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بور ز
پہلی :کتاب 1-41

1
دو راہیں

مبارک1 وہہے جو نہ بےدینوں مشورےکے پر چلتا، نہ گناہ گاروں کی
راہ پر قدم رکھتا، اور نہ طعنہ زنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے

2 بلـکہ رب شریعتکی لطفسے اندوز ہوتا اور راتدن اُسی پر غور و
خوض کرتا رہتا ہے۔

نہروںوہ3 کنارےکے پروقتہے۔مانندکیدرختلـگےپر پھلوہ لاتا،
اور اُس کے پتے نہیں مُرجھاتے۔ جو کچھ کرےبھی اُس میں کامیابوہ
ہے۔

بےدینوں4 کا یہ حال نہیں ہوتا۔ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہَوا اُڑا
لے جاتی ہے۔

اِس5 لئے عدالتبےدین میں قائم نہیں رہیں گے، اور گناہ گار راستکا
بازوں مجلسکی میں مقام نہیں ہو گا۔

6 کیونکہ رب راست بازوں کی راہ کی پہرا داری کرتا ہے جبکہ
بےدینوں کی راہ تباہ ہو جائے گی۔

2
الله کا مسیح

اقوام1 میںطیشکیوں آ اُمّتیںہیں؟گئی سازشیںبےکارکیوں رہیکر
ہیں؟
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2 دنیا کے بادشاہ اُٹھ کھڑے ہوئے، حکمران رب اور اُس کے مسیح

خلافکے جمع ہو گئے ہیں۔
3 وہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم اُن کی زنجـیروں کو توڑ کر آزاد ہو جائیں، اُن

رّسوںکے کو پھینکتکدُور “دیں۔
لیکن4 جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ہنستا ربہے، اُن کا مذاق ہے۔اُڑاتا
5 پھر وہ غصے سے اُنہیں ڈانٹتا، اپنا غضبشدید اُن پر نازل کر کے اُنہیں

ڈراتا ہے۔
6 وہ فرماتا مَیں”ہے، خودنے اپنے بادشاہ کو مُقّدساپنے پہاڑ صیون پر

مقرر کیا “!ہے
7 آؤ، ربمَیں فرمانکا سناؤں۔ اُس مجھنے سے کہا، تُو” میرا بیٹا ہے،

آج مَیں باپتیرا بن گیا ہوں۔
مجھ8 مانگسے تو مَیں میراثتجھے میں تمام اقوام کروںعطا گا، دنیا کی

بخشکچھسبتکانتہا دوں گا۔
9 تُو اُنہیں لوہے کے شاہی عصا پاشسے کرےپاش گا، اُنہیں مٹی کے

برتنوں کی طرح ِچکنا کرےُچور “گا۔
10 چنانچہ اے بادشاہو، سمجھ سے کام !لو اے دنیا کے حکمرانو،

تربیت قبول !کرو
کرو،خدمتکیربہوئےکرتےخوف11 لرزتے مناؤ۔خوشیہوئے
12 بیٹے کو بوسہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے ہو جائے اور تم راستے میں

ہلاکہی ہو جاؤ۔ کیونکہ ایکوہ طیشدم میں آ جاتا مبارکہے۔ ہیں
سبوہ جو اُس میں پناہ لیتے ہیں۔
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3
صبح کو مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ جبوقتاُس اُسے اپنے بیٹے ابی سلوم سے بھاگنا پڑا۔
اے میرےرب، دشمن کتنے یادہ ز ہیں، خلافمیرےلوگکتنے اُٹھ

کھڑے ہوئے !ہیں
میرے2 بارے میں بہتیرے کہہ رہے ہیں، الله” اِسے چھٹکارا نہیں

دے “گا۔ *(سِلاہ)

لیکن3 ہے۔ڈھالوالیکرنےحفاظتمیریطرفچاروںرب،اےتُو
تُو عزتمیری ہے میرےجو سر کو اُٹھائے رکھتا ہے۔

مَیں4 بلند آواز کوربسے پکارتا ہوں، اور وہ مُقّدساپنے پہاڑ میریسے
سنتا ہے۔ (سِلاہ)

5 مَیں آرام سے لیٹ کر سو گیا، پھر جاگ اُٹھا، کیونکہ رب خود مجھے
سنبھالے رکھتا ہے۔

6 اُن ہزاروں سے مَیں نہیں ڈرتا جو گھیرےمجھے رکھتے ہیں۔
اے7 رب، !اُٹھ میرےاے خدا، مجھے رِہا !کر کیونکہ تُو میرےنے

تمام دشمنوں منہکے پر تھپڑ مارا، تُو دانتوںکےبےدینوںنے کو توڑ دیا ہے۔
رب8 نجاتپاسکے برکتتیریہے۔ تیری قوم پر آئے۔ (سِلاہ)

4
شام کو مدد کے لئے دعا

* 3:2 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں کوئی ہدایت ہے۔ مفسرین میں اِس کے
مطلب بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ

گانا ہے۔
میریاے راستی تجھےمَیںجبسنمیریخدا،کے پکارتا اےہوں۔ تُو

مصیبتجو مخلصیمیریمیں رہا مجھہے پر مہربانی کر میریکے التجا !سن
آدماے2 جاتیملائیمیںخاکتککبعزتمیریزادو، گی؟رہے

باطلتککبتم چیزوں سے لپٹے رہو تلاشکیجھوٹتککبگے، میں
رہو گے؟ (سِلاہ)

جان3 لو کہ رب نے ایمان دار کو اپنے لئے الـگ کر رکھا ربہے۔
میری سنے مَیںجبگا اُسے پکاروں گا۔

میںغصے4 وقتآتے متگناہ کرنا۔ اپنے بستر لیٹپر کر معاملے پر سوچ
بچار کرو، لیکن دل میں، خاموشی سے۔ (سِلاہ)

5 راستی کی پیشقربانیاں کرو، رباور پر بھروسا رکھو۔
بہتیرے6 شک کر رہے ہیں، کون” ہمارے حالات ٹھیک کرے

“گا؟ اے رب، چہرےاپنے کا نور ہم پر !چمکا
7 تُو میرےنے دل کو خوشی سے بھر دیا ایسیہے، خوشی سے جو اُن

پاسکے بھی نہیں ہوتی جن کثرتپاسکے اناجکا اور انگور ہے۔
8 مَیں آرام سے لیٹ کر سو جاتا ہوں، کیونکہ تُو ہی اے رب مجھے

حفاظت سے بسنے دیتا ہے۔
5

حفاظت کے لئے دعا
داؤد1 زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے بانسریاِسے ساتھکے اےہے۔گانا میریرب، باتیں میریسن، آہوں پر !دےدھیان
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اے2 میرے بادشاہ، میرے خدا، مدد کے لئے میری چیخیں سن،

کیونکہ مَیں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔
اے3 رب، صبح کو تُو میری آواز سنتا ہے، صبح کو مَیں تجھے سب

ترتیبکچھ پیشسے کر جوابکے کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔
4 کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں ہے جو بےدینی خوشسے ہو۔ جو بُرا ہے وہ

تیرے نہیںحضور ٹھہر سکتا۔
5 مغرور تیرے کھڑےحضور نہیں ہو سکتے، بدکار سے تُو نفرت ہے۔کرتا
جھوٹ6 لنے بو والوں کو تُو تباہ خوںکرتا، خوار اور دھوکے باز ربسے

گھن کھاتا ہے۔
لیکن7 مجھ پر تُو نے بڑی مہربانی کی ہے، اِس لئے تیرےمَیں گھر میں

داخل ہو سکتا، مَیں مانخوفتیرا سکونتمُقّدستیریکر گاہ کے منے سا
سجدہ کرتا ہوں۔

اے8 رب، اپنی راست راہ پر میری راہنمائی کر میرےتاکہ دشمن مجھ
غالبپر نہ آئیں۔ اپنی راہ میرےکو آگے ہموار کر۔

کیونکہ9 اُن منہکے بھیایکسے قابِل باتاعتماد نہیں نکلتی۔ اُن دلکا
تباہی سے بھرا رہتا، اُن کا گلا کھلی قبر ہے، اور اُن کی زبان چپڑیِچکنی
باتیں اُگلتی رہتی ہے۔

اے10 رب، اُنہیں اُن کے غلط کام کا اجر دے۔ اُن کی سازشیں اُن
کی اپنی تباہی باعثکا بنیں۔ اُنہیں اُن کے متعدد گناہوں باعثکے نکال کر
منتشر کر دے، کیونکہ وہ تجھ سرکشسے ہو گئے ہیں۔
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لیکن11 میںتجھجو پناہ لیتے ہیں ہوں،خوشسبوہ وہ تکابد شادیانہ

بجائیں، کیونکہ تُو اُنہیں محفوظ رکھتا تیرےہے۔ نام کو پیار کرنے والے
تیرا جشن منائیں۔

12 کیونکہ اےتُو راسترب، باز برکتکو دیتا ہے، تُو اپنی مہربانی کی
ڈھال سے اُس کی حفاظتطرفچاروں کرتا ہے۔

6
مصیبت میں دعا توبہ) کا پہلا (زبور

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ
گانا اےہے۔ رب، غصے میں مجھے سزا نہ طیشدے، میں مجھے تنبیہ نہ کر۔

اے2 رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ مَیں نڈھال اےہوں۔ رب، مجھے
شفا دے، میرےکیونکہ دہشتاعضا زدہ ہیں۔

میری3 جان نہایت خوف زدہ اےہے۔ رب، تُو تککب کرےدیر
گا؟

اے4 واپسرب، آ کر میری جان کو بچا۔ اپنی شفقت کی خاطر مجھے
چھٹکارا دے۔

5 کیونکہ مُردہ تجھے یاد نہیں کرتا۔ پاتال میں کون تیری کرےستائش
گا؟

مَیں6 ہتے کرا ہتے تھککرا گیا ہوں۔ پوری رات رونے سے بھیگبستر
گیا میرےہے، آنسوؤں پلنگسے گل گیا ہے۔

غم7 میریمارےکے آنکھیں سوج گئی مخالفوںمیرےہیں، حملوںکے
سے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔

اے8 بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، ربکیونکہ میرینے آہ و بکا ہے۔سنی
رب9 میرینے التجاؤں کو سن لیا میریہے، ربدعا قبولکو ہے۔
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رُسوائیکیدشمنوںتماممیرے10 ہو اورگی،جائے سختوہ جائیںگھبرا
گے۔ وہ مُڑ اچانککر ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔

7
انصاف کے لئے دعا

داؤد1 کا وہ گیتماتمی جو اُس بنکوشنے یمینی کی باتوں ربپر کی
تمجید میں گایا۔

میرےرباے خدا، مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ مجھے اُن سب سے بچا
کر دےچھٹکارا جو تعاقبمیرا کر رہے ہیں،

2 ورنہ وہ ببر شیر کی طرح مجھے پھاڑ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیں گے، اور
بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔

میرےرباے3 خدا، اگر مجھ سے یہ کچھ سرزد ہوا میرےاور قصوروارہاتھ ہوں،
4 اگر مَیں اُسنے سے سلوکبُرا جسکیا میرےکا ساتھ نہیںجھگڑا تھا

یا اپنے دشمن کو خواہ لُوٹمخواہ لیا ہو
5 تو پھر میرا میرےدشمن پیچھے پڑ کر مجھے پکڑ لے۔ میریوہ جان کو مٹی

میں کچل عزتمیریدے، خاککو میں ملائے۔ (سِلاہ)

اے6 رب، اُٹھ اور اپنا غضب !دکھا میرے دشمنوں کے طیش کے
خلاف کھڑا ہو جا۔ میری مدد کرنے کے لئے جاگ !اُٹھ تُو نے خود
عدالت کا حکم دیا ہے۔

7 تیرےاقوام ارد گرد جمع ہو جبجائیں تُو اُن کے اوپر بلندیوں پر تخت
نشین ہو جائے۔
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رب8 اقوام کی عدالت کرتا ہے۔ اے رب، میری راست بازی اور

بےگناہی لحاظکا کر کے انصافمیرا کر۔
اے9 راست خدا، جو دل کی گہرائیوں کو تہہ تک جانچ لیتا ہے،

بےدینوں کی شرارتیں ختم کر راستاور باز کو قائم رکھ۔
راہسیدھیسےدلجوہے۔ڈھالمیریالله10 پر اُنہیںہیںچلتے رِہائیوہ

دیتا ہے۔
11 الله عادل منصف ہے، ایسا خدا جو روزانہ لوگوں کی سرزنش ہے۔کرتا
12ً یقینا بھیوقتاِس دشمن اپنی تلوار کو تیز کر رہا، اپنی کمان تانکو کر

نشانہ باندھ رہا ہے۔
لیکن13 مہلـکجو ہتھیار اور جلتے ہوئے تیر اُس نے تیار کر رکھے ہیں

اُن کی زد میں وہ خود ہی آ جائے گا۔
14 دیکھ، بُرائی کا بیج اُس میں اُگ آیا ابہے۔ شرارتوہ سے حاملہ

ہو کر پھرتا جھوٹاور بچےکے جنم دیتا ہے۔
لیکن15 جو گڑھا اُس نے دوسروں کو پھنسانے کے لئے کھود کھود

کر تیار کیا اُس میں خود گر پڑا ہے۔
16 وہ خود شرارتاپنی کی زد میں آئے گا، اُس کا ظلم اُس کے اپنے سر

پر نازل ہو گا۔
ربمَیں17 ستائشکی کروں گا، کیونکہ راستوہ ربمَیںہے۔ کےتعالیٰ نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔

8
مخلوقات کا تاج
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داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز گتّیت۔
ہمارےرباے آقا، تیرا پورینام میںدنیا شاندارکتنا !ہے تُو آسماننے

پر ہی اپنا جلال ظاہر کر دیا ہے۔
2 اپنے مخالفوں جوابکے میں تُو نے چھوٹے بچوں اور شیرخواروں کی

زبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ تیری قوت سے دشمن اور کینہ پرور کو ختم
کریں۔

جب3 تیرےمَیں آسمان کا ملاحظہ کرتا ہوں جو تیری اُنگلیوں کا کام
ہے، چاند اور ستاروں پر غور کرتا ہوں جن کو تُو نے اپنی اپنی جگہ پر قائم
کیا

4 تو انسان کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد یا آدم زاد کہ تُو اُس کا خیال
رکھے؟

5 تُو نے اُسے فرشتوں کچھسے ہی کم *بنایا، تُو نے اُسے جلال عزتاور
تاجکا پہنایا۔

6 تُو نے اُسے اپنے ہاتھوں کاموںکے پر مقرر کچھسبکیا، اُس پاؤںکے
نیچےکے کر دیا،

7 خواہ یاں بکر بھیڑ ہوں خواہ گائےبَیل، جنگلی جانور،
8 پرندے، مچھلیاں یا سمندری راہوں پر چلنے والے باقی تمام جانور۔
ہمارےرباے9 آقا، پوری دنیا میں تیرا نام کتنا شاندار !ہے

9
الله قدرتکی انصافاور

* 8:5 تُو نے … کچھ ہی کم :بنایا ایک اَور ممکنہ :ترجمہ تُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں
سے کم کر دیا دیکھئے) عبرانیوں ۔(7،9: 2
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داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ علاموت:طرز لبّین۔
اے رب، مَیں پورے دل سے تیری ستائش کروں گا، تیرے تمام

معجزات کا بیان کروں گا۔
مَیں2 شادمان ہو کر تیری خوشی مناؤں اےگا۔ الله تعالیٰ، تیرےمَیں

نام کی تمجید گیتمیں گاؤں گا۔
توگےجائیںہٹپیچھےدشمنمیرےجب3 وہ ٹھوکر کھا تیرےکر حضور

تباہ ہو جائیں گے۔
4 کیونکہ تُو نے میرا انصاف کیا ہے، تُو تخت پر بیٹھ کر راست ثابتمنصف ہوا ہے۔
5 تُو نے اقوام ملامتکو کر بےدینوںکے ہلاککو کر دیا، اُن کا نام

و نشان ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔
دشمن6 تباہ ہو گیا، تکابد ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تُو شہروںنے کو جڑ

سے اُکھاڑ دیا ہے، اور اُن کی تکیاد باقی نہیں رہے گی۔
لیکن7 رب تختتکہمیشہ نشین رہے گا، اور اُس نے اپنے تخت کو

عدالت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔
8 وہ راستی سے دنیا کی کرےعدالت انصافگا، سے اُمّتوں کا فیصلہ

کرے گا۔
رب9 مظلوموں کی پناہ گاہ ایکہے، قلعہ جس میں وہ مصیبت کے

محفوظوقت ہتے ر ہیں۔
اے10 رب، جو تیرا نام جانتے وہ تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو

طالبتیرے ہیں اُنہیں تُو نے ترککبھی نہیں کیا۔
رب11 کی تمجید میں گیت گاؤ جو صیون پہاڑ پر تخت نشین ہے، اُمّتوں

میں وہ کچھ سناؤ جو اُس نے کیا ہے۔
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12 کیونکہ جو مقتولوں کا انتقام لیتا ہے وہ مصیبت زدوں کی چیخیں

نظرانداز نہیں کرتا۔
اے13 رب، مجھ پر رحم !کر میری اُس تکلیف پر غور کر جو نفرت

کرنے والے مجھے پہنچا رہے ہیں۔ موتمجھے دروازوںکے میں نکالسے
کر اُٹھا لے

14 تاکہ مَیں صیون بیٹی کے دروازوں میں تیری ستائش کر کے وہ کچھ
سناؤں جو تُو میرےنے لئے کیا مناؤں۔خوشیکینجاتتیریمَیںتاکہہے،

15 اقوام اُس گڑھے میں خود گر گئی ہیں جو اُنہوں نے دوسروں کو
پکڑنے کے لئے کھودا تھا۔ اُن کے اپنے پاؤں اُس جال پھنسمیں گئے ہیں
جو اُنہوں نے دوسروں کو پھنسانے کے لئے بچھا دیا تھا۔

انصافنےرب16 کر کے اپنا اظہار کیا تو ہاتھاپنےبےدین پھندےکے
میں اُلجھ گیا۔ ہگایون) کا طرز۔ (ِسلاہ

پاتالبےدین17 میں اُتریں گے، جو اُمّتیں الله کو بھول گئی ہیں سبوہ
وہاں جائیں گی۔

18 کیونکہ وہ ضرورت مندوں کو تکہمیشہ نہیں بھولے گا، مصیبت
زدوں کی اُمید تکابد جاتی نہیں رہے گی۔

اے19 رب، اُٹھ کھڑا ہو تاکہ انسان غالب نہ آئے۔ بخش دے کہ
تیرے حضور اقوام عدالتکی کی جائے۔

زدہدہشتاُنہیںرب،اے20 کر تاکہ لیںجاناقوام انسانکہ ہیں۔ہی
(سِلاہ)
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10
انصاف کے لئے دعا

اے1 رب، تُو اِتنا دُور کیوں کھڑا مصیبتہے؟ وقتکے تُو اپنے آپ
کو پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

2 بےدین تکبر سے مصیبت زدوں کے پیچھے لـگ گئے ہیں، اور اب
بےچارے اُن جالوںکے میں اُلجھنے لـگے ہیں۔

3 کیونکہ بےدین اپنی دلی آرزوؤں پر شیخی مارتا ہے، اور ناجائز نفع
کمانے لعنتوالا کر ربکے کو حقیر جانتا ہے۔

بےدین4 غرور سے پھول کر کہتا ہے، الله” مجھ جوابسے طلبی نہیں
کرے “گا۔ اُس کے خیالاتتمام باتاِس پر مبنی ہیں کہ کوئی خدا نہیں
ہے۔

میںاُسکرےبھیکچھجو5 تیریہے۔کامیابوہ عدالتیں اُسے بلندیوں
میں کہیں دُور لـگتی ہیں جبکہ وہ اپنے تمام مخالفوں کے خلاف پھنکارتا
ہے۔

6 دل میں وہ سوچتا ہے، مَیں” کبھی نہیں ڈگمگاؤں گا، نسل در نسل
مصیبت پنجوںکے سے بچا رہوں “گا۔

7 اُس کا منہ لعنتوں، فریب اور ظلم سے بھرا رہتا، اُس کی زبان نقصان
آفتاور پہنچانے کے لئے تیار رہتی ہے۔

8 وہ آبادیوں تاکقریبکے میں بیٹھ کر چپکے سے بےگناہوں کو مار
ڈالتا اُسہے، کی آنکھیں بدقسمتوں گھاتکی میں رہتی ہیں۔

جنگل9 میں بیٹھے ببر شیر کی تاکطرح میں رہ کر وہ مصیبت زدہ پر
حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈتا جبہے۔ اُسے پکڑ لے تو اُسے اپنے جال میں
گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔



زبور 10:10 xiii زبور 11:1
10 اُس کے پاششکار پاش ہو جھککر جاتے بےچارےہیں، اُس

طاقتزبردستکی کی زد میں آ کر گر جاتے ہیں۔
تب11 وہ دل میں کہتا ہے، الله” بھول گیا اُسہے، نے اپنا چہرہ چھپا

لیا ہے، اُسے یہ کبھی نظر نہیں آئے “گا۔
الله،اے!اُٹھرب،اے12 اپنا ہاتھ اُٹھا ناچاروںکر مددکی اُنہیںاورکر

نہ بھول۔
بےدین13 الله کی تحقیر کیوں کرے، وہ دل میں کیوں کہے، الله” مجھ

طلبجوابسے کرےنہیں ؟“گا
اے14 الله، حقیقت میں تُو یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تُو ہماری تکلیف

اور پریشانی پر دےدھیان گا۔دےجوابمناسبکر ناچار اپنا معاملہ تجھ
پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تُو یتیموں کا مددگار ہے۔

15 شریر اور آدمیبےدین کا بازو !دےتوڑ اُس اُسسے شرارتوںکی کی
جواب طلبی کر تاکہ اُس کا پورا مٹاثر جائے۔

تکابدرب16 بادشاہ اُسہے۔ ملـککے سے دیگر غائباقوام ہو ہیں۔گئی
اے17 رب، تُو نے ناچاروں کی آرزو سن لی ہے۔ تُو اُن کے دلوں کو

کرےمضبوط گا اور اُن پر دےدھیان کر
یتیموں18 اور مظلوموں کرےانصافکا گا تاکہ آئندہ کوئی بھی انسان

ملـک دہشتمیں نہ پھیلائے۔
11

رب پر بھروسا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
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مَیں نے رب میں پناہ لی ہے۔ تو پھر تم کس طرح مجھ سے کہتے پرندےچل،”ہو، کی طرح پھڑپھڑا کر پہاڑوں بھاگمیں ؟“جا
2 کیونکہ دیکھو، بےدین کمان تان کر تیر تانتکو پر لگا چکے ابہیں۔

اندھیرےوہ میں بیٹھ کر اِس انتظار میں ہیں دلکہ سیدھیسے راہ پر چلنے
والوں پر چلائیں۔

راست3 باز کیا کرے؟ اُنہوں نے تو بنیاد کو ہی تباہ کر دیا ہے۔
میںگاہسکونتمُقّدساپنیربلیکن4 آسمانتختکاربہے، پر ہے۔

وہاں سے وہ دیکھتا ہے، وہاں سے اُس کی آنکھیں آدم زادوں کو ہیں۔پرکھتی
راسترب5 باز کو پرکھتا تو لیکنہے، بےدین اور ظالم نفرتسے ہی

کرتا ہے۔
بےدینوں6 پر وہ جلتے کوئلےہوئے اور گندھکزنشعلہ گا۔دےبرسا

ُجھلسنے والی آندھی اُن کا حصہ ہو گی۔
7 راستربکیونکہ اورہے، انصافاُسے پیارا سیدھیصرفہے۔ راہ

پر چلنے والے اُس کا چہرہ دیکھیں گے۔
12

مدد کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز شمینیت۔
اے رب، مدد !فرما کیونکہ ایمان دار ختم ہو گئے ہیں۔ دیانت دار

انسانوں میں مٹسے گئے ہیں۔
لتےجھوٹسبمیںآپس2 بو ہیں۔ اُن زبانکی پر باتیںچپڑیِچکنی ہوتی

ہیں جبکہ دل میں کچھ اَور ہی ہوتا ہے۔
رب3 تمام چپڑیِچکنی اور شیخی باز زبانوں کاٹکو !ڈالے
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4 وہ اُن سب کو دےمٹا جو کہتے ہیں، ہم” اپنی لائق زبان باعثکے

طاقت ور ہونٹہمارےہیں۔ ہمیں سہارا دیتے ہیں تو کون مالـکہمارا ہو
گا؟ کوئی “!نہیں

لیکن5 رب فرماتا ہے، ناچاروں” تمہارےپر ظلم کی خبر اور ضرورت
مندوں کی کراہتی آوازیں میرے منے سا آئی ہیں۔ اب مَیں اُٹھ کر اُنہیں اُن
سے چھٹکارا دوں گا جو اُن خلافکے پھنکارتے “ہیں۔

پاکفرمانکےرب6 ہیں، وہ بھٹی ساتمیں کیصافبار چاندیگئی
کی خالصمانند ہیں۔

اے7 رب، تُو ہی اُنہیں محفوظ رکھے گا، تُو ہی اُنہیں تکابد اِس نسل
سے بچائے رکھے گا،

8 گو آزادیبےدین سے اِدھر اُدھر پھرتے ہیں، اور انسانوں کے درمیان
کمینہ پن کا راج ہے۔

13
مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے تک؟کبرب، کیا تُو مجھے تکابد بھولا رہے گا؟ تککبتُو اپنا

چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟
میری2 پریشانیوںتککبجان میں مبتلا رہے، میرا تککبدل روز

بہ روز دُکھ اُٹھاتا رہے؟ میرا تککبدشمن مجھ غالبپر رہے گا؟
میرےرباے3 خدا، مجھ پر نظر ڈال میریکر میری!سن آنکھوں کو

روشن کر، ورنہ موتمَیں کی نیند سو جاؤں گا۔
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اُسمَیں”گا،کہےدشمنمیراتب4 غالبپر آ مخالفمیرےاور“!ہوںگیا

شادیانہ بجائیں گے کہ مَیں ہل گیا ہوں۔
لیکن5 شفقتتیریمَیں پر بھروسا رکھتا ہوں، میرا نجاتتیریدل دیکھ

خوشیکر منائے گا۔
مَیں6 رب کی تمجید میں گیت گاؤں گا، کیونکہ اُس نے مجھ پر کیااحسان ہے۔

14
بےدین حماقتکی

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
احمق دل میں کہتا ہے، الله” ہے ہی “!نہیں لوگایسے بدچلن ہیں، اُن

کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔ بھی نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔
رب2 نے آسمان سے انسان پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی سمجھ

دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟
3 افسوس، سب صحیح راہ بھٹکسے سبگئے، سبکے بگڑ گئے ہیں۔

کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔
4 کیا جو بدی کر کے میری قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں اُن میں

ایکسے کو بھی سمجھ نہیں آتی؟ وہ ربتو کو پکارتے ہی نہیں۔
تب5 اُن پر سخت دہشت چھا گئی، کیونکہ الله راست باز کی نسل کے

ساتھ ہے۔
6 تم ناچار کے منصوبوں خاککو میں ملانا ہتے چا ہو، ربلیکن خود

اُس کی پناہ گاہ ہے۔
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کاش7 کوہِ صیون اسرائیلسے نجاتکی !نکلے ربجب اپنی قوم کو

کرےبحال گا تو یعقوب خوشی نعرےکے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو
گا۔

15
کون الله کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟

داؤد1 کا زبور۔
میںخیمےتیرےکونرب،اے ٹھہر مُقّدستیرےکوکسہے؟سکتا

پہاڑ پر ہنے ر اجازتکی ہے؟
2 جسوہ کا چال چلن بےگناہ ہے، راستجو باز زندگی گزار کر دل

سے سچ بولتا ہے۔
3 شخصایسا اپنی زبان کسیسے تہمتپر نہیں لگاتا۔ نہ وہ اپنے پڑوسی پر

یادتی ز کرتا، نہ اُس کی بےعزتی کرتا ہے۔
وہ4 مردود کو حقیر لیکنجانتا ترسخدا عزتکی کرتا وعدہجوہے۔

اُس قَسمنے کھا کر کیا اُسے پورا کرتا خواہہے، اُسے کتنا نقصانہی کیوں
نہ پہنچے۔

5 وہ سود لئے بغیر اُدھار دیتا ہے اور اُس رشوتکی قبول نہیں کرتا جو
بےگناہ کا حق مارنا چاہتا ہے۔ شخصایسا کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا۔

16
اعتماد کی دعا

داؤد1 ایککا سنہرا زبور۔
اے الله، محفوظمجھے رکھ، کیونکہ تجھ میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔
2 مَیں نے رب سے کہا، تُو” میرا آقا ہے، تُو ہی میری خوش حالی واحدکا سرچشمہ “ہے۔



زبور 16:3 xviii زبور 17:1

ملـک3 میں جو مُقّدسین ہیں میرےوہی سورمے ہیں، اُن ہی کو مَیں
پسند کرتا ہوں۔

لیکن4 جو دیگر معبودوں پیچھےکے بھاگے ہتے ر ہیں اُن تکلیفکی بڑھتی
جائے گی۔ نہ مَیں اُن کی خون کی قربانیوں پیشکو کروں گا، نہ اُن کے
ناموں کا تکذکر کروں گا۔

اے5 رب، تُو میراثمیری اور میرا حصہ ہے۔ تیرےنصیبمیرا میںہاتھ ہے۔
جب6 قرعہ ڈالا گیا تو مجھے خوش گوار زمین مل ًگئی۔ یقینا میری

میراث بہتمجھے پسند ہے۔
کروںستائشکیربمَیں7 مجھےنےجسگا مشورہ دیا راتہے۔ کو

بھی میرا ہدایتمیریدل کرتا ہے۔
رب8 میریوقتہر آنکھوں کے منے سا رہتا ہے۔ میرےوہ ہنے د ہاتھ

رہتا اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔
اِس9 لئے شادماندلمیرا نعرےکےخوشیجانمیریہے، لگاتی ہے۔

ہاں، میرا بدن پُرسکون گزارےزندگی گا۔
10 کیونکہ تُو میری جان کو پاتال میں نہیں چھوڑے گا، اور نہ اپنے

مُقّدس کو گلنے سڑنے تکنوبتکی دےپہنچنے گا۔
11 تُو مجھے زندگی کی راہ سے آگاہ کرتا تیرےہے۔ حضور سے بھرپور

تیرےخوشیاں، ہنے د ہاتھ ابدیسے مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔
17

شخصبےگناہ کی دعا
داؤد1 کی دعا۔
اے انصافرب، کے لئے میری یاد فر سن، میری آہ و زاری پر دھیان

میریدے۔ دعا پر غور کر، کیونکہ فریبوہ دہ ہونٹوں سے نہیں نکلتی۔
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تیرے2 حضور انصافمیرا کیا تیریجائے، آنکھیں اُن باتوں کا مشاہدہ

کریں جو سچ ہیں۔
3 تُو دلمیرےنے کو جانچ راتلیا، کو میرا معائنہ کیا ہے۔ تُو مجھےنے

بھٹی میں ڈال دیا تاکہ ناپاک چیزیں دُور کرے، گو ایسی کوئی چیز نہیں
ملی۔ کیونکہ مَیں نے پورا ارادہ کر لیا ہے میرےکہ منہ باتبُریسے نہیں
نکلے گی۔

4 جو کچھ دوسرےبھی کرتے ہیں مَیں نے تیرےخود منہ کے فرمان
کے تابع رہ کر آپاپنے کو ظالموں کی راہوں سے دُور رکھا ہے۔

مَیں5 قدم بہ قدم تیری راہوں میں میرےرہا، پاؤں کبھی نہ ڈگمگائے۔
اے6 الله، مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری سنے گا۔ کان لگا کر

میری دعا کو سن۔
7 تُو جو اپنے ہنے د ہاتھ اُنہیںسے رِہائی دیتا جوہے اپنے مخالفوں تجھسے

میں پناہ لیتے ہیں، معجزانہ طور پر شفقتاپنی کا اظہار کر۔
8 آنکھ کی پُتلی کی طرح میری حفاظت کر، اپنے پَروں کے سائے میں

مجھے چھپا لے۔
9 اُن بےدینوں سے مجھے محفوظ رکھ جو مجھ پر تباہ کن حملے کر رہے

ہیں، اُن دشمنوں مجھےجوسے گھیر مارکر لنے ڈا کوششکی کر ہیں۔رہے
10 سرکشوہ ہو گئے ہیں، اُن کے منہ گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں۔
11 جدھر بھی ہم قدم اُٹھائیں وہاں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب اُنہوں

نے ہمیں گھیر لیا ہے، وہ گھور گھور کر ہمیں زمین پر پٹخنے کا موقع ڈھونڈ
رہے ہیں۔

12 وہ اُس ببر شیر کی مانند ہیں جو شکار کو پھاڑنے کے لئے پتا تڑ ہے،
اُس جوان شیر کی مانند تاکجو میں بیٹھا ہے۔
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اے13 رب، اُٹھ اور اُن کا سامنا کر، اُنہیں زمین پر !دےپٹخ اپنی تلوار

میریسے جان کو بےدینوں سے بچا۔
ہاتھاپنےرب،اے14 مجھےسے اِن سے اُنہیںدے۔چھٹکارا تو اِس دنیا

میں اپنا ملحصہ کیونکہہے۔چکا تُو نے اُن پیٹکے کو اپنے مال سے بھر
دیا، بلـکہ اُن کے بیٹے بھی سیر ہو گئے ہیں اور اِتنا باقی ہے کہ وہ اپنی اولاد
کے لئے بھی کافی کچھ چھوڑ جائیں گے۔

لیکن15 مَیں راستخود ثابتباز ہو چہرےتیرےکر کا کروںمشاہدہ
گا، جاگمَیں صورتتیریکر سے سیر ہو جاؤں گا۔

18
داؤد کا فتح گیتکا

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ داؤد نے
رب کے لئے یہ گیت گایا ربجب نے اُسے تمام دشمنوں اور ساؤل سے
بچایا۔ وہ بولا،

میریرباے قوت، مَیں تجھے پیار کرتا ہوں۔
میریرب2 چٹان، میرا قلعہ اور میرا نجات دہندہ ہے۔ میرا خدا میری

چٹان میںجسہے مَیں پناہ لیتا ہوں۔ میریوہ نجاتمیریڈھال، کا پہاڑ،
میرا بلند حصار ہے۔

3 مَیں رب کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید !ہو تب وہ مجھے دشمنوں سے
چھٹکارا دیتا ہے۔

موت4 کے رّسوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت سیلابکے میرےنے
دل طاریدہشتپر کی۔

5 پاتال کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا، موت نے میرے راستے میں اپنے
پھندے ڈال دیئے۔
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پھنسمیںمصیبتمَیںجب6 گیا تو مَیں پکارا۔کوربنے مَیں مددنے

کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی تو اُس نے اپنی سکونت گاہ میریسے آواز
میریسنی، چیخیں اُس پہنچتککانکے گئیں۔

تب7 زمین لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، پہاڑوں کی بنیادیں رب کے
غضب کے منے سا کانپنے اور لنے جھو لـگیں۔

اُس8 ناککی سے دھواں نکل آیا، اُس کے منہ سے بھسم کرنے والے
شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان9 کو جھکا کر وہ نازل ہوا۔ جب اُتر آیا تو اُس کے پاؤں کے نیچے
اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

10 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا پَروںکے پر منڈلانے لگا۔
اُس11 اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بارشبنایا، کے کالے اور

گھنے بادل خیمے طرحکی اپنے گرداگرد لگائے۔
12 اُس کے حضور کی تیز روشنی سے اُس کے بادل اولے اور شعلہ زن

کوئلے لے کر نکل آئے۔
آسمانرب13 سے کڑکنے لگا، الله تعالیٰ کی آواز تباُٹھی۔گونج اولے اور

شعلہ زن کوئلے برسنے لـگے۔
اُس14 نے اپنے تیر چلائے تو دشمن تتر بتر ہو گئے۔ اُس کی تیز بجلی اِدھر

اُدھر گرتی گئی تو اُن میں ہل چل مچ گئی۔
اے15 رب، تُو نے ڈانٹا تو سمندر کی وادیاں ظاہر جبہوئیں، تُو غصے

میں گرجا تیرےتو دم جھونکوںکے زمینسے کی بنیادیں نظر آئیں۔
بلندیوں16 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس مجھےنے پکڑ لیا، پانیگہرےمجھے

میں کھینچسے کر نکال لایا۔
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17 اُس نے میرےمجھے زبردست دشمن سے بچایا، اُن سے جو مجھ سے

نفرت کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ سکا۔
پھنسمیںمصیبتمَیںدنجس18 گیا اُس اُنہوںدن مجھنے پر حملہ کیا،

ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔
اُس19 تنگمجھےنے نکالسےجگہ کر دیا،چھٹکارا کیونکہ مجھوہ خوشسے تھا۔
بازیراستمیریمجھےرب20 کا اجر اِسہیں،صافہاتھمیرےہے۔دیتا لئے وہ برکتمجھے دیتا ہے۔
21 ربمَیںکیونکہ راہوںکی پر چلتا رہا ہوں، بدیمَیں کرنے سے اپنے

خدا سے دُور نہیں ہوا۔
اُس22 تمامکے میرےاحکام منے سا مَیںہیں،رہے اُسنے فرمانوںکے

کو رد نہیں کیا۔
اُس23 کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔
اِس24 لئے رب بازیراستمیریمجھےنے کا اجر دیا، کیونکہ اُس کی

آنکھوں کے منے سا ہی ثابتصافپاکمَیں ہوا۔
اے25 الله، جو وفادار ہے اُس کے ساتھ سلوکتیرا وفاداری کا ہے،

جو بےالزام اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بےالزام ہے۔
26 پاکجو ہے اُس کے ساتھ تیرا پاکسلوک ہے۔ لیکن جو کج رَو

اُسہے کے ساتھ سلوکتیرا بھی رَویکج کا ہے۔
27 کیونکہ پستتُو حالوں نجاتکو دیتا اور مغرور آنکھوں پستکو ہے۔کرتا
اے28 رب، تُو ہی میرا چراغ جلاتا، میرا خدا اندھیرےمیرےہی کو

روشن کرتا ہے۔
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29 تیرےکیونکہ ساتھ مَیں فوجی دستے پر حملہ کر سکتا، اپنے خدا کے

ساتھ دیوار پھلانگکو سکتا ہوں۔
30 الله کی راہ کامل ربہے، کا خالصفرمان ہے۔ جو بھی اُس میں

پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔
31 ربکیونکہ کے کونسوا خدا ہمارےہے؟ خدا کے ہے؟چٹانکونسوا
32 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کاملکو کر دیتا ہے۔
33 میرےوہ پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا، مجھے مضبوطی سے

میری بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔
34 میرےوہ ہاتھوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا میرےابہے۔

بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔
اے35 رب، تُو نے مجھے اپنی نجات کی بخشڈھال دی تیرےہے۔

ہنے د ہاتھ مجھےنے قائم تیریرکھا، نرمی مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔
36 میرےتُو قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا اِسہے، لئے میرے ٹخنے نہیں

ڈگمگاتے۔
مَیں37 نے اپنے دشمنوں تعاقبکا کر اُنہیںکے پکڑ لیا، مَیں باز نہ جبآیا

تک وہ ختم نہ ہو گئے۔
مَیں38 اُنہیںنے پاشپاشیوں کر دیا کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے بلـکہ گر کر

میرے پاؤں پڑےتلے رہے۔
39 کیونکہ تُو نے جنگمجھے کرنے کے لئے قوت سے کمربستہ کر دیا،

تُو میرےنے مخالفوں میرےکو منے سا جھکا دیا۔
40 تُو نے میرے دشمنوں کو میرے منے سا سے بھگا دیا، اور مَیں نے

نفرت کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔
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41 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے رہے، لیکن بچانے والا کوئی نہیں

تھا۔ ربوہ کو پکارتے لیکنرہے، اُس جوابنے نہ دیا۔
مَیں42 اُنہیںنے ُچور ُچور کر گردکے طرحکی ہَوا میں اُڑا دیا۔ مَیں نے

کچرےاُنہیں طرحکی گلی پھینکمیں دیا۔
43 تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بچا کر اقوام کا سردار بنا دیا ہے۔

قومجس سے ناواقفمَیں تھا وہ خدمتمیری کرتی ہے۔
باتمَیںہیجوں44 کرتا ہوں میریلوگتو سنتے دبکپردیسیہیں۔ کر

میری خوشامد کرتے ہیں۔
45 ہمتوہ ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں نکلسے آتے ہیں۔
رب46 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو میری نجات کے خدا تعظیمکی !ہو
وہی47 خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو تابع کر دیتا
48 اور میرےمجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ًہے۔ یقینا تُو میرےمجھے

مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے بچائے رکھتا ہے۔
اے49 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں تیرےگا، نام

یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
50 کیونکہ رب اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ اپنے مسح کئے

ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر تکہمیشہ مہربان رہے گا۔
19

مخلوقات میں الله کا جلال
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
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آسمان الله کے جلال کا اعلان کرتے ہیں، آسمانی گنبد اُس کے ہاتھوں
کا کام بیان کرتا ہے۔

ایک2 دوسرےدن اطلاعکو دوسریراتایکدیتا، کو خبر پہنچاتی
ہے،

لیکن3 زبان سے نہیں۔ گو اُن کی آواز سنائی نہیں دیتی،
توبھی4 اُن کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دیتی، اُن الفاظکے دنیا

کی پہنچتکانتہا وہاںہیں۔جاتے الله آفتابنے کے لئے خیمہ لگایا ہے۔
طرحجس5 دُولھا اپنی خواب گاہ سے نکلتا اُسیہے طرح سورج نکل

کر پہلوان کی طرح اپنی دوڑ دوڑنے پر خوشی مناتا ہے۔
آسمان6 سرےایککے سے چڑھ کر اُس کا تکسرےدوسرےچکر

لگتا اُسہے۔ کی تپتی گرمی سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔
رب7 شریعتکی کامل ہے، اُس سے جان میں جان آ جاتی ربہے۔

کے احکام قابِل اعتماد ہیں، اُن سے سادہ دانشلوح مند ہو جاتا ہے۔
رب8 باانصافہدایاتکی ہیں، اُن سے دل باغ باغ ہو جاتا ربہے۔

کے پاکاحکام ہیں، اُن سے چمکآنکھیں اُٹھتی ہیں۔
رب9 پاکخوفکا اورہے تکابد قائم رہے ربگا۔ فرمانکے سچے

سباور راستسبکے ہیں۔
10 وہ سونے خالصبلـکہ سونے کے ڈھیر سے یادہ ز مرغوب ہیں۔ وہ

شہد بلـکہ چھتے کے تازہ شہد سے یادہ ز میٹھے ہیں۔
11 اُن تیرےسے خادم کو آگاہ کیا جاتا ہے، اُن پر عمل کرنے سے بڑا اجر

ملتا ہے۔
12 جو بےخبریخطائیں میں سرزد ہوئیں کون اُنہیں جانتا میرےہے؟

پوشیدہ گناہوں معافکو !کر
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13 اپنے خادم گستاخوںکو محفوظسے رکھ تاکہ وہ مجھ حکومتپر نہ

تبکریں۔ مَیں بےالزام ہو کر سنگین گناہ پاکسے رہوں گا۔
میرےکہدےبخشرب،اے14 منہ باتیںکی سوچکیدلمیرےاور

بچار تجھے پسند آئے۔ تُو میریہی چٹان اور میرا چھڑانے والا ہے۔
20

فتح کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مصیبت کے دن رب تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے محفوظ

رکھے۔
2 وہ مقدِس تیریسے مدد بھیجے، وہ صیون سے تیرا سہارا بنے۔
3 وہ تیری غلہ کی نذریں یاد تیریکرے، بھسم ہونے والی قربانیاں قبول

فرمائے۔ (سِلاہ)
4 تیرےوہ دل کی آرزو پوری تیرےکرے، تمام منصوبوں کو کامیابی

بخشے۔
نجاتتیریہمتب5 منائیںخوشیکی ہمگے، اپنے خدا نامکے فتحمیں

کا جھنڈا گاڑیں تیریربگے۔ تمام پوریگزارشیں کرے۔
مَیںاب6 جاننے لیا ہے ربکہ اپنے مسح کئے ہوئے بادشاہ کی مدد

کرتا ہے۔ وہ اپنے مُقّدس آسمان سے اُس کی سن کر اپنے ہنے د ہاتھ کی
قدرت سے اُسے گا۔دےچھٹکارا

بعض7 اپنے رتھوں بعضپر، اپنے گھوڑوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم
رب اپنے خدا کے نام پر فخر کریں گے۔
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ہمارے8 جھکدشمن کر گر جائیں لیکنگے، ہم اُٹھ کر مضبوطی سے
کھڑے رہیں گے۔

اے9 ہماریرب، مدد !فرما بادشاہ ہماری سنے جب ہم مدد کے لئے
پکاریں۔

21
بادشاہ کے لئے الله کی مدد

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، بادشاہ تیری قوت دیکھ کر شادمان ہے، وہ تیری نجات بڑیکتنیکی خوشی مناتا ہے۔
2 تُو اُسنے کی پوریخواہشدلی کی اور انکار نہ اُسجبکیا کی آرزو

ہونٹوںنے پر الفاظ روپکا دھارا۔ (سِلاہ)
3 کیونکہ تُو اچھی اچھی برکتیں اپنے ساتھ لے کر اُس سے ملنے آیا، تُو نے

خالصاُسے سونے تاجکا پہنایا۔
اُس4 تجھنے زندگیسے پانے کی آرزو کی تو تُو نے اُسے عمر درازیکی

بخشی، مزید اِتنے دن کہ اُن کی انتہا نہیں۔
ہوئی،حاصلعزتبڑیاُسےسےنجاتتیری5 تُو شوکتوشاناُسےنے

سے آراستہ کیا۔
6 کیونکہ تُو اُسے برکتتکابد دیتا، اُسے چہرےاپنے لاحضورکے کر

خوشنہایت کر دیتا ہے۔
7 کیونکہ بادشاہ رب پر اعتماد کرتا ہے، الله تعالیٰ کی شفقت اُسے

ڈگمگانے سے بچائے گی۔
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تیرے8 تیرےدشمن قبضے میں آ جائیں گے، جو تجھ نفرتسے کرتے
ہیں اُنہیں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا۔

جب9 تُو اُن پر ظاہر ہو گا تو وہ بھڑکتی بھٹی کی مصیبتسی پھنسمیں
جائیں ربگے۔ میںغضباپنے ہڑپاُنہیں کر لے گا، آگاور اُنہیں کھا
جائے گی۔

10 تُو اُن کی اولاد کو رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے گا، انسانوں میں اُن کا
نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

سازشیںخلافتیرےوہگو11 توبھیہیںکرتے اُن بُرےکے منصوبے
ناکام رہیں گے۔

کیونکہ12 تُو اُنہیں بھگا کر اُن کوچہروںکے تیروںاپنے کا نشانہ دےبنا
گا۔

اے13 رب، اُٹھ اور اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ ہم تیری قدرت کی
تمجید میں ساز بجا گیتکر گائیں۔

22
راست باز کا دُکھ

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز طلوِع صبح کی
ہرنی۔

میرےاے میرےاےخدا، خدا، تُو مجھےنے ترککیوں کر دیا ہے؟
مَیں چیخ رہا ہوں، لیکن نجاتمیری نظر نہیں آتی۔

میرےاے2 خدا، دن کو مَیں چلّاتا ہوں، لیکن تُو جواب نہیں دیتا۔
رات کو پکارتا ہوں، لیکن آرام نہیں پاتا۔
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لیکن3 تُو قدوس ہے، تُو جو اسرائیل کی مدح سرائی پر تخت نشین ہوتا
ہے۔

تجھ4 باپہمارےپر دادا نے بھروسا رکھا، اور جب بھروسا رکھا تو تُو
نے اُنہیں رِہائی دی۔

اُنہوںجب5 مددنے لئےکے تجھے پکارا تو بچنے کا جبگیا۔کھلراستہ
اُنہوں نے تجھ پر اعتماد کیا تو شرمندہ نہ ہوئے۔

لیکن6 مَیں کیڑا انسانمجھےہوں، نہیں میریلوگجاتا۔سمجھا بےعزتی
کرتے، مجھے حقیر جانتے ہیں۔

دیکھمجھےسب7 کر مذاقمیرا اُڑاتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر توبہ توبہ کرتے
اور کہتے ہیں،

اُس”8 نے اپنا ربمعاملہ سپردکے کیا ربابہے۔ ہی اُسے بچائے۔
وہی اُسے چھٹکارا دے، کیونکہ وہی اُس خوشسے “ہے۔

9ً یقینا تُو مجھے ماں پیٹکے سے نکال لایا۔ مَیں ابھی ماں کا دودھ پیتا
تھا کہ تُو میرےنے دل میں بھروسا پیدا کیا۔

مَیںہیجوں10 پیدا ہوا مجھے تجھ پر چھوڑ دیا گیا۔ ماں پیٹکے ہیسے
تُو میرا خدا رہا ہے۔

11 مجھ سے دُور نہ رہ۔ کیونکہ مصیبت نے میرا دامن پکڑ لیا ہے، اور
کوئی نہیں میریجو مدد کرے۔

بَیلوںمتعدد12 مجھےنے گھیر لیا، بسن طاقتکے ور طرفچاروںسانڈ
جمع ہو گئے ہیں۔

میرے13 خلاف اُنہوں نے اپنے منہ کھول دیئے ہیں، اُس دہاڑتے
ہوئے ببر شیر طرحکی جو شکار کو پھاڑنے میںجوشکے آ گیا ہے۔
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مجھے14 پانی زمینطرحکی پر ُنڈیلا ا گیا میریہے، تمام الـگالـگہڈیاں

ہو گئی ہیں، جسم کے اندر میرا دل موم پگھلطرحکی گیا ہے۔
میری15 ٹھیکرےطاقت کی خشکطرح ہو گئی، میری زبان تالو سے

چپک گئی ہے۔ ہاں، تُو نے موتمجھے خاککی میں لٹا دیا ہے۔
16 ُکتوں نے مجھے گھیر رکھا، شریروں کے جتھے نے میرا احاطہ کیا

اُنہوںہے۔ میرےنے ہاتھوں اور پاؤں کو چھید ڈالا ہے۔
17 مَیں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں۔ لوگ گھور گھور کر میری

مصیبت خوشسے ہوتے ہیں۔
18 وہ آپس کپڑےمیرےمیں بانٹ لیتے میرےاور لباس پر قرعہ لتے ہیں۔ڈا
لیکن19 اےتُو رب، دُور نہ میریاے!رہ میریقوت، مدد کرنے کے

لئے جلدی !کر
میری20 جان کو تلوار سے میریبچا، زندگی کو ُکتے پنجےکے چھڑا۔سے
21 شیر کے منہ سے مجھے مخلصی دے، جنگلی بَیلوں کے سینگوں سے

رِہائی عطا کر۔

اے رب، تُو میرینے سنی !ہے
مَیں22 بھائیوںاپنے کے منے تیرےسا نام اعلانکا کروں جماعتگا، کے

تیریدرمیان مدح سرائی کروں گا۔
23 تم ربجو مانتےخوفکا اُسہو، تمجیدکی یعقوباے!کرو تمامکی

اولاد، اُس کا احترام !کرو اے اسرائیل کے تمام فرزندو، اُس خوفسے
!کھاؤ
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24 کیونکہ نہ اُس مصیبتنے زدہ کا دُکھ حقیر جانا، نہ اُس تکلیفکی
کھائی۔گھنسے اُس نے اپنا منہ اُس سے نہ چھپایا بلـکہ اُس کی جبسنی
وہ مدد کے لئے چیخنے چلّانے لگا۔

اے25 بڑےخدا، اجتماع میں مَیں ستائشتیری کروں گا، خدا ترسوں
کے منے سا پوریمَنتاپنی کروں گا۔

26 ناچار جی بھر کر کھائیں ربگے، طالبکے اُس کی حمد و ثنا کریں
تمہارےگے۔ دل تکابد زندہ !رہیں

لوگ27 دنیا کی ربتکانتہا کو یاد کر اُسکے رجوعطرفکی کریں
گے۔ غیراقوام کے تمام خاندان اُسے سجدہ کریں گے۔

28 کیونکہ رب کو ہی بادشاہی کا اختیار حاصل ہے، وہی اقوام پر
حکومت کرتا ہے۔

29 دنیا کے لوگبڑےتمام اُس کے حضور کھائیں گے اور سجدہ کریں
خاکگے۔ میں اُترنے والے سب اُس کے منے جھکسا جائیں گے، وہ
سب جو اپنی زندگی کو خود قائم نہیں رکھ سکتے۔

30 اُس کے فرزند اُس کی خدمت کریں ایکگے۔ آنے والی نسل کو
رب بارےکے میں سنایا جائے گا۔

