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গীতসংিহতা

রথম খ
(গীতসংিহতা ১-৪১)

১ ১ একজন যি রকৃত সখুী হেব যিদ স ম লােকর পরামেশ না চেল,
যিদ স পাপীেদর মত জীবনযাপন না কের,

যিদ স তােদর সে বা য বাধ না কের—যারা ঈ বরেক অ র া কের।
২ একজন সৎ যি রভরু িশ ােক ভােলাবােস।
স রভরু িশ া িবষেয় িদনরাত িচ া কের।

৩ এই জ য সই যি নদীর ধাের পাঁতা গােছর মত শ ও দঢৃ় হয়।
য গাছ িঠক সময় ফল দয়, সই লাক সই গােছর মত হয়।
সই লাক, সই গােছর মতই হয়, যার পাতা কানিদন ঝের যায় না।
স যা িকছ ু কের, সবই সফল হয়।

৪ ম লাকরা স রকম নয়।
ম লাকরা বাতােস উিডে়য় িনেয় যাওয়া তেুষর মত।
৫ সৎ লাকরা যিদ একটা িবচােরর িস া নবার জ য একি রত হয়, তেব ম লাকরা অপরাধী িহেসেবই রমািণত হেব।
সই পাপীরা, িবচাের সরল িন াপ বেল রমািণত হেব না।

৬ কন? কারণ রভু সৎ লাকেদর র া কেরন,
িক ম লাকেদর িবনাশ কেরন।

২ ১ অ যা য জািত েলার লাকজন এত কন?
কন তারা বাকার মত পিরক না করেছ?

২ তােদর রাজারা এবং নতারা,
রভু এবং তাঁর মেনানীত রাজার িব ে লডা়ই করার জ য একি রত হে ।

৩ সই সব নতা বলেছ, “এস আমরা ঈ বর এবং তাঁর মেনানীত রাজার িব ে িবে রাহ কির।
এস আমরা ওেদর থেক আলাদা হেয় বিরেয় এেস িনেজেদর মু কির!”
৪ িক আমার রভ,ু বেগর রাজা,
ওেদর রিত িব েপর হািস হেসিছেলন।
৫ ঈ বর হেয় সই সব লাকেদর বেলেছন,
৬ “এই যি েক আিম রাজা িহেসেব মেনানীত কেরিছ!
এবং স িসেয়ান পবেত রাজ ব করেব।
িসেয়ান আমার কােছ একিট িবেশষ বপণূ পবত।”
এই ঘটনা সই সব নতােদর ভীত করেলা।
৭ এখন আিম তামােক রভরু চিু র কথা বলেবা।

রভু আমায় বলেলন, “আজ আিম তামার িপতা হলাম!
এবং তিুম আমার পু র।
৮ যিদ তিুম আমার কােছ চাও,
আিম সম র জািত িল তামার হােত িদেয় দব!
৯ ভেঙ যেত পাের না এমন মতা িনেয় তিুম তােদর ওপর শাসন করেব।
তিুম তােদর ভেঙ চরুমার হেয় যাওয়া মািটর পাে রর মত ছিডে়য় দেব।”
১০ সতুরাং হ রাজ যবগ, ানী হও।
অতএব হ শাসকগণ, চালাক-চতরু হও।
১১ ভয় ও র া সহকাের রভরু সবা কর।
১২ ঈ বেরর পু রেক চু বন কর এবং রমাণ কর য তিুম ঈ বেরর পেু রর রিত ভি েত একিন
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যিদ তিুম তা না কর িতিন হেবন এবং তামায় িবনাশ করেবন।
সই সব লাক যারা রভরু ওপর আ া রােখ তারা ধ য।

িক অ যেদর সাবধান হেত হেব, কারণ রভু তাঁর রাধ দখােত রায় র ত।

দায়েূদর একিট গীত যখন থেক িতিন তাঁর পু র অবশােলােমর কাছ থেক পািলেয় িগেয়িছেলন।

৩ ১ রভ,ু আমার অসং য শ ।
ব লাক আমার িব ে চেল গেছ।

২ ব লাক আমার িব ে ম কথা বলেছ।
তারা বলেছ, “ঈ বর ওেক র া করেবন না!”
৩ িক হ রভ,ু আপিনই আমার ঢাল ব প।
আপিন আমার গৗরব।

রভু আপিন আমােক বপণূ কেরেছন! *
৪ আিম রভরু কােছ রাথনা করেবা।
পিব র পবত থেক িতিন আমার ডােক সাডা় দেবন!
৫ আিম েয় পিড় এবং িব রাম িনই এবং আিম জািন, আবার আিম জেগ উঠেবা।
কন? কারণ রভু আমায় আবতৃ কের থােকন। রভু আমায় র া কেরন!

৬ যিদ হাজার স যও আমায় িঘের ফেল,
আিম ঐ শ েদর ভেয় ভীত হব না!
৭ রভ,ু উেঠ দাঁডা়ন। †

হ আমার ঈ বর, আপিন এেস আমায় উ ার ক ন!
আপিন অসীম শি র অিধকারী!
আমার শ েদর চায়ােল আপিন যিদ আঘাত কেরন
আপিন তােদর সবকটা দাঁতই ভেঙ দেবন।
৮ হ রভ,ু আপনার জয়!
এবং আপনার আশীবাদ রেয়েছ আপনার লাকেদর ওপর।

পিরচালেকর রিত: ত রবা যসহ গাইবার জ য দায়েূদর একিট গীত।

৪ ১ হ আমার ধাি কতার ঈ বর, যখন আিম আপনার কােছ রাথনা কির,
আমার ডােক সাডা় দেবন!

আমার রাথনা ননু, আমার রিত সদয় হান!
স ট থেক আমায় পির রাণ িদন!
২ হ মানব স ানগণ, আর কতিদন তামরা আমার িব ে ম কথা বলেত থাকেব?
আমার স েক বলার জ য তামরা নতনু নতনু িম যার স ান করেছা। তামরা িম যা কথা বলেত ভােলাবােসা।
৩ তামরা জােনা য, ঈ বর তাঁর অনগুামী ভােলা লাকেদর কথাই শােনন।
সতুরাং যখন আিম তাঁর কােছ রাথনা কির তখন িতিন আমার কথা শােনন।
৪ যিদ কান িকছ ু তামায় িব রত কের, তিুম রেগ যেত পােরা, িক পাপ কেরা না।
যখন তিুম িবছানায় ঘেুমােত যাও, তখন তিুম অব যই ঐ সব িবষেয় িচ া করেব না এবং শা থাকেব।
৫ ঈ বরেক ধাি কতার বিল উৎসগ কর
এবং রভরু ওপর আ া রাখ।
৬ অেনেক বেল, “ ক আমােদর ঈ বেরর ধাি কতা দখােব?

রভ,ু আপনার দীি ময় মখুখািন আমােদর দখেত িদন!”
৭ রভ,ু আপিন আমায় রচ সখুী কেরেছন!

*৩:৩ রভু … কেরেছন আ িরক অেথ, “আপিন আমার মিহমা, সই জন িযিন আমার মাথা তেুল ধেরন।”
†৩:৭ রভু … দাঁডা়ন লাকরা যখন সা ্যিস ুকিট তলুত এবং তােদর সে যেু িনেয় যত তখন এই কথািট বলত। এর
বারা বাঝা যত য ঈ বর তােদর সে িছেলন।
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ফসেলর সময়, যখন আমােদর কােছ রচরু শ য এবং রা ারস িছল তখনকার চেয়ও আিম এখন বশী খশুী।
৮ আিম িবছানায় িগেয় িনিবে ঘিুমেয় পিড।় কন?
কারণ, হ রভ,ু িনরাপেদ ঘেুমাবার জ য আপিন আমােক ইেয় দন।

পিরচালেকর রিত: বাঁশীর সে গাইবার জ য দায়েূদর একিট গীত।

৫ ১ হ রভ,ু আমার কথা ননু।
আিম যা বলেত চাইিছ তা বেুঝ িনন।

২ হ আমার ঈ বর, হ রাজন,
আমার রাথনা ননু।
৩ হ রভ,ু রিতিদন সকােল আপনার সামেন আমার নেব য রািখ এবং আপনার সাহা য রাথনা কির।

রিতিদন সকােল আপিন আমার রাথনা শােনন।
৪ হ ঈ বর, ম লাকরা আপনার কােছ থাকুক, এ আপিন চান না।

লাকরা আপনার উপাসনা কের না।
৫ বাকারা আপনার কােছ আসেত পাের না।
লাকেদর ম কাজ করােক আপিন ঘণৃা কেরন।

৬ আপিন িম যাবাদীেদর িবনাশ কেরন।
যারা অ য লাকেদর আঘাত করার জ য গাপেন ফি আঁেট সইসব লাকেদরও আপিন ঘণৃা কেরন।
৭ িক রভ,ু আপনার িবশাল ক ণাধ য হেয়, আিম আপনার মি ের যােবা।

রভু আমার, আপনার রিত ভীিত এবং র াসহ আিম আপনার মি ের মাথা নত করেবা।
৮ রভু আমার, আপনার সিঠক জীবনযা রা
আমার কােছ উ াটন ক ন।
লােকরা আমার বলতা খুঁজেছ।

তাই যমনভােব আমার বঁেচ থাকা উিচৎ তা আমায় দিখেয় িদন।
৯ লাকজন সি য কথা বেল না।
তারা িম যাবাদী, স যেক িবকৃত কের।
তােদর মখু শূ য কবেরর মত।
তারা অ য লাকেদর ভােলা ভােলা কথা বলেছ, তারা কবল তােদর ফাঁেদ ফলেত চাইেছ।
১০ ঈ বর, ওেদর শাি িদন।
তােদর িনেজেদর ফাঁেদই তােদর পডে়ত িদন।
ঐসব লােকরা আপনার িব ে িগেয়েছ
অতএব ওেদর ব অ যােয়র জ য ওেদর শাি িদন।
১১ িক সই সব লাক যারা ঈ বেরর ওপর িনভর কের, তােদর সখুী ক ন।
িচরিদেনর জ য সখুী ক ন!
ঈ বর আমার, যারা আপনােক ভােলাবােস, আপিন তােদর র া ক ন ও শি িদন।
১২ হ রভ,ু সৎ লােকর জ য আপিন যখন ভােলা কাজ কেরন,
তখন আপিন িবরাট বড় ঢােলর মত তােদর র া কেরন।

পিরচালেকর রিত: শমীনীৎ সহ তারবাে য গাইবার জ য দায়েূদর একিট গীত।

৬ ১ হ রভ,ু অব ায় আমােক সংেশাধন করেবন না।
মহাে রােধ আমােক শাি দেবন না।

২ রভ,ু আমার রিত সদয় হান,
আিম বল এবং অসু ।
আমায় সু কের িদন
কারণ আমার হাড় েলা নডব়ড় করেছ।
৩ রভু আমার সারা দহ ট করেছ।

রভু সু হেত আমার আর কতিদন লাগেব?
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৪ রভু িফের আসনু এবং আবার আমােক শি শালী এবং সবল কের িদন।
আপনার দয়া েন আমােক পির রাণ ক ন।
৫ মতৃ লাকরা তােদর কবের আপনােক রণ কের না।
মানষু মতৃু্যর মেুখ এেসও আপনার রশংসা কের না।
তাই আমায় সু কের িদন!
৬ হ রভ,ু সারা রাত ধের রাথনা কের
আিম িনেজেক য় কেরিছ।
আমার চােখর জেল
আমার িবছানা িভেজ গেছ।
৭ আমার শ রা আমােক যা ঃখ িদেয়েছ
তার দ ণ কঁেদ কঁেদ আমার চাখ বল হেয় গেছ।
৮ ম লাকরা, তামরা চেল যাও।
কন? কারণ রভু আমার কা া েনেছন।

৯ রভু আমার িমনিত েনেছন।
রভু আমার রাথনা রহণ কেরেছন এবং আমায় উ র িদেয়েছন।

১০ আমার সকল শ হতাশ এবং িনরাশ হেব।
হঠাৎ  একটা িকছ ু ঘটেব এবং ঐসব শ রা ল ায় চেল যােব।

রভরু উে ে য দায়েূদর একিট গীত। এই গানিট িব যামীন পিরবারেগা ীর কূেশর পু র শৗল স িকত।

৭ ১ রভ,ু আমার ঈ বর, আিম আপনার ওপর িনভর কির। যারা আমায় তাডা় করেছ তােদর হাত থেক আপিন আমায় র া
ক ন। আমায় উ ার ক ন!

২ যিদ আপিন আমায় সাহা য না কেরন, আিম িসংেহর হােত ধরা পডা় প র মত অসহায় হেয় পডব়।
তারা আমােক টেন িনেয় যােব।
আমােক র া করার কউ থাকেব না!
৩ রভু আমার ঈ বর, আিম কান অ যায় কির িন।
আিম শপথ কের বলিছ আিম কান অ যায় কিরিন!
৪–৬ রভু আমার ঈ বর, যিদ আমার বা য কান ম কাজ কের থােক
এবং যিদ আিম আমার ব ুর রিত কান অ যায় কাজ কের থািক
এবং যিদ কান কারণ ছাডা়ই শ র কাছ থেক কান িজিনস িনেয় থািক বা আ রমণ কের থািক
তাহেল আমার শ রা যন আমােক খুঁেজ ধের ফেল
এবং আমােক হ যা কের আমার জীবন ধেূলায় িমিশেয় দয়
এবং আমার আ ােক পাতােল পািঠেয় দয়।
৭ রভ,ু লাকেদর িবচার ক ন।
সকল জািতেদর আপনার সে স ব ক ন।
৮ এবং লাকেদর িবচার ক ন।
হ রভ,ু আমারও িবচার ক ন।
রমাণ ক ন আিম স য পেথ আিছ।
রমাণ ক ন আিম িন াপ।

৯ ম লাকেদর শাি িদন,
সৎ লাকেদর সাহা য ক ন।
হ ঈ বর, আপিনই ম লময়।

আপিন লােকর দেয়র ভতের িক আেছ তা দখেত পান।
১০ যােদর দয় সৎ তােদর ঈ বর সাহা য কেরন।
তাই ঈ বর আমােক র া করেবন।
১১ ঈ বর একজন সিুবচারক।
সব সময় িতিন মে র িব ে বেলন।
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১২ ঈ বর তাঁর আ রমণ থামােবন না।
িতিন তাঁর আ রমণ থেক িপছ ু হঠেবন না। ‡

িতিন তাঁর ধনেুক টান িদেয়েছন
এবং শ েদর রিত তাঁর ল ্য ি র রেখেছন।
১৩ িতিন মারণা র তরী কের রেখেছন এবং তাঁর তীর েলা ধারােলা কেরেছন।
১৪ িকছ ু লাক সবদাই ম ফি আঁেট।
তারা গাপেন ফি কের
এবং িম যা কথা বেল।
১৫ তারা অ য লাকেদর ফাঁেদ ফলেত চায় এবং আঘাত করেত চায়।
িক িনেজেদর ফাঁেদ পেডই় ওরা আহত হেব।
১৬ যা শাি ওেদর রা য ওরা সই শাি ই পােব।
অপেরর রিত ওরা িনদয় িছল।
ওেদর যা রা য ওরা তাই পােব।
১৭ আিম রভরু রশংসা কির, কারণ িতিন ভােলা।
আিম পরাৎ  পর রভরু নােমর রশংসা কির।

পিরচালেকর রিত: িগ ীৎ সহেযােগ দায়েূদর একিট গীত।

৮ ১ হ রভ,ু আমােদর সদা রভ,ু সারা পিৃথবীেত আপনার নামই সব থেক মিহমাি বত!
আপনার নাম বগেলাক জেুড় আপনার রশংসা এেন দয়।

২ িশ ও েপা যেদর মখু থেক আপনার রশংসা গীত বিরেয় আেস।
আপনার শ েদর নীরব কের দওয়ার জ য আপিন ওেদর মেুখ এইসব শি শালী গান িদেয়েছন।
৩ আপিন িনেজর হাত িদেয় য বগ সিৃ কেরেছন তার িদেক চেয় দিখ।
আপনার সিৃ করা চাঁদ এবং তারা দিখ এবং আিম িবি ত হই।
৪ “ লাকরা আপনার কােছ এত বপণূ কন?
কন আপিন তােদর কথা রণ কেরন?
কন লাকরা আপনার কােছ এত বপণূ?

আপিন তােদর িদেক তািকেয়ই বা দেখন কন?”
৫ িক মানষু আপনার কােছ বপণূ!
আপিন মানষুেক রায় দবতার মত কেরই বািনেয়েছন।
এবং গৗরব ও স ান িদেয় আপিন মানষুেক মিহমাি বত কেরেছন।
৬ আপিন যা যা সিৃ কেরেছন তার দািয় ব আপিন মানেুষর হােতই িদেয়েছন।
সব িকছইু আপিন মানেুষর িনয় রেণ রেখেছন।
৭ মষ, গবািদপ সহ অ যা য ব য জ েদর ওপের মানষু ক ৃ ব কেরেছ।
৮ আকােশর পাখী
ও জেলর মােছর ওপর ক ৃ ব কেরেছ।
৯ হ রভ,ু আমােদর সদা রভ,ু সম র িবে ব আপনার নামই সব থেক মিহমাি বত।

পিরচালেকর রিত: মৎু -লে বন বের দায়েূদর একিট গীত।

৯ ১ আিম আমার সম অ ঃকরণ িদেয় রভরু রশংসা কির।
রভ,ু আপনার সিৃ করা রে যকিট আ য কায স েক আিম বলেবা।

২ আপিন আমােক অ য সখুী কেরেছন।
হ পরাৎ  পর ঈ বর, আিম আপনার নােমর রশংসা কির।

৩ আপনার কাছ থেক আমার শ রা দূের পািলেয় গেছ।
িক তােদর পতন হেব ও তারা িবন হেব।

‡৭:১২ ঈ বর … না আ িরক অেথ, “িতিন পছেন িফরেবন না। িতিন তাঁর তরবাির ধারােলা করেবন।”
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৪ আপিন একজন সিুবচারক। আপনার িসংহাসেন আপিন ধম িবচারেকর মতই বেসিছেলন।
হ রভ,ু আপিন আমার অব ার কথা েনিছেলন এবং আমার স বে আপিন িস া রহণ কেরিছেলন।

৫ আপিন সসব লােকর সমােলাচনা কেরেছন।
রভ,ু সই সব লাকেক আপিন িবন কেরেছন।

যারা বঁেচ রেয়েছ, তােদর নােমর তািলকা থেক আপিন সই সব লােকর নাম িচরিদেনর জ য মেুছ িদেয়েছন।
৬ শ রা িনি হেয়েছ!

রভ,ু আপিন তােদর নগরসমহূ বংস কেরেছন!
এখন ধমুা র ভাঙা বাডী় েলা পেড় আেছ।
সই সব লাকেদর কথা আমােদর রণ কিরেয় দবার মত িকছইু আর অবিশ নই।

৭ িক রভু িচরিদেনর জ য শাসন কেরন।
রভু তাঁর রা যেক শি শালী কেরেছন।

পিৃথবীেত যায় আনবার জ য িতিন এই কাজ কেরেছন।
৮ রভু পিৃথবীেত রে যকেক যায় িবচার দন।

রভু সব জািতেদর সৎ ভােব িবচার কেরন।
৯ ব মানষু তােদর নানািবধ সম যার ফাঁেদ আব এবং জজিরত।
তােদর সম যার ভােরর নীেচ তারা িপ হেয় গেছ।

রভ,ু তােদর জ য আপিন িনরাপদ ান হান
যন তারা আপনার কােছ যেত পাের।

১০ লােকরা যারা আপনার নাম জােন
তারা আপনার ওপর িব বাস রাখেব।

রভ,ু লাকজন যিদ আপনার কােছ আেস,
আপিন তােদর সাহা য না কের িফিরেয় দেবন না।
১১ হ িসেয়ান-বাসীরা, তামরা রভরু রশংসা কর।

রভরু মহৎ  কেমর কথা অ যা য জািতেক বল।
১২ যারা রভরু কােছ সাহাে যর জ য িগেয়িছল
িতিন তােদর কথা মেন রেখেছন।
সই বি ত দির র লােকরা সাহা য রাথনা কেরিছল।
রভু তােদর ভেুল যান িন।

১৩ আিম ঈ বেরর কােছ এই রাথনা কেরিছলাম: “ রভ,ু আমার রিত সদয় হান।
দখনু, আমার শ রা আমায় আঘাত কেরেছ।

আমােক ‘মতৃু্যর ফটক িল’ থেক র া ক ন।
১৪ তাহেল, হ রভ,ু জ শােলম শহেরর ফটেক আিম আপনার রশংসাগীত করেত পারেবা।
এেত আিম সখুী হেবা। কারণ আপিন আমায় র া কেরিছেলন।”
১৫ অ য সব জািত, লাকেদর ফাঁেদ ফলার জ য মািটেত গত খুঁেডে়ছ।
িক তারা িনেজরাই িনেজর ফাঁেদ পেড় গেছ।
অ যসব লাকজনেক ধরেব বেল ওরা লিুকেয় জাল পেতিছল
িক ওরা িনেজর জােলই ধরা পেড় গেছ।
১৬ রভু ওই ম লাকেদর ধেরেছন।
তাই লাকজন জানেত পারেলা, যারা ম কাজ কের রভু তােদর শাি দন।
১৭ যারা ঈ বরেক ভেুল যায় তারাই ম ।
তারা পাতােল পিতত হেব।
১৮ কখনও কখনও এমন মেন হয় য, সম যা জজিরত মানষুেক ঈ বর ভেুল গেছন।
এমনও মেন হে য, এইসব দির র লাকেদর কান আশা বাকী নই।
িক ঈ বর কখনই তােদর িচরিদেনর মত ভােলন না।
১৯ হ রভ,ু উঠনু এবং জািতগেণর িবচার ক ন।
মানষুেক একথা ভাবেত দেবন না য তারা শি শালী।
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২০ লাকেদর িকছ ু িশ া িদন।
তােদর একথা বঝুেত িদন য তারা কবলই মানষু।

১০ ১ রভ,ু আপিন এত দূের থােকন কন?
সম যা জজিরত মানষু আপনােক দখেত পায় না।

২ অহ ারী এবং লাকরা ম ফি আঁটেছ
এবং তারা দির র লােকেদর আঘাত কের।
৩ ম লাকরা যা চায় তার বডা়ই কের।
ঐসব লাভী লাকরা ঈ বেরর িন া কের।
এইভােবই ম লােকরা রকাশ কের য তারা রভেুক ঘণৃা কের।
৪ ম লাকরা ঈ বরেক অনসুরণ করার ে র অিতির দাি ক।
তারা রািশ রািশ ম ফি আঁেট।
তারা এমন ভাব কের যন ঈ বেরর কান অি ব নই।
৫ ম লাকরা সবদাই কুিটল কাজকম কের।
এমনিক তারা ঈ বেরর িবিধসকল ও মহান িশ ামালােক ল ্য কের না। ¶

ঈ বেরর শ রা তাঁর িশ ামালােক উেপ া কের।
৬ ঐসব লাকজন মেন কের, কানিদন ওেদর খারাপ িকছ ু হেব না।
তারা বেল, “আমরা সব িদনই মজা করেবা, আমােদর কান শাি হেব না।”
৭ ঐসব লাকরা সবদা অিভশাপ িদে ।
অ যা য লাকজন স েক তারা সবদাই কটু ও িম যা কথা বেল চেলেছ।
সবদাই তারা অিহতকর কাজ করার ফি আঁেট।
৮ ঐসব লাক অ যা য লাকেদর ধরার জ য গাপন ােন লিুকেয় থােক।
তারা লিুকেয় থােক, মানষুেক আঘাত করার জ য খুঁজেত থােক।
িনেদাষ লাকেদর ওরা হ যা কের।
৯ ম লাকরা সই সব িসংেহর মত
যারা তােদর আহায প েক ধরার জ য ঘাপিট মের অেপ া করেত থােক।
তারা দির র লাকেদর আ রমণ কের।
ম লাকেদর তরী ফাঁেদ দির র লাকরা ধরা পেড।়
১০ ঐসব লাক হতভা য ও িবডি় বত মানষুেক
বার বার আঘাত কের।
১১ এই কারেণ ভা যহত লাকরা ভােব, “ঈ বর আমােদর ভেুলই গেছন
আমােদর থেক িতিন িচরিদেনর জ য িবমখু হেয়েছন!
আমােদর ওপর যা যা ঘেট চেলেছ রভু তা দখেছন না!”
১২ রভু জেগ উঠনু এবং িকছ ু ক ন!
ঈ বর, ঐসব ম লাকেক শাি িদন!
ঐসব বি ত দির র লাকেদর ভেুল যােবন না!
১৩ ম লাকরা কন ঈ বরেক অব া কের?
কারণ তারা ভােব, ঈ বর তােদর শাি দেবন না।
১৪ রভ,ু ম লাকরা য সব িনদয় ও অিহতকর কাজ কের, িন য় আপিন তা দখেত পান।
ঐসেবর িদেক দখনু এবং িকছ ু ক ন!
সম যা র মানষু আপনার সাহাে যর িদেক চেয় রেয়েছ।
হ রভ,ু আপিনই সইজন িযিন অনাথেদর সাহা য কেরন।

অতএব তােদর সাহা য ক ন!
১৫ রভ,ু ম লাকেদর িবনাশ ক ন।
১৬ রভু িচরকােলর এবং অন কােলর রাজা।

¶১০:৫ তারা … কের না আ িরক অেথ, “ তামার িবচার তার অেনক উপের।”
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িবেদশী জািত িল তাঁর দশ থেক অদ ৃ য হেয়েছ।
১৭ হ রভ,ু দির র লাকরা িক চায় তা আপিন েনেছন।
তােদর রাথনা ননু এবং তারা যা চায় তাই ক ন!
১৮ রভু িপত-ৃমাতহৃীন স ানেদর র া ক ন।
ঃখী লােকেদর অিধক য রণার স ুখীন করেবন না।

এমন ক ন যন ম লাকরা এখােন থাকেত ভয় পায়।

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর গীত।

১১ ১ আিম রভরু ওপর িব বাস রািখ। তেব কন তামরা আমায় দৗেড় িগেয় লিুকেয় পডা়র পরামশ িদেয়িছেল?
তিুম আমায় বেলিছেল, “পাখীর মত তামার পবেত উেড় যেত!”

২ ম লাকরা িশকারীর মত, তারা অ কাের লিুকেয় থােক।
তারা ধনেুকর িছলা টেন ধের।
তারা তােদর তীর লােকর িদেক তাক কের এবং সাধু ও সৎ লােকর দেয় তা সরাসির িব কের।
৩ সমােজ িভত েলাই যিদ ন হেয় যায়,
তেব সৎ লাকরা িক করেব?
৪ রভু তাঁর পিব র মি ের রেয়েছন।

রভু বেগ তাঁর িসংহাসেন বেস আেছন।
এই পিৃথবীেত যা িকছ ু ঘেট, তার সবই িতিন দখেত পান।
লাকরা সি যকােরর ভাল না ম তা জানবার জ য রভু লােকেদর খবু কাছ থেক ভালভােব িনরী ণ কেরন।

৫ রভু সৎ লাকেদর খাঁেজন।
িক িহংসা রয়ী বদ লাকেদর পির যাগ কেরন।
৬ ম লাকেদর ওপর িতিন বল কয়লা ও গ ক বষণ করেবন।
ঐসব ম লাক উ ও অি ময় বাতাস ছাডা় আর িকছইু পােব না।
৭ িক রভু ভােলা। যসব লাক ভাল কাজ কের িতিন তােদর ভােলাবােসন।
সৎ লাকরা তাঁরই সে থাকেব এবং তাঁেক দখেত পােব।

পিরচালেকর রিত: শমীনীৎ সহেযােগ দায়েূদর একিট গীত।

১২ ১ হ রভ,ু আমায় র া ক ন!
ভােলা লাকরা সবাই চেল গেছ।

রকৃত িব বাসীেদর এই পিৃথবীর লাকেদর সে রাখা হয় না।
২ লােক তার রিতেবশীেদর িম যা কথা বেল।

রে যকিট লাক তার রিতেবশীেক তাষােমাদ কের এবং ঠকাবার জ য িমে য কথা বেল।
৩ য ঠাঁট িদেয় মানষু িম যা কথা বেল, সই ঠাঁট িল রভরু কেট ফলা উিচৎ ।
য িজভ িদেয় তারা বড় বড় গ বেলেছ, রভরু সই িজভ িলও কেট ফলা উিচৎ ।

৪ সই লােকরা বলেছ, “আমরা রকৃত পে িম যা কথা বলেবা এবং বপণূ লাক হব।
আমরা জািন িক বলেত হেব,
তাই কউই আমােদর মিনব হেব না।”
৫ িক রভু বলেছন: “ম লাকরা বলেদর কাছ থেক চিুর কেরেছ।
িনঃসহায় লাকেদর িজিনষ ওরা িনেয় িনেয়েছ।
িক এখন আিম িনেজ দাঁিডে়য়,
ঐসব ভারা রা লাকেদর র া করেবা।”
৬ রভরু কথা িল, বল আ েন গলােনা েপার মত স য ও খাঁিট।
কথা িল সই েপার মত খাঁিট
যােক সাতবার গিলেয় করা হেয়েছ।
৭ হ রভ,ু িনঃসহায় মানেুষর দখা না ক ন।
তােদর এখন এবং িচরিদেনর জ য র া ক ন!
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৮ ম লাকরা আমােদর চারিদেক রেয়েছ।
তারা সব জায়গায় বপণূ লােকর মত যবহার কের।
এিদেক মানেুষর িনল কাজ িল রশংসা পায়।

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

১৩ ১ হ রভ,ু আর কত ণ আপিন আমায় ভেুল থাকেবন?
আপিন িক িচরিদেনর জ য আমায় ভেুল যােবন?

আর কতিদন আমার কাছ থেক িনেজেক লিুকেয় রাখেবন?
২ আর কতকাল আিম এই িচ া েলার সে যু করব?
আর কতকাল আমার দয় এই ঃখ ভাগ করেব?
আর কতিদন আমার শ রা আমায় পরািজত করেব?
৩ হ রভু আমার ঈ বর, আমার িদেক তাকান! আমার রে র উ র িদন!
আমার রে র উ র আমায় জািনেয় িদন; নয়েতা আিম মের যােবা!
৪ যিদ তাই ঘেট, আমার শ রা বলেব, “আিম ওেক মেরিছলাম!”
আমােক পরািজত করেত পারেল আমার শ রা খশুী হেব।
৫ হ রভ,ু আিম আপনার রকৃত ভালবাসার ওপর আ া রেখিছলাম।
আপিন আমায় র া কেরেছন এবং সখুী কেরেছন!
৬ আিম রভরু উে ে য আন গান গাই,
কারণ িতিন আমার জ য িহতকর কাজ কেরেছন।

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

১৪ ১ একজন িনেবাধ লাক মেন মেন বেল, “ঈ বর নই।”
এইসব লাকরা ভয় র ও কাজকম কের।

তােদর মে য একজনও নই য ভােলা কাজ কের।
২ ওেদর মে য ঈ বেরর সাহা য কামনা কের
এমন দখবার জ য রভু বগ থেক
লাকেদর রিত ল ্য রেখিছেলন। ( ানী লাকরা সাহাে যর জ য ঈ বরমখুী হয়।)

৩ িক রে যকিট লাকই ঈ বেরর থেক িবমখু হেয় গেছ।
সব লাকই, ম লােক পিরণত হেয়েছ।
না, একটা লাকও ভােলা কাজ কের িন!
৪ ম লাকরা আমার লাকেদর িবন কেরেছ।
ওই সব ম লাকরা ঈ বরেক চেন না।
ম লাকেদর জ য গলাধঃকরণ করার মত রচরু খা য রেয়েছ।
এমনিক তারা রভরু উপাসনা পয কের না।
৫ ঐসব ম লাক, একজন দির র মানেুষর কাছ থেক উপেদশ নেত চায় না।
কন? কারণ ওই দির র লাকিট ঈ বেরর ওপর িনভর কের।

৬ িক ঈ বর তাঁর সৎ লাকেদর সে থােকন।
সতুরাং ম লাকেদর ভেয়র অেনক কারণ আেছ।
৭ িসেয়ান পবত থেক ক ই রােয়লেক র া কের?
িতিন বয়ং রভু িযিন ই রােয়লেক র া কেরন!

রভু যখন আবার তাঁর লাকেদর তােদর দশ থেক সম ৃ শালী কেরন,
তখন যােকােবর পিরবার আন ক ক।
ই রােয়েলর লােকরা সখুী হা । §

§১৪:৭ রভু যখন … সখুী হা অথবা রভরু লােকেদর তােদর দশ থেক জার কের ব ী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়েছ।
িক রভু তাঁর লাকেদর িফিরেয় আনেবন। তখন ই রােয়েলর লাকরা খবু খশুী হেব।
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দায়েূদর একিট গীত।

১৫ ১ রভ,ু ক আপনার পিব র তাঁবেুত থাকেত পাের?
ক আপনার পিব র পবেত থাকেত পাের?

২ একমা র তারাই পাের যারা পিব রভােব জীবনযাপন কের, সৎ কাজ কের,
এবং তােদর অ র থেক স য কথা বেল,
তারাই আপনার পিব র পবেত বাস করেত পাের।
৩ এই ধরেণর লাক, অ যা য মানষু স েক খারাপ কথা বেল না।
তারা তােদর রিতেবশীেদর আঘাত করবার জ য কান কাজ কের না।
তারা তােদর খবু কােছর মানষু স েক ল াজনক িকছ ু বেল না।
৪ ঈ বরেক যারা খশুী কের না, তারা তােদর স ান কের না।
িক যারা রভরু সবা কের, তারা তােদর স ান রদশন কের।
যিদ তারা রিতেবশীর কােছ কান রিত িত কের,
তেব তারা তােদর রিত িত পালন কের।
৫ যিদ তারা কাউেক টাকা ধার দয়,
তারা সই ঋেণর জ য সদু চায় না।
এমনিক, কউ যিদ তােদর িনেদাষ লােকর িব ে সা ্য দবার জ য টাকা িদেত চায়
তবু তারা স কাজ করেত অ বীকার কের।
য কউ এইভােব জীবনযাপন কের, স সবদাই ঈ বেরর কােছ থাকেব। **

দায়েূদর একিট িমকতাম।

১৬ ১ হ ঈ বর, আমায় র া ক ন।
কারণ আিম আপনার ওপর িনভর কির।

২ আিম রভেুক বেলিছলাম,
“ রভ,ু আপিনই আমার সদা রভ।ু
যা িকছ ু ভােলা িজিনস এখন আমার আেছ তা আপনার কাছ থেকই এেসেছ।”
৩ পিৃথবীেত তাঁর অনচুরেদর জ য রভু িব য়কর কাজ কেরন।

রভু দিখেয় দন য রকৃতই িতিন ঐসব লােকেদর ভােলাবােসন।
৪ িক যারা অ যা য দবতার পজূা করেত ছেুট যায় তারা অেনক য রণায় পডে়ব।
য র তারা ঐসব দবমিূ েত উৎসগ কের, আিম সই উৎসেগর সািমল হব না।

এমনিক আিম ঐসব দবমিূ র নামও উ ারণ করেবা না।
৫ না, আমার ভােগর অংশ, আমার পানপা র রভরু কাছ থেক আেস।

রভু আপিন আমায় সহায়তা িদেয়েছন।
আপিন আমায় আমার অংশ িদেয়েছন।
৬ আমার অংশটকুু অব যই চমৎ  কার।
আমার উ রািধকার সি যই সু র।
৭ আিম রভরু রশংসা কির, কারণ িতিন আমায় উ ম েপ িশ াদান কেরেছন।
এমনিক িনশাকােল, তাঁর িনেদশসমহূ িতিন আমার অ েরর গভীের রেখ যান।
৮ আিম সবদাই রভেুক আমার সামেন রািখ।
আিম কখনই তাঁর দি ণ পাশ ছেড় যােবা না।
৯ তাই, আমার দয় এবং আ া অ য খশুী হেব।
আমার দহও িনরাপেদ বঁেচ থাকেব।
১০ কন? কারণ হ রভু পাতােল আপিন আমার আ া ছেড় চেল যােবন না।
আপনার িব ব জনেক আপিন কবের পচেত দেবন না।

**১৫:৫ স … থাকেব আ িরক অেথ, “ সই যি েক কখনও সরােনা হেব না।”
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১১ আপিন আমােক বাঁচার রকৃত পথ স েক িশ া রদান করেবন।
হ রভ,ু ধমুা র আপনার সে থাকেলই জীবেনর চরম শাি লাভ হেব।

আপনার ডানিদেক থাকেত পারেলই িচর ন সখু আসেব।

দায়েূদর একিট রাথনা।

১৭ ১ হ রভ,ু যা য িবচােরর জ য আমার রাথনা ননু।
আিম উ বের আপনােক ডাকিছ

এবং আিম যা বলিছ, সৎ ভােব বলিছ।
অতএব, আমার রাথনা ননু।
২ আপিন আমার স েক যথাযথ িস া নেবন।
আপিন স যেক দখেত পান।
৩ আপিন আমার অ েরর গভীর পয দেখেছন।
সারারাত আপিন আমার সে িছেলন।
আপিন আমায় িজ াসা কেরেছন এবং আমার মে য কান িট পান িন।
আিম কান ম ফি কির িন।
৪ আপনার িনেদশ পালন করেত িগেয়,
মানেুষর পে যতখািন কিঠন রেচ া স ব, তা আিম কেরিছ।
৫ আিম আপনার পথ অনসুরণ কেরিছ।
আমার িট পা আপনার রদিশত জীবেনর চলার পথ কখনও পির যাগ কের িন।
৬ হ ঈ বর, আিম আপনােক ডাকিছ, দয়া কের আমায় উ র িদন।
আমার কথা ননু, আমার রাথনা ননু।
৭ হ ঈ বর, যারা আপনার ওপর িনভর কের,
তােদর আপিন সাহা য কেরন।
সই সব লাক আপনার ডানিদেক দাঁডা়েব।

তাই দয়া কের, আপনার এক অনগুামীর রাথনা ননু।
৮ আপনার চােখর মিণর মত আমায় র া ক ন।
আপনার ডানার ছায়ায় আমায় আ রয় িদন।
৯ রভ,ু সই সব ম লাক, যারা আমােক িবন করেত চাইেছ, তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
যারা আমার চার পােশ থেক আমােক আঘাত করেত চাইেছ, তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
১০ ঐসব ম লাক এত অহ ারী য তারা ঈ বেরর বা য নেতই চায় না
এবং তারা িনেজেদর স েক বডা়ই কের।
১১ ঐসব লাক আমােক তাডা় কেরেছ।
এখন তারা আমার চারপােশ রেয়েছ।
তারা আ রমণ করার জ য তরী হেয় রেয়েছ।
১২ ঐসব ম লাক িসংেহর মত অ য প েক হ যা কের খাবার জ য অেপ া করেছ।
তারা িসংেহর মত লিুকেয় থােক, আ রমেণর জ য র ত থােক।
১৩ রভু উঠনু এবং শ েদর কােছ যান।
ওেদর িদেয় আ সমপণ করান।
আপনার তরবাির যবহার কের আমােক ম লাকেদর হাত থেক র া ক ন।
১৪ রভ,ু আপনার মতা বারা

লাকেদর বসতভিূম থেক উে দ ক ন।
রভ,ু ব লাক আপনার সাহাে যর জ য এেসেছ।

এই জীবেন এইসব লাকেদর খবু বশী িকছ ু নই।
ঐসব লাকেক রচরু খা য িদন।
ওেদর িশ রা যা চায় সব িদন।
ওেদর িশ েদর এতই বশী পিরমান িদন যন, ওরা ওেদর িশ েদর জ যও উ ব ৃ খা য রেখ যেত পাের।
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১৫ আিম িবচােরর জ য রাথনা কেরিছ, তাই হ রভু আিম আপনােক দখেবা।
এবং হ রভ,ু আপনােক দেখ পিরপণূভােব পিরত ৃ হব।

পিরচালেকর রিত: রভরু দাস দায়েূদর একিট গীত। রভু যখন দায়দূেক শৗল এবং
অ যা য শ েদর হাত থেক র া কেরিছেলন, তখন দায়দূ এই গীতিট িলেখিছেলন।

১৮ ১ িতিন বলেলন, “ রভু আমার শি ,
আিম আপনােক ভােলাবািস!”

২ রভইু আমার িশলা, আমার গ, আমার িনরাপদ আ রয় ল।
আমার ঈ বর, আমার িশলা। আিম তাঁর কােছ িনরাপ ার জ য ছেুট যাই।
ঈ বরই আমার ঢাল ব প। তাঁর শি আমায় র া কের।
গম পাহােড় রভইু আমার গাপন আ রয় ল।

৩ ওরা আমায় উপহাস কেরেছ।
িক আিম রভরু কােছ সাহা য চেয়িছ
এবং আমার শ েদর কাছ থেক র া পেয়িছ!
৪ আমার শ রা আমায় হ যা করেত চাইিছল!
আমার চারপােশ িছল মতৃু্যর দিড।়
এক তী র ব যা আমােক পাতােলর িদেক ভািসেয় িনেয় যাি ল।
৫ আমার চারপােশ িছল কবেরর র ু িল।
আমার সামেন পেডি়ছল মতৃু্যর ফাঁদ।
৬ ফাঁেদ ব হেয়, আিম রভরু কােছ সাহা য চাইলাম।
যাঁ, আিম আমার ঈ বরেক ডাকলাম।

ঈ বর তাঁর মি ের িছেলন।
িতিন আমার ক বর নেত পেলন।
িতিন আমার সাহাে যর জ য কা া নেত পেলন।
৭ সারা পিৃথবী কঁেপ উঠেলা,
পবেতর িভত েলা পয নেড় উেঠিছল। কন?
কারণ রভু হেয়িছেলন!
৮ ঈ বেরর নাক িদেয় ধাঁয়া বিরেয় এেলা।
ঈ বেরর মখু থেক বিরেয় এেলা বল অি িশখা।
তাঁর দহ থেক বল আ ন িব ুিরত হেত লাগেলা।
৯ আকাশম ল িবদীণ কের রভু নীেচ নেম এেলন!
একিট ঘন কােলা মেঘর ওপর িতিন দাঁিডে়য়িছেলন।
১০ বাতােসর পাখায় চেড় িতিন আকােশর এক রা থেক আর এক রাে উেড় বডা়ি েলন।
বাতােসর ওপর ভর কের, িতিন সদূুর শেূ য ভেস বডা়ি েলন।
১১ রভু একটা ঘন কােলা মেঘর মে য লিুকেয়িছেলন, সই মঘ তাঁেক তাঁবরু মত িঘেরিছল।
িতিন ঘন ব রময় মেঘর মে য লিুকেয়িছেলন।
১২ তারপর মঘ ভদ কের ঈ বেরর আেলাকময় ঔ ব য বিরেয় এেলা।
সখােন ব রসহ িশলাবিৃ এবং িব ্যেতর ঝলকািন দখা িদল।

১৩ আকাশ থেক রভু িব ্যেতর মত ঝলেস উঠেলন!
পরাৎ  পেরর রব শানা গল।
সখােন তখন িশলাবিৃ এবং ব রসহ অি ময় িব ্যেতর ঝলক িছল।

১৪ রভু তাঁর তীরসমহূ ††িনে প কের শ েদর ছ রভ কের িদেলন।
রভু তীেরর মত ি রগিতেত অেনক েলা অশিনপাত করেলন এবং লাকরা িব রা হেয় ছিডে়য় পডে়লা।

১৫ রভু আপিন উ বের আপনার আ া িদেলন

††১৮:১৪ তীরসমহূ অথাৎ “িব ্যৎ।”
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এবং তী র বেগ বাতাস বইেত করেলা।
জল পছেন সের গল এবং আমরা সমেু রর তলেদশ দখেত সমথ হলাম।
আমরা পিৃথবীর িভত দখেত পলাম।
১৬ রভু ওপর থেক নীেচ পৗঁছেলন এবং আমােক র া করেলন।

রভু আমােক গভীর জল থেক টেন তলুেলন।
১৭ আমার শ রা আমার চেয় শি শালী িছেলা।
ওই সব লাক আমায় ঘণৃা কেরেছ।
আমার কােছ আমার শ রা বশ শি শালীই িছল, তাই ঈ বর আমায় র া কেরেছন!
১৮ আিম সম যার মে য িনমি ত িছলাম এবং আমার শ রা আমায় আ রমণ কেরিছল।
িক আমােক সহায়তা দওয়ার জ য রভু সখােন িছেলন!
১৯ রভু আমায় ভােলাবােসন, তাই িতিন আমায় উ ার করেলন.
িতিন আমায় িনরাপদ আ রেয় িনেয় গেলন।
২০ আিম িন াপ, তাই রভু আমােক আমার যা য পরু ার দেবন।
আিম কান অ যায় কাজ কির িন, তাই িতিন আমার জ য িহতকর কাজই করেবন।
২১ কন? কারণ আিম রভরু িনেদশ পালন কেরিছ!
আিম ঈ বেরর িব ে কান পাপ কির িন।
২২ আিম সবদাই রভরু িনেদশসমহূ রেণ রািখ।
আিম তাঁর িনেদিশত িবিধ পালন কির!
২৩ তাঁর সামেন আিম সবদাই সৎ ও িব িছলাম।
আিম িনেজেক অ যায় কাজ থেক দূের রেখিছলাম।
২৪ এই কারেণ রভু আমােক আমার পরু ার দেবন!
কন? কারণ আিম িনেদাষ!
রভু দেখেছন, আিম কান গিহত কাজ কির িন।

তাই আমার রিত িতিন িহতকর কাজই করেবন।
২৫ রভ,ু যিদ কান লাক রকৃতই আপনােক ভােলাবােস আপিনও তাঁর রিত রকৃত ভােলাবাসা রদশন ক ন।
আপনার রিত কউ যিদ সৎ ও একিন হয়, আপিনও তার রিত সৎ হন।
২৬ হ রভ,ু যারা ভাল এবং িচ তােদর কােছ আপিনও ভাল এবং িচ।
িক , নীচতম এবং রতম যি েকও আপিন পরা রমী করেত পােরন।
২৭ রভ,ু ন র লাকেদর আপিন সাহা য কেরন।
িক উ ত ও অহ ারী লাকেদর আপিন অবদিমত কেরন।
২৮ রভ,ু আপিনই আমার রদীপ বালান।
আমার ঈ বর, আমার চারিদেকর অ কারেক আেলািকত কেরন!
২৯ আপনার সাহাে য হ রভ,ু আিম স যেদর সে ছটুেত পাির।
ঈ বেরর সাহা য পেয়, আিম শ েদর দওয়ােলর ওপর চডে়ত পাির।
৩০ ঈ বর সবদাই যা সিঠক তাই কের থােকন।

রভরু বা য পরী া করা হেয়েছ।
যারা তাঁর ওপর িব বাস রােখ, িতিন তােদর র া কেরন।
৩১ রভু ছাডা় আর অ য কান ঈ বর নই।
আমােদর রভু ছাডা় আর কান িশলা নই।
৩২ ঈ বর আমায় শি দন।
িতিন আমােক পিব র জীবনযাপন করেত সাহা য কেরন।
৩৩ ঈ বর আমােক হিরেণর মত ত দৗডে়ত সাহা য কেরন।
উ ােন িতিনই আমােক অিবচল রােখন।
৩৪ ঈ বর আমােক যেু র কৗশল িশ া দন,
তাই আমার বা িল একিট শি শালী ধনেুক িছলা পরােত পাের।
৩৫ ঈ বর আপিন আমায় র া কেরেছন এবং জয়ী হেত সাহা য কেরেছন।
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আপনার ডান হাত িদেয় আপিন সহায়তা কেরেছন।
আমার শ েক পরািজত করেত আপিন আমায় সাহা য কেরেছন।
৩৬ আমার পা এবং গাডা়িল শ কের িদন,
যন আিম হাঁচট না খেয় ত দৗডে়ত পাির।

৩৭ আিম যন আমার শ েদর তাডা় করেত পাির এবং তােদর ধের ফলেত পাির।
তােদর শষ না কের আিম আর িফরেবা না!
৩৮ আিম আমার শ েদর পরািজত করেবা। তারা আর উেঠ দাঁডা়েব না।
আমার সব শ আমার পােয়র নীেচ পেড় থাকেব।
৩৯ ঈ বর, যেু আপিনই আমােক শি শালী কেরেছন।
আপিনই আমার শ েক আমার সামেন ভপূিতত কেরেছন।
৪০ আমার শ েদর পরািজত করেত আপিন আমায় সাহা য কেরেছন
এবং আিম আমার িবেরাধীেদর িবন কেরিছ!
৪১ আমার শ রা সাহাে যর জ য িচৎকার কেরিছল।
িক তােদর সাহা য করার কউ িছল না।
তারা এমনিক রভেুকও ডেকিছল,
িক রভু তােদর উ র দন িন।
৪২ আিম আমার শ েদর মের টকুেরা টকুেরা কের িদেয়িছ।
তারা ধেূলার মত বাতােস উেড় িগেয়িছল।
আিম তােদর এেকবাের খ িবখ কের ছেডি়ছ।
৪৩ যারা আমার িব ে যু করেছ আমােক তােদর হাত থেক র া ক ন।
আমােক সই সব জািতর নতা বািনেয় িদন।
য সব লাকেদর আিম জািন না, তারা আমার সবা করেব।

৪৪ সই সব লাক আমার স েক শানামা রই আমার আ াকারী হেব।
ঐ িবেদশীরা আমায় ভয় করেব।
৪৫ ঐসব িবেদশীরা ভেয় িকেয় যােব।
ভেয় ক মান হেয় ওরা ওেদর গাপন ডরা থেক বিরেয় আসেব।
৪৬ রভু জীব !
আিম আমার িশলার রশংসা কির। ঈ বর আমায় র া কেরন।
িতিন মহান!
৪৭ ঈ বর আমার জ য আমার শ েদর শাি িদেয়েছন।
িতিন লাকেদর আমার অধীেন এেন িদেয়েছন।
৪৮ রভ,ু আপিন শ র হাত থেক আমায় বাঁিচেয়েছন।
যারা আমার িব ে িগেয়িছল, তােদর পরা করেত আপিন আমায় সাহা য কেরেছন।
িন ুর মানেুষর হাত থেক আপিন আমায় র া কেরেছন।
৪৯ হ রভ,ু এই কারেণ আিম সকল জািতর কােছ আপনার রশংসা কির।
এই জ যই আপনার নােম আিম া র গান কির।
৫০ রভু তাঁর মেনানীত রাজােক ব যেু জয়ী হেত সাহা য কেরন!
তাঁর মেনানীত রাজার রিত িতিন রকৃত ভােলাবাসা দখান।
িতিন দায়দূ এবং তাঁর উ রপু ষেদর রিত িচরিদন িব ব থাকেবন!

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

১৯ ১ আকাশম ল ঈ বেরর মিহমা বণনা কের।
িবতান তাঁর হােতর তরী র সিৃ র কথা ঘাষণা কের।

২ রিতিট নতনু িদন, ঈ বেরর মহেৎ বর কথা বেল।
রিতিট রাি র ঘারতরভােব ঈ বেরর ান রকাশ কের।

৩ রকৃতপে তিুম কান কথা বা শদ নেত পােব না।



গীতসংিহতা ১৯:৪ 15 গীতসংিহতা ২০:৫

আমােদর কােন শানার মত কান শদ তারা সিৃ কের না।
৪ িক তােদর রব সারা পিৃথবী পির য কের রােখ।
তােদর শদসকল পিৃথবীর শষ রা পয পৗঁছায়।
সেূযর কােছ আকাশ একিট বািডর় মত।
৫ সকােলর সযূ বাসরঘর থেক পিরত ৃ বেরর মত বিরেয় আেস।
সযূ হে একজন দৗডব়ােজর মত।
আকােশর এপার থেক ওপার পয তার দৗেডর় রিতেযািগতায় দৗডব়ার জ য উদ রীব।
৬ সযূ আকােশর এক িদক থেক দৗড় কের
এবং সারা রা া দৗেড় দৗেড় আকােশর অ য রাে িগেয় দৗড় শষ কের।
তার তাপ থেক িকছইু লিুকেয় থাকেত পাের না।

রভরু িশ া িলও িঠক এই রকম।
৭ রভরু িশ ামালা হে িনখুঁত।
স িল ঈ বেরর লাকেদর শি দয়।
রভরু সা ্য িব বাসেযা য।

তা অ মানষুেক ানী হেত সাহা য কের।
৮ রভরু সকল িবিধ যথাযথ।
স িল মানষুেক সখুী কের।
রভরু আ া িলও উ ম।

স িল মানষুেক বাঁচার যথাথ পথ দখায়।
৯ রভরু উপাসনা সই আেলার মত,
যার দীি িচরিদন ভা বর।

রভরু িস া িল ভাল এবং যায়স ত।
১০ রভরু িশ ামালা সব থেক খাঁিট সানার চেয়ও মূ যবান।
তা র মধ,ু যা মৗচাক থেক সরাসির পাওয়া যায় তার থেকও িমি ।
১১ রভরু িশ ামালা তাঁর দাসেক সতক কের।
স িল পালন করেল মহাফল হয়।

১২ রভ,ু কান যি ই তার িনেজর সব দাষ দখেত পায় না।
তাই হ রভ,ু গাপেন পাপ করা থেক আমায় িবরত ক ন।
১৩ আমার য সব পাপ করেত ই া হয়, স েলা আমায় করেত দেবন না।
ঐ পাপ িলেক আমার ওপর রভু ব করেত দেবন না।
আপিন যিদ আমায় সাহা য কেরন, তেব আিম পাপমু ও িচ থাকেবা।
১৪ আমার বা য এবং িচ াসমহূ আপনােক রস ক ক।
হ রভ,ু আপিনই আমার িশলা। আপিনই সই জন িযিন আমার র া কেরন।

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

২০ ১ যখন তিুম সংকেটর মে য থােকা, তখন রভু যন তামার ডােক সাডা় দন।
যােকােবর ঈ বর তামায় স েলা অিত রম করেত সাহা য ক ন।

২ ঈ বর তাঁর পিব র ান থেক তামায় সাহা য ক ন।
িসেয়ান পবত থেক িতিন যন তামায় সাহা য কেরন।
৩ তামার দওয়া সকল উৎসগ ঈ বর রেণ রাখনু।
তামার দওয়া সকল নেব য যন িতিন রহণ কেরন।

৪ তিুম যা চাও, ঈ বর যন তাই ম ুর কেরন।
িতিন যন তামার সব পিরক না সফল কেরন।
৫ ঈ বর যখন তামােক সাহা য কেরন তখন আমরা আন করব।
এস, আমরা তাঁর নােমর রশংসা কির।
তিুম যা চাও রভু যন তামােক তার সব িকছইু দন!
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৬ এখন আিম জেনিছ, রভু তাঁর মেনানীত রাজােক সাহা য কেরন!
রভু তাঁর পিব র বগেলােক িবরািজত িছেলন

এবং তাঁর মেনানীত রাজােক িতিন উ র িদেয়িছেলন।
৭ িকছ ু লাক তােদর রেথর ওপর িনভর কেরিছল।
িকছ ু লাক তােদর স যেদর ওপর িনভর কেরিছল।
িক আমরা রেণ রেখিছলাম আমােদর রভু ঈ বরেক।
৮ সই সব লাক েলা পরািজত হেয়েছ, তারা যেু মারা গেছ।
িক আমরা িজেতিছ! আমরা িবজয়ী হেয়িছ!
৯ রভু তাঁর মেনানীত রাজােক র া কেরেছন!
ঈ বেরর মেনানীত রাজা সাহা য চাইেলা। রভু তার উ র িদেলন!

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

২১ ১ রভ,ু আপনার শি রাজােক সখুী রােখ।
আপিন যখন তােক র া কেরন তখন স অ য খশুী হয়।

২ রাজা যা যা চেয়িছল, আপিন তােক তাই িদেয়েছন।
রভ,ু রাজা িকছ ু চেয়িছল এবং আপিন তােক িঠক তাই িদেয়েছন স যা চেয়িছল।

৩ রভ,ু সি যই আপিন রাজােক আশীবাদ কেরেছন।
আপিনই তার মাথায় সানার মকুুট পিরেয় িদেয়েছন।
৪ ঈ বর, রাজা আপনার কােছ জীবন চেয়িছেলা, আপিন তােক তাই িদেয়েছন!
আপিন তােক দীঘ জীবন িদেয়েছন, যা যগু যগু ধের চলেছ।
৫ আপিন রাজােক জেয়র পেথ পিরচািলত কেরেছন এবং তােক মহান গৗরব এেন িদেয়েছন।
আপিন তােক স ান এবং রশংসা িদেয়েছন।
৬ ঈ বর, সি যই আপিন রাজােক িচরিদেনর জ য আশীবাদ কেরেছন।
যখন রাজা আপনার মখু দশন কের, তখন স ভীষণ খশুী হয়।
৭ রাজা রভরু ওপর আ া রােখ।
হ পরাৎ  পর, তােক হতাশ করেবন না।

৮ হ ঈ বর, আপিন আপনার শ েদর দখােবন য আপিন শি মান।
যারা আপনােক ঘণৃা কের, আপনার শি তােদর পরািজত করেব।
৯ হ রভ,ু আপিন যখন রাজার সে থােকন,
তখন স একটা বল চিু র মত যা সব িকছেুকই পিুডে়য় দয়।
তার রাধ লিলহান আ েনর মত বলেত থােক
এবং স শ েদর িবনাশ কের।
১০ আর তার শ েদর পিরবারসমহূ বংস হেয় যােব।
তারা এই পিৃথবী থেক সের যােব।
১১ কন? কারণ ঐসব লাক রভ,ু আপনার িব ে খারাপ কােজর ফি এঁেটিছল
িক তারা সফল হেত পাের িন।
১২ রভ,ু ঐসব লাকেক আপিন আপনার রীতদাস কের রেখেছন।
আপিন ওেদর একসে দিড় িদেয় বঁেধেছন।
আপিন ওেদর গলায় দিড় পিরেয়েছন।
আপিন ওেদর রীতদােসর মত মাথা নত কিরেয়েছন।
১৩ রভ,ু আমরা আপনার মহে বর গৗরব-গাথা গাইেবা!
হ রভ,ু আপনার িবরাটে ব আপিন মিহমাি বত হউন!

পিরচালেকর রিত: “ ভােরর হিরণ” গানিটর সেুর বসােনা দায়েূদর একিট গীত।

২২ ১ হ আমার ঈ বর, হ আমার ঈ বর!
কন আপিন আমায় ছেড় চেল গেছন?
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আপিন এত দূের য, আমােক র া করেত পারেবন না!
আপিন এত দূের য, আমার সাহাে যর জ য িচৎকারও নেত পােবন না!
২ ঈ বর আমার, সারািদন ধের আিম আপনােক ডেকিছ।
িক আপিন সাডা় দন িন।
সারারাত ধের আিম আপনােক ডেকিছ।
৩ ঈ বর, আপিন হেলন সই পিব র একজন।
আপিন রাজার মত থেক যান। ই রােয়েলর রশংসাই আপনার িসংহাসন।
৪ আমােদর পবূপু ষরা আপনার ওপর িব বাস কেরিছেলন।
যাঁ, হ ঈ বর তাঁরা আপনার ওপর িব বাস কেরিছেলন এবং আপিন তাঁেদর র া কেরেছন।

৫ ঈ বর, আমােদর পবূপু ষরা আপনার কােছ সাহাে যর জ য কঁেদ পেডি়ছেলন
এবং তাঁরা তাঁেদর শ র হাত থেক র া পেয়িছেলন।
তাঁরা আপনার ওপর আ া রেখিছেলন এবং তাই তাঁরা আশাহত হন িন!
৬ সতুরাং, আিম িক কীট, মানষু নই?
লােক আমার স েক ল া বাধ কের এবং আমােক ঘণৃা কের।

৭ রে যেক যারা আমােক দেখ, আমায় িনেয় ঠা া কের।
তারা তােদর মাথা নাডা়য় এবং আমায় িজভ ভ ায়।
৮ তারা আমায় বেল: “ রভরু কােছ সাহা য চাও।
হয়েতা বা িতিন তামার পির রাণ করেবন।
িতিন যিদ সি যই তামায় পছ কেরন, িন য়ই িতিন তামায় উ ার করেবন!”
৯ হ ঈ বর, এটাই রকৃত স য য, একমা র আপনার ওপেরই আিম িনভর কির।
এমন িক আিম যখন আমার মােয়র বেুকর ধ খতাম আপিন আমােক আ বাস এবং বি িদেতন।
১০ য িদন আিম জে িছ, স িদন থেকই আপিন আমার ঈ বর।
মােয়র গভ থেক বিরেয় আসার পেরই আিম আপনার যে লািলত হেয়িছ।
১১ তাই, হ আমার ঈ বর, আমােক ছেড় যােবন না!
কারণ সংকট িনকটব ী।
আমােক সাহা য করার মত কউই নই।
১২ আমার চারপােশ লাকজন রেয়েছ, শি শালী বলেদর মত
তারা আমার চারিদেক িঘের রেয়েছ।
১৩ তােদর মখু েলা একটা গজনকারী িসংেহর মত হাঁ কের খালা,
যন তার িশকােরর িদেক সেবেগ ছেুট যাে ।

১৪ মািটেত ফেল দওয়া জেলর মত আমার শি চেল গেছ।
আমার অি েলা আলাদা হেয় গেছ।
আিম আমার সাহস হািরেয় ফেলিছ!
১৫ আমার শি ‡‡ভা া ম ৃ  পাে রর মতই িকেয় গেছ।
আমার িজভ তালেুত আটেক যাে ।
আপিন আমােক মতৃু্যর ধলূায় পৗঁেছ িদেয়েছন।
১৬ আমার চারপােশ “কুকুর” ঘেুর বডা়ে ।
সই সব ম লােকেদর দল আমােক ফাঁেদ ফেলেছ।

িসংেহর মত তারা আমার হাত ও পা িব কের িদেয়েছ।
১৭ আিম আমার হাড় েলা পয দখেত পাি ।
লাকজন আমার িদেক চেয় রেয়েছ!

