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സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
ഒന്നാംപുസ്തകം

1
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1–41

1ദുഷ്ടരുെടആേലാചനയിൽനടക്കാെതയും
പാപികള െട പാതയിൽനിൽക്കാെതയും

പരിഹാസകരുെട പീഠങ്ങളിൽഇരിക്കാെതയും
ജീവിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ.

2 അവർ യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം അവർ രാപകൽ
ധ്യാനിക്കുന്നു.

3നീർച്ചാലുകൾക്കരിെകനട്ടതും
അതിെന്റസമയത്തുഫലം നൽകുന്നതും

ഇലെകാഴിയാത്തതുമായ*വൃക്ഷംേപാെലയാണവർ—
അവർ െചയ്യന്നെതാെക്കയും
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നു.

4ദുഷ്ടർഅങ്ങെനയല്ല!
അവർകാറ്റത്തുപാറിേപ്പാകുന്ന
പതിരുേപാെലയാണ.്

5അതിനാൽ ദുഷ്ടർ ന്യായവിസ്താരത്തിലും
പാപികൾ നീതിനിഷ്ഠരുെട സദസ്സിലും
തലയുയർത്തിനിൽക്കുകയില്ല.

* സങ്കീർത്തനം 1:3 ഇലെകാഴിയാത്തതുമായ,വിവക്ഷിക്കുന്നത്
എേപ്പാഴുംആേരാഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത.്
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6യേഹാവനീതിനിഷ്ഠരുെട മാർഗംഅറിയുന്നു,
എന്നാൽ ദുഷ്ടരുെട മാർഗം നാശത്തിൽ
നിപതിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 2
1രാഷ്്രടങ്ങൾഗൂഢാേലാചന*നടത്തുന്നതും
ജനതകൾ വ്യർഥപദ്ധതികൾ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതുംഎന്തിന?്

2 യേഹാവയ്ക്കും അവിടെത്ത അഭിഷിക്തനും
വിേരാധമായി
ഭൂമിയിെലരാജാക്കന്മാർഎഴുേന്നൽക്കുകയും
ഭരണാധിപന്മാർ ഒന്നിച്ചണിനിരക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

3 “നമുക്ക്അവരുെട ചങ്ങലകൾെപാട്ടിക്കാം
അവരുെട വിലങ്ങുകൾ എറിഞ്ഞുകളയാം!”
എന്ന്അവർപറയുന്നു.

4 സ്വർഗത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നവൻ
ചിരിക്കുന്നു;
കർത്താവ്അവെരപരിഹസിക്കുന്നു.

5 തെന്റ േകാപത്തിൽ അവിടന്ന് അവെര
ശാസിക്കുകയും
തെന്റ േ്രകാധത്താൽ അവിടന്ന് അവെര
പരി്രഭാന്തരാക്കുകയും െചയ്യന്നു.

6 “ഞാൻഎെന്റരാജാവിെനവാഴിച്ചിരിക്കുന്നു,
സീേയാനിൽ†എെന്റവിശുദ്ധപർവതത്തിൽത്തെന്ന,”
എന്നുകർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.

7 യേഹാവയുെട ഉത്തരവുകൾ ഞാൻ
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു:
* സങ്കീർത്തനം 2:1 ചി.ൈക.്രപ. േരാഷം † സങ്കീർത്തനം 2:6
അതായത്, െജറുശേലമിൽ
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അവിടന്ന് എേന്നാട് കൽപ്പിച്ച , “നീ എെന്റ
പു്രതനാകുന്നു;
ഇന്നുഞാൻനിെന്റപിതാവായിരിക്കുന്നു.

8എേന്നാടു േചാദിച്ച െകാള്ള ക,
ഞാൻ രാഷ്്രടങ്ങൾ നിനക്കു
ൈപതൃകാവകാശമായും
ഭൂമിയുെടഅതിരുകൾനിനക്ക്അധീനമായും
നൽകും.

9ഇരുമ്പുേകാൽെകാണ്ട് നീഅവെരതകർക്കും;‡
കളിമൺ പാ്രതക്കഷണങ്ങൾേപാെല നീ
അവെരഛിന്നഭിന്നമാക്കും.”

10 അതുെകാണ്ട് രാജാക്കന്മാേര,
വിേവകികളാകുക;
ഭൂമിയിെല ഭരണാധിപേര,ബുദ്ധിപഠിക്കുക.

11ഭയഭക്തിേയാെടയേഹാവെയ േസവിക്കുകയും
വിറയേലാെടആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ക.

12അവിടന്നു േകാപാകുലനായി,
മാർഗമേധ്യനിങ്ങൾനശിച്ച േപാകാതിരിക്കാൻ
പു്രതെനചുംബിക്കുക,§

കാരണം അവിടെത്ത േ്രകാധം ക്ഷണത്തിൽ
ജ്വലിക്കും
അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
അഭയം്രപാപിക്കുന്നവെരല്ലാം
അനുഗൃഹീതർ.

‡ സങ്കീർത്തനം 2:9 അഥവാ, ഭരിക്കും § സങ്കീർത്തനം 2:12
ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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സങ്കീർത്തനം 3
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം. അേദ്ദഹം തെന്റ
പു്രതനായ അബ്ശാേലാമിെന്റ മുന്നിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ രചിച്ചത്.
1യേഹാേവ,എെന്റശ്രതുക്കൾഎ്രതഅധികം;
എനിെക്കതിേര അേനകർ
എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു.

2 “ൈദവംഅേദ്ദഹെത്തരക്ഷിക്കുകയില്ല,”എന്ന്
അേനകർഎെന്നക്കുറിച്ച പറയുന്നു.

േസലാ.
*

3എന്നാൽ യേഹാേവ, അങ്ങാണ് എനിക്കുചുറ്റ ം
പരിച,
അങ്ങാണ് എെന്റ ബഹുമതി, എെന്റ
ശിരസ്സിെന ഉയർത്തുന്നതും†അങ്ങാണ.്

4 ഞാൻ യേഹാവേയാട് ഉച്ചത്തിൽ
നിലവിളിക്കുന്നു,
അവിടന്നു തെന്റ വിശുദ്ധഗിരിയിൽനിന്ന്
എനിക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു.

േസലാ.
5ഞാൻകിടന്നുറങ്ങുന്നു;
യേഹാവ എെന്ന കാക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ
ഉറക്കമുണരുന്നു.

6എനിക്കുചുറ്റ ംഅണിനിരന്നിരിക്കുന്ന
പതിനായിരങ്ങെളഞാൻ ഭയക്കുന്നില്ല.

* സങ്കീർത്തനം 3:2 ഈ വാക്കിനുള്ള എ്രബായപദത്തിെന്റ
അർഥം വ്യക്തമല്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽഈപദം പലആവർത്തി
വരുന്നു; ഗാനസംബന്ധിയായ ഒരു പദം ആയിരിക്കാം ഇത്.
† സങ്കീർത്തനം 3:3 ഉയർത്തുന്നത,് വിവക്ഷിക്കുന്നത്
വിജയംനൽകുന്നത്
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7യേഹാേവ,എഴുേന്നൽക്കണേമ!
എെന്റൈദവേമ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ!

എെന്റ എല്ലാ ശ്രതുക്കള െടയും െചകിട്ടത്ത്
അടിക്കണേമ;
ദുഷ്ടരുെട പല്ല കൾതകർക്കണേമ.

8രക്ഷയേഹാവയിൽനിന്നു വരുന്നു.
അവിടെത്ത അനു്രഗഹം അവിടെത്ത
ജനത്തിേന്മൽഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

േസലാ.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.‡

സങ്കീർത്തനം 4
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റനീതിയായൈദവേമ,
ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
ഉത്തരമരുളണേമ.

എെന്റ കഷ്ടതകളിൽനിന്ന് എനിക്കു േമാചനം
നൽകണേമ;
എേന്നാടു കരുണേതാന്നി എെന്റ ്രപാർഥന
േകൾക്കണേമ.

2അല്ലേയാ മനുഷ്യാ, നിങ്ങൾ എ്രതനാൾ എെന്റ
മഹത്ത്വെത്തഅപമാനിക്കും?

‡ സങ്കീർത്തനം 3:8 സംഗീതസംവിധായകൻ, സംഗീതാവതരണ
സംബന്ധിയായ മറ്റ പദങ്ങൾ എന്നിവ പരമ്പരാഗതമായി
സങ്കീർത്തനത്തിെന്റതലവാചകത്തിലാണ് േരഖെപ്പടുത്താറുള്ളത.്
എന്നാൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിെന്റ സമാന്തരം ൈബബിളിെല
ഇതര ്രഗന്ഥങ്ങളിൽഈപദങ്ങൾഒടുവിലാണ് േചർക്കുന്നത.് (ഉദാ.
ഹബ. 3.)
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എ്രതനാൾനിങ്ങൾവ്യാേമാഹെത്ത്രപണയിച്ച്
കാപട്യെത്ത*പിൻതുടരും?

േസലാ.
3 യേഹാവ വിശ്വസ്തെര തനിക്കായിത്തെന്ന

േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നറിയുക;
ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ
ഉത്തരമരുള ന്നു.

4നടുങ്ങുവിൻ†പാപം െചയ്യാതിരിപ്പിൻ;
നിങ്ങൾ കിടക്കയിൽെവച്ച് ഹൃദയത്തിൽ
ധ്യാനിച്ച െകാണ്ട്
മൗനമായിരിക്കുക.

േസലാ.
5നീതിയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കുകയും
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുകയും െചയ്യ ക.

6 “നമുക്കു നന്മെചയ്യന്നത് ആരാണ?്” എന്നു
പലരും േചാദിക്കുന്നു.
യേഹാേവ, അവിടെത്ത മുഖകാന്തി
ഞങ്ങള െടേമൽ ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.

7 ധാന്യവും പുതുവീഞ്ഞും സമൃദ്ധമായി
വിളെവടുത്തേപ്പാൾഅവർക്കുണ്ടായതിലുമധികം
ആനന്ദം അങ്ങ് എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പകർന്നിരിക്കുന്നു.

8ഞാൻസമാധാനേത്താെടകിടന്നുറങ്ങും,
എെന്നസുരക്ഷിതമായിഅധിവസിപ്പിക്കുന്നത്
യേഹാേവ,അവിടന്നുതെന്നയാണേല്ലാ.

* സങ്കീർത്തനം 4:2 അഥവാ, ഭൂതങ്ങൾഅഥവാ,വ്യാജേദവന്മാർ
† സങ്കീർത്തനം 4:4 അഥവാ,നിെന്റ േകാപത്തിൽ
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സംഗീതസംവിധായകന.്
േവണുനാദേത്താെട.‡

സങ്കീർത്തനം 5
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എെന്റവാക്കുകൾ േകൾക്കണേമ,
എെന്റെനടുവീർപ്പ ്രശദ്ധിക്കണേമ.

2എെന്റരാജാവുംഎെന്റൈദവവുേമ,
സഹായത്തിനായുള്ള എെന്റ നിലവിളി
േകൾക്കണേമ,
അവിടേത്താടേല്ലാഞാൻ ്രപാർഥിക്കുന്നത.്

3 യേഹാേവ, ്രപഭാതത്തിൽ അവിടന്ന് എെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
പുലർകാലത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ ആവലാതി
തിരുമുമ്പിൽസമർപ്പിക്കുകയും
്രപതീക്ഷേയാെട കാത്തിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

4 അവിടന്ന് അധർമത്തിൽ ്രപസാദിക്കുന്ന
ൈദവമല്ലേല്ലാ;
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
അവിടേത്താെടാപ്പം വസിക്കുകയില്ല.

5അവിടെത്തസന്നിധിയിൽ
ധിക്കാരികൾനിൽക്കുകയില്ല.

അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെര അവിടന്നു
െവറുക്കുന്നു;

6 വ്യാജം പറയുന്നവെര അവിടന്നു
നശിപ്പിക്കുന്നു.

രക്തദാഹികെളയും വഞ്ചകെരയും
യേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു.

‡ സങ്കീർത്തനം 4:8 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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7 എന്നാൽ ഞാൻ, അവിടെത്ത
അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ,
അങ്ങയുെടആലയത്തിേലക്കുവന്നുേചരും;

അവിടെത്തവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുേനേര
ഭയഭക്തിേയാെടഞാൻസാഷ്ടാംഗംവീഴും.

8യേഹാേവ,എെന്റശ്രതുക്കൾനിമിത്തം,
അവിടെത്തനീതിയാൽഎെന്നനയിക്കണേമ;
അവിടെത്ത മാർഗം എെന്റമുമ്പിൽ
സുഗമമാക്കണേമ.

9 അവരുെട വായിൽനിന്നുള്ള ഒരു വാക്കും
വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ല;
അവരുെടഹൃദയം നാശകൂപംതെന്ന.

അവരുെടകണ്ഠം തുറന്നശവക്കല്ലറയാണ;്
നാവിനാലവർ മുഖസ്തുതിയുരുവിടുന്നു.*

10അല്ലേയാ ൈദവേമ! അവെര കുറ്റക്കാരായി
വിധിക്കണേമ,
അവരുെടതെന്ന ഗൂഢാേലാചനയാൽഅവർ
നിലംപതിക്കെട്ട.

അേങ്ങെക്കതിേര അവർ കലാപം
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു,
അവെര അവരുെട പാപങ്ങള െട
ബാഹുല്യംനിമിത്തംപുറന്തള്ളണേമ.

11 എന്നാൽ തിരുസന്നിധിയിൽ അഭയം
േതടുന്നവെരല്ലാംആനന്ദിക്കെട്ട;
അവെരന്നുംആനന്ദഗാനമാലപിക്കെട്ട.

തിരുനാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ അങ്ങയിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നതിനായി,
അവിടെത്ത സംരക്ഷണം അവർക്കുമീേത
വിരിക്കെട്ട.

* സങ്കീർത്തനം 5:9 േറാമ. 3:13
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12 യേഹാേവ, അവിടന്നു നീതിനിഷ്ഠെര
അനു്രഗഹിക്കുന്നു;
പരിചെകാെണ്ടന്നേപാെല അങ്ങ് അവെര
കാരുണ്യത്താൽമറയ്ക്കുന്നു.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.
അഷ്ടമരാഗത്തിൽ.†

സങ്കീർത്തനം 6
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട േകാപത്തിൽ എെന്ന

ശകാരിക്കുകേയാ
അങ്ങയുെട േ്രകാധത്തിൽ എെന്ന
ശിക്ഷിക്കുകേയാഅരുേത.

2 യേഹാേവ, എേന്നാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ,
ഞാൻക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, എെന്ന സൗഖ്യമാക്കണേമ,
എെന്റ അസ്ഥികൾ കഠിനവ്യഥയിൽ
ആയിരിക്കുന്നു.

3 എെന്റ ്രപാണൻ അത്യധികം
അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു.
ഇനിയുംഎ്രതനാൾ,യേഹാേവ,എ്രതനാൾ?

4 യേഹാേവ, തിരിെകവന്ന് എെന്റ ്രപാണെന
േമാചിപ്പിക്കണേമ,
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.

5മൃതരായവരാരുംഅങ്ങെയഓർക്കുന്നില്ല.
പാതാളത്തിൽനിന്ന് ആര് അങ്ങെയ
വാഴ്ത്തും?

† സങ്കീർത്തനം 5:12 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക
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6 എെന്റ ഞരക്കത്താൽ ഞാൻ
ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു.

രാ്രതിമുഴുവനുമുള്ള വിലാപത്താൽ ഞാൻ
എെന്റ കിടക്കെയ കണ്ണീരിൽ
നീന്തിത്തുടിക്കുമാറാക്കുന്നു,
എെന്റ കട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ണീരിനാൽ
കുതിർക്കുന്നു.

7സങ്കടത്താൽഎെന്റകണ്ണ കൾമങ്ങുന്നു;
എെന്റ സകലശ്രതുക്കൾനിമിത്തം അവ
ബലഹീനമാകുന്നു.

8 അതി്രകമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര, എെന്ന
വിട്ടകലുക,
കാരണം യേഹാവ എെന്റ വിലാപം
േകട്ടിരിക്കുന്നു.

9 കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ യാചന യേഹാവ
േകട്ടിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ എെന്റ ്രപാർഥന
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

10 എെന്റ ശ്രതുക്കെളല്ലാം ലജ്ജിതരും
അസ്വസ്ഥരുമാകും;
തൽക്ഷണം അവർ അപമാനിതരായി
പുറംതിരിേഞ്ഞാടും.

സങ്കീർത്തനം 7
െബന്യാമീന്യനായ കൂശിെന്റ വാക്കുകൾനിമിത്തം
ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്കു പാടിയവി്രഭമഗീതം.
1എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,അങ്ങയിൽഞാൻ

അഭയംേതടുന്നു;
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എെന്ന േവട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരിൽനിന്നും
എെന്നരക്ഷിച്ച് േമാചിപ്പിക്കണേമ,

2അല്ലായ്കിൽഒരുസിംഹംകടിച്ച കീറുന്നതുേപാെല
അവെരെന്നകീറിക്കളയുകയും
ആർക്കും േമാചിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
എെന്ന കഷണംകഷണമായി
ചീന്തിക്കളയുകയും െചയ്യ ം.

3 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ ഇതു
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
എെന്റൈകയിൽഅതി്രകമമുെണ്ടങ്കിൽ—

4എേന്നാടു സഖ്യത്തിലിരുന്നവേരാടു ഞാൻ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
അകാരണമായി എെന്റ ശ്രതുവിെന
െകാള്ളയിട്ടിട്ട െണ്ടങ്കിൽ—

5 എെന്റ ശ്രതു എെന്ന പിൻതുടർന്നു
കീഴ്െപ്പടുത്തെട്ട;
അവെരെന്റ ജീവൻ നിലത്തിട്ട
ചവിട്ടിെമതിക്കുകയും
എെന്റഅഭിമാനെത്തപൂഴിയിലമർത്തുകയും
െചയ്യെട്ട.

േസലാ.

6യേഹാേവ, േകാപേത്താെടഎഴുേന്നൽക്കണേമ;
എെന്റഎതിരാളികള െടേകാപത്തിെനതിരായി
ഉണരണേമ.
എെന്റ ൈദവേമ, ഉണർന്നാലും, അവിടെത്ത
വിധിനിർണയംനടപ്പാക്കിയാലും.

7ജനതകൾഅേങ്ങക്കുചുറ്റ ം വന്നുേചരെട്ട,



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം7:8xiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം7:13

ഉത്തുംഗസ്ഥാനത്ത് അങ്ങ്
അവർക്കുമീേത സിംഹാസനസ്ഥൻ
ആയിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന.

8യേഹാവജനതകെളന്യായംവിധിക്കെട്ട.
അത്യ ന്നതനായ യേഹാേവ, എെന്റ

നീതിനിഷ്ഠയ്ക്കുംസത്യസന്ധതയ്ക്കും
അനുസൃതമായിഎെന്നകുറ്റവിമുക്തനാക്കണേമ.

9 ദുഷ്ടരുെട അതി്രകമങ്ങൾക്ക്
അറുതിവരുത്തുകയും
നീതിനിഷ്ഠരുെട സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും
െചയ്യണേമ—

നീതിമാനായൈദവേമ,
അങ്ങ് ഹൃദയവും മനസ്സ ം
പരിേശാധിക്കുന്നേല്ലാ.

10 അത്യ ന്നതനായ ൈദവം എെന്റ പരിച*
ആകുന്നു,
അവിടന്ന് ഹൃദയപരമാർഥികെള
രക്ഷിക്കുന്നു.

11ൈദവംനീതിയുള്ളന്യായാധിപതിആകുന്നു,
അവിടന്ന് ദുഷ്ടേരാട് അനുദിനം
േരാഷംെകാള്ളന്നു.

12മനുഷ്യർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ൈദവം†തെന്റവാളിനു മൂർച്ചകൂട്ട ം;
അവിടന്ന് തെന്റവില്ല കുലച്ച് ഒരുക്കിെവക്കും.

13 അവിടന്ന് തെന്റ മാരകായുധങ്ങൾ
അവർെക്കതിേര ഒരുക്കുന്നു;
അവിടന്ന് തെന്റ തീയമ്പുകൾ
സജ്ജമാക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 7:10 അഥവാ, കർത്താവ് † സങ്കീർത്തനം
7:12 മൂ.ഭാ.അേദ്ദഹം
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14ദുഷ്ടർ തിന്മഗർഭംധരിക്കുന്നു;
അനർഥം ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച് വ്യാജം
്രപസവിക്കുന്നു.

15അവർഒരു കുഴികുഴിച്ച ണ്ടാക്കുന്നു
അവർ കുഴിച്ച കുഴിയിൽത്തെന്ന അവർ
വീഴുന്നു.

16 അവരുെട േ്രദാഹം അവെരത്തെന്ന
ചുറ്റിവരിയുന്നു;
അവരുെട അതി്രകമം അവരുെട
തലയിൽത്തെന്നപതിക്കുന്നു.

17 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതംെചയ്യ ം,
കാരണംഅവിടന്നു നീതിമാനാണ്;
അത്യ ന്നതനായ യേഹാവയുെട നാമത്തിനു
ഞാൻസ്തുതിപാടും.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ഗഥ്യരാഗത്തിൽ.‡

സങ്കീർത്തനം 8
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞങ്ങള െടകർത്താവായയേഹാേവ,
അവിടെത്ത നാമം സർവഭൂമിയിലും
എ്രതമഹനീയം!

അങ്ങയുെട മഹത്ത്വംഅവിടന്ന്
ആകാശത്തിൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

2 ശിശുക്കള െടയും മുലകുടിക്കുന്നവരുെടയും
സ്തുതികളിൽ*

‡ സങ്കീർത്തനം 7:17 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 8:2 ്രഗീക്കു ൈക.്രപ. നാവുകൾ
വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. മത്താ. 21:16കാണുക.
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അവിടെത്ത ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര ഒരു േകാട്ട
പണിതിരിക്കുന്നു
ൈവരികെളയും ്രപതികാരദാഹികെളയും
നിശ്ശബ്ദരാക്കുന്നതിനുതെന്ന.

3അവിടെത്തവിരലുകള െട പണിയായ
ആകാശം,

അങ്ങുസ്ഥാപിച്ച
ച്രന്ദൻ, നക്ഷ്രതങ്ങൾ എന്നിവെയ
േനാക്കുേമ്പാൾ,

4 അവിടെത്ത പരിഗണനയിൽ വരാൻമാ്രതം
മാനവവംശംഎന്തുള്ള ,
അങ്ങയുെട കരുതൽ ലഭിക്കാൻ
മനുഷ്യപു്രതൻഎന്തുമാ്രതം?

5 അങ്ങ് അവെര† ദൂതന്മാെരക്കാൾ‡
അൽപ്പംമാ്രതം താഴ്ത്തി;
േതജസ്സ ം ബഹുമാനവും അവെര§
മകുടമായിഅണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

6അവിടെത്ത ൈകേവലകള െടേമൽ അേങ്ങക്ക്
ആധിപത്യം നൽകി;
സകലതുംഅവിടെത്തകാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു—

7ആടുകൾ,കന്നുകാലികൾ,
കാട്ടിെലസകലമൃഗങ്ങൾ,

8ആകാശത്തിെലപറവകൾ,
സമു്രദത്തിെല മത്സ്യങ്ങൾ,
സമു്രദമാർേഗചരിക്കുന്നഎല്ലാറ്റിെനയുംതെന്ന.

9ഞങ്ങള െടകർത്താവായയേഹാേവ,
† സങ്കീർത്തനം 8:5അഥവാ,മനുഷ്യപു്രതെന ‡ സങ്കീർത്തനം

8:5 അഥവാ,ൈദവെത്തക്കാൾ § സങ്കീർത്തനം 8:5 അഥവാ,
അവെന
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അവിടെത്ത നാമം സർവഭൂമിയിലും
എ്രതമഹനീയം!
സംഗീതസംവിധായകന.്

“പു്രതവിേയാഗരാഗത്തിൽ.”*
*സങ്കീർത്തനം 9

ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ പൂർണഹൃദയേത്താെട,

അങ്ങെയസ്തുതിക്കും;
അവിടെത്തഅത്ഭുതങ്ങെളാെക്കയും ഞാൻ
വർണിക്കും.

2ഞാൻഅങ്ങയിൽആനന്ദിച്ച ല്ലസിക്കും;
അത്യ ന്നതേന, തിരുനാമത്തിനു ഞാൻ
സ്തുതിപാടും.

3എെന്റശ്രതുക്കൾപിന്തിരിേഞ്ഞാടുന്നു;
അവർ തിരുമുമ്പാെക കാലിടറിവീണു
നശിക്കുന്നു.

4 കാരണം അവിടന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി ന്യായവും
വ്യവഹാരവും നടത്തിയിരിക്കുന്നു,
അവിടന്ന് സിംഹാസനസ്ഥനായി നീതിേയാെട
ന്യായംവിധിക്കുന്നു.

5അവിടന്ന്ജനതകെളശകാരിക്കുകയും ദുഷ്ടെര
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് അവരുെട നാമം
എെന്നേന്നക്കുമായിമായിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 8:9 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 9: 9,10 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ഒരു
കവിതയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു. ഓേരാ കാവ്യഭാഗത്തിെന്റയും
ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ എ്രബായ ഭാഷയുെട അക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽ
്രകമീകരിക്കുന്നരീതിഈസങ്കീർത്തനങ്ങളിൽകാണുന്നു.
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6 അന്തമില്ലാത്ത അനർഥങ്ങൾനിമിത്തം
ശ്രതുക്കൾതകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അവരുെട നഗരങ്ങെള അങ്ങ്
ഉന്മൂലനംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവരുെട ഓർമകൾേപാലും
മാഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

7യേഹാവഎേന്നക്കും വാഴുന്നു;
അവിടന്ന് ന്യായവിധിക്കായി തെന്റ
സിംഹാസനംസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

8 അവിടന്ന് േലാകെത്ത നീതിേയാെട
ന്യായംവിധിക്കും;
ജനതകെള േനേരാെട ന്യായപാലനംെചയ്യ ം.

9യേഹാവപീഡിതർെക്കാരുഅഭയസ്ഥാനം,
ദുർഘടസമയങ്ങളിൽ ഉറപ്പ ള്ളഒരു േകാട്ട.

10അവിടെത്ത നാമം അറിയുന്നവർ അങ്ങയിൽ
ആ്രശയംെവക്കുന്നു,
യേഹാേവ,അവിടെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവെര
ഒരുനാള ംഅങ്ങ് ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ലേല്ലാ.

11 സീേയാനിൽ വാഴുന്ന യേഹാവയ്ക്കു
സ്തുതിപാടുക;
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾ
ജനതകൾക്കിടയിൽ േഘാഷിക്കുക.

12 കാരണം, രക്തത്തിനു ്രപതികാരംെചയ്യന്ന
അവിടന്ന് പീഡിതെരഓർക്കുന്നു;
അവരുെട നിലവിളി അവിടന്ന്
അവഗണിക്കുന്നതുമില്ല.
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13 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്ന
േ്രദാഹിക്കുന്നത് എങ്ങെനെയന്ന്
കാണണേമ!
എേന്നാട്കരുണേതാന്നി,മരണകവാടത്തിൽനിന്ന്
എെന്നഉദ്ധരിക്കണേമ,

14സീേയാൻപു്രതിയുെടകവാടത്തിൽ
ഞാൻഅവിടെത്തസ്തുതി േഘാഷിക്കും;
ഞാൻഅങ്ങയുെട രക്ഷയിൽആനന്ദിക്കും.

15 രാഷ്്രടങ്ങൾ അവർ കുഴിച്ച കുഴിയിൽത്തെന്ന
വീണിരിക്കുന്നു;
അവരുെട കാൽപ്പാദങ്ങൾ അവർ വിരിച്ച
വലയിൽത്തെന്നകുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

16 യേഹാവ അവിടെത്ത നീതിനിർവഹണത്തിൽ
്രപസിദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടർ അവരുെട ൈകകള െട
്രപവൃത്തിയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
ത്രന്തിനാദം.†

േസലാ.
17ദുഷ്ടർ പാതാളത്തിേലക്കുതിരിയുന്നു,
ൈദവെത്ത മറക്കുന്ന രാഷ്്രടങ്ങള െട
അന്ത്യവുംഅങ്ങെനതെന്ന.

18 എന്നാൽ ദരി്രദർ എക്കാലവും
വിസ്മരിക്കെപ്പടുകയില്ല;
പീഡിതരുെട ്രപത്യാശ എേന്നക്കും
നശിച്ച േപാകുകയില്ല.

19 യേഹാേവ, എഴുേന്നൽക്കണേമ, മർത്യർ
വിജയേഭരി മുഴക്കാതിരിക്കെട്ട;

† സങ്കീർത്തനം 9:16 ഈവാക്കിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ജനതകൾ തിരുമുമ്പാെക ന്യായവിധിക്കു
വിേധയരാകെട്ട.

20യേഹാേവ, ഭീതിയാൽഅവെരതകർക്കണേമ,
തങ്ങൾ െവറും മനുഷ്യെരന്ന് രാഷ്്രടങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കെട്ട.

േസലാ.
*സങ്കീർത്തനം 10

1യേഹാേവഅങ്ങ് ദൂരത്തുനിൽക്കുന്നത്എന്ത?്
കഷ്ടതയുെട നാള കളിൽ അങ്ങ്
മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതുംഎന്ത?്

2 ദുഷ്ടർ തങ്ങള െട അഹന്തയിൽ പീഡിതെര
േവട്ടയാടുന്നു,
അവർ െവച്ച െകണിയിൽ അവർതെന്ന
വീണുേപാകുന്നു.

3 അവർ തങ്ങള െട ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളിൽ
്രപശംസിക്കുന്നു;
ആ ദുഷ്ടർ അത്യാ്രഗഹികെള
അനു്രഗഹിക്കുകയും യേഹാവെയ
അധിേക്ഷപിക്കുകയുംെചയ്യന്നു

4 അവർ തങ്ങള െട അഹന്തയിൽ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല;
അവരുെട ചിന്തകളിൽ ൈദവത്തിന് ഒരു
സ്ഥാനവുമില്ല.

5 എന്നിട്ട ം അവരുെട മാർഗങ്ങളിൽ എേപ്പാഴും
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു;

* സങ്കീർത്തനം 10: 9,10 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ഒരു
കവിതയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
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അങ്ങയുെട ന്യായവിധികൾ അവരുെട
കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്താത്തവിധം
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള
അവജ്ഞേയാെട േനാക്കുന്നു.

6 അവർ തങ്ങേളാടുതെന്ന പറയുന്നു,
“ഒന്നിനുെമെന്ന ഇളക്കിമറിക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല.”
അവർ ശപഥംെചയ്യന്നു, “തലമുറകേളാളം
എനിെക്കാരനർഥവും വരികയില്ല.”

7 അവരുെട വായിൽ ശാപവും വ്യാജവും
ഭീഷണിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട നാവിൻകീഴിൽ ഉപ്രദവവും
ദുഷ്ടതയും കുടിപാർക്കുന്നു.

8അവർ ്രഗാമങ്ങൾക്കരിെകപതിയിരിക്കുന്നു;
ഒളിയിടങ്ങളിലിരുന്ന് അവർ നിരപരാധികെള
വധിക്കുന്നു.

അവരുെട കണ്ണ് അഗതികെള
െതരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;

9 ഒരു സിംഹെത്തേപ്പാെല അവർ പതുങ്ങി
കാത്തിരിക്കുന്നു.

നിസ്സഹായെര പിടികൂടാൻ അവർ
പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
അശരണെര കടന്നുപിടിക്കുകയും അവെര
തങ്ങള െട വലയ്ക്കുള്ളിലാക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

10 അവരുെട ഇരകെള അവർ തകർക്കുന്നു,
അവർകുഴഞ്ഞുവീഴുന്നു;
അവരുെട കരബലത്തിൻകീഴിലവർ
നിലംപരിശാകുന്നു.
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11 “ൈദവം മറന്നുേപായിരിക്കുന്നു,” എന്ന് അവർ
ആത്മഗതം െചയ്യന്നു;

“തിരുമുഖം മൂടിയിരിക്കുന്നു, ഒന്നും
കാണുന്നില്ല,”എന്നുമവർപറയുന്നു.

12 യേഹാേവ, എഴുേന്നൽക്കണേമ! അല്ലേയാ
ൈദവേമ,തൃൈക്കഉയർത്തണേമ.
അശരണെര ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുേത.

13 ദുഷ്ടർൈദവേത്താട് എതിർത്തുനിൽക്കുന്നത്
എന്തിന?്

“ൈദവം ഞങ്ങേളാട് കണക്കു
േചാദിക്കുകയില്ല,”
എന്ന് അവർ ആത്മഗതം െചയ്യന്നതും
എന്തുെകാണ്ട?്

14 എന്നാൽ ൈദവേമ, അങ്ങ് പീഡിതരുെട
ആകുലതകൾകാണുന്നേല്ലാ;
അവരുെട സങ്കടം അങ്ങ് പരിഗണിക്കുകയും
അവഏെറ്റടുക്കുകയും െചയ്യന്നു.

അശരണർതിരുമുമ്പിൽഅഭയംേതടുന്നു;
അങ്ങ്അനാഥരുെടസഹായകൻആണേല്ലാ.

15ദുഷ്ടരുെടൈകതകർക്കണേമ;
തിന്മ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട് അവരുെട
തിന്മയ്ക്കുകണക്കുേചാദിക്കണേമ
അവർ ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടുംവെര അവെര
പിൻതുടരണേമ.

16യേഹാവഎെന്നേന്നക്കും രാജാവാകുന്നു;
അവിടെത്ത േദശത്തുനിന്നും ജനതകൾ
നശിച്ച േപാകും.

17 യേഹാേവ, അവിടന്ന് പീഡിതരുെട
അഭിലാഷങ്ങൾേകട്ടിരിക്കുന്നു;
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അവരുെട കരച്ചിൽ ്രശദ്ധിക്കുകയും അവെര
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണേമ,

18 അനാഥർക്കും പീഡിതർക്കും ന്യായം
നടപ്പിലാക്കണേമ,
അങ്ങെനയായാൽ മൃൺമയരായ മനുഷ്യർ
ഇനിെയാരിക്കലും
ആരുെടയുംേമൽ ഭീതിവരുത്തുകയില്ല.

സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 11
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവയിൽഞാൻഅഭയംേതടുന്നു.

“ഒരു പക്ഷി എന്നേപാെല, നിെന്റ
പർവതത്തിേലക്കുപറന്നുേപാകൂ,”
എന്നു നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന എേന്നാടു
പറയാൻകഴിയും:

2 “ഇതാ, ദുഷ്ടർ വില്ല കുലച്ച്,
അസ്്രതംഞാണിേന്മൽെതാടുത്തിരിക്കുന്നു;

ഇരുട്ടത്തിരുന്ന്ഹൃദയപരമാർഥികെള
എയ്തുവീഴ്േത്തണ്ടതിനാണത.്

3അടിസ്ഥാനങ്ങൾതകർന്നുേപാകുേമ്പാൾ,
നീതിനിഷ്ഠർക്ക്എന്തുെചയ്യാൻകഴിയും?”

4യേഹാവഅവിടെത്തവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലുണ്ട;്
യേഹാവ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു.

അവിടന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സകലമനുഷ്യെരയും
നിരീക്ഷിക്കുന്നു;

† സങ്കീർത്തനം 10:18 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവിടെത്ത കണ്ണ കൾ അവെര
പരിേശാധിക്കുന്നു.

5യേഹാവനീതിനിഷ്ഠെര പരിേശാധിക്കുന്നു.
എന്നാൽദുഷ്ടെരയുംഅ്രകമാസക്തെരയും,
അവിടെത്തഹൃദയം െവറുക്കുന്നു.

6ദുഷ്ടരുെടേമൽഅവിടന്ന്
എരിയുന്ന തീക്കനലും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന
ഗന്ധകവും വർഷിക്കുന്നു;
ചുട്ട െപാള്ളിക്കുന്ന കാറ്റാണ് അവരുെട
ഓഹരി.

7കാരണംയേഹാവനീതിമാൻആകുന്നു,
അവിടന്ന് നീതി ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
പരമാർഥികൾതിരുമുഖം ദർശിക്കും.

സംഗീതസംവിധായകന.്
അഷ്ടമരാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 12
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, സഹായിക്കണേമ, ൈദവഭക്തർ

ഇല്ലാെതേപാകുന്നു;
വിശ്വസ്തർ മനുഷ്യഗണത്തിൽനിന്നു
മാഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

2 എല്ലാവരും തങ്ങള െട അയൽവാസികേളാട്
കളവുപറയുന്നു;
അവർഅധരങ്ങളിൽ മുഖസ്തുതിയും
ഹൃദയത്തിൽ വഞ്ചനയുംെവച്ച്
സംസാരിക്കുന്നു.

3മുഖസ്തുതി പറയുന്നഎല്ലാഅധരങ്ങള ം

* സങ്കീർത്തനം 11:7 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അഹന്തെപാഴിക്കുന്ന എല്ലാ നാവും യേഹാവ
മുറിെച്ചറിയെട്ട—

4അവർപറയുന്നു,
“ഞങ്ങള െടനാവിനാൽഞങ്ങൾജയിക്കും;

ഞങ്ങള െടഅധരങ്ങൾഞങ്ങൾക്കുതുണ—
ആരാണ് ഇനിഞങ്ങൾക്ക് ഭരണകർത്താവ്?”

5 “പീഡിതരുെട നാശവും ദരി്രദരുെട െനടുവീർപ്പ ം
നിമിത്തം,
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നൽക്കും,” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

“അവരുെട പീഡകരിൽനിന്ന് ഞാൻ അവെര
കാത്തുരക്ഷിക്കും.”

6യേഹാവയുെടവചനങ്ങൾകളങ്കരഹിതമാകുന്നു,
കളിമണ്ണ ലയിൽഏഴു്രപാവശ്യം ഉരുക്കി,
ശുദ്ധിെചയ്ത െവള്ളിേപാെലയാണ.്

7യേഹാേവ,അങ്ങ്പീഡിതെരസുരക്ഷിതരാക്കും
ദുഷ്ടരിൽനിന്ന് എന്നും അവെര
സംരക്ഷിക്കും,

8 മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്ദ്യമായവ
ആദരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ദുഷ്ടർ എല്ലായിടത്തും സ്വത്രന്തരായി
വിഹരിക്കുന്നു.
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 13
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.

* സങ്കീർത്തനം 12:8 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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1 ഇനിയും എ്രതനാൾ, യേഹാേവ?
അവിടന്ന് എെന്ന എക്കാലേത്തക്കും
മറന്നുകളയുേമാ?
തിരുമുഖം എന്നിൽനിന്ന് എ്രതനാൾ
മറച്ച െവക്കും?

2എ്രതകാലം ഞാൻ എെന്റ വിഷാദചിന്തകേളാടു
മല്ലടിക്കുകയും
ദിവസംേതാറും ഹൃദയവ്യഥ
അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ ം?
എ്രതകാലം എെന്റ ശ്രതു എേന്മൽ
്രപബലനാകും?

3എെന്റൈദവമായ യേഹാേവ, തൃക്കൺപാർത്ത്
എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
എെന്റ കണ്ണ കൾക്കു ്രപകാശം നൽകണേമ,
ഇല്ലാെയങ്കിൽ ഞാൻ മരണനി്രദയിൽ
ആണ്ടുേപാകും,

4 അേപ്പാൾ എെന്റ ശ്രതു, “ഞാൻ അയാെള
പരാജയെപ്പടുത്തി”എന്നുവീമ്പിളക്കുകയും
ഞാൻ വീഴുേമ്പാൾ എെന്റ എതിരാളികൾ
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്യ ം.

5 എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിൽആ്രശയിക്കുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം അവിടെത്ത രക്ഷയിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു.

6അവിടന്ന്എനിക്കു നന്മെചയ്തിരിക്കുകയാൽ,
ഞാൻയേഹാവയ്ക്കുസ്തുതിപാടും.

സംഗീതസംവിധായകന.്*

* സങ്കീർത്തനം 13:6 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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സങ്കീർത്തനം 14
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 “ൈദവംഇല്ല,”എന്നു
മൂഢർ*തങ്ങള െടഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു.

അവർ േമ്ലച്ഛമായതു ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ,
അവരുെട ്രപവൃത്തികൾനിന്ദ്യമായവ;
നന്മെചയ്യന്നവർആരുമില്ല.

2ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്ന
വിേവകിയുേണ്ടാഎന്നറിയാൻ

യേഹാവസ്വർഗത്തിൽനിന്നു
മാനവവംശെത്തേനാക്കുന്നു.

3എന്നാൽ, സകലരും വഴിെതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു,
എല്ലാവരുംവ്രകതയുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;†
നന്മെചയ്യന്നവർആരുമില്ല,
ഒെരാറ്റവ്യക്തിേപാലുമില്ല.

4 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ഒന്നും
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേല്ലാ?

മനുഷ്യർ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല അവർ
എെന്റജനെത്തവിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു;
അവർ ഒരിക്കലും യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5ൈദവംനീതിനിഷ്ഠരുെട കൂെടയായതിനാൽ,
അതി്രകമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ
പരി്രഭാന്തിയിലാണ്ടുേപാകുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 14:1 സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ േഭാഷൻ
അഥവാ, മൂഢൻ എന്ന വാക്കിന് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന
എ്രബായപദങ്ങൾ ധാർമികമായി അധഃപതിച്ചവെര
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. † സങ്കീർത്തനം 14:3 േറാമ. 3:12



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം14:6xxviസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം15:4

6 നിങ്ങൾ ദരി്രദരുെട പദ്ധതികൾ
തകിടംമറിക്കുന്നു,
എന്നാൽ യേഹാവ അവർക്ക് അഭയസ്ഥാനം
ആകുന്നു.

7 ഇ്രസാേയലിെന്റ രക്ഷ സീേയാനിൽനിന്നു
വെന്നങ്കിൽ!
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിെന്റ സൗഭാഗ്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കുേമ്പാൾ,
യാേക്കാബ് ആനന്ദിക്കുകയും ഇ്രസാേയൽ
സേന്താഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 15
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അവിടെത്ത കൂടാരത്തിൽ ആർ

പാർക്കും?
അവിടെത്ത വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ ആർ
വസിക്കും?

2കളങ്കരഹിതരായി ജീവിക്കുകയും
നീതിനിഷ്ഠേയാെട ്രപവർത്തിക്കുകയും
ഹൃദയത്തിൽനിന്നുസത്യംസംസാരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർ;

3 തങ്ങള െട നാവ് പരദൂഷണത്തിനായി
ഉപേയാഗിക്കാെതയും
അയൽവാസിെയ േ്രദാഹിക്കാെതയും
കൂട്ട കാർക്ക്അപമാനംവരുത്താെതയുമിരിക്കുന്നവർ;

4ദുഷ്ടെര നിന്ദ്യരായി കാണുകയും
യേഹാവാഭക്തെരബഹുമാനിക്കുകയും;

നഷ്ടംസഹിേക്കണ്ടിവന്നാലും
െചയ്ത ശപഥത്തിൽനിന്ന്
വാക്കുമാറാതിരിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ;
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5പണംകടംെകാടുത്തിട്ട്പലിശവാങ്ങാതിരിക്കുന്നവർ;
നിരപരാധിെക്കതിേര േകാഴ
വാങ്ങാതിരിക്കുന്നവരുംതെന്ന.

ഇങ്ങെനജീവിക്കുന്നവർ
ഒരുനാള ം കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

സങ്കീർത്തനം 16
ദാവീദിെന്റ ഒരുസ്വർണഗീതം.
1എെന്റൈദവേമ,എെന്നകാത്തുസംരക്ഷിക്കണേമ,
അങ്ങയിലാണേല്ലാ ഞാൻ അഭയം
േതടിയിരിക്കുന്നത.്

2 ഞാൻ യേഹാവേയാട,് “അങ്ങാെണെന്റ
കർത്താവ;്
അവിടെന്നാഴിെക എനിെക്കാരു നന്മയുമില്ല”
എന്നുപറഞ്ഞു.

3 ഭൂമിയിലുള്ള ൈദവഭക്തെരക്കുറിച്ച,്* “അവർ
ആദരണീയരാണ്
അവരിൽ ഞാൻ ആനന്ദം കെണ്ടത്തുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

4 അന്യേദവന്മാെര പിൻതുടരുന്നവരുെട
ആകുലതകൾഅനവധിയായിരിക്കും.
ഞാൻ അവർക്കു രക്തബലിതർപ്പണം
നടത്തുകേയാ
അവരുെട നാമങ്ങൾ എെന്റ അധരങ്ങളിൽ
ഉച്ചരിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

5 യേഹാേവ, അങ്ങുമാ്രതമാണ് എെന്റ ഓഹരി,
എെന്റപാനപാ്രതം;

* സങ്കീർത്തനം 16:3 മൂ.ഭാ. വിശുദ്ധെരക്കുറിച്ച്
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അവിടന്ന് എെന്റ ഭാഗേധയം
സുരക്ഷിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

6 അളവുനൂൽ എനിക്കു മേനാഹരേദശത്തു
വീണിരിക്കുന്നു;
അേത, മേനാഹരമായ ഒരു ഓഹരി എനിക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 എനിക്കു ബുദ്ധിയുപേദശം നൽകുന്ന
യേഹാവെയഞാൻവാഴ്ത്തും;
രാ്രതിയിലും എെന്റ ഹൃദയം എെന്ന
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

8 ഞാൻ യേഹാവെയ എെന്റമുമ്പിൽ എേപ്പാഴും
്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്റവലതുഭാഗത്തുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞാൻകുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

9 അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുന്നു,
എെന്റനാവ്ആഹ്ലാദിക്കുന്നു;
എെന്റ ശരീരവും സുരക്ഷിതമായി
വി്രശമിക്കും,

10 എെന്റ ്രപാണെന അവിടന്ന് പാതാളത്തിൽ
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല,
അവിടെത്ത പരിശുദ്ധെന† ജീർണത
കാണാൻഅനുവദിക്കുകയുമില്ല.

11ജീവെന്റപാതഅവിടന്ന്എെന്നഅറിയിക്കുന്നു;
തിരുസന്നിധിയിൽ അവിടന്ന് എെന്ന
ആനന്ദത്താൽനിറയ്ക്കും,
അവിടെത്ത വലതുഭാഗത്ത് എന്നും
്രപേമാദങ്ങളണ്ട.്‡

† സങ്കീർത്തനം 16:10 അഥവാ,വിശ്വസ്തെര ‡ സങ്കീർത്തനം
16:11 അ.്രപ. 2:28
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സങ്കീർത്തനം 17
ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർഥന.
1യേഹാേവ,എെന്റനിലവിളി ്രശദ്ധിക്കണേമ;
നീതിക്കായുള്ള എെന്റ അേപക്ഷ
േകൾക്കണേമ—

കപടമില്ലാത്തഅധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
എെന്റ ്രപാർഥന െചവിെക്കാള്ളണേമ.

2 എെന്റ കുറ്റവിമുക്തി അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽനിന്നായിരിക്കെട്ട;
അവിടെത്ത കണ്ണ കൾ നീതിയായവ
ദർശിക്കെട്ട.

3അവിടന്ന്എെന്റഹൃദയം പരിേശാധിച്ച ,
അവിടന്ന് എെന്ന രാ്രതിയിൽ സന്ദർശിച്ച്
പരീക്ഷിച്ച ,

അവിടന്ന് എന്നിെലാരു കുറവും
കെണ്ടത്തുകയില്ല;
എെന്റ അധരം പാപംെചയ്യ കയിെല്ലന്നു
ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

4മനുഷ്യർഎെന്ന ്രപേലാഭിപ്പിക്കാൻ ്രശമിച്ച ,
എന്നാൽ തിരുവായിൽനിന്നുള്ള
കൽപ്പനകളാൽ,
അ്രകമികള െട വഴിയിൽനിന്ന് ഞാൻ
എെന്നത്തെന്നസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 എെന്റ കാലടികൾ അങ്ങയുെട പാതയിൽ
ഉറച്ച നിന്നു;
എെന്റകാൽപ്പാദങ്ങൾവഴുതിയതുമില്ല.

6 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ അങ്ങേയാടു
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
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എെന്റേനർക്കു െചവിചായ്ച്ച,് എെന്റ
്രപാർഥന േകൾക്കണേമ.

7 അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിെന്റ
അത്ഭുതംഎനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തണേമ,
അങ്ങയിൽഅഭയംേതടുന്നവെര
അവിടെത്ത വലൈങ്കയാൽ
ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കണേമ.

8 എെന്ന അവിടെത്ത കൺമണിേപാെല
കാത്തുസൂക്ഷിക്കണേമ;
അവിടെത്ത ചിറകിൻനിഴലിൽ എെന്ന
മറയ്ക്കണേമ,

9 എെന്ന വധിക്കാൻ വലയംെചയ്തിരിക്കുന്ന
ശ്രതുക്കളിൽനിന്നും,
എെന്നഉപ്രദവിക്കുന്നദുഷ്ടരിൽനിന്നുംതെന്ന.

10 അവർ തങ്ങള െട കഠിനഹൃദയം
െകാട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നു,
അവരുെട അധരം അഹങ്കാരേത്താെട
സംസാരിക്കുന്നു.

11 അവർ എെന്ന പിൻതുടർന്നു
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു, അവെരെന്ന
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
എെന്ന തറപറ്റിക്കുന്നതിനായി അവർ
ജാ്രഗതേയാെട ്രപവർത്തിക്കുന്നു.

12 ഇരയ്ക്കായി വിശന്നിരിക്കുന്ന
സിംഹെത്തേപ്പാെലയാണവർ,
ഇരയ്ക്കുേമൽ ചാടിവീഴാൻ പതിയിരിക്കുന്ന
സിംഹക്കുട്ടിെയേപ്പാെലയും.

13 യേഹാേവ, എഴുേന്നൽക്കണേമ, അവേരാട്
ഏറ്റ മുട്ടി കീഴ്െപ്പടുത്തണേമ;
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അങ്ങയുെട വാളിനാൽ ദുഷ്ടരിൽനിന്നും
എെന്നേമാചിപ്പിക്കണേമ.

14 യേഹാേവ, ഐഹികജീവിതത്തിൽമാ്രതം
ആശെവച്ചിരിക്കുന്ന*
മനുഷ്യരുെട ൈകകളിൽനിന്ന് എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ.

ദുഷ്ടർക്കുേവണ്ടിഅങ്ങ്ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നവയാൽ
അവർ ഉദരം നിറയ്ക്കെട്ട;
അവരുെട സന്തതികള ം അതുതെന്ന
ആർത്തിേയാെടആഹരിക്കെട്ട,
അവരുെട പിൻതലമുറകൾക്കായും ഇത്
അവേശഷിക്കെട്ട.

15 എന്നാൽ ഞാേനാ, നീതിയിൽ തിരുമുഖം
ദർശിക്കും;
ഞാൻഉണരുേമ്പാൾ,അവിടെത്തരൂപംകണ്ട്
സംതൃപ്തനാകും.
സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 18
യേഹാവയുെട ദാസനായ ദാവീദ്
രചിച്ചത്. യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ
എല്ലാ ശ്രതുക്കള െടയും ശൗലിെന്റയും
ൈകകളിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച അവസരത്തിൽ
അേദ്ദഹംയേഹാവയ്ക്ക്ഈഗാനംആലപിച്ച :
1എെന്റ ബലമായ യേഹാേവ, അങ്ങെയ ഞാൻ

സ്േനഹിക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 17:14 അഥവാ,യേഹാേവ,നിത്യജീവെനക്കുറിച്ച്
യാെതാരു ചിന്തയുമില്ലാതിരിക്കുന്ന † സങ്കീർത്തനം 17:15
സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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2യേഹാവഎെന്റപാറയുംഎെന്റേകാട്ടയുംഎെന്റ
വിേമാചകനുംആകുന്നു;
എെന്റ ൈദവം എെന്റ ശില, അങ്ങയിൽ
ഞാൻഅഭയംേതടുന്നു,
എെന്റ പരിചയും* എെന്റ രക്ഷയുെട
െകാമ്പും† എെന്റ സുരക്ഷിതസ്ഥാനവും
അവിടന്നാണ.്

3 സ്തുത്യർഹനായ യേഹാവെയ ഞാൻ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്നു ഞാൻ
രക്ഷേനടിയിരിക്കുന്നു.

4മരണപാശങ്ങൾഎെന്നചുറ്റിവരിഞ്ഞു;
നാശ്രപവാഹങ്ങൾഎെന്നകവിെഞ്ഞാഴുകി.

5 പാതാളത്തിെന്റ കയറുകൾ എെന്ന
വരിഞ്ഞുെകട്ടി;
മരണക്കുരുക്കുകൾ എെന്റേമൽ
വീണിരിക്കുന്നു.

6 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ;
സഹായത്തിനായി ഞാൻ എെന്റ
ൈദവേത്താടു നിലവിളിച്ച .

തെന്റ മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് എെന്റ ശബ്ദം
േകട്ട .
എെന്റ നിലവിളി അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ,
അേത അവിടെത്ത കാതുകളിൽത്തെന്ന
എത്തി.

* സങ്കീർത്തനം 18:2 അഥവാ,കർത്താവും † സങ്കീർത്തനം
18:2 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
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7ഭൂമി ്രപകമ്പനത്താൽകുലുങ്ങി,
പർവതങ്ങള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
വിറെകാണ്ടു;
അവിടെത്തേകാപത്താൽഅവഇളകിയാടി.

8 അവിടെത്ത നാസാര്രന്ധങ്ങളിൽനിന്നു
ധൂമപടലമുയർന്നു;
സംഹാരാഗ്നി അവിടെത്ത വായിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ട ,
തീക്കനലുകൾഅവിെടകത്തിജ്വലിച്ച .

9അവിടന്ന്ആകാശം ചായ്ച്ച് ഇറങ്ങിവന്നു;
കാർമുകിലുകൾ അവിടെത്ത തൃപ്പാദങ്ങൾ
താങ്ങിനിന്നു.

10അവിടന്നു െകരൂബിൻമുകളിേലറി‡പറന്നു;
കാറ്റിൻചിറേകറിഅങ്ങ്കുതിച്ച യർന്നു.

11 അവിടന്ന് അന്ധകാരെത്ത തനിക്കു
ആവരണവും, തനിക്കുചുറ്റ ം
വിതാനമാക്കി നിർത്തി—
ആകാശത്തിെലെകാടുംകാർമുകിലുകെളത്തെന്ന.

12ആലിപ്പഴേത്താടുംമിന്നൽപ്പിണരുകേളാടുംകൂെട
അവിടെത്ത സാന്നിധ്യത്തിൻ ്രപഭയിൽനിന്ന്
േമഘങ്ങൾഉയർന്നു.

13 യേഹാവ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു േമഘനാദം
മുഴക്കി;
പരേമാന്നതൻതെന്റശബ്ദംേകൾപ്പിച്ച ,
ആലിപ്പഴെപ്പയ്േത്താടുംമിന്നൽപ്പിണരുകേളാടുംകൂെട.§

‡ സങ്കീർത്തനം 18:10 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ
ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നു
വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ്.
മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും

കരുതെപ്പടുന്നു. § സങ്കീർത്തനം 18:13 ചി.ൈക.്രപ. ഈവരി
കാണുന്നില്ല; 2ശമു. 22:14കാണുക.
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14 അവിടന്നു തെന്റ അസ്്രതമയച്ച് ശ്രതുക്കെള
ചിതറിച്ച ,
മിന്നൽപ്പിണരുകളാൽ അവെര
തുരത്തിേയാടിച്ച .

15യേഹാേവ,അവിടെത്തശാസനയാൽ,
അവിടെത്ത നാസികയിൽനിന്നുള്ള
നിശ്വാസത്താൽത്തെന്ന,

സമു്രദത്തിെന്റഅടിത്തട്ട കൾദൃശ്യമാക്കെപ്പട്ട
ഭൂമിയുെടഅസ്തിവാരംഅനാവൃതമാക്കെപ്പട്ട .

16അവിടന്ന് ഉയരത്തിൽനിന്ന് ൈകനീട്ടി എെന്ന
പിടിച്ച ;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്ന് എെന്ന
വലിെച്ചടുത്തു.

17 ശക്തരായ എെന്റ ശ്രതുവിൽനിന്ന,് എെന്റ
ൈവരിയിൽനിന്ന്എെന്ന േമാചിപ്പിച്ച ,
അവർഎെന്നക്കാൾ ്രപബലരായിരുന്നു.

18 എെന്റ അനർഥനാള കളിൽ അവർ എേന്നാട്
ഏറ്റ മുട്ടി,
എന്നാൽയേഹാവഎെന്നതാങ്ങിനിർത്തി.

19 അവിടന്ന് എെന്ന വിശാലതയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു;
എന്നിൽ ്രപസാദിച്ചതിനാൽഅവിടന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിച്ച .

20 എെന്റ നീതിക്ക് അനുസൃതമായി യേഹാവ
എനിക്കു ്രപതിഫലംതന്നു;
എെന്റ ൈകകള െട നിർമലതയ്ക്കനുസരിച്ച്
അവിടന്ന്എെന്നആദരിച്ച .
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21 കാരണം ഞാൻ യേഹാവയുെട
പാതകളിൽത്തെന്നസഞ്ചരിച്ച ;
എെന്റ ൈദവെത്ത വിട്ടകലുമാറ് ഞാൻ
േദാഷം ്രപവർത്തിച്ചില്ല.

22 അവിടെത്ത ന്യായവിധികെളല്ലാം എെന്റ
മുൻപിലുണ്ട;്
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകളിൽനിന്നു ഞാൻ
വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല.

23 തിരുമുമ്പിൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കതേയാെട
ജീവിച്ച
ഞാൻ പാപത്തിൽനിന്നു സ്വയം
അകന്നുനിൽക്കുന്നു.

24എെന്റനീതിക്കനുസൃതമായിയേഹാവഎനിക്കു
പാരിേതാഷികം നൽകിയിരിക്കുന്നു,
തിരുമുമ്പിൽ എെന്റ ൈകകള െട
വിശുദ്ധിക്കനുസരിച്ച തെന്ന.

25വിശ്വസ്തേരാട്അവിടന്ന് വിശ്വസ്തതകാട്ട ന്നു,
നിഷ്കളങ്കേരാട് അവിടന്ന്
നിഷ്കളങ്കതേയാെട ഇടെപടുന്നു.

26നിർമലേരാട്അവിടന്ന് നിർമലതേയാടും;
എന്നാൽ വ്രകതയുള്ളവേരാട് അവിടന്ന്
കൗശലേത്താടും െപരുമാറുന്നു.

27വിനയാന്വിതെരഅവിടന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു
എന്നാൽ അഹന്തനിറഞ്ഞ കണ്ണള്ളവെര
അങ്ങ്അപമാനിക്കുന്നു.

28യേഹാേവ,എെന്റവിളക്ക് ്രപകാശിപ്പിക്കണേമ;
എെന്റ ൈദവം എെന്റ അന്ധകാരെത്ത
്രപകാശപൂരിതമാക്കുന്നു.
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29 അങ്ങയുെട സഹായത്താൽ എനിെക്കാരു
ൈസന്യത്തിെനതിേര പാഞ്ഞുെചല്ലാൻ
കഴിയും;
എെന്റ ൈദവത്താൽ എനിക്കു േകാട്ടമതിൽ
ചാടിക്കടക്കാം.

30ൈദവത്തിെന്റമാർഗം പൂർണതയുള്ളത:്
യേഹാവയുെട വചനംകുറ്റമറ്റത;്
തന്നിൽ അഭയം േതടുന്നവെരെയല്ലാം
അവിടന്ന്സംരക്ഷിക്കുന്നു.

31യേഹാവയല്ലാെതൈദവംആരുള്ള ?
നമ്മുെടൈദവമല്ലാെതആശില*ആരാണ്?

32 ശക്തിയാൽ യേഹാവ എെന്ന
യുദ്ധസജ്ജനാക്കുന്നു
എെന്റ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും
െചയ്യന്നതുൈദവമാണ.്

33 അവിടന്ന് എെന്റ കാലുകെള മാൻേപടയുെട
കാലുകൾക്കുസമമാക്കുന്നു;
ഉന്നതികളിൽപാദമൂന്നിനിൽക്കാൻഅവിടന്ന്
എെന്നസഹായിക്കുന്നു.

34 എെന്റ കരങ്ങെള അവിടന്ന് യുദ്ധമുറകൾ
പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു;
എെന്റൈകകൾക്കുെവങ്കലവില്ല കുലയ്ക്കാൻ
കഴിവുലഭിക്കുന്നു.

35അവിടെത്തരക്ഷഎനിക്കുപരിചയായിനൽകി,
അവിടെത്ത വലതുകരം എെന്ന
താങ്ങിനിർത്തുന്നു;
അവിടെത്ത സഹായം എെന്ന
വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 18:31 ശില,വിവക്ഷിക്കുന്നത്സംരക്ഷകൻ.
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36അവിടന്ന് എെന്റ കാലടികൾക്കായി രാജവീഥി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു,
അതിനാൽ എെന്റ കണങ്കാലുകൾ
വഴുതുന്നതുമില്ല.

37ഞാൻഎെന്റശ്രതുക്കെളപിൻതുടർന്നു,ഞാൻ
അവെരകീഴ്െപ്പടുത്തി;
അവെര ഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതുവെര ഞാൻ
പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.

38 ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ വരാൻ കഴിയാതവണ്ണം
ഞാൻഅവെരതകർത്തുകളഞ്ഞു;
അവെരെന്റകാൽക്കൽവീണടിഞ്ഞു.

39 ശക്തിയാൽ അവിടന്ന് എെന്ന
യുദ്ധസജ്ജനാക്കുന്നു
അവിടന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കെള എെന്റ
പാദത്തിൽനമിക്കുന്നവരാക്കിത്തീർത്തു.

40 യുദ്ധത്തിൽ എെന്റ ശ്രതുക്കെള അങ്ങ്
പുറംതിരിഞ്ഞ്ഓടിപ്പിച്ച ,
എെന്റ എതിരാളികെള ഞാൻ
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.

41 സഹായത്തിനായവർ േകണേപക്ഷിച്ച ,
എന്നാൽ അവെര രക്ഷിക്കാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല—
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച , എന്നാൽ
അവിടന്ന് ഉത്തരം നൽകിയതുമില്ല.

42 കാറ്റിൽപ്പറക്കുന്ന െപാടിപടലംേപാെല ഞാൻ
അവെരതകർത്തുകളഞ്ഞു;
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െതരുേക്കാണിെല െചളിേപാെല ഞാനവെര
ചവിട്ടിക്കുഴച്ച .†

43 ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ ആ്രകമണങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടന്ന്എെന്നവിടുവിച്ച ;
അവിടന്ന് എെന്ന രാഷ്്രടങ്ങൾക്ക്
അധിപതിയാക്കി.

ഞാൻ അറിയാത്ത രാഷ്്രടങ്ങളിെല ജനം എെന്ന
േസവിക്കുന്നു,

44വിേദശികൾഎെന്റമുമ്പിൽനടുങ്ങുന്നു;
അവെരെന്ന േകൾക്കുന്നമാ്രതയിൽത്തെന്ന
അനുസരിക്കുന്നു.

45അവരുെടആത്മൈധര്യംേചാർന്നുേപായിരിക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട ഒളിത്താവളങ്ങളിൽനിന്ന്
വിറച്ച െകാണ്ടു പുറത്തുവരുന്നു.

46 യേഹാവ ജീവിക്കുന്നു! എെന്റ പാറ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട!
എെന്റരക്ഷകനായൈദവംഅത്യ ന്നതൻ!

47അവിടന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യന്ന
ൈദവം,
അവിടന്ന് രാഷ്്രടങ്ങെള എെന്റ
കാൽക്കീഴാക്കിതന്നിരിക്കുന്നു,

48അവിടെന്നെന്ന എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കുന്നു.

എെന്റ ൈവരികൾക്കുേമൽ അവിടെന്നെന്ന
ഉയർത്തി;
അ്രകമികളിൽനിന്ന് അവിടെന്നെന്ന
േമാചിപ്പിച്ച .

† സങ്കീർത്തനം 18:42 അഥവാ, ഒഴിച്ച കളഞ്ഞു. 2ശമു. 22:43
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49 അതുെകാണ്ട,് യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ
രാഷ്്രടങ്ങള െട മേധ്യ പുകഴ്ത്തും;
അവിടെത്തനാമത്തിനുസ്തുതിപാടും.

50 അവിടന്ന് തെന്റ രാജാവിനു മഹാവിജയം
നൽകുന്നു;
അവിടെത്ത അഭിഷിക്തേനാട്
അചഞ്ചലസ്േനഹം ്രപകടിപ്പിക്കുന്നു,
ദാവീദിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമികേളാടുംഎേന്നക്കുംതെന്ന.
സംഗീതസംവിധായകന.്‡

സങ്കീർത്തനം 19
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ആകാശം ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വം

്രപകീർത്തിക്കുന്നു;
ആകാശവിതാനം അവിടെത്ത കരവിരുത്
വിളംബരംെചയ്യന്നു.

2പകൽപകലിേനാട് നിരന്തരംസംസാരിക്കുന്നു;
രാ്രതി രാ്രതിക്ക് വിജ്ഞാനം പകരുന്നു.

3അവിെടസംഭാഷണമില്ല,വാക്കുകളില്ല;
ശബ്ദാരവം േകൾക്കാനുമില്ല.

4 എന്നിട്ട ം അവയുെട സ്വരമാധുര്യം*
ഭൂതലെമങ്ങും പരക്കുന്നു,
അവയുെട വാക്കുകൾ േലാകത്തിെന്റ
അതിർത്തിവെരയും െചെന്നത്തുന്നു.

ആകാശത്തിൽ ൈദവം സൂര്യെനാരു കൂടാരം
അടിച്ചിരിക്കുന്നു.

‡ സങ്കീർത്തനം 18:50 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 19:4 മൂ.ഭാ.അളവുനൂൽ
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5 അതു മണിയറയിൽനിന്നു
പുറേത്തക്കുവരുന്നമണവാളെനേപ്പാെലയും
തെന്റ ഓട്ടം ഓടിത്തികയ്ക്കുന്നതിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നവീരശൂരെനേപ്പാെലയുമാണ.്

6 ആകാശത്തിെന്റ ഒരു േകാണിലത്
ഉദയംെചയ്യന്നു
മേറ്റേക്കാണിേലക്ക്അത്അതിെന്റ ്രപയാണം
തുടരുന്നു;
അതിെന്റഉഷ്ണത്തിൽനിേന്നാടിെയാളിക്കാൻ
ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല.

7യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണംസമ്പൂർണമാണ,്
അതു ്രപാണനു നവജീവൻനൽകുന്നു.

യേഹാവയുെട നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
വിശ്വാസേയാഗ്യമാണ,്
അതുബുദ്ധിഹീനെരജ്ഞാനികളാക്കുന്നു.

8യേഹാവയുെട ്രപമാണങ്ങൾകുറ്റമറ്റവയാണ്,
അതുഹൃദയത്തിന്ആനന്ദേമകുന്നു.

യേഹാവയുെടആജ്ഞകൾ്രപകാശപൂരിതമാകുന്നു,
അതുകണ്ണ കൾക്ക് െവളിച്ചേമകുന്നു.

9യേഹാവാഭക്തിനിർമലമായത,്
അത്എെന്നേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു.

യേഹാവയുെട ഉത്തരവുകൾസുസ്ഥിരമായവ,
അവെയല്ലാം നീതിയുക്തമായവ.

10അതുസ്വർണെത്തക്കാള ം
തങ്കെത്തക്കാള ംഅമൂല്യമായവ;

അതു േതനിെനക്കാള ം
േതനടയിെല േതനിെനക്കാള ം
മാധുര്യേമറിയത.്
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11 അവയാൽ അവിടെത്ത ദാസനു ശാസനം
ലഭിക്കുന്നു;
അവെയ പാലിക്കുന്നതിൽ മഹത്തായ
്രപതിഫലമുണ്ട.്

12എന്നാൽ സ്വന്തം െതറ്റ കെള വിേവചിച്ചറിയാൻ
ആർക്കാണുസാധിക്കുന്നത?്
എന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കണേമ.

13 മനഃപൂർവമായി െചയ്യന്ന പാപങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടെത്തദാസെനകാത്തുപാലിക്കണേമ.
അവ എെന്റേമൽ ആധിപത്യം
ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട.

അേപ്പാൾഞാൻനിരപരാധിയും
മഹാപാതകത്തിൽനിന്ന് വിേമാചനം
കിട്ടിയയാള ംആയിരിക്കും.

14എെന്റ പാറയും എെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ കാരനുമായ
യേഹാേവ,
എെന്റ അധരങ്ങളിെല വാക്കുകള ം എെന്റ
ഹൃദയത്തിെലധ്യാനവും
തൃക്കണ്ണ കൾക്കുസ്വീകാര്യമായിരിക്കെട്ട.

സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 20
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 കഷ്ടകാലത്തിൽ, യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്

ഉത്തരമരുള മാറാകെട്ട;
യാേക്കാബിൻൈദവത്തിെന്റ നാമം നിങ്ങെള
സംരക്ഷിക്കെട്ട.

† സങ്കീർത്തനം 19:14 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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2 അവിടന്ന് തിരുസന്നിധാനത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾക്കുസഹായംഅയയ്ക്കെട്ട
സീേയാനിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
പിൻതുണേയകെട്ട.

3 നിങ്ങള െട യാഗാർപ്പണങ്ങൾ അവിടന്ന്
ഓർക്കുമാറാകെട്ട
നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങൾ അവിടേത്തക്ക്
സ്വീകാര്യമായിരിക്കെട്ട.

േസലാ.
4 അവിടന്ന് നിങ്ങള െട ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ

നിറേവറ്റെട്ട
നിങ്ങള െട ഉദ്യമങ്ങെളല്ലാംസഫലമാക്കെട്ട.

5 താങ്കള െട വിജയംേനടുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ
ആനന്ദേഘാഷം മുഴക്കും
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിൻ നാമത്തിൽ
ഞങ്ങൾവിജയെക്കാടികൾപാറിക്കും.

യേഹാവ നിങ്ങള െട അേപക്ഷകെളല്ലാം
സാധിപ്പിച്ച നൽകെട്ട.

6 യേഹാവ തെന്റ അഭിഷിക്തെന
േമാചിപ്പിക്കുന്നുെവന്ന്
ഞാൻഇേപ്പാൾഅറിയുന്നു.

അവിടെത്ത വലതുകരത്തിെന്റ രക്ഷാകരമായ
ശക്തിയാൽ
വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് അവന്
ഉത്തരമരുള ന്നു.

7 ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും
ആ്രശയംെവക്കുന്നു,
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു.
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8അവർശക്തിക്ഷയിച്ച് നിലംെപാത്തും,
ഞങ്ങേളാ,എഴുേന്നറ്റ് ഉറച്ച നിൽക്കും.

9യേഹാേവ, രാജാവിനു വിജയം നൽകണേമ!
ഞങ്ങൾ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
ഉത്തരമരുളണേമ!
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 21
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അവിടെത്ത ശക്തിയിൽ രാജാവ്

ആനന്ദിക്കുന്നു,
അവിടന്നു നൽകുന്ന വിജയത്തിൽഅേദ്ദഹം
എ്രതയധികംആഹ്ലാദിക്കുന്നു!

2അവിടന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ
നിറേവറ്റിയിരിക്കുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
അേപക്ഷനിരാകരിച്ചതുമില്ല.

േസലാ.
3 അനു്രഗഹസമൃദ്ധിേയാെട അവിടന്ന്

അേദ്ദഹെത്തസ്വാഗതംെചയ്തിരിക്കുന്നു
തങ്കക്കിരീടം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിരസ്സിൽ
അണിയിച്ച മിരിക്കുന്നു.

4 അേദ്ദഹം അങ്ങേയാട് തെന്റ ജീവനുേവണ്ടി
യാചിച്ച , അങ്ങത് അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകുകയും െചയ്തു—
അനന്തകാലേത്തക്കുള്ളദീർഘായുസ്സ തെന്ന.

5 അവിടന്ന് നൽകിയ വിജയത്താൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റമഹത്ത്വം വർധിച്ച ;

* സങ്കീർത്തനം 20:9 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവിടന്ന് അേദ്ദഹത്തിേന്മൽ ്രപതാപവും
മഹത്ത്വവും വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 നിത്യകാലേത്തക്കുള്ള അനു്രഗഹം അവിടന്ന്
അേദ്ദഹത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്നു
അവിടെത്ത സന്നിധിയുെട സേന്താഷത്താൽ
അവിടന്ന്അേദ്ദഹെത്തആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു.

7 കാരണം രാജാവ് യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു;
അത്യ ന്നതെന്റഅചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
അേദ്ദഹംകുലുങ്ങുകയില്ല.

8 അവിടന്ന് അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കെള മുഴുവനും
പിടിച്ചടക്കും
അവിടെത്ത വലതുകരം അങ്ങയുെട
വിേരാധികെളആ്രകമിച്ച്ൈകയടക്കും

9അവിടന്ന് ്രപത്യക്ഷനാകുേമ്പാൾ
അങ്ങ്അവെരഒരുഎരിയുന്നതീച്ച ളേപാെല
ദഹിപ്പിക്കും.

തെന്റ േ്രകാധത്താൽ യേഹാവ അവെര
വിഴുങ്ങിക്കളയും
അവിടെത്തഅഗ്നിഅവെരഇല്ലാതാക്കും.

10 അവിടന്ന് അവരുെട പിൻതലമുറെയ
ഭൂമിയിൽനിന്ന് തുടച്ച നീക്കും,
മനുഷ്യകുലത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
സന്തതികെളയും.

11 അവർ അേങ്ങെക്കതിേര തിന്മ
ആസൂ്രതണംെചയ്ത്
ദുഷ്ടത െമനയുന്നു; എന്നാലും അവർ
വിജയിക്കുകയില്ല.

12 അവർക്കുേനേര അവിടന്ന് അസ്്രതങ്ങൾ
െതാടുക്കുേമ്പാൾ
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അങ്ങ് അവെര പുറംതിരിഞ്ഞ്
ഓടുമാറാക്കും.

13 യേഹാേവ, അവിടെത്ത ശക്തിയിൽ അങ്ങ്
ഉന്നതനായിരിക്കെട്ട;
ഞങ്ങൾ പാടും; അങ്ങയുെട
ശക്തി്രപഭാവെത്തസ്തുതിക്കും.
സംഗീതസംവിധായകന.് “ഉഷസ്സിൻ
മാൻേപട,”എന്നരാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 22
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ൈദവേമ, അവിടന്ന്

എെന്നഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞെതന്ത?്
എെന്നരക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നും
എെന്റ വിലാപവചസ്സ കളിൽനിന്നും
വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുംഎന്ത?്

2 എെന്റ ൈദവേമ, പകലിൽ ഞാൻ
നിലവിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവിടന്ന്
ഉത്തരമരുള ന്നില്ല,
രാ്രതിയിലും ഞാൻ േകഴുന്നു, എന്നാൽ
എനിക്ക്ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതുമില്ല.

3 ഇ്രസാേയലിെന്റ സ്തുതികളിൽ
സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന
അവിടന്ന് പരിശുദ്ധനാണേല്ലാ!

4 ഞങ്ങള െട പൂർവികർ അങ്ങയിൽ വിശ്വാസം
അർപ്പിച്ച ;

* സങ്കീർത്തനം 21:13 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവർ ആ്രശയിക്കുകയും അങ്ങ് അവെര
വിടുവിക്കുകയും െചയ്തു.

5അവർഅങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ച ;അങ്ങ്അവെര
രക്ഷിച്ച ;
അവർ അങ്ങയിൽ ആ്രശയിച്ച ,
ലജ്ജിതരായതുമില്ല.

6എന്നാൽഞാൻഒരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു പുഴുവേ്രത.
മനുഷ്യരുെട പരിഹാസവും ജനത്താൽ
നിന്ദിതനുംതെന്ന.

7 എെന്ന കാണുന്നവെരല്ലാം എെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നു;
അവെരെന്ന അവജ്ഞേയാെട േനാക്കുന്നു,
തലകുലുക്കി പരിഹസിക്കുന്നു.

8 “ഇേദ്ദഹം യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു,”
അവർപറയുന്നു,

“യേഹാവതെന്നഅയാെള േമാചിപ്പിക്കെട്ട.
യേഹാവഅേദ്ദഹത്തിൽ ്രപസാദിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവിടന്നുതെന്നഅേദ്ദഹെത്തവിടുവിക്കെട്ട.”

9 അവിടന്നാണേല്ലാ എെന്ന എെന്റ അമ്മയുെട
ഉദരത്തിൽനിന്നു പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നത;്
എെന്റഅമ്മയുെടമുലകുടിക്കുംകാലംമുതേല
എെന്ന സുരക്ഷിതനായി കാത്തതും
അങ്ങാണേല്ലാ.

10എെന്റഅമ്മയുെടഉദരത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻതിരുക്കരങ്ങളിൽസമർപ്പിക്കെപ്പട്ട ;
എെന്റ അമ്മയുെട ഗർഭപാ്രതംമുതൽ
അവിടന്നാണ്എെന്റൈദവം.

11കഷ്ടംഅടുത്തിരിക്കുകയാലും
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സഹായിക്കാൻആരും ഇല്ലാതിരിക്കയാലും
എന്നിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കരുേത.

