর মত, এমন িক ভাইেযর মত
েদেখিছলাম|

মােয়র মৃতুয্র পর েয েলাকটা কঁােদ আিম তার মতই দুঃিখত
িছলাম|

ওেদর দুঃেখর কারেণ আিম কােলা কাপড় পেরিছলাম এবং
দুঃেখ মাথা নত কের আিম হঁাটাচলা করতাম|

15 িকন্তু যখন আিম একটু ভুল করলাম, ওরা আমায় উপহাস করেলা|
ওরা আসেল প্রকৃত বনু্ধ িছল না|

আিম ওেদর িচনতামও না, িকন্তু চািরিদক েথেক ওরা আমায় িঘেরিছল
এবং আক্রমণ কেরিছল|
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16অতয্ন্ত খারাপ ভাষায় ওরা আমায় িবদ্রূপ কেরেছ|
ওরা আমার িবরুেদ্ধ েক্রাধ েদিখেয় দঁাত িকড়িমড় কের|

17 েহ আমার প্রভু, আর কতিদন আপিন এইসব খারাপ ঘটনা ঘটেত
শুধুই েদেখ যােবন?

ওরা আমায় ধ্বংস করেত চাইেছ|
েহ প্রভু, আমার জীবন রক্ষা করুন|

আমার িপ্রয় জীবনেক ওেদর েথেক রক্ষা করুন| ওরা িসংেহর
মত িহংস্র|

18 প্রভু মিন্দেরর মহাসমােজ আিম আপনার প্রশংসা করেবা|
েসই বলবান জনতার সামেন আিম আপনার প্রশংসা করেবা|

19ঐসব শত্রুেক েকান কারেণই আমােক ঘৃণা করেত অথবা পরািজত
করেত েদেবন না|

আমােক ওেদর িবদ্রূেপর পাত্র হেত েদেবন না|
ওেদর েগাপন পিরকল্পনার জনয্ ওরা অবশয্ই শািস্ত পােব|

20আমার শত্রুরা প্রকৃতপেক্ষ শািন্তর জনয্ পিরকল্পনা করেছ না|
ওরা েদেশর শািন্তিপ্রয় েলাকেদর িবরুেদ্ধ অিনষ্টকর কাজ করার
জনয্ েগাপেন পিরকল্পনা করেছ|

21 শত্রুরা আমার সম্পেকর্ বােজ কথা বেল চেলেছ|
ওরা িমথয্া কথা বেল, ওরা বেল “হঁয্া হঁয্া জািন, তুিম িক
করেছা|”

22 েহ প্রভু আপিন অবশয্ই েদখেত পােচ্ছন প্রকৃতপেক্ষ িক ঘটেছ|
তাই, চুপ কের থাকেবন না|
আমায় েছেড় যােবন না|

23 প্রভু, উঠুন! জাগুন!
েহ আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার জনয্ লড়াই করুন,
আমােক নয্ায় িবচার িদন|
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24প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপনার িনরেপক্ষতা িদেয়আমার িবচার করুন|
ঐ েলাকগুেলােক আমার প্রিত িবদ্রূপ করেত েদেবন না|

25 ওরা েযন বলেত না পাের, “হঁয্া! এইেতা আমরা যা েচেয়িছ, তাই
েপেয়িছ!”

ওরা েযন বলেত না পাের, “আমরা ওেক ধ্বংস কেরিছ!”
26আিম আশা কির, আমার সব শত্রু লিজ্জত ও অপমািনত হেব|

যখনআমার িকছু খারাপ হেয়িছল, তখন ওরা খুব খুশী হেয়িছল|
ওরা েভেবিছেলা ওরা আমার েথেক েবশী ভােলা!

তাই, ওই সব েলাক েযন লজ্জা ও অবমাননায় েঢেক যায়|
27 িকছু েলাক চায় আমার ভােলা েহাক্| আিম আশা কির, ওরা প্রচণ্ড

সুখী হেব!
ওরা সব সময় বেল, “প্রভু মহান!
যা তঁার দােসর পেক্ষ মঙ্গলকর, িতিন তাই চান|”

28 তাই েহ প্রভু, আিম েলাকেদর বিল, আপিন কত ভাল|
প্রিতিদনই আিম আপনার প্রশংসা কির|

36
পিরচালেকর প্রিত: প্রভুর দােসর প্রিত, দায়ূেদর একিট গীত|
1 একজন খারাপ েলাক িনেজর উপেরই খুব খারাপ আচরণ কের,

যখন েস বেল, “আিম ঈশ্বরেক ভয় বা শ্রদ্ধা করেবা না|”
2 েসই েলাক িনেজর প্রিতই িমথয্াচার কের|

েসই েলাক তার িনেজর েদাষ েদেখ না|
তাই েস ক্ষমাও চায় না|

3 তার কথামাত্রই অকােজর িমথয্া কথা|
ঐ েলােকর েকানিদন সতয্ জ্ঞান হেব না এবং েকানিদন েস ভাল
কাজ করেত িশখেব না|



গীতসংিহতা 36:4 lxiv গীতসংিহতা 36:12

4 রােতর েবলায় েস অকােজর পিরকল্পনা কের
সকােল উেঠ েস েকানও ভাল কাজই কের না|
এমনিক েস মন্দ করােকও এিড়েয় চেল না|

5 েহ প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম আকাশ ছঁুেয় যায়,
আর আপনার আনুগতয্ স্বেগর্ েপৗছঁায়|

6 েহ প্রভু আপনার ধাির্মকতা উচ্চতম পবর্েতর েচেয়ও উঁচু|
আপনার নয্ায়নীিত গভীরতম সমুেদ্রর েচেয়ও গভীর|

প্রভু, আপিনই মানুষ এবং পশুেদর রক্ষা কেরন|
7আপনার িবশ্বস্ত েপ্রেমর েচেয় মূলয্বান আর িকছুই েনই|

েলাকরা এবং দূতরা আপনার পাখার ছায়ায় আশ্রয় েনয়|
8 েহ প্রভু,আপনার মিন্দেরর ভাল িজিনস েথেক তারা নতুন শিক্ত পায়|

আপনার আনন্দ � নদী েথেক আপিন ওেদর জল পান করেত
েদন|

9 প্রভু আপনার েথেকই জীবেনর ঝণর্া ধারা প্রবািহত হয়!
আপনার আেলা আমােদর আেলা েদখেত সাহাযয্ কের|

10 প্রভু, যারা সিতয্ সিতয্ই আপনােক েচেন, তােদর প্রিত আপনার
ভােলাবাসা অবয্াহত রাখুন|

যারা আপনার প্রিত িনষ্ঠাবান আপিন তােদর মঙ্গল করুন|
11 প্রভু অহঙ্কারী েলাকেদর হােত আমােক ধরা পড়েত েদেবন না|

দুষ্ট েলাকেদর আমােক ধরেত েদেবন না|

12 ওেদর কবেরর ফলেক িলেখ িদন,
“এখােন দুষ্ট েলাকেদর েদহ পেড় রেয়েছ|
ওেদর ধ্বংস করা হেয়েছ|
আর েকানিদন ওরা জাগেব না|”
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37
দায়ূেদর একিট গীত|
1 দুষ্ট েলাকেদর েদেখ মমর্পীড়া েবাধ কেরা না|

যারা মন্দ কাজ কের, ওেদর েদেখ ঈষর্ািন্বত হেয়া না|
2 মন্দ েলাকরা সবুজ ঘাস-পাতার মত,

যা তাড়াতািড় িববণর্ হেয় মারা যায়|
3 যিদ তুিম প্রভুেত আস্থা রাখ এবং ভােলা কাজ কর,

তাহেল তুিম েবঁেচ থাকেব এবং এই পৃিথবীর ভাল বস্তুগুিল
উপেভাগ করেব|

4 প্রভুর েসবা কের িনেজ উপেভাগ কর
এবং তাহেল েতামার যা প্রেয়াজন, িতিন েতামায় তাই েদেবন|

5 প্রভুর ওপের িনভর্ র কর| তঁােক িবশ্বাস কর,
যা করার িতিন তাই করেবন|

6 প্রভু েতামার ধািম্মর্কতা ও নয্ায়নীিত
মধয্ােহ্নর সূেযর্র মত উজ্জ্বল করুন|

7 প্রভুেক িবশ্বাস কর এবং তঁার সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা কর|
মন্দ েলাকরা যখন জয়ী হয় তখন হতাশ হেয়া না|
দুষ্ট েলােকরা যখন কু-পিরকল্পনা কের জয়ী হয়, তখন মমর্পীড়া
েবাধ কেরা না|

8 কু্রদ্ধ হেয়া না! রােগ আত্মহারা হেয় েযও না!
এতখািন হতাশ হেয় েযও না, যােত েতামারও খারাপ কাজ
করেত ইচ্ছা হয়|

9 েকন? কারণ মন্দ েলাকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
িকন্তু যারা সাহােযয্র জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেব, তারা
ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূিম পােব|

10 খুব অল্প সমেয়র মেধয্ই দুষ্ট েলাকরা আর েসখােন থাকেব না|
েতামরা হয়েতা তােদর খঁুজেব, িকন্তু ততিদেন তারা সবাই গত
হেয়েছ!

11 িবনয়ী েলাকরা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত ভূিম পােব
এবং তারা শািন্ত েভাগ করেব|
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12 মন্দ েলাকরা ভােলা েলাকেদর িবরুেদ্ধ মন্দ ফিন্দ আঁটেব|
ভােলা েলাকেদর িদেক দঁাত িকড়িমড় কের ওরা ওেদর েক্রাধ
প্রকাশ করেব|

13 িকন্তু আমােদর প্রভু ওেদর েদেখ েদেখ হােসন|
ওেদর েয িক হেব, তা িতিন েদখেত পান|

14 মন্দ েলাকরা তােদর তরবাির তুেল েনয়, ওেদর তীর তাক কের|
ওরা দিরদ্র সহায়সম্বলহীন েলাকেক হতয্া করেত চায়|
সৎ এবং ভােলা েলাকেদর ওরা হতয্া করেত চায়.

15 িকন্তু ওেদর তরবাির ওেদর বুেকই িবদ্ধ হেব,
ওেদর তীরও েভেঙ্গ যােব|

16 মন্দ েলাকেদর িবপুল সমােবেশর েচেয়
মুষ্টিেময় িকছু সৎ েলাক অেনক ভােলা|

17 েকন? কারণ মন্দ েলাকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
িকন্তু প্রভু সৎ েলাকেদর প্রিত যত্ন েনন|

18 খঁািট ভােলা মানুষেদর প্রভু আজীবন রক্ষা কেরন|
ওরা অনন্তকাল ধের পুরস্কার পােব|

19 সংকট এেল সৎ েলাকরা হতাশ হেব না|
দুির্ভেক্ষর সময় ভােলা েলাকেদর জনয্ প্রচুর আহার থাকেব|

20 িকন্তু মন্দ েলাকরা প্রভুর শত্রু এবং ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
ওেদর উপতয্কা শুিকেয় যােব এবং পুেড় যােব|
ওরা সমূ্পণর্ভােব িবনষ্ট হেব|

21 দুষ্ট েলাকরা খুব তাড়াতািড় টাকা ধার কের, িকন্তু কখনও েসটা
েফরৎ েদয় না|

িকন্তু ভােলা েলাকরা দয়ালু এবং উদারহস্ত|
22 প্রভুর আশীবর্াদপুতর্ প্রেতয্েক ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত েদশ পােব|

িকন্তু প্রভু যােক অিভশাপ েদন েস ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
23 েয ৈসনয্ সাবধােন চেল, প্রভু তােক সাহাযয্ কেরন|

প্রভু তােক পেড় েযেত েদন না|
24 যিদ েসই ৈসনয্ েদৗেড় িগেয় শত্রুেক আক্রমণ কের,

প্রভু েসই ৈসেনয্র হাত ধের তােক পতন েথেক রক্ষা কেরন|
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25 একসময় আিম তরুণ িছলাম, এখন আিম বৃদ্ধ হেয়িছ|
আিম কখনও ঈশ্বরেক ভােলা েলােকেদর পিরতয্াগ করেত েদিখ
িন|

ভােলা েলােকেদর সন্তানেদর আিম কখনও খাবার িভক্ষা করেত
েদিখ িন|

26 একজন সৎ েলাক মুক্ত হােত অনয্েক েদয়|
সৎ েলাকেদর সন্তানরা আশীবর্ােদর মত|

27 যিদ তুিম খারাপ কাজ না কর, যিদ তুিম ভােলা কাজ কর,
তুিম অনন্তকাল েবঁেচ থাকেব|

28 প্রভু নয্ায় ভালবােসন|
সাহাযয্ না কের িতিন তঁার অনুগামীেদর পিরতয্াগ কেরন না|

প্রভু তঁার অনুগামীেদর সবর্দাই রক্ষা কেরন|
িকন্তু দুষ্ট েলাকেদর িতিন িবনাশ কেরন|

29 সৎ েলাকরা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত রাজয্ পােব|
েসখােন তারা িচরিদন বাস করেব|

30 একজন সৎ েলাক সবর্দাই সুপরামশর্ েদয়|
েস প্রেতয্েকর জনয্ই নয্াযয্ িসদ্ধান্ত েদয়|

31 তার মেনর মেধয্ সবর্দাই প্রভুর িশক্ষামালা থােক|
তাই েস সৎ পেথ বঁাচা েথেক িবরত হেব না|

32 িকন্তু দুষ্ট েলাকরা সব সময় সৎ েলাকেদর হতয্া করবার সুেযাগ
েখঁােজ|

33 সৎ  েলাকরা যখন মন্দ েলাকেদর ফঁােদ পেড়, তখন প্রভু সৎ 
েলাকেদর তয্াগ কেরন না|

ঈশ্বর কখনই সৎ  েলাকেদর েদাষী বেল িবচাের সাবয্স্ত হেত
েদেবন না|

34 ঈশ্বর যা বেলন তা কর এবং তঁার সাহােযয্র প্রতীক্ষা কর|
যখন িতিন মন্দ েলাকেদর েজার কের তািড়েয় েদেবন,
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তখন প্রভু েতামােকই জয়ী করেবন এবং তুিমই প্রভুর প্রিতশ্রুত
রাজয্ পােব|

35আিম একজন দুষ্ট েলাকেক েদেখিছলাম েয িছল ক্ষমতাশালী|
তার িছল একটা স্বাস্থয্বান সবুজ গােছর মেতা একিট শিক্তশালী
েদহ|

36 পের আিম েসই পেথ িগেয়িছ|
আিম তােক খঁুেজিছ, িকন্তু পাইিন|

37 সৎ এবং পিবত্র হও|
শািন্তিপ্রয় েলাকরা অেনক উত্তরপুরুষ পােব|

38 িকন্তু যারা ঈশ্বেরর িবধান ভােঙ্গ তারা সমূ্পণর্ িবনষ্ট হেব|
এবং তােদর উত্তরপুরুষেদরও েদশ েথেক সিরেয় েদওয়া হেব|

39 প্রভু সৎ েলােকেদর রক্ষা কেরন|
সৎ েলােকরা যখন সংকেট পেড়, তখন প্রভুই তােদর আশ্রয়|

40 প্রভু সৎ েলাকেদর সাহাযয্ কেরন, রক্ষা কেরন|
সৎ  েলাকরা প্রভুেত িবশ্বাস রােখ এবং িতিন তােদর দুষ্ট
েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা কেরন|

38
স্মরণীয় িদনিটর জনয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু, কু্রদ্ধ অবস্থায় আমার সমােলাচনা করেবন না|

রাগািন্বত অবস্থায় আমায় শািস্ত েদেবন না|
2 প্রভু আপিন আমায় আঘাত কেরেছন|

আপনার তীর আমার হৃদেয়র গভীের িবদ্ধ হেয়েছ|
3আপিন আমায় শািস্ত িদেয়েছন|

এখন আমার সারা শরীর যন্ত্রণা করেছ|
আিম পাপ কেরিছলাম, আপিন আমায় শািস্ত িদেলন|
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আমার সমস্ত হাড় বয্থা করেছ|
4 মন্দ কাজ করার দােয় আিম অপরাধী|

আমার েসই পােপর এত ভার েয আিম লজ্জায় আমার মাথা
তুলেত পারিছ না|

5আিম মূেখর্র মত কাজ কেরিছ|
এখন আমার আেছ দুগর্ন্ধময় ক্ষতস্থান|

6 এখন আিম সবর্দা েবদনায় েবঁেক রেয়িছ|
সারািদনই আিম মানিসক অবসােদ কাটাই|

7আমার সারা শরীর জ্বের টন্-টন্ করেছ|
8আিম এমনই যন্ত্রণায় কাতর েয আিম িকছু অনুভব করেত পারিছ না|

আমার দ্রুত স্পিন্দত হৃদয় আমার আতর্ নােদর কারণ!
9 েহ প্রভু, আপিন আমার তীব্র আতর্ নাদ শুেনেছন|

আিম েকান্ েকান্ িজিনেসর আকাঙ্খী তা আপিন জােনন|
10আমার অন্তের তীব্র ঘা িদেচ্ছ|

আমার সব শিক্ত চেল েগেছ এবং আিম অন্ধ হেত বেসিছ|
11আমার অসুস্থতার জনয্

আমার বনু্ধ এবং প্রিতেবশীেদর েকউই আমায় েদখেত আেস না|
আমার পিরবােরর েকউ আমার কােছ আসেব না|

12শত্রুরা যারা আমায় হতয্া করেত চায় তারা আমার নােম িমথয্া রটনা
কের|

ওরা যারা আমায় হতয্া করেত চায়, আমার নােম িমথয্া গুজব
ছড়ােচ্ছ|

সবর্দাই ওরা আমার িবষেয় আেলাচনা করেছ|
13 িকন্তু েয কােন েশােন না আিম তার মতই বিধর|

েয কথা বলেত পাের না, আিম তার মতই মূক হেয় আিছ|
14 আিম েসই েলােকর মত েয, েলােক তার সম্পেকর্ িক বলেছ, তা

শুনেত পায় না|
আিম যুিক্ততেকর্ প্রমাণ করেত অক্ষম েয আমার শত্রুরা িমথয্া
বলেছ|

15 তাই প্রভু, আপিন আমায় বঁাচান|
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েহ প্রভু, আমার ঈশ্বর, আপিন আমার হেয় কথা বলুন|
16আিম যিদ িকছু বিল, তেব আমার শত্রুরা আমায় িনেয় মজা করেব|

আমােক অসুস্থ েদখেল তারা ভাবেব েকান অনয্ায় কােজর জনয্
আমার শািস্ত হেয়েছ|

17আিম জািন খারাপ করার জনয্ আিম েদাষী|
আমার যন্ত্রণা আিম ভুলেত পারিছ না|

18 প্রভু, েয খারাপ কাজ আিম কেরিছ, তা আিম আপনােক বেলিছ|
আমার পােপর জনয্ আিম দুঃিখত|

19আমার শত্রুরা স্বাস্থয্বান ও বলবান|
ওরা অেনক অেনক িমথয্া কথা বেলেছ|

20আমার শত্রুরা আমার প্রিত অেনক খারাপ আচরণ কেরেছ|
আিম িকন্তু ওেদর শুধু ভােলা কেরিছ|

আিম শুধুমাত্র ভাল কাজই করেত েচষ্টা কেরিছ,
িকন্তু ওই সব েলাক আমার িবরুেদ্ধ েগেছ|

21 প্রভু আমায় েছেড় যােবন না!
েহ আমার ঈশ্বর, আমার কােছ থাকুন!

22 শীঘ্র এেস আমায় সাহাযয্ করুন!
েহ ঈশ্বর, আপিন আমায় রক্ষা করুন!

39
পিরচালেকর প্রিত: িযদূথূেনর প্রিত দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম বেলিছলাম, “আিম যা বলেবা েস সম্পেকর্ সতকর্ থাকেবা|

আমার িজভেক আমােক েকান পাপ করেত েদেবা না|
vযখন আিম দুষ্ট েলাকেদর মেধয্ থাকেবা তখন আিম চুপ কের
থাকেবা|”

2 তাই আিম িকছু বিল িন|
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এমন িক আিম েকান ভােলা কথাও বিল িন!
িকন্তু আিম আেরা েবশী যন্ত্রণা েবাধ করিছ|

3আিম প্রচণ্ড কু্রদ্ধ িছলাম|
এ িবষেয় আিম যত েভেবিছ, ততই কু্রদ্ধ হেয়িছ|
তাই আিম িকছু বিল িন|

4 েহ প্রভু, আমায় বেল িদন, এখন আমার কী হেব?
বলুন, আর কতিদন আিম বঁাচেবা?
আমােক জানেত িদন আসেল আমার জীবন কত েছাট|

5 েহ প্রভু আপিন আমায় একিট স্বল্প আয়ু দান কেরেছন|
আপনার তুলনায় আমার জীবন িকছুই নয়|

প্রেতয্কিট মানুেষর জীবন েমেঘর মতই যা তাড়াতািড় িমিলেয় যায়|
েকান মানুষই িচরিদন বঁাচেব না|

6 আমােদর জীবন দপর্েণর প্রিতিবেম্বর মত, আমােদর সমসয্ারও
প্রকৃত েকান মূলয্ েনই|

আমােদর মৃতুয্র পর কারা এই সব েভাগ করেব
তা না েজেনই আমরা সারা জীবন ধের িজিনসপত্র সংগ্রহ কের
চেলিছ|

7 তাই প্রভু, আিম আর কী আশা রাখেবা?
আপিনই আমার আশা!

8 প্রভু আিম েয সব মন্দ কাজ কেরিছ, তা েথেক আমােক বঁাচান|
আমােক েযন একজন দুষ্ট মূেখর্র লজ্জ্বার সমু্মখীন হেত না হয়|

9আিম আমার মুখ খুলেবা না|
আিম েকান িকছুই বলেবা না|
প্রভু যা করণীয়, আপিন তাই কেরেছন|
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10 িকন্তু েহ ঈশ্বর, আমােক আর শািস্ত েদেবন না|
আপিন যিদ না থােমন আপনার হােত আিম েশষ হেয় যােবা!

11 েহ প্রভু, বঁাচার প্রকৃত পথ সম্পেকর্ িশক্ষা েদবার জনয্, যারা ভুল
কাজ কের, তােদর আপিন শািস্ত েদন|

মথ েযমন কাপড় েকেট নষ্ট কের, েতমন কের মানুষ যা
ভােলাবােস, তা আপিন িবনষ্ট কের েদন|

হঁয্া, আমােদর জীবন কু্ষদ্র েমেঘর মত, যা তাড়াতািড় িমিলেয
যায়|

12 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন!
িচৎকার কের আিম েয প্রাথর্না কির তা শুনুন|
আমার েচােখর জেলর িদেক তাকান|

আিম একজন পিথক মাত্র েয এই জীবন আপনার সেঙ্গ েভাগ করিছ|
আমার পূবর্পুরুষেদর মত আিম ক্ষিণেকর জনয্ এখােন থাকেবা|

13 মৃতুয্র পূেবর্, আমার চেল যাওয়ার আেগ,
আমােক একা থাকেত িদন, আমােক সুখী হেত িদন|

40
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম প্রভুেক েডেকিছলাম, িতিন তা শুেনেছন|

িতিন আমার ডাক শুেনেছন|
2 িতিন আমােক কবর েথেক েটেন তুেলেছন|

িতিন আমােক েসই কাদাময় জায়গা েথেক েটেন তুেলেছন|
িতিন আমায় উদ্ধার কের, আমােক শক্ত মািটেত দঁাড় কিরেয়েছন|

িতিন আমার পদস্খলন হেত েদন িন|
3 প্রভু আমার মুেখ নতুন গান িদেয়েছন,
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েসই গান িদেয় আিম আমার ঈশ্বেরর প্রশংসা কির|
বহুেলাক েদখেত পােব আমার িক হেব

এবং তারা ঈশ্বেরর উপাসনা করেব| তঁারা প্রভুেক িবশ্বাস করেব|
4 েসই ধনয্ েয প্রভুর উপর িবশ্বাস রােখ|

যিদ েকউ অপেদবতা এবং মূির্ত্তর িদেক সাহােযয্র জনয্ না যায়
েস প্রকৃতই সুখী হেব|

5 প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আপিন অেনক আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন!
আমােদর জনয্ আপনার ভীষণ ভােলা পিরকল্পনা আেছ|

েকান েলাকই তার সব তািলকা করেত পারেব না!
আিম েসই সব িজিনেসর কথা বার বার বলেবা যা গুেন েশষ
করা যায় না|

6আপিন আমােক প্রকৃত সতয্ বাণী েশানাবার কান িদেয়েছন|
েহ প্রভু আপিন আমােক এটা বুঝেত িদেয়েছন|

আপিন প্রকৃতপেক্ষ উৎসগর্ বা শসয্ ৈনেবদয্ েকানটাই চান িন|
আপিন আসেল েহামবিল এবং পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ও চান না|
িকন্তু আপিন যা চান তা হল অনয্ আেরা িকছু|

7 তাই আিম বেলিছ, “এই েয আিম, আমায় গ্রহণ করুন|
আিম এেসিছ, আমার সম্পেকর্ বইেত এমনই েলখা আেছ|

8 েহ ঈশ্বর, আপিন যা চান, আিম েসইগুেলাই করেত চাই|
আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা জানেত চাই|”

9 মহাসভায় মানুেষর সামেন আিম জেয়র কথা বেলিছ|
এবং প্রভু আপিন জােনন, সুসমাচার উচ্চারণ করা েথেক আিম
কখনও িবরত হব না|

10আপনার কৃত মহৎ  কীির্ত সম্পেকর্ আিম বেলিছ|
আমার অন্তেরও আিম েস সব কথা েগাপন রািখ িন|

প্রভু আিম েলাকেদর বেলিছ, িনেজেদর বঁাচােনার জনয্ তারা আপনার
ওপর িনভর্ র করেত পাের|

আিম মহাসভায় আপনার করুণা ও িবশ্বস্ততা েগাপন কির িন|
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11 তাই, প্রভু আপনার করুণা আমার কােছ লুেকােবন না!
আপনার করুণা ও িবশ্বস্ততা িদেয় আমায় রক্ষা করুন|

12 মন্দ েলাকরা আমার চারিদেক জড় হেয়েছ|
তােদর গুেন েশষ করা যােব না!

আিম আমার পােপর আবেত্তর্ আটেক পেড়িছ|
আিম তা েথেক পালােত পারিছ না|

আমার মাথার চুেলর েচেয়ও ওেদর সংখয্া েবশী|
আিম সাহস হািরেয়িছ|

13 প্রভু আমার কােছ ছুেট আসুন, আমায় বঁাচান!
প্রভু তাড়াতািড় এেস আমায় সাহাযয্ করুন!

14ঐসব মন্দ েলাক আমায় হতয্া করেত চাইেছ|
প্রভু ঐসব েলাকেক হতাশ ও লিজ্জত করুন|

ঐ েলাকরা আমায় আঘাত করেত চাইেছ|
ওরা েযন লজ্জায় ছুেট পািলেয় যায়!

15ঐ মন্দ েলাকরা আমায় িনেয় হাসাহািস কের|
ঐসব েলাক েযন অবমাননায় েবাবা হেয় যায়!

16 িকন্তু তারা, যারা আপনার কােছ আেস েযন সুখী হয় ও আনন্দ
পায়|

তারা আপনার হােত উদ্ধার েপেত ভালবােস| অতএব তারা
বলুক, “প্রভুর প্রশংসা কর!”

17 প্রভু, আিম একজন দিরদ্র ও অসহায় মানুষ|
আমায় সাহাযয্ করুন, আমায় রক্ষা করুন|
েহ আমার ঈশ্বর, আর েদরী করেবন না!
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41
পিরচালেকর প্রিত| দায়ূেদর একিট গীত|
1 েসই বয্িক্ত েয দীন দিরদ্রেক সফল হেত সাহাযয্ কের, েস িবপুল

পিরমােন আশীবর্াদ পােব|
সমসয্ার সময় প্রভু তােক উদ্ধার করেবন|

2 প্রভু েসই বয্িক্তেক রক্ষা করেবন এবং জীিবত রাখেবন|
পৃিথবীেত েসই েলাকই আশীবর্াদ ধনয্ হেব|
তার েসই েলােকর শত্রুর হােত ঈশ্বর তােক ধ্বংস হেত েদেবন
না|

3 যখন েসই বয্িক্ত অসুস্থ হেয় িবছানায় পেড় থােক, প্রভু তােক শিক্ত
েদন|

েস িবছানায় অসুস্থ থাকেত পাের, িকন্তু প্রভু তােক সুস্থ কের
েদন!

4আিম বেলিছলাম, “প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান,
আিম আপনার িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছ, আপিন আমায় ক্ষমা কের
িদন, সুস্থ কের তুলুন|”

5আমার শত্রুরা আমার সম্পেকর্ খারাপ কথা বলেছ|
তারা বেল, “যখন ও মারা যােব তখন ওর নাম মুেছ যােব|”

6 েলােক আমােক েদখেত আেস
িকন্তু তারা প্রকৃতই িক ভাবেছ, তা আমােক বেল না|

ওরা আমার সম্পেকর্ খবর িনেত আেস
এবং িফের িগেয় গুজব ছড়ায়|

7আমার শত্রু আমার সম্পেকর্ কানাঘুেষা কের|
ওরা আমার িবরুেদ্ধ খারাপ কাজ করার ষড়যন্ত্র করেছ|

8 ওরা বেল, “ও িনশ্চয় েকান অনয্ায় কাজ কেরিছেলা|
তাই ও অসুস্থ হেয়েছ
এবং আর কখনও ভােলা হেয় উঠেব না|”

9আমার িপ্রয়তম বনু্ধ, আমার সেঙ্গ েখেয়েছ|
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আিম ওেক িবশ্বাস কেরিছলাম| িকন্তু এখন েসওআমার িবরুেদ্ধ
িগেয়েছ|

10 তাই প্রভু আমার প্রিত সদয় েহান|
আমােক উেঠ দঁাড়ােত িদন, ওেদর প্রাপয্ আিম েফরৎ েদেবা|

11 প্রভু শত্রুেদর হােত আমােক আহত হেত েদেবন না|
তাহেল আিম বুঝেবা আমােক আঘাত করার জনয্ আপিন ওেদর
পাঠান িন|

12আিম িনেদর্ াষ িছলাম, তাই আপিন আমায় সহায়তা িদেয়িছেলন|
আমােক উেঠ দঁাড়ােত িদন, িচরিদন আপনার েসবা করেত িদন|

13 প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
িতিন িচরিদন িছেলন, িতিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন|

আেমন|

িদ্বতীয় খণ্ড

42
(গীতসংিহতা 42-72)

পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবােরর একিট মস্কীল|
1 হিরণ েযমন ঝণর্ার জেলর জনয্ তৃষ্ণাতর্ থােক,

েসইভােব েহ ঈশ্বর, আমার আত্মাও আপনার জনয্ তৃষ্ণাতর্ |
2জীবন্ত ঈশ্বেরর জনয্ আমার আত্মা তৃষ্ণাতর্ |

আিম তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত পাির?
3আমার শত্রু আমায় অনবরত উপহাস কের চেলেছ|

েস বলেছ, “েকাথায় েতামার ঈশ্বর?
িতিন িক এখনও েতামায় বঁাচােত আেসন িন?”
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আিম এমনই দুঃখী েয একমাত্র েচােখর জলই আমার খাদয্
হেয়েছ|

4 পিবত্র মিন্দের যখন আমার সুসময় িছল, েস কথা যখন স্মরণ কির
তখন আমার হৃদয় িবদীণর্ হেয় যায়|

আমার মেন পেড় আিম ভীেড়র এেকবাের সামেন িগেয়
জনতােক ঈশ্বেরর মিন্দেরর িদেক েনতৃত্ব িদেত িনেয় েযতাম|

উৎসব পালেনর সময় প্রভুর প্রশংসায়
জনতা েয আনন্দ গীত গাইেতা আিম তা স্মরণ কির|

5-6 েকন আিম এত িবমষর্ হব?
েকন আিম এত মমর্পীড়া েভাগ করব?

আিম ঈশ্বেরর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করেবা|
তবু আিম তঁার প্রশংসা করবার একটা সুেযাগ পােবা|
িতিন আমায় রক্ষা করেবন!

“েহ আমার ঈশ্বর, আিম এত দুঃিখত কারণ, এই েছাট্ট পাহাড়, এই
জায়গা েথেক আিম আপনােক স্মরণ করিছ|

েযখােন হেম্মর্াণ পবর্ত ও যদর্ ন নদী এেস িমেলেছ|”
7 পৃিথবীর গভীর অতল েথেক আগত জল,

জলপ্রপােতর মেধয্ িদেয় ঝেড় পড়েছ, আিম েসই জেলর গজর্ ন
শুেনিছ|

প্রভু আপনার সব তরঙ্গ িবেক্ষাভ আমার মাথার ওপর িদেয় যােচ্ছ|
আপিন আমায় সমসয্ার মেধয্ েফেলেছন!

8 প্রেতয্ক িদন আমার প্রিত প্রভু তঁার প্রকৃত ভােলাবাসা েদখান|
প্রিত রােত আমার জীবন্ত ঈশ্বেরর জনয্ আমার একিট প্রাথর্না
সঙ্গীত আেছ|
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9 আিম আমার ৈশলস্বরূপ ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বলব, “প্রভু, েকন
আপিন আমায় ভুেল েগেছন?

েকন আিম আমার শত্রুেদর িনষু্ঠরতার জনয্ ভুগব?”
10 আমার শত্রুরা আমােক অনবরত অপমান কের চেলেছ এবং

তারা আমােক চরম আঘাত েহেন িজজ্ঞাসা করেছ, “েকাথায়
েতামার ঈশ্বর?

িতিন িক এখনও েতামায় বঁাচােত আেসন িন?”

11 েকন আিম অত দুঃিখত হেবা?
েকন আিম অবসন্ন হেবা?

আমােক প্রভুর সাহােযয্র জনয্ অেপক্ষা করেত হেব|
আিম তবুও তঁার প্রশংসা করবার একটা সুেযাগ পাব|
িতিন আমায় রক্ষা করেবন!

43
1 েহ ঈশ্বর, একজন েলাক আেছ েয আপনার একিনষ্ঠ ভক্ত নয়|
েস েলাক অতয্ন্ত ঠগ ও িমথয্াবাদী|
েহ ঈশ্বর, আমােক ঐ েলাকটার হাত েথেক রক্ষা করুন!
আমােক প্রিতরক্ষা করুন এবং প্রমাণ কের িদন েয আিম িনেদর্ াষ|
2 ঈশ্বর, আপিনই আমার দূগর্স্বরূপ!

প্রভু, েকন আপিন আমায় তয্াগ কের েগেছন?
েকন আিম আমার পীড়নকারী

শত্রুর হােত এত িবপযর্স্ত হেবা?
3 েহ ঈশ্বর, আপনার সতয্ এবং আেলা আমার ওপর িবকীণর্ েহাক্|

আপনার আেলা ও সতয্ আমায় পথ েদখােব|
ঐগুেলা আমায় আপনার পিবত্র পবর্েত িনেয় যােব|

ঐগুেলা আমােক আপনার গৃেহর পথ েদখােব|
4আিম ঈশ্বেরর েবদীর কােছ যােবা|
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আিম েসই ঈশ্বেরর কােছ যােবা, িযিনআমায় এত সুখী কেরেছন|
ঈশ্বর, েহ আমার ঈশ্বর,

আিম বীণা বািজেয় আপনার প্রশংসা করেবা|

5 েকন আিম এত দুঃিখত?
েকন আিম এত অবসন্ন?

আমার ঈশ্বেরর সাহােযয্র জনয্ প্রতীক্ষা করা উিচৎ |
আিম তবুও প্রভুর প্রশংসা করবার একটা সুেযাগ পাব|
িতিন আমায় রক্ষা করেবন!

44
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবার েথেক একিট মস্কীল|
1 ঈশ্বর, আমরা আপনার সম্পেকর্ শুেনিছ|

আমােদর িপতৃপুরুষরা বেল েগেছন তঁােদর জীবদ্দশায় আপিন
িক কেরেছন|

তঁারা বেল েগেছন সুদূর অতীেত আপিন কী কেরেছন|
2 ঈশ্বর আপনার পরাক্রমী শিক্তবেল এই ভূখণ্ড

আপিন অেনয্র কাছ েথেক িনেয় আমােদর িদেয়েছন|
েসই সব িভেন্দশী েলােকেদর আপিন এেকবাের ধূিলসয্াৎ  কের

িদেয়েছন|
এই ভূখণ্ড েছেড় েযেত আপিন তােদর বাধয্ কেরেছন|

3আমােদর িপতৃপুরুষরা তঁােদর তরবািরর েজাের এই ভূখণ্ড অিধকার
কেরন িন|

তঁােদর বিলষ্ঠ বাহুর েজাের তঁারা জয়ী হন িন|
এই সব হেয়েছ কারণ, আপিন আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ িছেলন|

ঈশ্বর আপনার িবপুল শিক্ত আমার িপতৃপুরুষেদর রক্ষা
কেরেছন|
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েকন? কারণ আপিন তােদর ভােলাবাসেতন!
4 েহ ঈশ্বর, আপিনই আমার রাজা|

আপিন আজ্ঞা িদন এবং যােকােবর েলাকেদর জেয়র পেথ
পিরচািলত করুন|

5 েহ ঈশ্বর, আপনার সাহাযয্ িনেয়ই আমরা আমােদর শত্রুেক িপছু
হিটেয় েদেবা|

আপনার ক্ষমতা িনেয়আমরাআমােদর শত্রুেদর ওপরঅনায়ােস
িবজয়ী হব|

6আিম আমার তীর-ধনুেক আস্থা রািখ না|
আিম জািন অন্ততঃ আমার তরবাির আমােক রক্ষা করেব না|

7 ঈশ্বর আপিনই আমােদর শত্রুর হাত েথেক বঁািচেয়েছন|
আপিনই শত্রুেদর লজ্জার মুেখ েঠেল িদেয়েছন|

8 েহ ঈশ্বর, সারািদন ধের আমরা আপনার প্রশংসা কেরিছ!
িচরকাল আমরা আপনার প্রশংসা করেবা!

9 িকন্তু েহ ঈশ্বর আপিন আমােদর তয্াগ কেরেছন|
আপিন আমােদর িবব্রত কেরেছন| আপিন আমােদর সেঙ্গ যুেদ্ধ
আেসন িন|

10আপিনই আমােদর শত্রুেদর আমােদর েঠেল সিরেয় েদবার সুেযাগ
কের িদেয়েছন|

শত্রুরা আমােদর সম্পদ িনেয় েগেছ|
11আপিন আমােদর েসই েমেষর মত েফেল েরেখিছেলন যােদর বধ

করেত িনেয় যাওয়া হয়|
েসই সব েমেষর মত আমােদর পিরতয্াগ কেরেছন|
আমােদর আপিন িবেদশী জািতগুিলর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়েছন|

12 েহ ঈশ্বর, আপিন আপনার েলাকেদর নামমাত্র মূেলয্ িবিক্র
কেরেছন|

এমনিক আপিন মূলয্ িনেয়ও েকান তকর্ করেলন না|
13 প্রিতেবশীেদর কােছ আপিন আমােদর হাসয্স্পদ কের তুলেলন|
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ওরা আমােদর িনেয় হাসাহািস ও মজা কের|
14আমরা এখন েলাকমুেখ হািসর গেল্পর মত|

এমনিক েসই সব েলাক যােদর িনেজেদর েকান জািত েনই
তারাও আমােদর েদেখ মাথা নািড়েয় হােস|

15আিম লজ্জায় ডুেব রেয়িছ|
সারািদন ধের আিম আমার লজ্জােকই েদিখ|

16 যারা আমার প্রিত প্রিতেশাধ িনেত ইচু্ছক,
েসই সব শত্রুর উপহাস এবং অপমান েথেক আিম লজ্জায়
িনেজেক লুিকেয় রািখ|

17 ঈশ্বর, আমরা আপনােক ভুিল িন|
তথািপ আপিন আমােদর প্রিত ঐসব করেলন|

যখন আপনার চুিক্তেত আমরা স্বাক্ষর কেরিছলাম,
তখন আমরা আপনার সেঙ্গ িমথয্াচার কির িন!

18 ঈশ্বর, আমরা আপনার কাছ েথেক মুখ ঘুিরেয় দূের চেল যাই িন|
আমরা আপনােক অনুসরণ করা েথেক িবরত হই িন|

19 িকন্তু েহ ঈশ্বর, েযখােন েশয়ােলর বাস, েসখােন আপিন আমােদর
গঁুিড়েয় েফলেলন|

মৃতুয্র মত নীরন্ধ্র অন্ধকাের আপিন আমােদর তয্াগ কের চেল
েগেছন|

20আমরা িক আমােদর ঈশ্বেরর নাম ভুেল িগেয়িছলাম?
আমরা িক অনয্ েকান েদবতার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম?
না! আমরা তা কির িন|

21 িনিশ্চতভােব ঈশ্বর এইসব জােনন|
আমােদর গভীরতম েগাপন কথা পযর্ন্ত িতিন জােনন|

22 ঈশ্বর, সারািদন ধের আমরা আপনার জনয্ প্রাণ িদেয়িছ!
েয সব েমষেদর েকেট েফলা হেব আমরা তােদর মতই হেয়িছ|

23 েহ আমার প্রভু, উঠুন!
েকন আপিন ঘুমােচ্ছন?
উঠুন! িচরিদেনর জনয্ আমােদর তয্াগ করেবন না!

24 প্রভু, েকন আপিন আমােদর েথেক লুেকােচ্ছন?
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আপিন িক আমােদর দুঃখ যন্ত্রণা ভুেল েগেছন?
25আমােদর ধূেলার মেধয্ েঠেল েদওয়া হেয়েছ|

ধূেলােত উদর েঠিকেয় আমরা পেড় আিছ|
26 ঈশ্বর, উঠুন এবং আমােদর সাহাযয্ করুন!

আপনার িচরন্তণ েপ্রম প্রদশর্ন কের আমােদর উদ্ধার করুন!

45
পিরচালেকর প্রিত: “েশাশন্নীম” গানিট েয পদর্ ায় গাওয়া েসই পদর্ ায়
গাওয়া| েকারহ পিরবার েথেক মস্কীল একিট গীত| একিট েপ্রম গীত|
1 রাজার জনয্ যখন আিম এই গানিট িলখিছ,

আমার মন চমৎ  কার শব্দসমূেহ ভের যােচ্ছ|
একজন দক্ষ েলখেকর কলেম েযমন শব্দ আেস,

েতমিন ভােব আমার মুেখ শব্দগুেলা আসেছ|

2 েয েকান েলােকর েথেকই তুিম সুন্দর!
তুিম একজন দারুণ বক্তা|
তাই ঈশ্বর সবর্দাই েতামােক আশীবর্াদ করেবন!

3 েতামার তরবাির েকামের েবঁেধ নাও|
েতামার েগৗরবময় উির্দ পের নাও|

4 েতামােক বড় সুন্দর েদখায়! যাও, নয্ায় এবং সেতয্র যুেদ্ধ িবজয়ী
হও|

েতামার বলবান ডান হাত িবস্ময়কর কাজ করবার িশক্ষা
েপেয়েছ|

5 েহ রাজা আপনার ধারােলা তীরসমূহ আপনার শত্রুেদর হৃদেয়র
গভীের িবদ্ধ হেয়েছ, আপনার সামেনই তারা মািটেত লুিটেয়
পড়েব|

আপিন িচরকাল আপনার শত্রুেদর ওপের শাসন করেবন|
6 েহ ঈশ্বর, আপনার িসংহাসন িচরিবরাজমান থাকেব!
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আপিন নয্ায়সঙ্গতভােব শাসন কেরন|
7আপিন নয্ায় ভােলাবােসন এবং আপিন মন্দ ঘৃণা কেরন|

তাই ঈশ্বর, আপনার ঈশ্বর
আপনােক আপনার অনুগামীেদর রাজা কেরেছন|

8আপনার েপাশাক চন্দন, ঘৃতকুমারী ও দারুিচিনর গেন্ধ সুবািসত|
হািতর দঁােতর কাজ করা আপনার প্রাসাদ েথেক আপনার
িবেনাদেনর জনয্ সঙ্গীত েভেস আসেছ|

9আপনার সভা-নিন্দনীরা সকেলই রাজকনয্া, রাণী
আপনার ডানিদেক খঁািট েসানার রাজমুকুট পের বেস আেছন|

10 েহ আমার নারী, আমার কথা েশান|
খুব মন িদেয় েশান, তাহেল তুিম বুঝেত পারেব|

িনেজর েলাকজন
এবং বােপর বাড়ীর কথা ভুেল যাও|

11 তাহেল রাজা েতামার রূেপ খুশী হেবন|
িতিন েতামার নতুন প্রভু হেবন|

তাই তঁােক েতামার সম্মান করা উিচৎ |
12 েসার প্রেদেশর ধনী েলাকরা, েতামার সাক্ষাৎ পাবার জনয্

েতামার কােছ মূলয্বান উপহার সামগ্রী িনেয় আসেব|

13 েসানার সুেতা িদেয় েবানা তঁার েপাশােক
রাজকনয্ােক েদখেত মিহযসী লাগেছ|

14 েসই সুন্দর েপাশাক পের যখন িতিন রাজার কােছ যােবন
তখন রাজার সভা-নিন্দনীরা তঁার িপছন িপছন যােব|

15 নােচ, গােন, আনেন্দ মশগুল হেয়
তারা রাজপ্রাসােদর িদেক যােব|

16 েহ রাজা, আপনার পের, রাজয্ শাসন করার জনয্
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আপিন অেনক পুত্র সন্তান পােবন| যােত আপনার পের তারা
রাজয্ শাসন করেত পাের|

17আিম আপনার নাম িচরিদেনর জনয্ িবখয্াত কের যােবা|
েলােক িচরকাল আপনার প্রশংসা কের যােব!

46

পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবােরর একিট গীত| অলােমােতর
দ্বারা একিট গীত|
1 ঈশ্বর আমােদর আশ্রয় এবং আমােদর শিক্তর উৎ স|

সমসয্ার সময় তঁার মেধয্ই আমরা সব সাহাযয্ খঁুেজ পােবা|
2 তাই যখন ভূিমকম্প হয়, যখন পবর্ত েভেঙ সমুেদ্র পেড় যায়

তখন আমরা ভয় পাই না|
3 যখন সমুদ্র উত্তাল হেয় ওেঠ আর গজর্ ন কের

এবং পবর্ত যখন েকঁেপ ওেঠ, তখন আমরা ভয় পাই না|

4 একিট নদী আেছ যার েস্রাত ঈশ্বেরর শহের
পরাৎ  পেরর পিবত্র শহের আনন্দ বেয় আেন|

5 েসই শহের ঈশ্বর আেছন, তাই েকানিদন তা ধ্বংস হেব না|
সূেযর্াদেয়র আেগই ঈশ্বর েসখােন সাহােযয্র জনয্ উপিস্থত
থাকেবন|

6 যখন প্রভু গজর্ ন করেবন, পৃিথবী েভেঙ্গ পড়েব,
জািতগুিল ভেয় কঁাপেব এবং রাজত্বগুিল েভেঙ পড়েব|

7 সবর্শিক্তমান প্রভু আমােদর সেঙ্গ আেছন|
যােকােবর ঈশ্বরই আমােদর িনরাপদ স্থান|
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8 প্রভু েয সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ কেরন তা েদখ|
পৃিথবীেত িতিন েয সব িবস্ময়কর িজিনসগুিল কেরেছন েসগুেলা
েদখ|

9 প্রভু এই পৃিথবীর েয েকান জায়গার যুদ্ধ থািমেয় িদেত পােরন|
িতিন একজন ৈসিনেকর ধনু েভেঙ িদেত পােরন|

িতিন তােদর বল্লম চূণর্িবচূণর্ কের িদেত পােরন
এবং িতিন তােদর রথও পুিড়েয় িদেত পােরন|

10ঈশ্বর বেলন, “লড়াই বন্ধ কর এবং আিমই েয ঈশ্বর এই িশক্ষা গ্রহণ
কর!

আিমই েসই জন, েয জািতগণেক পরািজত কির!
আিমই পৃিথবীেক িনয়ন্ত্রণ কির!”

11 সবর্শিক্তমান প্রভু আমােদর সেঙ্গ আেছন|
যােকােবর ঈশ্বরই আমােদর িনরাপদ স্থান|

47
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবােরর েথেক একিট গীত|
1 েহ পৃিথবীর জনগণ, েতামরা হাততািল দাও!

মহানেন্দ ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ ধ্বিন দাও!
2 পরাৎ  পর প্রভু বড় ভয়ঙ্কর|

িতিন সারা পৃিথবীর মহান রাজা|
3 িতিন আমােদর অনয্ েলাকেদর পরািজত করেত সাহাযয্ কেরন|

ঐসব জািতেক িতিন আমােদর অধীনস্থ কেরেছন|
4 প্রভুই আমােদর জনয্ িনির্দষ্ট ভূখণ্ড মেনানীত কেরেছন|
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যােকাব, যােক িতিন ভােলাবাসেতন, তঁার জনয্ িতিনই সুন্দর
ভূখণ্ড মেনানীত কেরেছন|

5 িশঙা ও েভরীর শেব্দর মােঝ প্রভু
তঁার িসংহাসেন আেরাহণ কেরন|

6 ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ প্রশংসা কর, তঁার প্রশংসা কর|
আমােদর রাজার প্রশংসাগীত গাও, তঁার প্রশংসা কর|

7 ঈশ্বরই সারা পৃিথবীর রাজা|
তঁারই প্রশংসা কর|

8 ঈশ্বর তঁার পিবত্র িসংহাসেন বেসন|
িতিন সব জািতেক শাসন কেরন|

9 সব জািতর েনতারা অব্রাহােমর ঈশ্বেরর
েলাকেদর সেঙ্গ একত্র হয়|

পৃিথবীর সব জািতর সকল েনতা ঈশ্বেরর অধীন|
ঈশ্বর তােদর সবার ওপের িবরাজ কেরন!

48
েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশিস্ত গীত|
1 প্রভু মহান! আমােদর ঈশ্বেরর শহের,

তঁার পিবত্র পবর্েত েলাকরা িনষ্ঠার সেঙ্গ তঁার প্রশংসা কের|
2 ঈশ্বেরর পিবত্র শহর একিট মেনারম উচ্চতায় অবিস্থত!

তা সারা পৃিথবীর েলাকেদর সুখী কের!
িসেয়ান পবর্তই ঈশ্বেরর প্রকৃত পবর্ত|*

এটাই মহান রাজার নগর|
3ঐ শহেরর রাজপ্রাসাদগুেলার মেধয্,
* 48:2: ঈশ্বেরর � পবর্ত আক্ষিরক অেথর্, “ষাফেনর শীষর্” কনানীয় গেল্প আেছ, েযখােন
ঈশ্বর বাস কেরন েসিটই ষাফন পবর্ত|
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ঈশ্বর নগর দুগর্ িহসােব জ্ঞাত|
4 এক সময় িকছু রাজা একসেঙ্গ িমেল

এই শহর আক্রমণ করার পিরকল্পনা করেলা|
তারা সবাই দেল দেল শহেরর িদেক এিগেয় এেলা|

5 িকন্তু যখন তারা এই শহর েদখেলা, তখন তারা অিভভূত হেয়
েগল;

তারা ভয় েপেয় েদৗেড় পািলেয় েগল!
6 ভেয় পিরপূণর্ হেয় তারা েকঁেপ উঠল|

তারা প্রসব যন্ত্রণায় বয্িথত একজন মিহলার মত কঁাপেত লাগল!
7 ঈশ্বর একটা দমকা পূেবর বাতাস িদেয়ই

আপিন ওেদর বড় জাহাজ ধ্বংস কের িদেয়েছন|
8 হঁয্া, আমরা আপনার পরাক্রেমর কথা শুেনিছ|

আমরা আমােদর ঈশ্বেরর নগের এবং আমােদর সবর্শিক্তমান
প্রভুর নগের তা ঘটেতও েদেখিছ|

ঈশ্বর েসই নগরেক িচরিদেনর জনয্ দৃঢ় রাখেবন!

9 েহ ঈশ্বর, আপনার মিন্দের, আমরা আপনার েপ্রমময় দয়ার কথা
ধয্ান কির|

10 ঈশ্বর, আপিন িবখয্াত|
সারা পৃিথবী জুেড় েলাকরা আপনার প্রশংসা কের|
প্রেতয্েকই জােন আপিন কত ভাল|

11 ঈশ্বর, িসেয়ান পবর্ত সতয্ই সুখী|
আপনার িসদ্ধােন্তর জনয্ িযহূদার শহরগুিল আনন্দ করেছ|

12 িসেয়ান শহের ঘুরুন|
এই শহরেক েদখুন এবং দুগর্সমূহ গুেন েদখুন|

13 এর েদওয়ালগুেলা েদখুন|
িসেয়ােনর প্রাসাদগুিলেক মুগ্ধভােব প্রশংসা করুন|

তাহেল আপিন পরবতীর্ প্রজন্মেক এ িবষেয় বলেত পারেবন|
14 এই আমােদর ঈশ্বর িচরিদেনর ঈশ্বর!
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িচরিদেনর জনয্ িতিন আমােদর পিরচািলত করেবন!

49
পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবার েথেক একিট গীত|
1 েহ জািতসকল, েতামরা েশান|

পৃিথবীর সকল মানুষ, েতামরা েশান|
2 ধনী দিরদ্র প্রেতয্কিট েলাক, েতামরা েশান|

3আিম েতামােদর অতয্ন্ত জ্ঞােনর
এবং িচন্তেনর কথা িকছু বলেবা|

4আিম িনেজ এই কািহনীগুিল শুেনিছ|
এখন আমার বীণার সহেযােগ গান েগেয়, েসই বাণী আিম
েতামােদর কােছ প্রকাশ করেবা|

5 যিদ সংকট আেস েকন আিম ভীত হব?
যিদ দুষ্ট েলােকরা আমােক িঘের থােক এবং আমােক ফঁােদ
েফলার েচষ্টায় থােক, আিম েকন ভয় পােবা?