তারা র দিৃ েত আমার িদেক তািকেয় আেছ!
১৮ ঐ লাক েলা ওেদর মে য আমার কাপড় েলা ভাগাভািগ কের িনে ।
তারা আমার কাপেডর় জ য ঘুঁিট চালেছ।

‡‡২২:১৫ শি অথবা “মখু।”



গীতসংিহতা ২২:১৯ 18 গীতসংিহতা ২৩:৪

১৯ রভ,ু আমােক ছেড় যােবন না!
আপিনই আমার শি ।
শী রই আমােক সাহা য ক ন!
২০ রভ,ু শ র তরবাির হেত আমায় র া ক ন।
ওই সব কুকুরেদর হাত থেক আমার মূ যবান জীবন র া ক ন।
২১ আমােক িসংেহর মখু থেক র া ক ন।
বলেদর িশং এর আঘাত থেক আমায় র া ক ন।
২২ রভ,ু আপনার স েক আিম আমার ভাইেদর বলেবা।
মহাসমােজর সামেন আিম আপনার রশংসা করব।
২৩ তামরা যারা রভরু উপাসনা কর, তারা রভরু রশংসা কর!
হ ই রােয়েলর উ রপু ষগণ রভরু রিত স ান রদশন কর!
হ ই রােয়েলর মানষু, রভেুক ভয় ও র া কর।

২৪ কন? কারণ রভু দির র লাকেদর তােদর সংকেট সাহা য কেরন।
রভু তােদর জ য লি ত নন।

যিদ মানষু তাঁর কােছ সাহা য রাথনা কের
িতিন তােদর কাছ থেক লিুকেয় থােকন না।
২৫ রভ,ু মহাসমােজ আমার রশংসা আপনার কাছ থেকই আেস।
এইসব উপাসনাকারী ভ েদর সামেন, আমার মানত করা বিল আিম আপনােক উৎসগ করেবা।
২৬ দির র লাকরা খেয় ত ৃ হেব।
তামরা যারা রভেুক খুঁজছ, তারা তাঁর রশংসা কর!
তামােদর অ ঃকরণ িচরজীিব হউক!

২৭ তামরা, সদূুর দশ িলর জনগণ, রভেুক মেন রেখা
এবং তাঁর কােছ িফের এস!
য সব মানষু িবেদেশ থােক তারাও যন রভরুই উপাসনা কের।

২৮ কন? কারণ রভইু রাজা।
িতিন সব জািতেক শাসন কেরন।
২৯ বিল এবং সেুদহী লােকরা আহারাে ঈ বেরর কােছ রিণপাত করেব।
ব তঃ সকেল যারা মারা যােব
এবং যারা ইিতমে যই মারা গেছ
তারা সকেলই ঈ বেরর কােছ অবনত হেব!
৩০ এবং ভিব যেত আমােদর উ রপু ষরা রভরু সবা করেব।
লােক িচরিদন তাঁর কথা বলেব।

৩১ রে যকিট রজ তােদর িশ েদর কােছ
ঈ বর য ভাল িজিনস িল কেরেছন স স েক বলেব।

দায়েূদর একিট গীত।

২৩ ১ রভইু আমার মষপালক।
আমার যা িকছ ু চাই, সবসময় আিম তা-ই নব। ¶¶

২ িতিন আমােক সবজু চারণ ে র ইেয় দন।
িতিন আমােক িব রাম জলাধােরর পােশ পিরচািলত কেরন।
৩ তাঁর নােমর মিহমা উপলি করার জ য িতিন আমার আ ােক নতনু শি দন।
তাঁর নােমর জ য িতিন আমায় িঠক পেথ পিরচািলত কেরন।
৪ এমনিক, যিদ আিম কবেরর মত গাঢ় অ কারময় কান উপ যকা িদেয় হঁেট যাই,
আিম কান িবপেদর বারা ভীত হব না।

¶¶২৩:১ আমার … নব আ িরক অেথ, “আমার কান িকছরুই অভাব নই।”
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কন? কারণ আপিন য আমার সে রেয়েছন রভ।ু
আপনার শাসনদ আমােক বি দয়, িনরাপেদ রােখ।
৫ রভ,ু আপিন আমার শ েদর সামেন আমার টিবল তরী কেরিছেলন।
আপিন আমার মাথায় তল িদেয় আমােক অিভবাদন কেরিছেলন।
আমার পানপা র পিরপণূ এবং তা উপেচ পডে়ছ।
৬ ধাি কতা এবং মা আজীবন আমার সে থাকেব।
এবং আিম রভরু মি ের দীঘ সময় ধের বেস থাকেবা।

দায়েূদর একিট গীত।

২৪ ১ এই পিৃথবী এবং পিৃথবীর সম িকছইু রভরু।
এই জগৎ  এবং জগেতর সব লাকও তাঁর।

২ রভু জেলর ওপর এই পিৃথবী সিৃ কেরেছন।
িতিন নদীসমেূহর ওপর এইসব তরী কেরেছন।
৩ ক রভরু পবেত আেরাহণ করেত পাের?
ক রভরু পিব র মি ের িগেয় দাঁডা়েত পাের?

৪ সই সব লাক যারা ম কাজ কের িন,
সই সব লাক যােদর অ ঃকরণ িচ,
সই সব লাকরা যারা িমে যেক সে যর মত কের বলবার সময় আমার নাম নয় িন,

যারা িম যা কথা বেল িন এবং িম যা রিত িত দয় িন একমা র সই সব লাকই এখােন উপাসনা করেত পাের।
৫ ভােলা লাকরা রভেুক অ যেদর আশীবাদ করবার জ য বেল।
ঐসব ভােলা লাকরাও ঈ বর, তােদর পির রাতােক ভাল কাজই করেত বেল।
৬ সই সব ভােলা লাক ঈ বরেক অনসুরণ করার চ া কের।
তারা সাহাে যর জ য যােকােবর ঈ বেরর কােছ যায়।
৭ হ ফটক সকল, তামােদর মাথা তাল!
হ রাচীন বারসমহূ, খেুল যাও,

কারণ মিহমাি বত রাজা ভতের আসেবন।
৮ ক সই মিহমাি বত রাজা?

রভইু সই রাজা। িতিনই পরা রমী সিনক।
রভইু সই রাজা, িতিনই যেু র নায়ক।

৯ হ ফটক সকল, তামােদর মাথা তাল!
হ রাচীন রেবশ বারসমহূ, খেুল যাও,

কারণ মিহমাি বত রাজা ভতের আসেবন।
১০ ক সই মিহমাি বত রাজা?
সবশি মান রভইু সই রাজা। িতিনই সই মিহমাি বত রাজা!

দায়েূদর একিট গীত।

২৫ ১ রভ,ু আিম িনেজেক আপনার হােত সমপণ কেরিছ।
২ হ আমার ঈ বর, আিম আপনােত আ া রািখ।

তাই আমােক লি ত করেবন না।
আমার শ রা যন আমার ওপর জয়লাভ না কের।
৩ যিদ কান যি আপনার ওপর িনভর কের, স কখনও হতাশা র হেব না।
িক িব বাসঘাতকরা হতাশ হেব।
তারা িকছইু পােব না।
৪ হ রভ,ু আপনার পথ িল আমােক দখান।
আপনার পথ স েক আমায় িশ া িদন।
৫ আমায় পিরচািলত ক ন এবং আপনার স য স েক আমায় িশ া িদন।
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আপিনই আমার ঈ বর, আমার পির রাতা।
রিতিদন আিম আপনার ওপর িনভর কির।

৬ হ রভ,ু আমার রিত দয়া কের আমায় রণ করেবন।
য কামল ভােলাবাসা আপিন আমায় িচরিদন িদেয় এেসেছন সই ভােলাবাসা আমার রিত রদশন ক ন।

৭ আমার ত ণ বয়েসর কৃত কুকম ও পাপ আপিন রেণ রাখেবন না।
হ রভ,ু আপনার সনুােমর জ য, আমায় ভােলােবেস রণ করেবন।

৮ রভু রকৃতপে ই ভাল এবং সৎ ।
িতিন পাপীেদর িঠক পেথ জীবনযাপন করবার িশ া দন।
৯ যারা িবনীত, তােদরই িতিন তাঁর পথ িল শখান।
িতিন যায়পেথ তােদর পিরচািলত কেরন।
১০ রভইু রাজা, যারা তাঁর চিু এবং রিত িত অনসুরণ কের
িতিন তােদর রিত স যিন হন।
১১ হ রভ,ু আিম অেনক পাপ কাজ কেরিছ।
িক আপনার মহ ব দখাবার জ য, আিম যা যা কেরিছলাম, স েলা সবই আপিন মা কেরেছন।
১২ যিদ কান লাক রভেুকই অনসুরণ করেব বেল মেনানীত কের,
তাহেল ঈ বর তােক বঁেচ থাকবার র রা া দখােবন।
১৩ সই লাক ভাল িজিনস উপেভাগ করেত পারেব,
এবং তাঁর স ানরা ঈ বেরর রিত ত ভখূ পােব।
১৪ রভু তাঁর গঢ়ূ কথা তাঁর অনগুামীেদর বেলন।
তাঁর চিু স েক িতিন তােদর িশ া দন।
১৫ সাহাে যর জ য আিম সবদাই রভরু িদেক চেয় থািক।
িতিন সবদাই আমােক সম যার জাল থেক মু কেরন।
১৬ হ রভ,ু আিম িনঃসহায় এবং িনঃস ।
আমার িদেক মখু ফরান, আমায় কৃপা ক ন।
১৭ আমােক আমার সংকটসমহূ থেক মু ক ন।
আমার সম যা িলর সমাধান করেত আমায় সাহা য ক ন।
১৮ আমার রেচ া ও সম যার িদেক দিৃ পাত ক ন।
আমার সকল পাপ থেক আমায় মা কের িদন।
১৯ আমার যসব শ আেছ তােদর িদেক দখনু।
তারা আমায় ঘণৃা কের, আমায় আঘাত করেত চায়।
২০ হ ঈ বর, আমায় র া ক ন এবং আমায় উ ার ক ন।
আিম আপনার ওপর িনভর কির।
দয়া কের আমায় হতাশ করেবন না।
২১ হ ঈ বর, আপিন রকৃতই ভাল।
আিম আপনােত িনভর কির, তাই আমায় র া ক ন।
২২ হ ঈ বর, ই রােয়েলর লাকেদর,
তােদর শ েদর হাত থেক র া ক ন।

দায়েূদর একিট গীত।

২৬ ১ রভ,ু আমার িবচার ক ন। আিম য সৎ পেথ জীবনযাপন কেরিছ তা রমাণ কের িদন।
আিম কখনও রভেুত আ া রাখা থেক িবরত হই িন।

২ রভু আমায় পরী া ক ন,
আমার দয় ও মনেক খবু ভােলাভােব দখনু।
৩ আিম সবদাই আপনার কামল ভােলাবাসা দখেত পাই।
আপনার সে য আিম বাঁিচ।
৪ আিম িম যাবাদী ও কপটাচারীেদর সে িনেজেক যু কির না।
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আিম ঐসব অেকেজা লাকেদর সে সংি হই না।
৫ ঐসব অপরাধীেদর দল িলেক আিম ঘণৃা কির।
ঐসব শয়তানেদর দেল আিম যাগ দেবা না।
৬ হ রভু আিম য িন াপ তা দখােত
এবং আপনার য েবদীেত যাওয়ার জ য আিম আমার হাত ধইু।
৭ রভু আিম আপনার রশংসা গান গাই।
আপনার সিৃ করা আ য িবষয় স েক আিম গান গাই।
৮ রভু আিম আপনার মি রেক ভােলাবািস।
আিম আপনার মিহমাময় তাঁবু ভােলাবািস।
৯ রভু আমােক ঐসব পাপীেদর দলভু করেবন না।
ঐসব খনুীেদর সে আমার জীবন রহণ করেবন না।
১০ ঐ লাক েলা সব সময় অ যেদর রতািরত কের।
খারাপ কাজ করার জ য ওরা সবদাই উৎ েকাচ িনেত র ত।
১১ িক আিম িনেদাষ।
তাই হ ঈ বর, আমার রিত সদয় হান এবং আমায় র া ক ন।
১২ সব িবপদ থেক আিম সরুি ত।
হ রভ,ু আিম আপনার ম লীগেণর সামেন আপনার রশংসা কির।

দায়েূদর একিট গীত।

২৭ ১ রভ,ু আপিনই আমার যািত এবং আমার পির রাতা।
আিম কাউেকই ভয় পােবা না!

রভইু আমার জীবেনর সরু া ান,
তাই কান লাকেকই আিম ভয় পােবা না।
২ ম লােকরা আমায় আ রমণ করেত পাের
এবং আমার শ রা আমায় বংস করবার চ া করেত পাের,
তখন তারা হাঁচট খেয় পেড় যােব।
৩ যিদ একদল স যও আমার চারিদেক িঘের থােক, আিম ভয় করেবা না।
এমনিক যেু যিদ লাকজন আমায় আ রমণ কের, আিম ভয় করেবা না। কন? কারণ আিম রভেুক িব বাস কির।
৪ রভরু কাছ থেক আিম কবলমা র একটা িজিনসই চাইেবা:
আমােক সারাজীবন মি ের তাঁর সৗ য্য দখবার জ য
এবং তাঁেক সা াৎ করবার জ য

রভরু মি ের বেস থাকেত িদন।
৫ যখন আিম িবপদ র তখন রভইু আমায় র া করেবন।
তাঁর তাঁবেুতই িতিন আমায় লিুকেয় রাখেবন।
িতিন আমােক তাঁর িনরাপদ আ রেয় তেুল নেবন।
৬ আমার শ রা আমায় িঘের রেয়েছ, িক ওেদর পরািজত করেত রভু আমায় সাহা য করেবন!
তারপর আিম তাঁর তাঁবেুত বিল উৎসগ করেবা।
আন বিন কের আিম উৎসগ িনেবদন করব।

রভরু স ােন আিম গান-বাজনা করেবা।
৭ রভু আমার কথা ননু।
আমায় উ র িদন এবং আমার রিত সদয় হান।
৮ রভ,ু আিম আপনার সে কথা বলেত চাই।
আমার অ র থেক আিম আপনার সে কথা বলেত চাই।
আপনার সে কথা বলার জ য আিম আপনার সামেন এেসিছ।
৯ রভ,ু আপনার দাস আিম, আমার িদক থেক আপিন মখু িফিরেয় নেবন না।
আমায় সাহা য ক ন এবং আমায় সিরেয় দেবন না!
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আমায় ফেল চেল যােবন না! ঈ বর আমার, আপিনই আমার পির রাতা।
১০ আমার মা বাবা আমায় ছেড় চেল গেছন।
িক রভু আমায় রহণ কেরেছন।
িতিন আমায় তাঁর আপনজন কের িনেয়েছন।
১১ রভু আমার রচরু শ আেছ।
তাই আপনার পথ আমায় শখান।
আমায় সিঠক কাজ করেত শখান।
১২ রভ,ু আমার িবেরাধী প েক আমায় পরািজত করেত দেবন না।
কারণ িমে য সা ীরা আদালেত আমার িব ে কথা বেলেছ।
আমার িব ে িহংসা ক কাযকলাপ উে রক করবার জ য
তারা এটা কেরিছল।
১৩ আিম রকৃতই িব বাস কির য, আমার মতৃু্যর পেূব §§আিম রভরু ধািমকতা দেখ যােবা।
১৪ রভরু সাহাে যর জ য অেপ া কর।
শি মান ও সাহসী হও
এবং রভরু সাহাে যর জ য অেপ া কর!

দায়েূদর একিট গীত।

২৮ ১ হ রভ,ু আপিন আমার িশলা।
আপনার সাহাে যর জ য আিম আপনােক ডাকিছ।

আমার রাথনা থেক কান িফিরেয় নেবন না।
যিদ আপিন আমার ডােক সাডা় না দন,
লােক ভাবেব আিম কবেরর মতৃ যি র চেয় উ ত িকছ ু নই।

২ রভ,ু আমার হাত তেুল আপনার পিব রতম ােন আিম রাথনা জানাই।
যখন আিম আপনােক ডািক আমার ডাক ননু।
আমার রিত কৃপা রদশন ক ন।
৩ রভ,ু আমােক খারাপ লাকেদর একজন ভাবেবন না।
তারা তােদর রিতেবশীেদর ব ুভােব অিভবাদন কের।
িক মেন মেন তারা রিতেবশীেদর িব ে ম ফি আঁেট।
৪ রভ,ু ঐসব লাক অ যা য লাকেদর রিত ম আচরণ কের।
অতএব তােদর যােত খারাপ হয় তাই ক ন।
যমন ওরা অ যেদর কেরিছল।

৫ ম লাকরা কখনই রভরু ভােলা কাজ েলা বঝুেত পাের না।
রভু য সব ভােলা কাজ কেরন তা তারা দেখ না।

না তারা বঝুেত চায় না, তারা ধু বংস করেত চায়।
৬ রভরু রশংসা কর!
িতিন আমার রিত ক ণা করার রাথনা েনেছন!
৭ রভইু আমার শি , িতিনই আমার ঢাল।
আিম তাঁেক িব বাস কেরিছ।
িতিন আমায় সাহা য কেরেছন এবং আিম রচ খশুী!
এবং তাই আিম তাঁর রশংসা কের গান গাইিছ।
৮ রভু যােক পছ কেরন তাঁেক র া কেরন।

রভইু তাঁর শি !
৯ ঈ বর আপনার লাকেদর র া কেরন।
আপনার অিধকারভু যারা তােদর আশীবাদ ক ন।

§§২৭:১৩ আমার … পেূব আ িরক অেথ, “জীিবতেদর দেশ।”
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তােদর আপিন িচরকােলর জ য নত ৃ ব িদন এবং তােদর স ান িদন!

দায়েূদর একিট গীত।

২৯ ১ হ ঈ বেরর স ানরা, তামরা রভরু রশংসা কর!
তাঁর শি এবং মিহমার রশংসা কর।

২ রভরু রশংসা কর এবং তাঁর নােমর স ান কর!
তামরা পিব র ব র পের তাঁর উপাসনা কর।

৩ রভরু রব সমেু রর এপার থেক ওপাের শানা যায়।
মিহমাি বত ঈ বেরর রব মহাসমেু রর ব র বিনর মত।
৪ রভরু রব তাঁর শি ঘাষণা কের।

রভরু রব তাঁর মিহমা রকাশ কের।
৫ রভরু রব িবরাট বড় এরস গাছেদর ভেঙ টকুেরা টকুেরা কের দয়।

রভু িলবােনােনর এরস গাছ ভেঙ িদেয়েছন।
৬ রভু িলবােনানেক রকি ত কেরেছন এবং দেখ মেন হয় যন একিট বা া বাছরু নাচেছ।
িশিরেয়াণ * রকি ত হে , দেখ মেন হয় যন একটা বা া ছাগল লাফাে ।
৭ িব ্যেতর চমক িদেয় রভরু রব বাতাসেক কেট কেট িদে ।
৮ রভরু রব ম ভিূমেক কাঁিপেয় িদে ।

রভরু রেব কােদশ ম ভিূম কঁেপ উঠেছ।
৯ রভরু রব দবদা গাছেক কাঁিপেয় দয়।

রভু বন লী বংস কেরন।
িক তাঁর পিব র মি ের, লােক তাঁর মিহমার গান গায়।
১০ াবেনর সময় রভইু িছেলন রাজা
এবং িচরিদেনর জ য রভইু রাজা থাকেবন।
১১ রভু তাঁর লাকেদর শি দন।
িতিন তাঁর লােকেদর শাি িদেয় আশীবাদ কেরন।

দায়েূদর গান িলর অ যতম এই গানিট মি র উৎসগীকরেণর উে ে য রিচত।

৩০ ১ রভ,ু আপিন আমায় আমার সংকট িল থেক টেন তেুলেছন।
আপিন আমােক আমার শ েদর হােত পরািজত হেত এবং িব প করেতও দন িন।

তাই আপনার রিত আিম স ান দখােবা।
২ রভ,ু আমার ঈ বর, আিম আপনার কােছ রাথনা কেরিছলাম।
এবং আমার রাথনা েন আপিন আমায় আেরা য কের তেুলেছন।
৩ আপিন আমায় কবর থেক টেন তেুলেছন।
আপিন আমায় বাঁচেত িদেয়েছন।
মতৃু্য- লােকর মতৃ মানষুেদর সে আমােক থাকেত হয় িন।
৪ ঈ বেরর অনগুামীরা, রভরু রিত বগান কর।
তাঁর পিব র নােমর রশংসা কর!
৫ যখন ঈ বর িছেলন তখন মতৃু্য িছল তাঁর িস া ।
িক িতিন আমার রিত ভােলাবাসা দিখেয় আমােক িদেয়েছন জীবন।
রাে র আিম লিুটেয় পেড় কাঁিদ।
পরিদন সকােল আিম আনে গান গাই!
৬ যখন িনি ে ও িনরাপেদ িছলাম
আিম ভেবিছলাম িকছইু আমােক আঘাত করেত পারেব না!
৭ যাঁ, রভু যখন আপিন আমার রিত সদয় িছেলন

*২৯:৬ িশিরেয়াণ অথবা “ হরেমা পবত।”
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আিম অনভুব কেরিছলাম কান িকছইু আমােক হারােত পারেব না!
িক যখন আপিন মখু ঘিুরেয় িনেলন
আিম ভেয় কাঁপেত লাগলাম।
৮ তাই, হ ঈ বর আিম িফের এেস আপনার কােছ রাথনা কেরিছ।
আিম আপনার কােছ ক ণা রাথনা কেরিছ।
৯ আিম বেলিছলাম, “ হ ঈ বর, যিদ আিম মের কবের যাই,
তােত িক ভােলা হেব?
মতৃ লাকরা ধইু ধেূলায় েয় থােক!
তারা আপনার রশংসা কের না।
আমরা য আপনার ওপর কতখািন িনভর করেত পাির, তা তারা অ যা য লাকেদর বেল না।
১০ রভু আমার রাথনা ননু এবং আমার রিত সদয় হান!

রভু আমায় সাহা য ক ন!”
১১ আিম রাথনা কেরিছলাম এবং আপিন আমায় সাহা য কেরেছন!
আপিন আমার কা ােক নেৃ য পিরণত কেরেছন।
আপিন আমায় চেটর ব র সিরেয় িদেয় আন িদেয় ঢেক িদেয়েছন।
১২ রভু আমার ঈ বর, আিম িচরিদন আপনার রশংসা করেবা, তাই কখনই নীরবতা থাকেব না।
সবদাই কান একজন থাকেব, য আপনার স ােনর জ য আপনার রশংসা গীত গাইেব।

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

৩১ ১ রভ,ু আিম আপনার ওপর িনভর কির।
আমােক হতাশ করেবন না।

আমার রিত সদয় হান এবং আমায় র া ক ন।
২ হ ঈ বর, আমার কথা ননু।
শী রই আপিন এেস আমায় র া ক ন।
আপিন আমার িনরাপদ আ রয় হান।
আপিন আমার িনরাপদ গ হান এবং আমায় সরুি ত ক ন!
৩ ঈ বর, আপিনই আমার িশলা;
তাই, আপনার নােমর বােথ আমায় পিরচািলত ক ন।
৪ আমার শ রা আমার সামেন এক ফাঁদ পেত রেখেছ।
ওেদর ফাঁদ থেক আমায় উ ার ক ন।
আপিনই আমার িনরাপদ আ রয়।
৫ রভ,ু আপিনই সই ঈ বর যােক আমরা িব বাস করেত পাির।
আমার জীবন আিম আপনার হােত সমপণ করলাম।
আমায় উ ার ক ন!
৬ যারা মিূ সমেূহর পজূা কের, তােদর আিম ঘণৃা কির।
আিম একমা র রভেুকই িব বাস কির।
৭ হ ঈ বর, আপনার ক ণায় আিম খবু খশুী।
আপিন আমার েভাগ দেখেছন।
আমার য সব সম যা িছল তাও আপিন জােনন।
৮ আপিন আমােক আমার শ েদর হ গত করেবন না।
ওেদর ফাঁদ থেক আপিন আমায় মু করেবন।
৯ রভ,ু আমার অসং য সম যা আেছ।
তাই আমার রিত সদয় হন।
আিম মানিসকভােব এমন িবপয য কঁেদ কঁেদ আমার চাখ যথা করেছ।
আমার গলা ও পট বালা করেছ।
১০ আমার জীবন ঃেখ শষ হেত চেলেছ।
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দীঘ বাস ফলেত ফলেত আমার বছর িল কাটেছ।
আমার সংকট িল আমার সব শি েক কেড় িনে ।
আমার সব শি , আমায় যাগ করেছ। †
১১ শ রা আমায় ঘণৃা করেছ।
আমার রিতেবশীরাও আমায় ঘণৃা করেছ।
সম আ ীয়রা আমার সে রা ায় দখা কের।
তারা আমােক ভয় পায় এবং এিডে়য় চেল।
১২ হািরেয় যাওয়া য রপািতর মত
লাকরা আমােক ভেুল গেছ।

১৩ লাকরা আমার স েক য সব ভয় র কথা বেল, তা আিম িন।
ঐসব লাক আমার িব ে গেছ।
ওরা আমায় মের ফলার চ রা কেরেছ।
১৪ হ রভ,ু আিম আপনােত আ া রািখ।
আপিনই আমার ঈ বর।
১৫ আমার জীবন আপনার হােত রেয়েছ।
আমার শ েদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
িকছ ু লাক আমায় তাডা় করেছ।
ওেদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
১৬ দয়া কের আপনার দাসেক অ যথনা ক ন এবং রহণ ক ন।
আমার রিত সদয় হান এবং আমােক র া ক ন!
১৭ রভ,ু আিম আপনার কােছ রাথনা কেরিছ,
তাই আিম হতাশ হেবা না,
ম লােকরা হতাশ হেব।
ওরা নীরেব কবের যােব।
১৮ ঐসব ম লাক িনেজেদর স েক বডা়ই কের
এবং সৎ লােকেদর স েক িম যা কথা বেল।
ঐসব ম লােকরা রচ উ ত।
িক য মখু িদেয় ওরা িম যা কথা বেল তা নীরব হেয় যােব।
১৯ হ ঈ বর, আপনার অনগুামীেদর জ য আপিন অেনক ভােলা িজিনষ বাঁিচেয় রেখেছন।
যারা আপনােক িব বাস কের তােদর জ য সকেলর সামেনই আপিন ভাল কাজ কেরন।
২০ সৎ লাকেদর আঘাত করার জ য ম লাকরা একসে জড় হয়।
ঐসব ম লাক লডা়ই করেত চায়।
িক আপিন সই সব সৎ লাকেদর লিুকেয় রােখন এবং তােদর র া কেরন।
আপনার িনেজর আ রেয় আপিন তােদর র া কেরন।
২১ রভু ধ য! সারা শহর যখন শ েদর বারা বি ত,
তখন িতিন আমার রিত, তাঁর আ য ক ণা দিখেয়েছন।
২২ আিম ভীত হেয় বেলিছলাম, “আিম এমন এক জায়গায় রেয়িছ সখােন ঈ বরও আমােক দখেত পােবন না।”
িক হ ঈ বর, আপনার সাহা য চেয় আিম আপনার কােছ রাথনা কেরিছলাম এবং আপিন আমার উ বেরর রাথনা

েনিছেলন।
২৩ হ ঈ বেরর অনগুামীরা, তামরা অব যই রভেুক ভােলােবেসা!
যারা রভরু রিত িন াবান, রভু তােদর র া কেরন।
িক যারা িনেজর মতা িনেয় দ কের রভু তােদর শাি দন।
তারা তােদর রা য শাি পায়।
২৪ তামরা যারা রভরু সাহাে যর জ য রতী া করেছা, তারা সাহসী হও, শি শালী হও!

†৩১:১০ আমার … করেছ আ িরক অেথ, “আমার হাড় িল ন হেয় যাে ।”



গীতসংিহতা ৩২:১ 26 গীতসংিহতা ৩৩:৮

দায়েূদর একিট ম ীল।

৩২ ১ একজন যি , যার পাপসমহূ মা করা হেয়েছ,
স রকৃতই ধ য।

যার পাপ মেুছ দওয়া হেয়েছ, সই লাকও সি যই ধ য।
২ একজন যি সি যকােরর সখুী
যখন রভু তােক বেলন তার কান দাষ নই।
সই যি ভা যবান, স তার গাপন পাপ লিুকেয় রােখ িন।

৩ ঈ বর, আিম বার বার আপনার কােছ রাথনা কেরিছ,
িক আমার গাপন পােপর কথা আিম বিলিন।
তাই যতবার আিম রাথনা কেরিছ, ততবারই আিম বল হেয় পেডি়ছ।
৪ িদন রাত আপিন আমার জীবনেক কিঠন থেক কিঠনতর কের তেুলেছন।
রী কােলর কেনা জিমর মত আিম িকেয় িগেয়িছলাম।

৫ তখন আিম আমার সব পাপ রভরু কােছ বীকার করার িস া িনলাম।
রভ,ু আিম আপনােক আমার পােপর কথা বেলিছ।

আমার কান অপরাধ আিম লিুকেয় রািখিন এবং আপিন আমার সব পাপ মা কের িদেয়েছন!
৬ এই কারেণ, হ ঈ বর, সব অনগুামীেদর আপনার রিত রাথনা করা উিচৎ ।
এমনিক, যখন াবেনর মত িবপযয় িল অ যেদর ওপর আেস, তখনও তারা আপনার অনগুামীেদর কােছ আসেব না।
৭ হ ঈ বর, আমার কােছ আপিনই লেুকােনার ান।
আমার সম যা থেক আপিন আমায় র া কেরেছন।
আপিন আমায় িঘের থােকন এবং আমায় র া কেরন।
তাই আপিন য ভােব আমায় উ ার কেরেছন আিম তারই গান গাই।
৮ রভু বেলন, “ য পেথ তিুম বাঁচেব আিম তামােক সই পেথর িশ া দেবা।
আিম তামায় সই পেথ পিরচািলত করেবা।
আিম তামায় র া করেবা এবং তামার পথ রদশক হেবা।
৯ একটা ঘাডা় বা গাধা, যােদর বাধশি নই, তােদর মত িনেবাধ হেয়া না।
এইসব জ েক বেশ আনেত গেল, লাকেদর ব া ও লাগাম যবহার করা উিচত।
এইসব িজিনস ছাডা় ঐসব জ আপনার কােছ আসেব না।”
১০ ম লাকেদর কােছ অেনক য রণা আসেব।
িক যারা রভেুত আ া রােখ, তাঁর রকৃত ভােলাবাসা তােদর িঘের থাকেব।
১১ ভােলা লােকরা, তামরা আন কর এবং রভেুত আন লাভ কর! তামরা সৎ লােকরা আন কর!

৩৩ ১ হ ভােলা লাকরা, তামরা রভেুত আন কর!
ভাল লাকেদর পে তাঁর রশংসা করাই ভােলা!

২ বীণা বাজাও এবং রভরু রশংসা কর!
দশতারা বা যয র সহেযােগ রভরু গান গাও।
৩ তাঁর জ য একটা নতনু গান গাও।
অ য সু রভােব বাজাও এবং আন বিন দাও!
৪ রভরু বা য স য। িতিন যা িকছ ু কেরন,
তােত তামরা িনভর করেত পােরা।
৫ ঈ বর যায়পরায়ণ হেত ও ভাল কাজ করেত ভালবােসন।

রভরু রকৃত ভােলাবাসা পিৃথবীেক ভিরেয় দয়!
৬ রভু িনেদশবা য উ ারণ কেরিছেলন এবং এই পিৃথবী সিৃ হেয়িছল।
ঈ বেরর মেুখর িনঃ বাস থেকই পিৃথবীর সবিকছ ু সিৃ হেয়েছ।
৭ ঈ বর, সমেু রর জল এক জায়গায় জমা কেরেছন।
িতিন সমু রেক তার জায়গায় রােখন।
৮ সম র পিৃথবীর সকেলর উিচৎ ঈ বরেক ভয় এবং র া করা।
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জগেতর রে যকিট মানেুষর তাঁেক ভয় করা উিচত।
৯ কন? কারণ ঈ বর একিট আ া দন এবং সিট ঘেট।
যিদ িতিন বেলন “থাম” তাহেলই সব িকছ ু ব হেয় যায়।
১০ রভু রে যেকর উপেদশেকই অথহীন কের তলুেত পােরন।
িতিন জািতেদর পিরক না িল মূ যহীন কের িদেত পােরন।
১১ িক রভরু উপেদশ িচর ন স য।
তাঁর পিরক না েলা বংশপর রায় স য থােক।
১২ যারা রভেুক তােদর ঈ বর েপ পেয়েছ তারা সি যই ধ য।
কন? কারণ ঈ বরই তােদর তাঁর িনেজর লাক িহেসেব মেনানীত কেরেছন।

১৩ রভু বগ থেক নীেচর িদেক তািকেয়িছেলন
এবং সম লাকেদর দেখেছন।
১৪ পিৃথবীেত যারা বসবাস করেছ,
তাঁর উ িসংহাসন থেক িতিন সকলেক দেখন।
১৫ ঈ বর রে যকিট লােকর মন সিৃ কেরেছন।

রে যকিট লাক িক ভাবেছ ঈ বর তাও জােনন।
১৬ একজন রাজা তার বহৃৎ  শি েত উ ার পায় না।
একজন বলবান সিনক, তার িনেজর শি েত র া পায় না।
১৭ ঘাডা় েলা যেু র িবজয় এেন দয় না।
এমনিক তােদর শি ও স যেদর পালােত সাহা য করেত পাের না।
১৮ তাঁর রকৃত ভালবাসায় আ া রেখ, যারা রভেুক অনসুরণ কের,

রভু তােদর ওপর ল ্য রােখন এবং তােদর রিত য নন।
১৯ সই সব লাকেক ঈ বর মতৃু্য থেক র া কেরন।

ুধাত অব ায় িতিন তােদর শি দন।
২০ তাই আমরা রভরু জ য রতী া করেবা।
িতিন আমােদর সাহা য কেরন, র া কেরন।
২১ ঈ বর আমােদর সখুী কেরন,
আমরা তাঁর পিব র নােম রকৃতই আ া রািখ।
২২ রভ,ু রকৃতই আমরা আপনার উপাসনা কির!
তাই আমােদর রিত আপনার মহান ভােলাবাসা দখান।

দায়েূদর একিট গীত। যখন থেক দায়দূ পাগেলর মত আচরণ কেরিছেলন যােত
অবীেমলক তাঁেক দূর কের দন। এইভােব দায়দূ তাঁেক ছেড় চেল যান।

৩৪ ১ সবদা আিম রভেুক ধ যবাদ জানাই।
আমার মখু সবদাই তাঁর রশংসা কের।

২ হ িবনীত লাকরা, যখন আিম রভরু স েক বডা়ই কির
তামরা শান এবং সখুী হও।

৩ আমার সে সে ঈ বেরর রশংসা কর।
এেসা আমরা তাঁর নােমর স ান কির।
৪ আিম ঈ বেরর কােছ সাহাে যর জ য িগেয়িছলাম এবং িতিন েনেছন।
যা িকছ ু আিম ভয় করতাম, তা থেক িতিন আমায় উ ার কেরেছন।
৫ সাহাে যর জ য ঈ বেরর িদেক চাও,
িতিন তামায় রহণ করেবন।
লি ত হেয়া না। ‡
৬ এই দির র মানষুিট রভেুক ডেক সাহা য রাথনা কের।

‡৩৪:৫ িতিন … না আ িরক অেথ, “তাঁর িদেক তাকাও এবং উ বল হও। তামার মখু িববণ কেরা না।”
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রভু আমার কথা েনেছন
এবং সব সম যা থেক িতিন আমায় র া কেরেছন।
৭ যারা রভেুক অনসুরণ কের, রভরু দূত এেস তােদর চািরিদেক িশিবর াপন কেরন।

রভরু দূত তােদর র া কেরন।
৮ রভু কতখািন ভােলা তা দখাবার জ য রভরু বাদ রহণ কর।
য রভরু ওপর িনভর কের স সি যই সখুী হয়।

৯ তামরা রভরু পিব র অনগুামীরা, রভেুক র া কর।
কারণ অনগুামীেদর কােছ রে যকিট িজিনস আেছ যা তােদর রেয়াজন।
১০ বলবান লাকরাও ুধাত এবং বল হেয় পডে়ব।
িক যারা ঈ বেরর কােছ সাহাে যর জ য যােব, তারা সব ভােলা িজিনসই পােব।
১১ িশ রা, আমার কথা শান,
আিম তামােদর িশিখেয় দেবা কমন কের রভেুক র া করেত হয়।
১২ যিদ কউ জীবনেক ভােলাবােস
এবং দীঘ ও ভােলা জীবনযাপন করেত চায়,
১৩ তাহেল, সই যি যন ম কথা না বেল,
স যন িম যা কথা না বেল।

১৪ খারাপ কাজ করা ব কের দাও! ভােলা কাজ কর।
শাি র জ য কাজ কর। যত ণ না শাি পাও, তত ণ তার পছেন ছেুট বডা়ও।
১৫ ভােলা লাকেদর রভু র া কেরন।
িতিন তােদর রাথনা শােনন।
১৬ িক যারা খারাপ কাজ কের রভু তােদর িবেরাধী।
িতিন তােদর স ূণ েপ বংস কেরন!
১৭ রভরু কােছ রাথনা কর এবং িতিন তামার কথা নেবন
এবং সব সংকট থেক িতিন তামায় উ ার করেবন।
১৮ যখন সংকট আেস তখন কেয়কজন দ করা থেক িবরত হয়।

রভু সই সব ভ দয় লােকর কাছাকািছ থােকন এবং তােদর উ ার কেরন।
১৯ ভােলা লাকেদর অেনক সম যা হেত পাের,
িক রে যকটা সম যা থেক রভু তােদর উ ার করেবন।
২০ তােদর রে যকিট হাড় রভু র া করেবন।
তােদর একিট হাডও় ভাঙেব না।
২১ লাকেদর শয়তািন
তােদর রমশঃ বংস করেব।
২২ রভু তাঁর দাসেদর আ ােক র া কেরন।
যারা তাঁর ওপর িনভর কের িতিন তােদর িবন হেত দেবন না।

দায়েূদর একিট গীত।

৩৫ ১ হ রভ,ু আমার িবেরাধীপে র িব ে যু ক ন!
যারা আমার সে যু কেরেছ তােদর সে আপিন যু ক ন!

২ রভ,ু ঢাল এবং বম তেুল িনন।
উঠনু এবং আমায় সাহা য ক ন।
৩ বশা এবং ব ম হােত তেুল িনন
এবং যারা আমার িব ে রেয়েছ তােদর সে যু ক ন।
হ রভু আমার আ ােক বলনু, “আিম তামায় উ ার করেবা।”

৪ িকছ ু লাক আমােক হ যা করেত চাইেছ।
ওেদর পরািজত এবং লি ত ক ন।
এমন ক ন যন ওরা িপছন িফের পািলেয় যায়।
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ওরা আমায় আঘাত করার চ রা করেছ।
ওেদর পরািজত ও না ানাবদু কের ছাড়নু।
৫ ওেদর তেুষর মত বাতােস উিডে়য় িদন।

রভরু দূত যন ওেদর ধাওয়া কের।
৬ রভু ওেদর পথ অ কারময় এবং িপি ল কের িদন।

রভরু দূত যন ওেদর তাডা় কের।
৭ আিম ওেদর কােছ কান ভলু কাজ কিরিন িক ঐসব লাক আমােক ফাঁেদ ফলেত চাইেছ।
স ূণ িবনা কারেণ ওরা আমায় ফাঁেদ ফলেত চাইেছ।
৮ তাই রভ,ু ওেদর িনেজেদর ফাঁেদই ওেদর ফলনু।
িনেজেদর জােলই ওরা হাঁচট খা ।
কান অজানা িবপদ যন ওেদর উপের বতায়।

৯ তখন আিম রভেুত আন করেবা।
িতিন যখন আমায় উ ার করেবন তখন আিম সখুী হেবা।
১০ আমার সম সৎ বা িদেয় আিম বলব, “ রভু আপনার মত কউই নই।
শি শালী লােকেদর হাত থেক আপিন একজন বল লাকেক বাঁিচেয়েছন।
আপিন একজন দির র লাকেক উ ার কেরন
যার কাছ থেক লােক চিুর করেত চ া কের।”
১১ একদল িম যা সা ী আমায় আঘাত করবার জ য পিরক না করেছ।
ওরা আমায় নানা র িজ াসা করেব। আিম িক জািন না ওরা িক িবষেয় বলেছ।
১২ আিম কবলমা র ভাল কাজই কেরিছ।
িক ওরা আমার রিত খারাপ কাজই করেব।

রভ,ু য রকম ভােলা িজিনস আমার রা য তা আমায় িদন।
১৩ যখন ওরা অসু হেয়িছেলা, আিম ওেদর জ য ঃখ পেয়িছলাম।
উপবােসর মা যেম আিম সই ঃখ রকাশ কেরিছ।
ওেদর জ য রাথনা কের এটাই িক আমার রা য?
১৪ ঐসব লাকেদর জ য আিম ঃেখর পাশাক পেরিছলাম এবং ওেদর আিম আমার ব ুর মত, এমন িক ভাইেয়র মত

দেখিছলাম।
মােয়র মতৃু্যর পর য লাকটা কাঁেদ আিম তার মতই ঃিখত িছলাম।
ওেদর ঃেখর কারেণ আিম কােলা কাপড় পেরিছলাম এবং ঃেখ মাথা নত কের আিম হাঁটাচলা করতাম।
১৫ িক যখন আিম একটু ভলু করলাম, ওরা আমায় উপহাস করেলা।
ওরা আসেল রকৃত ব ু িছল না।
আিম ওেদর িচনতামও না, িক চািরিদক থেক ওরা আমায় িঘেরিছল এবং আ রমণ কেরিছল।
১৬ অ য খারাপ ভাষায় ওরা আমায় িব প কেরেছ।
ওরা আমার িব ে রাধ দিখেয় দাঁত িকডি়মড় কের।
১৭ হ আমার রভ,ু আর কতিদন আপিন এইসব খারাপ ঘটনা ঘটেত ধইু দেখ যােবন?
ওরা আমায় বংস করেত চাইেছ।
হ রভ,ু আমার জীবন র া ক ন।

আমার ি রয় জীবনেক ওেদর থেক র া ক ন। ওরা িসংেহর মত িহং র।
১৮ রভু মি েরর মহাসমােজ আিম আপনার রশংসা করেবা।
সই বলবান জনতার সামেন আিম আপনার রশংসা করেবা।

১৯ ঐসব শ েক কান কারেণই আমােক ঘণৃা করেত অথবা পরািজত করেত দেবন না।
আমােক ওেদর িব েপর পা র হেত দেবন না।
ওেদর গাপন পিরক নার জ য ওরা অব যই শাি পােব।
২০ আমার শ রা রকৃতপে শাি র জ য পিরক না করেছ না।
ওরা দেশর শাি ি রয় লাকেদর িব ে অিন কর কাজ করার জ য গাপেন পিরক না করেছ।
২১ শ রা আমার স েক বােজ কথা বেল চেলেছ।
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ওরা িম যা কথা বেল, ওরা বেল “ যাঁ যাঁ জািন, তিুম িক করেছা।”
২২ হ রভু আপিন অব যই দখেত পাে ন রকৃতপে িক ঘটেছ।
তাই, চপু কের থাকেবন না।
আমায় ছেড় যােবন না।
২৩ রভ,ু উঠনু! জা ন!
হ আমার রভ,ু আমার ঈ বর, আমার জ য লডা়ই ক ন, আমােক যায় িবচার িদন।

২৪ রভ,ু আমার ঈ বর, আপনার িনরেপ তা িদেয় আমার িবচার ক ন।
ঐ লাক েলােক আমার রিত িব প করেত দেবন না।
২৫ ওরা যন বলেত না পাের, “ যাঁ! এইেতা আমরা যা চেয়িছ, তাই পেয়িছ!”
ওরা যন বলেত না পাের, “আমরা ওেক বংস কেরিছ!”
২৬ আিম আশা কির, আমার সব শ লি ত ও অপমািনত হেব।
যখন আমার িকছ ু খারাপ হেয়িছল, তখন ওরা খবু খশুী হেয়িছল।
ওরা ভেবিছেলা ওরা আমার থেক বশী ভােলা!
তাই, ওই সব লাক যন ল া ও অবমাননায় ঢেক যায়।
২৭ িকছ ু লাক চায় আমার ভােলা হা । আিম আশা কির, ওরা রচ সখুী হেব!
ওরা সব সময় বেল, “ রভু মহান!
যা তাঁর দােসর পে ম লকর, িতিন তাই চান।”
২৮ তাই হ রভ,ু আিম লাকেদর বিল, আপিন কত ভাল।

রিতিদনই আিম আপনার রশংসা কির।

পিরচালেকর রিত: রভরু দােসর রিত, দায়েূদর একিট গীত।

৩৬ ১ একজন খারাপ লাক িনেজর উপেরই খবু খারাপ আচরণ কের,
যখন স বেল, “আিম ঈ বরেক ভয় বা র া করেবা না।”

২ সই লাক িনেজর রিতই িম যাচার কের।
সই লাক তার িনেজর দাষ দেখ না।

তাই স মাও চায় না।
৩ তার কথামা রই অকােজর িম যা কথা।
ঐ লােকর কানিদন স য ান হেব না এবং কানিদন স ভাল কাজ করেত িশখেব না।
৪ রােতর বলায় স অকােজর পিরক না কের
সকােল উেঠ স কানও ভাল কাজই কের না।
এমনিক স ম করােকও এিডে়য় চেল না।
৫ হ রভ,ু আপনার রকৃত রম আকাশ ছ ুঁেয় যায়,
আর আপনার আনগু য বেগ পৗঁছায়।
৬ হ রভু আপনার ধািমকতা উ তম পবেতর চেয়ও উঁচ।ু
আপনার যায়নীিত গভীরতম সমেু রর চেয়ও গভীর।

রভ,ু আপিনই মানষু এবং প েদর র া কেরন।
৭ আপনার িব ব রেমর চেয় মূ যবান আর িকছইু নই।
লাকরা এবং দূতরা আপনার পাখার ছায়ায় আ রয় নয়।

৮ হ রভ,ু আপনার মি েরর ভাল িজিনস থেক তারা নতনু শি পায়।
আপনার আন —নদী থেক আপিন ওেদর জল পান করেত দন।
৯ রভু আপনার থেকই জীবেনর ঝণা ধারা রবািহত হয়!
আপনার আেলা আমােদর আেলা দখেত সাহা য কের।
১০ রভ,ু যারা সি য সি যই আপনােক চেন, তােদর রিত আপনার ভােলাবাসা অ যাহত রাখনু।
যারা আপনার রিত িন াবান আপিন তােদর ম ল ক ন।
১১ রভু অহ ারী লাকেদর হােত আমােক ধরা পডে়ত দেবন না।

লাকেদর আমােক ধরেত দেবন না।
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১২ ওেদর কবেরর ফলেক িলেখ িদন,
“এখােন লাকেদর দহ পেড় রেয়েছ।
ওেদর বংস করা হেয়েছ।
আর কানিদন ওরা জাগেব না।”

দায়েূদর একিট গীত।

৩৭ ১ লাকেদর দেখ মমপীডা় বাধ কেরা না।
যারা ম কাজ কের, ওেদর দেখ ঈষাি বত হেয়া না।

২ ম লাকরা সবজু ঘাস-পাতার মত,
যা তাডা়তািড় িববণ হেয় মারা যায়।
৩ যিদ তিুম রভেুত আ া রাখ এবং ভােলা কাজ কর,
তাহেল তিুম বঁেচ থাকেব এবং এই পিৃথবীর ভাল ব িল উপেভাগ করেব।
৪ রভরু সবা কের িনেজ উপেভাগ কর
এবং তাহেল তামার যা রেয়াজন, িতিন তামায় তাই দেবন।
৫ রভরু ওপের িনভর কর। তাঁেক িব বাস কর,
যা করার িতিন তাই করেবন।
৬ রভু তামার ধাি কতা ও যায়নীিত
ম যাে র সেূযর মত উ বল ক ন।
৭ রভেুক িব বাস কর এবং তাঁর সাহাে যর জ য অেপ া কর।
ম লাকরা যখন জয়ী হয় তখন হতাশ হেয়া না।

লােকরা যখন কু-পিরক না কের জয়ী হয়, তখন মমপীডা় বাধ কেরা না।
৮ হেয়া না! রােগ আ হারা হেয় যও না!
এতখািন হতাশ হেয় যও না, যােত তামারও খারাপ কাজ করেত ই া হয়।
৯ কন? কারণ ম লাকরা বংস রা হেব।
িক যারা সাহাে যর জ য রভরু কােছ রাথনা করেব, তারা ঈ বেরর রিত ত ভিূম পােব।
১০ খবু অ সমেয়র মে যই লাকরা আর সখােন থাকেব না।
তামরা হয়েতা তােদর খুঁজেব, িক ততিদেন তারা সবাই গত হেয়েছ!

১১ িবনয়ী লাকরা ঈ বেরর রিত ত ভিূম পােব
এবং তারা শাি ভাগ করেব।
১২ ম লাকরা ভােলা লাকেদর িব ে ম ফি আঁটেব।
ভােলা লাকেদর িদেক দাঁত িকডি়মড় কের ওরা ওেদর রাধ রকাশ করেব।
১৩ িক আমােদর রভু ওেদর দেখ দেখ হােসন।
ওেদর য িক হেব, তা িতিন দখেত পান।
১৪ ম লাকরা তােদর তরবাির তেুল নয়, ওেদর তীর তাক কের।
ওরা দির র সহায়স বলহীন লাকেক হ যা করেত চায়।
সৎ এবং ভােলা লাকেদর ওরা হ যা করেত চায়.
১৫ িক ওেদর তরবাির ওেদর বেুকই িব হেব,
ওেদর তীরও ভে যােব।
১৬ ম লাকেদর িবপলু সমােবেশর চেয়
মিু েময় িকছ ু সৎ লাক অেনক ভােলা।
১৭ কন? কারণ ম লাকরা বংস রা হেব।
িক রভু সৎ লাকেদর রিত য নন।
১৮ খাঁিট ভােলা মানষুেদর রভু আজীবন র া কেরন।
ওরা অন কাল ধের পরু ার পােব।
১৯ সংকট এেল সৎ লাকরা হতাশ হেব না।
িভে র সময় ভােলা লাকেদর জ য রচরু আহার থাকেব।
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২০ িক ম লাকরা রভরু শ এবং ওরা বংস রা হেব।
ওেদর উপ যকা িকেয় যােব এবং পেুড় যােব।
ওরা স ূণভােব িবন হেব।
২১ লাকরা খবু তাডা়তািড় টাকা ধার কের, িক কখনও সটা ফরৎ দয় না।
িক ভােলা লাকরা দয়ালু এবং উদারহ ।
২২ রভরু আশীবাদপতূ রে যেক ঈ বেরর রিত ত দশ পােব।
িক রভু যােক অিভশাপ দন স বংস রা হেব।
২৩ য স য সাবধােন চেল, রভু তােক সাহা য কেরন।

রভু তােক পেড় যেত দন না।
২৪ যিদ সই স য দৗেড় িগেয় শ েক আ রমণ কের,

রভু সই সে যর হাত ধের তােক পতন থেক র া কেরন।
২৫ একসময় আিম ত ণ িছলাম, এখন আিম ব ৃ হেয়িছ।
আিম কখনও ঈ বরেক ভােলা লােকেদর পির যাগ করেত দিখ িন।
ভােলা লােকেদর স ানেদর আিম কখনও খাবার িভ া করেত দিখ িন।
২৬ একজন সৎ লাক মু হােত অ যেক দয়।
সৎ লাকেদর স ানরা আশীবােদর মত।
২৭ যিদ তিুম খারাপ কাজ না কর, যিদ তিুম ভােলা কাজ কর,
তিুম অন কাল বঁেচ থাকেব।
২৮ রভু যায় ভালবােসন।
সাহা য না কের িতিন তাঁর অনগুামীেদর পির যাগ কেরন না।

রভু তাঁর অনগুামীেদর সবদাই র া কেরন।
িক লাকেদর িতিন িবনাশ কেরন।
২৯ সৎ লাকরা ঈ বেরর রিত ত রা য পােব।
সখােন তারা িচরিদন বাস করেব।

৩০ একজন সৎ লাক সবদাই সপুরামশ দয়।
স রে যেকর জ যই যা য িস া দয়।

৩১ তার মেনর মে য সবদাই রভরু িশ ামালা থােক।
তাই স সৎ পেথ বাঁচা থেক িবরত হেব না।
৩২ িক লাকরা সব সময় সৎ লাকেদর হ যা করবার সেুযাগ খাঁেজ।
৩৩ সৎ লাকরা যখন ম লাকেদর ফাঁেদ পেড,় তখন রভু সৎ লাকেদর যাগ কেরন না।
ঈ বর কখনই সৎ লাকেদর দাষী বেল িবচাের সা য হেত দেবন না।
৩৪ ঈ বর যা বেলন তা কর এবং তাঁর সাহাে যর রতী া কর।
যখন িতিন ম লাকেদর জার কের তািডে়য় দেবন,
তখন রভু তামােকই জয়ী করেবন এবং তিুমই রভরু রিত ত রা য পােব।
৩৫ আিম একজন লাকেক দেখিছলাম য িছল মতাশালী।
তার িছল একটা বা যবান সবজু গােছর মেতা একিট শি শালী দহ।
৩৬ পের আিম সই পেথ িগেয়িছ।
আিম তােক খুঁেজিছ, িক পাইিন।
৩৭ সৎ এবং পিব র হও।
শাি ি রয় লাকরা অেনক উ রপু ষ পােব।
৩৮ িক যারা ঈ বেরর িবধান ভােঙ তারা স ূণ িবন হেব।
এবং তােদর উ রপু ষেদরও দশ থেক সিরেয় দওয়া হেব।
৩৯ রভু সৎ লােকেদর র া কেরন।
সৎ লােকরা যখন সংকেট পেড,় তখন রভইু তােদর আ রয়।
৪০ রভু সৎ লাকেদর সাহা য কেরন, র া কেরন।
সৎ লাকরা রভেুত িব বাস রােখ এবং িতিন তােদর লাকেদর হাত থেক র া কেরন।
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রণীয় িদনিটর জ য দায়েূদর একিট গীত।

৩৮ ১ রভ,ু অব ায় আমার সমােলাচনা করেবন না।
রাগাি বত অব ায় আমায় শাি দেবন না।

২ রভু আপিন আমায় আঘাত কেরেছন।
আপনার তীর আমার দেয়র গভীের িব হেয়েছ।
৩ আপিন আমায় শাি িদেয়েছন।
এখন আমার সারা শরীর য রণা করেছ।
আিম পাপ কেরিছলাম, আপিন আমায় শাি িদেলন।
আমার সম হাড় যথা করেছ।
৪ ম কাজ করার দােয় আিম অপরাধী।
আমার সই পােপর এত ভার য আিম ল ায় আমার মাথা তলুেত পারিছ না।
৫ আিম মেূখর মত কাজ কেরিছ।
এখন আমার আেছ গ ময় ত ান।
৬ এখন আিম সবদা বদনায় বঁেক রেয়িছ।
সারািদনই আিম মানিসক অবসােদ কাটাই।
৭ আমার সারা শরীর বের ট -ট করেছ।
৮ আিম এমনই য রণায় কাতর য আিম িকছ ু অনভুব করেত পারিছ না।
আমার ত ি ত দয় আমার আতনােদর কারণ!
৯ হ রভ,ু আপিন আমার তী র আতনাদ েনেছন।
আিম কা কা িজিনেসর আকা ী তা আপিন জােনন।
১০ আমার অ ের তী র ঘা িদে ।
আমার সব শি চেল গেছ এবং আিম অ হেত বেসিছ।
১১ আমার অসু তার জ য
আমার ব ু এবং রিতেবশীেদর কউই আমায় দখেত আেস না।
আমার পিরবােরর কউ আমার কােছ আসেব না।
১২ শ রা যারা আমায় হ যা করেত চায় তারা আমার নােম িম যা রটনা কের।
ওরা যারা আমায় হ যা করেত চায়, আমার নােম িম যা জব ছডা়ে ।
সবদাই ওরা আমার িবষেয় আেলাচনা করেছ।
১৩ িক য কােন শােন না আিম তার মতই বিধর।
য কথা বলেত পাের না, আিম তার মতই মকূ হেয় আিছ।

১৪ আিম সই লােকর মত য, লােক তার স েক িক বলেছ, তা নেত পায় না।
আিম যিু তেক রমাণ করেত অ ম য আমার শ রা িম যা বলেছ।
১৫ তাই রভ,ু আপিন আমায় বাঁচান।
হ রভ,ু আমার ঈ বর, আপিন আমার হেয় কথা বলনু।

১৬ আিম যিদ িকছ ু বিল, তেব আমার শ রা আমায় িনেয় মজা করেব।
আমােক অসু দখেল তারা ভাবেব কান অ যায় কােজর জ য আমার শাি হেয়েছ।
১৭ আিম জািন খারাপ করার জ য আিম দাষী।
আমার য রণা আিম ভলুেত পারিছ না।
১৮ রভ,ু য খারাপ কাজ আিম কেরিছ, তা আিম আপনােক বেলিছ।
আমার পােপর জ য আিম ঃিখত।
১৯ আমার শ রা বা যবান ও বলবান।
ওরা অেনক অেনক িম যা কথা বেলেছ।
২০ আমার শ রা আমার রিত অেনক খারাপ আচরণ কেরেছ।
আিম িক ওেদর ধু ভােলা কেরিছ।
আিম ধমুা র ভাল কাজই করেত চ া কেরিছ,
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িক ওই সব লাক আমার িব ে গেছ।
২১ রভু আমায় ছেড় যােবন না!
হ আমার ঈ বর, আমার কােছ থাকুন!

২২ শী র এেস আমায় সাহা য ক ন!
হ ঈ বর, আপিন আমায় র া ক ন!