12അേനകംകാളകൾഎെന്നവളഞ്ഞു;
ബാശാനിെല ശക്തിയുള്ള കാളക്കൂറ്റന്മാർ
എെന്നവലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

13 ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം ഇരെയ
കടിച്ച കീറുന്നതുേപാെല
അവരുെടവായ്എനിെക്കതിേരപിളർക്കുന്നു.

14ഞാൻെവള്ളംേപാെലതൂകിേപ്പാകുന്നു,
എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാംബന്ധംവിട്ടിരിക്കുന്നു.

എെന്റഹൃദയം െമഴുകുേപാെലയായി,
എെന്റയുള്ളിൽ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.

15 എെന്റ ശക്തി മൺപാ്രതക്കഷണംേപാെല
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു
എെന്റനാവ്അണ്ണാക്കിേനാട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു
അവിടന്ന് എെന്ന മരണത്തിെന്റ െപാടിയിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

16നായ്ക്കൾഎെന്നവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
ഒരുകൂട്ടം ദുഷ്ടജനങ്ങൾ എെന്ന
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവർ* എെന്റ ൈകകള ം പാദങ്ങള ം
കുത്തിത്തുളച്ചിരിക്കുന്നു.

17എെന്റഅസ്ഥികെളല്ലാംഎനിക്ക്എണ്ണാം
അവർ എെന്ന പരിഹാസപൂർവം
തുറിച്ച േനാക്കുന്നു.

18എെന്റവസ്്രതംഅവർപകുെത്തടുക്കുന്നു

* സങ്കീർത്തനം 22:16 ചി.ൈക.്രപ. ഒരു സിംഹം
െചയ്യന്നതുേപാെലഅവർ
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എെന്റ പുറങ്കുപ്പായത്തിനായവർ
നറുക്കിടുന്നു.

19 എന്നാൽ യേഹാേവ, അവിടന്ന്
അകന്നിരിക്കരുേത.
അവിടന്നാണ് എെന്റ ശക്തി; എെന്ന
സഹായിക്കാൻ േവഗം വരണേമ.

20വാളിൽനിന്ന്എെന്നരക്ഷിക്കണേമ;
ഈ നായ്ക്കള െട പിടിയിൽനിന്ന് എെന്റ
വിലെപ്പട്ട ജീവെനയും!

21 സിംഹങ്ങള െട വായിൽനിന്നും എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ;
കാട്ട കാളകള െടെകാമ്പുകൾക്കിടയിൽനിന്ന്
എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.†

22 അവിടെത്ത നാമം ഞാൻ എെന്റ
സേഹാദരങ്ങേളാടു കീർത്തിക്കും;
സഭയുെടമുമ്പാെക ഞാൻ അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കും.

23 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവേര, യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കുക!
യാേക്കാബിെന്റ പിൻഗാമികളായ
സകലരുേമ,അവിടെത്തആദരിക്കുക!
സകല ഇ്രസാേയല്യസന്തതികള േമ,
അവിടെത്തവണങ്ങുക!

24കാരണംപീഡിതരുെടകഷ്ടത
അവിടന്ന് അവഗണിക്കുകേയാ
െവറുക്കുകേയാ െചയ്തില്ല;

തിരുമുഖംഅവർക്കു മറയ്ക്കുകേയാ െചയ്തില്ല

† സങ്കീർത്തനം 22:21 അഥവാ,എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
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എന്നാൽ സഹായത്തിനായുള്ള അവരുെട
നിലവിളി േകൾക്കുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

25 മഹാസഭയിൽ എെന്റ ്രപശംസാവിഷയം
അങ്ങേല്ലാ;
അങ്ങെയ ആദരിക്കുന്നവരുെടമുമ്പാെക
ഞാൻഎെന്റ േനർച്ചകൾകഴിക്കും.

26ദരി്രദർ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരാകും
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നവർ
അവിടെത്തസ്തുതിക്കും.
അവരുെട ഹൃദയം എേന്നക്കും
സന്തുഷ്ടമായിരിക്കെട്ട!

27ഭൂമിയുെടഅതിരുകെളല്ലാം
യേഹാവെയ ഓർത്ത് തിരുസന്നിധിയിേലക്കു
തിരിയും,

രാഷ്്രടങ്ങളിെലകുടുംബങ്ങെളല്ലാം
തിരുമുമ്പിൽസാഷ്ടാംഗം ്രപണമിക്കും,

28ആധിപത്യം യേഹാവയ്ക്കുള്ളത്
അവിടന്ന്സകലരാഷ്്രടങ്ങളിലും വാഴുന്നു.

29 ഭൂമിയിെല സകലസമ്പന്നരും ഭക്ഷിച്ച്
ആരാധിക്കെട്ട
െപാടിയിേലക്കിറങ്ങുന്നവർ അവിടെത്ത
മുമ്പിൽ മുട്ട മടക്കും—
സ്വന്തം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ
കഴിയാത്തവർതെന്ന.

30ഒരുസന്തതിഅവിടെത്തേസവിക്കും
ഭാവിതലമുറകേളാട് കർത്താവിെനപ്പറ്റി
വർണിക്കും.

31അവിടന്ന് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു!
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എന്ന് ഇനിയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന
തലമുറേയാട,്
അവർഅവിടെത്തനീതി വിളംബരംെചയ്യ ം.

സങ്കീർത്തനം 23
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ ഇടയൻ ആകുന്നു, എനിക്ക്

ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല.
2 പച്ചപ്പ ൽേമടുകളിൽ അവിടന്ന് എെന്ന
കിടത്തുന്നു,

്രപശാന്തമായ ജലാശയങ്ങളിേലക്ക് അവിടന്ന്
എെന്നനയിക്കുന്നു,

3 എെന്റ ്രപാണന് അവിടന്ന് നവജീവൻ
പകരുന്നു.

തിരുനാമംനിമിത്തം
എെന്നനീതിപാതകളിൽനടത്തുന്നു.

4മരണനിഴലിൻ*താഴ്വരയിൽക്കൂടി
ഞാൻസഞ്ചരിെച്ചന്നാലും,

ഒരുഅനർഥവുംഞാൻ ഭയെപ്പടുകയില്ല,
എേന്നാെടാപ്പംഅവിടന്നുണ്ടേല്ലാ;

അവിടെത്തവടിയും േകാലും
എെന്നആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

5എെന്റശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽ,
അങ്ങ്എനിെക്കാരു വിരുെന്നാരുക്കുന്നു.

എെന്റ ശിരസ്സിൽ അവിടന്ന് ൈതലാഭിേഷകം
നടത്തുന്നു;
എെന്റപാനപാ്രതംകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.

6എെന്റആയുഷ്കാലെമല്ലാം

* സങ്കീർത്തനം 23:4 അഥവാ,കൂരിരുട്ടിൻ
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നന്മയും കരുണയും എെന്ന പിൻതുടരും,
നിശ്ചയം,

ഞാൻയേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
നിത്യം വസിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 24
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും

യേഹാവയ്ക്കുള്ളത,്
ഭൂേലാകവും അതിൽ അധിവസിക്കുന്ന
സകലരും;

2 കാരണം, സമു്രദത്തിേന്മൽ അവിടന്ന് അതിന്
അടിസ്ഥാനമിടുകയും
ജലവിതാനങ്ങൾക്കുേമൽ അത്
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

3 യേഹാവയുെട പർവതത്തിൽ ആരാണ്
കയറിെച്ചല്ല ക?
അവിടെത്ത വിശുദ്ധസ്ഥാനത്ത് ആരാണ്
നിൽക്കുക?

4െവടിപ്പ ള്ളൈകകള ംനിർമലഹൃദയവുമുള്ളവർ,
വി്രഗഹത്തിൽആ്രശയിക്കാെതയും
വ്യാജശപഥം*െചയ്യാെതയുമിരിക്കുന്നവർതെന്ന.

5 അവർ യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള അനു്രഗഹം
ആസ്വദിക്കുകയും
അവരുെട രക്ഷകനായ ൈദവത്തിൽനിന്നു
കുറ്റവിമുക്തി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം.

6 ഇങ്ങെനയുള്ളവരാകുന്നു അങ്ങെയ
അേന്വഷിക്കുന്നവരുെട തലമുറ,

* സങ്കീർത്തനം 24:4 അഥവാ,വ്യാജേദവതകെളെക്കാണ്ട്
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യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, തിരുമുഖം
േതടുന്നവർഇവർതെന്ന.

േസലാ.
7കവാടങ്ങേള,നിങ്ങള െടശിരസ്സ് ഉയർത്തുക;
പുരാതനകവാടങ്ങേള, ഉയരുക,
മഹത്ത്വത്തിെന്റരാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.

8മഹത്ത്വത്തിെന്റരാജാവ്ആരാണ?്
ശക്തനും വീരനുമായയേഹാവ,
യുദ്ധവീരനായയേഹാവതെന്ന.

9കവാടങ്ങേള,നിങ്ങള െടശിരസ്സ് ഉയർത്തുക;
പുരാതനകവാടങ്ങേള, ഉയരുക,
മഹത്ത്വത്തിെന്റരാജാവ് ്രപേവശിക്കെട്ട.

10മഹത്ത്വത്തിെന്റരാജാവ്ആരാണ്?
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവ—
അവിടന്നാണ് മഹത്ത്വത്തിെന്റരാജാവ.്

േസലാ.
*സങ്കീർത്തനം 25

ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അങ്ങയിേലക്ക്
ഞാൻഎെന്റമനസ്സ് ഉയർത്തുന്നു.

2 എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു;
എെന്നലജ്ജയിേലക്കുതള്ളിയിടരുേത,
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്റേമൽ ജയേഘാഷം
മുഴക്കാൻഅനുവദിക്കരുേത.

3അങ്ങയിൽ ്രപത്യാശെവച്ചിരിക്കുന്നവരാരും
ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല,

* സങ്കീർത്തനം 25: ഈസങ്കീർത്തനത്തിെല ഓേരാ വാക്യവും
എ്രബായഭാഷയിെലഅക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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എന്നാൽഅകാരണമായി വഞ്ചിക്കുന്നവർ
ലജ്ജിതരായിത്തീരെട്ട.

4 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വഴി എെന്ന
മനസ്സിലാക്കിത്തരുമാറാകണേമ,
അവിടെത്തപാതഎെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ.

5അങ്ങയുെട സത്യത്തിൽ എെന്ന നയിക്കുകയും
പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണേമ,
കാരണംഅവിടന്നാണേല്ലാഎെന്റരക്ഷയുെട
ൈദവം,
ദിവസംമുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങയിൽ
്രപത്യാശെവക്കുന്നു.

6 യേഹാേവ, അവിടെത്ത ആർ്രദകരുണയും
അചഞ്ചലസ്േനഹവുംഓർക്കണേമ,
അത് പുരാതനകാലംമുതേല ഉള്ളതാണേല്ലാ.

7എെന്റയൗവനകാലപാപങ്ങള ം
എെന്റലംഘനങ്ങള ംഓർമിക്കരുേത;

അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ എെന്ന
ഓർക്കണേമ,
കാരണംയേഹാേവ,അവിടന്ന് നല്ലവനേല്ലാ.

8യേഹാവനല്ലവനും നീതിനിഷ്ഠനുംആകുന്നു;
അതുെകാണ്ട് പാപികൾക്ക് അവിടന്ന് തെന്റ
വഴി ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുന്നു.

9 വിനയാന്വിതെര അവിടന്ന് നീതിമാർഗത്തിൽ
നയിക്കുന്നു
തെന്റവഴിഅവെരപഠിപ്പിക്കുന്നു.

10 അവിടെത്ത ഉടമ്പടിയിെല വ്യവസ്ഥകൾ
പാലിക്കുന്നവെര
യേഹാവ അചഞ്ചലസ്േനഹേത്താടും
വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂെട നയിക്കുന്നു.
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11എെന്റഅകൃത്യങ്ങൾ,അെത്രതവലുതായാലും
യേഹാേവ, തിരുനാമെത്ത്രപതി അവ
ക്ഷമിക്കണേമ.

12 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യർ
ആെരല്ലാമാണ?്
അവർ െതരെഞ്ഞടുേക്കണ്ട വഴി അവിടന്ന്
അവർക്ക് ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കും.

13 അവർ തങ്ങള െട ദിനങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിയിൽ
ജീവിക്കും
അവരുെട സന്തതികൾ േദശെത്ത
അവകാശമാക്കും.

14 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് അവിടന്ന്
തെന്റരഹസ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്നു;
അവിടന്ന് തെന്റ ഉടമ്പടിയുെട ജ്ഞാനം
അവർക്കുപകരുന്നു.

15 എെന്റ ദൃഷ്ടി എേപ്പാഴും യേഹാവയുെടേമൽ
ആകുന്നു,
കാരണംഅവിടന്ന്എെന്നഎെന്റശ്രതുവിെന്റ
െകണിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നു.

16 എെന്റേനർക്കു തിരിഞ്ഞ് എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാകണേമ,
കാരണം, ഞാൻ ഏകാകിയും പീഡിതനും
ആകുന്നു.

17എെന്റഹൃദയവ്യഥഅത്യന്തംവർധിച്ചിരിക്കുന്നു
എെന്റ ദുരിതങ്ങളിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

18എെന്റഅരിഷ്ടതയും ദുരിതവും ്രശദ്ധിക്കണേമ
എെന്റപാപങ്ങെളല്ലാംക്ഷമിക്കണേമ.
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19 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എ്രത അസംഖ്യെമന്ന്
േനാക്കണേമ
അവെരെന്നഎ്രതകഠിനമായി െവറുക്കുന്നു!

20 എെന്റ ജീവെന കാത്ത് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ;
എെന്നലജ്ജയിേലക്കുതള്ളിയിടരുേത,
കാരണംഅങ്ങയിൽഞാൻഅഭയംേതടുന്നു.

21 പരമാർഥതയും നീതിനിഷ്ഠയും എെന്ന
കാത്തുസംരക്ഷിക്കെട്ട,
കാരണം യേഹാേവ, എെന്റ ്രപത്യാശ
അങ്ങയിൽആകുന്നേല്ലാ.

22ൈദവേമ,ഇ്രസാേയലിെനവീെണ്ടടുക്കണേമ,
അവരുെടസകലവിധദുരിതങ്ങളിൽനിന്നുംതെന്ന!

സങ്കീർത്തനം 26
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എെന്നകുറ്റവിമുക്തനാക്കണേമ,
ഞാൻനിഷ്കളങ്കജീവിതം നയിക്കുന്നു;

യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ വിശ്വാസം
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
യാെതാരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ല.

2 യേഹാേവ, എെന്ന പരീക്ഷിക്കുകയും
പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്യണേമ,
എെന്റ ഹൃദയവും എെന്റ അന്തരംഗവും
പരിേശാധിക്കണേമ;

3 അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം എേപ്പാഴും
എെന്റമുമ്പിലുണ്ട്
അവിടെത്ത സത്യാനുസാരം ഞാൻ
ജീവിച്ച മിരിക്കുന്നു.
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4വഞ്ചകേരാടുകൂെടഞാൻഇരിക്കുകേയാ
കപടഭക്തേരാട് ഞാൻ സഹകരിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല.

5 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട സംഘെത്ത
ഞാൻെവറുക്കുന്നു
ദുഷ്ടേരാെടാപ്പംഞാൻഇരിക്കുകയുമില്ല.

6 നിഷ്കളങ്കതയിൽ ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ
കഴുകുന്നു,
യേഹാേവ,അങ്ങയുെടയാഗപീഠെത്തഞാൻ
വലയംെവക്കുന്നു,

7 അങ്ങയുെട സ്തുതി ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ
ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും
അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളല്ലാം
വർണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

8യേഹാേവ,അങ്ങ്അധിവസിക്കുന്നആലയവും
അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്തിെന്റ
നിവാസസ്ഥാനവുംഞാൻഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

9പാപികേളാെടാപ്പംഎെന്റ ്രപാണെനയും
രക്തദാഹികേളാെടാപ്പം എെന്റ ജീവെനയും
എടുത്തുകളയരുേത,

10അവരുെടപക്കൽകുത്രന്തങ്ങളണ്ട,്
അവരുെട വലതുകരം േകാഴെകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

11എന്നാൽ ഞാൻ സത്യസന്ധമായ ഒരു ജീവിതം
പിൻതുടരുന്നു;
എെന്ന വീെണ്ടടുക്കണേമ, എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാകണേമ.

12 എെന്റ പാദങ്ങൾ സമനിലത്ത്
ഉറച്ച നിൽക്കുന്നു;
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മഹാസഭയിൽഞാൻയേഹാവെയവാഴ്ത്തും.

സങ്കീർത്തനം 27
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ ്രപകാശവും എെന്റ രക്ഷയും

ആകുന്നു—
ഞാൻആെര ഭയെപ്പടും?

യേഹാവഎെന്റജീവെന്റഅഭയസ്ഥാനം—
ഞാൻആെര േപടിക്കും?

2എെന്നവിഴുങ്ങുന്നതിനായി
ദുഷ്ടർഎനിെക്കതിേര പാഞ്ഞടുക്കുേമ്പാൾ,

എെന്റ ശ്രതുക്കള ം വിേരാധികള ം എെന്ന
ആ്രകമിക്കുേമ്പാൾ
അവരാണ് കാലിടറി നിലംെപാത്തുന്നത!്

3 ഒരു ൈസന്യം എനിെക്കതിേര ഉപേരാധം
തീർക്കുേമ്പാൾ
എെന്റഹൃദയം ഭയരഹിതമായിരിക്കും,

എനിെക്കതിേര ഒരു യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ടാലും
ഞാൻചഞ്ചലചിത്തനാകുകയില്ല.

4 യേഹാവേയാട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം
അേപക്ഷിക്കുന്നു;
ഇതുതെന്നയാെണെന്റആ്രഗഹവും:

യേഹാവയുെട മേനാഹാരിത ദർശിക്കുന്നതിനും
അവിടെത്ത ആലയത്തിൽ
ധ്യാനിക്കുന്നതിനുമായി

എെന്റജീവിതകാലംമുഴുവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
അധിവസിക്കുന്നതിനുതെന്ന.

5അനർഥദിവസത്തിൽഅവിടന്ന്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം27:6lviiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം27:11

തെന്റ തിരുനിവാസത്തിൽ എനിക്കു
സംരക്ഷണംനൽകും;

അവിടന്ന് തെന്റകൂടാരത്തിൽഎെന്നഒളിപ്പിക്കും
ഒരു പാറേമൽഎെന്നഉയർത്തിനിർത്തും.

6അേപ്പാൾഎെന്റശിരസ്സ്
എെന്ന വലയംെചയ്യന്ന ശ്രതുക്കൾക്കുമീേത
ഉയർന്നുനിൽക്കും;

ആനന്ദേഘാഷേത്താടുകൂടി അവിടെത്ത
കൂടാരത്തിൽഞാൻയാഗംഅർപ്പിക്കും;
ഞാൻ വാദ്യേഘാഷേത്താെട യേഹാവയ്ക്ക്
പാടും.

7 യേഹാേവ, ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
എേന്നാടുകരുണേതാന്നിഎനിക്കുത്തരമരുളണേമ.

8 “അങ്ങയുെട മുഖമേന്വഷിക്കുക!”എെന്റഹൃദയം
അങ്ങെയപ്പറ്റിഎേന്നാട് മ്രന്തിക്കുന്നു.
യേഹാേവ,തിരുമുഖംഞാൻഅേന്വഷിക്കും.

9അങ്ങയുെടമുഖംഎന്നിൽനിന്നുംമറയ്ക്കരുേത,
േകാപേത്താെട അങ്ങയുെട ദാസെന
തള്ളിക്കളയരുേത;
അവിടന്നാണേല്ലാഎെന്റസഹായകൻ.

എെന്റരക്ഷകനായൈദവേമ,
എെന്ന ൈകവിടുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ
െചയ്യരുേത.

10 എെന്റ മാതാവും പിതാവും എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ചാലും
യേഹാവഎെന്നേചർത്തണയ്ക്കും.

11 യേഹാേവ, അവിടെത്ത വഴി എെന്ന
പഠിപ്പിക്കണേമ;
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എനിക്കായ് പതിയിരിക്കുന്നവർനിമിത്തം
എെന്നേനർപാതകളിൽനടത്തണേമ.

12 എെന്റ ശ്രതുക്കള െട ആ്രഗഹത്തിന് എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കരുേത,
കാരണം എനിെക്കതിേര കള്ളസാക്ഷികൾ
എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു,
അവർ എനിെക്കതിേര ്രകൂരത
നിശ്വസിക്കുന്നു.

13ഒരു കാര്യത്തിെലനിക്ക് ഉത്തമവിശ്വാസമുണ്ട്:
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെട നന്മഞാൻ ദർശിക്കും.

14യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക;
ശക്തരായിരിക്കുക,സുധീരരായിരിക്കുക
യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.

സങ്കീർത്തനം 28
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റപാറയായഅങ്ങ,്
അവിടെത്ത കാതുകൾ എെന്റമുമ്പിൽ
െകാട്ടിയടയ്ക്കരുേത.

അവിടന്ന് മൗനംഅവലംബിച്ചാൽ,
കുഴിയിൽ െവക്കെപ്പടുന്നവെരേപ്പാെലഞാൻ
ആയിത്തീരും.

2അവിടെത്തഅതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്ക്
ഞാൻഎെന്റകരങ്ങൾഉയർത്തുേമ്പാൾ,

സഹായത്തിനായിഞാൻവിളിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
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കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ വിലാപം
േകൾക്കണേമ.

3അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാടും
ദുഷ്ടേരാടുെമാപ്പം എെന്ന
വലിച്ചിഴയ്ക്കരുേത,

അവർ അയൽവാസികേളാട് സൗഹൃദേത്താെട
സംസാരിക്കുന്നു
എന്നാൽ, ഹൃദയത്തിലവർ േദാഷം
ആസൂ്രതണംെചയ്യന്നു.

4 അവരുെട ്രപവൃത്തികൾക്കും
േ്രദാഹകർമങ്ങൾക്കും
േയാഗ്യമായത്അവർക്കുനൽകണേമ;

അവരുെടൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്ക്
അവരർഹിക്കുന്ന ്രപതിഫലംതെന്ന
നൽകണേമ.

5 കാരണം അവർ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾ
ആദരിക്കുന്നില്ല
അവിടെത്ത കരേവലേയാടും
അങ്ങെനതെന്ന,

അവിടന്ന്അവെരഇടിച്ച നിരത്തും,
പിന്നീെടാരിക്കലും പുനർനിർമിക്കുകയില്ല.

6യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട,
കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ യാചനഅവിടന്ന്
േകട്ടിരിക്കുന്നേല്ലാ.

7 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ പരിചയും
ആകുന്നു;
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എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങയിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും അവിടെന്നെന്ന
സഹായിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

എെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദാതിേരകത്താൽ
തുള്ളിച്ചാടുന്നു,
എന്നിൽനിന്നുയരുന്ന സംഗീതേത്താെട
ഞാൻഅവിടെത്തസ്തുതിക്കും.

8യേഹാവതെന്റജനത്തിെന്റശക്തിയാകുന്നു,
തെന്റഅഭിഷിക്തന് രക്ഷനൽകുന്ന ഉറപ്പ ള്ള
േകാട്ടയുംആകുന്നു.

9 അങ്ങയുെട ജനെത്ത രക്ഷിക്കുകയും
അവിടെത്ത അവകാശെത്ത
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യണേമ;
അവർക്ക് ഇടയനായിരുന്ന് എേപ്പാഴും
അവെരകരങ്ങളിൽവഹിക്കണേമ.

സങ്കീർത്തനം 29
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവപു്രതന്മാേര,യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുക,
യേഹാവയ്ക്കു മഹത്ത്വവും ശക്തിയും
െകാടുക്കുക.

2 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടെത്ത നാമത്തിനുതക്ക
മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക;
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധിയുെട ്രപതാപത്തിന്
അനുസൃതമായി അവിടെത്ത
ആരാധിക്കുക.

3 യേഹാവയുെട ശബ്ദം ആഴിക്കുമീേത
മുഴങ്ങുന്നു;
മഹത്ത്വത്തിെന്റൈദവംഇടിമുഴക്കുന്നു,
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യേഹാവയുെടശബ്ദംെപരുെവള്ളത്തിനുമീേത
മുഴങ്ങുന്നു.

4യേഹാവയുെടശബ്ദം ശക്തിയുള്ളതാണ;്
യേഹാവയുെടശബ്ദം ്രപതാപേമറിയതാണ.്

5 യേഹാവയുെട ശബ്ദം േദവദാരുക്കെള
പിളർക്കുന്നു
യേഹാവ െലബാേനാനിെല േദവദാരുക്കെള
തകർക്കുന്നു.

6 അവിടന്ന് െലബാേനാെന ഒരു
കാളക്കിടാവിെനേപ്പാെലതുള്ളിച്ചാടിക്കുന്നു,
ശിേര്യാെന*ഒരുകാട്ട കാളക്കിടാവിെനേപ്പാെലയും.

7യേഹാവയുെടശബ്ദം
അഗ്നിജ്വാലകെള ഉതിർക്കുന്നു

8 യേഹാവയുെട ശബ്ദം മരുഭൂമിെയ
്രപകമ്പനംെകാള്ളിക്കുന്നു;
യേഹാവകാേദശ് മരുഭൂമിെയനടുക്കുന്നു.

9യേഹാവയുെടശബ്ദം വന്മരങ്ങെളചുഴറ്റ ന്നു†
വനെത്തേതാലുരിച്ച് നഗ്നമാക്കുന്നു.

കർത്താവിെന്റ ആലയത്തിൽ എല്ലാവരും
“മഹത്ത്വം!”എന്ന്ആർപ്പിടുന്നു.

10 യേഹാവ ജല്രപളയത്തിനുമീേത
സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു
യേഹാവഎേന്നക്കും രാജാവായി വാഴുന്നു.

11യേഹാവതെന്റജനത്തിനുശക്തിനൽകുന്നു;
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിനു സമാധാനമരുളി
അനു്രഗഹിക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 29:6 അതായത്, െഹർേമാൻ പർവതെത്ത
† സങ്കീർത്തനം 29:9 അഥവാ, ശബ്ദം മാൻേപടകെള
്രപസവിക്കുമാറാക്കുന്നു
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സങ്കീർത്തനം 30
ഭവന്രപതിഷ്ഠാഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയപുകഴ്ത്തും,
ആഴത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് എെന്ന
ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്റേമൽ വിജയം
േഘാഷിക്കാൻഅങ്ങ്അനുവദിച്ചില്ല.

2എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,സഹായത്തിനായി
ഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,
അങ്ങ്എെന്നസൗഖ്യമാക്കി.

3യേഹാേവ,പാതാളത്തിൽനിന്ന്അവിടന്ന്എെന്ന
കരകയറ്റിയിരിക്കുന്നു;
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങാതവണ്ണം അവിടെന്നെന്റ
ജീവൻകാത്തുപാലിച്ചിരിക്കുന്നു.

4 യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തേര, അവിടേത്തക്ക്
സ്തുതിപാടുക;
അവിടെത്തവിശുദ്ധനാമെത്തവാഴ്ത്തുക.

5 കാരണം അവിടെത്ത േകാപം
ക്ഷണേനരേത്തക്കുമാ്രതം,
എന്നാൽ അവിടെത്ത ്രപസാദം
ആജീവനാന്തംനിലനിൽക്കും;

വിലാപം ഒരു രാ്രതിമാ്രതം നിലനിൽക്കുന്നു,
എന്നാൽ ്രപഭാതത്തിൽ ആനന്ദേഘാഷം
വരവായി.

6എെന്റ േക്ഷമകാലത്ത്ഞാൻപറഞ്ഞു,
“ഞാൻഒരുനാള ം കുലുങ്ങുകയില്ല.”

7യേഹാേവ,അവിടെത്ത ്രപസാദത്താൽ
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അങ്ങ് എെന്ന പർവതംേപാെല*
ഉറപ്പിച്ച നിർത്തി;

എന്നാൽഅവിടന്ന് തിരുമുഖം മറയ്ക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻപരി്രഭമിച്ച േപാകുന്നു.

8യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ;
കരുണയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിേനാട്
നിലവിളിച്ച :

9 “എെന്റരക്തം െചാരിയുന്നതിൽഎന്തുലാഭം
ഞാൻ ശവക്കുഴിയിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നതുെകാണ്ട,് എന്തു
്രപേയാജനം?

ധൂളിഅങ്ങെയസ്തുതിക്കുേമാ?
അത് അവിടെത്ത വിശ്വസ്തതെയ
േഘാഷിക്കുേമാ?

10 യേഹാേവ, േകൾക്കണേമ, എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാകണേമ;
യേഹാേവ,എെന്നസഹായിക്കണേമ.”

11 അവിടന്ന് എെന്റ വിലാപെത്ത
നൃത്തമാക്കിത്തീർത്തു;
അവിടന്ന് എെന്റ ചാക്കുശീലമാറ്റി
ആനന്ദവസ്്രതംഅണിയിച്ചിരിക്കുന്നു,

12 എെന്റ ഹൃദയം മൗനമായിരിക്കാെത ഞാൻ
അേങ്ങക്ക്സ്തുതി പാേടണ്ടതിനുതെന്ന.
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞാൻ
എന്നുെമന്നുംഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും.
സംഗീതസംവിധായകന.്†

* സങ്കീർത്തനം 30:7 അതായത,് സീേയാൻ പർവതംേപാെല
† സങ്കീർത്തനം 30:12 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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സങ്കീർത്തനം 31
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയിൽഅഭയംേതടുന്നു;
ഞാൻഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത;
അവിടെത്ത നീതിയിൽ എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

2അങ്ങയുെട െചവിഎന്നിേലക്കുചായ്ച്ച,്
എെന്നേമാചിപ്പിക്കാൻ േവഗം വരണേമ;

അങ്ങ്എനിക്ക്അഭയമാകുന്നപാറയും
എെന്ന രക്ഷിക്കുന്ന ഉറപ്പ ള്ള േകാട്ടയും
ആകണേമ.

3അങ്ങ്എെന്റപാറയും േകാട്ടയുംആകുകയാൽ
തിരുനാമമഹത്ത്വത്തിനായി എനിക്കു
വഴികാട്ടണേമ.

4 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എനിക്കായി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന െകണിയിൽനിന്നും
എെന്നവിടുവിക്കണേമ,
കാരണം അവിടന്ന് എെന്റ സേങ്കതം
ആകുന്നു.

5ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന തിരുക്കരങ്ങളിൽ
ഭരേമൽപ്പിക്കുന്നു;
വിശ്വസ്തൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ.

6 മിഥ്യാമൂർത്തികെള ഭജിക്കുന്നവെര ഞാൻ
െവറുക്കുന്നു;
എന്നാൽ ഞാൻ യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു.

7 അങ്ങയുെട അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിൽ ഞാൻ
ആഹ്ലാദിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും
െചയ്യ ം,
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കാരണം അവിടന്ന് എെന്റ ദുരിതം
കണ്ടിരിക്കുന്നു
എെന്റആത്മവ്യഥഅറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു.

8 ശ്രതുവിെന്റ ൈകയിൽ അവിടന്ന് എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചില്ല
എന്നാൽ എെന്റ പാദങ്ങെള അങ്ങ്
വിശാലസ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

9യേഹാേവ,ഞാൻദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാൽ
എേന്നാടു കരുണകാണിക്കണേമ;
എെന്റ കണ്ണ കൾ ദുഃഖത്താൽ
തളർന്നിരിക്കുന്നു,
എെന്റ ്രപാണനും ശരീരവും വ്യസനത്താൽ
തകർന്നുമിരിക്കുന്നു.

10 എെന്റ ജീവിതം മനഃപീഡയാൽ
പാഴായിേപ്പാകുന്നു
എെന്റആയുസ്സ് െനടുവീർപ്പിനാലും;

എെന്റ അതി്രകമങ്ങൾമൂലം എെന്റ ശക്തി
ക്ഷയിക്കുന്നു,
എെന്റഅസ്ഥികൾ ്രദവിച്ച േപാകുന്നു.

11എെന്റഎല്ലാശ്രതുക്കള ംനിമിത്തം,
ഞാൻ എെന്റ അയൽവാസികൾക്ക് കടുത്ത
അവേഹളനപാ്രതമായിരിക്കുന്നു.

എെന്റ സുഹൃത്തുക്കൾക്കു ഞാെനാരു
േപടിസ്വപ്നമായി—
െതരുേവാരങ്ങളിൽ എെന്ന കാണുന്നവർ,
എന്നിൽനിന്ന്ഓടിയകലുന്നു.

12 മൃതിയടഞ്ഞവെരന്നേപാെല ഞാൻ അവരുെട
സ്മരണകളിൽഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു;
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തകർന്നുേപായ ഒരു മൺപാ്രതംേപാെല
ഞാൻആയിരിക്കുന്നു.

13 അേനകംേപർ അടക്കംപറയുന്നതു ഞാൻ
േകൾക്കുന്നു,

“ഭീകരത എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും
ഉടെലടുക്കുന്നു!”

അവർഎനിെക്കതിേരത്രന്തങ്ങൾെമനയുന്നു
എെന്റ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ ത്രന്തങ്ങൾ
െമനയുന്നു.

14 എന്നാൽ യേഹാേവ, അങ്ങയിൽ ഞാൻ
ആ്രശയിക്കുന്നു;

“അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ ൈദവം,” എന്നു
ഞാൻപറയുന്നു.

15എെന്റകാലഗതികൾതിരുക്കരങ്ങളിലാണ;്
എെന്റ ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ,
എെന്നേവട്ടയാടുന്നവരിൽനിന്നുംതെന്ന.

16 അങ്ങയുെട ദാസെന്റേമൽ തിരുമുഖം
്രപകാശിപ്പിക്കണേമ;
അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ.

17യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുന്നു,
ലജ്ജിതനാകാൻഎെന്നഅനുവദിക്കരുേത;

എന്നാൽദുഷ്ടർഅപമാനിതരായിത്തീരെട്ട
അവർ മൂകരായി പാതാളത്തിൽ
നിപതിക്കെട്ട.

18 വ്യാജം പുലമ്പുന്ന അവരുെട അധരങ്ങൾ
മൂകമായിത്തീരെട്ട,
കാരണം അവർ അഹങ്കാരേത്താടും
അവജ്ഞേയാടുംകൂെട
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നീതിനിഷ്ഠർെക്കതിേര ധിക്കാരപൂർവം
സംസാരിക്കുന്നു.

19 അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുന്നവർക്കുേവണ്ടി അങ്ങ്
സംഭരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നതും
അങ്ങയിൽശരണം ്രപാപിക്കുന്നവർക്കായി

സകലമനുഷ്യരും കാണുംവിധം അവിടന്ന്
്രപദർശിപ്പിച്ചതുമായ
അവിടെത്തനന്മഎ്രതേയാസമൃദ്ധം.

20ആേരാപണംനടത്തുന്നനാവിൽനിന്ന്
അങ്ങ് അവെര തിരുസന്നിധിയിൽ
സുരക്ഷിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു;

മനുഷ്യരുെട സകലഗൂഢത്രന്തങ്ങളിൽനിന്നും
വിടുവിച്ച്
അങ്ങയുെട കൂടാരത്തിൽ അവെര
ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

21യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട,
കാരണം ശ്രതുവിനാൽ വളയെപ്പട്ട
പട്ടണത്തിൽഞാൻആയിരുന്നേപ്പാൾ
വിസ്മയകരമാംവിധത്തിൽ അവിടെത്ത
അചഞ്ചലസ്േനഹം എേന്നാടു
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

22 “അങ്ങയുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന് ഞാൻ
േഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു!”
എന്ന് എെന്റ പരി്രഭമത്തിൽ ഞാൻ
നിലവിളിച്ച .

എന്നിട്ട ംഞാൻസഹായത്തിനായി േകണേപ്പാൾ,
കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ യാചനഅവിടന്ന്
േകട്ടിരിക്കുന്നു.
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23 യേഹാവയുെട സകലവിശ്വസ്തജനേമ,
അവിടെത്തസ്േനഹിക്കുക!
യേഹാവേയാട്വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടന്ന്സംരക്ഷണംനൽകുന്നു,
എന്നാൽനിഗളികൾക്ക്അവർഅർഹിക്കുന്ന
ശിക്ഷനൽകുന്നു.

24 യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശ അർപ്പിക്കുന്ന
എല്ലാവരുേമ,
ശക്തരായിരിക്കുക,സുധീരരായിരിക്കുക.

സങ്കീർത്തനം 32
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1ലംഘനംക്ഷമിച്ച ം
പാപം മറച്ച ംകിട്ടിയ മനുഷ്യർ,
അനുഗൃഹീതർ.

2യേഹാവ,പാപംകണക്കാക്കാെതയും
ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാെതയും ഇരിക്കുന്ന
മനുഷ്യർ,
അനുഗൃഹീതർ.

3ഞാൻഎെന്റപാപംഏറ്റ പറയാെത,
ദിവസംമുഴുവനുംഞരങ്ങിക്കരയുകമൂലം
എെന്റഅസ്ഥികൾക്ഷയിച്ച േപായി.

4രാവും പകലും
അങ്ങയുെടകരംഎെന്റേമൽഭാരമായിരുന്നു;

േവനൽക്കാലത്തിെലചൂടുെകാെണ്ടന്നേപാെല
എെന്റബലംക്ഷയിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
5 അേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ പാപം അങ്ങേയാട്

ഏറ്റ പറഞ്ഞു
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എെന്റഅകൃത്യെമാന്നും മറച്ച െവച്ചതുമില്ല.
“എെന്റകുറ്റം യേഹാവേയാട് ഏറ്റ പറയും,”
എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

അേപ്പാൾഎെന്റപാപത്തിെന്റകുറ്റം
അങ്ങുക്ഷമിച്ച തന്നു.

േസലാ.
6അതുെകാണ്ട്ൈദവഭക്തരായഓേരാരുത്തരും
അവസരം നഷ്ടെപ്പടുത്താെത അങ്ങേയാടു
്രപാർഥിക്കെട്ട;

അങ്ങെനെയങ്കിൽ ്രപളയജലത്തിെന്റ
ഭീകര്രപഭാവം
അവെരഎത്തിപ്പിടിക്കുകയില്ല.

7അവിടന്ന്എെന്റഒളിയിടംആകുന്നു;
േക്ലശങ്ങളിൽ അവിടന്ന് എനിക്കു
സംരക്ഷണേമകുന്നു;
രക്ഷയുെട ജയേഭരിയാൽ എനിക്കു വലയം
തീർക്കുന്നു.

േസലാ.
8 നീ ഗമിേക്കണ്ടുന്ന പാത ഏെതന്നു നിെന്ന

ഉപേദശിച്ച പഠിപ്പിക്കും;
നിെന്റേമൽ ദൃഷ്ടിെവച്ച് ഞാൻ നിനക്കു
ബുദ്ധിയുപേദശം നൽകും.

9വിേവകശൂന്യമായ
കുതിരെയേയാേകാവർകഴുതെയേയാേപാെല
നീ െപരുമാറരുത,്

അവെയ വരുതിയിലാക്കാൻ കടിഞ്ഞാണും
കടിയിരുമ്പും ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതായി
വരുന്നു
അല്ലാത്തപക്ഷംനിനക്കവെയനിയ്രന്തിക്കുക
അസാധ്യം.
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10ദുഷ്ടരുെടഅനർഥങ്ങൾഅസംഖ്യം,
എന്നാൽയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നവെര
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
വലയംെചയ്യന്നു.

11 നീതിനിഷ്ഠേര, യേഹാവയിൽ
സേന്താഷിച്ചാനന്ദിക്കുക;
ഹൃദയപരമാർഥികേള,ആനന്ദിച്ചാർക്കുക!

സങ്കീർത്തനം 33
1 നീതിനിഷ്ഠേര, ആനന്ദേത്താെട യേഹാവയ്ക്ക്

പാടുക;
പരമാർഥികള െടസ്തുതി ഉചിതംതെന്ന.

2കിന്നരംെകാണ്ട് യേഹാവെയഞാൻവാഴ്ത്തുക;
പത്തുകമ്പിയുള്ള വീണെകാണ്ട്
അവിടേത്തക്ക്സംഗീതംആലപിക്കുക.

3അവിടേത്തക്ക് ഒരു നവഗാനംആലപിക്കുക;
ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താെട വാദ്യങ്ങളിൽ
ആനന്ദസ്വരം മുഴക്കുക.

4 കാരണം, യേഹാവയുെട വചനം
നീതിയുക്തമാകുന്നു;
അവിടന്ന് തെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും
വിശ്വസ്തൻതെന്ന.

5യേഹാവനീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
ഭൂമണ്ഡലംനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

6 യേഹാവയുെട വചനത്താൽ ആകാശം
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ,
തിരുവായിെലശ്വാസത്താൽതാരഗണങ്ങള ം.
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7 അവിടന്ന് സമു്രദജലരാശിെയ കൂമ്പാരമായി
കൂട്ട ന്നു;
ആഴിെയകലവറകളിൽസംഭരിക്കുന്നു.

8സർവഭൂമിയും യേഹാവെയ ഭയെപ്പടെട്ട;
ഭൂസീമവാസികെളല്ലാം തിരുമുമ്പിൽ
ഭയഭക്തിേയാെട നിലെകാള്ളെട്ട.

9 കാരണം, അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു,
അവയുണ്ടായി;
അവിടന്ന് കൽപ്പിച്ച ,അവസ്ഥാപിതമായി.

10 യേഹാവ രാഷ്്രടങ്ങള െട പദ്ധതികൾ
നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു;
ജനതകള െട ആേലാചനകൾ
വിഫലമാക്കുന്നു.

11 എന്നാൽ യേഹാവയുെട പദ്ധതികൾ
എെന്നേന്നക്കുംസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ
തലമുറതലമുറകേളാളവും.

12 യേഹാവ ൈദവമായിരിക്കുന്ന രാഷ്്രടം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടത,്
അവിടന്ന് തെന്റ അവകാശമായി
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടജനതയും.

13 യേഹാവ സ്വർഗത്തിൽനിന്നു താേഴക്കു
േനാക്കുന്നു;
സകലമാനവവംശെത്തയും വീക്ഷിക്കുന്നു;

14അവിടന്നുതെന്റനിവാസസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
ഭൂമിയിെല സകലനിവാസികെളയും
നിരീക്ഷിക്കുന്നു—

15 അവിടന്ന് അവരുെടെയല്ലാം ഹൃദയങ്ങെള
രൂപെപ്പടുത്തുന്നു,
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അവരുെട ്രപവൃത്തികെളല്ലാം അവിടന്ന്
്രശദ്ധിക്കുന്നു.

16 ൈസന്യബലത്താൽ ഒരു രാജാവും
വിജയ്രശീലാളിതനാകുന്നില്ല;
തെന്റ കായികബലത്താൽ ഒരു േസനാനിയും
രക്ഷെപ്പടുന്നില്ല.

17 പടക്കുതിരെയെക്കാണ്ട് വിജയിക്കാെമന്ന
ആശവ്യർഥം;
അതിെന്റ വൻശക്തിയാൽ, നിെന്ന
രക്ഷിക്കാൻഅതിനു കഴിയുകയുമില്ല.

18 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി തെന്ന
ഭയെപ്പടുന്നവരിലും
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിൽ
്രപത്യാശഅർപ്പിക്കുന്നവരിലുമുണ്ട,്

19 അവിടന്നവെര മരണത്തിൽനിന്ന്
േമാചിപ്പിക്കുകയും
ക്ഷാമകാലത്ത് അവരുെട ജീവൻ
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

20 എെന്റയുള്ളം യേഹാവയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു;
അവിടന്നു നമ്മുെട സഹായവും പരിചയും
ആകുന്നു.

21നമ്മുെടഹൃദയംയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുന്നു,
കാരണം,അവിടെത്തവിശുദ്ധനാമെത്തനാം
ശരണം്രപാപിക്കുന്നു.

22 ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ്രപത്യാശ
അർപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
യേഹാേവ, അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ഞങ്ങേളാെടാപ്പം ഉണ്ടാകണേമ.
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*

സങ്കീർത്തനം 34
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം.
അബീെമെലക്കിെന്റ മുൻപിൽെവച്ച ബുദ്ധി്രഭമം
നടിക്കുകയും ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തേപ്പാൾപാടിയത.്
1 ഞാൻ യേഹാവെയ എല്ലാക്കാലത്തും

പുകഴ്ത്തും;
അവിടെത്ത സ്തുതി എേപ്പാഴും എെന്റ
അധരങ്ങളിൽഇരിക്കും.

2എെന്റയുള്ളംയേഹാവയിൽഅഭിമാനിക്കുന്നു;
പീഡിതർ േകൾക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട.

3 എേന്നാടു േചർന്നു യേഹാവെയ
മഹിമെപ്പടുത്തുക;
നമുെക്കാരുമിച്ച് അവിടെത്ത നാമം
വാഴ്ത്താം.

4 ഞാൻ യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച , അവിടന്ന്
എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
എെന്റ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽനിന്നും അവിടന്ന്
എെന്നവിടുവിച്ച .

5അങ്ങെയേനാക്കുന്നവർ്രപകാശപൂരിതരായിത്തീരുന്നു;
അവരുെട മുഖം ഒരിക്കലും
ലജ്ജാഭരിതമാകുകയില്ല.

6ഈഎളിയ മനുഷ്യൻവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച ,യേഹാവ
േകട്ട ;

* സങ്കീർത്തനം 34: ഈസങ്കീർത്തനത്തിെല ഓേരാ വാക്യവും
എ്രബായഭാഷയിെലഅക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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അവിടന്ന് സകലവിധ ്രപയാസങ്ങളിൽനിന്നും
അേദ്ദഹെത്തരക്ഷിച്ച .

7 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവരുെടചുറ്റ ം,
അവിടെത്തദൂതന്മാർപാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു,
അങ്ങെനഅവിടന്ന്അവെരവിടുവിക്കുന്നു.

8യേഹാവനല്ലവെനന്ന് രുചിച്ചറിയുക;
അങ്ങയിൽ അഭയംേതടുന്ന മനുഷ്യർ
അനുഗൃഹീതർ.

9 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധജനേമ, അവിടെത്ത
ഭയെപ്പടുക
അവിടെത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിനും
കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല.

10 സിംഹക്കുട്ടികൾ ക്ഷീണിതരാകുകയും
വിശപ്പനുഭവിക്കുകയും െചയ്േതക്കാം,
എന്നാൽയേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക്
ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല.

11 എെന്റ മക്കേള, വരിക, ഞാൻ പറയുന്നത്
്രശദ്ധിക്കുക;
യേഹാവാഭക്തി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരാം.

12ജീവെനസ്േനഹിക്കുകയും
സന്തുഷ്ടിനിറഞ്ഞ ദീർഘായുസ്സ്
ആ്രഗഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ

13നിങ്ങള െട നാവിെനതിന്മയിൽനിന്നും
നിങ്ങള െടഅധരങ്ങെളവ്യാജഭാഷണത്തിൽനിന്നും
സൂക്ഷിക്കുക.

14തിന്മയിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ്സൽ്രപവൃത്തികൾ
െചയ്യ ക;
സമാധാനം അേന്വഷിച്ച് അതിെന
പിൻതുടരുക.
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15 യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി നീതിനിഷ്ഠരുെടേമൽ
ആകുന്നു
അവിടെത്ത കാതുകൾ അവരുെട നിലവിളി
്രശദ്ധിക്കുന്നു;

16 എന്നാൽ യേഹാവയുെട മുഖം തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്എതിരാകുന്നു,
അവരുെട ഓർമെയ ഭൂമിയിൽനിന്നു
മായിച്ച കളേയണ്ടതിനുതെന്ന.

17 നീതിനിഷ്ഠർ നിലവിളിക്കുന്നു, യേഹാവ അതു
േകൾക്കുന്നു;
അവിടന്ന് അവെര സകലവിധ
കഷ്ടതകളിൽനിന്നും വിടുവിക്കുന്നു.

18 ഹൃദയവ്യഥയനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് യേഹാവ
സമീപസ്ഥൻ
മനസ്സ തകർന്നവെരഅവിടന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.

19 നീതിനിഷ്ഠരായ മനുഷ്യർക്കു ധാരാളം
യാതനകൾഉണ്ടാകും
എങ്കിലും അവ എല്ലാറ്റിൽനിന്നും യേഹാവ
അവെരവിടുവിക്കുന്നു;

20 അവിടന്ന് അവരുെട അസ്ഥികൾെക്കല്ലാം
സംരക്ഷണംനൽകുന്നു,
അവയിൽഒന്നുേപാലും ഉടയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല.

21അധർമം ദുഷ്ടെര െകാല്ല ന്നു;
നീതിനിഷ്ഠരുെട ശ്രതുക്കൾശിക്ഷിക്കെപ്പടും.

22യേഹാവതെന്റ േസവകെര േമാചിപ്പിക്കുന്നു;
അങ്ങയിൽ അഭയംേതടുന്ന ആർക്കും
ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുകയില്ല.
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സങ്കീർത്തനം 35
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എേന്നാട് മത്സരിക്കുന്നവേരാട്അങ്ങ്

മത്സരിക്കണേമ;
എേന്നാടു യുദ്ധംെചയ്യന്നവേരാട് അങ്ങ്
യുദ്ധംെചയ്യണേമ.

2പരിചയും പലകയുംഎടുക്കണേമ;
അങ്ങ് എഴുേന്നറ്റ് എെന്റ സഹായത്തിനായി
വരണേമ.

3എെന്നപിൻതുടരുന്നവർെക്കതിേര
കുന്തവും േവലും*വീശണേമ.

“അങ്ങാണ്എെന്റരക്ഷെയന്ന,്”
എേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്യണേമ.

4 എെന്റ ജീവൻ അപായെപ്പടുത്താൻ
േനാക്കുന്നവർ
ലജ്ജിച്ച്അപമാനിതരായിത്തീരെട്ട;

എെന്റനാശത്തിനായിപദ്ധതിയാവിഷ്കരിക്കുന്നവർ
നിരാശരായി പിന്തിരിയെട്ട.

5 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെര
തുരത്തിേയാടിക്കുന്നതിനാൽ
അവർ കാറ്റിൽ പാറിേപ്പാകുന്ന
പതിരുേപാെലയാകെട്ട.

6 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവെര
പിൻതുടരുന്നതിനാൽ
അവരുെട പാതകൾ അന്ധകാരവും
വഴുവഴുപ്പ ം ഉള്ളതാകെട്ട.

7 അകാരണമായി അവെരനിക്കു വല
വിരിക്കുകയും

* സങ്കീർത്തനം 35:3 അതായത്, കനംകുറഞ്ഞ നീളമുള്ള
കുന്തം.
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ഒരു ചതിക്കുഴി കുഴിക്കുകയും
െചയ്യ കയാണേല്ലാ,

8അവർക്കുശീ്രഘനാശം വന്നുഭവിക്കെട്ട—
അവർ ഒരുക്കിെവച്ച വലയിൽ അവർതെന്ന
കുടുങ്ങെട്ട,
അവർഎനിക്കുേവണ്ടി കുഴിച്ച കുഴിയിേലക്ക്
അവർതെന്നനിപതിക്കെട്ട.

9 അേപ്പാൾ എെന്റ ്രപാണൻ യേഹാവയിൽ
ആനന്ദിക്കെട്ട
അവിടെത്തരക്ഷയിൽേഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട.

10 “യേഹാേവ,അങ്ങെയേപ്പാെലആരുള്ള ?
എന്ന് എെന്റ എല്ലാ അസ്ഥികള ം
്രപസ്താവിക്കും.

അവിടന്നു സാധുക്കെള അവരുെട ശക്തിക്ക്
അതീതരായവരിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിക്കുന്നു;
െകാള്ളെചയ്യന്നവരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
എളിയവെരയും ദരി്രദെരയും.”

11 നിഷ്കരുണരായ സാക്ഷികൾ എനിെക്കതിേര
മുേന്നാട്ട വരുന്നു;
എനിെക്കാരറിവുമില്ലാത്ത വസ്തുതകെളപ്പറ്റി
എെന്ന േചാദ്യംെചയ്യന്നു.

12അവർ, ഞാൻ െചയ്ത നന്മയ്ക്കു പകരമായി
തിന്മെചയ്യന്നു
എെന്റ ്രപാണെന ഉറ്റവർ മരിച്ച
ഒരുവെനേപ്പാെലആക്കുന്നു.

13 എന്നിട്ട ം അവർ േരാഗാതുരരായിരുന്നേപ്പാൾ
ഞാൻചാക്കുശീല ധരിച്ച െകാണ്ട്
ന്രമമാനസനായി അവർക്കുേവണ്ടി
ഉപവസിച്ച .
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എെന്റ ്രപാർഥന ഉത്തരംേനടാെത എെന്റ
അടുേത്തക്കുതെന്നമടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ,

14എെന്റസ്േനഹിതേനാസേഹാദരേനാേവണ്ടി
എന്നതുേപാെല
ഞാൻവിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

എെന്റമാതാവിനുേവണ്ടിവിലപിക്കുന്നതുേപാെല
ദുഃഖത്താൽഞാൻഎെന്റശിരസ്സ നമിച്ച .

15 എന്നാൽ ഞാൻ ഇടറിവീണേപ്പാൾ അവർ
ഒത്തുേചർന്ന്ആഹ്ലാദിച്ച ;
എെന്റ ്രപതിേയാഗികൾ ഞാൻ അറിയാെത
എനിെക്കതിേരസംഘംേചർന്നു.
ഇടേവളകളില്ലാെതഅവർഎെന്നദുഷിച്ച .

16അഭക്തെരേപ്പാെല അവർ എെന്ന ്രകൂരമായി
പരിഹസിച്ച ;
അവർഎനിെക്കതിേര പല്ല കടിച്ച .

17 കർത്താേവ, എ്രതനാൾ അങ്ങ്
േനാക്കിനിൽക്കും?
അവരുെട ഭീകരതയാർന്ന
ആ്രകമണങ്ങളിൽനിന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ,
ഈ സിംഹക്കുട്ടികളിൽനിന്ന് എെന്റ
ജീവെനയും.

18 ഞാൻ മഹാസഭയിൽ അേങ്ങക്ക്
നന്ദിയർപ്പിക്കും;
ജനസാഗരമേധ്യഞാൻഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും.

19അകാരണമായിഎേന്നാടുശ്രതുതപുലർത്തുന്നവർ
എെന്റ േപരിൽആനന്ദിക്കാതിരിക്കെട്ട;

അകാരണമായിഎെന്നെവറുക്കുന്നവർക്ക്
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എെന്നഉപഹസിക്കാൻഇടവരാതിരിക്കെട്ട.†
20അവർസമാധാനപരമായിസംസാരിക്കുന്നില്ല,
േദശത്തുശാന്തമായിജീവിക്കുന്നവർെക്കതിേര
അവർ വ്യാജ ആേരാപണങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുന്നു.

21അവർ എെന്റേനേര, “ആഹാ! ആഹാ!” എന്നു
പറഞ്ഞ്പരിഹസിക്കുന്നു

“ഞങ്ങളതു സ്വന്തം കണ്ണാൽ കണ്ടു,” എന്നും
പറയുന്നു.

22 യേഹാേവ, അങ്ങ് ഇതു കണ്ടേല്ലാ;
നിശ്ശബ്ദനായിരിക്കരുേത.
കർത്താേവ, എന്നിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കുകയുമരുേത.

23 ഉണരണേമ, എനിക്കു ്രപതിേരാധം തീർക്കാൻ
എഴുേന്നൽക്കണേമ!
എെന്റ ൈദവമായ കർത്താേവ,
എനിക്കുേവണ്ടിവാദിക്കണേമ.

24 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടെത്ത
നീതിക്കനുസൃതമായി എെന്ന
കുറ്റവിമുക്തനാക്കണേമ;
അവർഎെന്റേമൽആനന്ദിക്കാതിരിക്കെട്ട.

25 “ആഹാ, ഞങ്ങള െട ചിരകാലാഭിലാഷം
നിറേവറി!” എന്ന് അവർ
ചിന്തിക്കാതിരിക്കെട്ട,

“ഞങ്ങൾ അവെന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,”
എന്നുംഅവർവീമ്പിളക്കാതിരിക്കെട്ട.

† സങ്കീർത്തനം 35:19 മൂ.ഭാ. കണ്ണിറുക്കാതിരിക്കെട്ട
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26 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്ന
എല്ലാവരും
ലജ്ജിതരും പരി്രഭാന്തരുംആയിത്തീരെട്ട;

എനിെക്കതിേരതെന്നത്താൻഉയർത്തുന്നവർ
ലജ്ജയിലുംഅപമാനത്തിലും മുഴുകെട്ട.

27 എനിക്കു ലഭ്യമാകുന്ന നീതിയിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നവർ
ആനന്ദേത്താെടആർത്തുേഘാഷിക്കെട്ട;

“തെന്റ ദാസെന്റനന്മയിൽആഹ്ലാദിക്കുന്നവർ,
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട,” എന്ന്
എേപ്പാഴും പറയെട്ട.

28 എെന്റ നാവ് അവിടെത്ത നീതിെയപ്പറ്റി
േഘാഷിക്കും,
ദിവസംമുഴുവനുംഅവിടെത്തസ്തുതിയും.

സംഗീതസംവിധായകന.്‡

സങ്കീർത്തനം 36
യേഹാവയുെട ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഒരു
സങ്കീർത്തനം.
1പാപം ദുഷ്ടരുെട
ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു മ്രന്തിക്കുന്നു*

അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ൈദവഭയംഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

2 തങ്ങള െട അകൃത്യം കണ്ടുപിടിക്കെപ്പടുകേയാ
പാപം െവറുക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്യാതവണ്ണംഅവർആത്മ്രപശംസെചയ്യന്നു.

‡ സങ്കീർത്തനം 35:28 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 36:1 അഥവാ, എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ൈദവത്തിൽനിന്ന് ഒരു അരുളപ്പാടുണ്ട,് ദുഷ്ടരുെട
പാപെത്തക്കുറിച്ച തെന്ന.
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3 അവരുെട വായിൽനിന്നുള്ള വാക്കുകൾ
ദുഷ്ടതയും വഞ്ചനയും ഉള്ളതാകുന്നു;
വിേവകേത്താെടനന്മ്രപവർത്തിക്കുന്നതിൽനിന്നും
അവർപിൻവാങ്ങുന്നു.

4 അവരുെട കിടക്കയിൽെവച്ച േപാലും അവർ
ദുഷ്ടത െനയ്തുകൂട്ട ന്നു;
പാപവഴികളിേലക്ക് അവർ അവെരത്തെന്ന
സമർപ്പിക്കുന്നു
തിന്മയിൽനിന്നു പിന്തിരിയാൻ ഒരു
പരി്രശമവും നടത്തുന്നില്ല.

5 യേഹാേവ, അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ആകാശേത്താളംഎത്തുന്നു,
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

6 അവിടെത്ത നീതി അത്യ ന്നത
പർവതങ്ങൾേപാെലയും
അവിടെത്തന്യായംഅഗാധസമു്രദംേപാെലയും
ആകുന്നു.
യേഹാേവ, അങ്ങ് മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയുംസംരക്ഷിക്കുന്നു.

7ൈദവേമ,അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹംഎ്രത
അമൂല്യമാകുന്നു!
സകലമനുഷ്യരും അവിടെത്ത
ചിറകിൻകീഴിൽഅഭയംേതടുന്നു.

8അവിടെത്ത ഭവനത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയിൽ അവർ
വിരുന്നുണ്ട,്തൃപ്തിയടയുന്നു;
അവിടെത്ത ആനന്ദ്രപവാഹത്തിൽനിന്ന,്
അവർക്കുകുടിക്കാൻനൽകുന്നു.

9 കാരണം അവിടെത്ത സന്നിധാനത്തിൽ
ജീവജലധാരയുണ്ട;്
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അവിടെത്ത ്രപഭയിൽ ഞങ്ങൾ ്രപകാശം
ദർശിക്കുന്നു.

10 അങ്ങെയ അറിയുന്നവർക്ക് അവിടെത്ത
സ്േനഹവും
ഹൃദയപരമാർഥികൾക്ക് അവിടെത്ത
നീതിയും തുടർന്നും നൽകണേമ.

11അഹന്തനിറഞ്ഞവരുെട പാദം എനിെക്കതിേര
നീങ്ങരുേത,
ദുഷ്ടരുെടൈകഎെന്നആട്ടിപ്പായിക്കാെതയും
ഇരിക്കെട്ട.

12ഇതാ!അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർഎ്രപകാരം
വീണടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു—
തള്ളിവീഴ്ത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
എഴുേന്നൽക്കാൻകഴിയുന്നതുമില്ല!

*

സങ്കീർത്തനം 37
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർനിമിത്തം

അസ്വസ്ഥരാകുകേയാ
ദുഷ്ടേരാട് അസൂയാലുക്കളാകുകേയാ
അരുത.്

2പുല്ല േപാെലഅവർ േവഗത്തിൽവാടിേപ്പാകും
പച്ചെച്ചടിേപാെല അവർ േവഗത്തിൽ
ഇല്ലാെതയാകും.

3 യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ച െകാണ്ട് നന്മ
്രപവർത്തിക്കുക;

* സങ്കീർത്തനം 37: ഈസങ്കീർത്തനത്തിെല ഓേരാ വാക്യവും
എ്രബായഭാഷയിെലഅക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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എന്നാൽ, സുരക്ഷിതമായ േമച്ചിൽപ്പ റം
ആസ്വദിച്ച െകാണ്ട് േദശത്തുജീവിക്കാം.

4യേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുക,
അേപ്പാൾ അവിടന്നു നിെന്റ
ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾനിറേവറ്റ ം.

5നിെന്റവഴി യേഹാവെയ ഭരേമൽപ്പിക്കുക;
യേഹാവയിൽത്തെന്ന ആ്രശയിക്കുക,
അവിടന്നു നിെന്നസഹായിക്കും:

6 അവിടന്ന് നിെന്റ നീതിെയ ഉഷസ്സ േപാെല
്രപകാശപൂർണമാക്കും,
നിെന്റകുറ്റവിമുക്തിമധ്യാഹ്നസൂര്യെനേപ്പാെലയും.

7യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കുക
അവിടേത്തക്കായി ക്ഷമാപൂർവം
കാത്തിരിക്കുക;

അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ തങ്ങള െട
വഴികളിൽ മുേന്നറുേമ്പാൾ
അസ്വസ്ഥരാേകണ്ടതില്ല,
അവർ തങ്ങള െട കുത്രന്തങ്ങൾ
്രപാവർത്തികമാക്കുേമ്പാഴും.

8 േകാപത്തിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കുക
േ്രകാധത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിയുക;
ഉത്കണ്ഠെപ്പടരുത—്അത്അധർമത്തിേലക്കുമാ്രതേമ
നയിക്കുകയുള്ള .

9കാരണം ദുഷ്ടർ ഉന്മൂലനംെചയ്യെപ്പടും,
എന്നാൽയേഹാവയിൽ്രപത്യാശയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ
േദശംഅവകാശമാക്കും.

10ഒരൽപ്പകാലംകൂടി, ദുഷ്ടർ ഇല്ലാെതയാകും;
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നീ അവെര അേന്വഷിച്ചാലും അവെര
കെണ്ടത്തുകയില്ല.

11 എന്നാൽ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമി
അവകാശമാക്കുകയും
സമാധാനം, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവ
ആസ്വദിക്കുകയും െചയ്യ ം.

12 ദുഷ്ടർ നീതിനിഷ്ഠർെക്കതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുന്നു
അവരുെടേനേരപല്ല െഞരിക്കുകയുംെചയ്യന്നു;

13 എന്നാൽ കർത്താവ് ദുഷ്ടെര േനാക്കി
ചിരിക്കുന്നു,
അവരുെട ദിവസം അടുത്തിരിക്കുെന്നന്ന്
അവിടേത്തക്കറിയാം.

14ദുഷ്ടർ വാെളടുക്കുകയും
വില്ല കുലയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു,

ദരി്രദെരയുംഅശരണെരയുംനശിപ്പിക്കുന്നതിനും
പരമാർഥതേയാെട ജീവിക്കുന്നവെര
വധിക്കുന്നതിനുംതെന്ന.

15 എന്നാൽ അവരുെട വാൾ അവരുെട
ഹൃദയെത്തത്തെന്നകുത്തിത്തുളയ്ക്കും,
അവരുെട വില്ല കൾതകർന്നുേപാകും.

16ഒട്ടനവധി ദുഷ്ടരുെടസമൃദ്ധിെയക്കാൾ
നീതിനിഷ്ഠരുെട പക്കലുള്ള അൽപ്പം ഏെറ
നല്ലത;്

17കാരണം ദുഷ്ടരുെട ശക്തിതകർക്കെപ്പടും,
എന്നാൽയേഹാവനീതിനിഷ്ഠെര ഉദ്ധരിക്കും.

18നിഷ്കളങ്കരുെട ദിനങ്ങൾയേഹാവഅറിയുന്നു,
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അവരുെട ഓഹരി ശാശ്വതമായി
നിലനിൽക്കും.

19കഷ്ടകാലത്ത്അവർവാടിേപ്പാകുകയില്ല;
ക്ഷാമകാലത്ത് അവർ സമൃദ്ധി
അനുഭവിക്കും.

20എന്നാൽദുഷ്ടർ നശിച്ച േപാകും:
യേഹാവയുെട ശ്രതുക്കൾ വയലിെല
പൂക്കൾേപാെലയാകുന്നു,
അവർ മാഞ്ഞുേപാകും, പുകയായി അവർ
ഉയർന്നുേപാകും.

21 ദുഷ്ടർ വായ്പവാങ്ങുന്നു, ഒരിക്കലും തിരിെക
നൽകുന്നില്ല,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠർ ഉദാരപൂർവം
ദാനംെചയ്യന്നു;

22 യേഹാവയാൽ അനുഗൃഹീതർ േദശം
അവകാശമാക്കും,
എന്നാൽ അവിടന്ന് ശപിക്കുന്നവർ
േഛദിക്കെപ്പടും.

23യേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുന്നവരുെട
ചുവടുകൾഅവിടന്ന്സുസ്ഥിരമാക്കുന്നു;

24 അവരുെട കാൽ വഴുതിയാലും അവർ
വീണുേപാകുകയില്ല,
കാരണം യേഹാവ അവെര തെന്റ
ൈകെകാണ്ടുതാങ്ങിനിർത്തുന്നു.

25 ഞാൻ യുവാവായിരുന്നു, ഇേപ്പാൾ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു;
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എന്നിട്ട ം നാളിതുവെര നീതിനിഷ്ഠർ
പരിത്യജിക്കെപ്പടുന്നേതാ
അവരുെട മക്കൾ ആഹാരം ഇരക്കുന്നേതാ
ഞാൻകണ്ടിട്ടില്ല.

26 അവർ എേപ്പാഴും ഉദാരമനസ്കരും
വായ്പനൽകുന്നവരുമാണ,്
അവരുെടമക്കൾഅനുഗൃഹീതരായിത്തീരും.†

27 തിന്മയിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞ്
സൽ്രപവൃത്തികൾെചയ്യ ക,
അേപ്പാൾനീ േദശത്ത് ചിരകാലം വസിക്കും.

28കാരണംയേഹാവനീതിെയസ്േനഹിക്കുന്നു
അവിടന്ന് തെന്റ വിശ്വസ്തെര
ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല.

അവർഎെന്നേന്നക്കുംസംരക്ഷിക്കെപ്പടും;
എന്നാൽദുഷ്ടരുെട മക്കൾനശിച്ച േപാകും.

29നീതിനിഷ്ഠർ ഭൂമിഅവകാശമാക്കുകയും
ചിരകാലംഅവിെടതാമസിക്കുകയുംെചയ്യ ം.

30നീതിനിഷ്ഠരുെട അധരങ്ങളിൽനിന്നുജ്ഞാനം
െപാഴിയുന്നു,
അവരുെട നാവിൽനിന്നു നീതി പുറെപ്പടുന്നു.

31 അവരുെട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവരുെടഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട;്
അവരുെടകാലടികൾവഴുതിേപ്പാകുകയില്ല.

32 നീതിനിഷ്ഠരുെട ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിച്ച െകാണ്ട,്

† സങ്കീർത്തനം 37:26 ഉൽ. 48:20കാണുക.
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ദുഷ്ടർഅവർക്കായി പതിയിരിക്കുന്നു.
33 എന്നാൽ യേഹാവ അവെര അവരുെട

ഇഷ്ടത്തിന്ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകേയാ
ന്യായവിസ്താരത്തിൽ ശിക്ഷിക്കെപ്പടാൻ
അനുവദിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

34യേഹാവയിൽ ്രപത്യാശയർപ്പിക്കുക
അവിടെത്തമാർഗം പിൻതുടരുക.

അവിടന്നു നിങ്ങെള ഭൂമിയുെട അവകാശിയായി
ഉയർത്തും;
ദുഷ്ടർ േഛദിക്കെപ്പടുന്നത് നിങ്ങൾ
കാണുകയും െചയ്യ ം.

35സ്വേദശെത്തവൃക്ഷംേപാെല
ദുഷ്ടരും അനുകമ്പയില്ലാത്തവരും
തഴച്ച വളരുന്നതുഞാൻകണ്ടിട്ട ണ്ട,്

36 എന്നാൽ അവർ വളെരെപ്പെട്ടന്ന്
മാറ്റെപ്പടുന്നു, അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും
േശഷിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ അവെര അേന്വഷിച്ച , കെണ്ടത്താൻ
കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

37 സത്യസന്ധെര നിരീക്ഷിക്കുക,
പരമാർഥതയുള്ളവെര ്രശദ്ധിക്കുക;
സമാധാനം അേന്വഷിക്കുന്നവർക്ക്
സന്തതിപരമ്പരകൾഉണ്ടാകും.

38 എന്നാൽ പാപികൾ എല്ലാവരും
നശിപ്പിക്കെപ്പടും;
ദുഷ്ടർ സന്തതിയില്ലാെത സമൂലം
േഛദിക്കെപ്പടും.
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39 നീതിനിഷ്ഠരുെട രക്ഷ യേഹാവയിൽനിന്നു
വരുന്നു;
ദുർഘടസമയത്ത് അവിടന്ന് അവർക്ക്
ഉറപ്പ ള്ളേകാട്ട.

40 യേഹാവ അവെര സഹായിക്കുകയും
വിടുവിക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവർയേഹാവയിൽഅഭയംേതടുന്നതിനാൽ
അവിടന്ന് അവെര ദുഷ്ടരിൽനിന്നു
വിടുവിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

സങ്കീർത്തനം 38
ദാവീദിെന്റ ഒരു നിേവദനസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ അങ്ങയുെട േകാപത്താൽ എെന്ന

ശാസിക്കുകേയാ
അവിടെത്ത േ്രകാധത്താൽ എെന്ന
ശിക്ഷിക്കുകേയാഅരുേത.

2 അവിടെത്ത അസ്്രതങ്ങെളെന്ന
കുത്തിത്തുളച്ചിരിക്കുന്നു,
തിരുക്കരംഎെന്റേമൽപതിച്ചിരിക്കുന്നു.

3അവിടെത്ത േ്രകാധത്താൽ എെന്റ ശരീരത്തിൽ
ആേരാഗ്യംഅവേശഷിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്റ പാപംനിമിത്തം എെന്റഅസ്ഥികള െട
ബലം നശിച്ചിരിക്കുന്നു.

4എെന്റപാതകംഎെന്നകീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു
ദുസ്സഹമാം ഭാരംേപാെല അെതെന്ന
െഞരുക്കുന്നു.

5എെന്റപാപപങ്കിലമാം േഭാഷത്തങ്ങളാൽ
എെന്റ മുറിവുകൾ അറപ്പ ളവാക്കുന്ന
്രവണങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
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6ഞാൻകുനിഞ്ഞുനിലംപറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ദിവസംമുഴുവനും വിലാപത്താൽ
ഞാനുഴലുന്നു.

7 എെന്റ അരെക്കട്ട് ദുസ്സഹേവദനയാൽ
നിറഞ്ഞുകത്തുന്നു;
എെന്റശരീരത്തിനു യാെതാരുസൗഖ്യവുമില്ല.

8 ഞാൻ ബലം ക്ഷയിച്ച പൂർണമായും
തകർന്നിരിക്കുന്നു;
ഹൃദയവ്യഥെകാണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ
ഞരങ്ങുന്നു.

9 കർത്താേവ, എെന്റ സകല അഭിലാഷങ്ങള ം
അവിടെത്ത മുമ്പാെക അനാവരണം
െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ െനടുവീർപ്പ് തിരുമുമ്പിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമില്ല.

10എെന്റഹൃദയം നിയ്രന്തണമില്ലാെതതുടിക്കുന്നു,
എെന്റശക്തി േചാർെന്നാലിക്കുന്നു;
എെന്റ കണ്ണിെന്റ കാഴ്ചയും
നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

11 എെന്റ ്രവണംനിമിത്തം എെന്റ
സ്േനഹിതരും ചങ്ങാതികള ം എെന്ന
തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ അയൽവാസികൾ എന്നിൽനിന്ന്
അകലം പാലിക്കുന്നു.

12 എനിക്കു ജീവഹാനി വരുത്താൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ എനിെക്കതിേര
െകണിെവക്കുന്നു,
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ
എെന്റനാശെത്തപ്പറ്റി ചർച്ചെചയ്യന്നു;
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ദിവസംമുഴുവനും അവർ കുത്രന്തങ്ങൾ
െമനയുന്നു.

13 ഒന്നും േകൾക്കാൻ കഴിയാത്ത
ബധിരെനേപ്പാെലഞാൻആയിരിക്കുന്നു,
സംസാരിക്കാനാകാത്തമൂകെനേപ്പാെലയും

14 അധരങ്ങളിൽ മറുപടിെയാന്നും
അവേശഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തഒരുവെനേപ്പാെലയും
േകൾക്കാൻകഴിയാത്തബധിരെനേപ്പാെലയും
ഞാൻആയിരിക്കുന്നു

15 യേഹാേവ, ഞാൻ അേങ്ങക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ൈദവമായ കർത്താേവ,
അവിടെന്നനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.

16 “എെന്റ കാൽവഴുതുേമ്പാൾ
അഹങ്കരിക്കുന്നവേരാ
ആഹ്ലാദത്തിൽ തിമിർക്കുന്നവേരാ
ആയിത്തീരാതിരിക്കെട്ട,” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞു.

17കാരണംഞാൻവീഴാറായിരിക്കുന്നു,
എെന്റ േവദനഎേപ്പാഴുംഎെന്റകൂെടയുണ്ട.്

18എെന്റഅകൃത്യങ്ങൾഞാൻഏറ്റ പറയുന്നു;
എെന്റ പാപെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ
വ്യാകുലെപ്പടുന്നു.

19എനിക്ക് ്രപബലരായഅനവധിശ്രതുക്കളണ്ട;്
അകാരണമായി എെന്ന െവറുക്കുന്നവരും
അസംഖ്യം.

20 ഞാൻ െചയ്യന്ന നന്മകൾക്കുപകരം
അവെരേന്നാട് തിന്മെചയ്യന്നു
ഞാൻനന്മമാ്രതംഅേന്വഷിക്കുന്നതിനാൽ,
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അവർഎനിക്കുവിേരാധികളായിരിക്കുന്നു.

21യേഹാേവ,എെന്നഉേപക്ഷിക്കരുേത;
എെന്റ ൈദവേമ, എന്നിൽനിന്ന്
അകന്നിരിക്കരുേത.

22എെന്റരക്ഷകനായകർത്താേവ,
എെന്റ സഹായത്തിനായി അതിേവഗം
വരണേമ.
െയദൂഥൂൻഎന്നസംഗീതസംവിധായകന്.*

സങ്കീർത്തനം 39
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 “എെന്റവഴികെളഞാൻ ്രശദ്ധിക്കുെമന്നും
എെന്റ നാവിെന പാപംെചയ്യാെത
കാത്തുെകാള്ള െമന്നും;

ദുഷ്ടർഎെന്റമുമ്പിലുേള്ളടേത്താളം
ഞാൻ എെന്റ വായ് കടിഞ്ഞാണിട്ട
സൂക്ഷിക്കും,”എന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.

2അതുെകാണ്ട്ഞാൻപരിപൂർണനിശ്ശബ്ദതേയാെടയിരുന്നു,
നന്മയായതുേപാലും ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നു.

അേപ്പാൾഎെന്റആകുലതകൾഅധികരിച്ച ;
3എെന്റഹൃദയെമന്നുള്ളിൽചൂടുപിടിച്ച

എെന്റധ്യാനത്തിങ്കൽതീകത്തി;
അേപ്പാൾ എെന്റ നാവുെകാണ്ട് ഞാൻ
സംസാരിച്ച :

4 “യേഹാേവ,എെന്റജീവിതാന്ത്യവും
എെന്റ ആയുർൈദർഘ്യവും എനിക്കു
കാട്ടിത്തന്നാലും;

* സങ്കീർത്തനം 38:22 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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എെന്റ ജീവിതം എ്രത ക്ഷണഭംഗുരം എന്നു
ഞാൻഅറിയെട്ട.

5എെന്റ ദിനങ്ങൾഅവിടന്ന് േകവലം നാലുവിരൽ
ൈദർഘ്യം മാ്രതമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ആയുഷ്കാലം തിരുമുമ്പിൽ
ഏതുമില്ലാത്തതുേപാെലയിരിക്കുന്നു.

മാനവജീവിതം േകവലെമാരു നിശ്വാസംമാ്രതം,
ഏറ്റവും സുരക്ഷിതെരന്നു
കരുതുന്നവർക്കുേപാലും.

