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भजनसं ह
भजनसं ह
पिहलो भाग

1
(भजनसं ह 1-41)

1 यिद उसले द ु मािनसको सल्लाह मान्दनै,
पापीहरूको जस्तो जीवन िबताउँदनै.
अिन जसले परमे रलाई ा नगन मािनसहरूलाई मन पराउँदनै त्यो मािनस

साँच्चै नै सखुी हुनछे।
2 धािमर्क मािनसले परम भकुो िशक्षा मन पराउँदछ।

ऊ परम भकुो िशक्षाहरूको िवषयमा रात-िदन सोिचरहन्छ।
3 यसकारण त्यो मािनस खोलाको पानीले िसचंकेो रूख जस्तै ब लयो हुन्छ

ऊ ठीक समय फल िदने रूख सरह हो।
ऊ पातहरू भएको रूख जस्तै हो जो मदन

उसले गरेको त्यके काम सफल हुन्छ।

4 तर द ु मािनसहरू त्यस्ता हुदँनैन।्
द ु मािनसहरूलाई भसूलाई जस्तै हावाले उडाई लान्छ।

5 यिद सबै धम मािनसहरू अदालतको मु ा िनणर्य गनर् भलेा हुन्छन ् तब द ु
मािनसहरू दोषी मािणत हुनछेन।

ती पापीहरूलाई िनद ष भनरे न्याय ग रने छैन।
6 िकन? िकनभने परम भलुे धम मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ,

तर द ु मािनसहरूलाई न गन ुर्हुन्छ।

2
1 अन्य रा का मािनसहरू िकन रसाउछँन?्

िकन ितनीहरू मखूर्तापणू र् योजनाहरू बनाउदँै छन?्
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2 ितनीहरूका राजाहरू र अगवुाहरू परम भकुो िवरू
र उहाँले रोजकेा राजाको िवरू मा य ु गनर् एकजटु भए।

3 ती अगवुाहरूले भन,े “परमे र र आफूले रोजकेा राजाको िवरू िव ोह गरौं,
ितनीहरूबाट अलग हौं।”

4 तर मरेा स्वामी, स्वगर्का राजा ती मािनसहरू ित हाँ हुुन्छ।
परम भलुे ितनीहरुलाई हाँसोको पा बनाउन ु हुन्छ।

5 तब परमे र रसाउन ु हुन्छ,
अिन यसो गदार् ती अन्य अगवुाहरू डराउछँन।्

6 अिन ती मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ, “यो मािनस राजा होस ्भनी मलैे रोजें।
अिन उसले िसयोन पवर्तमा राज गनछ।
िसयोन मरेो एक िवशषे पवर्त हो।”

7 अब म ितमीलाई परम भकुो करारको िवषयमा भन्नछुे।
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, “आज म ित ो िपता भएँ,

ितमी मरेा प ु भयौ।
8 यिद ितमीले माग्छौ भन,े म ितमीहरूलाई यो दशे िदनछुे

अिन पथृ्वीमा भएका सबै जाितहरू ितमीहरूका मािनसहरू हुनछेन।्
9 ितमीहरूले ती दशेहरूलाई फलामको डण्डाले

माटोको भाँडाहरू टु ा पारे झैं न गनर् सक्ने छौ।”

10 यसकैारण, राजा र शासकहरु ब ु मान होउन ्
र ित ा सम्पणूर् शासकहरूले यो पाठ िसकुन।्

11 यसकारण एकदम डराएर परम भकुो आज्ञा पालन गर।
12 ितमीहरूले परम भकुो प ु को भ हु ँ भन्ने दखेाऊ।
यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने उहाँ ोिधत हुनहुुनछे,

र ितमीहरू सबलैाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।
जसले परम भमुािथ िव ास गदर्छन ्उनीहरू सखुी हुन्छन।्

तर अन्य मािनसहरू होिशयार हुन ु पनछ। परम भु आफ्नो ोध दखेाउन
तयार हुनहुुन्छ।
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3
यो आफ्ना छोरो अब्शालोमदे ख भागरे जाँदा दाऊदको भजन हो।
1 हे परम भ,ु मरेा श हुरू धरैे छन।्

धरैे मािनसहरू मरेो िवरू उिभएका छन।्
2 धरैे मािनसहरूले मरेो िवषयमा कुरा गछर्न।्
ितनीहरू भन्छन,् “परमे रले उसलाई बचाउन ु हुन्न।”
3 तर, हे परम भ,ु तपाईं मरेो ढाल हुनहुुन्छ।

परम भु तपाईं मरेो आदर हुनहुुन्छ।
तपाईंले मलाई महान ्बनाउन ु भयो।

4 म परम भलुाई ाथर्ना गनछु
र उहाँले मलाई आफ्नो पिव -पवर्तबाट उ र िदनहुुनछे।

5 म ढल्केर आराम गनर् सक्छु, अिन जान्दछु म उठ्ने छु।
िकनभने परम भलुे मलाई ढाक्न ु र रक्षा गन ुर्हुन्छ!

6 मरेो व रप र हजारौं िसपाहीहरू हुनष्ठ्व सक्लान,्
तर म ती श हुरूदे ख डराउने छैन!

7 हे परम भ,ु उठ्न ु होस!्
हे मरेा परमे र, मलाई बचाउनहुोस!्

यिद तपाईंले मरेो द ु श हुरूको गालामा िहकार्उन ु मा भयो भने
तपाईंले ितनीहरूका सबै दाँत झा र िदन ु हुनछे।

8 हे परम भ,ु िवजय तपाईंको हो!
आफ्ना मा िनसहरू ित कल्यानकारी हुनहुुन्छ।

4
मखु सगंीतकारको लािग। तार भएको बाजासिहत (वीणा-वा ) दाऊदको भजन।

1 हे मरेो धािमर्क परमे र, जब म ाथर्ना गदर्छु
मलाई जवाफ िदनहुोस।्



4:2 iv भजनसं ह 5:3

मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस ्र ममािथ कृपा रा ु होस!्
मरेो सम्पणूर् क हरूदे ख मलाई मु िदनहुोस!्

2 हे मािनसहरू हो! मरेो िवषयमा किहलसेम्म द ु कुराहरू ग ररहन्छौ?
मरेो िवषयमा ितमीहरूले फे र नयाँ झटूा कुराहरू खोिजरहकेा छौ।
त्यस्ता झटूा कुराहरू भन्न गनर् ितमीहरू मन पराउँछौ।

3 ितमीहरूलाई थाहा छ परम भलुे आफ्ना धािमर्क मािनसहरूको कुरा सनु्न ु हुन्छ।
यसकारण जब म ाथर्ना गदर्छु उहाँले सनु्न ु हुन्छ।

4यिद ितमीहरूलाई केही कुराले िवर पादार् रीस उठ्न सक्छ, तर पाप चाँिह नगर।
जब ितमी स ु जान्छौ तब ती कुराहरू सोच र िनदाऊ।

5 परम भलुाई पिव ब लदानहरू चढाऊ,
र उहाँमा भरोसा राख।

6 धरैे मािनसहरूले भन्छन,् “हामीलाई कसले परमे रको भलाई दखेाऊला?
हे परम भ,ु तपाईंको ज्व लत अनहुार हामीलाई दखेाउन ु होस!्”

7 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई खशुी बनाउन ु भयो।
तपाईंले मलाई अन्न बाली काट्ने उत्सव भन्दा पिन ज्यादा खशुी िदन ु भयो।

जब हामीसगं चरु मा मा अन्न र दाखरसहरू िथए।
8 जब म ओ ानमा जान्छु र मस्तसगँ िनदाउछुँ।

िकनभन,े परम भलुे मलाई सरुिक्षत िनदाउन िदनहुुन्छ।

5
सगंीत मखुको िन म्त, बाँसरुीसिहत गाइने दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु मरेो वचनहरू सनु्नहुोस ्

र बझु्नहुोस ्मलै े के भन्न खोिजरहकेो छु।
2 हे मरेा राजा, हे मरेा परमे र,

मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्
3 हे परम भ,ु त्यके िबहान, म आफ्ना उपहारहरू तपाईंको समक्ष राख्दछु,
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र तपाईंको सहयोग खोज्दछु।
अिन त्यके िबहान तपाईंले मरेो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।

4 हे परमे र, तपाईंको निजक द ु मािनसहरू भएको तपाईं मन पराउन ु हुन्न।
ितनीहरू तपाईंको आदर गदनन।्

5 मखूर्हरू तपाईंको निजकै आउन स ै नन।्
तपाईंले अधम काम गनहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।

6 जसले झटूो बोल्दछ त्यसलाई न गन ुर्हुन्छ।
तपाईंले ती मािनसलरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ जसले अन्य मािनसहरूलाई चोट

पयुार्उने ग ु योजनाहरू बनाउँ छन।्

7 तर परम भ,ु तपाईंको म न्दरअिघ म दण्डवत ्गनछु।
8 हे परम भ!ु मरेा श हुरूले कतै म गल्ती गछुर् िक भनी हे ररहकेाछन।्

यसकारण मलाई ठीक काम गनर् सिजलो पा रिदन ु होस।्
9 ती मािनसहरू सत्य बोल्दनैन।्

ितनीहरू झटूा छन ्ितनीहरू सत्य बङ्ग्याउँछन।्
ितनीहरूका मखु खाली िचहान जस्ता छन।्

ितनीहरू अरूहरूलाई फसाउनको लािग मा िमठो बोल्दछन।्
10 हे परमे र, ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस!्

ितनीहरूले थापकेो पासोमा आफैं परून।्
ती मािनसहरूले तपाईंको िवरू मा िव ोह गरे,

यसथर् ितनीहरूको धरैे अपराधहरूको लािग दण्ड िदनहुोस।्
11 तर जसले तपाईंमािथ भरोसा राख्दछन ्ितनीहरू सखुी रहुन।्
ितनीहरू अनन्त सखुी रहुन।्

परमे र, जसले तपाईंको नाउलँाई मे गदर्छन ि्तनीहरूको रक्षा गन ुर्होस अ्िन
श िदनहुोस।्

12 हे परम भ,ु धािमर्क मािनसहरूलाई तपाईंले आशीवार्द िदनहुुन्छ।
ितनीहरू ित तपाईंको दया ितनीहरूको िन म्त ढाल झैं छ।
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6
सगंीत मखुलाई, तार वा मा िशिमिनथको सहयोग ारा, दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं ोिधत भएको समयमा मलाई नहप्काउनहुोस।्

तपाईं ोिधत नहुनहुोस ्अिन मलाई सजाय निदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु ममािथ दया रा हुोस ्

कारण म रोगी र कमजोर छु।
मलाई िनको पान ुर्होस!्

मरेो ह ीहरू दःु खरहकेा छन।्
3 मरेो सम्पणूर् शरीर कािम रहकेोछ,

परम भ,ु किहले सम्म मलाई िनको पान ुर्हुन्छ?
4 परम भ,ु फे र फक आउँनहुोस ्र मलाई ब लयो बनाउनहुोस!

तपाईं अत्यन्त दयाल ु हुनहुुन्छ, यसलैे मलाई बचाउनहुोस।्
5 म रसकेकाहरूले आफ्नो िचहानबाट तपाईंलाई सम्झने होइनन।्

मतृ्यकुो घाटबाट कसलैे तपाईंको स्तिुत गनर् सक्दनैन।्
यसलैे मलाई िनको पान ुर्होस!्

6 हे परम भ,ु रातभ र मलैे तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहें।
मरेो आसँलुे ओ ान लथ ्पथ ् िभजकेो छ।

आसँ ु मरेो ओ ानबाच तप-तप त प्करहछे।
म तपाईंको लािग कराएर, िचच्याएर थािकसकें ।

7 मरेो श हुरूले मलाई धरैे दःुख-क हरू िदए।
त्यसले मलाई अत्यन्त दःुखी र िथत बनायो।
अब मरेो आखँाहरू रूँदा-रूँदा िशिथल भएकाछन।्

8 द ु काम गन त्यके मािनस मबाट टाढा जाऊ!
िकनभने परम भलुे मरेो िवलाप सनु्न ु भएकोछ।

9 परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ
अिन परम भलुे मरेो ाथर्ना हण गद जवाफ िदनहुुन्छ।

10 मरेा सबै श हुरू िवर दःुखी र िनराश हुनछेन।्
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अचानक केही कुरा अवश्य घट्नछे र ितनीहरू ल ज्जत हुनछेन।्

7
परम भकुो लािग गाइने दाऊदको यो भजन कूशका छोरा शाऊलको िवषयमा हो
जो िबन्यामीन प रवारका हुन।्
1 हे परम भ,ु मरेा परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा राख्दछु।

ती खदेो गन मािनसहरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्
2 यिद तपाईंले मलाईं सहयोग गन ुर् हुन्न भन,े म िसहंले प े को पश ु जस्तै हुनछुे।

मलाई ितनीहरूले लगरे जानछेन,् र मलाई कसलैे बचाउन सक्ने छैन!

3 हे परम भु मरेा परमे र, मलैे त्यस्तो कुनै नरा ो काम ग रन।ँ
म कसम खान्छु मलैे नरा ो काम ग रन!ँ

4 मलैे मरेा साथीहरूका लािग अधमर् काम गरेको छैन।्
म िबना कारण मरेा श हुरूमािथ जाइलागकेो छैन।्

5 यिद त्यो सत्य होइन भन,े मलाई दण्ड िदनहुोस।्
मलाई मरेो श हुरूले खदेनु,् समातनु ्र मारून।्
मलाई भइँुमा कु ल्चउन ्र मरेो आत्मालाई धलूोमलूोमा फा लिदउन।्

6 हे परम भ,ु जाग्न ु होस ्अिन तपाईंको रसले ितनीहरूलाई न्याय गन ुर्होस।्
मरेा रसाएका श हुरूको िवरोधमा उठ्न ु होस।्
हे मरेा परमे र, तपाईं न्याय गन ुर्हुन्छ यसथर् मरेो िन म्त न्याय गन ुर्होस।्

7 हे परम भ,ु मािनसहरूको न्याय गन ुर्होस,् जाितहरूलाई व रप र जम्मा गन ुर्होस।्
परम भ,ु जाग्न ु होस ्र स्वच्छ न्याय गन ुर्होस।्

8 हे परम भ,ु मािनसहरूको न्याय गन ुर्होस।्
मरेो न्याय गन ुर्होस।्
म सही र िनद ष छु भनरे मािणत गन ुर्होस।्

9 द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस,्
अिन धािमर्क मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्होस।्

हे परम भ,ु तपाईंले
मािनसहरूको हृदय दे सक्नहुुन्छ।
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10 परमे रले ईमान्दार हृदयसगँ मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ।
यसकारण परमे रले मरेो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

11 परमे र असल न्यायाक ार् हुनहुुन्छ,
उहाँ सधैं अधमर्को िवरू बोल्न ु हुन्छ।

12-13 यिद परमे रले कुनै िनणर्य लन ु भयो भने उहाँले आफ्नो मन बदल्न ु हुन्न।
यिद द ु मािनसहरू प रवर्तन हुदँनैन ्भन,े

परमे र ितनीहरूलाई सजाय िदन ु तयार हुनहुुन्छ।
परमे रले आफ्नो तरवार उध्याउन ु भएकोछ
अिन काँड हान्न तयार हुनहुुन्छ।

14 द ु मािनसहरूले िदएको क
र पीरहरू तपाईंले िन य दे ु भएकोछ।
यस िवषायमा तपाईंले केही गन ुर्होस।्

15 ती असहाय मािनसहरूलाई सहायता गन कोही पिन छैनन।्
द ृ ीहीनको िन म्त तपाईं रक्षक हुनहुुन्छ।

16 ितनीहरूले पाउन ु पन दण्ड पाउने छन,्
जो अरूको लािग कपटी छन।्
तर ितनीहरूले जस्तो रोपकेा छन ्त्यस्तै फल पाउनछेन।्

17 म परम भकुो शसंा गाउदँछु िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।
सव च्च परम भकुो नाउकँो म शसंा गनछु।

8
मखु सगंीतकारलाई िगि त रागमा गाउने दाऊदको भजन।

1 हे परम भु हा ो स्वामी! तपाईंको नाउँ समस्त पथृ्वीमािथ अत्यन्तै आ र्यपणूर्
छ।

तपाईंको नाउलँे स्वगर्मा चारैितर तपाईंलाई शसंा ल्याएको छ।
2साना केटाकेटी र दधूमखुे बालकहरूका मखुहरूबाट पिन तपाईंको मिहमा र शसंा

सिुनन्छ।
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तपाईंले ितनीहरूलाई त्यस्तो श शाली गीतहरू िदनभुएकोछ, जसले
तपाईंको सम्पणूर् श हुरूलाई चपु पारी िदन्छ।

3 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो हातले बनाउन ु भएको स्वगर्
अिन तपाईंले सिृ गन ुर् भएका जनु र ताराहरू हरेेर म अचम्म मान्छु।

4 िकन मािनसहरू तपाईंका लािग महत्वपणूर् छन?्
िकन तपाईंले ितनीहरूको सम्झना गन ुर् हुन्छ?

िकन मािनसहरू तपाईंका लािग यित महत्वपणूर् छन?्
िकन तपाईंले ितनीहरूलाई ध्यान िदन ु हुन्छ?

5 तर मािनसहरू तपाईंको लािग महत्वपणूर् छन!्
ितनीहरूलाई तपाईंले स्वग य ाणी(स्वगर्दतू)जस्तै बनाउन ु भयो

अिन ितनीहरूलाई मिहमा र आदरको मकुुट पिहराउन ु भयो।
6 तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएका त्यके थोकको अिधकारी ितनीहरूलाई बनाउन ुभयो।

तपाईंले त्यके कुराको िन म्त ितनीहरूलाई अिधकार िदनभुयो।
7 सबै मािनसहरूले भेंडा र गाई साथै सम्पणूर् जङ्गली जनावरमािथ शासन गछर्न।
8 ितनीहरूले आकाशमा उड्ने पकं्षी र समु मा पौिडने हरेक जनावार

र माछाहरूमािथ शासन गदर्छन।्
9 हे परम भ,ु हा ा स्वामी, सारा पथृ्वीमा तपाईंको नाउँ अत्यन्त आ यर्पणू र् छ।

9
मखु सगंीतकारलाई, अलामौथ बने रगतमा मािनसलाई दाऊदको भजन।

1 म सम्पणूर् हृदयबाट परम भकुो शसंा गछुर्।
हे परम भ,ु तपाईंले िसजर्ना गन ुर् भएका सबै आ र्यपणूर् कुराहरूको िवषयमा

म भन्नछुे।
2 सव च्च परमे र, म तपाईंको नाउकँो शसंा गछुर्।

तपाईंले मलाई अत्यन्त खशुी बनाउन ु भयो।
3 मरेा श हुरू तपाईंदे ख भागरे फिकर् ए

तर ितनीहरू लडे र न भए।
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4 तपाईं साँचो न्यायक ार् हुनहुुन्छ, तपाईं आफ्नो िसहंासनमा न्यायक ार् सरह
िवराजमान हुनहुुन्छ।

हे परम भु तपाईंले मरेो मािमला सिुनिदन ु भयो र मरेो िवषयमा िनणर्य लन ु
भयो।

5 तपाईंले अन्य मािनसहरूका दोष दखेाउन ु भयो।
हे परम भ,ु तपाईंले ती द ु हरूलाई नाश गन ुर्भयो।
तपाईंले ितनीहरूको नाउँ िजउँदा मािनसहरूको सचूीबाट सदाको लािग

मे टिदन ु भयो।
6श हुरू ख म भए! हे परम भ,ु तपाईंले ितनीहरूका शहरहरू पिन ध्वशं पा रिदन ु

भयो।
अब, खाली भग्नावशषे मा छािडएका छन।्
ती द ु हरूको पनुः सम्झनाको लािग हामीसगँ केही पिन बाँकी छैन।

7 तर परम भलुे सदा सवर्दा राज्य गन ुर्हुन्छ, परम भलुे आफ्नो सा ाज्य द रलो
बनाउन ु भएको छ।

परम भलुे यस पथृ्वीमा भएका सबै मािनसहरूको ठीक न्याय गन ुर्हुन्छ।
8 परम भलुे यस पथृ्वीका सबलैाई िनष्पक्ष न्याय गन ुर्हुन्छ।

उहाँले सबै जाितहरूलाई एक समान न्याय गन ुर्हुन्छ।
9 धरैे मािनसहरू सकं मा फसकेा छन ्

र पीिडत छन ्िकनभने ितनीहरूसगँ धरैे क हरू छन।्
ती मािनसहरू आफ्ना समस्याहरूको बोझ ारा ािपत छन।्

परम भ,ु सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ, ितनीहरू भाग्न सक्छन।्

10 मािनसहरू ज-जसले तपाईंको नाउँ जान्दछन ्
तपाईंमािथ भरोसा रा े नै छन।्

हे परम भ,ु यिद मािनसहरू तपाईंकहाँ आए भन,े
तपाईंले उनीहरूलाई सहयोग नगरी ब सक्न ु हुन्न।

11 ितमीहरू जो िसयोनमा बस्द छौ परम भकुो शसंा गाऊ।
अन्य मािनसहरूलाई पिन परम भलुे गन ुर् भएका महान ्कायर्हरूको िवषयमा

भन।
12 परम भलुे ती मािनसहरूलाई सम्झन ु भयो
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जसले उहाँलाई गहुारे।
ती दःुखी मािनसहरू सहयोगको लािग िचच्याए

अिन परम भलुे उनीहरूलाई िबसर्न ु भएन।

13 मलैे परमे रलाई यो ाथर्ना गरें, “हे परम भ,ु ममािथ कृपा गन ुर्होस।्
मरेो श हुरूले मलाई सताइरहछेन
‘मतृ्यकुो ारबाट’ मलाई बचाउनँ ु होस।्

14 तब, यरूशलमेको वशे ारहरूमा म तपाईंको लािग स्तिुत-गान गनर् सक्छु।
परम भु म अत्यन्त खशुी हुनछुे िकनभने तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो।”

15ती मािनसहरू जो अन्य जाितहरूबाट आएका िथए, ितनीहरूलेअरूलाई सकं मा
पानर् खाडल खन।े

तर ितनीहरू आफूले थापकेा पासोहरूमा आफैं फ छेन।्
अिन ितनीहरू ती जालहरूमा आफैं पन छन।्

16 परम भलुे ती द ु मािनसहरूलाई समाउन ु हुनछे,
यसकारण मािनसहरूले अधमर् काम गदार् परम भबुाट दण्ड पाइन्छ भनरे ज्ञान

पाउनछेन।्

17 मािनसहरू जसले परमे रलाई िबसर्न्छन ्
ितनीहरू द ु हरू हुन,् ितनीहरू मतृ्यकुो ठाउँमा जानछेन।्

18 किहले काहीं यस्तो लाग्छ परमे रले दःुखमा परेका मािनसहरूलाई िबसर्न ु
भयो।

यस्तो भन हुन्छ ती गरीबहरूमा आशा छैन।
तर परमे ले ितनीहरूलाई किहल्यै पिन िबसर्न ु हुने छैन।

19 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्र जाित-जाितहरूलाई न्याय गन ुर्होस।्
ितनीहरू श शाली छन ्भनरे मािनसहरूलाई सोच्न निदनहुोस।्

20 मािनसहरूलाई िशक्षा िदनहुोस।्
ितनीहरूले जान्न सकुन ितनीहरू मनषु्य मा हुन।्
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10
1 हे परम भ,ु तपाईं यित टाढा िकन ब ु हुन्छ?

दखुी मािनसहरूले तपाईंलाई दे स ै नन।्
2 घमण्डी र द ु मािनसहरूले खराब योजनाहरू बनाउछँन।्

अिन िदनहीन मािनसहरूलाई चोट पयुार्उछँन।्
3 द ु मािनसहरूले आफ्नो इच्छामािथ घमण्ड गछर्न ्अिन ती लोभी मािनसहरूले

परम भलुाई सराप्छन।्
ती पापीहरूले परम भलुाई घणृा गछर्न।्

4 द ु मािनसहरू यस्तो घमण्डी हुन्छन ्ितनीहरूले परमे रलाई मान्दनैन।्
ितनीहरूले आफ्ना खराब योजनाहरू बनाउछँन ्अिन त्यहाँ परमे र हुनहुुन्न

भने झैं वहार गछर्न।्
5 द ु मािनसहरूले सधैं नरा ा कामहरू मा गदर्छन।्

ितनीहरूले परमे रको िविधहरू र ज्ञानीको िशक्षामा ध्यान िददंनैन,्
परमे रका श हुरूले उहाँका िशक्षाहरूलाई अस्वीकार गछर्न।्

6 ितनीहरूले सोच्छन ्ितनीहरूमािथ केही पिन नरा ो हुन स ै न।
ितनीहरू भन्छन,् “हामीमा मज्जा गनछौ र हामी किहल्यै द ण्डत

हुनछैेनौं।”
7 ती मािनसहरू सधैं सरापी रहन्छन।

ितनीहरू सधैं अरूको अिहतका कुराहरू मा सोच्दछन।्
8 ती मािनसहरू ग ु ठाउँमा लकेुर बस्दछन ्र मािनसहरू प न पख रहन्छन।

ितनीहरू लकु्छन ्र मािनसहरूलाई घात पयुार्उन खोिजरहकेा हुन्छन,्
ितनीहरूले िनद ष मािनसहरूलाई पिन मादर्छन।्

9 ितनीहरू त्यस्ता िसहं जस्तो हुनँ्छन ्
जसले जनावर प े र खान्छ।

ितनीहरूले असहाय मािनसहरूमािथ आ मण गदर्छन।्
गरीब मािनसहरू द ु हरूले बनाएका पासोमा फँस्दछन।्

10 घ र-घ र ती द ु मािनसहरूले
असहाय मािनसहरूलाई क िददंछन।्

11 यसकारण ती असहाय मािनसहरूले सोच्न थाल्दछन,् “परमे रले हामीलाई
िबसर्न ु भयो।
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हामीदे ख उहाँ सदाको लािग िवमखु हुनभुयो।
हामीमािथ के घ टरहछे परमे रले हने ुर्हुन्न!”

12 हे परम भ,ु उठ्नहुोस ्र केही गन ुर्होस!्
हे परमे र, ती पापीहरूलाई दण्ड िदन ु होस,्
असहायहरूलाई निबसर्न ु होस।्

13 िकन द ु मािनसहरू परमे रको िवरोधी हुन्छन?्
िकनभने ितनीहरू सोच्दछन ्उहाँले दण्ड िदन ु हुन्न।

14 हे परम भ,ु िन य नै तपाईंले ती द ु हरूले गरेको िनदर्यतापणूर् र द ु कायर्हरू
दे हुुनछे,

अिन ितनीहरूको िन म्त केही गन ुर् हुनछे!
समस्याहरूले लािदएका मािनसहरू तपाईं कहाँ सहयोग माग्न आउँदछन।्

हे परम भ,ु तपाईं मा हुनहुुन्छ जसले टुहुरा-टुहुरीलाई सहायता गन ुर् हुन्छ,
यसलैे सहयोग गन ुर्होस।्

15 हे परम भ,ु द ु हरूलाई न गन ुर्होस।्
खराब मािनसको द ु ता खोज्नहुोस ्
र उनीहरूको िवनाश गन ुर्होस।्

16 परम भु सदा सवर्दाको िन म्त राजा हुनहुुन्छ।
तपाईंको भिूमबाट ितनीहरूलाई हटाउन ु होस!्

17 हे परम भ,ु तपाईंले सनु्न ु हुन्छ गरीब मािनसहरूले के चाहन्छन।्
उनीहरूको ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्अिन उनीहरूले मागकेो कुरा ग रिदन ु होस!्

18 हे परम भ,ु टुहुरा-टुहुरीहरूको रक्षा गन ुर्होस।्
दःुखी मािनसहरूलाई अझै समस्या र क हरूमा बढता पीिडत हुन निदन ु

होस।्
द ु हरूलाई यहाँ ब सम्म भयभीत पारीिदन ु होस।्

11
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
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1 म परम भमुा भरोसा गछुर् यसकारण िकन मलाई भाग र लकु भन्यौ?
ितमीले मलाई भन्यौ, “चरा जस्तो उडरे आफ्नो पहाडमा जाऊ!”

2 द ु मािनसहरू िशकारी जस्तै हुन्छन,् ितनीहरू अधँ्यारोमा लकु्छन।्
ितनीहरू धनकुो डोरीलाई तान्दछन ्र आफ्ना काँडहरू ताकेर,
धािमर्क र ईमानदार मािनसहरूका मटुुमा हार गदर्छन।्

3 के ितनीहरू महान ् हुन्छन ् होला यिद ितनीहरूले सबै असल चीजहरू ध्वशं गरे
भन!े

तब असल मािनसहरूले के गन ुर् पलार्?

4 परम भ!ु आफ्नो पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ।
परम भु आफ्नो स्वग य िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ।

अिन सबै घटनाहरू भएको दे ु हुन्छ परम भलुे मािनसहरूलाई असल
अथवा द ु भनी एकदम निजकबाट हने ुर् हुन्छ।

5 परम भलुे धम हरूलाई खोज्न ु हुन्छ
तर िनदर्यी र द ु हरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।

6उहाँले तातो कोईलाहरू र जलकेो गन्धक बषार् जस्तै ती द ु हरूमािथ बषार्उन ु हुन्छ,
ती द ु मािनसहरूले तातो, कोईलाको हावा बाहके केही पाउने छैनन।्

7 तर परम भु धम हुनहुुन्छ, र उहाँले रा ो काम गनहरूलाई मे गन ुर् हुन्छ।
धािमर्क मािनसहरू उहाँसगँ हुन्छन ्र उहाँको महुार हछेर्न।्

12
मखु सगंीतकारलाई, शिेमिनथ रागमा बजाइने दाऊदको भजन।

1 हे परम भु मलाई बचाउन ु होस!्
अब धािमर्क मािनसहरू छैनन।्
त्यहाँ पथृ्वीमा रहकेा मािनसहरूमा कोही पिन साँच्चो िव ासी रहनेन।्

2 मािनसहरूले आफ्ना िछमकेीहरूलाई असत्य कुराहरू भन्छन।्
त्यके मािनसले आफ्ना िछमकेीहरूलाई झटू बोलरे िचप्लो घस्छन।्

3 परम भलुे ती झटू बोल्ने ओंठहरू काटी िदन ु हुन्छ।
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परम भलुे ती ठूल-ठूला कुराहरूको घमण्ड गनहरूको िज ो का टिदन ु
हुन्छ।

4 ती मािनसहरूले भन्छन,् “हामी ठीक असत्य कुरा गनछौं
अिन त्यो अत्यन्त मखु्य हुदँछ।

के भन्न ु पन हामी जान्दछौं,
यसलैे हा ो कोही पिन स्वामी छैनन।्”

5 तर परम भु भन्नहुुन्छ,
“द ु हरूले गरीबहरूबाट केही थोकहरू चोरेका छन,्

ितनीहरूले असहाय मािनसहरूबाट चीजहरू लएका छन ्
तर म ती असहाय मािनसहरूको
पक्ष लएर लडाइँ गनछु।”

6 परम भकुा वचनहरू सत्य र श ु छन।्
तातो आगोमा िबलाएको चाँदी जस्तो,
ितनीहरू सातपल्ट सम्म गालकेा श ु चाँदी जस्ता श ु छन।्

7 हे परम भ,ु असहाय मािनसहरूको रेख-दखे गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई अिहले र सधैंभ रका लािग सरुक्षा िदन ु होस।्

8 ती द ु मािनसहरू महत्वपणूर्का हू ँ भनी अिभनय गछर्न।्
तर वास्तवमा, ितनीहरू ती गर-गहना जस्तै हुन ् जो महङ्गो दे खन्छ तर

वास्तवमा एकदमै सस्तो हुन्छ।

13
मखु सगंीतकारलाई दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु किहलसेम्म तपाईंले मलाई िबसर्न ु हुन्छ?
के मलाई सदाको लािग िबसर्न ु हुन्छ?

किहलसेम्म मलाई हण गनर् ितरस्कार गन ुर् हुन्छ?*
2 किहलसेम्म म अन्योलमा परूँ,

किहलसेम्म मलैे मरेो हृदयमा उदासीनताको अनभुव गन ुर्?
किहलसेम्म मरेा श हुरू मभन्दा पिन ब लया हुन्छन?्
* 13:1: …
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3 हे परम भु मरेो परमे र, मलाई हने ुर्होस!्
मरेो को जवाफ िदनहुोस ्मलाई जवाफ िदनहुोस ्न म मनछु।

4 यिद त्यस्तो घटना भयो भन,े मरेा श लुे भन्ने छ, “मलैे उसलाई कुटें!”
यिद त्यसले मलाई परािजत गय भने मरेो श ु खशुी हुनछे।

5 हे परम भ,ु आफ्नो सहयोगको िन म्त मलैे तपाईंको मेमा भरोसा गरें।
तपाईंले मलाई बचाउन ु भयो र सखुी बनाउन ु भयो!

6 म परम भकुो लािग सखुको गीत गाउने छु,
िकनभने उहाँले मलाई धरैे असल कुरा गन ुर् भएको छ।

14
मखु सगंीरकारलाई, दाऊदको भजन।

1 मखूर् मािनसले मा आफ्नो हृदयमा भन्छ, “ई र छैन।”
मखूर् मािनसहरूले अनिैतक र िघनलाग्दा कामहरू गछर्न।्
ती मध्ये एउटा पिन रा ो काम हुदँनै।

2 परम भलुे ज्ञानी मािनसहरू कोही छन ्भनरे
स्वगर्बाट तल हने ुर्हुन्छ।
ज्ञानी मािनसहरूले सहयोगको िन म्त परमे रलाई पकुाछर्न।्

3 तर सबै मािनसहरू परमे रबाट िवमखु भएर टािढए
र द ु भइसके।

कुनै एकजना मािनसले पिन
रा ो काम गरेको छैनन।्

4 द ु मािनसहरूले मरेो ि यजनहरूलाई न ग रसके अिन ती द ु मािनसहरू
परमे रको िवषयमा जान्दनैन।्

द ु मािनसहरूका लािग खानलाई शस्त खा छ,
तर पिन ितनीहरूले परम भलुाई सम्मान गदनन।्

5 द ु मािनसहरू शस्त भयबोधले स्त छन।्
िकनभने ती गरीब मािनसहरू परम भु परमे रका भ जनहरू हुन।्
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6 द ु मािनसहरूले ती गरीब मािनसहरूबाट कुनै सल्लाह लन मान्दनैन।्
तर परमे र सधैं ती असल मािनससगँ हुनहुुन्छ।

7 िसयोनमा इ ाएल लाई बचाउने को छ?
परमे र बाहके कोही पिन छैन!

परम भकुा मािनसहरूलाई लिगयो अिन कैदी बनाइयो।
तर परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई फकार्एर ल्याउन ु हुनछे,
तब याकूब (इ ाएल ) खशुी हुनछे।

15
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंको पिव पालमा को ब सक्छ?

तपाईंको पिव पवर्तमा को चढ्न सक्छ?
2 केवल त्यो मािनस ब सक्छ जसको जीवन पिव छ र जसले असल कामहरू

गनर् सक्छ।
जसले सत्य बोल्छ, केवल त्यो मा तपाईंको पवर्तमा ब सक्छ।

3 यस्तो मािनसले अरूको िवषयमा खराब बोल्दनै।
उसले आफ्नो िछमकेीको िवरू मा नरा ो गदन।
उसले आफ्ना प रवारका मािनसहरूको िवषयमा लज्जाजनक कुराहरू

गदन।
4 त्यो मािनसले ितनीहरूलाई अस्वीकार गछर्

जसले परमे रलाई घणृा गछर्।
तर उसले ितनीहरूलाई सम्मान गछर् जसले परम भलुाई आदर गछर्।

यस्तो मािनसले आफूलाई हािन गराएर पिन आफ्नो ितज्ञा कायम राख्छ।
5 उसले कसलैाई ऋण िदन्छ

तर ब्याज लदंनै।
अिन िनद ष मािनसहरूलाई नोक्सान पानर् घसू लदंनै।

यिद ऊ कुनै असल मािनस जस्तै बाँच्छ भने

ऊ सदा परमे रको निजक हुनछे।
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16
दाऊदको िम म भजन।
1 हे परमे र, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् िकनभने म तपाईं मािथ नै आि त छु।
2 मलैे परम भलुाई भन,े

“हे परम भ,ु तपाईं मरेो स्वामी हुनहुुन्छ,
त्यके असल कुराहरू मलैे तपाईंबाट पाएँ।”

3 परम भलुे आफ्ना भ जनहरूका लािग पथृ्वीमा
अनके आश्ययर्पणू र् कामहरू गन ुर्भयो।
परम भलुे आफ्नो हेपणू र् करूणा ितनीहरूलाई दखेाउन ु भयो।

4 तर जसले परमे रलाई त्यागे र अन्य दवेताहरू पजु्न थाले ितनीहरूले क पाउने
छन।्

ितनीहरूले मिूतर्हरूमा चढाएको र ब लमा म सहभागी हुने छैन।
म ती मिूतर्हरूको नाउँ समते लने छुइन।ँ

5 मरेो िहस्सा र मरेो कचौरा परम भबुाट नै कपादान हुन्छ।
हे परम भ,ु तपाईं मरेो सहारा हुनहुुन्छ,
तपाईंले मरेो भाग दान गन ुर्हुन्छ।

6 मरेो भाग आ यर्पणू र् छ,
मरेो उ रािधकार अित सनु्दर छ।

7 म परम भकुो शसंा गछुर्, िकनभने उहाँले मलाई असल कुरा िसकाउन ु भएको
छ।

राती पिन, मलाई आन्त रक अत िदनहुुन्छ।

8 परम भलुाई मलैे सधैं
आफू समक्ष राखकेो छु
र म उहाँको दािहने ितरबाट किहल्यै सन छुइन।ँ

9 मरेो हृदय र आत्मा यसलैे आन न्दत हुनछे।
अिन मरेो शरीर पिन सरुिक्षत रहनछे।

10 िकनभने परम भ,ु तपाईंले मलाई िचहानमा* छोडन ु हुनछैेन।
तपाईंले आफ्नो आज्ञाकारी भ जनलाई िचहानमा त्यसै कूहुन िदनहुुने छैन।

* 16:10: “ ”
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11 तपाईं मलाई बाँच्ने सही बाटो िसकाउन ु हुनछे।
तपाईंसगँ हुदँा सम्पणूर् खशुी ा हुनछे।
तपाईको दािहनपे हुदँा सघैं खशुी ा हुनछे।

17
दाऊदको ाथर्ना।
1 हे परम भ,ु न्यायको िन म्त मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्

म तपाईंलाई उच्च स्वरमा पकुादछु।
अिन मलैे भनकेा कुरामा म ईमान्दार छु।

यसलैे मरेो ाथर्ना ित ध्यान िदनहुोस।्
2 तपाईं मरेो िवषयमा सही िनणर्य लन ु हुनछे

िकनभने तपाईं सत्य दे सक्न ु हुन्छ।
3 तपाईंले मरेो हृदयलाई गिहरो हने ुर् भएको छ

तपाईं रातभ र मसगँ हुनहुुन्थ्यो।
तपाईंले मलाई गन ुर् भयो अिन केही दोषहरू पाउन ु भएन।

मलैे कनै खराब योजना बनाइन।ँ
4 मलैे जहाँसम्म एकजना मानवको िन म्त सम्भव छ

त्यितनै मलै े तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन चे ा गरेको छु।
5 मलैे तपाईंको पथ अनशुरण गरेकोछु।

मरेो पाइलाहरूले तपाईंले बताउन ु भएको बाँच्ने त रका किहल्यै छोडकेा
छैनन।्

6 हे परमे र, त्यके पल्ट मलैे तपाईंलाई बोलाएँ।
तपाइँले मलाई जवाफ िदनभुयो।
यसलैे अब मरेो कुरा सनु्न ु होस।्

7 हे परमे र, तपाईंले ती मािनसहरूलाई सहयोग गन ुर्भयो,
जसले तपाईंमािथ भरोसा गरे।

ितनीहरू तपाईंको दािहनतेफर् उिभएका छन।्
त्यसलैे यो ाथर्ना तपाईंले आफ्ना भ जनहरू मध्ये एकजनाबाट सनु्न ु होस।्

8 तपाईंले आफ्नो आखँाको नानी जस्तै मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
तपाईंको छ छाँयामिुन मलाई लकुाउन ु होस।्
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9 हे परम भ,ु मलाई न गनर् खोज्ने द ु मािनसहरूबाट जोगाउन ु होस।्
मरेो चारैितरबाट घात पयुार्उन यास ग ररहकेा द ु मािनसहरूदे ख मलाई

जोगाउन ु होस।्
10 ितनीहरूमा दया छैन।

ितनीहरू सा ै अहकंारी छन।्
ितनीहरूले परमे रका कुराहरू सनु्दनैन।्

11 ती मािनसहरूले मरेो खदेो गरे।
अिहले ितनीहरू मरेो चारैितर

आ मण गनर् तयार छन।्
12 ती द ु मािनसहरू िहं क िसहंहरू जस्तै अन्य ाणीहरूलाई मारेर खान्छन।्

ितनीहरू िसहंहरू जस्तै लकु्छन ्र आ मण गनर् तयार रहन्छन।्
13 हे परम भ,ु उठ्नहुोस र श तुफर् जान ु होस।्

ितनीहरूलाई आत्मासमपर्ण गनर् बाध्य पान ुर्होस।्
तपाईंको आफ्नो तरवार चलाउन ु होस ् र ती द ु मािनसहरूबाट मलाई

बचाउनहुोस।्
14 हे परम भ,ु तपाईंको श योग गन ुर्होस ् र द ु मािनसहरूलाई यस

धत बाट हटाउनहुोस।्
हे परम भ,ु शस्त मािनसहरू तपाईं कहाँ सहायता माग्न आउँछन।्
ती मािनसहरूलाई शस्त खानकुेरा िदन ु होस।्

तीनीहरूलाई यित शस्त खानकुेराहरू िदनहुोस,् ितनीहरूका भावी
सन्तानलाई पिन पगुोस।्

15 मलैे न्यायको िन म्त ाथर्ना गरें। यसलै,े हे परम भ,ु म तपाईंको महुार हनेछु।
हे परम भ,ु तपाईंलाई हरेेर, म पणूर् सन्त ु हुनछुे।

18
मखु सगंीतकारलाई: परम भकुो दास दाऊदको भजन। उनले यो भजन त्यो बलेा

लखेे जब परम भलुे उनलाई शाऊल र उसका श हुरूबाट बचाउन ु भएको िथयो।
1 उनले भन,े “हे परम भ,ु म तपाईंलाई मे गछुर्!
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तपाईं मरेो श हुनहुुन्छ।”

2 परम भु मरेो च ान हुनहुुन्छ, मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।
मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

मरेो परमे र, मरेो च ान हुनहुुन्छ म उहाँकहाँ सरुक्षाको लािग दगरेुर जान्छु।
परमे र मरेो ढाल हुनहुुन्छ उहाँको श ले मलाई बचाउछँ।

परम भु उच्च पवर्तहरूमा मरेो सरुक्षास्थल हुनहुुन्छ।

3 मलैे सहायताको लािग परम भलुाई बोलाएँ,
अिन म मरेो श हुरूबाट बाँच।े
तर ितनीहरूले खल्ली उडाए।

4 मरेा श हुरूले मलाई मान यास ग ररहकेा िथए! मतृ्यकुो डोरीले मलाई चारैितर
घरेेको िथयो।

म बाढीमा फसकेो िथएँ जसले मलाई मतृ्यकुो मखुितर लिगरहथे्यो।
5 िचहानको डोरीले मलाई चारैितर घे र राखकेो िथयो,

मतृ्यकुो पासो मरेो सम्मखु िथयो।
6 म पासोमा फसें, मलैे सहयोगको लािग परम भलुाई बोलाएँ।

हो, मलैे परमे रलाई बोलाएँ।
परमे र उहाँको म न्दरमा हुनहुुन्थयो उहाँले मरेो स्वर सनु्नभयो।

उहाँले मरेो िवलापमा गोहारेको सनु्नभुयो।
7 पथृ्वी थर्िकयो र काम्यो;

पवर्तहरूको जग ह ल्लयो।
िकनभने परम भु ोिधत हुनहुुन्थ्यो!

8 परमे रको नाकको प्वालबाट धवुाँ आयो।
परमे रको मखुबाट जल्दै गरेको ज्वाला
अिन जल्दै गरेका िझल्काहरू उहाँबाट उडरे िन स्कयो।

9 परम भलुे आकाश च्याित िदन ु भयो,
अिन उहाँ तल ओलर्न ु भयो! उहाँ बाक्लो, कालो बादलमा उिभन ु भयो।

10 परम भु करूब स्वगर्दतूमािथ चढरे आकाश वा रपा र उडनभुयो।
उहाँमािथ बतासमा उिडरहन ु भएको िथयो।
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11 परम भुकालो बादलमा लकु्न ुभएको िथयो जसले उहाँलाई पालले जस्तो घरेेको
िथयो

उहाँ बाक्लो ब स्वरूप बादलमा लकु्न ु भएको िथयो।
12 त्यसपिछ, परमे रको तिेजलो चमकले त्यो कालो बादलहरू फटाई िदनभुयो।

त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफ लङ्गाहरू विषर्ए!
13 परम भु स्वगर्बाट गजर्न ु भयो।

सव च्च परमे रले उहाँको स्वर सिुनने बनाउन ु भयो।
त्यहाँ अिसनाको गोला र आगोका िफ लङ्गाहरू विषर्ए।

14 परम भलुे आफ्नो काँड िहकार्उन ु भयो र श हुरूलाई छरपस्ट पारीिदन ु भयो।
परम भलुे धरैे ब हरू फ्याँक्न ुभयो अिन मािनसहरू अलमल्ल भएर छ रए।

15 परम भ,ु तपाईंले आफ्नो आदशे िदन ु भयो
अिन श शाली हावा बहन थाल्यो।

पानी पछाडी गयो अिन हामीले समु को िपधं दे सक्छौं।
हामीले पथृ्वीको िपधं दे सक्यौं।

16 परम भु मािथबाट ओलर तलसम्म पगु्न ु भयो र मलाई बचाउन ु भयो।
परम भलुे मलाई समा ु भयो र गिहरो पानीबाट तानरे िनकाल्नभुयो।

17 मरेा श हुरू म भन्दा ब लया िथए, ितनीहरूले मलाई घणृा गदर्थ।े
मरेा लािग मरेा श हुरू एकदम श शाली िथए, यसथर् परमे रले मलाई

बचाउन ु भयो।
18 म िवपि मा िथएँ, र मरेा श हुरू ममािथ आइलाग।े

तर परम भु मरेो सहयोगको लािग त्यहाँ हुनहुुन्थ्यो!
19 परम भलुे मलाई मे गन ुर् हुन्छ यसलैे उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।

उहाँले मलाई सरुिक्षत ठाउँमा ल्याउन ु भयो।
20 म िनद ष छु, यसकैारण उहाँले मलाई परुस्कार िदनहुुनछे।

मलैे अ ल ित पिन गल्ती काम ग रन,ँ यसकैारण उहाँले मरेो िन म्त रा ो
काम गन ुर्हुनछे।

21 िकनभने मलै े उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेकोछु!
मलैे परमे रको िवरू मा पाप काम गरेकोछैन।

22 म सधैं उहाँको िनणर्यहरूलाई सम्झना गछुर्।
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म उहाँको िनयमहरू मान्दछु!
23 म उहाँसगँ पिव र ईमान्दार िथएँ,

मलैे अधमर्का कामहरू गनर्दे ख आफूलाई अलग राखें।
24 यसकैारण परम भलुे मलाई परुस्कार िदन ु हुनछे।
िकनभने म िनद ष छु! परमे रको दिृ मा मलैे सानो भलू पिन ग रन।

यसकैारण उहाँले म ित रा ै वहार गन ुर्हुन्छ।

25 हे परम भ,ु यिद कुनै मािनसले तपाईंलाई साँच्चै नै मे गछर् भने तपाईंले आफ्नो
हेपणू र् करूणा उसलाई दखेाउन ु होस।्

यिद कुनै मािनस तपाईं ित साँचो छ भने तपाईं पिन ऊ ित साँचो हुनहुुनछे।
26 हे परम भ,ु तपाईं धािमर्क र श ु मािनसहरूका लािग धािमर्क अिन शु हुनहुुन्छ।

तर कपटीहरूका िन म्त तपाईं अझै कपटीपणूर् कायर् गन ुर् हुन्छ।
27 हे परम भ,ु तपाईं न मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ

तर अहंकारीहरूलाई अपमान गन ुर्हुन्छ।
28 हे परम भ!ु तपाईंले मरेो िदयो बाल्न ु होस।्

मरेो परमे रले चारैितरका अनं्धकारलाई उज्यालो पारीिदन ु होस!्
29 परम भु तपाईंको सहायताले म िसपाहीहरूसगँ दगनुर् सक्छु।

परमे रको सहयोगले म श हुरूको पखार्लहरूमािथ चढ्न सक्छु।

30 परमे रको श पणूर् छ।
उहाँको वचन मािणत भएको छ।
उहाँ आफूमािथ भरोसा गन मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।

31 त्यहाँ परम भु बाहके अरू कुनै परमे र छैन,
त्यहाँ परमे र छोडरे अक च ान छैन।

32 परमे र मलाई श दान गन ुर् हुन्छ।
उहाँले मलाई चोखो जीवन िजउन सहायता गन ुर्हुन्छ।

33 परमे रले मलाई मगृ जस्तो चाँडो दगनुर् सक्ने क्षमता िदनहुुन्छ।
उहाँले सव च्च ठाउँहरूमा मलाई दढृ भई उिभने बनाउन ु हुन्छ।

34 परमे रले मलाई य ु -कौशलता िसकाउन ु हुन्छ।
यसकारण मरेा पाखरुाहरू ब लया धनबुाट काँडहरू हान्न योग्यको हुनछे।
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35 परमे र तपाईंले रक्षा गन ुर्भयो र मलाई िज मा सघाउन ु भयो।
तपाईंको दािहने पाखरुाले मलाई सघाउन ु भयो।
तपाईंले श लुाई परास्त गनर्मा सघाउन ु भयो।

36 मरेा ख ु ाहरू र पाइलाहरू द रलो पा रिदन ु होस।्
यसलैे म ठेस ्नलािगकन चाँडो-चाँडो िहडं्न सक्छु।

37 त्यसपिछ म मरेा श हुरूलाई खे र प न सक्छु
ितनीहरूलाई ध्वशं नगरीकन म फकर आउने छैन!

38 म श हुरूलाई नाश गनछु ितनीहरू फे र उठ्ने छैनन।्
सम्पणूर् श हुरू मरेो पतैालामिुन हुनछेन।्

39 हे परमे र, तपाईंले मलाई श शाली बनाउन ु भयो,
य ु मा तपाईंले मरेो श हुरूलाई मरेो अिघ झकुाउन ु भयो।

40 तपाईंले मलाई मरेा श हुरूका िघ ोमा िहकार्उने
र मरेा िवरोधीहरूलाई ध्वशं पान मौका िदनभुयो।

41 मरेा श हुरूले सहयोगको लािग गहुारे,
तर त्यहाँ ितनीहरूलाई बचाउने कोही पिन िथएन।
ितनीहरूले परम भु समतेलाई गहुारे
तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुएन।

42 मलैे मरेो श हुरूलाई धलूो िपठो पारेर कुटें।
ितनीहरू बतासमा उडाइएको धलूो जस्तो भए।
मलैे ितनीहरूलाई धलूो िपठो पा रिदएँ।

43 मलाई ती मािनसहरूसगँ जोगाउन ु होस ्जो मरेो िवरू लडाइँ गछर्न।
मलाई जाितहरूका अगवुा बनाउन ु होस।्
मलाई नजान्ने मािनसहरूले पिन मरेो सवेा गनछन।्

44 ती मािनसहरूले मरेो िवषयमा सनु्नछेन ्अिन झ ै मरेो आज्ञा पालन गनछन।्
ती िवदशेीहरू मदे ख भयिभत हुनछेन।्

45 ती िवदशेीहरू डरले काम्नछेन।्
ितनीहरू आफू लकेुका ठाउँहरूबाट डरले काम्दै िनस्कने छन।्

46 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ,
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म मरेो च ानलाई शसंा गछुर्।
िकनभने उहाँ महान ्हुनहुुन्छ!

47 मरेो िन म्त परम भलुे मरेो श हुरूलाई दण्ड िदनभुयो।
उहाँले मािनसहरूलाई आफ्नो अधीनमा रा ु भयो।
48 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउन ु भयो जो मरेो िवरू

उिभए,

ितनीहरूलाई परािजत गनर् मलाई सहयोग गन ुर्भयो।
मलाई अत्याचारी मािनसहरूबाट जोगाउन ु भयो।

49 हे परम भ,ु यही कारणले ती जाितहरूको बीचमा म तपाईंको स्तिुत गछुर्।
यही कारणले गदार् म तपाईंको नाउकँो गीत गाउछुँ।

50 परम भलुे आफ्ना राजालाई धरैे य ु हरूमा सहयोग गन ुर्हुन्छ!
उहाँलेआफ्नो हेपणू र्करूणा आफूलेअिभषके गन ुर् भएको राजालाई दखेाउन ु

हुन्छ।
उहाँ दाऊद र उनका सन्तानहरूिसत सघैंको लािग िव ासयोग्य रहनहुुनछे।

19
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 स्वगर्ले परमे रको मिहमाको िवषयमा बोल्छ।
आकाश-मण्डले उहाँका हातबाट बिनएका रा ा-रा ा कुराहरूका िवषयमा

भन्दछ।
2 त्यके नयाँ िदनले धरैे-धरैे सिृ को कथा वणर्न गछर्।

अिन त्यके रातले परमे रको धरैे-धरैे श कट गछर्।
3 ितमीले साँ च्च नै केही वचन वा शब्दहरू सनु्न स ै नौ।

उनीहरूले स्वर िनकाल्दनैन ्जो हामी सनु्न सक्छौं।
4 तर ितनीहरूको “स्वर” सारा ससंारभ र फै लएर जाँदछ।

ितनीहरूका “वचनहरू” पथृ्वीको कुना-कुनासम्म पगु्छन।्

घामको लािग आकाश घर सरह हुन्छ।
5 घाम एक हर्िषत दलुहा जस्तो भएर आफ्नो ओ ानबाट आउँछ।
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यो एउटा ब लयो खलेाडी जस्तै दगनुर्मा ती इच्छा भए झैं,
आफ्नो या ा आकाशमा तनर् शरुू गछर्।

6 घामले आफ्नो या ा एक िक्षितजबाट थालरे अक िक्षितजमा शषे गछर्।
यसको तापबाट केही पिन लकु्दनै।
परम भकुो उपदशेहरू पिन त्यस्तै छ।

7 परम भकुा िशक्षाहरू अत्य ु म छन।्
ितनीहरूले परमे रका भ जनहरूलाई श दान गछर्न।्

परम भकुो वस्था िव ास योग्यको छ।
यसले मखूर् मािनसहरूलाई ज्ञानी बनाउछँ।

8 परम भकुा िविधहरू सही छन।्
ितनीहरूले मािनसहरूलई खशुी पाछर्न।्

परम भकुा आदशेहरू िनष्कपट छन,्
ितनीहरूले जीवनमा उिचत मागर् दखेाउदछन।्

9 परम भकुो उपासना एउटा ज्योित जस्तै हो
जसले अनन्त च म्कलो उज्यालो पाछर्।

परम भकुो न्यायहरू उिचत र िनष्कपट छन।्
ितनीहरू सम्पणूर् ठीक छन।्

10 परम भकुो िशक्षाहरू अकबरी सनुभन्दा पिन मलू्यवान छन।्
ितनीहरू सोझै घरबाट िनकालकेो उ म महभन्दा पिन मीठा छन।्

11 परम भकुा िशक्षाहरूले आफ्ना दासहरूलाई होिशयार पाछर्।
यिद ितनीहरूलाई पालन गय भने असल िचजहरू आउँछन।्

12 हे परम भ,ु कसलैे पिन आफ्ना सबै भलूहरू दे स ै नन।्
यसलैे मलाई ग ु ी पापहरू गनर् नलगाउन ु होस।्

13 मलैे चाहकेा पापहरू गनर् नलगाउन ु होस।्
ती पापले ममािथ राज नगरोस।्

यिद तपाईंले मलाई सहयोग गन ुर्भयो भने म आफ्ना पापहरूबाट मु हुन्छु।
14 आशा गछुर्, मरेा वचनहरू र िवचारहरूले तपाईंको िच बझु्यो होला।

परम भ,ु तपाईं मरेो च ान हुनहुुन्छ, तपाईंले मा मलाई बचाउन ु हुन्छ।
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20
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 सङ्क परेको बलेामा परम भलुे ित ो गहुारलाई सनु्न ु भएको होस।्
याकूबका परमे रले ित ो रक्षा गन ुर् भएको होस।्

2 उहाँको पिव स्थानबाट परम भलुे ितमीलाई सहायतामा पठान ु भएको होस।्
उहाँले िसयोनबाट ितमीलाई म त िदऊन।्

3 ितमीले अपर्ण गरेका सम्पणूर् उपहारहरू परमे रले सम्झना गरून।्
उहाँले ित ा सबै ब लहरू स्वीकार गरून।्

4 ितमीले खास जे चाहन्छौ परमे रले त्यही िदऊन।्
उहाँले ित ा सबै योजनाहरू सफल पारी िदऊन।्

5 जब परम भु परमे रले ितमीलाई सहयोग गन ुर् हुन्छ हामीहरू खशुी हुनछेौं।
परमे रको नाउकँो स्तिुत गरौं।

ितमीले मागकेो त्यके कुरा परम भलुे िदऊन!्

6 अब म जान्दछु आफूले रोजकेा राजालाई परम भलुे सहयोग गन ुर्हुन्छ!
परमे र आफ्नो पिव स्वगर्मा हुनहुुन्छ अिन आफूले रोजकेा राजालाई

जवाफ िदनहुुन्छ।
परमे रले बचाउन आफ्नो महान ्श चलाउन ु हुन्छ।

7 कितपय मािनसहरूले आफ्ना रथहरूमािथ भरोसा गदर्छन ्कितपय मािनसहरूले
आफ्ना िसपाहीहरू मािथ भरोसा गदर्छन।्

तर हामी ता परम भु हा ा परमे रकै नाउमँा भरोसा गछ ं।
8 ती अन्य मािनसहरू परािजत भए, ितनीहरू य ु मा मा रए।

तर हामीले िजत्यौं! हामी िवजतेा हौं।
9 परम भलुे आफूले रोजकेा राजालाई बचाउन ु हुन्छ!

परमे रले रोजकेा राजाले गहुार मागे अिन परमे रले त्यसको जवाफ
िदनभुयो!

21
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।
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1 हे परम भ,ु तपाईंको बलले राजालाई खशुी पाछर्।
जब तपाईं उसलाई बचाउन ु हुन्छ ऊ अित नै खशुी हुन्छ।

2 तपाईंले राजालाई ती थोकहरू िदन ु भयो जनु उनले चाहकेा िथए।
हे परम भ,ु राजाले तपाईंसगँ केही थोकहरू माग,े र मागकेा थोकहरू सबै

तपाईंले िदनभुयो।

3 हे परम भ,ु तपाईंले साँच्ची नै राजालाई आशीवार्द िदन ु भयो।
तपाईंले सनुको मकुुट उहाँको िशरमा लगाई िदन ु भयो।

4 हे परमे र, राजाले जीवन-दान तपाईंिसत मागे र तपाईंले उनलाई त्यही िदनभुयो।
तपाईंले उनलाई दीघार्य ु दान गन ुर्भयो, जनु सदा सवर्दाको िन म्त जारी

रहनछे।
5 तपाईंले िज का लािग राजालाई अगवुाइ गन ुर्भयो अिन उनलाई महान ् मिहमा

दान गन ुर्भयो।
तपाईंले उसलाई इज्जत र आदर िदनभुयो।

6हे परमे र, तपाईंलेसाँच्ची नै राजालाई सदा सवर्दाको िन म्त आशीवार्द िदनभुयो।
जब राजाले तपाईंको महुार हने ुर् हुन्छ अिन त्यसले उहाँलाई आनन्दमय

पादर्छ।
7 राजाले परम भमुािथ भरोसा राख्छ।

सव च्च परमे रको दयाबाट उनले किहल्यै उदास हुन ु पदन।
8 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना श हुरूलाई तपाईं कितको श शाली हुनहुुन्छ

दखेाउन ु हुनछे।
जसले तपाईंमािथ हये-दिृ राख्छन।्
तपाईंको श ले ती मािनसहरूलाई परास्त गछर्।

9 हे परम भ,ु तपाईं जब राजासगँ हुनहुुन्छ,
उनी तातो चलू्हा जस्तो हुन्छन।्

जसले त्यके कुरा िददंछन।्
आफ्नो ोधको ज्वालामा सबै श हुरूलाई न पाछर्।

10 श हुरूका सन्तानहरू समते न भए।
ितनीहरू यस पथृ्वीबाट गए।

11 िकनभने ती मािनसहरूले तपाईंको िवरू नरा ा योजनाहरू तयार गरे, परम भ।ु
ितनीहरूले अधमर्का कामहरू गन योजना गरे तर ितनीहरू सफल भएनन।्
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12 हे परम भ,ु तपाईंले ती मािनसहरूलाई आफ्ना दास बनाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई डोरीले सगँै बाँध्न ु भयो।

तपाईंले ितनीहरूका घाँटीहरू व रप र डोरीहरू बाँध्न ु भयो ितनीहरूलाई
जस्तै दासहरू िशर झकुाएर ब े पान ुर् भयो।

13 हे परम भ,ु हामी तपाईंको शसंा गछ !
हामी तपाईंको महा श को िवषयमा वा -वादनसिहत गीतहरू गाउने छौ।

22
मखु सगंीतकारलाई “मगृको भातको धनु।” दाऊदको भजन।

1 हे मरेो परमे र, हे मरेो परमे र! िकन मलाई छाडनभुयो?
मलाई बचाउन तपाईं िकन यित टाढा हुनहुुन्छ!
तपाईं मरेो िवलौना, गहुार सनु्नलाई कित टाढा हुनहुुन्छ!

2 हे मरेो परमे र, मलैे तपाईंलाई िदउसँो बोलाएँ,
अिन मलैे िनरन्तर तपाईंलाई रातभ र बोलाएँ,

तर तपाईंले मलाई उ र िदन ु भएन।
3 हे परमे र तपाईं मा पिव हुनहुुन्छ तपाईं राजा जस्तो ब हुुन्छ।

इ ाएल का शसंाहरू तपाईंको िसहंासन हो।
4 हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंमािथ भरोसा गरे

हो ितनीहरूले तपाईंमािथ भरोसा गरे, अिन तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउन ु
भयो।

5 हे परमे र, हा ा िपता-पखुार्हरूले तपाईंलाई गहुार मागे अिन ितनीहरू आफ्ना
श हुरूबाट जोिगए।

ितनीहरूले तपाईंमािथ भरोसा राखे अिन ितनीहरू िनराश भएनन!्
6 यसकारण के म कीरा हु ँ मािनस होइन?