পিরচালেকর রিত: িযদূথেূনর রিত দায়েূদর একিট গীত।

৩৯ ১ আিম বেলিছলাম, “আিম যা বলেবা স স েক সতক থাকেবা।
আমার িজভেক আমােক কান পাপ করেত দেবা না।

যখন আিম লাকেদর মে য থাকেবা তখন আিম চপু কের থাকেবা।”
২ তাই আিম িকছ ু বিল িন।
এমন িক আিম কান ভােলা কথাও বিল িন!
িক আিম আেরা বশী য রণা বাধ করিছ।
৩ আিম রচ িছলাম।
এ িবষেয় আিম যত ভেবিছ, ততই হেয়িছ।
তাই আিম িকছ ু বিল িন।
৪ হ রভ,ু আমায় বেল িদন, এখন আমার কী হেব?
বলনু, আর কতিদন আিম বাঁচেবা?
আমােক জানেত িদন আসেল আমার জীবন কত ছাট।
৫ হ রভু আপিন আমায় একিট ব আয়ু দান কেরেছন।
আপনার তলুনায় আমার জীবন িকছইু নয়।

রে যকিট মানেুষর জীবন মেঘর মতই যা তাডা়তািড় িমিলেয় যায়।
কান মানষুই িচরিদন বাঁচেব না।

৬ আমােদর জীবন দপেণর রিতিবে বর মত, আমােদর সম যারও রকৃত কান মূ য নই।
আমােদর মতৃু্যর পর কারা এইসব ভাগ করেব
তা না জেনই আমরা সারা জীবন ধের িজিনসপ র সং রহ কের চেলিছ।
৭ তাই রভ,ু আিম আর কী আশা রাখেবা?
আপিনই আমার আশা!
৮ রভু আিম য সব ম কাজ কেরিছ, তা থেক আমােক বাঁচান।
আমােক যন একজন মেূখর ল বার স ুখীন হেত না হয়।
৯ আিম আমার মখু খলুেবা না।
আিম কান িকছইু বলেবা না।

রভু যা করণীয়, আপিন তাই কেরেছন।
১০ িক হ ঈ বর, আমােক আর শাি দেবন না।
আপিন যিদ না থােমন আপনার হােত আিম শষ হেয় যােবা!
১১ হ রভ,ু বাঁচার রকৃত পথ স েক িশ া দবার জ য, যারা ভলু কাজ কের, তােদর আপিন শাি দন।
মথ যমন কাপড় কেট ন কের, তমন কের মানষু যা ভােলাবােস, তা আপিন িবন কের দন।
যাঁ, আমােদর জীবন ু র মেঘর মত যা তাডা়তািড় িমিলেয় যায়।

১২ রভ,ু আমার রাথনা ননু!
িচৎকার কের আিম য রাথনা কির তা ননু।
আমার চােখর জেলর িদেক তাকান।
আিম একজন পিথক মা র য এই জীবন আপনার সে ভাগ করিছ।
আমার পবূপু ষেদর মত আিম িণেকর জ য এখােন থাকেবা।
১৩ মতৃু্যর পেূব, আমার চেল যাওয়ার আেগ,
আমােক একা থাকেত িদন, আমােক সখুী হেত িদন।
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পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

৪০ ১ আিম রভেুক ডেকিছলাম, িতিন তা েনেছন।
িতিন আমার ডাক েনেছন।

২ িতিন আমােক কবর থেক টেন তেুলেছন।
িতিন আমােক সই কাদাময় জায়গা থেক টেন তেুলেছন।
িতিন আমায় উ ার কের, আমােক শ মািটেত দাঁড় কিরেয়েছন।
িতিন আমার পদ লন হেত দন িন।
৩ রভু আমার মেুখ নতনু গান িদেয়েছন,
সই গান িদেয় আিম আমার ঈ বেরর রশংসা কির।

ব েলাক দখেত পােব আমার িক হেব
এবং তারা ঈ বেরর উপাসনা করেব। তাঁরা রভেুক িব বাস করেব।
৪ সই ধ য য রভরু উপর িব বাস রােখ।
যিদ কউ অপেদবতা এবং মিূ র িদেক সাহাে যর জ য না যায় স রকৃতই সখুী হেব।
৫ রভ,ু আমােদর ঈ বর, আপিন অেনক আ য কায কেরেছন!
আমােদর জ য আপনার ভীষণ ভােলা পিরক না আেছ।
কান লাকই তার সব তািলকা করেত পারেব না!

আিম সই সব িজিনেসর কথা বার বার বলেবা যা েন শষ করা যায় না।
৬ আপিন আমােক রকৃত স য বাণী শানবার কান িদেয়েছন।
হ রভু আপিন আমােক এটা বঝুেত িদেয়েছন।

আপিন রকৃতপে উৎসগ বা শ য নেব য কানটাই চান িন।
আপিন আসেল হামবিল এবং পাপেমাচেনর নেব যও চান না।
িক আপিন যা চান তা হল অ য আেরা িকছ।ু
৭ তাই আিম বেলিছ, “এই য আিম, আমায় রহণ ক ন।
আিম এেসিছ, আমার স েক বইেত এমনই লখা আেছ।
৮ হ ঈ বর, আপিন যা চান, আিম সই েলাই করেত চাই।
আিম আপনার িশ ামালা েলা জানেত চাই।”
৯ মহাসভায় মানেুষর সামেন আিম জেয়র কথা বেলিছ।
এবং রভু আপিন জােনন, সসুমাচার উ ারণ করা থেক আিম কখনও িবরত হব না।
১০ আপনার কৃত মহৎ  কীিত স েক আিম বেলিছ।
আমার অ েরও আিম স সব কথা গাপন রািখ িন।

রভু আিম লাকেদর বেলিছ, িনেজেদর বাঁচােনার জ য তারা আপনার ওপর িনভর করেত পাের।
আিম মহাসভায় আপনার ক ণা ও িব ব তা গাপন কির িন।
১১ তাই, রভু আপনার ক ণা আমার কােছ লেুকােবন না!
আপনার ক ণা ও িব ব তা িদেয় আমায় র া ক ন।
১২ ম লাকরা আমার চারিদেক জড় হেয়েছ।
তােদর েন শষ করা যােব না!
আিম আমার পােপর আবে আটেক পেডি়ছ।
আিম তা থেক পালােত পারিছ না।
আমার মাথার চেুলর চেয়ও ওেদর সং যা বশী।
আিম সাহস হািরেয়িছ।
১৩ রভু আমার কােছ ছেুট আসনু, আমায় বাঁচান!

রভু তাডা়তািড় এেস আমায় সাহা য ক ন!
১৪ ঐসব ম লাক আমায় হ যা করেত চাইেছ।

রভু ঐসব লাকেক হতাশ ও লি ত ক ন।
ঐ লাকরা আমায় আঘাত করেত চাইেছ।
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ওরা যন ল ায় ছেুট পািলেয় যায়!
১৫ ঐ ম লাকরা আমায় িনেয় হাসাহািস কের।
ঐসব লাক যন অবমাননায় বাবা হেয় যায়!
১৬ িক তারা, যারা আপনার কােছ আেস যন সখুী হয় ও আন পায়।
তারা আপনার হােত উ ার পেত ভালবােস। অতএব তারা বলকু, “ রভরু রশংসা কর!”
১৭ রভ,ু আিম একজন দির র ও অসহায় মানষু।
আমায় সাহা য ক ন, আমায় র া ক ন।
হ আমার ঈ বর, আর দরী করেবন না!

পিরচালেকর রিত। দায়েূদর একিট গীত।

৪১ ১ সই যি য দীন দির রেক সফল হেত সাহা য কের, স িবপলু পিরমােন আশীবাদ পােব।
সম যার সময় রভু তােক উ ার করেবন।

২ রভু সই যি েক র া করেবন এবং জীিবত রাখেবন।
পিৃথবীেত সই লাকই আশীবাদ ধ য হেব।
তার সই লােকর শ র হােত ঈ বর তােক বংস হেত দেবন না।
৩ যখন সই যি অসু হেয় িবছানায় পেড় থােক, রভু তােক শি দন।
স িবছানায় অসু থাকেত পাের, িক রভু তােক সু কের দন!

৪ আিম বেলিছলাম, “ রভ,ু আমার রিত সদয় হান,
আিম আপনার িব ে পাপ কেরিছ, আপিন আমায় মা কের িদন, সু কের তলুনু।”
৫ আমার শ রা আমার স েক খারাপ কথা বলেছ।
তারা বেল, “যখন ও মারা যােব তখন ওর নাম মেুছ যােব।”
৬ লােক আমােক দখেত আেস
িক তারা রকৃতই িক ভাবেছ, তা আমােক বেল না।
ওরা আমার স েক খবর িনেত আেস
এবং িফের িগেয় জব ছডা়য়।
৭ আমার শ আমার স েক কানাঘেুষা কের।
ওরা আমার িব ে খারাপ কাজ করার ষডয় র করেছ।
৮ ওরা বেল, “ও িন য় কান অ যায় কাজ কেরিছেলা।
তাই ও অসু হেয়েছ
এবং আর কখনও ভােলা হেয় উঠেব না।”
৯ আমার ি রয়তম ব ু, আমার সে খেয়েছ।
আিম ওেক িব বাস কেরিছলাম। িক এখন সও আমার িব ে িগেয়েছ।
১০ তাই রভু আমার রিত সদয় হান।
আমােক উেঠ দাঁডা়েত িদন, ওেদর রা য আিম ফরৎ দেবা।
১১ রভু শ েদর হােত আমােক আহত হেত দেবন না।
তাহেল আিম বঝুেবা আমােক আঘাত করার জ য আপিন ওেদর পাঠান িন।
১২ আিম িনেদাষ িছলাম, তাই আপিন আমায় সহায়তা িদেয়িছেলন।
আমােক উেঠ দাঁডা়েত িদন, িচরিদন আপনার সবা করেত িদন।
১৩ রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর রশংসা কর!
িতিন িচরিদন িছেলন, িতিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন।
আেমন।
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ি বতীয় খ
(গীতসংিহতা ৪২-৭২)

পিরচালেকর রিত: কারহ পিরবােরর একিট ম ীল।

৪২ ১ হিরণ যমন ঝণার জেলর জ য ত ৃ াত থােক,
সইভােব হ ঈ বর, আমার আ াও আপনার জ য ত ৃ াত।

২ জীব ঈ বেরর জ য আমার আ া ত ৃ াত।
আিম তাঁর সে সা াৎ করেত পাির?
৩ আমার শ আমায় অনবরত উপহাস কের চেলেছ।
স বলেছ, “ কাথায় তামার ঈ বর?

িতিন িক এখনও তামায় বাঁচােত আেসন িন?”
আিম এমনই ঃখী য একমা র চােখর জলই আমার খা য হেয়েছ।
৪ পিব র মি ের যখন আমার সসুময় িছল, স কথা যখন রণ কির তখন আমার দয় িবদীণ হেয় যায়।
আমার মেন পেড় আিম ভীেডর় এেকবাের সামেন িগেয় জনতােক ঈ বেরর মি েরর িদেক নত ৃ ব িদেত িনেয় যতাম।
উৎসব পালেনর সময় রভরু রশংসায়
জনতা য আন গীত গাইেতা আিম তা রণ কির।
৫–৬ কন আিম এত িবমষ হব?
কন আিম এত মমপীডা় ভাগ করব?

আিম ঈ বেরর সাহাে যর জ য অেপ া করেবা।
তবু আিম তাঁর রশংসা করবার একটা সেুযাগ পােবা।
িতিন আমায় র া করেবন!
“ হ আমার ঈ বর, আিম এত ঃিখত কারণ, এই ছা পাহাড,় এই জায়গা থেক আিম আপনােক রণ করিছ।
যখােন হে াণ পবত ও যদন নদী এেস িমেলেছ।”

৭ পিৃথবীর গভীর অতল থেক আগত জল,
জল রপােতর মে য িদেয় ঝের পডে়ছ, আিম সই জেলর গজন েনিছ।

রভু আপনার সব তর িবে াভ আমার মাথার ওপর িদেয় যাে ।
আপিন আমায় সম যার মে য ফেলেছন!
৮ রে যক িদন আমার রিত রভু তাঁর রকৃত ভােলাবাসা দখান।

রিত রােত আমার জীব ঈ বেরর জ য আমার একিট রাথনা স ীত আেছ।
৯ আিম আমার শল ব প ঈ বেরর সে কথা বলব, “ রভ,ু কন আপিন আমায় ভেুল গেছন?
কন আিম আমার শ েদর িন ুরতার জ য ভগুব?”

১০ আমার শ রা আমােক অনবরত অপমান কের চেলেছ এবং তারা আমােক চরম আঘাত হেন িজ াসা করেছ, “ কাথায়
তামার ঈ বর?

িতিন িক এখনও তামায় বাঁচােত আেসন িন?”
১১ কন আিম অত ঃিখত হেবা?
কন আিম অবস হেবা?

আমােক রভরু সাহাে যর জ য অেপ া করেত হেব।
আিম তবওু তাঁর রশংসা করবার একটা সেুযাগ পাব।
িতিন আমায় র া করেবন!

৪৩ ১ হ ঈ বর, একজন লাক আেছ য আপনার একিন ভ নয়।
স লাক অ য ঠগ ও িম যাবাদী।

হ ঈ বর, আমােক ঐ লাকটার হাত থেক র া ক ন!
আমােক রিতর া ক ন এবং রমাণ কের িদন য আিম িনেদাষ।
২ ঈ বর, আপিনই আমার দূগ ব প!
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রভ,ু কন আপিন আমায় যাগ কের গেছন?
কন আিম আমার পীডন়কারী

শ র হােত এত িবপয হেবা?
৩ হ ঈ বর, আপনার স য এবং আেলা আমার ওপর িবকীণ হা ।
আপনার আেলা ও স য আমায় পথ দখােব।
ঐ েলা আমায় আপনার পিব র পবেত িনেয় যােব।
ঐ েলা আমােক আপনার গেৃহর পথ দখােব।
৪ আিম ঈ বেরর বদীর কােছ যােবা।
আিম সই ঈ বেরর কােছ যােবা, িযিন আমায় এত সখুী কেরেছন।
ঈ বর, হ আমার ঈ বর,
আিম বীণা বািজেয় আপনার রশংসা করেবা।
৫ কন আিম এত ঃিখত?
কন আিম এত অবস ?

আমার ঈ বেরর সাহাে যর জ য রতী া করা উিচৎ ।
আিম তবওু রভরু রশংসা করবার একটা সেুযাগ পাব।
িতিন আমায় র া করেবন!

পিরচালেকর রিত: কারহ পিরবার থেক একিট ম ীল।

৪৪ ১ ঈ বর, আমরা আপনার স েক েনিছ।
আমােদর িপতপৃু ষরা বেল গেছন তাঁেদর জীব শায় আপিন িক কেরেছন।

তাঁরা বেল গেছন সদূুর অতীেত আপিন কী কেরেছন।
২ ঈ বর আপনার পরা রমী শি বেল এই ভখূ
আপিন অে যর কাছ থেক িনেয় আমােদর িদেয়েছন।
সই সব িভন দশী লােকেদর আপিন এেকবাের ধিূল যাৎ কের িদেয়েছন।

এই ভখূ ছেড় যেত আপিন তােদর বা য কেরেছন।
৩ আমােদর িপতপৃু ষরা তাঁেদর তরবািরর জাের এই ভখূ অিধকার কেরন িন।
তাঁেদর বিল বা র জাের তাঁরা জয়ী হন িন।
এইসব হেয়েছ কারণ, আপিন আমােদর িপতপৃু ষেদর সে িছেলন।
ঈ বর আপনার িবপলু শি আমার িপতপৃু ষেদর র া কেরেছ।
কন? কারণ আপিন তােদর ভােলাবাসেতন!

৪ হ ঈ বর, আপিনই আমার রাজা।
আপিন আ া িদন এবং যােকােবর লাকেদর জেয়র পেথ পিরচািলত ক ন।
৫ হ ঈ বর, আপনার সাহা য িনেয়ই আমরা আমােদর শ েক িপছ ু হিটেয় দেবা।
আপনার মতা িনেয় আমরা আমােদর শ েদর ওপর অনায়ােস িবজয়ী হব।
৬ আিম আমার তীর-ধনেুক আ া রািখ না।
আিম জািন অ তঃ আমার তরবাির আমােক র া করেব না।
৭ ঈ বর আপিনই আমােদর শ র হাত থেক বাঁিচেয়েছন।
আপিনই শ েদর ল ার মেুখ ঠেল িদেয়েছন।
৮ হ ঈ বর, সারািদন ধের আমরা আপনার রশংসা কেরিছ!
িচরকাল আমরা আপনার রশংসা করেবা!
৯ িক হ ঈ বর আপিন আমােদর যাগ কেরেছন।
আপিন আমােদর িব রত কেরেছন। আপিন আমােদর সে যেু আেসন িন।
১০ আপিনই আমােদর শ েদর আমােদর ঠেল সিরেয় দবার সেুযাগ কের িদেয়েছন।
শ রা আমােদর স দ িনেয় গেছ।
১১ আপিন আমােদর সই মেষর মত ফেল রেখিছেলন যােদর বধ করেত িনেয় যাওয়া হয়।
সই সব মেষর মত আমােদর পির যাগ কেরেছন।
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আমােদর আপিন িবেদশী জািত িলর মে য ছিডে়য় িদেয়েছন।
১২ হ ঈ বর, আপিন আপনার লাকেদর নামমা র মেূ য িবি র কেরেছন।
এমনিক আপিন মূ য িনেয়ও কান তক করেলন না।
১৩ রিতেবশীেদর কােছ আপিন আমােদর হা যা দ কের তলুেলন।
ওরা আমােদর িনেয় হাসাহািস ও মজা কের।
১৪ আমরা এখন লাকমেুখ হািসর গে র মত।
এমনিক সই সব লাক যােদর িনেজেদর কান জািত নই তারাও আমােদর দেখ মাথা নািডে়য় হােস।
১৫ আিম ল ায় ডেুব রেয়িছ।
সারািদন ধের আিম আমার ল ােকই দিখ।
১৬ যারা আমার রিত রিতেশাধ িনেত ই ুক,
সই সব শ র উপহাস এবং অপমান থেক আিম ল ায় িনেজেক লিুকেয় রািখ।

১৭ ঈ বর, আমরা আপনােক ভিুল িন।
তথািপ আপিন আমােদর রিত ঐসব করেলন।
যখন আপনার চিু েত আমরা বা র কেরিছলাম,
তখন আমরা আপনার সে িম যাচার কির িন!
১৮ ঈ বর, আমরা আপনার কাছ থেক মখু ঘিুরেয় দূের চেল যাই িন।
আমরা আপনােক অনসুরণ করা থেক িবরত হই িন।
১৯ িক হ ঈ বর, যখােন শয়ােলর বাস, সখােন আপিন আমােদর ঁিডে়য় ফলেলন।
মতৃু্যর মত নীর র অ কাের আপিন আমােদর যাগ কের চেল গেছন।
২০ আমরা িক আমােদর ঈ বেরর নাম ভেুল িগেয়িছলাম?
আমরা িক অ য কান দবতার কােছ রাথনা কেরিছলাম?
না! আমরা তা কির িন।
২১ িনি তভােব ঈ বর এইসব জােনন।
আমােদর গভীরতম গাপন কথা পয িতিন জােনন।
২২ ঈ বর, সারািদন ধের আমরা আপনার জ য রাণ িদেয়িছ!
য সব মষেদর কেট ফলা হেব আমরা তােদর মতই হেয়িছ।

২৩ হ আমার রভ,ু উঠনু!
কন আপিন ঘমুাে ন?

উঠনু! িচরিদেনর জ য আমােদর যাগ করেবন না!
২৪ রভ,ু কন আপিন আমােদর থেক লেুকাে ন?
আপিন িক আমােদর ঃখ য রণা ভেুল গেছন?
২৫ আমােদর ধেূলার মে য ঠেল দওয়া হেয়েছ।
ধেূলােত উদর ঠিকেয় আমরা পেড় আিছ।
২৬ ঈ বর, উঠনু এবং আমােদর সাহা য ক ন!
আপনার িচর ণ রম রদশন কের আমােদর উ ার ক ন!

পিরচালেকর রিত: “ শাশ ীম” গানিট য পদায় গাওয়া সই পদায় গাওয়া।
কারহ পিরবার থেক ম ীল একিট গীত। একিট রম গীত।

৪৫ ১ রাজার জ য যখন আিম এই গানিট িলখিছ,
আমার মন চমৎ  কার শদসমেূহ ভের যাে ।

একজন দ লখেকর কলেম যমন শদ আেস,
তমিন ভােব আমার মেুখ শদ েলা আসেছ।

২ য কান লােকর থেকই তিুম সু র!
তিুম একজন দা ণ ব া।
তাই ঈ বর সবদাই তামােক আশীবাদ করেবন!
৩ তামার তরবাির কামের বঁেধ নাও।
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তামার গৗরবময় উিদ পের নাও।
৪ তামােক বড় সু র দখায়! যাও, যায় এবং সে যর যেু িবজয়ী হও।
তামার বলবান ডান হাত িব য়কর কাজ করবার িশ া পেয়েছ।

৫ হ রাজা আপনার ধারােলা তীরসমহূ আপনার শ েদর দেয়র গভীের িব হেয়েছ, আপনার সামেনই তারা মািটেত লিুটেয়
পডে়ব।

আপিন িচরকাল আপনার শ েদর ওপের শাসন করেবন।
৬ হ ঈ বর, আপনার িসংহাসন িচরিবরাজমান থাকেব!
আপিন যায়স তভােব শাসন কেরন।
৭ আপিন যায় ভােলাবােসন এবং আপিন ম ঘণৃা কেরন।
তাই ঈ বর, আপনার ঈ বর
আপনােক আপনার অনগুামীেদর রাজা কেরেছন।
৮ আপনার পাশাক চ ন, ঘতৃকুমারী ও দা িচিনর গে সবুািসত।
হািতর দাঁেতর কাজ করা আপনার রাসাদ থেক আপনার িবেনাদেনর জ য স ীত ভেস আসেছ।
৯ আপনার সভা-নি নীরা সকেলই রাজক যা, রাণী
আপনার ডানিদেক খাঁিট সানার রাজমকুুট পের বেস আেছন।
১০ হ আমার নারী, আমার কথা শান।
খবু মন িদেয় শান, তাহেল তিুম বঝুেত পারেব।
িনেজর লাকজন
এবং বােপর বাডী়র কথা ভেুল যাও।
১১ তাহেল রাজা তামার েপ খশুী হেবন।
িতিন তামার নতনু রভু হেবন।
তাই তাঁেক তামার স ান করা উিচৎ ।
১২ সার রেদেশর ধনী লাকরা, তামার সা াৎ পাবার জ য
তামার কােছ মূ যবান উপহার সাম রী িনেয় আসেব।

১৩ সানার সেুতা িদেয় বানা তাঁর পাশােক
রাজক যােক দখেত মিহযসী লাগেছ।
১৪ সই সু র পাশাক পের যখন িতিন রাজার কােছ যােবন
তখন রাজার সভা-নি নীরা তাঁর িপছন িপছন যােব।
১৫ নােচ, গােন, আনে মশ ল হেয়
তারা রাজ রাসােদর িদেক যােব।
১৬ হ রাজা, আপনার পের, রা য শাসন করার জ য
আপিন অেনক পু র স ান পােবন। যােত আপনার পের তারা রা য শাসন করেত পাের।
১৭ আিম আপনার নাম িচরিদেনর জ য িব যাত কের যােবা।
লােক িচরকাল আপনার রশংসা কের যােব!

পিরচালেকর রিত: কারহ পিরবােরর একিট গীত। অলােমােতর বারা একিট গীত।

৪৬ ১ ঈ বর আমােদর আ রয় এবং আমােদর শি র উৎ স।
সম যার সময় তাঁর মে যই আমরা সব সাহা য খুঁেজ পােবা।

২ তাই যখন ভিূমক হয়, যখন পবত ভেঙ সমেু র পেড় যায়
তখন আমরা ভয় পাই না।
৩ যখন সমু র উ াল হেয় ওেঠ আর গজন কের
এবং পবত যখন কঁেপ ওেঠ, তখন আমরা ভয় পাই না।
৪ একিট নদী আেছ যার রাত ঈ বেরর শহের
পরাৎ  পেরর পিব র শহের আন বেয় আেন।
৫ সই শহের ঈ বর আেছন, তাই কানিদন তা বংস হেব না।
সেূযাদেয়র আেগই ঈ বর সখােন সাহাে যর জ য উপি ত থাকেবন।
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৬ যখন রভু গজন করেবন, পিৃথবী ভেঙ পডে়ব,
জািত িল ভেয় কাঁপেব এবং রাজ ব িল ভেঙ পডে়ব।
৭ সবশি মান রভু আমােদর সে আেছন।
যােকােবর ঈ বরই আমােদর িনরাপদ ান।
৮ রভু য সব মতা স কাজ কেরন তা দখ।
পিৃথবীেত িতিন য সব িব য়কর িজিনস িল কেরেছন স েলা দখ।
৯ রভু এই পিৃথবীর য কান জায়গার যু থািমেয় িদেত পােরন।
িতিন একজন সিনেকর ধনু ভেঙ িদেত পােরন।
িতিন তােদর ব ম চণূিবচণূ কের িদেত পােরন
এবং িতিন তােদর রথও পিুডে়য় িদেত পােরন।
১০ ঈ বর বেলন, “লডা়ই ব কর এবং আিমই য ঈ বর এই িশ া রহণ কর!
আিমই সই জন, য জািতগণেক পরািজত কির!
আিমই পিৃথবীেক িনয় রণ কির!”
১১ সবশি মান রভু আমােদর সে আেছন।
যােকােবর ঈ বরই আমােদর িনরাপদ ান।

পিরচালেকর রিত: কারহ পিরবােরর থেক একিট গীত।

৪৭ ১ হ পিৃথবীর জনগণ, তামরা হাততািল দাও!
মহানে ঈ বেরর উে ে য বিন দাও!

২ পরাৎ  পর রভু বড় ভয় র।
িতিন সারা পিৃথবীর মহান রাজা।
৩ িতিন আমােদর অ য লাকেদর পরািজত করেত সাহা য কেরন।
ঐসব জািতেক িতিন আমােদর অধীন কেরেছন।
৪ রভইু আমােদর জ য িনিদ ভখূ মেনানীত কেরেছন।
যােকাব, যােক িতিন ভােলাবাসেতন, তাঁর জ য িতিনই সু র ভখূ মেনানীত কেরেছন।
৫ িশঙা ও ভরীর শেদর মােঝ রভু
তাঁর িসংহাসেন আেরাহণ কেরন।
৬ ঈ বেরর উে ে য রশংসা কর, তাঁর রশংসা কর।
আমােদর রাজার রশংসাগীত গাও, তাঁর রশংসা কর।
৭ ঈ বরই সারা পিৃথবীর রাজা।
তাঁরই রশংসা কর।
৮ ঈ বর তাঁর পিব র িসংহাসেন বেসন।
িতিন সব জািতেক শাসন কেরন।
৯ সব জািতর নতারা অ রাহােমর ঈ বেরর
লাকেদর সে এক র হয়।

পিৃথবীর সব জািতর সকল নতা ঈ বেরর অধীন।
ঈ বর তােদর সবার ওপের িবরাজ কেরন!

কারহ পিরবার থেক একিট রশি গীত।

৪৮ ১ রভু মহান! আমােদর ঈ বেরর শহের,
তাঁর পিব র পবেত লাকরা িন ার সে তাঁর রশংসা কের।

২ ঈ বেরর পিব র শহর একিট মেনারম উ তায় অবি ত!
তা সারা পিৃথবীর লাকেদর সখুী কের!
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িসেয়ান পবতই ঈ বেরর রকৃত পবত। ¶

এটাই মহান রাজার নগর।
৩ ঐ শহেরর রাজ রাসাদ েলার মে য,
ঈ বর নগর গ িহসােব াত।
৪ এক সময় িকছ ু রাজা একসে িমেল
এই শহর আ রমণ করার পিরক না করেলা।
তারা সবাই দেল দেল শহেরর িদেক এিগেয় এেলা।
৫ িক যখন তারা এই শহর দখেলা, তখন তারা অিভভতূ হেয় গল;
তারা ভয় পেয় দৗেড় পািলেয় গল!
৬ ভেয় পিরপণূ হেয় তারা কঁেপ উঠল।
তারা রসব য রণায় যিথত একজন মিহলার মত কাঁপেত লাগল!
৭ ঈ বর একটা দমকা পেূবর বাতাস িদেয়ই
আপিন ওেদর বড় জাহাজ বংস কের িদেয়েছন।
৮ যাঁ, আমরা আপনার পরা রেমর কথা েনিছ।
আমরা আমােদর ঈ বেরর নগের এবং আমােদর সবশি মান রভরু নগের তা ঘটেতও দেখিছ।
ঈ বর সই নগরেক িচরিদেনর জ য দঢৃ় রাখেবন!
৯ হ ঈ বর, আপনার মি ের, আমরা আপনার রমময় দয়ার কথা যান কির।
১০ ঈ বর, আপিন িব যাত।
সারা পিৃথবী জেুড় লাকরা আপনার রশংসা কের।

রে যেকই জােন আপিন কত ভাল।
১১ ঈ বর, িসেয়ান পবত স যই সখুী।
আপনার িস াে র জ য িযহদূার শহর িল আন করেছ।
১২ িসেয়ান শহের ঘু ন।
এই শহরেক দখনু এবং গসমহূ েন দখনু।
১৩ এর দওয়াল েলা দখনু।
িসেয়ােনর রাসাদ িলেক মু ভােব রশংসা ক ন।
তাহেল আপিন পরবতী রজ েক এ িবষেয় বলেত পারেবন।
১৪ এই আমােদর ঈ বর িচরিদেনর ঈ বর!
িচরিদেনর জ য িতিন আমােদর পিরচািলত করেবন!

পিরচালেকর রিত: কারহ পিরবার থেক একিট গীত।

৪৯ ১ হ জািতসকল, তামরা শান।
পিৃথবীর সকল মানষু, তামরা শান।

২ ধনী দির র রে যকিট লাক, তামরা শান।
৩ আিম তামােদর অ য ােনর
এবং িচ েনর কথা িকছ ু বলেবা।
৪ আিম িনেজ এই কািহনী িল েনিছ।
এখন আমার বীণার সহেযােগ গান গেয়, সই বাণী আিম তামােদর কােছ রকাশ করেবা।
৫ যিদ সংকট আেস কন আিম ভীত হব?
যিদ লােকরা আমােক িঘের থােক এবং আমােক ফাঁেদ ফলার চ ায় থােক, আিম কন ভয় পােবা?
৬ িকছ ু লাক ভােব তােদর শি এবং স ি তােদর র া করেব।

রকৃতপে ওরা বাকা লাক।
৭ কান লাকরা, ব ু, তামােক বাঁচােত পারেব না।

¶৪৮:২ ঈ বেরর … পবত আ িরক অেথ, “ষাফেনর শীষ” কনানীয় গে আেছ, যখােন ঈ বর বাস কেরন সিটই ষাফন
পবত।
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লাকরা ঈ বরেক উৎ েকাচ িদেত পাের না।
৮ িনেজর জীবনেক িকেন ফলার মত
যেথ টাকা একটা মানষু কখনই পােব না।
৯ িনেজর কবেরর পচন থেক শরীরেক র া করার মত
এবং িচরকাল বঁেচ থাকার অিধকার কনার মত
টাকা একটা মানষু কখনই পােব না।
১০ দখ, ানী লাকরা বাকা এবং অ লােকর মতই মের।
অ য লাকরা তােদর স দ িনেয় যায়।
১১ িচরিদেনর জ য ওেদর কবর ওেদর ঘর হয়।
যিদও জীিবত অব ায় তােদর অেনক জিম িছল।
১২ লাকরা ধনী হেয় যেত পাের িক িচরিদন তারা এখােন থাকেব না।
আর পাঁচটা প র মত তারাও মরেব।
১৩ যারা তােদর স দ িনেয় তু হেব,
সই বাকা লাকেদর ঐ পিরণিতই হেব।

১৪ ওই সব লাক মেষর মত।
ওেদর কবেরর মে য রাখা হেব, মতৃু্য ওেদর শাসন করেব।
তারপর সই সকােল সৎ লাকরাই জয়ী হেব, অ যিদেক অহ ারী লাকেদর দহ
তােদর সদু ৃ য ঘর থেক ব দূের কবেরর মে য নীরেব পেচ যােব।
১৫ িক রভু আমায় মতৃু্য থেক মিু দেবন এবং আমার জীবনেক র া করেবন।
যখন িতিন আমােক তাঁর সে িনেয় যােবন, তখন িতিন আমায় কবেরর েভাগ থেক র া করেবন!
১৬ মানষু ধমুা র ধনী বেল ওেদর ভয় পও না।
তােদরও ভয় পও না যােদর খবু সদু ৃ য বাডী় আেছ।
১৭ মতৃু্যর সময় তারা কান িজিনসই সে িনেয় যােব না।
ঐসব সু র িজিনেসর মে য একটাও সে িনেয় যােব না।
১৮ একজন স দশালী লাক তার ইহজীবেন য সাফ য লাভ কেরেছ, স িবষেয় স িনেজেক অিভন ন জানােত পাের।
এমনিক িনেজর জ য স যা কেরেছ, তার জ য অ য লাকও তার ণগান করেত পাের।
১৯ িক এমন সময় আসেব যখন তােক মরেত হেব,
এবং মতৃু্যেলােক িগেয় তােক তার পবূপু ষেদর সে থাকেত হেব।
আর কানিদন স িদেনর আেলা দখেব না।
২০ লােকরা খবু ধনশালী হেত পাের, িক তবু তারা রকৃত স য দয় ম করেত পাের না।
িক িনছক একটা রাণীর মত তােদরও মরেত হেব।

আসেফর স ীত িলর অ যতম।

৫০ ১ রভ,ু িযিন ঈ বরেদরও ঈ বর বয়ং িতিন কথা বলেছন।
িতিন সেূযাদয় থেক সযূা পয , অথাৎ এ রা থেক ও রা পয সম র পিৃথবীর মানষুেক িচৎকার কের ডাক

িদে ন।
২ িসেয়ান থেক দীি মান ঈ বর অসীম সু র!
৩ আমােদর ঈ বর আসেছন এবং িতিন নীরব থাকেবন না।
তাঁর সামেন সব রাসী আ ন বলেছ।
তাঁর চারিদেক রচ ঝড় বইেছ।
৪ যখন িতিন তাঁর লাকেদর িবচার কেরন
তখন িতিন আকাশ ও পিৃথবীেক সা ী থাকেত ডােকন।
৫ ঈ বর বেলন, “ হ আমার অনগুামীরা আমার চািরিদেক এস।
হ আমার ভ সকল, আমরা এেক অে যর সে চিু কেরিছ।”

৬ ঈ বর হেলন িবচারক,
আকাশ তাঁর যথাযথ ধাি কতার কথা ঘাষণা কের।
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৭ ঈ বর বেলন, “আমার লাকরা, আমার কথা শান!
হ ই রােয়েলর লাকরা, আিম তামােদর িব ে সা ী দব। আিমই ঈ বর, তামােদর ঈ বর।

৮ আিম তামােদর বিল স েক অিভেযাগ করিছ না।
তামরা ই রােয়েলর লােকরা সবদাই আমার কােছ হামবিল িদেয়ছ এবং রিতিদনই তামরা তা আমায় িদেয়ছ।

৯ তামােদর ঘর থেক আিম ষাঁড় নব না।
তামােদর খাঁয়াড় থেক আিম ছাগলও নব না।

১০ ঐ প েলা আিম চাই না, ইিতমে যই জ েলর সম প সমেুহর আিম অিধকারী।
হাজার হাজার পবেতর ওপেরর সম প িল ইিতমে য আমার অিধকাের।
১১ উ তম পবেতর রে যকিট পািখেক আিম িচিন।
পাহােডর় রে যকিট চলমান ব ই আমার।
১২ আিম ুধাত নই! যিদ আিম ুধাতও হতাম আিম তামােদর কােছ আহার চাইতাম না।
সারা পিৃথবী এবং তার মে য যা যা আেছ, আিমই পিৃথবীর এবং পিৃথবীর সম িজিনেষর মািলক।
১৩ আিম ষাঁেডর় মাংস খাই না অথবা ছাগেলর দহ থেক র পান কির না।”
১৪ অতএব, অ যা য ভ েদর সে ভাগ কের নওয়ার জ য তামােদর ঈ বেরর কােছ দয় ধ যবাদ নেব য িনেয় এস
এবং ঈ বেরর সাি ে য থাকার জ য এেসা এবং তামােদর পরাৎ  পেরর কােছ যা রিত িত কেরিছেল তামরা তাঁেক তাই

দাও।
১৫ ঈ বর বেলন, “যখন তিুম সংকেট পডে়ব তখন আমায় ডেকা!
আিম তামােক সাহা য করেবা!
তারপর তিুম আমােক স ান করেত পারেব।”
১৬ িক লােকেদর ঈ বর বেলন,
“ তামরা আমার িবিধর স বে কথা বল।
তামরা আমার চিু র স বে কথা বল।

১৭ আিম যখন তামােদর ভলু সংেশাধন কের িদই, তখন কন তামরা তা ঘণৃা কর?
আিম যা বিল কন তামরা তা উেপ া কর?
১৮ তামরা একটা চারেক দখ এবং তার সে যাগ িদেত ছেুট যাও।
যারা যিভচার কের তামরা তােদর সে িবছানায় ঝাঁিপেয় পড।়
১৯ তামরা িম যা কথা বল এবং
অ ভ যাপাের কথা বল।
২০ অ য লাকেদর স েক তামরা সব সময় খারাপ কথা বল।
এমনিক তামরা িনেজর ভাইেদর স েকও খারাপ কথা বল।
২১ তামরা ঐসব বােজ কাজ কেরেছা এবং আিম িকছ ু বিল িন।
তাই তামরা ভেবেছা আিমও িঠক তামােদর মত।
তেব যাঁ, আর বশীিদন আিম চপু কের থাকেবা না!
এটা আিম তামার পির ার বিুঝেয় দেবা এবং আিম সামনাসামিন তামার সমােলাচনা করেবা!
২২ তামরা ঈ বরেক ভেুল গছ।
তাই আিম তামােদর িছ িভ করার আেগ যিদ তামরা উপলি কর তা ভাল!
আর যিদ না বাঝ
কউ তামােদর বাঁচােত পারেব না!

২৩ তাই যিদ কান লাক আমায় ধ যবাদ বিল দয় তেব স আমার স ান কের।
যিদ স সৎ উপােয় বাঁেচ তােক বাঁচােনার জ য আিম আমার সম মতা রদশন করেবা।”

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর গান িলর মে য একিট গীত। বৎ েশবার রিত দায়েূদর
পাপকেমর পর ভাববাদী নাথন দায়েূদর কােছ িগেয়িছল। এটা রায় সই সমেয়র গীত।

৫১ ১ আপনার মহান রমময় দয়ার জ য
এবং আপনার মহান ক ণা িদেয়

আমার সম পাপসমহূ ধেুয় মেুছ িদন!



গীতসংিহতা ৫১:২ 45 গীতসংিহতা ৫২:১

২ ঈ বর, আমার অপরাধ মেুছ িদন, আমার সব পাপ ধেুয় িদন।
আবার আমায় পাপমু কের িদন!
৩ আিম জািন আিম পাপ কেরিছ।
সব সময় আিম সই সব পাপ দখেত পাই।
৪ য সব কাজেক আপিন গিহত বেলন, সই সব কাজই আিম কেরিছ।
ঈ বর আপিনই সই পরম এক যার িব ে আিম পাপ কেরিছ।
এইসব কথা আিম বীকার কেরিছ যােত মানষু বােঝ
আিম ভলু িক আপিন সিঠক।
আপনার সব িস া যথাযথ িনরেপ ।
৫ আিম পােপর মে য িদেয় জে িছলাম
এবং পােপর মে যই আমার মা আমায় গেভ ধারণ কেরিছেলন।
৬ হ ঈ বর, আপিন চান আিম রকৃতভােব অনগুত হই।
তাই আমার মেনর গভীের রকৃত র া দান ক ন।
৭ এসেবর বারা আমার সব পাপ মেুছ িদন, আমায় পিব র কের িদন।
সম পাপ ধেুয় িদেয় আমােক তষুােরর থেকও র কের িদন!
৮ আমায় সখুী ক ন! আবার িক কের সখুী হেত পারেবা তা বেল িদন।
আপিন য হাড় েলা চণূিবচণূ কেরেছন স েলা আবার সখুী হা !
৯ আমার পােপর িদেক তাকােবন না!
আমার সব পাপ মেুছ িদন!
১০ ঈ বর আমার মে য িব দয় সিৃ ক ন!
আমার আ ােক আবার শি শালী ক ন!
১১ আমােক দূের ঠেল দেবন না!
আমার কাছ থেক আপনার পিব র আ ােক সিরেয় নেবন না!
১২ আপনার সাহা য আমােক রচ সখুী কেরেছ!
সই আন আবার আমায় িফিরেয় িদন।

আপনার িনেদশ মা য করার জ য, আমার আ ােক শি শালী কের িদন।
১৩ পাপীেদর কমন ধারা জীবনযা রা আপিন চান তা আিম ওেদর শখােবা
এবং ওরা আপনার কােছ িফের আসেব।
১৪ ঈ বর, মতৃু্যর শাি থেক আমায় িন ৃিত িদন।
হ আমার ঈ বর, আপিনই সই, িযিন আমায় র া কেরন!

আমার জ য আপিন য সব ভােলা কাজ কেরেছন, তা িনেয় আমায় গান গাইেত িদন!
১৫ রভু আমার, আপনার স ােন আিম মখু খলুেবা এবং আপনার রশংসা গান গাইেবা!
১৬ রকৃতপে আপিন কান বিল চান না।
যিদ আপিন চাইেতন আিম তা আপনার উে ে য িদতাম।
তাহেল কন আপনােক হামবিল দব যা আপিন রকৃত পে চান না!
১৭ ঈ বর য বিল চান তা হল এক অনতু আ া।
হ ঈ বর, যিদ একজন লাক ন র দেয় ও ব যতার মন িনেয় আপনার কােছ আেস তােক আপিন িফিরেয় দেবন না।

১৮ ঈ বর, িসেয়ােনর রিত রস হন ও ভাল যবহার ক ন।
জ শােলেমর রাচীর আবার গেড় িদন,

১৯ তাহেল আপিন হামবিল এবং সব উ ম বিল উপেভাগ করেত পারেবন।
লাকরা আবার আপনার বদীেত ষাঁড় বিল দেব।

পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট ম ীল। যখন ইেদামীয় দােয়গ শৗেলর কােছ
িগেয়িছল এবং তােক বেলিছল, “দায়দূ অহীেমলেকর ঘের আেছ।”

৫২ ১ হ যা া, তামার কৃত অ যায় িনেয় তিুম এত বডা়ই কর কন?
তিুম অনবরত ঈ বেরর স ানহািন ঘটাও।
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২ তামরা সবসময় অ য লাকেদর িব ে চ রা কর। তামােদর িজভ িবপ নক, খেুরর মতই ধারােলা।
তামরা সবদাই িম যা কথা বল এবং কাউেক না কাউেক ঠকােত চ া কর!

৩ ভােলার থেক ম টাই তামরা বশী পছ কর।
তামরা সে যর থেক িম যা বলেতই বশী পছ কর।

৪ তামরা এবং তামােদর িম যাবাদী িজভ মানষুেক আঘাত করেত ভােলাবােস।
৫ তাই ঈ বর িচরিদেনর জ য তামােদর বংস করেবন!
যমন কের একটা লাক একটা গাছেক মলূসহ উপেড় ফেল, একইভােব ঈ বর তামােদর বাডী় § থেক তামােদর িবি

কের দেবন!
৬ ভােলা লাকরা তা দখেব
এবং ঈ বরেক ভয় ও র া করেত িশখেব।
তারা তামােদর দেখ উপহাস কের বলেব,
৭ “ দখ, ঈ বের য যি িনভর করত না, তার িক অব া হেয়েছ।
ঐ লাকটা ভেবিছেলা ওর স দ এবং িম যাচার ওেক র া করেব।”
৮ িক আিম সবজু জলপাই গােছর মত রভরু মি ের বড় হেয় উঠিছ।
আিম রভরু স য রেম িচরিদন আ া রাখেবা।
৯ ঈ বর যা িকছ ু আপিন কেরেছন তার জ য িচরিদন আিম আপনার রশংসা করেবা।
আপনার ভ েদর সামেন আিম আপনার নােমর রশি গীত করেবা, **কারণ সটা খবু ভােলা!

পিরচালেকর রিত: মহলৎ এর ওপর দায়েূদর একিট ম ীল।

৫৩ ১ একমা র বাকারা ভােব ঈ বর বেল িকছ ু নই।
এই ধরেণর লাকরা নীিত র , জন এবং িতকর,

ওরা ভাল িকছ ু কের না।
২ রকৃতপে একজন ঈ বর আেছন
িযিন বগ থেক আমােদর ল ্য করেছন।
ঈ বর সইসব ানী মানেুষর খাঁজ করেছন যারা ঈ বেরর খাঁজ কের!
৩ িক রে যেক ঈ বেরর থেক মখু ঘিুরেয় িনেয়েছ।

রে যকিট লাকই খারাপ।
কউ ভাল িকছ ু কের না।

না, একটা লাকও না।
৪ ঈ বর বেলন, “ওই সব ম লাকরা িন য় জােন স য কী!
িক ওরা আমার কােছ রাথনা কের না।

লাকরা এমনভােব আমার লাকেদর রাস কের যন ওরা খাবার খাে ।”
৫ ঐসব ম লাক এমন আতি ত হেব, য আতে র অিভ তা ওেদর আেগ কখনও হয় িন!
ঐ ম লাকরা ই রােয়েলর শ ।
ঈ বর ঐ ম লাকেদর বািতল কের িদেয়েছন।
তাই ঈ বেরর লাকরা ওেদর পরািজত করেব এবং ওেদর হাড় েলা ঈ বর বারা িছ িভ হেব।
৬ ঈ বর, ই রােয়েলর জ য
িসেয়ান পবেত জয় িনেয় আসনু!
ঈ বর যখন তাঁর লাকেদর িনবাসন থেক িফিরেয় আনেবন
তখন যােকােবর লাকরা যন আন কের।

§৫২:৫ বাডী় এর অথ শরীর। এিট কাি যক ভাষায় লখা য, ঈ বর তামােক িচরতের বংস করেবন।
**৫২:৯ আপনার … করেবা আ িরক অেথ, “আিম আপনার নােম আ া রাখেবা।”
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পিরচালেকর রিত: বা যয রসহ দায়েূদর একিট ম ীল যখন সীফীয়রা এেস শৗলেক বেলিছল,
“আমােদর মেন হয় দায়দূ আমােদর লাকেদর মে য লিুকেয় আেছ।”

৫৪ ১ ঈ বর, আপনার মতা রেয়াগ কের আমায় র া ক ন।
আমােক মিু িদেত আপনার পরা রম কােজ লাগান।

২ ঈ বর আমার রাথনা ননু।
আিম যা বিল তা ননু।
৩ িবেদশী লাকরা যারা ঈ বেরর উপাসনা কের না তারা আমার িদক থেক মখু িফিরেয়েছ।
ঐসব শি শালী লাকরা আমায় হ যা করার চ া করেছ।
৪ দখ, আমার ঈ বর আমায় সাহা য করেবন।
আমার রভু আমায় সহায়তা দেবন।
৫ যারা আমার িব ে িগেয়েছ, আমার ঈ বর তােদর শাি দেবন।
ঈ বর আমার রিত িব ব হেবন এবং ঐসব লােকর িবনাশ করেবন।
৬ হ ঈ বর, আিম আপনােক ব াবিল উৎসগ করব।

রভ,ু আিম আপনার নােমর রশংসা করেবা কারণ সিট এত ভােলা!
৭ আিম আপনার নােমর রশংসা করব কারণ আমার সব স ট থেক আপিন আমায় র া কেরেছন।
আিম আমার শ েদর পরািজত হেত দেখিছ।

পিরচালেকর রিত: বা যয র সহ দায়েূদর একিট ম ীল।

৫৫ ১ ঈ বর আমার রাথনা ননু।
ক ণার জ য আমার য রাথনা তােক উেপ া করেবন না।

২ ঈ বর, দয়া কের আমার রাথনা ননু এবং উ র িদন।
আমােক কা িজিনস মানিসকভােব য রণা দয় তা আপনার কােছ বলেত িদন।
৩ আিম য সব িজিনেষ ভয় পাই আমার শ সই েলা বলেছ।
ঐ লাকিট আমােক বলেছ, আমার শ রা যারা রােধ উ তারা আমায় আ রমণ করেছ।
ওরা আমার মাথার ওপর ডম়ডু় কের সংকটসমহূ এেন ফেলেছ।
৪ আমার দেয়র িভতের ঘাত- রিতঘাত হেয় যাে ।
মতৃু্য ভেয় আিম ভীত হেয় রেয়িছ।
৫ আতে আিম কাঁপিছ।
আিম স র ।
৬ আহা, আমার যিদ ঘঘুু পাখীর মত ডানা থাকত!
তাহেল আিম উেড় িগেয় একটা িব রােমর জায়গা খুঁেজ িনতাম।
৭ আিম ম ভিূমর অেনক দূেরর কান জায়গায় চেল যতাম।
৮ আিম ছটু িদতাম। আিম পািলেয় যতাম।
এই সম যার ঝড় থেক আিম পািলেয় যতাম।
৯ রভু আমার, ওেদর িম যা বলা আপিন ব ক ন।
আিম এই শহের িহংসা ক যাপার এবং লডা়ই দখিছ।
১০ এই শহেরর রিতিট জায়গায় িদনরাি র জেুড়
অপরাধ ও বংসা ক কাজ লেগই রেয়েছ।
১১ রা া েলােত অপরাধ বেড় গেছ।
লাকজন সব র িম যা কথা বলেছ এবং ঠকাে ।

১২ এটা যিদ আমার শ রা আমােক অপমান করেতা,
আিম স য করেত পারতাম।
এটা যিদ আমার শ রা আমায় আ রমণ করেতা
আিম লেুকােত পারতাম।
১৩ িক হ আমার সখা, ব ু,
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আপিন বয়ং আমায় আ রমণ কেরেছন।
১৪ যখন আমরা একসে ভীেডর় মে য িদেয় ঈ বেরর মি ের হঁেট যতাম,
তখন িনেজেদর গাপন কথা এেক অপেরর সে িবিনময় কের কত িনকটভােব কথা বেলিছ।
১৫ যন অ য িব য়করভােব মতৃু্য এেস আমার শ েদর রাস কের!
পিৃথবী ফাঁক হেয় যা এবং ওেদর জীব িগেল ফলকু! কন?
কারণ ওরা সবাই িমেল ভয় র সব কু-পিরক না কের।
১৬ সাহাে যর জ য আিম ঈ বরেক ডাকেবা,

রভু অব যই আমােক উ ার করেবন।
১৭ স যায়, সকােল, পেুর আিম ঈ বেরর সে কথা বিল।
আিম তাঁেক বলব, কা িবষয় আমােক শ র কের এবং িতিন আমার কথা শােনন।
১৮ আিম অেনক যু কেরিছ।
সবদাই ঈ বর আমায় উ ার কেরেছন এবং িনরাপেদ িফিরেয় এেনেছন।
১৯ ঈ বর, আমার কথা শােনন।
সই অন রাজা অব যই আমায় সাহা য করেবন।

িক আমার শ রা ঈ বরেক ভয় কের না বা তাঁেক র াও কের না।
তারা তােদর দয় এবং জীবন বদলােব না।
২০ ওরা রিত িত ভ কের
এবং িনেজর ব ুেদর আ রমণ কের।
২১ আমার শ রা খবু মসণৃভােব কথা বেল,
শাি র কথা বলেলও ওরা যেু র পিরক না কের।
ওেদর কথা মাখেনর মত মসণৃ,
িক ঐসব কথা ছিুরর মতই কােট।
২২ তামার যা ােদর রভরু কােছ সমপণ কর
িতিন তামােদর য নেবন।
ঈ বর ভােলা লাকেদর পরািজত হেত দেবন না।
২৩ তামার চিু র অ অনসুাের, ঐসব খনুী ও িম যাবাদীেদর অেধক জীবন শষ হওয়ার আেগই
হ ঈ বর আপিন ওেদর কবের পাঠান

এবং আমার চিু র একিট অংশ িহেসেব আিম আপনােত আ া রাখব।

পিরচালেকর রিত: “সদূুর ওক গােছর পারাবত।” গানিটর পদায় গাওয়া
দায়েূদর একিট িম াম যখন পেল ীয়রা তাঁেক গােত ব ী কেরিছল।

৫৬ ১ ঈ বর, লােক আমায় আ রমণ কেরেছ তাই আমার রিত কৃপা ক ন।
ওরা সব ণ ধের আমার সে যু কের চেলেছ, আমায় তাডা় কের চেলেছ।

২ আমার শ রা রমাগত আমায় আ রমণ কের চেলেছ।
ওখােন অসং য যা া আেছ।
৩ যখন আিম ভীত হেয় পিড় তখন আপনােত আমার িব বাস াপন কির।
৪ আিম ঈ বের িব বাস কির, তাই আিম ভয় পাই না। মানষু আমার কী করেব!
আমার রিত ঈ বেরর শপেথর জ য আিম তাঁর রশংসা কির।
৫ শ রা সব সময় আমার কথােক িবকৃত কের।
সবদাই ওরা আমার িব ে ষডয় র কের।
৬ আমােক হ যা করবার একটা পথ খুঁেজ পাবার আশায়
ওরা একসে লিুকেয় থেক আমার গিতিবিধ ল ্য কের।
৭ ঈ বর, ওেদর অ য দেশ িবদায় কের িদন।
হ ঈ বর, ওেদর কােজর জ য ওেদর শাি িদন।

আপনার রাধ দখান এবং ঐসব জািতেদর পরািজত ক ন।
৮ আপিন জােনন য আিম মানিসকভােব রচ িবপয ।
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আিম য কত কঁেদিছ তাও আপিন জােনন।
আপিন িন য় আমার চােখর জেলর িহেসব রেখেছন।
৯ তাই যখন আিম আপনার কােছ সাহা য রাথনা কির তখন আমার শ েদর পরািজত ক ন।
আিম জািন আপিন তা করেত পারেবন।
কারণ আপিনই আমার ঈ বর!
১০ তাঁর রিত িতর জ য আিম ঈ বেরর রশংসা কির।
আমার রিত তাঁর রিত িতর জ য আিম রভরু রশংসা কির।
১১ আিম ঈ বের িব বাস কির, তাই আিম ভয় পাই না।
মানষু আমার কী করেব!
১২ ঈ বর, আিম আপনার কােছ িবেশষ রিত িত িদেয়িছ এবং যা রিত িত িদেয়িছ তা আিম পালন করেবা।
আিম আপনােক আমার ধ যবাদ উৎসগ িনেবদন করেবা।
১৩ কন? কারণ আপিন আমােক মতৃু্য থেক উ ার কেরেছন।
পরাজয় থেক আপিন আমায় র া কেরেছন।
তাই আিম রকা য িদবােলােক ঈ বেরর উপাসনা করেবা
যােত কবলমা র জীিবত লােকরা দখেত পায়।

পিরচালেকর রিত: সরু “ বংস কেরা না।” গানিটর পদায় গাওয়া দায়েূদর একিট িমকতাম,
যখন িতিন শৗেলর কাছ থেক পািলেয় হায় লিুকেয় িছেলন।

৫৭ ১ ঈ বর, আমার রিত মাশীল হান।
সদয় হান কননা আমার আ া আপনােত িব বাস রােখ।

যখন সম যা আেস,
তখন আিম সরু ার জ য আপনার কােছ আিস।
২ আিম পরাৎ  পর ঈ বেরর কােছ সাহা য রাথনা কির।
ঈ বর স ূণভােব আমার য নন!
৩ বগ থেক িতিন আমায় সাহা য দন ও র া কেরন।
যারা আমায় অবদিমত কের তােদর িতিন পরািজত কেরন।
আমার রিত ঈ বর
তাঁর রকৃত ভােলাবাসা রদশন কেরন।
৪ আমার জীবন স টাপ ।
শ রা আমার চারিদেক িঘের রেয়েছ।
ওরা মানষুেখেকা িসংহেদর মত;
ওেদর দাঁত েলা তীেরর মত তী ;
ওেদর িজভ েলা তরবািরর মত ধারােলা।
৫ হ ঈ বর, আপিন বেগর চেয়ও ওপের।
আপনার মিহমা পিৃথবীেক আবতৃ কের।
৬ আমার শ রা আমার জ য একটা ফাঁদ পেতেছ।
ওরা আমায় ফাঁেদ ফলেত চাইেছ।
ওরা আমার পেথ একটা গভীর গত খুঁেডে়ছ যােত আিম ওর মে য পেড় যাই,
িক ওরা িনেজরাই তার মে য পেড় গেছ!
৭ িক ঈ বর আমায় িনরাপেদ রাখেবন।
িতিন আমায় সাহস দেবন এবং আিম তাঁর রশংসা করেবা।
৮ হ আমার আ া, জেগ ওেঠা!
হ সাের ী, হ বীণা, তামােদর স ীত কর! এস আমরা উষাকালেক জািগেয় তিুল।

৯ আমার রভু সকেলর কােছ আিম আপনার রশংসা কির।
সব জািতর কােছই আিম আপনার রশংসা কির।
১০ আপনার রকৃত ভােলাবাসা, আকােশর উ তম মেঘর থেকও উ !
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১১ হ ঈ বর, বগেকও অিত রম কের যাও।
আপনার মিহমা পিৃথবীেক আবতৃ ক ক।

পিরচালেকর রিত: “িবনাশ কেরা না” গানিটর পদায় গাওয়া দায়েূদর একিট িমকতাম।

৫৮ ১ ওেহ িবচারকগণ, তামরা তামােদর িবচাের যায় স ত নও।
তামরা সৎ ভােব লােকর িবচার করেছা না।

২ না, তামরা ধইু খারাপ কাজ করার কথা ভােবা।
এই দেশ তামরা িহংসা ক অপরাধসমহূ কর।
৩ সই সব ম লাক যখনই জ ায় তখন থেকই ওরা ভলু কাজ করেত কের।
জ থেকই ওরা িম যাবাদী।
৪ ওেদর রাধ সােপর িবেষর মতই ভয় র এবং বিধর গাখেুর সােপর মত।
ওরা স য কথা নেত অ বীকার কের।
৫ গাখেুর সাপরা সাঁপেুডর় বীেণর সরু বা গান নেত পায় না।
ঐসব ম লাকরাও সইসব সােপর মত, কারণ তারা কু-চ রা কের।
৬ রভ,ু ঐ লাক েলা িসংেহর মত।
তাই হ রভ,ু ওেদর দাঁত েলা ভেঙ িদন।
৭ নদমা িদেয় যমন জল গিডে়য় যায়, ঐ লাক েলাও যন সভােবই অদ ৃ য হেয় যায়।
পেথর ধাের আগাছার মত ওরা যন িবন হয়।
৮ ওরা শামেুকর মত হা , নডব়ার সময় যন গেল গেল যায়।
ওরা যন জ -মতৃ িশ র মত কানিদন িদেনর আেলা না দেখ।
৯ য কাঁটােঝাপেক বালানী িহেসেব বািলেয় রা ার পা র গরম করা হয়
ওরা যন সই কাঁটােঝােপর বালানীর মত িবন হয়।
১০ একজন সৎ লাক তখন খশুী হেব যখন স দখেব
তার রিত করা অ যায় কােজর জ য ম লাকরা শাি পাে ।
স সই রকম সিনেকর মত হেব য

তার সম শ েদর পরািজত কেরেছ। ††
১১ যখন এটা ঘটেব, তখন লােক বলেব: “সৎ লােকরা সি যই পরু ৃত।
স যই একজন ঈ বর আেছন িযিন পিৃথবীর িবচার কেরন।”

পিরচালেকর রিত: “িবনাশ কেরা না।” গানিটর পদায় গাওয়া দায়েূদর একিট িমকতাম যখন শৗল
দায়দূেক হ যা করবার জ য তাঁর বাডী়েত লাক পািঠেয়িছেলন।

৫৯ ১ ঈ বর আমােক আমার শ েদর হাত থেক র া ক ন।
যারা আমার সে লডা়ই করেত এেসেছ তােদর পরািজত করেত আমায় সাহা য ক ন।

২ সই সব লাক যারা ম কাজ কের তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
ঐসব খনুীেদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
৩ দখনু শি শালী লাকরা আমার জ য অেপ া করেছ।
যিদও আিম কান পাপ বা অপরাধ কিরিন
তবওু ওরা আমায় হ যা করার জ য অেপ া করেছ।
৪ আিম কান ভলু কির িন িক আমােক আ রমণ করার জ য ওরা এখােন ছেুট এেসেছ।

রভ,ু উঠনু এবং এেস আমায় সাহা য ক ন। দখনু িক ঘটেছ।
৫ রভ,ু আপিনই সবশি মান ঈ বর, ই রােয়েলর ঈ বর!
উঠনু এবং ঐসব লাকেক শাি িদন।
ঐসব বদ িব বাসঘাতকেদর রিত এতটকুু দয়া দখােবন না।
৬ ঐসব লাকরা কুকুেরর মত

††৫৮:১০ স … কেরেছ আ িরক অেথ, “ স তার পা- েটা লােকেদর র িদেয় ধােব।”
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যারা স যা বলায় গজন করেত করেত
এবং রা ায় ঘরুেত ঘরুেত শহের আেস।
৭ ওেদর মিক ও অপমান ননু।
ওরা ঐসব িনমম কথা েলা বলেছ।
িক ওরা খয়াল কের না কারা তা নেছ।
৮ রভু ওেদর আপিন উপহাস ক ন।
ওেদর সকলেক িব প ক ন।
৯ আিম আপনার উে ে য আমার ব না গান করেবা।
ঈ বর, উঁচু পবেত আপিনই আমার িনরাপদ ান।
১০ ঈ বর আমায় ভােলাবােসন এবং িতিন আমােক জয়ী হেত সাহা য করেবন।
িতিন আমায় শ েদর পরািজত করেত সাহা য করেবন।
১১ হ ঈ বর, ওেদর িনছক হ যা করেবন না, নতবুা আমার লােকরা তােদর ভেুল যেত পাের। ক তােদর জয় এেন িদেয়েছ?
হ আমার রভু এবং র াকারী, আপনার মতা বেল ওেদর আপিন পরািজত ক ন। ছ রভ ক ন।

১২ ঐসব ম লাক িম যা কথা বেল ও অিভশাপ দয়।
ওরা যা বেলেছ তার জ য ওেদর শাি িদন।
ওেদরই দে র ফাঁেদ ওেদর পডে়ত িদন।
১৩ আপনার রােধ ওেদর বংস কের িদন।
ওেদর স ূণ েপ িবনাশ ক ন!
সারা পিৃথবীেক বঝুেত িদন য বয়ং ঈ বর ই রােয়েল শাসন করেছন!
১৪ ঐসব ম লাক, ঘউ ঘউ করা রা যমান কুকুেরর মত,
রােতর বলায় শহের এেসেছ।
১৫ তারা িকছ ু খাবােরর খাঁেজ ঘেুর বডা়েব, িক কান খাবার পােব না,
রােত িব রাম করবার জ যও কান জায়গা তারা খুঁেজ পােব না।
১৬ িক সকােল, আিম আপনার রশংসা গান গাইেবা।
আিম আপনার রেম আন উ াস করেবা।
কন? কারণ উ পবেত আপিনই আমার িনরাপদ আ রয় ল।

সংকট এেল আিম আপনার কােছ ছেুট যেত পারেবা।
১৭ আপনার রশংসা কের আিম গান গাইেবা। কন?
কারণ উ পবেত আপিনই আমার িনরাপদ আ রয় ল।
আপিন সই ঈ বর িযিন আমায় ভােলাবােসন!