േസലാ.
6 “മനുഷ്യർ െവറും ഒരു നിഴൽേപാെല

സഞ്ചരിക്കുന്നു;
അവർ വ്യർഥമായി തിടുക്കത്തിൽ ധനം
കൂട്ടിെവക്കുന്നു
ആർ അത് അനുഭവിക്കുെമന്ന് അവർ
അറിയുന്നില്ല.

7 “എന്നാൽകർത്താേവ,ഞാനിേപ്പാൾഎന്തിനായി
കാത്തിരിക്കുന്നു?
എെന്റ ്രപത്യാശഅങ്ങയിലാകുന്നു.

8 എെന്റ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളിൽനിന്നും എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ;
േഭാഷരുെട പരിഹാസവിഷയമാക്കി എെന്ന
മാറ്റരുേത.

9ഞാൻവായ് തുറക്കാെത മൗനമായിരുന്നു,
കാരണം അവിടന്നാണേല്ലാ ഇങ്ങെനെയല്ലാം
െചയ്തത.്

10 അവിടെത്ത ശിക്ഷാദണ്ഡ് എന്നിൽനിന്നു
നീക്കണേമ;
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അവിടെത്ത ൈകകള െട ്രപഹരത്താൽ
ഞാൻക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 മനുഷ്യെര അവരുെട പാപംേഹതുവായി
അവിടന്ന് ശാസിക്കുകയും
ശിക്ഷിക്കുകയുംെചയ്യന്നു,
ഒരു പുഴു തിന്നുതീർക്കുേമ്പാെല അവിടന്ന്
അവരുെടസമ്പത്ത്ഇല്ലാെതയാക്കുന്നു—
നാെമല്ലാവരും ഒരു നിശ്വാസംമാ്രതമാകുന്നു,
നിശ്ചയം.

േസലാ.
12 “യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കണേമ,
സഹായത്തിനായുള്ള എെന്റ നിലവിളി
്രശദ്ധിക്കണേമ;
എെന്റകരച്ചിൽേകട്ട് മൗനമായിരിക്കരുേത.

ഒരു ്രപവാസിെയേപ്പാെല ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ
ജീവിക്കുന്നു,
എെന്റ സകലപൂർവികെരയുംേപാെല ഒരു
അപരിചിതനായിഞാൻകഴിയുന്നു.

13ഞാൻമറഞ്ഞ്ഇല്ലാെതയാകുംമുമ്പ്
വീണ്ടും ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന് അവിടെത്ത
(േ്രകാധത്തിെന്റ) ദൃഷ്ടി എന്നിൽനിന്നും
അകറ്റണേമ.”
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 40
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായി ക്ഷമേയാെട

കാത്തിരുന്നു;

* സങ്കീർത്തനം 39:13 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവിടന്ന് എങ്കേലക്കു ചാഞ്ഞ് എെന്റ
നിലവിളി േകട്ട .

2വഴുവഴുപ്പ ള്ളകുഴിയിൽനിന്നും
േചറ്റിൽനിന്നും െചളിയിൽനിന്നും അവിടന്ന്
എെന്നഉദ്ധരിച്ച ;

അവിടന്ന്എെന്റപാദങ്ങൾഒരുപാറേമൽഉറപ്പിച്ച
എനിക്കു നിൽക്കാൻഉറപ്പ ള്ളഒരിടംനൽകി.

3 എെന്റ അധരങ്ങൾക്ക് അവിടെന്നാരു
പുതുഗീതേമകി,
നമ്മുെട ൈദവത്തിന് ഒരു
സ്േതാ്രതഗാനംതെന്ന.

പലരുംഅതുകണ്ട് യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും
അങ്ങയിൽആ്രശയംെവക്കുകയും െചയ്യ ം.

4അഹന്തനിറഞ്ഞവരിൽആ്രശയിക്കാെതയും
വ്യാജൈദവങ്ങളിേലക്കുതിരിയാെതയും

യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്ന
മനുഷ്യർഅനുഗൃഹീതർ.

5എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,
അവിടന്നു ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
അത്ഭുതങ്ങള ം
അവിടന്നു ഞങ്ങൾക്കായി
ആസൂ്രതണംെചയ്ത പദ്ധതികള ം
അനവധിയാകുന്നു.

അവിടേത്താട് സദൃശനായിആരുമില്ല;
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച്
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നതിനുംവിവരിക്കുന്നതിനും
തുനിഞ്ഞാൽ
അവവർണനാതീതമായിരിക്കും.
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6 യാഗവും തിരുമുൽക്കാഴ്ചയും അങ്ങ്
ആ്രഗഹിച്ചില്ല—
എന്നാൽ എെന്റ കാതുകെള അങ്ങു
തുറന്നിരിക്കുന്നു—
സർവാംഗദഹനയാഗങ്ങള ം
പാപശുദ്ധീകരണയാഗങ്ങള ം അവിടന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ടതുമില്ല.

7 അേപ്പാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, “ഇതാ ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നു—
തിരുെവഴുത്തിൽ എെന്നക്കുറിച്ച്
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

8എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം െചയ്യാൻ
ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം എെന്റ
ഹൃദയത്തിലുണ്ട.്”

9 മഹാസഭയിൽ ഞാൻ അവിടെത്ത നീതി
േഘാഷിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, എെന്റ അധരങ്ങൾ ഞാൻ
അടച്ച െവക്കുകയില്ല,
എന്ന്അേങ്ങക്ക്അറിയാമേല്ലാ.

10അവിടെത്ത നീതി ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
മറച്ച െവക്കുന്നില്ല;
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയും രക്ഷയുംഞാൻ
േഘാഷിക്കുന്നു.

അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയും
ഞാൻ മഹാസഭയിൽനിന്നു
മറച്ച െവക്കുന്നില്ല.
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11യേഹാേവ,അവിടെത്ത കരുണ എന്നിൽനിന്നു
പിൻവലിക്കരുേത;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയും എേപ്പാഴും എനിക്കു
സംരക്ഷണംനൽകെട്ട.

12 അസംഖ്യമായ അനർഥങ്ങൾ എെന്ന
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
പുറേത്തക്കുള്ള വഴി കാണാൻ
കഴിയാത്തവിധം എെന്റ പാപങ്ങൾ എെന്ന
വലയംെചയ്തു കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.

അവ എെന്റ തലയിെല മുടിയിഴകെളക്കാൾ
അധികം,
എെന്റമേനാവീര്യം േചാർന്നുേപാകുന്നു.

13 യേഹാേവ, എെന്ന രക്ഷിക്കാൻ
്രപസാദമുണ്ടാകണേമ,
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കാൻ േവഗം
വരണേമ.

14 എെന്റ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
ലജ്ജിതരും പരി്രഭാന്തരുംആയിത്തീരെട്ട;

എെന്റനാശംആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
അപമാനിതരായി പിന്തിരിഞ്ഞുേപാകെട്ട.

15എേന്നാട,് “ആഹാ!ആഹാ!”എന്നുപറയുന്നവർ
ലജ്ജെകാണ്ട് പരി്രഭാന്തരാകെട്ട.

16എന്നാൽഅങ്ങെയഅേന്വഷിക്കുന്നഎല്ലാവരും
അങ്ങയിൽആനന്ദിച്ച്ആഹ്ലാദിക്കെട്ട;

അവിടെത്തരക്ഷആ്രഗഹിക്കുന്നവർ,
“യേഹാവഉന്നതൻ”എന്ന്എേപ്പാഴും പറയെട്ട.
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17ഞാൻ ദരി്രദനും െഞരുക്കമനുഭവിക്കുന്നവനും
എങ്കിലും;
കർത്താവ്എെന്നഓർക്കുന്നു.

അവിടന്ന് എെന്റ സഹായകനും എെന്റ
വിേമാചകനുംആകുന്നു;
അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ ൈദവം,
താമസിക്കരുേത.
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 41
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ദരി്രദേരാട് കരുതലുള്ളവർഅനുഗൃഹീതർ;
അനർഥകാലത്ത് യേഹാവ അവെര
വിടുവിക്കും

2 യേഹാവ അവെര സംരക്ഷിക്കുകയും
കാത്തുപാലിക്കുകയും െചയ്യ ം—
അവർ േദശത്ത് അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരുെട
കൂട്ടത്തിലാകും—
അവരുെട ശ്രതുക്കള െട ഇംഗിതത്തിനവെര
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയില്ല.

3അവരുെട േരാഗക്കിടക്കയിൽയേഹാവഅവെര
പരിചരിക്കും
അവരുെട േരാഗത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അവർക്കുസൗഖ്യംനൽകും.

4 “യേഹാേവ,എേന്നാടു കരുണേതാന്നണേമ,
എെന്ന സൗഖ്യമാക്കണേമ, ഞാൻ
അേങ്ങെക്കതിേരപാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു,”
എന്നുപറഞ്ഞു.

* സങ്കീർത്തനം 40:17 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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5 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്നപ്പറ്റി േദാഷകരമായ
വാർത്ത ്രപചരിപ്പിക്കുന്നു,

“അവൻ എേപ്പാൾ മരിക്കും, എേപ്പാൾ
അവെന്റ നാമം മൺമറയും?” എന്ന്അവർ
േചാദിക്കുന്നു.

6 അവരിെലാരാൾ എെന്ന സന്ദർശിക്കാൻ
വരുേമ്പാൾ,
ഹൃദയത്തിൽഅപവാദംസം്രഗഹിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന
സ്േനഹിതെനേപ്പാെലസംസാരിക്കുന്നു;
പിന്നീട് അവർ പുറത്തുെചന്ന് നാടുനീെള
അപവാദം പരത്തുന്നു.

7 എെന്റ എല്ലാ ശ്രതുക്കള ം എനിെക്കതിേര
പരസ്പരം മ്രന്തിക്കുന്നു;
എനിക്ക് അത്യന്തം ഹാനികരമായതു
വന്നുഭവിക്കണെമന്നവർ
വിഭാവനെചയ്യന്നു.

8അവർ പറയുന്നു, “ഒരു മാരകവ്യാധി അവെന
പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു;
ഇനിയവൻ ഈ കിടക്കവിട്ട്
എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല.”

9എെന്റആത്മസഖി,
ഞാൻവിശ്വാസംഅർപ്പിച്ചഎെന്റസുഹൃത്ത,്

എേന്നാടുകൂെടഅപ്പം പങ്കിടുന്നവൻ
എനിെക്കതിേര കുതികാൽ
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.*

10 എന്നാൽ എെന്റ യേഹാേവ, എേന്നാട്
കരുണയുണ്ടാകണേമ,

* സങ്കീർത്തനം 41:9 അഥവാ, എനിെക്കതിേര
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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അവേരാട് പകരംേചാദിക്കാൻ തക്കവണ്ണം
അവിടന്ന്എെന്നഉദ്ധരിക്കണേമ.

11 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്റേമൽ ജയേഘാഷം
നടത്താതിരിക്കുന്നതിനാൽ
അെങ്ങന്നിൽ സം്രപീതനായിരിക്കുെന്നന്ന്
ഞാൻഅറിയുന്നു.

12 എെന്റ പരമാർഥതയാൽ അവിടെന്നെന്ന
താങ്ങിനിർത്തുകയും
തിരുസന്നിധിയിൽ എെന്ന നിത്യം
നിർത്തുകയുംെചയ്യന്നു.

13 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട,
എന്നുംഎെന്നേന്നക്കും.

ആേമൻ.ആേമൻ.
സംഗീതസംവിധായകന.്†
രണ്ടാംപുസ്തകം
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സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 42–72 *

േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1 നീർച്ചാലുകൾക്കായി െകാതിക്കുന്ന

േപടമാനിെനേപ്പാെല,
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ്രപാണൻ
അേങ്ങക്കായി െകാതിക്കുന്നു.

2 ഞാൻ ൈദവത്തിനായി, ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിനായിത്തെന്നദാഹിക്കുന്നു.

† സങ്കീർത്തനം 41:13 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 42: 42,43സങ്കീർത്തനങ്ങൾതുടർച്ചയായ ഒരു
കവിതയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
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എേപ്പാഴാെണനിക്കു തിരുസന്നിധിയിെലത്തി
ൈദവെത്തദർശിക്കാനാകുന്നത?്

3രാവും പകലും
കണ്ണ നീർ എെന്റ ഭക്ഷണമായി
മാറിയിരിക്കുന്നു,

“നിെന്റൈദവംഎവിെട?”
എന്ന് എെന്റ ശ്രതുക്കൾ നിരന്തരം
േചാദിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

4ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന തിരുസന്നിധിയിൽ
പകരുേമ്പാൾ,
ഉത്സവമാചരിക്കുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിെന്റ
മുന്നിൽഞാൻനടന്നതും

ആഹ്ലാദത്തിമിർേപ്പാടുംസ്േതാ്രതഗീതങ്ങേളാടുംകൂെട
ൈദവാലയത്തിേലക്കുഞാൻ

േഘാഷയാ്രതയായി േപായതുെമല്ലാംതെന്ന!
എെന്റസ ്മൃതിപഥത്തിൽഓടിെയത്തുന്നു.†

5എെന്റആത്മാേവ,നീഎന്തിനു വിഷാദിക്കുന്നു?
നീ അന്തരംഗത്തിൽ എന്തിന്
അസ്വസ്ഥനായിക്കഴിയുന്നു?

ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശയർപ്പിക്കുക,
എെന്റരക്ഷകനുംഎെന്റൈദവവുേമ,
ഞാൻഇനിയുംഅവിടെത്തവാഴ്ത്തും.

6എെന്റൈദവേമ,ഞാൻവിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു,
അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅങ്ങെയഓർക്കുന്നു;

േയാർദാൻ േദശത്തുനിന്നും

† സങ്കീർത്തനം 42:4 ചി.ൈക.്രപ. ശക്തനായവെന്റ
സംരക്ഷണത്തിൽആയിരുന്നു.
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െഹർേമാൻ ഗിരികളിലും—മിസാർ
മലയിലുംെവച്ച തെന്ന.

7ജലപാതകള െട ഗർജനത്താൽ
ആഴിആഴിെയവിളിക്കുന്നു;

നിെന്റഎല്ലാതിരമാലകള ംഓളങ്ങള ം
എെന്റമീേതകവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.

8 പകൽസമയത്ത് യേഹാവ അവിടെത്ത
അചഞ്ചലസ്േനഹംഎന്നിൽെചാരിയുന്നു,
രാ്രതിയിൽ അവിടെത്ത ഗാനം
എേന്നാെടാപ്പമുണ്ട—്
എെന്റ ജീവെന്റ ൈദവേത്താടുള്ള
്രപാർഥനതെന്ന.

9 എെന്റ പാറയായ ൈദവേത്താട് ഞാൻ
നിലവിളിക്കുന്നു,

“അങ്ങ്എെന്നമറന്നെതന്തിന്?
ശ്രതുവിെന്റപീഡനംസഹിച്ച്
ഞാൻവിലപിച്ച ഴേലണ്ടിവരുന്നത്എന്തിന?്”

10 “നിെന്റൈദവംഎവിെട?”
എന്നു ദിവസംമുഴുവനും എേന്നാടു
േചാദിച്ച െകാണ്ട,്

എെന്റ എതിരാളികൾ എെന്ന
അധിേക്ഷപിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ അസ്ഥികൾ മരണേവദന
അനുഭവിക്കുന്നു.

11എെന്റആത്മാേവ,നീഎന്തിനു വിഷാദിക്കുന്നു?
നീ അന്തരംഗത്തിൽ എന്തിന്
അസ്വസ്ഥനായിക്കഴിയുന്നു?

ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശയർപ്പിക്കുക,
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എെന്റരക്ഷകനുംഎെന്റൈദവവുേമ,
ഞാൻഇനിയുംഅവിടെത്തവാഴ്ത്തും.
*

സങ്കീർത്തനം 43
1എെന്റൈദവേമ,എനിക്കുന്യായംപാലിച്ച തരണേമ,
ഭക്തിഹീനരായ ഒരു ജനതയ്െക്കതിേര
എനിക്കുേവണ്ടിഅവിടന്നു വാദിക്കണേമ.

വഞ്ചകരും ദുഷ്ടരുമായവരിൽനിന്ന്
എെന്ന േമാചിപ്പിക്കണേമ.

2അവിടന്ന്ൈദവമാകുന്നു,എെന്റഉറപ്പ ള്ളേകാട്ട.
അവിടന്ന്എെന്നഉേപക്ഷിച്ചത്എന്തിന?്

ശ്രതുവിെന്റപീഡനംസഹിച്ച്
ഞാൻവിലപിച്ച് ഉഴേലണ്ടിവരുന്നത്എന്തിന?്

3 അവിടെത്ത ്രപകാശവും സത്യവും
അയയ്ക്കണേമ,
അവഎെന്നനയിക്കെട്ട;

അവിടെത്ത വിശുദ്ധപർവതത്തിേലക്ക്
അവെയെന്നആനയിക്കെട്ട,
അങ്ങയുെടതിരുനിവാസസ്ഥാനേത്തക്കും.

4 അേപ്പാൾ ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
യാഗപീഠത്തിേലക്ക,്
എെന്റ ആനന്ദവും ്രപേമാദവുമായിരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിേലക്കുഞാൻെചല്ല ം.

ഓൈദവേമ,എെന്റൈദവേമ,
വീണമീട്ടിഞാൻഅങ്ങെയസ്തുതിക്കും.

5എെന്റആത്മാേവ,നീഎന്തിനു വിഷാദിക്കുന്നു?

* സങ്കീർത്തനം 43: 42,43സങ്കീർത്തനങ്ങൾതുടർച്ചയായ ഒരു
കവിതയായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
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നീ അന്തരംഗത്തിൽ എന്തിന്
അസ്വസ്ഥനായിക്കഴിയുന്നു?

ൈദവത്തിൽ ്രപത്യാശയർപ്പിക്കുക,
എെന്റരക്ഷകനുംഎെന്റൈദവവുേമ,
ഞാൻഇനിയുംഅവിടെത്തവാഴ്ത്തും.

സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 44
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, സ്വന്തം െചവിയാൽ ഞങ്ങൾ

േകട്ടിരിക്കുന്നു;
പൂർവകാലത്ത്അങ്ങ്

അവർക്കുേവണ്ടി െചയ്തവെയല്ലാം
ഞങ്ങള െട പൂർവികർ ഞങ്ങേളാടു
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

2അവിടെത്ത കരംെകാണ്ട് അങ്ങ് രാഷ്്രടങ്ങെള
തുരത്തിേയാടിച്ച
ഞങ്ങള െട പൂർവികർക്കു േദശം
അവകാശമായി നൽകി;

അവിടന്ന് ജനതകെള െഞരിച്ചമർത്തി
ഞങ്ങള െടപൂർവികെരതഴച്ച വളരുമാറാക്കി.

3 അവർ േദശം ൈകവശമാക്കിയത് അവരുെട
വാളിനാേലാ
ജയം േനടിയത് അവരുെട ഭുജത്താേലാ
ആയിരുന്നില്ല;

അവേരാടുള്ള സ്േനഹംനിമിത്തം അവിടെത്ത
വലതുകരവുംബലേമറിയ ഭുജവും
തിരുമുഖ്രപകാശവും ആണേല്ലാ അവ
സാധ്യമാക്കിയത.്

† സങ്കീർത്തനം 43:5 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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4അങ്ങ്എെന്റരാജാവുംൈദവവുംആകുന്നു,
അവിടന്ന് യാേക്കാബിന് വിജയമരുള ന്നു.

5അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രതുക്കെള
പിന്തിരിേഞ്ഞാടുമാറാക്കുന്നു;
അവിടെത്ത നാമത്താൽ ഞങ്ങള െട
എതിരാളികെളചവിട്ടിെമതിക്കുന്നു.

6എെന്റവില്ലിൽഞാൻആ്രശയിക്കുന്നില്ല,
എെന്റവാൾഎെന്നരക്ഷിക്കുകയുമില്ല;

7 എന്നാൽ ശ്രതുക്കള െടേമൽ അങ്ങാണ്
ഞങ്ങൾക്കുവിജയംനൽകുന്നത,്
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട എതിരാളികെള
ലജ്ജിതരാക്കുന്നു.

8 ദിവസംമുഴുവനും ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിൽ
്രപശംസിക്കുന്നു,
അവിടെത്ത നാമം ഞങ്ങൾ നിത്യം
വാഴ്ത്തുന്നു.

േസലാ.
9 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ അവിടന്ന് ഞങ്ങെള

തിരസ്കരിച്ച് ലജ്ജിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന്ഞങ്ങള െടൈസന്യവ്യ ഹേത്താെടാപ്പം
േപാർമുഖേത്തക്ക്വരുന്നതുമില്ലേല്ലാ.

10 അങ്ങ് ഞങ്ങെള ശ്രതുക്കൾക്കുമുമ്പിൽ
പിന്തിരിേഞ്ഞാടാനിടയാക്കി,
ഞങ്ങള െട എതിരാളികൾ ഞങ്ങെള
െകാള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 ആടുകെള എന്നേപാെല ഞങ്ങെള
തിെന്നാടുക്കാൻ അവർക്ക് അങ്ങ്
അനുമതി നൽകി
ഞങ്ങെള രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
ചിതറിച്ച മിരിക്കുന്നു.
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12അങ്ങ് അങ്ങയുെട ജനെത്ത തുച്ഛവിലയ്ക്കു
വിറ്റ കളഞ്ഞു,
ആവിനിമയത്തിൽഒരു േനട്ടവുംൈകവന്നില്ല.

13 അങ്ങ് ഞങ്ങെള അയൽവാസികൾക്ക്
അപമാനവും
ചുറ്റ മുള്ളവർക്കിടയിൽ നിന്ദയും
അപഹാസവുംആക്കിയിരിക്കുന്നു.

14 അങ്ങ് ഞങ്ങെള രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു
പഴെമാഴിയും;
ജനതകൾക്കിടയിൽ പരിഹാസവിഷയവും*
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

15-16 എെന്ന നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരുെടകുത്തുവാക്കുകള ം
്രപതികാരേത്താെട എെന്ന കീഴടക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നശ്രതുക്കളിൽനിന്നുമുള്ള

അപമാനവും ദിവസം മുഴുവൻ എെന്റമുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്നു
എെന്റമുഖം ലജ്ജയാൽമൂടിയുമിരിക്കുന്നു.

17 ഇെതാെക്കയും ഞങ്ങൾക്കുേമൽ
വന്നുഭവിച്ചിട്ട ം,
ഞങ്ങൾഅങ്ങെയമറന്നിട്ടില്ല;
അവിടെത്തഉടമ്പടിേയാട്അവിശ്വസ്തരായിട്ട മില്ല.

18ഞങ്ങള െടഹൃദയം പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല;
അവിടെത്ത പാതകളിൽനിന്ന് ഞങ്ങള െട
കാലടികൾവ്യതിചലിച്ചിട്ട മില്ല.

* സങ്കീർത്തനം 44:14 മൂ.ഭാ. തലകുലുക്കിക്കാട്ട ക
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19എന്നാൽ അവിടന്നു ഞങ്ങെള തകർക്കുകയും
കുറുനരികൾെക്കാരു സേങ്കതമായി
മാറ്റ കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് ഞങ്ങെള േഘാരാന്ധകാരത്താൽ
മൂടിയിരിക്കുന്നു.

20ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ തിരുനാമം ഞങ്ങൾ
മറക്കുകേയാ,
അന്യേദവെന്റ മുമ്പിൽ ൈകമലർത്തുകേയാ
െചയ്തിട്ട ണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ,

21ൈദവംഅതുകെണ്ടത്താതിരിക്കുേമാ?
അവിടന്ന് ഹൃദയരഹസ്യങ്ങെള
അറിയുന്നവനാണേല്ലാ.

22 എന്നിട്ട ം അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ദിവസംമുഴുവനും
ഞങ്ങൾമരണെത്തമുഖാമുഖംകാണുന്നു;
അറക്കെപ്പടാനുള്ള ആടുകളായി ഞങ്ങെള
പരിഗണിക്കുന്നു.

23 കർത്താേവ, ഉണരണേമ! അങ്ങ്
നി്രദയിലമരുന്നത്എന്തിന?്
ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റാലും! എെന്നേന്നക്കുമായി
ഞങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കരുേത.

24 അെങ്ങന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്കു മുഖം
മറയ്ക്കുന്നത?്
ഞങ്ങള െട കഷ്ടവും പീഡയും മറക്കുന്നതും
എന്തിന?്

25ഞങ്ങൾപൂഴിേയാളം താഴ്ത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങള െടവയറ് നിലത്തുപറ്റിക്കിടക്കുന്നു.

26 കർത്താേവ, എഴുേന്നറ്റാലും, ഞങ്ങെള
സഹായിച്ചാലും;
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അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
ഞങ്ങെള േമാചിപ്പിച്ചാലും.
സംഗീതസംവിധായകന.്

“സാരസരാഗത്തിൽ.”†

സങ്കീർത്തനം 45
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
ഒരു വിവാഹഗീതം.
1 എെന്റ ഹൃദയം ശുഭചിന്തയാൽ

നിറഞ്ഞുകവിയുന്നു
രാജാവിനുേവണ്ടി എെന്റ കൃതി ഞാൻ
ആലപിക്കുന്നു;
എെന്റ നാവ് നിപുണനായ എഴുത്തുകാരെന്റ
തൂലികയാണ.്

2അങ്ങ് മാനവകുലജാതരിൽഅതിസുന്ദരൻ
ലാവണ്യം അങ്ങയുെട അധരപുടങ്ങളിൽ
പകർന്നിരിക്കുന്നു,
കാരണം ൈദവം അങ്ങെയ
എെന്നേന്നക്കുമായിഅനു്രഗഹിച്ചേല്ലാ.

3 വീരനായ േയാദ്ധാേവ, അങ്ങയുെട വാൾ
അരയ്ക്കുെകട്ട ക;
്രപതാപവും മഹത്ത്വവും അങ്ങ്
അണിഞ്ഞുെകാള്ള ക.

4സത്യത്തിനുംസൗമ്യതയ്ക്കും നീതിക്കുംേവണ്ടി
അവിടെത്ത ്രപതാപത്തിൽ വിജയേത്താെട
മുേന്നറുക;
അവിടെത്ത വലതുകരം വിസ്മയാവഹമായ
കാര്യങ്ങൾഉപേദശിക്കെട്ട.

† സങ്കീർത്തനം 44:26 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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5 അവിടെത്ത കൂരമ്പുകൾ രാജവിേരാധികള െട
െനഞ്ചകംതകർക്കെട്ട;
രാഷ്്രടങ്ങൾഅങ്ങയുെടകാൽപ്പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ
നിലംപതിക്കെട്ട.

6 ൈദവേമ, അവിടെത്ത സിംഹാസനം
എെന്നേന്നക്കും നിലനിൽക്കും;
അങ്ങയുെട രാജ്യത്തിൻ െചേങ്കാൽ
നീതിയുള്ളെചേങ്കാൽആയിരിക്കും.

7 അവിടന്ന് നീതിെയ സ്േനഹിക്കുകയും
ദുഷ്ടതെയ െവറുക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അതുെകാണ്ട് ൈദവം, ൈദവം
ആനന്ദൈതലംെകാണ്ട് അങ്ങെയ
അഭിേഷകംെചയ്ത്
അങ്ങയുെട സഹകാരികെളക്കാൾ
ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അേങ്ങക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

8 അങ്ങയുെട ഉടയാടകൾ മീറയും*
ചന്ദനവും ലവംഗവുംെകാണ്ട്
പരിമളപൂരിതമായിരിക്കുന്നു;
ദന്താലംകൃതമായ മണിമന്ദിരത്തിൽനിന്നുള്ള
ത്രന്തിനാദസംഗീതം അങ്ങെയ
ആനന്ദചിത്തനാക്കുന്നു.

9അന്തഃപുരനാരികളിൽ രാജകുമാരികള ണ്ട;്
അങ്ങയുെട വലതുഭാഗത്ത്
ഓഫീർതങ്കത്താൽ അലംകൃതയായ
രാജകുമാരി നിലെകാള്ളന്നു.

10 അല്ലേയാ കുമാരീ, േകൾക്കൂ, ്രശദ്ധേയാെട
െചവിചായ ്ക്കൂ:

* സങ്കീർത്തനം 45:8 അഥവാ,നറുമ്പശയും
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നിെന്റ സ്വജനെത്തയും നിെന്റ
പിതൃഭവനെത്തയും മറക്കൂ.

11 അേപ്പാൾ രാജാവ് നിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിൽ
ആകൃഷ്ടനായിത്തീരെട്ട;
അേദ്ദഹെത്ത നമസ്കരിച്ച െകാൾക,
അേദ്ദഹംനിെന്റനാഥനേല്ലാ.

12േസാരിെലരാജകുമാരിനിനെക്കാരുപഹാരവുമായി
കടന്നുവരും,
ധനികർ നിെന്റ ്രപീതിയാർജിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കും.

13 രാജകുമാരി അവള െട അന്തപുരത്തിൽ
േശാഭാപരിപൂർണയായിരിക്കുന്നു;
അവള െട ഉടയാടകൾ തങ്കക്കസവുകളാൽ
െനയ്തിരിക്കുന്നു.

14 ചി്രതത്തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ചവളായി
അവൾ രാജസന്നിധിയിേലക്ക്
ആനയിക്കെപ്പടുന്നു;
കന്യാമണികളാം േതാഴികൾ അവൾക്ക്
അകമ്പടിനിൽക്കുന്നു.
അവരുംഅവേളാെടാപ്പം വന്നുേചരും.

15 ആനന്ദേത്താടും ആഹ്ലാദേത്താടും അവർ
ആനയിക്കെപ്പടുന്നു,
അവർരാജെകാട്ടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നു.

16 അവിടെത്ത പു്രതന്മാർ അങ്ങയുെട
അനന്തരാവകാശികളായി
അവേരാധിക്കെപ്പടും;
അങ്ങ് അവെര ഭൂമിയിെലങ്ങും
്രപഭുക്കന്മാരായി വാഴിക്കും.
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17 ഞാൻ അങ്ങയുെട സ്മരണ എല്ലാ
തലമുറകളിലും നിലനിർത്തും
തന്മൂലം രാഷ്്രടങ്ങൾ അങ്ങെയ
എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തും.
സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 46
അലാേമാത്ത് രാഗത്തിൽ േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട
ഒരു ഗീതം.
1ൈദവം നമ്മുെട സേങ്കതവും ശക്തിേ്രസാതസ്സ ം

ആകുന്നു,
കഷ്ടങ്ങളിൽ അവിടന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത
തുണയായിരിക്കുന്നു.

2അതുെകാണ്ട് ഭൂമി വഴുതിമാറിയാലും
പർവതങ്ങൾ ആഴിയുെട ആഴത്തിൽ
അമർന്നാലും

3 അതിെല െവള്ളം ആർത്തിരമ്പി
നുരച്ച െപാങ്ങിയാലും
അതിെന്റ ്രപകമ്പനത്താൽ പർവതങ്ങൾ
വിറെകാണ്ടാലുംഞങ്ങൾഭയെപ്പടുകയില്ല.

േസലാ.
4 ഒരു നദിയുണ്ട;് അതിെന്റ അരുവികൾ

ൈദവനഗരെത്തആനന്ദഭരിതമാക്കുന്നു,
അത്യ ന്നതെന്റ നിവാസസ്ഥാനമായ വിശുദ്ധ
സ്ഥലെത്തത്തെന്ന.

5 ൈദവം ആ നഗരത്തിലുണ്ട,് അതിന്
ഇളക്കംതട്ട കയില്ല;
പുലർകാലംമുതൽതെന്ന ൈദവം അതിെന
സംരക്ഷിക്കും.

† സങ്കീർത്തനം 45:17 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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6 രാഷ്്രടങ്ങൾ ഇളകിമറിയുന്നു, രാജ്യങ്ങൾ
നിലംെപാത്തുന്നു;
അവിടന്നു തെന്റ ശബ്ദമുയർത്തുന്നു, ഭൂമി
ഉരുകിെയാലിക്കുന്നു.

7ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനേമ്മാെടാപ്പമുണ്ട്;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട
േകാട്ടയാകുന്നു.

േസലാ.
8വരിക,യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളകാണുക,
അവിടന്ന് ഭൂമിയിൽ എ്രത ശൂന്യത
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

9അവിടന്ന് ഭൂസീമകളിൽ
യുദ്ധത്തിനു വിരാമംകുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവിടന്ന് വില്ല് ഒരുക്കുകയും കുന്തെത്ത
ചിതറിക്കുകയും;
രഥങ്ങൾ* അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

10 “ശാന്തരായിരുന്ന് ഞാൻ ആകുന്നു ൈദവം
എന്ന്അറിഞ്ഞുെകാൾക;
ഞാൻരാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉന്നതനാകും
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉന്നതനാകും.”

11ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവനേമ്മാെടാപ്പമുണ്ട്;
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം നമ്മുെട
േകാട്ടയാകുന്നു.

േസലാ.
സംഗീതസംവിധായകന.്†

* സങ്കീർത്തനം 46:9 അഥവാ, പരിചകൾ † സങ്കീർത്തനം
46:11 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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സങ്കീർത്തനം 47
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1സകലജനതകള േമ,ൈകെകാട്ട ക;
ആനന്ദേഘാഷേത്താെട ൈദവത്തിന്
ആർപ്പിടുക.

2കാരണംഅത്യ ന്നതനായയേഹാവ ഭയങ്കരൻ,
അവിടന്ന്സർവഭൂമിക്കുംമഹാരാജാവുതെന്ന.

3അവിടന്ന് രാഷ്്രടങ്ങെളനമ്മുെടകീഴിലും
ജനതകെളനമ്മുെടകാൽക്കീഴിലുമാക്കി.

4 അവിടന്ന് നമുക്കുേവണ്ടി നമ്മുെട
അവകാശഭൂമിെയ െതരെഞ്ഞടുത്തു,
അവിടന്ന് സ്േനഹിച്ച യാേക്കാബിെന്റ
അഭിമാനെത്തത്തെന്ന.

േസലാ.
5ആനന്ദേഘാഷേത്താെട ൈദവം ആേരാഹണം

െചയ്തിരിക്കുന്നു,
കാഹളനാദേത്താെടയേഹാവയും.

6ൈദവത്തിനുസ്തുതിപാടുക,സ്തുതിപാടുക;
നമ്മുെട രാജാവിനു സ്തുതിപാടുക,
സ്തുതിപാടുക.

7കാരണംൈദവംസർവഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു;
അവിടേത്തെക്കാരു സ്തുതിഗീതം
ആലപിക്കുക.

8ൈദവം രാഷ്്രടങ്ങള െടേമൽവാഴുന്നു;
ൈദവംഅവിടെത്തവിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു.

9രാഷ്്രടങ്ങള െട േ്രശഷ്ഠർ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ജനമായി
ഒത്തുേചരുന്നു,
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കാരണം ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാെരല്ലാം*
ൈദവത്തിനുള്ളതാണ;്
അവിടന്ന്ഏറ്റവും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.

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

അവിടെത്തവിശുദ്ധപർവതത്തിൽ,
യേഹാവ ഉന്നതനും അത്യന്തം സ്തുത്യനും
ആകുന്നു.

2മഹാരാജാവിെന്റനഗരമായി
സാേഫാൺ* ഗിരിേപാെലയുള്ള
സീേയാൻപർവതം

ഔന്നത്യംെകാണ്ട് മേനാഹരവും
സർവഭൂമിയുെടആനന്ദവുംആകുന്നു.

3അവളിെല† േകാട്ടകൾക്കുള്ളിൽൈദവമുണ്ട;്
അവൾെക്കാരുഅഭയസ്ഥാനമായിഅവിടന്ന്
സ്വയം െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

4 ഇതാ, രാജാക്കന്മാർ ൈസന്യസേമതം
ഒത്തുേചർന്നു
അവർഒെത്താരുമിച്ച മുേന്നറി,

5 അവർ അവെള േനാക്കി അമ്പരേപ്പാെട
നിന്നുേപായി
സംഭീതരായവർപലായനംെചയ്തു.

6അവർെക്കാരു വിറയൽബാധിച്ച

* സങ്കീർത്തനം 47:9 അഥവാ, പരിചകൾ * സങ്കീർത്തനം
48:2 സാേഫാൺ, കനാന്യരുെട ഏറ്റവും പവി്രതം
എന്നുകരുതെപ്പടുന്നപർവതം. † സങ്കീർത്തനം 48:3അവളിെല,
വിവക്ഷിക്കുന്നത് െജറുശേലമിെല
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്രപസവേവദന അനുഭവിക്കുന്ന
സ്്രതീെയേപ്പാെല കഠിനേവദന
അവർക്കുണ്ടായി.

7 കിഴക്കൻകാറ്റിനാൽ തകർക്കെപ്പടുന്ന തർശീശ്
കപ്പലുകെളേപ്പാെല
അവിടന്ന്അവെരനശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

8ഞങ്ങൾേകട്ടതുേപാെലതെന്ന
ഞങ്ങൾകണ്ടിരിക്കുന്നു,

ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെട നഗരത്തിൽ,
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റനഗരത്തിൽത്തെന്ന:

ൈദവംഎേന്നക്കും
അവെളസുരക്ഷിതയാക്കുന്നു.

േസലാ.
9ൈദവേമ,അവിടെത്തആലയത്തിൽ
ഞങ്ങൾഅങ്ങയുെടഅചഞ്ചലസ്േനഹെത്തപ്പറ്റി
ധ്യാനിക്കുന്നു.

10ൈദവേമ,അങ്ങയുെട നാമംേപാെലതെന്ന,
അവിടെത്ത സ്തുതികൾ ഭൂസീമകേളാളം
അലയടിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത വലതുകരത്തിൽ നീതി
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

11അവിടെത്തന്യായവിധികൾനിമിത്തം
സീേയാൻപർവതംആനന്ദിക്കുകയും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾ‡ ആഹ്ലാദിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

12 സീേയാനുചുറ്റ ം നടക്കുക, അവൾക്കുചുറ്റ ം
്രപദക്ഷിണംെചയ്യ ക,

‡ സങ്കീർത്തനം 48:11 മൂ.ഭാ. െയഹൂദാപു്രതികൾ
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അവള െട േഗാപുരങ്ങൾഎണ്ണ ക,
13 അവള െട ്രപതിേരാധസന്നാഹം സസൂക്ഷ്മം

നിരീക്ഷിക്കുക
അവള െട േകാട്ടമതിലുകൾ
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കുക,

വരുംതലമുറേയാട്
അവെളക്കുറിച്ച പറേയണ്ടതിനുതെന്ന.

14കാരണംഈൈദവം ഇന്നുെമേന്നക്കും നമ്മുെട
ൈദവംആകുന്നു;
അന്ത്യംവെരയും അവിടന്നായിരിക്കും
നമ്മുെട മാർഗദർശി.
സംഗീതസംവിധായകന.്§

സങ്കീർത്തനം 49
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1സർവജനതകള േമ,നിങ്ങൾഇതു േകൾക്കുക;
ഈ ഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന സകലരുേമ,
ഇതു ്രശദ്ധിക്കുക,

2താഴ്ന്നവരും ഉന്നതരും
ധനികരും ദരി്രദരും ഒരുേപാെല േകൾക്കുക:

3എെന്റവായ്ജ്ഞാനംസംസാരിക്കും;
എെന്റ ഹൃദയത്തിെല ധ്യാനം വിേവകം
മ്രന്തിക്കും.

4സുഭാഷിതത്തിനുഞാൻഎെന്റെചവിചായ ്ക്കും;
കിന്നരവാദ്യേത്താെട ഞാൻ കടങ്കഥയ്ക്ക്
ഉത്തരം പറയും:

5വഞ്ചകരായ ദുഷ്ടർഎെന്നവലയംെചയ്യ കയും

§ സങ്കീർത്തനം 48:14 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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കഷ്ടതയുെടദിനങ്ങൾവരികയുംെചയ്യ േമ്പാൾ
ഞാൻഎന്തിനു ഭയെപ്പടണം?

6അവർഅവരുെട ധനത്തിൽആ്രശയിക്കുകയും
തങ്ങള െട മഹത്തായ സമ്പത്തിൽ
ഊറ്റംെകാള്ള കയും െചയ്യന്നവരാണ.്

7മെറ്റാരാള െട ജീവൻവീെണ്ടടുക്കുന്നതിേനാ
അയാള െട വീെണ്ടടുപ്പ വില ൈദവത്തിനു
നൽകുന്നതിേനാആരാലുംസാധ്യമല്ല—

8-9ഒരാൾസദാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും
ജീർണത*കാണാതിരിക്കുന്നതിനുമായി

എന്തുനൽകിയാലും മതിയാകുകയില്ല—
ജീവെന്റ േമാചന്രദവ്യം വിലേയറിയതേല്ലാ.

10ജ്ഞാനികൾമരണത്തിനുകീഴടങ്ങുന്നതും
േഭാഷരും വിേവകമില്ലാത്തവരും
നശിക്കുന്നതും
അവരുെട സമ്പാദ്യം മറ്റ ള്ളവർക്കായി
വിട്ടിട്ട േപാകുന്നതുംഎല്ലാവരും കാണുന്നു.

11േദശങ്ങൾക്ക്അവർസ്വന്തംേപരിട്ട വിളിച്ചാലും,
ശവകുടീരങ്ങളായിരിക്കും അവരുെട
ശാശ്വതഭവനം,
അനന്തരതലമുറകളിലുംഅതുതെന്നയാണവരുെട
വി്രശമസ്ഥാനം.

12 മനുഷ്യർ എ്രത ്രപതാപശാലികൾ
ആയിരുന്നാലും അവർക്ക് അമരത്വം
ലഭിക്കുകയില്ല;
അവർനശിച്ച േപാകുന്നമൃഗത്തിനു തുല്യർ.

* സങ്കീർത്തനം 49:8-9 അഥവാ,ശവക്കുഴി
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13സ്വയത്തിലാ്രശയിക്കുന്നവരുെട വിധിനിർണയം
ഇതായിരിക്കും,
അവരുെട വാക്കുകൾ േകട്ട് അവെര
അനുഗമിക്കുന്നവരുെടയും ഗതി
ഇതുതെന്ന.

േസലാ.
14അവർആടുകെളേപ്പാെല മൃതേലാകത്തിനായി

വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
മരണംഅവരുെട ഇടയനായിരിക്കും
എന്നാൽ ്രപഭാതത്തിൽ പരമാർഥതയുള്ളവർ
അവെരനയിക്കും.

അവരുെട രാജകീയ മണിമാളികകളിൽനിന്ന്
ദൂെരയുള്ള
ശ്മശാനത്തിൽ അവരുെട ശരീരങ്ങൾ
അഴുകിേച്ചരും.

15 എന്നാൽ ൈദവം എെന്റ ജീവെന
പാതാളത്തിെന്റ അധീനതയിൽനിന്നു
വീെണ്ടടുക്കും;
അവിടെന്നെന്നസ്വീകരിക്കും,നിശ്ചയം.

േസലാ.
16മറ്റള്ളവരുെട ധനം വർധിക്കുകേയാ
അവരുെട ഭവനത്തിെന്റ മഹത്ത്വം
വർധിക്കുകേയാ െചയ്യ േമ്പാൾ നീ
ഭയെപ്പേടണ്ടതില്ല;

17 കാരണം, മരിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നുംതെന്ന അവർ
െകാണ്ടുേപാകുകയില്ല,
അവരുെട ധനമാഹാത്മ്യം അവെര
പിൻെചല്ല കയുമില്ല.

18 ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അവർ സ്വയം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ എന്നു
കരുതിവന്നിരുെന്നങ്കിലും—
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അവരുെട അഭിവൃദ്ധിയിൽ ജനം അവെര
പുകഴ്ത്തിവെന്നങ്കിലും—

19അവർതങ്ങൾക്കുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നവെരേപ്പാെല
മരണമടയുന്നു,
അവർ ഇനിെയാരിക്കലും െവളിച്ചം
കാണുകയില്ല.

20സമ്പന്നെരങ്കിലും വിേവകമില്ലാത്തവർ
നശിച്ച േപാകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു
സമരായിരിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 50
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ശക്തനായൈദവം,യേഹാവ,അരുളിെച്ചയ്യന്നു,
അവിടന്ന് ഭൂമിെയവിളിക്കുന്നു
സൂര്യെന്റഉദയംമുതൽഅസ്തമയംവെരയുള്ള
സകലെരയും.

2ൈദവം ്രപകാശിക്കുന്നു,
സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സമ്പൂർണതയായ
സീേയാനിൽനിന്നുതെന്ന.

3നമ്മുെടൈദവംവരുന്നു
അവിടന്നു മൗനമായിരിക്കുകയില്ല;

ദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിതിരുമുമ്പിലുണ്ട്
അവിടെത്ത ചുറ്റ ം െകാടുങ്കാറ്റ്
ആഞ്ഞുവീശുന്നു.

4 അവിടന്ന് തെന്റ ജനത്തിെന്റ ന്യായവിധിക്കു
സാക്ഷികളായി
മീേതയുള്ള ആകാശെത്തയും താെഴയുള്ള
ഭൂമിെയയും വിളിക്കുന്നു:

5 “ഈ സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട ജനെത്ത എെന്റ
അടുക്കൽകൂട്ടിവരുത്തുക,
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യാഗാർപ്പണത്താൽ എേന്നാട്
ഉടമ്പടിെചയ്തവെരത്തെന്ന.”

6 അേപ്പാൾ ആകാശം അവിടെത്ത നീതി
്രപഖ്യാപിക്കെട്ട,
കാരണം ൈദവംതെന്ന ന്യായാധിപതി
ആയിരിക്കും.

േസലാ.

7 “എെന്റ ജനേമ, േകൾക്കുക. ഇതാ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
ഇ്രസാേയേല, ഞാൻ നിനെക്കതിരായി
സാക്ഷ്യംപറയും:
ഞാൻ ആകുന്നു ൈദവം, നിങ്ങള െട
ൈദവംതെന്ന!

8നിങ്ങള െടയാഗങ്ങൾനിമിത്തേമാ
നിങ്ങൾ നിരന്തരം അർപ്പിക്കുന്ന
േഹാമയാഗങ്ങൾനിമിത്തേമാ ഞാൻ
നിങ്ങെളശാസിക്കുന്നില്ല.

9നിങ്ങള െട െതാഴുത്തിൽനിന്നുള്ളകാളേയാ
ആലയിൽനിന്നുള്ള േകാലാേടാ എനിക്ക്
ആവശ്യമില്ല;

10ആയിരംകുന്നുകളിൽേമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
കന്നുകാലികള ം
വനത്തിെലസകലമൃഗങ്ങള ംഎെന്റസ്വന്തം.

11 പർവതങ്ങളിെല എല്ലാ പറവെയയും ഞാൻ
അറിയുന്നു,
വയലിെല സകലജന്തുക്കള ം എെന്റ
വകയാണ.്

12 എനിക്കു വിശക്കുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ നിേന്നാടു
പറയുകയില്ല,
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കാരണം, േലാകവുംഅതിലുള്ളസമസ്തവും
എേന്റതാണ.്

13ഞാൻകാളകള െട മാംസം ഭുജിക്കുേമാ?
േകാലാടുകള െട രക്തംപാനംെചയ്യ േമാ?

14 “ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുക,
അത്യ ന്നതന് നിെന്റ േനർച്ചകൾ
അർപ്പിക്കുക,

15 അനർഥദിനങ്ങളിൽ എെന്ന
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
അേപ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കുകയും നീ
എെന്നമഹത്ത്വെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.”

16എന്നാൽദുഷ്ടേരാട്ൈദവംആജ്ഞാപിച്ച :
“എെന്റനിയമങ്ങൾഉരുവിടുന്നതിേനാ
എെന്റ ഉടമ്പടിെയപ്പറ്റി ഉച്ചരിക്കുന്നതിേനാ
നിനെക്കന്തവകാശം?

17നീഎെന്റഉപേദശം െവറുക്കുകയും
എെന്റ ആജ്ഞകൾ നിെന്റ പിന്നിൽ
എറിഞ്ഞുകളയുകയുംെചയ്യന്നു.

18 ഒരു കള്ളെനക്കാണുേമ്പാൾ നീ അയാള മായി
ചങ്ങാത്തംകൂടുന്നു;
വ്യഭിചാരികള മായി നീ ഭാഗേധയം പങ്കിടുന്നു.

19 നിെന്റ വായ് അധർമത്തിനായി
ഉപേയാഗിക്കുന്നു
വഞ്ചനയ്ക്കായി നിെന്റനാവു നീ ഒരുക്കുന്നു.

20 നീ നിരന്തരം നിെന്റ സേഹാദരെനതിേര
സംസാരിക്കുന്നു
നിെന്റ അമ്മയുെട മകെനപ്പറ്റി അപവാദം
പരത്തുന്നു.
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21ഈ കാര്യങ്ങെളാെക്ക നീ െചയ്തിട്ട ം ഞാൻ
മൗനംപാലിച്ച ,
ഞാനും നിെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരാെളന്നു നീ
നിരൂപിച്ച .

എന്നാൽഞാൻഇേപ്പാൾനിെന്നശാസിക്കും
നിനെക്കതിേരഞാൻഅവനിരത്തിെവക്കും.

22 “ൈദവെത്ത മറക്കുന്നവേര, ഇത്
ഓർത്തുെകാൾക,
അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
ഛിന്നഭിന്നമാക്കും, നിങ്ങള െട
േമാചനത്തിന്ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല:

23 സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവർ എെന്ന
ആദരിക്കുന്നു,
നിഷ്കളങ്കർക്ക്*ഞാൻഎെന്റൈദവത്തിെന്റ
രക്ഷെയെവളിെപ്പടുത്തും.”
സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 51
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം. ദാവീദ്
േബത്ത-്േശബയുമായി സംഗമിച്ച്
പാപംെചയ്തതിെനത്തുടർന്ന് നാഥാൻ
്രപവാചകൻഅേദ്ദഹെത്തസന്ദർശിച്ചതിനുേശഷം
രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹത്തിന്

അനുേയാജ്യമായവിധത്തിൽ,
അടിയേനാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ;

അങ്ങയുെട മഹാകാരുണ്യംനിമിത്തം

* സങ്കീർത്തനം 50:23 ഈ വാക്കിനുള്ള എ്രബായപദത്തിെന്റ
അർഥംവ്യക്തമല്ല. † സങ്കീർത്തനം 50:23 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ്
കാണുക.
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എെന്റലംഘനങ്ങൾമായിച്ച കളയണേമ.
2 എെന്റ എല്ലാവിധ അകൃത്യങ്ങള ം

കഴുകിക്കളഞ്ഞ്
എെന്റ പാപത്തിൽനിന്ന് എെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കണേമ.

3എെന്റഅതി്രകമങ്ങൾഞാനറിയുന്നു,
എെന്റ പാപം എേപ്പാഴും എെന്റ
കൺമുമ്പിലുണ്ട.്

4അവിടേത്തെക്കതിരായി, അവിടേത്താടുമാ്രതം
ഞാൻപാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു
അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;

ആകയാൽ അവിടെത്ത ന്യായത്തീർപ്പ കൾ
നീതിയുക്തവും
അവിടെത്തവിധിന്യായംന്യായയുക്തവുമാകുന്നു.

5ഇതാഞാൻപിറന്നത് പാപിയായിട്ടാണ,്
എെന്റഅമ്മഎെന്നഗർഭംധരിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻപാപിയാണ്.

6 അന്തരാത്മാവിെല സത്യമാണേല്ലാ അവിടന്ന്
അഭിലഷിക്കുന്നത;്
ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിലും എെന്ന ജ്ഞാനം
അഭ്യസിപ്പിച്ച .

7ഈേസാപ്പ െകാണ്ട് എെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കണേമ,
അേപ്പാൾഞാൻനിർമലനാകും;
എെന്ന കഴുകണേമ, അേപ്പാൾ ഞാൻ
ഹിമെത്തക്കാൾെവണ്മയുള്ളവനാകും.

8 ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും എെന്ന
േകൾപ്പിക്കണേമ;
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അവിടന്ന് തകർത്ത അസ്ഥികൾ
ഉല്ലസിക്കെട്ട.

9 എെന്റ പാപങ്ങളിൽനിന്നും തിരുമുഖം
മറയ്ക്കണേമ
എെന്റ അകൃത്യങ്ങെളല്ലാം
മായിച്ച കളയണേമ.

10 ൈദവേമ, നിർമലമാെയാരു ഹൃദയം എന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കണേമ,
അചഞ്ചലമായ ഒരാത്മാവിെന എന്നിൽ
പുതുക്കണേമ.

11 അവിടെത്ത സന്നിധാനത്തിൽനിന്ന് എെന്ന
പുറന്തള്ള കേയാ
അവിടെത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
എന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുകേയാ
അരുേത.

12 അവിടെത്ത രക്ഷയുെട സേന്താഷത്തിേലക്ക്
എെന്നമടക്കിവരുത്തണേമ,
അനുസരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ള ഒരു
ആത്മാവിെന അനുവദിച്ച നൽകി എെന്ന
താങ്ങിനിർത്തണേമ.

13അേപ്പാൾഞാൻഅതി്രകമികൾക്ക്അവിടെത്ത
വഴികൾഅഭ്യസിപ്പിച്ച െകാടുക്കും,
അങ്ങെന പാപികൾ തിരുസന്നിധിയിേലക്ക്
മടങ്ങിവരികയും െചയ്യ ം.

14ൈദവേമ,എെന്റരക്ഷയുെടൈദവേമ,
രക്തംെചാരിഞ്ഞ കുറ്റത്തിൽനിന്ന് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ,
അേപ്പാൾ എെന്റ നാവ് അവിടെത്ത
നീതിെയപ്പറ്റി പാടും.
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15കർത്താേവ,എെന്റഅധരങ്ങെളതുറക്കണേമ;
എെന്റ നാവ് അവിടെത്ത
സ്തുതിഗാനമാലപിക്കെട്ട.

16 അവിടന്ന് യാഗം അഭിലഷിക്കുന്നില്ലേല്ലാ,
അങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാനത്
അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു.
ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അവിടന്ന്
്രപസാദിക്കുന്നതുമില്ല.

17 ൈദവത്തിന് ഹിതകരമായ യാഗം തകർന്ന
മനസ്സേല്ലാ;
പശ്ചാത്താപത്താൽതകർന്നഹൃദയെത്ത
ൈദവേമ, അവിടെന്നാരിക്കലും
നിരസിക്കുകയില്ലേല്ലാ.

18 അവിടെത്ത ്രപസാദംമൂലം സീേയാെന
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തണേമ,
െജറുശേലമിെന്റ മതിലുകെളപണിയണേമ.

19അേപ്പാൾനീതിമാെന്റഅർപ്പണങ്ങൾ;
ദഹനയാഗങ്ങൾ, അവിടേത്തക്ക്
്രപസാദകരമായസമ്പൂർണദഹനയാഗങ്ങൾതെന്ന
അർപ്പിക്കെപ്പടും;
അേപ്പാൾ അവിടെത്ത യാഗപീഠത്തിൽ
കാളകൾഅർപ്പിക്കെപ്പടും.
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 52
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.ഏേദാമ്യനായ
േദാേയഗ് െചന്നു ശൗലിേനാട:് “ദാവീദ്

* സങ്കീർത്തനം 51:19 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അഹീെമെലക്കിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു”
എന്നറിയിച്ചേപ്പാൾചമച്ചതു.
1 സമർഥനായ േയാദ്ധാേവ, നീ നിെന്റ

അധർമത്തിൽഅഹങ്കരിക്കുന്നെതന്തിന?്
ൈദവദൃഷ്ടിയിൽനിന്ദിതനായിത്തീർന്നനീ,
ദിവസംമുഴുവനുംഅഹങ്കരിക്കുന്നെതേന്ത?

2വഞ്ചനവിതയ്ക്കുന്നവേര,
നിെന്റനാവ് നാശംആസൂ്രതണംെചയ്യന്നു;
അതുമൂർച്ചേയറിയക്ഷൗരക്കത്തിേപാെലയാണ.്

3നീ നന്മെയക്കാൾതിന്മഇഷ്ടെപ്പടുന്നു
സത്യം സംസാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
നിനക്കിഷ്ടം വ്യാജമാണ.്

േസലാ.
4വഞ്ചനനിറഞ്ഞനാേവ,
നാശകരമായ എല്ലാ വാക്കുകള ം
നിനക്കിഷ്ടമാണ!്

5 ൈദവം നിെന്ന നിത്യനാശത്തിേലക്കു
വലിച്ചിഴയ്ക്കും,നിശ്ചയം:
അവിടന്ന് നിെന്ന നിെന്റ കൂടാരത്തിൽനിന്നു
പറിെച്ചടുത്ത് ചീന്തിക്കളയും;
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന് അവിടന്ന്
നിെന്ന േവേരാെട പിഴുെതറിയും.

േസലാ.
6നീതിനിഷ്ഠർഅതുകണ്ടു ഭയെപ്പടും;
നിെന്നപരിഹസിച്ച െകാണ്ട്അവർഇ്രപകാരം
പറയും,

7 “ൈദവെത്ത തെന്റ അഭയസ്ഥാനമായി
കാണാെത
സ്വന്തം സമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽ
ആ്രശയിച്ച െകാണ്ട്

മറ്റ ള്ളവെരനശിപ്പിച്ച് ശക്തനായിത്തീർന്ന
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ആമനുഷ്യൻഇതാ!”

8ഞാേനാ,ൈദവഭവനത്തിൽതഴച്ച വളരുന്ന
ഒരു ഒലിവുമരംേപാെലയേല്ലാ;

ൈദവത്തിെന്റഅചഞ്ചലസ്േനഹത്തിൽ
ഞാൻഎന്നുെമന്നുംആ്രശയിക്കുന്നു.

9അവിടെത്തവിശ്വസ്തരുെടസാന്നിധ്യത്തിൽ
അങ്ങ് െചയ്ത അനു്രഗഹങ്ങെളേയാർത്ത്
എെന്നന്നും ഞാൻ അേങ്ങക്ക്
സ്േതാ്രതാർപ്പണംെചയ്യ ം.

അവിടെത്ത നാമത്തിൽ ഞാൻ
്രപത്യാശയർപ്പിക്കും
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തർക്കത്
അനുേയാജ്യമേല്ലാ.
സംഗീതസംവിധായകന.് മഹലത്ത്
രാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 53
ദാവീദിെന്റധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1 “ൈദവംഇല്ല,”എന്നു മൂഢർ
തങ്ങള െടഹൃദയത്തിൽപറയുന്നു.

അവർ േമ്ലച്ഛമായതു ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ,
അവരുെട വഴികൾനിന്ദ്യമായവ;
നന്മെചയ്യന്നവർആരുമില്ല.

2ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്ന
വിേവകിയുേണ്ടാഎന്നറിയാൻ

ൈദവംസ്വർഗത്തിൽനിന്നു
മാനവവംശെത്തേനാക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 52:9 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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3എന്നാൽ,എല്ലാവരും വഴിെതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു,
എല്ലാവരുംവ്രകതയുള്ളവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
നന്മെചയ്യന്നവർആരുമില്ല,
ഒെരാറ്റവ്യക്തിേപാലുമില്ല.

4 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ ഒന്നും
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേല്ലാ?

മനുഷ്യർ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതുേപാെല അവർ
എെന്റജനെത്തവിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു;
അവർ ഒരിക്കലും ൈദവെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നില്ല.

5എന്നാൽഅവർപരി്രഭാന്തിയിലാണ്ടുേപാകുന്നു,
ഇത്തരം െകാടുംഭീതി അവർെക്കാരിക്കലും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

നിങ്ങെള ആ്രകമിച്ചവരുെട അസ്ഥികൾ ൈദവം
ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു;
ൈദവംഅവെരതിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ
നിങ്ങൾഅവെരലജ്ജിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

6 ഇ്രസാേയലിെന്റ രക്ഷ സീേയാനിൽനിന്നു
വെന്നങ്കിൽ!
ൈദവം തെന്റ ജനത്തിെന്റ സൗഭാഗ്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കുേമ്പാൾ,
യാേക്കാബ് ആനന്ദിക്കുകയും ഇ്രസാേയൽ
സേന്താഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട!
സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.*

* സങ്കീർത്തനം 53:6 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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സങ്കീർത്തനം 54
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം. സീഫ്യർ
െചന്നു ശൗലിേനാട്: “ദാവീദ് ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ചമച്ചതു.
1 ൈദവേമ, അവിടെത്ത നാമംനിമിത്തം എെന്ന

രക്ഷിക്കണേമ;
അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ എനിക്കു നീതി
നടത്തിത്തരണേമ.

2ൈദവേമ,എെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കണേമ;
എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കണേമ.

3അപരിചിതർഎെന്നആ്രകമിക്കുന്നു;
അനുകമ്പയില്ലാത്തവർ എെന്ന വധിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നു—
അവർക്ക്ൈദവെത്തപ്പറ്റി ചിന്തയില്ല.

േസലാ.
4ൈദവംഎെന്റസഹായകനാകുന്നു,നിശ്ചയം;
കർത്താവാണ് എെന്റ ജീവൻ
നിലനിർത്തുന്നത.്

5 എെന്ന ദുഷിക്കുന്നവരുെട ദുഷ്ടത
അവരുെടേമൽത്തെന്നവരെട്ട;
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയാൽ അവെര
നശിപ്പിച്ച കളയണേമ.

6 ഞാൻ അേങ്ങെക്കാരു സ്വേമധായാഗം
അർപ്പിക്കും;
യേഹാേവ, തിരുനാമെത്ത ഞാൻ വാഴ്ത്തും,
അതുനല്ലതേല്ലാ.
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7 അവിടന്ന് എെന്ന എെന്റ എല്ലാ
കഷ്ടതകളിൽനിന്നും വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു,
ശ്രതുക്കള െട പരാജയം എെന്റ
കണ്ണ കൾെക്കാരുവിജേയാത്സവമായിരിക്കും.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.*

സങ്കീർത്തനം 55
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റ ്രപാർഥന ്രശദ്ധിക്കണേമ,
എെന്റയാചനഅവഗണിക്കരുേത;
2-3എെന്ന ്രശദ്ധിച്ച്എനിക്കുത്തരമരുളണേമ.

എെന്റശ്രതുവിെന്റഅട്ടഹാസംനിമിത്തവും
ദുഷ്ടരുെട ഭീഷണിെപ്പടുത്തൽനിമിത്തവും;
എെന്റ വിചാരങ്ങളിൽ ഞാൻ
വിഷണ്ണനാകുന്നു

അവർഎെന്റേമൽകഷ്ടതവരുത്തിയിരിക്കുന്നു
അവരുെട േകാപത്താൽ എെന്ന
േവട്ടയാടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

4 എെന്റ ഹൃദയം എെന്റയുള്ളിൽ
തീ്രവേവദനയിലായിരിക്കുന്നു;
മരണഭീതിഎെന്നപിടികൂടിയിരിക്കുന്നു.

5ഭീതിയും വിറയലുംഎെന്നവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ബീഭത്സതഎെന്നമൂടിയിരിക്കുന്നു.

6ഞാൻപറഞ്ഞു: “ഹാ, ്രപാവിെനേപ്പാെലഎനിക്കു
ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ!
ഞാൻ ദൂെര പറന്നുേപായി
വി്രശമിക്കുമായിരുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 54:7 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം55:7cxxxiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം55:14

7ഞാൻവിദൂരസ്ഥലേത്തക്ക്ഓടിേപ്പായി
മരുഭൂമിയിൽപാർക്കുമായിരുന്നു;

േസലാ.
8 െകാടുങ്കാറ്റിൽനിന്നും ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്നും

അകന്ന്
ഞാൻഎെന്റസേങ്കതത്തിേലക്ക്അതിേവഗം
പാഞ്ഞടുക്കുമായിരുന്നു.”

9കർത്താേവ,ദുഷ്ടെരസം്രഭാന്തിയിലാഴ്ത്തണേമ,
അവരുെട വാദഗതിെയ
താറുമാറാക്കണേമ,
കാരണം നഗരത്തിൽ അതി്രകമവും
കലഹവുംപിടിെപട്ടതായിഞാൻകാണുന്നു.

10 രാവും പകലും അ്രകമികൾ അതിെന്റ
മതിലുകൾക്കുള്ളിൽചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു;
ദുഷ്ടതയും അവേഹളനവും
അതിനുള്ളിലുണ്ട.്

11 നാശശക്തികൾ നഗരത്തിൽ
്രപവർത്തനനിരതരായിരിക്കുന്നു;
ഭീഷണിയും വ്യാജവും നഗരവീഥികളിൽ
നിരന്തരംഅഴിഞ്ഞാടുന്നു.

12 എെന്ന അധിേക്ഷപിക്കുന്നത് ഒരു
ശ്രതുവാെണങ്കിൽ
അതുഞാൻസഹിക്കുമായിരുന്നു;

ഒരുൈവരിഎനിെക്കതിേരഉയർന്നുവരുെന്നങ്കിൽ
എനിേക്കാടിമറയാൻകഴിയുമായിരുന്നു.

13 എന്നാൽ എെന്റ സഹചാരിയും എെന്റ ഉറ്റ
സുഹൃത്തും
എേന്നാടു സമനായ മനുഷ്യനുമായ
നീയാണേല്ലാഅതു െചയ്തത്,

14ഒരിക്കൽൈദവാലയത്തിൽെവച്ച്
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നിേന്നാെടാപ്പം ഹൃദ്യസമ്പർക്കം
ആസ്വദിച്ചിരുന്നു,

അവിെട ജനസമൂഹേത്താെടാപ്പം
നാം ഒരുമിച്ച് നടന്നുേപായേപ്പാൾത്തെന്ന.

15 എെന്റ ശ്രതുക്കള െടേമൽ മരണം
പതുങ്ങിനടക്കെട്ട;
അവർ ജീവേനാെടതെന്ന പാതാളത്തിേലക്കു
നിപതിക്കെട്ട,
കാരണം തിന്മ അവരുെടയിടയിൽ
കുടിെകാള്ളന്നുണ്ടേല്ലാ.

16 എന്നാൽ ഞാൻ ൈദവെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു,
യേഹാവഎെന്നരക്ഷിക്കുന്നു.

17ൈവകുേന്നരത്തും രാവിെലയും ഉച്ചയ്ക്കും
ഞാൻആകുലതയാൽവിലപിക്കുകയും
അവിടെന്നെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

18പലരുംഎെന്നഎതിർക്കുെന്നങ്കിലും
എനിെക്കതിരായിവരുന്നആ്രകമണങ്ങളിൽനിന്ന്
അവിടന്ന് എെന്ന അപായെപ്പടുത്താെത
േമാചിപ്പിക്കുന്നു.

19അനാദികാലംമുതേലസിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന
മാറ്റമില്ലാത്തൈദവം,

എെന്റ ശ്രതുക്കള െട ആരവാരംേകട്ട് അവെര
ലജ്ജിതരാക്കും
കാരണംഅവർക്കുൈദവഭയമില്ല.

േസലാ.
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20 എെന്റ സ്േനഹിതർ തങ്ങള െട
സുഹൃത്തുക്കെളആ്രകമിക്കുന്നു;
അവർതങ്ങള െട ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നു.

21 അവരുെട ഭാഷണം െവണ്ണേപാെല
മാർദവമുള്ളത,്
എന്നിരുന്നാലും അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ
യുദ്ധമാണുള്ളത;്

അവരുെട വാക്കുകൾ എണ്ണെയക്കാൾ
മയമുള്ളത,്
എന്നിട്ട ംഅവർഊരിയവാള കൾതെന്ന.

22നിെന്റ ഭാരം യേഹാവയുെടേമൽസമർപ്പിക്കുക
അവിടന്നു നിെന്നപുലർത്തും;

നീതിനിഷ്ഠർ നിപതിക്കാൻ
അവിടന്ന് ഒരിക്കലുംഅനുവദിക്കുകയില്ല.

23എന്നാൽൈദവേമ,അവിടന്ന് ദുഷ്ടെര
നാശത്തിെന്റകുഴിയിേലക്കുതള്ളിയിടും;

രക്തദാഹികള ം വഞ്ചകരും
അവരുെട ആയുസ്സിെന്റ പകുതിേപാലും
കാണുകയില്ല.

എന്നാൽഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിക്കും.
സംഗീതസംവിധായകന.്

“ദൂരസ്ഥന്മാരുെടഇടയിൽ,മിണ്ടാത്ത
്രപാവ്എന്നരാഗത്തിൽ.”*

* സങ്കീർത്തനം 55:23 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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സങ്കീർത്തനം 56
ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണഗീതം. െഫലിസ്ത്യർ
അേദ്ദഹെത്ത ഗത്തിൽെവച്ച പിടിച്ചേപ്പാൾ
രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,എേന്നാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ,
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ േ്രകാധേത്താെട എെന്ന
േവട്ടയാടുന്നു;
ദിവസംമുഴുവനും അവെരെന്ന
ആ്രകമിക്കുന്നു.

2 എെന്റ എതിരാളികൾ ഒരു ഒഴിയാബാധയായി
എെന്നപിൻതുടരുന്നു;
അവരുെട അഹന്തയിൽ പലരും എെന്ന
ആ്രകമിക്കുന്നു.

3എനിക്കു ഭയം േനരിടുേമ്പാൾഞാൻഅങ്ങയിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു.

4ൈദവത്തിൽ,അവിടെത്തവാഗ്ദാനത്തിൽ*
ഞാൻപുകഴുന്നു—

ൈദവത്തിൽ ഞാൻ ആ്രശയിക്കുന്നു, ഞാൻ
നിർഭയനായിരിക്കും.
െവറും മനുഷ്യന് എേന്നാട് എന്തുെചയ്യാൻ
കഴിയും?

5 അവെരേപ്പാഴും എെന്റ വാക്കുകൾ
വളെച്ചാടിക്കുന്നു;
അവരുെട പദ്ധതികെളല്ലാം എെന്ന
േ്രദാഹിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ളവയാണ.്

6 അവർ ഉപജാപംനടത്തുന്നു, അവർ
പതിയിരിക്കുന്നു,
എെന്റനീക്കങ്ങളവർനിരീക്ഷിക്കുന്നു,

* സങ്കീർത്തനം 56:4 മൂ.ഭാ. വചനത്തിൽ
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എെന്നവധിക്കുന്നതിന്വ്യ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.
7 ൈദവേമ, അവിടെത്ത േ്രകാധത്താൽ,

രാഷ്്രടങ്ങെളതകർത്തുകളയണേമ;
അവരുെട ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം
അവെര രക്ഷെപ്പടാൻഅനുവദിക്കരുേത.

8എെന്റദുരിതങ്ങള െടകണക്കുസൂക്ഷിക്കണേമ;
എെന്റ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ അങ്ങയുെട
തുരുത്തിയിൽസൂക്ഷിക്കണേമ—
അവ അങ്ങയുെട ചുരുളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ?

9ഞാൻസഹായത്തിനായിഅേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റശ്രതുക്കൾപിന്തിരിയും.
ൈദവം എെന്റ പക്ഷത്താണ് എന്ന് ഇങ്ങെന
ഞാൻഅറിയും.

10 ൈദവത്തിൽ, അവിടെത്ത വാഗ്ദാനത്തിൽ
ഞാൻപുകഴുന്നു
അേത, യേഹാവയിൽ, അവിടെത്ത
വാഗ്ദാനത്തിൽഞാൻപുകഴുന്നു—

11 ൈദവത്തിൽ ഞാൻ ആ്രശയിക്കുന്നു, ഞാൻ
നിർഭയനായിരിക്കും.
മനുഷ്യന്എേന്നാട് എന്തുെചയ്യാൻകഴിയും?

12 എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങേയാടുള്ള ശപഥം
നിറേവറ്റാൻഞാൻകടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എെന്റ സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ ഞാൻ
അേങ്ങക്ക്അർപ്പിക്കും.

13കാരണംഞാൻൈദവമുമ്പാെക
ജീവെന്റ െവളിച്ചത്തിൽനടേക്കണ്ടതിന,്
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അവിടന്ന്എെന്നമരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റ കാലുകെള വീഴ്ചയിൽനിന്നും
രക്ഷിച്ചേല്ലാ.
സംഗീതസംവിധായകന.്

“നശിപ്പിക്കരുേത”എന്നരാഗത്തിൽ.†

സങ്കീർത്തനം 57
ദാവീദിെന്റ ഒരുസ്വർണഗീതം.അേദ്ദഹംശൗലിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഗുഹയിേലക്ക് ഓടിേപ്പായകാലത്തു
രചിച്ചത്.
1 എേന്നാടു കരുണയുണ്ടാകണേമ, എെന്റ

ൈദവേമ,എേന്നാടുകരുണയുണ്ടാകണേമ,
കാരണം അങ്ങയിൽ ഞാൻ
അഭയം്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈആപത്തുകൾനീങ്ങിേപ്പാകുന്നതുവെര
അവിടെത്ത ചിറകിൻകീഴിൽ ഞാൻ
ശരണെപ്പടുന്നു.

2 അത്യ ന്നതനായ ൈദവേത്താടു ഞാൻ
േകണേപക്ഷിക്കുന്നു,
എെന്ന കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്ന
ൈദവേത്താടുതെന്ന.

3 അവിടന്ന് സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് സഹായമരുളി
എെന്നരക്ഷിക്കുന്നു,
എെന്ന േവട്ടയാടുന്നവെര അവിടന്ന്
ശകാരിക്കുന്നു—

േസലാ.
ൈദവം അവിടെത്ത സ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയുംഅയയ്ക്കുന്നു.

4ഞാൻസിംഹങ്ങള െട മേധ്യആയിരിക്കുന്നു;
† സങ്കീർത്തനം 56:13 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അത്യാർത്തിയുള്ളദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽത്തെന്ന
കിടക്കുന്നു—

ആ മനുഷ്യരുെട പല്ല കൾ കുന്തങ്ങള ം
അസ്്രതങ്ങള ംആകുന്നു,
അവരുെട നാവ് മൂർച്ചേയറിയവാള കള ം.

5 ൈദവേമ, അവിടന്ന് ആകാശത്തിനുമീേത
ഉന്നതനായിരിക്കണേമ;
അവിടെത്ത മഹത്ത്വം സർവഭൂമിയിലും
വിളങ്ങെട്ട.

6 അവർ എെന്റ പാദങ്ങൾക്കായി വല
വിരിച്ചിരിക്കുന്നു—
മേനാഭാരത്താൽ ഞാൻ എെന്റ തല
കുനിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവർ എെന്റ വഴിയിൽ ഒരു
കുഴികുഴിച്ചിരിക്കുന്നു—
എന്നാൽ അവർതെന്ന അതിൽ
വീണിരിക്കുന്നു.

േസലാ.

7 ൈദവേമ, എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങയിൽ
പൂർണവിശ്വാസംഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,
എെന്റ ഹൃദയം പൂർണവിശ്വാസം
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാട്ട പാടുകയും അവിടെത്ത
പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം.

8എെന്റആത്മാേവ, ഉണരുക!
വീണേയ,കിന്നരേമ, ഉണരുക!
ഞാൻഉഷസ്സിെന ഉണർത്തും.
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9അതുെകാണ്ട,് കർത്താേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ
ജനതകള െട മേധ്യ പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ ജനതകള െട മേധ്യ അങ്ങെയ
പാടിപ്പ കഴ്ത്തും.

10 കാരണം, അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ആകാശേത്താളം ഉന്നതം;
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം
എത്തുന്നു.

11 ൈദവേമ, അവിടന്ന് ആകാശത്തിനുമീേത
ഉന്നതനായിരിക്കണേമ;
അവിടെത്ത മഹത്ത്വം സർവഭൂമിയിലും
വിളങ്ങെട്ട.
സംഗീതസംവിധായകന.്

“നശിപ്പിക്കരുേത”എന്നരാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 58
ദാവീദിെന്റ ഒരുസ്വർണഗീതം.
1 ഭരണാധിപേര, നിങ്ങള െട ഭാഷണം

നീതിയുക്തമാേണാ?
നിങ്ങൾജനെത്തമുഖപക്ഷമില്ലാെതയാേണാ
വിധിക്കുന്നത?്

2അല്ല! നിങ്ങൾനിങ്ങള െടഹൃദയത്തിൽഅനീതി
രൂപെപ്പടുത്തുകയും
നിങ്ങള െട കരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അ്രകമം
അഴിച്ച വിടുകയും െചയ്യന്നു.

3 ദുഷ്ടർ അവരുെട ജന്മദിനംമുതൽതെന്ന
വഴിപിഴച്ച േപാകുന്നു;

* സങ്കീർത്തനം 57:11 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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ജനനംമുതൽതെന്ന വ്യാജംപറഞ്ഞ്
അപഥസഞ്ചാരികള മായിരിക്കുന്നു.

4അവർക്കുസർപ്പസമാനമായവിഷമുണ്ട്,
അവർ െചവിയടഞ്ഞ മൂർഖെനേപ്പാെല
ബധിരരാണ,്

5 അത് പാമ്പാട്ടിയുെട മകുടിക്കനുസരിച്ച്
ആടുകയില്ല,
അതിവിദഗ്ദ്ധരായ മാ്രന്തികരുെട സ്വരം
്രശദ്ധിക്കുന്നതുമില്ല.

6 ൈദവേമ, അവരുെട വായിെല പല്ല്
തകർക്കണേമ;
യേഹാേവ, ആ സിംഹങ്ങള െട
താടിെയല്ല കൾപറിച്ച കളയണേമ!