6 িকছু েলাক ভােব তােদর শিক্ত এবং সম্পিত্ত তােদর রক্ষা করেব|
প্রকৃতপেক্ষ ওরা েবাকা েলাক|

7 েকান েলাকরা, বনু্ধ, েতামােক বঁাচােত পারেব না|
েলাকরা ঈশ্বরেক উৎ েকাচ িদেত পাের না|

8 িনেজর জীবনেক িকেন েফলার মত
যেথষ্ট টাকা একটা মানুষ কখনই পােব না|

9 িনেজর কবেরর পচন েথেক শরীরেক রক্ষা করার মত
এবং িচরকাল েবঁেচ থাকার অিধকার েকনার মত
টাকা একটা মানুষ কখনই পােব না|

10 েদখ, জ্ঞানী েলাকরা েবাকা এবং অজ্ঞ েলােকর মতই মের|
অনয্ েলাকরা তােদর সম্পদ িনেয় যায়|

11 িচরিদেনর জনয্ ওেদর কবর ওেদর ঘর হয়|
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যিদও জীিবত অবস্থায় তােদর অেনক জিম িছল|
12 েলাকরা ধনী হেয় েযেত পাের িকন্তু িচরিদন তারা এখােন থাকেব

না|
আর পঁাচটা পশুর মত তারাও মরেব|

13 যারা তােদর সম্পদ িনেয় তুষ্ট হেব,
েসই েবাকা েলাকেদর ঐ পিরণিতই হেব|

14 ওই সব েলাক েমেষর মত|
ওেদর কবেরর মেধয্ রাখা হেব, মৃতুয্ ওেদর শাসন করেব|

তারপর েসই সকােল সৎ েলাকরাই জয়ী হেব, অনয্িদেক অহঙ্কারী
েলাকেদর েদহ

তােদর সুদৃশয্ ঘর েথেক বহু দূের কবেরর মেধয্ নীরেব পেচ
যােব|

15 িকন্তু প্রভু আমায় মৃতুয্ েথেক মুিক্ত েদেবন এবং আমার জীবনেক
রক্ষা করেবন|

যখন িতিন আমােক তঁার সেঙ্গ িনেয় যােবন, তখন িতিন আমায়
কবেরর দুেভর্ াগ েথেক রক্ষা করেবন!

16 মানুষ শুধুমাত্র ধনী বেল ওেদর ভয় েপও না|
তােদরও ভয় েপও না যােদর খুব সুদৃশয্ বাড়ী আেছ|

17 মৃতুয্র সময় তারা েকান িজিনসই সেঙ্গ িনেয় যােব না|
ঐসব সুন্দর িজিনেসর মেধয্ একটাও সেঙ্গ িনেয় যােব না|

18একজন সম্পদশালী েলাক তার ইহজীবেন েয সাফলয্ লাভ কেরেছ,
েস িবষেয় েস িনেজেক অিভনন্দন জানােত পাের|

এমনিক িনেজর জনয্ েস যা কেরেছ, তার জনয্ অনয্ েলাকও
তার গুণগান করেত পাের|

19 িকন্তু এমন সময় আসেব যখন তােক মরেত হেব,
এবং মৃতুয্েলােক িগেয় তােক তার পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ থাকেত
হেব|

আর েকানিদন েস িদেনর আেলা েদখেব না|
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20 েলােকরা খুব ধনশালী হেত পাের, িকন্তু তবু তারা প্রকৃত সতয্
হৃদয়ঙ্গম করেত পাের না|

িকন্তু িনছক একটা প্রাণীর মত তােদরও মরেত হেব|

50
আসেফর সঙ্গীতগুিলর অনয্তম|
1 প্রভু, িযিন ঈশ্বরেদরও ঈশ্বর স্বয়ং িতিন কথা বলেছন|

িতিন সূেযর্াদয় েথেক সূযর্াস্ত পযর্ন্ত, অথর্াৎ এ প্রান্ত েথেক ও প্রান্ত
পযর্ন্ত সমগ্র পৃিথবীর মানুষেক িচৎকার কের ডাক িদেচ্ছন|

2 িসেয়ান েথেক দীিপ্তমান ঈশ্বর অসীম সুন্দর!
3আমােদর ঈশ্বর আসেছন এবং িতিন নীরব থাকেবন না|

তঁার সামেন সবর্গ্রাসী আগুন জ্বলেছ|
তঁার চারিদেক প্রচণ্ড ঝড় বইেছ|

4 যখন িতিন তঁার েলাকেদর িবচার কেরন
তখন িতিন আকাশ ও পৃিথবীেক সাক্ষী থাকেত ডােকন|

5 ঈশ্বর বেলন, “েহ আমার অনুগামীরা আমার চািরিদেক এস|
েহআমার ভক্তসকল,আমরা এেক অেনয্র সেঙ্গ চুিক্ত কেরিছ|”

6 ঈশ্বর হেলন িবচারক,
আকাশ তঁার যথাযথ ধািম্মর্কতার কথা েঘাষণা কের|

7 ঈশ্বর বেলন, “আমার েলাকরা, আমার কথা েশান!
েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ সাক্ষী েদব|
আিমই ঈশ্বর, েতামােদর ঈশ্বর|

8আিম েতামােদর বিল সম্পেকর্ অিভেযাগ করিছ না|
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েতামরা ইস্রােয়েলর েলােকরা সবর্দাই আমার কােছ েহামবিল
িদেয়ছ এবং প্রিতিদনই েতামরা তা আমায় িদেয়ছ|

9 েতামােদর ঘর েথেক আিম ষঁাড় েনব না|
েতামােদর েখঁায়াড় েথেক আিম ছাগলও েনব না|

10ঐ পশুগুেলা আিম চাই না, ইিতমেধয্ই জঙ্গেলর সমস্ত পশুসমুেহর
আিম অিধকারী|

হাজার হাজার পবর্েতর ওপেরর সমস্ত পশুগুিল ইিতমেধয্আমার
অিধকাের|

11 উচ্চতম পবর্েতর প্রেতয্কিট পািখেক আিম িচিন|
পাহােড়র প্রেতয্কিট চলমান বস্তুই আমার|

12আিম কু্ষধাতর্ নই! যিদ আিম কু্ষধাতর্ ও হতাম আিম েতামােদর কােছ
আহার চাইতাম না|

সারা পৃিথবী এবং তার মেধয্ যা যা আেছ, আিমই পৃিথবীর এবং
পৃিথবীর সমস্ত িজিনেষর মািলক|

13 আিম ষঁােড়র মাংস খাই না অথবা ছাগেলর েদহ েথেক রক্ত পান
কির না|”

14 অতএব, অনয্ানয্ ভক্তেদর সেঙ্গ ভাগ কের েনওয়ার জনয্
েতামােদর ঈশ্বেরর কােছ েদয় ধনয্বাদ ৈনেবদয্ িনেয় এস

এবং ঈশ্বেরর সািন্নেধয্ থাকার জনয্ এেসা এবং েতামােদর
পরাৎ  পেরর কােছ যা প্রিতশ্রুিত কেরিছেল েতামরা তঁােক তাই
দাও|

15 ঈশ্বর বেলন, “যখন তুিম সংকেট পড়েব তখন আমায় েডেকা!
আিম েতামােক সাহাযয্ করেবা!
তারপর তুিম আমােক সম্মান করেত পারেব|”

16 িকন্তু দুষ্ট েলােকেদর ঈশ্বর বেলন,
“েতামরা আমার িবিধর সম্বেন্ধ কথা বল|
েতামরা আমার চুিক্তর সম্বেন্ধ কথা বল|



গীতসংিহতা 50:17 xcii গীতসংিহতা 51:1

17আিম যখন েতামােদর ভুল সংেশাধন কের িদই, তখন েকন েতামরা
তা ঘৃণা কর?

আিম যা বিল েকন েতামরা তা উেপক্ষা কর?
18 েতামরা একটা েচারেক েদখ এবং তার সেঙ্গ েযাগ িদেত ছুেট যাও|

যারা বয্িভচার কের েতামরা তােদর সেঙ্গ িবছানায় ঝঁািপেয় পড়|
19 েতামরা িমথয্া কথা বল এবং অশুভ বয্াপাের কথা বল|
20অনয্ েলাকেদর সম্পেকর্ েতামরা সব সময় খারাপ কথা বল|

এমনিক েতামরা িনেজর ভাইেদর সম্পেকর্ ও খারাপ কথা বল|
21 েতামরা ঐসব বােজ কাজ কেরেছা এবং আিম িকছু বিল িন|

তাই েতামরা েভেবেছা আিমও িঠক েতামােদর মত|
তেব হঁয্া, আর েবশীিদন আিম চুপ কের থাকেবা না!

এটা আিম েতামার পিরষ্কার বুিঝেয় েদেবা এবং আিম
সামনাসামিন েতামার সমােলাচনা করেবা!

22 েতামরা ঈশ্বরেক ভুেল েগছ|
তাই আিম েতামােদর িছন্নিভন্ন করার আেগ যিদ েতামরা উপলিদ্ধ
কর েতা ভাল!

আর যিদ না েবাঝ
েকউ েতামােদর বঁাচােত পারেব না!

23 তাই যিদ েকান েলাক আমায় ধনয্বাদ বিল েদয় তেব েস আমার
সম্মান কের|

যিদ েস সৎ উপােয় বঁােচ তােক বঁাচােনার জনয্ আিম আমার
সমস্ত ক্ষমতা প্রদশর্ন করেবা|”

51
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর গানগুিলর মেধয্ একিট গীত| বৎ েশবার
প্রিত দায়ূেদর পাপকেমর্র পর ভাববাদী নাথন দায়ূেদর কােছ িগেয়িছল|
এটা প্রায় েসই সমেয়র গীত|
1আপনার মহান েপ্রমময় দয়ার জনয্

এবং আপনার মহান করুণা িদেয়
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আমার সমস্ত পাপসমূহ ধুেয় মুেছ িদন!
2 ঈশ্বর, আমার অপরাধ মুেছ িদন, আমার সব পাপ ধুেয় িদন|

আবার আমায় পাপমুক্ত কের িদন!
3আিম জািন আিম পাপ কেরিছ|

সব সময় আিম েসই সব পাপ েদখেত পাই|
4 েয সব কাজেকআপিন গির্হত বেলন, েসই সব কাজইআিম কেরিছ|

ঈশ্বর আপিনই েসই পরম এক যার িবরুেদ্ধ আিম পাপ কেরিছ|
এইসব কথা আিম স্বীকার কেরিছ যােত মানুষ েবােঝ

আিম ভুল িকন্তু আপিন সিঠক|
আপনার সব িসদ্ধান্ত যথাযথ িনরেপক্ষ|

5আিম পােপর মেধয্ িদেয় জেন্মিছলাম
এবং পােপর মেধয্ই আমার মা আমায় গেভর্ ধারণ কেরিছেলন|

6 েহ ঈশ্বর, আপিন চান আিম প্রকৃতভােব অনুগত হই|
তাই আমার মেনর গভীের প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করুন|

7 এসেবর দ্বারা আমার সব পাপ মুেছ িদন, আমায় পিবত্র কের িদন|
সমস্ত পাপ ধুেয় িদেয় আমােক তুষােরর েথেকও শুভ্র কের িদন!

8আমায় সুখী করুন! আবার িক কের সুখী হেত পারেবা তা বেল িদন|
আপিন েয হাড়গুেলা চূণর্িবচূণর্ কেরেছন েসগুেলা আবার সুখী
েহাক্◌্!

9আমার পােপর িদেক তাকােবন না!
আমার সব পাপ মুেছ িদন!

10 ঈশ্বর আমার মেধয্ িবশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করুন!
আমার আত্মােক আবার শিক্তশালী করুন!

11আমােক দূের েঠেল েদেবন না!
আমার কাছ েথেক আপনার পিবত্র আত্মােক সিরেয় েনেবন না!

12আপনার সাহাযয্ আমােক প্রচণ্ড সুখী কেরেছ!
েসই আনন্দ আবার আমায় িফিরেয় িদন|
আপনার িনেদর্ শ মানয্ করার জনয্, আমার আত্মােক শিক্তশালী
কের িদন|
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13 পাপীেদর েকমন ধারা জীবনয়াত্রা আপিন চান তা আিম ওেদর
েশখােবা

এবং ওরা আপনার কােছ িফের আসেব|
14 ঈশ্বর, মৃতুয্র শািস্ত েথেক আমায় িনষৃ্কিত িদন|

েহ আমার ঈশ্বর, আপিনই েসই, িযিন আমায় রক্ষা কেরন!
আমার জনয্ আপিন েয সব ভােলা কাজ কেরেছন, তা িনেয় আমায়

গান গাইেত িদন!
15প্রভুআমার,আপনার সম্মােনআিম মুখ খুলেবা এবংআপনার
প্রশংসা গান গাইেবা!

16 প্রকৃতপেক্ষ আপিন েকান বিল চান না|
যিদ আপিন চাইেতন আিম তা আপনার উেদ্দেশয্ িদতাম|
তাহেল েকন আপনােক েহামবিল েদব যা আপিন প্রকৃত পেক্ষ
চান না!

17 ঈশ্বর েয বিল চান তা হল এক অনুতপ্ত আত্মা|
েহ ঈশ্বর, যিদ একজন েলাক নম্র হৃদেয় ও বশয্তার মন িনেয়
আপনার কােছ আেস তােক আপিন িফিরেয় েদেবন না|

18 ঈশ্বর, িসেয়ােনর প্রিত প্রসন্ন ও ভাল বয্বহার করুন|
েজরুশােলেমর প্রাচীর আবার গেড় িদন,

19 তাহেল আপিন েহামবিল এবং সব উত্তম বিল উপেভাগ করেত
পারেবন|

েলাকরা আবার আপনার েবদীেত ষঁাড় বিল েদেব|

52
পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট মস্কীল| যখন ইেদামীয় েদােয়গ
েশৗেলর কােছ িগেয়িছল এবং তােক বেলিছল, “দায়ূদ অহীেমলেকর
ঘের আেছ|”
1 েহ েযাদ্ধা, েতামার কৃত অনয্ায় িনেয় তুিম এত বড়াই কর েকন?
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তুিম অনবরত ঈশ্বেরর সম্মানহািন ঘটাও|
2 েতামরা সবসময় অনয্ েলাকেদর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কর| েতামােদর

িজভ িবপজ্জনক, খুেরর মতই ধারােলা|
েতামরা সবর্দাই িমথয্া কথা বল এবং কাউেক না কাউেক ঠকােত
েচষ্টা কর!

3 ভােলার েথেক মন্দটাই েতামরা েবশী পছন্দ কর|
েতামরা সেতয্র েথেক িমথয্া বলেতই েবশী পছন্দ কর|

4 েতামরা এবং েতামােদর িমথয্াবাদী িজভ মানুষেক আঘাত করেত
ভােলাবােস|

5 তাই ঈশ্বর িচরিদেনর জনয্ েতামােদর ধ্বংস করেবন!
েযমন কের একটা েলাক একটা গাছেক মূলসহ উপেড় েফেল,
একইভােব ঈশ্বর েতামােদর বাড়ী* েথেক েতামােদর িবিচ্ছন্ন
কের েদেবন!

6 ভােলা েলাকরা তা েদখেব
এবং ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা করেত িশখেব|

তারা েতামােদর েদেখ উপহাস কের বলেব,
7 “েদখ, ঈশ্বের েয বয্িক্ত িনভর্ র করত না, তার িক অবস্থা
হেয়েছ|

ঐ েলাকটা েভেবিছেলা ওর সম্পদ এবং িমথয্াচার ওেক রক্ষা
করেব|”

8 িকন্তু আিম সবুজ জলপাই গােছর মত প্রভুর মিন্দের বড় হেয় উঠিছ|
আিম প্রভুর সতয্ েপ্রেম িচরিদন আস্থা রাখেবা|

9 ঈশ্বর যা িকছু আপিন কেরেছন তার জনয্ িচরিদন আিম আপনার
প্রশংসা করেবা|

* 52:5: বাড়ী এর অথর্ শরীর| এিট কািবয্ক ভাষায় েলখা েয, ঈশ্বর েতামােক িচরতের
ধ্বংস করেবন|
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আপনার ভক্তেদর সামেন আিম আপনার নােমর প্রশিস্ত গীত
করেবা,† কারণ েসটা খুব ভােলা!

53
পিরচালেকর প্রিত: মহলৎ এর ওপর দায়ূেদর একিট মস্কীল|
1 একমাত্র েবাকারা ভােব ঈশ্বর বেল িকছু েনই|

এই ধরেণর েলাকরা দুনীর্িতগ্রস্ত, দুজর্ ন এবং ক্ষিতকর,
ওরা ভাল িকছু কের না|

2 প্রকৃতপেক্ষ একজন ঈশ্বর আেছন
িযিন স্বগর্ েথেক আমােদর লক্ষয্ করেছন|
ঈশ্বর েসইসব জ্ঞানী মানুেষর েখঁাজ করেছন যারা ঈশ্বেরর েখঁাজ
কের!

3 িকন্তু প্রেতয্েক ঈশ্বেরর েথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়েছ|
প্রেতয্কিট েলাকই খারাপ|

েকউ ভাল িকছু কের না|
না, একটা েলাকও না|

4 ঈশ্বর বেলন, “ওই সব মন্দ েলাকরা িনশ্চয় জােন সতয্ কী!
িকন্তু ওরা আমার কােছ প্রাথর্না কের না|
দুষ্ট েলাকরা এমনভােব আমার েলাকেদর গ্রাস কের েযন ওরা
খাবার খােচ্ছ|”

5 ঐসব মন্দ েলাক এমন আতিঙ্কত হেব, েয আতেঙ্কর অিভজ্ঞতা
ওেদর আেগ কখনও হয় িন!

ঐ মন্দ েলাকরা ইস্রােয়েলর শত্রু|
† 52:9: আপনার � করেবা আক্ষিরক অেথর্, “আিম আপনার নােম আস্থা রাখেবা|”
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ঈশ্বর ঐ মন্দ েলাকেদর বািতল কের িদেয়েছন|
তাই ঈশ্বেরর েলাকরা ওেদর পরািজত করেব এবং ওেদর
হাড়গুেলা ঈশ্বর দ্বারা িছন্নিভন্ন হেব|

6 ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর জনয্
িসেয়ান পবর্েত জয় িনেয় আসুন!

ঈশ্বর যখন তঁার েলাকেদর িনবর্াসন েথেক িফিরেয় আনেবন
তখন যােকােবর েলাকরা েযন আনন্দ কের|

54
পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্রসহ দায়ূেদর একিট মস্কীল যখন সীফীেয়রা
এেস েশৗলেক বেলিছল, “আমােদর মেন হয় দায়ূদ আমােদর
েলাকেদর মেধয্ লুিকেয় আেছ|”
1 ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা প্রেয়াগ কের আমায় রক্ষা করুন|

আমােক মুিক্ত িদেত আপনার পরাক্রম কােজ লাগান|
2 ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুনুন|

আিম যা বিল তা শুনুন|
3 িবেদশী েলাকরা যারা ঈশ্বেরর উপাসনা কের না তারা আমার িদক

েথেক মুখ িফিরেয়েছ|
ঐসব শিক্তশালী েলাকরা আমায় হতয্া করার েচষ্টা করেছ|

4 েদখ, আমার ঈশ্বর আমায় সাহাযয্ করেবন|
আমার প্রভু আমায় সহায়তা েদেবন|

5 যারা আমার িবরুেদ্ধ িগেয়েছ, আমার ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন|
ঈশ্বর আমার প্রিত িবশ্বস্ত হেবন এবং ঐসব েলােকর িবনাশ
করেবন|
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6 েহ ঈশ্বর, আিম আপনােক েস্বচ্ছাবিল উৎসগর্ করব|
প্রভু, আিম আপনার নােমর প্রশংসা করেবা কারণ েসিট এত
ভােলা!

7আিম আপনার নােমর প্রশংসা করব কারণ আমার সব সঙ্কট েথেক
আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|

আিম আমার শত্রুেদর পরািজত হেত েদেখিছ|

55
পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্র সহ দায়ূেদর একিট মস্কীল|
1 ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুনুন|

করুণার জনয্ আমার েয প্রাথর্না তােক উেপক্ষা করেবন না|
2 ঈশ্বর, দয়া কের আমার প্রাথর্না শুনুন এবং উত্তর িদন|

আমােক েকান্ িজিনস মানিসকভােব যন্ত্রণা েদয় তা আপনার
কােছ বলেত িদন|

3আিম েয সব িজিনেষ ভয় পাই আমার শত্রু েসইগুেলা বলেছ|
ঐ দুষ্ট েলাকিট আমােক বলেছ, আমার শত্রুরা যারা েক্রােধ
উন্মৎত তারা আমায় আক্রমণ করেছ|

ওরা আমার মাথার ওপর হুড়মুড় কের সংকটসমূহ এেন
েফেলেছ|

4আমার হৃদেয়র িভতের ঘাত-প্রিতঘাত হেয় যােচ্ছ|
মৃতুয্ ভেয় আিম ভীত হেয় রেয়িছ|

5আতেঙ্ক আিম কঁাপিছ|
আিম সন্ত্রস্ত|

6আহা, আমার যিদ ঘুঘু পাখীর মত ডানা থাকত!
তাহেল আিম উেড় িগেয় একটা িবশ্রােমর জায়গা খঁুেজ েবর
করতাম|

7আিম মরুভূিমর অেনক দূেরর েকান জায়গায় চেল েযতাম|
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8আিম ছুট িদতাম| আিম পািলেয় েযতাম|
এই সমসয্ার ঝড় েথেক আিম পািলেয় েযতাম|

9 প্রভু আমার, ওেদর িমথয্া বলা আপিন বন্ধ করুন|
আিম এই শহের িহংসাত্মক বয্াপার এবং লড়াই েদখিছ|

10 এই শহেরর প্রিতিট জায়গায় িদনরািত্র জুেড়
অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ েলেগই রেয়েছ|

11 রাস্তাগুেলােত অপরাধ েবেড় েগেছ|
েলাকজন সবর্ত্র িমথয্া কথা বলেছ এবং ঠকােচ্ছ|

12 এটা যিদ আমার শত্রুরা আমােক অপমান করেতা,
আিম সহয্ করেত পারতাম|

এটা যিদ আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ করেতা
আিম লুেকােত পারতাম|

13 িকন্তু েহ আমার সখা, বনু্ধ,
আপিন স্বয়ং আমায় আক্রমণ কেরেছন|

14 যখন আমরা একসেঙ্গ ভীেড়র মেধয্ িদেয় ঈশ্বেরর মিন্দের েহঁেট
েযতাম,

তখন িনেজেদর েগাপন কথা এেক অপেরর সেঙ্গ িবিনময় কের
কত িনকটভােব কথা বেলিছ|

15 েযন অতয্ন্ত িবস্ময়করভােব মৃতুয্ এেস আমার শত্রুেদর গ্রাস কের!
পৃিথবী ফঁাক হেয় যাক্ এবং ওেদর জীবন্ত িগেল েফলুক! েকন?
কারণ ওরা সবাই িমেল ভয়ঙ্কর সব কু-পিরকল্পনা কের|

16 সাহােযয্র জনয্ আিম ঈশ্বরেক ডাকেবা,
প্রভু অবশয্ই আমােক উদ্ধার করেবন|

17 সন্ধয্ায়, সকােল, দুপুের আিম ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা বিল|
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আিম তঁােক বলব, েকান্ িবষয় আমােক েক্লশগ্রস্ত কের এবং
িতিন আমার কথা েশােনন|

18আিম অেনক যুদ্ধ কেরিছ|
সবর্দাই ঈশ্বর আমায় উদ্ধার কেরেছন এবং িনরাপেদ িফিরেয়
এেনেছন|

19 ঈশ্বর, আমার কথা েশােনন|
েসই অনন্ত রাজা অবশয্ই আমায় সাহাযয্ করেবন|

িকন্তু আমার শত্রুরা ঈশ্বরেক ভয় কের না বা তঁােক শ্রদ্ধাও কের না|
তারা তােদর হৃদয় এবং জীবন বদলােব না|

20 ওরা প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ কের
এবং িনেজর বনু্ধেদর আক্রমণ কের|

21আমার শত্রুরা খুব মসৃণভােব কথা বেল,
শািন্তর কথা বলেলও ওরা যুেদ্ধর পিরকল্পনা কের|

ওেদর কথা মাখেনর মত মসৃণ,
িকন্তু ঐসব কথা ছুিরর মতই কােট|

22 েতামার েযাদ্ধােদর প্রভুর কােছ সমপর্ণ কর
িতিন েতামােদর যত্ন েনেবন|
ঈশ্বর ভােলা েলাকেদর পরািজত হেত েদেবন না|

23 েতামার চুিক্তর অঙ্গ অনুসাের, ঐসব খুনী ও িমথয্াবাদীেদর অেধর্ক
জীবন েশষ হওয়ার আেগই

েহ ঈশ্বর আপিন ওেদর কবের পাঠান
এবং আমার চুিক্তর একিট অংশ িহেসেব আিম আপনােত আস্থা রাখব|
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56
পিরচালেকর প্রিত: “সুদূর ওক গােছর পারাবত|” গানিটর পদর্ ায়
গাওয়া দায়ূেদর একিট িমক্তাম যখন পেলষ্টীয়রা তঁােক গােত বন্দী
কেরিছল|
1ঈশ্বর, েলােকআমায়আক্রমণ কেরেছ তাই আমার প্রিত কৃপা করুন|

ওরা সবর্ক্ষণ ধের আমার সেঙ্গ যুদ্ধ কের চেলেছ, আমায় তাড়া
কের চেলেছ|

2আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় আক্রমণ কের চেলেছ|
ওখােন অসংখয্ েযাদ্ধা আেছ|

3 যখন আিম ভীত হেয় পিড় তখন আপনােত আমার িবশ্বাস স্থাপন
কির|

4 আিম ঈশ্বের িবশ্বাস কির, তাই আিম ভয় পাই না| মানুষ আমার কী
করেব!

আমার প্রিত ঈশ্বেরর শপেথর জনয্ আিম তঁার প্রশংসা কির|
5 শত্রুরা সব সময় আমার কথােক িবকৃত কের|

সবর্দাই ওরা আমার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র কের|
6আমােক হতয্া করবার একটা পথ খঁুেজ পাবার আশায়

ওরা একসেঙ্গ লুিকেয় েথেক আমার গিতিবিধ লক্ষয্ কের|
7 ঈশ্বর, ওেদর অনয্ েদেশ িবদায় কের িদন|
েহ ঈশ্বর, ওেদর দুষ্ট কােজর জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|

আপনার েক্রাধ েদখান এবং ঐসব জািতেদর পরািজত করুন|
8আপিন জােনন েয আিম মানিসকভােব প্রচণ্ড িবপযর্স্ত|

আিম েয কত েকঁেদিছ তাও আপিন জােনন|
আপিন িনশ্চয় আমার েচােখর জেলর িহেসব েরেখেছন|

9 তাই যখন আিম আপনার কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কির তখন আমার
শত্রুেদর পরািজত করুন|

আিম জািন আপিন তা করেত পারেবন|
কারণ আপিনই আমার ঈশ্বর!
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10 তঁার প্রিতশ্রুিতর জনয্ আিম ঈশ্বেরর প্রশংসা কির|
আমার প্রিত তঁার প্রিতশ্রুিতর জনয্ আিম প্রভুর প্রশংসা কির|

11আিম ঈশ্বের িবশ্বাস কির, তাই আিম ভয় পাই না|
মানুষ আমার কী করেব!

12 ঈশ্বর, আিম আপনার কােছ িবেশষ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ এবং যা
প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ তা আিম পালন করেবা|

আিম আপনােক আমার ধনয্বাদ উৎসগর্ িনেবদন করেবা|
13 েকন? কারণ আপিন আমােক মৃতুয্ েথেক উদ্ধার কেরেছন|

পরাজয় েথেক আপিন আমায় রক্ষা কেরেছন|
তাই আিম প্রকাশয্ িদবােলােক ঈশ্বেরর উপাসনা করেবা

যােত েকবলমাত্র জীিবত েলােকরা েদখেত পায়|

57
পিরচালেকর প্রিত: সুর “ধ্বংস কেরা না|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া
দায়ূেদর একিট িমকতাম, যখন িতিন েশৗেলর কাছ েথেক পািলেয়
গুহায় লুিকেয় িছেলন|
1 ঈশ্বর, আমার প্রিত ক্ষমাশীল েহান|

সদয় েহান েকননা আমার আত্মা আপনােত িবশ্বাস রােখ|
যখন সমসয্া আেস,

তখন আিম সুরক্ষার জনয্ আপনার কােছ আিস|
2আিম পরাৎ  পর ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্ প্রাথর্না কির|

ঈশ্বর সমূ্পণর্ভােব আমার যত্ন েনন!
3 স্বগর্ েথেক িতিন আমায় সাহাযয্ েদন ও রক্ষা কেরন|

যারা আমায় অবদিমত কের তােদর িতিন পরািজত কেরন|
আমার প্রিত ঈশ্বর

তঁার প্রকৃত ভােলাবাসা প্রদশর্ন কেরন|
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4আমার জীবন সঙ্কটাপন্ন|
শত্রুরা আমার চারিদেক িঘের রেয়েছ|

ওরা মানুষেখেকা িসংহেদর মত;
ওেদর দঁাতগুেলা তীেরর মত তীক্ষ্ণ;
ওেদর িজভগুেলা তরবািরর মত ধারােলা|

5 েহ ঈশ্বর, আপিন স্বেগর্র েচেয়ও ওপের|
আপনার মিহমা পৃিথবীেক আবৃত কের|

6আমার শত্রুরা আমার জনয্ একটা ফঁাদ েপেতেছ|
ওরা আমায় ফঁােদ েফলেত চাইেছ|

ওরা আমার পেথ একটা গভীর গতর্ খঁুেড়েছ যােতআিম ওর মেধয্ পেড়
যাই,

িকন্তু ওরা িনেজরাই তার মেধয্ পেড় েগেছ!

7 িকন্তু ঈশ্বর আমায় িনরাপেদ রাখেবন|
িতিন আমায় সাহস েদেবন এবং আিম তঁার প্রশংসা করেবা|

8 েহ আমার আত্মা, েজেগ ওেঠা!
েহ সােরঙ্গী, েহ বীণা, েতামােদর সঙ্গীত শুরু কর! এস আমরা
উষাকালেক জািগেয় তুিল|

9আমার প্রভু সকেলর কােছ আিম আপনার প্রশংসা কির|
সব জািতর কােছই আিম আপনার প্রশংসা কির|

10 আপনার প্রকৃত ভােলাবাসা, আকােশর উচ্চতম েমেঘর েথেকও
উচ্চ!

11 েহ ঈশ্বর, স্বগর্েকও অিতক্রম কের যাও|
আপনার মিহমা পৃিথবীেক আবৃত করুক|
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পিরচালেকর প্রিত: “িবনাশ কেরা না” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর
একিট িমকতাম|
1 ওেহ িবচারকগণ, েতামরা েতামােদর িবচাের নয্ায় সঙ্গত নও|

েতামরা সৎ ভােব েলােকর িবচার করেছা না|
2 না, েতামরা শুধুই খারাপ কাজ করার কথা ভােবা|

এই েদেশ েতামরা িহংসাত্মক অপরাধসমূহ কর|
3 েসই সব মন্দ েলাক যখনই জন্মায় তখন েথেকই ওরা ভুল কাজ

করেত শুরু কের|
জন্ম েথেকই ওরা িমথয্াবাদী|

4ওেদর েক্রাধ সােপর িবেষর মতই ভয়ঙ্কর এবং বিধর েগাখের সােপর
মত|

ওরা সতয্ কথা শুনেত অস্বীকার কের|
5 েগাখের সাপরা সঁাপুেড়র বীেণর সুর বা গান শুনেত পায় না|

ঐসব মন্দ েলাকরাও েসইসব সােপর মত, কারণ তারা কু-
চক্রান্ত কের|

6 প্রভু, ঐ েলাকগুেলা িসংেহর মত|
তাই েহ প্রভু, ওেদর দঁাতগুেলা েভেঙ িদন|

7 নদর্ মা িদেয় েযমন জল গিড়েয় যায়, ঐ েলাকগুেলাও েযন েসভােবই
অদৃশয্ হেয় যায়|

পেথর ধাের আগাছার মত ওরা েযন িবনষ্ট হয়|
8 ওরা শামুেকর মত েহাক্, নড়বার সময় েযন গেল গেল যায়|

ওরা েযন জন্ম-মৃত িশশুর মত েকানিদন িদেনরআেলা না েদেখ|
9 েয কঁাটােঝাপেক জ্বালানী িহেসেব জ্বািলেয় রান্নার পাত্র গরম করা

হয়
ওরা েযন েসই কঁাটােঝােপর জ্বালানীর মত িবনষ্ট হয়|

10 একজন সৎ েলাক তখন খুশী হেব যখন েস েদখেব
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তার প্রিত করা অনয্ায় কােজর জনয্ মন্দ েলাকরা শািস্ত পােচ্ছ|
েস েসই রকম ৈসিনেকর মত হেব েয

তার সমস্ত শত্রুেদর পরািজত কেরেছ|*
11 যখন এটা ঘটেব, তখন েলােক বলেব: “সৎ  েলােকরা সিতয্ই

পুরসৃ্কত|
সতয্ই একজন ঈশ্বর আেছন িযিন পৃিথবীর িবচার কেরন|”

59
পিরচালেকর প্রিত: “িবনাশ কেরা না|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর
একিট িমকতাম যখন েশৗল দায়ূদেক হতয্া করবার জনয্ তঁার বাড়ীেত
েলাক পািঠেয়িছেলন|
1 ঈশ্বর আমােক আমার শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা করুন|

যারা আমার সেঙ্গ লড়াই করেত এেসেছ তােদর পরািজত করেত
আমায় সাহাযয্ করুন|

2 েসই সব েলাক যারা মন্দ কাজ কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা
করুন|

ঐসব খুনীেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
3 েদখুন শিক্তশালী েলাকরা আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

যিদও আিম েকান পাপ বা অপরাধ কিরিন
তবুও ওরা আমায় হতয্া করার জনয্ অেপক্ষা করেছ|

4 আিম েকান ভুল কির িন িকন্তু আমােক আক্রমণ করার জনয্ ওরা
এখােন ছুেট এেসেছ|

প্রভু, উঠুন এবং এেস আমায় সাহাযয্ করুন| েদখুন িক ঘটেছ|
5 প্রভু, আপিনই সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর!

উঠুন এবং ঐসব েলাকেক শািস্ত িদন|
ঐসব বদ িবশ্বাসঘাতকেদর প্রিত এতটুকু দয়া েদখােবন না|
* 58:10: েস � কেরেছ আক্ষিরক অেথর্, “েস তার পা-দুেটা দুষ্ট েলােকেদর রক্ত িদেয়
েধােব|”
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6ঐসব েলাকরা কুকুেরর মত
যারা সন্ধয্া েবলায় কু্রদ্ধ গজর্ ন করেত করেত
এবং রাস্তায় ঘুরেত ঘুরেত শহের আেস|

7 ওেদর হুমিক ও অপমান শুনুন|
ওরা ঐসব িনমর্ম কথাগুেলা বলেছ|
িকন্তু ওরা েখয়াল কের না কারা তা শুনেছ|

8 প্রভু ওেদর আপিন উপহাস করুন|
ওেদর সকলেক িবদ্রূপ করুন|

9আিম আপনার উেদ্দেশয্ আমার বন্দনা গান করেবা|
ঈশ্বর, উঁচু পবর্েত আপিনই আমার িনরাপদ স্থান|

10 ঈশ্বর আমায় ভােলাবােসন এবং িতিন আমােক জয়ী হেত সাহাযয্
করেবন|

িতিন আমায় শত্রুেদর পরািজত করেত সাহাযয্ করেবন|
11 েহ ঈশ্বর, ওেদর িনছক হতয্া করেবন না, নতুবা আমার েলােকরা

তােদর ভুেল েযেত পাের| েক তােদর জয় এেন িদেয়েছ?
েহ আমার প্রভু এবং রক্ষাকারী, আপনার ক্ষমতা বেল ওেদর
আপিন পরািজত করুন| ছত্রভঙ্গ করুন|

12ঐসব মন্দ েলাক িমথয্া কথা বেল ও অিভশাপ েদয়|
ওরা যা বেলেছ তার জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|
ওেদরই দেম্ভর ফঁােদ ওেদর পড়েত িদন|

13আপনার েক্রােধ ওেদর ধ্বংস কের িদন|
ওেদর সমূ্পণর্রূেপ িবনাশ করুন!

সারা পৃিথবীেক বুঝেত িদন েয স্বয়ং ঈশ্বর ইস্রােয়েল শাসন করেছন!

14ঐসব মন্দ েলাক, েঘউ েঘউ করা ভ্রাময্মান কুকুেরর মত,
রােতর েবলায় শহের এেসেছ|
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15 তারা িকছু খাবােরর েখঁােজ ঘুের েবড়ােব, িকন্তু েকান খাবার পােব
না,

রােত িবশ্রাম করবার জনয্ও েকান জায়গা তারা খঁুেজ পােব না|
16 িকন্তু সকােল, আিম আপনার প্রশংসা গান গাইেবা|

আিম আপনার েপ্রেম আনন্দ উল্লাস করেবা|
েকন? কারণ উচ্চ পবর্েত আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

সংকট এেল আিম আপনার কােছ ছুেট েযেত পারেবা|
17আপনার প্রশংসা কের আিম গান গাইেবা| েকন?

কারণ উচ্চ পবর্েত আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
আপিন েসই ঈশ্বর িযিন আমায় ভােলাবােসন!

60
পিরচালেকর প্রিত: “চুিক্তর িলিল ফুল” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া দায়ূেদর
একিট িমক্তাম| যখন দায়ূেদর অরাম-নহরিয়ম ও অরাম-েসাবার সেঙ্গ
যুদ্ধ হয় এবং যখন েযায়াব লবণ উপতয্কায় ইেদােমর 12,000
ৈসনয্েক পরািজত কের িফের এেসিছেলা তখনকার গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আপিন আমােদর ওপর কু্রদ্ধ িছেলন|

আপিন আমােদর বািতল কের িদেয়েছন, আমােদর ধ্বংস কের
িদেয়েছন|

দয়া কের আমােদর পুনরুদ্ধার করুন|
2আপিনই ভূিমকম্পকিরেয়েছন এবং পৃিথবীেক িদ্বধািবভক্তকেরেছন|

আমােদর পৃিথবী টুকেরা টুকেরা হেয় েভেঙ পড়েছ|
দয়া কের এেক িঠক করুন|

3আপিন আপনার েলাকেদর বহু সমসয্া িদেয়েছন|
আমরা েনশাগ্রস্ত েলাকেদর মত টলমল করেত করেত পেড়
যািচ্ছ|

4 যারা আপনােক উপাসনা কের তােদর আপিন সতকর্ কেরেছন|
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এখন তারা শত্রুেদর হাত েথেক পািলেয় েযেত পাের|

5আপনার পরাক্রম প্রেয়াগ কের আমােদর উদ্ধার করুন!
আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন এবং যােদর আপিন ভােলাবােসন
তােদর রক্ষা করুন!

6 ঈশ্বর তঁার মিন্দের কথা বেলেছন এবং এেত আিম খুব খুশী!
িতিন বেলেছন, “আমার েলাকেদর সেঙ্গ আিম এই ভূখণ্ড ভাগ
কের েনব|

আিম ওেদর িশিখম েদেবা|
আিম ওেদর সুেক্কােতর উপতয্কা েদেবা|
7 িগিলয়দ এবং মনঃিশ আমার হেব|
ইফ্রিয়ম আমার মাথার িশরস্ত্রাণ হেব|
িযহূদা হেব আমার িবচারদণ্ড|
8 েমায়াব েদশ আমার পা েধায়ার গামলা হেব|
ইেদাম আমার জুেতা বহনকারী ক্রীতদাস হেব|
আিম পেলষ্টীয়েদর পরািজত কের িবজয় উল্লােস িচৎকার কের
উঠেবা!”

9-10 িকন্তু ঈশ্বর, আপিন আমােদর তয্াগ করেলন!
আমােদর ৈসনয্েদর সেঙ্গ আপিন েগেলন না!

তাই েক আমােক ঐ দৃঢ় ও সুরিক্ষত শহের িনেয় যােব?
ইেদােমর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েক আমায় েনতৃত্ব েদেব?

11 ঈশ্বর, শত্রুেদর পরািজত করেত আমােদর সাহাযয্ করুন!
জনগণ আমােদর সাহাযয্ করেত পাের না!

12 একমাত্র ঈশ্বরই আমােদর শিক্তশালী করেত পােরন|
একমাত্র ঈশ্বরই আমােদর শত্রুেদর পরািজত করেত পােরন!



গীতসংিহতা 61:1 cix গীতসংিহতা 61:8

61
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: তন্ত্রবাদয্ সহেযােগ দায়ূেদর গানগুিলর
অনয্তম|
1 েহ ঈশ্বর, আমার প্রাথর্না সঙ্গীত শুনুন|

আমার প্রাথর্না শুনুন|
2আিম েযখােনই থািক, যতই দুবর্ল হই না েকন,
আিম সাহােযয্র জনয্ আপনােক ডাকেবা!
আমােক বহু বহু উঁচুেত

িনরাপদ স্থােন িনেয় চলুন|
3আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল!

আপিনই েসই শিক্তশালী দুগর্ যা আমােক আমার শত্রুেদর েথেক
রক্ষা কের|

4আিম িচরিদেনর জনয্ আপনার তঁাবুেত থাকেত চাই|
েযখােন আপিন আমায় সুরিক্ষত করেবন আিম েসখােনই
লুিকেয় থাকেত চাই|

5 েহ ঈশ্বর, আপনােক যা েদবার প্রিতশ্রুিত আিম কেরিছ তা আপিন
শুেনেছন|

িকন্তু আপনার অনুগামীেদর যা আেছ, তার প্রিতিট িজিনসই
আপনার কাছ েথেক এেসেছ|

6 রাজােক দীঘর্ জীবন িদন!
তােক িচরিদন জীিবত থাকেত িদন!

7 তােক িচরিদন ঈশ্বেরর সেঙ্গ েবঁেচ থাকেত িদন!
আপনার প্রকৃত ভােলাবাসা িদেয় তােক আপিন রক্ষা করুন|

8আিম িচরকাল আপনার নােমর প্রশংসা করেবা|
আিম যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ, প্রিতিদনই আিম তা পালন করেবা|
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62
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িযদূথূেনর উেদ্দেশয্ দায়ূেদর একিট গীত|
1 যাই ঘটুক না েকন, ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করেবন এই আশায় আমার

আত্মা ৈধযর্য্ ধের অেপক্ষা করেছ|
আমার পিরত্রাণ একমাত্র তঁার কাছ েথেকই আসেব|

2 হয়েতা আমার অেনক শত্রু আেছ, িকন্তু ঈশ্বরই আমার দুগর্|
ঈশ্বর আমায় রক্ষা কেরন|

উঁচু পবর্েত ঈশ্বরই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
আমার মস্ত বড় শত্রুও আমায় পরািজত করেত পারেব না|

3কতক্ষণ েতামরা আমায় আক্রমণ করেব?
আিম একটা ঝঁুেক পড়া েদওয়ােলর মত|
আিম একটা ভগ্ন প্রায় েবড়ার মত|

4আমার গুরুত্ব থাকা সেত্ত্বও
ঐসব েলাক আমার িবনােশর পিরকল্পনা করেছ|

আমার সম্পেকর্ িমথয্া বেল ওরা আনন্দ পায়|
জনসমেক্ষ ওরা আমার সম্পেকর্ ভাল কথা বেল
িকন্তু েগাপেন আমায় অিভশাপ েদয়|

5আমােক রক্ষা করবার জনয্আমারআত্মা ৈধযর্য্ ধের শুধুমাত্র ঈশ্বেরর
অেপক্ষা করেছ!

ঈশ্বর আমার একমাত্র আশা|
6 ঈশ্বরই আমার দুগর্| ঈশ্বরই আমায় রক্ষা কেরন|

উঁচু পবর্েত ঈশ্বরই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
7আমার মিহমা ও জয় ঈশ্বেরর কাছ েথেক আেস|

িতিনই আমার দৃঢ় দুগর্| িতিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
8 েহ েলাক সকল, সবর্দাই ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস রােখা|

েতামােদর সব সমসয্া ঈশ্বরেক বল|
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ঈশ্বরই আমােদর িনরাপদ আশ্রয়স্থল|

9 প্রকৃতপেক্ষ েলাকজন েকান সাহাযয্ করেত পাের না|
প্রকৃত সাহােযয্র জনয্ েতামরা ওেদর ওপর িনভর্ র করেত পারেব
না|

ঈশ্বেরর সেঙ্গ তুলনা করেল,
ওরা একিট বাতােসর ফুত্ কার ছাড়া আর েবশী িকছু নয়|

10 েজার কের েকেড় েনওয়ার বয্াপাের েতামার ক্ষমতার ওপর িবশ্বাস
কর না|

একদম েভেবা না েয চুির কের িকছু িনেয় লাভবান হেব|
যিদ তুিম ধনী হও,

তেব েমােটই িবশ্বাস কেরা না সম্পদ েতামায় সাহাযয্ করেব|
11 ঈশ্বর বেলন, একটাই মাত্র িজিনস আেছ যার ওপর তুিম িনভর্ র

করেত পােরা এবং আিম তা িবশ্বাস কির|
“একমাত্র ঈশ্বেরর কাছ েথেকই শিক্ত আেস!”

12 েহ আমার প্রভু, আপনার ভােলাবাসাই প্রকৃত ভােলাবাসা|
েলােক েয কাজ কের তার জনয্ইআপিন তােক পুরস্কার বা শািস্ত
েদন|

63
দায়ূেদর একিট গীত: যখন েথেক িতিন িযহূদার মরুভূিমেত িছেলন|
1 ঈশ্বর, আপিনই আমার ঈশ্বর|

আিম আপনােক ভীষণভােব চাই|
েরৗদ্রদগ্ধ শুকেনা জিমর মত,

আমার েদহ ও আত্মা আপনার জনয্ তৃষ্ণাতর্ হেয় রেয়েছ|



গীতসংিহতা 63:2 cxii গীতসংিহতা 63:11

2 হঁয্া, আপনার মিন্দের আিম আপনােক েদেখিছ|
আপনার শিক্ত এবং মিহমাও আিম েদেখিছ|

3আপনার ভােলাবাসা জীবেনর েচেয়ও উত্তম|
আমার ওষ্ঠদ্বয় আপনারই প্রশংসা কের|

4 হঁয্া, আমার এ জীবেন আিম আপনারই প্রশংসা করেবা|
আপনার পিবত্র নােম আিম দু-হাত তুেল প্রাথর্না করেবা|

5আিম এমনই সন্তুষ্ট হব েযন আিম সব েথেক েসরা খাবার েখেয়িছ|
এবং আমার আনন্দপু্লত মুখ িদেয় আিম আপনারই প্রশংসা
করেবা|

6 যখন আিম িবছানায় শুেত যােবা তখন আিম আপনােক স্মরণ
করেবা|

মধয্রােত্র আিম আপনার ধয্ান করব|
7আপিন সিতয্ই আমােক সাহাযয্ কেরেছন!

আপিন যখন আমায় সুরক্ষা েদন তখন আিম আনেন্দাল্লাস কির!
8আমার আত্মা আপনােক জিড়েয় ধের থােক|

আপনার ডান হাত আমােক সহায়তা েদয়|

9 যারা আমায় েমের েফলেত ইচ্ছা কের ওরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হেব|
ওরা ওেদর কবের তিলেয যােব|

10 তরবািরর দ্বারা ওেদর মৃতুয্ হেব|
বুেনা কুকুর ওেদর মৃতেদহ িঁছেড় খােব|

11 িকন্তু রাজা দায়ূদ তঁার ঈশ্বরেক িনেয়ই সুখী হেব
এবং যারা তঁােক মানয্ কের তারাই ঈশ্বেরর প্রশংসা করেব|
েকন? কারণ িতিন সব িমথয্াবাদীেক পরািজত কেরেছন|

64
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট গীত|
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1 ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|
আমার শত্রু আমায় শাসােচ্ছ| আমােক তার হাত েথেক রক্ষা
করুন!

2 শত্রুর েগাপন চক্রান্ত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
ঐ মন্দ েলােকেদর কাছ েথেক আমায় লুিকেয় রাখুন|

3 ওরা আমার সম্পেকর্ খারাপ ও িমথয্া কথা বেলেছ|
ওেদর িজভ তীক্ষ্ণ তরবািরর মত, ওেদর িতক্ত কথা েযন িবভক্ত
তীেরর মত|

4 ওেদর েগাপন েডরা েথেক ওরা িনভর্ েয়
এবং অতির্কেত সরল ও সৎ মানুষেদর িদেক তীর েছঁােড়|

5 মন্দ কােজ ওরা এেক অনয্েক উৎসািহত কের|
ওরা ওেদর ফঁাদ পাতার কথাবাতর্ া বেল, ওরা এেকঅনয্েক বেল,

“েকউ এই ফঁাদ েদখেত পােব না!”
6 ওরা ওেদর ফঁাদ লুিকেয় েরেখেছ|

ওরা জীবন্ত বিলসমূেহর সন্ধােন আেছ|
মানুষ খুব চতুর হেত পাের, তাই ওরা িক ফিন্দ করেছ তা জানা মুিস্কল|
7 িকন্তু ঈশ্বরও ওেদর িদেক “তীর” িনেক্ষপ করেত পােরন!

এটা জানেত পারার আেগই দুষ্ট েলাকরা জখম হেয় যােব|
8 মন্দ েলাকরা অনয্ েলােকর খারাপ করারই িচন্তা কের|

িকন্তু ঈশ্বর ওেদর দুষ্ট পিরকল্পনা েভেস্ত িদেত পােরন এবং ঐ
কু-পিরকল্পনা ওেদর ওপেরই ঘটােত পােরন|

তখন যারাই ওেদর েদখেব
তারা িবস্মেয় অিভভূত হেয় মাথা নাড়ােব|

9 েলাকরা েদখেব ঈশ্বর িক কেরেছন|
তঁার সম্পেকর্ তারা অনয্ েলাকেদর বলেব|

তখন প্রেতয্েক ঈশ্বর সম্পেকর্ আরও েবশী জানেত পারেব|
ওরা তঁােক ভয় ও শ্রদ্ধা করেত িশখেব|

10 একজন ভােলা েলাক আনেন্দর সেঙ্গ প্রভুর েসবা কের
এবং তঁার ওপর িনভর্ র কের|

একজন ভাল ও সৎ েলাক ঈশ্বরেক তার অন্তর েথেক প্রশংসা কের|
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65
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 িসেয়ােন িবরাজমান েহ ঈশ্বর, আিম আপনার প্রশংসা কির|

আপনােক যা েদওয়ার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছলাম, তা আিম িদেয়িছ|
2আপিন েয সব কাজ কেরেছন েস সম্পেকর্ আমরা বেল থািক|

আপিনও আমােদর প্রাথর্না শুেনেছন|
যারা আপনার কােছ আেস, তােদর প্রেতয্েকর প্রাথর্না আপিন
েশােনন|

3 যখন আমােদর পােপর ভার অিতিরক্ত েবেড় যায়,
তখন আপিন েসই পাপ ভার লাঘব কেরন|

4 ঈশ্বর, আপিনই আপনার েলাকেদর মেনানীত কেরন|
আপনার মিন্দের এেস আপনার উপাসনা করার জনয্ আপিনই
আমােদর মেনানীত কেরেছন|

আপনার মিন্দের, আপনার পিবত্র প্রাসােদ,
েয সব মেনারম িজিনস আেছ, তাই িদেয় আমরা সন্তুষ্ট হব!

5 ঈশ্বর আপিন আমােদর রক্ষা কেরন|
ভােলা েলাকরা আপনার কােছ প্রাথর্না কের এবং আপিন তােদর
প্রাথর্নার উত্তর েদন|

তােদর জনয্ আপিন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন|
সারা পৃিথবীেত েলাকরা আপনােত আস্থা রােখ|

6 ঈশ্বর তঁার শিক্ত িদেয় পবর্ত সৃষ্টি কেরেছন|
আমােদর চারপােশ আমরা তঁার শিক্তেক েদখেত পাই|

7 উত্তাল সমুদ্রেক ঈশ্বর শান্ত কেরেছন|
ঈশ্বরই পৃিথবীেত “জনসমুদ্রসমূহ” সৃষ্টি কেরেছন|

8আপিন েযসব িবস্ময়কর িজিনস কেরন, তােত সারা পৃিথবীর েলাক
িবস্ময়-িবহ্বল হেয়েছ|

সূেযর্াদয় ও সূযর্াস্ত আমােদর প্রচণ্ড সুখী কের!
9আপিনই জিমর যত্ন েনন|

আপিনই জিমেত েসচ েদন এবং তােত ফসল ফলান|
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েহ ঈশ্বর, আপিনই েসই জন, িযিন নদী ও খালগুিল জেল ভের
িদেয়েছন

এবং ফসল ফলােত সাহাযয্ কেরেছন|
10 হাল েদওয়া জিমেত আপিনই বৃষ্টি ঝরান|

আপিনই জিমেক জল িদেয় িসক্ত কেরন|
আপিনই বৃষ্টির জল িদেয় জিমেক নরম কেরন

এবং আপিনই কিচ চারা জন্মােত েদন|
11আপিন ভােলা ফসল িদেয় নতুন বছর শুরু কেরন|

আপিন িবিভন্ন ফসল িদেয় গাড়ীগুিল ভের েদন|
12 পাহাড় ও মরুভূিম ঘােস আচ্ছািদত হেয় আেছ|
13 চারণ ভূিমগুেলা েমেষ ভের রেয়েছ|

উপতয্কাগুেলা ফসেল পিরপূণর্ হেয়েছ|
প্রেতয্কিট মানুষ আনেন্দ ধ্বিন িদেচ্ছ এবং গান গাইেছ|

66
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: একিট প্রশংসা গীত|
1 সমগ্র পৃিথবী উচ্চ স্বের ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ আনন্দধ্বিন কর!
2 তঁার মিহমাময় নােমর প্রশংসা কর!

