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भजनसं हको पसु्तक
1

1 त्यो मािनस धन्यको हो जो दषु् टको सल्लाहमा िहडं्दनै वा पापीहरूका
मागर्हरूमा खडा हुदँनै वा िगल् ला गनहरूको सभामा बस्दनै । 2 तर त्यसको खसुी
परम भकुो वस्थामा हुन्छ र उहाँको ावस्थमा त्यसले िदन र रात मनन ्गछर् ।
3 त्यो खोलाको िकनारमा रोपकेो रूखजस्तै हुनछे जसले आफ् नो ऋतमुा त् यसको
फल िदन्छ जसको पातहरू किहल्यै ओइलाउदँनै त्यसले जे गरे पिन सफल हुनछे
। 4 दषु् टहरू त् यस्ता होइनन ्तर हावाले उडाउने भसुजस्तै हुन ्। 5 त्यसलैे दषु् टहरू
न्यायमा खडा हुनछैेनन न् त पापीहरू धम को सभामा हुनछेन ।् 6 िकनिक परम भलुे
धम लाई मागर्दशर्न गन ुर्हुन्छ तर दषु् टको मागर् भने नष् ट हुनछे ।

2
1 जाितहरूले िकन कोलाहल मच् चाउँछन ् र मािनसहरूले िकन असफल हुने

ष ान् रच्छन?् 2 पथृ्वीका राजाहरू एकसाथ िमलरे साँठगाँठ गछर्न ् अिन
परम भु र उहाँको अिभिषक् त जनको िवरु मा शासकहरू यसो भनरे ष ान्
रच् छन,् 3 “ितनीहरूले हामीलाई लगाएका हतकडीहरू हामी तोडौं र ितनीहरूका
साङ्लाहरू फालौं ।” 4 स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुनचेािहं ितनीहरूलाई उपहास
गन ुर्हुन्छ । परम भलुे ितनीहरूलाई खसी गन ुर्हुन्छ । 5 तब उहाँ ितनीहरूसगँ आफ्नो
रसमा बोल्नहुुन्छ र ितनीहरूलाई आफ्नो ोधमा यसो भनरे िसत पान ुर्हुन्छ,
6 “मरेो पिव पवर्त िसयोनमा म आफैं ले मरेो राजालाई अिभषके गरेको छु ।”
7 परम भकुो एउटा आदशे म घोषणा गनछु । उहाँले मलाई भन् नभुयो, “ितमी
मरेो प ु हौ! आजको िदन म ित ो िपता भएको छु । 8 मसगँ माग र ित ो
उ रािधाकरको रूपमा म ितमीलाई जाितहरू िदनछुे र पथृ्वीका टाढाका क्षे हरू
ित ो सम्पि को रूपमा िदनछुे । 9 ितमीले ितनीहरूलाई फलामे डन्डाले तोड्नछेौ ।
कुमाले भाँडोझैं ितमीले ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पानछौ ।” 10 त्यसलैे ए राजाहरू
हो, सावधान होओ । ए पथृ्वीका शासकहरू हो, आफूलाई सच्याओ । 11 भयसाथ
परम भकुो आराधना गर र कम्पनसाथ आन न्दत होओ । 12 पु लाई चमु्बन गर
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न ितमीहरूसगँ उहाँ रसाउनहुुनछे र उहाँको ोध एक क्षणको िन म्त द न्कंदा
ितमीहरू बाटैमा मनछौ । उहाँमा शरण लने सबै जना कित धन्य हुन ्।

3
1 हे परम भ,ु मरेा श हुरू कित धरैै छन!् मरेो िवरु धरैे जना खडा छन ् ।

2 धरैे जनाले मरेो बारेमा भन्छन,् “त्यसको िन म् त परमशे् वरबाट कुनै सहायता छैन
।” सलेा 3 तर हे परम भ,ु तपाईं मरेो व रप रको ढाल, मरेो मिहमा हुनहुुन्छ, र
जसले मरेो िशर उच् च पान ुर्हुन्छ । 4 परम भमुा म आफ् नो सोर उचाल् छु र आफ्नो
पिव पहाडबाट उहाँले मलाई जवाफ िदनहुुन्छ । सलेा 5 म ढ ल्कन्छु र सतु्छु । म
ब्य ुिँझन्छु, िकनिक परम भलुे मलाई सरुक्षा िदनभुयो । 6 मािनसहरूका भीडसगँ म
डराउनछैेन जो चारैितर मरेो िवरु मा खडा भएका छन ्। 7 हे परम भ,ु उठ्नहुोस!्
हे परमशे् वर, मलाई बचाउनहुोस!् िकनिक तपाईंले मरेा सबै श लुाई बङ्गरामा
हान् नहुुनछे । तपाईंले दषु् टहरूका दाँतहरू भाँच् नहुुनछे । 8 उ ार परम भबुाट आउँछ
। तपाईंका आिशष ्हरू तपाईंका मािनसहरूमा रहोस ्। सलेा

4
1 हे मरेा धािमर्कताका परमशे् वर, मलैे पकुारा गदार् मलाइ जवाफ िदनहुोस ्

। म घरेामा पदार् मलाई आ य िदनहुोस ् । ममािथ दया गन ुर्होस ् र मरेो ाथर्ना
सनु् नहुोस ्। 2 ए मािनसहरू, मरेो इज् जतलाई ितमीहरू किहलसेम्म लाजमा प रवतर्न
गछ ? किहलसेम्म ितमीहरू व् यथर्का कुरालाई मे गछ अिन झटुको पिछ
लग्छौ? सलेा 3 तर धम हरूलाई परम भलुे आफ्नो िन म्त अलग गन ुर्हुन्छ भनी
जान । मलैे परम भलुाई पकुारा गदार् उहाँले सनु् नहुुनछे । 4 डरले काम, तर
पाप नगर । आफ्नो ओ ानमा आफ्नो मनमा ध् यान गर र शान् त होओ । सलेा
5 धािमर्कताका ब लदानहरू चढाओ र आफ् नो भरोसा परम भमुा राख । 6 धरैे
जना भन्छन,् “हामीलाई कुनै असल कुरा कसले दखेाउनछे र?” हे परम भ,ु
तपाईंको महुारको ज्योित हामीमा चम्काउनहुोस ्। 7 अरूसगँ आफ् नो अन् न र नयाँ
दाखम शस् त भएको बलेामा भन्दा धरैे खसुी तपाईंले मरेो हृदयमा िदनभुएको छ
। 8 शा न्तमा ढ ल्कनछुे र िनदाउनछुे, िकनिक, हे परम भ,ु तपाईंले मा मलाई
सरुिक्षत बनाउनहुुन्छ ।
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5
1 हे परम भ,ु मलैे तपाईंलाई पकुारा गदार् सनु् नहुोस ्। मरेा ससु्केराहरूका बारेमा

िवचार गन ुर्होस ् । 2 हे मरेो राजा र मरेो परमशे् वर, मरेो पकुाराको सोर सनु् नहुोस,्
िकनिक मलैे ाथर्ना गन तपाईंसगँ नै हो । 3 हे परम भ,ु िबहान तपाईंले मरेो रोदन
सनु् नहुुन्छ । िबहानै म आफ् नो िबन् ती तपाईंकहाँ ल्याउनछुे र आसा गरेर प खर्नछुे ।
4 िनश् चय नै तपाईं खराबी हण गन परमशे् वर हुनहुुन् न । दषु् ट मािनसहरू तपाईंका
पाहुनाहरू हुनछैेनन ् । 5 अहङ्कारी तपाईंको उप स्थितमा खडा हुनछैेनन ् । दषु् ट
िकिसमले वहार गन सबलैाई तपाईंले घणृा गन ुर्हुन्छ । 6तपाईंलेझटु बोल्नहेरूलाई
नष् ट पान ुर्हुन्छ । िहं क र छली मािनसहरूलाई परम भलुे घणृा गन ुर्हुन्छ । 7 तर
मरेो बारेमा, तपाईंको महान ्करारको िवश् वस् तताको कारणल,े म तपाईंको म न् दरमा
आउनछुे । आदरसाथ तपाईंको पिव म न्दरतफर् फकर म दण्डवत ् गनछु । 8 हे
परम भ,ु मरेा श हुरूका कारणले मलाई तपाईंको धािमर्कतामा डोर् याउनहुोस ्। मरेो
समु तपाईंको बाटो सोझो बनाउनहुोस ्। 9 िकनिक ितनीहरूका मखुमा कुनै सत्य छैन
। ितनीहरू अन्तस्करण दषु् ट छ । ितनीहरूका गला एउटा खलुा िचहान हो । आफ्नो
िज ोले ितनीहरू चाप्लसुी गछर्न ्। 10 हे परमशे् वर, ितनीहरूलाई दोषी ठहराउनहुोस ्
। ितनीहरूको ष ान् नै ितनीहरूको पतन बनोस ्। ितनीहरूका धरैे अपराधहरूका
कारणले ितनीहरूलाई खदे् नहुोस ि्कनिक ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा िव ोह गरेका
छन ्। 11 तर तपाईंमा शरण लनै सबै जना आन न्दत होऊन ्। ितनीहरू आनन्दले
कराऊन ि्कनभने तपाईंले ितनीहरूको सरक्षा गन ुर्हुन्छ । तपाईंको नाउँ मन पराउनहेरू
तपाईंमा आन न्दत होऊन ्। 12 िकनिक हे परम भ,ु तपाईंले धम हरूलाई आिशष ्  
िदनहुुन्छ । ितनीहरूका व रप र ढालले झैं तपाईंले कृपाले घने ुर्हुनछे ।

6
1 हे परम भ,ु तपाईंको रसमा मलाई नहप् काउनहुोस ्वा तपाईंको ोधमा मलाई

ताडना निदनहुोस ्। 2 हे परम भ,ु ममािथ दया गन ुर्होस,् िकनिक म कमजोर छु । हे
परम भ,ु मलाई िनको पान ुर्होस,् िकनिक मरेा हाडहरू काम्दछैन ्। 3 मरेो ाण पिन
धरैे दःुखमा परेको छ । तर हे परम भ,ु यो किहलसेम्म िनरन् तर रहन् छ? 4हे परम भु
फकर् नहुोस,् मलाई बचाउनहुोस ्। तपाईंको करारको िवश् वस् तताको कारणले मलाई
बचाउनहुोस ्। 5 िकनिक मतृ्यमुा तपाईंको कुनै सम्झना हुदँनै । िचहानमा तपाईंलाई
कसले धन्यवाद िदनछे? 6मरेो ससु् केराले म थिकत छु । सारा रात आशँलुे म आफ् नो
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ओ ान िभजाउँछु । म आफ् नो पलङ्ग मरेो आशँलुे धनु्छु । 7मरेा आखँाहरू शोकले
धिमला हुन्छन ् । मरेा सारा वरैीहरूका कारणले ती कमजोर हुन्छन ् । 8 ए अधमर्
गनहरू, ितमीहरू सबै जना मबाट ह टजाओ । िकनिक परम भलुे मरेो रुवाइको सोर
सनु् नभुएको छ । 9 दयाको िन म्त मलैे गरेको िनवदेन परम भलुे सनु् नभुएको छ ।
परम भलुे मरेो ाथर्ना हण गन ुर्भएको छ । 10 मरेा सबै वरैीहरू लाजमा पनछन ्र
स ै कष् टमा पनछन ्। ितनीहरू पिछ हट्नछेन ्र अचानक अपमािनत हुनछेन ्।

7
1 हे परम भु मरेा परमशे् वर, म तपाईंमा शरण लन्छु । मलाई खदे् ने सबबैाट

मलाई बचाउनहुोस ् र मलाई छुटाउनहुोस ् । 2 न ितनीहरूले मलाई िसहंले झैं
टु ा-टु ा पानछन,् मलाई सरुक्षा िदने कोही नहुदँा मलाई च् यातरे टु ा गनछन ्
। 3 हे परम भु मरेो परमशे् वर, मलैे नै यो गरेको हु,ँ र मरेा हातहरूमा दोष छन ्
भन,े 4 मसगँ िमलापमा हुनलेाई मलैे खराबीको गरेको छु भन,े वा िबनाकारण
मलैे आफ् ना श लुाई हािन गरेको छु भन,े मरेा शब्दहरू सनु् नहुोस ् । 5 तब मरेो
श लुे मरेो जीवनलाई खदेोस ्र मलाई नाश पारोस ्। त्यसले मरेो जीवनलाई भइँूमा
कुल्चोस ् र मरेो आदर भइँूमा िमलाओस ् । सलेा 6 हे परम भ,ु आफ्नो रसमा
उठ्नहुोस ्। मरेा श हुरूका िवरु खडा हुनहुोस ्। मरेो खाितर जाग् नहुोस ्र तपाईंले
ितनीहरूलाई िदनभुएका धािमर्क आदशेहरू परुा गन ुर्होस ्7 दशेहरू तपाईंको व रप र
भलेा हुन् छन ् । ितनीहरूमािथ फे र पिन आफ् नो उिचत स्थान लनहुोस ् । 8 हे
परम भ,ु जाितहरूको न्याय गन ुर्होस ् । हे परम भ,ु मरेो सरुक्षा गन ुर्होस,् िकनभने
हे सव च् च, म धम र िनद ष छु । 9 दषु् टका खराब कामहरूको अन्त होस,्
तर हे धम परमशे् वर, तपाईं जसले हृदय र मन जाँच्नहुुन्छ, धम मािनसहरूलाई
स्थािपत गन ुर्होस ्। 10 मरेो ढाल परमशे् वरबाट आउँछ, जसले सोझो हृदय हुनलेाई
बचाउनहुुन्छ । 11 परमशे् वर धम न्यायकतार् हुनहुुन्छ, परमशे् वर जो हरेक िदन

ोिधत हुनहुुन्छ । 12 मािनसले पश् चाताप गदन भन,े परमशे् वरले य ु को िन म्त
आफ्नो तरवार धा रलो पान ुर्हुन्छ, र आफ्नो धन ु तयार पान ुर्हुन्छ । 13 त्यसको
िवरु मा हितयार योग गन तयारी उहाँले गन ुर्हुन्छ । उहाँले आफ्ना वाणहरूलाई
अग् नीवाण बनाउनहुुन्छ । 14 त् यस् तो क् तको बारेमा िवचार गर जसका कल् पना
दषु् टतापणूर् छन,् जो िवनाशपणूर् योजनाहरू लन् छ, जसले हािनकारक झटुहरू
जन्माउछँ । 15 त्यसले खाडल खन्छ र त् यसलाई गिहरो बनाउछँ अिन त्यसले
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बनाएको खाल्टोमा खस्छ । 16 त्यसका आफ्नै िवनाशपणूर् योजनाहरू त्यसका
आफ्नै िशरमािथ पछर्न,् िकनभने त्यसको िहसंा त् यसको आफ्नै िशरमािथ आउँछ ।
17 परम भकुो न्यायको िन म्त म उहाँलाई धन्यवाद िदनछुे । सव च् च परम भकुो
िन म्त म शसंाको गीत गाउनछुे ।

8
1 हे हा ा परम भु परमशे् वर, तपाईंको नाउँ सारा पथृ्वीभ र कित मिहिमत

छ, तपाईंले मािथ स्वगर्मा आफ्नो मिहमा कट गन ुर्हुन्छ । 2 तपाईंका श हुरूका
कारणले बालकहरू र दधू े बालकहरूका मखुबाट तपाईंले शसंा स्थािपत गन ुर्भएको
छ, तािक तपाईंले श ु र बदला लने दवुलैाई शान् त गराउन सक् नहुुन् छ । 3 जब म
मािथ तपाईंको आकाशलाई हछुेर्, जनु तपाईंका औंलाहरूले बनाए, चन् र ताराहरू
जसलाई ितनका ठाउँमा तपाईंले राख् नभुएको छ, 4 मानवजाितको के मह व छ
िक तपाईंले ितनीहरूलाई हने ुर्हुन्छ, वा मािनसजाितको िक तपाईंले ितनीहरूको
वास् ता िदनहुुन्छ? 5 तापिन तपाईंले ितनीहरूलाई स्वग य ाणीहरूभन्दा थोरै मा
िनम् न बनाउनभुएको छ र ितनीहरूलाई मिहमा र आदरको मकुुट िदनभुएको छ ।
6 तपाईंका हातका कामहरूमािथ शासन गन तपाईंले त्यसलाई बनाउनभुएको छ ।
सबै कुरा तपाईंले त्यसको पाउमिुन राख् नभुएको छः 7सबै भडेा र गोरु अिन मदैानका
पशहुरू, 8 आकाशका चराहरू र समु हरूका माछाहरू, समु का धारहरूमा िहडं् ने
हरेक कुरा । 9 हे हा ा परम भु परमशे् वर, तपाईंको नाउँ सारा पथृ्वीमा कित मिहिमत
छ!

9
1 हे परम भ,ु म तपाईंलाई आफ् नो सारा हृदयले धन्यवाद िदनछुे । तपाईंका

सबै अचम् मका कामहरूको वयान म गनछु । 2 तपाईंमा म खसुी र आन न् दत
हुनछुे । हे सव च् च, तपाईंको नाउमँा म स् तिुत गाउनछुे । 3 जब मरेा श हुरू पिछ
हट्छन,् तब ितनीहरू तपाईंको साम ु ठेस खान्छन ् र िवनाश हुन्छन ् । 4 िकनिक
तपाईंले मरेो न् यायोिचत मामलाको रक्षा गन ुर्भएको छ । हे धाम न्यायकतार्, तपाईं
आफ्नो िसहंासनमा बस् नहुोस!् 5जाितहरूलाई तपाईंले हप्काउनभुयो । दषु् टहरूलाई
तपाईंले नाश गन ुर्भएको छ । ितनीहरूका नाउलँाई तपाईंले सदासवर्दाको िन म्त
मटेाउनभुएको छ । 6 जब तपाईंले श हुरूका सहरहरू िवनाश गन ुर्भयो, तब ती
भग् नावशषेहरूझैं टु ा-टु ा भए । ितनीहरूका सबै सम्झना नष् ट भयो । 7 तर
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परम भु सदासवर्दा रहनहुुन्छ । न्यायको िन म्त उहाँको आफ् नो िसहंासन स्थािपत
गन ुर्भएको छ । 8उहाँले धािमर्कतामा ससंारको न्याय गन ुर्हुनछे, र उहाँले जाितहरूका
न्याय िनश् पक्ष रूपले गन ुर्हुनछे । 9 अत्यचारमा परेकाहरूका िन म्त परम भु
एउटा िकल्ला, कष् टको समयको एउटा शरणस् थान हुनहुुनछे । 10 तपाईंको नाउँ
जान् नहेरूले तपाईंमा भरोसा गछर्न,् िकनिक, हे परम भ,ु तपाईंलाई खोज् नहेरूलाई
तपाईंले त्याग् नहुुन् न । 11 परम भकुो स् तिुत गाओ, जसले िसयोनमा राज् य गन ुर्हुन्छ
। उहाँले गन ुर्भएका कुरा जाितहरूलाई भन । 12 िकनिक रक् तपातको बदला
लनहुुने परमशे् वरले सम्झनहुुन्छ । िथचोिमचोमा परेकाहरूका रोदनलाई उहाँले

िबसर्नहुुन् न । 13 हे परम भ,ु ममािथ कृपा गन ुर्होस ् । मलाई घणृा गनहरू ारा म
कित िथचोिमचोमा परेको छु सो हने ुर्होस,् तपाईंले मलाई मतृ्यकुो ढोकाबाट तानरे
िनकाल् न सक् नहुुन्छ । 14 जसले गदार् तपाईंका सारा शसंा म घोषणा गनर् सकँू ।
िसयोनकी छोरीको ढोकाहरूमा म तपाईंको उ ारमा आन न् दत हुनछुे । 15जाितहरू
आफैले बनाएका खाल्डोमा जािकएका छन ् । ितनीहरूले लकुाएका पासोहरूमा
ितनीहरूका खु ाहरू फसकेा छन ्। 16 परम भलुे आफैलाई कट गन ुर्भएको छ ।
उहाँले न्यायको फैसला गन ुर्भएको छ । दषु् टहरू आफ्नै कामहरूका पासोमा परेका
छन ् । सलेा 17 दषु् टहरू फकार्इएका र िचहानमा पठाइएका छन,् सबै जाितहरू
जसले परमशे् वरलाई िबिसर्न्छन ् । 18 िकनिक द र हरूलाई सधैं िबिसर्नछैेन, न
त िथचोिमचोमा परेकाहरूका आसा सधैं चकनाचरू हुनछैेन । 19 हे परम भ,ु
उठ्नहुोस ् । मािनसले तपाईंलाई िजत् न नपाऊन ् । तपाईंको द ृ ष् टमा जाितहरूको
न्याय ग रयोस ्। 20 हे परम भ,ु ितनीहरूलाई िसत पान ुर्होस ्। ितनीहरू मािनसहरू
मा हुन ्भनी जाितहरूले जाननू ्। सलेा

10
1 हे परम भ,ु तपाईं िकन टाढा खडा हुनहुुन्छ? कष् टको समयमा तपाईं िकन

आफैलाई लकुाउनहुुन्छ? 2 आफ् नो अहङ्कारको कारणले दषु् ट मािनसहरूले
िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई लखटे्छन ।् तर दषु् टहरूलाई ितनीहरू आफैले बनाएका
योजनाहरूका पासोमा पनर् िदनहुोस ् । 3 िकनिक दषु् ट व् य क् तले आफ्ना गिहरा
इच्छाहरूमा घमण्ड गछर् । त्यसले लालचीलाई आिशष ्   िदन्छ र परम भकुो
अपमान गछर् । 4 दषु् ट मािनसको महुार अहङ्कारपणूर् छ । त्यसले परमशे् वरलाई
खोज् दनै । त्यसले परमशे् वरको बारेमा कदािप िवचार गदन िकनभने त्यसले
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उहाँको बारेमा केही वास् तै गदन । 5 त्यो हर समय ढुक् क हुन्छ, तर तपाईंका
धािमर्क आदशेहरू त्यसको िन म्त अित उच् च छन ्। त्यसले आफ् ना सबै श लुाई
घणृा गछर् । 6 त्यसले आफ् नो मनमा भन्छ, “म किहल्यै असफल हुन् न ँ ।
सारा पसु्ताभ र नै मलै े दिुदर्न दखे् नछैेन ।” 7 त्यसको मखु सराप, छलले र
हािनकारक शब्दहरूले पणू र् हुन्छ । त्यसको िज ोले घायल पाछर् र नाश गछर् ।
8 त्यो गाउकँो निजकै ढुकेर बस्छ । गपु् त ठाउँहरूमा त्यसले िनद षको हत्या गछर्
। त्यसका आखँाले बसेाहारा िपिडतलाई खोज्छ । 9 िसहं झाडीमा लकेुझैं त्यो
गपु् तमा ढुक्छ । िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई समात् न त् यो पखर बस् छ । त्यसले
आफ्नो जाल तान्दा िथचोिमचोमा परेकाहरूलाई समाउछँ । 10 त्यसका पन् जामा
परेकाहरूलाई टेिकन् छन ् र िप टन्छन ् । ितनीहरू त्यसको ब लयो जालहरूमा
फस्छन ्। 11 त्यसले आफ्नो मनमा भन्छ, “परमशे् वरले िबसर्नभुएको छ । उहाँले
आफ्नो महुार ढाक् नहुुन् छ । उहाँले हने कष् ट गन ुर्हुनछैेन ।” 12 हे परम भ,ु
उठ् नहुोस!् हे परमशे् वर, आफ्नो हात उठाउनहुोस!् ितिचएकाहरूलाई निबसर्नहुोस ्
। 13 िकन दषु् ट मािनसले परमशे् वरलाई इन्कार गछर्न ् र आफ्नो हृदयमा यसो
भन् छ, “तपाईंले मलाई जवाफदहेी बनाउन ु हुनछैेन”? 14 तपाईंले ध्यान िदनभुएको
छ, िकनिक िवपद र दःुख ल्याउनलेाई तपाईंले सदासवर्दा हने ुर्हुन्छ । बसेाहाराले
आफैलाई तपाईंमा समु्पन्छ । तपाईंले अनाथहरूलाई छुटकारा िदनहुुन्छ । 15 दषु् ट
र खराब मािनसहरूको पाखरुा भाँच्नहुोस ् । त्यसलाई आफ् नो दषु् ट कामहरूको
लखेा लनहुोस,् जनु तपाईंले प ा लगाउन ु हुन् न भनी त्यसले सोच्यो । 16 परम भु
सदासवर्दा राजा हुनहुुन्छ । जाितहरू उहाँको दशेबाट लखे टन् छन ्। 17 हे परम भ,ु
िथचोिमचोमा परेकाहरूको खाँचोहरूका बारेमा तपाईंले सनु् नभुएको छ । तपाईंले
ितनीहरूका हृदयलाई मजबतु पान ुर्हुन्छ, तपाईंले ितनीहरूका ाथर्ना सनु् नहुुन्छ ।
18 तपाईंले अनाथहरू र िथचोिमचोमा परेकाहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ तािक पथृ्वीका
कुनै पिन मािनसले फे र आत ङ् कत नपारोस ्।

11
1 म परम भमुा शरण लन्छु । ितमीहरूले मलाई कसरी भन् न सक्छौ, “चराझैं

पहाडितर भाग”्? 2 िकनिक हरे, दषु् टहरूले आफ् ना धन ु तयार गछर्न।् सोझो
हृदय हुनलेाई अन्धकारमा हार गनर् ितनीहरू आफ् ना काँडहरू ताँदोमा चढाउँछन ्
। 3 िकनिक जगहरू नै भग् नावशषे हुन् छन ्भन,े धम ले के गनर् सक्छ र? 4 परम भु
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आफ् नो पिव म न्दरमा हुनहुुन्छ । उहाँका आखँाले हेछ्र्न,् उहाँका आखँाले
मानवजाितका छोराछोरीको र जाँच गछर्न ्। 5 परम भलुे धम र दषु् ट दवुकैो जाँच
गन ुर्हुन्छ, तर िहसंा गनर् मन पराउनलेाई उहाँले घणृा गन ुर्हुन्छ । 6 दषु् टहरूमािथ
उहाँले भङु् ो र गन्धक बसार्उनहुुन्छ । उहाँको कचौराबाट बहने तातो हावा
ितनीहरूको िहस् सा हुनछे । 7 िकनिक परम भु धम हुनहुुन्छ, र उहाँले धािमर्कता
मन पराउनहुुन्छ । सोझोले उहाँको महुार दखे् नछे ।

12
1 हे परम भ,ु मदत गन ुर्होस,् िकनिक धम हरू लोप भएका छन ।् िवश् वासीचािहं

हराएको छ । 2 हरेकले आफ्ना िछमकेीलाई फो ा कुरा भन्छ । हरेकले चाप्लसुी
ओठहरू र झटु मनले बोल्छन ्। 3 हे परम भ,ु चाप्लसुी सबै ओठ, ठुला कुरा गन
हरेक िज ोलाई काट्नहुोस ्। 4यसो भन् ने ियनीहरू नै हुन,् “हा ो िज ोले नै हामीले
िजत्छौं । जब हा ा ओठहरू बोल् छन,् तब हामीमािथ को मा लक हुन सक्छ र?”
5 परम भु भन् नहुुन्छ, “गरीबको िवरु मा िहसंा, द र को ससु्केराले गदार् म उठ् नछुे,
म सरुक्षा दान गनछु जसको इच् छा ितनीहरू गछर्न ् ।” 6 परम भकुा वचनहरू
पथृ्वीको भ मा सातपल् ट श ु पा रएका चाँदीझैं श ु हुन् छन ् । 7 तपाईं परम भु
हुनहुुन्छ । तपाईंले ितनीहरूलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ । तपाईंले धम मािनसहरूलाई
यो दषु् ट पसु्ताबाट र सदासवर्दा सरुक्षा िदनहुुन्छ । 8 मानवजाितका छोराछोरीका
माझमा खराब कुराको शसंा हुदँा दषु् टहरू चारैितर िहडं् डुल गछर्न ्।

13
1 हे परम भ,ु तपाईंले किहलसेम्म मलाई िबिसर्रहनहुुन् छ? किहलसेम्म तपाईं

आफ् नो महुार मबाट लकुाउनहुुनछे ? 2 किहलसेम्म मलैे िचन् ता गन र िदनभ र
मरेो हृदयमा शोक लन?े किहलसेम्म मरेो श लुे ममािथ िवजय पाउने ? 3 हे
परम भु मरेा परमशे् वर, मलाई हने ुर्होस ्र मलाई जवाफ िदनहुोस ्। मरेा आखँालाई
ज्योित िदनहुोस,् न म मतृ्यमुा सतु् नछुे । 4 मरेो श लुाई यसो भन् न निदनहुोस,्
“मलैे त्यसलाई हराएको छु ।” तािक मरेा श लुे यसो नभनोस,् “मरेो वरैीलाई
मलैे िजतकेो छु,” न मलाई तल झादार् मरेा श हुरू आन न् दत हुनछेन ्। 5 तर मलैे
तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा भरोसा गरेको छु । तपाईंको उ ारमा मरेो हृदय
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आन न् दत हुन् छ । 6 परम भकुो िन म्त गाउनछुे िकनभने उहाँले मलाई धरैे उदार
भएर वहार गन ुर्भएको छ ।

14
1 मखूर्ले आफ्नो हृदयमा भन्छ, “परमशे् वर हुनहुुन् न ।” ितनीहरू ष् ट छन ्

र घिृणत अधमर् गरेका छन ् । असल गन कोही छैन । 2 बझु् ने कोही छन ् िक,
परम भलुाई खोज् ने कोही छन ् िक भनी हनेर् उहाँले मानवजाितका छोराछोरीलाई
स्वगर्बाट हने ुर्हुन्छ । 3 ितनीहरू सबै बरा लएका छन ् । ितनीहरू एकसाथ ष् ट
भएका छन ् । असल गन कोही छैन, अह,ँ एक जना पिन छैन । 4 ितनीहरू
जसले अधमर् गछर्न,् ितनीहरू जसले मरेा मािनसहरूलाई रोटीझैं खान् छन,् तर
जसले पमर भलुाई पकुारा गदन, के ितनीहरूले केही कुरा पिन जान्दनैन ् र?
5 ितनीहरू डरले कम्छन,् िकनिक परमशे् वर धम सभामा हुनहुुन्छ । 6 ितमीहरू
गरीब व् य क् तको अपमान गन इच् छा गछ तापिन परम भु त्यसको शरणस्थान
हुनहुुन्छ । 7 ओहो, इ ाएलको उ ार िसयोनबाट आउँछ । जब परम भलुे आफ्ना
मािनसहरूलाई कैदबाट फकार्एर ल्याउनहुुन्छ, तब याकूब आन न् दत हुनछे र
इ ाएल खसुी हुनछे ।

15
1 हे परम भ,ु तपाईंको पिव स्थानमा को बस् न सक्छ? तपाईंको पिव पवर्तमा

को वास गनर् सक्छ? 2 जो िनद ष भएर िहडं्छ, जसले ठक काम गछर् र आफ् नो
हृदयले सत्य बोल्छ । 3 त्यसले आफ्नो िज ोले िनन्दा गदन, त्यसले अरूको हािन
गदन र त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई होच् याउँदनै । 4उसको द ृ ष् टमा व् यथर्को व् य क् त
घिृणत हुन्छ, तर परम भकुो भय मान् नहेरूलाई त्यसले आदर गछर् । त्यसले आफ्नो
हािन हुदँा पिन शपथ खान्छ र आफ् नो ितज्ञाहरूबाट पिछ हट्दनै । 5 त्यसले रुिपयाँ
िददंा ब्याज लदंनै । िनद षको िवरु साक्षी िदन त्यसले घसू लदंनै । यी कुरा
गनहरू किहल्यै डग् नछैेनन ्।

16
1 हे परमशे् वर, मरेो रक्षा गन ुर्होस,् िकनिक म तपाईंमा शरण लन्छु । 2 म

परम भलुाई भन्छु, “तपाईं मरेो परम भु हुनहुुन्छ; तपाईंबाहके मरेो असल
कुरा केही छैन । 3 पथृ्वीमा भएका पिव मािनसहरूका बारेमा, ितनीहरू
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सज् जन मािनसहरू हुन ् । मरेा सबै खसुी ितनीहरूमा नै छ । 4 ितनीहरू जसले
अरू ईश् वरहरूको खोजी गछर्न,् ितनीहरूका कष् टहरू बढ् नछेन ् । ितनीहरूका
ईश् वरहरूलाई रगतको अघर्ब ल म चढाउनछैेन वा मरेा ओठहरूले ितनीहरूका
नाउहँरू लनछैेन । 5 हे परम भ,ु तपाईं मरेो चिुनएको िहस्सा र मरेो कचौरा हुनहुुन्छ
। तपाईंले मरेो भाग राख् नहुुन्छ । 6 रमणीय ठाउँहरूमा मरेो िन म्त नापका रेखाहरू
रा खएका छन ्। िनश् चय नै मनोहर उ रािधकार मरै हो । 7 मलाई सल् लाह िदनहुुने
परम भलुाई म धन् यको भन् नछुे । रातको समयमा पिन मरेो मनले मलाई िशक्षा िदन्छ
। 8 हर समय म परम भलुाई नै मरेो साम ु राख्छु, त्यसरी म उहाँको दािहने हातबाट
डग् नछैेन । 9 यसकारण मरेो हृदय खसुी छ । मरेो मिहमा आन न् दत छ । िनश् चय
नै म सरुक्षामा िजउनछुे । 10 िकनिक तपाईंले मरो ाणलाई िचहानमा त्यग् नहुुनछैेन
। तपाईंले आफ्नो िवश् वासयोग्यलाई खाडल दखे् न िदनहुुन् न । 11 तपाईंले मलाई
जीवनको बाटो िसकाउनहुुन् छ । तपाईंको उप स्थितमा शस् त आनन्दले वास गछर्,
तपाईंको दािहने हातमा खसुी सदासवर्दा रहन् छ ।”

17
1 हे परम भ,ु न्यायको िन म्त मरेो िबन्ती सनु् नहुोस ् । मदतको िन म् त मरेो

पकुारामा ध्यान िदनहुोस ्। मरेो छलरिहत ओठको मरेो ाथर्नामा कान थाप् नहुोस ्।
2 मरेो िनद षता तपाईंको उप स्थितबाट आओस ्। तपाईंको आखँाले जे ठक छ
सो दखेनू ् । 3 तपाईंले मरेो हृदय जाँच् नहुुन्छ भन,े राित तपाईं मकहाँ आउनहुुन्छ
भन,े तपाईंले मलाई श ु पान ुर्हुनछे र कुनै दषु् ट योजनाहरू पाउनहुुनछैेन । मरेो
मखुले अपराध गनछैन । 4 मािनसजाितका कामहरूका बारेमा, तपाईंको मखुको
वचनले मलैे आफैं लाई अराजकका चालबाट अलग राखकेो छु । 5 मरेा पाइलाहरू
तपाईंका मागर्हरूमा दढृतासाथ अिडग छन ् । मरेा पाइलाहरू िचप् लकेा छैनन ् ।
6 हे परमशे् वर, म तपाईंमा पकुाछुर्, िकनिक तपाईंले मलाई जवाफ िदनहुुन्छ ।
आफ् नो कान मितर फकार्उनहुोस ् र म बोल्दा सनु् नहुोस ् । 7 आफ् ना श हुरूबाट
तपाईंमा शरण लनहेरूलाई तपाईं जसले आफ्नो दािहने बाहु लले बचाउनहुुन्छ,
आफ् नो करारको िवश् वस् तता अचम् म िकिसमले दखेाउनहुोस ्। 8 आफ् नो आखँाको
नानीलाई झैं मरेो सरुक्षा गन ुर्होस ।् आफ् नो पखटेाको छायामिुन मलाई लकुाउनहुोस ।्
9 मलाई आ मण गन व् य क् तको उप स्थितबाट, मलाई घरेा हाल्ने मरेा श हुरूबाट
। 10 ितनीहरूले कसलैाई दया गदनन ्। ितनीहरूका मखुहरूले घमण्डसाथ बोल्छन ्
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। 11 ितनीहरूले मरेा पाइलाहरूलाई घरेेका छन ् । मलाई हार गरेर जिमनमा
ढाल् नलाई ितनीहरूले आफ् ना आखँा लगाउछँन ् । 12 ितनीहरू िशकारको उत्कट
इच्छा गन िसहंझैं, लकु् ने ठाउँहरूमा ढुिकरहकेो जवान िसहंझैं छन ् । 13 हे
परम भ,ु उठ्नहुोस ।् ितनीहरूलाई आ मण गन ुर्होस ।् ितनीहरूकै साम ु ितनीहरूलाई
पछान ुर्होस ् । तपाईंको तरवारले मरेो जीवनलाई दषु् टबाट बचाउनहुोस ् । 14 हे
परम भ,ु तपाईंको हातले मािनसहरूबाट मलाई छुटकारा िदनहुोस,् यस ससंारका
मािनसहरू जसको सम ृ यस जीवनमा मा छ । तपाईंले आफ्ना बहुमलू्यहरूका
पटे दौलतले भन ुर्हुनछे । ितनीहरूका धरैे छोराछोरी हुनछेन ् र आफ् ना धन आफ् ना
छोराछोरीलाई छोड्नछेन ्। 15 मरेो बारेमा, म धािमर्कतामा तपाईंको महुार हनेछु ।
तपाईंको द ृ ष् टमा म ब्य ुझँदँा, म सन्तषु् ट हुनछुे ।

18
1 हे परम भ,ु मरेो बल, म तपाईंलाई मे गछुर् । 2 परम भु मरेो च ान, मरेो

िकल्ला हुनहुुन्छ, जसले मलाई सरुक्षामा लानहुुन्छ । उहाँ मरेो परमशे् वर, मरेो
च ाना हुनहुुन्छ । उहाँमा नै म शरण लन् छु । उहाँ मरेो ढाल, मरेो उ ारको िसङ्
र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ । 3 म परम भलुाई पकुारा गछुर् जो शसंायोग्य हुनहुुन्छ
र म आफ् ना श हुरूबाट बाँच् नछुे । 4 मतृ्यकुा डोरीहरूले मलाई बाँध े र व् यथर्का
छालहरूले मलाई ाकुल बनाए । 5 िचहानका डोरीहरूले मलाई बाँध े । मतृ्यकुो
पासोले मलाई समात् यो । 6 मरेो कष् टमा, मलैे परम भमुा पकुारा गरें । मलैे
सहायताको िन म्त मरेो परमशे् वरमा पकुारा गरें । उहाँले आफ्नो म न्दरबाट मरेो सोर
सनु् नभुयो । सहायताको िन म्त मरेो पकुारा उहाँको उप स्थितमा गयो । यो उहाँको
कानहरूिभ गयो । 7तब पथृ्वी ह ल्लयो र काम् यो । पहाडहरूका जगहरू पिन कामे
र ह ल् लए िकनभने परमशे् वर रसाउनभुयो । 8 उहाँको नाकका प्वालहरूबाट ध ूवँा
मािथ गयो र उहाँको मखुबाट बल्दो आगो िनस्केर आयो । यसले कोइलाहरू बाल् यो
। 9 उहाँले स्वगर् खोल्नभुयो, र तल आउनभुयो र उहाँको पाउमिुन बाक् लो अध्याँरो
िथयो । 10 उहाँ करूबमा चढ्नभुयो र उड्नभुयो । हावाको पखटेाहरूमा उहाँ सवार
हुनभुयो । 11अन्धकार र आकाशको बाक् लो बादललाई उहाँले आफ् नो व रप रको
पाल बनाउनभुयो । 12 उहाँको साम ु िबजलुीबाट अिसना र आगोका भङु् ोहरू झरे
। 13 परम भु स्वगर्बाट गजर्नभुयो । सव च् चको आवाजले कराउनयुो । 14 उहाँले
आफ्ना वाणहरू हार गन ुर्भयो र आफ् ना श हुरूलाई िततरिबतर पान ुर्भयो । धरैे
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च ाङहरूले ितनीहरूलाई िततरिबतर पारे । 15 तब पानीका धारहरू दखेा परे ।
हे परम भ,ु तपाईंको हप् की र तपाईंको नाकको प्वालहरूका सासको िवष्फोटले
ससंारका जगहरू उदाङ्गो पा रए । 16 उहाँले मािथबाट हात पसान ुर्भयो । उहाँले
मलाई समात् नभुयो । उहाँले मलाई उलर्दंो पानीबाट बािहर िनकाल्नभुयो । 17 मरेो
ब लयो श बुाट, मलाई घणृा गनहरूबाट उहाँले मलाई बचाउनभुयो, िकनिक
ितनीहरू मरेो िन म्त अित ब लया िथए । 18 मरेो कष् टको िदनमा ितनीहरू मरेो
िवरु आए तर परम भु नै मरेो सहारा हुनभुयो । 19 उहाँले मलाई फरािकलो
ठाउँमा स् वतन् राख् नभुयो । उहाँले मलाई बचाउनभुयो िकनभने उहाँ मसगँ खसुी
हुनभुयो । 20 मरेो धािमर्कताको कारणले परम भलुे मलाई इनाम िदनभुएको छ
। उहाँले मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ िकनभने मरेा हातहरू शु िथए ।
21 िकनिक मलैे परम भकुा मागर्हरू मलैे पालन गरेको छु र मरेो परमशे् वरबाट
दषु् टतासाथ फकको छैन । 22 िकनिक उहाँका सबै धािमर्क आदशेहरू मरेो साम ु
छन ् । उहाँको िनयमहरूको बारेमा, ितबाट म भड्केको छैन । 23 उहाँको साम ु
म िनद ष भएको छु र मलैे आफूलाई पापबाट अलग राखकेो छु । 24 यसकारण
मरेो धािमर्कताको कारणले परम भलुे मलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ, िकनभने
मरेा हातहरू उहाँको आखँाका समु श ु िथए । 25 कुनै पिन िवश् वासीलाई तपाईं
आफै िवश् वासयोग्य कट गन ुर्हुन्छ । िनद ष मािनसलाई तपाईं आफै िनद ष कट
गन ुर्हुन्छ । 26 कुनै पिन श ु व् य क् तलाई तपाईं आफै शु कट गन ुर्हुन्छ । तर
कुनै पिन बाङ्गो व् य क् तलाई तपाईं आफै चलाख कट गन ुर्हुन्छ । 27 िकनिक
तपाईंले कष् टमा परेकाहरूलाई बचाउनहुुन्छ तर घमण्डी, अहङ्कारी आखँालाई
तपाईंले तल झान ुर्हुन्छ । 28 तपाईंले मरेो बि लाई काश िदनहुुन्छ । परम भु
मरेा परमशे् वरले मरेो अन्धकारलाई उज्यालो पान ुर्हुन्छ । 29 िकनिक तपाईं ारा
नै म बाधालाई नाघ् न सक्छु । मरेा परमशे् वर ारा नै म पखार्ल नाध् न सक्छु ।
30 परमशे् वरको बारेमा, उहाँको मागर् िस छ । परम भकुो वचन शु छ । उहाँमा
शरण लने हरेकको िन म्त उहाँ ढाल हुनहुुन्छ । 31 िकनिक परम भबुाहके को
परमशे् वर छ र? हा ा परमशे् वरबाहके को च ान छ र? 32 कम्मर पटेीझैं
परमशे् वरले नै मलाई बल िदनहुुन्छ, जसले िनद ष व् य क् तलाई आफ्नो मागर्मा
राख् नहुुन्छ । 33 उहाँले मरेा ख ु ाहरूलाई ह रणको जस्तै तजे बनाउनहुुन्छ र मलाई
उच् च ठाउँहरूमा राख् नहुुन्छ । 34 य ु को िन म्त उहाँले मरेा हातहरूलाई ता लम
िदनहुुन्छ र मरेा पाखरुाहरूले काँसाको धन ु झकुाउँछन ्। 35 तपाईंले मलाई आफ् नो
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उ ारको ढाल िदनभुएको छ । तपाईंको दािहने हातले मलाई सहायता गरेको छ र
तपाईंको कृपाले मलाई महान ्बनाएको छ । 36 तपाईंले मरेो तल मरेो ख ु ाहरूलाई
ठाउँ फरािकलो पान ुर्भएको छ तािक मरेा ख ु ाहरू िचप् लकेा छैनन ्। 37 मलैे आफ् ना
श हुरूलाई खदेें र ितनीहरूलाई समातें । ितनीहरू नाश नभएसम्म म फिकर् न ँ ।
38 मलैे ितनीहरूलाई टु ा-टु ा पारें तािक ितनीहरू उठ्न सकेनन ्। ितनीहरू मरेा
ख ु ाहरूमिुन ढलकेा छन ्। 39 िकनिक य ु को िन म् त कम्मर पटेीझैं तपाईंले मलाई
बल िदनभुयो । मरेो िवरु उठ्नहेरूलाई तपाईंले मरेो अधीनमा पान ुर्भयो । 40 मरेा
श हुरूका गदर्न तपाईंले मलाई िदनभुयो । मलाई घणृा गनहरूलाई मलैे िनम ूर्ल पारें
। 41 ितनीहरूले सहायताको िन म्त पकुारा गरे, तर कसलैे ितनीहरूलाई बचाएन
। ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा गरे, तर उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुएन ।
42 हावाको साम ु धलूोझैं मलै े ितनीहरूलाई चकनाचरू पारें । गल् लीमा िहलोझैं मलै े
ितनीहरूलाई फालें । 43 मािनसहरूका िववादबाट तपाईंले मलाई बचाउनभुयो ।
तपाईंले मलाई जाितहरूमािथ िशर तलु्याउनभुएको छ । मलैे निचनकेा मािनसहरूले
मरेो सवेा गछर्न ् । 44 ितनीहरूले मरेा कुरा सनु् ने िबि कै, ितनीहरूले मरेा आज्ञा
पालन गरे । िवदशेीहरू मरेो साम ु झकु् न बाध्य भए । 45 िवदशेीहरू आफ् ना
िकल्लाहरूबाट थरथर कम्दै बािहर आए । 46 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ । मरेो
च ानको शसंा होस ् । मरेो उ ारका परमशे् वरलाई उच् च पा रयोस ् । 47 मरेो
िन म्त बदला लनहुुने परमशे् वर उहाँ नै हुनहुुन्छ, जसले जाितहरूलाई मरेो वशमा
पान ुर्हुन्छ । 48 मरेा श हरूबाट म मकु् त पा रएको छु । वास्तवमा, मरेो िवरु
उठ्नहेरूभन्दा मािथ तपाईंले मलाई उठाउनभुयो । िहं क मािनसहरूबाट तपाईंले
मलाई बचाउनभुयो । 49 यसकारण, हे परम भ,ु म तपाईंलाई जाितहरूको माझमा
धन्यवाद िदनछुे । तपाईंको नाउमँा शसंा म गाउनछुे । 50 परमशे् वरले आफ्नो
राजालाई महान ् िवजय िदनहुुन्छ र उहाँले आफ्नो करारको िवश् वस् तता आफ्नो
अिभिषक् त जन, दाऊद र ितनका सन्तानहरूलाई सदासवर्दा कट गन ुर्हुन्छ ।

19
1 आकाशले परमशे् वरको मिहमा घोषणा गछर् र आकाशहरूले उहाँका हातका

कामहरूको घोषणा गछर्न ् । 2 िदनिदनै भाषण िदन् छ । त् यसले हरेक रात ज्ञान
कट गछर् । 3 त् यहाँ कुनै बोली वा शब्दको आवाज सिुनदंनै। ितनीहरूका आवाज

सिुनएंको हुदँनै । 4 तापिन ितनका शब्दहरू सारा पथृ्वीभ र जान्छन ्र ितनीहरूका
भाषण ससंारको अन्तसम्म नै पगु्छ । ितनीहरूका माझमा सयूर्को िन म्त उहाँले पाल
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टाँग् नभुएको छ । 5 सयूर्चािहं दलुहा आफ्नो कोठाबाट बािहर आइरहकेो जस् तै हो
र आफ् नो दौड िसद् याउदँा आन न् दत हुने ब लयो मािनसजस्तै हो । 6 एक छेउमा
सयूर् उदाउँछ र आकाश पार गरेर अक छेउमा पगु् छ । त् यसको तातोबाट कुनै
कुरा पिन उम्कँदनै । 7 परम भकुो वस्था िस छ, ाणलाई पनुर्जीिवत पान ।
परम भकुो साक्षी भरपद छ, सोझोलाई ब ु मान बनाउने । 8 परम भकुा िशक्षाहरू
ठीक छन,् हृदयलाई खसुी पान । परम भकुो आज्ञा श ु छन,्आखँालाई ज् योित िदने
। 9 परम भकुो भय शु छ, यो सदासवर्दा रहने । परम भकुा धािमर्क आदशेहरू
सत्य र सम मा ठक छन ् । 10 ितनीहरू सनुभन्दा, धरैे श ु सनुभन्दा मलू्यवान
छन ् । ितनीहरू मह र चाकाबाट चिुहरंहकेो महभन्दा पिन ग ु लया छन ् । 11 हो,
ित ारा तपाईंका सवेकहरूले चतेावनी पाउछँन ्। ित पलना गन ुर्मा ठुलो इनाम छ ।
12 कसले आफ्ना सबै गल्तीहरू बझु् न सक्छ? मलाई लकेुका गल्तीहरूबाट श ु
पान ुर्होस ्। 13 तपाईंको दासलाई अहङ्कारका पापहरूबाट बचाउनहुोस,् ितनीहरूले
ममािथ राज् य नगरून ् । तब म िस हुनछुे र धरैे अपराधहरूबाट म िनद ष हुनछुे
। 14 हे परम भ,ु मरेो च ान र मरेो उ ारक, मरेा मखुका शब् दहरू र मरेा हृदयका
िवचारहरू तपाईंको द ृ ष् टमा हणयोग्य होऊन ्।

20
1 कष् टको िदनमा परम भलुे तपाईंलाई सहायता गरून ्। याकूबका परमशे् वरको

नाउलँे तपाईंको सरुक्षा दऊेन ्2 र तपाईंलाई िसयोनबाट सहारा िदन पिव स्थानबाट
सहायता पठाऊन ् । 3 उहाँले तपाईंका सबै ब लहरू सम्झना गरून ् र तपाईंका
ब लदान स्वीकार गरून ् । सलेा 4 तपाईंको हृदयको इच् छा उहाँले तपाईंलाई
परुा ग रदऊेन ् र तपाईंका सबै योजनाहरू परुा होऊन ् । 5 अिन हामी तपाईंको
िवजयमा आन न् दत हुनछेौं र हा ा परमशे् वरको नाउमँा हामी झन्डाहरू उचाल्नछेौं
। परम भलुे तपाईंका सबै िबन्तीहरू सनु् नभुएको होस ् । 6 परम भलुे आफ् नो
अिभिषक् त जनलाई बचाउनहुुन्छ भनी म जान्दछु । उहाँलाई बचाउन सक् ने आफ्नो
दािहने हातको बलल,े आफ् नो पिव स्वगर्बाट परम भलुे उहाँलाई जवाफ िदनहुुनछे
। 7 कसलैे रथहरूमा र अरूले घोडाहरूमा भर पछर्न ् तर हामी परम भु हा ा
परमशे् वरमा पकुारा गछ ं । 8 ितनीहरू तल झा रनछेन ् र ढल् नछेन,् तर हामी
उठ्नछेौं र सोझो खडा हुनछेौं । 9 हे परम भ,ु राजालाई बचानहुोस ् । हामीले
पकुारा गदार् हामीलाई मदत गन ुर्होस ्।
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21
1 हे परम भ,ु तपाईंको बलमा राजा आन न् दत हुन् छन ् । तपाईंले िदनहुुने

उ ारमा ितनी कित धरैे आन न् दत हुन् छन ्! 2 ितनको मन इच्छा तपाईंले ितनलाई
परुा गन ुर्भएको छ र ितनको ओठको िबन्ती तपाईंले बाँकी राख् नभुएको छैन ।
3 िकनिक तपाईंले ितनलाई भरपरू आिशष ्हरू िदनहुुन्छ, तपाईंले ितनको िशरमा
श ु सनुको मकुुट लगाउनहुुन्छ । 4 ितनले तपाईंलाई जीवन मागे । तपाईंले त् यो
ितनलाई िदनभुयो । तपाईंले ितनलाई सदासवर्दाको िन म्त लामो आय ु िदनभुयो
। 5 तपाईंको िवजयको कारणले ितनको गौरव महान ् छ । तपाईंले ितनलाई
वभैव र ऐश् वयर् िदनभुएको छ । 6 िकनिक तपाईंले ितनलाई सदाको आिशष ्  
िदनहुुन्छ । आफ् नो उप स्थितले आनन्दते तपाईंले ितनलाई खसुी तलु्याउनहुुन्छ
। 7 राजाले परम भमुा भरोसा गछर्न ् । सव च् चको करारको िवश् वस् तताले ितनी
डग् नछैेनन ् । 8 तपाईंका हातले तपाईंका सबै श लुाई समात् नछेन ् । तपाईंका
दािहले हातले तपाईंलाई घणृा गनहरूलाई समात् नछे । 9 तपाईंको ोधको िदनमा,
आगोको भ ीमा झैं तपाईंले ितनीहरूलाई जलाउनहुुन्छ । परम भलुे आफ् नो

ोधमा ितनीहरूलाई भस्मा पान ुर्हुनछे र आगोले ितनीहरूलाई सखाप पानछ ।
10 ितनीहरूकाई सन्तानलाई पथृ्वीबाट र ितनीहरूका छोराछोरीलाई मानवजाितको
माझबाट तपाईंले नाश पान ुर्हुनछे । 11 िकनिक ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा खराब
इच् छा गरे । ितनीहरूले एउटा ष न् रचे जस ारा ितनीहरू सफल हुनछैेनन ् ।
12 िकनिक तपाईंले ितनीहरूलाई फकार्उनहुुनछे । ितनीहरूको साम ु तपाईंले आफ् नो
धनमुा तान् नहुुनछे । 13 हे परम भ,ु आफ् नो बलमा उच् च हुनहुोस ् । तपाईंको
श को गीत हामी गाउछौं र स् तिुत गछ ं ।

22
1 हे परमशे् वर, हे परमशे् वर, तपाईंले मलाई िकन त्याग् नभुएको? तपाईं िकन

मलाई बचाउनबाट त् यित धरैे टाढा र मरेा वदेनाका शब्दहरूबाट टाढा हुनहुुन्छ?
2 हे मरेा परमशे् वर, िदनको समयमा म पकुारा गछुर्, तर तपाईंले जवाफ िदनहुुन् न र
रातको समयमा पिन म शान् त छैन । 3 तापिन तपाईं पिव हुनहुुन्छ । इ ाएलको
शसंामा तपाईं राजाझैं िवराजमान हुनहुुन्छ । 4हा ा पखुार्हरूले तपाईंलाई भरोसा गरे

। ितनीहरूले तपाईंमा भरोसा गरे र तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो । 5 ितनीहरूले
तपाईंमा पकुारा गरे र ितनीहरूलाई बचाइयो । ितनीहरूले तपाईंमा भरोसा गरे
र िनराश भएनन ् । 6 म एउटा कीरा हु ँ र मािनस होइन, मािनसहरूले अपमान
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गरेको र मािनसहरू ारा अवहे लत भएको छु । 7 मलाई दखे् ने सबलैे मलाई
िगज्याउछँन ्। ितनीहरूले मरेो खसी गछर्न ्। ितनीहरूले मलाई हरेर आफ् नो टाउको
हल्लाउछँन ् । 8 ितनीहरू भन्छन,् “त्यसले परम भमुा भरोसा गछर् । परम भलुे
नै त्यसलाई बचाऊन,् िकनिक त्यो उहाँमा नै खसुी हुन् छ ।” 9 तपाईंले मलाई
गभर्बाट ल्याउनभुयो । मलैे आमाको दधू खाँदा नै तपाईंले मलाई तपाईंमा भरोसा
गन बनाउनभुयो । 10 गभदे ख मलाई तपाईंमा स ु म्पएको छ । म आफ् नो आमाको
गभर्मा हुदँादे ख नै तपाईं मरेा परमशे् वर हुनहुुन्छ 11 मबाट टाढा नहुनहुोस,् िकनिक
कष् ट निजकै छ । मलाई सहायता गन कोही पिन छैन । 12 धरैे साँढहेरूले मलाई
घछेर्न ् । बाशानका ब लया साँढहेरूले मलाई घछेर्न ् । 13 गजर्ने िसहंले आफ्नो
िशकार च्यातझेैं, मरेो िवरु मा ितनीहरू आफ् ना मखु चौडा खोल् छन ्। 14 पानीलाई
झैं मलाई खन्याइँदछै र सबै मरेा हाडहरूले ठाउँ छोडकेा छन ् । मरेो हृदय मनैझैं
भएको छ । मरेो अन्तरकरणमा त् यो प ग्लन्छ । 15 माटोको भाँडोको खपटोझैं
मरेो बल सकेुको छ । मरेो िज ो मरेो तालमुा टाँिसन्छ । तपाईंले मलाई मतृ्यकुो
धलूोमा सतुाउनभुएको छ । 16 िकनिक कुकुरहरूले मलाई घरेेका छन ् । खराब
गनहरूको हुलले मलाई घरेा लगाएका छन ् । ितनीहरूले मरेा हातहरू र खु ाहरू
छेडकेा छन ् । 17 म आफ् ना सबै हाड गन् न सक्छु । ितनीहरू हछेर्न ् र मलाई
आखँा तछर्न ् । 18 मरेो लगुा ितनीहरूले आपसमा बाँड्छन ् । मरेो लगुाको िन म्त
ितनीहरूले िच ा हाल्छन ् । 19 हे परम भ,ु टाढा नहुनहुोस ् । हे मरेो बल, मलाई
सहायता गनर् चाँडो गन ुर्होस ्। 20मरेो ाणलाई तरवरबाट र मरेो जीवनलाई जङ्गली
कुकुरहरूका पञ् जाबाट बचाउनहुोस ् । 21 मलाई िसहंको मखुबाट बचाउनहुोस ् ।
जङ्गली साँढहेरूका िसङ्हरूबाट मलाई बचाउनहुोस ्। 22 तपाईंको नाउँ म आफ् ना
भाइहरूलाई घोषणा गनछु । सभाको माझमा म तपाईंको शसंा गनछु । 23 ितमी
जसले परम भकुो भय मान् छौ, उहाँको शसंा गर । ितमी सबै याकूबका सन्तानहरू
हो, उहाँको आदर गर । ए इ ाएलका सारा सन्तान हो, उहाँको भयमा खडा होओ ।
24 कष् टमा परेका व् य क् तको कष् टलाई उहाँले घणृा वा अवहलेना गन ुर्भएको छैन
। ितनीबाट परम भलुे आफ्नो महुार लकुाउनभुएको छैन । जब कष् टमा परेको
व् य क् तले उहाँमा पकुारा गरे, तब उहाँले सनु् नभुयो । 25 तपाईंको कारणले म
ठुलो सभामा शसंा गाउनछुे । उहाँको भय मान् नहेरूका साम ु म आफ् नो भाकल
परुा गनछु । 26 िथचोिमचोमा परेकाहरूले खानछेन ् र तपृ् त हुनछेन ् । परम भकुो
खोजी गनहरूले उहाँको शसंा गनछन ्। ितमीहरूका हृदयहरू सदा जीिवत रहून ्।
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27 पथृ्वीका सबै मािनसहरूले सम्झनछेन ् र परम भिुतर फकर् नछेन ् । जाितहरूका
सबै प रवार तपाईंको साम ु घोप् टो पनछन ्। 28 िकनिक राज्य परम भकैु हो । उहाँ
नै जाितहरूका शासक हुनहुुन्छ । 29 पथृ्वीका सबै सम ृ मािनसहरूले भोज गनछन ्
र आराधना गनछन ।् धलूोमा झ ररहकेा सबलैे उहाँको साम ु दण्डवत गनछन,् जसले
ितनीहरूको आफ्नो जीवनको रक्षा गनर् सक्दनैन ्। 30 आउने पसु्ताले उहाँको सवेा
गनछ । ितनीहरूले अक पसु्तालाई परम भकुो बारेमा भन् नछेन ् । 31 ितनीहरू
आउनछेन ् र उहाँको धािमर्कताको बारेमा भन् नछेन ् । उहाँले जे गन ुर्भएको छ सो
ितनीहरूले अझै नजन् मकेा मािनसहरूलाई भन् नछेन ्।