मािनसहरू मबाट ल ज्जत छन।्
ितनीहरूले मलाई िनन्दा गछर्न।्

7 त्यके जसले मलाई हछेर् मरेो खसी गछर्।
उसले आफ्नो टाउको हल्लाउछँ र मलाई िज ो दखेाउछँ।

8 ितनीहरूले मलाई भन्दछन ्“परम भलुाई गहुारको लािग बोलाऊ,
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हुन सक्छ ितमीलाई बचाउलान।
यिद उनले ितमीलाई सचँ्ची नै मन पराउँदछन ्भने िनःसन्दहे उनले ितमीलाई

रक्षा गन नै छन!्”
9 हे परमे र, सत्य हो भिन तपाईं मा एकजना हुनहुुन्छ जसमािथ म आि त हुन्छु।
तपाईंले म जन्मकेो िदनदे ख नै मरेो खबुै हरेचाह गन ुर् भएकोछ।

जब म दधू चु े बालकै िथएँ तपाईंले मलाई आ सन र सान्त्वना िदनभुयो।
10 तपाईं मरेो जन्म काल दे ख नै परमे र हुनभुएको छ।

म आमाको गभर्बाट िनस्कने िबि कै तपाईंको हरेचाहमा रा खएको िथएँ।
11 यसलैे हे परमे र, मलाई नछाड्न ु होस!्

सङ्क निजक छ। त्यहाँ मलाई साथ िदने कोही पिन छैनन।्
12 मािनसहरू मरेो चारैितर छन।्

ितनीहरू ब लया साँढहेरू जस्ता छन ्जसले मलाई घरेेर राखकेो छ।
13 ितनीहरूले मलाई गजर्दं ै

िशकार िनल्ने िसहंले जस्तै आ मण ग ररहकेा छन।्
14 मरेो श क्षीण भएको छ

जसरी जमीनमा पानी पो खन्छन।्
मरेा जम्मै हाडहरू अलग भइसकेको छन।्

मरेो आटँ हराई सक्यो!
15 मरेो मखु फुटेको माटोको भाँडो जस्तै सकू्खा छ।

मरेो िज ोमािथ तालमुा टाँिसदै छ।
तपाईंले मलाई मतृ्यकुो धलूोमा फ्याँक्न ु भएकोछ।

16 “कुकुरहरू” द ु मािनसहरू हुन,् चारैितर छन।्
ितनीहरूले मलाई पासोमा पारे।
ितनीहरूले मरेा ख ु ा र हातहरू िचथोरेका छन।्

17 म मरेो हाडहरू दे सक्छु
अिन मािनसहरूले मलाई िचयो ग ररहकेा छन!्
ितनीहरूले मलाई हे ररहकेा छन!्

18 ती मािनसहरूले मरेो लगुाहरू बाँिडरहकेा छन।्
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ितनीहरूले मरेो पोशाकहरूको िन म्त िच ा उडाइरहकेा छन।्
19 हे परम भ,ु मलाई छोडी नजानहुोस!् तपाईं मरेो बल हुनहुुन्छ।

मरेो सहायताको िन म्त आइहाल्नहुोस।्
20 हे परम भ,ु मरेो ाण तरवारबाट बचाउनँहुोस।्

मरेो बहुमलू्य ाण ती कुकुरहरूबाट जोगाई िदनहुोस।्
21 िसहंको मखुदे ख मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

साँढहेरूका सींगहरूबाट मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
22 हे परम भ,ु म तपाईंको िवषयमा मरेा दाज्य-ूभाइहरूलाई भन्नछुे।

महासभामा म तपाईंको शसंा गाउनें छु।
23 सम्पणूर् मािनसहरू ज-जसले उहाँको शसंा गदर्छन ्परम भकुो शसंा गर।

हे इ ाएल का सन्तान हो, परम भलुाई सम्मान दखेाऊ।
ह,े इ ाएल का मािनसहरू! परम भकुो डर मान र सम्मान गर।

24 िकनभने परम भलुे सङ्कटहरूमा परेका सबै दीनहीन मािनसहरूलाई सहयोग
गन ुर्हुन्छ।

परम भु ितनीहरूदे ख ल ज्जत हुनहुुन्न।
यिद मािनसहरूले परम भलुाई गहुार माग,े
उहाँ आफैं ितनीहरूदे ख लकु्न ु हुन्न।

25 हे परम भ,ु तपाईंले जे गन ुर् भएकोछ त्यसको िन म्त म तपाईंको शसंा
महासभामा गछुर्।

ती सम्पणूर् भ जनहरूको सम्मखु मलैे सबै जनु िदन्छु भनरे वचन िदएको
िथएँ ब लहरू अपर्ण गनछु।

26 न मािनसहरू, आऊ, खाऊ र सनु्त हौ!
ितमीहरू जो परम भलुाई खोज्दै आएका छौ उहाँको शसंा गर!
ितमीहरूका हृदयहरू सधैंको िन म्त खशुी रहोस।्

27 टाढा-टाढा भएका जाितका मािनसहरूले परम भलुाई सम्झनू ्
र उहाँितर फकर आऊन!्

िवदशीहरूका प रवारहरूले पिन, उहाँ अिघ दण्डवत ्गरून ्र उहाँको पजूा गरून।्
28 िकन? िकनभने परम भु नै राजा हुनहुुन्छ।

उहाँले सबै जाितहरू मािथ शासन गन ुर्हुन्छ।
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29 ब लया, स्वस्थ्य मािनसहरूले खाइसके पिछ परमे रको सम्मखु िशर िनहुराएर
ढोग गदर्छन।्

वास्तवमा, सबै मािनसहरू मनछ
अिन जो म रसकेका छन,्

ितनीहरूले परमे र सम्मखु िशर िनहुराएर ढोग्दछन!्
30 अिन भिवष्यमा हा ा सन्तानहरूले परम भकुो सवेा गनछन।्

मािनसहरूले सदा सवर्दा उहाँको िवषयमा भन्ने छन।्
31 त्यके मािनसहरुले आफ्ना भावी सन्तान र केटा-केटीहरूलाई

परमे रले गन ुर् भएको रा ा कुराहरूको िवषयमा भन्नछेन।्

23
दाऊदको भजन।
1 परम भु मरेो गोठाला हुनहुुन्छ।

मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनछुे।
2 उहाँले मलाई ह रयो घाँसको चौरमा सतुाउनहुुन्छ।

उहाँले मलाई शान्त तलाउितर लान ु हुन्छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लािग मरेो आत्मामा नयाँ श िदनहुुन्छ।

उहाँ साँच्चै नै असल हुनहुुन्छ भन्ने दखेाउनलाई उहाँले मलाई धािमर्कताको
बाटोतफर् डोराउन ु हुन्छ।

4 यिद म िचहानभन्दा पिन अन्धकार-खाडी भएर िहडंे पिन,
डरले रातभरी तर्सने छैन, िकनभने हे परम भ,ु तपाईं मसगँ हुनहुुन्छ।
तपाईंको ला ी र लौरोले मलाई सान्तवना िददंछ।

5 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो श हुरूका समक्ष मरेो िन म्त भोजन तयार पा रिदन ु भयो,
अिन तपाईंले मरेो िशरमा तले हाल्न ु भयो।*
मरेो कचौरा च ु लन्छ र पो खएर बिगरहनछे।

6 मरेो जीवनको अन्तसम्म करूणा र भलाई मसगँै रहने छ,
* 23:5: … “

”
“ , परमे रले

उसलाई एक राजा, पजूाहारी अथवा अगमव ालाई झैं िवशषे रूपमा चनु्न ु भयो।”
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अिन म परम भकुो म न्दरमा सधंकैो िन म्त ब छुे।

24
दाऊदको भजन।
1 पथृ्वी र त्यसमा भएका सबै थोकहरू परमे रका सम्पि हुन।्

यो ससंार र यसका सबै मािनसहरू उहाँकै सम्पि हुन।्
2 परम भलुे पानीमािथ पथृ्वी बनाउन ु भयो

उहाँले यसलाई नदीहरूमा बसाउन ु भयो।

3 परम भकुो पवर्तमािथ को जान सक्छ?
उठेर परम भकुो पिव म न्दरमा उपासना गनर् को सक्छ?

4 मािनसहरू जसले पाप कमर्हरू गरेका छैनन ्
मािनसहरू जसका श ु हृदयहरू छन।्
मािनसहरू जसले सत्य भनरे झटू बोल्नलाई मरेो नाउँ योग गरेका छैनन।्
अिन जसले झटूो बोलनेन ्र झटूा कसमहरू खाएका छैनन,् ितनीहरूले मा

त्यहाँ उपासना गनर् सक्छन।्

5 असल मािनसहरूले मा अन्य मािनसहरूलाई पिन आशीवार्द िदइयोस ् भनी
परम भलुाई ाथर्ना गछर्न।्

ती असल मािनसहरूले आफ्ना परमे र, आफ्ना उ ारकलाई असल
कुराहरू ग रिदन ु होस ्भनी याचना गछर्न।्

6 ती असल मािनसहरूले परमे रलाई प ाउने कोिशश गदर्छन।्
ितनीहरू सहयोग माग्न याकूबका परमे र कहाँ जान्छन।्

7 हे मलू वशे- ारहरू आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका ारहरू, खोल,
अिन मिहमापणूर् राजा िभ आउनु हुनछे।

8 मिहमाका महाराज को हुनहुुन्छ?
परम भु नै ती राजा हुन,् उहाँ श शाली िसपाही हुनहुुन्छ।
परम भु उही राजा हुनहुुन्छ, उहाँ परा मी हुनहुुन्छ।
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9 हे मलू वशे- ारहरू, आफ्ना टाउकाहरू उठाऊ।
सनातनका ारहरू खलु्ला होऊ,
र मिहमापणूर् महाराजा िभ आउनु हुनछे।

10 यो मिहमाका महाराजा को हुनहुुन्छ?
सवर्श मान प्रम भु नै महाराजा हुनहुुन्छ, उहाँ नै मिहमाका राजा हुनहुुन्छ।

25
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु म स्वयलंाई नै तपाईंकहाँ अपर्ण गदर्छु।
2 हे मरेो परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्

र म किहले िनराशा हुने छैन।
मरेा श हुरू ममािथ हाँ े छैनन।्

3 यिद कुनै मािनसले तपाईंमािथ भरोसा गछर् भने त्यो किहल्यै िनराश हुने छैन।
तर िव ासघातीहरू िनराशा हुनछेन।्
ितनीहरूले केही पिन पाउने छैनन।्

4 हे परम भ,ु मलाई तपाईंको पथ िनदशन गन ुर्होस।्
मलाई तपाईंको िशक्षा िसकाउनहुोस।्

5 बाटो दखेाउन ु होस ्र मलाई तपाईंको सत्यताहरू िसकाउनहुोस।्
तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ, मु दाता हुनहुुन्छ।
म िदनहु ँ तपाईंमा भरोसा गदर्छु।

6 हे परम भ,ु तपाईंको कृपाको सम्झना ममािथ सधैं रहोस,्
मलाई मे दखेाउन ु होस ्जो तपाईंसगँ सधैं छ।

7 ती मरेा पापहरू र द ु तापणू र् कामहरू नसम्झन ु होस ् म जनु जवानी हुदँा गरेको
िथएँ।

हे परम भ,ु तपाईंको शभुनाउकँो लािग, मलाई मेमा सम्झना गन ुर्होस।्

8 परम भु साँच्चै असल अिन इमान्दार हुनहुुन्छ।
उहाँले पापीहरूलाई ठीक मागर्मा बाँच्ने त रका िसकाउन ु हुन्छ।

9 जब उहाँ िवन मािनसहरूको िन म्त न्याय सगंत हुनहुुन्छ।
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यसरी उहाँले ितनीहरूलाई िजउन सही मागर् दखेाउन ु हुन्छ।
10 परम भु सधैं ती मािनसहरू तफर् दयाल ु र सत्य हुनहुुन्छ

जसले उहाँको ितज्ञा र करारहरू मान्दछ।

11 हे परम भ,ु मलैे धरैे गल्तीहरू गरेको छु।
तर, तपाईंको अन ु ह दखेाउन ु होस,् मलैे जे जित अधमर् कामहरू गरें

त्यासलाई क्षमा ग रिदन ु होस।्

12 यिद कुनै मािनसले परम भकुो भ हुन खोज्दछ,
तब उहाँले त्यस मािनसलाई बाँच्ने उ म बाटो दखेाउन ु हुनछे।

13 त्यस मािनसले असल चीजहरूमा तिृ पाउनछे,
अिन परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको जमीन उसका छोरा-छोरीहरूले

पाउनछेन।्
14 परम भलुे आफ्ना ग ु कुराहरू आफ्ना भ जनहरूलाई भन्नहुुन्छ।

उहाँले आफ्नो करारहरू ितनीहरूलाई िसकाउन ु हुन्छ।
15 म सधैं परम भकुो सहयोग पाउन उहाँलाई प खर्रहकेो छु।

उहाँ सधैं मरेो सकंटहरूबाट मलाई मु गन ुर्हुन्छ।

16 हे परम भ,ु म पीिडत र एक्लो छु,
मप फकर ममािथ कृपा दशार्उन ु होस।्

17 मरेा सकंटहरूबाट मलाई मु िदनहुोस।्
मरेो समस्याहरू समाधान गनर् साथ िदनहुोस।्

18 हे परम भ,ु मरेा परीक्षाहरू र सकंटहरूमा दिृ रा हुोस ्
र मलैे गरेका सबै पापहरू क्षमा गन ुर्होस।्

19 मसगँ भएका मरेा श हुरूमा नजर परोस।्
ितनीहरूले मलाई हलेा गछर्न ्र क िदन्छन।्

20 हे परम भु मरेो सरुक्षा गन ुर्होस ्अिन बचाउनहुोस।्
म तपाईंमािथ भरोसा गछुर् यसथर् मलाई िनराश नपान ुर्होस।्

21 हे परमे र, तपाईं साँच्चै नै इमान्दारी र धािमर्क हुनहुुन्छ
म तपाईंमा भरोसा राख्छु यसलैे मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
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22 हे परमे र! इ ाएल का सम्पणूर् मािनसहरूलाई उनीहरूका श हुरूदे ख
बचाउनहुोस।्

26
दाऊदको भजन।
1 हे परम भु मरेो न्याय गन ुर्होस।्
म चोखो भएर बाँचकेो छु भनरे मािणत गन ुर्होस।्

म परम भमुा भरोसा गनर् किहल्यै चकेुको छैन।
2 हे परम भु यास गरेर मलाई जाँच गन ुर्होस।्

मरेो मन र हृदय जाँच्न िनयालरे हने ुर्होस।्
3 मलैे तपाईंको साँचो मे किहल्यै िबिसर्एको छुइन ँ

अिन तपाईंको िव ासले मरेो सारा जीवनलाई डोयार्इरहकेो छ।
4 म ती थर्का मािनसहरू मध्यकेो होइन।

म द ु का सगंतहरूलाई घणृा गछुर्।
5 म ती कुकम हरूको समदुायलाई घणृा गछुर्।

म ती ठग धतूर्हरूको समदुायहरूमा सामले छैन।
6 हे परम भ,ु म चोखो छु भनरे दखेाउनलाई मरेो हातहरू धोई िदनहुोस ्

म तपाईंको वदेीको व रप र िहडं्न सकँू।
7 हे परम भ,ु म तपाईंको मिहमाको गीत गाउछुँ।

म ती अ तू सजृनाहरूका गीत गाउछुँ जनु सबै तपाईंले सिृ गन ुर्भयो।
8 हे परम भु म तपाईंको म न्दरलाई मे गदर्छु।

म तपाईंको मिहमापणूर् पाललाई मे गदर्छु।
9 हे परम भ,ु मलाई पापीहरूिसत सजाय निदनहुोस।्

ती हत्याराहरू सगँै मलाई नमान ुर्होस।्
10 ती पापीहरूले अन्य मािनसहरूलाई ठग्न सक्छन।

ितनीहरूले नीच काम गनर् पसैाहरू लनसक्छन।्
11 तर म िनद ष छु।

यसलैे परमे रको म ित कृपा रहोस ्र रक्षा गन ुर्होस।्
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12 म सबै िवपदहरूबाट सरुिक्षत छु।
हे परम भ,ु म तपाईंका मािनसहरूको महासभामा, बोलाइएकाहरूको माझमा

जब उिभन्छु त्यहाँ तपाईंको शसंा गनछु।

27
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो ज्योित र उ ारक ार् हुनहुुन्छ,

मलैे कोहीसगँ पिन डराउन ु पदन!
मरेो जीवनको लािग परम भु नै सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ!

यसलैे म कोहीसगँ डराउने छैन।
2 द ु मािनसहरूले मलाई आ मण गनर् सक्छन।्

ितनीहरूले मलाई तरवारले काट्न सक्छन।्
मरेा श हुरूले आ मण गनर् सक्छन ्

अिन मलाई ध्वशं पान यास गनर् सक्छन।्
3 तर मरेा श हुरू ठक्कर खानछेन ्अिन पितत हुनछेन।्
तथािप िसपाहीहरू मरेो व रप र छन,् म डराउने छैन।

यिद मािनसहरूले य ु मा आ मण गरे तापिन म डराउने छैन।
िकनभने म परम भमुािथ भरोसा गदर्छु।

4 परम भबुाट म एउटै मा कुरा जान्न चाहन्छुः
“जीवनभर म उहाँको म न्दरमा ब सकँू,

परमपरभलुे िदने खशुी अनभुव गन ुर्सकँू
अिन म न्दरमा प रदशर्न गन ुर् सकँू।”

5 परम भलुे मलाई बचाउन ु हुन्छ।
जब म सकंटमा पछुर् उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानमा लकुाउनहुुन्छ।
उहाँले मलाई आफ्नो सरुक्षाको ठाउँमा लानहुुन्छ।

6 मरेा श हुरूले मलाई घरेेका छन।्
तर ितनीहरूलाई परास्त गनर् मलाई परम भलुे सहयोग गन ुर् हुनछे।

त्यसपिछ म उहाँको पालमा ब ल चढाउने छु।
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म आनन्दको जयकार सिहत ब लदान गनछु,
म परम भकुो सम्मानमा भजन गाउनछुे।

7 हे परम भ,ु मरेो िबन्ती सनु्नहुोस।्
मलाई जवाफ िदनहुोस।् मलाई कृपादान गन ुर्होस।्

8 हे परम भ,ु म तपाईंसगँ बोल्न चाहन्छु।
म हृदयबाटै तपाईंसगँ कुरा गनर् चाहन्छ।

म तपाईं समक्ष बोल्न आएँ।
9 हे परम भ,ु तपाईंको दासबाट अनहुार नफकार्उन ु होस,्

मलाई साथ िदनहुोस।्
मलाई टाढा नधकेल्नहुोस,्

मलाई नत्याग्न ु होस,्
मरेो परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

10 मरेो माता-िपताले मलाई छोडी गए।
तर परम भलुे मलाई लान ु भयो र बनाउन ु भयो।

11 हे परम भ,ु मरेा श हुरू छन।्
यसलैे मलाई पथ दशर्न गन ुर्होस ्र तपाईंको उपायहरू बताउन ु होस।्

मलाई ठीक कुराहरू मा गनर् िसकाउन ु होस।्
12 मरेा श हुरूले ममािथ आ मण गरे।

मलाई अरूले चोट पयुार्योस भनी ितनीहरूले मरेो िवषयमा झटूो बोलकेा छन।्
परम भ,ु मरेा श हुरूले मलाई परािजत नगरून।्

13 मलाई परूा िव ास छ म मन ुर् भन्दाअिघ परम भकुो सतगणु हनेर् पाउनछुे।
14 परम भकुो सहयोगलाई पखर्,

ब लयो र साहसी होऊ,
अिन परम भकुो सहयोग पखर्।

28
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईं मरेो िन म्त च ान हुनहुुन्छ।
म तपाईंलाई सहायताको िन म्त गहुारी रहछुे।
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मरेो ाथर्नाहरूलािग कान नथनु्नहुोस!्
यिद तपाईंले सहायताको िन म्त मरेो िबन्ती सनु्न ु भएन भन,े

मािनसहरूले सोच्नछेन ्म िचहानमा भएका मदुार्हरूभन्दा हीन छु।
2 हे परम भ,ु म आफ्ना पाखरुाहरू उचाल्दै तपाईंको खास पिव स्थानतफर् ाथर्ना

गछुर्।
जब म बोलाउँछु मलाई सिुन िदनहुोस।्
म ित दया दशार्उन ु होस।्

3 हे परम भ,ु मलाई ती द ु मािनसहरू मध्यकेो नठान्नहुोस।्
ितनीहरूले आफ्ना िछमकेीहरूलाई “शालोम”* शब्दसगँ स्वागत गदर्छन,

तर ितनीहरूको मनिभ आफ्ना िछमकेीहरूको िवरू अधमर् कामहरू
गदर्छन।्

4 हे परम भ,ु ती मािनसहरूले अरूको िन म्त अिहतकारी कामहरू गदर्छन।्
यसलैे अधमर् कुराहरू नै ितनीहरू तफर् फकार्ई िदनहुोस।्
ितनीहरूका कुकायर्हरू अनसुार दण्ड िदनहुोस।्

5 द ु मािनसहरूले परम भकुो धािमर्क कायर्हरू बझु्दनैन।्
उहाँले के बनाउन ु भएकोछ भनी ितनीहरू बझु्दनैन।्
परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदऊन ्अिन सम्व ृ पणू र् नबनाऊन।्

6 परम भकुो शसंा गर।
उहाँले मरेो करूणाको ाथर्ना सनु्नभुयो।

7 परम भु मरेो श हुनहुुन्छ, उहाँ मरेो ढाल हुनहुुन्छ,
म उहाँमािथ भरोसा गछुर्,

म खशुी छु
र उहाँको शसंाको गीत गाउछुँ।

8 परम भलुे आफूले रोज्न ु भएका ि यजनलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।
परम भलुे उहाँलाई बचाउन ु हुन्छ। परम भु उसको श हुनहुुन्छ।

9 हे परमे र, आफ्ना मािनसहरूलाई रक्षा गन ुर्होस।्
जो तपाईंका हुन, ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु होस।्

* 28:3: “ ” “ ”
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ितनीहरूको अनन्त अगवुाइ र सम्मान गन ुर्होस।्

29
दाऊदको भजन।
1 परमे रका सन्तान हो, परम भकुो शसंा गर।

उहाँको मिहमा र श को शसंा गर।
2 परम भकुो स्तिुत गरौं र उहाँको नाउकँो सम्मान गरौं।

आफ्ना खास पोशाक* लगाएर उहाँको उपासना गरौं।
3 परम भलुे आफ्ना आवाज समु मािथ उठाउन ु हुन्छ।

मघेको गजर्न समु मािथ ितध्विन हुन्छ, यही नै मिहमापणूर् परम भकुो
आवाज हो।

4 परम भकुो आवाजले उहाँको श बझुाउँछ।
उहाँको आवाजले आफ्नो मिहमा दशार्उछँ।

5 परम भकुो आवाजले दवेदारका रूखहरू पिन टु ा-टु ा पारेर भाँच्छ।
परम भलुे लबनोनका ठूला-ठूला दवेदारूको रूखहरू भाँच्न ु हुन्छ।

6 परम भु लबनोनलाई हल्लाउन ु हुन्छ।
यो सानो साँढे उि रहकेो झैं दे खन्छ।

िस रओन ह ल्लन्छ।
त्यो सानो बा ा नाच्दै गरे झैं दे खन्छ।

7 परम भकुो आवाज िबजलुीको चमकिसत हावाबाट बािह रन्छ।
8 परम भकुो आवाजले मरूभिूम पिन चम्काई िदन्छ।

कादशेको मरूभिूमलाई परम भकुो आवाजले थकार्ई िदन्छ।
9 परम भकुो आवाजले मगृलाई भयभीत पा रिदछ।

परम भलुे जङं्गलहरू ध्वशं पा रिदन ु हुन्छ;
तर उहाँको दरबारमा, मािनसहरू “मिहमा” गाउछँन।्
10 जम्मै बाढी आएको बलेामा परम भु राजा हुनहुुन्थ्यो

अिन सदा सवर्दको लािग राजा नै हुनहुुनछे।
11 परम भलुे उहाँका मािनसहरूलाई सरुक्षा गरून।्
* 29:2: -पाठ
गदार् लगाइन्छ।
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परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई शा न्तले आशीवार्द िदऊन।्

30
भजनहरू मध्ये एउटा। यो भजन म न्दरको नाउमँा समपर्ण। दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई मरेो सकंटहरूबाट मािथ उठाउन ु भयो।

तपाईंले मरेो श हुरूलाई िज िदन ु भएन र म ित हाँसो उडाउन िदन ु भएन।
यसलैे तपाईं ित म सम्मान जनाउदँछु।

2 हे परम भ,ु मरेो परमे र, मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें
र मलाई िनको पान ुर् भयो।

3 तपाईंले मलाई िचहानबाट िनकाल्न ु भयो र बाँच्न िदनभुयो।
मलैे खाडलमा लिडरहकेा मतृकहरूिसत िमल्न ु परेन।

4 हे परमे रका भ जनहरू, परम भु ित भजन गाऔ!
उहाँको पिव नाउकँो शसंा गर!

5 परमे र ोिधत हुनहुुन्थ्यो यसथर् िनणर्य “मतृ्य”ु हुन गयो।
तर उहाँले आफ्नो मे दशार्उन ु भयो र मलाई “जीवनदान” िदनभुयो।

म राती रोइरहें,
अक िबहान म खशुी िथएँ र गाइरहथेें!

6 जब म जोिगएँ र सरुिक्षत भएँ,
सोचें केही कुरोले पिन मलाई क पयुार्उन सक्ने छैन!

7 ह,े परम भु जब तपाईं म ित कृपाल ु हुनहुुन्थ्यो
मलैे अनभुव गरें कसलैे पिन मलाई परािजत गनर् सक्ने छैन!

जब तपाईंले मबाट मखु फकार्एर जानभुयो,
म डराएँ र काम।े

8 यसथर् परमे र, म फकं अिन तपाईं ित ाथर्ना गरें।
मलैे तपाईंलाई दयाको िबन्ती गरें।

9 मलैे भन,े “परमे र, के रा ैं◌े हुन्छ!
यिद म मरे अिन िचहानिभ गए भन?े
मरेका मािनसहरू खाली धलूोिभ प ल्टएर बस्छन!्
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ितनीहरूले तपाईंको शसंाहरू गाउदँनैन।्
कितसम्म हामी तपाईंमािथ िनभर्र हुनसक्छौ।
ितनीहरूले मािनसहरूलाई भन्दनैन।्

10 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस ्र म ित कृपादिृ रा हुोस!्
हे परम भ,ु मलाई साथ िदनहुोस!्”

11 मलैे ाथर्ना गरें र तपाईंले साथ िदनभुयो!
तपाईंले मरेो रूवाइलाई नाचमा बद्ली िदनभुयो।
तपाईंले मरेो उदासीनताका पोशाकहरू फुकालरे लजैान ु भयो

र खशुीयालीले मलाई ढािकिदन ु भयो।
12 हे परम भ,ु मरेो परमे र, म सदासवर्दा तपाईंको स्तिुत गाउनछुे यसकारण त्यहाँ

किहल्यै िनस्तब्ध हुनछैेन,
अिन म सधैं तपाईंको शसंा गछुर्।

31
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु म तपाईंमािथ आि त हुन्छु
मलाई िनराश नपान ुर्होस।्
म ित कृपाल ु हुनहुोस ्र मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
2 हे परमे र, म ित ध्यान िदनहुोस।्
चाँडै आउन ु होस ्अिन मलाई बचाउन ु होस।्

मरेो च ान हुनहुोस।्
मरेो सरुक्षाको ठाउँ भइिदन ु होस।्

मरेो िकल्ला बिननहुोस ्मरेो रक्षा गन ुर्होस।्
3 हे परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ अिन तपाईं मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।

यसथर्, तपाईंको सरुक्षाको िन म्त मरेो अगवुाइ गन ुर्होस ् र मलाई िनदश
गन ुर्होस।्

4 मरेा श हुरूले मरैे समक्ष पासो थाप।े
मलाई ितनीहरूको पासोबाट बचाउनँ ु होस।्

तपाईं मरेो सरुक्षाको स्थान हुनहुुन्छ।
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5 हे परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुुन्छ, जसमािथ हामी भरोसा गनर् सक्छौं।
मलैे आफ्नो जीवन तपाईंको हातमा रा खिदएँ,
मलाई बचाउन ु होस!्

6 म ती झटूा दवेताहरू मान्नहेरूलाई घणृा गछुर्।
म परम भमुा मा भरोसा गछुर्।

7 हे परमे र, तपाईंको िव ासपणूर् मेको आनन्दमा म खशुी हुनछुे अिन नाच्नछुे।
तपाईंले मरेो पीरहरू दे ु भएको छ।
मलाई भएका दःुख क हरू तपाईं जान्नहुुन्छ।

8 तपाईंले मरेा श हुरूलाई मलाई लएर जान ु िदन ु भएन।
तपाईंले ितनीहरूको पासोबाट मलाई बचाउन ु भयो।

9 हे परम भ,ु मसगँ कैयौं दःुख-क हरू छन ्यसलैे म ित कृपा-दिृ रा हुोस।्
यसलैे म यित सा ो उदास छु मरेा आखँाहरू िबझाउँदछैन।्
मरेो घो ो र भ ूडँीहरू द ु खरहछेन।्

10 मरेो जीवन उदासीनतामा समा भइरहछे।
मरेो उमरे नरैाश्यमा िबितरहछे।

मरेा सकंटहरूले मरेो श नाश गद लाँदछै।
मरेो श ले मलाई छोड्दै गइरहछे।

11 मरेा श हुरूले मलाई हलेा गछर्न,्
अिन मरेा सम्पणूर् िछमकेीहरूले पिन हलेा गछर्न।्

सबै मरेा आफन्तहरूले मलाई गल्लीमा दखेकेा छन।्
ितनीहरू मसगँ डराउछँन ्जब गल्लीमा मलाई ितनीहरूले दखे्छन,्
ितनीहरू मलाई नदखेे झैं भान गछर्न।्

12 मािनसहरूले आफ्नो हराएको औजार जस्तै
पणू र् कारले मलाई िबिसर्काछन।्

13 मरेो िवषयमा मािनसहरूले भनकेा डरलाग्दा कुराहरू म सनु्छु।
ितनीहरू मरेा िवरोधीहरू भए, ितनीहरूले मलाई मान योजना गरे।

14 तर हे परम भ,ु म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्।
तपाईं नै मरेो परमे र हुनहुुन्छ।

15 मरेो जीवन तपाईंको हातमा छ,
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मलाई मरेो श हुरूदे ख बचाउनहुोस।्
कितपय मािनसहरूले मलाई खिेदरहकेा छन।्

मलाई ितनीहरूबाट बचाउनहुोस।्
16 कृपया स्वागत जनाएर तपाईंको दासलाई हण गन ुर्होस।्

ममािथ कृपादिृ परोस ्र मलाई बचाउन ु होस!्
17 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें।

यसथर् म असन्त ु हुिँदन।
द ु मािनसहरू असन्त ु हुनछेन।्

ितनीहरू िनस्तब्ध िचहानिभ जानछेन।्
18 ती द ु हरू अहंकार गछर्न ्

अिन रा ा मािनसहरूको िवषयमा झटूा कुरा गछर्न।्
ती द ु हरू घमण्डी छन,्

ितनीहरूको झटूो बोल्ने ओंठहरू मौन हुनछेन।्

19 हे परमे र! तपाईंले धरैे आ यर्-जनक कुराहरू आफ्ना भ जनहरूको िन म्त
लकुाउन ु भएको छ।

तपाईंले असल कुराहरू त्यके मािनसहरूलाई गन ुर् हुन्छ
जसले तपाईंलाई िव ास गछर्न।्

20 धम मािनसहरूलाई क िदनलाई द ु हरू एक जटु हुन्छन।्
ती द ु हरू लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन।्

तर तपाईंले ती मािनसहरूलाई लकुाउन ु हुन्छ र ितनीहरूको रक्षा गन ुर् हुन्छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई आफ्नो छ छाँयामा जोगाउन ु हुन्छ।

21 परम भकुो जय होस!्
जब सम्पणूर् शहरलाई श हुरूले घरेेका िथए,

आफ्नो हेपणूर् करूणा अ तू कारले मलाई दखेाउन ु भयो।
22 म भयभीत िथएँ अिन मलैे भन,े “म यस्तो ठाउँमा छु जहाँ परमे रले मलाई

दे सक्न ु हुन्न।
तर मलैे तपाईंलाई ाथर्ना गरें, परमे र अिन तपाईंले मरेो ाथर्ना सहायताका

लािग सनु्न ु भयो।”
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23 हे परमे रका भ जनहरू, ितमीहरूले परम भलुाई मे गन ुर् पछर्!
परम भलुे ितनीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ जो उहाँ ित िव ासी छन।्

तर परम भलुे ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जसले आफ्नो बलको अहकंार गछर्न।्
उहाँले ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जो त्यसको लायक छन।्

24 ब लयो र वीर होऊ, ितमीहरू सबै जो परम भकुो सहयोग प खर्रहकेा छौ।

32
दाऊदको भजन (म स्कल)।
1 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,

जसका पापहरू क्षमा ग रएका छन।्
त्यो मािनस एकदमै भाग्यमानी हो जसका पापहरू मे टएका छन।्

2 त्यो मािनस खशुी हुन्छ,
जब परम भलुे त्यो दोषी होइन भिनिदन ु हुन्छ।
त्यो मािनस एकदमै भाग्यमानी हुन्छ जब उसले आफ्ना िनजी पापहरू

लकुाउँदनै।

3 परमे र मलैे तपाईंलाई घ र-घ र ाथर्ना गरें।
तर मलैे आफ्नो ग ु पापहरूको िवषयमा कुरा ग रन।ँ
जितपल्ट ाथर्ना गरें, उितपल्ट म कमजोर हुदँै गएँ।

4 परमे र, तपाईंले मरेो जीवन रात-िदन क ठन भन्दा क ठन बोझ बनाउन ु भयो।
म ीष्म ऋतमुा सकु्खा जमीन जस्तो भएँ।

5 तर त्यसपिछ मलैे आफ्ना सारा पापहरू परम भु समक्ष स्वीकार गन िनणर्य लएँ।
परम भ,ु मलैे आफ्ना पापहरू तपाईंलाई भनें। मरेा दोषहरू तपाईं दे ख कुनै

पिन लकुाइँन।
अिन तपाईंले मरेो सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु भयो!

6 यही कारणले गदार्, परमे र, तपाईंका सम्पणूर् भ जनहरूले तपाईंलाई ाथर्ना
गन ुर् पछर्।

तपाईंका भ जनहरूले ठूलो बाढी जस्ता सकंटहरू आईपरे तापिन तपाईंलाई
ाथर्ना गन ुर्पछर्।
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7 हे परमे र, तपाईं मरेो लकु्ने ठाउँ हुनहुुन्छ,
तपाईं मलाई सकंटहरूबाट रक्षा गन ुर्हुन्छ।

तपाईं मलाई चारैितरबाट घरेेर रक्षा गन ुर्हुन्छ।
यसलैे जनु त रकाले मलाई बचाउन ु भयो त्यसको गीत गाउदँछु।

8 परम भु भन्नहुुन्छ, “म तलँाई िशक्षा िदनछुे
र कुन त रकाले बाँच्न ु पन हो सो म िसकाउनछुे।
म ित ो रक्षा गनछु र पथ- दशर्क हुनछुे।

9 यसलैे घोडा अथवा गधा जस्तो मखूर् नहोऊ।
ती पशहुरूलाई वशमा पानर्लाई लगाम र अकुंश लगाउन ु पछर्।

ती चीजहरू नलगाए, ती पशहुरू काबमुा आउने छैनन।्”

10 द ु मािनसहरूकहाँ कैयौं पीरहरू आउने छन।्
तर परमे रको हेपणू र् करूणाले ती मािनसहलाई घने छ जसले परम भमुािथ

भरोसा गछर्न।्
11 हे धािमर्क मािनसहरू हो, परम भमुा फु ल्लत र अत्यन्त खशुी होऊ।
हे श ु हृदय भएका मािनसहरू फु ल्लत होऊ।

33
1 हे असल धािमर्क मािनसहरू परम भमुा आन न्दत होऊ!

उहाँको गणु गाउन ु मािनसहरूका लािग रा ो हुन्छ।
2 वीणा बजाएर परम भकुो स्तिुत गर!

दश तारे साराङ्गी बजाएर परम भकुो भजन गाओ।
3 उहाँको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाऊ।

सखुमय सनु्दर वा हरू बजाऊ!
4 परमे रको वचन सत्य छ।

उहाँले गन ुर्भएको त्यके कुरामा ितमीहरू भर पनर् सक्छौ।
5 परमे र स्वच्छ हुन ु मन पराउन ु हुन्छ अिन रा ो काम गन ुर् हुन्छ।

परमे रको साँचो मेले पथृ्वी भ रन्छ।
6 परम भलुे आदशे गन ुर्भयो र यो ससंार बिनयो।
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परमे रको मखुबाट िनस्केको सासबाट पथृ्वीमा त्यके कुराको सजृना
भयो।

7 परम भलुे सम ु बाट पानी एक ठाउँमा थपुान ुर् भयो।
उहाँले सागरलाई आफ्नो ठाउँमा रा भुयो।

8 यस पथृ्वीमा त्यके मािनसले डराउन ु पछर् र परम भकुो सम्मान गन ुर् पछर्।
ससंारमा भएका सबै मािनसहरू उहाँदे ख डराउन ु पनछ।

9 िकनभने परमे रले आदशे गदार् मा ती कुराहरू कट हुन्छन।
अिन यिद उहलँे भन्नहुुन्छ, “रोक!” तब ती सबै रोिकने छन।्

10 यिद परम भलुे चाहन ु भयो भन,े त्यकेका योजनाहरू ाथर् पानर् सक्नहुुन्छ।
उहाँले ितनीहरूका योजनाहरू ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्छ।

11 तर परम भकुो सल्लाह सदा-सवर्दा असल हुन्छ।
उहाँका योजनाहरू पसु्तौं-पसु्तासम्म असल हुन्छन।्

12 परम भु जनु मािनसहरूको परमे र स्वरूप हुनहुुन्छ, ितनीहरू सौभाग्यशाली
हुन्छन।्

िकनभने परमे रले ितनीहरूलाई उहाँको आफ्नै खास मािनसहरू सरह रोज्न ु
भएकोछ।

13 परम भलुे स्वगर्बाट तल हने ुर् भयो
अिन उहाँले सारा मािनसहरूलाई दे ु भयो।

14 उहाँले उच्च-आसनबाट
तल पथृ्वीमा बाँिचरहकेा सारा मािनसहरूलाई हने ुर् भयो।

15 परमे रले त्यके मािनसको रचना गन ुर्भयो।
परमे र ितनीहरूले के सोच्दछन ्जान्नहुुन्छ।

16 कुनै पिन राजा आफ्नो महान ्श ारा बाँच्दनै।
कुनै पिन ब लयो िसपाही उसको महान ्बलबाट बाँच्दनै।

17 घोडाहरूले साँच्चै लडाइँमा िवजय ल्याउदँनैन।्
ितनीहरूका बलले ितनीहरूलाई वास्तवमा भाग्न सहायता गनर् सक्दनै।

18 परम भलुे हने ुर्हुन्छ साथै हरेचाह गन ुर्हुन्छ ितमीहरूमध्ये जसले उहाँलाई
मान्दछन।्

जसले उहाँलाई सम्मान ्गछर् उहाँ महान ् मेल,े मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ।
19 परमे रले ती मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु हुन्छ।

जब ितनीहरू भोका हुन्छन ्उहाँले ितनीहरूलाई बल िदनहुुन्छ।
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20 यसलैे हामी आशा लएर परम भलुाई पखर्नछेौं।
उहाँले हामीलाई साथ िदनहुुन्छ र रक्षा गन ुर्हुन्छ।

21 परमे रले हामीलाई खशुी पान ुर् हुन्छ,
हामी साँच्चै उहाँको पिव नाउमँा भरोसा गछ ं।

22 हे परम भ,ु हामी साँचो मनले तपाईंलाई पजू्दछौं।
यसथर् हामीलाई तपाईंको महान ् मे दशार्उनहुोस।्

34
त्यस समय दाऊद िविक्ष भएपिछ अिबमलेकेले उनलाई िनकाली िदयो। यसरी
दाऊदले त्याग गरे। दाऊदको एउटा भजन।
1 हर समय म परम भलुाई धन्यको भन्छु।

उहाँको स्तिुत िनरन्तर मरेो ओंठमा हुनछे।
2 न मािनसहरू! सनु र खशुी बन।

मरेो ाणले परम भकुो िवषयमा घमण्ड गदर्छ।
3 परम भकुो स्तिुत मसगँ गर!

र हामी िमलरे उहाँको नाउकँो सम्मान गरौं।
4 म परमे रको सगंत पाउनलाई उहाँकहाँ गएँ।

अिन उहाँले मलाई उ र िदनभुयो।
मरेा सब डरहरूबाट उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।

5 उहाँको पाउन परम भलुाई हरे,
ल ज्जत नहोऊ,
उहाँले ितमीलाई स्वीकार गन ुर्हुने छ।

6 यस दःुखी मािनसहले उहाँको पाउनलाई परम भलुाई बोलायो।
अिन परम भलुे मरेो कुरा सनु्नभुयो।
उहाँले मलाई सबै सकंटहरूबाट बचाउनभुयो।

7 परम भकुो स्वर्गदतूले जनु मािनसहरूले परम भकुो अनशुरण गरे, उनीहरूको
चारैितर छाउनी बनाउछँ अिन ितनीहरूलाई बचाउछँन।्

स्वगर्दतूहरूले ितनीहरूको रक्षा गरे।
8 परम भलुाई जाँच गरेर हरे, उहाँ कित असल हुनहुुन्छ।

जनु मािनसले उहाँमािथ आ य राख्दछ ऊ अवश्य खशुी हुनछे।
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9 परम भकुा पिव भ जनहरू उहाँको उपासना गर।
उहाँ बाहके परम भकुा भ जनहरूका लािग अरू कुनै सरुिक्षत ठाउँ छैन।

10 बलवान मािनसहरू कमजोर र भोका हुनछेन।्
तर जनु मािनसहरू सहयोग माग्न परमे र कहाँ जान्छन ् ितनीहरू मध्ये

त्यकेले असल थोकहरू पाउनछेन।्
11 केटा-केटीहरू मलाई ध्यान दऊे,

म ितमीहरूलाई परमे रको आदर गन त रका िसकाउनछुे।
12 यिद कुनै मािनस आफ्नो जीवनलाई मे गदर्छ

र असल, लामो जीवन बाँच्न चाहन्छ भन,े
13 तब त्यस मािनसहले अधमर् कुराहरू गन ुर् हुदँनै;

त्यस मािनसले झटूा कुराहरू त बोल्नहुुदँनै।
14 नरा ा कामहरू गनर्दे ख आफूलाई रोक! रा ो, असल कुराहरू मा गर।

शा न्तको पछाडी दगरु अिन त्यसलाई समात।
15 परम भलुे असल र रा ो मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ।

उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।
16 तर परम भु ती मािनसहरूका िवरू हुनहुुन्छ जसले नर ा कामहरू गछर्न।्

उहाँले ितनीहरूलाई पणूर् कारले ध्वशं पा रिदन ु हुन्छ!
17 परम भलुाई ाथर्ना गर र उहाँले सनु्न ु हुनछे।

उहाँले ितमीहरूका सबै सकं हरूबाट बचाउन ु हुनछे।
18 जब क ले सताँउछ केही मािनसहरू न हुन्छन।्

परम भु ितनीहरूको निजक हुनहुुन्छ।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।

19 धािमर्क मािनसहरूका धरैे समस्याहरू हुन सक्छन,्
तर परम भलुे ितनीहरूका त्यके समस्याबाट बचाँउन ु हुनछे।

20 परम भलुे ितनीहरूका सम्पणूर् ह ीहरू जोगाउन ु हुनछे।
एउटा पिन ह ी भाँिचन िदन ु हुनछैेन।

21 तर द ु हरूलाई सकं र दःुखले मान छन।्
असल मािनसहरूका श हुरू ध्वशं हुने नै छन।्

22जनु मािनसहरू उहाँमािथ आि त छन ्परम भलुे आफ्ना दासहरूको ाणको रक्षा
गन ुर् हुन्छ।
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उहाँले ितनीहरूलाई ध्वशं हुन िदन ु हुनछैेन।

35
दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु मरेा य ु हरू लिडिदन ु होस।्

मरेा रणहरू लिडिदन ु होस!्
2 हे परम भ!ु तपाईंको सानो ढाल र ठूलो कवच उठाउन ु होस।्

उठ्न ु होस ्र मलाई सहायता गन ुर्होस।्
3 भाला र बरछा लनहुोस ्

अिन मलाई खदेो गनहरूको िवरू लडन ु होस।्
परम भ,ु मरेो ाणलाई भन्नहुोस,् “म ितमीलाई बचाउनछुे।”
4 कितपय मािनसहरू मलाई मानर् त म्सरहकेा छन।्

ितनीहरूलाई पिछ फिकर् एर भाग्ने बनाउन ु होस।्
ितनीहरूले मलाई नोक्सान गन योजना बनाइरहकेा छन।्

यसथर् ितनीहरूलाई िज ु होस ्
र ल ज्जत पान ुर् होस।्

5 ितनीहरूलाई हावाले उडाउने भसू * जस्तो बनाउन ु होस।्
ितनीहरूलाई परम भकुो स्वगर्दतूले खदेो गरून।्

6 ितनीहरूका बाटाहरू अधँ्यारो िचप्ला हुन।्
परम भकुा स्वगर्दतूले ितनीहरूलाई खे सकुन।्

7 मलैे अधमर् कमर्हरू ग रन,ँ तर ती मािनसहरूले मलाई पासोमा पान कोिशश गरे।
कुनै कारण नै िबना ितनीहरूले मलाई पासोमा पानर् खोज।े

8 यसकैारण, हे परम भ!ु ितनीहरूलाई आफ्नै पासोमा फ िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई आफ्नै जालोहरूमा पछा रन िदनहुोस।्
ितनीहरूलाई अज्ञात सकंटहरूले प ोस।्

9 तब म परम भमुा हर्िषत रहनछुे।
जब उहाँले मलाई बचाउन ु हुनछे म हर्िषत हुनछुे।

10 मरेो सम्पणूर् शरीर र आत्माले भन्नछे,
* 35:5:
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“हे परम भ!ु तपाईं परमे र जस्तो हुनहुुन्छ,
तपाईं ती ब लया मािनसहरू माझका कमजोर मािनसहरूलाई बचाउन ु होस ्

तपाईंले ती ब लया मािनसहरूबाट सामानहरू थतुरे ती खाँचोमा परेका गरीब
मािनसहरूलाई िदनभुयो।”

11झटूो बोल्ने समदुायका साक्षीहरूले मलाई क िदने योजनाहरू तयार पा ररहछेन,्
म केही पिन जा न्दन ँ भनरे ती मािनसहरूले मलाई सोिधरहछेन।्

12 मलैे असल कुराहरू मा गरें। तर ती मािनसहरूले मरेो लािग नरा ा कामहरू
गनछन।्

हे परम भ,ु मलाई मरेो योग्यता अनसुारको असल कुराहरू िदनहुोस।्
13 जब ती मािनसहरू िबमारी हुन्थ,े म ितनीहरूका लािग दःुखी हुन्थ।े

मलैे उपवास बसरे आफ्नो शोक कट गरें।
(के ितनीहरूका िन म्त ाथर्ना गनार्ले मलै े यही पाएको हु?ँ)

14 मलैे ती मािनसहरूका लािग उदास पोशाकहरू लगाएँ, ती मािनसहरूलाई साथी-
भाइहरू जस्तो वहार गरें।

कुनै मािनसकी आफ्नो आमा मदार् ऊ रोएको जस्तो अवस्था म उदास िथएँ।
मलैे आफ्नो उदासीनता दखेाउनका लािग कालो पोशाक लगाएको िथएँ।
म आफ्नो शरीर झकुाएर उदास भई िहडं्दथें।

15 तर जब मलैे भलू गरें। ती मािनसहरू ममािथ हाँस।े
ितनीहरू साँच्चै नै मरेा िम हरू िथएनन,्

म ितनीहरूलाई िचन्दा पिन िचन्दनै िथएँ।
तर ितनीहरूले मलाई धरैेपल्ट आ मण गरे।

16 ितनीहरूले गाली गरे र मरेो खसी गरे।
ितनीहरूले म तफर् आफू रसाएको आफ्ना दाँतहरू िकटेर दशार्ए।

17 मरेा स्वामी, किहलसेम्म तपाईं हे ररहन ु हुन्छ त्यस्ता नरा ा घटनाहरू घटेका?
ितनीहरूले मलाई न गनर् खोिजरहकेा छन।्
परम भ!ु ती द ु मािनसहरूबाट जो िहं क िसहं जस्तै छन।्
मरेो जीवनको रक्षा गन ुर्होस,् मरेो प्यारो जीवनको रक्षा गन ुर् होस।्

18 हे परम भ,ु जब म श शाली मािनसहरूसगँ हुनछुे,
महासभामा म तपाईंको स्तिुत गाउने छु।
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19 मरेो झटूा बोल्ने श हुरू वास्तवमा ममािथ हाँिसरहने छैनन।्
िनःसन्दहे मरेा श हुरूल,े
आफ्ना ग ु योजनाहरूको दण्ड पाउनछेन।्

20 मरेो श हुरूले वास्तवमा शा न्तको लािग योजनाहरू तयार ग ररहकेा हुन्छन।
ितनीहरू ग ु कारले यस दशेमा शा न्तसगँ बिसरहकेा मािनसहरू ित अधमर्

कामहरू गनर्लाई योजनाहरू तयार पा ररहछेन।्
21 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा नरा ो कुराहरू भिनरहकेा छन।्

ितनीहरू झटूो बोल्दछन ्भन्छन ्“आहा! हामी जान्दछौ ितमी के ग ररहकेा
छौ।”

22 हे परम भ,ु के भइरहछे वास्तवमा तपाईंले दे सक्न ु हुन्छ,
यसलैे मौन नब हुोस,्
मलाई छाडरे नजानहुोस।्

23 हे परम भ,ु जाग्नहुोस!् उठनहुोस!्
मरेो परमे र, मरेो परम भ,ु मरेो लािग लडाइँ गन ुर्होस।्
अिन मलाई न्याय ल्याई िदनहुोस।्

24 हे मरेो परम भु परमे र, तपाईंको धािमर्कता अनसुार मलाई न्याय गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई ममािथ उपहास गरेर हाँ निदनहुोस।्

25 मािनसहरूलाई भन्न ्निदनहुोस,् “हामी जे चाहन्थ्यौं सो हामीले पायौं।
हामीले उसलाई ध्वशं पा रिदयौं!”

26 म आशा गछुर् मरेा सम्पणूर् श हुरूले िन न्दत अनभुव गनछन ् अिन लाजमा
पा रनछेन।्

जब ममािथ हािनकारक घटना हुन्छ तब ितनीहरू खशुी हुन्छन।्
ितनीहरू सोच्दछन ्मभन्दा ितनीहरू उ म छन!्

यसकारण ती मािनसहरू लाज र अपमानले ढािकएर जाऊन।
27 कितपय मािनसहरू म ित रा ो कुराहरू होस ्भनरे चाहन्छन।्

भरोसा गदर्छु ितनीहरू खशुी हुनछेन।्
ितनीहरू सधैं भन्दछन,् “परम भु महान ्हुनहुुन्छ।

उहाँ आफ्ना दासको लािग के उ म हो त्यही गन इच्छा गन ुर्हुन्छ।”
28 यसकारण परम भ!ु म ितनीहरूलाई भन्दछु, तपाईं कित धािमर्क हुनहुुन्छ।

म त्यके िदन तपाईंको शसंा गछुर्।
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36
मखु सगंीतकारलाई: परम भकुा दास दाऊदको भजन।

1 एकजना द ु मािनसले एकदमै द ु काम गछर् जब त्यो आफैं ले आफैं लाई यसो
भन्छ,

“म न त परमे रसगँ डराउनछुे न त परमे रलाई आदर नै गनछु।”
2 त्यो मािनस आफैं िसत झटूो हुन्छ।

त्यस मािनसले आफ्नो गल्ती दखे्दनै।
यसलैे उसले क्षमाको याचना गदन।

3 उसका शब्दहरू बकेामे झटूहरू मा हुन्छन।्
त्यो ज्ञानी पिन बन्न स ै न अथवा रा ो कुरो िसक्न सक्दनै।

4 राती उसले द ु योजना तयार पादर्छ।
ऊ उठ्छ तर रा ो काम गदन।
तर उसले अधमर् गनर्लाई नाइँना स्त गदन।

5 हे परम भ,ु तपाईंको हेपणू र् करूणा आकाश भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको िव सनीयता बादलहरूभन्दा पिन उच्च छ।

6 परम भ,ु तपाईंको धािमर्कता सव च्च पवर्त भन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको न्याय अगाध समु भन्दा गिहरो छ।

परम भ,ु तपाईंले मािनस र पशहुरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ।
7 तपाईंको ि य अन ु ह भन्दा कुनै चीज पिन बहुमलू्य छैन।
मािनस जाित र स्वगर्दतूहरू तपाईंकहाँ सरुक्षाको िन म्त आउँछन।्

8 परम भ!ु ितनीहरू तपाईंको घरमा रा ो चीजहरूबाट नयाँ श पाउछँन।्
तपाईंको आ यर्पणू र् नदीबाट ितनीहरूलाई िपउन िदन ु हुन्छ।

9 हे परम भ!ु जीवनको ोत तपाईंबाट बहन्छ!
तपाईंकै ज्योितबाट हामी ज्योित पाउछँौं।

10 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई मे गन ुर्होस ्जसले तपाईंलाई साँचो रूपले िचन्छन ्
अिन जो िव ासी छन ्ितनीहरूको लािग असल काम ग रिदन ु होस।्

11 हे परम भ,ु अहकंारी मािनसलाई मलाई कु ल्चन नसकोस।्
द ु मािनसहरूले मलाई घचटेन निदन ु होस।्

12 यी िचन्हहरू ितनीहरूका िचहानमा राखी िदनहुोसः्
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“यहाँ द ु मािनसहरू सतुकेा छन।्
ितनीहरूलाई धलूो िपठो पा रयोस।
ितनीहरू फे र किहल्यै पिन जाग्न सकने छैनन।्”

37
दाऊदको भजन।
1 द ु मािनसहरू ित उदास न होऊ।

द ु काम गनहरूको ईष्यार् नगर।
2 द ु मािनसहरू ह रयो घाँस र उि द ्जस्तै हुन ्

जो ओइ लन्छन ्अिन चाँडै मछर्न।्
3 यिद ितमीहरू परम भमुा भरोसा गछ र रा ो कामहरू गछ भन,े

ितमीहरू भिूमले िदने धरैे चीजहरूिसत बाँच्नछेौ र आनन्द लने छौं।
4 आनन्दिसत परम भकुो सवेा गर

अिन उहाँले ितमीहरूलाई ितमीले चाहको कुराहरू िदनहुुनछे।
5 परम भमुािथ भरोसा गर।

उहाँ मािथ भरोसा गर अिन के गन ुर् पनछ उहाँले गन ुर् हुनछे।
6 ितमीहरूका असल कायर्हरू र िनमर्लता,

मध्य िदनको घाम झैं च म्कयोस।्
7 परम भमुािथ भरोसा गर, र उहाँको सहयोगको िन म्त पख ं।
द ु मािनसहरूको सफलतामा ईष्यार् नगर।

जब द ु मािनसहरूले द ु योजनाहरू बनाउछँन ् अिन ितनीहरूको खराब
य ु हरू सफल हुदनैन।्

8 न रसाऊ! बौलाहा न होऊ! त्यित उदास न होऊ जसले गदार् ितमी पिन द ु कायर्
गछ ।

9 िकनभने द ु मािनसहरू ध्वशं हुनछेन ्
तर ती मािनसहरू जसले परम भलुाई सहयोगको लािग िबन्ती गछर्न,्

परम भलुे वचन िदन ु भएको जमीन पाउनछेन।्
10 चाँडै नै त्यहाँ अब द ु मािनसहरू हुने छैनन।्

ितमीले ती मािनसहरू खोज्न ु पलार्, तर ितनीहरू सबै गइसकेका हुनछेन!्
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11 न मािनसहरूले परमे रको वचन अनसुार जमीन पाउने छन ्
अिन ितनीहरूले चरू उन्नित र आनन्द उपभोग गनछन।्

12 द ु हरूले धम मािनसहरूका िवरू खराब योजनाहरू बनाउछँन।्
ती द ु हरूले आफ्नो ोध धम हरूलाई दा ा िकटेर दखेाउछँन।्

13 तर हा ा स्वामी, ती द ु हरूसगँ हाँ ु हुन्छ।
उहाँले ितनीहरूमा के हुनछे हने ुर्हुन्छ।

14 द ु मािनसहरूले आफ्ना तरवारहरू लन्छन ्र आफ्ना धनहुरू ताक्छन।्
ती असहाय, गरीबहरूलाई मानर् चाहन्छन।्
ती असल, ईमान्दारी मािनसहरूलाई मानर् चाहन्छन।्

15 तर ितनीहरूको धनहुरू भाँिचने छन ्
र ितनीहरूका तरवारहरू आफ्नै मटुुहरूमा रोिपनछे।

16 द ु मािनसहरूको एकदम घइँूचोभन्दा,
कम्ती धािमर्क मािनसहरू नै उ म हुन्छन।्

17 िकनभने द ु मािनसहरू ध्वशं हुनछेन,्
तर परम भलुे धािमर्क मािनसहरूको हरेचाह गन ुर् हुनछे।

18 परम भलुे िनद ष मािनसहरूलाई जीवनभ र रक्षा गन ुर्हुन्छ,
ितनीहरूको परुस्कार सदा-सवर्दाका िन म्त हुनछे।

19 जब सकंटहरू आउँछन,्
धम मािनसहरू असन्त ु हुनछैेन।्

अिनकालको समयमा पिन
धम हरूको िन म्त खानकुेरा शस्त हुनछे।

20 तर द ु मािनसहरू परम भकुा श हुरू हुन,्
अिन ितनीहरू न हुने नै छन।्

ितनीहरूका घाटीहरू सकु्खा हुनछेन ्अिन जल्ने छन।्
ितनीहरू सबै नाश हुनछेन।्

21 द ु मािनसहरूले झ ै पसैा ऋण लन्छन ्अिन किहल्यै ती ऋण चु ा गदनन,्
तर धम जनहरूले उदारतापवूर्क अरूलाई िददंछन।्

22 यिद धम मािनसहरूले अरूहरूलाई आशीवार्द िदए भन,े ितनीहरूले परम भकुो
वचन अनसुार जमीन पाउनछेन।्
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तर ितनीहरू जसलाई उहाँले सराप्न ु भएको छ, सम्पणूर् रूपमा न हुनछेन।्
23 सतकर् भएर िहडं्ने िसपाहीलाई परम भलुे साथ िदनहुुन्छ।

परम भलुे ती िसपाहीहरूलाई न हुनदे ख जोगाउन ु हुन्छ।
24 यिद त्यो िसपाहीले दगरेुर आफ्ना श लुाई आ मण गछर् भने परम भलुे उसको

हात समा ु हुनछे,
र उसलाई य ु गन ुर्बाट जोगाउन ु हुनछे।

25 म जावन िथएँ तर अब व ृ भएको छु,
तर मलैे किहल्यै पिन परमे रले धािमर्क मािनसहरूलाई त्याग्न ु भएको

दखेकेो छैन।
मलैे किहल्यै पिन धम मािनसहरूका नानीहरूले खानको लािग भीख माग्न ु

परेको दखेकेो छैन।
26 धािमर्क मािनसहरूले उदारतापवूर्क अरूलाई िदन्छन ्

अिन धािमर्क मािनसहरूका नानीहरू परम भकुा आशीवार्द हुन।्
27 यिद ितमीले अधमर्का कामहरू गनर् अस्वीकार गय भने

ितमी सघैं बाँच्ने छौ।
28 परम भलुे न्याय मन पराउन ु हुन्छ,

उहाँले आफ्ना भ जनहरूलाई खाली हात छोडन ु हुन्न।
परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ

तर कपटी मािनसहरूलाई नाश गन ुर् हुनछे।
29 धािमर्क मािनसहरूले परम भकुो वचन अनसुारको दशे पाउनछेन।्

ितनीहरू त्यहाँ सदा-सवर्दा ब े छन।्
30 धम मािनसले उ म सल्लाह िददंछ।

उसको िनणर्य त्यके मािनसको िन म्त िनष्पक्ष हुन्छ।
31 उनले परम भकुा उपदशेहरू मनन गरेको छ।

अिन ठीक कारले बाँच्नबाट उ किहल्यै व न्चत हुदँनै।

32 तर द ु मािनसहरूले जिहले पिन धम मािनसहरूलाई मान बाटाहरू खोिजरहकेा
हुन्छन।्

33 जब असल मािनसहरू द ु मािनसको पासोमा पछर्न ् परम भलुे ितनीहरूलाई
किहल्यै पिन त्याग्न ु हुन्न।
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जब द ु मािनसहरूले असल मािनसहरूलाई न्यायालयमा लजैान्छन ्
परम भलुे ितनीहरूलाई किहल्यै पिन त्याग्न ु हुन्न।

34 परम भलुे भन्न ु भएको कुराहरू गर र उहाँको सहयोगको िन म्त पखर्।
परम भलुे ितनीहरूलाई िवजयी बनाउन ु हुनछे, अिन परमे रले िदन ु भएको

जग्गा पाउने छौ,
उहाँले द ु हरूलाई त्यो जग्गा छोडनू लाउन ु हुनछे।

35 मलैे एक बलवान कपटी मान्छे दखेें।
ऊ एकदमै स केो रूख जस्तै ब लयो िथयो।

36 तर ऊ िहडंी सकेको िथयो।
मलैे उसलाई खोजें, तर भटे्न सिकन।

37 शु र ईमान्दार बन।
शा न्त ि य मािनसहरूले धरैे सन्तानहरू पाउनछेन।्

38 तर जनु मािनसले िनयम मान्दनै पणूर् रूपले ध्वशं हुनछेन।्
अिन ितनीहरूका भावी सन्तानहरूलाई जग्गा छोडरे जानलाई बाध्य हुनछेन।्

39 धम मािनसहरूलाई परम भलुे बचाउन ु हुन्छ।
जब धम मािनसहरू सकंटमा पदर्छन ्परम भु ितनीहरूको बल बन्न ु हुनछे।

40 परम भलुे धम मािनसहरूलाई म त गन ुर्हुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउन ु हुन्छ।
धम मािनसहरू परम भमुािथ आि त हुन्छन ्अिन ितनीहरूलाई उहाँले द ु

मािनसहरूबाट बचाउन ु हुनछे।

38
सम्झनाको िन म्त दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु तपाईंको ोधमा मलाई िनन्दा नगन ुर् होस।्

तपाईंको ोधमा हुदँा मलाई दण्ड निदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई आघात गन ुर् भएको छ।

तपाईंको काँडाहरू गिह रएर मिभ गािडए।
3 तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो।
अिहले मरेो सम्पणूर् शरीर िशिथल भएको छ।
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मलैे पाप गरें र तपाईंले मलाई दण्ड िदनभुयो, यसलैे मरेो सारा हाडहरू कट-्
कट ् दःु खरहे छन।्

4 म अधमर् कामहरूको दोषी छु, अिन त्यो दोष भारी बोके छ।
म टाउको उठाएर िहडं्न पिन ल ज्जत छु।

5 मलैे मखूर् कामहरू गरें।
अब मरेो घाउ ख टराहरूले दगुर्न्ध िददंछैन।

6 म कुि एँ र सा ै ज्यादा झकेुको छु,
म िदनभ र हताश-हताश हुन्छु।

7 मलाई ज्वरो आएको छ,
अिन मरेो सम्पणूर् शरीर कट-्कट ् खाइरहछे।

8 म यित िवघ्न पीिडत छु िक अनभुव गनर् स न।
मरेो दःुखकेो मटुुले मलाई रूने बनाएको छ।

9 मरेो स्वामील,े मरेो पीिडत स्वर सनु्नभुयो।
मरेो ससु्केरा तपाईंबाट लकेुको छैन।

10 मरेो मटुु बढता ढुक् ढुकी रहछे।
मरेो बल तु रन्दै गइरहछे, अिन म अन्धो हुन लािगरहछुे।

11 मरेा िबमारीको कारणले गदार्,
मरेा िम हरू र मरेो िछमकेीहरू हनेर्सम्म आउने छैनन।्
मरेो प रवार सम्म मरेो निजकै आउँदनैन।्

12 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा अि य कुराहरू भन्छन।्
ितनीहरूले झटूा कुराहरू र थर्को हल्लाहरू िफंजाइरहकेा छन।्
सदा ितनीहरू मरेो िवषयमा कुरा गछर्न।्

13 तर म बिहरो मािनस जस्तो छु जसले सनु्न स ै न।्
म त्यो मखु नउघान मािनस जस्तो छु जसले बोल्न स ै न।्

14 म त्यो सनु्न नसक्ने मािनस जस्तो छु जसलाई मािनसहरूले के भिनरहछे थाहा
हुदँनै।

म मरेा श हुरू गल्ती छन ्भनरे कुनै तकर् गनर् स न र मािणत पिन गनर्
स न।ँ

15 िकनभने हे परम भ,ु आफ्नो रक्षाको िन म्त म तपाईंलाई प खर्रहकेो छु।
हे परमे र, मरेो स्वामी तपाईंले मलाई जवाफ िदन ु हुनछे।
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16 यिद मलैे केही कुरा गरें भने श हुरूले मलाई खसी गछर्न।्
ितनीहरूले िबमारी अवस्था दे छेन ्िक म िबमारी छु अिन भन्नछेन ्िक मरेो

िबमार मरैे द ु कमर्को सजाय हो।
17 म जान्दछु गल्ती कायर्हरू गरेकोले म दोषी छु।

म मरेो पीडा िबिसर्न स न।ँ
18 हे परम भ,ु मलैे आफ्ना कुकायर्हरूको िवषयमा तपाईंलाई भन।े

म आफ्नो पापहरूको िवषयमा दःुखी छु।
19 मरेा श हुरू िजउँदा र स्वस्थ छन,्

अिन ितनीहरूले धरैे-धरैे झटूा कुराहरू भन।े
20 मरेा श हुरूले मतफर् कुकायर्हरू गरे

अिन मलैे ितनीहरूको िन म्त खाली सकुायर् गरें।
मलैे सकुायर् गन यास मा गरें,

तर ितनीहरू मरेो िवरू मा नैं उठे।
21 हे परम भ,ु मलाई त्यागी नजानहुोस।्

हे मरेो परमे र, मरेो िहतषैी भएर ब हुोस!्
22 चाँडै आउनहुोस र मलाई सहयोग िदनहुोस!्

हे मरेो परमे र, रक्षा गन ुर्होस!्

39
मखु सगंीतकार, यदतूनूलाई। दाऊदको भजन।

1 मलैे भन,े “म आफैं ले भनकेा कुरामा सतकर् हुनछुे।
म मरेो िज ोलाई पाप गनर् लगाउने छैन।

जब म कपटी मािनसको चारैितर हुन्छु
म मरेो मखु बन्द रा े छु।”

2 यसलैे मलै े केही भिनन।ँ
मलैे त्यस्तो कुनै रा ो कुरा पिन भिनन।ँ
तर मरेो मनो ाथा अझ बढ ्यो।

3 म एकदमै रसाएको िथएँ
अिन म यस िवषयमा घो रएँ र झन ् रसाह भएँ,
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यसलैे मलै े केही भनें।
4 हे परम भ,ु भन्नहुोस,् मतफर् अब के घट्ने छ?