প্রশংসা গান েগেয় তঁার নােমর সম্মান কর!
3 ঈশ্বরেক বল তঁার কীির্তগুিল িক অনবদয্!

েহ ঈশ্বর, আপনার পরাক্রেমর মহেত্ব আপনার শত্রুরা তােদর
মাথা আপনার কােছ অবনত কের, ওরা আপনার ভেয় ভীত!

4 সারা পৃিথবী েযন আপনার উপাসনা কের|
প্রেতয্েক েযন আপনার নােমর প্রশংসা কের|

5 ঈশ্বর যা যা কেরেছন তার িদেক েদখ!
এই সব িজিনস আমােদর িবস্ময় িবহ্বল কের|
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6 ঈশ্বর, সমুদ্রেক শুষ্ক ভূিমেত পিরণত কেরেছন|
আনেন্দ উল্লাস করেত করেত
তঁার েলাকরা নদী েহঁেট পারাপার কেরেছ|

7 ঈশ্বর, তঁার পরাক্রেম পৃিথবী শাসন করেছন|
সবর্ত্রই িতিন েলােকর ওপর নজর রাখেছন|
েকউই তঁার িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহী হেত পারেব না|

8 েহ জনগণ, আমােদর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|
তঁার কােছ উচ্চস্বের প্রশংসা গান গাও|

9 ঈশ্বর আমােদর জীবন িদেয়েছন|
ঈশ্বর আমােদর রক্ষা কেরন|

10 মানুষ েযমন কের আগুেন রূেপা পরীক্ষা কের, েতমন কের ঈশ্বর
আমােদর পরীক্ষা কেরেছন|

11 ঈশ্বর, আপিন আমােদর ফঁােদ েফেলেছন|
আপিন আমােদর ওপর ভাির েবাঝা চািপেয়েছন|

12আপিন আমােদর শত্রুেদর আমােদর অিতক্রম করেত িদেয়েছন|
আগুন ও জেলর েভতর িদেয় আপিন আমােদর েটেন-িঁহচেড়
িনেয় েগেছন|

িকন্তু আপিন আমােদর িনরাপদ স্থােন িনেয় এেসেছন|
13-14 তাই আিম আপনার মিন্দের বিল িনেয় যােবা|
যখন আিম সংকেটর মেধয্ িছলাম আিম আপনার সাহাযয্ েচেয়িছলাম|

আিম আপনার কােছ অেনক প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম|
যা আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছলাম, এখন তা আিম আপনােক িদিচ্ছ|

15আিম আপনার কােছ পাপেমাচেনর ৈনেবদয্ উৎসগর্ কির|
আিম আপনােক েমষসহ ধূপ উৎসগর্ কির|
আিম আপনােক ছাগল ও ষঁাড়সমূহ উৎসগর্ কির|

16 েতামরা যারা ঈশ্বেরর উপাসনা করছ তারা আমার কােছ এেসা,
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আিম েতামােদর বলেবা ঈশ্বর আমার জনয্ িক কেরেছন|
17-18আিম তঁার কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম,

আিম তঁার প্রশংসা কেরিছলাম|
আমার হৃদয় িনমর্ল িছল

তাই আমার প্রভু আমার কথা শুেনেছন|
19 ঈশ্বর আমার কথা শুেনেছন|

ঈশ্বর আমার প্রাথর্না শুেনেছন|
20 ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!

ঈশ্বর আমার িদক েথেক িবমুখ হন িন, িতিন আমার প্রাথর্না
শুেনেছন|

আমার প্রিত িতিন তঁার ভােলাবাসা েদিখেয়েছন!

67
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্রসহ একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আমােদর কৃপা করুন এবং আশীবর্াদ করুন|

অনুগ্রহ কের আমােদর গ্রহণ করুন!

2 েহ ঈশ্বর, পৃিথবীর সমস্ত েলাক েযনআপনার সম্পেকর্ জানেত পাের|
প্রেতয্কটা জািত েযন েদখেত পায় েকমন কেরআপিন মানুষেক
বঁাচান|

3 েহ ঈশ্বর, েলাকরা েযন আপনার প্রশংসা কের!
েযন সমস্ত েলাক আপনার প্রশংসা কের|

4 সমস্ত জািত আহ্লািদত হেয় আনন্দ উপেভাগ করুন! েকন?
কারণ আপিন নয্ায়সঙ্গতভােব েলােকর িবচার কেরন|
এবং আপিন প্রেতয্কিট জািতেক শাসন কেরন|

5 েহ ঈশ্বর, েলাকরা েযন আপনার প্রশংসা কের!
সকল েলাক েযন আপনার প্রশংসা কের|

6 েহ ঈশ্বর, আমােদর ঈশ্বর, আমােদর আশীবর্াদ করুন|
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আমােদর জিম েযন আমােদর ভাল আবাদ েদয়|
7 ঈশ্বর েযন আমােদর আশীবর্াদ কেরন|

পৃিথবীর সমস্ত েলাক েযন ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|

68
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর, আপিন উঠুন এবং শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ করুন|

তঁার সব শত্রুরা েযন তঁার েথেক দূের পািলেয় যায়|
2 েধঁায়া েযমন বাতােস উেড় যায়,

েতমিন আপনার শত্রুরা েযন ছত্রভঙ্গ হয়|
েমাম েযমনভােব আগুেন গেল যায়,

েতমনই কের েযন আপনার শত্রুরাও ধ্বংস হয়|
3 িকন্তু ধািম্মর্ক েলাকরা সুখী|

ধািম্মর্ক েলাকরা ঈশ্বেরর সেঙ্গ আনেন্দাল্লােস সময় কাটােব|
ধািম্মর্ক েলাকরা িনেজেদর উপেভাগ করেত পারেব এবং প্রচণ্ড
সুখী হেব!

4 ঈশ্বেরর উেদ্দশয্ গান গাও|
তঁার নােম প্রশংসা কর| ঈশ্বেরর জনয্ পথ প্রস্তুত কর|

মরুভূিমেত িতিন রেথ চেড় আসেছন|
তঁার নাম “যাঃ|” তঁার নােমর প্রশংসা কর!

5 তঁার পিবত্র মিন্দের িতিনই অনােথর িপতার মত|
ঈশ্বর িবধবােদর যত্ন েনন|

6 সঙ্গীহীন েলাকেক ঈশ্বর গৃহ েদন;
ঈশ্বর তঁার েলাকেদর কারাগার েথেক মুক্ত কেরন, তারা ভীষণ
সুখী|

িকন্তু েয েলাকরা ঈশ্বেরর িবেরািধতা করেব তারা েরৗদ্র দগ্ধ
মরুভূিমেত বাস করেব|
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7 ঈশ্বর, আপিনই আপনার েলাকেদর িমশর েথেক েবিরেয় আসেত
েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|

আপিনই মরুভূিমেত েহঁেট িগেয়িছেলন|
8 এবং ভূিম েকঁেপ উেঠিছল|

ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, স্বয়ং সীনয় পবর্েত েনেম এেলন এবং
আকাশ িবগিলত হল|

9 একটা পিরশ্রান্ত ও প্রাচীন ভূখণ্ডেক পুনরায় সেতজ করার জনয্
আপিন বৃষ্টি পািঠেয়িছেলন|

10আপনার সব পশু েসই ভূখেণ্ড িফের এেলা|
েহ ঈশ্বর, েসইজায়গায় দিরদ্র েলাকেদরআপিন বহু ভাল িজিনস
িদেয়েছন|

11 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেলন
এবং বহু েলাক সুসমাচার িদেত েগল:

12 “শিক্তশালী রাজার ৈসিনকরা পািলেয় েগেছ! ৈসিনকরা যুদ্ধ েফরৎ 
েয সব িজিনস আনেব, বাড়ীর মিহলারা েসগুেলা ভাগ কের
েনেব|

যারা বাড়ীেত আেছ তারা েসই সব সম্পদ ভাগ কের েনেব|
13 রূেপায় েমাড়া ঘুঘুর ডানা ওরা পােব|

েসানায় ঝক্ঝক্ করা ডানা তারা পােব|”

14 সেল্মান পবর্েত ঈশ্বর শত্রু রাজােদর ছত্রভঙ্গ করেলন|
ওরা হেয়িছল তুষাের ঝের যাওয়ার মত|

15 বাশন পবর্ত অেনকগুেলা শৃঙ্গ সম্বিলত এক িবরাট পবর্ত|
16 েহ বাশন পবর্ত, েকন তুিম িসেয়ান পবর্তেক নীচু নজের েদখ?

ঈশ্বর িসেয়ান পবর্তেক ভােলাবােসন|
প্রভু িচরিদন েসখােন থাকেবন বেল িস্থর কেরেছন|

17 ঈশ্বর পিবত্র িসেয়ান পবর্েত আেসন|
তঁার িপছু িপছু লক্ষ লক্ষ রথ আেস|

18 েলাকেদর কাছ েথেক উপহার েনওয়ার জনয্,
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এমনিক যারা তঁার িবরুেদ্ধ িগেয়িছল
তােদর কাছ েথেকও উপহার গ্রহণ করার জনয্

িতিন জঁাকজমক কের বন্দীেদর েনতৃত্ব িদেয় উচ্চ পবর্েতর
ওপের েগেলন|

প্রভু ঈশ্বর েসখােন থাকার জনয্ েগেলন|
19 প্রভুর প্রশংসা কর!

িদেনর পর িদন িতিন আমােদর ভার বহন কেরন|
ঈশ্বর আমােদর রক্ষা কেরন!

20 িতিনই আমােদর ঈশ্বর, িতিন েসই ঈশ্বর িযিন আমােদর রক্ষা কেরন|
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, আমােদর মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরন|

21ঈশ্বর অবশয্ই েদখােবন েয িতিন তঁার শত্রুেদর পরািজত কেরেছন|
যারা তঁার িবরুেদ্ধ লড়াই কেরেছ ঈশ্বর তােদর শািস্ত েদেবন|

22আমার প্রভু বেলেছন, “বাশন েথেক আিম আমার শত্রুেদর িনেয়
আসেবা,

পিশ্চম েদশ েথেক আিম শত্রুেদর িনেয় আসেবা|
23 েতামরা তােদর রেক্তর ওপর িদেয় হঁাটেত পারেব|

েতামােদর কুকুর ওেদর রক্ত েচেট খােব|”

24 ঈশ্বেরর েশাভাযাত্রার িদেক তািকেয় েদখ|
আমার ঈশ্বর, আমার রাজার পিবত্র েশাভাযাত্রার িদেক তািকেয়
েদখ|

25 প্রথেমই আসেছ গায়করা, তােদর েপছেন রেয়েছ বীণাযন্ত্র
বাদয্কারীগণ

যােদর অনুসরণ করিছল খঞ্জণী বাজনারতা েমেয়রা|*
26 মহাসমােবেশ ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!

েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, প্রভুর প্রশংসা কর!
* 68:25: েমেয়রা আক্ষিরক অেথর্, িহব্রু শেব্দ “েমেয়রা” সঙ্গীত িশল্পী অথবা েছাট
েছেলেদর গােনর দলেকও েবাঝােত পাের|
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27 েছাট িবনয্ামীন নামক উপজািত তােদর েনতৃত্ব িদেচ্ছ|
েসখােন িযহূদার বড় পিরবারও রেয়েছ|
সবূলূন এবং নপ্তািলর েনতারাও েসখােন রেয়েছন|

28 ঈশ্বর, আপনার ক্ষমতা আমােদর েদখান!
েয ক্ষমতা আমােদর জনয্ অতীেত বয্বহার কেরেছন েসই ক্ষমতা
প্রদশর্ন করুন|

29 েজরুশােলেম, আপনার প্রাসােদ আপনােক উপহার েদবার জনয্
রাজারা তঁােদর ঐশ্বযর্য্ িনেয় আসেবন|

30আপিন যা চান আপনার দণ্ড বয্বহার কের,
ঐসব জন্তুেদর িদেয় আপিন তাই করান|

ঐসব জািতর ষঁাড় ও েগারুেদর
আপনার অনুগত করুন|

ওই সব জািতেক আপিন যুেদ্ধ পরািজত কেরেছন|
ওেদর িদেয় আপনার কােছ রূেপা আনয়ন করুন|

31 ওেদর িদেয় িমশর েথেক ধন-সম্পদ আনয়ন করুন|
ঈশ্বর, কূশীয়রা েযন ওেদর সম্পদ আপনার কােছ িনেয় আেস|

32 পৃিথবীেত রাজারা যারা আেছা, ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ প্রশংসা কর!
আমােদর প্রভুর উেদ্দেশয্ প্রশংসা গান কর!

33 ঈশ্বেরর গীত গাও! িতিন তঁার রথ প্রাচীন স্বগর্গুিলর মধয্ িদেয়
চালান|

তঁার পরাক্রান্ত রব েশান!
34 েতামােদর েয েকান েদবতার েথেক

ঈশ্বর অেনক েবশী শিক্তশালী|
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর শিক্তশালী কেরেছন|

35 তঁার মিন্দের ঈশ্বর অিবস্মরণীয়, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তঁার েলাকেদর
শিক্ত এবং ক্ষমতা িদেয়েছন|

ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
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69
পিরচালেকর প্রিত: “পদ্মসমূহ” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া| দায়ূেদর একিট
গীত|
1 েহ ঈশ্বর আমার সংকটসমূহ েথেক আমায় রক্ষা করুন!

আমার মুখ পযর্ন্ত জল েপৗেঁছ েগেছ|
2 এখােন এমন িকছু েনই, যার ওপর আিম দঁাড়ােত পাির|

আিম কাদায় ডুেব েযেত বেসিছ,
আিম গভীর জেল ডুেব রেয়িছ, আমার চারিদেক েঢউ উত্তাল হেয়

উেঠেছ|
আিম প্রায় ডুেব মরেত বেসিছ|

3আিম এতই দুবর্ল হেয় পেড়িছ েয সাহাযয্ চাইেতও অক্ষম হেয় েগিছ|
আমার গলা যন্ত্রণা করেছ|

আমার েচাখ যন্ত্রণায় টন্ টন্ কের ওঠার আেগ পযর্ন্ত
আিম আপনার সাহােযয্র প্রতীক্ষা কেরিছ|

4 আমার মাথায় যত চুল আেছ, আমার শত্রুর সংখয্া তার েথেকও
েবশী|

েকান কারণ ছাড়াই তারা আমায় ঘৃণা কের|
আমােক িবনাশ করার জনয্ ওরা খুব কিঠন েচষ্টা কের|

শত্রুরা আমার সম্পেকর্ িমথয্া কথা বলেছ|
ওরা বলেছ েয আিম নািক চুির কেরিছ|
এরপর েয িজিনসআিম চুির কির িন, ওরা আমায় তার দাম িদেত
বাধয্ কেরেছ|

5 েহ ঈশ্বর, আপিন আমার ত্রুিটগুিল জােনন|
আপনার কােছ আিম আমার পাপ লুেকােত পাির না|

6 েহ আমার সদাপ্রভু, সবর্শিক্তমান প্রভু, আমার জনয্ েযন আপনার
অনুগামীরা লজ্জায় না পেড়|

েহ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আপনার অনুগামীরা েযন আমার জনয্
িবব্রত েবাধ না কের|

7আমার মুখ লজ্জায় েঢেক েগেছ|
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এই লজ্জা আিম আপনার জনয্ বহন করিছ|
8আমার ভাইরা অেচনা মানুেষর সেঙ্গ েযরকম বয্বহার কের েসরকম

আমার সেঙ্গ কের|
আমার মােয়র সন্তানরা আমার সেঙ্গ িভেন্দশীর মতই বয্বহার
কের|

9আপনার মিন্দর সম্পেকর্ আমার তীব্র অনুভূিতই আমােক েশষ কের
িদেচ্ছ|

যারা আপনােক িনেয় মজা কের তােদর কাছ েথেক আিম
অপমান কুিড়েযিছ|

10আিম কঁািদ এবং উপবাস কির,
এর জনয্ ওরা আমায় িনেয় হাসাহািস কের|

11 দুঃখ প্রকােশর জনয্ আিম প্রায়িশ্চত্ত কির, কাপড় পির,
েলােক আমায় িনেয় মজা কের|

12 প্রকাশয্ স্থােন ওরা আমায় িনেয় আেলাচনা কের|
ওই মাতালরা আমায় িনেয় গান বঁােধ|

13 েহ ঈশ্বর, আমার িদক েথেক আপনার কােছ এই প্রাথর্না:
আিম চাই আপিন আমায় গ্রহণ করুন!

েহ ঈশ্বর আিম চাই েপ্রেমর সেঙ্গ আপিন আমায় সাড়া িদন|
আিম জািন আপিন আমায় উদ্ধার করেবন|
এ বয্াপাের আিম আপনার ওপর িনভর্ র করেত পাির|

14আমােক কাদা েথেক েটেন তুলুন|
আমায় কাদায় ডুেব েযেত েদেবন না|

যারা আমায় ঘৃণা কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
এই গভীর জল েথেক আমায় উদ্ধার করুন|

15 েঢউগুেলা েযন আমায় ডুিবেয় না েদয়|
গভীর গহ্বরেক আমায় ভক্ষণ করেত েদেবন না|
কবরেক আমায় িগেল েফলেত েদেবন না|

16প্রভু, আপনার েপ্রম ভােলা, আপনার ভােলাবাসা িদেয় আমায় উত্তর
িদন|
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আপনার সব দয়া িনেয় আমার িদেক িফরুন, আমায় সাহাযয্
করুন!

17আপনার দােসর কাছ েথেক দূের সের যােবন না|
আিম সংকেটর মেধয্ পেড়িছ! তাড়াতািড় আমায় সাহাযয্ করুন!

18আসুন আমার আত্মােক রক্ষা করুন|
শত্রুেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

19আমার লজ্জা আপিন জােনন|
আপিন জােনন েয আমার শত্রুরা আমােক ঘৃণা ও অপমান
কেরেছ|

ওরা আমার প্রিত েয কাজ কেরেছ তাও আপিন েদেখেছন|
20 েসই লজ্জা আমায় িবদীণর্ কের িদেয়েছ|

লজ্জায় আিম মের েযেত বেসিছ!
আিম সহানুভূিত পাওয়ার আশা কেরিছলাম

িকন্তু কখনই আিম তা পাই িন|
আিম অেপক্ষা কেরিছলাম েকান েলাক এেস আমায় সান্ত্বনা িদক

িকন্তু েকান েলাক আেস িন|
21 ওরা আমায়, আহার নয়, িবষ িদেয়েছ|

যখনআিম তৃষ্ণাতর্ িছলাম দ্রাক্ষারেসর বদেল ওরাআমায় অম্লরস
িদেয়িছল|

22 ওেদর েটিবলগুেলা খাবাের পিরপূণর্|
সমােরাহপূণর্ মঙ্গল আহার ওেদর আেছ|

ওেদর েভাজ েযন ওেদর িবনাশ কের|
23 আিম কামনা কির ওরা েযন অন্ধ হেয় যায় এবং ওেদর েমরুদণ্ড

েযন দুবর্ল হেয় পেড়|
24 ওেদর আপনার সব েক্রাধ

অনুভব করেত িদন|
25 ওেদর ঘর শূনয্ কের িদন|

একটা েকউ েযন ওখােন েবঁেচ না থােক|
26 ওেদর শািস্ত িদন, ওরা ছুেট পালােব|

তখন ওরা আেলাচনা করার জনয্ িকছু যন্ত্রণা ও ক্ষত পােব|
27 মন্দ কােজর জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|
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আপনার ধািম্মর্কতা ওেদর েদখােবন না|
28জীবেনর গ্রন্থ েথেক ওেদর নাম মুেছ িদন|

জীবেনর পুস্তেক ধািম্মর্ক েলাকেদর নােমর সেঙ্গ ওেদর নাম
িলখেবন না!

29আিম দুঃখী এবং যন্ত্রণািবদ্ধ|
ঈশ্বর আমায় েটেন তুলুন; আমায় রক্ষা করুন!

30 গােনর মেধয্ িদেয় আিম ঈশ্বেরর প্রশংসা করেবা|
ধনয্বাদ গীেতর মধয্ িদেয় আিম তঁার প্রশংসা করেবা|

31 এটাই ঈশ্বরেক সুখী করেব!
উৎসগর্ িহেসেব একটা েগাটা পশু েদওয়ার েচেয় অথবা একটা
ষঁাড় হতয্া করার েচেয়, গােনর মেধয্ িদেয় ধনয্বাদ েদওয়া
অেনক ভাল হেব|

32 েহ িবনয়ী েলাকরা, ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ এেসা|
এই সব েজেন েতামরা খুশী হেব|

33 দিরদ্র ও অসহায় মানুেষর কথা প্রভু েশােনন|
যারা বন্দী আেছন প্রভু তােদর এখনও পছন্দ কেরন|

34 েহ আকাশ ও পৃিথবী, ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
েহ সমুদ্র এবং সমুেদ্রর মেধয্র সবিকছু, প্রভুর প্রশংসা কর!

35 প্রভু িসেয়ানেক রক্ষা করেবন|
প্রভু িযহূদার শহরগুিল আবার িনমর্াণ করেবন|

েসই ভূখণ্ড যােদর, েসখােন তারা আবার বাস করেব!
36 তঁার দাসেদর উত্তরপুরুষরা এই ভূখণ্ড পােব|
েসই সব েলাক যারা তঁার নামেক ভােলাবােস তারা েসই ভূখেণ্ড
বসবাস করেব|

70
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: েলােকেদর স্মরণ কিরেয় েদবার মানেস
দায়ূেদর একিট গীত|
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1 ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন!
ঈশ্বর শীঘ্র আমায় সাহাযয্ করুন!

2 েলােক আমায় হতয্া করার েচষ্টা করেছ|
ওেদর িনরাশ করুন!
ওেদর লিজ্জত েবাধ করান!

েয সব েলাক আমার খারাপ করেত চায়
তােদর েযন পতন হয় ও তারা েযন লজ্জা পায়|

3 েলােক আমায় িনেয় হাসাহািস কের|
আশা কির ওেদর যা প্রাপয্ ওরা তাই পােব এবং লজ্জােবাধ
করেব|

4 আিম কামনা কির যারা আপনার উপাসনা কের তারা েযন
সিতয্কােরর সুখী হয়|

যারা আপনার সাহাযয্ চায় তারা েযন সবর্দাই আপনার প্রশংসা কের|

5 ঈশ্বর আিম দীন অসহায় মানুষ|
ঈশ্বর তাড়াতািড় করুন!

আপিন আসুন, আমায় রক্ষা করুন! ঈশ্বর একমাত্র আপিনই আমায়
উদ্ধার করেত পােরন|

আর েদরী করেবন না!

71
1 েহ প্রভু, আিম আপনােত িবশ্বাস রািখ,

তাই আিম কখনও হতাশ হব না|
2আপনার ধািম্মর্কতা িদেয় আপিন আমায় রক্ষা করেবন|

আপিনইআমায় উদ্ধার করেবন|আমার কথা শুনুন, আমায় রক্ষা
করুন|

3আপিন আমার দুগর্ েহান,
েসই গৃহ েহান েযখােন আিম িনরাপত্তার জনয্ ছুেট েযেত পাির|
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আপিনই আমার িশলা এবং আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
তাই আমােক রক্ষার আজ্ঞা িদন|

4 েহ আমার ঈশ্বর, আমায় দুষ্ট েলােকর হাত েথেক রক্ষা করুন|
নৃশংস ও মন্দ েলােকেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

5আমার জেন্মর সময় েথেক আিম আপনার যেত্ন িছলাম|
আমার জেন্মর সময় েথেক আপিন আমার সেঙ্গ িছেলন|

6 এমনিক আমার জেন্মর আেগ েথেকই আিম আপনার ওপর িনভর্ র
কেরিছ|

আিম যখন মাতৃগেভর্ িছলাম তখনও আিম আপনার ওপর আস্থা
েরেখিছ|

সবর্দাই আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কেরিছ|
7আপিনই আমার শিক্তর উৎ স|

তাই অনয্ েলাকেদর কােছ আিম দৃষ্টান্তস্বরূপ িছলাম|
8 েয সব িবস্ময়কর িজিনস আপিন কেরন তার সম্বেন্ধ সবর্দাই আিম

গান গাই|
9আিম বৃদ্ধ হেয়িছ বেল আমায় ছঁুেড় েফেল েদেবন না|

হত শিক্ত হেয়িছ বেল আমায় তয্াগ করেবন না|
10 শত্রুরা আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছ|

ওরা একসেঙ্গ িমিলত হেয়িছেলা, এবং আমােক হতয্া করার
চক্রান্ত কেরিছেলা|

11আমার শত্রুরা বলেছ, “যাও ওেক তুেল িনেয় এেসা!
ঈশ্বর ওেক তয্াগ কেরেছন|আর েকউ ওেক সাহাযয্ করেব না|”

12 ঈশ্বর, আমায় পিরতয্াগ করেবন না!
ঈশ্বর তাড়াতািড় এেস আমায় রক্ষা করুন!

13আমার শত্রুেদর পরািজত করুন!
ওেদর সমূ্পণর্ভােব ধ্বংস কের িদন!

যারা আমার ক্ষিত করেত চাইেছ,
তারা েযন লিজ্জত ও অপমািনত হয়|

14 তাহেল আিম সব সময়ই আপনার ওপর িনভর্ র করেবা
এবং আিম আেরা েবশী কের আপনার প্রশংসা করেবা|



গীতসংিহতা 71:15 cxxviii গীতসংিহতা 71:22

15আপিন েয কত ভােলা, তা আিম েলাকেদর বলেবা|
আিম েলাকেদর বলেবা িকভােব আপিন আমায় প্রিতবার রক্ষা
কেরিছেলন|

তা এত বার ঘেটেছ েয গুেন েশষ করা যায় না|
16আিম আপনার মহেত্বর কথা বলেবা, প্রভু আমার সদাপ্রভু|

আিম েসই সব ধািম্মর্কতার কথা বলব, যা শুধুমাত্রআপিন করেত
পােরন|

17 ঈশ্বর, আিম যখন একিট েছাট্ট বালক িছলাম তখন েথেক আপিন
আমায় িশক্ষা িদেয়েছন|

তখন েথেক আজ পযর্ন্ত আপিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন
তা আিম মানুষেক বেলিছ!

18 এখন আিম বৃদ্ধ হেয়িছ, আমার চুল েপেক েগেছ|
িকন্তু েহ ঈশ্বর, আিম জািন, আপিন আমায় তয্াগ করেবন না|
প্রেতয্কিট নতুন প্রজন্মেকআিমআপনার ক্ষমতা ও মহেত্বর কথা
বলেবা|

19 ঈশ্বর, আপনার ধািম্মর্কতা আকােশর সীমা অিতক্রম কের যায়|
ঈশ্বর, েকান েদবতাই আপনার মত নয়|
আপিন িবস্ময়কর সব কাজ কেরেছন|

20আপিন আমােক সমসয্া এবং দুঃসময় প্রতয্ক্ষ কিরেয়েছন|
িকন্তু তােদর সবিকছু েথেক রক্ষা কের আপিন আমায় বঁািচেয়
েরেখেছন|

কত গভীের আিম ডুেব িগেয়িছলাম েসটা কথা নয়, িকন্তুআপিন
আমায় সমসয্া েথেক েটেন তুেলেছন|

21 অতীেত যা কেরিছ তার েথেকও মহৎ  কাজসমূহ করেত আমায়
সাহাযয্ করুন|

আমােক আরাম িদেত থাকুন|
22আিম বীণা বািজেয় আপনার প্রশংসা করেবা|
েহ ঈশ্বর আিম গাইেবা ও বলেবা েয, আপনার ওপর িনভর্ র করা
েযেত পাের|

ইস্রােয়েলর পিবত্র এেকর জনয্ বীণা বািজেয় আিম গান গাইেবা|
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23আপিন আমার আত্মােক রক্ষা কেরেছন|
আমার আত্মা সুখী হেব| িনেজর মুেখ আিম আপনার প্রশংসা
গান করেবা|

24আমার িজভ সবর্দাই আপনার ধমর্শীলতার গান গাইেব
এবং যারা আমােক হতয্া করেত েচেয়িছেলা তারা পরািজত ও
অসম্মািনত হেব|

72
শেলামেনর প্রিত|
1 ঈশ্বর রাজােক আপনার মত সিঠক িসদ্ধান্ত িনেত সাহাযয্ করুন|

রাজার পুত্রেক আপনার ধাির্মকতা সম্পেকর্ িশক্ষালাভ করেত
সাহাযয্ করুন|

2 রাজােকআপনার েলাকেদর প্রিত নয্াযয্ িবচার করেত সাহাযয্ করুন|
আপনার দীন েলাকেদর প্রিত িবচক্ষণ িসদ্ধান্ত িনেত তােক
সাহাযয্ করুন|

3 সারা ভূখণ্ড জুেড় শািন্ত
ও নয্ায়িবচার থাকেত িদন|

4 রাজােক দীন মানুেষর প্রিত সুিবচার করেত িদন|
সহায় সম্বলহীনেক িতিন েযন সাহাযয্ কেরন|
ওেদর যারা আঘাত কের তােদর েযন উিন শািস্ত েদন|

5 যতিদন পযর্ন্ত আকােশ চঁাদ থােক এবং সূযর্ প্রিতভাত হেব ততিদন
েযন েলােকরা রাজােক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|

েলাকরা েযন তােক িচরিদন ভয় ও শ্রদ্ধা কের|
6 েয বৃষ্টি শসয্েক্ষেতর ওপর ঝের পেড়, রাজােক েসই বৃষ্টির মত হেত

সাহাযয্ করুন|
েয জলধারা জিমেত পিতত হয়, তােক েসই ধারার মত হেত
সাহাযয্ করুন|

7 যতক্ষণ িতিন রাজা রেয়েছন ততিদন েযন সৎ েলাকরা িবকিশত হয়|
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যতিদন আকােশ চঁাদ রেয়েছ ততিদন েযন শািন্ত বজায় থােক|
8এক সমুদ্র েথেক আর এক সমুদ্র পযর্ন্ত তার রাজেত্বর িবস্তার েহাক্|

ফরাৎ নদী েথেক পৃিথবীর দূর প্রান্ত পযর্ন্ত েযন তঁার রাজত্ব বজায়
থােক|

9 মরুভূিমেত যারা বাস কের তারা সবাই েযন তঁার কােছ আনত হয়|
তঁার সব শত্রুরা েযন মািটর ধূেলােত মুখ েঠিকেয় তার কােছ
অবনত হয়|

10 তশীর্েশর রাজা এবং অনয্ানয্ দূরবতীর্ রাজয্ েযন তঁার জনয্ উপহার
বেয় আেন|

িশবা ও সবার রাজারা েযন তার জনয্ ৈনেবদয্ বেয় আেন|
11 সব রাজা েযন আমােদর রাজার কােছ নত হয়|

সব জািত েযন তঁার েসবা কেরন|
12আমােদর রাজা সহায় সম্বলহীনেদর সাহাযয্ কেরন|

আমােদর রাজা দিরদ্র অসহায় মানুষেক সাহাযয্ কেরন|
13 দিরদ্র ও অসহায় মানুষ তঁার ওপর িনভর্ র কেরন|

রাজা তােদর েবঁেচ থাকেত সাহাযয্ কেরন|
14 েসই সব িনষু্ঠর েলাকরা যারা ওেদর ক্ষিত করেত েচষ্টা কের, তােদর

হাত েথেক রাজা ওেদর রক্ষা কেরন|
ওই সব দীন-দিরদ্র মানুেষর জীবন রাজার কােছ অতয্ন্ত
মূলয্বান|

15 রাজা দীঘর্জীবী েহান!
িতিন েযন িশবার কাছ েথেক েসানা গ্রহণ কেরন|

সবর্দা রাজার জনয্ প্রাথর্না কর|
প্রিতিদন তােক আশীবর্াদ কর|

16জিমগুিলেত েযন প্রচুর পিরমােন ফসল হয়|
পাহাড়গুেলা েযন শেসয্ ভের ওেঠ|

জিমগুেলা েযন িলবােনােনর মত উবর্র হেয় ওেঠ|
েযমন কের মাঠগুেলা ঘােস ভের যায় েতমন কের েযন
শহরগুেলা মানুেষ ভের ওেঠ|

17 রাজা েযন িচরিদেনর জনয্ িবখয্াত হেয় যান|
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যতিদন সূযর্ প্রিতভাত হেব, ততিদন েযন েলাকরা তঁার নাম মেন
রােখ|

েলাকরা েযন তঁার আশীবর্াদ পায়
এবং সকেল েযন তঁােক আশীবর্াদ কের|

18 প্রভু ঈশ্বর, ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!
একমাত্র ঈশ্বরই এমন আশ্চযর্য্ কাযর্ করেত পােরন|

19 িচরিদন তঁার মিহমাময় নােমর প্রশংসা কর!
তঁার মিহমা েযন সারা পৃিথবীেক পিরপূণর্ কের েদয়!

আেমন! আেমন!

20 (িযশেয়র পুত্র, দায়ূেদর প্রাথর্নাসমূহ এখােনই েশষ হেলা|)

তৃতীয় খণ্ড

73
(গীতসংিহতা 73-89)

আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর সিতয্ই ইস্রােয়েলর সেঙ্গ ভােলা বয্বহার করেছন|

যােদর হৃদয় শুিচ তােদর সেঙ্গ ঈশ্বর ভােলা বয্বহার কেরন|
2আমার প্রায় পদস্খলন হেয়িছেলা

এবং আিম পাপ কাজ করেত শুরু কেরিছলাম|
3আিম েদেখিছ ঐসব দুষ্ট েলাকরা কৃতকাযর্ হেয়েছ

এবং তা েদেখ ঐসব উদ্ধত েলাকেদর প্রিত আিম ঈষর্া
কেরিছলাম|

4 ওরা সবাই বলবান েলাক িছেলা|
েবঁেচ থাকবার জনয্ ওেদর েকান লড়াই করেত হত না|
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5ঐসব উদ্ধত েলাকেক আমােদর মত দুেভর্ াগ েপাহােত হয় না|
অনয্ানয্ েলােকেদর মত ওেদর েকান সংকট েনই|

6 তাই ওরা উদ্ধত এবং মানুষেক ঘৃণা কের|
এই অহঙ্কারেক তারা গলার মালার মত এবং েশৗিখন বেস্ত্রর মত
সহেজই ধারণ কের|

7 ঐসব েলাক যিদ ওেদর পছেন্দর িকছু েদেখ, ওরা িগেয় তা িনেয়
চেল আেস|

ওরা যা মেন কের, ওরা তাই করেত পাের|
8 েলােকর সম্পেকর্ ওরা িনমর্ম ও অিহতকর কথাবাতর্ া বেল|

অনয্েদর কাছ েথেক ওরা িকভােব সুিবেধ েনয় েস সম্বেন্ধ ওরা
গেবর্র সেঙ্গ কথা বেল|

9ঐসব অহঙ্কারী েলাকরা িনেজেদর েদবতা বেল ভােব!
ওরা ভােব ওরাই পৃিথবীর শাসনকতর্ া|

10 এমনিক ঈশ্বেরর েলাকরা পযর্ন্ত সাহােযয্র জনয্ ওেদর কােছ ছুেট
যায়|

ঐ উদ্ধত েলাকরা যা বেল, ওরাও তাই কের|
11ঐ মন্দ েলাকরা বেল, “আমরা িক করিছ ঈশ্বর তা জােনন না!

ঈশ্বর, িযিন পরাৎ  পর, িতিন জােনন না!”

12ঐ অহঙ্কারী েলাকরা প্রচণ্ড দুজর্ ন,
িকন্তু ওরা ধনী এবং ওরা ক্রমশঃ আেরা ধনী হেয় উঠেছ|

13 তাই আমার আত্মােক েকন শুদ্ধ হেত হেব?
আিম েকন আমার হাত িনেদর্ াষ রাখব?

14 েহ ঈশ্বর, সারািদন ধের আিম যন্ত্রণা েভাগ কির|
প্রেতয্কিদন সকােল আপিন আমায় শািস্ত েদন|

15 ঈশ্বর, এই সব িবষেয় আিম অনয্ েলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেত
েচেয়িছ|
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িকন্তুআিম জািন তােতআপনার েলাকেদর সেঙ্গ িবশ্বাসঘাতকতা
করা হেব|

16 এই সব িবষয় েবাঝার জনয্ আিম আপ্রাণ েচষ্টা কেরিছ|
িকন্তু এটা আমার পেক্ষ ভীষণ কষ্টকর|

17 ততক্ষণ পযর্ন্ত আিম আপনার মিন্দের যাই িন,
আিম ঈশ্বেরর মিন্দের েগলাম এবং তারপর বুঝেত পারলাম|

18 ঈশ্বর, সিতয্ই ঐসব েলাকেক আপিন ভয়ানক পিরিস্থিতর মেধয্
েফেলেছন|

ওেদর পতন এবং িবনাশ এখন সহজ হেব|
19 হঠাৎ  ই সমসয্া আসেত পাের

এবং ঐ অহঙ্কারী েলাকরা ধ্বংস হেব|
ওেদর সাংঘািতক িকছু ঘটেত পাের

এবং ওরা েশষ হেয় যােব|
20 প্রভু, েযমন কের আমরা েজেগ উেঠ স্বপ্নেক ভুেল যাই,

ঐসব েলাকরা েসই স্বেপ্নর মতই িবসৃ্মত হেব|
আমােদর রােতর দুঃস্বপ্ন েযমন আপিন অদৃশয্ কের েদন,

েতমিন কের আপিন ওই েলাকগুেলােক অদৃশয্ কের েদেবন|

21-22আিম অতয্ন্ত িনেবর্াধ িছলাম|
আিম দুষ্ট ও ধনী েলাকেদর কথা ভাবতাম এবং েক্লশগ্রস্ত হেয়
পড়তাম|

েহ ঈশ্বর, আিম েক্লশগ্রস্ত িছলাম এবং আপনার ওপর রাগ কেরিছলাম!
আিম িনেবর্াধ ও অজ্ঞ পশুর মত বয্বহার কেরিছলাম|

23আমার যা িকছু দরকার তা আমার আেছ!
আিম সবর্দাই আপনার সেঙ্গ আিছ|

েহ ঈশ্বর আপিন আমার হাত ধরুন|
24 ঈশ্বর, আমায় সুপরামশর্ িদন ও পিরচািলত করুন|

তাহেল আপিন আমায় েগৗরেবর পেথ িনেয় যােবন|
25 েহ স্বেগর্র ঈশ্বর, আিম সবর্দা আপনার সেঙ্গ রেয়িছ
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এবংআিম যখনআপনার সেঙ্গ রেয়িছ তখন এই পৃিথবীেতআিম
আর কী চাইেত পাির?

26আমার এই েদহ মন একিদন ধ্বংস হেয় যােব,
িকন্তু আমার িশলা, যঁােক আিম ভােলাবািস িতিন থাকেবন|
িচরকােলর জনয্ আমার কােছ ঈশ্বর আেছন!

27 ঈশ্বর যারা আপনােক তয্াগ কেরেছ তারা হািরেয় যােব|
যারা আপনার প্রিত অিবশ্বস্ত তােদর আপিন ধ্বংস কের েদেবন|

28আিম জািন, আিম ঈশ্বেরর কােছ এেসিছ এবং তঁার কাছাকািছ থাকা
আমার পেক্ষ ভােলা|

আিম আমার প্রভু, সদাপ্রভুেক িনরাপদ আশ্রয়স্থল কের িনেয়িছ|
ঈশ্বর আপিন যা িকছু কেরেছন তঁার সব িকছু বলেত আিম
এেসিছ|

74
আসেফর একিট মস্কীল|
1 ঈশ্বর আপিন িক িচরকােলর জনয্ আমােদর েছেড় চেল েগেছন?

আপিন িক এখনও আপনার েলাকেদর ওপর কু্রদ্ধ আেছন?
2 অতীেত আপিন েয সব েলাকেদর এেনিছেলন তােদর কথা স্মরণ

করুন|
আপিন আমােদর রক্ষা কেরেছন| তাই আমরা সবাই আপনার|

িসেয়ান পবর্েতর কথা স্মরণ করুন, েযখােন আপিন বাস করেতন|
3 ঈশ্বর, েসই সব প্রাচীন ধ্বংসাবেশেষর ওপর িদেয় আপিন েহঁেট

আসুন|
েয পিবত্র স্থানেক শত্রুরা ধ্বংস কের িদেয়েছ েসখােন িফের
আসুন|

4 মিন্দেরই তারা যুেদ্ধর উন্মৎত গজর্ ন শুরু কেরিছেলা|
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যুেদ্ধ তারা জয়ী হেয়েছ এটা েবাঝােনার জনয্ ওরা মিন্দের
পতাকা উিড়েয়িছল|

5 যারা িনড়ািন িদেয় আগাছা পিরষ্কার কের
শত্রু ৈসনয্রা েসই সব েলােকর মত িনমর্ম|

6 েহ ঈশ্বর, কুঠার ও কুড়ুল বয্বহার কের
ওরা আপনার মিন্দেরর েখাদাই করা কােঠর কক্ষগুিল েভেঙ্গ
চুরমার কেরেছ|

7ঐ ৈসনয্রা আপনার পিবত্রস্থান পুিড়েয় িদেয়েছ|
আপনার নােমর সম্মােন েসই মিন্দর ৈতরী হেয়িছেলা
িকন্তু ওরা তা মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ|

8শত্রুরা আমােদর সমূ্পণর্ভােব গঁুিড়েয় েফলার িসদ্ধান্ত গ্রহণ কেরেছ|
েদেশর প্রেতয্কটা পিবত্রস্থান ওরা পুিড়েয় িদেয়েছ|

9আমরা আমােদর েকান িচহ্নসমূহ েদখেত পািচ্ছ না|
আর েকান ভাববাদী েনই|
েকউই জােন না এখন িক করেত হেব|

10 ঈশ্বর আর কতিদন শত্রুরা আমােদর িনেয় উপহাস করেব?
আপিন িক িচরিদন ওেদর আপনার নােমর অবমাননা করেত
েদেবন?

11 ঈশ্বর, েকন আপিন আমােদর এত কিঠন শািস্ত িদেলন?
আপনার িবপুল শিক্ত বয্বহার কের আপিন আমােদর সমূ্পণর্
ধ্বংস কের িদেলন!

12 ঈশ্বর দীঘর্িদন ধের আপিন আমােদর রাজা িছেলন|
এই েদেশ েয েকান যুদ্ধ জয় করেত আপিন আমােদর সাহাযয্
কেরেছন|

13 ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুভােগ ভাগ করেত
আপিন আপনার পরাক্রম প্রেয়াগ কেরিছেলন|

14 বড় বড় সমুদ্র দানবেদর আপিন পরািজত কেরেছন!
আপিনই িলিবয়াথেনর মাথা গঁুিড়েয় িদেয়েছন এবং তার েদহ
পশুেদর খাওয়ার জনয্ েফেল এেসেছন|

15 নদী এবং ঝণর্ায আপিনই প্রবাহ িদেয়েছন|
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আপিনই নদীেক শুষ্ক কের িদেয়েছন|
16 েহ ঈশ্বর, আপিনই িদন এবং রািত্র িনয়ন্ত্রণ কেরন|

আপিনই চঁাদ এবং সূযর্ সৃষ্টি কেরেছন|
17আপিনই পৃিথবীর সব িকছুর সীমা িনধর্ারণ কেরেছন|

আপিনই শীত, গ্রীষ্ম সৃষ্টি কেরেছন|
18 প্রভু মেন রাখেবন েকমন কের শত্রুরা আপনােক অপমান

কেরিছেলা!
ঐ েলাকগুেলা আপনােক অপমান কেরিছল|
ঐসব মূখর্ েলাক আপনার নামেক ঘৃণা ও িনেন্দ কেরেছ!

19ঐসব বনয্ পশুেদর আপনার পারাবত িনেয় েযেত েদেবন না!
আপনার দীন দিরদ্র মানুষেদর িচরিদেনর জনয্ ভুেল যােবন না|

20আমােদর চুিক্তর কথা স্মরণ করুন!
এই েদেশর প্রেতয্কিট অন্ধকার স্থােন রেয়েছ িহংসাত্মক ঘটনা|

21 ঈশ্বর, আপনার েলাকেদর সেঙ্গ দুবর্বয্বহার করা হেয়েছ|
ওেদর আর আহত হেত েদেবন না|
আপনার দীন দুঃখী েলাকরা আপনার প্রশংসা কের|

22 ঈশ্বর, উঠুন এবং যুদ্ধ করুন!
প্রিতিদন েয অবমাননা ঐসব িনেবর্াধেদর কাছ েথেক আপনােক
েপেত হেয়েছ তা মেন রাখেবন|

23আপনার শত্রুেদর উন্মত্ত িচৎকােরর কথা মেন রাখেবন|
বার বার ওরা আপনােক অপমান কেরেছ!

75
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: “িবনাশ কর না|” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া
আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আমরা আপনার প্রশংসা কির!

আমরা আপনার প্রশংসা কির|
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আপিন (আপনার নাম) খুব কাছাকািছ রেয়েছন এবং েয সব
আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরেছন েলােক তার কথা বেল|

2 ঈশ্বর বেলন, “আিম িবচােরর সময় িনির্দষ্ট করব
এবং আিম নয্ায়সঙ্গতভােব িবচার করেবা|

3 পৃিথবী এবং পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সব িকছুই কম্পমান এবং
পতেনানু্মখ হেত পাের,

িকন্তু আিম ওেদর দৃঢ় সংবদ্ধ কের রাখেবা|

4 “িকছু েলাক প্রচণ্ড গির্বত|
�ওরা ভােব ওরাই শিক্তশালী এবং গুরুত্বপূণর্|�

5 িকন্তু আিম ওই েলাকেদর বেলিছ, �িমথয্া বড়াই কেরা না!
এত অহঙ্কারী হেয়া না!� ”

6 পৃিথবীেত এমন েকান শিক্ত েনই
যা একটা মানুষেক এতখািন গুরুত্বপূণর্ কের তুলেত পাের|

7 প্রভুই িবচারক|
েক গুরুত্বপূণর্ হেব তা ঈশ্বরই িস্থর কেরন|
ঈশ্বর একজন বয্িক্তেক তুেল েনন এবং তােক গুরুত্বপূণর্ কের
েতােলন|

অনয্িদেক, িতিন অনয্ এক বয্িক্তেক েটেন নািমেয় েদন এবং
তােক গুরুত্বহীন কেরন|

8 মন্দ েলাকেদর শািস্ত িদেত ঈশ্বর সবর্দাই প্রস্তুত|
প্রভুর হােত একটা েপয়ালা আেছ|

েসই েপয়ালািট িবষাক্ত দ্রাক্ষারেস পিরপূণর্|
এই দ্রাক্ষারস (শািস্ত) িতিন মন্দ েলাকেদর ওপর ঢালেবন এবং
েশষ িবনু্দ পযর্ন্ত তারা তা পান করেব|
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9 এসব িবষয় সম্পেকর্ আিম সবর্দাই েলাকেদর বলেবা|
আিম ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা গান করেবা|

10 ঈশ্বর বেলন, “মন্দ েলাকেদর শিক্ত আিম হরণ করেবা
এবং ভাল েলাকেদর আিম েবশী শিক্ত েদেবা|”

76
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: বাদয্যন্ত্র সহ আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 িযহূদার েলাকরা ঈশ্বরেক জােন|

ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর নামেক সম্মান কের|
2 শােলেম ঈশ্বেরর মিন্দর আেছ|

িসেয়ান পবর্েতর ওপর ঈশ্বর বাস কেরন|
3 েসই খােনই ঈশ্বর, তীর-ধনুক,

ঢাল-তেলায়ার এবং অনয্ সব যুদ্ধাস্ত্র, চূণর্িবচূণর্ কেরেছন|

4 েহ ঈশ্বর, পবর্তসমূেহর েথেক িফের,
েযখােন আপিন আপনার শত্রুেদর পরািজত কেরেছন,
আপনােক মিহমািন্বত েদখােচ্ছ|

5ঐসব ৈসনয্ েভেবিছেলা ওরা শিক্তশালী|
িকন্তু এখন তারা যুদ্ধেক্ষেত্র মের পেড় রেয়েছ|

ওেদর গােয় যা িকছু িছল সবই খুেল েনওয়া হেয়িছল|
ঐ বলশালী ৈসিনকরা েকউই িনেজেক রক্ষা করেত পাের িন|

6 যােকােবর ঈশ্বর ওই ৈসনয্েদর উেদ্দেশয্ গজর্ ন কের উঠেলন|
তারা তােদর েঘাড়াগুেলা সহ পেড় মের েগল|

7 ঈশ্বর, আপিন ভয়ানক!
যখন আপিন কু্রদ্ধ হন তখন েকউ আপনার িবরুেদ্ধ দঁাড়ােত
পাের না|

8-9 িবচারক িহসােব প্রভুই তঁার িসদ্ধান্ত েঘাষণা কেরেছন|
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এই ভূখেণ্ডর নম্র ও ভক্ত েলাকেদর ঈশ্বর রক্ষা কেরেছন|
স্বগর্ েথেকই িতিন এই িসদ্ধান্ত পািঠেয়েছন|

সারা পৃিথবী ভেয় স্তব্ধ হেয় িগেয়িছল|
10 ঈশ্বর, যখন আপিন মন্দ েলােকেদর শািস্ত েদন তখন েলােক

আপনােক সম্মান কের|
আপিন আপনার েক্রাধ প্রদশর্ন করেলন এবং যারা েবঁেচ
িগেয়িছেলা তারা শিক্তশালী হল|

11 েলাকরা েতামরা ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেল|
এখন, যা প্রিতশ্রুিত কেরিছেল, তা তঁােক দাও|

পৃিথবীর প্রেতয্কিট জায়গার মানুষ ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|
তারা তঁার কােছ উপহার িনেয় আসেব|

12 ঈশ্বর বড় বড় েনতােদর পরািজত কেরন|
পৃিথবীর প্রেতয্কিট রাজা তঁােক ভয় কের|

77
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িযদুথূেনর প্রিত আসেফর একিট গীত|
1আিম ঈশ্বেরর কােছ েকঁেদ পেড়িছলাম এবং সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না

কেরিছ|
েহ ঈশ্বর, আিম উচ্চস্বের আপনােক েডেকিছ, আমার কথা
শুনুন!

2আমার প্রভু, যখনই আিম সমসয্ায় পিড় তখনই আিম আপনার কােছ
আিস|

সারা রাতআিমআপনার িদেকআমার দুবাহু বািড়েয় িদেয়িছলাম|
আমার আত্মা আরাম েপেত অস্বীকার কেরিছল|

3 আিম ঈশ্বর িবষেয় িচন্তা কেরিছ এবং আিম যা অনুভব কেরিছ তা
বলেত েচেয়িছ|
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িকন্তু আিম পাির িন|
4আপিন আমােক ঘুমােত েদন িন|

আিম িকছু বলেত েচেয়িছলাম িকন্তু আিম এত িবচিলত িছলাম
েয কথা বলেত পারিছলাম না|

5আিম অতীেতর কথা িচন্তা করিছলাম|
বহু অতীেত যা ঘেট েগেছ আিম েসই সব িচন্তা কেরিছলাম|

6 রােত্র আিম আমার গানগুেলা সম্পেকর্ ভািব|
আিম িনেজর সেঙ্গ কথা বিল এবং বুঝেত েচষ্টা কির|

7আিম িবিস্মত হই, “আমােদর প্রভু িক িচরিদেনর মত আমােদর তয্াগ
কের চেল েগেলন?

আবার িক িতিন আমােদর চাইেবন?
8 ঈশ্বেরর েপ্রম িক িচরিদেনর জনয্ চেল েগল?

আবার িক িতিন আমােদর সেঙ্গ কথা বলেবন?
9 ঈশ্বর িক কৃপা েদখােত ভুেল েগেলন?

তঁার সহানুভূিত িক েক্রােধ রূপান্তিরত হেয়েছ?”

10তারপর আিম ভাবলাম, “েয িবষয়টা আমায় সব েথেক েবশী িবব্রত
করেলা তা হল:

পরাৎ  পর িক তঁার ক্ষমতা হািরেয়েছন?”