ہاں،31 وہ آ کر اُس کی ایکراستی قوم سنائیںکو گے ابھیجو پیدا نہیں
ہوئی، کیونکہ اُس نے یہ کچھ کیا ہے۔

23
اچھا چرواہا

داؤد1 کا زبور۔
رب میرا چرواہا مجھےہے، کمی نہ ہو گی۔
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2 وہ مجھے شاداب چراگاہوں میں چَراتا اور پُرسکون چشموں پاسکے
لے جاتا ہے۔

3 وہ میری جان کو تازہ دم کرتا اور اپنے نام کی خاطر راستی کی راہوں
پر قیادتمیری کرتا ہے۔

تاریکمَیںگو4 میںوادیترین مصیبتمَیںگزروںسے نہیںسے ڈروں
گا، کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے، تیری لاٹھی اور تیرا عصا مجھے تسلی ہیں۔دیتے

5 تُو میرے دشمنوں کے برُو رُو میرے منے سا میز بچھا میرےکر سر کو
تیل سے تر و تازہ کرتا ہے۔ میرا پیالہ برکتتیری چھلـکسے اُٹھتا ہے۔

6ً یقینا بھلائی عمرشفقتاور رہیںساتھساتھمیرےبھر مَیںاورگی، جیتے
ربجی کے گھر سکونتمیں کروں گا۔

24
بادشاہ کا استقبال

داؤد1 کا زبور۔
زمین اور جو کچھ اُس پر ہے رب کا ہے، دنیا اور اُس کے باشندے

اُسی کے ہیں۔ 2 کیونکہ اُس نے زمین کی بنیاد سمندروں پر رکھی اور اُسے
یاؤں در پر قائم کیا۔

پہاڑکےربکوکس3 پر ھنے اجازتکیچڑ اُسکونہے؟ مُقّدسکے
مقام میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

4 وہ جس کے ہاتھ پاک اور دل صاف ہیں، جو نہ فریب کا ارادہ
رکھتا، نہ قَسم کھا جھوٹکر بولتا ہے۔

5 وہ رب برکتسے پائے گا، اُسے اپنی نجات کے خدا سے راستی ملے
گی۔
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یہ6 ہو گا لوگوںاُن حالکا اللهجو یافتمرضیکی در تیرےجوکرتے،

چہرے طالبکے ہوتے یعقوباےہیں، کے خدا۔ (سِلاہ)

اے7 پھاٹکو، کھل !جاؤ اے قدیم پورےدروازو، طور پر کھل جاؤ
تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔

جلال8 کا بادشاہ کون ربہے؟ قویجو اور قادر ربہے، جنگجو
میں زورآور ہے۔

اے9 پھاٹکو، کھل !جاؤ اے قدیم پورےدروازو، طور پر کھل جاؤ
تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔

جلال10 کا بادشاہ کون الافواج،ربہے؟ جلالوہی کا بادشاہ ہے۔
(سِلاہ)

25
معافی اور راہنمائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
میرےاے2 تجھخدا، پر مَیں بھروسا مجھےہوں۔رکھتا شرمندہ نہ ہونے

دے میرےکہ دشمن مجھ پر شادیانہ بجائیں۔
3 کیونکہ جو بھی تجھ پر اُمید رکھے وہ شرمندہ نہیں ہو گا جبکہ جو

بلاوجہ بےوفا ہوتے ہیں وہی شرمندہ ہو جائیں گے۔
اے4 رب، اپنی راہیں مجھے دکھا، مجھے اپنے راستوں کی تعلیم دے۔
5 اپنی سچائی کے مطابق میری راہنمائی کر، مجھے تعلیم دے۔ کیونکہ تُو

نجاتمیری کا خدا دنہے۔ بھر تیرےمَیں انتظار میں رہتا ہوں۔
اے6 رب، اپنا وہ رحم اور مہربانی یاد کر جو تُو قدیم زمانے سے کرتا آیا

ہے۔
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میریرب،اے7 جوانی گناہوںکے میریاور حرکتوںبےوفا کو یاد نہ

کر بلـکہ اپنی بھلائی کی خاطر اور شفقتاپنی مطابقکے میرا خیال رکھ۔
رب8 بھلا اور عادل ہے، اِس لئے وہ گناہ گاروں کو صحیح راہ پر چلنے

کی تلقین کرتا ہے۔
فروتنوںوہ9 انصافکی کی راہ پر راہنمائی حلیموںکرتا، اپنیکو راہ کی

تعلیم دیتا ہے۔
10 جو رب کے عہد اور احکام کے مطابق زندگی گزاریں اُنہیں رب

مہربانی اور وفاداری کی راہوں پر لے چلتا ہے۔
رب،اے11 میرا سنگینقصور لیکنہے، اپنے نام کی خاطر معافاُسے

کر۔
رب12 خوفکا ماننے والا کہاں ربہے؟ خود اُسے اُس راہ کی تعلیم

دے گا جو اُسے چننا ہے۔
تب13 حالخوشوہ رہے گا، اور اُس کی ملـکاولاد میراثکو میں

پائے گی۔
14 ربجو مانیںخوفکا اُنہیں وہ اپنے ہم راز بنا کر اپنے عہد کی تعلیم

دیتا ہے۔
میری15 آنکھیں رب کو تکتی رہتی ہیں، کیونکہ میرےوہی پاؤں کو

جال نکالسے لیتا ہے۔
مائلطرفمیری16 مجھجا،ہو پر مہربانی !کر مَیںکیونکہ تنہا زدہمصیبتاور ہوں۔
پریشانیاںکیدلمیرے17 دُور تکالیفمیریمجھےکر، دے۔رِہائیسے
مصیبتمیری18 اور تنگی پر نظر ڈال میریکر خطاؤں معافکو کر۔
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19 دیکھ، میرے دشمن کتنے یادہ ز ہیں، وہ کتنا ظلم کر کے مجھ سے

نفرت کرتے ہیں۔
میری20 جان محفوظکو رکھ، مجھے !بچا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے،

کیونکہ مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔
بےگناہی21 میریداریدیانتاور پہرا داری کریں، کیونکہ تیرےمَیں

انتظار میں رہتا ہوں۔
الله،اے22 دےفدیہ اسرائیلکر کو اُس کی تکالیفتمام سے آزاد !کر

26
بےگناہ کا اقرار اور التجا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، میرا انصاف کر، کیونکہ میرا چال چلن بےقصور ہے۔ مَیں

ربنے پر بھروسا رکھا ہے، اور مَیں ڈانواں ڈول نہیں ہو جاؤں گا۔
مجھےرب،اے2 جانچ مجھےلے، آزما تکتہہکیدلکر میرا معائنہ کر۔
3 میریشفقتتیریکیونکہ آنکھوں کے منے سا رہی تیریمَیںہے، سچی

راہ پر چلتا رہا ہوں۔
4 نہ مَیں دھوکے بازوں کی مجلس میں بیٹھتا، نہ چالاک لوگوں سے

رفاقت رکھتا ہوں۔
مجھے5 شریروں کے اجتماعوں نفرتسے ہے، بےدینوں کے ساتھ مَیں

بیٹھتا بھی نہیں۔
اے6 رب، مَیں اپنے ہاتھ دھو کر اپنی بےگناہی کا اظہار کرتا ہوں۔

مَیں تیری قربان گاہ کے گرد پھر کر
7 بلند آواز سے تیری حمد و ثنا تیرےکرتا، تمام معجزات کا اعلان ہوں۔کرتا
اے8 رب، تیری سکونت گاہ مجھے پیاری جسہے، جگہ تیرا جلال

ٹھہرتا ہے وہ مجھے عزیز ہے۔
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میری9 جان کو مجھ سے چھین کر مجھے گناہ گاروں میں شامل نہ !کر

میری زندگی کو مٹا کر مجھے خوں خواروں میں شمار نہ کر،
ایسے10 لوگوں میں جن ہاتھکے ناکشرم حرکتوں سے آلودہ ہیں، جو

رشوتوقتہر کھاتے ہیں۔
11 کیونکہ مَیں بےگناہ زندگی گزارتا ہوں۔ دےفدیہ کر مجھے چھٹکارا

!دے مجھ پر مہربانی !کر
پاؤںمیرے12 زمینہموار پر قائم ہو گئے ہیں، ربمیںاجتماعوںمَیںاور

ستائشکی کروں گا۔
27

الله رفاقتسے
داؤد1 کا زبور۔
میریرب روشنی نجاتمیریاور میریربڈروں؟سےکسمَیںہے،

جان کی پناہ گاہ کسمَیںہے، دہشتسے کھاؤں؟
مجھشریرجب2 پر کریںحملہ ہڑپمجھےتاکہ کر مخالفمیرےجبلیں،

اور دشمن مجھ ٹوٹپر پڑیں تو وہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔
3 گو فوج مجھے گھیر لے میرا دل خوف نہیں کھائے گا، میرےگو

جنگخلاف چھڑ جائے میرا بھروسا قائم رہے گا۔
رب4 سے ایکمیری گزارش ہے، ایکمَیں ہی بات چاہتا ہوں۔ یہ

کہ جیتے جی رب کے گھر میں رہ کر اُس کی شفقت لطفسے اندوز ہو
سکوں، کہ اُس سکونتکی گاہ میں ٹھہر کر محوِ خیال رہ سکوں۔

5 کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنی سکونت گاہ میں دےپناہ گا،
مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا، مجھے اُٹھا کر اونچی چٹان پر رکھے گا۔
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اب6 مَیں اپنے دشمنوں پر سربلند ہوں گا، اگرچہ اُنہوں نے مجھے گھیر

رکھا ہے۔ مَیں اُس کے خیمے میں خوشی نعرےکے لگا کر پیشقربانیاں
کروں گا، ساز بجا ربکر مدحکی سرائی کروں گا۔

میریرب،اے7 آواز مَیںجبسن تجھے پکاروں، مجھ پر مہربانی کر میریکے سن۔
8 تجھےدلمیرا یاد دلاتا کہہے تُو خودنے کےچہرےمیرے”فرمایا،

طالب “!رہو اے رب، تیرےمَیں چہرےہی طالبکا رہا ہوں۔
9 چہرےاپنے کو مجھ سے چھپائے نہ رکھ، اپنے خادم کو غصے سے

اپنے نہسےحضور نکال۔ کیونکہ تُو ہی میرا سہارا نجاتمیریاےہے۔رہا
کے خدا، مجھے نہ چھوڑ، ترکمجھے نہ کر۔

10 میرےکیونکہ باپماں نے ترکمجھے کر دیا لیکنہے، رب مجھے
قبول کر کے اپنے گھر میں لائے گا۔

11 اے رب، مجھے اپنی راہ کی تربیت دے، ہموار راستے پر میری
راہنمائی کر تاکہ اپنے دشمنوں محفوظسے رہوں۔

مخالفوںمجھے12 کے میںلالچ نہ آنے میرےگواہجھوٹےکیونکہدے،
خلاف کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں جو تشدد کرنے کے لئے تیار ہیں۔

لیکن13 میرا پورا ایمان یہ ہے کہ مَیں زندوں ملـککے میں رہ ربکر
کی بھلائی دیکھوں گا۔

رب14 کے انتظار میں !رہ مضبوط اور دلیر ہو، رباور کے انتظار !رہمیں
28

مدد کے لئے دعا جواباور کے لئے شکرگزاری
داؤد1 کا زبور۔
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اے مَیںرب، تجھے پکارتا میریاےہوں۔ خاموشیچٹان، سے اپنا منہ
مجھ نہسے پھیر۔ کیونکہ اگر چپتُو رہے تو موتمَیں کے میںگڑھے اُترنے
والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔

میری2 التجائیں جبسن مَیں چیختے چلّاتے تجھ سے مدد مانگتا ہوں،
جب مَیں اپنے ہاتھ تیری سکونت گاہ مُقّدسکے ترین کمرے کی طرف
اُٹھاتا ہوں۔

3 مجھے اُن بےدینوں کے ساتھ گھسیٹ کر سزا نہ دے جو غلط کام
کرتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں سے بظاہر باتیںدوستانہ لیکنکرتے، میںدل
اُن بُرےخلافکے منصوبے ھتے باند ہیں۔

اُنہیں4 اُن کی حرکتوں بُرےاور کاموں کا بدلہ دے۔ جو کچھ اُن کے
ہاتھوں سرزدسے ہوا پوریکیاُسہے اُنہیںدے۔سزا اُتنا نقصانہی پہنچا
دے جتنا اُنہوں نے دوسروں کو پہنچایا ہے۔

نہکیونکہ5 اعمالکےربوہ پر، نہ اُس ہاتھوںکے کامکے پر توجہ دیتے
ہیں۔ الله اُنہیں دےڈھا گا اور دوبارہ کبھی تعمیر کرےنہیں گا۔

کیرب6 تمجید ہو، کیونکہ اُس میرینے التجا سن لی۔
رب7 میری قوت اور میری ڈھال ہے۔ اُس پر میرے دل نے بھروسا

رکھا، اُس سے مجھے مدد ملی ہے۔ میرا دل شادیانہ بجاتا گیتمَیںہے، گا
کر اُس ستائشکی کرتا ہوں۔

رب8 اپنی قوم قوتکی اور اپنے مسح کئے ہوئے خادم بخشنجاتکا
قلعہ ہے۔

اے9 رب، اپنی قوم !دےنجاتکو اپنی میراث !دےبرکتکو اُن
کی گلہ بانی کر اُنہیںکے تکہمیشہ اُٹھائے رکھ۔



زبور 29:1 xxxix زبور 29:11

29
رب جلالکے کی تمجید

داؤد1 کا زبور۔
اے الله کے فرزندو، رب کی تمجید !کرو رب کے جلال اور قدرت کی

ستائش !کرو
رب2 کے نام کو جلال دو۔ مُقّدس لباس سے آراستہ ہو کر رب کو

سجدہ کرو۔
رب3 کی آواز سمندر کے اوپر گونجتی ہے۔ جلال کا خدا گرجتا ہے،

گہرےرب پانی کے اوپر گرجتا ہے۔
کیرب4 آواز زوردار ربہے، کی آواز پُرجلال ہے۔
رب5 کی آواز دیودار کے درختوں کو توڑ ڈالتی ہے، رب لبنان کے

دیودار درختوںکے ٹکڑےٹکڑےکو کر دیتا ہے۔
لبنانوہ6 بچھڑےکو اور یونکوہِ *سِر بَیلجنگلیکو بچےکے طرحکی

کودنے پھاندنے دیتا ہے۔
کیرب7 آگآواز شعلےکے بھڑکا دیتی ہے۔
رب8 کی آواز یگستان ر کو ہلا دیتی ربہے، قادسدشِت کو کانپنے

دیتا ہے۔
رب9 کی آواز سن کر ہرنی دردِ زہ میں مبتلا ہو جاتی اور جنگلوں کے

پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اُس کی سکونت گاہ میں سب پکارتے “!جلال”ہیں،
سیلابرب10 کے تختاوپر نشین ربہے، بادشاہ حیثیتکی سے ابد

تختتک نشین ہے۔
رب11 اپنی قوم کو تقویت دے گا، رب اپنے لوگوں کو سلامتی کی

دےبرکت گا۔
* 29:6 ِ کوہ یون :سِر یون سِر حرمون کا دوسرا نام ہے۔
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30
موت چھٹکارےسے پر شکرگزاری

داؤد1 کا ربزبور۔ کے گھر مخصوصیتکی کے موقع پر گیت۔
اے ستائشتیریمَیںرب، کرتا ہوں، کیونکہ تُو میںگہرائیوںمجھےنے

نکالا۔کھینچسے تُو دشمنوںمیرےنے مجھکو پر بغلیں بجانے کا موقع نہیں
دیا۔

اے2 رب میرے خدا، مَیں نے چیختے چلّاتے ہوئے تجھ سے مدد
مانگی، اور تُو نے مجھے شفا دی۔

اے3 رب، تُو میری جان کو پاتال سے نکال لایا، تُو میرینے جان کو
موت کے گڑھے میں اُترنے سے بچایا ہے۔

اے4 ایمان دارو، ساز بجا ربکر تعریفکی میں گیت گاؤ۔ اُس کے
مُقّدس نام کی حمد و ثنا کرو۔

5 کیونکہ وہ لمحہ بھر کے لئے غصے ہوتا، لیکن زندگی بھر کے لئے مہربانی
کرتا ہے۔ گو شام کو رونا پڑے، لیکن صبح کو خوشیہم منائیں گے۔

پُرسکونحالاتجب6 تھے تو مَیں مَیں”بولا، نہیںکبھی ڈگمگاؤں “گا۔
جبرب،اے7 تُو مجھ خوشسے تھا تو تُو مضبوطمجھےنے پہاڑ پر رکھ

دیا۔ جبلیکن تُو نے اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا تو سختمَیں گھبرا گیا۔
اے8 رب، مَیں تجھےنے پکارا، ہاں خداوند مَیںسے نے التجا کی،
کیا”9 فائدہ ہلاکمَیںاگرہے ہو موتکر کے میںگڑھے اُتر جاؤں؟ کیا

کرےستائشتیریخاک گی؟ کیا وہ لوگوں تیریکو وفاداری بارےکے
میں بتائے گی؟

میریرب،اے10 مجھسن، پر مہربانی اےکر۔ میریرب، مدد کرنے
کے لئے “!آ
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11 تُو نے میرا ماتم خوشی کے ناچ میں بدل دیا، تُو نے میرے ماتمی
کپڑے اُتار کر مجھے شادمانی سے ملبّس کیا۔

12 کیونکہ تُو چاہتا ہے کہ میری خاموشجان نہ ہو بلـکہ گیت گا کر
تیری تمجید کرتی اےرہے۔ میرےرب خدا، مَیں ابد تک تیری حمد و ثنا
کروں گا۔

31
حفاظت کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، مَیں نے تجھ میں پناہ لی ہے۔ مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے

دے بلـکہ اپنی راستی مطابقکے مجھے !بچا
2 اپنا مجھےہیجلدجھکا،طرفمیریکان چٹاندے۔چھٹکارا کا میرا

بُرج ہو، پہاڑ کا میںجسقلعہ مَیں پناہ لے نجاتکر پا سکوں۔
کیونکہ3 میریتُو چٹان، میرا قلعہ اپنےہے، نام کی میریخاطر راہنمائی،

قیادتمیری کر۔
4 مجھے اُس جال سے نکال دے جو مجھے پکڑنے کے لئے چپکے سے

بچھایا گیا ہے۔ کیونکہ تُو میریہی پناہ گاہ ہے۔
5 مَیں اپنی تیرےروح ہاتھوں میں سونپتا اےہوں۔ اےرب، وفادار

خدا، تُو نے دےفدیہ کر مجھے چھڑایا !ہے

مَیں6 اُن نفرتسے رکھتا ہوں جو بےکار بُتوں سے لپٹے ہتے ر ہیں۔ مَیں
ربتو پر بھروسا رکھتا ہوں۔

7 مَیں باغ باغ ہوں گا اور تیری شفقت کی خوشی مناؤں گا، کیونکہ تُو
مصیبتمیرینے دیکھ میریکر جان کی پریشانی کا خیال کیا ہے۔



زبور 31:8 xlii زبور 31:16

8 تُو نہیںحوالےکےدشمنمجھےنے کیا پاؤںمیرےبلـکہ میدانکھلےکو
میں قائم کر دیا ہے۔

اے9 رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ مَیں مصیبت میں ہوں۔ غم کے
میریمارے آنکھیں سوج گئی میریہیں، جان اور گلجسم رہے ہیں۔

کیدُکھزندگیمیری10 پِسمیںچکّی رہی آہیںسالمیرےہے، بھرتے
بھرتے ضائع ہو رہے میرےہیں۔ قصور کی وجہ جوابطاقتمیریسے
دے میریگئی، ہڈیاں گلنے سڑنے لـگی ہیں۔

مَیں11 اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں میرےبلـکہ ہم
سائے بھی مجھے لعن طعن کرتے، میرے جاننے والے مجھ سے دہشت
کھاتے ہیں۔ گلی میں جو بھی مجھے دیکھے مجھ بھاگسے جاتا ہے۔

مُردوںمَیں12 مانندکی اُن یادداشتکی مٹسے گیا ٹھیکرےمجھےہوں،
کی پھینکطرح دیا گیا ہے۔

13 بہتوں کی افواہیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں، چاروں طرف سے ہول
ہیں۔رہیملخبریںناک ملوہ سازشیںخلافمیرےکر مجھےرہے،کر
قتل کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔

لیکن14 اےمَیں رب، تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مَیں کہتا ہوں، تُو”
میرا خدا “!ہے

میری15 تیرے*تقدیر ہاتھ میں میرےمجھےہے۔ دشمنوں ہاتھکے سے
بچا، اُن سے میرےجو پیچھے پڑ گئے ہیں۔

16 چہرےاپنے کا نور اپنے خادم پر چمکا، اپنی مہربانی سے دے۔نجاتمجھے
* 31:15 میری :تقدیر لفظی میرے:ترجمہ اوقات۔
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اے17 رب، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ مَیں نے تجھے پکارا

میرےہے۔ بجائے بےدینوں کے منہ کالے ہو جائیں، وہ پاتال میں اُتر کر
چپ ہو جائیں۔

18 اُن فریبکے ہونٹدہ بند ہو جائیں، کیونکہ وہ تکبر حقارتاور سے
راست باز خلافکے کفر بکتے ہیں۔

تیری19 بھلائی کتنی عظیم !ہے تُو اُسے اُن کے لئے تیار رکھتا جوہے تیرا
خوف مانتے ہیں، اُسے اُنہیں دکھاتا ہے انسانوںجو کے منے سا تجھسے پناہمیں لیتے ہیں۔

20 تُو اُنہیں چہرےاپنے کی آڑ میں لوگوں حملوںکے سے چھپا لیتا، اُنہیں
خیمے میں لا کر تراشالزام زبانوں محفوظسے رکھتا ہے۔

رب21 کی تمجید ہو، جبکیونکہ شہر کا محاصرہ ہو رہا تھا تو اُس نے
معجزانہ طور پر مجھ پر مہربانی کی۔

وقتاُس22 مَیں گھبرا کر بولا، ہائے،” تیرےمَیں حضور سے منقطع
ہو گیا “!ہوں مَیںجبلیکن نے چیختے چلّاتے ہوئے تجھ سے مدد مانگی
تو تُو میرینے التجا سن لی۔

رباے23 کے تمام ایمان دارو، اُس سے محبت !رکھو رب وفاداروں
محفوظکو رکھتا، لیکن مغروروں کو اُن کے رویے کا پورا دےاجر گا۔

24 مضبوطچنانچہ اور دلیر ہو، سبتم ربجو کے انتظار میں ہو۔
32

معافی برکتکی توبہ) کا دوسرا (زبور
داؤد1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
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مبارک ہے جسوہ کے معافجرائم کئے جسگئے، کے گناہ ڈھانپے
گئے ہیں۔

مبارک2 ہے جسوہ کا حسابربگناہ میں نہیں لائے گا جساور
روحکی فریبمیں نہیں ہے۔

چپمَیںجب3 رہا تو دن بھر آہیں بھرنے میریسے ہڈیاں گلنے لـگیں۔
4 کیونکہ راتدن تیرےمَیں ہاتھ کے بوجھ تلے پِستا رہا، میری طاقت

یا گو موسِم گرما کی تپشُجھلستی میں جاتی رہی۔ (سِلاہ)
تب5 مَیں تیرےنے منے سا اپنا گناہ تسلیم کیا، مَیں اپنا گناہ چھپانے سے

باز آیا۔ مَیں بولا، ربمَیں” کے منے سا اپنے جرائم کا اقرار کروں “گا۔ تب
تُو میرےنے گناہ معافکو کر دیا۔ (سِلاہ)

6 اِس لئے تمام ایمان دار اُس وقت تجھ سے دعا کریں جب تُو مل سکتا
ًہے۔ جبیقینا سیلاببڑا آئے تو تکاُن نہیں پہنچے گا۔

7 تُو میری چھپنے کی جگہ ہے، تُو مجھے پریشانی سے محفوظ رکھتا، مجھے
نجات نغموںکے سے گھیر لیتا ہے۔ (سِلاہ)

8 مَیں” تجھے تعلیم دوں گا، تجھے وہ راہ دکھاؤں جسگا پر تجھے جانا
مَیںہے۔ تجھے دےمشورہ تیریکر دیکھ بھال کروں گا۔

گھوڑےناسمجھ9 یا خچر کی مانند نہ ہو، جن پر قابو پانے کے لئے لگام
اور دہانے ضرورتکی ہے، ورنہ پاستیرےوہ نہیں آئیں “گے۔

بےدین10 کی متعدد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ربجو پر بھروسا رکھے
اُسے وہ شفقتاپنی گھیرےسے رکھتا ہے۔
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اے11 راست بازو، رب کی خوشی میں جشن !مناؤ اے تمام دیانت

دارو، شادمانی نعرےکے !لگاؤ
33

الله حکومتکی اور مدد یفکی تعر
راستاے1 خوشیکیرببازو، !مناؤ مناسبکیونکہ سیدھیکہہے

راہ پر چلنے والے اُس ستائشکی کریں۔
سرود2 بجا ربکر کی حمد و ثنا کرو۔ اُس کی تمجید دسمیں تاروں والا

ساز بجاؤ۔
میںتمجیدکیاُس3 مہارتگاؤ،گیتنیا سازسے بجا نعرےکےخوشیکر

لگاؤ۔
4 ربکیونکہ کا کلام سچا ہے، اور وہ ہر وفاداریکام سے کرتا ہے۔
5 اُسے راست بازی اور انصاف پیارے ہیں، دنیا رب کی شفقت سے

بھری ہوئی ہے۔
رب6 کے کہنے پر آسمان خلق ہوا، اُس کے منہ کے دم سے ستاروں کا

پورا لشکر وجود میں آیا۔
7 وہ سمندر پانیکے کا بڑا ڈھیر جمع کرتا، پانی گہرائیوںکی گوداموںکو

محفوظمیں رکھتا ہے۔
8 کُل ربدنیا خوفکا مانے، زمین باشندےتمامکے اُس دہشتسے

کھائیں۔
9 کیونکہ اُس نے فرمایا تو ً فورا وجود میں آیا، اُس نے حکم دیا تو اُسی

وقت قائم ہوا۔
رب10 اقوام کا منصوبہ ناکام ہونے دیتا، وہ اُمّتوں کے ارادوں کو

شکست دیتا ہے۔
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11 لیکن رب کا منصوبہ ہمیشہ تک کامیاب رہتا، اُس کے دل کے

پشتارادے پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔
مبارک12 وہہے جسقوم کا ربخدا وہہے، قوم اُسجسے چننے

کر میراثاپنی بنا لیا ہے۔
آسمانرب13 سے نظر ڈال کر تمام انسانوں کا ملاحظہ کرتا ہے۔
14 تختاپنے سے وہ زمین کے تمام باشندوں کا معائنہ کرتا ہے۔
جس15 نے اُن سب کے دلوں کو تشکیل دیا وہ اُن کے تمام کاموں پر

دھیان دیتا ہے۔
16 بادشاہ کی بڑی فوج اُسے نہیں چھڑاتی، اور سورمے کی بڑی طاقت

اُسے نہیں بچاتی۔
17 بھیگھوڑا نہیںمدد کر سکتا۔ اُسجو پر اُمید رکھے وہ دھوکا کھائے

گا۔ اُس طاقتبڑیکی چھٹکارا نہیں دیتی۔
18ً یقینا رب کی آنکھ اُن پر لـگی رہتی ہے جو اُس کا خوف مانتے اور

اُس کی مہربانی کے انتظار میں ہتے ر ہیں،
19 کہ وہ اُن کی موتجان سے بچائے اور کال محفوظمیں رکھے۔
ہماری20 ربجان کے انتظار میں ہے۔ وہی ہمارا سہارا، ہماری ہے۔ڈھال
21 اُسہمکیونکہہے،خوشمیںاُسدلہمارا مُقّدسکے نام پر بھروسا

رکھتے ہیں۔
تیریرب،اے22 ہممہربانی پر تجھہمکیونکہرہے، پر اُمید ہیں۔رکھتے
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34
الله حفاظتکی

1 داؤد کا یہ زبور اُس وقت سے متعلق جبہے اُس نے فلستی بادشاہ
ـِکابی مَل کے منے سا پاگل بننے روپکا بھر لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اُسے
بھگا دیا۔ چلے جانے کے بعد داؤد نے گیتیہ گایا۔

وقتہر ربمَیں کی تمجید کروں گا، اُس کی حمد و ثنا ہمیشہ میرےہی
ہونٹوں پر رہے گی۔

میری2 جان رب پر فخر کرے گی۔ مصیبت زدہ یہ سن کر خوش ہو
جائیں۔

3 میرےآؤ، ربساتھ کی تعظیم کرو۔ آؤ، ہم مل کر اُس کا نام سربلند
کریں۔

مَیں4 ربنے تلاشکو کیا تو اُس میرینے سنی۔ چیزوںجن مَیںسے
دہشت کھا رہا تھا سباُن سے اُس مجھےنے رِہائی دی۔

آنکھیںکیجن5 اُس پر لـگی رہیں خوشیوہ چمکیںسے گے، اور اُن کے
منہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔

اِس6 ناچار نے پکارا ربتو اُسنے کی سنی، اُس اُسےنے اُس کی تمام
مصیبتوں نجاتسے دی۔

7 ربجو مانیںخوفکا اُن کے ارد گرد اُس کا فرشتہ خیمہ زن ہو کر
اُن کو بچائے رکھتا ہے۔

کیرب8 بھلائی کا تجربہ مبارککرو۔ ہے وہ جو اُس میں پناہ لے۔
رباے9 کے مُقّدسین، اُس خوفکا مانو، کیونکہ جو اُس خوفکا

مانیں اُنہیں کمی نہیں۔
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جوان10 شیرببر ضرورتکبھی مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن رب

طالبوںکے بھیکسیکو اچھی چیز کی کمی نہیں ہو گی۔
بچو،اے11 میریآؤ، باتیں !سنو مَیں ربتمہیں کیخوفکے تعلیم دوں

گا۔
مزےکون12 سے زندگی گزارنا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے؟
13 وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے اور اپنے ہونٹوں کو

جھوٹ لنے بو سے۔
14 وہ بُرائی سے منہ پھیر نیککر کام کرے، صلح سلامتی طالبکا ہو

کر اُس پیچھےکے لگا رہے۔
رب15 کی آنکھیں راست بازوں پر لـگی رہتی ہیں، اور اُس کے کان اُن

کی التجاؤں مائلطرفکی ہیں۔
ربلیکن16 کا چہرہ اُن خلافکے ہے غلطجو کام کرتے ہیں۔ اُن

کا زمین پر نام و تکنشان نہیں رہے گا۔
راستجب17 باز یاد فر کریں تو رب اُن کی سنتا، وہ اُنہیں اُن کی تمام

مصیبت سے چھٹکارا دیتا ہے۔
رب18 شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے، وہ اُنہیں رِہائی دیتا ہے جن

روحکی خاککو میں کچلا گیا ہو۔
راست19 باز کی تکالیفمتعدد ہوتی ہیں، لیکن رب اُسے اُن سب سے

بچا لیتا ہے۔
20 وہ اُس کی تمام ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی نہیں توڑی

جائے گی۔
21 بُرائی بےدین کو مار ڈالے گی، اور راستجو باز کرےنفرتسے

مناسباُسے اجر ملے گا۔
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لیکن22 رب اپنے خادموں کی جان کا دےفدیہ گا۔ جو بھی اُس میں

پناہ لے اُسے سزا نہیں ملے گی۔
35

شریروں حملوںکے سے رِہائی کے لئے دعا
داؤد1 کا زبور۔
اے رب، اُن سے جھگڑ میرےجو ساتھ جھگڑتے ہیں، اُن سے لڑ جو

میرے ساتھ لڑتے ہیں۔
2 لمبی اور چھوٹی ڈھال پکڑ لے اور اُٹھ میریکر مدد کرنے آ۔
نیزے3 اور برچھی نکالکو جودےروکاُنہیںکر تعاقبمیرا کر رہے

میری!ہیں جان سے فرما، مَیں” نجاتتیری “!ہوں
4 میریجو جان کے لئے ہیںکوشاں اُن کا منہ کالا ہو جائے، وہ رُسوا

ہو جائیں۔ جو مجھے مصیبت میں لنے ڈا کے منصوبے باندھ رہے ہیں وہ
ہٹپیچھے کر شرمندہ ہوں۔

5 وہ ہَوا میں بھوسے کی طرح اُڑ جائیں جب رب کا فرشتہ اُنہیں دے۔بھگا
6 اُن کا تاریکراستہ اور پھسلنا ہو ربجب کا فرشتہ اُن کے پیچھے پڑ

جائے۔
7 کیونکہ اُنہوں نے بےسبب اور چپکے سے میرے راستے میں جال

بچھایا، بلاوجہ مجھے پکڑنے کا گڑھا کھودا ہے۔
اِس8 لئے اچانکتباہی ہی اُن پر آ پڑے، پہلے اُنہیں پتا ہی نہ چلے۔ جو

جال اُنہوں نے چپکے سے بچھایا اُس میں وہ خود اُلجھ جسجائیں، گڑھے
کو اُنہوں نے کھودا اُس میں وہ خود گر کر تباہ ہو جائیں۔

میریتب9 ربجان خوشیکی منائے گی اور اُس نجاتکی باعثکے
شادمان ہو گی۔
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میرے10 تمام اعضا کہہ اُٹھیں گے، اے” رب، تیریکون مانند ہے؟
بھیکوئی !نہیں کیونکہ تُو مصیبتہی زدہ زبردستکو آدمی سے چھٹکارا
دیتا، تُو ہی ناچار اور غریب کو لُوٹنے والے کے ہاتھ سے بچا لیتا “ہے۔

11 ظالم کھڑےاُٹھخلافمیرےگواہ ہو ہیں۔رہے ایسیوہ باتوں کے
بارے میں میری پوچھ گچھ کر رہے ہیں جن واقفمَیںسے ہی نہیں۔

میریوہ12 نیکی نقصانمجھےعوضکے پہنچا جانمیریابہیں۔رہے
تن تنہا ہے۔

جب13 وہ بیمار ہوئے تو مَیں ٹاٹنے اوڑھ کر اور روزہ رکھ کر اپنی
جان کو دُکھ میریکاشدیا۔ میریدعا گود واپسمیں !آئے

مَیں14 نے یوں ماتم کیا جیسے میرا دوستکوئی یا بھائی ہو۔ مَیں ماتمی
لباس پہن کر خاکیوں جھکمیں گیا جیسے اپنی ماں کا جنازہ ہو۔

15 لیکن جب مَیں خود ٹھوکر کھانے لگا تو وہ خوش ہو کر میرے
خلاف جمع ہوئے۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے، اور مجھے
معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے پھاڑتے رہے اور باز نہ آئے۔

مسلسل16 بکبککفر کر وہ میرا مذاق پیستےدانتخلافمیرےاُڑاتے، تھے۔
اے17 رب، خاموشیتککبتُو سے دیکھتا رہے میریگا؟ جان کو

اُن کی تباہ حرکتوںکن سے میریبچا، زندگی شیروںجوانکو سے دے۔چھٹکارا
ستائشتیریمیںجماعتبڑیمَیںتب18 بڑےاور یفتیریمیںہجوم تعر

کروں گا۔
اُنہیں19 مجھ پر بغلیں بجانے اُنہیںہیں۔دشمنمیرےبےسببجودےنہ

مجھ ناکپر بھوں چڑھانے دےنہ جو بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں۔
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20 کیونکہ وہ خیر اور سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلـکہ اُن خلافکے

فریب دہ منصوبے ھتے باند ہیں امنجو میںملـکسےسکوناور ہتے ہیں۔ر
21 وہ منہ پھاڑ کر کہتے ہیں، لو” جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اُس کی

حرکتیں دیکھی “!ہیں
کچھسبتجھےرب،اے22 نظر آیا خاموشہے۔ نہ مجھرب،اے!رہ

سے دُور نہ ہو۔
میرےرباے23 جاگخدا، میرے!اُٹھ دفاع میں اُٹھ کر اُن سے !لڑ
میرےرباے24 خدا، اپنی راستی کے مطابق میرا انصاف کر۔ اُنہیں

مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے۔
میںدلوہ25 نہ لو”سوچیں، جی، ہمارا ارادہ پورا ہوا “!ہے وہ نہ ہم”بولیں، نے ہڑپاُسے کر لیا “ہے۔
26 جو میرا نقصان دیکھ ہوئےخوشکر سباُن کا منہ کالا ہو جائے،

وہ شرمندہ جائیں۔ہو مجھےجو دبا کر آپاپنے پر فخر ہیںکرتے وہ شرمندگی
اور رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں۔

لیکن27 انصافمیرےجو کے آرزومند ہیں ہوںخوشوہ اور شادیانہ
بجائیں۔ وہ کہیں، رب” کی بڑی یف تعر ہو، جو اپنے خادم کی خیریت
چاہتا “ہے۔

تب28 میری زبان تیری راستی بیان کرے گی، وہ سارا دن تیری تمجید
کرتی رہے گی۔

36
الله کی مہربانی یفکی تعر

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
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اُسمیںہیدلکےبےدینبدکاری باتسے اُسہے۔کرتی آنکھوںکی
کے منے سا الله نہیںخوفکا ہوتا،

2 کیونکہ اُس کی نظر میں باتیہ فخر باعثکا ہے کہ اُسے قصوروار پایا
گیا، کہ نفرتوہ کرتا ہے۔

اُس3 کے منہ شرارتسے اور فریب نکلتا ہے، وہ سمجھ دار ہونے اور
نیک کام کرنے سے باز آیا ہے۔

4 اپنے بستر پر بھی شرارتوہ کے منصوبے باندھتا مضبوطیوہہے۔ سے
بُری راہ پر کھڑا رہتا اور بُرائی کو مسترد نہیں کرتا۔

اے5 تیریرب، شفقت آسمان تیریتک، وفاداری تکبادلوں ہے۔پہنچتی
تیری6 راستی بلندترین پہاڑوں کی مانند، انصافتیرا سمندر کی گہرائیوں

جیسا اےہے۔ رب، تُو انسان و حیوان کی مدد کرتا ہے۔
اے7 الله، شفقتتیری قیمتبیشکتنی !ہے آدم تیرےزاد پَروں کے

سائے میں پناہ لیتے ہیں۔
8 تیرےوہ گھر کے عمدہ کھانے سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور تُو

اُنہیں اپنی خوشیوں ندیکی میں سے پلاتا ہے۔
9 کیونکہ زندگی کا تیرےسرچشمہ پاسہی ہے، اور تیرےہم نور میں

رہ کر نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
10 اپنی شفقت اُن پر پھیلائے رکھ جو تجھے جانتے ہیں، اپنی راستی اُن

پر جو دل دیانتسے دار ہیں۔
مغروروں11 پاؤںکا تکمجھ نہ پہنچے، بےدینوں ہاتھکا مجھے بےگھر

نہ بنائے۔
دیکھو،12 بدکار گر !ہیںگئے اُنہیں زمین پر پٹخ دیا گیا اورہے، وہ دوبارہ

کبھی نہیں اُٹھیں گے۔
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37
بےدینوں کی خوشبظاہر حالی

داؤد1 کا زبور۔
شریروں باعثکے بےچین نہ ہو جا، بدکاروں رشکپر نہ کر۔
کیونکہ2 ہیجلدطرحکیگھاسوہ جائیںمُرجھا یالیگے، ہر طرحکی

جلد ہی سوکھ جائیں گے۔
پررب3 بھروسا رکھ بھلائیکر میںملـککر، رہ وفاداریکر پرورشکی

کر۔
رب4 لطفسے اندوز ہو تو جو تیرا دل چاہے وہ دےتجھے گا۔
اپنی5 اُسکر۔سپردکےربراہ پر بھروسا رکھ تو بخشےکامیابیتجھےوہ

گا۔
تب6 بازیراستتیریوہ سورج طرحکی طلوع دےہونے گا اور تیرا

انصاف دوپہر کی روشنی طرحکی دےچمکنے گا۔
رب7 کے چپحضور ہو کر صبر سے اُس کا انتظار کر۔ بےقرار نہ ہو

اگر سازشیں کرنے کامیابوالا ہو۔
8 خفا ہونے سے باز آ، غصے کو چھوڑ دے۔ رنجیدہ نہ ہو، ورنہ بُرا ہی

نتیجہ نکلے گا۔
9 کیونکہ جائیںمٹشریر گے ربجبکہ اُمیدسے رکھنے ملـکوالے کو

میراث میں پائیں گے۔
10 مزید تھوڑی دیر صبر کر تو بےدین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تُو

اُس کا کھوج لگائے گا، لیکن کہیں نہیں پائے گا۔
لیکن11 ملـکحلیم میراثکو میں پا بڑےکر امن اور سکون لطفسے

اندوز ہوں گے۔
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پیسپیسدانتبےدینبےشک12 راستکر باز سازشیںخلافکے

کرتا رہے۔
لیکن13 رب اُس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اُس کا انجام

قریب ہی ہے۔
بےدینوں14 نے تلوار کو کھینچا اور کمان کو تان لیا ہے تاکہ ناچاروں

مندوںضرورتاور کو دیںگرا اور سیدھی راہ پر والوںچلنے قتلکو کریں۔
لیکن15 اُن کی تلوار اُن کے اپنے میںدل گھونپی جائے گی، اُن کمانکی

ٹوٹ جائے گی۔
راست16 باز کو جو بہتتھوڑا حاصل ہے بہتوہ بےدینوں سےدولتکی بہتر ہے۔
17 کیونکہ بےدینوں کا ٹوٹبازو جائے گا راستربجبکہ بازوں سنبھالتاکو ہے۔
بےالزاموںرب18 دنکے جانتا ہے، اور اُن کی ملـکیتموروثی ہمیشہ

کے لئے قائم رہے گی۔
مصیبت19 وقتکے وہ شرم سار نہیں ہوں گے، کال پڑےبھی تو سیر

ہوں گے۔
لیکن20 ہلاکبےدین جائیںہو رباورگے، چراگاہوںدشمنکے کی

شان نیستطرحکی ہو جائیں دھوئیںگے، غائبطرحکی ہو جائیں گے۔
قرضبےدین21 لیتا اور اُسے نہیں اُتارتا، راستلیکن باز مہربان ہے اور

فیاضی سے دیتا ہے۔
22 کیونکہ جنہیں رب برکت دے ملـکوہ کو میراث میں پائیں گے،

لیکن جن پر لعنتوہ بھیجے اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔
23 اگر کسی کے پاؤں جم جائیں تو یہ رب کی طرف سے ہے۔ ایسے

شخص کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے۔
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24 اگر گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا، ربکیونکہ اُس کے ہاتھ کا

سہارا بنا رہے گا۔
25 مَیں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن مَیں نے کبھی نہیں

دیکھا راستکہ باز ترککو کیا گیا یا اُس بچوںکے بھیککو مانگنی پڑی۔
26 وہ ہمیشہ مہربان اور قرض دینے کے لئے تیار ہے۔ اُس کی اولاد

برکت باعثکا ہو گی۔
بُرائی27 بازسے آ بھلائیکر تبکر۔ تُو ہمیشہ لئےکے میںملـک آباد رہے

گا،
28 ربکیونکہ انصافکو پیارا ہے، اور وہ اپنے ایمان داروں کو کبھی

گا۔کرےنہیںترک وہ رہیںمحفوظتکابد اولادکیبےدینوںجبکہگے
کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

راست29 ملـکباز میراثکو میں پا کر اُس میں ہمیشہ بسیں گے۔
راست30 باز کا حکمتمنہ بیان کرتا اور اُس کی زبان انصافسے ہے۔نکلتا
31 الله کی شریعت اُس کے دل میں ہے، اور اُس کے قدم کبھی نہیں

ڈگمگائیں گے۔
32 بےدین راست باز کی تاک میں بیٹھ کر اُسے مار لنے ڈا کا موقع

ڈھونڈتا ہے۔
راستربلیکن33 باز کو اُس ہاتھکے میں چھوڑےنہیں گا، وہ اُسے

عدالت میں مجرم نہیں دےٹھہرنے گا۔
انتظارکےرب34 میں رہ اور اُس کی راہ پر چلتا تبرہ۔ وہ تجھے سرفراز

کر ملـککے وارثکا بنائے گا، اور تُو بےدینوں ہلاکتکی دیکھے گا۔



زبور 37:35 lvi زبور 38:5
مَیں35 ایکنے بےدین اور ظالم آدمی کو دیکھا جو پھلتے لتے پھو دیودار

درختکے طرحکی آسمان سے باتیں کرنے لگا۔
36 لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مَیں دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہ تھا

نہیں۔ مَیں نے اُس کا کھوج لگایا، لیکن کہیں نہ ملا۔
بےالزام37 پر دےدھیان اور دیانت دار پر غور کر، کیونکہ آخرکار اُسے

امن اور حاصلسکون ہو گا۔
لیکن38 مجرم مل کر تباہ ہو جائیں گے، اور بےدینوں کو آخرکار رُوئے

زمین پر سے مٹایا جائے گا۔
راست39 بازوں کی نجات رب کی طرف سے مصیبتہے، کے وقت

وہی اُن کا قلعہ ہے۔
40 رب ہی اُن کی مدد کر کے اُنہیں چھٹکارا دے گا، وہی اُنہیں

سےبےدینوں بچا گا۔دےنجاتکر اُنہوںکیونکہ میںاُسنے پناہ لی ہے۔
38

سزا سے بچنے کی التجا توبہ) کا تیسرا (زبور
داؤد1 کا یادداشتزبور۔ کے لئے۔
اے رب، میںغضباپنے مجھے سزا نہ دے، قہر میں مجھے تنبیہ نہ !کر
2 تیرےکیونکہ لـگمیںجسممیرےتیر گئے ہیں، تیرا ہاتھ مجھ بھاریپر

ہے۔
تیری3 لعنت کے باعث میرا پورا جسم بیمار میرےہے، گناہ کے باعث

میری تمام ہڈیاں گلنے لـگی ہیں۔
4 کیونکہ مَیں اپنے گناہوں کے سیلاب میں ڈوب گیا ہوں، وہ ناقابِل

برداشت بوجھ بن گئے ہیں۔
حماقتمیری5 میرےباعثکے زخموں سے بدبو آنے لـگی، وہ گلنے ہیں۔لـگے
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مَیں6 ُکبڑا بن خاککر دبمیں گیا ہوں، پورا دن لباسماتمی پہنے ہوں۔پھرتا
میری7 کمر میں سوزششدید ہے، پورا جسم بیمار ہے۔
8 مَیں نڈھال اور پاش پاش ہو گیا ہوں۔ دل عذابکے کے باعث مَیں

چیختا چلّاتا ہوں۔
تماممیریرب،اے9 تیرےآرزو منے نہیںپوشیدہسےتجھآہیںمیریہے،سا رہتیں۔
10 میرا دل زور سے دھڑکتا، میری طاقت دےجواب گئی بلـکہ میری

آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی ہے۔
11 میرے دوست اور ساتھی میری مصیبت دیکھ کر مجھ سے گریز

قریبمیرےکرتے، کے رشتے دار کھڑےدُور ہتے ر ہیں۔
میرے12 جانی پھندےدشمن بچھا رہے ہیں، جو مجھے نقصان پہنچانا

ہتے چا ہیں وہ دھمکیاں دے رہے اور سارا سارا دن فریب دہ منصوبے
باندھ رہے ہیں۔

13 اور مَیں؟ مَیں تو یا گو بہرا ہوں، مَیں نہیں سنتا۔ مَیں گونگے کی مانند
ہوں جو اپنا منہ نہیں کھولتا۔

14 مَیں ایسا شخص بن گیا ہوں جو نہ سنتا، نہ جواب میں اعتراض ہے۔کرتا
15 اےکیونکہ تیرےمَیںرب، انتظار میں میرےرباےہوں۔ خدا،

تُو میریہی سنے گا۔
16 مَیں بولا، ایسا” نہ ہو کہ وہ میرا نقصان دیکھ کر بغلیں بجائیں، وہ

میرے پاؤں کے ڈگمگانے پر مجھے دبا کر آپاپنے پر فخر “کریں۔
مَیںکیونکہ17 لڑکھڑانے اذیتمیریہوں،کو میرےمتواتر منے ہے۔رہتیسا
18 چنانچہ مَیں اپنا قصور تسلیم کرتا ہوں، مَیں اپنے گناہ باعثکے غمگین

ہوں۔
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میرے19 دشمن زندہ اور طاقت ور ہیں، اور جو بلاوجہ مجھ نفرتسے

کرتے ہیں بہتوہ ہیں۔
وہ20 نیکی کے بدیبدلے ہیں۔کرتے وہ اِس لئے ہیںدشمنمیرے کہ

مَیں بھلائی پیچھےکے لگا رہتا ہوں۔
اے21 ترکمجھےرب، نہ اے!کر الله، مجھ سے دُور نہ !رہ
میریرباے22 میرینجات، مدد کرنے جلدیمیں !کر

39
انسان کے فانی ہونے پیِشکے نظر التجا

داؤد1 کا زبور۔ یدوتون کے لئے۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں بولا، مَیں” اپنی راہوں پر دھیان دوں گا تاکہ اپنی زبان سے گناہ نہ

کروں۔ تکجب میرےبےدین منے سا رہے اُس تکوقت اپنے منہ کو
لگام دیئے رہوں “گا۔

مَیں2 چاپچپ ہو گیا اور اچھی چیزوں سے دُور رہ خاموشکر رہا۔
اذیتمیریتب بڑھ گئی۔

3 میرا دل پریشانی سے تپنے لگا، میرے ہتے کرا ہتے کرا میرے اندر
بےچینی بھڑکسیآگکی اُٹھی۔ باتتب زبان پر آ گئی،

اے”4 رب، مجھے میرا انجام اور میری عمر کی حد دکھا تاکہ مَیں جان
لوں کہ کتنا فانی ہوں۔

5 دیکھ، میری زندگی کا دورانیہ تیرے منے سا لمحہ بھر کا ہے۔ میری
پوری تیرےعمر نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان دم بھر کا ہی ہے،
خواہ وہ کتنی ہی مضبوطی سے کھڑا کیوں نہ ہو۔ (سِلاہ)
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وہجب6 اِدھر اُدھر پھرےگھومے تو سایہ ہی اُسہے۔ کا شور شرابہ

باطل اورہے، جمعدولتوہگو مصروفمیںکرنے توبھیرہے اُسے معلوم
نہیں کہ بعد کسمیں قبضےکے میں آئے “گی۔

7 اےچنانچہ رب، کسمَیں کے انتظار میں رہوں؟ تُو ہی میری واحد
اُمید !ہے

میرے8 تمام گناہوں سے مجھے چھٹکارا دے۔ احمق کو میری رُسوائی
کرنے نہ دے۔

خاموشمَیں9 ہو گیا ہوں اور کبھی اپنا منہ نہیں کھولتا، کیونکہ سبیہ
تیرےکچھ ہی ہاتھ سے ہوا ہے۔

10 اپنا عذاب مجھ سے دُور !کر تیرے ہاتھ کی ضربوں سے ہلاکمَیں
ہو رہا ہوں۔

تُوجب11 انسان اُسکو مناسبکیقصورکے دےسزا اُسکر تنبیہکو
کرتا ہے تو اُس کی خوب صورتی کیڑا لـگے کپڑے کی طرح جاتی رہتی
ہے۔ ہر انسان دم بھر کا ہی ہے۔ (سِلاہ)

اے12 میریرب، دعا سن اور مدد کے لئے میری آہوں پر توجہ دے۔
میرے آنسوؤں کو دیکھ خاموشکر نہ رہ۔ کیونکہ تیرےمَیں حضور ہنے ر
والا پردیسی، اپنے تمام باپ دادا کی تیرےطرح حضور بسنے والا غیرشہری
ہوں۔

مجھ13 سے باز آ تاکہ مَیں کوچ کر نیستکے ہو جانے ایکپہلےسے بار
بشاشہشاشپھر ہو جاؤں۔

40
شکر درخواستاور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
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مَیں صبر ربسے کے انتظار میں رہا تو مائلطرفمیریوہ ہوا اور مدد
کے لئے میری چیخوں پر توجہ دی۔

2 وہ مجھے تباہی کے گڑھے سے کھینچ لایا، دلدل اور کیچڑ سے نکال
لایا۔ اُس میرےنے پاؤں کو چٹان پر رکھ دیا، اور اب مَیں مضبوطی سے
چل پھر سکتا ہوں۔

اُس3 میرےنے منہ میں ڈالگیتنیا ہمارےدیا، خدا کی حمد و ثنا کا
گیت اُبھرنے دیا۔ بہت لوگسے یہ دیکھیں گے خوفاور کھا ربکر پر
بھروسا رکھیں گے۔

مبارک4 وہہے ربجو پر پورا بھروسا رکھتا تنگجوہے، والوںکرنے
اور فریب میں اُلجھے ہوؤں طرفکی رُخ نہیں کرتا۔