भन्नहुोस,् किहलसेम्म म बाँच्ने छु?
मरेो आय ु कित छोटो छ, म जान्न पाऊँ!

5 परम भ!ु तपाईंले मलाई छोटो जीवन िदनभुयो।
तपाईंको तलुनामा मरेो जीवन अत्यन्तै छोटो छ।

त्यके मािनसको जीवन चाँडै िव लन हुदँछ, मािनस सदा सवर्दा बाँच्दनै!
6 हा ो जीवन ऐनामा भएको एक िबम्ब मा हो।

हामी ठेलाठेल गद धन-सम्पि हरू बटुल्न खोज्छौं,
तर हामी जान्दनैौं मरेपिछ ती धन-सम्पि हरू कसले पाउनछे।

7 यसकैारण हे स्वामी, मलैे कस्तो आशा रा ु पनछ?
तपाईं मा मरेो भरोसा हुनहुुन्छ।

8 हे परम भ,ु मलैे गरेको नरा ा कामहरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्
मलाई ोिधत अिन मखूर् मािनसलाई जस्तो वहार नगन ुर् होस।्

9 म आफ्नो मखु खोल्ने छैन
म केही पिन भन्ने छैन।
परम भ,ु के गन ुर् पन त्यो तपाईंले नै गन ुर्होस।्

10 तर परमे र, मलाई शा न्त िदन थाम्न ु होस,्
यिद तपाईं थािमन ु भएन भने मलाई ध्वशं पान ुर्हुनछे!

11 हे परम भ,ु मलैे गल्ती काम गरेको कारण दण्ड िदनभुयो, ितनीहरूले ठीक बाँच्ने
त रका िसकुन।्

जसरी माउकीराले लगुा न पाछर् मािनसहरूले मन पराउने थोकहरू उहाँले
नाश पान ुर्हुन्छ।

हो, हा ो जीवन चाँडै नै हराउने जाने बादल जस्तो छ।
12 हे परम भ,ु मरेा ाथर्ना सनु्नहुोस!्

मरेा ती िवलापका शब्दहरू सनु्नहुोस,्
मरेा आसँहुरू हने ुर्होस।्
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तपाईंसगँ यस जीवनबाट पार गरेर जाने म खाली एक या ी हु।ँ
मरेा सबै िपता-पखुार्हरू जस्ता म यहाँ क्षिणकको िन म्त मा छु।

13 हे परम भ,ु मलाई एक्लो छोडी िदनहुोस ्
अिन मरेर जानअुिघ मलाई खशुी हुन िदनहुोस।्

40
मखु सगंीतकारलाई। दाऊदको भजन।

1 मलैे परम भलुाई बोलाएँ, र उहाँले मलाई भन्नभुयो।
उहाँले मरेा िवलापहरू सनु्नभुयो।

2 परम भलुे मलाई िचहानबाट मािथ उठाउन ु भयो।
उहाँले मलाई िहलै िहलो भएको ठाउँबाट उठाउन ु भयो।

उहाँले मलाई उठाउन ु भयो, भइँूमा रा ु भयो
अिन िचप्लीनदे ख मरेा ख ु ा सम्हाली िदनभुयो।

3 परम भलुे मरेो ओठमा नयाँ गीत िदन ु भयो, “परमे रको लािग स्तिुत-गान गर।”
धरैे मािनसहरूले ममािथ के हुन लािगरहछे भनरे हनेछन,्

अिन ितनीहरूले परमे रको उपासना गनछन।्
ितनीहरूले परम भमुा भरोसा गनछन।्

4 त्यो मािनस जसले परम भमुािथ भरोसा गछर्, साँच्चै धन्य हुनछे।
यिद कुनै मािनसले कसलैाई आफ्नो भलूहरू र झटूो दवेताहरूतफर् लाँदनै भने

त्यो मािनस साँच्चै नै धन्य हुनछे।
5 हे परम भ,ु हा ा परमे र, तपाईंले आ यर्जनक कामहरू गन ुर्भएको छ!

तपाईंसगँ हा ो लािग अ तू कारका योजनाहरू छन।्
कसलैे पिन त्यस्तो सचूी बनाउन सकेनन!्

म घ र-घ र ती कुराहरू भन्छु जनु कुराहरू अनगन्ती छन।्

6 परम भ,ु तपाईंले मरेो िन म्त कुराहरू बझुाउन ु भयोः
तपाईं ाणीका ब लहरू र अन्नको अपर्णहरू चाहन ु हुन्न।
तपाईं होमब ल र पापब लहरू चाहन ु हुन्न।

7 यसलैे मलै े भन,े “म यहाँ छु!



40:8 lxii भजनसं ह 40:15

मलाई लजैानहुोस,् म आइरहछुे, धमर्शा मा यी कुराहरू मरेो िवषयमा
ले खएका छन।्

8 हे मरेो परमे र, तपाईं जे चाहन ु हुन्छ म त्यही अनरुूप गदर्छु।
म तपाईंको वस्था जान्दछु।

9 मलैे महासभामा मािनसहरूलाई तपाईंको िवजयको ससुमाचारहरू बताएँ।
अिन परम भ,ु तपाईं जान्नहुुन्छ म ती ससुमाचारहरू भन्नका लािग किहल्यै

रोिकने छैन!
10 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका असल कुराहरू बताएँ,

मलैे ती कुराहरू हृदयमा लकुाई रा खन।
परम भ,ु मलैे मािनसहरूलाई भनें ितनीहरू बाँच्नलाई तपाईंमािथ आि त हुन

सक्छन।्
मलैे तपाईंको िव स्तता र अन ु हलाई सभामा मािनसहरूबाट लकुाइन।

11 यसकैारण, हे परम भ!ु मदे ख तपाईंको कृपा नलकुाउन ु होस!्
तपाईंको िव स्तता र कृपादानले मरेो रक्षा गरोस।्”

12 द ु मािनसहरू मरेो चारैितर थु केा छन।्
ितनीहरू अनगन्ती छन!्

मरेा पापहरूले मलाई पि यो,
अिन म ितनीहरूबाट भाग्न स न।

ितनीहरू मरेो टाउकोको केशभन्दा पिन धरैे छन।्
मलैे मरेो आटँ हराएको छु।

13 हे परम भ,ु मितर दगुरेुर मलाई बचाउनँ ु होस!्
हे परम भ,ु चाँडै आउनहुोस ्र मलाई साथ िदनहुोस!्

14 ती द ु मािनसहरूले मलाई मान यास ग ररहछेन।्
हे परम भ,ु ती मािनसहरूलाई ल ज्जत
र िनराश बनाई िदनहुोस।्

ितनीहरूले मलाई क िदन चाहन्छन,्
ितनीहरूलाई ल ज्जत बनाएर भगाउन ु होस!्

15 ती द ु मािनसहरूले मलाई ल ज्जत पाछर्न।्
ितनीहरू बोल्नलाई पिन सकंोच होस!्
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16 तर ती मािनसहरू ज-जसले तपाईंको सहायता खोज्दछन आन न्दत र खशुी
होऊन।

तपाईंले गरेको सखं्यालाई ितनीहरूले मे गछर्न।
ितनीहरूले सधैं यसो भन ्न, “परम भु महान ्हुनहुुन्छ।”

17 हे स्वामी, म दःुखी अिन असहाय मािनस हु,ँ
मलाई सहायता गन ुर्होस।्

मलाई रक्षा गन ुर् होस।्
हे मरेो परमे र, िवलम्ब नगन ुर् होस!्

41
मखु सगंीतकारलाई। दाऊदको भजन।

1 एकजना मािनस जसले गरीब मािनसहरूलाई सफल हुनमा सघाउँछ,
त्यसलैे धरैे आशीवार्दहरू पाउनछे।
जब सकंट आउँछ परम भलुे त्यस मािनसलाई बचाउन ु हुन्छ।

2 परम भलुे त्यस मािनसलाई रक्षा गन ुर्हुनछे र उसको जीवन बचाउन ु हुनछे।
त्यो मािनस पथृ्वीमा धन्य हुनछे।
परमे रले त्यस मािनसका श हुरू ारा ध्वशं हुन िदन ु हुनछैेन।

3जब त्यो मािनस रोगी हुन्छ र ओ ानमा पछर्, परम भलुे उसलाई बल िदन ु हुनछे।
त्यो मािनस िबमार हुन सक्छ, तर परम भलुे उसलाई िनको पान ुर् हुनछे।

4 मलैे भन,े “हे परम भ,ु म ित अन ु ह गन ुर् होस।्
मलैे तपाईंको िवरू पाप गरें, तर मलाई क्षमा िदनहुोस ्र िनको पान ुर् होस।्”

5 मरेा श हुरूले मरेो िवषयमा अि य कुराहरू गरे।
ितनीहरूले भिनरहकेा छन,् “ऊ किहले मनछ र िवस्मतृ हुनछे?”

6 मािनसहरू मलाई हनेर् आउँछन।्
तर ितनीहरूले वास्तवमा के सोिचरहछेन ्ितनीहरू भन्दनैन।्

ितनीहरू खाली मबाट केही समाचारहरू मा लन आउँछन,्
अिन ितनीहरू जान्छन ्र मरेो िवषयमा उडन्ते कुराहरू िफंजाउछँन।्

7 मरेो िवषयमा श हुरूले परस्परमा कानखेसुी गछर्न।्
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ितनीहरूले मरेो िवरू षड ्यन् हरू ग ररहछेन।्
8 ितनीहरू भन्छन,् “उसले केही भलू काम गय

त्यसलैे गदार् ऊ िबमारी भयो।
हामी आशा गछ ं ितनी किहल्यौ िनको हुनछैेनन।्”

9 मरेो ि य साथीले मसगँै खायो। म उसलाई भरोसा गथ।
तर अिहल,े ऊ मरेो िवरू मा बागी भएकोछ।

10 यसलै,े हे परम भ,ु दया गरेर म ित कृपा गन ुर् होस।्
मलाई उठाउन ु होस ्अिन म ितनीहरूको ऋण चु ा गनछु।

11 हे परम भ,ु श हुरूलाई ममािथ आघात गनर् निदनहुोस।्
तब म जान्ने छु तपाईंले ितनीहरूलाई ममािथ आघात गनर् पठाउन ु भएन।

12 म िनद ष िथएँ र तपाईंले मलाई सघाउन ु भयो।
तपाईं मलाई उठ्न िदनहुोस र सदा तपाईंको सवेा गनर्पाऊँ।

13 परम भ,ु इ ाएल का परमे र धन्य हुन ु हुन्छ!
उहाँ सधैं हुनहुुन्थ्यो, अिन उहाँ सधैं हुनहुुनछे।

आमने, आमने।

दो ो भाग
42

(भजनसं ह 42-72)
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारबाट म स्कल नाउकँा भजन।

1 हे परम भ,ु जस र एउटा ह रण खोलाको पानी िपउन ितखार्एको हुन्छ।
त्यसरी नै मरेो आत्मा तपाईंको लािग ितखार्एको हुन्छ, परम भ।ु

2 मरेो ाण जीिवत परमे रको लािग ितखार्उछँ।
म उहाँलाई भटेन किहले जान सक्छु?

3 मरेो श लुे िनरन्तर मलाई ठ ौली बनाएको छ।
ऊ भन्छ, “तरेो परमे र कहाँ छ? ऊ ितमीलाई बचाउन आउँछ?” म, उदास र

दःुखी भएँ।
आसँ ु मरेो रात िदनको खा बिनएको छ जो मरेो आखँाबाट झछर्।
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4 जब म म न्दरमा िबताएका सनु्दर क्षणहरू सम्झने गछुर्
मरेो हृदय चर्िकएर आउँछ।

ितनीहरू सबलैाई भीड-भाडबाट िछराउँदै परमे रको म न्दरितर लगकेो सम्झन्छु।
ती घइँुचोहरूमा मनाइरहकेा उत्सवहरूमा स्तिुत-गान खशुीसगँ गाएको

सम्झन्छु।

5-6 म यित उदास िकन हुन ु पन?
म िकन यित सा ो िवच लत हुन!े

म परम भकुो सहयोगको िन म्त पखर्न्छु।
फे र मलैे उहाँको शसंा गन मौका पाउनछुे।
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ!

िकनभने मलै े यस ठाउँबाट तपाईंलाई सम्झना गन ुर्पछर्,
यस सानो पहाड जहाँ हमे न पवर्त र यदर्न नदीको िमलन हुदँछ।

7 पथृ्वीको महुानबाट िनस्केर छङ्ग-छङ्ग गद
खोला बगकेो आवाज म सनु्छु।

हे परम भ,ु तपाईंका छालहरूल,े
मरेो व रप र छङ्ग-छङ्ग गद मलाई धोइरहकेा छन।्

8 त्यके िदन परम भलुे आफ्नो हेपणू र् करूणा दखेाउन ु हुन्छ
अिन त्यके रात म शसंा मरेो जीिवत परमे रका लािग ाथर्ना गन िथएँ।

9 म परमे र, मरेो च ानसगँ कुरा गछुर् म भन्छु,
“हे परम भ,ु िकन तपाईंले मलाई िबसर्न ु भयो?
श कुो ू रताको कारणले गदार्? त्यस्तो उदासीनता मलैे िकन खप्न?ु”

10 मरेा श लुे लगातार मरेो अपमान गदर्छ र मान त रकाले हार गदर्छ
अिन मलाई सोध्दछ, “तरेो परमे र कहाँ छ?
के तलँाई बचाउन अिहलसेम्म आएको छैन?”

11 मलैे यित उदास िकन हुन पछर्?
िकन मलैे यित िवर न ु पछर्?

मलैे परमे रको सहायताको िन म्त अपके्षा गन ुर् पछर्।
म फे र उहाँको शसंा गन मौका अझै पाउनछुे।
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उहाँले मरेो रक्षा गन ुर् हुनछे!

43
1 हे परमे र, एकजना मािनस छ, जो तपाईंका भ जन मध्ये एकजना होइन।

त्यो मािनस द ु छ र झटूो बोल्दछ।
हे परमे र, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् अिन माण िदन ु होस ्िक म सही छु।
मलाई त्यो मािनसबाट बचाउन ु होस।्

2 हे परमे र, तपाईं मरेो सरुक्षा-स्थल हुनहुुन्छ,
िकन तपाईंले मलाई त्यग्न ु भयो?

िकन तपाईंले मलाई दखेाउन ु भएन
िक कसरी म मरेो श दुे ख भाग्न।ु

3 हे परमे र, तपाईंको ज्योित र सत्यता ममािथ चम्कोस, तपाईंको ज्योित अिन
सत्यताले मलाई बाटो दखेाओस।्

ितनीहरूले मलाई तपाईंको पिव पवर्त अिन तपाईं ब े म न्दरमा
डोयार्उनछेन।्

4 म परमे रको वदेीमा जानछुे।
हे परमे र, म परमे रकहाँ आउनछुे जसले मलाई अत्यन्तै खशुी बनाउनँ ु

हुन्छ।
हे परमे र, हे मरेो परमे र,

म वीणा बजाएर परमे रको शसंा गछुर्।
5 िकन म यित सा ो तल झरें?

िकन म यि सा ो िवच लत छु?
मलैे परमे रको सहायताको िन म्त पखर्न ु पनछ,

म फे र अझै पिन उहाँको शसंा गनर् मौका पाउछुँ,
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ।

44
मखु सगंीतकारलाई। कोरह प रवारको म स्कल भन्ने भजन।

1 हे परमे र, हामीले तपाईंको िवषयमा सनुकेा छौं।
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हा ा िपता-पखुार्हरूको जीवनकालमा तपाईंले के के गन ुर्भयो उहाँ बताउन ु
भयो।

तपाईंले धरैे वषर् अिघ गरेका कायर्हरू, ितनीहरूले हामीहरूलाई बताए।
2 परमे र, तपाईंले आफ्नो महान ्श सिहत

अरूका जग्गाहरू लनभुयो अिन हामीलाई िदन ु भयो।
तपाईंले ती िवदशेी मािनसहरूलाई टुहुरो पान ुर् भयो।

तपाईंले ितनीहरूलाई यो ठाउँ छोड्न वाध्य गन ुर्भयो।
3 हा ा िपताहरूका तरवारहरू िथएनन ्जसले जमीन खोस्यो।

उनीहरूका पाखरुाहरू ब लया िथएनन,् जसले ितनीहरूलाई िवजयी गराए।
यो हा ो िपता-पखुार्हरूसगँ तपाईं भएको कारणले गदार् भएको हो।

परमे र, तपाईंको महान ्श ले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो।
िकनभने तपाईंले उहाँहरूलाई मे गन ुर्भयो!

4 हे मरेो परमे र, तपाईं मरेो राजा हुनहुुन्छ।
आदशे िदनहुोस ्अिन याकूबका मािनसहरूलाई िवजयतफर् अगवुाइ गन ुर्होस।्

5 मरेो परमे र, तपाईंको सहायताले गदार् हामी आफ्ना श हुरूलाई पिछ धकेल्ने
छौं।

तपाईंको नाउमँा हामी ितनीहरूलाई कुल्चदै िहडं्ने छौं।
6 म मरेो धन ु र तरवारमािथ भरोसा रा ख्दन।

मरेो तरवारले मलाई बचाउन सक्दनै।
7 हे परमे र, तपाईंले हामीलाई िम बाट बचाउन ु भयो।

तपाईंले हा ा श हुरूलाई ल ज्जत बनाएर रा ु भयो।
8 हामीले िदनभ र नै परमे रको स्तिुत-गान गाएका छौं।

अिन तपाईंको नाउकँो शसंा सदा सवर्दा गनछौं!
9 तर, हे परमे र, तपाईंले हामीलाई छोड्न ु भयो, तपाईंले हामीलाई ल ज्जत पान ुर्

भयो।
तपाईं य ु भिूममा हामीसगँ आउन ु भएन।

10 तपाईंले हा ा श हुरूलाई पिछ धकेल्न लगाउन ु भयो।
हा ा श हुरूले हा ो सम्पि लगरे गए।

11 तपाईंले हामीलाई खा रूपमा खाओस ् भनरे भेंडा जस्तो टाढा अलग्ग रा ख
िदन ु भयो।
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तपाईंले िवदशेीहरूका माझ हामीलाई छरपस्ट पारेर छाडी िदनभुयो।
12 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना मािनसहरू िस मैा बिेचिदन ु भयो,

तपाईंले ितनीहरूको दर दाम पिन गन ुर् भएन।
13 तपाईंले िछमकेीहरू समक्ष हामीलाई हाँसोको पा बनाउन ु भयो।

ितनीहरूले हामीमािथ हाँस े र खल्ली उडाए।
14 हामी हसँाउने कथाहरू मध्ये एक हौं जो मािनसहरू भन्छन।्

आफ्नो दशे नभएका मािनसहरू सम्म हामीमािथ हाँस्छन र् आफ्ना टाउकाहरू
हल्लाउछँन।्

15 म लाजले छोिपएको छु।
सारा िदन आफ्नो ल ज्जत रूप हछुेर्।

16 मरेा श हुरू जसले मिसत साटो फेनर् चाहन्थ,े
ितनीहरूको खसी र अपमानबाट उप्जकेो लाजले गदार् म आफैं लकु्छु।

17 परमे र, तपाईंलाई हामीले िबसका छैनौं।
अझै यी सबै कुराहरू तपाईंले हा ा लािग गन ुर् हुन्छ।
हामीले तपाईंको करार प मा हस्ताक्षर गदार् छल-कपट गरेका छैनौ!

18 परमे र, हामी तपाईंबाट टािढएका छैनौं।
हामी तपाईंलाई प ाउनका लािग रोिकएका छैनौं।

19 तर, परमे र, तपाईंले हामीलाई यस ठाउँमा िमच्न ु भयो जहाँ स्यालहरू
बस्दछन।्

तपाईंले हामीलाई त्यस ठाउँमा छािडिदन ु भयो जनु मतृ्य ु भन्दा पिन भयानक
अधं्यारो छ।

20 के हामीले हा ो परमे रको नाउँ िबिसर्यौं?
के हामीले िवदशेी दवेताहरूलाई ाथर्ना गय ? होइन!

21 िन य नै परमे र यी सबै कुराहरू जान्नहुुन्छ।
उहाँले हा ो गहन ग ु कुराहरू पिन जान्नहुुन्छ।

22 हे परमे र, िदनभ र हामी तपाईंका लािग म रमटे ्यौं!
हामी मानर् लिगएका भडेा जस्तै छौं।

23 उठ्न ु होस,् मरेो स्वामी!
िकन तपाईं सिुतरहन ु भएको छ?
उठ्न ु होस!् हामीलाई सदाको िन म्त नछोडन ु होस!्

24 परमे र, तपाईं िकन हामीदे ख लिुकरहन ु हुन्छ?
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तपाईंले हा ो पीर र सकंटहरूलाई िबिसर्न ु भयो?
25 हामीलाई फोहारेिभ हुत्याइएको छ।

हा ो श रर धलूोमा प ल्टरहकेो छ।
26 हे परमे र, उठून ु होस र हामीलाई सहयोग गन ुर्होस।्

तपाईंको हेपणू र् करूणाले हामीलाई बचाउनहुोस।्

45
मखु सगंीतकारलाई शोश न्नम रागमा कोरह प रवारको म स्कल भन्ने भजन।
मेको भजन।

1 जब म यी कुराहरू राजाको िन म्त लखे्छु,
सनु्दर शब्दहरूले मरेो म स्टष्कमा भ रन्छन।्

शब्दहरू मरेो िज ोबाट आउँछन,्
मानौ ती शब्दहरू िसपाल ु लखेकका कलमबाट आइरहकेाछन।्

2 तपाईं सबै भन्दा असल हुनहुुन्छ।
तपाईं एकदम योग्य व ा हुनहुुन्छ।
यसकारण परमे रले सदा-सवर्दा तपाईंलाई आिशष िदऊन!्

3 ित ो पटुकामा तरवार िभर।
ित ो मिहमापणूर् जगंी पोशाक लगाऊ।

4 ितमी अचम्मको दे खन्छौ। धािमर्कता, सत्यता र न्यायको िन म्त जाऊ अिन
लडाइँ िजत,

ित ो श शाली दािहने पाखरुा अ तू कायर्हरू गनर्लाई दक्ष िथयो।
5 ित ा काँडहरू तीखा छन,् ित ा श हुरूका मटुुिभ सम्म गािडने छन,्

जसले गदार् मािनसहरू ित ै सम्मखु भइँूमा लड्ने छन।्
6 हे परमे र, तपाईंको िसहंासन सदा-सवर्दाको लािग रहनछे।

धािमर्कता नै तपाईंको शाही राजदण्ड हो।
7 तपाईंले धािमर्कतालाई मे गन ुर्हुन्छ

र द ु तालाई घणृा गन ुर्हुन्छ।
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यसकारण परमे र तपाईंलाई आफ्ना साथीहरूमािथ* राज गनर् चनु्नहुुन्छ।
8 तपाईंको पोशाक सगु न्धत ; मरूर्, िघउकुमारी र तजेपातले य ु छ।

यहाँ दे ख महल ह स्तहाडले सिजएको छ, जहाँबाट तपाईंलाई खशुी पानर्
सगंीत आउँछ।

9 लोकन्तीहरू राजाहरूकै छोरीहरू हुन।्
तपाईंको दलुही तपाईंको दािहनपे , िनख्खरु सनुको मकुुट लगाएर

उिभरहकेी िछन।्
10 हे मरेी ी, मरेा कुरा सनु।

ध्यानिदएर सनु अिन ितमीले बझु्ने छौ।
आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना िपताका प रवारलाई िबसर्।

11 यसकारण राजा ित ो सनु्दरतादे ख मक्ख पनछन।्
ऊ ित ो नयाँ लोग्ने हुनछे।

यसलैे ितमीले उनको सम्मान गर।
12 टायर शहरबाट आएका सम्पन्न मािनसहरूले ित ो िन म्त उपहारहरू ल्याउनछेन ्

यसकारण ितमीसगँ ितनीहरू भटे गनर् सक्छन।्
13 राजकुमारी सनुको धागोले बनुकेो पोशाकमा

सिजएकी िछन।्
14 राजाकहाँ पयुार्उनलाई, बहेुली आफ्ना सनु्दर पोशाकमा िछन,्

उनका लोकन्तीहरू पिछ पिछ छन।्
15 ितनीहरू आनन्दको साथ आउँछन।्

आनन्दले नै भ रएर ितनीहरू राजाको महलमा वशे गछर्न।्
16 राजा, तपाईंका पु हरूले तपाईंपिछ राज गनछन।्

तपाईंले ितनीहरूलाई पथृ्वीभ र शासकहरू बनाउन ु हुनछे।
17 तपाईंको नाउँ सदाका लािग िस बनाउनछुे।

मािनसहरूले तपाईंको सदा-सवर्दा शसंा गनछन!्
* 45:7: “

”
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46
मखु सगंीतकारलाई। अलामोत ारा* गाउने कोरह प रवारहरूको एउटा भजन।

1 परमे र हा ो बलको भण्डार हुनहुुन्छ।
सकंटको बलेा उहाँबाट हामी सधैं सहयोग पाउन सक्छौं।

2 यसकैारण भइँुचालो आए ता पिन
पवर्तहरू समु को गभर्मा झरे तापिन हामी डराउदँनैौ।

3 हामी भय स्त छैनौं जब समु आधँीले अन्धकार हुनँ्छ
र पवर्तहरू थर्िकन्छन।

4 त्यहाँ एउटा नदी छ जसको धाराले
सव च्च परमे रको पिव शहरमा आनन्द ल्याउछँ।

5 परमे र त्यस शहरमा हुनहुुन्छ यसलैे यो किहल्यै नाश हुने छैन।
घाम उदाउन ु अिघनै परमे र साथ िदन त्यहाँ हुनहुुन्छ।

6 जब परम भु कराउन ु हुनछे अिन पथृ्वी टुि ने छ।
त्यके जाित डरले काम्ने छन ्अिन ती सा ाज्यहरू धराशायी हुनछेन।्

7 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ।
याकूबका परमे र हा ो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

8 परम भलुे गन ुर्भएको ती श शाली कामहरूलाई हरे।
उहाँले पथृ्वीमा गन ुर् भएको डरलाग्दा कायर्हरू हरे।

9 परम भलुे पथृ्वीमा कतपैिन य ु हरू रोक्न सकनु हुन्छ।
उहाँले िसपाहीहरूका धन ु भाँच्न सक्न ु हुन्छ,

ितनीहरूका भालाहरू छरपस्ट पारेर ितनीहरूका ढालहरू जलाई िदनहुुन्छ।
10 परमे र भन्नहुुन्छ, “लडाइँ रोक, म नै परमे र हु ँ भनरे जान!

म जाित-जाितलाई परास्त गन ुर् सक्छु,
म ससंारलाई अधीनमा रा सक्छु!”

11 सवर्श मान ्परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ।
* 46:: -बाजा पिन
हुनसक्छ वा िबशषे ताल वा स्केल पिन हुनसक्छ।
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याकूबका परमे र हा ो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

47
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको भजन।

1 हे सारा मािनसहरू हो ताली बजाऊ।
परमे र ितर आनन्दमय भएर िचच्याऊ!

2 सवर्श मान ्परम भु भय योग्य हुनहुुन्छ।
सारा पथृ्वीभ र नै उहाँ महान ्राजा हुनहुुन्छ।

3 अन्य मािनसहरूलाई परािजत गनर् हामीलाई साथ िदनभुयो,
उहाँले ती जाितहरूलाई हा ो अधीनमा रा ु भयो।

4 परमे रले हा ो िन म्त जग्गा रोजी िदन ु भयो।
उहाँले त्यो अचम्मको जग्गा याकूबको िन म्त रोज्न ु भयो जसलाई उहाँले मन

पराउन ु भएको िथयो।
5 नरिसहं र तरुहीको आवाजमा,

जयजयकार साथ उहाँ आफ्नो िसहंासनतफर् जानहुुन्छ।
6 परमे रको स्तिुत-गान गर।

स्तिुतहरू गाऊ, हा ा राजाको िन म्त स्तिुत-गाऊ।
7 परमे र सारा पथृ्वीको राजा हुनहुुन्छ।

शसंाको* गीतहरू गाऊ।
8 परमे र आफ्नो पिव िसहंासनमा ब हुुन्छ

र सबै जाित-जाितहरूमािथ राज गन ुर्हुन्छ।
9 सबै जाित-जाितका शासकहरू एकाकार्िसत भटे गदर्छन।्

अ ाहामका परमे रको मािनसहरूसगँ भटे गछर्न।
सबै जाितका सबै शासकहरू परमे रकै हुन।

परमे र ती सबकैा सव च्च अिधकारी हुनहुुन्छ।
* 47:7: “ ” “ ”
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48
कोरह प रवारहरूको उपासनाको भजन।
1 परम भु महान ्हुनहुुन्छ।

उहाँको पिव पवर्तमा, मािनसहरूले हा ो परमे रको शहरमा अिधक शसंा
गदर्छन।्

2 परमे रको पिव शहर यस्तो आनन्दमय उचाइमा छ!
यसले पथृ्वीभ रका मािनसहरूलाई आनन्द िदन्छ!

िसयोन पवर्त परमे रको साँचो पवर्त* हो,
यो महान ्राजाको शहर हो।

3 त्यस शहरको राजमहलमा,
परमे रलाई िकल्ला भिनन्छ।

4 एक समय, केही राजाहरू आपस्तमा भटे गरे।
ितनीहरूले यस शहरमािथ आ मण गन योजना गरे।

ितनीहरू सबलैे यस शहरतफर् कदम बढाए।
5 तर त्यसपिछ ती राजाहरू यो शहर दखेरे छक्क परे।

ितनीहरू सबै भय स्त भए अिन लम्पट परे!
6 डरले ती राजाहरूलाई कस्सरे समात्यो।

ती राजाहरू डरले काम।े
7 हे परमे र तपाईंले श शाली पवूली बतास चलाउन ु भयो

अिन ितनीहरूका ठूल-ठूला जहाजहरू सबै भताभङु्ग पा रिदन ु भयो।
8 हो, हामीले तपाईंको महान ्श का कथाहरू सनुकेा छौं।

तर यसलाई हामीले हा ो परमे रको शहरमा पिन दखे्यौं,
सवर्श मान ् परमे रको शहरलाई उहाँले अनन्त सम्मको लािग ब लयो बनाउन ु

भयो!
9 हे परमे र, तपाईंको म न्दरमा तपाईंको मेपणूर् अन ु हलाई हामी सतकर् भएर

सोच्दछौं।
10 हे परमे र, तपाईं ख्यात हुनहुुन्छ,

मािनसहरूले तपाईंलाई पथृ्वीभ र शसंा गदर्छन।्
* 48:2: “ ”

, पवर्त सापोन जहाँ दवेताहरू बस्दथ।े
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तपाईं कित धािमर्क हुनहुुन्छ भनरे सबलैाई थाहा छ।
11 हे परमे र! िसयोन पवर्त खशुी हुन्छ।

यहूदाका शहरहरू तपाईंको सही िनणर्यले गदार् रमाउँदछन।्
12 िसयोनको चारैतफर् िहडं।्

शहरमा हरे। त्यहाँका अग्ला महलहरू गन।
13 अग्ला पखार्लहरू हरे,

िसयोनका राजमलहरूको शसंा गर।
तब ितमीले आफ्ना भावी सन्तानहरूलाई यसको िवषयमा भन्न सक्नछेौ।

14 यी परमे र सदा-सवर्दाका लािग हा ा परमे र हुनहुुन्छ।
उहाँले हामीलाई सघैं पथ- दर्शन गन ुर् हुनछे।

49
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको भजन।

1 ितमीहरू सबै जाित-जाितहरू यसलाई ध्यान िदएर सनु।
पथृ्वीमा भएका सबै मािनसहरू यसलाई ध्यान िदएर सनु।
2 त्यके मािनस, धनी-गरीब सबलैे बराबर ध्यान िदएर सनु्न ु नै पछर्।

3 म ितमीहरूलाई ज्ञान र ब ु का कुराहरू भन्ने छु।
मरेो िवचारले ितमीहरुलाई बझु्न सहायता गनछ।

4 मलैे स्वयलंे ती कथाहरू सनुें
अिन अब मरेो वीणासगँ गाउने छु अिन त्यो सदंशे तपाईंलाई कट गन छु।

5 क आउँछ भनरे म िकन डराउन?ु
यिद द ु मािनसहरूले व रप र घरेेर मलाई पासोमा पान कोिशश गछर्न ्भने

पिन म डराउने आवश्यकता छैन।
6कितपय मािनसहरू सोच्छन ि्क ितनीहरूको बल र धनले ितनीहरूलाई रक्षा गनछ।

तर ती मािनसहरू मखूर्हरू हुन।्
7 कुनै ित ो मानव िम ले ितमीलाई बचाउन स ै न,

अिन ितमीले परमे रलाई घसू* िदन स ै नौ।
* 49:7:
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8 कुनै मािनससगँ त्यस्तो शस्त धन हुनछैेन
जस ारा उसले आफ्नो जीवन िकन्न सकोस।्

9 कुनै मािनसगँ त्यस्तो शस्त धन हुनछैेन
जस ारा उसले अनन्त बाँच्ने अिधकार िकन्न सकोस,्
अिन आफ्नो जीवन िचहानमा सड्न दे ख बचाउन सकोस।्

10 हरे, ज्ञानी परुूषहरू पिन त्यसरी नै मछर्न ्जसरी मखूर्हरू र अ ेरी† मछर्न।्
ितनीहरू मछर्न ्र आफ्ना धन-सम्पि हरू अरूहरूलाई छोडरे जान्छन।्

11 िचहाननै ितनीहरूको िन म्त सदा-सवर्दा आफ्नो घर हुनछे।
ितनीहरू जि नै जग्गा-जमीनका मा लक हुन ्त्यसले कुनै फरक पदन!

12 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान, तर ितनीहरू यहाँ सधैंका लािग बाँच्न स ै नन।्
ितनीहरू पशहुरू जस्तै मरेर जानछेन।्

13 ती मखूर्हरूसगँ त्यही घटना हुनछे
जो आफ्ना सम्पि सगँ खशुी हुन्छन।्

14 ती मािनसहरू खाली भेंडा जस्तै हुन।्
िचहान नै ितनीहरूको खोर हो।

मतृ्य ु ितनीहरूको गोठाला हुनछेन।
त्यस प ात ्त्यो िबहान धािमर्क मािनसहरू नै िवजतेा हुनछेन।्
जित बलेा ती धम मािनसहरूका श ररहरूत िवस्तारै िचहानमा सड्दछ

ितनीहरू आफ्ना सनु्दर-सनु्दर घरहरूदे ख टाढा हुन्छन।
15 तर परमे रले मलू्य ितन ुर् हुनछे अिन मरेो जीवन बचाउन ु हुनछे,

उहाँले मलाई पातालको श बाट बचाउन ु हुनछे जब उहाँले मलाई
आफूिसतै लजैान ु हुने छ!

16 ितनीहरू धनी छन ्भनरे मािनसहरूिसत नडराऊ।
ितनीहरूका सनु्दर घरहरू छन ्भनी नडराऊ।

17 ती मािनसहरू मरेर गएपिछ आफूसगं केही पिन लाँदनैन।्
ितनीहरूले ती कुनै पिन सनु्दर चीजहरू लगरे जाने होइनन।्

18 एकजना धनी मािनसले आफ्नो जीवनमा कित रा ो काम गरें भनरे आफूलाई नै
बधाइ िदन सक्छ।

† 49:10: “ ” “ ”
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अिन हो, अरू मािनसहरूले पिन उसले रा ो काम गय भनरे उसको शसंा
गनर् सक्छन।्

19 तर उसको मरणको समय आउनछे अिन आफ्नो िपता-पखुार्हरूकहाँ जान्छ,
अिन उसले किहल्यै पिन िदनको उज्यालो दे े छैन।

20 मािनसहरू सम्पन्न हुन सक्लान अिन अझै बझु्दनैन ्
ितनीहरू पशहुरू जस्तै मन छन।्

50
आसापको भजन।
1 परम भ,ु दवेताहरूका पिन परमे र बोल्न ु भयो।

सयू दयदे ख र सयूार्स्तसम्म उहाँले सबलैाई पथृ्वीमा बोलाउन ु भयो।
2 िसयोनबाट च म्करहने परमे र परम सनु्दर हुनहुुन्छ।
3 हा ो परमे र आउन ु हुदँछै। अिन उहाँ चपुचाप ब ु हुने छैन।

उहाँको अिघ आगो बल्छ।
उहाँको व रप र ठूलो आधँी छ।

4 जब हा ो परमे रले मािनसहरूको न्याय गन ुर् हुन्छ उहाँले पथृ्वी
र आकाशलाई साक्षीको रूपमा बोलाउन ु हुनछे।

5 परमे र भन्नहुुन्छ, “मरेा िशष्यहरू मरेो व रप र भलेा हुन आऊ,
मरेा भ जनहरू र हामी एकाअकार्िसत सम्झौता गरौं।”

6 परमे र न्यायी हुनहुुन्छ
र आकाशले उहाँको धािमर्कता कट गनछ।

7 परमे र भन्नहुुन्छ, “हे मरेो भ जनहरू, ध्यान िदएर मरेो कुरा सनु!
इ ाएल का मािनसहरू हो, म ितमीहरूलाई ितमीहरूकै िवरू मा साक्षी कट

गन छु
म परमे र हु,ँ ितमीहरूकै परमे र।

8 मलैे ितमीहरूले चढाएका ब लहरूका िवषय मलैे गनुासो ग ररहकेो छैन।
ितमी इ ाएल का मािनसहरूले सधैं नै होमब लहरू चढायौं।
त्यके िदन ती ब लहरू मलाई चढायौं।
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9 म ित ो घरबाट साँढहेरू लने छैन
म ितमीहरूको गोठहरूबाट बा ाहरू लने छैन।

10 मलाई ती पशहुरूको आवश्यकता छैन।
मसगँ पिहल्यबैाट जङं्गलमा पशहुरू छन।्

हजारौं पवर्तहरूमा त्यस्ता पशहुरू मरेो आफ्नै छन।्
11 उच्च पवर्तहरूमा भएका सबै चरा-चरुूङ्गीहरू म जान्दछु।

त्यके जल- ाणी र जित पहाडहरूमा छन ्ती सबै मरैे हुन।्
12 म भोको छैन तर यिद म भोको हुदँो हु ँ ता पिन म ितमीहरूलाई खाना माग्ने

छैन।
पिहल्यबैाटै यो ससंार र यसका त्यके चीजहरू मरेो आफ्नै हुन।्

13 म साँढहरूको मास ु र बा ाहरूका दधू खान्न।”

14 यसलैे अरूहरूसगँ बाँडचुडँ गरे पिछको धन्यवादको अपर्णहरू लएर मिसत
हुनलाई आऊ।

ितमीहरूले उच्चतम परमे रलाई वचनहरू िदएका छौ, यसलैे ती वचनहरू
परूा गर।

15परम भुभन्नहुुन्छ, “ितमीहरूलाई दःुख परेको बलेा मलाई पकुारा गर म सहयोग
गनछु।

अिन त्यसपिछ ितमीहरूले मलाई सम्मान गनर् सक्छौ।”
16 परमे रले द ु मािनसहरूलाई भन्नहुुन्छ,

“ितमीहरूले मरेो िनयमहरूको बारेमा कुरा गछ ।
ितमीहरूले मरेो करारको बारेमा कुरा गय ।

17 यसकारण यसलाई िकन उपके्षा गछ जब िक म ितमीहरूलाई सधुानर् खोज्छु?
िकन मलैे भनकेा कुराहरू अस्वीकार गदर्छौ?

18 ितमीहरूले चोरलाई भटे्छौ र त्यो िसत िमल्न दौडन्छौ।
ितमीहरू िभचारीहरूसगँ सतु्छौ।

19 ितमीहरूले अनिुचत र झटूो कुराहरू गछ ।
20 ितमीहरूले लगातार आफ्ना दाज्य ु भाईहरूको िवषयमा आलोचना गछ ,

अिन दोष लगाईरहकेा छौ।
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21 य िप ितमीहरूले त्यस्ता अनिुचत कुराहरू गरे पिन म चपुचाप बसें,
यसलैे ितमीहरुले सोच्यौ िक म पिन ितमीहरू जस्तै हु।ँ

हरे! धरैे बरे म चपुचाप ब े छैन!
म स्प गनर् चाहन्छु र ितमीहरूकै सम्मखुमा दोष लाउनछुे।

22 ितमीहरूले परमे रलाई भलुरे गयौ,
यो मलैे ितमीहरूलाई टु ा-टु ा पान ुर् भन्दा अिघ नै बझु्ने चे ा गर।

यिद त्यस्तो भयो भन,े
कसलैे पिन ितमीहरूलाई बचाउनँ सक्ने छैन!

23 यिद कसलैे धन्यवाद अपर्ण िदन्छ भन,े उसले मलाई ा दखेाउछँ,
तर त्यो जसले सही जीवन िवताउन चाहन्छ म उसलाई मरेो म ु को श

दखेाउने छु।”

51
मखु सगंीतकारलाई: बतशबेा गए पिछ जब अगमव ा नातान ितनीकहाँ आएपिछ

दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परमे र, मतफर् कृपाल ु हुनहुोस,्

िकनभने तपाईंको दायाल ु कृपादिृ ल,े
तपाईंको महान ्अन ु हले

मरेा सारा पापहरू मटेाई िदनहुोस।्
2 परमे र मरेो दोष धोएर मटेाई िदनहुोस।्

मरेा पापहरू धोइ-पखाली िदनहुोस,् मलाई फे र एकपल्ट शु पा रिदनहुोस!्
3 म जान्दछु मलैे पाप गरें।

म सधैं ती पापहरू दखे्दछु।
4 हे परमे र, जनु तपाईंले गल्ती भन्नभुयो मलैे त्यही कुरा गरें।

परमे र, तपाईंको िवरू मा मा मलैे पाप गरें
म ती गल्तीहरू स्वीकार गदर्छु,

तािक मािनसहरूले जाननु म गलत छु, र तपाईं साँचो हुनहुुन्छ।
तपाईंको िनणर्यहरू िनष्कपट छन।्

5 पापमा नै मरेी आमाले मलाई गभर्धारण ग रन ्
अिन म पापमा नै जन्मकेो िथएँ।
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6 हे परमे र, तपाईंले मलाई साँचो रूपमा िव ासी भएको दे चाहन ु हुन्छ,
यसलैे साँचो ज्ञान मरेो अन्तस्करणमा हाली िदनहुोस।्

7 िविधपवूर्क िहसप झारल*े मस्काएर मलाई श ु पान ुर्होस।्
जबसम्म म िहऊँ जस्तो सतेो हुन्न तबसम्म मलाई धोइ पखाल्नहुोस।्

8 मलाई खशुी पान ुर्होस।् बताउनहुोस ्फे र खशुी कसरी हुन।ु
तपाईंले धलूो-िपठो पान ुर् भएको ह ीहरु फे र आनन्दले नाचोस।्

9 मरेो पापहरू तपाईं नहने ुर् होस!्
ती सबै मटेी िदनहुोस!्

10 हे परमे र, शु हृदय मिभ सजृना ग रिदन ु होस!्
मरेो आत्मा फे र एकपल्ट ब लयो पारी िदनहुोस।्

11 मलाई नठेल्न ु होस।्
अिन मदे ख तपाईंको पिव आत्मा टाढा नलजैान ु होस!्

12 तपाईंको सहयोगले मलाई खशुी पादर्छ!
मलाई फे र एकपल्ट त्यो आनन्द िदनहुोस।्
मरेो आत्मा ब लयो पारी िदनहुोस ्र तपाईंको आज्ञा पालन गनर् तयार होस।्

13 म पापीहरूलाई तपाईंको चाहना अनसुार कसरी बाँच्न ु भनरे िसकाउने छु
अिन ितनीहरू फकर तपाईं कहाँ आउने छन।्

14 हे परमे र, मतृ्य ु दण्ड दे ख मलाई बचाउनँ ु होस।्
तपाईंको धािमर्कताको िवषयमा,

मलाई गीत गाउन िदनहुोस।्
15 हे मरेो स्वामी, म मरेो मखु खोल्नछुे र तपाईंको शसंा-गीत गाउने छु!

16 तपाईं वास्तवमा ब लहरू चाहन ु हुन्न,्
यसकारण मलैे िकन ब लहरू चढाउन।ु

17 जनु ब ल परमे रले चाहन ु हुन्छ त्यो िवन आत्मा हो।
हे परमे र, जो-जो िवन अिन समिपर्त हृदय लएर आउँदछन,् तपाईं

उनीहरू दे ख मखु फकार्उन ु हुन्न!
18 हे परमे र, िसयोन ित कल्याणकारी बन्न ु होस।्
* 51:7:
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यरूशलमेको पखार्लहरू पनुर्िनमार्ण गन ुर्होस।्
19 तब तपाईंले धािमर्कताको ब लदान,

र होमब लहरूको आनन्द लन सक्न ु हुन्छ।
अिन मािनसहरूले फे र साँढहरू तपाईंको वदेीमा चढाउने छन।्

52
मखु सगंीतकारलाई: जब एदोमी दोयगे शाऊल कहाँ गए र उनलाई भन,े “दाऊद

अिहमलेकेो घरमा छ”। “दाऊदको म स्कल भन्ने भजन।”
1 हे वीर मािनस, िकन ितमी आफ्नो अधमर् कामहरूमा घमण्ड गदर्छौं?

ितमी परमे रको नजरमा अपमािनत मािनस हौ।
2 ितमीले सधैं मखूर् योजनाहरू तयार पाछौं अिन ित ो िज ो धा रलो छुरा जस्तो

डर लाग्दो छ।
ितमीले सधैं झटूो बोल्छौ अिन मािनसहरूलाई ठग्छौ।

3 ितमीले असलभन्दा दषु् ाँई नै मन पराउँछौ।
ितमी सत्य बोल्न ु भन्दा झटूो बोल्न ु नै मन पराउँछौ।

4 ितमी र ित ो झटूो बोल्ने िज ोले मािनसहरूलाई क िदन मन पराँउछन।्
5 यसलैे परमे रले ितमीहरूलाई सदा-सवर्दाको िन म्त नाश गन ुर्हुनछे!

उहाँले ितमीहरूलाई प न ु हुनछे अिन ित ो घरबाट* धकेल्दै तान्न ु हुनछे,
जसरी मािनसहरूले उि द्लाई जमीनबाट जरैसगँ तानरे िनकाल्दछ।

6 धमार्त्माहरूले यो दे छेन ्र परमे रको डर मान्ने छन।्
परमे रको आदर गनछन।्

ितनीहरू ितमीमािथ हाँ े छन ्र भन्नछेन।्
7 “हरे, परमे रमािथ जो भर पदन त्यस मािनसको गित कस्तो हुन्छ।
उसले सोच्यो िक सम्पि र झटूो कुराहरूले उसलाई रक्षा गनछ।”

8 तर म परमे रको म न्दरमा उि ने ह रयो धपुीको रूख जस्तै हु।ँ
* 52:5: “ ”
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म सदा-सवर्दा परमे रको हेपणू र् करूणामा भरोसा गनछु।
9 हे परमे र, जनु कामहरू तपाईंले गन ुर्भयो म ती कुराहरूको सदासवर्दा स्तिुत

गनछु।
म भ जनहरूका समक्ष तपाईंको नाउँ लनछुे िकनभने यो अित रा ो छ!

53
मखु सगंीतकारलाई: महलथ भन्ने रागमा दाऊदको म स्कल नामक भजन।

1 केवल मखूर्हरूले मा परमे र छैन भनरे सोच्दछन।्
त्यस्ता मािनसहरू , द ु , धतूर् हुन्छन,्
अिन ितनीहरूले किहल्यै रा ो काम गदनन।्

2 त्यहाँ साँच्चै नै परमे र हामी तफर् नै स्वगर्बाट हे ररहन ु भएको छ।
परमे रले ज्ञानी परुूषहरूलाई खोिजरहन ु भएको छ,
जसले परमे रलाई नै खोिजरहछेन!्

3 तर त्यके जन परमे र दे ख िवमखु भएका छन।्
त्यके मािनस कपटी छन।्

कसलैे पिन रा ो काम गदन।
एकजना पिन रा ो काम गन मािनस छैन!

4 परमे र भन्नहुुन्छ, “िनःसन्दहे ती द ु मािनसहरूले सत्य जान्दछन।्
ितनीहरूले मलाई ाथर्ना गदनन।्
द ु मािनसहरू मरेो भ जनहरूलाई ध्वशं पानर् उनीहरूको खाना खान जितकै

तयार छन।्”

5 तर ती द ु मािनसहरू भय स्त हुनछेन ्
त्यस्तो पिहले िकहल्यै भएका-िथएनन!् ती पापीहरू इ ाएल का श हुरू

हुन।्
परमे रले त्यस्ता पापीहरूलाई र गन ुर् भएको छ।

यसलैे परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई परास्त पानछन,्
अिन परमे रले ितनीहरूको हाडहरू िछन्न-िभन्न पा रिदन ु हुनछे।
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6 म इच्छा गछुर् परमे रले िसयोन पवर्तमािथ
इ ाएल को िन म्त िवजय ल्याउन ु हुनछे।

त्यही बलेा परमे रले आफ्ना भ जनहरूलाई िनवार्सनबाट फकार्ई ल्याउन ु हुनछे।
याकूब फु ल्लत हुनछे।
इ ाएल आनन्दले ओत ोत हुनछे।

54
मखु सगंीतकारलाई: वा वादन सिहत-जित वलेा सिेफद आयो अिन शाऊललाई

भन्यो, “दाऊद हा ा मािनसहरूका वीचमा लिुकरहकेो छ।” दाऊदको म स्कल
नाउकँो भजन।
1 हे परमे र, तपाईंको श योग गरेर मलाई बचाउन ु होस।्

मलाई स्वतन् * पानर्लाई तपाईंको श योग गन ुर्होस।्
2 हे परमे र, मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

मलैे भनकेा कुराहरूमा ध्यान िदनहुोस।्
3 िवदशेीहरू जसले परमे रलाई उपासना गदनन ्उनीहरू मरेो िवरू उ ठरहछेन।्

ती श शाली मािनसहरूले मलाई मानर् खोिजरहछेन।्

4 हरे, मरेो परमे रले मलाई बचाउनँ ु हुनछे।
मरेो स्वामीले मलाई साथ िदनहुुनछे।

5 जो मरेो िवरू मा उिभन्छन ्ितनीहरूलाई परमे रले दण्ड िदनहुुनछे।
परमे र म ित साँचो हुनहुुन्छ, अिन उहाँले ती मािनसहरूलाई नाश

गन ुर्हुनछे।

6 परमे र, मरेो िनस्वाथर् मनले तपाईंलाई भटेीहरू चढाइरहछुे।
हे परम भ,ु म तपाईंको शभुनाउकँो स्तिुत गनछु।

7 िकनभने तपाईंले मलाई सारा क हरू दे ख बचाउनँ ु भयो।
मलैे आफ्ना श हुरू परास्त भइरहकेो दखेें।

* 54:1: , “परम भ,ु परमे र मलाई तपाईंको नाउसँगँ बचाउन ु
होस।् तपाईंको श ले मलाई न्याय गन ुर्होस।्”
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55
मखु सगंीतकारलाई: वा वादन सिहत। दाऊदको म स्कल भन्ने भजन।

1 हे परमे र, मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्
कृपया मरेो ाथर्नालाई अन ु हको िन म्त अवहलेना नगरीिदन ु होस।्

2 परमे र, मलाई सिुनिदनोस ्र जवाफ िदनहुोस,्
मलाई तपाईं ित बोल्न िदनहुोस ्अिन मिभ का पीडा र था, सिुनिदनहुोस।्

3 मरेो श हुरूले म ित अनिुचत कायर्हरू गरे।
त्यो द ु मािनसले मिसत िचच्यायो।

मरेो श हुरू ोिधत िथए र मलाई आ मण गरे।
ितनीहरूले मलाई सम्पणूर् कारले तहस-नहस गन िवघ्न-वाधाहरू सिृ गरे।

4 मरेो हृदय िभ िभ ै जोडले धडिकरहकेो छ।
मलाई मतृ्यिुसत डर लाग्यो।

5 म डरले गदार् र थर-थर कामी रहकेोछु,
म ती िवघ्न-वाधाहरूको तफूानबाट भाग्न चाहन्छु।

6 ओ हो! ढुकुरको जस्तो पखंटेाहरू भए म उडने िथएँ!
अिन िव ाम गन ठाउँ खोज्ने िथएँ।
7 म धरैे टाढा, एकदम टाढा िनजर्न ठाउँमा जाने िथएँ।

8 म भागरे बाँच्ने िथएँ।
म दःुखको तफूानबाट भाग्ने िथएँ।

9 मरेो स्वामी, ितनीहरूका झटूो कुराहरू बन्द गन ुर्होस।्
मलैे यस शहरमा उप ो र झगडाहरू दखेें।

10 त्यके रात-िदन, हरेक िछमकेीपनमा, यो शहर
अपराध र बबर्रताले भ रपणूर् भयो।

11 त्यहाँका गल्लीहरूमा अिधक भन्दा अिधक अपराधहरू भए।
मािनसहरूले चारैितर झटूा बोलरे ठिगरहकेा िथए।

12 यिद यो श ु भएको भएता,
म हलेाँ गरेको पिन सहन सक्थें।

यिद यो मरेो श ु भएता
म उनीहरूको आ मणदे ख लकु्न सक्थें।
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13 तर ितमी नै एक हौ, मरेो साथी मरेो सहकम ।
मरेो साथीहरूले नै मलाई क हरू िदइरहकेाछन।्

14 हामी आफ्समा आफ्ना ग ु कुराहरूको सहभागी हुने गदर्थ्यौ,
अिन हामी सगँै भीड-भाडमा िछद, िछद परमे रको म न्दरमा जाने गदर्थ्यौं।

15 मरेो श हुरूलाई मतृ्यलुे अचानक लजैावोस!्
म कामना गदर्छु िक पथृ्वीको मखु खु लयोस ् र ितनीहरूलाई िजउँदै िनली

िदओस!्
िकनभने ितनीहरूले परस्परमा त्यस्तो डरालाग्दो योजनाहरू बनाइरहछेन।्

16 म सहयोगको लािग परमे रलाई पकुान छु,
अिन परम भलुे मलाई जवाफ िदन ु हुनछे।

17 म परमे रसगँ िबहान, िदउसो र बलेकुी कुरा गदर्छु।
मरेो अस्त स्त उहाँलाई बताउछुँ।
अिन उहाँले मरेो कुरा सनु्न ु हुन्छ!

18 मलैे धरैे य ु हरू लडी सकेको छु।
तर परमे रले मलाई सधैं बचाउन ु भएको छ साथै सकुशल फकार्उन ु भएको

छ।
19 परमे रले मरेा कुरा सनु्न ु हुनछे।

सदा-सवर्दा रहने राजाले मलाई साथ िदनहुुनछे।

मरेा श हुरूले आफ्नो जीवन शलैी सधुान छैनन।्
ितनीहरू डराउदँनैन ्र परमे रलाई आदर गदनन।्

20 मरेा श हुरूले आफ्नै िम हरूमािथ पिन आ मण गछर्न।्
ितनीहरूले सबै सहमत भएको कामहरू गदनन।्

21 मरेा श हुरू वास्तवमा िचप्लो ध हेरू हुन,्
ितनीहरू शा न्तका कुराहरू गछर्न,् वास्तवमा ितनीहरू य ु को तयारी

ग ररहकेा हुन्छन।्
ितनीहरूका शब्दहरू तले जस्त िचप्लो हुदँछ,

तर ितनीहरूले छुरीले झैं काट्ने गछर्न।्
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22 ित ो िचन्ताहरू परम भलुाई दऊे
अिन उहाँले ित ो हरेचाह गन ुर्हुनछे।
परम भलुे किहले पिन धमार्त्माहरूलाई परास्त हुन िदनहुुन्न।

23 हे परमे र तपाईंको करार अनसुार,
ती झटूोहरू र हत्याराहरूलाई आधा जीवन निबत्दै िचहानमा पठाउन ु हुनछे,

मरेो पक्षको करार अनसुार म तपाईंमा भरोसा गनछु।

56
मखु सगंीतकारलाई: “सदुरू ओकूमा ढुकुर” भन्ने धनुमा। जब गाथमा उहाँलाई

प लश्तीहरूले प ँ दा। दाऊदको िमकूताम भन्ने भजन।
1 हे परमे र, मािनसहरूले ममािथ आ मण गरे, यसलैे म ित तपाईंको कृपादान

रहोस।्
ितनीहरूले लगातार मरेो खदेो गरेर मसगँ लडाइँ गरे।

2 मरेो श हुरूले ममािथ लगातार आ मण गरे।
त्यहाँ अनग न्त लडाकुहरू छन।्

3 जब म भय स्त हुन्छु,
तब तपाईंमािथ भरोसा राख्दछु।

4 म परमे रमा भरोसा गछुर्, यसलैे म भयिभत हुन्न यसथर् मािनसहरूले जे गनर्
सक्छन ्त्यसमा म डराउिँदन।

उहाँको म ितको वचनको लािग उहाँको स्तिुत गछुर्।
5 मरेा श हुरूले सधैं मरेा कुराहरूको उल्टो अथर् लाउछन।्

ितनीहरूले सधैं मरेो िवरू योजनाहरू तयार गदर्छन।्
6 ितनीहरू सधैं लकु्छन ्

अिन जसरी पिन मलाई मान मौका, हदे, मरेो त्यके चहल-पहल हदेर्छन!्
7 हे परमे र, ितनीहरूलाई टाढा पठाई िदनहुोस।्
िकनभने ितनीहरूले नरा ो अधमर् कामहरू गरेका छन।्

ितनीहरूलाई िवदशेी जाितहरूको ोधमा तडपाउन ु टाढा पठाइिदनहुोस।्
8 तपाईं जान्नहुुन्छ म कित डराएको छु।

तपाईं जान्नहुुन्छ मलैे कित िवलाप गरें।
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िनःसन्दहे तपाईंले मरेो सम्पणूर् आसँकुो िहसाब रा ु भएको होला।

9 यसलै,े मरेो श हुरूलाई रास्त ग रिदनोस।्
जब म तपाईंलाई सहयोगको िन म्त गहुार गछुर् म जान्दछु तपाईं त्यसो गनर्

सक्नहुुन्छ कारण तपाईं परम भु परमे र हुनहुुन्छ!
10 म परमे रको वचनलाई शसंा गछुर्।

म परम भकुो शसंा गछुर् जसले उहाँको वचन म ित रा भुयो।
11 म परमे रमा भरोसा गछुर्,

यसकैारण मािनसहरूले मलाई के गनर् सक्लान ्भनी मलैे डर मान्न ु पदन।

12 हे परमे र, मलैे खास वचनहरू तपाईंको लािग िदएको छु।
अिन मलैे जे वचन िदएको छु त्यो गन नै छु।

म मरेो धन्यवादको भटेीहरू तपाईंलाई अपर्ण गन छु।
13 िकनभने तपाईंले मरेो ाणलाई मतृ्यबुाट बचाउनँ ु भयो।
तपाईंले मलाई परास्त हुन दे ख जोगाउन ु भयो।

यसलैे म उज्यालोमा परमे रलाई उपासना गनछु, त्यो खाली िजउँदो
मािनसहरूले मा दे सक्छन।्

57
मखु सगंीतकारलाई: “ध्वशं नगर” भन्ने रागमा। जनु समय दाऊद ओडारमा

शाऊलबाट भाग।े दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।
1 हे परमे र, म ित कृपाल ु हुन ु होस।्

दयावान हुनहुोस ्िकनभने म तपाईंको शरणमा आएकोछु।
जबसम्म क हराँउदनै,

म तपाईंको सरंक्षणमा छु।
2 म सव च्च परमे रलाई उहाँको सहयोगको िन म्त ाथर्ना गदर्छु

अिन परमे रले पणू र्तः मरेो हरेचाह गन ुर्हुन्छ!
3 स्वगर्बाट उहाँले मलाई साथ िदनहुुन्छ

र बचाउनँ ु हुन्छ।
उहाँले मलाई सताउने मािनसहरूलाई परास्त गन ुर्हुन्छ।
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परमे रले म ित आफ्नो हेपणू र् करूणा कट गन ुर्हुनछे।
4 मरेो ाण िवपदमा छ।

मरेा श हुरू चारैितर छन।्
ितनीहरू तीखा भालाहरू र काँडाहरू जस्ता दाँत

अिन तरवार जस्तो धा रलो िज ो लएर
मािनसहरूलाई िसहंहरू जस्तो गजर्नछन।्

5 परमे र, तपाईं स्वगर्भन्दा पिन उच्च हुनहुुन्छ।
तपाईंको मिहमा पथृ्वी ढािकएर फै लन्छ।

6 मरेा श हुरूले मलाई
पासोमा पान चे ा ग ररहकेा िथए।

ितनीहरूले मलाई
फन्दामा पानर् चे ा ग ररहकेा छन।्

7 हे परमे र, म तपाईंमा भरोसा राख्छु, जे हुन्छ त्यसको िन म्त म तयार छु।
म गाउनछुे अिन तपाईंको शसंाको िन म्त बाजा बजाउछुँ।

8 हे मरेो ाण जाग!
वीणा र िसतार घन्काएर सगंीत ारम्भ गर!
भात फे र लगाऊ।

9 हे मरेा स्वामी, म सबकैो अिघ तपाईंको शसंा गछुर्।
त्यके जाित समक्ष तपाईंको िवषयमा म स्तिुत-गान गछुर्।

10 तपाईंको हेपणू र् करूणा
आकाश मािथ-मािथ भएको बादलहरूको उचाई भन्दा उच्च छ।

11 हे परमे र तपाईं स्वगर्भन्दा पिन सब उच्च हुनहुोस।्
उहाँको मिहमाले सारा पथृ्वीलाई ढाक्नदऊे।

58
मखु सगंीतकारलाई: “ध्वशं नगर” रागमा। दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।

1 हे न्यायक ार्हरू, ितमीहरूको िनणर्यमा पक्षपात रिहत छैनौ।
ितमीहरूले मािनसहरूलाई उिचत न्याय िदएकै छैनौ।
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2 होइन, ितमीहरू द ु  ्याँई कामहरू गनर्लाई मा सोच्दछौ।
ितमीहरू घोर अपराधहरू मा यस भिूममा गदर्छौ।

3 ती द ु हरूले जन्मने िबि कै गल्ती कायर्हरू गनर् जान्दछ।
ितनीहरू जन्मदैे ख झटूो बोल्न थाल्दछन।्

4 ितनीहरूको ोध सपर्को िवष* जस्तै डरलाग्दो छ।
साँबे सपर् जस्तै ितनीहरूले सनु्न स ै नन ् अिन ितनीहरूले सत्य कुरा सनु्न

अस्वीकार गछर्न।्
5 साबे सपर्ले सम्मोहन गन गीतहरू सनु्न स ै न।

अिन ती पापीहरू त्यस्तै कारले द ु योजनाहरू तयार ग ररहकेा हुन्छन।्

6 हे परम भ,ु ती मािनसहरू िसहंहरू जस्ता हुन्छन ्
यसलैे परम भ,ु ितनीहरूका दाँतहरू भाँची िदनहुोस।्

7 ितनीहरू नालीका पानी जस्तै सकेुर िबलाउँदै जाऊन।्
ितनीहरू बाटोमा कु ल्चइने जगंली झारहरू झैं होऊन।

8 ितनीहरू घ दँा-घ दँै िवलाई जाने िचप्ले कीरा जस्तै होऊन।्
ितनीहरूले जन्मन ु अिघ नै मरेको िशशु जस्तो किहल्यै िदनको उज्यालो दे

नपाऊन।
9 ितनीहरू तातो भाँडामा जलरे चाँडै खरानी हुन,े काँडाहरू

जस्तै चाँडो भन्दा चाँडो िवनाश होउन।्

10 जब द ु मािनसले सजाय पाएको दखे्छ
तब धािमर्क मािनस खशुी हुन्छ।

उ सबै श हुरूलाई परास्त गन
िसपाही जस्तो हुनछे।

11 तब मािनसहरूले भन्ने छन,् “िन यनै धािमर्क मािनसहरू परुस्कृत हुनछेन,
परमे रले िन यनै ससंारमा न्याय गन ुर्भयो।”

* 58:4: …
“ ” “ ”
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59
मखु सगंीतकारलाई: “न नगर” भन्ने रागमा। जब शाऊलले दाऊदको िचयो

गरेर मानर् मािनसहरू पठाए। यो दाऊदको िम म ्भन्ने भजन।
1 हे परमे र, मरेा श हुरूबाट बचाउन ु होस।्

मरेो िवरू मा लडाइँ गनर् आउनहेरूलाई परास्त गनर् मलाई सहायता िदनहुोस।्
2 मलाई ती द ु कायर् गनहरूबाट बचाउन ु होस।्

मलाई ती हत्याराहरूबाट बचाउनँ ु होस।्
3 हरे, ब लया मािनसहरूले मलाई पख रहकेा छन।्

ितनीहरू मलाई मानर् प खरहकेा छन।्
य िप मलैे कुनै पाप र अपराध गरेको छैन।

4 मलैे कुनै गल्ती काम ग रन, तर ितनीहरू मलाई मानर् यहाँ (मकहा)ँ आईरहकेा
छन।्

हे परम भ,ु तपाईं स्वयं आएर हने ुर्होस!्
5 तपाईं सवर्श मान ्परम भु परमे र, इ ाएल का परमे र हुनहुुन्छ!