11 প্রভু িক কেরেছন তা আমার স্মরেণ আেছ|
েহ ঈশ্বর, অতীেত েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরিছেলন, তা
আমার স্মরেণ আেছ|

12আপিন যা কেরেছন, তা িনেয় আিম েভেবিছ,
েস সম্পেকর্ আিম িচন্তা কেরিছ|

13 ঈশ্বর, আপনার পথই পিবত্র পথ|
ঈশ্বর েকউই আপনার মত মহৎ  নয়|

14আপিনই েসই ঈশ্বর, িযিন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন|
আপিন েলাকেদর আপনার পরাক্রেমর পিরচয় িদেয়েছন|
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15আপনার ক্ষমতাবেল আপিন আপনার েলাকেদর রক্ষা কেরেছন|
যােকাব এবং েযােষেফর উত্তরপুরুষেদরআপিন রক্ষা কেরেছন|

16 ঈশ্বর, আপনােক েদেখ জলও ভীত হেয়িছেলা|
গভীর জলরািশ আপনােক েদেখ ভেয় েকঁেপ িগেয়িছেলা|

17 ঘন েমেঘ জল িসঞ্চন কেরিছেলা|
েলােক উঁচু েমেঘ দারুণ বজ্র িনেঘর্াষ শুেনিছেলা|
তারপর আপনার িবদুয্েতর তীর সারা েমেঘ ঝলক িদেয়
উেঠিছেলা|

18গুরু গুরু গজর্ েনর বজ্রধ্বিনেত আকাশ ভের উেঠিছেলা|
িবদুয্ৎ ঝলেক সারা পৃিথবী আেলািকত হেয় উেঠিছেলা|
পৃিথবী িশহিরত ও কিম্পত হেয়িছেলা|

19 ঈশ্বর, গভীর জেলর মেধয্ িদেয় আপিন েহঁেট েগেলন, গভীর
সমুেদ্রর মেধয্ িদেয় েহঁেট েগেলন|

িকন্তু েসখােন আপিন েকান চরণিচহ্ন েরেখ যান িন|
20 েমািশ এবং হােরােণর মেধয্ িদেয়

আপিন আপনার েলাকেদর েমেষর মত পিরচািলত কেরেছন|

78
আসেফর একিট মস্কীল|
1 েহ আমার েলাকরা, আমার িশক্ষামালা েশান|

আিম যা বলিছ তা েশান|
2আিম েতামােদর এই গল্প বলেবা|

আিম েতামােদর এই প্রাচীন গল্পিট বলেবা|
3 এই গল্প আমরাও শুেনিছ, এই গল্পটা আমরা খুব ভােলাভােব জািন|

আমােদর িপতা-িপতামহরা এই গল্প বেলেছন|
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4 এই গল্প আমরাও ভুেল যােবা না|
আমােদর েলাকরা েশষ প্রজন্মেক পযর্ন্ত এই গল্প বলেত থাকেব|

আমরা সবাই প্রভুর প্রশংসা করেবা
এবং প্রভু েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন তা বলেবা|

5 প্রভু যােকােবর সেঙ্গ একটা চুিক্ত কেরেছন|
ইস্রােয়লেক ঈশ্বর একটা িবিধ িদেয়িছেলন|
আমােদর পূবর্পুরুষেদর ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়েছন|
িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর বেলেছন তারা েযন তােদর
উত্তরপুরুষেদর েসই িবিধ সম্পেকর্ িশক্ষাদান কের|

6 নতুন িশশুরা জন্ম েনেব| তারা আেস্ত আেস্ত বড় হেব|
তারা তােদর েছেলেমেয়েদর এই গল্পগুেলা বলেব|
এইভােব েশষ প্রজেন্মর মানুষ পযর্ন্ত এই িবিধ জানেত পারেব|

7 তাই ঐসব েলাকরাই ঈশ্বরেক িবশ্বাস করেব|
ঈশ্বর িক কেরেছন তা তারা ভুলেব না|
ওরা খুব যত্ন কের তঁার আজ্ঞাগুেলা পালন করেব|

8 যিদ েলাকরা তােদর িশশুেদর ঈশ্বেরর আজ্ঞাগুেলা সম্পেকর্ িশক্ষা
েদয়

তাহেল ওই িশশুরা ওেদর পূবর্পুরুষেদর মত হেব না, ওেদর
পূবর্পুরুষরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িগেয়িছেলা|

তারা তঁােক মানেত অস্বীকার কেরিছেলা, ঐসব েলাক প্রচণ্ড একগঁুেয়
িছেলা|

ওরা ঈশ্বেরর আত্মার প্রিত িনষ্ঠাবান িছল না|

9 ইফ্রিয়েমর েলােকরা অস্ত্রসেস্ত্র সিজ্জত িছল
িকন্তু তারা যুদ্ধেক্ষত্র েথেক েদৗেড় পািলেয় েগল|

10 তারা ঈশ্বেরর সেঙ্গ তােদর চুিক্ত রক্ষা কের িন|
তারা তঁার িশক্ষামালা মানয্ করেত অস্বীকার কেরিছেলা|

11ঈশ্বর েয সবআশ্চযর্য্ কাযর্ কেরিছেলন, ইফ্রিয়েমর েলাকরা তা ভুেল
িগেয়িছেলা|
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িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ ওেদর েদিখেয়িছেলন, তা তারা ভুেল
িগেয়িছেলা|

12 ঈশ্বর ওেদর িপতৃপুরুষেদর িমশেরর েসায়েন,
তঁার পরাক্রম প্রদশর্ন কের েদিখেয়িছেলন|

13 ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুভাগ কেরিছেলন এবং েলাকেদর সাগর
পার কিরেয়িছেলন|

েসই জল দুধাের একিট শিক্ত েদওয়ােলর মত দঁািড়েয়িছেলা|
14 প্রিতিদন প্রলিম্বত েমেঘর দ্বারা ঈশ্বর ওেদর পথ েদিখেয়িছেলন|

প্রিতিট রােত্র আগুেনর আেলা িদেয় ঈশ্বর ওেদর পথ েদিখেয়
িছেলন|

15 ঈশ্বর মরুভূিমর পাথরেক িদ্বধািবভক্ত কেরেছন|
মািটর গভীর অতল েথেক ওই সব েলাকেদর িতিন জলও
িদেয়েছন|

16 পাথর েথেক আগত ঝণর্ার জলেক
ঈশ্বরই নদীর প্রবাহ িদেয়েছন!

17 িকন্তু েলাকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কাজ অবয্াহত েরেখিছল|
পরাৎ  পেরর িবরুেদ্ধ তারা মরুভূিমেত পযর্ন্ত িবেদ্রাহ কেরেছ|

18 তারা যখন তােদর ইচ্ছা পূণর্ করবার জনয্ খাবার চাইল
তখন তারা তােদর মেন মেন ঈশ্বরেক পরীক্ষা করল|

19 ওরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ অিভেযাগ কের বেলিছেলা,
“ঈশ্বর িকআমােদর এই মরুভূিমেত খাবার এেন িদেত পারেবন?

20 িতিন পাথের আঘাত করেলন এবং বনয্ার মেতা জলধারা েবিরেয়
এেলা|

িকন্তু িতিন িক আমােদর িকছু রুিট এবং মাংস িদেত পােরন?”
21 ওই েলাকগুেলা িক বলেছ, প্রভু তা শুনেলন|

যােকােবর ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|
ইস্রােয়েলর ওপর ঈশ্বর প্রচণ্ড কু্রদ্ধ হেলন|
22 েকন? কারণ েলাকরা তঁােক িবশ্বাস কের িন|
ঈশ্বর েয ওেদর রক্ষা করেত পােরন, তা ওরা িবশ্বাস কের িন|
23-24 এর পর ঈশ্বর েমঘেক উনু্মক্ত কের িদেলন
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এবং খােদয্র জনয্ ওেদর ওপের মান্না বির্ষত হল|
এ েযন আকােশর দ্বার খুেল েগল

এবং স্বেগর্র ভাণ্ডার েথেক শসয্রািশ পড়েত লাগেলা|
25 েলাকরা েদবদূতেদর* েসই খাবার েখেয়িছেলা|

ওেদর সন্তুষ্ট করার জনয্ ঈশ্বর প্রচুর খাবার পািঠেয়িছেলন|
26 ঈশ্বর পূবর্িদক েথেক একটা েঝােড়া বাতাস প্রবািহত করেলন

এবং ওেদর কােছ একধরেণর পািখ বৃষ্টির মত পড়েত লাগেলা|
27 ঈশ্বর েতমােনর িদক েথেক েসই বায়ুেক প্রবািহত করােলন

এবং েয নীল আকােশর িদকটায় প্রচুর পািখ িছল েসই িদকটা
অন্ধকারময় হেয় েগল|

28 ওেদর তঁাবুর িঠক মাঝখােন,
ওেদর তঁাবুর চারপােশ পািখগুেলা পেড় িগেয়িছল|

29 তােদর কােছ িবরাট খােদয্র ভাণ্ডার িছল|
িকন্তু তােদর কু্ষধা তােদর পাপকােযর্ প্রেরািচত কেরিছল|

30 তারা তােদর েভাজন িনয়িন্ত্রত কের িন|
তাই পাখীগুেলার েদহ েথেক রক্ত েবিরেয় আসার আেগই তারা
পাখীগুেলােক েখেয় েফেলিছল|

31অতএব, খাবার যখন তােদর মুেখর মেধয্ তখনও িছল তখন ঈশ্বর
ওইসব েলােকর ওপর প্রচণ্ড কু্ষদ্ধ হেলন

এবং ওেদর অেনকেক েমের েফলেলন| ঈশ্বর বহু স্বাস্থয্বান
তরুেণর মৃতুয্র কারণ হেলন|

32 ওইসব েলাকরা আবার পাপ করেলা!
ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ করেত পােরন তার ওপর িনভর্ র
করেলা না|

33 তাই ওেদর মূলয্হীন জীবনগুেলােত
ঈশ্বর দুির্বপাক এেন েশষ কের িদেলন|

34 যখনই ঈশ্বর ওেদর কাউেক হতয্া কেরেছন, অনয্রা তঁার কােছ
িফের এেসেছন|

ওরা ছুেট ছুেট ঈশ্বেরর কােছ িফের এেসেছ|
* 78:25: েদবদূত অথবা “পরাক্রমী একজন|”
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35তখন এই সব েলাকরা স্মরণ করেব েয ঈশ্বরই িছেলন তােদর িশলা|
ওরা তখন মেন করেব েয পরাৎ  পরই একমাত্র ওেদর মুিক্তদাতা|

36 ওরা বেলিছেলা, ওরা তঁােক ভােলাবােস িকন্তু ওরা িমথয্া কথা
বেলিছেলা|

ওই সব েলাক এেকবােরই আন্তিরক িছেলা না|
37 প্রকৃতপেক্ষ ওেদর হৃদয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ িছেলা না|

চুিক্তর প্রিত ওরা এেকবােরই িবশ্বস্ত িছেলা না|
38 িকন্তু ঈশ্বর করুণাময় িছেলন|

িতিন ওেদর সব পাপ ক্ষমা কের িদেলন, িতিন িকন্তু ওেদর ধ্বংস
কেরন িন|

বহুবার ঈশ্বর তঁার েক্রাধ সংবরণ কেরেছন|
িতিন িনেজেক কখনই অিতিরক্ত কু্রদ্ধ হেত েদন িন|

39 ঈশ্বর মেন েরেখিছেলন েয ওরা নয্ায়পরায়ণ মানুষ|
েলাকরা বাতােসরই মত, যারা বেয় যায় এবং চেল যায়|

40 ওঃ, কতবার ঐ েলাকগুেলা মরুভূিমেত ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরেছ!

ওরা তঁােক কত দুঃখই িদেয়েছ!
41 ওই েলাকগুেলা বার বার ঈশ্বেরর ৈধযর্য্ পরীক্ষা কেরেছ|

ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনেক ওরা সতয্ই কু্রদ্ধ কেরেছ|
42 ওই েলাকরা ঈশ্বেরর পরাক্রেমর কথা ভুেল িগেয়িছেলা|

ঈশ্বর েয বহুবার শত্রুেদর হাত েথেক ওেদর রক্ষা কেরিছেলন,
তা ওরা ভুেল িগেয়িছেলা|

43 িমশের ঈশ্বর েয সব চমৎ  কার কাজগুিল কেরিছেলন তার কথা ওরা
ভুেল িগেয়িছেলা,

েসায়ন প্রান্তেরর চমৎ  কার কােজর কথা ওরা ভুেল িগেয়িছেলা|
44 ঈশ্বর নদীগুিলেক রেক্ত পিরণত কেরিছেলন!

িমশরবাসীরা েসই জল পান করেত পারেলা না|
45 ঈশ্বর ঝঁােক ঝঁােক মািছ পাঠােলন যারা িমশরবাসীেদর কামড়

িদেলা,
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িতিন অগিনত বয্াঙ পাঠােলন যারা িমশরবাসীর জীবন ধ্বংস
কের িদেলা|

46 ওেদর শসয্েক ঈশ্বর গঙ্গা ফিড়ংেয়র কবেল
এবং ওেদর বৃক্ষ লতােক পঙ্গপােলর কবেল কের িদেলন|

47 ঈশ্বর িশলাবৃষ্টির দ্বারা ওেদর দ্রাক্ষােক্ষত নষ্ট করেলন|
িশলাবৃষ্টির দ্বারা িতিন ওেদর বৃক্ষরািজ ধ্বংস করেলন|

48 িশলাবৃষ্টি িদেয় িতিন ওেদর পশুেদর মারেলন
এবং বজ্র-িবদুয্ৎ িদেয় গবািদ পশুেদর মারেলন|

49 ঈশ্বর িমশেরর েলাকেদর তঁার েক্রাধ েদখােলন|
ওেদর িবরুেদ্ধ িতিন তঁার িবধ্বংসকারী দূতেদর পাঠােলন|

50 েক্রাধ প্রদশর্েনর জনয্ ঈশ্বর একটা রাস্তা েপেয়িছেলন|
ওেদর একটা েলাকেকও িতিন বঁাচেত িদেলন না|
এক মহামড়েকর মেধয্ িদেয় িতিন ওেদর মরেত িদেলন|

51 িমশেরর প্রেতয্কিট প্রথমজাত সন্তানেক ঈশ্বর হতয্া করেলন|
হাম পিরবােরর প্রেতয্কিট প্রথম জাতকেক িতিন হতয্া করেলন|

52 তারপর একজন েমষপালেকর মত িতিন ইস্রােয়লেক পথ
েদিখেয়িছেলন|

একজন েমষপালেকর মত িতিন তঁার েলােকেদর, েমষপালেকর
মত জনহীন প্রান্তের েনতৃত্ব িদেয়িছেলন|

53 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর িনরাপেদ চালনা কেরিছেলন|
তঁার েলাকেদর ভয় করার মত িকছু িছল না|
তােদর শত্রুেদর িতিন েলািহত সাগের ডুিবেয় িদেয়িছেলন|

54 তঁার পিবত্র ভূখেণ্ড ঈশ্বর তঁার েলাকেদর েপৗেঁছ িদেয়িছেলন|
িতিন তঁার েলাকেদর িনজ ক্ষমতা বেল পাওয়া েসই পবর্েত েযটা
িতিন রূপ িদেয়িছেলন েসটােত িনেয় েগেলন|

55 ঈশ্বর অনয্ানয্ জািতেদর েসই ভূখেণ্ডর েথেক বাইের তািড়েয়
িদেয়িছেলন|

প্রেতয্কিট পিরবারেক বাধয্ কিরেয়েছন|
প্রেতয্কিট পিরবারেক ঈশ্বর েস ভূখেণ্ডর অংশ িদেয়েছন|

এখান বাস করার জনয্ ইস্রােয়েলর প্রেতয্কিট পিরবারেগাষ্ঠীেক
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ঈশ্বর েসই ভূখেণ্ড ঘর িদেয়েছন|
56 িকন্তু ওরা পরাৎ  পর ঈশ্বরেক পরীক্ষা কেরিছেলা এবং তঁােক দুঃখী

কেরিছেলা|
ওই সব েলাক ঈশ্বেরর আজ্ঞা মানয্ কের িন|

57 ওরা িঠক ওেদর পূবর্পুরুষেদর মতই ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ
কেরিছেলা|

ওরা একিট বঞ্চক ধনুেকর মত† িদক পিরবতর্ ন কেরিছেলা|
58 ইস্রােয়েলর েলাকরা উচ্চস্থান ৈতরী কেরিছেলা এবং ঈশ্বরেক কু্রদ্ধ

কেরিছেলা|
তারা মূির্ত্তসমূহ ৈতরী কেরিছেলা এবং ঈশ্বরেক অতয্ন্ত ঈষর্ািন্বত
কের তুেলিছল|

59 এই সব শুেন ঈশ্বর েক্রাধািন্বত হেয়িছেলন|
ঈশ্বর ইস্রােয়লেক তীব্রভােব অস্বীকার কেরিছেলন!

60 ঈশ্বর পিবত্র তঁাবুিট শীেলােত েরেখিছেলন|
সাধারণ েলাকেদর মেধয্ ঈশ্বর েসই তঁাবুেত থাকেতন|

61 ঈশ্বর অনয্ জািতেক তঁার েলাকেদর অিধকার করেত িদেয়েছন|
শত্রুরা ঈশ্বেরর সুন্দরতম রত্ন িনেয় িগেয়িছেলা|

62 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর িবরুেদ্ধ েক্রাধ প্রকাশ করেলন|
িতিন তােদর যুেদ্ধ িনহত হেত িদেলন|

63 তরুণরা সব পুেড় মারা েগল
এবং েয েমেয়েদর ওরা িবেয় করেব েভেবিছেলা তারা েকউই
িবেয়র গান গাইিছেলা না|

64 যাজকরা মারা েগল
িকন্তু তােদর িবধবারা ওেদর জনয্ কঁােদ িন|

65 েশষ কােল, েযমন কের একজন েলাক ঘুম েথেক ওেঠ,
প্রচুর দ্রাক্ষারস পান কের েযমন একজন ৈসিনক ওেঠ,

† 78:57: বঞ্চক ধনুেকর মত পাখী িশকােরর জনয্ এিট একিট বঁাকােনা লািঠ| িঠক কের
ছঁুড়েল, এিট মািটর কােছ ওেড় এবং ওপর িদেক েবঁেক যায়; প্রায়ই েয বয্িক্ত েসটা ছঁুেড়েছ
তার কােছ িফের আেস| আক্ষিরক অেথর্, “েছঁাড়বার একিট ধনুক” অথবা “একিট প্রতারক
ধনুক|”
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েতমন কের আমােদর প্রভু উঠেলন|
66 ঈশ্বর তঁার শত্রুেদর েজার কের হিঠেয় িদেয় ওেদর পরািজত

করােলন|
ঈশ্বর তঁার শত্রুেদর পরািজত কের িচরিদেনর জনয্ ওেদর
অসম্মািনত করেলন|

67 তারপর ঈশ্বর েযােষেফর তঁাবুিটেক‡ বািতল করেলন
এবং ইফ্রিয়েমর শাসন ক্ষমতা েকেড় িনেলন|

68 তারপর ঈশ্বর িযহূদা জািতেক শাসক জািত িহেসেব মেনানীত
করেলন

এবং তঁার িপ্রয় েজরুশােলমেক মিন্দর িনমর্ােণর স্থান িহেসেব
েবেছ িনেলন|

69 েসই পাহােড়র উঁচু জায়গায় ঈশ্বর তঁার মিন্দর িনমর্াণ করেলন|
পৃিথবীর মত িতিন তঁার মিন্দর িচরকােলর জনয্ স্থাপন করেলন|

70 ঈশ্বর তঁার িবেশষ েসবকরূেপ দায়ূদেক মেনানীত করেলন|
দায়ূদ েমষ চরািচ্ছেলা, িকন্তু ঈশ্বর েসই কাজ েথেক তােক িনেয়
এেলন|

71 ঈশ্বর দায়ূদেক, তঁার েলাকেদর েমষপালক হওয়ার দািয়ত্ব,
যােকােবর েলাকেদর দািয়ত্ব এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর ও
তােদর সম্পিত্তর দািয়ত্ব িদেয়িছেলন|

72 দায়ূদ পিবত্র মেন তােদর েনতৃত্ব িদেলন|
িতিন খুব প্রজ্ঞার সেঙ্গ তােদর পিরচািলত করেলন|

79
আসেফর প্রশংসা গীেতর অনয্তম|
1 েহ ঈশ্বর, অনয্ জািতসমূেহর িকছু েলাক আপনার েলাকেদর িবরুেদ্ধ

লড়াই করেত এেসিছেলা|
‡ 78:67: েযােষেফর তঁাবু অথর্াৎ শীেলা, েসই স্থান েযখােন তঁাবুিট িছল|
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ওই সব েলাক আপনার পিবত্র মিন্দর ধ্বংস কেরেছ|
ওরা েজরুশােলমেক ধ্বংসসূ্তেপ পিরণত কেরেছ|

2 িহংস্র পাখীেদর খাওয়ােনার জনয্ ওরা আপনার েসবকেদর েদহ
েফেল েরেখ েগেছ|

বুেনা পশুেদর খাওয়ােনার জনয্ ওরা আপনার অনুগামীেদর েদহ
েফেল েরেখ েগেছ|

3 েহ ঈশ্বর, যতক্ষণ না জেলর মত রক্ত বেয়েছ, ততক্ষণ পযর্ন্ত ওরা
আপনার েলাকেদর হতয্া কেরেছ,

মৃতেদহগুেলােক কবর েদওয়ার মত একজনও অবিশষ্ট েনই|
4আমােদর চারপােশর েদশগুেলা আমােদর অপমান কেরেছ|

আমােদর চারপােশর েলােকরা আমােদর িনেয় উপহাস কেরেছ
এবং আমােদর িনেয় মজা কেরেছ|

5 ঈশ্বর, িচরিদনই িক আপিন আমােদর প্রিত কু্রদ্ধ থাকেবন?
আপনার তীব্র আেবগ িক আগুেনর মতই জ্বলেত থাকেব?

6 েহ ঈশ্বর, েয সব জািত আপনােক জােন না তােদর ওপর আপনার
েক্রাধ েদখান|

েসই সব রাজয্ যারা আপনার নােমর উপাসনা কের না, তােদর
ওপর আপনার েক্রাধ উজাড় কের িদন|

7 ওইসব জািত যােকাবেক িবনষ্ট কেরেছ|
ওরা যােকােবর েদশেক ধ্বংস কেরেছ|

8 ঈশ্বর, আমােদর পূবর্পুরুেষর পােপর জনয্ আমােদর শািস্ত েদেবন
না|

শীঘ্রই আপনার করুণা প্রদশর্ন করুন!
আমােদর ভীষণভােব আপনােক প্রেয়াজন!

9 েহ আমােদর পিরত্রাতা ঈশ্বর, আমােদর সাহাযয্ করুন! সাহাযয্
করুন! পিরত্রাণ করুন!

তা আপনার নােমর মিহমা এেন েদেব|
আপনার নােমর ধািম্মর্কতার জনয্

আমােদর পাপ মুেছ িদন|
10আমােদর উেদ্দেশয্, অনয্ জািতেক এই কথা বলেত েদেবন না,

“েকাথায় েতামােদর ঈশ্বর? িতিন িক েতামােদর সাহাযয্ করেত
পােরন না?”
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ঈশ্বর, ঐ েলাকেদর শািস্ত িদন এবং েসই শািস্ত েযন আমরা েদখেত
পাই|

আপনার েসবকেদর হতয্া করার জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|
11 দয়া কের বন্দীেদর আতর্ নাদ শুনুন!

ঈশ্বর, যােদর মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেয়েছ, আপনার মহৎ   শিক্ত
বয্বহার কের তােদর রক্ষা করুন|

12 েহ ঈশ্বর, আমােদর চারপােশর েলাকরা আমােদর সেঙ্গ েয বয্বহার
কেরেছ, তার জনয্ ওেদর আপিন সাত গুণ েবশী শািস্ত িদন|

আপনােক অপমান করার জনয্ ওেদর শািস্ত িদন|
13আমরা আপনারই েলাক| আমরাই আপনার পােলর েমষ|

আমরা িচরিদন আপনার প্রশংসা করেবা|
ঈশ্বর, আিদ অনন্তকাল ধের আমরা আপনার প্রশংসা করেবা!

80
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: “চুিক্তর িলিলফুল” গানিটর পদর্ ায় গাওয়া
আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ ইস্রােয়েলর েমষপালক, আমার কথা শুনুন|

আপিন েযােষেফর েলাকেদর েমেষর মত পিরচািলত কেরেছন|
করূব দূেতর ওপর আপিন রাজার মত বেসন|

আপনােক আমােদর েদখেত িদন|
2 েহ ইস্রােয়েলর েমষপালক ইফ্রিয়ম, িবনয্ামীন এবং মনঃিশর প্রিত

আপনার মহত্ব প্রদশর্ন করুন|
আপিন এেস আমােদর রক্ষা করুন|

3 ঈশ্বর, পুনবর্ার আমােদর গ্রহণ করুন|
আমােদর গ্রহণ করুন, আমােদর রক্ষা করুন!

4 প্রভু, েহ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, কখন আপিন আমােদর প্রাথর্না
শুনেবন?

আপিন িক িচরিদেনর মত আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হেয় থাকেবন?



গীতসংিহতা 80:5 cli গীতসংিহতা 80:14

5 খাদয্ িহেসেব আপনার েলাকেদর আপিন েচােখর জল িদেয়েছন|
আপনার েলাকেদর আপিন তােদরই েচােখর জেল ভির্ত্ত গামলা
িদেয়েছন|

েসটাই িছল তােদর পানীয় জল|
6আমােদর শত্রুেদর জনয্আপিনআমােদর ঝগড়ার কারণ হবার লক্ষয্

বািনেয়েছন
এবং শত্রুরা আমােদর িবদ্রূপ কের|

7 েহ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, পুনরায় আমােদর গ্রহণ করুন|
আমােদর গ্রহণ করুন, আমােদর রক্ষা করুন|

8অতীেত আপিন আমােদর প্রিত
গুরুত্বপূণর্ চারা গােছর মতই যত্ন িনেয়িছেলন|

িমশর েথেক আপিন আপনার দ্রাক্ষালতা এেনিছেলন|
অনয্ানয্ েলাকেদর আপিন এেদশ েথেক তািড়েয় িদেয়িছেলন
এবং আপনার দ্রাক্ষালতা আপিন এখােন েরাপণ কেরিছেলন|

9 েসই দ্রাক্ষালতার জনয্ আপিন জিম ৈতরী কেরিছেলন|
এর িশকড়গুেলােক আপিন জিমর গভীের বাড়েত সাহাযয্
কেরিছেলন, খুব তাড়াতািড় এই দ্রাক্ষালতা সারা েদশ েছেয়
েফেলেছ|

10 এিট পবর্তেক েঢেক িদেয়েছ|
এর পাতাগুিল বৃহৎ  এরস গাছেকও ছায়া িদেয়েছ|
11 এই দ্রাক্ষালতা ভূমধয্সাগর পযর্ন্ত ছিড়েয় পড়েব|
এর লতাপাতা ফরাৎ নদী পযর্ন্ত িবসৃ্তত হেব|

12 ঈশ্বর, েয প্রাচীর আপনার দ্রাক্ষালতােক রক্ষা করেতা, েকন তােক
েভেঙ েফলেলন?

এখন েয েকান বয্িক্তই এর ধার িদেয় যায়, েসই এর দ্রাক্ষা তুেল
িনেয় যায়|

13 বুেনা শূকররা এেস আমােদর দ্রাক্ষােক্ষেত ঘুের েবড়ায়|
বুেনা জন্তুরা এেস এর পাতা খায়|

14 েহ সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আপিন আসুন|
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স্বগর্ েথেক আপনার দ্রাক্ষােক্ষত েদখুন এবং তােক রক্ষা করুন|
15 েহ ঈশ্বর, িনজ হােত েয দ্রাক্ষালতা আপিন লািগেয়িছেলন, তার

িদেক েদখুন|
েয চারাগাছেক* আপিন বড় হেত িদেয়েছন তার িদেক েদখুন|

16শুকেনা েগাবেরর মত আপনার দ্রাক্ষালতা পুেড় িগেয়িছেলা|
আপিন এর প্রিত কু্রদ্ধ হেয় এেক ধ্বংস কের িদেয়িছেলন|

17 েহ ঈশ্বর, েয সন্তান আপনার ডানিদেক দঁািড়েয় িছল তার িদেক হাত
বাড়ান|

েয সন্তানেক আপিন বড় কেরেছন তার িদেক হাত বাড়ান|
18 েস আর আপনােক েছেড় যােব না|

তােক বঁাচেত িদন, েস আপনার নােমর উপাসনা করেব|
19 েহ প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, আমােদর কােছ িফের আসুন|

আমােদর গ্রহণ করুন| আমােদর রক্ষা করুন|

81
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িগত্তীত্ সহেযােগ আসেফর একিট গীত|
1 সুখী হও এবং আমােদর শিক্তদাতা ঈশ্বেরর কােছ গান গাও|

ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কােছ আনন্দ ধ্বিন দাও|
2 সঙ্গীত শুরু কর|

খঞ্জনীগুিল বাজাও|
সুশ্রাবয্ বীণা এবং অনয্ানয্ তন্ত্রবাদয্ বাজাও|

3অমাবসয্ার সময় েমেষর িশঙা বািজও|
পূির্ণমার িদেন যখন আমােদর ছুিটর উৎসব হয় তখন িশঙা
বািজও|

4 ইস্রােয়েলর েলােকর জনয্ এটাই িবিধ|
* 80:15: চারাগাছ আক্ষিরক অেথর্, “পুত্র|”
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ঈশ্বর যােকাবেক েসই আজ্ঞা িদেয়িছেলন|
5 ঈশ্বর যখন েযােষফেক* িমশর েথেক সিরেয় িনেয় িগেয়িছেলন,

েসই সময় িতিন তঁার সেঙ্গ এই চুিক্ত কেরিছেলন|
িমশের আমরা একটা ভাষা শুেনিছলাম, েযটা আমরা বুঝেত পাির িন|
6 ঈশ্বর বেলন, “েতামার কঁাধ েথেক ভারী েবাঝা আিম িনেয়িছলাম

এবং েতামার হােতর ভারী ঝঁাকাগুিলও আিম িবিল কেরিছলাম|
7 েতামরা সমসয্ার মেধয্ িছেল| েতামরা সাহাযয্ েচেয়িছেল|

আিম েতামােদর মুক্ত কের িদলাম| ঝেড়র েমেঘর মেধয্ আিম
লুিকেয়িছলাম এবং আিম েতামােদর উত্তর িদেয়িছলাম|

মরীবার জেলর ধাের আিম েতামােদর পরীক্ষা কেরিছলাম|”

8 “েহ আমার েলাকজন, আমার কথা েশান|
েতামােদর আিম আমার চুিক্ত েদব, েহ ইস্রােয়ল, আমার কথা
েশান!

9 িবেদশীরা েয সব মূির্ত্ত পূজা কের,
েতামরা তােদর উপাসনা কর না|

10আিমই প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর,
েয েতামােদর িমশর েথেক েবর কের এেনিছলাম|

েহ ইস্রােয়ল, েতামার মুখ েখাল,
আিম েতামােক আহার েদেবা|

11 “িকন্তু আমার েলাকরা আমার িদেক মেনােযাগ েদয় িন|
ইস্রােয়ল আমায় মােন িন|

12 তাই ওরা যা করেত েচেয়িছেলা, আিম ওেদর তাই করেত িদেয়িছ|
ইস্রােয়লীয়রা যা করেত েচেয়িছেলা, তাই কেরেছ|

13 যিদ আমার েলাকরা আমার কথা শুনেতা এবং আিম েয ভােব চাই
েসভােব বঁাচেতা,

* 81:5: েযােষফ এখােন এর অথর্ েযােষেফর পিরবার ইস্রােয়েলর েলাকরা|
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14 তাহেল আিম ওেদর শত্রুেদর পরািজত করতাম|
যারা ইস্রােয়েল সংকটসমূহ িনেয় আসেব তােদর আিম শািস্ত
েদব|

15 প্রভুর শত্রুরা ভেয় েকঁেপ েযেতা|
িচরিদেনর জনয্ ওরা শািস্ত েপেতা|

16 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর সবার েসরা গম িদেতন|
যতক্ষণ না তারা পিরতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ তঁার েলাকেদর ঈশ্বর মধু
েদেবন|”

82
আসেফর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর েদবতােদর মণ্ডলীেত* দঁাড়ান|

েদবতােদর েসই সভায় িতিনই িছেলন িবচারক|
2ঈশ্বর বেলন, “কতিদন েতামরা অনয্ায়ভােব েলােকর িবচার করেব?

আর কতিদন েতামরা দুষ্ট েলাকেদর শািস্ত না িদেয় েছেড়
েদেব?”

3 “দিরদ্র েলাকেদর এবং অনাথেদর িবচার কর|
ওই সব দিরদ্র েলাকেদর অিধকারেক রক্ষা কর|

4 ওই সব অসহায় ও দিরদ্রেদর সাহাযয্ কর|
দুষ্ট েলাকেদর েথেক ওেদর রক্ষা কর|

5 “েক ঘেট চেলেছ তা ওরা জােন না|
* 82:1: ঈশ্বর � মণ্ডলীেত অনয্ জািতরা িশিখেয়িছল েয এল্ (ঈশ্বর) এবং অনয্
েদবতারা একেত্র িমিলত হেয়িছেলন পৃিথবীর েলাকেদর িক করা হেব েস িসদ্ধান্ত িনেত| িকন্তু
অেনক সময় রাজা এবং েনতােদরও “েদবতা” বলা হেয় থােক| সুতরাং এই সঙ্গীতিট হয়েতা
ইস্রােয়েলর েনতােদর প্রিত ঈশ্বেরর সতকর্ বাণী|



গীতসংিহতা 82:6 clv গীতসংিহতা 83:5

ওরা েবােঝ না!
ওরা েয িক করেছ তা ওরা জােন না,

ওেদর চারপােশ ওেদর পৃিথবী েভেঙ পেড়েছ!”
6আিম ঈশ্বর বলিছ, “েতামরা েদবতা|

েতামরা পরাৎ  পেরর সন্তানগণ|
7 েযমন ভােব সাধারণ মানুষ অবশয্ই মের,

েতামরাও েসই ভােবই মারা যােব|”

8 ঈশ্বর, আপিন উঠুন! আপিনই িবচারক হন!
ঈশ্বর, সব জািতর ওপের আপিনই েনতা হন!

83
আসেফর প্রশংসা গীতগুিলর একিট
1 ঈশ্বর, নীরব থাকেবন না!

কান বন্ধ কের রাখেবন না!
ঈশ্বর আপিন িকছু বলুন|

2 ঈশ্বর, শত্রুরা আপনার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছ
এবং খুব শীঘ্রই ওরা আক্রমণ করেব|

3আপনার েলাকেদর িবরুেদ্ধ ওরা ফিন্দ আঁটেছ|
েয েলাকেদর আপিন ভােলাবােসন, আপনার শত্রুরা তােদর
িবরুেদ্ধ শলাপরামশর্ করেছ|

4 ওই শত্রুরা বলাবিল করেছ, “এস, আমরা ওেদর পুেরাপুির ধ্বংস
কের িদই|

তাহেল েকান বয্িক্ত আর েকানিদেনর জনয্ও ইস্রােয়েলর নাম
স্মরণ করেব না|”

5 ঈশ্বর, ওই সব েলাক আপনার িবরুেদ্ধ এবং আমােদর সেঙ্গ আপিন
েয চুিক্ত কেরেছন,

তার িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্, এক েজাট হেয়েছ|
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6-7 ওই শত্রুরা আমােদর সেঙ্গ লড়াই করেব বেল এক েজাট হেয়েছ:
ওেদর মেধয্ যারা রেয়েছ তারা হেলা ইেদামবাসী, ইশ্মােয়লীয়,
েমায়াব ও হাগােরর উত্তরপুরুষ,

গবাল, অেম্মান ও অমােলেকর অিধবাসী, েসার েদেশর েলাক
এবং পেলষ্টীয় েলােকরা|

ওই সব েলাক আমােদর সেঙ্গ লড়াই করার জনয্ একেজাট
হেয়েছ|

8 এমনিক অশূরীয়রাও ওেদর সেঙ্গ েযাগ িদেয়েছ|
েলােটর উত্তরপুরুষেদর* ওরা খুব শিক্তশালী কেরেছ|

9ঈশ্বর কীেশান নদীর কােছ, েযমন কেরআপিন িমিদয়নেদর পরািজত
কেরিছেলন,

েযমন কের আপিন সীষরা ও যাবীনেক পরািজত কেরিছেলন
েতমন কের আপিন ওই শত্রুেদর পরািজত করুন|

10ঐেন্দাের আপিন ওেদর পরািজত কেরিছেলন|
মািটেতই ওেদর েদহগুেলা পেচ িগেয়িছেলা|

11ঈশ্বর, ওই শত্রু েনতােদর পরািজত করুন| ওেরব ও েসবেদর প্রিত
আপিন যা কেরিছেলন ওেদর প্রিতও তাই করুন|

েসবহ ও সলু্মেন্নর প্রিত আপিন যা কেরিছেলন ওেদর প্রিতও
তাই করুন|

12 ঈশ্বর, ওই েলাকরা আমােদর
আপনার ভূখণ্ড েথেক েবর কের িদেত েচেয়িছল|

13 েহ ঈশ্বর, খড় কুেটা েযমন বাতােস উেড় যায়, েতমিন ভােব আপিন
ওেদর উিড়েয় িদন|

েঝােড়া হাওযায় খড় েযমন ছিড়েয় যায় েতমিন ভােব ওেদর
ইতঃস্তত ছিড়েয় িদন|

14 দাবানল েযমন কের অরণয্ ধ্বংস কের,
* 83:8: েলােটর উত্তরপুরুষ অথর্াৎ , “েমায়াবীয় এবং অেম্মানীয়রা|”
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েলিলহান আগুন েযমন কের পাহাড় পুিড়েয় েদয় েতমন কের
আপিন শত্রুেদর ধ্বংস করুন|

15 েহ ঈশ্বর, ঝড় েযমন কের ধূেলা উিড়েয় িনেয় যায় েতমিন কের
আপিন ওই েলােকেদর তাড়া করুন|

টেনর্েডার মত ওেদর কঁািপেয় িদন, ওেদর উিড়েয় িদন|
16 ঈশ্বর, আপিন ওেদর এমন িশক্ষা িদন যােত ওরা বুঝেত পাের ওরা

প্রকৃতই দুবর্ল|
তখন ওরা আপনার নােমর উপাসনা করেত চাইেব!

17 ঈশ্বর, িচরিদেনর মত ওেদর ভীত ও লিজ্জত কের িদন|
ওেদর অপমািনত ও িবনষ্ট করুন|

18 তখন ওরা বুঝেত পারেব েয,
আপিনই ঈশ্বর|

ওরা জানেত পারেব েয, আপিনই একমাত্র পরাৎ  পর,
সারা পৃিথবীর ঈশ্বর!

84
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: িগত্তীৎ সহেযােগ েকারহ পিরবার েথেক
একিট প্রশংসা গীত|
1 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, আপনার মিন্দর সিতয্ই অমূলয্!
2আপনার মিন্দের ঢুকেত েগেল আিম প্রতীক্ষা করেত পাির না|

আিম অতয্ন্ত উেত্তিজত!
আমার প্রেতয্কিট অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ জীবন্ত ঈশ্বেরর সেঙ্গ থাকেত চায়|
3 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর, পািখরা পযর্ন্ত

আপনার মিন্দের তােদর আশ্রয় খঁুেজ েপেয়েছ|
আপনার েবদীর কােছই ওরা বাসা েবঁেধেছ এবং ওেদর শাবকও
আেছ|

4 যারা আপনার মিন্দের বাস করেছ তারা খুবই ভাগয্বান|
ওরা এখনও আপনার প্রশংসা করেছ|
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5 হৃদেয় সঙ্গীত িনেয় েযসব েলােকরা
আপনার মিন্দের আসেছ তারা খুব খুশী!

6 তারা িনঝর্ েরর মত, বাকা উপতয্কা, েযিট ঈশ্বর ৈতরী কেরিছেলন,
েসটা পার হেয় যাত্রা কের|
শরেতর বৃষ্টিেত পুকুরগুেলা ভের রেয়েছ|

7 েলাকরা যত ঈশ্বেরর কােছ যায়
তত শিক্তশালী হয়|

8 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|
েহ যােকােবর ঈশ্বর, আমার কথা শুনুন|

9 েহ ঈশ্বর, আমােদর রক্ষাকতর্ ােক সুরক্ষা িদন|
আপনার মেনানীত রাজার প্রিত সদয় েহান|

10অনয্ জায়গায় এক হাজার িদন কাটােনার েচেয়
আপনার মিন্দের একিদন কাটােনা অেনক ভােলা|

একজন দুষ্ট েলােকর ঘের বাস করার েচেয়
আমার ঈশ্বেরর গৃেহর দ্বাের দঁািড়েয় থাকা অেনক ভােলা|

11 প্রভুই আমােদর রক্ষাকারী ও মিহমময় রাজা|*
ঈশ্বর দয়া ও মিহমার সেঙ্গ আমােদর আশীবর্াদ কেরন|

েয সব েলাক তঁােক অনুসরণ কের ও মানয্ কের
ঈশ্বর তােদর ভােলা িজিনসগুিল েদন|

12 েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, যারা আপনােক িবশ্বাস কের তারা প্রকৃতই
সুখী!

* 84:11: রক্ষাকারী � রাজা আক্ষিরক অেথর্, “সূযর্ এবং বমর্|”
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85
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভু, আপনার রােজয্র প্রিত সদয় েহান|

যােকােবর েলােকরা িবেদেশ িনবর্ািসত|
িনবর্ািসতেদর ওেদর িনেজর েদেশ িফিরেয় িনেয় আসুন|

2 প্রভু, আপনার েলােকেদর ক্ষমা কের িদন!
ওেদর পাপ মুেছ িদন!

3 প্রভু, আর কু্রদ্ধ হেবন না|
রােগ আত্মহারা হেবন না|

4 েহ আমােদর পিরত্রাতা ঈশ্বর,
আমােদর ওপর কু্রদ্ধ হওয়া েথেক িবরত েহান এবং আবার
আমােদর গ্রহণ করুন|

5 িচরিদনই িক আপিন
আমােদর ওপর কু্রদ্ধ থাকেবন?

6আবার আমােদর জীবন্ত কের িদন!
আপনার েলাকেদর সুখী করুন|

7 প্রভু আমােদর রক্ষা করুন
এবং আপিন েয আমােদর ভােলাবােসন তা প্রদশর্ন করুন|

8 প্রভু ঈশ্বর িক বেলেছন তা আিম শুেনিছ|
িতিন বেলেছন, তঁার েলাকেদর জনয্ ও তঁার অনুগামীেদর জনয্
শািন্ত থাকেব|

িতিন আরও বেলেছন, তাই ওেদর আর কখনও িনেবর্াধ
জীবনযাত্রায় িফের যাওয়া উিচৎ হেব না|

9 ঈশ্বর তঁার অনুগামীেদর খুব শীঘ্রই রক্ষা করেবন|
আমরা খুব শীঘ্রই সম্মােনর সেঙ্গ আমােদর ভূখেণ্ড বাস করেবা|

10 তারা সতয্ এবং করুণােক অিভনন্দন জানােব|
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তারা শািন্ত ও ধািম্মর্কতােক চুমু খােব|
11 পৃিথবীর েলাকরা ঈশ্বেরর প্রিত িনষ্ঠাবান হেব|

স্বগর্ েথেক ঈশ্বর ওেদর মঙ্গল করেবন|
12 প্রভু আমােদর অেনক ভােলা িজিনস েদেবন|

জিমগুেলা প্রচুর পিরমােণ ভােলা শসয্ েদেব|
13 ধািম্মর্কতা ঈশ্বেরর আেগ আেগ যােব

এবং তঁার চলার পথ প্রস্তুত করেব|

86
দায়ূেদর প্রাথর্না|
1আিম একজন দীন, অসহায় মানুষ|

প্রভু আমার কথা দয়া কের শুনুন এবং আমার প্রাথর্নার উত্তর
িদন|

2 প্রভু, আিম আপনার অনুগামী, অনুগ্রহ কের আমায় রক্ষা করুন!
আিম আপনার দাস, আপিন আমার ঈশ্বর|
আিম আপনােত িবশ্বাস কির, তাই আমায় রক্ষা করুন|

3 েহ আমার প্রভু, আমার প্রিত সদয় েহান|
সারািদন ধের আিম আপনার কােছ প্রাথর্না করিছ|

4 প্রভু, আমার জীবন আিম আপনার হােত িদলাম|
আিম আপনার দাস, তাই আমায় সুখী করুন|

5 প্রভু, আপিন মঙ্গলময় এবং করুণাময়|
আপনার েলােকরা সাহােযয্র জনয্ আপনােক ডােক|
প্রকৃতই আপিন ওই সব েলাকেক ভােলাবােসন|

6 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|
করুণার জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|

7 প্রভু, আমার সঙ্কেটর সমেয় আিম আপনার কােছ প্রাথর্না করিছ|
আিম জািন আপিন আমায় উত্তর েদেবন!
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8 ঈশ্বর, আপনার মত েকউই েনই|
আপিন যা কেরেছন তা আর েকউ করেত পারেব না|

9 প্রভু, আপিনই প্রেতয্কিট মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন|
ওরা সবাই েযন এেস আপনার উপাসনা কের|
ওেদর সকেল েযন আপনার নােমর সম্মান কের|

10 ঈশ্বর, আপিন মহান এবং আপিন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন!
আপিন একমাত্র আপিনই ঈশ্বর!

11 প্রভু, আপনার পথ সম্পেকর্ আমায় িশক্ষা িদন
এবং আিম আপনার সতয্ পথ অবলম্বন কের েবঁেচ থাকেবা|

আপনার উপাসনা করােক আমার জীবেনর
সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ িবষয় করেত আমায় সাহাযয্ করুন|

12ঈশ্বর, প্রভুআমার,আমার সকলঅন্তর িদেয়আিমআপনার প্রশংসা
কির|

িচরিদন আিম আপনার নােমর সম্মান করেবা!
13 ঈশ্বর আপিন আমার জনয্ কত মহান ভােলাবাসা প্রদশর্ন কেরেছন

এবং মৃতুয্র হাত েথেক আমায় রক্ষা কেরেছন|
14 ঈশ্বর, অহঙ্কারী েলাকরা আমায় আক্রমণ করেছ|

একদল নৃশংস েলাক আমায় হতয্ার েচষ্টা করেছ|
ওই সব েলাক আপনােক সম্মান কের না|

15 প্রভু, আপিন দয়াময় ও করুণাময় ঈশ্বর|
আপিন ৈধযর্য্শীল, িবশ্বস্ত এবং েপ্রেম পিরপূণর্|

16 ঈশ্বর, আমার প্রিত সদয় েহান এবং েদখান েয আপিন আমার কথা
শুেনেছন|

আিম আপনার দাস, আমায় শিক্ত িদন|
আিম আপনার দাস, আমায় রক্ষা করুন!

17 ঈশ্বর, আপিন েয আমায় সাহাযয্ করেবন তা প্রদশর্ন কের আমায়
একটা িচহ্ন িদন|

আমার শত্রুরা েসই িচহ্ন েদখেব এবং ওরা হতাশ হেব|
েসটা প্রমাণ করেব েয আপিন আমার প্রাথর্না শুেনেছন এবং
আপিন আমােক সাহাযয্ করেবন|
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87
েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত|
1 েজরুশােলেমর পিবত্র পাহােড় ঈশ্বর তঁার মিন্দর িনমর্াণ কেরেছন|

2ইস্রােয়েলর েয েকানজায়গার েচেয় িসেয়ােনর ফটকগুেলােক
ঈশ্বর অেনক েবশী ভােলাবােসন|

3 েহ ঈশ্বেরর নগরী, েলােক েতামার সম্পেকর্ িবস্ময়কর কথা বেল|

4 ঈশ্বর তঁার সব েলােকর তািলকা রােখন, ওেদর মেধয্ িকছু েলাক
িমশর ও বািবেল বাস কের|

ওেদর মেধয্ িকছু েলাক পেলষ্টীয়, েসার ও কূশ েদেশ জন্মগ্রহণ
কেরিছেলা|

5 যারা িসেয়ােন জেন্মেছ,
তােদর প্রেতয্কেক ঈশ্বর েচেনন|
পরাৎ  পর এই নগর িনমর্াণ কেরেছন|

6 ঈশ্বর, তঁার সব েলাকেদর তািলকা েরেখেছন|
প্রেতয্কিট েলাক েকাথায় জেন্মেছ তা ঈশ্বর জােনন|

7 ঈশ্বেরর েলাকরা িবেশষ ছুিট উদযাপন করেত েজরুশােলেম যায়|
ওরা প্রচণ্ড সুখী, ওরা নাচেছ এবং গাইেছ|

ওরা বেল, “েজরুশােলম েথেকই সব ভােলা িজিনস আেস|”

88
েকারহ পিরবার েথেক একিট প্রশংসা গীত| সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত:
একিট যন্ত্রণাদায়ক েরাগ সম্পেকর্ ইষ্রাহীয় েহমেনর একিট মস্কীল|
1 প্রভু ঈশ্বর, আপিনই আমার পিরত্রাতা|

িদন রািত্র ধের আিম আপনার কােছ প্রাথর্না করিছ|
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2আমার প্রাথর্নার িদেক মেনােযাগ িদন|
করুণার জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|

3আমার আত্মা এই যন্ত্রণায় অেনক কষ্ট েপেয়েছ!
খুব তাড়াতািড় আিম মারা যােবা|

4 ইিতমেধয্ই েলাকরা আমার সেঙ্গ েসই রকম আচরণ শুরু কেরেছ,
যা একজন মৃেতর প্রিত করা হয়,

অথবা একজন েলাক েয েবঁেচ থাকার পেক্ষ খুব দুবর্ল তার সেঙ্গ
েযমন বয্বহার করা হয়|

5 ওরা মৃতেদর মেধয্ আমােক েখঁােজ|
আিম েসই মৃত েলােকর মত কবের পেড় আিছ,

েয মৃত েলাকেক আপিন ভুেল েগেছন,
েয আপনার েথেক এবং আপনার যত্ন েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় েগেছ|

6আপিন আমােক মািটর েসই গেতর্ পুের িদেয়েছন|
হঁয্া, আপিন আমােক অন্ধকাের িনেক্ষপ কেরেছন|

7 েহ ঈশ্বর, আপিন আমার প্রিত েক্রাধািন্বত িছেলন
এবং আপিন আমায় শািস্ত িদেয়েছন|

8আপিন আমার বনু্ধেদর আমায় েছেড় েযেত বাধয্ কেরেছন|
অচু্ছত েলােকর মত ওরা সবাই আমােক এিড়েয় যায়|

আিম গৃহবন্দী হেয় আিছ, আিম বাইের েযেত পাির না|
9 যন্ত্রণায় েকঁেদ েকঁেদ আমার েচাখ টন্টন্ করেছ|

প্রভু, সারাক্ষণ আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির!
প্রাথর্নার সময় আমার দুিট বাহু আিম আপনার িদেক তুেল ধির|

10প্রভু, আপিন িক মৃত েলাকেদর জনয্ অেলৗিকক কাজসমূহ কেরন?
েপ্রতরা িক েজেগ উেঠ আপনার প্রশংসা কের? না!

11 কবের থাকা েলাকরা িক আপনার সতয্ েপ্রম সম্বেন্ধ কথা বলেত
পাের?
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মৃতুয্র জগেত থাকা েলােকরা িকআপনার িবশ্বস্ততার কথা বলেত
পাের? না!

12 েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরন, অন্ধকাের থাকা মৃতরা তা
েদখেত পায় না|

িবসৃ্মিতর েদেশ মৃত েলােকরা আপনার ধািম্মর্কতার কথা বলেত
পাের না|

13 প্রভু, আমােক সাহাযয্ করার জনয্ আপনার কােছ প্রাথর্না জানািচ্ছ!
প্রেতয্কিদন উষাকােল আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির|

14 প্রভু েকন আপিন আমায় তয্াগ কেরেছন?
েকন আপিন আমার কথা শুনেত পান না?

15 তরুণ বয়স েথেকই আিম অসুস্থ ও দুবর্ল|
আিম আপনার েক্রাধ েভাগ কেরিছ|

আিম আপনার েক্রােধর িশকার হেয়িছ|
আিম অসহায়!

16 প্রভু, আপনার েক্রাধ
আমােক ধ্বংস কেরেছ|

17জ্বালা-যন্ত্রণা আমার িনতয্সঙ্গী|
আমার মেন হেচ্ছ েযন, আিম আমার জ্বালা-যন্ত্রণায় ডুেব যািচ্ছ|

18 প্রভু, আমার িপ্রয়জন ও বনু্ধেদর েথেক আপিন আমার িবিচ্ছন্ন
কেরেছন|

একমাত্র অন্ধকারই আমার সঙ্গী হওয়ার জনয্ অবিশষ্ট রেয়েছ|

89
ইষ্রাহীয় এথেনর কাছ েথেক একিট মস্কীল|
1 প্রভুর েপ্রম সম্পেকর্ আিম সবর্দাই গান গাইেবা|

তঁার িবশ্বস্ততা সম্পেকর্ আিম িচরকাল এবং অনন্তকাল গাই
গাইেবা!

2 প্রভু, আিম সিতয্ই িবশ্বাস কির েয আপনার ভােলাবাসা িচরন্তন!
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আপনার িবশ্বস্ততা আকােশর মত েথেক যায়!

3 ঈশ্বর বেলেছন, “আমার মেনানীত রাজার সেঙ্গ আিম একিট চুিক্ত
কেরিছ|

আমার দাস দায়ূেদর কােছ আিম প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ|
4 �দায়ূদ, েতামার পিরবারেক আিম িচরিদন বঁািচেয় রাখেবা|

েতামার রাজয্েক আিম িচরকাল অবয্াহত রাখেত সাহাযয্
করব|� ”

5 প্রভু, আপিন আশ্চযর্য্ কাযর্য্ কেরন| এই জনয্ আকাশ আপনার
প্রশংসা কের|

েলােকরা আপনার ওপর িনভর্ র করেত পাের| পিবত্র েলােকেদর
মণ্ডলীেত শুধুমাত্র এই সম্পেকর্ ই গান কের|

6 স্বেগর্ প্রভুর সমকক্ষ েকউ েনই|
অনয্ েকান “েদবতার” সেঙ্গ প্রভুেক তুলনা করা চেল না|

7 ঈশ্বর পিবত্র েলােকেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ কেরন, ওই পিবত্র দূতরা তঁার
চারপােশ জেড়া হয়|

ওরা ঈশ্বরেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের|
ওরা তঁার ভেয় দঁািড়েয় থােক|

8 েহ প্রভু সবর্শিক্তমান ঈশ্বর, আপনার মত েকউই নয়|
আমরা সমূ্পণর্ভােব আপনােক িবশ্বাস করেত পাির|

9আপিন পরাক্রমশালী সমুদ্রেক শাসন কেরন,
এর উত্তাল তরঙ্গমালােক আপিন শান্ত কের িদেত পােরন|

10 েহ ঈশ্বর, আপিন রহবেক পরািজত কেরিছেলন|
আপনার শিক্তশালী বাহু বেল আপিন আপনার শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ
কেরিছেলন|

11 েহ ঈশ্বর, স্বগর্ এবং মতর্ য্ আপনার অিধকারভুক্ত|
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এই পৃিথবী এবং পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সব িকছুই আপিন সৃষ্টি
কেরেছন|

12 উত্তর েথেক দিক্ষণ পযর্ন্ত যা িকছু রেয়েছ সবই আপিন সৃষ্টি
কেরেছন|

তােবার ও হেম্মর্াণ পবর্ত আপনার নােমর প্রশংসা করেছ|
13আপনার বাহু পরাক্রমিবিশষ্ট!