میرےرباے5 خدا، بار بار تُو ہمیںنے معجزےاپنے دکھائے، جگہ
بہ جگہ اپنے منصوبے میںوجود لا ہماریکر تجھکی۔مدد نہیںکوئیجیسا
تیرےہے۔ عظیم کام بےشمار ہیں، مَیں اُن کی پوری فہرست بتا بھی نہیں
سکتا۔

6 تُو قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا، لیکن تُو نے میرے کانوں کو
دیا۔کھول تُو بھسمنے ہونے والی قربانیوں اور گناہ قربانیوںکی کا تقاضا نہ
کیا۔

7 پھر مَیں بول اُٹھا، مَیں” حاضر بارےمیرےطرحجسہوں میں کلاِم
*مُقّدس میں لـکھا ہے۔

میرےاے8 خدا، مَیں خوشی سے تیری مرضی پوری کرتا ہوں، تیری
میرےشریعت دل ٹکمیں گئی “ہے۔
* 40:7 :مُقّدسکلاِم لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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9 مَیں بڑےنے اجتماع میں راستی کی خوش خبری سنائی اےہے۔

ًرب، یقینا تُو جانتا ہے مَیںکہ نے اپنے ہونٹوں کو بند نہ رکھا۔
10 مَیں نے تیری راستی اپنے دل میں چھپائے نہ رکھی بلـکہ تیری

وفاداری اور نجات بیان کی۔ مَیں بڑےنے اجتماع میں تیری شفقت اور
صداقت باتایککی بھی پوشیدہ نہ رکھی۔

اے11 رب، تُو مجھے اپنے رحم سے محروم نہیں رکھے گا، تیری مہربانی
اور وفاداری میریمسلسل نگہبانی کریں گی۔

کیونکہ12 تکلیفوںبےشمار مجھےنے گھیر رکھا گناہوںمیرےہے، نے
آخرکار مجھے آ پکڑا ابہے۔ مَیں نظر بھی نہیں اُٹھا سکتا۔ میرےوہ سر کے
بالوں سے یادہ ز ہیں، اِس لئے ہمتمَیں ہار گیا ہوں۔

اے13 رب، مہربانی کر مجھےکے اے!بچا میریرب، مدد کرنے میں
جلدی !کر

میرے14 جانی دشمن سب شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت رُسوائی ہو
جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے سے لطف اُٹھاتے ہیں وہ پیچھے ہٹ
جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔

15 دیکھمصیبتمیریجو کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم مارےکے تباہ
ہو جائیں۔

16 لیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوشی منائیں۔ جنہیں تیری
پیارینجات ہے وہ ہمیشہ کہیں، رب” عظیم “!ہے

مَیں17 ناچار ضرورتاور مند ہوں، ربلیکن میرا خیال رکھتا ہے۔ تُو
ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ میرےاےہے۔ خدا، دیر نہ !کر
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41
مریض کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مبارک ہے وہ پستجو حال خیالکا رکھتا مصیبتہے۔ ربدنکے

اُسے گا۔دےچھٹکارا
رب2 اُس حفاظتکی کر کے اُس کی زندگی محفوظکو رکھے گا، وہ

ملـک میں اُسے دےبرکت کر اُسے اُس کے دشمنوں کے لالچ کے حوالے
کرےنہیں گا۔

بیماری3 کے وقت رب اُس کو بستر پر سنبھالے گا۔ تُو اُس کی صحت
پوری طرح کرےبحال گا۔

مَیں4 مجھرب،اے”بولا، پر رحم !کر مجھے شفا مَیںکیونکہدے، نے
تیرا ہی گناہ کیا “ہے۔

میرے5 بارےمیرےدشمن غلطمیں باتیں کر کے کہتے ہیں، کبوہ”
مرے گا؟ اُس کا نام و کبنشان مٹے “گا؟

جب6 کبھی کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اُس کا دل جھوٹ بولتا ہے۔
پِس پردہ ایسیوہ نقصان معلوماتدہ جمع کرتا جنہیںہے بعد میں باہر جا کر
گلیوں میں پھیلا سکے۔

مجھ7 نفرتسے کرنے آپسسبوالے خلافمیرےمیں پھسپھساتے
ہیں۔ بُرےخلافمیرےوہ منصوبے باندھ کر کہتے ہیں،

8 اُسے” لـگمرضمہلـک گیا ہے۔ وہ کبھی اپنے بستر پر سے دوبارہ
نہیں اُٹھے “گا۔

9 دوستمیرا خلافمیرےبھی اُٹھ کھڑا ہوا جسہے۔ پر مَیں اعتماد
کرتا تھا اور میریجو روٹی کھاتا تھا، اُس نے مجھ لاتپر اُٹھائی ہے۔
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لیکن10 اےتُو رب، مجھ پر مہربانی !کر مجھے دوبارہ اُٹھا کھڑا کر تاکہ
اُنہیں اُن سلوککے کا دےبدلہ سکوں۔

اِس11 مَیںسے جانتا ہوں کہ تُو مجھ خوشسے ہے کہ میرا دشمن مجھ پر
فتح نعرےکے نہیں لگاتا۔

12 تُو داریدیانتمیریمجھےنے باعثکے قائم رکھا اور ہمیشہ کے لئے
اپنے حضور کھڑا کیا ہے۔

رب13 کی حمد ہو جو اسرائیل کا خدا ہے۔ ازل سے ابد تک اُس کی
تمجید ہو۔ آمین، پھر دوسریآمین۔ کتاب 42-72

42
پردیس میں الله کا آرزومند

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔

اے الله، جس طرح ہرنی ندیوں کے تازہ پانی کے لئے تڑپتی ہے اُسی
میریطرح تیرےجان لئے تڑپتی ہے۔

میری2 جان خدا، ہاں زندہ خدا پیاسیکی کبمَیںہے۔ جا کر الله کا
چہرہ دیکھوں گا؟

میرےراتدن3 میریآنسو غذا ہیں۔رہے کیونکہ پورا مجھدن سے کہا
جاتا ہے، تیرا” خدا کہاں “ہے؟

حالاتپہلے4 یاد کر مَیںکے اپنے منے سا اپنے دل کی آہ ُنڈیل*زاریو ا
دیتا ہوں۔ کتنا مزہ آتا تھا جب ہمارا جلوس نکلتا تھا، جب مَیں ہجوم کے
* 42:4 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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بیچ خوشیمیں شکرگزاریاور نعرےکے لگاتے ہوئے الله سکونتکی گاہ
کی جانب بڑھتا جاتا تھا۔ کتنا شور مچ جاتا تھا جب ہم جشن مناتے ہوئے
متے گھو پھرتے تھے۔

میریاے5 جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے، بےچینی تڑپکیوںسے
رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں
گا جو میرا خدا ہے میرےاور دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

میری6 جان غم مارےکے پگھل رہی ہے۔ اِس لئے مَیں تجھے یردن
کے ملـک، حرمون پہاڑیکے سلسلے اور کوہِ مِصعار سے یاد کرتا ہوں۔

جب7 تیرےسے آبشاروں کی آواز بلند ہوئی ایکتو دوسرےسیلاب
کو پکارنے لگا تیریہے۔ تمام موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی ہیں۔

دن8 وقتکے رب اپنی شفقت بھیجے گا، اور رات وقتکے اُس کا
میرےگیت ساتھ ہو گا، مَیں حیاتاپنی کے خدا سے دعا کروں گا۔

9 مَیں الله اپنی چٹان سے کہوں گا، تُو” مجھے کیوں بھول گیا ہے؟ مَیں
اپنے دشمن کے ظلم باعثکے کیوں لباسماتمی پہنے “پھروں؟

میرے10 دشمنوں لعنکی طعن میریسے ٹوٹہڈیاں رہی ہیں، کیونکہ
پورا دن وہ کہتے ہیں، تیرا” خدا کہاں “ہے؟

میریاے11 جان، تُو کیوںغم رہیکھا تڑپکیوںسےبےچینیہے،
رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں
گا جو میرا خدا ہے میرےاور دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔
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43
اے1 الله، میرا انصاف !کر میرے لئے غیرایمان دار قوم سے لڑ، مجھے

دھوکے باز اور شریر آدمیوں سے بچا۔
2 کیونکہ تُو میری پناہ کا خدا ہے۔ تُو نے مجھے کیوں رد کیا ہے؟ مَیں

اپنے دشمن کے ظلم باعثکے کیوں لباسماتمی پہنے پھروں؟
3 اپنی روشنی اور سچائی کو بھیج تاکہ وہ میری راہنمائی کر کے مجھے

مُقّدستیرے پہاڑ اور تیری سکونت گاہ پاسکے پہنچائیں۔
مَیںتب4 الله قربانکی گاہ آؤںپاسکے اُسگا، خدا پاسکے میریجو

خوشی اور فرحت اےہے۔ میرےالله خدا، وہاں مَیں سرود بجا کر تیری
ستائش کروں گا۔

میریاے5 جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے، بےچینی تڑپکیوںسے
رہی ہے؟ الله کے انتظار میں رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں
گا جو میرا خدا ہے میرےاور دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

44
کیا الله نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔

اے الله، جو کچھ تُو باپہمارےنے دادا کے ایام میں یعنی قدیم زمانے
میں کیا وہ ہم نے اپنے کانوں سے اُن سے سنا ہے۔

2 تُو نے خود اپنے ہاتھ سے دیگر قوموں کو نکال ہمارےکر باپ دادا
ملـککو پودےمیں کی طرح لگا دیا۔ تُو نے خود دیگر اُمّتوں شکستکو
دے باپہمارےکر دادا ملـککو میں پھلنے لنے پھو دیا۔
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اُنہوں3 اپنینے ہی تلوار یعےکے ملـکذر پر قبضہ نہیں کیا، اپنے ہی بازو

فتحسے نہیں پائی تیرےبلـکہ ہنے د تیرےہاتھ، بازو چہرےتیرےاور کے
نور نے سبیہ کچھ کیا۔ کیونکہ وہ تجھے پسند تھے۔

4 تُو میرا بادشاہ، میرا خدا تیرےہے۔ ہی حکم یعقوبپر کو مدد حاصل
ہوتی ہے۔

تیری5 مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو زمین پر پٹخ دیتے، تیرا نام لے کر
اپنے مخالفوں کچلکو دیتے ہیں۔

6 کیونکہ مَیں اپنی کمان پر اعتماد نہیں کرتا، اور میری تلوار مجھے نہیں
بچائے گی

7 بلـکہ تُو ہمیںہی دشمن سے بچاتا، تُو اُنہیںہی شرمندہ ہونے دیتا ہے جو
ہم نفرتسے کرتے ہیں۔

8 پورا دن ہم الله پر فخر کرتے ہیں، اور ہم تیرےتکہمیشہ نام کی تمجید
یں کر گے۔ (سِلاہ)

لیکن9 اب تُو نے ہمیں رد کر دیا، ہمیں شرمندہ ہونے دیا ہے۔ جب
ہماری فوجیں لڑنے کے لئے نکلتی ہیں تو تُو اُن کا ساتھ نہیں دیتا۔

10 تُو نے ہمیں دشمن کے منے سا پسپا ہونے دیا، اور جو ہم نفرتسے
کرتے ہیں اُنہوں نے لُوٹہمیں لیا ہے۔

11 تُو نے ہمیں یوں بھیڑبکر کی قصابطرح ہاتھکے میں چھوڑ دیا، ہمیں
مختلف قوموں میں منتشر کر دیا ہے۔

12 تُو نے اپنی قوم خفیفکو سی رقم کے لئے بیچ ڈالا، اُسے فروخت
کرنے سے نفع حاصل نہ ہوا۔
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13 یہ تیری طرف سے ہوا ہمارےکہ پڑوسی ہمیں رُسوا کرتے، گرد و
نواح لوگکے ہمیں لعن طعن کرتے ہیں۔

ہم14 اقوام عبرتمیں انگیز مثال بن گئے لوگہیں۔ ہمیں دیکھ کر توبہ
توبہ کہتے ہیں۔

دن15 بھر میری رُسوائی میری آنکھوں کے منے سا رہتی ہے۔ میرا چہرہ
شرم سار ہی رہتا ہے،

16 کیونکہ مجھے اُن کی گالیاں اور کفر سننا پڑتا دشمنہے، اور انتقام لینے
پر ُلے ت ہوئے برداشتکو کرنا پڑتا ہے۔

ہمکچھسبیہ17 پر آ گیا حالانکہہے، نہ بھولتجھےہم گئے اور تیرےنہ
عہد سے بےوفا ہوئے ہیں۔

نہ18 باغیدلہمارا ہو گیا، ہمارےنہ تیریقدم راہ بھٹکسے ہیں۔گئے
تاہم19 تُو نے ہمیں ُچور ُچور کر گیدڑوںکے درمیانکے چھوڑ دیا، تُو

نے گہریہمیں یکی تار میں ڈوبنے دیا ہے۔
20 اگر ہم اپنے خدا کا نام بھول کر اپنے ہاتھ کسی اَور معبود طرفکی

اُٹھاتے
21 تو کیا الله کو یہ بات معلوم نہ ہو جاتی؟ !ضرور وہ تو دل کے رازوں

واقفسے ہوتا ہے۔
لیکن22 تیری خاطر ہمیں دن موتبھر کا سامنا کرنا پڑتا لوگہے، ہمیں

ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتے ہیں۔
!اُٹھجاگرب،اے23 تُو کیوں یا سو ہوا ہمیںہے؟ ہمیشہ کے لئے رد

نہ کر بلـکہ ہماری مدد کرنے کے لئے کھڑا ہو جا۔
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24 تُو اپنا چہرہ ہم سے پوشیدہ کیوں رکھتا مصیبتہماریہے، اور ہم
پر ہونے والے ظلم کو نظرانداز کیوں کرتا ہے؟

ہماری25 خاکجان دبمیں گئی، ہمارا بدن مٹی چمٹسے گیا ہے۔
اُٹھ26 مددہماریکر !کر ہمیںکردےفدیہخاطرکیشفقتاپنی !چھڑا

45
بادشاہ شادیکی

قورح1 کی اولاد کا محبتاورحکمتزبور۔ :طرزگیت۔کا سوسن کے
پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔

میرے دل چھلـکگیتصورتخوبسے رہا ہے، مَیں اُسے بادشاہ
پیشکو کروں میریگا۔ زبان ماہر کاتب کے قلم کی مانند !ہو

2 تُو آدمیوں میں سب صورتخوبسے !ہے تیرے ہونٹ شفقت سے
مسح کئے ہوئے ہیں، اِس لئے الله نے برکتابدیتجھے دی ہے۔

اپنیسورمے،اے3 تلوار کمربستہسے ہو، اپنی شان ملبّسسےشوکتو
ہو !جا

غلبہ4 اور انکساریسچائی،کر۔حاصلکامیابی اور لڑنےخاطرکیراستی
کے لئے نکل آ۔ تیرا دہنا ہاتھ حیرتتجھے انگیز کام دکھائے۔

تیرے5 تیز تیر بادشاہ دشمنوںکے دلوںکے تیرےقومیںڈالیں۔چھیدکو
پاؤں میں گر جائیں۔

الله،اے6 ازلتختتیرا سے تکابد قائم و دائم رہے گا، انصافاور کا
شاہی تیریعصا بادشاہی پر کرےحکومت گا۔

7 تُو بازیراستنے محبتسے اور بےدینی نفرتسے کی، اِس لئے الله
تیرے خدا خوشیتجھےنے تیلکے مسحسے کر تیرےتجھےکے ساتھیوں
سے کہیں یادہ ز سرفراز کر دیا۔
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8 مُر، عود اور املتاس کی بیش قیمت خوشبو تیرے تمام کپڑوں سے
پھیلتی دانتہاتھیہے۔ محلوںکے میں تاردار موسیقی تیرا دل بہلاتی ہے۔

بادشاہوں9 کی یوراتتیرےبیٹیاں ز سجیسے پھرتی ہیں۔ ملـکہ اوفیر کا
سونا پہنے تیرےہوئے ہنے د کھڑیہاتھ ہے۔

!باتمیریسنبیٹی،اے10 غور کر لگا۔کاناور اپنی قوم اور باپاپنے
کا بھولگھر جا۔

11 تیرےبادشاہ ُحسن کا آرزومند ہے، کیونکہ وہ تیرا آقا ہے۔ چنانچہ
جھک کر اُس کا احترام کر۔

کیصور12 بیٹی تحفہ لے کر آئے گی، قوم کے تیریامیر نظرِ حاصلکرم
کرنے کریںکوششکی گے۔

13 بادشاہ کی بیٹی کتنی شاندار چیزوں سے آراستہ ہے۔ اُس کا لباس
سونے دھاگوںکے سے بُنا ہوا ہے۔

14 رنگنفیساُسے کپڑےدار پہنے بادشاہ پاسکے لایا جاتا ہے۔ جو
کنواری سہیلیاں اُس کے پیچھے چلتی ہیں اُنہیں بھی تیرے منے سا لایا ہے۔جاتا

لوگ15 شادمان ہو کر اور خوشی مناتے ہوئے اُنہیں وہاں پہنچاتے
ہیں، اور وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں۔

اے16 بادشاہ، تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کی کھڑےجگہ ہو جائیں
گے، اور تُو رئیساُنہیں بنا پوریکر دنیا میں ذمہ یاں دےدار گا۔

پشت17 پشتدر تیرےمَیں نام کی تمجید کروں گا، اِس لئے قومیں ہمیشہ
ستائشتیریتک کریں گی۔
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46
الله قوتہماری ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ گیت کا :طرز
یاں۔ کنوار

الله ہماری پناہ گاہ اور قوت ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ہمارا مضبوط
ثابتسہارا ہوا ہے۔

اِس2 لئے خوفہم نہیں کھائیں گے، گو زمین لرز اُٹھے اور پہاڑ جھوم
کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جائیں،

سمندرگو3 شور مچا مارےٹھاٹھیںکر اور پہاڑ اُس دہاڑوںکی کانپسے
اُٹھیں۔ (سِلاہ)

4 یا در کی شاخیں الله کے شہر خوشکو کرتی ہیں، اُس شہر کو جو الله
تعالیٰ سکونتمُقّدسکی گاہ ہے۔

الله5 اُس میںبیچکے اِسہے، لئے نہیںشہر سویرےصبحگا۔ڈگمگائے
ہی الله اُس کی کرےمدد گا۔

قومیں6 شور مچانے، سلطنتیں لڑکھڑانے لـگیں۔ الله نے دیآواز تو زمین
لرز اُٹھی۔

7 رب الافواج ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔
(سِلاہ)

8 ربآؤ، کے کاموںعظیم پر نظر !ڈالو اُسی زمیننے پر ناکہول تباہی
نازل کی ہے۔

وہی9 دنیا کی تکانتہا روکجنگیں دیتا، کمانوہی کو توڑ نیزےدیتا،
ٹکڑےٹکڑےکو کرتا اور ڈھال کو جلا دیتا ہے۔
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10 وہ فرماتا ہے، اپنی” حرکتوں سے باز !آؤ جان لو کہ مَیں خدا ہوں۔

مَیں اقوام میں سربلند اور دنیا میں سرفراز ہوں “گا۔
11 رب الافواج ہمارے ساتھ ہے۔ یعقوب کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔

(سِلاہ)

47
الله تمام قوموں کا بادشاہ ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے تمام قومو، تالی !بجاؤ خوشی نعرےکے لگا کر الله کی مدح سرائی

!کرو
2 ربکیونکہ تعالیٰ پُرجلال ہے، پوریوہ دنیا کا عظیم بادشاہ ہے۔
3 اُس نے قوموں ہمارےکو تحت کر دیا، اُمّتوں ہمارےکو پاؤں تلے

رکھ دیا۔
4 اُس ہمارےنے لئے ہماری میراث کو چن لیا، اُسی کو جو اُس کے

یعقوببندےپیارے کے لئے فخر باعثکا تھا۔ (سِلاہ)

5 الله نے صعود فرمایا تو ساتھ خوشیساتھ کا نعرہ بلند بلندیربہوا، پر
چڑھ گیا تو ساتھ ساتھ نرسنگا بجتا رہا۔

مدح6 سرائی کرو، الله کی مدح سرائی !کرو مدح سرائی ہمارےکرو،
بادشاہ کی مدح سرائی !کرو

7 کیونکہ الله پوری دنیا کا بادشاہ حکمتہے۔ گیتکا گا کر اُس کی
ستائش کرو۔

8 الله قوموں حکومتپر کرتا ہے، الله تختمُقّدساپنے پر بیٹھا ہے۔
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9 دیگر قوموں کے شرفا ابراہیم کے قومکیخدا ساتھکے جمع ہو گئے ہیں،

کیونکہ وہ دنیا حکمرانوںکے مالـککا ہے۔ نہایتوہ ہی سربلند ہے۔
48

الله کا شہر یروشلم
قورحگیت۔1 کی اولاد کا زبور۔
رب عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس کا مُقّدس پہاڑ ہمارے

خدا کے شہر میں ہے۔
2 ِ کوہ صیون کی بلندی خوب صورت ہے، پوری دنیا اُس سے خوش

ہوتی ہے۔ کوہِ صیون دُورترین شمال کا الٰہی پہاڑ ہی ہے، وہ عظیم بادشاہ
کا شہر ہے۔

3 الله اُس محلوںکے میں ہے، وہ اُس کی پناہ ثابتگاہ ہوا ہے۔
4 کیونکہ دیکھو، بادشاہ جمع ہو کر یروشلم سے لڑنے آئے۔
لیکن5 اُسے دیکھتے ہی حیرانوہ ہوئے، دہشتوہ کھا بھاگکر گئے۔
وہاں6 اُن پر کپکپی طاری ہوئی، اور وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی

پیچطرح تابو کھانے لـگے۔
7 جس طرح مشرقی آندھی ترسیس کے شاندار جہازوں کو ٹکڑے

ٹکڑے کر دیتی اُسیہے طرح تُو نے اُنہیں تباہ کر دیا۔
سنانےہمکچھجو8 ہمارےوہہے دیکھتے ہمارےالافواجربدیکھتے

خدا کے شہر پر صادق آیا ہے، الله اُسے تکابد قائم رکھے گا۔ (سِلاہ)
اے9 الله، ہم تیرینے سکونت گاہ میں تیری شفقت پر غور خوضو

کیا ہے۔
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اے10 الله، تیرا نام اِس لائق ہے یفتیریکہ تعر دنیا کی تکانتہا کی

جائے۔ تیرا دہنا ہاتھ راستی سے بھرا رہتا ہے۔
11 ِ شادمانصیونکوہ ہو، یہوداہ تیرے*بیٹیاںکی فیصلوںمنصفانہ کے

باعث خوشی منائیں۔
صیون12 کے ارد گرد گھومو پھرو، اُس کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل

کر اُس بُرجکے گن لو۔
13 اُس کی قلعہ بندی پر خوب دھیان دو، اُس کے محلوں کا معائنہ کرو

تاکہ آنے والی نسل کچھسبکو سنا سکو۔
14ً یقینا الله ہمارا تکہمیشہخدا ایسا راہنمائیہماریتکابدوہہے۔ہی

کرے گا۔
49

امیروں کی سرابشان ہی ہے
قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے تمام قومو، !سنو دنیا کے تمام باشندو، دھیان !دو
2 چھوٹے اور بڑے، امیر اور سبغریب توجہ دیں۔
3 میرا منہ حکمت کرےبیان گا میرےاور دل کا غور خوضو سمجھ

کرےعطا گا۔
4 مَیں اپنا ایککان کہاوت کی طرف جھکاؤں گا، سرود بجا کر اپنی

پہیلی کا بتاؤںحل گا۔
خوفمَیں5 کیوں مصیبتجبکھاؤں کے دن آئیں اور مکاروں کا بُرا

کام مجھے گھیر لے؟
* 48:11 یہوداہ کی :بیٹیاں یہاں یہوداہ کی بیٹیوں سے مراد اُس کے شہر بھی ہو سکتے ہیں۔
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لوگایسے6 ملـکیتاپنی پر اعتماد اور دولتبڑیاپنی پر فخر ہیں۔کرتے
بھیکوئی7 دےفدیہ کر اپنے بھائی کی جان نہیںکو چھڑا سکتا۔ وہ الله

کو اِس قسم کا تاوان دےنہیں سکتا۔
بڑیاِتنیکیونکہ8 رقم اُسدینا باتکیبسکے نہیں۔ آخرکار اُسے ہمیشہ

کے لئے ایسی کوششوں سے باز پڑےآنا گا۔
9 چنانچہ کوئی بھی ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا، آخرکار ایکہر

موت کے گڑھے اُترےمیں گا۔
10 کیونکہ ایکہر دیکھ سکتا ہے کہ دانش مند بھی وفات پاتے اور

احمق اور ناسمجھ بھی مل ہلاککر ہو جاتے ہیں۔ سب کو اپنی دولت
دوسروں کے لئے چھوڑنی پڑتی ہے۔

11 اُن کی قبریں تکابد اُن کے گھر بنی رہیں پشتگی، پشتدر وہ اُن
میں بسے رہیں گے، گو اُنہیں زمینیں حاصل تھیں جو اُن کے نام پر تھیں۔

انسان12 اپنی شان شوکتو باوجودکے قائم نہیں رہتا، اُسے کیجانوروں
ہلاکطرح ہونا ہے۔

یہ13 کیسباُن تقدیر جوہے آپاپنے پر اعتماد رکھتے ہیں، اور سباُن
کا انجام جو اُن کی باتیں پسند کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

14 اُنہیں یوں بکر بھیڑ کی طرح پاتال میں لایا جائے گا، اور موت اُنہیں
چَرائے گی۔ کیونکہ صبح وقتکے دیانت دار اُن پر حکومت کریں گے۔
تب اُن کی شکل گھسےصورتو کپڑےپھٹے سڑگلطرحکی جائے گی،
پاتال ہی اُن رہائشکی گاہ ہو گا۔

لیکن15 الله میری جان کا دےفدیہ گا، وہ مجھے پکڑ کر پاتال گرفتکی
سے چھڑائے گا۔ (سِلاہ)



زبور 49:16 lxxv زبور 50:4
مت16 جبگھبرا کوئی امیر ہو جبجائے، اُس کے گھر کی شان و

شوکت بڑھتی جائے۔
17 وقتمرتے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا، اُس کی شان و

شوکت اُس کے ساتھ پاتال میں اُترےنہیں گی۔
بےشک18 وہ جیتے جی اپنے آپ مبارککو کہے گا، اور دوسرے

بھی کھاتے پیتے آدمی یفکی تعر کریں گے۔
19 پھر بھی وہ آخرکار باپاپنے دادا نسلکی اُترےپاسکے گا، اُن کے

پاس جو دوبارہ کبھی روشنی نہیں دیکھیں گے۔
20 جو انسان اپنی شان شوکتو کے باوجود ناسمجھ ہے، اُسے جانوروں

ہلاکطرحکی ہونا ہے۔
50

عبادتصحیح
آسف1 کا زبور۔
رب مطلققادرِ بولخدا اُٹھا اُسہے، غروِبکرلےسےصبحطلوِعنے

پوریتکآفتاب دنیا کو بُلایا ہے۔
2 الله کا نور صیون چمکسے اُٹھا ہے، اُس پہاڑ سے جو کامل ُحسن کا

اظہار ہے۔
3 ہمارا خدا آ رہا نہیںخاموشوہہے، گا۔رہے اُس کے آگے سبآگے

کچھ بھسم ہو رہا اُسہے، کے ارد گرد تیز آندھی چل رہی ہے۔
4 وہ آسمان و زمین کو آواز دیتا ہے، مَیںاب” اپنی قوم عدالتکی کروں

گا۔
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5 میرے ایمان داروں کو میرے حضور جمع کرو، اُنہیں جنہوں نے

پیشقربانیاں کر میرےکے ساتھ عہد باندھا “ہے۔
6 آسمان اُس کی راستی کا اعلان کریں گے، کیونکہ الله خود انصاف

کرنے والا ہے۔ (سِلاہ)
7 اے” میری قوم، !سن مجھے بات کرنے دے۔ اے اسرائیل، مَیں

خلافتیرے گواہی دوں گا۔ مَیں الله تیرا خدا ہوں۔
مَیں8 تجھے تیری ذبح کی قربانیوں باعثکے ملامت نہیں کر رہا۔ تیری

بھسم ہونے والی قربانیاں تو میرےمسلسل منے سا ہیں۔
9 نہ تیرےمَیں گھر بَیلسے لوں گا، تیرےنہ باڑوں سے بکرے۔
جنگلکیونکہ10 تمامکے میرےجاندار ہی یوںہزاروںہیں، پہاڑ پر بسنے

والے میرےجانور ہی ہیں۔
11 مَیں پہاڑوں کے پرندےہر کو جانتا ہوں، اور جو بھی میدانوں میں

حرکت کرتا ہے وہ میرا ہے۔
12 اگر بھوکمجھے لـگتی تو مَیں تجھے نہ بتاتا، کیونکہ زمین اور جو کچھ

اُس پر ہے میرا ہے۔
13 کیا تُو سمجھتا ہے کہ مَیں سانڈوں گوشتکا کھانا یا بکروں کا پیناخون چاہتا ہوں؟
الله14 پیشقربانیکیشکرگزاریکو کر، اور پوریمَنتوہ کر جو تُو نے

الله تعالیٰ کے حضور مانی ہے۔
مصیبت15 دنکے مجھے پکار۔ تب مَیں نجاتتجھے دوں گا اور تُو میری

کرےتمجید “گا۔
لیکن16 بےدین سے الله فرماتا ہے، میرے” احکام سنانے میرےاور

عہد کا ذکر کرنے کا تیرا کیا حق ہے؟
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17 تُو تو تربیت سے نفرت کرتا اور میرے فرمان کچرے کی طرح اپنے
پھینکپیچھے دیتا ہے۔

کسی18 چور کو دیکھتے ہی تُو اُس کا ساتھ دیتا ہے، تُو زناکاروں سے
رفاقت رکھتا ہے۔

19 تُو اپنے منہ بُرےکو کام کے لئے استعمال کرتا، اپنی زبان کو دھوکا
دینے کے لئے تیار رکھتا ہے۔

20 تُو دوسروں پاسکے بیٹھ کر اپنے بھائی خلافکے بولتا اپنیہے، ہی
ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔

21 یہ کچھ تُو نے کیا ہے، اور مَیں خاموش رہا۔ تب تُو سمجھا کہ مَیں
بالکل تجھ جیسا ہوں۔ لیکن مَیں ملامتتجھے کروں تیرےگا، منے سا ہی
ترتیبمعاملہ سناؤںسے گا۔

22 تم جو الله کو بھولے ہوئے ہو، بات سمجھ لو، ورنہ مَیں تمہیں پھاڑ
ڈالوں گا۔ وقتاُس کوئی نہیں ہو گا جو تمہیں بچائے۔

23 جو شکرگزاری کی قربانی کرےپیش وہ میری تعظیم کرتا ہے۔ جو
ارادےمصمم ایسیسے راہ پر چلے اُسے مَیں الله نجاتکی دکھاؤں “گا۔

51
مجھ جیسے گناہ گار پر رحم !کر توبہ) کا چوتھا (زبور

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یہ گیت اُس وقت سے
متعلق داؤدجبہے بتکے سبع ساتھکے زنا کرنے کے بعد ناتن نبی اُس
پاسکے آیا۔
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اے الله، اپنی شفقت مطابقکے مجھ پر مہربانی کر، بڑےاپنے رحم کے
میریمطابق سرکشی داغکے مٹا دے۔

مجھے2 دےدھو تاکہ میرا قصور دُور ہو جائے، جو گناہ مجھ سے سرزد
ہوا اُسہے پاکمجھےسے کر۔

3 کیونکہ مَیں اپنی سرکشی کو مانتا ہوں، اور میرا گناہ ہمیشہ میرے
منے سا رہتا ہے۔

مَیں4 نے تیرےصرفتیرے، خلافہی گناہ کیا، مَیں نے وہ کچھ کیا
تیریجو نظر میں بُرا لازمکیونکہہے۔ کہہے تُو لتے ٹھہرےراستوقتبو
عدالتاور وقتکرتے پاکیزہ ثابت ہو جائے۔

5ً یقینا مَیں گناہ حالتآلودہ میں پیدا ہوا۔ جوں مَیںہی ماں پیٹکے میں
وجود میں آیا تو گناہ گار تھا۔

6ً یقینا تُو باطن کی سچائی پسند کرتا اور پوشیدگی میں حکمتمجھے کی تعلیم
دیتا ہے۔

7 زوفا لے مجھکر گناہسے دُور کر صافپاکتاکہ مجھےجاؤں۔ہو دھو
دے برفتاکہ سے یادہ ز سفید ہو جاؤں۔

مجھے8 خوشیدوبارہ اور شادمانی دےسننے تاکہ ہڈیوںجن کو تُو نے
کچل دیا وہ شادیانہ بجائیں۔

9 گناہوںمیرےکوچہرےاپنے سے پھیر لے، میرا تمام قصور مٹا دے۔
اے10 میرےالله، پاکاندر دل پیدا کر، مجھ میں سرےنئے ثابتسے

قدم روح قائم کر۔
مجھے11 اپنے حضور خارجسے نہ کر، نہ مُقّدساپنے روح کو مجھ سے

دُور کر۔
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مجھے12 دوبارہ نجاتاپنی خوشیکی مجھےدلا، روحمستعد عطا کر کے

سنبھالے رکھ۔
مَیںتب13 اُنہیں تیری راہوں کی تعلیم دوں گا تجھجو سے بےوفا ہو گئے

ہیں، اور گناہ واپسپاستیرےگار آئیں گے۔
اے14 الله، میری نجات کے خدا، قتل کا قصور مجھ سے دُور کر کے

مجھے میریتببچا۔ زبان تیری راستی کی حمد و کرےثنا گی۔
15 اے رب، میرے ہونٹوں کو کھول تاکہ میرا منہ تیری ستائش

کرے۔
16 کیونکہ تُو ذبح کی قربانی نہیں چاہتا، ورنہ مَیں وہ پیش کرتا۔ بھسم

ہونے والی قربانیاں تجھے پسند نہیں۔
17 الله کو منظور قربانی روحشکستہ اےہے۔ الله، تُو شکستہ اور کچلے

ہوئے دل کو حقیر نہیں جانے گا۔
اپنی18 مہربانی کا اظہار کر صیونکے حالیخوشکو بخش، یروشلم کی

فصیل تعمیر کر۔
تب19 تجھے ہماری صحیح قربانیاں، ہماری بھسم ہونے والی اور مکمل

قربانیاں پسند آئیں تیریتبگی۔ قربان گاہ پر بَیل چڑھائے جائیں گے۔
52

ظلم کے باوجود تسلی
1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا یہ گیت اُس

وقت متعلقسے ئیگدوجبہے ساؤلادومی بادشاہ پاسکے گیا اور اُسے
بتایا، داؤد” ـِکاخی مَل امام کے گھر میں گیا “ہے۔
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اے سورمے، تُو اپنی بدی پر کیوں فخر کرتا ہے؟ الله شفقتکی دن بھر
قائم رہتی ہے۔

اے2 دھوکے باز، تیری زبان اُسترےتیز کی طرح چلتی ہوئی تباہی کے
منصوبے باندھتی ہے۔

3 تجھے بھلائی کی نسبت بُرائی یادہ ز پیاری ہے، سچ لنے بو کی نسبت
جھوٹ یادہ ز پسند ہے۔ (سِلاہ)

فریباے4 دہ زبان، تُو ہر تباہ باتکن سے پیار کرتی ہے۔
لیکن5 الله تجھے ہمیشہ کے لئے خاک میں ملائے گا۔ وہ تجھے مار مار

تجھےگا،دےنکالسےخیمےتیرےکر اُکھاڑسےجڑ زندوںکر ملـککے
خارجسے گا۔دےکر (سِلاہ)

راست6 باز یہ دیکھ کر خوف کھائیں گے۔ وہ اُس پر ہنس کر کہیں
گے،

لو،”7 یہ وہ آدمی نےجسہے الله میں پناہ نہ لی بلـکہ اپنی دولتبڑی پر
اعتماد کیا، جو اپنے تباہ منصوبوںکن طاقتسے ور ہو گیا “تھا۔

لیکن8 مَیں الله کے گھر میں زیتون کے پھلتے لتے پھو درخت کی مانند
ہوں۔ مَیں ہمیشہ کے لئے الله شفقتکی پر بھروسا رکھوں گا۔

مَیں9 تکابد اُس کے لئے کروںستائشتیری گا جو تُو نے کیا مَیںہے۔
ایمانتیرے داروں منےکے تیرےہیسا نام انتظارکے رہوںمیں گا، کیونکہ
وہ بھلا ہے۔

53
بےدین حماقتکی
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1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا گیت۔ :طرز

محلت۔
احمق دل میں کہتا ہے، الله” ہے ہی “!نہیں لوگایسے بدچلن ہیں، اُن

کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔ بھی نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔
2 الله آسماننے انسانسے پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا سمجھکوئی دار

ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟
3 افسوس، سب صحیح راہ بھٹکسے سبگئے، سبکے بگڑ گئے ہیں۔

کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔
4 کیا بدیجو کر قوممیریکے طرحکیروٹیکو لیتےکھا اُنہیںہیں سمجھ

نہیں آتی؟ وہ تو الله کو پکارتے ہی نہیں۔
تب5 اُن وہاںدہشتسختپر دہشتپہلےجہاںگئیچھا نہیںسببکا

تھا۔ جنہوں تجھےنے گھیر رکھا تھا الله نے اُن کی ہڈیاں بکھیر دیں۔ تُو نے
اُن کو رُسوا کیا، کیونکہ الله نے اُنہیں رد کیا ہے۔

کاش6 کوہِ صیون اسرائیلسے نجاتکی !نکلے ربجب اپنی قوم کو
کرےبحال گا تو یعقوب خوشی نعرےکے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو
گا۔

54
میںخطرے پھنسے شخصہوئے کی التجا

1 داؤد کا زبور۔ حکمت کا یہ گیت تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
یہ وقتاُس متعلقسے زیفجبہے باشندوںکے ساؤلنے پاسکے جا
کر کہا، پاسہمارےداؤد” چھپا ہوا “ہے۔

اے الله، اپنے نام کے یعے ذر سے مجھے !دےچھٹکارا اپنی قدرت کے
یعے ذر سے انصافمیرا !کر
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اے2 الله، میری التجا میرےسن، منہ الفاظکے پر دھیان دے۔
3 خلافمیرےپردیسیکیونکہ کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں، ظالم جو الله کا

لحاظ نہیں میریکرتے جان لینے کے درپَے ہیں۔ (سِلاہ)

لیکن4 الله میرا سہارا میریربہے، زندگی قائم رکھتا ہے۔
5 وہ میرے دشمنوں کی شرارت اُن پر واپس لائے گا۔ چنانچہ اپنی

وفاداری دکھا کر اُنہیں تباہ !دےکر
مَیں6 تجھے رضاکارانہ پیشقربانی کروں اےگا۔ رب، تیرےمَیں نام

ستائشکی کروں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔
7 کیونکہ اُس مصیبتساریمجھےنے رِہائیسے دی، اباور مَیں اپنے

دشمنوں شکستکی دیکھ ہوںخوشکر گا۔
55

جھوٹے بھائیوں پر شکایت
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لئے۔کے حکمت کا گیتیہ تاردار

سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
اے میریالله، دعا پر دھیان دے، آپاپنے میریکو التجا سے چھپائے

نہ رکھ۔
مجھ2 پر غور میریکر، مَیںسن۔ سےبےچینی اِدھر اُدھر متے گھو ہوئے

آہیں بھر رہا ہوں۔
3 کیونکہ دشمن شور مچا رہا، بےدین تنگمجھے کر رہا ہے۔ وہ مجھ پر

آفت لانے پر ُلے ت ہوئے ہیں، غصے مخالفتمیریمیں کر رہے ہیں۔
4 میرا میرےدل اندر تڑپ رہا موتہے، کی دہشت مجھ پر چھا ہے۔گئی
خوف5 لرزشاور مجھ پر طاری ہیبتہوئی، مجھ غالبپر آ گئی ہے۔
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مَیں6 میرےکاش”بولا، کبوتر سےکے پَر ہوں تاکہ اُڑ کر آرام و سکون

پا !سکوں
تب7 مَیں بھاگتکدُور کر یگستان ر میں بسیرا کرتا،
8 مَیں جلدی سے کہیں پناہ لیتا جہاں تیز آندھی اور طوفان سے محفوظ

“رہتا۔ (سِلاہ)

ابتریمیںاُنرب،اے9 پیدا کر، اُن !ڈالاختلافمیںزبانکی کیونکہ
مجھے شہر میں طرفہر ظلم جھگڑےاور نظر آتے ہیں۔

راتدن10 فصیلوہ پر چکر کاٹتے ہیں، اور شہر فساد اور خرابی سے بھرا
رہتا ہے۔

اُس11 کے بیچ میں تباہی حکومتکی ہے، اور ظلم اور فریب اُس کے
چوک کو نہیں چھوڑتے۔

12 اگر میریدشمنکوئی رُسوائی کرتا تو برداشتقابِل ہوتا۔ اگر مجھ سے
نفرت کرنے مجھےوالا دبا کر آپاپنے سرفرازکو کرتا تو مَیں اُس چھپسے
جاتا۔

لیکن13 تُو ہی یہنے کیا، تُو مجھجو جیسا جوہے، میرا دوستقریبی اور
ہم راز ہے۔

تیرےمیری14 ساتھ رفاقتاچھیکتنی ہمجبتھی ہجوم ساتھکے الله
کے گھر طرفکی چلتے !گئے

اچانکموت15 اُنہیںہی میںگرفتاپنی زندہلے۔لے ہی پاتالوہ میں
اُتر جائیں، کیونکہ بُرائی نے اُن میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔

لیکن16 مَیں پکار کر الله سے مدد مانگتا ہوں، رباور دےنجاتمجھے
گا۔
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مَیں17 وقتہر آہ زاریو کرتا اور کراہتا رہتا ہوں، ہو،صبحخواہ خواہ

دوپہر یا شام۔ اور میریوہ سنے گا۔
وہ18 دےفدیہ جانمیریکر کو اُن چھڑائےسے گا خلافمیرےجو

لڑ رہے ہیں۔ گو اُن کی تعداد بڑی ہے وہ مجھے آرام و گا۔دےسکون
الله19 ازلجو نشینتختسے دےجوابمناسباُنہیںکرسنمیریہے

گا۔ (سِلاہ) کیونکہ نہ وہ تبدیل ہو جائیں گے، نہ کبھی الله کا خوف
مانیں گے۔

شخصاُس20 نے اپنا ہاتھ اپنے دوستوں خلافکے اُٹھایا، اُس نے اپنا
عہد توڑ لیا ہے۔

21 اُس کی زبان پر مکھن کی سی ِچکنی چپڑی باتیں اور دل جنگمیں
ہے۔ اُس کے تیل سے یادہ ز نرم الفاظ حقیقت میں کھینچی ہوئی ہیں۔تلواریں

22 اپنا رببوجھ پر ڈال تو وہ تجھے سنبھالے گا۔ راستوہ باز کبھیکو
ڈگمگانے دےنہیں گا۔

اےلیکن23 الله، تُو اُنہیں تباہی کے گڑھے میں دےاُترنے گا۔ خوں
خوار اور دھوکے باز آدھی عمر بھی نہیں پائیں گے بلـکہ جلدی مریں گے۔
لیکن مَیں تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔

56
مصیبت میں بھروسا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز دُوردراز جزیروں
کا کبوتر۔ یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق جبہے فلستیوں نے اُسے
جات میں پکڑ لیا۔
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الله،اے مجھ پر مہربانی !کر لوگکیونکہ تنگمجھے کر رہے ہیں، والالڑنے دن بھر مجھے ستا رہا ہے۔
دن2 میرےبھر میرےدشمن پیچھے لـگے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہیں اور

غرور سے مجھ سے لڑ رہے ہیں۔
میںگرفتاپنیمجھےخوفجبلیکن3 مَیںتولےلے تجھ پر ہی بھروسا

رکھتا ہوں۔
الله4 کلامکے پر میرا فخر اللهہے، پر میرا بھروسا ڈروںمَیںہے۔ گا نہیں،

کیونکہ فانی انسان مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟
دن5 بھر میرےوہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر غلط معنی لتے، نکا اپنے تمام

منصوبوں مجھےسے ضرر پہنچانا ہتے چا ہیں۔
وہ6 حملہ آور ہو تاککر میں بیٹھ جاتے میرےاور ہر قدم پر غور کرتے

ہیں۔ کیونکہ وہ مجھے مار لنے ڈا پر ُلے ت ہوئے ہیں۔
ایسیجو7 حرکتیںشریر ہیں،کرتے کیا اُنہیں بچنا ہئے؟ چا اے!نہیںہرگز

الله، اقوام کو غصے خاکمیں میں ملا دے۔
8 بھیجتنے مَیںدن بےگھر پھرا ہوں اُن کا تُو نے حسابپورا ہے۔رکھا

اے الله، میرے آنسو اپنے مشکیزے میں ڈال !لے کیا وہ پہلے سے تیری
کتاب میں قلم بند نہیں ہیں؟ !ضرور

9 پھر جب مَیں تجھے پکاروں گا میرےتو دشمن مجھ سے باز آئیں گے۔ یہ
مَیں جاننے لیا ہے کہ میرےالله ساتھ !ہے

10 الله کے کلام پر میرا فخر ربہے، کے کلام پر میرا فخر ہے۔
11 الله پر میرا بھروسا مَیںہے۔ ڈروں گا نہیں، کیونکہ فانی انسان مجھے نقصانکیا پہنچا سکتا ہے؟
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اے12 الله، تیرے حضور مَیں نے مَنتیں مانی ہیں، اور اب مَیں تجھے

شکرگزاری کی پیشقربانیاں کروں گا۔
13 کیونکہ تُو میرینے جان موتکو سے بچایا میرےاور پاؤں کو ٹھوکر

کھانے محفوظسے رکھا تاکہ زندگی کی روشنی میں الله کے حضور چلوں۔

57

آزمائش میں الله پر اعتماد
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔ یہ سنہرا

گیت وقتاُس متعلقسے ساؤلوہجبہے بھاگسے کر غار چھپمیں
گیا۔

اے الله، مجھ پر مہربانی مجھکر، پر مہربانی !کر میریکیونکہ میںتجھجان
پناہ لیتی آفتتکجبہے۔ مجھ پر سے گزر نہ جائے تیرےمَیں پَروں کے
سائے میں پناہ لوں گا۔

مَیں2 الله تعالیٰ کو پکارتا ہوں، الله سے جو میرا کرےٹھیکمعاملہ گا۔
3 وہ آسمان سے مدد بھیج کر مجھے دےچھٹکارا گا اور اُن کی رُسوائی

کرے گا تنگمجھےجو کر رہے ہیں۔ (سِلاہ) الله اپنا کرم وفاداریاور
بھیجے گا۔

مَیں4 انسان ہڑپکو کرنے والے ببروں شیر کے بیچ میں لیٹا ہوا ہوں،
اُن کے درمیان جن نیزےدانتکے اور تیر ہیں اور جن کی زبان تیز ہے۔تلوار

اے5 الله، آسمان پر سربلند ہو !جا تیرا پوریجلال دنیا پر چھا !جائے
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اُنہوں6 میرےنے قدموں کے آگے پھندا بچھا دیا، اور میری خاکجان
میں دب گئی ہے۔ اُنہوں میرےنے منے سا گڑھا کھود لیا، لیکن وہ خود
اُس میں گر گئے ہیں۔ (سِلاہ)

الله،اے7 دلمیرا مضبوط، ثابتدلمیرا قدم مَیںہے۔ ساز بجا تیریکر
مدح سرائی کروں گا۔

میریاے8 ستاراے!اُٹھجاگجان، اور جاگسرود، !اُٹھو آؤ، مَیں
طلوِع صبح کو جگاؤں۔

اے9 رب، قوموں میں مَیں تیری ستائش، اُمّتوں میں تیری مدح سرائی
کروں گا۔

10 تیریکیونکہ آسمانشفقتعظیم جتنی بلند وفاداریتیریہے، بادلوں
تک پہنچتی ہے۔

اے11 الله، آسمان پر سرفراز !ہو تیرا پوریجلال دنیا پر چھا جائے۔
58

انتقام کی دعا
داؤد1 کا سنہرا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔
اے حکمرانو، کیا تم واقعی منصفانہ فیصلہ کرتے، کیا دیانت داری سے

آدم زادوں عدالتکی کرتے ہو؟
2 ہرگز نہیں، تم دل میں بدی کرتے ملـکاور میں اپنے ظالم ہاتھوں کے

لئے راستہ بناتے ہو۔
پیدائشبےدین3 سے ہی صحیح راہ سے دُور ہو گئے جھوٹہیں، لنے بو

والے ماں پیٹکے سے بھٹکہی گئے ہیں۔
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4 وہ سانپ کی طرح زہر اُگلتے ہیں، ناگبہرےاُس کی طرح جو اپنے

کانوں کو بند کر رکھتا ہے
5 تاکہ نہ جادوگر کی آواز سنے، نہ سپیرےماہر کے منتر۔
اے6 الله، اُن کے منہ کے دانت توڑ !ڈال اے رب، جوان ببروں شیر

جبڑےکے پاشپاشکو !کر
7 وہ اُس پانی کی طرح ضائع ہو جائیں جو بہہ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اُن

کے چلائے ہوئے تیر بےاثر رہیں۔
8 میںدھوپوہ گھونگے کی مانند ہوں جو چلتا پگھلچلتا جاتا ہے۔ اُن

کا انجام اُس بچے کا سا ہو جو ماں پیٹکے میں ضائع ہو کر کبھی سورج
نہیں دیکھے گا۔

اِس9 پہلےسے دیگیںتمہاریکہ ٹہنیوںکانٹےدار کریںمحسوسآگکی
الله اُن سب آندھیکو میں اُڑا کر لے جائے گا۔

10 آخرکار دشمن کو سزا ملے گی۔ یہ دیکھ کر راست باز خوش ہو گا،
اور وہ اپنے پاؤں کو بےدینوں خونکے میں دھو لے گا۔

لوگتب11 کہیں گے، واقعی” راست باز کو اجر ملتا ہے، واقعی الله
ہے جو دنیا میں لوگوں عدالتکی کرتا “!ہے

59
دشمن درمیانکے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔ یہ سنہرا
گیت اُس وقت سے متعلق جبہے ساؤل نے اپنے آدمیوں کو داؤد کے
کیگھر داریپہرا لئےکےکرنے بھیجا ملےموقعجبتاکہ کریں۔قتلاُسے
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میرےاے خدا، میرےمجھے دشمنوں سے بچا۔ اُن سے میری حفاظت
کر خلافمیرےجو اُٹھے ہیں۔

مجھے2 بدکاروں سے چھٹکارا خواروںخوںدے، سے رِہا کر۔
3 دیکھ، تاکمیریوہ میں بیٹھے اےہیں۔ زبردسترب، آدمی مجھ پر

حملہ آور ہیں، حالانکہ مجھ سے نہ خطا ہوئی نہ گناہ۔
مَیں4 بےقصور ہوں، تاہم وہ دوڑ دوڑ کر مجھ سے لڑنے کی یاں تیار کر

رہے ہیں۔ جاگچنانچہ اُٹھ، میری مدد کرنے آ، جو کچھ ہو رہا اُسہے
پر نظر ڈال۔

لشکروںرب،اے5 اور اسرائیل کے خدا، دیگر تمام قوموں کو سزا دینے
لئےکے !اُٹھجاگ پرسباُن نہکرم فرما جو شریر اور ہیں۔غدار (سِلاہ)

6 ہر شام کو واپسوہ آ جاتے اور ُکتوں طرحکی بھونکتے ہوئے شہر کی
گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔

7 دیکھ، اُن کے منہ ٹپکرالسے رہی ہے، اُن ہونٹوںکے تلواریںسے
نکل رہی ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، کون” سنے “گا؟

لیکن8 اےتُو رب، اُن پر ہنستا ہے، تُو تمام قوموں کا مذاق اُڑاتا ہے۔
میریاے9 قوت، میری آنکھیں تجھ پر لـگی رہیں گی، کیونکہ الله قلعہمیرا ہے۔
10 میرا خدا اپنی مہربانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گا، الله دےبخش

گا کہ مَیں اپنے دشمنوں شکستکی دیکھ ہوںخوشکر گا۔
اے11 الله ہماری ڈھال، اُنہیں ہلاک نہ کر، ورنہ میری قوم تیرا کام

بھول جائے گی۔ اپنی قدرت کا اظہار یوں کر کہ وہ اِدھر اُدھر لڑکھڑا کر
گر جائیں۔
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بھیکچھجو12 اُن منہکے سے نکلتا گناہوہہے لعنتیںوہہے، جھوٹاور