उठ्नहुोस र ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्
ती द ु अपराधीमािथ कुनै कारको दया नदखेाउन ु होस।्

6 ती पापीहरू कुकुर जस्ता
साँझै िपच्छे भकुदै शहरिभ आउँदछन,्
अिन ङ्वार-ङ्वार र ङुर-ङुर गद शहरिभ घमु्छन।्

7 ितनीहरूका िनन्दा र धम्की सनु्न ु होस।्
ितनीहरूले िन ुरी कुराहरू गदर्छन,्
ितनीहरूको कुरा कसले सनु्छ त्यो पवार्ह गदनन।्

8 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई उपहास गन ुर्होस।्
ती सबलैाई एक तमाशा बनाई िदनहुोस।्

9 म तपाईंको स्तिुत-गान गनछु।
हे परमे र, तपाईं नै मरेो उच्च पवर्तहरूमा पिन आ य हुनहुुन्छ।

10 परमे रले मलाई मे गन ुर्हुन्छ, अिन उहाँले मलाई िज साथ िदनहुुन्छ।
उहाँले मरेो श हुरू परास्त गनर्लाई सघाउन ु हुन्छ।

11 हे परमे र, ितनीहरूलाई नमान ुर्होस ्न मािनसहरूले भलू्न सक्छन।्
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मरेो स्वामी, मरेो रक्षक तपाईंको सामथ्यर्ले ितनीहरूलाई परास्त पान ुर् होस ्
अिन िततर-िबतर पान ुर् होस।्

12 ती द ु हरू सराप्छन ्र झटूो बोल्छन।्
ितनीहरूले भनकेो कुरामा दण्ड िदनहुोस,्
ितनीहरूलाई आफ्नै फुटानीले पाशोमा फँसाओस।्

13 तपाईंको ोधले ितनीहरूलाई खरानीमा प रणत ग रिदन ु होस।्
ितनीहरूलाई परैु न गन ुर्होस।्

तब ससंार भ रका मािनसहरूले बझु्ने छन ्
परमे रले इ ाएल मा राज्य गन ुर्हुन्छ!

14 ती धतूर् परुूषहरू कुकुरहरू जस्तै छन,्
ङ्वारर्-ङ्वारर् र ङुर-ङुर गन कुकुरहरू जस्तै भकु्दै शहरिभ प छेन।्

15 ितनीहरूले खान-ेकुरा खोज्छन ्
तर ितनीहरूले न खानकुेरा न त स ु े ठाउँ नै पाउछँन।्

16 तर िबहान पख म तपाईंको स्तिुत-गान गाउनछुे
म तपाईंको मेमा आन न्दत हुनछुे।

िकनभने अग्लो पवर्तहरू झैं तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
अिन जब ममािथ सकंट आई पछर् म तपाईंकहाँ दौडरे आउँदछु।

17 म मरेो गीत तपाईंको शसंाको लािग गाउनछुे।
िकनभने तपाईं मरेो सरुक्षाको अग्लो पवर्त हुनहुुन्छ।
तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मलाई मे गन ुर्हुन्छ।

60
मखु सगंीतकारलाई: “करारको लली” को रागमा। त्यो त्यस बलेाको गीत हो

जब दाऊद अराम नहेयेार्म र अराम जोबह सगँ लडे अिन योआबले सल्ट 12,000
टावीम िसपाहीहरूलाई परास्त गरेर फकर आए। दाऊदको िम म* भन्ने भजन।
1 हे परमे र, तपाईं हामीिसत ोिधत हुनहुुन्थयो।

तपाईंले हामीलाई त्याग्न ु भयो र ध्वशं पान ुर् भयो।
* 60:: “ ”

, दाऊदले लखेकेो अथवा उहाँमा समपर्ण ग रएको।
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दया गरेर हामीलाई पनुः त्यस्तै रा ो बनाई िदनोस।्
2 तपाईंले यस पथृ्वीलाई थकार्उनभुएको छ।

तपाईंले त्यसलाई फटाउनभुएको छ।
दया गरी यसलाई जोडन ु होस।्

3 तपाईंले आफ्नो मािनसहरूलाई धरैे दःुख-क हरू िदनभुएको छ।
हामी धमर् रन्दै लडदै िहडं्ने रक्स्याहा(जडँ ्याहा) मािनसहरू हौं।

4 जसले तपाईंको उपासना गछर्न उसलैाई चतेाउनी िदनभुयो।
अब ितनीहरू आफैं ले आफ्ना श हुरूबाट बचाउनँ सक्छन।्

5 तपाईंको महान ्श चलाएर हामीलाई बचाउन ु होस।्
मरेो ाथर्नाको जवाफ िदनहुोस ्अिन तपाईंले माया गन मािनसहलाई बचाउनँ ु

होस!्
6 परमे र आफ्नो म न्दरमा बोल्न ु भयो,

“यसकारण म धरैे नै खशुी छु।
म यो भिूम आफ्ना मािनसहरू माझ बाँड्दछु।

म ितनीहरूलाई शकेेम िदनछुे,
म ितमीहरूलाई सकु्कोत उपत्यका िदनछुे।

7 िगलाद र मनश्शे मरेो हुनछे,
ए मै मरेो िशर ाण† हुनछे
यहूदा मरेो राजदण्ड‡ हुनछे।

8 मोआब मरेो ख ु ा धनुे बाटा हुनछे।
एदोम मरेो जु ाहरू बोक्ने दास हुनछे
म प लस्तीका मािनसहरूलाई परास्त गन छु अिन िवजयको स्वर

कराउनछुे।”
9-10 तर परमे र, तपाईंले हामीलाई त्याग्न ु भयो!

तपाईं हा ो सनेासगँ जान ु भएन!
† 60:7:
‡ 60:7:
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यसलैे यस्तो ब लयो र सरुिक्षत शहरमा कसले मरेो अगवुाई गलार्?
कसले मलाई एदोमसगँ लडाइँ गनर्लाई बाटो दखेाउला?

11 हे परमे र, हा ा श लुाई हराउन हामीलाई सहयोग गन ुर्होस।्
पथृ्वीका मािनसहरूले हामीहरूलाई सहयोग गनर् स ै नन।्

12 परमे रले मा हामीलाई ब लयो बनाउन सक्न ु हुन्छ।
अिन परमे रले मा हा ो श हुरूलाई हराउन सक्न ु हुन्छ।

61
मखु सगंीतकारलाई: तार वाध्यसगँ दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मलैे गरेको ाथर्ना सनु्नहुोस।्
मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्

2 म जहाँ भए तापिन,
जस्तो कमजोर भए तापिन,

तपाईंको सहयोग माग्नलाई पकुारा गन छु!
मलाई धरैे मािथ सरुिक्षत ठाउँमा लजैानहुोस।्

3 तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।
तपाईंले मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउनँे ब लयो धरहरा हुनहुुन्छ।

4 म तपाईंको पालमा सदा सवर्दा रहन चाहन्छु।
म तपाईंको शरणमा लकु्न चाहन्छु।

5 हे परमे र, मलैे के िदन्छु भनरे वाचा गरेको िथएँ त्यो तपाईंले सनु्न ु भएकोछ,
तर त्यके कुरा तपाईंका भ जनहरूले पाउने तपाईंबाट नै आउँदछन।्

6 राजालाई दीघार्य ु िदनहुोस।्
ऊ अनन्त सम्म बाँचोस!्

7 उनी परमे र सगँै सदा-सवर्दा रहुन।्
तपाईंको हेपणू र् करूणाले उहाँलाई बचाउनँ ु होस।्

8 अिन म तपाईंको नाउकँो गणुगान सधैंभरी गनछु।
त्यके िदन, मलैे वाचा गरेका कुराहरू मा गन छु।
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62
मखु सगंीतकारलाई: यदतूनूको िन म्त दाऊदको भजन।

1 मरेो ाणले धयैर्िसत परमे रलाई मरेो सरुक्षाको िन म्त प खर्न्छ।
मरेो उ ार उहाँबाट मा ै आउँदछ।

2 मसगँ धरैेजना श हुरू हुन सक्छन, तर परमे र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, उहाँले
मलाई बचाउन ु हुन्छ।

परमे र अग्लो पवर्तमा मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
कुनै ठूलो सिैनकले पिन मलाई परास्त गनर् स ै न।

3 किहले सम्म ितमीले मलाई आ मण गनछौ?
म ढल्की सकेको िभ ा जस्तो छु,

ढल्न तयार भएको बार हु।ँ
4 मरेो िति त ओहोदा हुदँा हुदँ ै पिन,

ती मािनसहरू मलाई न पान योजनाहरू बनाउछँन।्
मरेो िवषयमा झटूो कुराहरू गदार् उनीहरू खशुी हुदँछन।्

जनसमहूमा, ितनीहरूले मरेो िवषयमा रा ो कुराहरू गदर्छन ्
तर ग ु रूपमा भने मलाई सराप्दछन।्

5 मरेो ाणले धयैर्तापवूर्क मरेो सरुक्षाको िन म्त परमे रलाई पखर्न्छ।
परमे र मा मरेो आशा हुनहुुन्छ।

6 परमे र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, उहाँले मा मरेो उ ार गनर् सकनहुुन्छ।
परमे र मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।

7 मरेो गौरव र िवजय परमे रबाट आउँछ।
उहाँ मरेो ब लयो िकल्ला र परमे र मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ।

8 हे मािनसहरू! परमे रमािथ सधैं भरोसा राख!
ितमीहरूको सम्पणूर् सकंटहरू परमे रलाई बताऊ।
परमे र हा ा शरणस्थान हुनहुुन्छ।

9 मािनसहरूले वास्तवमा सहयोग गनर् स ै नन।्
ितमीले आफ्नो बचाऊको िन म्त मािनसहरूमािथ भरोसा रा स ै नौ।

परमे रको तलुनामा ितनीहरू केही पिन होइनन ्
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फगत ितनीहरू पानीको वाफ हुन।्
10 सामानहरुलाई खो लाई आफ्नो श मािथ भरोसा नगर।

चोरेर ितमीहरूले फाइदा पाउनछैे भनरे नसोच।
अिन जब ितमी धनाढ ्य हुनछेौ,

सहयोगको लािग धनीहरूमािथ आशा नगर।
11 परमे र भन्नहुुन्छ, “एउटै चीज छ जसमािथ ितमीहरू िन य आधार लन

सक्छौ,
अिन म िव ास गछुर्, ‘शा परमे रबाट आउँदछ!’ ”

12 हे मरेो स्वामी, तपाईंको मे साँचो छ।
परम भ,ु हरेक मािनसको काम अनसुार तपाईं उसलाई ितफल अथवा दण्ड

िदनहुुन्छ।

63
जब ितनी यहूदाको मरूभिूममा िथए। दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परमे र, तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।

अिन म तपाईंलाई अत्यन्तै चाहन्छु।
मरेो ाण र शरीर तपाईंको लािग पानी नभएको सखु्खा जमीनमा पिन

तपाईंकै िन म्त ितखार्उछुँ।
2 हो, मलैे तपाईंलाई तपाईंको म न्दरमा दखेकेो छु।

मलैे तपाईंको श र मिहमा दखेकेो छु।
3 तपाईंको हेपणूर् करूणा जीवनभन्दा े छ।

मरेो ओंठले तपाईंको शसंा गाउदँछ।
4 हो, म तपाईंको शसंा तपाईंको नाउमँा म

मरेो दईु हात जोडरे जीवन भर शसंा गनछु।
5 मानौं मलैे उ म खाना खाए जस्तो मनभ र तिृ हुनछुे।

अिन मरेो फु लत ओंठले तपाईंकै गणु गाउनँछै।
6 म िब ाउनमा ढ ल्क रहकेो बलेामा पिन तपाईंलाई नै स म्झरहनछुे।

मध्य-रातमा पिन म तपाईंलाई स म्झरहने छु।
7 तपाईंले साँ च्च नै मलाई साथ िदनभुयो!
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म खशुी छु िक तपाईंले मरेो रक्षा गन ुर्भयो।
8 मरेो ाण तपाईंमा अ ल्झन्छ

अिन तपाईं मरेो हात समाउन ु हुन्छ।

9कितपय मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग रहछेन ्तर ितनीहरू नाश हुने नै छन।्
ितनीहरू आफ्ना िचहानहरूमा जानछेन।्

10 ितनीहरू तरवारले मा रनने्छन।्
जगंली कुकुरहरूले ितनीहरूका मतृ शरीरहरू खानने्छन।

11 तर राजा आफ्ना परमे रसगँ खशुी हुनछेन अिन वचन िदएका ती मािनसहरू
पिन परमे रकै आज्ञामा गणु-गान गनछन।्

िकनभने उहाँले ती सम्पणूर् झटूाहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

64
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परमे र! मरेो कुराहरू सनु्न ु होस।्
मरेो श लुे मलाई धमास िदएको छ। त्यो दे ख मरेो जीवन रक्षा गन ुर्होस!्

2 मरेो श हुरूका षडयन् हरूबाट मलाई रक्षा गन ुर्होस।्
ती कुकम हरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्

3 ितनीहरूले मरेो िवषयमा नाना थ रका अनिुचत कुराहरू गरेकाछन।्
ितनीहरूका िज ोहरू तरवार जस्ता धा रला छन,् ितनीहरूको तीता वचनहरू

काँड झैं ितखा छन।्
4 तब अचानक, भयहीन भएर, आफ्ना सरुिक्षत र ग ु ठाउँहरूबाट

ईमान्दारी मािनसहरूमािथ ितनीहरू ताख्दछन।्
5 एक-अकार्मा नरा ो गनर् ितनीहरू उस्काँउदछन।्
ितनीहरू पासो िबछाउने कुराहरू गदर्छन।्

ितनीहरू परस्परमा भन्छन,् “कसलैे पिन ती पासोहरू दे छैेन!”
6 ितनीहरूले पासोहरू लकुाएका छन।्

ितनीहरूले िशकार खोजीरहकेा हुन्छन।्
मािनसहरू एकदम चलाक-धतूर् हुन्छन ि्तनीहरूले के सोिचरहकेा छन भ्न्न वा जान्न

गा ो छ।
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7 तर परमे रले पिन आफ्ना काँडहरू हान्न सक्न ु हुन्छ!
अिन ितनीहरूले जान्न ु भन्दा अिघ नै द ु हरू घाइते हुदँछन।्

8 द ु मािनसहरूले उरूलाई नरा ो काम गन योजनाहरू तयार पादर्छन।्
तर परमे रले ितनीहरूको योजनाहरू न पारी िदन सक्नहुुन्छ,

अिन त्यस्ता नरा ा कायर्हरू उनीहरूमािथ नै घट्दछ।
तब सबलैे ितनीहरूलाई दखेी छक्क परेर आफ्ना टाउकाहरू हालाउने छन।्

9 परमे रले गन ुर् भएको काम मािनसहरूले दे छेन।्
अन्य मािनसहरूलाई ितनीहरूले यस िवषयमा बताउने छन।्

तब त्यकेले परमे रको िवषयमा अझ बढी जान्नछे।
कसरी डराउन ु पन र आदर गन ुर् पन भन्ने कुरा िसक्नछेन।्

10 एक असल मािनस परम भकुो सवेा गनर् खशुी हुन्छ।
ऊ परमे रमा नै आि त हुन्छ अिन जब असल ईमान्दारी मािनसहरूले के

भयो भनरे दखे्दछ,
ितनीहरूले परमे रको गणु गाउदँछन।्

65
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा स्तिुतगान।

1 िसयोनमा हुने परमे र, म तपाईंको शसंा गदर्छु।
मलैे वाचा गरेका कुराहरू तपाईंलाई िदनछुे।

2 सबै मािनसहरू तपाईंकहाँ आउँछन ्
िकनभने तपाईंले हा ो ाथर्ना सनु्नहुुन्छ।

3 जब हा ा पापहरू यित िवघ्न बोिझला हुन्छन ्
तब तपाईंले ती पापीहरू लजैानहुुन्छ।

4 हे परमे र, तपाईंले आफ्ना मािनसहरू छान्न ु भएकोछ।
तपाईंले हामीलाई तपाईंको म न्दर आउन ु र उपासना गनर्लाई छान्न ु भएको

छ।
अिन हामी अत्यन्त खशुी छौं।

तपाईंको घरमा, पिव म न्दरमा हामी असल पदाथर्हरू पाँउछौ र हामी सन्त ु
हुन्छौं।

5 हे परमे र, हामीलाई बचाउनँ ु होस।्
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धम मािनसहरूले तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छन ् अिन तपाईंले उनीहरूको
ाथर्नाको जवाफ िदनहुुन्छ।

तपाईंले उनीहरूको िन म्त अचम्म लाग्ने कायर्हरू गन ुर्हुन्छ।
ससंारभ रका मािनसहरूले तपाईंलाई िव ास गदर्छन।्

6 परमे रले आफ्ना श ारा पवर्तहरू बनाउन ु भयो।
हामीले उहाँका श हरू हा ा व रपरी दखे्छौ।

7 परमे रले कठोर समु लाई शान्त पान ुर्भयो।
परमे रले पथृ्वीमा मािनसको “समु ” बनाउनभुयो।

8 ससंार भ रका मािनसहरू तपाईंको आ र्यचिकत कायर्हरू दखेरे छक्कै
परेकाछन।्

सयू दय र सयूार्स्तले हामीलाई आनन्द िदन्छ।
9 तपाईंले धत को खबु ख्याल गन ुर्हुन्छ

तपाईं यसलाई पानीले िसचंन ु हुन्छ र यसले थोकहरू उमादर्छ।
परमे र तपाईंले खोला-नालाहरू पानीले भन ुर्भयो

अिन त्यहाँको पानीले उप्जनी गराउँछ।
10 तपाईंले खतेहरू रोप्नलाई पानी बसार्उन ु भयो,

तपाईंले खतेहरू पानीले िचसो पान ुर्भयो
अिन ताजा उि द्हरू उमान ुर् भयो।

11 तपाईंले नयाँ-वषर् स केो फसलसगँ शरुू गन ुर्भयो।
तपाईंले हात-ेगाडी धरैे फसलहरूले भन ुर्भयो।

12 तपाईंले मरूभिूम र पहाडमा घाँसहरूले ढाक्नभुयो।
13 चउरहरू भेंडाहरूले भ रएका छन,्

बेंसीहरू अन्नले प ु रएका छन।्
हरेक जना खशुीसगँ गाईरहछेन,् कराईरहकेा छन।्

66
मखु सगंीतकारलाई: शसंाको गीत।

1 हे पथृ्वीमा भएका त्यकेल,े परमे र ित आनन्द सिहत िचच्याउँछ!
2 उहाँको नाउकँो मिहमाको शसंा गर!

स्तिुत-गानहरूले उहाँको सम्मान गर!
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3 उहाँको कायर्हरू कित अदभूतूपणूर् छन ्भन!
परमे र, तपाईंको श महान ्छ।
तपाईंका श हुरू झकु्दछन।्
ितनीहरू तपाईंसगँ डराउदँछू!

4 सारा पथृ्वीले तपाईंको उपासना गरून,
त्यकेले तपाईंको नाउकँो स्तिुत-गान गरून।्

5 परमे रले गन ुर् भएको कामहरू हरे!
ती कुराहरूले हामीलाई छक्क पाछर्।

6 परमे रले सकु्खा धत मा समु बनाउन ु भयो।
उहाँका सखुी भ जनहरूले िहडंरे नदी पार गरे।
त्यकेले तपाईंको नाउकँो स्तिुत-गान गरून।्

7 परमे रले आफ्ना महान ्श ारा ससंार चलाउन ु हुन्छ,
उहाँले मािनसहरूलाई चारैितर िवचान ुर् हुन्छ।
कोही पिन उहाँको िवरू मा जान स ै नन।्

8 हे जाितहरू हो! हा ा परमे रको गणु-गान गर।
ठूलो स्वरले उहाँको गणु-गान गर।

9 मािनसहरूलाई जीवन िदन ु भयो।
अिन हा ो रक्षा उहाले गन ुर्भयो।

10 मािनसहरूले चाँदीलाई आगोले खारे जस्त,ै परमे रले हा ो मन जाँन्नभुयो।
11 हे परमे र, तपाईंले हामीलाई पासोमा पान ुर् भयो।

तपाईंले हामीलाई ग ौं भारी बोकाउन ु भयो।
12 तपाईंले आगो र पानी मािथबाट

टाउको समातरे हामीलाई तान्न ु भयो,*
तपैिन तपाईंले हामीहरूलाई आ यर्चिकत पान ुर् भएकोछ।

13-14 यसकैारण, म तपाईंको म न्दरमा होमब ल अपर्ण गनछु।
जब-जब म सकंटमा परें तब तपाईंको सहयोग मागें।
* 66:12:
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मलैे मरेा ितज्ञाहरू तपाईं ित पालन गरें।
अब, म तपाईंलाई ती चीजहरू िदइरहछुे जनु मलैे ितज्ञा गरेथें।

15 म तपाईंलाई पापमय ब लहरू अपर्ण गनछु,

म तपाईंलाई भेंडाहरू सिहत धपूहरू चढाउँने छु,
म साँढहेरू र बा ाहरू चढाउने छु।

16 ितमीहरू सबलैे परमे रको उपासना ग ररहने छौ।
आऊ, अिन म ितमीहरूलाई भन्ने छु परमे रले मरेो िन म्त के गन ुर्भयो।

17-18 मलैे उहाँलाई ाथर्ना गरें,
र मरेो िज ोबाट उहाँको गणुगान गरें।

मरेो हृदय शु िथयो,
यसलैे मरेो स्वामीले मलाई सनु्नभुयो।

19 परमे रले मलाई सनु्नभुयो।
परमे रले मरेो ाथर्ना सनु्नभुयो।

20 परमे रको शसंा गर!
परमे र मबाट िवमखु हुन ु भएन, उहाँले मरेो थार्ना सनु्नभुयो।
उहाँले आफ्नो मे मलाई दशार्उन ु भयो।

67
मखु सगंीतकारलाई। वा -वादन सिहत। एउटा स्तिुतगान।

1 हे परमे र म तफर् कृपा दशार्उन ु होस र आशीवार्द िदनहुोस।्
कृपया हामीलाई हण गन ुर्होस!्

2 म भरोसा गदर्छु िक पथृ्वीमा भएका त्यके मािनसले परमे रको िवषयमा जान्ने
छन।

त्यके जाितले दखेनु िक तपाईंले मािनसहरूलाई कसरी बचाउनँ ु हुन्छ।
3 हे परम भ!ु मािनसहरूले तपाईंको गणु-गान गनर् सकुन।्

त्यके मािनसले तपाईंको शसंा गनर् सकुन।्
4 त्यके जाितमािथ फु ल्लत र आनन्द हुन सकून।्

िकनभने तपाईंले मािनसहरूलाई िनष्पक्षपवूर्क न्याय गन ुर्हुन्छ।
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अिन तपाईंले त्यके जाितमािथ शासन गन ुर्हुन्छ।
5 मािनसहरूले तपाईंको गणु-गान गनर् सकून।्

हे परमे र! त्यके मािनसले तपाईंको गणु गाउन सकून।्
6 हे परमे र, हा ो ि य परमे र, हामीलाई आशीवार्द िदनहुोस।्

हा ो खतेले िवस्ततृ फसल िदओस।्
7 हामीलाई परमे रले आशीवार्द िदऊन।्

अिन पथृ्वीमा भएका सारा मािनसहरूले परमे रसगँ डर राखनु र् ा गरून।्

68
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको एउटा भजन।

1 हे परमे र, जाग्न ु होस ्र तपाईंका श हुरूलाई य -त छ रिदन ु होस।्
उहाँका श हुरू उहाँबाटै भागोस।्

2 हावाले धवूाँलाई फुके जस्तै
तपाईंको श हुरू य -त छ रन ु परोस।्

मनै अगोमा प ग्लए जस्तै
तपाईंको श हुरू न होस।्

3 तर धम मािनसहरू सखुी छन,् धम मािनसहरू परम भ-ुपरमे रको साथ हुन-े
सगँै आनन्दमा छन।्

धम मािनसहरू स्वयं आनन्द मनाउने छन ्अिन सखुी हुन्छन।्
4 उहाँको सम्मानमा बाजा गाजा सिहत गीत गाऊ।

परमे रको िन म्त बाटो तयार पार।
उहाँले आफ्नो रथ मरूभिूम ितर उडाउनहुुन्छ

उहाँको नाउँ “याह,”* हो उहाँको नाउकँो शसंा गर!
5 उहाँको पिव म न्दरमा परमे र टुहुरा-टुहरीका िन म्त िपता झैं हुनहुुन्छ,

उहाँले िवधवहरूको हरेचाह गन ुर्हुन्छ।
6 परमे रले एक्लो मािनसलाई घर िदनहुुन्छ।

उहाँले कैदीहरूलाई धरेै सम्पि िसत बािहर ल्याउनहुुन्छ।
* 68:4:

“ ”
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तर जो मािनसहरू परमे रको िवरोधमा जान्छन ् ितनीहरूिसत केही पिन
रहदँनै।

7 हे परमे र, तपाईंले आफ्नो भ जनहरूलाई िम बाट बािहर डोयार्उन ु भयो।
तपाईं मरूभिूम भएर कदम बढाउन ु भयो र पथृ्वी पिन ह ल्लयो।

8 हे परम भु इ ाएल का परमे र, जब सीनपैवर्तमा आउन ु भयो,
तब पथृ्वी काम्यो अिन आकाश प ग्लयो।

9 हे परमे र, तपाईंले बषार् पठाउन ु भयो,
क्लान्त, व ृ धत लाई फे र ब लयो भिूम बनाउन।

10 तपाईंका पशहुरू फकर त्यही भिूममा आए।
हे परमे र, तपाईंले गरीब दःुखीहरूलाई धरैे रा ा चीजहरू िदनभुयो।

11 परमे रले आज्ञा िदनभुयो
अिन धरैे मािनसहरू ससुमाचार सनुाउन गए।

12 “श शाली राजाहरूका िसपाहीहरू भागरे गए!
नारीहरूले लटुका सामान घर-घरमा भाग गरेर राखकेी छन ज्नु िसपाहीहरूले

य ु बाट ल्याएका िथए।
ती मािनसहरू जो घरमा बसकेा छन ्ितनीहरूले सम्पि बाँडने छन।्

13 ितनीहरूले चाँदीले छोपीएका ढुकुरका पखेंटाहरू पाउने छन।्
ितनीहरूले सनुका चमकले ट ल्करहकेा पखेंटाहरू पाउने छन।्”

14 जालमन पवर्तमा परमे रले श ु राजाहरू िततर-िबतर पान ुर् भयो।
ती झ ररहकेा िहमपात जस्तै िथए।

15 परमे रको पवर्त बाशान पवर्त हो!
बाशान पवर्त धरैे चचुरुाहरू भएको िवशाल पवर्त हो।

16 हे बाशान पवर्त! ितमी िकन िसयोन पवर्तलाई हलेा गछ ?
परमे रले सीनै पवर्तलाई मे गन ुर्हुन्छ।
उहाँले त्यही जग्गालाई वास-स्थान बनाउन ु भयो।

17 परम भु पिव सीनै पवर्तमा आउन ु भयो।
उहाँको पिछ लाखौंलाख रथहरू छन।्

18 उहाँ उच्च पवर्त मािथ-मािथ जान ु भयो।
ती मािनसहरूिसत जो उहाँका िवरू भए
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कैदीहरूको लहरलाई पथ-िनदश गद
परुूषहरूबाट उपहार लनलाई,
परम भु परमे र त्यहाँ रहनलाई जान ु भयो।

19 परम भकुो शसंा गर!
त्यके िदन उहाँले हा ो बोझ उठाउन ु हुन्छ।

जनु हामी आफैं ले उठाउन ु पन हो परमे रले हामीलाई मतृ्यबुाट
बचाउनहुुन्छ।

20 उहाँ हा ा परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ नै परमे र हुनहुुन्छ जसले हामीलाई उ ार
गन ुर्हुन्छ।

परम भु हा ा परमे रले हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।
21 परमे रले आफ्ना श हुरूलाई परास्त गरेको दखेाउन ु हुनछे।

परमे रले उहाँको िवरू लड्नहेरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।
22 मरेो स्वामीले भन्नभुयो, “म बाशानबाट श ु फकार्ई ल्याउने छु,

म प मबाट श ु ल्याउनछुे।
23 यसकारण ितमीहरू उनीहरूको रगतमा िहडं्न सक,

यसकारण ितमीहरूका कुकुरहरूले ितनीहरूको रगत ल्याप-्ल्याप ् चाट्ने
छन।्”

24 हरे, परमे रले िवजयी लहरलाई डोयार्ई रहनभुएको!
हरे मरेो पिव परमे र, मरेो राजा, िवजयी लहरलाई डोयार्इरहन ु भएको!

25 आगािड गायकहरू िहिंडरहकेा छन,् ितनीहरूको पिछ-पिछ सगंीतकारहरू
िहड्दछैन।्

ितनीहरूलाई खैंजडी बजाउदँै गरेका कुमारीहरूले घरेेका छन।्
26 समदुायहरूमा परमे रको शसंा गर!

हे इ ाएल का मािनसहरू, परम भकुो शसंा गर!
27 त्यहाँ सानो िबन्यामीन छ, ितनीहरूलाई डोयार्ईरहकेा।

अिन त्यहाँ यहूदाका महान ्प रवार पिन छन।्
अिन त्यहाँ जबलूनू र न ाली अगवुाहरू पिन छन।्

28 हे परमे र, हामीलाई तपाईंको श दखेाउन ु होस!्
हा ो िन म्त िबतकेा िदनहरूमा योग गन ुर् भएको श दखेाउन ु होस।्
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29 राजाहरूले आफ्नो सम्पि
तपाईंको महल यरूशलमेमा ल्याउने छन।्

30 ित ो ल ीले ती “पशहुरूलाई” सधाऊ।
ती मािनसहरूको जस्ता

“साँढकेा बथानलाई” ितमीले अनशुरण गन बनाऊ।
ितनीहरूले आज्ञा मान्दछन।्

ितमीले ती जाितहरूलाई य ु मा हरायौ।
अब ितनीहरूलाई चाँदीका टु ा ल्याउन लगाऊ।

31 िम बाट ितनीहरूलाई सम्पि ल्याउन लगाऊ,
एिथओिपयाहरूलाई ितमीकहाँ धन ल्याउन लगाऊ।

32 हे पथृ्वीका राजाहरू हो! परमे रको गणु गाऊ!
हा ो स्वामीको स्तिुत-गान गर!

33 परमे रकोलािग गीत गाऊ! उहाँ रथ ारा सनातन आकाश भएर आउनु
भईरहछे।

उहाँको श शाली आवाज सनु!
34 परमे रको शसंा गाऊ,

िकनभने उहाँ इ ाएल मािथ मिहिमत राजा हुनहुुन्छ
अिन उहाँको श आकाशमा छ।

35 हे परमे र आफ्ना म न्दरमा तपाईं डरलाग्दो हुनहुुन्छ।
इ ाएल का परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई बल र श िदनभुयो,
परमे रको शसंा गर।

69
मखु सगंीतकारलाई: “ ल लको धनुमा।” दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मरेो सम्पणूर् सकंटहरूबाट बचाउनँ ु होस!्
मरेो मखुसम्म पानी उ ठसक्यो।

2 त्यहाँ उिभने कुनै ठाउँ छैन।
म तल-तल दलदलमा भाँिसदछुै,

म गिहरो पानी िभ छु,
अिन छालहरूले मलाई जोडसगँ चारैितर िहकार्ई रहछेन।्
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3 तपाईंको सहायताको लािग गहुार माग्नलाई बोलाउँदा बोलाउँदा म कमजोर
भइरहछुे।

मरेो घाँटी पो लरहछे।
म तपाईंको सहयोगको िन म्त

मरेो आखँा न याउन्जले सम्म प खर्रहें,
4 मरेा िशरका केशहरू भन्दा धरैे श हुरू छन।्

कारणनै िबना ितनीहरू मलाई हलेा गछर्न।्
ितनीहरूले मलाई िवध्वशं पान परूा चे ा गरे।

मरेो िवषयमा ितनीहरू झटूो कुराहरू गछर्न,्
ितनीहरू झटूा छन ्र मलैे सामानहरू चोरें भन्छन।्
ितनीहरूले मलाई जबजर्स्ती नचोरेका चीजहरूको मलू्य ितनर् लगाउदँछन।्

5 हे परमे र, तपाईं जान्नहुुन्छ िक, मलैे कुनै गल्ती काम गरेको छैन।
म तपाईंदे ख आफ्ना पापहरू लकुाउन स न।

6 हे मरेो स्वामी, सनेाहरूका परमे र, मरेो लािग तपाईंका भ जनहरूलाई ल ज्जत
नपान ुर् होस।्

हे इ ाएल का परमे र, जो तपाईंमािथ िनभर्रछन, तपाईका उपासकहरूलाई
मरेो कारणले ल ज्जत हुन निदनहुोस।्

7 मरेो अनहुार शरमले ढािकएको छ।
म तपाईंको िन म्त त्यो शरम सहन्छु।

8 मरेो दाज्य-ूभाइहरूले मलाई परदशेी जस्तो वहार गदछन।्
मरेो आमाको छोराहरूले मलाई िवदशेी सरह वहार गदछन।्

9 तपाईंको म न्दर तफक मरेो द रलो जोशले मलाई ध्वशं पा ररहछे।
म ती मािनसहरूदे ख जसले तपाईंलाई खसी गदर्छ उपहासको पा

बिनरहछुे।
10 म रोएँ र उपवास बसें,

अिन ितनीहरूले यसो गरेको दखेरे खसी गरे।
11 आफ्नो उदासीपन दखेाउनलाई यो ो पोशाक लगाएँ,

अिन मािनसहरूले मरेो िवषयमा ठ ा गरे।
12 ितनीहरूले जनसमहूमा मरेो िवषय कुराहरू गछर्न।

म पान गनहरूले मरेो िन म्त उपहासपणूर् गीतहरू बनाए।
13 तर, हे परम भ,ु यो ाथर्ना तपाईंको िन म्त होः
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तपाईंले मलाई हण गरेको चाहुन्छ।
हे परमे र, म तपाईंबाट मेसाथ जवाफ चाहुन्छ,

म जान्दछु िक मलाई बचाउनँ तपाईंमािथ भरोसा गन ुर्सक्छु।
14 दलदल दे ख मलाई तान्न ु होस।्

मलाई दलदल िभ भािसन निदनहुोस।्
मलाई यो गहन पानीबाट बचाउनहुोस।्

मलाई ती मािनसहरूबाट बचाउन ु होस ्जसले मलाई हलेा गछर्न।्
15 पानीका छालहरूमा मलाई डुब्न निदनहुोस।्

गहीरो प्वालले मलाई िनल्न निदनहुोस।्
मलाई मरेो श हुरूबाट र यो गम्भीर क बाट बचाउनहुोस।्

16 हे परम भ,ु तपाईंको मे असल छ।
म प फकर् न ु होस ्र तपाईंको महान ्दयाले मलाई सहायता गन ुर्होस।्

17 तपाईंको दासबाट मखु नफकार्उन ु होस।्
म सकंटमा छु। चाँडो, मलाई सघाउँन ु होस।्

18 आउनु होस ्र मरेो ाण जोगाउन ु होस।्
मरेो श हुरूबाट मलाई जोगाउन ु होस।्

19 मरेो ल ज्जतपन तपाईं जान्नहुुन्छ, मरेो श हुरूले मलाई अपमान गरेको तपाईं
जान्नहुुन्छ,

ितनीहरूले मलाई ती कुराहरू गद गरेको तपाईंले दे भुयो।
20 गालीले मलाई धलूो-िपठो पारेको छ!

म गालीको कारणले मनर् लागकेो छु
म सवंदेना प खर्एको छु

तर कसबैाट पाउन सिकन।
म कितपय मािनसहरूलाई सान्त्वनाको िन म्त पख ं बस,े

तर कोही पिन आएन।
21 ितनीहरूले मलाई खानलाई िवष िदए।

ितनीहरूले मलाई िसकार् िदए, दाखरस िदएनन।्
22 ितनीहरूका टेबलहरू खानाहरूले सिजएका छन।्
ितनीहरूसगँ त्यस्तो िवशाल बन्धतु्वपणूर् भोजहरू छन।्

मलाई ती भोजहरूले िवनाश गलार् भन्ने लाग्दछ।
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23 ितनीहरूका आखँा अन्धा होउन,् अिन ितनीहरूको पी ूँ सधैंको िन म्त दबुर्ल
हुन िदनहुोस।्

24 तपाईंका सम्पणूर् ोधहरूका अनभुव
ितनीहरूले पिन गरून।्

25 ितनीहरूका घरहरू र ो पा रिदनहुोस।्
कोही पिन त्यहाँ ब नपाओस।्

26 ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस,् अिन ितनीहरू भाग्नछेन।्
त्यसपिछ ितनीहरूले कुरा गदार् पीडा र घायलहरू पाउनछेन।्

27 ितनीहरूका अधमर् कामहरूको लािग दण्ड िदनहुोस।्
तपाईं कितको असल हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूलाई नदखेाउन ु होस।्

28 जीवनको पसु्तकबाट ितनीहरूको नाउँ मे ट िदनहुोस,्
ितनीहरूका नाउँ धम मािनसहरूको साथमा नले ख िदनहुोस।्

29 म दःुखीत र पीिडत छु।
परमे र मलाई उठाउन ु होस,् मलाई बचाउन ु होस।्

30 म परमे रको नाउँ गीतमा शसंा गनछु।
म धन्यवादको गीतहरूमा शसंा गनछु।

31 यसले परमे रलाई खशुी पानछ!
यो साँढे र अन्य पशहुरू मारेर बली चढाउन ु भन्दा उ म हुनछे।

32 न मािनसहरू! परमे रलाई उपासना गनर् जो आएका छन।्
यी कुरा जानरे ितनीहरू खशुी हुने छन।्

33 िकनिक परम भलुे दीन-दःु ख र असहायकहरूको पकुारा सनु्न ु हुन्छ।
कैदमा परेका मािनसहरूलाई पिन परम भलुे मन पराउन ु हुन्छ।

34 स्वगर् र पथृ्वील,े परमे रको शसंा गरून।्
समु र यसमा भएका जम्मै चीजहरूहो! परम भकुो शसंा गर।

35 परम भलुे िसयोनलाई बचाउनहुुनछे।
परम भलुे यहूदाका शहरहरू अझ एकपल्ट िनमार्ण गन ुर् हुनछे

तािक उहाँका मािनसहरू त्यहाँ फे र ब सकुन।्
36 उहाँका दासहरूका सन्तानले त्यो धत पाउनछेन,्

मािनसहरू ज-जसले उहाँको नाउलँाई मे गदर्छन ्उनीहरू त्यहाँ ब े छन।्
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70
मखु सगंीतकारलाई: मािनसहरूलाई सम्झना गराउन, दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, मलाई बचाउन ु होस!्
हे परमे र, मलाई सहायता गनर्लाई आ ुरी गन ुर्होस।्

2 मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग ररहछेन।्
ितनीहरूलाई असन्त ु पान ुर्होस।्
ितनीहरूलइ अपमािनत पान ुर्होस।्

मािनसहरू म ित अधमर् काम गनर् चाहन्छन।्
ितनीहरूका पतन हुन्छ र ल ज्जत अनभुव गछर्न ्भन्ने मलाई लाग्दछ।

3 मािनसहरूले मलाई हाँसोको पा बनाए।
ज-जसले मरेो िनन्दा गरे जनु कुराको िन म्त ितनीहरू योग्य छन ् ितनीहरूले

त्यो पाउन सकुन।्
4 ज-जसले तपाईंको उपासना गछर्न,

ितनीहरू खबुै खशुी होऊन।्
जसले तपाईंको म ु लाई मे गछर्न ्

सधैं तपाईंको शसंा गरून।्
5 हे परमे र! म दीन-दःुखी र असहाय मािनस हु!ँ

हे परमे र! चाँडो आएर मलाई बचाउन ु होस!्
हे परमे र, तपाईंले मा मलाई बचाउन सक्न ु हुन्छ!

अझ िवलम्ब नगन ुर्होस!्

71
1 हे परम भ,ु म तपाईंमािथ भरोसा गछुर्,

तािक म किहल्यै िनराशा नहु।ँ
2 तपाईंको धािमर्कताको कारण, तपाईंले मलाई बचाउन ु हुनछे।
तपाईंले मलाई छुटकारा िदन ु हुनछे।

मरेो गहुार सनुी िदनहुोस।्
मलाई बचाउनँहुोस।्

3 मरेो िकल्ला बिनन ु होस, त्यो घर जहाँ म बचाऊको िन म्त भागरे जान सक्छु।
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तपाईं मरेो च ान हुनहुुन्छ, मरेो सरुक्षाको ठाउँ।
यसलैे मलाई बचाउनँलाई आज्ञा िदनहुोस।्
4 हे मरेा परमे र, द ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनँ ु होस।्

मलाई धतूर् र द ु मािनसहरूबाट बचाउनँ ु होस।्
5 मरेो परमे र तपाईं मरेो स्वामी, तपाईं मरेो आशा हुनहुुन्छ,

म जवान अवस्थादे ख तपाईंमा भरोसा गरेको छु।
6 म जन्मन ु भन्दा अिघबाटै तपाईंमािथ आि त िथएँ,

आमाको कोखमा हुदँादे ख नै मलै े तपाईंमािथ पणूर् भरोसा गरेको छु।
मलैे सधैं तपाईंलाई ाथर्ना गरें।

7 तपाईं मरेो बलको ोत हुनहुुन्छ।
यसलैे म अरूको िन म्त उदाहरण भएकोछु।

8 तपाईंले गन ुर् हुने आ यर्पवूर्क कायर्को िवषयमा म सधैं गीत गाउदँछु।
9 म बढूो भएँ भनी मलाई नफ्यकँन ु होस।्

मरेो बल सिकदछै भनरे मलाई नत्याग्न ु होस।्
10 मरेो श हुरूले मरेो िवरू मा योजनाहरू तयार गरे,

ितनीहरू वास्तवमा एक-अकार्मा पिहल्यै भलेा भए,अिन मलाई मान योजना
गरे।

11 मरेो श हुरूले भन,े “जाऊँ त्यसलाई प ौं।”
परमे रले त्यसलाई छोडी िदए अिन कसलैे पिन त्यसलाई साथ िदनछैेन।

12 हे परमे र, मलाई नत्याग्नहुोस।्
हे मरेा परमे र, चाँडो आएर मलाई बचाउन ु होस!्

13 मरेो श हुरूलाई परास्त पान ुर्होस।्
ितनीहरूलाई पणूर् रूपले ध्वशं पान ुर्होस!्

ितनीहरूले मलाई घात गन कोिशश ग ररहकेा छन।्
ितनीहरूले शमर् र ब ामी अनभुव गन ुर् सकुन।्

14 तब म तपाईंमािथ सवर्दा भरोसा गनछु।
अिन म तपाईंको शसंा धरैे भन्दा धरैे गनछु।

15 तपाईं कित असल हुनहुुन्छ भनरे म मािनसहरूलाई भन्नछुे।
एकपल्ट मा होइन धरैे पल्ट तपाईंले मलाई बचाएको कुरो म ितनीहरूलाई

भन्नछुे।
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ती समयहरूको गन्ती नै छैन।
16 हे परम भु मरेो स्वामी म तपाईंको महानताको बारेमा बताउनछुे।

म तपाईंको बारेमा र तपाईंको भलाईको िवषय बताउनछुे।
17 हे परमे र, म सानो केटो हुदँादे ख तपाईंले मलाई िशक्षा िदन ु भयो।

अिन आज सम्म मलैे मािनसहरूलाई तपाईंले गरेका अदभूतू कायर्हरू बारेमा
घोषणा गदर्छु।

18 अब म बढूो भएँ अिन मरेा केश सतेा छन ्तर म जान्दछु तपाईंले मलाई त्याग्न ु
हुने छैन, परमे र।

म त्यके भावी पसु्तालाई तपाईंको श र महानता बारेमा बताउने छु।
19 हे परमे र, तपाईंको उपकार आकाशभन्दा मािथ छ।

परमे र, तपाईं बाहके यहाँ कोही पिन छैन
तपाईंले अ तू कामहरू गन ुर्भयो।

20 य ािप तपाईंले मलाई नै यित धरैे दे े बनाउन ु भयो,
तपाईंले मलाई ती सबै क हरूबाट बचाउन ु भयो अिन मलाई िजउँदो

रा भुयो।
य िप म धरैे गिहरोमा डुबें तपाईंले मलाई मरेा क हरूबाट मािथ उठाउन ु

भयो।
21 मलाई पिहलकेो भन्दा अझ असल काम गनर् साथ िदनहुोस।्

लगातार मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्
22 अिन म वीणा बजाउने छु र तपाईंको स्तिुत-गान गनछु।

हे मरेा परमे र, तपाईंमािथ िव ास गनर् सिकन्छ भनरे म गीत गाउने छु।
इ ाएल का एकमा पिव परमे रको िन म्त

म मरेो वीणा बाजामा गीत गाउने छु।
23 तपाईंले मरेो ाणलाई बचाउनँ ु भयो, मरेो ाण अत्यन्त खशुी छ।

मरेा ओंठहरूले तपाईंको स्तिुत-गान गनछन।्
24 मरेो िज ोले तपाईंको धािमर्क कायर्हरूको िवषयमा सदा-सवर्दा गीत गाउने छ।

अिन ती मािनसहरू ज-जसले मलाई मानर् चाहन्छन।्
ितनीहरू परास्त र अपमािनत हुनछेन।्
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72
सलुमेानको भजन।
1 हे परमे र त्यस राजालाई सहायता गन ुर्होस,् तािक उसले तपाईं ारा िववकेपणूर्

न्याय गरोस।्
राजकुमारको सहायता गन ुर्होस ्तािक उसले तपाईंको धािमर्कता जानोस।्

2 आफ्ना जाहरूलाई िनष्पक्ष न्याय गनर् राजालाई सघाउनहुोस।्
गरीब मािनसहरू ित िववकेपणूर् न्याय गनर्लाई तपाईंले राजालाई सघाउन ु

होस।्
3 त्यहाँ दशेभ र शा न्त र न्याय रहोस।्
4 गरीब मािनसहरू ित राजा िनष्पक्ष रहुन।्

उहाँले असहायहरूलाई साथ िदओस।्
क िदने मािनसहरूलाई उहाँले दण्ड िदऊन।्

5 जब सम्म घाम उदाउँदछ
अिन जनू आकाशमा रहन्छन ्मािनस डरले राजालाई सम्मान गन होस!्

6 खतेहरूमा पानी वष जस्त,ै
धत मा पानी झरी जस्तै राजा बनोस।्

7 उहाँको राज्यकालमा धािमर्कता फूलोस,् फूलोस।्
जब सम्म जनू रहनँ्छ तब सम्म शा न्त रहोस।्

8 उहाँको राज्य एक समु दे ख अक समु सम्म फै लयोस।्
य ु े टस नदीदे ख पथृ्वीमा धरैे टाढो सम्म बढोस!्

9 मरूभिूममा बिसरहकेा मािनसहरूले उहाँको अिघ भ ूईँ ितर अनहुार पारेर िशर
झकुाउन,्

उहाँको सम्पणूर् श हुरू ितनीहरूको मलैो अनहुार लएर उहाँ ित िनहु रउन।्
10 तश शमा बिसरहकेा अिन सदुरू ान्तकाहरूले उहाँलाई उपहार ल्याऊन।्

शबेा र शबेाका राजाहरूले उहाँ ित भटेी चढाऊन।्
11 सम्पणूर् राजाहरूले हा ो राजा ित िशर झकुाउन।्

सबै जाितहरूले उहाँको सवेा गरून।्
12 हा ो राजाले असहायहरूलाई सहयोग गन ुर् हुन्छ।

हा ो राजाले दीन-दःु ख, असहायहरूलाई साथ िदनहुुन्छ।
13 दीन-दःुखी, असहायहरू उहाँमािथ आि त छन।्

राजाले ितनीहरूलाई जीउदँो रा हुुन्छ।
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14 अत्याचार र ू र मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई नोक्सान परुा्याउनँ चाहन्छन ्
ितनीहरूदे ख राजाले बचाउनँ ु हुन्छ।

ती दीन-हीन मािनसहरूको जीवन राजाको िन म्त अत्यन्त महत्वपणूर् छ।
15 राजाको दीघार्य ु होस!्

अिन उहाँले शबेाबाट सनु ा गरून।्
सधैं राजाको िन म्त ाथर्ना गर।

त्यके िदन राजालाई आशीवार्द िदन।ु
16 खतेहरूमा शस्त मा मा अन्नहरू उ ब्जयोस ्

र पहाडहरू अन्नबालीले ढािकयोस।्
खतेहरू लबानोन जस्ता म ललो रहोस।्

अिन खतेहरू ह रयो घाँसहरूले ढािकए जस्तो शहरहरू मािनसहरूले
भ रभराउ बनोस।्

17 राजा सदालाई ख्याती ा बनोस।्
जब सम्म घाम रहन्छ तब सम्म मािनसहरूले उहाँको नाउँ याद गरून।्

मािनसहरू उहाँबाट धन्य रहोस ्
अिन सबलैे उहाँलाई आशीवार्द िदऊन।्

18 परम भु परमे र, इ ाएल का परमे रको गणु-गान गर!
परमे रले मा त्यस्तो आ यर्चिकत कामहरू गनर् सक्न ु हुन्छ!

19 उहाँको मिहमामय नाउकँो सदा-सवर्दा शसंा गर!
उहाँको मिहमाले सारा ससंार भ रपणूर् रहोस!्

आमने! आमने!
20 (यस्सीको छोरो दाऊदको ाथर्ना यही समा हुदँछ।)

ते ो भाग
73

(भजनसं ह 73-89)
आसापको स्तिुतगान।
1 साँच्चै नै इ ाएल को िन म्त परमे र रा ो हुनहुुन्छ।

परमे र ती मािनसहरूका िन म्त रा ो हुनहुुन्छ जसको हृदय शु छ।
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2 म ायः िच प्लएँ र िनयन् ण हराएँ।
म ायः चकुें अिन पाप गनर् थालें।

3 मलैे द ु मािनसहरू सफल भएको दखेें।
म ती अहकंारी मािनसहरू दे ख इष्यार्ल ु भएँ।

4 ती मािनसहरू ि पु छन।्
ितनीहरूलाई बाँच्नको लािग सघंषर् गन ुर् पदन।

5 ती द ु मािनसहरू हामी जस्तो पीिडत हुदँनैन।्
अन्य मािनसहरू जस्ता ितनीहरू सकंटमा छैनन।्

6 यसलैे ितनीहरू अहंकारी र घिृणत मािनसहरू हुन।्
ितनीहरूले लगाएका बहुमलू्य गर-गहनाहरू र आकर् षक पोषाकहरू जस्तै

दे खन्छन।्
7 यिद ती मािनसहरू केही अरू थोक जस्तो दे खएको भए, ितनीहरू जान्छन ् र

लन्छन,्
ितनीहरूले जे चाहे पिन गदर्छन।्

8 ितनीहरूले नीच र द ु कुराहरू अरूको बारेमा भन्दछन ् ितनीहरू घमण्डी र हठी
खालका छन ्

अिन ितनीहरूले सधैं नै अरू मािथ सहजै फाईदा उठाउने उपायहरू गदर्छन।्
9 ती अहंकारीहरू आफूलाई दवेता मान्दछन!्

ितनीहरूले आफूलाई पथृ्वीको शासक ठान्छन।्
10 यसथर् परमे रका मािनसहरू पिन उनीहरू ितर फिकर् ए,

र ितनीहरूले जे भने ितनीहरूको िन म्त त्यही कुराहरू गरे।
11 ती द ु मािनसहरू भन्छन, “हामीहरूले के ग ररहकेा छौं, भनरे परमे र

जान्दनैन!्
सव च्च परमे रले जान्दनैन।्”

12 ती घमण्डी मािनसहरू द ु छन,्
तर ितनीहरू धनी छन ्र झन ्धनी भईरहकेा छन।्

13 यसलैे मलै े मा हृदय िकन शु पान ुर्?
िकन मलैे मरेो हातहरू धोई सफा रा ।ु

14 हे परमे र, म िदनभ र नै क भोग्छु
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अिन त्यके िबहान तपाईंले मलाई दण्ड िदनहुुन्छ।
15 हे परमे र, म यस िवषयमा अरूहरूसगँ कुरा गन ुर् चाहुन्छु।

तर म बझु्छु िक म तपाईंका मािनसहरूलाई िव ासघात ग ररहकेो हुन्छु।
16 मलैे यी कुराहरू जान्नलाई यथासक्य कोिशश गरें।

तर ती सबै मरेो लािग एकदम क ठन िथए।
17 जबसम्म म परमे रको म न्दरमा गईन,ँ

तब सम्म मलैे ितनीहरूको आ खरी िवचार जािनन।
18 परमे र, साँ च्च नै तपाईंले ती मािनसहरूलाई भयानक अवस्थामा रा ु भएको

रहछे।
सहजै ितनीहरू पतन हुने र न हुने रहछेन।्

19 सकंट अचानक आउन सक्छ,
तब ती अहंकारीहरू न -िविन हुन सक्छन।्

भयानक कुराहरू ितनीहरूमा घट्न सक्छन ्
अिन ितनीहरू समा हुन्छन।्

20 हे परम भ,ु ती मािनसहरू सपना जस्तै हुन,्
हामी जाग्ने िबि कै ितनीहरू अ ल्पन्छन।्

हा ो सपनाका राक्षसहरू जस्ता
तपाईंले ितनीहरूलाई िवल ु पारी िदन ु हुनछे।

21-22 म अज्ञानी िथएँ।
मलैे धनी र द ु मािनसहरूको बारेमा सोचरे थ खन्न भएँ।

हे परमे र! म तपाईंिसत शोकाकुल र ोिधत िथएँ।
मलैे एउटा लठुवा र अज्ञात पशलुे जस्तो वहार गरें।

23 म सधैं नै तपाईंसगँ साथमा छु।
हे परमे र, तपाईंले मरेो दािहने हात प न ु भएकोछ।

24 हे परमे र, तपाईंले मरेो अगवुाई गन ुर् हुन्छ अिन असल सल्लाह िदनहुुन्छ।
त्यस प ात ्मिहमा तफर् मलाई अगवुाई गन ुर् हुन्छ।

25 हे परमे र, तपाईं बाहके म स्वगर्मा कसलाई चाहन्छु।
अिन म तपाईंिसत पथृ्वीमा भएको बाहके अरू केही इच्छा गिदर्न।ँ

26 मरेो तन र मन न हुन सक्छ,
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तर मसगँ परमे र छ जसलाई म मे गछुर्।
मसगँ परमे र सदा-सवर्दा हुनहुुन्छ!

27 हे परमे र, मािनस जसले तपाईंलाई त्यग्दछ त्यो हराउने छ।
तपाईंले ितनीहरूलाई ध्वशं गन ुर् हुनछे जो तपाईंिसत िव ासी छैनन।्

28 म परमे र कहाँ आएँ अिन त्यो मरेो लािग िहतकारी भयो।
मलैे परम भु परमे रलाई मरेो सरुिक्षत ठाउँ बनाएँ।
परमे र, म तपाईंकहाँ, तपाईंले गन ुर् भएका सबै थोकहरू बताउन आएँ।

74
आसापको म स्कल भन्ने भजन।
1 हे परमे र, के तपाईंले हामीलाई सधैंको िन म्त त्याग्न ु हुन्छ?

के तपाईं आफ्ना मािनसहरूिसत अझै ोिधत हुनहुुन्छ?
2 तपाईंले धरैे अिघ िकन्न ु भएका ती मािनसहरूलाई सम्झन ु होस।्

तपाईंले हामीलाई बचाउनँ ु भयो। हामी तपाईं कै सम्पि हौ।
जहाँ तपाईं ब ु भयो, त्यो िसयोन पवर्तलाई सम्झन ु होस।्
3 परमे र, यी अनन्त भग्नावशषेहरूबाट िहडंरे आउन ु होस,्

पिव ठाउँमा जनु श हुरूले न गरेको तफर् फक आउनु होस।्
4 श हुरू म न्दरमा आफ्नो िवजय नारा लगाएर िचच्याए।

ितनीहरूले आफ्ना झण्डा य ु िजत्यौं भनरे भान गनर् म न्दरमा गाड।े
5 श कुा सिैनकहरू यस्ता दे खन्छन,्

िक घाँस काट्ने मािनसहरू घाँस का टरहे जस्तो।
6 हे परमे र, ितनीहरूले आफ्ना बन्चरो र हिँसयाहरू चलाउदँ,ै

तपाईंको म न्दरका चौकटहरू काट्दै भत्काउने छन।्
7 ती िसपाहीहरूले तपाईंको पिव स्थान जलाए।

जनु तपाईंको नाउकँो सम्मानमा बिनएको िथयो
ितनीहरूले त्यो म न्दर भ ूईँमा लडाए।

8 श लुे हामीलाई पणूर् रूपले तहस ्नहस ्रू पान िनणर्य गरे,
ितनीहरूले दशेमा भएको त्यके िचज र परमे रको पिव स्थान जलाए।

9 हामीले कुनै पिन हा ो िचन्हहरू दे सकेनौं।
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अब त्यहाँ अगमव ाहरू छैनन।्
के गन ुर् पन कसलैे जान्दनैन।्

10 हे परमे र, किहले सम्म श लुे हामीलाई खलेौना बनाउने हो?
के तपाईं आफ्नो िनन्दा गराउन ितनीहरूलाई सधैं िदइरहनहुुन्छ?

11 हे परमे र, तपाईंले यित क ठन दण्ड हामीलाई िकन िदनहुुन्छ?
तपाईंले आफ्नो महान-श ले हामीलाई पणूर् रूपमा न पान ुर् भयो।

12 हे परमे र, तपाईं लामो समयदे ख हा ो राजा हुन ु भएको छ,
तपाईंले यस दशेमा धरैे य ु हरू िजताउनलाई सहयोग गन ुर् भएकोछ।

13 हे परमे र, तपाईंले आफ्नो महान ्श योग गन ुर्भयो,
समु लाई दइु भागमा िवभाजन गन ुर्भयो।

14 तपाईंले िवशाल समु को राक्षसहरूलाई िज ु भयो, तपाईंले लब्यातानको िशर
टु ा-टु ा पान ुर् भयो,

अिन त्यसको शरीर जनावरहरूले खाओस ्भनरे फाली िदनभुयो।
15 तपाईंले नदीहरू र झनार्हरू बग्ने बनाउन ु भयो

अिन तपाईंले नदीहरू सकुाइ िदनभुयो।
16 हे परमे र, तपाईं एक हुनहुुन्छ जसले िदन र रातलाई िनयन् ण गन ुर् हुन्छ।

तपाईंले चन् मा र सयूर् बनाउन ु भयो।
17 तपाईंले पथृ्वीमा सबै कुराको सीमा बनाइिदन ु भयो।

अिन तपाईंले ीष्म ऋतु र िशिशर ऋतु बनाउन ु भयो।
18 हे परमे र, यी कुराहरू सम्झन ु होस ्कसरी तपाईंको िनन्दा भयो।

ती मखूर्हरूले तपाईंको नाउलँाई हलेा गछर्न!्
19 ती जङ्गली जनावरहरूलाई तपाईंको ि य ढुकुरलाई लजैान निदनहुोस!्

तपाईंको ि य दीन-दःुखी मािनसहरूलाई किहल्यै नभलु्नहुोस!्
20 हा ो करार याद गन ुर्होस!्

यस धत को त्यके अधं्यारो जग्गामा िहसंात्मक रूप छ।
21 हे परमे र, तपाईंका मािनसहरूलाई द ुर् वहार ग रयो।

ित क िदन ितनीहरूमािथ अझ ल ज्जत नबनाउन ु होस।्
दीन-दःुखी, असहाय मािनसहरूले तपाईंको शसंा गनर् सकुन।्

22 हे परमे र, उठ्नहुोस ्र लडाइँ गन ुर्होस!्
सम्झनहुोस,् ती मखूर्हरूले तपाईंलाई िदएका चतेावनी!
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23 तपाईंका श हुरूको िचच्याहटलाई नभलु्नहुोस,्
ितनीहरूले घ र-घ र तपाईंको अपमान गरे।

75
मखु सगंीतकारलाई “िवनाश नहोस”् भन्ने रागमा। दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, हामी तपाईंको शसंा गदर्छौ!
हामी तपाईंको शसंा गछ , तपाईं छेउमा हुनहुुन्छ
अिन मािनसहरूले तपाईंले गन ुर् भएको अचम्मका कुराहरूका बारेमा

भन्दछन।्
2 परमे र भन्नहुुन्छ, “म न्यायको ठीक समय छान्नछुे,

म िनष्पक्ष न्याय गनछु।
3 य िप पथृ्वी र यसमा भएका सम्पणूर् चीजहरू ह ल्लरहकेा छन ्र धराशायी हुन

तयार छ,
तर म यसलाई स्थरपाछुर्।”

4 “कितपय मािनसहरू अत्यन्त अहंकारी हुन्छन।्
ितनीहरू स्वयलंाई शा शाली र महत्वपणूर् सोच्दछन।्

5 तर म ती मािनसहरूलाई भन्छु,
‘शखेी नगर! यित सा ो अहंकारी नहौ!’ ”

6 पथृ्वीमा त्यस्तो कुनै श छैन
जसले कुनै मािनसलाई महत्वपणूर् पाछर्।

7 परमे र नै न्यायकतार् हुनहुुन्छ।
अिन उहाँले नै को महत्वपणूर् को हुनछे, भन्ने कुराको िनणर्य गन ुर्हुन्छ।
परमे रले एक लाई उठाएर उसलाई महत्वपणूर् बनाउन ु हुन्छ, उहाँले

नै कसलैाई तल झारेर उसलाई महत्वहीन पान ुर्हुन्छ।
8 परमे र सधैं द ु मािनसहरूलाई दण्ड िदन तयार हुनहुुन्छ।

परम भसुगँ उहाँको हातमा एउटा कचौरा छ जनु कचौरामा िवष भ रएको
दाखम ले पणू र् छ।

उहाँले त्यो िवषय ु दाखम खनाउन ु हुन्छ,
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अिन द ु मािनसहरूले त्यसको अ न्तम घटु्को सम्म िपउने छन।्
9 म यस बारेमा सधैं मािनसहरूलाई भन्नछुे।

म इ ाएल को परमे रको स्तिुत-गान गनछु।
10 परम भु भन्नहुुन्छ, “म द ु मािनसहरूको श खोसरे लानछुे,

अिन धम मािनसहरूलाई श दानगनछु।”

76
वा -वादन साथ सगंीतकारले गाउन ु पन आसापको भजन।
1 यहूदामा भएका मािनसहरूले परमे रलाई िचन्छन।्

इ ाएल का मािनसहरूले परमे रको नाउकँो आदर गदर्छन।्
2 शालमेमा परमे रको म न्दर छ।

परमे रको भर िसयोन पवर्तमा छ।
3 त्यस ठाउँमा, परमे रले धन ु र काँडहरू ढाल, तरवार

र अन्य य ु का हितयारहरू िछन्न-िभन्न पान ुर्भयो।

4 हे परमे र! जब तपाईं पहाडहरूबाट फकदै हुनहुुन्छ जहाँ तपाईंले आफ्नो
श हुरूलाई मान ुर् भयो,

तपाईं गौरवमय दे खन ु हुन्छ।
5 ती िसपाहीहरूले आफू ब लयो भएको सोच।े
तर अिहले ितनीहरू भइँुमा मतृ रूपमा लिडरहकेाछन।्

ितनीहरूको शरीर ल ु टएर लिडरहकेो छ।
ती ब लया िसपाहीहरूले आफू स्वयलंाई नै बचाउने योग्यका हुन सकेनन।्

6 जब याकूबका परमे रले ती िसपाहीहरूलाई गाली गन ुर्भयो,
घोडसवारहरू र घोडाहरू मरे।

7 हे परमे र, तपाईं िवस्मयकारी हुनहुुन्छ!
जब तपाईं ोिधत हुनहुुन्छ तब कोही पिन तपाईंको िवरू उिभन सक्दनै।

8-9 परम भु न्यायकतार् झौं उिभन ु भयो र िनणर्य घोषणा गन ुर्भयो,
परमे रले यस धत का िवन मािनसहरूलाई बचाउनँ ु भयो।

स्वगर्बाट उहाँले िनणर्य िदनभुयो,
सम्पणूर् पथृ्वीमा िनस्तब्ध र भयभीत भए।
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10 हे परमे र, जब तपाईंले द ु मािनसहरूलाई सजाय िदनहुुन्छ तपाईंलाई
मािनसहरूले सम्मान गदर्छन।्

तपाईंले आफ्नो ोध दखेाउन ु हुन्छ, अिन जीिवत ्रहनहेरू ब लया हुन्छन।्

11 हे मािनसहरू, ितमीहरूले परम भु परमे र ित वचन िदएका िथयौ।
अब उहाँ ित ती वचनहरू परूा गर।

त्यके ठाउँमा मािनसहरू परमे रिसत डराउछँन ्र आदर गछर्न।्
तपाईंले ितनीहरूलाई भटेीहरू ल्याउन िदनहुोस।्

12 परमे रले महान ्शासकहरूलाई परािजत गन ुर् हुन्छ।
पथृ्वीका सबै राजाहरू उहाँिसत डराउछँन।्

77
मखु सगंीतकारलाई। यदतूनूको िन म्त। आसापको भजन।

1 मलैे ठूलो-ठूलो आवाजले कराएर परमे रलाई गहुार मागें।
हे परमे र, मरेो रोदन सिुनिदन ु होस!्

2 मरेो स्वामी, जब म सकंटमा परें म तपाईं कहाँ आएँ,
तपाईंलाई पाउने यासमा म रातभरी जागें र पिन आत्मामा शा न्त भएन।

3 मलैे परमे रको बारेमा सोचें,
अिन आफ्नो हालत बताउने यास गरें, तर मलैे सिकन।ँ

4 तपाईंले मलाई स ु िदन ु भएन,
म केही भन्न चाहन्थे तर म एकदम हताश िथएँ।

5 मलैे िबतकेा कुराहरू स म्झरहकेो िथएँ।
धरैे अगािड हुन गएको घटनाहरू स म्झरहकेो िथएँ।

6 रातमा, मलैे आफ्ना गीतहरूको बारेमा सोच्ने यास गरें।
मलैे आफैं लाई बझु्ने कोिशश गरें।

7 म छक्क पछुर्, “के हा ो स्वामीले हामीलाई सदाको लािग त्याग्न ु भयो?
के फे र उहाँ हामीिसत खशुी हुन ु हुन्न?