আপনার হস্ত শিক্তমান!
িবজয়ী হেয় আপনার ডানহাত উপেরর িদেক ওেঠ!

14 সতয্ ও নয্ায় িবচােরর ওপর আপনার রাজয্ প্রিতিষ্ঠত|
েপ্রম এবং িবশ্বাস আপনার রাজাসেনর দাস|

15 ঈশ্বর, আপনার িনষ্ঠাবান অনুগামীরা সিতয্ই সুখী|
তারা আপনার করুণার আেলােক বাস কের|

16আপনার নাম সবর্দাই তােদর সুখী কের|
তারা আপনার ধািম্মর্কতার প্রশংসা কের|

17আপিন তােদর িবস্ময়কর শিক্ত|
তােদর শিক্ত আপনার কাছ েথেক আেস|

18 প্রভু, আপিনই আমােদর রক্ষাকতর্ া|
ইস্রােয়েলর পিবত্র একজনই আমােদর রাজা|

19 আপনার িবশ্বস্ত অনুগামীেদর সেঙ্গ আপিন এক স্বপ্নদশর্েনর কথা
বেলিছেলন,

“জনতার মেধয্ েথেক আিম একজন তরুণেক মেনানীত কেরিছ|
আিম েসই তরুণেক একজন গুরুত্বপূণর্ েলাক কের তুেলিছ|
েসই তরুণ ৈসনয্েক আিম শিক্তশালী কেরিছ|

20আমার দাস দায়ূদেক আিম খঁুেজ েপেয়িছ|
িবেশষ ৈতল দ্বারা আিম দায়ূদেক অিভিষক্ত কেরিছ|

21আমার ডান হাত িদেয় আিম দায়ূদেক সহায়তা িদেয়িছ
এবং আমার শিক্ত িদেয় আিম তােক শিক্তশালী কেরিছ|

22 এই মেনানীত রাজােক শত্রুরা পরািজত করেত পাের িন|
দুষ্ট েলাকরা ওেক হারােত পাের িন|

23আিম ওর শত্রুেদর েশষ কের িদেয়িছ|
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যারা আমার মেনানীত রাজােক ঘৃণা কেরেছ, তােদর আিম
পরািজত কেরিছ|

24 েয রাজােক আিম পছন্দ কেরিছ, তােক আিম সবর্দা ভােলাবাসেবা
ও সমথর্ন করেবা|

সবর্দাই আিম তােক শিক্তশালী কের তুলেবা|
25আমার মেনানীত রাজােক আিম সমুেদ্রর দািয়ত্ব িদেয়িছ|

নদীগুেলােক েস িনয়ন্ত্রণ করেব|
26 েস আমােক বলেব, �আপিনই আমার িপতা|

আপিনই আমার ঈশ্বর, আমার িশলা, আমার পিরত্রাতা|�
27আিম তােক আমার প্রথম জাত সন্তান করেবা|

েস পৃিথবীর সব রাজােদর ওপের মহারাজা হেব|
28আমার েপ্রম, ওই মেনানীত রাজােক সব সমেয়ই রক্ষা করেব|

ওর সেঙ্গ আমার চুিক্ত েকানিদন েশষ হেব না|
29আিম ওর পিরবারেক িচরকাল অবয্াহত রাখব|

ওর রাজয্ স্বগর্গুিলর মতই িচরিদন বজায় থাকেব|
30 ওর উত্তরপুরুষরা যিদ আমার িবিধ তয্াগ কের,

যিদ ওরা আমায় মানয্ করা েথেক িবরত হয়, আিম ওেদর শািস্ত
েদেবা|

31 যিদ আমার মেনানীত রাজার উত্তরপুরুষরা
আমার িবিধ আজ্ঞা উেপক্ষা কের,

32 তাহেল আিম ওেদর ভয়ানক শািস্ত েদেবা|
33 িকন্তু ওেদর ওপর েথেক কখনও আমার ভােলাবাসা প্রতয্াহার

করেবা না|
সবর্দাই আিম ওেদর প্রিত িবশ্বস্ত থাকেবা|

34 দায়ূেদর সেঙ্গ আিম কখনও আমার চুিক্ত ভঙ্গ করেবা না|
আিম আমােদর চুিক্তর পিরবতর্ নও করেবা না|

35আমার পিবত্রতা িদেয়, আিম ওেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ|
দায়ূেদর সেঙ্গ আিম কখনই িমথয্াচার করেবা না!

36 দায়ূেদর পিরবার িচরিদেনর জনয্ অবয্াহত থাকেব|
যতকাল সূযর্ থাকেব ততকাল ওর রাজয্ বজায় থাকেব|
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37 চঁােদর মতই ওর রাজত্ব িচরিদন বজায় থাকেব|
আকাশই আমার েসই চুিক্তর প্রমাণ েদয়| এই চুিক্ত িবশ্বাস েযাগয্|”

38 িকন্তু ঈশ্বর, আপনার মেনানীত রাজার প্রিত আপিন কু্রদ্ধ হেয়েছন,
এবং আপিন তােক বরাবরই তয্াগ কেরেছন|

39আপনার চুিক্ত আপিন বািতল কের িদেয়েছন|
আপিন রাজার মুকুটেক ধূেলায় িনেক্ষপ কেরেছন|

40 রাজার নগরীর প্রাচীর আপিন মািটেত েফেল িদেয়েছন|
তার সব দুগর্েক আপিন ধ্বংস কেরেছন|

41 পথচারী মানুষ তার িজিনস চুির কের িনেয় যায়|
তার প্রিতেবশীরা তােক িবদ্রূপ কের|

42 রাজার সব শত্রুেক আপিন খুশী কেরেছন|
তার শত্রুেদর আপিন যুেদ্ধ জয়ী হেত িদেয়েছন|

43 ঈশ্বর, আপিন ওেদর িনেজেদর রক্ষা করেত সাহাযয্ কেরেছন|
আপনার রাজােক আপিন যুেদ্ধ জয় করেত সাহাযয্ কেরন িন|

44আপিন তােক জয়ী হেত েদন িন|
তার িসংহাসনেক আপিন ভূ-লুিন্ঠত কেরেছন|

45 তার েযৗবেনই আপিন তার জীবনেক েছাট কের িদেয়েছন|
তােক আপিন লজ্জা িদেয়েছন|

46 প্রভু, আর কতিদন ওই সব চলেব?
আপিন িক িচরিদন আমােদর উেপক্ষা করেবন?
আপনার েক্রাধ িক িচরিদনই আগুেনর মত জ্বলেত থাকেব?

47স্মরণ কের েদখুন আমার জীবন কত নাতীদীঘর্|
আপিন আমােদর সকলেকই সামানয্ সমেয়র জনয্ সৃষ্টি
কেরেছন, এরপর আমরা মারা যােবা|

48 েকউ িচরিদন বঁাচেব না, এবং এমন েকউই েনই েয মরেব না|
েকান বয্িক্তই কবর েথেক িনেজেক রক্ষা করেত পারেব না|
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49 েহ ঈশ্বর, েসই েপ্রম েকাথায় যা অতীেত আপিন প্রদশর্ন
কেরিছেলন?

আপিন দায়ূদেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, তার পিরবােরর
প্রিত আপিন িবশ্বাসভাজন থাকেবন|

50-51 েহ প্রভু, স্মরেণ রাখেবন, েকমন কের েলাকরা আপনার দাসেক
অপমান কেরিছেলা|

প্রভু, আপনার শত্রুেদর কাছ েথেক েসই সব অপমান আমায় শুনেত
হেয়েছ|

ওই েলাকরা আপনার মেনানীত রাজােক অপমান কেরেছ|

52 ধনয্ প্রভু িচরকােলর জনয্!
আেমন! আেমন!

চতুথর্ খণ্ড

90
(গীতসংিহতা 90-106)

ঈশ্বেরর েলাক, েমািশর প্রাথর্না|
1 েহ প্রভু, আমােদর সমস্ত প্রজেন্মর জনয্ আপিন আমােদর গৃহ

িছেলন|
2 েহ ঈশ্বর, পবর্তমালার জেন্মর আেগ,

এই পৃিথবীর এবং জগৎ  সৃষ্টির আেগ, আপিনই ঈশ্বর িছেলন|
েহ ঈশ্বর, আপিন িচরিদন িছেলন এবং আপিন িচরিদন থাকেবন|

3 এই পৃিথবীেত আপিনই মানুষেক এেনেছন|
আপিন পুনরায় তােদর ধূেলায় পিরণত কেরন|

4আপনার কােছ হাজার বছর গতকােলর মত,
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েযন গত রািত্র|
5আপিন আমােদর েঝঁিটেয় িবদায় কের েদন, আমােদর জীবন একটা

স্বেপ্নর মত, সকাল হেলই আমরা চেল যাই|
আমরা ঘােসর মত|

6 সকােল ঘাসগুেলা জন্মায়
এবং িবেকেল তা শুিকেয় মের যায়|

7 ঈশ্বর, আপনার েক্রাধ আমােদর ধ্বংস কের িদেত পাের
এবং তা আমােদর ভীত কের!

8আমােদর সব পাপ আপিন জােনন|
ঈশ্বর, আমােদর প্রেতয্কিট েগাপন পাপ আপিন েদখেত পান|

9আপনার েক্রাধ আমােদর জীবন েশষ কের িদেত পাের|
িফিস্ফসািন কথার মত আমােদর জীবন েশষ হেয় যায়|

10আমরা হয়েতা বা 70 বছর েবঁেচ থািক|
যিদ আমরা শিক্তশালী হই তাহেল হয়েতা 80 বছর েবঁেচ থাকেত
পাির|

আমােদর জীবন কেঠার পিরশ্রম এবং যন্ত্রণায় ভরা|
তারপর হঠাৎ  আমােদর জীবন েশষ হেয় যায় এবং আমরা উেড়
চেল যাই|

11 েহ ঈশ্বর, আপনার েক্রােধর পূণর্ শিক্ত কতখািন তা েকান বয্িক্তই
জােন না|

িকন্তু ঈশ্বর, আপনার প্রিত আমােদর শ্রদ্ধা ও ভয় আপনার
েক্রােধর মতই িবরাট|

12আমােদর জীবন প্রকৃতপেক্ষ েয কত েছাট তা আমােদর েদখান|
যােত আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেত পাির|

13 প্রভু সব সময় আমােদর মেধয্ িফের আসুন|
আপনার দাসেদর প্রিত সদয় েহান|

14 প্রেতয্ক প্রভােত আপনার েপ্রেম আমােদর ভিরেয় িদন|
আমােদর সুখী হেত িদন, এ জীবনেক উপেভাগ করেত িদন|

15আমােদর জীবেন অেনক দুঃখ ও সমসয্া িদেয়েছন|
এবার আমােদর সুখী করুন|
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16 েয সব অেলৗিকক কাজ আপিন আপনার েসবকেদর জনয্ কেরন,
তা ওরা েদখুক|

ওেদর সন্তানেদর আপনার মিহমা েদখেত িদন|
17 ঈশ্বর আমােদর শ্রেম সাহাযয্ করুন|

আমােদর শ্রম তঁােক সাহাযয্ করুক|

91
1গুপ্ত আশ্রয় লােভর জনয্ তুিম পরাৎ  পেরর কােছ েযেত পােরা|

সুরক্ষার জনয্ তুিম সবর্শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ েযেত পােরা|
2 আিম প্রভুেক বেলিছ, “আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল,

আপিনই আমার দুগর্|
েহ আমার ঈশ্বর, আিম আপনােক িবশ্বাস কির|”

3 ভয়ঙ্কর বয্ািধ এবং গুপ্ত িবপদ েথেক
ঈশ্বর েতামায় রক্ষা করেবন|

4 িনরাপত্তার জনয্ তুিম ঈশ্বেরর কােছ েযেত পােরা|
েযমন কের পািখ তার ডানা েমেল তার শাবকেদরআগেল রােখ,
েতমন কের, ঈশ্বর েতামায় রক্ষা করেবন|

েতামায় রক্ষা করার জনয্ ঈশ্বর হেবন একিট ঢাল ও প্রাচীেরর
মত|

5 রােত েতামার ভয় পাওয়ার মেতা িকছু থাকেব না|
িদেনর েবলােতও শত্রুর তীরেক তুিম ভয় পােব না|

6 িনশাকােল েয অসুখ আেস তােক তুিম ভয় পােব না,
িকংবা িদেনর েবলায় েয ভয়ঙ্কর অসুস্থতা আেস তােকও তুিম
ভয় পােব না|

7 তুিম 1000 হাজার শত্রুেক পরািজত করেত পারেব|
েতামার িনেজর ডান হাত 10,000 শত্রু ৈসনয্েক পরািজত
করেব|

শত্রুরা েতামায় স্পশর্ পযর্ন্ত করেত পারেব না!
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8 লক্ষয্ কের েদখ, েদখেব েয
ওই দুষ্ট েলাকেদর শািস্ত হেয়েছ!

9 েকন? কারণ তুিম ঈশ্বের আস্থা রাখ|
কারণ পরাৎ  পরেক তুিম েতামার িনরাপদ আশ্রয়স্থলরূেপ গ্রহণ
কেরছ|

10 েতামার েকান অমঙ্গল হেব না|
েতামার বাড়ীেত েকান অসুখ থাকেব না|

11 ঈশ্বর তঁার দূতেদর আজ্ঞা েদেবন
এবং তুিম েযখােনই যােব তারা েতামায় রক্ষা করেব|

12 েতামার পা যােত পাথের েহঁাচট না খায়,
েসই জনয্ ওেদর হাত েতামায় ধের থাকেব|

13 িবষধর সাপ, এমন িক িসংেহর মেধয্ িদেয়ও
তুিম েহঁেট েযেত পারেব|

14 প্রভু বেলন, “যিদ েকান বয্িক্ত আমােক ভালবােস এবং িবশ্বাস
কের, আিম তােক রক্ষা করেবা|

আমার অনুগামীরা যারা আমার নাম উপাসনা কের, তােদর আিম
রক্ষা করেবা|

15 আমার অনুগামীরা সাহােযয্র জনয্ আমায় ডাকেব এবং আিম
তােদর সাড়া েদেবা|

যখন তারা সমসয্ায় পড়েব তখন আিম ওেদর সেঙ্গ থাকেবা|
আিম ওেদর রক্ষা করেবা এবং সম্মান েদেবা|

16আমার অনুগামীেদর আিম দীঘর্ জীবন েদেবা|
আিম ওেদর রক্ষা করেবা|”

92
িবশ্রাম িদবেসর জনয্ একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভুর প্রশংসা করাই ভাল|

েহ পরাৎ  পর, আপনার নােমর প্রশংসা করাই ভাল|
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2 প্রাতঃকােল আপনার েপ্রেমর গান
এবং িনশাকােল আপনার িবশ্বস্ততার গান গাওয়াই ভােলা|

3 ঈশ্বর, দশ তারা যেন্ত্র এবং বীণায়
আপনার জনয্ সুর বাজােনা ভাল|

4 প্রভু, েয সব িজিনস আপিন কেরেছন তা িদেয় আমােদর প্রকৃতই
সুখী কেরেছন|

আমরা প্রফুল্লিচেত্ত ওই সব িবষেয়র গুণগান কির|
5 প্রভু, আপিন েসই সব মহৎ  কাজ কেরেছন|

আপনার িচন্তা বুেঝ ওঠা আমােদর পেক্ষ অতয্ন্ত কিঠন|
6আপনার তুলনায় মানুষ এেক্কবাের িনেবর্াধ প্রাণী|

আমরা েসই েবাকােদর মত যারা িকছুই বুঝেত পাের না|
7 দুষ্ট েলাকরা আগাছার মত েবঁেচ েথেক এবং মের|

েয অথর্হীন কাজ তারা কের যায়, তা িচরিদেনর জনয্ ধ্বংস হেব|
8 িকন্তু প্রভু, আপিন িচরিদেনর জনয্ সম্মািনত থাকেবন|
9 প্রভু, আপনার সব শত্রু ধ্বংস হেব|

েসই সব েলাক যারা মন্দ কাজ কের, তারা ধ্বংস হেব|
10 একটা গণ্ডার েযমন তার িবশাল খড়্গ িদেয় আক্রমণ কের,

আিমও েসই ভােব, যারা আমার িবেরািধতা কের, েসইসব
দুষ্ট েলাকেদর আক্রমণ করব|

িবেশষ কােজর জনয্ আপিন আমায় মেনানীত কেরেছন এবং
গন্ধ েতল মাথায় েঢেল আমায় অিভিষক্ত কেরেছন|

11 চারপােশ আিম শত্রুেদর েদখেত পািচ্ছ| িবরাট বলেদর মত ওরা
আমায় আক্রমেণর জনয্ ৈতরী হেয় রেয়েছ|

আিম শুনিছ ওরা আমার সম্পেকর্ িক বলেছ|

12 ধািম্মর্ক েলাকরা প্রভুর মিন্দের েপঁাতা
িলবােনােনর এরস গােছর মত|

13 ধািম্মর্ক েলাকরা ঈশ্বেরর মিন্দের
অঙ্গেনর কুসুিমত তাল গােছর মত|
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14 তােদর বৃদ্ধ বয়েসও,
তারা স্বাস্থয্বান তরুণ গােছর মতই ফল ধারণ কের|

15 প্রভু েয ভাল
এটা েদখােনার জনয্ই ওরা ওখােন আেছ|

িতিনই আমার িশলা
এবং িতিন েকান ভুল কেরন না|

93
1 প্রভুই রাজা| িতিন রাজকীয়

এবং শিক্তমান েপাশােক সিজ্জত|
িতিন দৃঢ়তার সেঙ্গ এই িবশ্বেক তার আপন জায়গায় স্থাপন কেরেছন

এবং এটােক নাড়ােনা হেব না|
2 েহ ঈশ্বর, আপনার রাজত্ব িচরিদন ধের রেয়েছ|

ঈশ্বর আপনার অিস্তত্ব অনািদকাল েথেক রেয়েছ|
3 প্রভু, নদীর গজর্ ন প্রচণ্ড তীব্র|

উচ্চিকত েঢউ প্রচণ্ড গজর্ নশীল|
4 সমুেদ্রর উচ্চিকত েঢউ প্রচণ্ড তীব্র ও গজর্ নশীল|

িকন্তু উেদ্ধর্ অবিস্থত প্রভু তার েথেকও েবশী শিক্তশালী|
5 প্রভু আপনার িবিধ িচরিদন বজায় থাকেব|

আপনার পিবত্র মিন্দেরর অিস্তত্ব দীঘর্কােলর জনয্ বজায়
থাকেব|

94
1 প্রভু, আপিনই েসই ঈশ্বর িযিন আেসন এবং েলােকেদর শািস্ত েদন|

আপিন েসই ঈশ্বর িযিন মানুেষর জনয্ শািস্ত িনেয় আেসন|
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2আপিনই সারা পৃিথবীর িবচারক|
উদ্ধত েলাকেদর েয শািস্ত প্রাপয্ তা আপিন ওেদর িদন|

3 প্রভু, দুষ্ট েলাকরা আর কতকাল ধের উল্লাস করেব?
আরও কতিদন প্রভু?

4আরও কতিদন ধের ওই দুষৃ্কতকারীরা
তােদর দুষৃ্কিতর বড়াই কের যােব?

5 প্রভু, ওরা আপনার েলাকেদর আঘাত কের|
ওরা আপনার েলাকেদর কষ্ট িদেয়েছ|

6আমােদর েদেশ েয সব িবধবা ও িবেদশী থােক, ওই দুজর্ নরা তােদর
হতয্া কের|

অনাথেদরও ওরা খুন কের|
7 ওরা বেল, ওরা েয সব মন্দ কাজ কের প্রভু তা েদেখন না!

ওরা বেল িক ঘেটেছ ইস্রােয়েলর ঈশ্বর তাও জােন না|

8 েতামরা িনষু্ঠর েলাকরা সতয্ই িনেবর্াধ মানুষ!
আর কেব েতামরা িশক্ষা লাভ করেব?

েতামরা মন্দ েলাকরা সিতয্ অপগণ্ড!
েতামরা অবশয্ই েবাঝবার েচষ্টা কর|

9 ঈশ্বর আমােদর কান সৃষ্টি কেরেছন,
তাই িনশ্চয়ই তঁারও কান রেয়েছ এবং িতিন শুনেতও পান িক
ঘটেছ!

ঈশ্বর আমােদর েচাখ িদেয়েছন,
তাই িনিশ্চতভােব িক ঘটেছ তা িতিন েদখেত পান!

10 ঈশ্বর ওই েলাকেদর মেধয্ িনয়মানুবির্ততা আনেবন|
ওই েলােকরা িক করেব তা ঈশ্বরই ওেদর েশখােবন|

11 মানুষ িক ভাবেছ তাও ঈশ্বর জােনন|
ঈশ্বর জােনন েয মানুষ বাতােসর একিট ফুৎ কােরর মত|

12 প্রভু েয েলাকেক িনয়মানুবতীর্ কেরন েস সতয্ই সুখী হেব|
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ঈশ্বর তােক েবঁেচ থাকার প্রকৃত পথ িক তা েদখােবন|
13 ঈশ্বর, সংকেটর সময় েয েলাক শান্ত থােক তােকই আপিন সাহাযয্

করেবন|
মন্দ েলােকেদর যতক্ষণ পযর্ন্ত না কবের পাঠােনা হয় ততক্ষণ
পযর্ন্ত আপিন তােক শান্ত থাকেত সাহাযয্ করেবন|

14 প্রভু তঁার েলাকেদর তয্াগ করেবন না|
সাহাযয্ না কের িতিন ওেদর তয্াগ করেবন না|

15 নয্াযয্ িবচার িফের আসেব এবং নয্ায়পরায়ণতা িনেয় আসেব|
তারপর সৎ এবং ভাল েলাকরা অবশয্ই থাকেব|

16 মন্দ েলাকেদর িবরুেদ্ধ লড়াই করার জনয্ েকউই আমায় সাহাযয্
কের িন|

যারা মন্দ কাজ কের, তােদর সেঙ্গ লড়াই করার জনয্ েকান
েলাক আমার পােশ দঁাড়ায় িন|

17 যিদ প্রভু আমায় সাহাযয্ না করেতন
আিম এতিদেন কবেরর গেভর্ নীরব হেয় েযতাম|

18আিম জািন আিম পতেনানু্মখ িছলাম,
িকন্তু প্রভু তঁার অনুগামীেদর সাহাযয্ কেরেছন|

19আিম প্রচণ্ড িচিন্তত ও িবমষর্ িছলাম|
িকন্তু প্রভু, আপিন আমায় সান্ত্বনা িদেয় আমায় সুখী কেরেছন!

20 ঈশ্বর আপিন কু্রর িবচারকেদর সাহাযয্ করেবন না|
তাই মন্দ িবচারকরা মানুেষর জীবনেক আরও কিঠনতর করার
জনয্ িনয়ম বয্বহার কের|

21 ওই িবচারকরা ধািম্মর্ক েলাকেদর আক্রমণ কের|
ওরা িনরপরাধ েলাকেদর েদাষী বেল িবচার কের এবং ওেদর
হতয্া কের|

22 িকন্তু পবর্তগুিলর সু-উেচ্চ প্রভুই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
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ঈশ্বর আমার িশলা, আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
23 মন্দ কাজ করার জনয্ ঈশ্বর ওই দুষ্ট িবচারকেদর শািস্ত েদেবন|

পাপ কেরেছ বেল ঈশ্বর ওেদর ধ্বংস করেবন|
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, ওই দুষ্ট িবচারকেদর ধ্বংস করেবন|

95
1 এস, আমরা প্রভুর প্রশংসা কির!

েয িশলা আমােদর রক্ষা কেরন তঁার উেদ্দেশয্ আমরা উচ্চস্বের
প্রশংসাধ্বিন িদই|

2আমরা প্রভুর উেদ্দেশয্ ধনয্বােদর গান গাই|
তঁার প্রশংসায় আমরা আনন্দগান গাই|

3 েকন? কারণ প্রভুই মহান ঈশ্বর!
িতিনই েসই মহান রাজা িযিন সকল “েদবতােদর” শাসন
করেছন|

4 গভীরতম গুহা, উচ্চতম পবর্ত, সবই প্রভুর|
5 সমুদ্রও তঁারই � িতিনই তা সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বর তঁার িনেজর হােত এই শুকেনা জিম সৃষ্টি কেরেছন|
6 এস, আমরা অবনত হেয় তঁার উপাসনা কির!

েয প্রভু আমােদর সৃষ্টি কেরেছন তঁার প্রশংসা কির!
7 েকন? কারণ যিদ আমরা তঁার কন্ঠ শুিন

তাহেল িতিন আমােদর ঈশ্বর হেবন
এবং আমরা হব েসই েলােকরা যােদর িতিন খাদয্ েযাগান,

আমরা হব েসই েমষ যােদর িতিন স্বহেস্ত েনতৃত্ব েদন|
8 ঈশ্বর বেলন, “মরীবােত েতামরা েযমন অবাধয্ হেয়িছেল,

মঃসার মরুপ্রান্তের েযমন হেয়িছল, েতমন হেযা না|
9 েতামােদর পূবর্পুরুষরা আমায় পরীক্ষা কেরেছ|
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ওরাআমােক পরীক্ষা কেরিছেলা িকন্তু এই সময় ওরা েদেখিছেলা
আিম িক করেত পাির!

10 40 বছর ধের আিম ওেদর প্রিত ৈধযর্য্ ধারণ কেরিছ|
আিম জািন েয ওরা িবশ্বাসী নয়|
ওরা আমার িশক্ষামালা অনুসরণ করেত অগ্রাহয্ কেরেছ|

11তাই ওেদর প্রিত আিম কু্রদ্ধ হেয়িছলাম এবং আিম কথা িদেয়িছলাম
েয,

�ওরা আমার িবশ্রােমর স্থােন কখেনা প্রেবশ করেত পারেব
না|� ”

96
1 প্রভু যা িকছু নতুন কেরেছন তার জনয্ একটা নতুন গান গাও!

সারা পৃিথবীেক প্রভুর উেদ্দেশয্ েগেয় উঠেত দাও|
2 প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও এবং তঁার নামেক ধনয্ কর!

আনন্দ সংবাদ ছিড়েয় দাও! িযিন প্রিতিদন আমােদর রক্ষা কেরন
তঁার কথা বল!

3 েলােকেদর বল েয ঈশ্বর সিতয্ই িবস্ময়কর|
ঈশ্বর েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন তা সবর্ত্র মানুষেক বল|

4 প্রভু মহান এবং প্রশংসার েযাগয্|
অনয্ েয েকান “েদবতার” েচেয় িতিন অেনক েবশী ভয়ঙ্কর|

5অনয্ানয্ সমস্ত জািতর “েদবতা” মূির্ত্তমাত্র|
িকন্তু প্রভু স্বগর্ সৃষ্টি কেরেছন|

6 তঁার সামেন অনুপম মিহমা ভাস্বর হেয় ওেঠ|
ঈশ্বেরর পিবত্র মিন্দের শিক্ত ও েসৗন্দযর্য্ দুই-ই আেছ|

7 েহ পিরবার ও জািতগণ, প্রশংসার গান কর
এবং প্রভুেক মিহমািন্বত কর|

8 প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|
েতামােদর ৈনেবদয্ নাও এবং মিন্দের যাও|
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9 েতামােদর পিবত্র েপাশােক প্রভুর সামেন নত হও|
পৃিথবীর সমগ্র জনগণ, তঁার উপিস্থিতেত তঁােক শ্রদ্ধা জানাও|

10জািতগেণর মেধয্ েঘাষণা কের দাও েয প্রভু রাজা!
তাহেল িবশ্ব ধ্বংস হেব না|

অতএব প্রভু নয্ায়পরায়ণতার সেঙ্গ েলাকেদর িবচার কেরন|
11 েহ স্বগর্েলাক�সুখী হও! েহ পৃিথবী�উল্লিসত হও!

সমুদ্র এবং সমুেদ্র যা িকছু রেয়েছ েতামরা সবাইআনেন্দ িচৎকার
কের ওেঠা!

12 েক্ষতগুিল এবং েসখােন যা িকছু জেন্মেছ, সুখী হও!
েহ অরেণয্র বৃক্ষরািশ, েতামরা গান গাও ও সুখী হও!

13 খুশী হও, কারণ প্রভু আসেছন|
পৃিথবীেক শাসন* করার জনয্ প্রভু আসেছন|

নয্ায় িবচার ও সতয্পেথ িতিন পৃিথবীেক শাসন করেবন|

97
1 প্রভু শাসন কেরন, তাই পৃিথবী সুখী|

দূরদূরােন্তর ভূখণ্ডও সুখী|
2 ঘন কােলা েমঘ প্রভুেক িঘের রেয়েছ|

সুিবচার এবং ধািম্মর্কতা তঁার রাজয্েক দৃঢ় কের|
3 একটা আগুন প্রভুর আেগ আেগ যায়

এবং তঁার শত্রুেদর ধ্বংস কের|
4 তঁার িবদুয্ৎ আকােশ ঝলক িদেয় ওেঠ|

তা েদেখ েলােক ভয় পায়|
5 পবর্তও প্রভুর সামেন েমােমর মত গেল যায়|

সমগ্র পৃিথবীর প্রভুর সামেন তারা গেল যায়!
6আকাশ তঁার ধািম্মর্কতার কথা বেল!
* 96:13: শাসন অথবা “িবচার|”
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প্রেতয্েক তঁার মিহমা েদখুক!

7 েলাকরা তােদর মূির্ত্তেক পূজা কের|
ওরা ওেদর “েদবতার” বড়াই কের|

িকন্তু ওই েলাকগুেলা লিজ্জত হেব|
ওেদর “েদবতারাই” মাথা নত কের প্রভুর উপাসনা করেব|

8 িসেয়ান, েশান এবং সুখী হও!
িযহূদার শহরসমূহ, সুখী হও!
েকন? কারণ ঈশ্বর যথাযথ িসদ্ধান্ত েনন|

9 েহ পরাৎ  পর প্রভু, প্রকৃতই আপিন পৃিথবীর শাসনকতর্ া|
“েদবতােদর” েচেয় আপিন অেনক ভােলা|

10 যারা প্রভুেক ভােলাবােস তারা মন্দেক ঘৃণা করেব|
ঈশ্বর তঁার অনুগামীেদর মন্দ েলাকেদর হাত েথেক রক্ষা কেরন|

11 ধািম্মর্ক েলাকেদর ওপর আেলা ও সুখ উদ্ভািসত হয়|
12 েহ ধািম্মর্ক েলাকরা, প্রভুেত সুখী হও!

তঁার পিবত্র নােমর সম্মান কর!

98
একিট প্রশংসা গীত
1 প্রভুর উেদ্দেশয্ একটা নতুন গান গাও,

কারণ িতিন নতুন নতুন আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরেছন!
তঁার পিবত্র ডান বাহু

আবার তঁােক িবজয় এেন িদেয়েছ|
2প্রভু জািতগুেলার িনকট তঁার উদ্ধার করার শিক্ত প্রকাশ কেরেছন|
প্রভু তােদর তঁার নয্ায়পরায়ণতা প্রদশর্ন কেরেছন|

3 ইস্রােয়েলর েলাকেদর প্রিত প্রভুর িবশ্বস্ততা তঁার অনুগামীরা স্মরণ
কের|
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দূরদূরােন্তর েদশও আমােদর ঈশ্বেরর ত্রাণশিক্ত েদেখেছ|
4 পৃিথবীর প্রেতয্কিট মানুষ, প্রভুর উেদ্দেশয্ আনন্দধ্বিন দাও|

শীঘ্রই প্রশংসা গীত শুরু কর!
5 েহ বীণা, প্রভুর প্রশংসা কর|

বীণার সুর প্রভুর প্রশংসা কর|
6 েভঁপু ও বঁািশ বাজাও

এবং আমােদর রাজা প্রভুর উেদ্দেশয্ আনন্দ ধ্বিন দাও!
7 সমুদ্র এবং পৃিথবী এবং েযখােন যা িকছু আেছ

সবাই েযন উচ্চস্বের েগেয় ওেঠ|
8 েহ নদীসমূহ, েতামরা হাততািল দাও!

েহ পবর্তরািজ, েতামরা একসেঙ্গ েগেয় ওেঠা!
9 প্রভুর সামেন গান গাও

েকননা িতিন িবশ্বেক শাসন করেত আসেছন|
িতিন নয্ায়পরায়ণতার সেঙ্গ এই িবশ্বেক শাসন করেবন|

িতিন সততার সেঙ্গ েলাকেদর শাসন করেবন|

99
1 প্রভুই রাজা|

তাই জািতগুেলােক ভেয় কঁাপেত দাও|
করূব দূতেদর ওপের ঈশ্বর একজন রাজার মত বেসন|

তাই পৃিথবীেক ভেয় েকঁেপ উঠেত দাও|
2 িসেয়ােন প্রভু মহান!

সমগ্র জািতর ওপের িতিন একজন মহান েনতা|
3 সমস্ত েলাক আপনার প্রশংসা করুক|

ঈশ্বেরর নাম ভীিতপ্রদ|
ঈশ্বরই পিবত্র|

4 শিক্তশালী রাজা নয্ায় িবচার পছন্দ কের|
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ঈশ্বর, আপিনই ধািম্মর্কতা সৃষ্টি কেরেছন|
আপিনই যােকাবেক ধািম্মর্কতা এবং নয্ায়নীিত িদেয়িছেলন|

5আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর
এবং তঁার পিবত্র পাদপীেঠ* উপাসনা কর|

6 েমািশ ও হােরাণ তঁার বহু যাজকেদর মেধয্ দু�জন
এবং শমূেয়লও তঁার নাম উচ্চারণকারীেদর একজন|

ওরা প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলা
এবং প্রভু ওেদর উত্তর িদেয়েছন|

7 দীঘর্ েমেঘর েভতর েথেক ঈশ্বর কথা বেলেছন|
ওরাও তঁার আজ্ঞাগুেলা পালন কেরিছল|
ঈশ্বর ওেদর িবিধ প্রদান কেরিছেলন|

8 প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আপিন ওেদর প্রাথর্নার উত্তর িদেয়িছেলন|
আপিন ওেদর েদিখেয়েছন েয আপিনই ক্ষমাশীল ঈশ্বর
এবং মানুষ মন্দ কাজ কের বেল আপিন মানুষেক শািস্ত েদন|

9আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|
তঁার পিবত্র পবর্েতর িদেক মাথা নত কর এবং তঁার উপাসনা কর|
প্রভু আমােদর ঈশ্বর, সিতয্ই পিবত্র!

100
একিট ধনয্বাদাহর্ গীত|
1 েহ পৃিথবী, প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও!
2 যখন তুিম প্রভুর েসবা কর তখন আনিন্দত েথেকা!

আনন্দ গীত গাইেত গাইেত প্রভুর সামেন এেসা!
3 এটা েজেনা েয প্রভুই ঈশ্বর|

িতিনই আমােদর সৃষ্টি কেরেছন|
আমরা তঁারই েমেষর পাল|

* 99:5: পাদপীঠ এর অথর্ সম্ভবতঃ মিন্দর|
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4 ধনয্বােদর গীত গাইেত গাইেত তঁার শহের এেসা|
প্রশংসা গীত গাইেত গাইেত তঁার মিন্দের এেসা|
তঁােক সম্মান কর, তঁার নামেক ধনয্ কর|

5 প্রভু ভােলা!
তঁার ভােলাবাসা িচরন্তন|
আমরা সবর্দাই তঁার ওপর আস্থা রাখেত পাির!

101
দায়ূেদর একিট গীত|
1আিম েপ্রম এবং নয্ােয়র গান গাইেবা|

প্রভু, আিম আপনার উেদ্দেশয্ গান গাইেবা|
2আিম একজন িবচক্ষণ েলােকর মত শুদ্ধ হৃদয় িনেয়

একিট শুদ্ধ জীবনযাপন করব|
আপিন আমার গৃেহর একান্ত অভয্ন্তরভােগ কখন আসেবন?*

3আমার সামেন েকান মূির্ত্ত আিম রাখেবা না|
ওরকম ভােব যারা আপনার িবরুেদ্ধ যায় তােদর আিম ঘৃণা কির|
আিম তা করেবা না!

4আিম সৎ থাকেবা|
আিম েকান মন্দ কাজ করেবা না|

5 যিদ েকউ েগাপেন তার প্রিতেবশী সম্পেকর্ মন্দ কথা বেল,
আিম তােক চুপ কিরেয় েদেবা|

আিম েলােকেদর কখনই উদ্ধত হেত েদেবা না
এবং তােদর ভাবেত েদেবা না েয তারা অনয্ানয্েদর েচেয় ভােলা|

* 101:2: আিম � আসেবন অথবা, আিম িবচক্ষেণর মত একিট শুদ্ধ জীবনযাপন করব|
কখন আপিন আমার কােছ আসেবন? আিম আমার গৃেহর এেকবাের অভয্ন্তের একিট শুদ্ধ
হৃদয় িনেয় বাস করব|
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6আিম সমস্ত েদেশর মেধয্ েসই সব েলােকেদর খঁুজেবা যােদর ওপর
িনভর্ র করা যায়|

এবং একমাত্র তােদরই আমার েসবা করেত েদেবা|
যারা পিবত্র জীবনযাপন কের একমাত্র তারাই আমার েসবক
হেব|

7আিম িমেথয্বাদীেদর আমার গৃেহর েগাপন
অভয্ন্তরভােগ বাস করেত েদব না|

8 এই েদেশ েয সব মন্দ েলাক বাস কের, সব সমেয়ই আিম তােদর
ধ্বংস করেবা|

মন্দ েলাকেদর আিম প্রভুর শহর েছেড় েযেত বাধয্ করেবা|

102
যন্ত্রণা কাতর একিট মানুেষর প্রাথর্না| েস যখন দুবর্ল েবাধ কের ও
প্রভুেক তার অিভেযাগ জানােত চায় তখনকার প্রাথর্না|
1 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|

সাহােযয্র জনয্ আমার ক্রন্দন শুনুন|
2যখনআিম সমসয্ার মেধয্ থািক তখনআমার িদক েথেক মুখ িফিরেয়

েনেবন না|
আমার কথা শুনুন, যখনআিম সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কির তখন
আমায় উত্তর িদন|

3 েধঁায়ার মত আমার জীবন েকেট যােচ্ছ|
আমার জীবন একিট আগুেনর মত যা ধীের ধীের পুেড় যােচ্ছ|

4আমার শিক্ত চেল েগেছ|
আিম শুকেনা মৃত প্রায় ঘােসর মত|
আিম আমার খাবার পযর্ন্ত েখেত ভুেল েগিছ|

5 দুঃেখর কারেণ আমার ওজন কেম যােচ্ছ|*

* 102:5: আমার � যােচ্ছ আক্ষিরক অেথর্, “আমার অিস্থগুেলা চামড়ার সেঙ্গ জুেড়
যােচ্ছ|”
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6আিম একিট ধ্বংসসূ্তেপর মেধয্ বাস করা েপঁচার মত িনঃসঙ্গ|
ধ্বংসাবিশষ্ট অট্টািলকায় আিম একা েপঁচার মত বাস করিছ|

7আিম ঘুেমােত পাির না|
আিম ছােদ বাস করা এক িনঃসঙ্গ পািখর মত|

8 শত্রুরা সব সমেয় আমােক অপমান কের|
ওরা আমােক িনেয় মজা কের ও ভৎ সর্না কের|

9আমার খাদয্ই এখন আমার িবরাট দুঃখ|
আমার েচােখর জল আমার পানীয়েত পড়েছ|

10 েকন? কারণ প্রভু আপিন আমার প্রিত কু্রদ্ধ হেয়েছন|
আপিনই আমােক তুেল ধেরেছন এবং তারপর আপিনই আমায়
ছঁুেড় েফেল িদেয়েছন|

11 িদেনর েশেষর দীঘর্ ছায়াগুিলর মত আমার জীবন প্রায় েশষ হেয়
েগেছ|

আিম শুকেনা এবং মৃত প্রায় ঘােসর মত|
12 িকন্তু প্রভু, আপিন িচরিদনই িবরািজত থাকেবন|

আপনার নাম িচরকাল এবং অনন্তকাল মেন রাখা হেব|
13আপনােক উত্থান করেত হেব এবং আপিন িসেয়ানেক স্বিস্ত েদেবন|

কারণ তােক সান্ত্বনা েদবার সময় হেয়েছ|
14আপনার দাসগণ িসেয়ােনর পাথরগুিলেক ভােলাবােস|

এই শহেরর ধূেলােক পযর্ন্ত তারা ভােলাবােস|
15 েলাকরা প্রভুর নােমর উপাসনা করেব|

েহ ঈশ্বর, পৃিথবীর সমস্ত রাজারা আপনােক মিহমািন্বত করেব|
16 প্রভু িসেয়ানেক আবার িনমর্াণ করেবন|

েলােকরা আবার তঁার মিহমা েদখেব|
17 েয সব েলাকেক ঈশ্বর বঁািচেয় েরেখেছন, িতিন আবার তােদর

প্রাথর্নার উত্তর েদেবন|
ঈশ্বর তােদর প্রাথর্না শুনেবন|

18 ভিবষয্ৎ প্রজেন্মর জনয্ এইসব িলেখ রােখা
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এবং ভিবষয্েত ওরা প্রভুর প্রশংসা করেব|
19 প্রভু, তঁার পিবত্র স্থান েথেক নীেচর িদেক েচেয় েদখেবন|

স্বগর্ েথেক প্রভু পৃিথবীর িদেক েচেয় েদখেবন|
20 িতিন বন্দীেদর প্রাথর্না শুনেবন|

যােদর মৃতুয্দণ্ড েদওয়া হেয়েছ তােদর িতিন মুক্ত করেবন|
21 তারপর িসেয়ােন েলাকরা প্রভুর কথা বলেব|
েজরুশােলেম তারা প্রভুর নােমর প্রশংসা করেব|

22 সব জািতসমূহ একসেঙ্গ জড় হেব|
প্রভুর েসবার জনয্ সব রাজয্ ছুেট আসেব|

23আমার শিক্ত কেম এেসেছ|
আমার জীবনও েছাট হেয় এেসেছ|

24 তাই আিম বেলিছলাম, “আিম যতক্ষণ যুবক আিছ আমােক মরেত
েদেবন না|

ঈশ্বর আপিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন!
25 সুদূর অতীেত আপিন এই িবশ্বসৃষ্টি কেরিছেলন|

িনেজর হােত আপিন আকাশ সৃষ্টি কেরিছেলন!
26 এই িবশ্ব, এই আকাশ একিদন েশষ হেয় যােব িকন্তু আপিন িচর

িবরাজমান থাকেবন!
ওেদর বেস্ত্রর মতই পিরধান করা হেব|

এবং জামাকাপেড়র মতই আপিন ওেদর বদল করেবন|
ওরা সবাই পিরবির্তত হেব|

27 িকন্তু ঈশ্বর, আপিন পিরবির্তত হেবন না|
আপিন িচরিদন িবরাজ করেবন!

28আজ আমরা আপনার দাস|
আমােদর সন্তানরাও এখােন বসবাস করেব|
এমনিক তােদর উত্তরপুরুষরাও আপনার উপাসনা করার জনয্
এখােনই বসবাস করেব|”
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103
দায়ূেদর একিট গীত|
1 েহ আমার আত্মা, প্রভুেক ধনয্বাদ দাও!

আমার প্রেতয্কিট অঙ্গ প্রতয্ঙ্গ, তঁার পিবত্র নােমর প্রশংসা কর!
2 েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

ভুেল েযও না েয িতিন সিতয্ই দয়ালু|
3 ঈশ্বর আমােদর পাপসমূহ ক্ষমা কেরন|

িতিন আমােদর সকল েরাগ েথেক সািরেয় েতােলন|
4 ঈশ্বর আমােদর জীবনেক কবর েথেক রক্ষা কেরন|

িতিন আমােদর েপ্রম ও সহানুভূিত েদন|
5 িতিন আমােদর রািশ রািশ ভােলা িজিনস েদন|

িতিনই েসইজন িযিন পুরােনা পালক ঘেস নতুন পালক গজােনা
একিট ঈগেলর মত েতামােদর েযৗবন পুনরুজ্জীিবত কেরন|

6 প্রভুই সৎ |
প্রভু অবদিমত েলাকেদর কােছ নয্ায় িবচার ও িনরেপক্ষতা
আেনন|

7 ঈশ্বর েমািশেক তঁার িশক্ষামালা িদেয়িছেলন|
েয সব ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ ঈশ্বর করেত পােরন েস সব িতিন
ইস্রােয়লেক েদিখেয়িছেলন|

8 প্রভু দয়ালু এবং ক্ষমতাশীল|
ঈশ্বর ৈধযর্য্শীল এবং েপ্রেম পূণর্|

9 প্রভু সব সময় আমােদর সমােলাচনা কেরন না|
প্রভু সবর্দা আমােদর ওপর কু্রদ্ধ থােকন না|

10আমরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ পাপ কেরিছলাম
িকন্তু প্রাপয্ শািস্ত িতিন আমােদর েদন িন|

11 েযমন কের পৃিথবীর ওপের আকাশ িবসৃ্তত হেয় আেছ,
েতমিন ঈশ্বেরর অনুগামীেদর ওপের ঈশ্বেরর েপ্রম পিরবয্প্ত হেয়
আেছ|

12 পূবর্ েযমন পিশ্চেমর েথেক িবিচ্ছন্ন, েতমন কেরই ঈশ্বর,
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আমােদর কাছ েথেক আমােদর পাপেক িবিচ্ছন্ন কের িনেয়
েগেছন|

13 িপতা েযমন পুেত্রর প্রিত দয়াময়
েতমিন প্রভুও তঁার অনুগামীেদর প্রিত দয়ালু|

14 ঈশ্বর আমােদর সম্পেকর্ সব িকছুই জােনন|
ঈশ্বর জােনন েয আমরা ধূেলা েথেক সৃষ্ট হেয়িছ|

15 ঈশ্বর জােনন আমােদর জীবন
ঘােসর মত অতয্ন্ত সংিক্ষপ্ত|

ঈশ্বর জােনন আমরা কু্ষদ্র কু্ষদ্র বুেনা ফুেলর মত, েসই সব ফুল খুব
তাড়াতািড় জন্মায়|

16 তারপর উত্তপ্ত বাতাস বইেলই েসই সব ফুল ঝের পেড়|
আবার তুিম বলেতও পারেব না, েসই সব ফুল েকাথায়
জেন্মিছল|

17 িকন্তু প্রভু তঁার অনুগামীেদর প্রিত সবসময়ই েস্নহশীল|
িতিন িচরিদনই তঁার অনুগামীেদর ভােলাবাসেবন|

ঈশ্বর তঁার সন্তানেদর প্রিত এবং সন্তানেদর সন্তােনর প্রিতও ভােলা
বয্বহার করেবন|

18 যারা তঁার চুিক্ত অনুসরণ কের, তােদর প্রিত ঈশ্বর ভােলা
বয্বহার কেরন|

যারা তঁার আজ্ঞা েমেন চেল তােদর প্রিতও ঈশ্বর ভােলা বয্বহার
কেরন|

19 স্বেগর্ ঈশ্বেরর িসংহাসন রেয়েছ
এবং িতিনই সব িকছুর শাসন করেছন|

20 েহ দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর!
েতামরা দূেতরা েসই শিক্তশালী ৈসনয্ যারা ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালন
কেরা|

েতামরা ঈশ্বেরর কথা েশান এবং তঁার আজ্ঞা মানয্ কর|
21 প্রভু এবং তঁার সকল ৈসনয্েদর প্রশংসা কর|

েতামরা তঁার দাস|
ঈশ্বর যা চান েতামরা তাই কর|
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22 প্রভুর প্রশংসা কর|
তঁার রােজয্র প্রিতিট জায়গায় তঁার সব কাজগুিলেক প্রশংসা
কর|

েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

104
1 েহ আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা কর!

েহ প্রভু আমার ঈশ্বর, আপিন মহান!
মিহমা এবং সম্মান সহ সিজ্জত|

2 েযমন কের মানুষ জামাকাপড় পের, েতমন কের আপিন
আেলাক পিরধান কেরন|

আপিনই আকাশেক পদর্ ার মত িবসৃ্তত কেরেছন|
3 ঈশ্বর তার ওপের আপিন আপনার গৃহ িনমর্াণ কেরেছন|

ঘন েমঘেক রেথর মত বয্বহার কের,
বাতােসর ডানায় ভর কের আপিন সারা আকােশ ঘুের েবড়ান|

4 ঈশ্বর, আপনার দূতেদর আপিন বাতােসর মত
এবং আপনার দাসেদর আগুেনর মত কের সৃষ্টি কেরেছন|*

5 ঈশ্বর, পৃিথবীেক আপিন তার শক্ত িভেতর ওপর িনমর্াণ কেরেছন,
তাই পৃিথবী কখনও পেড় যােব না|

6কম্বেলর মত আপিন তােক জল িদেয় েঢেক িদেয়েছন|
জলরািশ পবর্তেক েঢেক িদেয়েছ|

7 িকন্তু আপিন িনেদর্ শ িদেয়িছেলন তাই জলও সের িগেয়িছেলা|
ঈশ্বর আপিন জেলর িদেক েচেয় উচ্চস্বের িনেদর্ শ িদেয়িছেলন
এবং জলরািশ সের িগেয়িছেলা|

8 েসই জলরািশ পবর্তসমূহ েথেক বেয় িগেয় পেড়িছেলা উপতয্কার
মেধয্

* 104:4: ঈশ্বর � কেরেছন এখােন সম্ভবতঃ দু ধরেণর েদবদূেতর কথা বলা হেচ্ছ, করূব
েদবদূত আর েসরাফ েদবদূত| েসরাফ নামিট হল একিট িহব্রু শেব্দর মত যার অথর্ আগুন|



গীতসংিহতা 104:9 cxc গীতসংিহতা 104:17

এবং তারপর তার জনয্ েয িনির্দষ্ট জায়গা আপিন ৈতরী
কেরিছেলন েসখােন ঝের পেড়িছেলা|

9আপিনই সমুেদ্রর সীমা িনধর্ারণ কেরেছন|
অতএব, জলরািশ আর অত উঁচুেত উঠেব না যােত পৃিথবী
পুনরায় েঢেক েযেত পাের|

10 ঈশ্বর, আপিনই প্রস্রবেণর জলেক নদীর ধারায় প্রবািহত
কিরেয়েছন|

পাবর্তয্ ধারা েবেয তা নীেচ েনেম আেস|
11 েসই জলধারা সব বনয্ প্রাণীেদর পানীয় জল েদয়|

এমন িক বুেনা গাধারাও এখােন জল পান করেত আেস|
12জেলর ধাের বুেনা পািখরা বাস করেত আেস,

কাছাকািছ গােছর ডােল বেস তারা গান গায়|
13 ঈশ্বর, পবর্ত েবেয় বৃষ্টি পাঠান|

েয সব িজিনস ঈশ্বর সৃষ্টি কেরেছন েসগুিল পৃিথবীর যা িকছু
প্রেয়াজন তার সবই েজাগান েদয়|

14 পশুেদর জনয্ িতিন ঘাস িদেয়েছন|
আমরা আমােদর কিঠন পিরশ্রম িদেয় েয উিদ্ভদগুিল েরাপন কির তাও

িতিনই েদন, ওই সব গাছ মািট েথেক আমােদর খাদয্ েদয়|
15 েয দ্রাক্ষারস আমােদর সুখী কের,

েয েতল আমােদর চামড়া নরম রােখ,
েয খাদয্ আমােদর শিক্তশালী কের েস সবই ঈশ্বর আমােদর
েদন|

16 িলবােনােনর মস্ত বড় এরস গাছগুেলা ঈশ্বেরর|
প্রভুই ওই গাছগুেলা লািগেয়েছন এবং ওেদর প্রেয়াজনীয় জল
িতিনই িদেয়িছেলন|

17 ওই গাছগুেলােত চড়ুই েথেক শুরু কের
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সারস পযর্ন্ত সব পািখ বাসা কেরেছ|
18 উঁচু পবর্েত বুেনা ছাগলরা থােক|

িবশাল িবশাল পাথেরর মেধয্ পাহাড়ী েভঁাদড় লুিকেয় থােক|

19 েহ ঈশ্বর, কেব ছুিট শুরু হেব তা বেল েদওয়ার জনয্ আপিন
আমােদর চঁাদ িদেয়েছন|

এবং কখন অস্ত েযেত হেব সূযর্ তা সব সমেয়ই জােন|
20 রািত্র হবার জনয্ আপিন অন্ধকার সৃষ্টি কেরেছন,

েসই সময় িহংস্র পশুরা েবিরেয় আেস এবং ঘুের েবড়ায়|
21আক্রমেণর সময় িসংহ গজর্ ন কের ওেঠ,

ঈশ্বর েয খাদয্ তােদর েদন তা েযন তারা গজর্ ন কের চাইেত
থােক|

22 তারপর সূযর্ ওেঠ
এবং পশুরা তােদর ঘের িগেয় িবশ্রাম কের|

23 তারপর েলাকরা েয যার কােজ যায়
এবং তারা সন্ধয্া পযর্ন্ত কাজ কের|

24 েহ ঈশ্বর, আপিন অেনক িবস্ময়কর কাজ কেরেছন|
আপনার সৃষ্ট িজিনেস এই পৃিথবী পূণর্|
আপিন যা িকছু কেরন, তার মেধয্ আমরা আপনার প্রজ্ঞা েদিখ|

25 সাগেরর িদেক েদখ তা কত বড়!
সাগেরর মেধয্ কত রকম েছাট
এবং বড় প্রাণীসমূহ আেছ যা েগানা যায় না!