পিরচালেকর রিত: “চিু র িলিল ফলু” গানিটর পদায় গাওয়া দায়েূদর একিট িম াম।
যখন দায়েূদর অরাম-নহরিয়ম ও অরাম- সাবার সে যু হয় এবং যখন যায়াব লবণ

উপ যকায় ইেদােমর ১২,০০০ স যেক পরািজত কের িফের এেসিছেলা তখনকার গীত।

৬০ ১ হ ঈ বর, আপিন আমােদর ওপর িছেলন।
আপিন আমােদর বািতল কের িদেয়েছন, আমােদর বংস কের িদেয়েছন।

দয়া কের আমােদর পনু ার ক ন।
২ আপিনই ভিূমক কিরেয়েছন এবং পিৃথবীেক ি বধািবভ কেরেছন।
আমােদর পিৃথবী টকুেরা টকুেরা হেয় ভেঙ পডে়ছ।
দয়া কের এেক িঠক ক ন।
৩ আপিন আপনার লাকেদর ব সম যা িদেয়েছন।
আমরা নশা র লাকেদর মত টলমল করেত করেত পেড় যাি ।
৪ যারা আপনােক উপাসনা কের তােদর আপিন সতক কেরেছন।
এখন তারা শ েদর হাত থেক পািলেয় যেত পাের।
৫ আপনার পরা রম রেয়াগ কের আমােদর উ ার ক ন!
আমার রাথনার উ র িদন এবং যােদর আপিন ভােলাবােসন তােদর র া ক ন!
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৬ ঈ বর তাঁর মি ের কথা বেলেছন এবং এেত আিম খবু খশুী!
িতিন বেলেছন, “আমার লাকেদর সে আিম এই ভখূ ভাগ কের নব।
আিম ওেদর িশিখম দেবা।
আিম ওেদর সেু ােতর উপ যকা দেবা।
৭ িগিলয়দ এবং মনঃিশ আমার হেব।
ই রিয়ম আমার মাথার িশর রাণ হেব।
িযহদূা হেব আমার িবচারদ ।
৮ মায়াব দশ আমার পা ধায়ার গামলা হেব।
ইেদাম আমার জেুতা বহনকারী রীতদাস হেব।
আিম পেল ীয়েদর পরািজত কের িবজয় উ ােস িচৎকার কের উঠেবা!”
৯–১০ িক ঈ বর, আপিন আমােদর যাগ করেলন!
আমােদর স যেদর সে আপিন গেলন না!
তাই ক আমােক ঐ দঢৃ় ও সরুি ত শহের িনেয় যােব?
ইেদােমর িব ে যু করেত ক আমায় নত ৃ ব দেব?
১১ ঈ বর, শ েদর পরািজত করেত আমােদর সাহা য ক ন!
জনগণ আমােদর সাহা য করেত পাের না!
১২ একমা র ঈ বরই আমােদর শি শালী করেত পােরন।
একমা র ঈ বরই আমােদর শ েদর পরািজত করেত পােরন!

স ীত পিরচালেকর রিত: ত রবা য সহেযােগ দায়েূদর গান িলর অ যতম।

৬১ ১ হ ঈ বর, আমার রাথনা স ীত ননু।
আমার রাথনা ননু।

২ আিম যখােনই থািক, যতই বল হই না কন,
আিম সাহাে যর জ য আপনােক ডাকেবা!
আমােক ব ব উঁচেুত
িনরাপদ ােন িনেয় চলনু।
৩ আপিনই আমার িনরাপদ আ রয় ল!
আপিনই সই শি শালী গ যা আমােক আমার শ েদর থেক র া কের।
৪ আিম িচরিদেনর জ য আপনার তাঁবেুত থাকেত চাই।
যখােন আপিন আমায় সরুি ত করেবন আিম সখােনই লিুকেয় থাকেত চাই।

৫ হ ঈ বর, আপনােক যা দবার রিত িত আিম কেরিছ তা আপিন েনেছন।
িক আপনার অনগুামীেদর যা আেছ, তার রিতিট িজিনসই আপনার কাছ থেক এেসেছ।
৬ রাজােক দীঘ জীবন িদন!
তােক িচরিদন জীিবত থাকেত িদন!
৭ তােক িচরিদন ঈ বেরর সে বঁেচ থাকেত িদন!
আপনার রকৃত ভােলাবাসা িদেয় তােক আপিন র া ক ন।
৮ আিম িচরকাল আপনার নােমর রশংসা করেবা।
আিম যা রিত িত িদেয়িছ, রিতিদনই আিম তা পালন করেবা।

স ীত পিরচালেকর রিত: িযদূথেূনর উে ে য দায়েূদর একিট গীত।

৬২ ১ যাই ঘটকু না কন, ঈ বর আমায় উ ার করেবন এই আশায় আমার আ া ধয্য ধের অেপ া করেছ।
আমার পির রাণ একমা র তাঁর কাছ থেকই আসেব।

২ হয়েতা আমার অেনক শ আেছ, িক ঈ বরই আমার গ।
ঈ বর আমায় র া কেরন।
উঁচু পবেত ঈ বরই আমার িনরাপদ আ রয় ল।
আমার ম বড় শ ও আমায় পরািজত করেত পারেব না।
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৩ কত ণ তামরা আমায় আ রমণ করেব?
আিম একটা ঝুঁেক পডা় দওয়ােলর মত।
আিম একটা ভ রায় বডা়র মত।
৪ আমার ব থাকা সেৎ বও
ঐসব লাক আমার িবনােশর পিরক না করেছ।
আমার স েক িম যা বেল ওরা আন পায়।
জনসমে ওরা আমার স েক ভাল কথা বেল
িক গাপেন আমায় অিভশাপ দয়।
৫ আমােক র া করবার জ য আমার আ া ধয্য ধের ধমুা র ঈ বেরর অেপ া করেছ!
ঈ বর আমার একমা র আশা।
৬ ঈ বরই আমার গ। ঈ বরই আমায় র া কেরন।
উঁচু পবেত ঈ বরই আমার িনরাপদ আ রয় ল।
৭ আমার মিহমা ও জয় ঈ বেরর কাছ থেক আেস।
িতিনই আমার দঢৃ় গ, িতিনই আমার িনরাপদ আ রয় ল।
৮ হ লাক সকল, সবদাই ঈ বেরর ওপর িব বাস রােখা।
তামােদর সব সম যা ঈ বরেক বল।

ঈ বরই আমােদর িনরাপদ আ রয় ল।
৯ রকৃতপে লাকজন কান সাহা য করেত পাের না।

রকৃত সাহাে যর জ য তামরা ওেদর ওপর িনভর করেত পারেব না।
ঈ বেরর সে তলুনা করেল,
ওরা একিট বাতােসর ফু  কার ছাডা় আর বশী িকছ ু নয়।
১০ জার কের কেড় নওয়ার যাপাের তামার মতার ওপর িব বাস কর না।
একদম ভেবা না য চিুর কের িকছ ু িনেয় লাভবান হেব।
যিদ তিুম ধনী হও,
তেব মােটই িব বাস কেরা না স দ তামায় সাহা য করেব।
১১ ঈ বর বেলন, একটাই মা র িজিনস আেছ যার ওপর তিুম িনভর করেত পােরা এবং আিম তা িব বাস কির।
“একমা র ঈ বেরর কাছ থেকই শি আেস!”
১২ হ আমার রভ,ু আপনার ভােলাবাসাই রকৃত ভােলাবাসা।
লােক য কাজ কের তার জ যই আপিন তােক পরু ার বা শাি দন।

দায়েূদর একিট গীত: যখন থেক িতিন িযহদূার ম ভিূমেত িছেলন।

৬৩ ১ ঈ বর, আপিনই আমার ঈ বর।
আিম আপনােক ভীষণভােব চাই।

রৗ রদ কেনা জিমর মত,
আমার দহ ও আ া আপনার জ য ত ৃ াত হেয় রেয়েছ।
২ যাঁ, আপনার মি ের আিম আপনােক দেখিছ।
আপনার শি এবং মিহমাও আিম দেখিছ।
৩ আপনার ভােলাবাসা জীবেনর চেয়ও উ ম।
আমার ও বয় আপনারই রশংসা কের।
৪ যাঁ, আমার এ জীবেন আিম আপনারই রশংসা করেবা।
আপনার পিব র নােম আিম -হাত তেুল রাথনা করেবা।
৫ আিম এমনই স হব যন আিম সব থেক সরা খাবার খেয়িছ।
এবং আমার আন ত মখু িদেয় আিম আপনারই রশংসা করেবা।
৬ যখন আিম িবছানায় েত যােবা তখন আিম আপনােক রণ করেবা।
ম যরাে র আিম আপনার যান করব।
৭ আপিন সি যই আমােক সাহা য কেরেছন!
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আপিন যখন আমায় সরু া দন তখন আিম আনে া াস কির!
৮ আমার আ া আপনােক জিডে়য় ধের থােক।
আপনার ডান হাত আমােক সহায়তা দয়।
৯ যারা আমায় মের ফলেত ই া কের ওরা সবাই বংস রা হেব।
ওরা ওেদর কবের তিলেয় যােব।
১০ তরবািরর বারা ওেদর মতৃু্য হেব।
বেুনা কুকুর ওেদর মতৃেদহ িছঁেড় খােব।
১১ িক রাজা দায়দূ তাঁর ঈ বরেক িনেয়ই সখুী হেব
এবং যারা তাঁেক মা য কের তারাই ঈ বেরর রশংসা করেব কারণ িতিন সব িম যাবাদীেক পরািজত কেরেছন।

স ীত পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট গীত।

৬৪ ১ ঈ বর, আমার কথা ননু।
আমার শ আমায় শাসাে । আমােক তার হাত থেক র া ক ন!

২ শ র গাপন চ রা থেক আমায় র া ক ন।
ঐ ম লােকেদর কাছ থেক আমায় লিুকেয় রাখনু।
৩ ওরা আমার স েক খারাপ ও িম যা কথা বেলেছ।
ওেদর িজভ তী তরবািরর মত, ওেদর িত কথা যন িবভ তীেরর মত।
৪ ওেদর গাপন ডরা থেক ওরা িনভেয়
এবং অতিকেত সরল ও সৎ মানষুেদর িদেক তীর ছাঁেড।়
৫ ম কােজ ওরা এেক অ যেক উৎসািহত কের।
ওরা ওেদর ফাঁদ পাতার কথাবাতা বেল, ওরা এেক অ যেক বেল, “ কউ এই ফাঁদ দখেত পােব না!”
৬ ওরা ওেদর ফাঁদ লিুকেয় রেখেছ।
ওরা জীব বিলসমেূহর স ােন আেছ।
মানষু খবু চতরু হেত পাের, তাই ওরা িক ফি করেছ তা জানা মিু ল।
৭ িক ঈ বরও ওেদর িদেক “তীর” িনে প করেত পােরন!
এটা জানেত পারার আেগই লাকরা জখম হেয় যােব।
৮ ম লাকরা অ য লােকর খারাপ করারই িচ া কের।
িক ঈ বর ওেদর পিরক না ভে িদেত পােরন এবং ঐ কু-পিরক না ওেদর ওপেরই ঘটােত পােরন।
তখন যারাই ওেদর দখেব
তারা িব েয় অিভভতূ হেয় মাথা নাডা়েব।
৯ লাকরা দখেব ঈ বর িক কেরেছন।
তাঁর স েক তারা অ য লাকেদর বলেব।
তখন রে যেক ঈ বর স েক আরও বশী জানেত পারেব।
ওরা তাঁেক ভয় ও র া করেত িশখেব।
১০ একজন ভােলা লাক আনে র সে রভরু সবা কের
এবং তাঁর ওপর িনভর কের।
একজন ভাল ও সৎ লাক ঈ বরেক তার অ র থেক রশংসা কের।

স ীত পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট রশংসা গীত।

৬৫ ১ িসেয়ােন িবরাজমান হ ঈ বর, আিম আপনার রশংসা কির।
আপনােক যা দওয়ার রিত িত িদেয়িছলাম, তা আিম িদেয়িছ।

২ আপিন য সব কাজ কেরেছন স স েক আমরা বেল থািক।
আপিনও আমােদর রাথনা েনেছন।
যারা আপনার কােছ আেস, তােদর রে যেকর রাথনা আপিন শােনন।
৩ যখন আমােদর পােপর ভার অিতির বেড় যায়,
তখন আপিন সই পাপ ভার লাঘব কেরন।
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৪ ঈ বর, আপিনই আপনার লাকেদর মেনানীত কেরন।
আপনার মি ের এেস আপনার উপাসনা করার জ য আপিনই আমােদর মেনানীত কেরেছন।
আপনার মি ের, আপনার পিব র রাসােদ,
য সব মেনারম িজিনস আেছ, তাই িদেয় আমরা স হব!

৫ ঈ বর আপিন আমােদর র া কেরন।
ভােলা লাকরা আপনার কােছ রাথনা কের এবং আপিন তােদর রাথনার উ র দন।
তােদর জ য আপিন আ য কায কেরন।
সারা পিৃথবীেত লাকরা আপনােত আ া রােখ।
৬ ঈ বর তাঁর শি িদেয় পবত সিৃ কেরেছন।
আমােদর চারপােশ আমরা তাঁর শি েক দখেত পাই।
৭ উ াল সমু রেক ঈ বর শা কেরেছন।
ঈ বরই পিৃথবীেত “জনসমু রসমহূ” সিৃ কেরেছন।
৮ আপিন যসব িব য়কর িজিনস কেরন, তােত সারা পিৃথবীর লাক িব য়-িব বল হেয়েছ।
সেূযাদয় ও সূযা আমােদর রচ সখুী কের!
৯ আপিনই জিমর য নন।
আপিনই জিমেত সচ দন এবং তােত ফসল ফলান।
হ ঈ বর, আপিনই সই জন, িযিন নদী ও খাল িল জেল ভের িদেয়েছন

এবং ফসল ফলােত সাহা য কেরেছন।
১০ হাল দওয়া জিমেত আপিনই বিৃ ঝরান।
আপিনই জিমেক জল িদেয় িস কেরন।
আপিনই বিৃ র জল িদেয় জিমেক নরম কেরন
এবং আপিনই কিচ চারা জ ােত দন।
১১ আপিন ভােলা ফসল িদেয় নতনু বছর কেরন।
আপিন িবিভ ফসল িদেয় গাডী় িল ভের দন।
১২ পাহাড় ও ম ভিূম ঘােস আ ািদত হেয় আেছ।
১৩ চারণ ভিূম েলা মেষ ভের রেয়েছ।
উপ যকা েলা ফসেল পিরপণূ হেয়েছ।

রে যকিট মানষু আনে বিন িদে এবং গান গাইেছ।

স ীত পিরচালেকর রিত: একিট রশংসা গীত।

৬৬ ১ সম র পিৃথবী উ বের ঈ বেরর উে ে য আন বিন কর!
২ তাঁর মিহমাময় নােমর রশংসা কর!

রশংসা গান গেয় তাঁর নােমর স ান কর!
৩ ঈ বরেক বল তাঁর কীিত িল িক অনব য!
হ ঈ বর, আপনার পরা রেমর মহে ব আপনার শ রা তােদর মাথা আপনার কােছ অবনত কের; ওরা আপনার ভেয় ভীত!

৪ সারা পিৃথবী যন আপনার উপাসনা কের।
রে যেক যন আপনার নােমর রশংসা কের।

৫ ঈ বর যা যা কেরেছন তার িদেক দখ!
এইসব িজিনস আমােদর িব য় িব বল কের।
৬ ঈ বর, সমু রেক ভিূমেত পিরণত কেরেছন।
আনে উ াস করেত করেত
তাঁর লাকরা নদী হঁেট পারাপার কেরেছ।
৭ ঈ বর, তাঁর পরা রেম পিৃথবী শাসন করেছন।
সব রই িতিন লােকর ওপর নজর রাখেছন।
কউই তাঁর িব ে িবে রাহী হেত পারেব না।

৮ হ জনগণ, আমােদর ঈ বেরর রশংসা কর।
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তাঁর কােছ উ বের রশংসা গান গাও।
৯ ঈ বর আমােদর জীবন িদেয়েছন।
ঈ বর আমােদর র া কেরন।
১০ মানষু যমন কের আ েন েপা পরী া কের, তমন কের ঈ বর আমােদর পরী া কেরেছন।
১১ ঈ বর, আপিন আমােদর ফাঁেদ ফেলেছন।
আপিন আমােদর ওপর ভাির বাঝা চািপেয়েছন।
১২ আপিন আমােদর শ েদর আমােদর অিত রম করেত িদেয়েছন।
আ ন ও জেলর ভতর িদেয় আপিন আমােদর টেন-িহঁচেড় িনেয় গেছন।
িক আপিন আমােদর িনরাপদ ােন িনেয় এেসেছন।
১৩–১৪ তাই আিম আপনার মি ের বিল িনেয় যােবা।
যখন আিম সংকেটর মে য িছলাম আিম আপনার সাহা য চেয়িছলাম।
আিম আপনার কােছ অেনক রিত িত কেরিছলাম।
যা আিম রিত িত কেরিছলাম, এখন তা আিম আপনােক িদি ।
১৫ আিম আপনার কােছ পাপেমাচেনর নেব য উৎসগ কির।
আিম আপনােক মষসহ ধপূ উৎসগ কির।
আিম আপনােক ছাগল ও ষাঁডস়মহূ উৎসগ কির।
১৬ তামরা যারা ঈ বেরর উপাসনা করছ তারা আমার কােছ এেসা,
আিম তামােদর বলেবা ঈ বর আমার জ য িক কেরেছন।
১৭–১৮ আিম তাঁর কােছ রাথনা কেরিছলাম,
আিম তাঁর রশংসা কেরিছলাম।
আমার দয় িনমল িছল
তাই আমার রভু আমার কথা েনেছন।
১৯ ঈ বর আমার কথা েনেছন।
ঈ বর আমার রাথনা েনেছন।
২০ ঈ বেরর রশংসা কর!
ঈ বর আমার িদক থেক িবমখু হন িন, িতিন আমার রাথনা েনেছন।
আমার রিত িতিন তাঁর ভােলাবাসা দিখেয়েছন!

স ীত পিরচালেকর রিত: বা যয রসহ একিট রশংসা গীত।

৬৭ ১ হ ঈ বর, আমােদর কৃপা ক ন এবং আশীবাদ ক ন।
অনু রহ কের আমােদর রহণ ক ন!

২ হ ঈ বর, পিৃথবীর সম লাক যন আপনার স েক জানেত পাের।
রে যকটা জািত যন দখেত পায় কমন কের আপিন মানষুেক বাঁচান।

৩ হ ঈ বর, লাকরা যন আপনার রশংসা কের!
যন সম লাক আপনার রশংসা কের।

৪ সম জািত আ ািদত হেয় আন উপেভাগ ক ন! কন?
কারণ আপিন যায়স তভােব লােকর িবচার কেরন।
এবং আপিন রে যকিট জািতেক শাসন কেরন।
৫ হ ঈ বর, লাকরা যন আপনার রশংসা কের!
সকল লাক যন আপনার রশংসা কের।
৬ হ ঈ বর, আমােদর ঈ বর, আমােদর আশীবাদ ক ন।
আমােদর জিম যন আমােদর ভাল আবাদ দয়।
৭ ঈ বর যন আমােদর আশীবাদ কেরন।
পিৃথবীর সম লাক যন ঈ বরেক ভয় ও র া কের।
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স ীত পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট রশংসা গীত।

৬৮ ১ ঈ বর, আপিন উঠনু এবং শ েদর ছ রভ ক ন।
তাঁর সব শ রা যন তাঁর থেক দূের পািলেয় যায়।

২ ধাঁয়া যমন বাতােস উেড় যায়,
তমিন আপনার শ রা যন ছ রভ হয়।
মাম যমনভােব আ েন গেল যায়,
তমনই কের যন আপনার শ রাও বংস হয়।

৩ িক ধাি ক লাকরা সখুী।
ধাি ক লাকরা ঈ বেরর সে আনে া ােস সময় কাটােব।
ধাি ক লাকরা িনেজেদর উপেভাগ করেত পারেব এবং রচ সখুী হেব!
৪ ঈ বেরর উে য গান গাও।
তাঁর নােম রশংসা কর। ঈ বেরর জ য পথ র ত কর।
ম ভিূমেত িতিন রেথ চেড় আসেছন।
তাঁর নাম “যাঃ।” তাঁর নােমর রশংসা কর!
৫ তাঁর পিব র মি ের িতিনই অনােথর িপতার মত।
ঈ বর িবধবােদর য নন।
৬ স ীহীন লাকেক ঈ বর গহৃ দন;
ঈ বর তাঁর লাকেদর কারাগার থেক মু কেরন, তারা ভীষণ সখুী।
িক য লাকরা ঈ বেরর িবেরািধতা করেব তারা রৗ র দ ম ভিূমেত বাস করেব।
৭ ঈ বর, আপিনই আপনার লাকেদর িমশর থেক বিরেয় আসেত নত ৃ ব িদেয়িছেলন।
আপিনই ম ভিূমেত হঁেট িগেয়িছেলন।
৮ এবং ভিূম কঁেপ উেঠিছল।
ঈ বর, ই রােয়েলর ঈ বর বয়ং সীনয় পবেত নেম এেলন এবং আকাশ িবগিলত হল।
৯ একটা পির রা ও রাচীন ভখূ েক পনুরায় সেতজ করার জ য
আপিন বিৃ পািঠেয়িছেলন।
১০ আপনার সব প সই ভখূে িফের এেলা।
হ ঈ বর, সই জায়গায় দির র লাকেদর আপিন ব ভাল িজিনস িদেয়েছন।

১১ ঈ বর আ া িদেলন
এবং ব লাক সসুমাচার িদেত গল:
১২ “শি শালী রাজার সিনকরা পািলেয় গেছ! সিনকরা যু ফরৎ য সব িজিনস আনেব, বাডী়র মিহলারা স েলা ভাগ কের

নেব।
যারা বাডী়েত আেছ তারা সই সব স দ ভাগ কের নেব।
১৩ েপায় মাডা় ঘঘুরু ডানা ওরা পােব।
সানায় ঝকঝ করা ডানা তারা পােব।”

১৪ স  েমান পবেত ঈ বর শ রাজােদর ছ রভ করেলন।
ওরা হেয়িছল তষুাের ঝের যাওয়ার মত।
১৫ বাশন পবত অেনক েলা শ ৃ স বিলত এক িবরাট পবত।
১৬ হ বাশন পবত, কন তিুম িসেয়ান পবতেক নীচু নজের দখ?
ঈ বর িসেয়ান পবতেক ভােলাবােসন।

রভু িচরিদন সখােন থাকেবন বেল ি র কেরেছন।
১৭ ঈ বর পিব র িসেয়ান পবেত আেসন।
তাঁর িপছ ু িপছ ু ল ল রথ আেস।
১৮ লাকেদর কাছ থেক উপহার নওয়ার জ য,
এমনিক যারা তাঁর িব ে িগেয়িছল
তােদর কাছ থেকও উপহার রহণ করার জ য
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িতিন জাঁকজমক কের ব ীেদর নত ৃ ব িদেয় উ পবেতর ওপের গেলন।
রভু ঈ বর সখােন থাকার জ য গেলন।

১৯ রভরু রশংসা কর!
িদেনর পর িদন িতিন আমােদর ভার বহন কেরন।
ঈ বর আমােদর র া কেরন!
২০ িতিনই আমােদর ঈ বর, িতিন সই ঈ বর িযিন আমােদর র া কেরন।

রভু আমােদর ঈ বর, আমােদর মতৃু্য থেক র া কেরন।
২১ ঈ বর অব যই দখােবন য িতিন তাঁর শ েদর পরািজত কেরেছন।
যারা তাঁর িব ে লডা়ই কেরেছ ঈ বর তােদর শাি দেবন।
২২ আমার রভু বেলেছন, “বাশন থেক আিম আমার শ েদর িনেয় আসেবা,
পি ম দশ থেক আিম শ েদর িনেয় আসেবা।
২৩ তামরা তােদর রে র ওপর িদেয় হাঁটেত পারেব।
তামােদর কুকুর ওেদর র চেট খােব।”

২৪ ঈ বেরর শাভাযা রার িদেক তািকেয় দখ।
আমার ঈ বর, আমার রাজার পিব র শাভাযা রার িদেক তািকেয় দখ।
২৫ রথেমই আসেছ গায়করা, তােদর পছেন রেয়েছ বীণায র বা যকারীগণ
যােদর অনসুরণ করিছল খ ণী বাজনারতা মেয়রা। ‡‡
২৬ মহাসমােবেশ ঈ বেরর রশংসা কর!
হ ই রােয়েলর লাকরা, রভরু রশংসা কর!

২৭ ছাট িব যামীন নামক উপজািত তােদর নত ৃ ব িদে ।
সখােন িযহদূার বড় পিরবারও রেয়েছ।

সবলূনূ এবং ন ািলর নতারাও সখােন রেয়েছন।
২৮ ঈ বর, আপনার মতা আমােদর দখান!
য মতা আমােদর জ য অতীেত যবহার কেরেছন সই মতা রদশন ক ন।

২৯ জ শােলেম, আপনার রাসােদ আপনােক উপহার দবার জ য
রাজারা তাঁেদর ঐ বয্য িনেয় আসেবন।
৩০ আপিন যা চান আপনার দ যবহার কের,
ঐসব জ েদর িদেয় আপিন তাই করান।
ঐসব জািতর ষাঁড় ও গা েদর
আপনার অনগুত ক ন।
ওই সব জািতেক আপিন যেু পরািজত কেরেছন।
ওেদর িদেয় আপনার কােছ েপা আনয়ন ক ন।
৩১ ওেদর িদেয় িমশর থেক ধন-স দ আনয়ন ক ন।
ঈ বর, কূশীয়রা যন ওেদর স দ আপনার কােছ িনেয় আেস।
৩২ পিৃথবীেত রাজারা যারা আেছা, ঈ বেরর উে ে য রশংসা কর!
আমােদর রভরু উে ে য রশংসা গান কর!
৩৩ ঈ বেরর গীত গাও! িতিন তাঁর রথ রাচীন বগ িলর ম য িদেয় চালান।
তাঁর পরা রা রব শান!
৩৪ তামােদর য কান দবতার থেক
ঈ বর অেনক বশী শি শালী।
ই রােয়েলর ঈ বর তাঁর লাকেদর শি শালী কেরেছন।
৩৫ তাঁর মি ের ঈ বর অিব রণীয়, ই রােয়েলর ঈ বর তাঁর লাকেদর শি এবং মতা িদেয়েছন।
ঈ বেরর রশংসা কর!

‡‡৬৮:২৫ মেয়রা আ িরক অেথ, িহ শেদ “ মেয়রা” স ীত িশ ী অথবা ছাট ছেলেদর গােনর দলেকও বাঝােত পাের।
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পিরচালেকর রিত: “প সমহূ” গানিটর পদায় গাওয়া। দায়েূদর একিট গীত।

৬৯ ১ হ ঈ বর আমার সংকটসমহূ থেক আমায় র া ক ন!
আমার মখু পয জল পৗঁেছ গেছ।

২ এখােন এমন িকছ ু নই, যার ওপর আিম দাঁডা়েত পাির।
আিম কাদায় ডেুব যেত বেসিছ,
আিম গভীর জেল ডেুব রেয়িছ, আমার চারিদেক ঢউ উ াল হেয় উেঠেছ।
আিম রায় ডেুব মরেত বেসিছ।
৩ আিম এতই বল হেয় পেডি়ছ য সাহা য চাইেতও অ ম হেয় গিছ।
আমার গলা য রণা করেছ।
আমার চাখ য রণায় ট ট কের ওঠার আেগ পয
আিম আপনার সাহাে যর রতী া কেরিছ।
৪ আমার মাথায় যত চলু আেছ, আমার শ র সং যা তার থেকও বশী।
কান কারণ ছাডা়ই তারা আমায় ঘণৃা কের।

আমােক িবনাশ করার জ য ওরা খবু কিঠন চ া কের।
শ রা আমার স েক িম যা কথা বলেছ।
ওরা বলেছ য আিম নািক চিুর কেরিছ।
এরপর য িজিনস আিম চিুর কির িন, ওরা আমায় তার দাম িদেত বা য কেরেছ।
৫ হ ঈ বর, আপিন আমার িট িল জােনন।
আপনার কােছ আিম আমার পাপ লেুকােত পাির না।
৬ হ আমার সদা রভ,ু সবশি মান রভ,ু আমার জ য যন আপনার অনগুামীরা ল ায় না পেড।়
হ ই রােয়েলর ঈ বর, আপনার অনগুামীরা যন আমার জ য িব রত বাধ না কের।

৭ আমার মখু ল ায় ঢেক গেছ।
এই ল া আিম আপনার জ য বহন করিছ।
৮ আমার ভাইরা অেচনা মানেুষর সে যরকম যবহার কের সরকম আমার সে কের।
আমার মােয়র স ানরা আমার সে িভন দশীর মতই যবহার কের।
৯ আপনার মি র স েক আমার তী র অনভুিূতই আমােক শষ কের িদে ।
যারা আপনােক িনেয় মজা কের তােদর কাছ থেক আিম অপমান কুিডে়য়িছ।
১০ আিম কাঁিদ এবং উপবাস কির,
এর জ য ওরা আমায় িনেয় হাসাহািস কের।
১১ ঃখ রকােশর জ য আিম রায়ি কির, কাপড় পির,
লােক আমায় িনেয় মজা কের।

১২ রকা য ােন ওরা আমায় িনেয় আেলাচনা কের।
ওই মাতালরা আমায় িনেয় গান বাঁেধ।
১৩ হ ঈ বর, আমার িদক থেক আপনার কােছ এই রাথনা:
আিম চাই আপিন আমায় রহণ ক ন!
হ ঈ বর আিম চাই রেমর সে আপিন আমায় সাডা় িদন।

আিম জািন আপিন আমায় উ ার করেবন।
এ যাপাের আিম আপনার ওপর িনভর করেত পাির।
১৪ আমােক কাদা থেক টেন তলুনু।
আমায় কাদায় ডেুব যেত দেবন না।
যারা আমায় ঘণৃা কের তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
এই গভীর জল থেক আমায় উ ার ক ন।
১৫ ঢউ েলা যন আমায় ডিুবেয় না দয়।
গভীর গ বরেক আমায় ভ ণ করেত দেবন না।
কবরেক আমায় িগেল ফলেত দেবন না।
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১৬ রভ,ু আপনার রম ভােলা, আপনার ভােলাবাসা িদেয় আমায় উ র িদন।
আপনার সব দয়া িনেয় আমার িদেক িফ ন, আমায় সাহা য ক ন!
১৭ আপনার দােসর কাছ থেক দূের সের যােবন না।
আিম সংকেটর মে য পেডি়ছ! তাডা়তািড় আমায় সাহা য ক ন!
১৮ আসনু আমার আ ােক র া ক ন।
শ েদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
১৯ আমার ল া আপিন জােনন।
আপিন জােনন য আমার শ রা আমােক ঘণৃা ও অপমান কেরেছ।
ওরা আমার রিত য কাজ কেরেছ তাও আপিন দেখেছন।
২০ সই ল া আমায় িবদীণ কের িদেয়েছ।
ল ায় আিম মের যেত বেসিছ!
আিম সহানভুিূত পাওয়ার আশা কেরিছলাম
িক কখনই আিম তা পাই িন।
আিম অেপ া কেরিছলাম কান লাক এেস আমায় সা বনা িদক
িক কান লাক আেস িন।
২১ ওরা আমায়, আহার নয়, িবষ িদেয়েছ।
যখন আিম ত ৃ াত িছলাম রা ারেসর বদেল ওরা আমায় অ রস িদেয়িছল।
২২ ওেদর টিবল েলা খাবাের পিরপণূ।
সমােরাহপণূ ম ল আহার ওেদর আেছ।
ওেদর ভাজ যন ওেদর িবনাশ কের।
২৩ আিম কামনা কির ওরা যন অ হেয় যায় এবং ওেদর ম দ যন বল হেয় পেড।়
২৪ ওেদর আপনার সব রাধ
অনভুব করেত িদন।
২৫ ওেদর ঘর শূ য কের িদন।
একটা কউ যন ওখােন বঁেচ না থােক।
২৬ ওেদর শাি িদন, ওরা ছেুট পালােব।
তখন ওরা আেলাচনা করার জ য িকছ ু য রণা ও ত পােব।
২৭ ম কােজর জ য ওেদর শাি িদন।
আপনার ধাি কতা ওেদর দখােবন না।
২৮ জীবেনর র থেক ওেদর নাম মেুছ িদন।
জীবেনর পু েক ধাি ক লাকেদর নােমর সে ওেদর নাম িলখেবন না!
২৯ আিম ঃখী এবং য রণািব ।
ঈ বর আমায় টেন তলুনু; আমায় র া ক ন!
৩০ গােনর মে য িদেয় আিম ঈ বেরর রশংসা করেবা।
ধ যবাদ গীেতর ম য িদেয় আিম তাঁর রশংসা করেবা।
৩১ এটাই ঈ বরেক সখুী করেব!
উৎসগ িহেসেব একটা গাটা প দওয়ার চেয় অথবা একটা ষাঁড় হ যা করার চেয়, গােনর মে য িদেয় ধ যবাদ দওয়া

অেনক ভাল হেব।
৩২ হ িবনয়ী লাকরা, ঈ বেরর উপাসনার জ য এেসা।
এইসব জেন তামরা খশুী হেব।
৩৩ দির র ও অসহায় মানেুষর কথা রভু শােনন।
যারা ব ী আেছন রভু তােদর এখনও পছ কেরন।
৩৪ হ আকাশ ও পিৃথবী, ঈ বেরর রশংসা কর!
হ সমু র এবং সমেু রর মে যর সবিকছ,ু রভরু রশংসা কর!

৩৫ রভু িসেয়ানেক র া করেবন।
রভু িযহদূার শহর িল আবার িনমাণ করেবন।
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সই ভখূ যােদর, সখােন তারা আবার বাস করেব!
৩৬ তাঁর দাসেদর উ রপু ষরা এই ভখূ পােব।
সই সব লাক যারা তাঁর নামেক ভােলাবােস তারা সই ভখূে বসবাস করেব।

স ীত পিরচালেকর রিত: লােকেদর রণ কিরেয় দবার মানেস দায়েূদর একিট গীত।

৭০ ১ ঈ বর আমায় র া ক ন!
ঈ বর শী র আমায় সাহা য ক ন!

২ লােক আমায় হ যা করার চ া করেছ।
ওেদর িনরাশ ক ন!
ওেদর লি ত বাধ করান!
য সব লাক আমার খারাপ করেত চায়

তােদর যন পতন হয় ও তারা যন ল া পায়।
৩ লােক আমায় িনেয় হাসাহািস কের।
আশা কির ওেদর যা রা য ওরা তাই পােব এবং ল ােবাধ করেব।
৪ আিম কামনা কির যারা আপনার উপাসনা কের তারা যন সি যকােরর সখুী হয়।
যারা আপনার সাহা য চায় তারা যন সবদাই আপনার রশংসা কের।
৫ ঈ বর আিম দীন অসহায় মানষু।
ঈ বর তাডা়তািড় ক ন!
আপিন আসনু, আমায় র া ক ন! ঈ বর একমা র আপিনই আমায় উ ার করেত পােরন।
আর দরী করেবন না!

৭১ ১ হ রভ,ু আিম আপনােত িব বাস রািখ,
তাই আিম কখনও হতাশ হব না।

২ আপনার ধাি কতা িদেয় আপিন আমায় র া করেবন।
আপিনই আমায় উ ার করেবন। আমার কথা ননু, আমায় র া ক ন।
৩ আপিন আমার গ হান,
সই গহৃ হান যখােন আিম িনরাপ ার জ য ছেুট যেত পাির।

আপিনই আমার িশলা এবং আমার িনরাপদ আ রয় ল।
তাই আমােক র ার আ া িদন।
৪ হ আমার ঈ বর, আমায় লােকর হাত থেক র া ক ন।
নশৃংস ও ম লােকেদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
৫ আমার জে র সময় থেক আিম আপনার যে িছলাম।
আমার জে র সময় থেক আপিন আমার সে িছেলন।
৬ এমনিক আমার জে র আেগ থেকই আিম আপনার ওপর িনভর কেরিছ।
আিম যখন মাতগৃেভ িছলাম তখনও আিম আপনার ওপর আ া রেখিছ।
সবদাই আিম আপনার কােছ রাথনা কেরিছ।
৭ আপিনই আমার শি র উৎ স।
তাই অ য লাকেদর কােছ আিম দ ৃ া ব প িছলাম।
৮ য সব িব য়কর িজিনস আপিন কেরন তার স বে সবদাই আিম গান গাই।
৯ আিম ব ৃ হেয়িছ বেল আমায় ছ ুঁেড় ফেল দেবন না।
হত-শি হেয়িছ বেল আমায় যাগ করেবন না।
১০ শ রা আমার িব ে চ রা করেছ।
ওরা একসে িমিলত হেয়িছেলা, এবং আমােক হ যা করার চ রা কেরিছেলা।
১১ আমার শ রা বলেছ, “যাও ওেক তেুল িনেয় এেসা!
ঈ বর ওেক যাগ কেরেছন। আর কউ ওেক সাহা য করেব না।”
১২ ঈ বর, আমায় পির যাগ করেবন না!
ঈ বর তাডা়তািড় এেস আমায় র া ক ন!
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১৩ আমার শ েদর পরািজত ক ন!
ওেদর স ূণভােব বংস কের িদন!
যারা আমার িত করেত চাইেছ,
তারা যন লি ত ও অপমািনত হয়।
১৪ তাহেল আিম সব সময়ই আপনার ওপর িনভর করেবা
এবং আিম আেরা বশী কের আপনার রশংসা করেবা।
১৫ আপিন য কত ভােলা, তা আিম লাকেদর বলেবা।
আিম লাকেদর বলেবা িকভােব আপিন আমায় রিতবার র া কেরিছেলন।
তা এত বার ঘেটেছ য েন শষ করা যায় না।
১৬ আিম আপনার মহে বর কথা বলেবা, রভু আমার সদা রভ।ু
আিম সই সব ধাি কতার কথা বলব, যা ধমুা র আপিন করেত পােরন।
১৭ ঈ বর, আিম যখন একিট ছা বালক িছলাম তখন থেক আপিন আমায় িশ া িদেয়েছন।
তখন থেক আজ পয আপিন য সব আ য কায কেরেছন তা আিম মানষুেক বেলিছ!
১৮ এখন আিম ব ৃ হেয়িছ, আমার চলু পেক গেছ।
িক হ ঈ বর, আিম জািন, আপিন আমায় যাগ করেবন না।

রে যকিট নতনু রজ েক আিম আপনার মতা ও মহে বর কথা বলেবা।
১৯ ঈ বর, আপনার ধাি কতা আকােশর সীমা অিত রম কের যায়।
ঈ বর, কান দবতাই আপনার মত নয়।
আপিন িব য়কর সব কাজ কেরেছন।
২০ আপিন আমােক সম যা এবং ঃসময় র য কিরেয়েছন।
িক তােদর সবিকছ ু থেক র া কের আপিন আমায় বাঁিচেয় রেখেছন।
কত গভীের আিম ডেুব িগেয়িছলাম সটা কথা নয়, িক আপিন আমায় সম যা থেক টেন তেুলেছন।
২১ অতীেত যা কেরিছ তার থেকও মহৎ  কাজসমহূ করেত আমায় সাহা য ক ন।
আমােক আরাম িদেত থাকুন।
২২ আিম বীণা বািজেয় আপনার রশংসা করেবা।
হ ঈ বর আিম গাইেবা ও বলেবা য, আপনার ওপর িনভর করা যেত পাের।

ই রােয়েলর পিব র এক এর জ য বীণা বািজেয় আিম গান গাইেবা।
২৩ আপিন আমার আ ােক র া কেরেছন।
আমার আ া সখুী হেব। িনেজর মেুখ আিম আপনার রশংসা গান করেবা।
২৪ আমার িজভ সবদাই আপনার ধমশীলতার গান গাইেব
এবং যারা আমােক হ যা করেত চেয়িছেলা তারা পরািজত ও অস ািনত হেব।

শেলামেনর রিত।

৭২ ১ ঈ বর রাজােক আপনার মত সিঠক িস া িনেত সাহা য ক ন।
রাজার পু রেক আপনার ধািমকতা স েক িশ ালাভ করেত সাহা য ক ন।

২ রাজােক আপনার লাকেদর রিত যা য িবচার করেত সাহা য ক ন।
আপনার দীন লাকেদর রিত িবচ ণ িস া িনেত তােক সাহা য ক ন।
৩ সারা ভখূ জেুড় শাি
ও যায়িবচার থাকেত িদন।
৪ রাজােক দীন মানেুষর রিত সিুবচার করেত িদন।
সহায় স বলহীনেক িতিন যন সাহা য কেরন।
ওেদর যারা আঘাত কের তােদর যন উিন শাি দন।
৫ যতিদন পয আকােশ চাঁদ থােক এবং সযূ রিতভাত হেব ততিদন যন লােকরা রাজােক ভয় ও র া কের।
লাকরা যন তােক িচরিদন ভয় ও র া কের।

৬ য বিৃ শ যে েতর ওপর ঝের পেড,় রাজােক সই বিৃ র মত হেত সাহা য ক ন।
য জলধারা জিমেত পিতত হয়, তােক সই ধারার মত হেত সাহা য ক ন।
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৭ যত ণ িতিন রাজা রেয়েছন ততিদন যন সৎ লাকরা িবকিশত হয়।
যতিদন আকােশ চাঁদ রেয়েছ ততিদন যন শাি বজায় থােক।
৮ এক সমু র থেক আর এক সমু র পয তার রাজে বর িব ার হা ।
ফরাৎ নদী থেক পিৃথবীর দূর রা পয যন তাঁর রাজ ব বজায় থােক।
৯ ম ভিূমেত যারা বাস কের তারা সবাই যন তাঁর কােছ আনত হয়।
তাঁর সব শ রা যন মািটর ধেূলােত মখু ঠিকেয় তাঁর কােছ অবনত হয়।
১০ তশীেশর রাজা এবং অ যা য দূরবতী রা য যন তাঁর জ য উপহার বেয় আেন।
িশবা ও সবার রাজারা যন তার জ য নেব য বেয় আেন।
১১ সব রাজা যন আমােদর রাজার কােছ নত হয়।
সব জািত যন তাঁর সবা কেরন।
১২ আমােদর রাজা সহায় স বলহীনেদর সাহা য কেরন।
আমােদর রাজা দির র অসহায় মানষুেক সাহা য কেরন।
১৩ দির র ও অসহায় মানষু তাঁর ওপর িনভর কেরন।
রাজা তােদর বঁেচ থাকেত সাহা য কেরন।
১৪ সই সব িন ুর লাকরা যারা ওেদর িত করেত চ া কের, তােদর হাত থেক রাজা ওেদর র া কেরন।
ওই সব দীন-দির র মানেুষর জীবন রাজার কােছ অ য মূ যবান।
১৫ রাজা দীঘজীবী হান!
িতিন যন িশবার কাছ থেক সানা রহণ কেরন।
সবদা রাজার জ য রাথনা কর।

রিতিদন তােক আশীবাদ কর।
১৬ জিম িলেত যন রচরু পিরমােন ফসল হয়।
পাহাড় েলা যন শে য ভের ওেঠ।
জিম েলা যন িলবােনােনর মত উবর হেয় ওেঠ।
যমন কের মাঠ েলা ঘােস ভের যায় তমন কের যন শহর েলা মানেুষ ভের ওেঠ।

১৭ রাজা যন িচরিদেনর জ য িব যাত হেয় যান।
যতিদন সযূ রিতভাত হেব, ততিদন যন লাকরা তাঁর নাম মেন রােখ।
লাকরা যন তাঁর আশীবাদ পায়

এবং সকেল যন তাঁেক আশীবাদ কের।
১৮ রভু ঈ বর, ই রােয়েলর ঈ বেরর রশংসা কর!
একমা র ঈ বরই এমন আ য কায করেত পােরন।
১৯ িচরিদন তাঁর মিহমাময় নােমর রশংসা কর!
তাঁর মিহমা যন সারা পিৃথবীেক পিরপণূ কের দয়!
আেমন! আেমন!
২০ (িযশেয়র পু র, দায়েূদর রাথনাসমহূ এখােনই শষ হেলা।)

ততৃীয় খ
(গীতসংিহতা ৭৩-৮৯)

আসেফর একিট রশংসা গীত।

৭৩ ১ ঈ বর সি যই ই রােয়েলর সে ভােলা যবহার করেছন।
যােদর দয় িচ তােদর সে ঈ বর ভােলা যবহার কেরন।

২ আমার রায় পদ লন হেয়িছেলা
এবং আিম পাপ কাজ করেত কেরিছলাম।
৩ আিম দেখিছ ঐসব লাকরা কৃতকায হেয়েছ
এবং তা দেখ ঐসব উ ত লাকেদর রিত আিম ঈষা কেরিছলাম।
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৪ ওরা সবাই বলবান লাক িছেলা।
বঁেচ থাকবার জ য ওেদর কান লডা়ই করেত হত না।

৫ ঐসব উ ত লাকেক আমােদর মত েভাগ পাহােত হয় না।
অ যা য লােকেদর মত ওেদর কান সংকট নই।
৬ তাই ওরা উ ত এবং মানষুেক ঘণৃা কের।
এই অহ ারেক তারা গলার মালার মত এবং শৗিখন বে রর মত সহেজই ধারণ কের।
৭ ঐসব লাক যিদ ওেদর পছে র িকছ ু দেখ, ওরা িগেয় তা িনেয় চেল আেস।
ওরা যা মেন কের, ওরা তাই করেত পাের।
৮ লােকর স েক ওরা িনমম ও অিহতকর কথাবাতা বেল।
অ যেদর কাছ থেক ওরা িকভােব সিুবেধ নয় স স বে ওরা গেবর সে কথা বেল।
৯ ঐসব অহ ারী লাকরা িনেজেদর দবতা বেল ভােব!
ওরা ভােব ওরাই পিৃথবীর শাসনকতা।
১০ এমনিক ঈ বেরর লাকরা পয সাহাে যর জ য ওেদর কােছ ছেুট যায়।
ঐ উ ত লাকরা যা বেল, ওরাও তাই কের।
১১ ঐ ম লাকরা বেল, “আমরা িক করিছ ঈ বর তা জােনন না!
ঈ বর, িযিন পরাৎ  পর, িতিন জােনন না!”
১২ ঐ অহ ারী লাকরা রচ জন,
িক ওরা ধনী এবং ওরা রমশঃ আেরা ধনী হেয় উঠেছ।
১৩ তাই আমার আ ােক কন হেত হেব?
আিম কন আমার হাত িনেদাষ রাখব?
১৪ হ ঈ বর, সারািদন ধের আিম য রণা ভাগ কির।

রে যকিদন সকােল আপিন আমায় শাি দন।
১৫ ঈ বর, এইসব িবষেয় আিম অ য লাকেদর সে কথা বলেত চেয়িছ।
িক আিম জািন তােত আপনার লাকেদর সে িব বাসঘাতকতা করা হেব।
১৬ এইসব িবষয় বাঝার জ য আিম আ রাণ চ া কেরিছ।
িক এটা আমার পে ভীষণ ক কর।
১৭ তত ণ পয আিম আপনার মি ের যাই িন,
আিম ঈ বেরর মি ের গলাম এবং তারপর বঝুেত পারলাম।
১৮ ঈ বর, সি যই ঐসব লাকেক আপিন ভয়ানক পিরি িতর মে য ফেলেছন।
ওেদর পতন এবং িবনাশ এখন সহজ হেব।
১৯ হঠাৎ  ই সম যা আসেত পাের
এবং ঐ অহ ারী লাকরা বংস হেব।
ওেদর সাংঘািতক িকছ ু ঘটেত পাের
এবং ওরা শষ হেয় যােব।
২০ রভ,ু যমন কের আমরা জেগ উেঠ ব েক ভেুল যাই,
ঐসব লাকরা সই বে র মতই িব ৃত হেব।
আমােদর রােতর ঃ ব যমন আপিন অদ ৃ য কের দন,
তমিন কের আপিন ওই লাক েলােক অদ ৃ য কের দেবন।

২১–২২ আিম অ য িনেবাধ িছলাম।
আিম ও ধনী লাকেদর কথা ভাবতাম এবং শ র হেয় পডত়াম।
হ ঈ বর, আিম শ র িছলাম এবং আপনার ওপর রাগ কেরিছলাম!

আিম িনেবাধ ও অ প র মত যবহার কেরিছলাম।
২৩ আমার যা িকছ ু দরকার তা আমার আেছ!
আিম সবদাই আপনার সে আিছ।
হ ঈ বর আপিন আমার হাত ধ ন।

২৪ ঈ বর, আমায় সপুরামশ িদন ও পিরচািলত ক ন।
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তাহেল আপিন আমায় গৗরেবর পেথ িনেয় যােবন।
২৫ হ বেগর ঈ বর, আিম সবদা আপনার সে রেয়িছ
এবং আিম যখন আপনার সে রেয়িছ তখন এই পিৃথবীেত আিম আর কী চাইেত পাির?
২৬ আমার এই দহ মন একিদন বংস হেয় যােব,
িক আমার িশলা, যাঁেক আিম ভােলাবািস িতিন থাকেবন।
িচরকােলর জ য আমার কােছ ঈ বর আেছন!
২৭ ঈ বর যারা আপনােক যাগ কেরেছ তারা হািরেয় যােব।
যারা আপনার রিত অিব ব তােদর আপিন বংস কের দেবন।
২৮ আিম জািন, আিম ঈ বেরর কােছ এেসিছ এবং তাঁর কাছাকািছ থাকা আমার পে ভােলা।
আিম আমার রভ,ু সদা রভেুক িনরাপদ আ রয় ল কের িনেয়িছ।
ঈ বর আপিন যা িকছ ু কেরেছন তাঁর সব িকছ ু বলেত আিম এেসিছ।

আসেফর একিট ম ীল।

৭৪ ১ ঈ বর আপিন িক িচরকােলর জ য আমােদর ছেড় চেল গেছন?
আপিন িক এখনও আপনার লাকেদর ওপর আেছন?

২ অতীেত আপিন য সব লাকেদর এেনিছেলন তােদর কথা রণ ক ন।
আপিন আমােদর র া কেরেছন, তাই আমরা সবাই আপনার।
িসেয়ান পবেতর কথা রণ ক ন, যখােন আপিন বাস করেতন।
৩ ঈ বর, সই সব রাচীন বংসাবেশেষর ওপর িদেয় আপিন হঁেট আসনু।
য পিব র ানেক শ রা বংস কের িদেয়েছ সখােন িফের আসনু।

৪ মি েরই তারা যেু র উ গজন কেরিছেলা।
যেু তারা জয়ী হেয়েছ এটা বাঝােনার জ য ওরা মি ের পতাকা উিডে়য়িছল।
৫ যারা িনডা়িন িদেয় আগাছা পির ার কের
শ স যরা সই সব লােকর মত িনমম।
৬ হ ঈ বর, কুঠার ও কুড়লু যবহার কের
ওরা আপনার মি েরর খাদাই করা কােঠর ক িল ভেঙ চরুমার কেরেছ।
৭ ঐ স যরা আপনার পিব র ান পিুডে়য় িদেয়েছ।
আপনার নােমর স ােন সই মি র তরী হেয়িছেলা
িক ওরা তা মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।
৮ শ রা আমােদর স ূণভােব ঁিডে়য় ফলার িস া রহণ কেরেছ।
দেশর রে যকটা পিব র ান ওরা পিুডে়য় িদেয়েছ।

৯ আমরা আমােদর কান িচ সমহূ দখেত পাি না।
আর কান ভাববাদী নই।
কউই জােন না এখন িক করেত হেব।

১০ ঈ বর আর কতিদন শ রা আমােদর িনেয় উপহাস করেব?
আপিন িক িচরিদন ওেদর আপনার নােমর অবমাননা করেত দেবন?
১১ ঈ বর, কন আপিন আমােদর এত কিঠন শাি িদেলন?
আপনার িবপলু শি যবহার কের আপিন আমােদর স ূণ বংস কের িদেলন!
১২ ঈ বর দীঘিদন ধের আপিন আমােদর রাজা িছেলন।
এই দেশ য কান যু জয় করেত আপিন আমােদর সাহা য কেরেছন।
১৩ ঈ বর লািহত সাগরেক ভােগ ভাগ করেত
আপিন আপনার পরা রম রেয়াগ কেরিছেলন।
১৪ বড় বড় সমু র দানবেদর আপিন পরািজত কেরেছন!
আপিনই িলিবয়াথেনর মাথা ঁিডে়য় িদেয়েছন এবং তার দহ প েদর খাওয়ার জ য ফেল এেসেছন।
১৫ নদী এবং ঝণায আপিনই রবাহ িদেয়েছন।
আপিনই নদীেক কের িদেয়েছন।
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১৬ হ ঈ বর, আপিনই িদন এবং রাি র িনয় রণ কেরন।
আপিনই চাঁদ এবং সযূ সিৃ কেরেছন।
১৭ আপিনই পিৃথবীর সব িকছরু সীমা িনধারণ কেরেছন।
আপিনই শীত, রী সিৃ কেরেছন।
১৮ রভু মেন রাখেবন কমন কের শ রা আপনােক অপমান কেরিছেলা!
ঐ লাক েলা আপনােক অপমান কেরিছল।
ঐসব মখূ লাক আপনার নামেক ঘণৃা ও িনে কেরেছ!
১৯ ঐসব ব য প েদর আপনার পারাবত িনেয় যেত দেবন না!
আপনার দীন দির র মানষুেদর িচরিদেনর জ য ভেুল যােবন না।
২০ আমােদর চিু র কথা রণ ক ন!
এই দেশর রে যকিট অ কার ােন রেয়েছ িহংসা ক ঘটনা।
২১ ঈ বর, আপনার লাকেদর সে ব্যবহার করা হেয়েছ।
ওেদর আর আহত হেত দেবন না।
আপনার দীন ঃখী লাকরা আপনার রশংসা কের।
২২ ঈ বর, উঠনু এবং যু ক ন!

রিতিদন য অবমাননা ঐসব িনেবাধেদর কাছ থেক আপনােক পেত হেয়েছ তা মেন রাখেবন।
২৩ আপনার শ েদর উ িচৎকােরর কথা মেন রাখেবন।
বার বার ওরা আপনােক অপমান কেরেছ!

স ীত পিরচালেকর রিত: “িবনাশ কর না।” গানিটর পদায় গাওয়া আসেফর একিট রশংসা গীত।

৭৫ ১ হ ঈ বর, আমরা আপনার রশংসা কির!
আমরা আপনার রশংসা কির।

আপিন (আপনার নাম) খবু কাছাকািছ রেয়েছন এবং য সব আ য কায আপিন কেরেছন লােক তার কথা বেল।
২ ঈ বর বেলন, “আিম িবচােরর সময় িনিদ করব
এবং আিম যায়স তভােব িবচার করেবা।
৩ পিৃথবী এবং পিৃথবীেত যা িকছ ু আেছ সব িকছইু ক মান এবং পতেনা খু হেত পাের,
িক আিম ওেদর দঢৃ় সংব কের রাখেবা।
৪ “িকছ ু লাক রচ গিবত।
‘ওরা ভােব ওরাই শি শালী এবং বপণূ।’
৫ িক আিম ওই লাকেদর বেলিছ, ‘িম যা বডা়ই কেরা না!
এত অহ ারী হেয়া না!’”
৬ পিৃথবীেত এমন কান শি নই
যা একটা মানষুেক এতখািন বপণূ কের তলুেত পাের।
৭ রভইু িবচারক।
ক বপণূ হেব তা ঈ বরই ি র কেরন।

ঈ বর একজন যি েক তেুল নন এবং তােক বপণূ কের তােলন।
অ যিদেক, িতিন অ য এক যি েক টেন নািমেয় দন এবং তােক বহীন কেরন।
৮ ম লাকেদর শাি িদেত ঈ বর সবদাই র ত।

রভরু হােত একটা পয়ালা আেছ।
সই পয়ালািট িবষা রা ারেস পিরপণূ।

এই রা ারস (শাি ) িতিন ম লাকেদর ওপর ঢালেবন এবং শষ িব ু পয তারা তা পান করেব।
৯ এসব িবষয় স েক আিম সবদাই লাকেদর বলেবা।
আিম ই রােয়েলর ঈ বেরর রশংসা গান করেবা।
১০ ঈ বর বেলন, “ম লাকেদর শি আিম হরণ করেবা
এবং ভাল লাকেদর আিম বশী শি দেবা।”
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স ীত পিরচালেকর রিত: বা যয র সহ আসেফর একিট রশংসা গীত।

৭৬ ১ িযহদূার লাকরা ঈ বরেক জােন।
ই রােয়েলর লাকরা ঈ বেরর নামেক স ান কের।

২ শােলেম ঈ বেরর মি র আেছ।
িসেয়ান পবেতর ওপর ঈ বর বাস কেরন।
৩ সই খােনই ঈ বর, তীর-ধনকু,
ঢাল-তেলায়ার এবং অ য সব যু া র, চণূিবচণূ কেরেছন।
৪ হ ঈ বর, পবতসমেূহর থেক িফের,
যখােন আপিন আপনার শ েদর পরািজত কেরেছন, আপনােক মিহমাি বত দখাে ।

৫ ঐসব স য ভেবিছেলা ওরা শি শালী।
িক এখন তারা যু ে ে র মের পেড় রেয়েছ।
ওেদর গােয় যা িকছ ু িছল সবই খেুল নওয়া হেয়িছল।
ঐ বলশালী সিনকরা কউই িনেজেক র া করেত পাের িন।
৬ যােকােবর ঈ বর ওই স যেদর উে ে য গজন কের উঠেলন।
তারা তােদর ঘাডা় েলা সহ পেড় মের গল।
৭ ঈ বর, আপিন ভয়ানক!
যখন আপিন হন তখন কউ আপনার িব ে দাঁডা়েত পাের না।
৮–৯ িবচারক িহসােব রভইু তাঁর িস া ঘাষণা কেরেছন।
এই ভখূে র ন র ও ভ লাকেদর ঈ বর র া কেরেছন।

বগ থেকই িতিন এই িস া পািঠেয়েছন।
সারা পিৃথবী ভেয় ধ হেয় িগেয়িছল।
১০ ঈ বর, যখন আপিন ম লােকেদর শাি দন তখন লােক আপনােক স ান কের।
আপিন আপনার রাধ রদশন করেলন এবং যারা বঁেচ িগেয়িছেলা তারা শি শালী হল।
১১ লাকরা তামরা ঈ বেরর কােছ রিত িত িদেয়িছেল।
এখন, যা রিত িত কেরিছেল, তা তাঁেক দাও।
পিৃথবীর রে যকিট জায়গার মানষু ঈ বরেক ভয় ও র া কের।
তারা তাঁর কােছ উপহার িনেয় আসেব।
১২ ঈ বর বড় বড় নতােদর পরািজত কেরন।
পিৃথবীর রে যকিট রাজা তাঁেক ভয় কের।

স ীত পিরচালেকর রিত: িয থেূনর রিত আসেফর একিট গীত।

৭৭ ১ আিম ঈ বেরর কােছ কঁেদ পেডি়ছলাম এবং সাহাে যর জ য রাথনা কেরিছ।
হ ঈ বর, আিম উ বের আপনােক ডেকিছ, আমার কথা ননু!