8 के फे र हामीसगँ उहाँ बात मानर् सक्न ु हुनछे?
के परमे रको मे सदाको िन म्त िबलायो छ?

9 करूणा के हो भन्ने कुरा उहाँले भलु्न ु भयो?
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उहाँको समवदेना जित ोधमा प रवतर्न भयो?”

10 तब मलैे सोचें, “जनु कुराले मलाई सधैं सताई रहन्छ त्यो होः
‘के सवर्श मान ्परमे रले आफ्नो श गमुाउन ु भयो?’ ”

11 म सम्झना गछुर् उहाँले कस्तो-कस्तो कायर् गन ुर्भयो भनरे।
परमे र, म ती आ यर्पवूर्क कुराहरू सम्झना गछुर् जनु तपाईंले धरैे-धरैे

अगािड गन ुर् भएको िथयो।
12 तपाईंले के गन ुर् भएको िथयो त्यो मलैे सोचें।

म तपाईंका सबै श शाली कायर्हरू सोच्दछु।
13 परमे र, तपाईंका बाटोहरू पिव छन,्

तपाईं बाहके कोही पिन महान ्छैन।
14 तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले अचम्मका कामहरू गन ुर् हुन्छ।

तपाईंले मािनसहरूलाई आफ्नो महान ्श हरू दखेाउन ु भयो।

15 तपाईंको श ले मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो
तपाईंले याकूब र यसूफका सन्तानहरूलाई बचाउन ु भयो।

16 परमे र, पानीले तपाईंलाई दखे्यो र भयिभत भयो।
गिहरो पानी भएका ठाउँहरू पिन डरले काम।े

17 बाक्लो बादलहरूले पानी बषार्ए।
मािनसहरूले डरलाग्दो उच्चबादलहरूमा
िबजलुी चम्केको दखेें।

18 त्यहाँ िबजलुीको गडगडाहट िथयो,
तब िबजलुीको चमक् ले ससंार नै उज्यालो पाय
अिन पथृ्वी काम्न थाल्यो र थथर्र भयो।

19 परमे र, तपाईं गिहरो पानी भएर िहडं्न ु भयो तपाईंले गहन समु पार गन ुर्भयो,
तर तपाईंले कुनै छाप छोड्न ु भएन।

20 तपाईंले आफ्ना भ जनहरूलाई भडेा सहर डोयार्उन
मोशा र हारूनलाई खटाउन ु भयो।
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78
आसापको म स्कल भन्ने भजन।
1 मरेो मािनसहरू, मरेो उपदशेहरू ध्यान िदएर सनु।

मलैे भनकेा कुराहरूमा ध्यान दऊे।
2 म ितमीहरूलाई यो कथा भन्ने छु।

म ितमीहरूलाई यो परुानो कथा भन्ने छु।
3 हामीले ती कथाहरू सनु्यौ, अिन हामी त्यो रा ो कारले जान्दछौ।

हा ा िपता-पखुार्हरूले यी कथाहरू सनुाए।
4 अिन हामी त्यो कथा भलु्ने छैनौं।

हा ा मािनसहरूले पिछ आउने सन्तानहरूलाई त्यो कथाहरू भन्ने नै छन।्
हामी िमली परम भकुो शसंा गनछौ,

अिन उहाँका अचम्म लाग्दा कायर्हरू सबलैाई भन्नछेौं।
5 परम भलुे याकूबसगँ सम्झौता गन ुर्भयो।

परमे रले इ ाएल लाई िनयम िदनभुयो।
परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई आज्ञाहरू िदनभुयो।

उहाँले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई भन्नभुयो िक ती िनयमहरू बारे आफ्ना भावी
सन्तानहरूलाई बताऊ।

6 अिन आउने भािव सन्तानहरुले पिन यो िनयमको बारेमा जान्नछेन ्
र ितनीहरु आफ्ना नानीहरुलाई िसकाउन सक्षम हुनछेन।्

7 यसकैारण ती सबै मािनसहरूले परमे रमािथ भरोसा गनछन।्
ितनीहरूले परमे रका कायर्हरू भलु्ने छैनन।्
ितनीहरूले परमशेवरको आज्ञानसुार उहाँको िनयमहरू पालन गनछन।्

8 यिद मािनसहरूले आफ्ना नानीहरूलाई परमे रका आज्ञाहरूको िवषयमा बताए
भने ितनीहरूका पखुार्हरू जस्तै हुने छैनन।्

ितनीहरूका िपता-पखुार्हरू परमे रका िवरू खडा भए र उहाँको आज्ञा
पालन गनर् अस्वीकार गरे।

ती मािनसहरू हठी िथए।
ितनीहरू परमे र ित िव ासी िथएनन।्

9 ए मैबाट आएका मािनसहरूसगँ हितयारहरू िथए,
तर ितनीहरू य ु भिूमबाट भाग।े
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10 ितनीहरूले परमे रसगँ गरेको करार पालन गरेनन।्
ितनीहरूले उहाँका उपदशेहरू अस्वीकार गरे।

11 ए मैबाट आएका मािनसहरूले परमे रले गन ुर् भएको महान ्कायर्हरू भलू।े
ितनीहरूले परमे रले दशर्न गन ुर् भएको ती अचम्म लाग्दा कायर्हरू िबस।

12 परमे रले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िम अन्तगर्त सोअनमा,
आफ्ना महान ्श हरू दखेाउन ु भयो।

13 परमे रले लाल समु लाई फान ुर् भयो अिन मािनसहरूलाई पार गराउन ु भयो।
पानी ितनीहरूका लािग दवुै ितर पक्का पखार्ल भएर उिभएको िथयो।

14 त्यके िदन परमे रले ितनीहरूलाई अग्लो बादल सिहत डोयार्उन ु भयो।
अिन त्यके रातभ र आगोको ज्वाला वा राँको बालरे ितनीहरूलाई डोयार्उन ु

भयो।
15 परमे रले च ानलाई मरूभिूममा फोन ुर् भयो।

जमीनको िभ ी तहबाट उहाँले मािनसहरूलाई पानी िदनभुयो।
16 परमे रले पानीका झरनाहरू नदीहरू सरह

च ानबाट ल्याउन ु भयो!
17 तर मािनसहरूले उहाँकै िवरू पाप अिवरलमरूपले ग ररह।े

मरूभिूमसम्म ितनीहरू सवर्श मान ्परमे रको िवरू नै उठे।
18 तब ती मािनसहरूले परमे रको परीक्षा गनर् फैसला गरे।

ितनीहरूले परमे रलाई खाना मागे ितनीहरूको त ृ पानर् मा ।ै
19 ितनीहरूले परमे र बारे गनुासो गरे अिन भन,े

“के मरूभिूममा परमे रले हामीलाई खाना वस्था गनर् सक्न ु हुन्छ?
20 जब उहाँले च ानमा िहकार्उनभुयो, तजेले पानी बािहर आयो र खोलाहरू बढरे

आए।
िनःसन्दहे उहाँले हामीलाई केही रोटी र मास ु िदन सक्न ु हुन्छ!”

21 परम भलुे ती मािनसहरूले गरेका कुराहरू सनु्न ु भयो।
परमे र याकूबमािथ ोिधत हुनहुुन्थ्यो।
इ ाएल का मािनसहरूसगँ ोधीत हुनहुुन्थ्यो।

22 िकनभने मािनसहरूले उहाँमािथ िव ास गरेनन।्
ितनीहरूले परमे रले नै बचाउन ु हुन्छ भन्ने कुरामा िव ास गद गरेनन।्

23-24 ता पिन परमे रले मािथ बादलहरूलाई आज्ञा गन ुर्भयो,
अिन ितनीहरूको िन म्त खानाको रूपमा मन्ना वषार्उन ु भयो।
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आकाश ढोकाहरू जस्तै खो लयो
अिन आकाशका भण्डारबाट अन्न वषार्उन ु भयो।

25 मािनसहरूले स्वगर्दतूहरूका खानाहरू खाए।
परमे रले शस्त मा ामा सन्त ु पणू र् खा हरू ितनीहरूलाई पठाउन ु भयो।

26 परमे रले पवू बाट बतास बहाउन ु भयो।
उहाँले ितनीहरूमािथ आकाशबाट मास ु वषार्उन ु भयो।

27 अनगन्ती चराहरू ितनीहरूको छाउनीमािथ झरे,
ितनीहरू समु को बलवुा जस्तै िथए।

28 ती मािनसहरूका छाउनीका व रप र
र छाउनीको माझमा चराहरू झरे।

29 ितनीहरूलाई खाना शस्त िथयो,
तर ितनीहरूको भोकले ितनीहरूलाई पापी बनायो।

30 ितनीहरूले आफ्नो भोक खप्न सकेनन।्
यसकारण ितनीहरूले चराहरूको रगत निनकाली क्वले चरा खाए।

31 परमे र ती मािनसहरूमािथ अत्यन्त रसाउन ु भयो, अिन ती मध्ये धरैे जनालाई
मान ुर् भयो।

परमे रले धरैे ह ाक ा यवुाहरूलाई मतृ्य ु प ढाल्नभुयो।
32 तर पिन फे र मािनसहरूले अझ पाप गरी नै रह!े

परमे रको आ यर्चिकत कायर्हरूमािथ ितनीहरूले िव ास गरेनन।्
33 यसकारण ितनीहरूको जीवन,

महा-िवपदसगँ समा पा रिदन ु भयो।
34जब-जब परमे रले ितनीहरू मध्ये केही मािनसहरू मान ुर् भयो, बाँिक रहकेाहरू,

उहाँ ित प र मी हुदँै फक, ितनीहरूले परमे र कै खोजी गरे।
35 ितनीहरूले सम्झे िक परमे र ितनीहरूका च ान हुनहुुन्छ।

ितनीहरूले सम्झन्थे िक सव च्च परमे र नै ितनीहरूको उ ारक हुनहुुन्छ।
36 ितनीहरूले उहाँलाई मे गछुर् भन,े तर झटूो बोल।े

ितनीहरू परमे रिसत इमान्दार िथएनन।्
37 ितनीहरूको हृदय परमे रसगँ िथएन।

ितनीहरू करार* सगँ आज्ञाकारी िथएनन।्
* 78:37: “ ”
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38 तर परमे र दयाल ु हुनहुुन्थ्यो।
उहाँले ितनीहरूका पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु भयो।
अिन ितनीहरूलाई िवनाश गन ुर् भएन।

धरैे पल्ट परमे रले आफ्नो ोध थाम्न ु भयो,
उहाँले स्वयलंाई ोधी हुनदे ख थाम्न ु भयो।

39 परमे रले ितनीहरूलाई बकेम्मा मािनस मा सम्झन ु भयो।
मािनसहरू हावाका झोकाहरू मा छन ्जो बहन्छ र जाने गछर्।

40 उफ! यी नै मािनसहरूले मरूभिूममा परमे रलाई खबु क िदए!
ितनीहरूले परमे रलाई सा ै खन्न पारे!

41 घ र-घ र ती मािनसहरूले परमे रको सयंम कित छ भनरे जाँच ग ररह।े
ितनीहरूले वास्तवमा इ ाएल का पिव लाई दःुख िदए।

42 ती मािनसहरूले परमे रको श लाई िबस।
ितनीहरूलाई उहाँले श हुरूबाट बचाउनँ ु भएको कुराहरू िबस।

43 ितनीहरूले िम दशेमा परमे रले दखेाउन ु भएको अलौिकक कायर्हरू भलुे
अिन उहाँले जीवनमा गन ुर् भएको आ यर्जनक कामहरू भलु।े

44 परमे रले नदीहरूलाई रगतमा प रणत गराईिदन ु भयो।
जसले गदार् िम वासीहरूले पानी िपउन सकेनन।्

45 परमे रले फटेङ् ाहरू पठाउन ु भयो।
जसले िम वासीहरूलाई टोके।

परमे रले भ्यागतुाहरू पठाउन ु भयो जसले िम वासीहरूका जीवन नाश
ग रिदयो।

46 परमे रले झिूसल्कीराहरू बालीमा पठाउन ु भयो,
अिन अन्य उि द्हरूमा सलहहरू पठाउन ु भयो।

47 परमे रले ितनीहरूको अङ्गरुहरू अिसना ारा न गराउन ु भयो।
अिन िहम वषार् ारा ितनीहरूको रा ो अङ्गरुको झ्याँङ्गहरू न पान ुर् भयो।

48 परमे रले अस्वस्थताले ितनीहरूको पशहुरू मान ुर्भयो
र च ाङ्गले गाई-वस्तहुरू मा रिदन ु भयो।

49 परमे रले आफ्नो ोध िम वासीहरूलाई दखेाउन ु भयो।
उहाँले आफ्ना ध्वशं गन दतूहरू ितनीहरूको िवरू पठाउन ु भयो।

50 परमे रले आफ्ना ोध दखेाउने बाटो पाउन ु भयो।
उहाँले कसलैाई पिन िजउँदो रहन िदन ु भएन,
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डरालाग्दो िबमारका कारणले ितनीहरूलाई मनर् लगाउन ु भयो।
51 परमे रले िम वासीहरूका थम जन्मने सन्तानलाई मान ुर् भयो।

उहाँले हामको पिहले जन्मने सन्तानलाई मानर्भयो।
52 त्यसपिछ परमे रले इ ाएललाई गोठालोले झैं डोयार्उन ु भयो।

उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा भेंडा झैं डोयार्उन ु भयो।
53 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई सरुिक्षत ठाउँमा लजैान ु भयो।

उहाँका मािनसहरू डराउने कुनै कामै िथएन।
परमे रले आफ्ना श हुरूलाई लाल समु मा डुबाई िदनभुयो।

54 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई उहाँकै पिव स्थानितर डोयार्उन ु भयो,
उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई आफ्नो श ले बनाउन ु भएको पवर्त ितर

डोयार्उनँ ु भयो।
55 परमे रले अन्य जाितहरूलाई त्यो ठाउँ छोडन वाध्य गराउन ु भयो।

परमे रले त्यके इ ाएली प रवारलाई ितनीहरूकै भिूम अशं िदनभुयो।
उहाँले ितनीहरूको प रवार समहूलाई आफ्नो आफ्नै घरमा पनुवार्स गराउन ु

भयो।
56 तर ितनीहरूले सवर्श मान ्परमे रलाई जाँचे अिन उहाँको िवरोधमा लगातार

िब ोह गरे।
ितनीहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेनन।्

57 इ ाएल का मािनसहरू परम भु परमे रबाट िवमखु भई टाढा गए।
ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले जस्तै ितनीहरूले पिन गरे।
ितनीहरूले झटारो फ्याँके† जस्तै वहार गरे।

58 इ ाएल का मािनसहरूले अग्ला ठाउँहरू बनाए अिन परमे रलाई रीस उठाए।
ितनीहरूले िमथ्या दवेताहरूका सा लगहरू बनाए र परमे रलाई ईष्यार्ल ु

बनाए।
59 परमे रले यस्तो सनुपेिछ एकदम ोिधत हुन ु भयो।

अिन उहाँले इ ाएल लाई पणूर्त र गन ुर्भयो।
60 उहाँले शीलोमा भएको पिव पाललाई त्यागी िदनभुयो।

परमे र मािनसहरू माझ पालमा ब ु भयो।
† 78:57:

, कोही-कोही
बलेा त्यो झटारो फ्याँक्ने मािनसमािथ नै पनर् आउँछ।
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61 परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई अरू जाित ारा प ाउन ु भयो।
श हुरूले उहाँको “सनु्दर र ” लग।े

62 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ोध दखेाउन ु भयो।
उहाँले य ु मा ितनीहरूलाई मनर् छाडी िदनभुयो।

63 जवान परुूषहरू जलरे मरे,
अिन केटीहरूले िववाहको गीत गाउन पाएनन।्

64 पजूाहारीहरू मा रिदए,
तर िवधवाहरू ितनीहरूका िन म्त रोएनन।्

65 अन्तमा, िननं् ामा िहडंीरहने मािनस जस्त,ै
धरैे मद िपएको िसपाही जस्त,ै
हा ो स्वामी ब्य ूझँन ु भयो।

66 परमे रले आफ्ना श हुरूलाई परास्त गरेर पिछ हटाउन ु भयो।
उहाँले श हुरूलाई हराएर सदाको िन म्त अपमािनत गन ुर्भयो।

67 तर परमे रले यसूफुको प रवारलाई र गन ुर्भयो।
उहाँले ए मैको प रवारलाई पिन हण गन ुर् भएन।

68 अह,ँ परमे रले यहूदाको प रवारलाई चनु्न ु भयो।
परमे रले िसयोन, उहाँले मे गरेको पवर्त चनु्न ु भयो।

69 परमे रले त्यो उच्च पवर्तमा आफ्नो म न्दर बनाउन ु भयो।
परमे रलेआफ्नो पिव म न्दर पथृ्वी झैं सदा सवर्दाको िन म्त बनाउन ुभयो।

70 परमे रले दाऊदलाई आफ्नो खास दासको रूपमा छान्न ु भयो।
दाऊदले भेंडागोठ सम्हाली रहकेा िथए, तर परमे रले उनलाई त्यस

कामबाट टाढो लजैान ु भयो।
71 दाऊदले भेंडालाई हरेचाह ग ररहकेा िथए, तर परमे रले दाऊदलाई उहाँका

आफ्ना मािनसहरूलाई हरेचाह गन काम समु्पन ु भयो।
याकूबका मािनसहरूलाई हरेचाह गन, इ ाएल का मािनसहरूलाई हरेचाह

गन, परमे रको सम्पि हरेचाह गन काम समु्पन ु भयो।
72 दाऊदले आफ्नो श ु हृदयले ितनीहरूलाई डोयार्ए।

खबु सतकर् पणू र् अगवुाई गरे।
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79
आसापको स्तिुतगान।
1 हे परमे र, अन्य रा हरू तपाईंको मािनसहरूसगँ लडाइँ गनर् आए।

ती मािनसहरूले तपाईंको पिव म न्दर भत्काईिदए
ितनीहरूले यरूशलमेलाई भग्नावशषे बनाई छोड।े

2 श लुे तपाईंका दासहरू र भ जनहरूका शरीरहरू जङ्गली चराहरूले
र जङ्गली जनावरहरूले खाओस ्भनी छािडिदए।

3 परमे र, ती श लुे पानी सरह रगत नबगनु्जले सम्म तपाईंका मािनसहरू मारे।
ती मतृ शरीरहरू गाड्नलाई सम्म कोही पिन भएनन।्

4 हा ा व रप रका गाउलँहेरूले हामीलाई खसी गरे।
हा ो चारैितर भएका मािनसहरू हामीमािथ हाँसरे हा ो खल्ली उडाए।

5 हे परमे र, के तपाईं हामीसगँ सधैंको िन म्त रसाउन ु हुनछे?
के तपाईंको ब लया भावनाहरू* आगो झैं अनवरत झल्दछ?

6 हे परमे र, तपाईंको ोध ती सम् दायहरू ित उतान ुर् होस जनु सम् दायले
तपाईंलाई िचन्दनै।

तपाईंको ोध ती सम् दायहरू ित उतान ुर् होस जसले सहायताको िन म्त
तपाईंको नाउँ पकुादन।

7 ती सम् दायरूले याकूबलाई
र उसको दशेलाई ध्वशं पारे।

8 हे परमे र, हा ा पखुार्हरूले गरेको पापको िन म्त हामीलाई सजाय निदनहुोस।्
चाँडै आफ्नो कृपादिृ हामीलाई दखेाउन ु होस
कारण हामीहरू असहाय अिन अभाव स्त छौं।

9 हा ो परमे र, अिन रक्षक, हामीलाई सहायता िदनहुोस!् बचाउन ु होस ्
र त्यसले तपाईंको नाउमँा गौरव ल्याउनछे।

तपाईंको असल नाउँ सनुाउकँो लािग,
हामीलाई बचाउन ु होस ्र हा ो पापहरू मटेाइिदन ु होस।्

10 अन्य सम् दायरूले हामीलाई यसो नभनोस,्
“ित ो परमे र कहाँ छ? के उसले ितमीहरूलाई सहायता गनर् स ै न?”

परमे रले ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छन,् यसकारण हामी त्यो हनेर् चाहन्छौं।
* 79:5:

, ईष्यरार् र मेको गाढ भावना हुदँछ।
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ितनीहरूलाई दण्ड िदनहुोस ्जसले तपाईंको दासहरू मारी िदए।
11 कैदीहरूको आ र्नादलाई दया गरेर सनुी िदनहुोस!्

परमे र, तपाईंको महाश योग गरेर ती मािनसहरूलाई बचाउनहुोस ्
जसलाई मतृ्यदुण्ड िदइएकोछ।

12 हे परमे र, ितनीहरूले हामीमािथ गरेको कमर्को िन म्त
हा ा व रप र भएका मािनसहरूलाई सातौं पल्ट दण्ड िदनहुोस।्
तपाईंको अपमान गन ती मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस।्

13 हामी तपाईंका मािनसहरू हौं। तपाईंको बथानका हामी भेंडाहरु हौं।
हामी तपाईंको सधैं शसंा गदर्छौं,
परमे र, हामी सदा-सवर्दाको लािग तपाईंको शसंा गनछौ।

80
मखु सगंीतकारलाई: करारको ल लको रागमा। असापको स्तिुत-गीत।

1 हे इ ाएल का भेंडावाला, दया गरी मरेो कुरा सनु्नहुोस।्
तपाईंले यसूफुका भडेाहरू डोयार्उन ु भयो।

तपाईं करूब स्वगर्दतूहरूमािथ राजा सरह िवराजमान हुनहुुन्छ।
हामी तपाईंलाई हछे ं।

2 इ ाएल का भडेावाला, तपाईंको महानता ती ए मै, िबन्यामीन र मनाश्शलेाई
दखेाउन ु होस।्

आएर हामीलाई बचाउन ु होस।्
3 परमे र, हामीलाई फे र स्वीकार गन ुर्होस।्

हामीलाई स्वीकार गन ुर्होस,् र बचाउनँ ु होस!्
4 परम भु परमे र, सवर्श मान ् परमे र तपाईंले हा ो ाथर्ना किहले सनु्न ु

हुनछे?
के हामी ित तपाईं सधैं रसाउन ु हुने छ?

5 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई आसँ ु खवुाउन ु भयो।
तपाईंले ितनीहरूलाई शस्त आसँ ु खान िदन ु भएको छ।

त्यो आसँ ु ितनीहरूको िपउने पानी भयो।
6 ती िछमकेीहरूसगँ लड्नलाई तपाईं केही त गन ुर्होस ्

हा ा श हुरू हामी ित हाँस्दछन।्
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7 हे सवर्श मान ्परमे र,
हामीलाई फे र स्वीकार गन ुर्होस ्र बचाउनँ ु होस।्

8 िबतकेा िदनहरूमा, तपाईंले हामीहरूलाई महत्वपणूर् िवरूवा जस्तो स्याहान ुर्र भ्यो।
तपाईंले िम बाट तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्ग” ल्याउन ु भयो।

तपाईंले “अरूहरूलाई” यो जमीन छोड्न वाध्य गराउन ु भयो,
अिन तपाईंले यहाँ “अङ्गरुको झ्याङ्ग” रोप्न ु भयो।

9 तपाईंले “अङ्गरु” रोप्नलाई जमीन तयार गन ुर्भयो।
तपाईंले यसका जराहरूको िन म्त ध्यान िदनभुयो।
चाँडै सम्पणूर् जमीनमा अअङ्गरुको झ्याङ्ग फै लयो।

10 यसले पवर्तहरू ढाकेर गयो।
यसको पातहरूले नीमका रूखहरू सम्म छेिकयो।

11 यसको अङ्गरुहरू भमूध्य सागर सम्म फै लयो।
यसको लहराहरू य ु े टस ्नदी तफर् फै लएर गए।

12 हे परमे र, िकन तपाईंले पखार्लहरू तानरे झान ुर् भयो जसले तपाईंको
“अङ्गरुको रूखलाई” सरुक्षा िदन्छ?

अब बाटो िहडंनहेरूले पिन यसको अङ्गरुहरू टप्नछेन।्
13जङ्गली सङु्गरुहरू आउँदछ र तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्गमािथ” िहडं्दछ।

जङ्गली पशहुरू आएर त्यसको पातहरू खाँदछ।
14 ह,े सवर्श मान ्परमे र, फक आउनहुोस।्

स्वगर्बाट तपाईंको “अङ्गरुको झ्याँङ्गलाई” तल हने ुर्होस ् अिन रक्षा
गन ुर्होस।्

15 हे परमे र, तपाईंको आफ्नै हातहरूले रोप्न ु भएको “अङ्गरुको बोटलाई”
हने ुर्होस।्

तपाईंले आफ्नै िन म्त बढाएको पौधाहरू हने ुर्होस।्
16 तपाईंको “अङ्गरुका बोटहरू” सखु्खा गोबर जस्तै आगोमा छन।्

तपाईं यसमा रसाउन ु भयो र न पान ुर्भयो।
17 परमे र, मािनस कहाँ पगु्न ु होस जो तपाईंको दािहने प उिभन ु भएको छ।

तपाईंले उठाउन ु भएको मािनसकहाँ पगु्न ु होस।्
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18 उहाँले तपाईंलाई फे र छाड्न ु हुन्न,
उहाँलाई बाँच्न िदनोस ्अिन उहाँले तपाईंको नाउकँो उपासना गनछन।्

19 सवर्श मान ्परम भु परमे र, हामी भएकहाँ फक आउनु होस,्
हामीलाई हण गन ुर्होस ्र हामीलाई बचाउन ु होस।्

81
मखु सगंीतकारलाई: िगतीथ को रागमा। आसापको भजन।

1 खशुी हौ र परमे र हा ो श हुनहुुन्छ, भनी गीत गाऊ।
इ ाएल का परमे र तफर् कराउँदै खशुी मनाऊ।

2 सगंीत ारम्भ गर।
खैंजडीहरू बजाऊ।
सरुमय वीणा बजाऊ।

3 जब हा ो िव ाम शरुू हुन्छ।
पिूणर्मा लागकेो बलेा तरुही फुक, औंसी परेको बलेा नरिसङ्ग फुक।

4 त्यो इ ाएल का मािनसहरूको िन म्त िनयम हो।
परमे रले याकूबलाई आज्ञा िदनभुयो।

5 जब परमे रले यसूफूलाई िम बाट िनकाली ल्याउन ु भयो
परमे रले उनीिसत यो करार गन ुर्भयो।

िम मा हामीले नजानकेो भाषा सनु्यौ।
6 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूको काँधको भारी मलैे लएँ।

मलैे ितमीहरूको कम को डोको ितमीहरूको हातबाट लए।
7 ित ा मािनसहरू सकंटमा िथए।
ितनीहरूले गहुार माँगे र मलैे म ु पारें।

तफुान बोकेको बादलहरूमा म लिुकरहकेो िथएँ।
त्यहीबाट मलैे जवाफ िदएँ,
मलैे ितनीहरूलाई मरीबाको* पानी ारा जाँच गरे।”

8 “मरेो मािनसहरू ध्यान दऊे, अिन मरेो कुरा सनु।
* 81:7:
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म ितमीहरूलाई मरेो करार-वचन िदनछुे।
इ ाएल, कृपया मरेो कुरा ध्यानले सनु।

9 कुनै पिन कृि म दवेताहरू नमान
जनु िवदशेीहरूले मान्दछन।्

10 म, परम भ,ु ितमीहरूको परमे र हु,ँ
मलैे ितमीहरूलाई िम बाट िनकालरे ल्याएँ।

इ ाएल, ितमीहरू मखु खोल
अिन म खवुाउने छु।

11 “तर मरेो मािनसहरू, ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ।
इ ाएल ले मरेो आज्ञा पालन गरेन।

12 यसलैे ितनीहरू ज-ेजे चाहन्छन ्त्यही गर भनरे छाडी िदएँ,
इ ाएल ले आफ्नो मनले चाहकेो गय ।

13 यिद मरेो मािनसहरूले मरेो कुरा मानकेो भए
अिन मरेो त रका अनसुार बसकेो भए।

14 तब म ितनीहरूको श हुरूलाई हराउने िथएँ।
म त्यस्ता मािनसहरूलाई दण्ड िदने िथएँ जसले इ ाएल मा सकंटहरू

ल्याउदँछ।
15 परम भकुा श हुरू डरले काम्नछेन।्

ितनीहरूलाई सदा दण्ड िदइनछे।
16 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई उ म गहु ँ िदनभुयो।

च ानल†े त ृ नहुञ्जले सम्म ितनीहरूलाई मह िदए।”

82
आसापको एउटा भजन।
1 परमे र अन्य दवेताहरूको सभामा उिभन ु हुन्छ।

उहाँ त्यस सभाको मखु न्यायकतार् हुनहुुन्छ।
† 81:16: “

”
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2 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले किहले सम्म मािनसहरूलाई पक्षपाती न्याय
गनछौ?

किहले सम्म ितमीहरूले द ु मािनसहरूलाई कुनै कारको दण्ड निदइकन
छोडी िदन्छौं?”

3 “गरीब र टुहुरा-टुहरी मािनसहरूको रक्षा गर।
ती गरीब मािनसहरूका अिधकारको रक्षा गर।

4 ती गरीब र असहाय मािनसहरूलाई सहयोग गर।
द ु मािनसहरूबाट ितनीहरूलाई बचँऊ।

5 “ितनीहरू के भइरहछे त्यो पिन जान्दनैन।्
ितनीहरू बझु्दनैन!्

ितनीहरू स्वयं ग ररहकेा छन,् त्यो पिन बझु्दनैन,्
ितनीहरूको ससंार ितनीहरूकै चारैितर झरी सक्यो वा झद गइरहछे!”

6 म सवर्श मान परमे र भन्दछु,
“ितमीहरू दवेताहरू, सवर्श मान परमे रको छोराहरू हौ।

7 तर ितमीहरू मनछौ
जसरी अन्य अगवुाहरू मदर्छन।्”

8 हे परमे र, उठ्न ु होस!् तपाईं न्यायक ार् हुनहुोस।्
तपाईं सबै जाितहरूमा अगवुा हुनहुोस।्

83
आसापले रचकेो एउटा स्तिुतगान।
1 हे परमे र, चपुचाप नब हुोस!्

तपाईंको कानहरू नथनु्न ु होस,
कृपया केही त भन्न ु होस, परमे र।

2 परमे र, तपाईंका श हुरूले तपाईंकै िवरू योजनाहरू बनाउदँछैन ्
अिन ितनीहरूले चाँडै आ मण गनछन।्

3 ितनीहरूले तपाईंका ि य मािनसहरूको िवरू ग ु योजनाहरू बनाउदँछैन।्
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तपाईंका श हुरूले ती तपाईंकै ि य मािनसहरूको िवषयमा नै योजनाहरू
बनाउदँै छन।्

4 ती श हुरू भन्दछैन,् “आएर, ितनीहरूलाई पणूर्तः ध्वष्त गरीिदउ।ँ
तब कसलैे पिन ‘इ ाएल को’ नाम समते किहल्यै सम्झना गनछैन।”

5 परमे र, ितनीहरू आपसमा एकजटु भएका छन ्
तपाईं र तपाईंको करार िवरू लडाई गनर्लाई जनु तपाईंले हामीसगँ गन ुर्

भएको िथयो।
6-7 ती श हुरू हामीसगँ लडनलाई एकजटु भएका छन ् दोम, इश्माएली

मािनसहरू, मोआब
अिन हागारका भावी सन्तानहरू, गलाबीहरू, अमालकेीहरू, एमालीहरू,

प लश्तीहरू, अिन टायरमा ब े जनसमहू।
ती सबै हामीसगँ लड्नलाई एकजटु भएकाछन।्

8 अिस रयनहरू समते ितनीहरूसगँ िमल्न पगु।े
ितनीहरूले लतूका सन्तानहरूलाई अित श शाली बनाए।

9 परमे र, ितनीहरूलाई िम ानीहरूलाई झैं परास्त पा रिदन ु होस,्
िससरा र याबीनहरूलाई िकसोन नदीको िकनार परास्त पारे झैं पान ुर्होस।्

10 तपाईंले ितनीहरूलाई एन्दोरमा परास्त पान ुर्भयो।
अिन ितनीहरूका सारा शरीरहरू भइँूमा सडी र ो।

11 परमे रल,े श हुरूका नाईकहरूलाई परास्त गन ुर्होस।्
ओरेब र जीबमा जे गन ुर् भएथ्यो त्यसै गन ुर्होस।्

जबेह र सलमनु्नामा जे गन ुर् भएथ्यो, त्यसै गन ुर्होस।्
12 हे परमे र, ती मािनसहरूले हामीलाई

तपाईंको यो जमीनबाट खे चाहन्छन।्
13 ितनीहरूलाई हावाले उडाएर लजैान।
मरीजनूा उि द ्जस्तै बनाई िदनहुोस,

हावाले पराललाई िछन्निभन्न पारे जस्तै ितनीहरूलाई पिन िछन्न-िभन्न
पा रिदन ु होस।्

14 जङ्गलमा आगो लागे झैं ती श हुरूलाई ध्वशं पा रिदन ु होस।्
डढलेोले पहाडहरू जलाए झैं नाश ग रिदनहुोस।्



83:15 cxxxiii भजनसं ह 84:6

15 हे परमे र, जसरी ती आधँीले धलूो उडाउँछ ितनीहरूलाई पिन त्यसरी नै
खदेाउनहुोस।्

हल्लाउदँै ितनीहरूलाई तफूान जस्तै टाढा-टाढा उडाई खदेी िदनहुोस।्
16 परमे र, ितनीहरूलाई सताउन ु होस ्तािक ितनीहरू वास्तवमा कमजोर नै छन ्

भन्ने बोध होस।्
त्यसपिछ ितनीहरूले तपाईंको नाउलँाई उपासना गनछन।्

17 हे परमे र, ितनीहरूलाई भय स्त पान ुर्होस ् अिन सदाको िन म्त ल ज्जत
तलु्याउन ु होस।्

ितनीहरूलाई अपमािनत तलु्याउन ु होस ्अिन ध्वशं पान ुर् होस।्
18 तब मा ितनीहरूले तपाईंलाई परमे र भनरे मान्नछेन।्

ितनीहरूले तपाईंको नाम यहोवा भनरे जान्नछेन,्
तपाईं सव च्च परमे र भनरे जान्ने छन।्

सारा ससंारका परमे र भनरे िचन्ने छन।्

84
मखु सगंीतकारलाई: िगि त भन्ने रागमा कोरह प रवारहरूको एउटा भजन।

1 हे सनेाहरूका परम भ!ु तपाईंको म न्दर साँ च्च नै ि य छ।
2 हे परम भ,ु म तपाईंको म न्दर िभ प इच्छा गदर्छु।

म एकदमै उ िेजत छु।
मरेा त्यके अगं शा त परमे रसगँ ल हुन चाहन्छन।्
3 हे सनेाहरूका परम भ,ु मरेो राजा, मरेो परमे र,

चराहरू सम्मले तपाईंको म न्दरिभ आ य पाए।
तपाईंको वदेीको छेउमा आफ्नो ग ुडँ बनाउछँन ्

अिन ितनीहरूले त्यहीं आफ्ना बच्चाहरू हुकार्उछँन।्
4 तपाईंको म न्दरमा ब े ती मािनसहरू भाग्यमानी हुन।्

ितनीहरूले तपाईंको शसंा लगातार ग र रहकेाछन।्

5 मािनसहरू तपाईंको म न्दरमा आफ्नो मनभरी हर्षका गीतहरू लएर आउँछन,्
ितनीहरू धरैे खशुी छन।्

6 ितनीहरू रूने वेंसी भएर या गद आए,
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जनु परमे रले जल ोत बनाउन ु भएको छ।
शरद ऋतकुो वषार्ले ताल बिनन्छ।

7 ती मािनसहरू िसयोन आउने शहरदे ख शहर मण गद आए
जहाँ ितनीहरूले परमे रलाई भटे्ने छन।्

8 हे सनेाहरूका परमे र परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस ्
हे याकूबका परमे र, मलाई ध्यान िदनहुोस।्

9 हे परमे र, हा ो रक्षकको* रक्षा गन ुर्होस,्
तपाईंका अिभिष राजा ित† कृपाल ु हुन ु होस।्

10 हे परमे र, तपाईंको म न्दरिभ को एक िदन
अरू ठाउँका हजार िदनभन्दा उ म छ।

द ु हरूका घरमा ब भुन्दा
बरू मरेा परमे रका म न्दरको ढोके हुनलाई मलाई मन पछर्।

11 परम भु हा ा रक्षक र मिहमामय राजा हुनहुुन्छ,
परमे रले हामीलाई दया र मिहमाले आशीवार्द िदनहुुन्छ।

जसले परम भकुो अनसुरण र आज्ञा पालन गदर्छ।
उहाँले ती मािनसहरूलाई त्यके असल चीज िदनहुुन्छ।

12 हे सनेाहरूका परम भ,ु
मािनसहरू जसले तपाईंमािथ भरोसा गछर्न उ्नीहरू अित नै आन न्दत हुन्छन।्

85
मखु सगंीतकारलाई: कोरह प रवारहरूको स्तिुतगान।

1 हे परम भ,ु आफ्ना दशे ित कृपा रा हुोस।्
याकूबका प रवारहरू परदशेमा िनष्कािसत छन ्ितनीहरूलाई आफ्नो दशेमा

फे र ल्याउन ु होस।्
2 हे परम भ,ु आफ्ना मािनसहरूलाई,

क्षमा गन ुर्होस ्ितनीहरूका पापहरू मटेाई िदनहुोस!्
* 84:9: “ ”

† 84:9:
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3 हे परम भ,ु ोधीत हुनदे ख रोिकन ु होस,्
पागल नबन्न ु होस।्

4 हा ो परमे र अिन रक्षक, हामीमा ोधी हुनदे ख रोिकन ु होस,्
अिन हामीलाई फे र हण गन ुर्होस।्

5 के तपाई हामी सगं सधैं ोिधत हुनहुुन्छ?
के तपाईंको ोध हामीहरूको छोरा-नाित सम्म रहनछे?

6 दया गरी हमीलाई नयाँ जीवन िदनहुोस!्
तपाईंको मािनसहरूलाई खशुी बनाउनँ ु होस।्

7 हे परम भ!ु हामीलाई आपि बाट बचाउनँ ु होस।्
हामीलाई दखेाउन ु होस ्िक तपाईंले हामीलाई मे गन ुर् हुन्छ।

8 उहाँले के भन्नहुुन्छ भनरे मलैे मरेो कानलाई परम भु परमे रितर लगाए।
परमे रले भन्नभुयो िक उहाँका मािनसहरू अिन िव ासी चलेाहरूको

िन म्त त्यहाँ शा न्त छ।
यिद ितनीहरू पिछ फकर मखुर्ताको बाटोमा िहडनेन ्भने उनीहरूले शा न्त

पाउने छन।्
9 परमे रले चाँडै आफ्नो चलेाहरूलाई बचाउनँ ु हुनछे।

हामीहरू चाडै इज्जतको साथ हा ा स्थानमा प छेौ।
10 परमे रको साँचो मेमा उनका सबै भ जनहरू भटे हुन्छन।्

धािमर्कता र शा न्तले ितनीहरूलाई चमु्बन गरी स्वागत गनछन।्
11 पथृ्वीमा ब े मािनसहरू परमे रमा िव ासी हुनछेन।्

अिन स्वगर्को परमे र उनीहरूको िन म्त असल हुनहुुनछे।
12 परमे रले हामीहरूलाई धरैे उ म थोकहरू िदन ु हुनछे,

अिन जमीनले धरैे अन्न उब्जाउनँछे।
13 धािमर्कताचािहं परमे रको अिघ जान्छ,

र उहाँको िन म्त एउटा मागर् तयार गछर्।

86
दाऊदको ाथर्ना।
1 म द र र असहाय मािनस हु।ँ
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हे परम भ,ु दया ग र मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस,् अिन उ र िदनहुोस।्
2 हे परम भ,ु म तपाईंको भ हु,ँ दयागरी मलाई बचाउन ु होस।्

म तपाईंको दास हु,ँ तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ,
मरेो भरोसा तपाईंमा छ, मलाई रक्षा गन ुर्होस।्

3 मरेो स्वामी, ममािथ दया गन ुर्होस।्
म त्यके क्षण तपाईंलाई नै ाथर्ना गरीरहछुे,।

4 हे स्वामी, म मरेो जीवनलाई तपाईं कै हातमा स ु म्पन्छु।
मलाई उपयोगी बनाउन ु होस,् म तपाईंको दास हु।ँ

5 हे स्वामी, तपाईं धम र दयाल ु हुनहुुन्छ।
तपाईका मािनसहरू तपाईंलाई सहयोग माग्छन,् तपाईं ती मािनसहरूलाई

साँ च्च नै मे गन ुर्हुन्छ।
6 परम भ,ु मरेो ाथर्ना हण गन ुर्होस।्

कृपादानको िन म्त मरेो ाथर्ना सनु्नहुोस।्
7 परम भ,ु म मरेो सकंटको समयमा तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छु,

म जान्दछु तपाईंले जवाफ िदन ु हुनछे!
8 हे परमे र, तपाईं झैं अक कोही छैन।

तपाईंले गन ुर् भएको काम अरू कसलैे गनर् सक्दनैन।्
9 स्वामी, तपाईंले त्यके लाई बनाउन ु भयो।

ितनीहरू सबै जना आए र तपाईलाई उपासना गरून।्
ितनीहरू सबै जनाले तपाईंको नामको सम्मान गरून।्

10 हे परमे र, तपाईं महान ्हुनहुुन्छ!
तपाईं अ तू कायर्हरू गन ुर्हुन्छ, तपाईं अिन तपाईं मा , परमे र हुनहुुन्छ।

11 हे परम भ,ु तपाईंको त रकाहरू िसकाउन ु होस,्
अिन म बाँच्नछुे र सत्य पालन गनछु।

मलाई मरेो जीवनको मखु्य चीज,
तपाईंको नाउमँा पजूा ग ररहन सहायता गन ुर् होस।्

12 हे परमे र, मरेो स्वामी तपाईंको शसंा गदर्छु।
मरेो सम्पणूर् हृदयबाट म तपाईंको नामको अनन्त सम्मान गनछु।

13 हे परमे र, तपाईंसगं म ित कित बढता मे छ?
तपाईंले मलाई मतु्यकुो मखुबाट बचाउन ु भयो।



86:14 cxxxvii भजनसं ह 87:7

14 अहंकारीहरूले ममािथ आ मण ग ररहछेन,् परमे र।
िनदर्यी झणु्डका मािनसहरूले मलाई मान कोिशश ग ररहछेन।्
अिन त्यस्ता मािनसहरूले तपाईंको इज्जत गदनन।्

15 हे स्वामी तपाईं दया र कृपाले पणू र् भएको परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंमा धयैर्, सत्यता र कृपाले भ रपणूर् छ।

16 परमे र, तपाईंले मरेो कुरा सनुकेो र म ित कृपाल ु भएको दखेाउन ु होस।्
म तपाईंको दास, हुमँलाई बल दान गन ुर्होस।्
म तपाईंको दास हु,ँ मलाई बचाउन ु होस!्

17 परमे र, तपाईंले मलाई साथ िदएको सकेंत िदनहुोस।्
मरेो श हुरूले त्यो सकेंत हनेछन ्अिन ितनीहरू असन्त ु हुनछेन।्
त्यसले तपाईंले मरेो ाथर्ना सनु्न ु भएको बझुाउँछ अिन मलाई तपाईंले

सहायता िदन ु हुनछे।

87
कोरह प रवारहरूको एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 परमे रले यरूशलमेको पिव पहाडहरूमा आफ्नो म न्दर बनाउन ु भयो।

2 परम भलुे इ ाएल का अन्य ठाउँहरू भन्दा िसयोनका वशे ारहरू मन
पराउन ु हुन्छ।

3 परमे रको शहरका मािनसहरूले ित ो िवषयमा शसंनीय कुराहरू गदर्छन।्
4 परमे रले आफ्ना सबै मािनसहरूको सचूी रा ु भएको छ।

ती मध्ये कितपय िम र बिेबलोनमा बस्दछन।्
ती मध्ये कितपय िफ ल स्तया, टायर र एिथयोिपयामा पिन जन्मकेा िथए।

5 परमे रले िसयोनमा जन्मकेा
त्यके मािनसलाई िचन्न ु हुन्छ।

सव च्च परमे रले त्यो शहर बनाउनभुयो।
6 परमे रले आफ्ना सबै मािनसहरूका सचूी रा ु भएको छ।

ितनीहरू कहाँ जन्मकेा हुन ्भन्ने कुरा परमे रले जान्न ु हुन्छ।

7 परमे रका मािनसहरू खास छु ीहरू मान्नलाई यरूशलमे जाँदछन।्
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रू सखुी छन।् ितनीहरू गाइरहछेन ्र नािचरहछेन।् ितनीहरू भन्दछन,्
“ त्यके असल कुराहरू यरूशलमेबाट आउँदछ।”

88
मखु सगंीतकारलाई: पीडापणूर् रोग बारे, ए ी हमेानको म स्कल भन्ने एउटा

भजन।
1 हे परम भ,ु परमे र, तपाईं मरेो रक्षक हुनहुुन्छ,

रातिदन म तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहकेोछु।
2 मरेो ाथर्नाहरू ित कृपया ध्यान िदनहुोस।्

कृपादानको िन म्त मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्
3 मरेो ाणसगँ शस्त त्यस्तो पीडा छदँै िथयो!

म चाँडै मन छु।
4 मािनसहरूले मलाई मतृ मािनस अथवा बाँच्न ु परेको

एकदम कमजोर मािनस जस्तो वहार गदर्छन।
5 मतृ मािनसहरूको माझमा मलाई खोज्न ु होस।्

म िचहानमा लिडरहकेो मदुार् जस्तो छु।
तपाईंले भलु्न ु भएका म रसकेका मािनसहरू माझ म एक हु।ँ

तपाईंबाट अलग्ग र हलेचे ाईं भयो।
6 तपाईंले मलाई धत को त्यो प्वालमा रा ु भयो।

हो तपाईंले मलाई त्यस्तो अन्धकार ठाउँमा रा ु भयो।
7 परमे र, तपाईं मसगँ रसाउन ु भएको िथयो,

अिन मलाई सजाय िदनभुयो।
8 मरेो साथीहरूले मलाई छाडी गए।

सबलैे मलाई अछुत जस्तो िछ-िछ, दरू-दरू ब्यहावार गरे।
म त्यस घरमा बन्द िथएँ अिन बािहर जान स निथएँ।

9 मरेा आखँाहरू मरेो सम्पणूर् दःुखहरूमा रूदाँ-रूदाँ पोल्न था लसक्यो।
हे परम भ,ु म तपाईंलाई अटटू ाथर्ना गछुर्,

मरेो पाखरुाहरू तपाईं ित ाथर्नामा उठ्छन।्
10 हे परम भ,ु के मतृ मािनसहरूका लािग तपाईं आ र्य काम रच्नहुुन्छ?
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के भतूहरूमािथ उठ्छन ्र तपाईंको शसंा गछर्न?् अहँ ँ गदनन।्

11 िचहानिभ भएका मतृ मािनसहरूले तपाईंको मे बारे कुरा गनर् सक्ने छैनन।्
मतृ मािनसहरूले मतृकहरूको ससंारमा तपाईंको िव ासको िवषयमा भन्न

सक्ने छैनन।्
12 मतृ मािनसहरू अनं्धकारमा लिडरहकेा हुन्छन,् तपाईंले गन ुर् भएका अचम्मका

कुराहरू दे स ै नन।्
मतृ मािनसहरूले िबिसर्एको ससंारमा तपाईंको धािमर्कताको कुरा गनर्

स ै नन।्
13 हे परम भ,ु म तपाईंको सहायताको िन म्त ाथर्ना ग ररहकेो छु।

त्यके ातःकालमा म तपाईंमा ाथर्ना गदर्छु।
14 हे परम भ,ु िकन तपाईंले मलाई त्यागन ु भयो?

िकन मरेो कुरा सनु्न अस्वीकार गन ुर्हुन्छ?
15 यवुा अवस्थादे ख नै म कमजोर र रोगी िथएँ।

मलैे तपाईंको ोध सहें, म असहाय छु।
16 हे पर भ,ु तपाईं मसगँ रसाउन ु भएको छ,

अिन सजायले मलाई माद छ।
17 दःुखाई र पीडाहरू सधैं मसगँ छन,्

म ती दःुखाई र पीडाहरूमा डुलीरहकेो अनभुव गदर्छु।
18 हे परम भ,ु मरेा सारा िम हरू र मेीहरू त्याग्न ु मलाई वाध्य गराउन ु भयो।

खाली अन्धकार मा मसगँ रहकेो छ।

89
ए ी एथानबाट म स्कल भन्ने भजन।
1 म सदा परम भकुो िन म्त मेको गीत गाउनछुे

र उहाँको िव ासको शसंा सदा-सवर्दा गनछु।
2 हे परम भ,ु म तपाईंमा साँचो रूपमा िव ास गदर्छु िक तपाईंको मे अनवरत छ।

तपाईंको िव ास आकाश झै ापक छ।
3 परमे र भन्नहुुन्छ, “मलैे चनुकेा राजासगँ करार गरेको छु,
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मलैे मरेो दास दाऊदसगँ कसम खाएँ।
4 ‘दाऊद, म ित ो वशंलाई सदा सवर्दाको िन म्त स्थर बनाउनछुे।

म ित ो राज्य सदा सवर्दाको िन म्त कायम गराउने छु।’ ”

5 हे परम भ,ु तपाईंले आ यर्पवूर्क कुराहरू सजृना गन ुर् हुन्छ। जसको िन म्त
तपाईंलाई आकाशहरूले पिन शसंा गछर्न।्

मािनसहरू तपाईंमािथ आि त हुन सक्छन।् पिव स्वगर्दतूहरूको सभाले
तपाईंको बारेमा गाउदँछ।

6 स्वगर्मा तपाईंको बराबरी हुने कोही पिन छैन।
कुनै पिन “दवेता” परम भकुो तलुनामा आउन स ै न।

7 परमे र पिव स्वगर्दतूहरूिसत सदा सवर्दा िमल्न ु हुन्छ।
ती सबै स्वगर्दतूहरू उहाँका हुन। ितनीहरू डराएर उहाँको ा गदर्छन,्
ितनीहरू उहाँको सम्मानमा बस्दछन।्

8 हे सनेाहरूका परम भ,ु परमे र तपाईं जस्तो यहाँ अरू कोही छैन।
हामी पणूर्रूपले तपाईंमािथ भरोसा राख्छौ।

9 तपाईंले िवशाल समु को श शाली ज्वारभाटमािथ शा त गन ुर्हुन्छ।
तपाईं त्यसको छालहरूलाई शान्त पानर् सक्न ु हुन्छ।

10 परमे र तपाईंले राहबलाई डर दखेाउन ु भयो,
तपाईंको आफ्नै श शाली पाखरुाहरूले तपाईंका श हुरूलाई य त

पा रिदन ु भयो।
11 स्वगर् र पथृ्वीमा भएका सबै थोकहरू तपाईंकै हुन,्

परमे र तपाईंले ससंार र यसका सबै थोकहरू सजृना गन ुर्भयो।
12 उ र र दिक्षण िदशामा तपाईंले सारा थोकहरू सजृना गन ुर्भयो।

ताबोर पवर्त र हम न पवर्तले तपाईंकै नाउकँो गणु-गान गदर्छन।्
13 हे परमे र तपाईंसगँ श छ।

तपाईंको श महान ्छ,
िवजय तपाईंकै हो।

14 तपाईंको सा ाज्य सत्य र न्यायमािथ बिनएको छ।
मे र िव ास तपाईंको िसहंासनका दासहरू हुन।्

15 हे परमे र, तपाईंका ईमान्दार भ जनहरू साँ च्च नै खशुी छन।्
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ितनीहरू तपाईंको कृपाको काशमा बाँच्दछन।्
16 तपाईंको नाउलँे ितनीहरूलाई सधैं खशुी पाछर्।

ितनीहरूले तपाईंको सदगणुको शसंा गदर्छन।्
17 तपाईं ितनीहरूका आ यर्मय बल हुनहुुन्छ।

तपाईंबाटै उनीहरूको श आउँदछन।्
18 परम भ,ु तपाईं हा ो रक्षक हुनहुुन्छ।

इ ाएल को एकमा पिव आत्मा हा ा राजा हुनहुुन्छ।
19 तपाईं आफ्ना भ जनहरूसगँ दशर्नमा बोल्न ु भयो अिन भन्नभुयो,

“मलैे भीडबाट एकजना जवान केटोलाई छानें
अिन मलैे त्यस जवानलाई मखु्य मािनस बनाएँ, मलैे त्यस जवान िसपाहीलाई

ब लयो, बनाएँ।
20 मलैे मरेो दास दाऊदलाई पाएँ

अिन मरेो िविश तलेले उसलाई अिभषके गरें।
21 मलैे दाऊदलाई आफ्नो दािहने पाखरुाले सहयोग गरें।

अिन मरेो श ल,े उसलाई ब लयो बनाएँ।
22 श लु,े ‘चनुकेा राजालाई’ परािजत गनर् सकेनन।्

द ु मािनसहरूले उनलाई परास्त गनर् सकेनन।्
23 म ितनीहरुको श हुरूलाई शषे पानछु

र ितनीहरुको सल्लाहकारलाई तल फ्याँकनछुे।
24 म सधैं आफूले छानकेा राजालाई मे र सहयोग गनछु।

म उनलाई सधैं ब लयो बनाउने छु।
25 मलैे छानकेा राजालाई समु को अध्यक्ष िनय ु गछुर्।

उसले नदीहरूमािथ िनयन् ण गनछ।
26 उसले मलाई भन्नछे, तपाईं मरेो िपता हुनहुुन्छ।

तपाईं मरेो परमे र, मरेो च ान, मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।
27 अिन उसलाई म मरेो थम जन्मने छोरो बनाउने छु।

ऊ नै पथृ्वीमा सबै भन्दा महान ्राजा हुनछे।
28 मरेो मेले चिुनएका राजालाई सदा-सवर्दा रक्षा गनछु।

ितनको र मरेो यो करार किहल्यै समा हुनछैेन।
29 उनका प रवारहरू अनवरत रहने छन ्
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जबसम्म स्वगर् रहन्छ तबसम्म उनको राज्य रहनछे।
30 यिद उनका सन्तानहरूले मरेो वस्था मान्न छाडे यिद ितनीहरूले मरेो आज्ञा

अमान्य गरे,
म ितनीहरूलाई दण्ड िदनछुे।

31 यिद छािनएका राजाका भावी सन्तानहरूले
मरेो िनयमहरू भत्काउँदै मरेो आज्ञाहरू उल्ङ्घन गछर्न ्भन,े

32 तब म उनीहरूलाई कडा दण्ड िदनछुे।
म ितनीहरूका द ु कमर्को सजाय कोरार्ले िदनछुे।

33 तर म ती मािनसहरूबाट माया मारेर टाढा जाने छैन।
म ितनीहरू ित सधैं िव ासी रहने छु।

34 म दाऊदसगँ भएको करार तोड्ने छैन।
म मरेो करार-वचन प रणत गनछैन।

35 मरेो पिव तामा, उनी ित एक ितज्ञा गरेको छु
अिन म दाऊद ित झटूो हुने छैन।

36 दाऊदका सन्तानहरू अनवरत रहनछेन।्
रहुञ्जले उनको राज्य रहने छ।

37 जनु सरह, यो अनवरत चल्नछे, त्यस करारको साक्षी आकाशहरू छन,्
त्यो करारमा भरोसा गनर् सिकन्छ।”

38 तर परमे र तपाईं आफूले रोजकेा राजा ित रसाउन ु भयो।
अिन उनलाई एक्लै छाडी िदन ु भयो।

39 तपाईंले आफ्नो करार अस्वीकार गन ुर् भएकोछ।
तपाईंले राजाको मकुुट मलैामा फ्याँिकिदन ु भयो।

40 तपाईंले राजाको शहरका िभ ाहरू भत्काई झान ुर् भयो।
उनका सबै िकल्लाहरू ध्वशं पान ुर्भयो।

41 त्यताबाट भएर जाने मािनसहरूले उनका चीजहरू चोरे।
उनका िछमकेीहरूले उसलाई खसी गरेर हाँस।े

42 तपाईंले त्यस्तो गरेर राजाका श हुरूलाई खशुी बनाउन ु भयो।
तपाईंले उनका श हुरूलाई य ु िज िदनभुयो।

43 परमे र, तपाईंले उनीहरूको रक्षा गद सघाउन ु भयो।
तपाईंले आफ्ना राजालाई य ु मा सघाउन ु भएन।
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44 तपाईंले उनलाई िज िदन ु भएन।
तपाईंले उनको राजग ी भइँूमा फ्याँिकिदन ु भयो।

45 तपाईंले उनको जीवन घटाई िदन ु भयो
तपाईंले उनलाई ल ज्जत पान ुर्भयो।

46 हे परम भ,ु यस्तो किहले सम्म चल्ने हो?
के तपाईंले हामीलाई सधैं उपके्षा गन ुर्हुन्छ?
के तपाईंको ोध आगो जस्तो सधैं बल्ने हो?

47 याद गन ुर्होस ्मरेो जीवन कित छोटो छः
तपाईंले हामीलाई छोटो जीवन बाँच्नलाई रच्नभुयो।

48 कोही पिन बाँच्ने छैन
र किहल्यै मदन कोही पिन िचहानबाट भाग्न पाउने छैन।

49 हे परमे र, तपाईंले िवगतमा दखेाउन ु भएको मे ख,ै कहाँ छ?
तपाईंले दाऊदको प रवार ित िव ासी हुनछुे भनरे ितज्ञा िदन ु भयो।

50-51 हे स्वामी, कृपया याद गन ुर्होस,् मािनसहरूले कसरी तपाईंको दासलाई
अपमान गरे।

हे परम भ,ु मलैे तपाईंका श हुरूबाट ती सारा अपमानहरू सहन ु पय ।
ती मािनसहरूले तपाईंले रोजकेो राजाको अपमान गरे।

52 परम भकुो सदा सवर्दा शसंा गर।
आमने! आमने!