26আপনার সৃষ্ট িলিবয়াথন যখন সমুেদ্র েখলা কের,
তখন জাহাজসমূহ সমুদ্র পারাপার কের|

27 ঈশ্বর, ওই সব িজিনসই আপনার ওপর িনভর্ র কের|
যথাসমেয় আপিন ওেদর খাদয্ েদন|
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28 সব জীবন্ত প্রাণীেকই আপিন তােদর আহােরর খাদয্ েদন|
ভােলা ভােলা খাবাের ভির্ত্ত কের আপিন আপনার করযুগল
উনু্মক্ত কেরন এবং তারা সন্তুষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত আহার কের
যায়|

29 িকন্তু যখন আপিন ওেদর েথেক িবমুখ হন ওরা ভয় েপেয় যায়|
ওেদর আত্মা ওেদর েছেড় যায়, ওরা দুবর্ল হেয় পেড় এবং মারা
যায় এবং ওেদর েদহ আবার ধূেলায় পিরণত হয়!

30 িকন্তু যখন আপিন আপনার আত্মােক পাঠােলন, প্রভু, তখন ওরা
আবার স্বাস্থয্বান হল|

েদশিটেক আপিন আবার নতুন কের েতােলন!

31 প্রভুর মিহমা িচরিদন িবরাজ করুক!
ঈশ্বর যা সৃষ্টি কেরেছন তা িতিন উপেভাগ করুন|

32 প্রভু যিদ একবার পৃিথবীর িদেক তাকান
পৃিথবী েকঁেপ যােব|

পবর্তেক িতিন স্পশর্ করেল
েসখান েথেক েধঁায়া েবেরােত থাকেব|

33আমার সারা জীবন আিম ঈশ্বেরর উেদ্দেশয্ গান গাইব|
যতক্ষণ আিম েবঁেচ থাকেবা, আিম প্রভুর প্রশংসা গীত গাইব|

34আিম যা বেলিছ, তা েযন ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট কের|
প্রভুর সঙ্গ লাভ কের আিম খুশী|

35 পাপ েযন পৃিথবী েথেক অদৃশয্ হেয় যায়|
দুষ্ট েলাকেদর অিস্তত্ব েযন আর না থােক|

েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!

প্রভুর প্রশংসা কর!
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105
1 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও এবং তঁার নাম উপাসনা কর|

তঁার সমস্ত িবস্ময়কর কাজকমর্ সম্বেন্ধ জািতগণেক বল|
2 প্রভুর উেদ্দেশয্ গান গাও; তঁার প্রশংসা গান কর|

িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন েস সম্পেকর্ বল|
3 প্রভুর পিবত্র নােম গবর্েবাধ কর|

যারা প্রভুর েখঁােজ এেসেছ তারা েযন সুখী হয়!
4 শিক্তর জনয্ েতামরা প্রভুর কােছ যাও|

সবর্দাই তঁার কােছ সাহােযয্র জনয্ যাও|
5 িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন তা স্মরণ কর|

িতিন েয সমস্ত চমৎ  কার কাজ কেরেছন এবং তঁার িবচক্ষণ প্রজ্ঞা
িসদ্ধান্তগুিল স্মরেণ েরেখা|

6 েতামরা তঁার দাস অব্রাহােমর উত্তরপুরুষ|
েতামরা যােকােবর উত্তরপুরুষ যােক ঈশ্বর েবেছ িনেয়িছেলন|

7 প্রভুই আমােদর ঈশ্বর|
প্রভু সারা িবশ্বেক শাসন কেরন|

8 ঈশ্বর তঁার চুিক্ত িচরিদন স্মরেণ রােখন এবং 1000 প্রজন্ম ধের,
েয আজ্ঞাগুিল িতিন িদেয়েছন তা স্মরেণ রােখন|

9অব্রাহােমর সেঙ্গ ঈশ্বর একটা চুিক্ত কেরিছেলন|
ইস্হাকেক ঈশ্বর একিট প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

10 তারপর িতিন যােকােবর জনয্ িবিধরূেপ িদেলন|
ইস্রােয়েলর সেঙ্গ ঈশ্বর চুিক্ত কেরিছেলন, এই চুিক্ত িচরিদন ধের
চলেব!

11 ঈশ্বর বলেলন, “আিম েতামােদর কনােনর ভূখণ্ড েদব|
েসই েদশিট েতামােদর হেব|”

12 যখন অব্রাহােমর পিরবার েছাট িছল, তখন ঈশ্বর এই প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন|

েসই সময়, েসই েদেশ তারা িবেদশী িছল|
13 তারা এক জািত েথেক অনয্ জািতেত,

এক রাজয্ েথেক অনয্ রােজয্ ঘুের েবড়ািচ্ছেলা|
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14 িকন্তু ঈশ্বর েলাকেদর ওেদর সেঙ্গ দুবর্বয্বহার করেত েদন িন|
ঈশ্বর রাজােদর সাবধান কের িদেয়িছেলন েয ওেদর েকান ক্ষিত
করা চলেব না|

15 ঈশ্বর বেলিছেলন, “আমার মেনানীত েলাকেদর আঘাত কেরা না|
আমার ভাববাদীেদর প্রিত অনয্ায় কেরা না|”

16 ঈশ্বর েসই েদেশ এক দুির্ভক্ষ ঘটােলন|
েলাকজন আহােরর জনয্ খাবার েপল না|

17 িকন্তু, ঈশ্বর েযােষফ নােম একজনেক ওেদর সামেন পাঠােলন|
েযােষফেক একজন ক্রীতদাস িহসােব িবিক্র করা হেয়িছল|

18 ওরা একিট দিড় েযােষেফর পােয় জিড়েয় েবঁেধ িদল|
ওরা তার গলায় একটা েলাহার িরং পিরেয় িদল|

19ঈশ্বর যা বেলিছেলন তা যতিদন পযর্ন্ত না প্রকৃতপেক্ষ ঘটল, ততিদন
েযােষফ ক্রীতদাসই িছল|

প্রভুর বাতর্ া প্রমাণ কেরিছল েয েযােষফ িনেদর্ াষ িছল|
20 তাই িমশেরর রাজা তােক মুক্ত কের িদল|

েসই জািতর েনতা তােক কারাগােরর বাইের েবর কের িদল|
21 েস তােক িনেজর বািড়র রক্ষণােবক্ষেণর দািয়ত্ব িদল|

েযােষফও তার প্রভুর সমস্ত সম্পিত্তর রক্ষণােবক্ষণ করত|
22 েযােষফ অনয্ানয্ েনতােদর িনেদর্ শ িদেয়িছল|

বৃদ্ধ েলাকেদরও েযােষফ েশখােতা|
23 পের ইস্রােয়ল িমশের এেলা|

যােকাব হােমর েদেশ থাকেলা|
24 যােকােবর পিরবার েবশ বড় হেয় েগল|

ওেদর শত্রুেদর েথেক ওরা অেনক শিক্তশালী হেয় েগল|
25 এই িমশরীয়রা যােকােবর পিরবারেক ঘৃণা করেত লাগল|

ওরা ওেদর ক্রীতদাসেদর িবরুেদ্ধ চক্রান্ত কেরিছল|
26 তাই ঈশ্বর তঁার দাস েমািশ

এবং তঁার িনবর্ািচত যাজক হােরাণেক পািঠেয়িছেলন|
27 ঈশ্বর েমািশ ও হােরাণেক বয্বহার কের

হােমর েদেশ বহু অভাবনীয় কাজ কিরেয়িছেলন|
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28 ঈশ্বর নীরন্ধ্র অন্ধকার পািঠেয়িছেলন,
িকন্তু িমশরীয়রা তবুও তঁার কথা শুনেত অস্বীকার করল|

29 তাই ঈশ্বর জলেক রেক্ত পিরণত করেলন
এবং ওেদর সব মাছ মারা েগল|

30 ওেদর েদশ বয্ােঙ ভের িগেয়িছল|
রাজার েশাবার ঘের পযর্ন্ত বয্াঙ ঢুেক পেড়িছেলা|

31 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেলন,
উকুন ও মািছরা উেড় এেলা|
তারা েদেশর সবর্ত্রই ছিড়েয় পড়ল!

32 ঈশ্বর বৃষ্টিেক িশলাবৃষ্টিেত পিরণত করেলন|
সারা েদেশ িবদুয্ৎপাত হল|

33 ঈশ্বর ওেদর দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছ ধ্বংস কের িদেলন|
ঈশ্বর ওেদর েদেশর সব গাছ ধ্বংস কের িদেলন|

34 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেলন এবং গঙ্গাফিড়ং ও পঙ্গপালরা এেলা|
ওেদর সংখয্া গণনারও অতীত|

35 ঝঁােক ঝঁােক গঙ্গাফিড়ং ও পঙ্গপালরা েদেশর সব গাছপালা ও
দ্রাক্ষালতা,

ডুমুর গাছগুেলা েখেয় েশষ কের িদল|
36 এরপর ঈশ্বর, েদেশর প্রেতয্কিট প্রথমজাতেক হতয্া করেলন|

ঈশ্বর সমস্ত েজাষ্ঠ সন্তানেদর হতয্া করেলন|
37 তারপর ঈশ্বর িমশর েথেক তঁার েলাকেদর েবর কের িনেয় এেলন|

আসার সময় ওরা সেঙ্গ কের েসানা রূেপা িনেয় এেলা|
ঈশ্বেরর েকান েলাকই েহঁাচট খায় িন বা পেড় যায় িন|

38 ঈশ্বেরর েলাকেদর চেল েযেত েদেখ িমশর ভীষণ খুশী হেয়িছেলা,
েকননা ওরা ঈশ্বেরর েলাকেদর ভয় েপেতা|

39 ঈশ্বর তােদর ওপর কম্বেলর মত একিট েমঘ িবসৃ্তত কের িদেলন|
রােত্র তঁার েলাকেদর আেলা েদখােনার জনয্, ঈশ্বর তঁার
অিগ্নস্তম্ভ বয্বহার করেলন|

40 েলাকরা খাদয্ চাইল এবং ঈশ্বর তােদর কােছ েকােযল এেন িদেলন
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এবং তােদর কু্ষধা িনবৃিত্তর জনয্ ঈশ্বরআকাশ েথেক তােদর রুিট
িদেলন|

41 ঈশ্বর িশলািটেক অেধর্ক কের ভাঙেলন এবং েসখান েথেক জল
েবিরেয় এেলা|

মরুভূিমেত একটা নদী বইেত শুরু করেলা!

42 ঈশ্বর তঁার পিবত্র প্রিতশ্রুিতর কথা স্মরণ করেলন|
তঁার দাস অব্রাহােমর কােছ িতিন েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন, তা
িতিন স্মরণ করেলন|

43 ঈশ্বর িমশর েথেক তঁার িনবর্ািচত েলাকেদর েবর কের আনেলন|
েলাকজন মহা উল্লাস করেত করেত, আনন্দ গান গাইেত গাইেত
েবিরেয় এেলা!

44 তারপর ঈশ্বর তােদর েসই েদশ িদেলন েযখােন অনয্ানয্ েলাকরা
বাস কেরিছেলা,

অনয্ানয্ েলাকরা যার জনয্ পিরশ্রম কেরিছেলা, ঈশ্বেরর েলাকরা
েসই সব িজিনস েপেলা|

45 েকন ঈশ্বর এই সব করেলন? যােত তঁার েলাকরা তঁার িবিধ মানয্
কের|

যােত তারা তঁার িশক্ষামালাসমূহ সতকর্ তার সেঙ্গ পালন কের|

প্রভুর প্রশংসা কর!

106
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভুেক ধনয্বাদ দাও কারণ িতিন মঙ্গলময়!

ঈশ্বেরর েপ্রম িচরন্তন!
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2 ঈশ্বর েয প্রকৃতপেক্ষ কত মহান তা েকউই বণর্না কের বলেত পারেব
না|

েকান বয্িক্তই ঈশ্বেরর যেথষ্ট প্রশংসা করেত পাের না|
3 যারা ঈশ্বেরর িনেদর্ শ মােন তারা সুখী হয়|

ওই সব েলাক সবর্দাই ভােলা কাজ কের|

4 েহ প্রভু, যখনআপিনআপনার েলাকেদর দয়া করেবন, তখনআমার
কথা স্মরেণ রাখেবন|

যখনআপিনআপনার েলাকেদর রক্ষা করেবন তখনআমায় মেন
রাখেত ভুেল যােবন না|

5 আপনার পছন্দ করা েলাকেদর জনয্ আপিন েয সব ভােলা কাজ
কেরন,

আমােকও তার অংশীদার হেত িদন|
আপনার জািতর সেঙ্গ আমােকও আনন্দ করেত িদন|

আপনার েলাকেদর সেঙ্গ আমােকও আপনার প্রশংসা করেত
িদন|

6 েযমন ভােব আমােদর পূবর্পুরুষরা পাপ কেরেছ, আমরাও েতমন
ভােবই পাপ কেরিছ|

আমরা ভুল কেরিছ| আমরা গির্হত কাজ কেরিছ!
7 েহ প্রভু, িমশের আপিন েয সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন

তা েথেক আমােদর পূবর্পুরুষরা িকছুই েশেখিন|
তারা আপনার ভালবাসা ও দয়া মেন রােখ িন|

েলািহত সাগেরর ধাের, আমােদর পূবর্পুরুষরা, আপনার
িবরুদ্ধাচরণ কেরিছল|

8 িকন্তু তঁার পিবত্র নােমর মিহমার জনয্ ঈশ্বর তােদর রক্ষা কেরিছেলন|
তঁার মহৎ  শিক্ত প্রদশর্েনর জনয্ ঈশ্বর ওেদর রক্ষা কেরিছেলন|
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9 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়িছেলন এবং েলািহত সাগর শুিকেয় িগেয়িছেলা|
শুকেনা মরুভূিম িদেয় চলার মত, িতিন আমােদর পূবর্পুরুষেদর
সমুেদ্রর গভীরতার েভতর িদেয় ডাঙায িনেয় িগেয়িছেলন|

10 ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুষেদর শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর
বঁািচেয়িছেলন!

তােদর শত্রুেদর হাত েথেক ঈশ্বর তােদর উদ্ধার কেরিছেলন|
11 ঈশ্বর সমুদ্র দ্বারা ওেদর শত্রুেদর আবৃত কেরিছেলন!

ওেদর একজন শত্রুও পালােত পাের িন!

12 তারপর আমােদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বরেক িবশ্বাস কেরিছেলন|
তঁারা তঁার প্রশংসা কেরিছেলন|

13 িকন্তু ঈশ্বর যা কেরিছেলন, আমােদর পূবর্পুরুষরা খুব তাড়াতািড় তা
ভুেল িগেয়িছেলন|

তঁারা ঈশ্বেরর পরামেশর্র জনয্ অেপক্ষা কেরন িন|
14আমােদর পূবর্পুরুষরা মরুভূিমেত কু্ষধাতর্ হেয়িছেলন|

উষর প্রান্তের তঁারা ঈশ্বরেক পরীক্ষা কেরিছেলন|
15 িকন্তু আমােদর পূবর্পুরুষরা যা েচেয়িছেলন, ঈশ্বর ওেদর তাই

িদেয়িছেলন|
িকন্তু ঈশ্বর ওঁেদর এক ভয়াবহ েরাগও িদেয়িছেলন|

16 পিবত্র িশিবের েলাকরা িবশ্বস্ত রইল
এবং েমািশ ও হােরােণর প্রিত তােদর উদয্ম েদখাল|

17 িকন্তু দাথন এবং অবীরােমর েগাষ্ঠীর িদেক মািট িদ্বধািবভক্ত হল,
তােদর িগেল েফলল এবং েঢেক িদল|*

18 তারপর এক আগুেনর হল্কা েসই জনতােক পুিড়েয় িদেলা|
তারপর আগুন েসই সব দুষ্ট েলাকেদর পুিড়েয় িদেলা|

* 106:17: পিবত্র � িদল িশিবের থাকা েলােকরা েমািশর প্রিত এবং প্রভুর পিবত্র যাজক
হােরােণর প্রিত ঈষর্ািন্বত হেয় উঠল| তাই ঈশ্বর তােদর শািস্ত িদেয়িছেলন| মািট িদ্বধা িবভক্ত
হেয় দাথনেক িগেল েফেলিছল| তারপর মািট বন্ধ হেয় েগল এবং অবীরােমর েগাষ্ঠীেক চাপা
িদল|
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19 েহােরব পবর্েত তারা একটা েসানার বাছুর ৈতরী কেরিছল|
তারা েসই মূির্ত্তেক পূেজা কেরিছেলা|

20 এই ভােব তৃণগ্রাসী বলদ মূির্ত্তর সেঙ্গ
ওেদর মিহমাময় ঈশ্বেরর আদান-প্রদান কেরিছেলা!

21 ঈশ্বর আমােদর পূবর্পুরুষেদর রক্ষা কেরিছেলন! িকন্তু তঁারা তঁােক
সমূ্পণর্ ভুেল িগেয়িছেলন|

িমশের েয ঈশ্বর িবরাট অেলৗিকককাজকেরিছেলন, তঁােক তঁারা
ভুেল েগেলন|

22 হােমর েদেশ ঈশ্বর আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরিছেলন|
েলািহত সাগেরর ধাের ঈশ্বর ভয়ঙ্কর কাজ কেরিছেলন|

23 ঈশ্বর ওসব েলাকেক ধ্বংস করেত েচেয়িছেলন|
িকন্তু েমািশ, যােক িতিন মেনানীত কেরিছেলন িতিন ঈশ্বরেক
িনরস্ত কেরন|

ঈশ্বর ভীষণ কু্রদ্ধ হেয়িছেলন, িকন্তু েমািশ পথ েরাধ কের দঁাড়ান
তাই ঈশ্বর েসইসব েলাকেদর আর ধ্বংস কেরন িন|

24 িকন্তু তারপর এই সব েলাক কনােনর চমৎ  কার রােজয্ প্রেবশ
করেত অস্বীকার কের|

ওরা িবশ্বাস কেরিন েয, ওই েদেশ (কনােন) বসবাসকারী
মানুষেদর পরািজত করেত ঈশ্বর ওেদর সাহাযয্ করেবন|

25আমােদর পূবর্পুরুষরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ েক্ষাভ করেত তঁাবুর েভতের
রেয় িগেয়িছেলন|

তঁারা প্রভুর কন্ঠস্বর শুনেত অস্বীকার কেরিছেলন|
26 তাই ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন েয তঁারা মরুভূিমেত মারা যােবন|
27 ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, িতিন অনয্ েলাকেদর তােদর

উত্তরপুরুষেদর পরািজত করেত েদেবন|
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ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয, আমােদর পূবর্পুরুষেদর িতিন
িবিভন্ন জািতেদর মেধয্ ছিড়েয় েদেবন|

28 তারপর, বাল-িপেয়াের, ঈশ্বেরর েলাকরা বাল মূির্ত্তর পূজা করায়
েযাগ িদেয়িছেলা|

ঈশ্বেরর েলাকরা জংলী দলিটেত েযাগ িদেয়িছেলা এবং মৃত
েলােকর সম্মােন উৎসগর্ করা বিল আহার কেরিছেলা|

29 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর প্রিত ভীষণ কু্রদ্ধ হেয়িছেলন
এবং িতিন তােদর ভীষণ অসুস্থ কের িদেয়িছেলন|

30 িকন্তু পীনহস ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরিছেলা
এবং ঈশ্বর অসুস্থতা রদ কেরিছেলন|

31 ঈশ্বর জানেতন েয পীনহস খুব ভােলা একটা কাজ কেরিছেলা|
ঈশ্বর েসটা িচরিদন, অনন্তকােলর জনয্ স্মরেণ রাখেবন!

32 মরীবার কােছ েলাকজন প্রচণ্ড েক্রাধািন্বত হল|
তারা েমািশেক িদেয় িকছু কু-কাজ করােলা|

33কারণ ওই েলাকরা েমািশেক ভীষণ িবমষর্ কের তুলল†
এবং েস িকছু িচন্তা-ভাবনা না কেরই কথা বলল|

34 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর কনােন অনয্ জািতসমূহ যারা বাস করিছল
তােদর ধ্বংস কের িদেত বলেলন|

িকন্তু ইস্রােয়েলর েলাকরা ঈশ্বেরর কথা মানয্ কের িন!
35 তারা অনয্ জািতগুেলার সেঙ্গ েমলােমশা কেরিছল

এবং তারা যা করত ওরা তাই করেত িশেখিছল|
36ওই েলাকগুেলা ঈশ্বেরর েলাকেদর জনয্ ফঁােদর মতই ভয়ঙ্কর হল|
† 106:33: কারণ � তুলল আক্ষিরক অেথর্, “তারা তার আত্মােক িতক্ত কের তুলল|”
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ঈশ্বেরর েলাকরাও েসইসব মূির্ত্তসমূেহর পূজা করেত শুরু
করেলা যােদর ওরা পূজা করত|

37এমনিক ঈশ্বেরর েলােকরা তােদর সন্তানেদর পযর্ন্ত হতয্া কেরিছেলা
এবং ওই দানবেদর কােছ উৎসগর্ কেরিছেলা|

38 ঈশ্বেরর েলাকরা িনস্পাপ েলাকেদর হতয্া কেরিছেলা|
ওরা ওেদর িনেজেদর সন্তানেদরও হতয্া কেরিছেলা
এবং তােদর মূির্ত্তসমূেহর উেদ্দেশয্ উৎসগর্ কেরিছেলা|

39তাই অনয্ েলাকেদর পােপ ঈশ্বেরর েলাকরা অপিবত্র হেয় উেঠিছল|
ঈশ্বেরর েলাকরা তােদর ঈশ্বেরর কােছ অিবশ্বাসী হেয় উেঠিছেলা
এবং অনয্ েলাকরা যা করেতা ওরাও তাই করেত শুরু
কেরিছল|

40 ঈশ্বর তঁার েলাকজেনর ওপের চেট েগেলন|
তােদর বয্াপাের ঈশ্বর ক্লান্ত হেয় েগেলন!

41 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর,‡ েকউ চায় িন এমন িকছুেত পিরবতর্ ন কের
িদেলন|

ঈশ্বর ওেদর শত্রুেদর িদেয় ওেদর শাসন করােলন|
42 ঈশ্বেরর েলাকেদর শত্রুরা ওেদর দািবেয় রাখেলা

এবং তােদর িনেজেদর ক্ষমতার মেধয্ রাখেলা|
43 ঈশ্বর তােদর বহুবার রক্ষা কেরিছেলন

িকন্তু তারা ঈশ্বেরর উপেদেশর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ কেরিছল|§
অতএব, এই কারেণ েলাকেদর সম্মােন খােটা করা হেয়িছল|

44 িকন্তু ঈশ্বেরর েলাকরা যখনই সমসয্ায় পেড়েছ ওরা সাহােযয্র জনয্
ঈশ্বরেক েডেকেছ

এবং প্রেতয্কবারই ঈশ্বর ওেদর প্রাথর্না শুেনেছন|
45 ঈশ্বর সবর্দাই তঁার চুিক্তর কথা স্মরেণ েরেখিছেলন

এবং তঁার মহৎ  েপ্রম িদেয় িতিন সবর্দাই ওেদর স্বিস্ত িদেয়িছেলন|
46অনয্ জািতরা ওেদর বন্দী িহেসেব িনেয় িগেয়িছেলা|

িকন্তু তঁার েলাকেদর প্রিত ওেদর সদয় কেরন|
‡ 106:41: তঁার েলােকেদর অথবা “তঁার েদশেক|” § 106:43: তারা � কেরিছল
অথবা “তারা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ িবেদ্রাহ করবার জনয্ একত্র হেব|”
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47 েহ প্রভু, আমােদর ঈশ্বর, আমােদর রক্ষা করুন!
আমােদর অনয্ সব জািত েথেক িফিরেয় িনেয় আসুন

যােত আমরা আপনার পিবত্র নােমর প্রশংসা করেত পাির
এবং বন্দনা গান কের আপনােক সম্মান করেত পাির|

48 ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর বন্দনা কর| ঈশ্বর িচর িবরাজমান
এবং িতিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন|

সব েলাকরা বলল, “আেমন!

প্রভুর প্রশংসা কর!”

পঞ্চম খণ্ড

107
(গীতসংিহতা 107-150)

1 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও, েকননা িতিন মঙ্গলময়|
তঁার েপ্রম িচরন্তন!

2 প্রভু যােদর রক্ষা কেরেছন, তারা প্রেতয্েক অবশয্ই এই একই
কথাগুিল উচ্চারণ করেব|

প্রভু ওেদর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা কেরেছন|
3 প্রভু িবিভন্ন েদশ েথেক তঁার েলাকেদর জড় কেরেছন|

তােদর িতিন পূবর্ ও পিশ্চম এবং উত্তর ও দিক্ষণ েথেক িনেয়
এেসেছন|

4 ওেদর েকউ েকউ মরুভূিমেত ঘুের েবড়ািচ্ছেলা|
ওরা বঁাচার জনয্ অনয্ জায়গা খঁুজিছেলা
িকন্তু ওরা েকান শহর খঁুেজ পািচ্ছেলা না|

5 কু্ষধা-তৃষ্ণায় ওরা ক্রমশঃই
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দুবর্ল হেয় পড়িছেলা|
6 তখন ওরা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক ডাকেলা

তাই িতিন ওেদর িবপদ েথেক উদ্ধার করেলন|
7 ঈশ্বর েসাজা তােদর েসই শহের িনেয় েগেলন েযখােন তারা বাস

করেত পাের|
8 প্রভুেক তঁার েপ্রেমর জনয্ এবং তঁার আশ্চযর্য্ কাযর্,

যা িতিন েলাকেদর জনয্ কেরেছন, তার জনয্ ধনয্বাদ দাও|
9 ঈশ্বর তৃিষত আত্মার তৃষ্ণা িনবৃত্ত কেরন;

ঈশ্বর সুন্দর িজিনস িদেয় কু্ষিধত আত্মার সন্তুষ্টি কেরন|

10 ঈশ্বেরর িকছু েলাক বন্দী িছল,
ওরা অন্ধকার গারেদ বদ্ধ হেয়িছেলা|

11 েকন? কারণ ঈশ্বর যা বেলেছন, ওরা তার িবরুেদ্ধ লড়াই
কেরিছেলা|

তারা পরাৎ  পেরর উপেদশসমুহ মানয্ করেত অস্বীকার
কেরিছেলা|

12 ওেদর কুকেমর্র জনয্ ঈশ্বর ওেদর জীবনেক কিঠনতর কের
তুেলিছেলন|

ওরা েহঁাচট েখেয় পড়েলা িকন্তু ওেদর সাহােযয্র জনয্ েকউ িছল
না|

13 ওরা সমসয্ায় পেড়িছেলা, তাই ওরা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক
েডেকিছেলা

এবং িতিন তােদর সমসয্াসমূহ েথেক বঁািচেয়িছেলন|
14ঈশ্বর ওেদর অন্ধকার কারাগার েথেক বাইের েবর কের এেনিছেলন|

েয দিড় িদেয় ওেদর েবঁেধ রাখা হেয়িছেলা, ঈশ্বর তা িছন্ন
কেরিছেলন|

15 প্রভুর েপ্রেমর জনয্ এবং মানুেষর জনয্
িতিন েয সবআশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন, তার জনয্ তঁােক ধনয্বাদ দাও|

16 শত্রুেদর পরািজত করেত ঈশ্বর আমােদর সাহাযয্ কেরন|
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ঈশ্বর ওেদর িপতেলর দরজা েভেঙ িদেত পােরন|
ঈশ্বর ওেদর ফটেকর েলাহা েভেঙ িদেত পােরন|

17 িকছু েলাক ওেদর পাপসমূহ ও অনয্ায়গুেলােক, িনেজেদর
িনেবর্ােধ পিরণত করেত েদয়|

তারা তােদর পাপসমূেহর জনয্ ভয়ঙ্কর ভােব ভুগেব|
18 ওরা আহার গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরিছেলা

এবং প্রায় মারা িগেয়িছেলা|
19ওরা সমসয্ায় পেড়িছেলা, তাই ওরা প্রভুর কােছ সাহাযয্ েচেয়িছেলা|

এবং ওেদর সমসয্া েথেক িতিন ওেদর বঁািচেয়িছেলন|
20 ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়িছেলন এবং ওেদর সমসয্া মুক্ত কেরিছেলন|

তাই ওই েলাকরা মৃতুয্ েথেক রক্ষা েপেয়িছেলা|
21 প্রভুেক তঁার েপ্রেমর জনয্ এবং েলাকেদর জনয্

িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন তার জনয্ ধনয্বাদ দাও|
22প্রভু যা িকছু কেরেছন, তার জনয্ তঁােক ধনয্বাদ েদওয়ার উেদ্দেশয্,

প্রভুর কােছ বিল উৎসগর্ কর|
প্রভু যা যা কেরেছন তা আনেন্দর সেঙ্গ বল|

23 িকছু েলাক েনৗকা কের সমুেদ্র পািড় িদেয়িছেলা,
ওেদর জীিবকা ওেদর মহাসমুেদ্র েটেন িনেয় িগেয়িছেলা|

24 ওই সব েলাক েদেখেছ প্রভু িক করেত পােরন|
সমুেদ্র িতিন েয সব িবস্ময়কর কাজ কেরেছন, তা ওরা েদেখেছ|

25ঈশ্বর আজ্ঞা িদেয়িছেলন এবং প্রবল বাতাস বইেত শুরু কেরিছেলা|
েঢঊগুেলা ক্রেমই উচ্চ েথেক উচ্চতর হেয়িছল|

26 েঢউগুেলা ওেদর আকােশ তুেল িদিচ্ছেলা
এবং সমুেদ্রর গভীের নািমেয় িদিচ্ছেলা|

েস এমন ভয়ঙ্কর ঝড় িছেলা েয ওরা সাহস হািরেয় েফেলিছেলা|
27 ওরা টল্মল করিছেলা এবং েনশাগ্রেস্তর মত েবাধ করিছেলা|
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নািবক িহেসেব তােদর ক্ষমতা েকান কােজই লােগিন|
28 ওরা সমসয্ায় পেড়িছেলা তাই ওরা সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক

েডেকিছেলা
এবং িতিন সমসয্াসমুহ েথেক ওেদর রক্ষা কেরিছেলন|

29 ঈশ্বর ঝড় থািমেয় িদেয়িছেলন|
িতিন সমুদ্রেক শান্ত কের িদেয়িছেলন|

30 সমুদ্র শান্ত েদেখ নািবকরা খুশী হেয়িছেলা
এবং তারা েযখােন েযেত েচেয়িছেলা েসখােন ঈশ্বর তােদর
িনরাপেদ েপৗেঁছ িদেয়িছেলন|

31 তঁার েপ্রেমর জনয্ এবং েলাকেদর জনয্ িতিন েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্
কেরন,

তার জনয্ প্রভুেক ধনয্বাদ দাও|
32 িবরাট মহাসমােজর সামেন প্রভুর মহাসভায় প্রশংসা কর|

প্রবীণ েনতারা যখন একিত্রত হেব তখন তঁার প্রশংসা কেরা|

33 ঈশ্বর নদীগুিলেক মরুভূিমেত পিরণত কেরেছন|
ঈশ্বর ঝণর্ার প্রবাহ বন্ধ কেরেছন|

34 উবর্র জিমেক ঈশ্বর পিরবির্তত কেরেছন এবং তা অকােজর েনানা
জিমেত পিরণত হেয়েছ|

েকন? কারণ েসই অঞ্চেল মন্দ েলাকরা বসবাস করেতা|
35 ঈশ্বর মরুভূিমেক জলময় সেরাবের পিরবির্তত করেলন|

শুকেনা জিম েথেক িতিন ঝণর্ার প্রবাহ বইেয় িদেলন|
36 কু্ষধাতর্ মানুষেক ঈশ্বর েসই েদেশ িনেয় এেলন

এবং তারা বসবােসর জনয্ শহর িনমর্াণ করেলা|
37 ওরা ওেদর জিমেত বীজ বুনেলা|

ওরা জিমেত দ্রাক্ষালতা পঁুতেলা এবং ওরা খুব ভাল ফসল েপেলা|
38 ঈশ্বর ওেদর আশীবর্াদ করেলন, ওেদর পিরবার েবেড় উঠেত

লাগেলা|
ওেদর বহুিবধ গৃহপািলত পশু হেলা|
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39 দুেযর্াগ এবং সমসয্ার জনয্
ওেদর পিরবারগুেলা েছাট এবং দুবর্ল িছেলা|

40 ঈশ্বর ওেদর েনতােদর লিজ্জত ও িবব্রত করােলন|
ঈশ্বর ওেদর মরুভূিমর েসই স্থােন েঘারােলন েযখােন েকান
রাস্তাই েনই|

41 িকন্তু ঈশ্বর তারপর ওই ভাগয্হত েলাকেদর দূদর্ শা েথেক উদ্ধার
করেলন|

এবং এখন ওেদর পিরবার েমেষর পােলর মত বড় হেয়েছ|
42 সৎ েলাকরা এটা েদেখ এবং তারা সুখী হয়|

িকন্তু, মন্দ েলাকরা এটা েদেখ এবং তারা জােন না িক বলেব|
43 েকান বয্িক্ত যিদ জ্ঞানী হয় তেব েস এই সব গুেলা স্মরেণ রাখেব

এবং েস হৃদয়ঙ্গম শুরু করেব, ঈশ্বেরর প্রকৃত েপ্রম িক|

108
দায়ূেদর প্রশংসা গীতগুিলর অনয্তম|
1 ঈশ্বর, আিম প্রস্তুত, আমার সমস্ত হৃদয় ও আত্মা িদেয়

আপনার প্রশংসা গান করার জনয্ আিম প্রস্তুত|
2 েহ বীণা এবং অনয্ানয্ তন্ত্রবাদয্,
সূযর্েক জািগেয় দাও!

3 েহ প্রভু, িবিভন্ন জািতর মেধয্ আমরা আপনার প্রশংসা করেবা|
অনয্ানয্ েলাকেদর মােঝ আমরা আপনার প্রশংসা করেবা|

4 েহ প্রভু, আপনার েপ্রম আকােশর েচেয় উঁচু|
আপনার েপ্রম উচ্চতম েমেঘর েচেয়ও উঁচুেত অবিস্থত|

5 েহ ঈশ্বর, স্বেগর্র ওেপর উঠুন!
সারা িবশ্বেক আপনার মিহমা েদখেত িদন|

6 েহ ঈশ্বর, আপনার িমত্রেদর রক্ষার জনয্ এটা করুন|
আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন এবংআপনার পরাক্রমী শিক্ত বয্বহার
করুন|
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7 ঈশ্বর তঁার মিন্দের বেলেছন,
“আিম যুেদ্ধ জয়ী হেবা এবং জয় কের সুখী হেবা!
আমার েলাকজনেদর মেধয্ আিম এই ভূখণ্ড ভাগ কের েদেবা|
আিম ওেদর িশিখম উপতয্কা েদেবা|
আিম ওেদর সুেক্কাত উপতয্কা েদেবা|
8 িগিলয়দ ও মনঃিশও আমার থাকেব|
ইফ্রিয়ম আমার িশরস্ত্রাণ হেব|
িযহূদা হেব আমার িবচারদণ্ড|
9 েমায়াব আমার পা েধায়ার পাত্র হেব|
ইেদাম হেব আমার পাদূকাবাহক দাস|
আিম পেলষ্টীয়েদর পরািজত করেবা এবং জয়ধ্বিন েদেবা|”

10-11 েক আমােক শত্রুর দূেগর্ েনতৃত্ব েদেব?
েক আমােক ইেদােমর িবরুেদ্ধ লড়াই করেত েনতৃত্ব েদেব?

ঈশ্বর একমাত্র আপিনই আমােদর সাহাযয্ করেত পােরন|
িকন্তু আপিন আমােদর তয্াগ কেরেছন, আপিন আমােদর
ৈসনয্েদর সেঙ্গ যান িন!

12ঈশ্বর আমােদর শত্রুেদর পরািজত করেত আমােদর সাহাযয্ করুন!
েলােকরা আমােদর সাহাযয্ করেত পারেব না!

13 একমাত্র ঈশ্বরই আমােদর শিক্তশালী কের তুলেত পােরন|
ঈশ্বরই আমােদর শত্রুেদর পরািজত করেত পােরন!

109
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত: দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 ঈশ্বর, আমার প্রাথর্না েশানা েথেক িবরত হেবন না!
2 দুষ্ট েলাকরা আমার সম্পেকর্ িমথয্া কথা বলেছ|

যা সতয্ নয় ওরা তাই বলেছ|
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3 েলােকরা আমার সম্পেকর্ অপ্রীিতকর কথাবাতর্ া বলেছ|
অকারেণ েলাকরা আমায় আক্রমণ করেছ|

4আিম ওেদর ভােলােবেসিছলাম, িকন্তু ওরা আমায় ঘৃণা কের|
তাই ঈশ্বর, এখন আিম আপনার কােছ শরণাগত|

5আিম ওইসব েলােকেদর জনয্ ভাল কাজই কেরিছলাম
িকন্তু ওরা আমার প্রিত মন্দই কেরেছ|

আিম ওেদর ভােলােবেসিছলাম,
িকন্তু ওরা আমায় ঘৃণা কেরেছ|

6আমার শত্রু েয মন্দ কাজ কেরেছ তার জনয্ ওেক শািস্ত িদন|
একজন েলাকেক খঁুেজ েবর করুন েয প্রমাণ েদেব ও ভুল
কেরেছ|

7 িবচারকেক এই িসদ্ধান্ত িনেত িদন েয আমার শত্রু ভুল কেরেছ এবং
েস েদাষী|

আমার শত্রুরা যা যা বেল তা েযন ওর পেক্ষ অিহতকরই হয়|
8আমার শত্রুর শীঘ্রই মৃতুয্ েহাক্|

অনয্ েলাকরা তার স্থান িনক|
9আমার শত্রুর সন্তানেদর অনাথ

এবং তার স্ত্রীেক িবধবা কের িদন|
10 ওরা েযন ঘর বাড়ী হািরেয়

িভখারী হেয় যায়|
11আমার শত্রু যার কােছ ঋণী েস েযন ওর সব িকছু িনেয় েনয়|

আমার শত্রু েয সব িজিনেসর জনয্ কিঠন পিরশ্রম কেরিছল,
েসগুেলা েকান আগন্তুক এেস িনেয় যাক|

12কামনা কির, েকান েলাক েযন আমার শত্রুর প্রিত সদয় না হয়|
কামনা কির, েকান েলাক েযন ওর েছেলেদর প্রিত ক্ষমা না
েদখায়|

13আমার শত্রুেক সমূ্পণর্রূেপ ধ্বংস কের িদন|
পরবতীর্ প্রজন্ম েযন সব িকছু েথেক ওর নাম মুেছ েদয়|
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14 প্রভু েযন আমার শত্রুর পূবর্পুরুষেদর পাপ সম্পেকর্ অবগত েহান|
ওর মােয়র পাপও েযন কখনও ধুেয় না যায়|

15আিম আশা কির প্রভু িচরিদন ওই সব পাপগুেলা স্মরেণ রাখেবন|
এবং আিম আশা কির, আমার শত্রুেক সমূ্পণর্ ভুেল েযেত িতিন
েলাকেদর বাধয্ করেবন|

16 েকন? কারণ ওই মন্দ েলাকটা েকানিদন েকান ভােলা কাজ কের
িন|

েস েকানিদন কাউেক ভােলাবােস িন|
দিরদ্র ও অসহায় মানুেষর জীবনেক েস কিঠন কের তুেলিছেলা|

17 ওই েলাকটা সবর্দাই অনয্েদর অিভশাপ িদেত ভালবাসত|
তাই ওর েক্ষেত্রই ওই সব মন্দ িবষয় ফলেত িদন|

ওই মন্দ েলাকটা েকানিদন চায় িন, অনয্ কােরা ভােলা েহাক্|
তাই ওর ভােলা হেত েদেবন না|

18অিভশাপ েযন ওর বস্ত্র হয়|
অিভশাপ েযন ওর তৃষ্ণার জল হয়,

অিভশাপগুেলা েযন ওর েদেহ মাখা েতল হয়|
19 দুষ্ট েলােক েয েপাশাক পের অিভশাপগুেলা েযন েসই

েপাশাকসমূহ হয়
এবং অিভশাপই েযন ওেদর েকামরবন্ধ হয়|

20আমার শত্রুর প্রিত প্রভু েযন এসব কেরন| যারা আমায় খুন করেত
চায় তােদর প্রিত প্রভু েযন এসব কেরন|

21প্রভু, আপিনআমার সদাপ্রভু| তাই আমার প্রিত এমন বয্বহার করুন
যা আপনার নােমর মযর্াদা এেন েদেব|

আপনার েপ্রম খুব মহান, তাই আমায় রক্ষা করুন|
22আিম িনছক একজন অসহায় দিরদ্র মানুষ|

প্রকৃতই আিম ভগ্ন হৃদেয়র এক দুঃখী মানুষ|
23আিম এমন অনুভব কির েযন, েবলা েশেষর লম্বা ছায়ার মতআমার

জীবন েশষ হেয় েগেছ|
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আিম িনেজেক অগ্রাহয্ করা ছারেপাকার মত মেন কির|
24 কু্ষধার কারেণ আমার হঁাটু দুেটা দুবর্ল|

ওজন কেম িগেয় আিম ক্রমশঃই েরাগা হেয় যািচ্ছ|
25 মন্দ েলাকরা আমায় অপমান কের|

আমার িদেক তািকেয় ওরা মাথা নাড়ায়|
26 প্রভু আমার ঈশ্বর, আমায় সাহাযয্ করুন|

আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন এবং আমায় উদ্ধার করুন!
27 তখন ওই েলাকরা জানেত পারেব েয আপিন আমায় সাহাযয্

কেরিছেলন|
ওরা জানেত পারেব েয আপনার শিক্তই আমােক সাহাযয্
কেরিছেলা|

28 ওই মন্দ েলাকরা আমায় অিভশাপ েদয়|
িকন্তু আপিন আমায় আশীবর্াদ করেত পােরন প্রভু|

ওরা আমায় আক্রমণ কেরেছ, তাই ওেদর পরািজত করুন|
তাহেল আপনার দাস, আিম সুখী হব|

29আমার শত্রুেদর িবব্রত কের িদন!
ওেদর বস্ত্রাবরণ িহেসেব ওরা েযন ওেদর লজ্জাই পিরধান কের|

30আিম প্রভুেক ধনয্বাদ িদই|
বহু েলাকেদর সামেন আিম তঁার প্রশংসা কির|

31 েকন? কারণ অসহায় েলাকেদর পােশ প্রভু দঁাড়ান|
ওেক যারা মৃতুয্দণ্ড িদেত চায়, তােদর েথেক ঈশ্বর ওেক রক্ষা
কেরন|

110
দায়ূেদর প্রশংসা গীতগুিলর অনয্তম|
1 প্রভু আমার মিনবেক বেলেছন,

“যতক্ষণ পযর্ন্ত আিম েতামার শত্রুেক েতামার অধীেন না এেন
িদই ততক্ষণ আমার ডান িদেক বস|”
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2প্রভু েতামার রাজয্ বাড়ােত সাহাযয্ করেবন, েতামার রাজয্ িসেয়ােন
শুরু হেব

যতিদন পযর্ন্ত তুিম েতামার শত্রুেদর তােদর িনেজেদর রােজয্
শাসন করেব, ততিদন তা বাড়েত থাকেব|

3 যখন আপিন আপনার ৈসনয্েদর একিত্রত করেবন,
তখন আপনার েলাকরা েস্বচ্ছায় আপনার সেঙ্গ েযাগ েদেব|

ওরা ওেদর িবেশষ েপাশাক পের অিত প্রতুয্েষ িমিলত হেব|
জিমেত পড়া িশিশর কণার মত ওই তরুণরা আপনার চারিদেক
থাকেব|

4 প্রভু একটা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন
এবং িতিন তঁার মত পিরবতর্ ন করেবন না|

“তুিম িচরিদেনর জনয্ একজন যাজক, একিট িবিশষ্ট রীিতর যাজেকর
মত,

েযমন মল্কীেষদক িছল েসইরকম|”

5আমার প্রভু আপনার ডান িদেক রেয়েছ|
যখন িতিন কু্রদ্ধ হন তখন িতিন অনয্ানয্ রাজােদর পরািজত
কেরন|

6 ঈশ্বর জািত সকেলর িবচার করেবন|
জিমিট মৃতেদেহ েঢেক যােব
এবং ঈশ্বর শিক্তশালী জািতর েনতােদর শািস্ত েদেবন|

7 রাস্তার ধােরর ঝণর্া েথেক রাজােক জল পান করেত হেব|
তারপর েস িবজয়ী হেয় তার মাথা তুলেব!
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111
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
েযখােন সৎ েলােকরা জমােয়ত হয়,

েসই মণ্ডলীেত আিম সমস্ত অন্তর িদেয় প্রভুেক ধনয্বাদ িদই|
2 প্রভু িবস্ময়কর কাজকমর্ কেরন|

ঈশ্বেরর কাছ েথেক েয সব ভােলা িজিনস আেস েলাকরা তা
চায়|

3 ঈশ্বর প্রকৃতই িবস্ময়কর এবং মিহমাময় কাযর্ কেরন|
তঁার ধাির্মকতা িচরিদনই িবরাজ কের|

4 ঈশ্বর, আশ্চযর্য্ কাযর্ কেরন যােত আমরা মেন রািখ
েয প্রভু সিতয্ই দয়াময় ও ক্ষমাশীল|

5 ঈশ্বর, তঁার অনুগামীেদর আহার েদন|
ঈশ্বর িচরিদন তঁার চুিক্ত স্মরেণ রােখন|

6 ঈশ্বর েয সব শিক্তশালী িজিনসগুিল কেরেছন তা তঁার েলাকজেনর
কােছ প্রমাণ কেরেছ

েয িতিন অনয্ জািতসমূেহর অিধকারভুক্ত েদশ তােদর
িদেয়িছেলন|

7 ঈশ্বর যা িকছু কেরন সবই সুন্দর ও যথাযথ|
তঁার সব আজ্ঞােকই িনভর্ র করা চেল|

8 ঈশ্বেরর আজ্ঞাসমূহ িচরিদন বজায় থাকেব|
েয কারেণ ঈশ্বর আজ্ঞাগুিল িদেয়িছেলন েসগুিল িছল সৎ ও
আন্তিরক|

9 তঁার েলােকেদর উদ্ধার করার জনয্ ঈশ্বর কাউেক পািঠেয়িছেলন
এবং ঈশ্বর তােদর সেঙ্গ েয চুিক্ত কেরেছন তা িচরিদন বজায়
থাকেব|

ঈশ্বেরর নাম ভয়ঙ্কর এবং পিবত্র|
10 ঈশ্বেরর প্রিত ভয় এবং শ্রদ্ধা েথেকই প্রজ্ঞার সূত্রপাত হয়|

যারা ঈশ্বরেক মানয্ কের তারা খুব িবচক্ষণ|
িচরিদন ঈশ্বেরর প্রিত প্রশংসাগীত গাওয়া হেব|



গীতসংিহতা 112:1 ccxiii গীতসংিহতা 112:10

112
1 প্রভুর প্রশংসা কর!

েসই বয্িক্ত েয প্রভুেক ভয় ও শ্রদ্ধা কের েস খুব সুখী হেব|
েসই বয্িক্ত ঈশ্বেরর আজ্ঞা পছন্দ কের|

2 তার উত্তরপুরুষরা এই পৃিথবীেত মহৎ  হেব|
সৎ েলাকেদর উত্তরপুরুষরা সিতয্কােরর ধনয্ হেব|

3 েসই বয্িক্তর পিরবার প্রচণ্ড ধনী হেব
এবং তার ধাির্মকতা িচরিদন বজায় থাকেব|

4 সৎ েলাকেদর কােছ ঈশ্বর অন্ধকাের প্রিতভাত একিট আেলার মত|
ঈশ্বর দয়াময়, ক্ষমাশীল এবং ভােলা|

5 একজন বয্িক্তর পেক্ষ দয়ালু এবং উদার হওয়া ভােলা|
একজন বয্িক্তর পেক্ষ তার কেমর্ সৎ থাকা ভােলা|

6 েসই বয্িক্তর েকানিদন পতন হেব না|
একজন ধাির্মক বয্িক্তেক িচরিদন স্মরণ করা হেব|

7 েস দুঃসংবােদ ভীত হেব না|
েস তার িনেজর িবশ্বােস দৃঢ় েকননা েস প্রভুেত আস্থা রােখ|

8 েসই বয্িক্ত িনেজর িবশ্বােস দৃঢ়|
েস কখনও ভয় পােব না সুতরাং েস তার শত্রুেদর পরািজত
করেব|

9 েসই বয্িক্ত দিরদ্রেদর মুক্তহেস্থ দান কের
এবং তার ধাির্মকতা িচরিদন বজায় থাকেব|
েস িবরাট সম্মান পােব|

10 দুষ্ট েলাকরা এই সব েদেখ েরেগ যায়|
ওরা রােগ দঁাত কড়মড় করেত থােক িকন্তু তারপর ওরা অদৃশয্
হেয় যায়|

যা সব েথেক েবশী কের দুষ্ট েলাকরা চায় তা ওরা পােব না|
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113
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভুর দাসরা, তঁার প্রশংসা কর!

প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|
2 প্রভুর নাম এখনকার জনয্ এবং িচরকােলর জনয্ ধনয্ েহাক্|
3 েযখােন পূবর্িদেক সূেযর্াদয় হয়

েসখান েথেক শুরু কের পিশ্চেম েযখােন সূযর্ অস্ত যায় েসখান
পযর্ন্ত প্রভুর নােমর প্রশংসা েহাক্|

4 প্রভু, সমস্ত জািতগুিলর উেদ্ধর্ |
তঁার মিহমা আকাশ পযর্ন্ত যায়|

5 েকান বয্িক্তই আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর মত নয়|
ঈশ্বর স্বেগর্র উঁচু আসেন বেসন|

6 ঈশ্বর আমােদর েথেক এত উঁচুেত আেছন েয আকাশ ও পৃিথবীেক
েদখেত হেল

তঁােক নীেচর িদেক তাকােত হয়|
7 ঈশ্বর দিরদ্র েলাকেদর ধূেলা েথেক ওপের েতােলন|

আস্তাকঁুড় েথেক ঈশ্বর িভখারীেদর তুেল আেনন|
8 এবং েসই সব েলাকেদর ঈশ্বর খুব গুরুত্বপূণর্ কের েতােলন|

ঈশ্বর তােদর েলাকেদর ওপর েনতৃত্ব করবার জনয্ উচ্চ স্থানগুিল
েদন|

9 একজন নারীর েকান সন্তান না থাকেত পাের|
িকন্তু ঈশ্বর তােক সন্তান েদন ও সুখী কেরন|

প্রভুর প্রশংসা কর!

114
1 ইস্রােয়ল িমশর তয্াগ করেলা|
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যােকাব েসই িবেদশ তয্াগ করেলা|
2 িযহূদা ঈশ্বেরর িবেশষ মানুষ হেলা|

ইস্রােয়ল তঁার রাজত্ব হেলা|
3 এই েদেখ েলািহতসাগর েদৗেড় পািলেয়িছেলা|

যদর্ ন নদীও ঘুের েদৗড় িদেয়িছেলা|
4 পবর্তগুেলা বুেনা ছাগেলর মত েনেচ উেঠিছেলা|

পাহাড়গুেলা েমষর মত েনেচ উেঠিছেলা|

5 েলািহতসাগর েকন তুিম ছুেট পালােল?
যদর্ ন নদী েকন তুিম ঘুের েদৗড় িদেল?

6 পবর্তমালা েকন েতামরা বুেনা ছাগেলর মত নাচেল?
পাহাড় সকল, েকন েতামরা েমষশাবেকর মত নাচেল?

7 যােকােবর প্রভু, ঈশ্বেরর সামেন, পৃিথবী েকঁেপ িগেয়িছেলা|
8 ঈশ্বর হেলন এমন একজন, িযিন পাথর েথেক জলেক প্রবািহত

করান|
ঈশ্বর শক্ত পাথর েথেক একিট জলধারা প্রবািহত কেরিছেলন|

115
1 েহ প্রভু, আমােদর েকান সম্মান পাওয়া উিচৎ নয়|

সব সম্মানই আপনার|
আপনার েপ্রেমর জনয্ আমরা আপনােক িবশ্বাস করেত পাির|

2 অনয্ জািতর েলাকরা িক কের বলেত পাের, “েকাথায় েতামােদর
ঈশ্বর?”

3 ঈশ্বর স্বেগর্ রেয়েছন এবং িতিন যা চান তাই করেত পােরন|
4অনয্ানয্ জািতর “েদবতারা” শুধুই েসানা ও রূপার ৈতরী মূির্ত্ত মাত্র|
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ওরা িকছু মানুেষর ৈতরী মূির্ত্ত মাত্র|
5 ওই মূির্ত্তেদর মুখ আেছ িকন্তু কথা বলেত পাের না|

ওেদর েচাখ আেছ িকন্তু েদখেত পায় না|
6 ওেদর কান আেছ িকন্তু শুনেত পায় না|

ওেদর নাক আেছ িকন্তু ঘ্রাণ িনেত পাের না|
7 ওেদর হাত আেছ িকন্তু অনুভব করেত পাের না|

ওেদর পা আেছ িকন্তু চলেত পাের না
এবং ওেদর কন্ঠ েথেক েকান স্বর আেস না|

8 েয সব েলাকরা মূির্ত্তগুিল ৈতরী কের এবং তােত তােদর আস্থা রােখ,
তারা িক ওই সব মূির্ত্তগুেলার মত হেয় যােব?