২ আমার রভ,ু যখনই আিম সম যায় পিড় তখনই আিম আপনার কােছ আিস।
সারা রাত আিম আপনার িদেক আমার বা বািডে়য় িদেয়িছলাম।
আমার আ া আরাম পেত অ বীকার কেরিছল।
৩ আিম ঈ বর িবষেয় িচ া কেরিছ এবং আিম যা অনভুব কেরিছ তা বলেত চেয়িছ।
িক আিম পাির িন।
৪ আপিন আমােক ঘমুােত দন িন।
আিম িকছ ু বলেত চেয়িছলাম িক আিম এত িবচিলত িছলাম য কথা বলেত পারিছলাম না।
৫ আিম অতীেতর কথা িচ া করিছলাম।
ব অতীেত যা ঘেট গেছ আিম সই সব িচ া কেরিছলাম।
৬ রাে র আিম আমার গান েলা স েক ভািব।
আিম িনেজর সে কথা বিল এবং বঝুেত চ া কির।
৭ আিম িবি ত হই, “আমােদর রভু িক িচরিদেনর মত আমােদর যাগ কের চেল গেলন?
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আবার িক িতিন আমােদর চাইেবন?
৮ ঈ বেরর রম িক িচরিদেনর জ য চেল গল?
আবার িক িতিন আমােদর সে কথা বলেবন?
৯ ঈ বর িক কৃপা দখােত ভেুল গেলন?
তাঁর সহানভুিূত িক রােধ পা িরত হেয়েছ?”
১০ তারপর আিম ভাবলাম, “ য িবষয়টা আমায় সব থেক বশী িব রত করেলা তা হল:
পরাৎ  পর িক তাঁর মতা হািরেয়েছন?”
১১ রভু িক কেরেছন তা আমার রেণ আেছ।
হ ঈ বর, অতীেত য সব আ য কায আপিন কেরিছেলন, তা আমার রেণ আেছ।

১২ আপিন যা কেরেছন, তা িনেয় আিম ভেবিছ,
স স েক আিম িচ া কেরিছ।

১৩ ঈ বর, আপনার পথই পিব র পথ।
ঈ বর কউই আপনার মত মহৎ  নয়।
১৪ আপিনই সই ঈ বর, িযিন আ য কায কেরেছন।
আপিন লাকেদর আপনার পরা রেমর পিরচয় িদেয়েছন।
১৫ আপনার মতাবেল আপিন আপনার লাকেদর র া কেরেছন।
যােকাব এবং যােষেফর উ রপু ষেদর আপিন র া কেরেছন।
১৬ ঈ বর, আপনােক দেখ জলও ভীত হেয়িছেলা।
গভীর জলরািশ আপনােক দেখ ভেয় কঁেপ িগেয়িছেলা।
১৭ ঘন মেঘ জল িস ন কেরিছেলা।
লােক উঁচু মেঘ দা ণ ব র িনেঘাষ েনিছেলা।

তারপর আপনার িব ্যেতর তীর সারা মেঘ ঝলক িদেয় উেঠিছেলা।
১৮ গজেনর ব র বিনেত আকাশ ভের উেঠিছেলা।
িব ্যৎ ঝলেক সারা পিৃথবী আেলািকত হেয় উেঠিছেলা।
পিৃথবী িশহিরত ও কি ত হেয়িছেলা।
১৯ ঈ বর, গভীর জেলর মে য িদেয় আপিন হঁেট গেলন, গভীর সমেু রর মে য িদেয় হঁেট গেলন।
িক সখােন আপিন কান চরণিচ রেখ যান িন।
২০ মািশ এবং হােরােণর মে য িদেয়
আপিন আপনার লাকেদর মেষর মত পিরচািলত কেরেছন।

আসেফর একিট ম ীল।

৭৮ ১ হ আমার লাকরা, আমার িশ ামালা শান।
আিম যা বলিছ তা শান।

২ আিম তামােদর এই গ বলেবা।
আিম তামােদর এই রাচীন গ িট বলেবা।
৩ এই গ আমরাও েনিছ, এই গ টা আমরা খবু ভােলাভােব জািন।
আমােদর িপতা-িপতামহরা এই গ বেলেছন।
৪ এই গ আমরাও ভেুল যােবা না।
আমােদর লাকরা শষ রজ েক পয এই গ বলেত থাকেব।
আমরা সবাই রভরু রশংসা করেবা
এবং রভু য সব আ য কায কেরেছন তা বলেবা।
৫ রভু যােকােবর সে একটা চিু কেরিছেলন।
ই রােয়লেক ঈ বর একটা িবিধ িদেয়িছেলন।
আমােদর পবূপু ষেদর ঈ বর আ া িদেয়েছন।
িতিন আমােদর পবূপু ষেদর বেলেছন তারা যন তােদর উ রপু ষেদর সই িবিধ স েক িশ াদান কের।
৬ নতনু িশ রা জ নেব। তারা আে আে বড় হেব।
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তারা তােদর ছেলেমেয়েদর এই গ েলা বলেব।
এইভােব শষ রজে র মানষু পয এই িবিধ জানেত পারেব।
৭ তাই ঐসব লাকরাই ঈ বরেক িব বাস করেব।
ঈ বর িক কেরেছন তা তারা ভলুেব না।
ওরা খবু য কের তাঁর আ া েলা পালন করেব।
৮ যিদ লাকরা তােদর িশ েদর ঈ বেরর আ া েলা স েক িশ া দয়
তাহেল ওই িশ রা ওেদর পবূপু ষেদর মত হেব না, ওেদর পবূপু ষরা ঈ বেরর িব ে িগেয়িছেলা।
তারা তাঁেক মানেত অ বীকার কেরিছেলা, ঐসব লাক রচ এক ঁেয় িছেলা।
ওরা ঈ বেরর আ ার রিত িন াবান িছল না।
৯ ই রিয়েমর লােকরা অ রসে র সি ত িছল
িক তারা যু ে র থেক দৗেড় পািলেয় গল।
১০ তারা ঈ বেরর সে তােদর চিু র া কের িন।
তারা তাঁর িশ ামালা মা য করেত অ বীকার কেরিছেলা।
১১ ঈ বর য সব আ য কায কেরিছেলন, ই রিয়েমর লাকরা তা ভেুল িগেয়িছেলা।
িতিন য সব আ য কায ওেদর দিখেয়িছেলন, তা তারা ভেুল িগেয়িছেলা।
১২ ঈ বর ওেদর িপতপৃু ষেদর িমশেরর সায়েন,
তাঁর পরা রম রদশন কের দিখেয়িছেলন।
১৩ ঈ বর লািহত সাগরেক ভাগ কেরিছেলন এবং লাকেদর সাগর পার কিরেয়িছেলন।
সই জল ধাের একিট শি দওয়ােলর মত দাঁিডে়য়িছেলা।

১৪ রিতিদন রলি বত মেঘর বারা ঈ বর ওেদর পথ দিখেয়িছেলন।
রিতিট রাে র আ েনর আেলা িদেয় ঈ বর ওেদর পথ দিখেয় িছেলন।

১৫ ঈ বর ম ভিূমর পাথরেক ি বধািবভ কেরেছন।
মািটর গভীর অতল থেক ওই সব লাকেদর িতিন জলও িদেয়েছন।
১৬ পাথর থেক আগত ঝণার জলেক
ঈ বরই নদীর রবাহ িদেয়েছন!
১৭ িক লাকরা ঈ বেরর িব ে পাপ কাজ অ যাহত রেখিছল।
পরাৎ  পেরর িব ে তারা ম ভিূমেত পয িবে রাহ কেরেছ।
১৮ তারা যখন তােদর ই া পণূ করবার জ য খাবার চাইল
তখন তারা তােদর মেন মেন ঈ বরেক পরী া করল।
১৯ ওরা ঈ বেরর িব ে অিভেযাগ কের বেলিছেলা,
“ঈ বর িক আমােদর এই ম ভিূমেত খাবার এেন িদেত পারেবন?
২০ িতিন পাথের আঘাত করেলন এবং ব যার মেতা জলধারা বিরেয় এেলা।
িক িতিন িক আমােদর িকছ ু িট এবং মাংস িদেত পােরন?”
২১ ওই লাক েলা িক বলেছ, রভু তা নেলন।
যােকােবর ওপর ঈ বর রচ হেলন।
ই রােয়েলর ওপর ঈ বর রচ হেলন।
২২ কন? কারণ লাকরা তাঁেক িব বাস কের িন।
ঈ বর য ওেদর র া করেত পােরন, তা ওরা িব বাস কের িন।
২৩–২৪ এর পর ঈ বর মঘেক উ ু কের িদেলন
এবং খাে যর জ য ওেদর ওপের মা া বিষত হল।
এ যন আকােশর বার খেুল গল
এবং বেগর ভা ার থেক শ যরািশ পডে়ত লাগেলা।
২৫ লাকরা দবদূতেদর ¶¶ সই খাবার খেয়িছেলা।
ওেদর স করার জ য ঈ বর রচরু খাবার পািঠেয়িছেলন।

¶¶৭৮:২৫ দবদূত অথবা “পরা রমী একজন।”
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২৬ ঈ বর পবূিদক থেক একটা ঝােডা় বাতাস রবািহত করেলন
এবং ওেদর কােছ একধরেণর পািখ বিৃ র মত পডে়ত লাগেলা।
২৭ ঈ বর তমােনর িদক থেক সই বায়েুক রবািহত করােলন
এবং য নীল আকােশর িদকটায় রচরু পািখ িছল সই িদকটা অ কারময় হেয় গল।
২৮ ওেদর তাঁবরু িঠক মাঝখােন,
ওেদর তাঁবরু চারপােশ পািখ েলা পেড় িগেয়িছল।
২৯ তােদর কােছ িবরাট খাে যর ভা ার িছল।
িক তােদর ুধা তােদর পাপকােয রেরািচত কেরিছল।
৩০ তারা তােদর ভাজন িনয়ি রত কের িন।
তাই পাখী েলার দহ থেক র বিরেয় আসার আেগই তারা পাখী েলােক খেয় ফেলিছল।
৩১ অতএব, খাবার যখন তােদর মেুখর মে য তখনও িছল তখন ঈ বর ওইসব লােকর ওপর রচ ু হেলন
এবং ওেদর অেনকেক মের ফলেলন। ঈ বর ব বা যবান ত েণর মতৃু্যর কারণ হেলন।
৩২ ওইসব লাকরা আবার পাপ করেলা!
ঈ বর য সব আ য কায করেত পােরন তার ওপর িনভর করেলা না।
৩৩ তাই ওেদর মূ যহীন জীবন েলােত
ঈ বর িবপাক এেন শষ কের িদেলন।
৩৪ যখনই ঈ বর ওেদর কাউেক হ যা কেরেছন, অ যরা তাঁর কােছ িফের এেসেছন।
ওরা ছেুট ছেুট ঈ বেরর কােছ িফের এেসেছ।
৩৫ তখন এইসব লাকরা রণ করেব য ঈ বরই িছেলন তােদর িশলা।
ওরা তখন মেন করেব য পরাৎ  পরই একমা র ওেদর মিু দাতা।
৩৬ ওরা বেলিছেলা, ওরা তাঁেক ভােলাবােস িক ওরা িম যা কথা বেলিছেলা।
ওই সব লাক এেকবােরই আ িরক িছেলা না।
৩৭ রকৃতপে ওেদর দয় ঈ বেরর সে িছেলা না।
চিু র রিত ওরা এেকবােরই িব ব িছেলা না।
৩৮ িক ঈ বর ক ণাময় িছেলন।
িতিন ওেদর সব পাপ মা কের িদেলন, িতিন িক ওেদর বংস কেরন িন।
ব বার ঈ বর তাঁর রাধ সংবরণ কেরেছন।
িতিন িনেজেক কখনই অিতির হেত দন িন।
৩৯ ঈ বর মেন রেখিছেলন য ওরা যায়পরায়ণ মানষু।
লাকরা বাতােসরই মত, যারা বেয় যায় এবং চেল যায়।

৪০ ওঃ, কতবার ঐ লাক েলা ম ভিূমেত ঈ বেরর িব ে িবে রাহ কেরেছ!
ওরা তাঁেক কত ঃখই িদেয়েছ!
৪১ ওই লাক েলা বার বার ঈ বেরর ধয্য পরী া কেরেছ।
ই রােয়েলর পিব র একজনেক ওরা স যই কেরেছ।
৪২ ওই লাকরা ঈ বেরর পরা রেমর কথা ভেুল িগেয়িছেলা।
ঈ বর য ব বার শ েদর হাত থেক ওেদর র া কেরিছেলন, তা ওরা ভেুল িগেয়িছেলা।
৪৩ িমশের ঈ বর য সব চমৎ  কার কাজ িল কেরিছেলন তার কথা ওরা ভেুল িগেয়িছেলা,
সায়ন রা েরর চমৎ  কার কােজর কথা ওরা ভেুল িগেয়িছেলা।

৪৪ ঈ বর নদী িলেক রে পিরণত কেরিছেলন!
িমশরবাসীরা সই জল পান করেত পারেলা না।
৪৫ ঈ বর ঝাঁেক ঝাঁেক মািছ পাঠােলন যারা িমশরবাসীেদর কামড় িদেলা,
িতিন অগিনত যাঙ পাঠােলন যারা িমশরবাসীর জীবন বংস কের িদেলা।
৪৬ ওেদর শ যেক ঈ বর গ া ফিডং়েয়র কবেল
এবং ওেদর ব ৃ লতােক প পােলর কবেল কের িদেলন।
৪৭ ঈ বর িশলাবিৃ র বারা ওেদর রা াে ত ন করেলন।
িশলাবিৃ র বারা িতিন ওেদর ব ৃ রািজ বংস করেলন।
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৪৮ িশলাবিৃ িদেয় িতিন ওেদর প েদর মারেলন
এবং ব র-িব ্যৎ িদেয় গবািদ প েদর মারেলন।
৪৯ ঈ বর িমশেরর লাকেদর তাঁর রাধ দখােলন।
ওেদর িব ে িতিন তাঁর িব বংসকারী দূতেদর পাঠােলন।
৫০ রাধ রদশেনর জ য ঈ বর একটা রা া পেয়িছেলন।
ওেদর একটা লাকেকও িতিন বাঁচেত িদেলন না।
এক মহামডে়কর মে য িদেয় িতিন ওেদর মরেত িদেলন।
৫১ িমশেরর রে যকিট রথমজাত স ানেক ঈ বর হ যা করেলন।
হাম পিরবােরর রে যকিট রথম জাতকেক িতিন হ যা করেলন।
৫২ তারপর একজন মষপালেকর মত িতিন ই রােয়লেক পথ দিখেয়িছেলন।
একজন মষপালেকর মত িতিন তাঁর লােকেদর, মষপালেকর মত জনহীন রা ের নত ৃ ব িদেয়িছেলন।
৫৩ ঈ বর তাঁর লাকেদর িনরাপেদ চালনা কেরিছেলন।
তাঁর লাকেদর ভয় করার মত িকছ ু িছল না।
তােদর শ েদর িতিন লািহত সাগের ডিুবেয় িদেয়িছেলন।
৫৪ তাঁর পিব র ভখূে ঈ বর তাঁর লাকেদর পৗঁেছ িদেয়িছেলন।
িতিন তাঁর লাকেদর িনজ মতা বেল পাওয়া সই পবেত যটা িতিন প িদেয়িছেলন সটােত িনেয় গেলন।
৫৫ ঈ বর অ যা য জািতেদর সই ভখূে র থেক বাইের তািডে়য় িদেয়িছেলন।

রে যকিট পিরবারেক বা য কিরেয়েছন।
রে যকিট পিরবারেক ঈ বর স ভখূে র অংশ িদেয়েছন।

এখান বাস করার জ য ই রােয়েলর রে যকিট পিরবারেগা ীেক
ঈ বর সই ভখূে ঘর িদেয়েছন।
৫৬ িক ওরা পরাৎ  পর ঈ বরেক পরী া কেরিছেলা এবং তাঁেক ঃখী কেরিছেলা।
ওই সব লাক ঈ বেরর আ া মা য কের িন।
৫৭ ওরা িঠক ওেদর পবূপু ষেদর মতই ঈ বেরর িব ে িবে রাহ কেরিছেলা।
ওরা একিট ব ক ধনেুকর মত §§িদক পিরবতন কেরিছেলা।
৫৮ ই রােয়েলর লাকরা উ ান তরী কেরিছেলা এবং ঈ বরেক কেরিছেলা।
তারা মিূ সমহূ তরী কেরিছেলা এবং ঈ বরেক অ য ঈষাি বত কের তেুলিছল।
৫৯ এইসব েন ঈ বর রাধাি বত হেয়িছেলন।
ঈ বর ই রােয়লেক তী রভােব অ বীকার কেরিছেলন!
৬০ ঈ বর পিব র তাঁবিুট শীেলােত রেখিছেলন।
সাধারণ লাকেদর মে য ঈ বর সই তাঁবেুত থাকেতন।
৬১ ঈ বর অ য জািতেক তাঁর লাকেদর অিধকার করেত িদেয়েছন।
শ রা ঈ বেরর সু রতম র িনেয় িগেয়িছেলা।
৬২ ঈ বর তাঁর লাকেদর িব ে রাধ রকাশ করেলন।
িতিন তােদর যেু িনহত হেত িদেলন।
৬৩ ত ণরা সব পেুড় মারা গল
এবং য মেয়েদর ওরা িবেয় করেব ভেবিছেলা তারা কউই িবেয়র গান গাইিছেলা না।
৬৪ যাজকরা মারা গল
িক তােদর িবধবারা ওেদর জ য কাঁেদ িন।
৬৫ শষ কােল, যমন কের একজন লাক ঘমু থেক ওেঠ,

রচরু রা ারস পান কের যমন একজন সিনক ওেঠ,
তমন কের আমােদর রভু উঠেলন।

৬৬ ঈ বর তাঁর শ েদর জার কের হিঠেয় িদেয় ওেদর পরািজত করােলন।
§§৭৮:৫৭ ব ক ধনেুকর মত পাখী িশকােরর জ য এিট একিট বাঁকােনা লািঠ। িঠক কের ছ ুঁডে়ল, এিট মািটর কােছ ওেড় এবং
ওপর িদেক বঁেক যায়; রায়ই য যি সটা ছ ুঁেডে়ছ তার কােছ িফের আেস। আ িরক অেথ, “ ছাঁডব়ার একিট ধনকু” অথবা
“একিট রতারক ধনকু।”
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ঈ বর তাঁর শ েদর পরািজত কের িচরিদেনর জ য ওেদর অস ািনত করেলন।
৬৭ তারপর ঈ বর যােষেফর তাঁবিুটেক *বািতল করেলন
এবং ই রিয়েমর শাসন মতা কেড় িনেলন।
৬৮ তারপর ঈ বর িযহদূা জািতেক শাসক জািত িহেসেব মেনানীত করেলন
এবং তাঁর ি রয় জ শােলমেক মি র িনমােণর ান িহেসেব বেছ িনেলন।
৬৯ সই পাহােডর় উঁচু জায়গায় ঈ বর তাঁর মি র িনমাণ করেলন।
পিৃথবীর মত িতিন তাঁর মি র িচরকােলর জ য াপন করেলন।
৭০ ঈ বর তাঁর িবেশষ সবক েপ দায়দূেক মেনানীত করেলন।
দায়দূ মষ চরাি েলা, িক ঈ বর সই কাজ থেক তােক িনেয় এেলন।
৭১ ঈ বর দায়দূেক, তাঁর লাকেদর মষপালক হওয়ার দািয় ব,
যােকােবর লাকেদর দািয় ব এবং ই রােয়েলর লাকেদর ও তােদর স ি র দািয় ব িদেয়িছেলন।
৭২ দায়দূ পিব র মেন তােদর নত ৃ ব িদেলন।
িতিন খবু র ার সে তােদর পিরচািলত করেলন।

আসেফর রশংসা গীেতর অ যতম।

৭৯ ১ হ ঈ বর, অ য জািতসমেূহর িকছ ু লাক আপনার লাকেদর িব ে লডা়ই করেত এেসিছেলা।
ওই সব লাক আপনার পিব র মি র বংস কেরেছ।

ওরা জ শােলমেক বংস ূেপ পিরণত কেরেছ।
২ িহং র পাখীেদর খাওয়ােনার জ য ওরা আপনার সবকেদর দহ ফেল রেখ গেছ।
বেুনা প েদর খাওয়ােনার জ য ওরা আপনার অনগুামীেদর দহ ফেল রেখ গেছ।
৩ হ ঈ বর, যত ণ না জেলর মত র বেয়েছ, তত ণ পয ওরা আপনার লাকেদর হ যা কেরেছ,
মতৃেদহ েলােক কবর দওয়ার মত একজনও অবিশ নই।
৪ আমােদর চারপােশর দশ েলা আমােদর অপমান কেরেছ।
আমােদর চারপােশর লােকরা আমােদর িনেয় উপহাস কেরেছ এবং আমােদর িনেয় মজা কেরেছ।
৫ ঈ বর, িচরিদনই িক আপিন আমােদর রিত থাকেবন?
আপনার তী র আেবগ িক আ েনর মতই বলেত থাকেব?
৬ হ ঈ বর, য সব জািত আপনােক জােন না তােদর ওপর আপনার রাধ দখান।
সই সব রা য যারা আপনার নােমর উপাসনা কের না, তােদর ওপর আপনার রাধ উজাড় কের িদন।

৭ ওইসব জািত যােকাবেক িবন কেরেছ।
ওরা যােকােবর দশেক বংস কেরেছ।
৮ ঈ বর, আমােদর পবূপু েষর পােপর জ য আমােদর শাি দেবন না।
শী রই আপনার ক ণা রদশন ক ন!
আমােদর ভীষণভােব আপনােক রেয়াজন!
৯ হ আমােদর পির রাতা ঈ বর, আমােদর সাহা য ক ন! সাহা য ক ন! পির রাণ ক ন!
তা আপনার নােমর মিহমা এেন দেব।
আপনার নােমর ধাি কতার জ য
আমােদর পাপ মেুছ িদন।
১০ আমােদর উে ে য, অ য জািতেক এই কথা বলেত দেবন না,
“ কাথায় তামােদর ঈ বর? িতিন িক তামােদর সাহা য করেত পােরন না?”
ঈ বর, ঐ লাকেদর শাি িদন এবং সই শাি যন আমরা দখেত পাই।
আপনার সবকেদর হ যা করার জ য ওেদর শাি িদন।
১১ দয়া কের ব ীেদর আতনাদ ননু!
ঈ বর, যােদর মতৃু্যদ দওয়া হেয়েছ, আপনার মহৎ  শি যবহার কের তােদর র া ক ন।

*৭৮:৬৭ যােষেফর তাঁবু অথাৎ শীেলা, সই ান যখােন তাঁবিুট িছল।
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১২ হ ঈ বর, আমােদর চারপােশর লাকরা আমােদর সে য যবহার কেরেছ, তার জ য ওেদর আপিন সাত ণ বশী শাি
িদন।

আপনােক অপমান করার জ য ওেদর শাি িদন।
১৩ আমরা আপনারই লাক। আমরাই আপনার পােলর মষ।
আমরা িচরিদন আপনার রশংসা করেবা।
ঈ বর, আিদ অন কাল ধের আমরা আপনার রশংসা করেবা!

স ীত পিরচালেকর রিত: “চিু র িলিলফলু” গানিটর পদায় গাওয়া আসেফর একিট রশংসা গীত।

৮০ ১ হ ই রােয়েলর মষপালক, আমার কথা ননু।
আপিন যােষেফর লাকেদর মেষর মত পিরচািলত কেরেছন।

ক ব দূেতর ওপর আপিন রাজার মত বেসন।
আপনােক আমােদর দখেত িদন।
২ হ ই রােয়েলর মষপালক ই রিয়ম, িব যামীন এবং মনঃিশর রিত আপনার মহ ব রদশন ক ন।
আপিন এেস আমােদর র া ক ন।
৩ ঈ বর, পনুবার আমােদর রহণ ক ন।
আমােদর রহণ ক ন, আমােদর র া ক ন!
৪ রভ,ু হ সবশি মান ঈ বর, কখন আপিন আমােদর রাথনা নেবন?
আপিন িক িচরিদেনর মত আমােদর ওপর হেয় থাকেবন?
৫ খা য িহেসেব আপনার লাকেদর আপিন চােখর জল িদেয়েছন।
আপনার লাকেদর আপিন তােদরই চােখর জেল ভি গামলা িদেয়েছন।
সটাই িছল তােদর পানীয় জল।

৬ আমােদর শ েদর জ য আপিন আমােদর ঝগডা়র কারণ হবার ল ্য বািনেয়েছন
এবং শ রা আমােদর িব প কের।
৭ হ সবশি মান ঈ বর, পনুরায় আমােদর রহণ ক ন।
আমােদর রহণ ক ন, আমােদর র া ক ন।
৮ অতীেত আপিন আমােদর রিত

বপণূ চারা গােছর মতই য িনেয়িছেলন।
িমশর থেক আপিন আপনার রা ালতা এেনিছেলন।
অ যা য লাকেদর আপিন এেদশ থেক তািডে়য় িদেয়িছেলন এবং আপনার রা ালতা আপিন এখােন রাপণ কেরিছেলন।
৯ সই রা ালতার জ য আপিন জিম তরী কেরিছেলন।
এর িশকড় েলােক আপিন জিমর গভীের বাডে়ত সাহা য কেরিছেলন, খবু তাডা়তািড় এই রা ালতা সারা দশ ছেয় ফেলেছ।
১০ এিট পবতেক ঢেক িদেয়েছ।
এর পাতা িল বহৃৎ  এরস গাছেকও ছায়া িদেয়েছ।
১১ এই রা ালতা ভমূ যসাগর পয ছিডে়য় পডে়ব।
এর লতাপাতা ফরাৎ নদী পয িব ৃত হেব।
১২ ঈ বর, য রাচীর আপনার রা ালতােক র া করেতা, কন তােক ভেঙ ফলেলন?
এখন য কান যি ই এর ধার িদেয় যায়, সই এর রা া তেুল িনেয় যায়।
১৩ বেুনা শকূররা এেস আমােদর রা াে েত ঘেুর বডা়য়।
বেুনা জ রা এেস এর পাতা খায়।
১৪ হ সবশি মান ঈ বর আপিন আসনু।

বগ থেক আপনার রা াে ত দখনু এবং তােক র া ক ন।
১৫ হ ঈ বর, িনজ হােত য রা ালতা আপিন লািগেয়িছেলন, তার িদেক দখনু।
য চারাগাছেক †আপিন বড় হেত িদেয়েছন তার িদেক দখনু।

১৬ কেনা গাবেরর মত আপনার রা ালতা পেুড় িগেয়িছেলা।

†৮০:১৫ চারাগাছ আ িরক অেথ, “পু র।”
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আপিন এর রিত হেয় এেক বংস কের িদেয়িছেলন।
১৭ হ ঈ বর, য স ান আপনার ডানিদেক দাঁিডে়য় িছল তার িদেক হাত বাডা়ন।
য স ানেক আপিন বড় কেরেছন তার িদেক হাত বাডা়ন।

১৮ স আর আপনােক ছেড় যােব না।
তােক বাঁচেত িদন, স আপনার নােমর উপাসনা করেব।
১৯ হ রভু সবশি মান ঈ বর, আমােদর কােছ িফের আসনু।
আমােদর রহণ ক ন। আমােদর র া ক ন।

স ীত পিরচালেকর রিত: িগ ীৎ সহেযােগ আসেফর একিট গীত।

৮১ ১ সখুী হও এবং আমােদর শি দাতা ঈ বেরর কােছ গান গাও।
ই রােয়েলর ঈ বেরর কােছ আন বিন দাও।

২ স ীত কর।
খ নী িল বাজাও।
সু রা য বীণা এবং অ যা য ত রবা য বাজাও।
৩ অমাব যার সময় মেষর িশঙা বািজও।
পিূণমার িদেন যখন আমােদর ছিুটর উৎসব হয় তখন িশঙা বািজও।
৪ ই রােয়েলর লােকর জ য এটাই িবিধ।
ঈ বর যােকাবেক সই আ া িদেয়িছেলন।
৫ ঈ বর যখন যােষফেক ‡িমশর থেক সিরেয় িনেয় িগেয়িছেলন,
সই সময় িতিন তাঁর সে এই চিু কেরিছেলন।

িমশের আমরা একটা ভাষা েনিছলাম, যটা আমরা বঝুেত পাির িন।
৬ ঈ বর বেলন, “ তামার কাঁধ থেক ভারী বাঝা আিম িনেয়িছলাম
এবং তামার হােতর ভারী ঝাঁকা িলও আিম িবিল কেরিছলাম।
৭ তামরা সম যার মে য িছেল। তামরা সাহা য চেয়িছেল।
আিম তামােদর মু কের িদলাম। ঝেডর় মেঘর মে য আিম লিুকেয়িছলাম এবং আিম তামােদর উ র িদেয়িছলাম।
মরীবার জেলর ধাের আিম তামােদর পরী া কেরিছলাম।”
৮ “ হ আমার লাকজন, আমার কথা শান।
তামােদর আিম আমার চিু দব, হ ই রােয়ল, আমার কথা শান!

৯ িবেদশীরা য সব মিূ পজূা কের,
তামরা তােদর উপাসনা কর না।

১০ আিমই রভ,ু তামােদর ঈ বর,
য তামােদর িমশর থেক বার কের এেনিছলাম।
হ ই রােয়ল, তামার মখু খাল,

আিম তামােক আহার দেবা।
১১ “িক আমার লাকরা আমার িদেক মেনােযাগ দয় িন।
ই রােয়ল আমায় মােন িন।
১২ তাই ওরা যা করেত চেয়িছেলা, আিম ওেদর তাই করেত িদেয়িছ।
ই রােয়লীয়রা যা করেত চেয়িছেলা, তাই কেরেছ।
১৩ যিদ আমার লাকরা আমার কথা নেতা এবং আিম য ভােব চাই সভােব বাঁচেতা,
১৪ তাহেল আিম ওেদর শ েদর পরািজত করতাম।
যারা ই রােয়েল সংকটসমহূ িনেয় আসেব তােদর আিম শাি দব।
১৫ রভরু শ রা ভেয় কঁেপ যেতা।
িচরিদেনর জ য ওরা শাি পেতা।
১৬ ঈ বর তাঁর লাকেদর সবার সরা গম িদেতন।

‡৮১:৫ যােষফ এখােন এর অথ যােষেফর পিরবার ই রােয়েলর লাকরা।
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যত ণ না তারা পিরত ৃ হয়, তত ণ তাঁর লাকেদর ঈ বর মধু দেবন।”

আসেফর একিট রশংসা গীত।

৮২ ১ ঈ বর দবতােদর ম লীেত ¶দাঁডা়ন।
দবতােদর সই সভায় িতিনই িছেলন িবচারক।

২ ঈ বর বেলন, “কতিদন তামরা অ যায়ভােব লােকর িবচার করেব?
আর কতিদন তামরা লাকেদর শাি না িদেয় ছেড় দেব?”
৩ “দির র লাকেদর এবং অনাথেদর িবচার কর।
ওই সব দির র লাকেদর অিধকারেক র া কর।
৪ ওই সব অসহায় ও দির রেদর সাহা য কর।

লাকেদর থেক ওেদর র া কর।
৫ “ ক ঘেট চেলেছ তা ওরা জােন না।
ওরা বােঝ না!
ওরা য িক করেছ তা ওরা জােন না,
ওেদর চারপােশ ওেদর পিৃথবী ভেঙ পেডে়ছ!”
৬ আিম ঈ বর বলিছ, “ তামরা দবতা।
তামরা পরাৎ  পেরর স ানগণ।

৭ যমন ভােব সাধারণ মানষু অব যই মের, তামরাও সই ভােবই মারা যােব।
সব নতারা যভােব মারা যায়, তামরাও সইভােবই মারা যােব।”
৮ ঈ বর, আপিন উঠনু! আপিনই িবচারক হন!
ঈ বর, সব জািতর ওপের আপিনই নতা হন!

আসেফর রশংসা গীত িলর একিট

৮৩ ১ ঈ বর, নীরব থাকেবন না!
কান ব কের রাখেবন না!

ঈ বর আপিন িকছ ু বলনু।
২ ঈ বর, শ রা আপনার িব ে ষডয় র করেছ
এবং খবু শী রই ওরা আ রমণ করেব।
৩ আপনার লাকেদর িব ে ওরা ফি আঁটেছ।
য লাকেদর আপিন ভােলাবােসন, আপনার শ রা তােদর িব ে শলাপরামশ করেছ।

৪ ওই শ রা বলাবিল করেছ, “এস, আমরা ওেদর পেুরাপিুর বংস কের িদই।
তাহেল কান যি আর কানিদেনর জ যও ই রােয়েলর নাম রণ করেব না।”
৫ ঈ বর, ওই সব লাক আপনার িব ে এবং আমােদর সে আপিন য চিু কেরেছন,
তার িব ে লডা়ই করার জ য, এক জাট হেয়েছ।
৬–৭ ওই শ রা আমােদর সে লডা়ই করেব বেল এক জাট হেয়েছ: ওেদর মে য যারা রেয়েছ তারা হেলা ইেদামবাসী,

ই ােয়লীয়, মায়াব ও হাগােরর উ রপু ষ,
গবাল, অে ান ও অমােলেকর অিধবাসী, সার দেশর লাক এবং পেল ীয় লােকরা।
ওই সব লাক আমােদর সে লডা়ই করার জ য একেজাট হেয়েছ।
৮ এমনিক অশরূীয়রাও ওেদর সে যাগ িদেয়েছ।
লােটর উ রপু ষেদর §ওরা খবু শি শালী কেরেছ।

৯ ঈ বর কীেশান নদীর কােছ, যমন কের আপিন িমিদয়নেদর পরািজত কেরিছেলন,
যমন কের আপিন সীষরা ও যাবীনেক পরািজত কেরিছেলন তমন কের আপিন ওই শ েদর পরািজত ক ন।

¶৮২:১ ঈ বর … ম লীেত অ য জািতরা িশিখেয়িছল য এ (ঈ বর) এবং অ য দবতারা একে র িমিলত হেয়িছেলন
পিৃথবীর লাকেদর িক করা হেব স িস া িনেত। িক অেনক সময় রাজা এবং নতােদরও “ দবতা” বলা হেয় থােক। সতুরাং
এই স ীতিট হয়েতা ই রােয়েলর নতােদর রিত ঈ বেরর সতকবাণী।
§৮৩:৮ লােটর উ রপু ষ অথাৎ , “ মায়াবীয় এবং অে ানীয়রা।”
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১০ ঐে াের আপিন ওেদর পরািজত কেরিছেলন।
মািটেতই ওেদর দহ েলা পেচ িগেয়িছেলা।
১১ ঈ বর, ওই শ নতােদর পরািজত ক ন। ওেরব ও সবেদর রিত আপিন যা কেরিছেলন ওেদর রিতও তাই ক ন।
সবহ ও সল ্মেু র রিত আপিন যা কেরিছেলন ওেদর রিতও তাই ক ন।

১২ ঈ বর, ওই লাকরা আমােদর
আপনার ভখূ থেক বার কের িদেত চেয়িছল।
১৩ হ ঈ বর, খড় কুেটা যমন বাতােস উেড় যায়, তমিন ভােব আপিন ওেদর উিডে়য় িদন।
ঝােডা় হাওয়ায় খড় যমন ছিডে়য় যায় তমিন ভােব ওেদর ইতঃ ত ছিডে়য় িদন।

১৪ দাবানল যমন কের অর য বংস কের,
লিলহান আ ন যমন কের পাহাড় পিুডে়য় দয় তমন কের আপিন শ েদর বংস ক ন।

১৫ হ ঈ বর, ঝড় যমন কের ধেূলা উিডে়য় িনেয় যায় তমিন কের আপিন ওই লােকেদর তাডা় ক ন।
টেনেডার মত ওেদর কাঁিপেয় িদন, ওেদর উিডে়য় িদন।
১৬ ঈ বর, আপিন ওেদর এমন িশ া িদন যােত ওরা বঝুেত পাের ওরা রকৃতই বল।
তখন ওরা আপনার নােমর উপাসনা করেত চাইেব!
১৭ ঈ বর, িচরিদেনর মত ওেদর ভীত ও লি ত কের িদন।
ওেদর অপমািনত ও িবন ক ন।
১৮ তখন ওরা বঝুেত পারেব য,
আপিনই ঈ বর।
ওরা জানেত পারেব য, আপিনই একমা র পরাৎ  পর,
সারা পিৃথবীর ঈ বর!

স ীত পিরচালেকর রিত: িগ ীৎ সহেযােগ কারহ পিরবার থেক একিট রশংসা গীত।

৮৪ ১ হ সবশি মান রভ,ু আপনার মি র সি যই অমূ য!
২ আপনার মি ের ঢকুেত গেল আিম রতী া করেত পাির না।

আিম অ য উে িজত!
আমার রে যকিট অ - র য জীব ঈ বেরর সে থাকেত চায়।
৩ হ সবশি মান রভ,ু আমার রাজা, আমার ঈ বর, পািখরা পয আপনার মি ের তােদর আ রয় খুঁেজ পেয়েছ।
আপনার বদীর কােছই ওরা বাসা বঁেধেছ এবং ওেদর শাবকও আেছ।
৪ যারা আপনার মি ের বাস করেছ তারা খবুই ভা যবান।
ওরা এখনও আপনার রশংসা করেছ।
৫ দেয় স ীত িনেয় যসব লােকরা
আপনার মি ের আসেছ তারা খবু খশুী!
৬ তারা িনঝেরর মত, বাকা উপ যকা, যিট ঈ বর তরী কেরিছেলন,
সটা পার হেয় যা রা কের।

শরেতর বিৃ েত পকুুর েলা ভের রেয়েছ।
৭ লাকরা যত ঈ বেরর কােছ যায়
তত শি শালী হয়।
৮ হ সবশি মান রভ,ু আমার রাথনা ননু।
হ যােকােবর ঈ বর, আমার কথা ননু।

৯ হ ঈ বর, আমােদর র াকতােক সরু া িদন।
আপনার মেনানীত রাজার রিত সদয় হান।
১০ অ য জায়গায় এক হাজার িদন কাটােনার চেয়
আপনার মি ের একিদন কাটােনা অেনক ভােলা।
একজন লােকর ঘের বাস করার চেয়
আমার ঈ বেরর গেৃহর বাের দাঁিডে়য় থাকা অেনক ভােলা।
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১১ রভইু আমােদর র াকারী ও মিহমময় রাজা। **

ঈ বর দয়া ও মিহমার সে আমােদর আশীবাদ কেরন।
য সব লাক তাঁেক অনসুরণ কের ও মা য কের

ঈ বর তােদর ভােলা িজিনস িল দন।
১২ হ সবশি মান রভ,ু যারা আপনােক িব বাস কের তারা রকৃতই সখুী!

স ীত পিরচালেকর রিত: কারহ পিরবার থেক একিট রশংসা গীত।

৮৫ ১ রভ,ু আপনার রাে যর রিত সদয় হান।
যােকােবর লােকরা িবেদেশ িনবািসত।

িনবািসতেদর ওেদর িনেজর দেশ িফিরেয় িনেয় আসনু।
২ রভ,ু আপনার লােকেদর মা কের িদন!
ওেদর পাপ মেুছ িদন!
৩ রভ,ু আর হেবন না।
রােগ আ হারা হেবন না।
৪ হ আমােদর পির রাতা ঈ বর,
আমােদর ওপর হওয়া থেক িবরত হান এবং আবার আমােদর রহণ ক ন।
৫ িচরিদনই িক আপিন
আমােদর ওপর থাকেবন?
৬ আবার আমােদর জীব কের িদন!
আপনার লাকেদর সখুী ক ন।
৭ রভু আমােদর র া ক ন
এবং আপিন য আমােদর ভােলাবােসন তা রদশন ক ন।
৮ রভু ঈ বর িক বেলেছন তা আিম েনিছ।
িতিন বেলেছন, তাঁর লাকেদর জ য ও তাঁর অনগুামীেদর জ য শাি থাকেব।
িতিন আরও বেলেছন, তাই ওেদর আর কখনও িনেবাধ জীবনযা রায় িফের যাওয়া উিচৎ হেব না।
৯ ঈ বর তাঁর অনগুামীেদর খবু শী রই র া করেবন।
আমরা খবু শী রই স ােনর সে আমােদর ভখূে বাস করেবা।
১০ তারা স য এবং ক ণােক অিভন ন জানােব।
তারা শাি ও ধাি কতােক চমুু খােব।
১১ পিৃথবীর লাকরা ঈ বেরর রিত িন াবান হেব।

বগ থেক ঈ বর ওেদর ম ল করেবন।
১২ রভু আমােদর অেনক ভােলা িজিনস দেবন।
জিম েলা রচরু পিরমােণ ভােলা শ য দেব।
১৩ ধাি কতা ঈ বেরর আেগ আেগ যােব
এবং তাঁর চলার পথ র ত করেব।

দায়েূদর রাথনা।

৮৬ ১ আিম একজন দীন, অসহায় মানষু।
রভু আমার কথা দয়া কের ননু এবং আমার রাথনার উ র িদন।

২ রভ,ু আিম আপনার অনগুামী, অনু রহ কের আমায় র া ক ন!
আিম আপনার দাস, আপিন আমার ঈ বর।
আিম আপনােত িব বাস কির, তাই আমায় র া ক ন।
৩ হ আমার রভ,ু আমার রিত সদয় হান।
সারািদন ধের আিম আপনার কােছ রাথনা করিছ।

**৮৪:১১ র াকারী … রাজা আ িরক অেথ, “সযূ এবং বম।”
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৪ রভ,ু আমার জীবন আিম আপনার হােত িদলাম।
আিম আপনার দাস, তাই আমায় সখুী ক ন।
৫ রভ,ু আপিন ম লময় এবং ক ণাময়।
আপনার লােকরা সাহাে যর জ য আপনােক ডােক।

রকৃতই আপিন ওই সব লাকেক ভােলাবােসন।
৬ রভ,ু আমার রাথনা ননু।
ক ণার জ য আমার রাথনা ননু।
৭ রভ,ু আমার স েটর সমেয় আিম আপনার কােছ রাথনা করিছ।
আিম জািন আপিন আমায় উ র দেবন!
৮ ঈ বর, আপনার মত কউই নই।
আপিন যা কেরেছন তা আর কউ করেত পারেব না।
৯ রভ,ু আপিনই রে যকিট মানষুেক সিৃ কেরেছন।
ওরা সবাই যন এেস আপনার উপাসনা কের।
ওেদর সকেল যন আপনার নােমর স ান কের।
১০ ঈ বর, আপিন মহান এবং আপিন আ য কায কেরন!
আপিন একমা র আপিনই ঈ বর!
১১ রভ,ু আপনার পথ স েক আমায় িশ া িদন
এবং আিম আপনার স য পথ অবল বন কের বঁেচ থাকেবা।
আপনার উপাসনা করােক আমার জীবেনর
সবেচেয় বপণূ িবষয় করেত আমায় সাহা য ক ন।
১২ ঈ বর, রভু আমার, আমার সকল অ র িদেয় আিম আপনার রশংসা কির।
িচরিদন আিম আপনার নােমর স ান করেবা!
১৩ ঈ বর আপিন আমার জ য কত মহান ভােলাবাসা রদশন কেরেছন
এবং মতৃু্যর হাত থেক আমায় র া কেরেছন।
১৪ ঈ বর, অহ ারী লাকরা আমায় আ রমণ করেছ।
একদল নশৃংস লাক আমায় হ যার চ া করেছ।
ওই সব লাক আপনােক স ান কের না।
১৫ রভ,ু আপিন দয়াময় ও ক ণাময় ঈ বর।
আপিন ধয্যশীল, িব ব এবং রেম পিরপণূ।
১৬ ঈ বর, আমার রিত সদয় হান এবং দখান য আপিন আমার কথা েনেছন।
আিম আপনার দাস, আমায় শি িদন।
আিম আপনার দাস, আমায় র া ক ন!
১৭ ঈ বর, আপিন য আমায় সাহা য করেবন তা রদশন কের আমায় একটা িচ িদন।
আমার শ রা সই িচ দখেব এবং ওরা হতাশ হেব।
সটা রমাণ করেব য আপিন আমার রাথনা েনেছন এবং আপিন আমােক সাহা য করেবন।

কারহ পিরবার থেক একিট রশংসা গীত।

৮৭ ১ জ শােলেমর পিব র পাহােড় ঈ বর তাঁর মি র িনমাণ কেরেছন।
২ ই রােয়েলর য কান জায়গার চেয় িসেয়ােনর ফটক েলােক ঈ বর অেনক বশী ভােলাবােসন।

৩ হ ঈ বেরর নগরী, লােক তামার স েক িব য়কর কথা বেল।
৪ ঈ বর তাঁর সব লােকর তািলকা রােখন, ওেদর মে য িকছ ু লাক িমশর ও বািবেল বাস কের।
ওেদর মে য িকছ ু লাক পেল ীয়, সার ও কূশ দেশ জ রহণ কেরিছেলা।
৫ যারা িসেয়ােন জে েছ,
তােদর রে যকেক ঈ বর চেনন।
পরাৎ  পর এই নগর িনমাণ কেরেছন।
৬ ঈ বর, তাঁর সব লাকেদর তািলকা রেখেছন।
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রে যকিট লাক কাথায় জে েছ তা ঈ বর জােনন।
৭ ঈ বেরর লাকরা িবেশষ ছিুট উ  যাপন করেত জ শােলেম যায়।
ওরা রচ সখুী, ওরা নাচেছ এবং গাইেছ।
ওরা বেল, “ জ শােলম থেকই সব ভােলা িজিনস আেস।”

কারহ পিরবার থেক একিট রশংসা গীত। স ীত পিরচালেকর রিত:
একিট য রণাদায়ক রাগ স েক ই রাহীয় হমেনর একিট ম ীল।

৮৮ ১ রভু ঈ বর, আপিনই আমার পির রাতা।
িদন রাি র ধের আিম আপনার কােছ রাথনা করিছ।

২ আমার রাথনার িদেক মেনােযাগ িদন।
ক ণার জ য আমার রাথনা ননু।
৩ আমার আ া এই য রণায় অেনক ক পেয়েছ!
খবু তাডা়তািড় আিম মারা যােবা।
৪ ইিতমে যই লাকরা আমার সে সই রকম আচরণ কেরেছ, যা একজন মেৃতর রিত করা হয়,
অথবা একজন লাক য বঁেচ থাকার পে খবু বল তার সে যমন যবহার করা হয়।
৫ ওরা মতৃেদর মে য আমােক খাঁেজ।
আিম সই মতৃ লােকর মত কবের পেড় আিছ,
য মতৃ লাকেক আপিন ভেুল গেছন,
য আপনার থেক এবং আপনার য থেক িবি হেয় গেছ।

৬ আপিন আমােক মািটর সই গেত পেুর িদেয়েছন।
যাঁ, আপিন আমােক অ কাের িনে প কেরেছন।

৭ হ ঈ বর, আপিন আমার রিত রাধাি বত িছেলন
এবং আপিন আমায় শাি িদেয়েছন।
৮ আপিন আমার ব ুেদর আমায় ছেড় যেত বা য কেরেছন।
অ ুত লােকর মত ওরা সবাই আমােক এিডে়য় যায়।
আিম গহৃব ী হেয় আিছ, আিম বাইের যেত পাির না।
৯ য রণায় কঁেদ কঁেদ আমার চাখ ট করেছ।

রভ,ু সারা ণ আিম আপনার কােছ রাথনা কির!
রাথনার সময় আমার িট বা আিম আপনার িদেক তেুল ধির।

১০ রভ,ু আপিন িক মতৃ লাকেদর জ য অেলৗিকক কাজসমহূ কেরন?
রতরা িক জেগ উেঠ আপনার রশংসা কের? না!

১১ কবের থাকা লাকরা িক আপনার স য রম স বে কথা বলেত পাের?
মতৃু্যর জগেত থাকা লােকরা িক আপনার িব ব তার কথা বলেত পাের? না!
১২ য সব আ য কায আপিন কেরন, অ কাের থাকা মতৃরা তা দখেত পায় না।
িব ৃিতর দেশ মতৃ লােকরা আপনার ধাি কতার কথা বলেত পাের না।
১৩ রভ,ু আমােক সাহা য করার জ য আপনার কােছ রাথনা জানাি !

রে যকিদন উষাকােল আিম আপনার কােছ রাথনা কির।
১৪ রভু কন আপিন আমায় যাগ কেরেছন?
কন আপিন আমার কথা নেত পান না?

১৫ ত ণ বয়স থেকই আিম অসু ও বল।
আিম আপনার রাধ ভাগ কেরিছ।
আিম আপনার রােধর িশকার হেয়িছ।
আিম অসহায়!
১৬ রভ,ু আপনার রাধ
আমােক বংস কেরেছ।
১৭ বালা-য রণা আমার িন যস ী।
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আমার মেন হে যন, আিম আমার বালা-য রণায় ডেুব যাি ।
১৮ রভ,ু আমার ি রয়জন ও ব ুেদর থেক আপিন আমার িবি কেরেছন।
একমা র অ কারই আমার স ী হওয়ার জ য অবিশ রেয়েছ।

ই রাহীয় এথেনর কাছ থেক একিট ম ীল।

৮৯ ১ রভরু রম স েক আিম সবদাই গান গাইেবা।
তাঁর িব ব তা স েক আিম িচরকাল এবং অন কাল গাই গাইেবা!

২ রভ,ু আিম সি যই িব বাস কির য আপনার ভােলাবাসা িচর ন!
আপনার িব ব তা আকােশর মত থেক যায়!
৩ ঈ বর বেলেছন, “আমার মেনানীত রাজার সে আিম একিট চিু কেরিছ।
আমার দাস দায়েূদর কােছ আিম রিত িত িদেয়িছ।
৪ ‘দায়দূ, তামার পিরবারেক আিম িচরিদন বাঁিচেয় রাখেবা।
তামার রা যেক আিম িচরকাল অ যাহত রাখেত সাহা য করব।’”

৫ রভ,ু আপিন আ য কায্য কেরন। এই জ য আকাশ আপনার রশংসা কের।
লােকরা আপনার ওপর িনভর করেত পাের। পিব র লােকেদর ম লীেত ধমুা র এই স েকই গান কের।

৬ বেগ রভরু সমক কউ নই।
অ য কান “ দবতার” সে রভেুক তলুনা করা চেল না।
৭ ঈ বর পিব র লােকেদর সে সা াৎ কেরন, ওই পিব র দূতরা তাঁর চারপােশ জেডা় হয়।
ওরা ঈ বরেক ভয় ও র া কের।
ওরা তাঁর ভেয় দাঁিডে়য় থােক।
৮ হ রভু সবশি মান ঈ বর, আপনার মত কউই নয়।
আমরা স ূণভােব আপনােক িব বাস করেত পাির।
৯ আপিন পরা রমশালী সমু রেক শাসন কেরন,
এর উ াল তর মালােক আপিন শা কের িদেত পােরন।
১০ হ ঈ বর, আপিন রহবেক পরািজত কেরিছেলন।
আপনার শি শালী বা বেল আপিন আপনার শ েদর ছ রভ কেরিছেলন।
১১ হ ঈ বর, বগ এবং মত্য আপনার অিধকারভু ।
এই পিৃথবী এবং পিৃথবীেত যা িকছ ু আেছ সব িকছইু আপিন সিৃ কেরেছন।
১২ উ র থেক দি ণ পয যা িকছ ু রেয়েছ সবই আপিন সিৃ কেরেছন।
তােবার ও হে াণ পবত আপনার নােমর রশংসা করেছ।
১৩ আপনার বা পরা রমিবিশ !
আপনার হ শি মান!
িবজয়ী হেয় আপনার ডানহাত উপেরর িদেক ওেঠ!
১৪ স য ও যায় িবচােরর ওপর আপনার রা য রিতি ত।

রম এবং িব বাস আপনার রাজাসেনর দাস।
১৫ ঈ বর, আপনার িন াবান অনগুামীরা সি যই সখুী।
তারা আপনার ক ণার আেলােক বাস কের।
১৬ আপনার নাম সবদাই তােদর সখুী কের।
তারা আপনার ধাি কতার রশংসা কের।
১৭ আপিন তােদর িব য়কর শি ।
তােদর শি আপনার কাছ থেক আেস।
১৮ রভ,ু আপিনই আমােদর র াকতা।
ই রােয়েলর পিব র একজনই আমােদর রাজা।
১৯ আপনার িব ব অনগুামীেদর সে আপিন এক ব দশেনর কথা বেলিছেলন,
“জনতার মে য থেক আিম একজন ত ণেক মেনানীত কেরিছ।
আিম সই ত ণেক একজন বপণূ লাক কের তেুলিছ।
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সই ত ণ স যেক আিম শি শালী কেরিছ।
২০ আমার দাস দায়দূেক আিম খুঁেজ পেয়িছ।
িবেশষ তল বারা আিম দায়দূেক অিভিষ কেরিছ।
২১ আমার ডান হাত িদেয় আিম দায়দূেক সহায়তা িদেয়িছ
এবং আমার শি িদেয় আিম তােক শি শালী কেরিছ।
২২ এই মেনানীত রাজােক শ রা পরািজত করেত পাের িন।

লাকরা ওেক হারােত পাের িন।
২৩ আিম ওর শ েদর শষ কের িদেয়িছ।
যারা আমার মেনানীত রাজােক ঘণৃা কেরেছ, তােদর আিম পরািজত কেরিছ।
২৪ য রাজােক আিম পছ কেরিছ, তােক আিম সবদা ভােলাবাসেবা ও সমথন করেবা।
সবদাই আিম তােক শি শালী কের তলুেবা।
২৫ আমার মেনানীত রাজােক আিম সমেু রর দািয় ব িদেয়িছ।
নদী েলােক স িনয় রণ করেব।
২৬ স আমােক বলেব, ‘আপিনই আমার িপতা।
আপিনই আমার ঈ বর, আমার িশলা, আমার পির রাতা।’
২৭ আিম তােক আমার রথম জাত স ান করেবা।
স পিৃথবীর সব রাজােদর ওপের মহারাজা হেব।

২৮ আমার রম, ওই মেনানীত রাজােক সব সমেয়ই র া করেব।
ওর সে আমার চিু কানিদন শষ হেব না।
২৯ আিম ওর পিরবারেক িচরকাল অ যাহত রাখব।
ওর রা য বগ িলর মতই িচরিদন বজায় থাকেব।
৩০ ওর উ রপু ষরা যিদ আমার িবিধ যাগ কের,
যিদ ওরা আমায় মা য করা থেক িবরত হয়, আিম ওেদর শাি দেবা।
৩১ যিদ আমার মেনানীত রাজার উ রপু ষরা
আমার িবিধ আ া উেপ া কের,
৩২ তাহেল আিম ওেদর ভয়ানক শাি দেবা।
৩৩ িক ওেদর ওপর থেক কখনও আমার ভােলাবাসা র যাহার করেবা না।
সবদাই আিম ওেদর রিত িব ব থাকেবা।
৩৪ দায়েূদর সে আিম কখনও আমার চিু ভ করেবা না।
আিম আমােদর চিু র পিরবতনও করেবা না।
৩৫ আমার পিব রতা িদেয়, আিম ওেক রিত িত িদেয়িছ।
দায়েূদর সে আিম কখনই িম যাচার করেবা না!
৩৬ দায়েূদর পিরবার িচরিদেনর জ য অ যাহত থাকেব।
যতকাল সযূ থাকেব ততকাল ওর রা য বজায় থাকেব।
৩৭ চাঁেদর মতই ওর রাজ ব িচরিদন বজায় থাকেব।
আকাশই আমার সই চিু র রমাণ দয়। এই চিু িব বাস যা য।”
৩৮ িক ঈ বর, আপনার মেনানীত রাজার রিত আপিন হেয়েছন,
এবং আপিন তােক বরাবরই যাগ কেরেছন।
৩৯ আপনার চিু আপিন বািতল কের িদেয়েছন।
আপিন রাজার মকুুটেক ধেূলায় িনে প কেরেছন।
৪০ রাজার নগরীর রাচীর আপিন মািটেত ফেল িদেয়েছন।
তার সব গেক আপিন বংস কেরেছন।
৪১ পথচারী মানষু তার িজিনস চিুর কের িনেয় যায়।
তার রিতেবশীরা তােক িব প কের।
৪২ রাজার সব শ েক আপিন খশুী কেরেছন।
তার শ েদর আপিন যেু জয়ী হেত িদেয়েছন।
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৪৩ ঈ বর, আপিন ওেদর িনেজেদর র া করেত সাহা য কেরেছন।
আপনার রাজােক আপিন যেু জয় করেত সাহা য কেরন িন।
৪৪ আপিন তােক জয়ী হেত দন িন।
তার িসংহাসনেক আপিন ভ-ূলিু ত কেরেছন।
৪৫ তার যৗবেনই আপিন তার জীবনেক ছাট কের িদেয়েছন।
তােক আপিন ল া িদেয়েছন।
৪৬ রভ,ু আর কতিদন ওই সব চলেব?
আপিন িক িচরিদন আমােদর উেপ া করেবন?
আপনার রাধ িক িচরিদনই আ েনর মত বলেত থাকেব?
৪৭ রণ কের দখনু আমার জীবন কত নািতদীঘ।
আপিন আমােদর সকলেকই সামা য সমেয়র জ য সিৃ কেরেছন, এরপর আমরা মারা যােবা।
৪৮ কউ িচরিদন বাঁচেব না, এবং এমন কউই নই য মরেব না।
কান যি ই কবর থেক িনেজেক র া করেত পারেব না।

৪৯ হ ঈ বর, সই রম কাথায় যা অতীেত আপিন রদশন কেরিছেলন?
আপিন দায়দূেক রিত িত িদেয়িছেলন য, তার পিরবােরর রিত আপিন িব বাসভাজন থাকেবন।
৫০–৫১ হ রভ,ু রেণ রাখেবন, কমন কের লাকরা আপনার দাসেক অপমান কেরিছেলা।

রভ,ু আপনার শ েদর কাছ থেক সই সব অপমান আমায় নেত হেয়েছ।
ওই লাকরা আপনার মেনানীত রাজােক অপমান কেরেছ।
৫২ ধ য রভু িচরকােলর জ য!
আেমন! আেমন!