7 ഒഴുകിപ്പായുന്ന െവള്ളംേപാെല അവർ
ഇല്ലാെതയാകെട്ട;
അവർ വില്ല കുലച്ച് അസ്്രതങ്ങൾ
െതാടുത്തുവിടുേമ്പാൾ, അവ ലക്ഷ്യം
കാണാതിരിക്കെട്ട.

8 ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുേമ്പാൾ അലിഞ്ഞുേപാകുന്ന
ഒച്ച േപാെലഅവർഇല്ലാെതയാകെട്ട,
ചാപിള്ളേപാെല അവർ ഒരിക്കലും
സൂര്യ്രപകാശംകാണാത്തവരായിരിക്കെട്ട.

9 നിങ്ങള െട കലങ്ങൾക്കടിയിൽ മുള്ള കൾ
കത്തിെയരിയുന്ന—അവ പച്ചേയാ
ഉണങ്ങിയേതാ ആയിെക്കാള്ളെട്ട—
ചൂടുതട്ട ന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
ദുഷ്ടർതൂെത്തറിയെപ്പടും.*

* സങ്കീർത്തനം 58:9 ഈവാക്യത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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10 അനീതി്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെടേമൽ
്രപതികാരം നടത്തുേമ്പാൾ നീതിനിഷ്ഠർ
ആനന്ദിക്കും,
അവർ അവരുെട കാൽ ദുഷ്ടരുെട
രക്തത്തിൽകഴുകുേമ്പാൾത്തെന്ന.

11അേപ്പാൾജനം പറയും:
“നീതിനിഷ്ഠർക്ക് ്രപതിഫലമുണ്ട,്നിശ്ചയം;
ഭൂമിയിൽ ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു
ൈദവവുമുണ്ട,്നിശ്ചയം.”
സംഗീതസംവിധായകന.്

“നശിപ്പിക്കരുേത”എന്നരാഗത്തിൽ.†

സങ്കീർത്തനം 59
ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണഗീതം. അേദ്ദഹെത്ത
വധിേക്കണ്ടതിന് ശൗൽ അയച്ച ചാരന്മാർ വീട്
നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നകാലത്തുചമച്ചത്.
1 ൈദവേമ, എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് എെന്ന

വിടുവിക്കണേമ;
എെന്ന ആ്രകമിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് എെന്ന
സംരക്ഷിക്കണേമ.

2അധർമികളിൽനിന്ന്എെന്നവിടുവിക്കണേമ
രക്തദാഹികളായ ഈ മനുഷ്യരിൽനിന്ന്
എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.

3 ഇതാ, അവർ എ്രപകാരമാണ് എനിക്കായി
പതിയിരിക്കുന്നത്എന്നു േനാക്കിയാലും!
നിഷ്ഠുരമനുഷ്യർ എനിെക്കതിേര ത്രന്തങ്ങൾ
െമനയുന്നു
യേഹാേവ, എന്നിൽ ഒരു കുറ്റവും പാപവും
ഇല്ലാതിരിെക്കത്തെന്ന.

† സങ്കീർത്തനം 58:11 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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4ഞാൻ ഒരുെതറ്റ ം െചയ്തിട്ടില്ല,എന്നിട്ട ം എെന്ന
ആ്രകമിക്കാൻഅവർതയ്യാറായിരിക്കുന്നു.
എെന്ന സഹായിക്കാൻ എഴുേന്നൽക്കണേമ;
എെന്റഅപകടനില ദർശിക്കണേമ!

5ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവേമ,

സകലരാഷ്്രടങ്ങെളയും ശിക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
അവിടന്ന് ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കണേമ;
ദുഷ്ടരായ രാജ്യേ്രദാഹികേളാട് യാെതാരു
കരുണയും കാണിക്കരുേത.

േസലാ.

6സന്ധ്യക്ക്അവർ മടങ്ങിവരുന്നു,
നായ്ക്കെളേപ്പാെല മുരണ്ടുെകാണ്ടവർ
നഗരത്തിനുചുറ്റ ംഇരേതടി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു.

7 അവരുെട വായിൽനിന്നു പുറന്തള്ളന്നത്
എെന്തന്ന് ്രശദ്ധിക്കണേമ—
അവരുെട അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
വാക്കുകൾ വാള കൾേപാെല
മൂർച്ചയുള്ളതാണ,്

“ആരുണ്ട് േകൾക്കാൻ?” എന്ന് അവർ
ചിന്തിക്കുന്നു.

8 എന്നാൽ യേഹാേവ, അങ്ങ് അവെര േനാക്കി
ചിരിക്കുന്നു;
ആ രാഷ്്രടങ്ങെളെയല്ലാം അവിടന്ന്
പരിഹസിക്കുന്നു.

9 അവിടന്നാണ് എെന്റ ശക്തി, ഞാൻ
അേങ്ങക്കായികാത്തിരിക്കുന്നു;
ൈദവേമ,അവിടന്നാെണെന്റഅഭയസ്ഥാനം,
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10 എെന്റ ൈദവം അവിടെത്ത
അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ എനിെക്കാപ്പം
നിൽക്കും.

എനിെക്കതിേരഅപവാദംപറയുന്നവരുെടേമലുള്ള
വിജയംകണ്ടുസേന്താഷിക്കാൻ
അവിടന്ന്എെന്നഅനുവദിക്കും.

11ഞങ്ങള െട പരിചയായ* കർത്താേവ,അവെര
െകാന്നുകളയരുേത,
അങ്ങെനയായാൽ എെന്റ ജനം അതു
വിസ്മരിക്കുമേല്ലാ.

അവിടെത്തശക്തിയാൽഅവെര
േവേരാെടപിഴുെതടുത്ത്പരാജയെപ്പടുത്തണേമ.

12 അവർ അവരുെട അഹങ്കാരത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പടെട്ട;
അവരുെട വായിെലപാപങ്ങളാലും
അവരുെട അധരങ്ങളിെല
വാക്കുകളാലുംതെന്ന.

അവർ ഉരുവിടുന്ന ശാപവാക്കുകൾനിമിത്തവും
കാപട്യംനിറഞ്ഞവാക്കുകൾനിമിത്തവും,

13 അവിടെത്ത േ്രകാധാഗ്നിയിൽ അവെര
ഭസ്മീകരിക്കണേമ
അവർ നിശ്ശ ന്യമാകുംവെര അവെര
ദഹിപ്പിക്കണേമ.

അേപ്പാൾ ൈദവമാണ് ഇ്രസാേയലിൽ†
വാഴുന്നെതന്ന്
അഖിലാണ്ഡത്തിെന്റ അതിർത്തികളിെലല്ലാം
അറിയെപ്പടും.

േസലാ.
* സങ്കീർത്തനം 59:11 അഥവാ, കർത്താവ് † സങ്കീർത്തനം
59:13 മൂ.ഭാ. യാേക്കാബിൽ
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14സന്ധ്യക്ക്അവർ മടങ്ങിവരുന്നു,
നായ്ക്കെളേപ്പാെല മുരണ്ടുെകാണ്ടവർ
നഗരത്തിനുചുറ്റ ംഇരേതടി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു.

15ഭക്ഷണത്തിനായവർഅലഞ്ഞുനടക്കുന്നു
തൃപ്തിയായിെല്ലങ്കിൽഓരിയിടുന്നു.

16 എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത ബലെത്തപ്പറ്റി
ഗാനമാലപിക്കും,
്രപഭാതത്തിൽ അവിടെത്ത
അചഞ്ചലസ്േനഹെത്തപ്പറ്റി പാടും;

കാരണംഅവിടന്നാെണെന്റഅഭയസ്ഥാനം,
കഷ്ടകാലത്ത് എെന്റ സേങ്കതവും അവിടന്ന്
ആകുന്നു.

17എനിക്ക്ആ്രശയേയാഗ്യനായഎെന്റൈദവേമ,
അവിടന്നാണ്എെന്റശക്തി,ഞാൻഅങ്ങെയ
വാഴ്ത്തിപ്പാടും;
ൈദവേമ,അവിടന്നാെണെന്റഅഭയസ്ഥാനം.

സംഗീതസംവിധായകന.് “സാക്ഷ്യരസം
എന്നരാഗത്തിൽ.”‡

സങ്കീർത്തനം 60
ദാവീദിെന്റ ഒരു സ്വർണഗീതം.
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന.് ദാവീദ്
അരാം-െനഹറയിമ്യേരാടും* അരാം-
േസാബേരാടും† യുദ്ധംെചയ്യ കയും േയാവാബ്

‡ സങ്കീർത്തനം 59:17 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 60: അതായത്, െമെസാെപ്പാത്താമിയയുെട
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം; രണ്ടു നദികൾക്കിടയിൽസ്ഥിതിെചയ്യന്ന
അരാമിെന്റ ഒരുഭാഗം. † സങ്കീർത്തനം 60: അതായത്,
സിറിയയുെട മധ്യഭാഗത്തുള്ളഅരാമ്യർ.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം60:1cxlivസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം60:6

ഉപ്പ താഴ്വരയിൽെവച്ച് പന്തീരായിരം ഏേദാമ്യെര
വധിച്ച് മടങ്ങിവരികയുംെചയ്തേശഷം രചിച്ചത.്
1 ൈദവേമ, അവിടന്ന് ഞങ്ങെള

ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങെള
തകർത്തുകളഞ്ഞേല്ലാ;
അവിടന്ന് േകാപാകുലനായിരിക്കുന്നേല്ലാ—
ഞങ്ങെളപുനരുദ്ധരിക്കണേമ.

2 അവിടന്ന് േദശെത്ത വിറപ്പിച്ച്
പിളർത്തിയിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ പിളർപ്പ കൾ നന്നാക്കണേമ,
കാരണംഅത്ആടിയുലയുന്നു.

3 അങ്ങ് അവിടെത്ത ജനത്തിന്
ആശങ്കാജനകമായ ദിനങ്ങൾ
നൽകിയിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് പരി്രഭമത്തിെന്റ വീഞ്ഞ് ഞങ്ങെള
കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

4എങ്കിലും അവിടെത്ത ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് അങ്ങ്
ഒരു വിജയപതാക ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു
ശ്രതുവിെന്റ വില്ലിെനതിേര
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന
പതാകതെന്ന.

േസലാ.
5 ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ, അവിടെത്ത

വലംകരത്താൽ ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ,
അങ്ങെന അവിടേത്തക്ക് ്രപിയരായവെര
വിടുവിക്കണേമ.

6 ൈദവം തിരുനിവാസത്തിൽനിന്ന‡്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

‡ സങ്കീർത്തനം 60:6 അഥവാ,വിശുദ്ധിയിൽനിന്നും
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“ഞാൻ ആനന്ദിക്കും; ഞാൻ േശേഖമിെന
വിഭജിക്കുകയും
സൂേക്കാത്ത് താഴ്വരെയ അളക്കുകയും
െചയ്യ ം.

7ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത,് മനെശ്ശയുംഎേന്റത;്
എ്രഫയീംഎെന്റശിേരാകവചവും
െയഹൂദാഎെന്റെചേങ്കാലുംആകുന്നു.

8 േമാവാബ്എനിക്ക് കഴുകുന്നതിനുള്ളപാ്രതം
ഏേദാമിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ െചരിപ്പ്
എറിയും;
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിേന്മൽ ഞാൻ
ജയേഘാഷം മുഴക്കും.”

9 േകാട്ടമതിൽ െകട്ടിയുറപ്പിച്ച നഗരത്തിേലക്ക്
ആെരെന്നആനയിക്കും?
ഏേദാമിേലക്ക്എെന്നആര് നയിക്കും?

10 ൈദവേമ, അങ്ങ് അല്ലേയാ, അവിടന്നല്ലേയാ
ഇേപ്പാൾഞങ്ങെളതിരസ്കരിച്ചത്!
ഞങ്ങള െട ൈസന്യവ്യ ഹേത്താെടാപ്പം
േപാർമുഖേത്തക്ക്വരുന്നതുമില്ലേല്ലാ?

11 ശ്രതുക്കൾക്കുമുമ്പിൽ ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ,
മനുഷ്യെന്റ സഹായം യാെതാരു
്രപേയാജനവുമില്ലാത്തതാണേല്ലാ.

12ൈദവേത്താെടാപ്പം നാം വിജയംൈകവരിക്കും,
അങ്ങെന അവിടന്ന് നമ്മുെട ശ്രതുക്കെള
ചവിട്ടിെമതിച്ച കളയും.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.§

§ സങ്കീർത്തനം 60:12 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം61:1cxlviസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം61:6

സങ്കീർത്തനം 61
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്റകരച്ചിൽ േകൾക്കണേമ;
എെന്റ ്രപാർഥന ്രശവിക്കണേമ.

2 ഭൂസീമകളിൽനിന്ന് ഞാൻ അങ്ങേയാട്
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു,
എെന്റ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുേമ്പാഴേല്ലാ
ഞാൻവിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നത;്
എെന്നക്കാൾ ഉന്നതമായ പാറയിേലക്ക്
എെന്നനയിച്ചാലും.

3 കാരണം, അവിടന്ന് എെന്റ
സേങ്കതമായിരിക്കുന്നു,
എെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക് അ്രപാപ്യമായ
ശക്തിേഗാപുരവുംതെന്ന.

4 ഞാൻ അവിടെത്ത കൂടാരത്തിൽ എേന്നക്കും
അധിവസിക്കാൻഅഭിലഷിക്കുന്നു
അവിടെത്ത ചിറകുകള െട പരിരക്ഷയിൽ
ഞാൻഅഭയംേതടുന്നു.

േസലാ.
5 ൈദവേമ, അവിടെന്നെന്റ േനർച്ചകൾ

േകട്ടിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്തനാമെത്തഭയെപ്പടുന്നവർക്കുള്ള
ൈപതൃകാവകാശം അങ്ങ് എനിക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

6രാജാവിെന്റആയുസ്സ്സുദീർഘമാക്കണേമ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംവത്സരങ്ങൾ അേനകം
തലമുറകളിലൂെട തുടരണേമ.
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7 ൈദവത്തിെന്റ സംരക്ഷണത്തിൽ രാജാവ്
എേന്നക്കും വാഴെട്ട;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയും അേദ്ദഹത്തിന്
സംരക്ഷണമരുളണേമ.

8 അേപ്പാൾ ഞാൻ അവിടെത്ത നാമത്തിന്
എേപ്പാഴുംസ്തുതിപാടുകയും
എെന്റ േനർച്ചകൾ ്രപതിദിനം
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
സംഗീതസംവിധായകന.്
െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 62
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ഞാൻ ൈദവത്തിൽമാ്രതം വി്രശമം

കെണ്ടത്തുന്നു;
എെന്റരക്ഷഅങ്ങയിൽനിന്ന് വരുന്നു.

2അവിടന്നുമാ്രതമാണ്എെന്റപാറയും രക്ഷയും;
അവിടന്നാണ്എെന്റ േകാട്ട,ഞാൻഒരിക്കലും
കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

3 ഒരു മനുഷ്യെന നിങ്ങൾ എ്രതകാലം
ആ്രകമിക്കും?
ചാഞ്ഞമതിലും െപാളിഞ്ഞേവലിയുംേപാെല
നിങ്ങെളല്ലാവരുംഎെന്നനിലെത്തറിഞ്ഞുകളയുേമാ?

4ഉന്നതസ്ഥാനത്തുനിന്ന്
എെന്നതള്ളിയിടുകയാണ്അവരുെട ലക്ഷ്യം,

* സങ്കീർത്തനം 61:8 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവർ വ്യാജം സംസാരിക്കുന്നതിൽ
ആേമാദിക്കുന്നു.

അധരംെകാണ്ട്അവർഅനു്രഗഹിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അന്തരംഗത്തിൽ അവർ
ശാപംെചാരിയുന്നു.

േസലാ.
5എെന്റആത്മാേവ, ൈദവത്തിൽമാ്രതം വി്രശമം

കെണ്ടത്തുക;
അങ്ങയിലാണ്എെന്റ ്രപത്യാശ.

6 അവിടന്നുമാ്രതമാണ് എെന്റ പാറയും എെന്റ
രക്ഷയും;
അവിടന്നാണ് എെന്റ േകാട്ട, ഞാൻ
കുലുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല.

7 എെന്റ രക്ഷയും എെന്റ മഹത്ത്വവും
ൈദവത്തിൽആകുന്നു;*
അവിടന്ന്എെന്റശക്തിയുള്ളപാറയുംഎെന്റ
സേങ്കതവുംആകുന്നു.

8 അല്ലേയാ ജനേമ, എേപ്പാഴും ൈദവത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുക,
നിങ്ങള െട ഹൃദയം അവിടെത്ത മുമ്പിൽ
പകരുക,
കാരണംനമ്മുെടസേങ്കതംൈദവംആകുന്നു.

േസലാ.
9ഹീനകുലജന്മം േകവലെമാരു ശ്വാസവും
ഉന്നതകുലജന്മം േകവലെമാരു മിഥ്യയും
ആകുന്നു.

ഒരു തുലാസിൽ തൂക്കിയാൽ അവരുെട തട്ട്
െപാന്തിേപ്പാകും;

* സങ്കീർത്തനം 62:7 അഥവാ, എെന്റ രക്ഷയും എെന്റ
മഹത്ത്വവുംഅത്യ ന്നതനായൈദവംആകുന്നു.
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അവരിരുവരും ഒരു ശ്വാസെത്തക്കാൾ
ലഘുവാണ.്

10െകാള്ളപ്പണത്തിൽആ്രശയിക്കുകേയാ
േമാഷണമുതലിേന്മൽ അഹങ്കരിക്കുകേയാ
അരുത;്

നിെന്റധനംഅധികരിച്ചാലും,
നിെന്റഹൃദയംഅതിൽഅർപ്പിക്കരുത്.

11ൈദവം ഒരു കാര്യംഅരുളിെച്ചയ്തു,
രണ്ടുതവണഅടിയനത് ്രശവിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ൈദവേമ,ശക്തിഅേങ്ങക്കുള്ളതാകുന്നു,
12അചഞ്ചലസ്േനഹവും അങ്ങയിലാണേല്ലാ
കർത്താേവ;

അങ്ങ്ഓേരാരുത്തർക്കും ്രപതിഫലംനൽകും
അവരവരുെട ്രപവൃത്തിക്കനുസൃതമായിട്ട തെന്ന.”

സങ്കീർത്തനം 63
ദാവീദിെന്റ ഒരു സങ്കീർത്തനം; അേദ്ദഹം
െയഹൂദാമരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നകാലത്തു
രചിച്ചത്.
1ൈദവേമ,അങ്ങാണ്എെന്റൈദവം,
ആത്മാർഥതേയാെട ഞാൻ അങ്ങെയ
അേന്വഷിക്കുന്നു;

െവള്ളമില്ലാെത
ഉണങ്ങിവരണ്ടേദശത്ത,്

എെന്റആത്മാവ്അേങ്ങക്കായി ദാഹിക്കുന്നു,
എെന്റ ശരീരംമുഴുവനും അേങ്ങക്കായി
വാഞ്ഛിക്കുന്നു.
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2 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു
അവിടെത്ത ശക്തിയും അവിടെത്ത
മഹത്ത്വവുംഞാൻ ഉറ്റ േനാക്കുന്നു.

3 കാരണം അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ജീവെനക്കാൾനല്ലതാകുന്നു,
എെന്റ അധരങ്ങൾ അങ്ങെയ
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

4എെന്റ ജീവിതകാലംമുഴുവനും ഞാൻഅങ്ങെയ
സ്തുതിക്കും,
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ ഞാൻ എെന്റ
ൈകകൾഉയർത്തും.

5 വിശിഷ്ടേഭാജനം*ആസ്വദിച്ചതുേപാെല എെന്റ
്രപാണൻസംതൃപ്തമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റഅധരങ്ങൾഅേങ്ങക്ക്ആനന്ദഗാനം
ആലപിക്കും.

6 എെന്റ കിടക്കയിൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
ഓർക്കുന്നു;
രാ്രതിയാമങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങെയക്കുറിച്ച്
ധ്യാനിക്കുന്നു.

7അവിടന്ന്എെന്റസഹായകനായതിനാൽ,
അങ്ങയുെട ചിറകിൻനിഴലിൽ ഞാൻ
ആനന്ദഗാനമാലപിക്കും.

8ഞാൻഅങ്ങേയാട് പറ്റിേച്ചരുന്നു;
അങ്ങയുെട വലൈങ്ക എെന്ന
താങ്ങിനിർത്തുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 63:5 മൂ.ഭാ. മജ്ജയും േമദസ്സ ം
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9 എെന്ന വധിക്കാൻ പരി്രശമിക്കുന്നവർ
നശിച്ച േപാകും;
അവർ ഭൂമിയുെട അഗാധഗർത്തങ്ങളിേലക്ക്
നിപതിക്കും.

10അവർവാളിന് ഇരയാക്കെപ്പടും
കുറുനരികൾക്കവർഇരയായിത്തീരും.

11എന്നാൽരാജാവ്ൈദവത്തിൽആനന്ദിക്കും;
ൈദവനാമത്തിൽ ശപഥംെചയ്യന്നവർ
ൈദവത്തിൽപുകഴും,
എന്നാൽ േഭാഷ്കുപറയുന്ന വായ്
നിശ്ശബ്ദമാക്കെപ്പടും.
സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 64
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ആവലാതി

്രശദ്ധിക്കണേമ;
ശ്രതുവിെന്റ ഭീഷണിയിൽനിന്നും എെന്റ
ജീവെനകാത്തുെകാള്ളണേമ.

2ദുഷ്ടരുെട ഗൂഢത്രന്തങ്ങളിൽനിന്നും
അധർമികള െട ആരവാരങ്ങളിൽനിന്നും
എെന്നമറച്ച െകാള്ളണേമ.

3 അവർ അവരുെട നാവ് വാൾേപാെല
മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുന്നു
മാരകാസ്്രതങ്ങൾേപാെല തങ്ങള െട
വാക്കുകൾെതാടുക്കുന്നു.

4 നിരപരാധിക്കുേനേര അവർ ഒളിഞ്ഞുനിന്ന്
അസ്്രതം െതാടുക്കുന്നു;

† സങ്കീർത്തനം 63:11 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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ഭയംകൂടാെത അതിേവഗം അവെര
ആ്രകമിക്കുന്നു.

5 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നതിൽ അവർ
പരസ്പരം േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു,
അവരുെടെകണികൾഒളിപ്പിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയവർ
സംസാരിക്കുന്നു;

“ആരതു* കണ്ടുപിടിക്കും?” എന്ന് അവർ
വീമ്പിളക്കുന്നു.

6 അവർ അനീതി ആസൂ്രതണംെചയ്തുെകാണ്ട്
ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:

“നെല്ലാരുപായം നാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു!”
മാനവമനസ്സ ം ഹൃദയവും കുൽസിതംതെന്ന,
നിശ്ചയം.

7 എന്നാൽ ൈദവം തെന്റ അസ്്രതങ്ങൾെകാണ്ട്
അവെരഎയ്തുവീഴ്ത്തും;
അതിേവഗത്തിലവർനിലംെപാത്തും.

8 അവിടന്ന് അവരുെട സ്വന്തം നാവുതെന്ന
അവർെക്കതിേരതിരിക്കും,
അങ്ങെനഅവർനശിച്ച േപാകും;
അവെര കാണുന്നവെരല്ലാം
നിന്ദാസൂചകമായി തലകുലുക്കും.

9സകലമനുഷ്യരും ഭയെപ്പട്ട;്
ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
്രപസ്താവിക്കുകയും
അവിടന്നു െചയ്തതിെനക്കുറിച്ച്
ആേലാചനാനിമഗ്നരാകുകയും െചയ്യ ം.

10നീതിനിഷ്ഠർയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുകയും

* സങ്കീർത്തനം 64:5 അഥവാ,ഞങ്ങെള
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അവർ അവിടെത്ത അഭയം്രപാപിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട;
ഹൃദയപരമാർഥതയുള്ള എല്ലാവരും
അവിടെത്തപുകഴ്ത്തെട്ട!
സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 65
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, സീേയാനിൽ സ്തുതി അേങ്ങക്ക്

േയാഗ്യം;*
അേങ്ങക്കുതെന്ന ഞങ്ങൾ
േനർച്ചയർപ്പിക്കും.

2 ്രപാർഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നൈദവേമ,
സകലജനവും അങ്ങയുെട അടുക്കേലക്കു
വരും

3 ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ ഞങ്ങെള
മൂടിക്കളെഞ്ഞങ്കിലും
അവിടന്ന് ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു.†

4 അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരാങ്കണത്തിൽ
വസിേക്കണ്ടതിന്
അങ്ങ് െതരെഞ്ഞടുത്ത് അടുപ്പിക്കുന്ന
മനുഷ്യർഅനുഗൃഹീതർ.

അവിടെത്ത നിവാസസ്ഥാനമായ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
നന്മകളാൽഞങ്ങൾസംതൃപ്തരാകും.

5ഭൂമിയിെലസകലസീമകൾക്കും

† സങ്കീർത്തനം 64:10 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 65:1 ഈ വാക്കിനുള്ള എ്രബായപദത്തിെന്റ
അർഥം വ്യക്തമല്ല. † സങ്കീർത്തനം 65:3 അഥവാ,
്രപായശ്ചിത്തംകഴിച്ച
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വിദൂരസമു്രദങ്ങൾക്കും
്രപത്യാശയായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള െട രക്ഷകനായ

ൈദവേമ,
അങ്ങ്അത്ഭുതകരമായനീതി്രപവൃത്തികളാൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു.

6അവിടന്ന്ബലംഅരയ്ക്കുെകട്ടിെക്കാണ്ട്
അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ പർവതങ്ങെള
ഉറപ്പിച്ച .

7അവിടന്ന്സമു്രദങ്ങള െട ഗർജനവും
തിരമാലകള െടഅലർച്ചയും
രാഷ്്രടങ്ങള െടകലഹവും ശമിപ്പിച്ച .

8 ഭൂമിയിെലല്ലായിടത്തും പാർക്കുന്ന ജനം
അവിടെത്ത അത്ഭുതങ്ങൾനിമിത്തം
വിസ്മയെപ്പടുന്നു;
ഉദയത്തിെന്റയും അസ്തമയത്തിെന്റയും
ദിക്കുകളിൽനിന്ന്
അവിടന്ന്ആനന്ദഗീതംആലപിക്കുമാറാക്കുന്നു.

9 അവിടന്ന് ഭൂമിെയ സന്ദർശിക്കുകയും അത്
നനയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നു;
അവിടന്ന് അതിെന അത്യന്തം
ഫലപുഷ്ടമാക്കുന്നു.

ൈദവത്തിെന്റ നദിയിൽ െവള്ളം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇങ്ങെനഅങ്ങ് ഭൂമിെയ ഒരുക്കി
അവർക്കുധാന്യംനൽകുന്നു.

10അങ്ങ്അതിെന്റഉഴവുചാലുകെളനനയ്ക്കുന്നു;
മഴയാൽ അങ്ങ് അതിെന കുതിർക്കുകയും
അതിെന്റ മുളെയ അനു്രഗഹിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.
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11 അങ്ങ് സംവത്സരെത്ത നന്മെകാണ്ട്
കിരീടമണിയിക്കുന്നു,
അവിടെത്തപാതകൾപുഷ്ടിെപാഴിക്കുന്നു.

12 മരുഭൂമിയിെല പുൽേമടുകൾ
സമൃദ്ധിെപാഴിക്കുന്നു
കുന്നുകൾആനന്ദംഅണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

13 പുൽപ്പ റങ്ങളിൽ ആട്ടിൻപറ്റം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
താഴ്വരകൾധാന്യംെകാണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവർ ആനന്ദത്താൽ ആർക്കുകയും
പാടുകയുംെചയ്യന്നു.
സംഗീതസംവിധായകന.്‡

സങ്കീർത്തനം 66
ഒരു ഗീതം; ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 സർവഭൂമിയുേമ, ൈദവത്തിന് ആനന്ദേത്താെട

ആർപ്പിടുക!
2 അവിടെത്ത നാമത്തിെന്റ മഹത്ത്വം
ആലപിക്കുക;
അവിടെത്തസ്തുതി േതജേസ്സറിയതാക്കുക.

3 ൈദവേത്താടു പറയുക: “അവിടെത്ത
്രപവൃത്തികൾഎ്രത ഭീതിജനകം!
അവിടെത്തശക്തിഅതിമഹത്തായതാണ്
അതുെകാണ്ട് അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ
അങ്ങയുെടകാൽക്കൽവീഴുന്നു.

4സർവഭൂമിയും തിരുമുമ്പിൽതാണുവണങ്ങുന്നു;
അവർഅവിടേത്തക്ക്സ്തുതിപാടുന്നു,
അവിടെത്ത നാമത്തിന് സ്തുതിഗീതം
ആലപിക്കുന്നു.”

േസലാ.
‡ സങ്കീർത്തനം 65:13 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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5ൈദവത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികെളവന്നുകാണുക,
മനുഷ്യപു്രതന്മാർക്കുേവണ്ടി അവിടന്ന്
വിസ്മയാവഹമായകാര്യങ്ങൾെചയ്യന്നു!

6അവിടന്ന്സമു്രദെത്തഉണങ്ങിയനിലമാക്കി,
അവർ നദിയുെട അടിത്തട്ടിലൂെട
കാൽനടയായി േപായി—
വരിക,നമുക്ക്ൈദവത്തിൽആനന്ദിക്കാം.

7 അവിടന്ന് തെന്റ ശക്തിയാൽ എേന്നക്കും
വാഴുന്നു,
അവിടെത്ത കണ്ണ കൾ രാഷ്്രടങ്ങെള
വീക്ഷിക്കുന്നു—
മത്സരിക്കുന്നവർ അവിടേത്തെക്കതിേര
തങ്ങെളത്തെന്നഉയർത്താതിരിക്കെട്ട.

േസലാ.
8 സകലജനതകള േമ, നമ്മുെട ൈദവെത്ത

വാഴ്ത്തുക,
അവിടേത്തക്കുള്ള സ്തുതിനാദെമങ്ങും
മുഴങ്ങെട്ട;

9അവിടന്ന് നമ്മുെട ജീവെനസംരക്ഷിച്ച
നമ്മുെട കാലടികൾ വഴുതാൻ
സമ്മതിച്ചതുമില്ല.

10 ൈദവേമ, അവിടന്ന് ഞങ്ങെള
പരിേശാധിച്ചിരിക്കുന്നു;
െവള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നതുേപാെല അങ്ങു
ഞങ്ങെളസ ്ഫുടംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

11അവിടന്ന്ഞങ്ങെളതടവിലാക്കുകയും
ഞങ്ങള െട മുതുകിൽ വലിയ ഭാരം
ചുമത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

12 അവിടന്ന് മനുഷ്യെര ഞങ്ങള െട
തലയ്ക്കുമീേതഓടുമാറാക്കി;



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം66:13clviiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം66:18

ഞങ്ങൾ തീയിലും െവള്ളത്തിലുംകൂടി
കടന്നുേപായി,
എങ്കിലും അങ്ങ് ഞങ്ങെള സമൃദ്ധമായ ഒരു
സ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

13 േഹാമയാഗങ്ങള മായി ഞാൻ അവിടെത്ത
മന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിച്ച,്
അങ്ങേയാടുള്ള എെന്റ േനർച്ചകൾ
നിറേവറ്റ ം—

14ഞാൻദുരിതത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
എെന്റ അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചതും എെന്റ വായ്
സംസാരിച്ചതുമായ േനർച്ചകൾതെന്ന.

15ഞാൻ അേങ്ങക്ക് തടിച്ച െകാഴുത്ത മൃഗങ്ങൾ
േഹാമയാഗമായിഅർപ്പിക്കും
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായിആട്ട െകാറ്റെനയും;
ഞാൻ കാളകെളയും ആടുകെളയും
അർപ്പിക്കും.

േസലാ.
16 ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന സകലരുേമ, വന്നു

േകൾക്കുക;
അവിടന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി െചയ്തത് ഞാൻ
നിങ്ങെളഅറിയിക്കാം.

17 ഞാൻ എെന്റ വാെകാണ്ട് അവിടേത്താട്
നിലവിളിച്ച ;
അവിടെത്ത സ്തുതി എെന്റ നാവിേന്മൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

18 ഞാൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പാപം
പരിേപാഷിപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,
കർത്താവ് ്രശദ്ധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
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19എന്നാൽൈദവം ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം
എെന്റ ്രപാർഥന േകട്ട മിരിക്കുന്നു.

20എെന്റ ്രപാർഥനനിരസിക്കാെതയും
അവിടെത്തസ്േനഹംതടഞ്ഞുെവക്കാെതയുമിരുന്ന
ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.*

സങ്കീർത്തനം 67
ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവം നേമ്മാട് കൃപാലുവായിരിക്കുകയും

നെമ്മഅനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യെട്ട,
തിരുമുഖം നമ്മുെടേമൽ ്രപകാശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട—

േസലാ.
2 അങ്ങെന അവിടെത്ത മാർഗം

ഭൂതലത്തിെലങ്ങുംഅറിയെപ്പടെട്ട,
അവിടെത്തരക്ഷസകലരാഷ്്രടങ്ങളിലും.

3ൈദവേമ,ജനതകൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കെട്ട;
സകലജനതകള ംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കെട്ട.

4 രാഷ്്രടങ്ങൾ ആഹ്ലാദേത്താെട ആനന്ദഗീതം
ആലപിക്കെട്ട,
കാരണം അങ്ങ് ജനതകെള നീതിപൂർവം
ഭരിക്കുകയും
ഭൂമിയിെല രാഷ്്രടങ്ങെള നയിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

േസലാ.
5ൈദവേമ,ജനതകൾഅങ്ങെയസ്തുതിക്കെട്ട;
സകലജനതകള ംഅങ്ങെയസ്തുതിക്കെട്ട.

* സങ്കീർത്തനം 66:20 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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6അേപ്പാൾ ഭൂമിഅതിെന്റവിളവ് നൽകുന്നു;
ൈദവം, നമ്മുെട ൈദവം, നെമ്മ
അനു്രഗഹിക്കും.

7അേത,ൈദവംനെമ്മഅനു്രഗഹിക്കും,
അങ്ങെന ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം
അവിടെത്തഭയെപ്പടും.
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 68
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, എഴുേന്നൽക്കണേമ, അങ്ങയുെട

ശ്രതുക്കൾചിതറിേപ്പാകെട്ട;
അവിടെത്ത എതിരാളികൾ
അങ്ങയുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
പലായനംെചയ്യെട്ട.

2 പുക പാറുംേപാെല അങ്ങ് അവെര
പാറിക്കണേമ—
അഗ്നിയിൽ െമഴുക് ഉരുകുന്നതുേപാെല
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ദുഷ്ടർ
നശിച്ച േപാകെട്ട.

3എന്നാൽനീതിനിഷ്ഠർആഹ്ലാദിക്കുകയും
ൈദവമുമ്പാെക ഉല്ലസിക്കുകയും െചയ്യെട്ട;
അവർസന്തുഷ്ടരുംആനന്ദഭരിതരുമാകെട്ട.

4 ൈദവത്തിനു പാടുക, തിരുനാമത്തിന്
സ്തുതിപാടുക,
േമഘപാളികളിൽ* യാ്രതെചയ്യന്നവെന
പുകഴ്ത്തുക;

* സങ്കീർത്തനം 67:7 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 68:4 അഥവാ, മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
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അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കുക—
യേഹാവഎന്നാകുന്നുഅവിടെത്തനാമം.

5ൈദവംതെന്റവിശുദ്ധനിവാസത്തിൽ
അനാഥർക്കു പിതാവും വിധവകൾക്കു
പരിപാലകനുംആകുന്നു.

6 ൈദവം ആലംബഹീനെര കുടുംബത്തിൽ†
വസിക്കുമാറാക്കുന്നു,
അവിടന്ന് തടവുകാെര സമൃദ്ധിയിേലക്ക്
ആനയിക്കുന്നു;
എന്നാൽ മത്സരികൾ വരണ്ടുണങ്ങിയ
േദശത്തുപാർക്കുന്നു.

7 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽക്കൂെടഅങ്ങ്കടന്നുേപായേപ്പാൾ,
അവിടന്ന് മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി
മുേന്നറിയേപ്പാൾ,

േസലാ.
8 സീനായിമലയിൽ ്രപത്യക്ഷനായ അദ്വിതീയ

ൈദവത്തിെന്റമുമ്പാെക
അേത, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈദവത്തിെന്റമുമ്പാെക
ഭൂമി ്രപകമ്പനംെകാണ്ടു, ആകാശം മഴ
െചാരിഞ്ഞു.

9ൈദവേമ,അങ്ങ്സമൃദ്ധമായി മഴ െപയ്യിച്ച ;
വാടിത്തളർന്ന അങ്ങയുെട അവകാശെത്ത
ഉേന്മഷപൂർണമാക്കി.

10അതിൽഅങ്ങയുെട ജനം വാസമുറപ്പിച്ച ,
ൈദവേമ, അവിടെത്ത സമൃദ്ധിയിൽനിന്ന്
അങ്ങ് ദരി്രദർക്കു േവണ്ടെതല്ലാം നൽകി.

† സങ്കീർത്തനം 68:6 അഥവാ,സ്വേദശത്ത്
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11കർത്താവ് തെന്റവചനം ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു,
അത്വിളംബരംെചയ്യന്നസുവാർത്താദൂതികൾ
ഒരു വൻസമൂഹംതെന്നയുണ്ട:്

12 “രാജാക്കന്മാരും ൈസനികരും
അതിേവഗത്തിൽപലായനംെചയ്യന്നു;
വീട്ടിൽ പാർത്തിരുന്ന സ്്രതീകൾ െകാള്ള
പങ്കിെട്ടടുക്കുന്നു.

13 നിങ്ങൾ ആട്ടിൻെതാഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ
പാർക്കുേമ്പാൾ,
എെന്റ്രപാവിെന്റചിറകുകൾെവള്ളിെകാണ്ടും
തൂവലുകൾ മിന്നുന്ന സ്വർണംെകാണ്ടും
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെലയാകുന്നു.”

14 സർവശക്തൻ ശ്രതുരാജാക്കന്മാെര
ചിതറിച്ചേപ്പാൾ
അതു സൽേമാൻ പർവതത്തിൽ
മഞ്ഞുെപാഴിയുന്നതുേപാെലആയിരുന്നു.

15ബാശാൻപർവതേമ, ്രപൗഢിയുള്ളപർവതേമ,
ബാശാൻ പർവതേമ, അേനകം
െകാടുമുടികള ള്ളപർവതേമ,

16 ൈദവം വാഴുന്നതിനായി െതരെഞ്ഞടുത്ത
പർവതശിഖരെത്ത,
അേത, യേഹാവ എേന്നക്കും
അധിവസിക്കുന്ന
പർവതെത്ത, അസൂയാപൂർവം
േനാക്കുന്നെതേന്ത?

17ൈദവത്തിെന്റരഥങ്ങൾആയിരമായിരവും
േകാടിേക്കാടിയുംആകുന്നു;
യേഹാവ സീനായിയിൽനിന്ന്
അവിടെത്ത വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക്
എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം68:18clxiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം68:24

18 യേഹാവയായ ൈദവേമ, അങ്ങ് എേന്നക്കും
വാേഴണ്ടതിനായി
ആേരാഹണംെചയ്തേപ്പാൾ,

അേനകം ബന്ധനസ്ഥെര ഉയരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി;
അങ്ങ് മനുഷ്യരിൽനിന്ന,്

മത്സരികളിൽനിന്നുേപാലും
കാഴ്ച്രദവ്യങ്ങൾസ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

19അനുദിനം നമ്മുെട ഭാരങ്ങൾചുമക്കുന്ന,
നമ്മുെട രക്ഷകനായ ൈദവമായ കർത്താവ്
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

േസലാ.
20നമ്മുെടൈദവം രക്ഷിക്കുന്നൈദവംആകുന്നു;
മരണത്തിൽനിന്നുള്ള വിടുതൽ
കർത്താവായയേഹാവയിൽനിന്നുവരുന്നു.

21തെന്റശ്രതുക്കള െടശിരസ്സ,്
സ്വന്തം പാപത്തിൽ തുടരുന്നവരുെട
േകശസമൃദ്ധമായ െനറുകതെന്ന, ൈദവം
തകർക്കും,നിശ്ചയം.

22 കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാനവെര ബാശാനിൽനിന്ന്
മടക്കിവരുത്തും;
ആഴിയുെട ആഴങ്ങളിൽനിന്നും ഞാനവെര
െകാണ്ടുവരും,

23 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട എതിരാളികള െട
രക്തത്തിൽകാലുകൾമുക്കിെവേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങള െട നായ്ക്കൾക്ക് അവയുെട ഓഹരി
ലഭിേക്കണ്ടതിനുംതെന്ന.”

24 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട എഴുന്നള്ളത്ത് ജനം
കണ്ടിരിക്കുന്നു,



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം68:25clxiiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം68:30

എെന്റ ൈദവവും രാജാവുമായ
അങ്ങ് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്ക്
എഴുന്നള്ളന്നതുതെന്ന.

25 മുമ്പിൽ ഗായകർ, അവർക്കുപിന്നിൽ
വാദ്യക്കാർ;
അവേരാെടാപ്പം തപ്പ െകാട്ട ന്ന
കന്യകമാരുമുണ്ട.്

26മഹാസഭയിൽൈദവെത്തസ്തുതിക്കുക;
ഇ്രസാേയലിെന്റ സഭയിൽ യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുക.

27 ഇതാ, െചറിയ െബന്യാമീൻേഗാ്രതം അവെര
നയിക്കുന്നു,
അവിെട െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരുെട വലിയ
കൂട്ടമുണ്ട,്
അവേരാെടാപ്പം െസബൂലൂെന്റയും
നഫ്താലിയുെടയും ്രപഭുക്കന്മാരുമുണ്ട.്

28 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ശക്തി
വിളിച്ച വരുത്തണേമ;
ഞങ്ങള െടൈദവേമ,പൂർവകാലങ്ങളിേലതുേപാെല
അവിടെത്ത ശക്തി ഞങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പടുത്തണേമ.

29െജറുശേലമിെലഅങ്ങയുെടആലയംനിമിത്തം
രാജാക്കന്മാർ അേങ്ങക്ക് കാഴ്ചകൾ
െകാണ്ടുവരും.

30ഞാങ്ങണകൾക്കിടയിലുള്ളമൃഗെത്ത,
അേത,രാഷ്്രടങ്ങള െടകാളക്കിടാങ്ങൾെക്കാപ്പമുള്ള
കാളക്കൂറ്റന്മാെരശാസിക്കണേമ.

അവർ താഴ്ത്തെപ്പട്ട്, െവള്ളിക്കട്ടികൾ കപ്പമായി
െകാണ്ടുവരെട്ട.
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യുദ്ധത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്ന രാഷ്്രടങ്ങെള
അങ്ങ് ചിതറിക്കണേമ.

31 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നയത്രന്ത്രപതിനിധികൾ
വന്നുേചരും;
കൂശ‡് ൈദവസന്നിധിയിൽ തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തെട്ട.

32 ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള േമ, ൈദവത്തിനു
പാടുക,
കർത്താവിന് സ്േതാ്രതഗാനംആലപിക്കുക,

േസലാ.
33 ആകാേശാന്നതങ്ങളിൽ, പുരാതനമായ

ആകാശങ്ങളിൽെനടുെകയുംകുറുെകയും
സഞ്ചരിക്കുന്നവന,്
തെന്റ അത്യ ച്ചനാദത്താൽ േമഘഗർജനം
നടത്തുന്നവനുതെന്ന.

34ൈദവത്തിെന്റശക്തിവിളംബരംെചയ്യ ക,
അവിടെത്തമഹിമഇ്രസാേയലിേന്മലും
അവിടെത്ത ശക്തി ആകാശങ്ങളിലും
വിളങ്ങുന്നു.

35 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
അങ്ങ്വിസ്മയാവഹനാണ്;
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവം തെന്റ ജനത്തിന്
അധികാരവും ശക്തിയും നൽകുന്നു.

ൈദവംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട!
സംഗീതസംവിധായകന.്

“സാരസരാഗത്തിൽ.”§
‡ സങ്കീർത്തനം 68:31 ഈ ്രപേദശം, െതക്കുകിഴക്കൻ
െമെസാെപ്പാത്താമിയ ആെണന്നു കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
§ സങ്കീർത്തനം 68:35 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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സങ്കീർത്തനം 69
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ,
ജല്രപവാഹം എെന്റ കഴുേത്താളം
എത്തിയിരിക്കുന്നു.

2കാലുകൾ ഉറപ്പിക്കാനാകാത്ത
ആഴമുള്ള േചറ്റിൽഞാൻമുങ്ങിത്താഴുന്നു.

ആഴമുള്ള ്രപവാഹത്തിൽ ഞാൻ
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ജല്രപളയം എനിക്കുമീേത
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു.

3 സഹായത്തിനായി വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച് ഞാൻ
കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
എെന്റെതാണ്ടഉണങ്ങിവരണ്ടിരിക്കുന്നു.

എെന്റൈദവത്തിനായി കാത്തിരുന്ന്
എെന്റകണ്ണ കൾമങ്ങുന്നു.

4കാരണംകൂടാെതഎെന്നെവറുക്കുന്നവർ
എെന്റ തലമുടിയുെട എണ്ണെത്തക്കാൾ
അധികമാകുന്നു;

അകാരണമായിഎെന്നനശിപ്പിക്കാൻ ്രശമിക്കുന്ന
എെന്റശ്രതുക്കൾഅനവധിയാകുന്നു.

ഞാൻഅപഹരിക്കാത്തവസ്തുവകകൾ
മടക്കിെക്കാടുക്കാൻനിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു.

5ൈദവേമ,എെന്റ േഭാഷത്തംഅങ്ങ്അറിയുന്നു;
എെന്റ പാതകം അങ്ങയുെടമുമ്പാെക
മറവായിരിക്കുന്നതുമില്ല.

6കർത്താേവ,ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
അങ്ങയിൽ ്രപതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നവർ
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ഞാൻമൂലംഅപമാനിതരാകരുേത;
ഇ്രസാേയലിെന്റൈദവേമ,
അങ്ങെയഅേന്വഷിക്കുന്നവർ
ഞാൻമൂലം ലജ്ജിതരാകരുേത.

7 കാരണം അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ഞാൻ നിന്ദ
സഹിക്കുന്നു
എെന്റമുഖം ലജ്ജെകാണ്ട് മൂടെപ്പടുന്നു.

8 എെന്റ സേഹാദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു
്രപവാസിയും
എെന്റ മാതാവിെന്റ മക്കൾെക്കാരു
അപരിചിതനുംആകുന്നു;

9അങ്ങയുെട ആലയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തീക്ഷ്ണത
എെന്നദഹിപ്പിച്ച കളയുന്നു
അങ്ങെയ അപമാനിക്കുന്നവരുെട നിന്ദയും
എെന്റേമൽവീണിരിക്കുന്നു.

10 ഞാൻ വിലപിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ
എനിക്ക് നിന്ദസഹിേക്കണ്ടിവരുന്നു;

11ഞാൻചാക്കുശീലധരിക്കുേമ്പാൾ
അവർക്കുഞാെനാരുപഴെമാഴിയായിത്തീരുന്നു.

12 നഗരകവാടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നു,
മദ്യപർക്ക്ഞാെനാരു ഗാനമായിരിക്കുന്നു.

13 എന്നാൽ യേഹാേവ, അവിടെത്ത
്രപസാദകാലത്ത,്
ഞാൻഅങ്ങേയാട് ്രപാർഥിക്കുന്നു;

ൈദവേമ,അങ്ങയുെട മഹാസ്േനഹംനിമിത്തം
അങ്ങയുെട രക്ഷാവിശ്വസ്തതയാൽ
എനിക്കുത്തരമരുളണേമ.
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14 േചറ്റ കുഴിയിൽനിന്ന്എെന്ന േമാചിപ്പിക്കണേമ,
ഞാനതിൽ ആഴ്ന്നുേപാകാൻ
അനുവദിക്കരുേത;

എെന്നെവറുക്കുന്നവരിൽനിന്നും
ആഴേമറിയ ജലാശയത്തിൽനിന്നും എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

15ജല്രപവാഹംഎെന്നമുക്കിക്കളയുന്നതിേനാ
ആഴങ്ങൾഎെന്നവിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതിേനാ
ഗർത്തങ്ങൾ എെന്ന അവയുെടയുള്ളിൽ
ബന്ധിച്ചിടുന്നതിേനാഅനുവദിക്കരുേത.

16യേഹാേവ,അവിടെത്തസ്േനഹമാഹാത്മ്യത്താൽ
എനിക്കുത്തരമരുളണേമ;
അവിടെത്ത കരുണാധിക്യത്താൽ
എന്നിേലക്കുതിരിയണേമ.

17 അങ്ങയുെട ദാസനിൽനിന്നു തിരുമുഖം
മറയ്ക്കരുേത;
ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ ആയിരിക്കുകയാൽ
േവഗത്തിൽഎനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.

18 എേന്നാട് അടുത്തുവന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ;
എെന്റ ശ്രതുക്കൾനിമിത്തം എെന്ന
വീണ്ടുെകാള്ളണേമ.

19 ഞാൻ സഹിക്കുന്ന നിന്ദയും അപമാനവും
ലജ്ജയുംഅങ്ങ്അറിയുന്നു;
എെന്റ എല്ലാ ശ്രതുക്കള ം
തിരുമുമ്പിലുണ്ടേല്ലാ.

20നിന്ദഎെന്റഹൃദയെത്തതകർത്തിരിക്കുന്നു
അത്എെന്നനിസ്സഹായനാക്കിയിരിക്കുന്നു;
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ഞാൻ മനസ്സലിവിനായി ചുറ്റ ം പരതി, എന്നാൽ
എനിെക്കാരിടത്തുനിന്നും ലഭിച്ചില്ല,
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവർക്കായി കാത്തിരുന്നു,
എന്നാൽആെരയും കെണ്ടത്തിയില്ല.

21അവർഎെന്റഭക്ഷണത്തിൽകയ ്പുകലർത്തി
എെന്റ ദാഹത്തിന് കുടിക്കാൻ അവർ
വിന്നാഗിരി തന്നു.

22 അവരുെട ഭക്ഷണേമശ അവർെക്കാരു
െകണിയായിത്തീരെട്ട;
അവരുെട സമൃദ്ധി അവർെക്കാരു
കുരുക്കായിത്തീരെട്ട.

23കാണാൻകഴിയാതവണ്ണംഅവരുെട കണ്ണ കൾ
ഇരുണ്ടുേപാകെട്ട,
അവരുെട അരെക്കട്ട കൾ എേന്നക്കുമായി
കുനിഞ്ഞുേപാകെട്ട.

24 അങ്ങയുെട േകാപം അവരുെടേമൽ
െചാരിയണേമ;
അവിടെത്ത ഭീകരേകാപം അവെര
കീഴടക്കെട്ട.

25അവരുെട വാസസ്ഥലംവിജനമായിത്തീരെട്ട;
അവരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ ആരും
വസിക്കാതിരിക്കെട്ട.

26 കാരണം അങ്ങ് മുറിേവൽപ്പിച്ചവെര അവർ
പീഡിപ്പിക്കുന്നു
അങ്ങ് മുറിേവൽപ്പിച്ചവരുെട േവദനെയപ്പറ്റി
അവർചർച്ചെചയ്യന്നു.

27അവരുെടകുറ്റത്തിനുേമൽകുറ്റം കൂട്ടണേമ;
അവർ അങ്ങയുെട രക്ഷയിൽ
പങ്കുകാരാകാൻഅനുവദിക്കരുേത.
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28 ജീവെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
േപരുകൾമായിച്ച കളയണേമ
നീതിനിഷ്ഠേരാടുകൂെട അവെര
എണ്ണ കയുമരുേത.

29 ഞാൻ പീഡനത്തിലും േവദനയിലും
ആയിരിക്കുന്നു—
ൈദവേമ, അവിടെത്ത രക്ഷ എെന്ന
സംരക്ഷിക്കണേമ.

30 ഞാൻ പാേട്ടാെട ൈദവത്തിെന്റ നാമം
സ്തുതിക്കും
സ്േതാ്രതാർപ്പണേത്താെട അവിടെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

31ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു കാളെയ,
െകാമ്പും കുളമ്പുമുള്ള കാളക്കൂറ്റെന,
യാഗമർപ്പിക്കുന്നതിലും ്രപസാദകരമായിരിക്കും.

32പീഡിതർഅതുകണ്ടുസന്തുഷ്ടരാകും—
ൈദവെത്തഅേന്വഷിക്കുന്നവേര,നിങ്ങള െട
ഹൃദയംസജീവമാകെട്ട!

33യേഹാവ ദരി്രദരുെടഅേപക്ഷേകൾക്കും;
തെന്റബന്ധിതരായവെരനിരാകരിക്കുകയുമില്ല.

34 ആകാശവും ഭൂമിയും അവിടെത്ത
സ്തുതിക്കെട്ട,
സമു്രദങ്ങള ം അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന
സമസ്തവുംതെന്ന,

35കാരണംൈദവംസീേയാെന രക്ഷിക്കുകയും
അവിടന്ന് െയഹൂദാനഗരങ്ങെള
പുനർനിർമിക്കുകയും െചയ്യ ം.
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അേപ്പാൾ അങ്ങയുെട ജനം അവിെട പാർത്ത്
അത്ൈകവശമാക്കും;

36അവിടെത്തേസവകരുെട മക്കൾഅതിെന
അവകാശമാക്കുകയും
തിരുനാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവർ അവിെട
അധിവസിക്കുകയും െചയ്യ ം.
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 70
ദാവീദിെന്റ ഒരു നിേവദനസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ,
യേഹാേവ, എെന്ന സഹായിക്കാൻ േവഗം
വരണേമ.

2 എെന്റ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നവർ
ലജ്ജിതരും പരി്രഭാന്തരുംആയിത്തീരെട്ട;

എെന്റനാശംആ്രഗഹിക്കുന്നവെരല്ലാം
അപമാനിതരായി പിന്തിരിഞ്ഞുേപാകെട്ട.

3എേന്നാട,് “ആഹാ!ആഹാ!”എന്നുപറയുന്നവർ
തങ്ങള െട ലജ്ജനിമിത്തം
പിന്തിരിഞ്ഞുേപാകെട്ട.

4എന്നാൽഅങ്ങെയഅേന്വഷിക്കുന്നഎല്ലാവരും
അങ്ങയിൽആനന്ദിച്ച്ആഹ്ലാദിക്കെട്ട;

അവിടെത്തരക്ഷആ്രഗഹിക്കുന്നവർ,
“യേഹാവ ഉന്നതൻ!” എന്ന് എേപ്പാഴും
പറയെട്ട.

5ഞാൻ ദരി്രദനും െഞരുക്കമനുഭവിക്കുന്നവനും
എങ്കിലും;

* സങ്കീർത്തനം 69:36 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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ൈദവേമ, എെന്റ അടുക്കേലക്ക് േവഗം
വരണേമ.

അവിടന്ന് എെന്റ സഹായകനും എെന്റ
വിേമാചകനുംആകുന്നു;
യേഹാേവ,താമസിക്കരുേത.

സങ്കീർത്തനം 71
1യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങയിൽഅഭയംേതടുന്നു;
ഞാൻഒരുനാള ം ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത.

2 അവിടെത്ത നീതിയിൽ എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും
െചയ്യണേമ;
അങ്ങയുെട െചവി എന്നിേലക്കു ചായ്ച്ച്
എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.

3എനിക്ക്എേപ്പാഴുംഓടിെയത്താൻകഴിയുന്ന,
എെന്റഅഭയമാകുന്നപാറയാകണേമ.

അങ്ങ്എെന്റപാറയും േകാട്ടയുംആകുകയാൽ
എെന്ന രക്ഷിക്കാൻ അവിടന്ന് കൽപ്പന
നൽകണേമ.

4എെന്റൈദവേമ, ദുഷ്ടരുെടൈകയിൽനിന്നും
അധർമികള ം ്രകൂരരുമായവരുെട
പിടിയിൽനിന്നുംഎെന്നേമാചിപ്പിക്കണേമ.

5 കർത്താവായ യേഹാേവ, അങ്ങാണ് എെന്റ
്രപത്യാശ,
എെന്റ യൗവനംമുതൽ അവിടന്നാെണെന്റ
ആ്രശയം.

6ജനനംമുതൽഞാൻഅങ്ങയിൽആ്രശയിച്ച ;
അവിടന്നാണ് എെന്ന എെന്റ മാതാവിെന്റ
ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നും പുറെത്തടുത്തത.്
ഞാൻഅങ്ങെയസദാസ്തുതിക്കും.
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7 ഞാൻ പലർക്കുെമാരു അത്ഭുതവിഷയം
ആയിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ അവിടന്നാണ് എെന്റ ബലമുള്ള
സേങ്കതം.

8 എെന്റ വായിൽ അങ്ങയുെട സ്തുതി
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
ദിവസംമുഴുവനുംഅത്അവിടെത്തമഹത്ത്വം
വർണിക്കുന്നു.

9 ഞാൻ വൃദ്ധൻ ആകുേമ്പാൾ എെന്ന
പുറന്തള്ളരുേത;
എെന്റ ശക്തി ക്ഷയിക്കുേമ്പാൾ എെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുേത.

10 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എനിെക്കതിേര
സംസാരിക്കുന്നു;
അവർഒരുമിച്ച് ഗൂഢാേലാചനനടത്തിഎെന്ന
വധിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

11 “ൈദവംആമനുഷ്യെന ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അയാെളപിൻതുടർന്ന് പിടികൂടാം,
ആരും അയാെള േമാചിപ്പിക്കുകയില്ല,”
എന്നിങ്ങെനഅവർപറയുന്നു.

12ൈദവേമ,എന്നിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കരുേത;
എെന്റ ൈദവേമ, എെന്ന സഹായിക്കാൻ
േവഗം വരണേമ.

13 എന്നിൽ കുറ്റം ആേരാപിക്കുന്നവർ
അപമാനിതരായി നശിക്കെട്ട;
എെന്നേ്രദാഹിക്കാൻതുനിയുന്നവർ
നിന്ദയാലും ലജ്ജയാലും മൂടെപ്പടെട്ട.

14എന്നാൽഞാൻഎേപ്പാഴുംഅങ്ങയിൽ ്രപതീക്ഷ
അർപ്പിക്കും;
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ഞാൻ അങ്ങെയ േമൽക്കുേമൽ
സ്േതാ്രതംെചയ്യ ം.

15ദിവസംമുഴുവനുംഎെന്റവായ്
അങ്ങയുെട നീതിെയക്കുറിച്ച ം
രക്ഷെയക്കുറിച്ച ം വർണിക്കും—
അവഎെന്റഅറിവിന്അതീതമാണേല്ലാ.*

16 കർത്താവായ യേഹാേവ, ഞാൻ വന്ന്
അങ്ങയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
േഘാഷിക്കും;
അങ്ങയുെട നീതി്രപവൃത്തികൾ ഞാൻ
ഉദ്േഘാഷിക്കും,അങ്ങയുേടതുമാ്രതം.

17ൈദവേമ, എെന്റ ബാല്യംമുതൽ അങ്ങ് എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,
ഇന്നുവെര ഞാൻ അവിടെത്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളപ്പറ്റി വർണിക്കുന്നു.

18എെന്റൈദവേമ,എനിക്ക് വാർധക്യവും നരയും
വന്നുേചരുേമ്പാഴും
അടുത്ത തലമുറേയാട് അവിടെത്ത
ശക്തിെയക്കുറിച്ച ം

എനിക്കു േശഷമുള്ള എല്ലാവേരാടും
അങ്ങയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികെള
്രപഖ്യാപിക്കുന്നതുവെരയും.
എെന്നഉേപക്ഷിക്കരുേത.

19ൈദവേമ,അവിടെത്ത നീതി ആകാശേത്താളം
എത്തുന്നു.
അങ്ങ് മഹത്കാര്യങ്ങൾെചയ്തിരിക്കുന്നു.
ൈദവേമ,അേങ്ങക്കുതുല്യൻആരുള്ള ?

* സങ്കീർത്തനം 71:15 മൂ.ഭാ. അവയുെട എണ്ണം
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.
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20ഒട്ടനവധി കഠിനയാതനകളിലൂെട
അവിടന്ന്എെന്നനടത്തിെയങ്കിലും
അവിടന്ന്എെന്റജീവൻപുനരുദ്ധരിക്കും;

ഭൂമിയുെടഅഗാധതലങ്ങളിൽനിന്നും
അവിടെന്നെന്നഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരും.

21അവിടന്ന്എെന്റബഹുമതി വർധിപ്പിച്ച്
ഒരിക്കൽക്കൂടിഎെന്നആശ്വസിപ്പിക്കും.

22 കിന്നരവാദ്യേത്താെട ഞാൻ അങ്ങെയ
വാഴ്ത്തിപ്പാടും
എെന്റ ൈദവേമ, അവിടന്ന്
വിശ്വസ്തനാണേല്ലാ;

ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധേന,
വീണമീട്ടിഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടും.

23ഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്തുതിപാടുേമ്പാൾ
എെന്റഅധരങ്ങള ം
അങ്ങ് വിേമാചനേമകിയ ഈ ഏഴയും
േഘാഷിച്ചാനന്ദിക്കും.

24ദിവസംമുഴുവനും
എെന്റ നാവ് അങ്ങയുെട നീതി്രപവൃത്തികെള
വർണിക്കും,

കാരണംഎെന്നേ്രദാഹിക്കാൻആ്രഗഹിച്ചവർ
ലജ്ജിതരും പരി്രഭാന്തരുംആയിത്തീർന്നേല്ലാ.

സങ്കീർത്തനം 72
ശേലാേമാെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ, രാജാവിന്അങ്ങയുെട ന്യായവും
രാജകുമാരന് അങ്ങയുെട നീതിനിഷ്ഠയും
കൽപ്പിച്ച നൽകണേമ.

2അേദ്ദഹംഅവിടെത്തജനെത്തനീതിേയാടും
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പീഡിതെര ന്യായേത്താടുംകൂെട
ന്യായപാലനംെചയ്യെട്ട.

3പർവതങ്ങൾജനത്തിനുസമൃദ്ധിയും
കുന്നുകൾനീതിയുെടഫലങ്ങള ം നൽകെട്ട.

4 ജനത്തിെല പീഡിതർക്ക് അേദ്ദഹം ്രപതിേരാധം
തീർക്കും
ദരി്രദരുെട മക്കെള േമാചിപ്പിക്കും;
പീഡകെരഅേദ്ദഹംതകർക്കും

5സൂര്യനും ച്രന്ദനുമുള്ളകാലേത്താളം
എല്ലാതലമുറകളിലുമുള്ളജനംഅേദ്ദഹെത്ത
ഭയെപ്പടെട്ട.

6അേദ്ദഹം െവട്ടിെയാതുക്കിയ പുൽപ്പ റങ്ങളിൽ
െപയ്യന്നമഴേപാെലയും
ഭൂമിെയ നനയ്ക്കുന്ന വർഷംേപാെലയും
ആയിരിക്കെട്ട.

7 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദിനങ്ങളിൽ നീതിനിഷ്ഠർ
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും
ച്രന്ദൻഉള്ളകാലേത്താളംഐശ്വര്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകും.

8സമു്രദംമുതൽസമു്രദംവെരയും
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിമുതൽ ഭൂമിയുെട
അറ്റേത്താളവുംഅേദ്ദഹം ഭരണംനടത്തെട്ട.

9 മരുഭൂവാസികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
വണങ്ങുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രതുക്കൾ െപാടി
നക്കുകയുംെചയ്യെട്ട.

10 തർശീശിെലയും വിദൂരതീരങ്ങളിെലയും
ആള കൾ
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അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽകപ്പംെകാണ്ടുവരെട്ട.*
േശബയിെലയും േസബയിെലയും രാജാക്കന്മാർ
ഉപഹാരങ്ങൾെകാണ്ടുവരെട്ട.

11എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
താണുവണങ്ങുകയും
സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം അേദ്ദഹെത്ത
േസവിക്കുകയുംെചയ്യെട്ട.

12കാരണംതേന്നാടു നിലവിളിക്കുന്ന ദരി്രദെരയും
ആ്രശയമറ്റ പീഡിതെരയും അേദ്ദഹം
േമാചിപ്പിക്കും.

13 ബലഹീനേരാടും ദരി്രദേരാടും അേദ്ദഹം
കരുണകാണിക്കും
അേദ്ദഹം ദരി്രദെര മരണത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ം.

14 പീഡനത്തിൽനിന്നും അ്രകമത്തിൽനിന്നും
അേദ്ദഹംഅവെര േമാചിപ്പിക്കും,
അവരുെടരക്തംഅേദ്ദഹത്തിെന്റദൃഷ്ടിയിൽ
വിലെപ്പട്ടതായിരിക്കും.

15രാജാവ് നീണാൾവാഴെട്ട!
േശബയിെല സ്വർണം അേദ്ദഹത്തിന്
കാഴ്ചയായിഅർപ്പിക്കെപ്പടെട്ട.

ജനം അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി നിരന്തരം
്രപാർഥിക്കുകയും
ദിവസം മുഴുവൻ അേദ്ദഹെത്ത
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.

16 േദശത്തുടനീളം ധാന്യംസുലഭമായി വിളയെട്ട;
* സങ്കീർത്തനം 72:10 ച്രകവർത്തിയുെട
ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ
വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക് െകാടുത്തുവന്നിരുന്നനികുതി.
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കുന്നിൻമുകളിൽഅവആേലാലമാടെട്ട.
െലബാേനാൻേപാെലഅതുഫലസമൃദ്ധമാകെട്ട
നഗരവാസികൾ വയലിെല പുല്ല േപാെല
തഴച്ച വളരെട്ട.

17 അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാമം എെന്നേന്നക്കും
നിലനിൽക്കെട്ട;
സൂര്യൻ നിലനിൽക്കുന്നകാലേത്താളം അതു
സുദീർഘമായിരിക്കെട്ട.

അങ്ങെന സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിലൂെട
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടെട്ട,†
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗൃഹീതൻ എന്ന് അവർ
വാഴ്ത്തിപ്പാടെട്ട.

18ൈദവം, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട,
അവിടന്നുമാ്രതം ആണേല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുന്നത.്

19 അവിടെത്ത മഹത്ത്വമാർന്ന നാമം
എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട;
സർവഭൂമിയും അവിടെത്ത മഹത്ത്വത്താൽ
നിറയെട്ട.

ആേമൻ,ആേമൻ.

20 യിശ്ശായിയുെട പു്രതനായ ദാവീദിെന്റ
്രപാർഥനകൾസമാപ്തം.
മൂന്നാംപുസ്തകം

† സങ്കീർത്തനം 72:17 ഉൽ. 48:20കാണുക.
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ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവംഇ്രസാേയലിന് നല്ലവൻആകുന്നു,
ഹൃദയൈനർമല്യമുള്ളവർക്കുതെന്ന.

2എന്നാൽഎെന്റപാദങ്ങൾഏെറക്കുെറഇടറി;
എെന്റ കാൽച്ച വടുകൾ ഏതാണ്ട്
വഴുതിമാറി.

3ദുഷ്ടരുെടഅഭിവൃദ്ധി കണ്ടേപ്പാൾ
അഹങ്കാരികേളാട്ഞാൻഅസൂയെപ്പട്ട .

4അവർക്കുയാെതാരുവിധബദ്ധപ്പാടുകള മില്ല;
അവരുെട ശരീരം ആേരാഗ്യവും
ശക്തിയുമുള്ളത.്

5 അവർ സാധാരണ ജനങ്ങെളേപ്പാെല
ജീവിതഭാരംഅനുഭവിക്കുന്നില്ല;
ഇതര മനുഷ്യെരേപ്പാെല േരാഗാതുരർ
ആകുന്നില്ല.

6 അതുെകാണ്ട് അഹങ്കാരംെകാണ്ടവർ
ഹാരമണിയുന്നു;
അ്രകമംെകാണ്ടവർഅങ്കി ധരിക്കുന്നു

7അവരുെട കേഠാരഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന് അകൃത്യം
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു;
അവരുെട ദുഷ്ടസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്
അതിരുകളില്ല.

8 അവർ പരിഹസിച്ച് വിേദ്വഷേത്താെട
സംസാരിക്കുന്നു;
ധിക്കാരപൂർവമവർ പീഡനഭീഷണി
മുഴക്കുന്നു.
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9 അവരുെട വായ് ആകാശത്തിനുേമൽ
അധികാരമുറപ്പിക്കുന്നു,
അവരുെടനാവ് ഭൂമിെയഅധീനതയിലാക്കുന്നു.

10അതുെകാണ്ട് അവരുെട ജനം അവരിേലക്കു
തിരിയുന്നു
അവർധാരാളം െവള്ളംകുടിച്ച തീർക്കുന്നു.*

11 “ൈദവംഎങ്ങെനഅറിയും?
അത്യ ന്നതന് അറിവുേണ്ടാ?” എന്നിങ്ങെന
അവർ േചാദിക്കുന്നു.

12ദുഷ്ടർ ഇ്രപകാരമാണ—്
അവർഎേപ്പാഴുംസ്വസ്ഥരായിരുന്ന് സമ്പത്തു
വർധിപ്പിക്കുന്നു.

13ഞാൻഎെന്റഹൃദയംസംശുദ്ധമാക്കിയതും
എെന്റ ൈകകെള നിഷ്കളങ്കതയിൽ
കഴുകിയതും വൃഥാവിലായി,നിശ്ചയം.

14ഞാൻദിവസംമുഴുവനുംപീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരിക്കുന്നു,
ഓേരാ ്രപഭാതത്തിലും ഞാൻ ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്നു.

15 ഞാൻ ഈ വിധം സംസാരിക്കണെമന്ന്
നിരൂപിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ,
അങ്ങയുെട മക്കള െട തലമുറെയ ഞാൻ
വഞ്ചിക്കുമായിരുന്നു.

16ഇെതല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻഞാൻപരി്രശമിച്ച
എന്നാൽഎനിക്കത് േക്ലശകരമായിരുന്നു.

17 അങ്ങെന ഞാൻ ൈദവത്തിെന്റ
തിരുനിവാസത്തിൽ ്രപേവശിച്ച ;

* സങ്കീർത്തനം 73:10 ഈവാക്യത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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അേപ്പാൾഅവരുെടഅന്തിമവിധിെയപ്പറ്റിയുള്ള
അവേബാധംഎനിക്കു ലഭിച്ച .

18 അങ്ങ് അവെര വഴുവഴുപ്പ ള്ള ്രപതലത്തിൽ
നിർത്തിയിരിക്കുന്നു,നിശ്ചയം;
അവിടന്ന് അവെര നാശത്തിേലക്കു
തള്ളിയിടുന്നു.

19അവർഎ്രതയും െപെട്ടന്ന് നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു,
െകാടുംഭീകരതകളാൽ അവർ നിേശ്ശഷം
തുടച്ച നീക്കെപ്പടുന്നു!

20കർത്താേവ,അവിടന്ന്എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ,
ദുഃസ്വപ്നത്തിൽനിന്ന് െഞട്ടിയുണർന്ന
ഒരാെളേപ്പാെല അവിടന്ന് അവെര
െവറുക്കുമേല്ലാ;
ഒരു മായക്കാഴ്ചേപാെല അവെര
നിന്ദിച്ച തള്ള മേല്ലാ.

21എെന്റഹൃദയത്തിൽകയ ്പു നിറയുകയും
എെന്റ അന്തരംഗം തകർന്നടിയുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ,

22തിരുമുമ്പിൽഞാൻഒരു േഭാഷനുംഅജ്ഞനും
വിേവകമില്ലാത്തഒരുമൃഗെത്തേപ്പാെലയുള്ളവനും
ആയിരുന്നു.

23 എങ്കിലും ഞാൻ എേപ്പാഴും അങ്ങേയാെടാപ്പം
ആയിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് എെന്റ വലൈങ്കയിൽ
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

24 അവിടന്ന് എനിക്ക് ആേലാചന നൽകി
നടത്തുന്നു,
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അതിനുേശഷം അവിടെത്ത
മഹത്ത്വത്തിേലക്ക്എെന്നആനയിക്കുന്നു.

25 സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങല്ലാെത മറ്റാരാണ്
എനിക്കുള്ളത?്
ഭൂമിയിലും അങ്ങെയ അല്ലാെത മെറ്റാന്നും
ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല.

26 എെന്റ ശരീരവും ഹൃദയവും
ദുർബലമാേയക്കാം,
എന്നാൽ ൈദവം എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ
ശക്തിയും
എേന്നക്കുമുള്ളഎെന്റഓഹരിയുംആകുന്നു.

27അങ്ങയിൽനിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നവെരല്ലാം
നശിച്ച േപാകും;
അങ്ങേയാട് അവിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്ന
എല്ലാവെരയുംഅവിടന്ന് നശിപ്പിക്കും.

28എന്നാൽൈദവേത്താട്അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്
എനിക്ക്ഏെറനല്ലത.്
കർത്താവായ യേഹാവെയ ഞാൻ എെന്റ
സേങ്കതമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികെളെയല്ലാം ഞാൻ
വർണിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 74
ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ, അവിടന്ന് ഞങ്ങെള എേന്നക്കുമായി

ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നെതന്തിന?്
അങ്ങയുെട േകാപം അങ്ങയുെട
േമച്ചിൽപ്പ റെത്ത ആടുകൾെക്കതിേര
പുകയുന്നതുംഎന്തിന?്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം74:2clxxxiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം74:8

2 അങ്ങ് പുരാതനകാലത്ത് സമ്പാദിച്ച
രാഷ്്രടെത്ത,
അവിടന്ന് വീെണ്ടടുത്ത് അവിടെത്ത
അനന്തരാവകാശികളാക്കിത്തീർത്ത
ജനെത്തയും
അവിടെത്ത നിവാസസ്ഥാനമായ സീേയാൻ
പർവതെത്തയുംഓർക്കണേമ.

3 അങ്ങയുെട തൃപ്പാദങ്ങൾ അനന്തമായ ഈ
അവശിഷ്ടങ്ങളിേലക്കുതിരിയണേമ,
ശ്രതു നശിപ്പിച്ച തിരുനിവാസത്തിെല
സകലവസ്തുക്കളിേലക്കുംതെന്ന.

4 അവിടന്ന് ഞങ്ങെള സന്ദർശിച്ച സ്ഥലത്ത്
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ അട്ടഹാസം
മുഴക്കി;
അവർ തങ്ങള െട െകാടി ഒരു ചിഹ്നമായി
ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

5കുറ്റിക്കാട് െവട്ടിനിരത്തുന്നവെരേപ്പാെല
അവർഅവരുെട മഴുവീശി.

6അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന െകാത്തുപണികെളല്ലാം
മഴുെകാണ്ടും ൈകേക്കാടാലിെകാണ്ടും
െവട്ടിനശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരം അവർ
അഗ്നിക്കിരയാക്കി,നിലംെപാത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
തിരുനാമത്തിെന്റ വാസസ്ഥാനം അവർ
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

8 “ഞങ്ങൾ അവെര ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം!” എന്ന്
അവർഅവരുെടഹൃദയത്തിൽപറഞ്ഞു.
േദശത്ത് ൈദവെത്ത ആരാധിച്ചിരുന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങള ം അവർ
അഗ്നിക്കിരയാക്കി.
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9 ഞങ്ങൾക്ക് യാെതാരു അത്ഭുതചിഹ്നവും
ലഭിച്ചിരുന്നില്ല;
ഒരു ്രപവാചകനും േശഷിക്കുന്നില്ല,
ഈ സ്ഥിതി എ്രതകാലേത്തക്ക്
എന്നറിയാവുന്നവർഞങ്ങളിൽആരുമില്ല.

10 ൈദവേമ, ശ്രതു എ്രതനാൾ അങ്ങെയ
പരിഹസിക്കും?
എതിരാളികൾ അവിടെത്ത നാമെത്ത
എേന്നക്കുംഅധിേക്ഷപിക്കുേമാ?

11 അങ്ങയുെട കരം, അങ്ങയുെട വലൈങ്ക
എന്തിന് പിൻവലിക്കുന്നു?
തിരുക്കരംനീട്ടിഅവെരനശിപ്പിക്കണേമ!

12 ൈദവേമ, അവിടന്ന് ആകുന്നു
പുരാതനകാലംമുതൽഎെന്റരാജാവ്;
അവിടന്ന് ഭൂമിയിൽ രക്ഷെകാണ്ടുവരുന്നു.

13അവിടെത്തശക്തിയാൽഅവിടന്ന്സമു്രദെത്ത
വിഭജിച്ച ;
സമു്രദത്തിെല ഭീകരസത്വങ്ങള െട തല
അവിടന്ന് തകർത്തു.

14 ലിവ്യാഥാെന്റ തലകൾ അവിടന്ന്
തകർക്കുകയും
അങ്ങ്അതിെനമരുഭൂമിയിെലജന്തുക്കൾക്ക്
ആഹാരമായി നൽകുകയും െചയ്തു.

15 ഉറവുകള ം നീർച്ചാലുകള ം തുറന്നത് അവിടന്ന്
ആകുന്നു;
ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നദികെള അവിടന്നു
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.

16 പകൽ അങ്ങയുേടതാകുന്നു, രാ്രതിയും
അേങ്ങക്കുള്ളതുതെന്ന;
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അവിടന്ന്സൂര്യച്രന്ദന്മാെരസ്ഥാപിച്ച .
17ഭൂമിയുെടഎല്ലാഅതിർത്തികള ംനിർണയിച്ചത്

അവിടന്നാണ;്
ഉഷ്ണകാലവും ൈശത്യകാലവും അവിടന്ന്
ഉണ്ടാക്കി.