9 েহ ইস্রােয়েলর েলাকরা, প্রভুেক িবশ্বাস কর!
প্রভু ওেদর রক্ষক এবং িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

10 হােরােণর পিরবার প্রভুেক িবশ্বাস কর!
প্রভু ওেদর রক্ষক এবং িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

11 প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুেক িবশ্বাস কর!
প্রভু ওেদর রক্ষক এবং িতিন তােদর সাহাযয্ কেরন|

12 প্রভু আমােদর স্মরেণ রাখেবন
এবং আমােদর আশীবর্াদ করেবন|
প্রভু ইস্রােয়লেক আশীবর্াদ করেবন|
প্রভু হােরােণর পিরবারেক আশীবর্াদ করেবন|

13 প্রভু তঁার সমস্ত অনুগামীেদর আশীবর্াদ করেবন|
দীন েথেক মহত্তম পযর্ন্ত সকলেকই সমানভােব আশীবর্াদ
করেবন|
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14 প্রভু, েতামােক এবং েতামার সন্তানেদর অেনক অেনক আশীবর্াদ
িদন|

15 প্রভুই স্বগর্ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন
এবং প্রভু েতামােক স্বাগত জানােচ্ছন!

16 স্বগর্ ঈশ্বেরর
িকন্তু মানুষেক িতিন পৃিথবী িদেয়েছন|

17 মৃত েলােকরা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের না|
মৃত েলােকরা, যারা কবের রেয়েছ তারা প্রভুর প্রশংসা কের না|

18 িকন্তু আমরা এখন প্রভুর ধনয্বাদ করিছ এবং িচরিদন আমরা তঁােক
ধনয্বাদ েদেবা|

প্রভুর প্রশংসা কর!

116
1 প্রভু যখন আমার প্রাথর্না েশােনন,

তখন আমার ভােলা লােগ|
2আিম যখন সাহােযয্র জনয্ ডািক

তখন িতিন আমার কথা শুনেল আমার ভােলা লােগ|
3আিম প্রায় মৃত হেয় িগেয়িছলাম!

আমার চার িদেক মৃতুয্র দিড়গুেলা জড়ােনা িছল|
কবর আমার ওপর ধীের ধীের বন্ধ হেয় আসেছ|

আিম সংকটযুক্ত ও দুঃিখত হলাম|
4 তখন আিম প্রভুর নামেক আমন্ত্রণ করলাম|

আিম বেলিছলাম: “প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!”
5 প্রভু মঙ্গলময় এবং করুণাময়|

ঈশ্বর দয়াময়|
6 প্রভু অসহায় মানুেষর যত্ন েনন|
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আিম সহায়হীন িছলাম, প্রভু আমায় রক্ষা কেরেছন|
7 েহ আমার আত্মা, েতামার িবশ্রােমর স্থােন িফের এস!

প্রভু েতামার সম্পেকর্ যত্ন েনেবন|
8 েহ ঈশ্বর, আপিন আমার আত্মােক মৃতুয্ েথেক রক্ষা কেরেছন

এবং আপিন আমার অশ্রু িনবারণ কেরেছন|
আপিন আমায় পতন েথেক রক্ষা কেরেছন|

9জীিবতেদর রােজয্, আিম প্রভুর েসবা অবয্াহত রাখব|

10 যখন আিম বেলিছ, “আিম ধ্বংস হেয় েগিছ”
তখনও আিম িবশ্বাস কের চেলিছ|

11 হঁয্া, যখন আিম িবমষর্ িছলাম,
তখন বেলিছলাম, “সব েলাকই িমথয্াবাদী|”

12আিম প্রভুেক িক আর িদেত পাির?
আমার যা িকছু আেছ সবই প্রভু িদেয়েছন!

13 িতিন আমায় রক্ষা কেরেছন,
তাই আিম তঁােক েপয় ৈনেবদয্ উৎসগর্ করেবা|
আিম প্রভুর নাম আমন্ত্রণ করেবা|

14 যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ, প্রভুেক আিম তা েদেবা|
আিম এখন তঁার সকল েলােকর সামেন যােবা|

15 প্রভুর অনুগামীেদর একজেনর মৃতুয্ প্রভুর কােছ খুবই গুরুত্বপূণর্|
প্রভু, আিম আপনার একজন দাস!

16আিম আপনার দাস,
আিম আপনারই এক দাসীর সন্তান|
প্রভু, আপিনই আমার প্রথম িশক্ষক িছেলন!

17আিম আপনােক ধনয্বাদ উৎসগর্ করেবা|
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আিম প্রভুর নাম স্মরণ করেবা|
18 যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছ প্রভুেক আিম তা েদেবা|

আিম এখন তঁার সকল েলােকর সামেন যােবা|
19আিম েজরুশােলেমর মিন্দের যােবা|

প্রভুর প্রশংসা কর|

117
1 েতামরা জািতসকল, প্রভুর প্রশংসা কর|

েতামরা সব েলােকরা, প্রভুর প্রশংসা কর|
2 প্রভু আমােদর খুব ভােলাবােসন!

এবং প্রভু িচরিদনই আমােদর প্রিত সৎ থাকেবন|

প্রভুর প্রশংসা কর!

118
1 প্রভুেক সম্মান কর, কারণ িতিনই ঈশ্বর|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!
2 ইস্রােয়ল এই কথা বল,

“তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!”
3 যাজকরা েতামরা বল,

“তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!”
4 েতামরা েলােকরা যারা প্রভুেক উপাসনা কর,

েতামরা বেলা, “তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর প্রবহমান থােক!”
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5 আিম সমসয্ায় পেড়িছলাম তাই সাহােযয্র জনয্ আিম প্রভুেক
েডেকিছলাম|

প্রভু আমায় উত্তর িদেয়েছন এবং আমায় মুক্ত কেরেছন|
6আমার সেঙ্গ প্রভু আেছন, তাই আিম ভয় পােবা না|

েলােকরা আমােক আহত করার জনয্ িকছু করেত পাের না|
7 প্রভুই আমার সহায়|

আিম আমার শত্রুেদর পরািজত েদখেবা|
8 মানুষেক িবশ্বাস করার েথেক

প্রভুেক িবশ্বাস করা অেনক ভােলা|
9 েতামােদর েনতােদর িবশ্বাস করা েথেক

প্রভুেক িবশ্বাস করা অেনক ভােলা|

10 বহু শত্রু আমােক িঘের ধেরিছল|
িকন্তু প্রভুর শিক্তর দ্বারা আিমআমার শত্রুেদর পরািজত কেরিছ|

11আমার শত্রুরা ক্রমাগত আমায় িঘেরই যািচ্ছল|
প্রভুর শিক্তর সাহােযয্ আিম ওেদর পরািজত কেরিছ|

12 ঝঁাক ঝঁাক েমৗমািছর মত শত্রুরা আমায় িঘের ধেরিছেলা|
িকন্তু দ্রুত জ্বলনশীল েঝােপর মত ওরা েশষ হেয় িগেয়িছেলা|

প্রভুর শিক্ত িদেয় আিম ওেদর পরািজত কেরিছ|

13আমার শত্রুরা আমায় আক্রমণ কেরিছেলা এবং আমােক প্রায় েশষ
কের িদেয়িছেলা|

িকন্তু প্রভু আমায় সাহাযয্ কেরিছেলন|
14 প্রভুই আমার শিক্ত এবং আমার জয়গান!

প্রভু আমায় রক্ষা কেরন!
15 ধািম্মর্ক েলােকেদর বাড়ীেত তুিম এই িবজয় উৎসব শুনেত পােব|

প্রভু আবার তঁার মহান শিক্ত প্রদশর্ন করেলন|
16 প্রভুর বাহুগুিল জেয় উেত্তািলত|
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িতিন আবার একবার তঁার মহান শিক্ত েদখােলন|

17আিম মরেবা না, আিম েবঁেচ থাকেবা
এবং প্রভু িক কেরেছন তা আিম বলেবা|

18 প্রভু আমায় শািস্ত িদেয়েছন, িকন্তু িতিন আমায় মরেত েদন িন|
19 নয্ােয়র িসংহদ্বারগুিল আমার জনয্ খুেল যাও,

আিম প্রভুর উপাসনা করেত েভতের আসেবা|
20 ওইগুেলা প্রভুর দ্বার|

একমাত্র ধািম্মর্ক েলাকরাই ওর মেধয্ িদেয় েযেত পাের|
21 েহ প্রভু, আমার প্রাথর্নার উত্তর েদওয়ার জনয্

এবং আমােক রক্ষা করবার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ জানাই|

22 েয পাথরিটেক স্থপিতরা চায় িন, েসটাই হেয় েগল মুখয্ প্রস্তর|
23 প্রভু এিট কেরেছন

এবং এিট েদখেত অদু্ভত লাগেছ!
24আজেকর িদন েসই িদন যা প্রভু সৃষ্টি কেরেছন|

আজ আমােদর আনন্দ করেত িদন, সুখী হেত িদন|

25 েলােকরা বলেলা, “প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু আমােদর রক্ষা কেরেছন!
26 েসই েলাকিটেক স্বাগত জানাও, েয প্রভুর নাম িনেয়
আসেছ|”

যাজকরা উত্তর িদেয়িছেলা, “আমরা েতামােক প্রভুর গৃেহ স্বাগত
জানাই!

27 প্রভুই ঈশ্বর এবং িতিন আমােদর গ্রহণ কেরন|
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বিলর জনয্ একটা েমষ বঁাধ এবং েসটােক েবদীর েকােণ িনেয়
চল|”

28 প্রভু, আপিনই আমার ঈশ্বর, আপনােক ধনয্বাদ িদই|
আিম আপনার প্রশংসা কির!

29 প্রভুর প্রশংসা কর! কারণ িতিন মঙ্গলময়|
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচরন্তন|

119
আেলফ

1 েসই সব েলাক যারা সৎ ও শুদ্ধ জীবনযাপন কের তারা সুখী|
ওই সব েলাক প্রভুর িশক্ষামালােক অনুসরণ কের|

2 যারা প্রভুর চুিক্ত মােন তারা সুখী|
তারা সবর্ান্তঃকরণ িদেয় প্রভুেক মােন|

3 ওই সব েলাক েকান মন্দ কাজ কের না|
ওরা প্রভুেক মােন|

4 প্রভু, আপিন আমােদর আজ্ঞা িদেয়েছন
এবং আপিন আমােদর ওই আজ্ঞাসমূহ পুেরাপুির মানেত
বেলেছন|

5 প্রভু, সবসময় আিম যিদ
আপনার িবিধ মািন,

6 তাহেল আিম যখন আপনার আেদশগুিল িনেয় িচন্তা করব
তখন আিম লিজ্জত হেবা না|

7 তাহেল আিম প্রকৃতই আপনােক সম্মান করেত পারেবা,
যখন আিম আপনার নয্াযয্ িবিধগুিল সমীক্ষা করব|

8 প্রভু আিম আপনার আজ্ঞাগুেলা পালন করেবা
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তাই আমােক েছেড় যােবন না!

ৈবৎ 
9 একজন যুবক িক কের শুদ্ধ জীবনযাপন করেব?

আপনার আেদশসমুহ েমেন েস এরকম করেত পারেব|
10 সমগ্র অন্তর িদেয় আিম প্রভুর েসবা করেত েচষ্টা কির|

ঈশ্বর, আপনার আজ্ঞা মানেত আমায় সাহাযয্ করুন|
11আপনার িশক্ষামালা আিম যত্ন কের অনুধাবন কির,

যােত আিম আপনার িবরুেদ্ধ পাপ না কির|
12 েহ প্রভু, আপিন ধনয্|

আপনার িবিধসমূহ আমায় েশখান|
13আিম আপনার সব প্রাজ্ঞ িসদ্ধােন্তর কথা বলেবা|
14আিম েয েকান িজিনেসর েচেয়

আপনার চুিক্তসমুহ জানেত েবশী উপেভাগ কির|
15আিম আপনার িনয়েমর আেলাচনা কির|

আিম আপনার জীবনধারা অনুসরণ কির|
16আিম আপনার িবিধসমুহ উপেভাগ কির|

আপনার বাকয্ আিম ভুলেবা না|

িগমল
17আপনার দাস, এই েয আিম, আমার প্রিত ভাল বয্বহার করুন,

যােতআিম েবঁেচ থাকেত পাির এবংআপনারআজ্ঞাসমুহ মানেত
পাির|

18 প্রভু আমার েচাখ খুেল িদন, আমােক আপনার িশক্ষাসমুহ েদখেত
িদন

এবং েযসব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরেছন তা পাঠ করেত িদন|
19 প্রভু, এই েদেশ আিম একজন িবেদশী|

আমার কাছ েথেক আপনার িশক্ষােক আড়াল কের রাখেবন না|
20 সব সমেয়ই আিম

আপনার িসদ্ধান্তগুেলা অনুধাবন করেত চাই|
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21 প্রভু, আপিন অহঙ্কারী েলাকেদর সমােলাচনা কেরন|
যারা আপনার আেদশগুিল মানেত অস্বীকার কের, তােদর
ভােগয্ মন্দ িকছু ঘটেব|

22আমােক লিজ্জত এবং িবব্রত করেবন না|
আিম আপনার চুিক্ত পালন কেরিছ|

23 েনতারা পযর্ন্ত আমার সম্পেকর্ মন্দ কথা বেলেছ|
িকন্তু প্রভু, আিম, আপনার দাস
এবং আিম আপনার িবিধসমূহ অনুধাবন কির|

24আপনার চুিক্ত আমার িনকট বনু্ধ|
ওিট আমােক ভােলা উপেদশ েদয়|

দালৎ 
25আিম খুব শীঘ্রই মারা যােবা|

প্রভু আপিন আজ্ঞা িদন এবং আমােক বঁাচেত িদন|
26আমার জীবন সম্পেকর্ আিমআপনােক বেলিছ এবং আপিনআমায়

উত্তর িদেয়েছন|
এখন আমােক আপনার িবিধ সম্পেকর্ িশক্ষা িদন|

27 প্রভু আপনার িবিধ বুঝেত আমায় সাহাযয্ করুন|
েয সব আশ্চযর্য্ কাযর্ আপিন কেরেছন তা আমায় বলেত িদন|

28আিম দুঃখী এবং শ্রান্ত|
আপিন আজ্ঞা করুন এবং আিম আবার শিক্তশালী হেয় উঠেবা|

29 েহ প্রভু, আমােক ওই প্রবঞ্চনাময় জীবন েথেক দূের রাখুন|
আপনার িশক্ষামালা িদেয় আমায় পিরচািলত করুন|

30 েহ প্রভু, আিম আপনার প্রিত িবশ্বস্ত থাকেত িস্থর কেরিছ|
অতয্ন্ত সাবধানতার সেঙ্গ আিম আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্তসমূহ
অনুধাবন কির|

31 েহ প্রভু, আপনার চুিক্তেত আিম িনশ্চল থাকেবা|
অতএব আমােক হতাশ করেবন না|

32আিম আনেন্দর সেঙ্গ আপনার আজ্ঞাগুেলা মানেবা|
প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমায় সুখী কের|
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েহ
33 প্রভু, আমােক আপনার িবিধ িশক্ষা িদন,

আিম েসগুেলা েমেন চলেবা|
34 আমােক বুঝেত সাহাযয্ করুন, আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা

মানেবা|
আিম সমূ্পণর্ভােব েসগুেলা পালন করেবা|

35 েহ প্রভু, আপনার আজ্ঞাসমুেহর পেথ আমায় পিরচািলত করুন|
জীবেনর েসই পথ আিম সিতয্ই ভােলাবািস|

36 িক কের ধনী হওয়া যায় েসই িচন্তার েথেক,
আপনার চুিক্ত সম্পেকর্ িচন্তা করেত আমায় সাহাযয্ করুন|

37 প্রভু, অসার িবষেয়র িদেক আমােক তাকােত েদেবন না|
আপনার পেথ বঁাচেত আমায় সাহাযয্ করুন|

38আপনার দােসর জনয্ েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা পালন করুন,
যার ফেল েলাকরা আপনােক শ্রদ্ধা কের|

39 েয লজ্জােক আিম ভয় পাই তা আপিন িনরসন করুন|
আপনার িসদ্ধান্তগুিল জ্ঞানগভর্ এবং ভােলা|

40 েদখুন আিম আপনার আজ্ঞাগুেলা ভােলাবািস|
আমার প্রিত ভােলা বয্বহার করুন এবং আমায় বঁাচেত িদন|

েবৗ
41 প্রভু, আমার প্রিত আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় রক্ষা করুন|
42 তাহেল েয েলাকরা আমায় অপমান কেরেছ তােদর জনয্ আিম

একটা উত্তর খঁুেজ পােবা|
প্রভু আপিন যা বেলন প্রকৃতই আিম তা িবশ্বাস কির|

43আপনার সতয্ িশক্ষা সম্পেকর্ আমােক সবর্দাই বলেত িদন|
প্রভু, আিম আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধােন্তর ওপর িনভর্ র কির|

44 প্রভু, আিম িচরিদন আপনার িশক্ষামালাগুেলা অনুসরণ করেবা|
45 তাহেল আিম মুক্ত হেবা|
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েকন? কারণ আপনার িবিধ পালন করেত আিম আপ্রাণ েচষ্টা
কির|

46 এমন িক রাজােদর সামেনও
আিম িনভর্ েয় আপনার নীিত িক বেল েস সম্বেন্ধ বলব|

47 েহ প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুিল আিম ভালবািস
এবং ওগুেলােত আিম আনন্দ পাই|

48 প্রভু, আপনার আজ্ঞাগুেলার প্রশংসা কির|
আিম েসগুেলােক ভােলাবািস এবং েসগুেলা অনুধাবন কির|

সিয়ন
49 প্রভু আমার প্রিত আপনার প্রিতশ্রুিতর কথা মেন রাখেবন|

েসই প্রিতশ্রুিত আমােক আশা েদয়|
50আিম দুদর্ শাগ্রস্ত িছলাম, আপিন আমায় স্বিস্ত িদেয়েছন|

আপনার বাকয্ আমােক পুনর্বার বঁাচেত িদেয়েছ|
51 যারা ভােব ওরা িনেজরা আমার েচেয় ভােলা, তারা আমােক

ক্রমাগত অপমান কেরেছ|
িকন্তু আিম আপনার িশক্ষা অনুসরণ করা েথেক িবরত হই িন|

52আিম সবর্দাই আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্তসমূহ স্মরণ কির|
প্রভু আপনার প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্ত আমায় সান্ত্বনা েদয়|

53 যখন েদিখ, দুজর্ ন মানুষ আপনার িশক্ষা অনুসরণ করা েথেক িবরত
হেয়েছ,

তখন আিম কু্রদ্ধ হই|
54আপনার িবিধগুেলাই আমার গৃেহ* সঙ্গীত|

55 প্রভু, রােত আিম আপনার নাম স্মরণ কির|
56 এটা সম্ভব হেয়েছ তার কারণ,

আিম যত্ন কের আপনার আজ্ঞা পালন কির|

েহৎ 
* 119:54: গৃেহ অথবা “মিন্দের েযখােন আিম থািক|”
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57প্রভু, আপনার আজ্ঞা পালন করােকই আমার জীবেনর কতর্ বয্ বেল
িস্থর কেরিছ|

58 প্রভু, আিম সমূ্পণর্ভােব আপনার ওপর িনভর্ র কির|
আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমার প্রিত সদয় েহান|

59 িনেজর জীবন সম্পেকর্ আিম খুব সতকর্ ভােব িচন্তা কেরিছ
এবং আিম আপনার চুিক্তেত িফের এেসিছ|

60 েকানও িবলম্ব না কেরআিমআপনারআজ্ঞাগুিল পালন করার জনয্
তাড়াতািড় িফের এেসিছ|

61 একদল মন্দ েলাক আমার সম্পেকর্ বােজ কথা বেলেছ|
িকন্তু প্রভু, আিম আপনার িশক্ষামালােক ভুিলিন|

62আপনার সুিসদ্ধান্তর জনয্,
মাঝ রােত উেঠ আিম আপনােক ধনয্বাদ িদই|

63 যারা আপনার উপাসনা কের
আিম তােদর প্রেতয্েকর কােছ বনু্ধস্বরূপ|

64 প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম পৃিথবীেক পূণর্ কের|
আমায় আপনার িবিধগুেলা েশখান|

েটট
65 েহ প্রভু, আমার জনয্ আপনার এই দােসর জনয্ আপিন অেনক

মঙ্গল কেরেছন|
যা করার প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন আপিন িঠক তাই কেরেছন|

66 প্রভু, প্রাজ্ঞ িসদ্ধান্ত গ্রহেণর জনয্ আমায় প্রজ্ঞা িদন|
আিম আপনার আজ্ঞাসমুহ িবশ্বাস কির|

67 দুদর্ শায় পড়ার আেগ আিম অেনক ভুল কাজ কেরিছ|
িকন্তু এখন আিম যত্ন কের আপনার আজ্ঞা পালন কির|

68 েহ ঈশ্বর, আপিন মঙ্গলময় এবং আপিন ভােলা কাজসমূহ কেরন|
আপনার িবিধগুেলা আমায় েশখান|

69 েলাকরা যারা ভােব ওরা আমার েচেয় ভােলা তারা আমার সম্পেকর্
বােজ কথা এবং িমথয্া কথা বেলেছ|

িকন্তু সমস্ত অন্তর িদেয় আিম আপনার আজ্ঞা পালন কের েগিছ|



গীতসংিহতা 119:70 ccxxviii গীতসংিহতা 119:80

70ঐ সব েলাক খুবই িনেবর্াধ|
িকন্তু আিম আপনার িশক্ষামালার অধয্য়ন উপেভাগ কেরিছ|

71আিম েয ভুেগিছলাম তা ভােলাই হেয়িছল,
কারণ আিম আপনার িবিধগুেলা িশেখিছলাম|

72 প্রভু, আপনার িশক্ষামালাগুেলা আমার পেক্ষ িহতকর|
তারা 1000 খণ্ড েসানা ও রূেপার েচেয়ও উত্তম|

ইয়ুদ
73 েহ প্রভু, আপিন আমায় সৃষ্টি কেরেছন এবং আপিন িনেজর হাত

িদেয় আমায় অবলম্বন িদেয়েছন|
আপনার আজ্ঞাগুেলা বুঝেত এবং পালন করেত আমায় সাহাযয্
করুন|

74 প্রভু, আপনার অনুগামীরা আমায় েদেখ এবং আমায় শ্রদ্ধা কের|
ওরা খুশী, কারণ আপনার কথা আিম িবশ্বাস কির|

75 প্রভু, আিম জািন আপনার িসদ্ধান্তগুেলা সুন্দর
এবং আপিন েয আমায় শািস্ত িদেয়িছেলন তা আপনার পেক্ষ
যথাযথ িছেলা|

76 এখন আপনার প্রকৃত েপ্রম িদেয় আমায় আরাম িদন|
আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায়, আপনার দাসেক আরাম িদন|

77 েহ প্রভু, আমার ওপর আপনার করুণা বষর্ন করুন এবং আমায়
বঁাচেত িদন|

আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা সিতয্ই উপেভাগ কির|
78 েলােক, যারা িনেজেদর আমার েচেয় উত্তম বেল মেন কের তারা

আমার সম্পেকর্ িমথয্া কথা বেলেছ|
ঐ েলাকগুেলা েযন লিজ্জত হয়| েহ প্রভু, আপনার িবিধগুেলা
আিম অধয্য়ন কির|

79আশা কির আপনার অনুগামীরা আমার কােছ িফের আসেব
এবং তারা আপনার চুিক্ত সম্পেকর্ জানেব|

80প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমােক িনখঁুতভােব পালন করেত িদন,
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তাহেল আিম আর লিজ্জত হব না|

কফ
81আিম প্রায় মৃত, আপিন আমায় রক্ষা করেবন এই প্রতীক্ষায় আিছ|

িকন্তু েহ প্রভু, আপিন যা বেলন তােত আিম িবশ্বাস কির|
82আপিন েয প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন তা েদখেত েদখেতআমার দুেচাখ

ক্লান্ত হেয় েগেছ|
েহ প্রভু, কখন আপিন আমােক আরাম েদেবন?

83 যিদ আিম কখনও আবজর্ নাস্তুেপ শূনয্ মেদর িপপার মত পিরতয্ক্ত
হই

তখনও আিম আপনার িবিধগুেলা ভুলেবা না|
84আিম কতিদনই বা বঁাচেবা?

েহ প্রভু, যারা আমায় িনযর্ািতত কেরেছ, েসইসব েলােকেদর
আপিন কেব শািস্ত েদেবন?

85 িকছু উদ্ধত েলাক তােদর িমথয্ার দ্বারা আমায় িবদ্ধ কেরেছ
এবং তাও আপনার িশক্ষামালার িবরুেদ্ধ|

86 প্রভু েলােক আপনার সব আজ্ঞা িবশ্বাস করেত পাের|
আমায় িনযর্াতন কের ঐসব ভুল কেরিছল|
আমায় সাহাযয্ করুন|

87ঐ েলাকরা আমােক প্রায় ধ্বংস কের িদেয়েছ|
িকন্তু আিম আপনার আজ্ঞা পালন েথেক িবরত হই িন|

88 প্রভু আমার প্রিত আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন এবং আমায়
বঁাচেত িদন|

আপিন যা বলেবন আিম তাই করেবা|

লামদ
89 েহ প্রভু, আপনার বাণী িচরকাল থােক|

আপনার বাণী স্বেগর্ িচরকােলর জনয্ থােক|
90 িচরিদেনর জনয্ই আপিন িবশ্বস্ত|

প্রভু, আপিন এই পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন এবং এখনও তা রেয়েছ|
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91 এখনও পযর্ন্ত এই পৃিথবী েয অিস্তত্বশীল রেয়েছ, তার কারণ
আপনার িবিধ|

এই পৃিথবী আপনার িবিধেক একজন ক্রীতদােসর মতই মানয্
কের|

92আপনার িশক্ষামালাগুেলা যিদ আমার কােছ বনু্ধর মত না হত
তাহেল আমার দুগর্িতই আমায় েশষ কের িদেতা|

93আিম আপনার আজ্ঞাগুিল কখনই ভুলেবা না,
কারণ েসগুেলা আমােক বঁাচেত িদেয়েছ|

94 প্রভু, আিম আপনারই, তাই আমােক রক্ষা করুন!
েকন? কারণ আপনার আজ্ঞাগুিল মানেত আিম আপ্রাণ েচষ্টা
কির|

95 দুষ্ট েলাকরা আমায় ধ্বংস করেত েচেয়িছেলা|
িকন্তু আপনার চুিক্ত আমােক জ্ঞানী কেরেছ|

96আপনার িবিধ ছাড়া
সব িকছুরই সীমা আেছ|

েমম
97 েহ প্রভু, আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা ভােলাবািস|

সব সমেয়ই আিম েস সম্পেকর্ কথা বিল|
98 প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমােক আমার শত্রুেদর েথেক জ্ঞানী

কেরেছ|
আপনার িবিধ সব সমেয়ই আমার সেঙ্গ থােক|

99আমার সকল িশক্ষেকর েচেয় আিম জ্ঞানী,
কারণ আিম আপনার চুিক্ত অধয্য়ন কির|

100 সমস্ত প্রাচীন েনতােদর েচেয় আিম েবশী িবজ্ঞ
কারণ আিম আপনার সব আজ্ঞাগুিল মানয্ কির|

101আিম প্রিতিট মন্দ কাজ েথেক িনেজেক দূের েরেখিছলাম|
তাই প্রভু, আপিন যা বলেবন, আিম তাই করেত পাির|

102 েহ প্রভু, আপিন আমার িশক্ষক,
তাই আিম আপনার িবিধসমূহ পালন করা েথেক িবরত হব না|
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103আপনার বাকয্গুেলা আমার মুেখ
মধুর েচেয়ও িমষ্টি লােগ|

104আপনার িশক্ষামালা আমােক জ্ঞানী কেরেছ,
তাই ভ্রান্ত িশক্ষােক আিম ঘৃণা কির|
নূন

105 প্রভু, আপনার বাকয্গুেলা
প্রদীেপর মত আমার পথেক আেলািকত কের|

106আপনার িবিধগুেলা ভােলা|
আিম েসগুেলা পালন করার প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ এবং আিম আমার
প্রিতশ্রুিত রক্ষা করেবা|

107 প্রভু দীঘর্িদন ধের আিম ভুেগিছ|
দয়া কের আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমােক আবার বঁাচেত িদন!

108 প্রভু আমার প্রশংসা গ্রহণ করুন
এবং আপনার িবিধগুেলা েশখান|

109আমার জীবন সবর্দাই সঙ্কটাপন্ন|
িকন্তু আিম আপনার িশক্ষাগুেলা ভুিল িন|

110 দুষ্ট েলাকরা আমায় ফঁােদ েফলেত েচেয়িছেলা|
িকন্তু আিম আপনার আজ্ঞাগুিল অমানয্ কিরিন|

111 প্রভু, আিম িচরিদন আপনার চুিক্ত অনুসরণ করেবা|
এটা আমােক ভীষণ খুশী কের|

112আপনার িবিধগুেলা পালন করার জনয্
আিম অবশয্ই সবর্দা আপ্রাণ েচষ্টা করেবা|

সামক
113প্রভু, যারা আপনার প্রিত পুেরাপুির িনষ্ঠাবান নয় তােদর আিম ঘৃণা

কির|
িকন্তু আপনার িশক্ষামালাগুেলা আিম ভােলাবািস|

114আমায় রক্ষা করুন, আমায় আড়াল কের রাখুন|
প্রভু, আপিন যা বেলন আিম সব িবশ্বাস কির|

115 প্রভু, দুষ্ট েলাকেক আমার কােছ আসেত েদেবন না|
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আিম অবশয্ই আমার ঈশ্বেরর আজ্ঞা পালন করেবা|
116 েহ প্রভু, আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় সহায়তা িদন এবং আিম

অবশয্ই বঁাচেবা|
আিম আপনােক িবশ্বাস কির, আমােক হতাশ করেবন না|

117 প্রভু, আমায় সাহাযয্ করুন, আিম রক্ষা পােবা|
আিম সবর্দা আপনার আজ্ঞাগুিল অধয্য়ন করেবা|

118 েহ প্রভু, যারা আপনার িবিধ ভঙ্গ কের তােদর সবার কাছ েথেক
আপিন সের আসুন|

েকন? কারণ যখন তারা আপনােক অনুসরণ করার কথা
বেলিছেলা, তখন তারা িমথয্া কথা বেলিছেলা|

119প্রভু, দুষ্ট েলাকেদর আবজর্ নার মত আপিন পৃিথবীেত ছঁুেড় েফেল
িদন|

তাই আিম সবর্দাই আপনার চুিক্তেক ভােলাবাসেবা|
120 প্রভু, আিম আপনােক ভয় কির|

আপনার িবিধেক আিম ভয় ও শ্রদ্ধা কির|

অিয়ন
121 যা সিঠক এবং ভােলা আিম তাই কেরিছ|

েহ প্রভু, যারা আমায় উৎ পীড়ন কের এমন েলােকেদর হােত
আমায় সমপর্ণ করেবন না|

122আপনার দাস,আমার প্রিত ভাল বয্বহার করবার প্রিতশ্রুিত করুন|
েহ প্রভু, ঐ অহঙ্কারী েলােকেদর আমােক উৎ পীড়ন করেত
েদেবন না|

123 েহ প্রভু, আপনার সাহােযয্র আশায় েথেক
এবং আপনার সুন্দর বােকয্র প্রতয্াশায় আমার দু েচাখ ক্লান্ত|

124 আিম আপনার দাস| আমার প্রিত আপনার প্রকৃত ভােলাবাসা
েদখান|

আমােক আপনার িবিধগুেলা েশখান|
125আিম আপনার দাস|
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আিম যােত আপনার চুিক্ত জানেত পাির, আমায় বুঝেত সাহাযয্
করুন|

126 প্রভু এখন আপনার িকছু করার সময় এেসেছ|
েলাকরা আপনার িবিধ ভঙ্গ কেরেছ|

127 প্রভু আপনার িবিধগুেলােক
আিম সব েথেক খঁািট েসানার েচেয়ও ভােলাবািস|

128আপনার সব আজ্ঞা আিম খুব যত্ন কের পালন কির|
ভ্রান্ত িশক্ষােক আিম ঘৃণা কির|

েপ
129 েহ প্রভু, আপনার চুিক্ত সিতয্ই িবস্ময়কর|

েসই জনয্ আিম তা অনুসরণ কির|
130 যখন েলােকরা আপনার বানীসমুহ বুঝেত শুরু কের,

তা একিট আেলার মত েযটা তােদর সিঠক পেথ েবঁেচ থাকার
পথ েদখায়|

131 েহ প্রভু, আিম সিতয্ই আপনার আজ্ঞাগুেলা অধয্য়ন করেত চাই|
আিম েসই েলােকর মত যার িনঃশ্বাস ভারী হেয়েছ এবং অৈধযর্য্
হেয় প্রতীক্ষা করেছ|

132 ঈশ্বর আমার িদেক েদখুন, আমার প্রিত সদয় হন,
যারা আপনার নাম ভােলাবােস তােদর পেক্ষ যা িহতকর তাই
করুন|

133 প্রভু, আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় পিরচািলত করুন|
আমার প্রিত ক্ষিতকর িকছু ঘটেত েদেবন না|

134 েহ প্রভু, েয সব েলাক আমায় আঘাত কের তােদর হাত েথেক
আমায় রক্ষা করুন

এবং আিম আপনার আজ্ঞা মানয্ করেবা|
135 প্রভু, আপনার দাসেক গ্রহণ করুন

এবং আমােক আপনার িবিধ িশক্ষা িদন|
136 েলােক আপনার িশক্ষামালােক মানয্ কের না|

েসইজনয্ আিম এত েকঁেদিছ েয আমার েচােখর জেল একটা
নদী বইেয় িদেয়িছ|
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সােদ
137 েহ প্রভু, আপিন মঙ্গলময়

এবং আপনার িবিধগুেলাও নয্াযয্ ও সৎ |
138 আপনার চুিক্তেত আপিন আমােদর জনয্ ভােলা এবং নয্াযয্

িবিধসমুহ িদেয়েছন|
আমরা সিতয্ তােদর ওপর িনভর্ র করেত পাির|

139আমার প্রবল উদ্দীপনা আমায় ধ্বংস কের িদেচ্ছ|
আমার শত্রুরা আপনার আজ্ঞাগুেলা ভুেল েগেছ তাই আিম এত
িবমষর্ হেয় রেয়িছ|

140আমরা েয আপনার বাকয্েক িবশ্বাস করেত পাির,
আমােদর কােছ েসই প্রমাণ আেছ এবং আিম তা ভােলাবািস|

141আিম একজন তরুণ েলাক এবং েলােক আমায় সম্মান কের না|
িকন্তু আিম আপনার আজ্ঞা ভুিল িন|

142আপনার ধািম্মর্কতা িচরন্তন
এবং আপনার িশক্ষাগুিলেক িবশ্বাস করা যায়|

143আমার সমসয্া এবং দুঃসময় িছল|
িকন্তু আিম আপনার িনেদর্ শ উপেভাগ কির|

144আপনার চুিক্ত িচরকােলর জনয্ ভােলা ও নয্াযয্|
আমােক বুঝেত সাহাযয্ করুন যােত আিম বঁাচেত পাির|

কুফ
145 েহ প্রভু, আমার সবর্ান্তঃকরণ িদেয় আিম আপনােক ডাকিছ,

আমায় উত্তর িদন!
আিম আপনার সমস্ত আজ্ঞাগুিল মানয্ করব|

146 প্রভু, আিম আপনােক ডাকিছ|
আমায় রক্ষা করুন! আিম আপনার চুিক্ত পালন করেবা|

147আপনার কােছ প্রাথর্না করার জনয্ আিম খুব সকােল উিঠ|
আপিন যা বেলন আিম তার ওপর িনভর্ র কির|

148আপনার কথা অধয্য়েনর জনয্
আিম অেনক রাত পযর্ন্ত েজেগ থািক|
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149 েহ প্রভু, আপিন েপ্রমময় এবং নয্ায়পরায়ণ|
দয়া কের আমার কথা শুনুন এবং আমােক বঁাচেত িদন|

150 দুষ্ট েলাকরা আমার িবরুেদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছ|
ঐ েলাকরা আপনার িশক্ষামালা অনুসরণ কের না|

151 প্রভু, আপিন আমার কােছই আেছন
এবং আপনার সব আজ্ঞাই িবশ্বাস করা চেল|

152 দীঘর্িদন আেগ আিম আপনার চুিক্ত েথেক েজেনিছ
েয আপনার িশক্ষামালা হেব িচরন্তন|

েরশ
153 প্রভু, আমার দুদর্ শা েদখুন এবং আমায় উদ্ধার করুন|

আিম আপনার িশক্ষামালাগুেলা ভুিল িন|
154 েহ প্রভু, আমার জনয্ আপিন লড়াই করুন এবং আমায় রক্ষা

করুন|
আপনার প্রিতশ্রুিত অনুসাের আমায় বঁাচেত িদন|

155 দুষ্ট েলাকরা জয় করেত পারেব না,
কারণ তারা আপনার িবিধ অনুসরণ কের না|

156 প্রভু, আপিন অতয্ন্ত সদয়| েযগুেলা আপিন যথাযথ বেলন েসই
কাজই করুন এবং আমায় েবঁেচ থাকেত িদন|

157আমার অেনক শত্রু আেছ যারা আমােক আঘাত করেত চায়,
িকন্তু আিম আপনার চুিক্ত অনুসরণ করা েথেক িবরত হই িন|

158আিম ঐ িবশ্বাসঘাতকেদর েদিখ|
প্রভু, তারা আপনার বাকয্ অনুসরণ কের না এবং আিম তা ঘৃণা
কির|

159 েদখুন, আপনার আজ্ঞা পালেনর জনয্ আিম আপ্রাণ েচষ্টা করিছ|
প্রভু আপনার সব ভােলাবাসা িদেয় আমায় েবঁেচ থাকেত িদন|

160 এেকবাের শুরু েথেক আপনার প্রেতয্কিট বাকয্েকই িনভর্ র করা
যােব|

প্রভু, আপনার সমস্ত ভােলা ও নয্াযয্ িবিধগুেলা িচরিদনই
থাকেব|



গীতসংিহতা 119:161 ccxxxvi গীতসংিহতা 119:172

িশন্
161 শিক্তশালী েনতারা িবনা কারেণ আমায় আক্রমণ কেরিছেলা|

িকন্তু আিম একমাত্র আপনার িবিধেক ভয় ও শ্রদ্ধা কেরিছলাম|
162 েহ প্রভু, আপনার বাকয্সমুহ আমােক খুশী কের,

একিট েলাক প্রচুর সম্পদ খঁুেজ েপেল েযমন সুখী হয় েতমন
সুখী|

163আিম িমথয্ােক ঘৃণা কির! আিম ওসব সহয্ করেত পাির িন|
িকন্তু আিম আপনার িশক্ষামালােক ভােলাবািস, প্রভু|

164আপনার ভােলা ও নয্াযয্ িবিধগুেলার জনয্
আিম িদেন সাতবার আপনার প্রশংসা কির|

165 যারা আপনার িশক্ষােক ভােলাবােস েসই েলােকরা প্রকৃত শািন্ত
খঁুেজ পােব|

েকান িকছুই ঐ েলাকেদর পতন েডেক আনেত পারেব না|
166 প্রভু, আপিন আমায় রক্ষা করেবন আিম এই জনয্ প্রতীক্ষা করিছ|

আিম আপনার আজ্ঞাগুিল পালন কেরিছ|
167আিম আপনার চুিক্ত অনুসরণ কেরিছ|

প্রভু, আপনার িবিধগুেলা আিম প্রচণ্ড ভােলাবািস|
168আিম আপনার আজ্ঞা এবং আপনার চুিক্ত অনুসরণ কেরিছ|

প্রভু, আিম িক কেরিছ তার সবই আপিন জােনন|

েতৗ
169 প্রভু আমার আনন্দ গীত শুনুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় জ্ঞানী কের িদন|
170 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|

আপনার প্রিতশ্রুিত মত আমায় রক্ষা করুন|
171আমায় আপিন আপনার িবিধগুেলা িশিখেয়েছন|

আপনার প্রশংসা আমার ওষ্ঠ েথেক উপেছ পেড়|
172 আপনার বােকয্ আমােক সাড়া িদেত িদন এবং আমােক আমার

গান গাইেত িদন|
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েহ প্রভু, আপনার সব িবিধই ভােলা|
173আিম িস্থর কেরিছ আপনার আজ্ঞাই মানয্ করেবা|

তাই এিগেয় আসুন এবং আমায় সাহাযয্ করুন|
174 েহ প্রভু, আিম চাই আপিন আমায় রক্ষা করুন|

আপনার িশক্ষামালা আমােক সুখী কের|
175আমােক বঁাচেত িদন এবং আপনার প্রশংসা করেত িদন প্রভু|

আপনার িবিধ েযন আমায় সাহাযয্ কের|
176 হািরেয় যাওয়া েমেষর মত আিম ঘুের েবড়ািচ্ছলাম অিত দূের|

েহ প্রভু, আমায় খঁুজেত আসুন|
আিম আপনার দাস

এবং আিম আপনার আজ্ঞাগুিল ভুেল যাই িন|

120
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ একিট গীত|
1আিম সমসয্ায় পেড়িছলাম|

সাহােযয্র জনয্ আিম প্রভুেক েডেকিছলাম
এবং িতিন আমায় উদ্ধার কেরেছন!

2 “প্রভু, যারা আমার সম্পেকর্ িমথয্া বেলেছ তােদর হাত েথেকআমায়
রক্ষা করুন|

ওই েলাকগুেলা েয কথাগুেলা বেলেছ তা সতয্ নয়|”

3 িমথয্াবাদীরা েতামরা িক জােনা েতামরা িক পােব?
েতামরা িক জােনা েতামরা িক লাভ করেব?

4 ৈসিনকগেণর তীক্ষ্ণ তীরসমুহ এবং জ্বলন্ত কয়লা িদেয় েতামােদর
শািস্ত েদওয়া হেব|

5 েতামরা িমথয্াবাদী, েতামােদর কােছ বাস করা েমশেক বাস করার
মতন|
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এটা েযন েকদেরর তাবঁুেত বাস করার সমতুলয্|
6 যারা শািন্তেক ঘৃণা কের েতমন েলাকেদর সেঙ্গ

আিম দীঘর্িদন বাস কেরিছ|
7আিম বেলিছ আিম শািন্ত চাই,

িকন্তু তারা যুদ্ধ েচেয়েছ|

121
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 সাহােযয্র জনয্ আিম পাহােড়র িদেক তািকেয় থািক|

িকন্তু প্রকৃতপেক্ষ আমার সাহাযয্ েকাথা েথেক আসেব?
2আমার সাহাযয্ প্রভুর কাছ েথেক আসেব,

েয প্রভু স্বগর্ ও পৃিথবীর সৃষ্টিকতর্ া|
3 ঈশ্বর েতামার পতন ঘটােত েদেবন না|

েতামার রক্ষাকতর্ া ঘুিমেয় পড়েবন না|
4 ইস্রােয়েলর রক্ষাকতর্ া কখনও ঘুেমান না|

ঈশ্বর কখনও িনদ্রা যান না|
5 প্রভুই েতামার রক্ষাকতর্ া|

তঁার মহৎ  শিক্ত িদেয় িতিন েতামায় রক্ষা কেরন|
6 িদেনর েবলায় সূযর্ েতামায় আঘাত করেত পাের না|

রােতর েবলায় চঁাদ েতামায় আঘাত করেত পাের না|
7 সকল িবপদ েথেক প্রভু েতামায় রক্ষা করেবন|

প্রভু েতামার আত্মােক রক্ষা করেবন|
8 যখনই তুিম আসেব এবং যােব তখন প্রভু েতামায় সাহাযয্ করেবন|

প্রভু েতামােক এখন এবং িচরিদন সাহাযয্ করেবন!
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122
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ দায়ূেদর কাছ েথেক একিট গীত|
1আিম প্রচণ্ড খুশী হেয়িছলাম যখন েলােক বেলিছেলা,

“চল আমরা প্রভুর মিন্দের যাই|”
2আমরা এখােন েজরুশােলেমর দ্বার প্রােন্ত দঁািড়েয় আিছ|
3 এটা নতুন েজরুশােলম!

একটা সংযুক্ত শহর িহেসেব এই শহর আবার গেড় উেঠেছ|
4 এটা েসই শহর েযখােন ঈশ্বেরর েলাকরা যায়|

প্রভুর নােমর প্রশংসা করার জনয্ ইস্রােয়েলর েলাকরা েসখােন
যায়, ওরা সবাই প্রভুর পিরবারেগাষ্ঠীর েলাক|

5 দায়ূেদর পিরবােরর রাজগণ তঁােদর িবচােরর িসংহাসন ঐখােনই
স্থাপন কেরেছন|

েলাকজেনর িবচার করার জনয্ তঁারা তঁােদর িসংহাসন ঐখােন
স্থাপন কেরেছন|

6 েজরুশােলেমর শািন্তর জনয্ প্রাথর্না কর:
“আিম আশা কির যারা আপনােক ভােলাবােস তারা ওখােন
িগেয় শািন্ত পােব|

7আিম আশা কির আপনার প্রাচীেরর িভতের শািন্ত থাকেব|
আপনার প্রাসাদগুিল িনরাপদ থাকুক|”

8আমার প্রিতেবশী এবং ভাইেদর ভােলার জনয্ আিম প্রাথর্না কির,
েসখােন শািন্ত থাকেব|

9আমােদর প্রভুর মিন্দেরর কলয্ােনর জনয্,
এই শহেরর ভাল িকছু েহাক্ এই মানেস আিম প্রাথর্না কির|



গীতসংিহতা 123:1 ccxl গীতসংিহতা 124:5

123
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েহ ঈশ্বর, আিম আমার নয়ন যুগল ঊেদ্ধর্ তুিল এবং আপনার কােছ

প্রাথর্না কির|
স্বেগর্ আপিন রাজার মত বেসন|

2 দাসরা তােদর প্রেয়াজনীয় িজিনসপেত্রর জনয্
তােদর মিনেবর ওপর িনভর্ র কের|

েসইভােব আমরাও আমােদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কির|
প্রভু আমােদর প্রিত ক্ষমা প্রদশর্ন করেবন, এই প্রতীক্ষায় আমরা
রেয়িছ|

3 প্রভু, আমােদর প্রিত সদয় েহান,
কারণ দীঘর্িদন ধের আমরা অপমািনত হেয় এেসিছ|

4ঐসব অলস এবং উদ্ধত েলাকেদর কাছ েথেক
আমরা যেথষ্ট অপমান ও িনন্দা েপেয়িছ|

124
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ দায়ূেদর রিচত একিট গীত|
1 যিদ প্রভু আমােদর িদেক না থাকেতন তাহেল িক হেত পারত?

েহ ইস্রােয়ল, আমােক উত্তর দাও|
2 যখন েলােক আমােদর আক্রমণ কেরিছেলা,

তখন যিদ প্রভু আমােদর িদেক না থাকেতন তাহেল িক অবস্থা
হত?

3 যখন আমােদর শত্রুরা আমােদর প্রিত কু্রদ্ধ হেয়িছেলা,
তখন হয়েতা তারা আমােদর জয্ান্ত িগেল েফলত|

4আমােদর শত্রুরা আমােদর বনয্ার মত ধুেয় িদেয় েযেতা,
নদীর মত ডুিবেয় িদেয় েযেতা|

5ঐ গির্বত েলাকরা মুেখর ওপর ছািড়েয যাওয়া জেলর মত হত
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এবং আমােদর ডুিবেয় িদত|

6 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু আমােদর শত্রুেদর হােত, আমােদর ধরা পড়েত ও হত হেত
েদন িন|

7 আমরা েসই পািখর মত, েয জােল জিড়েয় পেড়ও পািলেয়
িগেয়িছেলা|

জাল িঁছেড় েগল এবং আমরা পািলেয় েগলাম|
8 প্রভুর কাছ েথেক আমােদর সাহাযয্ আেস|

প্রভুই স্বগর্ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

125
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েয েলাকরা প্রভুেত আস্থা রােখ তারা িসেয়ান পবর্েতর মত হেব|

তারা কখনই কঁাপেব না
এবং তারা িচরিদন অবয্াহত থাকেব|

2 েজরুশােলেমর চারিদেকই পবর্ত রেয়েছ এবং প্রভু তঁার েলাকেদর
চারিদেক রেয়েছন|

তঁার েলাকেক িতিন িচরিদন রক্ষা করেবন|
3 দুষ্ট েলাকরা ভাল েলাকেদর েদশেক িচরিদন শাসন করেব না|

যিদ তাই হত তাহেল সৎ েলাকরাও হয়েতা মন্দ কাজ করা শুরু
করেতা|

4 েহ প্রভু, ভাল ও সৎ েলাকেদর প্রিত ভােলা বয্বহার করুন|
শুদ্ধ হৃদেয়র েলাকেদর প্রিত সৎ বয্বহার করুন|
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5 মন্দ েলাকরা মন্দ কাজকমর্ কের|
প্রভু ঐসব মন্দ েলাকেক শািস্ত েদেবন|

ইস্রােয়েলর শািন্ত বজায় থাকুক!

126
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 িসেয়ান েথেক িনবর্ািসত েলাকেদর প্রভু যখন িফিরেয় আনেলন,

েসই সময় েযন স্বেপ্নর মতই িছেলা!
2আমরা আনেন্দ ভের িগেয়িছলাম এবং আনেন্দ গান েগেয়িছলাম!

তখন অনয্ানয্ জািতেত সংবাদ ছিড়েয় পড়েলা,
“ইস্রােয়েলর েলাকেদর জনয্ প্রভু িবস্ময়কর সব কাজ
কেরেছন|”

3 হঁয্া, প্রভু আমােদর জনয্ চমৎ  কার িজিনসগুিল কেরেছন এবং এই
িবষেয় আমরা খুশী|

4 েহ প্রভু, মরুভূিমেত অতির্কত বনয্ার মত
আমােদর ভাগয্* িফিরেয় িদন|

5 েকান বয্িক্ত যখন বীজ েবােন তখন হয়েতা েস িবমষর্ থােক|
িকন্তু যখন েস ফসল সংগ্রহ কের তখন েস খুশী হয়|

6 যখন েস জিমেত বীজ বেয় িনেয় যায় তখন েস কঁাদেত পাের|
িকন্তু যখন েস শসয্ ঘের েতােল তখন েস খুশী হেব,আরউল্লােস
িচৎকার করেব!

* 126:4: ভাগয্ অথবা “আমােদর, যােদর বন্দী িহেসেব েনওয়া হেয়িছল|”
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127
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ শেলামেনর একিট গীত|
1 যিদ প্রভু স্বয়ং একিট বাড়ী না ৈতরী কেরন,

তাহেল িনমর্াণকারীরা বৃথাই তােদর সময় নষ্ট করেছ|
যিদ প্রভু স্বয়ং শহেরর নজরদাির না কেরন

তাহেল রক্ষী বৃথাই তার সময় নষ্ট করেছ|

2জীিবকার জনয্ েভাের ওঠা
এবং অিধক রাত পযর্ন্ত কাজ করা অবশয্ই সমেয়র অপচয়|

ঈশ্বর যােদর ভােলাবােসন
তােদর রােত্র সুিনদ্রা েদন|

3 িশশুরা ঈশ্বেররই উপহার| তারা হল মােয়র গভর্ েথেক পাওয়া
পুরস্কার|

4 একজন যুবেকর েছেলরা একজন ৈসিনেকর তূেণর েভতর েথেক
েবিরেয় আসা তীেরর মত|

5 েয েলাক তার তূণেক সন্তান দ্বারা পূণর্ কের েস ধনয্ হেব|
েসই েলাক কখনই পরািজত হেব না নগেরর ফটকগুিলেত, তার
সন্তানরা তােক তার শত্রুেদর িবরুেদ্ধ প্রিতেরাধ করেব|

128
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 প্রভুর প্রেতয্কিট অনুগামীই সুখী|

ঈশ্বর েযভােব চান তারা েসইভােবই বঁােচ|
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2 যার জনয্ তুিম পিরশ্রম করেছা তা তুিম উপেভাগ করেব|
তুিম সুখী হেব এবং েতামার ভাল হেব|

3 গৃেহ েতামার স্ত্রী ফলদায়ী দ্রাক্ষালতার মতই হেব|
েতামার সন্তানরা েতামার েপঁাতা জলপাই গােছর মতই েতামার
েটিবেলর চারপােশ থাকেব|

4 এইভােবই প্রভু তঁার অনুগামীেক তঁার প্রকৃত আশীবর্াদ েদেবন|
5 িসেয়ান েথেক প্রভু েতামায় আশীবর্াদ করুন|

সারা জীবন ধের েজরুশােলেম তুিম তঁার আশীবর্াদ উপেভাগ
কর|

6 তুিম েযন েতামার নািত-নাতিনেদর েদখার জনয্ দীঘর্ জীবন লাভ
কর|

ইস্রােয়েলর শািন্ত বজায় থাকুক|

129
মিন্দর পযর্ন্ত আেরাহেণর একিট গীত|
1 সারা জীবন ধের আমার অেনক শত্রু িছেলা|

েহ ইস্রােয়ল, আমােক ঐ শত্রুেদর সম্পেকর্ বল|
2 সারা জীবন ধের আমার অেনক শত্রু িছেলা|

িকন্তু তারা কখনই জয়ী হয় িন|
3আমার িপেঠ গভীর ক্ষত না হওয়া পযর্ন্ত তারা আমায় েমেরিছল|

আমার দীঘর্ গভীর ক্ষত হেয়িছল|
4 িকন্তু মঙ্গলময় প্রভু দিড় েকেট িদেয়িছেলন|

আমােক ঐ মন্দ েলাকেদর হাত েথেক মুক্ত কেরিছেলন|
5 যারা িসেয়ানেক ঘৃণা করেতা তারা পরািজত হেয়েছ|
যুদ্ধ থািমেয় িদেয় ওরা েদৗেড় পািলেয় েগেছ|
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6ঐ েলাকগুেলা ছােদর ওপর জন্মােনা ঘােসর মত|
েসই ঘাস েবেড় ওঠার আেগই মারা যায়|

7কজন শ্রিমক েসই ঘাস েথেক এক মুেঠা দানাও পায় না|
এক গাদা দানার জনয্ েসখােন যেথষ্ট িছল না|

8 পাশ িদেয় যাওয়ার সময় েকানও েলােক বলেব না “প্রভু েতামায়
আশীবর্াদ করুন|”

ওেদরঅিভনন্দনজািনেয় েলােক বলেব না, “প্রভুর নােমআমরা
েতামায় আশীবর্াদ কির|”

130
মিন্দর পযর্ন্ত আেরাহেণর একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আিম গভীর সংকেটর মেধয্ পেড়িছ,

তাই সাহােযয্র জনয্ আিম আপনােক ডাকিছ|
2 েহ আমার প্রভু, আমার কথা শুনুন|

সাহােযয্র জনয্ আমার প্রাথর্না শুনুন|
3 েহ প্রভু, আপিন যিদ েলাকেদর তােদর পাপ সমূেহর জনয্ শািস্ত েদন

তাহেল েকউই আর জীিবত থাকেব না|
4 প্রভু আপনার েলাকেদর ক্ষমা কের িদন|

তাহেল আপনার উপাসনা করার মত েলাক থাকেব|

5 প্রভু আমায় সাহাযয্ করেবন আিম এই প্রতীক্ষায় রেয়িছ|
আমার আত্মা তঁার জনয্ প্রতীক্ষা কের|
প্রভু যা বেলন আিম তা িবশ্বাস কির|

6আিম আমার প্রভুর প্রতীক্ষায় রেয়িছ,
েযমন একজন প্রহরী সকাল হওয়ার প্রতীক্ষায় থােক|

7 েহ ইস্রােয়ল, প্রভুেক িবশ্বাস কর|
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প্রকৃত েপ্রম একমাত্র প্রভুেতই খঁুেজ পাওয়া যায়|
প্রভু আমােদর বাের বাের রক্ষা কেরন

8এবং প্রভু ইস্রােয়লেক তােদর সব পােপর জনয্ই ক্ষমা করেবন|

131
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েহ প্রভু, আিম অহঙ্কারী নই|

আিম েকান গুরুত্বপূণর্ একজন বয্িক্ত হবার ভান কির না|
এমন িক আিম িবরাট িকছু করবার েচষ্টাও কির না|

আিম িনেজেক এমন েকান বয্াপাের জড়াই না, যা খুব বড় ও
আমার অসাধয্|

2আিম শান্ত, আমার আত্মা শান্ত|
মােয়র েকােল পিরতৃপ্ত িশশুর মত
আমার আত্মা শািন্তেত মগ্ন|

3 ইস্রােয়ল (তুিম) প্রভুেক িবশ্বাস কর|
তঁােক এখন িবশ্বাস কর, তঁােক িচরিদন িবশ্বাস কর!