চতথু খ
(গীতসংিহতা ৯০-১০৬)

ঈ বেরর লাক, মািশর রাথনা।

৯০ ১ হ রভ,ু আমােদর সম রজে র জ য আপিন আমােদর গহৃ িছেলন।
২ হ ঈ বর, পবতমালার জে র আেগ,

এই পিৃথবীর এবং জগৎ  সিৃ র আেগ, আপিনই ঈ বর িছেলন।
হ ঈ বর, আপিন িচরিদন িছেলন এবং আপিন িচরিদন থাকেবন।

৩ এই পিৃথবীেত আপিনই মানষুেক এেনেছন।
আপিন পনুরায় তােদর ধেূলায় পিরণত কেরন।
৪ আপনার কােছ হাজার বছর গতকােলর মত,
যন গত রাি র।

৫ আপিন আমােদর ঝঁিটেয় িবদায় কের দন, আমােদর জীবন একটা বে র মত, সকাল হেলই আমরা চেল যাই।
আমরা ঘােসর মত।
৬ সকােল ঘাস েলা জ ায়
এবং িবেকেল তা িকেয় মের যায়।
৭ ঈ বর, আপনার রাধ আমােদর বংস কের িদেত পাের
এবং তা আমােদর ভীত কের!
৮ আমােদর সব পাপ আপিন জােনন।
ঈ বর, আমােদর রে যকিট গাপন পাপ আপিন দখেত পান।
৯ আপনার রাধ আমােদর জীবন শষ কের িদেত পাের।
িফ  িফসািন কথার মত আমােদর জীবন শষ হেয় যায়।
১০ আমরা হয়েতা বা ৭০ বছর বঁেচ থািক।
যিদ আমরা শি শালী হই তাহেল হয়েতা ৮০ বছর বঁেচ থাকেত পাির।
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আমােদর জীবন কেঠার পির রম এবং য রণায় ভরা।
তারপর হঠাৎ  আমােদর জীবন শষ হেয় যায় এবং আমরা উেড় চেল যাই।
১১ হ ঈ বর, আপনার রােধর পণূ শি কতখািন তা কান যি ই জােন না।
িক ঈ বর, আপনার রিত আমােদর র া ও ভয় আপনার রােধর মতই িবরাট।
১২ আমােদর জীবন রকৃতপে য কত ছাট তা আমােদর দখান।
যােত আমরা রকৃত ান লাভ করেত পাির।
১৩ রভু সব সময় আমােদর মে য িফের আসনু।
আপনার দাসেদর রিত সদয় হান।
১৪ রে যক রভােত আপনার রেম আমােদর ভিরেয় িদন।
আমােদর সখুী হেত িদন, এ জীবনেক উপেভাগ করেত িদন।
১৫ আমােদর জীবেন অেনক ঃখ ও সম যা িদেয়েছন।
এবার আমােদর সখুী ক ন।
১৬ য সব অেলৗিকক কাজ আপিন আপনার সবকেদর জ য কেরন, তা ওরা দখকু।
ওেদর স ানেদর আপনার মিহমা দখেত িদন।
১৭ ঈ বর আমােদর রেম সাহা য ক ন।
আমােদর রম তাঁেক সাহা য ক ক।

৯১ ১ আ রয় লােভর জ য তিুম পরাৎ  পেরর কােছ যেত পােরা।
সরু ার জ য তিুম সবশি মান ঈ বেরর কােছ যেত পােরা।

২ আিম রভেুক বেলিছ, “আপিনই আমার িনরাপদ আ রয় ল, আপিনই আমার গ।
হ আমার ঈ বর, আিম আপনােক িব বাস কির।”

৩ ভয় র যািধ এবং িবপদ থেক
ঈ বর তামায় র া করেবন।
৪ িনরাপ ার জ য তিুম ঈ বেরর কােছ যেত পােরা।
যমন কের পািখ তার ডানা মেল তার শাবকেদর আগেল রােখ, তমন কের, ঈ বর তামায় র া করেবন।
তামায় র া করার জ য ঈ বর হেবন একিট ঢাল ও রাচীেরর মত।

৫ রােত তামার ভয় পাওয়ার মেতা িকছ ু থাকেব না।
িদেনর বলােতও শ র তীরেক তিুম ভয় পােব না।
৬ িনশাকােল য অসখু আেস তােক তিুম ভয় পােব না,
িকংবা িদেনর বলায় য ভয় র অসু তা আেস তােকও তিুম ভয় পােব না।
৭ তিুম ১০০০ হাজার শ েক পরািজত করেত পারেব।
তামার িনেজর ডান হাত ১০,০০০ শ স যেক পরািজত করেব।

শ রা তামায় শ পয করেত পারেব না!
৮ ল ্য কের দখ, দখেব য
ওই লাকেদর শাি হেয়েছ!
৯ কন? কারণ তিুম ঈ বের আ া রাখ।
কারণ পরাৎ  পরেক তিুম তামার িনরাপদ আ রয় ল েপ রহণ কেরছ।
১০ তামার কান অম ল হেব না।
তামার বাডী়েত কান অসখু থাকেব না।

১১ ঈ বর তাঁর দূতেদর আ া দেবন
এবং তিুম যখােনই যােব তারা তামায় র া করেব।
১২ তামার পা যােত পাথের হাঁচট না খায়,
সই জ য ওেদর হাত তামায় ধের থাকেব।

১৩ িবষধর সাপ, এমন িক িসংেহর মে য িদেয়ও
তিুম হঁেট যেত পারেব।
১৪ রভু বেলন, “যিদ কান যি আমােক ভালবােস এবং িব বাস কের, আিম তােক র া করেবা।
আমার অনগুামীরা যারা আমার নাম উপাসনা কের, তােদর আিম র া করেবা।
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১৫ আমার অনগুামীরা সাহাে যর জ য আমায় ডাকেব এবং আিম তােদর সাডা় দেবা।
যখন তারা সম যায় পডে়ব তখন আিম ওেদর সে থাকেবা।
আিম ওেদর র া করেবা এবং স ান দেবা।
১৬ আমার অনগুামীেদর আিম দীঘ জীবন দেবা।
আিম ওেদর র া করেবা।”

িব রাম িদবেসর জ য একিট রশংসা গীত।

৯২ ১ রভরু রশংসা করাই ভাল।
হ পরাৎ  পর, আপনার নােমর রশংসা করাই ভাল।

২ রাতঃকােল আপনার রেমর গান
এবং িনশাকােল আপনার িব ব তার গান গাওয়াই ভােলা।
৩ ঈ বর, দশ তারা যে র এবং বীণায়
আপনার জ য সরু বাজােনা ভাল।
৪ রভ,ু য সব িজিনস আপিন কেরেছন তা িদেয় আমােদর রকৃতই সখুী কেরেছন।
আমরা রফু িচে ওই সব িবষেয়র ণগান কির।
৫ রভ,ু আপিন সই সব মহৎ  কাজ কেরেছন।
আপনার িচ া বেুঝ ওঠা আমােদর পে অ য কিঠন।
৬ আপনার তলুনায় মানষু এে বাের িনেবাধ রাণী।
আমরা সই বাকােদর মত যারা িকছইু বঝুেত পাের না।
৭ লাকরা আগাছার মত বঁেচ থেক এবং মের।
য অথহীন কাজ তারা কের যায়, তা িচরিদেনর জ য বংস হেব।

৮ িক রভ,ু আপিন িচরিদেনর জ য স ািনত থাকেবন।
৯ রভ,ু আপনার সব শ বংস হেব।
সই সব লাক যারা ম কাজ কের, তারা বংস হেব।

১০ একটা গ ার যমন তার িবশাল খড়্গ িদেয় আ রমণ কের, আিমও সই ভােব, যারা আমার িবেরািধতা কের, সইসব
লাকেদর আ রমণ করব।

িবেশষ কােজর জ য আপিন আমায় মেনানীত কেরেছন এবং গ তল মাথায় ঢেল আমায় অিভিষ কেরেছন।
১১ চারপােশ আিম শ েদর দখেত পাি , িবরাট বলেদর মত ওরা আমায় আ রমেণর জ য তরী হেয় রেয়েছ।
আিম নিছ ওরা আমার স েক িক বলেছ।
১২ ধাি ক লাকরা রভরু মি ের পাঁতা
িলবােনােনর এরস গােছর মত।
১৩ ধাি ক লাকরা ঈ বেরর মি ের
অ েনর কুসিুমত তাল গােছর মত।
১৪ তােদর ব ৃ বয়েসও,
তারা বা যবান ত ণ গােছর মতই ফল ধারণ কের।
১৫ রভু য ভাল
এটা দখােনার জ যই ওরা ওখােন আেছ।
িতিনই আমার িশলা
এবং িতিন কান ভলু কেরন না।

৯৩ ১ রভইু রাজা।
িতিন রাজকীয় এবং শি মান পাশােক সি ত।

িতিন দঢৃ়তার সে এই িব বেক তার আপন জায়গায় াপন কেরেছন
এবং এটােক নাডা়েনা হেব না।
২ হ ঈ বর, আপনার রাজ ব িচরিদন ধের রেয়েছ।
ঈ বর আপনার অি ব অনািদকাল থেক রেয়েছ।
৩ রভ,ু নদীর গজন রচ তী র।
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উ িকত ঢউ রচ গজনশীল।
৪ সমেু রর উ িকত ঢউ রচ তী র ও গজনশীল।
িক উে অবি ত রভু তার থেকও বশী শি শালী।
৫ রভু আপনার িবিধ িচরিদন বজায় থাকেব।
আপনার পিব র মি েরর অি ব দীঘকােলর জ য বজায় থাকেব।

৯৪ ১ রভ,ু আপিনই সই ঈ বর িযিন আেসন এবং লােকেদর শাি দন।
আপিন সই ঈ বর িযিন মানেুষর জ য শাি িনেয় আেসন।

২ আপিনই সারা পিৃথবীর িবচারক।
উ ত লাকেদর য শাি রা য তা আপিন ওেদর িদন।
৩ রভ,ু লাকরা আর কতকাল ধের উ াস করেব?
আরও কতিদন রভ?ু
৪ আরও কতিদন ধের ওই ৃতকারীরা
তােদর ৃিতর বডা়ই কের যােব?
৫ রভ,ু ওরা আপনার লাকেদর আঘাত কের।
ওরা আপনার লাকেদর ক িদেয়েছ।
৬ আমােদর দেশ য সব িবধবা ও িবেদশী থােক, ওই জনরা তােদর হ যা কের।
অনাথেদরও ওরা খনু কের।
৭ ওরা বেল, ওরা য সব ম কাজ কের রভু তা দেখন না!
ওরা বেল িক ঘেটেছ ই রােয়েলর ঈ বর তাও জােন না।
৮ তামরা িন ুর লাকরা স যই িনেবাধ মানষু!
আর কেব তামরা িশ া লাভ করেব?
তামরা ম লাকরা সি য অপগ !
তামরা অব যই বাঝবার চ া কর।

৯ ঈ বর আমােদর কান সিৃ কেরেছন,
তাই িন য়ই তাঁরও কান রেয়েছ এবং িতিন নেতও পান িক ঘটেছ!
ঈ বর আমােদর চাখ িদেয়েছন,
তাই িনি তভােব িক ঘটেছ তা িতিন দখেত পান!
১০ ঈ বর ওই লাকেদর মে য িনয়মানবুিততা আনেবন।
ওই লােকরা িক করেব তা ঈ বরই ওেদর শখােবন।
১১ মানষু িক ভাবেছ তাও ঈ বর জােনন।
ঈ বর জােনন য মানষু বাতােসর একিট ফৎু কােরর মত।
১২ রভু য লাকেক িনয়মানবুতী কেরন স স যই সখুী হেব।
ঈ বর তােক বঁেচ থাকার রকৃত পথ িক তা দখােবন।
১৩ ঈ বর, সংকেটর সময় য লাক শা থােক তােকই আপিন সাহা য করেবন।
ম লােকেদর যত ণ পয না কবের পাঠােনা হয় তত ণ পয আপিন তােক শা থাকেত সাহা য করেবন।
১৪ রভু তাঁর লাকেদর যাগ করেবন না।
সাহা য না কের িতিন ওেদর যাগ করেবন না।
১৫ যা য িবচার িফের আসেব এবং যায়পরায়ণতা িনেয় আসেব।
তারপর সৎ এবং ভাল লাকরা অব যই থাকেব।
১৬ ম লাকেদর িব ে লডা়ই করার জ য কউই আমায় সাহা য কের িন।
যারা ম কাজ কের, তােদর সে লডা়ই করার জ য কান লাক আমার পােশ দাঁডা়য় িন।
১৭ যিদ রভু আমায় সাহা য না করেতন
আিম এতিদেন কবেরর গেভ নীরব হেয় যতাম।
১৮ আিম জািন আিম পতেনা খু িছলাম,
িক রভু তাঁর অনগুামীেদর সাহা য কেরেছন।
১৯ আিম রচ িচি ত ও িবমষ িছলাম।
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িক রভ,ু আপিন আমায় সা বনা িদেয় আমায় সখুী কেরেছন!
২০ ঈ বর আপিন র িবচারকেদর সাহা য করেবন না।
তাই ম িবচারকরা মানেুষর জীবনেক আরও কিঠনতর করার জ য িনয়ম যবহার কের।
২১ ওই িবচারকরা ধাি ক লাকেদর আ রমণ কের।
ওরা িনরপরাধ লাকেদর দাষী বেল িবচার কের এবং ওেদর হ যা কের।
২২ িক পবত িলর স-ুউে রভইু আমার িনরাপদ আ রয় ল।
ঈ বর আমার িশলা, আমার িনরাপদ আ রয় ল।
২৩ ম কাজ করার জ য ঈ বর ওই িবচারকেদর শাি দেবন।
পাপ কেরেছ বেল ঈ বর ওেদর বংস করেবন।

রভু আমােদর ঈ বর, ওই িবচারকেদর বংস করেবন।

৯৫ ১ এস, আমরা রভরু রশংসা কির!
য িশলা আমােদর র া কেরন তাঁর উে ে য আমরা উ বের রশংসা বিন িদই।

২ আমরা রভরু উে ে য ধ যবােদর গান গাই।
তাঁর রশংসায় আমরা আন গান গাই।
৩ কন? কারণ রভইু মহান ঈ বর!
িতিনই সই মহান রাজা িযিন সকল “ দবতােদর” শাসন করেছন।
৪ গভীরতম হা, উ তম পবত, সবই রভরু।
৫ সমু রও তাঁরই—িতিনই তা সিৃ কেরেছন।
ঈ বর তাঁর িনেজর হােত এই কেনা জিম সিৃ কেরেছন।
৬ এস, আমরা অবনত হেয় তাঁর উপাসনা কির!
য রভু আমােদর সিৃ কেরেছন তাঁর রশংসা কির!

৭ কন? কারণ যিদ আমরা তাঁর ক িন
তাহেল িতিন আমােদর ঈ বর হেবন
এবং আমরা হব সই লােকরা যােদর িতিন খা য জাগান,
আমরা হব সই মষ যােদর িতিন বহে নত ৃ ব দন।
৮ ঈ বর বেলন, “মরীবােত তামরা যমন অবা য হেয়িছেল,
মঃসার ম রা ের যমন হেয়িছল, তমন হেয়া না।
৯ তামােদর পবূপু ষরা আমায় পরী া কেরেছ।
ওরা আমােক পরী া কেরিছেলা িক এই সময় ওরা দেখিছেলা আিম িক করেত পাির!
১০ ৪০ বছর ধের আিম ওেদর রিত ধয্য ধারণ কেরিছ।
আিম জািন য ওরা িব বাসী নয়।
ওরা আমার িশ ামালা অনসুরণ করেত অ রা য কেরেছ।
১১ তাই ওেদর রিত আিম হেয়িছলাম এবং আিম কথা িদেয়িছলাম য,
‘ওরা আমার িব রােমর ােন কখেনা রেবশ করেত পারেব না।’”

৯৬ ১ রভু যা িকছ ু নতনু কেরেছন তার জ য একটা নতনু গান গাও!
সারা পিৃথবীেক রভরু উে ে য গেয় উঠেত দাও।

২ রভরু উে ে য গান গাও এবং তাঁর নামেক ধ য কর!
আন সংবাদ ছিডে়য় দাও! িযিন রিতিদন আমােদর র া কেরন তাঁর কথা বল!
৩ লােকেদর বল য ঈ বর সি যই িব য়কর।
ঈ বর য সব আ য কায কেরন তা সব র মানষুেক বল।
৪ রভু মহান এবং রশংসার যা য।
অ য য কান “ দবতার” চেয় িতিন অেনক বশী ভয় র।
৫ অ যা য সম জািতর “ দবতা” মিূ মা র।
িক রভু বগ সিৃ কেরেছন।
৬ তাঁর সামেন অনপুম মিহমা ভা বর হেয় ওেঠ।
ঈ বেরর পিব র মি ের শি ও সৗ য্য ই-ই আেছ।
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৭ হ পিরবার ও জািতগণ, রশংসার গান কর
এবং রভেুক মিহমাি বত কর।
৮ রভরু নােমর রশংসা কর।
তামােদর নেব য নাও এবং মি ের যাও।

৯ তামােদর পিব র পাশােক রভরু সামেন নত হও।
পিৃথবীর সম র জনগণ, তাঁর উপি িতেত তাঁেক র া জানাও।
১০ জািতগেণর মে য ঘাষণা কের দাও য রভু রাজা!
তাহেল িব ব বংস হেব না।
অতএব রভু যায়পরায়ণতার সে লাকেদর িবচার কেরন।
১১ হ বগেলাক—সখুী হও! হ পিৃথবী—উ িসত হও!
সমু র এবং সমেু র যা িকছ ু রেয়েছ তামরা সবাই আনে িচৎকার কের ওেঠা!
১২ ত িল এবং সখােন যা িকছ ু জে েছ, সখুী হও!
হ অরে যর ব ৃ রািশ, তামরা গান গাও ও সখুী হও!

১৩ খশুী হও, কারণ রভু আসেছন।
পিৃথবীেক শাসন ††করার জ য রভু আসেছন।
যায় িবচার ও স যপেথ িতিন পিৃথবীেক শাসন করেবন।

৯৭ ১ রভু শাসন কেরন, তাই পিৃথবী সখুী।
দূরদূরাে র ভখূ ও সখুী।

২ ঘন কােলা মঘ রভেুক িঘের রেয়েছ।
সিুবচার এবং ধাি কতা তাঁর রা যেক দঢৃ় কের।
৩ একটা আ ন রভরু আেগ আেগ যায়
এবং তাঁর শ েদর বংস কের।
৪ তাঁর িব ্যৎ আকােশ ঝলক িদেয় ওেঠ।
তা দেখ লােক ভয় পায়।
৫ পবতও রভরু সামেন মােমর মত গেল যায়।
সম র পিৃথবীর রভরু সামেন তারা গেল যায়!
৬ আকাশ তাঁর ধাি কতার কথা বেল!

রে যেক তাঁর মিহমা দখকু!
৭ লাকরা তােদর মিূ েক পজূা কের।
ওরা ওেদর “ দবতার” বডা়ই কের।
িক ওই লাক েলা লি ত হেব।
ওেদর “ দবতারাই” মাথা নত কের রভরু উপাসনা করেব।
৮ িসেয়ান, শান এবং সখুী হও!
িযহদূার শহরসমহূ, সখুী হও!
কন? কারণ ঈ বর যথাযথ িস া নন।

৯ হ পরাৎ  পর রভ,ু রকৃতই আপিন পিৃথবীর শাসনকতা।
“ দবতােদর” চেয় আপিন অেনক ভােলা।
১০ যারা রভেুক ভােলাবােস, তারা ম েক ঘণৃা করেব।
ঈ বর তাঁর অনগুামীেদর ম লাকেদর হাত থেক র া কেরন।
১১ ধাি ক লাকেদর ওপর আেলা ও সখু উ ািসত হয়।
১২ হ ধাি ক লাকরা, রভেুত সখুী হও!
তাঁর পিব র নােমর স ান কর!

††৯৬:১৩ শাসন অথবা “িবচার।”
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একিট রশংসা গীত

৯৮ ১ রভরু উে ে য একটা নতনু গান গাও,
কারণ িতিন নতনু নতনু আ য কায কেরেছন!

তাঁর পিব র ডান বা
আবার তাঁেক িবজয় এেন িদেয়েছ।
২ রভু জািত েলার িনকট তাঁর উ ার করার শি রকাশ কেরেছন।

রভু তােদর তাঁর যায়পরায়ণতা রদশন কেরেছন।
৩ ই রােয়েলর লাকেদর রিত রভরু িব ব তা তাঁর অনগুামীরা রণ কের।
দূরদূরাে র দশও আমােদর ঈ বেরর রাণশি দেখেছ।
৪ পিৃথবীর রে যকিট মানষু, রভরু উে ে য আন বিন দাও।
শী রই রশংসা গীত কর!
৫ হ বীণা, রভরু রশংসা কর।
বীণার সরু রভরু রশংসা কর।
৬ ভঁপু ও বাঁিশ বাজাও
এবং আমােদর রাজা রভরু উে ে য আন বিন দাও!
৭ সমু র এবং পিৃথবী এবং যখােন যা িকছ ু আেছ
সবাই যন উ বের গেয় ওেঠ।
৮ হ নদীসমহূ, তামরা হাততািল দাও!
হ পবতরািজ, তামরা একসে গেয় ওেঠা!

৯ রভরু সামেন গান গাও
কননা িতিন িব বেক শাসন করেত আসেছন।

িতিন যায়পরায়ণতার সে এই িব বেক শাসন করেবন।
িতিন সততার সে লাকেদর শাসন করেবন।

৯৯ ১ রভইু রাজা।
তাই জািত েলােক ভেয় কাঁপেত দাও।

ক ব দূতেদর ওপের ঈ বর একজন রাজার মত বেসন।
তাই পিৃথবীেক ভেয় কঁেপ উঠেত দাও।
২ িসেয়ােন রভু মহান!
সম র জািতর ওপের িতিন একজন মহান নতা।
৩ সম লাক আপনার রশংসা ক ক।
ঈ বেরর নাম ভীিত রদ।
ঈ বরই পিব র।
৪ শি শালী রাজা যায় িবচার পছ কের।
ঈ বর, আপিনই ধাি কতা সিৃ কেরেছন।
আপিনই যােকাবেক ধাি কতা এবং যায়নীিত িদেয়িছেলন।
৫ আমােদর রভু ঈ বেরর রশংসা কর
এবং তাঁর পিব র পাদপীেঠ ‡‡উপাসনা কর।
৬ মািশ ও হােরাণ তাঁর ব যাজকেদর মে য ’জন
এবং শমেূয়লও তাঁর নাম উ ারণকারীেদর একজন।
ওরা রভরু কােছ রাথনা কেরিছেলা
এবং রভু ওেদর উ র িদেয়েছন।
৭ দীঘ মেঘর ভতর থেক ঈ বর কথা বেলেছন।
ওরাও তাঁর আ া েলা পালন কেরিছল।

‡‡৯৯:৫ পাদপীঠ এর অথ স বতঃ মি র।
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ঈ বর ওেদর িবিধ রদান কেরিছেলন।
৮ রভ,ু আমােদর ঈ বর, আপিন ওেদর রাথনার উ র িদেয়িছেলন।
আপিন ওেদর দিখেয়েছন য আপিনই মাশীল ঈ বর
এবং মানষু ম কাজ কের বেল আপিন মানষুেক শাি দন।
৯ আমােদর রভু ঈ বেরর রশংসা কর।
তাঁর পিব র পবেতর িদেক মাথা নত কর এবং তাঁর উপাসনা কর।

রভু আমােদর ঈ বর, সি যই পিব র!

একিট ধ যবাদাহ গীত।

১০০ ১ হ পিৃথবী, রভরু উে ে য গান গাও!
২ যখন তিুম রভরু সবা কর তখন আনি ত থেকা!

আন গীত গাইেত গাইেত রভরু সামেন এেসা!
৩ এটা জেনা য রভইু ঈ বর।
িতিনই আমােদর সিৃ কেরেছন।
আমরা তাঁরই মেষর পাল।
৪ ধ যবােদর গীত গাইেত গাইেত তাঁর শহের এেসা।

রশংসা গীত গাইেত গাইেত তাঁর মি ের এেসা।
তাঁেক স ান কর, তাঁর নামেক ধ য কর।
৫ রভু ভােলা!
তাঁর ভােলাবাসা িচর ন।
আমরা সবদাই তাঁর ওপর আ া রাখেত পাির!

দায়েূদর একিট গীত।

১০১ ১ আিম রম এবং যােয়র গান গাইেবা।
রভ,ু আিম আপনার উে ে য গান গাইেবা।

২ আিম একজন িবচ ণ লােকর মত দয় িনেয়
একিট জীবনযাপন করব।
আপিন আমার গেৃহর একা অ য রভােগ কখন আসেবন? ¶¶
৩ আমার সামেন কান মিূ আিম রাখেবা না।
ওরকম ভােব যারা আপনার িব ে যায় তােদর আিম ঘণৃা কির।
আিম তা করেবা না!
৪ আিম সৎ থাকেবা।
আিম কান ম কাজ করেবা না।
৫ যিদ কউ গাপেন তার রিতেবশী স েক ম কথা বেল,
আিম তােক চপু কিরেয় দেবা।
আিম লােকেদর কখনই উ ত হেত দেবা না
এবং তােদর ভাবেত দেবা না য তারা অ যা যেদর চেয় ভােলা।
৬ আিম সম দেশর মে য সই সব লােকেদর খুঁজেবা যােদর ওপর িনভর করা যায়।
এবং একমা র তােদরই আমার সবা করেত দেবা।
যারা পিব র জীবনযাপন কের একমা র তারাই আমার সবক হেব।
৭ আিম িমে যবাদীেদর আমার গেৃহর গাপন
অ য রভােগ বাস করেত দব না।
৮ এই দেশ য সব ম লাক বাস কের, সব সমেয়ই আিম তােদর বংস করেবা।

¶¶১০১:২ আিম … আসেবন অথবা, আিম িবচ েণর মত একিট জীবনযাপন করব। কখন আপিন আমার কােছ আসেবন?
আিম আমার গেৃহর এেকবাের অ য ের একিট দয় িনেয় বাস করব।
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ম লাকেদর আিম রভরু শহর ছেড় যেত বা য করেবা।

য রণা কাতর একিট মানেুষর রাথনা। স যখন বল বাধ কের ও রভেুক তার অিভেযাগ জানােত চায় তখনকার রাথনা।

১০২ ১ রভ,ু আমার রাথনা ননু।
সাহাে যর জ য আমার র ন ননু।

২ যখন আিম সম যার মে য থািক তখন আমার িদক থেক মখু িফিরেয় নেবন না।
আমার কথা ননু, যখন আিম সাহাে যর জ য রাথনা কির তখন আমায় উ র িদন।
৩ ধাঁয়ার মত আমার জীবন কেট যাে ।
আমার জীবন একিট আ েনর মত যা ধীের ধীের পেুড় যাে ।
৪ আমার শি চেল গেছ।
আিম কেনা মতৃ রায় ঘােসর মত।
আিম আমার খাবার পয খেত ভেুল গিছ।
৫ ঃেখর কারেণ আমার ওজন কেম যাে । §§
৬ আিম একিট বংস ূেপর মে য বাস করা পঁচার মত িনঃস ।
বংসাবিশ অ ািলকায় আিম একা পঁচার মত বাস করিছ।

৭ আিম ঘেুমােত পাির না।
আিম ছােদ বাস করা এক িনঃস পািখর মত।
৮ শ রা সব সমেয় আমােক অপমান কের।
ওরা আমােক িনেয় মজা কের ও ভৎ সনা কের।
৯ আমার খা যই এখন আমার িবরাট ঃখ।
আমার চােখর জল আমার পানীয়েত পডে়ছ।
১০ কন? কারণ রভু আপিন আমার রিত হেয়েছন।
আপিনই আমােক তেুল ধেরেছন এবং তারপর আপিনই আমায় ছ ুঁেড় ফেল িদেয়েছন।
১১ িদেনর শেষর দীঘ ছায়া িলর মত আমার জীবন রায় শষ হেয় গেছ।
আিম কেনা এবং মতৃ রায় ঘােসর মত।
১২ িক রভ,ু আপিন িচরিদনই িবরািজত থাকেবন।
আপনার নাম িচরকাল এবং অন কাল মেন রাখা হেব।
১৩ আপনােক উ ান করেত হেব এবং আপিন িসেয়ানেক বি দেবন।
কারণ তােক সা বনা দবার সময় হেয়েছ।
১৪ আপনার দাসগণ িসেয়ােনর পাথর িলেক ভােলাবােস।
এই শহেরর ধেূলােক পয তারা ভােলাবােস।
১৫ লাকরা রভরু নােমর উপাসনা করেব।
হ ঈ বর, পিৃথবীর সম রাজারা আপনােক মিহমাি বত করেব।

১৬ রভু িসেয়ানেক আবার িনমাণ করেবন।
লােকরা আবার তাঁর মিহমা দখেব।

১৭ য সব লাকেক ঈ বর বাঁিচেয় রেখেছন, িতিন আবার তােদর রাথনার উ র দেবন।
ঈ বর তােদর রাথনা নেবন।
১৮ ভিব যৎ রজে র জ য এইসব িলেখ রােখা
এবং ভিব যেত ওরা রভরু রশংসা করেব।
১৯ রভ,ু তাঁর পিব র ান থেক নীেচর িদেক চেয় দখেবন।

বগ থেক রভু পিৃথবীর িদেক চেয় দখেবন।
২০ িতিন ব ীেদর রাথনা নেবন।
যােদর মতৃু্যদ দওয়া হেয়েছ তােদর িতিন মু করেবন।
২১ তারপর িসেয়ােন লাকরা রভরু কথা বলেব।

§§১০২:৫ আমার … যাে আ িরক অেথ, “আমার অি েলা চামডা়র সে জেুড় যাে ।”
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জ শােলেম তারা রভরু নােমর রশংসা করেব।
২২ সব জািতসমহূ একসে জড় হেব।

রভরু সবার জ য সব রা য ছেুট আসেব।
২৩ আমার শি কেম এেসেছ।
আমার জীবনও ছাট হেয় এেসেছ।
২৪ তাই আিম বেলিছলাম, “আিম যত ণ যবুক আিছ আমােক মরেত দেবন না।
ঈ বর আপিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন!
২৫ সদূুর অতীেত আপিন এই িব বসিৃ কেরিছেলন।
িনেজর হােত আপিন আকাশ সিৃ কেরিছেলন!
২৬ এই িব ব, এই আকাশ একিদন শষ হেয় যােব িক আপিন িচর িবরাজমান থাকেবন!
ওেদর বে রর মতই পিরধান করা হেব।
এবং জামাকাপেডর় মতই আপিন ওেদর বদল করেবন।
ওরা সবাই পিরবিতত হেব।
২৭ িক ঈ বর, আপিন পিরবিতত হেবন না।
আপিন িচরিদন িবরাজ করেবন!
২৮ আজ আমরা আপনার দাস।
আমােদর স ানরাও এখােন বসবাস করেব।
এমনিক তােদর উ রপু ষরাও আপনার উপাসনা করার জ য এখােনই বসবাস করেব।”

দায়েূদর একিট গীত।

১০৩ ১ হ আমার আ া, রভেুক ধ যবাদ দাও!
আমার রে যকিট অ র য , তাঁর পিব র নােমর রশংসা কর!

২ হ আমার আ া, রভরু রশংসা কর!
ভেুল যও না য িতিন সি যই দয়াল।ু
৩ ঈ বর আমােদর পাপসমহূ মা কেরন।
িতিন আমােদর সকল রাগ থেক সািরেয় তােলন।
৪ ঈ বর আমােদর জীবনেক কবর থেক র া কেরন।
িতিন আমােদর রম ও সহানভুিূত দন।
৫ িতিন আমােদর রািশ রািশ ভােলা িজিনস দন।
িতিনই সইজন িযিন পরুােনা পালক ঘেস নতনু পালক গজােনা
একিট ঈগেলর মত তামােদর যৗবন পনু ীিবত কেরন।
৬ রভইু সৎ ।

রভু অবদিমত লাকেদর কােছ যায় িবচার ও িনরেপ তা আেনন।
৭ ঈ বর মািশেক তাঁর িশ ামালা িদেয়িছেলন।
য সব মতা স কাজ ঈ বর করেত পােরন স সব িতিন ই রােয়লেক দিখেয়িছেলন।

৮ রভু দয়ালু এবং মতাশীল।
ঈ বর ধয্যশীল এবং রেম পণূ।
৯ রভু সব সময় আমােদর সমােলাচনা কেরন না।

রভু সবদা আমােদর ওপর থােকন না।
১০ আমরা ঈ বেরর িব ে পাপ কেরিছলাম
িক রা য শাি িতিন আমােদর দন িন।
১১ যমন কের পিৃথবীর ওপের আকাশ িব ৃত হেয় আেছ,
তমিন ঈ বেরর অনগুামীেদর ওপের ঈ বেরর রম পির য হেয় আেছ।

১২ পবূ যমন পি েমর থেক িবি , তমন কেরই ঈ বর,
আমােদর কাছ থেক আমােদর পাপেক িবি কের িনেয় গেছন।
১৩ িপতা যমন পেু রর রিত দয়াময়
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তমিন রভওু তাঁর অনগুামীেদর রিত দয়াল।ু
১৪ ঈ বর আমােদর স েক সব িকছইু জােনন।
ঈ বর জােনন য আমরা ধেূলা থেক স ৃ হেয়িছ।
১৫ ঈ বর জােনন আমােদর জীবন
ঘােসর মত অ য সংি ।
ঈ বর জােনন আমরা ু র ু র বেুনা ফেুলর মত, সই সব ফলু খবু তাডা়তািড় জ ায়।
১৬ তারপর উ বাতাস বইেলই সই সব ফলু ঝের পেড।়
আবার তিুম বলেতও পারেব না সই সব ফলু কাথায় জে িছল।
১৭ িক রভু তাঁর অনগুামীেদর রিত সবসময়ই হশীল।
িতিন িচরিদনই তাঁর অনগুামীেদর ভােলাবাসেবন।
ঈ বর তাঁর স ানেদর রিত এবং স ানেদর স ােনর রিতও ভােলা যবহার করেবন।
১৮ যারা তাঁর চিু অনসুরণ কের, তােদর রিত ঈ বর ভােলা যবহার কেরন।
যারা তাঁর আ া মেন চেল তােদর রিতও ঈ বর ভােলা যবহার কেরন।
১৯ বেগ ঈ বেরর িসংহাসন রেয়েছ
এবং িতিনই সব িকছরু শাসন করেছন।
২০ হ দূতগণ, রভরু রশংসা কর!
তামরা দূতরা সই শি শালী স য যারা ঈ বেরর আ া পালন কেরা।
তামরা ঈ বেরর কথা শান এবং তাঁর আ া মা য কর।

২১ রভু এবং তাঁর সকল স যেদর রশংসা কর।
তামরা তাঁর দাস।

ঈ বর যা চান তামরা তাই কর।
২২ রভরু রশংসা কর।
তাঁর রাে যর রিতিট জায়গায় তাঁর সব কাজ িলেক রশংসা কর।
হ আমার আ া, রভরু রশংসা কর!

১০৪ ১ হ আমার আ া রভরু রশংসা কর!
হ রভু আমার ঈ বর, আপিন মহান!

মিহমা এবং স ান সহ সি ত।
২ যমন কের মানষু জামাকাপড় পের, তমন কের আপিন আেলাক পিরধান কেরন।
আপিনই আকাশেক পদার মত িব ৃত কেরেছন।
৩ ঈ বর তার ওপের আপিন আপনার গহৃ িনমাণ কেরেছন।
ঘন মঘেক রেথর মত যবহার কের,
বাতােসর ডানায় ভর কের আপিন সারা আকােশ ঘেুর বডা়ন।
৪ ঈ বর, আপনার দূতেদর আপিন বাতােসর মত
এবং আপনার দাসেদর আ েনর মত কের সিৃ কেরেছন। *
৫ ঈ বর, পিৃথবীেক আপিন তার শ িভেতর ওপর িনমাণ কেরেছন,
তাই পিৃথবী কখনও পেড় যােব না।
৬ ক বেলর মত আপিন তােক জল িদেয় ঢেক িদেয়েছন।
জলরািশ পবতেক ঢেক িদেয়েছ।
৭ িক আপিন িনেদশ িদেয়িছেলন তাই জলও সের িগেয়িছেলা।
ঈ বর আপিন জেলর িদেক চেয় উ বের িনেদশ িদেয়িছেলন এবং জলরািশ সের িগেয়িছেলা।
৮ সই জলরািশ পবতসমহূ থেক বেয় িগেয় পেডি়ছেলা উপ যকার মে য
এবং তারপর তার জ য য িনিদ জায়গা আপিন তরী কেরিছেলন সখােন ঝের পেডি়ছেলা।
৯ আপিনই সমেু রর সীমা িনধারণ কেরেছন।

*১০৪:৪ ঈ বর … কেরেছন এখােন স বতঃ ধরেণর দবদূেতর কথা বলা হে , ক ব দবদূত আর সরাফ দবদূত।
সরাফ নামিট হল একিট িহ শেদর মত যার অথ আ ন।
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অতএব, জলরািশ আর অত উঁচেুত উঠেব না যােত পিৃথবী পনুরায় ঢেক যেত পাের।
১০ ঈ বর, আপিনই র রবেণর জলেক নদীর ধারায় রবািহত কিরেয়েছন।
পাব য ধারা বেয় তা নীেচ নেম আেস।
১১ সই জলধারা সব ব য রাণীেদর পানীয় জল দয়।
এমন িক বেুনা গাধারাও এখােন জল পান করেত আেস।
১২ জেলর ধাের বেুনা পািখরা বাস করেত আেস,
কাছাকািছ গােছর ডােল বেস তারা গান গায়।
১৩ ঈ বর পবত বেয় বিৃ পাঠান।
য সব িজিনস ঈ বর সিৃ কেরেছন স িল পিৃথবীর যা িকছ ু রেয়াজন তার সবই জাগান দয়।

১৪ প েদর জ য িতিন ঘাস িদেয়েছন।
আমরা আমােদর কিঠন পির রম িদেয় য উি দ িল রাপন কির তাও িতিনই দন, ওই সব গাছ মািট থেক আমােদর খা য

দয়।
১৫ য রা ারস আমােদর সখুী কের,
য তল আমােদর চামডা় নরম রােখ,
য খা য আমােদর শি শালী কের স সবই ঈ বর আমােদর দন।

১৬ িলবােনােনর ম বড় এরস গাছ েলা ঈ বেরর।
রভইু ওই গাছ েলা লািগেয়েছন এবং ওেদর রেয়াজনীয় জল িতিনই িদেয়িছেলন।

১৭ ওই গাছ েলােত চড়ইু থেক কের
সারস পয সব পািখ বাসা কেরেছ।
১৮ উঁচু পবেত বেুনা ছাগলরা থােক।
িবশাল িবশাল পাথেরর মে য পাহাডী় ভাঁদড় লিুকেয় থােক।
১৯ হ ঈ বর, কেব ছিুট হেব তা বেল দওয়ার জ য আপিন আমােদর চাঁদ িদেয়েছন।
এবং কখন অ যেত হেব সযূ তা সব সমেয়ই জােন।
২০ রাি র হবার জ য আপিন অ কার সিৃ কেরেছন,
সই সময় িহং র প রা বিরেয় আেস এবং ঘেুর বডা়য়।

২১ আ রমেণর সময় িসংহ গজন কের ওেঠ,
ঈ বর য খা য তােদর দন তা যন তারা গজন কের চাইেত থােক।
২২ তারপর সযূ ওেঠ
এবং প রা তােদর ঘের িগেয় িব রাম কের।
২৩ তারপর লাকরা য যার কােজ যায়
এবং তারা স যা পয কাজ কের।
২৪ হ ঈ বর, আপিন অেনক িব য়কর কাজ কেরেছন।
আপনার স ৃ িজিনেস এই পিৃথবী পণূ।
আপিন যা িকছ ু কেরন, তার মে য আমরা আপনার র া দিখ।
২৫ সাগেরর িদেক দখ তা কত বড!়
সাগেরর মে য কত রকম ছাট
এবং বড় রাণীসমহূ আেছ যা গানা যায় না!
২৬ আপনার স ৃ িলিবয়াথন যখন সমেু র খলা কের,
তখন জাহাজসমহূ সমু র পারাপার কের।
২৭ ঈ বর, ওই সব িজিনসই আপনার ওপর িনভর কের।
যথাসমেয় আপিন ওেদর খা য দন।
২৮ সব জীব রাণীেকই আপিন তােদর আহােরর খা য দন।
ভােলা ভােলা খাবাের ভি কের আপিন আপনার করযগুল উ ু কেরন এবং তারা স না হওয়া পয আহার কের যায়।
২৯ িক যখন আপিন ওেদর থেক িবমখু হন ওরা ভয় পেয় যায়।
ওেদর আ া ওেদর ছেড় যায়, ওরা বল হেয় পেড় এবং মারা যায় এবং ওেদর দহ আবার ধেূলায় পিরণত হয়!
৩০ িক যখন আপিন আপনার আ ােক পাঠােলন, রভ,ু তখন ওরা আবার বা যবান হল।
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দশিটেক আপিন আবার নতনু কের তােলন!
৩১ রভরু মিহমা িচরিদন িবরাজ ক ক!
ঈ বর যা সিৃ কেরেছন তা িতিন উপেভাগ ক ন।
৩২ রভু যিদ একবার পিৃথবীর িদেক তাকান
পিৃথবী কঁেপ যােব।
পবতেক িতিন শ করেল
সখান থেক ধাঁয়া বেরােত থাকেব।

৩৩ আমার সারা জীবন আিম ঈ বেরর উে ে য গান গাইব।
যত ণ আিম বঁেচ থাকেবা, আিম রভরু রশংসা গীত গাইব।
৩৪ আিম যা বেলিছ, তা যন ঈ বরেক স কের।

রভরু স লাভ কের আিম খশুী।
৩৫ পাপ যন পিৃথবী থেক অদ ৃ য হেয় যায়।

লাকেদর অি ব যন আর না থােক।
হ আমার আ া, রভরু রশংসা কর!
রভরু রশংসা কর!

১০৫ ১ রভেুক ধ যবাদ দাও এবং তাঁর নাম উপাসনা কর।
তাঁর সম িব য়কর কাজকম স বে জািতগণেক বল।

২ রভরু উে ে য গান গাও; তাঁর রশংসা গান কর।
িতিন য সব আ য কায কেরন স স েক বল।
৩ রভরু পিব র নােম গবেবাধ কর।
যারা রভরু খাঁেজ এেসেছ তারা যন সখুী হয়!
৪ শি র জ য তামরা রভরু কােছ যাও।
সবদাই তাঁর কােছ সাহাে যর জ য যাও।
৫ িতিন য সব আ য কায কেরন তা রণ কর।
িতিন য সম চমৎ  কার কাজ কেরেছন এবং তাঁর িবচ ণ র া িস া িল রেণ রেখা।
৬ তামরা তাঁর দাস অ রাহােমর উ রপু ষ।
তামরা যােকােবর উ রপু ষ যােদর ঈ বর বেছ িনেয়িছেলন।

৭ রভইু আমােদর ঈ বর।
রভু সারা িব বেক শাসন কেরন।

৮ ঈ বর তাঁর চিু িচরিদন রেণ রােখন এবং ১০০০ রজ ধের,
য আ া িল িতিন িদেয়েছন তা রেণ রােখন।

৯ অ রাহােমর সে ঈ বর একটা চিু কেরিছেলন।
ইস ্হাকেক ঈ বর একিট রিত িত িদেয়িছেলন।
১০ তারপর সিট িতিন যােকাবেক িবিধ েপ িদেলন।
ই রােয়েলর সে ঈ বর চিু কেরিছেলন, এই চিু িচরিদন ধের চলেব!
১১ ঈ বর বলেলন, “আিম তামােদর কনােনর ভখূ দব।
সই দশিট তামােদর হেব।”

১২ যখন অ রাহােমর পিরবার ছাট িছল, তখন ঈ বর এই রিত িত িদেয়িছেলন।
সই সময়, সই দেশ তারা িবেদশী িছল।

১৩ তারা এক জািত থেক অ য জািতেত,
এক রা য থেক অ য রাে য ঘেুর বডা়ি েলা।
১৪ িক ঈ বর লাকেদর ওেদর সে ব্যবহার করেত দন িন।
ঈ বর রাজােদর সাবধান কের িদেয়িছেলন য ওেদর কান িত করা চলেব না।
১৫ ঈ বর বেলিছেলন, “আমার মেনানীত লাকেদর আঘাত কেরা না।
আমার ভাববাদীেদর রিত অ যায় কেরা না।”
১৬ ঈ বর সই দেশ এক িভ ঘটােলন।
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লাকজন আহােরর জ য খাবার পল না।
১৭ িক , ঈ বর যােষফ নােম একজনেক ওেদর সামেন পাঠােলন।
যােষফেক একজন রীতদাস িহসােব িবি র করা হেয়িছল।

১৮ ওরা একিট দিড় যােষেফর পােয় জিডে়য় বঁেধ িদল।
ওরা তার গলায় একটা লাহার িরং পিরেয় িদল।
১৯ ঈ বর যা বেলিছেলন তা যতিদন পয না রকৃতপে ঘটল, ততিদন যােষফ রীতদাসই িছল।

রভরু বাতা রমাণ কেরিছল য যােষফ িনেদাষ িছল।
২০ তাই িমশেরর রাজা তােক মু কের িদল।
সই জািতর নতা তােক কারাগােরর বাইের বার কের িদল।

২১ স তােক িনেজর বািডর় র ণােব েণর দািয় ব িদল।
যােষফও তার রভরু সম স ি র র ণােব ণ করত।

২২ যােষফ অ যা য নতােদর িনেদশ িদেয়িছল।
ব ৃ লাকেদরও যােষফ শখােতা।
২৩ পের ই রােয়ল িমশের এেলা।
যােকাব হােমর দেশ থাকেলা।
২৪ যােকােবর পিরবার বশ বড় হেয় গল।
ওেদর শ েদর থেক ওরা অেনক শি শালী হেয় গল।
২৫ এই িমশরীয়রা যােকােবর পিরবারেক ঘণৃা করেত লাগল।
ওরা ওেদর রীতদাসেদর িব ে চ রা কেরিছল।
২৬ তাই ঈ বর তাঁর দাস মািশ
এবং তাঁর িনবািচত যাজক হােরাণেক পািঠেয়িছেলন।
২৭ ঈ বর মািশ ও হােরাণেক যবহার কের
হােমর দেশ ব অভাবনীয় কাজ কিরেয়িছেলন।
২৮ ঈ বর নীর র অ কার পািঠেয়িছেলন,
িক িমশরীয়রা তবওু তাঁর কথা নেত অ বীকার করল।
২৯ তাই ঈ বর জলেক রে পিরণত করেলন
এবং ওেদর সব মাছ মারা গল।
৩০ ওেদর দশ যােঙ ভের িগেয়িছল।
রাজার শাবার ঘের পয যাঙ ঢেুক পেডি়ছেলা।
৩১ ঈ বর আ া িদেলন,
উকুন ও মািছরা উেড় এেলা।
তারা দেশর সব রই ছিডে়য় পডল়!
৩২ ঈ বর বিৃ েক িশলাবিৃ েত পিরণত করেলন।
সারা দেশ িব ্যৎপাত হল।
৩৩ ঈ বর ওেদর রা ালতা ও ডমুরু গাছ বংস কের িদেলন।
ঈ বর ওেদর দেশর সব গাছ বংস কের িদেলন।
৩৪ ঈ বর আ া িদেলন এবং গ াফিডং় ও প পালরা এেলা।
ওেদর সং যা গণনারও অতীত।
৩৫ ঝাঁেক ঝাঁেক গ াফিডং় ও প পালরা দেশর সব গাছপালা ও রা ালতা,
ডমুরু গাছ েলা খেয় শষ কের িদল।
৩৬ এরপর ঈ বর, দেশর রে যকিট রথমজাতেক হ যা করেলন।
ঈ বর সম জা স ানেদর হ যা করেলন।
৩৭ তারপর ঈ বর িমশর থেক তাঁর লাকেদর বার িনেয় এেলন।
আসার সময় ওরা সে কের সানা েপা িনেয় এেলা।
ঈ বেরর কান লাকই হাঁচট খায় িন বা পেড় যায় িন।
৩৮ ঈ বেরর লাকেদর চেল যেত দেখ িমশর ভীষণ খশুী হেয়িছেলা,
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কননা ওরা ঈ বেরর লাকেদর ভয় পেতা।
৩৯ ঈ বর তােদর ওপর ক বেলর মত একিট মঘ িব ৃত কের িদেলন।
রাে র তাঁর লাকেদর আেলা দখােনার জ য, ঈ বর তাঁর অি যবহার করেলন।
৪০ লাকরা খা য চাইল এবং ঈ বর তােদর কােছ কােয়ল এেন িদেলন
এবং তােদর ুধা িনবিৃ র জ য ঈ বর আকাশ থেক তােদর িট িদেলন।
৪১ ঈ বর িশলািটেক অেধক কের ভাঙেলন এবং সখান থেক জল বিরেয় এেলা।
ম ভিূমেত একটা নদী বইেত করেলা!
৪২ ঈ বর তাঁর পিব র রিত িতর কথা রণ করেলন।
তাঁর দাস অ রাহােমর কােছ িতিন য রিত িত িদেয়িছেলন, তা িতিন রণ করেলন।
৪৩ ঈ বর িমশর থেক তাঁর িনবািচত লাকেদর বার কের আনেলন।
লাকজন মহা উ াস করেত করেত, আন গান গাইেত গাইেত বিরেয় এেলা!

৪৪ তারপর ঈ বর তােদর সই দশ িদেলন যখােন অ যা য লাকরা বাস কেরিছেলা,
অ যা য লাকরা যার জ য পির রম কেরিছেলা, ঈ বেরর লাকরা সই সব িজিনস পেলা।
৪৫ কন ঈ বর এইসব করেলন? যােত তাঁর লাকরা তাঁর িবিধ মা য কের।
যােত তারা তাঁর িশ ামালাসমহূ সতকতার সে পালন কের।

রভরু রশংসা কর!

১০৬ ১ রভরু রশংসা কর!
রভেুক ধ যবাদ দাও কারণ িতিন ম লময়!

ঈ বেরর রম িচর ন!
২ ঈ বর য রকৃতপে কত মহান তা কউই বণনা কের বলেত পারেব না।
কান যি ই ঈ বেরর যেথ রশংসা করেত পাের না।

৩ যারা ঈ বেরর িনেদশ মােন তারা সখুী হয়।
ওই সব লাক সবদাই ভােলা কাজ কের।
৪ হ রভ,ু যখন আপিন আপনার লাকেদর দয়া করেবন, তখন আমার কথা রেণ রাখেবন।
যখন আপিন আপনার লাকেদর র া করেবন তখন আমায় মেন রাখেত ভেুল যােবন না।
৫ আপনার পছ করা লাকেদর জ য আপিন য সব ভােলা কাজ কেরন,
আমােকও তার অংশীদার হেত িদন।
আপনার জািতর সে আমােকও আন করেত িদন।
আপনার লাকেদর সে আমােকও আপনার রশংসা করেত িদন।
৬ যমন ভােব আমােদর পবূপু ষরা পাপ কেরেছ, আমরাও তমন ভােবই পাপ কেরিছ।
আমরা ভলু কেরিছ। আমরা গিহত কাজ কেরিছ!
৭ হ রভ,ু িমশের আপিন য সব অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন
তা থেক আমােদর পবূপু ষরা িকছইু শেখিন।
তারা আপনার ভালবাসা ও দয়া মেন রােখ িন।
লািহত সাগেরর ধাের, আমােদর পবূপু ষরা, আপনার িব াচরণ কেরিছল।

৮ িক তাঁর পিব র নােমর মিহমার জ য ঈ বর তােদর র া কেরিছেলন।
তাঁর মহৎ  শি রদশেনর জ য ঈ বর ওেদর র া কেরিছেলন।
৯ ঈ বর আ া িদেয়িছেলন এবং লািহত সাগর িকেয় িগেয়িছেলা।
কেনা ম ভিূম িদেয় চলার মত, িতিন আমােদর পবূপু ষেদর সমেু রর গভীরতার ভতর িদেয় ডাঙায় িনেয় িগেয়িছেলন।

১০ ঈ বর আমােদর পবূপু ষেদর শ েদর হাত থেক আমােদর বাঁিচেয়িছেলন!
তােদর শ েদর হাত থেক ঈ বর তােদর উ ার কেরিছেলন।
১১ ঈ বর সমু র বারা ওেদর শ েদর আবতৃ কেরিছেলন!
ওেদর একজন শ ও পালােত পাের িন!
১২ তারপর আমােদর পবূপু ষরা ঈ বরেক িব বাস কেরিছেলন।
তাঁরা তাঁর রশংসা কেরিছেলন।
১৩ িক ঈ বর যা কেরিছেলন, আমােদর পবূপু ষরা খবু তাডা়তািড় তা ভেুল িগেয়িছেলন।
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তাঁরা ঈ বেরর পরামেশর জ য অেপ া কেরন িন।
১৪ আমােদর পবূপু ষরা ম ভিূমেত ুধাত হেয়িছেলন।
উষর রা ের তাঁরা ঈ বরেক পরী া কেরিছেলন।
১৫ িক আমােদর পবূপু ষরা যা চেয়িছেলন, ঈ বর ওঁেদর তাই িদেয়িছেলন।
িক ঈ বর ওঁেদর এক ভয়াবহ রাগও িদেয়িছেলন।
১৬ পিব র িশিবের লাকরা িব ব রইল
এবং মািশ ও হােরােণর রিত তােদর উ যম দখাল।
১৭ িক দাথন এবং অবীরােমর গা ীর িদেক মািট ি বধািবভ হল,
তােদর িগেল ফলল এবং ঢেক িদল। †
১৮ তারপর এক আ েনর হ া সই জনতােক পিুডে়য় িদেলা।
তারপর আ ন সই সব লাকেদর পিুডে়য় িদেলা।
১৯ হােরব পবেত তারা একটা সানার বাছরু তরী কেরিছল।
তারা সই মিূ েক পেূজা কেরিছেলা।
২০ এইভােব তণৃ রাসী বলদ মিূ র সে
ওেদর মিহমাময় ঈ বেরর আদান- রদান কেরিছেলা!
২১ ঈ বর আমােদর পবূপু ষেদর র া কেরিছেলন! িক তাঁরা তাঁেক স ূণ ভেুল িগেয়িছেলন।
িমশের য ঈ বর িবরাট অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, তাঁেক তাঁরা ভেুল গেলন।
২২ হােমর দেশ ঈ বর আ য কায কেরিছেলন।
লািহত সাগেরর ধাের ঈ বর ভয় র কাজ কেরিছেলন।

২৩ ঈ বর ওসব লাকেক বংস করেত চেয়িছেলন।
িক মািশ, যােক িতিন মেনানীত কেরিছেলন িতিন ঈ বরেক িনর কেরন।
ঈ বর ভীষণ হেয়িছেলন, িক মািশ পথ রাধ কের দাঁডা়ন
তাই ঈ বর সইসব লাকেদর আর বংস কেরন িন।
২৪ িক তারপর এইসব লাক কনােনর চমৎ  কার রাে য রেবশ করেত অ বীকার কের।
ওরা িব বাস কেরিন য, ওই দেশ (কনােন) বসবাসকারী মানষুেদর পরািজত করেত ঈ বর ওেদর সাহা য করেবন।
২৫ আমােদর পবূপু ষরা ঈ বেরর িব ে াভ করেত তাঁবরু ভতের রেয় িগেয়িছেলন।
তাঁরা রভরু ক বর নেত অ বীকার কেরিছেলন।
২৬ তাই ঈ বর রিত িত কেরিছেলন য তাঁরা ম ভিূমেত মারা যােবন।
২৭ ঈ বর রিত িত িদেয়িছেলন য, িতিন অ য লাকেদর তােদর উ রপু ষেদর পরািজত করেত দেবন।
ঈ বর রিত িত িদেয়িছেলন য, আমােদর পবূপু ষেদর িতিন িবিভ জািতেদর মে য ছিডে়য় দেবন।
২৮ তারপর, বাল-িপেয়াের, ঈ বেরর লাকরা বাল মিূ র পজূা করায় যাগ িদেয়িছেলা।
ঈ বেরর লাকরা জংলী দলিটেত যাগ িদেয়িছেলা এবং মতৃ লােকর স ােন উৎসগ করা বিল আহার কেরিছেলা।
২৯ ঈ বর তাঁর লাকেদর রিত ভীষণ হেয়িছেলন
এবং িতিন তােদর ভীষণ অসু কের িদেয়িছেলন।
৩০ িক পীনহস ঈ বেরর কােছ রাথনা কেরিছেলা
এবং ঈ বর অসু তা রদ কেরিছেলন।
৩১ ঈ বর জানেতন য পীনহস খবু ভােলা একটা কাজ কেরিছেলা।
ঈ বর সটা িচরিদন, অন কােলর জ য রেণ রাখেবন!
৩২ মরীবার কােছ লাকজন রচ রাধাি বত হল।
তারা মািশেক িদেয় িকছ ু কু-কাজ করােলা।
৩৩ কারণ ওই লাকরা মািশেক ভীষণ িবমষ কের তলুল ‡

এবং স িকছ ু িচ া-ভাবনা না কেরই কথা বলল।
†১০৬:১৭ পিব র … িদল িশিবের থাকা লােকরা মািশর রিত এবং রভরু পিব র যাজক হােরােণর রিত ঈষাি বত হেয়
উঠল। তাই ঈ বর তােদর শাি িদেয়িছেলন। মািট ি বধা িবভ হেয় দাথনেক িগেল ফেলিছল। তারপর মািট ব হেয় গল
এবং অবীরােমর গা ীেক চাপা িদল।
‡১০৬:৩৩ কারণ … তলুল আ িরক অেথ, “তারা তার আ ােক িত কের তলুল।”
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৩৪ ঈ বর তাঁর লাকেদর কনােন অ য জািতসমহূ যারা বাস করিছল তােদর বংস কের িদেত বলেলন।
িক ই রােয়েলর লাকরা ঈ বেরর কথা মা য কের িন!
৩৫ তারা অ য জািত েলার সে মলােমশা কেরিছল
এবং তারা যা করত ওরা তাই করেত িশেখিছল।
৩৬ ওই লাক েলা ঈ বেরর লাকেদর জ য ফাঁেদর মতই ভয় র হল।
ঈ বেরর লাকরাও সইসব মিূ সমেূহর পজূা করেত করেলা যােদর ওরা পজূা করত।
৩৭ এমনিক ঈ বেরর লােকরা তােদর স ানেদর পয হ যা কেরিছেলা
এবং ওই দানবেদর কােছ উৎসগ কেরিছেলা।
৩৮ ঈ বেরর লাকরা িন াপ লাকেদর হ যা কেরিছেলা।
ওরা ওেদর িনেজেদর স ানেদরও হ যা কেরিছেলা
এবং তােদর মিূ সমেূহর উে ে য উৎসগ কেরিছেলা।
৩৯ তাই অ য লাকেদর পােপ ঈ বেরর লাকরা অপিব র হেয় উেঠিছল।
ঈ বেরর লাকরা তােদর ঈ বেরর কােছ অিব বাসী হেয় উেঠিছেলা এবং অ য লাকরা যা করেতা ওরাও তাই করেত

কেরিছল।
৪০ ঈ বর তাঁর লাকজেনর ওপের চেট গেলন।
তােদর যাপাের ঈ বর া হেয় গেলন!
৪১ ঈ বর তাঁর লােকেদর, ¶ কউ চায় িন এমন িকছেুত পিরবতন কের িদেলন।
ঈ বর ওেদর শ েদর িদেয় ওেদর শাসন করােলন।
৪২ ঈ বেরর লাকেদর শ রা ওেদর দািবেয় রাখেলা
এবং তােদর িনেজেদর মতার মে য রাখেলা।
৪৩ ঈ বর তােদর ব বার র া কেরিছেলন
িক তারা ঈ বেরর উপেদেশর িব ে িবে রাহ কেরিছল। §

অতএব, এই কারেণ লাকেদর স ােন খােটা করা হেয়িছল।
৪৪ িক ঈ বেরর লাকরা যখনই সম যায় পেডে়ছ ওরা সাহাে যর জ য ঈ বরেক ডেকেছ
এবং রে যকবারই ঈ বর ওেদর রাথনা েনেছন।
৪৫ ঈ বর সবদাই তাঁর চিু র কথা রেণ রেখিছেলন
এবং তাঁর মহৎ  রম িদেয় িতিন সবদাই ওেদর বি িদেয়িছেলন।
৪৬ অ য জািতরা ওেদর ব ী িহেসেব িনেয় িগেয়িছেলা।
িক তাঁর লাকেদর রিত ওেদর সদয় কেরন।
৪৭ হ রভ,ু আমােদর ঈ বর, আমােদর র া ক ন!
আমােদর অ য সব জািত থেক িফিরেয় িনেয় আসনু
যােত আমরা আপনার পিব র নােমর রশংসা করেত পাির
এবং ব না গান কের আপনােক স ান করেত পাির।
৪৮ ই রােয়েলর রভু ঈ বেরর ব না কর। ঈ বর িচর িবরাজমান
এবং িতিন িচরিদন িবরািজত থাকেবন।
সব লাকরা বলল, “আেমন!”

রভরু রশংসা কর!

প ম খ
(গীতসংিহতা ১০৭-১৫০)

১০৭ ১ রভেুক ধ যবাদ দাও, কননা িতিন ম লময়।
তাঁর রম িচর ন!