18 യേഹാേവ, ശ്രതു അങ്ങെയ പരിഹസിച്ചത്
എങ്ങെനെയന്നും
േഭാഷർ തിരുനാമെത്തഅധിേക്ഷപിക്കുന്നത്
എങ്ങെനെയന്നുംഓർക്കണേമ.

19 അങ്ങയുെട ്രപാവിെന്റ* ജീവൻ,
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്ക്ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കരുേത;
അങ്ങയുെട അഗതികള െട ജീവെന
എേന്നക്കും മറക്കരുേത.

20അവിടെത്തഉടമ്പടിഓർക്കണേമ,
ഭൂമിയുെട അന്ധകാരസ്ഥലങ്ങളിൽ
അതി്രകമങ്ങൾഅധികരിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ.

21 പീഡിതർ അപമാനിതരായി പിന്തിരിയാൻ
അനുവദിക്കരുേത;
ദരി്രദരുംഅഗതികള ംഅവിടെത്തനാമെത്ത
വാഴ്ത്തെട്ട.

22 ൈദവേമ, എഴുേന്നൽക്കണേമ, അങ്ങയുെട
ഭാഗം ്രപതിേരാധിക്കണേമ;
ദിവസംമുഴുവനും േഭാഷർ അങ്ങെയ
അപഹസിക്കുന്നത്ഓർക്കണേമ.

23 അങ്ങയുെട എതിരാളികള െട ആരവം
അവഗണിക്കരുേത,
അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കള െട നിരന്തരമായി
ഉയരുന്നഅട്ടഹാസങ്ങൾമറക്കരുേത.

* സങ്കീർത്തനം 74:19 ്രപാവിെന ഇ്രസാേയലിേനാട്
തുലനംെചയ്തിരിക്കുന്നു; േഹാശ. 7:11കാണുക.
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സംഗീതസംവിധായകന.്
“നശിപ്പിക്കരുേത”എന്നരാഗത്തിൽ.†

സങ്കീർത്തനം 75
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം. ഒരു ഗീതം.
1 ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ അേങ്ങക്ക്

സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു,
അങ്ങയുെട നാമം സമീപമായിരിക്കുകയാൽ
ഞങ്ങൾഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു;
ജനം അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികെള
വർണിക്കുന്നു.

2 ൈദവം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അനുേയാജ്യമായ സമയം
നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീതിപൂർവം ന്യായംവിധിക്കുന്നതും ഞാൻ
ആകുന്നു.

3 ഭൂമിയും അതിെല നിവാസികള ം
്രപകമ്പനംെകാള്ള േമ്പാൾ
അതിെന്റതൂണുകെള ഉറപ്പിച്ച നിർത്തുന്നതും
ഞാൻആകുന്നു.

േസലാ.
4 അഹങ്കാരികേളാട,് ‘ഇനിെയാരിക്കലും

അഹങ്കരിക്കരുത’്എന്നും
ദുഷ്ടേരാട്, ‘നിങ്ങള െട െകാമ്പ*്
ഉയർത്തരുത്

5നിങ്ങള െട െകാമ്പ് േമേലാട്ട യർത്തരുത;്
ശാഠ്യേത്താെട സംസാരിക്കുകയുമരുത’് ”
എന്നുംഞാൻഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

† സങ്കീർത്തനം 74:23 സങ്കീ. 3:8-െല കുറിപ്പ് കാണുക.
* സങ്കീർത്തനം 75:4 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
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6കിഴക്കുനിേന്നാ പടിഞ്ഞാറുനിേന്നാ
മരുഭൂമിയിൽനിേന്നാ അല്ല ഉയർച്ച
ൈകവരുന്നത.്

7വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത്ൈദവംആകുന്നു:
അവിടന്ന് ഒരാെള താഴ്ത്തുകയും മെറ്റാരാെള
ഉയർത്തുകയും െചയ്യന്നു.

8 സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ േചർത്തതും
നുരഞ്ഞുെപാങ്ങുന്നതുമായവീഞ്ഞുനിറച്ച
ഒരു പാനപാ്രതം യേഹാവയുെട ൈകയിൽ
ഉണ്ട;്

അവിടന്ന് അത് പകരുന്നു, ഭൂമിയിെല
സകലദുഷ്ടരും
അതിെന്റ മട്ട വെരഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നു.

9 എന്നാൽ ഞാൻ, ഞാൻ ഇത് എേന്നക്കും
്രപേഘാഷിക്കും;
ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതമർപ്പിക്കും.

10 അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ എല്ലാ ദുഷ്ടരുെടയും െകാമ്പുകൾ
േഛദിച്ച കളയും,
എന്നാൽ നീതിനിഷ്ഠരുെട െകാമ്പുകൾ
ഉയർത്തെപ്പടും.”
സംഗീതസംവിധായകന.്
ത്രന്തിനാദേത്താെട.†

സങ്കീർത്തനം 76
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവം െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധനാകുന്നു;
† സങ്കീർത്തനം 75:10 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം76:2clxxxviiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം76:9

അവിടെത്ത നാമം ഇ്രസാേയലിൽ
മേഹാന്നതമാണ.്

2അവിടെത്തകൂടാരം ശാേലമിലും
അവിടെത്ത നിവാസസ്ഥാനം
സീേയാനിലുമുണ്ട.്

3 അവിെടെവച്ച് അവിടന്ന് മിന്നിപ്പറക്കുന്ന
അസ്്രതങ്ങള ം
യുദ്ധായുധങ്ങളായ പരിചയും വാള ം
തകർത്തുകളഞ്ഞു.

േസലാ.
4അവിടന്ന് ്രപഭാപൂരിതനാണ,്
േവട്ടയാടെപ്പടുന്ന മൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
െകാടുമുടികെളക്കാൾ ്രപതാപവാൻതെന്ന.

5 പരാ്രകമികൾ െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ടവരായി
നിലംപതിച്ചിരിക്കുന്നു,
അവർഅന്തിമനി്രദയിൽആണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു;

പടയാളികളിൽആർക്കുംതെന്ന
തങ്ങള െട ൈക ഉയർത്താൻ
കഴിയാെതവന്നിരിക്കുന്നു.

6 യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, അവിടെത്ത
ശാസനയാൽ,
കുതിരകള ംരഥങ്ങള ംഗാഢനി്രദയിലാണ്ടുേപായി.

7ഭയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യൻഅവിടന്നുമാ്രതം.
അവിടന്ന് േകാപിക്കുേമ്പാൾ തിരുമുമ്പിൽ
ആർനിവർന്നുനിൽക്കും?

8 ൈദവേമ, േദശത്തിെല പീഡിതെരെയല്ലാം
രക്ഷിക്കാൻ
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് വിധി ്രപസ്താവിക്കാനായി

9അവിടന്ന്എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾത്തെന്ന
ഭൂമി ഭയന്ന്സ്തംഭിച്ച േപായി—
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േസലാ.
10 മാനവജാതിെക്കതിേരയുള്ള അവിടെത്ത

േ്രകാധം അങ്ങയുെട മഹത്ത്വം
വർധിപ്പിക്കുന്നു,നിശ്ചയം,
അവിടെത്ത േ്രകാധം അതിജീവിക്കുന്നവർ
സംയമികളായിത്തീരുന്നു.*

11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േനർച്ചകൾ
േനരുകയുംഅവനിറേവറ്റ കയും െചയ്യ ക;
അയൽേദശവാസികളായിരിക്കുന്ന
എല്ലാവരും
ഭയാർഹനായ അേങ്ങക്ക് കാഴ്ചകൾ
െകാണ്ടുവരെട്ട.

12അവിടന്ന് ഭരണാധികാരികള െട ആത്മാവിെന
തകർത്തുകളയുന്നു;
ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാർ അവിടെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നു.
സംഗീതസംവിധായകന.്
െയദൂഥൂന്യരാഗത്തിൽ.†

സങ്കീർത്തനം 77
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 സഹായത്തിനായി ഞാൻ ൈദവേത്താട്

ഉച്ചത്തിൽനിലവിളിച്ച
എെന്റ മുറവിളി േകൾക്കാനായി ഞാൻ
ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച .

2 ഞാൻ ദുരിതത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ
കർത്താവിെനഅേന്വഷിച്ച ;

* സങ്കീർത്തനം 76:10 എ്രബായഭാഷയിൽ ഈ വാക്കിെന്റ
അർഥംവ്യക്തമല്ല. † സങ്കീർത്തനം 76:12 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ്
കാണുക.
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രാ്രതിയിൽ ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ
അങ്ങയിേലക്കുവി്രശമംനൽകാെതനീട്ടി,
എന്നാൽഞാൻആശ്വാസംകെണ്ടത്തിയില്ല.

3 ൈദവേമ, ഞാൻ അങ്ങെയ ഓർത്ത്
ഞരങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു;
ധ്യാനമഗ്നനായി എെന്റ ആത്മാവ്
തളർന്നുേപാകുകയും െചയ്തു.

േസലാ.
4 എെന്റ കൺേപാളകൾക്ക് അങ്ങ് ഉറക്കം

തടുത്തിരിക്കുന്നു;
സംസാരിക്കാൻ ആകാെത ഞാൻ
വിഷമസന്ധിയിലായി.

5പൂർവദിവസങ്ങെളപ്പറ്റിയും
പണ്ടെത്ത സംവത്സരങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഞാൻ
ചിന്തിച്ച ;

6 രാ്രതികാലങ്ങളിൽഞാൻ എെന്റ പാട്ട കെളല്ലാം
ഓർെത്തടുത്തു.
എെന്റ ഹൃദയം ചിന്താധീനമാകുകയും എെന്റ
ആത്മാവ് ആേലാചനാഭരിതമാകുകയും
െചയ്തു.

7 “കർത്താവ് എെന്ന എേന്നക്കുമായി
തള്ളിക്കളയുേമാ?
അവിടന്ന് ഇനിെയാരിക്കലും എേന്നാട്
ദയാലുവായിരിക്കുകയിേല്ല?

8 അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം എേന്നക്കും
ഇല്ലാതാേയാ?
അവിടെത്ത വാഗ്ദാനം എക്കാലേത്തക്കും
നിലച്ച േപാേയാ?
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9 ൈദവം കരുണെചാരിയുന്നതിനു
മറന്നുേപാേയാ?
അവിടന്ന് േകാപത്തിൽ തെന്റ
കരുണാവർഷംഅടച്ച കളേഞ്ഞാ?”

േസലാ.
10 അേപ്പാൾ ഞാൻ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:

“അത്യ ന്നതെന്റവലൈങ്ക
എന്നിൽനിന്നു മാറിേപ്പായതാണ് എെന്റ
ദുഃഖകാരണം.

11ഞാൻയേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെളഓർക്കും;
അേത, പുരാതനകാലംമുതലുള്ള
അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ ഞാൻ
ഓർക്കും.

12 അവിടെത്ത എല്ലാ ്രപവൃത്തികള ം ഞാൻ
പരിഗണിക്കും;
അവിടെത്തഎല്ലാവീര്യ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ം
ഞാൻധ്യാനിക്കും.”

13 ൈദവേമ, അങ്ങയുെട വഴികൾ
പരിശുദ്ധമാകുന്നു.
നമ്മുെട ൈദവെത്തേപ്പാെല ഉന്നതനായ
േദവൻആരുള്ള ?

14 അവിടന്ന് അത്ഭുതങ്ങെള ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ൈദവമാണ;്
അവിടന്ന് ജനതകള െട മേധ്യ അവിടെത്ത
ശക്തി െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

15 അവിടെത്ത ശക്തിയുള്ള കരംെകാണ്ട്
അങ്ങയുെട ജനെത്ത അവിടന്ന്
വീെണ്ടടുത്തു,
യാേക്കാബിെന്റയും േയാേസഫിെന്റയും
പിൻതലമുറകെളത്തെന്ന.
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േസലാ.
16ൈദവേമ,സമു്രദംഅങ്ങെയക്കണ്ടു,
ആഴിഅങ്ങെയക്കണ്ട് പുളഞ്ഞുേപായി;
ആഴങ്ങൾ്രപകമ്പനംെകാള്ള കയുംെചയ്യന്നു.

17 േമഘങ്ങൾജലവർഷംനടത്തി,
ആകാശം മുഴക്കത്താൽമാെറ്റാലിെകാണ്ടു;
അവിടെത്ത അസ്്രതങ്ങൾ
എല്ലായിടേത്തക്കും ചീറിപ്പാഞ്ഞു.

18 അങ്ങയുെട ഇടിനാദം ചുഴലിക്കാറ്റിൽ
മുഴങ്ങിേക്കട്ട ,
അങ്ങയുെട മിന്നൽപ്പിണരുകൾ ഭൂതലെത്ത
്രപകാശിപ്പിച്ച ;
ഭൂമി വിറയ്ക്കുകയും നടുങ്ങുകയും െചയ്തു.

19 അവിടെത്ത കാൽച്ച വടുകൾ കാണാൻ
കഴിയുമായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും,
അവിടെത്തപാതസമു്രദത്തിലൂെടയും
അവിടെത്തവഴികൾെപരുെവള്ളത്തിലൂെടയും
ആയിരുന്നു.

20 േമാശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
കരങ്ങളിലൂെട,
അവിടെത്ത ജനെത്ത അങ്ങ് ഒരു
ആട്ടിൻപറ്റെത്തേപ്പാെലനയിച്ച .

സങ്കീർത്തനം 78
ആസാഫിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റജനേമ,എെന്റഉപേദശം േകൾക്കുക;
എെന്റവായിെലവാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുക.

2 ഞാൻ സാദൃശ്യകഥ സംസാരിക്കുന്നതിനായി
എെന്റവായ് തുറക്കും;
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പുരാതനകാലംമുതൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾഞാൻ ്രപഖ്യാപിക്കും—

3നാം േകൾക്കുകയുംഅറിയുകയും
നമ്മുെട പൂർവികർ നെമ്മ
അറിയിക്കുകയുംെചയ്ത
കാര്യങ്ങൾതെന്ന.

4 നാം അവ അവരുെട മക്കളിൽനിന്ന്
മറച്ച െവക്കുകയില്ല;
യേഹാവയുെട മഹത്തായ
്രപവൃത്തികെളപ്പറ്റി,

അവിടെത്ത ശക്തിെയയും അവിടന്നു െചയ്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികെളയുംപറ്റിയും
ഞങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറേയാട്
്രപസ്താവിക്കും.

5 അവിടന്ന് യാേക്കാബിന് തെന്റ
നിയമവ്യവസ്ഥകൾഉത്തരവിടുകയും
ഇ്രസാേയലിൽ ന്യായ്രപമാണം
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു—

നമ്മുെട പൂർവികേരാട്അവരുെട മക്കൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച നൽകണെമന്ന് അവിടന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ചവതെന്ന—

6അങ്ങെന അടുത്ത തലമുറ ആ കൽപ്പനകൾ
അറിയും
ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്നമക്കള ം!
അവർ അവരുെട മക്കെള അത്
പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.

7 അേപ്പാൾ അവർ ൈദവത്തിൽ തങ്ങള െട
ആ്രശയംെവക്കുകയും
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾമറക്കാെത
അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കുകയും
െചയ്യ ം.
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8അവർതങ്ങള െട പൂർവികെരേപ്പാെല
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരും മത്സരികള മായ ഒരു
തലമുറേയാ

അവിശ്വസ്തരും ൈദവേത്താട്
കൂറുപുലർത്താത്ത
ഹൃദയവുമുള്ള ഒരു തലമുറേയാ
ആകുകയില്ല.

9എ്രഫയീം വില്ലാളിവീരന്മാർആയിരുെന്നങ്കിലും
യുദ്ധദിവസത്തിൽഅവർപിന്തിരിേഞ്ഞാടി;

10അവർൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകേയാ
അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച്
ജീവിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല.

11അവിടന്നു െചയ്ത ്രപവൃത്തികള ം
അവെര കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങള ം അവർ
മറന്നു.

12അവിടന്ന്അവരുെടപിതാക്കന്മാരുെടമുമ്പാെക
ഈജിപ്റ്റിെല േസാവാൻ സമഭൂമിയിൽ
അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ചേല്ലാ.

13അവിടന്ന് കടൽ വിഭജിച്ച് അതിലൂെട അവെര
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപായി;
അവിടന്ന് ജലപാളികെള ഒരു മതിൽേപാെല
ഉറപ്പിച്ച നിർത്തി.

14 പകൽമുഴുവൻ േമഘംെകാണ്ട് അവർക്ക്
തണൽഒരുക്കി
രാ്രതിമുഴുവൻ അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്നുള്ള
്രപകാശത്താൽഅവിടന്ന്അവെരനയിച്ച .

15 അവിടന്ന് മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് പാറകെള
പിളർത്തി
ആഴിയിൽനിെന്നന്നേപാെല അവർക്ക്
സമൃദ്ധമായി ജലം നൽകി;
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16 കടുന്തൂക്കായ പാറകളിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അരുവികൾപുറെപ്പടുവിച്ച .
ആ നീർച്ചാലുകെള, താഴ്വരയിേലക്ക്
നദികൾേപാെല ഒഴുക്കി.

17 എന്നിട്ട ം അവർ അവിടേത്തെക്കതിേര
പാപംെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു,
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് അത്യ ന്നതെനതിേര
മത്സരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

18തങ്ങൾആ്രഗഹിച്ച ഭക്ഷണത്തിനായി
അവർ മനഃപൂർവംൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച .

19 അവർ ൈദവത്തിനു വിേരാധമായി
മുറവിളികൂട്ടിെക്കാണ്ട്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “മരുഭൂമിയിൽനമുക്ക്
ഭക്ഷണേമശ ഒരുക്കുന്നതിന് ൈദവത്തിന്
കഴിയുേമാ?

20അവിടന്ന് പാറെയഅടിച്ച ,
െവള്ളം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട
അരുവികൾകവിെഞ്ഞാഴുകി,സത്യം,

എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണംകൂടി നൽകാൻ
അവിടേത്തക്കുകഴിയുേമാ?
അവിടെത്തജനത്തിനു മാംസം നൽകുേമാ?”

21യേഹാവഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േരാഷാകുലനായി;
അവിടെത്തേകാപാഗ്നിയാേക്കാബിെനതിേരയും
അവിടെത്തേ്രകാധംഇ്രസാേയലിെന്റേനേരയും
കത്തിജ്വലിച്ച ,

22അവർൈദവത്തിൽവിശ്വസിക്കുകേയാ
അവിടെത്ത കരുതലിൽ ആ്രശയിക്കുകേയാ
െചയ്യാതിരുന്നതിനാൽത്തെന്ന.
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23എന്നിട്ട ം അവിടന്ന് മീേതയുള്ളആകാശത്തിന്
ഒരുആജ്ഞെകാടുത്തു
ആകാശത്തിെന്റകവാടങ്ങൾതുറന്നു;

24 അവിടന്ന് ജനത്തിന് ആഹാരമായി മന്ന
െപാഴിച്ച ,
സ്വർഗീയധാന്യംഅവിടന്ന്അവർക്കുനൽകി.

25 അവിടന്ന് അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി
അയച്ച െകാടുത്ത
ശക്തരുെടആഹാരം മനുഷ്യർആസ്വദിച്ച .

26 അവിടന്ന് ആകാശത്തിൽനിന്ന്
കിഴക്കൻകാറ്റിെനഅഴിച്ച വിട്ട
അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ െതക്കൻകാറ്റ്
ആഞ്ഞുവീശുകയും െചയ്തു.

27 അവരുെടേമൽ അവിടന്ന് െപാടിേപാെല
മാംസവും
കടൽത്തീരെത്ത മണൽത്തരിേപാെല
പക്ഷികെളയും വർഷിപ്പിച്ച .

28അവെയഅവരുെട പാളയത്തിേലക്ക്,
അവരുെട കൂടാരത്തിനുചുറ്റം
പറന്നിറങ്ങുമാറാക്കി.

29മതിയാകുേവാളംഅവർ ഭക്ഷിച്ച ;
അവർ ആ്രഗഹിച്ചതുതെന്ന അവിടന്ന്
അവർക്ക് നൽകി.

30എന്നാൽ അവർആ്രഗഹിച്ച ഭക്ഷണം ഭക്ഷിച്ച
തൃപ്തരാകുന്നതിനുമുമ്പ,്
അത് അവരുെട വായിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,

31ൈദവേകാപംഅവർക്കുേനേരജ്വലിച്ച ;
അവരിെല കായബലമുള്ളവെര
മരണത്തിേനൽപ്പിച്ച ,
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ഇ്രസാേയലിെല യുവനിരെയത്തെന്ന
അവിടന്ന് േഛദിച്ച കളഞ്ഞു.

32എന്നിട്ട മവർപാപത്തിൽത്തെന്നതുടർന്നു;
അവിടെത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ം അവർ
വിശ്വസിച്ചില്ല.

33 അതിനാൽ അവരുെട ആയുസ്സ് വ്യർഥമായി
അവസാനിക്കുന്നതിനും
അവരുെട സംവത്സരങ്ങൾ
ഭീതിയിലാണ്ടുേപാകുന്നതിനും അവിടന്ന്
സംഗതിയാക്കി.

34എേപ്പാെഴാെക്ക ൈദവം അവെര സംഹരിേച്ചാ,
അേപ്പാെഴല്ലാം അവർ അവിടെത്ത
അേന്വഷിച്ച ;
വളെര ഗൗരവതരമായിത്തെന്ന അവർ
ൈദവെത്തഅേന്വഷിച്ച .

35ൈദവമായിരുന്നു തങ്ങള െട പാറഎന്നും
അത്യ ന്നതനായ ൈദവമാണ് തങ്ങള െട
വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻഎന്നുംഅവർഓർത്തു.

36 എന്നാൽ തങ്ങള െട വാെകാണ്ട് അവർ
ൈദവേത്താട് മുഖസ്തുതി പറയുകയും
നാവുെകാണ്ട് അവർ അവിടേത്താടു വ്യാജം
പറയുകയും െചയ്യന്നു;

37 അവരുെട ഹൃദയം അവിടേത്താട്
കൂറുപുലർത്തിയില്ല,
അവിടെത്ത ഉടമ്പടിേയാട് അവർ
വിശ്വസ്തരായിരുന്നതുമില്ല.

38 എന്നിട്ട ം ൈദവം അവേരാട്
കരുണയുള്ളവനായിരുന്നു;
അവരുെടഅകൃത്യങ്ങൾഅവിടന്ന്ക്ഷമിച്ച
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അവിടന്ന്അവെരനശിപ്പിച്ചതുമില്ല.
തെന്റ േ്രകാധം മുഴുവനും ജ്വലിപ്പിക്കാെത
പലേപ്പാഴും തെന്റ േകാപെത്ത
അടക്കിക്കളഞ്ഞു.

39അവർ േകവലം മാംസംമാ്രതം,
മടങ്ങിവരാെത്താരു മന്ദമാരുതൻ എന്ന്
അവിടന്ന്ഓർത്തു.

40 എ്രതേയാവട്ടം അവർ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
ൈദവത്തിെനതിേര മത്സരിച്ച
വിജനേദശത്തുെവച്ച് എ്രതേയാതവണ
അവിടെത്തദുഃഖിപ്പിച്ച !

41അവർവീണ്ടും വീണ്ടുംൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച ;
ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെനവിഷമിപ്പിച്ച .

42അവിടെത്തശക്തിഅവർഓർത്തില്ല—
പീഡകരിൽനിന്നും തങ്ങെള വീെണ്ടടുത്ത
ദിവസവും

43ഈജിപ്റ്റിൽഅവിടന്നു െചയ്തചിഹ്നങ്ങള ം
േസാവാൻ സമഭൂമിയിെല അത്ഭുതങ്ങള ം
അവർഓർത്തില്ല.

44അവരുെട നദികെളഅവിടന്ന് രക്തമാക്കി;
അവരുെട അരുവികളിൽനിന്ന് അവർക്ക്
കുടിക്കാൻകഴിയാെതയുമായി.

45 അവെര വിഴുങ്ങിക്കളേയണ്ടതിന് അവിടന്ന്
ഈച്ചകള െടകൂട്ടെത്തഅയച്ച ,
തവളക്കൂട്ടങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ നാശം
വിതച്ച .

46 അവരുെട കൃഷി അവിടന്ന് വിട്ടിലിന്
ആഹാരമായും
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അവരുെട വിളകൾ െവട്ട ക്കിളികൾക്കും
നൽകി.

47 അവിടന്ന് അവരുെട മുന്തിരിത്തലകൾ
കന്മഴെകാണ്ടു നശിപ്പിക്കുകയും
അവരുെട കാട്ടത്തികെള ആലിപ്പഴംെകാണ്ടു
മൂടുകയും െചയ്തു.

48കന്മഴെകാണ്ട്അവരുെടകന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങെള
തകർത്തു,
അവരുെട മൃഗസമ്പത്ത് ഇടിമിന്നലിന്
ഇരയായി.

49 അങ്ങയുെട േകാപം അവരുെടേമൽ
ആളിക്കത്തി,
കുപിതനായ അങ്ങ് അവർക്കുേനേര,
േ്രകാധം,അപമാനം,ശ്രതുത,
എന്നിവയുെട സംഹാരദൂതഗണെത്ത
അഴിച്ച വിട്ട .

50അവിടന്ന് തെന്റ േകാപത്തിെനാരു വഴിതുറന്നു;
അവരുെട ജീവെന മരണത്തിൽനിന്നു
മാറ്റിനിർത്തിയില്ല,
എന്നാൽ അവെര അവിടന്ന് മഹാമാരിക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

51 ഈജിപ്റ്റിെല* എല്ലാ ആദ്യജാതന്മാെരയും
അവിടന്ന്സംഹരിച്ച ,
ഹാമിെന്റ കൂടാരങ്ങളിെല പൗരുഷത്തിെന്റ
്രപഥമസന്തതികെളത്തെന്ന.

52 എന്നാൽ അവിടന്ന് തെന്റ ജനെത്ത
ആട്ടിൻപറ്റെത്തേപ്പാെലപുറെപ്പടുവിച്ച ;
മരുഭൂമിയിലൂെട ആടുകെളെയന്നേപാെല
അവിടന്ന്അവെരനടത്തി.

* സങ്കീർത്തനം 78:51 മൂ.ഭാ.ഹാമിെന്റകൂടാരത്തിലുള്ള
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53 അവിടന്ന് അവെര സുരക്ഷിതരായി
നയിച്ച , അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് ഭയം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
എന്നാൽ സമു്രദം അവരുെട ശ്രതുക്കെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.

54അങ്ങെന അവിടന്ന് അവെര വിശുദ്ധനാടിെന്റ
അതിരിേലക്ക്ആനയിച്ച ,
അവിടെത്ത വലതുകരം അധീനെപ്പടുത്തിയ
മലനിരകളിേലക്കുതെന്ന.

55 അവരുെടമുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ജനതകെള
അവിടന്ന് തുരത്തിേയാടിച്ച
അവരുെട േദശെത്ത ഒരവകാശമായി
അവർക്ക്അളന്നുെകാടുത്തു;
ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് അവരുെട
ഭവനങ്ങളിൽവാസമുറപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

56എങ്കിലുംഅവർൈദവെത്തപരീക്ഷിച്ച
അത്യ ന്നതെനതിേര മത്സരിച്ച ;
അവർ അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
പിൻതുടർന്നതുമില്ല.

57 അവരുെട പൂർവികെരേപ്പാെല അവർ
വിശ്വാസഘാതകരായി പിന്തിരിഞ്ഞു
േകാട്ടമുള്ള വില്ല േപാെല അവർ
വഞ്ചകരായിത്തീർന്നു.

58 തങ്ങള െട േക്ഷ്രതങ്ങൾെകാണ്ട് അവർ
അവിടെത്ത ്രപേകാപിപ്പിച്ച ;
തങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങളാൽ അവർ
അവിടെത്തഅസഹിഷ്ണുതയുള്ളവനാക്കി.

59ൈദവംഇതു േകട്ട , േകാപംെകാണ്ടുനിറഞ്ഞു;
ഇ്രസാേയലിെനനിേശ്ശഷംതള്ളിക്കളഞ്ഞു.
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60 അവിടന്ന് ശീേലാവിെല സമാഗമകൂടാരെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച ,
അവിടന്ന് മനുഷ്യരുെടയിടയിൽ സ്ഥാപിച്ച
കൂടാരെത്തത്തെന്ന.

61 അവിടന്ന് തെന്റ ശക്തിയുെട ്രപതീകമായ
കൂടാരെത്ത ്രപവാസത്തിേലക്കും
തെന്റ മഹത്ത്വെത്ത ശ്രതുവിെന്റ
കരങ്ങളിേലക്കുംഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

62 സ്വജനെത്ത അവിടന്ന് വാൾത്തലയ്ക്ക്
വിട്ട െകാടുത്തു;
അവിടന്ന് തെന്റ അവകാശേത്താട്
േരാഷാകുലനായി.

63 അവരുെട യുവാക്കന്മാെര അഗ്നി
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു,
അവരുെട യുവതികൾക്ക് വിവാഹഗീതങ്ങൾ
ഉണ്ടായതുമില്ല;

64അവരുെട പുേരാഹിതന്മാർവാളിനിരയായി,
അവരുെട വിധവമാർക്കു വിലപിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

65അേപ്പാൾകർത്താവ് തെന്റനി്രദവിട്ട ണർന്നു,
മദ്യലഹരിവിട്ട് ഒരു േയാദ്ധാവ്
ഉണരുന്നതുേപാെലതെന്ന.

66അവിടന്ന് തെന്റശ്രതുക്കൾക്ക്തിരിച്ചടിനൽകി;
അവെര എെന്നേന്നക്കുമായി ലജ്ജയിേലക്കു
തള്ളിവിട്ട .

67എന്നാൽഅവിടന്ന് േയാേസഫിെന്റകൂടാരെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച ,
എ്രഫയീംേഗാ്രതെത്തെതരെഞ്ഞടുത്തതുമില്ല;

68എന്നാൽഅവിടന്ന് െയഹൂദാേഗാ്രതെത്ത,
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താൻ സ്േനഹിക്കുന്ന സീേയാൻപർവതെത്ത
െതരെഞ്ഞടുത്തു.

69 അവിടന്ന് തെന്റ തിരുനിവാസം
അത്യ ന്നതങ്ങെളേപ്പാെലസ്ഥാപിച്ച ,
താൻ എേന്നക്കുമായി സ്ഥാപിച്ച ഭൂമിെയ
എന്നേപാെലതെന്ന.

70 അവിടന്ന് തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന
െതരെഞ്ഞടുത്തു,
ആട്ടിൻെതാഴുത്തിൽനിന്നുതെന്ന
അേദ്ദഹെത്തഎടുത്തു;

71 ആടുകെള വളർത്തുന്നതിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹെത്തകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു,
തെന്റജനമായയാേക്കാബിന,്
തെന്റ അവകാശമായ ഇ്രസാേയലിന്
ഇടയനായിരിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിത്തെന്ന.

72 ഹൃദയപരമാർഥതേയാെട അേദ്ദഹം അവെര
േമയിച്ച ;
കരവിരുേതാെടഅേദ്ദഹംഅവെരനയിച്ച .

സങ്കീർത്തനം 79
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവേമ, ഇതര ജനതകൾഅവിടെത്തഓഹരി

പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവർ അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു
െജറുശേലമിെന അവർ ഒരു
കൽക്കൂമ്പാരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

2അങ്ങയുെട േസവകരുെടശവശരീരങ്ങൾ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്ക് ഇരയായി
നൽകിയിരിക്കുന്നു,
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അവിടെത്ത വിശുദ്ധജനത്തിെന്റ മാംസം
ഭൂമിയിെലവന്യമൃഗങ്ങൾക്കും.

3െജറുശേലമിനുചുറ്റ ം
അവർ െവള്ളംേപാെല രക്തപ്പ ഴഒഴുക്കി,
മരിച്ചവെര സംസ്കരിക്കാൻ ആരും
അവേശഷിക്കുന്നില്ല.

4 ഞങ്ങള െട അയൽവാസികൾക്ക് ഞങ്ങൾ
അധിേക്ഷപത്തിെന്റഇരയായി,
ചുറ്റ പാടുമുള്ളവർക്ക്ഞങ്ങൾഅവജ്ഞയും
അപഹാസവുംആയിരിക്കുന്നു.

5 ഇനിയും എ്രതനാൾ, യേഹാേവ? അങ്ങ്
എേന്നക്കും േ്രകാധാകുലനായിരിക്കുേമാ?
അങ്ങയുെട അസഹിഷ്ണുത അഗ്നിേപാെല
ഞങ്ങൾെക്കതിരായി എ്രതകാലം
ജ്വലിക്കും?

6 അവിടെത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത
ജനതകള െടേമലും
അവിടെത്തനാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത

രാജ്യങ്ങള െടേമലും
അവിടെത്തേ്രകാധം െചാരിയണേമ;

7കാരണംഅവർയാേക്കാബിെനവിഴുങ്ങുകയും
അവെന്റ സ്വേദശെത്ത നശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

8 ഞങ്ങള െട പൂർവികരുെട പാപം
ഞങ്ങൾെക്കതിേരകണക്കാക്കരുേത;
അവിടെത്ത കരുണ അതിേവഗം ഞങ്ങെള
സന്ദർശിക്കണേമ,
ഞങ്ങൾഅതിതീക്ഷ്ണമായ ആവശ്യത്തിൽ
ആയിരിക്കുന്നു.
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9ഞങ്ങള െട രക്ഷയായൈദവേമ,
അവിടെത്തനാമമഹത്ത്വത്തിനായിഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ;

അവിടെത്തനാമംനിമിത്തം
ഞങ്ങെള വിടുവിക്കുകയും ഞങ്ങള െട
പാപങ്ങൾക്ഷമിക്കുകയും െചയ്യണേമ.

10 രാഷ്്രടങ്ങെളെക്കാണ്ട് “അവരുെട ൈദവം
എവിെട,”
എന്നു േചാദിപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?്

അവിടെത്തേസവകരുെടരക്തംെചാരിഞ്ഞതിനുള്ള
്രപതികാരം
ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾക്കു
മുമ്പിൽെവച്ച തെന്നരാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
അവിടന്ന് നടപ്പിലാക്കണേമ.

11 ബന്ധിതരുെട ഞരക്കം തിരുമുമ്പിൽ
വരുമാറാകെട്ട;
മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ടവെര
അവിടെത്ത ൈകകള െട ശക്തിയാൽ
സ്വത്രന്തരാക്കണേമ.

12 കർത്താേവ, ഞങ്ങള െട അയൽവാസികൾ
അേങ്ങെക്കതിരായി നടത്തിയ
അധിേക്ഷപങ്ങൾക്കുള്ളശിക്ഷ
ഏഴിരട്ടിയായിഅവരുെടമാർവിടത്തിേലക്കുതെന്ന
നൽകണേമ.

13 അേപ്പാൾ അവിടെത്ത ജനമായ ഞങ്ങൾ—
അങ്ങയുെട േമച്ചിൽപ്പ റെത്ത
ആട്ടിൻപറ്റം—
അങ്ങെയനിത്യംസ്തുതിക്കും;

ഞങ്ങൾഅവിടെത്തസ്തുതി
തലമുറതലമുറകേളാളം ്രപസ്താവിക്കും.
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സംഗീതസംവിധായകന.്
“സാരസസാക്ഷ്യം” എന്ന
രാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 80
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 േയാേസഫിെന ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല

നയിക്കുന്ന
ഇ്രസാേയലിെന്റഇടയേന, േകൾക്കണേമ.

െകരൂബുകളിൻമീേതസിംഹാസനസ്ഥനായവേന,
്രപകാശിക്കണേമ. 2 എ്രഫയീമിെന്റയും
െബന്യാമീെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും
മുന്നിൽത്തെന്ന.

അങ്ങയുെടശക്തി ഉണർത്തണേമ;
ഞങ്ങള െട രക്ഷയ്ക്കായി വരണേമ.

3ൈദവേമ,ഞങ്ങെളപുനരുദ്ധരിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾരക്ഷെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി,
തിരുമുഖം ഞങ്ങള െടേമൽ
്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.

4ൈസന്യങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,ഇനിയും
എ്രതനാൾ,
അങ്ങയുെടജനത്തിെന്റ്രപാർഥനയ്െക്കതിേര
അങ്ങയുെടേകാപംപുകഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും?

5അങ്ങ്കണ്ണീരിെന്റഅപ്പംഅവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ
നൽകി;
കുടിക്കുന്നതിനായി അവരുെട പാ്രതത്തിൽ
നിറച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ണീർതെന്ന.

* സങ്കീർത്തനം 79:13 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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6അവിടന്ന് ഞങ്ങെള അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു
കലഹകാരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ ഞങ്ങെള
പരിഹസിക്കുന്നു.

7 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങെള
പുനരുദ്ധരിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾരക്ഷെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി,
തിരുമുഖം ഞങ്ങള െടേമൽ
്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.

8 അങ്ങ് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി
പറിച്ച നട്ടിരിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് രാഷ്്രടങ്ങെള തുരത്തിേയാടിച്ച്
അതിെനനട്ടിരിക്കുന്നു.

9അതിനായിഅങ്ങ് നിലെമാരുക്കി,
അതു േവരൂന്നി േദശെത്തല്ലാം പടർന്നു.

10 അതിെന്റ നിഴൽ പർവതങ്ങെള
ആവരണംെചയ്തു,
അതിെന്റ ശാഖകൾ വൻ േദവദാരുക്കെള
മൂടുകയും െചയ്തു.

11അതിെന്റശാഖകൾെമഡിറ്റേറനിയൻകടേലാരംവെര
നീട്ടിയിരിക്കുന്നു,
അതിെന്റചില്ലകൾയൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെരയും.

12 വഴിേപാക്കെരല്ലാം അതിെന്റ കുലകൾ
പറിെച്ചടുക്കാൻപാകത്തിന്
അങ്ങ് അതിെന്റ മതിലുകൾ തകർത്തത്
എന്തിന?്

13കാട്ട പന്നികൾവന്ന്അതിെനനശിപ്പിക്കുകയും
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വയലിെല മൃഗങ്ങൾഅവതിന്നുകളയുകയും
െചയ്യന്നു.

14 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങളിേലക്കു
മടങ്ങിവരണേമ!
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കികടാക്ഷിക്കണേമ!

അവിടെത്തവലതുകരംതെന്നനട്ട
15ഈേവരിെന,അവിടെത്ത വലൈങ്കതെന്ന
വളർത്തിെയടുത്ത
ഈമുന്തിരിവള്ളിെയ*കാത്തുസൂക്ഷിക്കണേമ.

16 അവിടെത്ത മുന്തിരിവള്ളിെയ
െവട്ടിവീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിെന
തീെവച്ച നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ശാസനയാൽ അങ്ങയുെട ജനം
നശിക്കുന്നു.

17അങ്ങയുെട കരംഅവിടെത്തവലതുഭാഗെത്ത
പുരുഷെന്റേമൽെവക്കണേമ,
അേങ്ങക്കുേവണ്ടി അങ്ങ് ശക്തിെപ്പടുത്തിയ
മനുഷ്യപു്രതെന്റേമൽത്തെന്ന.

18 അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങെയവിട്ട്
പിന്തിരിയുകയില്ല;
ഞങ്ങെള പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണേമ,
അങ്ങെന ഞങ്ങൾ തിരുനാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

19 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഞങ്ങെളപുനരുദ്ധരിക്കണേമ;
ഞങ്ങൾരക്ഷെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി,

* സങ്കീർത്തനം 80:15 അഥവാ,പു്രതെന
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തിരുമുഖം ഞങ്ങള െടേമൽ
്രപകാശിപ്പിക്കണേമ.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ഗഥ്യരാഗത്തിൽ.†

സങ്കീർത്തനം 81
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 നമ്മുെട ബലമായ ൈദവത്തിന്

ആനന്ദഗീതമാലപിക്കുക;
യാേക്കാബിെന്റൈദവത്തിന്ആർപ്പിടുക!

2 തപ്പ െകാട്ടിയും ഇമ്പസ്വരമുള്ള കിന്നരവും
വീണയും വായിച്ച ം
സംഗീതം തുടങ്ങുക.

3 അമാവാസിയിലും പൗർണമിനാളിലുമുള്ള
നമ്മുെട ഉത്സവദിനങ്ങളിലും
േകാലാട്ടിൻെകാമ്പിനാൽ തീർത്ത കാഹളം
മുഴക്കുക;

4 ഇത് അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിനു നൽകിയ
ഉത്തരവും
യാേക്കാബിൻ ൈദവത്തിെനാരു
അനുഷ്ഠാനവുംആകുന്നു.

5ൈദവംഈജിപ്റ്റിെനതിേര പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,
അവിടന്ന് ഇത് ഒരു നിയമമായി േയാേസഫിന്
സ്ഥാപിച്ച െകാടുത്തു.

അവിെട ഞാൻ അപരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദം
േകട്ട ,അത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:

† സങ്കീർത്തനം 80:19 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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6 “അവരുെട േതാള കളിൽനിന്ന് ഞാൻ
ഭാരമിറക്കിെവച്ച ;
അവരുെട കരങ്ങൾ കുട്ടകൾ വിട്ട്
സ്വത്രന്തമായിത്തീർന്നു.

7 നിങ്ങള െട ദുരിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ച ,
ഞാൻനിങ്ങെള േമാചിപ്പിച്ച ,
ഇടിമുഴക്കത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഉത്തരമരുളി;
െമരീബയിെല ജലാശയത്തിനരിെകെവച്ച്
ഞാൻനിങ്ങെളപരീക്ഷിച്ച .

േസലാ.
8എെന്റ ജനേമ, ്രശദ്ധിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു

മുന്നറിയിപ്പ നൽകുന്നു—
ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക്
േകെട്ടങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു!

9നിങ്ങള െടഇടയിൽഅന്യേദവൻ ഉണ്ടാകരുത;്
ഒരു അന്യേദവെന്റയും മുമ്പാെക നിങ്ങൾ
വണങ്ങരുത.്

10നിങ്ങെളഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ
ആകുന്നു.

നിങ്ങള െട വായ് വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കുക;
ഞാൻഅതുനിറയ്ക്കും.

11 “എന്നാൽ എെന്റ ജനം ഞാൻ പറയുന്നത്
്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല;
ഇ്രസാേയൽഎനിക്കുകീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമില്ല.

12അവർഅവരുേടതായപദ്ധതികൾക്കനുസൃതമായി
ജീവിക്കുന്നതിന്
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ഞാൻ അവെര ഹൃദയകാഠിന്യത്തിന്
ഏൽപ്പിച്ച .

13 “എെന്റജനംഎെന്റവാക്ക് േകട്ടിരുെന്നങ്കിൽ,
ഇ്രസാേയൽ എെന്റ വഴികളിൽ
നടന്നിരുെന്നങ്കിൽ,

14 ഞാൻ അവരുെട ശ്രതുക്കെള അതിേവഗം
കീഴടക്കുമായിരുന്നു!
എെന്റൈകഅവരുെടൈവരികൾെക്കതിേര
തിരിക്കുമായിരുന്നു!

15 യേഹാവെയ െവറുക്കുന്നവർ അവിടെത്ത
കാൽക്കൽവീണു െകഞ്ചുമായിരുന്നു,
അവരുെട ശിക്ഷ എെന്നേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു.

16 എന്നാൽ ഏറ്റവും േമൽത്തരമായ
േഗാതമ്പുെകാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങെള
പരിേപാഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു;
പാറയിൽനിന്നുള്ള േതൻെകാണ്ട് ഞാൻ
നിങ്ങെളതൃപ്തരാക്കുമായിരുന്നു.”

സങ്കീർത്തനം 82
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈദവം മഹാസഭയിൽആധ്യക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് േദവന്മാർക്കിടയിൽ
ന്യായംവിധിക്കുന്നു:

2 “എ്രതനാൾ നിങ്ങൾ അനീതിക്കായി
നിലെകാള്ള കയും
ദുഷ്ടേരാട് പക്ഷപാതംകാണിക്കുകയും
െചയ്യ ം.

േസലാ
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3 അനാഥർക്കും ദുർബലർക്കുമായി
നിലെകാള്ള ക;
ദരി്രദർക്കും പീഡിതർക്കും ന്യായപാലനം
െചയ്യ ക.

4അഗതികെളയും ദുർബലെരയും േമാചിപ്പിക്കുക;
അവെര ദുഷ്ടരുെട ൈകകളിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കുക.

5 “അവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, അവർ ഒന്നും
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
അവർഅന്ധകാരത്തിൽതപ്പിത്തടയുന്നു;
ഭൂമിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം
ഇളകിയിരിക്കുന്നു.

6 “ ‘നിങ്ങൾേദവന്മാർ,എന്നും
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്യ ന്നതെന്റ മക്കൾ
എന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.’

7 എന്നാൽ െവറും മനുഷ്യെരേപ്പാെല നിങ്ങൾ
മരിക്കും;
ഭരണാധിപരിൽ ഒരാെളേപ്പാെല നിങ്ങൾ
വീണുേപാകും.”

8 ൈദവേമ, എഴുേന്നൽക്കണേമ, ഭൂമിെയ
വിധിക്കണേമ,
കാരണം സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം അങ്ങയുെട
അവകാശമാണേല്ലാ.

സങ്കീർത്തനം 83
ആസാഫിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം; ഒരു ഗീതം.
1ൈദവേമ, മൗനമായിരിക്കരുേത;
ൈദവേമ,അവിടന്ന് െചവിഅടച്ച ം
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നിഷ്്രകിയനായും ഇരിക്കരുേത.
2ഇതാ!അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾഗർജിക്കുന്നു,
അങ്ങെയെവറുക്കുന്നവർതല ഉയർത്തുന്നു.

3 അങ്ങയുെട ജനത്തിെനതിേര അവർ
കുടിലത്രന്തങ്ങൾെമനയുന്നു;
അങ്ങയുെടപരിലാളനയിലിരിക്കുന്നവർെക്കതിേര
ഗൂഢാേലാചനനടത്തുന്നു.

4 “വരിക,” അവർ പറയുന്നു, “അവർ ഒരു
രാഷ്്രടമായിരിക്കാതവണ്ണം നമുക്കവെര
തുടച്ച നീക്കാം,
ഇ്രസാേയൽ എന്ന േപര് ഇനി ഒരിക്കലും
ഓർക്കാതിരിക്കെട്ട.”

5 അവർ ഏകമനേസ്സാെട ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുന്നു;
അവർ അവിടേത്തെക്കതിരായി ഒരു സഖ്യം
രൂപെപ്പടുത്തുന്നു—

6ഏേദാമ്യരുെടയും യിശ്മാേയല്യരുെടയും
േമാവാബ്യരുെടയും ഹഗര്യരുെടയും
കൂടാരങ്ങള ം,

7ഗിബാൽ,അേമ്മാൻ,അമാേലക്ക,്
േസാർ നിവാസികേളാടുകൂെട
െഫലിസ്ത്യേദശവും

8അശ്ശ രുംഅവേരാെടാപ്പംേചർന്ന്
േലാത്തിെന്റ പിൻതലമുറയ്ക്ക്
ശക്തിനൽകുന്നു.

േസലാ.

9 അങ്ങ് മിദ്യാന്യേരാട് െചയ്തതുേപാെല
അവേരാടും െചയ്യണേമ,
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കീേശാൻ നദിക്കരിെകെവച്ച്
സീെസരേയാടും യാബീേനാടും അങ്ങു
്രപവർത്തിച്ചതുേപാെലതെന്ന,

10അവർഎൻ-േദാരിൽെവച്ച് തകർന്നടിഞ്ഞ്
മണ്ണിനു വളമായിത്തീർന്നു.

11 അവരിൽ ശക്തരായവെര ഓേരബ,് േസബ്
എന്നിവെരേപ്പാെലയും
അവരിെല ്രപഭുക്കെള േസബഹ,് സൽമുന്ന
എന്നിവെരേപ്പാെലയുംആക്കണേമ.

12 “ൈദവത്തിെന്റ േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങെള
നമുക്കു ൈകവശമാക്കാം,” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞേല്ലാ.

13 എെന്റ ൈദവേമ, അവെര ചുഴലിക്കാറ്റിെല
െപാടിേപാെലയും
കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന പതിരുേപാെലയും
ആക്കണേമ.

14വനെത്തദഹിപ്പിക്കുന്നഅഗ്നിേപാെലേയാ
പർവതങ്ങെള ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന
ജ്വാലേപാെലേയാ

15 അവിടെത്ത െകാടുങ്കാറ്റ് അവെര
പിൻതുടരുകയും
അവിടെത്ത ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണേമ.

16 യേഹാേവ, അവിടെത്ത നാമം
അേന്വഷിക്കുന്നതിന്
അവരുെട മുഖം ലജ്ജയാൽമൂടണേമ.

17 അവർ എേന്നക്കും ലജ്ജിതരാകുകയും
്രഭമിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
അവർഅപമാനഭാരത്താൽനശിക്കെട്ട.
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18 സർവഭൂമിക്കും അത്യ ന്നതനായവൻ
അവിടന്നുമാ്രതമാണ്എന്നും
അവിടെത്ത നാമം യേഹാവ എന്ന് ആകുന്നു
എന്നുംഅവർഅറിയെട്ട.
സംഗീതസംവിധായകന.്
ഗഥ്യരാഗത്തിൽ.*

സങ്കീർത്തനം 84
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
തിരുനിവാസംഎ്രത മേനാഹരം!

2യേഹാവയുെടആലയാങ്കണംവാഞ്ഛിച്ച്
എെന്റ ്രപാണൻതളരുന്നു;

എെന്റഹൃദയവുംഎെന്റശരീരവും
ജീവനുള്ള ൈദവത്തിന് ആനന്ദകീർത്തനം
ആലപിക്കുന്നു.

3കുരികിൽ ഒരു വീടും
മീവൽപ്പക്ഷികുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
ഒരു കൂടും കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു—

എെന്റ രാജാവും എെന്റ ൈദവവുമായ
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ
അങ്ങയുെടയാഗപീഠത്തിനരിെകതെന്ന.

4 അങ്ങയുെട ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ;
അവർ അങ്ങെയ നിരന്തരം
സ്തുതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

േസലാ.
5ബലംഅങ്ങയിലുള്ളമനുഷ്യർഅനുഗൃഹീതർ,

* സങ്കീർത്തനം 83:18 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ സീേയാനിേലക്കുള്ള
രാജവീഥികള ണ്ട.്

6കണ്ണ നീർ*താഴ്വരയിലൂെട കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ,
അവിടന്ന്അതിെന ഒരു നീരുറവയാക്കുന്നു;
മുന്മഴയാൽഅതിെനഅനു്രഗഹപൂർണമാക്കുന്നു.†

7 അവർ ഓേരാരുത്തരും സീേയാനിൽ
ൈദവസന്നിധിയിൽഎത്തുന്നതുവെര,
ബലത്തിനുേമൽബലംആർജിക്കുന്നു.

8ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്റ
്രപാർഥന േകൾക്കണേമ;
യാേക്കാബിെന്റൈദവേമ, ്രശദ്ധിക്കണേമ.

േസലാ.
9ഞങ്ങള െടപരിചയായ‡ൈദവേമ, േനാക്കണേമ;
അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ മുഖെത്ത
കടാക്ഷിക്കണേമ.

10അങ്ങയുെടആലയാങ്കണത്തിെല ഒരു ദിവസം
േവെറ ആയിരം ദിവസങ്ങെളക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠമേല്ലാ;

ദുഷ്ടരുെടകൂടാരങ്ങളിൽവസിക്കുന്നതിെനക്കാൾ,
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
വാതിൽകാവൽക്കാരൻ ആകുന്നതാണ്
എെന്റഅഭിലാഷം.

11 കാരണം യേഹാവയായ ൈദവം സൂര്യനും
പരിചയുംആകുന്നു;
യേഹാവകൃപയും മഹത്ത്വവും നൽകുന്നു;

നിഷ്കളങ്കതേയാെട ജീവിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടന്ന് ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല.

* സങ്കീർത്തനം 84:6 മൂ.ഭാ. ബാഖാ † സങ്കീർത്തനം 84:6
അഥവാ, ജലാശയമാക്കുന്നു ‡ സങ്കീർത്തനം 84:9 അഥവാ,
ശക്തനായ
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12ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാേവ,
അങ്ങയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.
സംഗീതസംവിധായകന.്§

സങ്കീർത്തനം 85
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, അവിടന്ന് അങ്ങയുെട േദശേത്താട്

കരുണകാണിച്ചിരിക്കുന്നു;
യാേക്കാബിെന്റ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ
പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

2 അവിടന്ന് അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ അകൃത്യം
ക്ഷമിക്കുകയും
അവരുെട പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
3 അങ്ങയുെട േ്രകാധെമല്ലാം അങ്ങ്

പിൻവലിക്കുകയും
ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിയുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ.

4 ഞങ്ങള െട രക്ഷയായ ൈദവേമ, ഞങ്ങെള
പുനരുദ്ധരിക്കണേമ,
ഞങ്ങേളാടുള്ള അങ്ങയുെട അതൃപ്തി
നീക്കിക്കളയണേമ.

5അങ്ങ്ഞങ്ങേളാട് എേപ്പാഴും േകാപിക്കുേമാ?
അങ്ങയുെട േകാപം തലമുറകളിേലക്ക്
നീണ്ടുനിൽക്കുേമാ?

6 അവിടെത്ത ജനം അങ്ങയിൽ
ആനന്ദിേക്കണ്ടതിന്

§ സങ്കീർത്തനം 84:12 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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അവിടന്ന്ഞങ്ങെളപുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയിേല്ല?
7 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട അചഞ്ചലസ്േനഹം

ഞങ്ങളിൽ െചാരിയണേമ,
അവിടെത്ത രക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക്
അനുവദിച്ച നൽകണേമ.

8യേഹാവയായൈദവംഅരുളിെച്ചയ്യന്നത്ഞാൻ
്രശദ്ധിക്കും;
തെന്റ വിശ്വസ്തേസവകരായ തെന്റ
ജനത്തിന്അവിടന്ന്സമാധാനംഅരുള ം—
അങ്ങെന അവർ അവരുെട
േഭാഷത്തത്തിേലക്കു മടങ്ങാതിരിക്കെട്ട.

9 ൈദവമഹത്ത്വം നമ്മുെട േദശത്ത്
വസിേക്കണ്ടതിന,്
അവിടെത്ത രക്ഷ തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക്
സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു.

10വിശ്വസ്തതയും അചഞ്ചലസ്േനഹവുംതമ്മിൽ
എതിേരറ്റിരിക്കുന്നു;
നീതിയും സമാധാനവുംതമ്മിൽ
ചുംബിക്കുന്നു.

11വിശ്വസ്തത ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നു,
നീതി സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് താേഴക്കു
േനാക്കുന്നു.

12യേഹാവനമുക്ക് നന്മയായതുമാ്രതംനൽകുന്നു
നമ്മുെട േദശം അതിെന്റ
വിളവുനൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

13നീതിഅവിടേത്തക്കു മുമ്പായി നടക്കുകയും
അങ്ങയുെട കാൽച്ച വടുകൾക്കു
വഴിെയാരുക്കുകയും െചയ്യന്നു.
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സങ്കീർത്തനം 86
ദാവീദിെന്റ ഒരു ്രപാർഥന.
1 യേഹാേവ, െചവിചായ്ച്ച് എനിക്ക്

ഉത്തരമരുളണേമ,
കാരണംഞാൻ ദരി്രദനും നിസ്സഹായനുമാണ.്

2 എെന്റ ജീവെന സംരക്ഷിക്കണേമ, ഞാൻ
അവിടെത്തഭക്തനേല്ലാ;
അങ്ങയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന ഈ ദാസെന
രക്ഷിക്കണേമ.

എെന്റൈദവംഅവിടന്ന്ആകുന്നു; 3കർത്താേവ,
എേന്നാട് കരുണയുണ്ടാകണേമ,
ദിവസംമുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നേല്ലാ.

4 കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസന് ആനന്ദം
പകരണേമ,
എെന്റ ആ്രശയം ഞാൻ അങ്ങയിൽ
അർപ്പിക്കുന്നു.

5കർത്താേവ,അവിടന്ന് നല്ലവനും ക്ഷമാശീലനും
ആകുന്നു,
അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവെരെയല്ലാം
അചഞ്ചലമായി സ്േനഹിക്കുന്നവനും
ആകുന്നു.

6യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കണേമ;
കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ നിലവിളി
േകൾക്കണേമ.

7 എെന്റ ദുരിതദിനങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു,
അവിടന്ന്എനിക്ക് ഉത്തരമരുള മേല്ലാ.
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8 കർത്താേവ, േദവന്മാരിൽ അേങ്ങക്കുതുല്യൻ
ആരുമില്ലേല്ലാ;
അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികേളാടു
തുലനംെചയ്യാൻകഴിയുന്നയാെതാന്നുമില്ല.

9 കർത്താേവ, അവിടന്ന് നിർമിച്ച
സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം
തിരുമുമ്പിൽവന്ന്അങ്ങെയനമസ്കരിക്കും;
അവർതിരുനാമെത്തമഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

10കാരണംഅവിടന്ന് വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുന്നവനുമാണ;്
അങ്ങുമാ്രതമാണ്ൈദവം.

11 യേഹാേവ, അവിടെത്ത വഴി എെന്ന
പഠിപ്പിക്കണേമ;
അേപ്പാൾ ഞാൻ അങ്ങയുെട സത്യത്തിന്
അനുസൃതമായി ജീവിക്കും;

തിരുനാമം ഭയെപ്പടാൻതക്കവിധം
ഏകാ്രഗമായ ഒരു ഹൃദയം എനിക്കു
നൽകണേമ.

12 എെന്റ കർത്താവായ ൈദവേമ, ഞാൻ
പൂർണഹൃദയേത്താെട അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കും;
തിരുനാമെത്ത ഞാൻ എേന്നക്കും
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും.

13 എേന്നാടുള്ള അങ്ങയുെട അചഞ്ചലസ്േനഹം
അതിവിപുലമാണ;്
ആഴത്തിൽനിന്ന് എെന്റ ജീവെന അവിടന്ന്
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു,
അധമപാതാളത്തിൽനിന്നുതെന്ന.
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14 ൈദവേമ, അഹങ്കാരികൾ എനിെക്കതിേര
എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു;
അനുകമ്പയില്ലാത്തവർ എെന്ന വധിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നു—
അവർഅങ്ങെയഗണ്യമാക്കുന്നില്ല.

15എന്നാൽ കർത്താേവ, അങ്ങ് കരുണാമയനും
ആർ്രദഹൃദയനുമായൈദവംആകുന്നു,
അവിടന്ന് ക്ഷമാശീലനും സ്േനഹസമ്പന്നനും
വിശ്വസ്തതയുള്ളവനുംആകുന്നു.

16 എന്നിേലക്കുതിരിഞ്ഞ് എേന്നാടു കരുണ
കാണിക്കണേമ;
അവിടെത്ത ദാസന് അങ്ങയുെട ശക്തി
നൽകണേമ;

അവിടെത്തദാസിയുെട പു്രതെന
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യണേമ.

17എെന്റശ്രതുക്കൾകണ്ട് ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന,്
അവിടെത്ത കാരുണ്യത്തിെന്റ െതളിവിനായി
ഒരു ചിഹ്നം നൽകണേമ,
യേഹാേവ, അവിടന്ന് എെന്ന സഹായിച്ച്
എെന്നആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

സങ്കീർത്തനം 87
േകാരഹ് പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം; ഒരു
ഗീതം.
1 യേഹാവ വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ തെന്റ നഗരം

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
2യാേക്കാബിെന്റസകലനിവാസസ്ഥാനങ്ങെളക്കാള ം
സീേയാെന്റ കവാടങ്ങെള അവിടന്ന്
സ്േനഹിക്കുന്നു.

3ൈദവത്തിെന്റനഗരേമ,
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നിെന്നക്കുറിച്ച മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ
പറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:

േസലാ.
4 “എെന്നഅംഗീകരിക്കുന്നവരുെടകൂട്ടത്തിൽ
ഞാൻ രഹബിെനയും* ബാേബലിെനയും
േരഖെപ്പടുത്തും—

െഫലിസ്ത്യേദശവും േസാരും കൂശും†
അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട—്

‘ഇവൻ സീേയാനിൽ ജനിച്ച ,’ എന്നു
പറയെപ്പടും.”

5സീേയാെനപ്പറ്റി ഇ്രപകാരം പറയും,നിശ്ചയം,
“ഇവനുംഅവനും ജനിച്ചത് ഇവിെടയാണ,്
അത്യ ന്നതൻതെന്നയാണ് സീേയാെന
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത.്”

6 യേഹാവ ജനതകള െട ജനസംഖ്യ
എടുക്കുേമ്പാൾ:

“ഈ ആൾ സീേയാനിൽ ജനിച്ച ,” എന്നു
േരഖെപ്പടുത്തും.

േസലാ.

7ഗായകെരേപ്പാെലനർത്തകരും
“എെന്റ എല്ലാ ഉറവിടവും അങ്ങയിൽ
ആകുന്നു,”എന്നുപാടും.
ഒരു ഗീതം; േകാരഹ്
പു്രതന്മാരുെട ഒരു സങ്കീർത്തനം;

* സങ്കീർത്തനം 87:4 ഈജിപ്റ്റിനുള്ള ഒരു കാവ്യാത്മക
നാമം. പൗരാണിക എഴുത്തുകളിൽ സമു്രദത്തിൽ കലാപങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകരസത്വമായ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാ്രതം.
† സങ്കീർത്തനം 87:4 ഈ ്രപേദശം, െതക്കുകിഴക്കൻ
െമെസാെപ്പാത്താമിയആെണന്നുകരുതെപ്പടുന്നു.
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സംഗീതസംവിധായകന്; മഹലത്ത്
രാഗത്തിൽ.‡

സങ്കീർത്തനം 88
എ്രസാഹ്യനായ േഹമാെന്റഒരു ധ്യാനം.
1യേഹാേവ,എെന്റരക്ഷയുെടൈദവേമ,
ഞാൻ രാവും പകലും തിരുസന്നിധിയിൽ
നിലവിളിക്കുന്നു.

2എെന്റ ്രപാർഥനതിരുമുമ്പിൽവരുമാറാകെട്ട;
എെന്റ നിലവിളിക്ക് അങ്ങയുെട
െചവിചായ ്ക്കണേമ.

3 എെന്റ ്രപാണൻ കഷ്ടതകളാൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എെന്റജീവൻപാതാളേത്താടടുക്കുന്നു.

4 ശവക്കുഴിയിേലക്കു നിപതിക്കുന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽഞാൻഎണ്ണെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ ശക്തിഹീനനായ ഒരു
മനുഷ്യെനേപ്പാെലആയിരിക്കുന്നു.

5മരിച്ചവരുെടഇടയിൽതള്ളെപ്പട്ടവെരേപ്പാെലയും
ശവകുടീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന
വധിക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെലയുമാണ്ഞാൻ,

അങ്ങ്അവെര ഒരിക്കലുംഓർക്കുന്നില്ല,
അങ്ങയുെട കരുതലിൽനിന്ന് അവർ
വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

6അങ്ങ്എെന്നഏറ്റവും താണകുഴിയിൽ,
അന്ധകാരംനിറഞ്ഞ അഗാധതയിൽ
തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

‡ സങ്കീർത്തനം 87:7 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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7 അവിടെത്ത േ്രകാധം എെന്റേമൽ
ഭാരമായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട തിരമാലകെളല്ലാം എെന്ന
വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
8 എെന്റ ഏറ്റവുമടുത്ത സ്േനഹിതെരേപ്പാലും

അങ്ങ്എന്നിൽനിന്ന്അടർത്തിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു
എെന്നഅവർക്ക്അറപ്പ ള്ളവനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.

രക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയാത്തവിധം എെന്ന
െകണിയിൽവീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു;

9 ദുഃഖത്താൽ എെന്റ കണ്ണ കൾ
മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു.

യേഹാേവ, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അങ്ങെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു;
ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ എെന്റ ൈകകൾ
ഉയർത്തുന്നു.

10 മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി അവിടന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ
്രപവർത്തിക്കുേമാ?
മൃതരായവർ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ് അവിടെത്ത
പുകഴ്ത്തുേമാ?

േസലാ.
11 അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം

ശവകുടീരത്തിലും
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത മറവിയുെട
േദശത്തിലും* േഘാഷിക്കെപ്പടുേമാ?

12അവിടെത്തഅത്ഭുതങ്ങൾഅന്ധകാരത്തിലും

* സങ്കീർത്തനം 88:11 അഥവാ, മരിച്ചവരുെട േദശം. മൂ.ഭാ.
അബ്ബെദാൻ
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അവിടെത്ത നീതി്രപവൃത്തികൾ
വിസ്മൃതിയുെട നാട്ടിലും
അറിയെപ്പടുന്നുേണ്ടാ?

13 എങ്കിലും യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങേയാട്
സഹായത്തിനായിഅേപക്ഷിക്കുന്നു;
്രപഭാതത്തിൽ എെന്റ ്രപാർഥന തിരുമുമ്പിൽ
എത്തുന്നു.

14യേഹാേവ,അവിടന്ന്എെന്നൈകവിടുകയും
അങ്ങയുെട മുഖം എന്നിൽനിന്ന്
മറയ്ക്കുകയും െചയ്യന്നത്എന്ത?്

15 െചറുപ്പകാലംമുതൽതെന്ന ഞാൻ പീഡിതനും
മരണാസന്നനുംആയിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ഭീകരതകൾഞാൻഅനുഭവിച്ച ,
ഞാൻനിസ്സഹായനുമാണ.്

16 അവിടെത്ത േകാപം എെന്റമീേത
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്നു;
അവിടെത്ത ഭീകരതകൾ എെന്ന
തകർത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

17 ദിവസംമുഴുവനും അവെയെന്ന
ജല്രപളയംേപാെലവലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവ എെന്ന പൂർണമായും
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

18 അങ്ങ് എെന്റ സ്േനഹിതെരയും
അയൽവാസികെളയും എന്നിൽനിന്ന്
അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.
അന്ധകാരമാണ് എനിേക്കറ്റവും അടുത്ത
മി്രതം.
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സങ്കീർത്തനം 89
എ്രസാഹ്യനായഏഥാെന്റഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം.
1 നിത്യവും ഞാൻ യേഹാവയുെട

അചഞ്ചലസ്േനഹെത്തകീർത്തിക്കും;
എെന്റ വാെകാണ്ട് അവിടെത്ത
വിശ്വസ്തതെയ
ഞാൻതലമുറകൾേതാറുംഅറിയിക്കും.

2 അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നും
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത സ്വർഗത്തിൽ
സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ
്രപഖ്യാപിക്കും.

3 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ എെന്റ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവനുമായി ഒരു
ഉടമ്പടിെചയ്തു,
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാട് ഞാൻ
ശപഥംെചയ്തു,

4 ‘ഞാൻ നിെന്റ വംശെത്ത എെന്നേന്നക്കും
സ്ഥിരമാക്കും
നിെന്റ സിംഹാസനം തലമുറതലമുറേയാളം
നിലനിർത്തും.’ ”

േസലാ.

5 യേഹാേവ, സ്വർഗം അങ്ങയുെട
അത്ഭുതങ്ങെളയും
വിശുദ്ധരുെട സഭയിൽ അങ്ങയുെട
വിശ്വസ്തതെയയുംസ്തുതിക്കും.

6 യേഹാവേയാട് തുലനംെചയ്യാൻ ്രപപഞ്ചത്തിൽ
ആരുണ്ട?്
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ൈദവപു്രതന്മാരിൽ* യേഹാവയ്ക്കു
സമനായിആരാണുള്ളത?്

7 വിശുദ്ധരുെട സംഘത്തിൽ ൈദവം ഏറ്റവും
ആദരണീയൻ;
അേങ്ങക്കുചുറ്റ ം നിൽക്കുന്ന
ഏെതാരാെളക്കാള ം അങ്ങ് ഭയെപ്പടാൻ
േയാഗ്യൻ.

8 ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങെയേപ്പാെലആരുണ്ട്?
യേഹാേവ, അവിടന്ന് ബലവാൻ ആകുന്നു.
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തത അങ്ങെയ
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

9 ഇളകിമറിയുന്ന സമു്രദെത്ത അവിടന്ന്
അടക്കിവാഴുന്നു;
അതിെന്റ തിരമാലകൾ ഉയരുേമ്പാൾ അങ്ങ്
അവെയശമിപ്പിക്കുന്നു.

10അവിടന്ന് രഹബിെന†വധിക്കെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല
തകർത്തുകളഞ്ഞു;
അങ്ങയുെട ശക്തമായ കരംെകാണ്ട് അങ്ങ്
ശ്രതുക്കെളചിതറിച്ച .

11 ആകാശം അങ്ങയുേടത,് ഭൂമിയും
അവിടേത്തതുതെന്ന;
ഭൂതലവും അതിലുള്ള സകലതും അങ്ങു
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

12ദക്ഷിേണാത്തരദിക്കുകെളഅങ്ങുസൃഷ്ടിച്ച ;

* സങ്കീർത്തനം 89:6 അതായത്, സ്വർഗനിവാസികൾ അഥവാ,
ൈദവദൂതഗണം. † സങ്കീർത്തനം 89:10 സങ്കീ. 74:13കാണുക.
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താേബാർമലയും െഹർേമാൻമലയും
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
ആനന്ദിച്ചാർക്കുന്നു.

13അവിടെത്തകരംശക്തിയുള്ളതാകുന്നു;
അവിടെത്തഭുജംബലേമറിയത,്അവിടെത്ത
വലതുകരം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു.

14 നീതിയും ന്യായവും അങ്ങയുെട
സിംഹാസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
ആകുന്നു;
അചഞ്ചലസ്േനഹവും വിശ്വസ്തതയും
അങ്ങയുെടമുമ്പാെക േപാകുന്നു.

15 യേഹാേവ, അങ്ങെയ ആർപ്പ വിളികേളാെട
സ്തുതിക്കാൻശീലിച്ചജനംഅനുഗൃഹീതർ,
കാരണം അവർ തിരുസാന്നിധ്യത്തിെന്റ
്രപഭയിൽസഞ്ചരിക്കും.

16 അവർ ദിവസംമുഴുവനും അവിടെത്ത
നാമത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു;
അവർഅവിടെത്തനീതിയിൽപുകഴുന്നു.

17കാരണം അവിടന്നാണ് അവരുെട മഹത്ത്വവും
ശക്തിയും,
അവിടെത്ത ്രപസാദത്തിൽ അങ്ങ്
ഞങ്ങള െട െകാമ്പ‡് ഉയർത്തുന്നു.

18ഞങ്ങള െട പരിച യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു,
നിശ്ചയം,
ഞങ്ങള െട രാജാവ് ഇ്രസാേയലിെന്റ
പരിശുദ്ധനുള്ളതും.

19 ഒരിക്കൽ അവിടന്ന് ഒരു ദർശനത്തിൽ
സംസാരിച്ച ,

‡ സങ്കീർത്തനം 89:17 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
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അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തേരാട് അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു:

“ഞാൻഒരു േയാദ്ധാവിേന്മൽശക്തിപകർന്നു;
ജനത്തിൽനിന്നു െതരെഞ്ഞടുത്ത ഒരു
യുവാവിെനഞാൻ ഉയർത്തി.

20എെന്റദാസനായ ദാവീദിെനഞാൻകെണ്ടത്തി;
എെന്റ വിശുദ്ധൈതലംെകാണ്ട് ഞാൻ
അേദ്ദഹെത്തഅഭിേഷകംെചയ്തു.

21എെന്റൈകഅേദ്ദഹെത്തനിലനിർത്തും;
എെന്റ ഭുജം അേദ്ദഹെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്തും,
നിശ്ചയം.

22ശ്രതുഅേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന് കപ്പംപിരിക്കുകയില്ല;
ദുഷ്ടർഅേദ്ദഹെത്തകീഴ്െപ്പടുത്തുകയുമില്ല.

23 അേദ്ദഹത്തിെന്റ എതിരാളികെള ഞാൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ച്
തകർക്കുകയും
അേദ്ദഹെത്ത െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.

24എെന്റ വിശ്വസ്തതയും അചഞ്ചലസ്േനഹവും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ഉണ്ടാകും
എെന്റ നാമംമൂലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ െകാമ്പ്
ഉയർന്നിരിക്കും.

25അേദ്ദഹത്തിെന്റൈകസമു്രദത്തിേന്മലും
വലതുകരം നദികളിേന്മലും ഞാൻ
സ്ഥാപിക്കും.

26 അേദ്ദഹം എേന്നാട് ഇ്രപകാരം േഘാഷിക്കും,
‘അവിടന്നാണ്എെന്റപിതാവ,്
എെന്റൈദവം,എെന്റരക്ഷയുെട പാറ.’

27 ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത എെന്റ ആദ്യജാതനായി
നിയമിക്കും,
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ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും
ഉന്നതനാക്കും.

28അേദ്ദഹേത്താടുള്ള എെന്റഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ഞാൻഎന്നും നിലനിർത്തും,
അേദ്ദഹേത്താടുള്ളഎെന്റ ഉടമ്പടി ഒരിക്കലും
അവസാനിക്കുകയില്ല.

29അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശെത്ത ഞാൻ എെന്നന്നും
നിലനിർത്തും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിംഹാസനെത്ത
ആകാശമുള്ളകാലേത്താളവും.

30 “അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ എെന്റ
ന്യായ്രപമാണം ഉേപക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
പാലിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ,

31 അേത, അവർ എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
ലംഘിക്കുകയും
എെന്റ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുന്നതിൽ
പരാജയെപ്പടുകയുംെചയ്താൽ,

32ഞാൻഅവരുെട പാപങ്ങൾക്ക് വടിെകാണ്ടും
അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾക്ക്
ചാട്ടവാർെകാണ്ടും ശിക്ഷിക്കും;

33 എങ്കിലും എനിക്ക് അവേനാടുള്ള
അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിന് ഭംഗംവരികേയാ
എെന്റ വിശ്വസ്തത ഞാൻ ഒരിക്കലും
ത്യജിക്കുകേയാഇല്ല.

34ഞാൻഎെന്റഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകേയാ
എെന്റ അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകൾക്കു
വ്യത്യാസം വരുത്തുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
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35 എെന്റ വിശുദ്ധിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലായി
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
ദാവീദിേനാടു ഞാൻ വ്യാജം
സംസാരിക്കുകയില്ല.

36അേദ്ദഹത്തിെന്റവംശംശാശ്വതമായിരിക്കും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിംഹാസനം
എെന്റമുമ്പാെക സൂര്യെനേപ്പാെല
നിലനിൽക്കും;

37 അതു ച്രന്ദെനേപ്പാെല എെന്നേന്നക്കുമായി
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും,
ആകാശത്തിെലവിശ്വസ്തസാക്ഷിയായിത്തെന്ന.”

േസലാ.

38 എങ്കിലും അവിടന്ന് ഉേപക്ഷിക്കുകയും
തള്ളിക്കളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു,
അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തേനാട്
േകാപാകുലനായിരിക്കുന്നു.

39അങ്ങയുെട ദാസേനാടുള്ളഅവിടെത്തഉടമ്പടി
അങ്ങ് നിരാകരിക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കിരീടെത്ത നിലത്തിട്ട്
മലിനമാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

40അവിടന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റസുരക്ഷാമതിലുകൾെക്കല്ലാം
വിള്ളൽവീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാട്ടകൾ
ഇടിച്ച നിരത്തിയിരിക്കുന്നു.

41 വഴിേപാക്കെരാെക്ക അേദ്ദഹെത്ത
െകാള്ളയിടുന്നു;
അയൽവാസികൾക്ക് അേദ്ദഹെമാരു
പരിഹാസപാ്രതമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
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42 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവരികള െട വലതുകരം
അങ്ങ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം അങ്ങ്
സന്തുഷ്ടരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

43 അങ്ങ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാളിെന്റ വായ്ത്തല
മടക്കിയിരിക്കുന്നു
യുദ്ധത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെനാരു
ൈകത്താങ്ങ് നൽകിയതുമില്ല.

44 അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്ത്വത്തിന് അങ്ങ്
അറുതിവരുത്തിയിരിക്കുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിംഹാസനം അവിടന്ന്
മറിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

45 അേദ്ദഹത്തിെന്റ യൗവനകാലം അങ്ങ്
െവട്ടിച്ച രുക്കിയിരിക്കുന്നു;
ലജ്ജയുെട കുപ്പായംെകാണ്ട് അങ്ങ്
അേദ്ദഹെത്തമൂടിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
46 ഇനിയും എ്രതനാൾ, യേഹാേവ? അവിടന്ന്

എേന്നക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുേമാ?
അവിടെത്ത േ്രകാധം എ്രതകാലേത്തക്ക്
അഗ്നിേപാെലജ്വലിക്കും?

47 എെന്റ ആയുഷ്കാലം എ്രതക്ഷണികെമന്ന്
ഓർക്കണേമ
കാരണം, മനുഷ്യവംശത്തിെന്റ സൃഷ്ടി എ്രത
നിരർഥകം!

48 മരണം കാണാെത ജീവിക്കാൻ ആർക്കാണു
കഴിയുക?
പാതാളത്തിെന്റ ശക്തിയിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പടാൻആർക്കാണുകഴിയുക?