23
1 परम भु मरेो गोठाला हुनहुुन्छ । मलाई कुनै कुरा खाँचो पनछैन । 2 उहाँले

मलाई ह रयो खकर् हरूमा सतुाउनहुुन्छ । उहाँले मलाई शान् त पानीको छेउमा
डोर् याउनहुुन्छ । 3 उहाँले मरेो जीवनलाई पनुज िवत पान ुर्हुन्छ । उहाँले आफ् नो
नाउकँो खाितर मलाई ठक बाटो दखेाउनहुुन्छ । 4 मलैे िनस् प अधँ् यारो छायाको
बसेीमा िहडं् नपुदार् पिन, हािनसगँ म डराउनछैेन िकनभने तपाईं मसगँ हुनहुुन्छ ।
तपाईंको ल ी र तपाईंको लौरोले मलाई सान्त्वना िदन्छन ्। 5 मरेा श हुरूका साम ु
तपाईंले मरेो िन म्त भोज तयार पान ुर्हुन्छ । तपाईंले मरेो िशरलाई तलेले अिभषके
गन ुर्भएको छ । मरेो कचौरा भ रएर पो खन्छ । 6 िनश् चय न,ै मरेो जीवनका सारा
िदन भलाइ र करारको िवश् वस् तता मरेो पिछ आउनछे । र परम भकुो म न् दरमा म
सधैंभ र वास गनछु ।

24
1 पथृ्वी र त् यसको पणूर्ता, ससंार र त् यसमा बसोवास गन सबै परम भकुा हुन ्

। 2 उहाँले त् यसलाई समु हरूमािथ बसाल्नभुएको छ र त् यसलाई नदीहरूमािथ
स्थािपत गन ुर्भएको छ । 3 परम भकुो पवर्तमािथको को चढ्नछे? उहाँको पिव
स्थानमा को खडा हुनछे ? 4 त्यो जसका हातहरू शु छन ्र हृदय शु छ । जसले
झटुलाई उचालकेो छैन र छल गनर्लाई सपथ खाएको छैन । 5 त्यसले परम भबुाट
आिशष ्  र त्यसको उ ारको परमशे् वरबाट धािमर्कता ाप् त गनछ । 6 उहाँको खोजी
गनहरूका पसु्ता, याकूबका परमशे् वरको महुार खोज् नहेरू यस्तै हुन्छन ्। सलेा 7 ए
मलू ढोकाहरू हो, आफ् ना िशर उठाओ । ए अनन्त ढोकाहरू हो, उच् च होओ, तािक
मिहमाका राजा िभ आऊन ्। 8मिहमाको यो राजा को हुनहुुन्छ? परम भ,ु ब लयो
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र श शाली । परम भ,ु य ु मा श शाली । 9 ए मलू ढोकाहरू हो, आफ् ना िशर
उठाओ । हे अनन्त ढोकाहरू हो, उच् च होओ, तािक मिहमाका राजा िभ आऊन ्
। 10 मिहमाको यो राजा को हुनहुुन्छ ? सवर्श मान ्परम भ,ु उहाँ नै मिहमाको
राजा हुनहुुन्छ । सलेा

25
1 हे परम भ,ु म आफ् नो जीवन तपाईंमा उचाल्छु । 2 हे परमशे् वर, म तपाईंमा

भरोसा गछुर् । मलाई अपमािनत हुन निदनहुोस ् । मरेा श हुरू ममािथ िवजयसाथ
आन न् दत हुन निदनहुोस ् । 3 तपाईंमा आसा राख् ने कोही पिन अपमािनत नहोस ्
। िवनाकारण छली रूपले काम गनहरू ल ज् जत होऊन ्! 4 हे परम भ,ु तपाईंका
मागर्हरू मलाई कट गन ुर्होस ् । तपाईंका मागर्हरू मलाई िसकाउनहुोस ् । 5 मलाई
तपाईंको सत्यतामा डोर् याउनहुोस ् र मलाई िसकाउनहुोस ् । िकनिक तपाईं मरेो
उ ारको परमशे् वर हुनहुन्छ । म िदनभ र तपाईंमा नै आसा गछुर् । 6 हे परम भ,ु
तपाईंका दयाका कामहरू र करारको िवश् वस्तता सम्झनहुोस ् । िकनिक ितनीहरू
सधँै अ स्तत्वमा िथए । 7 मरेा जवानीका पापहरू वा मरेा िव ोहको बारेमा िवचार
नगन ुर्होस ्। हे परम भ,ु तपाईंको भलाइको कारणले करारको िवश् वस्ततामा मलाई
सम्झनहुोस ्। 8 परम भु असल र सोझो हुनहुुन्छ । यसकारण उहाँले पापीहरूलाई
बाटो िसकाउनहुुन्छ । 9 उहाँले न हरूलाई ठक कुरा िसकाउनहुुन्छ र उहाँले
ितनीहरूलाई आफ्नो मागर् िसकाउनहुुन्छ । 10 परम भकुा करार र उहाँका गहन
आज्ञाहरू पालन गनहरूका िन म्त उहाँका सबै मागर्हरू अटल मे र िवश् वस् तता
हुन ् । 11 हे परम भ,ु तपाईंको नाउकँो खाितर मरेो पाप क्षमा गन ुर्होस,् िकनिक
यो महान ् छ । 12 परम भकुो भय मान् ने मािनस को हो? त्यसले चनु् नपुन
मागर्मा परम भलुे त्यसलाई िशक्षा िदनहुुन्छ । 13 त्यसको जीवन भलाइमा िबत् नछे
। त्यसका सन्तानहरूले दशेको उ रािधकार पाउनछेन ् । 14 परम भकुो िम ता
उहाँलाई आदर गनहरूका िन म्त हो, र उहाँले ितनीहरूलाई उहाँको करार कट
गन ुर्हुनछे । 15 मरेा आखँाहरू सदासवर्दा परम भमुािथ हुन्छन,् िकनिक उहाँले मरेा
ख ु ाहरूलाई जालबाट मकु् त गन ुर्हुनछे । 16 मितर फकर् नहुोस ्र मलाई दया गन ुर्होस ्
। िकनिक म एक् लो र कष् टमा परेको छु । 17 मरेो हृदयका कष् टहरू ठुला भएका
छन ्। मरेो कष् टहरूबाट मलाई बािहर तान् नहुोस ्। 18 मरेो कष् ट र मरेो प र महरू
हने ुर्होस ् । मरेा सबै पाप क्षमा गन ुर्होस ् । 19 मरेा श हुरूलाई हने ुर्होस,् िकनिक
ितनीहरू धरैे जना छन ।् ितनीहरूले मलाई ू र घणृाले घणृा गछर्न ।् 20मरेो जीवनको
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रक्षा गन ुर्होस ्र मलाई बचाउनहुोस ्। मलाई अपमािनत हुन निदनहुोस ् िकनिक मलैे
तपाईंमा शरण लन्छु । 21 िन ा र इमानदारीले मलाई बचाओस,् िकनिक म तपाईंमा
आसा गछुर् । 22 हे परमशे् वर, इ ाएललाई त्यसको सबै कष् टबाट बचाउनहुोस ्।

26
1 हे परम भ,ु मरेो न्याय गन ुर्होस,् िकनिक म इमानदारीसगँ िहडंकेो छु । हलचल

नगरी मलैे परम भमुा भरोसा गरेको छु । 2 हे परम भ,ु मलाई जाँच्नहुोस ्र मलाई
प रक्षण गन ुर्होस ् । मरेो अन्तस्करण र मरेो हृदयको जाँच गन ुर्होस ् । 3 िकनिक
तपाईंको करारको िवश् वस् तता मरेो आखँाका साम ु छ, र म तपाईंको िवश् वस् ततामा
िहडं् छु । 4 मलैे छली मािनसहरूिसत सङ्गत गिदर्न,ँ न त म कपटी मािनसहरूिसत
घलुिमल गछुर् । 5खराब गनहरूको सभालाई म घणृा गछुर्, र दषु् टहरूिसत म ब स् दन ँ
। 6 हे परम भ,ु नोद षतामा म आफ् नो हात धनु्छु, र म तपाईंको वदेी व रप र
घमु्छु, 7 शसंाको गीत ठुलो सोरले गाउन र तपाईंका सबै अचम् मका कामहरूको
वणर्न गनर् । 8 हे परम भ,ु तपाईं बस् नहुुने म न् दरलाई म मे गछुर्, त्यो ठाउँ जहाँ
तपाईंको मिहमाले वास गछर् । 9 मलाई पापीहरूसगँै वा मरेो जीवनलाई रक् तिपपास ु
मािनसहरूसगँै नबढान ुर्होस,् 10 जसको हातमा ष ान् छ, र जसको दािहने हात
घसूले पणू र् छ । 11 तर मरेो बारेमा, म िन ामा चल्छु । मलाई उ ार गन ुर्होस ् र
ममािथ दया गन ुर्होस ्। 12 मरेो ख ु ा मदैानमा खडा छ । सभाहरूमा म परम भलुाई
धन् यको भन् नछुे ।

27
1 परम भु मरेो ज्योित र मरेो उ ार हुनहुुन्छ । म कोसगँ डराउन?ु परम भु

मरेो जीवनको शरणस्थान हुनहुुन्छ । म कोसगँ िसत हुन?ु 2 जब खराबी गनहरू
मरेो मास ु खान निजक आए, तब मरेा वरैीहरू र मरेा श हुरूले ठेस खाए र ढले
। 3 फौजले मरेो िवरु िशिवर हाले तापिन, मरेो हृदय डराउने छैन । मरेो िवरु मा
य ु भए तापिन म दढृ रहनछुे । 4 मलैे परम भिुसत एउटा कुरा मागकेो छु र म त्यो
खोज् नछुेः परम भकुो सनु्दरता हनेर्, र उहाँको म न्दरमा मनन गनर्, मरेो जीवनका
सारा िदन म परम भकुो म न् दरमा बस् न सकँू । 5 िकनिक कष् टको िदनमा उहाँले
मलाई आफ् नो छहारीमा लकुाउनहुुनछे । उहाँको आफ् नो पालको कभरिभ मलाई
लकुाउनहुुनछे । उहाँले मलाई च ानमािथ उच् च पान ुर्हुनछे । 6 तब मरेो चारैितर
भएका मरेा श हुरूमािथ मरेो िशर उच् च पा रनछे र उहाँको पालमा आनन्दका
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ब लहरू म चढाउनछुे । परम भकुो िन म्त म गीत रच् नछुे र गाउनछुे । 7 हे परम भ,ु
मलैे पकुारा गदार् मरेो सोर सनु् नहुोस ्। ममािथ दया गन ुर्होस ्र मलाई जवाफ िदनहुोस ्
। 8 मरेो हृदयले तपाईंको बारेमा यसो भन्छ, “उहाँको महुारको खोजी गर ्!” हे
परम भ,ु म तपाईंको महुारको खोजी गछुर् । 9 मबाट तपाईंको महुार नलकुाउनहुोस ्
। आफ्नो दासलाई रसमा नफकार्उनहुोस ्। तपाईं मरेो सहायक हुनभुएको छ । हे
मरेो उ ारको परमशे् वर, मलाई नत्याग् नहुोस ्वा नछोड् नहुोस ् । 10 मरेो बबुा र मरेी
आमाले मलाई त्याग् न सक् छन,् परम भलुे मलाई िभ लानहुुनछे । 11 हे परम भ,ु
मलाई तपाईंको मागर् िसकाउनहुोस ।् मरेा श हुरूका कारणले मलाई मदैानको बाटोमा
डोर् याउनहुोस ् । 12 मलाई मरेा श हुरूको इच्छामा नछोड्नहुोस,् िकनिक झटुो
साक्षीहरू मरेो िवरु मा उठेका छन,् र ितनीहरूले िहसंाको सास फेछर्न ् । 13 मलैे
जीिवतहरूको दशेमा परम भकुो भलाइ दखे् नछुे भनी मलैे िवश् वास नगरेको भए
मलाई के हुन्थ्यो होला? 14 परम भकुो आसा गर । ब लयो होओ र ितमीहरूका
हृदय उत्सािहत होस ्। परम भकुो आसा गर ।

28
1 हे परम भ,ु तपाईंमा नै म पकुारा गछुर् । हे मरेो च ान, मलाई बवेास् ता

नगन ुर्होस ्। तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुएन भन,े िचहानमा जानहेरूसगँ म सहभागी
हुनछुे । 2 तपाईंबाट सहायताको िन म्त मलैे पकुारा गदार्, तपाईंको महापिव
स्थानितर मलैे आफ् ना हातहरू उचाल्दा मरेो िब न्तको सोर सनु् नहुोस ् । 3 अधमर्
गन दषु् टहरूसगँै मलाई टाढा नलानहुोस,् जसले आफ् ना िछमकेीहरूसगँ शा न्तका
कुरा गछर्न ्तर आफ् ना हृदयहरूमा खराबी हुन्छ । 4 ितनीहरूका कामहरूका फल
ितनीहरूलाई िदनहुोस ् र ितनीहरूका दषु् टताले मागअनसुार ितफल ितनीहरूलाई
िदनहुोस ्। ितनीहरूका हातहरूका कामको िन म्त ितफल ितनीहरूलाई िदनहुोस ्र
ितनीहरूले पाउनपुन कुरा ितनीहरूलाई िदनहुोस ्। 5 िकनभने ितनीहरूले परम भकुो
कामहरू वा उहाँका हातका कामहरू बझु्दनैन,् उहाँले ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुनछे र
ितनीहरूलाई किहल्यै पनुः िनमार्ण गन ुर्हुनछैेनन ्। 6 परम भु धन्यको होऊन ्िकनभने
उहाँले मरेो िब न्तको सोर सनु् नभुएको छ । 7 परम भु मरेो बल र मरेो ढाल हुनहुुन्छ
। मरेो हृदयले उहाँमा भरोसा गछर् र मलाई मदत भयो । यसकारण मरेो हृदय सा ै
आन न् दत हुन् छ र गाउदँै उहाँको म शसंा गनछु । 8 परम भु आफ् ना मािनसहरूका
बल हुनहुुन्छ, अिन उहाँ आफ्नो अभीिषक् त जनलाई बचाउने शरणस्थान हुनहुुन्छ ।
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9 आफ्ना मािनसहरूलाई बचाउनहुोस ्र आफ्नो उ रािधकारलाई आिशष ्  िदनहुोस ्
। ितनीहरूका गोठाला हुनहुोस ्र ितनीहरूलाई सदासवर्दा बोक् नहुोस ्।

29
1 ए परमशे् वरका छोराहरू हो, परम भलुाई ये दओे, मिहमा र बलको ये

परम भलुाई दओे । 2 परम भलुाई उहाँको नाउँ सहुाउदँो मिहमाको ये दओे ।
पिव तामा सहुाउदँो भएर परम भलुाई दण्डत गर । 3 परम भकुो सोर पानीहरूमािथ
सिुनन्छ । मिहमाको परमशे् वर गजर्नहुुन्छ । परम भु धरैे पानीहरूमािथ गजर्नहुुन्छ
। 4 परम भकुो सोर श शाली छ । परम भकुो सोर मिहिमत छ । 5 परम भकुो
सोरले दवेदारुहरूलाई भाँिचिदन् छ । परम भलुे लबेनानका दवेदारुहरूलाई टु ा-
टु ा पान ुर्हुन्छ । 6 उहाँले लबेनानलाई बाछोझैं र िस रओनलाई जवान गोरुझैं उ न
लगाउनहुुन्छ । 7 परम भकुो सोरले आगोको ज्वालाहरू पठाउँछ । 8 परम भकुो
सोरले उजाड-स् थानलाई हल्लाउछँ । परम भलुे कादशेको उजाड-स् थानलाई
थकर् मान पान ुर्हुन्छ । 9 परम भकुो सोरले फलाँटका रूखहरूलाई बङ्ग्याउँछ, र
वनहरूलाई उखलेरे उजाड पाछर् । उहाँको म न्दरमा हुने हरेकले भन्छ, “मिहमा
!” 10 परम भु बाढीमािथ राजाको रूपमा िवराजमान हुनहुुन्छ । परम भु सदासवर्दा
राजाको रूपमा िवराजमान हुनहुुन्छ । 11 परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई बल
िदनहुुन्छ । परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई िमलापले आिशष ्  िदनहुुन्छ ।

30
1 हे परम भ,ु म तपाईंलाई उचाल्छु, िकनिक तपाईंले मलाई उठाउनभुएको छ र

मरेा श हुरूलाई ममािथ आन न् दत हुन िदनभुएको छैन । 2 हे परम भु मरेो परमशे् वर,
मलैे सहयताको िन म्त तपाईंमा पकुारा गरें र तपाईंले मलाई िनको गन ुर्भयो । 3 हे
परम भ,ु तपाईंले मरेो ाणलाई िचहानबाट मािथ ल्याउनभुएको छ । तपाईंले मलाई
िचहानमा जानबाट जीिवत राख् नभुएको छ । 4 हे परम भकुा िवश् वासी मािनसहरू
हो, उहाँको स् तिुत गाओ । उहाँको पिव ता ितमीहरूले याद गदार् धन्यवाद दओे ।
5 िकनिक उहाँको रस क्षणभरको िन म्त मा हुन् छ । तर उहाँको कृपा जीवनभ रको
िन म्त हो । रातको िन म्त रोदन आउँछ, तर िबहान आनन्द आउँछ । 6 दढृतामा मलैे
भनें , “म कदािप डग् नछैेन ।” 7 हे परम भ,ु आफ् नो कृपाले तपाईंले मलाई ब लयो
पहाडको रूपमा स्थािपत गन ुर्भयो । तर जब तपाईंले आफ्नो महुार लकुाउनभुयो,तब
मलाई कष् ट पर् यो । 8 हे परम भ,ु मलैे तपाईंमा पकुारा गरें र मरेा परम भबुाट
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कृपा खोजें । 9 मरेो मतृ्यमुा म िचहानमा गएँ भने के फाइदा हुन्छ र? के धलूोले
तपाईंको शसंा गनछ र? के त् यसले तपाईंको िवश् वासनीयताको घोषणा गछर् र?
10 हे परम भ,ु सनु् नहुोस ्र मलाई दया गन ुर्होस ्। हे परम भ,ु मरेो सहायक हुनहुोस ्
। 11 तपाईंले मरेो शोकलाई नाँचमा प रणत गन ुर्भएको छ । तपाईंले मरेो भाङ् ा
हटाउनभुएको छ र मलाई खसुीको पोशाक लगाउनभुएको छ । 12 त्यसलैे मरेो
मिहमाले तपाईंको शसंा गाउनछे र चपू लाग् ने छैन । हे परम भु मरेो परमशे् वर,
सदासवर्दा म तपाईंलाई दन्यवाद िदनछुे ।

31
1 हे परम भ,ु तपाईंमा म शरण लन्छु । मलाई कदािप अपमािनत हुन निदनहुोस ्

। तपाईंको धािमर्कतामा मलाई बचाउनहुोस ् । 2 मरेो पकुार सनु् नहुोस ् । मलाई
तरुुन् तै बचाउनहुोस ्। मरेो शरणको च ान अथार्त ्मलाई बचाउने िकल्ला हुनहुोस ्।
3 िकनिक तपाईं मरेो च ान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ । यसकारण तपाईंको नाउकँो
खाितर मलाई डोर् याउनहुोस ्र बाटो दखेाउनहुोस ्। 4 ितनीहरूले मरेो िन म्त लकुाएर
थपकेा जालबाट मलाई तानरे िनकाल्नहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो शरणस्थान हुनहुुन्छ
। 5 मरेो आत्मा म तपाईंको हातमा स ु म्पन्छु । हे परम भ,ु िवश् वासनीयताको
परमशे् वर, तपाईंले मलाई उ ार गन ुर्हुनछे । 6 व् यथर्का मतू हरूको सवेा गनहरूलाई
म घणृा गछुर्, तर म परम भमुा भरोसा गछुर् । 7 तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा
म खसुी र आन न् दत हुनछुे, िकनिक तपाईंले मरेो कष् ट दखे् नभुयो । मरेो ाणको
कष् ट तपाईंले थाहा पाउनभुयो । 8 तपाईंले मलाई मरेो श कुो हातमा िदनभुएको
छैन । तपाईंले मरेा ख ु ाहरूलाई चौडा खलु्ला ठाउँमा राख् नभुएको छ । 9 हे
परम भ,ु ममािथ दया गन ुर्होस,् िकनिक म कष् टमा परेको छु । मरेो ाण र मरेो
शरीरको दःुखसगँै मरेा आखँाहरू थिकत हुन्छ । 10 िकनिक मरेो जीवन कष् टले
र मरेा वषर्हरू शोकले थिकत छ । मरेो पापको कारणले मरेो बल सिकन् छ र
मरेा हाडहरू खइन् छन ् । 11 मरेा सबै श कुा कारणले मािनसहरूले मलाई घणृा
गछर्न ् । मरेो स् थित हरेेर मरेा िछमकेीहरू डराउनँ ् र मलाई िचन् नहेरू भयभीत
हुन्छन ्। मलाई बाटोमा दखे् नहेरू मदे ख भाग्छन ्। 12 मरेको मािनसलाई झैं मलाई
भु लएको जसलाई कसलैे िवचार गदन । म फुटेको भाँडोजस्तै छु । 13 िकनिक
मलैे धरैे जनाको कानखेसुी, ितनीहरूले एकसाथ मरेो िवरु ष ान् गदार् चारैितरबाट
डरलाग् दो खबर मलैे सनुकेो छु । मरेो ज्यान लन ितनीहरूले ष ान् गछर्न ्। 14 तर



31:15 xxiii भजनसं ह 32:7

हे परम भ,ु म तपाईंमा भरोसा गछुर् । म भन्छु, “तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ ।”
15 मरेा समयहरू तपाईंका हातमा छन ्। मरेा श हुरू र मलाई खदे् नहेरूका हातबाट
मलाई बचाउनहुोस ्। 16आफ्नो दासमािथ तपाईंको महुार चम्काउनहुोस ्। तपाईंको
करारको िवश् वस् ततामा मलाई बचाउनहुोस ् । 17 हे परम भ,ु मलाई अपमािनसत
हुन निदनहुोस ् । िकनिक म तपाईंमा पकुारा गछुर् । दषु् टहरू अपमािनत होऊन!्
ितनीहरू िचहानमा शान् त होऊन!् 18 धम हरूका िवरु मा अहङ्कार र घणृासिहत
उपिेक्षत रूपले बोल्ने ओठहरू चपू होऊन ् । 19 तपाईंको आदर गनहरूका िन म् त
तपाईंले स न् चत गन ुर्भएको तपाईंको भलाइ कित महान ् छ । त् यो तपाईंमा शरण
लनहेरूका िन म्त मानवजाितका सारा सन्तानका साम ु तपाईंले दशर्न गन ुर्हुन्छ

। 20 तपाईंको उप स्थितको छ छायामा, तपाईंले ितनीहरूलाई मािनसहरूको
ष न् बाट लकुाउनहुुन्छ । िज ाहरूका िहसंाबाट तपाईंले ितनीहरूलाई छ छायामा
लकुाउनहुुन्छ । 21 परम भु धन्यको होऊन,् िकनिक म घरेाबन्दीको सहरमा हुदँा
उहाँले मलाई आफ् नो अचम् मको करारको िवश् वस् तता दशार्उनभुयो । 22 मलैे
हतारमा यसो भनें, “तपाईंको द ृ ष् टबाट म हटाइएको छु,” तापिन मलैे तपाईंलमा
पकुारा गदार्, तपाईंले मरेो िबन्ती सनु् नभुयो । 23 ए सबै िवश् वासयोग् य अनयुायीहरू
हो, परम भलुाई मे गर । परम भलुे िवश् वासयोग् यलाई सरुक्षा िदनहुुन्छ । तर
उहाँले अहङ्कारीलाई परूा बदला लनहुुन् छ । 24 ए सबै सहायताको िन म्त
परम भमुा भरोसा गनहरू हो, ब लयो र दढृ होओ ।

32
1 त्यो व् य क् त धन्यको हो जसको अपराध क्षमा भएको छ, जसको पाप

ढािकएको छ । 2 त्यो मािनस धन्यको हो जसको दोषको लखेा परम भलुे लनहुुन् न
र जसको आत्मामा छल छैन । 3 जब म चपू लागें, तब िदनभ रको मरेो ससु् केराले
मरेा हाडहरू खइएर गए । 4 िकनिक िदन र रात ममािथ तपाईंको हात ग ौं भयो
। ीष् टमको सखु् खाझैं मरेो बल सकु्यो । 5 तब मलैे आफ् नो पाप तपाईंमा स्वीकार
गरें र मलैे फे र मरेो अधमर् लकुाइन ँ । मलैे भनें, “म आफ् ना अपराधहरू परम भमुा
स्वीकार गनछु,” र तपाईंले मरेो पापको दोष क्षमा गन ुर्भयो । सले 6 यसलैे सबै
धम हरूले ठुलो कष् टको समयमा तपाईंमा ाथर्ना गन ुर्पछर् । तब पानीको उलर्ने
भले ती मािनसहरूकहाँ पगु् नछैेन । 7 तपाईं मरेो लकु् ने ठाउँ हुनहुुन्छ । तपाईंले
मलाई कष् टबाट सरुक्षा िदनहुुन्छ । तपाईंले मलाई िवजयको गीतहरू घने ुर्हुनछे ।
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8 म तलँाई िशक्षा िदनछुे र त ँ िहडं् नपुन बाटो िसकाउनछुे । तमँािथ मरेो द ृ ष् ट राखरे
म तलँाई िशक्षा िदनछुे । 9 घोडा वा खच् चरजस्तो नहो, जसको कुनै समझ हुदँनै ।
जहाँ तैंले इच् छा गछर्स ् त्यहाँ ितनीहरूलाई लान ितनीहरूलाई अधीन गनर् लगाम र
मखुारीले मा सिकन् छ । 10 दषु् टलाई धरैे दःुखहरू हुन्छन,् तर परम भमुा भरोसा
गनलाई उहाँको करारको िवश् वस् तताले घरेा हाल् छ । 11 ए धम हरू हो, परम भमुा
खसुी होओ र आन न् दत होओ । सोझो हृदय हुनहेरू सबै जना आनन्दले कराओ ।

33
1 ए धम हरू हो, परम भमुा आन न् दत होओ । सोझाहरूले शसंा गनर् सहुाउछँ

। 2 वीणा बजाएर परम भलुाई धन्यवाद दओे । दस तारे सारङ्गीसगँै उहाँको
शसंा गर । 3 उहाँको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ । िनपणुता साथ बजाओ र

आनन्दले गाओ । 4 िकनिक परम भकुो वचन ठीक छ र उहाँले गन हरेक कुरा
न्यायोिचत छ । 5 उहाँले धािमर्कता र न्यायलाई मे गन ुर्हुन्छ । पथृ्वी परम भकुो
करारको िवश् वस् तताले पणू र् छ । 6 परम भकुो वचनले आकाशको स ृ ष् ट भयो र
सबै ताराहरू उहाँको मखुको सासले बिनएका िथए । 7उहाँले सम ु को पानीलाई एक
ठाउँमा थु ोझैं जम् मा गन ुर्हुन्छ । उहाँले महासागरहरूलाई भण् डारहरूमा राख् नहुुन्छ
। 8 सारा पथृ्वीले परम भकुो भय मानोस ्। ससंारका सबै बािसन्दा उहाँको भयमा
खडा होऊन ् । 9 िकनिक उहाँले बोल्नभुयो र त् यो हुन आयो । उहाँले आज्ञा
गन ुर्भयो र यो ठाउँमा खडा भयो । 10 परम भलुे जाितहरूका िम तालाई व् यथर्
तलु् याउनहुुन्छ । उहाँले मािनसहरूका योजनाहरूलाई र गन ुर्हुन्छ । 11 परम भकुो
योजना सदासवर्दा रहन्छ, उहाँको हृदयका योजनाहरू सबै पसु्ताका िन म् त रहन्छ ।
12 त्यो जाित धन्यको हो जसको परमशे् वर परम भु हुनहुुन्छ, ती मािनसहरू जसलाई
आफ्नै उ रािधकारको रूपमा उहाँले चनु् नभुएको छ । 13 परम भलुे स्वगर्बाट
हने ुर्हुन्छ । उहाँले सबै मािनसलाई दखे् नहुुन्छ । 14 आफू बस् नहुुने ठाउँबाट तल
पथृ्वीमा बस् ने सबलैाई उहाँले हेन् ुर्हुन्छ । 15 ितनीहरू सबकैा हृदयहरू बनाउनहुुनलेे
ितनीहरूका सबै कामहरू हने ुर्हुन्छ । 16 ठुलो फौज ारा कुनै पिन राजा बाँच् न सक् दनै
। आफ् नो महाबलले कुनै पिन यो ा बाँच् न सक् दनै । 17 घोडाचािहं िवजयको िन म्त
झटुो आसा हो । त्यसको महान ् बल भए पिन त् यसले बचाउन सक्दनै । 18 हरे,
परम भकुो आखँा उहाँको भय मान् नहेरूमािथ र उहाँको करारको िवश् वस् ततामा
आसा गनहरूमािथ रहन् छ । 19 ितनीहरूका जीवन मतृ्यबुाट छु ाउन र अिनकालको
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समयमा ितनीहरूलाई जीिवत राख् नलाई । 20 हामी परम भकुो आसा गछ ं । उहाँ
हा ो सहायता र हा ो ढाल हुनहुुन्छ । 21 हा ा हृदयहरू उहाँमा आन न् दत हुन् छन,्
िकनिक उहाँको पिव नाउमँा हामी भरोसा गछ ं । 22 हे परम भ,ु हामीले आफ् नो
आसा तपाईंमा राख् दा, तपाईंको करारको िवश् वस् तता हामीसगँ रहोस ्।

34
1 हरबखत म परम भकुो शसंा गनछु, उहाँको शसंा सधैं मरेो मखुमा हुनछे

। 2 म परम भकुो शसंा गनछु । िथचोिमचोमा परेकाहरूले सनुनू ् र आन न् दत
होऊन ् । 3 मसगँै परम भकुो शसंा गर, हामी एकसाथ िमलरे उहाँको नाउलँाई
उच् च पारौं । 4 मलैे रम भकुो खोजी गरें र उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो, र
मरेा सबै डरमािथ उहाँले मलाई िवजय िदनभुयो । 5 उहाँलाई हेन्हरू उज् ज्वल
हुन्छन ् र ितनीहरू महुार ल ज् जत हुदँनै । 6 यो िथचोिमचोमा परेको मािनसले
पकुारा गर् यो र परम भलुे त्यसको पकुारा सनु् नभुयो, र त्यसका सबै दःुखबाट
त् यसलाई बचाउनभुयो । 7 परम भकुा दतूहरूले उहाँको भय मान् नहेरूका चारैितर
छाउनी बनाउछँन ् र ितनीहरूलाई बचाउछँन ् । 8 परम भु असल हुनहुुन्छ भन् ने
कुरा जाँच र हरे । उहाँमा शरण लने मािनस धन्यको हो । 9 ए परम भकुा पिव
मािनस हो, उहाँको भय मान । उहाँको भय मान् नहेरूलाई कुनै कुराको खाँचो हुदँनै
। 10 जवान िसहंहरूलाई किहलकेाहीं खानाकुरा खाँचो पछर् र भोकाउँछन,् तर
परम भकुो खोजी गनहरूलाई कुनै असल कुरा खाँचो हुदँनै । 11 ए छोराहरू
हो, आओ, मरेो कुरा सनु । ितमीहरूलाई म परम भकुो भय मान् न िसकाउनछुे
। 12 जीवन चाहने र असल कुरा हनेर्लाई धरैे िदन मन पराउने मािनस कस् तो
हुन् छ? 13 त् यसो हो भन,े आफ्नो िज ोलाई खराबीदे ख र आफ्ना ओठहरूलाई
झटु बोल्नदे ख जोगाओ । 14 खराबीबाट फकर् र असल गर । शा न् त खोज र
त् यसको पिछ लाग । 15 परम भकुो द ृ ष् ट धम हरूमा हुन्छन ् र उहाँका कानहरू
ितनीहरूका पकुारमा हुन्छन ्। 16खराबी गनहरूका सम्झना पथृ्वीबाट मटेाउनलाई
परम भकुो महुार ितनीहरूका िवरु मा हुन्छ । 17 धम हरूले पकुारा गछर्न,् र
परम भलुे सनु् नहुुन्छ र ितनीहरूका सबै कष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनहुुन्छ
। 18 परम भु तोिडएको हृदय भएकाहरूका निजक हुनहुुन्छ र आत्मामा चणूर्
भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनहुुन्छ । 19 धम हरूको कष् टहरू धरैे हुन्छन,् तर
ित सबबैाट परम भलुे ितनीहरूलाई छुटकारा िदनहुुन्छ । 20 त्यसका सबै हाडलाई



34:21 xxvi भजनसं ह 35:17

उहाँले सरुिक्षत राख् नहुुन्छ, ितमध् ये एउटा पिन भाँिचनछैेन । 21 खराबीले दषु् टलाई
मान छ । धम लाई घणृा गन दोिष ठह रने छ । 22 परम भलुे आफ्ना सवेकहरूका
जीवनलाई बचाउनहुुनछे । उहाँमा शरण न लनहेरू कसलैाई पिन दोषी ठहराइनछैेन
।

35
1 हे परम भ,ु मरेो िवरु मा काम गनहरूका िवरु मा काम गन ुर्होस ्। मरेो िवरु मा

य ु गनहरूका िवरु मा य ु गन ुर्होस ्। 2 तपाईंको साना ढाल र ठुला ढाल लनहुोस।्
उठ्नहुोस ् र मलाई सहायता गन ुर्होस ् । 3 मलाई खदे् नहेरूका िवरु मा तपाईंको
भाला र बन् चरो योग गन ुर्होस ् । मरेो ाणलाई भन् नहुोस, “म नै तरेो उ ार हु ँ
।” 4 मरेो ज्याल लन खोज् नहेरू लज िजत र अपमािनत होऊन ् । मरेो हािन गनर्
योजना रच् नहेरू पिछ हटनू ् र व् याकुल होऊन ् । 5 परम भकुा दतूले ितनीहरूलाई
लखटे्दा ितनीहरू हावाको साम ु भसुझैं होऊन ् । 6 परम भकुा दतूले ितनीहरूलाई
खदे् दा ितनीहरूका मागर् अधँ्यारो र िचप् लो होस ् । 7 िवनाकारण ितनीहरूले मरेो
िन म्त जाल थाप्छन ्। िवनाकारण ितनीहरूले मरेो जीवनको िन म्त खल्डो खन्छन ्
। 8 िवनाशले ितनीहरूलाई अचानक ाकुल बनाओस ।् ितनीहरूलेथापकेो जालले
ितनीहरूलाई नै समातोस ्। ितनीहरूको िवनाशको िन म्त त् यसमा ितनीहरू नै फसनू ्
। 9 तर म परम भमुा आन न्दत हुनछुे र उहाँको उ ारमा रमाउनछुे । 10 मरेा
सबै हाडहरूले भन् नछेन,् “हे परम भ,ु तपाईंझैं को छ, जसले िथचोिमचोमा
परेकाहरूलाई ितनीहरू भन् दा अित ब लयाहरूबाट, र ग रब तथा द र हरूलाई
ितनीहरूलाई लटु्न खोज्नहेरूबाट बचाउनहुुन् छ?” 11 अधम साक्षीहरू खडा
हुन्छन ् । ितनीहरू मलाई झटुो दोष लगाउछँन ् । 12 ितनीहरूले मलाई भलाइको
स ा खराबी गछर्न ् । म दःुखी छु । 13 तर ितनीहरू िबरामी हुदँा, मलैे भाङ् ा
लगाएँ । मरेो िशर छातीमा िनहुर् याएर मलैे ितनीहरूको िन म्त उपवास बसें ।
14 मरेो आफ्नै भाइलाई झैं मलै े शोक गरें । मरेी आमाको िन म्त झैं मलैे िवलाप
गरें । 15 तर जब मलैे ठेस खाएँ, तब ितनीहरू खसुी भए र एकसाथ भलेा भए
। ितनीहरू मरेो िवरु मा एकसाथ भलेा भए र ितनीहरूले मलाई छक् क पारे ।
ितनीहरूले मलाई िनरन्तर हप् काए । 16 कि पिन आदर नगरी ितनीहरूले मरेो
िगल् ला गरे । ितनीहरूले ोधमा ममािथ आफ् ना दाँत िकटे । 17 हे परम भ,ु
किहलसेम्म तपाईं हने ुर्हुन्छ? ितनीहरूका िवनाशपणूर् आ मणबाट मरेो ाणलाई,
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र िसहंहरूबाट मरेो जीवनलाई बचाउनहुोस ् । 18 तब ठुलो सभामा म तपाईंलाई
धन्यवाद िदनछुे । धरैे जना मािनसका माझमा म तपाईंको शसंा गनछु । 19 मरेा
छली श हुरूलाई ममािथ आन न् दत हुन निदनहुोस ् । ितनीहरूका दषु् ट योजनाहरू
परुा गनर् ितनीहरूलाई निदनहुोस ् । 20 िकनिक ितनीहरूले शा न्तको कुरा गदनन ्
। तर हा ो दशेमा शा न्तमा बसकेाहरूका िवरु मा ितनीहरू छलपणूर् कुरा गछर्न ् ।
21 मरेो िवरु मा ितनीहरूले आफ् ना मखु चौडा खोल् छन ्। ितनीहरूले भन,े “आहा,
आहा, हा ा आखँाले दखेकेा छन ्।” 22 हे परम भ,ु तपाईंले यो दखे् नभुएको छ,
चपू नलाग् नहुोस ् । हे परम भ,ु मबाट टाढा नहुनहुोस ् । 23 आफैलाई जाग् नहुोस ्
र मरेो रक्षा गनर् जाग् नहुोस ् । हे मरेो परमशे् वर, मरेा भ,ु मरेो रक्षा गन ुर्होस ् ।
24 हे परम भु मरेा परमशे् वर, तपाईंको धािमर्कताको कारणले मरेो रक्षा गन ुर्होस ्
। ितनीहरूलाई ममािथ आन न् दत हुन निदनहुोस ् । 25 ितनीहरूले आफ् नो हृदयमा
यसो नभननू,् “आहा, हामीले जे इच् छा गर् यौं सो पाएका छौं ।” ितनीहरूले यसो
नभननू,् “हामीले त्यसलाई िनलकेा छौं ।” 26 मरेो कष् टमा आन न् दत हुनहेरू
ल ज् जत होऊन ्र ितनीहरू व् याकुल होऊन ्। ममािथ आफैलाई उच् च पानहरू लाज
र अनादरले ढािकन परोस ्। 27 मरेो िनद षताको इच्छा गनहरू आनन्दले कराऊन ्
र खसुी होऊन ् । ितनीहरूले िनरन् तर यसो भननू,् “परम भकुो शसंा होस,् जो
आफ्नो सवेकको भलो हुदँा खसुी हुनहुुन्छ ।” 28 तब म तपाईंको न्यायको बारेमा
भन् नछुे र सारा िदन तपाईंकै शसंा गनछु ।

36
1 खराब मािनसले आफ्नो हृदयिभ आफ्नो अपराधको बारेमा बोल्छ, त् यसका

आखँामा परमशे् वरको भय नै हुदँनै । 2 िकनिक त्यसको पाप थाहा हुनछैेन
र घिृणत हुनछैेन भनी सोचरे त्यसले आफैलाई सान्त्वना िदन्छ । 3 त्यसका
शब्दहरू पापी र छली छन ् । त्यसले ब ु मान हुने र असल गन इच् छा गदन
। 4 त्यो ओ ानमा प ल्टंदा, त्यसले पाप गन उपायहरूका योजना बनाउछँ ।
त्यो दषु् ट मागर्ितर लाग्छ । त्यसले खराबीलाई इन्कार गदन । 5 हे परम भ,ु
तपाईंको करारको िवश् वस्तता आकाशसम्म नै पगु्छ । तपाईंको िनष् ठा बादलसम्म
पगु्छ । 6 तपाईंको धािमर्कता परमशे् वरको पवर्तजस् तो छ । तपाईंका न्यायहरू
गिहरा सागरजस्ता छन ् । हे परम भ,ु तपाईंले मानवजाित र पशहुरू दवुकैो सरुक्षा
गन ुर्हुन्छ । 7 हे परमशे् वर, तपाईंको करारको िवश् वस्तता कित मलू्यवान छ !
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तपाईंको पखटेाहरूका छायामिुन मानवजाितले शरण लन्छ । 8 तपाईंको म न् दरको
शस् ततामा ितनीहरूले भोज गछर्न ्तपाईंको खसुीको नदीबाट तपाईंले ितनीहरूलाई

िपउन िदनहुुन्छ । 9 िकनिक तपाईंसगँ जीवनको मलू छ । तपाईंको ज्योितमा हामीले
काश दखे् नछेौं । 10 तपाईंलाई िचन् नहेरूलाई तपाईंको करारको िवश् वस्तता, र

हृदय सोझो हुनहेरूलाई तपाईंको रक्षा पणूर् रूपले फैलाउनहुोस ् । 11 अहङ्कारी
मािनसको पाइला मरेो निजक आउन निदनहुोस ् । दषु् टका हातले मलाई खदे् न
निदनहुोस ्। 12 त्यहाँ खराबी गनहरू ढलकेा छन ्। ितनीहरूलाई पछा रएको छ र
उठ्न सक् दनैन ्।

37
1 खराबी गनहरूको कारण झक नमान । अधािमर्क िकिसमले काम गनहरूका

इष्यार् नगर । 2 िकनिक घाँसझैं ितनीहरू चाँडै नै सकेुर जानछेन र् ह रया िबरुवाहरूझैं
ओइलाएर जानछेन ् । 3 परम भमुा भरोसा राख र जे असल छ सो गर । दशेमा
बसोवास गर र िवश् वस् ततामा उपभोग गर । 4 परम भमुा आफूलाई खसुी बनाऊ र
उहाँले ित ो हृदयका इच्छाहरू परुा गन ुर्हुनछे । 5 आफ्ना मागर्हरू परम भलुाई दऊे
। उहाँमा भरोसा गर र उहाँले ित ो िन म् त काम गन ुर्हुनछे । 6 उहाँले ित ो न्याय
िदनको उज्यालोझैं र ित ो िनद षता मध्यिदनझैं कट गन ुर्हुनछे । 7परम भकुो साम ु
मौन बस र धयैर्पवूर्क उहाँको आसा गर । आफूले गरेका कुरामा कोही सफल हुदँा
वा त्यसले दषु् ट ष न् हरू बनाउदँा ोिधत नहोऊ । 8 ोिधत नहोऊ र िनराश
नहोऊ । िचन्ता नगर । यसले समस् यामा मा पाछर् । 9 दषु् ट काम गनहरूलाई
बिहकृत हुनछेन,् तर परम भकुो आसा गनहरूले दशेको उ रािधकार गनछन ् ।
10 केही क्षणमा नै दषु् ट मािनस लोप हुनछेन ् । ितमीले त्यसको ठाउँमा हनेछौ
तर त्यो गइसकेको हुनछे । 11 तर न हरूले दशेको उ रािधकार गनछन ् र ठुलो
सम ृ मा खसुी हुनछेन ्। 12 दषु् ट मािनसले धम को िवरु मा ष न् गछर् र त्यसले
उनको िवरु दा ा िकट्छ । 13 परम भु त् योमािथ हाँस् नहुुनछे, िकनिक त्यसको
िदन आइरहकेो उहाँले दखे् नहुुन्छ । 14 िथचोिमचोमा परेका र द र हरूलाई ढाल्न,
सोझाहरूलाई मानर् दषु् टहरूले आफ् ना तरवारहरू थतुकेा छन ् र आफ् ना धनमुा
ताँदो चढाएका छन ् । 15 ितनीहरूका तरवारहरूले ितनीहरूका आफ् नै हृदयहरू
छेड्नछेन ् र ितनीहरूका धनहुरू भाँिचनछेन ् । 16 धरैे जना दषु् ट मािनसहरूका
शस् तताभन्दा धम सगँ भएको थोरै नै असल हो । 17 िकनिक दषु् ट मािनसहरूका
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पाखरुाहरू भाँिचनछेन,् तर परम भलुे धम मािनसहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ ।
18 परम भलुे नोष्खोटमािथ िदनिदनै हेन् ुर्हुन्छ र ितनीहरू उ रािधकार सदाको
िन म्त हुनछे । 19 समय खराब हुदँा ितनीहरू ल ज् जत हुनछैेनन ्। जब अिनकाल
आउँछ, तब ितनीहरूिसत शस् त खानकुेरा हुनछे । 20 तर दषु् ट मािनसहरू नष् ट
हुनछेन ् । परम भकुा श हुरू खकर् हरूका गौरवजस्ता हुनछेन ् । ितनीहरू भष् म
हुनछेन ् र धवूाँमा हराउनछेन ् । 21 दषु् ट मािनसहरूले ऋण लन्छन ् तर ितदनन,्
तर धम व् य क् त उदार हुन्छ र िदन्छ । 22 परमशे् वरले आिशष ्  िदनभुएकाहरूले
दशेको उ रािधकार पाउनछेन ् । उहाँ ारा सराप पाएकाहरू बिहष् कृत हुनछेन ् ।
23 परम भु ारा नै मािनसकको कदमहरू स्थािपत हुन्छ, त् यो मािनस जसको
चाल परमशे् वरको द ृ ष् टमा शसंिनय हुन्छ । 24 त् यसले ठेस खान् छ, तापिन त्यो
ढल्नछैेन, िकनिक परम भलुे त्यसलाई आफ्नो बाहु लले समात् नहुुन् छ । 25 म
जवान िथएँ र अिहले व ृ भएको छु । धम व् य क् त त्यािगएको वा त् यसको
छोराछोरीले रोटीको िन म्त मागकेो मलैे किहल्यै दखेकेो छैन । 26 िदनभ र
नै अन ु ही हुन्छ र पैंचो िदन्छ अिन त् यसका छोराछोरीले आिशष ् पाउछँन ् ।
27 खराबीबाट फकर् र जे असल छ सो गर । तब ितमी सदासवर्दा सरुिक्षत
हुनछेौ । 28 िकनिक परम भलुे न्यायलाई मे गन ुर्हुन्छ र उहाँका िवश् वासयोग्य
अनयुायीहरूलाई त्याग् नहुुन् न । ितनीहरू सधैं सरुिक्षत रा खन्छन,् तर दषु् टका
सन्तानहरू बिहष्कृत हुनछेन ् । 29 धम ले दशेको उ रािधकार गनछन ् र त् यहाँ
सदासवर्दा बास गनछन ्। 30 धम व् य क् तको मखुले ब ु को कुरा बोल्छ र न्याय
व ृ गछर् । 31 आफ् नो परमशे् वरको वस्था त्यसको हृदयमा हुन्छ । त्यसका
खु ाहरू िचप्लदँनैन ् । 32 दषु् ट व् य क् तले धम व् य क् तलाई हेछ्र् र ितनलाई मानर्
खोज्छ । 33 परम भलुे त्यसलाई दषु् ट व् य क् तको हातमा छोड् नहुुन् न वा त्यसको
न्याय हुदँा त्यसलाई दोषी ठहराउनहुुन् न । 34 परम भकुो आसा गर र उहाँको मागर्
कायम राख, अिन उहाँले दशे अिधकार गनर् ितमीलाई उठाउनहुुनछे । दषु् टहरू
बिहष् कृत भएको ितमीले दखे् नछेौ । 35 दषु् ट र डरलाग् दा क् त आफ्नो माटोमा
ह रयो रूखझैं फै लएको मलैे दखेकेो छु । 36 तर जब म फे र त्यो बाटो जाँदा, त्यो
त्यहाँ िथएन । मलैे त्यसलाई खोजें तर त्यसलाई भे ाउन सिकएन । 37 इमान् दार
मािनसलाई हरे र सझोलाई ध्यान दऊे । िमलापको मािनसको िन म्त असल भिवष्य
छ । 38 पापीहरू पणूर् रूपमा नष् ट हुनछेन ्। दषु् ट मािनसको भिवष्य नष् ट हुनछे ।



37:39 xxx भजनसं ह 38:21

39 धम को उ ार परम भबुाट आउँछ । कष् टको समयहरूमा उहाँले ितनीहरूलाई
रक्षा गन ुर्हुन्छ । 40 परम भलुे ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ र बचाउनहुुन्छ ।
उहाँले ितनीहरूलाई खराब मािनसहरूबाट छटाउनहुुन्छ र ितनीहरूलाई बचाउनहुुन्छ
िकनभने ितनीहरूले उहाँमा शरण लएका छन ्।

38
1 हे परम भ,ु तपाईंको रसमा मलाई नहप् काउनहुोस ्। तपाईंको ोधमा मलाई

दण्ड निदनहुोस ्। 2 िकनिक तपाईंका काँडहरूले मलाई छेड्छन ्र तपाईंका हातले
मलाई भइँुमा पछाछर् । 3 तपाईंको रसको कारणले मरेो सम् पणूर् शरीर िबरामी छ
। मरेो पापको कारणले मरेा हाडहरू स्वस्थ्य छैनन ् । 4 िकनिक मरेा अधमर्हरूले
मलाई ाकुल बनाउछन ्। ती मरेो िन म्त ज् यादै ग ौं भारी हुन ्। 5 मरेा मखूर्तापणू र्
पापहरूका कारणले मरेा घाउहरू सडकेा र दगुर् न्धत भएका छन ्। 6 म कुि न् छु र
हरेक िदन अपमािनत हुन्छु । म िदनभ र िवलाप ग ररहन् छु । 7 िकनिक जलनले
मलाई भरेको छ । मरेो शरीर स्वस्थ्य छैन । 8 म स्तब्ध र पणूर् रूपमा चणूर् छु ।
मरेो हृदयको वदेनाको कारणले म ससु् केरा हाल् छु । 9 हे परम भ,ु मरेो हृदयको
िभ ी चाहानलाई तपाईंले बझु् नहुुन्छ र मरेा ससु् केराहरू तपाईंबाट लकुाइएका छैनन ्
। 10 मरेो मटुु ध ड्कन्छ, मरेो बल घट्छ र मरेा आखँा धिमला हुन्छन ्। 11 मरेो
अवस्थाको कारणले मरेा िम हरू र साथीहरूले मलाई त्याग्छन ्। मरेा िछमकेीहरू
टाढै खडा हुन्छन ्। 12 मरेो ज्यान लन खोज् नहेरूले मरेो िन म्त पासो थाप्छन ्। मरेो
हािन गनर् खोज् नहेरूले िवनाशकारी कुरा गछर्न ्र िदनभ र छलपणूर् शब्दहरू भन्छन ्
। 13 तर म बिहरो मािनसजस्तो भएको छु र केही स ु न् दन । म ग ुगँो मािनसजस् तो
भएको छु जसले केही भन् दनै । 14 म त् यो मािनसजस् तो भएको छु, जसले सनु् दनै,
अिन जवाफ फकार्उँदनै । 15 हे परम भ,ु िनश् चय न,ै म तपाईंको आसा गछुर् ।
हे परम भु मरेो परमशे् वर, तपाईंले जवाफ िदनहुुनछे । 16 म यसो भन्छु तािक मरेा
श हुरूले मरेो िगल्ला नगरून ्। मरेो ख ु ा िचप्लयो भन,े ितनीहरूले मलाई डरलाग्दो
कुराहरू गनछन ।् 17 िकन मलैे ठेस खान लागकेो छु र म िनरन् तर पीडामा छु । 18म
आफ् नो दोष स्वीकार गछुर् । मरेा पापको बारेमा म िच न्तत छु । 19 तर मरेा श हुरू
असखं्या छन ्। मलाई गलत िकिसमले घणृा गनहरू धरैे जना छन ्। 20 ितनीहरूले
मलाई असलको स ा खराबी गछर्न ्। जे असल छ सो कुराको पिछ म लागे तापिन,
ितनीहरूले ममािथ दोष थपुाछर्न ् । 21 हे परम भ,ु मलाई नत्याग् नहुोस ् । हे मरेा
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परमशे् वर, मबाट टाढा नहुनहुोस ् । 22 हे परम भ,ु मरेो उ ार, मलाई सहायता गनर्
चाँडो आउनहुोस ्।

39
1 मलैे िनणर्य गरें, “म जे भन्छु सो कुरामा म सावधान हुनछुे तािक मरेो िज ोले

म पाप नगरुँ । खराब मािनसको उप स्थितमा हुदँा म आफ् नो मखुलाई चपू राख् नछुे
।” 2 म शान् त बसें । कुनै असल कुरा भन् नलाई पिन मलैे आफ् नो मखु खो लन ँ र
मरेो दःुख झन ् बढी भयो । 3 मरेो हृदय तातो भयो । जब मलैे यी कुराका बारेमा
िवचार गरें, तब त् यो आगोझैं बल्यो । तब अन्तमा मलैे बोलें । 4 “हे परम भ,ु मरेो
जीवनको अन्त किहले हुन्छ र मरेो समय किहलसेम् म छ सो मलाई जान् न िदनहुोस ्
। म कित क्षिणक छु भनी मलाई दखेाउनहुोस ्। 5 हने ुर्होस,् तपाईंले मरेो समय मरेो
हातको िब ाभ रको मा बनाउनभुएको छ र मरेो जीवनकाल तपाईंको साम ु केही
पिन होइन । िनश् चय न,ै हरेक मािनस एक सास मा हो । सलेा 6 िनश् चय नै हरेक
मािनस छाया झैं िहडं् डुल गछर् । िनश् चय नै हरेक व् य क् त धन थपुानर् हतार गछर्,
तापिन ित कसले पाउनछे भनी ितनीहरू जान्दनैन ्। 7 हे परम भ,ु म के प खर्रहकेो
छु? मरेो एक मा आसा तपाईं हुनहुुन्छ । 8 मरेा पापहरूबाट मलाई बचाउनहुोस ्।
मलाई मखूर्हरूको िनन्दा नबाउनहुोस ् । 9 म शान् त छु र मरेो मखु खोल्न स क्दन,ँ
िकनभने त् यो गन तपाईं नै हुनहुुन्छ । 10 मलाई चोट िदन छोड्नहुोस ् । तपाईंको
हातको मकु् काले म िवह् वल भएको छु । 11 जब तपाईंले मािनसहरूलाई पापको
िन म्त अनशुासन गन ुर्हुन्छ, तब ितनीहरूले इच्छा गन कुरालाई तपाईंले कीराले झैं
नष् ट पान ुर्हुन्छ । िनश् चय नै सबै मािनसहरू बाफबाहके केही पिन होइन । सलेा 12 हे
परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ्र मरेो कुरामा ध् यान िदनहुोस ्। मरेो रोदन सनु् नहुोस ्।
मरेो कुरामा बिहरो नहुनहुोस,् िकनिक तपाईंसगँ म िवदशेीजस्त,ै मरेा सबै पखुार्जस्तै
एक जना शरणाथ हु ँ । 13 मबाट तपाईंको हरेाइलाई हटाउनहुोस ्तािक म मनर्अिघ
म फे र मसुकु् क हाँस् न सकौं।