ہی سناتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں اُن کے تکبر جالکے میں پھنسنے دے۔
غصے13 میں اُنہیں تباہ !کر اُنہیں یوں تباہ کر کہ اُن کا نام و تکنشان نہ

رہے۔ لوگتب دنیا کی انتہا تک جان لیں گے کہ الله یعقوب کی اولاد پر
حکومت کرتا ہے۔ (سِلاہ)

14 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور ُکتوں کی طرح بھونکتے ہوئے شہر
کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔

15 وہ اِدھر اُدھر گشت لگا کر کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر
پیٹ بھرےنہ تو غُراتے ہتے ر ہیں۔

لیکن16 قدرتتیریمَیں مدحکی سرائی کروں صبحگا، خوشیکو کے
نعرے لگا کر تیری شفقت کی ستائش کروں گا۔ کیونکہ تُو میرا قلعہ اور
مصیبت میریوقتکے پناہ گاہ ہے۔

میریاے17 تیریمَیںقوت، مدح کروںسرائی گا، کیونکہ الله میرا قلعہ
اور میرا مہربان خدا ہے۔

60
مردود قوم کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ :طرز عہد کا سوسن۔ تعلیم کے لئے یہ گیتسنہرا اُس
وقت سے متعلق جبہے داؤد نے مسوپتامیہ کے اَرامیوں اور ضوباہ کے
اَرامیوں جنگسے کی۔ واپسی پر یوآب نمکنے کی وادی میں 12,000
ادومیوں کو مار ڈالا۔

اے الله، تُو نے ہمیں رد کیا، ہماری قلعہ بندی میں رخنہ ڈال دیا ہے۔
ابلیکن غضباپنے سے باز آ کر ہمیں بحال کر۔
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2 تُو نے زمین کو ایسے جھٹکے دیئے کہ اُس میں دراڑیں پڑ ابگئیں۔
اُس شگافوںکے کو شفا دے، کیونکہ وہ تکابھی تھرتھرا رہی ہے۔

3 تُو نے اپنی قوم تلخکو تجربوں سے دوچار ہونے دیا، ایسیہمیں تیز َمے
پلا دی کہ ہم ڈگمگانے لـگے ہیں۔

لیکن4 جو تیرا خوف مانتے ہیں اُن کے لئے تُو نے جھنڈا گاڑ جسدیا
کے ارد گرد وہ جمع ہو کر تیروں سے پناہ لے سکتے ہیں۔ (سِلاہ)

5 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر میریکے سن تاکہ جو پیارےتجھے ہیں
نجاتوہ پائیں۔

6 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا ہے، مَیں” فتح مناتے ہوئے ِسکم کو
تقسیم کروں گا اور ُسکاتوادٔی ناپکو بانٹکر دوں گا۔

ِجلعاد7 میرا اورہے منسّی میرا افرائیمہے۔ میرا اورخود یہوداہ میرا شاہی
عصا ہے۔

موآب8 غسلمیرا برتنکا اورہے، ادوم پر مَیں اپنا پھینکجوتا دوں گا۔
اے فلستی ملـک، مجھے دیکھ کر نعرےزوردار “!لگا

قلعہمجھےکون9 بند میںشہر لائے راہنمائیمیریکونگا؟ مجھےکےکر
تکادوم پہنچائے گا؟

اے10 الله، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو ہمیںنے رد کیا اےہے۔ الله،
تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں جبدیتا وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔

مصیبت11 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ اِس وقت انسانی مدد ہے۔بےکار
12 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے

دشمنوں گا۔دےکچلکو
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61
دُور درخواستسے

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار ساز کے ساتھ ہے۔گانا
اے الله، میری آہ و زاری میریسن، دعا پر توجہ دے۔
مَیں2 تجھے دنیا کی انتہا سے پکار رہا ہوں، کیونکہ میرا دل نڈھال ہو گیا

میریہے۔ راہنمائی کر کے مجھے اُس چٹان پر دےپہنچا جو مجھ سے ہے۔بلند
کیونکہ3 میریتُو پناہ گاہ دشمنمَیںمیںجسبُرجمضبوطایکہے،رہا

محفوظسے ہوں۔
مَیں4 ہمیشہ لئےکے تیرے میںخیمے پَروںتیرےرہنا، تلے پناہ لینا چاہتا

ہوں۔ (سِلاہ)

الله،اےکیونکہ5 تُو مَنتوںمیرینے پر دھیان دیا، تُو مجھےنے میراثوہ
بخشی جو سباُن کو ملتی ہے جو خوفتیرا مانتے ہیں۔

6 بادشاہ کو عمر بخشدرازیکی دے۔ پشتوہ پشتدر جیتا رہے۔
7 وہ تکہمیشہ الله کے تختحضور نشین رہے۔ شفقت اور وفاداری

اُس حفاظتکی کریں۔
مَیںتب8 تیرےتکہمیشہ نام مدحکی کروںسرائی گا، روز بہ روز اپنی

مَنتیں پوری کروں گا۔
62

خاموشی سے الله کا انتظار کر
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یدوتون کے لئے۔
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میری خاموشیجان سے الله ہی کے انتظار میں اُسیہے۔ سے مجھے مدد
ملتی ہے۔

2 وہی میری چٹان، میری نجات اور میرا قلعہ ہے، اِس لئے مَیں یادہ ز
نہیں ڈگمگاؤں گا۔

3 اُستککبتم پر حملہ کرو پہلےجوگے ہوئیجھکیہی دیوار مانندکی
ہے؟ تم تککبسب اُسے قتل کرنے پر ُلے ت رہو گے جو پہلے ہی گرنے
والی چاردیواری جیسا ہے؟

4 اُن کے منصوبوں کا ایک ہی مقصد ہے، کہ اُسے اُس کے اونچے
عُہدے اُتاریں۔سے جھوٹاُنہیں سے مزہ آتا منہہے۔ سے برکتوہ دیتے،
لیکن اندر ہی لعنتاندر کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

5 لیکن تُو اے میری جان، خاموشی سے الله ہی کے انتظار میں رہ۔
اُسیکیونکہ سے مجھے اُمید ہے۔

صرف6 وہی میری جان کی چٹان، میری نجات اور میرا قلعہ ہے، اِس
لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔

نجاتمیری7 اور عزت الله پر مبنی ہے، وہی میری محفوظ چٹان ہے۔
الله میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔

اے8 اُمّت، ہر وقت اُس پر بھروسا !رکھ اُس کے حضور اپنے دل کا
رنج و الم پانی کی ُنڈیلطرح ا دے۔ الله ہماریہی پناہ گاہ ہے۔ (سِلاہ)

انسان9 دم بھر کا ہی فریبلوگبڑےاورہے، ہیں۔ہی اگر اُنہیں ترازو
میں تولا جائے تو مل کر اُن کا پھونکایکوزن بھیسے کم ہے۔
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10 ظلم پر اعتماد نہ کرو، چوری کرنے پر فضول اُمید نہ رکھو۔ اور اگر

دولت بڑھ جائے تو تمہارا دل اُس لپٹسے نہ جائے۔
11 الله باتایکنے فرمائی بلـکہ دو بار مَیں سنینے کہہے الله ہی ہے۔قادر
اے12 ًرب، یقینا تُو مہربان ہے، کیونکہ تُو ایکہر کو اُس کے اعمال

کا بدلہ دیتا ہے۔
63

الله کے لئے آرزو
داؤد1 زبور۔کا یہ متعلقسےوقتاُس وہجبہے یہوداہ یگستانکے میںر تھا۔
اے الله، تُو میرا خدا مَیںجسےہے ڈھونڈتا میریہوں۔ پیاسیتیریجان

ہے، میرا پورا تیرےجسم لئے ترستا مَیںہے۔ اورخشکاُس ملـکنڈھال
کی مانند میںجسہوں پانی نہیں ہے۔

2 چنانچہ مَیں مقدِس میں تجھے دیکھنے کے انتظار میں رہا تاکہ تیری
قدرت اور جلال کا مشاہدہ کروں۔

زندگیشفقتتیریکیونکہ3 کہیںسے بہتر مدحتیریہونٹمیرےہے،
سرائی کریں گے۔

4 چنانچہ مَیں جیتے جی تیری ستائش کروں گا، تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ
اُٹھاؤں گا۔

میری5 جان عمدہ غذا سے سیر ہو جائے گی، میرا خوشیمنہ نعرےکے
لگا تیریکر حمد و کرےثنا گا۔

6 بستر پر مَیں تجھے یاد کرتا، پوری رات کے دوران تیرے بارے میں
سوچتا رہتا ہوں۔
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7 کیونکہ تُو میری مدد کرنے آیا، اور مَیں تیرے پَروں کے سائے میں
خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔

میری8 تیرےجان ساتھ لپٹی رہتی، اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔
لیکن9 میریجو جان لینے پر ُلے ت ہیںہوئے وہ تباہ ہو جائیں گے، زمینوہ

کی گہرائیوں میں اُتر جائیں گے۔
اُنہیں10 تلوار کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ گیدڑوں بنخوراککی

جائیں گے۔
لیکن11 بادشاہ الله خوشیکی منائے گا۔ بھیجو الله کی قَسم کھاتا ہے

وہ کرےفخر گا، جھوٹکیونکہ لنے بو والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔
64

شریعت کے پوشیدہ حملوں حفاظتسے کی دعا
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اپنیمَیںجبسنالله،اے آہ پیشزاریو دشمنزندگیمیریہوں۔کرتا

دہشتکی محفوظسے رکھ۔
مجھے2 بدمعاشوں کی سازشوں سے چھپائے رکھ، اُن کی ہل چل سے

غلطجو کام کرتے ہیں۔
3 وہ اپنی زبان کو تلوار کی طرح تیز کرتے اور اپنے یلے زہر الفاظ کو

تیروں کی طرح تیار رکھتے ہیں
4 تاکہ تاک میں بیٹھ کر اُنہیں بےقصور پر چلائیں۔ وہ اچانک اور

بےباکی اُنہیںسے اُس پر برسا دیتے ہیں۔



زبور 64:5 xcvi زبور 65:3

5 وہ بُرا کام کرنے دوسرےایکمیں کی حوصلہ افزائی ایککرتے،
دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے پھندے کس طرح چھپا کر
لگائیں؟ وہ کہتے ہیں، یہ” کسی بھیکو نظر نہیں آئیں “گے۔

6 وہ بڑی یکی بار بُرےسے منصوبوں کی یاں تیار کرتے، پھر کہتے چلو،”ہیں، بات بن گئی ہے، منصوبہ سوچ بچار کے بعد تیار ہوا “ہے۔ ً یقینا
انسان باطنکے اور دل کی تکتہہ پہنچنا مشکل ہی ہے۔

لیکن7 الله اُن پر تیر برسائے گا، اچانکاور ہی وہ زخمی ہو جائیں گے۔
8 وہ اپنی ہی زبان سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ بھیجو اُنہیں دیکھے

گا وہ توبہ” “توبہ کہے گا۔
تب9 تمام لوگ خوف کھا کر کہیں گے، الله” ہی نے یہ “!کیا اُنہیں

سمجھ آئے گی کہ یہ اُسی کا کام ہے۔
راست10 باز الله کی خوشی منا کر اُس میں پناہ لے گا، اور جو دل سے

دیانت دار ہیں سبوہ فخر کریں گے۔
65

روحانی اور برکتوںجسمانی کے لئے شکرگزاری
داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
اے الله، تُو ہی اِس لائق انسانکہہے صیونکوہِ خاموشیپر تیرےسے

میںانتظار تیریرہے، تیرےاورکرےتمجید کرے۔پوریمَنتیںاپنیحضور
2 تُو دعاؤں کو سنتا اِسہے، لئے تمام تیرےانسان حضور آتے ہیں۔
3 گناہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، تُو ہی سرکشہماری حرکتوں معافکو

کر۔
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مبارک4 جسےوہہے تُو چن قریبکر آنے دیتا تیریجوہے، بارگاہوں
میں بس سکتا دےبخشہے۔ کہ تیرےہم گھر، تیری مُقّدس سکونت
گاہ کی اچھی چیزوں سے سیر ہو جائیں۔

نجاتہماریاے5 کے ناکہیبتخدا، کاموں اپنیسے راستی قائم کر
ہماریکے !سن کیونکہ تُو زمین کی تمام حدود اور دُوردراز تکسمندروں
سب کی اُمید ہے۔

6 تُو بنیادیںمضبوطکیپہاڑوںسےقدرتاپنی ڈالتا کمربستہسےقوتاور
رہتا ہے۔

7 تُو سمندروںمتلاطم کو تھما دیتا ہے، تُو اُن کی لہروںگرجتی اور اُمّتوں
کا شور شرابہ ختم کر دیتا ہے۔

8 دنیا کی انتہا تیرےباشندےکے نشانات خوفسے کھاتے ہیں، اور
تُو طلوِع صبح اور آفتابغروِب خوشیکو منانے دیتا ہے۔

9 تُو زمین کی دیکھ بھال کر کے اُسے پانی کی کثرت اور زرخیزی سے
نوازتا ہے، چنانچہ الله کی ندی پانی بھریسے رہتی ہے۔ زمین کو یوں تیار
کر کے تُو انسان اناجکو کی اچھی فصل مہیا کرتا ہے۔

10 یوںکیکھیتتُو یگھار ر کو شرابور کر اُسکے ڈھیلوںکے کو ہموار
کرتا ہے۔ تُو بارش کی بوچھاڑوں سے زمین کو نرم کر کے اُس کی فصلوں
برکتکو دیتا ہے۔

11 تُو سال کو اپنی بھلائی کا تاج پہنا دیتا ہے، تیرےاور نقِش قدم تیل
کی فراوانی سے ٹپکتے ہیں۔
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12 بیابان کی چراگاہیں *تیل کی کثرت سے ٹپکتی ہیں، اور یاں پہاڑ

بھرپور خوشی ملبّسسے ہو جاتی ہیں۔
13 سبزہ زار یوں بھیڑبکر سے آراستہ ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی

خوشیسبہیں۔ نعرےکے لگا رہے گیتسبہیں، گا رہے !ہیں
66

الله کی معجزانہ مدد یفکی تعر
موسیقی1 کے راہنما کے لئے۔ زبور۔ گیت۔
ساریاے زمین، خوشی نعرےکے لگا کر الله کی مدح سرائی !کر
اُس2 کے نام کے جلال کی تمجید کرو، اُس ستائشکی تکعروج لے

!جاؤ
3 الله سے کہو، تیرے” کام کتنے پُرجلال ہیں۔ تیری بڑی قدرت کے

منے تیرےسا دبکدشمن تیریکر خوشامد کرنے لـگتے ہیں۔
4 تمام دنیا تجھے !کرےسجدہ وہ تیری یف تعر میں گیت تیرےگائے،

نام ستائشکی “کرے۔ (سِلاہ)

5 آؤ، الله کے کام !دیکھو آدم زاد کی خاطر اُس نے کتنے پُرجلال
معجزے کئے !ہیں

اُس6 سمندرنے بدلمیںزمینخشککو پہلےجہاںدیا۔ پانی کا تیز بہاؤ
تھا وہاں پیدللوگسے ہی گزرے۔ چنانچہ آؤ، ہم اُس منائیں۔خوشیکی

7 اپنی قدرت سے وہ حکومتتکابد کرتا ہے۔ اُس کی آنکھیں قوموں
پر لـگی رہتی ہیں سرکشتاکہ اُس خلافکے نہ اُٹھیں۔ (سِلاہ)

* 65:12 :تیل لفظی :ترجمہ چربی جو فراوانی کا نشان تھا۔
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اے8 ہمارےاُمّتو، خدا کی حمد کرو۔ اُس ستائشکی تکدُور دے۔سنائی
9 کیونکہ وہ ہماری زندگی قائم رکھتا، ہمارے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں

دیتا۔
10 اےکیونکہ الله، تُو ہمیںنے چاندیطرحجسآزمایا۔ کو پگھلا کر

صاف کیا جاتا اُسیہے طرح تُو نے صافپاکہمیں کر دیا ہے۔
11 تُو نے ہمیں جال میں پھنسا دیا، ہماری کمر پر ناکاذیت بوجھ ڈال

دیا۔
12 تُو لوگوںنے رتھوںکے ہمارےکو سروں پر سے گزرنے دیا، اور ہم

آگ اور پانی کی زد میں آ گئے۔ لیکن پھر تُو نے ہمیں مصیبت سے نکال کر
فراوانی کی جگہ پہنچایا۔

بھسممَیں13 قربانیاںوالیہونے لے تیرےکر آؤںمیںگھر گا تیرےاور
حضور اپنی مَنتیں پوری کروں گا،

14 وہ مَنتیں میرےجو منہ مصیبتنے وقتکے مانی تھیں۔
15 بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر مَیں تجھے موٹی تازی بھیڑیں اور

مینڈھوں کا پیشدھواں کروں گا، ساتھ ساتھ بَیل بکرےاور بھی چڑھاؤں
گا۔ (سِلاہ)

اے16 الله خوفکا ماننے والو، آؤ اور !سنو جو کچھ الله میرینے جان
کے لئے کیا وہ تمہیں سناؤں گا۔

17 مَیں نے اپنے منہ سے اُسے پکارا، لیکن میری زبان اُس کی یف تعر
کرنے کے لئے تیار تھی۔

18 اگر مَیں دل میں گناہ پرورشکی کرتا میریربتو نہ سنتا۔
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ًلیکن19 ربیقینا میرینے سنی، اُس میرینے التجا پر توجہ دی۔
20 الله کی حمد میرینہنےجسہو، دعا رد کی، نہ مجھشفقتاپنی سے

باز رکھی۔
67

تمام قومیں الله یفکی تعر کریں
زبور۔1 تاردار سازوں ساتھکے گانا موسیقیہے۔ کے راہنما کے لئے۔
الله ہم پر مہربانی کرے اور ہمیں برکت دے۔ وہ چہرےاپنے کا نور

ہم پر چمکائے (سِلاہ)
2 تاکہ زمین پر تیری راہ اور تمام قوموں نجاتتیریمیں معلوم ہو جائے۔
اے3 الله، قومیں ستائشتیری کریں، تمام قومیں ستائشتیری کریں۔
4 اُمّتیں شادمان ہو کر خوشی کے نعرے لگائیں، کیونکہ تُو انصاف

سے قوموں کی عدالت کرے گا اور زمین پر اُمّتوں کی قیادت کرے گا۔
(سِلاہ)

اے5 الله، قومیں ستائشتیری کریں، تمام قومیں ستائشتیری کریں۔
زمین6 اپنی فصلیں دیتی ہے۔ الله ہمارا خدا !دےبرکتہمیں
7 الله برکتہمیں دے، اور دنیا کی انتہائیں سب اُس خوفکا مانیں۔

68
الله کی فتح

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
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الله اُٹھے تو اُس کے دشمن تتر بتر ہو جائیں گے، اُس سے نفرت کرنے
والے اُس کے منے سا بھاگسے جائیں گے۔

2 وہ دھوئیں کی طرح بکھر جائیں طرحجسگے۔ آگموم کے منے سا
پگھل جاتا اُسیہے طرح بےدین الله کے ہلاکحضور ہو جائیں گے۔

راستلیکن3 خوشباز و ہوںخرم گے، وہ الله کے جشنحضور منا کر
پھولے نہ سمائیں گے۔

4 الله کی تعظیم گیتمیں گاؤ، اُس کے نام مدحکی سرائی !کرو جو رتھ
پر سوار بیابان میں سے گزر رہا ہے اُس کے لئے راستہ تیار ربکرو۔ اُس
کا نام ہے، اُس کے خوشیحضور !مناؤ

5 الله اپنی مُقّدس سکونت گاہ میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا ہے۔حامی
6 الله بےگھروں میںگھروںکو بسا دیتا اور قیدیوں کو قید نکالسے کر

خوش حالی عطا کرتا لیکنہے۔ سرکشجو ہیں وہ ُجھلسے ملـکہوئے
میں رہیں گے۔

اے7 الله، جب تُو اپنی قوم کے آگے آگے نکلا، جب تُو یگستان ر میں
قدم بہ قدم آگے بڑھا (سِلاہ)

8 تو زمین لرز اُٹھی اور آسمان بارشسے ٹپکنے لـگی۔ ہاں، الله کے حضور
جو کوہِ سینا اور اسرائیل کا خدا ہے ایسا ہی ہوا۔

اے9 الله، تُو کثرتنے بارشکی برسنے جبدی۔ کبھی تیرا موروثی
ملـک نڈھال ہوا تو تُو نے اُسے تازہ دم کیا۔
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تیرییوں10 قوم اُس میں آباد اےہوئی۔ الله، اپنی بھلائی سے تُو اُسےنے
ضرورت مندوں کے لئے تیار کیا۔

فرمانرب11 صادر کرتا ہے خبریخوشتو سنانے والی عورتوں کا بڑا
لشکر نکلتا ہے،

فوجوں”12 بھاگبادشاہکے ہیں۔رہے بھاگوہ ہیںرہے عورتیںاور
لُوٹ کا مال تقسیم کر رہی ہیں۔

13 تم کیوں اپنے ین زِ کے دو بوروں کے درمیان بیٹھے ہتے ر ہو؟ دیکھو،
کبوتر پَروںکے چاندیپر اور اُس کے پَروںشاہ پر پیلا سونا چڑھایا گیا “ہے۔

جب14 قادرِ مطلق نے وہاں کے بادشاہوں کو منتشر کر دیا تو کوہِ
ضلمون برفپر پڑی۔

15 ِ کوہ بسن الٰہی پہاڑ ہے، کوہِ بسن کی متعدد چوٹیاں ہیں۔
اے16 پہاڑ کی متعدد چوٹیو، تم اُس پہاڑ کو رشککیوں کی نگاہ سے

دیکھتی ہو جسے الله نے اپنی سکونت گاہ کے لئے پسند کیا ًہے؟ یقینا رب
وہاں ہمیشہ کے لئے کرےسکونت گا۔

17 الله کے رتھبےشمار اور گنتاَن فوجی ہیں۔ خداوند اُن درمیانکے
ہے، سینا کا خدا مقدِس میں ہے۔

18 تُو نے بلندی پر چڑھ کر قیدیوں کا ہجوم گرفتار کر لیا، تجھے انسانوں
تحفےسے ملے، اُن بھیسے سرکشجو ہو گئے تھے۔ یوں ربہی وہاںخدا
سکونت پذیر ہوا۔

رب19 کی تمجید ہو جو روز بہ روز ہمارا بوجھ اُٹھائے چلتا ہے۔ الله
نجاتہماری ہے۔ (سِلاہ)
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20 ہمارا خدا وہ خدا ہے ہمیںجو بار نجاتبار دیتا ربہے، قادرِ مطلق

ہمیں بار موتبار سے بچنے کے راستے مہیا کرتا ہے۔
21ً یقینا الله اپنے دشمنوں کے سروں کو دےکچل گا۔ جو اپنے گناہوں

سے باز نہیں آتا اُس کھوپڑیکی کرےپاشپاشوہ گا۔
22 رب نے فرمایا، مَیں” اُنہیں بسن سے واپس لاؤں گا، سمندر کی

گہرائیوں واپسسے پہنچاؤں گا۔
تب23 تُو اپنے پاؤں کو دشمن کے خون میں دھو لے گا، تیرےاور ُکتے

چاٹاُسے لیں “گے۔
اے24 الله، تیرے جلوس نظر آ گئے میرےہیں، خدا اور بادشاہ کے

جلوس مقدِس میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ گئے ہیں۔
25 آگے گلوکار، پھر ساز بجانے والے چل رہے ہیں۔ اُن پاسآسکے

یاں دفکنوار بجاتے ہوئے پھر رہی ہیں۔
جماعتوں”26 میں الله ستائشکی !کرو جتنے بھی اسرائیل کے سرچشمے

نکلےسے ہوئے ربہو کی تمجید “!کرو
سبوہاں27 سے چھوٹا بھائی بن یمین آگے چل رہا ہے، پھر یہوداہ کے

بزرگوں کا پُرشور ہجوم زبولون اور نفتالی بزرگوںکے چلساتھکے رہا ہے۔
اے28 الله، قدرتاپنی برُوئے کار اے!لا الله، قدرتجو تُو نے پہلے

بھی ہماری خاطر دکھائی اُسے دوبارہ !دکھا
29 اُسے یروشلم کے اوپر اپنی سکونت گاہ سے دکھا۔ تب بادشاہ تیرے

تحفےحضور لائیں گے۔
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سرکنڈوں30 میں چھپے درندےہوئے ملامتکو !کر سانڈوں کا جو

غول بچھڑوں جیسی قوموں میں رہتا ہے اُسے !ڈانٹ اُنہیں دےکچل جو
چاندی کو پیار کرتے ہیں۔ اُن قوموں کو منتشر کر جنگجو کرنے سے
لطف اندوز ہوتی ہیں۔

مصر31 سے سفیر آئیں گے، ایتھوپیا اپنے ہاتھ الله طرفکی اُٹھائے گا۔
اللهسلطنتو،کیدنیااے32 کی سرائیمدحکیرب!گاؤگیتمیںتعظیم

کرو (سِلاہ)
33 جو اپنے رتھ پر سوار ہو کر قدیم زمانے کے بلندترین آسمانوں میں سے

گزرتا ہے۔ سنو اُس کی آواز جو زور گرجسے رہا ہے۔
34 الله قدرتکی کو تسلیم !کرو اُس اسرائیلعظمتکی پر چھائی رہتی

اور اُس قدرتکی آسمان پر ہے۔
35 اے الله، تُو اپنے مقدِس سے ظاہر ہوتے وقت کتنا مہیب ہے۔

اسرائیل کا خدا ہی قوم قوتکو طاقتاور عطا کرتا ہے۔ الله کی تمجید !ہو
69

آزمائش نجاتسے کی دعا
داؤد1 کا زبور۔ :طرز سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے الله، مجھے !بچا کیونکہ میرےپانی پہنچتکگلے گیا ہے۔
دلدلگہریمَیں2 دھنسمیں گیا ہوں، پاؤںکہیں جمانے کی نہیںجگہ

ملتی۔ مَیں پانی کی گہرائیوں میں آ گیا سیلابہوں، مجھ غالبپر آ گیا ہے۔
مَیں3 چلّاتے تھکچلّاتے گیا ہوں۔ میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ اپنے خدا

کا انتظار کرتے میریکرتے آنکھیں دُھندلا گئیں۔
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4 جو بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں میرےوہ سر بالوںکے سے یادہ ز

ہیں، ہیںدشمنمیرےبےسببجو اور مجھے تباہ کرنا ہتے ہیںچا طاقتوہ
ور ہیں۔ جو کچھ مَیں نے نہیں لُوٹا اُسے مجھ طلبسے کیا جاتا ہے۔

اے5 الله، تُو میری حماقت واقفسے ہے، میرا قصور تجھ سے نہیںپوشیدہ ہے۔
اے6 الافواج،ربمطلققادرِ تیرےجو انتظار میں ہتے ہیںر میرےوہ

باعث اسرائیلاےہوں۔نہشرمندہ کیطالبتیرےباعثمیرےخدا،کے
رُسوائی نہ ہو۔

7 تیریکیونکہ مَیںخاطر برداشتشرمندگی کر رہا تیریہوں، خاطر میرا
چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے۔

مَیں8 اپنے سگے بھائیوں نزدیککے اجنبی اور اپنی ماں کے بیٹوں کے
نزدیک پردیسی بن گیا ہوں۔

تیرےکیونکہ9 مجھےغیرتکیگھر گالیاںتجھےجوہے،گئیکھا دیتے
ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ گئی ہیں۔

مَیںجب10 روزہ رکھ کر روتا تھا لوگتو میرا مذاق اُڑاتے تھے۔
لباسماتمیجب11 پہنے پھرتا تھا تو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال بن گیا۔
12 بزرگجو شہر دروازےکے پر بیٹھے ہیں بارےمیرےوہ میں گپیں

ہانکتے ہیں۔ شرابی مجھے اپنے بھرےطنز گیتوں کا نشانہ بناتے ہیں۔
اےلیکن13 تجھمیریرب، سے دعا تجھےمَیںکہہے دوبارہ منظور ہو

اےجاؤں۔ الله، اپنی شفقتعظیم کے مطابق میری سن، اپنی یقینی نجات
مطابقکے مجھے بچا۔

مجھے14 دلدل سے نکال تاکہ غرق نہ ہو جاؤں۔ مجھے اُن سے چھٹکارا
دے جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔ پانی کی گہرائیوں مجھےسے بچا۔
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مجھسیلاب15 غالبپر نہ آئے، سمندر کی ہڑپمجھےگہرائی نہ کر لے،

میرےگڑھا اوپر اپنا منہ بند نہ کر لے۔
میریرب،اے16 سن، بھلیشفقتتیریکیونکہ ہے۔ اپنے رحمعظیم

طرفمیریمطابقکے رجوع کر۔
17 اپنا چہرہ اپنے خادم سے چھپائے نہ رکھ، کیونکہ مَیں مصیبت میں

جلدیہوں۔ میریسے !سن
قریب18 آ کر میری جان کا فدیہ میرےدے، دشمنوں کے سبب سے

دےعوضانہ کر مجھے چھڑا۔
19 تُو میری رُسوائی، میری شرمندگی اور تذلیل سے واقف ہے۔ تیری

میرےآنکھیں تمام دشمنوں پر لـگی رہتی ہیں۔
20 اُن کے طعنوں سے میرا ٹوٹدل گیا مَیںہے، بیمار پڑ گیا ہوں۔ مَیں ہم

دردی انتظارکے میں لیکنرہا، مَیںبےفائدہ۔ توقعنے کی مجھےکوئیکہ
دلاسا ایکلیکندے، بھی نہ ملا۔

اُنہوں21 نے خوراکمیری میں کڑوا زہر ملایا، مجھے سرکہ پلایا جب
پیاسا تھا۔

22 اُن کی میز اُن کے لئے پھندا اور اُن کے ساتھیوں کے لئے جال بن
جائے۔

23 اُن کی تاریکآنکھیں ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں۔ اُن کی کمر
تکہمیشہ ڈگمگاتی رہے۔

24 اپنا پورا غصہ اُن پر اُتار، تیرا غضبسخت اُن پر آ پڑے۔
25 اُن رہائشکی سنسانگاہ ہو جائے اور کوئی اُن میںخیموںکے نہآباد ہو،
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26 کیونکہ جسے تُو ہی نے سزا دی اُسے وہ ستاتے ہیں، جسے تُو ہی
زخمینے کیا اُس کا دُکھ دوسروں کو سنا خوشکر ہوتے ہیں۔

27 اُن کے قصور کا سختی کتابحسابسے کر، تیرےوہ منے راستسا
باز نہ ٹھہریں۔

اُنہیں28 مٹایاسےحیاتکتاِب اُنجائے، بازوںراستنامکا میںفہرستکی درج نہ ہو۔
29 ہائے، مَیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بہت درد اےہے۔

الله، نجاتتیری محفوظمجھے رکھے۔
مَیں30 الله نامکے کروںسرائیمدحکی اُسسےشکرگزاریگا، کی تعظیم

کروں گا۔
31 یہ رب کو بَیل سینگیا اور ُکھر رکھنے والے سانڈ سے کہیں یادہ ز

پسند آئے گا۔
32 حلیم الله کا کام دیکھ خوشکر ہو جائیں اےگے۔ الله کے طالبو،

تسلی !پاؤ
33 ربکیونکہ محتاجوں کی سنتا اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔
آسمان34 و زمین اُس کی تمجید کریں، سمندر اور جو کچھ اُس حرکتمیں

کرتا اُسہے ستائشکی کرے۔
35 کیونکہ الله صیون کو نجات دے کر یہوداہ کے شہروں کو تعمیر

کرے گا، اور اُس کے خادم اُن پر قبضہ کر کے اُن میں آباد ہو جائیں گے۔
36 اُن ملـکاولادکی میںمیراثکو پائے اُساورگی، نامکے محبتسے

رکھنے والے اُس میں بسے رہیں گے۔
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70
دشمن نجاتسے کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یادداشت کے لئے۔
اے الله، جلدی سے آ کر مجھے !بچا اے رب، میری مدد کرنے میں

جلدی !کر
میرے2 جانی دشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن سختکی رُسوائی ہو جائے۔

مصیبتمیریجو دیکھنے لطفسے اُٹھاتے ہیں وہ ہٹپیچھے جائیں، اُن کا
منہ کالا ہو جائے۔

دیکھمصیبتمیریجو3 کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ شرم پشتمارےکے
دکھائیں۔

4 لیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوشی منائیں۔ جنہیں تیری
پیارینجات ہے وہ ہمیشہ کہیں، الله” عظیم “!ہے

لیکن5 مَیں ناچار اور محتاج اےہوں۔ الله، جلدی پاسمیرےسے !آ تُو
ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ اےہے۔ رب، دیر نہ !کر

71
حفاظت کے لئے دعا

اے1 رب، مَیں نے تجھ میں پناہ لی مجھےہے۔ کبھی شرمندہ نہ دے۔ہونے
اپنی2 راستی مجھےسے بچا کر دے۔چھٹکارا اپنا طرفمیریکان جھکا

کر نجاتمجھے دے۔
میرے3 لئے چٹان پر محفوظ گھر ہو جس میں مَیں ہر وقت پناہ لے

سکوں۔ تُو نے فرمایا گا،دےنجاتمجھےکہہے کیونکہ تُو اورچٹانمیریہی میرا قلعہ ہے۔
میرےاے4 خدا، مجھے بےدین کے ہاتھ سے بچا، اُس کے قبضے سے

بےانصافجو اور ظالم ہے۔
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5 کیونکہ تُو میریہی اُمید رباےہے۔ قادرِ مطلق، میریتُو ہیجوانی
سے میرا بھروسا رہا ہے۔

پیدائش6 سے ہی مَیں نے تجھ پر تکیہ کیا ہے، ماں پیٹکے سے تُو نے
مجھے سنبھالا مَیںہے۔ تیریہمیشہ حمد و ثنا کروں گا۔

بہتوں7 نزدیککے مَیں بدشگونی ہوں، لیکن تُو میری مضبوط پناہ ہے۔گاہ
دن8 بھر میرا منہ تیری تمجید اور تعظیم سے لبریز رہتا ہے۔
9 بُڑھاپے میں مجھے رد نہ طاقتکر، کے ختم ہونے پر ترکمجھے نہ کر۔
10 میرےکیونکہ بارےمیرےدشمن میں باتیں کر رہے ہیں، میریجو

جان کی تاک لگائے بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کر
رہے ہیں۔

11 وہ کہتے ہیں، الله” نے ترکاُسے کر دیا ہے۔ اُس کے پیچھے پڑ کر
اُسے پکڑو، کیونکہ کوئی نہیں جو اُسے “بچائے۔

الله،اے12 مجھ دُورسے نہ میرےاےہو۔ میریخدا، مدد میںکرنے
جلدی کر۔

یفمیرے13 حر شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، جو مجھے نقصان پہنچانے
کے درپَے ہیں وہ لعن طعن اور رُسوائی دبتلے جائیں۔

لیکن14 مَیں تیرےہمیشہ انتظار میں رہوں گا، ہمیشہ ستائشتیری کرتا
رہوں گا۔

15 میرا تیریمنہ راستی سناتا گا،رہے کاموںبخشنجاتتیرےدنسارا
کا ذکر کرتا رہے گا، گو مَیں اُن پوریکی تعداد بھیگن نہیں سکتا۔

ربمَیں16 قادرِ مطلق کے عظیم کام سناتے ہوئے آؤں گا، مَیں تیری،
تیریصرف ہی راستی یاد کروں گا۔
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اے17 الله، تُو میری جوانی مجھےسے تعلیم دیتا رہا ہے، اور تکآج مَیں
معجزاتتیرے کا اعلان کرتا آیا ہوں۔

الله،اے18 مَیںخواہ بوڑھا جاؤںہو بالمیرےاور سفید مجھےجائیںہو
ترک نہ تکجبکر مَیں آنے پشتوالی کے تمام لوگوں قوتتیریکو اور
قدرت بارےکے میں بتا نہ لوں۔

اے19 الله، تیری راستی آسمان سے باتیں کرتی اےہے۔ الله، تجھ جیسا
کون نےجسہے اِتنے عظیم کام کئے ہیں؟

20 تُو مجھےنے متعدد تلخ تجربوں میں سے گزرنے دیا لیکنہے، تُو مجھے
دوبارہ زندہ کرےبھی گا، تُو مجھے زمین میںگہرائیوںکی واپسسے لائے
گا۔

21 میرا رُتبہ بڑھا مجھےدے، دوبارہ تسلی دے۔
میرےاے22 مَیںخدا، ستار بجا ستائشتیریکر تیریاور وفاداری کی

تمجید اسرائیلاےگا۔کروں مَیںقدوس،کے سرود بجا یفتیریکر تعر میں
گیت گاؤں گا۔

کروںسرائیمدحتیریمَیںجب23 نعرےکےخوشیہونٹمیرےتوگا
لگائیں گے، اور میری جان جسے تُو نے فدیہ دے کر چھڑایا ہے شادیانہ
بجائے گی۔

میری24 زبان بھی دن بھر تیری راستی کرےبیان گی، کیونکہ جو مجھے
نقصان پہنچانا ہتے چا تھے وہ شرم سار اور رُسوا ہو گئے ہیں۔

72
سلامتی کا بادشاہ

سلیمان1 کا زبور۔



زبور 72:2 cxi زبور 72:12

اے الله، بادشاہ کو اپنا انصاف عطا کر، بادشاہ کے بیٹے کو اپنی دےبخشراستی
2 تاکہ وہ راستی تیریسے قوم انصافاور مصیبتتیرےسے زدوں کی

عدالت کرے۔
3 پہاڑ قوم کو سلامتی اور یاں پہاڑ راستی پہنچائیں۔
4 وہ قوم مصیبتکے زدوں کرےانصافکا اور محتاجوں کی مدد کر

ظالموںکے کچلکو دے۔
لوگتب5 پشت در پشت تیرا خوف مانیں تکجبگے سورج چمکے

اور چاند روشنی دے۔
6 وہ کٹی گھاسہوئی کھیتکے پر برسنے بارشوالی طرحکی اُتر آئے،

زمین کو تر کرنے والی بوچھاڑوں کی طرح نازل ہو جائے۔
7 اُس کے دورِ حکومت میں راست باز پھلے پھولے گا، اور تکجب

نیستچاند نہ ہو جائے سلامتی کا غلبہ ہو گا۔
8 ایکوہ سمندر دوسرےسے تکسمندر اور یائے فراتدر سے دنیا کی

حکومتتکانتہا کرے۔
یگستان9 ر باشندےکے اُس کے منے جھکسا جائیں، اُس کے دشمن

خاک چاٹیں۔
ترسیس10 اور ساحلی علاقوں کے بادشاہ اُسے خراج پہنچائیں، سبا اور

ِسبا اُسے پیشباج کریں۔
تمام11 بادشاہ اُسے سجدہ سبکریں، اقوام اُس خدمتکی کریں۔
12 کیونکہ ضرورتجو مند مدد کے لئے پکارے اُسے وہ دےچھٹکارا

گا، جو مصیبت میں ہے اور جس کی مدد کوئی نہیں کرتا اُسے وہ رِہائی
دے گا۔



زبور 72:13 cxii زبور 73:1
13 پستوہ حالوں اور غریبوں ترسپر کھائے گا، محتاجوں جانکی کو

بچائے گا۔
14 وہ دےعوضانہ کر اُنہیں ظلم و تشدد سے چھڑائے گا، کیونکہ اُن کا

خون اُس کی نظر میں قیمتی ہے۔
15 بادشاہ زندہ !باد سبا کا سونا اُسے دیا لوگجائے۔ ہمیشہ اُس کے

لئے دعا کریں، دن بھر اُس کے لئے برکت چاہیں۔
ملـک16 میں اناج کی کثرت ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اُس کی

فصلیں لہلہائیں۔ اُس کا پھل لبنان کے پھل جیسا عمدہ ہو، شہروں کے
باشندے یالی ہر طرحکی پھلیں پھولیں۔

17 بادشاہ کا نام ابد تک قائم رہے، تکجب سورج چمکے اُس کا نام
پھلے پھولے۔ تمام اقوام اُس برکتسے پائیں، اور وہ مبارکاُسے کہیں۔

رب18 خدا کی تمجید ہو اسرائیلجو کا خدا صرفہے۔ معجزےوہی
کرتا !ہے

اُس19 جلالیکے نام کی تکابد تمجید پوریہو، دنیا اُس جلالکے سے
بھر جائے۔ آمین، پھر آمین۔

یہاں20 داؤد بن یسّی کی دعائیں ختم ہوتی ہیں۔
تیسری کتاب 73-89

73
بےدینوں کی کامیابی کے باوجود تسلی

آسف1 کا زبور۔
ً یقینا الله اسرائیل پر مہربان ہے، اُن پر جن پاکدلکے ہیں۔



زبور 73:2 cxiii زبور 73:14
لیکن2 مَیں پھسلنے کو میرےتھا، لغزشقدم کھانے کو تھے۔
3 کیونکہ شیخی بازوں کو دیکھ کر مَیں بےچین ہو گیا، اِس لئے کہ

بےدین حالخوشاِتنے ہیں۔
4 مرتے وقت اُن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اُن کے جسم موٹے

تازے ہتے ر ہیں۔
5 عام لوگوں کے مسائل سے اُن کا واسطہ نہیں پڑتا۔ جس درد و کرب

دوسرےمیں مبتلا ہتے ر ہیں اُس سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔
اِس6 لئے اُن کے گلے میں تکبر کا ہار ہے، وہ ظلم لباسکا پہنے پھرتے

ہیں۔
چربی7 باعثکے اُن آنکھیںکی اُبھر آئی ہیں۔ اُن وہموںبےلگامدلکے

گرفتکی میں ہتے ر ہیں۔
8 وہ مذاق اُڑا بُریکر باتیں کرتے ہیں، اپنے غرور میں ظلم کی دھمکیاں

دیتے ہیں۔
وہ9 ہیںسمجھتے کہ ہمارےکچھجو منہ سے نکلتا آسمانوہہے ہے،سے

زبانہماریباتجو پر آ جاتی پوریوہہے زمین لئےکے اہمیت ہے۔رکھتی
10 چنانچہ عوام اُن کی طرف رجوع ہوتے ہیں، کیونکہ اُن کے ہاں

کثرت کا پانی پیا جاتا ہے۔
11 وہ کہتے ہیں، الله” کو کیا پتا ہے؟ الله تعالیٰ کو علم ہی “نہیں۔
12 دیکھو، یہی ہے بےدینوں کا حال۔ وہ ہمیشہ سکون سے ہتے، ر

ہمیشہ دولتاپنی میں اضافہ کرتے ہیں۔
13ً یقینا مَیں نے بےفائدہ اپنا پاکدل رکھا عبثاور اپنے غلطہاتھ کام

کرنے سے باز رکھے۔
14 کیونکہ دن بھر مَیں درد و کرب میں مبتلا رہتا ہوں، ہر صبح مجھے

دیسزا جاتی ہے۔
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15 اگر مَیں کہتا، مَیں” بھی اُن کی طرح بولوں “گا، تو تیرے فرزندوں

کی نسل غداریسے کرتا۔
سوچمَیں16 میںبچار پڑ گیا باتتاکہ لیکنسمجھوں، سوچتے تھکسوچتے

گیا، اذیت صرفمیں اضافہ ہوا۔
تب17 مَیں الله کے مقدِس میں داخل ہو کر سمجھ گیا کہ اُن کا انجام کیا

ہو گا۔
18ً یقینا تُو اُنہیں پھسلنی جگہ پر رکھے گا، اُنہیں فریب میں پھنسا کر زمین

پر دےپٹخ گا۔
اچانک19 ہی وہ تباہ ہو جائیں ناکدہشتگے، مصیبت پھنسمیں

کر مکمل طور پر فنا ہو جائیں گے۔
اے20 جاگخوابطرحجسرب، اُٹھتے وقت غیرحقیقی ثابت ہوتا

اُسیہے طرح تُو اُٹھتے وقت اُنہیں وہم دےقرار کر حقیر جانے گا۔
میرےجب21 دل میں تلخی پیدا ہوئی میرےاور باطن میں سخت درد

تھا
22 تو احمقمَیں تھا۔ مَیں نہیںکچھ سمجھتا تھا تیرےبلـکہ منے مویشیسا کی

مانند تھا۔
توبھی23 مَیں تیرےہمیشہ ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ تُو میرا دہنا ہاتھ

تھامے رکھتا ہے۔
24 تُو مشورےاپنے سے میری قیادت کر کے آخر میں عزت کے ساتھ

میرا کرےخیرمقدم گا۔
جب25 تُو میرے ساتھ ہے تو مجھے آسمان پر کیا کمی ہو گی؟ جب تُو

میرے ساتھ ہے تو مَیں زمین کی کوئی بھی چیز نہیں چاہوں گا۔
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26 خواہ میرا جسم اور میرا دےجوابدل جائیں، لیکن الله تکہمیشہ

میرے دل کی چٹان اور میراثمیری ہے۔
27ً یقینا ہیںدُورسےتجھجو ہلاکوہ جائیںہو سےتجھجوگے، بےوفا

ہیں اُنہیں تُو تباہ دےکر گا۔
میرےلیکن28 لئے الله مَیںہے۔کچھسبقربتکی ربنے مطلققادرِ

کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، اور مَیں لوگوں تیرےکو تمام کام سناؤں گا۔
74

رب کے گھر کی بےحرمتی افسوسپر
آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
اے الله، تُو نے ہمیں ہمیشہ کے لئے کیوں رد کیا ہے؟ اپنی چراگاہ کی

بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑکتا رہتا ہے؟
جماعتاپنی2 کو یاد کر جسے تُو نے قدیم زمانے میں خریدا اور عوضانہ

دے کر چھڑایا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو۔ کوہِ صیون کو یاد جسکر
پر تُو سکونت پذیر رہا ہے۔

3 اپنے قدم اِن دائمی کھنڈرات کی طرف بڑھا۔ دشمن نے مقدِس میں
سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔

تیرے4 مخالفوں نے گرجتے ہوئے تیری جلسہ گاہ میں اپنے نشان گاڑ
دیئے ہیں۔

5 اُنہوں نے گنجان جنگل میں لـکڑہاروں کی طرح اپنے کلہاڑے
چلائے،

6 اپنے کلہاڑوں اور کدالوں سے اُس کی تمام کندہ کاری کو ٹکڑے
ٹکڑے کر دیا ہے۔



زبور 74:7 cxvi زبور 74:17
7 اُنہوں نے تیرے مقدِس کو بھسم کر دیا، فرش تک تیرے نام کی

سکونت گاہ کی بےحرمتی کی ہے۔
8 اپنے میںدل وہ آؤ،”بولے، ہم سباُن میںخاککو اُنہوں“!ملائیں

ملـکنے میں الله کی عبادتہر گاہ آتشنذرِ دیکر ہے۔
ہماب9 پر الٰہیکوئی نشان نہیںظاہر ہوتا۔ نہ پاسہمارےنبیکوئی رہ

گیا، نہ کوئی اَور موجود ہے جو جانتا ہو کہ ایسے تککبحالات رہیں
گے۔

اے10 الله، یف حر کب تک لعن طعن کرے گا، دشمن کب تک
تیرے نام کی کرےتکفیر گا؟

11 تُو اپنا ہاتھ کیوں ہٹاتا، اپنا دہنا ہاتھ دُور کیوں رکھتا ہے؟ اُسے اپنی
چادر نکالسے کر اُنہیں تباہ !دےکر

12 الله قدیم زمانے سے میرا بادشاہ ہے، وہی دنیا میں بخشنجات کام
انجام دیتا ہے۔

13 تُو ہی نے اپنی قدرت سے سمندر کو چیر کر پانی میں اژدہاؤں کے
سروں کو توڑ ڈالا۔

14 تُو یاتاننےہی لِو ُچورکوسروںکے ُچور جانوروںجنگلیاُسےکےکر
کو کھلا دیا۔

ایک15 جگہ تُو اورچشمےنے ندیاں پھوٹنے دوسریدیں، کبھیجگہ نہ
سوکھنے والے یا در سوکھنے دیئے۔

دن16 بھی تیرا راتہے، بھی تیری ہی ہے۔ چاند اور تیرےسورج ہی
ہاتھ سے قائم ہوئے۔

17 تُو ہی زمیننے کی حدود مقرر کیں، تُو ہی گرمیوںنے اور سردیوں
موسمکے بنائے۔
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اے18 رب، دشمن کی لعن طعن یاد کر۔ خیال کر کہ احمق تیرےقوم

نام پر کفر بکتی ہے۔
19 اپنے کبوتر کی جان کو وحشی جانوروں کے حوالے نہ کر، ہمیشہ

تک مصیبتاپنے زدوں کی زندگی کو نہ بھول۔
20 اپنے عہد کا لحاظ کر، کیونکہ ملـک کے تاریک کونے ظلم کے

میدانوں سے بھر گئے ہیں۔
21 ہونے دےنہ کہ مظلوموں کو شرمندہ ہو کر پیچھے پڑےہٹنا بلـکہ

دےبخش مصیبتکہ زدہ اور تیرےغریب نام پر فخر کر سکیں۔
اے22 الله، اُٹھ کر عدالت میں اپنے معاملے کا دفاع کر۔ یاد رہے کہ

احمق دن بھر تجھے لعن طعن کرتا ہے۔
23 اپنے دشمنوں نعرےکے نہ بھول بلـکہ اپنے مخالفوں مسلسلکا بڑھتا ہوا

شور شرابہ یاد کر۔
75

الله مغروروں عدالتکی کرتا ہے
آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز تباہ نہ کر۔
اے الله، تیرا شکر ہو، تیرا !شکر تیرا نام اُن کے قریب ہے جو تیرے

معجزے بیان کرتے ہیں۔
الله2 فرماتا آئےوقتمیراجب”ہے، انصافمَیںتوگا کروںعدالتسے

گا۔
3 گو زمین اپنے باشندوں سمیت ڈگمگانے لـگے، لیکن مَیں ہی نے اُس

ستونوںکے مضبوطکو کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
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بازوںشیخی4 مَیںسے کہا،نے آپاپنے’سے،بےدینوںاور‘مارو،متڈینگیں’ پر متفخر *کرو۔
5 نہ طاقتاپنی پر شیخی †مارو، نہ اکڑ کر کفر “۔‘بکو
6 سرفرازیکیونکہ نہ مشرق سے، مغربنہ سے اور نہ بیابان سے آتی ہے
7 بلـکہ الله سے جو منصف ہے۔ وہی ایک کو پست کر دیتا ہے اور

دوسرے کو سرفراز۔
8 ربکیونکہ ہاتھکے جھاگمیں دار اور مسالے دار َمے کا پیالہ ہے

جسے لوگوںوہ کو پلا دیتا ًہے۔ یقینا دنیا تمامکے بےدینوں کو آخریاِسے
تکقطرے پینا ہے۔

لیکن9 مَیں ہمیشہ الله کے عظیم کام سناؤں گا، ہمیشہ یعقوب کے خدا
مدحکی سرائی کروں گا۔

10 الله فرماتا ہے، مَیں” تمام بےدینوں کی کمر توڑ دوں گا راستجبکہ
باز سرفراز ہو ‡“گا۔

76
منصفالله ہے

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ
گانا ہے۔

الله یہوداہ میں مشہور اُسہے، کا نام اسرائیل میں عظیم ہے۔
اُس2 نے اپنی ماند *سالم میں اور اپنا بھٹ کوہِ صیون پر بنا لیا ہے۔

* 75:4 متفخر :کرو لفظی متسینگ:ترجمہ اُٹھاؤ۔ † 75:5 شیخی :مارو :مطلبلفظی
سینگاپنا اُٹھاؤ۔ ‡ 75:10 تمام …بےدینوں ہو :گا لفظی :ترجمہ بےدینوں تمامکے سینگوں
ڈالوںکاٹکو گا راستجبکہ بازوں سینگکا سرفراز ہو گا۔جائے * 76:2 :سالم سالم سے
مراد یروشلم ہے۔
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وہاں3 اُس نے جلتے تیروںہوئے کو توڑ ڈالا اور ڈھال، تلوار جنگاور

ہتھیاروںکے کو ُچور ُچور کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
اے4 الله، تُو درخشاں ہے، تُو شکار کے پہاڑوں سے آیا ہوا عظیم الشان

سورما ہے۔
بہادروں5 کو لُوٹ لیا گیا ہے، وہ موت کی نیند سو گئے ہیں۔ فوجیوں

میں ایکسے بھی ہاتھ نہیں اُٹھا سکتا۔
یعقوباے6 کے تیرےخدا، ڈانٹنے گھوڑےپر اور رتھ بےحسبان و

حرکت ہو گئے ہیں۔
7 تُو مہیبہی جبہے۔ تُو جھڑکے تو تیرےکون حضور قائم رہے گا؟
8 تُو نے آسمان سے فیصلے کا اعلان کیا۔ زمین سہم چپکر ہو گئی
جب9 الله عدالت کرنے کے لئے اُٹھا، جب وہ تمام مصیبت زدوں کو