േസലാ.
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49 കർത്താേവ, അവിടെത്ത വിശ്വസ്തതയിൽ
ദാവീദിേനാട് ശപഥംെചയ്ത,
അവിടെത്ത അചഞ്ചലമായ
മുൻകാലസ്േനഹംഎവിെട?

50 കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസൻ§
എ്രതേത്താളം നിന്ദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഓർക്കണേമ,
സകലരാഷ്്രടങ്ങള െടയും പരിഹാസം ഞാൻ
എെന്റഹൃദയത്തിൽവഹിക്കുന്നു,

51 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കളാെണെന്ന
പരിഹസിക്കുന്നത,്
അവിടെത്ത അഭിഷിക്തെന്റ ഓേരാ
ചുവടുെവപ്പ ംഅവർനിന്ദിക്കുന്നു.

52യേഹാവഎെന്നേന്നക്കുംവാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട!
ആേമൻ,ആേമൻ.

നാലാംപുസ്തകം

90
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 90–106

ൈദവപുരുഷനായ േമാശയുെട ഒരു ്രപാർഥന.
1കർത്താേവ,തലമുറതലമുറയായി
അവിടന്ന്ഞങ്ങള െടനിവാസസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു.

2പർവതങ്ങൾജനിക്കുന്നതിനും
ഈ ഭൂമിക്കും ്രപപഞ്ചത്തിനും
ജന്മംനൽകുന്നതിനും മുമ്പുതെന്ന,
അനന്തതമുതൽ അനന്തതവെര അവിടന്ന്
ൈദവംആകുന്നു.

§ സങ്കീർത്തനം 89:50 അഥവാ,അങ്ങയുെട േസവകർ
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3 “മർത്യേര, െപാടിയിേലക്ക് മടങ്ങുക,” എന്നു
കൽപ്പിച്ച െകാണ്ട,്
അങ്ങ് മനുഷ്യെര െപാടിയിേലക്ക് തിരിെക
അയയ്ക്കുന്നു.

4ആയിരം വർഷംഅങ്ങയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ഇേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞുേപായ ഒരു
ദിവസംേപാെലേയാ
രാ്രതിയിെലഒരുയാമംേപാെലേയാആകുന്നു.

5 ്രപഭാതത്തിൽെപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നപുല്ല േപാെല
അങ്ങ് മനുഷ്യെര ്രപളയത്തിെലന്നേപാെല
മരണനി്രദയിേലക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു.

6രാവിെലഅതു മുളച്ച് വളർന്നുനിൽക്കുന്നു,
എന്നാൽ ൈവകുേന്നരം അതു
വാടിക്കരിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

7 അവിടെത്ത േകാപത്താൽ ഞങ്ങൾ
ദഹിച്ച േപാകുകയും
അവിടെത്ത േ്രകാധത്താൽ ഞങ്ങൾ
പരി്രഭാന്തരായിത്തീരുകയുംെചയ്യന്നു.

8 അവിടന്ന് ഞങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങെള
അങ്ങയുെടമുന്നിലും
ഞങ്ങള െട രഹസ്യപാപങ്ങെള
തിരുമുഖ്രപഭയിലും െവച്ചിരിക്കുന്നു.

9 ഞങ്ങള െട ദിവസങ്ങെളല്ലാം അവിടെത്ത
േ്രകാധത്തിൻകീഴിൽകഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
ഞങ്ങള െട വർഷങ്ങൾ ഒരു വിലാപേത്താെട
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

10 ഞങ്ങള െട ആയുസ്സിെന്റ ൈദർഘ്യം
എഴുപതുവർഷം,
കരുത്തുള്ളവരാെണങ്കിൽ അത്
എൺപതുവെര;
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എന്നാൽ അതിെന്റ ്രപതാപേമറിയ വർഷങ്ങൾ
കഷ്ടതയുംസങ്കടവുമേ്രത,
അതു േവഗം കഴിയുകയും ഞങ്ങൾ
പറന്നുേപാകുകയുംെചയ്യന്നു.

11 അങ്ങയുെട േകാപത്തിെന്റ ശക്തി
മനസ്സിലാക്കാൻആർക്കാണുകഴിയുക?
അങ്ങയുെട േ്രകാധം അവിടേത്താട്
ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിേക്കണ്ട
ഭയത്തിനനുസൃതമാണേല്ലാ.

12 ഞങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനമുെള്ളാരു ഹൃദയം
ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി,
ഞങ്ങള െട ദിനങ്ങൾഎണ്ണന്നതിന്ഞങ്ങെള
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

13യേഹാേവ, കനിയണേമ! അങ്ങ് എ്രതേത്താളം
താമസിക്കും?
അവിടെത്ത േസവകേരാട് കനിവു
േതാന്നണേമ.

14 അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
ഓേരാ ്രപഭാതവും ഞങ്ങൾക്കു
തൃപ്തികരമാക്കണേമ,
അേപ്പാൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക്
ആനന്ദഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച്
ആഹ്ലാദിക്കാൻകഴിയും.

15 അവിടന്ന് ഞങ്ങെള ദുരിതമനുഭവിക്കാൻ
അനുവദിച്ച നാള കൾക്കും
ഞങ്ങൾ കഷ്ടമനുഭവിച്ച വർഷങ്ങൾക്കും
അനുസൃതമായി ഞങ്ങെള
ആനന്ദിപ്പിക്കണേമ.

16 അങ്ങയുെട ്രപവൃത്തികൾ അങ്ങയുെട
േസവകർക്കും
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അങ്ങയുെട മഹത്ത്വംഅവരുെട മക്കൾക്കും
െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട.

17 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ കർത്താവിെന്റ
കാരുണ്യം* ഞങ്ങള െടേമൽ
ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകെട്ട;
ഞങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾ
സഫലമാക്കണേമ—
അേത, ഞങ്ങള െട ൈകകള െട
്രപവൃത്തികൾസഫലമാക്കണേമ.

സങ്കീർത്തനം 91
1അത്യ ന്നതെനആ്രശയമാക്കി വസിക്കുന്നവർ
സർവശക്തെന്റതണലിൽവി്രശമിക്കും.

2 ഞാൻ യേഹാവെയക്കുറിച്ച,് “അവിടന്നാണ്
എെന്റസേങ്കതവും േകാട്ടയും
ഞാൻ ആ്രശയിക്കുന്ന എെന്റ ൈദവവും,”
എന്നുപറയും.

3അവിടന്നു നിശ്ചയമായും നിെന്ന
േവട്ടക്കാരുെട െകണിയിൽനിന്നും
മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധിയിൽനിന്നും
രക്ഷിക്കും.

4 തെന്റ തൂവലുകൾെകാണ്ട് അവിടന്ന് നിെന്ന
മറയ്ക്കും,
അവിടെത്ത ചിറകിൻകീഴിൽ നീ
അഭയംകെണ്ടത്തും;
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയും
േകാട്ടയുംആയിരിക്കും.

5രാ്രതിയുെട ഭീകരതേയാ

* സങ്കീർത്തനം 90:17 അഥവാ,സൗന്ദര്യം
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പകലിൽചീറിപ്പായുന്നഅസ്്രതേമാ
6 ഇരുളിെന്റ മറവിൽ വ്യാപിക്കുന്ന

പകർച്ചവ്യാധിേയാ
നട്ട ച്ചയ്ക്കു വന്നുേചരുന്ന അത്യാപേത്താ നീ
ഭയെപ്പടുകയില്ല.

7നിെന്റവശത്ത്ആയിരംേപരും
നിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് പതിനായിരംേപരും
വീഴും.
എങ്കിലുംഅതു നിേന്നാട്അടുക്കുകയില്ല.

8നിെന്റകണ്ണ കൾെകാണ്ട് നീ േനാക്കുകയും
ദുഷ്ടരുെട ശിക്ഷനീകാണുകയും െചയ്യ ം.

9യേഹാവെയനിെന്റസേങ്കതവും
അത്യ ന്നതെന നിെന്റ നിവാസസ്ഥാനവും
ആക്കുെമങ്കിൽ,

10ഒരുഅത്യാപത്തും നിനക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല,
ഒരു ദുരന്തവും നിെന്റ കൂടാരത്തിന്
അടുെത്തത്തുകയില്ല.

11കാരണംഅവിടന്ന് തെന്റ ദൂതന്മാേരാട്
നിെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും നിെന്ന
സംരക്ഷിക്കാൻകൽപ്പിക്കും;

12അവർനിെന്റപാദങ്ങൾകല്ലിൽ മുട്ടാെത
നിെന്നഅവരുെടകരങ്ങളിേലന്തും.

13സിംഹെത്തയുംഅണലിെയയും നീ ചതയ്ക്കും;
സിംഹക്കുട്ടികെളയും മഹാസർപ്പെത്തയും നീ
െമതിക്കും.
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14 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു, “എെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവെരഞാൻ േമാചിപ്പിക്കും;
എെന്റ നാമത്തിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവെര
ഞാൻസംരക്ഷിക്കും.

15 അവർ എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും, ഞാൻ
അവർക്ക് ഉത്തരമരുള ം;
കഷ്ടതയിൽഞാൻഅവേരാെടാപ്പമുണ്ടാകും,
ഞാൻഅവെരവിടുവിച്ച്ബഹുമാനിക്കും.

16 ദീർഘായുസ്സ് നൽകി ഞാൻ അവെര
തൃപ്തരാക്കും
എെന്റ രക്ഷ ഞാൻ അവർക്കു
കാണിച്ച െകാടുക്കും.”

സങ്കീർത്തനം 92
ശബ്ബത്ത്നാളിനുള്ളഒരുഗീതം;ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1-2യേഹാവെയവാഴ്ത്തുന്നതും
അത്യ ന്നതേന,അവിടെത്തനാമത്തിന്

പത്തുകമ്പിയുള്ളവീണയുെടയും
കിന്നരത്തിെന്റ മധുരനാദത്തിെന്റയും
അകമ്പടിേയാെടസംഗീതമാലപിക്കുന്നതും

3 ്രപഭാതത്തിൽഅവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹവും
രാ്രതിയിൽ അവിടെത്ത വിശ്വസ്തതയും
വർണിക്കുന്നതും വിശിഷ്ടമേ്രത.

4 യേഹാേവ, അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികളാൽ
അവിടന്ന്എെന്നആനന്ദിപ്പിക്കുന്നേല്ലാ;
തിരുക്കരങ്ങള െട ്രപവൃത്തിനിമിത്തം ഞാൻ
ആനന്ദഗീതംആലപിക്കും.
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5യേഹാേവ,അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾഎ്രതേയാ
ഉന്നതം
അവിടെത്ത ചിന്താഗതികൾ എ്രതേയാ
ഗഹനം!

6വിേവകഹീനനായ മനുഷ്യൻഅത്അറിയുന്നില്ല,
േഭാഷർഅതു ്രഗഹിക്കുന്നതുമില്ല,

7ദുഷ്ടർ പുല്ല േപാെലതഴച്ച വളരുന്നതും
അധർമികൾഅഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കുന്നതും,
എേന്നക്കും നശിച്ച േപാേകണ്ടതിനുതെന്ന.

8 എന്നാൽ യേഹാേവ, അവിടന്ന് എേന്നക്കും
ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.

9യേഹാേവ,അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾ,
അേത, അങ്ങയുെട ശ്രതുക്കൾ
നശിച്ച േപാകും,നിശ്ചയം;
എല്ലാഅധർമികള ം ചിതറിക്കെപ്പടും.

10 എന്നാൽ അവിടന്ന് എെന്റ െകാമ്പ*്
കാട്ട കാളയുെട െകാമ്പുേപാെല ഉയർത്തി;
പുതിയൈതലംഎെന്റേമൽഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

11എെന്റകണ്ണ്എെന്റശ്രതുക്കള െടപതനംകണ്ടു;
എെന്റ കാത് ദുഷ്ടരായ എെന്റ
എതിരാളികള െട പരാജയം േകട്ടിരിക്കുന്നു.

12നീതിനിഷ്ഠർ ഒരു പനേപാെലതഴച്ച വളരുന്നു,
അവർ െലബാേനാനിെല േദവദാരുേപാെല
വളരും;

13 അവെര യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
നട്ട പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,

* സങ്കീർത്തനം 92:10 െകാമ്പ്ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം92:14ccxxxviiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം93:4

നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആലയാങ്കണത്തിൽ
അവർതഴച്ച വളരും.

14 അവർ തങ്ങള െട വാർധക്യത്തിലും ഫലം
കായ്ച്ച െകാണ്ടിരിക്കും,
അവർ നിത്യനൂതനരും നിത്യഹരിതരും
ആയിരിക്കും,

15 “യേഹാവനീതിനിഷ്ഠനാകുന്നു;
അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ പാറ, അനീതി
അങ്ങയിൽ ലവേലശവുമില്ല!” എന്ന്അവർ
േഘാഷിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 93
1 യേഹാവ വാഴുന്നു, അവിടന്ന് ്രപതാപം

അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
യേഹാവ ്രപതാപം അണിയുകയും
ശക്തിെകാണ്ട് അരമുറുക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു;
നിശ്ചയമായും ഭൂേലാകം ഇളകാെത
ഉറച്ച നിൽക്കും.

2അങ്ങയുെടസിംഹാസനംഅതിപുരാതനകാലത്തുതെന്ന
സ്ഥാപിതമായതാണ;്
അവിടന്ന് അനാദികാലംമുതൽതെന്ന
ഉള്ളവനുംആകുന്നു.

3യേഹാേവ,നദികളിൽ ്രപളയജലം ഉയരുന്നു,
നദികൾഅവയുെടആരവം ഉയർത്തുന്നു;
തിരകൾഅലച്ച തിമിർക്കുന്നു.

4വൻജല്രപവാഹത്തിെന്റഗർജനെത്തക്കാള ം
ശക്തിേയറിയതിരകെളക്കാള ം
ഉന്നതനായയേഹാവശക്തൻതെന്ന.
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5 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ, വിശുദ്ധി അങ്ങയുെട
ആലയത്തിന്
എെന്നേന്നക്കും ഒരുഅലങ്കാരമാണ.്

സങ്കീർത്തനം 94
1യേഹാേവ, ്രപതികാരത്തിെന്റൈദവേമ,
്രപതികാരത്തിെന്റ ൈദവേമ, ്രപകാശം
പരത്തണേമ.

2 ഭൂമിയുെട ന്യായാധിപതിേയ,
എഴുേന്നൽക്കണേമ;
അഹങ്കാരികൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന
ശിക്ഷനൽകണേമ.

3ദുഷ്ടർ ഇനിയുംഎ്രതനാൾ,യേഹാേവ,
ദുഷ്ടർഎ്രതനാൾതിമിർത്താഹ്ലാദിക്കും?

4അഹന്തനിറഞ്ഞവാക്കുകൾഅവർഉരുവിടുന്നു;
അധർമികൾഎല്ലാവരും വമ്പുപറയുന്നു.

5 യേഹാേവ, അവിടെത്ത ജനെത്ത അവർ
െഞരിച്ചമർത്തുന്നു;
അങ്ങയുെട അവകാശെത്ത അവർ
പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

6 വിധവകെളയും ്രപവാസികെളയും അവർ
െകാെന്നാടുക്കുന്നു;
അനാഥെരഅവർവധിക്കുന്നു.

7 അവർ ഇ്രപകാരം പറയുന്നു, “യേഹാവ
കാണുന്നില്ല;
യാേക്കാബിെന്റൈദവം ഗൗനിക്കുന്നില്ല.”

8ജനങ്ങൾക്കിടയിെലവിേവകശൂന്യരായമനുഷ്യാ,
കരുതിയിരിക്കുക;
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േഭാഷേര, നിങ്ങൾക്കിനി എന്നാണ്
ജ്ഞാനമുദിക്കുക?

9 കാതുകൾ െവച്ച പിടിപ്പിച്ചവൻ
േകൾക്കാതിരിക്കുേമാ?
കണ്ണ കൾ രൂപെപ്പടുത്തിയവൻ
കാണാെതവരുേമാ?

10 രാഷ്്രടങ്ങെള വരുതിയിൽ നിറുത്തിയവൻ
ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുേമാ?
മനുഷ്യവംശെത്ത അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവന്
പരിജ്ഞാനംകുറെവന്നുവരുേമാ?

11 മനുഷ്യരുെട വിചാരങ്ങെളല്ലാം യേഹാവ
അറിയുന്നു;
അവവ്യർഥെമന്ന്അവിടന്ന്അറിയുന്നു.

12 യേഹാേവ, അവിടന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ,
അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
അവിടന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർതെന്ന.

13 അവിടന്ന് അവർക്ക് ദുരിതദിനങ്ങളിൽ
സ്വസ്ഥതനൽകുന്നു,
ദുഷ്ടർക്കുേവണ്ടി ഒരു കുഴി
കുഴിക്കെപ്പടുന്നതുവെര.

14 കാരണം യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
തള്ളിക്കളയുകയില്ല;
അവിടന്ന് തെന്റ അവകാശെത്ത
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.

15 ന്യായവിധി വീണ്ടും നീതിയിൽ
അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും
ഹൃദയപരമാർഥികൾ എല്ലാവരും അത്
പിൻതുടരും.
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16 ദുഷ്ടെര േനരിടുന്നതിനായി ആരാണ്
എനിക്കുേവണ്ടിഎഴുേന്നൽക്കുന്നത?്
ആര് എനിക്കുേവണ്ടി അധർമികേളാട്
എതിർത്തുനിൽക്കും?

17 യേഹാവ എനിക്ക് സഹായി
ആയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ഞാൻ അതിേവഗത്തിൽ മരണത്തിെന്റ
നിശ്ശബ്ദതയിൽപാർക്കുമായിരുന്നു.

18 “എെന്റ കാൽ വഴുതുന്നു,” എന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
യേഹാേവ, അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
എനിക്ക് തുണയായിരുന്നു.

19എെന്റയുള്ളിൽആകുലതകൾവർധിച്ചേപ്പാൾ,
അവിടെത്ത സാന്ത്വനം എെന്റ ്രപാണന്
ആനന്ദം നൽകി.

20 അഴിമതിനിറഞ്ഞ സിംഹാസനവുമായി
അേങ്ങക്ക്സഖ്യമുണ്ടാകുേമാ—
ഉത്തരവുകളിലൂെട ദുരന്തം വരുത്തുന്ന
സിംഹാസനേത്താടുതെന്ന?

21അവർനീതിനിഷ്ഠർെക്കതിേര ഒത്തുേചർന്ന്
നിരപരാധികെള മരണത്തിന് വിധിക്കുന്നു.

22 എന്നാൽ യേഹാവ എെന്റ ഉറപ്പ ള്ള
േകാട്ടയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു,
അവിടന്ന് എെന്റ ൈദവം, ഞാൻ
അഭയംേതടുന്നപാറയും.

23 അവിടന്ന് അവരുെട പാപങ്ങൾക്കു തക്ക
്രപതികാരംെചയ്യ ം
അവരുെട ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾമൂലം അവെര
നശിപ്പിക്കും;
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നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
തകർത്തുകളയും.

സങ്കീർത്തനം 95
1 വരുവിൻ, നമുക്ക് യേഹാവയ്െക്കാരു

ആനന്ദഗീതമാലപിക്കാം;
നമ്മുെട രക്ഷയുെട പാറയ്ക്ക് ഉച്ചത്തിൽ
ആർപ്പിടാം.

2 സ്േതാ്രതാർപ്പണേത്താെട നമുക്ക് അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽവന്നുേചരാം
സംഗീതേത്താടും പാേട്ടാടുംകൂെടഅവിടെത്ത
പുകഴ്ത്താം.

3കാരണംയേഹാവ മഹാൈദവംആകുന്നു,
എല്ലാ േദവന്മാരിലും ഉന്നതനായ
മഹാരാജാവുതെന്ന.

4 ഭൂമിയുെട അഗാധതകൾ അവിടെത്ത
കരങ്ങളിലാണ,്
പർവതശിഖരങ്ങള ംഅവിടേത്തക്കുള്ളത.്

5 സമു്രദം അവിടേത്തക്കുള്ളത,് അവിടന്ന്
അതിെനനിർമിച്ച ,
കരെയയും അവിടെത്ത ൈകകൾ
െമനഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

6വരുവിൻ,നമുക്ക് വണങ്ങിആരാധിക്കാം,
നെമ്മ നിർമിച്ച യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നമുക്കു മുട്ട മടക്കാം.

7കാരണംഅവിടന്ന് നമ്മുെടൈദവംആകുന്നു
നാംഅവിടെത്തേമച്ചിൽപ്പ റെത്തജനവും
അവിടെത്ത കരുതലിൻകീഴിലുള്ള
ആടുകള ംതെന്ന.
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ഇന്നുനിങ്ങൾൈദവശബ്ദം േകൾക്കുെന്നങ്കിൽ,
8 “െമരീബയിൽെവച്ച * െചയ്തതുേപാെല

നിങ്ങള െടഹൃദയംകഠിനമാക്കരുത,്
അന്ന് മരുഭൂമിയിെല മസ്സായിൽെവച്ച†്

െചയ്തതുേപാെലതെന്ന.
9 അവിെടെവച്ച് നിങ്ങള െട പൂർവികർ എെന്ന

പരീക്ഷിച്ച ;
എെന്റ ്രപവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ട ം അവർ എെന്റ
ക്ഷമപരീക്ഷിച്ച .

10 നാല്പതു വർഷക്കാലം ആ തലമുറേയാട്
എനിക്കു േകാപമുണ്ടായി;

‘അവർ െതറ്റിേപ്പാകുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഒരു
ജനത,
എെന്റ നിർേദശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ
മനസ്സില്ലാത്തവർ,’എന്നുഞാൻപറഞ്ഞു.

11 അതുെകാണ്ട് ‘അവർ ഒരിക്കലും എെന്റ
സ്വസ്ഥതയിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല,’
എന്നു ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
ശപഥംെചയ്തു.”

സങ്കീർത്തനം 96
1യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു നവഗാനംആലപിക്കുക;
സർവഭൂമിയുേമ,യേഹാവയ്ക്കു പാടുക.

2 യേഹാവയ്ക്കു പാടുക, തിരുനാമെത്ത
വാഴ്ത്തുക;
അനുദിനം അവിടെത്ത രക്ഷെയ
്രപഖ്യാപിക്കുക.

* സങ്കീർത്തനം 95:8 കലഹംഎന്നർഥം. † സങ്കീർത്തനം 95:8
പരീക്ഷഎന്നർഥം.
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3 രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെത്ത മഹത്ത്വം
വിളംബരംെചയ്യ ക,
സകലജനതകൾക്കുമിടയിൽ അവിടെത്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം.

4 കാരണം യേഹാവ ഉന്നതനും സ്തുതിക്ക്
അത്യന്തം േയാഗ്യനുമാണ;്
സകലേദവന്മാെരക്കാള ം അവിടെത്ത
ഭയെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.

5 ഇതര ജനതകള െട േദവന്മാെരല്ലാം
വി്രഗഹങ്ങളാണേല്ലാ,
എന്നാൽ യേഹാവ ആകാശെത്ത
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു!

6 ്രപതാപവും മഹിമയും തിരുമുമ്പിലുണ്ട;്
ബലവും മഹത്ത്വവും അവിടെത്ത
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലുമുണ്ട.്

7 രാഷ്്രടങ്ങളിെല എല്ലാ കുലങ്ങള േമ,
യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുക,
മഹത്ത്വവും ശക്തിയും യേഹാവയ്ക്കു
െകാടുക്കുക.

8 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടെത്ത നാമത്തിനുതക്ക
മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക;
തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുമായി അവിടെത്ത
ആലയാങ്കണത്തിേലക്കുവരിക.

9 യേഹാവയുെട വിശുദ്ധിയുെട ്രപതാപത്തിന്
അനുസൃതമായി അവിടെത്ത
ആരാധിക്കുക.
സകലഭൂതലവുേമ, യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നടുങ്ങുക.
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10 “യേഹാവവാഴുന്നു,”എന്ന് ജനതകൾക്കിടയിൽ
േഘാഷിക്കുക.
ഇളക്കംതട്ടാത്തവിധം ഭൂേലാകം
ഉറച്ച നിൽക്കുന്നു;
അവിടന്ന് ജനതകെള നീതിപൂർവം
ന്യായംവിധിക്കും.

11ആകാശംആഹ്ലാദിക്കെട്ട, ഭൂമി ഉല്ലസിക്കെട്ട;
സമു്രദവും അതിലുള്ള സകലതും
മാെറ്റാലിെകാള്ളെട്ട.

12 വയേലലകള ം അതിലുള്ള സമസ്തവും
ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കെട്ട;
സകലവനവൃക്ഷങ്ങള ം ആനന്ദഗാനം
ആലപിക്കെട്ട.

13 യേഹാവ എഴുന്നള്ളന്നു; സകലസൃഷ്ടിയും
തിരുമുമ്പിൽആനന്ദിക്കെട്ട.
അവിടന്ന് ഭൂമിെയ ന്യായംവിധിക്കുന്നതിനായി
വരുന്നു,

അവിടന്ന് േലാകെത്തനീതിയിലും
ജനതകെള തെന്റ വിശ്വസ്തതയിലും
ന്യായംവിധിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 97
1യേഹാവവാഴുന്നു, ഭൂമി ഉല്ലസിക്കെട്ട;
വിദൂരതീരങ്ങൾആഹ്ലാദിക്കെട്ട;

2 േമഘവും അന്ധതമസ്സ ം അവിടെത്ത
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു;
നീതിയും ന്യായവും അവിടെത്ത
സിംഹാസനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
ആകുന്നു.

3അഗ്നിഅേങ്ങക്കുമുേമ്പപുറെപ്പടുന്നു
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ചുറ്റ മുള്ള തെന്റ എതിരാളികെള
ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

4 അവിടെത്ത മിന്നൽപ്പിണരുകൾ ്രപപഞ്ചെത്ത
്രപകാശിപ്പിക്കുന്നു;
ഭൂമിഅതുകാണുകയും ്രപകമ്പനംെകാള്ള കയുംെചയ്യന്നു.

5 പർവതങ്ങൾ യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
െമഴുകുേപാെല ഉരുകുന്നു,
സർവഭൂമിയുെടയും കർത്താവിെന്റ
മുമ്പിൽത്തെന്ന.

6ആകാശംഅവിടെത്തനീതി ്രപഖ്യാപിക്കുകയും
ജനതകൾ അവിടെത്ത മഹത്ത്വം
ദർശിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

7 ്രപതിമകെള ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും
ലജ്ജിതരായിത്തീരും,
വി്രഗഹങ്ങളിൽ ്രപശംസിക്കുന്നവരും
അങ്ങെനതെന്ന—
സകലേദവതകള േമ, യേഹാവെയ
നമസ്കരിക്കുക!

8യേഹാേവ,അവിടെത്തന്യായവിധികൾനിമിത്തം
സീേയാൻ േകൾക്കുകയുംആനന്ദിക്കുകയും
െയഹൂദാപു്രതിമാർ ആഹ്ലാദിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

9 കാരണം യേഹാേവ, അങ്ങാണേല്ലാ
സർവഭൂമിക്കുംമീേതഅത്യ ന്നതൻ;
അവിടന്ന്സകലേദവന്മാെരക്കാള ംഅത്യന്തം
ഉന്നതൻതെന്ന.

10 യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കുന്നവർ തിന്മ
െവറുക്കെട്ട,
കാരണം അവിടന്ന് തെന്റ വിശ്വസ്തരുെട
്രപാണെനകാക്കുന്നു
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അവെര ദുഷ്ടരുെട ൈകകളിൽനിന്നു
േമാചിപ്പിക്കുന്നു.

11നീതിനിഷ്ഠരുെടേമൽ ്രപകാശം ഉദിക്കുന്നു;
ഹൃദയപരമാർഥികള െടേമൽആനന്ദവും.

12 നീതിനിഷ്ഠേര, യേഹാവയിൽ
ആനന്ദിക്കുകയും
അവിടെത്ത വിശുദ്ധനാമെത്ത
പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ക.

സങ്കീർത്തനം 98
ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു നവഗാനംആലപിക്കുക;
അവിടന്ന് അത്ഭുതകാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

അവിടെത്തവലതുകരവും വിശുദ്ധഭുജവും
അവിടേത്തക്ക്ജയംേനടിെക്കാടുത്തിരിക്കുന്നു.

2യേഹാവതെന്റരക്ഷവിളംബരംെചയ്തിരിക്കുന്നു
അവിടെത്ത നീതി ജനതകൾക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

3 അവിടന്ന് ഇ്രസാേയൽഗൃഹേത്താടുള്ള തെന്റ
സ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയുംഓർത്തിരിക്കുന്നു;

നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റരക്ഷെയ
ഭൂമിയുെട എല്ലാ അതിർത്തികള ം
ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

4സർവഭൂമിയുേമ,യേഹാവയ്ക്ക്ആനന്ദേത്താെട
ആർപ്പിടുക,
ആഹ്ലാദാരവേത്താെട അവിടേത്തയ്ക്ക്
സ്തുതിപാടുക;
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5 കിന്നരേത്താെട യേഹാവയ്ക്ക് സ്തുതിഗീതം
ആലപിക്കുക,
കിന്നരേത്താടുംസംഗീതാലാപനേത്താടുംതെന്ന,

6 കാഹളംെകാണ്ടും േകാലാട്ടിൻെകാമ്പിനാൽ
തീർത്തകാഹളംെകാണ്ടും—
രാജാവായ യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
ആനന്ദേഘാഷം മുഴക്കുക.

7 സമു്രദവും അതിലുള്ള സമസ്തവും മാെറ്റാലി
മുഴക്കെട്ട,
ഭൂമിയും അതിലധിവസിക്കുന്ന
സകലതുംതെന്ന.

8നദികൾകരേഘാഷം മുഴക്കെട്ട,
മാമലകൾ ഒന്നുേചർന്ന് ആനന്ദകീർത്തനം
ആലപിക്കെട്ട;

9 അവ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഗാനം
ആലപിക്കെട്ട;
അവിടന്നു ഭൂമിെയ ന്യായംവിധിക്കാൻ
വരുന്നേല്ലാ.

അവിടന്ന് േലാകെത്തനീതിേയാടും
ജനതകെളന്യായപൂർവമായും വിധിക്കും.

സങ്കീർത്തനം 99
1യേഹാവവാഴുന്നു,
രാഷ്്രടങ്ങൾവിറയ്ക്കെട്ട;

അവിടന്ന് െകരൂബുകളിൻമീേത
സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു
ഭൂമി ്രപകമ്പനംെകാള്ളെട്ട.

2യേഹാവസീേയാനിൽ ഉന്നതനാകുന്നു;
അവിടന്ന് സകലരാഷ്്രടങ്ങൾക്കുംമീേത
ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു.
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3അവർഅവിടെത്ത മഹത്ത്വവും ഭയങ്കരവുമായ
നാമെത്തസ്തുതിക്കെട്ട—
അവിടന്ന് പരിശുദ്ധനാകുന്നു.

4 രാജാവ് ശക്തനാണ,് അവിടന്ന് നീതി
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു—
അങ്ങ്ന്യായംസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;

അങ്ങ്യാേക്കാബിൽ
നീതിയും ന്യായവും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

5 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പുകഴ്ത്തിടുവിൻ
അവിടെത്ത പാദപീഠത്തിൽ
ആരാധിച്ചിടുവിൻ;
അവിടന്ന് പരിശുദ്ധനാകുന്നു.

6അവിടെത്ത പുേരാഹിതവൃന്ദത്തിൽ േമാശയും
അഹേരാനും ഉണ്ടായിരുന്നു,
അവിടെത്ത നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചവരിൽ
ശമുേവലും;

അവർയേഹാവെയവിളിച്ചേപക്ഷിച്ച
അവിടന്ന്അവർക്ക് ഉത്തരമരുളി.

7 േമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് അവർക്ക്
അരുളപ്പാടുകൾനൽകി;
അവർഅവർക്കു ലഭിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥകള ം
ഉത്തരവുകള ം പാലിച്ച .

8ഞങ്ങള െടൈദവമായയേഹാേവ,
അവിടന്ന്അവർക്ക് ഉത്തരമരുളി;

ഇ്രസാേയലിെന്റ അതി്രകമങ്ങൾക്ക് അവിടന്ന്
ശിക്ഷനൽകുെമങ്കിലും
അങ്ങ് അവേരാടു ക്ഷമിക്കുന്ന ൈദവംകൂടി
ആണേല്ലാ.
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9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പുകഴ്ത്തിടുവിൻ
തെന്റ വിശുദ്ധപർവതത്തിൽ അവിടെത്ത
ആരാധിച്ചിടുവിൻ,
കാരണം നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
പരിശുദ്ധനാകുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 100
ഒരുസ്േതാ്രതസങ്കീർത്തനം.
1സർവഭൂമിയുേമ,യേഹാവയ്ക്ക്ആനന്ദേത്താെട

ആർപ്പിടുക.
2 ആഹ്ലാദേത്താെട യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുക;
ആനന്ദഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച്
തിരുസന്നിധിയിൽവരിക.

3യേഹാവആകുന്നുൈദവംഎന്നറിയുക.
അവിടന്നാണ് നെമ്മ നിർമിച്ചത,് നാം
അവിടെത്തവകയുംആകുന്നു;
നാം അവിടെത്ത ജനവും അവിടെത്ത
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിെലഅജഗണവുംതെന്ന.

4അവിടെത്തകവാടങ്ങളിൽസ്േതാ്രതേത്താടും
അവിടെത്ത ആലയാങ്കണത്തിൽ
സ്തുതിേയാടുംകൂെട ്രപേവശിക്കുക;
അവിടേത്തക്ക് സ്േതാ്രതമർപ്പിച്ച,് തിരുനാമം
വാഴ്ത്തുക.

5 കാരണം യേഹാവ നല്ലവൻ ആകുന്നു,
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത എല്ലാ
തലമുറകളിലും നിലനിൽക്കുന്നു.
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സങ്കീർത്തനം 101
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 അങ്ങയുെട അചഞ്ചലസ്േനഹെത്തയും

നീതിെയയുംകുറിച്ച്ഞാൻപാടും
യേഹാേവ,അങ്ങെയഞാൻവാഴ്ത്തിപ്പാടും.

2 നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ
ഞാൻ ്രശദ്ധെചലുത്തും—
അവിടന്ന് എേപ്പാഴാണ് എെന്റ അരികിൽ
എത്തുക?

പരമാർഥഹൃദയേത്താെട
ഞാൻഎെന്റഭവനത്തിൽെപരുമാറും.

3എെന്റകണ്ണിനുമുന്നിൽ
ഒരു നീചകാര്യവുംഞാൻ െവക്കുകയില്ല.

വിശ്വാസഘാതകരുെട ്രപവൃത്തികൾ ഞാൻ
െവറുക്കുന്നു;
എനിക്ക്അവരുമായി യാെതാരു പങ്കുമില്ല.

4വ്രകഹൃദയംഎന്നിൽനിന്ന്ഏെറഅകെലയാണ്;
തിന്മ്രപവൃത്തികള മായി എനിക്കു യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ല.

5 തെന്റ അയൽവാസിെക്കതിേര രഹസ്യമായി
ഏഷണി പറയുന്നവെര
ഞാൻനശിപ്പിക്കും;

അഹന്തനിറഞ്ഞ കണ്ണ ം നിഗളമുള്ള ഹൃദയവും
ഉള്ളവെര
ഞാൻസഹിക്കുകയില്ല.

6 േദശത്തിെല വിശ്വസ്തർ എേന്നാെടാപ്പം
വസിേക്കണ്ടതിന്
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എെന്റദൃഷ്ടിഅവരുെടേമൽെവച്ചിരിക്കും;
നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിക്കുന്നവർ
എനിക്കുശു്രശൂഷെചയ്യ ം.

7വഞ്ചന ്രപവർത്തിക്കുന്നവരാരും
എെന്റ ഭവനത്തിൽവസിക്കുകയില്ല;

വ്യാജം പറയുന്നവരാരും
എെന്റസന്നിധിയിൽ ഉറച്ച നിൽക്കുകയില്ല.

8 േദശത്തിെലസകലദുഷ്ടെരയും
ഓേരാ ്രപഭാതത്തിലും ഞാൻ കെണ്ടത്തി
നശിപ്പിക്കും;

അധർമികളായഎല്ലാവെരയുംഞാൻ
യേഹാവയുെട നഗരത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും.

സങ്കീർത്തനം 102
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അവശനായി
ആവലാതിപറയുന്ന ഒരു പീഡിതെന്റ ്രപാർഥന,
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തെന്റ
സങ്കടങ്ങൾസമർപ്പിക്കുന്നു.
1യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കണേമ;
സഹായത്തിനായുള്ള എെന്റ നിലവിളി
തിരുമുമ്പാെകഎത്തെട്ട.

2എെന്റദുരിതദിനങ്ങളിൽ
അങ്ങയുെട മുഖം എന്നിൽനിന്നും
മറയ്ക്കരുേത.

അങ്ങയുെട െചവിഎന്നിേലക്കുചായ ്ക്കണേമ;
ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ, േവഗത്തിൽ
എനിക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ.
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3 എെന്റ ദിനങ്ങൾ പുകപടലംേപാെല
പാറിേപ്പാകുന്നു;
എെന്റഅസ്ഥികൾകൽക്കരിക്കനൽേപാെല
കത്തിെയരിയുന്നു.

4 എെന്റ ഹൃദയം പുല്ല േപാെല
നശിച്ച ണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
ഭക്ഷണംകഴിക്കാൻഞാൻമറന്നുേപാകുന്നു.

5ഉച്ചത്തിലുള്ളഎെന്റഞരക്കംമൂലം,
ഞാൻഎല്ല ംേതാലുംആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

6 ഞാൻ മരുഭൂമിയിെല മൂങ്ങേപാെല
ആയിരിക്കുന്നു;
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിെല
മൂങ്ങേപാെലതെന്ന.

7എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
പുരമുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
പക്ഷിെയേപ്പാെലതെന്ന.

8 ദിവസംമുഴുവനും എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എെന്ന
അധിേക്ഷപിക്കുന്നു;
എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നവർ എെന്റ
േപരുതെന്ന ഒരു ശാപവാക്കായി
ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

9ആഹാരംേപാെലഞാൻചാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു
എെന്റ പാനീയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണ നീർ
കലർത്തുന്നു

10 അങ്ങയുെട ഉ്രഗേകാപമാണ് ഇതിെനല്ലാം
കാരണം;
അവിടന്ന് എെന്ന വലിെച്ചടുത്ത് ദൂേരക്ക്
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞേല്ലാ.

11 എെന്റ ദിനങ്ങെളല്ലാം സായാഹ്നനിഴൽേപാെല
കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
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പുല്ല േപാെലഞാൻ ഉണങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

12 എന്നാൽ യേഹാേവ, അവിടന്ന് എേന്നക്കും
സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട ഔന്നത്യം എല്ലാ തലമുറകളിലും
നിലനിൽക്കുന്നു.

13 അവിടന്ന് എഴുേന്നൽക്കും, സീേയാേനാട്
കരുണകാണിക്കും;
അവേളാട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള
സമയമാണിത;്
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടസമയംവന്നുേചർന്നേല്ലാ.

14 അങ്ങയുെട േസവകർക്ക് അവളിെല
കല്ല കേളാടു ്രപിയംേതാന്നുന്നു;
അവള െട ധൂളിേപാലും അവരിൽ അനുകമ്പ
ഉയർത്തുന്നു.

15 രാഷ്്രടങ്ങൾ യേഹാവയുെട നാമെത്ത
ഭയെപ്പടും,
ഭൂമിയിെലസകലരാജാക്കന്മാരുംഅവിടെത്ത
മഹത്ത്വെത്തആദരിക്കും.

16 കാരണം യേഹാവ സീേയാെന
പുനർനിർമിക്കുകയും
അവിടന്ന് തെന്റ മഹത്ത്വത്തിൽ
്രപത്യക്ഷനാകുകയും െചയ്യ ം.

17അവിടന്ന്അനാഥരുെട ്രപാർഥന േകൾക്കും
അവരുെട യാചന അവിടന്ന്
നിരാകരിക്കുകയില്ല.

18 ഇത് വരുംതലമുറകൾക്കുേവണ്ടി
േരഖെപ്പടുത്തെട്ട,
അങ്ങെനനാളിതുവെരസൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും
യേഹാവെയവാഴ്ത്തെട്ട:
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19-20 “തടവുകാരുെടഞരക്കം േകൾക്കുന്നതിനും
വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കെപ്പട്ടവെര
േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടി;

യേഹാവ ഉന്നതത്തിലുള്ള തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്താേഴാട്ട േനാക്കി
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് ഭൂമിെയ
വീക്ഷിച്ച .”

21ജനതകള ം രാജ്യങ്ങള ം
യേഹാവെയ ആരാധിക്കാൻ
ഒത്തുേചരുേമ്പാൾ,

22യേഹാവയുെട നാമംസീേയാനിലും
അവിടെത്ത സ്തുതി െജറുശേലമിലും
വിളംബരംെചയ്യെപ്പടും.

23എെന്റജീവിതയാ്രതപൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുേമ്പതെന്ന
അവിടന്ന്എെന്റബലംക്ഷയിപ്പിച്ച ;
അവിടന്ന് എെന്റ നാള കൾ
െവട്ടിച്ച രുക്കിയിരിക്കുന്നു.

24അതിനാൽഞാൻപറഞ്ഞു:
“എെന്റ ൈദവേമ, എെന്റ ആയുസ്സിെന്റ

മധ്യത്തിൽെവച്ച്എെന്നഎടുക്കരുേത;
അവിടെത്ത സംവത്സരങ്ങൾ
തലമുറതലമുറയായി തുടരുന്നുവേല്ലാ.

25ആദിയിൽഅവിടന്ന് ഭൂമിക്ക്അടിസ്ഥാനമിട്ട ,
ആകാശവും അവിടെത്ത ൈകകള െട
്രപവൃത്തിതെന്ന.

26 അവ നശിച്ച േപാകും. എന്നാൽ, അങ്ങ്
നിലനിൽക്കും;
അവെയല്ലാം ഒരു വസ്്രതംേപാെലതെന്ന
പിഞ്ചിേപ്പാകും.
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വസ്്രതം മാറുന്നതുേപാെല അങ്ങ് അവെയ
മാറ്റിക്കളയും
അവപുറന്തള്ളെപ്പടും.

27എന്നാൽഅങ്ങ്സുസ്ഥിരനായി നിലെകാള്ള ം;
അങ്ങയുെട സംവത്സരങ്ങൾ ഒരിക്കലും
അവസാനിക്കുകയുമില്ല.

28അവിടെത്ത േസവകരുെട മക്കൾ അങ്ങയുെട
സന്നിധിയിൽസുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കും;
അവരുെട പിൻതലമുറ തിരുമുമ്പാെക
നിലനിൽക്കും.”

സങ്കീർത്തനം 103
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
എെന്റ സർവാന്തരംഗവുേമ, അവിടെത്ത
വിശുദ്ധനാമെത്തവാഴ്ത്തുക.

2എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
അവിടെത്തഉപകാരങ്ങെളാന്നും മറക്കരുത—്

3അവിടന്നുനിെന്റസകലപാപങ്ങള ംക്ഷമിക്കുന്നു
നിെന്റസർവേരാഗത്തിനുംസൗഖ്യേമകുന്നു.

4അവിടന്നു നിെന്റ ജീവെന പാതാളത്തിൽനിന്ന്*
വീെണ്ടടുക്കുകയും
നിെന്ന സ്േനഹവും മനസ്സലിവുംെകാണ്ട്
മകുടമണിയിക്കുകയും െചയ്യന്നു,

5 നിെന്റ യുവത്വം കഴുകെനേപ്പാെല
നവീകരിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
അവിടന്ന് നിെന്റ ജീവിതം നന്മെകാണ്ട്
സംതൃപ്തമാക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 103:4 മൂ.ഭാ. കുഴിയിൽനിന്ന്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം103:6cclviiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം103:15

6പീഡിതരായഎല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി
യേഹാവനീതിയും ന്യായവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

7അവിടന്നുതെന്റവഴികെള േമാശയ്ക്കും
തെന്റ്രപവൃത്തികെളഇ്രസാേയൽജനതയ്ക്കും
െവളിെപ്പടുത്തി:

8യേഹാവകരുണാമയനുംആർ്രദഹൃദയനും
ക്ഷമാശീലനുംസ്േനഹസമ്പന്നനുംആകുന്നു.

9അവിടന്നുസദാകുറ്റെപ്പടുത്തുന്നില്ല,
അവിടെത്ത േകാപം എേന്നക്കും
നിലനിർത്തുകയുമില്ല.

10 അവിടന്നു നമ്മുെട പാപങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം
നെമ്മശിക്ഷിക്കുന്നില്ല;
നമ്മുെട അനീതികൾക്കനുസൃതമായി പകരം
െചയ്യന്നതുമില്ല.

11ആകാശംഭൂമിക്കുേമൽഉയർന്നിരിക്കുന്നതുേപാെല,
തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവേരാടുള്ള അവിടെത്ത
സ്േനഹം ഉന്നതമാണ്.

12 കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറിൽനിന്നും
അകന്നിരിക്കുന്ന്രതഅകലത്തിൽ,
അവിടന്ന് നമ്മുെട ലംഘനങ്ങെള
നമ്മിൽനിന്നുംഅകറ്റിയിരിക്കുന്നു.

13 ഒരു പിതാവിനു തെന്റ മക്കേളാടു മനസ്സലിവു
േതാന്നുന്നതുേപാെലതെന്ന,
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവേരാടു
മനസ്സലിവു േതാന്നുന്നു;

14കാരണംഅവിടന്ന്നമ്മുെട ്രപകൃതിഅറിയുന്നു;
നാം െപാടിെയന്ന്അവിടന്ന്ഓർക്കുന്നു.

15മനുഷ്യായുസ്സ് പുല്ലിനുസമമാകുന്നു,
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വയലിെലപൂേപാെലഅതുതഴയ്ക്കുന്നു;
16 അതിേന്മൽ കാറ്റടിക്കുന്നു, അതു

വിസ്മൃതമാകുന്നു,
അതു നിന്നയിടംേപാലും പിെന്നയത്
ഓർക്കുന്നില്ല.

17 എന്നാൽ, യേഹാവയുെട സ്േനഹം തെന്ന
ഭയെപ്പടുന്നവരുെടേമൽ
നിതാന്തകാലം നിലനിൽക്കും
അവിടെത്ത നീതി അവരുെട മക്കള െട
മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും—

18അവിടെത്തഉടമ്പടികൾപാലിക്കുകയും
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
ഓർത്ത് അനുസരിക്കുകയും
െചയ്യന്നവരുെടേമൽതെന്ന.

19 യേഹാവ തെന്റ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു,
സകലതുംഅവിടെത്തആധിപത്യത്തിൻകീഴിലാകുന്നു.

20അവിടെത്തഅരുളപ്പാടുകൾ ്രശവിച്ച,്
അവിടെത്ത ആജ്ഞകൾ നിറേവറ്റ ന്ന
ദൂതന്മാേര,
ശക്തരായ ദൂതന്മാേര, യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുക.

21അവിടെത്തഹിതംഅനുഷ്ഠിക്കുന്ന
സകലേസവകവൃന്ദേമ, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

22അവിടെത്തആധിപത്യത്തിെലങ്ങുമുള്ള
സകലസൃഷ്ടികള േമ, യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുക.
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എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

സങ്കീർത്തനം 104
1എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടന്ന്
മേഹാന്നതനാണ;്
അവിടന്ന് ്രപതാപവും മഹത്ത്വവും
അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

2 ഒരു ഉടയാടേപാെല അവിടന്ന് ്രപകാശെത്ത
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
ഒരു കൂടാരം എന്നേപാെല അവിടന്ന്
ആകാശെത്തവിരിക്കുകയും

3മാളികയുെടതുലാങ്ങെളെവള്ളത്തിനുമീേത
നിരത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

അവിടന്ന് േമഘങ്ങെളതെന്റ േതരാക്കി,
കാറ്റിൻചിറകിേലറിസഞ്ചരിക്കുന്നു.

4അവിടന്ന് കാറ്റ കെളതെന്റ ദൂതന്മാരും*
അഗ്നിജ്വാലകെള തെന്റ േസവകരും
ആക്കുന്നു.

5 അവിടന്ന് ഭൂമിെയ അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്അത് ഒരിക്കലും ഇളകുകയില്ല.

6അവിടന്ന് വസ്്രതംെകാെണ്ടന്നേപാെലഅതിെന
ആഴിെകാണ്ട്ആവരണംെചയ്തു;
െവള്ളം പർവതങ്ങൾക്കുമീേതേപാലും
നിലെകാണ്ടു.

* സങ്കീർത്തനം 104:4 അഥവാ,സേന്ദശവാഹകർ
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7 എന്നാൽ അവിടെത്ത ശാസനയാൽ െവള്ളം
പിൻവാങ്ങി,
അവിടെത്ത ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ ശബ്ദംേകട്ട്
അത് പലായനംെചയ്തു;

8പർവതങ്ങൾഉയർന്നു,
താഴ്വരകൾതാണു,
അവിടന്ന് അവയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ച
സ്ഥാനത്തുതെന്ന.

9 അങ്ങ് ആഴികൾക്ക് ലംഘിക്കരുതാത്ത ഒരു
അതിർത്തിനിശ്ചയിച്ച ;
അവഇനിെയാരിക്കലും ഭൂമിെയ മൂടുകയില്ല.

10 മലയിടുക്കുകളിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
നീർച്ചാലുകൾപുറെപ്പടുവിക്കുന്നു;
അവ പർവതങ്ങൾക്കിടയിലൂെട
പാെഞ്ഞാഴുകുന്നു.

11അവയിൽനിന്ന്വയലിെലസകലമൃഗജാലങ്ങള ം
കുടിക്കുന്നു;
കാട്ട കഴുതകള ം അവയുെട ദാഹം
ശമിപ്പിക്കുന്നു.

12 ആകാശത്തിെല പറവകൾ അവയുെട
തീരങ്ങളിൽകൂെടാരുക്കുന്നു;
ചില്ലകൾക്കിടയിലിരുന്ന്അവപാടുന്നു.

13അവിടന്ന് മാളികമുറികളിൽനിന്ന്പർവതങ്ങെള
നനയ്ക്കുന്നു;
ഭൂമി അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികള െട
ഫലത്താൽസംതൃപ്തിേനടുന്നു.

14 കന്നുകാലികൾക്കായി അവിടന്ന് പുല്ല്
മുളപ്പിക്കുന്നു
മനുഷ്യർക്ക് ആഹാരം ലഭിേക്കണ്ടതിനു
ഭൂമിയിൽനിന്ന്
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സസ്യസമ്പത്തുംഅവിടന്ന്വളരുമാറാക്കുന്നു:
15മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്ആനന്ദേമകുന്നവീഞ്ഞ,്
അവരുെട മുഖെത്ത മിനുക്കുന്നതിനുള്ള
എണ്ണ,
മനുഷ്യഹൃദയത്തിനു ശക്തിപകരുന്ന
ആഹാരംഎന്നിവതെന്ന.

16 യേഹാവയുെട വൃക്ഷങ്ങൾ നന്നായി
നനയ്ക്കെപ്പടുന്നു,
അവിടന്ന് നട്ടിട്ട ള്ള െലബാേനാനിെല
േദവദാരുക്കൾതെന്ന.

17അവിെട പക്ഷികൾകൂെടാരുക്കുന്നു;
െകാക്കുകൾ സരളവൃക്ഷങ്ങളിൽ
പാർപ്പിടെമാരുക്കുന്നു.

18ഉയർന്നപർവതങ്ങൾകാട്ടാടുകൾക്കുള്ളതാണ;്
കിഴുക്കാംതൂക്കായ പാറ കുഴിമുയലുകൾക്ക്
സേങ്കതമാകുന്നു.

19ഋതുക്കള െടമാറ്റങ്ങൾനിർണയിക്കുന്നതിനായി
അവിടന്ന് ച്രന്ദെനനിർമിച്ച ,
എേപ്പാഴാണ്അസ്തമിക്കുന്നെതന്ന് സൂര്യനും
നിശ്ചയമുണ്ട.്

20 അവിടന്ന് അന്ധകാരം െകാണ്ടുവരുന്നു,
അേപ്പാൾ രാ്രതിയാകുന്നു,
അങ്ങെന കാട്ടിെല സകലമൃഗങ്ങള ം
ഇരേതടിഅലയുന്നു.

21സിംഹങ്ങൾഇരയ്ക്കായി ഗർജിക്കുന്നു,
ൈദവേത്താട് തങ്ങള െട ആഹാരം
േചാദിക്കുന്നു.

22സൂര്യൻ ഉദിക്കുേമ്പാൾഅവപിൻവാങ്ങുന്നു;
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അവ മടങ്ങിേപ്പായി തങ്ങള െട ഗുഹകളിൽ
വി്രശമിക്കുന്നു.

23അേപ്പാൾ മനുഷ്യർ തങ്ങള െട േവലയ്ക്കായി
പുറെപ്പടുന്നു,
ൈവകുേന്നരംവെര അവർ തങ്ങള െട േവല
തുടരുന്നു.

24 യേഹാേവ, ൈവവിധ്യമാർന്ന
ജീവികെളയാണേല്ലാ അവിടന്ന്
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത!്
അവെയെയല്ലാം അങ്ങ് ജ്ഞാനേത്താെട
നിർമിച്ച ;
ഭൂമി അവിടെത്ത സൃഷ്ടികളാൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

25അതാ,അനന്തവിശാലമായസമു്രദം,
െചറുതും വലുതുമായ ജീവജാലങ്ങൾ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു—
അസംഖ്യം ജീവജാലങ്ങൾ അവിെട
വിഹരിക്കുന്നു.

26 അതിൽക്കൂടി കപ്പലുകൾ അേങ്ങാട്ട ം
ഇേങ്ങാട്ട ംഓടുന്നു,
അതിൽ തിമിർത്താടുന്നതിനായി അങ്ങ്
ഉണ്ടാക്കിയലിവ്യാഥാനുമുണ്ട.്

27തക്കസമയത്ത്ആഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി
എല്ലാ ജീവികള ം അങ്ങയിേലക്ക്
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

28അങ്ങ്അവയ്ക്ക്ആഹാരം നൽകുന്നു,
അവയത് േശഖരിക്കുന്നു;

അങ്ങ്തൃൈക്കതുറക്കുേമ്പാൾ
അവനന്മെകാണ്ട് തൃപ്തരാകുന്നു.
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29അവിടന്ന് തിരുമുഖം മറയ്ക്കുന്നു,
അവപരി്രഭാന്തരാകുന്നു;

അങ്ങ്അവയുെടശ്വാസംഎടുക്കുേമ്പാൾ
അവജീവനറ്റ് മണ്ണിേലക്കു മടങ്ങുന്നു.

30 അങ്ങ് അങ്ങയുെട ആത്മാവിെന
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ†
അവസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു,
അങ്ങെന അങ്ങ് ഭൂമിയുെട ്രപതലം
നവീകരിക്കുന്നു.

31 യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം ശാശ്വതമായി
നിലനിൽക്കെട്ട;
യേഹാവ അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികളിൽ
ആനന്ദിക്കെട്ട—

32 അവിടന്ന് ഭൂമിെയ വീക്ഷിക്കുന്നു, അതു
്രപകമ്പനംെകാള്ളന്നു,
അവിടന്ന് പർവതങ്ങെള സ്പർശിക്കുന്നു,
അവപുകയുന്നു.

33ഞാൻഎെന്റജീവിതംമുഴുവനുംയേഹാവയ്ക്കു
പാടും;
എെന്റ ജീവിതകാലെമാെക്കയും ഞാൻ
എെന്റൈദവെത്തവാഴ്ത്തിപ്പാടും.

34ഞാൻയേഹാവയിൽആനന്ദിക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ ധ്യാനം അവിടേത്തക്ക്
്രപസാദകരമായിത്തീരെട്ട.

35 എന്നാൽ പാപികൾ പാരിടത്തിൽനിന്ന്
തുടച്ച നീക്കെപ്പടുകയും
ദുഷ്ടർ ഇല്ലാെതയുമായിത്തീരെട്ട.

† സങ്കീർത്തനം 104:30 അഥവാ, അങ്ങ് ജീവശ്വാസം
അയയ്ക്കുേമ്പാൾ
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എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.‡

സങ്കീർത്തനം 105
1യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യ ക,അവിടെത്ത

നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തി ജനതകൾക്കിടയിൽ
വിളംബരംെചയ്യ ക.

2 അവിടേത്തക്ക് പാടുക, അവിടേത്തക്ക്
സ്േതാ്രതഗീതങ്ങൾആലപിക്കുക;
അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
വർണിക്കുക.

3 അവിടെത്ത വിശുദ്ധനാമത്തിൽ
അഭിമാനംെകാള്ള ക;
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം
ആനന്ദിക്കെട്ട.

4 യേഹാവെയയും അവിടെത്ത ശക്തിെയയും
അേന്വഷിക്കുക;
എേപ്പാഴുംഅവിടെത്തമുഖവും.

5-6 യേഹാവയുെട ദാസനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതികേള,
അവിടന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാബിെന്റ
മക്കേള,

അവിടന്നു െചയ്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
ഓർക്കുക,
അവിടെത്തഅത്ഭുതങ്ങള ം ന്യായവിധികള ം
സ്മരിക്കുക.

‡ സങ്കീർത്തനം 104:35 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;് അതായത്,
ഹാേലലൂയാ.
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7 അവിടന്ന് നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു;
അവിടെത്ത ന്യായവിധികൾ
ഭൂതലത്തിെലല്ലാം ഉണ്ട്.

8അവിടന്നുതെന്റഉടമ്പടിഎേന്നക്കുംഓർക്കുന്നു,
അവിടെത്ത വാഗ്ദത്തം ഒരായിരം
തലമുറകൾവെരയും

9 അവിടന്ന് അ്രബാഹാമിേനാടു െചയ്ത
ഉടമ്പടിയും
യിസ്ഹാക്കിേനാടു െചയ്തശപഥവുംതെന്ന.

10 അവിടന്ന് അത് യാേക്കാബിന് ഒരു
്രപമാണമായും
ഇ്രസാേയലിന് ഒരു ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായും
ഉറപ്പിച്ച നൽകി:

11 “നിങ്ങള െടഅവകാശത്തിെന്റഓഹരിയായി,
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്കനാൻേദശം നൽകും.”

12 അന്ന് അവർ എണ്ണത്തിൽ
കുറവായിരുന്നേപ്പാൾ,
െചറിെയാരുകൂട്ടവും ്രപവാസികള ം
ആയിരുന്നേപ്പാൾ,

13അവർരാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്ന്രാഷ്്രടങ്ങളിേലക്കും
ഒരു രാജ്യത്തുനിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്കും
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു.

14 അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടന്ന്
ആെരയുംഅനുവദിച്ചില്ല;
അവർക്കുേവണ്ടി അവിടന്ന് രാജാക്കന്മാെര
ശാസിച്ച :

15 “എെന്റഅഭിഷിക്തെരസ്പർശിക്കരുത;്
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എെന്റ ്രപവാചകർക്ക് ഒരു േ്രദാഹവും
െചയ്യരുത.്”

16അവിടന്ന് േദശത്ത്ക്ഷാമം വരുത്തുകയും
അവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
മാർഗം ഇല്ലാതാക്കുകയും െചയ്തു;

17അവിടന്ന് ഒരു പുരുഷെന അവർക്കുമുമ്പായി
അയച്ച —
അടിമയായി വിൽക്കെപ്പട്ട
േയാേസഫിെനത്തെന്ന.

18 അവർ ചങ്ങലയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാദങ്ങളിൽ മുറിേവൽപ്പിച്ച ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റകഴുത്ത്ഇരുമ്പുപട്ടകൾക്കകത്തായിരുന്നു;

19അേദ്ദഹത്തിെന്റ്രപവചനംയാഥാർഥ്യമാകുന്നതുവെര,
അേത, യേഹാവയുെട വചനം
അേദ്ദഹം സത്യവാെനന്നു
െതളിയിക്കുന്നതുവെരത്തെന്ന.

20രാജാവ്ആളയച്ച്അേദ്ദഹെത്തേമാചിപ്പിച്ച ,
ആ ജനതയുെട ഭരണാധിപൻ അേദ്ദഹെത്ത
സ്വത്രന്തനാക്കി.

21 രാജാവ് അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ ഭവനത്തിെന്റ
അധിപതിയാക്കി,
തനിക്കുള്ള സകലസമ്പത്തിെന്റയും
ഭരണാധിപനും;

22 തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് േയാേസഫിെന്റ
ഹിത്രപകാരം ശിക്ഷണംനൽകുന്നതിനും
തെന്റ ്രപമുഖെര ജ്ഞാനം
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനുംതെന്ന.

23അതിനുേശഷം ഇ്രസാേയൽ ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
്രപേവശിച്ച ;
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ഹാമിെന്റ േദശത്ത് യാേക്കാബ് ഒരു
്രപവാസിയായി താമസിച്ച .

24 യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത അത്യധികമായി
വർധിപ്പിച്ച ;
അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കെളക്കാള ം
അതിശക്തരാക്കി,

25അവിടന്ന് അവരുെട ഹൃദയം തെന്റ ജനെത്ത
െവറുക്കുന്നതിനായി തിരിച്ച വിട്ട ,
യേഹാവയുെട േസവകർെക്കതിേര
ഗൂഢാേലാചനനടത്തുന്നതിനായിത്തെന്ന.

26അവിടന്ന് തെന്റ ദാസനായ േമാശെയഅയച്ച ,
താൻ െതരെഞ്ഞടുത്തഅഹേരാെനയും.

27 അവർ ഈജിപ്റ്റ കാർക്കിടയിൽ അങ്ങയുെട
ചിഹ്നങ്ങള ം
ഹാമിെന്റ േദശത്ത് അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച .

28 അവിടന്ന് ഇരുൾ അയച്ച് േദശെത്ത
അന്ധകാരമാക്കി;
അവർ അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ
പാലിക്കാതിരുന്നതിനാൽത്തെന്ന.

29 അവിടന്ന് അവരുെട െവള്ളം മുഴുവനും
രക്തമാക്കി;
അവരുെട മത്സ്യങ്ങെള െകാന്നുകളഞ്ഞു.

30അവരുെട േദശത്ത്തവളകൾതിങ്ങിനിറഞ്ഞു,
അവഭരണാധിപന്മാരുെടകിടപ്പ മുറികളിൽേപാലും
എത്തിേച്ചർന്നു.

31അവിടന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച , ഈച്ചകൾ കൂട്ടമായി
വന്നണഞ്ഞു,
അവരുെട േദശെത്തല്ലാം േപനും െപരുകി.

32 മഴയ്ക്കുപകരമായി അവിടന്നവർക്ക്
കന്മഴനൽകി,
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േദശത്തിലുടനീളം മിന്നൽപ്പിണരുകൾ
വീശിയടിച്ച ;

33 അവിടന്ന് അവരുെട മുന്തിരിവള്ളികള ം
അത്തിമരങ്ങള ം
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
തകർത്തുകളഞ്ഞു.

34 അവിടന്ന് ഉത്തരവുനൽകി, െവട്ട ക്കിളി
പറന്നുവന്നു,
പുൽച്ചാടികള െടഎണ്ണംഅസംഖ്യമായിരുന്നു;

35 അവ േദശെത്ത പച്ചിലകൾ സകലതും
തിെന്നാടുക്കി,
നിലത്തിെല സകലവിളവും അവ
തിന്നുതീർത്തു.

36 അതിനുേശഷം േദശത്തിെല സകല
ആദ്യജാതന്മാെരയുംഅവിടന്ന്സംഹരിച്ച ,
അവരുെട പൗരുഷത്തിെന്റ
ആദ്യഫലങ്ങെളത്തെന്ന.

37 അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെന െവള്ളിേയാടും
സ്വർണേത്താടുംകൂെട പുറെപ്പടുവിച്ച ,
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിൽ ആരുെടയും
അടിപതറിയില്ല.

38അവർപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾഈജിപ്റ്റ്ആഹ്ലാദിച്ച ;
ഇ്രസാേയലിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതി
അവരുെടേമൽവീണിരുന്നതിനാൽത്തെന്ന.

39അവർക്കുമീേതആവരണമായി അവിടന്ന് ഒരു
േമഘെത്തവിരിച്ച ,
രാ്രതി ്രപകാശത്തിനായി അഗ്നിയും
അവർക്കുനൽകി.

40അവർ േചാദിച്ച , അേപ്പാൾ അങ്ങ് അവർക്ക്
കാടപ്പക്ഷികെളനൽകി;
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ആകാശത്തുനിന്നുള്ളഅപ്പംെകാണ്ട്അവെര
തൃപ്തരാക്കി.

41 അവിടന്ന് പാറെയ പിളർന്നു, െവള്ളം
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട ;
മരുഭൂമിയിലെതാരു നദിേപാെല ഒഴുകി.

42 അവിടന്ന് തെന്റ ദാസനായ അ്രബാഹാമിനു
നൽകിയ
വിശുദ്ധവാഗ്ദാനെത്തഓർത്തതിനാൽത്തെന്ന.

43അവിടന്ന് തെന്റജനെത്തആനന്ദേത്താടും
തെന്റ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവെര
ആഹ്ലാദാരവേത്താടുംകൂെടആനയിച്ച .

44 അവിടന്ന് അവർക്ക് ഇതര രാഷ്്രടങ്ങള െട
ഭൂ്രപേദശം നൽകി,
അങ്ങെന അന്യരുെട അധ്വാനഫലം അവർ
അവകാശമായിഅനുഭവിച്ച —

45 അവർ അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
പാലിേക്കണ്ടതിനും
അവിടെത്തനിയമങ്ങൾഅനുസരിേക്കണ്ടതിനുംതെന്ന.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

സങ്കീർത്തനം 106
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ, അവിടന്ന്
നല്ലവനേല്ലാ;

* സങ്കീർത്തനം 105:45 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;് അതായത്,
ഹാേലലൂയാ. * സങ്കീർത്തനം 106:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;്
അതായത്,ഹാേലലൂയാ.
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അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

2 യേഹാവയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
പരിപൂർണമായി വർണിക്കുന്നതിേനാ
അവിടെത്ത സ്തുതി േഘാഷിക്കുന്നതിേനാ
ആർക്കുകഴിയും?

3ന്യായം പാലിക്കുന്നവർഅനുഗൃഹീതർ,
എേപ്പാഴും നീതി ്രപവർത്തിക്കുന്നവരും
അങ്ങെനതെന്ന.

4 യേഹാേവ, അങ്ങു തെന്റ ജനത്തിന്
കാരുണ്യംെചാരിയുേമ്പാൾ എെന്ന
ഓർക്കണേമ,
അവിടെത്ത രക്ഷെകാണ്ട് എെന്ന
സന്ദർശിക്കണേമ,

5 അങ്ങെന ഞാൻ അവിടന്ന്
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവരുെട അഭിവൃദ്ധി
ആസ്വദിക്കും.
അവിടെത്ത ജനതയുെട ആഹ്ലാദത്തിൽ
ഞാനും പങ്കുേചരെട്ട,
അവിടെത്ത അവകാശമായവേരാെടാപ്പം
ഞാനുംഅങ്ങയിൽപുകഴെട്ട.

6 ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല ഞങ്ങള ം
പാപംെചയ്തു;
ഞങ്ങൾ െതറ്റ െചയ്തിരിക്കുന്നു! ഞങ്ങൾ
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു!

7 ഞങ്ങള െട പൂർവികർ ഈജിപ്റ്റിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ,
അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ അവർ
പരിഗണിച്ചില്ല;
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അവിടെത്ത അളവറ്റ കരുണ അവർ
അനുസ്മരിച്ചില്ല,
െചങ്കടൽതീരത്തുെവച്ച തെന്ന അവർ
അങ്ങേയാട് മത്സരിച്ച .

8 എന്നിട്ട ം അങ്ങയുെട നാമെത്ത്രപതി അങ്ങ്
അവെര രക്ഷിച്ച ,
അവിടെത്തമഹാശക്തിെവളിെപ്പടുത്തുന്നതിനായിത്തെന്ന.

9 അവിടന്ന് െചങ്കടലിെന ശാസിച്ച , അത്
ഉണങ്ങിവരണ്ടു;
അവെര മരുഭൂമിയിലൂെട എന്നേപാെല
ആഴിയിലൂെട നടത്തി.

10അവിടന്നവെരശ്രതുക്കള െടൈകകളിൽനിന്നു
രക്ഷിച്ച ;
തങ്ങള െട എതിരാളികള െട
ൈകകളിൽനിന്നും അവിടന്ന് അവെര
േമാചിപ്പിച്ച .

11 ജല്രപവാഹം അവരുെട ശ്രതുക്കെള
മൂടിക്കളഞ്ഞു;
അവരിൽ ഒരാൾേപാലും അതിെന
അതിജീവിച്ചില്ല.

12 അേപ്പാൾ അവർ അവിടെത്ത
വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽവിശ്വസിച്ച്
സ്തുതിഗീതങ്ങൾആലപിച്ച .

13എങ്കിലുംഅതിേവഗത്തിൽഅവർഅവിടെത്ത
്രപവൃത്തികൾവിസ്മരിച്ച
അവിടെത്ത ആേലാചനയ്ക്കായി
കാത്തിരുന്നതുമില്ല.

14 മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് അവർ അത്യാർത്തിക്ക്
അടിമെപ്പട്ട ;
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വിജനേദശത്ത് അവർ ൈദവെത്ത
പരീക്ഷിച്ച .

15അതിനാൽഅവർആശിച്ചതുതെന്നഅവിടന്ന്
അവർക്കുനൽകി,
എന്നാൽ ഒരു മഹാവ്യാധിയും
അവർക്കിടയിേലക്ക്അയച്ച .

16പാളയത്തിൽെവച്ച്അവർ േമാശേയാടും
യേഹാവയ്ക്കായി വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട
അഹേരാേനാടുംഅസൂയെപ്പട്ട .

17ഭൂമി വായ ്പിളർന്ന് ദാഥാെനവിഴുങ്ങി;
അബീരാമിെന്റസംഘെത്തമൂടിക്കളഞ്ഞു.

18 അവരുെട അനുയായികൾക്കിടയിൽ അഗ്നി
ജ്വലിച്ച ;
ആദുഷ്ടെരഅഗ്നിജ്വാല ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

19 േഹാേരബിൽെവച്ച് അവർ ഒരു
കാളക്കിടാവിെന ഉണ്ടാക്കി;
വാർത്തുണ്ടാക്കിയ വി്രഗഹത്തിനുമുന്നിൽ
അവർ മുട്ട മടക്കി.

20അവർ തങ്ങള െട േതജേസ്സറിയൈദവത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത്
പുല്ല തിന്നുന്ന കാളയുെട ്രപതിമെയ
െതരെഞ്ഞടുത്തു.

21ഈജിപ്റ്റിൽ മഹത്തരമായകാര്യങ്ങൾ െചയ്ത
തങ്ങള െട വിേമാചകനായ ൈദവെത്ത
അവർമറന്നു,

22ഹാമിെന്റ േദശത്തുെചയ്തഅത്ഭുതങ്ങള ം
െചങ്കടലിൽ അരേങ്ങറിയ
ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ംതെന്ന.

23അതിനാൽഅവർക്ക്ഉന്മൂലനാശംവരുത്തുെമന്ന്
അങ്ങ്അരുളിെച്ചയ്തു—
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എന്നാൽഅവിടന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്തേമാശ
അേങ്ങക്കുംഅവിടെത്തജനത്തിനും മേധ്യനിന്നു,
അങ്ങയുെട േ്രകാധത്താൽ ജനെത്ത
നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനായിത്തെന്ന.

24അവർമേനാഹരേദശെത്തനിരസിച്ച ;
അവിടെത്ത വാഗ്ദാനം അവർ
വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.

25തങ്ങള െടകൂടാരങ്ങളിലിരുന്നവർപിറുപിറുത്തു
യേഹാവയുെടശബ്ദംഅനുസരിച്ചതുമില്ല.

26അതുെകാണ്ട് അവിടന്ന് അവെര മരുഭൂമിയിൽ
വീഴ്ത്തുെമന്നും
അവരുെടസന്തതികെളരാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
ചിതറിച്ച,്

27വിദൂരേദശങ്ങളിേലക്കവെരനാടുകടത്തുെമന്നും
അവിടന്ന് ൈക ഉയർത്തി അവേരാട്
ശപഥംെചയ്തു.

28അവർെപേയാരിെലബാലിേനാട് േചർന്നു
ജീവനില്ലാത്ത േദവന്മാർക്ക് അർപ്പിച്ച
ബലി്രപസാദംഅവർ ഭക്ഷിച്ച ;

29 തങ്ങള െട അധർമ്രപവൃത്തികളാൽ അവർ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച ,
ഒരു മഹാമാരി അവർക്കിടയിൽ
െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട .

30 എന്നാൽ ഫീെനഹാസ് എഴുേന്നറ്റ്
അവസേരാചിതമായി ്രപവർത്തിച്ച ,
മഹാമാരി നിലയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

31 അത് അേദ്ദഹത്തിന് നീതിയായി
കണക്കിടെപ്പട്ട ;
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അനന്തമായി ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന
തലമുറകളിേലക്കും.

32 െമരീബാജലാശയത്തിനരിെകെവച്ച് അവർ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച ,
അത്േമാശയ്ക്ക്അനർഥേഹതുവായിത്തീർന്നു.

33 അവർ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിെനതിേര
മത്സരിച്ച ,
അധരംെകാണ്ട്അേദ്ദഹംഅവിേവകവാക്കുകൾ
സംസാരിച്ച .

34യേഹാവഅവേരാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അവർജനതകെളനശിപ്പിച്ചില്ല,

35 എന്നാൽ അവർ ആ ജനതകള മായി
ഇടകലർന്ന്
അവരുെട ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
അനുശീലിച്ച .

36അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെളഅവർ ഭജിച്ച വന്നു,
അത്അവർെക്കാരു െകണിയായി ഭവിച്ച .

37അവർതങ്ങള െട പു്രതീപു്രതന്മാെര
ഭൂതങ്ങൾക്ക്ബലിയർപ്പിച്ച .

38അവർനിഷ്കളങ്കരക്തം െചാരിഞ്ഞു,
കനാന്യരുെട വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്
ബലിദാനംെചയ്ത,

അവരുെട പു്രതീപു്രതന്മാരുെട രക്തംതെന്ന;
അങ്ങെന അവരുെട രക്തംമൂലം േദശം
മലിനമായിത്തീർന്നു.

39 തങ്ങള െട തിന്മ്രപവൃത്തികളാൽ അവർ
തങ്ങെളത്തെന്നമലിനമാക്കി;
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വി്രഗഹങ്ങേളാടുള്ള അവരുെട
ആസക്തി യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
േവശ്യാവൃത്തിയായിരുന്നു.

40അതുനിമിത്തം യേഹാവയുെട േകാപം തെന്റ
ജനത്തിെനതിേര ജ്വലിച്ച
തെന്റ അവകാശെത്തഅവിടന്ന് കഠിനമായി
െവറുത്തു.

41 അവിടന്ന് അവെര ഇതര രാഷ്്രടങ്ങൾക്കു
ൈകമാറി,
അവരുെട ൈവരികൾ അവർക്കുമീേത
ഭരണംകയ്യാളി.

42അവരുെടശ്രതുക്കൾഅവെരഅടിച്ചമർത്തി
അവെര തങ്ങള െട അധികാരത്തിൻകീഴിൽ
അമർത്തി.

43പല്രപാവശ്യംഅവിടന്ന്അവെരവിടുവിച്ച ,
എന്നിട്ട ംഅവർ േബാധപൂർവംൈദവേത്താട്
എതിർത്തുനിന്ന,്
തങ്ങള െട പാപത്തിൽ അധഃപതിക്കുകയും
െചയ്തു.

44 എന്നിട്ട ം അവിടന്ന് അവരുെട നിലവിളി
േകട്ടേപ്പാൾ
അവരുെട ദുരിതങ്ങൾഅവിടന്ന് ്രശദ്ധിച്ച ;

45 അവേരാടുള്ള അങ്ങയുെട ഉടമ്പടി
ഓർക്കുകയും
അങ്ങയുെട അചഞ്ചലസ്േനഹംനിമിത്തം
അവേരാട് അനുകമ്പകാണിക്കുകയും
െചയ്തു.

46 അവെര ബന്ദികളാക്കിെവച്ചിരുന്ന
എല്ലാവർക്കും
അവേരാട് കനിവുേതാന്നുമാറാക്കി.
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47ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കണേമ,
ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത പരിശുദ്ധനാമത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്യ കയും

അവിടെത്ത സ്തുതികളിൽ പുകഴുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന,്
ഇതര രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
കൂട്ടിേച്ചർക്കണേമ.

48 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട,
എന്നുംഎെന്നേന്നക്കും.

“ആേമൻ!”എന്നുജനെമല്ലാം പറയെട്ട.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
അഞ്ചാംപുസ്തകം

107
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 107–150

1യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,അവിടന്ന്
നല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

2യേഹാവയാൽവീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവർ,
അവിടന്ന് ശ്രതുക്കള െട ൈകയിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുത്തവർ,
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3കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും വടക്കുനിന്നും
െതക്കുനിന്നും*
അവിടന്ന് കൂട്ടിേച്ചർത്തവരായ ജനം
ഇ്രപകാരം പറയെട്ട:

4 അവർ മരുഭൂമിയിൽ വിജനപാതയിൽ
അലഞ്ഞുനടന്നു,
വാസേയാഗ്യമായ പട്ടണെമാന്നും അവർ
കെണ്ടത്തിയില്ല.