40
1 धयैर् भएर मलैे परम भमुा आसा गरें । उहाँले मलाई हने ुर्भयो र मरेो पकुारा

सनु् नभुयो । 2 उहाँले मलाई डरलाग् दो खाडलबाट, दलदले िहलोबाट िनकाल्नभुयो
र उहाँले मरेा ख ु ाहरूलाई च ानमािथ बसाल्नभुयो र मरेा पाइलाहरूलाई सरुिक्षत
बनाउनभुयो । 3 उहाँले मरेो मखुमा एउटा नयाँ गीत हा लिदनभुयो । परमशे् वरको
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शसंा होस ्। धरैे जनाले यो दखे् नछेन,् र उहाँको आदर गनछन ्र परम भमुा भरोसा
गनछन ्। 4 परम भलुाई आफ्नो भरोसा बनाउने र घमण्डीहरू वा उहाँबाट झटुितर
लाग् नहेरूलाई आदर नगन मािनस धन्यको हो । 5 हे परम भु मरेो परमशे् वर, तपाईंले
गन ुर्भएका अचम् मका कामहरू धरैे छन ् र हा ो बारेमा भएका तपाईंका िवचारहरू
गन् न सिकंदनैन ् । मलैे ितनीहरूका बारेमा घोषणा गरें र बताएँ भन,े ितनीहरू गन् न
सक् नभेन्दा धरैे हुन् छन ्। 6 ब लदान वा भे टमा तपाईं खसुी हुनहुुन् न, तर तपाईंले मरेा
कानहरू खोल्नभुएको छ । तपाईंले होमब ल वा पापब लको इच् छा गन ुर्भएको छैन
। 7 तब मलैे भनें, “हने ुर्होस,् म आएको छु । लखेकेो चमर्प मा मरेो बारेमा यस् तो
ले खएको छ । 8 हे मरेो परमशे् वर, तपाईंको इच्छा परुा गनर् म खसुी हुन्छु । तपाईंको

वस्था मरेो हृदयमा छन ्। 9 ठुलो सभामा तपाईंको धािमर्कताको ससुमाचार मलैे
घोषणा गरेको छु । हे परम भ,ु यसो गनर्बाट मरेा ओठहरू रोिकएका छैनन भ्नी तपाईं
जान् नहुुन्छ । 10आफ् नो हृदयमा तपाईंको धािमर्कता मलैे लकुाएको छैन । तपाईंको
िवश् वस् तता र तपाईंको उ ारलाई मलैे घोषणा गरेको छु । ठुलो सभाबाट तपाईंको
करारको िवश् वस् तता वा तपाईंको भरोसालाई मलैे लकुाएको छैन । 11 हे परम भ,ु
मबाट तपाईंका दयाका कामहरू नहटाउनहुोस ् । तपाईंको करारको िवश् वस् तता वा
तपाईंको भरोसाले मलाई सदासवर्दा सरुिक्षत राखोस ् । 12 अनिगन् ती कष् टहरूले
मलाई घछेर्न ् । मरेा अधमर्हरूले मलाई गाँजकेा छन,् तािक म फे र कुनै कुरा हनेर्
सक्षम छैन ँ । ितनीहरू मरेा िशरका कपालभन्दा धरैे छन ्र मरेो हृदय मलाई िनरास
पारेको छ । 13 हे परम भ,ु मलाई बचाउन खसुी हुनहुोस ् । हे परम भ,ु मलाई
मदत गनर् चाँडो गन ुर्होस ् । 14 मरेो ज्यान लन मलाई खदे् नहेरू ल ज् जत होऊन ्
र पणू र् रूपमा िनराश होऊन ् । मलाई चोट परु् याउन खसुी हुनहेरू, ितनीहरू फकर
जाऊन ्र अनादरमा परून ्। 15मलाई, “आहा,आहा!” भन् नहेरू, ितनीहरू आफ् नो
लाजको कारणले चिकत होऊन ।् 16तर तपाईंको खोजी गनहरू सबै जना आन न् दत
होऊन ् र खसुी होऊन ् । तपाईंको उ ारलाई मे गन हरेकले िनरन्तर यसो भनोस,्
“परम भकुो शसंा होस ्।” 17 म गरीब र द र छु । तापिन परम भलुे मरेो बारेमा
सोच्नहुुन्छ । तपाईं मरेो सहायता हुनहुुन्छ र तपाईं मलाई बचाउन आउनहुुन्छ । हे
परमशे् वर, िढला नगन ुर्होस ्।

41
1 कमजोरहरूलाई वास् ता गन मािनस धन्यको हो । कष् टको िदनमा परम भलुे
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त्यसलाई बचाउनहुुनछे । 2 परम भलुे त्यसलाई सरुिक्षत राख् नहुुनछे र त्यसलाई
जीिवत राख् नहुुनछे, र त्यो पथृ्वीमा आिशिषत ्हुनछे । परम भलुे त्यसका श हुरूका
हातमा त्यसलाई िदनहुुनछैेन । 3 कष् टको शयै्यामा परम भलुे त्यसलाई सहायता
गन ुर्हुनछे । तपाईंले त्यसको िबरामीको शयै्यालाई आरोग्यताको शयै्या बनाउनहुुनछे
। 4 मलैे भनें , “हे परम भ,ु ममािथ दया गन ुर्होस ्। मलाई िनको पान ुर्होस ् िकनिक
मलैे तपाईंको िवरु मा पाप गरेको छु ।” 5 मरेा श हुरूले मरेो िवरु मा यसो भनरे
खराबी बोल्छन,्”त्यो किहले मलार् र त्यसको नाउँ नष् ट होला?” 6 मरेो श ु मलाई
हनेर् आउँछ भन,े त्यसले व् यथर् कुराहरू गछर् । त्यसको हृदयले आफ् नो िन म् त
मरेो िवपि बटुल्छ । त्यो मबाट टाढा जाँदा, यसबारे त्यसले अरूलाई भन् छ ।
7 मलाई घणृा गनहरू सबै एकसाथ िमलरे मरेो िवरु मा कानखेसुी गछर्न ् । मरेो
िवरु ितनीहरूले मलाई चोट परु् याउने आसा गछर्न ्। 8 ितनीहरू भन्छन,् “खराब
रोगले त्यसलाई िसिकस् त पारेको छ । त्यो ओ ान थला परेको छ । त्यो फे र
उठ्नछैेन ।” 9 वास्तवमा, मरेो रोटी खाएको मरेो आफ्नो घिन िम जसमा मलैे
भरोसा गरें, त्यसलैे मरेो िवरु मा आफ् नो लात उठाएको छ । 10 तर हे परम भ,ु
तपाईंले ममािथ दया गन ुर्होस ् र मलाई उठाउनहुोस ् तािक मलैे ितनीहरूलाई बदला
लन सकँू । 11 तपाईं मसगँ खसुी हुनहुुन् छ भनी यसै ारा म जान् नछुे, िकनिक मरेो

श लुे मलाई िजत् दनै । 12 मरेो बारेमा, मरेो इमान् दारीतामा तपाईंले मलाई सहायता
गन ुर्हुनछे र मलाई सधैंभ र तपाईंकै साम ु राख् नहुुनछे । 13 अनन् तदे ख अनन् तसम् म
नै परम भु इ ाएलका परमशे् वरको शसंा होस ्। आमने र आमने ।

42
1 जसरी ह रणले खोलाको पानीको तषृ्णा गछर्, त्यसरी न,ै हे परमशे् वर, म

तपाईंको तषृ्णा गछुर् । 2 परमशे् वरको, जीिवत परमशे् वरको तषृ्णा म गछुर्, म किहले
आऊँ र परमशे् वरको साम ु दखेा परू? 3 िदनरात मरेा आशँ ु मरेो खानकुेरा भएका
छन,् मरेा श हुरूले मलाई सधैं यसो भन् छन,् “तरेो परमशे् वर खोइ कहाँ छन?्”
4 मरेो ाण खन्याउदँा यी कुराहरू मनमा म याद गछुर्ः कसरी म िभडसगँ गएँ,
अिन उत्सव मनाउने धरैे जनाको िभडसगँ आनन्द र शसंाको सोरसगँै परमशे् वरको
म न् दरमा ितनीहरूलाई डोर् याएँ । 5 ए मरेो ाण, त ँ िकन िनराश हुन्छस?् मिभ ै
त ँ िकन उदाश हुन्छस?् परमशे् वरमा आसा राख,् िकनिक म फे र पिन उहाँको
शसंा गनछु जो मरेो उ ार हुनहुुन्छ । 6 हे मरेो परमशे् वर, मरेो ाण मिभ ै िनराश
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भएको छ, यसकारण यदर्नको भिूमबाट, हमे नका ितन टाकुराबाट र िमसारको
डाँडाबाट तपाईंलाई सम्झन्छु । 7 तपाईंका झरनाहरूका हल् लामा सागरले सागरलाई
बोलाउँछ । तपाईंका सबै छाल र तरङ्गहरू ममािथ गएका छन ।् 8तापिन परम भलुे
िदनको समयमा आफ् नो करारको िवश् वस् ततालाई आज्ञा गन ुर्हुनछे । उहाँको गीत,
मरेो जीवनको परमशे् वरमा गरेको ाथर्ना रातमा मसगँ हुनछे । 9 परमशे् वर, मरेा
च ानलाई म भन् नछुे, “तपाईंले मलाई िकन िबसर्नभुएको छ? श लुे िथचकेो
कारणले मलैे िकन शोक गन ुर्पन?” 10 मरेा हाडहरूमा तरवार परेझैं, मरेा श हुरूले
मलाई हप् काउछँन,् ितनीहरू सधैं मलाई यसो भन्छन,् “तरेो परमशे् वर खोइ कहाँ
छन?्” 11 ए मरेो ाण, त ँ िकन िनराश हुन्छस?् मिभ ै त ँ िकन उदाश हुन्छस?्
परमशे् वरमा आसा राख,् िकनिक म फे र पिन उहाँको शसंा गनछु जो मरेो उ ार
र मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ ।

43
1 हे परमशे् वर, मलाई न्याय िदनहुोस ् र अधम जाितको िवरु मा मरेो पक्षमा

बोल् नहुोस ्। 2 िकनिक तपाईं मरेो बलको परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंले मलाई िकन
ितरस् कार गन ुर्भएको छ? मरेो श कुो अत् याचारको कारणले मलैे िकन िवलाप गद
िहडं्नपुछर्? 3 ओहो, तपाईंको काश र तपाईंको सत्यता पठाउनहुोस ्। ितनीहरूले
मलाई डोर् याऊन ्। ितनीहरूले मलाई तपाईंको पिव पहाड र तपाईंको वासस्थानमा
ल्याऊन ्। 4 तब परमशे् वरको वदेीमा, मरेो अपार आनन्दमा म परमशे् वरकहाँ जानछुे
। हे परमशे् वर, मरेो परमशे् वर, वीणा बजाउदँै म तपाईंको शसंा गनछु । 5 ए मरेो
ाण, त ँ िकन िनराश हुन्छस?् मिभ ै त ँ िकन उदाश हुन्छस?् परमशे् वरमा आसा

राख,् िकनिक म फे र पिन उहाँको शसंा गनछु जो मरेो उ ार र मरेो परमशे् वर
हुनहुुन्छ ।

44
1 हे परमशे् वर, हामीले हा ो कानले सनुकेा छौं, हा ा पखुार्हरूका समयमा,

ाचीन िदनहरूमा जे काम तपाईंले गन ुर्भयो ित ितनीहरूले हामीलाई भनकेा
छन ् । 2 तपाईंले जाितहरूलाई आफ्नै हातले लखटे्नभुयो, तर तपाईंले हा ा
मािनसहरूलाई बसाल्नभुयो । तपाईंले मािनसहरूलाई कष् ट िदनभुयो तर तपाईंले
दशेमा हा ा मािनसहरूलाई फैलाउनभुयो । 3 िकनिक ितनीहरूले आफ् नो लािग दशे
अिधकार गनर्लाई आफ्नै तरवारले ाप् त गरेनन,् न त ितनीहरूको आफ्नै पाखरुाले
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ितनीहरूलाई बचाए । तर तपाईंको दािहने हात, तपाईंको पाखरुा र तपाईंको महुारको
ज् योितले बचायो, िकनभने उनीहरू ित तपाईं कृपाल ु हुनहुुन्थ्यो । 4 हे परमशे् वर,
तपाईं मरेो राजा हुनहुुन्छ । याकूबको िन म्त िवजय िदनहुोस ्। 5 तपाईं ारा नै हामी
आफ् ना श हुरूलाई धकेल् नछेौं । हा ा िवरु खडा हुनहेरूलाई तपाईंको नाउँ ारा
नै हामी कुल्चनछेौं । 6 िकनिक म आफ् नो धनमुा भरोसा गनछैन,ँ न त मलाई
मरेो तरवारले बचाउनछे । 7 तर हा ो श हरूबाट तपाईंले हामीलाई बाचउनभुएको
छ र हामीलाई घणृा गनहरूलाई लाजमा पान ुर्भएको छ । 8 िदनभ र हामीले
परमशे् वरमा नै गवर् गरेका छौं र तपाईंको नाउलँाई नै हामी सदासवर्दा धन्यवाद
िदनछेौं । सलेा 9 तर अिहले तपाईंले हामीलाई फाल् नभुएको र हामीमािथ अनादर
ल्याउनभुएको छ, र हा ा फौजसगँ तपाईं जानहुुन् न । 10 तपाईंले हामीलाई श बुाट
फकार्उनहुुन्छ । अिन हामीलाई घणृा गनहरूले आफ्नो िन म्त लटू्न्छन ।् 11 तपाईंले
हामीलाई मानर् लिगएका भडेाझैं बनाउनभुएको छ र हामीलाई जाितहरूका माझमा
िततरिबतर पान ुर्भएको छ । 12 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूलाई िस ैंमा बचे् नभुएको
छ, यसो गरेर तपाईंले आफ् नो सम्पि व ृ गन ुर्भएको छैन । 13 तपाईंले हामीलाई
हा ो िछमकेीहरूको हप् की बनाउननु् छ, हा ा व रप रकाहरूले िगल्ला र खसी
गरे । 14 तपाईंले हामीलाई जाितहरूका माझमा अपमान, मािनसहरूले घणृाले
िशर हल्लाउने बनाउनहुुन्छ । 15 िदनभ र मे र अनादर मरेो साम ु हुन् छ र मरेो
महुारको लाजले मलाई ढाकेको छ, 16 हप् काउने र अपमान गन सोरको कारणल,े
श हुरू र बदला लनहेरूको कारणले । 17 यी सबै कुरा हामीमा हुन आएका
छन ् । तापिन हामीले तपाईंलाई िबसका वा तपाईंको करारसगँ झटुो िकिसमले

वहार गरेका छैनौं । 18 हा ो हृदय बरा लएको छैन । हा ा कदमहरू तपाईको
मागर्बाट भ ड् कएका छैनन ् । 19 तापिन तपाईंले हामीलाई ग म् भर रूपले नष् ट
पारेर स्यालहरूका ठाउँ बनाउनभुएको छ र हामीलाई मतृ्यकुो छायाले ढाक् नभुएको
छ । 20 हामीले आफ् नो परमशे् वरको नाउँ िबसका वा हा ा हातहरू िवदशेी
दवेताहरूितर फैलाएका छौं भन,े 21 के परमशे् वर यो कुरा खोजी गन ुर्हुन् नथ्यो र?
िकनिक हृदयका गोप्यताहरू उहाँले जान् नहुुन्छ । 22 वस्तवमा, तपाईंकै खाितर
हामी िदनभ र मा रंदछैौं । मानर् लिगएका भडेाहरूझै हामी ठािनएका छौं । 23 हे
परम भ,ु जाग् नहुोस,् तपाईं िकन सतु् नहुुन्छ? उठ्नहुोस,् हामीलाई स्थायी रूपमा
नफाल् नहुोस ् । 24 तपाईंले िकन आफ्नो महुार लकुाउनहुुन् छ र हा ा कष् ट र हा ा
अत् याचारलाई िबसर्नहुुन्छ? 25 िकनिक हामी पग् लरे धलूोमा िमलकेा छौं ।
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हा ा शरीरहरू भइँूमा टाँिसन्छन ्। 26 हा ो सहायताको िन म्त उठ्नहुोस ्र आफ् नो
करारको िवश् वस् तताको िन म् त हा ो उ ार गन ुर्होस ्।

45
1 असल िवषयले मरेो हृदय भ रएर पो खन्छ । राजाको बारेमा मलैे लखेकेा

शब्दहरू म ठुलो सोरले पढ् नछुे । मरेो जी ो तयार लखेको कलम हो ।
2 मानवजाितका सन्तानभन्दा तपाईं सनु् दर हुनहुुन्छ । तपाईंका ओठहरूमा अन ु ह
खन्याइन्छ । यसकारण परमशे् वरले तपाईंलाई सदाको िन म्त आिशष ्  िदनभुएको
छ भनी हामी जान्दछौं । 3 हे सवर्श मान,् आफ् नो मिहमा र ऐश् वयर्मा आफ्नो
तरवार िभन ुर्होस ्। 4 िवश् वस् तता, न ता र धािमर्कताको कारणले आफ् नो ऐश् वयर्मा
िवजयसाथ सवार हुनहुोस ् । तपाईंको दािहने हातले तपाईंलाई डरलाग् दा कुराहरू
िसकाउनछेन ्। 5 तपाईंका काँडहरू तीखा छन ्। मािनसहरू तपाईंको मिुन ढल् छन ्
। तपाईंका काँडहरू राजाका श हुरूका मटुुमा छन ् । 6 हे परमशे् वर, तपाईंको
िसहंासन सदासवर्दाको िन म्त हो । न्यायको राजदण्ड तपाईंको राज्यको राजदण्ड
हो । 7 तपाईंले धािमर्कतालाई मे र दषु् टतालाई घणृा गन ुर्भएको छ । यसकारण
तपाईंको परमशे् वरले तपाईंका िम हरूभन्दा धरैे खसुीको तलेले तपाईंलाई अिभषके
गन ुर्भएको छ । 8 तपाईंका सबै पोशाकमा मरूर्, एलवा र तजेपातको सगुन्ध हुन् छ
। हस्ती-हाडका दरबारहरूबाट िनस्केका तारको बाजाका धनुले तपाईंलाई खसुी
बनाएको छ । 9 राजाकी छोरीहरू तपाईंका आदरिनय स् ीहरूका माझमा हुन् छन ्
। तपाईंको दािहने हातितर ओपीरको सनु लगाएर रानी खडा हु न् छन ् । 10 हे
छोरी, सनु, िवचार गर र आफ्नो खान थाप । आफ्ना मािनसहरू र आफ्ना बबुाको
घरलाई िबसर् । 11 यसरी राजाले ित ो सनु्दरको इच्छा गनछन ्। उहाँ ित ो मा लक
हुनहुुन्छ । उहाँलाई आदर गर । 12 टुरोसकी छोरी उपहारसिहत त्यहाँ हुनिेछन ्
। मािनसहरूमध्यकेा धनीहरूले ित ो कृपा खोज् नछेन ् । 13 दरवारका छोरी स ै
मिहिमत िछन ्। ितनको पिहरन सनुले बनाइएको छ । 14ब ु ेदार पोशाकमा ितनलाई
राजाकहाँ लिगनछे । ितनको पिछ िहडं्ने कन्यहरूलाई ितमीकहाँ ल्याइनछेन ् ।
15 ितनीहरूलाई खसुी र रमाहटले डोर् याइनछेन ् । ितनीहरू राजाको दरबारिभ
पस् नछेन ् । 16 तपाईंको बबुाको स्थान तपाईंका छोराछोरीले लनछेन,् जसलाई
तपाईंले सारा पथृ्वीमा राजकुमारहरू बनाउनहुुनछे । 17 म तपाईंको नाउलँाई सबै
पसु्ताले याद गन बनाउनछुे । यसकारण मािनसहरूले तपाईंलाई सदासवर्दा धन्यावाद
िदनछेन ्।
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46
1 परमशे् वर हा ो शरणस्थान र बल, दःुखको समयमा तरुुन् तै पाउन सिकने

मदत हुनहुुन्छ । 2 यसकारण, पथृ्वी ब द् लए पिन, पवर्तहरू हल् लाएर समु को
िपधंमा खसाइए पिन, हामी डराउनँछैेनौं । 3 त् यसको पानीहरू गजर उ ल्लए पिन
र त्यसको गजर्नले पवर्तहरू कामे पिन । सलेा 4 एउटा नदी छ जसका ावाहहरूले
परमशे् वरको सहर अथार्त,् सव च् चले वास गन ुर्हुने एउटा पिव ठाउँलाई हिषर्त
तलु्याउछँ । 5 परमशे् वर त्यसको िबचमा हुनहुुन्छ । त् यो डग् नछैेन । परमशे् वरले
त् यसलाई सहायता गन ुर्हुनछे र उहाँले िबहानको िझसिमसमेा त् यसो गन ुर्हुनछे ।
6 जाितहरू ु भए र राज्यहरू ह ल् लए । उहाँले आफ्नो सोर उचाल् नभुयो
र पथृ्वी प ग् लयो । 7 सवर्श मान ् परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ । याकूबका
परमशे् वर हा ो शरण हुनहुुन्छ । सलेा 8 आओ, परम भकुो कामहरू, उहाँले
पथृ्वीमा ल्याउनभुएको िवनाशलाई हरे । 9 उहाँले य ु हरूलाई पथृ्वीको अन्तसम्म
बन् द गराउनहुुन्छ । उहाँले धनहुरू भाँच् नहुुन् छ र भालाहरू काट्नहुुन् छ । उहाँले
ढालहरूलाई जलाउनहुुन् छ । 10 शान् त होओ र म नै परमशे् वर हु ँ भनी जान ।
जाितहरूका माझमा म उचा लनछुे । पथृ्वीमा म उचा लनछुे । 11 सवर्श मान ्
परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ । याकूबका परमशे् वर हा ो शरण हुनहुुन्छ । सलेा

47
1 ए सबै मािनसहरू हो, आफ् ना ताली बजाओ । िवजयको सोरले परमशे् वरको

िन म् त कराओ । 2 िकनिक सव च् च परम भु भययोग्य हुनहुुन्छ । सारा पथृ्वीका
महान र्ाजा उहाँ नै हुनहुुन्छ । 3उहाँले मािनसहरूलाई हा ो अधीनमा र जाितहरूलाई
हा ा पाउमिुन पान ुर्हुन्छ । 4 उहाँले हा ा िन म् त हा ो उ रािधकार रोज् नहुुन् छ,
याकूबको मिहमा जसलाई उहाँले मे गन ुर्हुन् छ । सलेा 5 परमशे् वर सोरसगँ,ै परम भु
तरुहीको सोरसगँै मािथ जानभुएको छ 6 परमशे् वर शसंा गाओ, शसंा गाओ ।
हा ा राजाको िन म् त शसंा गाओ, शसंा गाओ । 7 िकन परमशे् वर सारा पथृ्वीमा
राजा हुनहुुन्छ । समझले शसंा गाओ । 8 परमशे् वरले जाितहरूमा राज् य गन ुर्हुन्छ
। परमशे् वर आफ् नो पिव िसहंासनमा िवराजमान हुनहुुन्छ । 9 मािनसहरूका
शासकहरू अ ाहामका परमशे् वरका मानिसहरूकहाँ एकसाथ भलेा भएका छन,्
िकनिक पथृ्वीको ढाल परमशे् वरकै हो । उहाँ अित उच् च हुनहुुन्छ ।
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48
1 परम भु महान ्हुनहुुन्छ र हा ा परमशे् वरको सहर उहाँको पिव पवर्तमा ज् यादै

धरैे शसंा हुनपुछर् । 2महान ्राजाको सहरको उ रमा अव स् थत िसयोन पवर्त उच् च
ठाउँमा सनु्दर, सारा पथृ्वीको आनन्द हो । 3 त् यसका दरबारहरूमा परमशे् वरले
आफैलाई शरणस्थानको रूपमा कट गन ुर्भएको छ । 4हने ुर्होस,् राजाहरू आफै भलेा
भए । ितनीहरू सगँसगँै अिघ बढे । 5 जब ितनीहरूले यो दखे,े तब ितनीहरू चिकत
भए । ितनीहरू भयिभत भए र ितनीहरू हतार गरेर गए । 6 कम् पले ितनीहरूलाई
समात् यो, सव वदेना परेकी स् ीझैं पीिडत भए । 7 पवू य बतासले तपाईंले
तश शका जहाजहरू तोड्नहुुन्छ । 8 सवर्श मान ् परम भु हा ा परमशे् वरको
सहरमा हामीले जस्तो सनुकेा छौं त्यस्तै हामीले दखेकेा छौं । परमशे् वरले यसलाई
सदासवर्दाको िन म्त स्थािपत गन ुर्हुनछे । सलेा 9 हे परमशे् वर, हामीले तपाईंको
म न्दरको िबचमा तपाईंको करारको िवश् वस् तताका बारेमा िवचार गरेका छौं ।
10 हे परमशे् वर, तपाईंको नाउँ जस्तो छ पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म तपाईंको
शसंा त्यस्तै छ । तपाईंको दािहने हात धािमर्कताले पणू र् छ । 11 तपाईंका धािमर्क

आदशेहरूका कारणले िसयोन पवर्त खसुी होस,् यहूदाका छोरीहरू आन न् दत होऊन ्
। 12 िसयोन पवर्त व रप र िहडं, त्यसको चारैितर जाओ । त्यसका धरहराहरू
गन् ती गर, 13 त्यसका पखार्लहरू ध् यान लगाएर हरे, र त्यसका दरबारहरू हरे,
तािक ितमीहरूले अक पसु्तालाई यसको बारेमा बताउन सक् छौ । 14 िकनिक
यही परमशे् वर सदासवर्दा हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ । मतृ्यसुम्म नै हामीलाई बाटो
दखेाउने उहाँ नै हुनहुुन्छ ।

49
1 ए सबै मािनसहरू हो, यो कुरा सनु । ए ससंारका सबै बािसन्दाहरू हो

कान थाप । 2 मािथल् लो र तल् लो दजार्का, गरीब र धनी दवुै एकसाथ । 3 मरेो
मखुले ब ु का कुरा बोल्नछे र मरेो हृदयको ध् यान समझको हुनछे । 4 म आफ् ना
कान दषृ् टान्तमा लगाउनछुे । म आफ् नो दषृ् टान्तलाई वीणा बजाएर सरुु गनछु ।
5 जब अधमर्ले मलाई घरेा हाल् छ, तब म िकन खराब िदनहरूको डर मान् न?े
6 आफ् ना सम्पि मा भरोसा गनहरू र आफ् नो धरैे धन घमण् ड गनहरूसगँ म िकन
डराउन?े 7 यो िनश् चय हो िक कसलैे आफ्नो भाइलाई बचाउन वा त्यसको िन म्त
परमशे् वरलाई छुकाराको मोल ितनर् सक्दनै, 8 िकनिक कसकैो जीवनको छुटकारा



49:9 xxxix भजनसं ह 50:8

मलू्य महङ् गो छ र हामीले ितन ुर्पन जित त कसलैे ितनर् सक्दनै । 9 कोही पिन
सदासवर्दा जीिवत रहन सक्दनै, तािक त्यसको शरीर सडरे नजाओस ्। 10 िकनिक
त्यसले सडकेो दखे् नछे । ब ु मान ्मािनसहरू मछर्न ् । मखूर् र ू र त् यसरी नै नाश
हुन्छन ् र आफ् ना सम्पि अरूलाई छोड्छन ् । 11 आफ् ना प रवारहरू सधैंभ र
िनरन्तर रहन् छन,् र आफू बसोवास गरेका ठाउँहरू सबै पसु्तालाई हुन् छ भन् ने
ितनीहरूका िभ ी िवचार हुन् छ । आफ् ना जिमनहरूलाई ितनीहरूले आफ्नै नाउँ
िदन् छन।् 12 तर धन भए पिन मािनस सधैं बाँच् न सक् दनै । त् यो नष् ट हुने जङ् गली
पशजुस् तै हो । 13 ितनीहरूको यो मागर् नै ितनीहरूको मखूर्ता हो । तापिन ितनीहरू
पिछ, मािनसहरूले ितनीहरूका भनाइहरूलाई मान् यता िदन् छन ् । 14 भडेाहरूझैं
ती िचहानको िन म्त िनयकु् त हुन् छन,् र मतृ्यचुािहं ितनीहरूका गोठाला हुनछे ।
सोझाहरूले िबहान ितनीहरूमािथ राज् य गनछन ्र ितनीहरूलाई बस् ने कुनै ठाउँ नभई
ितनीहरूका शरीरहरू िचहानमा नष् ट हुनछेन ् । 15 तर परमशे् वरले मरेो जीवनलाई
िचहानको श बाट उ ार गन ुर्हुनछे । उहाँले मलाई हण गन ुर्हुनछे । सलेा 16कोही
धनी हुदँा र त्यसको घरको गौरव बढ्दा नडरा । 17 िकनिक जब त्यो मनछ, तब
त्यसले कुनै कुरा पिन लानछैेन । त्यसको गौरव त्यसको पिछपिछ जानछैेन । 18 त्यो
जीिवत हुदँा नै त् यसले आफ्नो ाणलाई धन् यको भन् यो र जब ितमीले आफ्नो िन म्त
जीवन बताउछँौ, तब मािनसहरूले ित ो शसंा गछर्न—् 19 त्यो आफ्नो पखुार्हरूका
पसु्तामा जानछे र ितनीहरूले फे र किहल्यै त् योित दखे् नछैेनन ्। 20जससगँ सम्पि
छ, तर समझ छैन, त् यो जङ् गली पशहुरूजस्तै हो, जो नाश हुन्छ ।

50
1 सवर्श मान,् परम भु परमशे् वर बोल्नभुएको छ, र पथृ्वीलाई सयू दयदे ख

सयूार्स्तसम्म बलाउनभुएको छ । 2 सनु्दरताको िस ता िसयोनबाट परमशे् वर
ज् व लत हुनभुएको छ । 3 हा ो परमशे् वर आउनहुुन्छ र चपूचाप रहनहुुन् न ।

उहाँको अिग भस्म गन आगो छ र उहाँको चारैितर चण् ड आधँी छ । 4 उहाँले
मािथको आकाशलाई र पथृ्वीलाई बोउनहुुन्छ, तािक उहाँले आफ्ना मािनसहरूको
न्याय गनर् सक् नहुुन् छ । 5 “मरेा वोश् वासयोग्यहरूलाई मकहाँ भलेा गराओ, जसले
ब लदान ारा मसगँ करार बाँधकेा छन ्।” 6आकाशले उहाँको धािमर्कताको घोषणा
गनछ, िकनिक परमशे् वर स्वयम ्न्यायकतार् हुनहुुन्छ । सलेा 7 “ए मरेा मािनसहरू,
सनु र म बोल्ने छु । म परमशे् वर, तरेो परमशे् वर हु ँ । 8 ितमीहरूका ब लदानको
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िन म्त म ितमीहरूलाई िनन्दा गिदर्न,ँ ितमीहरूका होमब लहरू सदासवर्दा मरेो साम ु
छन ।् 9 ितमीहरूका घरका कुनै साँढे वा ितमीहरूका बगालका बोकाहरू म लनछैेन
। 10 िकनिक वनका हरेक पशु मरैे हुन ् र हजारौं पहाडका गाइवस्त ु मरैे हुन ् ।
11 पवर्तहरूका सबै चरालाई म िचन्छु र मदैानका जङ्गली पशहुरू मरैे हुन ्। 12 म
भोकाएको भए पिन, मलैे ितमीहरूलाई भन् ने िथएन ँ । िकनिक ससंार मरैे हो र
यसमा भएका हरेक कुरा मरैे हुन ् । 13 के म साँढकेो मास ु खानछुे वा बोकाको
रगत िपउनछुे? 14 परमशे् वरलाई धन्यवादको ब ल चढाओ र सव च् चमा आफ्नो
भाकल परुा गर । 15कष् टको समय मलाई पकुारा गर । म ितमीहरूलाई बचाउनछुे र
ितमीहरूले मरेो मिहमा गनछौ ।” 16 तर दषु् टलाई परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, “मरेा
आदशेहरूका घोषणा गन कुरा तलँाई के मतलब छ । तैंले मरेो करार तरेो मखुमा
लएको छस,् 17 िकनभने तैंले िशक्षालाई घणृा गछर्स ्र मरेा वचनलाई लत्याउँछस?्
18 तैंले चोरलाई भटे्दा, त्योसगँ त ँ सहमत हुन्छस ्। ािभचार गनसगँ त ँ िमल् छस ्
। 19 तरेो मखुले खराबी बोल्छ र तरेो िज ोले छल गछर् । 20 त ँ बस्छस ् र तरेो
भाइको िवरु मा बोल्छस ् । आफ्नै आमाको छोराको िनन्दा तैंले गछर्स ् । 21 तैंले
यी कुराहरू गरेको छस,् तर म चपू लागकेो छु । त्यसलैे म पिन तजँस्तै हो भनी
तैंले िवचार ग रस ् । तर म तरेो िनन्दा गनछु र तैंले गरेका सबै कुरा तरैे आखँाको
साम ु ल्याउनछुे । 22 हे परमशे् वरलाई िबसर्ने हो, यसलाई रा री िवचार गर । न
म ितमीहरूलाई टु ा-टु ा पानछु र ितमीहरूलाई सहायता गनर् आउने कोही पिन
हुनछैेन । 23 धन्यवादको ब ल चढाउनलेे मरेो शसंा गछर् र आफ्नो मागर्लाई ठक
िकिसमले योजना गन कुनै पिन व् य क् तलाई म परमशे् वरको उ ार दखेाउनछुे ।”

51
1 हे परमशे् वर, तपाईंको करारको िवश् वस् तताको कारणले ममािथ दया गन ुर्होस ्

। तपाईंको असङ् ख् य दयापणूर् कामहरूको खाितर मरेा अपराधहरू मे टिदनहुोस ्।
2 मलाई मरेो अधमर्बाट पणूर् रूपले धनुहुोस ् र मरेो पापबाट मलाई श ु पान ुर्होस ् ।
3 िकनिक म आफ् ना अपराधहरू जान्दछु र मरेो पाप सधैं मरैे साम ु छ । 4 तपाईंको
िवरु मा, केवल तपाईंको िवरु मा मलैे पाप गरेको छु र तपाईंको द ृ ष् टमा जे खराब
छ त्यही गरेको छु । तपाईं बोल्नहुुदँा तपाईं ठक हुनहुुन्छ । तपाईंले न्याय गन ुर्हुदँा
तपाईं ठक हुनहुुन्छ । 5 हने ुर्होस,् म पापमा नै जन्में । आमाले गभर्मा गभर्धारण गन
िबि कै, म पापमा नै िथएँ । 6 हने ुर्होस,् तपाईंले मरेो अन्तस्करणमा िवश् वासयोग्ता
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खोज् नहुुन्छ । अिन िभ को गोप्य ठाउँमा तपाईंले मलाई ब ु का कुरा िसकाउनहुुन्छ
। 7 मलाई िहसपले श ु पान ुर्होस ्र म श ु हुनछुे । मलाई धनुहुोस ्र म िहउभँन्दा सतेो
हुनछुे । 8मलाई तपाईंको आनन्द र खसुी सनु् न िदनहुोस,् तािक तपाईंले तोड्नभुएका
हाडहरू आन न् दत होऊन ्। 9 मरेा पापहरूबाट तपाईंको महुार लकुाउनहुोस ् र मरेा
सबै अधमर्हरू मटेाउनहुोस ्। 10 हे परमशे् वर, ममा श ु हृदय सजृनहुोस ्। र मिभ
ठक आत्मालाई नयाँ तलु् याउनहुोस ् । 11 मलाई तपाईंको उप स्थितबाट टाढा

नपठाउनहुोस,् र मबाट तपाईंको पिव आत्मा नलानहुोस ्। 12 तपाईंको म ु क् तको
आनन्दलाई ममा पनुज िवत पान ुर्होस,् र इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नहुोस ् ।
13 तब अपराध गनहरूलाई म तपाईंका मागर्हरू िसकाउनछुे र पापीहरू तपाईंितर
फकर् नछेन ्। 14 हे मरेा उ ारका परमशे् वर, रक् तपातको िन म्त मलाई क्षमा गन ुर्होस,्
र तपाईंको धािमर्कताको आनन्दको िन म् त म काराउनछुे । 15 हे परम भ,ु मरेा
ओठहरू खोल्नहुोस,् र मरेो मखुले तपाईंको शसंा गाउनछे । 16 िकनिक तपाईं
ब लदानमा खसुी हुनहुुन् न, न म ब ल चढाउँथें । होमब लमा तपाईं आन न् दत
हुनहुुन् न । 17 परमशे् वरका ब लदानहरू तोिडएको आत्मा हो । हे परमशे् वर,
तपाईंले तोिडएको र पश् चतापी हृदयलाई घणृा गन ुर्हुनछैेन । 18 िसयोनलाई तपाईंको
सभुचे्छामा भलइ गन ुर्होस,् यरूशलमेको पखार्लहरू पनःुिनमार्ण गन ुर्होस ् । 19 तब
तपाईं धािमर्कताको ब लहरूमा, होमब लहरू र सम् पणूर् होमब लमा शन् न हुनहुुनछे
। तब हा ा मािनसहरूले तपाईंको वदेीमा साँढहेरू चढाउनछेन ्।

52
1 हे वीर मािनस, दःुख िदनमा ितमी िकन घमण्ड गछ ? परमशे् वरको

करारको िवश् वस् तता हरेक िदन आउँछ । 2 छलपणूर् रूपले काम गरेर ित ो िज ोले
धा रलो छुराले जस्तै िवनाशको योजना बनाउछँ । 3 ितमीले असलभन्दा खराब र
धािमर्कताभन्दा झटु बोल्न रुचाउछँौ । सलेा 4 त ँ चली िज ो, त ँ अरूलाई िनल्ने
सबै कुराहरू रुचाउछँस ्। 5 परमशे् वरले तलँाई त्यसरी नै सदासवर्दाको िन म् त नाश
पान ुर्हुनछे । उहाँले तलँाई मािथ उठाउनहुुनछे, तरेो पालबाट तलँाई िनकाल्नहुुनछे र
जीिवतहरूको दशेबाट तलँाई उखले्नहुुनछे । सलेा 6 धम हरूले यो दखे् नछेन ्र भय
मान् नछेन ् । ितनीहरूले त्यसलाई हाँसो उडाउनछेन ् र यसो भन् नछेन,् 7 “हरे, यो
मािनसले परमशे् वरलाई आफ्नो शरणस्थान बनाएन, तर त्यसले आफ्नो समपि को
शस् ततामा भरोसा गर् यो । र त्यसले अरूको िवनाश गदार् त्यो ब लयो िथयो
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।” 8 तर मरेो बारेमा, परमशे् वरको म न् दरमा म ह रयो जतैनूको रूखजस्तो छु ।
म परमशे् वरको करारको िवश् वस् ततामा सदासवर्दा भरोसा गनछु । 9 तपाईंले जे
गन ुर्भएको छ त् यसको िन म्त म तपाईंलाई सदासवर्दा धन्यवाद चढाउनछुे । तपाईंका
भक् तजनहरूका उप स्थितमा म तपाईंको नाउकँो आसा गनछु, िकनिक यो असल
हो ।

53
1 मखूर्ले आफ्नो मनमा भन्छ, “ईश् वर छदँछैैन ।” ितनीहरू ष् ट छन ्र घिृणत

अधमर् गरेका छन ्। असल गन कोही पिन छैन । 2कसलैे बझु् छन,् वा परमशे् वरलाई
खोज्छन ् िक भनी हनेर् उहाँले मानवजाितका सन्तानहरूलाई स्वगर्बाट हने ुर्हुन्छ ।
3 ितनीहरू सबै जना बरा लएका छन ् । ितनीहरू एकसाथ ष् ट भएका छन ् ।
असल गन कोही पिन छैन, एक जना पिन छैन । 4 के अधमर् गनहरूको कुनै समझ
नै छैन, जसले मरेा मािनसहरूलाई रोटी खाएझैं खान्छन ्र ितनीहरूले परमशे् वरलाई
पकुारा गदनन?् 5 डराउनपुन कुनै कारण नभए तापिन ितनीहरू भयङ्कर डरमा
हुन् छन ् । िकनिक ितमीहरू िवरु पाल टाँग् नहेरूका हाडहरू परमशे् वरले छरपस्ट
पान ुर्हुनछे । यस्ता मािनसहरू लाजमा पनछन,् िकनभने परमशे् वरले ितनीहरूलाई
इन्कार गन ुर्भएको छ । 6 इ ाएलको उ ार िसयोनबाट आएको भए त हुन्थ्यो! जब
परमशे् वरले आफ्ना मानिसहरूलाई िनवार्सनबाट िफतार् ल्याउनहुुन् छ, तब याकूब
आन न् दत र इ ाएल खसुी हुनछे ।

54
1 हे परमशे् वर, मलाई तपाईंको नाउँ ारा बचाउनहुोस ्र तपाईंको श ले न्याय

गन ुर्होस ् । 2 हे परमशे् वर, मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ् । मरेो मखुका शब्दहरूमा कान
थाप् नहुोस ।् 3 िकनिक िवदशेीहरू मरेो िवरु मा उठेका छन र् िनदर्यी मािनसहरूलेमरेो
ज्यान लन खोजकेा छन ्। ितनीहरूले आफ्नो साम ु परमशे् वरलाई राखकेा छैनन ्।
सलेा 4 हरे, परमशे् वर मरेो सहायक हुनहुुन्छ । मलाई उचाल् नहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ
। 5 उहाँले मरेा श हुरूलाई खराबीको ितफल िदनहुुनछे । आफ् नो िवश् वस् ततामा
ितनीहरूको नाश गन ुर्होस ्! 6 म तपाईंलाई स्वचे्छा ब ल चढाउनछुे । हे परम भ,ु
म तपाईंको नाउलँा ई धन्यवाद िदनछुे, िकनिक यो असल छ । 7 िकनिक उहाँले
मलाई हरेक कष् टबाट बचानभुएको छ । मरेो आखँाले मरेा श हरूमािथ िवजयको
द ृ ष् टले हरेको छ ।
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55
1 हे परमशे् वर, मरेो ाथर्नामा कान थाप् नहुोस ् । मरेो िबन् तीबाट आफूलाई

नलकुाउनहुोस ् । 2 मलाई ध्यान िदनहुोस ् र मलाई जवाफ िदनहुोस ् । मरेो
कष् टमा मलाई िव म हुदँनै । 3 मरेा श हुरूका आवाजको कारणल,े दषु् टहरूका
िथचोिमचोका कारणले । िकनिक ितनीहरूले ममािथ कष् ट ल् याउछँन ् र रसमा
मलाई सताउछँन ्। 4 मरेो हृदय मिभ काम्छ र मतृ्यकुा ासहरू ममािथ परेका छन ्
। 5डर र कम्पन ममािथ आइपरेको छ र ासले मलाई ाकुल बनाएको छ । 6मलैे
भनें, “मिसत ढुकुरका जस्ता पखटेाहरू भए त! तब म उडरे जाने र िव म लने
िथएँ । 7 हने ुर्होस,् तब म टाढा जाने िथएँ । म उजाड-स् थानमा बस् ने िथएँ । सलेा
8 आधँी र हुरीबाट बच् न हतार गरेर म शरणस्थाणमा जाने िथएँ ।” 9 हे परम भ,ु
ितनीहरूलाई भस्म पान ुर्होस ्। ितनीहरूको भाषा खल्बल् याउनहुोस ्! िकनिक मलैे
सहरमा िहसंा र कलह दखेकेो छु । 10 िदनरात ितनीहरू पखार्लहरूमा चढरे घमु् छन ्
। अधमर् र हािन यसको माझमा छन ्। 11 यसको िबचमा दषु् टता छ । िथचोिमचो र
छलले यसका गल् लीहरूलाई छोड्दनैन ्। 12 िकनिक मलाई हप्काउने श ु िथएन,
तब म त् यो सहनिेथएँ । न त मरेो िवरु उठ्ने मलाई घणृा गन क् त नै िथयो,
तब म त्यसबाट लकु् निेथएँ । 13 तर यो त त् यही, म समानको मािनस, मरेो िम
र मरेो घिन साथी िथयो । 14 हामीले एकसाथ मीठो सङ्गित गथ् य ं । भीडको
साथमा हामी परमशे् वरको भवनमा जान् थ् यौं । 15 ितनीहरूमािथ अचानक मतृ्य ु
आइ लागोस ् । ितनीहरू िजउँदै िचहानमा जाऊन ् िकनिक ितनीहरू जहाँ बस्छन ्
त्यहाँ ितनीहरूकै माझमा दषु् टता छ । 16 मरेो बारेमा, म परमशे् वरलाई पकुाछुर् र
पमर भलुे मलाई बचाउनहुुनछे । 17 साँझ, िबहान र मध्यन्हमा म गनुासो गछुर् र
िवलाप गछुर् । उहाँले मरेो आवाज सनु् नहुुनछे । 18 मरेो िवरु मा भएको य ु बाट
उहाँले मरेो जीवनलाई सरुिक्षत छु ाउनहुुन्छ, िकनिक मरेो िवरु मा य ु गनहरू धरैै
जना िथए । 19 परमशे् वर, जसले अनन् तदे ख राज् य गन ुर्हुन् छ उहाँले ितनीहरूका
कुरा सनु् नहुुनछे र ितनीहरूको अपमान गन ुर्हुनछे । सलेा ितनीहरू किहल्यै प रवतर्न
हुदँनैन ्र ितनीहरूले परमशे् वरको भय मान्दनैन ्। 20 मरेो िम ले आफूसगँ िमलापमा
भएकाहरूका िवरु मा आफ् नो हात उठाएको छ । उसले बाँधकेो करारलाई उसले
आदर गरेको छैन । 21 उसको मखुले नौनीझैं िचप्लो िथयो, तर त् यसको हृदय
श तुापणू र् िथयो । त् यसका शब्दहरू तलेभन्दा पिन िचल् ला िथए, तापिन ितनीहरू
वास्तवमा नाङ्गो तरवारहरू नै िथए । 22आफ् ना बोझहरू परम भमुा राख र उहाँले
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ितमीलाई सम्हाल्नहुुनछे । उहाँले धम मािनसलाई किहल्यै पिन डग् न िदनहुुन् न
। 23 तर हे परमशे् वर, तपाईंले दषु् टलाई तल िवनाशको खडलमा लानहुुनछे ।
रक् तपात गनहरू र छली मािनसहरू अरूभन्दा आधा आयसुम्म पिन बचँ्दनैन,् तर
म तपाईंमा नै भरोसा गछुर् ।

56
1 हे परमशे् वर, ममािथ दया गन ुर्होस,् िकनिक मािनसहरूले मलाई आ मण

गदछन ्। मसगँ य ु गनहरूले िदनभ र आफ् नो दबावमा राख्छन ्। 2 मरेा श हुरूले
मलाई िदनभ र कुल्चन्छन ।् िकन मरेो िवरु मा अहङ्कारपणूर् िकिसमले य ु गनहरू
धरैे जना छन ् । 3 जब म डराउछुँ, तब म आफ् नो भरोसा तपाईंमा राख्छु ।
4 परमशे् वर, जसको वचनको शसंा म गछुर्— परमशे् वरमा मलैे आफ् नो भरोसा
राखकेो छु । म डराउनछैेन । मािनसले मलाई के गनर् सक्छ र? 5 िदनभ र ितनीहरू
मरेा कुराहरू बङ्ग्याउँछन ्। ितनीहरूका सबै िवचार खराबीको िन म्त मरेो िवर मा
हुन् छन ्। 6 ितनीहरू आफूलाई एकसाथ भलेा गछर्न,् ितनीहरू आफूलाई लकुाउँछन ्
र ितनीहरूले मरेा पाइलाहरू पिहल्याउछँन,् जसरी ितनीहरूले मरेो ज् यान लन
ढुिकबसकेा छन ् । 7 अधमर् गरेर ितनीहरूलाई उम्कन निदनहुोस ् । हे परमशे् वर,
तपाईंको ोधमा मािनसहरूलाई तल झान ुर्होस ।् 8मरेा भागरे िहडंकेो िहसाब तपाईंले
राख् नहुोस ्र मरेा आसँहुरू तपाईंको बोतलमा राख् नहुोस ्। के ती तपाईंका पसु्तकमा
छैनन ् र? 9 तब मलैे तपाईंलाई पकुारा गरेको िदनमा मरेा श हुरू फकर जानछेन ्
। परमशे् वर मरेो पक्षमा हुनहुुन्छ भनी यसबैाट म जान् नछुे । 10 परमशे् वर, जसको
वचनको शसंा म गछुर्, परम भ,ु जसको वचनको शसंा म गछुर्, 11 परमशे् वरमा
म भरोसा गछुर्, म डराउनछैेन । कसले मलाई के गनर् सक्छ र? 12 हे परमशे् वर,
तपाईंको िन म्त आफ् ना भाकलहरू परुा गन कतर् ममा छ । तपाईंलाई धन्यवादका
म ब लहरू चढाउनछुे । 13 िकनिक तपाईंले मरेो जीवनलाई मतृ्यबुाट बचाउनभुएको
छ । तपाईंले मरेा गोडाहरूलाई लड्नबाट जोगाउनभुएको छ, तािक म जीिवतहरूका
अिघ परमशे् वरको उप स् थितमा िहडं्न सकँू ।

57
1 हे परमशे् वर, म ित दयाल ु हुनहुोस,् म ित दयाल ु हुनहुोस,् िकनिक यी

कष् टहरू अन्त नभएसम्म म तपाईंमा शरण लन्छु । यो िवनाश अन्त नभएसम्म
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सरुक्षाको िन म्त म तपाईंका पखटेामिुन बस् छु । 2 सव च् च परमशे् वरमा म पकुारा
गनछु, परमशे् वरमा जसले मलाई सबै कुरा गनर्हुन्छ । 3 उहाँ स्वगर्बाट सहायता
पठाउनहुुनछे र मलाई बचाउनहुुनछे । मलाई कुल्चनहेरूसगँ उहाँ ु हुनहुुन्छ ।
सलेा परमशे् वरले मलाई उहाँको दया र िवश् वस् तता पठाउनहुुनछे । 4 मरेो जीवन
िसहंहरूका माझमा छ । मरेो नाश गनर् तयार भएकाहरूका माझमा म छु । म
ती मािनसहरूका माझमा छु जसका दाँतहरू भालाहरू र काँडहरू हुन,् र जसका
िज ाहरू धा रला तरवारहरू हुन ् । 5 हे परमशे् वर, आकाशभन्दा उच् च हुनहुोस ् ।
तपाईंको मिहमा सारा पथृ्वीमािथ उच् च होस ् । 6 ितनीहरू मरेा ख ु ाहरूका िन म्त
जाल िफंजाउछँन ्। म सकंष् टमा िथएँ । ितनीहरूले मरैे साम ु खल्डो खने । त् यसको
िबचमा ितनीहरू आफै खसकेा छन ्। सलेा 7 हे परमशे् वर, मरेो मन स्थर छ, मरेो
मन स्थर छ । म गाउनछुे, हो, म शसंाका गीत गाउनछुे । 8 हे मरेो आदरको हृदय,
जाग ् । हे वीणा र सारङ्गी जाग । िबहान सबरैे म जगाउनछुे । 9 हे परम भ,ु म
तपाईंलाई मािनसहरूको माझमा धन्यवाद िदनछुे । जाितहरूका माझमा म तपाईंको
शसंा गनछु । 10 िकनिक स्वगर्सम्मै पगु् ने तपाईंको अचकू मे माहन ् छ । र

तपाईंको िवश् वस् तता बादलहरूसम्मै पगु्छन ्। 11 हे परमशे् वर, आकाशभन्दा उच् च
हुनहुोस ्। तपाईंको मिहमा सारा पथृ्वीमािथ उच् च होस ्।

58
1 ए शासकहरू हो, के ितमीहरू धिमर्कतामा बोल्छौ? ए मािनसहरू, के ितमीहरू

ठक िकसमले न्याय गछ ? 2 गदनौ, ितमीहरू आफ्नो हृदयमा दषु् टता गछ
। ितमीहरू आफ्नै हातले दशेभ र िहसंा फैलाउछँौ । 3 दषु् टहरू गभर्मा हुदँा पिन
ितनीहरू पथ ष् ट हुन्छन ् । जन्मदेे ख नै ितनीहरू झटु बोलरे पथ ष् ट हुन्छन ् ।
4 ितनीहरूका िवष सपर्को िवषजस्तै छ । ितनीहरू बिहरा गोमनजस्तै छन ्जसले
यसका कानहरू बन्द गछर्, 5 त्यसले सपरेाको आवाज सनु्दनै, ितनीहरू जि नै
िनपणु भए पिन पवार्ह छैन । 6 हे परमशे् वर, ितनीहरूका दाँतहरू भाँिचिदनहुोस ् ।
हे परम भ,ु जवान िसहंहरूका बङ्गराहरू झा रिदनहुोस ् । 7 पानी बगरे गएजस्तै
ितनीहरू िबलरे जाऊन ् । ितनीहरूले आफ् ना काँडाहरू हान्दा, ितनका चचु् चो
नभएजस्तै ती होऊन ् । 8 ितनीहरू शखंकेीराजस्तै होऊन ् र िब ल जाऊन ् र
ितनीहरू एउटी स् ीको तहुकेो बालकजस्तै होऊन ्जसले किहल्यै सयूर्को उज्यालो
दखे्दनैन ् । 9 ित ा भाँडाहरूले काँढाको आगोको राप थाहा पाउनअिग नै ह रया
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काँढाहरू र ज लरहकेा काँढाहरूजस्तै त्यसले ितनीहरूलाई भमुरीसगँै उठाइ लानछे
। 10 धम ले परमशे् वरको बदला दखे्दा, त्यो आन न् दत हुनछे । ितनीहरूले आफ्ना
खु ाहरू दषु् टहरूका रगतमा धनुछेन,् 11 तािक मािनसहरूले भन् नछेन,् “साँच् च,ै
धम व् य क् तको िन म्त इनाम छ । साँच् च,ै परमशे् वर हुनहुुन्छ जसले पथृ्वीको
न्याय गन ुर्हुन् छ ।”

59
1 हे मरेा परमशे् वर, मलाई मरेा श हुरूबाट बचाउनहुोस ् । मरेो िवरु मा

उठ्नहेरूदे ख मलाई उच् चमा राख् नहुोस ् । 2 अधमर् गनहरूबाट मलाई सरुिक्षत
राख् नहुोस ्र रक् तिपपास ु मािनसहरूबाट मलाई बचाउनहुोस ्। 3 हने ुर्होस,् ितनीहरूले
मरेो ज्यान लन ढुकेर बस्छन ् । श शाली मािनसहरू मरेो िवरु एकसाथ भलेा
हुन्छन,् तर हे परम भ,ु मरेो पाप वा अपराधको कारणले होइन । 4 म दोषरिहत
भए तापिन ितनीहरू मितर झम्टन तयार छन ् । जाग् नहुोस ् र मलाई सहायता
गन ुर्होस ् र हने ुर्होस ् । 5 हे सवर्श मान ् परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर, तपाई
जाग् नहुोस ्र जाितहरूलाई दण्ड िदनहुहोस ्। कुनै पिन दषु् ट अपराधीहरू ित दयाल ु
नहुनहुोस ् । सलेा 6 ितनीहरू साँझमा फकर् न्छन,् ितनीहरू कुकुरहरूझैं कराउँछन ् र
सहरका व रप र जान्छन ् । 7 हने ुर्होस,् ितनीहरूका मखुले नरा ा कुरा बोल् छन ्
। ितनीहरूका ओठहरूमा तरवारहरू छन,् िकनिक ितनीहरू भन्छन,् “हा ा कुरा
कसले सनु्छ?” 8 तर हे परम भ,ु तपाईं ितनीहरूमािथ हाँस् नहुुन्छ । तपाईंले
सबै जाितहरूलाई उपहास गन ुर्हुन्छ । 9 हे परमशे् वर, मरेो बल, म तपाईंमा नै
ध्यान िदनछुे । तपाईं मरेो अग्लो धरहरा हुनहुुन्छ । 10 मरेो परमशे् वरले मलाई
उहाँको करारको िवश् वस् ततासिहत भटे्नहुुनछे । परमशे् वरले मरेा श हुरूमािथ मरेो
इच्छा दखे् न मलाई िदनहुुनछे । 11 ितनीहरूलाई नमान ुर्होस,् न मरेा मािनसहरूले
िबसर्नछेन ् । हे परम भ,ु हा ो ढाल, ितनीहरूलाई तपाईंको श ले िततरिबतर
पान ुर्होस ्र ितनीहरूलाई ढाल्नहुोस ्। 12 ितनीहरूका मखुका पापहरू र ितनीहरूका
ओठहरूका शब्दहरूका िन म्त, ितनीहरूलाई आफ् नै घमण्डमा कब्जा ग रयोस ् र
ितनीहरूलले क् त गरेका सराप र झटूको िन म्त । 13 ितनीहरूलाई ोधमा भस्म
पान ुर्होस,् ितनीहरूलाई भस्म पान ुर्होस ् तािक ितनीहरू कदािप नरहून ् । परमशे् वरले
याकूबामािथ र पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म राज् य गन ुर्हुन्छ भनी ितनीहरूले जाननू ्।
सलेा 14 ितनीहरू कुकुरझैं कराउँदै सहरभ र गएर साँझमा फकर् न्छन ्। 15 ितनीहरू
खाने कुरा खोज्दै घमु्छन ्र ितनीहरू तपृ् त भएनन ्भने ितनीहरू कुकुरजस्तै कराउँछन ्
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। 16 तर म तपाईंको सामथ्यर्को स्तिुत गाउनछुे र िबहान म तपाईंको अटल
मेको स्तिुत गाउनछुे । िकनिक मरेो सकंष् टको समय तपाईं मरेो उच् च धरहरा र

शरणस्थान हुनभुएको छ । 17 हे मरेो सामथ्यर्, म तपाईंको स्तिुत गाउनछुे । िकनिक
परमशे् वरचािहं मरेो उच् च धरहरा, करारको िवश् वस् तताको परमशे् वर हुनहुुन्छ ।