نجات دینے کے لئے آیا۔ (سِلاہ)
10 کیونکہ انسان طیشکا بھی تیری تمجید باعثکا ہے۔ اُس طیشکے

آخریکا نتیجہ تیرا جلال ہی †ہے۔

رب11 اپنے خدا کے مَنتیںحضور مان کر اُنہیں پورا کرو۔ جتنے بھی اُس
کے ارد گرد ہیں وہ پُرجلال خدا کے حضور ہدیئے لائیں۔

12 وہ حکمرانوں کو شکستہ روح کر دیتا اُسیہے، سے دنیا کے بادشاہ
دہشت کھاتے ہیں۔

77
الله کے عظیم کاموں سے تسلی ملتی ہے

† 76:10 طیش آخریکا نتیجہ تیرا جلال ہی :ہے لفظی :ترجمہ تُو بچے طیشہوئے سے کمربستہ
ہو جاتا ہے۔
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آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یدوتون کے لئے۔
مَیں الله یادسے فر کر مددکے کے لئے چلّاتا مَیںہوں، الله کو پکارتا ہوں

کہ مجھ پر دھیان دے۔
2 اپنی مصیبت میں مَیں ربنے تلاشکو کیا۔ رات میرےوقتکے

ہاتھ بلاناغہ اُس طرفکی اُٹھے میریرہے۔ جان نے تسلی پانے سے انکار
کیا۔

مَیں3 الله کو یاد کرتا ہوں تو آہیں بھرنے لگتا ہوں، مَیں سوچ بچار میں پڑ
جاتا ہوں تو روح نڈھال ہو جاتی ہے۔ (سِلاہ)

4 تُو میری آنکھوں کو بند ہونے نہیں دیتا۔ مَیں اِتنا ہوںبےچین کہ بول
بھی نہیں سکتا۔

مَیں5 قدیم زمانے پر غور کرتا ہوں، اُن سالوں پر جو بڑی دیر ہوئے گزر
گئے ہیں۔

رات6 کو مَیں اپنا گیت یاد کرتا ہوں۔ میرا دل محوِ خیال رہتا اور میری
تفتیشروح کرتی رہتی ہے۔

کیا”7 رب ہمیشہ کے لئے کرےرد گا، کیا آئندہ ہمیں کبھی پسند نہیں
کرے گا؟

8 کیا اُس شفقتکی ہمیشہ کے لئے جاتی رہی ہے؟ کیا اُس وعدےکے
اب دےجوابسے گئے ہیں؟

9 کیا الله مہربانی کرنا بھول گیا ہے؟ کیا اُس نے غصے میں اپنا رحم باز
رکھا “ہے؟ (سِلاہ)

مَیں10 بولا، اِس” سے مجھے دُکھ ہے کہ الله تعالیٰ کا دہنا ہاتھ بدل “ہے۔گیا
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ربمَیں11 کامکے یاد کروں گا، ہاں قدیم زمانے معجزےتیرےکے

یاد کروں گا۔
12 جو کچھ تُو نے کیا اُس کے ہر پہلو پر غور خوضو کروں تیرےگا،

عظیم کاموں میں محوِ خیال رہوں گا۔
اے13 الله، تیری راہ قدوس ہے۔ کون سا معبود ہمارے خدا عظیمجیسا ہے؟
14 تُو معجزےہی کرنے والا خدا ہے۔ اقوام کے درمیان تُو نے اپنی

قدرت کا اظہار کیا ہے۔
قوتبڑی15 سے تُو دےعوضانہنے اپنیکر یعقوبقوم، یوسفاور کی

اولاد کو رِہا کر دیا ہے۔ (سِلاہ)
اے16 الله، پانی نے تجھے دیکھا، پانی نے تجھے دیکھا تو تڑپنے لگا،

تکگہرائیوں لرزنے لگا۔
17 بارشموسلادھار برسی، بادل گرج اُٹھے تیرےاور تیر اِدھر اُدھر چلنے

لـگے۔
آندھی18 میں تیری آواز کڑکتی رہی، دنیا بجلیوں روشنسے ہوئی، زمین

کانپتی کانپتی اُچھل پڑی۔
تیری19 راہ سمندر میں سے، تیرا گہرےراستہ پانی میں سے گزرا، توبھی

تیرے نقِش قدم کسی کو نظر نہ آئے۔
20 موسٰی اور ہارون کے ہاتھ سے تُو نے یوڑ ر کی طرح اپنی قوم کی

راہنمائی کی۔
78

اسرائیل کی تاریخ میں الٰہی سزا اور رحم
آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
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میریاے ہدایتمیریقوم، پر دھیان میرےدے، منہ باتوںکی پر کان
لگا۔

مَیں2 تمثیلوں باتمیں کروں گا، قدیم زمانے معمےکے بیان کروں گا۔
3 جو کچھ ہم نے سن لیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے، جو باپہمارےکچھ

دادا نے ہمیں سنایا ہے
4 اُسے ہم اُن کی اولاد سے نہیں چھپائیں گے۔ ہم آنے والی پشت کو

رب یفقابِلکے تعر بتائیںکام اُسگے، قدرتکی بیانمعجزاتاور کریں
گے۔

5 اُسکیونکہ یعقوبنے کی اولاد شریعتکو اسرائیلدی، میں احکام
قائم کئے۔ اُس نے فرمایا کہ ہمارے باپ دادا یہ احکام اپنی اولاد کو
سکھائیں

6 تاکہ آنے پشتوالی بھی اُنہیں اپنائے، وہ بچے ابھیجو پیدا نہیں ہوئے
تھے۔ پھر اُنہیں بھی اپنے بچوں کو سنانا تھا۔

7 کیونکہ الله مرضیکی ہے کہ اِس طرح پشتہر الله پر اعتماد رکھ کر
اُس کے عظیم کام نہ بھولے بلـکہ اُس کے احکام پر عمل کرے۔

نہیںوہ8 چاہتا وہکہ باپاپنے ہوںمانندکیدادا سرکشاورضدیجو
نسل تھے، ایسی نسل جس کا دل ثابت قدم نہیں تھا اور جس کی روح
وفاداری سے الله سے لپٹی نہ رہی۔

9 چنانچہ افرائیم کے مرد گو کمانوں لیسسے جنگتھے وقتکے فرار
ہوئے۔

10 وہ الله کے عہد کے وفادار نہ رہے، اُس کی شریعت پر عمل کرنے
کے لئے تیار نہیں تھے۔



زبور 78:11 cxxiii زبور 78:21
11 جو کچھ اُس نے کیا تھا، معجزےجو اُس نے اُنہیں دکھائے تھے،

افرائیمی سبوہ کچھ بھول گئے۔
12 ملـِک مصر کے علاقے ُضعن میں اُس نے اُن کے باپ دادا کے

دیکھتے معجزےدیکھتے کئے تھے۔
13 سمندر کو چیر کر اُس نے اُنہیں اُس میں سے گزرنے دیا، اور دونوں

طرف پانی مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہا۔
دن14 کو اُس بادلنے کے یعے ذر راتاور چمکبھر آگدار سے اُن

قیادتکی کی۔
یگستان15 ر میں اُس نے پتھروں چاککو کر کے اُنہیں سمندر کی سی

کثرت کا پانی پلایا۔
16 اُس نے ہونے دیا کہ چٹان سے ندیاں پھوٹ نکلیں اور پانی یاؤں در

طرحکی بہنے لـگے۔
لیکن17 وہ اُس کا گناہ بازسےکرنے نہ آئے بلـکہ یگستان ر میں الله سرکشسےتعالیٰ رہے۔
جان18 بوجھ کر اُنہوں نے الله کو آزما کر خوراکوہ جسمانگی کا

لالچ کرتے تھے۔
19 الله خلافکے بککفر کر وہ کیا”بولے، الله یگستان ر لئےہمارےمیں میز بچھا سکتا ہے؟
اُسجببےشک20 چٹاننے کو مارا تو پھوٹپانی نکلا اور ندیاں بہنے

لـگیں۔ لیکن کیا وہ روٹی دےبھی سکتا ہے، اپنی قوم گوشتکو بھی مہیا
کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن “ہے۔

یہ21 سن میںطیشربکر آ یعقوبگیا۔ بھڑکآگخلافکے اُٹھی،
اور اُس اسرائیلغضبکا پر نازل ہوا۔
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22 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہیں الله پر یقین نہیں تھا، وہ اُس کی نجات پر

بھروسا نہیں رکھتے تھے۔
اِس23 باوجودکے الله نے اُن کے اوپر بادلوں کو آسمانکردےحکم کے

دروازے کھول دیئے۔
24 اُس نے کھانے کے لئے اُن پر مَن برسایا، اُنہیں آسمان سے روٹی

کھلائی۔
25 ایکہر نے فرشتوں کی یہ روٹی کھائی بلـکہ الله نے اِتنا کھانا بھیجا

کہ اُن پیٹکے بھر گئے۔
26 پھر اُس آسماننے پر مشرقی ہَوا چلائی اور قدرتاپنی سے جنوبی ہَوا

پہنچائی۔
27 اُس نے گرد کی طرح اُن پر گوشت برسایا، سمندر کی ریت جیسے

پرندےبےشمار اُن پر گرنے دیئے۔
28 خیمہ گاہ بیچکے میں ہی وہ گر پڑے، اُن کے گھروں کے ارد گرد

ہی زمین پر آ گرے۔
وہتب29 کھا کھا سیرخوبکر ہو گئے، کاجسکیونکہ لالچ وہ کرتے

تھے وہ الله نے اُنہیں مہیا کیا تھا۔
لیکن30 اُن کا لالچ ابھی پورا نہیں ہوا تھا ابھیگوشتاور اُن منہکے میں

تھا
31 کہ الله کا غضب اُن پر نازل ہوا۔ قوم کے کھاتے ہلاکلوگپیتے

ہوئے، اسرائیل خاکجوانکے میں مل گئے۔
32 اِن تمام باتوں باوجودکے وہ گناہوںاپنے میں اضافہ کرتے گئے اور اُس

معجزاتکے پر ایمان نہ لائے۔
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33 اِس لئے اُس نے اُن کے دن ناکامی میں گزرنے دیئے، اور اُن کے

دہشتسال حالتکی میں اختتام پذیر ہوئے۔
34 جب کبھی الله نے اُن میں قتل و غارت ہونے دی تو وہ اُسے

ڈھونڈنے لـگے، وہ مُڑ کر الله تلاشکو کرنے لـگے۔
اُنہیںتب35 یاد آیا ہماریاللهکہ اللهچٹان، تعالیٰ ہمارا ہے۔والاچھڑانے
لیکن36 وہ منہ اُسےسے دھوکا زباندیتے، پیشجھوٹاُسےسے تھے۔کرتے
37 نہ اُن کے دل ثابت قدمی سے اُس کے ساتھ لپٹے رہے، نہ وہ اُس کے

عہد کے وفادار رہے۔
توبھی38 الله رحم دل رہا۔ اُس نے اُنہیں تباہ نہ کیا بلـکہ اُن کا قصور

معاف کرتا رہا۔ بار بار وہ اپنے غضب سے باز آیا، بار بار اپنا پورا قہر اُن پر
اُتارنے سے گریز کیا۔

39 کیونکہ اُسے یاد رہا کہ وہ فانی انسان ہیں، ہَوا ایککا جھونکا جو
گزر کر واپسکبھی نہیں آتا۔

یگستان40 میںر وہ اُسدفعہکتنی مرتبہکتنیہوئے،سرکشسے اُسے
دُکھ پہنچایا۔

41 بار بار اُنہوں نے الله کو آزمایا، بار بار اسرائیل قدوسکے کو رنجیدہ
کیا۔

اُنہیں42 اُس قدرتکی یاد نہ رہی، وہ جبدن اُس نے دےفدیہ کر
اُنہیں دشمن سے چھڑایا،

43 وہ دن جب اُس نے مصر میں اپنے الٰہی نشان دکھائے، ُضعن کے
علاقے میں معجزےاپنے کئے۔
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اُس44 نے اُن کی نہروں کا پانی خون میں بدل دیا، اور وہ اپنی ندیوں کا

پانی پی نہ سکے۔
اُس45 نے اُن کے درمیان جوؤں کے غول بھیجے جو اُنہیں کھا گئیں،

مینڈک جو اُن پر تباہی لائے۔
46 اُن کی پیداوار اُس نے جوان ٹڈیوں کے حوالے کی، اُن محنتکی کا

پھل بالغ ٹڈیوں کے سپرد کیا۔
47 اُن کی انگور کی بیلیں اُس نے اولوں سے، اُن کے انجـیرتوت کے

سیلابدرخت سے تباہ کر دیئے۔
48 اُن مویشیکے اُس نے اولوں کے حوالے کئے، اُن کے یوڑ ر بجلی کے

سپرد کئے۔
اُس49 نے اُن پر اپنا شعلہ غضبزن نازل کیا۔ قہر، خفگی اور مصیبت

یعنی تباہی لانے والے فرشتوں کا پورا دستہ اُن پر حملہ آور ہوا۔
اُس50 نے غضباپنے کے لئے راستہ تیار کر موتاُنہیںکے نہسے بچایا

مہلـکبلـکہ وبا کی زد میں آنے دیا۔
مصر51 میں اُس نے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا اور حام کے خیموں میں

مردانگی کا پہلا پھل تمام کر دیا۔
52 پھر وہ اپنی قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح مصر سے باہر لا کر یگستان ر

میں یوڑ ر کی طرح لئے پھرا۔
53 حفاظتوہ سے اُن قیادتکی کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی ڈر نہیں تھا جبکہ

اُن دشمنکے سمندر ڈوبمیں گئے۔
یوں54 الله نے تکملـکمُقّدساُنہیں پہنچایا، اُس تکپہاڑ جسے اُس

کے ہنے د ہاتھ حاصلنے کیا تھا۔
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اُن55 وہآگےآگےکے قومیںدیگر گیا۔نکالتا اُن اُسزمینکی تقسیمنے کر
اسرائیلیوںکے میراثکو میں دی، اور اُن میںخیموںکے اُس اسرائیلینے
قبیلے بسائے۔

اِس56 کے باوجود وہ الله تعالیٰ کو آزمانے سے باز نہ آئے بلـکہ اُس سے
سرکش ہوئے اور اُس کے احکام کے تابع نہ رہے۔

57 باپاپنے دادا کی طرح وہ غدار بن کر بےوفا ہوئے۔ وہ ڈھیلی کمان
طرحکی ناکام ہو گئے۔

اُنہوں58 اونچینے قربانغلطکیجگہوں گاہوں سے الله کو غصہ دلایا
اور اپنے بُتوں سے اُسے رنجیدہ کیا۔

اللهجب59 کو خبر ملی تو ناکغضبوہ ہوا اور اسرائیل مکملکو طور
پر مسترد کر دیا۔

60 اُس نے َسیلا میں اپنی سکونت گاہ چھوڑ دی، وہ جسخیمہ میں
وہ انسان سکونتدرمیانکے کرتا تھا۔

عہد61 اُسصندوقکا قدرتکی اور جلال نشانکا تھا، لیکن اُس نے
اُسے دشمن کے حوالے کر کے جلاوطنی میں جانے دیا۔

اپنی62 قوم کو اُس نے تلوار کی زد میں آنے دیا، کیونکہ وہ اپنی موروثی
ملـکیت ناراضنہایتسے تھا۔

قوم63 جوانکے آتشنذرِ ہوئے، اور اُس کی یوں کنوار کے لئے شادی
گیتکے گائے نہ گئے۔

اُس64 کے امام تلوار قتلسے ہوئے، اور اُس کی بیواؤں نے ماتم نہ کیا۔
جاگربتب65 اُٹھا، اُس آدمی کیجسطرحکی اُچاٹنیند ہو گئی

ہو، اُس سورمے کی جسمانند نشےسے کا اثر اُتر گیا ہو۔
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اُس66 نے اپنے دشمنوں کو مار مار کر بھگا دیا اور اُنہیں ہمیشہ کے لئے

شرمندہ کر دیا۔
اُس67 وقت اُس یوسفنے کا خیمہ رد کیا اور افرائیم کے قبیلے کو نہ

چنا
68 بلـکہ یہوداہ قبیلےکے اور کوہِ صیون چنکو لیا جو اُسے پیارا تھا۔
69 اُس نے اپنا مقدِس بلندیوں کی مانند بنایا، زمین کی مانند جسے اُس

نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔
اُس70 نے اپنے خادم داؤد چنکو کر یوں بھیڑبکر باڑوںکے سے بُلایا۔
71 ہاں، اُس نے اُسے *بھیڑوں کی دیکھ بھال سے بُلایا تاکہ وہ اُس کی

قوم یعقوب، اُس میراثکی اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔
72 داؤد خلوصنے دلی سے اُن کی گلہ بانی کی، بڑی مہارت سے اُس

نے اُن کی راہنمائی کی۔
79

مصیبتکیجنگ میں قوم کی دعا
آسف1 کا زبور۔
اے الله، اجنبی تیریقومیں موروثی زمین آئیگھسمیں ہیں۔ اُنہوں نے

تیری مُقّدس سکونت گاہ کی بےحرمتی کر کے یروشلم کو ملبے کا ڈھیر بنا
دیا ہے۔

اُنہوں2 تیرےنے خادموں کی لاشیں پرندوں کو تیرےاور ایمان داروں
گوشتکا جنگلی جانوروں کو کھلا دیا ہے۔
* 78:71 :بھیڑوں عبرانی متن سے مراد وہ بھیڑ ہے ابھیجو اپنے بچوں دودھکو پلاتی ہے۔



زبور 79:3 cxxix زبور 79:12
3 یروشلم اُنہوںطرفچاروںکے ندیاںکیخوننے بہائیں، اور باقیکوئی

نہ رہا جو مُردوں کو دفناتا۔
ہمارے4 پڑوسیوں مذاقہمیںنے کا نشانہ بنا لیا اردہے، گرد کی قومیں

ہماری ہنسی اُڑاتی اور لعن طعن کرتی ہیں۔
اے5 تک؟کبرب، کیا تُو تکہمیشہ غصے ہو کبغیرتتیریگا؟

آگتک طرحکی بھڑکتی رہے گی؟
6 غضباپنا اُن اقوام پر نازل کر تجھےجو تسلیم نہیں کرتیں، اُن سلطنتوں پر

تیرےجو نام کو نہیں پکارتیں۔
7 کیونکہ اُنہوں یعقوبنے ہڑپکو کر کے اُس رہائشکی گاہ تباہ دیکر ہے۔
ہمیں8 اُن گناہوں کے قصوروار نہ ٹھہرا باپہمارےجو دادا سے سرزد

ہوئے۔ ہم پر رحم کرنے میں جلدی کر، کیونکہ ہم بہت پست حال ہو
گئے ہیں۔

نجاتہماریاے9 کے خدا، ہماری مدد کر تیرےتاکہ نام کو جلال
ملے۔ ہمیں بچا، اپنے نام کی ہمارےخاطر گناہوں معافکو کر۔

10 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں “ہے؟ ہمارے دیکھتے
دیکھتے اُنہیں دکھا کہ تُو اپنے خادموں خونکے کا بدلہ لیتا ہے۔

قیدیوں11 کی آہیں تکتجھ پہنچیں، جو مرنے کو ہیں اُنہیں اپنی عظیم
قدرت محفوظسے رکھ۔

اے12 رب، لعنجو ہمارےطعن پڑوسیوں نے تجھ پر برسائی ہے اُسے
سات گُنا اُن کے سروں واپسپر لا۔
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تب13 ہم جو تیری قوم اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں ابد تک تیری

ستائش کریں پشتگے، تیریپشتدر حمد و ثنا یں کر گے۔
80

انگور کی بیل کی بحالی کے لئے دعا
آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز عہد کے سوسن۔
اسرائیلاے کے گلہ بان، ہم پر !دےدھیان تُو یوسفجو کی یوڑ ر کی

طرح راہنمائی کرتا ہے، ہم پر توجہ !کر تُو جو کروبی فرشتوں کے درمیان
تخت نشین ہے، اپنا نور !چمکا

2 افرائیم، بن یمین اور منسّی کے منے سا اپنی قدرت کو حرکت میں لا۔
ہمیں بچانے !آ

اے3 الله، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے کا نور چمکا تو ہم نجات پائیں
گے۔

اے4 رب، لشکروں کے خدا، تیرا غضب کب تک بھڑکتا رہے گا،
تیریحالانکہ قوم تجھ سے التجا کر رہی ہے؟

5 تُو نے اُنہیں آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور آنسوؤں کا خوبپیالہ پلایا۔
6 تُو نے ہمیں پڑوسیوں کے جھگڑوں کا نشانہ بنایا۔ ہمارے دشمن ہمارا

مذاق اُڑاتے ہیں۔
لشکروںاے7 کے خدا، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے کا نور چمکا تو ہم

نجات پائیں گے۔
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انگور8 کی تھیرہیاُگمیںمصربیلجو اُسے تُو اُکھاڑ کنعانملـِککر
لایا۔ تُو نے وہاں کی اقوام کو بھگا کر یہ بیل اُن کی جگہ لگائی۔

9 تُو اُسنے کے لئے زمین تیار کی تو وہ جڑ پکڑ ملـکپورےکر پھیلمیں
گئی۔

10 اُس کا سایہ پہاڑوں پر چھا گیا، اور اُس کی شاخوں نے دیودار کے
عظیم درختوں ڈھانککو لیا۔

میںمغربٹہنیاںکیاُس11 پھیلتکسمندر مشرقڈالیاںکیاُسگئیں،
میں یائے تکفراتدر پہنچ گئیں۔

12 تُو نے اُس کی چاردیواری کیوں گرا ابدی؟ ہر گزرنے والا اُس
کے انگور توڑ لیتا ہے۔

جنگل13 کے سؤر اُسے کھا کھا کر تباہ میدانکھلےکرتے، کے جانور
وہاں چرتے ہیں۔

اے14 لشکروں کے خدا، ہماری طرف دوبارہ رجوع !فرما آسمان سے
نظر ڈال حالاتکر پر دھیان اِسدے۔ بیل کی دیکھ بھال کر۔

محفوظاُسے15 رکھ تیرےجسے ہنے د ہاتھ زمیننے میں لگایا، اُس بیٹے
کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا ہے۔

کرکٹوہوقتاِس16 آتشنذرِ ڈپٹڈانٹکیچہرےتیرےہے۔ہوا
ہلاکلوگسے ہو جاتے ہیں۔

17 تیرا ہاتھ اپنے ہنے د ہاتھ بندےکے کو پناہ دے، اُس آدم زاد کو
جسے تُو نے اپنے لئے پالا تھا۔

تب18 ہم تجھ سے دُور نہیں ہو جائیں دےبخشگے۔ ہماریکہ جان
میں جان آئے تو ہم تیرا نام پکاریں گے۔
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لشکروںرب،اے19 بحالہمیںخدا،کے کر۔ چہرےاپنے کا نور چمکا

تو نجاتہم پائیں گے۔
81

عبادتحقیقی کیا ہے؟
آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز گتّیت۔
الله قوتہماری اُسہے۔ خوشیکی میں شادیانہ یعقوببجاؤ، کے خدا

کی تعظیم میں خوشی نعرےکے لگاؤ۔
گیت2 گانا شروع دفکرو۔ بجاؤ، سرود اور ستار کی یلی سُر آواز نکالو۔
3 چاندنئے دنکے نرسنگا پورےپھونکو، چاند ہماریدنجسکے عید

ہوتی ہے اُسے پھونکو۔
4 کیونکہ یہ اسرائیل فرضکا ہے، یعقوبیہ کے خدا کا فرمان ہے۔
یوسفجب5 مصر خلافکے نکلا تو الله نے خود یہ مقرر کیا۔
مَیں ایکنے زبان سنی، جو تکابمَیں نہیں جانتا تھا،
6 مَیں” نے اُس کے کندھے پر سے بوجھ اُتارا اور اُس کے ہاتھ بھاری

ٹوکری اُٹھانے سے آزاد کئے۔
میںمصیبت7 تُو دیآوازنے تو مَیں بچایا۔تجھےنے بادلگرجتے میں سے

مَیں جوابتجھےنے دیا اور تجھے مریبہ کے پانی پر آزمایا۔ (سِلاہ)
میریاے8 قوم، سن، تو مَیں تجھے آگاہ کروں اےگا۔ کاشاسرائیل،

تُو میری !سنے
تیرے9 درمیان کوئی اَور خدا نہ اجنبیکسیہو، معبود کو سجدہ نہ کر۔
مَیں10 ربہی تیرا ہوںخدا ملـِکتجھےجو مصر نکالسے لایا۔ اپنا منہ

کھولخوب تو مَیں اُسے بھر دوں گا۔
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لیکن11 میری قوم میرینے نہ سنی، اسرائیل باتمیری ماننے کے لئے

تیار نہ تھا۔
چنانچہ12 مَیں اُنہیںنے اُن دلوںکے کی ضد کے حوالے کر دیا، اور وہ

اپنے ذاتی مشوروں مطابقکے زندگی گزارنے لـگے۔
میریکاش13 قوم سنے، اسرائیل میری راہوں پر !چلے
تب14 مَیں جلدی سے اُس کے دشمنوں کو زیر کرتا، اپنا ہاتھ اُس کے

مخالفوں خلافکے اُٹھاتا۔
ربتب15 نفرتسے کرنے دبکوالے کر اُس کی خوشامد کرتے،

اُن ابدیشکستکی ہوتی۔
لیکن16 اسرائیل کو مَیں بہترین گندم کھلاتا، مَیں چٹان میں سے شہد

نکال کر اُسے سیر “کرتا۔
82

سےسب منصفاعلٰی
آسف1 کا زبور۔
الله مجلسالٰہی میں کھڑا معبودوںہے، درمیانکے عدالتوہ کرتا ہے،
فیصلےغلطمیںعدالتتککبتم”2 داریجانبکیبےدینوںکےکر

کرو گے؟ (سِلاہ)
پست3 حالوں اور یتیموں انصافکا کرو، مصیبت زدوں اور ضرورت

مندوں حقوقکے قائم رکھو۔
پست4 حالوں اور غریبوں کو بچا کر بےدینوں ہاتھکے سے “چھڑاؤ۔
لیکن5 وہ نہیںکچھ اُنہیںجانتے، سمجھ نہیںہی آتی۔ وہ یکی تار ٹٹولمیں

ٹٹول کر متے گھو پھرتے ہیں جبکہ زمین کی تمام بنیادیں منے جھو لـگی ہیں۔
مَیںبےشک6 نے کہا، تم” خدا سبہو، الله تعالیٰ کے فرزند ہو۔
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لیکن7 تم فانی انسان مرطرحکی جاؤ گے، تم دیگر طرحکیحکمرانوں گر
جاؤ “گے۔

الله،اے8 اُٹھ عدالتکیزمینکر !کر تمامکیونکہ تیریاقوام موروثیہی
ملـکیت ہیں۔

83
قوم دشمنوںکے خلافکے دعا

آسفگیت۔1 کا زبور۔
اے خاموشالله، نہ اے!رہ الله، چپ نہ !رہ
2 تیرےدیکھ، دشمن شور مچا رہے ہیں، تجھ نفرتسے کرنے والے اپنا

خلافتیرےسر اُٹھا رہے ہیں۔
تیری3 قوم خلافکے چالاکوہ منصوبے باندھ رہے ہیں، تیریجو

آڑ چھپمیں گئے ہیں اُن خلافکے سازشیں کر رہے ہیں۔
4 وہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم اُنہیں مٹا دیں تاکہ قوم نیست ہو جائے اور

اسرائیل کا نام و نشان باقی نہ “رہے۔
5 کیونکہ آپسوہ میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دلی طور پر متحد ہو

گئے ہیں، اُنہوں تیرےنے خلافہی عہد باندھا ہے۔
6 اُن میں ادوم کے خیمے، اسماعیلی، موآب، ہاجری،
عمون،جبال،7 عمالیق، فلستیہ اور شاملباشندےکےصور ہو ہیں۔گئے
اسور8 بھی اُن شریکمیں ہو لوطکر کی اولاد کو دےسہارا رہا ہے۔

(سِلاہ)

9 اُن کے ساتھ سلوکوہی کر جو تُو نے مِدیانیوں سے یعنی قیسون ندی
پر سیسرا اور یابین سے کیا۔
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10 کیونکہ وہ عین دور ہلاکپاسکے ہو کھیتکر میں گوبر بن گئے۔
11 اُن کے شرفا کے ساتھ وہی برتاؤ کر جو تُو عوریبنے اور زئیب سے

کیا۔ اُن کے تمام سردار زبح اور ضلمُنّع کی مانند بن جائیں،
جنہوں12 نے کہا، آؤ،” ہم الله کی چراگاہوں پر قبضہ “کریں۔
میرےاے13 خدا، اُنہیں لُڑھک بوٹی اور ہَوا میں اُڑتے ہوئے بھوسے

کی مانند بنا دے۔
جس14 طرح آگ پورے جنگل میں پھیل جاتی اور ایک ہی شعلہ

پہاڑوں کو ُجھلسا دیتا ہے،
اُسی15 طرح اپنی آندھی سے اُن کا تعاقب کر، اپنے طوفان سے اُن کو

دہشت زدہ کر دے۔
اے16 رب، اُن کا منہ کالا کر تاکہ وہ تیرا تلاشنام کریں۔
17 وہ ہمیشہ تک شرمندہ اور حواس باختہ رہیں، وہ شرم سار ہو کر

ہلاک ہو جائیں۔
تب18 ہی وہ جان لیں گے کہ تُو جسہی کا ربنام ہے الله تعالیٰ پورییعنی دنیا مالـککا ہے۔

84
رب کے گھر پر خوشی

قورح1 خاندان کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز گتّیت۔
رباے الافواج، تیری سکونت گاہ پیاریکتنی !ہے
میری2 ربجان کی بارگاہوں کے لئے تڑپتی ہوئی نڈھال ہے۔ میرا دل

بلـکہ پورا جسم زندہ خدا کو زور سے پکار رہا ہے۔
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اے3 رب الافواج، اے میرے بادشاہ اور خدا، تیری قربان گاہوں

پاسکے پرندے کو بھی گھر مل گیا، ابابیل کو بھی اپنے بچوں کو لنے پا
کا ملگھونسلا گیا ہے۔

ہیںمبارک4 وہ تیرےجو میںگھر بستے ہیں، وہ ہمیشہ ستائشتیریہی
کریں گے۔ (سِلاہ)

مبارک5 ہیں وہ جو تجھ میں اپنی طاقت پاتے، جو دل تیریسے راہوں
میں چلتے ہیں۔

6 وہ بکا میں*وادیخشککی سے گزرتے ہوئے شاداباُسے جگہ بنا
لیتے ہیں، اور بارشیں اُسے برکتوں ڈھانپسے دیتی ہیں۔

7 وہ قدم بہ قدم تقویت پاتے ہوئے آگے ھتے، بڑ سب کوہِ صیون پر الله
کے منے سا حاضر ہو جاتے ہیں۔

اے8 رب، اے لشکروں کے خدا، میری دعا !سن اے یعقوب کے
خدا، !دےدھیان (سِلاہ)

ڈھالہماریالله،اے9 پر نگاہکیکرم ڈال۔ مسحاپنے خادمہوئےکئے
چہرےکے پر نظر کر۔

تیری10 بارگاہوں اَورکسیدنایکمیں جگہ پر دنوںہزار سے بہتر ہے۔
مجھے اپنے خدا کے گھر دروازےکے پر حاضر رہنا بےدینوں گھروںکے
میں بسنے سے کہیں یادہ ز پسند ہے۔

11 کیونکہ رب خدا آفتاب اور ڈھال ہے، وہی ہمیں فضل اور عزت
سے نوازتا داریدیانتجوہے۔ اُنہیںچلیںسے بھیکسیوہ اچھی چیز سے
محروم نہیں رکھتا۔

رباے12 مبارکالافواج، ہے وہ جو تجھ پر بھروسا رکھتا !ہے

* 84:6 بکا :وادیخشککی یا رونے والی یعنی آنسوؤں کی وادی۔
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85
سرےنئے برکتسے پانے کے لئے دعا

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے پہلےرب، تُو نے ملـکاپنے پسندکو کیا، یعقوبپہلے بحالکو کیا۔
پہلے2 تُو نے اپنی قوم کا معافقصور کیا، اُس کا تمام گناہ ڈھانپ دیا۔

(سِلاہ)
3 ہمغضبجو پر نازل ہو رہا تھا اُس کا سلسلہ تُو روکنے دیا، جو قہر

بھڑکخلافہمارے رہا تھا اُسے چھوڑ دیا۔
اے4 ہماری نجات کے خدا، ہمیں دوبارہ بحال کر۔ ہم سے ناراض

ہونے سے باز آ۔
5 کیا تُو تکہمیشہ ہم سے غصے رہے گا؟ کیا تُو اپنا قہر پشت در پشت

قائم رکھے گا؟
6 کیا تُو دوبارہ ہماری جان کو تازہ دم کرےنہیں گا تاکہ تیری قوم تجھ

خوشسے ہو جائے؟
اے7 رب، شفقتاپنی ہم پر ظاہر کر، نجاتاپنی ہمیں عطا فرما۔
8 مَیں وہ کچھ سنوں گا جو خدا رب فرمائے گا۔ کیونکہ وہ اپنی قوم

اور اپنے ایمان داروں سے سلامتی کا کرےوعدہ گا، البتہ لازم ہے کہ وہ
حماقتدوبارہ میں اُلجھ نہ جائیں۔

9ً یقینا اُس نجاتکی اُن قریبکے ہے اُسجو خوفکا مانتے ہیں تاکہ
ملـکہمارےجلال سکونتمیں کرے۔

شفقت10 اور دوسرےایکوفاداری کے لـگگلے گئے ہیں، راستی
اور سلامتی دوسرےایکنے کو بوسہ دیا ہے۔
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سچائی11 زمین پھوٹسے نکلے گی اور راستی آسمان زمینسے پر نظر ڈالے

گی۔
12 الله ضرور وہ کچھ دے گا جو اچھا ہے، ہماری زمین ضرور اپنی

فصلیں کرےپیدا گی۔
13 راستی اُس کے آگے آگے چل کر اُس کے قدموں کے لئے راستہ تیار

کرے گی۔
86

مصیبت میں دعا
داؤد1 کی دعا۔
اے رب، اپنا کان جھکا کر میری سن، کیونکہ مَیں مصیبت زدہ اور

محتاج ہوں۔
میری2 جان محفوظکو رکھ، مَیںکیونکہ ایمان دار ہوں۔ اپنے خادم کو

بچا جو تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا خدا !ہے
اے3 رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ دن بھر مَیں تجھے پکارتا ہوں۔
4 اپنے خادم کی جان خوشکو کر، کیونکہ مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
5 کیونکہ تُو اے رب بھلا ہے، تُو معاف کرنے کے لئے تیار ہے۔ جو

بھی تجھے پکارتے ہیں اُن پر تُو شفقتبڑی کرتا ہے۔
اے6 میریرب، دعا میریسن، التجاؤں پر توجہ کر۔
مصیبت7 دنکے مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری سنتا ہے۔
معبودوںرب،اے8 میں تیریکوئیسے مانند نہیں کچھجوہے۔ تُو کرتا

کوئیہے اَور نہیں کر سکتا۔
قومیںبھیجتنیرب،اے9 تُو بنائیںنے وہ آ تیرےکر کریںسجدہحضور

گی تیرےاور نام کو جلال دیں گی۔
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10 کیونکہ تُو ہی عظیم ہے معجزےاور کرتا ہے۔ تُو ہی خدا ہے۔
اے11 مجھےرب، اپنی راہ سکھا تاکہ تیری وفاداری میں بخشچلوں۔

دے کہ پورےمَیں دل سے خوفتیرا مانوں۔
میرےرباے12 خدا، پورےمَیں دل سے تیرا شکر کروں گا، ہمیشہ

تیرےتک نام کی تعظیم کروں گا۔
13 تیریکیونکہ مجھ پر شفقت عظیم ہے، تُو میرینے جان کو پاتال کی

گہرائیوں سے چھڑایا ہے۔
اے14 الله، مغرور میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالموں کا

میریجتھا جان لینے کے درپَے ہے۔ لوگیہ تیرا لحاظ نہیں کرتے۔
لیکن15 تُو، اے رب، رحیم اور مہربان خدا ہے۔ تُو تحمل، شفقت اور

وفا سے بھرپور ہے۔
طرفمیری16 رجوع فرما، مجھ پر مہربانی !کر اپنے خادم کو اپنی قوت

عطا کر، اپنی خادمہ کے بیٹے کو بچا۔
مجھے17 اپنی مہربانی کا نشانکوئی دکھا۔ مجھ نفرتسے کرنے والے یہ

دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں کہ ربتُو میرینے مدد کر مجھےکے تسلی ہے۔دی
87

صیون اقوام کی ماں ہے
قورح1 کی اولاد کا زبور۔ گیت۔
اُس کی مُقّدسبنیاد پہاڑوں پر رکھی گئی ہے۔
رب2 صیون کے دروازوں یعقوبکو کی دیگر آبادیوں سے کہیں یادہ ز

پیار کرتا ہے۔
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اے3 الله کے شہر، تیرے بارے میں شاندار باتیں سنائی جاتی ہیں۔

(سِلاہ)
رب4 فرماتا مَیں”ہے، مصر بابلاور کو اُن لوگوں میں کروںشمار گا جو

مجھے جانتے “ہیں۔ فلستیہ، صور اور ایتھوپیا بارےکے میں بھی کہا جائے
گا، اِن” پیدائشکی یہیں ہوئی “ہے۔

لیکن5 صیون بارےکے میں کہا جائے گا، ایکہر” باشندہ اُس میں
پیدا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ خود اُسے قائم رکھے “گا۔

ربجب6 اقوام کو کتاب میں کرےدرج گا تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی
لـکھے گا، یہ” صیون میں پیدا ہوئی “ہیں۔ (سِلاہ)

7 لوگاور ناچتے ہوئے گائیں گے، میرے” تمام تجھچشمے میں “ہیں۔
88

ترک کئے شخصگئے کے لئے دعا
قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز محلت

لعنوت۔ ہیمان اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
اے نجاتمیریاےرب، کے راتدنخدا، تیرےمَیں حضور چیختا

چلّاتا ہوں۔
2 میری دعا تیرے حضور پہنچے، اپنا کان میری چیخوں کی طرف

جھکا۔
3 کیونکہ میری جان دُکھ سے بھری ہے، اور میری ٹانگیں قبر میں لٹکی

ہوئی ہیں۔
مجھے4 اُن میں شمار کیا جاتا ہے پاتالجو میں اُتر رہے ہیں۔ مَیں اُس مرد

کی مانند کیجسہوں طاقتتمام جاتی رہی ہے۔
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مجھے5 مُردوں میں تنہا چھوڑا گیا ہے، قبر میں اُن مقتولوں کی طرح جن
کا تُو اب خیال نہیں رکھتا اور تیرےجو ہاتھ سہارےکے سے منقطع ہو
گئے ہیں۔

6 تُو نے سبمجھے گہرےسے گڑھے تاریکمیں، ترین گہرائیوں میں
ڈال دیا ہے۔

غضبتیرے7 کا پورا بوجھ مجھ پر آ پڑا ہے، تُو مجھےنے اپنی تمام موجوں
نیچےکے دبا دیا ہے۔ (سِلاہ)

8 تُو میرےنے قریبی دوستوں کو مجھ سے دُور کر دیا ہے، اور اب وہ
مجھ گھنسے کھاتے ہیں۔ مَیں پھنسا ہوا ہوں اور نکل نہیں سکتا۔

میری9 آنکھیں غم مارےکے پژمُردہ ہو گئی اےہیں۔ رب، دن بھر
مَیں تجھے پکارتا، اپنے طرفتیریہاتھ اُٹھائے رکھتا ہوں۔

10 کیا تُو مُردوں کے لئے کرےمعجزے گا؟ کیا پاتال باشندےکے اُٹھ
تیریکر تمجید یں کر گے؟ (سِلاہ)

11 لوگکیا قبر میں شفقتتیری یا پاتال میں تیری وفا بیان یں کر گے؟
12 کیا یکی معجزےتیرےمیںتار تیریمیںفراموشملـِکیا معلومراستی

ہو جائے گی؟
اےلیکن13 رب، مَیں مدد کے لئے تجھے پکارتا ہوں، میری دعا صبح

تیرےسویرے منے سا آ جاتی ہے۔
رب،اے14 میریتُو جان کیوںکو رد کرتا، چہرےاپنے مجھکو سے

پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟
15 مَیں مصیبت زدہ اور جوانی سے موت کے قریب رہا ہوں۔ تیرے

برداشتحملےناکدہشت کرتے ہاتھسےجانمَیںکرتے دھو بیٹھا ہوں۔
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16 تیرا بھڑکتا قہر مجھ پر سے گزر تیرےگیا، ناکہول کاموں نے مجھے

نابود کر دیا ہے۔
دن17 بھر وہ سیلابمجھے گھیرےطرحکی رکھتے ہیں، طرفہر سے

مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔
18 تُو میرےنے دوستوں اور پڑوسیوں کو مجھ سے دُور کر رکھا ہے۔

یکی تار میریہی دوستقریبی بن گئی ہے۔
89

اسرائیل مصیبتکی اور داؤد سے وعدہ
ایتان1 اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
مَیں ربتکابد کی مہربانیوں کی مدح سرائی کروں پشتگا، پشتدر

منہ تیریسے وفا کا اعلان کروں گا۔
2 مَیںکیونکہ شفقتتیری”بولا، تکہمیشہ قائم ہے، تُو اپنینے وفا کی

مضبوط بنیاد آسمان پر ہی رکھی “ہے۔
3 تُو نے فرمایا، مَیں” نے اپنے چنے بندےہوئے سے عہد باندھا، اپنے

خادم داؤد قَسمسے کھا کر وعدہ کیا ہے،
4 مَیں’ تیری نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، تیرا تخت ہمیشہ تک

مضبوط رکھوں “۔‘گا (سِلاہ)

اے5 رب، آسمان تیرے معجزوں کی ستائش کریں گے، مُقّدسین کی
جماعت میں تیریہی وفاداری کی تمجید یں کر گے۔

6 بادلوںکیونکہ مانندکیربکونمیں الٰہیہے؟ میںہستیوں کونسے
رب کی مانند ہے؟
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7 جو بھی مُقّدسین مجلسکی میں شامل ہیں وہ الله خوفسے کھاتے
ہیں۔ جو بھی اُس کے ارد گرد ہوتے ہیں اُن پر اُس عظمتکی اور رُعب
چھایا رہتا ہے۔

اے8 اےرب، لشکروں کے خدا، تیریکون مانند اےہے؟ رب، تُو
قوی اور اپنی وفا سے گھرا رہتا ہے۔

9 تُو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر پر حکومت کرتا جبہے۔ وہ موجزن
ہو تو تُو اُسے تھما دیتا ہے۔

10 تُو سمندرینے اژدہے رہب کو کچل دیا، اور وہ مقتول کی مانند بن
گیا۔ اپنے قوی بازو سے تُو نے اپنے دشمنوں کو تتر بتر کر دیا۔

آسمان11 و تیرےزمین ہی ہیں۔ دنیا اور کچھجو اُس میں ہے تُو نے قائم
کیا۔

12 تُو نے شمال و جنوب کو خلق کیا۔ تبور اور حرمون تیرے نام کی
خوشی نعرےمیں لگاتے ہیں۔

13 تیرا بازو قوی اور تیرا ہاتھ طاقت ور ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ عظیم کام
کرنے کے لئے تیار ہے۔

14 راستی اور انصاف تیرے تخت کی بنیاد ہیں۔ شفقت اور تیرےوفا
آگے آگے چلتی ہیں۔

مبارک15 ہے وہ قوم تیریجو خوشی نعرےکے لگا اےسکے۔ رب،
چہرےتیرےوہ کے نور میں چلیں گے۔

روزانہ16 تیرےوہ نام خوشیکی منائیں گے تیریاور راستی سے سرفراز
ہوں گے۔

17 کیونکہ تُو ہی اُن کی طاقت کی شان ہے، اور تُو اپنے کرم سے ہمیں
کرےسرفراز گا۔
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18 کیونکہ ہماری ڈھال رب ہی کی ہے، ہمارا بادشاہ اسرائیل کے

قدوس ہی کا ہے۔
ماضی19 میں تُو یا رو میں اپنے ایمان داروں سے ہم کلام ہوا۔ وقتاُس

تُو نے فرمایا، مَیں” ایکنے سورمے طاقتکو سے نوازا قومہے، میں سے
ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔

مَیں20 نے اپنے خادم داؤد کو پا لیا اور اُسے مُقّدساپنے تیل مسحسے
کیا ہے۔

21 میرا ہاتھ اُسے قائم رکھے گا، میرا بازو اُسے دےتقویت گا۔
دشمن22 اُس پر غالب نہیں آئے گا، شریر اُسے خاک میں نہیں ملائیں

گے۔
اُس23 کے آگے آگے مَیں اُس کے دشمنوں پاشپاشکو کروں گا۔ جو

اُس نفرتسے رکھتے ہیں اُنہیں زمین پر پٹخ دوں گا۔
میری24 وفا شفقتمیریاور اُس ساتھکے رہیں میرےگی، نام سے وہ

سرفراز ہو گا۔
مَیں25 اُس کے ہاتھ کو سمندر پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ کو یاؤں در پر

حکومت کرنے دوں گا۔
26 وہ مجھے پکار کر کہے گا، تُو’ میرا باپ، میرا خدا اور نجاتمیری کی

چٹان ‘ہے۔
مَیں27 اُسے اپنا پہلوٹھا اور دنیا سبکا سے اعلٰی بادشاہ بناؤں گا۔
28 مَیں اُسے ہمیشہ تک اپنی شفقت سے نوازتا رہوں گا، میرا اُس کے

ساتھ عہد کبھی تمام نہیں ہو گا۔
مَیں29 اُس نسلکی تکہمیشہ قائم رکھوں آسمانتکجبگا، قائم ہے

اُس تختکا قائم رکھوں گا۔
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30 اگر اُس کے بیٹے میری ترکشریعت کر میرےکے احکام پر عمل نہ

کریں،
31 اگر فرمانوںمیرےوہ کی بےحرمتی کر ہدایاتمیریکے مطابقکے

زندگی نہ گزاریں
32 تو مَیں لاٹھی لے کر اُن کی تادیب کروں گا مہلـکاور وباؤں سے اُن

گناہوںکے کی سزا دوں گا۔
لیکن33 مَیں اُسے شفقتاپنی محرومسے نہیں کروں گا، اپنی وفا کا انکار

نہیں کروں گا۔
34 نہ مَیں اپنے عہد کی بےحرمتی کروں گا، نہ وہ کچھ تبدیل کروں گا

جو مَیں نے فرمایا ہے۔
مَیں35 ایکنے بار سدا کے لئے قدوسیتاپنی کی قَسم کھا کر وعدہ کیا

ہے، اور مَیں داؤد کو کبھی دھوکا نہیں دوں گا۔
36 اُس کی نسل ابد تک قائم رہے گی، اُس کا تخت آفتاب کی طرح

میرے منے سا کھڑا رہے گا۔
چاند37 طرحکی وہ تکہمیشہ برقرار رہے گا، اور جو گواہ بادلوں میں

ہے وہ وفادار “ہے۔ (سِلاہ)

لیکن38 اب تُو نے اپنے مسح کئے ہوئے خادم کو ٹھکرا کر رد کیا، تُو
اُس ناکغضبسے ہو گیا ہے۔

39 تُو نے اپنے خادم کا عہد نامنظور کیا اور اُس کا خاکتاج میں ملا
کر اُس کی بےحرمتی کی ہے۔

40 تُو نے اُس کی تمام فصیلیں ڈھا کر اُس قلعوںکے کو ملبے کے ڈھیر بنا
دیا ہے۔
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41 بھیجو وہاں گزرےسے وہ لُوٹاُسے لیتا وہہے۔ اپنے پڑوسیوں کے
لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہے۔

42 تُو نے اُس کے مخالفوں کا دہنا ہاتھ سرفراز کیا، اُس کے تمام دشمنوں
خوشکو کر دیا ہے۔

43 تُو نے اُس کی تلوار تیزیکی بےاثر کر کے میںجنگاُسے فتح پانے
روکسے دیا ہے۔

44 تُو نے اُس کی شان ختم کر کے اُس تختکا زمین پر پٹخ دیا ہے۔
45 تُو اُسنے جوانیکی مختصردنکے کر اُسےکے رُسوائی کی میںچادر

لپیٹا ہے۔ (سِلاہ)

اے46 کبرب، تک؟ کیا تُو اپنے آپ کو تکہمیشہ چھپائے رکھے
گا؟ کیا تیرا قہر آگتکابد طرحکی بھڑکتا رہے گا؟

یاد47 رہے میریکہ زندگی کتنی مختصر ہے، کہ تُو نے تمام انسان کتنے
فانی خلق کئے ہیں۔

48 کون جسہے کا موت سے واسطہ نہ پڑے، کون ہے جو ہمیشہ
زندہ رہے؟ کون اپنی جان موتکو کے قبضے سے بچائے رکھ سکتا ہے؟
(سِلاہ)

اے49 تیریرب، وہ پرانی مہربانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ تُو نے اپنی
وفا کی قَسم کھا کر داؤد سے کیا؟

رب،اے50 خجالتکیخادموںاپنے یاد کر۔ میرا سینہ قوموںمتعدد کی
لعن طعن سے دُکھتا ہے،

51 اےکیونکہ تیرےرب، دشمنوں نے مجھے لعن طعن کی، اُنہوں نے
تیرے مسح کئے ہوئے خادم کو ہر قدم پر لعن طعن کی !ہے
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ربتکابد52 کی حمد !ہو آمین، پھر آمین۔

چوتھی کتاب 90-106
90

فانی انسان الله میں پناہ لے
1 مردِ خدا موسٰی کی دعا۔
اے پشترب، پشتدر تُو ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔
اِس2 پہلےسے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور تُو زمین اور دنیا کو وجود میں لایا

تُو ہی اےتھا۔ الله، تُو ازل سے تکابد ہے۔
3 تُو انسان کو دوبارہ خاک ہونے دیتا ہے۔ تُو فرماتا ہے، اے’ آدم

زادو، خاکدوبارہ میں مل ‘!جاؤ
4 کیونکہ تیری نظر میں ہزار سال کل گزرےکے ہوئے دن کے برابر یا

رات ایککے پہر کی مانند ہیں۔
5 تُو لوگوں سیلابکو طرحکی بہا لے جاتا ہے، وہ نیند اور گھاساُس

کی مانند ہیں صبحجو پھوٹکو نکلتی ہے۔
6 صبحوہ پھوٹکو نکلتی اور اُگتی لیکنہے، شام کو مُرجھا کر سوکھ

جاتی ہے۔
7 کیونکہ تیرےہم غضب سے فنا ہو جاتے تیرےاور قہر حواسسے

باختہ ہو جاتے ہیں۔
8 تُو خطاؤںہمارینے کو اپنے منے سا ہمارےرکھا، پوشیدہ گناہوں کو

چہرےاپنے کے نور میں لایا ہے۔
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ہمارےچنانچہ9 تمام تیرےدن قہر تحتکے گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتے

ہمجبہیں۔ اپنے سالوں اختتامکے پر پہنچتے ہیں تو زندگی سرد آہ کے برابر
ہی ہوتی ہے۔

ہماری10 عمر 70 سال یا اگر یادہ ز طاقت ہو تو 80 تکسال پہنچتی
ہے، اور جو دن فخر باعثکا تھے وہ تکلیفبھی دہ اور بےکار ہیں۔ جلد
ہی وہ گزر جاتے ہیں، اور ہم پرندوں کی طرح اُڑ کر چلے جاتے ہیں۔

تیرےکون11 غضب پوریکی شدت جانتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ
تیرا قہر ہماری ترسیخدا کی کمی مطابقکے ہی ہے؟

12 چنانچہ ہمارےہمیں دنوں کا حسابصحیح کرنا سکھا ہمارےتاکہ
دانشدل مند ہو جائیں۔

اے13 رب، دوبارہ ہماری طرف رجوع !فرما تُو تککب دُور رہے
گا؟ اپنے خادموں ترسپر !کھا

صبح14 ہمیںکو شفقتاپنی سے سیر ہمتب!کر زندگی بھر باغ باغ ہوں
گے اور خوشی منائیں گے۔

ہمیں15 اُتنے ہی خوشیدن دلا جتنے تُو نے پستہمیں کیا ہے، اُتنے ہی
سال جتنے ہمیں دُکھ سہنا پڑا ہے۔

16 اپنے خادموں پر اپنے کام اور اُن کی اولاد پر عظمتاپنی ظاہر کر۔
رب17 ہمارا خدا ہمیں اپنی مہربانی دکھائے۔ ہمارے ہاتھوں کا کام

مضبوط کر، ہمارےہاں ہاتھوں کا مضبوطکام !کر

91
الله کی پناہ میں
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1 جو الله تعالیٰ کی پناہ میں رہے وہ قادرِ مطلق کے سائے میں سکونت