5അവർവിശന്നും ദാഹിച്ച ംഅലഞ്ഞു,
അവരുെട ജീവൻ േചാർന്നുേപായിരിക്കുന്നു.

6 അേപ്പാൾ തങ്ങള െട കഷ്ടതയിൽ അവർ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ,
അവരുെട ദുരിതത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അവെരവിടുവിച്ച .

7 അവർക്കു വാസേയാഗ്യമായ ഒരു
നഗരത്തിേലക്ക്
അവിടന്ന്അവെര േനർപാതയിലൂെട നയിച്ച .

8അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹംനിമിത്തവും
അവിടന്ന് മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും അവർ
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യെട്ട,

9 കാരണം അവിടന്ന് ദാഹിക്കുന്നവെര
തൃപ്തരാക്കുകയും
വിശക്കുന്നവെരവിശിഷ്ടേഭാജ്യങ്ങൾെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

10 ചിലർ ഇരുമ്പുചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതരായി
കഷ്ടമനുഭവിച്ച ,

* സങ്കീർത്തനം 107:3 മൂ.ഭാ. വടക്കുനിന്നുംസമു്രദത്തിൽനിന്നും
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കൂരിരുളിലുംഅന്ധതമസ്സിലും ജീവിച്ച .
11 കാരണം അവർ ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനകൾ

തിരസ്കരിച്ച
അത്യ ന്നതെന്റആേലാചനകൾനിരസിച്ച .

12 അതിനാൽ അവിടന്ന് അവെര
കഠിനാധ്വാനത്തിന്ഏൽപ്പിച്ച ;
അവർതളർന്നുവീണു,സഹായിക്കാൻആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 അേപ്പാൾ തങ്ങള െട കഷ്ടതയിൽ അവർ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ,
അവരുെട ദുരിതത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അവെര രക്ഷിച്ച .

14 അവിടന്ന് അവെര അന്ധകാരത്തിൽനിന്ന,്
അേത, േഘാരാന്ധകാരത്തിൽനിന്നുതെന്ന
വിടുവിച്ച ,
അവരുെട ചങ്ങലകെള അവിടന്നു
െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞു.

15അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹംനിമിത്തവും
അവിടന്ന് മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും അവർ
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യെട്ട,

16 കാരണം, അവിടന്ന് െവങ്കലക്കവാടങ്ങെള
തകർക്കുകയും
ഇരുേമ്പാടാമ്പലുകെള െവട്ടിമുറിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

17 ചിലർ തങ്ങള െട ധിക്കാരംനിമിത്തം
േഭാഷരായിത്തീർന്നു
അവരുെട അകൃത്യങ്ങളാൽ
ദുരിതമനുഭവിച്ച .
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18 എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണേത്താടും അവർക്ക്
വിരക്തിേതാന്നി,
മരണകവാടേത്താട്അവർസമീപിച്ചിരുന്നു.

19 അേപ്പാൾ തങ്ങള െട കഷ്ടതയിൽ അവർ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ,
അവരുെട ദുരിതത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അവെര രക്ഷിച്ച .

20 അവിടന്ന് തെന്റ വചനം അയച്ച് അവെര
സൗഖ്യമാക്കി;
ശവക്കുഴികളിൽനിന്ന് അവിടന്ന് അവെര
േമാചിപ്പിച്ച .

21അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹംനിമിത്തവും
അവിടന്ന് മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും അവർ
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യെട്ട.

22 അവർ അവിടേത്തക്ക് സ്േതാ്രതയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുകയും
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾ
ആനന്ദഗീതങ്ങളാൽ വർണിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട.

23ചിലർ മഹാസമു്രദത്തിെലവ്യാപാരികളായി;
കടലിലൂെടയവർകപ്പൽയാ്രതെചയ്തു.

24 അവർ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികെള
നിരീക്ഷിച്ച ,
ആഴിയിൽഅവിടെത്തഅത്ഭുതങ്ങെളത്തെന്ന.

25 അവിടന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച ; ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ്
ആഞ്ഞുവീശി,
തിരമാലകൾഉയർന്നുെപാങ്ങി.
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26 അവ ആകാശേത്താളം ഉയർന്ന്
ആഴങ്ങളിേലക്ക് താഴ്ന്നമർന്നു;
തങ്ങള െട ദുരിതങ്ങളിൽ അവരുെട ൈധര്യം
േചാർെന്നാലിച്ച .

27 അവർ മേദാന്മത്തെരേപ്പാെല ചാഞ്ചാടി
ആടിയുലഞ്ഞു;
അവർ അവരുെട അറിവിെന്റ
അന്ത്യത്തിെലത്തി.

28 അേപ്പാൾ തങ്ങള െട കഷ്ടതയിൽ അവർ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച ,
അവരുെട ദുരിതത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
അവെര രക്ഷിച്ച .

29അവിടന്ന് െകാടുങ്കാറ്റിെനശാന്തമാക്കി;
സമു്രദത്തിെലതിരമാലകൾഅമർന്നു.

30അത്ശാന്തമായേപ്പാൾഅവർആനന്ദിച്ച ,
അവർആ്രഗഹിച്ചതുറമുഖേത്തക്ക്അവിടന്ന്
അവെരനയിച്ച .

31അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹംനിമിത്തവും
അവിടന്ന് മനുഷ്യർക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും അവർ
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യെട്ട.

32 ജനങ്ങള െട സഭയിൽ അവർ അവിടെത്ത
വാഴ്ത്തെട്ട
സമുദായേനതാക്കന്മാരുെട സംഘത്തിൽ
അവിടെത്തസ്തുതിക്കെട്ട.

33 േദശവാസികള െട ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം
അവിടന്ന് നദികെള മരുഭൂമിയും

34അരുവികെള ദാഹാർത്തഭൂമിയും
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ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഇടെത്ത ഓരുനിലവും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

35അവിടന്ന് മരുഭൂമിെയജലാശയങ്ങളായും
വരണ്ടനിലെത്തനീർച്ചാലുകളായും മാറ്റ ന്നു;

36 അവിടന്ന് അവിെട വിശക്കുന്നവെര
കുടിപാർപ്പിക്കുന്നു,
അവർക്കു വാസേയാഗ്യമായ ഒരു പട്ടണം
അവർപണിതുയർത്തുന്നു.

37അവർ നിലങ്ങൾ വിതച്ച മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ
നട്ട പിടിപ്പിച്ച
അതിൽനിന്ന് അവർക്കു വിളസമൃദ്ധിയും
ലഭിച്ച ;

38 അവിടന്ന് അവെര അനു്രഗഹിച്ച , അവർ
എണ്ണത്തിൽഅത്യധികം െപരുകി,
അവരുെട കാലിസമ്പത്ത് കുറയുന്നതിന്
അവിടന്ന്അനുവദിച്ചതുമില്ല.

39 പീഡനം, ആപത്ത,് ദുഃഖം എന്നിവയാൽ
അവിടന്ന്അവെരതാഴ്ത്തി,
അങ്ങെനഅവരുെടഎണ്ണംകുറഞ്ഞു;

40 ്രപഭുക്കന്മാെര നിന്ദാപാ്രതങ്ങളാക്കി മാറ്റ ന്ന
യേഹാവ
ഗതിയില്ലാെത ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിലൂെട
അലയുന്നതിന്അവെരഇടയാക്കി.

41 എന്നാൽ അശരണെര അവിടന്ന് അവരുെട
കഷ്ടതയിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച
അവരുെട കുടുംബങ്ങെള ആട്ടിൻപറ്റം
എന്നതുേപാെലവർധിപ്പിച്ച .

42 ഹൃദയപരമാർഥികൾ അതുകണ്ട്
ആനന്ദിക്കുന്നു,
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എന്നാൽ ദുഷ്ടെരല്ലാം മൗനം
അവലംബിക്കുന്നു.

43 ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്രശദ്ധം
മനസ്സിലാക്കുകയും
യേഹാവയുെട അചഞ്ചലസ്േനഹെത്തപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 108
ഒരു ഗീതം; ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 ൈദവേമ, എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങയിൽ

പൂർണവിശ്വാസംഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ പാടും, പൂർണഹൃദയേത്താെട ഞാൻ
പാടിപ്പ കഴ്ത്തും.

2വീണേയ,കിന്നരേമ, ഉണരുക!
ഞാൻഉഷസ്സിെന ഉണർത്തും.

3യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയജനതകള െട മേധ്യ
പുകഴ്ത്തും;
ഞാൻ ജനതകള െട മേധ്യ അങ്ങെയ
പാടിപ്പ കഴ്ത്തും.

4 കാരണം അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ആകാശെത്തക്കാൾഉന്നതം;
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തത േമഘങ്ങേളാളം
എത്തുന്നു.

5 ൈദവേമ, അവിടന്ന് ആകാശത്തിനുമീേത
ഉന്നതനായിരിക്കണേമ;
അവിടെത്ത മഹത്ത്വം സർവഭൂമിയിലും
വിളങ്ങെട്ട.
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6 ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ, അവിടെത്ത
വലംകരത്താൽ ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ,
അങ്ങെന അവിടേത്തക്ക് ്രപിയരായവെര
വിടുവിക്കണേമ.

7 ൈദവം തിരുനിവാസത്തിൽനിന്ന*്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻ ആനന്ദിക്കും; ഞാൻ േശേഖമിെന
വിഭജിക്കുകയും
സൂേക്കാത്ത് താഴ്വരെയ അളക്കുകയും
െചയ്യ ം.

8ഗിെലയാദ് എനിക്കുള്ളത,് മനെശ്ശയുംഎേന്റത;്
എ്രഫയീംഎെന്റശിേരാകവചവും
െയഹൂദാഎെന്റെചേങ്കാലുംആകുന്നു.

9 േമാവാബ്എനിക്ക് കഴുകുന്നതിനുള്ളപാ്രതം
ഏേദാമിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ െചരിപ്പ്
എറിയും;
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിേന്മൽ ഞാൻ
ജയേഘാഷം മുഴക്കും.”

10 േകാട്ടമതിൽ െകട്ടിയുറപ്പിച്ച നഗരത്തിേലക്ക്
ആെരെന്നആനയിക്കും?
ഏേദാമിേലക്ക്എെന്നആര് നയിക്കും?

11 ൈദവേമ, അങ്ങ് അല്ലേയാ, അവിടന്നല്ലേയാ
ഞങ്ങെളതിരസ്കരിച്ചത്!
ഞങ്ങള െട ൈസന്യവ്യ ഹേത്താെടാപ്പം
േപാർമുഖേത്തക്ക്വരുന്നതുമില്ലേല്ലാ?

12 ശ്രതുക്കൾക്കുമുമ്പിൽ ഞങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ,

* സങ്കീർത്തനം 108:7 അഥവാ,വിശുദ്ധിയിൽനിന്നും
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മനുഷ്യെന്റ സഹായം യാെതാരു
്രപേയാജനവുമില്ലാത്തതാണേല്ലാ.

13ൈദവേത്താെടാപ്പം നാം വിജയംൈകവരിക്കും,
അങ്ങെന അവിടന്ന് നമ്മുെട ശ്രതുക്കെള
ചവിട്ടിെമതിച്ച കളയും.
സംഗീതസംവിധായകന.്†

സങ്കീർത്തനം 109
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1ഞാൻസ്തുതിക്കുന്നഎെന്റൈദവേമ,
മൗനമായിരിക്കരുേത,

2ദുഷ്ടതയും വഞ്ചനയും ഉള്ളമനുഷ്യർ,
അവരുെട വായ് എനിെക്കതിേര
തുറന്നിരിക്കുന്നു;
വ്യാജംപറയുന്ന നാവുെകാണ്ട് അവർ
എനിെക്കതിേരസംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു.

3 വിേദ്വഷത്തിെന്റ വാക്കുകളാൽ അവർ എെന്ന
വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അകാരണമായി അവർ എെന്ന
ആ്രകമിക്കുന്നു.

4 എെന്റ സൗഹൃദത്തിനു പകരം അവർ
എെന്റേമൽആേരാപണം ഉന്നയിക്കുന്നു,
ഞാേനാ ്രപാർഥനാനിരതനായിരിക്കുന്നു.

5 അവർ എനിക്കു നന്മയ്ക്കുപകരം
തിന്മെചയ്യന്നു,
എെന്റ സ്േനഹത്തിനു പകരം എെന്ന
െവറുക്കുന്നു.

† സങ്കീർത്തനം 108:13 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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6 എെന്റ ശ്രതുവിേനാട് ്രപതിേരാധിക്കാൻ ഒരു
അധർമിെയനിേയാഗിക്കണേമ;
അയാള െട വലതുഭാഗത്ത് വിേരാധി
നിൽക്കെട്ട.

7 വിചാരണയിൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരെനന്നു
െതളിയെട്ട,
അയാള െട അഭ്യർഥനകൾ കുറ്റമായി
കണക്കിടെപ്പടെട്ട.

8അയാള െട നാള കൾചുരുക്കമായിേപ്പാകെട്ട;
അയാള െട േനതൃസ്ഥാനം മെറ്റാരാൾ
സ്വീകരിക്കെട്ട.

9അയാള െട മക്കൾഅനാഥരും
ഭാര്യ വിധവയുംആയിത്തീരെട്ട.

10അയാള െട മക്കൾഭിക്ഷാടകരായിഅലയെട്ട;
നശിച്ച േപായഅവരുെട ഭവനങ്ങളിൽനിന്നും
അവർആട്ടിേയാടിക്കെപ്പടെട്ട.

11 അയാൾക്കുള്ളെതല്ലാം കടക്കാർ
പിടിെച്ചടുക്കെട്ട;
അയാള െട അധ്വാനഫലം അപരിചിതർ
അപഹരിക്കെട്ട.

12ആരുംഅയാേളാട് ദയകാണിക്കാതിരിക്കെട്ട
അനാഥരായ അയാള െട മക്കേളാട് ആരും
സഹതാപംകാണിക്കാെതയുമിരിക്കെട്ട.

13അയാള െട പിൻതലമുറകൾ േഛദിക്കെപ്പടെട്ട,
അടുത്തതലമുറയിൽനിന്ന്അയാള െട േപരു
മായിക്കെപ്പടെട്ട.

14 അയാള െട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങൾ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
സ്മരിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട;
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അയാള െട മാതാവിെന്റ പാപം ഒരുനാള ം
മായിക്കെപ്പടാതിരിക്കെട്ട.

15 അവരുെട പാപങ്ങൾ എേപ്പാഴും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകനിലനിൽക്കെട്ട,
അങ്ങെന അയാള െട േപരു ഭൂമിയുെട
സ്മരണകളിൽനിന്ന് വിേച്ഛദിക്കെപ്പടെട്ട.

16 കാരണം ഒരുനാള ം അയാൾ നന്മ
്രപവർത്തിക്കാൻഇച്ഛിച്ചിരുന്നില്ല,
എന്നാൽ ദരി്രദെരയും അശരണെരയും
ഹൃദയംതകർന്നവെരയും
അയാൾ മരണംവെര േവട്ടയാടിയിരുന്നു.

17 ശാപം െചാരിയുന്നത് അയാൾക്ക്
ഹരമായിരുന്നു—
അത്അയാള െടേമൽത്തെന്നവന്നുപതിച്ച .

അനു്രഗഹിക്കുന്നതിൽഅയാൾെതല്ല ംആഹ്ലാദം
കെണ്ടത്തിയില്ല—
അതുെകാണ്ട് അനു്രഗഹം അയാൾക്ക്
അന്യമായിരുന്നു.

18അയാൾഒരു ഉടയാടേപാെലശാപം ധരിച്ച
അത് അയാള െട ഉദരത്തിേലക്ക്
െവള്ളംേപാെലയും
അസ്ഥികളിേലക്ക് ൈതലംേപാെലയും
പടർന്നിരിക്കുന്നു.

19 അത് അയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
േമലങ്കിേപാെലയും
എന്നും അരയ്ക്കു െകട്ട ന്ന കച്ചേപാെലയും
ആയിരിക്കെട്ട.

20 എനിെക്കതിേര തിന്മ സംസാരിച്ച് എെന്റേമൽ
കുറ്റംആേരാപിക്കുന്നവർക്ക,്



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം109:21cclxxxviiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം109:27

ഇത് യേഹാവയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന
്രപതിഫലംആയിരിക്കെട്ട.

21എന്നാൽകർത്താവായയേഹാേവ,
തിരുനാമെത്ത്രപതി എെന്ന
സഹായിക്കണേമ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിെന്റ
േ്രശഷ്ഠതേയാർത്ത് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ.

22കാരണംഞാൻദരി്രദനുംെഞരുക്കമനുഭവിക്കുന്നവനും
ആകുന്നു,
എെന്റ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ
മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു.

23 ഞാൻ ൈവകുേന്നരെത്ത നിഴൽേപാെല
മാഞ്ഞുേപാകുന്നു;
ഒരു െവട്ട ക്കിളിെയേപ്പാെല ഞാൻ
കുടെഞ്ഞറിയെപ്പടുന്നു.

24 ഉപവാസത്താൽ എെന്റ കാൽമുട്ട കൾ
ദുർബലമായിരിക്കുന്നു;
എെന്റശരീരംഎല്ല ംേതാലുംആയിരിക്കുന്നു.

25 ഞാൻ എെന്റ കുറ്റാേരാപിതരുെട
പരിഹാസത്തിന് ഇരയായിരിക്കുന്നു;
എെന്ന േനാക്കി അവർ നിന്ദാപൂർവം
തലകുലുക്കുന്നു.

26 എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, എെന്ന
സഹായിക്കണേമ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിന്
അനുസൃതമായിഎെന്നരക്ഷിക്കണേമ.

27യേഹാേവ,ഇത്അവിടെത്തകരമാെണന്നും
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അങ്ങുതെന്നയാണ്ഇതുെചയ്തിരിക്കുന്നെതന്നും
അവർഅറിയെട്ട.

28 അവർ ശപിക്കുേമ്പാൾ അങ്ങ്
അനു്രഗഹിക്കണേമ;
എെന്ന ആ്രകമിക്കുേമ്പാൾ അവർ
ലജ്ജിതരായിത്തീരെട്ട,
എന്നാൽഅങ്ങയുെട ദാസൻആനന്ദിക്കെട്ട.

29 എെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നവർ അപമാനത്താൽ
മൂടെപ്പടെട്ട
ഒരു പുറങ്കുപ്പായംേപാെല ലജ്ജ അവെര
െപാതിയെട്ട.

30 എെന്റ അധരംെകാണ്ട് ഞാൻ യേഹാവെയ
അത്യധികം പുകഴ്ത്തും;
ജനസമൂഹമേധ്യ ഞാൻ അവിടെത്ത
വാഴ്ത്തും.

31കാരണം, മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുന്നവരുെട
ൈകയിൽനിന്നും അശരണെര
രക്ഷിക്കാനായി,
അവിടന്ന് അവരുെട വലതുഭാഗത്ത്
നിലെകാള്ളന്നേല്ലാ.

സങ്കീർത്തനം 110
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാവ എെന്റ കർത്താവിേനാട്

അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻനിെന്റശ്രതുക്കെള
നിെന്റചവിട്ടടിയിലാക്കുംവെര
നീഎെന്റവലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാകുക.”
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2 യേഹാവ നിെന്റ ശക്തിയുള്ള െചേങ്കാൽ
സീേയാനിൽനിന്നുസുദീർഘമാക്കും;

“നീ നിെന്റശ്രതുക്കള െട മേധ്യ വാഴും!”
3നിെന്റയുദ്ധദിവസത്തിൽ,
നിെന്റജനംനിനക്കുസ്വേമധയാസമർപ്പിക്കും.

വിശുദ്ധിയുെട ്രപഭാവത്തിൽ,
ഉഷസ്സിെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്ന്എന്നതുേപാെല*
യുവാക്കൾനിന്നിേലക്കുവന്നുേചരും.

4യേഹാവശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു,
ആഉടമ്പടിഅവിടന്ന് ലംഘിക്കുകയില്ല:

“മൽക്കീേസെദക്കിെന്റ ്രകമ്രപകാരം
അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കുംപുേരാഹിതനായിരിക്കും.”

5കർത്താവ†്നിെന്റവലതുഭാഗത്തുണ്ട;്
തെന്റ േ്രകാധദിവസത്തിൽ അവിടന്ന്
രാജാക്കന്മാെരതകർത്തുകളയും.

6 അവിടന്ന് ജനതകെള ന്യായംവിധിക്കും,
അവരുെട േദശം ശവങ്ങൾെകാണ്ട്
നിറയ്ക്കും
ഭൂമിയിെലങ്ങുമുള്ള ്രപഭുക്കന്മാെര അവിടന്ന്
ചിതറിച്ച കളയും.

7അവിടന്ന് വഴിയരിെകയുള്ള അരുവിയിൽനിന്നു
കുടിക്കും‡
അതിനാൽഅവിടന്ന് ശിരസ്സ യർത്തും.

* സങ്കീർത്തനം 110:3 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള
എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം വ്യക്തമല്ല. † സങ്കീർത്തനം
110:5 അഥവാ,എെന്റകർത്താവ് ‡ സങ്കീർത്തനം 110:7 ഈ
വാക്യഭാഗത്തിനുള്ളഎ്രബായപദങ്ങള െടഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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*

സങ്കീർത്തനം 111
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.†

പരമാർഥികള െടസമിതിയിലുംസഭയിലും
പൂർണഹൃദയേത്താെട ഞാൻ യേഹാവെയ
പുകഴ്ത്തും.

2യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾവലിയവ;
അവയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവെരാെക്കയും
അവധ്യാനിക്കുന്നു.

3 അവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾ മഹത്ത്വവും
േതജസ്സ ം ഉള്ളവ,
അവിടെത്ത നീതി എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു.

4 തെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ സ്മരിക്കെപ്പടാൻ
അവിടന്ന് ഇടവരുത്തി;
യേഹാവ കരുണാമയനും കൃപാലുവും
ആകുന്നു.

5 തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവർക്ക് അവിടന്ന് ഭക്ഷണം
നൽകുന്നു;
അവിടന്ന് തെന്റ ഉടമ്പടി എേന്നക്കും
ഓർക്കുന്നു.

6 ഇതര ജനതകള െട ഓഹരി തെന്റ ജനത്തിനു
നൽകി

* സങ്കീർത്തനം 111: സങ്കീർത്തനം 111-െല ഓേരാ വരിയും
എ്രബായഭാഷയിെല അക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
† സങ്കീർത്തനം 111:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;് അതായത്,
ഹാേലലൂയാ.
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അവിടന്ന് തെന്റ ്രപവൃത്തികള െട ശക്തി
അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

7 അവിടെത്ത കരങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾ
വിശ്വസ്തവും നീതിനിഷ്ഠവുമാകുന്നു;
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
വിശ്വാസേയാഗ്യമാണ.്

8അവഎെന്നേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു
ഹൃദയപരമാർഥതയിലും വിശ്വസ്തതയിലും
അവ ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നു.

9 അവിടന്ന് തെന്റ ജനത്തിന് വീെണ്ടടുപ്പ്
നൽകുന്നു;
തെന്റ ഉടമ്പടി അവിടന്ന് എെന്നേന്നക്കുമായി
ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു—
അവിടെത്ത നാമം പരിശുദ്ധവും
അത്ഭുതാവഹവുംആകുന്നു.

10 യേഹാവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ
ഉറവിടമാകുന്നു;
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും നല്ലവിേവകമുണ്ട.്
നിത്യമഹത്ത്വംഅവിടേത്തക്കുള്ളത.്
*

സങ്കീർത്തനം 112
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.†

യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും

* സങ്കീർത്തനം 112: സങ്കീർത്തനം 112-െല ഓേരാ വരിയും
എ്രബായഭാഷയിെല അക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
† സങ്കീർത്തനം 112:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;് അതായത്,
ഹാേലലൂയാ.
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അവിടെത്ത കൽപ്പനകളിൽ
ആഹ്ലാദിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

2അവരുെട മക്കൾേദശത്ത് ്രപബലരായിത്തീരും;
പരമാർഥികള െടതലമുറഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.

3 ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവരുെട
ഭവനങ്ങളിലുണ്ട,്
അവരുെട നീതിഎേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു.

4 പരമാർഥികൾക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ ്രപകാശം
ഉദിക്കുന്നു,
അങ്ങെനയുള്ളവർ കരുണയും കൃപയും
നീതിയും ഉള്ളവർആകുന്നു.

5ഔദാര്യേത്താെട വായ്പെകാടുക്കുകയും
നീതിേയാെട കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും
െചയ്യന്നവർക്ക് നന്മയുണ്ടാകും.

6നീതിനിഷ്ഠർ ഒരിക്കലും കുലുങ്ങുകയില്ല;
അവരുെടഓർമഎന്നും നിലനിൽക്കും.

7 ദുർവർത്തമാനംനിമിത്തം അവർ
ഭയെപ്പടുകയില്ല;
കാരണംയേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുന്നതിനാൽ
അവരുെടഹൃദയംസുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു.

8 അവരുെട ഹൃദയം ദൃഢവും നിർഭയവും
ആയിരിക്കും;
ഒടുവിൽ തങ്ങള െട ശ്രതുക്കള െട പരാജയം
അവർകാണും.

9അവർവാരിവിതറി ദരി്രദർക്കു െകാടുക്കുന്നു,
അവരുെട നീതിഎേന്നക്കും നിലനിൽക്കുന്നു;
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അവരുെട െകാമ്പ‡് അഭിമാനേത്താെട
ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു.

10ദുഷ്ടർകണ്ട്അസ്വസ്ഥരാകും,
അവർപല്ല െഞരിച്ച് ഉരുകിേപ്പാകും;
ദുഷ്ടരുെട ്രപതീക്ഷകൾനിഷ്ഫലമായിത്തീരും.

സങ്കീർത്തനം 113
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

അവിടെത്തദാസന്മാേര,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
യേഹാവയുെട നാമെത്തവാഴ്ത്തുക.

2യേഹാവയുെട നാമം ഇന്നുംഎെന്നേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.

3സൂര്യെന്റ ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെരയുള്ള
എല്ലായിടങ്ങളിലും
യേഹാവയുെട നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.

4 യേഹാവ സകലരാഷ്്രടങ്ങൾക്കുംമീേത
ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു,
അവിടെത്തമഹത്ത്വംആകാശത്തിനുമീേതയും.

5ഉന്നതത്തിൽസിംഹാസനസ്ഥനായിരുന്ന,്
കുനിഞ്ഞ്ആകാശത്തിലുള്ളവെയയും

6ഭൂമിയിലുള്ളവെയയും കടാക്ഷിക്കുന്ന
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയേപ്പാെല
ആരാണുള്ളത?്

7അവിടന്ന് ദരി്രദെര െപാടിയിൽനിന്നുയർത്തുന്നു

‡ സങ്കീർത്തനം 112:9 െകാമ്പ് ഇവിെടശക്തിയുെട ്രപതീകമാണ.്
* സങ്കീർത്തനം 113:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ്; അതായത്,
ഹാേലലൂയാ. വാ. 9കാണുക.
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എളിയവെരചാരക്കൂമ്പാരത്തിൽനിന്നും;
8അവിടന്ന്അവെര ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട,
സ്വജനത്തിെന്റഅധിപതികേളാടുകൂെടത്തെന്ന
ഇരുത്തുന്നു.

9 അവിടന്ന് വന്ധ്യയായവെള മക്കള െട
മാതാവാക്കി
ആനന്ദേത്താെട ഭവനത്തിൽപാർപ്പിക്കുന്നു.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

സങ്കീർത്തനം 114
1ഇ്രസാേയൽഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
യാേക്കാബുഗൃഹം വിേദശഭാഷ
സംസാരിക്കുന്ന ജനമധ്യത്തിൽനിന്നും
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ,

2െയഹൂദാൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരവും
ഇ്രസാേയൽ അവിടെത്ത ആധിപത്യവും*
ആയിത്തീർന്നു.

3െചങ്കടൽ†അവർവരുന്നതുകണ്ട്ഓടിേപ്പായി,
േയാർദാൻനദി പിൻവാങ്ങി;

4പർവതങ്ങൾമുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും
മലകൾ കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും
തുള്ളിച്ചാടി.

5സമു്രദേമ,നീഓടുന്നെതന്തിന്?
േയാർദാേന,നീ പിൻവാങ്ങുന്നെതന്തിന?്

6പർവതങ്ങേള,നിങ്ങൾമുട്ടാടുകെളേപ്പാെലയും

* സങ്കീർത്തനം 114:2 അഥവാ, രാജ്യം † സങ്കീർത്തനം 114:3
മൂ.ഭാ.സമു്രദം
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മലകേള,നിങ്ങൾകുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും
തുള്ളിച്ചാടുന്നെതന്തിന?്

7ഭൂമിേയ,കർത്താവിെന്റസന്നിധിയിൽ,
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
സന്നിധിയിൽത്തെന്നവിറയ്ക്കുക,

8അവിടന്ന് പാറെയജലാശയവും
തീക്കൽപ്പാറെയ നീരുറവയും
ആക്കിത്തീർത്തു.

സങ്കീർത്തനം 115
1ഞങ്ങൾക്കല്ലയേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്കല്ല;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയുംനിമിത്തം
തിരുനാമത്തിനുതെന്നമഹത്ത്വം ഉണ്ടാകെട്ട.

2 ജനതകെളെക്കാണ്ട് “അവരുെട ൈദവം
എവിെട,”
എന്നു േചാദിപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?്

3ഞങ്ങള െടൈദവംസ്വർഗത്തിലുണ്ട്;
അവിടന്ന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും
െചയ്യന്നു.

4 എന്നാൽ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ െവള്ളിയും
സ്വർണവുമാണ;്
മനുഷ്യകരങ്ങളാൽനിർമിതവുമാണ്.

5അവയ്ക്കു വായുണ്ട,്എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല;
കണ്ണണ്ട്,എന്നാൽകാണാൻകഴിയുന്നില്ല.

6 അവയ്ക്ക് കാതുണ്ട,് എന്നാൽ േകൾക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല;
മൂക്കുണ്ട്എങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല.
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7 അവയ്ക്കു ൈകയുണ്ട,് എങ്കിലും
സ്പർശിക്കുന്നില്ല;
കാലുണ്ട,്എങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല;
െതാണ്ടെകാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനും
അവയ്ക്കുകഴിവില്ല.

8അവെയനിർമിക്കുന്നവർഅവെയേപ്പാെലയാകുന്നു,
അവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന എല്ലാവരും
അങ്ങെനതെന്ന.

9ഇ്രസാേയേല,യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക—
അവിടന്ന് അവരുെട സഹായവും പരിചയും
ആകുന്നു.

10 അഹേരാൻഗൃഹേമ, യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കുക—
അവിടന്ന് അവരുെട സഹായവും പരിചയും
ആകുന്നു.

11 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്ന എല്ലാവരുേമ,
യേഹാവയിൽആ്രശയിക്കുക—
അവിടന്ന് അവരുെട സഹായവും പരിചയും
ആകുന്നു.

12 യേഹാവ നെമ്മ ഓർക്കുകയും
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ം:
അവിടന്ന് ഇ്രസാേയൽഗൃഹെത്ത
അനു്രഗഹിക്കും
അവിടന്ന് അഹേരാൻഗൃഹെത്ത
അനു്രഗഹിക്കും

13 യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്ന എല്ലാവെരയും
അവിടന്ന്അനു്രഗഹിക്കും—
െചറിയവെരയും വലിയവെരയും
ഒരുേപാെലതെന്ന.
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14യേഹാവനിങ്ങെളവർധിപ്പിക്കെട്ട;
നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട മക്കെളയുംതെന്ന.

15ആകാശവും ഭൂമിയും നിർമിച്ചയേഹാവയാൽ
നിങ്ങൾഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.

16സ്വർഗംയേഹാവയുേടതാകുന്നു,
എന്നാൽ ഭൂമി അവിടന്ന് മനുഷ്യർക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

17മരിച്ചവരാരും യേഹാവെയവാഴ്ത്തുന്നില്ല,
നിശ്ശബ്ദതയിൽ ആണ്ടുേപായവരും
അങ്ങെനതെന്ന;

18എന്നാൽനാമാണ്യേഹാവെയപുകഴ്ത്തുന്നത,്
ഇന്നുംഎെന്നേന്നക്കും.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

സങ്കീർത്തനം 116
1 അവിടന്ന് എെന്ന േകട്ടിരിക്കയാൽ, ഞാൻ

യേഹാവെയസ്േനഹിക്കുന്നു;
കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ യാചനയും
അവിടന്ന് േകട്ടേല്ലാ.

2 അവിടെത്ത െചവി എന്നിേലക്കു
ചായ്ച്ചതുെകാണ്ട,്
എെന്റ ജീവിതകാലെമാെക്കയും ഞാൻ
അവിടെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

3മരണപാശങ്ങൾഎെന്നചുറ്റി,
പാതാളേവദനകൾഎെന്നപിടികൂടി;
കഷ്ടവുംസങ്കടവുംഎനിക്കു േനരിട്ട .

* സങ്കീർത്തനം 115:18 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;് അതായത്,
ഹാേലലൂയാ.
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4അേപ്പാൾ “യേഹാേവ,എെന്നരക്ഷിക്കണേമ!”
എന്നു ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .

5യേഹാവകൃപയും നീതിയുമുള്ളവൻആകുന്നു;
നമ്മുെടൈദവം ദയാപൂർണൻതെന്ന.

6യേഹാവലളിതമാനസെരസംരക്ഷിക്കുന്നു;
ഞാൻ െഞരുക്കത്തിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ
അവിടന്ന്എെന്നരക്ഷിച്ച .

7 എൻ മനേമ, നിെന്റ സ്വസ്ഥതയിേലക്കു
മടങ്ങിവരിക;
യേഹാവനിനക്ക് നല്ലവനായിരിക്കുന്നേല്ലാ.

8 യേഹാേവ, അവിടന്ന് എെന്റ ജീവെന
മരണത്തിൽനിന്നും
എെന്റകണ്ണ കെളകണ്ണ നീരിൽനിന്നും
എെന്റ കാലുകെള വീഴ്ചയിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

9ഞാൻജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകനടേക്കണ്ടതിനുതെന്ന.

10ഞാൻ അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ച ; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻപറഞ്ഞു,

“ഞാൻഏറ്റവും പീഡിതൻആയിരിക്കുന്നു;”
11എെന്റപരി്രഭാന്തിയിൽഞാൻപറഞ്ഞു,

“എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യാജംപറയുന്നു.”

12യേഹാവഎനിക്കുെചയ്തസകലനന്മകൾക്കും
ഞാൻഅേങ്ങക്ക്എന്തുപകരംനൽകും?
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13ഞാൻരക്ഷയുെട പാനപാ്രതംഎടുത്ത്
യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

14 അവിടെത്ത ജനങ്ങള െടെയല്ലാം
സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കും.

15തെന്റവിശ്വസ്തേസവകരുെട മരണം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
വിലേയറിയതാകുന്നു.

16 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങയുെട േസവകൻ
ആകുന്നു.
ഞാൻഅങ്ങയുെട േസവകൻതെന്ന;
അങ്ങയുെട ദാസിയുെട പു്രതൻതെന്ന;
അങ്ങ്എെന്റബന്ധനങ്ങൾഅഴിച്ചിരിക്കുന്നു.

17ഞാൻഅേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതയാഗംഅർപ്പിച്ച്
യേഹാവയുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കും.

18 അവിടെത്ത ജനങ്ങള െടെയല്ലാം
സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഞാൻ എെന്റ േനർച്ചകൾ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കും,

19 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അങ്കണത്തിലും—
െജറുശേലേമ,നിെന്റ മധ്യത്തിലുംതെന്ന.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

* സങ്കീർത്തനം 116:19 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ;് അതായത്,
ഹാേലലൂയാ.
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സങ്കീർത്തനം 117
1സകലരാഷ്്രടങ്ങള േമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
ഭൂമിയിെല സകലജനതകള േമ, അവിടെത്ത
പുകഴ്ത്തുക.

2 നേമ്മാടുള്ള അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ഉന്നതമാണ,്
യേഹാവയുെട വിശ്വസ്തത എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

സങ്കീർത്തനം 118
1യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,അവിടന്ന്

നല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

2ഇ്രസാേയല്യർ പറയെട്ട:
“അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.”

3അഹേരാൻഗൃഹം പറയെട്ട:
“അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.”

4യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവർപറയെട്ട:
“അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.”

5 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച ;

* സങ്കീർത്തനം 117:2 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ്; അതായത്,
ഹാേലലൂയാ.
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അവിടന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി,
എെന്ന വിശാലസ്ഥലേത്തക്ക്
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

6 യേഹാവ എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ട,് ഞാൻ
ഭയെപ്പടുകയില്ല.
െവറും മർത്യന് എേന്നാട് എന്തുെചയ്യാൻ
കഴിയും?

7യേഹാവ എെന്റ പക്ഷത്തുണ്ട,്അവിടന്ന് എെന്റ
സഹായകനാണ.്
ഞാൻ വിജയംേനടി എെന്റ ശ്രതുക്കെള
കാണും.

8മനുഷ്യരിൽആ്രശയിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
യേഹാവയിൽഅഭയം േതടുന്നതാണ് നല്ലത്.

9 ്രപഭുക്കന്മാരിൽആ്രശയിക്കുന്നതിെനക്കാൾ
യേഹാവയിൽഅഭയം േതടുന്നതാണ് നല്ലത്.

10സകലരാഷ്്രടങ്ങള ംഎെന്നവളഞ്ഞു,
എന്നാൽ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ
അവെരതകർത്തുകളഞ്ഞു.

11അവർ എെന്ന വളഞ്ഞു;അേതഅവർ എെന്ന
വളഞ്ഞു,
എന്നാൽ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ
അവെരതകർത്തുകളഞ്ഞു.

12 േതനീച്ചേപാെല എനിക്കുചുറ്റ മവർ
ഇരച്ച കയറി,
എന്നാൽമുൾത്തീേപാെലേവഗത്തിൽഅവർ
എരിഞ്ഞമർന്നു;
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അവെര
തകർത്തുകളഞ്ഞു.

13ഞാൻ വീഴാൻ തക്കവണ്ണം എെന്റ ശ്രതുക്കൾ
എെന്നതള്ളി,
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എന്നാൽയേഹാവഎെന്നസഹായിച്ച .
14 യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ ഗീതവും*

ആകുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്റരക്ഷയായിരിക്കുന്നു.

15നീതിനിഷ്ഠരുെട കൂടാരങ്ങളിൽ
ആനന്ദത്തിെന്റയും വിജയത്തിെന്റയും
േഘാഷം ഉയരുന്നു:

“യേഹാവയുെട വലൈങ്ക വൻകാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു!

16യേഹാവയുെട വലൈങ്കഉയർന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട വലൈങ്ക വൻകാര്യങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു!”

17ഞാൻമരിക്കുകയില്ല,എന്നാൽജീവിച്ചിരുന്ന,്
യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തികൾവർണിക്കും.

18 യേഹാവ എെന്ന തിരുത്തുന്നതിന് കഠിനമായി
ശിക്ഷിക്കുന്നു,
എങ്കിലും അവിടന്ന് എെന്ന മരണത്തിന്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തില്ല.

19 നീതിയുെട കവാടങ്ങൾ എനിക്കായി തുറന്നു
തരിക;
ഞാൻ അവയിലൂെട ്രപേവശിച്ച്
യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതമർപ്പിക്കും.

20യേഹാവയുെടകവാടം ഇതാകുന്നു
നീതിനിഷ്ഠർഅതിൽക്കൂെട ്രപേവശിക്കും.

21 അവിടന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളിയതുെകാണ്ട്
ഞാൻഅേങ്ങക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യ ം;
അങ്ങ്എെന്റരക്ഷയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.

* സങ്കീർത്തനം 118:14 അഥവാ,പരിരക്ഷ
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22ശില്പികൾ ഉേപക്ഷിച്ചആകല്ല തെന്ന
മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;

23ഇത് യേഹാവ െചയ്തു;
നമ്മുെടദൃഷ്ടിയിൽആശ്ചര്യകരവുമായിരിക്കുന്നു.

24ഇന്ന് യേഹാവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം;
ഇന്ന് നമുക്ക്ആനന്ദിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം.

25യേഹാേവ,ഞങ്ങെളരക്ഷിക്കണേമ!
യേഹാേവ,ഞങ്ങൾക്കുവിജയംനൽകണേമ!

26 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു.

27യേഹാവആകുന്നുൈദവം,
അവിടന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ്രപകാശം
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
യാഗമൃഗെത്തബന്ധിക്കുക.

28അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ ൈദവം,അങ്ങെയ
ഞാൻസ്തുതിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ ൈദവം,
അങ്ങെയഞാൻപുകഴ്ത്തുന്നു.

29യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,അവിടന്ന്
നല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
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*

സങ്കീർത്തനം 119
ആേലഫ്א

1യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിച്ച,്
നിഷ്കളങ്കമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

2 സമ്പൂർണഹൃദയേത്താെട അവിടെത്ത
അേന്വഷിക്കുകയും
അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ—

3അവർഅനീതി ്രപവർത്തിക്കാെത
അവിടെത്തവഴികൾതെന്നപിൻതുടരുന്നു.

4 അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതിന്
അവിടന്ന്അവകൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

5ഹാ,അങ്ങയുെടഉത്തരവുകൾപാലിക്കുന്നതിൽ
എനിക്കു സ്ഥിരതപുലർത്താൻ
കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ!

6എന്നാൽഞാൻലജ്ജിച്ച േപാകുകയില്ല,
അവിടെത്ത കൽപ്പനകെളല്ലാം ഞാൻ
്രപമാണിക്കുന്നേല്ലാ.

7ഞാൻഅവിടെത്തനീതിനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ
അഭ്യസിച്ചിട്ട്
ഹൃദയപരമാർഥതേയാെട അങ്ങെയ
പുകഴ്ത്തും.

8ഞാൻഅങ്ങയുെട ഉത്തരവുകൾപാലിക്കും;
* സങ്കീർത്തനം 119: സങ്കീർത്തനം 119-െല ഓേരാ
കാവ്യഭാഗത്തിെല ഓേരാ വാക്യവും എ്രബായഭാഷയിെല
അക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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എെന്നനിേശ്ശഷം ഉേപക്ഷിച്ച കളയരുേത.
ב േബത്ത്

9 ഒരു യുവാവ് തെന്റ മാർഗം നിർമലമായി
സൂക്ഷിക്കുന്നെതങ്ങെന?
അവിടെത്ത വചനം അനുസരിച്ച്
ജീവിക്കുന്നതിനാൽത്തെന്ന.

10 ഞാനങ്ങെയ പൂർണഹൃദയേത്താെട
അേന്വഷിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത കൽപ്പനകളിൽനിന്നു
വ്യതിചലിക്കാൻഎനിക്കിടവരരുേത.

11അേങ്ങെക്കതിരായി പാപംെചയ്യാതിരിക്കാൻ,
അവിടെത്ത വചനം ഞാൻ എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

12യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങെയസ്തുതിക്കുന്നു
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

13 തിരുവായിൽനിന്നു െപാഴിയുന്ന
അനുശാസനങ്ങെളല്ലാം
ഞാൻഎെന്റഅധരങ്ങളാൽവർണിക്കുന്നു.

14മഹാസമ്പത്തിെലാരാൾആഹ്ലാദിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
പിൻതുടരുന്നതിൽആനന്ദിക്കുന്നു.

15 അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ
ധ്യാനിക്കുകയും
അവിടെത്ത മാർഗങ്ങളിൽ
ദൃഷ്ടിയുറപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

16 അവിടെത്ത ഉത്തരവുകളിൽ ഞാൻ
ആനന്ദിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത വചനം ഞാെനാരിക്കലും
നിരസിക്കുകയില്ല.
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ഗീെമൽג
17 ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന് അങ്ങയുെട വചനം

അനുസരിേക്കണ്ടതിന്
ഈദാസെന്റേമൽ ദയകാണിക്കണേമ.

18 അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണത്തിെല
ൈവശിഷ്ട്യങ്ങെള ദർശിേക്കണ്ടതിന്
അടിയെന്റകണ്ണ കെളതുറക്കണേമ.

19ഈഭൂമിയിൽഞാെനാരു ്രപവാസിയാണ;്
അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ എന്നിൽനിന്നു
മറച്ച െവക്കരുേത.

20 അവിടെത്ത നിയമങ്ങേളാട് എേപ്പാഴുമുള്ള
അഭിവാഞ്ഛനിമിത്തം
എെന്റ ്രപാണൻക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു.

21 അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ
കൂട്ടാക്കാത്ത
ശപിക്കെപ്പട്ട ധിക്കാരികെള അങ്ങു
ശകാരിക്കുന്നു.

22നിന്ദയും െവറുപ്പ ംഎന്നിൽനിന്നകറ്റണേമ
ഞാൻ അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
പാലിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.

23 ഭരണാധികാരികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന്
എനിെക്കതിരായി ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുന്നു,
എങ്കിലും അങ്ങയുെട ദാസൻ അവിടെത്ത
ഉത്തരവുകൾധ്യാനിക്കും.

24 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ എെന്റ
ആനന്ദമാണ;്
അവയാെണെന്റഉപേദഷ്ടാക്കള ം.

ד ദാെലത്ത്
25ഞാൻെപാടിയിൽവീണമർന്നിരിക്കുന്നു;
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അവിടെത്ത വചനത്താൽ എെന്ന
ഉേത്തജിപ്പിക്കണേമ.

26 എെന്റ പദ്ധതികൾ ഞാൻ അവിടെത്ത
അറിയിച്ച , അേപ്പാൾ അങ്ങ് എനിക്ക്
ഉത്തരമരുളി;
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

27അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങള െട അർഥം എനിക്കു
മനസ്സിലാക്കിത്തരണേമ,
അങ്ങെന ഞാൻ അങ്ങയുെട
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾധ്യാനിക്കും.

28എെന്റ ്രപാണൻദുഃഖത്താൽതളർന്നിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത വചനത്താൽ എെന്ന
ശക്തിെപ്പടുത്തണേമ.

29 വഞ്ചനനിറഞ്ഞ വഴികളിൽനിന്ന് എെന്ന
കാത്തുപാലിക്കണേമ;
കരുണയാൽ അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം
എെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ.

30 വിശ്വസ്തതയുെട മാർഗം ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾ
എെന്റമുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.

31 യേഹാേവ, അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
ഞാൻമുറുെകപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു,
എെന്നലജ്ജിപ്പിക്കാൻഅനുവദിക്കരുേത.

32 ഞാൻ അവിടെത്ത കൽപ്പനാമാർഗത്തിലൂെട
ഓടുന്നു,
കാരണം അവിടന്ന് എെന്റ വിേവകെത്ത
വിസ്തൃതമാക്കിയേല്ലാ.

ה േഹ
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33 യേഹാേവ, അവിടെത്ത ഉത്തരവുകള െട
മാർഗംഎെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ,
അേപ്പാൾ അവ എനിക്ക് അന്ത്യംവെര
പിൻതുടരാൻസാധിക്കും.†

34 അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം
കാത്തുപാലിക്കുന്നതിനും
അവ പൂർണഹൃദയേത്താെട
അനുസരിക്കുന്നതിനും എനിക്കു വിേവകം
നൽകണേമ.

35അവിടെത്ത കൽപ്പനാമാർഗത്തിലൂെട എെന്ന
നയിക്കണേമ,
കാരണംഞാൻഅതിൽആനന്ദിക്കുന്നു.

36അന്യായമായആദായത്തിേലക്കല്ല,
അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകളിേലക്കുതെന്ന
എെന്റഹൃദയെത്തതിരിക്കണേമ.

37 വ്യർഥകാര്യങ്ങളിൽനിന്നും എെന്റ കണ്ണ കെള
തിരിക്കണേമ;
തിരുവചനത്തിന് അനുസൃതമായി എെന്റ
ജീവൻസംരക്ഷിക്കണേമ.

38അടിയേനാടു െചയ്ത അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനം
നിവർത്തിക്കണേമ,
അേപ്പാൾജനംഅങ്ങെയആദരിക്കും

39 ഞാൻ ഭയെപ്പടുന്ന അപമാനം
എന്നിൽനിന്നകറ്റണേമ,
അവിടെത്തനിയമങ്ങൾനല്ലവയാണേല്ലാ

40ഇതാ,ഞാൻഅവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾക്കായി
വാഞ്ഛിക്കുന്നു!

† സങ്കീർത്തനം 119:33 അഥവാ, അതിെന്റ ്രപതിഫലം
ലഭിക്കുന്നതുവെരപിൻതുടരുക.
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അവിടെത്ത നീതിനിമിത്തം എെന്റ ജീവൻ
സംരക്ഷിക്കണേമ.

വൗו
41 യേഹാേവ, അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം

എന്നിേലക്കുനൽകണേമ,
അവിടെത്തവാഗ്ദാന്രപകാരമുള്ളരക്ഷയും;

42 അേപ്പാൾ എെന്ന അപഹസിക്കുന്നവർക്ക്
ഉത്തരംനൽകാെനനിക്കുകഴിയും,
കാരണം അവിടെത്ത വചനത്തിൽ ഞാൻ
ആ്രശയിക്കുന്നു.

43 സത്യവചനം എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്ന്
എടുത്തുകളയരുേത,
കാരണം അവിടെത്ത നിയമങ്ങളിൽ ഞാൻ
എെന്റവിശ്വാസംഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

44അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ എേപ്പാഴും
അനുസരിക്കും,
എന്നുെമേന്നക്കുംതെന്ന.

45 അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ
അേന്വഷിക്കുന്നതിനാൽ,
ഞാൻസ്വാത്രന്ത്യേത്താെട ജീവിക്കും.

46 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ
രാജാക്കന്മാരുെടമുമ്പാെക ്രപസ്താവിക്കും
ഞാൻലജ്ജിതനാകുകയില്ല,

47അവിടെത്തകൽപ്പനകൾഞാൻഇഷ്ടെപ്പടുന്നു
അതുെകാണ്ട്ഞാൻഅതിൽആനന്ദിക്കും.

48എനിക്കു ്രപിയമായ കൽപ്പനകൾക്കായി ഞാൻ
എെന്റൈകകൾഉയർത്തുന്നു,
അങ്ങെന ഞാൻ അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ
ധ്യാനിക്കും.

സയിൻז
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49 അടിയേനാടുള്ള അവിടെത്ത വചനം
ഓർക്കണേമ,
കാരണം അവിടെന്നനിക്കു ്രപത്യാശ
നൽകിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

50 അവിടെത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ എെന്റ ജീവനു
സംരക്ഷണംനൽകുന്നു;
എെന്റ കഷ്ടതയിൽ അതാണ് എെന്റ
ആശ്വാസം.

51അഹങ്കാരികൾയാെതാരുവാഗ്സംയമനവുമില്ലാെത
എെന്നപരിഹസിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്
വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല.

52 യേഹാേവ, അവിടെത്ത പുരാതന നിയമങ്ങൾ
ഞാൻഓർക്കുന്നു,
ഞാൻഅതിൽആശ്വാസംകെണ്ടത്തുന്നു.

53 ദുഷ്ടർ അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഉേപക്ഷിക്കുന്നതുനിമിത്തം,
എനിക്ക്അവേരാടുള്ള േരാഷം ജ്വലിക്കുന്നു.

54 ഞാൻ ്രപവാസിയായി താമസിക്കുന്ന എെന്റ
ഭവനത്തിൽ
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്റ
സംഗീതത്തിെന്റ ്രപേമയമാക്കുന്നു.

55 യേഹാേവ, രാ്രതികാലങ്ങളിൽ ഞാൻ
തിരുനാമംസ്മരിക്കുന്നു
അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ
കാത്തുപാലിക്കുന്നു,

56ഞാൻഅവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾപാലിക്കുന്നു;
അെതെന്റജീവിതചര്യതെന്നആയിരിക്കുന്നു.

ח േഹത്ത്
57യേഹാേവ,അവിടന്നാണ്എെന്റഓഹരി;



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം119:58cccxiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം119:65

അങ്ങയുെടവചനങ്ങൾഅനുസരിക്കാെമന്നു
ഞാൻ ്രപതിജ്ഞെചയ്തിരിക്കുന്നു.

58 പൂർണഹൃദയേത്താെട ഞാൻ തിരുമുഖം
അേന്വഷിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത വാഗ്ദാന്രപകാരം എേന്നാടു
കൃപാലുവായിരിക്കണേമ.

59 ഞാൻ എെന്റ ജീവിതരീതികൾ
വിചിന്തനംെചയ്യന്നു
എെന്റ കാലടികൾ അവിടെത്ത
നിയമവ്യവസ്ഥകളിേലക്കു
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

60അവിടെത്തകൽപ്പനകൾകാലവിളംബംവരുത്താെത
അനുസരിക്കാൻഞാൻതിടുക്കംകൂട്ട ന്നു.

61ദുഷ്ടർകയറുെകാണ്ട്എെന്നബന്ധിച്ചാലും,
അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ
മറക്കുകയില്ല.

62 അവിടെത്ത നീതിനിഷ്ഠമായ
നിയമങ്ങൾനിമിത്തം
അവിടേത്തക്ക് നന്ദികേരറ്റാൻ
അർധരാ്രതിയിൽ ഞാൻ
എഴുേന്നൽക്കുന്നു.

63അവിടെത്തഭയെപ്പടുന്നഎല്ലാവർക്കും,
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കുംഞാൻഒരുസുഹൃത്താണ.്

64യേഹാേവ,അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
ഈഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

ט േതത്ത്
65യേഹാേവ,അവിടെത്തവാഗ്ദാന്രപകാരം
അടിയനു നന്മെചയ്യണേമ.
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66 ഞാൻ അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
വിശ്വസിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
നല്ല പരിജ്ഞാനവും വിേവകവും എനിക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരണേമ.

67 കഷ്ടതയിൽ അകെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ
വഴിെതറ്റിേപ്പായിരുന്നു,
എന്നാൽഇേപ്പാൾഞാൻഅവിടെത്തവചനം
അനുസരിക്കുന്നു.

68അവിടന്നു നല്ലവനുംഅവിടെത്ത ്രപവൃത്തികൾ
നല്ലതുംആകുന്നു;
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

69നിഗളികൾഎെന്നപ്പറ്റി വ്യാജം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി,
എന്നാൽ ഞാൻ പൂർണഹൃദയേത്താെട
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

70അവരുെട ഹൃദയം വികാരരഹിതവും കഠിനവും
ആയിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
ന്യായ്രപമാണത്തിൽആനന്ദിക്കുന്നു.

71ഞാൻകഷ്ടതയിൽആയതു നന്നായി
അതിനാൽ എനിക്ക് അവിടെത്ത
ഉത്തരവുകൾപഠിക്കാൻകഴിയുന്നേല്ലാ.

72 ആയിരമായിരം െവള്ളി, സ്വർണം എന്നീ
നാണയങ്ങെളക്കാൾ
തിരുവായിൽനിന്നുള്ള ന്യായ്രപമാണം
എനിക്ക്അധികം വിലേയറിയത.്

י േയാദ്
73 തിരുക്കരങ്ങൾ എെന്ന നിർമിക്കുകയും

രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
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അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ അഭ്യസിക്കാൻ
എനിക്കുവിേവകം നൽകണേമ.

74അങ്ങെയഭയെപ്പടുന്നവർഎെന്നകാണുേമ്പാൾ
ആനന്ദിക്കെട്ട,
കാരണം ഞാൻ അവിടെത്ത വചനത്തിൽ
്രപത്യാശെവച്ചിരിക്കുന്നു.

75 യേഹാേവ, അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾ
നീതിനിഷ്ഠമായവയാെണന്ന്
എനിക്കറിയാം,
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തതനിമിത്തമാണ്
അങ്ങ് എെന്ന കഷ്ടെപ്പടുത്തിയെതന്നും
എനിക്കറിയാം.

76അടിയേനാടുള്ളഅവിടെത്തവാഗ്ദാന്രപകാരം,
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം എനിക്ക്
ആശ്വാസമായിരിക്കെട്ട.

77 ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് അവിടെത്ത
മനസ്സലിവ്എെന്റേമൽപകരണേമ,
കാരണം അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം എെന്റ
്രപേമാദംആകുന്നു.

78 അഹങ്കാരികൾ കാരണംകൂടാെത
എെന്റേമൽ വ്യാജാേരാപണങ്ങൾ
ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാൽലജ്ജിതരായിത്തീരെട്ട;
എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
ധ്യാനിക്കും.

79 അങ്ങെയ ഭയെപ്പടുന്നവർ എെന്റ
അടുക്കേലക്കുവരെട്ട,
അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നവരും എെന്റ അടുക്കൽ
വരെട്ട.

80 നിഷ്കളങ്കഹൃദയേത്താെട ഞാൻ അവിടെത്ത
ഉത്തരവുകൾപാലിക്കെട്ട,
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അതുമൂലംഞാൻലജ്ജിതനാകാതിരിക്കെട്ട.
കഫ്כ

81എെന്റ ്രപാണൻഅവിടെത്ത രക്ഷയ്ക്കായുള്ള
വാഞ്ഛയാൽക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു,
എങ്കിലും ഞാൻ അവിടെത്ത വചനത്തിൽ
്രപത്യാശയർപ്പിക്കുന്നു.

82എെന്റകണ്ണ കൾഅവിടെത്തവാഗ്ദത്തങ്ങെള
കാത്തുതളരുന്നു;

“അവിടന്ന് എേപ്പാഴാണ് എെന്നെയാന്ന്
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത,്” എന്നു ഞാൻ
േചാദിക്കുന്നു.

83പുകയത്തുെവച്ചിരിക്കുന്നവീഞ്ഞുതുരുത്തിേപാെല
ആയിരിക്കുെന്നങ്കിലും,
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ ഞാൻ
വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

84എ്രതകാലംഅടിയൻകാത്തിരിക്കണം?
എെന്റ പീഡകെര എന്നാണ് അങ്ങ്
ശിക്ഷിക്കുന്നത?്

85അവിടെത്തന്യായ്രപമാണം പാലിക്കാത്ത
അഹങ്കാരികൾ എനിക്കുേവണ്ടി
ചതിക്കുഴികെളാരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

86 അവിടെത്ത കൽപ്പനകെളല്ലാം
വിശ്വാസേയാഗ്യമാകുന്നു;
കാരണംകൂടാെത മനുഷ്യർ എെന്ന
പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ എെന്ന
സഹായിക്കണേമ.

87 അവർ എെന്ന ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് ഏതാണ്ട്
തുടച്ച നീക്കിയിരിക്കുന്നു,
എന്നിട്ട ംഅടിയൻഅവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
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88അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിൽ എെന്ന
പരിരക്ഷിക്കണേമ,
ഞാൻ അങ്ങയുെട തിരുെമാഴികളാകുന്ന
നിയമവ്യവസ്ഥകൾപാലിക്കും.

ലാെമദ്ל
89 യേഹാേവ, അവിടെത്ത വചനം

ശാശ്വതമാകുന്നു;
അതുസ്വർഗത്തിൽസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു.

90അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതഎല്ലാ തലമുറകളിലും
നിലനിൽക്കുന്നു;
അവിടന്ന് ഭൂമി സ്ഥാപിച്ച , അത്
ഉറച്ച നിൽക്കുന്നു.

91അവിടെത്തനിയമങ്ങൾഇന്നുവെരസ്ഥിരമായി
നിലനിൽക്കുന്നു,
കാരണം സകലസൃഷ്ടികള ം അവിടെത്ത
േസവകരേല്ലാ.

92 അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം എെന്റ
്രപേമാദമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ
നശിച്ച േപാകുമായിരുന്നു.

93 അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും
മറക്കുകയില്ല,
കാരണം അവയാലാണ് അവിടന്ന് എെന്റ
ജീവൻസംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത.്

94 എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ, കാരണം ഞാൻ
അങ്ങയുേടതാണേല്ലാ;
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങളാണേല്ലാ ഞാൻ
അേന്വഷിച്ചിട്ട ള്ളത്.

95 എെന്ന ഇല്ലായ്മെചയ്യാൻ ദുഷ്ടർ
പതിയിരിക്കുന്നു,
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എന്നാൽ അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
ഞാൻആേലാചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.

96സകലപൂർണതയ്ക്കും ഒരു പരിമിതിയുെണ്ടന്നു
ഞാൻമനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
അതിവിശാലമാണ.്

מ േമം
97 ഹാ, അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ

എ്രതേത്താളംസ്േനഹിക്കുന്നു!
ദിവസംമുഴുവനുംഞാൻഅത് ധ്യാനിക്കുന്നു.

98 അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ എെന്ന
എെന്റ ശ്രതുക്കെളക്കാളധികം
ജ്ഞാനിയാക്കിത്തീർക്കുന്നു;
അവ എേപ്പാഴും എനിക്ക്
വഴികാട്ടിയായിരിക്കുന്നു.

99 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
ധ്യാനിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
എെന്റ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാെരക്കാള ം അധികം
ഉൾക്കാഴ്ചഎനിക്കുണ്ട.്

100 അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ
പാലിക്കുന്നതിനാൽ,
വേയാധികെരക്കാള ം വിേവകംഎനിക്കുണ്ട.്

101തിരുവചനം പാലിേക്കണ്ടതിനുേവണ്ടി,
ഞാൻഎെന്റപാതകെളസകലദുർമാർഗങ്ങളിൽനിന്നും
അകറ്റിയിരിക്കുന്നു.

102 അവിടെത്ത നിയമങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ
വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല,
അങ്ങുതെന്നയാണേല്ലാ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിച്ചത.്

103തിരുവചനംഎെന്റനാവിന്എ്രത മധുരം!
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അവ എെന്റ വായ്ക്ക് േതനിെനക്കാൾ
മാധുര്യേമറിയത.്

104 അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ
അറിവ്ആർജിക്കുന്നു;
അതിനാൽ സകലവ്യാജവഴികള ം ഞാൻ
െവറുക്കുന്നു.

നുൻנ
105 അങ്ങയുെട വചനം എെന്റ പാദങ്ങൾക്കു

ദീപവും,
എെന്റപാതയ്ക്കു ്രപകാശവുംആകുന്നു.

106 അവിടെത്ത നീതിനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ
പിൻതുടരുെമന്ന,്
ഞാൻ ഒരു ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു; അതു
ഞാൻഉറപ്പാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

107ഞാൻവളെരയധികംസഹനമനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;
യേഹാേവ,അവിടെത്തവചന്രപകാരംഎെന്റ
ജീവൻസംരക്ഷിക്കണേമ.

108 യേഹാേവ, എെന്റ അധരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
സ്വേമധാസ്േതാ്രതങ്ങൾസ്വീകരിച്ച,്
അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

109എെന്റജീവൻമിക്കേപ്പാഴുംഅപകടത്തിലാണ്,
എന്നാലും ഞാൻഅങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
മറക്കുകയില്ല.

110 ദുഷ്ടർ എനിെക്കാരു െകണി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു,
എങ്കിലും ഞാൻ അവിടെത്ത
്രപമാണങ്ങളിൽനിന്നുംഅകന്നുമാറിയിട്ടില്ല.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം119:111cccxviiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം119:117

111 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
എെന്നേന്നക്കുമുള്ള എെന്റ
ൈപതൃകാവകാശമാണ;്
അവതെന്നയാണ് എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ
ആനന്ദം.

112 അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ അന്ത്യംവെര
ആചരിക്കാൻ
ഞാൻഎെന്റഹൃദയംസജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

സാെമക്ס
113ഇരുമനസ്സള്ളമനുഷ്യെരഞാൻെവറുക്കുന്നു,
എന്നാൽ, അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണെത്ത
ഞാൻസ്േനഹിക്കുന്നു.

114 അവിടന്ന് എെന്റ സേങ്കതവും പരിചയും
ആകുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ ്രപത്യാശ അങ്ങയുെട
തിരുവചനത്തിൽഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

115 അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേര, എെന്ന
വിട്ടകന്നുേപാകൂ,
ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കെട്ട!

116 അവിടെത്ത വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്ന
നിലനിർത്തണേമ, അേപ്പാൾ ഞാൻ
ജീവിക്കും;
എെന്റ ്രപതീക്ഷകൾതകർത്തുകളയരുേത.

117എെന്നതാങ്ങിനിർത്തണേമ,അങ്ങെനഞാൻ
വിടുവിക്കെപ്പടും;
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾക്ക് ഞാൻ
അതീവപരിഗണനനൽകും.
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118 അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ നിരാകരിച്ച്,
അതിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവെര
അങ്ങ് നിരസിക്കുന്നു,
കാരണം അവരുെട ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ
വ്യർഥമേ്രത.

119 ഭൂമിയിെല സകലദുഷ്ടതയും അങ്ങ്
േലാഹക്കിട്ടംേപാെല ഉേപക്ഷിക്കുന്നു;
അതിനാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
നിയമവ്യവസ്ഥകെള ്രപണയിക്കുന്നു.

120അങ്ങേയാടുള്ള ഭയംനിമിത്തം എെന്റ ശരീരം
വിറെകാള്ളന്നു;
അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ ഞാൻ
ഭയാദരേവാെട നിൽക്കുന്നു.

അയിൻע
121 നീതിനിഷ്ഠവും ന്യായമായതും ഞാൻ

്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
എെന്റ പീഡകരുെട ൈകയിേലക്ക് എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കരുേത.

122അടിയെന്റനന്മഅവിടന്ന് ഉറപ്പാക്കണേമ;
അഹങ്കാരികൾ എെന്ന അടിച്ചമർത്താൻ
അനുവദിക്കരുേത.

123 അങ്ങയുെട രക്ഷയ്ക്കായി, അവിടെത്ത
നീതിനിഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനത്തിനായി
കാത്തിരുന്ന,്
എെന്റകണ്ണ കൾമങ്ങിേപ്പാകുന്നു.

124അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹത്തിനനുസൃതമായി
അടിയേനാട് ഇടെപടണേമ,
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

125ഞാൻഅവിടെത്തദാസനാകുന്നു;
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അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിേവകം എനിക്കു
നൽകിയാലും.

126 യേഹാേവ, ഇത് അേങ്ങക്കു
്രപവർത്തിക്കാനുള്ളസമയം,
അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം
ലംഘിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

127അതുെകാണ്ട്അങ്ങയുെടകൽപ്പനകൾ
സ്വർണെത്തക്കാള ം തങ്കെത്തക്കാള ംഞാൻ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു,

128അതുനിമിത്തംഅവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങെളല്ലാം
ശരിെയന്നുഞാൻഅംഗീകരിക്കുന്നു,
എല്ലാകപടമാർഗവുംഞാൻ െവറുക്കുന്നു.

פ േപ
129 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ

അതിശയകരം;
ആയതിനാൽഞാൻഅവഅനുസരിക്കുന്നു.

130അവിടെത്തവചനംതുറക്കെപ്പടുേമ്പാൾഅതു
്രപകാശപൂരിതമാകുന്നു;
ഇതു ലളിതമാനസെര ്രപബുദ്ധരാക്കുന്നു.

131 അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾക്കായുള്ള
അഭിവാഞ്ഛയാൽ,
ഞാൻ വായ് തുറക്കുകയും
കിതയ്ക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

132 തിരുനാമെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവേരാട്
അവിടന്ന്എേപ്പാഴും െചയ്യന്നതുേപാെല,
എന്നിേലക്കുതിരിഞ്ഞ് എേന്നാടു കരുണ
കാണിക്കണേമ.

133 തിരുവചന്രപകാരം എെന്റ കാലടികെള
നയിക്കണേമ;
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ഒരു അകൃത്യവും എെന്റേമൽ
വാഴാതിരിക്കെട്ട.

134 മനുഷ്യരുെട പീഡനത്തിൽനിന്നും എെന്ന
വീെണ്ടടുക്കണേമ,
അേപ്പാൾ ഞാൻ അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
്രപാവർത്തികമാക്കും.

135അവിടെത്ത ദാസെന്റേമൽ അങ്ങയുെട മുഖം
്രപകാശിപ്പിച്ച്
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണേമ.

136 ജനം അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ,
എെന്റ മിഴികളിൽനിന്നു കണ്ണ നീർച്ചാലുകൾ
ഒഴുകുന്നു.

സാെദצ
137യേഹാേവ,അവിടന്നു നീതിമാൻആകുന്നു,
അവിടെത്തനിയമങ്ങള ം നീതിയുക്തമായവ.

138 അവിടന്നു നടപ്പാക്കിയ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
നീതിയുള്ളവ;
അവപൂർണമായും വിശ്വാസേയാഗ്യമാകുന്നു.

139 എെന്റ ശ്രതുക്കൾ തിരുവചനം
തിരസ്കരിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
എെന്റതീക്ഷ്ണതഎെന്നദഹിപ്പിക്കുന്നു.

140 അവിടെത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ
സ ്ഫുടംെചയ്തവയാണ,്
അതിനാൽ അങ്ങയുെട ദാസൻ അവ
സ്േനഹിക്കുന്നു.

141ഞാൻവിനയാന്വിതനും നിന്ദിതനുെമങ്കിലും,
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങെളാന്നും ഞാൻ
മറക്കുന്നില്ല.

142അവിടെത്തനീതി ശാശ്വതവും
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ന്യായ്രപമാണംസത്യവുംആകുന്നു.
143 കഷ്ടതയും വിപത്തും എെന്ന

പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു,
എന്നാൽ അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ എനിക്ക്
ആനന്ദം പകരുന്നു.

144 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ എേപ്പാഴും
നീതിയുക്തമായവ;
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്കു
വിേവകം നൽകണേമ.

ק േകാഫ്
145 യേഹാേവ, പൂർണഹൃദയേത്താെട

ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്ക്
ഉത്തരമരുളണേമ,
ഞാൻ അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ
്രപമാണിക്കും.

146ഞാൻ അങ്ങേയാടു നിലവിളിക്കുന്നു; എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ,
ഞാൻ അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ
അനുസരിക്കും.

147 ഞാൻ സൂേര്യാദയത്തിനുമുൻേപ ഉണർന്ന്,
സഹായത്തിനായി യാചിക്കുന്നു;
ഞാൻ എെന്റ ്രപത്യാശ തിരുവചനത്തിൽ
അർപ്പിക്കുന്നു.

148 ഞാൻ അവിടെത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ
ധ്യാനിേക്കണ്ടതിന,്
രാ്രതിയാമങ്ങളിൽ എെന്റ കണ്ണ കൾ
തുറന്നുെവച്ചിരിക്കുന്നു.

149യേഹാേവ,അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ
എെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ;
അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
എെന്റജീവൻസംരക്ഷിക്കണേമ.
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150 ദുഷ്ടത െമനയുന്നവർ എെന്റ അടുത്ത്
എത്തിയിരിക്കുന്നു
എന്നാൽ അവർ അവിടെത്ത
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന്അകെലയാണ.്

151 എന്നിട്ട ം യേഹാേവ, അവിടന്ന് എനിക്കു
സമീപസ്ഥനാണ,്
അവിടെത്തകൽപ്പനകെളല്ലാംസത്യംതെന്ന.

152 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അങ്ങു
ശാശ്വതമായിസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്
വളെരക്കാലം മുൻപുതെന്ന ഞാൻ
്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ר േരശ്
153എെന്റകഷ്ടതകണ്ട്എെന്നവിടുവിക്കണേമ,
കാരണം അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം ഞാൻ
വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.

154 എെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി എെന്ന
വീെണ്ടടുക്കണേമ;
അവിടെത്ത വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്റ ജീവൻ
സംരക്ഷിക്കണേമ.

155രക്ഷദുഷ്ടരിൽനിന്ന്അകന്നിരിക്കുന്നു,
കാരണം അവർ അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല.

156യേഹാേവ,അവിടെത്തആർ്രദകരുണ വളെര
വിപുലമാണ;്
അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
എെന്റജീവൻസംരക്ഷിക്കണേമ.

157 എെന്ന േ്രദാഹിക്കുന്ന എെന്റ ശ്രതുക്കൾ
അനവധിയാണ,്
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എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
നിയമവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു െതല്ല ം
വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല.

158 ഞാൻ വിശ്വാസഘാതകെര നിന്ദേയാെട
വീക്ഷിക്കുന്നു,
കാരണം അവർ അവിടെത്ത വചനം
അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേല്ലാ.

159അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ ഞാൻ എ്രതേമൽ
സ്േനഹിക്കുന്നുെവന്നു േനാക്കുക;
യേഹാേവ,അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹത്തിനനുസൃതമായി
എെന്റജീവൻസംരക്ഷിക്കണേമ.

160അവിടെത്തവചനങ്ങെളല്ലാംസത്യമാകുന്നു;
അവിടെത്ത നീതിനിഷ്ഠമായ
നിയമങ്ങെളല്ലാം നിത്യമാണ.്

സിനുംש ശീനും
161 ഭരണാധിപർ അകാരണമായി എെന്ന

പീഡിപ്പിക്കുന്നു,
എങ്കിലും എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങയുെട
വചനത്തിൽവിറെകാള്ളന്നു.

162വലിയെകാള്ളമുതൽകണ്ടുകിട്ടിയവെരേപ്പാെല
ഞാൻ അങ്ങയുെട വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ
ആനന്ദിക്കുന്നു.

163 കാപട്യെത്ത ഞാൻ അതികഠിനമായി
െവറുക്കുന്നു
എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെത്ത
ന്യായ്രപമാണെത്ത ്രപണയിക്കുന്നു.

164 അവിടെത്ത നീതിനിഷ്ഠമായ
നിയമങ്ങൾനിമിത്തം
ഞാൻ ്രപതിദിനം ഏഴുതവണ അങ്ങെയ
വാഴ്ത്തുന്നു.
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165 അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം
സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ
സമാധാനമാണുള്ളത,്
അവർ ഒരു കാരണവശാലും
വഴിെതറ്റിേപ്പാകുകയില്ല.

166യേഹാേവ,ഞാൻഅവിടെത്ത രക്ഷയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു,
ഞാൻ അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
പിൻതുടരുന്നു.

167 അവിടെത്ത നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ
അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ,
ഞാൻ അവെയ അത്യധികമായി
സ്േനഹിക്കുന്നു.

168 ഞാൻ അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങള ം
നിയമവ്യവസ്ഥകള ം പാലിക്കുന്നു,
കാരണം എെന്റ എല്ലാ വഴികള ം
അവിടേത്തക്ക്അറിവുള്ളതാണ.്

തൗת
169 യേഹാേവ, എെന്റ നിലവിളി തിരുമുമ്പാെക

എത്തുമാറാകെട്ട;
അവിടെത്ത വചന്രപകാരം എനിക്കു
വിേവകം നൽകണേമ.

170എെന്റയാചനതിരുമുമ്പിൽഎത്തുമാറാകെട്ട;
അവിടെത്ത വാഗ്ദത്തമനുസരിച്ച് എെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

171 അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ എെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
എെന്റഅധരങ്ങൾസ്തുതി െപാഴിക്കെട്ട.

172 അവിടെത്ത കൽപ്പനകെളല്ലാം
നീതിനിഷ്ഠമായതുെകാണ്ട,്
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എെന്റ നാവ് അവിടെത്ത വചനെത്തപ്പറ്റി
ആലപിക്കെട്ട.

173 ഞാൻ അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങൾ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
അവിടെത്ത കരം എനിക്കു
സഹായമായിരിക്കെട്ട.

174യേഹാേവ,അവിടെത്ത രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ
വാഞ്ഛിക്കുന്നു,
അവിടെത്ത ന്യായ്രപമാണം എനിക്ക്
ആനന്ദേമകുന്നു.

175ഞാൻജീവിച്ചിരുന്ന്അവിടെത്തവാഴ്ത്തെട്ട,
അവിടെത്ത നിയമങ്ങൾ എെന്ന
നിലനിർത്തെട്ട.

176 കൂട്ടംവിട്ടലയുന്ന ഒരു ആടിെനേപ്പാെല ഞാൻ
െതറ്റിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
അടിയെന േതടി വരണേമ,
അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ ഞാൻ
മറന്നിട്ടില്ലേല്ലാ.

സങ്കീർത്തനം 120
ആേരാഹണഗീതം.
1 എെന്റ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ യേഹാവേയാടു

നിലവിളിക്കുന്നു,
അവിടന്ന്എനിക്ക് ഉത്തരമരുള ന്നു.

2യേഹാേവ,വ്യാജംപറയുന്നഅധരങ്ങളിൽനിന്നും
വഞ്ചനയുരുവിടുന്നനാവിൽനിന്നും
എെന്നരക്ഷിക്കണേമ.

3വ്യാജമുള്ളനാേവ,
ൈദവം നിേന്നാട് എന്താണു
െചയ്യാൻേപാകുന്നത?്
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ഇതിലധികംഎന്തുേവണം?
4 േയാദ്ധാവിെന്റ മൂർച്ചേയറിയഅസ്്രതത്താലും
കട്ടിേയറിയ മരത്തിെന്റ കത്തുന്ന
കനലിനാലുംഅവിടന്നുനിെന്നശിക്ഷിക്കും.