चौथो भाग
90

(भजनसं ह 90-106)
परमे रको जन, मोशाको ाथर्ना।
1 हे परमे र, तपाईं पसु्तादे ख पसु्तासम्म हा ो वासस्थान हुनभुएको छ।
2 परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुुन्थ्यो पवर्तहरूको समक्ष जहाँ ज न्मएका िथयौं

अिन पथृ्वी र ससंारको समक्ष जहाँ बिनएका िथयौं।
परमे र, तपाईं सधैं परमे र रहन ु भयो र सधैं हुनहुुने नै छ।
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3 तपाईंले यस ससंारमा मािनसहरू ल्याउन ु हुन्छ
अिन पिछ ितनीहरूलाई धलुोमा प रणत गन ुर्हुन्छ।

4 तपाईंको लािग हजारौं वषर्हरू पिन
िहजो िबतकेो रात जस्तै लाग्दछ।

5 हामीलाई किसगंर जस्तै बढान ुर्हुन्छ।
हा ो जीवन िबहानै हराएर िवलाई जाने सपना जस्तै छ।

हामी घाँस जस्तै छौ।
6 िबहान पख घाँस उ न्छ
अिन बलेकुी यो ओइलाएर मछर्।

7 हे परमे र, तपाईंको रीसले हामीलाई ध्वशं गनर् सक्छ।
तपाईंको ोधले हामीलाई भयभीत पादर्छ।

8 तपाईं हा ो सबै पापहरू जान्न ु हुन्छ।
हे परमे र, तपाईंले हा ो ग ु पापहरू सबै दे हुुन्छ।

9 तपाईंको ोधले हा ो जीवन समा गनर् सक्छ।
कानखेसुी जस्तै हा ो जीवन धिम लदै जान्छ।

10 हामी स री वषर्सम्म बाँच्न सक्छौं,
यिद अझ ब लयो भए असी वषर्सम्म बाँच्न सक्छौं।

हा ो जीवन क ठन काम र पीडाले भ रएको छ।
त्यसपिछ अचानक हा ो जीनव िस एर जान्छ अिन हामी उडरे टाढा

जान्छौं।
11 हे परमे र! वास्तवमा कसलैे पिन तपाईंको ोधपणूर् श लाई जान्दनै।

तर हा ो डर र तपाईं ितको आदर तपाईंको ोध जितकै महान ्छ।
12 हा ो जीवन कित छोटो छ भनरे हामीलाई िसकाउन ु होस,

तािक हामी साँ च्च नै ज्ञानी हुन सकौं।
13 हे परम भ,ु सधैं हा ो पछािड आउनहुोस।्

आफ्ना दासहरू ित दयाल ु हुनहुोस।्
14 त्यके िबहान आफ्नो मेले हामीलाई भ रिदन ु होस।्

हामी सखुी रहौं र रमाइलो जीनव बाँचौं।
15 तपाईंले हामीलाई हा ो जीवनमा अित उदासीनता र सकंटहरू िदनभुयो।

अब हामीलाई खशुी वा सखुी पान ुर्होस।्
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16 तपाईंका दासहरूले आ यर्पवूर्क थोकहरू दखेनु ्जनु तपाईंले ितनीहरूका लािग
गनर् सक्न ु हुन्छ

अिन उनीहरूका नानीहरूले तपाईंको मिहमा दे सकुन।्
17 हा ो परम भु परमे र, हा ो िन म्त कृपाल ु बन्न ु होस।्

हामी जे काम गछौ त्यो फलदायक होस,
हामी जे काम गछौं परमे रले सफल पारी िदऊन।्

91
1 ितमी सव च्च परमे रकहाँ लकु्न जान सक्छौ।

ितमी सवर्श मान ्परमे रकहाँ सरुक्षाको लािग जान सक्छौ।
2 म परम भलुाई भन्दछु, “तपाईं मरेो सरुक्षा र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ।

मरेो परमे र, म तपाईंमािथ भरोसा गदर्छु।”
3 परमे रले ितमीलाई ल ु िवपदहरू

र डरलाग्दो िबमारीहरूबाट जोगाउनहुुन्छ।
4 ितमी सरुक्षाको लािग परमे र कहाँ जान सक्छौ।

उहाँले ितमीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुनछे जसरी एउटा चराले आफ्ना पखटेाहरू
िफंजाएर आफ्ना बच्चाहरूको सरुक्षा गदर्छ।

परमे र ितमीहरूका सरुक्षाका लािग ढाल र पखार्लहरू जस्ता हुनहुुन्छ।
5 ितमीहरू राती थर्मा डराउने कामै छैन

अिन िदनमा पिन ितमी आफ्ना श हुरूको काँडहरूिसत डराउने छैनौं।
6 ितमी राती चल्ने रूढीदे ख

र िदउसँो क्षय गन नाशदे ख डराउने छैनौ।
7 तपाईंले एक हजार श हुरूलाई परास्त गन ुर् हुनछे।

तपाईंको आफ्नै दािहने हातले दश हजार श कुा सनेाहरूलाई परास्त पानछ।
ती श हुरूले तपाईंलाई छुदँनै पिन।

8 हरे मा , अिन ितमीले दे े छौ
ती द ु मािनसहरू द ण्डत भएको।

9 िकनभने ितमी परम भमुा भरोसा गदर्छौ।
ितमीले सव च्च परमे रलाई आफ्नो सरुक्षाको ठाउँ बनायौ।

10 ितमीलाई केही नरा ो हुनछैेन।
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त्यहाँ ित ो घरमा कुनै कारको रोग हुने छैन।
11परमे रले ितमीहरूको लािग स्वगर्दतूहरूलाई आज्ञा िदन ु हुनछे,अिन ितनीहरूले

ितमीहरूलाई जहाँ जादा पिन रक्षा गनछन।्
12 ितनीहरूका हातहरूले ितमीहरूलाई प नछेन,्

त्यसकैारण ितमीहरूले आफ्नो खु ा ढुङ्गामा बजान ुर् पदन।
13 ितमीहरूले िसहंहरूमािथ

र िवषाल ु सपर्हरूमािथ िहडं्ने श पाउनछेौ।
14 परम भु भन्नहुुन्छ, “यिद कुनै मािनसले ममा भरोसा गदर्छ भन,े म उसलाई

बचाउने छु
जसले मरेो नाउलँाई उपासना गदर्छ म मरेो भ जनहरूलाई रक्षा गनछु।

15 मरेो भ जनहरूले सहयोगको िन म्त मलाई डाक्ने छन।् अिन म ितनीहरूलाई
जवाफ िदने छु

म ितनीहरूको दःुखको बलेामा साथ रहनछुे,
म ितनीहरूलाई मु गन छु र सम्मान गन छु।

16 अिन मरेा भ जनहरूलाई दीघार्य ु िदनछुे
अिन ितनीहरूलाई बचाउनछुे।”

92
िव ामको िदनको िन म्त एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 परम भकुो गणु-गान गन ुर् असल कुरा हो।

सव च्च परमे र, तपाईंको गणु-गान गन ुर् असल कुरा हो।
2 िबहानको बलेामा तपाईंको मे बारे गाउन ु असल हो,

अिन रातमा तपाईंको िव ास बारेमा गाउन ु असल हो।
3 परमे र, दश तारे बाजाहरू, वीणा र सारङ्गीहरू

तपाईंको लािग बजाउन ु असल कुरा हो।
4 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्ना सजृनािसत हामीलाई साँ च्च नै खशुी बनाउन ु भयो।

हामी खशुीसाथ तपाईंले गन ुर् भएका कुराहरू बारे गाउछँौं।
5 हे परम भु तपाईंले कित महान ्कुराहरू गन ुर्भयो।

तपाईंका िवचारहरू हामीलाई बझु्न अित क ठन छ।
6 हामीसगँ तपाईंको तलुना गदार् मािनस जाित मखूर् जनावरहरू जस्तै छन।्
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हामी मखूर्हरू हौं जसले केही पिन बझु्न सक्दनै।
7 द ु मािनसहरू झारपातहरू जस्ता जहीं-तहीं उ न्छन।्

तर ितनीहरू सधैंको िन म्त न हुनछेन।्
ितनीहरू जे गछर्न ्त्यो सदालाई िविन हुन्छ।

8 तर हे परम भ,ु तपाईंलाई सदा आदर ग रनछे।
9 हे परम भ,ु तपाईंका सम्पणूर् श हुरू नाश हुनछेन।्

सम्पणूर् ती मािनसहरू जसले पाप कामहरू गरे ितनीहरू न हुनछेन।्
10 तर तपाईंले मलाई ब लयो बनाउन ु भयो। म द रलो सींङहरू भएको साँढे जस्तै

हुनछुे।
तपाईंले खास कामको लािग मलाई रोज्नभुयो, तपाईंले आफ्ना ताजा तलेहरू

ममािथ खन्याउन ु भयो।
11 मलैे मरेो श हुरू व रप र भएको दखेें। ितनीहरू मलाई आ मण गनर् तयार

भएका िवशाल साँढहेरू जस्ता छन।्
मरेो बारेमा ितनीहरूले के कुरा ग ररहकेा छन ्सो मलैे सनुें।

12 असल मािनसहरू लबेाननेमा
परम भकुो म न्दरमा रोिपएको दवेदारू जस्ता छन,्

13 परम भकुो म न्दरमा रोप्न लिगएको धम मािनसहरू
हा ो परमे रको म न्दरको ाङ्गणमा फु लरहकेाछन।्

14 ितनीहरू ब ृ भए तापिन
ितनीहरूले नयाँ र स्वस्थ रूखले जस्तै लगातार फल उत्पादन ग ररहने छन।्

15 ितनीहरू त्यहाँ हुन ु नै परम भु असल हुनहुुन्छ, भन्नलाई नै हो।
उहाँ मरेो च ान हुनहुुन्छ, अिन उहाँले अनिुचत काम गन ुर्हुन्न।

93
1 परम भु राजा हुनहुुन्छ।

उहाँले वभैवी अिन सामथ्यर्पणू र् पोषाकहरू लगाउन ु हुन्छ।
उहाँ तयार हुनहुुन्छ यसलैे सारा ससंार सरुिक्षत छ,

यो न हुनछैेन।
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2 परमे र, तपाईंको राज्य सवर्दा चल्ने छ।
परमे र, तपाईं अनन्त सम्म बाँच्न ु भयो।

3 हे परम भु निदहरूको आवाज अित गजर्नपणूर् छ।
जोडसगँ आउने छालहरू गजर्नपणूर् छन।्

4 जोडसगँ आउने समु का छालहरू गजर्नपणूर् र श शली छन ्
तर परम भु ितनीहरूमािथ अझ श शाली हुनहुुन्छ।

5 हे परम भ,ु तपाईंको िनयम सवर्दा चल्ने छ
तपाईंको पिव म न्दर धरैे कालसम्म रहनछे।

94
1 हे परम भ,ु तपाईं परमे र हुनहुन्छ, जसले मािनसहरूलाई दण्ड िदन्छ।

तपाईं परमे र हुनहुुन्छ जसले मािनसहरू ित दण्ड लएर आउँछन।्
2 तपाईं सारा पथृ्वीका न्याय पालक हुनहुुन्छ।

अहकंारी मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुोस ्जो त्यसका लायक छन।्
3 हे परम भ,ु किहले सम्म द ु मािनसहरूले खलेाँची गनछन?्

किहले सम्म परम भ?ु
4 किहलसेम्म ती द ु कम हरूले

ितनीहरूको भयकंर कामहरू गनछन?्
5 हे परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंको मािनसहरूलाई क िदए।

ितनीहरूले नै तपाईंका मािनसहरूलाई दःुखी, पीिडत बनाए।
6 ती द ु मािनसहरूले हा ा दशेमा बिसरहकेा िवधवुाहरू र परदशेीहरूलाई मारे।

ितनीहरूले माता-िपता नभएका नानीहरूलाई हत्या गरे।
7 अिन ितनीहरूले भने परम भलुे ितनीहरूले ग ररहकेा नीच कामहरू दखे्दनैन।्

ितनीहरूले भने िक इ ाएल का परमे रले के भईरहछे त्यो केही पिन
जान्दनैन।्

8 ितमी अबझु मािनसहरू ितमीहरूले ज्ञानी हुन्छौ?
हे मखूर्हरू हो ितमीहरू किहले चतेनशील हुन्छौ?

ितमी पापी मािनसहरू अित ह रल क छौ।
ितमीहरूले बझु्न ु नै पछर्।
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9 परमे रले हा ो कानहरू बनाउन ु भयो,
िन य नै जसले कान बनायो उसले सनु्न सक्नहुुन्छ।

परमे रले आखँा बनाउन ु भयो,
िन य नै के भइरहकेो छ त्यो दे पिन सक्नहुुन्छ।

10 परमे रले ती मािनसहरूलाई अनशुासनमा रा ु हुनछे।
ती मािनसहरूले के गन ुर् पन परमे रले िसकाउन ु हुनछे।

11 मािनसहरूले के सोिचरहछेन ्परमे र जान्नहुुन्छ।
परमे र जान्नहुुन्छ िक मािनसहरू हावाका झोंका मा हुन।्

12 मािनस जसलाई परम भलुे अनशुासनमा रा ु भएको छ त्यो सखुी हुनछे।
परमे रले त्यस मािनसलाई ठीक त रकाले बाँच्ने बाटो बताउन ु हुनछे।

13 हे परमे र, तपाईंले त्यस मािनसलाई सहयोग गन ुर् हुनछे जो सकंट आईपदार्
िबिछन्न हुदँछ।

जब सम्म ती द ु मािनसहरूलाई िचहानमा प ु रदनै, त्यसलाई शा न्त ब
तपाईंले सहायता गन ुर् हुनछे।

14 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई त्याग्न ु हुन्न,
उहाँले ितनीहरूलाई सहयोग िदन छोडनहुुन्न।

15 न्याय फकर िनमर्लतािसत आउने छ।
अिन त्यहाँ असल, ईमान्दारी मािनसहरू हुनछेन।्

16 कसलैे पिन मलाई द ु मािनसहरूको िवरू लडन सघाएनन।्
कोही पिन मसगँ ती नीच कमर् गन मािनसहरूको िवरू लडाई गनर् उिभएनन।्

17 यिद परम भलुे मलाई सहायता नगन ुर् भएको भए म ृ
त्य ु ारा म मौन भइसकेको हुन्थें।

18 म जान्दछु िक म पतन हुन लागकेो िथएं,
तर परम भलुे आफ्नो चलेालाई सहायता गन ुर्भयो।

19 म अत्यन्त िचन्तीत र हडबिडएको िथएँ
तर परम भ,ु तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुयो अिन खशुी पान ुर्भयो!

20 परमे र, कपटी न्यायक ार्लाई सहयोग नगन ुर्होस।्
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ती द ु न्यायक ार्हरूले साधारण जनताको लािग क ठन जीवन यापन गन
िनयमहरू बनाउदँछन।्

21 त्यस्ता न्यायक ार्हरूले असल मािनसहरूलाई आ मण गदर्छन।्
ितनीहरूलाई दोषी सािबत गरेर मानर् लगाउछँन।्

22 तर मरेो परम भ,ु उच्च पवर्तमािथ मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
परमे र मरेो च ान हुनहुुन्छ मरेो सरुक्षाको ठाउँ!

23 परमे रले भयकंर कायर् गन ती द ु न्यायक ार्हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।
परमे रले ितनीहरूलाई न गन ुर्हुनछे िकनभने ितनीहरूले पाप गरे।
परम भु हा ा परमे रले ती पापी न्यायक ार्हरूलाई न गन ुर्हुनछे।

95
िव ामको िदनको िन म्त एउटा भजन-स्तिुतगान।
1 आऊ, परम भकुो गणु-गान गरौं।

च ान ित, ठूलो स्वरमा गणु-गान गरौं जसले हामीलाई बचँायो।
2 परम भु ित धन्यवादको गीत गाऊ।

उहाँ ित आनन्दमय शसंाको गीत गाऊ।
3 िकनभने परम भु नै महान ्परमे र हुनहुुन्छ!

अन्य सारा “दवेताहरू”लाई अधीनमा रा े उहाँ महान ्राजा हुनहुुन्छ।
4 गिहरो गफुाहरू र उच्च पहाड-पवर्तहरू परम भकुा सम्पि हुन।्
5 सागर उहाँकै हो उहाँले यो सजृना गन ुर् भएको हो,

परमे रले आफ्नै हातले सकु्खा जमीनहरू बनाउन ु भयो।
6 आऊ, िनहु ँ रएर, उहाँको उपसना गरौं।

जसले हामीलाई बनाउन ु भयो उहाँ परमे रको उपसना गरौं।
7 उहाँ हा ो परमे र हुनहुुन्छ

अिन हामी उहाँका सन्तानहरू हौं।
यिद हामीले उहाँको आवाज सनु्यौ भन,े

आज हामी उहाँका भडेा हौ।
8 परमे र भन्नहुुन्छ, “ितमीहरूले मरीबामाको जङं्गलमा हुदँा झैं,
अिन मस्साको मरूभिूममा गरे झैं िज ी नगर।
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9 ित ा िपता-पखुार्हरूले मलाई जाँच गरे, ितनीहरूले मलाई जाँच,े
तर ितनीहरूले म के गनर् सक्थे भन्ने कुरा दखे।े

10 चालीस वषर्सम्म म ती मािनसहरू गन-गन सहरे बसें।
अिन म जान्दिथएँ िक ितनीहरू आज्ञाकारी िथएनन।्
ितनीहरूले मरेो िशक्षाहरू लन अस्वीकार गरे।

11 यसलैे मरेो रीसमा ितनीहरू
‘मरेो िव ामको भिूममा प े छैनन’ भनी मलैे ितज्ञा गरें।”

96
1 परम भलुे गन ुर् भएको नयाँ कुराहरूका बारेमा नयाँ गीत गाऊ,

सारा ससंारले परम भु ित गीत गाउन।्
2 परम भु ित गाऊ, उहाँको नाउकँो शसंा गर!

ससुमाचार भन, त्यके िदन उहाँको म ु को िवषयमा कुरा गर।
3 परम भु साँ च्च नै अ तू हुनहुुन्छ, भनरे मािनसहरूलाई भन, परमे रले गन ुर् हुने

आ यर्चिकत चीजहरूका िवषयमा रा हरू माझ भन।
सजृना गन ुर् हुने अचम्मका कामहरूको बारेमा मािनसहरूलाई भन।

4 परम भु महान ्हुनहुुन्छ र शसंाको योग्य हुनहुुन्छ।
उहाँ अन्य सबै “दवेताहरू”को भन्दा अझ उहाँकै डर रा ु पछर्।

5 अन्य जाितहरूका सबै “दवेताहरू” खाली मिूतर्हरू मा हुन।्
तर परमे रले स्वगर् बनाउनभुयो।

6 उहाँको समक्षमा आदर र मिहमा च म्करहकेो छ।
परमे रको पिव म न्दरमा श र सौन्दयर् छ।

7 प रवारहरू, जाितहरू परम भकुो शसंा
र मिहमाको गीत गाऔं।

8 परम भकुो नाउकँो शसंा गर
आफ्ना ब लहरू ल्याऊ र म न्दर तफर् जाऊ।
9 पिव ताको सौन्दयर्िसत परम भकुो उपासना गर।

पथृ्वीमा त्यके मािनसले परम भकुो उपासना गर।
10 जाित-जाितहरूलाई घोषणा गर, परम भु नै राजा हुन,्

तािक ससंार न नहोस।्
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परम भलुे िनष्पक्ष रूपमा ससंारमा राज गन ुर्हुनछे।
11 हे आकाश, खशुी हो! हे पथृ्वी, आन न्दत बन!

यसमा भएका समु र त्यके थोक खशुीले कराऊ, िचच्याऊ।
12 खतेहरू र त्यसमा उब्जने त्यके चीज, खशुी बन।

जङ्गलका रूखहरू, गाऊ र खशुी बन!
13 जव ितनीहरूले परम भु आईरहकेो दे छेन,्

परम भु ससंारमा राजगनर् आउँदै हुनहुुन्छ,
परम भलुे ससंारमा भएका राज्यहरूमा

पक्षपात नगरी न्याय र राज्य गन ुर्हुनछे।

97
1 परम भलुे राज गन ुर् हुन्छ र पथृ्वी खशुी हो।

सबै सदुरूितरका दशेहरू खशुी हुन्छन।्
2 बाक्लो बादलहरूले परम भलुाई घरेी राखकेो छ।

धमर् र न्यायले यस राज्यलाई ब लयो बनाउदँछ।
3 परम भकुो सामनु्नबेाट एउटा आकाश जाँदछ

अिन उहाँका श हुरूलाई नाश गदर्छ।
4 उहाँको िबजलुी आकाशमा झलाक-िझ लक च म्कन्छ।

मािनसहरू यसलाई दखे्छन ्र डराउछन।्
5 परम भकुो, समक्ष पवर्तहरू मनै जस्तो पग्लन्छन,्

सारा पथृ्वीका स्वामीको सामनु्न।े
6 हे आकाश, उहाँको धािमर्कताको बारे बताऊ।

तािक परमे रको मिहमा सारा मािनसहरूले दखेनु।
7 मािनसहरू आफ्ना मिूतर्हरू पजूा गछर्न।्

ितनीहरू आफ्ना “दवेताहरूका” िवषयमा घमण्ड गदर्छन।्
तर ती मािनसहरू ल ज्जत हुनछेन।्

ितनीहरूका “दवेताहरू” िशर झकुाएर परम भलुाई उपासना गनछन।्
8 हे िसयोन, सनु अिन खशुी बन!

हे यहूदाका शहरहरू, खशुी होऊ।
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िकनभने परम भलुे ब ु मानी िनणर्यहरू गन ुर् भयो।
9 सव च्च परम भ,ु तपाईं नै वास्तवमा पथृ्वीका शासक हुनहुुन्छ।

तपाईं अन्य “दवेताहरू” भन्दा धरैे असल हुनहुन्छ।
10 मािनसहरू जसले परम भलुाई मे गदर्छ उसले द ु तालाई घणृा गछर्।

परमे रले धतूर्हरूबाट उहाँका भ जनहरूलाई बचाउनँ ु हुदँछ।
11 धम मािनसहरूमा

उज्यालो र खशुीयाली चम्कन्छ।
12 धम मािनसहरू, परम भमुा खशुी रहौं!

उहाँको पिव नाउकँो ा गर!

98
एउटा भजन- शसंाको गीत।
1 परम भु ित नयाँ गीत गाऊ

िकनभने उहाँले नयाँ र छक्क पान कुराहरू गन ुर्भयो।
उहाँको पिव दािहने पाखरुाले

उहाँलाई फे र िवजय तलु्यायो।
2 परम भलुे आफ्नो बचाउने श जाितहरूलाई दखेाउन ु भयो।

परम भलुे आफ्नो धािमर्कता ितनीहरूलाई दखेाउन ु भयो।
3 उहाँका भ जनहरूले इ ाएल का मािनसहरू ित परमे रको िव ास स म्झए।

सदुरू ठाउँमा भएका मािनसहरूले हा ो परम भकुो रक्षा गन श दखे।े
4 हे पथृ्वीमा भएका त्यके मािनसहरूल,े परम भु ित खशुीले हल्ला गर।

शसंाको गीत गाउन ारम्भ गर!
5 परम भकुो शसंा वीणा बजाएर गर।

वीणाबाट िनस्केको सगंीतल,े उहाँको शसंा गदर्छ।
6 तरुही र कणार्लहरू बजाऊ,

अिन परम भु हा ो राजा ित िचच्याउँदै शसंा गर।
7 समु र त्यहाँ भएका त्यके कुराल,े

पथृ्वी र त्यसमा भएका त्यके कुराले जोडले गाओस।्
8 हे नदीहरू, आफ्ना हातहरूले थप्पडी मार!

पवर्तहरू सबै एकैसाथ आनन्दको गीत गाऔं।
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9 परम भकुो सम्मखु गाऊ
िकनभने उहाँ ससंारमा राज गनर् आइरहन ु भएको छ।

उहाँले ससंारमा न्यायपवूर्क राज गन ुर् हुनछे।
उहाँले धािमर्कतािसत मािनसहरूमािथ राज गन ुर्हुनछे।

99
1 परम भु नै राजा हुनहुुन्छ,

यसलैे सारा जाितहरू डरले काम्छन।्
परमे र राजा सरह करूब स्वगर्दतूहरूमा ब ु हुन्छ।

यसलैे सारा ससंार डरले काम्दछ।
2 िसयोनमा परम भु महान ्हुनहुुन्छ!

उहाँ सम्पणूर् मािनसहरूमािथ महान ्अगवुा हुनहुुन्छ।
3 सारा मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो गणु-गान गरून।्

परमे रको नाउँ िवस्मयकारक छ।
परमे र पिव हुनहुुन्छ।

4 श शाली राजाले न्याय मनपराउन ु हुन्छ।
परमे र, तपाईंले मगंलमयता बनाउन ु भयो।
तपाईंले याकूबमा धािमर्कता र िनष्पक्षता ल्याउनभुयो।

5 परम भु हा ो परमे रको शसंा गर
अिन उहाँको पिव पाउदानमा* दण्डवत गर।

6 मोशा र हारून उहाँका केही पजूाहारीहरू मध्ये िथए।
ितनीहरू मध्ये शमएूल हुन जसले परमे रको नाम पकुारे।

ितनीहरूले परमे रलाई ाथर्ना गरे,
अिन उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो।

7 परमे र अग्ला बादलबाट बोल्न ु भयो।
ितनीहरूले उहाँको िविधहरू पालन गरे
अिन परमे रले ितनीहरूलाई िनयम दान गन ुर्भयो।

8 हे परम भु हा ा परमे र, तपाईंले ितनीहरूको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो।
तपाईंले आफू क्षमादायी परमे र अिन नीच काम गन मािनसहरूलाई

* 99:5:
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दण्ड िदनकेो रूपमा दशार्उन ु भयो।
9 हा ा परम भु परमे रको शसंा गर।

हा ो परमे र साँ च्च नै पिव हुनहुुन्छ।
उहाँको पिव पवर्त तफर् दण्डवत ्गर।

100
धन्यवादको भजन।
1 हे सारा पथृ्वीको मािनसहरू हो, परम भकुो जयजयकार गर।
2 परम भकुो सवेामा खशुी हौ!

खशुीका गीतहरू लएर परम भकुो सम्मखु आऊ!
3 परम भु नै हा ा परमे र हुनहुुन्छ भन्ने जान।

उहाँले हामीलाई रच्न ु भयो
अिन हामी उहाँका मािनसहरू हौं, हामी उहाँका भेंडा हौं।

4 उहाँको शहरमा धन्यवादको गीत लएर आऊ।
उहाँको म न्दरमा शसंाको गीतहरू लएर आऊ।
उहाँको शसंा गर र उहाँको नाउलँाई धन्यवाद चढाओ।

5 परम भ,ु भलो हुनहुुन्छ।
उहाँको मे अनन्त छ।
हामी सदा सवर्दा उहाँमािथ भरोसा रा सक्छौं!

101
दाऊदको भजन।
1 म मे र िनष्पक्ष न्यायको गीत गाउनछुे।

परम भ,ु म तपाईंको िन म्त गाउने छु।
2 म सतकर् तासाथ शु जीवन िजउनछुे।

म मरेो घरमा श ु कारले िजउनछुे।
परम भु तपाईं मकहाँ किहले आउनहुुनछे?

3 म आफू समक्ष कुनै मिूतर्हरू रा े छैन,
म त्यस मािनसलाई घणृा गनछु जो तपाईंको िवरू जाँन्छ।
म त्यस्तो गनछैन!
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4 म ईमान्दार हुनछुे।
म द ु पणू र् कामहरू गनछैन।

5 यिद कसलैे उसको िछमिेकहरू बारे ग ु भावमा नरा ा कुराहरू गदर्छ भन,े
म त्यस मािनसलाई रोक्छु।

आफूलाई घमण्ड गन र अरू भन्दा म े छु भनरेसोच्नहेरूलाई
म अनमुित िदनछैेन।

6 म मािनसहरूलाई ससंारभ र नै हनेछु जसमािथ भरोसा गनर् सिकन्छ
अिन ितनीहरूलाई मा मरेो सवेा गनर् िदन लाउने छु।
खाली त्यस्ता मािनसहरू मा मरेो दासहरू हुन सक्छन ्जो श ु िजउँदछ।

7 म मरेो घरमा झटूाहरू ब िदने छैन।
म झटू बोल्नहेरूलाई आफू निजक ब िदने छैन।

8 यस दशेमा बिसरहकेा द ु मािनसहरूलाई सधँ ै नाश गनछु।
परमे रको शहरबाट जानलाई म ती सब द ु हरूलाई वाध्य पानछु।

102
पीिडत मािनसको भजन।ऊ पीिडत भएर, परम भलुाई दःुख पोख्छ।
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस।्

साथ पाउनलाई रोएको न्दन सिुनिदन ु होस।्
2 परम भु तपाईं त्यसरी िवमखु नभईिदनहुोस।् जब म सकंटहरूमा झे लएको हुन्छु

म ित ध्यान िदनहुोस।्
जब म तपाईंको सहायताको िन म्त रोई कराई गछुर् मलाई झ ै जवाफ

िदनहुोस।्
3 मरेो जीवन धवुाँ जस्तो भई िबत्दछै।

मरेा जीवन आगो सरह छ जो िबस्तारै जल्छ।
4 मरेो श क्षीण हुदँै गईसक्यो

म सकु्खा, ओई लन्दै गई रहकेो घाँस जस्तै छु।
मलैे खान समते भलूी सकेको छु।

5 आफ्नो उदासीनताको कारणले गदार्,
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मरेो ओजन घ टरहछे।
6 म मरूभिूममा बिसरहकेो लाटकोसरेो जस्तो एक्लो छु।

भवनहरूको भग्नावशषेमा ब े एक्लो लाटकोसरेो जस्तै छु।
7 म सु स क्दन।

म छानामा भएको एउटा एक्लो चरो जस्तो छु।
8 मरेा श हुरूले मलाई लगातार अपमान गछर्न।्

ितनीहरूले मलाई खसी गरे अिन सराप।े
9 मरेो ठूलो उदासीनता खाली मरेो भोजन हो।

मरेो आसँ ु मरेो िपउने बस्त ु हो।
10 िकनभने तपाईं ममािथ ोिधत हुनहुुन्छ,

परम भ,ु तपाईंले मलाई उठाउन ु भयो अिन त्यसपिछ मलाई फ्याँकी
िदनभुयो।

11 िदनको अ न्तम हरमा लामो छायाँहरू जस्तो मरेो जीवन ायः सिुकसक्यो।
म सकु्खा र ओइ लएको घाँस सरह मद जाँदछुै।

12 तर परम भ,ु तपाईं सदा-सवर्दा बाँच्न ु हुनछे।
तपाईंको नाउँ सदा सवर्दा र अनन्त सम्म रहनछे।

13 तपाईं उठ्न ु हुनछे र िसयोनलाई सान्त्वना िदन ु हुनछे।
तपाईं िसयोन ित कृपाल ु हुनहुुनछे त्यो समय आइरहछे।

14 तपाईंका दासहरूले उनको, ढुङ्गाहरू मन पराउनछे,
ितनीहरूले त्यो शहरको धलूोलाई सम्म मन पराउने छन।्

15 मािनसहरूले परम भकुो नाउकँो उपासना गनछन।् परमे र,
पथृ्वीमा भएका राजाहरूले तपाईंलाई सम्मान गनछन।्

16 परम भलुे फे र िसयोन बनाउनँ ु हुनछे।
मािनसहरूले फे र उहाँको मिहमा दे छेन।्

17 परमे रले िजउँदै छाडन ु भएका मािनसहरूको ाथर्नाहरूको जवाफ िदनहुुनछे।
परमे रले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नहुुनछे।

18 यी कुराहरू आउने भिवष्यका सन्तानहरूको िन म्त लखे
अिन भिवष्यमा, ती मािनसहरूले परम भकुो शसंा गनछन।्

19 परम भलुे आफ्ना पिव स्थानबाट तलितर हने ुर्हुनछे।
परम भलुे स्वगर्बाट तल पथृ्वीमा हने ुर्हुनछे।
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20 अिन उहाँले कैदीहरूका ाथर्नाहरू सनु्नहुुनछे।
उहाँले मतृ्य ु घोिषत भइसकेका मािनसहरूलाई मु िदलाई िदनहुुनछे।

21 तब िसयोनका मािनसहरूले परम भकुो बारेमा भन्नछेन।्
ितनीहरूले उहाँको नाउलँाई यरूशलमेमा शसंा गनछन।्

22 जाितहरू परस्परमा भलेा हुनछेन।्
राज्यहरू परम भकुो सवेा गनर्लाई आउने छन।्

23 मरेो बलले मलाई नै असफल तलु्यायो।
मरेो जीवन छोटो भएर घट ्यो।

24 यसकारण मलैे भन,े “मलाई ठटौली बलेामा नै मनर् निदनहुोस।्
परमे र तपाईं सदा-सवर्दा बाँच्न ु हुनछे।

25 धरैे वषर् पिहल,े तपाईंले यो ससंार बनाउन ु भयो।
तपाईंले आफ्नै हात ारा यो आकाश बनाउन ु भयो।

26 ससंार र यो आकाश समा होला तर तपाईं सवर्दा रहन ु हुनछे।
ितनीहरूले लगुाहरू खोले जस्तै गनछन,्

अिन लगुाहरू जस्त,ै तपाईं ितनीहरूलाई प रवतर्न गन ुर्हुनछे।
ितनीहरू सबै प रवर्ितन हुनछेन।्

27 तर तपाईं परमे र, किहल्यै ब द्लन ु हुन्न।
तपाईं सवर्दा जीिवत रहन ु हुन्छ।

28 हामी आज तपाईंका दासहरू हौं। हा ा नानीहरू यहाँ छन।्
अिन ितनीहरूका सन्तानहरू पिन यहाँ तपाईंको उपासना गनहरू हुनछेन।्”

103
दाऊदको भजन।
1 मरेो आत्मा, परम भकुो शसंा गर!

त्यके मरेो अङ्गले उहाँको पिव नाउकँो गणु-गान गदर्छ।
2 हे मरेो आत्मा, परम भकुो शसंा गर

अिन निबिसर् िक उहाँ नै वास्तवमा कृपाल ु हुनहुुन्छ।
3 परमे रले हा ा सारा पापहरू क्षमा ग रिदन ु हुन्छ।

उहाँले हा ा सारा रोगहरू िनको पा रिदन ु हुन्छ।
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4 परमे रले िचहानबाट हा ो जीवन बचाँउन ु हुन्छ
अिन हामीलाई उहाँले मे र दया गन ुर्हुन्छ।

5 परमे रले हामीलाई शस्त रा ा कुराहरू िदनहुुन्छ।
उहाँले हा ो जवानीलाई
गरूड जस्तो नयाँ तलु्याउनहुुन्छा।

6 परम भु िनष्पक्ष हुनहुुन्छ, परमे रले मािनसहरू ित न्याय ल्याउन ु हुन्छ,
जनु अन्य मािनसहरूबाट ितघात भएको छ।

7 परमे रले आफ्ना िविधहरू बारे मोशालाई बताउन ु भयो।
परमे रले उहाँको श शाली कामहरू इ ाएल का मािनसहरूलाई दखेाउन ु

भयो।
8 परम भु अन ु ही र करूणामय हुनहुुन्छ।

परमे र सवंदेनशील र मायाल ु हुनहुुन्छ।
9 परम भलुे सधैं आलोचना गन ुर् हुन्न

परम भु सधैं हामीसगँ ोिधत भएर ब ु हुन्न।
10 हामीले परमे रको िवरू पाप गय ।

तर उहाँले हामीलाई कुनै कारको दण्ड िदन ु भएन जसको लािग हामी योग्य
िथयौं।

11 परमे रको मे आफ्ना भ जनहरूमा
पथृ्वीदे ख आकाशको उचाई जस्तै अग्लो छ।

12 अिन परमे रले हा ो पापहरू
पवूर् र प म टाढा-टाढा रहे जस्तो टाढो रा ख िदनभुयो।

13 परम भु आफ्ना भ जनहरूसगं त्यस्तो हेी हुनहुुन्छ
जसरी एक िपता आफ्ना छोरा-छोरीहरूसगँ हुन्छ।

14 परमे रले हा ो बारेमा सबै कुराहरू जान्नहुुन्छ,
हामी धलूाका कणहरूबाट बिनएका हौं भनरे परमे र जान्नहुुन्छ।

15 हा ो जीवन छोटो छ भनरे उहाँले जान्नहुुन्छ।
हा ो जीवन घाँस जस्तै हो भन्ने कुरा पिन जान्नहुुन्छ।

16 परमे र जान्नहुुन्छ हामीहरू जङ्गली फूलहरू जस्तै हौं। जनु फूलहरू िछ ै
हुिकर् न्छन।् त्यसपिछ तातो बतासको झोका आएर मछर्न।

झ ै ितमी भन्न सक्दनैौ िक फूल कहाँ फु लरहथे्यो।
17 तर परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई सधैं माया गन ुर्भयो
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अिन उहाँले आफ्ना भ जनहरूलाई अनवरत मे गन ुर्हुन्छ।
परमे रको धािमर्कता ितनीहरूका छोरा-नाितमािथ अनन्तदे ख अनन्तसम्म

रहन्छ।
18 परमे र ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँको करार पालन

गछर्।
परमे र ती मािनसहरूका लािग असल हुनहुुन्छ जसले उहाँको आदशे पालन

गछर्न।्
19 परमे रको िसहंासन स्वगर्मा छ।

अिन उहाँले सबै थोकमा शासन गन ुर्हुन्छ।
20 हे स्वगर्दतूहरू, परम भकुो शसंा गर।

ितमीहरू श शाली िसपाहीहरू हौ जसले उहाँको आज्ञा पालन गछर्न।्
ितमीहरू ध्यानपवूर्क उहाँका कुराहरू सनु्छौ अिन आज्ञाहरू पालन गछ ।

21 हे उहाँका सबै िसपाहीहरू! परम भकुो शसंा गर।
ितमीहरू उहाँको दासहरू हौ।
जो परम भलुे इच्छा गन ुर्हुन्छ ितमीहरू त्यही काम गदर्छौ।

22 परम भलुे त्यके थोक त्यके ठाउँमा बनाउन ु भयो। परमे रले त्यके ठाउँमा
भएका सबै थोकहरूमा राज गन ुर् हुन्छ,

अिन ती सबै थोकहरूले परम भकुो गणु-गाऊन ु पछर्!
हे मरेो ाण परम भकुो गणु-गान गर!

104
1 हे मरेो आत्मा परम भकुो शसंा गर।

हे परम भु मरेो परमे र, तपाईं महान ्हुनहुुन्छ!
तपाईं आदर र मिहमाले सिजएको हुनहुुन्छ।

2 तपाईं ज्योित पिहरन ु हुन्छ जसरी मािनसहरू पोशाक पिह रन्छन।्
तपाईं पदार् जस्तै आकाशहरू फैलाउन ु हुन्छ।

3 परमे र, तपाईंले ितनीहरूमािथ आफ्नो घर बनाउन ु भयो।
तपाईंले बाक्लो बादलहरू रथ सरह चलाउन ु भयो,

अिन बतासको पखेंटाहरूमा आकाश तरेर चढनभुयो।
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4 परमे र, तपाईंले आफ्ना स्वगर्दतुहरू बतास* जस्ता
अिन आफ्ना दासहरू आगो जस्तो बनाउन ु भयो।

5 हे परमे र, तपाईंले यसको आधारमा पथृ्वी बनाउन ु भयो,
यसलैे यो ध्वशं हुने छैन।

6 तपाईंले यसलाई व ले जस्तै पानीले ढावन ु भयो।
पानीले पवर्तहरू छोपीए।

7 तपाईंले आज्ञा िदनभुयो, अिन पानी आतरूी गद िन ष्कयो।
परमे र, तपाईं पानीमा िचच्याउन ु भयो, अिन पानी आतरूी गद िन स्कयो।

8 पानी पवर्तहरूबाट तल झर्न थाल्यो, खडीहरूमा झद
र त्यसपिछ ती ठाउँहरू तफर् लाग्यो जनु तपाईंले बनाउन ु भयो।

9 तपाईंले समु हरूको सीमा तयार पान ुर् भयो
तािक पानी किहल्यै पथृ्वी तफर् उलर ढाक्ने छैन।

10 हे परमे र, तपाईंले पानीलाई झरनाहरूबाट नदीहरूितर बहने बनाउन ु भयो।
यो पवर्तहरूको जल ोतबाट तलितर बहन्छ।

11 नदीहरूको पानी सारा जङं्गली जनावरहरूको िन म्त हो
अिन यहाँसम्म िक जङं्गली गधाहरु पिन यहाँ पानी िपउन आउँछन।्

12 जङ्गली चरा-चरुूङ्गीहरू पोखरी भए ितर ब आउँदछन।्
ितनीहरू छेउकै रूखका हाँगामा बसरे गाउदँछन।्

13 परमे रले वषार्लाई पवर्तहरूमा पठाउन ु हुन्छ।
चीचहरू जनु परमे रले सिृ गन ुर्भयो र पथृ्वीलाई िदन ु भयो ती त्यसकैो

आवश्यकता हुन।्
14 परमे रले पशहुरूको आहारको िन म्त घाँस उमान ुर् भयो।

उहाँले हामीलाई सागपातहरू रोप्नलाई िदनभुयो। जसलाई हामी हुकार्उने
काम गछौं।

ती सागपातहरूले पथृ्वीदे ख हामीलाई भोजन िदन्छन।्
15 परमे रले हामीलाई िदन ु हुन्छ दाखरस जसले हामीलाई खशुी तलु्याउछँ,

तले जसले हा ो छाला नरम पादर्छ,
* 104:4: …

,
“तपाईंले आफ्नो दतूलाई आत्मा बनाउन ु भयो।”
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अिन भोजन जसले हामीलाई ब लयो बनाउदँछ।
16 लबानोनको िवशाल दवेदारू रूखहरू परम भकुो सम्पि हुन।्

परम भलुे ती रूखहरू रोप्न ु भयो अिन त्यसलाई आवश्यकता भ र पानी िदन ु
भयो।

17 चरा-चरुूङ्गीहरूले त्यसमैा ग ुडँ लगाउछँन ्अिन त्यहाँ बस्छन।्
सल्लाका रूखहरूमा सारसहरू िफंिजएर बस्दछन।्

18 उच्च पवर्तहरू जङं्गली बा ाहरूको लािग घर हुन।्
िवशाल च ानहरू खरायोहरूको लािग लकु्ने ठाउँ हुन।्

19 परमे र जब िबदाहरू ारम्भ हुन्छ तपाईंले हामीलाई दशार्उनकुा लािग जनु
िदनभुयो।

अिन घामले किहले अस्ताउन ु पछर् त्यो जान्दछ।
20 तपाईंले अन्धकार पान ुर् भयो रात हुनलाई,

त्यस समय जङ्गली पशहुरू बािहर िनस्कन्छन ्र चारैितर घमु्दछन।्
21 िसहंहरूले आ मण गदार् परमे रलाई आहार मागे झै गरी गजर्न्छन

जनु उहाँले ितनीहरूको िन म्त वस्था ग रिदन ु हुन्छ।
22 त्यसपिछ घाम उदाउँछ, अिन पशहुरू आफ्ना घर तफर् फकर् न्छ

अिन िव ाम गदर्छन।्
23 तब मािनसहरू आफ्नो काम धन्दा ितर लाग्दछन ्

अिन साँझ सम्म काम ग र रहन्छन।्

24 हे परम भ,ु तपाईंले धरैे चिकत थोकहरू गन ुर्भयो।
पथृ्वी त्यही थोकहरूले भ रपणूर् भई भ रएको छ।
हामी जताततै त्यके थोकमा तपाईंको ब ु मता दखे्छौं।

25 समु मा हरे। त्यो कित ठूलो छ!
अनगन्ती ाणीहरूले त्यो भ रएकोछ।
त्यहाँ ससाना र िवशाल अनग न्त ाणीहरू छन।्

26 त्यस समु मा जहाजहरू चल्दछ,
लब्यातान समु मा खले्छ।

महा-सागरमा समु ी ाणी तपाईंले सिृ गन ुर्भयो ।
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27 परमे र, ती सारा जीिवत ाणीहरू तपाईंमा आि त छन ्
तपाईंले ठीक समयमा ितनीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ।

28 परमे र, तपाईंले सारा ाणीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ।
तपाईंले आफ्ना हातहरू खोलरे, रा ो पौि क भोजन िदनहुुन्छ, अिन त ृ

नहुञ्जलेसम्म ितनीहरू खान्छन।्
29 जब तपाईं ितनीहरूबाट टाढा फिकर् नहुुन्छ

ितनीहरू भयभीत हुन्छन।्
ितनीहरूका आत्माले ितनीहरूलाई छोड्छ, ितनीहरू कमजोर भएर मछर्न ्

अिन ितनीहरूका शरीरहरू फे र धलूोकण नै बन्दछन।्
30 तर हे परम भ,ु जब तपाईंले आफ्नो आत्मा पठाउन ु हुन्छ, ितनीहरू स्वस्थ्य

हुन्छन।्
अिन तपाईंले फे र भिूम नयाँ बनाउन ु हुन्छ।

31 परम भकुो मिहमा अनवरत अनन्त रहीरहोस!्
उहाँले सजृना गन ुर्भएको कुराहरूमा उहाँ आन न्दत होउन।्

32 परम भलुे पथृ्वी ितर मा हे र िददंा पिन त्यो कम्पन हुनछे।
उहाँले पवर्तहरूलाई छोडिददंा मा ितनीहरूबाट धवुाँ उड्न थाल्छ।

33 मरेो जीवनभरी परम भकुो शसंाको गीत गाउनछुे।
जबसम्म म बाँच्छु परम भकुो शसंा ग ररहनेे छु।

34 भरोसा छ मरेो यी शब्दहरूले उहाँलाई खशुी पानछ।
म परम भिुसत खशुी छु।

35 पथृ्वीबाट पापहरू हटी जाओस।्
द ु मािनसहरू सदाको लािग हराएर जाऊन।

मरेो ाणले परम भकुो जयजयकार गदर्छ।
परम भकुो शसंा गर!

105
1 परम भलुाई धन्यवाद दऊे। उहाँको नाउँ उपासना गर।
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सबै जाित-जाित मािनसहरूलाई ती अचम्भ लाग्दा कुराहरूको बारेमा भन
जनु उहाँले गन ुर्हुन्छ।

2 परम भु ित भजन गाओ, उहाँको शसंा गर।
उहाँले गन ुर् भएको अलौिकक कुराहरूको बारेमा बताऊ। जो उहाँले गन ुर्हुन्छ।

3 परम भकुो पिव नाउमँा घमण्ड गर।
ितमीहरू परम भलुाई खोज्द-ैखोज्दै आई पगु्यौ त्यसलैे अब खशुी हौ।

4 बल पाउनलुाई परम भु कहाँ जाऊ।
सहायताको लािग सधैं उहाँकोमा जाऊ।

5 याद गर ती अचम्मका कुराहरू जनु उहाँले गन ुर्हुन्छ।
याद गर उहाँका आ यर्कामहरू साथै उहाँका ब ु मानी िनणर्यहरू।

6 ितमीहरू उहाँका दास अ ाहामका सन्तानहरू हौ।
ितमीहरू याकूबका सन्तानहरू हौ, ितमीहरू परमे र ारा छािनएको

मािनसहरू हौ।
7 परम भु नै हा ो परमे र हुनहुुन्छ।

परम भलुे सारा ससंारमा राज्य गन ुर्हुन्छ।
8 परमे रको करार प सदा सवर्दा याद गर।

याद गर उहाँले एक हजार पसु्ताहरूलाई िदनभुएका उहाँका आदशेहरू!
9 परमे रले अ ाहामिसत करार गन ुर् भएको िथयो।

परमे रले इसहाक ित ितज्ञा रा ु भएको िथयो।
10 त्यसपिछ याकूबको लािग यो िनयम झै बनाउन ु भयो।

परमे रले इ ाएल सगँ करार गन ुर् भएको िथयो। यो सवर्दा रिहरहने छ।
11 परमे रले भन्नभुयो, “म ितमीहरूलाई कनानको दशे िदनछुे।

त्यो दशे ितमीरहकै सम्पि हुनछे।”
12परमे रले त्यो वचन त्यितबलेा रा ुभएको िथयो। जब अ ाहामका प रवारहरू

स-साना िथए।
ितनीहरू त्यहाँ परदशेीहरू जस्तै बस।े

13 ितनीहरू एक जाितदे ख अक जाित,
एक राज्य दे ख अक राज्य हुदँै मण गदिहडं।े

14 तर परमे रले ितनीहरू ित अत्याचार गनर् िदन ु भएन।
परमे रले राजाहरूलाई पिन ितनीहरूलाई दःुख निदन ु भनरे चतेाउनी

िदनभुएको िथयो।
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15 परमे रले भन्नभुयो, “मलैे रोजकेा मािनसहरूलाई दःुख नदऊे।
मरेो अगमव ाहरू ित अधम वहार गद नगर।”

16 परमे रले त्यस दशेमा अिनकाल पा रिदन ु भयो।
मािनसहरूले खानलाई शस्त भोजन पाएनन।्

17 तर परमे रले यसूफु नाउकँा एकजनालाई ितनीहरूको अगािड त्यस ठाउँमा
पठाउन ु भयो।

यसूफु एक कमारा सरह बिेचयो।
18 ितनीहरूले यसूफुका खु ा व रप र डोरीले कस।े

ितनीहरूले उनको घाँटी व रप र फलामको घरेा हाली िदए।
19 उनले भनकेा अगमवाणी कुराहरू साँच्चै नहोउञ्जले सम्म ितनी दास सरह नै

भए।
परम भकुो सन्दशेले माण गय िक यसूफु ठीक मािनस हो।

20 यसलैे िम का राजाले उनलाई मु ग रिदए।
रा का शासकले उनलाई जले मु ग रिदए।

21 उहाँले यसूफुलाई आफ्नो घरको िजम्मामा रा खिदए,
यसूफुले आफ्नो स्वामीको सबै सम्पि मािथ हरेचाह गरे।

22 यसूफुले अन्य अगवुाहरूलाई िनदश िदए।
यसूफुले बढुापाकाहरूलाई िशक्षा िदए।

23 तब इ ाएल िम तफर् आए,
याकूब हामको दशेमा बस।े

24 याकूबको प रवार अत्यन्त बढरे गयो।
ितनीहरू आफ्ना श हुरू भन्दा धरैे श शाली भए।

25 यसकारण िम वासीहरूले याकूबको प रवारलाई हलेा गनर् थाल।े
ितनीहरूले उनीहरूका दासहरू िवरू योजना तयार गनर् थाल।े

26 यसलैे परमे रले आफ्ना दास मोशालाई पठाउन ु भयो,
अिन उहाँले रोजकेो पजूाहारी हारूनलाई पठाउनभुयो।

27 परमे रले मोशा र हारूनको माध्यम ारा
हा ो दशेमा धरैे आ यर्कामहरू दखेाउन ु भयो।

28 परमे रले िनक्खरु कालो अन्धकार पठाउनभुयो
तर िम वासीहरूले उहाँलाई सनुनेन।्

29 यसलैे परमे रले पानीलाई रगतमा प रवतर्न गन ुर्भयो,
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अिन त्यहाँका सारा माछाहरू मरे।
30 ितनीहरूका दशे भ्यागतु ै भ्यागतुाले भ रयो।

राजाका स ु े कोठा पिन भ्यागतुाहरू भ रए।
31 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन िझगंाहरू र जु ाहरू आउन थाल।े

ितनीहरू चारैितर फै लएर गए।
32 परमे रले बषार्लाई अिसनामा प रवतर्न गन ुर्भयो।

िबजलुीको हार ितनीहरूको दशेभ र फ्याँिकयो।
33 परमे रले ितनीहरूको अङ्गरुका र नभेराको रूखहरू ध्वशं पारी िदनभुयो।

परमे रले सारा रूखहरू ध्वशं पारी िदनभुयो।
34 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन सलहहरू र फटेङ् ाहरू आउन थाल।े

ितनीहरू अनग न्त िथए।
35 सलहहरू र फटेङ् ाहरूले दशेका सारा उि द्हरू खाएर न पा रिदए।

ितनीहरूले खतेका सारा अन्नबालीहरू खाई न पा रिदए।
36 त्यसपिछ ितनीहरूको दशेमा परमे रले पिहलो जन्मकेा त्यके पु लाई

मा रिदन ु भयो।
परमे रले त्यके परुूषको श माणलाई न पान ुर् भयो।

37 त्यसपिछ उहाँले आफ्ना मािनसहरू िम बाट िनकाल्न ु भयो।
ितनीहरूले आफूसगँ सनु र चाँदीहरू लएर आए।
परमे रका मािनसहरू कोही पिन ठोिकएनन ्र लडनेन।्

38 परमे रका मािनसहरू गएका दखेरे िम वासीहरू खशुी भए
िकनभने ितनीहरूबाट उनीहरू भयभीत िथए।

39 परमे रले कम्बल जस्तो बादल िफंजाई िदनभुयो।
परमे रले आफ्नो आगो राती उज्यालो पानर्लाई ितनीहरूलाई िदनभुयो।

40 मािनसहरूले भोजन मागे अिन परमे रले ितनीहरूलाई व ाई चरा ल्याइिदन ु
भयो।

परमे रले स्वगर्बाट ितनीहरूलाई शस्त खानकुेरा र रोटीहरू िदनभुयो।
41परमे रलेच ानलाई ख ण्डत पान ुर् भयो अिन त्यहाँबाट भलुभलु पानी िनस्क्यो।

मरूभिूममा नदी बग्न थाल्यो।

42 परमे रले उहाँको वचन समं्झन ु भयो।
परमे रले आफ्ना दास अ ाहामसगँ गन ुर् भएको वचन सम्झनभुयो।
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43 परमे रले आफ्ना मािनसहरू िम बाट िनकालरे ल्याउन ु भयो।
मािनसहरू खशुी र आनन्दले गाउदँ,ै गाउदँै िन स्कए!

44 तब परमे रले ितनीहरूलाई दशे िदनभुयो, जहाँ अन्य मािनसहरू बस्दै गरेका
िथए।

परमे रका मािनसहरूले अन्य मािनसहरूले गन ुर् परेका प र मका चीजहरू
पाए।

45परमे रले त्यसो गन ुर्भयो, िकनिक उहाँका मािनसहरूले उहाँका िनयमहरू पालन
गनर् सकुन।

यसकारण ितनीहरूले होिशयारीसाथ उहाँका वस्थाहरू पालन गनर् सकुन।

परम भकुो शसंा गर!

106
1 परम भकुो शसंा गर!
परम भलुाई धन्यवाद चढाओ िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।

परमे रको मे अनन्त छ!
2 कुनै मािनसले पिन उहाँ कित महान ्हुनहुुन्छ, भनरे वणर्न गनर् सक्दनै।्

कसलैे पिन परम भु परा मको घोषणा गनर् सक्दनै।्
3 मािनसहरू जसले परमे रको आज्ञाहरू पालन गदर्छन ्उनीहरू धन्य हुन्छन।्

ती मािनसहरूले सधँभै र असल कामहरू गदर्छन।्
4 हे परम भ,ु याद गन ुर्होस ्जब तपाईं आफ्ना मािनसहरूको लािग कृपाल ु हुनहुुन्छ

मलाई पिन बचाउन ु पछर् भन्ने समं्झन ु होस।्
5 हे परम भ,ु मलाई रा ो कुराहरूमा सहभागी हुन िदनहुोस ्

जनु तपाईंले आफ्ना रोजकेो मािनसहरूको िन म्त गन ुर्भयो।
मलाई तपाईंका मािनसहरूिसत फु लत हुन िदनहुोस।्

मलाई तपाईंका मािनसहरूसगँ गणु-गान गनर् िदनहुोस।्

6 हामीले त्यस्तै पाप गय ं जस्तो हा ा पखुार्हरूले गरेका िथए।
हामी अन्ययोलमा िथयौं, हामीले अधमर् कामहरू गय ं!

7 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका आ यर्कामहरूबाट
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िम मा हा ो पखुार्हरूले केही पिन िसकेनन।्
त्यहाँ लाल समु ारा, हा ा पखुार्हरू

तपाईंका िवरू उप स्थत भए।

8 तर परमे रले आफ्नो नाउकँो खाितर हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई बचाएर आफ्नो महान ्श दखेाउन ु भयो।

9 परमे रले आज्ञा िदनभुयो, अिन लाल समु सखु्खा भयो।
परमे रले हा ो िपता-पखुार्हरूलाई गहन समु भएर मरूभिूम जस्तै सखु्खा

धत सम्म अगवुाई गन ुर्भयो।
10 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई उनीहरूका श हुरूबाट बचाउन ु भयो!

परमे रले ितनीहरूलाई श हुरूबाट मु िदनभुयो।
11 परमे रले ितनीहरूका श हुरूलाई समु ले ढािकिदन ु भयो।

ितनीहरूका एउटै श हुरूले पिन बाँच्न पाएनन।्
12 तब हा ा िपता-पखुार्हरूले परमे रमा िव ास गरे।

ितनीहरूले उहाँ ित गणु-गान गरे।
13 तर हा ा िपता-पखुार्हरूले तरुून्तै परमे रले गन ुर् भएका कुराहरू िबस।

ितनीहरूले परमे रको सल्लाहलाई ध्यान िदएनन।्
14 हा ा िपता-पखुार्हरू मरूभिूममा भोकाए

अिन ितनीहरूले आफ्नो जङ्गली रूपमा परमे रलाई जाँच गरे।
15 तर हा ा िपता-पखुार्हरूले मागकेा सबै थोक परमे रले िदनभुयो।

तर परमे रले ितनीहरूलाई डरलाग्दो रोगहरू पिन िदनभुयो।
16 मािनसहरू मोशादे ख डाह गनर् थाल।े

ितनीहरू हारूनदे ख पिन ईष्यार्ल ु भए जो परम भकुा पिव पजूाहारी
हुनहुुन्थ्यो।

17 यसकैारण परमे रले ती डाही मािनसहरूलाई दण्ड िदनभुयो। धत िच रएर
दातानलाई िन लिदयो।

त्यसपिछ िच रएको जमीन बन्द भए अिन अिबरामको समदुाय जमीन िभ
छोिपएर गयो।

18 तब त्यस भीडको माझमा आगो लाग्यो र त्यो आगोले ती
द ु हरूलाई जलाई िदयो।
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19 ती मािनसहरूले होरेब पवर्तमा सनुको बाछो बनाएर
ितनीहरूले त्यस मिूतर्लाई पजूा गरे!

20 ितनीहरूले आफ्ना गौरवमय परमे रिसत
घाँस खाने बाछोको मिूतर् साटे।

21 परमे रले हा ा िपता-पखुार्हरूलाई बचाउन ु भयो। तर ितनीहरूले उहाँको बारेमा
ती सबै िबस िदए।

जनु परमे रले िम मा महान कायर्हरू गन ुर् भएको िथयो ितनीहरूले उहाँको
बारेमा भ ु लिदए।

22 परमे रले हा ो दशेमा आ यर्जनक कुराहरू गन ुर्भयो।
परमे रले लाल समु को छेउमा डरलाग्दो कामहरू गन ुर्भयो!

23 परमे रले ती मािनसहरूलाई न गनर् चाहन ु हुन्थ्यो।
तर परमे रले चनु्न ु भएको दास मोशाल,े बाटो छेके।

परमे र अत्यन्त रसाउन ु भयो, तर मािनसहरूमािथ परमे रको रीस रोक्नकुो
िन म्त मोशाले बाटोहरू बन्द ग रिदए।

यसलैे परमे रले मािनसहरूलाई न गन ुर् भएन।

24 तर ती मािनसहरूले केना भन्ने रमाइलो ठाउँमा जान अस्वीकार ग रिदए।
ितनीहरूले त्यस ठाउँमा भएका मािनसहरूलाई परास्त पानर् परमे रले

सहायता गन ुर्हुन्छ भनी भरोसा गरेनन।्
25 हा ा िपता-पखुार्हरूले

परमे रका वचन पालन गनर् अस्वीकार गरे!
26 तर ितनीहरूले आफ्नो परमे रको िवरोधमा ना लश गरे।

यसकारण परमे रले शपथ लन ु भयो िक ितनीहरू मरूभिूममा मनछन।्
27 परमे रले अन्य मािनसहरूले ितनीहरूका सन्तानहरूलाई परास्त गरोस ् भनी

वचन िदनभुयो
परमे र हा ा िपता-पखूार्हरूलाई आफ्नै सम् दायहरू माझ िततर-िबतर पानर्

वचनब हुनभुयो।

28 त्यसपिछ बाल-पोरमा, परमे रका जनहरू बाललाई पजू्न भनी त्यहाँ स म्म लत
भए।
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परमे रका मािनसहरू उत्सवमा सहभागी हुन पगुे र मरेका मािनसहरूका*
नाउमँा चढाएका ब लहरू खाए।

29 परमे र आफ्ना मािनसहरूमािथ भयकंर रूपमा ोिधत भए
अिन ितनीहरूलाई डरलाग्दो िबमारी पा रिदन ु भयो।

30 तर पीनहासले परमे र ित ाथर्ना गरे।
अिन त्यो हैंजा रोिकयो।

31 पीनहासले उिचत काम गरेको परमे रलाई थाहा िथयो।
परमे रले उसलाई सदा-सवर्दा समं्झन ु हुने छ।

32 मरीबामा मािनसहरूले परमे रलाई ोिधत बनाए।
अिन ितनीहरूले मोशालाई अधमर् काम गनर् लगाए।

33 ती मािनसहरूले मोशालाई दःुखीत गराए।
नसोिचकन मोशा बोल।े

34 परम भलुे अन्य जाितहरूलाई ध्वशं पानर् मािनसहरूलाई आज्ञा िदन ु भयो।
तर इ ाएल का मािनसहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरेनन।्

35 ितनीहरू अरू जाितहरूसगँ िमिसए,
अिन अरू जाितहरूले जे गद िथए त्यही गरे।

36 ती मािनसहरू परमे रका मािनसहरूका लािग एक पासो नै भए।
उहाँका भ जनहरूले पिन अन्य मािनसहरूले जस्तै कृि म दवेताहरू पजू्न

थाल।े
37 उहाँका भ जनहरूले आफ्ना नानीहरू सम्म मारे,

अिन त्यो भतूहरूलाई ब ल चढाए।
38 उहाँका भ जनहरूले िनद ष मािनसहरू मारे।

ितनीहरूले आफ्नै छोरा-छोरीहरू मारे
अिन ती कृि म दवेताहरूलाई भोग चढाए।

39 यसकारण परमे रका मािनसहरू अरूजाितहरू जस्तै पापहरूले दिूषत भए।
उहाँका मािनसहरू परमे र ित आज्ञाकारी भएनन ्अिन अरू जाितहरूले

जे अधमर् िसकाए त्यही कामहरू गरे।
40 परमे र आफ्ना भ जनहरूमा ोिधत हुन ु भयो।
* 106:28:
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उहाँ ितनीहरूसगँ िदक्क हुनभुयो!
41 परमे रले आफ्ना मािनसहरू अन्य जाितहरूलाई समु्पन ु भयो।

श हुरूले नै उनीहरूमा राज गरोस-भनरे उहाँले छोडी िदनभुयो।
42 उहाँका मािनसहरूका श हुरूले ितनीहरूलाई िनयन् णमा राखे

अिन ितनीहरूको जीवन क ठन पा रिदए।
43 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई धरैे पल्ट बचाइिदन ु भयो।

तर ितनीहरू उहाँकै िवरू उठे अिन आफ्ना इच्छा अनसुार काम गरे।
ितनीहरूले धरैे भन्दा धरैे अनिुचत कामहरू गरे।

44 तर जब-जब परमे रका मािनसहरूमा सकंट आई पय ितनीहरूले परमे रलाई
सहायता माग्दथे

अिन उहाँले त्यके पल्ट ितनीहरूको ाथर्ना सनुीिदन ु हुन्थ्यो।
45 परमे रले आफ्ना करार सधैं याद गन ुर्हुन्थ्यो

र ितनीहरूलाई स- मे सान्त्वना िदन ु हुन्थ्यो।
46 अन्य जाितहरूले ितनीहरूलाई कैदीहरू जस्तो लगे

तब परमे रले ितनीहरू ित टठाउने बनाई िदनभुयो।
47 हे परम भ,ु हा ा परमे र, हा ो उ ार गन ुर्होस।्

परमे रले ती रा हरूबाट फकार्ई हामीलाई ल्याउन ु भयो।
यसकारण हामीले उहाँको पिव नाउकँो गणु-गान गनर् सक्यौं।

यसकारण हामीले उहाँ ित गणु-गान गनर् सक्यौ।
48 इ ाएल का परम भु परमे रको शसंा गरौं।

परमे र सधै रहन ु हुन्छ, उहाँ सधै नै रहनहुुने छ।
अिन सारा मािनसहरूले भन,े

“आमने! परम भकुो शसंा गर!”