کرے گا۔
2 مَیں کہوں گا، اے” رب، تُو میری پناہ اور میرا قلعہ ہے، میرا خدا

جس پر مَیں بھروسا رکھتا “ہوں۔
3 کیونکہ وہ چڑیتجھے مار پھندےکے مرضمہلـکاور سے چھڑائے

گا۔
تجھےوہ4 اپنے پَروںشاہ ڈھانپنیچےکے گا،لے اور تُو اُس پَروںکے تلے

پناہ لے سکے گا۔ اُس وفاداریکی تیری ڈھال اور پُشتہ رہے گی۔
رات5 دہشتوںکی متخوفسے کھا، نہ اُس تیر سے دنجو چلے۔وقتکے
6 اُس مہلـک مرض سے دہشت مت کھا جو یکی تار میں گھومے

پھرے، نہ اُس وبائی بیماری سے جو دوپہر وقتکے تباہی پھیلائے۔
7 تیرےگو کھڑےساتھ ہزار افراد ہلاک ہو جائیں تیرےاور ہنے د

دسہاتھ ہزار مر جائیں، لیکن تُو اُس کی زد میں نہیں آئے گا۔
8 تُو اپنی آنکھوں سے اِس کا کرےملاحظہ گا، تُو خود بےدینوں کی

سزا دیکھے گا۔
9 کیونکہ تُو نے کہا ہے، رب” میری پناہ گاہ “ہے، تُو الله تعالیٰ سائےکے چھپمیں گیا ہے۔
اِس10 لئے بلاکسیتیرا پڑےنہیںواسطہسے تیرےبھیآفتکوئیگا،

خیمے قریبکے پھٹکنے نہیں پائے گی۔
11 کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو ہر راہ پر تیری حفاظت کرنے کا حکم

دے گا،
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12 اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر سے
ٹھیس نہ لـگے۔

13 تُو ببروں شیر اور یلے زہر سانپوں پر قدم رکھے گا، تُو جوان شیروں اور
اژدہاؤں گا۔دےکچلکو

رب14 فرماتا ہے، چونکہ” وہ مجھ سے لپٹا رہتا ہے اِس لئے مَیں اُسے
بچاؤں گا۔ چونکہ وہ میرا نام جانتا اِسہے لئے مَیں محفوظاُسے رکھوں گا۔

15 وہ پکارےمجھے گا تو مَیں اُس کی سنوں گا۔ مصیبت میں مَیں اُس
کے ساتھ ہوں گا۔ مَیں اُسے چھڑا کر اُس عزتکی کروں گا۔

مَیں16 اُسے عمر کی درازی بخشوں گا اور اُس پر اپنی نجات ظاہر کروں
“گا۔

92
الله ستائشکی کرنے خوشیکی

سبتزبور۔1 کے لئے گیت۔
رب کا شکر کرنا بھلا اےہے۔ الله تیرےتعالیٰ، نام مدحکی سرائی کرنا

بھلا ہے۔
صبح2 شفقتتیریکو راتاور تیریکو وفا کا اعلان کرنا بھلا ہے،
خاص3 کر جب ساتھ ساتھ دس تاروں والا ساز، ستار اور سرود ہیں۔بجتے
4 کیونکہ اے رب، تُو نے مجھے اپنے کاموں سے خوش کیا ہے، اور

تیرے ہاتھوں کے کام دیکھ کر مَیں خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔
اے5 تیرےرب، کام کتنے خیالاتتیرےعظیم، گہرےکتنے ہیں۔
نادان6 یہ نہیں جانتا، احمق کو اِس کی سمجھ نہیں آتی۔
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7 گو بےدین گھاس کی طرح پھوٹ نکلتے اور بدکار سب پھلتے لتے پھو

ہیں، لیکن آخرکار وہ ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جائیں گے۔
8 مگر اےتُو، رب، تکابد سربلند رہے گا۔
9 تیرےکیونکہ اےدشمن، تیرےرب، ًدشمن یقینا تباہ ہو جائیں گے،

سببدکار تتر بتر ہو جائیں گے۔
10 تُو نے مجھے جنگلی بَیل کی دےطاقتسی کر تازہ تیل سے مسح کیا

ہے۔
میری11 آنکھ اپنے دشمنوں شکستکی سے میرےاور کان اُن شریروں

کے انجام لطفسے اندوز ہوئے ہیں خلافمیرےجو کھڑےاُٹھ ہیں۔ہوئے
راست12 باز کھجور درختکے پھلےطرحکی پھولے گا، وہ لبنان کے

دیودار درختکے طرحکی بڑھے گا۔
13 ربپودےجو سکونتکی گاہ میں لگائے گئے ہیں ہمارےوہ خدا

کی بارگاہوں میں پھلیں پھولیں گے۔
وہ14 بُڑھاپے میں بھی پھل لائیں گے اور تر و تازہ بھرےہرےاور رہیں

گے۔
بھیوقتاُس15 وہ اعلان کریں راسترب”گے، میریوہہے۔ چٹان

ہے، اور اُس میں ناراستی نہیں “ہوتی۔
93

الله ابدی بادشاہ ہے
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رب1 بادشاہ ہے، وہ جلال سے ملبّس جلالربہے۔ سے ملبّس اور

قدرت سے کمربستہ ًہے۔ یقینا دنیا مضبوط بنیاد پر قائم ہے، اور وہ نہیں
ڈگمگائے گی۔

2 تیرا تخت قدیم زمانے سے قائم ہے، تُو ازل سے موجود ہے۔
اے3 سیلابرب، گرج سیلاباُٹھے، شور مچا کر گرج سیلاباُٹھے،

ٹھاٹھیں مار کر گرج اُٹھے۔
ایکلیکن4 ہے گہرےجو پانی کے شور سے یادہ ز زورآور، جو سمندر

کی ٹھاٹھوں سے یادہ ز طاقت ور ہے۔ رب جو بلندیوں پر رہتا ہے یادہکہیں ز عظیم ہے۔
تیرےرب،اے5 احکام طرحہر سے قابِل اعتماد ہیں۔ تیرا گھر ہمیشہ

قدوسیتتک سے آراستہ رہے گا۔
94

قوم پر ظلم کرنے والوں سے رِہائی کے لئے دعا
انتقاماےرب،اے1 لینے والے انتقاماے!خدا لینے والے خدا، اپنا نور

چمکا۔
اے2 دنیا کے منصف، اُٹھ کر مغروروں کو اُن کے اعمال کی سزامناسب دے۔
اے3 رب، بےدین کب تک، ہاں کب تک فتح کے نعرے لگائیں

گے؟
4 وہ کفر کی باتیں اُگلتے ہتے، ر تمام بدکار شیخی مارتے ہتے ر ہیں۔
اے5 رب، تیریوہ قوم کو کچل تیریرہے، ملـکیتموروثی پر ظلم کر

رہے ہیں۔
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بیواؤں6 اور اجنبیوں کو موتوہ گھاٹکے اُتار رہے، یتیموں کو قتل

کر رہے ہیں۔
7 وہ کہتے ہیں، ربیہ” کو نظر نہیں آتا، یعقوب کا خدا دھیان ہی “دیتا۔نہیں
قوماے8 نادانو،کے دھیان احمقو،اے!دو سمجھکبتمہیں آئے گی؟
کاننےجس9 بنایا، کیا وہ نہیں جسسنتا؟ آنکھنے کو تشکیل دیا کیا

وہ نہیں دیکھتا؟
10 جو اقوام کو تنبیہ کرتا اور انسان کو تعلیم دیتا ہے کیا وہ سزا نہیں دیتا؟
انسانرب11 خیالاتکے جانتا وہہے، جانتا ہے کہ وہ دم بھر ہیں۔ہیکے
اے12 رب، مبارک ہے وہ جسے تُو تربیت دیتا ہے، جسے تُو اپنی

شریعت کی تعلیم دیتا ہے
13 تاکہ وہ مصیبت کے دنوں سے آرام پائے اور اُس تکوقت سکون

سے تکجبگزارےزندگی بےدینوں کے لئے گڑھا تیار نہ ہو۔
14 ربکیونکہ اپنی قوم کو رد کرےنہیں گا، وہ اپنی موروثی ملـکیت

ترککو کرےنہیں گا۔
فیصلے15 دوبارہ انصاف پر مبنی ہوں گے، اور تمام دیانت دار دل اُس

پیرویکی کریں گے۔
16 کون شریروں کے منے سا میرا دفاع کرے گا؟ کون میرے لئے

بدکاروں کا کرےسامنا گا؟
17 اگر رب میرا سہارا نہ ہوتا تو میری جان جلد ہی خاموشی ملـککے

میں جا بستی۔
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مَیںجبرب،اے18 پاؤںمیرا”بولا، ڈگمگانے لگا “ہے شفقتتیریتو

مجھےنے سنبھالا۔
لـگےکرنےبےچینمجھےخیالاتناکتشویشجب19 تیریتو تسلیوں

میرینے جان کو تازہ دم کیا۔
الله،اے20 کیا تباہی تیرےحکومتکی متحدساتھ ہو ایسیہے،سکتی

حکومت جو اپنے فرمانوں سے ظلم کرتی ہے؟ ہرگز !نہیں
بازراستوہ21 لینےجانکی لئےکے بےقصوروںاورجاتےملمیںآپس

قاتلکو ٹھہراتے ہیں۔
ربلیکن22 میرا قلعہ بن گیا ہے، اور میرا میریخدا پناہ کی ثابتچٹان

ہوا ہے۔
23 وہ اُن کی ناانصافی اُن پر واپس دےآنے گا اور اُن کی شریر حرکتوں

جوابکے میں اُنہیں کرےتباہ ربگا۔ ہمارا خدا اُنہیں کرےنیست گا۔
95

پرستش اور فرماں برداری دعوتکی
آؤ،1 ہم شادیانہ بجا مدحکیربکر سرائی خوشیکریں، نعرےکے لگا

کر نجاتاپنی کی چٹان کی تمجید !کریں
2 آؤ، شکرگزاریہم کے ساتھ اُس کے حضور آئیں، گیت گا کر اُس کی

ستائش کریں۔
3 ربکیونکہ عظیم خدا اور تمام معبودوں پر عظیم بادشاہ ہے۔
اُس4 ہاتھکے میں زمین کی گہرائیاں ہیں، اور پہاڑ کی بلندیاں بھی اُسی

کی ہیں۔
سمندر5 اُس کا اُسکیونکہہے، کیا۔خلقاُسےنے اُسخشکی کی ہے،

کیونکہ اُس ہاتھوںکے نے اُسے تشکیل دیا۔
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6 آؤ ہم سجدہ کریں اور رب اپنے خالق کے منے سا جھک کر گھٹنے

ٹیکیں۔
7 کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اُس کی چراگاہ کی قوم اور اُس کے

ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ اگر تم آج اُس کی آواز سنو
تو”8 اپنے دلوں سختکو نہ طرحجسکرو مریبہ میں طرحجسہوا،

یگستان ر میں مّسہ میں ہوا۔
باپتمہارےوہاں9 دادا نے مجھے آزمایا اور جانچا، حالانکہ اُنہوں نے

میرے کام دیکھ لئے تھے۔
مَیںسالچالیس10 نسلاُس گھنسے مَیںرہا۔کھاتا بولا، اُن’ دلکے

ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں، اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 میںغضباپنے مَیں قَسمنے کھائی، یہ’ ملـکاُسکبھی داخلمیں

نہیں ہوں جہاںگے مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
96

دنیا کا خالق منصفاور
رب1 کی تمجید میں نیا گیت اےگاؤ، پوری دنیا، رب کی مدح سرائی

کرو۔
رب2 کی تمجید گیتمیں گاؤ، اُس کے نام ستائشکی کرو، روز بہ روز

اُس نجاتکی خبریخوشکی سناؤ۔
قوموں3 میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس عجائبکے بیان کرو۔
4 ربکیونکہ عظیم ستائشاور بہتکے لائق ہے۔ وہ تمام معبودوں سے

مہیب ہے۔
5 کیونکہ دیگر قوموں تمامکے معبود بُت ہی ہیں ربجبکہ آسماننے کو

بنایا۔
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اُس6 کے شانحضور و شوکت، اُس کے مقدِس قدرتمیں اور جلال

ہے۔
قوموںاے7 تمجیدکیربقبیلو،کے جلالکےربکرو، قدرتاور کی

ستائش کرو۔
رب8 نامکے کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کی بارگاہوں میں داخل

ہو جاؤ۔
لباسمُقّدس9 سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ پوریکرو۔ دنیا اُس کے

منے سا لرز اُٹھے۔
قوموں10 میں اعلان کرو، ہیرب” بادشاہ !ہے ً یقینا دنیا مضبوطی سے

قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔ وہ انصاف سے قوموں کی عدالت کرے
“گا۔

خوشآسمان11 ہو، زمین جشن !منائے سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے
خوشی گرجسے اُٹھے۔

میدان12 اور جو کچھ اُس میں ہے باغ باغ ہو۔ پھر جنگل درختکے
شادیانہ بجائیں گے۔

13 وہ رب کے منے سا شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ دنیا
کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ انصافوہ سے دنیا کی کرےعدالت گا اور
صداقتاپنی سے اقوام کا کرےفیصلہ گا۔

97
الله سلطنتکی پر خوشی

رب1 بادشاہ !ہے زمین جشن منائے، ساحلی علاقے دُور دُور تک
خوش ہوں۔

بادلوںوہ2 اندھیرےگہرےاور سے گھرا رہتا راستیہے، انصافاور
اُس تختکے کی بنیاد ہیں۔
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آگ3 اُس کے آگے بھڑکآگے کر طرفچاروں اُس کے دشمنوں کو
بھسم کر دیتی ہے۔

اُس4 کی بجلیوںکڑکتی نے دنیا روشنکو کر دیا تو زمین یہ دیکھ پیچکر
تابو کھانے لـگی۔

رب5 کے آگے آگے، ہاں پوری دنیا مالـککے کے آگے آگے پہاڑ موم
پگھلطرحکی گئے۔

6 آسمانوں نے اُس کی راستی کا اعلان کیا، اور تمام قوموں نے اُس کا
جلال دیکھا۔

تمام7 بُت پرست، سبہاں بُتوںجو پر فخر ہیںکرتے شرمندہ اےہوں۔
تمام معبودو، اُسے سجدہ !کرو

8 ِ کوہ صیون سن کر خوش اےہوا۔ تیرےرب، فیصلوں کے باعث
یہوداہ کی *بیٹیاں باغ باغ ہوئیں۔

9 کیونکہ اےتُو رب، پوری دنیا پر سب سے اعلٰی ہے، تُو تمام معبودوں
سے سربلند ہے۔

10 تم ربجو محبتسے رکھتے ہو، بُرائی نفرتسے رب!کرو اپنے ایمان
داروں کی جان کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اُنہیں بےدینوں کے قبضے چھڑاتاسے ہے۔

راست11 باز کے لئے نور کا اور دل دیانتکے داروں کے لئے شادمانی
کا بیج یا بو گیا ہے۔

راستاے12 رببازو، خوشسے ہو، اُس مُقّدسکے نام ستائشکی
کرو۔
* 97:8 یہوداہ کی ایک:بیٹیاں اَور ممکنہ :ترجمہ یہوداہ کی آبادیاں۔
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98
پوری دنیا کا منصفشاہی

رب1 کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، کیونکہ اُس معجزےنے کئے ہیں۔
اپنے ہنے د ہاتھ مُقّدساور بازو سے اُس دینجاتنے ہے۔

رب2 نجاتاپنینے کا اعلان کیا اور اپنی راستی قوموں کے برُو رُو ظاہر
کی ہے۔

3 اُس نے اسرائیل کے لئے اپنی شفقت اور وفا یاد کی ہے۔ دنیا کی
انتہاؤں ہمارےسبنے خدا نجاتکی دیکھی ہے۔

پوریاے4 نعرےدنیا، لگا کر رب کی مدح سرائی !کرو آپے میں نہ
سماؤ اور جشن منا کر حمد گیتکے !گاؤ

5 سرود بجا کر رب کی مدح سرائی کرو، سرود اور گیت سے اُس کی
ستائش کرو۔

6 تُرم اور نرسنگا پھونک کر رب بادشاہ کے حضور خوشی نعرےکے
!لگاؤ

7 سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے، دنیا اور اُس باشندےکے خوشی سے
گرج اُٹھیں۔

8 یا در تالیاں بجائیں، پہاڑ مل خوشیکر منائیں،
9 وہ رب کے منے سا خوشی منائیں۔ کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے

آ رہا ہے۔ انصافوہ سے دنیا کی کرےعدالت گا، راستی سے قوموں کا
کرےفیصلہ گا۔

99
قدوس خدا

رب1 بادشاہ ہے، اقوام لرز !اُٹھیں وہ کروبی فرشتوں کے درمیان تخت
نشین ہے، دنیا !ڈگمگائے
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2 ِ کوہ صیون ربپر عظیم ہے، تمام اقوام پر سربلند ہے۔
3 وہ تیرے عظیم اور پُرجلال نام کی ستائش کریں، کیونکہ وہ قدوس

ہے۔
4 وہ بادشاہ قدرتکی کی تمجید کریں انصافجو سے پیار کرتا اےہے۔

الله، تُو ہی نے عدل قائم کیا، تُو ہی یعقوبنے انصافمیں اور راستی پیدا
کی ہے۔

ہمارےرب5 خدا کی تعظیم کرو، اُس کے پاؤں کی چوکی کے منے سا
سجدہ کرو، کیونکہ قدوسوہ ہے۔

6 موسٰی اور ہارون اُس اماموںکے میں تھے۔سے سموایل بھی اُن میں سے
تھا اُسجو کا نام پکارتے تھے۔ اُنہوں ربنے کو پکارا، اور اُس نے اُن سنی۔کی

7 وہ بادل کے ستون میں سے اُن سے ہم کلام ہوا، اور وہ اُن احکام اور
فرمانوں کے تابع رہے جو اُس نے اُنہیں دیئے تھے۔

ہمارےرباے8 خدا، تُو نے اُن کی سنی۔ تُو جو الله ہے معافاُنہیں
کرتا رہا، البتہ اُنہیں اُن بُریکی حرکتوں کی سزا بھی دیتا رہا۔

ہمارےرب9 خدا کی تعظیم کرو اور اُس مُقّدسکے پہاڑ پر سجدہ کرو،
ربکیونکہ ہمارا قدوسخدا ہے۔

100
الله ستائشکی !کرو

شکرگزاری1 کی قربانی کے لئے زبور۔
پوریاے دنیا، خوشی نعرےکے لگا ربکر مدحکی سرائی !کرو
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خوشی2 ربسے عبادتکی کرو، جشن مناتے ہوئے اُس کے حضور

!آؤ
جان3 لو ربکہ ہی خدا اُسیہے۔ نے ہمیں خلق کیا، اور ہم اُس کے

ہیں، اُس کی قوم اور اُس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔
4 شکر کرتے ہوئے اُس کے دروازوں میں داخل ہو، ستائش کرتے

ہوئے اُس کی بارگاہوں میں حاضر ہو۔ اُس کا شکر کرو، اُس کے نام کی
تمجید !کرو

5 بھلاربکیونکہ اُسہے۔ ابدیشفقتکی اورہے، اُس وفاداریکی
پشت پشتدر قائم ہے۔

101
بادشاہ کیسیحکومتکی ہونی ہئے؟ چا

داؤد1 کا زبور۔
مَیں شفقت اور انصاف کا گیت گاؤں اےگا۔ رب، مَیں تیری مدح

سرائی کروں گا۔
2 مَیں بڑی احتیاط سے بےالزام راہ پر چلوں گا۔ لیکن تُو کب میرے

پاس آئے گا؟ خلوصمَیں دلی سے اپنے گھر میں زندگی گزاروں گا۔
شرارتمَیں3 باتکی اپنے منے نہیںسا رکھتا بُریاور نفرتسےحرکتوں

کرتا ایسیہوں۔ میرےچیزیں لپٹساتھ نہ جائیں۔
4 جھوٹا دل مجھ سے دُور رہے۔ مَیں بُرائی کو جاننا ہی نہیں چاہتا۔
پڑوسیاپنےسےچپکےجو5 تہمتپر لگائے اُسے کراؤںخاموشمَیں گا،

کیجس آنکھیں مغرور اور دل متکبر ہو برداشتاُسے نہیں کروں گا۔
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ملـکآنکھیںمیری6 وفاداروںکے پر لـگی ہیںرہتی تاکہ ساتھمیرےوہ

رہیں۔ جو بےالزام راہ پر چلے خدمتمیریوہی کرے۔
7 دھوکے باز میرے گھر میں نہ ٹھہرے، جھوٹ لنے بو والا میری

موجودگی میں قائم نہ رہے۔
8 ہر صبح کو ملـکمَیں کے تمام بےدینوں خاموشکو کراؤں گا تاکہ

تمام بدکاروں ربکو کے شہر میں سے مٹایا جائے۔
102

صیون کی بحالی کے لئے دعا توبہ) کا پانچواں (زبور
مصیبت1 زدہ کی دعا، اُس جبوقت وہ نڈھال ہو ربکر کے منے سا

اپنی آہ و زاری ُنڈیل ا دیتا ہے۔
میریرب،اے !سندعا مدد لئےکے تیرےآہیںمیری پہنچیں۔حضور
مصیبتمَیںجب2 میں ہوں تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ بلـکہ

اپنا طرفمیریکان مَیںجبجھکا۔ پکاروں تو جلد میریہی سن۔
3 میرےکیونکہ دن دھوئیں کی طرح غائب ہو رہے ہیں، میری ہڈیاں

کوئلوں دہکطرحکی رہی ہیں۔
4 میرا ُجھلسطرحکیگھاسدل سوکھکر گیا اورہے، مَیں روٹی کھانا

بھی بھول گیا ہوں۔
5 آہ و زاری کرتے کرتے میرا جسم سکڑ گیا ہے، ِجلد اور ہڈیاں ہی رہ

گئی ہیں۔
6 مَیں یگستان ر میں دشتی ُلّو ا اور کھنڈرات میں چھوٹے ُلّو ا کی ہوں۔مانند
مَیں7 بستر پر جاگتا رہتا چھتہوں، پر پرندےتنہا کی مانند ہوں۔
دن8 میرےبھر دشمن مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔ جو میرا مذاق اُڑاتے

ہیں وہ میرا نام لے لعنتکر کرتے ہیں۔
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راکھ9 میری روٹی ہے، اور جو کچھ پیتا ہوں اُس میرےمیں آنسو ملے

ہوتے ہیں۔
10 کیونکہ مجھ پر تیری لعنت اور تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تُو نے مجھے

اُٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہے۔
دنمیرے11 شام کے ڈھلنے والے سائے کی مانند ہیں۔ کیگھاسمَیں

طرح سوکھ رہا ہوں۔
لیکن12 رباےتُو تختتکابد نشین ہے، تیرا نام پشت پشتدر قائم

رہتا ہے۔
اب13 آ، کوہِ صیون پر رحم کر۔ کیونکہ اُس پر مہربانی کرنے وقتکا آ

گیا ہے، وقتمقررہ آ گیا ہے۔
14 تیرےکیونکہ خادموں کو اُس ایکایککا پتھر پیارا ہے، اور وہ

اُس کے ملبے ترسپر کھاتے ہیں۔
تب15 ہی قومیں رب کے نام سے ڈریں گی، اور دنیا کے تمام بادشاہ

تیرے جلال کھائیںخوفکا گے۔
16 صیونربکیونکہ کو از سرِ نو کرےتعمیر گا، وہ پورےاپنے جلال

ساتھکے ظاہر ہو جائے گا۔
مفلسوں17 کی دعا پر وہ دےدھیان گا اور اُن یادوںکی فر کو نہیںحقیر

جانے گا۔
18 آنے والی نسل کے لئے یہ قلم بند ہو جائے تاکہ جو قوم ابھی پیدا نہیں

ہوئی ربوہ ستائشکی کرے۔
19 کیونکہ رب نے اپنے مقدِس کی بلندیوں سے جھانکا ہے، اُس نے

آسمان سے زمین پر نظر ڈالی ہے
20 تاکہ قیدیوں کی آہ زاریو سنے اور والوںمرنے زنجـیریںکی کھولے۔
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21 کیونکہ اُس مرضیکی ہے کہ وہ صیونکوہِ ربپر نامکے کا اعلان

کریں اور یروشلم میں اُس ستائشکی کریں،
قومیںکہ22 ملسلطنتیںاور کریں۔عبادتکیرباورجائیںہوجمعکر
23 راستے میں ہی الله طاقتمیرینے توڑ میرےکر دن مختصر کر ہیں۔دیئے
مَیں24 بولا، میرےاے” خدا، مجھے زندوں ملـککے سے دُور نہ کر،

میری زندگی تو ادھوری رہ گئی ہے۔ تیرےلیکن سال پشت در پشت ہتےقائم ر ہیں۔
25 تُو نے قدیم زمانے میں زمین کی بنیاد رکھی، تیرےاور ہی ہاتھوں

آسمانوںنے کو بنایا۔
یہ26 تو تباہ جائیںہو لیکنگے، تُو قائم طرحکیکپڑےسبیہگا۔رہے

پھٹگھس جائیں گے۔ تُو اُنہیں لباسپرانے کی طرح دےبدل گا، اور وہ
جاتے رہیں گے۔

لیکن27 تُو وہی کا وہی رہتا تیریاورہے، زندگی کبھی نہیںختم ہوتی۔
تیرے28 خادموں کے فرزند تیرے حضور بستے رہیں گے، اور اُن کی

تیرےاولاد منے سا قائم رہے “گی۔
103

شفقتکیرب ستائشکی
داؤد1 کا زبور۔
اے میری ربجان، ستائشکی !کر رگمیرا و ریشہ اُس قدوسکے

نام کی !کرےحمد
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میریاے2 ستائشکیربجان، کر اور اُسکچھجو تیرےنے لئے کیا

ہے اُسے بھول نہ جا۔
تیرےوہکیونکہ3 تمام گناہوں معافکو تمامتجھےکرتا، یوں بیمار سے شفا

دیتا ہے۔
کےموتکوجانتیریکردےعوضانہوہ4 تیرےلیتا،چھڑاسےگڑھے

سر کو شفقتاپنی رحمتاور تاجکے سے آراستہ کرتا ہے۔
5 تیریوہ زندگی اچھیکو چیزوں سے سیر کرتا ہے، اور تُو دوبارہ جوان

ہو عقابکر تقویتسیکی پاتا ہے۔
رب6 تمام مظلوموں کے لئے راستی انصافاور قائم کرتا ہے۔
اُس7 اپنینے راہیں موسٰی پر اور اپنے عظیم اسرائیلیوںکام پر ظاہر کئے۔
رب8 رحیم اور مہربان ہے، وہ تحمل شفقتاور سے بھرپور ہے۔
9 نہ وہ ہمیشہ ڈانٹتا رہے گا، نہ ناراضتکابد رہے گا۔
نہ10 مطابقکےخطاؤںہماریوہ سزا دیتا، گناہوںہمارےنہ مناسبکا

اجر دیتا ہے۔
11 کیونکہ جتنا بلند آسمان ہے، اُتنی ہی عظیم اُس کی شفقت اُن پر ہے

جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
12 جتنی دُور مشرق مغرب سے ہے اُتنا ہی اُس ہمارےنے قصور ہم

سے دُور کر دیئے ہیں۔
باپطرحجس13 بچوںاپنے ترسپر کھاتا اُنربطرحاُسیہے ترسپر

کھاتا ہے جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
14 کیونکہ وہ ہماری ساخت جانتا ہے، اُسے یاد ہے کہ خاکہم ہیں۔ہی
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انسان15 گھاسدنکے کی مانند ہیں، اور وہ پھولجنگلی طرحکی ہی

پھلتا پھولتا ہے۔
جب16 اُس پر سے گزرےہَوا تو وہ نہیں رہتا، اور اُس کے نام و نشان

کا بھی پتا نہیں چلتا۔
لیکن17 ربجو خوفکا مانیں اُن پر وہ تکہمیشہ کرےمہربانی گا،

وہ اپنی راستی اُن پوتوںکے اور نواسوں پر بھی کرےظاہر گا۔
شرط18 یہ ہے کہ وہ اُس کے عہد مطابقکے زندگی گزاریں اور دھیان

سے اُس کے احکام پر عمل کریں۔
رب19 نے آسمان پر اپنا تخت قائم کیا ہے، اور اُس کی بادشاہی سب پر

حکومت کرتی ہے۔
رباے20 کے فرشتو، اُس طاقتکے ور سورماؤ، جو اُس کے فرمان

پورے کرتے ہو تاکہ اُس کا کلام مانا ربجائے، ستائشکی !کرو
تماماے21 لشکرو، اُسجوسبتم اورہوخادمکے اُس پوریمرضیکی

کرتے ربہو، ستائشکی !کرو
22 اُسجنہیںسبتم ستائشکیرببنایا،نے !کرو اُس کیسلطنتکی

ہر جگہ پر اُس کی تمجید میریاےکرو۔ ربجان، ستائشکی !کر
104

خالق کی حمد و ثنا
میریاے1 ربجان، ستائشکی !کر میرےرباے خدا، تُو نہایت

ہی عظیم ہے، تُو جاہ و جلال سے آراستہ ہے۔
تیری2 چادر نور ہے جسے تُو اوڑھے رہتا ہے۔ تُو آسمان کو خیمے کی

طرح تان کر
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3 اپنا بالاخانہ اُس پانیکے بیچکے میں تعمیر بادلہے۔کرتا تیرا رتھ ہے،

اور تُو ہَوا پَروںکے پر سوار ہوتا ہے۔
4 تُو ہَواؤں کو اپنے قاصد آگاور شعلوںکے کو اپنے خادم بنا دیتا ہے۔
5 تُو نے زمین مضبوطکو بنیاد پر رکھا تاکہ وہ کبھی نہ ڈگمگائے۔
سیلاب6 نے اُسے لباس کی طرح ڈھانپ دیا، اور پانی پہاڑوں کے اوپر

ہی کھڑا ہوا۔
تیرےلیکن7 ڈانٹنے پر پانی فرار تیریہوا، گرجتی آواز سن کر ایکوہ دم

بھاگ گیا۔
تب8 پہاڑ اونچے ہوئے اور وادیاں اُن جگہوں پر اُتر آئیں جو تُو نے اُن کے

لئے مقرر کی تھیں۔
9 تُو ایکنے حد باندھی جس سے پانی بڑھ نہیں سکتا۔ آئندہ وہ کبھی

پوری زمین کو نہیں ڈھانکنے کا۔
10 تُو وادیوں میں چشمے پھوٹنے دیتا اورہے، پہاڑوںوہ میں بہہسے ہیں۔نکلتے
11 بہتے بہتے وہ میدانکھلے تمامکے جانوروں پانیکو پلاتے ہیں۔ جنگلی

گدھے آ کر پیاساپنی بجھاتے ہیں۔
پرندے12 اُن کے کناروں پر بسیرا کرتے، اور اُن کی چہچہاتی آوازیں

بیلگھنے بوٹوں میں سے سنائی دیتی ہیں۔
13 تُو اپنے بالاخانے سے پہاڑوں کو تر کرتا ہے، اور تیرےزمین ہاتھ

سے سیر ہو کر ہر طرح کا پھل لاتی ہے۔
14 تُو جانوروں لئےکے گھاس پھوٹنے اور انسان کے لئے پودے اُگنے دیتا

ہے تاکہ وہ زمین کاریکاشتکی کر کے روٹی حاصل کرے۔
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تیری15 َمے انسان کا خوشدل کرتی، تیرا تیل اُس کا چہرہ روشن کر

تیریدیتا، روٹی اُس کا مضبوطدل کرتی ہے۔
رب16 کے درخت یعنی لبنان میں اُس کے لگائے ہوئے دیودار کے

سیرابدرخت ہتے ر ہیں۔
پرندے17 اُن میں گھونسلےاپنے بنا لیتے ہیں، لقلقاور درختکےجونیپر

میں اپنا آشیانہ۔
پہاڑوں18 بلندیوںکی پہاڑیپر بکروں راجکا میںچٹانوںہے، ِبجُو پناہ ہیں۔لیتے
19 تُو سالنے کو مہینوں میں تقسیم کرنے کے لئے چاند بنایا، اور سورج

غروبکو ہونے اوقاتکے معلوم ہیں۔
20 تُو اندھیرا پھیلنے دیتا ہے تو دن ڈھل جاتا ہے اور جنگلی حرکتجانور

میں آ جاتے ہیں۔
21 جوان شیرببر دہاڑ کر شکار کے پیچھے پڑ جاتے اور الله سے اپنی

خوراک کا مطالبہ کرتے ہیں۔
22 پھر سورج طلوع ہونے لگتا ہے، اور کھسکوہ کر اپنے بھٹوں میں

چھپ جاتے ہیں۔
انسانوقتاُس23 گھر نکلسے کر اپنے لـگمیںکام جاتا اور تکشام

مصروف رہتا ہے۔
اے24 تیرےرب، اَن گنت کام کتنے عظیم !ہیں تُو نے ایکہر کو

حکمت سے بنایا، اور مخلوقاتتیریزمین بھریسے پڑی ہے۔
25 سمندر کو دیکھو، وہ کتنا بڑا اور وسیع اُسہے۔ میں بےشمار جاندار

بڑےہیں، بھی اور چھوٹے بھی۔
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اُس26 کی سطح پر جہاز اِدھر اُدھر سفر کرتے ہیں، اُس کی گہرائیوں

یاتانمیں لِو پھرتا وہہے، اژدہا جسے تُو میںاُسنے اُچھلنے لئےکےکودنے
تشکیل دیا تھا۔

تیرےسب27 انتظار میں ہتے ر ہیں کہ تُو وقتاُنہیں پر کھانا مہیا کرے۔
28 تُو اُن خوراکمیں تقسیم کرتا توہے وہ اُسے اکٹھا ہیں۔کرتے تُو اپنی

مٹھی کھولتا ہے تو وہ اچھی چیزوں سے سیر ہو جاتے ہیں۔
جب29 تُو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے تو اُن حواسکے گم ہو جاتے ہیں۔

تُوجب اُن نکالدمکا لیتا توہے نیستوہ ہو ہیں۔جاتےملمیںخاکدوبارہکر
30 تُو اپنا دم بھیج دیتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تُو ہی رُوئے زمین

کو بحال کرتا ہے۔
رب31 کا جلال تکابد قائم رب!رہے اپنے کام خوشیکی !منائے
32 وہ زمین پر نظر ڈالتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو چھو دیتا

ہے تو وہ دھواں چھوڑتے ہیں۔
33 مَیں عمر بھر رب کی تمجید میں گیت گاؤں گا، تکجب زندہ ہوں

اپنے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔
باتمیری34 اُسے پسند !آئے ربمَیں سے !ہوںخوشکتنا
گناہ35 زمینگار جائیںمٹسے اور نیستبےدین و نابود ہو اےجائیں۔

میری ربجان، ستائشکی کیرب!کر حمد !ہو
105

ماضی ربمیں نجاتکی کی حمد
رب1 کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں اُس کے کاموں کا

اعلان کرو۔



زبور 105:2 clxix زبور 105:14
ساز2 بجا اُسکر سرائیمدحکی اُسکرو۔ عجائبتمامکے بارےکے میں

لوگوں کو بتاؤ۔
اُس3 مُقّدسکے نام پر فخر ربکرو۔ طالبکے دل خوشسے ہوں۔
رب4 اور اُس کی قدرت کی یافت در کرو، ہر وقت اُس چہرےکے

طالبکے رہو۔
5 معجزےجو اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس کے الٰہی نشان اور اُس

کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔
6 تم اُسجو خادمکے ابراہیم کی اولاد یعقوباور فرزندکے ہو، اُسجو

کے لوگبرگزیدہ ہو، سبتمہیں کچھ یاد !رہے
ربوہی7 ہمارا خدا پوریوہیہے، دنیا عدالتکی کرتا ہے۔
وہ8 ہمیشہ اپنے عہد خیالکا رکھتا اُسہے، کلام کا اُسجو ہزارنے

پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔
یہ9 وہ عہد اُسجوہے نے ابراہیم سے باندھا، وہ وعدہ اُسجو قَسمنے

کھا اسحاقکر سے کیا تھا۔
10 اُس نے اُسے یعقوب کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس کے مطابق زندگی

گزارے، اُس تصدیقنے کی کہ یہ میرا اسرائیل ابدیسے عہد ہے۔
ساتھ11 ساتھ اُس نے مَیں”فرمایا، تجھے ملـِک دوںکنعان گا۔ تیرییہ

میراث کا حصہ ہو “گا۔
وقتاُس12 وہ تعداد میں کم تھوڑےاور ہی تھے ملـکبلـکہ میں اجنبی

ہی تھے۔
تکاب13 مختلفوہ قوموں اور سلطنتوں میں متے گھو پھرتے تھے۔
لیکن14 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور اُن کی خاطر اُس

بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
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15 میرے” مسح کئے ہوئے خادموں متکو میرےچھیڑنا، نبیوں کو

متنقصان “پہنچانا۔
16 پھر الله ملـِکنے کالمیںکنعان پڑنے دیا خوراکاور کا ہر ذخیرہ

ختم کیا۔
لیکن17 اُس نے اُن کے آگے ایکآگے آدمی کو مصر بھیجا یوسفیعنی

کو جو غلام بن فروختکر ہوا۔
اُس18 پاؤںکے اور گردن زنجـیروں جکڑےمیں رہے
کچھوہتکجب19 پورا نہ یوسفگوئیپیشکیجسہوا تھی،کینے

ربتکجب فرمانکے نے اُس کی تصدیق نہ کی۔
مصریتب20 بادشاہ بندوںاپنےنے بھیجکو اُسےکر رِہائی قوموںدی،

حکمرانکے نے اُسے آزاد کیا۔
21 اُس نے اُسے اپنے گھرانے پر نگران اور اپنی تمام ملـکیت پر حکمران

مقرر کیا۔
یوسف22 فرعونکو رئیسوںکے کو اپنی مرضی مطابقکے چلانے اور

مصری بزرگوں حکمتکو کی تعلیم دینے کی داریذمہ بھی دی گئی۔
23 یعقوبپھر کا خاندان مصر آیا، اور اسرائیل حام ملـککے میں اجنبی

حیثیتکی سے بسنے لگا۔
وہاں24 الله اپنینے قوم بہتکو پھلنے لنے پھو دیا، اُس اُسےنے اُس کے

دشمنوں سے یادہ طاقتز ور بنا دیا۔
25 ساتھ ساتھ اُس نے مصریوں کا یہ رو بدل دیا، تو وہ اُس کی قوم

اسرائیل نفرتسے کر ربکے خادموںکے چالاکیاںسے کرنے لـگے۔
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تب26 الله نے اپنے خادم موسٰی اور اپنے چنے بندےہوئے ہارون کو

مصر میں بھیجا۔
ملـِک27 حام میں آ کر اُنہوں نے اُن کے درمیان الله کے الٰہی نشان اور

معجزے دکھائے۔
28 الله کے حکم پر مصر پر یکی تار چھا ملـکگئی، میں اندھیرا ہو گیا۔

لیکن اُنہوں نے اُس فرمانکے نہ مانے۔
اُس29 نے اُن کا پانی خون میں بدل کر اُن کی مچھلیوں کو مروا دیا۔
مصر30 ملـککے پر مینڈکوں کے غول چھا گئے جو اُن کے حکمرانوں

کے اندرونی تککمروں پہنچ گئے۔
31 الله کے حکم پر مصر پورےکے علاقے میں مکھیوں اور جوؤں کے

غول پھیل گئے۔
بارش32 کی بجائے اُس نے اُن کے ملـک پر اولے اور دہکتے شعلے

برسائے۔
اُس33 نے اُن کی انگور کی بیلیں اور انجـیر درختکے تباہ کر دیئے، اُن

کے علاقے درختکے توڑ ڈالے۔
34 اُس کے حکم پر اَن گنت ٹڈیاں اپنے بچوں سمیت ملـک پر حملہ آور

ہوئیں۔
35 وہ اُن ملـککے کی تمام یالی ہر اور اُن کے کھیتوں کی تمام پیداوار

چٹ کر گئیں۔
پھر36 الله میںمصرنے تمام پہلوٹھوں مارکو ڈالا، اُن مردانگیکی پہلاکا

پھل تمام ہوا۔
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اِس37 کے بعد وہ اسرائیل کو چاندی اور سونے سے نواز کر مصر سے

نکال لایا۔ اُس وقت اُس کے قبیلوں میں ٹھوکر کھانے ایکوالا بھی نہیں
تھا۔

خوشمصر38 روانہوہجبتھا ہوئے، کیونکہ اُن اسرائیلپر دہشتکی
چھا گئی تھی۔

اللهکودن39 نے اُن طرحکیکمبلبادلاوپرکے بچھا راتدیا، آگکو
مہیا کی تاکہ روشنی ہو۔

جب40 اُنہوں خوراکنے مانگی تو اُس نے اُنہیں بٹیر پہنچا کر آسمانی
روٹی سے سیر کیا۔

اُس41 چٹاننے چاککو کیا تو پھوٹپانی نکلا، اور یگستان ر میں پانی
کی ندیاں بہنے لـگیں۔

42 کیونکہ اُس نے وعدےمُقّدساُس کا خیال رکھا جو اُس نے اپنے
خادم ابراہیم سے کیا تھا۔

43 چنانچہ وہ اپنی چنی ہوئی قوم کو مصر سے نکال لایا، اور وہ خوشی
اور شادمانی نعرےکے لگا کر نکل آئے۔

اُس44 نے اُنہیں دیگر اقوام ممالـککے دیئے، اور اُنہوں نے دیگر اُمّتوں
محنتکی پھلکے پر قبضہ کیا۔

45 کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اُس کے احکام اور ہدایات کے مطابق
زندگی ربگزاریں۔ کی حمد !ہو

106
الله کا فضل اور اسرائیل سرکشیکی

رب1 کی حمد !ہو رب کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
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ربکون2 کے تمام عظیم کام سنا سکتا، کون اُس مناسبکی تمجید کر

سکتا ہے؟
مبارک3 ہیں وہ انصافجو قائم رکھتے، جو راستوقتہر کام ہیں۔کرتے
اے4 رب، اپنی قوم پر مہربانی وقتکرتے میرا خیال نجاترکھ، دیتے

میریوقت بھی مدد کر
5 تاکہ مَیں تیرے چنے ہوئے لوگوں کی خوش حالی دیکھ سکوں اور

تیری قوم کی خوشی میں شریک ہو کر تیری میراث کے ساتھ ستائش کر
سکوں۔

6 ہم نے اپنے باپ دادا کی طرح گناہ کیا ہے، ہم سے ناانصافی اور
بےدینی سرزد ہوئی ہے۔

باپہمارےجب7 دادا مصر میں تھے تو تیرےاُنہیں معجزوں کی سمجھ
نہ آئی اور تیری متعدد مہربانیاں یاد نہ رہیں بلـکہ وہ سمندر یعنی بحرِ ُلزم ق پر
سرکش ہوئے۔

توبھی8 اُس نے اُنہیں اپنے نام کی خاطر بچایا، کیونکہ وہ قدرتاپنی کا
اظہار کرنا چاہتا تھا۔

اُس9 نے بحرِ ُلزم ق کو جھڑکا تو خشکوہ ہو گیا۔ اُس نے اُنہیں سمندر
کی گہرائیوں میں یوںسے گزرنے طرحجسدیا یگستان ر میں سے۔

10 اُس نے اُنہیں نفرت کرنے والے کے ہاتھ سے چھڑایا اور عوضانہ
دے دشمنکر کے ہاتھ سے رِہا کیا۔

11 اُن مخالفکے پانی ڈوبمیں ایکگئے۔ بھی نہ بچا۔
تب12 اُنہوں نے الله کے فرمانوں پر ایمان لا کر اُس کی مدح سرائی کی۔
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لیکن13 جلد ہی وہ اُس بھولکامکے گئے۔ وہ اُس مرضیکی کا انتظار

کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔
یگستان14 ر میں شدید لالچ میں آ کر اُنہوں نے وہیں بیابان میں الله کو

آزمایا۔
تب15 اُس نے اُن پوریدرخواستکی لیکنکی، ساتھ مہلـکساتھ وبا

بھی اُن میں پھیلا دی۔
16 خیمہ گاہ میں وہ موسٰی اور رب مُقّدسکے امام ہارون سے حسد

کرنے لـگے۔
تب17 زمین کھل گئی، اور اُس نے داتن کو ہڑپ کر لیا، ابیرام کے

جتھے کو اپنے اندر دفن کر لیا۔
آگ18 اُن جتھےکے بھڑکمیں اُٹھی، اور بےدین آتشنذرِ ہوئے۔
19 وہ حوربکوہِ یعنی سینا دامنکے بچھڑےمیں کا بُت ڈھال کر اُس

کے منے سا اوندھے منہ ہو گئے۔
اُنہوں20 نے الله کو جلال دینے کے گھاسبجائے کھانے والے بَیل

کی پوجا کی۔
21 وہ الله بھولکو گئے، اُسیحالانکہ اُنہیںنے چھڑایا اُسیتھا، مصرنے

میں عظیم کام کئے تھے۔
22 معجزےجو حام ملـککے میں ہوئے اور جو جلالی واقعات بحرِ

ُلزم ق پیشپر آئے تھے سبوہ الله کے ہاتھ سے ہوئے تھے۔
23 چنانچہ الله نے فرمایا کہ مَیں اُنہیں نیست و نابود کروں گا۔ لیکن

اُس کا چنا ہوا خادم موسٰی رخنے میں کھڑا ہو گیا تاکہ اُس غضبکے کو
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اسرائیلیوں کو مٹانے اِسصرفروکے۔سے وجہ اللهسے ارادےاپنے سے
باز آیا۔

پھر24 اُنہوں کنعاننے ملـکگوارخوشکے کو اُنہیںجانا۔حقیر یقین
نہیں تھا کہ الله اپنا وعدہ کرےپورا گا۔

25 وہ اپنے خیموں میں بڑبڑانے لـگے اور رب کی آواز سننے کے لئے تیار
نہ ہوئے۔

تب26 اُس نے اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھایا تاکہ اُنہیں وہیں یگستان ر
کرےہلاکمیں

اور27 اُن اولادکی کو دیگر اقوام پھینکمیں ممالـکمختلفکر منتشرمیں
کر دے۔

28 وہ بعل فغور دیوتا سے لپٹ گئے اور مُردوں کے لئے پیش کی گئی
قربانیوں گوشتکا کھانے لـگے۔

29 اُنہوں نے اپنی حرکتوں سے رب کو طیش دلایا تو اُن میں مہلـک
بیماری پھیل گئی۔

فینحاسلیکن30 نے اُٹھ کر اُن عدالتکی تبکی۔ وبا رُک گئی۔
اِسی31 بنا پر الله نے پشتاُسے پشتدر اور راستتکابد باز قرار دیا۔
32 مریبہ کے چشمے پر بھی اُنہوں ربنے کو غصہ دلایا۔ اُن ہی کے

باعث موسٰی کا بُرا حال ہوا۔
33 کیونکہ اُنہوں نے اُس دلکے میں اِتنی تلخی پیدا کی کہ اُس کے منہ

سے باتیںبےجا نکلیں۔
34 جو دیگر ملـکقومیں میں تھیں اُنہیں اُنہوں نیستنے نہ کیا، حالانکہ

رب اُنہیںنے یہ کرنے کو کہا تھا۔
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یہصرفنہ35 بلـکہ غیرقوموںوہ باندھرشتہسے کر اُن ملگھلمیں گئے

اور اُن کے رسم و رواج اپنا لئے۔
36 وہ اُن کے بُتوں کی پوجا کرنے میں لـگ گئے، اور یہ اُن کے لئے

پھندے باعثکا بن گئے۔
37 وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بدروحوں کے حضور قربان کرنے سے بھی نہ

کترائے۔
38 ہاں، اُنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو کنعان کے دیوتاؤں کے حضور

پیش کر کے اُن کا معصوم خون بہایا۔ اِس ملـکسے کی ہوئی۔بےحرمتی
وہ39 ناپاکسےحرکتوںغلطاپنی اور اپنے زناکارانہ کاموں اللهسے سے

بےوفا ہوئے۔
تب40 الله اپنی قوم ناراضسختسے ہوا، اور اُسے اپنی ملـکیتموروثی

گھنسے آنے لـگی۔
اُس41 اُنہیںنے قوموںدیگر کیا،حوالےکے اور جو اُن نفرتسے کرتے

تھے وہ اُن پر حکومت کرنے لـگے۔
42 اُن کے دشمنوں نے اُن پر ظلم کر کے اُن کو اپنا مطیع بنا لیا۔
43 الله بار بار اُنہیں چھڑاتا رہا، حالانکہ وہ سرکشاپنے منصوبوں پر ُلے ت

رہے اور اپنے قصور میں ڈوبتے گئے۔
لیکن44 اُس لئےکےمددنے اُن سنآہیںکی کر اُن مصیبتکی دھیانپر

دیا۔
45 اُس نے اُن کے ساتھ اپنا عہد یاد کیا، اور وہ اپنی بڑی شفقت کے

باعث پچھتایا۔
46 اُس نے ہونے دیا جسکہ نے بھی اُنہیں گرفتار کیا اُس نے اُن پر

ترس کھایا۔
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ہمارےرباے47 خدا، ہمیں !بچا ہمیں دیگر قوموں سے نکال کر جمع

کر۔ تب ہی ہم تیرے مُقّدس نام کی ستائش کریں گے اور تیرے قابِل
یف تعر کاموں پر فخر کریں گے۔

ازل48 سے تکابد رب، اسرائیل کے خدا کی حمد ہو۔ تمام قوم کیرب!آمین”کہے، حمد یں“!ہو پانچو کتاب 107-150
107

نجات یافتہ شکرگزاریکی
رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
نجاتکےرب2 یافتہ جن اُسکو دےعوضانہنے دشمنکر قبضےکے

سے چھڑایا سبہے یہ کہیں۔
3 اُس نے اُنہیں مشرق سے تکمغرب اور شمال سے تکجنوب دیگر

ممالـک سے اکٹھا کیا ہے۔
یگستانبعض4 ر صحیحمیں راستہ بھول ویرانکر راستے مارےمارےپر

پھرے، اور کہیں بھی آبادی نہ ملی۔
بھوک5 پیاساور مارےکے اُن کی جان نڈھال ہو گئی۔
اُنہوںتب6 ربمیںمصیبتاپنینے کو پکارا، اور اُس اُنہیںنے اُن کی

تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس7 اُنہیںنے صحیح راہ پر لا ایسیکر تکآبادی پہنچایا جہاں رہ تھے۔سکتے
8 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے شفقتاپنی اور معجزےاپنے انسان

پر ظاہر کئے ہیں۔
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9 کیونکہ وہ پیاسی جان کو آسودہ کرتا اور بھوکی جان کو کثرت کی

اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔
10 دوسرے زنجـیروں اور مصیبت میں جکڑے ہوئے اندھیرے اور

گہری یکی تار میں بستے تھے،
وہکیونکہ11 الله فرمانوںکے اُنہوںتھے،ہوئےسرکشسے اللهنے کاتعالیٰ فیصلہ حقیر جانا تھا۔
اِس12 لئے الله نے اُن دلکے تکلیفکو میں مبتلا کر پستکے دیا۔کر

جب وہ ٹھوکر کھا کر گر گئے اور مدد کرنے والا کوئی نہ رہا تھا
13 تو اُنہوں نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور اُس اُنہیںنے اُن کی

تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
وہ14 اندھیرےاُنہیں یکیگہریاور تار نکالسے لایا اور اُن زنجـیریںکی

توڑ ڈالیں۔
ربوہ15 کا کریںشکر اُسکہ شفقتاپنینے اور انسانمعجزےاپنے

پر ظاہر کئے ہیں۔
16 کیونکہ اُس نے پیتل کے دروازے توڑ ڈالے، لوہے کے کنڈے

ٹکڑےٹکڑے کر دیئے ہیں۔
احمقلوگکچھ17 تھے، وہ چلنچالسرکشاپنے اور گناہوں باعثکے

پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔
اُنہیں18 آنےگھنسےخوراکہر لـگی، اور موتوہ دروازوںکے قریبکے پہنچے۔
تب19 اُنہوں نے اپنی مصیبت میں رب کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں اُن

کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
20 اُس نے اپنا کلام بھیج کر اُنہیں شفا دی اور اُنہیں موت کے گڑھے

سے بچایا۔
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21 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت معجزےاور انسان پر

ظاہر کئے ہیں۔
کریںپیشقربانیاںکیشکرگزاریوہ22 نعرےکےخوشیاور لگا اُسکر

کاموںکے کا چرچا کریں۔
بعض23 بحری جہاز میں بیٹھ گئے اور تجارت کے سلسلے میں سمندر پر