5ഞാൻേമെശക്കിൽഅലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിനാലും
േകദാർ കൂടാരങ്ങൾക്കിടയിൽ
അധിവസിക്കുന്നതിനാലും എനിക്ക്
അേയ്യാകഷ്ടം!

6സമാധാനം െവറുക്കുന്നവേരാെടാപ്പം
ഞാൻവളെരക്കാലമായി താമസിച്ച വരുന്നു.

7ഞാൻഒരുസമാധാനകാംക്ഷിയാണ;്
ഞാൻഅേതപ്പറ്റിസംസാരിക്കുേമ്പാൾഅവർ
യുദ്ധത്തിനാെയാരുങ്ങുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 121
ആേരാഹണഗീതം.
1 പർവതങ്ങളിേലക്കു ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾ

ഉയർത്തുന്നു—
എവിെടനിന്നാണ് എനിക്കു സഹായം
വരുന്നത?്

2ആകാശവും ഭൂമിയുംസൃഷ്ടിച്ച
യേഹാവയിൽനിന്നാണ് എനിക്കു സഹായം
വരുന്നത.്

3 നിെന്റ കാൽ വഴുതാൻ അവിടന്ന്
അനുവദിക്കുകയില്ല—
നിെന്റകാവൽക്കാരൻഉറക്കംതൂങ്ങുകയുമില്ല;

4ഇ്രസാേയലിെന്റകാവൽക്കാരൻ
ഉറങ്ങുകേയാ മയങ്ങുകേയാഇല്ല,നിശ്ചയം.
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5യേഹാവനിെന്നസംരക്ഷിക്കുന്നു!
നിനക്കു തണേലകാൻ യേഹാവ നിെന്റ
വലതുഭാഗത്തുണ്ട;്

6പകൽ,സൂര്യൻനിെന്നഉപ്രദവിക്കുകയില്ല,
രാ്രതി,ച്രന്ദനും.

7 യേഹാവ സകലേദാഷത്തിൽനിന്നും നിെന്ന
പരിപാലിക്കും—
അവിടന്നു നിെന്റ ജീവനു സംരക്ഷണം
നൽകും;

8 യേഹാവ നിെന്റ ഗമനെത്തയും
ആഗമനെത്തയുംകാത്തുപാലിക്കും,
ഇന്നുംഎെന്നേന്നക്കും.

സങ്കീർത്തനം 122
ദാവീദിെന്റആേരാഹണഗീതം.
1 “നമുക്കു യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു

േപാകാം,”
എന്ന്അവർഎേന്നാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾഞാൻ
ആനന്ദിച്ച .

2െജറുശേലേമ,ഞങ്ങള െടകാലുകൾ
നിെന്റകവാടങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിൽക്കുന്നു.

3 ഉറേപ്പാെട നിർമിക്കെപ്പട്ട ഒരു പട്ടണമാണ്
െജറുശേലം;
അതു നല്ല സാ്രന്ദതേയാെട േചർത്തിണക്കി
പണിതിരിക്കുന്നു.

4അവിെട േഗാ്രതങ്ങൾകയറിെച്ചല്ല ന്നു—
യേഹാവയുെട േഗാ്രതങ്ങൾ—

ഇ്രസാേയലിനുനൽകിയനിയമത്തിനനുസൃതമായി
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യേഹാവയുെട നാമത്തിനു സ്േതാ്രതം
അർപ്പിക്കാൻതെന്ന.

5 അവിെട ന്യായപാലനത്തിന് സിംഹാസനങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു;
ദാവീദുഗൃഹത്തിെന്റസിംഹാസനങ്ങൾതെന്ന.

6 െജറുശേലമിെന്റ സമാധാനത്തിനായി
്രപാർഥിക്കുക:

“ഈ പട്ടണെത്ത* സ്േനഹിക്കുന്നവർ
സുരക്ഷിതരായിരിക്കെട്ട.†

7നിെന്റ േകാട്ടകൾക്കുള്ളിൽസമാധാനവും
അരമനകൾക്കുള്ളിൽ ഐശ്വര്യവും
കുടിെകാള്ളെട്ട.”

8 എെന്റ സേഹാദരങ്ങൾക്കും
സ്േനഹിതർക്കുംേവണ്ടി,

“നിന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട,” എന്നു
ഞാൻപറയും.

9 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേവണ്ടി
ഞാൻനിെന്റഅഭിവൃദ്ധിആ്രഗഹിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 123
ആേരാഹണഗീതം.
1 സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന

അങ്ങയിേലക്ക,്
ഞാൻഎെന്റകണ്ണ കൾഉയർത്തുന്നു.

2അടിമകള െടകണ്ണ കൾതങ്ങള െടയജമാനെന്റ
ൈകയിേലക്കും

* സങ്കീർത്തനം 122:6 മൂ.ഭാ.അവെള † സങ്കീർത്തനം 122:6
അഥവാ,അഭിവൃദ്ധിെപ്പടെട്ട
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ദാസിയുെട കണ്ണ കൾ അവരുെട
യജമാനത്തിയുെട ൈകയിേലക്കും
എന്നതുേപാെല,

ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിേലക്ക,്
കരുണ കാണിക്കുന്നതുവെര
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും.

3 ഞങ്ങേളാടു കരുണേതാന്നണേമ, യേഹാേവ,
ഞങ്ങേളാടു കരുണേതാന്നണേമ,
കാരണം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഞങ്ങൾ
നിന്ദകളാൽമടുത്തിരിക്കുന്നു.

4അഹന്തനിറഞ്ഞവരുെട പരിഹാസവും
വിമതരുെട െവറുപ്പ ം
ഞങ്ങൾആേവാളംസഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 124
ദാവീദിെന്റആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവനമ്മുെടപക്ഷത്ത്ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ—
ഇ്രസാേയല്യർ പറയെട്ട—

2മനുഷ്യർ നെമ്മആ്രകമിച്ചേപ്പാൾ,
യേഹാവ നമ്മുെട പക്ഷത്ത്
ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ,

3 അവരുെട േ്രകാധം നമുെക്കതിേര
കത്തിജ്വലിച്ചേപ്പാൾ
അവർ നെമ്മ ജീവേനാെട
വിഴുങ്ങിക്കളയുമായിരുന്നു;

4 ്രപളയം നെമ്മഒഴുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു,
െവള്ളപ്പാച്ചിൽനെമ്മതൂെത്തറിയുമായിരുന്നു,

5ആർത്തിരമ്പുന്നജല്രപവാഹം
നെമ്മതുടച്ച നീക്കുമായിരുന്നു.
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6 അവരുെട പല്ലിനിരയായി പറിച്ച കീറെപ്പടാൻ
നെമ്മഅനുവദിക്കാതിരുന്ന,
യേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.

7 േവട്ടക്കാരെന്റ െകണിയിൽനിന്ന്
ഒരുപക്ഷിേപാെലനാംവഴുതിേപ്പാന്നിരിക്കുന്നു;

ആെകണി െപാട്ടിേപ്പായി,
നാം രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

8ആകാശവും ഭൂമിയുംസൃഷ്ടിച്ച
യേഹാവയുെട നാമത്തിലാണ് നമ്മുെട
സഹായം.

സങ്കീർത്തനം 125
ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നവർ സീേയാൻ

പർവതംേപാെലയാണ,്
അത് ഇളകാെത എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു.

2 പർവതങ്ങൾ െജറുശേലമിെന
വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല,
യേഹാവഇന്നുംഎെന്നേന്നക്കും
തെന്റജനെത്തവലയംെചയ്തിരിക്കുന്നു.

3നീതിനിഷ്ഠർഅധർമം ്രപവർത്തിക്കാൻ
അവരുെടൈകനീട്ടാതിരിേക്കണ്ടതിന,്

നീതിനിഷ്ഠരുെടഅവകാശഭൂമിയിൽ,
ദുഷ്ടരുെട െചേങ്കാൽവാഴുകയില്ല.

4യേഹാേവ,നല്ലയാള കൾക്കും
ഹൃദയപരമാർഥികൾക്കും നന്മെചയ്യണേമ.

5 എന്നാൽ വ്രകതയുെട വഴികളിൽ
തിരിയുന്നവെര
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അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാടുകൂെട
യേഹാവപുറന്തള്ള ം.

ഇ്രസാേയലിേന്മൽസമാധാനം ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 126
ആേരാഹണഗീതം.
1 യേഹാവ സീേയാെന്റ ബന്ധിതെര

മടക്കിവരുത്തിയേപ്പാൾ,
ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവെരേപ്പാെല
ആയിരുന്നു.

2ഞങ്ങള െടവായിൽചിരിയും
ഞങ്ങള െട നാവിൽ ആനന്ദഗീതങ്ങള ം
നിറഞ്ഞു.

അേപ്പാൾ രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇ്രപകാരം
്രപകീർത്തിക്കെപ്പട്ട :

“യേഹാവ അവർക്കുേവണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു.”

3 യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ
െചയ്തിരിക്കുന്നു,
ഞങ്ങൾ ആനന്ദാതിേരകത്താൽ
തുള്ളിച്ചാടുന്നു.

4 യേഹാേവ, െതേക്കേദശത്തിെല* േതാടുകെള
എന്നേപാെല,
ഞങ്ങള െടബന്ധിതെര മടക്കിവരുത്തണേമ.

5കണ്ണ നീേരാെട വിതയ്ക്കുന്നവർ
ആനന്ദേഘാഷേത്താെട െകായ്െതടുക്കും.

6വിതയ്ക്കാനുള്ളവിത്തുചുമന്നുെകാണ്ട,്

* സങ്കീർത്തനം 126:4 അതായത,് െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുള്ള



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം127:1cccxxxiiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം127:5

കണ്ണ നീേരാെട നടക്കുന്നവർ,
കറ്റകൾചുമന്നുെകാണ്ട്
ആനന്ദഗീതം പാടി മടങ്ങുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 127
ശേലാേമാെന്റആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവവീട് പണിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
നിർമാതാക്കള െടഅധ്വാനം വ്യർഥം.

യേഹാവപട്ടണംകാക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
കാവൽക്കാർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതും
വ്യർഥംതെന്ന.

2നിങ്ങൾഅതിരാവിെലഎഴുേന്നൽക്കുന്നതും
ൈവകി ഉറങ്ങാൻേപാകുന്നതും വ്യർഥം,

ഉപജീവനാർഥം കഠിനാധ്വാനംെചയ്യന്നതും
വൃഥായത്നം.
കാരണം,യേഹാവതനിക്കു ്രപിയെപ്പട്ടവർക്ക,്
അവർഉറങ്ങുേമ്പാൾത്തെന്നനൽകുന്നു.

3 മക്കൾ യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള
ൈപതൃകാവകാശം.
ഉദരഫലം അവിടന്നു നൽകുന്ന
്രപതിഫലവുമാണ.്

4 ഒരാൾക്കു തെന്റ യൗവനത്തിൽ പിറക്കുന്ന
മക്കൾ
ഒരു േയാദ്ധാവിെന്റ ൈകയിെല
അസ്്രതങ്ങൾേപാെലയാണ.്

5അവെരെക്കാണ്ട് തെന്റആവനാഴി നിറച്ചിട്ട ള്ള
പുരുഷൻഅനുഗൃഹീതൻ.

നഗരകവാടത്തിൽെവച്ച് തങ്ങള െട
ശ്രതുക്കള മായിഏറ്റ മുട്ട േമ്പാൾ
അവർലജ്ജിതരാകുകയില്ല.
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സങ്കീർത്തനം 128
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും
അവിടേത്താടുള്ള അനുസരണത്തിൽ
ജീവിക്കുകയുംെചയ്യന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

2നിങ്ങള െടഅധ്വാനഫലം നിങ്ങൾഭക്ഷിക്കും;
അനു്രഗഹവും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിരിക്കും.

3നിെന്റ ഭാര്യ നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ഫലദായകമായ മുന്തിരിവള്ളിേപാെല
ആയിരിക്കും;

നിെന്റ മക്കൾനിങ്ങള െട േമശയ്ക്കുചുറ്റ ം
ഒലിവുൈതകൾേപാെലയായിരിക്കും.

4യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യർ
ഇ്രപകാരംഅനുഗൃഹീതരാകും.

5 യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും;
നിെന്റജീവിതകാലത്തുടനീളം
നിനക്കു െജറുശേലമിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
കാണാനിടവരെട്ട.

6മക്കള െട മക്കെള കാണാനായി നിെന്റആയുസ്സ്
ദീർഘമായിരിക്കെട്ട—
ഇ്രസാേയലിേന്മൽ സമാധാനം
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 129
ആേരാഹണഗീതം.
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1 “എെന്റ ബാല്യംമുതൽ അവർ എെന്ന വളെര
ഉപ്രദവിച്ച ,”
ഇ്രസാേയല്യർ പറയെട്ട;

2 “എെന്റ ബാല്യംമുതൽ അവർ എെന്ന വളെര
ഉപ്രദവിച്ച ,
എന്നാൽ അവർക്ക് എെന്റേമൽ
വിജയംേനടാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

3ഉഴവുകാർഎെന്റപുറം ഉഴുത്
ഉഴവുചാലുകൾനീളമുള്ളതാക്കി.

4എന്നാൽയേഹാവനീതിമാൻആകുന്നു;
അവിടന്നു ദുഷ്ടരുെട കയറുകൾ മുറിച്ച്
ഞങ്ങെളസ്വത്രന്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

5സീേയാെന െവറുക്കുന്നഏവരും
ലജ്ജിച്ച പിന്തിരിയെട്ട.

6വളരുന്നതിനുമുേമ്പതെന്നകരിഞ്ഞുേപാകുന്ന,
പുരപ്പ റെത്തപുല്ല േപാെലഅവർആകെട്ട;

7 അതു െകായ്ത്തുകാരുെട ൈകകൾ
നിറയ്ക്കുകേയാ
കറ്റെകട്ട ന്നവരുെട ഭുജം നിറയ്ക്കുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല.

8 “യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം നിങ്ങള െടേമൽ
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട;
ഞങ്ങൾയേഹാവയുെട നാമത്തിൽനിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കുന്നു,”
എന്നു വഴിേപാക്കർ അവെര
ആശംസിക്കുന്നതുമില്ല.

സങ്കീർത്തനം 130
ആേരാഹണഗീതം.
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1 യേഹാേവ, അഗാധതയിൽനിന്നു ഞാൻ
അവിടേത്താടു നിലവിളിക്കുന്നു;

2കർത്താേവ,എെന്റശബ്ദം േകൾക്കണേമ.
കരുണയ്ക്കായുള്ളഎെന്റനിലവിളിക്കായി
അങ്ങയുെടകാതുകൾതുറക്കണേമ.

3 യേഹാേവ, പാപങ്ങള െട ഒരു പട്ടിക അങ്ങു
സൂക്ഷിക്കുെന്നങ്കിൽ,
കർത്താേവ, തിരുമുമ്പിൽ ആർക്കാണു
നിൽക്കാൻകഴിയുക?

4 എന്നാൽ തിരുസന്നിധിയിൽ
പാപവിേമാചനമുണ്ട,്
അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയഭക്തിേയാെട
അവിടെത്തേസവിക്കുന്നു.

5 ഞാൻ യേഹാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു,
എെന്റ ആത്മാവ് അേങ്ങക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു,
അവിടെത്ത വചനത്തിൽ ഞാൻ
്രപത്യാശയർപ്പിക്കുന്നു.

6 ്രപഭാതത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന
കാവൽക്കാരെനക്കാൾ,
അേത, ്രപഭാതത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന
കാവൽക്കാരെനക്കാൾ,
ഞാൻകർത്താവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

7 ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപത്യാശ യേഹാവയിൽ
അർപ്പിക്കുക,
കാരണം യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
അചഞ്ചലസ്േനഹവും
സമ്പൂർണവീെണ്ടടുപ്പ ം ഉണ്ടേല്ലാ.
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8ഇ്രസാേയലിെനഅവരുെടസകലപാപങ്ങളിൽനിന്നും
അവിടന്നുതെന്നവീെണ്ടടുക്കും.

സങ്കീർത്തനം 131
ദാവീദിെന്റആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാേവ,എെന്റഹൃദയംഅഹങ്കരിക്കുന്നില്ല,
എെന്റകണ്ണ്അഹന്ത ്രപകടിപ്പിക്കുന്നില്ല;

ഞാൻമഹത്തായകാര്യങ്ങളിൽഇടെപടുകേയാ
അ്രപാപ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ
വ്യാപൃതനാകുകേയാ െചയ്യന്നില്ല.

2 എന്നാൽ ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന സ്വസ്ഥവും
ശാന്തവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു,
അമ്മയുെട മടിയിൽ തൃപ്തിയടഞ്ഞ ഒരു
ശിശുവിെനേപ്പാെല;
അേത, മുലകുടിച്ച റങ്ങുന്ന ഒരു
ശിശുവിെനേപ്പാെല എെന്റ ആത്മാവ്
തൃപ്തിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

3 ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപത്യാശ യേഹാവയിൽ
അർപ്പിക്കുക—
ഇന്നുംഎെന്നേന്നക്കും.

സങ്കീർത്തനം 132
ആേരാഹണഗീതം.
1യേഹാേവ, ദാവീദിെനയും
അേദ്ദഹം അനുഭവിച്ച എല്ലാ കഷ്ടതകള ം
ഓർക്കണേമ.

2 അേദ്ദഹം യേഹാവേയാട് ഒരു
ശപഥംെചയ്തിരിക്കുന്നു,



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം132:3cccxxxviiiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം132:9

യാേക്കാബിെന്റ ശക്തനായവേനാട് ഒരു
േനർച്ച േനർന്നിരിക്കുന്നു:

3 “യേഹാവയ്ക്കു ഞാൻ ഒരു നിവാസസ്ഥാനം
ഒരുക്കുംവെര,
യാേക്കാബിെന്റ ശക്തനായവന് ഒരു
വാസസ്ഥാനംകെണ്ടത്തുന്നതുവെര,

4ഞാൻഎെന്റഭവനത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകേയാ
എെന്റ കിടക്കയിൽ വി്രശമിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല;

5 ഞാൻ എെന്റ കണ്ണ കൾക്ക് ഉറക്കം
െകാടുക്കുകേയാ
കൺേപാളകെള മയങ്ങാൻ
അനുവദിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.”

6എ്രഫാത്തയിൽനാംഅേതപ്പറ്റി േകട്ട ,*
യായീരിെന്റ വയലുകളിൽ നാം അതിെന
കെണ്ടത്തി:†

7 “നമുക്കുതിരുനിവാസത്തിേലക്കു േപാകാം
അവിടെത്ത പാദപീഠത്തിൽ നമുക്ക്
ആരാധിക്കാം,

8 ‘യേഹാേവ, എഴുേന്നൽക്കണേമ! അവിടെത്ത
വി്രശമസ്ഥാനേത്തക്ക്എഴുന്നള്ളണേമ,
അങ്ങും അങ്ങയുെട ശക്തിയുെട
്രപതീകമായ ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും.

9അങ്ങയുെടപുേരാഹിതവൃന്ദംനീതിയിൻവസ്്രതം
അണിയെട്ട;
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തർ ആനന്ദഗാനം
ആലപിക്കെട്ട.’ ”

* സങ്കീർത്തനം 132:6 അതായത്, ഉടമ്പടിയുെട േപടകെത്തപ്പറ്റി.
† സങ്കീർത്തനം 132:6 1 ദിന. 13:5,6



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം132:10cccxxxixസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം132:16

10അങ്ങയുെട ദാസനായ ദാവീദിെനേയാർത്ത,്
അവിടെത്ത അഭിഷിക്തെന
തിരസ്കരിക്കരുേത.

11യേഹാവ ദാവീദിേനാെടാരു ശപഥംെചയ്തു,
അവിടന്ന് അതിൽനിെന്നാരിക്കലും
പിന്തിരിയുകയില്ല:

“നിെന്റപിൻതലമുറക്കാരിൽ ഒരുവെന
ഞാൻ നിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
അവേരാധിക്കും.

12നിെന്റ മക്കൾഎെന്റഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും
ഞാൻ അഭ്യസിപ്പിച്ച എെന്റ നിയമം
പിൻതുടരുകയും െചയ്താൽ,

അവരുെട മക്കള ം നിെന്റസിംഹാസനത്തിൽ
എന്നുെമന്നും വാഴും.”

13 കാരണം യേഹാവ സീേയാെന
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു,
അതു തെന്റ നിവാസസ്ഥാനമാക്കാൻ
അവിടന്ന്ആ്രഗഹിച്ച ,

14 “ഇതാണ് എെന്നേന്നക്കും എെന്റ
വി്രശമസ്ഥാനം;
ഇവിെട ഞാൻ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കും,
കാരണംഞാനതാ്രഗഹിച്ച .

15അവൾക്ക്ആവശ്യമായവിഭവങ്ങെളല്ലാംഞാൻ
സമൃദ്ധമായി നൽകും;
അവള െട ദരി്രദെര ഞാൻ ഭക്ഷണം നൽകി
സംതൃപ്തരാക്കും.

16അവള െട പുേരാഹിതവൃന്ദെത്ത ഞാൻ രക്ഷ
ധരിപ്പിക്കും,
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അവള െട വിശ്വസ്തർ സദാ ആനന്ദഗാനം
ആലപിക്കും.

17 “ഇവിെട ഞാൻ ദാവീദിന് ഒരു െകാമ്പു‡
മുളപ്പിക്കും
എെന്റ അഭിഷിക്തന് ഞാൻ ഒരു വിളക്ക്
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

18 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രതുക്കെള ഞാൻ
ലജ്ജെകാണ്ടു െപാതിയും,
എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിരസ്സ്
േതേജാമയമായ കിരീടത്താൽ
അലംകൃതമായിരിക്കും.”

സങ്കീർത്തനം 133
ദാവീദിെന്റആേരാഹണഗീതം.
1 കണ്ടാലും, സേഹാദരങ്ങൾ ഐക്യേത്താെട

വസിക്കുന്നത്
എ്രത മേനാഹരവുംആനന്ദകരവുമാകുന്നു!

2അതുശിരസ്സിൽഒഴിക്കെപ്പട്ട,്
താടിയിേലക്ക് ഒഴുകുന്ന,

അഹേരാെന്റതാടിയിേലക്കുതെന്നഒഴുകി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതാഞ്ചലത്തിേലക്കു
പടരുന്നഅമൂല്യമായഅഭിേഷകൈതലംേപാെലയാണ.്

3അതുസീേയാൻപർവതത്തിൽപതിക്കുന്ന
െഹർേമാൻഹിമകണംേപാെലയാണ.്

യേഹാവതെന്റഅനു്രഗഹവും
ശാശ്വതജീവനും വർഷിക്കുന്നത്
അവിെടയാണേല്ലാ.

‡ സങ്കീർത്തനം 132:17 െകാമ്പ് ഇവിെട ശക്തിയുെട
്രപതീകമാണ.്അതായത്, രാജാവിെന്റ ്രപതീകം.
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സങ്കീർത്തനം 134
ആേരാഹണഗീതം.
1രാ്രതിയാമങ്ങളിൽയേഹാവയുെടആലയത്തിൽ

ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന,
യേഹാവയുെട സകലശു്രശൂഷകരുേമ,
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

2 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു നിങ്ങള െട ൈകകെള
ഉയർത്തി
യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

3 ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
്രസഷ്ടാവായ,
യേഹാവ സീേയാനിൽനിന്നു നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 135
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

യേഹാവയുെട നാമെത്തവാഴ്ത്തുക;
യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷകേര, അവിടെത്ത
വാഴ്ത്തുക,

2യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ—
നമ്മുെടൈദവത്തിെന്റആലയാങ്കണത്തിൽ—
ശു്രശൂഷിക്കുന്നവേര,

3 യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുക, കാരണം യേഹാവ
നല്ലവൻആകുന്നു;
തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിഗീതം ആലപിക്കുക,
അതു മേനാഹരമേല്ലാ.

4യേഹാവയാേക്കാബിെനതനിക്കുസ്വന്തമായും

* സങ്കീർത്തനം 135:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ്; അതായത്,
ഹാേലലൂയാ. വാ. 3, 21കാണുക.
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ഇ്രസാേയലിെന തനിക്കു വിലെപ്പട്ട
നിേക്ഷപമായുംെതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

5യേഹാവ ഉന്നതൻആകുന്നുഎന്നും
നമ്മുെട കർത്താവ് സകലേദവന്മാരിലും
ഔന്നത്യമുള്ളവെനന്നുംഞാൻഅറിയുന്നു.

6ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും
സമു്രദങ്ങളിലും അതിെന്റ എല്ലാ
ആഴങ്ങളിലും
യേഹാവ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതാെക്കയും
െചയ്യന്നു.

7 അവിടന്ന് ഭൂമിയുെട അതിർത്തികളിൽനിന്ന്
േമഘങ്ങൾഉയരുമാറാക്കുന്നു;
മഴേയാെടാപ്പം അവിടന്ന് മിന്നലിെന
അയയ്ക്കുന്നു
അവിടെത്ത കലവറകളിൽനിന്ന് കാറ്റിെന
സ്വത്രന്തമാക്കുന്നു.

8 അവിടന്ന് ഈജിപ്റ്റിെല ആദ്യജാതന്മാെര
ഉന്മൂലനംെചയ്തു,
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും
ആദ്യജാതന്മാെരത്തെന്ന.

9ഈജിപ്റ്റ േദശേമ,അവിടന്ന് തെന്റ ചിഹ്നങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
അയച്ചില്ലേയാ,
ഫറേവാെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േസവകവൃന്ദത്തിനുംഎതിേരതെന്ന.

10 അവിടന്ന് അേനകം രാഷ്്രടങ്ങെള
തകർക്കുകയും
ശക്തരായരാജാക്കന്മാെരസംഹരിക്കുകയും
െചയ്തു—
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11അേമാര്യരുെട രാജാവായസീേഹാെനയും
ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയും
കനാനിെലഎല്ലാ രാജാക്കന്മാെരയുംതെന്ന—

12 അവിടന്ന് അവരുെട രാജ്യം അവകാശമായി
നൽകി,
തെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിന് ഒരു
ൈപതൃകാവകാശമായിത്തെന്ന.

13 യേഹാേവ, അവിടെത്ത നാമം, യേഹാേവ,
അവിടെത്തകീർത്തി,
എല്ലാ തലമുറകളിലും എേന്നക്കും
നിലനിൽക്കുന്നു.

14 കാരണം യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്നു
അവിടെത്ത േസവകരുെടേമൽ
അനുകമ്പകാട്ട കയുംെചയ്യന്നു.

15 ജനതകള െട വി്രഗഹങ്ങൾ െവള്ളിയും
സ്വർണവുമാണ,്
മനുഷ്യകരങ്ങളാൽനിർമിതവുമാണ്.

16അവയ്ക്കു വായുണ്ട,്എന്നാൽസംസാരിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല,
കണ്ണണ്ട്,എന്നാൽകാണാൻകഴിയുന്നില്ല.

17 അവയ്ക്ക് കാതുണ്ട,് എന്നാൽ േകൾക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല,
അവയുെട വായിൽശ്വാസവുമില്ല.

18അവെയനിർമിക്കുന്നവർഅവെയേപ്പാെലയാകുന്നു,
അവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്ന എല്ലാവരും
അങ്ങെനതെന്ന.

19ഇ്രസാേയൽഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
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അഹേരാൻഗൃഹേമ, യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുക;

20 േലവിഗൃഹേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുന്നവേര, യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുക.

21സീേയാനിൽനിന്നുള്ളയേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട,
കാരണം അവിടന്ന് െജറുശേലമിൽ
അധിവസിക്കുന്നു.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

സങ്കീർത്തനം 136
1യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,അവിടന്ന്

നല്ലവനേല്ലാ.
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
2 േദവാധിൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

3കർത്താധികർത്താവിനുസ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

4 മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ഏകൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

5 വിേവകേത്താെട ആകാശങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിയ
ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
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6 ജലപ്പരപ്പിനുമീേത ഭൂമിെയ വിരിച്ച ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

7 വലിയ െവളിച്ചങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ—

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

8പകലിെന്റഅധിപതിയായിസൂര്യെനയും,
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
9 രാ്രതിയുെട അധിപതിയായി ച്രന്ദെനയും

നക്ഷ്രതങ്ങെളയും സൃഷ്ടിച്ച ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

10 ഈജിപ്റ്റിെല ആദ്യജാതന്മാെര സംഹരിച്ച
ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

11 അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഇ്രസാേയലിെന
പുറെപ്പടുവിച്ച ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

12 കരുത്തുറ്റ കരത്താലും നീട്ടിയ
ഭുജത്താലുംതെന്ന;

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
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13 െചങ്കടലിെന വിഭജിച്ച ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

14 അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെന അതിെന്റ
മധ്യത്തിൽക്കൂടി നടത്തി,

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

15 അവിടന്ന് ഫറേവാെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈസന്യെത്തയും െചങ്കടലിേലക്ക്
തൂെത്തറിഞ്ഞു,

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

16 തെന്റ ജനെത്ത മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി നടത്തിയ
ൈദവത്തിന്സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

17 മഹാരാജാക്കന്മാെര സംഹരിച്ച ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

18 അവിടന്ന് ശക്തരായ രാജാക്കന്മാെര
വധിച്ച കളഞ്ഞു—

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

19അേമാര്യരുെട രാജാവായസീേഹാെനയും
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
20ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയും—

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
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21 അവിടന്ന് അവരുെട രാജ്യം അവകാശമായി
നൽകി,

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

22 തെന്റ ദാസനായ ഇ്രസാേയലിനു
ൈപതൃകാവകാശമായിത്തെന്ന.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

23അവിടന്ന് നെമ്മനമ്മുെടതാഴ്ചയിൽഓർത്തു.
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
24 അവിടന്ന് നെമ്മ നമ്മുെട ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്

േമാചിപ്പിച്ച .
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.
25 അവിടന്ന് സകലജീവികൾക്കും ആഹാരം

നൽകുന്നു.
അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം

ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

26 സ്വർഗത്തിെല ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ.

അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 137
1ബാേബൽനദികള െടതീരത്ത്ഞങ്ങളിരുന്നു
സീേയാെന ഓർത്തേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ
കരഞ്ഞുേപായി.

2അവിെടഅലരിവൃക്ഷങ്ങളിൽ
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ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട കിന്നരങ്ങൾ
തൂക്കിയിട്ട ,

3 കാരണം ഞങ്ങെള ബന്ദികളാക്കിയവർ
ഞങ്ങേളാെടാരു ഗാനംആവശ്യെപ്പട്ട ,

“സീേയാൻഗീതങ്ങളിെലാന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി
ആലപിക്കുക,
ആനന്ദഗാനങ്ങളിൽഒന്നുതെന്ന,”ഞങ്ങള െട
പീഡകർആജ്ഞാപിച്ച .

4ഒരുഅന്യേദശത്ത്ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവയുെട ഗാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക്
ആലപിക്കാൻകഴിയുന്നെതങ്ങെന?

5െജറുശേലേമ,നിെന്നഞാൻമറക്കുെന്നങ്കിൽ,
എെന്റ വലതുകരം അതിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
മറന്നുേപാകെട്ട.

6ഞാൻനിെന്നഓർക്കാെതേപായാൽ,
എെന്റപരമാനന്ദമായ

െജറുശേലമിെനകരുതാെതേപായാൽ
എെന്റനാവ് േമലണ്ണാക്കിേനാട് ഒട്ടിേച്ചരെട്ട.

7യേഹാേവ,െജറുശേലമിെന്റപതനദിവസത്തിൽ,
ഏേദാമ്യർെചയ്തത്എന്താെണേന്നാർക്കണേമ.

“ഇടിച്ച നിരത്തുക,”അവർആേ്രകാശിച്ച ,
“അതിെന്റ അടിത്തറവെരയും
േതാണ്ടിെയടുക്കുക!”

8 ബാേബൽപു്രതീ, നശിപ്പിക്കെപ്പടാൻ
േപാകുന്നവേള,
നീഞങ്ങേളാടു െചയ്തതിെനാെക്ക
പകരം വീട്ട ന്നവർധന്യർ.

9നിെന്റകുഞ്ഞുങ്ങെളഅപഹരിക്കുന്നവർധന്യർ;
അവെരപാറേമൽആഞ്ഞടിക്കുന്നവരും!
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സങ്കീർത്തനം 138
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ പൂർണഹൃദയേത്താെട

അങ്ങെയപുകഴ്ത്തും;
“േദവന്മാരുെട” മുമ്പാെക ഞാൻ അങ്ങെയ
വാഴ്ത്തിപ്പാടും.

2 ഞാൻ അങ്ങയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുേനേര
വണങ്ങിെക്കാണ്ട്
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹവും
വിശ്വസ്തതയുംനിമിത്തം
തിരുനാമെത്തവാഴ്ത്തും,

കാരണം അവിടെത്ത ്രപശസ്തിയും
മറികടക്കുംവിധം
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ
ഉന്നതമാക്കിയേല്ലാ.

3 ഞാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
അവിടന്ന്എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി;
അവിടന്ന് എനിക്ക് ശക്തി പകർന്ന് എെന്ന
ൈധര്യെപ്പടുത്തി.

4യേഹാേവ, ഭൂമിയിെലസകലരാജാക്കന്മാരും
തിരുവായിൽനിന്നുള്ള ഉത്തരവുകൾ
്രശവിക്കുേമ്പാൾഅവിടെത്തവാഴ്ത്തെട്ട.

5യേഹാവയുെടമഹത്ത്വംഉന്നതമായിരിക്കുകയാൽ
അവർയേഹാവയുെട വഴികെളപ്പറ്റി പാടെട്ട.

6യേഹാവ മേഹാന്നതൻആെണങ്കിലുംഅവിടന്ന്
എളിയവെരകടാക്ഷിക്കുന്നു;
എന്നാൽ അഹങ്കാരികെള അവിടന്ന്
ദൂരത്തുനിന്നുതെന്നഅറിയുന്നു.
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7 കഷ്ടതകള െട നടുവിലാണ് എെന്റ
ജീവിതെമങ്കിലും
അവിടന്ന്എെന്റജീവൻസംരക്ഷിക്കുന്നു.

എെന്റ ശ്രതുക്കള െട േ്രകാധത്തിനുേനേര
അവിടന്ന് തിരുക്കരം നീട്ട ന്നു;
അവിടെത്തവലതുകരംഎെന്നരക്ഷിക്കുന്നു.

8യേഹാവഎെന്നകുറ്റവിമുക്തനാക്കും;
യേഹാേവ, അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു—
തിരുക്കരങ്ങള െട ്രപവൃത്തിെയ
ഉേപക്ഷിച്ച കളയരുേത.
സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 139
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അവിടെന്നെന്നപരിേശാധിച്ച ,
അവിടെന്നെന്നഅറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു.

2 ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുേന്നൽക്കുന്നതും
അവിടന്ന്അറിയുന്നു;
എെന്റ ചിന്തകെള വിദൂരതയിൽനിന്നുതെന്ന
അവിടന്ന് ്രഗഹിക്കുന്നു.

3 എെന്റ നടപ്പ ം എെന്റ കിടപ്പ ം അങ്ങ്
േവർതിരിച്ചറിയുന്നു;
എെന്റ എല്ലാ മാർഗങ്ങള ം അവിടേത്തക്ക്
സുപരിചിതമാണ.്

4 ഞാൻ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
യേഹാേവ, അങ്ങ് അതു പൂർണമായും
്രഗഹിക്കുന്നു.

* സങ്കീർത്തനം 138:8 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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5 അവിടന്ന് എെന്റ മുന്നിലും പിന്നിലുംനിന്ന്
എനിക്കുസംരക്ഷണേമകുന്നു,
അങ്ങയുെട കരുതലിൻകരം എെന്റേമൽ
െവച്ചിരിക്കുന്നു.

6 ഈ അറിവ് എനിക്ക് അത്യന്തം
വിസ്മയാവഹമാണ,്
അെതനിക്ക് എത്തിേച്ചരാവുന്നതിലും
ഉന്നതമാണ.്

7അവിടെത്ത ആത്മാവിെനവിട്ട് ഞാൻ എവിെട
േപാകും?
തിരുസന്നിധിയിൽനിന്നും ഞാൻ എവിേടക്കു
പലായനംെചയ്യ ം?

8 ഞാൻ സ്വർേഗാന്നതങ്ങളിൽ കയറിെച്ചന്നാൽ
അങ്ങ്അവിെടയുണ്ട;്
ഞാൻ പാതാളത്തിൽ കിടക്കവിരിച്ചാൽ
അങ്ങ്അവിെടയുമുണ്ട.്

9ഞാൻഉഷസ്സിൻചിറകിേലറി,
ആഴിയുെട അേങ്ങത്തീരത്തിെലത്തി
വസിച്ചാൽ,

10അങ്ങയുെട തിരുക്കരം അവിെടയും എനിക്കു
വഴികാട്ട ം,
അവിടെത്ത വലതുകരെമെന്ന
താങ്ങിനടത്തും.

11 “അന്ധകാരെമെന്നആവരണംെചയ്യെട്ടഎന്നും
്രപകാശം എനിക്കുചുറ്റ ം ഇരുൾപരത്തെട്ട
എന്നും,”ഞാൻപറഞ്ഞാൽ,

12ഇരുട്ട േപാലുംഅേങ്ങക്ക്ഇരുട്ടായിരിക്കുകയില്ല;
രാ്രതി പകൽേപാെല ്രപകാശിക്കും,
കാരണം അന്ധകാരം അവിടേത്തക്ക്
്രപകാശംേപാെലതെന്ന.
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13 അവിടന്നാെണെന്റ അന്തരി്രന്ദിയം
രൂപകൽപ്പനെചയ്തത;്
എെന്റ അമ്മയുെട ഗർഭഗൃഹത്തിൽ എെന്ന
കൂട്ടിയിണക്കിയതുംഅങ്ങുതെന്നയാണ.്

14 സങ്കീർണവും വിസ്മയകരവുമായി അങ്ങ്
എെന്ന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
അേങ്ങക്ക്സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു;
അവിടെത്ത്രപവൃത്തികൾആശ്ചര്യകരമാണ്,
അെതനിക്കു നന്നായിഅറിയാം.

15ഞാൻനിഗൂഢതയിൽ ഉരുവാക്കെപ്പടുകയും
ഭൂമിയുെട അഗാധതകളിൽ
െമനയെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ,
എെന്റ ആകാരം അേങ്ങക്ക്
അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല.

16 എെന്റ ശരീരം രൂപെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന
അവിടെത്തകണ്ണ്എെന്നകണ്ടു;
എനിക്കു നിർണയിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ദിനങ്ങൾ
സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുന്നതിനു
മുേമ്പതെന്ന,
അവെയല്ലാം അങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട .

17ൈദവേമ, അവിടെത്ത വിചാരങ്ങൾ എനിക്ക്
എ്രതേയാഅമൂല്യം!
അവയുെടആെകത്തുകഎ്രതവലുത!്

18ഞാൻഅവെയഎണ്ണിേനാക്കിയാൽ
അവമണൽത്തരികെളക്കാൾഅധികം!
ഞാനുണരുേമ്പാൾഅങ്ങേയാെടാപ്പംതെന്നയായിരിക്കും.

19 ൈദവേമ, അങ്ങ് ദുഷ്ടെര
സംഹരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽനന്നായിരുന്നു!
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രക്തദാഹികേള,എെന്നവിട്ടകന്നുേപാകൂ!
20 അവർ അങ്ങെയപ്പറ്റി ദുഷ്ടലാേക്കാടുകൂടി

സംസാരിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട തിരുനാമം ശ്രതുക്കൾ
ദുർവിനിേയാഗംെചയ്യന്നു.

21യേഹാേവ,അങ്ങെയ െവറുക്കുന്നവെര ഞാൻ
െവറുേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
അങ്ങേയാട് എതിർത്തുനിൽക്കുന്നവെര
ഞാൻകഠിനമായി െവറുേക്കണ്ടതല്ലേയാ?

22എനിക്കവേരാട് പൂർണെവറുപ്പ മാ്രതേമയുള്ള ;
ഞാൻ അവെര എെന്റ ശ്രതുക്കളായി
പരിഗണിക്കുന്നു.

23 ൈദവേമ, എെന്ന പരിേശാധിച്ച് എെന്റ
ഹൃദയെത്തഅറിയണേമ;
എെന്ന പരീക്ഷിച്ച് എെന്റ
ആകാംക്ഷാഭരിതമായ വിചാരങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കണേമ.

24 േദാഷത്തിെന്റ മാർഗം എെന്തങ്കിലും
എന്നിലുേണ്ടാഎന്നുേനാക്കി,
ശാശ്വതമാർഗത്തിൽഎെന്നനടത്തണേമ.

സംഗീതസംവിധായകന.്*

സങ്കീർത്തനം 140
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവരിൽനിന്ന്

എെന്ന േമാചിപ്പിക്കണേമ;
അ്രകമികളിൽനിന്ന് എെന്ന
സംരക്ഷിക്കണേമ,

* സങ്കീർത്തനം 139:24 സങ്കീ. 3:8-െലകുറിപ്പ് കാണുക.
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2 അവർ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടത്രന്തങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കുകയും
നിരന്തരംകലഹംഇളക്കിവിടുകയുംെചയ്യന്നു.

3അവർതങ്ങള െട നാവ് സർപ്പത്തിേന്റതുേപാെല
മൂർച്ചയുള്ളതാക്കുന്നു.
അവരുെടഅധരങ്ങളിൽഅണലിവിഷമുണ്ട്.

േസലാ.
4യേഹാേവ, ദുഷ്ടരുെട ൈകകളിൽനിന്ന് എെന്ന

സൂക്ഷിക്കണേമ;
എെന്റ കാലുകൾ കുരുക്കിൽെപ്പടുത്താൻ
പദ്ധതിയിടുന്ന
അ്രകമികളിൽനിന്ന് എെന്ന
സംരക്ഷിക്കണേമ.

5 അഹങ്കാരികൾ എനിെക്കാരു െകണി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു;
അവർഒരു വലവിരിച്ചിരിക്കുന്നു
എെന്റ പാതേയാരത്ത് എനിക്കായി ഒരു
കുടുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

േസലാ.
6 “അവിടന്ന് ആകുന്നു എെന്റ ൈദവം,” എന്നു

ഞാൻയേഹാവേയാട് പറഞ്ഞു.
യേഹാേവ, കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ
നിലവിളി േകൾക്കണേമ.

7കർത്താവായയേഹാേവ,ശക്തനായരക്ഷകാ,
യുദ്ധദിവസത്തിൽ അങ്ങ് എെന്റ ശിരസ്സിൽ
ഒരു കവചംഅണിയിക്കുന്നു.

8 യേഹാേവ, ദുഷ്ടരുെട ആ്രഗഹം
സാധിപ്പിച്ച െകാടുക്കരുേത,
അവരുെടആ്രഗഹങ്ങൾസഫലമാക്കരുേത.

േസലാ.
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9 എെന്ന വലയംെചയ്തിരിക്കുന്നവർ
അഹങ്കാരേത്താെട അവരുെട ശിരസ്സ കൾ
ഉയർത്തുന്നു;
അവരുെട അധരങ്ങളിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുന്ന തിന്മയാൽത്തെന്ന അവെര
മൂടിക്കളയണേമ.

10 അവരുെടേമൽ ജ്വലിക്കുന്ന കനലുകൾ
പതിക്കെട്ട;
അഗ്നികൂപങ്ങളിേലക്ക്അവർഎറിയെപ്പടെട്ട,
ഒരിക്കലും കരകയറാനാകാത്തവിധം
േചറ്റ കുഴിയിലവർനിപതിക്കെട്ട.

11 പരദൂഷണം പറയുന്നവർ േദശത്ത്
്രപബലെപ്പടാതിരിക്കെട്ട;
അ്രകമികെള ദുരന്തങ്ങൾ േവട്ടയാടി
നശിപ്പിക്കെട്ട.

12യേഹാവപീഡിതർക്ക് ന്യായവും
അഗതികൾക്ക് നീതിയും പരിപാലിക്കുെമന്ന്
ഞാൻഅറിയുന്നു.

13 നീതിനിഷ്ഠർ അവിടെത്ത നാമെത്ത
വാഴ്ത്തുകയും
ഹൃദയപരമാർഥികൾ തിരുസന്നിധിയിൽ
വസിക്കുകയും െചയ്യ ം,നിശ്ചയം.

സങ്കീർത്തനം 141
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1 യേഹാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ

വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു,എെന്റഅടുേത്തക്കു
േവഗം വരണേമ.
ഞാൻ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കണേമ.
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2 എെന്റ ്രപാർഥന തിരുമുമ്പിൽ
സുഗന്ധധൂപംേപാെലസ്വീകരിക്കണേമ;
ഉയർത്തെപ്പട്ടൈകകൾസന്ധ്യായാഗംേപാെലയും
ആയിരിക്കെട്ട.

3 യേഹാേവ, എെന്റ വായ്ക്ക് ഒരു കാവൽ
ഏർെപ്പടുത്തി,
എെന്റഅധരകവാടം കാക്കണേമ.

4അധർമം ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാടുേചർന്ന്
അവരുെട മൃഷ്ടാന്നേഭാജനം ഭക്ഷിക്കാൻ
എെന്നഅനുവദിക്കരുേത.

എെന്റഹൃദയംതിന്മയിേലക്ക്ആകൃഷ്ടമായി,
ഞാൻ ദുഷ് ്രപവൃത്തികളിൽ പങ്കുപറ്റ ന്നതിന്
ഇടയാക്കരുേത.

5നീതിനിഷ്ഠർഎെന്നഅടിക്കെട്ട—അത്എേന്നാടു
കാട്ട ന്നകരുണയാണ;്
അവർ എെന്ന ശാസിക്കെട്ട—അത് എെന്റ
ശിരസ്സിെലൈതലേലപനംേപാെലയാണ.്

എെന്റശിരസ്സ്അത് നിരസിക്കുകയില്ല,
കാരണം എെന്റ ്രപാർഥന എേപ്പാഴും
അധർമികള െട െചയ്തികൾെക്കതിേര
ആയിരിക്കും.

6 അവരുെട ന്യായപാലകർ കിഴുക്കാംതൂക്കായ
മലെഞ്ചരിവിൽനിന്ന്തൂക്കിെയറിയെപ്പടുേമ്പാൾ,
എെന്റ വാക്കുകൾ വ്യർഥമല്ലായിരുെന്നന്ന്
ദുഷ്ടർ മനസ്സിലാക്കും.

7അേപ്പാൾഅവർപറയും: “ഉഴവുചാലുകളിൽനിന്നു
പാറക്കഷണങ്ങൾെപാന്തിവരുന്നതുേപാെല,
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ദുഷ്ടരുെട അസ്ഥികൾ പാതാളകവാടത്തിൽ
ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.”

8 എന്നാൽ കർത്താവായ യേഹാേവ,
എെന്റ ദൃഷ്ടികൾ അങ്ങയുെടേമൽ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അങ്ങയിൽ അഭയംേതടുന്നു—എെന്ന
മരണത്തിന്ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കരുേത.

9അധർമികൾഎനിക്കായി ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്ന
െകണികളിൽനിന്നും
അവർ എെന്റമുമ്പിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന
കുടുക്കുകളിൽനിന്നും എെന്ന
സംരക്ഷിക്കണേമ.

10ഞാൻസുരക്ഷിതമായി ഒഴിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ,
ദുഷ്ടർ, തങ്ങൾ വിരിച്ച വലകളിൽത്തെന്ന
വീണുേപാകെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 142
ദാവീദിെന്റ ഒരു ധ്യാനസങ്കീർത്തനം; അേദ്ദഹം
ഗുഹയിൽആയിരുന്നേപ്പാൾകഴിച്ച ്രപാർഥന.
1 യേഹാവേയാട് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ

നിലവിളിക്കുന്നു;
കരുണയ്ക്കായ് എെന്റ ശബ്ദം ഞാൻ
യേഹാവയിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നു.

2 എെന്റ ആവലാതി ഞാൻ തിരുസന്നിധിയിൽ
പകരുന്നു;
എെന്റ കഷ്ടതകൾ ഞാൻ അവിടേത്താട്
അറിയിക്കുന്നു.

3എെന്റആത്മാവ്എെന്റയുള്ളിൽതളരുേമ്പാൾ,
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എെന്റ പാതകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്
അവിടന്നാണേല്ലാ.

ഞാൻ േപാേകണ്ടപാതകളിൽ
എെന്റ ശ്രതുക്കൾ എനിക്കായി ഒരു െകണി
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

4 എെന്റ വലത്തു ഭാഗേത്തക്ക്
േനാക്കിക്കാണണേമ,
എനിക്കായി കരുതുന്നവർആരുംതെന്നയില്ല.

ആരുംഎെന്ന ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ല;
എനിെക്കാരുഅഭയസ്ഥാനവുമില്ല.

5യേഹാേവ,ഞാൻഅങ്ങേയാട് നിലവിളിക്കുന്നു;
“അങ്ങാണ്എെന്റസേങ്കതം,
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് എെന്റ ഓഹരി,”
എന്നുഞാൻപറയുന്നു.

6എെന്റകരച്ചിൽ േകൾക്കണേമ,
ഞാൻഏറ്റവുംഎളിമെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;

എെന്ന പിൻതുടരുന്നവരുെട ൈകയിൽനിന്നും
എെന്നേമാചിപ്പിക്കണേമ,
അവർഎെന്നക്കാൾഅതിശക്തരാണ.്

7 ഞാൻ അവിടെത്ത നാമെത്ത
സ്തുതിേക്കണ്ടതിന,്
തടവറയിൽനിന്നുംഎെന്നവിടുവിക്കണേമ.

അേപ്പാൾ അവിടന്ന് എനിക്കു െചയ്തിരിക്കുന്ന
നന്മമൂലം
നീതിനിഷ്ഠർഎനിക്കുചുറ്റ ം വന്നുകൂടും.

സങ്കീർത്തനം 143
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1യേഹാേവ,എെന്റ ്രപാർഥന േകൾക്കണേമ,
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കരുണയ്ക്കായുള്ള എെന്റ നിലവിളി
േകൾക്കണേമ;

അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തതയും നീതിയുംനിമിത്തം
എെന്റആശ്വാസത്തിനായി വരണേമ.

2 തിരുമുമ്പിൽ നീതിനിഷ്ഠരായി ജീവിക്കുന്ന
ആരുമില്ലേല്ലാ,
അതുെകാണ്ട് അങ്ങയുെട ദാസെന
വിചാരണയ്ക്കായി െകാണ്ടുവരരുേത.

3ശ്രതുഎെന്നപിൻതുടരുന്നു,
അയാെളെന്നനിലത്തിട്ട െമതിക്കുന്നു;

പേണ്ടമരിച്ചവെരേപ്പാെല
അയാെളെന്നഇരുളിൽപാർപ്പിക്കുന്നു.

4അതുെകാണ്ട് എെന്റആത്മാവ് എെന്റയുള്ളിൽ
തളരുന്നു;
എെന്റ ഹൃദയം എെന്റയുള്ളിൽ
സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

5പൂർവകാലങ്ങെളഞാൻഓർക്കുന്നു;
അവിടെത്ത സകലവിധ ്രപവൃത്തികെളയും
ഞാൻധ്യാനിക്കുകയും
തൃക്കരങ്ങള െട ്രപവൃത്തികെളപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

6 ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ തിരുമുമ്പിൽ
വിരിക്കുന്നു;
ഉണങ്ങിവരണ്ട നിലംേപാെല ഞാൻ
അവിടേത്തക്കായി ദാഹിക്കുന്നു.

േസലാ.
7 യേഹാേവ, േവഗത്തിൽ എനിക്ക്

ഉത്തരമരുളണേമ;
എെന്റആത്മാവ് തളർന്നിരിക്കുന്നു.

അങ്ങയുെട മുഖംഎന്നിൽനിന്നും മറയ്ക്കരുേത
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അങ്ങെനയായാൽ ഞാൻ
ശവക്കുഴിയിേലക്കുനിപതിക്കുന്നവെരേപ്പാെലയാകും.

8 ്രപഭാതംഅവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
േകൾവിനൽകെട്ട,
കാരണംഎെന്റആ്രശയംഅങ്ങയിൽഞാൻ
അർപ്പിക്കുന്നു.

ഞാൻ േപാേകണ്ടുന്ന വഴി എനിക്കു
കാണിച്ച തരണേമ,
കാരണം എെന്റ ജീവൻ ഞാൻ അങ്ങെയ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 യേഹാേവ, എെന്റ ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ,
കാരണം എെന്റസംരക്ഷണത്തിനായി ഞാൻ
അങ്ങയുെടഅടുേത്തേക്കാടുന്നു.

10തിരുഹിതംെചയ്യാൻഎെന്നപഠിപ്പിക്കണേമ,
കാരണംഅവിടന്ന്ആകുന്നുഎെന്റൈദവം;

അങ്ങയുെട നല്ലആത്മാവ്
നീതിപഥത്തിൽ*എെന്നനടത്തെട്ട.

11 യേഹാേവ, തിരുനാമെത്ത്രപതി എെന്റ ജീവൻ
സംരക്ഷിക്കണേമ;
അവിടെത്തനീതിയാൽകഷ്ടതയിൽനിന്നുെമെന്ന
വിടുവിക്കണേമ.

12അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്താൽ എെന്റ
ശ്രതുക്കെളനിശ്ശബ്ദരാക്കണേമ;
എെന്റ എതിരാളികെളെയല്ലാം
നശിപ്പിക്കണേമ,
ഞാൻഅങ്ങയുെട േസവകനാണേല്ലാ.

* സങ്കീർത്തനം 143:10 മൂ.ഭാ.സമഭൂമിയിൽ
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സങ്കീർത്തനം 144
ദാവീദിെന്റ ഒരുസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റപാറയാകുന്നയേഹാവവാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ,
അവിടന്ന്എെന്റകരങ്ങെളയുദ്ധത്തിനായും
എെന്റ വിരലുകെള േപാരാട്ടത്തിനായും
ഒരുക്കുന്നു.

2 അവിടന്ന് എെന്ന സ്േനഹിക്കുന്ന ൈദവവും
എെന്റ േകാട്ടയും,
എെന്റ സുരക്ഷിതസ്ഥാനവും എെന്റ
വിേമാചകനും,

ജനതകെളഎെന്റമുമ്പിൽഅടിയറവുപറയിക്കുന്ന
എെന്റ പരിചയും എെന്റ അഭയസ്ഥാനവും
ആകുന്നു.

3യേഹാേവ,അങ്ങയുെട ്രശദ്ധയിൽെപ്പടാൻമാ്രതം
മർത്യൻഎന്തുള്ള ?
അങ്ങയുെട പരിഗണനയിൽ വരുന്നതിന്
േകവലം മാനവർക്ക്എന്താണർഹത?

4മനുഷ്യർ ഒരു ശ്വാസംമാ്രതം;
അവരുെട ദിനങ്ങൾ ക്ഷണികമായ
നിഴൽേപാെല.

5യേഹാേവ,സ്വർഗംതുറന്ന് ഇറങ്ങിവരണേമ;
പർവതങ്ങൾ സ്പർശിക്കണേമ,
അവിെടനിന്നും പുകപടലങ്ങൾഉയരെട്ട.

6മിന്നൽഅയച്ച് ശ്രതുഗണെത്തചിതറിക്കണേമ;
അങ്ങയുെട അസ്്രതങ്ങൾ എയ്ത് അവെര
തുരത്തണേമ.

7ഉയരത്തിൽനിന്നും തൃക്കരം നീട്ടി;
െപരുെവള്ളത്തിൽനിന്നും

വിേദശികള െടൈകയിൽനിന്നും
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എെന്നരക്ഷിക്കണേമ,
8അവരുെട വായിൽവ്യാജം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
അവരുെട വലതുകരങ്ങളിൽ വഞ്ചന
വാഴുന്നു.

9 എെന്റ ൈദവേമ, അേങ്ങക്കു ഞാൻ ഒരു
നവഗാനംആലപിക്കും;
പത്തുകമ്പിയുള്ള വീണ മീട്ടി അേങ്ങക്കു
ഞാെനാരുസംഗീതമാലപിക്കും,

10രാജാക്കന്മാർക്ക് വിജയം നൽകുകയും
അവിടെത്ത ദാസനായ ദാവീദിെന
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്ന
അേങ്ങക്കുതെന്ന.

നാശകരമായ വാളിൽനിന്നും 11 എെന്ന
രക്ഷിക്കണേമ;
വിേദശികള െട ൈകയിൽനിന്നും എെന്ന
േമാചിപ്പിക്കണേമ,

അവരുെട വായിൽവ്യാജം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
അവരുെട വലതുകരങ്ങളിൽ വഞ്ചന
വാഴുന്നു.

12നമ്മുെട പു്രതന്മാർഅവരുെടയൗവനത്തിൽ
നന്നായി പരിചരിച്ചവൃക്ഷങ്ങൾേപാെലയും,

നമ്മുെട പു്രതിമാർ രാജെകാട്ടാരങ്ങളിെല
െകാത്തിെയടുത്ത അലംകൃത
സ്തംഭങ്ങൾേപാെലയുംആകും.

13നമ്മുെടകളപ്പ രകൾസമൃദ്ധമാകും;
എല്ലാവിധധാന്യങ്ങളാലുംതെന്ന.

ഞങ്ങള െട ആടുകൾ പുൽപ്പ റങ്ങളിൽ
െപറ്റ െപരുകം,
ആയിരങ്ങളായും പതിനായിരങ്ങളായും;
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14 നമ്മുെട കാളക്കൂറ്റന്മാർ അധികഭാരം
വലിക്കും.

മതിലുകൾഇടിക്കെപ്പടുകയില്ല,
ആരുംബന്ദികളാക്കെപ്പടുന്നില്ല,
ഞങ്ങള െട െതരുവുകളിൽ
ദീനേരാദനവുമില്ല.

15 ഇവെയല്ലാം യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുന്ന ജനം
അനുഗൃഹീതർ;
യേഹാവ ൈദവമായിരിക്കുന്ന ജനം
അനുഗൃഹീതർ.

*

സങ്കീർത്തനം 145
ദാവീദിെന്റ ഒരുസ്േതാ്രതസങ്കീർത്തനം.
1എെന്റ ൈദവമായ രാജാേവ, ഞാൻ അങ്ങെയ

പുകഴ്ത്തും;
അവിടെത്ത നാമം ഞാൻ എന്നുെമന്നും
വാഴ്ത്തും.

2ദിനം്രപതിഞാൻഅങ്ങെയവാഴ്ത്തും
തിരുനാമം ഞാൻ എെന്നേന്നക്കും
പുകഴ്ത്തും.

3 യേഹാവ ഉന്നതനും സ്തുതിക്ക് അത്യന്തം
േയാഗ്യനുമാണ;്
അവിടെത്ത മഹിമയുെട വ്യാപ്തി
്രഗഹിക്കുന്നതിന്ആർക്കുംകഴിയുകയില്ല.

4ഓേരാതലമുറയുംഅനന്തരതലമുറേയാട്

* സങ്കീർത്തനം 145: ഈസങ്കീർത്തനത്തിെലഓേരാ വാക്യവും
എ്രബായഭാഷയിെലഅക്ഷരമാലാ്രകമത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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അവിടെത്ത വീര്യ്രപവൃത്തികെളപ്പറ്റി
േഘാഷിക്കെട്ട.

5അവർ അവിടെത്ത ്രപതാപമുള്ള േതജസ്സിെന്റ
മഹത്ത്വെത്തയും
ഞാൻ അവിടെത്ത അത്ഭുതകരമായ
്രപവൃത്തികെളയും ധ്യാനിക്കും.

6അവർഅങ്ങയുെടഅത്ഭുതാദരവുകൾനിറഞ്ഞ
്രപവൃത്തികള െടശക്തിെയപ്പറ്റി വിവരിക്കും
ഞാൻ അങ്ങയുെട വീര്യ്രപവൃത്തികൾ
േഘാഷിക്കും.

7അവർ അങ്ങയുെട അനന്തമായ നന്മകെളപ്പറ്റി
ആേഘാഷിക്കും
അങ്ങയുെട നീതിെയപ്പറ്റി ആനന്ദഗാനങ്ങൾ
ആലപിക്കും.

8യേഹാവആർ്രദഹൃദയനും കരുണാമയനും
ക്ഷമാശീലനുംസ്േനഹസമ്പന്നനുംആകുന്നു.

9യേഹാവഎല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ;
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികേളാടും അവിടന്ന്
കരുണയുള്ളവനാണ.്

10 യേഹാേവ, അവിടെത്ത സകലസൃഷ്ടികള ം
അവിടെത്തവാഴ്ത്തുന്നു,
അവിടെത്ത വിശ്വസ്തർ അങ്ങെയ
പുകഴ്ത്തുന്നു.

11 അവർ അവിടെത്ത രാജ്യത്തിെന്റ
മഹത്ത്വെത്തപ്പറ്റിയും
അവിടെത്തശക്തിെയപ്പറ്റിയും വിവരിക്കും,

12 അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യെരല്ലാം അങ്ങയുെട
വീര്യ്രപവൃത്തികെളയും
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അവിടെത്ത രാജ്യത്തിെന്റ
മഹത്ത്വ്രപതാപെത്തയുംഅറിയെട്ട.

13അവിടെത്തരാജ്യം നിത്യരാജ്യംആകുന്നു,
അവിടെത്തആധിപത്യംതലമുറതലമുറയായി
നിലനിൽക്കും.

യേഹാവ തെന്റ സകലവാഗ്ദാനങ്ങളിലും
വിശ്വാസേയാഗ്യനും
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും
വിശ്വസ്തനുമാണ.്†

14യേഹാവവീഴുന്നവെരെയാെക്കയും താങ്ങുന്നു
പരിക്ഷീണെരെയാെക്കയും ഉയർത്തുന്നു.

15 സകലരുെടയും കണ്ണ് അേങ്ങക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നു,
അവർെക്കല്ലാംഅങ്ങ്യഥാസമയംആഹാരം
നൽകുന്നു.

16അവിടന്ന് തൃൈക്കതുറക്കുന്നു
ജീവനുള്ള സകലത്തിെന്റയും
ആ്രഗഹങ്ങൾക്ക്തൃപ്തിവരുത്തുന്നു.

17യേഹാവതെന്റഎല്ലാവഴികളിലുംനീതിനിഷ്ഠൻ
ആകുന്നു
തെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും
വിശ്വസ്തനുമാണ.്

18 യേഹാവ തെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും,
സത്യസന്ധമായി വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും,സമീപസ്ഥനാകുന്നു.

† സങ്കീർത്തനം 145:13 വാ. 13-െല അവസാനെത്ത
രണ്ടുവരികൾമിക്കൈക.്രപ. കാണുന്നില്ല.
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19 തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവരുെട ആ്രഗഹങ്ങൾ
അവിടന്ന്സഫലമാക്കുന്നു;
അവരുെട കരച്ചിൽേകട്ട് അവെര
രക്ഷിക്കുന്നു.

20 തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്ന സകലെരയും യേഹാവ
സംരക്ഷിക്കുന്നു,
എന്നാൽ സകലദുഷ്ടെരയും അവിടന്ന്
നശിപ്പിക്കും.

21 എെന്റ വായ് യേഹാവയുെട സ്തുതികൾ
ഉയർത്തും.
സർവജീവജാലങ്ങള ം അവിടെത്ത
വിശുദ്ധനാമെത്ത
എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തെട്ട.

സങ്കീർത്തനം 146
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

എൻമനേമ,യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

2 ഞാൻ എെന്റ ആയുഷ്കാലെമാെക്കയും
യേഹാവെയവാഴ്ത്തും;
എെന്റ ജീവിതകാലെമാെക്കയും ഞാൻ
എെന്റൈദവെത്തവാഴ്ത്തിപ്പാടും.

3നിങ്ങള െടആ്രശയം ്രപഭുക്കന്മാരിലും
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരിലും
ആകരുത.്

4അവരുെട ആത്മാവ് േവർെപടുേമ്പാൾ, അവർ
മണ്ണിേലക്കുതെന്നതിരിെകേച്ചരുന്നു;

* സങ്കീർത്തനം 146:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ്; അതായത്,
ഹാേലലൂയാ. വാ. 10കാണുക.



സങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം146:5ccclxviiസങ്കീർത്തനങ്ങൾസങ്കീർത്തനം146:10

അന്നുതെന്ന അവരുെട പദ്ധതികള ം
മണ്ണടിയുന്നു.

5യാേക്കാബിെന്റൈദവംതെന്റസഹായവും
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
്രപത്യാശയും അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ
അനുഗൃഹീതർ.

6ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും അവയിലുള്ള സർവത്തിെന്റയും
്രസഷ്ടാവ്അവിടന്നാണ്—
അവിടന്ന്എെന്നന്നുംവിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു.

7 പീഡിതർക്ക് അവിടന്ന് നീതി
നിർവഹിച്ച െകാടുക്കുകയും
വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം
നൽകുകയുംെചയ്യന്നു.

യേഹാവതടവുകാെര േമാചിപ്പിക്കുന്നു,
8യേഹാവഅന്ധർക്ക്കാഴ്ചനൽകുന്നു,

യേഹാവകുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര ഉയർത്തുന്നു,
യേഹാവനീതിനിഷ്ഠെരസ്േനഹിക്കുന്നു.

9യേഹാവ ്രപവാസികെളസംരക്ഷിക്കുകയും
അനാഥെരയും വിധവമാെരയും
പരിപാലിക്കുകയുംെചയ്യന്നു,
എന്നാൽ അവിടന്ന് ദുഷ്ടരുെട പദ്ധതികൾ
വിഫലമാക്കുന്നു.

10യേഹാവഎേന്നക്കും വാഴുന്നു,
സീേയാേന, നിെന്റ ൈദവം എല്ലാ
തലമുറകളിലും.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
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സങ്കീർത്തനം 147
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

നമ്മുെട ൈദവത്തിനു സ്തുതിപാടുന്നത്
എ്രതേയാ നല്ലത,്
അവിടെത്ത സ്തുതിക്കുന്നത് എ്രത
മേനാഹരവും ഉചിതവുംആകുന്നു!

2യേഹാവ െജറുശേലമിെനപണിയുന്നു;
അവിടന്ന് ഇ്രസാേയലിെല അഭയാർഥികെള
കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.

3 ഹൃദയം തകർന്നവെര അവിടന്ന്
സൗഖ്യമാക്കുകയും
അവരുെട മുറിവുകൾ െകട്ട കയും െചയ്യന്നു.

4 അവിടന്ന് നക്ഷ്രതങ്ങള െട എണ്ണം
കണക്കാക്കുന്നു
അവഓേരാന്നിെനയും േപരുവിളിക്കുന്നു.

5 നമ്മുെട കർത്താവ് വലിയവനും ശക്തിയിൽ
്രപബലനുമാകുന്നു;
അവിടെത്തവിേവകത്തിന് പരിമിതികളില്ല.

6യേഹാവവിനയാന്വിതെര പരിപാലിക്കുന്നു
എന്നാൽദുഷ്ടെരഅവിടന്ന് തറപറ്റിക്കുന്നു.

7യേഹാവയ്ക്ക് നന്ദിേയാെട പാടുക;
കിന്നരംമീട്ടി നമ്മുെട ൈദവത്തിന് സംഗീതം
ആലപിക്കുക.

8 അവിടന്ന് ആകാശെത്ത േമഘങ്ങൾെകാണ്ട്
െപാതിയുന്നു;
അവിടന്ന് ഭൂമിക്കായി മഴ െപാഴിക്കുകയും

* സങ്കീർത്തനം 147:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ്; അതായത്,
ഹാേലലൂയാ. വാ. 20കാണുക.
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കുന്നുകളിൽപുല്ല് മുളപ്പിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
9അവിടന്ന് കന്നുകാലികൾക്കും
കരയുന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും
ആഹാരം നൽകുന്നു.

10 കുതിരകള െട ബലത്തിലല്ല അവിടന്ന്
ആഹ്ലാദിക്കുന്നത,്
േയാദ്ധാക്കള െട പാദബലത്തിലും
അവിടേത്തക്ക് ്രപസാദം േതാന്നുന്നില്ല;

11 തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവരിൽ യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമുണ്ടാകുന്നു,
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിൽ
്രപത്യാശയർപ്പിക്കുന്നവരുെടേമലും.

12െജറുശേലേമ,യേഹാവെയപുകഴ്ത്തുക;
സീേയാേന,നിെന്റൈദവെത്തസ്തുതിക്കുക.

13അവിടന്ന് നിെന്റകവാടങ്ങള െടഓടാമ്പലുകെള
ബലെപ്പടുത്തുകയും
നിന്നിലുള്ള നിെന്റ ജനെത്ത
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

14 അവിടന്ന് നിെന്റ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ
സമാധാനംസ്ഥാപിക്കുകയും
േമൽത്തരമായ േഗാതമ്പുെകാണ്ട് നിനക്കു
തൃപ്തിവരുത്തുകയുംെചയ്യന്നു.

15 അവിടന്ന് തെന്റ ആജ്ഞ ഭൂമിയിേലക്ക്
അയയ്ക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകൾ അതിേവഗം
പായുന്നു.
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16 അവിടന്ന് കമ്പിളിേരാമംേപാെല
ഹിമംെപാഴിക്കുകയും
ചാരംവിതറുംേപാെല മഞ്ഞ് ചിതറിക്കുകയും
െചയ്യന്നു.

17 അവിടന്ന് ആലിപ്പഴം ചരെലന്നേപാെല
ചുഴറ്റിെയറിയുന്നു.
ആ മരംേകാച്ച ന്ന മഞ്ഞുകാറ്റിെന
അതിജീവിക്കാൻആർക്കാണുകഴിയുക?

18 അവിടന്ന് തെന്റ വചനം അയച്ച് അവെയ
ഉരുക്കുന്നു;
അവിടന്നു ഇളംകാറ്റിെന ഉണർത്തിവിടുന്നു,
ജല്രപവാഹംആരംഭിക്കുന്നു.

19അവിടെത്തവചനംയാേക്കാബിനും
അവിടെത്ത വിധികള ം ഉത്തരവുകള ം
ഇ്രസാേയലിനുംെവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

20 മെറ്റാരു ജനതയ്ക്കുേവണ്ടിയും അവിടന്ന്
ഇതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ചിട്ടില്ല;
അവിടെത്ത വിധികൾ അവർക്ക്
അജ്ഞാതമാണ.്†

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

സങ്കീർത്തനം 148
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക;
ഉന്നതങ്ങളിൽഅവിടെത്തവാഴ്ത്തുക.

† സങ്കീർത്തനം 147:20 ചി.ൈക.്രപ. അവിടെത്ത വിധികൾ
അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയില്ല. * സങ്കീർത്തനം 148:1 മൂ.ഭാ.
ഹാേലലൂ യാഹ്;അതായത്,ഹാേലലൂയാ. വാ. 14കാണുക.
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2 യേഹാവയുെട സകലദൂതഗണങ്ങേള,
അവിടെത്തവാഴ്ത്തുക;
അവിടെത്ത സർവ സ്വർഗീയൈസന്യവുേമ,
അവിടെത്തവാഴ്ത്തുക.

3സൂര്യച്രന്ദന്മാേര,അവിടെത്തവാഴ്ത്തുക;
്രപകാശമുള്ള എല്ലാ നക്ഷ്രതങ്ങള േമ,
അവിടെത്തവാഴ്ത്തുക.

4സ്വർഗാധിസ്വർഗങ്ങേള,
ആകാശത്തിനുമീേതയുള്ള ജലസഞ്ചയേമ,
അവിടെത്തവാഴ്ത്തുക.

5അവയേഹാവയുെട നാമെത്തവാഴ്ത്തെട്ട,
കാരണം അവിടന്ന് കൽപ്പിച്ച , അവ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ;

6 അവിടന്ന് അവ എെന്നേന്നക്കുമായി
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു—
മാഞ്ഞുേപാകാത്ത ഒരു ഉത്തരവ് അവിടന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 സമു്രദത്തിെല ഭീകരജീവികേള, ആഴിയുെട
അഗാധസ്ഥലങ്ങേള,
ഭൂമിയിൽനിന്ന് യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക,

8തീയും കന്മഴയും മഞ്ഞും േമഘങ്ങള ം
അവിടെത്ത ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന
െകാടുങ്കാറ്റ ം

9പർവതങ്ങള ംസകലകുന്നുകള ം
ഫലവൃക്ഷങ്ങള ംഎല്ലാ േദവദാരുക്കള ം

10കാട്ട മൃഗങ്ങള ംകന്നുകാലികള ം
ഇഴജന്തുക്കള ം പറവകള ം

11ഭൂമിയിെല രാജാക്കന്മാരുംഎല്ലാ രാഷ്്രടങ്ങള ം
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ഭൂമിയിെല എല്ലാ ്രപഭുക്കന്മാരും എല്ലാ
ഭരണകർത്താക്കള ം

12യുവാക്കള ംയുവതികള ം
വൃദ്ധരും കുട്ടികള ം.

13 ഇവെയല്ലാം യേഹാവയുെട നാമെത്ത
വാഴ്ത്തെട്ട,
അവിടെത്തനാമംമാ്രതംേ്രശഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത ്രപതാപം ഭൂമിക്കും
ആകാശത്തിനുംേമൽഉന്നതമായിരിക്കുന്നു.

14 തെന്റ ഹൃദയേത്താട് അടുത്തിരിക്കുന്ന
ജനമായ,
തെന്റ വിശ്വസ്തേസവകരായിരിക്കുന്ന
ഇ്രസാേയലിെന്റപുകഴ്ചയ്ക്കായി,
അവിടന്ന് ഒരു െകാമ്പ്† ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.

സങ്കീർത്തനം 149
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു നവഗാനംആലപിക്കുക,
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തരുെട സഭയിൽ
അവിടെത്തസ്തുതിയും.

2 ഇ്രസാേയൽ തങ്ങള െട ്രസഷ്ടാവിൽ
ആനന്ദിക്കെട്ട;

† സങ്കീർത്തനം 148:14 െകാമ്പ് ഇവിെട ശക്തിയുെട

്രപതീകമാണ.് * സങ്കീർത്തനം 149:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ
യാഹ;്അതായത്,ഹാേലലൂയാ. വാ. 9കാണുക.
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സീേയാെന്റ മക്കൾ തങ്ങള െട രാജാവിൽ
ആഹ്ലാദിക്കെട്ട.

3 അവർ നൃത്തമാടിെക്കാണ്ട് തിരുനാമെത്ത
സ്തുതിക്കെട്ട
തപ്പ െകാട്ടിയും കിന്നരംമീട്ടിയും
അവിടേത്തക്ക്സംഗീതമാലപിക്കെട്ട.

4 കാരണം യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നു;
അവിടന്ന് വിനയാന്വിതെര വിജയകിരീടം
അണിയിക്കുന്നു.

5 അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തർ അവിടെത്ത
മഹത്ത്വത്തിൽആനന്ദിക്കെട്ട
അവർതങ്ങള െടകിടക്കകളിൽആനന്ദഗീതം
ആലപിക്കെട്ട.

6ൈദവത്തിെന്റസ്തുതിഅവരുെട വായിലും
ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാൾ അവരുെട
ൈകകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട,

7രാഷ്്രടങ്ങേളാട് ്രപതികാരംെചയ്യന്നതിനും
ജനതകൾക്കുശിക്ഷനൽകുന്നതിനും

8അവരുെട രാജാക്കന്മാെരചങ്ങലകളാലും
അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാെര ഇരുമ്പു
വിലങ്ങുകളാലുംബന്ധിക്കുന്നതിനും

9 അവർെക്കതിേര എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ന്യായവിധിനടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിനുംതെന്ന—

ഇത് അവിടെത്ത എല്ലാ വിശ്വസ്തർക്കുമുള്ള
ബഹുമതിയാകുന്നു.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
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സങ്കീർത്തനം 150
1യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.*

ൈദവെത്ത അവിടെത്ത വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
സ്തുതിപ്പിൻ;
്രപതാപപൂർണമായ ആകാശവിതാനത്തിൽ
അവിടെത്തസ്തുതിപ്പിൻ.

2 അവിടെത്ത അതിമഹത്തായ
്രപവൃത്തികൾക്കായി ൈദവെത്ത
സ്തുതിപ്പിൻ;
അവിടെത്ത സീമാതീതമായ
മഹിമകൾക്കായി ൈദവെത്ത
സ്തുതിപ്പിൻ.

3 കാഹളനാദേത്താടുകൂടി ൈദവെത്ത
സ്തുതിപ്പിൻ,
കിന്നരവും വീണയും മീട്ടി ൈദവെത്ത
സ്തുതിപ്പിൻ.

4 തപ്പ െകാട്ടിയും നൃത്തമാടിയും അവിടെത്ത
സ്തുതിപ്പിൻ,
ത്രന്തിനാദങ്ങേളാടുംകുഴൽവാദ്യങ്ങേളാടുംകൂടി
അവിടെത്തസ്തുതിപ്പിൻ.

5ഇലത്താളങ്ങേളാെടഅവിടെത്തസ്തുതിപ്പിൻ,
അത്യ ച്ചത്തിൽ മാെറ്റാലിയുതിർക്കുന്ന
ഇലത്താളങ്ങേളാെട അവിടെത്ത
സ്തുതിപ്പിൻ.

6സർവജീവജാലങ്ങള ംയേഹാവെയവാഴ്ത്തെട്ട.

യേഹാവെയവാഴ്ത്തുക.
* സങ്കീർത്തനം 150:1 മൂ.ഭാ. ഹാേലലൂ യാഹ്; അതായത്,
ഹാേലലൂയാ. വാ. 6കാണുക.
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