60
1 हे परमशे् वर, तपाईंले हामीलाई फाल् नभुएको छ । तपाईंले हा ा सरुक्षाहरू

तोड्नभुएको छ । तपाईं रसाउनभुएको छ । हामीलाई फे र पनुस्थार्पना गन ुर्होस ्
। 2 तपाईंले दशेलाई क म्पत पान ुर्भएको छ । तपाईंले यसलाई टु ा पान ुर्भएको
छ । यसका दरारहरू िनको पान ुर्होस,् िकनिक यो कािमरहकेो छ । 3 तपाईंले
आफ्ना मािनसहरूलाई क ठन कुराहरू दखे् न लगाउनभुएको छ । तपाईंले हामीलाई
धरमराउने दाखम िपउन लगाउनभुएको छ । 4 धनधुारीहरूका िवरु मा दशर्न
गनर्लाई तपाईंलाई आदर गनहरूको िन म्त तपाईंले झन्डा खडा गन ुर्भएको छ
। सलेा 5 तािक तपाईंले मे गन ुर्भएकाहरू बाँचनू,् हामीलाई तपाईंको दािहने
बाहु लले बचाउनहुोस ्र मलाई जवाफ िदनहुोस ्। 6 परमशे् वरले आफ्नो पिव तामा
बोल्नभुएको छ, “म आन न् दत हुनछुे । म शकेमलाई बाँड्नछुे र सकु् कोतको
बसेीलाई भाग लगाउनछुे । 7 िगलाद मरेो हो, मनश् शे मरेो हो । ए ाइम मरेो
टोप हो । यहूदा मरेो राजदण्ड हो । 8 मोआब मरेो बाटा हो । एदोममा म आफ् नो
जु ा फुकाल्छु । प लश्तीको कारणले म िवजयमा कराउनछुे ।” 9 कसले मलाई
ब लयो सहरमा ल्याउनछे? कसले मलाई एदोममा लानछे? 10 तर हे परमशे् वर, के
तपाईंले हामीलाई इन्कार गन ुर्भएको छैन र? तपाईं हा ा फौजसगँ य ु मा जानहुुन् न
। 11 श कुा िवरु मा हामीलाई सहायता िदनहुोस,् िकनिक मािनसको सहायता

ाथर्को हुन्छ । 12 परमशे् वरको सहायताले हामी िवजयी हुनछेौं । उहाँले हा ा
श हुरूलाई कुल्चनहुुनछे ।

61
1हे परमशे् वर, मरेो पकुारा सनु् नहुोस ।् मरेो ाथर्नामा ध्यान िदनहुोस ।् 2मरेो हृदय

िशिथल हुदँा म पथृ्वीको अ न्तम छेउबाट तपाईंलाई पकुारा गनछु । मभन्दा उच् च
च ानितर मलाई लानहुोस ्। 3 िकनिक तपाईं मरेो िन म्त शरणस्थान, श बुाट बच् ने
ब लयो धरहरा हुनभुएको छ । 4 मलाई सधैं तपाईंको पिव -स्थानमा बस् न िदनहुोस ्
। मलाई तपाईंका पखटेाहरूको आडमा शरण लन िदनहुोस ् । सलेा 5 िकनिक हे



61:6 xlviii भजनसं ह 63:2

परमशे् वर, तपाईंले मरेा भाकलहरू सनु् नभुएको छ, तपाईंले मलाई तपाईंलाई आदर
गनहरूको उ रािधकार िदनभुएको छ । 6 तपाईंले राजालाई िदघार्य ु बनाउनहुुन्छ ।
ितनको आय ुधरैे पसु्ताहरूजस्तै हुनछे । 7 ितनी परमशे् वरको साम ुसदासवर्दा रहनछेन ्
। 8 तपाईंको नाउकँो स्तिुत म सदा गाउनछुे तािक हरेक िदन म आफ् नो भाकल परुा
गनर् सकौं।

62
1परमशे् वरमा मा म चपूचाप प खर्न् छु । मरेो उ ार उहाँबाट आउँछ । 2उहाँ मा

मरेो च ान र मरेो उ ार हुनहुुन्छ । उहाँ मरेो अग् लो धरहरा हुनहुुन्छ । म धरैे डग् नछैेन
। 3 ितमीहरू सबै जनाले एक जना मािनसलाई किहलसेम्म आ मण गछ , जसलाई
ितमीहरूले ढल्न लागकेो पखार्ल वा कमजोर बारजस्तै ढाल् न सक्छौ? 4 त्यसको
आदरको ठाउँबाट त्यसलाई तल झानर्लाई मा ितनीहरू िवचार िवमशर् गछर्न ् ।
ितनीहरू झटुो बोल्न रुचाउछँन ् । आफ्ना मखुले ितनीहरूले त्यसलाई आिशष ्
  िदन्छन,् तर आफ्ना हृदयमा ितनीहरूले त्यसलाई सराप्छन ् । सलेा 5 परमशे् वरमा
मा म चपूचाप प खर्न् छु । िकनिक मरेो आसा उहाँमा रा खएको छ । 6 उहाँ
मा मरेो च ान र मरेो उ ार हुनहुुन्छ । उहाँ मरेो अग् लो धरहरा हुनहुुन्छ । म
डग् नछैेन । 7 मरेो उ ार र मिहमा परमशे् वरसगँ छ । मरेो बल र शरणको च ान
परमशे् वर हुनहुुन् छ । 8 ए मािनसहरू हो, सबै समय उहाँमा भरोसा गर । उहाँमा
आफ्नो हृदय पोखाओ । परमशे् वर हा ो शरणस् थान हुनहुुन्छ । सलेा 9 िनश् चय नै
िनम् न स्तरका मािनसहरू थर् हुन ् र उच् च स् तरका मािनसहरू झटु हुन ्। ितनीहरू
तराजमुा तौ लदंा हलकुा हुन् छन ्। एकसाथ तौ लदंा पिन ितनीहरू केही पिन हुदँनैन ्
। 10 िथचोिमचो वा लटुमा भरोसा नगर । अिन व् यथर्मा धनमा आसा नगर, िकनिक
ितनीहरूले कुनै फल िदने छैनन ्। आफ् नो हृदय ितनमा नलगाओ । 11 परमशे् वरले
एक पल् ट बोल्नभुएको छ, मलैे यो दईु पल् ट सनुकेो छुः श परमशे् वरकै हो ।
12 हे परम भ,ु करारको िवश् वस् तता पिन तपाईंकै हो, िकनिक हरेक क् तले जे
गरेको छ त्यसको ितफल तपाईंले िदनहुुन्छ ।

63
1 हे परमशे् वर, तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । उत् सकुतासाथ म तपाईंको खोजी

गछुर् । पानी नभएको सखु् खा र बाँझो जिमनमा, मरेो ाणले तपाईंको तणृा गछर्
र मरेो शरीरले तपाईंलाई खोज् छ । 2 त्यसलैे तपाईंको श र मिहमा दखे् नलाई
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तपाईंलाई मलैे पिव स्थानमा हरेेको छु । 3 िकनभने तपाईंको करारको िवश् वस् तता
जीवनभन्दा उ म छ । मरेा ओठहरूले तपाईंको शसंा गनछ । 4 त्यसलैे म जीिवत
रहदँा म तपाईंलाई धन् यको भन् नछुे । तपाईंकै नाउमँा म आफ् ना हातहरू उचाल् नछुे
। 5 हाडको गदुी र िचल् लो खाना मलैे खाएको जस्तै हुनछे । आन न्दत ओठहरूले
मरेो मखुले तपाईंको शसंा गनछ । 6 जब आफ् नो ओ ानमा तपाईंको बारेमा म
िवचार गछुर् र रातको समयमा तपाईंमा ध् यान गछुर् । 7 िकनिक तपाईं मरेो सहायता
हुनभुएको छ र म तपाईंको पखटेाहरूको छायामा आन न् दत हुनछुे । 8 तपाईंसगँ
म टाँिसन् छु । तपाईंको दािहने हातले मलाई सहारा िदन्छ । 9 तर मलाई नष् ट गनर्
खोज् नहेरू पथृ्वीको सबभैन्दा तल्लो भागहरूमा जानछेन,् 10 तरवार चलाउनहेरूका
हातहरूमा ितनीहरूलाई िदइनछे, र ितनीहरू स्यालहरूका आहारा हुनछेन ्। 11 तर
राजाचािहं परमशे् वरमा आन न् दत हुनछेन ् । उहाँ ारा शपथ खाने हरेकले उहाँमा
गौरव गनछन,् तर झटु बोल्नहेरूका मखु बन्द ग रनछे ।

64
1 हे परमशे् वर, मरेो सोर सनु् नहुोस ् । मरेो गनुसोमा ध् यान िदनहुोस ् । मरेा

श हुरूका डरबाट मरेो जीवन सरुिक्षत राख् नहुोस ् । 2 खराबी गनहरूको गपु् त
ष न् बाट र अधमर् गनहरूको कोलाहलबाट मलाई लकुाउनहुोस ् । 3 ितनीहरूले
तरवारहरूझैं आफ् ना िज ाहरू धा रला बनाएका छन ्। तीता शब्दहरूका काँडहरूले
ितनीहरूले लिक्षत गरेका छन ्। 4 तािक ितनीहरूले िनद ष कसलैाई गपु् त ठाउँबाट
हान् न सकून ् । अचानक ितनीहरूले त्यसलाई हान्छन ् र कुनै डर मान्दनैन ् ।
5 ितनीहरूले आफैलाई दषु् ट योजनामा उत्सािहत पाछर्न ्। पासोहरू थाप् न ितनीहरू
गोप्य रूपमा सल्लाह गछर्न ् । ितनीहरू भन्छन,् “हामीलाई कसले दखे् नछे र?”
6 ितनीहरू पापपणूर् योजनाहरू बनाउछँन ् । ितनीहरू भन्छन,् “हामीले एउटा
होिसयार योजना परूा गरेका छौं ।” मािनसका िभ ी िवचारहरू र हृदयहरू गहन
हुन्छन ् । 7 तर परमशे् वरले ितनीहरूलाई हार गन ुर्हुनछे । अचानक ितनीहरू
उहाँको काँडले घाइते हुनछेन ्। 8 ितनीहरूलाई ठेस खानछेन ्। िकनभने ितनीहरूका
िज ोहरू ितनीहरूका िवरु मा छन ्। ितनीहरूलाई दखे् ने सबै जनाले आफ् ना मनु्टो
हल्लाउनछेन ् । 9 सबै मािनसहरूले भय मान् नछेन ् र परमशे् वरका कामहरू घोषणा
गनछन ्। उहाँले जे गन ुर्भएको छ, त् यसको बारेमा ितनीहरूले ब ु मान ्भएर िवचार
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गछर्न ्। 10 धम परम भकुो बारेमा खसुी हुनछे र उहाँमा शरण लनछे । हृदयमा
सोझा हुने सबै जनाले उहाँमा गवर् गनछन ्।

65
1 हे िसयोनका परमशे् वर, हा ो शसंाले तपाईंको आसा गछर् । हा ा भाकलहरू

तपाईंकहाँ परूा हुनछेन ् । 2 तपाईंले ाथर्ना सनु् नहुुन्छ । सबै मािनसहरू तपाईंकहाँ
आउनछेन ् । 3 अधमर्हरूले हामीलाई िजतकेा छन ् । हा ा अपराधहरूको बारेमा
तपाईंले ती क्षमा गन ुर्हुनछे । 4 तपाईंले आफ्नो निजक ल्याउन चनु् नभुएको
मािनस धन्यको हो, तािक त् यो तपाईंको आगँनहरूमा बस् न सक् छ । तपाईंको
घरको अथार्त ् तपाईंको पिव म न्दरको भलाईले हामी तपृ् त हुनछेौं । 5 हे हा ो
उ ारको परमशे् वर, अचम् मका कुराहरू गरेर तपाईंले धािमर्कतामा हामीलाई जवाफ
िदनहुुनछे । पथृ्वीको अ न्तम छेउ र समु पा र टाढा रहनहेरूका आसा तपाईं नै
हुनहुुन्छ । 6 िकनिक पडाडहरूलाई दढृ पान तपाईं नै हुनहुुन्छ । तपाईं जसले बलको
पटेी लगाउनभुएको छ । 7 समु हरू गजर्नहरू, ितनका छालहरूका गजर्नहरू र
मािनसहरूका होहल्लालाई शान् त पान तपाईं नै हुनहुुन्छ । 8 पथृ्वीका पल् लो छेउका
भागहरूमा बस् नहेरू तपाईंका कामहरूका माणले भयभीय हुन्छन ्। तपाईंले पवूर् र
प श् चमलाई आन न् दत बनाउनहुुन्छ । 9 तपाईं पथृ्वीलाई सहायता गनर् आउनहुुन्छ
। तपाईंले त् यसलाई िभजाउनहुुन् छ । तपाईंले त् यसलाई धरैे समपन् न तलु्याउनहुुन्छ
। परमशे् वरका नदीमा पानी भ रएको छ । तपाईंले पथृ्वीलाई तयार गन ुर्हुदँा तपाईंले
मानवजाितलाई अन् न िदनहुुन् छ । 10 तपाईंले यसका जोतकेा खतेलाई शस् त
पानीले िभजाउनहुुन्छ । तपाईंले जोतकेा खतेका ठल् ला फुटाउनहुुन्छ । झरीका
पानीले तपाईंले ती नरम पान ुर्हुन्छ । ितनका िबचका िवरुवाहरूलाई तपाईंले आिशष ्
  िदनहुुन्छ । 11 तपाईंले वषर्लाई आफ् नो भलाईको मकुुट लगाइिदनहुुन्छ र तपाईंका
गाडाहरू शस् तताले भ रएर पो खन्छन ्। 12 उजाडस् थानका खकर् हरूमा शीत झछर्
र डाँडाहरू आनन्दले ढािकन्छन ्। 13 खकर् हरू बगालहरूले ढािकन्छन ्। बसेीहरू
अन् नले ढािकन्छन ्। ितनीहरू आनन्दले कराउँछन ्र ितनीहरू गाउछँन ्।

66
1 हे सारा पथृ्वी, परमशे् वरको िन म्त आनन्दले कराओ । 2 उहाँको नाउकँो

मिहमाको स्तिुत गाओ । उहाँको शसंालाई मिहिमत बनाओ । 3 परमशे् वरलाई भन,
“तपाईंका कामहरू कित भयानक छन ्। तपाईंको श को महान ्ता ारा तपाईंका
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श हुरू तपाईंको अधीनतामा आउनछेन ्। 4 सारा पथृ्वीले तपाईंको आराधना गनछ
र तपाईंको स्तिुत गाउने छ । ितनीहरूले तपाईंको नाउकँो स्तिुत गाउनछेन ् ।”
सलेा 5 आओ र परमशे् वरका कामहरू हरे । मानवजाितका सन्तानहरूका िन म्त
उहाँले गन ुर्भएका कामहरूमा उहाँ भयवह हुनहुुन्छ । 6 उहाँले सम ु लाई सखु्खा
जिमन बनाउनभुयो । ितनीहरूले नदीमा खु ाले िहडंरे तरे । त्यहाँ हामी उहाँमा
आन न् दत भयौं । 7 उहाँले आफ्नो श ले सदासवर्दा शासन गन ुर्हुन्छ । उहाँका
आखँाहरूले जाितहरूलाई िनयाल्छन ् । िव ोहीहरूले आफैलाई उच् च नपारून ् ।
सलेा 8 हे मािनसहरू हो, परमशे् वरलाई धन् यको भन । उहाँको शसंाको आवाज
सिुनयोस ् । 9 उहाँले हामीलाई जीिवतहरूका माझमा राख् नहुुन्छ र उहाँले हा ा
ख ु ाहरूलाई िचप् लन िदनहुुन् न । 10 हे परमशे् वर, तपाईंले हामीलाई जाँच् नभुएको
छ । तपाईंले हामीलाई चाँदीलाई जाँचझेैं जाँच गन ुर्भएको छ । 11 तपाईंले हामीलाई
जालिभ ल्याउनभुयो । तपाईंले हा ो िप मुािथ ग ौं बोझ राख् नभुयो । 12 तपाईंले
मािनसहरूलाई हा ा िशरहरूमा टेक् न लगाउनभुएको छ । हामी आगो र पानीबाट
भएर गयौ, तर तपाईंले हामीलाई फरािकलो ठाउँमा ल्याउनभुयो । 13 म तपाईंको
म न् दरमा होमब ल लएर आउनछुे । म तपाईंमा आफ् नो भाकल परुा गनछु,
14 जनु म सकंष् टमा हुदँा मरेा ओठहरूले ितज्ञा गरे र मरेो मखुले बोले । 15 म
तपाईंलाई थमुाहरूको सगु न्धत बास् नासिहतको पशहुरूको होमब ल चढाउनछुे ।
म साँढहेरू र बोकाहरू चढाउनछुे । सलेा 16 हे सबै परमशे् वरको भय मान् नहेरू
हो, आओ र सनु । र उहाँले मरेो ाणको िन म्त के गन ुर्भएको छ सो म बताउनछुे
। 17 मलैे आफ् नो मखुले उहाँमा पकुारा गरें र मरेो िज ोले उहाँको शसंा गर् यो ।
18 मलैे आफ् नो हृदयिभ पाप दखेकेो भए, परम भलुे मरेो पकुारा सनु् नहुुनिेथएन
। 19 तर परमशे् वरले साँच् चै सनु् नभुएको छ । उहाँले मरेो ाथर्नाको आवाजमा
ध्यान िदनभुएको छ । 20 परमशे् वर धन्यको हुनहुुन्छ, जसले मरेो ाथर्ना वा उहाँको
करारको िवश् वस् ततालाई मबाट हटाउनभुएको छैन ।

67
1 परमशे् वर हामी ित दयाल ु हुनभुएको होस,् र हामीलाई आिशष ्  िदनभुएको

होस,् अिन हामीमािथ आफ् नो महुार चम्काउनभुएको होस ्। सलेा 2 तािक तपाईंका
मागर्हरू पथृ्वीलाई र तपाईंको म ु क् त सबै जाितहरूमा कट होस ्। 3 हे परमशे् वर,
मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ् । सबै मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ् ।
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4 जाितहरू खसुी होऊन ् र आनन्दले गाऊन,् िकनिक तपाईंले मािनसहरूको न् याय
सत्यतामा गन ुर्हुनछे र पथृ्वीका जाितहरूमा शासन गन ुर्हुनछे । सलेा 5 हे परमशे् वर,
मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ् । सबै मािनसहरूले तपाईंको शसंा गरून ् ।
6 पथृ्वीले यसको फसल उत्पादन गरेको छ, र परमशे् वर, हा ा परमशे् वरले हामीलाई
आिशष ्  िदनभुएको छ । 7 परमशे् वरले हामीलाई आिशष ्  िदनभुएको छ र पथृ्वीका
अ न्तम छेउसम्म भएका सबलैे उहाँको आदर गछर्न ्।

68
1 परमशे् वर उठ्नभुएको होस ् । उहाँका श हुरू िततरिबतर होऊन ् । उहाँलाई

घणृा गनहरू उहाँको सामबुाट भागनू ् । 2 जसरी धवुाँ उडरे जान् छन,् त् यसरी नै
ितनीहरूलाई उडाउनहुोस ् । जसरी आगोको निजक मनैबि प ग्लन् छ, त् यसरी
नै दषु् टहरू परमशे् वरको उप स्थितमा नाश होऊन ् । 3 तर धम हरू खसुी होऊन ् ।
ितनीहरू परमशे् वरको साम ु ज् यादै खसुी होऊन ्। ितनीहरू आन न् दत होऊन ्र खसुी
होऊन ्। 4 परमशे् वरको स्तिुत गाओ । उहाँको नाउकँो स्तिुत गाओ । यदर्न नदीको
बसेीको मदैानमा सवार हुनहुुनकेो िन म् त स्तिुत गाओ । उहाँको नाउँ परम भु हो
। उहाँको साम ु आन न् दत होओ । 5 अनाथहरूका बबुा, िवधवाहरूका न्यायकतार्
पिव स्थानमा बास गन ुर्हुने परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 6 एक् लो व् य क् तलाई परमशे् वरले
प रवार िदनहुुन्छ । उहाँले कैदीहरूलाई गीत गाउदँै बािहर आउन िदनहुुन्छ । तर
िव ोहीहरूचािहं सखु्खा जिमनमा बस्छन ् । 7 हे परमशे् वर, जब तपाईं आफ् ना
मानिसहरूका अिघ जानभुयो, जब तपाईं उजाडस् थानमा िहडं् नभुयो, सलेा 8 तब
पथृ्वी काम्यो । परमशे् वरको उप स्थितमा, उहाँ िसयोनमा आउनहुुदँा परमशे् वरको
उप स्थितमा, इ ाएलका परमशे् वर, परमशे् वरको उप स्थितमा, आकाशले पिन
व ृ ष् ट खन्यायो । 9 हे परमशे् वर, तपाईंले शस् त झरी पठाउनभुयो । तपाईंको
उ रािधकार थिकत हुदँा तपाईंले त् यसलाई ब लयो पान ुर्भयो । 10 तपाईंका
मािनसहरू यसमा बसोवास गरे । हे परमशे् वर, तपाईंले आफ्नो भलाइबाट
गरीबहरूलाई िदनभुयो । 11 परम भलुे आदशे िदनभुयो र ितनीहरूलाई घोषणा
गनहरू ठुला फौज िथए । 12 फौजका राजाहरू भाग्छन,् ितनीहरू भाग्छन,् र
घरमा प खर्रहने स् ीहरूले लटुको माल बाँड्छन ्13 चाँदीले ढािकएको ढुकुरहरू,
पखटेाहरू सनुले ढािकएका । ितमीहरूमध्ये कोही भडेाका बगालहरूका माझमा
बस्यौ, ितमीहरूले िकन यसो गर् यौ? 14 सवर्श मान ्ले त्यहाँ राजाहरूलाई
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िततरिबतर पान ुर्भयो, त् यो सल्मोन डाँडामािथ िहउँ परेको बलेाजस्तै िथयो ।
15 बाशानको पहाडी दशेचािहं श शाली पहाड हो । बाशानको पहाडी दशे एउटा
अग्लो पहाड हो । 16 हे उच् च पहाडी दशे, त ँ िकन डाहले हछेर्स,् त् यो पहाड जसमा
परमशे् वर बस् ने इच्छा गन ुर्हुन्छ? वास्तवमा, परम भु सदासवर्दा त् यसमा बास
गन ुर्हुन्छ । 17परमशे् वरका रथहरू बीसौं हजार, हजारौं हजार छन ।् परम भुसीनमैा
जस्तै पिव स्थानमा ितनीहरूमा माझमा हुनहुुन्छ । 18 तपाईं उच् चमा उक्लनभुएको
छ । तपाईंले कैदीहरूलाई डोर् याउनभुएको छ । मािनसहरूका माझबाट, तपाईंको
िवरु मा य ु लड्नहेरूबाट समते तपाईंले उपहार हण गन ुर्भएको छ, तािक हे
परम भु परमशे् वर, तपाईं त्यहाँ बास गन ुर्भएको होस ्। 19 परम भु धन्यको होऊन,्
जसले िदनिदने हा ो बोझ उठाउनहुुन्छ । परमशे् वर जो हा ो उ ार हुनहुुन्छ । सलेा
20 हा ो परमशे् वर बचाउनहुुने परमशे् वर हुनहुुन्छ । हामीलाई मतृ्यबुाट बचाउन
सक्षम परम भु परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 21 तर परमशे् वरले आफ् नो श हुरूका
िशरहरूमा, उहाँको िवरु मा िहडं् नहेरूका कपाल भएका खप् परमा िहकार्उनहुुनछे
। 22 परम भलुे भन् नभुयो, “म आफ् ना श हुरूलाई बाशानबाट फकार्एर ल्याउनछुे
। ितनीहरूलाई समु को गिहराइबाट म फकार्एर ल्याउनछुे । 23 तािक आफ् ना खु ा
रगतमा चोपरे ितमीहरूले आफ्ना श हुरूलाई कुल्चनछेौ र ितमीहरूका श हुरूबाट
ितमीहरूका कुकुरहरूका िज ाहरूले पिन आफ्नो भाग पाऊन ्।” 24 हे परमशे् वर,
पिव स्थानमा तपाईंको शोभा-या ा, मरेो राजा, मरेो परमशे् वरको शोभा-या ा
ितनीहरूले दखेकेा छन ् । 25 पिहले गायकहरू गए, त्यसपिछ व वादकहरू र
िबचमा अिववािहत केटीहरूले खैंजडी बजाउदँै गए । 26 सभाहरूमा परमशे् वरको
शसंा गर । ितमीहरू जो इ ाएलको मलूका हौ, परम भकुो स्तिुत गर । 27 त्यहाँ

सबभैन्दा सानो कुल बने्यामीन, त् यसपिछ यहूदाका अगवुाहरू र ितनीहरूका
दलहरू, जबलूनुका अगवुाहरू र नप् तालीका अगवुाहरू छन ् । 28 हे इ ाएल,
तरेो परमशे् वरले तरेो सामथ्यर्को आदशे िदनभुएको छ । हामीलाई तपाईंको
श कट गन ुर्होस,् हे परमशे् वर, जसरी तपाईंले िवगतका समयहरूमा कट
गन ुर्भएको छ । 29 यरूशलमेको तपाईंको म न्दरबाट हामीलाई तपाईंको श
कट गन ुर्होस,् जहाँ राजाहरूले तपाईंलाई उपहारहरू ल्याउछँन ् । 30 नकर् टका

जङ्गली पशहुरूका िवरु मा, साँढहेरू र बाछाहरूजस् ता मािनसहरूका भीडको
िवरु मा कराउनहुोस ्। ितनीहरूलाई होच् याउनहुोस ्र तपाईंलाई उपहारहरू ल्याउने
ितनीहरूलाई बनाउनहुोस ।् य ु गनर् मन पराउने मािनसहरूलाई िततरिबतर पान ुर्होस ।्
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31 िम दशेबाट शासकहरू बािहर आउनछेन ।् कूशले आफ्नै हातहरूले परमशे् वरको
निजक जान हतार गनछ । 32 हे पथृ्वीका राज्यहरू हो, परमशे् वरको िन म् त गाओ ।
सलेा पमर भकुो स्तिुत गाओ । 33आकाशका स्वगर्मा सवारहुनहुुनलेाई,जनु ाचीन
समयदे ख अ स्तत्वमा छ । हरे, श ले उहाँले आफ्नो आवाज उचाल्नहुुन्छ ।
34 परमशे् वरलाई बलको िन म्त ये दओे । इ ाएलमा उहाँको ऐश् वयर् छ र उहाँको
बल आकाशमा छ । 35 हे परमशे् वर, तपाईं आफ्नो पिव स्थानमा भयवह हुनहुुन्छ
। इ ाएलको परमशे् वर जसले आफ्ना मािनसहरूलाई बल र श िदनहुुन्छ ।

69
1 हे परमशे् वर, मलाई बचाउनहुोस ् । िकनिक पानीले मरेो जीवनलाई खतरामा

पारेको छ । 2 म गिहरो दलदलमा डुबकेो छु, जहाँ टेक् ने ठाउँ नै छैन । म गिहरो
पानीमा आएको छु, जहाँ ममािथ बािढहरू बग् छन ् । 3 म आफ् नो िचत् कारले
थाकेको छु । मरेो घाँटी सकेुको छ । मरेो परमशे् वरमा आसा गदार् मरेा आखँाहरू
धिमला हुन्छन ्। 4 िवनाकारण मलाई घणृा गनहरू मरेो िशरको कपालभन्दा धरैे छन ्
। मरेा श हुरू बनरे गलत तकर् हरू गरी मलाई नाश गनर् खोज् नहेरू श शाली छन ्
। मलैे जे चोरेको िथएन, सो मलैे ितन ुर्पछर् । 5 हे परमशे् वर, तपाईंले मरेो मखूर्ता
जान् नहुुन्छ र मरेा पापहरू मबाट लकेुका छैनन ्। 6 हे सवर्श मान ्परम भ,ु मरेो
कारणले तपाईंमा आसा राख् नहेरू ल ज् जत नहोऊन ्। हे इ ाएलको परमशे् वर, मरेो
कारणले तपाईंलाई खोज् नहेरू अनादरमा नपरून ् । 7 तपाईंको खाितर मलैे हप्की
सहकेो छु । मरेो महुार लाजले ढाकेको छ । 8मरेा भाइहरूका िन म्त म िबरानो, मरेी
आमाका सन्तानहरूका िन म्त िवदशेी भएको छु । 9 िकनको तपाईंको म न् दरको
जोशले मलाई खाएको छ र तपाईंलाई हप्काउनहेरूका हप्कीहरू ममािथ परेको छ
। 10 जब म रोएँ र खाना खाइन, तब ितनीहरूले मरेो अपमान गरे । 11 जब मलैे
भाङ् ालाई मरेो लगुा बनाए, तब म ितनीहरूको ठ ाको पा बनें । 12 सहरको
ढोकामा बस् नहेरूले मरेो बारेमा कुरा गछर्न ् । म ज ाँहाहरूका गीत भएको छु ।
13 तर हे परम भ,ु मरेो थर्ना तपाईंमा नै छ, कुनै समयमा तपाईंले स्वीकार गन ुर्हुनछे
। तपाईंको उ ारको िवश् वस् ततामा मलाई जवाफ िदनहुोस ्। 14 मलाई दलदलबाट
नकाल्नहुोस र् मलाई डुब् न निदनहुोस ।् मलाई घणृा गनहरूबाट मलाई टाढा लानहुोस ्
र गिहरो पानीबाट मलाई बचाउनहुोस ् । 15 बढीको पानीले मलाई ाकुल पानर्
निदनहुोस,् न त सागरले मलाई िनल् न िदनहुोस ् । खाडलले ममािथ आफ् नो मखु
बन्द नगरोस ्। 16 हे परम भ,ु मलाई जवाफ िदनहुोस,् िकनिक तपाईंको करारको
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िवश् वस् तता असल छ । मरेो िन म्त तपाईंका कृपाहरू धरैे भएको हुनाल,े मितर
फकर् नहुोस ।् 17आफ् नो दासबाट आफ्नो महुार नलकुाउनहुोस,् िकनिक म सकंष् टमा
छु । मलाई चाँडै जवाफ िदनहुोस ्। 18 मकहाँ आउनहुोस ्र मलाई उ ार गन ुर्होस ्।
मरेा श हुरूका कारणले मोल ितरेर मरेो उ ार गन ुर्होस ्। 19 मरेो हप् की, मरेो लाज र
मरेो अपमान तपाईंलाई थाहा छ । मरेा वरैीहरू सबै मरैे साम ु छन ्। 20 हप्कीले मरेो
हृदय तोिडएको छ । म ग ौं बोझले दिबएको छु । कोही दया गन मािनस मलैे खोजें,
तर कोही िथएन । मलैे सान्त्वना िदनहेरू खोजें, तर मलैे कोही भे टन ँ। 21खानलाई
ितनीहरूले मलाई िवष िदए । म ितखार्उदँा ितनीहरूले िपउनलाई िसकार् िदए ।
22 ितनीहरूको िन म्त रा खएको भोजन ितनीहरूको िन म्त पासो बनोस ्। ितनीहरू
सरुिक्षत छन ् भनी ितनीहरूले िवचार गदार्, त् यो नै पासो बनोस ् । 23 ितनीहरूका
आखँाहरू धिमला होऊन,् तािक ितनीहरूले दखे् न नसकून ् । अिन ितनीहरूका
कम्मर सधैं दबुर्ल बनाउनहुोस ् । 24 ितनीहरूमािथ आफ् नो ोध खन्याउनहुोस ् र
तपाईंको रसको उ ताले ितनीहरूलाई ाकुल बनाओस ् । 25 ितनीहरूको ठाउँ
उजाड होस ् । ितनीहरूको पालमा कोही नबसोस ् । 26 िकनिक तपाईंले हार
गन ुर्भएको क् तलाई ितनीहरूले सताए । तपाईंले घाइते बनाउनभुएकाहरूका पीडा
िववरण ितनीहरूले दोहोर् याए । 27 अधमर्मािथ अधमर् गरेको दोष ितनीहरूलाई
लगाउनहुोस ।् ितनीहरू तपाईंको धािमर्क िवजयमा आउन नसकून ।् 28 ितनीहरूलाई
जीवनको पसु्तकबाट हटाइयोस र् धम हरूसगँै नले खयोस ।् 29तर म गरीब र दःुखी
छु । हे परमशे् वर, तपाईंको उ ारले मलाई उच् च स्थानमा बसालोस ्। 30 गीत गाउदँै
म परमश् वरको नाउकँो शसंा गनछु र धन्यवादको साथ उहाँलाई उच् च पानछु ।
31 िसङ्हरू र खरुहरू भएका गोरु वा साँढले े भन्दा धरैे त् यसले परम भु खसुी पानछ
। 32 न हरूले यो दखेकेा छन ्र खसुी भएका छन ्। परमशे् वरको खोजी गनहरूको
हृदय जीिवत रहोस ् । 33 िकनिक परम भलुे द र को पकुारा सनुहुुन्छ र आफ् ना
कैदीहरूलाई घणृा गन ुर्हुन् न । 34 स्वगर् र पथृ्वी, समु र त् यसमा हलचल गन हरेक
थोकले उहाँको शसंा गरून ् । 35 िकनभने परमशे् वरले िसयोनलाई बचाउनहुुनछे
र यहूदाका सहरहरू पनुःिनमार्ण गन ुर्हुनछे । मािनसहरू त्यहाँ बसोवास गनछन ् र
यसलाई सम्पि को रूपमा लनछेन ्। 36 उहाँका सवेकहरूका सन्तानहरूले यसको
उ रािधकार ाप् त गनछन ्। अिन उहाँको नाउलँाई मे गनहरू त्यहाँ बस् नछेन ्।
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70
1 हे परमशे् वर, मलाई बचाउनहुोस!् हे परम भ,ु चाँडो आउनहुोस ् र मलाई

सहायता गन ुर्होस ् । 2 मरेो ज् यान लन खोज् नहेरू ल ज् जत र अपमािनत होऊन ् ।
ितनीहरूलाई फकार्इयोस ् र अनादर ग रयोस,् जो मरेो पीडामा आन न् दत हुन् छन ्।
3 ितनीहरूका लाजको कारणले ितनीहरूलाई फकार्इयोस,् जसले भन्छन,् “आहा,
आहा !” 4 तपाईंको खोजी गनहरू आन न् दत होऊन ् र तपाईंमा खसुी होऊन ् ।
तपाईंको उ ार मन पराउनहेरूले सधैं भननू,् “परमशे् वरको स्तिुत होस ् ।” 5 तर म
गरीब र द र छु । हे परमशे् वर, मकहाँ चाँडो आउनहुोस ् । तपाईं मरेो सहायता
हुनहुुन्छ र तपाईंले मलाई छुटाउनहुुन्छ । हे परम भ,ु िढलो नगन ुर्होस ्।

71
1 हे परम भ,ु म तपाईंमा शरण लन्छु । मलाई कदािप लाजमा नपान ुर्होस ् ।

2 मलाई बचाउनहुोस ्र तपाईंको धािमर्कतामा मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्। तपाईंको
काम मितर फकार्उनहुोस ्र मलाई बचाउनहुोस ्। 3 मरेो िन म्त च ान हुनहुोस ्जहाँ
म सधैं जान सकँू । तपाईंले मलाई बचाउन आज्ञा िदनभुएको छ, िकनिक तपाईं मरेो
च ान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ । 4 हे परमशे् वर, दषु् टहरूका हातबाट, अधम र
िनदर्यीहरूका हातबाट मलाई बचाउनहुोस ्। 5 िकनिक हे परम भु परमशे् वर, तपाईं
मरेो आसा हुनहुुन्छ । मरेो बालक हुदँादे ख नै मलै े तपाईंमा भरोसा राखकेो छु । 6 म
गभर्मा हुदँादे ख नै तपाईंले मलाई सहारा िदनभुएको छ । मरेो आमाको गभर्दे ख
मलाई बिहर िनकाल्ने तपाईं नै हुनहुुन्छ । मरेो शसंा सधैं तपाईंको बारेमा नै हुनछे
। 7 धरैे जना मािनसका िन म्त म उदाहरण भएको छु । तपाईं मरेो ब लयो शरण
हुनहुुन्छ । 8 मरेो मखु तपाईंको शसंाल,े िदनभ र नै तपाईंको आदरले भ रनछे
। 9 मरेो व ृ अवस्थामा मलाई टढा नफाल् नहुोस ् । मरेो बल कमजोर हुदँा मलाई
नत्याग् नहुोस ् । 10 िकनिक मरेा श हुरूले मरेो बारेमा कुरा गदछन ् । मरेो ज् यान
लन खोज् नहेरूले एकसाथ ष ान् गदछन ् । 11 ितनीहरू भन्छन,् “परमशे् वरले

त्यसलाई त्याग् नभुएको छ । लखटेेर त्यसलाई समात,् िकनिक त्यसलाई बचाउने
कोही पिन छैन ।” 12 हे परमशे् वर, मबाट टाढा नहुनहुोस ्। हे मरेो परमशे् वर, मलाई
सहायता गनर् चाँडो गन ुर्होस ्। 13 ितनीहरू लाजमा परून ्र नाश होऊन,् जसले मरेो
जीवनसगँ श तुा गछर्न ्। ितनीहरू हप्की र अनादरले ढािकऊन,् जसले मलाई चोट
परु् याउन खोज् छन ्। 14 तर म सधैं तपाईंमा आसा गनछु र म तपाईंको झन ्धरैे स्तिुत
गाउनछुे । 15 मलैे तपाईंको धािमर्कता र तपाईंको म ु क् तलाई नबझुे तापिन, मरेो
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मखुले िदनभ र त्यसकैो बारेमा भन् नछे । 16 म परम भु परमशे् वरको श शाली
कामहरूसगँै आउनछुे । म तपाईंको, केवल तपाईंको धािमर्कताको वणर्न गनछु ।
17 हे परमशे् वर, तपाईंले मलाई मरेो यवुावस्थादे ख नै िसकाउनभुएको छ । अिहले
पिन म तपाईंको अचम् मका कामहरू घोषणा गनछु । 18 वास्तवमा, हे परमशे् वर, म
व ृ हुदँा र मरेो कपाल फुल्दा पिन मलाई नत्याग् नहुोस,् जसरी मलैे तपाईंको सामथ्यर्
अक पसु्तालाई, तपाईंको श आउनवेाला हरेकलाई घोषणा ग ररहकेो छु । 19हे
परमशे् वर, तपाईंको धािमर्कता धरैे उच् च छ । हे परमशे् वर, तपाईंले महान ् कुराहरू
गन ुर्भएको छ, तपाईंजस्तो को छ र? 20 तपाईंले मलाई धरैे कष् टहरू दखे् न िदनभुयो
तपाईंले नै हामीलाई फे र जागतृ पान ुर्हुनछे र हामीलाई पथृ्वीको गिहराइबाट फे र
मािथ ल्याउनहुुनछे । 21 तपाईंले मरेो इज् जत व ृ गन ुर्होस ् । फे र फकर् नहुोस ् र
मलाई सान्त्वना िदनहुोस ् । 22 हे मरेो परमशे् वर, तपाईंको सत् यताको िन म् त वीणा
बजाएर म तपाईंलाई धन् यवाद चढाउनछुे । हे इ ाएलको परम पिव , सारङ्गी
बजाएर म तपाईंको स्तिुत गाउनछुे । 23जब म तपाईंको शसंाका गीतहरू गाउनछुे,
तब मरेा ओठहरू आनन्दले कराउनछेन—् मरेो ाणले पिन जसलाई तपाईंले उ ार
गन ुर्भएको छ । 24मरेो िज ोले पिन िदनभ र तपाईंको धािमर्कताको बारेमा बताउनछे
। िकनिक ितनीहरू लाजमा र गोलमाल पा रएका छन ्जसले मलाई चोट परु् याउन
खोजे ।
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1 हे परमशे् वर, राजालाई आफ् नो धािमर्क आदशेहरू िदनहुोस ् । राजाको

छोरालाई तपाईंको धािमर्कता िदनहुोस ् । 2 ितनले तपाईंका मािनसहरूलाई
धािमर्कताले र तपाईंका गरीबहरूलाई न्यायले फैसला गरून ् । 3 पहाडहरूले
मािनसहरूका िन म्त शा न्त उत्पन् न गरून ् । डाँडाहरूले धिमर्कता उत्पन् न गरून ्
। 4 उनले मािनसहरूका गरीबलाई न्याय दऊेन ्। उनले द र हरूका छोराछोरीलाई
बचाऊन ् र िथचोिमचो गनहरूलाई चकनाचरू पारून ् । 5 सयूर् रहसेम्म र च मा
रहुन् जलेसम्म सबै पसु्ताहरूमा, ितनीहरूले तपाईंको आदर गरून ्। 6काटेको घाँसमा
झरीपरेझैं र पथृ्वीलाई िभजाउने झरीझैं उनी तल आऊन ् । 7 उनको समयमा
धम हरूको फ लफाप होस ्र च माको लोप नभएसम् म त् यहाँ शस् त शा न्त होस ्।
8 उनले समु दे ख समु सम्म र नदीदे ख पथृ्वीको अ न्तम छेउसम्म अधीन गरून ्।
9 उजाडस् थानमा बस् नहेरू उनको साम ु घोप् टो परेर दण्डवत गरून ्। उनका श हुरूले
धलूो चाटनू ् । 10 तश श र टापहूरूका राजाहरूले कर ितरून ् । शबेा र शबेाका
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राजहरूले उपहारहरू ल्याऊन ्। 11 वास्तवमा, सबै राजा उनको साम ु घोप् टो परून ्
। सबै जाितहरूले ितनको सवेा गरून ्। 12 उनले पकुारा गन द र लाई र अरू कुनै
सहायक नभएका गरीबलाई सहायता गछर्न ्। 13 उनले गरीब र द र हरूलाई दया
गछर्न ् र उनले द र हरूको जीवन बचाउछँन ् । 14 उनले िथचोिमचो र िहसंाबाट
ितनीहरूको जीवन बचाउछँन,् उनको द ृ ष् टमा ितनीहरूका रगत बहुमलू्य हुन् छ ।
15 उनी जीिवत रहून!् शबेाको सनु उनलाई िदइयोस ्। मािनसहरूले उनको िन म्त
सधैं थर्ना गरून ्। परमशे् वरले उनलाई िदनभ र आिशष ्  दऊेन ्। 16 दशेमा अन् नको
शस् त होस ् । पहाड टुप् पाहरूमा उनीहरूका बाली लहलह होऊन ् । यसको फल

लबेनानको जस्तै होस ्। सहरका मािनसहरू मदैानको घाँसझैं फल्दोफुल्दो होऊन ्।
17 उनको नाउँ अमर रहोस ्। सयूर् रहसेम्म उनको नाउँ िनरन्तर रहोस ्। मािनसहरू
उनमा आशोिषत ् होऊन ् । सबै जाितहरूले उनलाई धन्यको भननू ् । 18 परम भु
परमशे् वर, इ ाएलको परमशे् वर धन्यको होऊन,् जसले मा अचम् मका कामहरू
गन ुर्हुन्छ । 19 उहाँको मिहिमत नाउँ सदासवर्दा धन्यको होस ्र सारा पथृ्वी उहाँको
मिहमाले भ रपणूर् होस ्। आमने र आमने । 20 ियशकैा छोरा दाऊदका ाथर्नाहरू
सिकएको छ ।

73
1 िनश् चय नै परमशे् वर इ ाएलको िन म् त, शु हृदय हुनहेरूका िन म् त भला

हुनहुुन्छ । 2 तर मरेो बारेमा, मरेा ख ु ाहरू झण्डै िचप्ले । मरेा ख ु ाहरू मरेो
मिुनबाट झण्डै िचप् ले । 3 िकनभने जब मलैे दषु् टहरूका फ लफाप दखेें, तब
मलैे अहङ्कारीहरूको डाह गरें । 4 िकनिक मतृ्यसुम्म नै ितनीहरूलाई कुनै
पीडा नै हुछैँन, तर ितनीहरू ब लया र स्वस्थ्य हुन् छन ् । 5 अरू मािनसहरूका
बोझहरूबाट ितनीहरू मकु् त छन ् । अरू मािनसहरूलाई झैं ितनीहरूलाई कष् ट
हुदँनै । 6 ितनीहरूका घाँटीमा िस ीझैं ितनीहरू घमण्डले सिजछन ् । वस् ले
ढाकेझैं ितनीहरूलाई िहसंाले ढाक् नछे । 7 यस्ता अन्धोपनबाट नै पाप आउँछ ।
ितनीहरूका हृदयहरूबाट दषु् ट िवचारहरू जान्छन ्। 8 ितनीहरू दषु् टतापवूर्क िगल्ला
गछर्न ् र बोल्छन ् । आफ् नो अहङ्कारमा ितनीहरूले अत्यचारको धम्की िदन्छन ्
। 9 आफ्नो मखुले ितनीहरू स्वगर्को िवरु मा बोल् छन ् र ितनीहरूका िज ोहरूले
पथृ्वीको अिधकार गछर्न ्। 10 यसकारण ितनका मािनसहरू ितनीहरूितर फकर् न्छन ्
र शस् त पानी बगाइन्छ । 11 ितनीहरू भन्छन,् “परमशे् वरले कसरी जान् नहुुन्छ?
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के सव च् चसगँ ज्ञान छ र?” 12 हने ुर्होसः् यी मािनसहरू दषु् टहरू हुन ् । ितनीहरू
िन श् चन्त छन ्र झन-्झन ्धनी हुदँछैन ्। 13 िनश् चय नै मलै े ाथर्मा मरेो हृदयलाई
सरुिक्षत राखकेो छु र िनद षतामा मरेा हातहरू धोएको छु । 14 िकनिक म िदनभ र
कष् टमा परेको छु र हरेक िबहान ताड्ना पाएको छु । 15 “म यी कुराहरू भन् नछुे,”
भनी मलैे भनकेो भए, तपाईंका छोराछोरीका यो पसु्तालाई मलैे धोका िदनिेथएँ ।
16 मलैे यी कुराहरू बझु् ने कोिसस गरे तापिन, मरेो िन म्त यो धरैे क ठन िथयो ।
17 तब म परमशे् वरको पिव स्थानिभ गएँ र ितनीहरूका अ न् तम अवस् थालाई
बझुें । 18 िनश् चय नै तपाईंले ितनीहरूलाई िचप् लो ठाउँहरूमा राख् नहुुन् छ । तपाईंले
ितनीहरूलाई सवर्नाश लानहुुन् छ । 19 ितनीहरू कसरी क्षणभरमा नै उजाडस् थान
बन!े ितनीहरूको अन् त भयो र भयानक ासहरूले समाप् त पा रए । 20 कोही
ब्य ुझँदँा, ती सपनामा भएजस्तो हुन् छन ्। हे परम भ,ु जब तपाई खडा हुनहुुन्छ, तब
तपाईंले ती सपनाहरूका बारेमा केही िवचार गन ुर्हुन् न । 21 िकनिक मरेो हृदय शोकमा
परेको िथयो र म गिहरो चोटमा परेको िथएँ । 22 म मखूर् िथएँ र अन्तरद ृ ष् टको
कमी िथयो । तपाईंको साम ु म मखूर् पशजुस्तै िथएँ । 23 तापिन म सधैं तपाईंसगँै
छु । तपाईंले मरेो दािहने हात समात् नहुुन् छ । 24 तपाईंले मलाई आफ् नो सल्लाहले
मागर्दशर्न गन ुर्हुनछे र पिछ मलाई मिहमामा हण गन ुर्हुनछे । 25 स्वगर्मा तपाईंबाहके
मरेो को छ र? पथृ् वीमा मलैे इच् छा गन तपाईंबाहके अरू कोही छैन । 26 मरेो शरीर
र मरेो मटुु कमजोर हुन्छन,् तर परमशे् वर नै सदासवर्दा मरेो हृदयको बल हुनहुुन्छ
। 27 तपाईंदे ख टाढा हुनहेरू नष् ट हुनछेन ्। तपाईं ित िवश् वासयोग् य नहुनहेरूलाई
तपाईंले नष् ट पान ुर्हुनछे । 28 तर मरेो बारेमा, मलैे गन ुर्पन कुराचािहं परमशे् वरको
निजक जाने हो । परम भु परमशे् वरलाई मलैे आफ् नो शरणस्थान बनाएको छु ।
तपाईंका सबै कामहरू म घोषणा गनछु ।

74
1 हे परमशे् वर, तपाईंले हामीलाई िकन सदाको िन म्त इन्कार गन ुर्भएको

छ? तपाईंको ोध िकन तपाईंका खकर् का भडेाहरूका िवरु मा द न्कन्छ?
2 आफ्ना मािनसहरू जसलाई तपाईंले ाचीन समयमा िकन् नभुयो, तपाईंको आफ्नै
उ रािधकार हुनलाई उ ार गन ुर्भएका कुलहरू र तपाईं वास गन ुर्हुने िसयोन पवर्तलाई
सम्झनहुोस ् । 3 आउनहुोस,् श लुे पिव स्थानमा गरेका सम् पणूर् भग् नावशषे, सारा
सवर्नाशलाई हने ुर्होस ् । 4 तपाईंको तोिकएको ठाउँको िबचमा तपाईंका वरैीहरू
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गजर्न्छन ् । ितनीहरूले आफ्ना य ु का झन्डाहरू खडा गछर्न ् । 5 बञ् चरोले घना
जङ्गल काटेझैं ितनीहरूले काटेर लगे । 6 ितनीहरूले ब ाहरूलाई फुटाएका छन ्
र टु -टु ा पारेका छन ् । ितनीहरूले बन् चरो र घनहरूले फुटाए । 7 तपाईंको
पिव स्थान ितनीहरूले आगोले जलाए । तपाईं वास गन ुर्हुने ठाउँलाई ितनीहरूले
भइँूमा ढालरे अपिव पारे । 8 ितनीहरूले आफ्ना हृदयहरूमा भन,े “ितनीहरू
सबलैाई हामी नाश गनछौं ।” दशेमा भएका तपाईंको आराधना हुने ठाउँहरू सबै
ितनीहरूले जलाए । 9 हामी अब कुनै िचन्हहरू दखे्दनैौं । अब कोही अगमवक् ता
छैनन ् र यो किहलसेम्म रहन्छ भनी हा ा िबचमा हुने कसलैे पिन जान् दनै । 10 हे
परमशे् वर, श हुरूले किहलसेम्म हामीलाई अपमान गछर्न?् के श हुरूले सदासवर्दा
तपाईंको िनन्दा गनछन ्? 11 आफ् नो बाहुली, तपाईंको दािहने हात तपाईंले िकन
रोक् नहुुन्छ? आफ् नो दािहने हात आफ्नो खल् तीबाट िझक् नहुोस ् र ितनीहरूलाई
नाश पान ुर्होस ्। 12 तापिन पथृ्वीमा उ ार ल्याउनभुएर परमशे् वर ाचीन समयदे ख
नै मरेो राजा हुनभुएको छ । 13 तपाईंले समु लाई आफ्नो श ले िवभाजन
गन ुर्भयो । तपाईंले समु ी भयानक जन् तहुरूका िशरहरू तोड्नभुयो । 14 तपाईंले
ल ातन ्को िशर कुच् याउनभुयो । तपाईंले त्यसलाई उजास् थानमा बस् नहेरूलाई

खवुाउनभुयो । 15 तपाईंले मलूहरू र खोलाहरूका महुान खोल् नभुयो । तपाईंले
बिगरहकेा नदीहरूलाई सकुाउनभुयो । 16 िदन तपाईंको हो र रात पिन तपाईंकै हो
। तपाईंले सयूर् र चन मालाई आफ्नो ठाउँमा राख् नभुयो । 17 तपाईंले पथृ्वीको
सबै िसमाना तोक् नभुएको छ । तपाईंले िहउँद र ीष्म बनाउनभुएको छ । 18 हे
परम भ,ु श हुरूले तपाईंलाई कसरी अपमान गरे सो सम्झनहुोस ् । अिन मखूर्
मािनसहरूले तपाईंको नाउकँो िनन्दा गरेका छन ् । 19 तपाईंको ढुकुरको जीवन
जङ्गली पशलुाई निदनहुोस ् । िथचोिमचोमा परेका तपाईंका मािनसहरूका जीवन
सधैं निबसर्नहुोस ्। 20आफ्नो करार सम्झनहुोस,् िकनिक दशेका अन्धकार क्षे हरू
िहसंाले भ रएको ठाउँहरू हुन ् । 21 िथचोिमचोमा परेकाहरू लाजमा परेर फिकर् ने
नतलु् याउनहुोस ्। गरीब र िथचोिमचोमा परेकाहरूले तपाईंको नाउकँो स्तिुत गरून ्।
22 हे परमशे् वर, उठ्नहुोस ्। तपाईंको आफ्नो इज् जतको रक्षा गन ुर्होस ्। मखूर्हरूले
िदनभ र कसरी तपाईंको अपमान गछर्न ् सम्झनहुोस ् । 23 तपाईंका वरैीहरूका
आवाजहरू वा तपाईंलाई िनरन् तर अनादर गनहरूका कोलाहल निबसर्नहुोस ्।
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75
1 हे परमशे् वर, हामी तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछौं । हामी धन्यवाद िदन्छौं,

िकनिक तपाईंले आफ्नो उप स्थित कट गन ुर्हुन्छ । मािनसहरूले तपाईंका
अचम् मका कामहरूका बारेमा बताउछँन ।् 2 तोिकएको समयमा म न्यायोिचत रूपमा
फैसला गनछु । 3 पथृ्वी र यसका सबै बािसन्दा डरले थरथर कामे पिन, पथृ्वीका
खम्बाहरूलाई म दढृ बनाउछु । सलेा 4 मलैे अहङ्कारीलाई भनें, “अहङ्कारी
नहो,” र दषु् टहरूलाई भनें, “िसङ् ठाडो नपार ् । 5 आफ्ना िसङहरूलाई मािथ
नउचाल ्। हठपणूर् घाँटी बनाएर नबोल ्।” 6 उचाल् ने कुरा पवूर्बाट वा, प श् चमबाट
होइन र त् यो उजाडस् थानबाट आउने होइन । 7 तर परमशे् वर नै न्यायकतार्
हुनहुुन्छ । उहाँले तल झान ुर्हुन्छ र उहाँले मािथ उठाउनहुुन्छ । 8 िकनिक
परम भलुे आफ्नो हातमा िफंज आइरहकेो दाखम को कचौरा समात् नहुुन्छ, जनु
मसलासगँ िमसाइएको छ र  यसलाई खन्याउनहुुन् छ । िनश् चय नै पथृ्वीका सबै
दषु् टहरूले यसको अ न्तम थोपासम्म िपउनछेन ् । 9 तर तपाईंले भन् नभुएको कुरा
म िनरन्तर रूपमा बताउनछुे । याकूबका परमशे् वरको स्तिुत म गाउनछुे । 10 उहाँ
भन् नहुुन्छ, “दषु् टहरूका सबै िसङलाई म काट् नछुे, तर धम हरूका िसङहरू मािथ
उचा लनछेन ्।”

76
1 परमशे् वरले आफैलाई यहूदामा कट गन ुर्भएको छ । इ ाएलमा उहाँको नाउँ

महान ्छ । 2 उहाँको पाल शालमेमा छ । उहाँको बासस् थान िसयोनमा छ । 3 त्यहाँ
उहाँले धनकुो काँड, तरवार, ढाल र य ु का अन्य हितयारहरू नष् ट गन ुर्भयो । सलेा
4 पवर्तहरूमािथ तपाईंले आफ् ना िशकारहरू मारेर ओलर्नहुुदँा तपाईं च म् कनहुुन् छ
र आफ् नो मािहमा कट गन ुर्हुन्छ । 5 साहसी हृदय भएकाहरू ल ु टएका िथए ।
ितनीहरू मस्त िन मा परे । सबै यो ाहरू असहाय िथए । 6 हे याकूबको परमशे् वर,
तपाईंले हप्काउनहुुदँा घोडाचढी र घोडा दवुै मस्त िन ामा परे । 7 तपाईंको, हो
तपाईंकै भय मािनन्छ । तपाईं रसाउनहुुदँा तपाईंको साम ु को खडा हुन सक्छ
र? 8 स्वगर्बाट तपाईंले आफ्नो न्याय सनुाउनभुयो । पथृ्वी भयभीत र चपूचाप
िथयो । 9 हे परमशे् वर, जित बलेा तपाईं न्याय गनर् र पथृ्वीका सबै िथचोिमचोमा
परेकाहरूलाई बचाउन उठ्नभुयो । सलेा 10 िनश् चय न,ै मानवजाितको िवरु मा
तपाईंको ोधपणूर् न्यायले तपाईंलाई शसंा ल्याउनछे । तपाईंको ोधबाट बाँकी
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रहकेाहरूले तपाईंले आफूलाई घने ुर्होस ्। 11 परम भु आफ् ना परमशे् वरसगँ भाकल
गर र ती परुा गर । उहाँको व रप र भएका सबै जनाले उहाँलाई उपहारहरू ल्याऊन ्
जसको भय मान् नपुछर् । 12 उहाँले शासकहरूका आत्मा नाश पान ुर्हुन्छ । पथृ्वीका
राजाहरूले उहाँको भय मान्छन ्।

77
1 म आफ् नो आवाजले परमशे् वरमा पकुारा गनछु । म आफ् नो आवाजले

परमशे् वरमा पकुारा गनछु, र मरेो परमश् वरले सनु् नहुुनछे । 2 मरेो कष् टको िदनमा
मलैे परम भलुाई खोजें । राित मलैे आफ् नो हात फैलाएँ र ितनीहरू थाकेनन ्। मरेो
ाणले सान्त्वना पाउन इन् कार गर् यो । 3 मलैे ससु् केरा हाल् दा मलैे परमशे् वरको