سفر کرتے کرتے دُوردراز تکعلاقوں پہنچے۔
24 اُنہوں نے رب کے عظیم کام اور سمندر کی گہرائیوں میں اُس کے

معجزے دیکھے ہیں۔
25 ربکیونکہ نے حکم دیا تو آندھی چلی جو سمندر کی موجیں بلندیوں پر

لائی۔
26 وہ آسمان تک چڑھیں اور گہرائیوں تک اُتریں۔ پریشانی کے باعث

ملاحوں گئی۔دےجوابہمتکی
27 شرابوہ دُھتمیں آدمی طرحکی لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے رہے۔ اُن

کی حکمتتمام ناکام ثابت ہوئی۔
تب28 اُنہوں نے اپنی مصیبت ربمیں کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں تمام

پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔
اُس29 نے سمندر کو تھما دیا اور خاموشی پھیل گئی، لہریں ساکت ہو

گئیں۔
دیکھحالاتپُرسکونمسافر30 ہوئے،خوشکر اور الله اُنہیںنے منزِل

تکمقصود پہنچایا۔
ربوہ31 کا کریںشکر اُسکہ شفقتاپنینے اور انسانمعجزےاپنے

پر ظاہر کئے ہیں۔
32 وہ قوم کی جماعت میں اُس کی تعظیم کریں، بزرگوں کی مجلس میں

اُس کی حمد کریں۔
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33 کئی جگہوں پر وہ یاؤں در کو یگستان ر میں اور چشموں کو پیاسی

زمین میں بدل دیتا ہے۔
باشندوں34 کی بُرائی دیکھ کر وہ زرخیز زمین کو کلر بیابانکے میں دیتابدل ہے۔
دوسری35 جگہوں پر وہ یگستان ر کو جھیل میں اور پیاسی زمین کو

میںچشموں بدل دیتا ہے۔
وہاں36 وہ بھوکوں کو بسا دیتا ہے تاکہ آبادیاں قائم کریں۔
اورکھیتوہتب37 انگور باغکے ہیںلگاتے پھلخوبجو ہیں۔لاتے
38 الله برکتاُنہیں دیتا ہے تو اُن کی بہتتعداد بڑھ جاتی وہہے۔ اُن کے

یوڑوں ر کو بھی کم ہونے نہیں دیتا۔
اُنکبھیجب39 تعدادکی کم اورجاتیہو دُکھاورمصیبتوہ بوجھکے

خاکتلے دبمیں جاتے ہیں
40 تو وہ شرفا پر اپنی حقارت ُنڈیل ا دیتا اور اُنہیں یگستان ر میں بھگا کر

صحیح راستے سے دُور پھرنے دیتا ہے۔
محتاجلیکن41 کو مصیبتوہ دلدلکی نکالسے کر سرفراز کرتا اور اُس

خاندانوںکے کو یوں بھیڑبکر کی طرح بڑھا دیتا ہے۔
42 سیدھی راہ پر چلنے والے یہ دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن

بےانصاف کا منہ بند کیا جائے گا۔
دانشکون43 مند ہے؟ وہ اِس پر دھیان دے، ربوہ کی مہربانیوں پر

غور کرے۔
108

ربمیںجنگ پر اُمید
داؤد1 کا زبور۔ گیت۔
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اے الله، میرا دل مضبوط ہے۔ مَیں ساز بجا کر تیری مدح سرائی کروں
میریاےگا۔ جاگجان، !اُٹھ

اے2 ستار اور جاگسرود، !اُٹھو مَیں طلوِع صبح جگاؤںکو گا۔
اے3 رب، مَیں قوموں میں تیری ستائش، اُمّتوں میں تیری مدح سرائی

کروں گا۔
4 کیونکہ تیری شفقت آسمان سے کہیں بلند ہے، تیری وفاداری بادلوں

تک پہنچتی ہے۔
اے5 الله، آسمان پر سرفراز !ہو تیرا پوریجلال دنیا پر چھا جائے۔
6 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر میریکے سن تاکہ جو پیارےتجھے ہیں

نجات پائیں۔
7 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا ہے، مَیں” فتح مناتے ہوئے ِسکم کو

تقسیم کروں گا اور ُسکاتوادٔی ناپکو بانٹکر دوں گا۔
ِجلعاد8 میرا اورہے منسّی میرا افرائیمہے۔ میرا اورخود یہوداہ میرا شاہی

عصا ہے۔
موآب9 غسلمیرا برتنکا اورہے، ادوم پر مَیں اپنا پھینکجوتا دوں گا۔

مَیں ملـکفلستی پر نعرےزوردار لگاؤں “!گا
کون10 مجھے قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ کون میری راہنمائی کر کے

مجھے تکادوم پہنچائے گا؟
اے11 الله، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو ہمیںنے رد کیا اےہے۔ الله،

تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں جبدیتا وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔
مصیبت12 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ اِس وقت انسانی مدد ہے۔بےکار
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13 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے
دشمنوں گا۔دےکچلکو

109
مخالفبےرحم کے منے سا الله سے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے میرےالله خاموشفخر، نہ !رہ
2 کیونکہ اُنہوں نے اپنا بےدین اور فریب دہ میرےمنہ خلاف کھول

کر جھوٹی زبان میرےسے باتساتھ کی ہے۔
3 وہ نفرتمجھے الفاظکے سے گھیر کر بلاوجہ مجھ لڑےسے ہیں۔
محبتمیری4 میںجوابکے وہ مجھ پر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔

لیکن دعا ہی میرا سہارا ہے۔
میری5 نیکی کے عوض وہ مجھے نقصان پہنچاتے اور میرے پیار کے

بدلے مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔
اے6 الله، کسی بےدین کو مقرر کر جو میرے دشمن کے خلاف

گواہی دے، مخالفکوئی اُس کے ہنے د ہاتھ کھڑا ہو جائے جو اُس پر
الزام لگائے۔

7 مقدمے میں اُسے مجرم ٹھہرایا جائے۔ اُس کی دعائیں بھی اُس کے
گناہوں میں شمار کی جائیں۔

اُس8 کی زندگی مختصر ہو، کوئی اَور اُس کی داریذمہ اُٹھائے۔
اُس9 کی اولاد یتیم اور اُس بیویکی بیوہ بن جائے۔
اُس10 بچےکے آوارہ پھریں بھیکاور مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اُنہیں اُن

کے تباہ شدہ گھروں نکلسے کر اِدھر اُدھر روٹی ڈھونڈنی پڑے۔



زبور 109:11 clxxxiii زبور 109:22
جس11 سے اُس نے قرضہ لیا تھا وہ اُس کے تمام مال پر قبضہ کرے،

اور اجنبی اُس محنتکی کا لُوٹپھل لیں۔
نہکوئی12 ہو اُسجو پر کرےمہربانی یا اُس یتیموںکے پر کرے۔رحم
اُس13 کی اولاد کو مٹایا جائے، پشتاگلی میں اُن کا نام و تکنشان نہ

رہے۔
رب14 اُس باپکے دادا کی ناانصافی کا لحاظ کرے، اور وہ اُس کی

ماں کی بھیخطا درگزر نہ کرے۔
15 اُن کا بُرا ربکردار کے منے سا رہے، اور وہ اُن کی یاد رُوئے زمین پر

سے مٹا ڈالے۔
16 کیونکہ اُس کو کبھی مہربانی کرنے کا خیال نہ آیا بلـکہ وہ مصیبت

زدہ، محتاج اور دلشکستہ تعاقبکا کرتا رہا تاکہ اُسے مار ڈالے۔
لعنتاُسے17 کرنے شوقکا تھا، لعنتچنانچہ اُسی پر !آئے برکتاُسے

دینا پسند نہیں تھا، برکتچنانچہ اُس سے دُور رہے۔
18 اُس نے لعنت چادر کی طرح اوڑھ لی، چنانچہ لعنت پانی کی طرح

اُس جسمکے میں اور تیل کی طرح اُس کی ہڈیوں سرایتمیں کر جائے۔
اُسطرحکیکپڑےوہ19 لپٹیسے پٹکےرہے، ہمیشہطرحکی اُس سے

کمربستہ رہے۔
میرےرب20 مخالفوں کو اور اُنہیں بُریخلافمیرےجو باتیں ہیںکرتے یہی سزا دے۔
لیکن21 رباےتُو قادرِ مطلق، اپنے نام کی میرےخاطر ساتھ مہربانی

سلوککا کر۔ مجھے بچا، تیریکیونکہ شفقتہی بخشتسلی ہے۔
22 کیونکہ مصیبتمَیں زدہ ضرورتاور مند ہوں۔ میرا میرےدل مجروحاندر ہے۔
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23 شام کے ڈھلتے سائے کی طرح مَیں ختم ہونے والا ہوں۔ مجھے ٹڈی

کی طرح جھاڑ کر دُور کر دیا گیا ہے۔
24 روزہ رکھتے میرےرکھتے گھٹنے ڈگمگانے لـگے اور میرا جسم سوکھ

گیا ہے۔
مَیں25 اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر

وہ سر ہلا کر توبہ” “توبہ کہتے ہیں۔
میرےرباے26 خدا، میری مدد !کر اپنی شفقت کا اظہار کر کے

مجھے !چھڑا
اُنہیں27 پتا چلے کہ تیرےیہ ہاتھ پیشسے آیا ہے، کہ تُو رب ہی نے

سبیہ کچھ کیا ہے۔
کریںلعنتوہجب28 اُٹھیںخلافمیرےوہجب!دےبرکتمجھےتو

دےبخشتو کہ شرمندہ ہو جائیں جبکہ تیرا خوشخادم ہو۔
مخالفمیرے29 رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں، اُنہیں شرمندگی کی چادر

اوڑھنی پڑے۔
مَیں30 زور کروںستائشکیربسے بہتوںگا، درمیانکے اُس حمدکی

کروں گا۔
محتاجوہکیونکہ31 ہنےکے ہاتھد کھڑا رہتا تاکہہے اُسے اُن بچائےسے

جو اُسے مجرم ٹھہراتے ہیں۔
110

ابدی بادشاہ اور امام
داؤد1 کا زبور۔
رب ربمیرےنے سے کہا، میرے” ہنے د ہاتھ بیٹھ، تکجب مَیں

تیرے دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ بنا “دوں۔
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صیونرب2 سلطنتتیریسے سرحدیںکی بڑھا کر کہے گا، پاسآس”

دشمنوںکے حکومتپر “!کر
دنجس3 تُو اپنی فوج کو کرےکھڑا گا تیری قوم خوشی تیرےسے

پیچھے ہو گی۔لے شانمُقّدستُو آراستہسےشوکتو ہو کر صبحطلوِع کے
باطن سے اپنی جوانی اوسکی پائے گا۔

قَسمنےرب4 کھائی اورہے اِس پچھتائےسے گا تُو”نہیں، امامتکابد
ہے، ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔

تیرےرب5 ہنے ہاتھد پر رہے گا اور دنکےغضباپنے بادشاہوںدیگر
کو ُچور کرےُچور گا۔

قوموںوہ6 عدالتمیں کر میدانکے لاشوںکو سے دےبھر گا اور دُور
تک سروں کرےپاشپاشکو گا۔

7 راستے میں وہ ندی سے پانی پی لے گا، اِس لئے اپنا سر پھرےاُٹھائے
گا۔

111
الله فضلکے کی تمجید

رب1 کی حمد !ہو مَیں پورے دل سے دیانت داروں کی مجلس اور
جماعت ربمیں کا شکر کروں گا۔

رب2 کے کام عظیم ہیں۔ جو اُن لطفسے اندوز ہوتے ہیں وہ اُن کا
خوب مطالعہ کرتے ہیں۔

3 اُس کا کام شاندار اور جلالی ہے، اُس کی راستی ابد تک قائم رہتی
ہے۔

4 وہ معجزےاپنے یاد کراتا مہربانربہے۔ اور رحیم ہے۔
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5 جو اُس خوفکا مانتے ہیں اُنہیں اُس خوراکنے مہیا کی ہے۔ وہ

تکہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھے گا۔
اُس6 اپنینے قوم کو کاموںزبردستاپنے اعلانکا کر مَیں”کہا،کے

تمہیں غیرقوموں میراثکی عطا کروں “گا۔
7 جو بھی کام اُس کے ہاتھ کریں وہ سچے اور راست ہیں۔ اُس کے تمام

احکام قابِل اعتماد ہیں۔
8 وہ ازل سے تکابد قائم ہیں، اور اُن پر سچائی اور داریدیانت عملسے

کرنا ہے۔
9 اُس نے اپنی قوم کا فدیہ بھیج کر اُسے چھڑایا ہے۔ اُس نے فرمایا،

میرا” قوم ساتھکے عہد تکابد قائم “رہے۔ اُس کا قدوسنام اور پُرجلال
ہے۔

اِسحکمت10 شروعسے ہوتی ربہمکہہے مانیں۔خوفکا بھیجو
اُس کے احکام پر کرےعمل اُسے اچھی حاصلسمجھ ہو گی۔ اُس کی حمد
تکہمیشہ قائم رہے گی۔

112
الله خوفکے تعریفکی

رب1 کی حمد !ہو مبارک ہے وہ جو الله کا خوف مانتا اور اُس کے
احکام لطفبہتسے اندوز ہوتا ہے۔

اُس2 کے ملـکفرزند میں طاقت ور ہوں گے، اور دیانت دار کی نسل
برکتکو ملے گی۔

دولت3 خوشاور حالی اُس کے گھر میں رہے گی، اور اُس راستکی
بازی تکابد قائم رہے گی۔
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اندھیرے4 میں دیانتوقتچلتے داروں پر روشنی چمکتی راستوہہے۔

باز، مہربان اور رحیم ہے۔
5 مہربانی کرنا قرضاور دینا بابرکت ہے۔ جو اپنے معاملوں انصافکو

کرےحلسے وہ کرےاچھا گا،
کیونکہ6 نہیںتکابدوہ راستگا۔ڈگمگائے باز ہمیشہ یادہی گا۔رہے
7 بُریوہ خبر ملنے سے نہیں ڈرتا۔ اُس کا مضبوطدل ہے، اور ربوہ پر

بھروسا رکھتا ہے۔
8 اُس کا دل مستحکم ہے۔ وہ سہما ہوا نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے

ایککہ دن مَیں اپنے دشمنوں شکستکی دیکھ ہوںخوشکر گا۔
9 وہ فیاضی سے ضرورت مندوں میں خیرات بکھیر دیتا ہے۔ اُس کی

بازیراست ہمیشہ قائم رہے گی، اور عزتاُسے ساتھکے سرفراز کیا جائے
گا۔

10 بےدین یہ دیکھ کر ناراض ہو جائے گا، وہ دانت پیس پیس کر
نیست ہو جائے گا۔ جو کچھ بےدین ہتے چا ہیں وہ جاتا رہے گا۔

113
الله عظمتکی اور مہربانی

رب1 کی حمد !ہو رباے کے ربخادمو، کے نام ستائشکی کرو،
رب کے نام یفکی تعر کرو۔

رب2 کے نام ابکی سے تکابد تمجید ہو۔
3 طلوِع صبح سے ربتکآفتابغروِب کے نام کی حمد ہو۔
رب4 تمام اقوام سے سربلند اُسہے، کا جلال آسمان سے عظیم ہے۔
ہمارےربکون5 خدا کی مانند ہے بلندیوںجو پر تخت نشین ہے
6 اور آسمان و زمین کو دیکھنے کے لئے نیچے جھکتا ہے؟
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پست7 حال کو خاکوہ میں سے اُٹھا کر پاؤں پر کھڑا کرتا، محتاج کو

راکھ نکالسے کر سرفراز کرتا ہے۔
8 وہ اُسے شرفا کے ساتھ، اپنی قوم کے شرفا کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔
بانجھ9 اولادوہکو عطا کرتا تاکہہے وہ زندگیسےخوشیمیںگھر گزار

ربسکے۔ کی حمد !ہو
114

مصر میں الله معجزاتکے
روانہسےمصراسرائیلجب1 ہوا یعقوباور کا زباناجنبیگھرانا لنے بو

والی قوم نکلسے آیا
2 تو یہوداہ الله کا مقدِس بن گیا اور اسرائیل اُس کی بادشاہی۔
3 یہ دیکھ کر بھاگسمندر گیا اور یائے در یردن ہٹپیچھے گیا۔
4 پہاڑ مینڈھوں کی طرح کودنے اور یاں پہاڑ جوان یوں بھیڑبکر کی طرح

پھاندنے لـگیں۔
سمندر،اے5 کیا ہوا کہ بھاگتُو گیا اےہے؟ یردن، کیا ہوا کہ تُو پیچھے

ہٹ گیا ہے؟
اے6 پہاڑو، کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح کودنے لـگے ہو؟ اے

یو، پہاڑ کیا ہوا کہ تم جوان یوں بھیڑبکر کی طرح پھاندنے لـگی ہو؟
اے7 ربزمین، کے یعقوبحضور، کے خدا کے حضور لرز اُٹھ،
اُس8 کے منے سا چٹاننےجستھرتھرا کو میںجوہڑ سختاور پتھر کو

میںچشمے بدل دیا۔
115

الله ہی کی حمد ہو
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نہکامخاطرکیعزتہیہماریرب،اے1 کر بلـکہ اِس لئے تیرےکہ

نام کو جلال ملے، اِس لئے کہ تُو مہربان اور وفادار خدا ہے۔
2 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں “ہے؟
3 ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اور جو جی چاہے کرتا ہے۔
4 اُن کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان ہاتھکے اُنہیںنے بنایا ہے۔
5 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اُن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ

دیکھ نہیں سکتے۔
6 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن ناککی ہے لیکن وہ

سونگھ نہیں سکتے۔
7 اُن ہاتھکے ہیں، لیکن وہ چھو نہیں سکتے۔ اُن پاؤںکے ہیں، لیکن وہ

چل نہیں سکتے۔ اُن گلےکے سے آواز نہیں نکلتی۔
8 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن پر بھروسا رکھتے ہیں

وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو جائیں۔
رباسرائیل،اے9 پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا تیریاور ڈھال ہے۔
اے10 ہارون کے گھرانے، رب پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا اور

تیری ڈھال ہے۔
رباے11 خوفکا ماننے ربوالو، پر بھروسا !رکھو وہی تمہارا سہارا

اور تمہاری ڈھال ہے۔
رب12 نے ہمارا خیال کیا ہے، اور وہ گا۔دےبرکتہمیں اسرائیلوہ

کے گھرانے دےبرکتکو گا، وہ ہارون کے گھرانے دےبرکتکو
گا۔

13 ربوہ خوفکا ماننے والوں دےبرکتکو گا، خواہ یاہوںچھوٹے بڑے۔



زبور 115:14 cxc زبور 116:7
تمہاریرب14 تعداد میں اضافہ کرے، تمہاری بھی اور تمہاری اولاد

کی بھی۔
رب15 آسمانجو و زمین کا خالق برکتتمہیںہے سے مالا مال کرے۔
آسمان16 ربتو کا لیکنہے، زمین کو اُس آدمنے زادوں بخشکو دیا

ہے۔
ستائشتیریمُردےرب،اے17 نہیں خاموشیکرتے، ملـککے میں

اُترنے والوں میں سے کوئی بھی تیری تمجید نہیں کرتا۔
لیکن18 ہم رب ستائشکی اب سے ابد تک کریں ربگے۔ کی حمد

!ہو
116

موت نجاتسے پر شکرگزاری
مَیں1 رب محبتسے رکھتا ہوں، کیونکہ اُس نے میری آواز اور التجامیری سنی ہے۔
2 اُس نے اپنا کان میری طرف جھکایا ہے، اِس لئے مَیں عمر بھر اُسے

پکاروں گا۔
موت3 مجھےنے اپنی زنجـیروں میں جکڑ لیا، اور پاتال کی پریشانیاں مجھ پر

غالب آئیں۔ مصیبتمَیں اور دُکھ پھنسمیں گیا۔
تب4 مَیں ربنے کا نام پکارا، اے” رب، مہربانی کر مجھےکے “!بچا
مہربانرب5 راستاور ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔
لوگوںسادہرب6 حفاظتکی کرتا پستمَیںجبہے۔ حال تھا تو اُس

مجھےنے بچایا۔
میریاے7 اپنیجان، آرام گاہ واپسپاسکے آ، تیرےنےربکیونکہ

ساتھ بھلائی کی ہے۔
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8 اےکیونکہ رب، تُو میرینے جان موتکو میریسے، آنکھوں کو
آنسو بہانے سے میرےاور پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔

اب9 مَیں زندوں کی زمین میں رہ ربکر کے چلوںحضور گا۔
10 مَیں ایمان لایا اور اِس لئے بولا، مَیں” شدید مصیبت میں پھنس گیا

“ہوں۔
سختمَیں11 گھبرا گیا اور بولا، تمام” انسان دروغ گو “ہیں۔
12 رببھلائیاںجو میرےنے ساتھ کی ہیں سباُن مَیںعوضکے دوں؟کیا
نجاتمَیں13 کا پیالہ اُٹھا ربکر کا نام پکاروں گا۔
قومساریکیاُسحضورکےربمَیں14 منےکے اپنیہیسا پوریمَنتیں

کروں گا۔
کیرب15 نگاہ میں اُس ایمانکے داروں موتکی گراں قدر ہے۔
اے16 ًرب، یقینا مَیں تیرا خادم، ہاں تیرا خادم اور تیری خادمہ کا بیٹا

ہوں۔ تُو میرینے زنجـیروں کو توڑ ڈالا ہے۔
مَیں17 شکرگزاریتجھے کی پیشقربانی کر کے تیرا نام پکاروں گا۔
قومساریکیاُسحضورکےربمَیں18 منےکے اپنیہیسا پوریمَنتیں

کروں گا۔
مَیں19 رب کے گھر کی بارگاہوں اےمیں، تیرےیروشلم بیچ میں ہی

اُنہیں پورا کروں ربگا۔ کی حمد ہو۔
117

تمام اقوام الله کی حمد کریں
اے1 تمام اقوام، رب کی تمجید اے!کرو تمام اُمّتو، اُس کی مدح سرائی

!کرو
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2 کیونکہ اُس کی ہم پر شفقت عظیم ہے، اور رب کی وفاداری ابدی

ربہے۔ کی حمد !ہو
118

الله کی مدد پر شکرگزاری
رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اسرائیل2 کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
ہارون3 کا گھرانا کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
رب4 خوفکا ماننے والے کہیں، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
مصیبت5 میں مَیں نے رب کو پکارا تو رب نے میری سن میرےکر

پاؤں کو کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔
میرےرب6 حق میں ہے، اِس لئے مَیں نہیں ڈروں گا۔ انسان میرا کیا

بگاڑ سکتا ہے؟
7 رب میرے حق میں ہے اور میرا سہارا ہے، اِس لئے مَیں اُن کی

شکست دیکھ ہوںخوشکر گا جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔
میںرب8 پناہ لینا انسان پر اعتماد کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
میںرب9 پناہ لینا شرفا پر اعتماد کرنے کہیںسے بہتر ہے۔
تمام10 اقوام مجھےنے گھیر لیا، لیکن مَیں اللهنے کا نام لے اُنہیںکر بھگا

دیا۔
اُنہوں11 نے مجھے گھیر لیا، ہاں طرفچاروں سے گھیر لیا، لیکن مَیں

نے الله کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔
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وہ12 مجھسےطرفچاروںطرحکیمکھیوںکیشہد پر حملہ آور ہوئے،

لیکن یوںکانٹےدار جھاڑ آگکی طرحکی جلد بجھہی مَیںگئے۔ ربنے
کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔

دشمن13 نے مجھے دےدھکا کر گرانے کوششکی کی، لیکن رب
میرینے مدد کی۔

قوتمیریرب14 اور گیتمیرا ہے، نجاتمیریوہ بن گیا ہے۔
خوشی15 اور فتح راستنعرےکے بازوں میںخیموںکے گونجتے رب”ہیں، کا دہنا زبردستہاتھ کام کرتا !ہے
رب16 کا دہنا ہاتھ سرفراز کرتا ربہے، کا دہنا ہاتھ زبردست کام

کرتا “!ہے
مَیں17 نہیں مروں گا بلـکہ زندہ رہ ربکر کے کام بیان کروں گا۔
18 گو رب نے میری سخت تادیب کی ہے، اُس نے مجھے موت حوالےکے نہیں کیا۔
راستی19 میرےدروازےکے لئے کھول دو تاکہ مَیں اُن میں داخل ہو

ربکر کا شکر کروں۔
20 ربیہ کا دروازہ اِسیہے، راستمیں باز داخل ہوتے ہیں۔
مَیں21 تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تُو میرینے سن کر مجھے بچایا ہے۔
پتھرجس22 کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے بنیادیکا پتھر

بن گیا۔
23 ربیہ نے کیا اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ہے۔
اِسی24 ربدن قدرتاپنینے دکھائی ہے۔ آؤ، ہم شادیانہ بجا کر اُس

خوشیکی منائیں۔
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مہربانیرب،اے25 کر ہمیںکے مہربانیرب،اے!بچا کر کامیابیکے

عطا !فرما
مبارک26 وہہے ربجو نامکے سے آتا سکونتکیربہے۔ گاہ سے

ہم برکتتمہیں دیتے ہیں۔
رب27 ہی خدا ہے، اور اُس نے ہمیں روشنی بخشی ہے۔ آؤ، عید کی

قربانی رّسیوں قربانسے گاہ سینگوںکے کے ساتھ باندھو۔
28 تُو میرا خدا ہے، اور مَیں تیرا شکر کرتا میرےاےہوں۔ خدا، مَیں

تیری تعظیم کرتا ہوں۔
رب29 ستائشکی کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اُس کی شفقت ہے۔ابدی

119
الله کے کلام کی شان
1

مبارک1 ہیں وہ جن کا چال چلن بےالزام ہے، ربجو کی شریعت
مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔

مبارک2 ہیں وہ جو اُس کے احکام پر عمل کرتے پورےاور دل سے
اُس طالبکے ہتے ر ہیں،

3 بدیجو نہیں کرتے بلـکہ اُس کی راہوں پر چلتے ہیں۔
4 تُو نے ہمیں اپنے احکام دیئے ہیں، اور تُو چاہتا ہے کہ ہم ہر لحاظ

سے اُن کے تابع رہیں۔
میریکاش5 راہیں اِتنی پختہ ہوں کہ مَیں ثابت قدمی تیرےسے احکام

پر عمل !کروں
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تب6 مَیں شرمندہ نہیں ہوں گا، کیونکہ میری تیرےآنکھیں تمام احکام

پر لـگی رہیں گی۔
7 جتنا تیرےمَیں باانصاف فیصلوں بارےکے میں سیکھوں گا اُتنا ہی

دیانت دار دل ستائشتیریسے کروں گا۔
تیرے8 احکام پر مَیں وقتہر عمل کروں گا۔ پوریمجھے ترکطرح نہ

!کر
2

نوجوان9 اپنی راہ پاکطرحکسکو طرحاِسرکھے؟ تیرےکہ کلام
مطابقکے زندگی گزارے۔

پورےمَیں10 دل سے تیرا طالب رہا ہوں۔ مجھے اپنے احکام سے بھٹکنے
نہ دے۔

11 مَیں نے تیرا کلام اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے تاکہ تیرا گناہ نہ
کروں۔

اے12 تیریرب، حمد !ہو مجھے اپنے احکام سکھا۔
13 اپنے ہونٹوں سے مَیں دوسروں کو تیرے منہ کی تمام ہدایات سناتا

ہوں۔
14 مَیں تیرے احکام کی راہ سے اُتنا لطف اندوز ہوتا ہوں جتنا کہ ہر

طرح دولتکی سے۔
میںہدایاتتیریمَیں15 رہوںخیالمحوِ راہوںتیریاورگا کو رہوںتکتا

گا۔
تیرےمَیں16 فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں اور تیرا نہیںکلام بھولتا۔
3

17 اپنے خادم سے بھلائی کر تاکہ مَیں زندہ رہوں تیرےاور کلام کے
مطابق زندگی گزاروں۔

میری18 آنکھوں کو کھول تاکہ شریعتتیری عجائبکے دیکھوں۔
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19 دنیا میں مَیں پردیسی ہی ہوں۔ اپنے احکام مجھ سے چھپائے نہ !رکھ
میری20 جان ہر وقت تیری ہدایات کی آرزو کرتے کرتے نڈھال رہیہو ہے۔
21 تُو مغروروں کو ڈانٹتا ہے۔ اُن پر لعنت تیرےجو احکام بھٹکسے

جاتے !ہیں
مجھے22 لوگوں کی توہین اور تحقیر سے رِہائی دے، کیونکہ تیرےمَیں

احکام کے تابع رہا ہوں۔
23 خلافمیرےبزرگگو منصوبے ھنے باند کے لئے بیٹھ گئے ہیں، تیرا

تیرےخادم احکام میں محوِ خیال رہتا ہے۔
تیرے24 احکام سے ہی لطفمَیں اُٹھاتا ہوں، میرےوہی مشیر ہیں۔
4

میری25 خاکجان میں دب گئی ہے۔ اپنے کلام کے مطابق میری
جان کو تازہ دم کر۔

مَیں26 نے اپنی راہیں بیان کیں تو تُو نے میری سنی۔ مجھے اپنے احکام
سکھا۔

مجھے27 اپنے احکام کی راہ سمجھنے کے قابل بنا تاکہ تیرے عجائب میں
محوِ خیال رہوں۔

میری28 جان دُکھ مارےکے نڈھال ہو گئی مجھےہے۔ اپنے کلام کے
تقویتمطابق دے۔

فریب29 کی راہ مجھ سے دُور رکھ اور مجھے شریعتاپنی سے نواز۔
مَیں30 نے وفا کی راہ اختیار کر تیرےکے آئین اپنے منے سا رکھے ہیں۔
تیرےمَیں31 احکام سے لپٹا مجھےرب،اےہوں۔رہتا شرمندہ نہ دے۔ہونے
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تیرےمَیں32 فرمانوں کی راہ پر دوڑتا ہوں، کیونکہ تُو دلمیرےنے کو
بخشیکشادگی ہے۔

5
مجھےرب،اے33 اپنے آئین کی راہ سکھا تو مَیں عمر بھر اُن پر عمل کروں

گا۔
مجھے34 سمجھ عطا کر تاکہ تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاروں اور

پورے دل سے اُس کے تابع رہوں۔
35 اپنے احکام کی راہ پر میری راہنمائی کر، کیونکہ یہی مَیں پسند کرتا

ہوں۔
دلمیرے36 کو میںلالچ آنے بلـکہدےنہ اُسے فرمانوںاپنے طرفکی

مائل کر۔
میری37 آنکھوں کو باطل چیزوں سے پھیر لے، اور مجھے اپنی راہوں پر

سنبھال میریکر جان کو تازہ دم کر۔
38 جو وعدہ تُو نے اپنے خادم سے کیا وہ پورا کر تاکہ لوگ تیرا خوف

مانیں۔
جس39 رُسوائی سے مجھے خوف ہے اُس کا خطرہ دُور کر، کیونکہ

تیرے احکام اچھے ہیں۔
مَیں40 تیری ہدایات کا شدید آرزومند ہوں، اپنی راستی میریسے جان

کو تازہ دم کر۔
6

شفقتتیریرب،اے41 اور جسنجاتوہ کا وعدہ تُو نے کیا مجھہے
تک پہنچے

42 تاکہ مَیں کرنےبےعزتی والے سکوں۔دےجوابکو مَیںکیونکہ
تیرے کلام پر بھروسا رکھتا ہوں۔
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میرے43 منہ سے سچائی کا کلام نہ چھین، کیونکہ تیرےمَیں فرمانوں

کے انتظار میں ہوں۔
مَیں44 شریعتتیریوقتہر پیرویکی کروں ابگا، سے تکابد اُس

میں قائم رہوں گا۔
مَیں45 میدانکھلے میں پھروںچلتا گا، تیرےکیونکہ آئین طالبکا ہوں۔رہتا
مَیں46 شرم کئے بغیر بادشاہوں کے منے تیرےسا احکام بیان کروں گا۔
تیرےمَیں47 فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں، وہ پیارےمجھے ہیں۔
48 مَیں اپنے تیرےہاتھ فرمانوں کی طرف اُٹھاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے

پیارے ہیں۔ مَیں ہدایاتتیری میں محوِ خیال رہوں گا۔
7

باتاُس49 کا خیال رکھ جو تُو نے اپنے خادم کیسے سےجساور تُو
مجھےنے اُمید دلائی ہے۔

مصیبت50 میں یہی تسلی باعثکا رہا ہے کہ تیرا کلام میری جان کو
تازہ دم کرتا ہے۔

51 مغرور میرا حد سے یادہ ز مذاق اُڑاتے ہیں، لیکن مَیں تیری شریعت
سے دُور نہیں ہوتا۔

تیرےمَیںرب،اے52 قدیم فرمان یاد کرتا ہوں تو مجھے تسلی ملتی ہے۔
دیکھکوبےدینوں53 آگمَیںکر بگولا ہو جاتا ہوں، اُنہوںکیونکہ نے

شریعتتیری ترککو کیا ہے۔
میںگھرجس54 مَیں پردیسی ہوں اُس میں تیرےمَیں احکام گیتکے

گاتا رہتا ہوں۔
راترب،اے55 مَیںکو تیرا نام یاد کرتا شریعتتیریہوں، عملپر کرتا

رہتا ہوں۔
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56 یہ بخششتیری ہے تیرےمَیںکہ آئین پیرویکی کرتا ہوں۔
8

میراثمیریرب57 مَیںہے۔ تیرےنے فرمانوں پر عمل کرنے کا وعدہ
کیا ہے۔

دلپورےمَیں58 شفقتتیریسے طالبکا رہا ہوں۔ وعدےاپنے کے
مطابق مجھ پر مہربانی کر۔

59 مَیں نے اپنی راہوں پر دھیان دے تیرےکر احکام کی طرف قدم
بڑھائے ہیں۔

60 مَیں نہیں جھجکتا بلـکہ بھاگ کر تیرے احکام پر عمل کرنے کی
کوشش کرتا ہوں۔

بےدینوں61 کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، لیکن مَیں تیری شریعت
نہیں بھولتا۔

آدھی62 رات کو جاگمَیں اُٹھتا ہوں تیرےتاکہ راست فرمانوں کے
لئے تیرا شکر کروں۔

63 مَیں اُن سب کا ساتھی ہوں جو تیرا خوف مانتے ہیں، اُن سب کا
دوست ہدایاتتیریجو پر عمل کرتے ہیں۔

رب،اے64 شفقتتیریدنیا معمورسے مجھےہے۔ اپنے احکام !سکھا
9

اے65 رب، تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے خادم سے بھلائی کی
ہے۔

مجھے66 صحیح امتیاز اور عرفان سکھا، کیونکہ تیرےمَیں احکام پر ایمان
رکھتا ہوں۔

اِس67 سے پہلے کہ پستمجھے کیا گیا مَیں آوارہ پھرتا تھا، لیکن اب مَیں
تیرے کلام کے تابع رہتا ہوں۔

68 تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا مجھےہے۔ اپنے آئین !سکھا
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69 مغروروں نے جھوٹ بول کر مجھ پر کیچڑ اُچھالی ہے، لیکن مَیں

پورے دل ہدایاتتیریسے کی فرماں برداری کرتا ہوں۔
70 اُن دلکے اکڑ بےحسکر ہو گئے ہیں، لیکن شریعتتیریمَیں سے

لطف اندوز ہوتا ہوں۔
میرے71 لئے اچھا تھا کہ پستمجھے کیا گیا، کیونکہ اِس طرح مَیں نے

تیرے احکام سیکھ لئے۔
72 جو تیرےشریعت منہ سے صادر ہوئی ہے وہ مجھے سونے چاندی

ہزاروںکے ِسکوں سے یادہ ز پسند ہے۔
10

تیرے73 ہاتھوں نے مجھے بنا کر مضبوط بنیاد پر رکھ دیا ہے۔ مجھے
سمجھ عطا فرما تیرےتاکہ احکام سیکھ لوں۔

74 جو تیرا خوف مانتے ہیں وہ مجھے دیکھ خوشکر ہو جائیں، کیونکہ
تیرےمَیں کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔

اے75 رب، مَیں جاننے لیا ہے تیرےکہ راستفیصلے ہیں۔ یہ بھی
تیری وفاداری کا اظہار ہے کہ تُو پستمجھےنے کیا ہے۔

مجھےشفقتتیری76 تسلی طرحجسدے، تُو نے اپنے خادم سے وعدہ
کیا ہے۔

مجھ77 پر اپنے رحم کا اظہار کر تاکہ میری جان میں جان آئے، کیونکہ
مَیں شریعتتیری لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔

78 جو مغرور جھوٹمجھے پستسے کر ہیںرہے وہ شرمندہ ہو جائیں۔
لیکن تیرےمَیں فرمانوں میں محوِ خیال رہوں گا۔

جوکاش79 مانتےخوفتیرا تیرےاور احکام ہیںجانتے پاسمیرےوہ
واپس !آئیں

80 میرا دل تیرے آئین کی پیروی کرنے میں بےالزام رہے تاکہ میری
رُسوائی نہ ہو جائے۔
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11
نجاتتیریجانمیری81 کی آرزو کرتے نڈھالکرتے ہو رہی مَیںہے،

تیرے کلام کے انتظار میں ہوں۔
میری82 وعدےتیرےآنکھیں کی راہ دیکھتے دیکھتے دُھندلا رہی ہیں۔

تُو کبمجھے دےتسلی گا؟
تیرےلیکنہوںمانندکیمشکہوئیسکڑیمیںدھوئیںمَیں83 فرمانوں

کو نہیں بھولتا۔
تیرے84 خادم کو مزید کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا؟ تُو میرا تعاقب

کرنے والوں کرےکبعدالتکی گا؟
85 جو شریعتتیریمغرور تابعکے نہیں ہوتے اُنہوں مجھےنے پھنسانے

کے لئے گڑھے کھود لئے ہیں۔
تیرے86 تمام احکام پُروفا ہیں۔ میری مدد کر، کیونکہ وہ جھوٹ کا

سہارا لے کر تعاقبمیرا کر رہے ہیں۔
87 وہ مجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے قریبکے ہی ہیں، لیکن مَیں نے

تیرے آئین ترککو نہیں کیا۔
88 اپنی شفقت کا اظہار کر کے میری جان کو تازہ دم کر تیرےتاکہ

منہ فرمانوںکے پر عمل کروں۔
12

اے89 رب، تیرا کلام تکابد آسمان پر قائم و دائم ہے۔
پشتوفاداریتیری90 پشتدر رہتی ہے۔ تُو زمیننے کی بنیاد رکھی،

اور وہ وہیں کی وہیں برقرار رہتی ہے۔
تکآج91 آسمان و تیرےزمین فرمانوں کو پورا کرنے کے لئے حاضر

ہتے ر ہیں، کیونکہ تمام خدمتتیریچیزیں کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔



زبور 119:92 ccii زبور 119:103
92 نہخوشیمیریشریعتتیریاگر ہوتی تو مَیں ہلاکمیںمصیبتاپنی

ہو گیا ہوتا۔
ہدایاتتیریمَیں93 کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ اُن ہی یعےکے ذر تُو

میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔
مَیں94 تیرا ہی ہوں، مجھے !بچا کیونکہ تیرےمَیں احکام کا طالب ہوں۔رہا
تاکمیریبےدین95 میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ مجھے مار ڈالیں، لیکن مَیں

تیرے آئین پر دھیان دیتا رہوں گا۔
مَیں96 نے دیکھا ہے کہ ہر کامل چیز کی حد ہوتی ہے، تیرےلیکن

فرمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔
13

تیری97 شریعت مجھے کتنی پیاری !ہے دن بھر مَیں اُس میں محوِ خیال
رہتا ہوں۔

98 تیرا فرمان مجھے میرے دشمنوں سے یادہ ز دانش مند بنا دیتا ہے،
کیونکہ وہ تکہمیشہ میرا خزانہ ہے۔

99 مجھے اپنے تمام اُستادوں سے یادہ ز سمجھ حاصل ہے، کیونکہ مَیں
تیرے آئین میں محوِ خیال رہتا ہوں۔

بزرگوںمجھے100 یادہسے وفاداریمَیںکیونکہہے،حاصلسمجھز سے
تیرے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔

مَیں101 نے بُریہر راہ پر قدم رکھنے سے گریز کیا ہے تیرےتاکہ کلام
سے لپٹا رہوں۔

تیرےمَیں102 فرمانوں سے دُور نہیں ہوا، کیونکہ تُو ہی نے مجھے تعلیم
دی ہے۔

103 تیرا کلام لذیذکتنا میرےوہہے، میںمنہ شہد یادہسے ز میٹھا ہے۔



زبور 119:104 cciii زبور 119:115
تیرے104 احکام ہوتیحاصلسمجھمجھےسے اِسہے، لئے جھوٹمَیں

کی ہر راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
14

105 تیرا پاؤںمیرےکلام کے لئے چراغ میریجوہے راہ روشنکو کرتا
ہے۔

مَیں106 نے قَسم کھائی ہے تیرےکہ راست فرمانوں کی پیروی کروں
گا، اور مَیں یہ وعدہ پورا بھی کروں گا۔

پستبہتمجھے107 کیا گیا اےہے۔ رب، اپنے کلام میریمطابقکے
جان کو تازہ دم کر۔

اے108 میرےرب، منہ کی رضاکارانہ قربانیوں کو پسند کر اور مجھے
اپنے آئین !سکھا

میری109 جان ہمیشہ خطرے میں ہے، لیکن مَیں تیری شریعت نہیں
بھولتا۔

بےدینوں110 میرےنے لئے پھندا تیار کر رکھا ہے، لیکن تیرےمَیں
فرمانوں سے نہیں بھٹکا۔

تیرے111 میراثابدیمیریاحکام بن گئے ہیں، کیونکہ اُن سے دلمیرا
خوشی سے اُچھلتا ہے۔

مَیں112 نے اپنا تیرےدل احکام پر عمل کرنے مائلطرفکی کیا ہے،
کیونکہ اِس کا اجر ابدی ہے۔

15
مَیں113 دو دلوں نفرتسے لیکن شریعتتیری محبتسے کرتا ہوں۔
114 تُو میری پناہ گاہ اور میری ڈھال ہے، تیرےمَیں کلام کے انتظار

میں رہتا ہوں۔
اے115 بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، کیونکہ مَیں اپنے خدا کے احکام

سے لپٹا رہوں گا۔



زبور 119:116 cciv زبور 119:126
116 اپنے فرمان کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں۔ میری آس

ٹوٹنے دےنہ تاکہ شرمندہ نہ ہو جاؤں۔
117 میرا سہارا بن تاکہ بچ کر تیرےوقتہر آئین لحاظکا رکھوں۔
118 تُو سباُن کو رد کرتا ہے تیرےجو احکام بھٹکےسے پھرتے ہیں،

کیونکہ اُن کی بازیدھوکے فریب ہی ہے۔
119 تُو زمین مَیلہوئیکیخارجسےچاندیناپاککوبےدینوںتمامکے

کی پھینکطرح نیستکر کر دیتا ہے، اِس لئے تیرے فرمان ہیں۔پیارےمجھے
120 میرا جسم تجھ سے دہشت کھا کر تھرتھراتا ہے، اور مَیں تیرے

فیصلوں سے ڈرتا ہوں۔
16

121 مَیں نے راست اور باانصاف کام کیا ہے، چنانچہ مجھے اُن کے
حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔

122 اپنے خادم خوشکی حالی کا ضامن بن کر مغروروں کو مجھ پر ظلم
کرنے نہ دے۔

میری123 آنکھیں تیری نجات تیرےاور وعدےراست کی راہ دیکھتے
دیکھتے رہ گئی ہیں۔

124 اپنے خادم سے سلوکتیرا تیری شفقت کے مطابق ہو۔ مجھے اپنے
احکام سکھا۔

مَیں125 تیرا فہممجھےہوں۔خادمہی عطا فرما تیرےتاکہ آئین پوریکی
سمجھ آئے۔

اب126 وقت آ گیا ہے کہ رب قدم اُٹھائے، کیونکہ لوگوں نے تیری
شریعت کو توڑ ڈالا ہے۔



زبور 119:127 ccv زبور 119:139
اِس127 لئے تیرےمَیں احکام کو سونے خالصبلـکہ سونے سے یادہ ز

پیار کرتا ہوں۔
128 اِس لئے مَیں احتیاط سے تیرے تمام آئین کے مطابق زندگی گزارتا

ہوں۔ مَیں فریبہر دہ راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
17

تیرے129 تعجباحکام انگیز ہیں، اِس لئے میری جان اُن پر عمل کرتی
ہے۔

تیرے130 کلام انکشافکا روشنی بخشتا اور سادہ لوح کو سمجھ عطا
کرتا ہے۔

131 تیرےمَیں فرمانوں کے لئے اِتنا پیاسا ہوں کہ منہ کھول کر ہانپ
رہا ہوں۔

طرفمیری132 رجوع فرما اور مجھ پر وہی مہربانی کر جو تُو اُن سب پر
کرتا ہے تیرےجو نام سے پیار کرتے ہیں۔

133 اپنے کلام میرےسے قدم مضبوط کر، کسی بھی گناہ کو مجھ پر
حکومت نہ کرنے دے۔

دےفدیہ134 انسانمجھےکر کے ظلم سے تاکہدےچھٹکارا تیرےمَیں
احکام کے تابع رہوں۔

135 چہرےاپنے کا نور اپنے خادم پر چمکا اور مجھے اپنے احکام سکھا۔
آنکھوںمیری136 آنسوؤںسے ندیاںکی بہہ رہی ہیں، تیریلوگکیونکہ

شریعت کے تابع نہیں ہتے۔ ر
18

اے137 رب، راستتُو ہے، تیرےاور درستفیصلے ہیں۔
138 تُو راستینے وفاداریبڑیاور ساتھکے جاریفرماناپنے ہیں۔کئے
میری139 غیرتجان باعثکے تباہ ہو گئی ہے، میرےکیونکہ دشمن

تیرے فرمان بھول گئے ہیں۔



زبور 119:140 ccvi زبور 119:152
140 تیرا کلام آزما ثابتصافپاککر ہوا ہے، تیرا خادم اُسے پیار کرتا

ہے۔
مجھے141 ذلیل اور حقیر جانا جاتا لیکنہے، تیرےمَیں آئین نہیں بھولتا۔
تیری142 ابدیراستی ہے، اور شریعتتیری سچائی ہے۔
مصیبت143 اور پریشانی مجھ غالبپر آ گئی ہیں، لیکن تیرےمَیں احکام

لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
تیرے144 احکام ابد تک راست ہیں۔ مجھے سمجھ عطا فرما تاکہ مَیں

جیتا رہوں۔
19

پورےمَیں145 دل سے پکارتا ہوں، اے” میریرب، !سن تیرےمَیں
آئین مطابقکے زندگی گزاروں “گا۔

مَیں146 پکارتا مجھے”ہوں، !بچا تیرےمَیں احکام پیرویکی “گا۔کروں
147 پَو پھٹنے پہلےسے پہلے مَیں اُٹھ کر مدد کے لئے پکارتا ہوں۔ تیرےمَیں

کلام کے انتظار میں ہوں۔
رات148 وقتکے ہی میری آنکھیں کھل جاتی ہیں تیرےتاکہ کلام

پر غور خوضو کروں۔
شفقتاپنی149 میریمطابقکے آواز اے!سن رب، اپنے فرمانوں کے

میریمطابق جان کو تازہ دم کر۔
150 جو چالاکی سے میرا تعاقب کر رہے ہیں وہ قریب پہنچ گئے ہیں۔

لیکن شریعتتیریوہ سے انتہائی دُور ہیں۔
اے151 رب، تُو قریب ہی ہے، تیرےاور احکام سچائی ہیں۔
بڑی152 دیر پہلے تیرےمجھے فرمانوں سے معلوم ہوا ہے کہ تُو نے اُنہیں

ہمیشہ کے لئے قائم رکھا ہے۔
20



زبور 119:153 ccvii زبور 119:163
مصیبتمیری153 کا خیال کر کے مجھے !بچا کیونکہ مَیں تیری شریعت

نہیں بھولتا۔
عدالت154 میرےمیں حق میں لڑ کر میرا دےعوضانہ تاکہ میری جان

چھوٹ جائے۔ وعدےاپنے میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
نجات155 بےدینوں سے بہت دُور ہے، کیونکہ وہ تیرے احکام کے

طالب نہیں ہوتے۔
رب،اے156 تُو متعدد یقوں طر سے اپنے رحم کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے

آئین میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
157 تعاقبمیرا والوںکرنے دشمنوںمیرےاور بڑیکی تعداد لیکنہے،

تیرےمَیں احکام سے دُور نہیں ہوا۔
بےوفاؤں158 کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، کیونکہ تیرےوہ کلام

مطابقکے زندگی نہیں گزارتے۔
159 دیکھ، تیرےمجھے احکام سے پیار اےہے۔ رب، شفقتاپنی کے

میریمطابق جان کو تازہ دم کر۔
تیرے160 کلام کا لبابلُِب سچائی تیرےہے، فرمانراستتمام تکابد

قائم ہیں۔
21

161 سردار بلاوجہ میرا پیچھا کرتے ہیں، لیکن میرا تیرےدل کلام سے
ہی ڈرتا ہے۔

تیرےمَیں162 کلام خوشیکی اُس طرحکی مناتا ہوں کثرتجسے کا
غنیمتماِل مل گیا ہو۔

163 مَیں جھوٹ سے نفرت کرتا بلـکہ گھن کھاتا ہوں، لیکن تیری
شریعت پیاریمجھے ہے۔



زبور 119:164 ccviii زبور 119:176
مَیں164 دن ساتمیں بار تیری ستائش کرتا ہوں، تیرےکیونکہ احکام

راست ہیں۔
پیاریشریعتجنہیں165 اُنہیںہے بڑا حاصلسکون ہے، بھیکسیوہ

چیز سے ٹھوکر کھا کر نہیں گریں گے۔
اے166 نجاتتیریمَیںرب، کے انتظار میں ہتے ر تیرےہوئے احکام

پیرویکی کرتا ہوں۔
میری167 تیرےجان فرمانوں سے لپٹی رہتی ہے، وہ اُسے ہیں۔پیارےنہایت
تیرےمَیں168 آئین اور ہدایات کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ میری تمام

تیرےراہیں منے سا ہیں۔
22

تیرےآہیںمیریرب،اے169 منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام مطابقکے
سمجھ عطا فرما۔

میری170 تیرےالتجائیں منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام مطابقکے !چھڑا
ہونٹوںمیرے171 حمدسے و پھوٹثنا نکلے، کیونکہ تُو مجھے اپنے احکام

سکھاتا ہے۔
میری172 تیرےزبان کلام کی مدح سرائی کرے، تیرےکیونکہ تمام

راستفرمان ہیں۔
173 تیرا میریہاتھ مدد کرنے کے لئے تیار رہے، مَیںکیونکہ تیرےنے

احکام اختیار کئے ہیں۔
نجاتتیریمَیںرب،اے174 آرزومندکا شریعتتیریہوں، لطفسے

اندوز ہوتا ہوں۔
میری175 جان زندہ رہے تاکہ ستائشتیری کر تیرےسکے۔ آئین میری

مدد کریں۔
176 مَیں بھٹکی ہوئی بھیڑ کی طرح آوارہ پھر رہا ہوں۔ اپنے خادم کو

تلاش کر، کیونکہ تیرےمَیں احکام نہیں بھولتا۔



زبور 120:1 ccix زبور 121:7

120
تہمت لگانے والوں سے رِہائی کے لئے دعا

یارت1 ز کا گیت۔
مصیبت میں مَیں ربنے کو پکارا، اور اُس میرینے سنی۔
اے2 میریرب، جان کو جھوٹے ہونٹوں اور فریب دہ زبان سے بچا۔
فریباے3 دہ زبان، تیرےوہ ساتھ کیا کرے، مزید تجھے کیا دے؟
4 وہ تجھ پر جنگجو کے تیز تیر اور دہکتے کوئلے !برسائے
مجھ5 پر !افسوس مجھے مسکملـکاجنبی میں، قیدار کے خیموں کے

پاس رہنا پڑتا ہے۔
اِتنی6 دیر امنسے دشمنوںکے پاسکے ہنے ر میریسے تنگجان آ ہے۔گئی
مَیں7 تو امن چاہتا ہوں، لیکن جب کبھی بولوں تو جنگوہ کرنے پر

ُلے ت ہوتے ہیں۔
121

انسان کا وفادار محافظ
یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو پہاڑوں طرفکی اُٹھاتا ہوں۔ میری مدد کہاں سے

آتی ہے؟
میری2 ربمدد سے آتی ہے، آسمانجو و زمین کا خالق ہے۔
3 وہ تیرا پاؤں پھسلنے دےنہیں گا۔ تیرا محافظ اونگھنے کا نہیں۔
4ً یقینا اسرائیل محافظکا نہ اونگھتا ہے، نہ سوتا ہے۔
رب5 تیرا محافظ تیرےربہے، ہنے د ہاتھ پر سائبان ہے۔
6 نہ دن کو سورج، راتنہ کو چاند تجھے ضرر پہنچائے گا۔
تجھےرب7 نقصانہر بچائےسے گا، جانتیریوہ گا۔رکھےمحفوظکو