पाँचौं भाग
107

(भजनसं ह 107-150)
1 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ, िकनभने उहाँ उपकारी हुनहुुन्छ।

उहाँको मे सधँ ै रहन्छ।
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2 यसलैे ज-जसलाई परम भलुे बचाउन ु भएको िथयो, त्यके मािनसले भन्न ु पदर्छ
िक परम भलुे बचाउन ु भयो।

परम भलुे ितनीहरूका श हुरूदे ख ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।
3 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई िविभन्न दशे दशेबाट सगँै भलेा गन ुर्भयो।

उहाँले ितनीहरूलाई पवूर् र प म, उ र र दिक्षणबाट सगँै भलेा ल्याउन ु
भयो।

4 ितनीहरूमा कितपय सखु्खा मरूभिूममा छोिडए।
ितनीहरूले ब े ठाउँ खोिजरहकेा िथए।
तर ितनीहरूले कुनै शहर भटेाएनन।्

5 ितनीहरू भोका र प्यासा िथए
अिन कमजोर हुदँै गइरहकेा िथए।

6 त्यसपिछ ितनीहरूले परम भलुाई सहायताको िन म्त पकुारे।
अिन उहाँले ितनीहरूलाई सकंटहरूबाट जोगाउन ु भयो।

7 परम भलुे ितमीहरूलाई सोझै शहर ितर डोराएर लजैान ु भयो जहाँ ितमीहरू ब
पाउथँ।े

8 उहाँको अनन्त मेको िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएका
आ यर्कामहरूको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद दऊे।

9 परमे रले अत ृ आत्मलाई त ृ पान ुर् भयो।
परमे रले भोको आत्मालाई गणुपणूर् कुराहरूले प रपणूर् पा रिदन ु भयो।

10 परमे रका कितपय मािनसहरू कैदीहरू िथए,
झ्यालखानको अधं्यारो कोठाहरूमा बन्दी िथए।

11 िकनभने ितनीहरू परमे रले भनकेा कुराहरूका िवरू लडकेा िथए।
ितनीहरूले सव च्च परमे रबाट आएका सल्लाहहरू ित कानै थापनेन।्

12 परमे रले ितनीहरूकै कुकमर्को कारणले गदार्
उनीहरूका जीवन जीउन क ठन प रिदन ु भयो।

ितनीहरू ठेस लागरे लडे
अिन त्यहाँ ितनीहरूलाई साथ िदने कोही पिन िथएन।

13 ती मािनसहरूलाई सकंटहरूमा फँसाइयो। यसकैारण, ितनीहरूले परमे रलाई
गहुार मागे
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अिन उहाँले ितनीहरूलाई सकंटबाट बचाउन ु भयो।
14 कालो कोठरीको कैदबाट परमे रले ितनीहरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो।

ितनीहरूलाई बाँिधएका डोरीहरू उहाँले चडुाई िदनभुयो।
15 उहाँको अनन्त मे र मािनसहरूको िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएको

आ यर्कामहरूको िन म्त उहाँलाई धन्यवाद दऊे।
16 हा ा श हुरूलाई नाश गनर् परम भलुे हामीलाई सहायता िदनभुयो, परमे रले

ितनीहरूको काँसाको मलू ढोका भत्काउन सक्नहुुन्छ।
परमे रले ितनीहरूका फलामका बारहरू टु ा-टु ा पा रिदन सक्नहुुन्छ।

17 कितपय मािनसहरूले आफ्ना पापहरू र दोषहरू ारा आफैं लाई मखूर् बनाए।
उनीहरूले गरेको द ु कामको िन म्त उनीहरूले क भोग।े

18 ती मािनसहरूले खान पिन रूचाउदँनैन ्
अिन ितनीहरू ायः मछर्न।्

19 ितनीहरू सकंटहरूमा िथए, यसलैे सहयोगको िन म्त परमे रलाई गहुार मागे
र उहाँले ितनीहरूलाई ती सकंटहरूबाट बचाउन ु भयो।

20 परमे रले आज्ञा गन ुर्भयो र ितनीहरू िनको भए।
यसकारण ती मािनसहरू िचहानबाट बाँच।े

21 परम भकुो अनन्त मे
अिन मािनसहरूका िन म्त उहाँले सजृना गन ुर् भएको आ यर्कामहरूको

िन म्त परम भलुाई धन्यवाद दऊे।
22 उहाँ ित ब लदान स्वरूप उपहारहरू अपर्ण गर

अिन उहाँका कायर्हरू ित धन्यवाद दान गर। खशुी भएर उहाँले गन ुर् भएका
कायर्हरूको बारे भन्दै जाऊ।

23 कितपय मािनसहरू जहाजमा तरेर समु पारी पगु।े
ितनीहरूका कमर्ले नै ितनीहरूलाई महासागर पार ताय ।

24 ती मािनसहरूले परमे रले के गनर् सकन ु हुन्छ भन्ने कुरा दखे।े
ितनीहरूले समु मा गन ुर् भएको उहाँको अ तू कामहरू दखे।े

25 परमे रले आज्ञा गन ुर्भयो, अिन बल बतास बहन थाल्यो।
छालहरू उच्च भन्दा उच्च हुदँै गए।

26 ती छालहरूले ितनीहरूलाई उठाएर आकाशमा पयुार्ए
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अिन गिहरो समु मा झा रिदए।
तफूान एकदम भयकंर िथयो ती मािनसहरूको साहस हराएर गयो।

27 ितनीहरू धरम ररहकेा िथए अिन मातकेो मािनस सरह पछा रए,
माझी रूपमा ितनीहरूको कुशलता बकेार भयो।

28 ितनीहरू सकंटहरूले घे रए, यसकैारण ितनीहरूले परमे रलाई गहुार माग।े
अिन उहाँले ती सकंटहरूबाट ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो।

29 परमे रले सम ु तफूानलाई रोक्न ु भयो।
अिन छालहरूलाई शान्त पान ुर्भयो।

30 माझीहरू खशुी भए िकनभने समु शान्त िथयो।
अिन परमे रले ितनीहरू जहाँ जान चाहन्थे त्यहाँ जोगाएर लजैान ु भयो।

31 उहाँको मे र मािनसहरूको लािग उहाँले सजृना गन ुर् भएको
आ यर्कामहरूको िन म्त परम भलुाई धन्यवाद दऊे।

32 महासभामा परमे रको शसंा गर।
बढूा- धानहरू सगँै भलेा भएको बलेा उहाँको शसंा गर।

33 परमे रले नदीहरूलाई पिन मरूभिूममा प रव र्न गन ुर्भयो।
परमे रले झरनाहरू बहनदुे ख रोिकिदन ु भयो।

34 परमे रले म ललो भिूमलाई काम नलाग्ने निूनलो जमीन बनाई िदनभुयो।
िकनभने ती द ु मािनसहरूले गदार् हो, जो त्यस ठाउँमा बसीरहकेा िथए।

35 परमे रले मरूभिूमलाई पानीको पोखरीमा प रव र्न गन ुर्भयो।
परमे रले बाँझो जमीनमा पानीको मलू फुटाउन ु भयो।

36 परमे रले भोकाएका मािनसहरूलाई रा ो ठाउँमा लानभुयो।
अिन ितनीहरूले आफ्नो िन म्त शहर बसाए।

37 ती मािनसहरूले त्यस धत मा िबजन छरे। ितनीहरूले त्यहाँ अङ्गरुको खतेी
गरे।

अिन ितनीहरूले असल बाली पाउन सके।
38 परमे रले ती मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन ु भयो। ितनीहरूका सन्तानहरू बढ।े

ितनीहरूका अिधक भन्दा अिधक पशहुरू भए।
39 घोर िवपि र सकंटहरूले गदार्

ितनीहरूका प रवारहरू सानो र कमजोर भए।
40 परमे रले ितनीहरूका शासकहरूलाई ल ज्जत र ाकुल पान ुर् भयो।
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उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा भडिकिहडने बनाउन ु भयो जहाँ कुनै बाटो
छैन।

41 त्यसपिछ परमे रले ती गरीब मािनसहरूलाई ितनीहरूको दःुखबाट मु
िदनभुयो।

अिन ितनीहरूका प रवारहरू भडेाका बथानहरू जस्ता िवशाल हुदँै गए।
42 असल मािनसहरूले त्यसलाई दखे्छन ्अिन ितनीहरू आन न्दत हुन्छन ्

तर द ु मािनसहरूले त्यसलाई दखेे पिछ अनहुार खमु्च्याउँछन।्
43 यिद कुनै मािनस ज्ञानी छ भने उसले यी कुराहरू सम्झने छ।

परमे रको मे के हो, त्यसपिछ मा उसले वास्तिवक रूपमा बझु्न
थाल्नछे।

108
दाऊदको एउटा स्तिुतगीत।
1 हे परमे र, म आत्मा र हृदय सिहत

स्तिुत-गीतहरू गाऊन तयार छु।
हे मरेो आत्मा, त ँ उठ!

2 साङ्गीतहरू वीणाहरू उठ!
अिन अरूहरूलाई उठाऊ!

3 हे परमे र, हामी तपाईंलाई
जाितहरू माझ गणु-गान गनछौ।

4 परम भ!ु तपाईंको मे आकाशभन्दा पिन उच्च छ।
तपाईंको सत्यता उच्चतम बादल भन्दा पिन उच्च छ।

5 हे परमे र, आकाशभन्दा पिन मािथ उठनहुोस!्
सारा ससंारले तपाईंको मिहमालाई दखेोस।्

6 हे परमे र, आफ्ना िम हरू बचाउनलाई मरेो ाथर्नाको त्य ु र िदनहुोस।
अिन तपाईंको महान ्श बचाउनलाई योग गन ुर्होस।्

7 परमे र उहाँको म न्दरमा बोल्न ु भयोः
“म य ु िज े छु अिन िवजयी भएर फु ल्लत हुनछुे!

म यो धत आफ्ना मािनसहरूको माझमा भाग गरेर बाँिडिदने छु।
शकेेम ितनीहरूलाई िदनछुे।
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म ितनीहरूलाई सकु्कोत बेंसी िदनछुे।
8 िगलाद र मनस्से मरेो हुनछे।

ए मै मरेो िशरकवज हुनछे,
यहूदा मरेो राजदण्ड हुनछे।

9 मोआब मरेो ख ु ा धनुे ठूलो गद ुर्वा हुनछे,
एदोम मरेो जु ाहरू बोक्ने दास हुनछे,
म प ल स्तलाई परास्त गन छु अिन िवजय भएको खसुीमा कराउने छु।”

10-11 तर तपाईंले हामीलाई त्यागरे जान ु भयो!
तपाईं हा ा सनेाहरूसगँ जान ु भएन!

कसले मलाई श हुरूको िकल्लाितर लजैाने हो?
कसले मलाई एदोमको िवरू लडाइँ गनर् लजैाने हो?

12 हे परमे र, हा ा श हुरू नाश गनर्लाई साथ िदनहुोस।्
मािनसहरूले हामीलाई सघाउन सक्दनैन!्

13 परमे रले मा हामीलाई ब लयो बनाउन सक्न ु हुन्छ।
परमे रले हा ा श हुरू परािजत गनर् सक्न ु हुन्छ।

109
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परमे र, म तपाईँको शसंा गछुर्!
मरेो ाथर्नाहरूको लािग कान नथनु्न ु होला!

2 द ु मािनसहरूले मरेो बारेमा झटूा कुराहरू भिनरहकेा छन।्
ितनीहरूले भनकेा कुराहरू सत्य होइनन।्

3 मािनसहरूले मरेो बारेमा उपके्षामलूक कुराहरू गदर्छन।्
मािनसहरूले िवनाकारण ममािथ आ मण गदर्छन।्

4 मलैे ितनीहरूलाई मे गरें तर ितनीहरूले मलाई घणृा गरें।
यसलैे अब म तपाईंलाई ाथर्ना ग ररहछुे।

5 मलैे ती मािनसहरूको लािग रा ो कामहरू गरें ।
तर ितनीहरूले म ित अनिुचत कामहरू गरें ।

म ितनीहरूलाई मे गछुर्
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तर ितनीहरूले मलाई घणृा गछर्न।्
6 मरेो श लुाई उसको कुकायर्का लािग दण्ड िदनहुोस।्

उनी गल्ती हुन भनी माण गन मािनस खोज्न ु होस।्
7 न्यायक ार्ले मरेो श ु गल्लीमा छन ्भनरे िनणर्य िदओस ्अिन उसलाई दोषी माण

गरोस।्
मरेो श लुे भनकेा सबै कुराहरू उनीहरूमािथ नै परोस।्

8 मरेो श ु चाँडै मरोस।्
अक कसलैे उसको स्थान पाओस।्

9 मरेो श कुा छोरा-छोरीहरू टुहुरा-टुछुरी होऊन र ितनका प ी िवधवा होऊन।्
10 ितनीहरूले आफ्ना घरहरू छोड्न ु परोस ्

र ितनीहरू िभखारी भई जाऊन।
11मािनसहरूले मरेो श कुो पसैा-रूिपयाँ, ज-ेजित सम्पि हरू छन सबै लिगिदवोस।्

परदशेीहरूले उनले गन काम सबै लजैाऊन।्
12 भरोसा गछुर् मरेो श ु ित कोही पिन कृपाल ु छैनन।्

भरोसा गदर्छु कसलैे पिन त्यसको नानीहरू ित दया दशार्उदँनैन।्
13 मरेो श हुरूलाई पणूर्रूपले ध्वशं गन स।्

अक आउने त्यसको सन्तानले चारैितर बाट नाउँ सम्म हटाई िदयोस।्
14 भरोसा छ परम भलुे मरेो श कुो िपताका पापहरूलाई स्मरण गन ुर्हुनछे।

अिन भरोसा छ उसकी आमाले गरेका पापहरू किहल्यै मे टन्दनै।्
15 भरोसा छ परम भलुे ती पापहरू किहल्यै िबसर्न ु हुनछैेन।

अिन श लुाई पणूर् कारले भलु्नलाई परम भलुे मािनसहरूलाई वाध्य गन ुर्
हुनछे।

16 िकनभने त्यस द ु मािनसले किहल्यै रा ो काम गरेन।
त्यसले कसलैाई मे गरेन,
त्यसले दीन-दःुखीको जीवन क ठन र असहाय बनाई िदयो।

17 त्यस द ु मािनसले अरूकोलािग
नरा ो होस भन्ने इच्छा गय अिन सराप्यो।

त्यसले किहल्यै पिन अरूहरूको िन म्त रा ा कुराहरू िचताएन।
यसलैे त्यस ित पिन रा ो कुरा हुन नदऊे।



109:18 clxxviii भजनसं ह 109:29

18 सराप नै उसले लाउने लगुाहरू होस।्
सराप नै त्यसको िपउने पानी बिनयोस।्

त्यो द ु मािनसले शरीरमा लगाउने तले नै
सराप होस।्

19 सराप नै उसले कम्मरमा बाध्ने पटुका होस।्
सराप नै उसको कम्मरमा बाँिधने पटेी होस।्

20 भरोसा गछुर् िक परम भलुे सबै त्यस्ता कुराहरू मरेो श ु ित गन ुर्हुनछे।
भरोसा गदर्छु िक परम भलुे सबै त्यस्ता कुराहरू जसले मलाई मान यास

गरे मािनसहरूका लािग गन ुर् हुनछे।
21 हे परम भ,ु तपाईं मरेो स्वामी हुनहुुन्छ। यसकारण त्यस्तो कारले मलाई

सद्ब्यावहार गन ुर्होस ्जसबाट तपाईंको नाउलँाई सम्मान पयुार्उने छु।
तपाईंसगँ त्यस्तो महान ् मे छ, यसलैे मलाई बचाउन ु होस।्

22 म खाली गरीब, असहाय मािनस हु।ँ
म वास्तवमा उदास छु, मरेो हृदय टु ा-टु ा भएको छ।

23 म यस्तो अनभुव गदर्छु िक मरेो जीवन अब शषे भइसक्यो, िदनको अ न्तम
हारको लामो छायाँ जस्तो।

म आफूलाई बढारेर फ्याँिक जाने कीरा जस्तो लाग्छ।
24 मरेो गोडाहरू कमजोर छन ्िकनभने म भोको छु।

मलैे आफ्नो ओजन हराइसकें अिन दबु्लो भईरहछुे।
25 द ु मािनसहरूले मलाई अपमान गरे।

ितनीहरूले मलाई हरेे अिन टाउकाहरू हल्लाए।
26 हे परम भ,ु मरेो परमे र, मलाई सहयोग गन ुर्होस!्

तपाईंको हेपणू र् करूणा दशार्एर मलाई बचाउन ु होस!्
27 तब ती मािनसहरूले बझु्नछेन ्िक तपाईंले मलाई सहयोग गन ुर्भयो।

तब ितनीहरूले जान्नछेन ्िक यो मलाई सहायता गन श तपाईंको हो।
28 ती द ु मािनसहरूले मलाई सराप्छन ्तर तपाईंले मलाई आशीवार्द िदनहुुन्छ।

ितनीहरूले मलाई आ मण गरे, यसकारण ितनीहरूलाई हराइयोस।्
तब, तपाईं को दास, म खशुी हुनछुे।

29 मरेो श हुरूलाई ाकुल पान ुर् होस!्
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ितनीहरूले लाजलाई कोट जस्तै लगाऊन।्
30 म परम भलुाई धन्यवाद िदन्छु।

म उहाँलाई धरैे मािनसहरूको समक्ष शसंा गछुर्।
31 परम भु असहाय मािनसहरूको छेउमा ब ु वा उिभन ु हुन्छ,

परमे रले ितनीहरूलाई अन्य मािनसहरूबाट बचाउन ु हुन्छ जसले
ितनीहरूलाई ाण दण्ड िदने यास गदर्छन।्

110
दाऊदको स्तिुतगान।
1 परम भलुे मरेो भलुाई भन्नभुयो,

“जित बलेा सम्म म ित ा श हुरूलाई ित ो अधीनमा पािदर्न त्यस बलेासम्म
मरेो दािहनपे बस।्”

2 परम भलुे ित ो राज्य बढाउनलाई सहयोग गन ुर् हुनछे। ित ो राज्य िसयोनमा
शरुूहुनछे

अिन यो त्यित बलेासम्म बढदै जानछे जित बलेासम्म आफ्ना श हुरूलाई
आफ्नो शासन गनछौ!

3 जब ितमीले आफ्ना सनै्यहरूसगँै भलेा गनछौ
ित ो मािनसहरू स्वयसंवेक हुनछेन।्

ितनीहरूले आफ्नो िवशषे पोशाकहरू लगाउनछेन।्
अिन िवहानै एका-अकार्िसत भटे हुनछे।

ती यवुा परुूषहरू भइँूमा शीत परे जस्तै
ित ो व रप र हुनछेन।्

4 परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भयो उ
हाँले आफ्नो मन ब द्ल गन ुर्हुदँनै।

“ितमी अनन्तको िन म्त
मल्कीसदेके जस्तै पजूाहारी हौ।”

5 मरेो स्वामी ित ो दािहनपे हुनहुुन्छ।
जब उहाँ ोिधत हुनहुुन्छ उहाँले अन्य राजाहरूलाई डराउन ु हुनछे।
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6 परमे रले जाित-जाितहरूलाई न्याय गन ुर्हुनछे।
धत मतृ शरीरहरूले ढािकने छ।
अिन परमे रले श शाली जाितहरूका नतेाहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।

7 राजाले बाटोमा झरनाको पानी िपउन ु हुनछुे।
त्यसपिछ उहाँले टाउको उठाउन ु हुनछे। अिन ब लयो* हुन ु हुनछे।

111
1 परम भकुो शसंा गर!

म परम भलुाई सभामा (जहाँ असल मािनसहरू भलेा हुदँछन)्
आफ्ना सम्पणूर् हृदयबाट धन्यवाद िददंछु।

2 परम भलुे आ यर्कामहरू गन ुर्हुन्छ।
मािनसहरूले त्यस्तै असल कुराहरू चाहन्छन ्जनु परमे रबाट आउँदछ।

3 परम भलुे साँ च्च नै मिहमापणूर् र अचम्मका कामहरू गन ुर्भयो।
उहाँको धािमर्कता सदा-सवर्दा रहने छ।

4 परमे रले आ यर्कामहरू गन ुर् भएकोले उहाँलाई स म्झइने
िक परम भु कृपाल ु र करूणामय हुनहुुन्छ।

5 परमे रले आफ्ना अनयुायीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ,
उहाँले आफ्नो करार सदा सवर्दा सम्झन ु हुन्छ।

6 उहाँको भावशाली कमर्हरूले माण िदयो िक
उहाँले ितनीहरूलाई अन्य जाितहरूको जमीन िददं ै हुनहुुन्थ्यो।

7 त्यके कुरा परमे रले धम रूपमा र िनष्पक्ष रूपमा गन ुर्हुन्छ।
उहाँका सारा आज्ञाहरू सबै नै िव ास योग्यका छन।्

8 परमे रका आज्ञाहरू अनन्तसम्म रहनछेन।्
ती आज्ञाहरू ितनीहरूलाई िदनकुो कारण परमे र इमान्दार र श ु हुनहुुन्छ।

9 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउन ु भयो। परमे रले ितनीहरूसगँ एउटा
करार गन ुर्भयो जनु सवर्दा रहने छ।

* 110:7: , (1) उनले पानी खाईसकेर टाउको
उठाए, र (2) ब लयो र महत्वपणूर् मािनस भए।
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परमे रको नाउँ पिव र भययोग्य छ।
10 ज्ञान परमे रको भय र आदरबाट ारम्भ हुन्छ।

मािनसहरू जसले परमे रलाई मान्दछ उनीहरू ज्ञानी हुन।्
स्तिुत शसंाहरू परमे र ित सवर्दा गाइनछे।

112
1 परम भकुो शसंा गर!

कुनै मािनसले परमे रको डर र आदर राख्दछ।
त्यस मािनसले परमे रका आज्ञाहरू मन पराउँदछ र उ सखुी हुनछे।

2 उनका सन्तानहरू पथृ्वीमा महान ्हुनछे।
असल मािनसका सन्तानहरूलाई साँचो रूपमा आशीवार्द िदइनछे।

3 त्यस मािनसको प रवारहरू अित सम्पन्न हुनछे
अिन उसको भ ता सदा सवर्दा रहने छ।

4 सोझा मािनसहरूको लािग, परमे र अन्धकारमा च म्करहने ज्योितको स्वरूप
हुनहुुन्छ।

परमे र धम , दयाल ु र करूणामय हुनहुुन्छ।
5 मािनसको लािग दयाल ु र उदार हुन ु उ म हो।

एक मािनसको लािग आफ्नो ापारमा स्प हुन ु असल हो।
6 त्यो मािनसको पतन किहल ्यै पिन हुनछैेन,

असल मािनसको सधैं स्मरण ग रन्छ।
7 उनी कुनै पिन नरा ो समाचारले डराउन ु हुदँनै।

त्यो मािनसमा आत्मिव ास छ िकनभने उसले परम भमुािथ िव ास गदर्छ।
8 त्यो मािनसमा आत्मिव ास छ, उ भयभीत हुनछैेन।

उसले आफ्नो श हुरूलाई परास्त गनछ।
9 त्यस्तो मािनस जसले आफ्नो इच्छा अनसुार

गरीब मािनसहरूलाई चीजबीजहरू िददंछ।
अिन उसको उपकार सवर्दा रही रहने छ।

10 द ु मािनसहरू त्यस्तो दखेरे ोिधत हुन्छन।्
ितनीहरूले रीसमा आफ्ना दाँतहरू कडकडाउँछन। तर त्यसपिछ ितनीहरू

अ ल्पने छन।्
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द ु मािनसहरूले आफुले चाहकेा कुराहरू पाउने छैनन।्

113
1 परम भकुो शसंा गर!

परम भकुा दासहरू उहाँको शसंा गर!
परम भकुो नाउकँो शसंा गर।

2 परम भकुो नाउँ अिहले
र सदा-सवर्दालाई धन्य बनी रहोस।्

3 परम भकुो नाउकँो शसंा
पवूर्मा सयूर् उदय हुने ठाउँदे ख प ममा सयूर् अस्ताउने ठाँउ सम्म भइरहोस।्

4 परम भु सबै जाितहरूभन्दा उच्च हुनहुुन्छ।
उहाँको मिहमा स्वगर्मािथ सम्म जान्छ।

5 कुनै मािनस पिन हा ो परम भु परमे र जस्तो छैन।
परमे रमािथ स्वगर्मा ब ु हुन्छ।

6 परमे र हामी भन्दा िन ान्त मािथ हुनहुुन्छ।
उहाँले आकाश र पथृ्वी दे तल हने ुर्पछर्।

7 परमे रले हीन अवस्थाबाट गरीबहरूलाई मािथ उठाउन ु भयो।
परमे रले िभखारीहरूलाई मलैा फ्याँक्ने ढवाङ्गबाट िनकाल्न ु भयो।

8 अिन परमे रले ती मािनसहरूलाई मलु्यवान बनाउन ु भयो।
परमे रले ितनीहरूलाई महत्वपणूर् नतेाहरू बनाउन ु भयो।

9 एउटी ीको नानीहरू नहुन सक्लान
तर परमे रले ितनलाई छोरा-छोरीहरू िदएर सखुी तलु्याउन ु हुनछे!

परम भकुो शसंा गर!

114
1 इ ाएल ले िम त्यागरे गए।

याकूबले त्यो िवदशेलाई त्यागरे गए।
2 यहूदा परमे रको खास मािनस भए।
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इ ाएल उसको राज्य हुन गयो।
3 लाल समु ले यो दखेरे भाग्यो,

यदर्न नदी उल्टा बग्न थाल्यो।
4 पवर्तहरू भडेाहरूझै व रप र नाच्न थाल।े

पहाडहरू भडेाका पाठाहरू जस्तै उ न थाल।े
5 लाल समु , ितमी िकन भागरे गयौं?

यदर्न नदी, ितमी िकन फकर भागी गयौ?
6 हे पवर्तहरू! ितमीहरू भडेाहरू झैं िकन खशुीले उि यौ?

अिन पहाडहरू! ितमीहरू िकन भडेाका पाठाहरू झै ब ु कु-ब ु कु उि यौ?
7 हे पथृ्वी, याकूबको परम भु परमे र

स्वामीको सामने थरहरी हो।
8 परमे र नै हुन ्जसले च ानबाट पानी बग्ने बनाउन ु भयो।

परमे रले कडा च ानबाट झरना बहाउन ु भयो।

115
1 हे परम भ,ु हामीले सम्मान पाउन ु पन होइन।

तपाईंको मे र िव ासले गदार्
सम्मान तपाईंको मा हो।

2 िकन ती जाितहरू हा ा परम भु कहाँ छन?्
भनरे छक्क पदर्छन?्

3 परम भु स्वगर्मा हुनहुुन्छ,
अिन उहाँले आफ्नो चाहनाले जे पिन गनर् सक्नहुुन्छ।

4 ती सम् दायहरूका “दवेताहरू” सनु र चाँदीले बिनएका खाली मिूतर्हरू मा हुन।्
ितनीहरू कुनै मािनसले बनाएका मिूतर्हरू मा हुन।्

5 ती मिूतर्हरूका मखुहरू छन,् तर बोल्न सक्दनैन।्
ितनीहरूका आखँाहरू छन,् तर दे सक्दनैन।्

6 ितनीहरूका कानहरू छन,् तर सनु्न सक्दनैन।्
ितनीहरूका नाकहरू छन,् तर स ुघँ्न स ै नन ्
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7 ितनीहरूका हातहरू छन,् तर अनभुव गनर् सक्दनैन ्
ितनीहरूका खु ाहरू छन,् तर िहडं्न सक्दनैन ्
अिन कुनै स्वर-ध्विनहरू उनीहरूका कण्ठबाट िनकाल्न स ै नन।्

8 ती मािनसहरू जसले ितनीहरूलाई बनाउछँन ्र ितनीहरूमािथ भरोसा गछर्न,्
ितनीहरू त्यस्तै हुन्छन!्

9 हे इ ाएल का मािनसहरू, परम भमुािथ भरोसा गर!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुन।्

10 हारूनका प रवारहरू, परम भमुािथ भरोसा राख!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुनहुुन्छ।

11 हे परम भकुा अनयुायीहरू, परम भमुािथ भरोसा गर!
परम भु ितनीहरूका बल र ढाल हुन।्

12 परम भलुे हामीलाई सम्झनहुुन्छ।
परम भलुे हामीलाई आशीवार्द िदनहुुन्छ।

परम भलुे इ ाएल लाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
परम भलुे हारूनका प रवारलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।

13 महान ्र क्षु दवुलैाई आशीवार्द िदनहुुनछे।
परम भलुे आफ्ना भ हरूलाई आशीवार्द िदनहुुनछे।

14 परम भलुे ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई
धरैे भन्दा धरैे नै िदऊन।्

15 परम भु जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउन ु भयो,
ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन!्

16 स्वगर्मा परम भकुो अिधकारमा छ।
तर पथृ्वी उहाँले मािनसहरूका अिधकारमा िदन ु भयो।

17 मरेका मािनसहरूले परम भकुो शसंा गदनन।्
िचहान िभ भएका मािनसहरूले परम भकुो शसंा गदनन।्

18 तर हामी अिहले परम भकुो शसंा गछ ,ं
अिन उहाँको हामी सदा-सवर्दा शसंा गछ ं।
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परम भकुो शसंा गर!

116
1 जब परम भलुे मरेो ाथर्ना सनु्न ु हुदँछ

त्यो मलाई मन पदर्छ।
2 जब मलैे गहुार माग्दा उहाँले मलाई सहाएता िदनहुुन्छ

त्यो मलाई मन पछर्।
3 म मनर् आटेको िथएं। मतृ्यकुो डोरीहरूले मलाई व रप र बाँिधएको िथयो।

िचहान मरेो व रप र िथयो
म भयभीत र िच न्तत िथएँ।

4 तब मलैे परमे रको नाउँ डाकें ।
मलैे भन,े “परम भ,ु मलाई बचाउन ु होस!्”

5 परम भु धािमर्क र करूणामय हुनहुुन्छ।
हा ा परमे र कृपाल ु हुनहुुन्छ।

6 परम भलुे असहाय मािनसहरूको हरेचाह गन ुर् हुन्छ।
म असहाय िथएँ अिन परम भलुे मलाई बचाउन ु भयो।

7 हे मरेो ाण, िव ाम गर!
परमे रले ितमीलाई हरेचाह ग ररहन ु भएको छ।

8 हे परमे र, तपाईंले मरेो ाणलाई मतृ्यबुाट बचाउन ु भयो।
तपाईंले मरेो आसँहुरू थािमिदन ु भयो। तपाईंले मलाई पतन हुनदे ख जोगाउन ु

भयो।
9 जीिवतहरूको दशेमा पिन

म परम भकुो सवेा अनवरत गनछु।

10 य िप मलैे भने अझ पिन मरेो िव ास िथयो,
“म सवर्नाश भएँ!”

11 हो, मलाई िव ास िथयो, जब म डराएको िथएँ, मलैे भन,े
“सबै मािनसहरू झटूा छन!्”

12 म परम भलुाई के िदन सक्छु र?
ममा भएका सबै कुराहरू परम भलुे नै िदन ु भएको हो।
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13 उहाँले मलाई बचाउन ु भयो,
यसकारण म उहाँलाई अघर् ब ल चढाउनछुे।
अिन म परम भकुो नाउँ बोलाउनछुे।

14 परम भलुे वचन िदएको कुराहरू म परमे रलाई िदनछुे।
म अब सम्पणूर् मािनसहरूका समक्षमा जानछुे।

15 परमे रका भ जनहरू मध्ये एउटै पिन मय भने त्यो उहाँको िन म्त महत्वपणूर्
हुनछे।

परम भु तपाईंको दासहरू मध्ये म एक हु।ँ
16 हे परम भ,ु म तपाईंको दास हु।ँ

म तपाईंकी एकजना सिेवकाको बालक हु।ँ
परम भ,ु तपाईं नै मरेो थम गरुू हुनहुुन्थ्यो!

17 म तपाईंलाई धन्यवादको भटेी ट याउने छु।
म परम भकुो नाउँ पकुानछु।

18 आफुले वचन िदएको कुराहरू म परमे रलाई िदनछुे।
अब म सम्पणूर् मािनसहरूको समक्ष जाने छु।

19 म यो सव यरूशलमेको म न्दरमा गनछु,
र परम भकुो म न्दरको आगँनमा गनछु।

परम भकुो शसंा गर!

117
1 हे सबै जाितका मािनस हो, परम भकुो शसंा गर।

हे सबै मािनसहरू हो, परम भकुो शसंा गर।
2 परमे रले हामीलाई असाध्यै मे गन ुर्हुन्छ!

अिन परमे र सदा-सवर्दाको िन म्त हा ो िव ासयोग्य हुनहुुनछे!

परम भकुो शसंा गर!
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118
1 परम भलुाई आदर गर िकनभने उहाँ परमे र हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा सवर्दा रहनछे!
2 इ ाएल ले यसो भन्छ,

“उहाँको हेपणू र् करूणा सदा सवर्दा रहनछे!”
3 पजूाहारीहरू यसो भन्छन,्

“उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्त सम्म रहनछे!”
4 मािनसहरूले परम भलुाई पजु्दै यसो भन्दछन,्

“उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्त रहनछे!”

5 म सकंटहरूमा फँसकेो िथएँ। यसलैे सहायताको िन म्त मलैे परम भलुाई डाकें ।
परम भलुे त्यसको जवाफ िदनभुयो अिन मलाई मु पान ुर्भयो।

6 परम भु मसगँ हुनहुुन्छ, यसलैे म भयभीत छैन।
मािनसहरूले मलाई कुनै कारको हानी पयुार्उन स ै न।

7 परम भु मरेो सहयोगी हुनहुुन्छ
म मरेो श हुरू परास्त भएको दे छुे।

8 मािनसहरूमा भरोसा रा ु भन्दा
परम भमुािथ नै भरोसा रा ु उ म हो।

9 ितमीहरूका नतेाहरूमा भरोसा रा ु भन्दा
परम भमुािथ नै भरोसा रा ु उ म हो।

10 धरैे श हुरूले मलाई घरेेर राखे
तर परम भकुो श ले ती श हुरूलाई मलैे परास्त पारें।

11 श हुरूले मलाई घ र-घ र घरेी रह।े
मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो श ले परास्त पाद गएँ।

12 श हुरूले मलाई त्यसरी घरेे जसरी भीर माउरीहरूले घदेर्छ।
तर, ितनीहरू िछ ै नाश भएर गए जसरी पराल एकै िछनमा जलरे जान्छ।
मलैे ितनीहरूलाई परम भकुो श ले परास्त पारें।

13 मरेो श हुरूले ममा आ मण गरे अिन लगभग न गरीसकेका िथए।
तर परम भलुे मलाई साथ िदनभुयो।
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14 परम भु मरेो श र िवजयी गीत हुनहुुन्छ।
उहाँले मलाई बचाउन ु हुन्छ!

15 ितमीले िवजयी उत्सवहरू िश मािनसहरूका घरमा मानकेो हुन सक्छौ।
परम भलुे आफ्नो महान ् भाव फे र एकपल्ट दशार्उन ु भयो।

16 परम भकुो पाखरुाहरू िवजयी भएर उठे।
परम भलुे आफ्नो महान ् भाव फे र एकपल्ट दशार्उन ु भयो।

17 म बाँच्ने छु मन छैन
अिन परम भलुे के गन ुर्भयो भनरे बताउनछुे।

18 परम भलुे मलाई दण्ड िदन ु भयो,
तर उहाँले मलाई मनर् िदन ु भएन।

19 असल वशे ारहरू, मरेो िन म्त खो लयो
अिन म िभ आउने छु र परम भलुाई पजू्ने छु।

20 ितनीहरू परम भकुो वशे ारहरू हुन।्
िवशषे धम मािनसहरू मा त्यहाँबाट जान सक्दछन।्

21 परम भलु,े मरेो ाथर्नाको जवाफ िदन ु भएकोमा धन्यवाद कट गदर्छु।
मलाई बचाउन ु भएकोमा धन्यवाद कट गछुर्।

22 जनु ढुङ्गा िनमार्णकतार्हरूले लन चाहनेन।्
त्यही मलू ढुङ्गा* हुन गयो।

23 परम भलुे यस्तो बनाउन ु भयो।
अिन हामीले यसलाई आ यर्जनक भनरे सोच्यौ!

24 आज त्यो िदन हो जनु परम भलुे बनाउन ु भयो।
फे र आज फु ल्लत र खशुी हौं!

25 मािनसहरूले भन,े “परम भकुो शसंा गर!
परम भलुे हामीलाई बचाउन ु हुन्छ!

26 परम भकुो नाउँ गरेर आउने मािनसहरूलाई स्वागत छ।”
* 118:22: “ ”
“ ”
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पजूाहारीहरूले जवाफ िदए, “हामी तपाईँलाई परम भकुो म न्दरमा स्वागत
गदर्छौं!

27 परम भनुै परमे र हुनहुुन्छ। अिन उहाँले हामीलाई हण गन ुर् हुन्छ।
भेंडाका पाठालाई ब लदानको लािग बाँध अिन यसलाई वदेीको सींङ तफर्

ल्याऊ।”
28 परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ। म तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु।

परम भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्।
29 परम भकुो शसंा गर िकनभने उहाँ भलो हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा सदा सवर्दा रहनेछे।

119
अ लफ्

1 शु जीवन िजउने मािनसहरू खशुी हुन्छन।्
ती मािनसहरूले परम भकुो उपदशेहरू प ाउँदछ।

2 परम भकुो करार जसले पालन गछर् ती मािनसहरू सखुी हुन्छन।्
ितनीहरूले परम भलुाई आफ्ना सम्पणूर् हृदयबाटै खोज्दछन।्

3 ती मािनसहरूले अनिुचत कामहरू गदनन,्
ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गदर्छन।्

4 परम भ,ु तपाईंले आफ्ना आज्ञाहरू हामीलाई िदन ु भयो
अिन ती आज्ञाहरू पणूर् हृदयले पालन गन ुर् भनरे बताउन ु भयो।

5 परम भ,ु यिद सधँ ै तपाईंको
िविधहरू पालन गरें भन,े

6 तब म किहल्यै पिन ल ज्जत हुने छैन
जब म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।

7 जस्तो म तपाईंको न्याय र स णुको अध्ययन गछुर्
म साँचो रूपमा तपाईंको सम्मान गनछु।

8 परम भ,ु म तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनछु,
कृपया मलाई नत्याग्न ु होस!्
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बथे ्
9 तपाईंको िविधहरू अपनाएर

कसरी एउटा यवुा मािनस साँचो जीवन िजउन सक्छ?
10 म सम्पणूर् हृदयबाट परमे रको सवेा गन कोिशश गदर्छु।

परमे र, तपाईंका आदशेहरू पालन गनर्लाई मलाई साथ िदनहुोस।्
11 मलैे तपाईंको उपदशेहरू होिशयारी साथ कण्ठस्थ गरें।

िकनभने तपाईंको िवरू मा म पाप नगरूँ।
12 हे परम भ,ु तपाईंको शसंा होस।्

मलाई तपाईंको िविधहरू िसकाउन ु होस।्
13 म तपाईंको ज्ञानपणूर् िविधहरूको बारेमा बताउने छु।
14 म अरू केही भन्दा तपाईंको करार नै अध्ययन गदार्

आनन्द पाउछुँ।
15 म तपाईंको िविध िवषयमा चचार् गनछु।

म तपाईंको िजउने पथको अनसुरण गनछु।
16 म तपाईंको िनयमहरूमा रमाउने छु

म तपाईंका वचनहरू भलु्ने छैन।
िगमले ्

17 मरेो िन म्त रा ो गन ुर्होस,् तािक म बाँच्न सकौं
अिन तपाईंको आज्ञा पालन गन छु।

18 हे परम भ,ु मरेो आखँाहरू उघारी िदनहुोस ्तािक तपाईंका िशक्षाहरू हनेर् सकँु
अिन तपाईंका चमत्कारी कायर्हरू अध्ययन गनर् सकँु।

19 म यस पथृीवीमा भौतारी िहडँ्ने परदशेी जस्तै हु।ँ
मलैे तपाईँका आज्ञाहरू जान्न ु परेको छ।
परम भ,ु तपाईंका उपदशेहरू मबाट नलकुाउनहुोस।्

20 म सारा समय तपाईंको िविधहरू
अध्ययन गनर् चाहन्छु।

21 हे परम भ!ु तपाईंले अहकंारी मािनसहरूलाई िनन्दा गन ुर्भयो।
अनिुचत ् घटनाहरू ितनीहरूतफर् घट्नछेन ् ितनीहरूले तपाईंका आज्ञाहरू

पालन गनर् अस्वीकार गरे।
22 मलाई ल ज्जत र ाकुल हुन निदनहुोस।्
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मलैे तपाईंको करार पालन गरेको छु।
23 अगवुाहरूले पिन मरेो िबरोधमा कुरा गरे।

तर म तपाईंको दास हु,ँ हे परम भ!ु
अिन मलैे तपाईंको िनयमहरू पढकेोछु।

24 तपाईंको करार मरेो सल्लाहाकार हो।
यसले मलाई िहतकारी परामशर् िददंछ।

दालथ ्
25 म चाँडै मनछु। हे परम भ!ु

तपाईंको ितज्ञा बमोिजम मलाई बाँच्न िदन ु होस।्
26 मलैे आफ्नो जीवनको बारेमा तपाईंलाई बताएँ। अिन तपाईंले त्यसको त्य ु र

िदनभुयो।
अब, तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस।्

27 हे परम भ,ु तपाईंका िनयमहरू बझु्न मलाई साथ िदनहुोस।्
तपाईंले सजृना गन ुर् भएका आ यर्जनक कुराहरूको िवषयमा मलाई

अध्ययन गनर् िदनहुोस।्
28 म दःुखीत र थिकत छु।

आज्ञा िदनहुोस ्अिन मलाई फे र ब लयो बनाई िदनहुोस।्
29 हे परम भ!ु मलाई क ठन जीवन बाँच्न निदनहुोस।्

तपाईंको िशक्षाहरूले मलाई बाटो दखेाउन ु होस।्
30 हे परम भ!ु म तपाईं ित उदार भई बसौ भनरे रोजकेो छु।

मलैे सचतेपणूर् तपाईंका िनणर्यहरू मनन गरेको छु।
31 म तपाईंको करार-वचनमा अिडग भएर ब छुे।

मलाई असन्त ु नबनाउन ु होस।्
32 म खशुीले तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनछु।

परम भ,ु तपाईंका आज्ञाहरूले मलाई आनन्द िदन्छ।
थे ्

33 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस,्
अिन म होिशयारीिसत ितनीहरूको अनसुरण गनछु।

34 मलाई बझु्न सहायता गन ुर् होस ्
अिन म तपाईंको वस्था पालन गन छु।
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35 हे परम भ,ु तपाईंको आज्ञाहरूसगँ मलाई बाटो दखेाउन ु होस।्
म साँचो रूपले त्यो जीवन शलैी अपनाउने छु।

36 मलाई धना हुनकुो स ामा
तपाईंको करारको बारेमा सोच्नलाई साथ िदनहुोस।्

37 परम भ,ु बकेामे मिूतर्हरूमा मरेो ध्यान पनर् निदन ु होस।्
तपाईंको त रकामा मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

38 त्यही गन ुर्होस ्जनु तपाईंले आफ्नो दासलाई वचन िदन ु भएको िथयो
तािक मािनसहरूले तपाईंको ा गरून।्

39 हे परम भ,ु जनु हप्कीदे ख म डराउछुँ
त्यो मबाट हटाइिदनहुोस ्तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरू उ म छन।्

40 हने ुर्होस,् म तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।
तपाईंको धािमर्कतामा मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

वाव ्
41 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका हेपणू र् करूणा तपाईंले दखेाउन ु होस,्

अिन तपाईँले ितज्ञा िदए झैं, मलाई बचाउन ु होस।्
42 जसले मलाई िनन्दा गछर्, ितनीहरूको िन म्त म जवाफ िदनछुे।

म साँ च्च नै तपाईंको वचनहरूमा भरोसा गछुर्।
43 म सधैं तपाईंको साँचो उपदशेहरू बोल्न पाऊ। हे परम भ,ु

म तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरूमा आि त छु।
44 हे परम भ,ु म तपाईंको उपदशेहरू सदा-सवर्दा अनसुरण गनछु।
45 यसकारण म स्वतन् हुने छु।

िकनभने मलै े तपाईंको िनयमहरू पालन गन क गरें।
46 म तपाईंको करारको िवषयमा राजाहरूसगँ चचार् गनछु,

अिन ितनीहरूले मलाई ल ज्जत पान छैनन।्
47 म तपाईंको आज्ञाहरू मनन गदार् आन न्दत हुन्छु, परम भ।ु

म ती आज्ञाहरू मन पराउँछु।
48 हे परम भ,ु म तपाईंको आज्ञाहरूलाई शसंा गछुर्। म ितनीहरूलाई मन पराउँछु।

अिन म ितनीहरूलाई अध्ययन गछुर्।
जाइन

49 हे परम भ,ु म ित गन ुर् भएको ितज्ञा याद गन ुर्होस।्
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त्यो ितज्ञाले मलाई आशा िदएकोछ।
50 म पीिडत ्िथएँ, र तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुयो।

तपाईंका वचनहरूले मलाई फे र एकपल्ट जीिवत तलु्यायो।
51 ती घमण्डीहरूले मलाई लगातार अपमान गरे,

तर मलैे तपाईंका िशक्षाहरूको अनसुरण गनर् छोिडन।ँ
52 हे परम भ,ु म सधैं तपाईंको ब ु मानी िनणर्यहरूले

मलाई सान्त्वना िददंछ।
53 जब मलैे ती द ु मािनसहरूले तपाईंको उपदशेहरू

मान्न छाड्दै गएको दखेरे म ोिधत भएँ।
54 मरेो वासको घरमा तपाईंका िनयमहरू नै

मरेो गीतहरू भएका छन।्
55 हे परम भ,ु मलैे रातमा तपाईंको नाउँ स्मरण गरेको छु।

अिन मलैे तपाईंको उपदशेहरू पिन याद गरेको छु।
56 त्यस्तो हुने गछर् िकनभने म सतकर् तासाथ तपाईंको आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

हथे
57 हे परम भ,ु मलैे मरेो क र् नै तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन ुर् हो भनरे िनणर्य

लएँ।
58 हे परम भ,ु म सम्पणूर् रूपले तपाईंमािथनै आि त छु

म ित सधँ ै तपाईंले वचन िदए झ,ै कृपादिृ रहोस।्
59 मलैे आफ्नो जीवनलाई खबु होिशया रसगँ सोच।े

अिन म तपाईंको करार ित फिकर् एर आए।
60 कुनै िवलम्ब नगरीकन हता रन्दै

म तपाईंको आज्ञाहरूलाई पालन गनर्लाई फकं।
61 केही द ु मािनसहरूका झणु्डले मरेो बारेमा नीच कुराहरू गरे।

तर परम भु मलै े तपाईंको उपदशेहरू भु लन।ँ
62 तपाईंको धािमर्क िनणर्यहरूको िन म्त

धन्यवाद िदन म रातमा उठें।
63 ज-जसले तपाईंलाई पजू्दछन म ती सबै मािनसहरूको साथी हु।ँ

म ती सबै मािनसहरूको साथी हु ँ ज-जसले तपाईंको आदशेहरू मान्दछन।
64 हे परम भ,ु पथृ्वी तपाईंको हेपणू र् करूणाले भ रन्छ।
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मलाई तपाईंको िनयमहरू िसकाउनहुोस।्
तथे ्

65 परम भ,ु तपाईंले आफ्नो दासको लािग असल काम गन ुर्भयो।
तपाईंले वचन िदएकै अनसुार काम गन ुर्भयो।

66 हे परम भ,ु ज्ञानी िनणर्यहरू लन मलाई ब ु िदनहुोस।्
म तपाईंको आज्ञाहरूमा भरोसा राख्छु।

67 म पीिडत हुन ु भन्दा अगािड, मलैे धरैे नरा ो कामहरू गरेको िथएँ
तर अिहले खबु सतकर् भएर तपाईंको आज्ञाहरू पालन गदर्छु।

68 परमे र तपाईं भलो हुनहुुन्छ, र तपाईंले असल कामहरू गन ुर्हुन्छ।
तपाईंको िनयमहरू िसकाउन ु होस।्

69 मािनसहरू ज-जसले आफूलाई म भन्दा उ म ठान्दछ तर ितनीहरूले मरेो बारेमा
झटूा कुराहरू गछर्न।्

तर परम भु मरेो सम्पणूर् हृदय सिहत म तपाईंको आज्ञाहरू लगातार पालन
गछुर्।

70 ती मािनसहरू अत्यन्त मखूर् छन।्
तर म तपाईंका उपदशेहरू अध्ययन गदार् आन न्दत हुन्छु।

71 मरेो िन म्त वदेना उ म िथयो।
मलैे तपाईंको िनयमहरू िसकें ।

72 हे परम भ,ु तपाईंका उपदशेहरू मरेो लािग असल छन।्
ितनीहरू एक हजार टु ा चाँदी र सनुहरूभन्दा उ म छ।

योद ्
73 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई बनाउन ु भयो अिन मलाई सघाउन ु भयो।

मलाई तपाईंका आज्ञाहरू िसक्न ु र बझु्नलुाई सहयोग गन ुर्होस।्
74 हे परम भ!ु तपाईंका भ जनहरूले मलाई हदेर्छन ्र आदर गदर्छन।्

ितनीहरू खशुी छन ्िकनभने तपाईंले जे भन्नभुयो मलै त्यसमैा िव ास गरें।
75 हे परम भ,ु म जान्दछु िक तपाईंका िनणर्यहरू िनष्पक्ष छन।्

अिन तपाईंले मलाई दण्ड िदन ु सठीक िथयो।
76 अब, तपाईंको हेपणू र् करूणाले मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्

तपाईंको ितज्ञा बमोिजम मलाई सान्त्वना िदनहुोस।्
77 हे परम भ,ु मलाई सान्त्वना िदनहुोस र मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
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म तपाईंको िशक्षाहरूमा आन न्दत ्हुन्छु।
78 मािनसहरू ज-जसले ितनीहरू मभन्दा असल हुँ भनरे सोच,े मरेो बारेमा झटूो

बोल।े
ती मािनसहरू ल ज्जत होऊन।् परम भ,ु म तपाईंको वस्था िसक्छु,

पढछु।
79 भरोसा गछुर् तपाईंको भ जनहरू मकहाँ फकर आऊन।

यसकारण ितनीहरूले तपाईंको करारवचनहरू िसक्न सक्छन।्
80 परम भ,ु मलैे तपाईंको आज्ञाहरू सम्पणूर् कारले पालन गनर् सकँु

तािक म ल ज्जत हुने छैन।
काफ्

81 म मनर् आटेँको छु। तपाईंले मलाई बचाउन ु हुन्छ भनरे प खर्रहछुे।
तर परम भ,ु तपाईंले भनकेा कुराहरूमा म भरोसा गछुर्।

82 मलैे तपाईंको ितज्ञा लगातार हे ररहकेोछु।
तर मरेो आखँाहरू िशिथल भइरहछेन ् परम भ,ु किहले मलाई सान्त्वना

िदनहुुन्छ?
83 म धवुाँमािथ झु ण्डयाएर रा खएको सकु्खा छालाको थलैो भए तापिन,

तपाईंको िनयमहरू भलु्ने छैन।
84 म किहले सम्म बाँच्ने छु?

हे परम भ,ु जसले मरेो खदेो गरे, ती मािनसहरूलाई किहले सजाय िदन ु
हुन्छ?

85 कितपय अहंकारी मािनसहरूले मलाई झटूो कुराहरू जनु तपाईंको
उपदशेहरूको िवरू हुन ्ती ारा मलाई हार गरे।

86 हे परम भ,ु मािनसहरू सबलैे तपाईंको आज्ञाहरूमािथ भरोसा गनर् सक्छन,्
ती मािनसहरूले िबना कारणै मरेो खदेो गरे। मलाई सहायता िदनहुोस!्

87 ती मािनसहरूले ायः मलाई ध्वशं ग रसके।
तर मलैे तपाईंको आज्ञाहरू मान्न छािडन।ँ

88 हे परम भ,ु तपाईंको हेपणूर् करूणा मलाई दशार्उन ु होस ्
अिन मलाई बाँच्न िदनहुोस।् तपाईंले जे भन्नहुुन्छ म त्यही गनछु।

लामदे
89 हे परम भ,ु तपाईंका वचनहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।् तपाईंका वचनहरू स्वगर्मा

पिन अनन्त रहनछेन।्
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90 तपाईं सदा-सवर्दा िव ासी हुनहुुन्छ।
हे परम भ,ु तपाईंले पथृ्वी सजृना गन ुर्भयो, अिन यो अझ िव ासयोग्य

हुनहुुन्छ।
91 तपाईं कै िनयमहरूले गदार्, यो आज सम्म जीिवत रहकेो छ

िकनभने यसले ितनीहरूलाई दासले झैं पालन गदर्छ।
92 यिद तपाईंको िशक्षाहरूमा मलैे आनन्द न लएको भए,

मरेो पीडाहरूले मलाई ध्वशं पान िथयो।
93 हे परम भ,ु म तपाईंको आज्ञाहरू किहल्यै भलु्ने छैन

िकनभने ितनीहरूले मलाई बाँच्न िदए।
94 हे परम भ,ु म तपाईंकै हु,ँ यसलैे मलाई बचाउन ु होस।्

िकनभने मलै े तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनर् यथाशक्य कोिशश गरें।
95 द ु मािनसहरूले मलाई ध्वशं गन यास गरे।

तर तपाईंको िनयमले मलाई ज्ञानी बनायो।
96 तपाईंको िनयमहरू बाहके

त्यके कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ।
ममे ्

97 हे परम भ!ु म तपाईंका वस्थालाई माया गछुर्।
म त्यसको िवषयमा सदाकाल भन्ने गछुर्।

98 हे परम भ,ु तपाईंको आज्ञाहरूले मलाई मरेो श हुरूभन्दा बढता ज्ञानी बनाउदँछ।
तपाईंको िनयमहरू मसगँ सदवै रहन्छ।

99 म आफ्ना िशक्षकहरू भन्दा पिन ज्ञानी छु
िकनभने म तपाईंको करार-वचनको अध्ययन गदर्छु।

100 मरेो समझदार नतेाहरूले भन्दा मलैे बढता बझुकेो छु
िकनभने म तपाईंको आज्ञाहरू राख्दछु।

101 मरेो त्यके पाठशालाहरू
बठेीक मागर्हरूबाट अलग्ग राखी िदन ु भयो।

102 यसलैे तपाईं मरेो गरुू हुनहुुन्छ
यसलैे तपाईंको िनयमहरू पालन गनर् दे ख म रोिकने छैन।

103 तपाईंका वचनहरू मरेो मखुमा
मह भन्दा पिन मीठा छन।्

104 तपाईंका िशक्षाहरूले मलाई ज्ञानी बनाउदँछ,
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यसलैे म झटूा िशक्षाहरूलाई घणृा गदर्छु।
ननु

105 हे परम भ,ु तपाईंका वचनहरू ब ी हुन ्
जसले मरेो बाटोहरू उज्यालो पाछर्न।्

106 तपाईंको िनयमहरू असल छन।्
म ती िनयमहरू पालन गन कसम खाँदछु अिन म आफ्नो वचन रा छुे।

107 हे परम भ,ु म धरैे समयदे ख पीिडत रहकेो छु।
कृपया तपाईंको ितज्ञा अनसुार मलाई पनुज िवत पान ुर् होस!्

108 हे परम भ,ु मरेो शसंा हण गन ुर्होस।्
अिन तपाईंका िनयमहरू िसकाउन ु होस।्

109 मरेो ाण अनवरत िवपदमा परेको छ
तर मलैे तपाईंको िशक्षाहरू भलुकेो छैन।

110 द ु मािनसहरूले मलाई पासोमा फसाउनँ कोिशश गरे।
तर मलैे तपाईंको आज्ञाहरूलाई उल्ङ्घन ग रन।ँ

111 हे परम भ,ु म सधैं तपाईंको करार प पालन गनछु।
यसले मलाई खशुी पादर्छ।

112 म मरेो जीवनको अन्त सम्म न,ै
यथाशक्य तपाईंको िविधहरू पालन गन यास गनछु।

समखे
113 हे परम भ,ु म त्यस्ता मािनसहरूलाई घणृा गछुर्, जो तपाईं ित पणूर् रूपले

िव ासी छैनन।्
तर म तपाईंको िशक्षाहरू मन पराउँछु।

114 मलाई लकुाउन ु होस ्र रक्षा गन ुर्होस।्
हे परम भ,ु तपाईंले भन्न ु भएका त्यके कुरामा म भरोसा गछुर्।

115 हे परम भ,ु द ु मािनसहरूलाई मरेो नजीक आउन निदनहुोस ्
अिन म परमे रको आज्ञाहरू पालन गनछु।

116 हे परम भ,ु तपाईंले वचन िदए जस्तै मलाई सघाउन ु होस,् अिन म बाँच्ने छु।
म तपाईंमा भरोसा राख्छु यसथर् मलाई असन्त ु नपान ुर् होस।्

117 मलाई साथ िदनहुोस, परम भु र म जोिगने छु।
म तपाईंका आज्ञाहरू अनन्त िसक्ने छु।
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118 हे परम भ,ु तपाईंका िविधहरू भङ्ग गनहरूदे ख तपाईं िवमखु भएर जान ु
हुन्छ।

िकनभने ितनीहरूले तपाईंको करार अनसुार िहडंछु भनरे झटूो बोल।े
119 परम भ,ु पथृ्वीमा तपाईंले द ु मािनसहरूलाई मलैा पछेुको जस्तो फ्याँिकिदन ु

भयो।
यसलैे म तपाईंको करारलाई सवर्दा मान्ने नै छु।

120 हे परम भ,ु म तपाईंबाट भयभीत छु।
म डराउछुँ र तपाईंका िविधहरूको आदर गदर्छु।

ऐन
121 मलैे के सही र के रा ो त्यही गरेकोछु।

हे परम भ,ु मलाई ती मािनसहरूकहाँ निदन ु होस ् जसले मलाई आघात
पयुार्उन चाहन्छन।्

122 म ित असल रहने कसम खानहुोस।् म तपाईंको दास हु।ँ
हे परम भ,ु ती अहंकारीसहरूलाई म ित आघात पयुार्उन निदनहुोस।्

123 हे परम भ,ु तपाईंबाट सहायताको र तपाईंको रा ो वचनको िन म्त बाटो हदेार्
हदेार्

मरेो आखँाहरू ट ाई सके।
124 म तपाईंको दास हु।ँ तपाईंको हेपणू र् करूणा मलाई दखेाउन ु होस।्

मलाई तपाईंको िविधहरू िसकाउन ु होस।्
125 म तपाईंको दास हु,ँ मलाई बझु्ने सामथर् पान ुर्होस

तािक तपाईंको करार-वचन म बझु्न सकँु।
126 हे परम भ,ु यो तपाईंले केही गन समय हो।

मािनसहरूले तपाईंको िविधहरू भङ्ग गरे।
127 हे परम भ,ु म खाटी सनु भन्दा पिन

तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।
128 म खबु होिशयारीसगँ तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।

म झटूो िशक्षाहरूलाई घणृा गदर्छु।
पे

129 हे परम भ,ु तपाईंको करार अ तू छ।
यसकारण म त्यसको अनसुरण गदर्छु।
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130 कुनै ज्योितले ितनीहरूलाई बाँच्ने ठीक त रका दखेाए झैं मािनसहरूले तपाईंको
शब्दहरू बझु्न शरुू गरे।

तपाईंका वचनले सामान्य भन्दा सामान्य मािनसहरूलाई सम्म ब ु मानी
बनाउदँछ।

131 हे परम भ,ु म साँचो रूपले तपाईंका आज्ञाहरू मनन गनर् चाहन्छु,
म त्यो स्वास रोिकएर अधयैर्पणू र् प खर्रहकेो मािनस जस्तो छु।

132 हे परमे र, मलाई हने ुर्होस र म ित कृपाल ु बन्न ु होस।्
जसले तपाईंको नाउँ जप्दछ ती मािनसहरूका लािग सही के हो त्यो काम

गन ुर्होस।्
133 हे परम भ,ु तपाईंले कसम खाए झैं मलाई डोयार्उन ु होस ्

मतफर् कुनै कारको दघुर्टना घट्न निदनहुोस।्
134 हे परम भ,ु मलाई दःुख-क िदने मािनसहरूबाट बचाउन ु होस ्

अिन म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गन छु।
135 हे परम भ,ु मलाई हण गन ुर्होस,्

अिन आफ्नो िनयमहरू िसकाउनहुोस।्
136 म आसँकुा ब लन् धारा नदी सरी बहाएर रोएँ

िकनभने कसलैे पिन तपाईंको िशक्षाहरू पालन गरेनन।्
त्साधे

137 हे परम भ,ु तपाईं धम हुनहुुन्छ।
तपाईंका िनयमहरू सही र इमान्दार छन।्

138 तपाईंले हामीलाई आफ्ना करारमा धािमर्क िनयमहरू िदनभुयो।
हामी साँच्चै नै ितनीहरूमा भरोसा गनर् सक्छौं।

139 मरेो उत्साहले मलाई ध्वशं पा ररहछे।
म अत्यन्त उदास छु िकनभने मरेो श हुरूले तपाईंको आज्ञाहरू भलू।े

140 हामीले माण पिन िदयौं िक हामी तपाईंकै वचनमा िव ास गछ ,ं परम भ।ु
अिन म यसलाई मन पराउँछु।

141 म क्षु र तचु्छ छु, अिन मािनसहरूले मरेो आदर गदनन।्
तर म तपाईंको आज्ञाहरू भलु्ने छैन।

142 परम भ,ु तपाईंको धािमर्कता िचरस्थायी छ।
अिन तपाईंको उपदशेहरू िव ास गनर् सिकन्छ।
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143 मसगँ सकंट र दःुखका िदनहरू छदँै िथए
तर म तपाईंको आज्ञाहरूमा आनन्द लन्छु।

144 तपाईंको करार अनन्तको लािग असल छ।
यसलाई समझश िदनहुोस ्तािक म बाँच्न सकँु।

कोफ
145 हे परम भ,ु म मरेो सम्पणूर् हृदयले तपाईंलाई डाक्दछु।

मलाई जवाफ िदनहुोस!् म तपाईंको आज्ञाहरू पालन गछुर्।
146 हे परम भ,ु म तपाईंलाई डाक्दछु मलाई बचाउन ु होस!्

अिन म तपाईंको करार पालन गनछु।
147 तपाईंलाई ाथर्ना गनर् म िबहानै उठ्दछु।

म तपाईंले भन्नभुएको कुरामा िव ास गदर्छु।
148 तपाईंका वचनहरू मनन गनर्

म रातमा अबरे सम्म बस्छु।
149 आफ्नो सारा मेल,े मलाई बोलाउन ु होस।्

हे परम भ,ु तपाईंले ठीक भनकेा कुरानै गरूँ अिन मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
150 मािनसहरूले मरेो िवरू द ु योजनाहरू बनाइरहछेन।्

ती मािनसहरूले तपाईंको िशक्षाहरू अनसुरण गदनन।्
151 परम भ,ु तपाईं मरेो नजीकै हुनहुुन्छ।

अिन तपाईंका सबै आदशेहरूमा भरोसा गनर् सिकन्छ।
152 धरैे वषर् अिघदे ख तपाईंको करारबाट िसकें

िक तपाईंको उपदशेहरू अनन्त रहने छन।्
रेश ्

153 हे परम भ,ु मरेो पीडाहरू हने ुर्होस र मलाई बचाउन ु होस।्
मलैे तपाईंको उपदशेहरू भलुकेो छैन।

154 हे परम भ,ु मरेो लडाइँ मरेो िन म्त लिड िदन ु होस ्र मलाई बचाउन ु होस।्
तपाईंले वचन िदए जस्तै मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

155 द ु मािनसहरूले िज े छैन
िकनभने ितनीहरूले तपाईंको िनयमहरू मान्दनैन।्

156 हे परम भ,ु तपाईं कृपाल ु हुनहुुन्छ।
तपाईंले ठीक भनकैे काम गरूँ, र मलाई बाँच्न िदनहुोस।्
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157 मरेो धरैे श हुरू छन ्मलाई घात गनहरू धरैे छन ्
तर मलैे तपाईंको करार-वचन अनसुरण गनर्दे ख रोिकने छैन।ँ

158 म ती िव ासघातीहरूलाई दखे्छु, ितनीहरूले तपाईंको वचनको पालन गदनन ्
र म ितनीहरुलाई घणृा गछुर्।

159 हने ुर्होस,् मलैे तपाईंको आज्ञाहरू पालन गनर् यथासक्य कोिशश गरें।
हे परम भ,ु तपाईंको सारा मेसिहत, मलाई बाँच्न िदनहुोस।्

160हे परम भ,ुआिद कालदे ख न,ै सारा तपाईंका वचनहरू भरोसा गनर् सिकन्थ्यो।
अिन तपाईंको धािमर्क िनयमहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।्

शीन ्
161 भावशाली शासकहरूले अकारण मलाई आ मण गरे।

तर डर राख्दछु र तपाईंको िनयमलाई आदर गदर्छु।
162 परम भ,ु तपाईंको वचनले मलाई आन न्दत तलु्यायो,

धरैे धन पाएर अत्यन्त खशुी भएको मािनसलाई जस्तो।
163 म झटूाहरूलाई घणृा गदर्छु! म ितनीहरूलाई ितरस्कार गदर्छु!

तर परम भु म तपाईंको िशक्षाहरू मन पराउँछु।
164 िदनमा सातपल्ट म तपाईंको शसंा गछुर्।

िकनिक तपाईँका िनयमहरू असलछन।्
165मािनसहरू जसले तपाईंको उपदशे मन पराउछन ि्तनीहरू साँचो रूपमा शा न्तमा

पगु्दछन।्
केहीले पिन ितनीहरू पतन गराउन सक्दनै।

166 हे परम भ,ु म तपाईंलाई प खर्रहछुे।
मलाई बचाउन्न ु होस ्भनरे मलैे तपाईंको आज्ञाहरू पालन गरें।

167 मलैे तपाईंको करार-वचनलाई अनसुरण गरें।
हे परम भ,ु म तपाईंको वस्था बढता नै मान्दछु।

168 मलैे तपाईंको करार र आज्ञाहरू पालन गरे।
हे परम भ,ु मलैे गरेका सबै कुराहरू तपाईंलाई थाहा छ।

ताव ्
169 हे परम भ,ु मरेो खशुीका गीतलाई सनु्नहुोस।्

तपाईंले कसम खाए जस्तै मलाई ब ु मानी बनाउन ु होस।्
170 परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्
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तपाईंले वचन िदए झैं मलाई बचाउन ु होस।्
171 म शसंाको गीत गाँउछु।

िकनभने तपाईंले मलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउन ु भयो।
172 तपाईंको वचनहरू जवाफ िदन मलाई सहयोग गन ुर्होस ्र मलाई मरेो गीत गाउन

िदनहुोस।्
परम भ,ु तपाईंको सारा िनयमहरू असल छन।्

173 मलैे तपाईंका आज्ञाहरू पालन गनर् खोजें।
यसलैे पगु्न ु होस ्र मलाई साथ िदनहुोस।्

174 हे परम भ,ु म चाहन्छु, मलाई बचाउन ु होस।्
तर तपाईंको िशक्षाहरूले मलाई खशुी पाछर्न।्

175 मलाई बाँच्न िदनहुोस ्र तपाईंको शसंा गनर् िदनहुोस,्
परम भ!ु तपाईंका िनयमहरूले मलाई सघाओस।्

176 म हराएको भेंडा सरह भ ड्करहें।
हे परम भ,ु आएर मलाई खोज्न ु होस।्

म तपाईंको दास हु,ँ
अिन मलैे तपाईंको भरोसा भलुकेो छैन।

120
म न्दर तफर् गइरहकेो बलेाको गीत वा भजन।
1 म सकंटमा िथएँ,

मलैे परम भकुो सहायता मागें।
अिन उहाँले मलाई बचाउन ु भयो!