132
মিন্দর পযর্ন্ত আেরাহেণর একিট গীত|
1 প্রভু স্মরেণ রাখেবন দায়ূদ েকমন কষ্ট েপেয়িছেলন|
2 দায়ূদ প্রভুর কােছ একটা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন|

দায়ূদ যােকােবর শিক্তমান ঈশ্বেরর কােছ একিট িবেশষ
প্রিতশ্রুিত কেরিছেলন|



গীতসংিহতা 132:3 ccxlvii গীতসংিহতা 132:11

3 দায়ূদ বেলিছেলন, “আিম আমার বািড়েত যােবা না,
আিম আমার িবছানায় েশাব না|

4আিম ঘুেমােত যাব না|
আিম আমার েচাখেক িবশ্রাম েদেবা না|

5 যতক্ষণ পযর্ন্ত না আিম যােকােবর শিক্তমান �একজেনর� জনয্
একিট বাসস্থান খঁুেজ পাই

ততক্ষণ পযর্ন্ত আিম ওই সেবর েকান িকছুই করেবা না!”

6আমরা ইফ্রাথায় েস সম্পেকর্ শুেনিছ|
িকিরয়ৎ িযয়ািরেম আমরা সাক্ষয্ িসনু্দক খঁুেজ েপেয়িছ|

7 চল আমরা পিবত্র তঁাবুেত যাই|
চল আমরা েসই েচৗিকেত উপাসনা কির েযখােন প্রভু তঁার পা
রােখন|*

8 েহ প্রভু, আপিন এবং আপনার শিক্তর িসনু্দক† উত্থান করুন
এবং িবশ্রাম স্থােন িফের আসুন|

9 েহ প্রভু, আপনার যাজকরা ধািম্মর্কতায় সিজ্জত|
আপনার িনষ্ঠাবান অনুগামীরা প্রচণ্ড সুখী|

10আপনার েসবক দায়ূেদর ভােলার জনয্,
আপনার মেনানীত রাজােক বািতল করেবন না|

11 প্রভু দায়ূেদর কােছ একটা প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন; প্রভু দায়ূেদর প্রিত
িবশ্বস্ত থাকবার প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন|

প্রভু প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন েয, দায়ূেদর পিরবার েথেকই রাজারা
আসেব|

* 132:7: চল � রােখন এর অথর্ হেত পাের সাক্ষয্ িসনু্দক, পিবত্র তঁাবু অথবা মিন্দর| েযন
ঈশ্বর এক রাজা িযিন তঁার িসংহাসেন বেস আেছন এবং েলাকরা তঁােক েযখােন উপাসনা কের
েস জাযগায় তঁার পা দুিট েরেখেছন| † 132:8: শিক্তর িসনু্দক সাক্ষয্িসনু্দকিট প্রায় েসই
যুদ্ধেক্ষেত্র িনেয় যাওয়া হত এটা েশখাবার জনয্ েয েলাকেদর সেঙ্গ ঈশ্বেরর ক্ষমতা িছল|
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12প্রভু বেলেছন, “দায়ূদ, যিদ েতামার সন্তানরা আমার চুিক্ত এবং েয
িবিধসমূহ আিম তােদর িশিখেয়িছ

তা মােন তাহেল সবর্দাই েতামার পিরবােরর েকান একজন,
েতামার িনেজর বংশধর, রাজা হেব|”

13 তঁার মিন্দেরর স্থান িহেসেব প্রভু িসেয়ানেক মেনানীত কেরেছন|
তঁার গৃহ (মিন্দর) িহেসেব িতিন েসই স্থানই েচেয়িছেলন|

14 প্রভু বেলিছেলন, “িচরিদেনর জনয্ এটাই আমার স্থান হেব|
আমার থাকার স্থান িহেসেব আিম এই জায়গােক মেনানীত
কেরিছ|

15 প্রচুর খাদয্ িদেয় আিম এই শহরেক আশীবর্াদ করেবা|
এমনিক দিরদ্র মানুষরাও প্রচুর খাদয্ পােব|

16আিম যাজকেদর পিরত্রাণ িদেয় সিজ্জত করেবা|
আমার অনুগামীরা সুখী হেব|

17 এই স্থােন আিম দায়ূদেক শিক্তশালী করেবা|
আমার দ্বারা মেনানীত রাজার জনয্ আিম একিট প্রদীপ েদব|

18 দায়ূেদর শত্রুেদর আিম লজ্জায় েঢেক েদেবা|
িকন্তু দায়ূেদর রাজয্েক আিম বািড়েয় তুলেবা|”

133
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার জনয্ দায়ূেদর গােনর অনয্তম|
1 যখন ভাইরা সঙঘবদ্ধ হেয় একিত্রত বেস

তখন েসটা কত সুন্দর ও মেনারম|
2 এটা েযন েসই সুগিন্ধ েতেলর মত েয েতল হােরােণর মাথায় ঢালা

হেয়েছ
এবং তার মাথা েথেক মুখ ও দািড় েবেয তার িবেশষ বেস্ত্র গিড়েয়
পেড়েছ|
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3এটা হেম্মর্াণ পবর্ত েথেকআগত মৃদু বৃষ্টির মত েযটা িসেয়ান পবর্েতর
ওপর ঝের পড়েছ|

কারণ িসেয়ােন প্রভু তঁার আশীবর্াদ িদেয়িছেলন, অনন্তকােলর
জীবেনর আশীবর্াদ|

134
মিন্দর পযর্ন্ত যাওয়ার একিট গীত|
1 েতামরা প্রভুর দাসরা

যারা সারা রাত ধের মিন্দের তঁার েসবা কর!
2 েসবকগণ দুহাত তুেল

েতামরা প্রভুর প্রশংসা কর|
3 প্রভু িসেয়ান েথেক েতামােদর আশীবর্াদ করুন|

প্রভু আকাশ ও পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|

135
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু নােমর প্রশংসা কর!

েহ প্রভুর দাসগণ, তঁার প্রশংসা কর!
2 েতামরা যারা প্রভুর মিন্দের দঁািড়েয় আেছা,

আমােদর ঈশ্বেরর মিন্দেরর আিঙনায়, তারা তঁার প্রশংসা কর|
3 প্রভুর প্রশংসা কর, কারণ িতিন ভােলা|

তঁার নােমর প্রশংসা কর, কারণ তা অতয্ন্ত মেনারম|

4 প্রভু যােকাবেক মেনানীত কেরেছন|
ইস্রােয়ল ঈশ্বেরর অিধকারভুক্ত|
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5আিম জািন প্রভু মহান!
আমােদর প্রভু সব েদবতােদর েচেয় মহান!

6 স্বেগর্ এবং পৃিথবীেত, সমুদ্র বা গভীর মহাসাগের
ঈশ্বর যা চান তাই করেত পােরন|

7 ঈশ্বরই, সারা পৃিথবীেত েমঘ সৃষ্টি কেরন|
ঈশ্বরই বৃষ্টি এবং িবদুয্ৎ সৃষ্টি কেরন
এবং ঈশ্বরই বাতাস সৃষ্টি কেরন|

8 ঈশ্বর, িমশরবাসীেদর প্রথম সন্তান এবং েসখানকার পশুেদর প্রথম
শাবকেক ধ্বংস কেরিছেলন|

9 ঈশ্বর, িমশের অেনক চমৎ  কার ও অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন|
এমনিক ফেরৗণ এবং তার আিধকািরকেদর জনয্ও ঈশ্বর এই সব
ঘটনা ঘিটেয়িছেলন|

10 ঈশ্বর অেনক জািতেক পরািজত কেরিছেলন|
অেনক শিক্তশালী রাজােক ঈশ্বর হতয্া কেরিছেলন|

11 ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক ঈশ্বর পরািজত কেরিছেলন|
বাশেনর রাজা ওগেক ঈশ্বর পরািজত কেরিছেলন|
কনােনর সব রাজয্গুিলেক ঈশ্বর পরাস্ত কেরিছেলন|

12 এবং তােদর ভূখণ্ডগুিল প্রভু ইস্রােয়লেক িদেয়েছন|
তােদর ভূখণ্ড প্রভু তঁার েলাকেদর িদেয়েছন|

13 প্রভু আপনার নাম িচরিদন ধের িবখয্াত থাকেব!
প্রভু মানুষ আপনােক িচরকাল মেন রাখেব|

14 প্রভু জািতগুিলেক শািস্ত িদেয়িছেলন|
িকন্তু প্রভু তঁার েসবকেদর প্রিত সদয় িছেলন|

15অনয্ানয্ েলাকেদর েদবতারা শুধুই েসানা ও রূেপার মূির্ত্ত|
ওেদর েদবতারা িনছকই মানুেষর হােতর ৈতরী মূির্ত্ত মাত্র|

16 ওই মূির্ত্তগুেলার মুখ িছেলা িকন্তু কথা বলেত পারেতা না|
ওই মূির্ত্তগুেলার েচাখ িছেলা িকন্তু েদখেত পারেতা না|
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17 ওই মূির্ত্তগুেলার কান িছেলা িকন্তু শুনেত েপেতা না|
ওই মূির্ত্তগূেলার নাক িছেলা িকন্তু ঘ্রাণ িনেত পারেতা না|

18 েয েলাকগুেলা ওই মূির্ত্তগুেলা ৈতরী কেরেছ তারাও ওই রকম হেয়
যােব!

েকন? কারণ ওরা িবশ্বাস কের েয মূির্ত্তগুেলাই ওেদর সাহাযয্
করেব|

19 েহ ইস্রােয়েলর পিরবারবগর্, প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ হােরােণর পিরবার, প্রভুর প্রশংসা কর!

20 েহ েলবীয় পিরবার প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ প্রভুর অনুগামীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

21 িসেয়ান েথেক, তঁার গৃহ েজরুশােলম েথেক,
প্রভু প্রশংসা প্রাপ্ত হন|

প্রভুর প্রশংসা কর!

136
1 প্রভুর প্রশংসা কর কারণ িতিনই মঙ্গলকর|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িবরাজমান থােক|
2 িযিন সব েদবতােদর েদবতা, েসই ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
3 সব প্রভুেদর প্রভুেক প্রশংসা কর!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
4 ঈশ্বেরর প্রশংসা কর িযিন একাই িবস্ময়কর সব কাজ কেরন!

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
5 ঈশ্বেরর প্রশংসা কর িযিন প্রজ্ঞা িদেয় আকাশ সৃষ্টি কেরেছন!
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তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
6শুষ্ক ভূখণ্ডেক িতিন সাগের স্থাপন কেরন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
7 ঈশ্বর মহান আেলাগুেলা সৃষ্টি কেরেছন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
8 িদনেক শাসন করার জনয্ ঈশ্বর সূযর্ সৃষ্টি কেরেছন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
9 রািত্রেক শাসন করার জনয্ ঈশ্বর চঁাদ এবং তারা সৃষ্টি কেরেছন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
10 িমশেরর প্রথম জাত মানুষ এবং প্রাণীেক ঈশ্বর হতয্া কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
11 ঈশ্বর ইস্রােয়লেক িমশর েথেক েবর কের এেনিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
12 ঈশ্বর তঁার িবপুল শিক্ত ও ক্ষমতা প্রদশর্ন কের িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
13 ঈশ্বর েলািহত সাগরেক দুভােগ ভাগ কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
14 ঈশ্বর েলািহত সাগেরর মেধয্ িদেয় ইস্রােয়লেক পিরচািলত

কেরিছেলন|
তঁার প্রকৃত েপ্রম অনন্তকাল অবয্াহত থােক|

15 ফেরৗণ এবং ৈসনয্বািহনীেক ঈশ্বর েলািহত সাগের ডুিবেয়
িদেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
16 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর মরুভূিমর মেধয্ িদেয় পথ েদিখেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
17 ঈশ্বর শিক্তশালী রাজােদর পরািজত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
18 ঈশ্বর বলবান রাজােদর পরািজত কেরিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
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19 ঈশ্বর ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত কেরিছেলন|
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

20 ঈশ্বর বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত কেরিছেলন|
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

21 ঈশ্বর তােদর ভূখণ্ড ইস্রােয়লেক িদেয়িছেলন|
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

22 ঈশ্বর েসই ভূখণ্ড ইস্রােয়লেক উপহারস্বরূপ িদেয়েছন|
তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

23 যখন আমরা পরািজত হেয়িছলাম, তখন ঈশ্বর আমােদর স্মরেণ
েরেখিছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
24 ঈশ্বর আমােদর শত্রুর হাত েথেক বঁািচেয়িছেলন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
25 ঈশ্বর প্রেতয্কিট েলাকেক আহার েদন|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|
26 স্বেগর্র ঈশ্বেরর প্রশংসা কর|

তঁার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

137
1 বািবেলর নদীগুিলর তীের আমরা বেসিছলাম

এবং যখন িসেয়ােনর কথা মেন পেড়িছল, তখন আমরা
েকঁেদিছলাম|

2 আমরা আমােদর বীণাগুিল িনকটবতীর্ বাইশী গােছ ঝুিলেয়
েরেখিছলাম|

3 বািবেলর েলাকরা যারা আমােদর অিধকার কেরিছল, তারা আমােদর
গান গাইেত বেলিছেলা|

ওরা আমােদর আনেন্দর গান গাইেত বেলিছেলা|
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ওরা আমােদর িসেয়ান সম্পেকর্ গান গাইেত বেলিছেলা|
4 িকন্তু িবেদশ িবভঁুইেত

আমরা প্রভুর গান গাইেত পাির না!
5 েজরুশােলম, কখনও যিদ আিম েতামােক ভুেল যাই,

তাহেল েযন আিম বাজনা বাজােত ভুেল যাই|
6 েজরুশােলম কখনও যিদ আিম েতামােক ভুেল যাই,

তাহেল েযন আবার আিম গান না গাই|
আিম প্রিতজ্ঞা করিছ

আিম েতামােক কখনও ভুলেবা না|

7আিম প্রিতজ্ঞা করিছ েয,
েজরুশােলম সবর্দাই আমার েশ্রষ্ঠতম আনন্দ হেব|

েহ প্রভু, েজরুশােলেমর পতেনর িদন ইেদামীয়রা িক কেরিছল মেন
রাখেবন|

তারা িচৎকার কের বেলিছল, “েভেঙ্গ েফেলা, আমূল েভেঙ
েফেলা!”

8 বািবল তুিম ধ্বংস হেয় যােব!
েসই েলাকই ধনয্ েয েতামার প্রাপয্ শািস্ত েতামােক েদয়|

েসই মানুেষর প্রশংসা েহাক্ েয েলাক, েতামােক েসই ভােব আঘাত
কের, েযমন তুিম আমােদর আঘাত কেরিছেল|

9 েসই েলাক ধনয্ েয েতামােদর িশশুেদর আঁকেড় ধের
আর তােদর পাথের িপেষ েফেল|

138
দায়ূেদর একিট গীত|
1 ঈশ্বর, আমার সবর্ান্তঃকরণ িদেয় আিম আপনার প্রশংসা কির|

সব েদবতার সামেন আিম আপনার গান গাইেবা|
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2 ঈশ্বর, আপনার পিবত্র মিন্দের আিম মাথা নত কের প্রণাম কির|
আিম আপনার নাম েপ্রম এবং িনষ্ঠার প্রশংসা কির|

কারণ আপনার প্রিতশ্রুিত আপনার নামেক পৃিথবীর সব িকছুর ঊেদ্ধর্
প্রিতষ্ঠা কেরেছ|

3 ঈশ্বর, আিম আপনার সাহাযয্ েচেয়িছলাম|
আপিন আমায় সাড়া িদেয়েছন! আপিন আমায় শিক্ত িদেয়েছন|

4 প্রভু, পৃিথবীর প্রেতয্কটা রাজা যখন শুনেব আপিন িক বেলন
তখন তারা আপনার প্রশংসা করেব|

5 তারা প্রভুর পেথর বন্দনা গান গাইেব
কারণ প্রভুর মিহমা অতয্ন্ত মহান|

6 যিদও ঈশ্বর মিহমািন্বত
তথািপ িতিন নম্র বয্িক্তেদর সম্বেন্ধ যত্ন েনন|

আত্মগবীর্ েলাকরা িক কের তা ঈশ্বর জােনন,
িকন্তু িতিন তােদর েথেক দূের থােকন|

7 েহ ঈশ্বর, আিম সংকেট পেড়িছ, আমায় বঁািচেয় রাখেবন|
শত্রুরা যিদআমার প্রিত কু্রদ্ধ হয়, ওেদর হাত েথেকআমায় রক্ষা
করেবন|

8প্রভু, আপিন যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েসই সব িজিনস আমায় িদন|
প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম িচর িবরাজমান থােক|

প্রভু, আপিন আমােদর সৃষ্টি কেরেছন| তাই আমােদর েছেড় যােবন না|

139
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত| দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভু আপিন আমায় পরীক্ষা কেরেছন|

আমার সম্পেকর্ আপিন সবই জােনন|
2আিম কখন বিস এবং উিঠ আপিন তাও জােনন|

বহু দূর েথেকই আপিন আমার িচন্তা-ভাবনা জানেত পােরন|
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3প্রভু,আিম েকাথায় যাই এবংআিম েকাথায় শুই তাওআপিনজােনন|
আিম যা কির তার সবই আপিন জােনন|

4 প্রভু, আিম িকছু বলার আেগই
আপিন বুেঝ যান আিম িক বলেত চাই|

5 প্রভু, আপিন আমার সামেন িপছেন আমার চারিদেক রেয়েছন|
নম্রভােব আমার ওপর আপনার হাত রাখুন|

6আপিন যা জােনন তােত আিম িবস্ময়ািভভূত|
এটা আমার েবােধর অতীত|

7 েযখােন েযখােন আিম যাই সবর্ত্রই আপনার আত্মা িবরাজ কের|
েহ প্রভু, আিম আপনার কাছ েথেক পালােত পাির না|

8 েহ প্রভু, যিদ আিম স্বগর্েলােক যাই, আপিন েসখােন রেয়েছন|
যিদ আিম পাতােল যাই, আপিন েসখােনও রেয়েছন|

9 প্রভু, েযখােন সূেযর্র উদয় হয় েসই পূবর্িদেক যিদ আিম যাই আপিন
েসখােন রেয়েছন|

যিদ আিম পিশ্চেমর সমুেদ্র যাই েসখােনও আপিন রেয়েছন|
10 েসখােনও আপনার ডান হাত আমায় ধের থােক

এবং আমায় পিরচািলত কের|

11প্রভু, আিম আপনার কাছ েথেক লুিকেয় থাকেত চাইেত পাির এবং
বলেত পাির,

“িদেনর আেলা এখন রািত্রেত বদেল েগেছ|
িনশ্চয়ই অন্ধকার আমােক লুিকেয় েদেব|”

12 িকন্তু অন্ধকার আপনার কােছ অন্ধকার নয়|
প্রভু, রাত আপনার কােছ িদেনর মতই উজ্জ্বল|

13 প্রভু আপিন আমার সারা েদহ সৃষ্টি কেরেছন|
যখনআিম মাতৃেদেহ িছলাম তখনওআপিনআমার সম্পেকর্ সব
জানেতন|

14 প্রভু, আিম আপনার প্রশংসা কির! আপিন অতয্ন্ত িবস্ময়-
িবহ্বলভােব ও চমৎ  কার ভােব আমােক সৃষ্টি কেরেছন|
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আিম খুব ভােলাভােব জািন েয আপিন যা িকছু কেরেছন সবই
চমৎ  কার|

15আপিন আমার সম্পেকর্ সব িকছু জােনন|
মােয়র েদেহ লুিকেয় যখন আমার শরীর বড় হিচ্ছেলা তখন
আপিন আমার অিস্থ মজ্জােক পযর্ন্ত লক্ষয্ কেরিছেলন|

16আমার প্রেতয্কিট অঙ্গ প্রতয্ঙ্গেক আপিন বাড়েত েদেখিছেলন|
আপনার গ্রেন্থ আপিন েস সম্বেন্ধ িলেখ েরেখেছন|

প্রেতয্কিদন আপিন আমার ওপর লক্ষয্ েরেখেছন|
তার মেধয্ একটাও হািরেয় যায় িন|

17আপনার িচন্তাগুেলা আমার কােছ গুরুত্বপূণর্|
ঈশ্বর আপিন কত জােনন!

18 যিদ আিম আপনার িচন্তাগুেলােক গুনেত পারতাম, তারা সংখয্ায়
সমস্ত বালুকণার েচেয় েবশী হেতা

এবং যখন আিম েশষ করতাম, তখনও আিম আপনার সেঙ্গ
থাকতাম|

19 ঈশ্বর, দুষ্ট েলাকেদর েশষ কের িদন|
ওই ঘাতকেদর আমার েথেক দূের সিরেয় িনন|

20 ওই মন্দ েলাকরা আপনার সম্পেকর্ মন্দ কথা বেল|
ওরা আপনার নাম সম্পেকর্ বােজ কথা বেল|

21 প্রভু যারা আপনােক ঘৃণা কের আিম তােদর ঘৃণা কির|
যারা আপনার িবরুেদ্ধ যায় তােদর আিম ঘৃণা কির|

22আিম তােদর পুেরাপুির ঘৃণা কির!
আপনার শত্রুরা আমারও শত্রু|

23 েহ প্রভু, আমার িদেক েদখুন এবং আমার অন্তরেক জানুন|
আমায় পরীক্ষা করুন এবং আমার িচন্তাগুেলা জানুন|

24 েদখুন েকান মন্দ িচন্তা আমার মেন আেছ িকনা
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এবং আমােক েসই পেথ পিরচািলত করুন েয পথ িচর
িবরাজমান থােক|

140
সঙ্গীত পিরচালেকর প্রিত| দায়ূেদর একিট প্রশংসা গীত|
1 প্রভু মন্দ েলাকেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

নৃশংস েলােকর েথেক আমায় রক্ষা করুন|
2 ওই েলাকরা মন্দ কাজ করার পিরকল্পনা কের|

ওই েলাকরা সবর্দাই লড়াই কের|
3 ওেদর িজভ িবষধর সােপর মত|

ওেদর িজেভর নীেচ সােপর মতই িবষ থােক|

4 প্রভু, দুষ্ট েলাকেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন|
নৃশংস েলাকেদর েথেকআমায় রক্ষা করুন; ওই েলাকরা আমায়
ফঁােদ েফলবার জনয্ আমায় তাড়া কের|

5 ওই উদ্ধত েলাকরা আমার জনয্ ফঁাদ েপেতেছ|
আমােক ধরার জনয্ ওরা জাল িবিছেয়েছ|
ওরা আমার পেথ ফঁাদ েপেতেছ|

6 প্রভু, আপিনই আমার ঈশ্বর|
প্রভু আমার প্রাথর্না শুনুন|

7 প্রভু, আপিন আমার শিক্তশালী প্রভু; আপিন আমার পিরত্রাতা|
আপিনআমার িশরস্ত্রােণর মত েযটা যুেদ্ধর সময়আমার মাথােক
রক্ষা কের|

ওেদর পিরকল্পনােক সফল হেত েদেবন না|
তাহেল ওরা িনেজেদর ছািড়েয় যােব|
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8 প্রভু, ঐ েলাকরা দুষ্ট| ওরা যা চায় তা ওেদর েপেত েদেবন না|
ওেদর পিরকল্পনােক সফল হেত েদেবন না; নতুবা ওরা
শিক্তশালী হেয় উঠেত পাের|

9 েহ প্রভু, আমার শত্রুেক জয়ী হেত েদেবন না; ওরা সবসমেয়ই মন্দ
ফিন্দ আঁেট|

ওেদর খারাপ ফিন্দগুেলা েযন ওেদর েক্ষেত্রই ঘেট|
10 ওেদর মাথায় জ্বলন্ত কয়লা েঢেল িদন|

আমার শত্রুেদর আগুেন েফেল িদন|
ওেদর কবেরর মেধয্ িনেক্ষপ করুন যােত ওরা আর ওখান
েথেক উঠেত না পাের|

11 প্রভু, ওই িমথয্াবাদীেদর বঁাচেত েদেবন না|
ওই মন্দ েলাকেদর প্রিত েযন মন্দ ঘটনাই ঘেট|

12আিম জািন প্রভু নয্ায়সঙ্গভােব দিরদ্রেদর িবচার কেরন|
ঈশ্বর সহায়হীনেক সাহাযয্ কেরন|

13 েহ প্রভু, সৎ ও ভাল েলাকরা আপনার নােমর প্রশংসা করেব|
সৎ েলাকরা আপনার উপাসনা করেব|

141
দায়ূেদর প্রশংসা গীেতর অনয্তম|
1 প্রভু, সাহােযয্র জনয্ আিম আপনােক ডাকিছ|

যখন আিম আপনার কােছ প্রাথর্না কির তখন আমার প্রাথর্না
শুনুন|

শীঘ্রই আমােক সাহাযয্ করুন!
2প্রভু আমার প্রাথর্না গ্রহণ করুন; এটা েযন জ্বলন্ত ধূেপর সুগিন্ধর মত

হয়|
এটা েযন সান্ধয্কালীন উৎসেগর্র মত হয়|
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3 প্রভু, আিম যা বিল েস সম্বেন্ধ েযন সাবধান হই;
আিম েযন েকান মন্দ কথা না বিল|

4 মন্দ কাজ করার আকাঙ্খা আমার মেধয্ থাকেত েদেবন না|
মন্দ েলাকরা যা কের আনন্দ পায়
আমােক তার সািমল হেত েদেবন না|

5 একজন সৎ েলাক আমার ভুল সংেশাধন কিরেয় িদেত পাের|
েসটা তারই দয়া|

আপনার অনুগামীরা আমার সমােলাচনা করেত পাের|
েসটা ওেদর পেক্ষ ভােলা কাজ হেব; তাও আিম েমেন েনেবা|

িকন্তু মন্দ েলাকরা েয সব মন্দ কাজ কের তার িবরুেদ্ধ আিম সবর্দাই
প্রাথর্না করেবা|

6 ওেদর শাসকেদর শািস্ত েপেত িদন|
তখন েলােক জানেত পারেব আিম সতয্ বেলিছলাম|

7 েলােক মািট েখঁােড়, জিম চাষ কের এবং সার ছিড়েয় েদয়|
একই রকমভােব ওেদর কবেরর চারিদেকআমােদর হাড় ছড়ােনা
থাকেব|

8 েহ আমার প্রভু, আিম সাহােযয্র জনয্ আপনার িদেক েচেয় থািক|
আিম আপনােক িবশ্বাস কির| আমােক মের েযেত েদেবন না|

9 মন্দ েলাকরা আমার জনয্ ফঁাদ েপেতেছ|
আমােক ওেদর ফঁােদ পড়েত েদেবন না|
ওরা েযন ওেদর ফঁােদ আমার ধরেত না পাের|

10 দুষ্ট েলাকরা িনেজরাই েযন িনেজেদর ফঁােদ পেড়|
এবং আিম েযন অনাহত ভােব চেল েযেত পাির|
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142
দায়ূেদর একিট মস্কীল| যখন িতিন গুহায় িছেলন েসই সময় েথেক
একিট প্রাথর্না|
1আিম সাহােযয্র জনয্ প্রভুেক ডাকেবা|

আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেবা|
2আিম প্রভুেক আমার সব সংকেটর কথা বলেবা|

আিম প্রভুেক আমার অসুিবধার কথা বলেবা|
3আমার শত্রুরা আমার জনয্ একটা ফঁাদ েপেতেছ|

আিম সমপর্ণ করেত প্রস্তুত|
িকন্তু প্রভু জােনন আমার মেধয্ িক হেচ্ছ|

4আিম চারিদেক েদিখ,
িকন্তু আিম আমার েকান বনু্ধ েদিখ না|

আমার পালােনার েকান জায়গা েনই|
েকউ আমােক রক্ষা করার েচষ্টা কের না|

5 তাই আিম প্রভুর কােছ উচ্চস্বের সাহাযয্ প্রাথর্না কেরিছলাম|
“প্রভু, আপিনই আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল|
প্রভু আপিনই আমায় বঁাচেত িদেত পােরন|”

6 েহ প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন
কারণ আিম অসহায়|

যারা আমায় তাড়া কের তােদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
ওই েলাকগুেলা আমার পেক্ষ প্রচণ্ড শিক্তশালী|

7আমােক এই ফঁাদ এিড়েয় েযেত সাহাযয্ করুন
যােত আিম আপনার নােমর প্রশংসা করেত পাির|

এবং ভােলা েলাকরা এেস আমার সেঙ্গ উদযাপন করেব,
কারণ আপিন আমায় প্রযেত্ন েরেখিছেলন|
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143
দায়ূেদর প্রশংসা গীেতর অনয্তম|
1 প্রভু, আমার প্রাথর্না শুনুন|

এবং তারপর আমার প্রাথর্নার উত্তর িদন|
আমােক েদখান েয সিতয্ই আপিন কত মঙ্গলকর ও িবশ্বস্ত|

2আিম আপনার দাস, আমােক িবচার করেবন না|
কারণ েকান জীিবত বয্িক্তআপনার সামেন কখনই িনেদর্ াষ বেল
িবেবিচত হেত পাের না|

সারা জীবন ধের আিম িক কখনও িনষ্পাপ বেল িবেবিচত হব|
3 িকন্তু শত্রুরা আমায় তাড়া কেরেছ|

তারা আমার জীবনেক েভেঙ্গ গঁুিড়েয় মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ|
দীঘর্িদন আেগ মের যাওয়া েলােকর মত

ওরা আমােক অন্ধকার কবের েঠেল িদেচ্ছ|
4আিম তয্াগ করেত প্রস্তুত|

আিম আমার সাহস হািরেয় েফেলিছ|
5 িকন্তু দীঘর্কাল আেগ িক ঘেটিছেলা আমার তা মেন আেছ|

বহু িবষয়, েযগুেলা আপিন কেরিছেলন তার সম্বেন্ধ আিম ভািব|
আপনার িবপুল ক্ষমতা িদেয় আপিন যা কেরিছেলন েস সম্পেকর্
আিম বেল থািক|

6 প্রভু, আমার দু হাত তুেল আপনার কােছ প্রাথর্না কির,
েযমন কের শুকেনা জিম বৃষ্টির প্রতীক্ষা কের েতমন কের আিম
আপনার সাহােযয্র প্রতীক্ষা কির|

7 শীঘ্রই আমােক উত্তর িদন প্রভু|
আিম সাহস হািরেয়িছ|

আমার েথেক িবমুখ হেবন না|
কবের শুেয় থাকা মৃত েলােকর মত আমােক মৃত হেত েদেবন
না|

8প্রভু আজেকর সকােলআমােকআপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন|
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আিম আপনােত িবশ্বাস রািখ|
আমার যা করণীয় তা আমায় েদখান|

আিম আমার জীবন আপনার হােত সমপর্ণ করিছ!
9 প্রভু আিম িনরাপত্তার জনয্ আপনার কােছ এেসিছ|

শত্রুেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন|
10আমােক িদেয় আপিন িক করােত চান তা আমায় েদখান|

আপিন আমার ঈশ্বর|
আপনার মহৎ  উদ্দীপনা িদেয়

আমায় সিঠক পেথ এিগেয় িদন|
11 প্রভু আমােক বঁাচেত িদন,

তাহেল েলােক আপনার নােমর প্রশংসা করেব|
আপিন েয প্রকৃতই মঙ্গলকর তা আমায় েদখান

এবং শত্রুেদর েথেক আমায় রক্ষা করুন|
12 েহ প্রভু, আপনার প্রকৃত েপ্রম প্রদশর্ন করুন

এবং যারাআমায় েমের েফলেত চাইেছ েসই শত্রুেদর হাত েথেক
আমায় রক্ষা করুন|

তােদর পরািজত করুন
এবং তােদর ধ্বংস করুন|

144
দায়ূেদর একিট গীত|
1 প্রভু আমার িশলা,

আমার িনরাপদ স্থান; প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু আমার হাতগুেলােক যুেদ্ধর জনয্ প্রিশক্ষণ েদন|

িতিন আমার আঙু্গলগুিলেক সংগ্রােমর জনয্ প্রিশক্ষণ েদন|
2 প্রভু আমায় ভােলাবােসন এবং রক্ষা কেরন|

উঁচু পাহােড় প্রভু আমার িনরাপদ আশ্রয়স্থল,
প্রভুই আমায় উদ্ধার কেরন|
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প্রভুই আমার ঢাল|
আিম তঁােক িবশ্বাস কির|

আমার েলাকেদর িতিন আমার অধীনস্থ কেরন|

3 প্রভু, েলাকরা েকন আপনার কােছ এত গুরুত্বপূণর্?
েকন আপিন আমােদর সম্বেন্ধ যত্ন েনন|

4 একজন েলােকর জীবন বাতােসর ফুত্ কােরর মত|
একজন মানুেষর জীবন চলমান ছায়ার মত|

5 প্রভু, আকাশ িবদীণর্ কের েনেম আসুন|
পবর্ত স্পশর্ করুন, পবর্ত েথেক েধঁায়া েবিরেয় আসেব|

6 েহ প্রভু,আপিন িবদুয্েতর চমক পাঠান এবংআমার শত্রুেদর ছত্রভঙ্গ
করুন|

আপনার “তীরগুিল” িনেক্ষপ করুন এবং তােদর পালােত বাধয্
করুন|

7 প্রভু, স্বগর্ েথেক েনেম আসুন এবং আমায় রক্ষা করুন!
শত্রুর সাগের আমােক ডুেব েযেত েদেবন না|
এই সব িবেদশীেদর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|

8 এই শত্রুরা িমথয্াবাদী|
ওরা এমন কথা বেল যা সতয্ নয়|

9প্রভু েয সব িবস্ময়কর কাজআপিন কেরন, েস সম্পেকর্ আিম একটা
নতুন গান গাইেবা|

দশতারা বীণা বািজেয় আিম আপনার প্রশংসা করেবা|
10 রাজােদর তঁােদর যুদ্ধসমূেহ জয়ী হেত প্রভু সাহাযয্ কেরন|

প্রভু তঁার দাস দায়ূদেক শত্রুর তরবাির েথেক রক্ষা কেরেছন|
11 এই িবেদশীর হাত েথেক আমায় রক্ষা করুন|
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এইসব শত্রুরা িমথয্াবাদী|
ওরা এমন কথা বেল যা সতয্ নয়|

12আমােদর তরুণ েছেলরা শক্ত গােছর মত|
আমােদর কনয্ারা প্রাসােদর অনুপম কারুকােযর্র মত|

13আমােদর েগালাগুিল
সব রকম ফসেল পূণর্|

আমােদর চারণেক্ষেত্র
হাজাের হাজাের েমষ রেয়েছ|
14আমােদর ৈসনয্রা সুরিক্ষত|

েকান শত্রু েজার কের এখােন প্রেবশ করেত চাইেছ না|
আমরাও যুদ্ধ করেত যািচ্ছ না|

রাস্তাগুেলােত েলাকজন িচৎকার করেছ না|

15 এই রকম সময় েলাকজন ভীষণ খুশী|
প্রভু যিদ স্বয়ং তােদর ঈশ্বর হন েলাকজন ভীষণ খুশী হয়|

145
দায়ূেদর একিট ভজন|
1 েহ আমার ঈশ্বর এবং রাজা, আিম আপনার প্রশংসা কির|

িচরিদেনর জনয্ এবং অনন্তকােলর জনয্ আিম আপনার নামেক
আশীবর্াদ কির|

2 প্রিতিদন আিম আপনার প্রশংসা কির|
িচরিদেনর জনয্ আিম আপনার নােমর প্রশংসা কির|

3 প্রভু মহান; েলাকজন ভীষণভােব তঁার প্রশংসা কের|
েয সব মহৎ  কাজ িতিন কেরন, তা আমরা গুনেত পাির না|
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4প্রভু, আপিন যা কেরন তার জনয্ েলাকজন িচরিদনআপনার প্রশংসা
করেব|

আপিন েয মহৎ  কাজ কেরন তার সম্পেকর্ তারা বলেব|
5আপনার মহত্ব এবং মিহমা দুইই চমৎ  কার|

আপনার িবস্ময়কর কাজ সম্পেকর্ আিম বলেবা|
6 প্রভু, েয সব িবস্ময়কর কাজ আপিন কেরন েস সম্পেকর্ েলােক

বলেব|
আপিন েয সব মহৎ  কাজ কেরন েস সম্পেকর্ আিম বলেবা|

7আপিন েযসব ভােলা কাজ কেরন েস সম্পেকর্ েলাকরা বলেব|
েলােক আপনার ধািম্মর্কতার গান গাইেব|

8 প্রভু দয়াময় এবং ক্ষমাশীল|
প্রভু িস্থতধী এবং েপ্রেম পিরপূণর্|

9 প্রিতিট েলােকর জনয্ই প্রভু মঙ্গলকর|
প্রভু যা িকছু সৃষ্টি কেরেছন তার প্রিতিট বস্তুর প্রিত িতিন করুণা
প্রদশর্ন কেরন|

10 প্রভু, আপিন যা কেরন, তাই আপনােক প্রশংসা এেন েদয়|
আপনার অনুগামীরা আপনার প্রশংসা কের|

11 তারা বেল আপনার রাজত্ব কত মহৎ  |
তারা আপনার মহত্ব সম্বেন্ধ বেল|

12 তাই েহ প্রভু, আপিন েয সব মহৎ  কাজ কেরন অনয্ েলােকরা তা
জানেত পাের

এবং তারা জানেত পাের আপনার রাজত্ব কত িবশাল এবং
েগৗরবময়|

13 প্রভু, আপনার রাজত্ব িচর িবরাজমান থাকেব|
আপিন িচরিদনই রাজত্ব করেবন|

14 পিতত মানুষেক প্রভু উদ্ধার কেরন|
যারা সমসয্ায় পেড় প্রভু তােদর সাহাযয্ কেরন|
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15 েহ প্রভু, সমস্ত জীিবত প্রাণী তােদর খােদয্র জনয্ আপনার িদেক
েচেয় থােক|

এবং যথাসমেয় আপিন তােদর খাদয্ েদন|
16 েহ প্রভু, আপিন আপনার হাত খুেল িদন

এবং জীিবত প্রাণীেদর যা িকছু প্রেয়াজন তা িদন|
17 প্রভু যা িকছু কেরন তা সবই ভােলা|

যা িকছু িতিন কেরন তা েদিখেয় েদয় িতিন কত মঙ্গলকর এবং
িবশ্বস্ত|

18 যারা তঁার সাহাযয্ প্রাথর্না কের, প্রভু ওই সব েলােকর কােছই
থােকন|

িতিন তঁার উপাসকেদর অন্তরঙ্গ|
19 তঁার অনুগামীরা যা চান প্রভু তাই কেরন|

িতিন ওেদর প্রাথর্নার উত্তর েদন এবং ওেদর রক্ষা কেরন|
20 যারা তঁােক ভােলাবােস, প্রভু তােদর রক্ষা কেরন|

িকন্তু মন্দ েলাকেদর প্রভু িবনাশ কেরন|
21আিম প্রভুর প্রশংসা করেবা!

সব েলাক েযন িচরিদন ধের তঁার পিবত্র নােমর প্রশংসা কের|

146
1 প্রভুর প্রশংসা কর!

েহ আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর!
2আমার সারাজীবন ধের আিম প্রভুর প্রশংসা করেবা|

সারা জীবন আিম তঁার প্রশংসা করেবা|
3 সাহােযয্র জনয্ েতামরা েনতােদর ওপর িনভর্ র কর না|

েলােকেদর িবশ্বাস কর না| েকন? কারণ েলােক েতামােক
বঁাচােত পাের না|

4 মানুষ মের কবের চেল যায়|
তখন তােদর সাহােযয্র সব পিরকল্পনা েশষ হেয় যায়|
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5 িকন্তু যারা ঈশ্বেরর কাছ েথেক সাহাযয্ চায় তারা ভীষণ সুখী হয়|
ওরা ওেদর প্রভু ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র কের|

6 প্রভুই স্বগর্ এবং পৃিথবী সৃষ্টি কেরেছন|
প্রভু সমুদ্র এবং তার েভতেরর সব িজিনস সৃষ্টি কেরেছন|

প্রভু তােদর িচরিদন রক্ষা করেবন|
7 িনেস্পিষত েলাকেদর জনয্ প্রভু িঠক কাজ কেরন|

ঈশ্বর কু্ষধাতর্ মানুষেক আহার েদন|
কারাগাের বদ্ধ মানুষেক প্রভুই মুক্ত কেরন|

8 প্রভু অন্ধেক পুনরায় দৃষ্টি েদন|
যারা সমসয্ায় পেড়েছ, প্রভু তােদর সাহাযয্ কেরন|

েয সব েলাকরা ভাল তােদর প্রভু ভােলাবােসন|
9আমােদর েদেশ েয সব িবেদশীরা বাস কের তােদর প্রভু রক্ষা কেরন|

প্রভুই িবধবা ও অনাথেদর েদখােশানা কেরন
িকন্তু মন্দ েলাকেদর প্রভু িবনাশ কেরন|

10 প্রভু িচরিদনই শাসন করেবন!
িসেয়ান, েতামার ঈশ্বর িচরিদনই রাজত্ব করেবন!

প্রভুর প্রশংসা কর!

147
1 প্রভুর প্রশংসা কর কারণ িতিন মঙ্গলকর|

আমােদর ঈশ্বেরর কােছ প্রশংসার গান কর|
তঁার প্রশংসা করা ভােলা এবং মেনারম|

2 প্রভু েজরুশােলম শহরিট বািনেয়েছন|
েয সব ইস্রােয়লীয়েক বন্দী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়িছেলা ঈশ্বর
তােদর িফিরেয় এেনিছেলন|

3 ঈশ্বর তােদর ভগ্নহৃদয় সািরেয় তুেলিছেলন
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এবং তােদর ক্ষেতর শুশ্রূষা কেরিছেলন|
4 ঈশ্বর তারা গণনা কেরন

এবং প্রেতয্কিটেক তােদর নাম ধের ডােকন|
5আমােদর প্রভু মহান; িতিন প্রচণ্ড শিক্তশালী|

িতিন েয কত জােনন তার েকান সীমা েনই|
6 িবনয়ী েলাকেদর ঈশ্বর সাহাযয্ কেরন|

িকন্তু মন্দ েলাকেদর িতিন হতিবহ্বল কের েদন|
7 প্রভুেক ধনয্বাদ দাও|

বীণা বািজেয় তঁার প্রশংসা কর|
8 ঈশ্বর আকাশেক েমেঘ েঢেক েদন|

ঈশ্বরই বৃষ্টি আেনন|
ঈশ্বরই পাহােড় ঘােসর জন্ম েদন|
9 ঈশ্বর প্রাণীেক খাদয্ েদন|

ঈশ্বর নবীন পাখীেদর আহার েদন|
10 মানিবক ইচ্ছাসমূহ ঈশ্বেরর মেধয্ থােক না|

যুেদ্ধর শিক্তশালী েঘাড়াগুেলা িতিন চান না|
11 যারা তঁার উপাসনা কের তােদর িনেয়ই প্রভু সুখী|

যারা তঁার প্রকৃত েপ্রেম িবশ্বাস রােখ ঈশ্বর তােদর িনেয়ই খুশী
হন|

12 েজরুশােলম, প্রভুর প্রশংসা কর!
িসেয়ান, েতামার প্রভুর প্রশংসা কর!

13 েজরুশােলম, েতামার ফটকগুিলেক ঈশ্বর দৃঢ় কেরেছন
এবং েতামার শহেরর েলাকজনেক ঈশ্বর আশীবর্াদ কেরন|

14 ঈশ্বর েতামােদর রােজয্ শািন্ত এেনেছন|
েসজনয্ই যুেদ্ধর সময় শত্রুরা েতামােদর ফসল িনেয় যায় িন
এবং েতামােদর আহােরর জনয্ প্রচুর শসয্ আেছ|

15 ঈশ্বর পৃিথবীেক একটা আেদশ িদেল
েস তৎ ক্ষণাৎ তা পালন কের|

16 যতক্ষণ পযর্ন্ত মািট পশেমর মত সাদা না হয়, ঈশ্বর ততক্ষণ তুষার
পাত কেরন|
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ঈশ্বরই িশলাবৃষ্টিেক বাতােসর মেধয্ ধূেলার মত উিড়েয় িনেয়
যান|

17 ঈশ্বর আকাশ েথেক িশলাবৃষ্টি বষর্ণ করান|
তঁার পাঠােনা ঠাণ্ডা েকউ সহয্ করেত পাের না|
েয েমঘ িতিন পাঠান েকান েলাকই তােক দঁাড় করােত পাের না|

18 তারপর ঈশ্বর আর একটা আেদশ েদন এবং আবার উষ্ণ বাতাস
বইেত শুরু কের|

বরফ গলেত শুরু কের এবং জল প্রবািহত হয়|

19 ঈশ্বর যােকাবেক তঁার িনেদর্ শ িদেয়িছেলন|
ঈশ্বর তঁার িনয়ম ও িবিধগুেলা ইস্রােয়লেক িদেয়িছেলন|

20অনয্ েকান জািতর জনয্ ঈশ্বর এসব কেরন িন|
তঁার িবিধগুেলা ঈশ্বর অনয্ েলাকেদর েশখান িন|

প্রভুর প্রশংসা কর|

148
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
েহ দূতগণ স্বগর্ েথেক প্রভুর প্রশংসা কর!
2 েতামরা সব দূতগণ, প্রভুর প্রশংসা কর!

তঁার েসনাবািহনীরা* প্রভুর প্রশংসা কর!
3 চন্দ্র ও সূযর্ প্রভুর প্রশংসা কর|

আকােশর তারকাগণ এবং আেলা তঁার প্রশংসা কর!
4 স্বেগর্র উচ্চতম স্থােন প্রভুর প্রশংসা কর!
* 148:2: তঁার েসনাবািহনীরা এটা “দূতগণ” হেত পাের অথবা “তারকা ও গ্রহসমুহ”
অথবা “ৈসনয্বািহনীর েসনারা|”
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েহ আকােশর উেদ্ধর্ র জলরািশ, তঁার প্রশংসা কর!
5 প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|

কারণ ঈশ্বর আেদশ িদেয়িছেলন এবং তাই প্রিতিট বস্তু অিস্তত্ব
েপেয়েছ!

6 িচরিদন অবয্াহত থাকবার জনয্ ঈশ্বর এই সব সৃষ্টি কেরেছন|
ঈশ্বর তােদর অনন্ত িবিধসমুহ িদেয়েছন|

7 পৃিথবীর সব িকছুই প্রভুর প্রশংসা কের!
মহাসাগেরর বড় বড় সামুিদ্রক প্রাণীরা, প্রভুর প্রশংসা কর!

8আগুন ও িশলাবৃষ্টি, তুষার এবং েধঁায়া,
এবং েঝােড়া বাতাস সবই ঈশ্বর সৃষ্টি কেরেছন|

9 ঈশ্বর পাহাড় ও পবর্তমালা সৃষ্টি কেরেছন,
ফেলর বৃক্ষসমুহ ও এরস গাছ সৃষ্টি কেরেছন|

10 সমস্ত প্রাণী ও গবািদ পশু এবং সরীসৃপ ও পািখ সৃষ্টি কেরেছন|
11 ঈশ্বরই পৃিথবীেত রাজাগণেক এবং জািতগণেক সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বরই েনতােদর ও িবচারকেদর সৃষ্টি কেরেছন|
12 ঈশ্বরই তরুণ তরুণীেদর সৃষ্টি কেরেছন|

ঈশ্বরই বৃদ্ধ ও যুবকেদর সৃষ্টি কেরেছন|
13 প্রভুর নােমর প্রশংসা কর|

িচরিদেনর জনয্ তঁার নােমর সম্মান কর!
পৃিথবী এবং স্বেগর্ যা িকছু রেয়েছ,

তারা সবাই প্রভুর প্রশংসা কর!
14 ঈশ্বর তঁার মানুষেদর শিক্তশালী করেবন|

েলাক ঈশ্বেরর অনুগামীেদর প্রশংসা করেব|
েলােক ইস্রােয়েলর প্রশংসা করেব|

ওরা েসই েলাক যােদর জনয্ ঈশ্বর লড়াই কেরন, প্রভুর প্রশংসা
কর!
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149
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
প্রভু নতুন যা কেরেছন তার জনয্ একটা নতুন গান গাও!

েযখােন তঁার অনুগামীরা একসেঙ্গ জড় হয়, েসই সমােজ তঁার
প্রশংসা কর|

2 ইস্রােয়লেক তােদর স্রষ্টােক িনেয় আনন্দ করেত দাও|
িসেয়ােনর েলাকেক তােদর রাজােক িনেয় আনন্দ করেত দাও|

3 েলােকরা বীণা ও খঞ্জনী বাজাক
এবং নাচেত নাচেত ঈশ্বেরর প্রশংসা করুক!

4 ঈশ্বর তঁার েলাকেদর প্রিত প্রসন্ন|
ঈশ্বর তঁার িবনম্র েলাকেদর জনয্ এক িবস্ময়কর িজিনস
কেরেছন|

িতিন তােদর রক্ষা কেরেছন!
5 েহ ঈশ্বর অনুগামীরা, েতামােদর জয়েক উপেভাগ কর!

িবছানায় যাওয়ার পের পযর্ন্ত সুখী হও|

6 েলাকজনেক িচৎকার কের প্রভুর প্রশংসা করেত দাও
এবং তােদর হােত তরবাির ধরেত দাও|

7 ওরা ওেদর শত্রুেদর শািস্ত িদেত যাক|
ওরা ওই সব েলাকেদর শািস্ত িদেত যাক|

8 ঈশ্বেরর েলাকরা ওেদর রাজােদর এবং বড় বড় েনতােদর
েলাহার িশকল িদেয় শৃঙ্খিলত করেব|

9 ঈশ্বেরর িনেদর্ শ মতই ঈশ্বেরর েলাকরা ওেদর শািস্ত েদেব|
ঈশ্বেরর সমস্ত অনুগামীরা, তঁােক সম্মান জানাও|

প্রভুর প্রশংসা কর!
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150
1 প্রভুর প্রশংসা কর!
ঈশ্বেরর মিন্দের তঁার প্রশংসা কর!

স্বেগর্ তঁার ক্ষমতার প্রশংসা কর!
2 ঈশ্বর েয সব মহৎ  কাজ কেরন, তার জনয্ তঁার প্রশংসা কর!

তঁার সকল মহেত্বর জনয্ তঁার প্রশংসা কর!
3 িশঙা ও বঁািশর সাহােযয্ তঁার প্রশংসা কর!

বীণা ও লীরা বািজেয় তঁার প্রশংসা কর!
4 খঞ্জিন বািজেয় নাচ করেত করেত তঁার প্রশংসা কর!

তন্ত্রবাদয্যন্ত্র ও বঁািশ বািজেয় তঁার প্রশংসা কর!
5করতােলর উচ্চ ধ্বিনেত তঁার প্রশংসা কর!

কান ফাটােনা করতােলর শেব্দ তঁার প্রশংসা কর!

6 প্রেতয্কিট জীব েতামরা তঁার প্রশংসা কর!

প্রভুর প্রশংসা কর!
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