زبور 121:8 ccx زبور 123:1
ابرب8 سے تیرےتکابد آنے جانے کی پہرا کرےداری گا۔

122
یروشلم پر برکت

داؤد1 یارتکا ز کا گیت۔
مَیں اُن خوشسے ہوا جنہوں نے مجھ سے کہا، آؤ،” ربہم کے گھر

“چلیں۔
اے2 ہمارےابیروشلم، تیرےپاؤں دروازوں کھڑےمیں ہیں۔
3 یروشلم شہر یوں بنایا گیا ہے کہ اُس کے تمام حصے مضبوطی ایکسے

دوسرے کے جُڑےساتھ ہوئے ہیں۔
وہاں4 قبیلے، ربہاں قبیلےکے حاضر ہوتے ہیں ربتاکہ نامکے کی

ستائش اسرائیلطرحجسکریں کو فرمایا گیا ہے۔
5 کیونکہ عدالتتختوہاں کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں، وہاں داؤد

کے گھرانے تختکے ہیں۔
6 یروشلم کے لئے سلامتی !مانگو جو” تجھ سے پیار کرتے ہیں وہ سکون

پائیں۔
تیری7 فصیل میں سلامتی تیرےاور محلوں میں سکون “ہو۔
8 اپنے بھائیوں اور ہم سایوں کی خاطر مَیں کہوں گا، تیرے” اندر

سلامتی “!ہو
ہمارےرب9 خدا کے گھر کی خاطر مَیں تیری خوش حالی کا طالب

رہوں گا۔
123

الله ہم پر کرےمہربانی
یارت1 ز کا گیت۔



زبور 123:2 ccxi زبور 124:8

مَیں اپنی آنکھوں طرفتیریکو اُٹھاتا طرفتیریہوں، آسمانجو تختپر
نشین ہے۔

طرحجس2 غلام کی آنکھیں مالـکاپنے ہاتھکے طرفکی لونڈیاور
کی آنکھیں اپنی مالـکن کے ہاتھ طرفکی لـگی رہتی ہیں اُسی ہماریطرح
ربآنکھیں اپنے خدا پر لـگی رہتی ہموہتکجبہیں، پر مہربانی نہ کرے۔

ہمرب،اے3 پر مہربانی ہمکر، پر مہربانی !کر یادہسےحدہمکیونکہ ز
حقارت کا نشانہ بن گئے ہیں۔

سکون4 سے زندگی گزارنے والوں کی لعن طعن اور مغروروں کی تحقیر
ہماریسے جان دوبھر ہو گئی ہے۔

124
مصیبت میں الله ہمارا سہارا ہے

داؤد یارتکا ز کا گیت۔
اسرائیل1 کہے، ہمارےرباگر” ساتھ نہ ہوتا،
2 ہمارےرباگر ساتھ نہ خلافہمارےلوگجبہوتا اُٹھے
آگاور3 بگولا ہو کر اپنا پورا ہمغصہ پر اُتارا، تو وہ ہمیں ہڑپزندہ کر

لیتے۔
4 سیلابپھر ہم ٹوٹپر پڑتا، ندی کا تیز دھارا ہم غالبپر آ جاتا
5 اور متلاطم پانی ہم پر سے گزر “جاتا۔
رب6 کی حمد جسہو ہمیںنے اُن کے دانتوں کے حوالے نہ کیا، ورنہ

وہ ہمیں پھاڑ کھاتے۔
ہماری7 جان اُس یا چڑ کی طرح چھوٹ گئی ہے جو چڑی مار کے

پھندے نکلسے کر اُڑ گئی ہے۔ ٹوٹپھندا گیا ہے، اور ہم بچ نکلے ہیں۔
رب8 کا نام، ہاں اُسی کا نام ہمارا سہارا ہے جو آسمان و زمین کا خالق

ہے۔



زبور 125:1 ccxii زبور 126:3

125
طرفچاروں سے قوم حفاظتکی

یارت1 ز کا گیت۔
ربجو پر بھروسا رکھتے ہیں وہ کوہِ صیون کی مانند ہیں جو کبھی نہیں

ڈگمگاتا بلـکہ تکابد قائم رہتا ہے۔
طرحجس2 یروشلم پہاڑوں سے گھرا رہتا ہے اُسی ربطرح اپنی قوم

ابکو سے تکابد طرفچاروں محفوظسے رکھتا ہے۔
3 کیونکہ بےدینوں کی راست بازوں کی میراث پر حکومت نہیں رہے

گی، ایسا نہ ہو راستکہ باز بدکاری کرنے آزمائشکی میں پڑ جائیں۔
اے4 رب، اُن سے بھلائی کر نیکجو ہیں، جو دل سے سیدھی راہ پر

چلتے ہیں۔
5 لیکن جو بھٹک کر اپنی ٹیڑھی میڑھی راہوں پر چلتے ہیں اُنہیں رب

بدکاروں کے ساتھ خارج کر اسرائیلدے۔ کی سلامتی !ہو
126

رب اپنے قیدیوں کو رِہائی دیتا ہے
یارت1 ز کا گیت۔
صیوننےربجب بحالکو کیا تو لـگایسا رہا تھا دیکھخوابہمکہ

رہے ہیں۔
تب2 ہمارا منہ ہنسی خوشی سے بھر گیا، اور ہماری زبان شادمانی کے

نعرے لگانے رُکسے نہ تبسکی۔ دیگر قوموں میں کہا گیا، رب” نے اُن
کے لئے زبردست کام کیا “ہے۔

ہمارےواقعینےرب3 لئے کامزبردست تھے،خوشکتنےہمہے۔کیا
!خوشکتنے



زبور 126:4 ccxiii زبور 127:5
طرحجسکر۔بحالہمیںرب،اے4 برساتموسِم میں نجبدشِت کے

خشک نالے پانی سے بھر جاتے اُسیہیں طرح ہمیں بحال کر۔
5 جو آنسو بہا بہا کر بیج بوئیں وہ خوشی نعرےکے لگا کر فصل کاٹیں

گے۔
6 وہ روتے ہوئے بیج بونے کے لئے نکلیں گے، لیکن جب پکفصل

جائے تو خوشی نعرےکے لگا کر پُولے اُٹھائے اپنے گھر لوٹیں گے۔
127

الله ہی ہمارا گھر تعمیر کرتا ہے
سلیمان1 یارتکا ز کا گیت۔
اگر رب گھر کو تعمیر نہ کرے تو اُس پر کام کرنے والوں کی محنت

عبث ہے۔ رباگر شہر کی پہرا داری کرےنہ تو پہرےانسانی داروں کی
عبثنگہبانی ہے۔

2 یہ عبثبھی ہے کہ تم سویرےصبح اُٹھو پورےاور مشقتمحنتدن
کے ساتھ روزی کما کر رات گئے سو جاؤ۔ کیونکہ جو الله پیارےکو ہیں
اُنہیں وہ اُن یاتکی ضرور اُن کے سوتے پوریمیں کر دیتا ہے۔

نعمتایسیبچے3 ہیں میراثہمجو پاتےسےربمیں ہیں، ایکاولاد
اجر ہے جو وہی ہمیں دیتا ہے۔

جوانی4 میں پیدا ہوئے بیٹے سورمے ہاتھکے میں تیروں کی مانند ہیں۔
مبارک5 جسآدمیوہہے ترکشکا اُن سے بھرا وہجبہے۔ شہر کے

دروازے پر اپنے دشمنوں جھگڑےسے گا تو شرمندہ نہیں ہو گا۔
128

خاندانجس کو الله برکت دیتا ہے



زبور 128:1 ccxiv زبور 129:4
یارت1 ز کا گیت۔
مبارک ہے وہ ربجو مانخوفکا کر اُس کی راہوں پر چلتا ہے۔
2ً یقینا تُو اپنی محنت کا پھل کھائے مبارکگا۔ ہو، کیونکہ تُو کامیاب

ہو گا۔
3 گھر میں تیری بیوی انگور کی پھل دار بیل کی مانند ہو گی، تیرےاور

بیٹے میز کے ارد گرد بیٹھ کر زیتون کی تازہ *شاخوں کی مانند ہوں گے۔
4 جو ربآدمی خوفکا مانے اُسے ایسی برکتہی ملے گی۔
تجھےرب5 برکتسےصیونکوہِ کہکرےوہدے۔ تُو جیجیتے یروشلم

خوشکی حالی دیکھے،
6 کہ تُو اپنے پوتوں نواسوں کو بھی دیکھے۔ اسرائیل کی سلامتی !ہو

129
مدد کے لئے اسرائیل کی دعا

یارت1 ز کا گیت۔
اسرائیل کہے، میری” جوانی میرےہیسے دشمن بار بار مجھ پر حملہ آور

ہوئے ہیں۔
میری2 جوانی ہیسے وہ بار بار مجھ پر حملہ آور ہوئے توبھیہیں۔ وہ مجھ

غالبپر نہ “آئے۔
ہل3 چلانے والوں نے میری پیٹھ پر ہل چلا کر اُس پر اپنی لمبی لمبی

یاں یگھار ر بنائی ہیں۔
راسترب4 ہے۔ اُس نے بےدینوں کے کاٹرسّے کر مجھے آزاد دیاکر ہے۔

* 128:3 تازہ :شاخوں اِس سے مراد پیوندکاریہے کے لئے درخت سے کاٹی گئی ٹہنیاں۔



زبور 129:5 ccxv زبور 130:7
کرےالله5 کہ بھیجتنے صیون نفرتسے رکھیں وہ شرمندہ ہو پیچھےکر

ہٹ جائیں۔
6 وہ چھتوں پر گھاسکی کی مانند ہوں جو صحیح طور پر ھنے بڑ سے پہلے

ہی مُرجھا جاتی ہے
7 اور جس سے نہ فصل کاٹنے والا اپنا ہاتھ، نہ پُولے ھنے باند والا اپنا

بازو بھر سکے۔
8 جو بھی اُن گزرےسے وہ نہ کہے، برکتتمہیںرب” “دے۔
ربہم کا نام لے کر برکتتمہیں دیتے !ہیں

130
مصیبتبڑی سے رِہائی کی دعا توبہ) کا چھٹا (زبور

یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، مَیں تجھے گہرائیوں سے پکارتا ہوں۔
اے2 میریرب، آواز !سن کان لگا میریکر التجاؤں پر !دےدھیان
اے3 رب، اگر ہمارےتُو گناہوں کا کرےحساب تو کون قائم رہے

گا؟ کوئی بھی !نہیں
لیکن4 تجھ سے معافی حاصل ہوتی ہے تاکہ خوفتیرا مانا جائے۔
ربمَیں5 کے انتظار میں میریہوں، شدتجان سے انتظار کرتی ہے۔

مَیں اُس کے کلام سے اُمید رکھتا ہوں۔
پہرے6 دار شدتجس سے پَو پھٹنے کے انتظار میں ہتے ر ہیں، میری

جان اُس سے بھی یادہ ز شدت کے ساتھ، ہاں یادہ ز شدت کے ربساتھ
کی منتظر رہتی ہے۔

کیرباسرائیل،اے7 راہ دیکھتا !رہ اورشفقتپاسکےربکیونکہ
فدیہ بندوبستٹھوسکا ہے۔



زبور 130:8 ccxvi زبور 132:5
8 وہ اسرائیل کے تمام گناہوں کا دےفدیہ کر دےنجاتاُسے گا۔

131
بچے کا سا ایمان

یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، نہ میرا دل گھمنڈی ہے، نہ میری آنکھیں مغرور ہیں۔ جو

باتیں اِتنی عظیم اور حیران کن ہیں کہ مَیں اُن نپٹسے نہیں سکتا اُنہیں مَیں
نہیں چھیڑتا۔

2ً یقینا مَیں اپنینے جان راحتکو اور سکون دلایا اباورہے، وہ ماں
بیٹھےمیںگودکی مانندکیبچےچھوٹے *بچےچھوٹےجانمیریہاںہے،
کی مانند ہے۔

اے3 اباسرائیل، سے ربتکابد کے انتظار میں !رہ
132

داؤد کا گھرانا اور صیون پر مقدِس
یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، داؤد کا خیال رکھ، اُس کی تمام مصیبتوں کو یاد کر۔
2 اُس نے قَسم کھا ربکر سے وعدہ کیا اور یعقوب کے قوی خدا کے

مَنتحضور مانی،
نہ”3 مَیں اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ بستر پر لیٹوں گا،
4 نہ مَیں اپنی آنکھوں کو سونے دوں گا، نہ اپنے پپوٹوں کو اونگھنے دوں

گا
ربتکجب5 کے لئے مقام یعقوباور کے سورمے کے لئے سکونت

گاہ نہ “ملے۔
* 131:2 چھوٹے بچےجس:بچے ماںنے کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔



زبور 132:6 ccxvii زبور 132:15
6 ہم نے اِفراتہ میں عہد کے صندوق کی خبر سنی اور یعر کے کھلے

میدان میں اُسے پا لیا۔
7 آؤ، ہم اُس سکونتکی گاہ میں داخل ہو کر اُس کے پاؤں کی چوکی

کے منے سا سجدہ کریں۔
اے8 رب، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو اور عہد کا صندوق جو

قدرتتیری کا اظہار ہے۔
تیرے9 امام راستی ملبّسسے ہو جائیں، تیرےاور ایمان خوشیدار کے

نعرے لگائیں۔
اے10 الله، اپنے خادم داؤد کی خاطر اپنے مسح کئے بندےہوئے کے

چہرے کو رد نہ کر۔
رب11 نے قَسم کھا کر داؤد سے وعدہ کیا ہے، اور وہ اُس سے کبھی

پھرےنہیں تیریمَیں”گا، اولاد میں ایکسے تختتیرےکو پر بٹھاؤں گا۔
12 تیرےاگر میرےبیٹے عہد کے وفادار رہیں اور اُن احکام کی پیروی

یں کر جو مَیں اُنہیں سکھاؤں گا تو اُن کے بیٹے بھی تیرےتکہمیشہ تخت پر
بیٹھیں “گے۔

13 ربکیونکہ نے کوہِ صیون کو چن لیا ہے، اور وہی وہاں سکونت
کرنے کا آرزومند تھا۔

14 اُس نے فرمایا، یہ” ہمیشہ تک میری آرام گاہ ہے، اور یہاں مَیں
سکونت کروں گا، کیونکہ مَیں اِس کا آرزومند ہوں۔

15 مَیں صیون کی خوراک کو کثرت کی برکت دے کر اُس کے
غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا۔



زبور 132:16 ccxviii زبور 134:2
مَیں16 اُس اماموںکے نجاتکو ملبّسسے کروں گا، اور اُس ایمانکے

دار خوشی سے نعرےزوردار لگائیں گے۔
یہاں17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں *گا، اور یہاں مَیں نے اپنے مسح

کئے ہوئے خادم کے لئے چراغ تیار کر رکھا ہے۔
مَیں18 اُس دشمنوںکے کو شرمندگی ملبّسسے کروں گا جبکہ اُس کے

سر کا تاج چمکتا رہے “گا۔
133

بھائیوں یگانگتکی برکتکی
داؤد1 کا یارتزبور۔ ز کا گیت۔
بھائیجب مل کر یگانگتاور سے ہتے ر ہیں یہ کتنا اچھا اور پیارا ہے۔
یہ2 نفیساُس تیل کی مانند ہارونجوہے امام سرکے پر ُنڈیلا ا جاتا ہے

ٹپکٹپکاور کر اُس کی داڑھی لباساور گریبانکے پر آ جاتا ہے۔
یہ3 اوساُس کی مانند ہے جو حرمونکوہِ صیونسے پہاڑوںکے پر پڑتی

ہے۔ ربکیونکہ نے فرمایا ہے، وہیں” تکہمیشہ برکت اور زندگی ملے
“گی۔

134
رب کے گھر راتمیں ستائشکی

یارت1 ز کا گیت۔
آؤ، رب ستائشکی اےکرو، رب کے تمام خادمو راتجو وقتکے

رب کے گھر کھڑےمیں ہو۔
مقدِس2 میں اپنے ہاتھ اُٹھا ربکر کی تمجید !کرو

* 132:17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں :گا لفظی :ترجمہ مَیں داؤد سینگکا پھوٹنے دوں گا۔



زبور 134:3 ccxix زبور 135:10
رب3 صیون سے برکتتجھے دے، آسمان و زمین کا خالق تجھے دے۔برکت

135
الله پرستشکی

کیرب1 حمد رب!ہو نامکے ستائشکی !کرو اُس کی تمجید اےکرو،
رب کے تمام خادمو،

2 ربجو کے گھر ہمارےمیں، خدا کی بارگاہوں کھڑےمیں ہو۔
رب3 کی حمد کرو، ربکیونکہ بھلا ہے۔ اُس کے نام کی مدح سرائی

کرو، کیونکہ وہ پیارا ہے۔
4 ربکیونکہ یعقوبنے کو اپنے لئے چن لیا، اسرائیل کو ملـکیتاپنی

بنا لیا ہے۔
5 ہاں، مَیں نے جان لیا ہے ربکہ عظیم ہے، کہ ہمارا رب دیگر تمام

معبودوں سے یادہ ز عظیم ہے۔
جیجورب6 چاہے کرتا آسمانخواہہے، پر ہو یا زمین پر، سمندروںخواہ

میں ہو یا گہرائیوں میں کہیں بھی ہو۔
7 وہ زمین کی انتہا سے بادل ھنے چڑ دیتا اور بارشبجلی کے لئے پیدا کرتا

ہے، وہ ہَوا اپنے گوداموں نکالسے لاتا ہے۔
مصر8 میں اُس انساننے و حیوان کے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا۔
اے9 مصر، اُس نے اپنے الٰہی نشان اور معجزات تیرے درمیان ہی

تبکئے۔ فرعون اور اُس کے تمام ملازم اُن کا نشانہ بن گئے۔
اُس10 نے متعدد قوموں دےشکستکو طاقتکر ور بادشاہوں کو

موت گھاٹکے اُتار دیا۔



زبور 135:11 ccxx زبور 135:21
یوں11 امور کا بادشاہ بسنسیحون، کا بادشاہ عوج اور ملـِک کنعان کی

تمام سلطنتیں نہ رہیں۔
اُس12 نے اُن اسرائیلملـککا دےکو کر فرمایا کہ آئندہ میرییہ قوم

کی ملـکیتموروثی ہو گا۔
اے13 رب، تیرا نام ابدی اےہے۔ رب، تجھے پشت در پشت یاد کیا

جائے گا۔
14 اپنیربکیونکہ قوم انصافکا کر کے اپنے خادموں ترسپر کھائے

گا۔
15 دیگر قوموں کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان ہاتھکے اُنہیںنے

بنایا۔
16 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اُن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ

دیکھ نہیں سکتے۔
17 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن کے منہ سانسمیں ہی

نہیں ہوتی۔
18 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن پر بھروسا رکھتے

ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو جائیں۔
اے19 اسرائیل کے گھرانے، رب کی ستائش کر۔ اے ہارون کے

ربگھرانے، کی تمجید کر۔
لاویاے20 کے ربگھرانے، کی حمد و ثنا رباےکر۔ خوفکا

ماننے ربوالو، ستائشکی کرو۔
صیون21 ربسے کی حمد ہو۔ اُس کی حمد ہو جو یروشلم میں سکونت

کرتا ربہے۔ کی حمد !ہو



زبور 136:1 ccxxi زبور 136:12

136
تخلیق اور قوم کی تاریخ میں الله معجزےکے

رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
خداؤں2 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
مالـکوں3 مالـککے کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
4 جو اکیلا ہی معجزےعظیم کرتا اُسہے کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی

ابدیشفقت ہے۔
حکمتنےجس5 آسمانساتھکے بنایا اُس کا شکر کرو، اُسکیونکہ کی

ابدیشفقت ہے۔
زمیننےجس6 مضبوطیکو پانیسے کے اوپر لگا دیا اُس کا شکر کرو،

کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
آسماننےجس7 روشنیوںکی خلقکو کیا اُس کا شکر کرو، اُسکیونکہ

ابدیشفقتکی ہے۔
سورجنےجس8 دنکو حکومتوقتکے کرنے کے لئے بنایا اُس کا

شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
ستاروںاورچاندنےجس9 راتکو لئےکےکرنےحکومتوقتکے

بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس10 نے مصر میں پہلوٹھوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو، کیونکہ

اُس ابدیشفقتکی ہے۔
11 جو اسرائیل کو مصریوں میں سے نکال لایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ

اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس12 نے اُس وقت بڑی طاقت اور قدرت کا اظہار کیا اُس کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
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نےجس13 بحرِ ُلزم ق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس14 نے اسرائیل کو اُس کے بیچ میں سے گزرنے دیا اُس کا شکر
کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

فرعوننےجس15 اور اُس فوجکی کو بحرِ ُلزم ق میں بہا غرقکر کر دیا
اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس16 نے یگستان ر میں اپنی قوم کی قیادت کی اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

بڑےنےجس17 بادشاہوں دیشکستکو اُس کا شکر کرو، کیونکہ
اُس ابدیشفقتکی ہے۔

طاقتنےجس18 ور بادشاہوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو، کیونکہ
اُس ابدیشفقتکی ہے۔

یوںنےجس19 امور کے بادشاہ سیحون موتکو گھاٹکے اُتارا اُس
کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس20 نے بسن کے بادشاہ عوج ہلاککو کر دیا اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس21 نے اُن ملـککا اسرائیل میراثکو میں دیا اُس کا شکر کرو،
کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس22 نے اُن ملـککا اپنے خادم اسرائیل کی موروثی ملـکیت بنایا
اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس23 نے ہمارا خیال کیا جب خاکہم میں دب گئے تھے اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔



زبور 136:24 ccxxiii زبور 137:8
جس24 نے ہمیں اُن کے قبضے سے چھڑایا جو ہم پر ظلم کر رہے تھے

اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
25 جو تمام جانداروں خوراککو مہیا کرتا اُسہے کا شکر کرو، کیونکہ

اُس ابدیشفقتکی ہے۔
آسمان26 کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

137
بابل میں جلاوطنوں کی آہ زاریو

صیونجب1 کی یاد آئی تو ہم بابل کی نہروں کنارےکے ہی بیٹھ کر رو
پڑے۔

ہم2 وہاںنے کے سفیدہ درختوںکے سے اپنے سرود لٹکا دیئے،
3 جنہوںکیونکہ ہمیںنے گرفتار کیا تھا اُنہوں گانےگیتوہاںہمیںنے

کو کہا، اور جو ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں اُنہوں نے خوشی کا مطالبہ ہمیں”کیا، صیون کا گیتکوئی “!سناؤ
لیکن4 ہم ملـکاجنبی ربطرحکسمیں گیتکا گائیں؟
اے5 یروشلم، اگر مَیں تجھے بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ سوکھ جائے۔
6 اگر مَیں تجھے یاد نہ کروں اور یروشلم کو اپنی عظیم ترین خوشی سے

یادہ ز قیمتی نہ سمجھوں تو میری زبان تالو چپکسے جائے۔
یادکچھوہرب،اے7 کر ادومیوںجو دناُسنے جبکیا یروشلم دشمن

قبضےکے میں آیا۔ وقتاُس وہ اُسے”بولے، ڈھا !دو تکبنیادوں اُسے “!دوگرا
بابلاے8 بیٹی جو تباہ کرنے پر ُلی ت ہوئی مبارکہے، ہے وہ جو تجھے

اُس کا دےبدلہ جو تُو ہمارےنے ساتھ کیا ہے۔



زبور 137:9 ccxxiv زبور 138:8
مبارک9 ہے وہ تیرےجو بچوں کو پکڑ کر پتھر پر پٹخ دے۔

138
الله کی مدد کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں پورے دل سے تیری ستائش کروں گا، معبودوں کے

منے سا تیریہی تمجید کروں گا۔
2 مَیں تیری مُقّدس سکونت گاہ کی طرف رُخ کر کے سجدہ کروں گا،

تیری مہربانی اور وفاداری باعثکے تیرا شکر کروں گا۔ کیونکہ تُو نے اپنے
نام اور کلام کو تمام چیزوں پر سرفراز کیا ہے۔

دنجس3 مَیں نے تجھے پکارا تُو میرینے سن کر میری جان تقویتبڑیکو دی۔
اے4 رب، دنیا کے تمام تیرےحکمران منہ کے فرمان سن کر تیرا شکر

کریں۔
5 وہ رب کی راہوں کی مدح سرائی کریں، ربکیونکہ کا جلال عظیم

ہے۔
6 کیونکہ بلندیوںربگو پر حالپستوہہے خیالکا کرتا اور مغروروں

کو دُور سے ہی پہچان لیتا ہے۔
مصیبتکبھیجب7 میرا دامن نہیں چھوڑتی تو تُو میری جان کو تازہ دم

کرتا ہے، تُو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر میرےمجھے دشمنوں طیشکے سے ہے۔بچاتا
میریرب8 خاطر بدلہ اےگا۔لے ابدیشفقتتیریرب، اُنہیںہے۔

نہ جنچھوڑ تیرےکو ہاتھوں نے بنایا !ہے



زبور 139:1 ccxxv زبور 139:12

139
الله سب کچھ جانتا اور ہر جگہ موجود ہے

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، تُو میرا معائنہ کرتا اور خوبمجھے جانتا ہے۔
2 میرا اُٹھنا بیٹھنا تجھے معلوم ہے، اور تُو دُور سے میریہی سوچ سمجھتا

ہے۔
3 تُو مجھے جانچتا ہے، خواہ مَیں راستے میں ہوں یا آرام کروں۔ تُو میری

تمام راہوں واقفسے ہے۔
4 بھیجبکیونکہ زبانمیریباتکوئی پر آئے پہلےرباےتُو اُسہی

کا پورا علم رکھتا ہے۔
5 تُو گھیرےسےطرفچاروںمجھے رکھتا ہے، تیرا میرےہاتھ اوپر ہی

رہتا ہے۔
اِس6 کا علم اِتنا حیران کن اور عظیم ہے مَیںکہ اِسے سمجھ نہیں سکتا۔
7 مَیں تیرے روح سے کہاں بھاگ جاؤں، تیرے چہرے سے کہاں

فرار ہو جاؤں؟
8 اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تُو وہاں موجود ہے، اگر اُتر کر اپنا بستر پاتال

میں بچھاؤں تو تُو وہاں بھی ہے۔
مَیںگو9 پَروںکےصبحطلوِع پر اُڑ کر دُورترینکیسمندر حد پر جا بسوں،
وہاں10 بھی تیرا ہاتھ میری کرےقیادت گا، وہاں بھی تیرا دہنا ہاتھ

مجھے تھامے رکھے گا۔
11 اگر مَیں کہوں، یکی” تار مجھے چھپا دے، اور میرے ارد گرد کی

راتروشنی میں بدل “جائے، توبھی فرقکوئی پڑےنہیں گا۔
تیرے12 منے سا یکی تار تاریکبھی نہیں تیرےہوتی، راتحضور دن

روشنطرحکی ہوتی ہے بلـکہ روشنی اور ایکاندھیرا جیسے ہوتے ہیں۔
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کیونکہ13 تُو نے باطنمیرا بنایا ہے، تُو ماںمجھےنے تشکیلمیںپیٹکے
دیا ہے۔

مَیں14 تیرا شکر کرتا ہوں کہ مجھے جلالی اور معجزانہ طور سے بنایا گیا
تیرےہے۔ حیرتکام انگیز ہیں، اور میری جان خوبیہ جانتی ہے۔

15 میرا سےتجھڈھانچا نہیںچھپا میںپوشیدگیمجھےجبتھا بنایا جبگیا،
مجھے زمین کی گہرائیوں میں تشکیل دیا گیا۔

تیری16 آنکھوں نے مجھے اُس وقت دیکھا میرےجب جسم کی شکل
ابھی نامکمل تھی۔ بھیجتنے میرےدن لئے مقرر تھے کتابتیریسبوہ میں
وقتاُس درج ایکجبتھے، بھی نہیں گزرا تھا۔

اے17 خیالاتتیرےالله، میرےسمجھنا لئے کتنا مشکل !ہے اُن کی
کُل تعداد کتنی عظیم ہے۔

18 اگر مَیں اُنہیں گن سکتا تو ریتوہ سے یادہ ز ہوتے۔ جاگمَیں اُٹھتا
ہوں تیرےتو ہی ساتھ ہوتا ہوں۔

کاشالله،اے19 تُو بےدین کو مار ڈالے، خوںکہ خوار مجھ سے ہودُور جائیں۔
20 وہ فریب سے تیرا ذکر کرتے ہیں، ہاں تیرے مخالف جھوٹ لتے ہیں۔بو
اے21 رب، کیا مَیں اُن سے نفرت نہ کروں جو تجھ نفرتسے کرتے

ہیں؟ کیا مَیں اُن گھنسے نہ کھاؤں خلافتیرےجو اُٹھے ہیں؟
22ً یقینا مَیں اُن نفرتسختسے کرتا ہوں۔ میرےوہ دشمن بن گئے ہیں۔
اے23 الله، میرا معائنہ کر میرےکے دل کا حال جان مجھےلے، جانچ

میرےکر خیالاتبےچین کو جان لے۔
مَیں24 نقصان دہ راہ پر تو نہیں چل ابدیرہا؟ راہ پر قیادتمیری !کر
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140
دشمن سے رِہائی کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، مجھے شریروں سے چھڑا اور ظالموں محفوظسے رکھ۔
دل2 میں بُرےوہ منصوبے ھتے، باند جنگروزانہ چھیڑتے ہیں۔
3 اُن جیسیزبانکیسانپزبانکی تیز اورہے، اُن سانپمیںہونٹوںکے

کا زہر ہے۔ (سِلاہ)
اے4 رب، مجھے بےدین کے ہاتھوں سے محفوظ رکھ، ظالم سے مجھے

بچائے رکھ، اُن سے میرےجو پاؤں کو ٹھوکر کھلانے کے منصوبے رہےباندھ ہیں۔
مغروروں5 میرےنے راستے میں پھندا اور رسّے چھپائے اُنہوںہیں، نے

جال بچھا کر راستے کے کنارے کنارے مجھے پکڑنے کے پھندے لگائے
ہیں۔ (سِلاہ)

ربمَیں6 سے کہتا ہوں، تُو” ہی میرا خدا میریہے، التجاؤں کی “!سنآواز
رباے7 قادرِ اےمطلق، میری قوی !نجات جنگ کے دن تُو اپنی

ڈھال میرےسے سر حفاظتکی کرتا ہے۔
اے8 رب، بےدین کا لالچ پورا نہ کر۔ اُس کا کامیابارادہ ہونے نہ

دے، ایسا نہ ہو کہ لوگیہ سرفراز ہو جائیں۔ (سِلاہ)
اُنہوں9 نے مجھے گھیر لیا ہے، لیکن جو آفت اُن کے ہونٹ مجھ پر لانا

ہتے چا ہیں وہ اُن کے اپنے سروں پر !آئے
10 دہکتے کوئلے اُن پر برسیں، اور آگاُنہیں میں، اتھاہ گڑھوں میں پھینکا

جائے تاکہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔
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تہمت11 لگانے ملـکوالا میں قائم نہ رہے، اور بُرائی ظالم کو مار مار
کر اُس کا پیچھا کرے۔

مَیں12 جانتا ہوں عدالتربکہ میں مصیبت زدہ کا کرےدفاع گا۔
ضرورتوہی مند کرےانصافکا گا۔

13ً یقینا راست تیرےباز نام ستائشکی کریں گے، اور دیانت تیرےدار
بسیںحضور گے۔

141
حفاظت گزارشکی

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تجھے پکار رہا ہوں، میرے پاس آنے میں جلدی !کر

مَیںجب تجھے آواز دیتا ہوں تو میری یاد فر پر !دےدھیان
میری2 تیرےدعا حضور بخور کی قربانی قبولطرحکی تیریمیرےہو،

طرف اُٹھائے ہوئے ہاتھ شام کی غلہ کی نذر کی طرح منظور ہوں۔
اے3 رب، میرے منہ پر پہرہ بٹھا، میرے ہونٹوں کے دروازے کی

نگہبانی کر۔
میرے4 دل باتغلطکو مائلطرفکی نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ

مَیں بدکاروں ملساتھکے بُرےکر ملوثمیںکام جاؤںہو اور اُن لذیذکے
کھانوں شرکتمیں کروں۔

راست5 شفقتباز مارےمجھےسے اور مجھے تنبیہ کرے۔ میرا سر اِس
سے انکار کرےنہیں گا، کیونکہ یہ اُس کے لئے شفابخش تیل کی مانند ہو
گا۔ لیکن مَیں وقتہر شریروں کی حرکتوں خلافکے دعا کرتا ہوں۔
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وہجب6 گر چٹاناُسکر آئیںمیںہاتھکے گے جو اُن منصفکا توہے
میریوہ باتوں پر دیںدھیان اورگے، اُنہیں سمجھ آئے گی کہ وہ ہیں۔پیاریکتنی

الله،اے7 ہماری ہڈیاں اُس زمین کی مانند جسہیں کسیپر نے اِتنے
زور سے ہل چلایا ہے کہ ڈھیلے اُڑ کر اِدھر اُدھر بکھر گئے ہیں۔ ہماری
ہڈیاں پاتال کے تکمنہ بکھر گئی ہیں۔

رباے8 قادرِ میریمطلق، آنکھیں تجھ پر لـگی رہتی ہیں، اور مَیں تجھ
میں پناہ لیتا ہوں۔ موتمجھے کے حوالے نہ کر۔

9 مجھے اُس جال سے محفوظ رکھ جو اُنہوں نے مجھے پکڑنے کے لئے
بچھایا مجھےہے۔ بدکاروں پھندوںکے سے بچائے رکھ۔

ملبےدین10 کر اُن کے اُلجھمیںجالوںاپنے جائیں مَیںجبکہ بچ کر آگے
نکلوں۔

142
مصیبتسخت میں مدد کی پکار

حکمت1 کا گیت۔ دعا جو داؤد نے جبکی وہ غار میں تھا۔
مَیں مدد کے لئے چیختا ربچلّاتا کو پکارتا ہوں، مَیں زوردار آواز سے

رب سے التجا کرتا ہوں۔
2 مَیں اپنی آہ و زاری اُس کے منے سا ُنڈیل ا دیتا، اپنی تمام مصیبت اُس

کے پیشحضور کرتا ہوں۔
میرےروحمیریجب3 اندر نڈھال ہو جاتی توہے تُو میریہی راہ جانتا

جسہے۔ راستے میں مَیں چلتا ہوں اُس میں لوگوں نے پھندا چھپایا ہے۔
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4 مَیں دہنی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو

میرا خیال کرے۔ مَیں بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں ہے میریجو جان کی فکر
کرے۔

مددمَیںرب،اے5 لئےکے تجھے پکارتا مَیںہوں۔ میریتُو”ہوں،کہتا
پناہ گاہ اور زندوں ملـککے میں میرا موروثی حصہ “ہے۔

میری6 چیخوں پر دھیان دے، پستبہتمَیںکیونکہ ہو گیا مجھےہوں۔
اُن سے چھڑا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ مَیں اُن پر قابو نہیں پا سکتا۔

جانمیری7 قیدخانےکو نکالسے لا تیرےتاکہ نام کروں۔ستائشکی
جب میرےتُو ساتھ کرےبھلائی گا تو راست میرےباز ارد گرد جمع ہو
جائیں گے۔

143
بچاؤ قیادتاور گزارشکی توبہ) کا ساتواں (زبور

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، میری دعا سن، میری التجاؤں پر دھیان دے۔ اپنی وفاداری

اور راستی کی میریخاطر !سن
2 اپنے خادم کو اپنی عدالت میں نہ لا، تیرےکیونکہ حضور کوئی بھی

راستجاندار باز نہیں ٹھہر سکتا۔
3 کیونکہ دشمن میرینے جان کا پیچھا کر کے خاکاُسے میں کچل دیا

ہے۔ اُس نے مجھے اُن لوگوں کی طرح یکی تار میں بسا دیا ہے جو بڑے
عرصے سے مُردہ ہیں۔

میرے4 اندر میری روح نڈھال میرےہے، اندر میرا دل دہشت کے
بےحسمارے حرکتو ہو گیا ہے۔
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مَیں5 قدیم زمانے دنکے یاد کرتا تیرےاور کاموں پر غور خوضو کرتا

ہوں۔ جو تیرےکچھ ہاتھوں نے کیا اُس میں مَیں محوِ خیال رہتا ہوں۔
مَیں6 اپنے طرفتیریہاتھ اُٹھاتا زمینخشکجانمیریہوں، طرحکی

تیری پیاسی ہے۔ (سِلاہ)

اے7 رب، میری سننے میں جلدی کر۔ میری جان تو ختم ہونے والی
ہے۔ اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ، ورنہ مَیں گڑھے میں اُترنے والوں
کی مانند ہو جاؤں گا۔

مجھےوقتکےصبح8 کیشفقتاپنی خبر سنا، مَیںکیونکہ تجھ پر بھروسا
رکھتا ہوں۔ مجھے وہ راہ جسدکھا پر مجھے جانا ہے، کیونکہ مَیں تیرا ہی
آرزومند ہوں۔

میرےمجھےرب،اے9 دشمنوں سے چھڑا، کیونکہ مَیں تجھ میں پناہ ہوں۔لیتا
مجھے10 اپنی پوریمرضی کرنا سکھا، کیونکہ تُو میرا خدا ہے۔ نیکتیرا

روح ہموار زمین پر میری راہنمائی کرے۔
اے11 رب، اپنے نام کی خاطر میری جان کو تازہ دم کر۔ اپنی راستی

میریسے جان مصیبتکو سے بچا۔
12 اپنی شفقت میرےسے دشمنوں ہلاککو کر۔ جو بھی تنگمجھے

کر رہے ہیں اُنہیں تباہ !کر کیونکہ مَیں تیرا خادم ہوں۔
144

نجات خوشاور حالی کی دعا
داؤد1 کا زبور۔
رب میری چٹان کی حمد ہو، جو میرے ہاتھوں کو لڑنے اور میری

اُنگلیوں جنگکو کرنے تربیتکی دیتا ہے۔
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میریوہ2 شفقت، میرا قلعہ، نجاتمیرا دہندہ اُسیہے۔ڈھالمیریاور

میں مَیں پناہ لیتا ہوں، اور وہی دیگر اقوام میرےکو تابع کر دیتا ہے۔
اے3 رب، انسان کون ہے کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟ آدم زاد کون

ہے کہ تُو اُس لحاظکا کرے؟
انسان4 دم بھر کا ہی ہے، اُس کے دن تیزی سے گزرنے والے سائے

کی مانند ہیں۔
آسماناپنےرب،اے5 کو جھکا کر اُتر !آ پہاڑوں تاکہچھوکو دھواںوہ

چھوڑیں۔
بجلی6 بھیج کر اُنہیں منتشر کر، اپنے تیر چلا کر اُنہیں درہم برہم کر۔
7 اپنا ہاتھ بلندیوں سے نیچے بڑھا اور مجھے چھڑا کر پانی کی گہرائیوں اور

پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا،
جن8 کا جھوٹمنہ بولتا اور دہنا فریبہاتھ دیتا ہے۔
الله،اے9 تیریمَیں تمجید میں گاؤںگیتنیا تاروںدسگا، کا ستار بجا

تیریکر مدح سرائی کروں گا۔
کیونکہ10 تُو بادشاہوں نجاتکو دیتا اور اپنے داؤدخادم مہلـککو تلوار

سے بچاتا ہے۔
مجھے11 چھڑا پردیسیوںکر ہاتھکے سے جنبچا، کا جھوٹمنہ بولتا اور

دہنا فریبہاتھ دیتا ہے۔
ہمارے12 بیٹے میںجوانی پھلنے لنے پھو پودوںوالے مانندکی ہماریہوں،

بیٹیاں محل کو سجانے کے لئے تراشے ہوئے کونے کے ستون کی ہوں۔مانند
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ہمارے13 گودام بھرے رہیں اور ہر قسم کی خوراک مہیا کریں۔

ہماری یاں بکر ہمارےبھیڑ میدانوں میں ہزاروں بلـکہ بچےبےشمار جنم دیں۔
ہمارے14 گائےبَیل تازےموٹے ہوں، اور نہ کوئی ضائع ہو جائے،

نہ کسی کو نقصان ہمارےپہنچے۔ چوکوں میں آہ و زاری کی آواز نہسنائی دے۔
مبارک15 ہے وہ جسقوم پر یہ سب کچھ صادق آتا مبارکہے، ہے

وہ جسقوم کا ربخدا !ہے

145
الله شفقتابدیکی

داؤد1 کا زبور۔ حمد و ثنا کا گیت۔
میرےاے تیریمَیںخدا، تعظیم بادشاہ،اےگا۔کروں مَیں تکہمیشہ

تیرے نام ستائشکی کروں گا۔
2 روزانہ مَیں تیری تمجید کروں گا، تیرےتکہمیشہ نام کی حمد کروں

گا۔
رب3 عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس کی عظمت انسان کی

سمجھ سے باہر ہے۔
پشتایک4 پشتاگلی کے منے سا وہ کچھ سراہے جو تُو نے کیا ہے، وہ

دوسروں زبردستتیرےکو کام سنائیں۔
تیرےمَیں5 شاندار جلال عظمتکی تیرےاور معجزوں میں محوِ خیال

رہوں گا۔
تیرےلوگ6 ناکہیبت کاموں کی قدرت پیش کریں، اور مَیں بھی

عظمتتیری بیان کروں گا۔
7 جوشوہ تیریسے بڑی بھلائی کو سراہیں اور خوشی تیریسے راستی

مدحکی سرائی کریں۔
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مہربانرب8 اور رحیم ہے۔ وہ تحمل شفقتاور سے بھرپور ہے۔
سبرب9 کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات پر رحم کرتا

ہے۔
اے10 رب، تیری تمام مخلوقات تیرا شکر کریں۔ تیرے ایمان دار تیری

تمجید کریں۔
11 تیریوہ بادشاہی جلالکے پر فخر کریں اور قدرتتیری بیان یں کر
12 تاکہ آدم تیرےزاد قوی کاموں اور تیری بادشاہی کی جلالی شان و

شوکت سے آگاہ ہو جائیں۔
تیری13 بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اور تیری سلطنت پشت در پشت

تکہمیشہ قائم رہے گی۔
رب14 تمام گرنے والوں کا سہارا ہے۔ جو دببھی جائے اُسے وہ اُٹھا

کھڑا کرتا ہے۔
کیسب15 تیرےآنکھیں انتظار میں رہتی ہیں، اور تُو ایکہر وقتکو

پر اُس کا کھانا مہیا کرتا ہے۔
16 تُو اپنی مٹھی کھول کر ہر جاندار پوریخواہشکی کرتا ہے۔
اپنیرب17 تمام راہوں راستمیں اور اپنے تمام کاموں میں وفادار ہے۔
رب18 اُن سب قریبکے ہے جو اُسے پکارتے ہیں، جو دیانت داری

سے اُسے پکارتے ہیں۔
19 جو اُس کا خوف مانیں اُن کی آرزو وہ پوری کرتا ہے۔ وہ اُن کی

یادیں فر سن کر اُن کی مدد کرتا ہے۔
رب20 اُن سب کو محفوظ رکھتا ہے جو اُسے پیار کرتے ہیں، لیکن

بےدینوں کو ہلاکوہ کرتا ہے۔
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21 میرا تعریفکیربمنہ بیان مخلوقاتتمامکرے، اُستکہمیشہ کے

مُقّدس نام ستائشکی کریں۔
146

الله ابدیکی وفاداری
کیرب1 حمد میریاے!ہو ربجان، کی حمد کر۔
عمرگا،کروںستائشکیربمَیںجیجیتے2 بھر اپنے سرائیمدحکیخدا

کروں گا۔
3 شرفا پر بھروسا نہ رکھو، نہ آدم زاد پر نجاتجو دےنہیں سکتا۔
جب4 اُس کی روح نکل جائے تو وہ خاکدوبارہ میں مل جاتا ہے،

وقتاُسی اُس کے ادھورےمنصوبے رہ جاتے ہیں۔
مبارک5 ہے جسوہ کا یعقوبسہارا کا خدا ہے، ربجو اپنے خدا

کے انتظار میں رہتا ہے۔
6 کیونکہ اُس آسماننے و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا ہے۔

وہ تکہمیشہ وفادار ہے۔
7 وہ مظلوموں کا انصاف کرتا اور بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ رب

قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔
رب8 اندھوں کی آنکھیں بحال کرتا خاکاور میں دبے ہوؤں کو اُٹھا

کھڑا کرتا راستربہے، باز کو پیار کرتا ہے۔
رب9 پردیسیوں کی دیکھ بھال کرتا، یتیموں اور بیواؤں کو قائم رکھتا

لیکنہے۔ وہ بےدینوں کی راہ کو ٹیڑھا بنا کامیابکر ہونے نہیں دیتا۔
اےگا۔کرےحکومتتکابدرب10 صیون، تیرا پشتخدا پشتدر

بادشاہ رہے ربگا۔ کی حمد ہو۔
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147
کائنات اور تاریخ ربمیں بندوبستکا

کیرب1 حمد !ہو اپنے خدا مدحکی سرائی کرنا کتنا بھلا اُسہے، کی
تمجید کرنا کتنا پیارا صورتخوباور ہے۔

رب2 یروشلم کو تعمیر کرتا اور اسرائیل کے منتشر جلاوطنوں کو جمع
کرتا ہے۔

3 وہ شکستوںدل کو دےشفا کر اُن زخموںکے پر مرہم پٹی لگاتا ہے۔
4 وہ ستاروں کی تعداد گن لیتا اور ایکہر کا نام لے اُنہیںکر بُلاتا ہے۔
5 ربہمارا عظیم اورہے، اُس زبردستقدرتکی حکمتکیاُسہے۔

کی کوئی انتہا نہیں۔
زدوںمصیبترب6 کو اُٹھا کھڑا لیکنکرتا بدکاروں میںخاککو ملا

دیتا ہے۔
تمجیدکیرب7 میں شکر گیتکا ہمارےگاؤ، میںخوشیکیخدا سرود

بجاؤ۔
8 کیونکہ وہ آسمان پر بادل چھانے دیتا، زمین کو بارش مہیا کرتا اور

پہاڑوں گھاسپر پھوٹنے دیتا ہے۔
9 وہ مویشی کو چارا اور کوّے بچوںکے کو وہ کچھ کھلاتا ہے جو وہ

شور مچا کر مانگتے ہیں۔
10 نہ گھوڑےوہ طاقتکی لطفسے اندوز ہوتا، نہ آدمی کی مضبوط

ٹانگوں خوشسے ہوتا ہے۔
رب11 اُن ہی خوشسے ہوتا ہے جو اُس خوفکا مانتے اور اُس کی

شفقت کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔
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اے12 یروشلم، رب کی مدح سرائی !کر اے صیون، اپنے خدا کی حمد

!کر
13 کیونکہ اُس تیرےنے دروازوں مضبوطکنڈےکے کر درمیانتیرےکے بسنے والی اولاد برکتکو دی ہے۔
14 وہی تیرے علاقے میں امن اور سکون قائم رکھتا اور تجھے بہترین

گندم سے سیر کرتا ہے۔
15 وہ اپنا فرمان زمین پر بھیجتا ہے تو اُس کا تیزیکلام سے پہنچتا ہے۔
16 وہ اُون جیسی برف مہیا کرتا اور پالا راکھ کی طرح چاروں طرف

بکھیر دیتا ہے۔
17 وہ اپنے اولے کنکروں کی طرح زمین پھینکپر دیتا ہے۔ کون اُس

کی برداشتسردیشدید کر سکتا ہے؟
18 ایکوہ بار پھر اپنا فرمان بھیجتا ہے برفتو پگھل جاتی ہے۔ وہ اپنی

ہَوا چلنے دیتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے۔
19 اُس نے یعقوب کو اپنا کلام سنایا، اسرائیل پر اپنے احکام اور آئین

ظاہر کئے ہیں۔
20 سلوکایسا اُس نے کسی اَور قوم سے نہیں کیا۔ دیگر اقوام تیرےتو

احکام نہیں ربجانتیں۔ کی حمد !ہو
148

آسمان و زمین پر الله کی تمجید
رب1 کی حمد !ہو آسمان سے رب کی ستائش کرو، بلندیوں پر اُس کی

تمجید !کرو
اے2 اُس کے تمام فرشتو، اُس کی حمد !کرو اے اُس کے تمام لشکرو،

اُس یفکی تعر !کرو
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اے3 سورج اور چاند، اُس کی حمد !کرو اے تمام چمک دار ستارو،

اُس ستائشکی !کرو
بلنداے4 ترین آسمانو اور آسمان کے اوپر کے پانی، اُس کی حمد !کرو
5 وہ رب کے نام کی ستائش کریں، کیونکہ اُس نے فرمایا تو وہ وجود

میں آئے۔
اُس6 نے ناقابِل منسوخ جاریفرمان کر اُنہیںکے ہمیشہ کے لئے قائم کیا

ہے۔
اے7 سمندر کے اژدہاؤ اور تمام گہرائیو، زمین ربسے کی تمجید !کرو
اے8 آگ، اولو، برف، دُھند اور اُس کے حکم پر چلنے والی آندھیو، اُس

کی حمد !کرو
پہاڑواے9 اور یو، پہاڑ پھل دار درختو اور تمام دیودارو، اُس یفکی تعر

!کرو
جنگلیاے10 جانورو، مویشیو، رینگنے مخلوقاتوالی اور پرندو، اُس کی

حمد !کرو
11 اے زمین کے بادشاہو اور تمام قومو، سردارو اور زمین کے تمام

حکمرانو، اُس کی تمجید !کرو
اے12 نوجوانو اور یو، کنوار بزرگو اور بچو، اُس کی حمد !کرو
ربسب13 کے نام ستائشکی کریں، صرفکیونکہ اُسی کا نام عظیم

اُسہے، عظمتکی آسمان و زمین سے اعلٰی ہے۔
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اُس14 اپنینے قوم کو سرفراز کر *کے اپنے تمام ایمان داروں شہرتکی

بڑھائی یعنیہے، اسرائیلیوں کی شہرت، اُس قوم کی اُسجو قریبکے رہتی
ربہے۔ کی حمد !ہو

149
ربصیون کی !کرےحمد

رب1 کی حمد !ہو رب کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، ایمان داروں کی
جماعت میں اُس یفکی تعر کرو۔

اسرائیل2 اپنے خالق سے خوش ہو، صیون کے فرزند اپنے بادشاہ کی
خوشی منائیں۔

3 وہ ناچ کر اُس کے نام کی ستائش کریں، دف اور سرود سے اُس کی
مدح سرائی کریں۔

4 ربکیونکہ اپنی قوم ہے۔خوشسے مصیبتوہ زدوں کو نجاتاپنی
کی شان شوکتو سے آراستہ کرتا ہے۔

ایمان5 دار اِس شان شوکتو باعثکے خوشی منائیں، وہ اپنے بستروں
پر شادمانی نعرےکے لگائیں۔

6 اُن کے منہ میں الله کی حمد و ثنا اور اُن ہاتھوںکے میں دھاریدو ہوتلوار
7 تاکہ دیگر اقوام سے انتقام لیں اور اُمّتوں کو سزا دیں۔
8 وہ اُن کے بادشاہوں کو زنجـیروں میں اور اُن کے شرفا کو یوں بیڑ میں

جکڑ لیں گے
9 تاکہ اُنہیں وہ سزا جسدیں کا فیصلہ قلم بند ہو چکا ہے۔ عزتیہ الله

کے تمام ایمان داروں حاصلکو ربہے۔ کی حمد !ہو
* 148:14 اپنی قوم کو سرفراز کر :کے لفظی :ترجمہ اپنی قوم سینگکا بلند کر کے۔
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150
کیرب حمد و ثنا

رب1 کی حمد !ہو الله کے مقدِس میں اُس کی ستائش کرو۔ اُس کی
قدرت کے بنے ہوئے آسمانی گنبد میں اُس کی تمجید کرو۔

2 اُس کے عظیم کاموں باعثکے اُس کی حمد کرو۔ اُس کی زبردست
عظمت باعثکے اُس ستائشکی کرو۔

3 پھونکنرسنگا کر اُس کی حمد کرو، ستار اور سرود بجا کر اُس کی تمجید
کرو۔

لوکاوردف4 ناچ سے اُس کی حمد کرو۔ تاردار ساز بانسریاور بجا کر
اُس ستائشکی کرو۔

جھانجھوں5 کی جھنکارتی آواز سے اُس کی حمد کرو، گونجتی جھانجھ
سے اُس یفکی تعر کرو۔

میںجس6 سانسبھی ہے ربوہ ستائشکی ربکرے۔ کی حمد !ہو
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