¶১০৬:৪১ তাঁর লােকেদর অথবা “তাঁর দশেক।”
§১০৬:৪৩ তারা … কেরিছল অথবা “তারা ঈ বেরর িব ে িবে রাহ করবার জ য এক র হেব।”
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২ রভু যােদর র া কেরেছন, তারা রে যেক অব যই এই একই কথা িল উ ারণ করেব।
রভু ওেদর শ েদর হাত থেক র া কেরেছন।

৩ রভু িবিভ দশ থেক তাঁর লাকেদর জড় কেরেছন।
তােদর িতিন পবূ ও পি ম এবং উ র ও দি ণ থেক িনেয় এেসেছন।
৪ ওেদর কউ কউ ম ভিূমেত ঘেুর বডা়ি েলা।
ওরা বাঁচার জ য অ য জায়গা খুঁজিছেলা
িক ওরা কান শহর খুঁেজ পাি েলা না।
৫ ুধা-ত ৃ ায় ওরা রমশঃই
বল হেয় পডি়ছেলা।

৬ তখন ওরা সাহাে যর জ য রভেুক ডাকেলা
তাই িতিন ওেদর িবপদ থেক উ ার করেলন।
৭ ঈ বর সাজা তােদর সই শহের িনেয় গেলন যখােন তারা বাস করেত পাের।
৮ রভেুক তাঁর রেমর জ য এবং তাঁর আ য কায,
যা িতিন লাকেদর জ য কেরেছন, তার জ য ধ যবাদ দাও।
৯ ঈ বর তিৃষত আ ার ত ৃ া িনব ৃ কেরন;
ঈ বর সু র িজিনস িদেয় ুিধত আ ার স ি কেরন।
১০ ঈ বেরর িকছ ু লাক ব ী িছল,
ওরা অ কার গারেদ ব হেয়িছেলা।
১১ কন? কারণ ঈ বর যা বেলেছন, ওরা তার িব ে লডা়ই কেরিছেলা।
তারা পরাৎ  পেরর উপেদশসমহু মা য করেত অ বীকার কেরিছেলা।
১২ ওেদর কুকেমর জ য ঈ বর ওেদর জীবনেক কিঠনতর কের তেুলিছেলন।
ওরা হাঁচট খেয় পডে়লা িক ওেদর সাহাে যর জ য কউ িছল না।
১৩ ওরা সম যায় পেডি়ছেলা, তাই ওরা সাহাে যর জ য রভেুক ডেকিছেলা
এবং িতিন তােদর সম যাসমহূ থেক বাঁিচেয়িছেলন।
১৪ ঈ বর ওেদর অ কার কারাগার থেক বাইের বার কের এেনিছেলন।
য দিড় িদেয় ওেদর বঁেধ রাখা হেয়িছেলা, ঈ বর তা িছ কেরিছেলন।

১৫ রভরু রেমর জ য এবং মানেুষর জ য
িতিন য সব আ য কায কেরন, তার জ য তাঁেক ধ যবাদ দাও।
১৬ শ েদর পরািজত করেত ঈ বর আমােদর সাহা য কেরন।
ঈ বর ওেদর িপতেলর দরজা ভেঙ িদেত পােরন।
ঈ বর ওেদর ফটেকর লাহা ভেঙ িদেত পােরন।
১৭ িকছ ু লাক ওেদর পাপসমহূ ও অ যায় েলােক, িনেজেদর িনেবােধ পিরণত করেত দয়।
তারা তােদর পাপসমেূহর জ য ভয় র ভােব ভগুেব।
১৮ ওরা আহার রহণ করেত অ বীকার কেরিছেলা
এবং রায় মারা িগেয়িছেলা।
১৯ ওরা সম যায় পেডি়ছেলা, তাই ওরা রভরু কােছ সাহা য চেয়িছেলা।
এবং ওেদর সম যা থেক িতিন ওেদর বাঁিচেয়িছেলন।
২০ ঈ বর আ া িদেয়িছেলন এবং ওেদর সম যা মু কেরিছেলন।
তাই ওই লাকরা মতৃু্য থেক র া পেয়িছেলা।
২১ রভেুক তাঁর রেমর জ য এবং লাকেদর জ য
িতিন য সব আ য কায কেরন তার জ য ধ যবাদ দাও।
২২ রভু যা িকছ ু কেরেছন, তার জ য তাঁেক ধ যবাদ দওয়ার উে ে য, রভরু কােছ বিল উৎসগ কর।

রভু যা যা কেরেছন তা আনে র সে বল।
২৩ িকছ ু লাক নৗকা কের সমেু র পািড় িদেয়িছেলা,
ওেদর জীিবকা ওেদর মহাসমেু র টেন িনেয় িগেয়িছেলা।
২৪ ওই সব লাক দেখেছ রভু িক করেত পােরন।
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সমেু র িতিন য সব িব য়কর কাজ কেরেছন, তা ওরা দেখেছ।
২৫ ঈ বর আ া িদেয়িছেলন এবং রবল বাতাস বইেত কেরিছেলা।
ঢঊ েলা রেমই উ থেক উ তর হেয়িছল।

২৬ ঢউ েলা ওেদর আকােশ তেুল িদি েলা
এবং সমেু রর গভীের নািমেয় িদি েলা।
স এমন ভয় র ঝড় িছেলা য ওরা সাহস হািরেয় ফেলিছেলা।

২৭ ওরা ট ল করিছেলা এবং নশা রে র মত বাধ করিছেলা।
নািবক িহেসেব তােদর মতা কান কােজই লােগিন।
২৮ ওরা সম যায় পেডি়ছেলা তাই ওরা সাহাে যর জ য রভেুক ডেকিছেলা
এবং িতিন সম যাসমহু থেক ওেদর র া কেরিছেলন।
২৯ ঈ বর ঝড় থািমেয় িদেয়িছেলন।
িতিন সমু রেক শা কের িদেয়িছেলন।
৩০ সমু র শা দেখ নািবকরা খশুী হেয়িছেলা
এবং তারা যখােন যেত চেয়িছেলা সখােন ঈ বর তােদর িনরাপেদ পৗঁেছ িদেয়িছেলন।
৩১ তাঁর রেমর জ য এবং লাকেদর জ য িতিন য সব আ য কায কেরন,
তার জ য রভেুক ধ যবাদ দাও।
৩২ িবরাট মহাসমােজর সামেন রভরু মহাসভায় রশংসা কর।

রবীণ নতারা যখন একি রত হেব তখন তাঁর রশংসা কেরা।
৩৩ ঈ বর নদী িলেক ম ভিূমেত পিরণত কেরেছন।
ঈ বর ঝণার রবাহ ব কেরেছন।
৩৪ উবর জিমেক ঈ বর পিরবিতত কেরেছন এবং তা অকােজর নানা জিমেত পিরণত হেয়েছ।
কন? কারণ সই অ েল ম লাকরা বসবাস করেতা।

৩৫ ঈ বর ম ভিূমেক জলময় সেরাবের পিরবিতত করেলন।
কেনা জিম থেক িতিন ঝণার রবাহ বইেয় িদেলন।

৩৬ ুধাত মানষুেক ঈ বর সই দেশ িনেয় এেলন
এবং তারা বসবােসর জ য শহর িনমাণ করেলা।
৩৭ ওরা ওেদর জিমেত বীজ বনুেলা।
ওরা জিমেত রা ালতা পুঁতেলা এবং ওরা খবু ভাল ফসল পেলা।
৩৮ ঈ বর ওেদর আশীবাদ করেলন, ওেদর পিরবার বেড় উঠেত লাগেলা।
ওেদর ব িবধ গহৃপািলত প হেলা।
৩৯ েযাগ এবং সম যার জ য
ওেদর পিরবার েলা ছাট এবং বল িছেলা।
৪০ ঈ বর ওেদর নতােদর লি ত ও িব রত করােলন।
ঈ বর ওেদর ম ভিূমর সই ােন ঘারােলন যখােন কান রা াই নই।
৪১ িক ঈ বর তারপর ওই ভা যহত লাকেদর দূদশা থেক উ ার করেলন।
এবং এখন ওেদর পিরবার মেষর পােলর মত বড় হেয়েছ।
৪২ সৎ লাকরা এটা দেখ এবং তারা সখুী হয়।
িক , ম লাকরা এটা দেখ এবং তারা জােন না িক বলেব।
৪৩ কান যি যিদ ানী হয় তেব স এইসব েলা রেণ রাখেব
এবং স দয় ম করেব, ঈ বেরর রকৃত রম িক।

দায়েূদর রশংসা গীত িলর অ যতম।

১০৮ ১ ঈ বর, আিম র ত, আমার সম দয় ও আ া িদেয়
আপনার রশংসা গান করার জ য আিম র ত।

২ হ বীণা এবং অ যা য ত রবা য,
সযূেক জািগেয় দাও!
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৩ হ রভ,ু িবিভ জািতর মে য আমরা আপনার রশংসা করেবা।
অ যা য লাকেদর মােঝ আমরা আপনার রশংসা করেবা।
৪ হ রভ,ু আপনার রম আকােশর চেয় উঁচ।ু
আপনার রম উ তম মেঘর চেয়ও উঁচেুত অবি ত।
৫ হ ঈ বর, বেগর ওপের উঠনু!
সারা িব বেক আপনার মিহমা দখেত িদন।
৬ হ ঈ বর, আপনার িম রেদর র ার জ য এটা ক ন।
আমার রাথনার উ র িদন এবং আপনার পরা রমী শি যবহার ক ন।
৭ ঈ বর তাঁর মি ের বেলেছন,
“আিম যেু জয়ী হেবা এবং জয় কের সখুী হেবা!
আমার লাকজনেদর মে য আিম এই ভখূ ভাগ কের দেবা।
আিম ওেদর িশিখম উপ যকা দেবা।
আিম ওেদর সেু াত উপ যকা দেবা।
৮ িগিলয়দ ও মনঃিশও আমার থাকেব।
ই রিয়ম আমার িশর রাণ হেব।
িযহদূা হেব আমার িবচারদ ।
৯ মায়াব আমার পা ধায়ার পা র হেব।
ইেদাম হেব আমার পাদূকাবাহক দাস।
আিম পেল ীয়েদর পরািজত করেবা এবং জয় বিন দেবা।”
১০–১১ ক আমােক শ র দূেগ নত ৃ ব দেব?
ক আমােক ইেদােমর িব ে লডা়ই করেত নত ৃ ব দেব?

ঈ বর একমা র আপিনই আমােদর সাহা য করেত পােরন।
িক আপিন আমােদর যাগ কেরেছন, আপিন আমােদর স যেদর সে যান িন!
১২ ঈ বর আমােদর শ েদর পরািজত করেত আমােদর সাহা য ক ন!
লােকরা আমােদর সাহা য করেত পারেব না!

১৩ একমা র ঈ বরই আমােদর শি শালী কের তলুেত পােরন।
ঈ বরই আমােদর শ েদর পরািজত করেত পােরন!

স ীত পিরচালেকর রিত: দায়েূদর একিট রশংসা গীত।

১০৯ ১ ঈ বর, আমার রাথনা শানা থেক িবরত হেবন না!
২ লাকরা আমার স েক িম যা কথা বলেছ।

যা স য নয় ওরা তাই বলেছ।
৩ লােকরা আমার স েক অ রীিতকর কথাবাতা বলেছ।
অকারেণ লাকরা আমায় আ রমণ করেছ।
৪ আিম ওেদর ভােলােবেসিছলাম, িক ওরা আমায় ঘণৃা কের।
তাই ঈ বর, এখন আিম আপনার কােছ শরণাগত।
৫ আিম ওইসব লােকেদর জ য ভাল কাজই কেরিছলাম
িক ওরা আমার রিত ম ই কেরেছ।
আিম ওেদর ভােলােবেসিছলাম,
িক ওরা আমায় ঘণৃা কেরেছ।
৬ আমার শ য ম কাজ কেরেছ তার জ য ওেক শাি িদন।
একজন লাকেক খুঁেজ বার ক ন য রমাণ দেব ও ভলু কেরেছ।
৭ িবচারকেক এই িস া িনেত িদন য আমার শ ভলু কেরেছ এবং স দাষী।
আমার শ রা যা যা বেল তা যন ওর পে অিহতকরই হয়।
৮ আমার শ র শী রই মতৃু্য হা ।
অ য লাকরা তার ান িনক।
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৯ আমার শ র স ানেদর অনাথ
এবং তার রীেক িবধবা কের িদন।
১০ ওরা যন ঘর বাডী় হািরেয়
িভখারী হেয় যায়।
১১ আমার শ যার কােছ ঋণী স যন ওর সব িকছ ু িনেয় নয়।
আমার শ য সব িজিনেসর জ য কিঠন পির রম কেরিছল, স েলা কান আগ ক এেস িনেয় যাক।
১২ কামনা কির, কান লাক যন আমার শ র রিত সদয় না হয়।
কামনা কির, কান লাক যন ওর ছেলেদর রিত মা না দখায়।
১৩ আমার শ েক স ূণ েপ বংস কের িদন।
পরবতী রজ যন সব িকছ ু থেক ওর নাম মেুছ দয়।
১৪ রভু যন আমার শ র পবূপু ষেদর পাপ স েক অবগত হান।
ওর মােয়র পাপও যন কখনও ধেুয় না যায়।
১৫ আিম আশা কির রভু িচরিদন ওই সব পাপ েলা রেণ রাখেবন।
এবং আিম আশা কির, আমার শ েক স ূণ ভেুল যেত িতিন লাকেদর বা য করেবন।
১৬ কন? কারণ ওই ম লাকটা কানিদন কান ভােলা কাজ কের িন।
স কানিদন কাউেক ভােলাবােস িন।

দির র ও অসহায় মানেুষর জীবনেক স কিঠন কের তেুলিছেলা।
১৭ ওই লাকটা সবদাই অ যেদর অিভশাপ িদেত ভালবাসত।
তাই ওর ে রই ওই সব ম িবষয় ফলেত িদন।
ওই ম লাকটা কানিদন চায় িন, অ য কােরা ভােলা হা ।
তাই ওর ভােলা হেত দেবন না।
১৮ অিভশাপ যন ওর ব র হয়।
অিভশাপ যন ওর ত ৃ ার জল হয়,
অিভশাপ েলা যন ওর দেহ মাখা তল হয়।
১৯ লােক য পাশাক পের অিভশাপ েলা যন সই পাশাকসমহূ হয়
এবং অিভশাপই যন ওেদর কামরব হয়।
২০ আমার শ র রিত রভু যন এসব কেরন। যারা আমায় খনু করেত চায় তােদর রিত রভু যন এসব কেরন।
২১ রভ,ু আপিন আমার সদা রভ।ু তাই আমার রিত এমন যবহার ক ন যা আপনার নােমর মযাদা এেন দেব।
আপনার রম খবু মহান, তাই আমায় র া ক ন।
২২ আিম িনছক একজন অসহায় দির র মানষু।

রকৃতই আিম ভ দেয়র এক ঃখী মানষু।
২৩ আিম এমন অনভুব কির যন, বলা শেষর ল বা ছায়ার মত আমার জীবন শষ হেয় গেছ।
আিম িনেজেক অ রা য করা ছারেপাকার মত মেন কির।
২৪ ুধার কারেণ আমার হাঁটু েটা বল।
ওজন কেম িগেয় আিম রমশঃই রাগা হেয় যাি ।
২৫ ম লাকরা আমায় অপমান কের।
আমার িদেক তািকেয় ওরা মাথা নাডা়য়।
২৬ রভু আমার ঈ বর, আমায় সাহা য ক ন।
আপনার রকৃত রম রদশন ক ন এবং আমায় উ ার ক ন!
২৭ তখন ওই লাকরা জানেত পারেব য আপিন আমায় সাহা য কেরিছেলন।
ওরা জানেত পারেব য আপনার শি ই আমােক সাহা য কেরিছেলা।
২৮ ওই ম লাকরা আমায় অিভশাপ দয়।
িক আপিন আমায় আশীবাদ করেত পােরন রভ।ু
ওরা আমায় আ রমণ কেরেছ, তাই ওেদর পরািজত ক ন।
তাহেল আপনার দাস, আিম সখুী হব।
২৯ আমার শ েদর িব রত কের িদন!
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ওেদর ব রাবরণ িহেসেব ওরা যন ওেদর ল াই পিরধান কের।
৩০ আিম রভেুক ধ যবাদ িদই।
ব লাকেদর সামেন আিম তাঁর রশংসা কির।
৩১ কন? কারণ অসহায় লাকেদর পােশ রভু দাঁডা়ন।
ওেদর যারা মতৃু্যদ িদেত চায়, তােদর থেক ঈ বর ওেদর র া কেরন।

দায়েূদর রশংসা গীত িলর অ যতম।

১১০ ১ রভু আমার মিনবেক বেলেছন,
“যত ণ পয আিম তামার শ েক তামার অধীেন না এেন িদই তত ণ আমার ডান িদেক বস।”

২ রভু তামার রা য বাডা়েত সাহা য করেবন, তামার রা য িসেয়ােন হেব
যতিদন পয তিুম তামার শ েদর তােদর িনেজেদর রাে য শাসন করেব, ততিদন তা বাডে়ত থাকেব।
৩ যখন আপিন আপনার স যেদর একি রত করেবন,
তখন আপনার লাকরা ব ায় আপনার সে যাগ দেব।
ওরা ওেদর িবেশষ পাশাক পের অিত রতু্যেষ িমিলত হেব।
জিমেত পডা় িশিশর কণার মত ওই ত ণরা আপনার চারিদেক থাকেব।
৪ রভু একটা রিত িত িদেয়েছন
এবং িতিন তাঁর মত পিরবতন করেবন না।
“তিুম িচরিদেনর জ য একজন যাজক, একিট িবিশ রীিতর যাজেকর মত,
যমন ম ীেষদক িছল সইরকম।”

৫ আমার রভু আপনার ডান িদেক রেয়েছ।
যখন িতিন হন তখন িতিন অ যা য রাজােদর পরািজত কেরন।
৬ ঈ বর জািত সকেলর িবচার করেবন।
জিমিট মতৃেদেহ ঢেক যােব
এবং ঈ বর শি শালী জািতর নতােদর শাি দেবন।
৭ রা ার ধােরর ঝণা থেক রাজােক জল পান করেত হেব।
তারপর স িবজয়ী হেয় তার মাথা তলুেব!

১১১ ১ রভরু রশংসা কর!
যখােন সৎ লােকরা জমােয়ত হয়,

সই ম লীেত আিম সম অ র িদেয় রভেুক ধ যবাদ িদই।
২ রভু িব য়কর কাজকম কেরন।
ঈ বেরর কাছ থেক য সব ভােলা িজিনস আেস লাকরা তা চায়।
৩ ঈ বর রকৃতই িব য়কর এবং মিহমাময় কায কেরন।
তাঁর ধািমকতা িচরিদনই িবরাজ কের।
৪ ঈ বর, আ য কায কেরন যােত আমরা মেন রািখ
য রভু সি যই দয়াময় ও মাশীল।

৫ ঈ বর, তাঁর অনগুামীেদর আহার দন।
ঈ বর িচরিদন তাঁর চিু রেণ রােখন।
৬ ঈ বর য সব শি শালী িজিনস িল কেরেছন তা তাঁর লাকজেনর কােছ রমাণ কেরেছ
য িতিন অ য জািতসমেূহর অিধকারভু দশ তােদর িদেয়িছেলন।

৭ ঈ বর যা িকছ ু কেরন সবই সু র ও যথাযথ।
তাঁর সব আ ােকই িনভর করা চেল।
৮ ঈ বেরর আ াসমহূ িচরিদন বজায় থাকেব।
য কারেণ ঈ বর আ া িল িদেয়িছেলন স িল িছল সৎ ও আ িরক।

৯ তাঁর লােকেদর উ ার করার জ য ঈ বর কাউেক পািঠেয়িছেলন এবং ঈ বর তােদর সে য চিু কেরেছন তা িচরিদন
বজায় থাকেব।

ঈ বেরর নাম ভয় র এবং পিব র।
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১০ ঈ বেরর রিত ভয় এবং র া থেকই র ার সূ রপাত হয়।
যারা ঈ বরেক মা য কের তারা খবু িবচ ণ।
িচরিদন ঈ বেরর রিত রশংসাগীত গাওয়া হেব।

১১২ ১ রভরু রশংসা কর!
সই যি য রভেুক ভয় ও র া কের স খবু সখুী হেব।

সই যি ঈ বেরর আ া পছ কের।
২ তার উ রপু ষরা এই পিৃথবীেত মহৎ  হেব।
সৎ লাকেদর উ রপু ষরা সি যকােরর ধ য হেব।
৩ সই যি র পিরবার রচ ধনী হেব
এবং তার ধািমকতা িচরিদন বজায় থাকেব।
৪ সৎ লাকেদর কােছ ঈ বর অ কাের রিতভাত একিট আেলার মত।
ঈ বর দয়াময়, মাশীল এবং ভােলা।
৫ একজন যি র পে দয়ালু এবং উদার হওয়া ভােলা।
একজন যি র পে তার কেম সৎ থাকা ভােলা।
৬ সই যি র কানিদন পতন হেব না।
একজন ধািমক যি েক িচরিদন রণ করা হেব।
৭ স ঃসংবােদ ভীত হেব না।
স তার িনেজর িব বােস দঢৃ় কননা স রভেুত আ া রােখ।

৮ সই যি িনেজর িব বােস দঢৃ়।
স কখনও ভয় পােব না, সতুরাং স তার শ েদর পরািজত করেব।

৯ সই যি দির রেদর মু হে দান কের
এবং তার ধািমকতা িচরিদন বজায় থাকেব।
স িবরাট স ান পােব।

১০ লাকরা এইসব দেখ রেগ যায়।
ওরা রােগ দাঁত কডম়ড় করেত থােক িক তারপর ওরা অদ ৃ য হেয় যায়।
যা সব থেক বশী কের লাকরা চায় তা ওরা পােব না।

১১৩ ১ রভরু রশংসা কর!
রভরু দাসরা, তাঁর রশংসা কর!

রভরু নােমর রশংসা কর।
২ রভরু নাম এখনকার জ য এবং িচরকােলর জ য ধ য হা ।
৩ যখােন পবূিদেক সেূযাদয় হয়
সখান থেক কের পি েম যখােন সযূ অ যায় সখান পয রভরু নােমর রশংসা হা ।

৪ রভ,ু সম জািত িলর উে ।
তাঁর মিহমা আকাশ পয যায়।
৫ কান যি ই আমােদর রভু ঈ বেরর মত নয়।
ঈ বর বেগর উঁচু আসেন বেসন।
৬ ঈ বর আমােদর থেক এত উঁচেুত আেছন য আকাশ ও পিৃথবীেক দখেত হেল
তাঁেক নীেচর িদেক তাকােত হয়।
৭ ঈ বর দির র লাকেদর ধেূলা থেক ওপের তােলন।
আ াকুঁড় থেক ঈ বর িভখারীেদর তেুল আেনন।
৮ এবং সই সব লাকেদর ঈ বর খবু বপণূ কের তােলন।
ঈ বর তােদর লাকেদর ওপর নত ৃ ব করবার জ য উ ান িল দন।
৯ একজন নারীর কান স ান না থাকেত পাের।
িক ঈ বর তােক স ান দন ও সখুী কেরন।

রভরু রশংসা কর!
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১১৪ ১ ই রােয়ল িমশর যাগ করেলা।
যােকাব সই িবেদশ যাগ করেলা।

২ িযহদূা ঈ বেরর িবেশষ মানষু হেলা।
ই রােয়ল তাঁর রাজ ব হেলা।
৩ এই দেখ লািহতসাগর দৗেড় পািলেয়িছেলা।
যদন নদীও ঘেুর দৗড় িদেয়িছেলা।
৪ পবত েলা বেুনা ছাগেলর মত নেচ উেঠিছেলা।
পাহাড় েলা মেষর মত নেচ উেঠিছেলা।
৫ লািহতসাগর কন তিুম ছেুট পালােল?
যদন নদী কন তিুম ঘেুর দৗড় িদেল?
৬ পবতমালা কন তামরা বেুনা ছাগেলর মত নাচেল?
পাহাড় সকল, কন তামরা মষশাবেকর মত নাচেল?
৭ যােকােবর রভ,ু ঈ বেরর সামেন, পিৃথবী কঁেপ িগেয়িছেলা।
৮ ঈ বর হেলন এমন একজন, িযিন পাথর থেক জলেক রবািহত করান।
ঈ বর শ পাথর থেক একিট জলধারা রবািহত কেরিছেলন।

১১৫ ১ হ রভ,ু আমােদর কান স ান পাওয়া উিচৎ নয়।
সব স ানই আপনার।

আপনার রেমর জ য আমরা আপনােক িব বাস করেত পাির।
২ অ য জািতর লাকরা িক কের বলেত পাের, “ কাথায় তামােদর ঈ বর?”
৩ ঈ বর বেগ রেয়েছন এবং িতিন যা চান তাই করেত পােরন।
৪ অ যা য জািতর “ দবতারা” ধইু সানা ও পার তরী মিূ মা র।
ওরা িকছ ু মানেুষর তরী মিূ মা র।
৫ ওই মিূ েদর মখু আেছ িক কথা বলেত পাের না।
ওেদর চাখ আেছ িক দখেত পায় না।
৬ ওেদর কান আেছ িক নেত পায় না।
ওেদর নাক আেছ িক রাণ িনেত পাের না।
৭ ওেদর হাত আেছ িক অনভুব করেত পাের না।
ওেদর পা আেছ িক চলেত পাের না
এবং ওেদর ক থেক কান বর আেস না।
৮ য সব লাকরা মিূ িল তরী কের এবং তােত তােদর আ া রােখ, তারা িক ওই সব মিূ েলার মত হেয় যােব?
৯ হ ই রােয়েলর লাকরা, রভেুক িব বাস কর!

রভু ওেদর র ক এবং িতিন তােদর সাহা য কেরন।
১০ হােরােণর পিরবার রভেুক িব বাস কর!

রভু ওেদর র ক এবং িতিন তােদর সাহা য কেরন।
১১ রভরু অনগুামীরা, রভেুক িব বাস কর!

রভু ওেদর র ক এবং িতিন তােদর সাহা য কেরন।
১২ রভু আমােদর রেণ রাখেবন
এবং আমােদর আশীবাদ করেবন।

রভু ই রােয়লেক আশীবাদ করেবন।
রভু হােরােণর পিরবারেক আশীবাদ করেবন।

১৩ রভু তাঁর সম অনগুামীেদর আশীবাদ করেবন।
দীন থেক মহ ম পয সকলেকই সমানভােব আশীবাদ করেবন।
১৪ রভ,ু তামােক এবং তামার স ানেদর অেনক অেনক আশীবাদ িদন।
১৫ রভইু বগ ও পিৃথবী সিৃ কেরেছন
এবং রভু তামােক বাগত জানাে ন!
১৬ বগ ঈ বেরর
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িক মানষুেক িতিন পিৃথবী িদেয়েছন।
১৭ মতৃ লােকরা ঈ বেরর রশংসা কের না।
মতৃ লােকরা, যারা কবের রেয়েছ তারা রভরু রশংসা কের না।
১৮ িক আমরা এখন রভেুক ধ যবাদ িদি এবং িচরিদন আমরা তাঁেক ধ যবাদ দেবা।

রভরু রশংসা কর!

১১৬ ১ রভু যখন আমার রাথনা শােনন,
তখন আমার ভােলা লােগ।

২ আিম যখন সাহাে যর জ য ডািক
তখন িতিন আমার কথা নেল আমার ভােলা লােগ।
৩ আিম রায় মতৃ হেয় িগেয়িছলাম!
আমার চার িদেক মতৃু্যর দিড় েলা জডা়েনা িছল।
কবর আমার ওপর ধীের ধীের ব হেয় আসেছ।
আিম সংকটযু ও ঃিখত হলাম।
৪ তখন আিম রভরু নামেক আম রণ করলাম।
আিম বেলিছলাম: “ রভ,ু আমায় র া ক ন!”
৫ রভু ম লময় এবং ক ণাময়।
ঈ বর দয়াময়।
৬ রভু অসহায় মানেুষর য নন।
আিম সহায়হীন িছলাম, রভু আমায় র া কেরেছন।
৭ হ আমার আ া, তামার িব রােমর ােন িফের এস!

রভু তামার স েক য নেবন।
৮ হ ঈ বর, আপিন আমার আ ােক মতৃু্য থেক র া কেরেছন
এবং আপিন আমার অ িনবারণ কেরেছন।
আপিন আমায় পতন থেক র া কেরেছন।
৯ জীিবতেদর রাে য, আিম রভরু সবা অ যাহত রাখব।
১০ যখন আিম বেলিছ, “আিম বংস হেয় গিছ”
তখনও আিম িব বাস কের চেলিছ।
১১ যাঁ, যখন আিম িবমষ িছলাম,
তখন বেলিছলাম, “সব লাকই িম যাবাদী।”
১২ আিম রভেুক িক আর িদেত পাির?
আমার যা িকছ ু আেছ সবই রভু িদেয়েছন!
১৩ িতিন আমায় র া কেরেছন,
তাই আিম তাঁেক পয় নেব য উৎসগ করেবা।
আিম রভরু নাম আম রণ করেবা।
১৪ যা রিত িত িদেয়িছ, রভেুক আিম তা দেবা।
আিম এখন তাঁর সকল লােকর সামেন যােবা।
১৫ রভরু অনগুামীেদর একজেনর মতৃু্য রভরু কােছ খবুই বপণূ।

রভ,ু আিম আপনার একজন দাস!
১৬ আিম আপনার দাস,
আিম আপনারই এক দাসীর স ান।

রভ,ু আপিনই আমার রথম িশ ক িছেলন!
১৭ আিম আপনােক ধ যবাদ উৎসগ করেবা।
আিম রভরু নাম রণ করেবা।
১৮ যা রিত িত িদেয়িছ রভেুক আিম তা দেবা।
আিম এখন তাঁর সকল লােকর সামেন যােবা।
১৯ আিম জ শােলেমর মি ের যােবা।
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রভরু রশংসা কর।

১১৭ ১ তামরা জািতসকল, রভরু রশংসা কর।
তামরা সব লােকরা, রভরু রশংসা কর।

২ রভু আমােদর খবু ভােলাবােসন!
এবং রভু িচরিদনই আমােদর রিত সৎ থাকেবন।

রভরু রশংসা কর!

১১৮ ১ রভেুক স ান কর, কারণ িতিনই ঈ বর।
তাঁর রকৃত রম িচর রবহমান থােক!

২ ই রােয়ল এই কথা বল,
“তাঁর রকৃত রম িচর রবহমান থােক!”
৩ যাজকরা তামরা বল,
“তাঁর রকৃত রম িচর রবহমান থােক!”
৪ তামরা লােকরা যারা রভেুক উপাসনা কর,
তামরা বেলা, “তাঁর রকৃত রম িচর রবহমান থােক!”

৫ আিম সম যায় পেডি়ছলাম তাই সাহাে যর জ য আিম রভেুক ডেকিছলাম।
রভু আমায় উ র িদেয়েছন এবং আমায় মু কেরেছন।

৬ আমার সে রভু আেছন, তাই আিম ভয় পােবা না।
লােকরা আমােক আহত করার জ য িকছ ু করেত পাের না।

৭ রভইু আমার সহায়।
আিম আমার শ েদর পরািজত দখেবা।
৮ মানষুেক িব বাস করার থেক

রভেুক িব বাস করা অেনক ভােলা।
৯ তামােদর নতােদর িব বাস করা থেক

রভেুক িব বাস করা অেনক ভােলা।
১০ ব শ আমােক িঘের ধেরিছল।
িক রভরু শি র বারা আিম আমার শ েদর পরািজত কেরিছ।
১১ আমার শ রা রমাগত আমায় িঘেরই যাি ল।

রভরু শি র সাহাে য আিম ওেদর পরািজত কেরিছ।
১২ ঝাঁক ঝাঁক মৗমািছর মত শ রা আমায় িঘের ধেরিছেলা।
িক ত বলনশীল ঝােপর মত ওরা শষ হেয় িগেয়িছেলা।

রভরু শি িদেয় আিম ওেদর পরািজত কেরিছ।
১৩ আমার শ রা আমায় আ রমণ কেরিছেলা এবং আমােক রায় শষ কের িদেয়িছেলা।
িক রভু আমায় সাহা য কেরিছেলন।
১৪ রভইু আমার শি এবং আমার জয়গান!

রভু আমায় র া কেরন!
১৫ ধাি ক লােকেদর বাডী়েত তিুম এই িবজয় উৎসব নেত পােব।

রভু আবার তাঁর মহান শি রদশন করেলন।
১৬ রভরু বা িল জেয় উে ািলত।
িতিন আবার একবার তাঁর মহান শি দখােলন।
১৭ আিম মরেবা না, আিম বঁেচ থাকেবা
এবং রভু িক কেরেছন তা আিম বলেবা।
১৮ রভু আমায় শাি িদেয়েছন,
িক িতিন আমায় মরেত দন িন।
১৯ যােয়র িসংহ বার িল আমার জ য খেুল যাও,
আিম রভরু উপাসনা করেত ভতের আসেবা।
২০ ওই েলা রভরু বার।
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একমা র ধাি ক লাকরাই ওর মে য িদেয় যেত পাের।
২১ হ রভ,ু আমার রাথনার উ র দওয়ার জ য
এবং আমােক র া করবার জ য আপনােক ধ যবাদ জানাই।
২২ য পাথরিটেক পিতরা চায় িন, সটাই হেয় গল মু য র র।
২৩ রভু এিট কেরেছন
এবং এিট দখেত অ ুত লাগেছ!
২৪ আজেকর িদন সই িদন যা রভু সিৃ কেরেছন।
আজ আমােদর আন করেত িদন, সখুী হেত িদন।
২৫ লােকরা বলেলা, “ রভরু রশংসা কর!

রভু আমােদর র া কেরেছন!
২৬ সই লাকিটেক বাগত জানাও, য রভরু নাম িনেয় আসেছ।”
যাজকরা উ র িদেয়িছেলা, “আমরা তামােক রভরু গেৃহ বাগত জানাই!
২৭ রভইু ঈ বর এবং িতিন আমােদর রহণ কেরন।
বিলর জ য একটা মষ বাঁধ এবং সটােক বদীর কােণ িনেয় চল।”
২৮ রভ,ু আপিনই আমার ঈ বর, আপনােক ধ যবাদ িদই।
আিম আপনার রশংসা কির!
২৯ রভরু রশংসা কর! কারণ িতিন ম লময়।
তাঁর রকৃত রম িচর ন।

আেলফ

১১৯ ১ সই সব লাক যারা সৎ ও জীবনযাপন কের তারা সখুী।
ওই সব লাক রভরু িশ ামালােক অনসুরণ কের।

২ যারা রভরু চিু মােন তারা সখুী।
তারা সবা ঃকরণ িদেয় রভেুক মােন।
৩ ওই সব লাক কান ম কাজ কের না।
ওরা রভেুক মােন।
৪ রভ,ু আপিন আমােদর আ া িদেয়েছন
এবং আপিন আমােদর ওই আ াসমহূ পেুরাপিুর মানেত বেলেছন।
৫ রভ,ু সবসময় আিম যিদ
আপনার িবিধ মািন,
৬ তাহেল আিম যখন আপনার আেদশ িল িনেয় িচ া করব
তখন আিম লি ত হেবা না।
৭ তাহেল আিম রকৃতই আপনােক স ান করেত পারেবা,
যখন আিম আপনার যা য িবিধ িল সমী া করব।
৮ রভু আিম আপনার আ া েলা পালন করেবা
তাই আমােক ছেড় যােবন না!

বৎ 
৯ একজন যবুক িক কের জীবনযাপন করেব?
আপনার আেদশসমহু মেন স এরকম করেত পারেব।
১০ সম র অ র িদেয় আিম রভরু সবা করেত চ া কির।
ঈ বর, আপনার আ া মানেত আমায় সাহা য ক ন।
১১ আপনার িশ ামালা আিম য কের অনধুাবন কির,
যােত আিম আপনার িব ে পাপ না কির।
১২ হ রভ,ু আপিন ধ য।
আপনার িবিধসমহূ আমায় শখান।
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১৩ আিম আপনার সব রা িস াে র কথা বলেবা।
১৪ আিম য কান িজিনেসর চেয়
আপনার চিু সমহু জানেত বশী উপেভাগ কির।
১৫ আিম আপনার িনয়েমর আেলাচনা কির।
আিম আপনার জীবনধারা অনসুরণ কির।
১৬ আিম আপনার িবিধসমহু উপেভাগ কির।
আপনার বা য আিম ভলুেবা না।

িগমল
১৭ আপনার দাস, এই য আিম, আমার রিত ভাল যবহার ক ন,
যােত আিম বঁেচ থাকেত পাির এবং আপনার আ াসমহু মানেত পাির।
১৮ রভু আমার চাখ খেুল িদন, আমােক আপনার িশ াসমহু দখেত িদন
এবং যসব আ য কায আপিন কেরেছন তা পাঠ করেত িদন।
১৯ রভ,ু এই দেশ আিম একজন িবেদশী।
আমার কাছ থেক আপনার িশ ােক আডা়ল কের রাখেবন না।
২০ সব সমেয়ই আিম
আপনার িস া েলা অনধুাবন করেত চাই।
২১ রভ,ু আপিন অহ ারী লাকেদর সমােলাচনা কেরন।
যারা আপনার আেদশ িল মানেত অ বীকার কের, তােদর ভাে য ম িকছ ু ঘটেব।
২২ আমােক লি ত এবং িব রত করেবন না।
আিম আপনার চিু পালন কেরিছ।
২৩ নতারা পয আমার স েক ম কথা বেলেছ।
িক রভ,ু আিম, আপনার দাস
এবং আিম আপনার িবিধসমহূ অনধুাবন কির।
২৪ আপনার চিু আমার িনকট ব ু।
ওিট আমােক ভােলা উপেদশ দয়।

দালৎ 
২৫ আিম খবু শী রই মারা যােবা।

রভু আপিন আ া িদন এবং আমােক বাঁচেত িদন।
২৬ আমার জীবন স েক আিম আপনােক বেলিছ এবং আপিন আমায় উ র িদেয়েছন।
এখন আমােক আপনার িবিধ স েক িশ া িদন।
২৭ রভু আপনার িবিধ বঝুেত আমায় সাহা য ক ন।
য সব আ য কায আপিন কেরেছন তা আমায় বলেত িদন।

২৮ আিম ঃখী এবং রা ।
আপিন আ া ক ন এবং আিম আবার শি শালী হেয় উঠেবা।
২৯ হ রভ,ু আমােক ওই রব নাময় জীবন থেক দূের রাখনু।
আপনার িশ ামালা িদেয় আমায় পিরচািলত ক ন।
৩০ হ রভ,ু আিম আপনার রিত িব ব থাকেত ি র কেরিছ।
অ য সাবধানতার সে আিম আপনার রা িস া সমহূ অনধুাবন কির।
৩১ হ রভ,ু আপনার চিু েত আিম িন ল থাকেবা।
অতএব আমােক হতাশ করেবন না।
৩২ আিম আনে র সে আপনার আ া েলা মানেবা।

রভু আপনার আ া েলা আমায় সখুী কের।
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হ
৩৩ রভ,ু আমােক আপনার িবিধ িশ া িদন,
আিম স েলা মেন চলেবা।
৩৪ আমােক বঝুেত সাহা য ক ন, আিম আপনার িশ ামালা েলা মানেবা।
আিম স ূণভােব স েলা পালন করেবা।
৩৫ হ রভ,ু আপনার আ াসমেুহর পেথ আমায় পিরচািলত ক ন।
জীবেনর সই পথ আিম সি যই ভােলাবািস।
৩৬ িক কের ধনী হওয়া যায় সই িচ ার থেক,
আপনার চিু স েক িচ া করেত আমায় সাহা য ক ন।
৩৭ রভ,ু অসার িবষেয়র িদেক আমােক তাকােত দেবন না।
আপনার পেথ বাঁচেত আমায় সাহা য ক ন।
৩৮ আপনার দােসর জ য য রিত িত িদেয়িছেলন তা পালন ক ন,
যার ফেল লাকরা আপনােক র া কের।
৩৯ য ল ােক আিম ভয় পাই তা আপিন িনরসন ক ন।
আপনার িস া িল ানগভ এবং ভােলা।
৪০ দখনু আিম আপনার আ া েলা ভােলাবািস।
আমার রিত ভােলা যবহার ক ন এবং আমায় বাঁচেত িদন।

বৗ
৪১ রভ,ু আমার রিত আপনার রকৃত রম রদশন ক ন।
আপনার রিত িত মত আমায় র া ক ন।
৪২ তাহেল য লাকরা আমায় অপমান কেরেছ তােদর জ য আিম একটা উ র খুঁেজ পােবা।

রভু আপিন যা বেলন রকৃতই আিম তা িব বাস কির।
৪৩ আপনার স য িশ া স েক আমােক সবদাই বলেত িদন।

রভ,ু আিম আপনার রা িস াে র ওপর িনভর কির।
৪৪ রভ,ু আিম িচরিদন আপনার িশ ামালা েলা অনসুরণ করেবা।
৪৫ তাহেল আিম মু হেবা।
কন? কারণ আপনার িবিধ পালন করেত আিম আ রাণ চ া কির।

৪৬ এমন িক রাজােদর সামেনও
আিম িনভেয় আপনার নীিত িক বেল স স বে বলব।
৪৭ হ রভ,ু আপনার আ া িল আিম ভালবািস
এবং ও েলােত আিম আন পাই।
৪৮ রভ,ু আপনার আ া েলার রশংসা কির।
আিম স েলােক ভােলাবািস এবং স েলা অনধুাবন কির।

সিয়ন
৪৯ রভু আমার রিত আপনার রিত িতর কথা মেন রাখেবন।
সই রিত িত আমােক আশা দয়।

৫০ আিম দশা র িছলাম, আপিন আমায় বি িদেয়েছন।
আপনার বা য আমােক পনুবার বাঁচেত িদেয়েছ।
৫১ যারা ভােব ওরা িনেজরা আমার চেয় ভােলা, তারা আমােক রমাগত অপমান কেরেছ।
িক আিম আপনার িশ া অনসুরণ করা থেক িবরত হই িন।
৫২ আিম সবদাই আপনার রা িস া সমহূ রণ কির।

রভু আপনার রা িস া আমায় সা বনা দয়।
৫৩ যখন দিখ, জন মানষু আপনার িশ া অনসুরণ করা থেক িবরত হেয়েছ,
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তখন আিম হই।
৫৪ আপনার িবিধ েলাই আমার গেৃহ **স ীত।
৫৫ রভ,ু রােত আিম আপনার নাম রণ কির।
৫৬ এটা স ব হেয়েছ তার কারণ,
আিম য কের আপনার আ া পালন কির।

হৎ 
৫৭ রভ,ু আপনার আ া পালন করােকই আমার জীবেনর কত য বেল ি র কেরিছ।
৫৮ রভ,ু আিম স ূণভােব আপনার ওপর িনভর কির।
আপনার রিত িত মত আমার রিত সদয় হান।
৫৯ িনেজর জীবন স েক আিম খবু সতকভােব িচ া কেরিছ
এবং আিম আপনার চিু েত িফের এেসিছ।
৬০ কানও িবল ব না কের আিম আপনার আ া িল পালন করার জ য তাডা়তািড় িফের এেসিছ।
৬১ একদল ম লাক আমার স েক বােজ কথা বেলেছ।
িক রভ,ু আিম আপনার িশ ামালােক ভিুলিন।
৬২ আপনার সিুস া র জ য,
মাঝ রােত উেঠ আিম আপনােক ধ যবাদ িদই।
৬৩ যারা আপনার উপাসনা কের
আিম তােদর রে যেকর কােছ ব ু ব প।
৬৪ রভ,ু আপনার রকৃত রম পিৃথবীেক পণূ কের।
আমায় আপনার িবিধ েলা শখান।

টট
৬৫ হ রভ,ু আমার জ য, আপনার এই দােসর জ য আপিন অেনক ম ল কেরেছন।
যা করার রিত িত িদেয়িছেলন আপিন িঠক তাই কেরেছন।
৬৬ রভ,ু রা িস া রহেণর জ য আমায় র া িদন।
আিম আপনার আ াসমহু িব বাস কির।
৬৭ দশায় পডা়র আেগ আিম অেনক ভলু কাজ কেরিছ।
িক এখন আিম য কের আপনার আ া পালন কির।
৬৮ হ ঈ বর, আপিন ম লময় এবং আপিন ভােলা কাজসমহূ কেরন।
আপনার িবিধ েলা আমায় শখান।
৬৯ লাকরা যারা ভােব ওরা আমার চেয় ভােলা তারা আমার স েক বােজ কথা এবং িম যা কথা বেলেছ।
িক সম অ র িদেয় আিম আপনার আ া পালন কের গিছ।
৭০ ঐ সব লাক খবুই িনেবাধ।
িক আিম আপনার িশ ামালার অ যয়ন উপেভাগ কেরিছ।
৭১ আিম য ভেুগিছলাম তা ভােলাই হেয়িছল,
কারণ আিম আপনার িবিধ েলা িশেখিছলাম।
৭২ রভ,ু আপনার িশ ামালা েলা আমার পে িহতকর।
তারা ১০০০ খ সানা ও েপার চেয়ও উ ম।

ইয়দু
৭৩ হ রভ,ু আপিন আমায় সিৃ কেরেছন এবং আপিন িনেজর হাত িদেয় আমায় অবল বন িদেয়েছন।
আপনার আ া েলা বঝুেত এবং পালন করেত আমায় সাহা য ক ন।
৭৪ রভ,ু আপনার অনগুামীরা আমায় দেখ এবং আমায় র া কের।

**১১৯:৫৪ গেৃহ অথবা “মি ের যখােন আিম থািক।”
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ওরা খশুী, কারণ আপনার কথা আিম িব বাস কির।
৭৫ রভ,ু আিম জািন আপনার িস া েলা সু র
এবং আপিন য আমায় শাি িদেয়িছেলন তা আপনার পে যথাযথ িছেলা।
৭৬ এখন আপনার রকৃত রম িদেয় আমায় আরাম িদন।
আপনার রিত িত মত আমায়, আপনার দাসেক আরাম িদন।
৭৭ হ রভ,ু আমার ওপর আপনার ক ণা বষন ক ন এবং আমায় বাঁচেত িদন।
আিম আপনার িশ ামালা েলা সি যই উপেভাগ কির।
৭৮ লােক, যারা িনেজেদর আমার চেয় উ ম বেল মেন কের তারা আমার স েক িম যা কথা বেলেছ।
ঐ লাক েলা যন লি ত হয়। হ রভ,ু আপনার িবিধ েলা আিম অ যয়ন কির।
৭৯ আশা কির আপনার অনগুামীরা আমার কােছ িফের আসেব
এবং তারা আপনার চিু স েক জানেব।
৮০ রভু আপনার আ া েলা আমােক িনখুঁতভােব পালন করেত িদন,
তাহেল আিম আর লি ত হব না।

কফ
৮১ আিম রায় মতৃ, আপিন আমায় র া করেবন এই রতী ায় আিছ।
িক হ রভ,ু আপিন যা বেলন তােত আিম িব বাস কির।
৮২ আপিন য রিত িত িদেয়িছেলন তা দখেত দখেত আমার েচাখ া হেয় গেছ।
হ রভ,ু কখন আপিন আমােক আরাম দেবন?

৮৩ যিদ আিম কখনও আবজনা েপ শূ য মেদর িপপার মত পির য হই
তখনও আিম আপনার িবিধ েলা ভলুেবা না।
৮৪ আিম কতিদনই বা বাঁচেবা?
হ রভ,ু যারা আমায় িনযািতত কেরেছ, সইসব লােকেদর আপিন কেব শাি দেবন?

৮৫ িকছ ু উ ত লাক তােদর িম যার বারা আমায় িব কেরেছ
এবং তাও আপনার িশ ামালার িব ে ।
৮৬ রভু লােক আপনার সব আ া িব বাস করেত পাের।
আমায় িনযাতন কের ঐসব ভলু কেরিছল।
আমায় সাহা য ক ন।
৮৭ ঐ লাকরা আমােক রায় বংস কের িদেয়েছ।
িক আিম আপনার আ া পালন থেক িবরত হই িন।
৮৮ রভু আমার রিত আপনার রকৃত রম রদশন ক ন এবং আমায় বাঁচেত িদন।
আপিন যা বলেবন আিম তাই করেবা।

লামদ
৮৯ হ রভ,ু আপনার বাণী িচরকাল থােক।
আপনার বাণী বেগ িচরকােলর জ য থােক।
৯০ িচরিদেনর জ যই আপিন িব ব ।

রভ,ু আপিন এই পিৃথবী সিৃ কেরেছন এবং এখনও তা রেয়েছ।
৯১ এখনও পয এই পিৃথবী য অি বশীল রেয়েছ, তার কারণ আপনার িবিধ।
এই পিৃথবী আপনার িবিধেক একজন রীতদােসর মতই মা য কের।
৯২ আপনার িশ ামালা েলা যিদ আমার কােছ ব ুর মত না হত
তাহেল আমার গিতই আমায় শষ কের িদেতা।
৯৩ আিম আপনার আ া িল কখনই ভলুেবা না,
কারণ স েলা আমােক বাঁচেত িদেয়েছ।
৯৪ রভ,ু আিম আপনারই, তাই আমােক র া ক ন!
কন? কারণ আপনার আ া িল মানেত আিম আ রাণ চ া কির।
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৯৫ লাকরা আমায় বংস করেত চেয়িছেলা।
িক আপনার চিু আমােক ানী কেরেছ।
৯৬ আপনার িবিধ ছাডা়
সব িকছরুই সীমা আেছ।

মম
৯৭ হ রভ,ু আিম আপনার িশ ামালা েলা ভােলাবািস।
সব সমেয়ই আিম স স েক কথা বিল।
৯৮ রভু আপনার আ া েলা আমােক আমার শ েদর থেক ানী কেরেছ।
আপনার িবিধ সব সমেয়ই আমার সে থােক।
৯৯ আমার সকল িশ েকর চেয় আিম ানী,
কারণ আিম আপনার চিু অ যয়ন কির।
১০০ সম রাচীন নতােদর চেয় আিম বশী িব
কারণ আিম আপনার সব আ া িল মা য কির।
১০১ আিম রিতিট ম কাজ থেক িনেজেক দূের রেখিছলাম।
তাই রভ,ু আপিন যা বলেবন, আিম তাই করেত পাির।
১০২ হ রভ,ু আপিন আমার িশ ক,
তাই আিম আপনার িবিধসমহূ পালন করা থেক িবরত হব না।
১০৩ আপনার বা য েলা আমার মেুখ
মধরু চেয়ও িমি লােগ।
১০৪ আপনার িশ ামালা আমােক ানী কেরেছ,
তাই রা িশ ােক আিম ঘণৃা কির।

ননূ
১০৫ রভ,ু আপনার বা য েলা

রদীেপর মত আমার পথেক আেলািকত কের।
১০৬ আপনার িবিধ েলা ভােলা।
আিম স েলা পালন করার রিত িত িদি এবং আিম আমার রিত িত র া করেবা।
১০৭ রভু দীঘিদন ধের আিম ভেুগিছ।
দয়া কের আপনার রিত িত মত আমােক আবার বাঁচেত িদন!
১০৮ রভু আমার রশংসা রহণ ক ন
এবং আপনার িবিধ েলা শখান।
১০৯ আমার জীবন সবদাই স টাপ ।
িক আিম আপনার িশ া েলা ভিুল িন।
১১০ লাকরা আমায় ফাঁেদ ফলেত চেয়িছেলা।
িক আিম আপনার আ া িল অমা য কিরিন।
১১১ রভ,ু আিম িচরিদন আপনার চিু অনসুরণ করেবা।
এটা আমােক ভীষণ খশুী কের।
১১২ আপনার িবিধ েলা পালন করার জ য
আিম অব যই সবদা আ রাণ চ া করেবা।

সামক
১১৩ রভ,ু যারা আপনার রিত পেুরাপিুর িন াবান নয় তােদর আিম ঘণৃা কির।
িক আপনার িশ ামালা েলা আিম ভােলাবািস।
১১৪ আমায় র া ক ন, আমায় আডা়ল কের রাখনু।

রভ,ু আপিন যা বেলন আিম সব িব বাস কির।
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১১৫ রভ,ু লাকেক আমার কােছ আসেত দেবন না।
আিম অব যই আমার ঈ বেরর আ া পালন করেবা।
১১৬ হ রভ,ু আপনার রিত িত মত আমায় সহায়তা িদন এবং আিম অব যই বাঁচেবা।
আিম আপনােক িব বাস কির, আমােক হতাশ করেবন না।
১১৭ রভ,ু আমায় সাহা য ক ন, আিম র া পােবা।
আিম সবদা আপনার আ া িল অ যয়ন করেবা।
১১৮ হ রভ,ু যারা আপনার িবিধ ভ কের তােদর সবার কাছ থেক আপিন সের আসনু।
কন? কারণ যখন তারা আপনােক অনসুরণ করার কথা বেলিছেলা, তখন তারা িম যা কথা বেলিছেলা।

১১৯ রভ,ু লাকেদর আপিন আবজনার মত পিৃথবীেত ছ ুঁেড় ফেল িদন।
তাই আিম সবদাই আপনার চিু েক ভােলাবাসেবা।
১২০ রভ,ু আিম আপনােক ভয় কির।
আপনার িবিধেক আিম ভয় ও র া কির।

অিয়ন
১২১ যা সিঠক এবং ভােলা আিম তাই কেরিছ।
হ রভ,ু যারা আমায় উৎ পীডন় কের এমন লােকেদর হােত আমায় সমপণ করেবন না।

১২২ আপনার দাস, আমার রিত ভাল যবহার করবার রিত িত ক ন।
হ রভ,ু ঐ অহ ারী লােকেদর আমােক উৎ পীডন় করেত দেবন না।

১২৩ হ রভ,ু আপনার সাহাে যর আশায় থেক
এবং আপনার সু র বাে যর র যাশায় আমার চাখ া ।
১২৪ আিম আপনার দাস। আমার রিত আপনার রকৃত ভােলাবাসা দখান।
আমােক আপনার িবিধ েলা শখান।
১২৫ আিম আপনার দাস।
আিম যােত আপনার চিু জানেত পাির, আমায় বঝুেত সাহা য ক ন।
১২৬ রভু এখন আপনার িকছ ু করার সময় এেসেছ।
লাকরা আপনার িবিধ ভ কেরেছ।

১২৭ রভু আপনার িবিধ েলােক
আিম সব থেক খাঁিট সানার চেয়ও ভােলাবািস।
১২৮ আপনার সব আ া আিম খবু য কের পালন কির।

রা িশ ােক আিম ঘণৃা কির।

প
১২৯ হ রভ,ু আপনার চিু সি যই িব য়কর।
সই জ য আিম তা অনসুরণ কির।

১৩০ যখন লােকরা আপনার বানীসমহু বঝুেত কের,
তা একিট আেলার মত যটা তােদর সিঠক পেথ বঁেচ থাকার পথ দখায়।
১৩১ হ রভ,ু আিম সি যই আপনার আ া েলা অ যয়ন করেত চাই।
আিম সই লােকর মত যার িনঃ বাস ভারী হেয়েছ এবং অৈধয্য হেয় রতী া করেছ।
১৩২ ঈ বর আমার িদেক দখনু, আমার রিত সদয় হন,
যারা আপনার নাম ভােলাবােস তােদর পে যা িহতকর তাই ক ন।
১৩৩ রভ,ু আপনার রিত িত মত আমায় পিরচািলত ক ন।
আমার রিত িতকর িকছ ু ঘটেত দেবন না।
১৩৪ হ রভ,ু য সব লাক আমায় আঘাত কের তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন
এবং আিম আপনার আ া মা য করেবা।
১৩৫ রভ,ু আপনার দাসেক রহণ ক ন
এবং আমােক আপনার িবিধ িশ া িদন।



গীতসংিহতা ১১৯:১৩৬ 115 গীতসংিহতা ১১৯:১৫৫

১৩৬ লােক আপনার িশ ামালােক মা য কের না।
সইজ য আিম এত কঁেদিছ য আমার চােখর জেল একটা নদী বইেয় িদেয়িছ।

সােদ
১৩৭ হ রভ,ু আপিন ম লময়
এবং আপনার িবিধ েলাও যা য ও সৎ ।
১৩৮ আপনার চিু েত আপিন আমােদর জ য ভােলা এবং যা য িবিধসমহূ িদেয়েছন।
আমরা সি য তােদর ওপর িনভর করেত পাির।
১৩৯ আমার রবল উ ীপনা আমায় বংস কের িদে ।
আমার শ রা আপনার আ া েলা ভেুল গেছ তাই আিম এত িবমষ হেয় রেয়িছ।
১৪০ আমরা য আপনার বা যেক িব বাস করেত পাির,
আমােদর কােছ সই রমাণ আেছ এবং আিম তা ভােলাবািস।
১৪১ আিম একজন ত ণ লাক এবং লােক আমায় স ান কের না।
িক আিম আপনার আ া ভিুল িন।
১৪২ আপনার ধাি কতা িচর ন
এবং আপনার িশ া িলেক িব বাস করা যায়।
১৪৩ আমার সম যা এবং ঃসময় িছল।
িক আিম আপনার িনেদশ উপেভাগ কির।
১৪৪ আপনার চিু িচরকােলর জ য ভােলা ও যা য।
আমােক বঝুেত সাহা য ক ন যােত আিম বাঁচেত পাির।

কুফ
১৪৫ হ রভ,ু আমার সবা ঃকরণ িদেয় আিম আপনােক ডাকিছ, আমায় উ র িদন!
আিম আপনার সম আ া িল মা য করব।
১৪৬ রভ,ু আিম আপনােক ডাকিছ।
আমায় র া ক ন! আিম আপনার চিু পালন করেবা।
১৪৭ আপনার কােছ রাথনা করার জ য আিম খবু সকােল উিঠ।
আপিন যা বেলন আিম তার ওপর িনভর কির।
১৪৮ আপনার কথা অ যয়েনর জ য
আিম অেনক রাত পয জেগ থািক।
১৪৯ হ রভ,ু আপিন রমময় এবং যায়পরায়ণ।
দয়া কের আমার কথা ননু এবং আমােক বাঁচেত িদন।
১৫০ লাকরা আমার িব ে ষডয় র করেছ।
ঐ লাকরা আপনার িশ ামালা অনসুরণ কের না।
১৫১ রভ,ু আপিন আমার কােছই আেছন
এবং আপনার সব আ াই িব বাস করা চেল।
১৫২ দীঘিদন আেগ আিম আপনার চিু থেক জেনিছ
য আপনার িশ ামালা হেব িচর ন।

রশ
১৫৩ রভ,ু আমার দশা দখনু এবং আমায় উ ার ক ন।
আিম আপনার িশ ামালা েলা ভিুল িন।
১৫৪ হ রভ,ু আমার জ য আপিন লডা়ই ক ন এবং আমায় র া ক ন।
আপনার রিত িত অনসুাের আমায় বাঁচেত িদন।
১৫৫ লাকরা জয় করেত পারেব না,
কারণ তারা আপনার িবিধ অনসুরণ কের না।
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১৫৬ রভ,ু আপিন অ য সদয়। য েলা আপিন যথাযথ বেলন সই কাজই ক ন এবং আমায় বঁেচ থাকেত িদন।
১৫৭ আমার অেনক শ আেছ যারা আমােক আঘাত করেত চায়,
িক আিম আপনার চিু অনসুরণ করা থেক িবরত হই িন।
১৫৮ আিম ঐ িব বাসঘাতকেদর দিখ।

রভ,ু তারা আপনার বা য অনসুরণ কের না এবং আিম তা ঘণৃা কির।
১৫৯ দখনু, আপনার আ া পালেনর জ য আিম আ রাণ চ া করিছ।

রভু আপনার সব ভােলাবাসা িদেয় আমায় বঁেচ থাকেত িদন।
১৬০ এেকবাের থেক আপনার রে যকিট বা যেকই িনভর করা যােব।

রভ,ু আপনার সম ভােলা ও যা য িবিধ েলা িচরিদনই থাকেব।

িশ
১৬১ শি শালী নতারা িবনা কারেণ আমায় আ রমণ কেরিছেলা।
িক আিম একমা র আপনার িবিধেক ভয় ও র া কেরিছলাম।
১৬২ হ রভ,ু আপনার বা যসমহু আমােক খশুী কের,
একিট লাক রচরু স দ খুঁেজ পেল যমন সখুী হয় তমন সখুী।
১৬৩ আিম িম যােক ঘণৃা কির! আিম ওসব স য করেত পাির িন।
িক আিম আপনার িশ ামালােক ভােলাবািস, রভ।ু
১৬৪ আপনার ভােলা ও যা য িবিধ েলার জ য
আিম িদেন সাতবার আপনার রশংসা কির।
১৬৫ যারা আপনার িশ ােক ভােলাবােস সই লােকরা রকৃত শাি খুঁেজ পােব।
কান িকছইু ঐ লাকেদর পতন ডেক আনেত পারেব না।

১৬৬ রভ,ু আপিন আমায় র া করেবন আিম এই জ য রতী া করিছ।
আিম আপনার আ া িল পালন কেরিছ।
১৬৭ আিম আপনার চিু অনসুরণ কেরিছ।

রভ,ু আপনার িবিধ েলা আিম রচ ভােলাবািস।
১৬৮ আিম আপনার আ া এবং আপনার চিু অনসুরণ কেরিছ।

রভ,ু আিম িক কেরিছ তার সবই আপিন জােনন।

তৗ
১৬৯ রভু আমার আন গীত ননু।
আপনার রিত িত মত আমায় ানী কের িদন।
১৭০ রভ,ু আমার রাথনা ননু।
আপনার রিত িত মত আমায় র া ক ন।
১৭১ আমায় আপিন আপনার িবিধ েলা িশিখেয়েছন।
আপনার রশংসা আমার ও থেক উপেছ পেড।়
১৭২ আপনার বাে য আমােক সাডা় িদেত িদন এবং আমােক আমার গান গাইেত িদন।
হ রভ,ু আপনার সব িবিধই ভােলা।

১৭৩ আিম ি র কেরিছ আপনার আ াই মা য করেবা।
তাই এিগেয় আসনু এবং আমায় সাহা য ক ন।
১৭৪ হ রভ,ু আিম চাই আপিন আমায় র া ক ন।
আপনার িশ ামালা আমােক সখুী কের।
১৭৫ আমােক বাঁচেত িদন এবং আপনার রশংসা করেত িদন রভ।ু
আপনার িবিধ যন আমায় সাহা য কের।
১৭৬ হািরেয় যাওয়া মেষর মত আিম ঘেুর বডা়ি লাম অিত দূের।
হ রভ,ু আমায় খুঁজেত আসনু।

আিম আপনার দাস
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এবং আিম আপনার আ া িল ভেুল যাই িন।

মি র পয যাওয়ার জ য একিট গীত।

১২০ ১ আিম সম যায় পেডি়ছলাম।
সাহাে যর জ য আিম রভেুক ডেকিছলাম

এবং িতিন আমায় উ ার কেরেছন!
২ “ রভ,ু যারা আমার স েক িম যা বেলেছ তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
ওই লাক েলা য কথা েলা বেলেছ তা স য নয়।”
৩ িম যাবাদীরা তামরা িক জােনা তামরা িক পােব?
তামরা িক জােনা তামরা িক লাভ করেব?