बारेमा िवचार गरें । म मछूार् पदार् मलै े उहाँको बारेमा िवचार गरें । सलेा 4 तपाईंले मरेा
आखँा खलु्ला राख् नभुयो । म बोल् नै नसक् ने कष् टमा िथएँ । 5 मलैे परुाना िदनहरू,
धरैे पिहलकेो समयको बारेमा िवचार गरें । 6 मलैे कुनै समय गाएको गीतलाई
मलैे रातको समयमा याद गरें । मलैे होिसयार भएर िवचार गरें र के भएको िथयो
भनी बझु् ने कोिसस गरें । 7 के परम भलुे मलाई सदाको िन म्त इन्कार गन ुर्हुनछे
? के उहाँले मलाई फे र किहल्यै कृपा दखेाउनहुुनछैेन? 8 के उहाँको करारको
िवश् वस् तता सदाको िन म्त सिकयो? के उहाँको ितज्ञा सदाको िन म्त िवफल
भएको िथयो? 9 के परमशे् वरले अन ु ही हुन िबसर्नभुएको िथयो? के उहाँको

ोधले उहाँको दयालाई बन्द गरेको िथयो? सलेा 10 मलैे भनें, “यो मरेो कष् ट
होः हामी ित सव च् चको दािहने बाहुलीको प रवतर्न हो ।” 11 तर हे परम भ,ु म
तपाईंका कामहरू सम्झने छु । िवगतका तपाईंका अचम् मका कामहरूका बारेमा म
िवचार गनछु । 12 तपाईंका सबै कामहरूका बारेमा म िवचार गनछु र ितनमा िवचार
गनछु । 13 हे परमशे् वर, तपाईंको मागर् पिव छ । हा ो महान ्परमशे् वरिसत कुन
परमशे् वरको तलुना हुन्छ र? 14 तपाईं अचम् मका कामहरू गन परमशे् वर हुनहुुन्छ
। तपाईंले मािनसहरूका माझमा आफ्नो सामथ्यर् कट गन ुर्भएको छ । 15 आफ्नो
महान ् श ले तपाईंले आफ् ना मािनसहरू, याकूब र योसफेका सन्तानहरूलाई
आफ् नो िवजय िदनभुयो । सलेा 16 हे परमशे् वर, पानीले तपाईंलाई दखे्यो ।
पानीले तपाईंलाई दखे्यो र ितनीहरू भयभीत भए । गिहराइहरू थरथर कामे ।
17 बादलहरूले पानी तल खन् याए । बादल लागकेो आकाशले आवाज िनकाल्यो
। तपाईंका काँडहरू यताउता उडे । 18 तपाईंको गजर्नको सोर हावामा सिुनयो ।
िबजलुीको चमकले ससंारलाई उज् यालो बनायो । पथृ्वी थरथर काम्यो र ह ल्लयो ।
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19 तपाईंको मागर् सम ु बाट गयो र तपाईंको बाटो उलर्दंो पानीबाट गयो, तर तपाईंका
पाइलाहरू दे खएनन ्। 20 तपाईंले मोशा र हारूनको हात ारा बगाललाई झैं आफ्ना
मािनसहरूलाई डोर् याउनभुयो ।

78
1हे मरेा मािनसहरू, मरेो िशक्षा सनु । मरेा मखुका वचनहरू सनु । 2 दषृ् टान्तमा म

आफ् नो मखु खोल्नछुे । िवगतका गपु् त कुराको बारेमा म गीत गाउनछुे । 3 हामीले
सनुकेा र िसकेका कुराहरू, हा ा पखुार्हरूले हामीलाई भनकेा कुराहरू ियनै हुन ् ।
4 ितनीहरूका सन् तानहरूबाट हामी ती कुरा लकुाउनछैेनौं । परम भकुा शसंनीय
कामहरू, उहाँको सामथ्यर् र उहाँले गन ुर्भएका अचम् मका कामहरूका बारेमा हामी
अक पसु्तालाई बताउनछेौं । 5 िकनिक उहाँले याकूबमा करारका िनयमहरू
स्थािपत गन ुर्भयो र इ ाएलमा वस्था िदनभुयो । उहाँले हा ा पखूार्हरूलाई ती
आफ्ना सन्तानहरूलाई िसकाउने आज्ञा िदनभुयो । 6 उहाँले यस्तो आज्ञा िदनभुयो,
तािक अझै नजन् मकेा छोराछोरी, अथार्त ्आउने पसु् ताले उहाँका आदशेहरू जानोस,्
जसले पिछ ितनीहरूका आफ् नै सन्ताहरूलाई ती भन् नपुछर् । 7 तब ितनीहरूले
आफ् नो आसा परमशे् वरमा राखनू ् र उहाँका कामरू निबस ूर्न,् तर उहाँका आज्ञाहरू
पालन गरून ्। 8 तब ितनीहरू आफ् ना पखुार्हरूजस्ता हुनछैेनन,् जो हठी र िव ोही
पसु्ता िथए । एउटा यस्तो पसु्ता जसका हृदयहरू ठक िथएनन ्र जसका आत्माहरू
परमशे् वर ित समिपर्त र िवश् वासयोग्य िथएनन ् । 9 ए ाइमीहरू धनलुे ससु ज् जत
िथए, तर ितनीहरू य ु को िदनमा पिछ फक । 10 ितनीहरूले परमशे् वरसगँको करार
पालन गरेनन ्र ितनीहरूले उहाँको वस्था पालन गनर् इन्कार गरे । 11 ितनीहरूले
उहाँका कामहरू, उहाँले ितनीहरूलाई कट गन ुर्भएको अचम् मका कुराहरूलाई
िबस । 12 िम दशेमा, सोअनको दशेमा ितनीहरूका पखुार्हरूका द ृ ष् टमा उहाँले
गन ुर्भएको चमत्का रक कुराहरूलाई ितनीहरूले िबस । 13उहाँले सम ु लाई दईु भाग
पान ुर्भयो र ितनीहरूलाई त् यसको पा रप लानभुयो । उहाँले पानीलाई पखार्लहरूझैं
खडा गन ुर्भयो । 14 िदनको समयमा बादलले र रातभ र आगोको काशले उहाँले
ितनीहरूलाई डोर् याउनभुयो । 15 उहाँले उजाडस्थानको च ा िचन ुर्भयो र समु को
गिहराइ भनर् शस् त हुने पानी उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुयो । 16 च ानबाट
उहाँले खोलाहरू बगाउनभुयो र पानीलाई नदीहरूझैं बगाउनभुयो । 17 तापिन
ितनीहरूले उजाड-स्थानमा सव च् चको िवरु मा िव ोह गरेर उहाँको िवरु मा पाप
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ग ररहे । 18 आफ् नो भोक मटेाउनलाई खाना मागरे आफ् ना हृदयहरूले ितनीहरूले
परमशे् वरलाई चनुौित िदए । 19 ितनीहरू परमशे् वरको िवरु मा बोले । ितनीहरूले
भन,े “परमशे् वरले हामीलाई उजाड-स्थानमा साँच् चै नै खाना खवुाउन सक् नहुुन्छ
र? 20 हरे, उहाँले च ानलाई हार गन ुर्हुदँा, पानी िन स्कयो र नदीहरू बगे । तर के
उहाँले रोटी पिन िदन सक् नहुुन्छ? के उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई मास ु िदनहुुनछे
?” 21जब परम भलुे यो सनु् नभुयो, तब उहाँ रसाउनभुयो । त्यसलैे उहाँको आगो
याकूबको िवरु दन्क्यो र उहाँको रसले इ ाएललाई आ मण गर् यो, 22 िकनभने
ितनीहरूले परमशे् वरमा िवश् वास गरेनन ्र उहाँको उ ारमा भरोसा गरेनन ्। 23 तापिन
उहाँले मािथका आकाशलाई आज्ञा गन ुर्भयो र आकाशका ढोकाहरू खोल्नभुयो ।
24 ितनीहरूलाई खानलाई उहाँले मन् न बसार्उनभुयो, र उहाँले ितनीहरूलाई स्वगर्को
अन् न िदनभुयो । 25 मािनसहरूले स्वगर्दतूहरूका रोटी खाए । ितनीहरूलाई उहाँले
शस् त गरी खाना पठाउनभुयो । 26 उहाँले आकाशमा पवू बतास चलाउनभुयो

र दिक्षणी बतासलाई आफ् नो श ले उहाँले डोर् याउनभुयो । 27 धलूोझैं उहाँले
ितनीहरूमािथ मास,ु समु को बालवुाझैं चराहरू बसार्उनभुयो । 28 ितनीहरूका
िशिवरको िबचमा, ितनीहरूका पालहरूको चारैितर ती झरे । 29 त्यसलैे ितनीहरूले
खाए र अघाए । ितनीहरूले जे लालसा गरे सो उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुयो । 30 तर
ितनीहरू अझै अघाएका िथएनन ्। ितनीहरूको खाना अझै ितनीहरूको मखुमै िथयो
। 31 तब परमशे् वरको ोध ितनीहरूमािथ पर् यो र ितमध्यकेा ब लयाहरूलाई मार् यो
। उहाँले इ ाएलका जवानहरूलाई तल झान ुर्भयो । 32 यित हुदँा पिन, ितनीहरूले
िनरन् तर पाप गरे र उहाँका अचम् मका कामहरूमा िवश् वास गरेनन ्। 33 यसकारण
परमशे् वरले ितनीहरूका िदनहरू घटाउनभुयो । ितनीहरूका वषर्हरू ासले भ रएका
िथए । 34 जब परमशे् वरले ितनीहरूमािथ िवपि ल्याउनभुयो, तब ितनीहरूले
उहाँको खोजी गनर् थाल,े अिन ितनीहरू फक र उहाँलाई उत् सकुतासाथ खोजे
। 35 परमशे् वर ितनीहरूका च ान हुनहुुन्थ्यो र सव च् च ितनीहरूका उ ारकतार्
हुनहुुन्थ्यो भनी ितनीहरूले सम्झे । 36 तर ितनीहरूले आफ् ना मखुले उहाँसगँ
चापलसुी गरे र ितनीहरूका शब्दहरूले उहाँसगँ झटु बोले । 37 िकनिक ितनीहरूका
हृदयहरू उहाँमा स्थर िथएनन ्र ितनीहरू उहाँको करार ित िवश् वासयोग्य िथएनन ्
। 38 तापिन उहाँ कृपाल ु हुनभुएर ितनीहरूका अधमर् क्षमा गन ुर्भयो र ितनीहरूलाई
नष् ट गन ुर्भएन । हो, धरैे पल् ट उहाँले आफ्नो रस थाम् नभुयो र उहाँका सबै

ोधलाई उ िेजत गन ुर्भएन । 39 ितनीहरू मासलुे बनकेा हुन,् ितनीहरू िबितजाने
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र फकर नआउने बतास हुन ् भनी उहाँले याद गन ुर्भयो । 40 उजाड-स्थानमा र
बाँझो ठाउँहरूमा ितनीहरूले कित धरैे पल् ट उहाँको िवरु मा िव ोह गरेर उहाँलाई
दःुखी बनाए! 41 ितनीहरूले परमशे् वरलाई धरैे पल् ट चनुौित िदए र इ ाएलका
परम पिव लाई िच दखुाए । 42 ितनीहरूले उहाँको श को बारेमा िवचार
गरेनन,् उहाँले ितनीहरूलाई श हुरूबाट कसरी छुटकारा िदनभुएको िथयो, 43 जब
उहाँले िम दशेमा आफ् ना डरलाग् दा िचन्हहरू दखेाउनभुयो र सोअनको क्षे मा
आफ् ना चमत्कारहरू दखेाउनभुयो । 44 उहाँले िम दशेका नदीहरूलाई रगतमा
प रणत गन ुर्भयो, तािक ितनीहरूले आफ् ना नदीहरूका पानी िपउन सकेनन ् ।
45 उहाँले झींगाका हुल पठाउनभुयो, जसले ितनीहरूलाई टोके र भ्यागतुाहरूले
ितनीहरूका दशेलाई अित मण गर् यो । 46 ितनीहरूका अन् न फ ाङ् हरूलाई र
ितनीहरूका प र म सलहहरूलाई उहाँले िदनभुयो । 47 ितनीहरूका दाखहरूलाई
अिसनाले र ितनीहरूका अञ् जीरका रूखहरूलाई धरैे अिसनाले उहाँले नाश
पान ुर्भयो । 48 ितनीहरूका बथानमािथ उहाँले अिसना बसार्उनभुयो र ितनीहरूका
बगालमािथ िबजलुी फाल् नभुयो । 49 उहाँको रसको उ ता ितनीहरूका िवरु मा
पर् यो । उहाँले ोध, रस र समस् यालाई िवपि ल्याउने एजने् टझैं पठाउनभुयो
। 50 आफ्नो रसको िन म्त उहाँले मागर् तयार गन ुर्भयो । उहाँले ितनीहरूलाई
मतृ्यबुाट बचाउनभुएन तर ितनीहरूलाई रूढीमा स ु म्पनभुयो । 51 िम दशेका सबै
जठेाहरूलाई, हामका पालहरूमा भएका ितनीहरूका जठेाहरूलाई उहाँले मान ुर्भयो
। 52 आफ्ना मािनसहरूलाई उहाँले भडेालाई झैं डोर् याउनभुयो र बगाललाई
झैं ितनीहरूलाई उजाडस् थानमा बाटो दखेाउनभुयो । 53 सरुिक्षत र िनभर्यसाथ
उहाँले ितनीहरूलाई डोर् याउनभुयो, तर समु ले ितनीहरूका श हुरूलाई डुबायो
। 54 त् यसपिछ उहाँले ितनीहरूलाई आफ् नो पिव दशेको िसमानामा, उहाँको
दिहने हातले ाप् त गरेको यो पवर्तमा ल्याउनभुयो । 55 ितनीहरूको सामबुाट
उहाँले जाितहरूलाई धपाउनभुयो र ितनीहरूलाई आफ् नो उ रािधकार िदनभुयो ।
इ ाएलका कुलहरू उहाँले ितनीहरूका आफ् ना पालहरूमा बसाल्नभुयो । 56 तापिन
ितनीहरूले सव च् च परमशे् वरलाई चनुौित िदए र अवज्ञा गरे, अिन उहाँका
गम्भीर आज्ञाहरू पालन गरेनन ् । 57 ितनीहरू अिवश् वासयोग्य भए र आफ् ना
पखुार्हरूले झैं धोकापणूर् काम गरे । ितनीहरू खोटपणूर् धनजुस्तै भरोसाहीन िथए
। 58 िकनिक ितनीहरूले उहाँलाई आफ् ना अग् ला डाँडाहरूले ु बनाए र आफ् ना
मतू हरूले उहाँलाई डाहले रसाउने बनाए । 59 जब परमशे् वरले यो सनु् नभुयो,
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तब उहाँ रसाउनभुयो र इ ाएललाई पणूर् रूपमा इन्कार गन ुर्भयो । 60 शीलोको
पिव स्थान, उहाँ मािनसहरूका िबचमा बास गन ुर्भएको पाललाई उहाँले त्याग् नभुयो
। 61 उहाँले आफ् नो सामथ्यर्लाई कसकैो कब्जामा स ु म् पिदनभुयो र आफ् नो
मिहमालाई श हुरूका हातमा स ु म्पनभुयो । 62 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई
तरवारमा स ु म् पनभुयो र उहाँ आफ्ना उ रािधकारसगँ रसाउनभुयो । 63 आगोले
ितनीहरूका जवान मािनसहरूलाई भष् म पारे, र ितनीहरूका जवान स् ीहरूसगँ
िववाहको गीत िथएन । 64 ितनीहरूका पजुारीहरू तरवारले ढले र ितनीहरूका
िवधवाहरू रुन सकेनन ्। 65 अिन परम भु िन ाबाट जागझेैं, दाखम को कारणले
कराउने यो ाजस्तै उठ्नभुयो । 66 उहाँले आफ् ना वरैीहरूलाई पिछ फकार्उनभुयो
। उहाँले ितनीहरूलाई अनन्त लाजमा पान ुर्भयो । 67 उहाँले योसफेको पाललाई
इन्कार गन ुर्भयो र उहाँले ए ाइमको कुललाई चनु् नभुएन । 68 उहाँले यहूदाको
कुल र उहाँले मे गन ुर्भएको िसयोन पवर्तलाई चनु् नभुयो । 69 उहाँले आफ्नो
पिव स्थानलाई स् वगर्झैं, उहाँले सदाको िन म्त स्थापना गन ुर्भएको पथृ्वीझैं
बनाउनभुयो । 70 उहाँले आफ्नो दास दाऊदलाई चनु् नभुयो र ितनलाई भडेाका
बगालहरूबाट ल् याउनभुयो । 71 आफ् ना पाठाहरूका साथमा िहडं् ने भडेीहरूका
पिछ लाग् नबाट उहाँले ितनलाई ल् याउनभुयो, अिन उहाँले ितनलाई याकूब, उहाँका
मािनसहरू, र उहाँको उ रािधकार इ ाएलको गोठालो तलु्याउनभुयो । 72 आफ् नो
हृदयको इमानदारीताले दाऊदले उनीहरूको रेखदखे गरे र आफ्नो हातको सीपले
ितनले उनीहरूलाई बाटो दखेाए ।

79
1 हे परमशे् वर, िवदशेी जाितहरू तपाईंको उ रािधकारमा आएका छन ् ।

ितनीहरूले तपाईंको पिव म न्दरलाई अपिव तलु्याएका छन ् । ितनीहरूले
यरूशलमेलाई भग् नावशषेको थु ो बनाएका छन ् । 2 तपाईंका सवेकहरूका
लासहरू ितनीहरूले आकाशका चराहरूका खानाको रूपमा, तपाईंका िवश् वासयोग्य
मािनसहरूका शरीरहरूलाई पथृ्वीका जङ्गली पशहुरूलाई िदएका छन ् ।
3 ितनीहरूले यरूशलमेको चारैितर उनीहरूका रगत पानीझैं बगाएका छन ् र
ितनीहरूको दफन गन त् यहाँ कोही भएन । 4 हा ा िछमकेीको िन म्त िनन्दा र
हा ा व रप र भएकाहरूका िन म्त खसी र उपहास हामी बनकेा छौं । 5 हे परम भु
किहलसेम्म? के तपाईं सदासवर्दा रसाउनहुुनछे ? किहलसेम्म तपाईंको डाही रस
आगोझैं ज लरहनछे? 6 तपाईंलाई निचन् ने जाितहरूमािथ र तपाईंको नाउँ पकुारा



79:7 lxvii भजनसं ह 80:11

नगन राज्यहरूमािथ तपाईंको ोध खन्याउनहुोस ।् 7 िकनिक ितनीहरूले याकूबलाई
िनलकेा र त् यसका गाउहँरूलाई नाश पारेका छन ्। 8 हा ा पखुार्हरूका पापहरू हा ा
िवरु मा न लनहुोस ्। तपाईंका कृपापणूर् कामहरू हामीकहाँ आऊन,् िकनिक हामी
धरैे िनम् न छौं । 9 हे हा ा उ ारका परमशे् वर, तपाईंको नाउकँो मिहमाको खाितर
हामीलाई सहायता गन ुर्होस ्। तपाईंको नाउकँो खाितर हामीलाई बचाउनहुोस ्र हा ा
पापहरू क्षमा गन ुर्होस ् । 10 जाितहरूले िकन यसो भन् ने “ितनीहरूका परमशे् वर
खोइ कहाँ छ?” तपाईंका सवेकहरूका रगत बगाइएको बदला जाितहरूमािथ
हा ै साम ु लनहुोस ् । 11 कैदीहरूका ससु् केरा तपाईंको साम ु आओस ् । तपाईंको
श को महान ्ताले मतृ्यकुा सन्तानहरूलाई जीिवत राख् नहुोस ् । 12 हे परम भ,ु
िछमकेी दशेहरूले तपाईंलाई जित अपमान गरेका छन ् त्यसको सात गणुा बढी
बदला ितनीहरूसगँ लनहुोस ् । 13 यसरी हामी तपाईंका मािनसहरू र तपाईंका
खकर् का भडेाहरूले तपाईंलाई सदासवर्दा धन्यवाद चढाउनछेौं । तपाईंको शसंा
सबै पसु्तालाई हामी बताउनछेौं ।

80
1 हे इ ाएलका गोठालो, ध्यान िदनहुोस ् । तपाईं जसले योसफेलाई बगालझैं

डोर् याउनहुुन्छ । तपाईं जो करूबहरूभन्दा मािथ िवराजमान हुनहुुन्छ, हामीमािथ
चम् कनहुोस ् । 2 ए ाइम, बने्यामीन र मनश् शकेो द ृ ष् टमा तपाईंको श
चलाउनहुोस ् । आउनहुोस ् र हामीलाई बचाउनहुोस ् । 3 हे परमशे् वर, हामीलाई
पनुस्थार्िपत गन ुर्होस ्। हामीमािथ तपाईंको महुार चम्काउनहुोस ्र हामी बाँचाइनछेौं
। 4 हे सवर्श मान ् परम भु परमशे् वर, तपाईंका मािनसहरूले ाथर्ना गदार् तपाईं
किहलसेम्म ितनीहरूसगँ रसाउनहुुनछे ? 5 तपाईंले ितनीहरूलाई आसँकुो रोटी
खवुाउनभुएको छ र ितनीहरूलाई अित धरैे आशँ ु िपउन िदनभुएको छ । 6 हा ा
िछमकेीहरूलाई बहस गनर् तपाईंले हामीलाई त् यस् तो केही बनाउनहुुन्छ र हा ा
श हुरू आफ् ना माझमा हा ो बारेमा हाँसो गछर्न ् । 7 हे सवर्श मान ् परम भ,ु
हामीलाई पनुस्थार्पना गन ुर्होस ् । आफ् नो महुार हामीमािथ चम्काउनहुोस ् र हामी
बचाइनछेौं । 8 तपाईंले िम दशेबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनभुयो । तपाईंले
जाितहरूलाई धपाउनभुयो र त् यसलाई रोप् नभुयो । 9 तपाईंले त् यसको िन म्त
दशेलाई सफा पान ुर्भयो । त् यसले जरा हाल्यो र दशेमा भ रयो । 10 त् यसको
छायाले पहाडहरूलाई, त् यसका हाँगाहरूले परमशे् वरका दवेदारुहरूलाई ढाक्यो
। 11 यसले आफ् ना हाँगाहरू समु सम्म र आफ् ना जराहरू य ू े टस नदीसम्समै
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फैलायो । 12 तपाईंले िकन यसको पखार्ल भत्काउनभुएको छ तािक यो बाटो भएर
जाने सबलैे यसको फल टपनू?् 13 वनका बदँहेरूले यसलाई िबगाछर्न ्र मदैानका
पशहुरूले यसमा चछर्न ्। 14 हे सवर्श मान ्परमशे् वर, फकर् नहुोस ्। स्वगर्बाट तल
हने ुर्होस ्र ध् यान िदनहुोस ्र यो दाखको रेखदखे गन ुर्होस ्। 15 तपाईंको दािहने हातले
रोपकेो जरा, तपाईंले बढाउनभुएको िबरुवा यही हो । 16 यसलाई जलाइएको छ र
का टएको छ । तपाईंको हप्कीको कारणले ती नष् ट हुन्छन ्। 17 तपाईंको बाहुली
तपाईंको दािहने हातको मािनसमािथ, तपाईंले आफ्नो िन म्त ब लयो बनाउनभुएको
मािनसको पु मािथ रहोस ् । 18 तब तपाईंबाट हामी तकर जानछैेनौं । हामीलाई
पनुज िवत पान ुर्होस र् हामीले तपाईंको नाउँ पकुानछौं । 19हे सवर्श मान प्रम भु
परमशे् वर, हामीलाई पनुस्थार्पना गन ुर्होस ्। तपाईंको महुार हामीमािथ चम्काउनहुोस ्
र हामीलाई बचाइनछेौं ।

81
1 हा ो बल परमशे् वरको िन म्त ठुलो सोरले गाओ । याकूबका परमशे् वरको

िन म्त जयजयकार गर । 2 गीत गाओ र खैंजडी बजाओ, वीणासगँै सारङ्गीको
मीठो धनु बजाओ । 3 औंसीको िदनमा र पिूणर्माको िदनमा, हा ो चाड सरुु हुदँा
तरुही फुक । 4 िकनिक यो इ ाएलको िन म्त आदशे हो, याकूबका परमशे् वरले
िदनभुएको िवधान हो । 5जब उहाँ िम दशेको िवरु मा जानभुयो,जहाँ मलै े निचनकेो
सोर मलैे सनुें, तब उहाँले योसफेमा िनयमको रूपमा यो जारी गन ुर्भयोः 6 “मलैे
त्यसको काँधबाट बोझ हटाएँ । टोकरीहरू समात् ने त्यसका हातहरू मकु् त भए ।
7 ितमीहरूको सकंष् टमा ितमीहरूले पकुारा गर् यौ र मलैे ितमीहरूलाई सहायता गरें
। गजर्नको कालो बादलबाट मलैे ितमीहरूलाई जवाफ िदएँ । मे रबाको पानीमा मलैे
ितमीहरूको जाँच गरें । सलेा 8 हे मािनसहरू, सनु, म ितमीहरूलाई चतेावनी िदन्छु
। हे इ ाएल, ितमीहरूले मरेा कुरा सनुकेो मा भए ! 9 ितमीहरूका माझमा कुनै
िवदशेी दवेता हुनिेथएन । ितमीहरूले कुनै पिन िवदशेी दवेता पजुा गन ुर्हुदँनै । 10 म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्यायो
। ितमीहरूको मखु चौडा खोल र त् यो म भनछु । 11 तर मरेा मािनसहरूले मरेा
वचनहरू सनुनेन ् । इ ाएलले मरेा आज्ञा पालन गरेनन ् । 12 त्यसलैे ितनीहरूका
आफ्नै हठी मागर्मा मलैे ितनीहरूलाई छोिडिदएँ, तािक ितनीहरूले आफूलाई जे
ठक लाग्छ त्यही गरून ्। 13 ओहो, मरेा मािनसहरूले मरेो कुरा सनुकेो भए । मरेा
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मािनसहरूले मरेा मागर्हरूमा िहडंकेा भए । 14 तब म तरुुन् तै ितनीहरूका श हुरूलाई
अधीन गथं र ितनीहरूलाई िथचोिमचो गनहरूका िवरु मा म आफ् नो हात फकार्उँथे
। 15 परम भलुाई घणृा गनहरू उहाँको साम ु ासले ल क् क परून!् ितनीहरू सदाको
िन म्त अपमािनत होऊन ् । 16 इ ाएललाई म उ म गहु ँ खवुाउथँें । ितमीहरूलाई
म च ानको मह खवुाएर तपृ् त पाथं ।”

82
1 परमशे् वर ईश् वरीय सभामा खडा हुनहुुन्छ । दवेताहरूका माझमा उहाँले

न्यायको फैसला गन ुर्हुन्छ । 2 किहलसेम्म ितमीहरू अन्यायपवुर्क फैसला गछ र
दषु् टको पक्षलाई कृपा गछ ? सलेा 3 गरीब र अनाथहरूको बचाऊ गर । कष् टमा
परेकाहरू र द र हरूको अिधकार कायम गर । 4 गरीब र खाँचोमा परेकाहरूलाई
बचाओ । ितनीहरूलाई दषु् टहरूका हातबाट छु ाओ । 5 ितनीहरूले न जान्दछन ्
न बझु्छन ्। ितनीहरू अन्धकारमा भौंता रन्छन ्। पथृ्वीका सबै जगहरू टुि न्छन ्
। 6 मै भनें, “ितमीहरू दवेताहरू हौ र ितमीहरू सबै जना सव च् चका छोराहरू हौ
। 7 तापिन ितमीहरू मािनसहरूझैं मनछौ र शासकमध् ये एक जनाझैं ढल् नछेौ ।”
8 हे परमशे् वर, पथृ्वीको न्याय गनर् उठ्नहुोस,् िकनिक सबै जाितहरूमा तपाईंको
उ रािधकार छ ।

83
1 हे परमशे् वर, चपूचाप नबस् नहुोस ्! हे परमशे् वर, हामीलाई बवेास् ता नगन ुर्होस ्

र कठोर नहुनहुोस ् । 2 हने ुर्होस,् तपाईंका श हुरूले हल्ला गदछन ् र तपाईंलाई
घणृा गनहरूले आफ् ना िशरहरू उठाएका छन ्। 3 ितनीहरू तपाईंका मािनसहरूका
िवर मा ष न् रच्छन ् र तपाईंका सरुिक्षत जनहरूको िवरु िमलरे योजना गछर्न ्
। 4 ितनीहरूले भनकेा छन,् “आओ, ितनीहरूलाई जाितको रूपमा हामी नष् ट
पारौं । तब इ ाएलको नाउँ कदािप सम् झना हुनछैेन ।” 5 ितनीहरूले एउटै
रणनीतले योजना बनाएका छन ् । तपाईंको िवरु मा ितनीहरूले िम ता गरेका छन ्
। 6 यसमा एदोम र इश् माएलका पालहरू, र मोआबका मािनसहरू र ह ी पछर्न,्
7 जसले गबाल, अम् मोन, अमालकेसगँ िमलरे ष न् रच्छन ् । यसमा प लश् त
र टुरोसका बािसन्दाहरू पिन पछर्न ् । 8 ितनीहरूसगँ अश् शरू पिन िमलकेो छ ।
ितनीहरूले लोतका सन्तानहरूलाई सहायता गदछन ् । सलेा 9 ितनीहरूलाई पिन
तपाईंले िम नलाई गरेझैं, सीसरालाई गरेझैं र कीशोन खोलामा याबीनलाई गरेझैं



83:10 lxx भजनसं ह 84:11

गन ुर्होस ् । 10 ितनीहरू एन्दोरमा नष् ट भए र पथृ्वीको िन म्त मलजस्तै भए ।
11 ितनीहरूका भारदारहरूलाई ओरेब र जएबझैं, र ितनीहरूका सबै शासकहरूलाई
जबेह र सल्मनु् नझैं बनाउनहुोस ् । 12 ितनीहरूले भन,े “हामीले आफ्नो िन म्त
परमशे् वरको खकर् लऊँ ।” 13 हे मरेो परमशे् वर, ितनीहरूलाई मडा रंदै उडकेो
धलूोझैं, हावाले उडाइको भसुझैैं बनाउनहुोस ्। 14 वन डढाउने आगोझैं र पहाडको
आगोको ज् वालाझैं बनाउनहुोस ् । 15 तपाईंको श साली हावाले ितनीहरूलाई
लखटे्नहुोस ्र तपाईंको हुरीबतासले ितनीहरूलाई िसत पान ुर्होस ्। 16 हे परम भ,ु
ितनीहरूको महुार लाजले भन ुर्होस ् तािक ितनीहरूले तपाईंको नाउँ खोजी गरून ् ।
17 ितनीहरू ल ज् जत होऊन ्र सधैं िसत होऊन ्। ितनीहरू अपमानमा नष् ट होऊन ्
। 18 तब हे परम भ,ु तपाईं मा सारा पथृ्वीमािथ सव च् च हुनहुुन्छ भनी ितनीहरूले
जान् नछेन ्।

84
1 हे सवर्श मान ् परम भ,ु तपाईं बस् ने ठाउँ कित सनु्दर छ! 2 परम भकुो

चोकको िन म् त म उत्कट इच् छा गछुर् । यसको िन म्त मरेो इच्छाले मलाई थिकत
बनाएको छ । मरेो हृदय र मरेो सारा ाणले जीिवत परमशे् वरमा पकुारा गछर् ।
3 हे सवर्श मान ् परम भ,ु मरेो राजा, र मरेो परमशे् वर, भगँरेाले आफ्नो ग ुडँ,
अिन गौंथलीले तपाईंको वदेीहरूको निजकै त्यसका बचरेाहरू राख् न आफ्नो ग ुडँ
भे ाएको छ । 4 तपाईंका म न् दरमा बस् नहेरू धन्यका हुन ् । ितनीहरूले िनरन्तर
तपाईंको शसंा गछर्न ् । सलेा 5 त्यो मािनस धन्यको हो जसको बल तपाईंमा छ,
जसको हृदयमा िसयोन जाने मलूबाटो छ । 6 आसँकुो बसेीबाट जाँदा ितनीहरूले
िपउनलाई पानीको मलूहरू भे ाउछँन ् । सरुुको वषार्ले यसलाई आिशष ्ले ढाक्छ
। 7 ितनीहरूले बलमािथ बल पाएर जान् छन ् । ितनीहरूमध् ये हरेक िसयोनमा
परमशे् वरको साम ु दखेा पछर्न ् । 8 हे सवर्श मान ्परम भु परमशे् वर, मरेो ाथर्ना
सनु् नहुोस ्। हे याकूबका परमशे् वर, म के भन् दछुै सो सनु् नहुोस ्। सलेा 9 हे परमशे् वर,
हा ा ढाल हुनहुोस ् । तपाईंको अिभिषक् त जनको िन म्त चासो दखेाउनहुोस ् ।
10 िकनिक तपाईंको चोकको एक िदन अन् त कतकैो हजार िदनभन्दा असल हुन्छ
। दषु् टहरूका पालहरूमा बस् नभुन्दा म आफ् नो परमशे् वरको म न् दरको पाले हुनछुे
। 11 िकनिक परम भु परमशे् वर हा ो सयूर् र ढाल हुनहुुन्छ । परम भलुे अन ु ह र
गौरव िदनहुुनछे । इमानदा रतामा िहडं्नहेरूलाई उहाँले कुनै असल थोक रोक् नहुुन् न
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। 12 हे सवर्श मान ्परम भ,ु त्यो मािनस धन्यको हो, जसले तपाईंमा भरोसा गछर्
।

85
1 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो दशेलाई कृपा गन ुर्भएको छ । तपाईंले याकूबको

भलाइलाई पनुस्थार्पना गन ुर्भएको छ । 2 तपाईंले आफ्ना मािनसहरूका पाप क्षमा
गन ुर्भएको छ । तपाईंले ितनीहरूका सबै पापहरू ढाक् नभुएको छ । सलेा 3 तपाईंले
आफ्नो सबै ोध हटाउनभुएको छ । तपाईं आफ्नो तातो रसबाट पिछ हट् नभुएको
छ । 4 हे हा ा उ ारका परमशे् वर, हामीलाई पनुस्थार्पना गन ुर्होस ् र हामी ित
तपाईंको अ शन् नता छोिडिदनहुोस ् । 5 के तपाईं हामीसगँ सधैं रसाउनहुुनछे
र? के तपाईं भावी पसु्ताभ र नै रसाउनहुुनछे र? 6 के तपाईंले हामीलाई फे र
पनुज िवत पान ुर्हुन् न र? तब तपाईंका मािनसहरू तपाईंमा आन न् दत हुनछेन ् ।
7 हे परम भ,ु हामीलाई तपाईंको करारको िवश् वस् तता दखेाउनहुोस ् । हामीलाई
तपाईंको म ु क् त िदनहुोस ् । 8 परम भु परमशे् वरले जे भन् नहुुन्छ सो म सनु् नछुे,
िकनिक उहाँले आफ्ना मािनसहरूिसत, उहाँका िवश् वासयोग्य अनयुायीहरूिसत
शा न्त कायम गन ुर्हुनछे । तापिन ितनीहरू फे र मखूर् मागर्हरूितर फकर् नहुुदँनै ।
9 िनश् चय नै उहाँको उ ार उहाँको भय मान् नहेरूका निजक हुन्छ । तब हा ो दशेमा
मिहमा रहनछे । 10 करारको िवश् वस् तता र सत् यता िमलकेा छन ् । धािमर्कता र
शा न्तले आपसमा चमु्बन गरेका छन ।् 11सत् यता जिमनबाट उि न्छ र धािमर्कताले
आकाशबाट तल हछेर् । 12 हो, परम भलुे आफ्नो उ म आिशष ्  िदनहुुनछे र हा ो
जिमनले आफ् नो अन् नहरू उब्जाउनछे । 13 धािमर्कता उहाँको अिग जानछे र
उहाँको पाइलाहरूका िन म्त मागर् बनाउनछे ।

86
1 हे परम भ,ु सनु् नहुोस ् र मलाई जवाफ िदनहुोस,् िकनिक म गरीब र

िथचोिमचोमा परेको छु । 2 मरेो सरुक्षा गन ुर्होस,् िकनिक म बफदार छु । हे
मरेो परमशे् वर, तपाईंमा भरोसा गन तपाईंको सवेकलाई बचाउनहुोस ् । 3 हे
परम भ,ु म ित दयाल ु हुनहुोस,् िकनिक म िदनभ र तपाईंलाई पकुारा गछुर् ।
4 तपाईंको सवेकलाई खसुी बनाउनहुोस,् िकनिक हे परम भ,ु म आफ् नो ाण
तपाईंमा उचाल् नछुे । 5 हे परम भ,ु तपाईं भलो र क्षमा गनर् तत्पर हुनहुुन्छ, अिन
तपाईंमा पकुारा गन सबलैाई तपाईंले महान ्दया दखेाउनहुुन् छ । 6 हे परम भ,ु मरेो
ाथर्ना सनु् नहुोस ् । मरेो िबन् तीको सोर सनु् नहुोस ् । 7 कष् टको िदनमा म तपाईंलाई



86:8 lxxii भजनसं ह 87:7

पकुारा गनछु, िकनिक तपाईंले मलाई जवाफ िदनहुुनछे । 8 हे परम भ,ु दवेतामध्ये
कसकैो पिन तपाईंसगँ तलुना हुदँनै । तपाईंका कामहरूझैं कामहरू भएकै छैनन ्
। 9 हे परम भ,ु तपाईंले बनाउनभुएका सबै जाित आउनछेन ् र तपाईंको साम ु
घोप्टो पनछन ् । ितनीहरूले तपाईंको नाउकँो आदर गनछन ् । 10 िकनिक तपाईं
महान ् हुनहुुन्छ र अचम् मका कुराहरू गन ुर्हुन्छ । तपाईं मा परमशे् वर हुनहुुन्छ ।
11 हे परम भ,ु मलाई तपाईंका मागर्हरू िसकाउनहुोस ् । तब तपाईंको सत्यतामा
म िहडं्नछुे । तपाईंको आदर गनर् मरेो हृयदलाई एका तलु् याउनहुोस ् । 12 हे
परम भु मरेो परमशे् वर, मरेो सारा हृदयले म तपाईंको शसंा गनछु । म सधैं तपाईंको
नाउलँाई मिहिमत पानछु । 13 िकनिक म ित तपाईंको करारको िवश् वस् तता महान ्
छ । तपाईंले मरेो जीवनलाई िचहानको गिहराइबाट बचाउनभुएको छ । 14 हे
परमशे् वर, अहङ्कारीहरू मरेो िवरु उठेका छन ् । िहसंात् मक मािनसहरूका एक
हुलले मरेो ज्यान मानर् खोज्छन ् । ितनीहरूले तपाईंको वास् तै गदनन ् । 15 तर
हे परम भ,ु तपाईं कृपाल ु र अन ु ही, रसाउनमा िढला, करारको िवश् वस् तता र
भरोसायोग् य गणुमा शस्तका परमशे् वर हुनहुुन्छ । 16 मत र फिकर् नहुोस ् र ममािथ
दया गन ुर्होस ् । आफ्नो सवेकलाई तपाईंको बल िदनहुोस ् । तपाईंको सिेवकाको
छोरालाई बचाउनहुोस ।् 17मलाई तपाईंको कृपाको िचन्ह दखेाउनहुोस ।् तब मलाई
घणृा गनहरूले यो दखे् नछेन ्र ल ज् जत हुनछेन,् िकनभने तपाईं परम भलुे नै मलाई
सहायता गन ुर्भएको र मलाई सान्त्वना िदनभुएको छ ।

87
1 उहाँले स्थािपत गन ुर्भएको सहर पिव पवर्तमा खडा छ । 2 याकूबका

सबै पालभन्दा धरैे पमर भलुे िसयोनको ढोकाहरूलाई नै मन पराउनहुुन्छ । 3 हे
परमशे् वरको सहर, तरेो बारेमा मिहिमत कुराहरू भिनएको छ । सलेा 4 “मरेा
अनसुरण गनहरूलाई म राहाब र बिेब लन उल्लखे गछुर् । हरे, कूशसगँै प ल श्त र
टुरोस छन,् र भन् नछेन ् 'यो त्यहाँ ज न्मयो' ।” 5 िसयोनको बारेमा यसो भिननछे,
“ियमध् ये हरेक त् यहाँ जन्मकेा िथयो । अिन सव च् चले नै त्यसलाई स्थािपत
गन ुर्हुनछे ।” 6 परम भलुे जाितहरूका जनगणनाका पसु्तकमा लखे् नहुुन्छ, “यो
त् यहाँ जन्मकेो िथयो ।” सलेा 7 त्यसलैे पिन गायकहरू र नाच् नहेरूले पिन िमलरे
भन् छन,् “मरेा सबै मलूहरू तमँा छन ्।”
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88
1 हे परम भ,ु मरेो उ ारको परमशे् वर, िदनरात म तपाईंको साम ु पकुारा गछुर्

। 2 मरेो ाथर्ना सनु् नहोस ् । मरेो पकुरामा ध्यान िदनहुोस ् । 3 िकनिक म कष् टले
पणू र् छु, र मरेो जीवन िचहानमा पगुकेो छ । 4 मािनसहरूले मलाई तल खाडलमा
जानहेरूलाई झैं वहार गछर्न ्। म कुनै बल नै नभएको मािनस हु ँ । 5 म मतृहरूका
माझ त्यािगएको छु । म िचहानमा पल्टेको मतृजस्तै छु, जसको बारेमा तपाईंले कुनै
चासो लनहुुन् न, िकनभने ितनीहरू तपाईंको श बाट टाढा हुन् छन ् । 6 तपाईंले
मलाई खाडलको तल्लो भागमा, अधँ्यारो र गिहरो ठाउँमा राख् नहुुन्छ । 7 तपाईंको

ोध मलाई ग ौं भएको छ र तपाईंका सबै छालहरू ममािथ बजा रन्छन ् । सलेा
8तपाईंकै कारणले मरेा िचनजानकाहरूले मलाई बवेास् ता गछर्न ।् ितनीहरूका िन म्त
तपाईंले मलाई िबभत् स दशृ्य बनाउनभुयो । म चारैितरबाट घे रएको छु र म उ म्कन
स क्दन ँ । 9 मरेा आखँाहरू कष् टले कमजोर हुन्छन ् । हे परम भ,ु िदनभ र म
तपाईंमा पकुारा गछुर् । म आफ् ना हातहरू तपाईंितर फैलाउँछु । 10 के तपाईंले
मतृहरूका िन म्त चमत्कार गन ुर्हुन्छ र? के मरेकाहरू उठनछेन ् अिन तपाईंको
शसंा गनछन ् र? सलेा 11 के तपाईंको करारको िवश् वस् तता िचहानमा, तपाईंको

बफदा रता मतृकहरूका ठाउँमा घोषणा ग रने छ र? 12 के तपाईंका अचम् मका
कामहरू अन् धकारमा, वा तपाईंको धािमर्कता िबसर्ने ठाउँमा थाहा हुनछे र? 13 तर
हे परम भ,ु म तपाईंमा पकुारा गछुर् । िबहानै मरेो ाथर्ना तपाईंको साम ु आउँछ ।
14 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई िकन इन्कार गन ुर्हुन् छ? तपाईंको महुार मबाट िकन
लकुाउनहुुन्छ? 15 मरेो जवान अवस्थादे ख नै म सधैं कष् टमा परेको र मतृ्यकुो
जो खममा रहकेो छु । तपाईंका ासहरूका दःुख मलैे भोगकेो छु । म िनराशमा छु
। 16 तपाईंका ोधपणूर् कामहरू ममािथ परेका छन ्र तपाईंका डरलाग् दा कामहरूले
मलाई नाश पारेका छन ्। 17 ितनीहरूले मलाई िदनभ र पानीले झैं घछेर्न ्। ितनीहरू
सबलैे मलाई घरेेका छन ् । 18 तपाईंले हरेक िम र िचनजानकाहरूलाई मबाट
हटाउनभुएको छ । मरेो िचनजानको भनकेो अन्धकार मा हो ।

89
1 म परम भकुो करारको िवश् वस् तताका कामहरूका बारेमा सधैं गाउनछुे । म

भावी पसु्ताहरूलाई तपाईंको सत्यता घोषणा गनछु । 2 िकनिक मलैे भनकेो छु,
“करारको िवश् वस् तता सदाको िन म्त स्थािपत ग रएको छ । तपाईंले आफ् नो
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सत्यता स्वगर्मा स्थािपत गन ुर्भएको छ ।” 3 मलैे आफ् नो चिुनएको जनसगँ करार
बाँधकेो छु । मलैे आफ् नो दास दाऊदसगँ सपथ खाएको छु । 4म तरेा सन्तानहरूलाई
सदाको िन म्त स्थािपत गनछु र म तरेो िसहंासन सबै पसु्ताहरूसम्म स्थािपत गनछु ।”
सलेा 5 हे परम भ,ु स्वगर्ले तपाईंका आश् चयर् कामहरूका शसंा गछर् । तपाईंको
सत्यताको शसंा पिव जनहरूका सभामा ग रन्छ । 6 िकनिक आकाशमा हुने
कोसगँ परम भकुो तलुना गनर् सिकन्छ र? दवेताहरूका छोराहरूमध्ये कोचािहं
परम भजुस्तो छ र? 7 उहाँ त् यस् तो परमशे् वर हुनहुुन्छ जसलाई पिव जनहरूका
भलेामा उच् च आदर ग रन् छ र उहाँलाई घरेा हाल् ने सबकैो माझमा भयानक हुनहुुन्छ
। 8 हे परम भु सवर्श मान ् परमशे् वर, हे परम भ,ु तपाईंझैं ब लयो को छ र?
तपाईंको सत्यता तपाईंलाई घरेा हाल् छ । 9 तपाईंले उलर्दंो सम ु लाई वशमा पान ुर्हुन्छ
। जब छालहरू उ लर्न्छन,् तब तपाईंले ितनीहरूलाई शान्त पान ुर्हुन्छ । 10 तपाईंले
राहाबलाई मा रएकालाई झैं चरू पान ुर्भयो । आफ्ना श हुरूलाई आफ्नो ब लयो
बाहुलीले तपाईंले िततरिबतर पान ुर्भयो । 11 स्वगर् तपाईंको र पथृ्वी पिन तपाईंकै
हो । ससंार र त् यसमा भएका सबै थोक तपाईंले नै बनाउनभुयो । 12 तपाईंले उ र
र दिक्षणको स ृ ष् ट गन ुर्भयो । तबोर र हमे न तपाईंको नाउमँा आन न् दत हुन् छन ् ।
13 तपाईंसगँ श शाली बाहुली र ब लयो हात छ र तपाईंको दािहने हात उच् च
छ । 14 धािमर्कता र न्याय तपाईंको िसहंासनको जग हुन ्। करारको िवश् वस् तता र
सत् यता तपाईंको सामबुाट आउँछन ् । 15 ती मािनसहरू धन्य हुन ्जसले तपाईंको
आराधना गछर्न!् हे परम भ,ु ितनीहरू तपाईंको महुारको काशमा िहडं्छन ् ।
16 ितनीहरू तपाईंको नाउमँा िदनभ र रमाउँछन ्र तपाईंको धािमर्कतामा ितनीहरूले
तपाईंलाई उचाल्छन ् । 17 तपाईं ितनीहरूका ऐश् वयर्को बल हुनहुुन्छ र तपाईंको
कृपाले हामी िवजयी भएका छौं । 18 िकनिक हा ो ढाल परम भकुो हो । हा ा
राजा इ ाएलका परमपिव का हुन ् । 19 धरैे अिघ आफ्ना िवश् वासी जनहरूसगँ
तपाईं बोल्नभुयो । तपाईंले भन् नभुयो, “मलैे वीर मािनसलाई मटुुक लगाइिदएको छु
।” मलैे मािनसहरू माझबाट चिुनएको एक जनालाई उठाएको छु । 20 मलैे आफ् नो
सवेक दाऊदलाई चनुकेो छु । मलैे त्यसलाई मरेो पिव तलेले अिभषके गरेको छु ।
21मरेो हातले त्यसलाई सहयत िदनछे । मरेो बाहुलीले त्यसलाई ब लयो बनाउनछे ।
22 कुनै पिन श लुे त्यसलाई छल गनछैन । दषु् टताका कुनै पिन सन्तानले त्यसलाई
िथचोिमचो गनछैन । 23 त्यसको साम ु भएका श हुरूलाई म चरू पानछु । त्यसलाई
घणृा गनहरूलाई म मानछु । 24 मरेो सत्यता र मरेो करारको िवश् वस् तता त्यससगँ
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हुनछे । मरेो नाउँ ारा नै त्यो िवजयी हुनछे । 25 म त्यसको हात समु मािथ र
त्यसको दािहने बाहुली नदीहरूमािथ राख् नछुे । 26 त्यसले मलाई पकुारा गनछ, 'हे
परमशे् वर, तपाईं मरेो िपता र मरेो उ ारको च ान हुनहुुन्छ ।' 27 मरेो जठेो छोरो,
पथृ्वीका राजाहरूमध् ये सबभैन्दा उच् च पा रएको रूपमा पिन त्यसलाई म राख् नछुे ।
28 म आफ् नो करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा त्यसलाई िदनछुे । अिन त्यससगँको
मरेो करार सरुिक्षत हुनछे । 29 त्यसका सन्तानहरूलाई सदासवर्दासम्म रहने र
त्यसको िसहंासन मािथको आकाश जि कै रिहरहने म बनाउनछुे । 30 त्यसका
सन्तानहरूले मरेो वस्ता त्यागे र मरेा िविधहरूमा िहडंनेन ्भन,े 31 ितनीहरूले मरेा
िनयमहरू तोडे र मरेा आज्ञाहरू पालन गरेनन ्भन,े 32 तब ितनीहरूका िव ोहलाई
ल ीले र ितनीहरूको अधमर्लाई आघातले म दण्ड िदनछुे । 33 तर त्यसबाट
आफ् नो अटल मेलाई म हटाउनछैेन वा मरेो ितज्ञा ित अिवश् वासी हुनछैेन ।
34 म आफ् नो करार तोड्नछैेन वा मरेा ओठका शब्दहरू फेनछैन । 35 सदाको
िन म्त एकै पटक मलैे आफ् नो पिव ता ारा शपथ खाएको छु, म दाऊदिसत झटु
बोल्नछैेनः 36 त्यसका सन्तानहरू सधैं िनरन् तर रहनछेन ् र मरेो साम ु सयूर् रहसेम्म
त्यसको िसहंासन रहनछे । 37 आकाशमा िवश् वासयोग्य साक्षी चन् माझैं यसलाई
सदाको िन म्त स्थािपत ग रनछे ।” सलेा 38 तर तपाईंले इन्कार र अस्वीकार
गन ुर्भएको छ । आफ्नो अिभिषक् त राजासगँ तपाईं रसाउनभुएको छ । 39 तपाईंले
आफ्नो सवेको करार त्याग् नभुएको छ । तपाईंले त्यसको मकुुटलाई जिमनमा
अपिव पान ुर्भएको छ । 40 तपाईंले त्यसका सबै पखार्लहरू भत्काउनभुएको
छ । तपाईंले त्यसका सबै िकल्लाहरूलाई भग् नावशषे पान ुर्भएको छ । 41 त्यो
बाटो जाने सबलैे त् यसलाई लटेुका छन ् । आफ्नो िछमकेीको िन म्त त्यो घणृाको
पा भएको छ । 42 तपाईंले त्यसको श हुरूको दािहने हात उठाउनभुएको छ ।
त्यसका सबै श लुाई तपाईंले आन न् दत बनाउनभुएको छ । 43 तपाईंले त्यसको
तरवारको धारलाई फकार्उनभुएको छ र य ु हुदँा त्यसलाई खडा पान ुर्भएको छैन ।
44 तपाईंले त्यसको ऐस् वयर्को अन्त्य गन ुर्भएको छ । तपाईंले त्यसको िसहंासनलाई
तल जिमनमा ल् याउनभुएको छ । 45 तपाईंले त्यसको जवानी िदनलाई छोटो
पान ुर्भएको छ । तपाईंले त्यसलाई लाजले ढाक् नभुएको छ । सलेा 46 हे परम भ,ु
किहलसेम्म? तपाईंले सधैं आफूलाई लकुाउनहुुनछे ? तपाईंको रस किहलसेम्म
आगोझैं द न्कनछे? 47 मरेो आय ु कित छोटो छ र तपाईंले मानवजाितका सबै
सन्तानलाई कित बकेामको स ृ ष् ट गन ुर्भएको छ भनी िवचार गन ुर्होस ् । 48 को
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जीिवत रहनछे र मदन, वा आफ्नै जीवनलाई िचहानबाट बचाउन सक्छ र? सलेा
49 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्नो सत्यतामा दाऊदसगँ शपथ खानभुएको करारको
िवश् वस् तताका पिहलकेा कामहरू कहाँ छन?् 50 हे परम भ,ु आफ्नो सवेक ित
लिक्षत िगल् ला र मलैे जाितहरूका यित धरैे अपमानहरू म आफ् नो मनमा कसरी
सहन्छु सो सम्झनहुोस ् । 51 हे परम भ,ु तपाईंका श हरूले अपमानको ओइरो
लगाउछँन ् । ितनीहरूले तपाईंको अिभिषक् त जनको पाइलाको िगल्ला गछर्न ् ।
52 सदासवर्दा परम भलुाई धन् यवाद होस ्। आमने र आमने ।

90
1हे परम भ,ु सबै पसु्ताभ र नै तपाईं हा ो सरणस्थान हुनभुएको छ । 2पहाडहरू

बनाउनअुिग वा तपाईंले पथृ्वी र ससंारलाई बनाउनअुिग, अनािददे ख अनन्तसम्म
नै तपाईं परमशे् वर हुनहुुन्छ । 3 तपाईंले मािनसलाई धलूोमा फकार्उनहुुन्छ, र तपाईं
भन् नहुुन्छ, “ए मानवजाितका सन्तानहरू हो, फकर् ।” 4 िकनिक तपाईंको द ृ ष् टमा
हजार वषर्चािहं िबतरे जाँदा िहजोको िदन र रातको एक पहरजस्तै हो । 5 तपाईंले
ितनीहरूलाई बाढीले झैं बढान ुर्हुन्छ र ितनीहरू िनदाउछँन ्। िबहानमा ितनीहरू उ ने
घाँसहरूजस्तै हुन् छन ्। 6 िबहानमा त् यो फि न् छ र बढ्छ । साँझमा त् यो ओइलाउछँ
र सकु् छ । 7 साँच् च,ै हामी तपाईंको रसमा नष् ट भएका छौं र तपाईंको ोधमा
हामी िसत छौं । 8 तपाईंले हा ा अधमर्हरू आफ् नो साम,ु हा ा लकेुका पापहरू
आफ् नो उप स्थितमा राख् नभुएको छ । 9 हा ो जीवन तपाईंको ोधमा िबतरे जान्छ
। हा ो वषर्हरू ससु् सकेराझैं िबत्छ । 10 हा ा आय ु स री वषर् वा हामी स्वस्थ्य
छौं भने असी वषर् हुन्छ । तर हा ा उ म वषर्हरू पिन कष् ट र पीडाले पणू र् छन ्।
हो, ती चाँडै िबितजन् छन ् र हामी उिडजान्छौं । 11 तपाईंको रसको चण्डता र
तपाईंको भय समानको तपाईंको ोध कसले जान्दछ? 12 त्यसलैे हा ो जीवनको
िवचार गनर् हामीलाई िसकाउनहुोस,् तािक हामी ब ु मान ्भएर िजउन सकौं। 13 हे
परम भ,ु फकर् नहुोस!् यो किहलसेम्म हुनछे ? आफ्नो सवेकमािथ दया गन ुर्होस ्।
14 िबहान हामीलाई तपाईंको करारको िवश् वस् तताले सन् तषु् ट पान ुर्होस,् तािक हा ो
जीवनभ र हामी आन न् दत र खसुी हुन सकौं। 15 हामीलाई िवपि मा पान ुर्भएका
िदनहरू र हामीले कष् ट भोगकेा वषर्हरू जित िथए त्यित नै हामीलाई खसुी पान ुर्होस ्
। 16 तपाईंको सवेकले तपाईंको काम दखेोस ्र हा ा छोराछोरीले तपाईंको ऐश् वयर्
दखेनू ्। 17 परम भु परमशे् वरको कृपा हा ो होस ्। हा ा हातका कामहरू फ लफाप
होऊन ्। वास्तवमा, हा ा हातका कामहरू फ लफाप ग रिदनहुोस ्।
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91
1 जो सव च् चको छ छायामा बस् छ, त्यो सवर्श मान ्को छायामा रहनछे ।