2 हे परम भ,ु मलाई ती मािनसहरूबाट जोगाउन ु होस ्जसले मरेो बारेमा झटूो बोले
ती मािनसहरूले भनकेा कुराहरू सत्य िथएनन।्

3 झटूो बोल्नहरु, ितमीहरूले के पाउछँौं भनरे सोच्यौ?
जान्दछौ ितमीहरू आफ्नो झटूो कुराहरूबाट के पाउछँौ।

4 सिैनकको तीखो बाणले
र तातो कोइलाहरूले दण्ड िदनछे।
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5 ितमी झटूा मािनसहरू, मोशा छेउमा बिसरहकेा जस्तै यो
केदारको पालहरूिभ बिसरहकेा छौ।

6 म शा न्त घणृा गन मािनसहरूसगँ
धरैे समय सम्म बसें।

7 मलैे भने म शा न्त चाहन्छु,
यसकारण ितनीहरूले य ु चाह।े

121
म न्दर तफर् जाँदा दाऊदको भजन।
1 सहायताको िन म्त म पहाडहरू ितर हछुेर्।

तर मरेो सहायता कहाँबाट आउँछ?
2 मरेो सहायता स्वगर् र पथृ्वी सजृना गन ुर्हुने

परम भबुाट आउँछ।
3 परमे रले पतनहुन िदन ु हुनछैेन,

ित ो सरंक्षक िनदाई जाने होइन।
4 इ ाएल को रक्षा गन िनन् ाल ु हुनहुुन्न।

परमे र किहल्यै िनदाउन ु हुन्न।
5 परम भु ित ो रक्षक हुनहुुन्छ,

उहाँले आफ्नो महान ्श ारा ित ो रक्षा गन ुर्हुन्छ।
6 ितमीलाई िदउसँो घामले

अिन राती जनूले हािन परुाउँदनै।
7 परम भलुे त्यके सकंटबाट ित ो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे ित ो ाणको रक्षा गन ुर्हुन्छ।
8 ितमी आउँदा र जाँदा परम भलुे रक्षा गन ुर्हुनछे।

परम भलुे ितमीलाई अिहले र अनन्तसम्म सहयोग गन ुर्हुनछे!

122
म न्दर तफर् गइरहकेो बलेा दाऊदको भजन।
1 म अत्यन्त खशुी िथएँ जब मािनसहरूले यसो भन,े

“परम भकुो म न्दर तफर् जाऊँ।”
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2 हामी यहाँ, यरूशलमेको वशे ारमा उिभरहकेाछौं।
3 यो नयाँ यरूशलमे हो!

एक सयं ु शहर जस्तो यो शहर फे र िनमार्ण ग रयो।
4 त्यही ठाउँ हो जहाँ प रवार समहूहरू जान्छन।्

परम भकुो नाउकँो स्तिुत-गान गनर्लाई इ ाएल का मािनसहरू त्यहाँ
जाँदछन।्

5 दाऊद प रवारका राजाहरूले त्यहाँ ितनीहरूको राज िसहंासन बनाए।
ितनीहरूले मािनसहरूको न्याय गनर् राज िसहंासन त्यहाँ बनाए।

6 यरूशलमेमा शा न्तको िन म्त ाथर्ना गर।
“जसले तपाईंलाई मे गदर्छ उसले शा न्त पाओस।्

7 तपाईंको पखार्लहरूिभ शा न्त छाओस।्
म आशा गदर्छु त्यहाँ तपाईंको भवनहरूको सरुक्षा हुनछे।”

8 मरेो दाज्य-ूभाइ र िछमकेीहरूको िहताथर्,
म यहाँ शा न्त छाओस ्भनरे त्यहाँ ाथर्ना गदर्छु।

9 हा ा परम भु परमे रको म न्दरको िन म्त,
म ाथर्ना गछुर् िक रा ो कुराहरू यस शहरमा होऊन।्

123
म न्दरितर गइरहकेो बलेाको भजन।
1 हे परमे र, म मािथ हछुेर् र तपाईंलाई ाथर्ना गछुर्।

तपाईं राजा सरह स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुन्छ।
2 दासहरू आफ्ना आवश्यकताको िन म्त उनीहरूको स्वामीमािथ भर पदर्छ,

दासीहरू आफ्ना मा लक्नीहरू मािथ भर पछर्न,्
तर हामी परम भु हा ा परमे र मािथ भर पछ ,ं

र उहाँबाट दया प खर्रहन्छौं।
3 हे परम भ,ु हामीमािथ तपाईंको दया रिहरहोस,

िकनभने हामी धरैे समय सम्म िन न्दत भएका छौ।
4 हामीले धरैे समयदे ख ती घमण्डी मािनसहरूबाट िन न्दत भइरहकेा छौं।
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जसले हामीलाई हाँसो उडाउँछन ्र अनादर गछर्न।्

124
दाऊद म न्दर गइरहकेा बलेाको भजन।
1 मलाई जवाफ दऊे, इ ाएल हामी मािथ कस्तो घटना घट्ने िथयो होला।

यिद परम भु हा ो पक्षमा नभई िदएको भए?
2 जब मािनसहरूले हामीलाई आ मण गरे

त्यस समय यिद परम भु हा ो पक्षमा नभएको भए के हुने िथयो?
3 हा ा श हुरूले हामीलाई िजउँदै िनल्ने िथए,

जब ितनीहरू हामीमा ोिधत हुनगेथ।
4 हा ो श हुरूका सिैनकहरूले

हामीलाई बाढीले बगाए झैं
र नदीले हामीलाई डुबाए झैं पान िथए।

5 ती अहंकारी मािनसहरू हा ा मखु-मखु सम्म उठूने पानी भए
हामीलाई डुबाउने िथयो।

6 परम भकुो शसंा गर!
हा ा श हुरूले हामीलाई प न र मानर् परम भलुे कदािप िदनहुुन्न।

7 हामी जालमा फ पगुकेा चरा जस्तै छौ अथवा यस्तो भएर मु पाएका छौं।
जाल फा ो अिन हामी म ु भयौ!

8 हा ो िन म्त सहायता परम भबुाट आउँदछ।
परम भलुे आकाश र पथृ्वी बनाउन ु भयो!

125
या ाको गीत।
1 मािनसहरू जसले परम भमुािथ भरोसा राख्दछन ् ितनीहरू िसयोन पवर्त जस्तो

हुनछेन।्
ितनीहरू किहल्यै पिन ह ल्लने छैनन।
ितनीहरू सदा-सवर्दा रहनछेन।्
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2 पवर्तहरू सारा यरूशलमे व रप र छन।्
अिन परम भु आफ्ना मािनसहरूको व रप र हुनहुुन्छ, उहाँले आफ्ना

मािनसहरूलाई सवर्-काल रक्षा गन ुर्हुनछे।
3 द ु मािनसहरूले धम मािनसहरूको दशेलाई अधीन गनर् किहल्यै सक्दनै।

यिद त्यस्तो भयो भन,े असल मािनसहरूले पिन अनिुचत कामहरू गनर्
थाल्दछन।्

4 हे परम भ,ु धम मािनसहरू ित िहतकारी बन्नहुोस।
पिव हृदय भएकाहरू ित िहतकारी बन्नहुोस।्

5 द ु मािनसहरूले कपटपणूर् कामहरू गदर्छन।्
परम भलुे ती द ु हरूलाई दण्ड िदनहुुनछे।

त्यहाँ इ ाएल मा शा न्त छाओस!्

126
म न्दरमा गइरहकेो बलेाको भजन।
1 जब हामीलाई परम भलुे एकपल्ट फकार्एर ल्याउन ु हुन्छ

त्यो हा ो लािग सपना जस्तै लाग्नछे!
2 हामी हष ल्लासले हाँिसरहकेो हुने छौ र खशुीका गीतहरू गाउने छौ!

अन्य सम् दायका मािनसहरूले भन्नछेन,्
“परम भलुे इ ाएल का मािनसहरूका िन म्त अ तू काम गन ुर्भयो।”

3 हो, हामी अत्यन्त खशुी हुनछेौं
यिद परम भलुे हा ो लािग त्यस्तो आ यर्जनक काम ग रिदन ु हुन्छ भन।े

4 परम भ,ु हामीलाई फे र एकपल्ट स्वतं पान ुर्होस,
जसरी झरना र बग्दा पानीले एकपल्ट मरूभिूम भ रनछे।

5 एकजना मािनस उदास हुन सक्ला जब उसले बीजहरू छदर्छ।
तर त्यो खशुी हुनछे जब बाली उठाउने समय आउँछ।

6 त्यो रून पिन सक्ला जब बीजहरू उसले खते तफर् बोकेर लजैादछ,
तर त्यो खशुी हुनछे जब उसले फसल काटेर ल्याउछँ।
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127
सलुमेानले रचकेो, म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको भजन।
1 यिद घर बनाउनँे परम भु हुनहुुन्न भन।े

घर बनाउनहेरूले त्यसै ितनीहरूको समय बबार्द ग ररहछेन।्
यिद यो शहरमािथ परम भलुे ध्यान िदन ु भएको होइन भने

हरीहरूले आफ्नो समय थर् खरे फ्याँिकरहछेन।्

2 जीवन तयार पान चे ामा िवहान चाँडै जागरे
राती िढलो सम्म ब ु चाँिह समय न पान ुर् मा हो।

परमे रले मन पराउन ु भएका आफ्ना मािनसहरू
मस्त सतुीरहकेा बलेा पिन ध्यानमा रा ु हुन्छ।

3 िशशहुरू परम भकैु उपहार हुन।्
आमाको शरीरबाट परुस्कार हो।

4 आफू जवान रहकेो समयमा जन्मकेा छोराहरू
िसपाहीको तरकसको काँडहरू जितकै हुन।्

5 जनु मािनसको आफ्नो तरकस छोराहरूले भछर्,
त्यो अत्यन्तै खशुी हुनछे।

त्यो मािनस किहल्यै परास्त हुने छैन।
उसको छोराहरूले उसलाई जनसमहू समक्ष उसको श हुरू िवरू सहायता

गनछन।्

128
म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।
1 परम भकुो सबै भ जनहरू खशुी छन।्

ती मािनसहरू परम भलुे रूचाएको त रकामा बस्दछन।्

2 ितमीले गरेको कायर्को िन म्त ितमी खशुी हुनछेौ।
ितमी खशुी हुनछेौ, अिन िहतकारी कुराहरू ितमी ितर घट्नछेन।्

3 घरमा, ित ी प ी अङ्गरुको िवरूवा जस्तो फलधायक हुनछे।
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ित ा छोरा-छोरीहरू टेबल व रप र, ितमीले रोपकेो फलदायक जतैनूको
झ्याङ्गहरू झैं हुनछेन।्

4 परम भलुे आफ्ना भ जनहरूलाई यस्तै कारले साँचो रूपमा आशीवार्द
िदनहुुनछे।

5 िसयोनबाट परम भलुे ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।्
ितमीहरूको जीवनभ र यरूशलमेमा आशीवार्दको आनन्द उपभोग गनर् सक।

6 अिन भरोसा गदर्छु िक ितमीहरू आफ्ना नाित-पनाितहरू जन्मञ्जले सम्म
बाँच्नछेौ।

इ ाएल मा शा न्त कायम रहोस!्

129
म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।

1 मरेो जीवनकालमा शस्त श हुरू छदँै िथए।
इ ाएल ती श हुरूको बारेमा हामीलाई बताऊ।

2 मरेो जीवनकालमा शस्त श हुरू छदँै िथए
तर ितनीहरूले किहल्यै िजतनेन।्

3 ितनीहरूले मरेो ढाडमा गिहरो चोट नपरूञ्जले सम्म मलाई कुटे।
धरैे समय सम्म मरेो गिहरो घाउ िथयो।

4 तर असल परम भलुे डोरीहरू काटीिदन ु भयो
अिन ती द ु हरूबाट मलाई छुटकारा िदनभुयो।

5 मािनसहरू जसले िसयोनलाई घणृा गछर्न,् ितनीहरू परास्त होऊन।्
ितनीहरू लडाइँ गनर् छाडरे भागनु।्

6 ती मािनसहरू छानामा भएको घाँसहरू जस्ता िथए।
ती घाँसहरू बढ्ने अगावै ओइलएर गए।

7 काम गन मािनसले एकमु ी घाँस त्यहाँबाट पाउन स ै न।
एक थु ो अन्नको िन म्त पिन शस्त हुदँनै।

8 ितनीहरूको निजकैबाट गइरहकेो मािनसहरूले यसो भन्ने छैनन,्
“परम भकुो आशीवार्द ितमीहरूमा रहोस।्”
मािनसहरूले ितनीहरूलाई भन्ने छैनन,् “हामी ितमीहरूलाई परम भकुो

नाउमँा आशीवार्द िदनछेौं।”
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130
म न्दर तफर् जाँदगैदार् गाएको स्तिुतगान।
1 हे परम भ,ु म गहीरो सकंटमा छु।

यसकैारण म तपाईंलाई गहुार मान्छु।
2 मरेो स्वामी! मलाई ध्यान िदन ु होस।्

मरेो गहुार ित ध्यान िदन ु होस।्
3 परम भ,ु यिद तपाईंले मािनसहरूलाई उनीहरूका पापहरूका लािग दण्ड िदनहुुन्छ

भन,े
कुनै मािनस पिन िजउँदो हुने िथएन।

4 परम भ,ु तपाईंका मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस,्
त्यसपिछ त्यहाँ तपाईंलाई पजू्ने मािनसहरू हुनछेन।्

5 म परम भकुो साथ पाउनलाई पख बसकेो छु,
मरेो आत्माले उहाँलाई प खर्न्छ,
परम भलुे जे भन्नहुुन्छ म त्यसमा िव ास गछुर्।

6 म मरेो स्वामीलाई प खर्रहछुे।
म एकजना पहरेदार जस्तै छु,जसले िबहान नहुञ्ञले सम्म प खर्रहन्छ।

7 हे इ ाएल, परम भमुािथ भरोसा गर।
हेपणूर् करूणा परम भसुगँ मा पाउन सिकन्छ।

परम भलुे घ रघ र हामीलाई बचाउन ु हुन्छ।
8 अिन परम भलुे इ ाएल वासीहरूका सारा पापहरूलाई क्षमा ग रिदन ु

हुन्छ।

131
या ा स्तिुतगान, दाऊदको भजन।
1 हे परम भ,ु म अहंकारी छैन।

म आफूलाई महत्व िदने काम गिदर्न।
म महानकायर् गन कोिशश गिदर्न

म ती क ठन-कायर्हरूको जनु कायर्हरू गन ुर् मरेो िन म्त असम्भव छ।
2 म चपुचाप छु, मरेो ाण शान्त छ।

आमाको काखमा भएको एक सन्तोषी बालक जस्तो



131:3 ccx भजनसं ह 132:11

मरेो ाण चपुचाप र शान्त छ।

3 हे इ ाएल वासी, परम भमुािथ भरोसा गर।
उहाँलाई अिहले भरोसा गर अिन उहाँलाई सधैं भरोसा गर!

132
म न्दर गइरहकेो बलेाको गीत वा भजन।
1 हे परम भ!ु सम्झन ु होस,् कसरी, दाऊद पीिडत भए।
2 दाऊदले परम भसुगँ एक ितज्ञा गरेका िथए।

दाऊदले याकूबका सवर्श मान ्परम भसुगँ शपथ लएका िथए।
3 दाऊदले भन,े “म आफ्नो घरिभ जाने छैन,

म आफ्नो ओ ानमा ढल्कने छैन,
4 म सु े छैन

म आफ्नो आखँालाई िव ाम िदने छैन,
5 जबसम्म याकूबको सवर्श मान ्परम भकुो

घर बनाउन जमीन पाउिँदन, म ती कुराहरू गन नै छैन!”

6 ए ातामा हामीले त्यसको िवषयमा सनुकेा िथयौं।
हामीले िक रयथ-योरीम भन्ने ठाउँमा करार प को बाकस पायौ,

7 अब, पिव पालतफर् जाऊँ।
त्यस टुललाई पजूौं जहाँ परम भलुे आफ्ना खु ाहरू रा हुुन्छ।

8 परम भ,ु आफ्नो िव ाम गन ठाउँबाट उठनहुोस।् हे परम भ!ु
तपाईंको श शाली सन्दकूिसत उठन ु होस।्

9 हे परम भ,ु तपाईंका पजूाहारीहरू धािमर्कताको पोशाकमा छन,्
तपाईंका भ जनहरू आन न्दत छन।्

10 तपाईंको आफ्ना असल दास दाऊदको िन म्त,
आफूले रोजकेा राजालाई र नगन ुर्होस।्

11 परम भलुे दाऊद ित एक ितज्ञा गन ुर् भएथ्यो। परम भलुे दाऊद ित िव ासी
रहन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।
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परम भलुे वचन िदन ुभएको िथयो िक दाऊद कै प रवारबाट राजाहरू आउने
छन।्

12 परम भलुे भन्नभुयो, “दाऊद, यिद ित ा नानीहरूले मरेो करार र मलैे िसकाएको
िनयमहरू पालन गरे भन,े

ित ो प रवारबाट कोही एकजना सधँ ै राजा हुनछे।”

13 परम भलुे आफ्नो म न्दरको लािग िसयोन भन्ने ठाउँ रोज्न ु भयो।
त्यही ठाउँमा नै उहाँले आफ्नो घर बनाउन चाहन ु भयो।

14 परम भलुे भन्नभुयो, “यो सदा सवर्दाको लािग मरेो ठाउँ हुनछे।
यो ठाउँ मलैे रोजें जहाँ म हुने छु।

15 म यस शहरलाई शस्त खा - दाथर्ले पणू र् रहोस ्भनरे आिशष िदनछुे।
गरीब भन्दा गरीब मािनसले पिन खानलाई शस्त पाउने छ।

16 म उनको पजूाहारीहरूलाई पिन उ ारको व पिहयार्उनछुे।
अिन मरेा भ जनहरू यहाँ अत्यन्त खशुी हुनछेन।्

17 म दाऊदको प रवारलाई ब लयो पानछु,
यस ठाउँमा मलैे आफूले रोजकेा राजाको िन म्त एक ब ीको िनय ु गरेको

छु।
18 म दाऊदका श हुरूलाई लाज र शमर्मा ढािक िदनछुे

तर दाऊदको राज्यलाई उ रो र बढाई िदनछुे।”

133
या ाको एक गीत, दाऊदको भजन।
1 जब दाज्य-ूभाइहरू एक साथ िमलरे बस्छन

त्यो अित नै रा ो र आनन्दपणूर् हुदँछ।
2 हारूनको िशरमा पो खएको यो एक सगु न्धत तले जस्तो लाग्छ।

त्यो तले उनको दा ीबाट झद उनको िवशषे लगुाहरूमा बहन्छ।
3 यो हम न पवर्तबाट आएर िसयोन पवर्तमा झ ररहकेो िहऊँ जस्तो छ।

िकनभने यो िसयोनमा िथयो, जहाँ परम भलुे अनन्त जीवनको आशीवार्द
िदनभुएको िथयो।
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134
म न्दर गइरहकेो बलेाको भजन।
1 परम भकुो शसंा गर, हे सबै दासहरू हो!

जसले रातभ र म न्दरमा सवेा गरे।
2 दासहरू हो, आफ्ना पाखरुाहरू उठाऊ

र परम भलुाई धन्य हौ भन।
3 परम भलुे िसयोनबाट ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन।

जसल,े स्वगर् र पथृ्वी सजृन ु भयो।

135
1 परम भकुो शसंा गर!
परम भकुो नाउकँो शसंा गर!

परम भकुो दासहरू, उहाँको शसंा गर!
2 ती मािनसहरू, जो परम भकुो म न्दरमा

र परम भकैु म न्दरका चोकहरूमा उिभहकेा छन,् उहाँको शसंा गर।
3 परम भकुो शसंा गर, िकनभने उहाँ भला हुनहुुन्छ।

उहाँको नाउकँो शसंा गर, िकनभने यो आनन्दमय छ।
4 परम भलुे याकूबलाई रोज्न ु भयो,

इ ाएल परम भु कै हो।
5 म जान्दछु परम भु महान ्हुनहुुन्छ!

हा ो स्वामी सबै दवेताहरूभन्दा महान ्हुनहुुन्छ!
6 परम भलुे चाहकेा जपेिन

आकाशमा, पथृ्वीमा, पातालमा, समु मा र गिहरा सागरहरूमा गन ुर्हुन्छ।
7 परम भलुे पथृ्वीभ र नै बादलहरू उठ्ने बनाउन ु हुन्छ।

परमे रले िबजलुी र वषार् पठाउन ु हुन्छ।
परमे रले हावा ल्याउनहुुन्छ।

8 परम भलुे थम ज न्मएका सारा परुूषहरू अिन िम मा थम ज न्मएका सारा
पशहुरू नाश गन ुर्भयो।

9 परम भलुे धरैे आ यर्जनक र अलौिकक कायर्हरू िम मा गन ुर्भयो।
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परम भलुे िफरऊन र उनका अिधकारी ित त्यस्ता घटनाहरू गराउन ु भयो।
10 परमे रले धरैे ठूला-ठूला जाितहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

श शाली राजाहरूलाई पिन उहाँले मान ुर्भयो।
11 परम भलुे अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई परास्त पान ुर् भयो।

परम भलुे ओग ्भन्ने बाशानका राजालाई परास्त पान ुर् भयो।
परम भलुे कनानका सबै जाितहरूलाई परास्त पान ुर्भयो।

12 परमे रले ितनीहरूका भिूम इ ाएल लाई समु्पन ु भयो। परम भलुे ती जग्गाहरू
आफ्ना मािनसहरूलाई िदनभुयो।

13 हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ सदा-सवर्दा ख्यात रहने छ!
हे परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंलाई सदा-सवर्दा याद गनछन।्

14 परम भलुे अन्य जाितहरूलाई दण्ड िदन ु भयो
तर परम भलुे आफ्ना दासहरूलाई कृपादिृ रा ु भएको िथयो।

15 अन्य मािनसहरूका दवेताहरू सनु र चाँदीका मिूतर्हरू िथए।
ितनीहरूका दवेताहरू मािनसहरूले बनाएका मिूतर्हरू मा िथए।

16 ती मिूतर्हरूका मखुहरू िथए, तर बोल्न सक्दनैथ।े
ती मिूतर्हरूका आखँाहरू िथए, तर दे सक्दनैथ।े

17 ती मिूतर्हरूका कानहरू िथए, तर सनु्न सक्दनैथ।े
ती मिूतर्हरूका नाकहरू िथए, तर सघु्न सक्दनैथ।े

18 ितनीहरू जसले ती मिूतर्हरू बनाए उनीहरू पिन त्यस्तै खालको हुनछेन।्
िकनभने ितनीहरूले ती मिूतर्हरूमा सहायताको िन म्त भरोसा गरे।

19 हे इ ाएल को प रवार, परम भकुो शसंा गर!
हे हारूनको प रवार, परम भकुो शसंा गर!

20 हे लवेीको प रवार, परम भकुो शसंा गर!
हे परम भकुो भ जनहरू हो, परम भकुो शसंा गर!

21 िसयोनबाट आएका परम भु धन्य हुनभुयो,
यरूशलमे र उहाँको वास-स्थानबाट

परम भकुो शसंा गर।
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136
1 हामी परम भकुो शसंा गरौ! िकनभने उहाँ भलो हुनहुुन्छ।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
2 दवेहरूका परमे रलाई शसंा गरौ!

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
3 परम भहुरूका पिन महा-परम भलुाई शसंा गरौ!

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
4 परमे रको शसंा गरौं! जसले एक्ललैे नै आ यर्कामहरू गन ुर्भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
5 परमे रको शसंा गरौ! जसले आकाश बनाउन ब ु लगाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
6 परमे रले सकु्खा जमीन समु मा रा ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
7 परमे रले ठूला-ठूला ज्योितहरू बनाउन ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
8 िदनमा शासन गनर् परमे रले घाम बनाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
9 परमे रले रातमा शासन गनर्लाई जनू र तारहरू बनाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
10 परमे रले िम मा सबै भन्दा पिहला जन्मकेा परुूषहरू र पशहुरू मान ुर् भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणआ अनन्तसम्म रहनछे।
11 परमे रले िम बाट इ ाएल लाई लान ु भयो,

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
12 परमे रले आफ्नो महान ्श र बल दखेाउन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
13 परमे रले लाल समु लाई दइु भागमा बाँड्न ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
14 परमे रले इ ाएल लाई समु तान ुर् भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
15 परमे रले िफरऊन र उनका सनै्यहरू लाल समु मा डुबाई िदन ु भयो।

उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।
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16 परमे रले आफ्नो मािनसहरूलाई मरूभिूम भएर डोयार्उन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

17 परमे रले श शाली राजाहरूलाई हराउन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

18 परमे रले बलवान राजाहरूलाई पिन हराउन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

19 परमे रले अमोरीहरूका राजा सीहोनलाई हराउन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

20 परमे रले बाशानका राजा ओग ्लाई हराउन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

21 परमे रले ितनीहरूका जग्गा इ ाएल लाई िदनभुयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

22 परमे रले त्यो जग्गा उपहारको रूपमा इ ाएल लाई िदनभुयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

23 परमे रले हामी हारेको बलेामा समं्झन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

24 परमे रले श हुरूबाट हामीलाई बचाउन ु भयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

25 परमे रले त्यकेलाई खाना िदनभुयो।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

26 स्वगर्का परमे रको शसंा गरौ।
उहाँको हेपणू र् करूणा अनन्तसम्म रहनछे।

137
1 हामी बाबले नदीहरूका िकनारमा बसरे

िसयोनलाई सम्झरे रोयौ।
2 हामीले हा ा वीणाहरू छेउमा भएको बेंसीको रूखहरूमा झणु्डाएर राख्यौ।
3 बाबलेमा जसले हामीलाई प े र राखे उनीहरूले नै गीत गाउन ु भन।े

ितनीहरूले हामीलाई खशुीका गीतहरू गाउन भन,े
ितनीहरूले हामीलाई िसयोनको बारेमा गीतहरू गाउन ु भन।े

4 तर कसरी िवदशेमा हामीहरू
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परम भकुा गीतहरू गाउन सक्छौं?
5 हे यरूशलमे, यिद मलैे ितमीलाई िबसको भए,

मलैे किहल्यै फे र दािहने हातले वीणा बजाउन ु िबिसर्ने िथएँ।
6 यरूशलमे यिद मलैे ितमीलाई भलुकेो भए

तब म भरोसा गछुर् फे र किहल्यै गाउने िथईन।्
म कसम खाँन्छु,

म ितमीलाई किहलै भलु्ने छैन।

7 म कसम खाँन्छु यरूशलमे सधैं मरेो महान ्आनन्द हुनछे।
हे परम भ,ु एदोमीहरूले के काम गरे, याद गन ुर्होस।्

ितनीहरूले िचच्यए, “पणूर्रूपले िवध्वशं पार,
त्यसको जगसम्मै पणू र्रूपले िवध्वशं गर।”

8 हे बिेबलोन, ितमी नाश हुनछेौ!
त्यस मािनसलाई धन्यवाद दऊे जसले ितमीलाई दण्ड िदन्छ जनु दण्डको

िन म्त ितमी योग्य िथयौ। त्यस परुूषलाई धन्यवाद दऊे जसले ितमीलाई
क िदयो जसरी ितमीले हामीलाई क िदयौ।

9 त्यस मािनसलाई धन्यवाद दऊे
जसले ितमीहरूका िशशहुरू समाते र ितनीहरूलाई ढुङ्गामा थचेारे।

138
दाऊदको भजन।
1 हे परमे र, म सम्पणूर् हृदयबाट तपाईंको शसंा गछुर्।

सारा दवेहरूको सम्मखु म तपाईंका गीतहरू गाउनछुे।
2 हे परमे र, तपाईंको पिव म न्दर तफर् म िशर झकुाँउछु।

म तपाईंको नाउकँो शसंा गछुर्, तपाईंको हेपणू र् करूणा र िव ासको शसंा
गछुर्।

तपाईं आफ्नो वचनको श मा ख्यात हुनहुुन्छ।
अिहल,े तपाईंले यसलाई अझ महान ्बनाउनभुयो!

3 हे परमे र, मलैे तपाईंलाई सहयोगको िन म्त गहुारें।
अिन तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो, मलाई बल िदनभुयो।
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4 हे परम भ,ु तपाईंले भन्न ु भएका कुराहरू सनुे पिछ
पथृ्वीका जम्मै राजाहरूले तपाईंको शसंा गनछन।्

5 ितनीहरूले परम भकुो मागर्को गणु-गान गन छन ्
िकनभने परम भकुो मिहमा महान ्छ।

6 परमे र अत्यन्तै महत्वपणूर् हुनहुुन्छ,
तर पिन उहँाले न मािनसहरूको हरेचाह गन ुर्हुन्छ।

परमे र ती अहंकारी मािनसहरूले के गदर्छन ्भन्ने कुरा जान्नहुुन्छ,
तर उहाँ त्यस्ता मािनसहरूबाट टाढा नै रहन ु हुन्छ।

7 परमे र, यिद म सकंटमा परे भने मलाई स ाण रा हुोला।
यिद मरेो श हुरू ममािथ ोिधत भए ितनीहरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्

8 परम भ,ु मलाई ती कुराहरू िदनहुोस ्जनु तपाईंले वचन िदन ु भएको िथयो।
परम भ,ु तपाईंको हेपणू र् करूणा अनन्त रहनछे।
परम भ,ु तपाईंले हामीलाई रच्न ु भयो, यसलैे हामीलाई नत्याग्न ु होस!्

139
मखु सगंीतकारलाई, दाऊदको एक स्तिुत-गान।

1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जाँच्न ु भयो।
तपाईं मरेो बारेमा सबै जान्नहुुन्छ।

2 म किहले बस्छु र म किहले उठ्छु तपाईं सबै जान्नहुुन्छ।
धरैे टाढाबाट नै तपाईं मरेो िवचारहरू बझु्नहुुन्छ।

3 परम भ,ु म कहाँ गईरहकेो हुन्छ, र किहले लम्पसार हुन्छु भन्ने सबै कुरा तपाईं
जान्नहुुन्छ।

मलैे गन त्यके कुरा तपाईं जान्नहुुन्छ।
4 हे परम भ,ु म के भन्न चाहदँछु भन्ने कुरा

मरेो मखुबाट िनस्कन ु अिघ नै तपाईं जान्नहुुन्छ।
5 हे परम भ,ु तपाईं मरेो व रप र हुनहुुन्छ, मरेो अगािड पछािड र चारैितर।

तपाईंले माया गरेर मरेो िशरमा हात रा हुुन्छ।
6 तपाईं यी सबै कुरा जान्नहुुन्छ, भनरे म छक्क परें,

मलाई यी कुराहरू बझु्नलाई एकदम क ठन पय ।
7 म जता-जता जान्छु तपाईंको आत्मा त्यता-त्यतै हुन्छ।
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हे परम भ,ु म तपाईंको सम्मखुबाट फु त्कन स क्दन।ँ
8 हे परम भ,ु यिद म स्वगर् ितर गए तपाईं त्यतै हुनहुुन्छ।

यिद म पाताल तफर् झरे तपाईं त्यतै हुनहुुन्छ।
9 परम भ,ु जहाँ घाम उदाउँछ त्यतै पवूर्ितर गए भन,े तपाईं त्यतै ितर हुनहुुन्छ।

यिद म प म समु ितर गए तपाईं त्यतै ितर हुनहुुन्छ।
10 त्यहाँ पिन तपाईंको दािहने हातले मलाई प न्छ

अिन मलाई त्यही हातले डोयार्उन ु हुन्छ।

11 हे परम भ,ु मलैे तपाईं दे ख लकु्ने कोिशश गरे र भन्छु,
“िदन रातमा प रवर्तन भएको छ।
िन य रातले मलाई लकुाउनछे।”

12 तर अन्धकार पिन तपाईंको िन म्त अन्धकार हुदँनै।्
परम भ,ु तपाईंको िन म्त रात िदन झैं उज्जवल छ।
तपाईंको िन म्त रात र िदन उस्तै हो।

13 हे परम भ,ु तपाईंले मरेो सम्पणूर् शरीर बनाउन ु भयो।
म आमाको गभर्मा हुदँा मरेो िवषयमा सवै कुराहरू जान्नहुुन्छ।

14 हे परम भ,ु म तपाईंको शसंा गछुर्। तपाईंले मलाई आ यर्पवूर्क र अपवूर्
कारले बनाउन ु भयो।

म खबु जान्दछु िक जे तपाईंले गन ुर्भयो, आ यपणूर् छ।
15 तपाईं मरेो बारेमा सारा कुराहरू जान्नहुुन्छ।

जब मरेो शरीरले आफ्नो रूप लदंै बढदै गयो तपाईंले मरेो ह ीहरू िनयाल्न ु
भयो जनु मरेो आमाको गभर्मा लकेुको िथयो।

16 तपाईंले मरेो अगं- त्यगं बढदै गरेको िनयाल्न ु भयो, तपाईंले आफ्नो पसु्तकमा
ती कुराहरू ले ु भयो।

तपाईंले त्यके िदन मलाई िनयाल्न ु भयो। कुनै िदन पिन त्यसै खाली गएन।
17 तपाईंका िवचारहरू मरेो िन म्त महत्वपणूर् छन।्

हे परमे र, तपाईं यित िवघ्न जान्नहुुन्छ!
18 यिद मलैे ती सबै गन्न सक्दो हु ँ ता ितनीहरू बालवुाका कणहरू भन्दा धरैे हुने

िथए होला।
अिन मलैे जब गनी सकेपिछ पिन, तपाईंसगँै नै हुनछुे।
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19 हे परमे र, द ु मािनसहरूलाई मान ुर् होस।्
त्यस्ता हत्याराहरू मदे ख टाढै राखी िदनहुोस।्

20 ती द ु हरूले तपाईंको बारेमा नरा ा कुराहरू गरे
ितनीहरूले तपाईंको नाउकँो पिन ब ाम गरे।

21 हे परम भ,ु म ती मािनसहरूलाई घणृा गदर्छु ज-जसले तपाईंलाई घणृा गदर्छन।्
म ती मािनसहरूलाई घणृा गदर्छु जो तपाईंको िवरू मा उठ्दछन।्

22 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपले घणृा गछुर्!
तपाईंका श हुरू मरेो पिन श हुरू हुन।्

23 हे परम भ,ु मरेो हृदयमा हने ुर्होस ्अिन मरेो मनलाई जान्नहुुन्छ।
मलाई जाँच्नहुोस ्र मरेो िवचारहरू जान्नहुुन्छ।

24 मसगँ त्यस्तो कुनै पापपणूर् िवचारहरू छ भने हने ुर् होस,्
अिन त्यस्तो बाटोमा डोराई लजैान ु होस ्जनु अनन्त रहनछे।

140
मखु सगंीतकारलाई: दाऊदको भजन।

1 हे परम भ,ु मलाई द ु मािनसबाट बचाउन ु होस,्
ु र मािनसहरूबाट मरेो रक्षा गन ुर्होस।्

2 ितनीहरू पापपणूर् कामहरू गनर्लाई योजना बनाउछँन।्
ितनीहरू य ु गनर्लाई सधँ ै नै तयार हुन्छन।्

3 ितनीहरूका िज ाहरू िवषाल ु सपर्हरूका जस्तै छन।्
त्यो सपर्को िवष ितनीहरूको िज ो मिुन रहे जस्तै हो।

4 हे परम भ,ु मलाई द ु मािनसहरूबाट जोगाई िदनहुोस,्
ु र मािनसहरूबाट मरेो रक्षा ग रिदन ु होस, ितनीहरू मरेो पिछ लागरे

खोज्दछन ्र क िदने यास गदर्छन।्
5 ती अहंकारीहरूले मरेो िन म्त पासो थाप।े

ितनीहरूले मलाई प न भनी जाल िफंजाए।
ितनीहरूले मरेो बाटोमा पासो थाप।े

6 हे परम भ,ु तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
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हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुी िदनहुोस।्
7 हे परम भ,ु तपाईं मरेो बलवान स्वामी हुनहुुन्छ। तपाईं मरेो म ु दाता हुनहुुन्छ।

तपाईं मरेो मकुुट सरह हुनहुुन्छ जस ार य ु मा मरेो िशर सरुिक्षत पा रन्छ।
8 हे परम भ,ु ती मािनसहरू द ु छन।्

ितनीहरूले चाहकेा कुराहरू नपाऊन।् ितमीहरूका योजनाहरू सफल नहोस।्

9 परम भ,ु कुनै पिन श हुरूलाई िज निदनहुोस।् ती मािनसहरूले द ु योजना
बनाँउछन।्

तर ती द ु कायर्हरू उनीहरूमािथ नै परून।्
10 जल्दै गरेको कोईलाहरू उनीहरूकै िशरमा बष स,्

मरेो श हुरूलाई आगोमा फ्याँिकयोस ् ितनीहरूलाई िचहानमा फ्याँिकिदन ु
होस ्

तािक उनीहरू चढरे आउन ु किहल्यै नसकुन।्
11 परम भ,ु ती झटूाहरूलाई ब वा बाँच्न निदनहुोस।्

नरा ा कुराहरू ती नरा ा मािनसहरूमा नै घटोस।्
12 म जान्दछु िक परम भलुे दीन-दःुखी मािनसहरूलाई िनष्पक्ष रूपले न्याय

गन ुर्हुनछे
परमे रले असहाय मािनसहरूलाई साथ िदनहुुनछे।

13 धम मािनसहरूल,े तपाईंको नाउकँो गणु-गान गनछन ्परम भ।ु
सोझा मािनसहरूले तपाईंलाई पजू्ने छन।्

141
दाऊदको स्तिुत-गान।
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई गहुार मागें।

मरेो ाथर्ना सिुन िदनहुोस।्
चाँडो आएर मलाई साथ िदनहुोस।्

2 परम भ,ु मरेो ाथर्ना स्वीकार गन ुर्होस,् यो ज लरहकेो धपूको उपहार जस्तो होस ्
यो साँझको बलेाको ब लदान जस्तो होस।्

3 हे परम भ,ु मलैे भनकेा कुराहरूमा अधीन गनर् मलाई सहायता िदनहुोस।्
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म के भन्छु त्यस िवषयमा होिशयार हुन सहायता गन ुर्होस।्
4 मलाई नरा ो कुरा गन चाहना तफर् नफकार्उन ु होस,्

द ु मािनसहरूले अनिुचत काम गछर्न,् मलाई ितनीहरूिसत सािमल हुन दे ख
जोगाउन ु होस।्

मलाई ती कुराहरूमा सहभागी हुन दे ख जोगाउन ु होस, जनु कुरामा ती द ु
मािनसहरूले आनन्द लइरहकेा हुन्छन।्

5 म त्यसलाई दया सम्झने िथएँ, यिद एकजना धम मािनसले मलाई िपटोस।्
तपाईंका भ जनहरूले मलाई चतेाउनी िदऊन।्

ितनीहरूलाई त्यसो गनर् असल हुन्थ्यो।
म ती कुराहरू स्वीकार गरौंला।

तर म सधैं ती द ु मािनसहरूको िवरोधमानै ाथर्ना गनछु।
6 ितनीहरूका अिधकारीहरूलाई दण्ड होस ्

तब मलैे सत्य बोलकेो उनीहरूले बझु्नछेन।्
7 मािनसहरूले खन्दै र जोत्दै जमीन व रप र मलैा थपुारे वा िफंजाए।

यस्तै कारल,े हा ा ह ीहरू ितनीहरूका िचहानमा व रप र िफंिजएर गए।
8 हे परम भु मरेो स्वामी, मलैे तपाईंको सहायता खोजें

म तपाईंमा भरोसा गछुर् मलाई मनर् निदन ु होस।्
9 द ु मािनसहरूले मरेो लािग पासो थाप।े

मलाई ती पासोहरूमा फ निदनहुोस।् मलाई पासोमा पनर् निदनहुोस।्
10 ती द ु मािनसहरू आफ्नै पासोमा आफैं फसनु ्

ता िक म चाँिह त्यहाँबाट उम्कनसकँू।

142
यो उनी ओडारमा हुदँा खरेीको भजन। दाऊदको म स्कल भन्ने भजन- ाथर्ना।
1 म परम भलुाई मरेो सहयोगको लािग पकुार्दछु।

म परम भलुाई पकुार्दछु।
2 म आफ्ना समस्याहरू परम भलुाई भन्नछुे!

म आफ्ना सकं हरू परम भलुाई भन्नछुे।
3 मरेो श हुरूले मरेो लािग पासोहरू थाप।े
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म त्याग्न तयार छु।
तर परम भलुे म ित के हुन भन्ने कुरा जान्नहुुन्छ।

4 मलैे व रप र हरेें,
अिन म मरेो कुनै पिन साथीहरूलाई हदे हिेदर्न।

मरेो भाग्ने ठाउँ कतै छैन।
कसलैे पिन मलाई बचाउने यास गदन।

5 यसलैे म परम भकुो साथ पाउनलाई रोइ-कराई गदर्छु।
हे परम भ,ु तपाईं मरेो सरुक्षाको ठाउँ हुनहुुन्छ।
परम भ,ु तपाईं मलाई अनवरत बाँच्न िदनहुोस।्

6 परम भ,ु मरेो ाथर्ना सिुनिदन ु होस,्
मलाई तपाईंको अित खाँचो छ।

मलाई खदेने ती मािनसहरूबाट बचाउनहुोस,्
ितनीहरू मभन्दा पिन ब लया छन।्

7 मलाई यस फन्दाबाट छुटकारा पाउनलाई सहायता िदनहुोस
ता िक म तपाईंको नाउकँो शसंा गनर् सकँू

अिन धम मािनसहरू मसगँ िमलरे उत्सव मनाउने छन।्
िकनभने तपाईंले मलाई हरेचाह गन ुर्हुन्छ।

143
दाऊदको एउटा भजन।
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनुीिदनहुोस।्

मरेो ाथर्नामा ध्यान िदनहुोस ्र त्यसपिछ मरेो ाथर्नाको जवाफ िदनहुोस।्
तपाईंको सत्यता र िव ासयोग्यता मलाई दशार्उनहुोस।्

2 मलाई कुनै मािमला नलगाउन ु होस।्
म आफैं आफ्नो ितक्षा गनर् सक्ने िथइन।ँ तपाईंको तलुनामा कसलैाई पिन

िनद ष पाउन सिकंदनै।
3 तर मरेो श हुरूले मलाई खदेो ग ररहछेन।्

ितनीहरूले मरेो जीवन मलैा-फोहोरझैं अिभश पारे।
धरैे बर्ष अगािड मरेको मािनस सरह
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ितनीहरूले मलाई अन्धकार िचहानितर धकेल।े
4 म छोडन तयार छु

म आफ्ना आटँ हराई रहछुे।
5 तर म ती घट्नाहरू सम्झन्छु जनु धरैे बर्ष अगािड घटेको िथयो।

म तपाईंले गन ुर् भएको धरैे कुराहरू बारे सोिचरहछुे।
म तपाईंले गन ुर् भएका ती कुराहरूका बारेमा भिनरहछुे जनु तपाईंले आफ्नो

महान ्श ारा गन ुर्भयो!
6 परम भ,ु म मरेो पाखरुाहरू उठाएर तपाईंलाई ाथर्ना गदर्छु।

बाँझो धत ले वषार् पख जस्तै म तपाईंको साथ प खर्रहछुे,।
7 परम भु चाँडो गरेर मलाई जवाफ िदनहुोस!्

मलैे आफ्नो आटँ हराएँ।
मदे ख टाढा नभाग्न ु होस।्

मलाई मनर्बाट जोगाउन ु होस ्र ती मरेर िचहानमा सिुतरहकेो मध्ये एउटा हुन
निदन ु होस।्

8 परम भ,ु आज िबहान तपाईं आफ्नो हेपणू र् करूणा मलाई दखेाउन ु होस।्
म तपाईंलाई भरोसा गदर्छु

मलैे गन ुर्पन कुराहरू मलाई दखेाउन ु होस ्
तपाईंको हातमा मलैे आफ्नो जीवन अपर्ण गरें!

9 हे परम भ,ु म तपाईंकहाँ सरुक्षाको िन म्त आएको छु।
मलाई मरेो श हुरूबाट बचाउन ु होस।्

10 तपाईंले मलाई के गनर् चाहनहुुन्छ दखेाउन ु होस।्
तपाईं मरेो परमे र हुनहुुन्छ।
तपाईंको श ु आत्माले मलाई सही मागर् िनदश गरोस।्

11 हे परम भ,ु मलाई बाँच्न िदनहुोस,्
यसकारण मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो शसंा गनछन।्

तपाईं वास्तवमा धम हुनहुुन्छ भनरे दशार्उन ु होस ्
अिन मरेो श हुरूबाट मलाई बचाउन ु होस।्

12 हे परम भ,ु तपाईंको मे दखेाउनहुोस,
अिन मरेो श हुरूलाई परास्त पान ुर्होस

जसले मलाई मान यास ग ररहकेा छन।
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िकनभने म तपाईंको दास हु।ँ

144
दाऊदको भजन।
1 परम भकुो शसंा गर,

परम भु मरेो च ान हुनहुुन्छ।
परम भलुे मलाई य ु को लािग िशक्षण िदन ु हुन्छ।

उहाँले मलाई य ु भिूमको िन म्त तयार पान ुर्भयो।
2 परम भलुे मलाई मे गन ुर्हुन्छ र मरेो रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भु नै त्यो उच्च पवर्तमा मरेो सरुक्षाको जग्गा हुनहुुन्छ।
परम भलुे मलाई म ु िदनहुुन्छ।

परम भु मरेो ढाल हुनहुुन्छ।
म उहाँमा भरोसा राख्दछु,

परम भलुे मलाई आफ्ना मािनसहरूमािथ राज्य गनर् सघाउन ु हुन्छ।
3 हे परम भ,ु मािनसहरू तपाईंको लािग िकन मखु्यछन?्

िकन तपाईं मानव जाितलाई िनयाल्नहुुन्छ?
4 मािनसको जीवन हावाको झोंका मा हो।

मािनसको जीवन अस्थायी छाया जस्तो मा हो।
5 हे परम भ,ु आकाश च्यातरे तपाईं तलितर झन ुर्होस ्

पवर्तहरूमा छुनहुोस ्र धवूाँ त्यहाँबाट उठ्ने छ।
6 परम भ,ु च ाङ्ग पठाउन ु होस ्र मरेो श हुरूलाई भगाउन ु होस।्

तपाईंका “काँडहरू” चलाउन ु होस ्र ितनीहरूलाई खे हुोस।्
7 परम भ,ु आकाशबाट तल झरेर मलाई बचाउन ु होस!्

मलाई श हुरूका समु मा डुब्नबाट बचाउन ु होस।्
मलाई ती परदशेीहरूबाट बचाउन ु होस।्

8 ती श हुरू झटूाहरू हुन।्
ितनीहरूले जे कुरा गछर्न ितनीहरू सत्य छैनन।्

9 हे परम भ,ु तपाईंले गन ुर् भएका आ यर्जनक कुराहरूका बारेमा।
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म एक नयाँ गीत गाउने छु म तपाईंको स्तिुत-गान गनछु अिन दशतारे वीणा
बजाउने छु।

10 परम भलुे नै राजाहरूलाई य ु िज लाई सघाउन ु भयो।
परम भलुे आफ्ना दास दाऊदलाई श हुरूका तरवारहरूबाट बचाउन ु भयो।

11 मलाई ती िवदशेीहरूबाट बचाउन ु होस।्
ती श हुरू झटुा छन।्
ितनीहरूले भनकेा कुराहरू असत्य छन।्

12 हा ा जवान छोराहरू ब लया रूखहरू जस्ता छन।्
हा ा छोरीहरू राजाको दरबारमा सिजएको सजावट जस्ता छन।्

13 हा ो भण्डारहरू
नाना कारका अन्नहरूले भ रएका छन।्

हा ा भेंडाहरूले सस्त पाठाहरू जन्माउन।्
त्यहाँ हा ो खतेहरूमा हजारौं-हजार भडेाहरू होस।्
14 हा ा गाईहरूले शस्तै बाछा-बाछीहरू पाउनछेन।्

हा ा श हुरूले हा ा पखार्ल भत्काउन सक्ने छैनन,्
र हा ा एक जना मािनस पिन लानपाउने छैनन,्
हा ा गल्लीहरूमा रूवबासी हुनछैेन।

15 साँच्चो आिशष पाउन ु कित असल कुरा हो।
यिद परम भु नै उनीहरूको परमे र हुनहुुन्छ भन,े ती मािनसहरू आिशिषत

हुन्छन।्

145
दाऊदको स्तिुतको भजन।
1 म मरेो परमे रको शसंा गछुर् र मरेो राजाको शसंा गदर्छु।

म तपाईंको नाउलँाई सदा-सवर्दा धन्य मान्नछुे।
2 म त्यके िदन तपाईंको शसंा गछुर्।

म तपाईंको नाउलँाई सदा-सवर्दा शसंा गनछु।
3 परम भु महान ्हुनहुुन्छ मािनसहरू उहाँको अत्यन्त गणुगान गदर्छन ्
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उहाँले गन ुर् वा रच्नभुएको महान ्चीजहरू हामी गन्न पिन स ै नौं।
4 परम भ,ु तपाईंले गन ुर् वा रच्नभुएको कायर्हरूका िन म्त

मािनसहरूले सवर्दा र अनन्तरूपमा शसंा गनछन।्
5 तपाईंको शाही र मिहमा अ यर्जनक छन ्

म तपाईंको आ यर्कामहरूको बारेमा भन्ने छु।
6 हे परम भ,ु मािनसहरूले तपाईंका आ यर्जनक कायर्हरूको बारेमा भन्नछेन।्

म तपाईंले गन ुर् भएको महान ्कायर्हरूको बारेमा भन्नछुे।
7 मािनसहरूले तपाईंले गन ुर्भएका रा ा कुराहरूको शसंा गदर्छन।्

मािनसहरूले तपाईंकै धािमर्कताको गीत गाउने छन।्

8 परम भु अन ु ही र दयाले भ रपणूर् हुनहुुन्छ।
परम भु धीरजी र मायाल ु हुनहुुन्छ।

9 परम भु त्यके मािनसको लािग असल हुनहुुन्छ।
परमे रले बनाउन ु भएको त्यके कुरामािथ आफ्नो दया दखेाउन ु हुन्छ।

10 परम भ,ु जनु कुराहरू तपाईंले गन ुर्भयो त्यसले तपाईंको शसंा ल्याउदँछ।
तपाईंका भ जनहरूले तपाईंको गणु गाउछँन।्

11 ितनीहरूले भन्छन,् तपाईंको राज्य कित महान ्छ।
ितनीहरूले भन्छन ्तपाईं कित महान ्हुनहुुन्छ।

12 परम भ,ु यसकारण अन्य मािनसहरूले तपाईंले गन ुर् भएका महान ्कायर्हरूका
िवषयमा िसक्नछेन।्

मािनसहरूले तपाईंको राज्य कित महान ्र आ यर्पणू र् छ भनरे िसक्दछन।्
13 परम भ,ु तपाईंको राज्य सदा-सवर्दा रहनछे।

तपाईंको भतु्व सदा-सवर्दा रिहरहनछे।

14 पतन भएका मािनसहरूलाई परम भलुे उठाउन ु हुन्छ।
परम भु जो सकंटहरूमा पदर्छन ्उनीहरूलाई सघाउन ु हुन्छ।

15 परम भ,ु सम्पणूर् जीिवत ाणीहरूले आफ्नो भोजनको लािग तपाईंलाई नै
खोज्दछन ्

अिन तपाईंले ितनीहरूलाई ठीक समयमा नै आहार िदनहुुन्छ।
16 परम भ,ु तपाईं आफ्ना हातहरू खलु्ला पान ुर्होस
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अिन तपाईंले त्यके जीिवत ाणीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनसुार
सबै थोकहरू िदनहुोस।्

17 त्यके कुरा परम भलुे गन ुर्भएको धािमर्क अिन उिचत छ।
त्यके कुराहरूबाट उहाँ कित भलो हुनहुुन्छ भन्ने दशर्न्छ।

18 जसले परम भकुो साथ माग्छ उहाँ ती त्यकेको नजीक हुनहुुन्छ।
जसले परम भलुाई साँच्चो मनले पजू्दछ उहाँ ती त्यकेको नजीक

हुनहुुन्छ।
19 परम भलुे त्यही गन ुर्हुन्छ जो भ जनहरूले चाहन्छन।् परम भलुे उहाँका

भ जनहरूले सहायताको िन म्त गरेको पकुार सनु्न ु हुन्छ, ध्यान
िदनहुुन्छ।

उहाँले उनीहरूको ाथर्नालाई जवाफ िदनहुुन्छ र ितनीहरूलाई
बचाउनहुुनछे।

20 जसले उहाँलाई मे गदर्छ परम भलुे ितनीहरूकै रक्षा गन ुर्हुन्छ
तर परम भलुे द ु मािनसहरूलाई न गन ुर्हुन्छ।

21 म परम भकुो शसंा गनछु!
म त्यकेले सदा-सवर्दा र अनन्त उहाँको शसंा गरेको चाहन्छु!

146
1 परम भकुो शसंा गरौं!

मरेो ाण, परम भकुो शसंा गर!
2 जीवनभ र नै म परम भकुो गणुगान गनछु

जीवनभ र नै म उहाँ ित शसंाको गीत गाउने छु।
3 साथ पाउनलाई ितमीहरूको अगवुामािथ आि त नबन मािनसहरूलाई भरोसा

नगर।
िकनभने मािनसहरूले ितमीलाई बचाउन सक्दनैन।्

4 मािनसहरू मदर्छन ्र गािडन्छन!्
अिन तब, ितनीहरूका सबै योजनाहरू र सहयोगहरू जान्छन।्

5 तर मािनसहरूले जसले परम भकुो साथ माग्दछन ्ितनीहरू सखुी छन।्
ती मािनसहरू आफ्ना परम भु परमे रमा आि त छन।्

6 परम भलुे स्वगर् अिन पथृ्वी बनाउन ु भयो।
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परम भलुे सम ु र त्यहाँ भएका त्यके कुरा रच्न ु भयो।
परम भलुे ितनीहरूलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ।
7 दिबएका मािनसहरूको िन म्त परमे र न्याय गराउन ु हुन्छ।

परम भलुे भोकाहरूलाई भोजन िदन ु भयो।
कैदमा थिुनएकाहरूलाई स्वतन् पान ुर्भयो।

8 परम भलुे अनं्धाहरूलाई फे र दे े श िदनभुयो।
परम भलुे ती मािनसहरूलाई साथ िदनहुुन्छ जो सकंटमा परेका छन।्

परम भलुे धम मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ।
9 परम भलुे परदशेीहरूलाई हा ो दशेमा रक्षा गन ुर्हुन्छ।

परम भलुे िवधवुाहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूलाई हरेचाह गन ुर्हुन्छ
तर परम भलुे द ु मािनसहरूलाई नाश गन ुर्हुन्छ।

10 परम भलुे सधैंको िन म्त राज्य गन ुर्हुनछे
हे िसयोन! तरेा परमे रले सदा-सवर्दा राज्य गन ुर्हुनछे।

परम भकुो शसंा गरौं।

147
1 परम भकुो शसंा गर िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ।

परम भु ित स्तिुतगान गर!
उहाँको गणु-गान गन ुर् आनन्दमय र असल हो।

2 परम भलुे यरूशलमे बनाउन ु भयो।
परमे रले इ ाएल वासीहरूलाई फे र फकार्ई ल्याउन ु भयो, जसलाई कैदी

बनाएर थिुनएको िथयो।
3 परमे रले ितनीहरूको भाँचकेो हृदय िनको पा रिदन ु हुन्छ।

ितनीहरूका घाउहरूमा मलमप ी बाँिधिदनहुुन्छ।
4 परमे रले ताराहरू गन्नहुुन्छ

र ती त्यकेको नाउँ जान्नहुुन्छ।
5 हा ो स्वामी महान ्हुनहुुन्छ। उहाँ अत्यन्त परा मी हुनहुुन्छ।

उहाँको ज्ञान अपार छ।
6 परम भु न मािनसहरूलाई सघाउन ु हुन्छ
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तर द ु मािनसहरूलाई सताउन ु हुन्छ।
7 परम भलुाई धन्यवाद छ।

हा ो परम भलुाई वीणा बजाएर शसंा गरौं।
8 परमे रले आकाश बादलहरूले भ रिदन ु हुन्छ।

परमे रले पथृ्वीमा वषार् पठाउन ु हुन्छ
परमे रले पवर्तहरूमा ह रयो घाँसहरू उमान ुर् हुन्छ।

9 परमे रले पशहुरूलाई खाना िदनहुुन्छ।
परमे रले चराहरूलाई खवुाउन ु हुन्छ।

10 य ु का घोडाहरूले र श शाली सनै्यहरूले
उहाँलाई खशुी पादन।

11 परम भु ती मािनसहरू िसत आन न्दत हुनहुुन्छ जसले उहाँलाई पजू्दछन।्
परम भु ती मािनसहरूसगँ खशुी हुनहुुन्छ जसले उहाँको मेमा भरोसा

राख्दछ।
12 हे यरूशलमे! परम भकुो शसंा गर!

हे िसयोन! आफ्ना परम भकुो शसंा गर।
13 यरूशलमे, परमे रले ित ा वशे ारहरू ब लयो बनाइिदन ु भयो।

अिन परमे रले ित ो शहरका मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनभुयो।
14 परमे रले ितमीहरूलाई आफ्नो दशेमा ल्याईिदन ु भयो।

यसलैे श हुरूले ितमीहरुका अन्नहरू य ु मा लगनेन।् अिन ितमीहरूसगँ
शस्त खा -पदाथर्हरू छन।्

15 परमे रले पथृ्वीलाई आदशे िदनभुयो,
यसले तरुन्तै पालन गय ।

16 जबसम्म धत ऊन जस्तो सतेो हुदँनै परमे रले िहमबषार् गराउन ु हुन्छ।
परमे रले हावाबाट धलूोको कण खसे झैं िहमपात बषार्उनहुुन्छ।

17 परमे रले आकाशबाट च ानहरू झै ँ अिसना बषार्उन ु हुन्छ।
उहाँले पठाएको िचसो कसलैे पिन थाम्न स ै न।

18 त्यसपिछ, परमे रले अक आज्ञा गन ुर्भयो,अिन फे र तातो बतास बहन थाल्यो
िहउँ प ग्लयो अिन पानी बग्न थाल्यो।

19 परमे रले आज्ञाहरू याकूबलाई िदनभुयो,
परमे रले आफ्ना िनयमहरू र काननूहरू इ ाएल लाई िदनभुयो।
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20 परमे रले यस्ता कामहरू कुनै जाितको लािग गन ुर् भएन।
परमे रले अन्य जाितहरूलाई आफ्नो िनयमहरू िसकाउन ु भएन।

परम भकुो शसंा गर!

148
1 परम भकुो शसंा गर!

मािथ स्वगर्मा भएका स्वगर्दतूहरू हो।
परम भकुो शसंा गर।

2 हे सारा स्वगर्दतूहरू हो, परम भकुो शसंा गर!
उहाँ र उहाँका सारा सनै्यहरूका शसंा गर!

3 हे सयूर् र चन् , परम भकुो शसंा गर।
आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योितहरू, उहाँको शसंा गर।

4 हे आकाशका आकाश, परम भकुो शसंा गर!
आकाशमािथ भएका पानी हो! परम भकुो शसंा गर!

5 परम भकुो शसंा गर।
िकनभने परमे रले आज्ञा िदनभुयो अिन सबकैो सजृना भयो।

6 परमे रले यी सब कुराहरू सदा-सवर्दा रहोस ्भनी रच्नभुयो।
परमे रले सारा िनयमहरू बनाउनभुयो जनु किहल्यै अन्त हुने छैनन।्

7 हे पथृ्वीमा भएका सारा कुराहरूल,े परम भकुो शसंा गर!
समु मा भएका सारा ठूल-ठूला ाणीहरू हो! परम भकुो शसंा गर।

8 परमे रले आगो र िहउ,ँ
अिसना, धुवँा, आधँी, बतास रच्नभुयो।

9 परमे रले पवर्तहरू र डाँडा-काँडाहरू रचना गन ुर्भयो,
फलका रूखहरू र दवेदारको रूखहरू रच्नभुयो।

10 परमे रले सारा जङ्गली पशहुरू, िवशाल पशहुरू, सानो सानो घ ने जन्तहुरू
साथै चरा-चरूङ्गीहरू रच्न ु भयो।

11 परमे रले राजा र रा हरू दवुै पथृ्वीमा बनाउन ु भयो।
परमे रले अगवुाहरू र न्यायाक ार्हरू बनाउन ु भयो।
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12 परमे रले जवान परुूष र नारीहरू रच्न ु भयो।
परमे रले ब ृ र यवुा मािनसहरू रच्नभुयो।

13 परम भकुो नाउकँो शसंा गर!
सदा-सवर्दा उहाँको नाउकँो सम्मान गर।

स्वगर् र पथृ्वीमा भएको त्यके चीजले
उहाँको शसंा गरोस!्

14 परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई ब लयो बनाउन ु हुनछे।
मािनसहरूले परमे रका चलेाहरूको शसंा गनछन।् मािनसहरूले इ ाएल

लाई शसंा गनछन।्
ितनीहरूकै लािग परमे रले लड्न ु भयो, परम भकुो शसंा गरौं!

149
1 परम भकुो शसंा गर।

परम भलुे रच्न ु भएको नयाँ कुराहरूको बारेमा नयाँ गीत गाऊ!
महासभामा उहाँको शसंा गर जहाँ उहाँका चलेाहरू आपसमा भलेा हुदँछन।्

2 इ ाएल का मािनसहरूले आफ्नो सिृ क ार्मा आनन्द होऊन।्
िसयोनका मािनसहरू आफ्ना राजा सिहत फु ल्लत होऊन।्

3 ती मािनसहरूले नाच्दै खैंजडी र वीणाहरू बजाँउदै
परम भु परमे रको शसंा गरून।्

4 परम भु उहाँका मािनसहरूसगँ खशुी हुनहुुन्छ।
परमे रले आफ्ना न हरूको लािग आ यर्जनक कामहरू गन ुर्भयो।
उहाँले ितनीहरूलाई बचाउन ु भयो!

5 हे परमे रका चलेाहरू, आफ्नो िवजयमा फु ल्लत होऊ!
सु गइसके प ात ्पिन सखुी होऊ।

6 मािनसहरूले िचच्याउँद,ै कराउँदै परम भकुो शसंा गरून ्
अिन आफ्ना तरवारहरू हातमा लऊन।्

7 आफ्ना श हुरूलाई सजाई िदन ितनीहरूलाई जान दऊे।
ती मािनसहरूलाई दण्ड िदन, ितनीहरूलाई जान दऊे।
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8 परमे रका मािनसहरूले ती राजा र मखु मािनसहरूलाई
साङ्गलाले बाँध्नछेन।्

9 परमे रका मािनसहरूले ितनीहरूलाई दण्ड िदनछेन ्
परमे रले गन ुर् भएको आज्ञा जस्तै परमे रका सारा भ जनहरूले उहाँलाई

सम्मान गर।
परम भकुो शसंा गर!

150
1 परम भकुो शसंा गर!

परम भलुाई उहाँको म न्दरमा शसंा गर!
उहाँको श को स्वगर्मा शसंा गर!

2 परम भलुे गन ुर् भएको महान ्कायर्हरूका िन म्त उहाँको शसंा गर।
उहाँको सारा महानता अनसुार, उहाँको शसंा गर!

3 नरिसहंा र तरुही फुकेर परमे रको शसंा गर!
वीणाहरू बजाएर उहाँको शसंा गर।

4 खैंजडीहरू बजाउदँै नाच्दै परमे रको शसंा गर।
तारहरूले बिनएको वादन ारा उहाँको शसंा गर।
बाँसरुीहरू बजाएर उहाँको शसंा गर!

5 झ्यालीहरू जोड-जोडले बजाएर परमे रको शसंा गर!
झ्यालीहरूको गजर्नपणूर् आवाजले उहाँको शसंा गर!

6 त्यके जीिवत ाणीले उहाँको शसंा गर।

परम भकुो शसंा गर!
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