৪ সিনকগেণর তী তীরসমহু এবং বল কয়লা িদেয় তামােদর শাি দওয়া হেব।
৫ তামরা িম যাবাদী, তামােদর কােছ বাস করা মশেক বাস করার মতন।
এটা যন কদেরর তাবুঁেত বাস করার সমতু য।
৬ যারা শাি েক ঘণৃা কের তমন লাকেদর সে
আিম দীঘিদন বাস কেরিছ।
৭ আিম বেলিছ আিম শাি চাই,
িক তারা যু চেয়েছ।

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১২১ ১ সাহাে যর জ য আিম পাহােডর় িদেক তািকেয় থািক।
িক রকৃতপে আমার সাহা য কাথা থেক আসেব?

২ আমার সাহা য রভরু কাছ থেক আসেব,
য রভু বগ ও পিৃথবীর সিৃ কতা।

৩ ঈ বর তামার পতন ঘটােত দেবন না।
তামার র াকতা ঘিুমেয় পডে়বন না।

৪ ই রােয়েলর র াকতা কখনও ঘেুমান না।
ঈ বর কখনও িন রা যান না।
৫ রভইু তামার র াকতা।
তাঁর মহৎ  শি িদেয় িতিন তামায় র া কেরন।
৬ িদেনর বলায় সযূ তামায় আঘাত করেত পাের না।
রােতর বলায় চাঁদ তামায় আঘাত করেত পাের না।
৭ সকল িবপদ থেক রভু তামায় র া করেবন।

রভু তামার আ ােক র া করেবন।
৮ যখনই তিুম আসেব এবং যােব তখন রভু তামায় সাহা য করেবন।

রভু তামােক এখন এবং িচরিদন সাহা য করেবন!

মি র পয যাওয়ার জ য দায়েূদর কাছ থেক একিট গীত।

১২২ ১ আিম রচ খশুী হেয়িছলাম যখন লােক বেলিছেলা,
“চল আমরা রভরু মি ের যাই।”

২ আমরা এখােন জ শােলেমর বার রাে দাঁিডে়য় আিছ।
৩ এটা নতনু জ শােলম!
একটা সংযু শহর িহেসেব এই শহর আবার গেড় উেঠেছ।
৪ এটা সই শহর যখােন
ঈ বেরর লাকরা যায়।

রভরু নােমর রশংসা করার জ য ই রােয়েলর লাকরা সখােন যায়,
ওরা সবাই রভরু পিরবারেগা ীর লাক।
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৫ দায়েূদর পিরবােরর রাজগণ তাঁেদর িবচােরর িসংহাসন ঐখােনই াপন কেরেছন।
লাকজেনর িবচার করার জ য তাঁরা তাঁেদর িসংহাসন ঐখােন াপন কেরেছন।

৬ জ শােলেমর শাি র জ য রাথনা কর:
“আিম আশা কির যারা আপনােক ভােলাবােস তারা ওখােন িগেয় শাি পােব।
৭ আিম আশা কির আপনার রাচীেরর িভতের শাি থাকেব।
আপনার রাসাদ িল িনরাপদ থাকুক।”
৮ আমার রিতেবশী এবং ভাইেদর ভােলার জ য আিম রাথনা কির,
সখােন শাি থাকেব।

৯ আমােদর রভরু মি েরর ক যােনর জ য,
এই শহেরর ভাল িকছ ু হা এই মানেস আিম রাথনা কির।

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১২৩ ১ হ ঈ বর, আিম আমার নয়ন যগুল ঊে তিুল এবং আপনার কােছ রাথনা কির।
বেগ আপিন রাজার মত বেসন।

২ দাসরা তােদর রেয়াজনীয় িজিনসপে রর জ য
তােদর মিনেবর ওপর িনভর কের।
সইভােব আমরাও আমােদর রভু ঈ বেরর ওপর িনভর কির।
রভু আমােদর রিত মা রদশন করেবন, এই রতী ায় আমরা রেয়িছ।

৩ রভ,ু আমােদর রিত সদয় হান,
কারণ দীঘিদন ধের আমরা অপমািনত হেয় এেসিছ।
৪ ঐসব অলস এবং উ ত লাকেদর কাছ থেক
আমরা যেথ অপমান ও িন া পেয়িছ।

মি র পয যাওয়ার জ য দায়েূদর রিচত একিট গীত।

১২৪ ১ যিদ রভু আমােদর িদেক না থাকেতন তাহেল িক হেত পারত?
হ ই রােয়ল, আমােক উ র দাও।

২ যখন লােক আমােদর আ রমণ কেরিছেলা,
তখন যিদ রভু আমােদর িদেক না থাকেতন তাহেল িক অব া হত?
৩ যখন আমােদর শ রা আমােদর রিত হেয়িছেলা,
তখন হয়েতা তারা আমােদর যা িগেল ফলত।
৪ আমােদর শ রা আমােদর ব যার মত ধেুয় িদেয় যেতা,
নদীর মত ডিুবেয় িদেয় যেতা।
৫ ঐ গিবত লাকরা মেুখর ওপর ছািডে়য যাওয়া জেলর মত হত
এবং আমােদর ডিুবেয় িদত।
৬ রভরু রশংসা কর!

রভু আমােদর শ েদর হােত, আমােদর ধরা পডে়ত ও হত হেত দন িন।
৭ আমরা সই পািখর মত, য জােল জিডে়য় পেডও় পািলেয় িগেয়িছেলা।
জাল িছঁেড় গল এবং আমরা পািলেয় গলাম।
৮ রভরু কাছ থেক আমােদর সাহা য আেস।

রভইু বগ ও পিৃথবী সিৃ কেরেছন।

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১২৫ ১ য লাকরা রভেুত আ া রােখ তারা িসেয়ান পবেতর মত হেব।
তারা কখনই কাঁপেব না

এবং তারা িচরিদন অ যাহত থাকেব।
২ জ শােলেমর চারিদেকই পবত রেয়েছ এবং রভু তাঁর লাকেদর চারিদেক রেয়েছন।
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তাঁর লাকেক িতিন িচরিদন র া করেবন।
৩ লাকরা ভাল লাকেদর দশেক িচরিদন শাসন করেব না।
যিদ তাই হত তাহেল সৎ লাকরাও হয়েতা ম কাজ করা করেতা।
৪ হ রভ,ু ভাল ও সৎ লাকেদর রিত ভােলা যবহার ক ন।

দেয়র লাকেদর রিত সৎ যবহার ক ন।
৫ ম লাকরা ম কাজকম কের।

রভু ঐসব ম লাকেক শাি দেবন।
ই রােয়েলর শাি বজায় থাকুক!

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১২৬ ১ িসেয়ান থেক িনবািসত লাকেদর রভু যখন িফিরেয় আনেলন,
সই সময় যন বে র মতই িছেলা!

২ আমরা আনে ভের িগেয়িছলাম এবং আনে গান গেয়িছলাম!
তখন অ যা য জািতেত সংবাদ ছিডে়য় পডে়লা,
“ই রােয়েলর লাকেদর জ য রভু িব য়কর সব কাজ কেরেছন।”
৩ যাঁ, রভু আমােদর জ য চমৎ  কার িজিনস িল কেরেছন এবং এই িবষেয় আমরা খশুী।
৪ হ রভ,ু ম ভিূমেত অতিকত ব যার মত
আমােদর ভা য ††িফিরেয় িদন।
৫ কান যি যখন বীজ বােন তখন হয়েতা স িবমষ থােক।
িক যখন স ফসল সং রহ কের তখন স খশুী হয়।
৬ যখন স জিমেত বীজ বেয় িনেয় যায় তখন স কাঁদেত পাের।
িক যখন স শ য ঘের তােল তখন স খশুী হেব, আর উ ােস িচৎকার করেব!

মি র পয যাওয়ার জ য শেলামেনর একিট গীত।

১২৭ ১ যিদ রভু বয়ং একিট বাডী় না তরী কেরন,
তাহেল িনমাণকারীরা বথৃাই তােদর সময় ন করেছ।

যিদ রভু বয়ং শহেরর নজরদাির না কেরন
তাহেল র ী বথৃাই তার সময় ন করেছ।
২ জীিবকার জ য ভাের ওঠা
এবং অিধক রাত পয কাজ করা অব যই সমেয়র অপচয়।
ঈ বর যােদর ভােলাবােসন
তােদর রাে র সিুন রা দন।
৩ িশ রা ঈ বেররই উপহার। তারা হল মােয়র গভ থেক পাওয়া পরু ার।
৪ একজন যবুেকর ছেলরা একজন সিনেকর তেূণর ভতর থেক বিরেয় আসা তীেরর মত।
৫ য লাক তার তণূেক স ান বারা পণূ কের স ধ য হেব।
সই লাক কখনই পরািজত হেব না নগেরর ফটক িলেত, তার স ানরা তােক তার শ েদর িব ে রিতেরাধ করেব।

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১২৮ ১ রভরু রে যকিট অনগুামীই সখুী।
ঈ বর যভােব চান তারা সইভােবই বাঁেচ।

২ যার জ য তিুম পির রম করেছা তা তিুম উপেভাগ করেব।
তিুম সখুী হেব এবং তামার ভাল হেব।
৩ গেৃহ তামার রী ফলদায়ী রা ালতার মতই হেব।
তামার স ানরা তামার পাঁতা জলপাই গােছর মতই তামার টিবেলর চারপােশ থাকেব।

††১২৬:৪ ভা য অথবা “আমােদর, যােদর ব ী িহেসেব নওয়া হেয়িছল।”
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৪ এইভােবই রভু তাঁর অনগুামীেক তাঁর রকৃত আশীবাদ দেবন।
৫ িসেয়ান থেক রভু তামায় আশীবাদ ক ন।
সারা জীবন ধের জ শােলেম তিুম তাঁর আশীবাদ উপেভাগ কর।
৬ তিুম যন তামার নািত-নাতিনেদর দখার জ য দীঘ জীবন লাভ কর।
ই রােয়েলর শাি বজায় থাকুক।

মি র পয আেরাহেণর একিট গীত।

১২৯ ১ সারা জীবন ধের আমার অেনক শ িছেলা।
হ ই রােয়ল, আমােক ঐ শ েদর স েক বল।

২ সারা জীবন ধের আমার অেনক শ িছেলা।
িক তারা কখনই জয়ী হয় িন।
৩ আমার িপেঠ গভীর ত না হওয়া পয তারা আমায় মেরিছল।
আমার দীঘ গভীর ত হেয়িছল।
৪ িক ম লময় রভু দিড় কেট িদেয়িছেলন।
আমােক ঐ ম লাকেদর হাত থেক মু কেরিছেলন।
৫ যারা িসেয়ানেক ঘণৃা করেতা তারা পরািজত হেয়েছ।
যু থািমেয় িদেয় ওরা দৗেড় পািলেয় গেছ।
৬ ঐ লাক েলা ছােদর ওপর জ ােনা ঘােসর মত।
সই ঘাস বেড় ওঠার আেগই মারা যায়।

৭ একজন রিমক সই ঘাস থেক এক মেুঠা দানাও পায় না।
এক গাদা দানার জ য সখােন যেথ িছল না।
৮ পাশ িদেয় যাওয়ার সময় কানও লােক বলেব না “ রভু তামায় আশীবাদ ক ন।”
ওেদর অিভন ন জািনেয় লােক বলেব না, “ রভরু নােম আমরা তামায় আশীবাদ কির।”

মি র পয আেরাহেণর একিট গীত।

১৩০ ১ হ রভ,ু আিম গভীর সংকেটর মে য পেডি়ছ,
তাই সাহাে যর জ য আিম আপনােক ডাকিছ।

২ হ আমার রভ,ু আমার কথা ননু।
সাহাে যর জ য আমার রাথনা ননু।
৩ হ রভ,ু আপিন যিদ লাকেদর তােদর পাপ সমেূহর জ য শাি দন
তাহেল কউই আর জীিবত থাকেব না।
৪ রভু আপনার লাকেদর মা কের িদন।
তাহেল আপনার উপাসনা করার মত লাক থাকেব।
৫ রভু আমায় সাহা য করেবন আিম এই রতী ায় রেয়িছ।
আমার আ া তাঁর জ য রতী া কের।

রভু যা বেলন আিম তা িব বাস কির।
৬ আিম আমার রভরু রতী ায় রেয়িছ,
যমন একজন রহরী সকাল হওয়ার রতী ায় থােক।

৭ হ ই রােয়ল, রভেুক িব বাস কর।
রকৃত রম একমা র রভেুতই খুঁেজ পাওয়া যায়।
রভু আমােদর বাের বাের র া কেরন

৮ এবং রভু ই রােয়লেক তােদর সব পােপর জ যই মা করেবন।

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১৩১ ১ হ রভ,ু আিম অহ ারী নই।
আিম কান বপণূ একজন যি হবার ভান কির না।
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এমন িক আিম িবরাট িকছ ু করবার চ াও কির না।
আিম িনেজেক এমন কান যাপাের জডা়ই না, যা খবু বড় ও আমার অসা য।
২ আিম শা , আমার আ া শা ।
মােয়র কােল পিরত ৃ িশ র মত
আমার আ া শাি েত ম ।
৩ ই রােয়ল (তিুম) রভেুক িব বাস কর।
তাঁেক এখন িব বাস কর, তাঁেক িচরিদন িব বাস কর!

মি র পয আেরাহেণর একিট গীত।

১৩২ ১ রভু রেণ রাখেবন দায়দূ কমন ক পেয়িছেলন।
২ দায়দূ রভরু কােছ একটা রিত িত িদেয়িছেলন।

দায়দূ যােকােবর শি মান ঈ বেরর কােছ একিট িবেশষ রিত িত কেরিছেলন।
৩ দায়দূ বেলিছেলন, “আিম আমার বািডে়ত যােবা না,
আিম আমার িবছানায় শাব না।
৪ আিম ঘেুমােত যাব না।
আিম আমার চাখেক িব রাম দেবা না।
৫ যত ণ পয না আিম যােকােবর শি মান ‘একজেনর’ জ য একিট বাস ান খুঁেজ পাই
তত ণ পয আিম ওই সেবর কান িকছইু করেবা না!”
৬ আমরা ই রাথায় স স েক েনিছ।
িকিরয়ৎ িযয়ািরেম আমরা সা ্য িস ুক খুঁেজ পেয়িছ।
৭ চল আমরা পিব র তাঁবেুত যাই।
চল আমরা সই চৗিকেত উপাসনা কির যখােন রভু তাঁর পা রােখন। ‡‡
৮ হ রভ,ু আপিন এবং আপনার শি র িস ুক ¶¶উ ান ক ন
এবং িব রাম ােন িফের আসনু।
৯ হ রভ,ু আপনার যাজকরা ধাি কতায় সি ত।
আপনার িন াবান অনগুামীরা রচ সখুী।
১০ আপনার সবক দায়েূদর ভােলার জ য,
আপনার মেনানীত রাজােক বািতল করেবন না।
১১ রভু দায়েূদর কােছ একটা রিত িত িদেয়েছন; রভু দায়েূদর রিত িব ব থাকবার রিত িত িদেয়েছন।

রভু রিত িত িদেয়েছন য, দায়েূদর পিরবার থেকই রাজারা আসেব।
১২ রভু বেলেছন, “দায়দূ, যিদ তামার স ানরা আমার চিু এবং য িবিধসমহূ আিম তােদর িশিখেয়িছ
তা মােন তাহেল সবদাই তামার পিরবােরর কান একজন, তামার িনেজর বংশধর, রাজা হেব।”
১৩ তাঁর মি েরর ান িহেসেব রভু িসেয়ানেক মেনানীত কেরেছন।
তাঁর গহৃ (মি র) িহেসেব িতিন সই ানই চেয়িছেলন।
১৪ রভু বেলিছেলন, “িচরিদেনর জ য এটাই আমার ান হেব।
আমার থাকার ান িহেসেব আিম এই জায়গােক মেনানীত কেরিছ।
১৫ রচরু খা য িদেয় আিম এই শহরেক আশীবাদ করেবা।
এমনিক দির র মানষুরাও রচরু খা য পােব।
১৬ আিম যাজকেদর পির রাণ িদেয় সি ত করেবা।
আমার অনগুামীরা সখুী হেব।
১৭ এই ােন আিম দায়দূেক শি শালী করেবা।
আমার বারা মেনানীত রাজার জ য আিম একিট রদীপ দব।
‡‡১৩২:৭ চল … রােখন এর অথ হেত পাের সা ্য িস ুক, পিব র তাঁবু অথবা মি র। যন ঈ বর এক রাজা িযিন তাঁর
িসংহাসেন বেস আেছন এবং লাকরা তাঁেক যখােন উপাসনা কের স জাযগায় তাঁর পা িট রেখেছন।
¶¶১৩২:৮ শি র িস ুক সা ্যিস ুকিট রায় সই যু ে ে র িনেয় যাওয়া হত এটা শখাবার জ য য লাকেদর সে
ঈ বেরর মতা িছল।
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১৮ দায়েূদর শ েদর আিম ল ায় ঢেক দেবা।
িক দায়েূদর রা যেক আিম বািডে়য় তলুেবা।”

মি র পয যাওয়ার জ য দায়েূদর গােনর অ যতম।

১৩৩ ১ যখন ভাইরা স ব হেয় একি রত বেস
তখন সটা কত সু র ও মেনারম।

২ এটা যন সই সগুি তেলর মত য তল হােরােণর মাথায় ঢালা হেয়েছ
এবং তার মাথা থেক মখু ও দািড় বেয় তার িবেশষ বে র গিডে়য় পেডে়ছ।
৩ এটা হে াণ পবত থেক আগত ম ৃ বিৃ র মত যটা িসেয়ান পবেতর ওপর ঝের পডে়ছ।
কারণ িসেয়ােন রভু তাঁর আশীবাদ িদেয়িছেলন, অন কােলর জীবেনর আশীবাদ।

মি র পয যাওয়ার একিট গীত।

১৩৪ ১ তামরা রভরু দাসরা
যারা সারা রাত ধের মি ের তাঁর সবা কর!

২ সবকগণ হাত তেুল
তামরা রভরু রশংসা কর।

৩ রভু িসেয়ান থেক তামােদর আশীবাদ ক ন।
রভু আকাশ ও পিৃথবী সিৃ কেরেছন।

১৩৫ ১ রভরু রশংসা কর!
রভু নােমর রশংসা কর!

হ রভরু দাসগণ, তাঁর রশংসা কর!
২ তামরা যারা রভরু মি ের দাঁিডে়য় আেছা,
আমােদর ঈ বেরর মি েরর আিঙনায়, তারা তাঁর রশংসা কর।
৩ রভরু রশংসা কর, কারণ িতিন ভােলা।
তাঁর নােমর রশংসা কর, কারণ তা অ য মেনারম।
৪ রভু যােকাবেক মেনানীত কেরেছন।
ই রােয়ল ঈ বেরর অিধকারভু ।
৫ আিম জািন রভু মহান!
আমােদর রভু সব দবতােদর চেয় মহান!
৬ বেগ এবং পিৃথবীেত, সমু র বা গভীর মহাসাগের
ঈ বর যা চান তাই করেত পােরন।
৭ ঈ বরই, সারা পিৃথবীেত মঘ সিৃ কেরন।
ঈ বরই বিৃ এবং িব ্যৎ সিৃ কেরন
এবং ঈ বরই বাতাস সিৃ কেরন।
৮ ঈ বর, িমশরবাসীেদর রথম স ান এবং সখানকার প েদর রথম শাবকেক বংস কেরিছেলন।
৯ ঈ বর, িমশের অেনক চমৎ  কার ও অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন।
এমনিক ফেরৗণ এবং তার আিধকািরকেদর জ যও ঈ বর এইসব ঘটনা ঘিটেয়িছেলন।
১০ ঈ বর অেনক জািতেক পরািজত কেরিছেলন।
অেনক শি শালী রাজােক ঈ বর হ যা কেরিছেলন।
১১ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক ঈ বর পরািজত কেরিছেলন।
বাশেনর রাজা ওগেক ঈ বর পরািজত কেরিছেলন।
কনােনর সব রা য িলেক ঈ বর পরা কেরিছেলন।
১২ এবং তােদর ভখূ িল রভু ই রােয়লেক িদেয়েছন।
তােদর ভখূ রভু তাঁর লাকেদর িদেয়েছন।
১৩ রভু আপনার নাম িচরিদন ধের িব যাত থাকেব!

রভু মানষু আপনােক িচরকাল মেন রাখেব।
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১৪ রভু জািত িলেক শাি িদেয়িছেলন।
িক রভু তাঁর সবকেদর রিত সদয় িছেলন।
১৫ অ যা য লাকেদর দবতারা ধইু সানা ও েপার মিূ ।
ওেদর দবতারা িনছকই মানেুষর হােতর তরী মিূ মা র।
১৬ ওই মিূ েলার মখু িছেলা িক কথা বলেত পেতা না।
ওই মিূ েলার চাখ িছেলা িক দখেত পেতা না।
১৭ ওই মিূ েলার কান িছেলা িক নেত পেতা না।
ওই মিূ গেূলার নাক িছেলা িক রাণ িনেত পারেতা না।
১৮ য লাক েলা ওই মিূ েলা তরী কেরেছ তারাও ওই রকম হেয় যােব!
কন? কারণ ওরা িব বাস কের য মিূ েলাই ওেদর সাহা য করেব।

১৯ হ ই রােয়েলর পিরবারবগ, রভরু রশংসা কর!
হ হােরােণর পিরবার, রভরু রশংসা কর!

২০ হ লবীয় পিরবার রভরু রশংসা কর!
হ রভরু অনগুামীরা, রভরু রশংসা কর!

২১ িসেয়ান থেক, তাঁর গহৃ জ শােলম থেক,
রভু রশংসা রা হন।
রভরু রশংসা কর!

১৩৬ ১ রভরু রশংসা কর কারণ িতিনই ম লকর।
তাঁর রকৃত রম িবরাজমান থােক।

২ িযিন সব দবতােদর দবতা, সই ঈ বেরর রশংসা কর!
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৩ সব রভেুদর রভেুক রশংসা কর!
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৪ ঈ বেরর রশংসা কর িযিন একাই িব য়কর সব কাজ কেরন!
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৫ ঈ বেরর রশংসা কর িযিন র া িদেয় আকাশ সিৃ কেরেছন!
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৬ ভখূ েক িতিন সাগের াপন কেরন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৭ ঈ বর মহান আেলা েলা সিৃ কেরেছন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৮ িদনেক শাসন করার জ য ঈ বর সযূ সিৃ কেরেছন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
৯ রাি রেক শাসন করার জ য ঈ বর চাঁদ এবং তারা সিৃ কেরেছন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১০ িমশেরর রথম জাত মানষু এবং রাণীেক ঈ বর হ যা কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১১ ঈ বর ই রােয়লেক িমশর থেক বার কের এেনিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১২ ঈ বর তাঁর িবপলু শি ও মতা রদশন কের িছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১৩ ঈ বর লািহত সাগরেক ভােগ ভাগ কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১৪ ঈ বর লািহত সাগেরর মে য িদেয় ই রােয়লেক পিরচািলত কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম অন কাল অ যাহত থােক।
১৫ ফেরৗণ এবং স যবািহনীেক ঈ বর লািহত সাগের ডিুবেয় িদেয়িছেলন।
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তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১৬ ঈ বর তাঁর লাকেদর ম ভিূমর মে য িদেয় পথ দিখেয়িছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১৭ ঈ বর শি শালী রাজােদর পরািজত কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১৮ ঈ বর বলবান রাজােদর পরািজত কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
১৯ ঈ বর ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক পরািজত কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২০ ঈ বর বাশেনর রাজা ওগেক পরািজত কেরিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২১ ঈ বর তােদর ভখূ ই রােয়লেক িদেয়িছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২২ ঈ বর সই ভখূ ই রােয়লেক উপহার ব প িদেয়েছন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২৩ যখন আমরা পরািজত হেয়িছলাম, তখন ঈ বর আমােদর রেণ রেখিছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২৪ ঈ বর আমােদর শ র হাত থেক বাঁিচেয়িছেলন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২৫ ঈ বর রে যকিট লাকেক আহার দন।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
২৬ বেগর ঈ বেরর রশংসা কর।
তাঁর রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।

১৩৭ ১ বািবেলর নদী িলর তীের আমরা বেসিছলাম
এবং যখন িসেয়ােনর কথা মেন পেডি়ছল, তখন আমরা কঁেদিছলাম।

২ আমরা আমােদর বীণা িল িনকটবতী বাইশী গােছ ঝিুলেয় রেখিছলাম।
৩ বািবেলর লাকরা যারা আমােদর অিধকার কেরিছল, তারা আমােদর গান গাইেত বেলিছেলা।
ওরা আমােদর আনে র গান গাইেত বেলিছেলা।
ওরা আমােদর িসেয়ান স েক গান গাইেত বেলিছেলা।
৪ িক িবেদশ িবভুঁইেত
আমরা রভরু গান গাইেত পাির না!
৫ জ শােলম, কখনও যিদ আিম তামােক ভেুল যাই,
তাহেল যন আিম বাজনা বাজােত ভেুল যাই।
৬ জ শােলম কখনও যিদ আিম তামােক ভেুল যাই,
তাহেল যন আবার আিম গান না গাই।
আিম রিত া করিছ
আিম তামােক কখনও ভলুেবা না।
৭ আিম রিত া করিছ য,
জ শােলম সবদাই আমার র তম আন হেব।
হ রভ,ু জ শােলেমর পতেনর িদন ইেদামীয়রা িক কেরিছল মেন রাখেবন।

তারা িচৎকার কের বেলিছল, “ ভেঙ ফেলা, আমলূ ভেঙ ফেলা!”
৮ বািবল তিুম বংস হেয় যােব!
সই লাকই ধ য য তামার রা য শাি তামােক দয়।
সই মানেুষর রশংসা হা য লাক, তামােক সই ভােব আঘাত কের, যমন তিুম আমােদর আঘাত কেরিছেল।

৯ সই লাক ধ য য তামােদর িশ েদর আঁকেড় ধের
আর তােদর পাথের িপেষ ফেল।
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দায়েূদর একিট গীত।

১৩৮ ১ ঈ বর, আমার সবা ঃকরণ িদেয় আিম আপনার রশংসা কির।
সব দবতার সামেন আিম আপনার গান গাইেবা।

২ ঈ বর, আপনার পিব র মি ের আিম মাথা নত কের রণাম কির।
আিম আপনার নাম রম এবং িন ার রশংসা কির।
কারণ আপনার রিত িত আপনার নামেক পিৃথবীর সব িকছরু ঊে রিত া কেরেছ।
৩ ঈ বর, আিম আপনার সাহা য চেয়িছলাম।
আপিন আমায় সাডা় িদেয়েছন! আপিন আমায় শি িদেয়েছন।
৪ রভ,ু পিৃথবীর রে যকটা রাজা যখন নেব আপিন িক বেলন
তখন তারা আপনার রশংসা করেব।
৫ তারা রভরু পেথর ব না গান গাইেব
কারণ রভরু মিহমা অ য মহান।
৬ যিদও ঈ বর মিহমাি বত
তথািপ িতিন ন র যি েদর স বে য নন।
আ গবী লাকরা িক কের তা ঈ বর জােনন,
িক িতিন তােদর থেক দূের থােকন।
৭ হ ঈ বর, আিম সংকেট পেডি়ছ, আমায় বাঁিচেয় রাখেবন।
শ রা যিদ আমার রিত হয়, ওেদর হাত থেক আমায় র া করেবন।
৮ রভ,ু আপিন যা রিত িত িদেয়িছেলন সই সব িজিনস আমায় িদন।

রভ,ু আপনার রকৃত রম িচর িবরাজমান থােক।
রভ,ু আপিন আমােদর সিৃ কেরেছন। তাই আমােদর ছেড় যােবন না।

স ীত পিরচালেকর রিত। দায়েূদর একিট রশংসা গীত।

১৩৯ ১ রভু আপিন আমায় পরী া কেরেছন।
আমার স েক আপিন সবই জােনন।

২ আিম কখন বিস এবং উিঠ আপিন তাও জােনন।
ব দূর থেকই আপিন আমার িচ া-ভাবনা জানেত পােরন।
৩ রভ,ু আিম কাথায় যাই এবং আিম কাথায় ই তাও আপিন জােনন।
আিম যা কির তার সবই আপিন জােনন।
৪ রভ,ু আিম িকছ ু বলার আেগই
আপিন বেুঝ যান আিম িক বলেত চাই।
৫ রভ,ু আপিন আমার সামেন িপছেন আমার চারিদেক রেয়েছন।
ন রভােব আমার ওপর আপনার হাত রাখনু।
৬ আপিন যা জােনন তােত আিম িব য়ািভভতূ।
এটা আমার বােধর অতীত।
৭ যখােন যখােন আিম যাই সব রই আপনার আ া িবরাজ কের।
হ রভ,ু আিম আপনার কাছ থেক পালােত পাির না।

৮ হ রভ,ু যিদ আিম বগেলােক যাই, আপিন সখােন রেয়েছন।
যিদ আিম পাতােল যাই, আপিন সখােনও রেয়েছন।
৯ রভ,ু যখােন সেূযর উদয় হয় সই পবূিদেক যিদ আিম যাই আপিন সখােন রেয়েছন।
যিদ আিম পি েমর সমেু র যাই সখােনও আপিন রেয়েছন।
১০ সখােনও আপনার ডান হাত আমায় ধের থােক
এবং আমায় পিরচািলত কের।
১১ রভ,ু আিম আপনার কাছ থেক লিুকেয় থাকেত চাইেত পাির এবং বলেত পাির,
“িদেনর আেলা এখন রাি রেত বদেল গেছ।
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িন য়ই অ কার আমােক লিুকেয় দেব।”
১২ িক অ কার আপনার কােছ অ কার নয়।

রভ,ু রাত আপনার কােছ িদেনর মতই উ বল।
১৩ রভু আপিন আমার সারা দহ সিৃ কেরেছন।
যখন আিম মাতেৃদেহ িছলাম তখনও আপিন আমার স েক সব জানেতন।
১৪ রভ,ু আিম আপনার রশংসা কির! আপিন অ য িব য়-িব বলভােব ও চমৎ  কার ভােব আমােক সিৃ কেরেছন।
আিম খবু ভােলাভােব জািন য আপিন যা িকছ ু কেরেছন সবই চমৎ  কার।
১৫ আপিন আমার স েক সব িকছ ু জােনন।
মােয়র দেহ লিুকেয় যখন আমার শরীর বড় হি েলা তখন আপিন আমার অি ম ােক পয ল ্য কেরিছেলন।
১৬ আমার রে যকিট অ র য েক আপিন বাডে়ত দেখিছেলন।
আপনার রে আপিন স স বে িলেখ রেখেছন।

রে যকিদন আপিন আমার ওপর ল ্য রেখেছন।
তার মে য একটাও হািরেয় যায় িন।
১৭ আপনার িচ া েলা আমার কােছ বপণূ।
ঈ বর আপিন কত জােনন!
১৮ যিদ আিম আপনার িচ া েলােক নেত পারতাম, তারা সং যায় সম বালকুণার চেয় বশী হেতা
এবং যখন আিম শষ করতাম, তখনও আিম আপনার সে থাকতাম।
১৯ ঈ বর, লাকেদর শষ কের িদন।
ওই ঘাতকেদর আমার থেক দূের সিরেয় িনন।
২০ ওই ম লাকরা আপনার স েক ম কথা বেল।
ওরা আপনার নাম স েক বােজ কথা বেল।
২১ রভু যারা আপনােক ঘণৃা কের আিম তােদর ঘণৃা কির।
যারা আপনার িব ে যায় তােদর আিম ঘণৃা কির।
২২ আিম তােদর পেুরাপিুর ঘণৃা কির!
আপনার শ রা আমারও শ ।
২৩ হ রভ,ু আমার িদেক দখনু এবং আমার অ রেক জাননু।
আমায় পরী া ক ন এবং আমার িচ া েলা জাননু।
২৪ দখনু কান ম িচ া আমার মেন আেছ িকনা
এবং আমােক সই পেথ পিরচািলত ক ন য পথ িচর িবরাজমান থােক।

স ীত পিরচালেকর রিত। দায়েূদর একিট রশংসা গীত।

১৪০ ১ রভু ম লাকেদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
নশৃংস লােকর থেক আমায় র া ক ন।

২ ওই লাকরা ম কাজ করার পিরক না কের।
ওই লাকরা সবদাই লডা়ই কের।
৩ ওেদর িজভ িবষধর সােপর মত।
ওেদর িজেভর নীেচ সােপর মতই িবষ থােক।
৪ রভ,ু লাকেদর থেক আমায় র া ক ন।
নশৃংস লাকেদর থেক আমায় র া ক ন; ওই লাকরা আমায় ফাঁেদ ফলবার জ য আমায় তাডা় কের।
৫ ওই উ ত লাকরা আমার জ য ফাঁদ পেতেছ।
আমােক ধরার জ য ওরা জাল িবিছেয়েছ।
ওরা আমার পেথ ফাঁদ পেতেছ।
৬ রভ,ু আপিনই আমার ঈ বর।

রভু আমার রাথনা ননু।
৭ রভ,ু আপিন আমার শি শালী রভ;ু আপিন আমার পির রাতা।
আপিন আমার িশর রােণর মত যটা যেু র সময় আমার মাথােক র া কের।
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ওেদর পিরক নােক সফল হেত দেবন না।
তাহেল ওরা িনেজেদর ছািডে়য় যােব।
৮ রভ,ু ঐ লাকরা । ওরা যা চায় তা ওেদর পেত দেবন না।
ওেদর পিরক নােক সফল হেত দেবন না; নতবুা ওরা শি শালী হেয় উঠেত পাের।
৯ হ রভ,ু আমার শ েক জয়ী হেত দেবন না; ওরা সবসমেয়ই ম ফি আঁেট।
ওেদর খারাপ ফি েলা যন ওেদর ে রই ঘেট।
১০ ওেদর মাথায় বল কয়লা ঢেল িদন।
আমার শ েদর আ েন ফেল িদন।
ওেদর কবেরর মে য িনে প ক ন যােত ওরা আর ওখান থেক উঠেত না পাের।
১১ রভ,ু ওই িম যাবাদীেদর বাঁচেত দেবন না।
ওই ম লাকেদর রিত যন ম ঘটনাই ঘেট।
১২ আিম জািন রভু যায়স ভােব দির রেদর িবচার কেরন।
ঈ বর সহায়হীনেক সাহা য কেরন।
১৩ হ রভ,ু সৎ ও ভাল লাকরা আপনার নােমর রশংসা করেব।
সৎ লাকরা আপনার উপাসনা করেব।

দায়েূদর রশংসা গীেতর অ যতম।

১৪১ ১ রভ,ু সাহাে যর জ য আিম আপনােক ডাকিছ।
যখন আিম আপনার কােছ রাথনা কির তখন আমার রাথনা ননু।

শী রই আমােক সাহা য ক ন!
২ রভু আমার রাথনা রহণ ক ন; এটা যন বল ধেূপর সগুি র মত হয়।
এটা যন সা যকালীন উৎসেগর মত হয়।
৩ রভ,ু আিম যা বিল স স বে যন সাবধান হই;
আিম যন কান ম কথা না বিল।
৪ ম কাজ করার আকা া আমার মে য থাকেত দেবন না।
ম লাকরা যা কের আন পায়
আমােক তার সািমল হেত দেবন না।
৫ একজন সৎ লাক আমার ভলু সংেশাধন কিরেয় িদেত পাের।
সটা তারই দয়া।

আপনার অনগুামীরা আমার সমােলাচনা করেত পাের।
সটা ওেদর পে ভােলা কাজ হেব; তাও আিম মেন নেবা।

িক ম লাকরা য সব ম কাজ কের তার িব ে আিম সবদাই রাথনা করেবা।
৬ ওেদর শাসকেদর শাি পেত িদন।
তখন লােক জানেত পারেব আিম স য বেলিছলাম।
৭ লােক মািট খাঁেড,় জিম চাষ কের এবং সার ছিডে়য় দয়।
একই রকমভােব ওেদর কবেরর চারিদেক আমােদর হাড় ছডা়েনা থাকেব।
৮ হ আমার রভ,ু আিম সাহাে যর জ য আপনার িদেক চেয় থািক।
আিম আপনােক িব বাস কির। আমােক মের যেত দেবন না।
৯ ম লাকরা আমার জ য ফাঁদ পেতেছ।
আমােক ওেদর ফাঁেদ পডে়ত দেবন না।
ওরা যন ওেদর ফাঁেদ আমার ধরেত না পাের।
১০ লাকরা িনেজরাই যন িনেজেদর ফাঁেদ পেড।়
এবং আিম যন অনাহত ভােব চেল যেত পাির।
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দায়েূদর একিট ম ীল। যখন িতিন হায় িছেলন সই সময় থেক একিট রাথনা।

১৪২ ১ আিম সাহাে যর জ য রভেুক ডাকেবা।
আিম রভরু কােছ রাথনা করেবা।

২ আিম রভেুক আমার সব সংকেটর কথা বলেবা।
আিম রভেুক আমার অসিুবধার কথা বলেবা।
৩ আমার শ রা আমার জ য একটা ফাঁদ পেতেছ।
আিম সমপণ করেত র ত।
িক রভু জােনন আমার মে য িক হে ।
৪ আিম চারিদেক দিখ,
িক আিম আমার কান ব ু দিখ না।
আমার পালােনার কান জায়গা নই।
কউ আমােক র া করার চ া কের না।

৫ তাই আিম রভরু কােছ উ বের সাহা য রাথনা কেরিছলাম।
“ রভ,ু আপিনই আমার িনরাপদ আ রয় ল।

রভু আপিনই আমায় বাঁচেত িদেত পােরন।”
৬ হ রভ,ু আমার রাথনা ননু
কারণ আিম অসহায়।
যারা আমায় তাডা় কের তােদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
ওই লাক েলা আমার পে রচ শি শালী।
৭ আমােক এই ফাঁদ এিডে়য় যেত সাহা য ক ন
যােত আিম আপনার নােমর রশংসা করেত পাির।
এবং ভােলা লাকরা এেস আমার সে উ  যাপন করেব,
কারণ আপিন আমায় রযে রেখিছেলন।

দায়েূদর রশংসা গীেতর অ যতম।

১৪৩ ১ রভ,ু আমার রাথনা ননু।
এবং তারপর আমার রাথনার উ র িদন।

আমােক দখান য সি যই আপিন কত ম লকর ও িব ব ।
২ আিম আপনার দাস, আমােক িবচার করেবন না।
কারণ কান জীিবত যি আপনার সামেন কখনই িনেদাষ বেল িবেবিচত হেত পাের না।
সারা জীবন ধের আিম িক কখনও িন াপ বেল িবেবিচত হব।
৩ িক শ রা আমায় তাডা় কেরেছ।
তারা আমার জীবনেক ভেঙ ঁিডে়য় মািটেত িমিশেয় িদেয়েছ।
দীঘিদন আেগ মের যাওয়া লােকর মত
ওরা আমােক অ কার কবের ঠেল িদে ।
৪ আিম যাগ করেত র ত।
আিম আমার সাহস হািরেয় ফেলিছ।
৫ িক দীঘকাল আেগ িক ঘেটিছেলা আমার তা মেন আেছ।
ব িবষয়, য েলা আপিন কেরিছেলন তার স বে আিম ভািব।
আপনার িবপলু মতা িদেয় আপিন যা কেরিছেলন স স েক আিম বেল থািক।
৬ রভ,ু আমার হাত তেুল আপনার কােছ রাথনা কির,
যমন কের কেনা জিম বিৃ র রতী া কের তমন কের আিম আপনার সাহাে যর রতী া কির।

৭ শী রই আমােক উ র িদন রভ।ু
আিম সাহস হািরেয়িছ।
আমার থেক িবমখু হেবন না।
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কবের েয় থাকা মতৃ লােকর মত আমােক মতৃ হেত দেবন না।
৮ রভু আজেকর সকােল আমােক আপনার রকৃত রম রদশন ক ন।
আিম আপনােত িব বাস রািখ।
আমার যা করণীয় তা আমায় দখান।
আিম আমার জীবন আপনার হােত সমপণ করিছ!
৯ রভু আিম িনরাপ ার জ য আপনার কােছ এেসিছ।
শ েদর থেক আমায় র া ক ন।
১০ আমােক িদেয় আপিন িক করােত চান তা আমায় দখান।
আপিন আমার ঈ বর।
আপনার মহৎ  উ ীপনা িদেয়
আমায় সিঠক পেথ এিগেয় িদন।
১১ রভু আমােক বাঁচেত িদন,
তাহেল লােক আপনার নােমর রশংসা করেব।
আপিন য রকৃতই ম লকর তা আমায় দখান
এবং শ েদর থেক আমায় র া ক ন।
১২ হ রভ,ু আপনার রকৃত রম রদশন ক ন
এবং যারা আমায় মের ফলেত চাইেছ সই শ েদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
তােদর পরািজত ক ন
এবং তােদর বংস ক ন।

দায়েূদর একিট গীত।

১৪৪ ১ রভু আমার িশলা,
আমার িনরাপদ ান; রভরু রশংসা কর!

রভু আমার হাত েলােক যেু র জ য রিশ ণ দন।
িতিন আমার আ ুল িলেক সং রােমর জ য রিশ ণ দন।
২ রভু আমায় ভােলাবােসন এবং র া কেরন।
উঁচু পাহােড় রভু আমার িনরাপদ আ রয় ল,

রভইু আমায় উ ার কেরন।
রভইু আমার ঢাল।

আিম তাঁেক িব বাস কির।
আমার লাকেদর িতিন আমার অধীন কেরন।
৩ রভ,ু লাকরা কন আপনার কােছ এত বপণূ?
কন আপিন আমােদর স বে য নন।

৪ একজন লােকর জীবন বাতােসর ফু  কােরর মত।
একজন মানেুষর জীবন চলমান ছায়ার মত।
৫ রভ,ু আকাশ িবদীণ কের নেম আসনু।
পবত শ ক ন, পবত থেক ধাঁয়া বিরেয় আসেব।
৬ হ রভ,ু আপিন িব ্যেতর চমক পাঠান এবং আমার শ েদর ছ রভ ক ন।
আপনার “তীর িল” িনে প ক ন এবং তােদর পালােত বা য ক ন।
৭ রভ,ু বগ থেক নেম আসনু এবং আমায় র া ক ন!
শ র সাগের আমােক ডেুব যেত দেবন না।
এইসব িবেদশীেদর হাত থেক আমায় র া ক ন।
৮ এই শ রা িম যাবাদী।
ওরা এমন কথা বেল যা স য নয়।
৯ রভু য সব িব য়কর কাজ আপিন কেরন, স স েক আিম একটা নতনু গান গাইেবা।
দশতারা বীণা বািজেয় আিম আপনার রশংসা করেবা।
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১০ রাজােদর তাঁেদর যু সমেূহ জয়ী হেত রভু সাহা য কেরন।
রভু তাঁর দাস দায়দূেক শ র তরবাির থেক র া কেরেছন।

১১ এই িবেদশীর হাত থেক আমায় র া ক ন।
এইসব শ রা িম যাবাদী।
ওরা এমন কথা বেল যা স য নয়।
১২ আমােদর ত ণ ছেলরা শ গােছর মত।
আমােদর ক যারা রাসােদর অনপুম কা কােযর মত।
১৩ আমােদর গালা িল
সব রকম ফসেল পণূ।
আমােদর চারণে ে র
হাজাের হাজাের মষ রেয়েছ।
১৪ আমােদর স যরা সরুি ত।
কান শ জার কের এখােন রেবশ করেত চাইেছ না।

আমরাও যু করেত যাি না।
রা া েলােত লাকজন িচৎকার করেছ না।
১৫ এই রকম সময় লাকজন ভীষণ খশুী।

রভু যিদ বয়ং তােদর ঈ বর হন লাকজন ভীষণ খশুী হয়।

দায়েূদর একিট ভজন।

১৪৫ ১ হ আমার ঈ বর এবং রাজা, আিম আপনার রশংসা কির।
িচরিদেনর জ য এবং অন কােলর জ য আিম আপনার নামেক আশীবাদ কির।

২ রিতিদন আিম আপনার রশংসা কির।
িচরিদেনর জ য আিম আপনার নােমর রশংসা কির।
৩ রভু মহান; লাকজন ভীষণভােব তাঁর রশংসা কের।
য সব মহৎ  কাজ িতিন কেরন, তা আমরা নেত পাির না।

৪ রভ,ু আপিন যা কেরন তার জ য লাকজন িচরিদন আপনার রশংসা করেব।
আপিন য মহৎ  কাজ কেরন তার স েক তারা বলেব।
৫ আপনার মহ ব এবং মিহমা ইই চমৎ  কার।
আপনার িব য়কর কাজ স েক আিম বলেবা।
৬ রভ,ু য সব িব য়কর কাজ আপিন কেরন স স েক লােক বলেব।
আপিন য সব মহৎ  কাজ কেরন স স েক আিম বলেবা।
৭ আপিন যসব ভােলা কাজ কেরন স স েক লাকরা বলেব।
লােক আপনার ধাি কতার গান গাইেব।

৮ রভু দয়াময় এবং মাশীল।
রভু ি তধী এবং রেম পিরপণূ।

৯ রিতিট লােকর জ যই রভু ম লকর।
রভু যা িকছ ু সিৃ কেরেছন তার রিতিট ব র রিত িতিন ক ণা রদশন কেরন।

১০ রভ,ু আপিন যা কেরন, তাই আপনােক রশংসা এেন দয়।
আপনার অনগুামীরা আপনার রশংসা কের।
১১ তারা বেল আপনার রাজ ব কত মহৎ  ।
তারা আপনার মহ ব স বে বেল।
১২ তাই হ রভ,ু আপিন য সব মহৎ  কাজ কেরন অ য লােকরা তা জানেত পাের
এবং তারা জানেত পাের আপনার রাজ ব কত িবশাল এবং গৗরবময়।
১৩ রভ,ু আপনার রাজ ব িচর িবরাজমান থাকেব।
আপিন িচরিদনই রাজ ব করেবন।
১৪ পিতত মানষুেক রভু উ ার কেরন।



গীতসংিহতা ১৪৫:১৫ 131 গীতসংিহতা ১৪৭:৩

যারা সম যায় পেড় রভু তােদর সাহা য কেরন।
১৫ হ রভ,ু সম জীিবত রাণী তােদর খাে যর জ য আপনার িদেক চেয় থােক।
এবং যথাসমেয় আপিন তােদর খা য দন।
১৬ হ রভ,ু আপিন আপনার হাত খেুল িদন
এবং জীিবত রাণীেদর যা িকছ ু রেয়াজন তা িদন।
১৭ রভু যা িকছ ু কেরন তা সবই ভােলা।
যা িকছ ু িতিন কেরন তা দিখেয় দয় িতিন কত ম লকর এবং িব ব ।
১৮ যারা তাঁর সাহা য রাথনা কের, রভু ওই সব লােকর কােছই থােকন।
িতিন তাঁর উপাসকেদর অ র ।
১৯ তাঁর অনগুামীরা যা চান রভু তাই কেরন।
িতিন ওেদর রাথনার উ র দন এবং ওেদর র া কেরন।
২০ যারা তাঁেক ভােলাবােস, রভু তােদর র া কেরন।
িক ম লাকেদর রভু িবনাশ কেরন।
২১ আিম রভরু রশংসা করেবা!
সব লাক যন িচরিদন ধের তাঁর পিব র নােমর রশংসা কের।

১৪৬ ১ রভরু রশংসা কর!
হ আমার আ া, রভরু রশংসা কর!

২ আমার সারাজীবন ধের আিম রভরু রশংসা করেবা।
সারা জীবন আিম তাঁর রশংসা করেবা।
৩ সাহাে যর জ য তামরা নতােদর ওপর িনভর কর না।
লােকেদর িব বাস কর না। কন? কারণ লােক তামােক বাঁচােত পাের না।

৪ মানষু মের কবের চেল যায়।
তখন তােদর সাহাে যর সব পিরক না শষ হেয় যায়।
৫ িক যারা ঈ বেরর কাছ থেক সাহা য চায় তারা ভীষণ সখুী হয়।
ওরা ওেদর রভু ঈ বেরর ওপর িনভর কের।
৬ রভইু বগ এবং পিৃথবী সিৃ কেরেছন।

রভু সমু র এবং তার ভতেরর সব িজিনস সিৃ কেরেছন।
রভু তােদর িচরিদন র া করেবন।

৭ িনে িষত লাকেদর জ য রভু িঠক কাজ কেরন।
ঈ বর ুধাত মানষুেক আহার দন।
কারাগাের ব মানষুেক রভইু মু কেরন।
৮ রভু অ েক পনুরায় দিৃ দন।
যারা সম যায় পেডে়ছ, রভু তােদর সাহা য কেরন।
য সব লাকরা ভাল তােদর রভু ভােলাবােসন।

৯ আমােদর দেশ য সব িবেদশীরা বাস কের তােদর রভু র া কেরন।
রভইু িবধবা ও অনাথেদর দখােশানা কেরন

িক ম লাকেদর রভু িবনাশ কেরন।
১০ রভু িচরিদনই শাসন করেবন!
িসেয়ান, তামার ঈ বর িচরিদনই রাজ ব করেবন!

রভরু রশংসা কর!

১৪৭ ১ রভরু রশংসা কর কারণ িতিন ম লকর।
আমােদর ঈ বেরর কােছ রশংসার গান কর।

তাঁর রশংসা করা ভােলা এবং মেনারম।
২ রভু জ শােলম শহরিট বািনেয়েছন।
য সব ই রােয়লীয়েক ব ী িহেসেব িনেয় যাওয়া হেয়িছেলা ঈ বর তােদর িফিরেয় এেনিছেলন।

৩ ঈ বর তােদর ভ দয় সািরেয় তেুলিছেলন
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এবং তােদর েতর ষা কেরিছেলন।
৪ ঈ বর তারা গণনা কেরন
এবং রে যকিটেক তােদর নাম ধের ডােকন।
৫ আমােদর রভু মহান; িতিন রচ শি শালী।
িতিন য কত জােনন তার কান সীমা নই।
৬ িবনয়ী লাকেদর ঈ বর সাহা য কেরন।
িক ম লাকেদর িতিন হতিব বল কের দন।
৭ রভেুক ধ যবাদ দাও।
বীণা বািজেয় তাঁর রশংসা কর।
৮ ঈ বর আকাশেক মেঘ ঢেক দন।
ঈ বরই বিৃ আেনন।
ঈ বরই পাহােড় ঘােসর জ দন।
৯ ঈ বর রাণীেক খা য দন।
ঈ বর নবীন পাখীেদর আহার দন।
১০ মানিবক ই াসমহূ ঈ বেরর মে য থােক না।
যেু র শি শালী ঘাডা় েলা িতিন চান না।
১১ যারা তাঁর উপাসনা কের তােদর িনেয়ই রভু সখুী।
যারা তাঁর রকৃত রেম িব বাস রােখ ঈ বর তােদর িনেয়ই খশুী হন।
১২ জ শােলম, রভরু রশংসা কর!
িসেয়ান, তামার রভরু রশংসা কর!
১৩ জ শােলম, তামার ফটক িলেক ঈ বর দঢ়ৃ কেরেছন
এবং তামার শহেরর লাকজনেক ঈ বর আশীবাদ কেরন।
১৪ ঈ বর তামােদর রাে য শাি এেনেছন।
সজ যই যেু র সময় শ রা তামােদর ফসল িনেয় যায় িন এবং তামােদর আহােরর জ য রচরু শ য আেছ।

১৫ ঈ বর পিৃথবীেক একটা আেদশ িদেল
স তৎ ণাৎ তা পালন কের।

১৬ যত ণ পয মািট পশেমর মত সাদা না হয়, ঈ বর তত ণ তষুার পাত কেরন।
ঈ বরই িশলাবিৃ েক বাতােসর মে য ধেূলার মত উিডে়য় িনেয় যান।
১৭ ঈ বর আকাশ থেক িশলাবিৃ বষণ করান।
তাঁর পাঠােনা ঠা া কউ স য করেত পাের না।
য মঘ িতিন পাঠান কান লাকই তােক দাঁড় করােত পাের না।

১৮ তারপর ঈ বর আর একটা আেদশ দন এবং আবার উ বাতাস বইেত কের।
বরফ গলেত কের এবং জল রবািহত হয়।
১৯ ঈ বর যােকাবেক তাঁর িনেদশ িদেয়িছেলন।
ঈ বর তাঁর িনয়ম ও িবিধ েলা ই রােয়লেক িদেয়িছেলন।
২০ অ য কান জািতর জ য ঈ বর এসব কেরন িন।
তাঁর িবিধ েলা ঈ বর অ য লাকেদর শখান িন।

রভরু রশংসা কর।

১৪৮ ১ রভরু রশংসা কর!
হ দূতগণ বগ থেক রভরু রশংসা কর!

২ তামরা সব দূতগণ, রভরু রশংসা কর!
তাঁর সনাবািহনীরা §§ রভরু রশংসা কর!
৩ চ র ও সযূ রভরু রশংসা কর।
আকােশর তারকাগণ এবং আেলা তাঁর রশংসা কর!

§§১৪৮:২ তাঁর সনাবািহনীরা এটা “দূতগণ” হেত পাের অথবা “তারকা ও রহসমহু” অথবা “ স যবািহনীর সনারা।”
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৪ বেগর উ তম ােন রভরু রশংসা কর!
হ আকােশর উে র জলরািশ, তাঁর রশংসা কর!

৫ রভরু নােমর রশংসা কর।
কারণ ঈ বর আেদশ িদেয়িছেলন এবং তাই রিতিট ব অি ব পেয়েছ!
৬ িচরিদন অ যাহত থাকবার জ য ঈ বর এইসব সিৃ কেরেছন।
ঈ বর তােদর অন িবিধসমহু িদেয়েছন।
৭ পিৃথবীর সব িকছইু রভরু রশংসা কের!
মহাসাগেরর বড় বড় সামিু রক রাণীরা, রভরু রশংসা কর!
৮ আ ন ও িশলাবিৃ , তষুার এবং ধাঁয়া,
এবং ঝােডা় বাতাস সবই ঈ বর সিৃ কেরেছন।
৯ ঈ বর পাহাড় ও পবতমালা সিৃ কেরেছন,
ফেলর ব ৃ সমহু ও এরস গাছ সিৃ কেরেছন।
১০ সম রাণী ও গবািদ প এবং সরীসপৃ ও পািখ সিৃ কেরেছন।
১১ ঈ বরই পিৃথবীেত রাজাগণেক এবং জািতগণেক সিৃ কেরেছন।
ঈ বরই নতােদর ও িবচারকেদর সিৃ কেরেছন।
১২ ঈ বরই ত ণ ত ণীেদর সিৃ কেরেছন।
ঈ বরই ব ৃ ও যবুকেদর সিৃ কেরেছন।
১৩ রভরু নােমর রশংসা কর।
িচরিদেনর জ য তাঁর নােমর স ান কর!
পিৃথবী এবং বেগ যা িকছ ু রেয়েছ,
তারা সবাই রভরু রশংসা কর!
১৪ ঈ বর তাঁর মানষুেদর শি শালী করেবন।
লাক ঈ বেরর অনগুামীেদর রশংসা করেব।
লােক ই রােয়েলর রশংসা করেব।

ওরা সই লাক যােদর জ য ঈ বর লডা়ই কেরন, রভরু রশংসা কর!

১৪৯ ১ রভরু রশংসা কর!
রভু নতনু যা কেরেছন তার জ য একটা নতনু গান গাও!

যখােন তাঁর অনগুামীরা একসে জড় হয়, সই সমােজ তাঁর রশংসা কর।
২ ই রােয়লেক তােদর র ােক িনেয় আন করেত দাও।
িসেয়ােনর লাকেক তােদর রাজােক িনেয় আন করেত দাও।
৩ লােকরা বীণা ও খ নী বাজাক
এবং নাচেত নাচেত ঈ বেরর রশংসা ক ক!
৪ ঈ বর তাঁর লাকেদর রিত রস ।
ঈ বর তাঁর িবন র লাকেদর জ য এক িব য়কর িজিনস কেরেছন।
িতিন তােদর র া কেরেছন!
৫ হ ঈ বর অনগুামীরা, তামােদর জয়েক উপেভাগ কর!
িবছানায় যাওয়ার পের পয সখুী হও।
৬ লাকজনেক িচৎকার কের রভরু রশংসা করেত দাও
এবং তােদর হােত তরবাির ধরেত দাও।
৭ ওরা ওেদর শ েদর শাি িদেত যাক।
ওরা ওই সব লাকেদর শাি িদেত যাক।
৮ ঈ বেরর লাকরা ওেদর রাজােদর এবং বড় বড় নতােদর
লাহার িশকল িদেয় শ ৃ িলত করেব।

৯ ঈ বেরর িনেদশ মতই ঈ বেরর লাকরা ওেদর শাি দেব।
ঈ বেরর সম অনগুামীরা, তাঁেক স ান জানাও।

রভরু রশংসা কর!
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১৫০ ১ রভরু রশংসা কর!
ঈ বেরর মি ের তাঁর রশংসা কর!

বেগ তাঁর মতার রশংসা কর!
২ ঈ বর য সব মহৎ  কাজ কেরন, তার জ য তাঁর রশংসা কর!
তাঁর সকল মহে বর জ য তাঁর রশংসা কর!
৩ িশঙা ও বাঁিশর সাহাে য তাঁর রশংসা কর!
বীণা ও লীরা বািজেয় তাঁর রশংসা কর!
৪ খ িন বািজেয় নাচ করেত করেত তাঁর রশংসা কর!
ত রবা যয র ও বাঁিশ বািজেয় তাঁর রশংসা কর!
৫ করতােলর উ বিনেত তাঁর রশংসা কর!
কান ফাটােনা করতােলর শেদ তাঁর রশংসা কর!
৬ রে যকিট জীব তামরা তাঁর রশংসা কর!

রভরু রশংসা কর!
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