2 म परम भकुो बारेमा भन्छु, “उहाँ मरेो शरणस्थान र मरेो िकल्ला हुनहुुन्छ, मरेो
परमशे् वर जसमा म भरोसा गछुर् ।” 3 िकनिक उहाँ ितमीलाई िशकारीको पासो र
घातक रूढीबाट बचाउनहुुनछे । 4उहाँले ितमीलाई आफ् नो पखटेाहरूले ढाक् नहुुनछे
र उहाँको पखटेाहरूमिुन ितमीले शरण पाउनछेौ । उहाँको सत् यताचािहं ढाल र सरुक्षा
हो । 5 ितमी रातको सदे ख वा िदनमा आउने काँडदे ख, 6 वा अधँ्यारोमा चाहान
रूढी वा मध्यिदनमा आउने रोगदे ख भयभीत हुनछैेनौ । 7 हजार जना ित ो छेउमा
र ित ो दािहने हातप दश हजार जना ढल्लान,् तर त् यो ितमीकहाँ आउनछैेन
। 8 ितमीले दषु् टको दण्ड िनयाल् ने र दखे् ने मा छौ । 9 िकनिक पमर भु मरेो
शरणस्थान हुनहुुन्छ । सव च् चलाई ित ो पिन शरणस्थान बनाऊ । 10 कुनै खराबीले
ितमीलाई िजत् नछैेन । ित ो घर निजक कुनै कष् ट आउनछैेन । 11 िकनिक उहाँले
ितमीलाई सरुक्षा िदन, ित ा सबै मागर्मा ित ो रेखदखे गनर् आफ्ना स्वगर्दतूहरूलाई
िनदशन िदनहुुनछे । 12 ितनीहरूले ितमीलाई आफ् ना हातले थाम् नछेन,् तािक ितमीले
आफ् ना खु ालाई ढुङ्गामा ठोकाउनछैेनौ । 13 ितमीले आफ्नो खु ामिुन िसहंहरू र
गोमनहरूलाई कुल्चनछेौ । ितमीले जवान िसहंहरू र सपर्हरू कुल्चनछेौ । 14 त्यो
म ित समिपर्त भएको हुनाले म त्यसलाई बचाउनछुे । म त्यसलाई सरुक्षा िदनछुे
िकनभने त्यो म ित बफदार छ । 15जब त्यसले मलाई पकुारा गछर्, तब म त्यसलाई
जवाफ िदनछुे । म कष् टमा त्योसगँ हुनछुे । म त्यसलाई िवजय िदनछुे र त्यसको
आदर गनछु । 16 म त्यसलाई लामो जीवनले सन् तषु् ट पानछु र त्यसलाई मरेो उ ार
दखेाउनछुे ।

92
1 हे सव च् च, परम भलुाई धन्यवाद िदन ु र तपाईंको नाउकँो स्तिुत गन ुर् असल

कुरा हो, 2 िबहानमा तपाईंको करारको िवश् वस् तता र हरेक रात तपाईंको सत्यता
घोषणा गन ुर्, 3 दस तारे वीणा बजाउदँै र सारङ्गीको धनुसगँै । 4 िकनिक, हे
परम भ,ु तपाईंका कामहरूले तपाईंले मलाई खसुी बनाउनभुएको छ । तपाईंको
हातका कामहरूको कारणले म आनन्दले गाउनछुे । 5 हे परम भ,ु तपाईंका कामहरू
कित महान ् छन!् तपाईंका िवचारहरू धरैे गहन छन ् । 6 एक जना िनदर्यी
व् य क् तले जान्दनै, न त मखूर्ले यो बझु् छः 7 जब दषु् टहरू घाँसझैं उि न् छन,् र
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दषु् ट काम गनहरू सबै जना मौलाउँछन,् तापिन ितनीहरू अनन्त िवनाशितर लागकेा
हुन् छन ् । 8 तर हे परम भ,ु तपाईंले सदासवर्दा राज् य गन ुर्हुनछे । 9 वास् तवमा, हे
परम भ,ु आफ् ना श हुरूलाई हने ुर्होस ् । वास् तवमा, आफ्ना श हुरूलाई हेन् ुर्होस ्
। ितनीहरू नाश हुनछेन!् खराबी गनहरू सबै िततरिबतर हुनछेन ् । 10 तपाईंले
मरेो िसङलाई जङ्गली गोरुको िसङझैं ठाडो पान ुर्भएको छ । मलाई ताजा तलेले
अिभषके ग रएको छ । 11 मरेा आखँाहरूले मरेा श हुरूका पतन दखेकेा छन ् ।
मरेा कानहरूले मरेा दषु् ट वरैीहरूका िवनाश सनुकेो छन ् । 12 धाम हरू खजरूको
रूखझैं मौलाउनछेन ् । ितनीहरू लबेनानको दवेदारुझैं बढ् नछेन ् । 13 ितनीहरूलाई
परम भकुो म न् दरमा रोिपएका छन ्। ितनीहरू हा ो परमशे् वरको म न्दरमा चोकमा
मौलाउनछेन ् । 14 ती बढुा हुदँा पिन ितनले फल फलाउछँन ् । ती ताजा र ह रया
नै रहन्छन,् 15 त् यसले परम भु न्यायी हुनहुुन्छ भनी दखेाउछँ । उहाँ मरेो च ान
हुनहुुन् छ र उहाँमा कुनै अधमर् छैन ।

93
1 परम भलुे राज् य गन ुर्हुन् छ । ऐश् वयर् मा उहाँ आभिुषत हुनहुुन् छ । परम भलुे

आफूलाई बलले पिहर् याउनभुएको र घने ुर्भएको छ । ससंार दढृ रूपमा स् थािपत
छ । यो हल् लाउन सिकन् न । 2 ाचीन समयदे ख िसहंासन स् थािपत छ । तपाईं
अनािददे ख नै हुनहुुन्छ । 3 हे परम भु महासागरहरू उठ्छन ्। ितनीहरूले आफ् नो
स् वर उचाल् छन ् । महासागरहरूका छालहरू ठोिकन् छन ् र गजर्न् छन ् । 4 तर
धरैै ठोिकने छालहरू, समु का श शाली छालहरूभन् दा मािथ परम भु उच् चमा
श शाली हुनहुुन् छ । 5 तपाईंका गम् भीर आज्ञाहरू धरैे भरोसायोग् य छन ् । हे
परम भ,ु तपाईंको म न् दरलाई सदासवर्दा पिव ताले ससु ज् जत पाछर् ।

94
1 हे परम भ,ु परमशे् वर जसले बदला लनहुुन्छ । हे बदला लनहुुने परमशे् वर,

हामीमािथ च म् कनहुोस ्। 2 हे पथृ्वीका न्यायकतार्, उठ्नहुोस ्। घमण् डीहरूलाई जे
सहुाउदँो हुन् छ, त् यो ितनीहरूलाई िदनहुोस ् । 3 हे परम भ,ु दषु् टहरू किहलसेम्म
खसुी हुनछेन,् दषु् टहरू किहलसेम्म आन न् दत हुनछेन?् 4 ितनीहरू आफ् ना
घमण् डका शब् दहरू पोखाउछँन ्। खराब गनहरू सबै जना अहङ्कार गछर्न ्। 5 हे
परम भ,ु ितनीहरूले तपाईंका मािनसहरूलाई कु ल् चन् छन ् । ितनीहरूले तपाईंका
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जाितलाई कष् ट िदन् छन ् । 6 ितनीहरूले िवधवाहरू र ितनीहरूका दशेमा बस् ने
िवदशेीलाई माछर्न,् अिन ितनीहरूले अनाथहरूको हत् या गछर्न ् । 7 ितनीहरू
भन्छन,् “परम भलुे दखे् नहुुन् न । याकूबका परमशे् वरले यो कुरामा ध् यान िदनहुुन् न
।” 8 ए ब ु हीन मािनसहरू हो, ितमीहरू बझु । ए मखूर्हरू, ितमीहरू किहले
िसक् नछेौ? 9 उहाँ जसले कान बनाउनभुयो, उहाँले सनु् नहुुन् न र? उहाँ जसले
आखँा बनाउनभुयो, उहाँले दखे् नहुुन् न र? 10 उहाँ जसले जाितहरूलाई अनशुािसत
गन ुर्हुन् छ, के उहाँले सच् याउनहुुन् न र? मािनसलाई ज्ञान िदने उहाँ नै हुनहुुन् छ ।
11 परम भलुे मािनसहरूका िवचारहरू जान् नहुुन् छ, ती वाफ हुन ्। 12 हे परम भ,ु
तपाईंले जसलाई िशक्षा िदनहुुन्छ, जसलाई तपाईंले आफ्नो वस्था िसकाउनहुुन्छ,
त्यो धन्यको हो । 13 दषु् टहरूका िन म्त खाडल नखनसेम्म तपाईंले त्यसलाई
कष् टको समयमा िव ाम िदनहुुन्छ । 14 िकनिक परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई
त्यग् नहुुन् न वा आफ्ना उ रािधकारलाई छोड् नहुुन् न । 15 फैसला फे र धम को
आधारमा हुनछे । अिन हृदयमा सोझो हुनहेरू सबै जनाले यसको अनसुरण गनछन ्
। 16 खराब गनहरूका िवरु मा मरेो सरुक्षा गनर् को उठ्नछे? दषु् टको िवरु मा मरेो
समथर्नमा को खडा हुनछे ? 17 परम भु मरेो सहायता नहुनभुएको भए, म तरुुन् तै
मौनताको ठाउँमा प ल्टरहकेो हुनिेथएँ । 18जब मलैे भनें, “मरेो ख ु ा िचप् लदँछै,”
हे परम भ,ु तपाईंको करारको िवश् वस् तताले मलाई मािथ उचाल् यो । 19जब मिभ
िफ ीहरू धरैै हुन्छन,् तब तपाईंका सान्त्वनाहरूले मलाई खसुी बनाउछँन ्। 20 के
िवनाशको िसहंासन, जसले िनयम ारा अन्यायको सजृना गछर् सो तपाईंसगँ िमल्न
सक्छ र? 21 ितनीहरू धम को ज्यान लन सगँै ष न् रच् छन ् र ितनीहरूले
िनद षलाई मतृ्यदुण्ड िदन्छन ्। 22 तर परम भु मरेो अग्लो धरहरा हुनभुएको छ र
मरेो परमशे् वर मरेो शरणस्थानको च ान हुनभुएको छ । 23 ितनीहरूका आफ्नै अधमर्
उहाँले ितनीहरूमािथ ल्याउनहुुनछे र ितनीहरूको आफ्नै दषु् टतामा ितनीहरूलाई
नष् ट गन ुर्हुनछे । परम भु हा ा परमशे् वरले ितनीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुनछे ।

95
1 आओ, परम भकुो िन म्त हामी गाऔं । हा ो उ ारको च ानको िन म्त हामी

आनन्दसाथ गाऔं । 2 उहाँको उप स्थितिभ हामी धन्यवादसाथ पसौं । शसंाको
भजनले हामी उहाँको िन म्त गाऔं । 3 िकनिक परम भु महान ्परमशे् वर हुनहुुन्छ
र सबै दवेहरूभन्दा मािथका महान ् राजा हुनहुुन्छ । 4 पथृ्वीको गिहराइ उहाँको
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हातमा छ । पहाडहरूका उच् चाइहरू उहाँकै हुन ् । 5 समु उहाँकै हो, िकनिक
उहाँले नै त्यो बनाउनभुयो । अिन सखु् खा जिमन उहाँकै हातले बनाए । 6 आओ,
हामी आराधना गरौं र घोप् टो परौं । हा ा स ृ ष् टकतार् परम भकुो साम ु हामी घ ुडँा
टेकौं । 7 िकनिक उहाँ हा ो परमशे् वर हुनहुन्छ र हामी उहाँका खकर् का मािनसहरू र
उहाँका हातका भडेाहरू हौं । आज, ितमीहरूले उहाँको सोर सनु् नछेौ । 8“मरेीबामा
वा उजाडस् थानको मस्साहका िदनमा झैं आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार, 9 जहाँ
ितमीहरूका पखुार्हरूले मरेा कामहरू दखेे तापिन ितनीहरूले मलाई जाँचे र मरेो
परीक्षा गरे । 10 िकनिक चा लस वषर्सम्म म त्यो पसु् तािसत रसाएँ र भनें, ‘यी
मािनसहरूका हृदयहरू भ ड्कएका छन ्। ितनीहरूले मरेा मागर्हरू जानकेा छैनन ्।'
11 यसकारण मलैे आफ् नो रसमा शपथ खाएँ, िक ितनीहरू मरेो िव ाम गन ठाउँमा
किहल्यै वशे गनछैनन ्।

96
1 परम भकुो िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ । हे सारा पथृ्वी, परम भकुो

िन म्त गाओ । 2 परम भकुो िन म्त गाओ, उहाँको नाउलँाई धन् यको भन ।
उहाँको उ ार िदनिदनै घोषणा गर । 3 उहाँको मिहमा जाितहरूका माझमा, उहाँका
अचम्मका कामहरू सबै जाितहरूका माझमा घोषणा गर । 4 िकनिक परम भु
महान ् हुनहुुन्छ र उहाँको ठुलो शसंा हुनपुछर् । अरू सबै दवेताभन्दा बढी उहाँकै
भय मान् नपुछर् । 5 िकनिक जाितहरूका सबै दवेता मतू हरू हुन,् तर आकाश
बनाउनहुुने परम भु नै हुनहुुन्छ । 6 उहाँको उप स्थितमा वभैव र ऐश् वयर् छन ् ।
उहाँको पिव स्थानमा सामथ्यर् र सनु्दरता छन ् । 7 हे मािनसहरूका वशंहरू हो,
परम भकुो स् तिुत गर, उहाँको मिहमा र सामथ्यर्को िन म्त परम भलुाई शसंासाथ
स् तिुत गर । 8 परम भलुाई उहाँको नाउँ सहुाउदँो मिहमा दओे । ब ल ल् याओ र
उहाँको म न्दरिभ आओ । 9 पिव ताको ससुोिभत भएर परम भकुो साम ु घोप् टो पर
। हे सारा पथृ्वी उहाँको साम ु थरथर होओ । 10 जाितहरू माझमा भन, “परम भलुे
राज् य गन ुर्हुन्छ ।” ससंार पिन स्थािपत भएको छ । यसलाई डगाउन सिकंदनै ।
उहाँले िनष्पक्षतासाथ मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुन्छ । 11आकाश खसुी होस ्र पथृ्वी
आन न् दत होस ् । समु गिजर्ओस ् र त् यसलाई भनचािहं आनन् दले कराओस ् ।
12 मदैानहरू र त्यसमा भएका सबै थोक आन न् दत होऊन ्। वनका सबै रूखहरूले
आनन्दले कराऊन,् 13 परम भकुो साम,ु िकनिक उहाँ आउँदै हुनहुुन्छ । उहाँ
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पथृ्वीको न्याय गनर् आउँदै हुनहुुन्छ । उहाँले ससंारको धािमर्कतामा र मािनसहरूको
िवश् वस् ततामा न्याय गन ुर्हुनछे ।

97
1 परम भलुे राज् य गन ुर्हुन्छ । पथृ् वी आन न् दत होस ् । धरैेवटा समु ी िकनार

खसुी होऊन ्। 2 बादल र अन्धकारले उहाँलाई घछेर्न ्। धािमर्कता र न्याय उहाँको
िसहंासनको जग हो । 3 आगो उहाँको अिगअिग जान्छ र उहाँका वरैीहरूलाई
हरेकितर भष् म पाछर् । 4 उहाँको िबजलुीको चमकले ससंारलाई उज् यालो बनाउछँ
। पथृ्वीले दखे् छ र थरथर काम्छ । 5 परम भ,ु सारा पथृ्वीको परम भकुो साम ु
पहाडहरू मनैझैं प ग्लन्छन ् । 6 आकाशले उहाँको न्यायको घोषणा गछर् र सबै
जाितले उहाँको मिहमा दखे्छन ।् 7 कँुदकेा आकृितहरू पजु् नहेरू, व् यथर्का मिूतर्हरूमा
घमण् ड गनहरू सबै जना लाजमा पनछन ्। हे सबै दवेता हो, उहाँमा घोप् टो पर! 8 हे
परम भ,ु तपाईंको धािमर्क आदशेहरूका कारणले िसयोनले सनु्यो र खसुी भयो,
अिन यहूदाका नगरहरू आन न् दत भए । 9 हे परम भ,ु तपाईं सारा पथृ्वीभन्दा उच् च
हुनहुुन्छ । तपाईं सबै दवेताभन्दा उच् च हुनहुुन्छ । 10 ितमीहरू जसले परम भलुाई
मे गछ , खराबीलाई घणृा गर । उहाँले आफ्ना सन्तहरूका जीवन रक्षा गन ुर्हुन्छ र

उहाँले ितनीहरूलाई दषु् टको हातबाट बािहर िनकाल्नहुुन्छ । 11धाम हरूका िन म्त
ज् योित कट हुन् छ र इमानदार हृदय भएकाहरूका िन म्त खसुी आउँछ । 12 ए
धम हरू हो, परम भमुा खसुी होओ । अिन ितमीहरूले उहाँको पिव ता स म्झदंा
धन्यवाद दओे ।

98
1 परम भकुो िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ, िकनिक उहाँले अचम्मका कामहरू

गन ुर्भएको छ । उहाँको दािहने बहुली र उहाँको पिव हातले उहाँलाई िवजय
िदएको छ । 2 परम भलुे उहाँको उ ार कट गन ुर्भएको छ । उहाँ आफ्नो
न्यायलाई सबै जितलाई खलुम्खलु्ला दखेाउनभुएको छ । 3 उहाँले इ ाएलको
घरनाको िन म्त आफ्नो करारको बफादरी र िवश् वस् तता स म्झनहुुन्छ । पथृ्वीको
अ न् तम छेउसम्मकाहरू सबलैे हा ा परमशे् वरको िवजय दखे् नछेन ् । 4 हे सबै
पथृ्वी, परम भकुो िन म्त आनन्दसाथ जयजयकार गर । गीत गाओ, आनन्दसाथ
गाओ र स्तिुत गर । 5 वीणा बजाएर परम भकुो शसंा गर । वीणा बजाओ र
मधरु धनुसिहत गाओ । 6 तरुहीहरू र िसङको आवाजले परम भु राजाको साम ु
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आनन्दसाथ जयजयकार गर । 7 समु र त् यसमा भएका हरेक कुरा, ससंार र
यसमा बसोवास गनहरू कराओ । 8 नदीहरूले ितनीहरूले आफ् ना ताली बजाऊन ्
र पहाडहरू आनन्दले कराऊन ्। 9 परम भु पथृ्वीको न्याय गनर् आउँदै हुनहुुन् छ ।
उहाँले ससंारलाई धािमर्कतामा र जाितहरूलाई िनष्पक्षतामा न्याय गन ुर्हुन्छ ।

99
1 परम भलुे राज् य गन ुर्हुन्छ । जाितहरू थरथर होऊन ् । उहाँ करूबहरूमािथ

िवराजमान हुनहुुन्छ । पथृ्वी थरथराओस ् । 2 परम भु िसयोनमा महान ् हुनहुुन्छ
। उहाँ सबै जाितभन्दा मािथ उचा लनभुएको छ । 3 ितनीहरूले तपाईंको महान ् र
भयङ्कर नाउकँो स्तिुत गरून ्। उहाँ पिव हुनहुुन्छ । 4 राजा श शाली हुनहुुन्छ र
उहाँले न्यायलाई मे गन ुर्हुन्छ । तपाईंले िनश् पक्षता स्थािपत गन ुर्भएको छ । तपाईंले
याकूबमा धािमर्कता र न्याय गन ुर्भएको छ । 5 परम भु हा ा परमशे् वरको स्तिुत गर
र उहाँको पाउदानमा आराधना गर । उहाँ पिव हुनहुुन्छ । 6 मोशा र हारून उहाँका
पजुारीमध् यकेा िथए, र शमएूल उहाँको नाउँ पकुारा गनहरूमध्यकेा िथए । ितनीहरू
परम भलुाई पकुारा गरे र उहाँले ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो । 7उहाँ ितनीहरूसगँ
बादलको खामोबाट बोल्नभुयो । उहाँले ितनीहरूलाई िदनभुएको उहाँका मह वपणूर्
आज्ञाहरू र िविधहरू ितनीहरूले पालन गरे । 8 हे परम भु हा ा परमशे् वर, तपाईंले
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो । तपाईं ितनीहरूको िन म्त क्षमा िदनहुुने परमशे् वर
हुनहुुन्थ्यो, तर जसले ितनीहरूका पापपणूर् कामहरूलाई दण्ड िदनभुयो । 9 परम भु
हा ा परमशे् वरको स्तिुत गर र उहाँको पिव पवर्तमा आराधना गर, िकनिक परम भु
हा ा परमशे् वर पिव हुनहुुन्छ ।

100
1 हे सारा पथृ्वी, आनन्दसाथ परम भकुो जयजयकार गर । 2 खसुीसाथ

परम भकुो सवेा गर । आनन्दले गाउदँै उहाँको उप स्थितको साम ुआओ । 3परम भु
नै परमशे् वर हुनहुुन्छ भनी जान । उहाँले हामीलाई बनाउनभुयो र हामी उहाँका
हौं । हामी उहाँका मािनसहरू र उहाँका खकर् का भडेाहरू हौं । 4 धन्यवाद िददं ै
उहाँको ढोकािभ र शसंा गद उहाँको चोकिभ पस । उहाँलाई धन्यवाद दओे र
उहाँको नाउकँो स्तिुत गर । 5 िकनिक परम भु असल हुनहुुन्छ । उहाँको करारको
िवश् वस् तता सदासवर्दा र उहाँको सत्यता सबै पसु्तामा रहन्छ ।
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101
1 करारको िवश् वस् तता र न्यायको बारेमा म गाउनछुे । हे परम भ,ु तपाईंको

िन म्त म स् तिुत गाउनछुे । 2 इमानदरीताको बाटोमा म िहडं्नछुे । तपाईं मकहाँ किहले
आउनहुुनछे ? म आफ् नो घरिभ इमानदरीतामा िहडं् नछुे । 3 आफ् नो आखँाको
साम ु म खराबीलाई राख् नछैेन । व् यथर्का खराब कुरालाई म घणृा गछुर् । त् यो मिसत
टाँिसनछैेन । 4 ष् ट मािनसहरूले मलाई छोड्नछेन ् । खराबी ित बफादार छैन
। 5 आफ्नो िछमकेी गपु् त रूपमा िनन्दा गन जोसकैुलाई म नाश गनछु । घमण्डी
आचरण र अहङ्कारी िवचार भएको कुनै पिन क् तलाई म सहनछैेन । 6 मरेो
छेउमा बस् नलाई म दशेका िवश् वासयोग्यहरू खोज् नछुे । इमानदारीताको बाटोमा
िहडं्नहेरूले मरेो सवेा गनर् सक्छन ्। 7 छली मािनसहरू मरेो म न् दरिभ रहनछैेनन ्
। झटु बोल्नहेरूलाई मरेो साम ु स्वागत ग रनछैेन । 8 हरेक िबहानै म दषु् टहरूलाई
दशेबाट नष् ट पानछु । दषु् ट काम गन सबलैाई म परम भकुो सहरबाट हटाउनछुे ।

102
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्न सनु् नहुोस ् । तपाईंलाई मरेो पकुारा सनु् नहुोस ् । 2 मरेो

कष् टको समयमा तपाईंको महुार मबाट नलकुाउनहुोस ्। मरेो पकुारा सनु् नहुोस ्। मलैे
तपाईंलाई पकुारा गदार्, मलाई तरुुन् तै जवाफ िदनहुोस ।् 3 िकनिक मरेो िदनहरू धवूाँझैं
िबत्छन र् मरेा हाडहरू आगोझैं जल्छन ।् 4मरेो हृदय चणूर् भएको छ र म ओइ लएको
घाँसजस्तो छु । म कुनै पिन खानकुेरा खान िबिसर्न्छु । 5 मरेो िनरन् तरको ससु् केराले
म धरैे दबु् लो भएको छु । 6 म उजाडस् थानको धनसेझैं भएको छु । भग् नावशषेको
लाटोकोसरेोझैं म भएको छु । 7ए क् लएको चराझैं छानामािथ म एक् लैजागा रहन्छु ।
8मरेा श हुरूले िदनभ र मरेो खसी गछर्न ।् मरेो िगल्ला गनहरूले मरेो नाउँ सरापको
रूपमा योग गछर्न ् । 9 खरानीलाई म रोटीझैं खान्छु र मरेो िपउने कुरामा आशँ ु
िमसाउँछु । 10 तपाईंको दन्कँदो रसको कारणले तपाईंले मलाई तल फाल् नलाई
मािथ उचाल्नभुएको छ । 11 मरेा िदनहरू हराएर जाने छायाजस्तै छन ्र म घाँसझैं
ओइलाएको छु । 12 तर हे परम भ,ु तपाईं सदासवर्दा जीिवत हुनहुुन्छ र तपाईंको
ख्याित सबै पसु्तामा रहन्छ । 13 तपाईं मािथ उठ्नहुुनछे र िसयोनमािथ दया गन ुर्हुनछे
। यो त्यसमािथ दया गन समय हो । तोिकएको समय आएको छ । 14 िकनिक
तपाईंको सवेकले त्यसका ढुङ्गाहरू ि य मान्छ र त्यसका भग् नावशषेका धलूो ित
दयाको महससु गछर् । 15 हे परम भ,ु जाितहरूले तपाईंको नाउकँो आदर गनछन ्र
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पथृ्वीका सबै राजाले तपाईंको मिहमाको आदर गनछन ्। 16 परम भलुे िसयोनको
पनुःिनमार्ण गन ुर्हुनछे र आफ् नो मिहमामा दखेा पन ुर्हुनछे । 17 त्यसबलेा, उहाँले
द र को ाथर्नाको जवाफ िदनहुुनछे । उहाँले ितनीहरूको ाथर्ना इन्कार गन ुर्हुनछैेन
। 18 यो भावी पसु्ताहरूका िन म्त ले खनछे, र अिहलसेम् म नजन्मकेा मािनसहरूले
परम भकुो शसंा गनछन ् । 19 िकनिक उहाँले पिव उचाइबाट तल हने ुर्भएको
छ । परम भलुे स्वगर्बाट पथृ्वीलाई हने ुर्भएको छ, 20 कैदीहरूका िवलाप सनु् न,
मतृ्यदुण्ड पाएकाहरूलाई छुटाउन । 21 तब मािनसहरूले िसयोनमा परम भकुो नाउँ
र यरूशलमेमा उहाँको शसंाको घोषणा गनछन,् 22 जब मािनसहरू र राज्यहरू
परम भकुो सवेा गनर् भलेा हुन्छन ् । 23 उहाँले मरेो जीवनको िबचमा मरेो बल
हटाउनभुएको छ । उहाँले मरेो आयलुाई घटाउनभुएको छ । 24 मलैे भनें, “हे
मरेो परमशे् वर, मरेो जीवनको िबचमैा मलाई नलानहुोस ्। तपाईं सबै पसु्ताभ र यहाँ
हुनहुुन्छ । 25 ाचीन समयमा पथृ्वीलाई तपाईंले यसको ठाउँमा बसाल्नभुयो ।
आकाश तपाईंकै हातका काम हुन ।् 26 ितनीहरू नष् ट हुनछेन,् तर तपाईं रहनहुुनछे ।
ितनीहरू सबै लगुाझैं परुानो हुनछेन ।् तपाईंले ितनीहरूलाई लगुालाई झैं हटाउनहुुनछे
र ितनीहरू लोप हुनछेन ्। 27 तर तपाईं समान हुनहुुन्छ, र तपाईंका वषर्हरूका अन्त
हुनछैेन । 28 तपाईंका सवेकहरूका सन्तानहरू िनरन् तर िजउनछेन ् र ितनीहरूका
सन्तानहरू तपाईंको उप स्थितमा बस् नछेन ्।”

103
1 परम भलुाई मरेो सारा जीवनले म शसंा िदनछुे, र मिभ भएका सबै कुराले

उहाँको पिव नाउलँाई म शसंा िदनछुे । 2 परम भलुाई मरेो सारा जीवनले म शसंा
िदनछुे, र उहाँका सबै असल कामहरूलाई म स म्झन्छु । 3 उहाँले ित ा सबै पाप
क्षमा गन ुर्हुन्छ । उहाँले ित ा सबै रोग िनको पान ुर्हुन्छ । 4 उहाँले ित ो जीवनलाई
नाश हुनबाट बचाउनहुुन्छ । उहाँले ितमीलाई करारको िवश् वस् तता र कोमल कृपाका
कामहरूको मकुुट लगाउनहुुन्छ । 5 उहाँले ित ो जीवनलाई असक थोकहरूले
सन् तषु् ट पान ुर्हुन्छ, तािक ित ो जवानी चीलको झैं नयाँ हुन् छ । 6 परम भलुे जे
िनष्पक्ष छ सो गन ुर्हुन्छ र िथचोिमचोमा परेकाहरू सबकैा िन म्त न्यायका कामहरू
गन ुर्हुन्छ । 7 उहाँले मोशालाई आफ्ना मागर्हरू र इ ाएलका सन्तानहरूलाई उहाँका
कामहरू कट गन ुर्भयो । 8 परम भु कृपाल ु र अन ु ही हुनहुुन्छ । उहा धयैर्वान ्
हुनहुुन्छ । उहाँमा महान ्करारको बफादारी छ । 9 उहाँले सधैं ताड्ना िदनहुुन् न ।
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उहाँ सधैं रसाउनहुुन् न । 10 उहाँले हामीसगँ हा ो पाप सहुाउदँो वहार गन ुर्हुन् न
वा हा ा पापअनसुारको ितफल िदनहुुन् न । 11 िकनिक पथृ्वीमािथ आकाश जित
अग्लो छ, उहाँलाई आदर गन ित उहाँको करारको िवश् वस् तता त् यित नै महान ्छ
। 12 प श् चमबाट पवूर् जित टाढा छ, उहाँले हा ा पापहरूका दोषलाई हामीबाट
त् यित नै टाढा हटाउनभुएको छ । 13 बबुाले आफ् ना छोराछोरीलाई जसरी दया
गछर्न,् परम भलुे उहाँलाई आदर गनहरूलाई त्यसरी नै दया गन ुर्हुन्छ । 14 िकनिक
हामी कसरी बिनएका छौं भनी उहाँले जान् नहुुन्छ । हामी धलूो हौं भनी उहाँलाई
थाहा छ । 15 मािनसको बारेमा, त्यसका िदनहरू घाँसजस्ता छन ्। मदैानको फूलझैं
त् यो मौलाउँछ । 16 त् यसमािथ हावा चल्छ र त् यो लोप हुन्छ, र त् यो कहाँ उ केो
िथयो भनी कसलैे भन् न पिन सक् दनै । 17 तर परम भलुाई आदर गनहरूमािथ
उहाँको करारको िवश् वस् तता अनािददे ख अनन्तसम्म रहन्छ । उहाँको धािमर्कता
ितनीहरूका सन्तानहरूमा रहन्छ । 18 ितनीहरूले उहाँको करार पालन गछर्न ् र
उहाँका िशक्षाहरू पालन गनर् स म्झन्छन ्। 19 परम भलुे स्वगर्मा आफ् नो िसहंासन
स्थािपत गन ुर्भएको छ र उहाँको राज्यले हरेकमािथ शासन गछर् । 20 ए परम भकुा
दतूहरू हो, श शाली वीरहरू र उहाँको वचन पालन गनहरू, अिन उहाँको
वचनको आवाज पालन गनहरूले समते उहाँको शसंा गर । 21 ए परम भकुा
सबै फौज हो, ितमीहरू उहाँका सवेकहरू जसले उहाँको इच्छा परुा गछ , उहाँको
शसंा गर । 22 ए परम भकुा सबै ाणी हो, उहाँले राज् य गन सबै ठाउँमा उहाँको
शसंा गर । म आफ् नो सारा जीवनले परम भकुो शसंा गनछु ।

104
1 मरेो सारा जीवनले म परम भकुो शसंा गनछु । हे परम भु मरेो परमशे् वर,

तपाई अित महान ्हुनहुुन्छ । तपाईं वभैव र ऐश् वयर्ले िवभिूषत हुनहुुन्छ । 2 तपाईंले
आफूलाई लगुाले झैं ज् योितले ढाक् नहुुन्छ । तपाईंले आकाशलाई पालको पदार्लाई
झैं फैलाउनहुुन्छ । 3 तपाईंले आफ्नो कोठाहरूका द लनहरू बादलमा राख् नहुुन्छ ।
तपाईंले बदललाई आफ्नो रथ बनाउनहुुन्छ । तपाईं हावाको पखटेाहरूमा िहडं् नहुुन्छ
। 4 उहाँले हावालाई आफ्नो दतूहरू र आगोका ज्वालाहरूलाई आफ्ना सवेकहरू
बनाउनहुुन्छ । 5 उहाँले पथृ्वीका जगहरू बसाल्नभुयो र त् यो किहल्यै हटाइनछैेन
। 6 तपाईंले पथृ्वीलाई लगुाले झैं पानीले ढाक् नभुयो । पानीले पहाडहरू ढाके ।
7तपाईंको हप्कीले पानीहरू पिछ हटेर गए । तपाईंको गजर्नको सोरमा ितनीहरू भागे
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। 8 तपाईंले ितनीहरूका िन म् त तोक् नभुएका ठाउँहरूमा पहाडहरू उठे र बसेीहरू
फै लए । 9 तपाईंले ितनीहरूका िन म्त िसमाना तोक् नभुएको छ, जनु ितनीहरूले
नाघ् ने छैनन ् । ितनीहरूले पथृ्वीलाई फे र ढाक् नछैेनन ् । 10 उहाँले मलूहरूलाई
बसेीहरूमा बगाउनभुयो । पहाडहरूका िबचबाट खोलाहरू बग्छन ्। 11 ितनीहरूले
मदैानका सबै जनावरलाई पानी िदन् छन ् । जङ्गली गधाहरूले आफ् नो ितखार्
मटेाउछँन ्। 12 नदीका िकनाराहरूमा चराहरूले आफ् ना ग ुडँ बनाउछँन ्। ितनीहरूले
हाँगाहरूमा गाउछँन ्। 13आकाशमा भएको पानीका आफ् ना भण्डारहरूबाट उहाँले
पहाडहरूलाई पानीले िभजाउनहुुन्छ । पथृ्वी उहाँको मको फलले पणू र् छ ।
14 उहाँले गाईवस् तकुो िन म्त घाँस र मािनसलाई खतेी गनर् िबरुवाहरू उमान ुर्हुन्छ,
तािक मिनसले पथृ्वीबाट खानकुेरा उत्पादन गरोस ् । 15 मािनसलाई खसुी राख् न
दाखम , त्यसको अनहुार च म्कलो पानर् तले र त्यसको जीवन बचाउन खानकुेरा
उहाँले बनाउनहुुन्छ । 16 परम भकुा रूखहरूले शस् त पानी पाउछँन ्। लबेनानको
दवेदारु जसलाई उहाँले रोप् नभुयो । 17 चराहरूले त् यहाँ ग ुडँ बनाउछँन ् । सारसले
सल्लाका रूखहरूलाई आफ्नो घर बनाउछँ । 18 घोरलहरू उच् च पहाडहरूितर
बस्छन ।् पहाडका टाकुराहरू खरायोहरूका शरणस्थान हुन ।् 19उहाँले चन् मालाई
ऋतु िचनाउनलाई तोक् नभुयो । सयुर्ले आफ् नो अस्ताउने समय जान्दछ । 20 तपाईंले
रातको अधँ्यारो बनाउनहुुन्छ, जब वनका सबै पशहुरू बािहर िन स् कन् छन ् ।
21 जवान िसहंहरू आफ् ना िशकारको िन म्त गिजर्न्छन ् र परमशे् वरबाट आफ् नो
खानकुेरा खोज्छन ्। 22जब सयूर् उदाउँछ, ितनीहरू फकर् न्छन ्र आफ् ना खोरहरूमा
सतु्छन ्। 23 यसिबच मािनसहरू आ-आफ्ना काममा बािहर जान्छन ्र साँझसम्म नै
प र म गछर्न ।् 24हे परम भ,ु तपाईंका कामहरू कित धरैे र फरक िकिसमका छन!्
ब ु ले तपाईंले ितनीहरू सबै बनाउनभुयो । पथृ्वी तपाईंको कामहरूले भ रन् छ ।
25 त्यहाँ गिहरो र फरािकलो, साना र ठुला दवुै असखं्या ाणीले भ रएको समु
छ । 26 पानी जहाजहरू त्यहाँ या ा गछर्न ् र ल ातन पिन त्यहाँ छ, जसलाई
तपाईंले समु मा खले्नलाई बनाउनभुयो । 27 यी सबलैे समयमा आफ् नो खाना
पाउनलाई तपाईंितर हछेर्न ्। 28 तपाईंले ितनीहरूलाई िदनहुुदँा, ितनीहरूले बटुल्छन ्
। तपाईंले आफ्नो हात खोल्नहुुदँा, ितनीहरू सन् तषु् ट हुन्छन ् । 29 तपाईंले आफ्नो
मखु लकुाउनहुुदँा, ितनीहरू सकंष् टमा पछर्न ्। तपाईंले ितनीहरूको सास लनभुयो
भन,े ितनीहरू मछर्न ्र धलूोमा फिकर् न्छन ्। 30 तपाईंले तपाईंको आत्मा पठाउनहुुदँा
ितनीहरू स ृ ष् ट हुन्छन ् र तपाईंले गाउलँाई नयाँ तलु्याउनहुुन्छ । 31 परम भकुो
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मिहमा सदासवर्दा रिहरहोस ् । परम भु आफ् नो स ृ ष् टमा आन न्दत हुनभुएको होस ्
। 32 उहाँले तल पथृ्वीमा हने ुर्हुन् छ र त् यो ह ल्लन् छ । उहाँले पहाडहरूलाई छुनहुुन्छ
र ितनीहरूमा धवूाँ िनस्कन्छ । 33आफ् नो सारा जीवनभ र म परम भकुो िन म्त गीत
गाउनछुे । म बाँचनु् जले आफ् नो परमशे् वरको स् तिुत गाउनछुे । 34 मरेो िवचारहरू
उहाँलाई मन पद होस ् । म परम भमुा आन न् दत हुनछुे । 35 पापीहरू पथृ्वीबाट
लोप होऊन ् र दषु् टहरू कदािप नरहून ् । आफ् नो सारा जीवनभ र म परम भकुो
शसंा गछुर् । परम भकुो स्तिुत होस ्।

105
1 परम भलुाई धन्यवाद दओे । उहाँको नाउमँा पकुारा गर । उहाँका कामहरू

जाितहरूका माझमा कट गर । 2 उहाँको िन म्त गाओ । उहाँको स् तिुत गाओ
। उहाँका सबै अचम्मका कामहरूका बारेमा भन । 3 उहाँको पिव नाउमँा गवर्
गर । परम भकुो खोजी गनहरूका हृदय आन न् दत होस ् । 4 परम भु र उहाँको
श को खोिज गर । उहाँको उप स्थितको िनरन् तर खोजी गर । 5 उहाँले गन ुर्भएका
अचम्मका कामहरू, उहाँका आश् चयर् कामहरू र उहाँको मखुका आदशेहरूलाई
याद गर, 6 ए उहाँका सवेक अ ाहामका सन्तानहरू, याकूबका मािनसहरू, उहाँका
चिुनएका जनहरू हो । 7 उहाँ परम भु हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँका आदशेहरू
सारा पथृ्वीभ र छन ् । 8 उहाँले आफ्नो करारलाई सदासवर्दा, आफूले आज्ञा
गन ुर्भएका वचनलाई हजार पसु्तासम् म सम् झनहुुन्छ । 9 आफूले अ ाहामसगँ
गरेको करार र इसहाकसगँ खाएको शपथलाई उहाँले सम्झनहुुन्छ । 10 यो उहाँले
याकूबसगँ आदशे रूपमा र इ ाएलसगँ अनन्त करारको रूपमा पु ष् ट गन ुर्भयो ।
11 उहाँले भन् नभुयो, “तरेो उ रािधकारको तरेो अशंको रूपमा तलँाई म कनान दशे
िदनछुे ।” 12 ितनीहरू सखं्यामा थोरै, अित थोरै मा हुदँा र दशेमा परदशेीहरू
हुदँा नै उहाँले यसो भन् नभुयो । 13 ितनीहरू एक जाितबाट अक जाितमा र
एक राज्यबाट अक राज्यमा गए । 14 उहाँले कसलैाई पिन ितनीहरूमािथ
िथचोिमचो गन अनमुित िदनभुएन । ितनीहरूका खाितर उहाँले राजाहरूलाई
हप् काउनभुयो । 15 उहाँले भन् नभुयो, “मरेो अिभिषक् त जनलाई नछोओ र मरेा
अगमवक् ताहरूका हािन नगर ।” 16 उहाँ दशेमा अिनकाल ल्याउनभुयो । उहाँ
खानकुेराको सारा आपतू बन् द गन ुर्भयो । 17 उहाँले ितनीहरू अिगअिग एक
जना मािनसलाई पठाउनभुयो । योसफेलाई कमाराको रूपमा बिेचएका िथए ।
18 ितनका खु ाहरू साङ्लाहरूले बाँिधएका िथए । ितनको घाँटीमा फालमको
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जन्जीर लगाइयो, 19 ितनले जे भनकेा िथए सो हुन नआएसम्म । परम भकुो
वचनले ितनको जाँच गर् यो । 20 ितनलाई मकु् त गनर् राजाले सवेकहरू पठाए
। मािनसहरूका शासकले ितनलाई मकु् त गरे । 21 उनले ितनलाई आफ् नो
सारा सम्पि को शासकको रूपमा आफ् नो दरवारको िनरीक्षक बनाए, 22 ितनले
चाहअेनरुूप उनका शासकहरूलाई सल् लाह िदन र उनका धमर्गरुुहरूलाई ब ु
िसकाउन । 23 त् यसपिछ इ ाएल िम दशेमा गए र याकूब केही समय हामको दशेमा
बसे । 24परम भलुेआफ्ना मािनसहरूलाई फल्दोफुल्दो बनाउनभुयो र ितनीहरूलाई
आफ् ना श हुरूभन्दा ब लयो बनाउनभुयो । 25 उहाँका मािनसहरूलाई ितनीहरूका
श हुरूले घणृा गन, आफ्ना सवेकहरूलाई द ु र्वहार गन उहाँले बनाउनभुयो ।
26 आफूले चनु् नभुएका आफ्ना सवेक मोशा र हारूनलाई उहाँले पठाउनभुयो
। 27 ितनीहरूले िम ीहरूका माझमा उहाँका िचन्हहरू, हामको दशेमा उहाँ
अचम्मका कामहरू गरे । 28 उहाँले अन्धकार पठाउनभुयो र त्यो दशेलाई अधँ् यारो
बनाउनभुयो, तर त् यसका मािनसहरूले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेनन ्। 29 उहाँले
ितनीहरूका पानीलाई रगतमा ब द्लनभुयो र ितनीहरूका माछाहरू मान ुर्भयो ।
30 ितनीहरूका दशे, ितनीहरूका शासकहरूका कोठाहरूमा समते भ्यागतुाहरूले
भ रए । 31 उहाँले बोल्नभुयो र िझगंाहरू र भसुनुाहरूको हुल ितनीहरूको दशेभ र
आए । 32 ितनीहरूका दशेमा ब लरहकेो आगोको ज्वालासिहत, उहाँले ितनीहरूको
वसार्लाई अिसनामा ब द्लनभुयो । 33 उहाँले ितनीहरूका दाखका बोटहरू र
अञ् जीरका रूखहरू नष् ट पान ुर्भयो । उहाँ ितनीहरूका दशेका रूखहरू भाँच् नभुयो
। 34 उहाँ बोल्नभुयो र सलहहरू, सा ै नै धरैे सलहहरू आए । 35 सलहहरूले
ितनीहरूका दशेमा भएका सबै वनस्पितहरू खाए । ितनीहरूले जिमनका सबै
फसलहरू खाए । 36 ितनीहरूका दशेमा भएका हरेक जठेा सन्तान, ितनीहरूका
बलको पिहलो फललाई उहाँले मान ुर्भयो । 37 उहाँले इ ाएलीहरूलाई सनु र
चाँदीसिहत हािबर िनकालरे ल्याउनभुयो । उहाँका कुलमध् ये कुनलै े पिन बाटोमा
ठेस खाएन । 38 ितनीहरू िनस्केर जाँदा िम दशे खसुी िथयो, िकनिक िम ीहरू
ितनीहरूसगँ डराएका िथए । 39 उहाँले ढाक् नलाई बादल िफंजाउनभुयो र रातलाई
उज्यालो पानर् आगो बाल् नभुयो । 40 इ ाएलीहरूले खानकुेरा मागे र उहाँले
ब ाई चरा िदनभुयो र स्वगर्को रोटीले ितनीहरूलाई सन् तषु् ट पान ुर्भयो । 41 उहाँले
च ानलाई िचरा पान ुर्भयो र त् यसबाट पानी बगरे िनस्क्यो । उजाडस्थानमा ती
नदीझैं बगे । 42 िकनिक उहाँले आफ्नो सवेक अ ाहामसगँ गन ुर्भएको आफ् नो
पिव ितज्ञालाइ स म्झनभुयो । 43 आफ्ना मािनसहरूलाई आनन्दसाथ, उहाँका
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चिुनएकाहरूलाई जयजयकारको ध्विनसगँै उहाँले डोर् याउनभुयो । 44 उहाँले
ितनीहरूलाई जाितहरूका दशे िदनभुयो । ितनीहरूले मािनसहरूका सम्पि मािथ
आफ्नो अिधकार जमाए, 45 तािक ितनीहरूले उहाँका आदशेहरू पालन गरून ् र
उहाँका वस्थाहरू माननू ्। परम भकुो शसंा गर ।

106
1 परम भकुो शसंा गर । परम भलुाई धन्यवाद दओे, िकनिक उहाँ भलो

हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 2 परम भकुो
श शाली कामहरू कसले वणर्न गनर् सक्छ वा उहाँ सबै शसंानिनय कामहरू
कसले घोषणा गनर् सक्छ र? 3 जे ठक छ सो गनहरू र जसका कामहरू सधैं
न्यायोिचत हुन् छन,् ितनीहरू धन्यका होऊन ् । 4 हे परम भ,ु तपाईंले आफ्ना
मािनसहरूलाई कृपा गन ुर्हुदँा मलाई समम्झनहुोस ।् तपाईंले ितनीहरूलाई बचाउनहुुदँा
मलाई सहायता गन ुर्होस ् । 5 तब तपाईंका चिुनएकाहरूको फ लफाप म हनेछु,
तपाईंको जाितको खसुीमा आन न् दत हुनछुे र तपाईंको उ रािधकारसगँै मिहिमत
हुनछुे । 6 हा ा पखुार्हरूले झैं हामीले पाप गरेका छौं । हामीले गल्ती गरेका
छौं र हामीले खराबी गरेका छौं । 7 हा ा पखुार्हरूले िम दशेमा तपाईंका
अचम्मका कामहरूको कदर गरेनन ्। ितनीहरूले तपाईंका करारको िवश् वस् तताका
धरैे कामहरूलाई बवास् ता गरे । ितनीहरू लाल समु मा िव ोही भए । 8 तापिन,
उहाँले आफ्नो नाउकँो खाितर ितनीहरूलाई बचाउनभुयो तािक उहाँले आफ्नो
श कट गनर् सक् नभुएको होस ् । 9 उहाँले लाल समु लाई हप्कानभुयो र
त् यो सकु्यो । अिन उहाँले ितनीहरूलाई उजाडस् थानमा झैं समु को गिहराइमा
डोर् याउनभुयो । 10 ितनीहरूलाई घणृा गनहरूको हातबट उहाँले ितनीहरूलाई
बचाउनभुयो र श हुरूका हातबाट उहाँले ितनीहरूलाई छु ाउनभुयो । 11 तर
ितनीहरूका वरैीहरूलाई पानीले छोप्यो । ितनीहरूमध् ये एक जना पिन बाँचने ।
12 तब ितनीहरूले उहाँको वचनमा िवश् वास गरे र ितनीहरूले उहाँको स् तिुत गाए
। 13 तर उहाँले जे गन ुर्भएको िथयो त् यो ितनीहरूले तरुुन् तै िबस । ितनीहरूले
उहाँको सल् लाहको िन म्त पखनन ् । 14 उजाडस्थानमा ितनीहरूमा असन् तषु् ट
इच् छाहरू िथए र ितनीहरूले मरुभिूममा परमशे् वरलाई चनुौित िदए । 15 त्यसलैे
ितनीहरूले जे मागे उहाँले ितनीहरूलाई त् यही िदनभुयो, तर उहाँले ितनीहरूमािथ
डरलाग्दो रोग पठाउनभुयो । 16 छाउनीमा ितनीहरू परम भकुा पिव पजुारी मोशा
र हारून ित डाही बने । 17 पथृ्वीले खलु् यो र दातानलाई िनल्यो र अबीरामको पिछ
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लाग् नहेरूलाई ढािकिदयो । 18 ितनीहरू माझमा आगो स ल्कयो । त् यो आगोले
दषु् टहरूलाई भष् म पार् यो । 19 ितनीहरूले होरेबा एउटा बाछो बनाए र धातकुो
मतू को आकृित पजुे । 20 ितनीहरूले परमशे् वरको मिहमालाई घाँस खाने साँढकेो
ितमासगँ साटे । 21 ितनीहरूले आफ् ना उ ारकतार्लाई िबस जसले िम दशेमा महान ्

कामहरू गन ुर्भएको िथयो । 22 उहाँले हामको दशेमा अचम् मका कामहरू र लाल
समु मा श शाली कामहरू गन ुर्भएको िथयो । 23 त्यसलैे उहाँले ितनीहरूलाई नाश
गछुर् भन् नहुुदँा—ितनीहरूलाई नष् ट गन उहाँको रस हटाउनलाई उहाँको चिुनएको
जन मोशा धाँदोमा खडा भए । 24 त् यसपिछ ितनीहरूले फलवन्त दशेलाई घणृा
गरे । ितनीहरूले उहाँको ितज्ञामा िवश् वास गरेनन,् 25 तर आफ् ना पालहरूमा
गनगन गरे र पमर भकुो आज्ञा पालन गरेनन ् । 26 यसकारण उहाँले आफ्नो हात
उठाउनभुयो र ितनीहरूिसत शपथ खानभुयो, िक उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा
नै मनर् िदनहुुनछे, 27 ितनीहरूका सन्तानहरूलाई जाितहरूका माझमा िततरिबतर
पानर्हुनछे, र ितनीहरूलाई िवदशेहरूमा छरपष् ट पान ुर्हुनछे । 28 ितनीहरूले पोरको
बाललाई पजुा गरे र मतृकलाई चढाइएको ब लहरू खाए । 29 ितनीहरूले आफ् ना
कामहरूले उहाँलाई रस उठाए र ितनीहरू माझमा एउटा रुढी फै लयो । 30 तब
मध्यस्थ गनर् पीनहास उठे र रूढी थािमयो । 31 यो ितनको िन म्त सबै पसु्तासम्म
सदाको िन म्त धािमर्कता गिनयो । 32 ितनीहरूले मरेीबको पानीमा पिन परम भलुाई
रस उठाए र ितनीहरूका कारणले मोशाले कष् ट भोगे । 33 ितनीहरूले मोशालाई

ितक् त बनाए र ितनले हतारमा बोले । 34 परम भलुे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेअनसुार
ितनीहरूले जाितहरूलाई नष् ट पारेनन,् 35 तर ितनीहरू जाितहरूसगँ मिसए र
ितनीहरूका मागर्हरू िसके, 36 र ितनीहरूका मतू हरूको पजुा गरे जनु ितनीहरूको
िन म्त पासो बन्यो । 37 ितनीहरूले आफ् ना छोरा र छोरीहरू भतु आत्माहरूलाई ब ल
चढाए । 38 ितनीहरूले िनद ष रगतको,अथार्त ्आफ् ना छोराहरू र छोरीहरूका रगत
बगाए, जनु ितनीहरूले कनानको मतू हरूलाई ब ल चढाएर रगतले दशेलाई अशु
पारे । 39 ितनीहरू आफ् ना कामहरूले अशु भए । ितनीहरूका कामहरूले ितनीहरू
वशे्याजस्तै भए । 40 त्यसलैे परम भु आफ्ना मािनसहरूसगँ रसाउनभुयो र उहाँले
आफ्नै मािनसहरूलाई घणृा गन ुर्भयो । 41 उहाँले ितनीहरूलाई जाितहरूका हातमा
स ु म्पनभुयो र ितनीहरूलाई घणृा गनहरूले ितनीहरूमािथ राज् य गरे । 42 ितनीहरूका
श हुरूले ितनीहरूमािथ िथचोिमचो गरे, र ितनीहरूलाई आफ् ना अिधकारीको
अधीनमा पा रयो । 43 ितनीहरूलाई सहायता गनर् उहाँ धरैेपल् ट आउनभुयो, तर
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ितनीहरूले िनरन् तर िव ोह गरे र ितनीहरूका आफ्नै पापले तल पा रए । 44 तापिन,
सहायताको िन म्त ितनीहरूका पकुारा उहाँले सनु् नहुुदँा उहाँले ितनीहरूका सकंष् टमा
ध्यान िदनभुयो । 45 उहाँले ितनीहरूसगँको आफ् नो करारलाई स म्झनभुयो र
आफ् नो अटल मेको कारणले नरम हुनभुयो । 46 ितनीहरूका सबै िवजतेालाई
ितनीहरूमािथ दया गन उहाँले बनाउनहुुन्थ्यो । 47 हे परम भ,ु हा ा परमशे् वर,
हामीलाई बचाउनहुोस ् । हामीलाई जाितहरूको माझबाट भलेा गन ुर्होस,् तािक
तपाईंको पिव नाउमँा हामी धन्यवाद िदन र तपाईंका शसंाहरूमा गवर् गनर् सकौं।
48 इ ाएलका परम भु परमशे् वरको अनािददे ख अनन्तसम्म स्तिुत होस ् । सबै
मािनसहरूले भन,े “आमने ।” परम भकुो शसंा होस ्।

107
1 परम भलुाई धन्यवाद दओे, िकनिक उहाँ भलो हुनहुुन्छ र उहाँको करारको

िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 2 परम भलुे उ ार गन ुर्भएकाहरू बोलनू,् जसलाई
उहाँले श हुरूका हातबाट बचाउनभुएको छ । 3 उहाँले ितनीहरूलाई िवदशेी
भिूमहरूबाट, पवूर्बाट र प श् चमबाट, उ रबाट र दिक्षणबाट भलेा पान ुर्भएको
छ । 4 ितनीहरू मरुभिूमको बाटोमा उजाडस् थानमा भौंता रए र बस् नलाई कुनै
सहर भे ाएनन ् । 5 िकनभने ितनीहरू भोकाएका र ितखार्एका िथए, ितनीहरू
थकाइले मिूछर्त भए । 6 तब ितनीहरूले आफ् ना कष् टमा परम भलुाई पकुारा गरे र
ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बचाउनभुयो । 7 उहाँले ितनीहरूलाई
सोझो बाटोमा लानभुयो तािक ितनीहरू बस् नलाई एउटा सहरमा जान पाऊन ्
। 8 परम भकुो करारको िवश् वस् तता र उहाँले मानवजाितको िन म्त गन ुर्भएका
अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले उहाँको शसंा गरून!् 9 िकनिक
उहाँले ितखार्एकाहरूको ितखार् मटेाउनहुुन्छ र भोकाहरूका इच्छाहरूलाई उहाँले
असल थोकहरूले परुा गन ुर्हुन्छ । 10 कोही अधँ्यारो र दःुखमा, कैदीहरू कष् ट
र साङ्लाहरूमा बसे । 11 ितनीहरूले परमशे् वरको वचन िवरु मा िव ोह गरेको र
सव च् चको सल् लाहलाई इन्कार गरेको हुनाले यसो भएको िथयो । 12 उहाँले
क ठनाइ ारा ितनीहरूका हृदयलाई न पान ुर्भयो । ितनीहरूले ठेस खाए र
ितनीहरूलाई उठ्न सहायता गन कोही िथएन । 13 तब ितनीहरूले आफ् ना कष् टमा
परम भलुाई पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बािहर
ल् याउनभुयो । 14 उहाँले ितनीहरूलाई अन्धकार र दःुखबाट बािहर िनकाल्नभुयो
र ितनीहरूका बन्धनहरू िछनाउनभुयो । 15 परम भकुो करारको िवश् वस् तता र
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उहाँले मानवजाितको िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले
उहाँको शसंा गरून!् 16 िकनिक उहाँले काँसाका ढोकाहरू फुटाउनभुएको छ र
फलामका डण्डाहरू काट्नभुएको छ । 17 आफ् ना िव ोही मागर्हरूमा ितनीहरू
मखूर् िथए र आफ् ना पापहरूका कारणले कष् टमा परे । 18 ितनीहरूले कुनै
खानकुेरा खाने इच्छा हराए र ितनीहरू मतृ्यकुो ढोकाहरूका निजक पगुे । 19 तब
आफ् ना कष् टमा ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट
उहाँले ितनीहरूलाई बािहर ल् याउनभुयो । 20 उहाँ आफ्नो वचन पठाउनभुयो र
ितनीहरूलाई िनको पान ुर्भयो, अिन ितनीहरूका िवनाशबाट उहाँले ितनीहरूलाई
बचाउनभुयो । 21 परम भकुो करारको िवश् वस् तता र उहाँले मानवजाितको
िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त मािनसहरूले उहाँको शसंा गरून!्
22 ितनीहरूले धन्यवादका ब लदानहरू चढाऊन ् र गीतहरूले उहाँका कामहरू
घोषणा गरून ् । 23 केहीले समु मा या ा गछर्न ् र समु पा र पार गछर्न ्
। 24 ियनीहरूले समु मा परम भकुा कामहरू र उहाँका चमत्कारहरू दखेे ।
25 िकनिक उहाँले आज्ञा िदनभुयो र समु लाई नै छल्काउने आधँी चल्यो ।
26 ितनीहरू मािथ आकाशसम्म पगुे । ितनीहरू तल गिहराइहरूमा गए । ितनीहरूका
जीवन सकंष् टमा िबलरे गयो । 27 ितनीहरू म को मातकेाहरूझैं धरमराए र
लडखडाए, र ितनीहरूका ब ु हरायो । 28 तब ितनीहरूले आफ् ना कष् टमा
परम भलुाई पकुारा गरे र ितनीहरूका सकंष् टबाट उहाँले ितनीहरूलाई बािहर
ल् याउनभुयो । 29 उहाँले आधँीलाई शान्त पान ुर्भयो र छालहरू शान् त भए ।
30 तब ितनीहरू आन न् दत भए िकनभने समु शान्त भयो, र ितनीहरूले इच् छा
गरेको बन् दरगाहमा उहाँले ितनीहरूलाई ल्याउनभुयो । 31 परम भकुो करारको
िवश् वस् तता र उहाँले मानवजाितको िन म्त गन ुर्भएका अचम्मका कुराहरूका िन म्त
मािनसहरूले उहाँको शसंा गरून!् 32 ितनीहरूले उहाँलाई मािनसहरूको सभामा
उच् च पारून ्र धमर्गरुुहरूका सभामा उहकँो शसंा गरून ्। 33 उहाँले नदीहरूलाई
उजाडस् थानमा र पानीका मलूहरूलाई सखु्खा जिमनमा, 34 र यसका मािनसहरूका
दषु् टताको कारणले उबर्र भिूमलाई बाँझो ठाउँमा ब द्लनहुुन् छ । 35 उहाँले
उजाडस् थानलाई पानीको तलाउ र सखु्खा जिमनलाई पानीको मलूमा ब द्लनहुुन् छ
। 36 भोकाहरूलाई उहाँले त्यहाँ बसाल्नहुन्छ र ितनीहरूले बस् नलाई एउटा सहर
बनाउछँन ्। 37 खतेबारीमा बीउ छनर्लाई, दाखबारी लगाउनलाई र शस् त उब् जनी
ल् याउनलाई ितनीहरूले एउटा सहर बनाउछँन ् । 38 उहाँले ितनीहरूलाई आिशष ्  
िदनहुुन्छ, यसलैे ितनीहरू असखं्या हुन् छन ्। उहाँले ितनीहरूका गाईवस्तकुो सखं्या
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घट्न िदनहुुन् न । 39 पीडादायी सकंष् ट र दःुखले ितनीहरूको सङ् ख् या घट् यो
र तल झा रए । 40 उहाँले अगवुाहरूमािथ घणृा खन्याउनहुुन्छ र ितनीहरूलाई
उजाडस् थानमा भौंता रन लगाउनहुुन्छ, जहाँ कुनै बाटो हुदँनै । 41 तर खाँचोमा
परेकाहरूलाई उहाँले कष् टबाट सरुक्षा िदनहुुन्छ र बगाललाई झैं आफ्नो प रवारको
वास्ता गन ुर्हुन्छ । 42 सोझो मन भएकाहरूले यो दखे् नछेन ्र आन न् द हुनछेन ्। सबै
दषु् टताले आफ् नो मखु बन्द गछर् । 43 ब ु मान ्हरूले यी कुराहरूमा ख् याल गन ुर्पछर्
र परम भकुो करारको िवश् वस् तताका कामहरूमा ध् यान गन ुर्पछर् ।

108
1 हे परमशे् वर, मरेो हृदय स्थर छ । म गाउनछुे, हो, मरेो हृदयको खसुसाथ म

स् तिुत गाउनछुे । 2 हे वीणा र सारङ्गी, जाग । िझसिमसलेाई म जगाउनछुे । 3 हे
परम भ,ु मािनसहरूका माझमा म तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । जाितहरूका माझ म
तपाईंको स् तिुत गाउनछुे । 4 िकनिक तपाईंको करारको िवश् वस् तता स्वगर्भन्दा पिन
महान ्छ र तपाईंको सत् यता आकाससम्मै पगु्छ । 5 हे परमशे् वर, स्वगर्भन्दा मािथ
उच् च हुनहुोस र् सारा पथृ्वीभ र तपाईंको मिहलाई उच् च पा रयोस ।् 6 तािक तपाईंले
मे गन ुर्भएकाहरूलाई बचाइयोस,् तपाईंको दािहने बाहुलीले हामीलाई बचाउनहुोस ्

र मलाई जवाफ िदनहुोस ् । 7 परमशे् वरले आफ् नो पिव तामा बल्नभुएको छ, “म
आन न् दत हुनछुे । म शकेमलाई बाँड्नछुे र सकु् कोतको बसेीलाई भाग लगाउनछुे ।
8 िगलाद मरेो हो, र मनश् शे मरेो हो । ए ाइम पिन मरेो टोप हो । यहूदा मरेो राजदण्ड
हो । 9 मोआब मरेो पानीको बाटा हो । एदोममािथ म आफ् नो जु ा फुकाल्नछुे ।
प लश् तको कारणले म िवजयसाथ कराउनछुे । 10 कसले मलाई ब लयो सहरिभ
ल्याउनछे? कसले मलाई एदोममा लानछे?” 11 हे परमशे् वर, के तपाईंले हामीलाई
इन्कार गन ुर्भएको छैन? हा ा फौजसगँ तपाईं य ु मा जानहुुन् न । 12 श हुरूको
िवरु मा हामीलाई सहायता गन ुर्होस,् िकनिक मािनसको सहसयता ाथर् हुन्छ ।
13 हामी परमशे् वरको सहायताले िजत् नछेौं । उहाँले हा ा श हुरूलाई कुल्चनहुुनछे
।

109
1 हे परमशे् वर जसको म शसंा गछुर्, चपूचाप नबस् नहुोस,् 2 िकनिक दषु् टहरू

र छलीहरूले मलाई आ माण गछर्न ् । ितनीहरूले मरेो िवरु मा झटुा बोल्छन ् ।
3 ितनीहरूले मलाई घछेर्न ्र घिृणत कुराहरू भन्छन,् र ितनीहरूले मलाई िवनाकारण
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आ मण गछर्न ् । 4 मरेो मेको स ामा ितनीहरूले मलाई दोष लगाउछँन,् तर
ितनीहरूको िन म्त म ाथर्ना गछुर् । 5 भलाइको साटोमा ितनीहरूले मलाई खराबी
गछर्न,् मरेो मेलाई ितनीहरूले घणृा गछर्न ्। 6यी मािनसहरूजस्ता श हुरूमािथ एक
जना दषु् ट मािनसलाई िनयकु् त गन ुर्होस ्। त्यसको दािहने हातप खडा हुनलाई एक
जना दोष लगाउनलेाई िनयकु् त गन ुर्होस ्। 7 त्यसको न्याय हुदँा, त् यो दोषी भे ाइयोस ्
। त्यसको ाथर्ना पापपणूर् ठािनयोस ्। 8 त्यसका िदनहरू थोरै होऊन ्। त्यसको पद
अरूले लओेस ्। 9 त्यसका छोराछोरी अनाथ होऊन ्र त्यसकी पत् नी िवधवा होस ्।
10 त्यसका छोराछोरी भौंता रऊन ्र आफ् ना भग् नावशषे घर छोडरे जाँदा ितनीहरूले
भीख मागनू ् । 11 त्यससगँ भएका सबै थोक ऋणदाताले लजैाओस ् । त्यसले जे
कमाउँछ त् यो िवदशेीहरूले लटुनू ्। 12 त्यसलाई कसलैे दया नदखेाओस ्। त्यसका
अनाथ छोराछोरीलाई कसलैे दया नगरोस ् । 13 त्यसका छोराछोरीलाई बिहष्कार
ग रयोस ्। ितनीहरूका नाउँ अक पसु्ताबाट मटेाइयोस ्। 14 त्यसका पखुार्हरूका
पापहरू परम भलुाई बताइयोस ् । अिन त्यसकी आमाकी पाप निबिसर्योस ् ।
15 ितनीहरूका दोष सधैं परम भकुो साम ु रहोस ् । परम भलुे ितनीहरूका सम् झना
पथृ्वीबाट मटेाइदऊेन ् । 16 परम भलुे यसै गन ुर्भएको होस ् िकनभने यो मािनसले
करारको िवश् वस् तता दखेाउने मन किहल्यै गरेन, तर बरु िथचोिमचोमा परेकाहरू,
द र हरू र िनरुत्सािहतहरूलाई मतृ्यसुम्मै सतायो । 17 त्यसले सराप् न मन परायो
। त् यो त्यसमैािथ आइपरोस ् । त्यसले आिशष ्लाई   घणृा गर् यो । त्यसकहाँ कुनै
आिशष ्  नआओस ्। 18 त्यसले सरापलाई आफ्  नो लगुाको रूपमा लगायो र त्यसको
सराप त्यसको अन्तस्करणमा पानीझैं र त्यसको हाडमा तलेझैं आयो । 19 त्यसको
सराप त्यसले आफैलाई ढाक् नलाई लगाउने लगुाझैं, त्यसले सधँैं लगाउने कम्मर
पटेीझैं त् यसमैा परोस ् । 20 मलाई दोष लगाउन,े अथार्त ्मरेो बारेमा खरब कुराहरू
भन् नलेाई परम भबुाट यो इनाम होस ् । 21 हे परम भु मरेो परमशे् वर, तपाईंको
नाउकँो खाितर मसगँ कृपासाथ वहार गन ुर्होस ् । तपाईंको करारको िवश् वस् तता
असल भएको हुनाले मलाई बचाउनहुोस ् । 22 िकनिक म िथचोिमचोमा परेको र
द र भएको छु, र मरेो हृदय मिभ ै घायल छ । 23 साँझको छायाझैं म लोप हुदँछुै
। सहललाई झैं मलाई हल् लाइएको छ । 24 उपवासले गदार् मरेा घ ुडँाहरू कमजोर
भएका छन ् । म हाड-छाला मा भएको छु । 25 मलाई दोष लगाउने ारा मलाई
घणृा ग रएको छ । ितनीहरूले मलाई दखे् दा, ितनीहरूले आफ् ना िशर हल्लाउछँन ्
। 26 हे परम भु परमशे् वर, मलाई सहायता गन ुर्होस ् । मलाई तपाईंको करारको
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िवश् वस् तता ारा बचाउनहुोस ् । 27 हे परम भ,ु यो तपाईंको काम हो, जनु तपाईंले
नै गन ुर्भएको छ भनी ितनीहरूले जाननू ्। 28 ितनीहरूले मलाई सरापे तापिन मलाई
आिशष ्  िदनहुोस ् । ितनीहरूले मलाई आ मण गदार्, ितनीहरू लाजमा परून,् तर
तपाईंको सवेक आन न् दत होस ् । 29 मरेा वरैीहरू लाजले ढािकऊन ् । ितनीहरूले
आफ् ना लाज लगुाझैं लगाऊन ् । 30 म आफ् नो मखुले परम भलुाई धरैे धन्यवाद
िदन्छु । म उहाँलाई िभडको माझमा शसंा गनछु । 31 िकनिक द र को न्याय
गनहरूबाट त् यसलाई बचाउन उहाँ त्यसको दािहने हातप खडा हुनहुुनछे ।

110
1 परम भलुे मरेो भलुाई भन् नहुुन्छ, “मलैे ित ा श हुरूलाई ित ो ख ु ाको

पाउदान नबनाएसम् म मरेो दािहने हातप बस ।” 2 परम भलुे िसयोनबाट तपाईंको
श को राजदण्ड पसान ुर्हुनछे । तपाईंका श हुरूमािथ राज् य गन ुर्होस ्। 3 तपाईंका
मािनसहरूले तपाईंको श को िदनमा आफ्नै स् वइच्छाले पिव वस् मा तपाईंको
पिछ लाग् नछेन ् । भातको गभर्दे ख नै तपाईंको जवानी तपाईंको िन म् त शीतझैं
हुनछे । 4 परम भलुे शपथ खानभुएको छ र ब द् लनहुुन् नः “सदासवर्दाको िन म् त
ितमी मल्कीसदेकेजस् तै पजुारी हौ ।” 5 परम भु ित ो दािहने हातप हुनहुुन्छ ।
उहाँले आफ् नो ोधको िदनमा राजाहरूलाई मान ुर्हुनछे । 6 उहाँले जाितहरूको न्याय
गन ुर्हुनछे । उहाँल य ु मदैानलाई मतृ शरीरहरूले भन ुर्हुनछे । उहाँले धरैे दशेहरूका
अगवुाहरूलाई मान ुर्हुनछे । 7 उहाँले बाटो निजकैको खोलबाट िपउनहुुनछे र तब
िवजयपिछ उहाँले आफ् नो िशर उच् च पान ुर्हुनछे ।

111
1 परम भकुो शसंा गर । म सोझाहरूको सभामा, ितनीहरूको भलेामा आफ् नो

सारा हृदयले परम भलुाई धन् यवाद चढाउनछुे । 2 परम भकुा कामहरू महान ्छन ्।
ितनको इच् छा गन सबलैे उत्सकुतासाथ आसा गछर्न ्। 3 उहाँको काम ऐश् वयर्शाली
र मिहिमत छ । उहाँको धािमर्कता सदासवर्दा रहन्छ । 4 उहाँले अचम्मका
कामहरू गन ुर्हुन्छ, जसको सम्झना हुनछे । परम भु अन ु ही र कृपाल ु हुनहुुन्छ
। 5 िवश् वासयोग्यतासाथ उहाँको अनसुरण गनहरूलाई उहाँले भोजन िदनहुुन्छ
। उहाँले आफ् नो करार सधैं स म्झनहुुनछे । 6 उहाँले जाितहरूका उ रािधकार
आफ् ना मािनसहरूलाई िदनहुुदँा उहाँले ितनीहरूलाई आफ् ना श शाली कामहरू
दखेाउनभुयो । 7 उहाँका हातहरूका कामहरू भरपदार् र िनष् पक्ष छन ् । उहाँका
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सबै सझुावहरू िवश् वासयोग् य छन ् । 8 िवश् वासयोग् य र उिचत िकिसमले पालन
गनर् ती सदाको िन म्त स्थािपत ग रएका छन ् । 9 उहाँले आफ्ना मािनसहरूलाई
िवजय िदनभुयो । उहाँले आफ् नो करार सदाको िन म्त स् थािपत गन ुर्भयो । उहाँको
नाउँ पिव र भययोग् य छ । 10 परम भकुो आदर गन ुर् ब ु को सरुु हो । उहाँका
सझुावहरू पालन गनहरूसगँ सझुबझु हुन्छ । उहाँको शसंा सदासवर्दा रहन्छ ।

112
1 परम भकुो शसंा गर । परम भकुो आज्ञा पालन गन, अिन उहाँका

आज्ञाहरूमा शन् न हुने मािनस धन्यको हो । 2 त्यसका सन्तानहरू पथृ्वीमा
श शाली हुनछेन ् । भक् त मािनसका सन्तानहरू धन्यका हुनछेन ् । 3 धन र
सम्पि त्यसको घरमा हुन्छन ् । उहाँको धािमर्कता सदासवर्दा रहनछे । 4 भक् त
मािनसको िन म्त अन्धकारमा ज् योित च म्कन्छ । उहाँ अन ु ही, कृपाल ु र िनष् पक्ष
हुनहुुन्छ । 5 अनु हसाथ वहार गन र रुिपयाँ ऋण िदन,े अिन आफ्नो करोबार
इमानदारसाथ गन मािनसको भलो हुन्छ । 6 िकनिक त्यो किहल्यै डग् नछैेन ।
धम क् तको सम्झना सधैं हुनछे । 7 त् यो खराब समाचारदे ख डराउदँनै । त्यो
परम भमुा भरोसा गरेर दढृ हुन्छ । 8 त्यसले आफ्ना श हुरूमािथ िवजय नदखेसेम् म
त्यसको हृदय िवनाडर शान्त हुन् छ । 9 त्यसले गरीबहरूलाई उदार िच ले िदन्छ
। त्यसको धािमर्कता सदासवर्दा रहन्छ । त्यसलाई आदरसाथ उच् च पा रनछे ।
10 दषु् ट क् तले यो दखे् नछे र ु हुनछे । त्यसले रसले दा ा िकट्नछे र त्यो
िबलरे जाने छ । दषु् ट मािनसहरूका इच् छा नष् ट हुनछे ।

113
1 परम भकुो शसंा गर । हे परम भकुा सवेकहरू हो, उहाँको शसंा गर ।

परम भकुो नाउकँो शसंा गर । 2 परम भकुो नाउँ अिहले र सदासवर्दा धन्यको
होस ्। 3 सयूर् उदायदे ख त् यो नअस् ताएसम्म न,ै परम भकुो नाउकँो शसंा हुनपुछर्
। 4 परम भु सबै जाितभन्दा उच् च हुनहुुन् छ र उहाँको मिहमा आकाशसम् म
पगु् छ । 5 परम भु हा ा परमशे् वरझैं को छ र, जसको आफ् नो आसन उच् चमा
छ, 6 जसले तल आकाश र पथृ्वीमा हेन् ुर्हुन्छ? 7 उहाँले गरीबलाई फोहोरबाट
उठाउनहुुन् छ र द र लाई खरानीको थु ोबाट उचाल् नहुुन् छ, 8 तािक उहाँले
त्यसलाई शासकहरूिसत, त्यसका मािनसहरूका शासकहरूिसत बसाल् नहुुन्छ ।
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9 उहाँले घरकी बाँझी स् ीलाई घर िदनहुुन्छ । उहाँले त्यसलाई छोराछोरीकी
आन न् दत आमा बनाउनहुुन्छ । परम भकुो शसंा गर ।

114
1 जब इ ाएलले िम दशे छोड् यो, याकूबका घराना िवदशेी भाषा बोल्ने

मािनसहरूबाट आयो, 2 तब यहूदा उहाँको पिव स्थान र इ ाएल उहाँको राज्य
बन् यो । 3 समु ले हरे् यो र भाग्यो । यदर्न पिछ फिकर् यो । 4 पहाडहरू पाठाहरूझैं
उ े , डाँडहरू थमुाहरूझैं उ े । 5 ए समु , त ँ िकन भािगस?् ए यदर्न, त ँ िकन पिछ
फिकर् स?् 6 ए पहाड, त ँ िकन पाठाहरूझैं उि स?् ए साना डाँडाहरू, ितमीहरू िकन
थमुाहरूझैं उ यौ? 7 ए पथृ्वी, परम भकुो याकूबका परमशे् वरको उप स्थितमा
साम ु थरथर हो । 8 उहाँले च ानलाई पानीको तलाउमा र कडा च ानलाई पानीको
मलूमा ब द् लनभुयो ।

115
1 हा ो होइन, हे परम भ,ु हा ो होइन, तर तपाईंको करारको िवश् वस् तता र

तपाईंको सत् यताको खाितर तपाईंको नाउकँो मिहमा होस ्। 2 जाितहरूले िकन यसो
भन् न,े “ितनीहरूका परमशे् वर कहाँ छ?” 3 हा ा परमशे् वर स्वगर्मा हुनहुुन्छ ।
उहाँले जे इच् छा गन ुर्हुन्छ त्यही उहाँले गन ुर्हुन्छ । 4 जाितहरूको मतू हरू सनु र
चाँदी अथार्त ्मािनसहरूका हातका काम हुन ्। 5 ती मतू हरूका मखुहरू छन,् तर
ती बोल्दनैन ् । ितनीहरूका आखँाहरू छन,् तर ितनले दखे् दनैन ् । 6 ितनीहरूका
कानहरू छन,् तर ितनले सनु्दनैन ् । ितनीहरूका नाकहरू छन,् तर ितनले स ुघँ्दनैन ्
। 7 ती मतू हरूका हातहरू छन ् तर छोएको ितनले थाहा पाउदँनैन ् । ितनीहरूका
खु ाहरू छन,् तर ितनीहरू िहडं्न सक्दनैन ्। न त ितनीहरूले आफ् ना मखुबाट बोल् न
सक् छन ् । 8 ितनीहरूलाई बनाउनहेरू ितनीहरूजस्तै छन,् ितनीहरूमा भरोसा गन
हरेक व् य क् त त् यस्तै हुन् छ । 9 ए इ ाएल परम भमुा भरोसा गर ।् उहाँ तरेो सहायता
र ढाल हुनहुुन्छ । 10 ए हारूनका घराना, परम भमुा भरोसा गर ।् उहाँ तरेो सहायता
र ढाल हुनहुुन्छ । 11 ितमीहरू जसले परम भलुाई आदर गछ उहाँमा भरोसा गर ।
उहाँ ितमीहरूका सहायता र ढाल हुनहुुन्छ । 12 परम भलुे हामीलाई ध् यान िदनहुुन्छ
र हामीलाई आिशष ्  िदनहुुन्छ । उहाँले इ ाएलका घरानालाई आिशष ्  िदनहुुनछे ।
उहाँले हारूनका घरानालाई आिशष ्  िदनहुुनछे । 13 उहाँलाई आदर गनहरू, जवान
र व ृ दवुलैाई उहाँले आिशष ्   िदनहुुनछे । 14 परम भलु,े ितमीहरूलाई, अथार्त ्
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ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूका सङ् ख्या धरैे व ृ गरून ् । 15 परम भलुे
ितमीहरूलाई आिशष ्दऊेन,् जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो । 16 स्वगर् परम भकैु
हो । तर पथृ्वीचािहं उहाँले मानवजाितलाई िदनभुएको छ । 17मतृहरूले परम भकुो
शसंा गदनन,् न त तल शान् तमा जाने कसलैे गनछ । 18 तर हामी परम भलुाई

अिहले र सदासवर्दा धन् यवाद िदनछेौं । परम भकुो शसंा गर ।

116
1 म परम भलुाई मे गछुर् िकनभने उहाँले दायको िन म्त मरेो सोर र िबन्ती

सनु् नहुुन्छ । 2 उहाँले मरेो पकुारा सनु् नभुएको हुनाल,े म जीिवत भएसम्म म उहाँमा
नै पकुारा गनछु । 3 मतृ्यकुा डोरीहरूले मलाई बे े र िचहानको पसोहरूले मरेो
सामान गरे । मलैे वदेना र दःुखको महससु गरें । 4 तब मलैे परम भकुो नाउकँो
पकुारा गरें: “हे परम भ,ु कृपया, मरेो जीवन बचाउनहुोस ्।” 5 परम भु कृपाल ु र
िनष् पक्ष हुनहुुन्छ । हा ो परमशे् वर करुणामय हुनहुुन्छ । 6 परम भलुे सोझोलाई रक्षा
गन ुर्हुन्छ । म तल झा रएको िथएँ र उहाँले मलाई बचाउनभुयो । 7 मरेो ाण आफ् नो
िव ामको ठाउँमा फकर् न सक्छ, िकनिक परम भु मरेो िन म्त असल हुनभुएको
छ । 8 िकनिक मरेो जीवनलाई मतृ् यबुाट, मरेा आखँाहरूबाट आशँ ु झनर्बाट र
मरेा ख ु ाहरूलाई ठेस खानबाट तपाईंले बचाउनभुयो । 9 म जीिवतहरूको दशेमा
परम भकुो सवेा गनछु । 10“म ठुलो दःुखमा परेको छु,” भनी मलैे भनकेो बलेामा
पिन मलैे उहाँमा िवश् वास गरें । 11आफ् नो अन्योलमा मलैे भनें, “सबै मािन झटुा हुन ्
।” 12 परम भलुे मरेो िन म् त गन ुर्भएको सबै भलाइको साटो म कसरी चकु् ता गनर्
सक्छ र? 13 मु क् तको कचौरा म उठाउनछुे र परम भकुो नाउकँो पकुारा गनछु
। 14 परम भकुा सबै मिनसको साम ु आफ् ना भाकलहरू उहाँमा म परुा गनछु ।
15 परम भकुो द ृ ष् टमा उहाँका सन् तहरूका मतृ्य ु बहुमलू्य हुन्छ । 16 हे परम भ,ु
वस्तवमा, म तपाईंको सवेक हु ँ । म तपाईकी कमारीकी छोरा तपाईंको सवेक हु ँ
। तपाईंले मरेा बन्धनहरू तोड्नभुएको छ । 17 म तपाईंलाई धन्यवादको ब ल
चढाउनछुे र परम भकुो नाउकँो पकुारा गनछु । 18परम भकुा सबै मिनसका साम ु म
आफ् ना सबै भाकलहरू उहाँमा, 19 परम भकुो म न् दरका चोकहरूमा, यरूशलमेको
िबचमा म परुा गनछु । परम भकुो शसंा गर ।
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117
1 ए सबै जाितहरूका मािनस हो, परम भकुो शसंा गर । ए सबै मािनसहरू हो,

उहाँलाई उच् च पार । 2 िकनभने हामी ित उहाँको करारको िवश् वस् तता महान ्छ र
परम भकुो सत् यता सदासवर्दा रहन्छ । परम भकुो शसंा गर ।

118
1 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ, िकनिक उहाँ भलो हुनहुुन् छ । िकनिक उहाँको

करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ । 2 इ ाएलले भनोस,् “उहाँको करारको
िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ ।” 3 हारूनको घरानाले भनोस,् “उहाँको करारको
िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ ।” 4 बफादार भएर परम भकुो अनसुरण गनहरूले
भननू,् “उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन् छ ।” 5 मरेो सकंष् टमा मलैे
परम भलुाई पकुारा गरें । परम भलुे मलाई जवाफ िदनभुयो र मलाई स् वतन्
गन ुर्भयो । 6 परम भु मसगँ हुनहुुन्छ । म भयभीत हुनछैेन । मािनसले मलाई के
गनर् सक्छ र? 7 परम भु मरेो सहायकको रूपमा मरेो पक्षमा हुनहुुन्छ । मलाई घणृा
गनहरूलाई म िवजयको द ृ ष् टले हेन्छु । 8 मािनसमा भरोसा गन ुर्भन्दा परम भमुा
शरण लन ु असल हुन्छ । 9 कसलैे शासकहरूमा भरोसा गन ुर्भन्दा परम भमुा शरण
लन ु असल हुन्छ । 10 सबै जाितले मलाई घरेा हाले । परम भकुो नाउमँा मलैे

ितनीहरूलाई नष् ट पारें । 11 ितनीहरूले मलाई घरेा हाले । हो, ितनीहरूले मलाई
घरेा हाले । परम भकुो नाउमँा मलैे ितनीहरूलाई नष् ट पारें । 12 ितनीहरूले मलाई
मौरीहरूले झैं घरेा हाले । काँढाहरू िबचको आगो जि कै िछटो ितनीहरू लोप भए ।
परम भकुो नाउमँा मलैे ितनीहरूलाई नष् ट पारें । 13 ितनीहरूले मलाई िगराउनलाई
आ मण गरे, तर परम भलुे मलाई सहायता गन ुर्भयो । 14 परम भु मरेो बल र
आनन्द हुनहुुन्छ, अिन मलाई बचाउने उहाँ नै हुनहुुन्छ । 15धम हरूका पालहरूमा
िवजयको आन न् दत सोर सिुनन्छ । परम भकुो दािहने बाहुलीले िवजय ाप् त गछर्
। 16 परम भकुो दािहने बाहुली उच् च पा रन्छ । परम भकुो दािहने बाहुलीले
िवजय ाप् त गछर् । 17 म मनछैन, तर िजउनछुे र परम भकुा कामहरू घोषणा
गनछु । 18 परम भलुे मलाई कठोर िकिसमले दण्ड िदनभुएको छ । तर उहाँले
मलाई मतृ्यमुा स ु म्पनभुएको छैन । 19 मलाई धािमर्कताका ढोकाहरू खोल्नहुोस ्।
ितनीहरूिभ म पस् नछुे र परम भलुाई म धन्यवाद िदनछुे । 20 यो परम भकुो ढोका
हो । धम यसबाट िभ पस् छ । 21 म तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे, िकनिक तपाईंले
मलाई जवाफ िदनभुयो र तपाईं मरेो उ ार हुनभुएको छ । 22 िनमार्ण गनहरूले
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इन्कार गरेको ढुङ्गो कुनढुेङ्गा बनकेो छ । 23 यो परम भकुो काम हो । यो
हा ा द ृ ष् टमा अचम् मको कुरा हो । 24 यो िदनमा परम भलुे काम गन ुर्भएको
छ । यसमा हामी आन न् दत हुनछेौं र खसुी हुनछेौं । 25 हे परम भ,ु हामीलाई
िवजय िदनहुोस!् हे परम भ,ु हामीलाई सफलता िदनहुोस ्! 26 परम भकुो नाउमँा
आउने धन्यको हो । ितमीलाई परम भकुो म न् दरबाट हामी आशीवार्द िदनछेौं ।
27 परम भु परमशे् वर हुनहुुन्छ र उहाँले हामीलाई ज् योित िदनभुएको छ । वदेीका
िसङहरूमा ब लदानलाई डोरीहरूले बाँध । 28 तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ, र म
तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । म तपाईंलाई उच् च
पानछु । 29 परम भलुाई धन्यवाद चढाओ । िकनिक उहाँ भलो हुनहुुन्छ । िकनिक
उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ ।

119
अलफे 1 ितनीहरू धन्य हुन ्जसको मागर्हरू िनद ष छन,् जो परम भकुो

वस्थामा िहडं्छन ्। 2 ितनीहरू धन्य हुन ्जसले उहाँका गहन आज्ञाहरू पालन
गछर्न,् जसले आफ् नो सारा हृदयले उहाँको खोजी गछर्न ्। 3 ितनीहरूले कुनै
खराबी गदनन ्। ितनीहरू उहाँका मागर्हरूमा िहडं्छन ्। 4 तपाईंले हामीलाई

तपाईंका िशक्षाहरू पालन गन आज्ञा िदनभुएको छ, तािक हामी ितनलाई
होिसयारीसाथ पालन गनर् सकौं । 5 तपाईंका िविधहरू पालन गनर् म दढृ हुन सके
कित असल हुन्थ्यो 6 तब मलैे तपाईंका सबै आज्ञालाई िवचार गदार् म लाजमा

पनिथइन ँ । 7 मलैे तपाईंको धािमर्क आदशेहरू िसकेपिछ सोझो हृदयले म
तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । 8 म तपाईंको िविधहरू पालन गनछु । मलाई बवेास् ता

नगन ुर्होस ्।
बथे 9 जवान व् य क् तले आफ्नो मागर् कसरी श ु राख् न सक्छ? तपाईंको वचन
पालन गरेर सक् छ । 10 आफ् नो सारा हृदयले म तपाईंलाई खोज् दछु । मलाई
तपाईंका आज्ञाहरूबाट टाढा जान निदनहुोस ्। 11 तपाईंको वचन मलैे आफ् नो
हृदयमा जम् मा गरेको छु तािक तपाईंको िवरु मलैे पाप गन ुर् नपरोस ्। 12 हे
परम भ,ुतपाईं धन्यको हुनहुुन्छ । मलाई तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्।
13 तपाईंले कट गन ुर्भएका सबै धािमर्क आदशेहरूलाई मलैे आफ् नो मखुले
घोषणा गरेको छु । 14 सारा धनसम् पि मा भन्दा बढी म तपाईंको करारका

आदशेहरूका मागर्मा आन न् दत हुन् छु । 15 म तपाईंको सझुावहरूमा ध् यान गनछु र
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तपाईंका मागर्हरूलाई वास् ता गनछु । 16 म तपाईंका िविधहरूमा खसुी हुन्छु ।
तपाईंको वचन म िबसर्नछैेन ।

िगमले 17 आफ् नो सवेक ित कृपाल ु हुनहुोस ्तािक म बाँच् न र तपाईंको वचन
पालन गनर् सकँू । 18 मरेा आखँाहरू खोल्नहुोस ्तािक तपाईंको वस्थाका

अचम्मका कुराहरू म दखे् न सकँू । 19 दशेमा म िवदशेी हु ँ । तपाईंका आज्ञाहरू
मबाट नलकुाउनहुोस ्। 20 हर समय तपाईंका धािमर्क आदशेहरू जान् ने उत्कट

चाहनाले गदार् मरेा इच्छाहरू चणूर् भएका छन ्। 21 तपाईंले घमण्डीलाई
हप्काउनहुुन्छ, जो ािपत छन,् जो तपाईंका आज्ञाहरूबाट टाढा जान्छन ्।

22 अनादर र अपमानबाट मलाई बचाउनहुोस,् िकनिक मलैे तपाईंका करारका
आदशेहरू पालन गरेको छु । 23 शासकहरूले मरेो ष न् र िनन् दा गरे पिन,
तपाईंको सवेकले तपाईंका िविधहरूमा ध् यान िदन् छ । 24 तपाईंका करारका

आदशेहरू मरेो आनन्द हुन ्र ितनीहरू मरेा सल् लाहकारहरू हुन ्।
दालथे 25 मरेो जीवन धलूोमा टाँिसएको छ । तपाईंको वचन ारा मलाई जीवन

िदनहुोस ्। 26 तपाईंलाई मलैे आफ् ना मागर्हरू भनें र तपाईंले मलाई जवाफ
िदनभुयो । मलाई तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्। 27 तपाईंका सझुावहरूका

मागर्हरू बझु् ने मलाई बनाउनहुोस,् तािक तपाईंका आचम् मका िशक्षाहरूमा म ध् यान
गनर् सकँू । 28 शोकले म ाकुल भएको छु । मलाई तपाईंको वचनले ब लयो

बनाउनहुोस ्। 29 छलको मागर् मबाट हटाउनहुोस ्। तपाईंको वस्था अन ु हसाथ
मलाई िसकाउनहुोस ्। 30 िवश् वस् तताको मागर्लाई मलैे चनुकेो छु । तपाईंका

धािमर्क आदशेहरूलाई सधैं मलैे आफ् नो साम ु राखकेो छु । 31 तपाईंका करारका
आदशेहरूमा म टाँिसन्छु । हे परम भ,ु मलाई लाजमा नपान ुर्होस ्। 32 तपाईंका
आज्ञाहरूका मागर्मा म दौिडनछुे, िकनिक त् यसो गनर् तपाईंले मरेो हृदयलाई ठुलो

बनाउनहुुन्छ ।
हे 33 हे परम भ,ु तपाईंका िविधहरूका मागर् मलाई िसकाउनहुोस ्र ितनलाई म
अन्त्यसम्म नै पालन गनछु । 34 मलाई सझुबझु िदनहुोस ्र तपाईंको वस्था म

पालन गनछु । आफ् नो सारा हृदयले यो म पालन गनछु । 35 तपाईंका आज्ञाहरूका
मगर्मा मलाई डोर् याउनहुोस,् िकनिक त् यसमा िहडं्न म खसुी हुन्छु । 36 मरेो

हृदयलाई तपाईंका करारका आदशेहरूितर, र अधािमर्क फाइदाबाट टाढा
लजैानहुोस ्। 37 व् यथर्का कुराहरू हनेर्बाट मरेा आखँाहरू फकार्उनहुोस ्। तपाईंका

मागर्हरूमा मलाई पनुज िवत पान ुर्होस ्। 38 तपाईंको सवेकको िन म्त तपाईंका
ितज्ञा परुा गन ुर्होस ्जनु तपाईंलाई आदर गनहरूको िन म्त तपाईंले गन ुर्भयो ।
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39 मलाई डर लाग् ने अपमानहरू हटाइिदनहुोस,् िकनिक तपाईंका धािमर्क
फैसलाहरू असल हुन् छन ्। 40 हने ुर्होस,् मलैे तपाईंका सझुवहरूको उत्कट इच्छा

गरेको छु । तपाईंको धािमर्कतामा मलाई पनुज िवत पान ुर्होस ्।
वाव 41 हे परम भ,ु तपाईंको अचकू मे, तपाईंको ितज्ञाअनसुार तपाईंको उ ार

मलाई िदनहुोस ्। 42 तब मलाई िगल्ला गनलाई म जवाफ िदनछुे, िकनिक म
तपाईंको वचनमा भरोसा गछुर् । 43 मरेो मखुबाट सत्यको वचन नलानहुोस,्

िकनिक मरेो आसा तपाईंका धािमर्क आदशेहरूमा छन ्। 44 तपाईंको वचन म
सदासवर्दा िनरन्तर पालन गनछु । 45 म सरुिक्षत भएर िहडं्नछुे िकनिक तपाईंका
सझुावहरको खोजी म गछुर् । 46 तपाईंका गहन आज्ञाहरू म राजाहरूको साम ु

भन् नछुे र म लाज मान् नछैेन । 47 तपाईंका आज्ञाहरूमा म खसुी हुन्छ, जसलाई म
अित मे गछुर् । 48 तपाईंका आज्ञाहरूितर म आफ् ना हातहरू उचाल्नछुे, जसलाई

म मे गछुर् । तपाईंका िविधहरूमा म ध् यान गनछु ।
जाइन ्49 तपाईंको सवेकिसत तपाईंले गन ुर्भएको ितज्ञा सम्झनहुोस ्िकनभने

तपाईंले मलाई आसा िदनभुएको छ । 50 यो मरेो सकंष् टमा मरेो सान्त्वना होः तािक
तपाईंको ितज्ञाले मलाई जीिवत राखकेो छ । 51 घमण्डीहरूले मरेो खसी गरेका

छन,् तापिन म तपाईंको वस्थाबाट तकर टाढा गएको छैन । 52 हे परम भ,ु
ाचीन कालदे ख नै मलै े तपाईंका धािमर्क आदशेहरूका बारेमा िवचार गरेको छु,

र म आफैं लाई सान्त्वना िदन्छु । 53 तपाईंको वस्थालाई इन्कार गन दषु् टहरूका
कारणले चण्ड ोधले मलाई समातकेो छ । 54 म अस्थयी रूपमा बसोबास गन
घरमा तपाईंका िविधहरू नै मरेा गीतहरू भएका छन ्। 55 हे परम भ,ु म रातको
समयमा तपाईंको नाउकँो बारेमा िवचार गछुर् र म तपाईंको वस्था पालन गछुर् ।
56 यो मरेो चलन भएको छ िकनभने तपाईंका सझुावहरू मलैे पालन गरेको छु ।
हथे 57 परम भु मरेो भाग हुनहुुन्छ । तपाईंका वचन पालन गन अठोट मलैे गरेको
छु । 58 तपाईंको कृपाको िन म्त म िदलोज्यानले िबन्ती गछुर् । तपाईंको वचनले

ितज्ञा गरेअनसुार म ित कृपाल ु हुनहुोस ्। 59 मलैे आफ् ना मागर्हरू जाँच गरें र
मरेा ख ु ाहरूलाई तपाईंका आदशेहरूितर फकार्एँ । 60 तपाईंका आज्ञाहरू पालन
गनर् म हतार गछुर् र िढलो गिदर्न ँ । 61 दषु् टहरूका डोरीहरूले मलाई पासोमा परेका

छन ्। मलैे तपाईंको वस्थालाई िबसको छैन । 62 तपाईंका धािमर्क
आदशेहरूका कारणले तपाईंलाई धन्यवाद िदन म मध्यरातमा उठ्छु । 63 तपाईंको
आदर गन सबै जना, तपाईंका सझुावहरू पालन गन सबै जानको म एक जना िम
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हु ँ । 64 हे परम भ,ु पथृ्वी तपाईंको करारको िवश् वस् तताले भ रपणूर् छ । मलाई
तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्।

टेथ 65 हे परम भ,ु तपाईंको वचनको मध्यमले तपाईंले आफ्नो सवेकलाई असल
गन ुर्भएको छ । 66 मलाई ठक िववके र सझुबझु िसकाउनहुोस,् िकनिक मलैे
तपाईंका आज्ञाहरूमा िवश् वास गरेको छु । 67 सकंष् टमा पनर्अिग म बरा लएर

गएको िथएँ, तर अिहले तपाईंको वचन म पालन गछुर् । 68 तपाईं असल हुनहुुन्छ
र असल गन तपाईं नै हुनहुुन्छ । मलाई तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्।

69 अहङ्कारीहरूले झटुा बोलरे मरेो बदनाम गरेका छन,् तर आफ् नो सारा हृदयले
तपाईंका सझुावहरू म पालन गछुर् । 70 ितनीहरूका हृदय कठोर भएका छन,् तर म
तपाईंको वस्थामा खसुी हुन्छु 71 मलैे सतावट भोगकेो मरेो िन म्त असल हुन् छ,

तािक म तपाईंका िविधहरू िसक् न सक् छु । 72 तपाईंको मखुबाट िनस्केको
िशक्षाहरू मरेो िन म्त सनु र चाँदीका हजारौं टु ाहरूभन्दा बढी मलू्यवान छन ्।

योध 73 तपाईंका हातहरूले मलाई बनाएका र आकार िदएका छन ्। मलाई
सझुबझु िदनहुोस ्तािक म तपाईंका आज्ञाहरू िसक् न सकँू । 74 तपाईंलाई आदर
गनहरूले मलाई दखेरे खसुी हुनछेन ्िकनभने तपाईंको वचनमा म आसा पाउछुँ ।
75 हे परम भ,ु तपाईंका आदशेहरू िनष् पक्ष छन ्र िवश् वस् ततामा तपाईंले मलाई

कष् ट िदनभुयो भनी म जान्दछु । 76 आफ्नो सवेकिसत तपाईंले ितज्ञा
गन ुर्भएअनसुार तपाईंको करारको िवश् वस् तताले मलाई सान्त्वना दओेस ्।

77 मलाई दया दखेाउनहुोस ्तािक म जीिवत रहन सकँू, िकनिक तपाईंको वस्था
नै मरेो खसुी हो । 78 घमण्डीहरू लाजमा परून ्िकनिक ितनीहरूले मरेो िनन्दा
गरेका छन ्। तर म तपाईंका सझुावहरूमा ध् यान गनछु । 79 तपाईंलाई आदर

गनहरू मितर फकूर् न,् जसले तपाईंका करारका आदशेहरू जान्दछन ्। 80 तपाईंका
िविधहरू ित मरेो हृदय िनद ष होस ्तािक म लाजमा नपरूँ ।

काफ 81 तपाईंले मलाई बचाउने आसा गरेर म मिूछर्त हुन्छु । तपाईंकै वचनमा म
आसा गछुर् । 82 तपाईंको ितज्ञा हनेर्लाई मरेा आखँाले इच्छा गछर्न ्। तपाईंले
मलाई किहले सान्त्वना िदनहुुनछे ? 83 िकनिक म धवूाँमा राखकेो मशकजस्तो
भएको छु । तपाईंका िविधहरू म िबिसर्न् न । 84 तपाईंको सवेकले यो किहलसेम्म

यो कुरा सहन ु पन हो? मरेो खदेो गनहरूलाई तपाईंले किहले न्याय गन ुर्हुनछे?
85 तपाईंको वस्थाला अशु पारेर घमण्डीहरूले मरेो िन म्त खाडल खनकेा छन ्

। 86 तपाईंका सबै आज्ञा िवश् वासनीय छन ्। ती मािनसहरूले मलाई गलत
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िकिसमले सताउछँन ्। मलाई सहायता गन ुर्होस ्। 87 ितनीहरूले पथृ्वीमा झण्डै
मरेो अन्त्य गरेका छन,् तर तपाईंका सझुावहरूलाई म इन्कार गिदर्न ँ । 88 तपाईंको
अटल मले मलाई जीिवत राख् नहुोस,् तािक तपाईंका आज्ञाहरू म पालन गनर् सकँू

।
लामधे 89 हे परम भ,ु तपाईंको वचन सदासवर्दा रहन्छ । तपाईंको वचन स्वगर्मा
दढृ रूपमा स्थिपत छन ्। 90 तपाईंको िवश् वसनीयता सबै पसु्तामा रहन्छ । तपाईंले

पथृ्वीलाई स्थािपत गन ुर्भएको छ, र यो रहन्छ । 91 तपाईंले आफ्नो धािमर्क
आदशेहरूमा भन् नभुएझैं आजको िदनसम्म सबै थोक िनरन् तर रहन्छ, िकनिक सबै
थोकहरू तपाईंका सवेकहरू हुन ्। 92 तपाईंको वस्था नै मरेो आनन्द भएको

िथएन भन,े म आफ् नो कष् टमा नाश भएको हुन् थें । 93 तपाईंका सझुावहरूलाई म
किहल्यै िबसर्नछैेन, िकनिक तपाईंले मलाई ित ारा नै जीिवत राख् नभुएको छ ।
94 म तपाईंकै हु ँ । मलाई बचाउनहुोस,् िकनिक म तपाईंका सझुावहरूको खोजी

गछुर् । 95 दषु् टहरूले मलाई नाश पान तयारी गछर्न,् तर म तपाईंका करारका
आदशेहरू बझु् न खोज् नछुे । 96 सबै थोकका िसमा भएको मलैे दखेकेो छु, तर

तपाईंका आज्ञाहरू भने िसमाभन्दा परसम् म फरािकला छन ्।
ममे 97 ओहो, तपाईंको वस्थालाई म कित मे गछुर्! यो नै मरेो िदनभ रको

ध् यान हो । 98 तपाईंका आज्ञाहरूले मलाई आफ् ना श हुरूभन्दा ब ु मान ्
बनाउछँन,् िकनिक तपाईंका आज्ञाहरू सधैं मसगँ छन ्। 99 मरेा िशक्षकहरूभन्दा
मसगँ धरैे सझुबझु छ, िकनिक तपाईंको करारका आदशेहरूमा नै म ध् यान गछुर् ।
100 मभन्दा पाकाहरूभन्दा धरैे म बझु्छु । मलैे तपाईंका सझुावहरू पालन गरेको
हुनाले नै यसो भएको हो । 101 हरेक खराब मागर्बाट मलैे आफ् ना खु ाहरूलाई
पिछ राखकेो छु तािक म तपाईंको वचन पालन गनर् सकँू । 102 तपाईंका धािमर्क

आदशेहरूबाट फकको छैन, िकनिक तपाईंले मलाई िसकाउनभुएको छ ।
103 तपाईंका वचनहरू मरेो िज ोमा कित स्विदला छन ्। हो, मरेो मखुमा
महभन्दा पिन ग ु लया छन!् 104 तपाईंका सझुावहरू ारा म िववके पाउछुँ,

यसकारण हरेक झटुो मागर्लाई म घणृा गछुर् ।
ननु 105 तपाईंका वचन मरेा पाउको िन म्त ब ी र मरेो बाटोको िन म्त उज् यालो
हो । 106 मलैे शपथ खाएको छु र  पक् का गरेको छु, तािक म तपाईंका धािमर्क

आदशेहरू पालन गनछु 107 म धरैे कष् टमा परेको छु । हे परम भ,ु मलाई जीिवत
राख् नहुोस,् जस् तो तपाईंले आफ्नो वचनमा ितज्ञा गन ुर्भएको छ । 108 हे परम भ,ु
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मरेो मखुको स्वचे्छा ब ल हण गन ुर्होस ्र मलाई तपाईंका धािमर्क आदशेहरू
िसकाउनहुोस ्। 109 मरेो जीवन सधैं मरेो हातमा छ, तापिन म तपाईंको वस्था

िबिसर्न् न । 110 दषु् टहरूले मरेो िन म्त पासो थापकेा छन,् तर म तपाईंका
सझुावहरूबाट टाढा गएको छैन । 111 तपाईंका करारका आदशेहरूलाई सदासवर्दा
म आफ् नो पतैकृ अशंको रूपमा दाबी गछुर्, िकनिक ित मरेो हृदयको आनन्द हुन ्।
112 सदासवर्दा अन्त्यसम्म नै मरेो हृदय तपाईंका िविधहरू पालन गनर् समिपर्त छ ।
समखे 113 दोहोरो मन भएकाहरूलाई म घणृा गछुर्, तर म तपाईंको वस्थालाई
मे गछुर् । 114 तपाईं मरेो लकु् ने ठाउँ र ढाल हुनहुुन्छ । तपाईंको वचनमा म आसा

गछुर् । 115 हे दषु् ट काम गनहरू हो, मबाट टाढा होओ, तािक म आफ् नो
परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गनर् सकँू । 116 मलाई तपाईंको वचन ारा
सम्हाल्नहुोस ्तािक म िजउन सकँू र मरेो आसामा ल ज् जत हुन ु नपरोस ्।

117 मलाई सहायता गन ुर्होस ्र म सरुिक्षत हुनछुे । म सधैं तपाईंका िविधहरूमा
ध् यान गनछु । 118 तपाईंका िविधहरूबाट टाढा जानहेरू सबलैाई तपाईंले इन्कार

गन ुर्हुन्छ, िकनिक ती मािनसहरू छली र अिवश् वासनीय छन ्। 119 तपाईंले
दषु् टहरूलाई फोहोरझैं हटाउनहुुनछे । यसकारण म तपाईंका गहन आज्ञाहरूलाई

मे गछुर् । 120 तपाईंको भयले मरेो शरीर थरथर हुन् छ र तपाईंका धािमर्क
आदशेहरूको डर मलाई हुन् छ ।

ऐियन 121 जे िनष् पक्ष र ठक छ सो म गछुर् । मरेा अत्यचारीहरूका हातमा मलाई
निदनहुोस ्। 122 तपाईंको सवेकको भलाइ गन िजम्मा लनहुोस ्। घमण्डीहरूले
मलाई िथचोिमचो नगरून ्। 123 तपाईंको उ ारको िन म् त र तपाईंको धािमर्क

वचनको िन म् त म प खर्दंा मरेा आखँाहरू थिकत हुन् छन ्। 124 तपाईंको
सवेकलाई आफ् नो करारको िवश् वस् तता दखेाउनहुोस ्र तपाईंका िविधहरू मलाई

िसकाउनहुोस ्। 125 म तपाईंको सवेक हु ँ । मलाई सझुबझु िदनहुोस ्तािक
तपाईंको करारका आदशेहरू म जान् न सकँू । 126 यो परम भलुे काम गन समय
हो, िकनिक मािनसहरूले तपाईंको वस्था भङ् ग गरेका छन ्। 127 साँच् च,ै म
तपाईंका आज्ञाहरूलाई सनु वा िनख्खरु सनुभन्दा धरैे मे गछुर् । 128 यसकारण,

तपाईंका सबै सझुावहरूलाई म सावधान भएर अनसुरण गछुर् र झटुका हरेक
मागर्लाई म घणृा गछुर् ।

पकेा 129 तपाईंका िनयमहरू अचम्मका छन ्। त्यसलैे म ितनलाई पालन गछुर् ।
130 तपाईंका वचनहरूको ाख्याले ज्योित िदन्छ । यसले ता लम
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नभएकाहरूलाई सझुबझु िदन्छ । 131 म आफ् नो मखु खोल्छु र ितखार्उछुँ,
िकनिक तपाईंका आज्ञाहरूको उत्कट इच्छा म गछुर् । 132 तपाईंको नाउँ मे
गनहरूलाई तपाईंले सधैं गन ुर्भएझैं मितर फकर् नहुोस ्र ममािथ दया गन ुर्होस ्।

133 तपाईंको वचनले मरेा पाइलाहरूलाई बाटो दखेाउनहुोस ्। कुनै पापले ममािथ
राज् य गनर् निदनहुोस ्। 134 मलाई मािनसको िथचोिमचोबाट बचाउनहुोस ्तािक

तपाईंका सझुावहरू म पालन गनर् सकँू । 135 तपाईंको सवेकमािथ तपाईंको महुार
चम्काउनहुोस ्र मलाई तपाईंका िविधहरू िसकाउनहुोस ्। 136 मरेा आखँाहरूबाट

आसँकुा ब लन् धारा बग्छन ्िकनभने मािनसहरूले तपाईंको वस्था पालन
गदनन ्।

साधे 137 हे परम भ,ु तपाईं धम हुनहुुन्छ र तपाईंका आदशेहरू िनष् पक्ष छन ्।
138 तपाईंले आफ् नो करारका आदशेहरू धािमर्क रूपमा र िवश् वस् ततासाथ
िदनभुएको छ । 139 रसले मलाई नष् ट पारेको छ िकनभने मरेा वरैीहरूले
तपाईंका वचनहरू िबिसर्न्छन ्। 140 तपाईंका वचनलाई धरैे जाँिचएका छ र

तपाईंको सवेकले यसलाई मे गछर् । 141 म तचु्छ र घिृणत छु, तापिन तपाईंको
सझुावहरूलाई म िबिसर्न् न । 142 तपाईंको न्याय सदासवर्दा ठक हुन्छ र तपाईंको

वस्था भरपद छ । 143 सकंष् ट र क्लशेले मलाई भे ाएको भए पिन, तपाईंका
आज्ञाहरू अझै मरेो आनन्द नै हुन ्। 144 तपाईंको करारका आदशेहरू सदासवर्दा

धािमर्क छन ्। मलाई सझुबझु िदनहुोस ्तािक म जीिवत रहन सकँू ।
कोफ 145 मलैे आफ् नो सम् पणूर् हृदयले पकुारा गरें, “हे परम भ,ु मलाई जवाफ
िदनहुोस ्। म तपाईंका िविधहरू पालन गनछु । 146 म तपाईंलाई पकुारा गछुर् ।

मलाई बचाउनहुोस ्र म तपाईंका करारका आदशेहरू पालन गनछु ।” 147 िबहान
िझसिमसे हुन ु अगािड नै म उठ्छु र सहायताको िन म्त पकुारा गछुर् । तपाईंको

वचनमा म आसा गछुर् । 148 रातका पहरहरू ब द् लनअुिग नै मरेा आखँाहरू खलुा
हुन् छन ्तािक म तपाईंको वचनमा ध् यान गनर् सकँू । 149 तपाईंको करारको

िवश् वस् ततामा मरेो सोर सनु् नहुोस ्। हे परम भ,ु मलाई जीिवत राख् नहुोस,् जस्तो
तपाईंले आफ्नो धािमर्क आदशेहरूमा ितज्ञा गन ुर्भएको छ । 150 मरेो सतावट

गनहरू मरेो निजक आइरहकेा छन,् तर ितनीहरू तपाईंको वस्थाबाट धरैे टाढा
छन ्। 151 हे परम भ,ु तपाईं निजक हुनहुुन्छ र तपाईंका सबै आज्ञा भरपदार् छन ्।
152 धरैे अिघ नै तपाईंका करारका आदशेहरूबाट मलैे िसकें जसलाई सदासवर्दा

रहोस ्भनरे तपाईंले स् थािपत गन ुर्भएको िथयो ।
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रेश 153 मरेो कष् टलाई हने ुर्होस ्र मलाई सहायता गन ुर्होस,् िकन म तपाईंको
वस्था िबिसर्न् न । 154 मरेो पक्षमा बोल्नहुोस ्र मलाई उ ार गन ुर्होस ्। तपाईंले

आफ्नो वचनमा ितज्ञा गरेअनसुार मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्। 155 उ ारचािहं
दषु् टहरूदे ख धरैे टाढा हुन् छ, िकनिक ितनीहरूले तपाईंका िविधहरू मन पराउँदनैन ्
। 156 हे परम भ,ु तपाईंका कृपापणूर् कामहरू महान ्छन ्। तपाईंले सधैं गन ुर्भएझैं
मलाई जीिवत राख् नहुोस ्। 157 मलाई सताउनहेरू र मरेा वरैीहरू धरैे जान छन,्

तापिन म तपाईंका करारका दशेहरूबाट तकको छैन । 158 धोकेबाजलाई म
घणृाको द ृ ष् टले हछुेर् िकनभने ितनीहरूले तपाईंका वचन पालन गदनन ्।

159 हने ुर्होस ्म तपाईंका सझुावहरूलाई कित मे गछुर् । हे परम भ,ु तपाईंले
आफ्नो करारको िवश् वस् तता ारा ितज्ञा गन ुर्भएझैं मलाई जीिवत राख् नहुोस ्।
160 तपाईंको वचनको सार सत्य छ । तपाईंका हरेक धािमर्क आदशेहरू

सदासवर्दा रहन्छन ्।
शीन 161 शासकहरूले मलाई िवनाकारण सताउछँन,् तर मरेो हृदय तपाईंको
वचनको भयमा स्थर छ । 162 कसलैे धरैे लटूको माल पाएझैं म तपाईंको

वचनमा आन न् दत हुन् छु । 163 झटुलाई म घणृा र ितरस्कार गछुर्, तर म तपाईंको
वस्थालाई मे गछुर् । 164 तपाईंको धािमर्क आदशेहरूका कारणले िदनमा

सातपल् ट म तपाईंको शसंा गछुर् । 165 तपाईंको वस्थालाई मे गनहरूसगँ
महान ्शा न्त हुन्छ । ितनीहरूलाई कुनै कुराले ठेस खान िददंनै । 166 हे परम भ,ु

म तपाईंको उ ारको आसा गछुर् र तपाईंका आज्ञाहरू म पालन गछुर् । 167 म
तपाईंक गहन आज्ञाहरू पालन गछुर् र ितनलाई म अित मे गछुर् । 168 तपाईंका

सझुावहरू र तपाईंका गहन आज्ञाहरू म पालन गछुर्, िकनिक मलैे गन हरेक
कुराको बारेमा तपाईंलाई जानकारी हुन्छ ।

ताव 169 हे परम भ,ु सहायताको िन म्त मरेो पकुारा सनु् नहुोस ्। तपाईंको वचनमा
मलाई सझुबझु िदनहुोस ्। 170 मरेा िबन्तीहरू तपाईंकै साम ु आऊन ्। तपाईंले

वचनमा तपाईंले ितज्ञा गन ुर्भएझैं मलाई सहायता गन ुर्होस ्। 171 मरेा ओठहरूले
शसंा गरोस ्िकनिक तपाईंले मलाई आफ् ना िविधहरू िसकाउनहुुन्छ । 172 मरेो

िज ोले तपाईंको वचनको बारेमा गीत गाओस,् िकनिक तपाईंका सबै आज्ञा ठक
छन ्। 173 तपाईंको हातले मलाई सहायता गरोस,् िकनिक तपाईंका

सझुावहरूलाई मलैे रोजकेो छु । 174 हे परम भ,ु म तपाईंको उ ारको इच् छा हछुेर्
र तपाईंको वस्था नै मरेो आनन्द हो । 175 म िजउन सकँू र तपाईंको शसंा गनर्
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सकँू । अिन तपाईंका धािमर्क आदशेहरूले मलाई सहायता गरून ्। 176 हराएको
भडेाझैं म बरा लएको छु । आफ् नो सवेकलाई खोज्नहुोस ्। िकनिक मलैे तपाईंका

आज्ञाहरू िबसको छैन ।

120
1 मरेो सकंष् टमा मलैे परम भमुा पकुारा गरें र उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो

। 2 हे परम भ,ु आफ् ना ओठहरूले झटुा बोल्नहेरू र आफ् ना िज ाहरूले छल
गनहरूबाट मरेो जीवनलाई बचाउनहुोस ् । 3 ए झटुा बोल्ने िज ो, उहाँले तलँाई
कस्तो दण्ड िदनहुुनछे र तलँाई अझ धरैे के गन ुर्हुनछे ? 4झाडीको भङु् ोमा तताएर
धा रलो बनाइएको यो ाका काँडहरूले उहाँले तलँाई दण्ड िदनहुुनछे । 5 मलाई
िधक् कार होस,् िकनभने म मशेकेमा अस्थायी रूपमा मा बस्छु । पिहले केदारका
पालहरूका माझमा म बस्थें । 6 िकनिक शा न्तलाई घणृा गनहरूसगँ म धरैे लामो
समय बसकेो छु । 7 म शा न्तको पक्षमा छु, तर जब म बोल्छु, ितनीहरू य ु को
िन म्त हुन्छन ्।

121
1 पवर्तहरूितर म आफ् ना आखँाहरू उचाल्नछुे । मरेो सहायता कहाँबाट

आउनछे? 2 मरेो सहायता परम भबुाट आउँछ, जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो
। 3 उहाँले ित ो ख ु ा िचप् लन िदनहुुनछैेन । ितमीलाई सरुक्षा िदनहुुन,े उहाँ
उघँ् नहुुनछैेन । 4 हरे, इ ाएलको रक्षक न त उघँ् नहुुन्छ न त सतु् नहुुन्छ । 5 परम भु
ित ो रक्षक हुनहुुन्छ । परम भु ित ो दािहने हातप को छहारी हुनहुुन्छ । 6 िदनमा
ितमीलाई सयूर्ले हािन गनछैन, न त रातमा चन् माले कुनै हािन गनछ । 7 पमर भलुे
ितमीलाई सबै हािनबाट सरुक्षा िदनहुुनछे र उहाँले ित ो जीवनलाई सरुक्षा िदनहुुनछे
। 8 ितमीले गन सबै कुरामा परम भलुे ितमीलाई अिहले र सदासवर्दा रक्षा गन ुर्हुनछे
।

122
1 ितनीहरूले मलाई, “हामी परम भकुो म न् दरमा जाऔं” भन्दा म खसुी हुन्थें

। 2 ए यरूशलमे, हा ा ख ु ाहरू तरेा ढोकाहरूिभ खडा छन ् । 3 ए यरूशलमे,
होिसयार भएर योजना गरी बनाइएको सहर हो । 4 कुलहरू, परम भकुा कुलहरू,
इ ाएलको साक्षीको रूपमा परम भकुो नाउमँा धन्यवाद िदनलाई यरूशलमेमा
जान्छन ् । 5 त्यहाँ न्यायका िसहंासनहरू, दाऊदको घरानाको िसहंासनहरू खडा
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ग रएका िथए । 6यरूशलमेको श न्तको िन म्त ाथर्ना गर । “तलँाई मे गनहरूलाई
शा न्त िमलोस ् । 7 तरेो रक्षा गन पखार्लहरूिभ शा न्त रहोस ् र ितनीहरूले तरेा
िकल्लाहरूिभ शा न्त पाऊन ्।” 8 मरेा दाजभुाइ र िम हरूका खाितर, म भन् नछुे,
“तिँभ शा न्त होस ् ।” 9 परम भु हा ा परमशे् वरको म न् दरको खाितर, म तरेो
भलाइ खोज् नछुे ।

123
1 तपाईंितर म आफ् ना आखँा उचल्छु, तपाईं जो स्वगर्मा िवराजमान हुनहुुन्छ

। 2 हरे, जसरी कमाराहरूका आखँाले आफ् ना मा लकको हातितर हछेर्न,्
कमारीहरूका आखँाले आफ् ना मा लक् नीको हातितर हछेर्न,् त्यसरी नै हा ा
आखँाले परम भु हा ा परमशे् वरितर हछेर्न,् जबसम्म उहाँले हामीलाई कृपा गन ुर्हुन् न
। 3 हामीमािथ दया गन ुर्होस,् हे परम भ,ु हामीमािथ दया गन ुर्होस,् िकनिक हामी
अपमानले भ रएका छौं । 4 अिभमानीहरूका िगल्ला र घमण्डीहरूका घणृाले
भ रएको भन्दा पिन धरैे हामी भएका छौं ।

124
1 अब इ ाएलले भनोस,् “परम भु हा ो पक्षमा नहुनभुएको भए, 2 मािनसहरू

हा ा िवरु मा खडा हुदँा परम भु हा ो पक्षमा नहुनभुएको भए, 3 तब हा ा िवरु मा
ितनीहरूका रस द न्कंदा ितनीहरूले हामीलाई िजउँदै िनल्निेथए । 4 पानीले
हामीलाई बगाएर लानिेथयो । पानीको भलले हामीलाई बगाउनिेथयो । 5 तब उलर्दंो
पानीले हामीलाई डुबाउनिेथयो ।” 6 परम भकुो शसंा होस,् जसले हामीलाई
ितनीहरूको दाँतले धजुाधजुा हुन िदनभुएको छैन । 7 िशकारीको पासोबाट चरा
फुत् केझैं हामी भएका छौं । पासो च ुडँकेो छ र हामी उम्केका छौं । 8 परम भु हा ो
सहायता हुनहुुन्छ, जसले स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो ।

125
1 परम भमुा भरोसा गनहरू िसयोन पवर्तजस्तै अटल र सदासवर्दा रिहरहन्छन ्

। 2 जसरी पहाडहरूले यरूशलमेलाई घरेको छ त्यसरी नै परम भलुे आफ्ना
मािनसहरूलाई अिहले र सदावर्दा घनेर्हुन्छ । 3 दषु् टहरूका राजदण्डले धम हरूका
दशेमा राज् य गन ुर्हुन् न । अन् यथा धम हरूले जे खराब छ त्यही गनर् सक् छन ् ।
4 हे परम भ,ु असलहरू र आफ् ना हृदयहरूमा सोझो हुनहेरूलाई असलै गन ुर्होस ्



125:5 cx भजनसं ह 128:6

। 5 तर आफ् ना कु टल मागर्हरूितर लाग् नहेरूलाई परम भलुे ितनीहरूलाई खराबी
गनहरूसगँै डोर् याउनहुुनछे । इ ाएलमा शा न्त होस ्।

126
1 परम भलुे िसयोनको सिुदन फकार्उनहुुदँा, हामीलाई सपना दखेजेस्तो भयो ।

2 तब हा ा मखुहरू हाँसोले र हा ा िज ाहरू गीत भ रएका िथए । तब जाितहरूका
माझमा ितनीहरूले भन,े “परम भलुे ितनीहरूको िन म्त महान ् कुराहरू गन ुर्भएको
छ ।” 3 परम भलुे हा ो िन म्त महान ् कुरा गन ुर्भयो । हामी कित खसुी िथयौं ।
4 हे परम भ,ु नगेवेका नदीहरूझैं हा ा सिुदनहरू फकार्उनहुोस ्। 5 आशँु झाद बीउ
छनहरूले आनन्दको गीत गाउदँै कटनी गनछन ्। 6बीउ बोकेर छनर्लाई रुँदै जानहेरू
अन् नका िबटाहरू लएर आनन्दको गीत गाउदँै फे र फिकर् नछे ।

127
1 परम भलुे नै घर बनाउनभुएन भन,े त् यसलाई बनाउनहेरूले थर्मा काम

गछर्न ् । परम भलुे नै सहरको रक्षा गन ुर्भएन भन,े रक्षकले थर्मा रक्षा गछर् ।
2 िबहान सबरैे उठ्न,ु घर िढला आउन ु वा कडा प र मको रोटी खान ु ित ो िन म्त

ाथर् हुन् छ, िकनिक परम भकुा ि यजन सतु् दा, उहाँले ितनीहरूला जटुाउनहुुन्छ ।
3 हरे, छोराछोरी परम भबुाट ाप् त उ रािधकार हुन ्र गभर्को फल उहाँको इनाम
हो । 4 यो ाको हातका काँडहरूझैं जवानी अवस्थाका छोराछोरी हुन्छन ्। 5 त्यो
मािनस धन्यको हो,जसको ठो ो काँडहरूले भ रएको छ । त्यसले ढोकामा त्यसका
श हुरूको सामना गदार् त्यो ल ज् जत हुनछैेन ।

128
1 परम भकुो आदर गन हरेक व् य क् त धन्यको हो जो उहाँका मागर्हरूमा िहडं्छ

। 2 ित ो हातले जे िदन् छ, त् यसमा ितमी आन न् दत हुनछेौ । ितमी आिशिषत ्र सम् व ृ
हुनछेौ । 3 ित ो घरमा ित ी पत् नी फल् दोफुल् दो दाखको बोटजस्तो हुनिेछन ्। ित ा
छोराछोरी टेबलको व रप र बस्दा ितनीहरू जतैनूका रूखहरूझैं हुनछेन ् । 4 हो,
परम भलुाई आदर गन मािनस साँच् चै आिशिषत ् हुनछे । 5 परम भलुे ितमीलाई
िसयोनबाट आिशष ्  दऊेन ्। आफ्नो जीवनभ र ितमीले यरूशलमेको सम् व ृ दखे् न
सक् नछेौ । 6 आफ्ना छोराछोरीका छोराछोरी हनेर्लाई ितमी बाँच्नछेौ । इ ाएलमा
शा न्त होस ्।
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129
1 “मरेो यवुावस्थादे ख नै ितनीहरूले मलाई आ मण गरेका छन,्” इ ाएलले

भनोस ्। 2 “मरेो यवुावस्थादे ख नै ितनीहरूले मलाई आ मण गरेका छन,् तापिन
ितनीहरूले मलाई परािजत गरेका छैनन ् । 3 हलो जोत् नहेरूले मरेो ढाडमा जोते
। ितमीहरूले आफ् ना हलोको डोबलाई लामो बनाए । 4 परम भु धम हुनहुुन्छ ।
उहाँले दषु् टहरूका डोरीहरू काट्नभुएको छ ।” 5 िसयोनलाई घणृा गनहरू सबै जना
लाजमा परून ्र फकर जाऊन ्। 6 ितनीहरू घरमािथका घाँसहरूजस्ता होऊन ्जनु
बढ्नअिग नै ओइलाउछँ, 7जसले कटनी गनको हात भनर् सक्दनै वा अन् नको िबटा
बाँध् नकेो छाती ढाक् न सक्दनै । 8 त्यो बाटो िहडं् नहेरूले यसो नभननू,् “परम भकुो
आिशष ्  ितमीमािथ रहोस ्। ितमीलाई परम भकुो नाउमँा हामी आिशष ्  िदन्छौं ।”

130
1 हे परम भ,ु गिहराइबाट तपाईंमा म पकुारा गछुर् । 2 हे परम भ,ु मरेो सोर

सनु् नहुोस ् । दयाको िन म्त मरेो िबन् ती सनु् नलाई तपाईंका कानहरू सचते होऊन ्
। 3 हे परम भ,ु तपाईंले अधमर्हरू उल्लखे गन ुर्भयो भन,े हे पमर भ,ु को खडा
हुन सक्थ्यो र? 4 तर तपाईंमा क्षमा छ, जसले गदार् तपाईंको आदर ग रन् छ ।
5 म परम भमुा प खर्न् छु, मरेो ाणले प खर्न् छु र उहाँको वचनमा म आसा गछुर् ।
6 रक्षकले िबहानको तीक्षा गनभन्दा धरैे मरेो ाणले परम भकुो तीक्षा गछर् । 7 ए
इ ाएल, परम भमुा आसा गर । परम भु कृपाल ु हुनहुुन्छ र उहाँ क्षमा िदन तत्पर
हुनहुुन्छ । 8 इ ाएललाई त्यसका सबै पापहरूबाट उ ार गन ुर्हुने उहाँ नै हुनहुुन्छ ।

131
1 हे परम भ,ु मरेो हृदय घमण्डी छैन न त मरेा आखँा हठी छन ्। आफ् नै िन म्त

मसगँ ठुला आसाहरू छैनन ् न त मलैे गनर् नसक् ने कुराहरूको वास् ता म गछुर् ।
2 वास्तवमा मलैे आफ् नो ाणलाई स्थर र शान्त बनाएको छु । दधू छोडाएको
बालक आमासगँ भएझैं, मिभ मरेो ाण दधू छोडकेो बलकझैं छ । 3 ए इ ाएल,
अिहले र सदासवर्दा परम भमुा नै आसा गर ्।

132
1 हे परम भ,ु दाऊदको खाितर ितनका सबै कष् टहरू याद गन ुर्होस ् । 2 ितनले

कसरी परम भमुा शपथ खाए, याकूबका सवर्श मान ्सगँ ितनले कसरी भाकल
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गरे सो सम्झनहुोस ् । 3 ितनले भन,े “म मरेो घरिभ पस् नछैेन ँ वा मरेो ओ ानमा
जानछैेन, 4 म आफ् ना आखँालाई सतु् न िदनछैेन न त आफ् ना पलकहरूलाई िव ाम
िदनछुे, 5जबसम्म परम भकुो िन म्त एउटा ठाउँ, याकूबको सवर्श मान ्को िन म्त
एउटा वासस्थान म पाउिँदन ।” 6 हने ुर्होस,् हामीले यसबारे ए ातामा सनु्यौ । हामीले
यसलाई याआरको मदैनमा भे ायौं । 7 हामी परमशे् वरको वासस्थानमा जानछेौं ।
हामीले उहाँको पाउदानमा आरधना गनछौं । 8 हे परम भ,ु तपाईंको िव ाम गन
ठाउँ, तपाईं र तपाईंको श को सन्दकुितर जाग् नहुोस ् । 9 तपाईंका पजुारीहरूले
इमानदारीताको वस् लगाऊन ्। तपाईंका िवश् वासयोग्य जनहरू आनन्दले कराऊन ्
। 10 तपाईंको सवेक दाऊदको खाितर, तपाईंको अिभिषक् त राजाबाट नतिकर् नहुोस ्
। 11 परम भलुे दाऊदिसत पक् का शपथ खानभुयो, एउटा पक् का शपथ जसलाई
उहाँले उल्टाउनहुुनछैेनः “तरेा सन्तानमध्ये एक जनालाई तरेो िसहंासनमा म राख् नछुे
। 12 तरेा छोराहरूले मरेो करार र मलैे ितनीहरूलाई िसकाउनछुे वस् था पालन
गछर्न ् भन,े ितनीहरूका सन्तानहरू पिन तरेो िसहंासनमा सदासवर्दा बस् नछेन ् ।”
13 िनश् चय नै परम भलुे िसयोनलाई रोज् नभुएको छ । उहाँको आफ् नो आसनको
िन म्त उहाँले त्यसको इच् छा गन ुर्भएको छ । 14 “यो सदासवर्दाको िन म्त मरेो
िव ाम स्थल हो । म यहाँ बस् नछुे िकनिक म यसलाई चाहन्छु । 15 म त्यसलाई
शस् त मा मा अन् नको आिशष ्  िदनछुे । त्यसका गरीबलाई म रोटीले तपृ् त पान छु

। 16 त्यसका पजुारीहरूलाई म उ ारको वस् पिहराउनछुे । त्यसका िवश् वासयोग्य
जनहरू आनन्दले जयजयकार गनछन ्। 17 दाऊदको िन म्त त् यहाँ म एउटा िसङ्
उमानछु र मरेो अिभिषक् त जनको िन म्त एउटा ब ी राख् नछुे । 18 त्यसका
श हुरूलाई म लाजले ढाक् नछुे, तर त् यसको शीरमा त् यसको मकुुट च म्कनछे
।”

133
1 हरे, दाजभुाइका िन म् त एकसाथ िमलरे बस् न ु कित असल र सखुद कुरा हो ।

2 यो िशरमा लगाएको असल तलेजस्तो हो जनु दा ीितर, हारूनकै दा ीितर बगरे
झछर् र त् यसपिछ यो ितनको वस् को कठालोसम्म झछर् । 3 यो हमे न डाँडाको
शीतजस्तो हो जनु िसयोन पवर्तमािथ झछर् । िकनिक परम भलुे त्यहाँ आिशष ्—
सदासवर्दाको जीवनलाई आज्ञा िदनभुयो ।
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134
1 हे परम भकुा सबै सवेक हो, आओ, परम भकुो शसंा गर । ितमीहरू जसले

परम भकुो म न् दरमा राित सवेा गछ । 2 पिव स्थानितर आफ् ना हात उचाल र
परम भकुो शसंा गर । 3 परम भलुे ितमीलाई िसयोनबाट आिशष ्  दऊेन,् जसले
स्वगर् र पथृ्वी बनाउनभुयो ।

135
1 परम भकुो शसंा गर । परम भकुो नाउकँो शसंा गर । हे परम भकुा

सवेकहरू हो, उहाँको शसंा गर । 2 ितमीहरू जो परम भकुो म न् दरमा, हा ा
परमशे् वरको म न् दरको चोकहरूमा खडा हुन् छौ । 3 परम भकुो शसंा गर, िकनिक
उहाँ असल हुनहुुन्छ । उहाँको नाउकँो स् तिुत गाओ, िकनिक यसो गन ुर् सखुाद
कुरा हो । 4 िकनिक परम भलुे याकूबलाई आफ्नो िन म्त, इ ाएललाई आफ्नो
सम् पि को रूपमा रोज् नभुएको छ । 5 परम भु महान ् हुनहुुन्छ भनी म जान्दछु,
िक हा ो परम भु सबै दवेताभन्दा मािथ हुनहुुन्छ । 6 परम भलुे जे इच्छा गन ुर्हुन्छ,
स्वगर्मा, पथृ्वीमा, समु मा र सबै महासागरका गिहराइमा उहाँले त् यही गन ुर्हुन्छ ।
7 उहाँले बादललाई टाढाबाट, च ाङलाई वषार्को साथी बनाएर ल्याउनहुुन्छ, र
आफ् नो भण्डारबाट हुरीबतास िनकाल् नहुुन्छ । 8 उहाँले िम दशेमा मािनस र पशु
दवुकैो जठेोलाई मान ुर्भयो । 9 उहाँले िम दशेमा ितमीहरूका माझमा फारो र त्यसका
सबै सवेकहरूका िवरु मा िचन्हहरू र चमत्कारहरू पठाउनभुयो । 10 उहाँले धरैे
जाितलाई आ मण गन ुर्भयो र श शाली राजाहरूलाई मान ुर्भयो, 11 एमोरीहरूका
राजा सीहोन र बाशानका राजा ओग,अिन कनानका सबै राज्यलाई । 12 ितनीहरूका
दशे उहाँले हामीलाई उ रािधकार, उहाँका मािनस इ ाएलका उ रािधकारको
रूपमा िदनभुयो । 13 हे परम भ,ु तपाईंको नाउँ सदासवर्दा रिहरहन्छ । हे परम भ,ु
तपाईंको िकत सबै पसु्तामा रहन्छ । 14 िकनिक परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई
रक्षा गन ुर्हुन्छ र आफ् ना सवेकहरूमािथ दया दखेाउनहुुन्छ । 15जाितहरूका मतू हरू
सनु र चाँदीका मानिसहरूका हातका कामहरू हुन ् । 16 ती मतू हरूका मखु
छन,् तर ितनीहरू बोल्दनैन ् । ितनीहरूका आखँा छन,् तर ितनीहरूले दखे्दनैन ् ।
17 ितनीहरूका कान छन,् तर ितनीहरूले सनु्दनैन,् न त ितनीहरूका मखुमा सास
नै छ । 18 ितनीहरूलाई बनाउनहेरू ितनीहरूजस्तै हुन्छन ्जस्तो ितनीहरूमा भरोसा
गन हरेक व् य क् त हुन्छ । 19 हे इ ाएलका सन्तानहरू हो, परम भकुो शसंा गर
। हे हारूनका सन्तानहरू, परम भकुो शसंा गर । 20 हे लवेीका सन्तानहरू हो,
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परम भकुो शसंा गर । ितमीहरू जसले परम भकुो आदर गछ , परम भकुो शसंा
गर । 21 िसयोनमा परम भलुाई शसंा होस,् जो यरूशलमेमा बसोबास गन ुर्हुन्छ ।
परम भकुो शसंा गर ।

136
1 परम भलुाई धन्यवाद दओे । िकनिक उहाँ असल हुनहुुन्छ, िकनिक उहाँको

करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 2 दवेताहरूका परमशे् वरलाई धन्वाद
दओे, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 3 भहुरूका
भलुाई धन्यवाद दओे िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ

। 4 उहाँलाई धन्यवाद चढाओ जसले मा महान ् आश् चयर् कामहरू गन ुर्हुन् छ,
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 5उहाँलाई जसले ब ु ारा
आकाश बनाउनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ ।
6 उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले पथृ्वीलाई पानीहरूमािथ फैलाउनभुयो िकनिक
उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 7 उहाँलाई जसले ठुला ज्योितहरू
बनाउनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 8 उहाँलाई
धन्यवाद दओे जसले िदनमा राज् य गनर् सयूर् िदनभुयो, िकनिक उहाँको करारको
िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 9 रातमा राज् य गनर् चन् मा र ताराहरू िदनभुयो,
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 10 उहाँलाई धन्यवाद
दओे जसले िम दशेका जठेालाई मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता
सदासवर्दा रहन्छ । 11 र ितनीहरूको माझबाट इ ाएललाई बािहर ल्याउनभुयो,
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 12 श शाली हात र
उचा लएको बाहुलील,े िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ
। 13 उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले लाल समु लाई िवभाजन गन ुर्भयो, िकनिक
उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 14 र इ ाएललाई त् यसको
माझबाट िहडंाउनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ
। 15 तर फारो र ितनका फौजलाई लाल समु मा नष् ट पान ुर्भयो, िकनिक
उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 16 उहाँलाई धन्यवाद दओे,
जसले आफ्ना मािनसहरूलाई उजाडस् थानमा डोर् याउनभुयो, िकनिक उहाँको
करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 17 उहाँलाई जसले महान ् राजाहरूलाई
मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 18 उहाँलाई
धन्यवाद दओे जसले िस राजाहरूलाई मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको
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िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 19 एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई मान ुर्भयो, िकनिक
उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 20 र बाशानका राजा ओगलाई
मान ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 21 उहाँलाई
धन्यवाद दओे, जसले ितनीहरूका दशे उ रािधकारको रूपमा िदनभुयो, िकनिक
उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 22 उहाँको सवेक इ ाएलको
उ रािधकारको रूपमा िदनभुयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा
रहन्छ । 23 उहाँलाई जसले हामीलाई सम्झनभुयो र हा ो अपमानमा हामीलाई
सहायता गन ुर्भयो, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ ।
24 उहाँलाई धन्यवाद दओे जसले हा ा श हुरूमािथ हामीलाई िवजय िदनभुयो,
िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ । 25 जसले सबै जीिवत
ाणीलाई खाना िदनहुुन्छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता सदासवर्दा रहन्छ

। 26 स्वगर्का परमशे् वरलाई धन्यवाद दओे, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तता
सदासवर्दा रहन्छ ।

137
1बिेबलोनका नदीहरूका छेउमा बसरे हामीले िसयोनको बारेमा िवचार गदार् हामी

रोयौं । 2 त् यहाँका लहरे िपपलका रूखहरूमा हामीले आफ् ना वीणाहरू झनु्डायौं ।
3 हामीलाई कैद गरेर लानहेरूले त्यहाँ हामीलाई गीत गाउन लगाए र हामीलाई
िगल्ला गनहरूले हामीलाई यसो भन् दै खसुी होओ भन,े “हा ा िन म्त िसयोनका
गीतमध् ये एउटा गाओ ।” 4 िवदशेी भिूममा परम भकुो बारेमा हामीले कसरी गीत
गाउन सक्थ्यौं? 5 हे यरूशलमे, मलैे तरेो सम् झनालाई बवेास् ता गछुर् भन,े मरेो दािहने
हातले आफ् नो सीप िबस स ् । 6 मलैे तरेो बारेमा फे र िवचार ग रन ँ भन,े आफ् ना
सबभन्दा ठुलो आनन्दभन्दा बढी मलैे तरेो चाह ग रन ँ भन,े मरेो िज ो मरैे तालमुा
टाँिसयोस ् । 7 हे परम भ,ु यरूशलमेको पतन भएको िदनमा एदोमीहरूले के गरे
सो स्मरण गन ुर्होस ् । ितनीहरूले भन,े “यसलाई भत्काओ, यसको तल जगसैमते
भत्काओ ।” 8 बिेबलोनकी छोरी, चाँडै नष् ट हुन् छ । तैंले हामीलाई जे ग रस ्
त् यसको बदला लने क् त धन्यको होस ्। 9 जसले तरेा सा-साना बालबच् चालाई
लएर च ानमा पछाछर्, त् यो क् त धन्यको होस ्।

138
1 आफ् नो सारा हृदयले म तपाईंलाई धन्यवाद िदनछुे । दवेताहरूका साम ु म
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तपाईंको शसंाका गीतहरू गउनछुे । 2 तपाईंको पिव म न्दरितर फकर म दण्डवत
गनछु र तपाईंको करारको िवश् वस् तता र तपाईंको सत् यताको िन म्त तपाईंको
नाउमँा धन्यवाद िदनछुे । तपाईंले आफ्नो वचन र आफ् नो नाउलँाई अरू कुनै पिन
थोकभन्दा धरैे मह वपणूर् बनाउनभुएको छ । 3 मलैे तपाईंलाई पकुारा गरेको िदन
तपाईंले मलाई जवाफ िदनभुयो । तपाईंले मलाई साहसी बनाउनभुयो र मरेो ाणलाई
ब लयो पान ुर्भयो । 4 हे परम भ,ु पथृ्वीका सबै राजाले तपाईंलाई धन्यवाद िदनछेन,्
िकनिक ितनीहरूले तपाईंको मखुको वचनहरू सनु् नछेन ्। 5 वास्तवमा, ितनीहरूले
परम भकुा कामहरूका बारेमा गीतहरू गाउनछेन,् िकनिक परम भकुो मिहमा महान ्
छ । 6 िकनिक परम भु उच् च हुनभुए तापिन उहाँले िवन हरूलाई वास् ता गन ुर्हुन् छ,
तर घमण्डीलाई उहाँले टाढबैाट िचन् नहुुन्छ । 7 म खतराहरूको िबचबाट िहड्न ु परे
तापिन, तपाईंले मरेो जीवनलाई सरुिक्षत राख् नहुुन्छ । मरेा श हुरूका ोध िवरु मा
तपाईंले आफ् नो बाहुली पसान ुर्हुन्छ र तपाईंको दािहने बाहुलीले मलाई बचाउछँ ।
8 परम भु अन्तसम्म नै मसगँ हुनहुुन्छ । हे परम भ,ु तपाईंको करारको िवश् वस् तता
सदासवर्दा रहन्छ । तपाईंका हातहरूले बनाएका जनलाई नत्याग् नहुोस ्।

139
1 हे परम भ,ु तपाईंले मलाई जाँच्नभुएको छ र तपाईंले मलाई िचन् नहुुन्छ ।

2 म बस् दा र म उठ्दा तपाईंले जान् नहुुन्छ । तपाईंले मरेो िवचार टाढबैाट बझु् नहुुन्छ
। 3 तपाईंले मरेो मागर् र मरेो सतुाइ हेन् ुर्हुन्छ । मरेा सबै मागर्हरूका बारेमा तपाईं
प रिचत हुनहुुन्छ । 4 हे परम भ,ु मरेो िज ोमा शब्द आउनअिग नै तपाईंले त् यो
पणू र् रूपमा जान् नहुुन्छ । 5 मरेो अगािड र पछािड तपाईं मलाई घने ुर्हुन्छ र ममािथ
तपाईंको हात राख् नहुुन्छ । 6 यस्तो ज्ञान मरेो िन म्त अित धरैे हुन्छ । यो अत्यन्त
उच् च छ, म यसमा पगु् नै स क्दन ँ । 7 तपाईंको आत्माबाट म कहाँ कान सक्छु
र? तपाईंको उप स्थितबाट म कहाँ भाग् न सक्छु र? 8 आकाशमािथ उक् लें भने
तपाईं त्यहाँ हुनहुुन्छ । मलैे िचहानमा आफ् नो ओ ान बनाएँ भन,े तपाईं त्यहीं
हुनहुुन्छ । 9 भातका पखटेाहरूमा उडरे म टाढा गएँ र समु पा र पल् लो भागमा
बसें भन,े 10 त्यहाँ पिन तपाईंको बाहुलीले मलाई डोर् याउनछे । तपाईंको दािहने
बाहुलीले मलाई समातरे राख् नछे । 11 मलैे भनें, “िनश् चय नै अन्धकारले मलाई
ढाक् नछे र मरेो िवरप रको ज् योित रात हुनछे,” 12 तापिन त् यो अन्धकार तपाईंको
िन म्त अधँ्यारो हुदँनै । रात पिन िदनझैं च म्कन्छ, िकनिक तपाईंको िन म्त अधँ्यारो
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र उज्यालो दवुै उस्तै हुन ् । 13 तपाईं मरेा िभ ी अङ्गहरू बनाउनभुयो । मरेी
आमाको गभर्मा तपाईंले मलाई बनाउनभुयो । 14 म तपाईंको शसंा गनछु, िकनिक
म अचम् म िकिसमले बनाइएको छु । मरेो ाणले यो रा री जान्दछ । 15जब मलाई
गपु् तमा बनाइयो, जब मलाई पथृ्वीको गिहराइमा ज टल िकिसमले बनाइयो, तब
मरेा हाडहरू तपाईंबाट लकेुका िथएनन ् । 16 तपाईंले मलाई गभर्िभ ै दखे् नभुयो
। मरेो िन म् त तोिकएको आयकुो पिहलो िदन हुनअुिग नै ती तपाईंको पसु्तकमा
ले खएका िथए । 17 हे परमशे् वर, तपाईंका िवचारहरू मरेो िन म् त कित बहुमलू्य
छन ् ! ितनका सङ्ख् या कित धरैे छन ् ! 18 ितनलाई मलैे गन् न कोिसस गरें
भन,े ती बलवुाको सखं्याभन्दा धरैे हुन् छन ्। म ब्य ुिँझदंा, म अझै तपाईंसगँै हुन्छु ।
19 हे परमशे् वर, तपाईंले दषु् टहरूलाई मान ुर्भएको भए असल हुन् थ् यो । ए िहं क
मािनसहरू हो, मबाट दरू होओ । 20 ितनीहरूले तपाईंको िवरु मा िव ोह गछर्न ् र
छलपणूर् काम गछर्न ्। तपाईंका श हुरूले झटुा बोल्छन ्। 21 हे परम भ,ु तपाईंलाई
घणृा गनहरूलाई के म घणृा गिदर्न ँ र? तपाईंको िवरु मा खडा हुनहेरूलाई के म
घणृा गिदर्न ँ र? 22 म ितनीहरूलाई पणूर् रूपले घणृा गछुर् । ितनीहरू मरेा श हुरू
भएका छन ् । 23 हे परमशे् वर, मलाई जाँच् नहुोस ् र मरेो हृदय जान् नहुोस ् । मलाई
जाँच् नहुोस ् र मरेा िवचारहरू जान् नहुोस ् । 24 मिभ कुनै दषु् ट चाल छन ् िक भनी
हने ुर्होस ्र मलाई अनन्तको मागर्मा डोर् याउनहुोस ्।

140
1 हे परम भ,ु मलाई दषु् टहरूबाट बचाउनहुोस ् । िहं क मािनसहरूबाट मलाई

सरुिक्षत राख् नहुोस ् । 2 ितनीहरूले आफ् ना हृदयहरूमा दषु् ट योजना बनाउछँन ् ।
ितनीहरू हरेक िदन य ु मच् चाउँछन ्। 3 सपर्हरूले झैं ितनीहरूका िज ाहरूले घाउ
बनाउछँन ्। ितनीहरूका ओठहरूमा सपर्को िवष हुन् छ । सलेा 4 हे परम भ,ु मलाई
दषु् टहरूका हातबाट बचाउनहुोस ्। िहं क मािनसहरूबाट मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ्
जसले मलाई घो याएर बािहर िनकाल् ने योजना बनाउछँन ् । 5 घमण्डीहरूले मरेो
िन म्त पासो थापकेा छन ् । ितनीहरूले जाल िफंजाएका छन ् । ितनीहरूले मरेो
िन म्त एउटा पासो थापकेा छन ् । सलेा 6 मलैे परम भलुाई भनें, “तपाईं मरेो
परमशे् वर हुनहुुन्छ । दयाको िन म्त मरेो पकुारा सनु् नहुोस ् ।” 7 हे परम भु मरेा
परमशे् वर, मलाई बचाउन तपाईं श साली िकिसमले सक्षम हुनहुुन्छ । य ु को
िदनमा तपाईंले मरेो िशरलाई छेक् नहुुन्छ । 8 हे परम भ,ु दषु् टहरूका इच्छाहरू
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परुा नगन ुर्होस ्। ितनीहरूका ष न् हरू सफल नहोऊन ्। सलेा 9 मलाई घनेहरूले
आफ् ना िशर उठाउँछन ् । आफ् नै ओठहरूका उप वले ितनीहरूलाई ढाकोस ् ।
10 ब लरहकेो भङु् ो ितनीहरूमािथ खसोस ् । किहल्यै नउठ्ने गरी ितनीहरूलाई
आगोमा, अतलकुण् डमा फाल्नहुोस ् । 11 िनन् दा गन िज ो भएका मािनसहरूलाई
पथृ्वीमा सरुिक्षत नग रयोस ्। िह क मािनसलाई िहकार्एर मानर् खराबीले त् यसलाई
खदेोस ्। 12कष् टमा परेकाहरूका पक्षमा परम भलुे न्याय गन ुर्हुनछे भनी म जान्दछु
र उहाँले द र हरूलाई न्याय िदनहुुनछे । 13 िनश् चय नै धम मािनसहरूले तपाईंको
नाउलँाई धन्यवाद िदनछेन ्। सोझा मािनसहरू तपाईंको उप स्थितमा बस् नछेन ्।

141
1 हे परम भ,ु तपाईंमा म पकुारा ग ररहकेो छु । मकहाँ चाँडो आउनहुोस ् ।

मलैे तपाईंलाई पकुारा गदार् मरेो पकुार सनु् नहुोस ् । 2 मरेो ाथर्ना तपाईंको साम ु
सगु न्धत धपूझैं होस ्। मरेा उचा लएका हातहरू साँझको ब लदान झैं होऊन ्। 3 हे
परम भ,ु मरेो मखुमा रक्षक राख् नहुोस ्। मरेा ओठहरूका ढोकाहरूको रक्षा गन ुर्होस ्
। 4 मरेो हृदयले कुनै कराब कुराको इच् छा नगरोस ् वा दषु् ट िकिसमले व् यवहार
गन मािनसहरूका पापपणूर् कामहरूमा सहभागी नहोस ्। ितनीहरूका कुनै स्वािदष् ट
कुराहरू मलैे खान नपरोस ्। 5 धम मािनसले मलाई िहकार्ओस ्। त् यो मरेो िन म्त
दया हुनछे । त्यसले मलाई सच्याओस ्। त् यो मरेो िशरमा लगाएको तलेझैं हुनछे ।
मरेो िशरले त् यो स्वीकार गनर् इन्कार नगरोस ् । तर मरेो ाथर्ना सधैं नै ितनीहरूका
दषु् ट कामहरूको िवरु मा हुन्छ । 6 ितनीहरूका अगवुाहरूलाई च ानको टाकुराबाट
तल फा लनछे । मरेा आफ्नै शब् दहरू सखुद छन ् भनी ितनीहरूले सनु् नछेन ् ।
7 ितनीहरूले भन् नपुनछ, “जसरी कसलैे जोत्छ र जिमन िचछर्, त्यसरी नै हा ा
हाडहरू िचहानको मखुमा छ रएका छन ्।” 8 हे परम भु परमशे् वर, मरेा आखँाहरू
िनश् चय नै तपाईंमा हुन् छन ्। तपाईंमा नै म शरण लन्छु । मरेो ाणलाई सरुक्षाहीन
नछोड्नहुोस ्। 9 ितनीहरूले मरेो िन म् त राखकेा पासोहरूबाट, दषु् ट काम गनहरूका
धरापहरूबाट मलाई सरुिक्षत राख् नहुोस ् । 10 म भागरे बाँच् दा दषु् टहरू आफ्नै
पासोहरूमा फसनू ्।

142
1 आफ् नो सोर िनकालरे सहायताको िन म्त म परम भमुा पकुारा गछुर् । आफ् नो

सोर िनकालरे परम भकुो कृपाको िन म्त म िबन्ती गछुर् । 2 उहाँको साम ु म आफ् नो
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िवलाप खन्याउछुँ । उहाँलाई म आफ् ना कष् टहरू भन् छु । 3 मरेो आत्मा मिभ
कमजोर हुदँा, तपाईंले मरेो मागर् जान् नहुुन्छ । म िहडं्ने बाटोमा ितनीहरूले मरेो
िन म्त धराप थापकेा छन ् । 4 म आफ् नो दायाँितर हछुेर् र त् यहाँ एक जना पिन
दे ख् दन ँ जसले मरेो वास्ता गछर् । म बाँच् ने ठाउँ कहीं छैन । मरेो जीवनको बारेमा
कसलैे पिन वास्ता गदन । 5 हे परम भ,ु मलैे तपाईंमा पकुारा गरें । मलैे भनें,
“तपाईं नै मरेो शरण, जीिवतहरूका दशेमा मरेो भाग हुनहुुन्छ । 6 मरेो पकुारा
सनु् नहुोस,् िकनिक मलाई धरैे तल झा रएको छ । मरेो सतावट गनहरूबाट मलाई
बचाउनहुोस,् िकनिक ितनीहरू मभन्दा ब लया छन ।् 7मरेो ाणलाई कैदबाट बािहर
िनकाल्नहुोस,् तािक म तपाईंको नाउलँाई धन्यवाद िदन सकँू । धम हरू मरेो चारैितर
भलेा हुन्छन ्िकनभने तपाईं म ित असल हुनभुएको छ ।”

143
1 हे परम भ,ु मरेो ाथर्ना सनु् नहुोस ् । मरेो िबन्ती सनु् नहुोस ् । तपाईंको

िवश् वस् तता र धािमर्कताको कारणले मलाई जवाफ िदनहुोस ्। 2 तपाईंको सवेकलाई
इन् साफमा नपान ुर्होस,् िकनिक तपाईंको द ृ ष् टमा कोही पिन धम छैन । 3 श लुे
मरेो ज्यान लनलाई खदेकेा छ । त् यसले मलाई जिमनमा कुल्चकेो छ । त् यसले
मलाई उिहले नै मरेकाहरूझैं अधँ्यारोमा बस् न लगाएको छ । 4 मिभ मरेो आत्मा

ाकुल भएको छ । मरेो हृदय िनराश हुन्छ । 5 परुाना िदनहरूलाई म स म्झन्छु
। तपाईंका सबै कामहरू म ध् यान गछुर् । तपाईंका उपव्धीहरूमा म िचन् तन गछुर् ।
6 म आफ् ना हातहरू तपाईंितर फैलाउछुँ । सखु्खा जिमनमा मरेो ाण तपाईंको तषृ्णा
गछर् । सलेा 7 हे परम भ,ु मलाई चाँडै जवाफ िदनहुोस,् िकनभने मरेो आत्मा मिूछर्त
हुन्छ । तपाईंको महुार मबाट नलकुाउनहुोस,् न ता ती खाल्डोमा जानहेरूजस्तै म
हुनछुे । 8 िबहानमा मलाई तपाईंको करारको िवश् वस् तता सनु् न िदनहुोस,् िकनिक
म तपाईंमा भरोसा गछुर् । म कहाँ िहडं्नपुछर् सो मलाई दखेाउनहुोस,् िकनिक म
आफ् नो ाण तपाईंितर उचाल्छु । 9 हे परम भ,ु मरेा श हुरूबाट मलाई बचाउनहुोस ्
। लकु् नलाई म तपाईंकहाँ भागरे आउँछु । 10 तपाईंको इच्छा परुा गनर् मलाई
िसकाउनहुोस,् िकनिक तपाईं मरेो परमशे् वर हुनहुुन्छ । तपाईंको असल आत्माले
मलाई सोझाहरूका दशेमा डोर् याओस ् । 11 हे परम भ,ु तपाईंको नाउकँो खाितर
मलाई जीिवत राख् नहुोस ् । तपाईंको धािमर्कतामा मरेो ाणलाई कष् टबाट बािहर



143:12 cxx भजनसं ह 144:15

िनकाल् नहुोस ्। 12 तपाईंको करारको िवश् वस् ततामा मरेा श हुरूलाई नष् ट पान ुर्होस ्
र मरेो जीवनका सबै श लुाई नाश गन ुर्होस,् िकनिक म तपाईंको सवेक हु ँ ।

144
1 परम भु मरेा च ानको स् तिुत होस,् जसले य ु गनर् मरेा हातहरूलाई र लडन् त

गनर् मरेा औंलाहरूलाई ता लम िदनहुुन्छ । 2 तपाईं मरेो करारको िवश् वस् तता र मरेो
िकल् ला हुनहुुन् छ । मरेो अग्लो धरहरा जसले मलाई बचाउनहुुन् छ । मरेो ढाल र एक
मा जसमा म शरण लन् छु । एक मा जसले जाितहरूलाई मरेो अधीनमा पान ुर्हुन्छ
। 3 हे परम भ,ु मािनस के हो र तपाईंले त्यसलाई ध्यान िदनहुुन्छ वा मािनसको छोरो
को हो जसको बारेमा तपाईंले िवचार गन ुर्हुन्छ? 4 मािनस एकपल् टको सासजस्तो
हो । त्यसका िदनहरू िबतरे जाने छायाजस्ता हो । 5 हे परम भ,ु आकाशलाई
खोल् नहुोस ्र तल आउनहुोस ्। पहाडहरू छुनहुोस ्र ितनीहरूबाट धवूाँ िनकाल् नहुोस ्
। 6 िबजलुीका चमकहरू पठाउनहुोस ् र मरेा श हुरूलाई छरपष् ट पान ुर्होस ् ।
तपाईंका काँडहरू हान् नहुोस ् र ितनीहरूलाई गोलमालमा पछािड फकार्उनहुोस ् ।
7 मािथबाट आफ् नो हात पसान ुर्होस ्। धरैे पानीबाट र िवदशेीहरूका हातबाट मलाई
बचाउनहुोस ् । 8 ितनीहरूका मखुहरूले झटुा बोल्छन ् र ितनीहरूका दािहने हात
झटुा हो । 9 हे परमशे् वर, म तपाईंको िन म्त एउटा नयाँ गीत गाउनछुे । दस तारे
वीणासगँै म तपाईंको स् तिुत गाउनछुे, 10जसले राजाहरूलाई उ ार िदनहुुन्छ, जसले
आफ् नो सवेक दाऊदलाई दषु् ट तरवारबाट बचाउनभुयो । 11 मलाई िवदशेीहरूका
हातहरूबाट बचाउनहुोस ्र स् वतन् गन ुर्होस ्। ितनीहरूका मखुहरूले झटुा बोल्छन ्
र ितनीहरूका दािहने हात झटुा हो । 12 हा ा छोराहरू आफ् नो जवान अवस् थाको
पणूर् आकारमा व ृ भएका रूखहरूजस्ता र हा ा छोरीहरू कँुिदएका कुनामा
खम्बाहरूजस्ता, दरबारका जस्तै रूपवती होऊन ्। 13 हा ा अन् नभण् डारहरू हरेक
िकिसमको अन् नहरूले भ रपणूर् होऊन ्र हा ा भडेाहरूले मदैानहरूमा हजारौं र दसौं
हजार उत् पादन गरून ् । 14 अिन हा ा गोरूहरूमा धरैे बहरहरू हुनछेन ् । कसलैे
पिन हा ा पखार्लहरू भत्काउनछैेन । त्यहाँ कोही पिन िनवार्िसत हुनछैेन र हा ा
सडकहरूमा कुनै िचत्कार हुनछैेन । 15 यस्ता आिशष ्ले आिशिषत ्  भएका मािनस
धन्यको होऊन ्। यस् ता मािनसहरू धन् यका हुन ्जसका परमशे् वर परम भु हुनहुुन्छ
।
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1 हे मरेो परमशे् वर, राजा, म तपाईंको शसंा गनछु । तपाईंको नाउलँाई म
सदासवर्दा धन् यको भन् नछुे । 2 हरेक िदन म तपाईंलाई धन् यको भन् नछुे । तपाईंको
नाउकँो सदासवर्दा म शसंा गनछु । 3 परम भु महान ्हुनहुुन्छ र धरैे शसंा हुनपुछर्
। उहाँको महान ्ता अथाहा छ । 4 एउटा पसु्ताले तपाईंका कामहरूको शसंा अक
पसु्तालाई गनछ र तपाईंका श शाली कामहरू घोषणा गनछ । 5 म तपाईंको
मिहमाको ऐश् वयर् र तपाईंका अचम् मका कामहरू ध् यान गनछु । 6 ितनीहरूले
तपाईंका भयानक कामहरूका श को बारेमा भन् नछेन ् र म तपाईंको महान ् ताको
घोषणा गनछु । 7 ितनीहरूले तपाईंको चरू भलाइको घोषणा गनछन ्र ितनीहरूले
तपाईंको धािमर्कताको बारेमा गाउनछेन ् । 8 परम भु अन ु ही र कैपाल,ु रसमा
िढला र करारको िवश् वस् ततामा शस्त हुनहुुन्छ । 9 परम भु सबकैा िन म्त भला
हुनहुुन्छ । उहाँका सबै काममा उहाँका कोमल कृपा छन ्। 10 हे परम भ,ु तपाईंले
बनाउनभुएका सबै कुराले तपाईंलाई धन्यवाद िदनछेन ् । तपाईंका िवश् वासयोग्य
जनहरूले तपाईंलाई धन् यको भन् नछेन ् । 11 तपाईंका िवश् वासयोग्य जनहरूले
तपाईंको राज्यको मिहमाको बारेमा भन् नछेन ्र ितनीहरूले तपाईंको श को बारेमा
बोल् नछेन ् । 12 ितनीहरूले मानवजाितलाई परमशे् वरको श शाली कामहरू र
उहाँको राज्यको मिहिमत वभैव कट गनछन ् । 13 तपाईंको राज्य अनन्तको
राज्य हो र तपाईंको भतु्व सबै पसु्ताभ र रहन्छ । 14 असफल भइरहकेा सबलैाई
परम भलुे सहारा िदनहुुन्छ र दिबएकाहरू सबलैाई मािथ उठाउनहुुन्छ । 15 सबकैा
आखँाहरूले तपाईंमा आसा गछर्न ् । ितनीहरूका भोजन तपाईंले ितनीहरूलाई
ठक समयमा िदनहुुन्छ । 16 तपाईंले आफ्नो हात खोल्नहुुन्छ र सबै जीिवत
ाणीका इच्छा तपृ् त पान ुर्हुन्छ । 17 परम भु आफ् ना सबै मागर्मा धम र उहाँले

गन सबै काममा अन ु ही हुनहुुन्छ । 18 परम भलुाई पकुानहरू सबकैा निजक,
उहाँलाई सत्यतामा पकुानहरूको निजक हुनहुुन्छ । 19 उहाँलाई आदर गनहरूका
इच्छा उहाँले परुा गन ुर्हुन्छ । उहाँले ितनीहरूको पकुारा सनु् नहुुन्छ र ितनीहरूलाई
बचाउनहुुन्छ । 20 परम भलुे उहाँलाई मे गनहरू सबमैािथ हने ुर्हुन्छ, तर उहाँले
सबै दषु् टलाई नाश गन ुर्हुनछे । 21 मरेो मखुले परम भकुो शसंा गनछ । सबै
मानवजाितले उहाँको पिव नाउलँाई सदासवर्दा धन् यको भननू ्।
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146
1 परम भकुो शसंा गर । हे मरेो ाण, परम भकुो शसंा गर ्। 2 मरेो सारा

जीवनले म परम भकुो शसंा गनछु । म रहसेम्म परम भकुो शसंा म गनछु
। 3 शासकहरू वा मनावजाितमा आफ् नो भरोसा नराख, जसमा कुनै उ ार छैन
। 4 जब मािनसको जीवनको सास रोिकन्छ, तब त्यो जिमनमा फिकर् न्छ । त्यो
िदन त्यसका योजना िस न् छ । 5 त्यो धन्यको हो, जसको आफ् नो सहायताको
िन म्त याकूबको परमशे् वर हुनहुुन्छ, जसको आसा परम भकुो आफ् नो परमशे् वरमा
हुन् छ । 6 परम भलुे स्वगर्, पथृ्वी, समु र त्यसमा सबलैाई बनाउनभुयो । उहाँले
सदासवर्दा सत्यता हेन् ुर्हुन्छ । 7 िथचोिमचोमा परेकालाई उहाँले न्याय िदनहुुन्छ र
भोकालाई भोजन िदनहुुन्छ । परम भलुे कैदीहरूलाई मकु् त गन ुर्हुन्छ । 8 परम भलुे
अन्धाको आखँा खोल्नहुुन्छ । परम भलुे झकेुकालाई उठाउनहुुन्छ । परम भलुे
धम मािनसलाई मे गन ुर्हुन्छ । 9 परम भलुे दशेमा िवदशेीको सरुक्षा गन ुर्हुन्छ ।
उहाँले अनाथ र िवधवालाई मािथ उठाउनहुुन्छ । तर उहाँले दषु् टहरूको िवरोध
गन ुर्हुन्छ । 10 परम भलुे सदासवर्दा, हे िसयोन, तरेो परमशे् वरले सबै पसु्तामा राज् य
गन ुर्हुन्छ । परम भकुो शसंा गर ।

147
1 परम भकुो शसंा गर, िकनिक हा ा परमशे् वरको स् तिुत गाउन ु असल कुरा हो

। यो सखुद हुन् छ र शसंा उिचत छ । 2 परम भलुे यरूशलमे पनुःिनमार्ण गन ुर्हुन्छ
। उहाँले छ रएका इ ाएलका मािनसलाई एकसाथ भलेा गन ुर्हुन्छ । 3 तोिडएको
हृदयलाई उहाँले िनको पान ुर्हुन्छ र ितनीहरूका घाउहरू बाँिधिदनहुुन्छ । 4 उहाँले
ताराहरू गन् नहुुन्छ । उहाँले ितनीहरू सबलैाई नाउँ िदनहुुन्छ । 5 हा ा परम भु महान ्
र श मा भयङ्कर हुनहुुन्छ । उहाँको समझलाई नाप् न गनर् सिकंदनै । 6 परम भलुे
िथचोिमचोमा परेकालाई मािथ उठाउनहुुन्छ । उहाँले दषु् टहरूलाई तल जिमनमा
झान ुर्हुन्छ । 7धन्यवादसाथ परम भकुो शसंा गर । वीणा बजाएर हा ो परमशे् वरको
शसंा गर । 8उहाँले आकाशलाई बादलले ढाक् नहुुन्छ र पथृ्वीको िन म्त झरी तयार

पान ुर्हुन्छ । पहडाहरूमािथ घाँस उमान ुर्हुन्छ । 9 उहाँले पशहुरूलाई र कागहरूका
बचरेाहरूले पकुारा गदार् ितनीहरूलाई भोजन िदनहुुन्छ । 10 घोडाको बलमा उहाँ
शन् न हुनहुुन् न । मािनसका ब लयो गोडाहरूमा उहाँ खसुी हुनहुुन् न । 11परम भलुाई

आदर गनहरूसगँ उहाँ शन् न हुनहुुन्छ, जसले उहाँको करारको िवश् वस् ततामा आसा
गछर्न ् । 12 हे यरूशलमे, परम भकुो शसंा गर ् । हे िसयोन, तरेो परमशे् वरको
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शसंा गर ्। 13 िकनिक उहाँले तरेा ढोकाहरूका डण् डाहरू ब लयो बनाउनहुुन्छ ।
उहाँले तरेो माझमा भएका तरेा छोराछोरीलाई आिशष ्  िदनहुुन्छ । 14 उहाँले तरेो
िसमानािभ िफ लफाप ल्याउनहुुन्छ । उ म गहुलँे उहाँले तलँाई तपृ् त पान ुर्हुन्छ
। 15 उहाँले आफ्ना आज्ञालाई पथृ्वीमा पठाउनहुुन्छ । उहाँका आज्ञा तू गितमा
दौिडन्छ । 16 उहाँले िहउँलाई ऊनझैं बनाउनहुुन्छ । उहाँले तषुारोलाई खरानीझैं
छन ुर्हुन्छ । 17 उहाँले अिसना कङ्कडझैं बसार्उनहुुन्छ । उहाँले पठाउने िचसोको
सामना कसले गनर् सक्छ र? 18 उहाँले आफ्नो आज्ञा पठाउनहुुन्छ र ती प ग् लन् छन ्
। उहाँले हावा चलाउनहुुन्छ र पानीलाई बगाउनहुुन्छ । 19 उहाँले आफ्नो वचन
याकूबलाई, उहाँका िविधहरू र उहाँ धािमर्क आदशेहरू इ ाएललाई घोषणा गन ुर्भयो
। 20 उहाँले अरू कुनै जाितमा त् यसो गन ुर्भएको छैन, र उहाँको आदशेहरूका बारेमा
ितनीहरूले ती जान्दनैन ्। परम भकुो शसंा गर ।

148
1 परम भकुो शसंा गर । ए स्वगर्मा हुनहेरू हो, परम भकुो शसंा गर । ए

उच् च स्थानहरूमा हुनहेरू हो, उहाँको शसंा गर । 2 उहाँका सबै स्वगर्दतू हो,
उहाँको शसंा गर । ए उहाँका सबै फौज हो, उहाँको शसंा गर । 3 हे सयूर् र
चन् मा हो, उहाँको शसंा गर । ए सबै च म्कने तारा हो, उहाँको शसंा गर ।
4 ए सव च् च स्वगर् र आकाशमािथका पानी हो, उहाँको शसंा गर । 5 ितनीहरूले
परम भकुो नाउकँो शसंा गरून,् िकनिक उहाँले आज्ञा िदनभुयो र ितनीहरू स ृ ष् ट
भए । 6 उहाँले ितनलाई सदासवर्दाको िन म्त स्थािपत पिन गन ुर्भएको छ । उहाँले
एउटा आदशे जारी गन ुर्भयो जो किहल्यै ब द्लदंनै । 7 पथृ्वीबाट उहाँको शसंा
गर, हे समु का िवशाल जन् तहुरू र सागरका गिहराइहरू हो, 8 हे आगो र अिसना,
िहउँ र बादल, उहाँको वचन परुा गन आधँी बहेरी हो । 9 उहाँको शसंा गर, हे सबै
पहाड र डाँडाहरू, फलका रूखहरू र सबै दवेदारुहरू हो, 10 जङ्गली पशहुरू र
पाल्त ु पशहुरू, घ ने ाणीहरू र चराहरू हो । 11 परम भकुो शसंा गर, हे पथृ्वीका
राजाहरू र सबै जाितहरू, शासकहरू र पथृ्वीमा शासन गन सबलै,े 12जवान परुुषहरू
र जवान स् ीहरू, व ृ हरू र बालकहरू दवुलै े । 13 ितनीहरू सबलैे परम भकुो नाउकँो
शसंा गरून,् िकनिक उहाँको नाउँ मा उच् च पा रन्छ र उहाँको मिहमाले पथृ्वी

र स्वगर्लाई ढाक्छ । 14 उहाँले आफ् ना सबै िवश् वासयोग्य जनहरू, इ ाएलीहरू,
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उहाँका निजकका सबै मािनसबाट शसंाको िन म् त आफ् ना मािनसहरूका िसङ खडा
गन ुर्भएको छ । परम भकुो शसंा गर ।

149
1 परम भकुो शसंा गर । परम भकुो िन म्त एउटा नयाँ गीत गाओ ।

िवश् वासयोग्य जनहरूका सभामा उहाँको शसंाको गीत गाओ । 2 इ ाएल
ितनीहरूलाई बाउनहुुनमेा आन न् दत होस ् । िसयोनका मािनसहरू आफ् ना राजामा
आन न् दत होऊन ् । 3 ितनीहरूले नाँच्दै उहाँको नाउकँो शसंा गरून ् । खैंजडी र
वीणा बजाउदँै ितनीहरूले उहाँको शसंाको गीत गाऊन ।् 4 िकनिक परम भुआफ् ना
मािनसहरूसगँ शन् न हुनहुुन्छ । उहाँले न हरूलाई उ ारले मिहिमत पान ुर्हुन्छ ।
5 िवजयमा धम हरू आन न् द होऊन ्। ितनीहरू आ-आफ्ना ओ ानमा आनन्दका
गीत गाऊन ्। 6 ितनीहरूका मखुहरूमा परमशे् वरको शसंा र ितनीहरूका हातमा दईु
धारे तरवार होस,् 7 जाितहरूमा बदला लन र मािनसहरूमा दण्डका कामहरू गनर् ।
8 ितनीहरूले आफ् ना राजाहरूलाई साङ्लाहरूले र आफ् ना शासक वगर्लाई फलामे
िस ीले बाँध् नछेन ् । 9 ले खएका न् यायका फैसला ितनीहरूले गनछन ् । उहाँका
सबै िवश् वासयोग्य जनका िन म्त यो एउटा आदर हुनछे । परम भकुो शसंा गर ।

150
1 परम भकुो शसंा गर । परमशे् वरको पिव स्थानमा उहाँको शसंा गर ।

श शाली आकाशमा उहाँको शसंा गर । 2उहाँका श शाली कामहरूका िन म्त
उहाँको शसंा गर । उहाँको आश् चयर्को महान ्ताको िन म्त उहाँको शसंा गर ।
3 िसङ बजाएर उहाँको शसंा गर । वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको शसंा गर
। 4 खैंजडी बजाउदँै र नाँच्दै उहाँको शसंा गर । तार-वाजा र बाँसरुी बजाएर
उहाँको शसंा गर । 5 ठुलो सोरका झ्यालीहरूले उहाँको शसंा गर । चक सोरका
झ्यालीहरू बजाएर उहाँको शसंा गर । 6 सास हुने हरेक कुराले परम भकुो शसंा
गरोस ्। परम भकुो शसंा गर ।
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